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يستىي يهبراث انتفكُر اننبقذ نذي طهبت اننظبو )انكالسُكٍ و ال ل و د ( دراست 

ذنُت وانرَبضُت بسُذٌ عبذ يُذانُت فٍ ضىء بعض انًتغُراث بًعهذ انتربُت انب

 3هللا جبيعت انجسائر
 

 إعداد :

 .بوغربي محمد
 إشراف:

 .حريتي حكيمأ.د/ 
 

 الملخص:
هذفذاٌذساسخإًٌاسزمصبءِسزىيِهبساداٌزفىُشإٌبلذٌذيطٍجخ)إٌظبَاٌىالسُىٍويَد(             

ِٓخهخوِذيأهُّخوِّبسسخأػضبء3ٌدضائشثّؼهذاٌزشثُخاٌجذُٔخواٌشَبضُخثسُذٌػجذهللاخبِؼخا

وبٌُفىسُٔب اخزجبس اٌجبزث اسزخذَ ٌٍذساسخ اٌشئُس اٌهذف وٌزسمُك أخشي، خهخ ِٓ ٌه اٌزذسَس هُئخ

( ّٔىرج إٌبلذ اٌزفىُش اػزجشدِٕبسجخ0222ٌّهبساد واٌزٍ اٌسُىىِزشَخ، خصبئصه ِٓ اٌزسمك ثؼذ )

اٌزفىُش طٍجخٌغبَبداٌجسثاٌؼٍٍّ،وإسزجُبْ خُّغ ِٓ اٌذساسخ ٌألسبرزح،زُثرىىٔذػُٕخ ِىخه إٌبلذ

( ػذدهُ واٌجبٌغ ِٕه0562ُاٌّؼهذ واٌشاثؼخ(أخزُش )اٌثبٌثخ اٌذساسُخ اٌّسزىَبد َّثٍىْ وطبٌجخ طبٌت )

َسبو332ٌ) ِٓاٌّدزّغاألصٍٍ،وثٍغػذداألسبرزحثطشَمخػشىائُخطجمُخ%02(طبٌتوطبٌجخثّب

 (أسزبراً.000)

 ONE WAYواخزجبس) ورُاسزخذاَاٌّزىسطبداٌسسبثُخواالٔسشافبداٌّؼُبسَخواخزجبس)د(،          

ANOVA)و،(إخزجبسشُفُهSheffe Test).

أظهشدٔزبئحاٌذساسخأْدسخخاِزالنِهبساداٌزفىُشإٌبلذٌذيأفشادػُٕخاٌذساسخدوْاٌّسزىي

%(،وّبأظهشدٔزبئحاٌذساسخوخىدفشوقفٍِسزىيِهبساداٌزفىُش02ذدة)اٌّمجىيرشثىَبًواٌزٌز

رجؼبٌؼبًِٔظبَاٌذساسخورٌهٌصبٌر)يَد(،فُّبوبٔذهٕبنفشوقرجؼبًٌٍّسزىياألوبدٍَّورٌهإٌبلذ

اٌجىبٌ ٌٕىعشهبدح ىسَبوٌصبٌرٌصبٌرطٍجخاٌسٕخاٌشاثؼخ)والسُىٍ(،ودٌذإٌزبئحإًٌوخىدفشوقرجؼب

رجؼبً إٌبلذ فٍِسزىيِهبساداٌزفىُش فشوق وخىد إًٌػذَ أَضبً دٌذإٌزبئح ،وّب اٌزمٍٕ اٌفشع طٍجخ

ِهبساد ِٓضّٓ وازذح ِهبسح فٍ فشوق وخىد ػذَ إًٌ وأظهشدإٌزبئح اٌدٕس)روش،أٔثً(، ٌّزغُش

دفشوقثُٓأػضبءهُئخاٌزذسَسثّؼهذاٌزفىُشإٌبلذوهٍِهبسحاإلسزٕزبج.وأشبسحإٌزبئحإًٌػذَوخى

اٌزشثُخاٌجذُٔخواٌشَبضُخفٍأهُّخاٌزفىُشإٌبلذوِهبسارهرؼضيٌّزغُشاٌشرجخاٌؼٍُّخ)أسزبرِسبضش،أسزبر

ِسبػذ(،فُّبدٌذإٌزبئحإًٌوخىدفشوقفٍِّبسسخاٌزفىُشإٌبلذوِهبسارهرؼضيٌّزغُشسٕىاداٌخجشح

اٌّهُٕخ.

لذرُرفسُشٔزبئحاٌذساسخفٍضىءاإلطبسإٌظشٌواٌذساسبداٌسبثمخ،وّبرُاٌخشوجثؼذدهزاو

 ِٓااللزشازبد.



 ِهبسح،اٌزفىُشإٌبلذ،ٔظبَ)اٌىالسُىٍ،يَد(.انكهًبث انذانت:
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ABSTRACT 



      The study aimed to find out the level of critical thinking skills among students survey 
(System classic and L M d) at the Institute of Physical Education and Sports in Sidi 
Abdullah University of Algiers 3 on the one hand and the importance of exercise and a 
faculty member on the other hand, In order to achieve the main objective of the study, the 
research used the California Critical Thinking Skills Test (CCTST), 2000, after examining 
it’s sychometric characteristics which are considered appropriate for the purposes of 
scientific research, and Critical Thinking questionnaire for professors, where the study 
sample consisted of all students in the Institute;The number of students is (1650) 
students representing, academic year (third and fourth) Were selected (330) students, 
which is equivalent to 20 % random stratified of The original community,  
and The number of teachers is (122) professor.And the researches give the proof that 
there are no discrepancies in one between many critical thinking skills which is the 
deduction skill. 
        We use the mean and standard deviation, t – test, (ONE WAY ANOVA) and 
(Scheffe’sTest). 
        The results of the study showed that the degree of critical thinking skills 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 study also reveals a difference in the 
level of critical thinking skills according to the study system favoring( LMD), While there 
were differences depending on the academic level favoring the fourth year students 
(Classic), The results indicated the existence of differences depending on the type of 
baccalaureate degree in favor of the technical branch students. The results also indicated 
there is no significant differences were found between sex and the level of critical 
thinking skills, and there’s no significant differences were found due to the importance of 
critical thinking skills and the academic rank (lecturer, assistant professor), Furthermore 
the study showed a significant differences were found due to the variable years 
professional experience and practice of the critical thinking skills. 
        Results were discussed in the light of relevant literature and previous studies. 
Several proposals had been presented. 
 
Keywords: critical thinking skills, classic and LMD system 

    



3 

 :مقدمة
 والمتالحقة، بالتغيرات المتسارعة يتميز فيو المعموماتي، الفيض عصر نعيشو الذي العصر يعد        
 عمى تعتمد تكنولوجية عممية ثورةً  القرف ىذا يشيد كما مجاالتو، كافة في والمعموماتي التقني لمتطور نتيجة
دورًا  يؤدوف الذيف والفنييف الخبراء كبار دور وتعزيز المؤىمة، غير العمالة دور البشري،وتقميص العقؿ
 التربية عمى مف الواجب أصبح كبرى تحدياتٍ  التحوالت ىذه شكمت وقد اإلنتاجية، العمميات في أساسياً 
نما ذاتيا، حد في غاية تعد المعرفة فمـ مواجيتيا، سرعة  التطبيقي الوظيفي المفيـو عمى التركيز أصبح وا 

 الحفظ تعتمد عمى التي التمقيف مرحمة مف بالتعميـ لالنتقاؿ ماسة حاجة ىناؾ جعؿ مما ،لتمؾ المعرفة
 ىذا حصيمة مواكبة عمى قادريف لبناء أفراد التفكير، ميارات وتنمية تدريب مرحمة إلى المعمومات واسترجاع
 والتفسير، الفيـ، تتطمب ومواقؼ بيا، التنبؤ يتعذر تغيرات مستقبمية مف عميو ينطوي وما اليائؿ، التطور

 .بشأنيا ناقده استنتاجات إلى والتقويـ لموصوؿ والتحميؿ،
 مف ممايمكف دائًما، فجديدة التفكير ميارات أما قديمة، تصبح المعمومات أف بو المسمـ ومف        
 لعصر،ا متغيرات اإلنساف يواجو بيا التي األداة التفكير يعتبر وبذلؾ .دوًما المتجددة المعمومات اكتساب

 أصبح المجتمعات اىتماـ فإف وعميو حولو، لما وميولو،ونظرتو الفرد، معتقدات تتكوف التفكير خالؿ ومف
 الناقد مف التفكير ويعد .1المثمى اإلفادة منيـ تفيد لكي أفرادىا لدى ميارات التفكير تنمية عمى ينصب
 ، مما 2والعشريف القرف الحادي في نجاحوال التقدـ لتحقيؽ أساسية سمة أنو بؿ الميمة، التربوية القضايا
 بكفاءة، المشكالت حؿ عمميات تقود(Knowledge Base)معرفية  قاعدة بمثابة يعتبره البعض جعؿ
 . 3السميمة  القرارات واتخاذ
 قامت عندما وبالتحديد  الثمانينات مطمع في التربية في الناقد التفكير بحركة االىتماـ جذور وتعود     

 وتعميـ بتنمية يطالب إعالف بإصدار (State University California)  كاليفورنيا يةوال جامعة
 تؤدي التي والمنطؽ المغة بيف العالقة فيـ أجؿ مف في التعميـ، الناقد التفكير مفاده " إدخاؿ الناقد التفكير
واالستدالؿ  االستقرائي، ؿواالستدال األفكار، عف والدفاع والنقد، التحميؿ، القدرة عمى تعزيز إلى بدورىا

 يجب ما مع صحيحة تتطابؽ استنتاجات أساس عمى المنتقدة أو الحقيقية النتائج إلى لموصوؿ االستنباطي،

                                                 
 وغير عقمًيا الطمبة المتفوقيف العميا لدى التفكير ميارات تنمية في الموجية النشاطات برنامج فاعمية :فخرو،عبدالناصر) 1(

 .28ـ. ص:1998،العربي الخميج جامعة:البحريف.منشورة ماجستيرغير رسالة. البحريف بدولة اإلعدادية بالمرحمة المتفوقيف
)2(

 Huitt, W. : Critical thinking: An overview. Educational Psychology Interactive. 

Valdosta, GA: Valdosta State University,1998, Retrieved [date]from, http://chiron. 

valdosta.edu/whuitt/col/cogsys/critthnk.html. [Revision of paper presented at the Critical 

Thinking Conference sponsored by Gordon College, Barnesville, GA, March, 1993.]. 
 .33، ص:ـ2000المكتبة المصرية، :القاىرة.الناقد التفكير لميارات كاليفورنيا اختباروالبنا،عادؿ ، عبدالعاؿ عجوة، (3)

http://chiron/
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 الناقد التعميـ مفيـو ظيور إلى الناقد؛ التفكير بمصطمح التعميـ ارتباط أدى وقد 1بو" نؤمف وما معرفتو
 . 2والتربيةالناقدة

 المختمفػة ومياراتػو بالتفكيرالناقػد، تتصػؿ متعػددة، تربويػة تحػديات أفرز العولمة عصر فإف المقابؿ في      
 بػيف والتمييػز واالسػتنتاج، التفكيػر مسػار في عدـ االتساؽ عمى والتعرؼ المغالطات، عف الكشؼ حيث مف

 مصػػدر مصػػداقية وتقػػدير التحيػػز، عػػف والكشػػؼ القيميػػة، لإلثبػػات واإلدعػػاءات القابمػػة الحقػػائؽ
 3المسػممات واالفتراضػات  عػف والكشػؼ الغامضة، والمعطيات والحجج االدعاءات عمى مومات،والتعرؼالمع

 الفكػري، كػاالنغالؽ المجتمػع فػي اليدامػة التفكيػر مػف أسػاليب الكثيػر مواجيػة فػي الناقػد التفكير يقؼ وبذلؾ
 .الرؤية وأحادية ما، موضوع نحو التعصبية الرأي، واالتجاىات في والتطرؼ

 الالعقالني شيوع التفكير مثؿ السمبية العواقب مف بعدد الفرد لدى النقدية الميارات ضعؼ ويرتبط      
 متعددة دالئؿ ىناؾ أف إال التقني التقدـ الرغـ مف فعمى المجتمع، أفراد مف المتعمميف وغير المتعمميف لدى
 إلى يؤدي الذي األمر الالعقالنية، الخاطئة التفكير أساليب يزالوف يمارسوف ال أفراد ىنالؾ أف إلى تشير
في  فكري تقدـ أي تعوؽ التي الصحيحة لممفاىيـ المتناقضة والتصورات مف المفاىيـ عدد ظيور

 المشكالت مواجية في الجامعات خريجي إخفاؽ ( بأفNecreson. بؿ ويشير نيكروسوف)4المجتمعات
 لدى الناقد التفكير مستوى انخفاض البعض عزو. وي 5ي التجريد التفكير عمى قدرتيـ عدـ إلى بكفاءة يعود

 تخصصات في األكاديمي المحتوى نقؿ عمى يقتصر الفصؿ داخؿ بو المعمميف يقـو ما أف إلى الطالب
 الفيـ مبنية عمى تكوف أف يفترض الصحيحة الطريقة ،بينما(What to thinkنفكر) بماذا متنوعة،أي

 ،نسأؿ كيؼ تعمـ" التفكيرالناقد قدرة تتضمف . كما6(How to thinkنفكر) كيؼ أي العممية لممادة والتقويـ
 تكتسب وال ." نستخدميا التي طرؽ التعميؿ وما ،ومتى نعمؿ، وكيؼ تطرح، التي األسئمة وما ومتى،
 التفكير عمميات إلى ويتدرج األساسية، التفكير يبدأ بميارات منظـ تعميـ خالؿ مف إال الناقد التفكير ميارات
 والممارسة والتطبيؽ التدريب فرص لو أتيحت إذا ناقًدا تفكيًرا أف يفكِّر يستطيع طالب وكؿ العميا،
 العالـ، التربوية لدوؿ السياسات لمعظـ أساسيةً  غايةً  الناقد لتفكيرا ميارات   تعميـ يعد ذلؾ عمى وبناء.الفعمية

                                                 
)1(

 Jonse,D : Critical Thinking in an Online World. 1996, Retrieved [date], from

http://www.library.ucsb.edu/untangle/jones.html#scans 
 العدد العربية، الطفولة الكويتية لتقدـ الجمعية .الكويت ىوانة( سمير ) ترجمة.النقدي التفكير تنمية:فستيق بروكفيمد، ( 2)

 .32ـ،ص:1993،العشريف
 الممؾ جامعة ،الرياض واولويات التربية، العولمة ندوة .العولمة سياؽ في التفكير ميارة إدارة بوزياف: أمحمد تيغزة،(3)

 .64ـ.ص:2004،سعود
  .منشورة غير ماجستير رسالة.الجامعة طالبات لدى المرضية باالعراض وعالقتة الالعقالني التفكير:منيرة الشمساف، (4) 

 .22ـ،ص:1996د،سعو  الممؾ جامعة :الرياض
 .43ـ،ص:1993،جع سابؽمر : ستيقف بروكفيمد، (5) 

)6(
Schafersman,S:An introduction to critical. 1991, Retrieved [date] from 

http://www.freeinquiry.com/critical-thinking.html.  
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 لما وذلؾ ، الناقد التفكير كبيرة عمى قدرة ذوي ليصبحوا الطمبة؛ إعداد يتطمب التعميمية لمعممية رئيساً  وىدفاً 
 . 1والمجتمع الفرد حياة في أثرىا ثبت إيجابيةٍ  نتائج  مف حققو
 والصيف، وبريطانيا،وكندا، األمريكية، المتحدة الواليات مثؿ - المتقدمة الدوؿ حرصت ذلؾ وألجؿ     

 في الناقد التفكير ميارات عمى إدراج – وأستراليا مثؿ سنغافورة، النامية، الدوؿ وبعض وفرنسا، والياباف،
 ثـ الجامعية، المراحؿ إلى التعميـ بيذا الروضة،وصوالً  في األولى الطفولة سنوات منذ التعميمية مؤسساتيا
 العالـ، في عاـ تربوي نظاـ أقوى تممؾ بأنيا غيرىا الياباف عف وتتميز المختمفة، العمؿ مجاالت في متابعتيا
 المتحدة لمواليات وبالنسبة الثانية، العالمية الحرب بعد ما إلى التعميـ وتطبيقو بيذا افالياب اىتماـ ويعود

 المعيد أوصى حيث الثمانينات؛ في تطبيقو وتـ السبعينات، بداية في لدييا ىذا االىتماـ تبمور فقد األمريكية
 زاؿ االىتماـ وما الدراسية، مناىجال في خاصة أولويةً  الناقد التفكير ميارات إعطاء بضرورة األمريكي لمتربية

 سنغافوره اىتماـ كما يعود الحاضر، وقتنا حتى قائماً  األمريكية المتحدة الواليات في التعميـ مف النوع بيذا
 في لمتفكير السابع الدولي المؤتمر عقدفيو الذي العاـ وىو ، 1997 عاـ إلى وتطبيقو التعميـ مف النوع بيذا

 دولة مف مختمؼ بقاع العالـ. 42ممثؿ لحوالي  2400وحضره   سنغافوره
مبادرتو لتطوير التعميـ في  جوه شوؾ تونغ(في ىذا المؤتمر طرح رئيس الوزراء السنغافوري ) 

" وطالب مف خالؿ كممتو في ىذا المؤتمر المسئوليف عف وطف يتعمـ... مدرسة تفكرسنغافورة تحت شعار "
دور المؤسسات التربوية ودور المعمميف إزاء الطمبة المتعمميف، وأف التربية في بالده أف يعيدوا النظر في 

ينتقموا بمفيوـ التربية مف التمقيف المعتمد عمى قدرات التذكر والحفظ إلى تعميـ الطمبة ميارات التفكير 
واطف ال واالتجاه نحو التعمـ والتقصي الذاتي، مبينًا أف تقدـ الوطف إنما ىو مرىوف بتقدـ المواطف، وتقدـ الم

نما بمدى تمسكو بمواصمتو التعمـ وقدرتو عمى التفكير  يتحدد بمدى ما حصمو مف معارؼ أو نجح فيو، وا 
التخاذ القرارات المناسبة في التعامؿ مع ما يواجيو مف عوائؽ ومشكالت في حياتو اليومية، والمواطف ليس 

يؿ و صياغة مستقبؿ بالد أيضًا بما مطالبًا فقط بالتكيؼ مع األحداث المحيطة بو، بؿ عميو صنع وتشك
يتواكب مع التطورات العممية واالقتصادية العالمية ، ولكي يعد المواطف لذلؾ، البد أف يتعمـ ميارات التفكير 

 2لكي تساعده وتعضده في تحقيؽ ىذا اليدؼ.
 الناقد؛ ت التفكيربتعميـ ميارا االىتماـ نحو لالتجاه بدايات وجدت فقد العربية الدوؿ بعض في أما        

 مف امتدت لتدريب المعمميف خطة الياشمية األردنية المممكة في والتعميـ التربية وزارة أعدت حيث
                                                 

ـ 2003الفكرالعربي، دار:  القاىرة ،الجديدة لأللفية مستقبمية ،استراتيجياتالتفكير تعميـ:الكريـ عبد مجدي حبيب، (1)
 .246:ص،
  مميوف حسب  28886سنغافورة دولة آسيوية تقع مابيف المحيط اليندي غربًا وبحر الصيف شرقًا، يبمغ عدد سكانيا حوالي
،وقد حققت ىذه الدولة نجاحات ممحوظة في المجاليف  االقتصادي والصناعي في السنوات األخيرة، ويعد  2002حصائيات إ

النظاـ التعميمي في سنغافورة مف أفضؿ النظـ التعميمية عمى مستوى العالـ، كما حقؽ طالبيا  أكثر مف مره مراكز متقدمة في 
 العالمية. مسابقات )أولومبياد( العمـو والرياضيات

 .34:،صـ2003، 1ط الكتاب الجامعي، دار العيف، ،الحياة ومواجية التفكير مياراتالمعطي:  عبد سويد، (2)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1
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 لدى الناقد التفكير لتنمية توجيو التدريس الخطة ىذه أىداؼ أحد وكاف ، 1998 عاـ حتى 1991عاـ
 -1993 الدراسي العاـ مطمع في وبيفلمطمبة الموى اليوبيؿ مدرسة افتتاح جاء السياؽ ىذا وفي الطمبة،
 وفي اإلبداعي، والتفكير الناقد التفكير ميارات تنمية المرّكزعمى التعميـ في نموذجاً  لتقدـ عماف في 1994
 النافع مكتب أعده الذي التفكير عمى المعتمد التعميـ برنامج أوؿ تطبيؽ تـ 2002 – 2001 الدراسي العاـ

 بمدارس الممؾ الدراسية المواد خالؿ مف العميا التفكير ميارات وتنمية لتعميـ العممية، لمبحوث واالستشارات
 مف وبدعـ ،2001عاـ  العربية مصر جميورية بدأت كما السعودية، العربية المممكة في بالرياض فيصؿ
 وشمؿ التعميمية، العممية جميع مكونات تطوير ىدفو تجريبياً  مشروعاً  الدولية لمتنمية األمريكية الوكالة
 وحؿ الحوار، عمى التالميذ ميارات تنمية المشروع عمى ركز وقد ( مدرسة،245) وأربعيف وخمس مائتيف

 الدراسات خالؿ مف التعميـ لمستقبؿ صورة رسـ ىدفيا إلى محاوالتٍ  باإلضافة الناقد، والتفكير المشكالت،
 الوطف في التعميـ روع )استراتيجيةمش ولعؿ واألفراد، المؤسسات مف مجموعة بيا قامت التي االستشرافية

الوطف  في التعميـ مشروع )مستقبؿ وكذلؾ والعموـ، والثقافة لمتربية العربية المنظمة العربي( الذي أصدرتو
 المشروعات مف أبرز الخميجي( التعاوف مجمس بدوؿ التربوي العمؿ مستقبؿ )استشراؼ ومشروع ، العربي(

 العرب عف لممسؤوليف أعدىا وثيقة عرضت اليونسكو منظمة أف إال تالمحاوال ىذه ورغـ.1الجانب ىذا في
 ما الوثيقة في ىذه جاء حيث العالي؛ التعميـ تخمؼ قضية عف األردف عماف في انعقد اجتماع في التعميـ
 :يمي

 إال ابي،إيج الثالثة األخيرة العقود في حدثت التي الكبيرة التطورات مف بالرغـ العربي العالي التعميـ واقع إف"
 بما الشاممة، التنمية تحقيؽ الفعالة في المشاركة نحو مسيرتو تعيؽ التي العديدة بالسمبيات يعج يزاؿ ال أنو

دخاؿ وأىدافو وممارساتو، العالي التعميـ فمسفات في النظر إعادة ضرورة يقتضي  عمى جوىرية تعديالت وا 
 .2العربية" التنمية تحقيؽ في ليةفعا أكثر بأدوار يقـو أف لو أريد ما إذا عناصره مختمؼ
 في العممية اليامة العناصر أحد والمعمـ المعمِّـ، إعداد برامج إلى موجو النقد ىذا مف جزًءا أف وبما     

 لذلؾ ، وفي الخبرات الالزمة تقدـ عصرية برامج المعمـ إعداد برامج تكوف أف يقتضي المنطؽ فإف التربوية،
 لمطمبة العقمية تطورالميارات أف يجب المعمـ إعداد برامج (أف (Carr, 1998 كار يرى الجانب ىذا

 الذيف لمطمبة وفائدة فاعمية لتكوف أكثر القرار، واتخاذ المشكالت وحؿ الناقد، التفكير مثؿ المعمميف،
  3القرف وتحدياتو ىذا متطمبات مع التالـؤ أجؿ ومف منيـ، سيتعمموف

                                                 
 تربوية معاصرة(، استرجعت تجربة في ،)قراءةالناقد التفكير تعميـ: القادر عبد العزيز عبد المغيصيب، (1)

  http://www.qu.edu.qa/doc/edu/workshops/6.doc :موقع مف 13/12/2006بتاريخ
 .136:، ص2001الثقافي، المجتمع ظبي، أبو .المستقبؿ وتعميـ التعميـ مستقبؿ اهلل: عبد سعيد حارب،( 2)

)3(
 Carr, Jo Ann : Information Literacy and Teacher Education ED424231, 1998, Retrived, 

December,10,2006, from : http://www.eric.ed.gov 

http://www.qu.edu.qa/doc/edu/workshops/6.doc
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 مساقات عمى مجموعة تعتمد العربية الجامعات في المعمـ إعداد رامجب مازالت "(كار) رأي نقيض وعمى    
 اىتماماً  الجامعات تظير وال عمميـ كمعمميف، لممارسة كأساس فييا والنجاح حفظيا الطمبة   عمى مقررة،
    1 ) "التفكير بتعميـ
 أو األىداؼ حيث مف سواء تعميمنا لحاؿ المتأمؿ إف "قائالً  الجانب ىذا في ت(.)د المغيصيب وعمؽ

 استنفذتيا التي والماؿ واإلمكانات والوقت لتطويره، بذلت التي الجيود كؿ مف بالرغـ أنو يجد المضموف
 فمناىج فكره، وتحفز ذىنو تثير المتعمـ بمدخالت تزويد عف عاجًزا ظؿ التعميـ ىذا أف إالّ  التطوير، جيود
 لفظية حفظيو معرفة خالؿ مف معموماتو زيادةو  سموؾ المتعمـ تيذيب عمى تركز فإنما ركزت إف التعميـ

 ثقافة أما ويمارسو، المتعمـ يستوعبو عمؿ أداء صورة في التعميـ ظيور مخرجات دوف حائالً  تقؼ سماعية
شغاؿ التفكير   2التعميمية" مناىجنا في بعيد أمر فيو العقؿ وا 
 اتجاىاتيا، بمختمؼ التربوية لألنظمة كبةً وموا الناقد، التفكير تعميـ ألىمية تقدـ، ونظًرا ما ضوء في       

 عمى والتدريب التفكير، لتطويرميارات برامج بناء إلى الحاجة في والمتمثمة التربوي، المجاؿ في والتجديدات
 التفكير لتعميـ والمركز الوطني 1996 واشنطف جامعة في الناقد التفكير تعميـ مشروع مثؿ - البرامج ىذه

 المتحدة الواليات في الناقد التفكير ومؤسسة تعميـ ىارفارد بجامعة التفكير ميةتن عف ومشروع ببوسطف،
 ىذه وتعد ،1998 التفكير لتعميـ سنغافوره بريطانيا،ومركز في التفكير لتعميـ ديبونو ومركز األمريكية،

 رافًدا التفكير ميارات وتنمية تعميـ مجاؿ في متنوعة، تعميمية مؤىمة،ومصادر خبرات مف تمتمكو بما المراكز
 والجامعات. المدارس وباألخص المجتمع، جميع مؤسسات منيا يستفيد ميماً 

ننا إذا كنا نسعى بالفعؿ لتطوير تعميمنا وتحديثو بما يواكب متغيرات العصر في أىدافو ومضمونو        وا 
قدر اإلمكاف عمى ومحتواه، فحرى بنا أف نستفيد مف خبرات وتجارب اآلخريف في ىذا المجاؿ ، وأف نعمؿ ب

تكييؼ ىذه الخبرات والتجارب وفقًا لمقتضيات واقعنا وثقافتنا وفي إطار يمبي احتياجاتنا ويحقؽ أىدافنا 
ويخدـ مصالحنا، وبخاصة إذا ما وضعنا في االعتبار أف مجتمعنا يشيد في ىذه األياـ، وفي إطار 

امًا غير مسبوؽ بإعادة صياغة أدوار المحاوالت المستمرة إلصالح حاؿ التعميـ وتطوير محتواه اىتم
المدارس وأدوار المعمميف وتغيير محتوى المناىج وطرائؽ التدريس ونوعية أدوات القياس والتقويـ المستخدمة 

 في مختمؼ مراحؿ التعميـ.
 والجدير بالذكر ىنا أف الدولة الجزائرية أطمقت خطة إلصالح فترة ومناىج التعميـ العالي بما يستجيب      

لممقاييس العالمية مف جية و لمتطمبات السوؽ مف جية ثانية، إيمانا منيا بأىمية التسمح بالمعارؼ 
دراكا منيا بحاجة المتعمميف لمميارات المرتبطة بمعايشة مواقؼ الحياة اليومية ثانيا،  والمعمومات أوال، وا 

 لمتعمـ معنى في حياة الطالب.وذلؾ مف خالؿ ربط محتوى تعمـ المناىج بمواقؼ الحياة وعمى نحو يجعؿ 

                                                 
 .97:،ص2005دارديبونو، عماف، ،١ ط.والتفكير والتعمـ الدماغ سييمة: السميد، وأبو ذوقاف؛ عبيدات، (1)
 .13:ص القادر،مرجع سابؽ، عبد العزيز عبد المغيصيب، (2)
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 التعميـ الجامعي مرحمة في أكثر تظير التي الناقد التفكير ميارات وتطوير تحسيف يستدعي وىنا          
 ىذه ألف أفضؿ إنجازاتيا؛ وأحياناً  تجمياتيا، أفضؿ فييا وتحقؽ العميا، العقمية القدرات فييا تتكامؿ التي

 في والتطور التقدـ المجتمع بأسباب مد عمى يقـو الذي المعرفة مجتمع لنشوء مناسبة وثبة تمّثؿ المرحمة
 المختمفة. الحياة مجاالت
تأسيسا عمى ما تقدـ جاءت ىذه الدراسة النظرية والتطبيقية في بابيف األوؿ نظري عنوناه بالدراسات       

والدراسات العممية السابقة ذات  السابقة واإلطار النظري لمدراسة حاولنا فيو جاىديف التطرؽ لألدب التربوي
العالقة بالموضوع مقتصريف عمى ما جد في ىذا اإلطار، كما خصصنا فصال كامال عف تحميؿ العممية 
التدريسية مذكريف بمحاورىا الكبرى، ومتطمبات كؿ جزء فييا، والعالقة بيف المعمـ والمتعمـ واألىداؼ، 

بأنظمة التدريس تمييدا لمفصؿ الذي تاله، والمعنوف  وصوال إلى معالـ التدريس الفعاؿ، كؿ ىذا جاء
بالتربية البدنية  امربوط التفكير الناقد، كما أفردنا فصال رابعا لمحديث عف الكالسيكي و اؿ ؿ ـ د 
مجاالتو التى يمكف تنميتيا في دروس التربية وصوال إلى  معوقاتو، و معاييره، و ووالرياضية عرضنا فيو أىميت

  ضية وصوال إلى استخدامو في محيط ىذه األخيرة كذلؾ.البدنية والريا
أما الباب الثاني الذي اختص بمنيجية البحث وعرض ومناقشة النتائج فاشتمؿ عمى فصميف مكمميف أحدىما 
سميناه بمنيجية البحث واإلجراءات الميدانية، واألخر قسمناه إلى جزئيف رئيسييف خص األوؿ بعرض 

، أما الثاني فجاء ليحمؿ ويناقش النتائج في ضوء فرضيات البحث.ويسبؽ الباب النتائج وفقا لمبعد الكمي
ليو نعود بحكـ ما  النظري والتطبيقي فصؿ التعريؼ بالبحث الذي أردناه مدخال تمييدا لدراستنا منو ننطمؽ وا 

ـ ا فيو بشيء مف التفصيؿ إلى أىنالبحث ، وأىدافو، كما تطرق ةاحتوى عميو مف عناصر ميمة كأىمي
زالة لمغموض الذي قد يكتنؼ تناوليا في بعض المياديف األخرى.   المصطمحات والمفاىيـ رفعا لاللتباس وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 :إشكالية البحث وتساؤالتو.1
 : إشكالية البحث 1. 1

–أخذ موضوع التفكير يستقطب اىتماـ المنظريف والمصمحيف التربوييف فى مختمؼ أنحاء العالـ         
حيث قامت حركة االصالح التربوى بمياجمة أساليب التدريس  –وخاصة فى الواليات المتحدة االمريكية 

السائدة، وطالبت بضرورة الموازنة بيف التدريس القائـ عمى الحفظ واالستظيار والتدريس الذى يوسع المدارؾ 
 (.1)وينشط عمميات التفكير

تي يستخدميا اإلنساف لتساعده عمى التكيؼ ومواجية متطمبات وُيعد التفكير مف أبرز األدوات ال         
الحياة، ومف ىنا عنيت كثير مف الدوؿ واألنظمة في العالـ بو، وسخرت الكثير مف طاقاتيا لتنميتو لدى 

 .2األفراد، بغية إعدادىـ لمنجاح في مواجية متطمبات حياتيـ المستقبمية 
امنا ىذه ىدفًا عامًا وحقًا لكؿ إنساف في ىذا الوجود بغض النظر كما أصبح تعميـ ميارات التفكير في أي    

 .3عف مستواه العقمي أو االجتماعي أو االقتصادي أو عرقو أو لونو، موىوبًا كاف أـ معاقًا، ثريًا أـ فقيرًا 
( 1929-1910والتفكير الناقد أحد أنواع التفكير المختمفة والذي بدأ االىتماـ بو في المدة ما بيف )       

في أعماؿ جوف ديوي الذي استعمؿ فييا مصطمحات مف نوع التفكير التأممي والتساؤؿ، ثـ جاء ادوارد 
جميسر وآخروف وأعطوا معنًى أوسع لمصطمح التفكير الناقد، ليشمؿ فحص العبارات وذلؾ في المدة ما 

 . 4)1960 -1940بيف) 
يرة في الواليات المتحدة األمريكية تدعو إلى ضرورة ونظرًا ألىمية التفكير الناقد ظيرت دعوات كث       

التربية األمريكية إلى دعـ ىذا النوع مف  اىتماـ المدارس عامة بو، وتدريب التالميذ عميو كما دعت مجمة
 .5التفكير، ومحاولة االىتماـ بو مف قبؿ التربوييف والمؤسسات التربوية 

أثر بالغ في نيضة المجتمعات وتقدميا، إال أنو ال بد مف ومع اإليماف العميؽ بما لمتعميـ مف         
االعتراؼ بأف عممية تعميـ التفكير بأنماطو المختمفة لممتعمميف تعد مف أىـ األىداؼ التي تسعى التربية إلى 

وحفظو،ا بؿ تعدى  تحقيقيا، فاليدؼ مف التربية لـ يعد مجرد عممية نقؿ الخبرات السابقة لممتعمـ وتزويده بيا

                                                 
، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، المؤتمر العلمى التفكيرالمناهج الدراسية وتنمية مهارات  :إبراهيم كرم ( 1) 

يوليو، دار الضيافة، جامعة عين شمس، المجلد األول،  52-52الثانى عشر" مناهج التعليم وتنمية التفكير"، 

 .522،ص:م5222
 
دى طلبة الجامعة عالقته بعدد من أثر برنامج تدريبي ما وراء معرفي على التفكير الناقد ل :الشريدة، محمد خليفة ناصر (2)

 .22م،ص:5222، أطروحة دكتوراه، جامعة عمان العربية للدراسات العليا،المتغيرات
(3)

 .00 :،صم0991عدس، محمد : المدرسة وتعليم التفكير، عمان: دار الفكر،
 
، ف األساسية العليا في األردنفاعلية برنامج تدريبي لمهارة التفكير الناقد في عينة من طلبة الصفومحمد، رائد :  (4)

 .22: ،صم5992رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردن،
 .47 ،صم5992، دراسة في علم النفس المعرفي، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية،التفكير الناقدالسيد، عزيزة : (5)
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لؾ إلى تطوير القدرات العقمية المختمفة التي تساعد في مسايرة التقدـ السريع في مجاؿ المعرفة ذ
 والتكنولوجيا.

ويعد امتالؾ التفكير الناقد ىدفًا تعميميا ضروريًا ومطمبًا تربويا يسعى المربوف إلى تحقيقو وتنميتو          
ؿ العمـ والتكنولوجيا واالتصاالت، وثورة المعمومات لدى المتعمميف في عصٍر تتزايد فيو التطورات في مجا

القدرة عمى التفكير الناقد يكوف مستقال في تفكيره، قادرًا عمى اتخاذ القرارات  ؾوتدفقيا، فالفرد الذي يمتم
 الصائبة في حياتو، ويحكـ عمى األمور وفؽ معايير واضحة ومحددة.

مواجية متطمبات المستقبؿ والتي لف تكوف في اكتساب الكـ  كما أف التفكير الناقد يمّكف الطمبة مف        
نما في اكتساب األساليب المنطقية في استنتاج األفكار وتفسيرىا،  اليائؿ مف المعمومات والحقائؽ فحسب، وا 
تقاف عممية التعمـ مف خالؿ ربط عناصره ببعضيا، وتطوير ميارات الطمبة التي تسيـ في إعدادىـ  وا 

 في ىذا العالـ. وتأىيميـ لمنجاح
وعبر التربويوف خالؿ السنوات األخيرة عف قمقيـ حوؿ ضعؼ قدرة الطمبة عمى التفكير الناقد، وقد       

ظؿ تطوير ميارات التفكير الناقد يمثؿ مشكمة بالنسبة لمعممية التعميمية، وقد ازدادت ىذه المشكمة في وقتنا 
بكثير قدراتنا عمى التفكير الناقد في تمؾ المعمومات، وعمى الراىف إذ إف نتاج ثقافتنا مف المعمومات يفوؽ 

الرغـ مف تنامي أدبيات البحث في ىذا الموضوع إال أف المعمميف ال يجدوف سوى القميؿ مف الوسائؿ 
المقترحة لتحسيف عممية التفكير الناقد لدى طمبتيـ، وقد غمب اإلغراؽ في الجانب النظري عمى معظـ تمؾ 

بعيدة لمغاية عف المسائؿ العممية التي تواجو األساتذة والطمبة، ومف أىداؼ عممية تطوير  األدبيات، فجاءت
التعميـ تحويؿ العممية التعميمية مف مجرد إلقاء المعمومات والمحاضرات إلى تفاعؿ صفي حيوي بيف الطمبة 

ضؿ ما يكوف النمو في مف جية وبينيـ وبيف أساتذتيـ مف جية أخرى، ألف ميارات التفكير الناقد تنمو كأف
جو مف الحوار وتبادؿ الرأي، وحؿ المشاكؿ واالنتقاؿ في عممية التعمـ ضمف سمسمة مف العمميات التفكيرية 

 .1متدرجة الصعوبة أكثر مف مجرد االستماع لممحاضرات والتمقيف
ي إلى تطوير ولتحقيؽ عممية تنمية التفكير الناقد لدى المعمميف بدأت النظـ المختمفة في السع      

، فالمدرسة ىي المؤسسة التعميمية  2مناىجيا وبرامج إعداد المعمميف وطرائؽ التدريس ونظـ تقويـ المتعمميف
المنوط بيا غرس األنماط التفكيرية وتنميتيا بقصد تخميص األفراد مف العادات غير السميمة التي تؤثر في 

، ويؤدي تعميـ الطمبة التفكير الناقد 3ت الفكرية السميمة التفكير، والعمؿ في الوقت نفسو عمى إكسابيـ العادا
إلى تشجيع روح البحث والتساؤؿ واالستفياـ، وعدـ التسميـ بالحقائؽ دوف تحر أو اكتشاؼ، مما يؤدي إلى 
توسيع اآلفاؽ الفكرية لمطمبة وجعميـ يبتعدوف عف التمحور الضيؽ حوؿ ذواتيـ، واالنطالؽ إلى مجاالت 

                                                 
 .33،ص م0993ألردني، األردن، ترجمة عزمي جرار،، مركز الكتب اتعليم التفكير الناقدمايرز، شيت : (1)

 


(2)

، االرتقاء في المستوى الدراسي على نمو قدرات التفكير الناقد لدى طالب المرحلتين الثانوية والجامعيةصالح، أحمد : 
 .350-090:ص  -،ص م0991(، 06مجلة كلية التربية، جامعة المنصورة، ع )

 
 .000،صم0903،، القاهرة6،ط)الطفولة والمراهقة(، عالم الكتب علم النفس النموزهران،حامد:  (3)
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ومف ىذا المنطمؽ يري الباحث ضرورة تنمية 1 ني تجاربيـ الحياتية المحدودة بطبيعتيافكرية أوسع تغ
ميارات التفكير الناقد لطمبة معيد التربة البدنية والرياضية ، ومف منطمؽ أنيـ يمثموف معممي الغد، القادريف 

ير مياراتيـ العقمية عمى نقؿ خبراتيـ النقدية إلى تالميذىـ ، مف خالؿ ما يقدمونو ليـ مف أنشطة وتطو 
والمعرفية ، وتدربييـ عمى الميارات المرتبطة بالتفكير الناقد ، ومف خالؿ برنامج ييدؼ إلى تنمية كؿ ميارة 

 مف ميارات التفكير الناقد. 
وبالرغـ مف تنامي األدبيات والدراسات السابقة التي أسيمت في الكشؼ عف القدرات العقمية لمفرد ومف     

ة عمى التفكير الناقد إال أف ىناؾ بعض القصور في بحث مثؿ ىذه القدرة لدى طمبة التربية ضمنيا القدر 
 البدنية والراضية ، وال سيما في الوطف العربي عموما وفي الجزائر عمى وجو الخصوص . 

 الحياة تتناسب ومتطمبات تعميمية نواتج إلى مضى وقت أي مف أكثر اليـو الحاجة أمس في إننا      
معاصرة، و إف الوقوؼ عمى مستوى التفكير الناقد ليؤالء الطمبة يعد جزءًا مف عممية التقويـ التي ترافؽ ال

 ىذه أي برنامج تربوي، لموقوؼ عمى واقع ىذه البرامج ومدى تحقيقيا لألىداؼ التي وضعت مف أجميا.
رات التفكيرالناقد لدى طمبة عمى مستوى ميا الضوء لتسميطه الدراسة ىذ إجراء إلى دفعتنا مجتمعة األمور

 معيد التربية البدنية والرياضية نظاـ )الكالسيكي ، ؿ ـ د(؟  ودرجة تشجيع األساتذة لو مف وجية نظرىـ.
 

ونأمؿ أف تضاؼ ىذه الدراسة التي نعتبرىا األولى في الجزائر إلى مجيودات البحث العممي في        
فيد منيا الباحثوف والميتموف بإجراء دراسات مشابية خاصة في مجاؿ التربية البدنية والرياضية، وأف يست

ظؿ مبدأ " قميؿ مف المعارؼ كثير مف الميارات" وفي خضـ تبني نموذج لمتدريس يسمح بتوظيؼ التعمـ في 
 واقع حياة الفرد والمجتمع وعمى نحو إجرائي.

 تساؤالت البحث:  1. 2
 التفكير الناقد عمى مقياس كاليفورنيا لميارات التفكير الناقد ؟ لميارات عينة الدراسة دأفرا. مادرجة إمتالؾ 1
نظاـ  تعزى لعامؿ لدى أفراد عينة الدراسةىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في ميارات التفكير الناقد  .2

 ؟ الدراسة )كالسيكي ؿ ـ د(
تعزى لعامؿ  ينة الدراسةلدى أفراد عىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في ميارات التفكير الناقد . 3

 الجنس)ذكورأو إناث( ؟
تعزى لعامؿ  لدى أفراد عينة الدراسةىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في ميارات التفكير الناقد  .4

 )السنة الرابعة أو السنة الثالثة(؟ األكاديميالمستوى 
تعزى لعامؿ نوع  د عينة الدراسةلدى أفراىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في ميارات التفكير الناقد  .5

 ؟)عممي ،أدبي أو تقني(  البكالورياشيادة 
 ؟مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس. ماأىمية التفكير الناقد 6

                                                 
)
.27 :مايرز، شيت :مرجع سابق،ص  1  (
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 أىمية التفكير الناقد؟أعضاء ىيئة التدريس في . ىؿ توجد فروؽ بيف 7
 ؟ أعضاء ىيئة التدريسمادرجة ممارسة التفكير الناقد مف قبؿ . 8
 ممارسة التفكير الناقد؟أعضاء ىيئة التدريس في ؿ توجد فروؽ بيف ى .9
 . فرضيات البحث:2
إف درجة إمتالؾ أفراد عينة الدراسة لميارات التفكير الناقد عمى مقياس كاليفورنيا لميارات التفكير الناقد . 1

 دوف المستوى المقبوؿ تربويا.
لدى أفراد في ميارات التفكير الناقد  ( α ≤ 0.05لة )عند مستوى الدال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية .2

 نظاـ الدراسة )كالسيكي، ؿ ـ د(. تعزى لعامؿ عينة الدراسة
لدى أفراد في ميارات التفكير الناقد  ( α ≤ 0.05عند مستوى الداللة ) توجد فروؽ ذات داللة إحصائية .3

 .إناث(،تعزى لعامؿ الجنس)ذكور عينة الدراسة
لدى أفراد في ميارات التفكير الناقد  ( α ≤ 0.05عند مستوى الداللة ) ذات داللة إحصائيةتوجد فروؽ  .4

 .السنة الثالثة(،)السنة الرابعة  األكاديميتعزى لعامؿ المستوى  عينة الدراسة
لدى أفراد في ميارات التفكير الناقد  ( α ≤ 0.05عند مستوى الداللة ) توجد فروؽ ذات داللة إحصائية .5

 .تقني( ،)عممي ،أدبي البكالورياتعزى لعامؿ نوع شيادة  ة الدراسةعين
 .مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريسأىمية كبيرة  . لمتفكير الناقد6
أعضاء ىيئة التدريس في بيف  ( α ≤ 0.05عند مستوى الداللة ) ذات داللة إحصائية .ال توجد فروؽ7

 مية.أىمية التفكير الناقد تعزي لعامؿ الرتبة العم
 متوسطة. أعضاء ىيئة التدريس. إف ممارسة التفكير الناقد مف قبؿ 8
في (بيف أعضاء ىيئة التدريس  α ≤ 0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ). 9

  تعزي لعامؿ الخبرة المينية. ممارسة التفكيرالناقد ومياراتو
 .أىداؼ البحث: 3

 لبحث التعرؼ فيما إذا كاف ىناؾ:أردنا مف خالؿ ىذا ا          
لميارات التفكير الناقد عمى مقياس كاليفورنيا لميارات التفكير الناقد  أفراد عينة الدراسة. إف درجة إمتالؾ 1

 .( دوف المستوى المقبوؿ تربويا2000نموذج )
لدى أفراد لناقد في ميارات التفكير ا ( α ≤ 0.05عند مستوى الداللة ) توجد فروؽ ذات داللة إحصائية .2

 نظاـ الدراسة )كالسيكي، ؿ ـ د(. تعزى لعامؿ عينة الدراسة
لدى أفراد في ميارات التفكير الناقد  ( α ≤ 0.05عند مستوى الداللة ) توجد فروؽ ذات داللة إحصائية .3

 .إناث(،تعزى لعامؿ الجنس)ذكور عينة الدراسة
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لدى أفراد في ميارات التفكير الناقد  ( α ≤ 0.05ة )عند مستوى الدالل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية .4
 .السنة الثالثة(،)السنة الرابعة  األكاديميتعزى لعامؿ المستوى  عينة الدراسة

لدى أفراد في ميارات التفكير الناقد  ( α ≤ 0.05عند مستوى الداللة ) توجد فروؽ ذات داللة إحصائية .5
 .تقني( ،)عممي ،أدبي كالورياالبتعزى لعامؿ نوع شيادة  عينة الدراسة

 .مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريسأىمية كبيرة  . لمتفكير الناقد6
أعضاء ىيئة التدريس في بيف  ( α ≤ 0.05عند مستوى الداللة ) ذات داللة إحصائية .ال توجد فروؽ7

 أىمية التفكير الناقد تعزى لعامؿ الرتبة العممية.
 متوسطة. أعضاء ىيئة التدريسف قبؿ . إف ممارسة التفكير الناقد م8
في (بيف أعضاء ىيئة التدريس  α ≤ 0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ). 9

  تعزى لعامؿ الخبرة المينية. ممارسة التفكيرالناقد ومياراتو
 . أىمية البحث:4
 ي الجوانب التالية:تو فيكتسب أىمي  

 مف البدنية والرياضية التربية تدريس مجاؿ في الخبراء بو ينادي لما ستجابةا الدراسة هىذ أتيت. 1       
 لـ والرياضية البدنية التربية في تدريس المتبعة التقميدية األساليب أف ذلؾ التدريس ، أساليب تحديث ضرورة

 مف ىو راسةالد ىذه بمثؿ القياـ أف الباحث وعميو يعد التعميمية، العممية أىداؼ تحقيؽ عمى قادرة تعد
 دور تفعيؿ وبالمقابؿ المدرس، دور وتغيير التدريس، تحديث أساليب فكرة عمييا تنطوي التي األساسيات

 .التعميمية العممية في الطالب
التفكير لدى طمبة التربية البدنية والرياضية مف  ميارات معرفة مستوى في الدراسة أىمية تتبمور. 2     

 حقيقة وىذه المناسبة التعميمية المواقؼ في التدريس وكذا أساليب ( و  ؿ ـ د خالؿ نظاـ الدراسة )كالسيكي
 المتخصصة. والمعاىد والمدارس الجامعات صعيد عمى األساتذة أف يدركيا يجب
لطمبة معيد التربية  ميارات التفكير الناقدتناوؿ مستوى  بالجزائر عممنا حدود في دراسة ةأي توجد . ال3     

 (. ؿ ـ د ياضية . )النظاـ الكالسيكي ونظاـالبدنية والر 
 البدنية التربية في الحديثة التدريس بأساليب الميتميف أماـ المجاؿ البحث ىذا تفسح أف يمكف. 4      

 أف يمكف التي مف البحوث المزيد إلجراء ثانية جية مف التفكير والبحث  وميارات جية ، مف والرياضية
 .ةالحالي لمدراسة وداعمة مكممة تكوف
 أسباب إختيار الموضوع:  5   

 نوعية ومنو تحسيف األفضؿ، إلى التدريسي السموؾ تغيير إلى ماسة مف أكثر اليـو الحاجة إف          
 باحثيف مستقبال، أو أكفاء لممينة أساتذة إعداد قصد والرياضية البدنية التربية ومعاىد بأقساـ التدريس
 ومحتوى لمدة شاممة صياغة إعادة مست العالي، والتي لمتعميـ جديدة مةىيك إنشاء ظؿ في خاصة متميزيف
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 مؤسسات 10  في أولية بصفة تطبيقو في الشروع تـ الذي)ؿ.ـ.د(  نظاـ )اؿ خالؿ مف التعميـ، مناىج
 المؤسسات جميع عمى تعميمو إطار في يسير وىو (ـ2005 -2004الموسـ الجامعي: مف بداية جامعية

العالي  لمتعميـ الجديدة الييكمة إف واالجتماعية، واإلنسانية والتقنية العممية تخصصاتال الجامعية وفي
 والتعاوف شؾ الحركية أدنى بدوف ستسيؿ والتي السياؽ، ىذا في العالمية لمتحوالت استجابة جاءت الجزائري

 ىو ما بيف التوفيؽ تحاوؿ أنيا كما (Universal)العالمية  المقاييس وفؽ بالشيادات المتبادؿ واالعتراؼ
 المسارات ومتنوعة ومدروسة مرنة، الجديدة الييكمة ىذه عمى أف ناىيؾ ميني(، وعممي)أكاديمي، نظري

 مياراتو لو تؤىمو مستوى أعمى إلى يصؿ تجعمو أنيا منطمؽ مف أكبر حرية الجامعي لمطالب توفر التعميمية
 الذاتية. وقدراتو
 يكوف أف التعميـ العالي إصالح مف المراد ":بقولو العالي التعميـ روزي (2004) عاـ أكده ما وىذا      
 تغير الجزائر في الجامعي التعميـ إف  1تطبيقو" في ومدمجا تدريجيا مسعاه، في تشاركيا منظوره، في شموليا

 يدالجد النظاـ إلى (التدرج في سنوات أربع) النمط )لكالسيكي مف وبالتدريج طواعية يسير وىو مناىجو في
  .التدرج في سنوات ثالث)

لدى طمبة معيد  الناقدميارات التفكير  موضوع مستوى تناوؿ عمى حفزتنا مجتمعة األمور ىذه إف       
  .( اييَدالتربية البدنية والرياضية .نظاـ قديـ وجديد )النظاـ الكالسيكي ونظاـ

 تحديد المفاىيـ والمصطمحات: .6
نفسو أماـ معضمة المصطمح والمفيوـ ذلؾ أف  لممصطمحات في أي مجاؿ بحثي يجد الباحث 

تأثيرات نادرا ما يقدر الناس أبعادىا ويولونيا ما تستحقو مف االىتماـ  عمى حد قوؿ المسدي عبد السالـ 
الذي يضيؼ:  "تتصؿ تمؾ التأثيرات بالجوانب الفكرية العامة  ألف المصطمح ىو صورة مكثفة لمعالقة 

يف العقؿ والمغة وتتصؿ أيضا بالظواىر المعرفية ألف المصطمحات في كؿ عمـ مف العمـو العضوية القائمة ب
ىي بمثابة النواة المركزية التي يمتد بيا مجاؿ اإلشعاع المعرفي ويترسخ بيا االستقطاب الفكري، ولذلؾ 

وبات عمى ، لكف لتالفي مثؿ ىذه الصع(2)كانت المصطمحات أولى قنوات االتصاؿ بيف العموـ البشرية"
الباحث أف يجنح إلى التعاريؼ اإلجرائية، لكي يفيمو مف يقرأ ويناقشو مف أراد في ضوء ما تـ تحديده، 
وبالتالي يرفع اإلبياـ، ويزيؿ الغموض عمى بعض المصطمحات التي قد تتداخؿ أو تتمايز فيما بينيا، وعميو 

 وجب توضيح اآلتي :
 

                                                 
 التعميـ إصالح بتطبيؽ المتعمقة التوجييية المذكرة : " الجزائري العممي والبحث العالي التعميـ وزير :حراوبية رشيد (1)

 ـ.2004،العالي
 

شكالية المفيـو المناىج التعميميةعبد اهلل قمي:  (2)   .90:،صـ2003،الجزائر، 02، مجمة العربية العدد وا 
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 مفيـو الميارة: 1.6
ي الحذؽ في الشيء.الماىر الحاذؽ بكؿ عمؿ. وأكثر ما يوصؼ بو السباح الجيد، الميارة ى في المغة

والجمع ميرة، وعميو تقوؿ: ميرت بيذا األمر أمير بو أي صرت ماىرا وحاذقا بو، وقاؿ ابف سيده: وقد مير 
تناولو إف تعريؼ الميارة يختمؼ باختالؼ المجاؿ الذي ي . (1)الشيء وفيو وبو يمير ميرا، وميورا وميارة

( في القاموس التربوي Carter Good ،1973الباحث ومجاؿ تخصصو ففي المجاؿ التربوي يعرفيا)
 بأنيا القدرة عمى أداء وظيفة معينة، أو تحقيؽ ىدؼ معيف.

: يقوؿ فؤاد البيي السيد:" الميارة نظاـ متناسؽ مف النشاط يستيدؼ تحقيؽ ىدؼ معيف"، كما إصطالحا
)لفظية،  :االستجابات تنقسـ إلى ثالث أشكاؿات صريحة لمثيرات محددة، وىذه يقصد بالميارات استجاب

  .(2)حركية حسية، إدراكية حسية(
وتنظر بحري لمميارة بأنيا: "أي نشاط، عقمي، معرفي، لفظي، جسمي، نفسي، اجتماعي يقـو  

تقاف، ىذا النشاط يتطمب فترة مف التدريب المقصود لصقمو، م ع الممارسة المنظمة، بو... بسرعة ودقة وا 
 .(3)والخبرة المضبوطة بحيث تؤدى بطرؽ مالئمة"

 مف خالؿ التعريفيف السابقيف نستشؼ أمريف أساسييف ىما :
 ال يمكف أف نتحدث عف الميارة في فراغ، وعميو البد مف نسبيا إلى مجاؿ بعينو. -1
 تتأتى الميارة لدى الفرد مف خالؿ التدريب والممارسة المضبوطة. -2

لميارة يشير إلى األداء المتميز ذو المستوى الرفيع في كافة مجاالت الحياة، وىو بذلؾ يشمؿ ولفظ ا
 كافة األداءات الناجحة لمتوصؿ إلى أىداؼ سبؽ تحديدىا شريطة أف يتميز ىذا األداء باإلتقاف والدقة.

ة معايير مف كؿ ما سبؽ نالحظ وجود تداخؿ بيف المعارؼ والقدرات والميارات، كما نجد لمميار 
مثؿ:الدقة، السرعة، اإلتقاف، أقؿ جيد...وعميو فيي تقاس، وىي أيضا أشكاؿ قد تكوف عقمية، أو عممية؛ 

لى مراف واع ومقصود. لذلؾ  ىذا ما يستدعي مرة أخرى القوؿ بأنيا تحتاج إلى وقت وجيد في تعمميا، وا 
تقاف وبأقصى  . (4)سرعة" عرفيا القاعود بأنيا: " القدرة عمى أداء عمؿ بدقة وا 

وبناء عميو فالميارة أيضا أف يؤدي الفرد العمؿ المطموب منو في أقؿ وقت ممكف، وعمى أعمى 
مستوى مف اإلتقاف، وبأقؿ جيد، عمى أف يتحقؽ مف صحة وسالمة العمؿ الذي قاـ بو بعد انجازه واالنتياء 

 .(5)منو
                                                 

 ـ.1997،لبناف .1، طالرابعمجمد ، الدار صادر ،لساف العربابف منظور:  (1) 
رسالة ماجستير  ،دور المسرح في إكساب بعض الميارات االجتماعية لتالميذ الصؼ الرابع االبتدائيحسف أحمد حسيف:  (2)

 .70، ص:ـ2001ة المنصورة، غير منشورة، جامع
 .473،ص:ـ1،2000، جامعة القدس المفتوحة، طالتربية الرياضية وطرائؽ التدريسمحمد أبو نمرة، نايؼ سعادة:  (3)
 .29، ص: ـ1991)مناىجيا، أساليبيا، تطبيقاتيا(، دار األمؿ، إربد، الدراسات االجتماعيةالقاعود إبراىيـ:  (4)
 .77، ص: ـ1997، مكتبة االنجمو مصرية، القاىرة، رات التدريس الفعاؿميامجدي إبراىيـ عزيز:  (5)
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يـ بسيولة ويسر ودقة، وقد يؤدى كما تعني الميارة "ذلؾ الشيء الذي تعمـ الفرد أف يؤديو عف ف
 .(1)بصورة بدنية)عضمية(، أوعقمية

 لمميارة: النظري التعريؼ
وفي ضوء ماتقدـ يعرؼ الباحث الميارة نظريا بأنيا "أي نشاط حركي أو فكري يقوـ بو الفرد بأقؿ         

 مايمكف مف جيد وبمستوى مناسب مف الدقة والسيولة والسرعة"
 ميارة:لم اإلجرائي التعريؼ
ىي اآلداء الذي يقـو بو أفراد العينة والمتمثؿ باالستجابات الصحيحة عمى فقرات اإلختبار أداة البحث       

 الحالي"  
 مفيـو التفكير: 2.6
يعد التفكير أرقى العمميات العقمية المعرفية، كما أنو أىـ مظاىر النشاط العقمي اإلنساني.وىو منظومة     

مايزة متفاعمة قابمة لممالحظة والقياس والتدريب والتنمية واالختزاؿ والضمور. وىو مف عمميات معرفية مت
عممية يتشكؿ عف طريقيا التمثيؿ العقمي الجديد لممعمومات، ويكوف ذلؾ مف خالؿ تحويؿ المعمومات 

  .   (2)بالتفاعؿ المعقد بيف األنشطة العقمية المتمثمة في الحكـ والتجديد واالستدالؿ وحؿ المشكالت
أورد ابف منظور بأف التفكر اسـ لمتفكير والتفكير بمعنى التأمؿ.والفكر:إعماؿ الخاطر في  التفكير لغة:

 .(3)الشيء
يعرؼ التفكير في أبسط صورة بأنو " سمسمة مف النشاطات العقمية التي يقوـ بيا الدماغ  التفكير اصطالحا:

لخمس،وىو بمعناه الواسع:" عممية بحث عف معنى عندما يتعرض لمثير يتـ استقبالو عف طريؽ الحواس ا
 .(4)في الموقؼ أو الخبرة

 وال يوجد تعريؼ واحد لمتفكير متفؽ عميو ولكف توجد عدة تعريفات منيا:      
( الذي عرؼ التفكير بأنو عممية عقمية يستطيع المتعمـ مف خالليا عمؿ شيء ذي Mayarتعريؼ ) -1

 ، ويتضمف أربع أفكار رئيسية ىي: (5)يامعنى مف خالؿ الخبرة التي يمر ب

                                                 
 .40، ص:ـ1990، 1، عالـ الكتب، القاىرة، جتدريس المواد االجتماعيةالمقاني حسيف، محمد حسف،رضواف أحمد:  (1)
دى طالب المرحمة نمذجة العالقات بيف أساليب التفكير وكفاءة التمثيؿ المعرفي لممعمومات ل :السيد،أحمد البيي (2)

"، والعدد 13المجمة المصرية لمدراسات النفسية،تصدرىا الجمعية المصرية لمدراسات النفسية،المجمد "،الجامعية
 .91:،صـ2003"،33"
 .11:ص ـ،1،1997(، دار صادر،بيروت،، ط6المجمد )، لساف العرب ،ابف منظور،أبي الفضؿ جماؿ الديف (3)
دارالكتاب الجامعي، العيف، اإلمارات العربية المتحدة،  ،:مفاىيـ وتطبيقاتعميـ التفكيرت ،جرواف، فتحى عبد الرحمف (4)

 . 35:ـ،ص1999
 .39:ـ، ص2006 ، اإلصدار الثاني،1دار الشروؽ، عماف، األردف، ط،تدريس ميارات التفكيرسعادة، جودة أحمد، (5)
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التجييز داخؿ الجياز  مجموعة مف عمميات المعالجة أوويتضمف  (:Processالتفكير كعممية )* 
 المعرفي.

(: حيث يحدث التفكير داخؿ العقؿ اإلنساني  Mental& Cognitiveالتفكير نشاط عقمي ومعرفي )* 
 ف سموؾ حؿ المشكمة بطريقة غير مباشرة.أو التظاـ المعرفي،ويمكف االستدالؿ عميو م

ويظير في شكؿ سموؾ ويستدؿ عميو مف سموؾ حؿ  (:Directed Behaniorالتفكير كسموؾ موجو )* 
 المشكمة بطريقة غير مباشرة.

 .(1)ا المعنى يعتبر نشاطا معقدا\(: وىو بوSynthetic & Analyticالتفكير كنشاط تحميمي تركيبي )* 
 فو عمى أنو: مفيـو معقد يتألؼ مف ثالثة مكونات ىي:كما يمكف تعري – 2

* عمميات معرفية معقدة )كحؿ المشكالت( واقؿ تعقيدا )مثؿ اإلستيعاب والتطبيؽ واالستدالؿ(، وعمميات 
 (.Meta Cognitionتوجيو وتحكـ ما وراء معرفية )

 * المعرفة الخاصة بمحتوى المادة أو الموضوع. 
 ( 2)ية )كاالتجاىات والموضوعية والميوؿ(* االستعدادات وعوامؿ شخص

  مفيـو  التفكير الناقد: 3.6
 المعنى المغوي لكممة )نقد(: 
نقد الدراىـ وغيرىا ينقدىا وتنقاد ميزىا ونظرىا ليعرؼ جيدىا مف رديئيا، ومف انتقاد الكالـ إلظيار  

ـ واخرج الزيؼ منيا. فنقد الدراىـ . وورد الفعؿ "نقد" في لساف العرب بمعنى ميز الدراى(3)ما بو مف العيب
أي ميز الذىبية منيا، بمعنى أكتشؼ الزائفة. كما ورد تعبير "نقد الشعر" في المعجـ الوسيط بمعنى أظير 

  .(4)ما فيو مف عيب أو حسف ويفيـ مف ذلؾ إظيار المحاسف والعيوب وتنقية وعزؿ ما حاد عف الصواب
–" بمعنى يقطع skeri"" في المغة االنجميزية Critical Thinkingوتعود كممة "التفكير الناقد" " 
" بمعنى القدرة عمى اإلدراؾ أو التمييز، أما كممة Kritikosأو يحمؿ أما المعنى اإلغريقي " -يأخذ جزء

"Kriterion"(5)" فيي تعني "معيار الحكـ 
وي عربيا وأجنبيا، األمر الذي ىناؾ العديد مف التعريفات لمتفكير الناقد في التراث النفسي والترباصطالحا:

جعؿ العمماء يختمفوف حوؿ ماىية التفكير الناقد، فالبعض تناولو كمرادؼ لعممية التقويـ، وآخروف كمرادؼ 
 عرض ليا حسب ما عرفو العمماء العرب واألجانب. (1)لعممية التحميؿ المنطقي وفيما يمي
                                                 

 ،ية العممية الستخداـ أسموب التجربة العممية لتنمية التفكيرالتجديد في تدريس العمـو الحديثة والتربتماـ تماـ اسماعيؿ، (1)
 .217:ـ، ص2002(،3(،العدد )15المجمد )مجمة البحث في التربية وعمـ النفس،جامعة ألمنيا،

 . 35:ص ، سابؽمرجع جرواف، فتحى عبد الرحمف، (2)
 ـ.1998، 3، مكتبة لبناف، بيروت، طالمحيط محيط،الستاني، المعمـ بطرس  (3)
 http:// www, moe.gov..jo/school/hamza/tfkiphath.htm" الناقد التفكيرالزغبي، رياض، " (4)
 .02:ص،الزغبي، مرجع سابؽ (5)
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 يمي:عمى مستوى الدراسات العربية فقد عرفو التربويوف كما 
نمط مف التفكير يعتمد فيو الطالب عمى فحص المعمومات المقدمة لو  ـ( بأنو:1994عرفو )عمي،  *

 .(2)لتقديرىا وموازنتيا والربط بينيا واستخالص حقائؽ منيا وتقييميا
التي عرؼ بيا العمماء التفكير الناقد والتي يعتبر أنيا  (3)ـ( مف حيث االتجاىات:2002عرفو )خميؿ،  *

 ممة وليست متعارضة وىي عمى النحو التالي:متكا
( لألىداؼ Bloomاتجاه يرى أف التفكير الناقد يقابؿ المستويات المعرفية العميا في تصنيؼ بمـو ) -

، حيث عرؼ التفكير الناقد بأنو كافة المستويات (Sanders, 1966)المعرفية: مثؿ تعريؼ ساندرز 
ـ( فقد عرفو 1990ي الفيـ والتطبيؽ والتحميؿ والتركيب أما اينس )المعرفية التي تتجاوز الذاكرة والحفظ أ

بأنو جميع العمميات والميارات التي تحدد سموؾ الفرد مثؿ: معرفة المحتوى، استخداـ المعرفة العممية 
 وتوظيفيا والتحكـ في ميارات التفكير.

–التحميؿ –االستنتاج  -التركيب( مف ىذه التعريفيف أف التفكير الناقد ىو عممية تشمؿ: خميؿويستنتج )
 والتقويـ.

 أما عمى مستوى الدراسات األجنبية فقد عرفو العمماء األجانب كما يمي:
"، وعرفو Reflective Thinking: التفكير التأممي "" ,John Deweyـ 1933* سمى "جوف ديوي، 

ظؿ الخمفية التي تدعميا،  بأنو التفكير النشط والمثابر والدقيؽ ألي معتقد أو مفترض مف المعرفة في
 .(4)واالستنتاجات الالحقة المعنية بيا

تعريفا يعد مف أكثر التعاريؼ  "Watson & Glaser, 1964* وأعطى العالماف واطسوف وجميسر، ، "
داللة وتفصيال كما يعكس تاريخ الكممة وأصميا، فمقد عرفاه عمى أنو: تفكير الفرد التأممي والعقالني، الذي 

ما يجب تصديقو أو عممو إلصدار الحكـ والتوصؿ إلى االستنتاج، ولمتفريؽ بيف الحقيقة والرأي،  يركز عمى
وإلدراؾ كؿ مف الحقيقة والغرض مف المناقشة، وقد قاما عند تعريفيما لمتفكير الناقد بتطوير مركب مف 

                                                                                                                                                           
 .189:ص ،السيد، مرجع سابؽ (1)
 أثر استخداـ أسئمة ذات مستويات معرفية عميا عمى التحصيؿ والتفكير الناقد في مقرر التربية:عمي، إبراىيـ عبد الرحمف(2)

، مجمة دراسات في المناىج وطرؽ التدريس، تصدر عف وطرؽ التدريس بكمية المغة العربية والعمـو اإلجتماعية يأبيا
 ـ. 1994(، 25الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس، كمية التربية، جامعة عيف شمس، العدد )

نمية التحصيؿ والميارات العممية والتفكير لدى تالميذ أثر استخداـ ميمات التقييـ الحقيقي عمى ت:خميؿ، محمد أبو الفتوح(3)
(، الجمعية 2002يوليو  31-28، المؤتمر العممي السادس، التربية العممية وثقافة المجتمع، )الصؼ األوؿ اإلعدادي

 .126،ص :ـ2000عيف شمس، ـ، المجمد األوؿ، المصرية لمتربية العممية، كمية التربية، جامعة 
)4(

 Al-Safdi, op. cit, 1975, p 63.  
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ؾ االفتراضات االتجاىات والمعرفة والميارات، تتضمف الميارات خمس أفكار ىي: االستنتاج، إدرا
 .(1)واالستدالؿ والتفسير وتقييـ المناقشة

 التعريؼ النظري لمتفكير الناقد:
وفي ضوء تمؾ التعاريؼ يمكف تعريؼ التفكير الناقد بأنو أحد أنماط التفكير، التي تظير في مراحؿ  

حموؿ لممشاكؿ،  متسمسمة مف النشاطات العقمية والتأممية، التي تساعد الفرد عمى إصدار أحكاـ، أو إيجاد
(، التفسير Recognition Assumptionوتتكوف مف: التعرؼ عمى االفتراضات )

(Interpretation( تقويـ الحجج ،)Argumentevaluation( االستنباط ،)Deduction ،)
 (.  Self-Regulation(، التنظيـ الذاتي )Inferenceاالستنتاج )
 :الناقد لمتفكير ئيااإلجر التعريؼ
"الدرجة الكمية التي يحرزىا أفراد العينة التي تمثؿ مجموع اإلستجابات الصحيحة لفقرات         

 اختباركاليفورنيا لميارات التفكير الناقد" .
 ميارات التفكير الناقد: 4.6

بتحديد خمس  (Fasion & Fasion, 1998)بناًء عمى تعريؼ خبراء دلفي لمتفكير الناقد قاـ       
(2)الناقد عمى النحو اآلتي: التحميؿ واإلستدالؿ واإلستنتاج واإلستقراء والتقويـميارات لمتفكير 

.        
 :الناقد لمتفكير ئي لمياراتااإلجر التعريؼ1.4.6
( والجمعية الفمسفية األمريكية وىي: التحميؿ Fasionوىي الميارات التى ورد ذكرىا في تعريؼ )       

 .   ء والتقويـ. وستكوف المحددة في البحثواإلستدالؿ واإلستنتاج واإلستقرا

 الطالب الجامعي: مفيـو 5.6
يقصد بالطالب الجامعي ىو الطالب الذي أتيحت لو الفرصة لمتابعة الدراسة بمرحمة التعميـ العالي 

والجامعي، فالطمبة يمثموف فئة إجتماعية وليس طبقة خاصة، وذلؾ ألنيـ اليشغموف وضعا مستقال في 
نما بمجموعيـ ىـ اإلختصاصيوف الذيف سيشغموف في اإلنتاج المادي والعممي اإلن تاج اإلقتصادي، وا 

دارة الدولة والمجتمع   3والتطبيقي والثقافي وا 
ونقصد في بحثنا ىذا بالطالب الجامعي كؿ مف يدرس بمعيد التربية البدنية والرياضية بسيدي عبد اهلل 

 .يكالسيك نظاـ ؿ ـ د  والسنة الرابعة نظاـ  ة الثالثة، وبالضبط  طمبة السن3جامعة الجزائر

                                                 
)1(

 Al-Musaad, Hessa : A Measurement of the critical thinking ability of collage studests 

with learning disabilities, An unpublished the sis in special education the graduate school, the 

pennsylvania state university, 2001, p 3. 
(2)

 Facione, P. A, Sanchez (Giancarlo) CA (1995) : Facione, NC & Gainen, J. , The Disposition 

Toward Critical Thinking, Journal of General Education, Vol, 44, No, (1). 1-25, 1995. 

 
 .229 : م،ص 5944،قاموس عربي ،دار مكتبة الهالل بيروت، منجد الطالببسام بركة،  ( 3)
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 معيد التربية البدنية والرياضية بسيدي عبد اهلل: 6.6
 22/03/1981المؤرخ في  76/81تأسس معيد التربية البدنية و الرياضية بموجب المرسـو الوزاري        

والرياضية كاف اليدؼ مف إنشاء معيد  وبذلؾ فيو يعتبر أوؿ معيد في الجزائر متخصص في التربية البدنية
التربية البدنية ىو تغطية العجز الكبير الذي عرفتو مؤسساتنا التربوية عمي المستوى الوطني فيما يتعمؽ 
بتاطير تالميذ مرحمة التعميـ الثانوي بحيث يتـ تكويف ىؤالء األساتذة في المعيد لمدة أربعة سنوات وبعد 

وى المؤسسات التربوية "ثانويػػػػات ،متوسطػػات...الخ". وقد فتح أبوابو عمي تخرجيـ يتـ توظيفيـ عمي مست
طالب، وحاليا يتـ  44بعدد 1986، وتخرجت أوؿ دفعة لو في جواف عاـ82/83الطمبة الموسـ الجامعي 

 .طالب سنويا 500تخرج 
اف ،لينتقؿ بعد ذلؾ أوؿ ما أنشاء المعيد كاف بػػبف عكنوف بالحي الجامعي طالب عبد الرحمو إف       

إلى ممحقة دالي إبراىيـ ،أيف أتيحت  86/87إلى ممحقة بوزريعة ،ثـ خالؿ  85/86خالؿ السنة الجامعية 
انتقؿ  2004/2005لو إمكانيات مادية وخاصة المنشات الرياضية ليعرؼ تطورا كبيرا ،و خالؿ السنة 

ينتيج معيد التربية البدنية و الرياضية في و  .رالدةالمعيد إلى مقره الجديد بالمدينة الجديدة سيدي عبد اهلل ز 
 :تكوينو نظاـ "ؿ.ـ.د" والذي يسعي إلي

توفير الموارد البشرية المؤىمة لممارسة المياـ المينية في مختمؼ األوساط التي ليا صمة بالفروع  -
تسيير الموارد ،التدريب الرياضي التنافسي،النشاط البدني الرياضي التربوي ضمف التخصصات : المقترحة

 اإلعالـ الرياضي التربوي.و  البشرية والمنشات الرياضية
 كالسيكي:النظاـ المفيـو  7.6
ىو نظاـ قديـ النشأة يقوـ عمى ىيكمة قديمة، يتـ فيو التكويف مدة أربع سنوات يكمؿ بالحصوؿ عمى      

 ى مدى طويؿ.شيادة الميسانس، واألىداؼ المرجو تحققيا مف وراء التكويف فيو تكوف عم
 مفيـو نظاـ ؿ ـ د: 8.6

البمداف األنجمو  راه( ىو ىيكؿ لمتعميـ العالي مستورد مفو دكت -ماستر  - ؿ ـ د أو )ليسانس       
 .2004الييكؿ معموؿ بو تدريجيا في بالدنا منذ سبتمبر  ساكسونية، ىذا

 : 3جامعة الجزائر 9.6
 341-09بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  2009بر أكتو  22في  3تـ إنشاء جامعة الجزائر          

 .'' بعد تقسيـ جامعة الجزائر إلى ثالثة جامعات3بتسمية جامعة دالي إبراىيـ'' بجامعة الجزائر 
كمية العموـ السياسية و  ،كمية العموـ االقتصادية و عموـ التسيير :كميتيف و معيد 3تتكوف جامعة الجزائرو 

 .معيد التربية البدنية و الرياضيةو  لعمـو اإلعػػػػالـ و اإلتصاؿكمية ا ،العالقات الدوليػػة
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 الدراسات السابقة.7
 .مهاراث الخفكير الناقد بصىرة مباشرةالدراساث الخي حناولج  -1.7

 الدراساث العربيت.  -1.1.7

 :(1)(2012دراسة شريفي عمي )
نية والرياضية، دراسة مقارنة بيف الطمبة : اكتساب متطمبات جودة التكويف في معاىد التربية البدبعنواف

 ( في جامعة مستغانـ.LMDالمتخرجيف مف )النظاـ الكالسيكي والنظاـ الجديد 
وتيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة جودة التكويف في التربية البدنية والرياضية في ظؿ تطبيؽ النظاـ       

التكويف بيف طمبة التربية البدنية والرياضية ليذا الجديد ؿ.ـ.د وكذا معرفة فروؽ في اكتساب متطمبات جودة 
 األخير وطمبة التربية البدنية والرياضية نظاـ كالسيكي.

وتكونت عينة الدراسة مف طمبة السنة أولى ماستر في كؿ مف التدريب الرياضي والتربية البدنية والرياضية 
في  96ي التربية البدنية والرياضية، وف 036والطمبة المتخرجيف مف النظاـ الكالسيكي، وقد بمغ عددىـ 

 طالب وطالبة. 002طالب في نظاـ الكالسيكي أي بمجموع  52التدريب الرياضي، 
وتـ استخداـ أداة االستبانة لقياس جودة التكويف في التربية البدنية والرياضية في تطبيؽ النظاـ الجديد 

 ؿ.ـ.د ومقارنتيا بالنظاـ الكالسيكي.
 إلحصائية المستعممة نجد:مف بيف األساليب ا

معامؿ ارتباط بيرسوف لحساب معامؿ الثبات ألداة الدراسة وأبعادىا، الجذر التربيعي لمعامؿ الثبات لحساب 
 ANOVAمعامؿ الصدؽ المنطقي المتوسطات الحسابية، اإلنحراؼ المعياري، ونجد استخداـ اختبار 

 أحادي اإلتجاه.
 وأسفرت الدراسة عف النتائج التالية:

ىناؾ فروؽ دالة إحصائية في جودة التكويف بيف طمبة التربية البدنية والرياضية نظاـ جديد، وطمبة  -
التربية البدنية والرياضية نظاـ كالسيكي لصالح عينة طمبة النظاـ الجديد بما في ذلؾ طمبة التدريب 

 الرياضي.
البدنية والرياضية وطمبة التدريب  ال توجد فروؽ دالة إحصائية في جودة التكويف بيف طمبة التربية -

 الرياضي في النظاـ الجديد.
 :(1)(2008حسيف الباتع محمد عبد العاطي ) دراسة

                                                 
اكتساب متطمبات جودة التكويف في معاىد التربية البدنية والرياضية، دراسة مقارنة بيف الطمبة المتخرجيف شريفي عمي: ) (1

(، 12، مجمة القادسية لعمـو التربية الرياضية، المجمد )في جامعة مستغانـ LMDمف النظاـ الكالسيكي والنظاـ الجديد 
 .443 -415 :ص -، صـ2012(، 1العدد)
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 : التفكير الناقد في عصر المعموماتية.بعنواف
استيدفت ىذه الورقة تصميـ اختبار القياس لميارات التفكير الناقد لدى طالب الجامعة ومف ثـ         

و لتطبيقو في الميداف. وقد تضمنت الورقة عرضا لإلطار النظري الذي استند إليو إعداد حساب ثباتو وصدق
االختبار، حيث تـ تناوؿ موضوع التفكير الناقد مف حيث: مفيومو، وأىميتو، ومياراتو، وسمات الفرد الذي 

الناقد وبخاصة في يفكر تفكيرا ناقدا، فضال عف توظيؼ بعض الدراسات السابقة التي اىتمت بتنمية التفكير 
 بيئة التعمـ القائـ عمى اإلنترنت والمنظور البنائي.

كما تـ تناوؿ عرضا لكيفية إعداد اإلختبار، حيث مر إعداده بالخطوات التالية: تحديد اليدؼ مف  
االختبار، وتحديد محاوره ومياراتو، ونوع كؿ مفردة وكيفية صياغتيا، ثـ إعداد الصورة األولية، ووضع نظاـ 

تقدير الدرجات، والتحقؽ مف صدؽ االختبار، ثـ التجريب االستطالعي في االختبار بيدؼ حساب ثباتو ل
 دقيقة. 52( وتحديد زمف االختبار بمغت قيمتو 19.2وبمغت قيمتو )

مفردة، وبذلؾ  06وقد تـ التوصؿ إلى الصورة النمائية لإلختبار القابمة لمتطبيؽ حيث اشتمؿ عمى  
درجة وتكوف مف خمس ميارات رئيسية ىي: ميارة تحديد الفكر  022ظمى لالختبار تكوف النياية الع

الرئيسية التي يدور حوليا الموضوع، وميارة جمع المعمومات المتعمقة بموضوع ما، وميارة تحديد التناقض 
 في المعمومات، وميارة التحميؿ، وميارة تقويـ الحجج.

 :(2)(2007ىيفاء بنت فيد المبيريؾ ) دراسة
)دراسة ميدانية عمى : ممارسة أعضاء ىيئة التدريس لمتفكير الناقد وعالقتو بمتغيرات البيئة الجامعية. بعنواف

 .جامعة الممؾ سعود وجامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية(
 ىدفت الدراسة إلى:

بممارسة التفكير  التعرؼ عمى المبررات التربوية والتعميمية والمعموماتية في عصرنا الحالي لإلىتماـ -
 الناقد.

التعرؼ عمى واقع ممارسة أعضاء ىيئة التدريس لمتفكير الناقد في جامعة الممؾ سعود وجامعة اإلماـ  -
 محمد بف سعود.

التعرؼ عمى عالقة ممارسة أعضاء ىيئة التدريس لمتفكير الناقد وبعض متغيرات البيئة الجامعية: المناخ  -
 التقويـ.–الطالب، عبء التدريس  -ألنشطة المنيجة والالمنيجيةا–العاـ في البيئة الجامعية 

                                                                                                                                                           
، قسـ تكنولوجيا التعميـ، جامعة اإلسكندرية، العدد التفكير الناقد في عصر المعموماتيةحسيف الباتع محمد عبد العاطي:  (1)

 . 179، 149ص -، صـ2008الثاني، 
ة ، دراسة ميدانيممارسة أعضاء ىيئة التدريس لمتفكير الناقد وعالقتو بمتغيرات البيئة الجامعيةىيفاء بنت فيد المبيريؾ:  (2)

عمى جامعة الممؾ سعود وجامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية، المممكة العربية السعودية، جامعة الممؾ سعود، كمية 
 ـ.2007التربية، 
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الكشؼ عف أىـ المعوقات والصعوبات التي تحوؿ دوف ممارسة أساليب التفكير الناقد ومياراتو في التعميـ  -
 الجامعي السعودي مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس.

موب التفكير الناقد ومياراتو حسب متغيرات الكشؼ عف الفروؽ بيف أعضاء ىيئة التدريس في ممارسة أس -
 نوع التخصص. -الجنسية -الجنس–الدراسة الجامعية 

الكشؼ عف الفروؽ بيف أعضاء ىيئة التدريس في ممارسة أسموب التفكير الناقد ومياراتو حسب متغير  -
 أستاذ مساعد(. -أستاذ مشارؾ-الرتبة العممية: )أستاذ

يئة التدريس في ممارسة أسموب التفكير الناقد ومياراتو حسب متغير الكشؼ عف الفروؽ بيف أعضاء ى -
 الخبرة.

التوصؿ إلى مقترح لتفعيؿ ممارسة التفكير الناقد في التعميـ الجامعي السعودي في عصر المعموماتية  -
 وذلؾ مف خالؿ استجابة العينة.

 * أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
ئية في متغير "نوع الجامعة" وأىمية وممارسة أعضاء ىيئة التدريس لمتفكير ال توجد فروؽ ذات إحصا -

 الناقد.
 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في متغير "الجنس" بيف الذكور واإلناث في أىمية التفكير الناقد. -
لناقد توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في متغير "الجنس" بيف الذكور واإلناث في ممارسة التفكير ا -

  .2.26لصالح اإلناث عند مستوى الداللة
ذات داللة إحصائية في متغير "الجنسية" في أىمية وممارسة التفكير الناقد بيف أعضاء ىيئة  وجود فروؽ -

 التدريس السعودييف وغير السعودييف وذلؾ لصالح أعضاء ىيئة التدريس غير السعودييف.
توسط درجة ممارسة التفكير الناقد لدى أعضاء ىيئة التدريس عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف م -

 الكميات النظرية ومتوسط درجة ممارستو لدى أعضاء ىيئة التدريس الكميات العممية.
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة التفكير الناقد باختالؼ الرتبة األكاديمية ألفراد  -

 .العينة مف أعضاء ىيئة التدريس
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة أىمية وممارسة التفكير الناقد باختالؼ الرتبة العممية ألفراد  -

 العينة مف أعضاء ىيئة التدريس لصالح عشرة سنوات فأكثر.
" بوصؼ الظاىرة كميا Descriptive Researchاستخدمت  الباحثة المنيج الوصفي المسحي "

"Quantitative Terms " 
ونت عينة الدراسة مف ست كميات ومعيد مف جامعة الممؾ سعود، وأربع كميات ومعيد مف جامعة اإلماـ وتك

محمد بت سعود، ونظرا لكثرة إعداد ىيئة التدريس في جامعتي الممؾ سعود واإلماـ محمد بف سعود 
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 stratified randomاإلسالمية ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة فقد أخذت الباحثة بالعينة العشوائية الطبقية  )

sample( حيث تـ تقسيـ العينة إلى طبقات )strata(1)( واختيار عينة عشوائية بسيطة مف كؿ طبقة. 
 : (2)(2007بف يوسؼ حفصاوي ) دراسة
 : التفكير الناقد في مجاؿ التربية البدنية والرياضية "نظريات وتطبيقات. بعنواف
ير الناقد واستقصاء المواقؼ والطرائؽ  التي ممكف أف تسيـ وتيدؼ ىذه الدراسة إلى التعريؼ بالتفك      

في تنميتو ضمف إطار التربية البدنية والرياضية وقد استعرضت الدراسة مفيوـ التفكير الناقد وأىـ مجاالتو 
التي يمكف أف تنمى في خالؿ دروس التربية البدنية واألنشطة الرياضية، وقد عرضت الدراسة نماذج كانت 

مف قبؿ بعض الباحثيف والدارسيف في البيئات األجنبية واقترحت بعض المواقؼ  التعميمية التي قد طبقت 
 مف خالليا يمكف تنمية ميارات التفكير الناقد.

وتخمص الدراسة إلى أف مجاؿ التربية البدنية والرياضية يزخر بالعديد مف الفرص التي يمكف  
االىتماـ بتنمية التفكير الناقد في إطار دروس التربية البدنية يمثؿ استغالليا في استثارة التفكير الناقد، وأف 

مدخال ىاما لتحقيؽ تكامؿ المنياج المدرسي مف خالؿ اكتشاؼ المزيد مف الروابط بيف المواد التدريسية 
 خاصة بيف المواد األكاديمية التقميدية وبيف المواد ذات األبعاد النفس حركية.

ياج التربية البدنية ليكوف أكثر مرونة ويتيح لمتالميذ فرص االختيار مف وتوصي الدراسة بتطوير من
بيف األنشطة ليتحمموا مسؤولية تحقيؽ األىداؼ الشخصية التي ينبغي أف يشاركوا في وصفيا ألنفسيـ، 
 وتوصي الدراسة أيضا بضرورة أف تتضمف أىداؼ التربية البدنية ىدؼ تنمية التفكير الناقد وتزويد المدرسيف
بحصيمة معرفية وتطبيقية مناسبة تسيؿ تحقيؽ ذلؾ، وتوصي الدراسة كذلؾ بإجراء المزيد مف البحوث حوؿ 

 ىذا الموضوع الذي يمثؿ حقال خصبا لمدارسيف نظرا لندرة التطرؽ إليو خصوصا في البيئة العربية.
 :(3)(2004راسة توفيؽ مرسي ومحمد بكر نوفؿ )

 ناقد لدى طمبة كمية العمـو التربوية الجامعية )األونروا(.: مستوى ميارات التفكير البعنواف
ىدؼ البحث إلى استقصاء مستوى ميارات الناقد لدى طمبة كمية العموـ التربوية الجامعية )األونروا(، حيث 

( طالب وطالبات يمثموف المستويات الدراسية 602تكوف البحث مف جميع طمبة الكمية والبالغ عددىـ )
قيؽ اليدؼ الرئيسي لمبحث استخدـ الباحثاف اختبار كاليفورنيا لميارات التفكير الناقد نموذج  األربعة، ولتح

( بعد التحقؽ مف خصائصو السيكومترية، والتي اعتبرت مناسبة لغاية البحث العممي، أظيرت نتائج 0222)
ى المقبوؿ تربويا والذي البحث أف درجة استيالؾ ميارات التفكير الناقد لدى أفراد عينة البحث دوف المستو 

                                                 
)1(

 Johnson, Christon, 2004, p207. 
لبحوث والدراسات ، "نظريات وتطبيقات"، مجمة االتفكير الناقد في مجاؿ التربية البدنية والرياضيةبف يوسؼ حفصاوي:  (2)

 .14-07ص:  -، صـ2007العممية ف: ب ع، 
 مستوى ميارات التفكير الناقد لدى طمبة كمية العمـو التربوية الجامعية )األونروا( :توفيؽ مرسي، محمد بكر نوفؿ (3)
 .ـ2007، 4، العدد13المنارة، المجمد،
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(، كما أظيرت نتائج البحث وجود فرؽ في مستوى ميارات التفكير الناقد تبعا لمتغير الجنس %02حدد بػ )
وذلؾ لصالح اإلناث، فيما كانت ىناؾ فروؽ تبعا لممستوى الدراسي وذلؾ لصالح طالب السنة األولى 

بيف معدؿ  شيادة الدراسة  الثانوية العامة ومستوى  والثانية، ودلت النتائج أيضا عمى وجود عالقة إيجابية
ميارات التفكير الناقد في ميارة االستدالؿ، والمعدؿ التراكمي مف جية ثانية ومستوى ميارات التفكير الناقد 

 في ميارات االستقراء، واالستدالؿ والتقييـ.
 الدراساث األجنبيت: -2.1.7

 :(1)(Seidman, 2004دراسة سيدماف  )
 : العالقة بيف معرفة المدرس والممارسات التفكيرية لمتفكير الناقد في التعميـ العالي.افبعنو 
واليدؼ مف ىذه الدراسة ىو اختبار معرفة المدرسيف حوؿ التفكير الناقد وكيفية ارتباطو بالممارسات      

 التدريسية.
ـ والتعميـ والتزاميا كذلؾ بالتفكير عينة الدراسة: أختيرت كمية خاصة في أمريكا تيتـ بتحسيف نوعية التعم

 الناقد.
 أداة الدراسة: بطاقة المالحظة والمقابالت الشخصية.

النتائج: إف العالقة ارتباطية موجبة بيف معرفة المدرسيف لميارات التفكير الناقد وبيف درجة ممارستيـ 
الطرؽ التعميمية لدييـ، كما يوجد  التدريسية، إف معرفة المدرسيف بالتفكير الناقد تبدو منسجمة ومتوافقة مع

ىناؾ تشابو وفروؽ بيف المدرسيف في المعرفة والممارسات، وأيضا تناوؿ المدرسيف مفيوـ التفكير الناقد 
بطرؽ مختمفة واستخدموا ميارات التفكير الناقد المتنوعة في عممية تصميـ الدروس وعرضيا، وكانت رؤية 

 في المعرفة وعرض الطرؽ التعميمية.المدرسيف لمتفكير الناقد رؤية ضيقة 
(Temple, 2000)تمبؿ   دراسة

(2): 

 معمـ في أوروبا الوسطى وآسيا الوسطى؟ 15000ماذا يمكننا أف نتعمـ مف  :بعنواف

( 0991الذي تـ تطويره عاـ ) (RWCT)ىدفت الختبار فاعمية مشروع القراءة والكتابة لمتفكير الناقد       
( معمـٍ مف المرحمة األساسية الدنيا في عشريف دولة في أوروبا 06222مشروع )وقد اشترؾ في تطبيؽ ال

( شيرًا. وقد استخدـ تمبؿ مجموعة مف االستراتيجيات 06-00وآسيا، وقد استغرؽ تطبيؽ المشروع لمدة )
ة بيف التعممية، مثؿ التنبؤ، واختبار الفرضيات، والكشؼ عف المعرفة السابقة، وتشجيع المناقش –التعميمية 

الطمبة، والكتابة لمتعمـ، وطرؽ االستجابة، والتعمـ التعاوني. وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود تغيرات الحظيا 
                                                 

(1)
Seidman, Hope: Relationship between instructors' beliefs and teaching practices for 

critical thinking in higher education AATNQ90403. Concordia University. Canada, 

2004,Retrived, October 18,2005,from :http://wwwlib.umi.com/dissertations/search 
(2)

Temple, C : What can we learn from 15000 teachers in Central Europe and Central 

Asia? Reading Teacher, 54(3), 312-315, 2000 

http://wwwlib.umi.com/dissertations/search
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المعمموف لدى الطمبة ووجود متعة كبيرة نحو التعمـ والتواصؿ بيف الطمبة في غرفة الصؼ، واستخداـ الطمبة 
فرصًا أكبر لمتعمـ الذاتي والتعمـ التعاوني، واالستجابات  لمتفكير اإلبداعي والتفكير عالي الرتبة، ومنح الطمبة

 المتعددة لألسئمة.

 :  (1)(Tsui, 1999) تسوي دراسة
 : التفكير الناقد داخؿ الفصوؿ الجامعية: دالئؿ مف دراسة أربع حاالت.بعنواف
تطور التفكير ييدؼ ىذا البحث إلى مقارنة أربع طرؽ والوسائؿ التعميمية التي تعمؿ عمى تدعيـ       

 الناقد لدى الطمبة بصورة فعالة.
عينة البحث: تكونت مف أربع مؤسسات تعميمية إلجراء تمؾ الدراسة في الواليات المتحدة األمريكية في والية 

 (.A-B-C-Dتكساس ويرمز ليا بػ )
لغرؼ ( مموحظة داخؿ ا00( مقابمة، وثماني وعشريف )66أداة البحث: استخدـ الباحث خمسا وخمسيف )

 الدراسية.
عبر فييما الطمبة عف مستوى عاؿ مف تطوير القدرة  Dو Aالنتائج: إف اثنتيف مف المؤسسات التعميمية 

وكانت النتيجة  Cو  Bعمى التفكير الناقد، واثنتيف سجؿ فييما الطمبة مستوى أدنى مف تمؾ القدرة وىي 
بط بالعامؿ األوؿ، وىو التركيز عمى الكتابة أيضا مف خالؿ تحميؿ المعمومات أف تطور التفكير الناقد يرت

عادة الكتابة )إعادة الصياغة(. والعامؿ الثاني: التركيز عمى المناقشة داخؿ القاعات، والمتاف  )الواجبات( وا 
ظيرتا في المدرستيف ذات المستوى العالي مف تحسيف التفكير الناقد المنيجي، بينما كاف ذلؾ غائبا عف 

 والمتيف سحمتا إنخفاضا في تحسيف التفكير الناقد المنيجي.  C و Bاثنتيف مف المدارس 

 : (2) (Tusi, 1999) دراسة تسوي
 المقررات وأساليب التعميـ المؤثرة في التفكير الناقد: بعنواف:
ىدفت الدراسة إلى معرفة نوعية المقررات وأساليب التعميـ التي تزيد التفكير الناقد لدى المتعمميف مف       

 ية نظرىـ.وج
 Cooperative institutionalوقامت الباحثة بجمع المعمومات مف برامج المعيد التعاوني لألبحاث )

research programs( )CIRP( وذلؾ بتتبع الطمبة منذ التحاقيـ مف عاـ ،)ـ( وقد 0909-ـ0906
أي معمومات ديموغرافية  قامت الباحثة بتوزيع استبانة مف إعدادىا، يطمب مف الطمبة أنفسيـ توضيح وتقييـ

موقفية أو معرفية وأي بعد مؤثر، وتناولت الدراسة عدة مقررات مرتبطة بميارات الكتابة والتاريخ والمغات 
وغيرىا في المرحمة الجامعية، وقد تـ تدريس الطمبة بعدة طرؽ، وأشارت النتائج إلى أف أفضؿ الطرؽ التي  

                                                 
(1)

Tsui, Lisa:Critical Thinking inside College Classrooms: EvidencefromFour 

InstitutionalCaseStudiesED437013. Retrived, April, 25,2005, from :http://www.eric.ed.gov 
(2)

Tusi Lisa: Courses and instruction affecting critical thinking , Research in higher 

education-vol-40-N°2,1999. 

http://www.eric.ed.gov/
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اجعة الكتابية مف المعمـ، المشاريع الفردية، العمؿ الجماعي، اإللقاء زادت التفكير الناقد كانت: بالتغذية الر 
الطالبي، واالمتحاف المقالي أكثر مف اختيار مف متعدد، ورغـ الطرؽ التي درس بيا الطالب إال أف ميارة 

ب التفكير الناقد لـ تكف بالمستوى المطموب ويعزى ذلؾ لعدـ تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى تعميـ الطال
 ميارة التفكير الناقد.

(Lee, 1998)لي  دراسة
(1): 

 .التفكير الناقد لأللفية الجديدة: ضرورة لمعممية التعميمية بعنواف:
التعممية ىو العمؿ عمى إعداد الطمبة  –حيث بينت الدراسة أف اليدؼ الرئيس لمعممية التعميمية      

اءة بطريقة ناقدة، وذلؾ بيدؼ الدخوؿ في األلفية ليصبحوا أكثر قدرة عمى التفكير بطريقة ناقدة، والقر 
الجديدة، وتؤكد الدراسة أيضًا عمى دور الجامعات في تفعيؿ حمقات البحث العممي، وتنظيـ ورش العمؿ 
التي تيتـ بدمج األبعاد النظرية والعممية لتعميـ عمميات التفكير التحميمي الناقد. وبينت الدراسة أف المساقات 

لألىداؼ في المجاؿ المعرفي، وكذلؾ مف  (Bloom)الفيـ الناقد مف خالؿ تصنيؼ بموـ  الجامعية تنمي
خالؿ تمييز الحقيقة مف الرأي، ومف خالؿ أيضًا التفكير التباعدي، وأنواع أخرى مف المناقشات والبراىيف 

  واألفكار الخاطئة.
 .Peter AFacione and Noreen C 1998بيتر أ. فاسيوف ونوريف س. فاسيوف ) دراسة

Facione)(2 ) 
: 

 California Crticap Thinking Skills Test: اختبار كاليفورنيا لميارات التفكير الناقد بعنواف
 ىدفت الدراسة إلى دراسة العالقة بيف ميارات التفكير الناقد وبعض المتغيرات لدى طالب الجامعة.     

امعة والية كاليفورنيا وكانت األداة المستخدمة ىي طالب وطالبة بج 0095وكانت عينة الدراسة مكونة مف 
 اختبار كاليفورنيا لميارات التفكير الناقد والذي يقيس المتغيرات التالية:

 االستدالؿ االستقرائي(. -االستدالؿ االستنباطي-التقويـ-)التحميؿ
 الدراسة.واستخدمت الدراسة "ت" تحميؿ التبايف المتالـز كأساليب إحصائية لمعالجة بيانات 

 وأسفرت الدراسة عف النتائج التالية: 
أشار تحميؿ التبايف إلى أنو ال  ليس ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف ميارات التفكير الناقد والجنس.

أشارت نتائج  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف ميارات التفكير الناقد والنواحي العرقية واألقميات.

                                                 
(1)

Lee, A. A. Critical Thinking for the New Millennium: A pedagogical Imperative. 

Presented at the annual meeting of the national historically black colleges and university 

Faculty Development symposium, 1998. 
(2)

Facione, Peter A; Giancarlo, Carol A; Facione, Noreen ; and Gainen, Joanne: The 

disposition toward critical thinking,1995. Retrived, April 12,2005, from : 

http://www.insightassessment.com/pdf_files/Disposition_to_CT_1995_JG E.pdf 

 

http://www.insightassessment.com/pdf_files/Disposition_to_CT_1995_JG%20E.pdf
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نت االختبار البعدي ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية لمجنس، العرؽ، التخصص التحميالت البعدية أ
 .(1)الدراسي
 تعقيب عف الدراسات السابقة: -2.7
 مف خالؿ االطالع عمى الدراسات السابقة وما أظيرتو مف نتائج، وعصارة التراث النظري يمكف القوؿ:   

 مستواىـ بأف لطمبةالجامعة الناقد التفكير ىمستو  قاست التي السابقة الدراسات مف العديد أثبتت -
 الكمية، المستوى الدراسي، األكاديمي، والتخصص كالجنس، لممتغيرات أثر يوجد ال وأنو منخفض،
  .بالتعميـ تكتسب التفكيرالناقد ميارات أف عمى يدؿ وىذا واالقتصادي، االجتماعي المستوى

 البرامج تمؾ أثر إلى الناقد التفكير تعميـ برامج تاستخدم التي السابقة الدراسات مف العديد انتيت -
 .الجامعة لطمبة الناقد التفكير تعميـ في

 ال األولى السنة في ناقد تفكير مف الجامعات طمبة اكتسبو ما أف العربية الدراسات بعض أثبتت -
 .السنوات بقية في متسارع نمو يقابمو

 أثناء في الناقد التفكير لميارات ميفالمعم استخداـ درجة في تدني الدراسات بعض في وجد -
 تمؾ مف اكتساب ليتمكنوا ضروري، الناقد التفكير ميارات تعميـ عمى تدريبيـ وأف التدريس،
 .لطالبيـ الميارات

 لوحظ أف حجـ العينة يختمؼ مف دراسة إلى أخرى وحسب الدراسة والغرض منيا وظروفيا. -
 واألخرى تجريبية إحداىما مجموعتيف في بيالتجري المنيج السابقة الدراسات بعض استخدمت -

 التفكير في تعميـ الضابطة عمى التجريبية المجموعات تفوؽ الدراسات بعض أثبتت ولقد ضابطة،
 .الناقد

 الناقد التفكير بيف العالقة عف الكشؼ في الوصفي المنيج السابقة الدراسات بعض استخدمت -
 .المتغيرات وبعض

 اسات السابقة:وجو االستفادة مف الدر  -3.7
 تمت االستفادة مف الدراسات السابقة في النواحي التالية :

 أىـ وعمى المناسبة، اختياراألدوات وكيفية خططيا، عمى التعرؼ في السابقة الدراسات مف الباحث استفاد
  .مجتمعيا. و الدراسة، مشكمة في اختيار استفاد كما تفسيرىا وكيفية إلييا، توصمت التي النتائج
 ديد ميارات التفكير الناقد ومنيا)الدقة، المالحظة، الفيـ، التفسير ، اإلستنتاج(.تح -
 ميارات تقويـ في الستخدامو المناسب االختبار اختيار في السابقة الدراسات مف الباحث استفاد -

 .المختارة التفكير الناقد
 الفيـ العميؽ لمشكمة الدراسة، حسف اختيار وسائؿ جمع البيانات. -

                                                 
 .128، ص ـ2006محمد أنور إبراىيـ، مرجع سابؽ،  (1)
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عينة الدراسة " نرى أف األداة كما وضعت تجيب عنيا فئة عمرية تممؾ قدرة اتخاذ القرار،  اختيار -
 ناضجة جسديا وعقميا".

 تحديد المنيج المستخدـ. -
 انتقاء أفضؿ األساليب اإلحصائية لمعالجة البيانات قصد مناقشة نتائج البحث. -
  :في السابقة الدراسات بعض مع الحالية الدراسة اتفقت
 .الوصفي المنيج وىو الدراسة، منيج. -
 الجامعة. طمبة وىـ الدراسة، مجتمع -

 California Critical Thinking Skills Testاختبار اختبار كاليفورنيا لمتفكير الناقد وىو الدراسة، أداة -

(CCTST), 2000)) 1الجامعييف لطمبة الناقد التفكير مقياس بيف مف وعدالتو كفاءتو ثبتت والذي 

 . النتائج لمدراسة الحالية وبياف مدى اتفاقيا وتعارفيا مع نتائج الدراسات السابقة مناقشة -
 مميزات الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة: -234.7

 عموما تميزت دراستنا عف الدراسات السابقة بما يمي:     
معيد التربية البدنبة  تطرقت ىذه الدراسة إلى موضوع "مستوى ميارات التفكيرالناقد لدى طمبة       

" ، وىي األولى مف نوعيا في الجميورية الجزائرية النظاـ الكالسيكي ونظاـ اؿ ؿ ـ دوالرياضية بيف 
الديمقراطية الشعبية .حيث تدخؿ ضمف صياغ ربط التعميـ بالحياة العممية مف خالؿ معرفة مستوى ميارات 

إلى وجوب تعميـ ميارات التفكير الناقد كونيا غاية  التفكيرالناقد لطمبة الجامعة مف جية ولفت اإلنتباه
أساسية لمعظـ السياسات التربوية لدوؿ العالـ وىدفًا رئيسيًا لمعممية التعميمية ، وذلؾ لما حققتو مف نتائج 

 لكي والتعميـ، التربية إصالح األمـ عمى لزاماً  أصبح ومف ىنا ،4إيجابية ثبت أثرىا فى حياة الفرد والمجتمع
والعولمة ،الجزائر أيضا غيرت مف  العممية الثورة أحدثتيا التي العممية مف المظاىر يستجد ما مع عؿيتفا

مناىجيا التعميمية استجابة ليذه التحوالت وعمى كافة المستويات حيث باشرت إصالحات التعميـ العالي منذ 
 كاديمية والمينية.بتفريعاتو األ  الجديد (L M D ،)ال ل و د   سنوات مف خالؿ إتباع نظاـ

 المعرفي التطور لضماف اليامة المفاتيح أحد الناقد بإعتباره أىمية التفكير جاءت ىذه الدراسة إلبراز      
 ظروؼ ومواجية بيئتو، مع إيجابي بشكؿ لمتفاعؿ العقمية، طاقاتو أقصى لمفرد باستخداـ يسمح الذي الفعاؿ،

                                                 
(1)

Harris, Jimmy Carl and Clemmons, Sandra: Utilization of Standardized Critical 
thinking,1996,TestswithDevelopmental Freshmen ED412825. Retrived,December,11,2005, from : 
http://www.eric.ed.gov. 
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بكفاءة  المشكالت مواجية في الجامعات خريجي إخفاؽ فبأ(  Necreson) بؿ ويشير نيكروسوف  الحياة
 .1التجريديالتفكير  عمى قدرتيـ عدـ إلى يعود

توصؿ الباحث إلى أف ىناؾ ندرة واضحة في المواضيع المتعمقة بدراسة العالقة بيف ميارات        
 التفكيرالناقد ونظاـ التدريس، وىذا يدؿ عمى جدة الموضوع المتناوؿ. 

الباحث باستخداـ مقياس لميارات التفكير الناقد وجيو لطمبة المرحمة الجامعية، وتـ حساب قاـ        
 فقرة موزعة عمى خمس ميارات.  (34)صدقو وثباتو في البيئة الجزائرية احتوى عمى 

السابقة في أنيا ارتكزت عمى تقصي مستويات  الدراسات عف الحالية الدراسة ىذه وانفردت اختمفت      
، النظاـ المستوى األكاديمي في ضوء بعض المتغيرات )الناقد لدى طمبة المرحمة الجامعية  ت التفكيرميارا

 الرتبة العممية،الجنس )ذكر، أنثى(،نوع شيادة البكالوريا( باإلضافة إلى اؿ ؿ ـ د ( –)كالسيكي  الدراسي
 والخبرة المينية ألعضاء ىيئة التدريس.

 :البحث منيج .8
 بإختالؼ أىدافيا.جتماعية والتربوية بإختالؼ مشكمة البحث و ناىج تختمؼ في البحوث اإلإف الم        

ؿ ـ د ( بمعيد التربية وموضوع ىذا البحث "مستوى ميارت التفكير الناقد لطمبة النظاـ)الكالسيكي و اؿ 
يفرض عمينا   الرياضية بسيدي عبد اهلل جامعة الجزائرومدى ممارسة أعضاء ىيئة التدريس لو."البدنية و 
 .الوصفيالمنيج 
: الدراسة التي تتضمف الحقائؽ الراىنة المتعمقة بطبيعة ظاىرة أو موقؼ أو ويعرفو ىويتي بأنو        

 (2)مجموعة مف الناس او مجموعة مف األحداث أو مجموعة مف األوضاع 
 ويتميز ىذا البحث بمايمي:

 ائصيا * أنو دراسة وصفية ييدؼ التعرؼ عمى تركيبيا و خص
 (3)* أنو ييتـ بالتحقيؽ في العوامؿ المختمفة المؤثرة في الظاىرة. 

إذف المنيج الوصفي ىو عبارة عف إستفتاء ينصب عمى ظاىرة مف الظواىر التعميمية أو التربوية 
بيف عناصرىا أو  تحديد العالقةكشؼ جوانبيا و  ،اىي عميو في الحاضر بقصد تشخيصياأو النفسية عمى م

، وبما أننا بصدد دراسة ظاىرة تربوية بيداغوجية وواقعية خرى المرتبطة بيابيف الظواىر األبينيا و العالقة 
ؿ ـ د ( بمعيد التربية البدنية مستوى ميارت التفكير الناقد لطمبة النظاـ)الكالسيكي و اؿ "تتمثؿ في 

كاف الزما عمينا أف نتبع  "لو.الرياضية بسيدي عبد اهلل جامعة الجزائرومدى ممارسة أعضاء ىيئة التدريس و 
 ، وكشؼ جوانب ىذه الظاىرة .الواقع وكشؼ فارؽ التطور الحاصؿ ىذا المنيج لمعرفة ىذا 

                                                 
 (1)

 ـ.20،1996 العدد ،العربية الطفولة لتقدـ الكويتية الجمعية .الكويت .ىوانة سمير ترجمة النقدي التفكير تنميةستيقف: بروكفيمد، 

 . 48:،ص 1962، دار الفكر العربي ، الظاىرة ،  أسس البحث اإلجتماعيزكي جماؿ الديف :  ( 2)
   .42ص: ـ،1999، ديواف المطبوعات الجامعية ، الجزائر، المحاضرات في منيجية البحث اإلجتماعيخير اهلل العصار:  ( 3)
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 :لبحثا مجتمع  1.8
ابعة لمسنة الر  طمبة معيد التربية البدنية والرياضية بسيدي عبد اهلل  جميع مف الدراسة مجتمع تكوف         

 طالب (1650عددىـ ) والبالغ لسنة الثالثة بالنسبة لنظاـ ؿ ـ د ابالنسبة لمنظاـ الكالسيكي و 
 ( أستاذ وأستاذة.122باإلضافة إلى جميع أعضاء ىيئة التدريس والبالغ عددىـ ).وطالبة
 تختمؼ وسمات مجتمعية، رؤيا لدييـ يكوف قد ألنَّو الرابع والثالث  المستوى طالب اختيار تـ ولقد      

 ىذا ، مف قرنائو أفضؿ بشكؿ الخبرات مف لمكثير لتعرضيـ وذلؾ األخرى لمستوياتا مف زمالئيـ عف باقي
ىؿ  متغيرالنظاـ الدراسي )الكالسيكي و ؿ ـ د( عمي التعرؼ في يرغب الباحث أف إلى إضافة ناحية، مف
 فتيابفمس أثرالجامعة يكوف وال الجامعية المرحمة نياية في الطالب لدى الناقد التفكير مستوى عمى يؤثر

 حيث الرابع والثالث طالب المستوى بخالؼ األولى المستويات في الطالب عمى التأثير واضح ونظاميا
 تأثيراً  تأثر قد الطالب يكوف بأف وىذا كفيؿ الجامعة داخؿ سنوات أربع مف يقارب ما أنيى قد الطالب يكوف

 . 2012/2013سنتو األخيرة  إضافة إلى أف النظاـ الكالسيكي في، وفمسفتيا الجامعة بنظاـ واضحاً 
 عينة البحث : 2.8

الرياضية بسيدي عبد اهلل جامعة الجزائر لمسنة ية و معيد التربية البدنطمبة تألفت عينة البحث مف       
( طالب وطالبة بالمواصفات 330اختيرت منو عينة عشوائية طبقية قواميا) 2012/2013الجامعية 

الطمبة المتخميف عف الدراسة وكذا الذيف قامو بتجميد  سحب أسماءف )بعد أ (1)الموضحة في الجدوؿ رقـ 
  .السنة الدراسية(

توزيع أعضاء يبيف ( 2والجدوؿ رقـ) أستاذة.( أستاذ و 100) أعضاء ىيئة التدريس لممعيد بمجموعو      
 .ىيئة التدريس حسب متغير الرتبة العممية والخبرة المينية

 ت العينة األساسية.جدوؿ يبف مواصفا (:1جدوؿ رقـ )
غُراث تيستىَبث انً انتكرار اننسبت انًئىَت

 انًستقهت

غُراث انًستقهتتانً  

 نظبو انذراست كالسُكٍ 185 56.10 %

%  43.90  ل و د 145 

 انًجًىع 330 %100

%  67.00  انجنس ركر 221 

 أنثً 109 %33.00

 انًجًىع 330 %100

ِكبدًٍَانًستىي ا انسنت انرابعت 185 56.10  %  

 %  43.90  انسنت انثبنثت 145 

 انًجًىع 330 %100

  عهًٍ 149 %45.20

انبكبنىرَب شهبدة نىع  أدبٍ 78 %23.60 

 تقنٍ 103 %31.20

 انًجًىع 330 %100
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ممثمة تمثيال لممجتمع بمقدارمتوازف تشمؿ عينة ، أف العينة (1والشكؿ رقـ)(1يتضح مف الجدوؿ رقـ)
(،وطمبة مف  % 43.90، % 56.10و نظاـ ؿ ـ د عمى التوالى بنسبة) كالسيكي طمبة نظاـ الدراسة

(، وطمبة حسب المستوى األكاديمي %33.00، %67.00الجنسيف ذكر وأنثى عمى التوالى بنسبة)
، وطمبة حسب نوع شيادة (% 43.90، 56.10لمسنة الرابعة والسنة الثالثة عمى التوالي بنسبة)

(، مما يوضح % 31.20،% 23.60،% 45.20عمى التوالي بنسبة) تقني( عممي، أدبي،البكالوريا )
 خاصية التمثيؿ الشامؿ لعينة الدراسة. 

 
 .(: توزيع أعضاء ىيئة التدريس حسب متغير الرتبة العممية والخبرة المينية2جدوؿ رقـ )



غُراث انًستقهتتيستىَبث انً انتكرار اننسبت انًئىَت غُراث انًستقهتتانً   

 انرتبت انعهًُت أستاذ محاضر 48 48 %

 %  52  أستاذ مساعد 52 
 انًجًىع 100 %100

%  30 سنوات5أقل من  30    

 انخبرة انًهنُت

 
سنوات 10إلى أقل  5من  37 %37  

 سنوات فأكثر 10 33 %33
 انًجًىع 100 %100

 
وفؽ الرتبة  التدريس أعضاء ىيئةتشمؿ جميع ، أف العينة (2والشكؿ رقـ) (2يتضح مف الجدوؿ رقـ)    

(،ووفؽ الخبرة المينية )أقؿ  %52، %48العممية كأستاذ محاضروأستاذ مساعد عمى التوالى بنسبة)
 (.% 33،% 37،% 30) التوالي بنسبة سنوات فأكثر( عمى 10سنوات، 10إلى أقؿ  5 سنوات، مف5مف
 أدوات البحث :  3.8

 الدراسة النظرية :  1.3.8
" مستوى ميارات التفكير الناقد لدى طمبة ية التي طرحنا لموضوع بحثنا مف أجؿ دراسة اإلشكال 

بمعيد التربية البدنية والرياضية  النظاـ )الكالسيكي و ؿ ـ د ( في ضوء بعض المتغيرات دراسة ميدانية
اعتمدنا في دراسة ىذه اإلشكالية عمى مجموعة مف المراجع و المصادر " 3 بسيدي عبد اهلل جامعة الجزائر

وع الكتب والمذكرات ىي مجمة مباشرة بموضوع و محتوى البحث و الفرنسية  التي ليا عالقمغتيف العربية و بال
 المجالت.والجرائد و 
 أداة القياس: 2.3.8
 :(California Critical Thinking Skills Test CCTST)(2000) اختبار كاليفورنيا لمتفكير الناقد أوال:
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( والذي صدر عف مؤسسة CCTSTاختبار كاليفورنيا لميارات التفكير الناقد )استخدـ الباحث             
ويعتمد ىذا االختبار عمى تعريؼ إجماع  1 (California Academic Press)كاليفورنيا لمنشر األكاديمي 

س ويعتبر ىذا االختبار مف أوائؿ االختبارات لقيا (APA Delphi)الخبراء في الجمعية الفمسفية األمريكية 
التفكير الناقد، وىو معد لقياس مجموعة مف  الميارات التي تشتؽ مصداقيتيا الواقعية مف تعريؼ جيد 
لمفيوـ التفكير الناقد، وىو معد لقياس ميارات التفكير الناقد اآلتية: )التحميؿ، والتقويـ، واالستدالؿ، 

 واالستنتاج، واالستقراء(.
 الختبار:وفيما يأتي عرض لمميارات التي يقيسيا ا 
(: وىو القدرة عمى تحميؿ الموقؼ إلى عناصره بيدؼ الكشؼ عف العالقات Analysis) التحميؿ  .1

قامة عالقات جديدة بيف تمؾ األجزاء   .الموجودة بينيا، وا 
ة األفكار أو األشياء (: وىو النشاط العقمي الذي يستيدؼ إصدار حكـ حوؿ قيمEvaluation)التقويـ  .2

 وسالمتيا ونوعيتيا.
: وىي عممية استدالؿ عقمي أو معرفة جديدة باالعتماد عمى فروض أو (Inference)االستدالؿ  .3

 مقدمات موضوعة ومعمومات متوافرة.
(: وىو عممية استدالؿ عقمي تستيدؼ التوصؿ إلى استنتاجات أو تعميمات Deduction)االستنتاج  .4

د األدلة المتوافرة أو المعمومات التي تقدميا المشاىدات المسبقة، وىي ميارة تنقؿ المتعمـ مف تتجاوز حدو 
 الكؿ إلى الجزء ومف القاعدة إلى األمثمة الجزئية.

(: وىي ميارة عقمية أو نشاط عقمي تنقؿ المتعمـ مف الجزء إلى الكؿ ومف Induction)االستقراء  .5
 ت الفرعية إلى األفكار الكمية العامة.األمثمة إلى القاعدة ومف الحاال

ويتمتع اختبار كاليفورنيا لميارات التفكير الناقد بالخصائص اآلتية والتي ظيرت مف خالؿ التجريب في     
 عدة دراسات سابقة:

 طالبىؤالءال االختبار معد ليالئـ المرحمتيف الجامعية والثانوية، وقد استخدـ بنجاح مع.  
  ( فقرة مف نوع االختيار مف متعدد بحيث ال يحتاج إلى وقت طويؿ لإلجابة 34)يتكوف االختبار مف

 أو التصحيح.
  االختبار ال يعطي ميزة تفضيمية لممتحف عمى آخر عمى أساس الجنس، أو المجموعة أو التراث أو

التخصص األكاديمي أو مستوى ثقة الفرد بقدرتو عمى التفكير الناقد وىذه التأكيدات توصؿ إلييا 
 واضع االختبار مف خالؿ التجريب.

  نما ىي موضوعات مألوفة ال يحتوي االختبار أية فقرات أو مفردات أو مصطمحات متخصصة، وا 
  .نضج الطبيعي واألكاديمي والذىنيلألفراد يفترض الحصوؿ عمييا مف خالؿ ال

                                                 
1
 Facione, P. A. & Facione: N. C. California Critical Thinking Skills Test, California 

Academic Press. USA. form A, Form B, form 2000 Test Manual, 2002. 
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 الخصائص السيكومترية ألداة القياس:3.3.8
لكف األىـ أف يختار الباحث األداة المالئمة لبحثو مف أجؿ الوثوؽ مما تتنوع أدوات جمع البيانات،          

وعميو البد مف توافرىا عمى جممة مف الشروط وىذا لكي يعتد بالبيانات  يمكف أف يجمع بأداة القياس،
 1المجموعة عف طريقيا، ومف المواصفات األساسية ألداة القياس الجيدة نجد: الصدؽ والثبات

  الثبات: 1.3.3.8
( أف 1998الثبات لو عالقة بمدى اتساؽ )عدـ تبايف( األداة في قياس ما تقيسو، ويشير نخمة وىبة)      

ثبات االختبار" ماىو إال ثبات معارؼ الطمبة، أي عدـ تقدـ الطمبة خالؿ الفترة الزمنية التي فصمت جمستي 
 .2تمرير االختبار في الصؼ المذكور

 الصدؽ:.2.3.3.8
دوات بحثية ال يعرؼ صدقيا يؤدي حتما إلى إضعاؼ قوة الدراسة، فاألداة الصادقة ىي التػي إف استعماؿ أ 

تػػنجح فػػي قيػػاس مػػا وضػػعت مػػف أجمػػو ولػػيس شػػيئا آخػػر، ويشػػير مقػػدـ عبػػد الحفػػيظ " أف الصػػدؽ يعنػػي أف 
 .3االختبار يقيس ما أفترض أف يقيسو، وىناؾ طرؽ كثيرة لتحديد الصدؽ"

  نيا الذي قاـ مرعي ونوفؿ بتعريبو واستخراج دالالت صدؽ وثبات الصورة تـ اعتماد اختبار كاليفور
ولزيادة التأكيد تـ استخراج معامالت الصدؽ والثبات لإلختبار وجاءت  4األردنية لو )مرعي ونوفؿ(

 النتائج متقاربة مع )مرعي ونوفؿ( وذلؾ وفقا لإلجراءات التالية:

 الصدؽ الظاىري:-أوالً 

 ستةح الفقرات ومدى مالءمتيا لمبيئة الجزائرية ، تـ عرض االختبار المعرب عمى لمتحقؽ مف وضو       
معيد التربية البدنية والرياضية بسيدي  3كؿ مف جامعة الجزائر محكميف مف أعضاء ىيئة التدريس في 

لتربية وجامعة عبد الرحماف ميرة ببجاية قسـ ا  عبد اهلل ، وجامعة محمد بوضياؼ بالمسيمة كمية عمـ النفس
يوضح ذلؾ ، وفي ضوء نتائج التحكيـ تـ إجراء بعض التعديالت   (04رقـ)والممحؽ البدنية والرياضية 

المجتمع  مع تتفؽ ال التي األلفاظ بعض عمى الصياغة المغوية لبعض الفقرات التي تتسـ بالغموض وحذؼ
موزعة عمى الميارات الخمس  ( فقرة34مف ) الجزائري . وبذلؾ حافظ االختبار عمى عدد فقراتو المكونة

 لمتفكير الناقد. 

                                                 
.41، األردف، دار الفكر، ص1ا، طإعداد الرسائؿ الجامعية وكتابتوجماؿ الخطيب:   (
1
 
(
 

122، ص1998، 1وي إلى ميزلة، لبناف، شركة المطبوعات لمنشر والتوزيع، طكي ال يتحوؿ البحث التربنخمة وىبة:  2  
23، ص ـ1993، ديواف المطبوعات الجامعية. الجزائر، : اإلحصاء والقياس النفسي والتربويمقدـ عبد الحفيظ ( 3

 
(
 

 ى طمبة كمية العمـو التربويةأثر استخداـ طريقة العصؼ الذىبي في تنمية التحصيؿ والتفكيرالناقد لدعودة ابو سنينة: ( 4)
 ،ـ2008، (5)22مجمد األردف، ـو اإلنسانية(،مجمة جامعة النجاح لألبحاث)العم والتدريس، ،قسـ المناىجاألونروا في األردف

  .1457 :ص
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 الصدؽ التجريبي لالختبار:-ثانياً 

تـ التحقؽ مف الصدؽ التجريبي لالختبار مف خالؿ تطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية مكونة مف       
تيا ( طالبًا وطالبة مف مجتمع البحث تـ عمى إثرىا التأكد مف مدى وضوح فقرات االختبار، وسالم30)

ـّ تحديد الوقت الالـز  المغوية لمطمبة، وكذلؾ لتحديد الوقت الالـز لإلجابة عف جميع فقرات االختبار، حيث ت
 ( دقيقة. 60لإلجابة عمى المقياس ب )

  ثبات االختبار: -ثالثاً 

بًا ( طال25تـ التحقؽ مف ثبات االختبار بطريقة اإلعادة بفترة زمنية قدرىا أسبوعاف وعمى عينة )      
وطالبة مف خارج عينة البحث مف طمبة السنة الثالثة بجامعة البويرة )معيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية 

 (:3والرياضية( بحساب معامؿ ارتباط بيروسوف، كما يظير ذلؾ في الجدوؿ رقـ )
لجزائرية والدرجة قيـ معامالت الثبات لميارات اختبار كاليفورنيا لمتفكير الناقد الصورة ا: (3جدوؿ رقـ )

 .الكمية باستخداـ طريقة اإلعادة
 

 

 

 
 

 

 

 

 يح االختبار:تصح -رابعًا 
( فقرة مف نوع االختيار مف متعدد، وكؿ فقرة ليا بدائؿ أربعة، 34يتكوف اختبار كاليفورنيا مف )      

وبعض الفقرات ليا بدائؿ خمسة، بواقع عالمة واحدة لكؿ إجابة صحيحة، ودرجة صفر لإلجابة الخاطئة، 
 بذلػؾ فإف العالمة العظمى( درجة، و 34 –وبذلؾ تراوحت العالمة الكمية لالختبار مف )صفر

 النحو اآلتي: ىي عمىلمميارات الخمس المكونة لالختبار  
 ( درجات.4* ميارة االستنتاج ) * ميارة التحميؿ.

 ( درجة.12* ميارة االستدالؿ ) * وميارة االستقراء.
 ( درجات.6* ميارة التقييـ لكؿ ميارة )

 
 

 معامؿ الثبات عدد الفقرات الميارة رقـ الميارة
 2.01 5 ميارة التحميؿ 0
 2.03 5 ميارة االستقراء 0
 2.13 1 ميارة االستنتاج 3
 2.00 00 ميارة االستدالؿ 1
 2.00 5 ميارة التقييـ 6

 2.05 31 الكمي
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 تطبيؽ االختبار عمى عينة البحث: -خامسًا 
تـ تطبيؽ االختبار عمى معيد التربية البدنية والرياضية مف خالؿ جمسات جماعية وفؽ إجراءات       

جميع تطبيقو كما وردت في دليؿ استخداـ الصورة األصمية، حيث أشرؼ الباحث بنفسو عمى تطبيقو عمى 
 . أفراد عينة البحث
 ويحتوي عمى محوريف أساسييف ىما:ثانيا: اإلستبياف 

ممارسة التفكير الناقد موجو إلى أعضاء ىيئة التدريس حتى يعبرو مف خاللو عف  -تفكير الناقدأىمية ال
 المدى الذي يشكؿ أىمية التفكير الناقد لدييـ ومدى ممارستيـ لو.

 :صدؽ اإلستبياف 4.3.8
ئة قاـ الباحث بعد بناء أداة البحث بعرضيا عمى عدد مف المحكميف مف أعضاء ىيصدؽ المحكميف:أواًل:

 ( يوضح ذلؾ.06التدريس بمعيد التربية البدنية والرياضية والممحؽ رقـ)
 وطمب الباحث مف المحكميف التفضؿ بإبداء الحكـ عمى:

 أ.مدى وضوح الفقرة.
 ب.مدى مالءمة الصياغة المغوية.

 جػ.مدى مالءمة المحور لميدؼ الذي وضعت مف أجمو.
  د.حذؼ أو إضافة بعض الفقرات.

الفقرات في ضوء توجييات السادة المحكميف، وبالتالي أصبح عدد عبارات اإلستبياف وتـ تعديؿ بعض 
   Likert Scale( فقرة، وتـ أستخداـ "مقياس ليكرت" 24بمحوريو )

بدرجة ضعيفة( والتي تعكس مدى تبني المستجيب  –بدرجة متوسطة  -ذي التدرج الثالثي:)بدرجة كبيرة  
 ف. وقد تـ اعتماد األوزاف التالية لمدرج اإلستبياف عمى النحو التالي:لمرأي المطروح في بنود اإلستبيا

 ( درجات.3. بدرجة كبيرة)1
 ( درجات.2. بدرجة متوسطة)2
 ( درجة واحدة.1بدرجة ضعيفة) .3

 .مقياس ليكرت وتقديراتو:(4جدوؿ رقـ)
 بدرجة ضعيفة   بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة

(3) (2) (1) 

 كمايمي:(عمى الترتيب 1-2-3لكؿ فقرة مف)ويتراوح مدى الدرجات 
 ضعيفة  1.66إلى  0*مف 
 متوسطة 2.33إلى  1.67*مف 
 كبيرة 3إلى   2.34*مف 
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تـ حساب معامؿ اإلرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات اإلستبياف والدرجة الكمية  صدؽ اإلتساؽ الداخمي:ثانيًا:
)أستاذ( عضو ىيئة التدريس مف معيد التربية  (22بإستخداـ معامؿ ارتباط"بيرسوف" عمى عينة مكونة مف )

، وقد تراوحت معامالت اإلرتباط لمحور"أىمية  3جامعة الجزائر  -البدنية والرياضية بسيدي عبد اهلل 
( و 0.45)( ، أما محور "مماسة التفكير الناقد ما بيف"0.57( و )0.55التفكير الناقد" ما بيف )

 ي موضحة في الجدوؿ التالي:وىي قيـ دالة احصائيا، كما ى(0.74)

 (22اإلستطالعية ف= (: معامالت ارتباط بنود التفكير الناقد بالدرجة المكمية ) العينة 5جدوؿ رقـ )
 ممارسة التفكير الناقد أىمية التفكير الناقد

 معامؿ اإلرتباط ـ معامؿ اإلرتباط ـ
1 0.5595** 1 0.4535** 
2 0.4858** 2 0.4560** 
3 0.4908** 3 0.6883** 
4 0.7274** 4 0.4783** 
5 0.5625** 5 0.6448** 
6 0.6905** 6 0.4735** 
7 0.7513** 7 0.4944** 
8 0.8027** 8 0.3268** 
9 0.7186** 9 0.4699** 
10 0.5718** 10 0.5652** 

 
11 0.6176** 
12 0.6063** 
13 0.7221** 

14 0.7443** 

  0805دالة عند مستوى الداللة  
( 0805( يتضح أف جميع معامالت اإلرتباط دالة احصائيا عند مستوى الداللة )8مف الجدوؿ رقـ)       

مما يشير إلى اإلتساؽ الداخمي بيف كؿ فقرة  مف فقرات المحور األوؿ والثاني والمجموع الكمي لذلؾ 
 المحور.

 ثبات اإلستبياف:ثالثًا: 

لقياس كؿ  "Alpha Cronbachدـ الباحث معامؿ "ألفا كرونباخ لمتأكد مف ثبات أداة البحث استخ      
 محور مف محاور البحث وجاءت درجات الثبات كالتالي:
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 (22معينة اإلستطالعية) ف= ل(: معامالت ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد التفكير الناقد 6جدوؿ رقـ)
 معامؿ ثبات ألفا كرونبخ عدد البنود األبعاد

 0.85 10 أىمية التفكير الناقد

 0.83 14 ممارسة التفكير الناقد

 ( يتضح أف معامؿ الثبات لممحوريف مرتفع ، إذ بمغ عمى التوالي: 6مف الجدوؿ رقـ)    
 ( وىي قيـ دالة إحصائيا.0.83( و)0.85)

 مجاالت البحث :  4.8
 المجاؿ الزمني : 1.4.8
: فيموضوع البحث بعد الموافقة عميو مف قبؿ السيد المشرؼ  اختير   .2009/ 10/  27الثالثاء  يـو

 المجاؿ المكاني :  2.4.8
 *  معيد التربية البدنية والرياضية بسيدي عبد اهلل زرالدة جامعة الجزائر.

 .-دالي ابراىيـ -* الجانب التطبيقي بقسـ التربية البدنية والرياضية 
 متغيرات البحث: 5.8

 إشتمؿ البحث عمى المتغيرات اآلتية:
 متغيرات المستقمة:أواًل: ال

 * بالنسبة لمطمبة:
 ذكر / أنثى.الجنس: 1
 السنة الثالثة /  السنة الرابعة..المستوى األكاديمي: 2
 تقني / أدبي /عممي..نوع شيادة البكالوريا: 3
 .:  نظاـ الكالسيكي / نظاـ اؿ ؿ ـ د.نظاـ الدراسة4

 * بالنسبة ألعضاء ىيئة التدريس:
 حاضر/أستاذ مساعد.أستاذ م.الرتبة العممية:1
 سنوات فأكثر 10سنوات/  10إلى أقؿ مف  5سنوات/ مف  5أقؿ مف  .الخبرة المينية:2

 ثانيا: المتغيرات التابعة:
 * بالنسبة لمطمبة:

 California Critical)(2000) اختبار كاليفورنيا لمتفكير الناقدعمى  الدراسةإستجابات أفراد عينة 
Thinking Skills Test CCTST). 
 * بالنسبة ألعضاء ىيئة التدريس:

 إستبياف التفكير الناقد. عمى الدراسةإستجابات أفراد عينة 
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 الوسائؿ اإلحصائية المستعممة :  6.8
عمد الباحث إلى استخداـ عدد مف األساليب اإلحصائية في تحميؿ البيانات التي تحصؿ عمييا مف تطبيؽ 

 Statistical Package for Social Science ( SPSSالدراسة الميدانية، وذلؾ عف طريؽ برنامج)
 لتحميؿ البيانات احصائيا ىي:

  معامؿ "ألفا كرونباخAlpha Cronbach.لحساب معامؿ ثبات أداة البحث " 
 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لترتيب استجابات وخصائص العينة 
  ًا لمستوى امتالؾ ميارات التفكير الناقد عمى % لألخذ بو كمستوى مقبوؿ تربوي80تـ تحديد معيار

(، والمساد 1995اختبار كاليفورنيا لمتفكير الناقد وذلؾ استنادًا إلى دراسة كؿ مف زيادات )
( والتي حددت المستوى المقبوؿ تربويًا لميارات التفكير الناقد بػ 1998(، وعفانو )1997)
(80.)% 
  اختباراتT-test  يف آراء أفراد مجتمع البحث حوؿ مشكمة البحث حسب لقياس داللة الفروؽ ب

 ،نظاـ الدراسة(.األكاديميمتغيرات)الجنس،المستوى 
 األحادي تحميؿ التبايف  " ONE WAY ANOVA ""Analysis of Variance  لتحديد داللة "

لعممية، الفروؽ اإلحصائية بيف آراء أفراد مجتمع البحث حوؿ مشكمة البحث لممتغيرات التالية)الرتبة ا
 (. البكالوريا،نوع شيادة الخبرة المينية

 اختبار شيفيه  "( طريقة شيفيهSheffe Method : )-  تحديد مصدر الفرق بين المجموعات ذات

 الداللة اإلحصائية.

 عرض نتائج السؤاؿ األوؿ: -1
 (ترتيب بنود محور ميارة التحميؿ حسب آراء عينة الدراسة7الجدوؿ رقـ  :). 

ألفرادعدد ا البنود المتوسط  
 الحسابي

االنحراؼ 
  الرتبة المعياري

 
المتوسط 
الحسابي 
المقبوؿ 
تربويًا 
80%  

 األولى 0,40 0,79 330 1الفقرة .

 الثالثة 0,49 0,56 330 2الفقرة .

 الثانية 0,49 0,59 330 3الفقرة .

 الخامسة 0,49 0,54 330 4الفقرة .

 السادسة 0,49 0,53 330 5الفقرة .

 الرابعة 0,49 0,56 330 6الفقرة .
 4,8 - 0,99 3,60 330 ميارة التحميؿ
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 .حسب آراء عينة الدراسة التقويـ(:  ترتيب بنود محور ميارة 8الجدوؿ رقـ)

 عدد األفراد البنود
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 الرتبة المعياري

 
 

المتوسط 
الحسابي 
المقبوؿ 
تربويًا 
80%  

 األولى 0,49 0,60 330 1الفقرة .

 الرابعة 0,49 0,56 330 2الفقرة .

 الثانية 0,49 0,57 330 3الفقرة .

 الخامسة 0,49 0,56 330 4الفقرة .

 الثالثة 0,49 0,56 330 5الفقرة .

 السادسة 0,50 0,50 330 6الفقرة .
التقويـميارة   330 3,39 1,12 - 4,8 

 (ترتيب بنود محور مي9الجدوؿ رقـ  :) حسب آراء عينة الدراسة ؿاإلستدال ارة. 

المتوسط  عدد األفراد البنود
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

  الرتبة
 
 
 

المتوسط 
الحسابي 
المقبوؿ 
تربويًا 
80%  

 الثانية 0,49 0,57 330 1الفقرة .

 الحادي عشرة 0,49 0,53 330 2الفقرة .

 السابعة 0,49 0,55 330 3الفقرة .

 التاسعة 0,49 0,54 330 4الفقرة .

 العاشرة 0,49 0,53 330 5الفقرة .

 األولى 0,49 0,58 330 6الفقرة .

 الخامسة 0,49 0,56 330 7الفقرة .

 الثالثة 0,49 0,57 330 8الفقرة .

 الثامنة 0,49 0,55 330 9الفقرة .
 الثاني عشرة 0,50 0,52 330 10الفقرة .
لسادسةا 0,49 0,55 330 11الفقرة .  
 الرابعة 0,49 0,56 330 12الفقرة .
ؿاإلستدال ميارة   330 6,66 1,62 - 9,2 

 .حسب آراء عينة الدراسة اإلستنتاج(:  ترتيب بنود محور ميارة 10الجدوؿ رقـ)

المتوسط  عدد األفراد البنود
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

  الرتبة
المتوسط 
الحسابي 
المقبوؿ 
تربويًا 
80%  

.1ة الفقر   األولى 0,49 0,59 330 
.2الفقرة  الرابعة 0,49 0,54 330 
.3الفقرة   الثانية 0,49 0,56 330 
.4الفقرة   الثالثة 0,49 0,55 330 
اإلستنتاجميارة   330 2,26 0,96 - 3,2 
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 .حسب آراء عينة الدراسة اإلستقراء(:  ترتيب بنود محور ميارة 11الجدوؿ رقـ)

ادعدد األفر  البنود  
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 الرتبة المعياري

 
 

المتوسط 
الحسابي 
المقبوؿ 
تربويًا 
80%  

.1الفقرة   األولى 0,49 0,58 330 
.2الفقرة  الثالثة 0,49 0,56 330 
.3الفقرة   الخامسة 0,50 0,52 330 
.4الفقرة   الرابعة 0,49 0,53 330 
.5الفقرة   الثانية 0,49 0,58 330 
.6ةالفقر   السادسة 0,50 0,52 330 
اإلستقراءميارة   330 3,32 1,33 - 4,8 

 المعيارية والمتوسط الحسابي المقبوؿ تربوياً  تالمتوسطات الحسابية واالنحرافا:(12جدوؿ رقـ )ال
والدرجة الكمية عمى اختبار  الدراسةلمستوى ميارات التفكير الناقد الخمس لدى أفراد عينة 

 .ت التفكير الناقدكاليفورنيا لميارا
ميارات التفكير 
 الناقد األساسية

عدد 
 الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط الحسابي المقبوؿ  الرتبة
%80تربويًا   

 4.8 الثانية 0,99 3,60 6 ميارة التحميؿ
 4.8 الرابعة 1,33 3,32 6 ميارة االستقراء
 3.2 الخامسة 0,96 2,26 4 ميارة االستنتاج
 9.6 األولى 1,62 6,66 12 ميارة االستدالؿ
 4.8 الثالثة 1,12 3,39 6 ميارة التقويـ

 27.2 - 6,02 19,24 34 الكمي
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 عرض نتائج السؤاؿ الثاني:-2 
التفكير ميارات (:المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لداللة الفروؽ في اختبار 13الجدوؿ رقـ )

 .ؿ ـ د( ،)كالسيكي نظاـ الدراسةًا لمتغير الناقد تبع
  :(2-330) = 328درجة الحرية 

 نظاـ الميارة
المتوسطات  العدد الدراسة

 الحسابية
االنحرافات 
 المعيارية

قيمة 
 الداللة )ت(

 ميارة التحميؿ
 3,41 185 كالسيكي

 
3,84 

0,98 
 

0,95 

 

3,99 

 
 دالة

 145 ؿ ـ د

 يـقو ميارة  الت
 3,28 185 كالسيكي

 

3,53 

1,12 
 

1,12 
2,00 

 

ةدال  
 

 145 ؿ ـ د

 ميارة  االستدالؿ
 6,47 185 كالسيكي

 

6,91 

1,56 
 

1,68 

 

2,45 

 

ةدال  

 145 ؿ ـ د

 ميارة  االستنتاج
 2,19 185 كالسيكي

 

2,34 

1,01 
 

0,89 
1,40 

 
غير 
 145 ؿ ـ د دالة

 ميارة  االستقراء
 2,97 185 كالسيكي

 

3,75 

1,24 
 

1,32 

5,50 

 ةدال 
 145 ؿ ـ د

 الكمي
 18,34 185 كالسيكي

 

20,39 

2,80 
 

2,94 

 

6,45 

 
 دالة

 145 ؿ ـ د
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(:المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لداللة 14لجدوؿ رقـ )اعرض نتائج السؤاؿ الثالث:-3
 (2-330) = 328درجة الحرية: الجنس.لمتغير التفكير الناقد تبعًا ميارات الفروؽ في اختبار 

 4-:عرض نتائج السؤاؿ الرابع 
 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لداللة الفروؽ في اختبارميارات 15الجدوؿ رقـ:)

 (2-330) = 328درجة الحرية:  التفكير الناقد تبعًا لمتغير المستوى األكاديمي.

ى المستو  الميارة
 األكاديمي

المتوسطات  العدد
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

قيمة 
 )ت(

 الداللة

 ميارة التحميؿ
 3,41 185 السنة الثالثة

 
3,84 

0,98 
 

0,95 

 

3,99 

 
 دالة

 145 السنة الرابعة

 يـقو ميارة  الت
 3,28 185 السنة الثالثة

 

3,53 

1,12 
 

1,12 
2,00 

 

 

ةدال  
 

 145 السنة الرابعة

 ميارة  االستدالؿ
 6,47 185 السنة الثالثة

 

6,91 

1,56 
 

1,68 
2,45 

 
ةدال  

 145 السنة الرابعة

 ميارة  االستنتاج
 2,19 185 السنة الثالثة

 

2,34 

1,01 
 

0,89 
1,40 

 
غير 
 145 السنة الرابعة دالة

 ميارة  االستقراء
 2,97 185 السنة الثالثة

 

3,75 

1,24 
 

1,32 

5,50 

 ةدال 
 145 السنة الرابعة

 الكمي
 18,34 185 السنة الثالثة

 

20,39 

2,80 
 

2,94 

6,45 

 دالة 
 145 السنة الرابعة

 

 الداللة قيمة )ت( االنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية العدد الجنس الميارة

 ميارة التحميؿ
 3,67 109 أنثى

3,57 

1,07 

0,95 

 

,930 

 

 غير دالة
 221 ذكر

 ميارة  التقييـ 
 3,31 109 أنثى

3,42 

1,25 

1,05 

  

 غير دالة 0,89
 221 كرذ

 ميارة  االستدالؿ 
 6,61 109 أنثى

6,68 

1,72 

1,58 

  

 غير دالة 0,38
 221 ذكر

 ميارة  االستنتاج
 2,34 109 أنثى

2,21 

1,03 

0,92 

 

 غير دالة 1,16
 221 ذكر

 ميارة  االستقراء
 3,50 109 أنثى

3,23 

1,23 

1,37 

 

1,75 

 

 غير دالة
 221 ذكر

 الكمي
 19,45 109 أنثى

19,13 

2,77 

3,16 

 

 غير دالة 900,
 221 ذكر



44 

 : عرض نتائج السؤاؿ الخامس-5

 (16الجدوؿ رقـ:) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألفراد عينة الدراسة تبعا لنوع
 .شيادة البكالوريا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( يمكف القوؿ: 16مف الجدوؿ رقـ )

ألفراد  ( وبالتحديد لممتوسطات الحسابيةDescriptiveالجدوؿ التوصيفي )مف الذي يمحظ       
الميارات الفرعية سواء  الدراسة بالنسبة لنوع شيادة البكالوريا)عممي،أدبي،تقني( عينة

نجدىا  (ميارات التفكير الناقد، أو األداة ككؿ) )التحميؿ،التقويـ، اإلستدالؿ،اإلستنتاج ،اإلستقراء(
في ،أـ ال  فروؽ، ولتبيف ذلؾ أكثر ننظر إلى الجدوؿ الموالي لمفصؿ فيما إذا كاف ىناؾ متقاربة

 االنحراف المعٌاري المتوسط الحسابً العدد البكالورياشهادةنوع  الميارة

 1,01 3,45 149 عممي التحميؿ

 950, 3,58 78 أدبي

 960, 3,83 103 تقني

 990, 3,60 330 المجموع

 1,14 3,27 149 عممي التقويـ

 930, 3,30 78 أدبي

 1,20 3,62 103 تقني

 1,12 3,39 330 المجموع

 1,56 6,43 149 عممي اإلستدالؿ

 1,52 6,70 78 أدبي

 1,75 6,96 103 تقني

 1,62 6,66 330 المجموع

 1,03 2,20 149 عممي اإلستنتاج

 860, 2,19 78 أدبي

 920, 2,39 103 تقني

 960, 2,26 330 المجموع

 1,25 2,97 149 عممي اإلستقراء

 1,35 3,35 78 أدبي

 1,29 3,78 103 تقني

 1,33 3,32 330 جموعالم

 2,77 18,34 149 عممي الكمي

 3,24 19,15 78 أدبي

 2,76 20,60 103 تقني

 3,04 19,24 330 المجموع
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)عممي ،أدبي أو  البكالورياتعزى لعامؿ نوع شيادة  لدى أفراد عينة الدراسةميارات التفكير الناقد 
 .تقني(
األحادي لدى أفراد عينة تحميؿ التبايف ل"  ONE WAY ANOVA(: نتائج اختبار " 17الجدوؿ رقـ)

 الدراسة وفقا لمتغير نوع شيادة البكالوريا.

 مستوى الداللة قيمة " ؼ" متوسط المربعات درجة الحرية المربعات مجموع مصدر التبايف الميارة
 المجموعات بيف التحميؿ

 المجموعات داخؿ
 المجموع 

8,755 

318,032 

326,788 

2 

327 

329 

4,378 

,9730 

- 

 
4,501 

 

,0120 
 
 دالة

 
 التقويـ

 المجموعات بيف
 المجموعات داخؿ

 المجموع 

8,006 

410,567 

418,573 

2 

327 

329 

4,003 

1,256 

- 

 
3,188 

 

,0430 
 
 دالة

 
 اإلستدالؿ

 المجموعات بيف
 المجموعات داخؿ

 المجموع 

16,957 

856,707 

873,664 

2 

327 

329 

8,478 

2,620 

- 

 
3,236 

 

,0410 
 
 دالة

 المجموعات بيف اإلستنتاج
 المجموعات داخؿ

 المجموع 

2,833 

304,755 

307,588 

2 

327 

329 

1,417 

,9320 

- 

 
1,520 

 

,2200 
 غير
 دالة

 المجموعات بيف اإلستقراء
 المجموعات داخؿ

 المجموع 

39,762 

546,189 

585,952 

2 

327 

329 

19,881 

1,670 

- 

 
11,903 

 

,0000 
 
 دالة

 المجموعات بيف الكمي
 المجموعات داخؿ

 المجموع 

309,920 

2730,686 

3040,606 

2 

327 

329 

154,960 

8,351 

- 

 
18,556 

 

,0000  
 
 دالة

 
 تـ استخداـ  بيف المجموعات ذات الداللة اإلحصائية تمؾ الفروؽمصدر  عف مصدر ولمكشؼ

 كمايمي: (Sheffe Method)شيفو  اختبار
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التفكير الناقد  لتوضيح مصدر الفروؽ في ميارات (Sheffe Method)شيفو :اختبار (18الجدوؿ رقـ )
 نوع شيادة البكالوريا. لدى أفراد عينة الدراسة باختالؼ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لميارةا
   

 نوع شيادة         نوع شيادة
 البكالوريا        البكالوريا   

 الداللة الخطأ فروؽ المتوسطات الحسابية

 التحميؿ
 

 عممي         أدبي
 تقني               

0,13 

0,37* 

,130 
,120 

 
 داؿ

 أدبي          عممي
 تقني                

,130 

0,24 

,130 

,140 
 
 غيرداؿ

 ني         عمميتق
 أدبي               

,37*0 

,240 

,120 

,140 
 

 داؿ

 التقويـ
 

 عممي         أدبي
 تقني               

0,03 

0,34* 

,150 

,140 
 

 داؿ

 أدبي          عممي
 تقني               

,030 

0,31 

,150 

,160 
 
 غير داؿ

 تقني         عممي
 أدبي               

,34*0 

,310 

,143580 

,168190 
 داؿ

 

 عممي         أدبي اإلستدالؿ
 تقني               

0,26 

0,52* 

,220 

,200 
 

 داؿ
 أدبي          عممي

 تقني               
,260 

0,25 

,220 

,240 
 غير داؿ

 

 تقني         عممي
 أدبي              

,52*0 

,250 

,200 

,240 
 داؿ

 اإلستنتاج
 

 أدبيعممي         
 تقني               

,000 

0,19 

,130 

,120 
 غير داؿ

 أدبي          عممي
 تقني               

0,00 

0,20 

,130 

,140 
 غير داؿ

 تقني         عممي
 أدبي              

,190 

,200 

,120 

,140 
 غير داؿ

 عممي         أدبي اإلستقراء
 تقني               

0,37* 

0,80* 

,180 

,160 
 داؿ
 

 أدبي          عممي
 تقني               

,37*0 

0,42* 

,180 

,190 
 داؿ
 

 تقني         عممي
 أدبي

,80*0 

,42*0 

,160 

,190 
 داؿ

 

 عممي         أدبي الكمي
 تقني               

0,80* 

2,25* 

,400 

,370 
 داؿ

 أدبي          عممي
 تقني               

,80*0 

1,44* 

,400 

,430 
 

 داؿ 

 تقني         عممي
 أدبي              

2,25* 

1,44* 

,370 

,430 
 داؿ
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 : عرض نتائج السؤاؿ السادس-6

 .حسب آراء عينة الدراسة "أىمية التفكير الناقد "محور عباراتترتيب  :(19الجدوؿ رقـ )
وسط المت عدد األفراد أهًُت انتفكُر اننبقذو

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 األىمية

 الرتبة

 اٌّهبساد اٌطالة إوسبة ػًٍ إٌبلذ اٌزفىُش َسبػذ0

اٌمذساد ورُّٕخ
 1 كبُرة 0,00 3,00 100

 4 كبُرة 0,31 2,89 100.اٌطالة رفىُش طشق رسسُٓ ػًٍ إٌبلذ اٌزفىُش َسبػذ0

ٍُُّ ػٍُّخ إٌبلذ اٌزفىُش َدؼ3ً  2 كبُرة 0,27 2,92 100.ؼخِز أوثش اٌزؼ

 ِغ اٌفىش فٍ االخزالف لجىي ػًٍ َشدغ إٌبلذ اٌزفىُش1

.اِخشَٓ
 7 كبُرة 0,47 2,65 100

 واٌىصىي اٌّشىالد زً ِهبسح إٌبلذ اٌزفىُش 6ٍَّٕ

 إًٌ

.ودلُمخ سٍُّخ زٍىي

 8 كبُرة 0,49 2,61 100

 ارخبر ػًٍ اٌمذسح اٌطالة ٌذي إٌبلذ اٌزفىُش 5ٍَّٕ

.ٌمشاسادا
 5 كبُرة 0,36 2,84 100

 اٌزىخهبد ثؼض رغُُش ػًٍ إٌبلذ اٌزفىُش َسبػذ1

.اٌطالة ٌذي اٌسٍجُخ واٌزصشفبد
 9 يتىسطت 0,40 2,20 100

 اٌؼٍُّخ اٌطالة إٔزبخُخ صَبدح إٌبلذ اٌزفىُش َزُر0

.واألدثُخ
 6 كبُرة 0,37 2,83 100

 فٍ ٍُاٌّزؼ ؤشبط زُىَخ إٌبلذ اٌزفىُش َضبػف9

 اٌّىلف

.اٌزؼٍٍُّ

 3 كبُرة 0,30 2,90  100

 10 يتىسطت 0,60 2,02 100.اٌدبِؼُخ اٌسُبح فٍ اٌزؼبوْ ِجذأ إٌبلذ اٌزفىُش َفؼ02ً

 - كبُرة 0,97 26,86  / 2,68 100اٌىٍٍ

 : السابععرض نتائج السؤاؿ -6

العينة "في محوري أفرادآراء  حرافات المعيارية حسبالمتوسطات الحسابية واالن :(20الجدوؿ رقـ )
 لمرتبة العممية.تبعا  أىمية و ممارسة التفكير الناقد"

 اإلنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي أفراد العينة الرتبة العممية المحور

 أستاذ محاضر أىمية التفكير الناقد

 أستاذ مساعد

48 

52 

26,83 

26,88 

0,99 

0,96 

 رأستاذ محاض ممارسة التفكير الناقد

 أستاذ مساعد

48 

52 

38,04 

36,32 

1,92 

1,67 

 ( يمكف القوؿ: 20مف الجدوؿ رقـ )
ألفراد  ( وبالتحديد لممتوسطات الحسابيةDescriptiveالجدوؿ التوصيفي )مف الذي يمحظ         

أو ، ( سواء في محور أىمية التفكير الناقدأستاذمساعد،أستاذمحاضرعينة الدراسة بالنسبة لمرتبة العممية)
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، ولتبيف ذلؾ أكثر ننظر إلى الجدوؿ الموالي لمفصؿ فيما إذا كاف نجدىا متقاربة ممارسة التفكير الناقد
 .الرتبة العمميةتعزى لعامؿ  لدى أفراد عينة الدراسةفي ميارات التفكير الناقد ،أـ ال  فروؽىناؾ 

لداللة  حادياألتحميؿ التبايف ل"  ONE WAY ANOVA(: نتائج اختبار " 21الجدوؿ رقـ)
 الرتبة العممية. باختالؼ لدى أفراد عينة الدراسة الفروؽ في درجة أىمية التفكير الناقد

مجموع  مصدر التبايف المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة ؼ المربعات

 الداللة

 أىمية التفكير الناقد
 

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 المجموع

2,236 
91,804 
94,040 

2 
97 
99 

1,118 

0,946 

 

 
1,181 

 
 غير دالة

( أف قيمة ؼ غير دالة مما يشير إلى عدـ وجود فروؽ 21يتضح مف الجدوؿ رقـ)             
في درجة أىمية التفكير الناقد باختالؼ الرتبة العممية ألفراد العينة مف أعضاء ذات داللة إحصائية 

 .ىيئة التدريس
 : الثامفعرض نتائج السؤاؿ 

 ممارسة(:المتوسطات الحسابية والترتيب إلجابات أفراد العينة حوؿ فقرات 22الجدوؿ رقـ)
 التفكير الناقد.

عدد  يًبرست انتفكُر اننبقذو
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 الرتبة

 11 يتىسطت 470, 2,34 100واٌفشػُخ اٌشئُسخ األفىبس ثُٓ اٌزُُّض ػًٍ اٌطالة أدسة0

اٌّؼٍىِبد فٍ اٌزذلُك ِهبسح اوزسبة ػًٍ طالثٍ أسبػذ0

ِصذسهب. ِٓ واٌزسمك
 10 يتىسطت 490, 2,40 100

اٌجذائً وطشذ األدٌخ وِٕبلشخ رسًٍُ طالثٍ ِٓ أطٍت3

إٌّبسجخ. واٌفشضُبد
 8 كبُرة 400, 2,79 100

 9 كبُرة 490, 2,61 100.وفسصهب اٌدُذح األفىبس طشذ ػًٍ طالثٍ أشدغ1

 1 كبُرة 100, 2,99 100اٌزارٍ. واالسزىشبف اٌؼٍٍّ، اٌجسث ثّهبساد طالثٍ أصود6

 ػًٍاٌزؼجُش َسبػذهُ رٌه ألْ اٌطالة وثُٓ ثٍُٕ زىاساً أل5ُُ

.ثزٍمبئُخ فُه َفىشوْ ػّب
 6 كبُرة 300, 2,90 100

ٌّسبػذح اٌّزؼٍّخ اٌّىاضُغ ثُٓ ِمبسٔبد ػمذ ػًٍ أزشص1

.واالسزٕزبج اٌزفسُش ػًٍ ةاٌطال
 5 كبُرة 270, 2,92 100

 ٌّسبػذحاٌطالة اٌىالؼُخ ثبٌسُبح اٌّزؼٍّخ اٌّىضىػبد أسثظ0

.ٔبلذح ثصىسح اٌزفىُش ػًٍ
 4 كبُرة 250, 2,93 100

 2 كبُرة 100, 2,99 100.رؼٍُُّبً أٔفسهُ ػًٍ االػزّبد ػًٍ طالثٍ أشدغ9

 3 كبُرة 230, 2,94 100.ىٌىِْسئ أفشاد ووأٔهُ طالثٍ أػب02ًِ

 12 يتىسطت 500, 2,27 100.اٌدهبد خُّغ ِٓ طالثٍ ٌذي اٌفىشَخ اٌّشؤخ أ00ٍّٔ

 13 يتىسطت 470, 2,21 100.ػًٍِّبسسزهب وأشدؼهُ وسغجبرهُ اٌطٍجخ ُِىي ػًٍ أرؼشف00

 14 يتىسطت 350, 2,05 100.واالسزٕزبجواٌزأًِ اٌزفىُش رزطٍت اٌزٍ اٌزمىَُ أسئٍخ أخزبس03

األدٌخ ِٓ االسزٕزبج اٌطالة ِٓ وأطٍت اٌّىضىع أطشذ01

.اٌّزىافشح
 7 كبُرة 390, 2,81 100

 - يتىسطت 1,98 2,24/   37,15 100اٌىٍٍ
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 : التاسععرض نتائج السؤاؿ -9

لمحور  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألفراد عينة الدراسة :(23الجدوؿ رقـ )
  لمتغيرالخبرة المينية.تبعا  ممارسة التفكير الناقد""

 اإلنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي أفراد العينة الخبرة المينية المحور
 ممارسة
 التفكير

 الناقد 

 سنوات. 5أقؿ مف 
 سنوات. 10إلى أقؿ مف  5مف 
 سنوات فأكثر 10

 المجموع

30 
37 
33 

100 

35,90 

37,35 

38,06 

37,15 

2,26 

1,58 

1,53 

1,98 

 ( يمكف القوؿ: 23مف الجدوؿ رقـ )
ألفراد  ( وبالتحديد لممتوسطات الحسابيةDescriptiveالجدوؿ التوصيفي )مف الذي يمحظ         

سنوات  02سنوات، 02إلى أقؿ مف  6سنوات،مف  6الخبرة المينية )أقؿ مف عينة الدراسة بالنسبة 
، ولتبيف ذلؾ أكثر ننظر إلى الجدوؿ الموالي ا متقاربةنجدى في محورممارسة التفكير الناقدفأكثر( 

تعزى لعامؿ  لدى أفراد عينة الدراسةفي ميارات التفكير الناقد ،أـ ال  فروؽلمفصؿ فيما إذا كاف ىناؾ 
 .الخبرة المينية

لداللة  األحادي" تحميؿ التبايف  ONE WAY ANOVAنتائج اختبار "  (:24الجدوؿ رقـ )
 .الخبرة المينية باختالؼ لدى أفراد عينة الدراسة ارسة التفكير الناقدالفروؽ في درجة مم

درجات  مجموع المربعات مصدر التبايف المحور
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ؼ
 الداللة

التفكير ممارسة 
 الناقد
 

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 المجموع

75,73 
315,01 
390,75 

2 
97 
99 

37,869 

3,248 

 

 
11,661 

 
0,000 

 دالة 

 :يمكف القوؿ (24)مف الجدوؿ رقـ
ا يشير إلى وجود فروؽ مم 2.26( أف قيمة ؼ  دالةعند مستوى الداللة 00يتضح مف الجدوؿ رقـ)    

ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة التفكير الناقد باختالؼ سنوات الخبرة ألفراد العينة، ولمكشؼ عف 
 ( يوضح ذلؾ:06والجدوؿ رقـ) (Sheffe Method)اـ اختبار شيفو مصدر تمؾ الفروؽ تـ استخد
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لتوضيح مصدر الفروؽ في درجة ممارسة  (Sheffe Method)شيفو :اختبار (25الجدوؿ رقـ )
 أفراد العينة لمتفكير الناقد باختالؼ سنوات الخبرة.

المينية الخبرة           المينية       الخبرة فروؽ المتوسطات الحسابية الخطأ المعياري التعميؽ  

 

 داؿ

,440 
,450 

1,45* 

2,16* 

سنوات 10الى اقل من  5من            سنوات 5أقل من   

         سنوات فأكثر 10

 

 داؿ

,440 

,430 

1,45* 

,700 

سنوات 5أقل من            سنوات 10الى اقل من  5من   

سنوات فأكثر 10  

 

 داؿ

,450 

,430 

2,16* 

,700 

    سنوات 5أقل من                         أكثرسنوات ف 10

سنوات 10الى اقل من  5من   

          *0.05 
 ( التالي:25يتضح مف الجدوؿ رقـ)       

أعضاء ىيئة  بيفالتفكير الناقد  ممارسة( في α  2.26 ≤وى )تمسالعند  . توجد فروؽ دالة إحصائيا0
 6)أقؿ مف ،واألعضاء سنوات( 02إلى أقؿ مف 6مف) وات( سنو  6)أقؿ مف  المينيةالتدريس ذوي الخبرة 

 .سنوات فأكثر( 02)ولصاح أعضاء ىيئة التدريس  سنوات فأكثر( 02)وسنوات(
أعضاء ىيئة  بيفالتفكير الناقد  ممارسة( في α  2.26 ≤وى )تمسال.توجد فروؽ دالة إحصائيا عند 0

 سنوات( 6(واألعضاء ذوي الخبرة )أقؿ مف سنوات 02إلى أقؿ مف 6مف) المينيةالتدريس ذوي الخبرة 
 المينية سنوات فأكثر( وذلؾ لصالح األعضاء ذوي الخبرة 02) ،سنوات( 02إلى أقؿ مف 6مف)واألعضاء

 سنوات(. 02إلى أقؿ مف 6مف)
أعضاء ىيئة  بيفالتفكير الناقد  ممارسة( في α  2.26 ≤وى )تمسالعند  .توجد توجد فروؽ دالة إحصائيا3

سنوات  02سنوات( واألعضاء ذوي الخبرة ) 6)أقؿ مف وسنوات فأكثر(  02) المينية وي الخبرةالتدريس ذ
 سنوات فأكثر(. 02) المينية ذلؾ لصالح األعضاء ذوي الخبرةو  سنوات( 02إلى أقؿ مف 6مففأكثر( و)

 :مناقشة فرضيات البحث.9
الناقػد  التفكيػر  ستقصػاء مسػتوى ميػاراتىدؼ إلى امف خالؿ النتائج التي تـ التوصؿ إلييا في البحث والذي 

لػػػػدى طمبػػػػة )النظػػػػاـ الكالسػػػػيكي و اؿ ؿ ـ د ( بمعيػػػػد التربيػػػػة البدنيػػػػة والرياضػػػػية بسػػػػيدي عبػػػػد اهلل جامعػػػػة 
 وذلؾ عمى النحو التالي: الدراسةفرضيات ، ندرج فيما يمي مناقشة ليا بناًء عمى  3الجزائر
 مناقشة نتائج الفرضية األولى:1.9

بمغ ميارة االستدالؿ قد احتمت المرتبة األولى بمتوسط حسابي أف  نجد ( 00جوع إلى الجدوؿ رقـ)بالر        
( وتفسير ذلؾ أف ميارة االستدالؿ تناولت عمميات توليد الحجج واالفتراضات 1,62( وانحراؼ معياري )6,66)

د في الحياة باإلضافة إلى والبحث عف األدلة والتعرؼ إلى السبب والنتيجة وكميا عمميات يمارسيا األفرا
المرتبةالخامسة و األخيرة بمتوسط  ميارة االستنتاجممارستيا إلى حد كبير في المدارس والجامعات، واحتمت 
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( وتفسير ذلؾ أف ميارة االستنتاج تتضمف عمميات مثؿ استخالص 0,96( وانحراؼ معياري )2,26حسابي )
البدائؿ وكؿ ىذه  اش بخطوات منطقية وفحص الدليؿ وتخميفالنتائج المنطقية مف العالقات وخمؽ جدؿ أو نق

العمميات ليست سيمة عمى المتعمميف ونادرًا ما تمارس في الحياة، ومف غير المتوقع أف يمتمؾ المدرسوف 
 القدرة عمى إجراء ىذه العمميات وتدريب الطمبة عمييا.

المرتبة الثالثة( واإلستقراء )المرتبة الرابعة( في ) التقويـ)المرتبة الثانية( و  التحميؿوتتدرج بقية الميارات: 
الصعوبة. وتأتي الصعوبة مف العمميات العقمية التي تشتمؿ عمييا كؿ ميارة، فميارة االستقراء تتضمف 
الدالالت واألحكاـ التي يصدرىا الشخص بعد الرجوع إلى موقؼ أو حدث ما، وميارة التحميؿ تتضمف 

يـ االدعاءات والحجج. وتأتي و يـ تشتمؿ عمى تقو الحجج وتحميميا، وميارة التقعمميات فحص اآلراء واكتشاؼ 
الصعوبة أيضًا مف ضعؼ ممارسة الفرد ليذه العمميات في الحياة، ومف ضعؼ امتالؾ المدرسيف ليذه 

 العمميات واستخداميا في المواقؼ الصفية. 
بانحراؼ معياري ( 6,66و 2,26 )وحت بيفقد ترا أف المتوسطات الحسابية لميارات التفكير الناقدونجد  

المتوسط الكمي لميارة التفكير الناقد ككؿ ىي  ،أي وجميعيا دوف المستوى المقبوؿ تربوياً  (1,62 –0,96)بمغ
 .(6,02( وانحراؼ معياري)19,24)درجة متدنية 

لى،تعزى ىذه النتيجة إلى عدـ تصميـ المناىج المدرسية تصميمًا يشجع عمى التفكير الناقد المقررات  وا 
كسابيـ الميارات الالزمة لمتفكير الناقد التيالمدرسية لى  ،ليست موجية بطريقة مناسبة لتنمية قدرات الطمبة وا  وا 

 عدـ استخداـ المدرسيف لمتفكير الناقد، ناىيؾ عف صعوبة امتالؾ ميارات التفكر الناقد وممارستيا. 
(، 1997،العطاري )، Stroud  (1995)( ،1996، Tsai) مف تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كؿ       

 وتتنافى ىذه النتيجة مع نتائج دراسات كؿ مف(.2004،الربضي )(، 2000،سرحاف )(، 1998،عفانو )
والذي أشار في نتائجو إلى أف مستوى القدرة عمى التفكير الناقد لدى مديري المدارس كانت  (1995،الكيالني)

والتي أشارت نتائجيا إلى أف تدني مستوى التفكير الناقد لدى أفراد عينة  (1998،الحموري )متوسطة، ودراسة 
( والذي أشار في نتائج دراستو إلى أف 0226 )الشرقي ( سنة، ودراسة00-01الدراسة مف ذوي األعمار )

 مستوى الطمبة في القدرة عمى التفكير الناقد كاف متوسطًا.
درجة إمتالؾ أفراد عينة الدراسة لميارات التفكير الناقد عمى إف  "التي تنص عمى  األولىومنو فالفرضية 

 محققة  " .مقياس كاليفورنيا لميارات التفكير الناقد دوف المستوى المقبوؿ تربويا
 مناقشة نتائج الفرضية الثانية: 2.9

  α ≤ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى )نجد  انو  (03بالرجوع إلى الجدوؿ رقـ )         
ولصالح  ميارات التفكير الناقد ككؿعينة الدراسة )كالسيكي،ؿ ـ د( في  ( بيف متوسطي درجات أفراد0,05

( أما متوسط درجات أفراد 18,34يساوي )النظاـ الكالسيكي ، حيث نجد متوسط درجات أفراد أفراد)ؿ ـ د( 
تعميـ التفكير طة التدريسية يمكف أنو ببعض األنشوتعزى ىذه النتيجة إلى  (.20,39)ؿ ـ د( يساوي نظاـ)
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مف أىـ مؤيدي ىذا االتجاه)  و داخؿ الفصؿ الدراسي هتطوير و  الناقد ضمف محتوى المواد الدراسية المختمفة
(، ويمكف تعميـ التفكير الناقد مف خالؿ أشكاؿ عديدة Paul(،) بوؿ Chambers(، )تشامبرز Beyerباير 

و  ، الواجبات المنزلية، وخاصة قراءة الكتب والبحوث، أوراؽ العمؿ،المحاضرات، المختبرات:(1)لممنيج منيا
)ؿ ـ د(بحيث يتميز بكثافة المقررات التى يزاوليا الطمبة أثناء تدرجيـ وىذا مايقوـ عميو نظاـ  االختبارات

يضا ونجد أفي المرحمة الجامعية عبر المستويات األكاديمية المختمفة مقارنة مع النظاـ )الكالسيكي(.ىذا 
تتضمف عمميات مثؿ عدـ وجود فروؽ في ميارة اإلستنتاج وتفسيرذلؾ كما سبؽ ذكره أف ميارة اإلستنتاج 

استخالص النتائج المنطقية مف العالقات وخمؽ جدؿ أو نقاش بخطوات منطقية وفحص الدليؿ وتخميف 
  .اةالبدائؿ وكؿ ىذه العمميات ليست سيمة عمى المتعمميف ونادرًا ما تمارس في الحي

الذي أشار في نتائجو و  (2012،شريفي  ،)(Robinson, 1996)تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف      
فروؽ دالة إحصائية في جودة التكويف بيف طمبة التربية البدنية والرياضية نظاـ جديد، وطمبة  وجود إلى أف

لجديد )ؿ ـ د( بما في ذلؾ طمبة التدريب التربية البدنية والرياضية نظاـ كالسيكي لصالح عينة طمبة النظاـ ا
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  " التي تنص عمى أنو الثانيةومنو فالفرضية الرياضي.
( في ميارات التفكير الناقد لدى أفراد عينة الدراسة تعزى لعامؿ نظاـ الدراسة  α ≤ 0.05الداللة )

 محققة " )كالسيكي، ؿ ـ د(.
 ائج الفرضية الثالثة:مناقشة نت 3.9
ال يوجد فروؽ دالة إحصائيا في الدرجة الكمية لمتفكير الناقد  نجد  انو (01بالرجوع إلى الجدوؿ رقـ )     

 وفي كؿ ميارة مف مياراتو تعزى لمجنس بيف أفراد عينة الدراسة.أي منافية لتوقعات الباحث بوجود فروؽ.
أن المشكل يكمن في عامة موجو لكال الجنسيف،و أف التعميـ بصفة ويعزى ذلك في نظر الباحث 

المناهج التعليمية، بحيث نجد أن هناك قصورا في تعليم الكثير من المهارات بما في ذلك 
مهارات التفكير الناقد المهمة للمتعلمين من قبل القائمين على المناهج، والعملية التعليمية، كما 

في إعداد األفراد لمواجهة ومواكبة مستجدات أن مناهج كليات التربية الرياضية ال تسهم 
 وتحديات العصر.

 (.2007،الجعافرة )(، 2007،الحطيبات )(، 2006،العنزي ) كؿ مف: دراسةتتفؽ مع 
       توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة " التي تنص عمى أنو الثالثةومنو فالفرضية 

(α ≤ 0.05 في ميارات التفكير النا ) )قد لدى أفراد عينة الدراسة تعزى لعامؿ الجنس)ذكور،إناث "
 غير محققة.

 مناقشة نتائج الفرضية الرابعة:  4.9
 يوجد فروؽ دالة إحصائيا في الدرجة الكمية لميارات التفكير الناقد( نجد أنو 06)وبالرجوع إلى الجدوؿ رقـ

بمعنى أنو كمما زادت لصالح طمبة )الكالسيكي( ( و السنة الرابعة،السنة الثالثةلممستوى األكاديمي ) تعزى 

                                                 
1
 - Schafersman Steven D, op. cit, 1991. 
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 زاد إدراؾ وممارسة التفكير الناقد، ويعد ىذا أمرا طبيعيا نتيجة لتوافر الخبرة وتراكـ المعرفة. الدراسةسنوات 
وميارات التفكير الناقد ميارات حياتية يحتاج إلييا كؿ فرد مف أفراد المجتمع، ولقد أظيرت عدد مف البحوث 

التي اىتمت بتنمية ميارات التفكير الناقد، أف ىذه الميارات تعود بالفائدة عمى الطالب مف عدة  التجريبية
 :(1)أوجو، عمى النحو التالي

 تؤدي إلى فيـ أعمؽ لممحتوى المعرفي المتعمـ. -

 تجعؿ مف الخبرات المدرسية ذات معنى وتعزز مف سعي المتعمـ لتطبيقيا وممارستيا. -

 التحصيؿ الدراسي.تؤدي إلى تحسيف مستوى  -

 تجعؿ المتعمـ أكثر إيجابية وتفاعال ومشاركة في عممية التعمـ. -

 تزيد مف ثقة المتعمـ في نفسو، وترفع مف مستوى تقديره لذاتو. -

وتفسيرذلؾ كما سبؽ ذكره أف ميارة  واظيرت النتائج كذلؾ عدـ وجود فروؽ دالة في ميارة اإلستنتاج  
 .ست سيمة عمى المتعمميف ونادرًا ما تمارس في الحياةلي صعبة تتضمف عممياتاإلستنتاج 

وجود اختالؼ في نتائج التى تشير إلى  (2003 ،)الجنادي، (Tsui .1998)دراسة  ىذه النتيجة مع تتفؽ
فقد حددىا الزيادي والجنادي لصالح السنة الرابعة، بينما حددىا  األكاديميةمكتسبات التفكير الناقد لمسنة 

 .وات األولىتسوي لصالح السن
والذي أشار إلى وجود فروؽ تبعا لممستوى الدراسي وذلؾ لصالح طمبة  (2004)نوفؿ ،مع دراسة  وتختمؼ

 السنة األولى والثانية.
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "التي تنص عمى أنو  الرابعةومنو فالفرضية 

(α ≤ 0.05 في ميارات التفكير الناقد لدى أف ) راد عينة الدراسة تعزى لعامؿ المستوى األكاديمي )السنة
 الرابعة ،السنة الثالثة(". محققة.

 :مناقشة نتائج الفرضية الخامسة 5.9

يوجد فروؽ دالة إحصائيا في الدرجة الكمية لميارات نجد أنو  (00( و)01، )(05يتضح مف الجدوؿ )
عممي ،تقني( ولصالح طمبة الفرع التقني ماعدا في ميارة  تعزى لنوع شيادة البكالوريا )أدبي، التفكير الناقد
 اإلستنتاج.

يميموف إلى توظيؼ التفكير العممي المنطقي في  التقنيويمكف تفسير ىذه النتيجة بأف طمبة الفرع          
ىـ تفكيرىـ؛ في دراستيـ في الثانوية ، إضافة إلى ذلؾ فإف أبحاث الدماغ تشير إلى أف مثؿ ىؤالء الطمبة 

مف ذوي السيطرة الدماغية اليسرى، حيث يميموف إلى التفكير المنطقي التجريدي، وتفكير الخطوة تمو 
لى التفكير التقاربي، والدماغ األيسر يمثؿ جوىر التفكير المنطقي، والتفكير المنطقي تفكير يستند  الخطوة، وا 

                                                 
 ـ.2002جرواف فتحي عبد الرحماف،  ( 1)
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(، 1998(، )عفانة ،1997)الحمفاوي ، :فإلى النقد. تتفؽ نتيجة ىذا التفكير الناقد مع نتيجة دراسة كؿ م
 (.2000(، )سرحاف ،1997)العطاري ،

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  التي تنص عمى أنو " الخامسةومنو فالفرضية      
(α ≤ 0.05  في ميارات التفكير الناقد لدى أفراد عينة الدراسة تعزى لعامؿ نوع شيادة البكالوريا )

 ي ،أدبي، تقني("محققة.)عمم
 :مناقشة نتائج الفرضية السادسة 6.9

أف إدراؾ أفراد عينة الدراسة الممثميف في أعضاء ىيئة التدريس ألىمية التفكير (09يتضح مف الجدوؿ رقـ)
خالؿ العرض السابؽ الستجابات أعضاء ىيئة التدريس نستطيع إدراؾ أف واقع  فمفالناقد كانت بدرجة كبيرة.

لمعاصرة بـ تتسـ بو مف سرعة ىائمة في التغير والتطور في كافة مجاالت الحياة، وتطور العمـ الحياة ا
 والتكنولوجيا وتفرعاتيا التخصصية يتطمب إعداد جيؿ مفكر ناقد.

فالتفكير الناقد كما اتفقت أدبيات الدراسة واستجابات العينة يساعد المتعمـ عمى التكيؼ أماـ تحديات األلفية 
بما فييا مف تغيرات وتحوالت في كافة مجاالت الحياه، فثورة المعرفة والتكنولوجيا تتطمب أف يفسح الثالثة 

يجابي قائـ عمى التجربة والمشاىدة والتحميؿ الناقد والبحث عف مصدر  الطريؽ أماـ تعميـ ذاتي ومستمر وا 
 المعمومات وتوظيفيا األمثؿ.

 ب ىذا العصر إدارتيا وكيفية استخداميا.فمـ يعد امتالؾ المعرفة ىدفا كافيا، إذ يتطم
(، حتى يدفع المتعمـ لمبحث  Facilitatorوىذا أدى إلى تغير دور عضو ىيئة التدريس مف ممقف إلى ميسر)

والمناقشة وتعٌمـ ثقافة الحوار والمناقشة في ظؿ حرية مقننة وممنوحة لمتعمـ واع بقضايا مجتمعو، متفاعؿ مع 
)العنزي،  (،2004،ىيفاء) :وتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسات كؿ مفيويتو الثقافات األخرى محتفظ ب

لمتفكير الناقد أىمية كبيرة مف وجية نظر  ومنو فالفرضية السادسة التي تنص عمى أنو ". (2006
 محققة. " أعضاء ىيئة التدريس.

 :السابعةمناقشة نتائج الفرضية  7.9
يف األحادي لداللة الفروؽ في درجة أىمية التفكير الناقد لدى أفراد (: لتحميؿ التبا00الجدوؿ رقـ)يتضح مف 
أىمية التفكير الناقد تعزي أعضاء ىيئة التدريس في بيف  ذات داللة إحصائيةأنو التوجد فروؽ  عينة الدراسة

 لعامؿ الرتبة العممية.
 أشار إلى  أف  والذي (Seidman, 2004(، و )2001) السميماف ،كؿ مفتتفؽ ىذ النتيجة مع دراسة

 .العالقة ارتباطية موجبة بيف معرفة المدرسيف لميارات التفكير الناقد وبيف درجة ممارستيـ التدريسية
 αال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) التي تنص عمى أنو " السابعةومنو فالفرضية 

 محققة. " قد تعزي لعامؿ الرتبة العممية.( بيف أعضاء ىيئة التدريس في أىمية التفكير النا 0.05 ≥
 :الثامنةمناقشة نتائج الفرضية  8.9
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أفراد عينة الدراسة الممثميف في أعضاء ىيئة التدريس التفكير  ممارسةأف ( 00) يتضح مف الجدوؿ رقـ
فكير ميارة الت بةعمى تعميـ الطم ذلؾ لعدـ تدريب أعضاء ىيئة التدريسويعزى متوسطة.الناقد كانت بدرجة 

التدريس بنقؿ المعرفة إلى الطمبة عف طريؽ طرائؽ التدريس التقميدية كالمحاضرة، الحفظ،  حيث بقي الناقد
عضو ىيئة التدريس أصبح بارزا  . كماأف دورالتسميع والتمقيف ما زاؿ ىو األسموب الشائع في مدارسنا

صو، إضافة إلى عممية التدريس مجاؿ تخص متشابكا، فيو بما لديو مف تعميـ وخبرات عممية وعممية في
(، Diagnostic(، مشخص)Observerوخبراتيا وبما فييا مف إكسابو لمتعمميو المعرفة والميارات، مالحظ )

)Motivator(، ومحفز)Counselorومثتشار)  1( لمتعمميو. Evaluator(، واخيرا مقـو
ياراتو باعتبار ذلؾ استثمارًا ويتطمب ذلؾ توفير بيئة جامعية مناسبة لو، والسعي لتنمية قدرتو وم

 2(، وذلؾ ليؤدي أدواره في خدمة الجامعة والمجتمع.Academic Capitalأكاديميًا)
 (Tusi, 1999) ،(Tsai, 1996) ،(Stroud, 1995) :تتفؽ ىذه النتائج مع دراسة كؿ مف

ء ىيئة التدريس إف ممارسة التفكير الناقد مف قبؿ أعضا التي تنص عمى أنو " الثامنةومنو فالفرضية 
 محققة. "متوسطة.

 :التاسعةمناقشة نتائج الفرضية  9.9
 (أنو:06(،)01،)(03) يتضح مف الجداوؿ رقـ

أعضاء ىيئة  بيفالتفكير الناقد  ممارسة( في α  2.26 ≤وى )تمسالعند  توجد فروؽ دالة إحصائيا.0
 6)أقؿ مف ،واألعضاء سنوات( 02إلى أقؿ مف 6مف) وسنوات(  6)أقؿ مف  المينيةالتدريس ذوي الخبرة 

 .سنوات فأكثر( 02)ولصاح أعضاء ىيئة التدريس  سنوات فأكثر( 02)وسنوات(
أعضاء ىيئة  بيفالتفكير الناقد  ممارسة( في α  2.26 ≤وى )تمسال.توجد فروؽ دالة إحصائيا عند 0

 سنوات( 6قؿ مف سنوات(واألعضاء ذوي الخبرة )أ 02إلى أقؿ مف 6مف) المينيةالتدريس ذوي الخبرة 
 المينية سنوات فأكثر( وذلؾ لصالح األعضاء ذوي الخبرة 02) ،سنوات( 02إلى أقؿ مف 6مف)واألعضاء

 سنوات(. 02إلى أقؿ مف 6مف)
أعضاء ىيئة  بيفالتفكير الناقد  ممارسة( في α  2.26 ≤وى )تمسالعند  .توجد توجد فروؽ دالة إحصائيا3

سنوات  02سنوات( واألعضاء ذوي الخبرة ) 6)أقؿ مف ونوات فأكثر( س 02) المينية التدريس ذوي الخبرة
 سنوات فأكثر(. 02المينية ) ذلؾ لصالح األعضاء ذوي الخبرةو  سنوات( 02إلى أقؿ مف 6مففأكثر( و)

بمعنى أنو كمما زادت سنوات الخبرة زاد إدراؾ وممارسة التفكير الناقد، ويعد ىذا أمرا طبيعيا نتيجة لتوافر 
 وتراكـ المعرفة. الخبرة

                                                 

 
1
 Facione, P. Critical Thinking: What is and why it Counts, California Academic Press, 1998,p74. 

2
، دراسة ميدانية ممارسة أعضاء ىيئة التدريس لمتفكير الناقد وعالقتو بمتغيرات البيئة الجامعيةىيفاء بنت فيد المبيريؾ:   

كمية  ،الممؾ سعودجامعة  ،)غير منشورة(ه رسالة دكتوراعمى جامعة الممؾ سعود وجامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية، 
 .240،ص2004المممكة العربية السعودية، ، التربية
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أف التفكير الناقد ضروري في برامج إعداد المعمميف وأنو يجب تنميتو لدى المعمـ والمتعمـ  وىذا ما يفسر
.كما أف العالـ اآلف يتسـ بأنو (1)عمى حد سواء حتى يستطيع فيـ ما يقرأ ويحؿ أي مشاكؿ تعميمية أو حياتية

ة وزخـ بالمعمومات، األمر الذي يتطمب مجتمعا مفكرا ( وبالتغيرات السريعDigital Worldعالـ رقمي )
كعامميف ومساىميف في المجتمع  لتعمـ  –" يساعد المتعمميف Future Thinking Societyلممستقبؿ "

 التفكير الناقد.
وىذا يشير بوضوح إلى أىمية الجامعة في إعداد األجياؿ القادرة عمى التفكير والقادرة عمى البحث في الجديد 

نما عمى مستوى االبتكار ألشياء جديدة تتسـ باألصالة والحداثة في نفس ولي س عمى مستوى التقميد فقط، وا 
الوقت، وفي حالة عدـ االىتماـ بالتفكير الناقد في التعميـ الجامعي فسوؼ يبقى التعميـ قائما عمى الحفظ 

 (2006)العنزي،  (،2004،ىيفاء) وتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسات كؿ مف:.(2)والتمقيف فقط
 ≥ αتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) التي تنص عمى أنو " التاسعةومنو فالفرضية 

 " بيف أعضاء ىيئة التدريس في ممارسة التفكيرالناقد ومياراتو تعزي لعامؿ الخبرة المينية (0.05
 محققة.

 اتمة:ػػػخ
األىداؼ أو المضموف يجد أنو بالرغـ مف كؿ الجيود التي إف المتأمؿ لحاؿ تعميمنا سواء مف حيث 

بذلت لتطويره، والوقت والماؿ واإلمكانات التي استنفذتيا جيود التطوير.. إاّل أف ىذا التعميـ ظؿ عاجزًا عف 
تزويد المتعمـ بمدخالت تثير ذىنو وتحفز فكره، فمناىج التعميـ إف ركزت فإنما تركز عمى تيذيب سموؾ 

زيادة معموماتو مف خالؿ معرفة حفظيو لفظية سماعية تقؼ حائاًل دوف ظيور مخرجات التعميـ في المتعمـ و 
صورة أداء عمؿ يستوعبو المتعمـ ويمارسو، أما ثقافة التفكير واشغاؿ العقؿ فيي أمر منسي في مناىجنا 

 التعميمية، إف لـ يكف بعيد التحقيؽ والمناؿ.
محور حوؿ ثقافة التمقيف والحفظ والتذكر والتي كانت قادرة عمى إف التربية بمعناىا التقميدي والمت

مقابمة احتياجات المجتمع في فترات سابقة، لـ تعد ليا ىذه القدرة اآلف في مواجية االحتياجات المتجددة 
والمتزايدة لمجتمع اليوـ السريع التغير، حيث أف المعمومات ومع تسارعيا وتزايدىا وتنوعيا لـ تعد تمثؿ 

ية في عصرنا الحاضر إاّل بقدر أعماؿ الفكر فييا واستخالص الجديد والمفيد منيا، وبناًء عميو فإنو أىم
نما ينبغي أف  عمى تعميمنا أال يتوقؼ في أىدافو ومراميو عند توسيع مدارؾ المتعمـ وزيادة معموماتو، وا 

ه، فالتفكير ىو جوىر التعمـ، تطور ىذه األىداؼ لتشمؿ تنشيط عقؿ المتعمـ واستثارة ذىنو وتحفيز تفكير 
                                                 

التفكير الناقد وأنماط التفكير لمعممي المرحمة األولى الممتحقيف وغير الممتحقيف بالتأىيؿ  :عبد الغفار محمد عبد القادر (1)
 . 205 :ـ، ص1988 ،ف06العدد  ، مجمة كمية التربية بالزقازيؽ، جامعة الزقازيؽ،التربوي

 .31ـ، ص 2005غالب، مرجع سابؽ،  (2)
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وتوظيؼ التفكير في التعمـ يحوؿ عممية اكتساب المعرفة مف عممية خاممة إلى نشاط عقمي تأممي يفضي 
لى ربط أفضؿ لعناصره ومحتوياتو وقدره عمى ممارستو وتطبيقو،  إلى إتقاف أعمؽ لممحتوى المعرفي، وا 

وعب متغيراتو ويتعامؿ بفاعمية واقتدار مع قضاياه وبالتفكير المتأمؿ يعايش اإلنساف ظروؼ عصره ويست
 ومشكالتو.

ننا إذا كنا نسعى بالفعؿ لتطوير تعميمنا وتحديثو بما يواكب متغيرات العصر في أىدافو ومضمونو  وا 
ومحتواه، فحرى بنا أف نستفيد مف خبرات وتجارب اآلخريف في ىذا المجاؿ ، وأف نعمؿ بقدر اإلمكاف عمى 

رات والتجارب وفقًا لمقتضيات واقعنا وثقافتنا وفي إطار يمبي احتياجاتنا ويحقؽ أىدافنا تكييؼ ىذه الخب
ويخدـ مصالحنا، وبخاصة إذا ما وضعنا في االعتبار أف مجتمعنا يشيد في ىذه األياـ، وفي إطار 

وار المحاوالت المستمرة إلصالح حاؿ التعميـ وتطوير محتواه اىتمامًا غير مسبوؽ بإعادة صياغة أد
المدارس وأدوار المعمميف وتغيير محتوى المناىج وطرائؽ التدريس ونوعية أدوات القياس والتقويـ المستخدمة 

 في مختمؼ مراحؿ التعميـ.
إف الجامعات باعتبارىا منارات عمـ ومراكز إشعاع فكري، وبما تتوافر عميو مف كوادر عممية مؤىمػة 

كسػػػػابيـ ا لمعػػػػارؼ والميػػػػارات ومجموعػػػػة القػػػػيـ واالتجاىػػػػات والخبػػػػرات تسػػػػعى إلػػػػى تعمػػػػيـ أبنػػػػاء المجتمػػػػع وا 
والسموكيات المرغوبة التي تؤىميـ لمقيػاـ وباقتػدار بػأدوار رائػدة فػي المجتمػع، وميمػا كانػت التخصصػات فػاف 
التعمػػػيـ الجػػػامعي ىػػػو تعمػػػيـ أكػػػاديمي متكامػػػؿ ومتػػػوازف يشػػػمؿ: البحثػػػي، االجتمػػػاعي، الثقػػػافي، الرياضػػػي، 

ىػػذا مػػا يػػدفعنا لمقػػوؿ بػػأف المؤسسػػة الجامعيػػة اليػػـو أصػػبحت مؤسسػػة مجتمعيػػة تعمػػؿ الصػػحي، الترويحػػي، 
لممجتمػػع وبػػالمجتمع ومػػف خػػالؿ المجتمػػع، لػػذلؾ ينظػػر بعػػيف الترقػػب لمخرجاتيػػا، لػػذلؾ جػػاءت ىػػذه الدراسػػة 

ؿ ؿ ـ مستوى ميارات التفكيػر الناقػد لػدى طمبػة النظػاـ )الكالسػيكي و اب "النظرية والتطبيقية التي عنوناىا 
د ( دراسػػػة ميدانيػػػة فػػػي ضػػػوء بعػػػض المتغيػػػرات بمعيػػػد التربيػػػة البدنيػػػة والرياضػػػية بسػػػيدي عبػػػد اهلل جامعػػػة 

مػدى أىميػة وممارسػة أعضػاء ىيئػة التػدريس لمتفكيػر الناقػد مػف جيػة ومعرفػة فييػا تحديػدا ، تناولنا "3الجزائر
اء، واالستدالؿ، والتقييـ،اإلستنتاج( لدى طمبة االستقر  مستوى ميارات التفكير الناقد بمياراتو الفرعية)التحميؿ،

 البحػث المتمثمتػاف فػيتي أدا استخداـالمعيد السنة الرابعة والثالثة نظاـ       )كالسيكي، ؿ ـ د( مف خالؿ 
 California Critical Thinking)(، 0222) الناقػػد نمػػوذج اختبػار كاليفورنيػػا لقيػػاس ميػػارات التفكيػػر

Skills, 2000) عموما تمت ىذه الدراسة وفؽ الفصوؿ النظرية والتطبيقية التالية: التفكير الناقد. إستبياف 
سميناه بالتعريؼ بالبحث تناولنا فيو إشكالية البحث وتساؤالتو، باإلضافة ألىـ  الفصؿ التمييدي:

 المصطمحات والمفاىيـ التي اعتمدنا عمييا في دراستنا.
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وقد عرضنا فيو الدراسات بناء عمى متغيرات البحث،  مراجعة الدراسات السابقة. الفصؿ األوؿ:
عقبنا عمى ىذه الدراسات مذكريف بما انفردت بو دراستنا عف ىذه األبحاث العممية معتمديف عمى مبدأ 

 األحدث فاألحدث.
تحميؿ العمؿ التدريسي. وقد عرض فيو المراحؿ الكبرى لمعممية التدريسية  العالقة  الفصؿ الثاني:

المعمـ والمتعمـ واألىداؼ، باإلضافة إلى معالـ التدريس الفعاؿ تمييدا لفصؿ أساليب التدريس التي تربط 
 الحديثة في التربية البدنية والرياضية.

التقييـ وطريقة التكويف  . وقد عرض فيوأنظمة التدريس )الكالسيكي و اؿ ؿ ـ د( :الفصؿ الثالث
 .و اؿ ؿ ـ د( الكالسيكييف)النظام في والتدرج

. وقد عرض فيو المفاىيـ المغموطة عف التربية التفكيرالناقد و والرياضية البدنية التربية الفصؿ الرابع:
 مفيوـ التفكير الناقد وتحديد مياراتو الفرعيةالبدنية والرياضية، أىدافيا، وخصائصيا المميزة، ثـ عرضنا

أىمية تنمية وتعميـ التفكيرإلى وصوال  التفكير الناقد في العصر الحديث،و التفكير أنماط ببعض وعالقتو

  .استخداـ التفكير الناقد في محيط التربية البدنية والرياضيةومجاؿ  الناقد
 الفصوؿ األربعة ىذه تضمنيا الباب األوؿ الدراسات السابقة واإلطار النظري لمدراسة. 

سة النظرية ضـ فصميف منيجية البحث وعرض ومناقشة النتائج. جاء استكماال لمدرا الباب الثاني:
 رئيسييف فقط.

منيجية البحث واإلجراءات الميدانية. وقد عرض فيو التعريؼ بأداة الدراسة  الفصؿ الخامس: 
 وكيفية البحث عف ثقميا العممي)الصدؽ، والثبات، والموضوعية(، مجتمع وعينة الدراسة، وكيفية اختيارىا. 

قسـ ىذا الفصؿ األخير إلى جزأيف رئيسييف، عرض وتحميؿ نتائج البحث. وقد  الفصؿ السادس:
كاف االىتماـ فيو أوال بعرض النتائج التي أسفر عنيا التحميؿ اإلحصائي بالتتابع حسب أسئمة البحث، أما 
الجزء الثاني فكاف لمناقشة النتائج بناء عمى الفرضيات البحثية المعتمدة، ليتـ التذكير أخيرا بأىـ النتائج 

 ذا تقديـ بعض االقتراحات.المتوصؿ إلييا، وك
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