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  ٢/١٠/٢٠٠٦:تاریخ قبول النشر   ؛    ١٦/٨/٢٠٠٦: تاریخ تسلیم البحث 

  ملخص البحث
  :هدف البحث إلى

 تـــصمیم أداة لقیـــاس االتجاهـــات نحـــو التفكیـــر الناقـــد لـــدى أعـــضاء الهیئـــة التدریـــسیة فـــي كلیـــة     -١
  . بجامعة الموصلالتربیة الریاضیة

 ةبجامعـــ الریاضـــیةالتعــرف علـــى طبیعـــة اتجاهـــات أعـــضاء الهیئـــة التدریـــسیة فـــي كلیـــة التربیـــة -٢
  . بصفة عامة نحو التفكیر الناقدالموصل

 بجامعــة  التعــرف علــى طبیعــة اتجاهــات أعــضاء الهیئــة التدریــسیة فــي كلیــة التربیــة الریاضــیة-٣
  . المؤهل الجامعيعلى وفق متغیر نحو التفكیر الناقد الموصل

 بجامعـــة ةالتعــرف علـــى طبیعـــة اتجاهـــات أعـــضاء الهیئـــة التدریـــسیة فـــي كلیـــة التربیـــة الریاضـــی-٤
  . سنوات الخبرةعلى وفق متغیر نحو التفكیر الناقد الموصل

تكونـــت عینـــة البحـــث مـــن و  اســـتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــفي لمالئمتـــه لطبیعـــة البحـــث،
ـــة التدریـــسیةعـــضو ) ٥٠( ـــة الریاضـــیة ا مـــن أعـــضاء الهیئ ـــة التربی قام و جامعـــة الموصـــل،ب فـــي كلی

تفكیــر الناقــد لــدى أعــضاء الهیئــة التدریــسیة وتكــون الباحــث بتــصمیم أداة لقیــاس االتجاهــات نحــو ال
فقـرة بعــد التأكـد مـن صــدق وثبـات المقیاس،واسـتخدم الباحــث ) ٣٠( مـن  بـصورته النهائیــةالمقیـاس

النـسبة المئویة،الوسـط الحـسابي،االنحراف المعیاري،معامـل االرتبـاط (الوسـائل اإلحـصائیة المناسـبة
  ).البسیط ،اختبار ت

  :ما یأتيوقد استنتج الباحث 
 فـي كلیـة ةتوجد اتجاهات ایجابیة بصفة عامة نحو التفكیر الناقد لدى أعضاء الهیئـة التدریـسی. ١

  .جامعة الموصل بالتربیة الریاضیة 
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 ٢٨٣

 فــي كلیــة  بــین أعــضاء الهیئــة التدریــسیة التفكیــر الناقــدال توجــد فــروق فــي االتجاهــات نحــو  .٢ 
  .غیر المؤهل الجامعي متعلى وفق التربیة الریاضیة بجامعة الموصل

 الــذین یمتلكـــون  كلیـــة التربیــة الریاضــیة بجامعـــة الموصــلي فــتفــوق أعــضاء الهیئـــة التدریــسیة .٣
  .سنوات خبرة أكثر من عشر سنوات في االتجاهات نحو التفكیر الناقد 

  
Measuring Teaching Staff Members Trends in Sport 

Education College in university of Mosul towards 
Criticizing Thinking 

By 

Dr. Nibras Younis Mohammed Al Murad 
Lecturer/ Education College for Girls/ University of Mosul 

The study aims at:  
1. Designing a tool for measuring trends towards criticizing thinking 

for teaching staff members at the College of Sport Education in 
university of Mosul. 

2. Identifying nature of teaching staff members’ trends at the College 
of Sport Education in university of Mosul in general toward 
criticizing thinking. 

3. Identifying nature of teaching staff members’ trends at the College 
of Sport Education in university of Mosul toward criticizing thinking 
in accordance with educational qualification.  

4. Identifying nature of teaching staff members’ trends at the College 
of Sport Education in university of Mosul toward criticizing thinking 
in accordance with experience. 

Descriptive approach is used for its compatibility with the study. 
The study sample consisted of (50) of teaching staff members at the 
College of Sport Education in university of Mosul. The researcher 
designed a tool for measuring trends towards criticizing thinking for 
teaching staff members. The tool consisted in its final form from (30) 
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 ٢٨٤

items after conforming the tool Validity and reliability, Ratio, Mean, 
Standard deviation, Simple correlation coefficient and T Test are the 
statistical means used by the researcher.  
The researcher concluded the following: 
1. There are positive trends towards criticizing thinking for teaching 

staff members at the College of Sport Education in university of 
Mosul.  

2. There are no significant differences in trends towards criticizing 
thinking among teaching staff members at the College of Sport 
Education in university of Mosul in accordance with educational 
qualification.   

3. Teaching staff members at the College of Sport Education in 
university of Mosul who have more than ten years experience are 
better in trends towards criticizing thinking. 
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 ٢٨٥

   التعریف بالبحث-١
   المقدمة وأهمیة البحث١-١

تمثـــل دراســـة االتجاهـــات النفـــسیة نحـــو الموضـــوعات التربویـــة المختلفـــة أهمیـــة كبـــرى لـــدى        
 أنهـــا تـــساهم فـــي بنـــاء أهـــداف أكثـــر إذالعدیـــد مـــن األوســـاط المعنیـــة بـــالتخطیط والتطـــویر التربـــوي 

العناصــــر المعنیــــة مباشــــرة بتطبیــــق المــــنهج  وآراء االعتبــــار طبیعــــة اتجاهــــات بعــــینواقعیــــة تأخــــذ 
       .الدراسي

 لإلنـسان سـمة عقلیـة ضـروریة بوصـفه  االهتمامات كان التركیز على التفكیر الناقدهذهوفي ظل  
  . ألیتم أال من خالل تكوین اتجاهات ایجابیة نحو التفكیر الناقداالبد من تنمیتها وهذ

ـــــشیر ـــــیم عم) الحمـــــاحمي (إذ ی ـــــصر علـــــى اكتـــــساب المعـــــارف  أن عملیـــــة التعل لیـــــة شـــــاملة التقت
والمعلومات فحسب وٕانمـا تهـدف أیـضا إلـى تغییـر سـلوك األفـراد فـي النـواحي المعرفیـة أو الحركیـة 

  ).١٩٨٩،١٠الحماحمي،(أو االنفعالیة 
 األهمیة بمكان التعرف علـى اتجاهـات فمنأن أكثر االتجاهات رسوخا هي التي یتم اكتسابها ،   

التدریــسیة نحــو التفكیــر الناقــد وهــو أمــر ســیمكننا مــن مواجهــة االتجاهــات الــسلبیة أعــضاء الهیئــة 
وتدعیم االتجاهات االیجابیة وما یرتبط بذلك من تسهیل تحقیق أهداف التربیة الریاضیة في النمو 

  .الشامل المتزن للفرد 
 ن الـــضروري انــه مــ) Morris (وتتــصدر التربیــة الریاضــیة فـــي هــذا المجــال مكانــا بـــارزا إذ یــرى

 ضـــمن المـــنهج الدراســـي، وهـــذا لـــن یتحقـــق إال إذ تـــوفرت االرتقـــاء بمكانـــة مـــنهج التربیـــة الریاضـــیة
 وهــــم إالاتجاهـــات ایجابیــــة نحــــو التفكیـــر الناقــــد لــــدى احـــد العناصــــر الرئیــــسة فـــي عملیــــة التعلــــیم،

نحـــو تــشكیل اتجاهـــات الطــالب المهمــة علـــى الــرغم مـــن التدریــسیون الــذین یمثلـــون احــد الوســـائط 
     (Morris. 1988. 622)."مناحي الحیاة المختلفة

 باالهتمـام فـي جـدیرا أن التربیـة الریاضـیة رغـم أنهـا تقـدم إسـهاما )barrel &Holy  ( انكـدؤ وی 
 والعقلیـة ةتوجیه المدرس نحو المیل باتجاه التفكیر بطریقة فعالة،فالتعاون والرغبة بتحمل المـسؤولی

  )(barrel&Holy.1982.477 "جه عملیة التفكیر الناقدالمتفتحة،كلها سمات تدعم وتو 
یــوفر ألصــحاب االختــصاص فــي مجــال التربیــة ومــن هنــا تــأتي أهمیــة البحــث الحــالي إذ انــه      

 االسترشــاد بــه فــي تحدیــد اتجاهــات مــن الممكــنالریاضــیة مــن الجامعــات العراقیــة والعربیــة مقیاســا 
ریاضــیة نحــو التفكیــر الناقــد ممــا یــسهل علــیهم تحقیــق أعــضاء الهیئــة التدریــسیة فــي كلیــة التربیــة ال

التـي اهتمــت بـالتعرف علــى -علـى حــد علـم الباحــث-مــن أوائـل الدراســات،كما تعـد المـنهج الدراســي
 ،كما تتناول الدراسةاتجاهات أعضاء الهیئة التدریسیة في كلیة التربیة الریاضیة نحو التفكیر الناقد

ر الزاویــة فــي العملیــة التعلیمیــة مــن خــالل التعــرف علــى عــضو الهیئــة التدریــسیة والــذي یعــد حجــ
  .طبیعة اتجاهاته نحو التفكیر الناقد
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 ٢٨٦

  : مشكلة البحث٢-١
تــودي دراســة االتجاهــات فــي مجــاالت الحیــاة المختلفــة بــشكل عــام وفــي االتجاهــات التربویــة      

تنــا باالتجاهــات  أن معرفإذبــشكل خــاص وظیفــة حیویــة كبیرة،بــالنظر إلــى عالقــة االتجــاه بالــسلوك 
 المتوقعـــة تنحــو األفــراد أو الجماعــات أو األفكـــار أو األنــشطة تیــسر لنــا عملیـــة التنبــؤ بالــسلوكیا

  .حیال تلك الموضوعات
 مــران إلــى ،فمهارتــه متعلمــة وتحتــاج اإلنــسان التفكیــر الناقــد لــیس موجــودا بــالفطرة عنــد أن وبمــا  

 وفـــق  علــىعینـــة فكــل فـــرد قــادر علـــى القیــام بـــهوتــدریب،والتفكیر الناقـــد الیــرتبط بمرحلـــة عمریــة م
  )٣٠،١٩٩٠قطامي،(.مستوى قدراته العقلیة والحسیة والتصوریة المجردة

 التفكیر الناقد المفتـاح لحـل المـشكالت التـي تواجـه مدرسـي التربیـة الریاضـیة فـإذا لـم یـستخدم یعدو 
 التربیـــة الریاضـــیة  مدرســـي بح جـــزءا مـــن المـــشكلة وعـــادة مـــا یتعـــرضالمـــدرس التفكیـــر الناقـــد یـــص

 الحاســـمة والتكیـــف مـــع هـــذه المواقـــف الجدیـــدة وتحـــدیث تلمواقـــف یـــضطرون فیهـــا لـــصنع القـــرارا
  . للتفكیر الناقدوهذا مبررالمعلومات بشكل مستمر 

وفــي ظــل هــذه االهتمامــات بــالتفكیر الناقــد بــرزت مــشكلة البحــث الحــالي فــي تنــاول هــذا النــوع مــن 
تعـــرف علـــى اتجاهـــات أعـــضاء الهیئـــة التدریـــسیة فـــي مجـــال التربیـــة التفكیـــر اإلنـــساني بالبحـــث وال
  .الریاضیة نحو التفكیر الناقد

  

  :البحث أهداف ٣-١
دریسیة في كلیـة تصمیم أداة لقیاس االتجاهات نحو التفكیر الناقد لدى أعضاء الهیئة الت ١-٣-١

  . بجامعة الموصلالتربیة الریاضیة
ـــة التربیـــة الریاضـــیة التعـــرف علـــى طبیعـــة اتجاهـــات أعـــض ٢-٣-١ ـــة التدریـــسیة فـــي كلی اء الهیئ

  .بصفة عامة نحو التفكیر الناقدبجامعة الموصل 
ـــة التربیـــة الریاضـــیة ٣-٣-١ ـــة التدریـــسیة فـــي كلی  التعـــرف علـــى طبیعـــة اتجاهـــات أعـــضاء الهیئ

  . الجامعيالمؤهل متغیر على وفق نحو التفكیر الناقد بجامعة الموصل
ـــة التربیـــة الریاضـــیةالتعـــرف علـــى طبیعـــة ات ٤-٣-١ ـــة التدریـــسیة فـــي كلی  جاهـــات أعـــضاء الهیئ

  . سنوات الخبرةمتغیر على وفقالناقد  نحو التفكیر بجامعة الموصل
  

  : فروض البحث ٤-١
 بـصفة عامـة  بجامعـة الموصـل یمتلك أعضاء الهیئة التدریسیة في كلیة التربیة الریاضیة١-٤-١

  .اتجاهات ایجابیة نحو التفكیر الناقد
 بــین اتجاهــات أعــضاء الهیئــة التدریــسیة فــي كلیــة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة ٢-٤-١

  . الموهل الجامعيمتغیر على وفق نحو التفكیر الناقد  بجامعة الموصلالتربیة الریاضیة
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 ٢٨٧

 بــین اتجاهــات أعــضاء الهیئــة التدریــسیة فــي كلیــة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة ٣-٤-١
  . متغیر سنوات الخبرةعلى وفق نحو التفكیر الناقد امعة الموصل بجالتربیة الریاضیة

  : مجاالت البحث٥-١
  جامعة الموصل/أعضاء الهیئة التدریسیة في كلیة التربیة الریاضیة:  المجال البشري١-٥-١
  ٢٠٠٦ / ٧ /١   ولغایة  ٢٠٠٦ /٤ / ١ من ابتداً :  المجال الزماني٢-٥-١
  جامعة الموصل/تربیة الریاضیة كلیة ال:  المجال المكاني ٣-٥-١
   تحدید المصطلحات٦-١
 استعداد نفسي أو تهیؤ عقلـي عـصبي لالسـتجابة الموجبـة أو "بأنها )منسي(عرفها: االتجاهات-١

الـــسالبة نحـــو أشـــخاص أو أشـــیاء أو موضـــوعات أو مواقـــف أو رمـــوز فـــي البیئـــة التـــي تثیـــر هـــذه 
بة ومتعلمـــة ومتعـــددة وتـــرتبط بالجوانـــب االســـتجابات،ومن أهـــم خـــصائص االتجاهـــات أنهـــا مكتـــس

النفسیة والمعرفیة والوجدانیة للفرد وتغلب علیهـا الذاتیـة أكثـر مـن الموضـوعیة ولهـا صـفات الثبـات 
  )١٩٩١،٣٠منسي،.("النسبي لكن من الممكن تعلمها وتغییرها

رة علـــى  التفكیــر المعقـــول المــدعم الــذي یمتلـــك القــد"بأنــه ) McBride(عرفـــه: التفكیــر الناقــد -٢
ـــدفاع عـــن نفـــسه وعـــن القـــرارا ـــة التـــي یواجهـــا تال  التـــي یتخـــذها وكـــذلك المهـــام والتحـــدیات الحركی

  (McBride. 1991. 125)."الفرد
  
 :اإلطار النظري والدراسات السابقة-٢

  :  اإلطار النظري١-٢
  : مدخل إلى مفهوم التفكیر الناقد١-١-٢

التـــي عرضـــت معنـــى غـــرس التفكیـــر ) ســـقراط(یرجـــع مفهـــوم التفكیـــر الناقـــد فـــي أصـــوله الـــى أیـــام 
جـون (وفي العـصر الحـدیث بـدأت حركـة التفكیـر الناقـد مـع أعمـال .العقالني بهدف توجیه السلوك

 من القرن العشرین بـدأ تالثمانینا االستقصاء،وفي أوعندما استخدم فكرة التفكیر المنعكس ) دیوي
 المـدارس أصالحئا للمساهمة في حركة  تعمل شیأن بان الفلسفة یجب فالسفة الجامعات بالشعور

ـــنفس المعرفیـــون والتربـــویین فـــي بنـــاء وجهـــات النظـــر الفلـــسفیة المتعلقـــة أ بـــدثـــموالتربیـــة   علمـــاء ال
ـــــــــــة  ـــــــــــة وتربویـــــــــــة الســـــــــــتغالل القـــــــــــدرات العقلی ـــــــــــي اطـــــــــــر معرفی ـــــــــــد ووصـــــــــــفها ف بـــــــــــالتفكیر الناق

  ).٣٥،١٩٩٩عصفوروطرخان،(.واإلنسانیة
 أهــــــــــدافناالتفكیـــــــــر الــــــــــذي یـــــــــساعدنا علــــــــــى تحقیـــــــــق " بأنــــــــــهالتفكیــــــــــر الناقـــــــــد (baron)ویعـــــــــرف
العملیـات "إلـى انـه الـى التفكیـر الناقـد (Sternberg) في حـین نظـر(baron.1988.85)"المنشودة

 . (Sternberg.1985.194 )"العقلیة واالستراتیجیات التي یستخدمها الفرد لحل المشكالت
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 أحـساسلمسؤول الذي یتطلب مهـارة وهـو التفكیر ا"  فقد وصف التفكیر الناقد بأنه(lip man) أما
  .(lip man.1988.49) "تمد على محك وعلى التصحیح الذاتيللبیئة ویع

التفكیر المعقول المدعم الذي یمتلك "وفي مجال التربیة البدنیة والریاضیة عرف التفكیر الناقد بأنه 
لتحــدیات الحركیــة التــي  التــي یتخــذها وكــذلك المهــام واتالقــدرة علــى الــدفاع عــن نفــسه وعــن القــرارا

  .(mcbride.1991.125)"ها الفردهیواج
  :على الرغم من تعدد التعریفات للتفكیر الناقد ولكن یمكن أن تنظمها صیغتانو 

وهــي تركــز علــى الهــدف الشخــصي مــن وراء التفكیــر الناقــد : توصــف بالشخــصیة والذاتیــة:األولــى
 مـن اجـل تطــویر یودیــة أویفكــر فیـه الفـرد هـو تفكیـر تـأملي معقــول یركـز علـى اتخــاذ القـرار فیمـا و 

  .تفكیره والسیطرة علیه
 الفــرد یؤدیهــا هــو عملیــة ذهنیــة إذتركــز علــى الجانــب االجتمــاعي مــن وراء التفكیــر الناقــد،:الثانیــة

 تقویم،انــه الحكــم علــى صــحة أجــراء أو مناقــشة موضــوع أوعنــدما یطلــب منــه الحكــم علــى قــضیة 
 األفكـارتحلیـل المعلومـات وفرزهـا واختبارهـا بهـدف التمییـز بـین  اعتقاد وفعالیة عن طریـق أو رأي

  )  ٦٩، ١٩٩٠،  قطامي.(   السلبیةأواالیجابیة 
  : ممیزات التفكیر الناقد٢-١-٢
 نـصبح مفكـرین أنالتفكیر الناقد حاجـة ملحـة وممارسـة مهـارات التفكیـر الناقـد تـساعدنا علـى  -١

  .أفضلبشكل 
 الجماعیــة توالمناقــشافاعــل مــع المعلومــات خــالل المحاضــرات  الجدیــدة فــي التاألســالیب أن -٢

  . التفكیر الناقد فاعلأنلتعزیز التعلم والفهم توكد 
 زیــادة االهتمــام بعملیــات التفكیــر الناقــد یــؤدي إلــى االهتمــام بمعرفــة كیفیــة صــنع القــرارات أو -٣

  . أو االستنتاجاتتاالستنتاجات وتوضیح طبیعة مثل هذه القرارا
 واسـتخدام وجهـات نظـر مختلفـة لتطـویر القـدرة علـى األخـرىكیز على فهم وجهـات النظـر  التر -٤

  .التفكیر الناقد فالعقول المفكرة لیست بالضرورة متشابهة
 لها الدور الفاعل في والتشویقي مثل العامل الجمالي ها االهتمامات الشخصیة والمیول مثلأن -٥

   (alfaro&lefevre.1995.13) . للتفكیر الناقدالالزمةتطویر االتجاهات 
  
  
  
  : مكونات التفكیر الناقد٣-١-٢

 لها مكونات خمسة أذا افتقدت أحداهم التتم العملیة بالمرة آذ لكل  عملیة التفكیر الناقدأن
  :منها عالقتها الوثیقة ببقیة المكونات
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  .التناقضوهي مایعرفه الفرد ویعتقد به وهي ضروریة لكي یحدث الشعور ب: القاعدة المعرفیة -١
 . بالتناقضاإلحساسوهي المثیرات التي تستثیر :  الخارجیةاألحداث -٢

وهــي الــصفة الشخــصیة التــي اســتمدها الفــرد مــن القاعــدة المعرفیــة بحیــث : النظریــة الشخــصیة -٣
  التـي تـتماإلطـار النظریـة الشخـصیة هـي أنثـم ) وجهـة نظـر شخـصیة(تكون طابعا ممیزا لـه 

 . فیكون الشعور بالتباعد أو التناقض من عدمهالخارجیة األحداثفي ضوئه محاولة تفسیر 

ـــة : الـــشعور بالتنـــاقض أو التباعـــد -٤ ـــشعور بـــذلك یمثـــل عـــامال دافعـــا تترتـــب علیـــه بقی فمجـــرد ال
 .خطوات التفكیر الناقد

 یـسعى الفـرد الـى حـل اذوهي مرحلة تضم كافة الجوانب المكونة للتفكیر الناقد،: حل التناقض -٥
    .طـــــوات متعـــــددة فهـــــذه هـــــي األســـــاس فـــــي بنیـــــة التفكیـــــر الناقـــــدالتنـــــاقض بمـــــا یـــــشمل مـــــن خ

 )٦٦،١٩٩٩السید،(
  

  : في دروس التربیة الریاضیةتنمیتها مجاالت التفكیر الناقد التي یمكن ٥-١-٢
    الریاضیة أهم أربعة مجاالت للتفكیر الناقد یمكن تنمیتها في سیاق التربیةیأتيفیما 

  :اسع الجريءالتفكیر الو : أوال
 مواقف تستدعي الخروج عن الحلول التقلیدیة الریاضیة التربیة سيرا ما یواجه مدر كثی

 جدیدة أو في اختیار طریقة متفردة و بطرائقالمألوفة سواء في تعلیم التالمیذ للمهارات الحركیة 
إن التحدي هنا یكمن في . مبتكرة للتدریب، أو في التعامل مع مشكالت فنیة في األداء الحركي

ر بالخیارات األخرى و عدم اللجوء إلى الخیارات الروتینیة على الرغم مما یتطلبه ذلك من التفكی
إن التفكیر الواسع هو مظهر من مظاهر التفكیر الخالق، فمن األهمیة بمكان قراءة . مخاطرة

 جدیدة للوصول إلى حلول غیر طرائقخلف السطور و رؤیة األمور من جوانب مختلفة، وابتكار 
 إن الذي یجعل التفكیر الواسع الجريء جزء من التفكیر الناقد هو كونه أحد أنواع التفكیر .تقلیدیة

التي تساعد المرء للوصول إلى أفضل النتائج، وال شك في أن التفكیر الواسع والجريء  یفعل 
  )٥٩،١٩٩٩السید،(.ذلك بالتأكید

  : التقویمي و ألسببياالستدالل : ثانیا
 جدا في المجاالت البدنیة فالناس یفكرون حول أسباب الصحة،  مألوفألسببياالستدالل 

التغیرات التـي تحـدث للجـسم بعـد التـدریب المنـتظم و أسباب زیادة الوزن، و مستوى لیاقتهم البدنیـة،و 
ینبغـــي أن یكـــون هـــذا و وأمـــور أخـــرى عدیـــدة تطلـــب فـــي أحیـــان كثیـــرة أن یكـــون التفكیـــر موجهـــا ، 

 و یكـــون مرتبطـــا بمـــشكلة بعینهـــا أو بموقـــف و یكـــون قـــابال التفكیـــر ذو درجـــة عالیـــة مـــن الـــضبط
. (  بمعــاییر خارجیــة كمــا هــو الحــال بالنــسبة لالســتدالل و حــل المــشكالت و تعلــم المفــاهیمللتقــویم

   )     ٣٨٣،١٩٨٨، لندل
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  :التفكیر التخطیطي واالستراتیجي: ثالثا
إن . ویر االستراتیجيال شيء أكثر شیوعا في مجال التربیة البدنیة من التخطیط والتط

 معینة لالعب أو للفریق هي استراتیجیهوضع و التخطیط للحمل التدریبي، و اإلعداد للمنافسات، 
افترض أن لدیك العب في كرة . مجرد أمثلة تشیر إلى أهمیة التخطیط في المجال الریاضي

ة في بعض السلة یخطئ الهدف، أن الطریقة الواضحة للتعامل مع هذه المشكلة قد تكون فعال
.  األحیان فإن مجرد التدریب ال یكفيأكثراألحیان وهي ببساطة المزید من التدریبات، ولكن في 

الذي نحتاجه هنا هو خطة عقلیة وبدنیة مختلفة، المزید من التركیز قبل التصویب، مراقبة الكرة 
ة، إیقاعیة ورؤیة كیف تتجه بشكل خاطئ باتجاه السلة، استخدام المسار الحركي بطریقة صحیح

  .األداء و التناسق بین استخدام أجزاء الجسم في أداء مهارة التصویب
Tishman & Perkins. 1995.24)                                                             (  

  :ما وراء المعرفة : رابعا
إذا فكرت هناك مفاهیم خاطئة حول العالقة بین العقل والجسد، و بعضها یقول بأنك 

كثیرا حول النشاط الریاضي الذي تقوم به فأن أدائك سوف یتعثر، وهذا المفهوم الخاطئ مبني 
على معتقدات خاطئة مفادها بأن المجال الریاضي في الحیاة موجود فقط في اللحظات التي یتم 

رسال في بها تنفیذ األنشطة الریاضیة مثل لحظة ركل الكرة أو الركض السریع للتهیؤ الستقبال إ
والحقیقة أن المهارات الحركیة متنوعة و متعددة، فهناك المهارات البسیطة و الصعبة و . التنس

 الجزء فضال عنالمهارات المباشرة و غیر المباشرة، و أداء كل مهارة یتطلب درجة من التفكیر، 
ملیة تنفیذ  تنسق عانهاالحركي فإنه یتم استخدام عملیات عقلیة تتطلب الدقة في األداء، أي 

والتربیة البدنیة . الحركات البدنیة مجموعة من العملیات التي ترتبط ارتباطا وثیقا بعملیات التفكیر
والریاضة تمثل ظاهرة أساسیة تحتل حیزا واسعا في الحیاة وال تقتصر فقط على لحظات أداء 

ت وغیرها الكثیر التخطیطي، حل المشكالو األعداد العقلي، و المهارات أنها تتعلق باالتجاهات، 
  )٥٠،١٩٩٥المصطفى،.(من العملیات العقلیة

  : الدراسات السابقة٢-٢
كثیرة هي الدراسات التي تطرقت إلى االتجاهات نحو الموضوعات المختلفة بصورة عامة 

 بهـا علـى وجـه الخـصوص ولقـد قـام طونحو الموضوعات التربویة ومنها التربیة الریاضیة وما یرتب
ن بدراســة االتجاهــات نحــو التربیــة الریاضــیة والنــشاط الریاضــي لفئــات عــدة مــن العدیــد مــن البــاحثی

  . ، الحكامأالعبونضمنها التدریسیین ،الطالب،
ونظرا لعدم توفر دراسات سابقة مماثلة للدراسـة الحالیـة فـي المكتبـة العربیـة علـى حـد علـم 

جال،لـذلك لـم یقتـصر الباحث وعـدم تمكـن الباحـث مـن الحـصول علـى دراسـات أجنبیـة فـي هـذا الم
  .وانطالقا من ذلك تولدت فكرة البحث الحالي،هذا الجزء من الفصل على أیة دراسة تذكر
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   إجراءات البحث-٣

  : منهج البحث١-٣
  .لطبیعة البحث متهئلمالاستخدم الباحث المنهج الوصفي 

  :مجتمع البحث وعینته ٢-٣
تمثـل بأعـضاء الهیئـة التدریـسیة فـي كلیـة    لغرض اختیار عینة البحث تم تحدید مجتمع البحث الم

) ٥٠(عــضو هیئـــة تدریــسیة،تم اختیـــار ) ١٠٧(التربیــة الریاضــیة بجامعـــة الموصــل والبـــالغ عــددهم 
 مجتمـــع البحث،بعـــد أن مـــن%) ٤٦.٧٢.(عـــضو هیئـــة تدریـــسیة بالطریقـــة العـــشوائیة والـــذین یمثلـــون
  .عضو هیئة تدریسیة)٤٠(عددهم استبعد الباحث عینة الثبات والتجربة االستطالعیة والبالغ 

  :  أداة البحث ٣-٣
  : أعداد الفقرات وصیاغتها١-٣-٣

وضعت  من الفقرات عدد عن طریق جمع التفكیر الناقدأعدت الصورة األولیة من مقیاس 
  :للتفكیر الناقد  أساسیة محاور  أربعةفي
  . استخدام التفكیر الناقدأهمیة .١
  .التدریسیة نحو التفكیر الناقد الهیئة ألعضاءالنظرة السائدة  .٢
  . الهیئة التدریسیة لمهارات التفكیر الناقدأعضاءمدى تقدیر  .٣
  . الهیئة التدریسیة في تعلیم التفكیر الناقدأعضاءدور  .٤

  : بجمع فقرات المقیاس األولیة عن طریق ما یأتيباحثوقد قام ال
   . االستبیان المفتوح.١
  )١٩٩٩جروان،(،)١٩٩٣مایرز،(،)١٩٨٩جابر،(.یر الناقدالتي تناولت التفك األدبیات .٢
  .للباحث  الخبرات الشخصیة والمیدانیة .٣

 الفقـرات إلـى نـوعین مـن العبـارات علـى وفـق صـیاغتها اللغویـة والوظیفیـة التـي قسمت وقد
  : وهيتقومها

  .التفكیر الناقد  نحو عبارات الموافقة علیها تدل على اتجاه إیجابي.١
  .نحو التفكیر الناقدوافقة علیها تدل على اتجاه سلبي  عبارات الم.٢

فقــرة موزعــة علــى ) ٥٢(وبعـد عملیــة تفریــغ العبــارات التــي جمعــت، بلغـت مجمــوع الفقــرات 
 مغلق استبیان بعرض الفقرات على شكل الباحث، بعدها قام للتفكیر الناقدوفق المحاور األساسیة 
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 ٢٩٢

الــــصدق (ریاضــــیة والعلــــوم التربویــــة والنفــــسیة فــــي التربیــــة ال)*(علــــى لجنــــة مــــن ذوي االختــــصاص
وبعـــد اآلخـــذ بجمیـــع %) ٩٠( مـــن أكثـــر، إذ تـــم االتفـــاق علـــى المحـــاور والفقـــرات بنـــسبة )المنطقـــي

 وتعدیل بعض الفقرات، ودمج بعض الفقرات فضًال حذفب فیما یتعلقمالحظات وآراء المختصین 
رة موزعـــة علـــى وفـــق المحـــاور فقـــ) ٤٠( عـــدد الفقـــرات أصـــبحعـــن إضـــافة فقـــرات جدیـــدة ، وبـــذلك 

   .یبین ذلك) ١ ( رقم، والجدولتقیس االتجاهات نحو التفكیر الناقد األربعة
  )١(رقم الجدول 

  التفكیر الناقد عدد الفقرات الموزعة على وفق المحاور بعد تعدیل مقیاس یبین
  عدد الفقرات  المحاور األساسیة  ت
  ١٤  أهمیة استخدام التفكیر الناقد  ١

٢  
النظرة السائدة ألعضاء الهیئـة التدریـسیة نحـو 

  ١٢  التفكیر الناقد

٣  
مدى تقدیر أعـضاء الهیئـة التدریـسیة لمهـارات 

  ٨  التفكیر الناقد

٤  
دور عضو الهیئة التدریسیة  في تعلیم التفكیر 

  ٦  الناقد

  

                                           
  : ذوي االختصاص  )*(
  . جامعة الموصل–  الریاضیة كلیة التربیة– ودیع یاسین التكریتي.د.أ -
  . جامعة الموصل– التربیة األساسیة كلیة – جاجان جمعة.د.م.أ -
  جامعة الموصل- كلیة التربیة الریاضیة– د ناظم شاكر الوتار.م.أ -
  .تكریت جامعة – كلیة التربیة– عبد الودوود خطاب عمر.د -
 تربیة نینوى – معهد الفنون الجمیلة – عبد الكریم سلیم علي. م.م -
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 ٢٩٣

  : الصدق الظاهري للفقرات وصالحیتها٢-٣-٣
التربیـة الریاضـیة  فـي مجـال )*( المختـصینالباحث بعرض المقیاس على مجموعة منقام 

، وذلــك بعــد تهاوصــالحی) الظــاهريالــصدق ( للتأكــد مــن صــدق الفقــرات والعلــوم النفــسیة والتربویــة
االتجاهــات نحــو إلبــداء رأیهــم حــول مــدى صــالحیة فقــرات مقیــاس ) اســتبیان مغلــق(وضــعها فــي 
تـصلح، (وتحـت البـدیل المناسـب أمـام كـل فقـرة ) √(، وذلك مـن خـالل وضـع عالمـة التفكیر الناقد

، فضال عن تحدید عدد البدائل التي یمكن استخدامها في اإلجابـة ) ال تصلح، تصلح بعد التعدیل
 بعـــد .%)٩٠(عـــن عبـــارات المقیـــاس، ، وكانـــت حـــصیلة آراء المختـــصین بنـــسبة اتفـــاق تزیـــد عـــن 

قـــرات ذات االتجـــاه فقـــرة، وكـــان عـــدد الف) ٣٦( عـــددها بلـــغأجـــراء بعـــض التعـــدیالت علـــى الفقـــرات 
فقــرة أیـضا، وزعــت بـشكل عــشوائي ) ١٢(فقـرة وعــدد الفقـرات ذات االتجــاه الـسلبي ) ٢٤(اإلیجـابي 

ال رأي (،)موافــق(،)موافــق بــشدة (فــي اســتمارة خاصــة ووضــع أمــام كــل منهــا میــزان تقــدیر خماســي
  . آراء المختصین  وذلك حسب).غیر موافق اطالقا(،)غیر موافق(،)لي
  : االتجاهات نحو التفكیر الناقد االستطالعیة لمقیاس التجربة٣-٣-٣

تـــم أجـــراء تجربـــة اســـتطالعیة علـــى الفقـــرات التـــي انتهـــت ألیهـــا الـــصورة األولیـــة للمقیـــاس 
هیئة تدریسیة من كلیة التربیة الریاضیة ال من أعضاء )١٠(فقرة ،على عینة قوامها  )٣٦(وعددها 

  :اآلتیةجامعة الموصل ولإلغراض 
  . تعلیمات المقیاس وفهمها مدى وضوح. ١
   .عبارات المقیاسمدى وضوح . ٢

 مناقــشة معهــم لبیــان مــدى لباحــث علــى فقــرات المقیــاس، أجــرى ا التدریــسیینوبعــد إجابــة
تحقیــق األغــراض التــي أقیمــت مــن اجلهــا التجربــة االســتطالعیة، وقــد أســفرت التجربــة عــن تعــدیل 

  .ض تعلیمات اإلجابة بعد مناقشتهادلت بع، كما عللتدریسیین اتضح عدم وضوحها فقرتان) ٢(
  : التحلیل اإلحصائي للفقرات٤-٣-٣

                                           
  : ذوي االختصاص  )*(
  . جامعة الموصل–  الریاضیة كلیة التربیة– ودیع یاسین التكریتي.د.أ -
  . جامعة الموصل– التربیة األساسیة كلیة – جاجان جمعة.د.م.أ -
  جامعة الموصل-تربیة الریاضیة كلیة ال– د ناظم شاكر الوتار.م.أ -
  . جامعة الموصل– كلیة التربیة الریاضیة – زهیر یحیى.د.م أ-
  . جامعة الموصل– كلیة التربیة الریاضیة – نغم محمود العبیدي.د -
  جامعة الموصل-ة التربیة الریاضیة كلی–الرزاق الحسو  مؤید عبد.د -
 .تربیة نینوى – لةمعهد الفنون الجمی – عبد الكریم سلیم علي. م.م -
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٩٤

   Internal Consistently Coefficient معامل االتساق الداخلي .أ
  جامعة الموصل-  عضو هیئة تدریسیة من كلیة التربیة الریاضیة )٤٠( المقیاس على تطبیق تم 

 درجـات لكـل فقـرة، بعـدها تـم وٕاعطـاءالسـتمارات ، وبعد اإلجابة عـن فقـرات المقیـاس تـم تـصحیح ا
 طریقـة لباحث، ثم استخدم اعضو هیئة تدریسیةالحصول على درجة لكل فقرة والدرجة الكلیة لكل 

 الباحــثاالتــساق الــداخلي الســتخراج القــوة التمییزیــة للفقــرات، والســتخراج معامــل التمییــز اســتخدم 
الفقـرات الكلیـة للمقیـاس، مجمـوع ارتباط كل فقرة مع معامل االرتباط البسیط لبیرسون لقیاس درجة 

  .یبین ذلك)٢(في الحاسوب اآللي، والجدول ) Minitab(وباستخدام نظام 
  

  )٢(رقم الجدول 
  التفكیر الناقدیبین معامل االتساق الداخلي لكل فقرة مع الفقرات الكلیة لمقیاس 

تسلسل الفقرة 
  في المقیاس

معامل 
  االرتباط

تسلسل الفقرة 
  في المقیاس

معامل 
  االرتباط

تسلسل الفقرة 
  في المقیاس

معامل 
  االرتباط

٠.٤٢  ٢٥  ٠.٣٨  ١٣  ٠.٣٦  ١  
٠.٢٤  ٢٦  ٠.٣٩  ١٤  ٠.٤٥  ٢*  
٠.٤٩  ٢٧  ٠.٤٨  ١٥  ٠.٣٢  ٣  
٠.٤٠  ٢٨  *٠.١٧  ١٦  ٠.٥٥  ٤  
٠.٣٧  ٢٩  *٠.٢٢  ١٧  ٠.٤٧  ٥  
٠.٣١  ٣٠  ٠.٤٤  ١٨  ٠.٣٥  ٦  
٠.٣٣  ٣١  ٠.٣٥  ١٩  ٠.٣٨  ٧  
٠.٥٣  ٣٢  ٠.٣٢  ٢٠  *٠.٢٨  ٨  
٠.٣٣  ٣٣  ٠.٤٣  ٢١  *٠.٢٥  ٩  
٠.١٥  ٣٤  ٠.٥١  ٢٢  ٠.٥٢  ١٠*  
٠.٤٢  ٣٥  ٠.٤٨  ٢٣  ٠.٥٤  ١١  
٠.٤٩  ٣٦  ٠.٤١  ٢٤  ٠.٣٦  ١٢  

وعنـد ) ٣٨(أمام درجة حریـة) ٠.٣٠٤(الجدولیة البالغة ) ر(الفقرات ضعیفة التمییز التي تقل فیها عن قیمة  •
  ) ٠.٠٥ (≤نسبة خطأ 

ـــــــین مـــــــن الجـــــــدول  ـــــــاس أن معامـــــــل ) ٢(رقـــــــم یتب ـــــــرات المقی ـــــــاط لفق ـــــــرباالرتب ـــــــین تق    مـــــــا ب
وأمــام ) ٠.٠٥(وبــالرجوع إلــى جــدول داللــة معامــل االرتبــاط عنــد نــسبة خطــأ ) ٠.٥٥ – ٠.١٥(

  ).٠.٣٠٤(نجد أنها تساوي ) ٣٨(درجة حریة 
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 ٢٩٥

فقرات ضعیفة التمییز، تـم حـذفها مـن ) ٣٤ ، ٢٦ ، ١٧ ، ١٦ ، ٩ ، ٨(لذا تعد الفقرات 
  االتجاهـات نحـو التفكیـر الناقـد ،فقـرة تمثـل الـصورة النهائیـة لمقیـاس) ٣٠(المقیاس واإلبقـاء علـى 

  ).١(رقم  الملحق ینظر
      : ثبات المقیاس ٥-٣-٣

عـضو هیئـة تدریـسیة مـن كلیـة التربیـة ) ٢٠(تم تطبیق المقیاس على عینة اشـتملت علـى 
 آذ بلـغ معامــل  جامعـة الموصـل ثــم تـم حـساب معامــل الثبـات بطریقـة التجزئــة النـصفیة-الریاضـیة
بـــــروان المعدلـــــة بلـــــغ معامـــــل _ وبعـــــد أجـــــراء التعـــــدیل علیـــــه بمعادلـــــة ســـــبیرمان ) ٠.٨٦(الثبـــــات 
  .مما یوكد لنا أن المقیاس یتمتع بمعامل ثبات عال) ٠.٩٠(الثبات

  : تطبیق مقیاس االتجاهات نحو التفكیر الناقد ٤-٣
ت نحـــو التفكیـــر الناقـــد ،تـــم بعـــد االنتهـــاء مـــن اإلجـــراءات أالزمـــة إلعـــداد مقیـــاس االتجاهـــا  

 تــم عــرض وشــرح وقــد ٧/٥/٢٠٠٦ علــى عینــة البحــث فــي یــوم )١( رقــم  ملحــقتطبیــق المقیــاس
جمیع فقرات مقیاس االتجاهـات نحـو التفكیـر الناقـد ،كمـا تـم توضـیح كیفیـة اإلجابـة علـى المقیـاس 

ـــیهم  مـــع مراعـــاة وضـــرورة قـــراءة الفقـــرات بدقـــة وٕاعطـــاء الجـــواب المناســـب لألســـئلة المطروحـــة عل
  .االستفسار عن كل فقرة غیر مفهومة أو التعطي معنى واضحا یمكن التعویل علیة عند اإلجابة

  : الوسائل اإلحصائیة ٥-٣
  :استخدم الباحث الوسائل اإلحصائیة اآلتیة 

  النسبة المئویة-١
  الوسط الحسابي-٢
  االنحراف المعیاري-٣

   لبیرسونمعامل االرتباط البسیط-٤

  بروان لتصحیح معامل الثبات_ مانمعامل سبیر -٥

  )ت(اختبار-٦

  )٣١٠-١٩٩٦،١٠١،والعبیديالتكریتي (                                           
  
    :   ومناقشتها  وتحلیلهاعرض النتائج-٤
یمتلك أعضاء الهیئة التدریـسیة فـي كلیـة التربیـة األولى  عرض ومناقشة نتائج الفرضیة ١-٤

  .بصفة عامة اتجاهات ایجابیة نحو التفكیر الناقدموصل بجامعة الالریاضیة 
  )٣( رقم جدول
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 عینة البحث على مقیاس االتجاهات نحو ألفرادیبین الوسط الحسابي واالنحراق المعیاري 
 التفكیر الناقد

 االنحراف المعیاري الوسط الحسابي وحدة القیاس المتغیر

 ٩.٨٥+ ١١٦.١٤ درجة االتجاهات نحو التفكیر الناقد

یمتلكون اتجاهات ایجابیة بصفة عامة نحو   أن أفراد عینة البحث) ٣(یتبین من الجدول 
 )١١٦.١٤ ( عینة البحث على مقیاس االتجاهاتألفراد بلغ الوسط الحسابي آذالتفكیر الناقد ،

) ٩٠(وهو أعلى من المتوسط النظري للمقیاس والبالغ) ٩.٨٥+( درجة وبانحراف معیاري مقداره
  . تتحقق صحة الفرض األولابهذدرجة و 

 ویعــزو الباحــث ســبب ذلــك إلــى مــدى أدراك أعــضاء الهیئــة التدریــسیة ألهمیــة الــدور الــذي
یضطلع بـه التفكیـر الناقـد وهـذا األمـر یعكـس وعیـا ینبغـي أن ینظـر إلیـه بقـدر كبیـر مـن االعتبـار 

مـن غیـرهم باستـشعار اآلثـار بأهمیة التفكیر الناقد لدى أعضاء الهیئة التدریسیة السیما أنهم أكثر 
إذ .المباشــــرة وغیــــر المباشــــرة لجمیــــع البــــرامج التربویــــة بحكــــم مــــوقعهم المهنــــي وخبــــرتهم المیدانیــــة

على أهمیة البرامج التربویـة والتدریبیـة فـي زیـادة وتنمیـة االتجـاه االیجـابي نحـو ") Larrson(یشیر
  (larrson.1990.58)".التفكیر الناقد لدى التدریسي

 فروق ذات داللة معنویة بین اتجاهات عدم وجودومناقشة نتائج الفرضیة الثانیة  عرض ٢-٤
علـى نحـو التفكیـر الناقـد بجامعـة الموصـل أعضاء الهیئة التدریسیة في كلیة التربیة الریاضـیة 

 . الجامعيالمؤهلمتغیر وفق  
 )٤(رقم جدول 

   التفكیر الناقدتجاهات نحو  على مقیاس اال البحثداللة الفروق بین درجات أفراد عینة یبین 
   الجامعي المؤهل على وفق متغیر
 شهادة الدكتوراه شهادة الماجستیر

الوسط  المتغیر
 الحسابي

  االنحراف
 المعیاري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

قیمة ت 
 المحتسبة

االتجاهات نحو 
 التفكیر الناقد

١٠.٣+ ١١٦.٠١ ٨.٣٣+ ١١٦.٦٠ 
٠.١٩ 

الجدولیـــة عنـــد ) ت( مـــن قیمـــة اقـــلالمحتـــسبة ) ت( قیمـــة إن) ٤( رقـــم ولیتبـــین مـــن الجـــد
عـدم وجـود فـروق ذات داللـة وهذا یعني ). ٢.٠١(والبالغة ) ٠.٠٥(ونسبة خطا ) ٤٨(درجة حریة

متغیـر الموهـل علـى وفـق  الناقـد فـي مقیـاس التفكیـر أفراد عینة البحـث بین متوسط درجات معنویة
  . بقبول الفرضیة الصفریةض الثانيالجامعي وبهذا تتحقق صحة الفر 

  ٢.٠١= ٠.٠٥ومستوى داللة ) ٤٨(الجدولیة عند درجة حریة ) ت(قیمة *       
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 ٢٩٧

 علــــى أســــاس أن أدراك مــــدى أهمیــــة التفكیــــر الناقــــد بالنــــسبة  ســــبب ذلــــكویعــــزو الباحــــث
 أنهــــم علــــى اخــــتالف إذهالتهم الجامعیــــة،ؤ ألعــــضاء الهیئــــة التدریــــسیة الیتوقــــف علــــى مــــستوى مــــ

  .لیة التعلیمیة التفكیر الناقد في العمدیهؤ یهالتهم الجامعیة یدركون الدور االیجابي الذي ؤ م

أن االتجاهات نحو الموضوعات ترتبط بمستوى التعلیم " barell&holt   رإذ یشی
"      وبنوعیة المعلومات التي یتلقاها األفراد في مراحل أعدادهم المهني

Barrel&Holt.1982.477)                                                                            ( 

 معنویة بین اتجاهات عدم وجود فروق ذات داللة الثالثة عرض ومناقشة نتائج الفرضیة ٣-٤
علـى نحـو التفكیـر الناقـد بجامعـة الموصـل أعضاء الهیئة التدریسیة في كلیة التربیة الریاضـیة 

  متغیر سنوات الخبرةوفق 
 )٥ ( رقمجدول

  التجاهات نحو التفكیر الناقد یبین داللة الفروق بین درجات أفراد عینة البحث على مقیاس ا
   سنوات الخبرة متغیر على وفق

 أكثر من عشر سنوات اقل من عشر سنوات
الوسط  المتغیر

 الحسابي
  االنحراف
 المعیاري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

قیمة ت 
 المحتسبة

االتجاهات نحو 
 التفكیر الناقد

٩.٠٢ ٤.٩٢+ ١٢٤.٧٣ ٧.٠٧+ ١٠٩.٣٩* 

  ٢.٠١=الجدولیة) ت(وقیمة )٤٨( درجة حریةأمام ٠.٠٥<نوي عند نسبة خطامع*       
الجدولیــة عنــد ) ت( مــن قیمــة اكبــرالمحتــسبة ) ت( قیمــة إن) ٥( رقــم یتبــین مــن الجــدول

 هنالـك فروقـا ذات داللـة إن یعنـي وهـذا) ٢.٠١(والبالغـة) ٠.٠٥ <(ونسبة خطا ) ٤٨(درجة حریة
 سـنوات متغیـر علـى وفـق الناقـد فـي مقیـاس التفكیـر البحـثأفراد عینـة  بین متوسط درجات ةمعنوی
  . برفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلةالثالث تتحقق صحة الفرض  ال وبهذاالخبرة

ویعزو الباحث سبب ذلك على أن عضو الهیئة التدریـسیة مـع تقـدم سـنوات خبرتـه یتعمـق 
 مخرجـات كـل تقـویمة ویـصبح أكثـر قـدرة علـى لدیه الوعي بأثر كل مادة من مواد المناهج التعلیمی

منهـــا وأكثـــر اتجاهـــا نحـــو اســـتخدام التفكیـــر الناقـــد كوســـیلة تربویـــة صـــحیحة یمكـــن اســـتخدامها مـــع 
 كـل ألیـه النتیجـة مـع مـا توصـل هـذهوتتماشى .الطالب لدفع العملیة التعلیمیة في االتجاه الصحیح

 "غییـــــر مـــــع مـــــرور الوقـــــت  علیهـــــا تیطـــــرأ االتجاهـــــات أن علـــــى )"  (Barrel&Holtمـــــن

Barrel&Holt.1982.478) .( ما أشار إلیـه النتیجة معهذهوتوكد ) lefton( " بـان االتجاهـات
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 ٢٩٨

نحو الموضوعات التربویة المختلفة تتعمق أكثر من خـالل المعلومـات التـي یحـصلون علیهـا ومـن 
  .(lefton.1988.374)"خالل تنامي خبراتهم المیدانیة

 
  :یاتاالستنتاجات والتوص -٥
   االستنتاجات١- ٥
 فـي كلیـة ةتوجد اتجاهات ایجابیة بصفة عامة نحو التفكیر الناقد لدى أعضاء الهیئـة التدریـسی. ١

  .جامعة الموصل بالتربیة الریاضیة 
 فــي كلیــة  بــین أعــضاء الهیئــة التدریــسیة التفكیــر الناقــدال توجــد فــروق فــي االتجاهــات نحــو  .٢ 

  . متغیر المؤهل الجامعيعلى وفق لالتربیة الریاضیة بجامعة الموص
 الــذین یمتلكـــون  كلیـــة التربیــة الریاضــیة بجامعـــة الموصــلي فــالتدریــسیةتفــوق أعــضاء الهیئـــة . ٣

  .سنوات خبرة أكثر من عشر سنوات في االتجاهات نحو التفكیر الناقد 
  : التوصیات٢- ٥
 الهیئـة التدریـسیة أعضاءاستخدام مقیاس االتجاهات نحو التفكیر الناقد للتعرف على مستوى  -١

  . وأقسام التربیة الریاضیةنحو التفكیر الناقد في كلیات
االهتمــام بعمــل بــرامج تعلیمیــة وتربویــة ودورات تدریبیــة مكثفــة ألعــضاء الهیئــة التدریــسیة عــن -٢ 

  . نحو التفكیر الناقد ةالتفكیر الناقد لتوفیر معلومات كافیة لدى عضو الهیئة التدریسی
 االعتبــار متغیــرات لــم یتعــرض لهــا هــذا البحــث مثــل الجنس،فــروع بعــیندراســات تأخــذ  القیــام ب-٣

  .الكلیة
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 ٢٩٩

  المصادر
 فـي بحـوث   اإلحـصائیةالتطبیقـات ) : ١٩٩٦(التكریتي،ودیع یاسین،والعبیدي،حسن محمـد عبـد .١

  .التربیة الریاضیة،مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر،جامعة الموصل،الموصل

  . التعلم ونظریات التعلیم،دار الكتب الحدیث،الكویتةسیكولوجی):١٩٨٩(الحمیدجابر،عبد .٢

  .مفاهیم وتطبیقات،دار الكتاب الجامعي،العین: تعلیم التفكیر):١٩٩٩(جروان،فتحي.٣

اثـــر تـــدریس مقـــرر التربیـــة الریاضــیة علـــى االتجاهـــات نحـــو النـــشاط ):١٩٨٩(الحماحمي،محمــد.٤
  .ى،مجلة علوم وفنون،المجلد األول،القاهرةالریاضي لدى طالب جامعة أم القر 

دراســــــــة فــــــــي علــــــــم الــــــــنفس المعرفــــــــي، دار المعرفــــــــة  التفكیــــــــر الناقــــــــد):١٩٩٥(الــــــــسید،عزیزة.٥
  .اإلسكندریةالجامعیة،

  .التفكیر الناقد والتعلیم المدرسي والصفي،مجلة المعلم):١٩٩٩(عصفور،وصفي،ومحمد،طرخان.٦
  .ه وطرق تعلیمه،األهلیة للنشر والتوزیع،عمانتفكیر األطفال تطور ):١٩٩٠(قطامي،یوسف.٧
،الـــدار الدولیـــة للنـــشر وآخرونمـــدخل علـــم النفس،ترجمـــة ســـید الطـــواب ):١٩٨٨(لندال،دافیـــدوف.٨

  .والتوزیع،القاهرة
  .األردن،األردنيتعلیم الطالب التفكیر الناقد،مركز الكتاب ):١٩٩٣(مایرز،شیت.٩

  .حركي،دار اإلبداع الثقافي،الریاضعلم النفس ال):١٩٩٥(المصطفى،عبد العزیز.١٠
علـــــــــــم الـــــــــــنفس التربـــــــــــوي للمعلمـــــــــــین،دار المعرفـــــــــــة )١٩٩١(منـــــــــــسي،محمود عبـــــــــــد الحلـــــــــــیم.١١

  .اإلسكندریةالجامعیة،
12.Alfaro&Lefevre(1995):Critical thinking in nursing, Saunders com. 
13.Baron,J(1988):Thinking and Deciding,Cambridg University press, 
new York. 
14.Barrell,G.V.&Holt,D(1982):Attitudes changes of specialist students of 
physical education towards physical activity during teacher training 
courses, Journal of perceptual and motor skills,vol 54,no2. 
15.Larsson,Y(1990):Teachers Attitudes and perspectives on education 
provision for gifted and talented children ,gifted education international. 
16.Lefton,A,Lester (1988):Mastering psychology Massachusetts,Allyn.  
17.Lipman,M(1988)Critical thinking: What can it be, Institute for critical 
thinking, Montclair state college, Resource publication, series(1). 
18.McBride.R.E(1991): Critical thinking: An overview with in placations 
for physical education, 
19.Morris,G,Charles(1988):Psychology: An introduction, prentice hall, 
Englewood cliffs, New York. 
20.Sternberg,R(1985):Teaching critical thinking, part 1:Are we making 
critical mistakes, phi delta kappa. 
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 ٣٠٠

  )١( رقم ملحق
  قیاس االتجاهات نحو التفكیر الناقدم

  
  ...............األستاذ الفاضل 

وهو یتألف من .نحو التفكیر الناقد یهدف هذا المقیاس إلى معرفة اتجاهات عضو الهیئة التدریسیة
نرجــو أن تبــین لنــا رأیــك الشخــصي بــصدق وأمانــة فــي كــل فقــرة مــن الفقــرات كمــا .عــدد مــن الفقــرات

   . تشعر به أنت الكما یشعر به اآلخرون والكما یرید المجتمع أن تشعر به
  

  شاكرین تعاونكم معنا
  
  

  
  :معلومات عامة

          ) ( دكتوراه (        )     ماجستیر:   الشهادة العلمیة-١
   (         ) أكثر من عشر سنوات(        ) اقل من عشر سنوات :  عدد سنوات الخبرة -٢

  :تعلیمات اإلجابة
  . اجب على الفقرات كافة-١
موافق جدا،ال رأي  موافق ،( بعد قراءة كل فقرة من الفقرات ستجد أمامها خمسة بدائل هي-٢

  ).لي،غیر موافق،غیر موافق أطالقا
في المربع تحت البدیل الذي یتفق مع رأیك الشخصي في كل فقرة من ) √(  مة  ضع عال-٣

  .الفقرات
  

 موافق الفقرات
موافق 

 جدا
ال رأي 

 لي
غیر 
 موافق

غیر 
موافق 
 أطالقا

 معلوماتي عن أشعر أن التدریس قد ساعد في تحسین-١
 .التفكیر الناقد

     

 وتدریسیة   لقد َزّودني التفكیر الناقد بأسالیب تدریبیة-٢
 . جدیدة مناسبة للتطبیق في الموقف الدراسي 

     

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣٠١

 موافق الفقرات
موافق 

 جدا
ال رأي 

 لي
غیر 
 موافق

غیر 
موافق 
 أطالقا

 اشعر أن التعلیم بهدف تنمیة التفكیر الناقد یسهم في بناء -٣
 . عالقات اجتماعیة جیدة بین الطالب

     

 أرى أن التعلیم باستخدام استراتیجیات التفكیر الناقد یساعد -٤
ن الطالب أنفسهم  تفاعلیة بیوتعلمیهفي خلق بیئیة تعلیمیة 
 . وبینهم وبین المدرسین

     

 أرى التعلیم باستخدام استراتیجیات التفكیر الناقد یساعد في -٥
 . بناء عالقات إیجابیة بین الطالب و المدرسین

     

 أرى ضرورة تنوع أهداف التعلیم بشكل متزاید بحیث تشمل -٦
 . ناقدأهدافًا أكادیمیة وأخرى تتعلق بمهارات التفكیر ال

     

 من األفضل أن یتعلم الطالب في مجموعات مهارات التفكیر -٧
 .الناقد 

     

 تصلح استراتیجیات تنمیة التفكیر الناقد للتطبیق في -٨
 . تدریس جمیع المواد

     

حاجة لتعلیمهم  یولد الطالب مفطورین على التفكیر لذلك ال-٩
 .مهارات التفكیر الناقد 

     

 أنَّ  البیئة الجامعیة من العوامل الرئیسة التي تؤثر   أعتقد-١٠
 . سلبیًا في تفكیر الطالب

     

 لیس للبیئة المادیة  بما فیها من أجهزة وأدوات وغیرها -١١  
 .أي تأثیر في تفكیر الطالب بشكل عام 

     

 إعطاء الطالب الدور الرئیس في الموقف الدراسي ومركزة -١٣
 . أساس في تنمیة شتى أشكال  تفكیرهالعمل  حوله عامل 

     

 توفیر  الكتب والمراجع اإلغنائیة في الدرس وٕاتاحتها -١٤
 .للطالب یساعد في تنمیة تفكیرهم بشكل عام 

     

 إنَّ نجاح المدرس في توفیر أركان للتعلم في قاعة الدرس -١٥
 . یعني نجاحه في تحفیز الطالب على التفكیر

     

ن تعلیم الطالب مهارات التفكیر الناقد یولد فیهم  أعتقد أ-١٦
  .  حكم على اآلخریناتجاهات صحیحة في ال

      

     

 اعتماد الكتاب المنهجي المقرر مرجعًا وحیدًا في أغلب -١٧
 .األحیان  یساعد في تنمیة تفكیر الطالب بشكل عام 

     

      عام  یعیق استخدام التقنیات الحدیثة تفكیر الطالب بشكل-١٨
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 ٣٠٢

 موافق الفقرات
موافق 

 جدا
ال رأي 

 لي
غیر 
 موافق

غیر 
موافق 
 أطالقا

  . 

 تركیز  المدرس على عدد محدود من الطالب یعیق تفكیر -١٩
 . الطالب اآلخرین 

     

س یوجهها المدر األحكام والتعلیقات واالنتقادات التي -٢٠
للطالب الذین یجیبون إجابات تختلف عما یفكر فیه، تثیر 

  .دافعتیهم للتفكیر الناقد

     

جا في التعلم یسهم في تجنب اعتماد التفكیر الناقد منه-٢١
 .الوقوع في األخطاء

     

 تركیز المدرس على طرح أسئلة بسیطة ال یحبط الطالب -٢٢
 .   ویشجعهم على التفكیر

     

 أعتقد أنَّ األسئلة التي تبدأ بكیف؟ ولماذا؟ وماذا ؟ یمكن -٢٣
 .  أن تساعد في تنمیة التفكیر بشتى أشكاله

     

تاحة الفرصة للطالب لنقد أسئلة المدرس  أعتقد أنَّ إ-٢٤
 .  ینمي تفكیرهم الناقد 

     

 أعتقد أنَّ إتاحة الفرصة للطالب لنقد األداء التعلیمي -٢٥
 .   للمدرس ینمي تفكیرهم الناقد 

     

       المدرس الذكي هوا لمدرس الناقد المبتكر -٢٦

ثیر الطالب المطیعین المنضبطین یدفعهم  وی تعزیز -٢٧
  . غیرهم للتفكیر 

 

     

یرفع  التدریس باستخدام استراتیجیات التفكیر الناقد من -٢٨
 . مستوى تحصیل الطالب

     

 یمكن تعلیم التفكیر الناقد للطالب من خالل عملیات -٢٩
 .التدریب والتعلیم 

     

 بمؤثرات مادیة أو   یمكن إعاقة تفكیر الطالب المبدع-٣٠
   .نفسیة 
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