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ملخص: 
الذاتية،  واملراقبة  الناقد  التفكري  بني  العالقة  عن  الك�سف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
وتكونت عينتها من )757( طالبًا وطالبة، اختريوا بالطريقة املتي�رضه، من اأ�سل )27115( 
ا�ستخدم  الدرا�سة  هدف  ولتحقيق  الدرا�سة،  جمتمع  هم  الريموك  جامعة  يف  وطالبة  طالبًا 
الذاتية  املراقبة  م�ستوى  ومقيا�س  الناقد،  التفكري  ملهارات  كاليفورنيا  اختبار  الباحثان 

. )Snyder,1974(
وقد اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن م�ستوى التفكري الناقد كان بدرجة منخف�سة، واأن 
م�ستوى املراقبة الذاتية كان بدرجة متو�سطة لدى الطلبة.كما دلت النتائج على وجود فروق 
يف م�ستوى التفكري الناقد تعزى اإىل متغري الكلية، وكان ل�سالح طالب الكليات الإن�سانية، 
الرابعة، وعدم وجود  ال�سنة  ل�سالح طالب  الدرا�سي، وكان  امل�ستوى  واإىل وجود فروق يف 
فروق يف م�ستوى التفكري الناقد تعزى ملتغري اجلن�س، وكما بينت النتائج اأي�سًا وجود فروق 
ال�سنة  طالب  ل�سالح  وكان  الدرا�سي،  امل�ستوى  ملتغري  تعزى  الذاتية  املراقبة  م�ستوى  يف 
الثانية، واإىل وجود فروق تعزى ملتغري الكلية، وكان ل�سالح طالب الكليات العلمية، وعدم 
وجود فروق يف م�ستوى املراقبة الذاتية تعزى اإىل متغري اجلن�س.كما بينت النتائج وجود 
عالقة ارتباطية بني التفكري الناقد واملراقبة الذاتية، كما اأظهرت النتائج اأن متغري املراقبة 
التفكري  مكونات  من  كمكون  التحليل  مهارة  تف�سري  يف   )%0.71( بـن�سبة  ي�ساهم  الذاتية 
التفكري  اإىل عدد من التو�سيات منها: العمل على رفع م�ستوى  الباحثان  اأ�سار  الناقد، وقد 
الناقد، واملراقبة الذاتية، لدى طالب جامعة الريموك، وتوفري البيئة التعليمية املنا�سبة التي 

ت�سهم يف تطوير م�ستوى التفكري الناقد واملراقبة الذاتية لدى الطلبة.
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Critical Thinking and its Relationship to The Self-Monitoring 
of Students at Yarmouk University in the Light of Some Variables

Abstract: 

The purpose of this study is to find the relationship between critical 
thinking and self-monitoring.The sample of the study consisted of (757) male 
and female students selected from a population of (27115) male and female 
students in Yarmouk University.To achieve the goal of the study, researchers 
used the Test of California of the Critical Thinking Skills and Snyder’s The 
Measure of the Level of Self-Monitoring, 1974.

The Results of the study indicated that the level of critical thinking was 
at a low-grade while self-monitoring level was moderate.The results showed 
that the presence of differences in the level of critical thinking is attributable 
to the overall variable and academic level; there is an absence of differences 
in the level of critical thinking due to the variable of sex; the existence of 
differences in the self-monitoring level is due to the variable educational 
levels while the lack of differences in self-monitoring level due to the variable 
sex.The results showed that self-monitoring contributes to a variable rate 
of (0.71%) in the interpretation of skill analysis as a component of critical 
thinking.The researchers pointed to a number of recommendations including: 
the necessity to raise the level of critical thinking and self-monitoring of the 
students through appropriate educational environment that contribute to 
raise the students’ level of critical thinking and self-monitoring.
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مقدمة: 
يحتل التفكري مكانًا بارزاً ومميزاً يف علم النف�س، وال�سبب يف ذلك يعود اإىل اأن للتفكري 
وحلول  اقرتاحات  اإىل  الو�سول  اأجل  من  وامل�ستمر  اجلاد  البحث  اأ�سا�سية هي  وغاية  هدفًا 
ممكنة لتلك امل�سكالت واملواقف التي يواجهها الفرد يف حياته، والتي ت�سبب له حالة من 

عدم التوازن وال�رضود الفكري )اأبو �سعريه والغباري، 2011( .
يرجع مفهوم التفكري الناقد اإىل اأيام �سقراط، وبالتحديد عندما تطرق يف اأحاديثه اإىل 
اأن ي�ساعد الفرد على توجيه �سلوكه، وحديثًا كان التفكري  التفكري العقالين الذي من �ساأنه 
الناقد وا�سحًا يف كتابات علماء النف�س، وقد بداأ الهتمام بالتفكري الناقد ب�سكل م�ستقل يف 
مطلع ثمانينيات القرن املا�سي عندما اأعلنت جامعة كاليفورنيا الأمريكية عن اإعالن تطلب 
فيه من الباحثني يف علم النف�س بذل جهٍد اأكرب لإجراء مزيد من الدرا�سات والأبحاث، والعمل 
على و�سع خطط جديدة وبديلة هدفها العمل على تعليم التفكري الناقد وتنميته عند الطالب 

 )Jonse,1996(
ولعل  الفرعية،  املهارات  من  عدًدا  نف�سيًا  مفهومًا  بو�سفه  الناقد  التفكري  يت�سمن 
فقد حدد مهارات التفكر   )Facione,1998( اأ�سهر تلك الت�سنيفات ت�سنيف فا�سيون من 

الناقد مبا ياأتي: 
Ú  مهارة التحليل: وت�سري اإىل قدرة الفرد على البحث والتحليل للعالقات ذات الدللة

الفعلية بني العبارات والأ�سئلة واملفاهيم، من اأجل اإ�سدار حكم معني.
Ú  املواقف من  وا�سعة  دللة  عن  والتعبري  ال�ستيعاب  اإىل  وت�سري  التف�سري:  مهارة 

والتجارب.
Ú  مهارة ال�ستدلل: وت�سري اإىل ممار�سة جمموعة من العمليات التي تعتمد على توليد

احلجج والفرتا�سات، والبحث عن الأدلة، والتو�سل اإىل النتائج.
Ú  مهارة ال�رضح: وت�سري اإىل القدرة على تربير نتائج التفكري يف �سوء الأدلة، واملفاهيم

املقنعة.
Ú  بال�سحة املعلومات، ومدى متتعها  التحقق من م�سداقية  التقومي: وتعني  مهارة 

الكافية التي جتعل منها مقبولة.
Ú  الأفكار وتنظيم  الت�ساوؤل،  على  الفرد  قدرة  مبدى  وترتبط  الذات:  تنظيم  مهارة 
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والنتائج، وت�سمتل على بع�س املهارات الفرعية مثل: الت�ساوؤل الذاتي، واملراقبة الذاتية.
ويذكر فا�سيون )Facione,1998( اأن مهارة تنظيم الذات، التي عرفها باأنها: مراقبة 
ت�سمح  لأنها  لالهتمام،  اإثارة  املهارات  اأكرث  من  واع،  ب�سكل  املعرفية  للن�ساطات  الفرد 
لذوي التفكري الناقد اأن يعملوا على حت�سني تفكريهم، مبعنى اأن الفرد يطبق التفكري الناقد 

على نف�سه
يعد م�سطلح املراقبة الذاتية من امل�سطلحات اجلديدة التي ظهرت موؤخراً يف ميادين 
 )Snyder( علم النف�س، فقد كانت البداية تعود اإىل تلك اجلهود التي قام بها العامل �سنايدر
حني اأجرى درا�سة بحث فيها املراقبة الذاتية )Snyder,1974( ثم قام احلارثي )1999( 
برتجمة هذا امل�سطلح )Self�Monitoring( اإىل العربية، وق�سد به املراقبة الذاتية، وعرفها 
باأنها مراقبة الفرد لذاته ومقارنة �سلوكاته وتعبرياته مع الآخرين يف املواقف الجتماعية، 

بهدف تعديل و�سبط �سلوكاته اللفظية وغري اللفظية.احلارثي )1991( .
اجتماعي  نف�سي  مفهوم  هي  الذاتية  املراقبة  اأن   )Snyder,1974( �سنايدر  ويرى 
اإىل  الذات  معرفة  ترتجم  اإجرائية  اأحكام  من  تنظيم  هو  اأو  الذات،  و�سبط  ملالحظة 

اجتماعي. �سلوك 
الذاتية  اإىل املراقبة  ، فنظرا   )Snydr & Gangestad,1986( اأما �سنايدر وجان�ستاد

باأنها قدرة الفرد على موائمة �سلوكه مع املواقف الجتماعية املوجود فيها.
ويرى ريفرتي )Rafferty, 2010( اأن تعمل املراقبة الذاتية على زيادة وعي الطالب 
الطالب  ت�ساعد  اأنها  ثم حت�سينها، كما  وتقديرها، وتقوميها  لديه،  املوجودة  بال�سلوكيات 
التي  للطريقة  الأكادميي، وذلك من خالل وعيه ومتابعته  على حت�سني م�ستوى حت�سيله 

يفكر من خاللها 
متطلبًا  الناقد  التفكري  على  القدرة  تعد  الذاتية:  واملراقبة  الناقد  التفكري  العالقة بني 
مهما، فالفرد الذي ميتلك هذه القدرة يكون م�ستقاًل يف تفكريه ومراقبًا لذاته، وقادراً على 
اتخاذ قرارات �سائبة، وواعيًا لالأنظمة الجتماعية، وهكذا فاإن الفرد الذي يفكر تفكرياً ناقداً 
ي�ساأل،  وماذا  ي�ساأل،  متى  يعرف  فهو  عليه،  وي�سيطر  ويفهمه  يعرفه  ما  يحلل  اأن  ي�ستطيع 

وكيف ي�ساأل.احلموري والوهر )1998( .
باأنها  عرفها  والتي  الذات،  تنظيم  مهارة  اأن   )Facione,1998( ويذكرفا�سيون 
لأنها  لالهتمام،  اإثارة  املهارات  اأكرث  من  واع،  ب�سكل  املعرفية  للن�ساطات  الفرد  مراقبة 
ت�سمح لذوي التفكري الناقد اأن يعملوا على حت�سني تفكريهم، مبعنى اأن الفرد يطبق التفكري 

الناقد على نف�سه.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
تظهر م�سكلة الدرا�سة هذه من خالل روؤيتنا لظروف هذا الع�رض، وما يجري فيه من 
تغيري وتطور �رضيع، حيث النفجار العلمي غري امل�سبوق، والثورة التكنولوجية الهائلة، ويف 
ظل هذا فاإن حجم املعلومات التي يتلقاها الأفراد كبرية وكثرية، فكان من ال�رضوري اأن 
يتعرف الأفراد والطالب اإىل الكيفية املثلى لختيار ما هو �رضوري ومفيد لهم من معلومات 
ت�ساعدهم على تلقي هذه املعلومات واختيار الأف�سل منها، حتى ل يكونوا متلقني �سلبيني 
الطالب  الأمر يحتم على  فاإن هذا  لذا  تدقيق،  اأو  اأي فح�س  ي�سمعون دون  ياأخذون كل ما 
اأهمية  تكمن  وهنا  حولهم،  يحدث  مبا  وعي  على  ليكونوا  املهارات  من  جمموعة  ممار�سة 
هدفها  يكون  لن  التي  امل�ستقبل  متطلبات  مواجهة  من  الطلبة  ميّكن  لأنه  الناقد  التفكري 
اكت�ساب الكم الهائل من املعلومات واحلقائق فح�سب، واإمنا يف اكت�ساب الأ�ساليب املنطقية 
ببع�سها  عنا�رضه  ربط  خالل  من  التعلم  عملية  واإتقان  وتف�سريها،  الأفكار  ا�ستنتاج  يف 
بع�س، وتطوير مهارات الطلبة التي ت�سهم يف اإعدادهم وتاأهيلهم للنجاح يف هذا العامل.كما 
تتمثل م�سكلة الدرا�سة يف اأنه ل يزال هناك حاجة ملعرفة املزيد عن التفكري الناقد لدى طلبة 
الدرا�سة  الذاتية، كما تظهر م�سكلة هذه  اجلامعة، وعالقته ببع�س املتغريات مثل املراقبة 
من خالل وجود العديد من املتغريات النف�سية التي ترتبط بحياة الطالب التعليمية خا�سة، 
والتي قد ت�ساعد يف فهم كثري من مظاهر ال�سلوك لدى الطلبة، ويربز من بني هذه املتغريات 

املراقبة الذاتية.

اسئلة الدراسة: 
ما م�ستوى التفكري الناقد لدى طلبة جامعة الريموك؟  ●
الناقد لدى  ● التفكري  اإح�سائية بني متو�سطات م�ستوى  هل توجد فروق ذات دللة 

طلبة جامعة الريموك تبعًا ملتغريات: )اجلن�س، والكلية، وال�سنة الدرا�سية( .
ما م�ستوى املراقبة الذاتية لدى طلبة جامعة الريموك؟  ●
هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سطات م�ستوى املراقبة الذاتية لدى  ●

طلبة جامعة الريموك تبعًا ملتغريات: )اجلن�س، والكلية، وال�سنة الدرا�سية( .
اأثر م�ستوى املراقبة الذاتية كمتنبئ مب�ستوى التفكري الناقد لدى طلبة جامعة  ● ما 

الريموك؟ 
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أهمية الدراسة: 
اإن اأهمية هذه الدرا�صة تظهر من خالل ما ياأتي: 

Ú  اأول-اجلانب النظرية: تنبع اأهمية هذه الدرا�سة لأهمية املتغريات التي مت بحثها
من  مزيداً  الدرا�سة  هذه  توفر  اأن  املكن  من  حيث  الذاتية،  واملراقبة  الناقد  التفكري  وهي: 
املعلومات حول متغريات الدرا�سة، كما اأن هذه الدرا�سة متثل دعوة اإىل العاملني يف املجال 

الرتبوي اإىل اإبداء اهتمام اأكرث لتطوير مهارات التفكري الناقد عند الطالب.
Ú  ثانياً-اجلانب التطبيقي: قد ت�ساعد هذه الدرا�سة على فتح املجال اأمام الباحثني

من  الدرا�سة  هذه  اأهمية  تظهر  اأن  ميكن  كما  املجال،  هذا  يف  الدرا�سات  من  املزيد  لإجراء 
خالل اإمكانية و�سع نتائج الدرا�سة مو�سع التطبيق يف املوؤ�س�سات التعليمية، وال�ستفادة 

من نتائجها يف التخطيط للربامج الرتبوية والتعليمية للمرحلة اجلامعية.

التعريفات املفاهيمية واإلجرائية: 
لقد ا�ستخدم الباحثان يف هذه الدرا�سة جمموعة من املفاهيم كان ل بد من تو�سيحها.

التفكري الناقد: حكم منظم ذاتيًا يهدف اإىل التف�سري، والتحليل والتقومي، وال�ستنتاج،  ◄
واإىل جانب ذلك فاإنه يهتم ب�رضح العتبارات املتعلقة بالأدلة والرباهني، واملفاهيم، والطرق 

. )Facione, 1998( واملقايي�س والتي ي�ستند اإليها احلكم الذي مت التو�سل اإليه
املعلومات،  تقومي  على  القدرة  هو  الناقد  التفكري  اأن   )Coon, 2000( كون  ويرى 

واملقارنة بينها، وحتليلها ونقدها.
املنظم  الهادف  احلكم  باأنه  الناقد  التفكري   )Facione,  2006( فا�سيون  ويعرف 
فاإن  الدرا�سة  هذه  القرارات.ويف  واتخاذ  امُل�سكالت  حل  اإىل  يوؤّدي  الذي  املعريف  وامُلحرك 
الباحثني يعرفان التفكري الناقد: باأنه الدرجة الكلية التي يح�سل عليها الطالب على اختبار 

كاليفورنيا ملهارات التفكري الناقد امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة.
املراقبة الذاتية: قدرة الفرد على موائمة �سلوكه مع املواقف الجتماعية املوجود  ◄

املراقبة  يعرفان  الباحثني  فاإن  الدرا�سة  فيها.)Snydr & Gangestad, 1986( ويف هذه 
الذانية بالدرجة التي يح�سل عليها الطالب على مقيا�س املراقبة الذاتية امل�ستخدم يف هذه 

الدرا�سة.
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حدود الدراسة: 
امل�سجلني  البكالوريو�س  م�ستوى  من  الريموك  جامعة  طلبة  على  الدرا�سة  اقت�رضت 

للف�سل ال�سيفي من العام الدرا�سي 2013/ 2014.
اختبار  - وهي:  الدرا�سة،  هذه  يف  امل�ستخدمة  بالأدوات  الدرا�سة  نتائج  تتحدد  كما 

املراقبة  م�ستوى  لقيا�س   )Snyder,1974( ومقيا�س  الناقد،  التفكري  ملهارات  كاليفورنيا 
الذانية.

الدراسات السابقة: 

الدراسات اليت تناولت بالبحث التفكري الناقد واملراقبة الذاتية: 

اأثر  اإىل  التعرف  بهدف  الرتكية  اجلمهورية  يف  درا�سة   )Robin,2006( روبن  اأجرى 
اأ�سلوب ال�ستق�ساء العلمي كاإ�سرتاتيجية من ا�سرتاتيجيات التعلم الن�سط على م�ستوى التفكري 
الناقد لدى طالب ال�سف ال�سابع الأكادميي وتوجهاتهم وتعلمهم للمفاهيم يف مادة العلوم 
ومراقبتهم للذات يف اأثناء التعلم، وتكونت عينة الدرا�سة من )50( طالبا وطالبة، وخل�س 
ال�ستيعاب  على  اإيجابًا  توؤثر  الن�سط  التعلم  اأ�ساليب  اأن  اإىل  البيانات  حتليل  بعد  الباحث 
تعلمهم  و�سلوكيات  اأنف�سهم  مراقبة  من  ومتكنهم  الطلبة  لدى  الناقد  والتفكري  املفاهيمي، 
اإن دعت  اإك�سابهم مهارات حتمل امل�سوؤولية، وروح العمل، والتعاون، وطلب امل�ساعدة  عرب 

احلاجة اإىل ذلك.
واأجرى وو )Wu,2008( درا�سة يف هوجن كوجن هدفت الك�سف عن العالقة بني تنظيم 
 )307( من  الدرا�سة  عينة  تكونت  الناقد،  التفكري  ومهارات  النرتنت،  عرب  والبحث  الذات، 
الذات  لتنظيم  دال  اأثر  وجود  اإىل  النتائج  وا�سارت  البكالوريو�س،  طالب  من  م�ساركني 
التفكري  ومهارات  النرتنت،  يف  البحث  مهارات  على  الذاتية  والفاعلية  الذاتية،  واملراقبة 
الناقد، واأظهرت النتائج اأي�سًا وجود فروق دالة اح�سائيًا يف م�ستوى التفكري الناقد ل�سالح 

الطالب الأكرث تنظيمًا للذات ب�سبب اإرتفاع م�ستوى الفاعلية الذاتية عندهم.
عن  الك�سف  اإىل  هدفت  كوجن  هوجن  يف  درا�سة  اأجرى  فقد   )Phan,2009( فان  اأما 
العالقة بني الأهداف، والفاعلية الذاتية والتفكري الناقد وا�سرتاتيجيات معاجلة املعلومات، 
واختريت عينتان الأوىل من )279( م�ساركا، ً خ�سعوا لدرا�سة ق�سرية و )264( م�ساركًا 
خ�سعوا لدرا�سة مطولة، وبعد حتليل البيانات اإح�سائيًا اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن اإتقان 
تطبيق  من  الفرد  ومتكن  الناقد،  التفكري  قدرات  من  تزيد  بفاعلية  الذات  ومراقبة  الأهداف 
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ا�سرتاتيجيات متعمقة ملعاجلة املعلومات.
اأما يل )Lee, 2009( فقد اجرى درا�سة هدفت التعرف اإىل العالقة بني ما وراء املعرفة، 
ومهارات التنظيم الذاتي، ومهارات التفكري الناقد لدى عينة من طلبة املرحلة الثانوية.تكونت 
عينة الدرا�سة من )216( طالبًا وطالبة اختريوا ع�سوائيًا من عدد من املدرا�س الثانوية يف 
ولية تك�سا�س الأمريكية.واأ�سارت نتائج الدرا�سة وجود عالقة بني مهارات التفكري ما وراء 
املعريف، وبني مهارات التعلم التنظيم الذاتي.ف�ساًل عن وجود عالقة ارتباطية بني مهارات 

التنظيم الذاتي، وبني مهارات التفكري الناقد لدى الطلبة.
عن  الك�سف  اإىل  هدفت  اإيران  يف  درا�سة   )Ghanizadeh, 2011( جانيزاده  واأجرى 
العالقة بني تنظيم الذات والتفكري الناقد لدى معلمي اللغة يف ايران، وتكونت عينة الدرا�سة 
من )92( معلمًا ا�ستجابوا ملقيا�س واط�سون وجلي�رض للتفكري الناقد، ومقيا�س تنظيم الذات، 
الناقد كان  التفكري  اأن م�ستوى  الدرا�سة اىل  اأ�سارت نتائج  اإح�سائيًا  البيانات  وبعد حتليل 
بدرجة متو�سطة، واأن م�ستوى التنظيم الذاتي كان بدرجة مرتفعة، وكما دلت النتائج على 
اإح�سائيًا بني تنظيم الذات ومراقبتها والتفكري الناقد، وات�سح  وجود عالقة ارتباطة دالة 

ذلك عند الفئة العمرية ال�سابة من املعلمني.
تركيا  درا�سة يف  اأجريا  فقد   )Kondakci & Aydin, 2011( ايدن  و  كونداكي  اأما 
هدفت الك�سف عن مهارات التفكري الناقد لدى الطلبة اجلامعيني عرب مهارات التنظيم الذاتي 
طالبًا   )365( من  الدرا�سة  عينة  الكيمياء.تكونت  يف  الذاتية  والفعالية  املعرفة  وراء  وما 
وطالبة من جامعة اأنقرة، وقد اأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط اإيجابية بني متغريات 
زيادة  يف  ومراقبتها  الذات  تنظيم  ومهارات  الذاتية  الفعالية  توؤثر  حيث  جميعها  الدرا�سة 

م�ستوى التفكري الناقد لدى الطلبة وخ�سو�سا لدى الإناث.
كما اأجرى جانيزاده )Ghanizadeh,2012( درا�سة يف اإيران هدفت اإىل الك�سف عن 
العالقة بني التفكري الناقد وتنظيم الذات ومراقبة الذات والتح�سيل يف اللغة لدى الطالب 
الإيرانيني.تكونت عينة الدرا�سة من )82( طالبًا وطالبة، يدر�سون يف ق�سم اللغة الجنليزية 
بجامعة م�سهد، وبعد جمع البيانات وحتليلها اأ�سارت النتائج اإىل اأن م�ستوى التفكري الناقد 
واملراقبة الذاتية كانا بدرجة متو�سطة، كما بينت النتائج وجود اأثر اإيجابي ملهارات التفكري 
ب�سكل  والت�رضف  امل�سوؤولية  وحتمل  تعلمهم  اإدارة  من  الطالب  متكني  يف  جمتمعة  الناقد 
الذات وفعالية  الذات وتنظيم  اأبعاد مراقبة  اأن  الدرا�سة  بينت  اللغة، كما  تعلم  ايجابي عند 
الذات ميكن اأن تكون بدورها متنبئات و�سيطة لقدرة الطالب على ممار�سة مهارات التفكري 
العرقية، وبالتايل حت�سني حت�سيله عند  اأو خلفيته  اأو عمره  النظر عن جن�سه  الناقد بغ�س 
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تعلم اللغة الثانية.

التعقيب على الدراسات السابقة: 
بحثت  التي  العربية  الدرا�سات  انعدام  يلحظ  ال�سابقة  الدرا�سات  ا�ستعرا�س  خالل  من 
مو�سوع التفكري الناقد وعالقتة باملراقبة الذاتية، كما اأن هذه الدرا�سات كان الهدف منها 
بحث العالقة بني التفكري الناقد واملراقبة الذاتية، وبع�س املتغريات الأخرى، كما هو يف 
ا�ستخدم  فبع�سها  الدر�سات  هذه  يف  امل�ستخدمة  الأدوات  تعددت  وقد   )Wu,2008( درا�سة 
مقيا�س واط�سن وجالي�رض لقيا�س م�ستوى التفكري الناقد وبع�سها الآخر قام باإعداد اأدوات 
Ghaniza� )اا�سة به، اأما من حيث نتائج تلك الدرا�سات فقد بينت نتائج درا�سة جانيزاده 

الذاتية  واملراقبة  الناقد  التفكري  بني  عالقة  وجود  اإىل   )Wu,2008( ودرا�سة   )deh،2012
وهذه النتيجة متوافقه مع نتائج هذه الدرا�سة.

الطريقة واإلجراءات: 

جمتمع الدرا�صة: تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طالب جامعة الريموك امل�سجلني 
طالبًا   )27115( عددهم  والبالغ   )2014  /2013( الدرا�سي  العام  من  ال�سيفي  للف�سل 

وطالبة.
جمتمع  من  وطالبة  طالبًا   )757( ن�سبته  ما  الدرا�سة  عينة  �سكلت  الدرا�صة:  عينة 
الدرا�سة، من الطلبة امل�سجلني ملواد امل�ساقات اإلجبارية، واختريت عينة الدرا�سة بالطريقة 

املتي�رضة.
ينب اجلدول )1( التكرارات والن�سب املئوية لعينة الدرا�سة وفقا ملتغريات امل�ستقلة

الجدول (1) 
التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة وفقا للمتغيرات المستقلة.

 م�صتوياتاملتغري
 الن�صبةالتكراراملتغري

املئوية

اجلن�س
26234.6ذكر

49565.4اأنثى

757100.0الكلي

الكلية
22329.5علمية

53470.5اإن�سانية

757100.0الكلي
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 م�صتوياتاملتغري
 الن�صبةالتكراراملتغري

املئوية

امل�ستوى الدرا�سي

19926.3�سنة اأوىل

30940.8�سنة ثانية

13618.0�سنة ثالثة

11314.9�سنة رابعة

757100.0الكلي

أدوات الدراسة: 

التفكري  ملهارات  كاليفورنيا  اختبار  الباحثان  ا�ستخدم  الناقد:  التفكري  اأوًل-اختبار 
الناقد، والنموذج الذي اعتمده الباحثان يف هذا البحث هو منوذج )B 2000( من اختبارات 

كاليفورنيا ملهارات التفكري الناقد، وتكون الختبار من )34( �سوؤاًل.

دالالت صدق اختبار كالفورنيا ملهارات التفكري الناقد: 

ل�ستخراج دللت �سدق البناء لختبار كاليفورنيا ملهارات التفكري الناقد، طبِّق على 
عينة ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة مكونة من )35( طالبًا وطالبًة، وا�ستخرجت قيم 
معامالت ال�سعوبة والتمييز للفقرة مع املهارة التي تنتمي اإليها، وقيم معامالت ال�سعوبة 
واملهاراة  الفقرات  بني  ال�سعوبة  معامالت  بلغت  وقد  ككل،  الختبار  مع  للفقرة  والتمييز 
التي تنتمي اإليها بني )0.23 - 0.80( كما تراوحت قيم معامل التمييز للمهارات ككل بني 
).0.97 -.0.60( وبلغت قيم معامل التمييز لالختبار ككل بني )0.86 - 0.40( وقد مت 
اعتماد معيار لقبول الفقرة باأن ل يقل معامل حتيزها مع املهارة اأو مع الختبار ككل عن 
)0.20( )عوده، 2010( وبذلك يكون اختبار كاليفورنيا ملهارات التفكري الناقد قد حافظ 
والتقومي،  )ال�ستدلل،  مهارات:  خم�س  على  موزعًا  حذف،  دون   )34( فقراته  جميع  على 

والتحليل، وال�ستنتاج، وال�ستقراء( .

دالالت ثبات اختبار كالفورنيا ملهارات التفكري الناقد: 

خالل  من  الناقد  التفكري  ملهارات  كاليفورنيا  لختبار  ال�ستقرار  ثبات  اإيجاد  مت 
طالبًا   )35( على  ُطبِّق  فقد   )Test�Retest( الختبار  واإعادة  الختبار،  طريقة  ا�ستخدام 
من  اأ�سبوعني  بعد  نف�سها  العينة  على  التطبيق  واأُعيد  الدرا�سة،  عينة  خارج  من  وطالبًة، 
التطبيق الأول، وُح�سب معامل ارتباط بري�سون بني التطبيقني، كما اُ�ستخرجت قيم معامالت 
الت�ساق الداخلي للمجالت با�ستخدام معادلة كودر-ريتارد�سون )KR�20( وقد بلغت قيمة 
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ككل  الناقد  التفكري  ملهارات  كالفورنيا  لختبار   )KR�20( كودر-ريتارد�سون  معامل 
)0،89( وبلغت قيمة معامل ارتباط بري�سون لالختبار ككل )0.85( ، ويرى الباحثان اأن 
الذي ي�سمح با�ستخدامه لأغرا�س  الأمر  القيم تعد موؤ�رضاً مقبوًل على ثبات الختبار،  هذه 

الدرا�سة احلالية.

تصحيح االختبار: 

مت اعتماد التدرج الآتي عند ت�سحيح الختبار يف حتديد م�ستوى التفكري الناقد.
املتو�سط احل�سابي )من �سفر اإىل ،33 0( تفكري ناقد منخف�س.. 1
املتو�سط احل�سابي )0،34 اإىل 0،66( تفكري ناقد متو�سط.. 2
املتو�سط احل�سابي )0،67 اإىل واحد �سحيح( تفكري ناقد عاٍل.. 3

ثانيا-مقيا�س املراقبة الذاتية: 
Sny� )��ستخدم الباحثان يف هذه الدرا�سة مقيا�س املراقبة الذاتية الذي اأعده �سنايدر 
der،1974( واملكون يف �سورته الأولية من )25( فقرة، وقد قام �سفيه )2012( برتجمة 
هذا املقيا�س اإىل العربية، وبعد اإجراء موؤ�رضات �سدق البناء للمقيا�س، ُحذفت )9( فقرات من 
املقيا�س الأ�سلي لي�سبح مقيا�س املراقبة الذاتية مكونًا من )16( فقرة.ولغايات اإجراء هذه 
الدرا�سة ا�ستخدم الباحثان املقيا�س الذي ا�ستخدمه �سفية )2012( واملكون من )16( فقرة 

لقيا�س م�ستوى املراقبة الذاتية لدى طالب جامعة الريموك.

دالالت صدق وثبات مقياس املراقبة الذاتية: 

Ú  هذه يف  امل�ستخدم  املقيا�س  حمتوى  �سدق  من  للتاأكد  املحتوى:  اأول-�صدق 
ُعر�س  الذين  اأنف�سهم  املحكمني  )Snyder,1974( على  اأعده  الذي  الباحث  الدرا�سة عر�سه 
عليهم اختبار التفكري الناقد، ويف �سوء اآراء املحكمني واقرتاحاتهم اأجرى الباحثان بع�س 
التعديالت اللغوية الالزمة، التي اأجمع املحكمني على �رضورة تعديلها، وقد حافظ املقيا�س 

على عدد فقراته )16( دون حذف.
Ú  ثانيا-�صدق البناء: للتحقق من �سدق بناء املقيا�س فقد ُطبِّق على عينة تكونت

ال�سعوبة  قيم معامالت  ا�ستخراج  الدرا�سة، ومت  )35( طالبًا وطالبًة، من خارج عينة  من 
والتمييز للفقرات واملقيا�س ككل، حيث بلغت قيم معامالت ال�سعوبة للفقرات مع املقيا�س 
 -  0.89( بني  املقيا�س  مع  للفقرات  التمييز  معامل  قيم  وبلغت   )  0.78  -  0.32( بني 
0.40( وقد مت اعتماد معيار لقبول الفقرة باأن ل يقل معامل ارتباطها مع املقيا�س ككل 
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جميع  على  حافظ  قد  الذاتية  املراقبة  مقيا�س  يكون  وبذلك   )2010 )عوده،  عن )0.20( 
فقراته )16( من غري حذف اأي منها.

دالالت ثبات مقياس شنايدر للمراقبة الذاتية: 

مت اإيجاد ثبات ال�ستقرار ملقيا�س املراقبة الذاتية من خالل ا�ستخدام طريقة الختبار 
واإعادته )Test�Retest( فقد ُطبِّق على )35( طالبًا وطالبًة من خارج عينة الدرا�سة، واأعيد 
التطبيق على العينة نف�سها بعد فا�سل زمني مدته اأ�سبوعان من التطبيق الأول، وُح�سب معامل 
ارتباط بري�سون بني التطبيقني، كما اُ�ستخرجت قيم معامالت الت�ساق الداخلي للمجالت 
با�ستخدام معادلة كودر-ريتارد�سون )KR�20( ، وقد بلغت قيمة معامل الت�ساق الداخلي 
اأن  الباحثان  )0.87( ويرى  ارتباط بري�سون لالختبار ككل  )0.89( وكانت قيمة معامل 
هذه القيم تعد موؤ�رضاً مقبوًل على ثبات املقيا�س مبا ي�سمح با�ستخدامه لأغرا�س الدرا�سة 

احلالية.

تصحيح مقياس املراقبة الذاتية: 

لتحديد م�صتوى املراقبة الذاتية فقد �ُصنفت املتو�صطات احل�صابية كما ياأتي: 
من )�سفر اىل5،33( م�ستوى منخف�س من املراقبة الذاتية. -
من )5،34 اإىل 10،67( م�ستوى متو�سط من املراقبة الذاتية. -
من )10،67 اإىل 16( م�ستوى مرتفع من املراقبة الذاتية. -

عرض النتائج ومناقشتها: 

ل: »ما م�صتوى التفكري الناقد لدى طلبة  ◄ ًل.لالإجابة عن �سوؤال الدرا�سة الأوَّ اأوَّ
جامعة الريموك؟«؛ فقد ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية مل�ستوى 
الناقد )ككل( ومهاراته: )ال�ستدلل، والتقومي، والتحليل، وال�ستنتاج، وال�ستقراء(  التفكري 

لدى طلبة جامعة الريموك، ، وذلك كما هو مبني يف اجلدول )2( .
الجدول (2) 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى التفكير الناقد (ككل) ومهاراته
لدى طلبة جامعة اليرموك مرتبًة تنازليًا وفقًا لمتوسطاتها الحسابية

 رقمالرتبة
املهارة

 التفكري الناقد
ومهاراته

 املتو�صط
احل�صابي

 النحراف
املعياري

 عدد
الفقرات

 املتو�صط احل�صابي
امل�صتوىاملتحرر من عدد الفقرات

متو�سط2.1441.5260.357ال�ستقراء15
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 رقمالرتبة
املهارة

 التفكري الناقد
ومهاراته

 املتو�صط
احل�صابي

 النحراف
املعياري

 عدد
الفقرات

 املتو�صط احل�صابي
امل�صتوىاملتحرر من عدد الفقرات

متو�سط4.1962.05120.350ال�ستدلل21
متو�سط2.0751.3160.346التقييم32
منخف�س1.2581.0740.314ال�ستنتاج44
منخف�س1.4721.0560.245التحليل53

منخف�س11.1444.54340.328الكلي لالختبار

يالحظ من اجلدول )2( اأن م�ستوى التفكري الناقد )ككل( لدى طلبة جامعة الريموك قد 
كان )منخف�س( .

ويعزو الباحثان ال�سبب يف هذه النتيجة اإىل اأ�سباب عدة منها: اأ�سلوب التعلم ال�سائد يف 
النظام الرتبوي يف الأردن �سواء اأكان ذلك يف املدار�س اأم يف اجلامعة، حيث يعتمد كثرياً 
اإغفال  الطالب جمرد متلٍق للمعلومات، مع  القائم على احلفظ، فيكون  التلقني  اأ�سلوب  على 
�سبه كامل لدور الطالب، كما ميكن اأن يف�رضالباحثان ال�سبب بهذه النتيجة اإىل طبيعة املواد 
التعليمة نف�سها، اإذ ل يتوافر بها القدر الوايف من الأن�سطة التي حتث الطالب وتدفعه على 
التفكري الناقد، وهذا يتفق مع ما اأ�سار اإليه مرعي ونوفل )2007( فقد اأ�سارا اإىل عدم ت�سميم 

املناهج املدر�سية ت�سميمًا ي�سجع على التفكري الناقد.
وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة جانزداه )Ghanizadeh,2011( التي اأ�سارت 

اإىل اأن م�ستوى التفكري الناقد كان بدرجة متو�سطة.
دللة  ◄ ذات  فروق  توجد  »هل  الثاين:  الدرا�سة  �سوؤال  عن  لالإجابة  ثانيًا: 

اإح�صائية بني متو�صطات م�صتوى التفكري الناقد لدى طلبة جامعة الريموك 
تعزى ملتغريات: )اجلن�س، والكلية، وال�صنة الدرا�صية( ؟ «؛ فقد ُح�سبت املتو�سطات 
احل�سابية والنحرافات املعيارية مل�ستوى التفكري الناقد )ككل( لدى طلبة جامعة الريموك 

وذلك كما هو مبني يف اجلدول )3( .
الجدول (3) 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى التفكير الناقد (ككل) 
لدى طلبة جامعة اليرموك وفقًا للمتغيرات (الجنس، الكلية، السنة الدراسية) 

النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيم�صتويات املتغرياتاملتغريات

اجلن�س
11.0995.01ذكر

11.1684.27اأنثى
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النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيم�صتويات املتغرياتاملتغريات

الكلية
10.2783.69علمية

11.5064.81اإن�سانية

 ال�سنة
الدرا�سية

9.8093.69�سنة اأوىل

11.1043.85�سنة ثانية

11.5155.16�سنة ثالثة

13.1595.89�سنة رابعة

مل�ستوى  احل�سابية  املتو�سطات  بني  ظاهرية  فروق  وجود   )3( اجلدول  من  يالحظ 
التفكري الناقد )ككل( لدى طلبة جامعة الريموك ناجتة عن اختالف م�ستويات املتغريات: 
الذكر؛  الدرا�سية( وللتحقق من جوهرية الفروق الظاهرية �سالفة  )اجلن�س، والكلية، وال�سنة 
اختبار  الدرا�سة على  اأفراد عينة  تفاعل( ل�ستجابتي  )بدون  الثالثي  التباين  اأجري حتليل 
التفكري الناقد )ككل( لدى طلبة جامعة الريموك وفقًا ملتغريات: )اجلن�س، والكلية، وال�سنة 

الدرا�سية( وذلك كما يف اجلدول )4( .
الجدول (4) 

 نتائج تحليل التباين الثاثي (بدون تفاعل) لمستوى التفكير الناقد (ككل) 
لدى طلبة جامعة اليرموك وفقًا للمتغيرات (الجنس، الكلية، السنة الدراسية) 

 م�صدر
التباين

 جمموع
املربعات

 درجة
احلرية

 متو�صط جمموع
املربعات

 قيمة ف
املح�صوبة

 الدللة
الإح�صائية

6.30016.3000.3240.569اجلن�س

*134.7841134.7846.9320.009الكلية

738.4913246.16412.6610.000ال�سنة الدرا�سية

14601.35675119.443اخلطاأ

15577.305756الكلي

 α=0.050 دال عند مستوى داللة *

يتبني من اجلدول )4( عدم وجود فرق دال اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة α=0.05 بني 
املتو�سطني احل�سابيني لدرجات التفكري الناقد )ككل( لدى طلبة جامعة الريموك يعزى لأثر 



د. نصر يوسف مقابله
د. عمران محمد بني يونس

التفكير الناقد وعالقته باملراقبة الذاتية لدى طلبة جامعة اليرموك 
في ضوء بعض املتغيرات 

196

متغري )اجلن�س( .كما يت�سح من اجلدول )4( وجود فرق دال اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة 
جامعة  طلبة  لدى  )ككل(  الناقد  التفكري  مل�ستوى  احل�سابيني  املتو�سطني  بني   α=0.05
الكليات  بطلبة  مقارنة  الإن�سانية  الكليات  طلبة  ل�سالح  ؛  )الكلية(  ملتغري  يعزى  الريموك 
 α=0،05 العلمية.كما يت�سح من اجلدول )4( وجود فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة
الريموك  جامعة  طلبة  لدى  )ككل(  الناقد  التفكري  مل�ستوى  احل�سابية  املتو�سطات  بني 
اُ�ستخدم اختبار  تعزى ملتغري )ال�سنة الدرا�سية( ؛ ولكون املتغري متعدد امل�ستويات؛ فقد 
مقارنات  اختبار  اأف�سل  حتديد  بهدف  التباين  جتان�س  انتهاك  عن  للك�سف   )Levene(
بعدية ميكن ا�ستخدامه للك�سف عن جوهرية فروقات املتو�سطات احل�سابية مل�ستوى التفكري 
)ال�سنة  متغري:  م�ستويات  اختالف  عن  الناجتة  الريموك  جامعة  طلبة  لدى  )ككل(  الناقد 
حرية  بدرجة   )Levene( )6.619( لختبار  املح�سوبة  ف  قيمة  بلغت  حيث   ، الدرا�سية( 
ويف   ،  )0.000( مقدارها  اإح�سائية  بدللة   )741( للمقام  حرية  ودرجة   ،  )15( للب�سط 
�سوء ما تقدم اُ�ستخدم اختبار )Games�Howell( للمقارنات البعدية املتعددة للمتو�سطات 
احل�سابية اخلا�سة مب�ستوى التفكري الناقد )ككل( لدى طلبة جامعة الريموك وفقًا للمتغري 

)ال�سنة الدرا�سية( ، وذلك كما يف اجلدول )5( .
الجدول (5) 

 نتائج اختبار Games-Howell للمقارنات البعدية المتعددة لمستوى التفكير الناقد (ككل) 
لدى طلبة جامعة اليرموك وفقًا للمتغير (السنة الدراسية) 

�صنة ثالثة�صنة ثانية�صنة اأوىلال�صنة الدرا�صية

Games-Howell9.80911.10411.515املتو�سط احل�سابي

11.1041.295�سنة ثانية

11.5151.7060.411�سنة ثالثة

13.1593.3502.0561.645�سنة رابعة

مقارنة  الرابعة  ال�سنة  طلبة  ل�سالح  كانت  قد  النتائج  اأن   )5( اجلدول  من  يت�سح 
بزمالئهم من طلبة ال�سنة الأوىل، فال�سنة الثانية ثم ال�سنة الثالثة، ثم لطلبة ال�سنة الثالثة 
احل�سابية  املتو�سطات  ُح�سبت  كما  الأوىل،  الدرا�سية  ال�سنة  طلبة  من  بزمالئهم  مقارنة 
والنحرافات املعيارية ملهارات التفكري الناقد لدى طلبة جامعة الريموك وفقًا ملتغريات: 

)اجلن�س، والكلية، وال�سنة الدرا�سية( ، وذلك كما هو مبني يف اجلدول )6( .
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الجدول (6) 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمهارات التفكير الناقد

لدى طلبة جامعة اليرموك وفقًا للمتغيرات (الجنس، الكلية، السنة الدراسية) 

 م�صتوياتاملتغريات
ال�صتقراءال�صتنتاجالتحليلالتقييمال�صتدللالإح�صائياملتغريات

اجلن�س
ذكر

4.0532.1181.4691.3242.134املتو�سط احل�سابي

2.071.311.081.091.60النحراف املعياري

اأنثى
4.2712.0531.4731.2222.149املتو�سط احل�سابي

2.041.311.041.061.48النحراف املعياري

الكلية
علمية

3.9242.0491.2651.0581.982املتو�سط احل�سابي

1.841.260.910.961.48النحراف املعياري

اإن�سانية
4.3092.0861.5581.3412.212املتو�سط احل�سابي

2.121.331.091.101.53النحراف املعياري

 ال�سنة
الدرا�سية

 �سنة
اأوىل

3.7241.8141.2111.1261.935املتو�سط احل�سابي

1.781.120.950.901.52النحراف املعياري

 �سنة
ثانية

4.3072.0681.3591.1652.204املتو�سط احل�سابي

1.931.260.921.031.56النحراف املعياري

 �سنة
ثالثة

4.2282.1101.7431.3162.118املتو�سط احل�سابي

2.291.451.111.171.47النحراف املعياري

 �سنة
رابعة

4.6812.5131.9121.6732.381املتو�سط احل�سابي

2.351.461.261.241.43النحراف املعياري

ملهارات  احل�سابية  املتو�سطات  بني  ظاهرية  فروق  وجود   )6( اجلدول  من  يالحظ 
التفكري الناقد )ال�ستدلل، والتقومي، والتحليل، وال�ستنتاج، وال�ستقراء( لدى طلبة جامعة 
الدرا�سية(  وال�سنة  والكلية،  )اجلن�س،  املتغريات:  م�ستويات  اختالف  عن  ناجتة  الريموك 
الرتباط  ُح�سبت معامالت  الذكر؛  �سالفة  الظاهرية  الفروق  التحقق من جوهرية  ؛ وبهدف 
بني مهارات التفكري الناقد: )ال�ستدلل، والتقومي، والتحليل، وال�ستنتاج، وال�ستقراء( لدى 
طلبة جامعة الريموك متبوعة باإجراء اختبار Bartlett للكروية وفقًا مل�ستويات املتغريات: 
)اجلن�س، الكلية، ال�سنة الدرا�سية( لتحديد اأن�سب حتليل تباين ثالثي: ] )حتليل تباين ثالثي 
متعدد، اأم حتليل تباين ثالثي( بدون تفاعل[ توجب ا�ستخدامه، وذلك كما يف اجلدول )7( .
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الجدول (7) 
 نتائج اختبار Bartlett للكروية لمستوى مهارات التفكير الناقد لدى

طلبة جامعة اليرموك وفقًا للمتغيرات (الجنس، الكلية، السنة الدراسية) .

 العالقة وفقاً
ال�صتنتاجالتحليلالتقييمال�صتدللللمتغريات

0.22التقييم

0.280.19التحليل

0.230.270.19ال�ستنتاج

0.370.260.180.13ال�ستقراء

 اختبار
Bartlett 
للكروية

 ن�صبة
 درجةكا2 التقريبيةالأرجحية

احلرية
 الدللة

الإح�صائية
0.000852.970140.000

يتبني من اجلدول )7( وجود عالقة دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة α=0.05 بني 
والتحليل، وال�ستنتاج، وال�ستقراء(  والتقومي،  )ال�ستدلل،  الناقد:  التفكري  م�ستوى مهارات 
مما  ؛  الدرا�سية(  وال�سنة  والكلية،  )اجلن�س،  للمتغريات  تعزى  الريموك  جامعة  طلبة  لدى 
الناقد  التفكري  ملهارات  تفاعل(  )بدون  املتعدد  الثالثي  التباين  حتليل  ا�ستخدام  ا�ستوجب 
الريموك  جامعة  طلبة  لدى  وال�ستقراء(  وال�ستنتاج،  والتحليل،  والتقومي،  )ال�ستدلل، 

جمتمعة، وذلك كما يف اجلدول )8( .
الجدول (8) 

 نتائج تحليل التباين الثاثي المتعدد (بدون تفاعات) لمهارات التفكير الناقد
لدى طلبة جامعة اليرموك مجتمعة وفقًا للمتغيرات (الجنس، الكلية، السنة الدراسية) 

 الختبارالأثر
املتعدد

 قيمة
 الختبار
املتعدد

 قيمة ف
 الكلية

املح�صوبة

 درجة
 حرية

الفر�صية

 درجة
 حرية
اخلطاأ

 الدللة
الإح�صائية

Hotelling›s Trace0.0060.86157470.507اجلن�س

Hotelling›s Trace0.0213.10457470.009الكلية

Wilks› Lambda0.9144.557152062.540.000ال�سنة الدرا�سية

α=0.050 دال عند مستوى داللة *

اأثر دال اإح�سائيًا للمتغريين )الكلية، وال�سنة الدرا�سية(  يتبني من اجلدول )8( وجود 
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وعدم وجود اأثر دال اإح�سائيًا ملتغري )اجلن�س( عند م�ستوى الدللة α=0.05 على م�ستوى 
مهارات التفكري الناقد )ال�ستدلل، والتقومي، والتحليل، وال�ستنتاج، وال�ستقراء( لدى طلبة 
لدى طلبة جامعة  الناقد  التفكري  اأيٍّ من مهارات  الريموك جمتمعة؛ ولتحديد على  جامعة 
الثالثي  التباين  اأجري حتليل  فقد  ؛  الدرا�سية(  ال�سنة  )الكلية،  املتغريين:  اأثُر  الريموك كان 
)بدون تفاعل( مل�ستوى مهارات التفكري الناقد )ال�ستدلل، والتقومي، والتحليل، وال�ستنتاج، 
والكلية،  )اجلن�س،  ملتغريات:  وفقًا  حدٍة  على  كلٍّ  الريموك  جامعة  طلبة  لدى  وال�ستقراء( 

وال�سنة الدرا�سية( ، وذلك كما يف اجلدول )9( .
الجدول (9) 

 نتائج تحليل التباين الثاثي (بدون تفاعل) لمهارات التفكير الناقد لدى طلبة جامعة اليرموك
كلٍّ على حدٍة وفقًا للمتغيرات (الجنس، الكلية، السنة الدراسية) 

 م�صدر
التباين

 املتغري
التابع

 جمموع
املربعات

 درجة
احلرية

 متو�صط جمموع
املربعات

 قيمة ف
املح�صوبة

 الدللة
الإح�صائية

اجلن�س

9.28519.2852.2650.133ال�ستدلل

0.20110.2010.1190.730التقييم

0.36510.3650.3540.552التحليل

0.89410.8940.8060.370ال�ستنتاج

0.06310.0630.0280.868ال�ستقراء

الكلية 

15.071115.0713.6760.056ال�ستدلل

0.07910.0790.0470.828التقييم

6.58116.5816.3670.012التحليل

8.43118.4317.5960.006ال�ستنتاج

6.45316.4532.8170.094ال�ستقراء

 ال�سنة
الدرا�سية

69.210323.0705.6270.001ال�ستدلل

34.759311.5866.8890.000التقييم

42.778314.25913.7940.000التحليل

20.67736.8926.2100.000ال�ستنتاج

14.49634.8322.1090.098ال�ستقراء



د. نصر يوسف مقابله
د. عمران محمد بني يونس

التفكير الناقد وعالقته باملراقبة الذاتية لدى طلبة جامعة اليرموك 
في ضوء بعض املتغيرات 

200

 م�صدر
التباين

 املتغري
التابع

 جمموع
املربعات

 درجة
احلرية

 متو�صط جمموع
املربعات

 قيمة ف
املح�صوبة

 الدللة
الإح�صائية

اخلطاأ

3078.8867514.100ال�ستدلل

1262.9807511.682التقييم

776.3127511.034التحليل

833.5797511.110ال�ستنتاج

1720.4957512.291ال�ستقراء

الكلي

3179.065756ال�ستدلل

1298.708756التقييم

832.639756التحليل

868.769756ال�ستنتاج

1743.305756ال�ستقراء

α=0.05 بني  يت�سح من اجلدول )9( وجود فرق دال اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة 
طلبة  لدى  ال�ستنتاج(  )التحليل،  الناقد:  التفكري  مهارات  مل�ستوى  احل�سابيني  املتو�سطني 
بطلبة  مقارنة  الإن�سانية  الكليات  طلبة  ل�سالح  ؛  )الكلية(  ملتغري  يعزى  الريموك  جامعة 
الكليات العلمية.كما يتبني من اجلدول )9( وجود فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة 
α=0.05 بني املتو�سطات احل�سابية مل�ستوى مهارات التفكري الناقد )ال�ستدلل، والتقومي، 
ولكون  الدرا�سية(  )ال�سنة  الريموك تعزى ملتغري  لدى طلبة جامعة  وال�ستنتاج(  والتحليل، 
املتغري متعدد امل�ستويات؛ فقد اُ�ستخدم اختبار Levene للك�سف عن انتهاك جتان�س التباين 
بهدف حتديد اأف�سل اختبار مقارنات بعدية ميكن ا�ستخدامه للك�سف عن جوهرية فروقات 
والتحليل،  والتقومي،  )ال�ستدلل،  الناقد:  التفكري  مهارات  مل�ستوى  احل�سابية  املتو�سطات 
)ال�سنة  متغري  م�ستويات  اختالف  عن  الناجتة  الريموك  جامعة  طلبة  لدى  وال�ستنتاج( 

الدرا�سية( ، وذلك كما يف اجلدول )10( .
الجدول (10) 

نتائج اختبار Levene النتهاك تجانس التباين لمستوى مهارات التفكير الناقد
وفقًا لمتغير (السنة الدراسية) 

 املتغري
التابع

 قيمة ف املح�صوبة
Levene لختبار

 درجة حرية
الب�صط

 درجة حرية
املقام

 الدللة
الإح�صائية

3.467157410.000ال�ستدلل

2.110157410.008التقييم

3.184157410.000التحليل

3.111157410.000ال�ستنتاج
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يتبني من اجلدول )10( وجود انتهاك يف جتان�س التباين دال اإح�سائيًا عند م�ستوى 
والتحليل،  والتقومي،  )ال�ستدلل،  الناقد:  التفكري  مهارات  مل�ستوى   α=0.05 الدللة 
وال�ستنتاج( لدى طلبة جامعة الريموك يعزى ملتغري )ال�سنة الدرا�سية( ؛ مما اأوجب ا�ستخدام 
اخلا�سة  احل�سابية  للمتو�سطات  املتعددة  البعدية  للمقارنات   Games�Howell اختبار 
طلبة  لدى  وال�ستنتاج(  والتحليل،  والتقومي،  )ال�ستدلل،  الناقد:  التفكري  مهارات  مب�ستوى 

جامعة الريموك وفقًا للمتغري )ال�سنة الدرا�سية( ، وذلك كما يف اجلدول )11( .
الجدول (11) 

نتائج اختبار Games-Howell للمقارنات البعدية المتعددة
لمستوى مهارات التفكير الناقد لدى طلبة جامعة اليرموك وفقًا لمتغير (السنة الدراسية) 

ال�صتدلل

�صنة ثانية�صنة ثالثة�صنة اأوىلال�صنة الدرا�صية
Games-Howell3.7244.2284.307املتو�سط احل�سابي

4.2280.504�سنة ثالثة

4.3070.5840.080�سنة ثانية

4.6810.9580.4530.374�سنة رابعة

التقييم

�صنة ثانية�صنة ثالثة�صنة اأوىلال�صنة الدرا�صية
Games-Howell1.8142.0682.110املتو�سط احل�سابي

2.0680.254�سنة ثانية

2.1100.2960.042�سنة ثالثة

2.5130.6990.4450.403�سنة رابعة

التحليل

�صنة ثانية�صنة ثالثة�صنة اأوىلال�صنة الدرا�صية
Games-Howell1.2111.3591.743املتو�سط احل�سابي

1.3590.148�سنة ثانية

1.7430.5320.383�سنة ثالثة

1.9120.7000.5520.169�سنة رابعة

ال�ستنتاج

�صنة ثانية�صنة ثالثة�صنة اأوىلال�صنة الدرا�صية
Games-Howell1.1261.1651.316املتو�سط احل�سابي

1.1650.039�سنة ثانية

1.3160.1910.151�سنة ثالثة

1.6730.5470.5080.356�سنة رابعة

وال�ستنتاج(  )التقومي،  الناقد  التفكري  مهارتي  م�ستوى  اأن   )11( اجلدول  من  يت�سح 
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جاء ل�سالح طلبة ال�سنة الرابعة مقارنة بكلٍّ من زمالئهم يف ال�سنة الأوىل ثم الثانية، اأما 
فيما يخ�س م�ستوى مهارة التفكري الناقد )ال�ستدلل( ، فجاءت ل�سالح طلبة ال�سنة الدرا�سة 
الرابعة مقارنة بطلبة ال�سنة الأوىل، اأما فيما يخ�س م�ستوى مهارة التفكري الناقد )التحليل( 

، فقد جاءت ل�سالح طلبة ال�سنة الرابعة مقارنة بزمالئهم من طلبة ال�سنة الأوىل.
بني  فروق  وجود  عدم  على:  تن�س  التي  الأوىل  النتيجة  يف  ال�سبب  الباحثان  ويعزو 
اأن الذكور والإناث متماثلون من حيث  اإىل  متو�سطات التفكري الناقد تعزى ملتغري اجلن�س 
ال�ستعداد والقدرة على الإجابة على فقرات اأداة الدرا�سة، كما ميكن تف�سري هذه النتيجة باأن 
جميع اأفراد عينة الدرا�سة هم يف مرحلة منائية واحدة، هي مرحلة الر�سد وهذا قد ي�سري اإىل 
اأن م�ستواهم قد يكون متقاربًا، اأما فيما يتعلق بالنتيجة الثانية التي ت�سري اإىل وجود فروق 
يف م�ستوى التفكري الناقد ل�سالح الكليات الإن�سانية، فاإن الباحثني يف�رضان هذه النتيجة 
الن�سانية ب�سكل عام، ول �سيما يف  الكليات  التي تدر�س يف  بالعتماد على طبيعة املواد 
كلية الرتبية؛ فبع�س هذه املواد يهتم بتعليم التفكري ب�سكل عام، ويركز على تعليم التفكري 

الناقد خا�سة، فرمبا كان لتلك املواد اأثر يف تف�سري هذه النتيجة.
اأما مبا يخ�س النتيجة الأخرية من هذا ال�سوؤال فان الباحثني يف�رضان ال�سبب يف هذه 
بذل  تتطلب  قد  املواد  فهذه  الرابعة،  ال�سنة  طالب  يدر�سها  التي  املواد  طبيعة  اإىل  النتيجة 

املزيد من التفكري، ورمبا كانت هي نف�سها بوابة التفكري الناقد للطالب.
ال�سنة الرابعة رمبا  اأن يف�رض الباحثان ال�سبب يف هذه النتيجة باأن طالب  كما ميكن 
ا�ستطاعوا اأن ي�سلوا اإىل مرحلة جيده من التوافق الجتماعي اأكرث من غريهم، مما مكنَّهم 
من اإدارة احلوارات والنقا�سات داخل الغرفة ال�سفية، فاأثر ذلك على م�ستوى تفكريهم الناقد.
 Kondakci & Aydin,( وتختلف نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة كونداكي و ايدن

2011( التي اأ�سارت نتائجها اإىل اأن م�ستوى التفكري الناقد كان بدرجة اأعلى عند الإناث.

ثالثًا: لالإجابة عن �سوؤال الدرا�سة الثالث: »ما م�صتوى املراقبة الذاتية لدى  ◄
الريموك؟ «؛ فقد ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية  طلبة جامعة 
يف  مبني  هو  كما  الريموك،  جامعة  طلبة  لدى  وفقراتها  )ككل(  الذاتية  املراقبة  مل�ستوى 

اجلدول )12( 
الجدول (12) 
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى المراقبة الذاتية ذاتية (ككل) وفقراتها
لدى طلبة جامعة اليرموك مرتبًة تنازليًا وفقًا لمتوسطاتها الحسابية

 رقمالرتبة
الفقرة

 حالة
الفقرة

 املراقبة الذاتية
وفقراته

 املتو�صط
احل�صابي

 النحراف
امل�صتوىاملعياري

كبري0.7820.41لدي القدرة على اإ�سعاد الأخرين�سح15
كبري0.7450.44ميكن اأن اأكون ممثل جيد�سح26

ا�سحك عندما اأ�ساهد فلما كوميديا مع الأخرين اأكرث �سح39
كبري0.7440.44مما اأكون وحدي

ات�رضف غالبا ك�سخ�س خمتلف، يف مواقف خمتلفة �سح410
كبري0.7200.45ومع اأ�سخا�س خمتلفني

تبدو اأحيانا انفعالتي لالأخرين اأعمق مما هي عليه �سح58
كبري0.7050.46حقيقة

اأتظاهر اأحيانا اأنني ا�ستمتع بوقتي حتى عندما ل �سح611
كبري0.6720.47اأكون كذلك

متو�سط0.6660.47�سخ�سيتي الظاهرة لي�ست دائما �سخ�سيتي احلقيقة�سح712

اأ�ستطيع اأن اأرجتل خطابات عن موا�سيع حتى ل اأكاد �سح84
متو�سط0.6260.48اأمتلك اأي معلومات عنها

ا�سعر بالرتباك قليال عندما اأكون مع الأخرين ول خطاأ915
متو�سط0.5640.50اظهر اأنى على ما يرام كما ينبغي اأن اأكون

متو�سط0.5600.50اأجد �سعوبة يف تقليد �سلوك الآخرينخطاأ101

ل اأحاول قول اأو فعل الأ�سياء التي يحبها الأخرون يف خطاأ113
متو�سط0.5560.50احلفالت واللقاءات الجتماعية

ميكن اأن اخدع النا�س واأتظاهر باأنني ودود مع اأنني �سح1216
متو�سط0.5390.50يف احلقيقة ل اأحبهم 

اأجد �سعوبة يف تغيري �سلوكي ليتنا�سب مع خمتلف �سح1314
متو�سط0.5030.50النا�س واملواقف املختلفة

نادرا ما احتاج اإىل ن�سيحة اأ�سدقائي لختيار خطاأ147
متو�سط0.4580.50الأفالم اأو الكتب، اأو املو�سيقى

�سلوكي يف العادة تعبري عن م�ساعري الداخلية خطاأ152
متو�سط0.4480.50ومواقفي ومعتقداتي احلقيقية

ل ارغب يف تغيري اأرائي )اأو الطريقة التي اعمل بها خطاأ1613
منخف�س0.3160.47الأ�سياء( لإ�سعاد �سخ�س اأخر اأو ك�سب ر�ساه

متو�سط9.6052.62الكلي للمقيا�س

يالحظ من اجلدول )12( اأن م�ستوى املراقبة الذاتية )ككل( لدى طلبة جامعة الريموك 
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كان )متو�سطًا( .
من  يعد  الذاتية  املراقبة  مفهوم  اأن  بواقع  النتيجة  هذه  يف  ال�سبب  الباحثان  ويف�رض 
القدرة  ميلكون  ل  بعد  فالطالب  عام،  ب�سكل  الطالب  على  ما  حد  اإىل  اجلديدة  املفاهيم 
تعاماًل  وا�سرتاتيجياتها  الذاتية  املراقبة  مع  التعامل  من  متكنهم  التي  الكاملة،  املعرفية 
�سحيحًا، كما ميكن اأن يُعزى ال�سبب يف هذه النتيجة اإىل نق�س الهتمام والعناية املوجهة 
مبا يخ�س املراقبة الذاتية، ومدى اإمكانية تدريب الطالب عليها، وتتفق نتائج هذه الدرا�سة 
مع نتائج درا�سة )Ghanizadeh,2011( فقد بينت نتائج الدرا�سة اأن تنظيم الذات ومراقبتها 
 )Wu,2008( كان بدرجة متو�سطة، واختلفت نتائج الدرا�سة اإىل حد ما مع نتائج درا�سة وو
التي اأ�سارت اإىل اأن ارتفاع م�ستوى التفكري الناقد عند اأفراد عينة الدرا�سة كان عند الأفراد 

الأكرث تنظيمًا لأنف�سهم.
دللة  ◄ ذات  فروق  توجد  »هل  الرابع:  الدرا�سة  �سوؤال  عن  لالإجابة  رابعًا: 

املراقبة  م�صتوى  متو�صطات  α=0.05 بني  الدللة  م�صتوى  عند  اإح�صائية 
الذاتية لدى طلبة جامعة الريموك تعزى ملتغريات: )اجلن�س، والكلية، وال�صنة 
الدرا�صة( ؟«؛ فقد ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية مل�ستوى املراقبة 
الذاتية )ككل( لدى طلبة جامعة الريموك وفقًا ملتغريات: )اجلن�س، الكلية،( ، وذلك كما هو 

مبني يف اجلدول )13( .
الجدول (13) 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى المراقبة الذاتية (ككل) 
لدى طلبة جامعة اليرموك وفقًا للمتغيرات (الجنس، الكلية، السنة الدراسية) 

 م�صتوياتاملتغريات
املتغريات

 املتو�صط
احل�صابي

 النحراف
املعياري

اجلن�س
9.4122.60ذكر

9.7072.62اأنثى

الكلية
10.2292.59علمية

9.3452.59اإن�سانية

 ال�سنة
الدرا�سية

9.3322.88�سنة اأوىل

9.9552.42�سنة ثانية

9.4932.47�سنة ثالثة

9.2652.74�سنة رابعة
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املتو�سطات احل�سابية مل�ستوى  )13( وجود فروق ظاهرية بني  يالحظ من اجلدول 
املراقبة الذاتية )ككل( لدى طلبة جامعة الريموك ناجتة عن اختالف م�ستويات املتغريات: 
)اجلن�س، الكلية، ال�سنة الدرا�سية( ؛ وللتحقق من جوهرية الفروق الظاهرية �سالفة الذكر؛ 
طلبة  لدى  )ككل(  الذاتية  املراقبة  مل�ستوى  تفاعل(  )بدون  الثالثي  التباين  حتليل  اأُجري 
يف  كما  وذلك   ، الدرا�سية(  وال�سنة  والكلية،  )اجلن�س،  ملتغريات:  وفقًا  الريموك  جامعة 

اجلدول )14( .
الجدول (14) 

 نتائج تحليل التباين الثاثي (بدون تفاعل) لمستوى المراقبة الذاتية (ككل) 
لدى طلبة جامعة اليرموك وفقًا للمتغيرات (الجنس، الكلية، السنة الدراسية) 

 م�صدر
التباين

 جمموع
املربعات

 درجة
احلرية

 متو�صط
 جمموع
املربعات

 قيمة ف
املح�صوبة

 الدللة
الإح�صائية

12.217112.2171.8410.175اجلن�س

116.9741116.97417.6230.000الكلية

54.846318.2822.7540.042ال�سنة الدرا�سية

4984.6847516.637اخلطاأ

5178.901756الكلي

 α=0.05 يتبني من اجلدول )14( ، عدم وجود فرق دال اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة
بني املتو�سطني احل�سابيني مل�ستوى املراقبة الذاتية )ككل( لدى طلبة جامعة الريموك يعزى 
م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دال  فرق  وجود   ،  )14( اجلدول  من  يت�سح  .كما  )اجلن�س(  ملتغري 
طلبة  لدى  )ككل(  الذاتية  املراقبة  مل�ستوى  احل�سابيني  املتو�سطني  بني   α=0.05 الدللة 
جامعة الريموك يعزى ملتغري )الكلية( ؛ ل�سالح طلبة الكليات العلمية مقارنة بطلبة الكليات 
الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود   )14( اجلدول  من  يت�سح  الإن�سانية.كما 
جامعة  طلبة  لدى  )ككل(  الذاتية  املراقبة  مل�ستوى  احل�سابية  املتو�سطات  بني   α=0.05
اُ�ستخدم  فقد  امل�ستويات؛  متعدد  املتغري  ولكون  ؛  الدرا�سية(  )ال�سنة  تعزى ملتغري  الريموك 
اختبار Levene للك�سف عن انتهاك جتان�س التباين بهدف حتديد اأف�سل اختبار مقارنات 
بعدية ميكن ا�ستخدامه للك�سف عن جوهرية فروقات املتو�سطات احل�سابية مل�ستوى املراقبة 
)ال�سنة  متغري  م�ستويات  اختالف  عن  الناجتة  الريموك  جامعة  طلبة  لدى  )ككل(  الذاتية 
الدرا�سية( ، حيث بلغت قيمة ف املح�سوبة لختبار )Levene )1.909 بدرجة حرية للب�سط 
ما  �سوء  ويف   ،  )0.020( مقدارها  اإح�سائية  بدللة   )741( للمقام  حرية  ودرجة   )15(



د. نصر يوسف مقابله
د. عمران محمد بني يونس

التفكير الناقد وعالقته باملراقبة الذاتية لدى طلبة جامعة اليرموك 
في ضوء بعض املتغيرات 

206

تقدم اُ�ستخدم اختبار Games�Howell للمقارنات البعدية املتعددة للمتو�سطات احل�سابية 
)ال�سنة  للمتغري  وفقًا  الريموك  لدى طلبة جامعة  )ككل(  الذاتية  املراقبة  اخلا�سة مب�ستوى 

الدرا�سية( ، وذلك كما يف اجلدول )15( .
الجدول (15) 

 نتائج اختبار Games-Howell للمقارنات البعدية المتعددة لمستوى المراقبة الذاتية ناقد (ككل) 
لدى طلبة جامعة اليرموك وفقًا للمتغير (السنة الدراسية) 

�صنة ثالثة�صنة اأوىل�صنة رابعةال�صنة الدرا�صية

Games-Howell9.2659.3329.493املتو�سط احل�سابي

9.3320.066�سنة اأوىل

9.4930.2270.161�سنة ثالثة

9.9550.6890.6230.462�سنة ثانية

يت�سح من اجلدول )15( اأن النتائج كانت على الرتتيب ل�سالح طلبة ال�سنة الدرا�سية 
الثانية مقارنة بزمالئهم من طلبة ال�سنة الدرا�سية الرابعة فال�سنة الدرا�سية الأوىل ثم ال�سنة 
فروق  وجود  بعدم  واملتمثلة  النتيجة،  هذه  يف  ال�سبب  الباحثان  الثالثة.ويف�رض  الدرا�سية 
بني اجلن�سني اإىل اأن مفهوم املراقبة مفهوم جديد وحديث وما زال غام�سًا اإىل حد ما على 
الطالب والطالبات.كما يف�رض الباحثان ال�سبب يف هذه النتيجة باأن الطالب جميعهم تعر�سوا 
اإىل خربات متماثلة، واأن حجم املعلومات واملعارف التي تلقوها متقارب، فال يوجد هذا 
التفاوت يف اخلربات التي تقدم للطالب، اأما فيما يتعلق بتف�سري ال�سق الأخر من نتيجة هذا 
اأن هذه النتيجة هي نتيجة منطقية، وذلك من خالل طبيعة  ال�سوؤال، فاإن الباحثني يريان 
املواد التي تدر�س يف تلك الكليات حيث اإن معظم هذه املواد من النوع التجريبي املعتمد 
ارتباطًا وثيقًا مبراقبة ومتابعة جمريات ما يحدث،  التنفيذ، واملرتبط  التخطيط قبل  على 
وبالعودة اإىل طبيعة املواد يف الكليات الإن�سانية، جندها يف الغالب مواد نظرية بعيدة عن 
التجريب، اأما فيما يتعلق بالنتيجة الأخرية، فاإن الباحث يف�رض ال�سبب باأن هذه الفئة رمبا 
اأن هذه الفئة  كانوا اأكرث تفاعاًل وتوا�ساًل من الناحية الجتماعية اأكرث من غريهم، فرمبا 
ا�ستطاعت الندماج والنخراط فيما بينها اأكرث من غريها.واتفقت نتائج هذه الدرا�سة من 
جهة مع نتائج درا�سة جانزيداه )Ghanizadeh,2012( التي اأ�سارت اإىل اأن املراقبة الذاتية 

ميكن ان تكون متنبئة بالتفكري الناقد بغ�س النظر عن جن�س الطالب.
اأثر م�صتوى املراقبة  ◄ »ما  خام�سًا: النتائج املتعلقة ب�سوؤال الدرا�سة اخلام�س: 

الذاتية كمتنبئ مب�صتوى التفكري الناقد لدى طلبة جامعة الريموك؟ «؛ لالإجابة 
املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ُح�سبت  فقد  اخلام�س؛  الدرا�سة  �سوؤال  عن 
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اخلا�سة بكلٍّ من: املتغري امُلَتَنَباأ به )املحك( وهو ]م�ستوى التفكري الناقد )ككل( ومهاراته 
الريموك[،  جامعة  طلبة  لدى  وال�ستقراء(  وال�ستنتاج،  والتحليل،  والتقومي،  )ال�ستدلل، 
وكذلك املتغريات امُلَتَنِبئة )ال�سارحة( وهي )املراقبة الذاتية( ، وذلك كما يف اجلدول )16( .

الجدول (16) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمتغير المتنبأ به والمتغيرات الُمَتَنِبَئة

 حالة
 املتو�صطاملتغرياتاملتغريات

احل�صابي
 النحراف
املعياري

املتنباأ به

11.1444.54التفكري الناقد

4.1962.05ال�ستدلل

2.0751.31التقييم

1.4721.05التحليل

1.2581.07ال�ستنتاج

2.1441.52ال�ستقراء

9.6052.62املراقبة الذاتية

به  املتنباأ  الدرا�سة  مبتغري  اخلا�س  احل�سابي  املتو�سط  اأن   )16( اجلدول  من  يالحظ 
والتحليل،  والتقومي،  )ال�ستدلل،  ومهاراته:  )ككل(  الناقد  التفكري  م�ستوى  وهو   ، )املحك( 
جامعة  طلبة  لدى  دون  فما  )منخف�س(  م�ستوى  �سمن  كانت  قد  وال�ستقراء(  وال�ستنتاج، 
الدرا�سة املتنبئة )ال�سارحة(  اأن املتو�سطات احل�سابية اخلا�سة مبتغريات  الريموك، وكذلك 
9.605 �سمن م�ستوى مراقبة )متو�سط(  الذاتية مبتو�سط ح�سابي مقداره  ، املراقبة  وهي: 
امُلَتَنِبَئة،  البينية للمتغريات  [.وبناًء على ما تقدم؛ ُح�سبت قيم معامالت الرتباط اخلطية 

واملتغري املتنباأ به، وذلك كما يف اجلدول )17( 
الجدول (17) 

معامات االرتباط البينية للمتغيرات الُمَتَنِبَئة والمتغير المتنبأ به

 العالقة
 التفكريالإح�صائيبني: 

ال�صتقراءال�صتنتاجالتحليلالتقييمال�صتدللالناقد

0.78الرتباطال�ستدلل

0.000الدللة الإح�سائية

0.600.24الرتباطالتقييم

0.0000.000الدللة الإح�سائية
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 العالقة
 التفكريالإح�صائيبني: 

ال�صتقراءال�صتنتاجالتحليلالتقييمال�صتدللالناقد

0.550.300.21الرتباطالتحليل

0.0000.0000.000الدللة الإح�سائية

0.530.250.280.23الرتباطال�ستنتاج

0.0000.0000.0000.000الدللة الإح�سائية

0.670.380.270.190.15الرتباطال�ستقراء

0.0000.0000.0000.0000.000الدللة الإح�سائية

 املراقبة
الذاتية

0.05-0.04-0.08-0.06-0.01-0.07-الرتباط

0.0580.7990.0810.0200.2490.165الدللة الإح�سائية

؛ منها  القيمة )عك�سية الجتاه(  �سالبة  )6( عالقات  )17( وجود  يالحظ من اجلدول 
عالقة عك�سية واحدة ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة α=0.05، وبهدف الك�سف عن 
القدرة التنُبِئية اخلا�سة باملتغري املتنبئ )املراقبة الذاتية( للمتغريات املتنباأ بها )التفكري 
الناقد، ومهاراته( ؛ اُ�ستخدم حتليل النحدار اخلطي املتعدد باعتماد اأ�سلوب اإدخال املتغري 
املتنبئ اإىل املعادلت النحدارية اخلا�سة بكلٍّ من )التفكري الناقد، ومهاراته( كلٍّ على حدٍة؛ 

بطريقة الإدخال )Enter( ، وذلك كما يف اجلدول )18( 
الجدول (18) 

نتائج اختبار الفرضيات االنحدارية الخاصة بالمتغيرات المتنبئة ومعامات االرتباط المتعددة لها 
ومقدار تفسيرها واألوزان الامعيارية والمعيارية وقيم ف المحسوبة وقيم ت المحسوبة 

حسب أسلوب إدخال المتغيرين المتنبئين على المعادالت االنحدارية

 املتنباأ
عددبه

ملت
ر ا

عدد
ملت

2 ا
ر

دل
ملع

د ا
عد

ملت
2 ا

ر

 اخلطاأ
 املعياري

يف 
التخمني

اإح�صائيات التغري

املتنبئات

زان
لأو

 ا
ية

يار
مع

لال
ا

ية
يار

ملع
ن ا

وزا
الأ

 قيمة ت
املح�صوبة

 التغري يف
ر2 املتعدد

 قيمة ف
التغري 

املح�صوبة

B

ري
عيا

امل
طاأ 

خل
ا

β

 التفكري
.0الناقد

07
15

0.
00

51

0.
00

25

4.53360.0051

1.9398
 )ثابت 

11النحدار( 
.7

1

1.
25*9.400

د.ح.املقام 
 )754(

املراقبة 
0-الذاتية

.1
2

0.
06

-0
.0

7

-1.892
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 املتنباأ
عددبه

ملت
ر ا

عدد
ملت

2 ا
ر

دل
ملع

د ا
عد

ملت
2 ا

ر

 اخلطاأ
 املعياري

يف 
التخمني

اإح�صائيات التغري

املتنبئات
زان

لأو
 ا

ية
يار

مع
لال

ا

ية
يار

ملع
ن ا

وزا
الأ

 قيمة ت
املح�صوبة

 التغري يف
ر2 املتعدد

 قيمة ف
التغري 

املح�صوبة

B

ري
عيا

امل
طاأ 

خل
ا

β

ال�ستدلل

0.
05

50

0.
00

30

0.
00

04

2.05030.0030

1.1422
 )ثابت 

.3النحدار( 
54

0.
56*6.284

د.ح.املقام 
 )754(

املراقبة 
0-الذاتية

.0
1

0.
03

-0
.0

1

-0.248

التقييم

0.
06

48

0.
00

42

0.
00

16

1.30970.0042

1.5904
 )ثابت 

.2النحدار( 
49

0.
36*6.933

د.ح.املقام 
 )754(

املراقبة 
0-الذاتية

.0
3

0.
02

-0
.0

6

-1.747

التحليل

0.
10

08

0.
01

02

0.
00

75
1.04550.0102

*3.873
 )ثابت 

.2النحدار( 
18

0.
29*7.574

د.ح.املقام 
 )754(

املراقبة 
0-الذاتية

.0
3

0.
01

-0
.0

8

*-2.333

ال�ستنتاج

0.
04

22

0.
00

18

-0
.0

00
9

1.07250.0018

0.6719
 )ثابت 

.1النحدار( 
45

0.
29*4.933

د.ح.املقام 
 )754(

املراقبة 
0-الذاتية

.0
2

0.
01

-0
.0

4

-1.153

ال�ستقراء

0.
06

35

0.
00

40

0.
00

14

1.51750.0040

1.5279
 )ثابت 

.2النحدار( 
04

0.
42*4.904

د.ح.املقام 
 )754(

املراقبة 
0-الذاتية

.0
3

0.
02

-0
.0

5

-1.387

α=0.050 دال عند مستوى داللة *

)املتنِبئ:  ال�سارح  باملتغري  اخلا�س  التنبوؤي  النموذج  اأّن   )18( اجلدول  من  يت�سح 
الدللة  اإح�سائيًا عند م�ستوى  داًل  التحليل( قد كان  وامُلَتَنَباأ به )املحك:  الذاتية(  املراقبة 
اً ما مقدراه )1.02 %(  α=0.05 باأثر م�سرتك لكلٍّ من املتغري ال�سارح )املراقبة الذاتية( ُمف�رضِّ
من التباين امُلف�رضَّ الكلي للنموذج التنبوؤي اخلا�س باملتنباأ به )املحك: التحليل( واأن نتائج 
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الأثر الن�سبي لكلٍّ من املتغري املتنبئ )ال�سارح: املراقبة الذاتية( باملتغري املتنباأ به )املحك: 
التحليل( قد كانت على النحو الآتي: 

ف�رضَّ املتغري املتنبئ )م�ستوى املراقبة الذاتية لدى طلبة جامعة الريموك( ما مقداره 
)0.71 %( من 

اجلزئي  الرتباط  قيمة  تربيع  بعد  وذلك  التنبوؤي،  للنموذج  الكلي  املف�رض  التباين 
للمتغري امُلتنبئ؛ 

ويف�رض الباحثان ال�سبب يف هذه النتيجة باأن الطالب الذين ميتلكون مهارة املراقبة 
اإمكانية  ومدى  الأهداف  ر�سم  على  والقدرة  ال�سليم،  التخطيط  على  القدرة  ميتلكون  الذاتية 
حتقيقها، وذلك من خالل تعمقهم يف التفكري يف تلك الأهداف، ومدى اإمكانية حتقيقها من 
ميكنها  الذاتية  املراقبة  فاإن  ذلك  �سوء  الناقد.ويف  التفكري  مهارات  على  اعتمادهم  خالل 
التنبوؤ بالتفكري الناقد لكونه يوؤثر يف �سلوك الفرد، وبالتايل فهو ي�ستطيع اأن يختار املواقف 

والأحداث، كما ميكنه التخطيط بنجاح، وبالتايل تقوده اإىل تفكري �سليم.

التوصيات: 

اإعداد برامج . 1 الذاتية، من خالل  الناقد، واملراقبة  التفكري  العمل على رفع م�ستوى 
خا�سة بذلك لدى 

الطلبة ب�سكل عام، وطلبة جامعة الريموك ب�سكل خا�س.. 2
الناقد، . 3 التفكري  م�ستوى  تطوير  يف  ت�سهم  التي  املنا�سبة  التعليمية  البيئة  توفري 

واملراقبة الذاتية، 
لدى الطلبة من خالل مواقف تعليمية تدريبية.. 4
الذاتية يف �سوء . 5 الناقد واملراقبة  التفكري  التي تبحث  الدار�سات  املزيد من  اإجراء 

متغريات اأخرى.
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