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درجة توظيف مهارات التفكير العليا في المساقات العملية من وجهة نظر طلبة كلية التربية
الرياضية في جامعه اليرموك
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ملخص
هدفت الدراسة التعرف إلى درجة توظيف مهارات التفكير العليا في المساقات العملية من
وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك ،إضافة إلى تحديد الدرجة تبعا ً لمتغير
جنس الطلبة والمستوى الدراسي ،ولتحقيق ذلك اتبع الباحث المنهج الوصفي مستخدما ً االستبانة
التي قام بتصميمها كأداة لجمع البيانات من عينة عشوائية قوامها ( )136طالبا ً وطالبة ،وقد أظهرت
نتائج الدراسة أن مهارات التفكير العليا توظف في مناهج المساقات العملية بدرجة مرتفعة بداللة
المتوسط الحسابي والذي بلغ ( ،)4.00وقد جاء ترتيب مهارات التفكير العليا على التوالي :التفكير
ما وراء المعرفة ( ،)4.11التفكير الناقد ( ،)4.03التفكير التأملي ( ،)4.03التفكير التحليلي
( ،)3.92التفكير األبداعي ( ،)3.90وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا ً في درجة
توظيف مهارات التفكير العليا في المساقات العملية تعزى لمتغير كل من جنس الطلبة والمستوى
الدراسي .وقد أوصى الباحثان باستثمار األنشطة الرياضية والمساقات العملية من أجل تنمية
مهارات التفكير العليا عند الطلبة.
الكلمات المفتاحية :التربية الرياضية ،مهارات التفكير العليا ،المساقات العملية.
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Abstract
The study aimed to identify the extent of the use of higher thinking
skills in practical courses from the point of view of students of the Faculty
of Physical Education at Yarmouk University, in addition to determining
the extent according to the gender variable of students and the year of
study. The results of the study showed that higher thinking skills are
employed in practical courses with a high degree of arithmetic mean
(4.00). The ranking of higher thinking skills is respectively: Metacognitive
thinking (4.11) Critical Thinking (4.03), Reflective Thinking (4.03),
Analytical Thinking (3.92), Creative Thinking (3.90). The results showed
that there were no statistically significant differences in the degree of
employing higher thinking skills in practical courses due to variables of
both gender of students and academic years. The researchers
recommended investing sports activities and practical courses in order to
develop higher thinking skills among students.
Keywords: Physical Education, Higher Thinking Skills, Practical
Courses.
مقدمة الدراسة وخلفيتها
يعد العقل أهم نعمة وهبت من هللا إلى اإلنسان ،بالعقل أصبح اإلنسان أهالً للتكليف بالعبادات،
وتحمل مسؤولية االختيار واإلرادة ،فمن خالل عمليات التفكير تمكن من النظر والبحث والتدبر
في األشياء واألحداث ،واستخالص الكليات من الجزئيات واستنباط النتائج من المقدمات وهذا هو
ما جعله أهالً للخالفة في األرض .فالقرآن حث الناس في الكثير من اآليات على التفكير والتعقل
والفهم والتدبر والنظر والتبصر .حيث وردت مشتقات "العقل" في القرآن الكريم ( 49مرة) ،كما
وردت مشتقات الفكر فيه ( 18مرة) .كما شدد القرآن في كثير من اآليات على التعلم والمعرفة
والتفكير وجعل ذلك ميزان رفعة وقيمة األنسان في حياته .قال تعالى( :قل هل يستوي الذين يعلمون
والذين ال يعلمون) (آية  ،9سورة الزمر).
فالتفكير يعد من المفاهيم المعقدة فهو ليس جهداً ذا بعد واحد أو عملية بسيطة فقد اختلفت
اآلراء حوله وتعددت أبعاده ،فالتفكير يتضمن مجموعة من العمليات العقلية واالشكال المعرفية
والمضامين النفسية (كالدافعية) ،كما أن العمليات العقلية يمثل بعضها مستوى منخفضا ً من التفكير
وبعضها اآلخر يمثل مستوى أرقى وأكثر تعقيدا ً مثل :التركيب والتفسير والتحليل وفرض الفروض
والتقييم لتأكد من صحتها ( .)Al-Lakany, 1997وقد صنف نيومان )(Newman, 1991
مهارات التفكير في مجموعتين هما :مهارات التفكير الدنيا ،ومهارات التفكير العليا ،حيث أن
مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2021 )10(35ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مهارات التفكير الدنيا تقتصر على االستخدام المحدود للعقل والتطبيق الروتيني واآللي للمعلومات،
فتتضمن تذكر المعلومات التي تعلمها الشخص سابقاً .أما مهارات التفكير العليا فتعنى باالستخدام
الواسع للعقل والتحدي .وهذا يحدث عندما يقوم الفرد بتحليل وبتفسير المعلومات ومعالجتها لإلجابة
عن سؤال معين أو لحل مشكلة ال يمكن حلها ،أو الوصول لجواب مناسب من خالل االستخدام
الروتيني للمعلومات التي تعلمها الفرد سابقاً .ويقع ضمن فئة مهارات التفكير العليا مهارات التفكير
الناقد واالستداللي واإلبداعي والتباعدي والتأملي وغيرها .ويوكد (  )Mahmoud, 2003على
أن مهارات التفكير تتضمن مجموعة من المهارات العقلية تربطها عالقة التسلسل والتتابع مثل:
(المالحظة ،واالستدالل ،التصنيف ،التنبؤ ،التواصل ،التفسير ،تحديد العالقات المكانية الزمانية،
استخدام األعداد).
ويشير بيير ) (Beyer, 1987في ( )Al-Ahmed, 1998بوضوح إلى أن التفكير يجب أن
يعلم ويد ُرس ،ويؤكد على أن التفكير ليس نتاجا ً فوريا ً لدراسة أي مادة أو نتاجا ً عرضيا ً من نواتج
الخبرة ،فمهارات التفكير ال يمكن أن تطور ما لم يبذل الفرد مجهود مباشر في تعلميها ودرستها.
ويبين ( )Abdel Bari, 2002أن إجراءات التفكير صنفت في ثالثة مستويات تبعا ً لمستوى
تعقيدها ،وهذه اإلجراءات هي في الحقيقة العمليات الذهنية التي تستخدم كثيرا ً لدى كل من يمارس
التفكير :فالمستوى األول :هي استراتيجيات التفكير ولها ثالثة مستويات :حل المشكالت ،واتخاذ
القرار ،والتفكير المفهومي .والمستوى الثاني ،التفكير الناقد .أما المستوى الثالث فهو المهارات
مكون من نمطين ،األول لتفعيل المعلومات الرئيسة ،والنمط الثاني:
الصغرى للتفكير :وهو مستوى ّ
عمليات االستدالل.
ونفذ هوسهولتر ،وشروك (Househleter & Schrok, 1997( ،برنامج لتنمية مهارات
التفكير العليا لطلبة المرحلة األساسية في مادة الرياضيات وفنون اللغة .ثم عمل الباحثين على
تصميم اداة لتحديد بعض مهارات التفكير العليا في الرياضيات وفنون اللغة مثل :اتخاذ القرار،
وحل المشكالت .وقد طبق البرنامج على مجموعة من الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة .وكشفت
نتائج الدراسة عن فعالية البرنامج في تنمية مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت ،لدى الطلبة في
الرياضيات واللغة.
وهدف ( )Qutait, 2005إلى استقصاء أثر أسلوب تنظيم محتوى مادة الفيزياء والتدريس
وفق طريقتي حل المشكالت واالستقصاء الموجه في اكتساب المفاهيم ومهارات التفكير العليا لدى
طلبة الصف التاسع االساسي في األردن .وتم جمع البيانات باستخدام اختبارين :اختبار المفاهيم
الفيزيائية في وحدة قوانين نيوتن في الحركة من كتاب الفيزياء للصف التاسع االساسي ،واختبار
مهارات التفكير العليا .وكشفت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات
عالمات الطلبة في اختبار المفاهيم الفيزيائية عند كل من مستوى الفهم ،والتطبيق ،والتذكر ،وكذلك
ووجود فروق ذات داللة إحصائي في اختبار مهارات التفكير العليا تعزى للتفاعل بين طريقة
التدريس بحل المشكالت والمحتوى المنظم.
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وهـدفت دراسة  )2009( obidat & Al-Jarrahالتعـرف الى مسـتوى التفكيـر مـا وراء
المعرفـي لـدى طلبــة جامعــة اليرمــوك ،فــي ضــوء متغيــرات الجــنس ،والمستوى الدراسي،
والتخصــص ومسـتوى التحصـيل الدراسـي .وأظهرت نتائج الدراسـة حصـول أفراد العينـة علـى
مسـتوى مرتفـع مـن التفكيـر مـا وراء المعرفـي علـى االداة ككـل ،وعلى جميع أبعاده :معالجة
المعرفة ،وتنظـيم المعرفـة ،ثـم معرفـة المعرفـة .أ ّمـا فيمـا يتعلـق بمتغيـرات الدراسـة ،فقـد كشـفت
النتـائج وجـود أثـر ذي داللـة إحصـائية فـي مستوى التفكير ما وراء المعرفي ،وبعدي معالجة
المعلومات وتنظيم المعرفة يعزى للجـنس ولصـالح اإلنـاث .كمـا كشـفت وجـود فـروق ذات داللـة
إحصـائية فـي مسـتوى التفكيـر مـا وراء المعرفـي ،وفـي األبعـاد الثالثـة يعـزى لمسـتوى
التحصـيل الدراسـي ،ولصـالح ذوي التحصـيل المرتفـع .وأظهـرت النتـائج أيضـا ً عـدم وجـود أثـر
ذي داللـة إحصـائية فـي مسـتوى التفكيـر مـا وراء المعرفـي يعـزى المستوى الدراسي
وللتخصـص ،ووجود أثر ذي داللـة إحصـائية فـي بعـد تنظـيم المعرفـة يعـزى للتخصـص
الدراسـي ،ولصـالح التخصصـات اإلنسـانية.
وأجرى  (2011( Al-Khalidi & et. alدراسة لتحديد درجة ممارسة معلمي التربية
اإلسالمية ومعلماتها لمهارات التفكير العليا من وجهة نظر طلبة المرحلة الثانوية في األردن.
وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة معلمي التربية االسالمية ومعلماتها لمهارات التفكير
العليا من وجهة نظر الطلبة كانت متوسطة على الدرجة الكلية لالداة ،كما أظهرت النتائج وجود
فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس في ممارسة مهارات التفكير اإلبداعي ولصالح
االناث ،وجود فروق إحصائية في ممارسة مهارات التفكير الناقد لصالح الذكور.
وهدفت دراسة  )2013( Al-Tarawnehالتعرف الى أثر استخدام استراتيجيات تعليمية
على تطور القدرات اإلبداعية والمهاريه لسباحة الزحف على البطن ،وأظهرت نتائج هذه الدراسة
إن استراتيجية التعلم التعاوني وتقييم األداء الذاتي كان لهما أثرا ً ايجابيا ً في تعلم مهارات سباحة
الزحف على البطن (كتم النفس ،االنزالق ،ضربات الرجلين حركات الذراعين مع التنفس ،التوافق
الكلي للسباحة) ،عند مقارنة نتائج القياسين القبلي والبعدي حيث كانت األفضلية الستراتيجية التعلم
التعاوني .وأظهرت نتائج الدراسة أن استراتيجيتي التعلم التعاوني وتقييم األداء الذاتي كان لهما
أثرا ايجابيا ً في تطور القدرات اإلبداعية عند مقارنة نتائج القياسين القبلي والبعدي وكانت األفضلية
الستراتيجية التعلم التعاوني.
وأجرى  )2015( Al- Shadifatدراسة هدفت التعرف إلى دور استراتيجية حل المشكالت
في تدريس مناهج كرة القدم وكرة السلة على مستوى التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي والخصائص
النفسية لدى الطلبة من وجهة نظر المعلمين ،في ضـــوء متغيـــرات (المرحلة ،الجنس ،الخبرة،
المستوى التعليمي ،نوع المدرسة ،المحافظة) .حيث أظهرت نتائج الدراسـة حصـول أفراد العينـة
علـى مسـتوى مرتفع من التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي والخصائص النفسية على االداة ككل .أما
فيمـا يتعلــق بمتغيــرات الدراســة ،فقــد كشــفت النتــائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
في مستوى التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي والخصائص النفسية في أبعاد (المرحلة ،المدرسة،
المحافظة ،الجنس) كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الخصائص
مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2021 )10(35ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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النفسية الى متغير الجنس ولصالح اإلناث .ووجود فروق ذات داللة إحصائية في متغير المؤهل
العلمي لصالح متغير البكالوريوس .ويوصي الباحث باستخدام استراتيجية حل المشكالت في
تدريس مناهج كرة القدم وكرة السلة ومناهج التربية الرياضية عامة ،واستخدام مقاييس للتفكير
الناقد والتفكير اإلبداعي والخصائص النفسية لدى الطلبة في المساقات األخرى.
ونفذ  )2014( Al-Zoubiدراسة هدفت إلى تقصـي أثـر استراتيجية تدريسـية قائمـة علـى
حـل لمشـكالت فـي تنميـة مهـارات التفكيـر اإلبـداعي الرياضـي لـدى طلبـة معلـم صـف فـي
جامعــة اليرمــوك ،وتـــم بنـــاء اختبـــار للتفكيـــر اإلبـــداعي الرياضي ،ثم طبق على
المجموعتين التجريبية والضابطة قبل المعالجة ،كمـا تـم تطبيـق استراتيجية تدريسـية قائمـة علـى
حـل المشـكالت لمسـاق الرياضـيات فـي وحـدات الهندسـة اإلقليديـة ،القيـاس ،والهندسـة المستوية
على المجموعة التجريبية .وقد أظهرت النتائج تحسنا ً فـي مهـارات التفكيـر اإلبداعي الرياضي
(الطالقـة ،والمرونـة ،واألصـالة) لـدى طلبـة المجموعـة التجريبيـة .
كما وجدت الدراسة فروقا ً دالة إحصائيا ً بـين المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة فـي
مهـارات الطالقـة والمرونـة واألصـالة وفـي الدرجـة الكليـة لالختبـار ولصـالح المجموعـة
التجريبيــة .وأظهــرت النتــائج تحســنا ً فــي مســتويات التفكيــر اإلبــداعي للمجموعــة التجريبية،
مقارنة مع مستويات المجموعة الضابطة ،وأخيـرا ً أوصـت الدراسـة باسـتخدام بــرامج
واستراتيجيات تدريســية وبيــان أثرهــا فــي تنميــة التفكيــر اإلبــداعي الرياضــي لــدى الطلبة
وفي مختلف المراحل الدراسية.
من خالل استعراض الدراسات السابقة ،تبين للباحثين ندرة الدراسات التي تناولت دراسة
مهارات التفكير العليا في مساقات تخصص التربية الرياضية ،سواء النظرية منها أو العملية ،وهذا
بدوره يؤكد على أهمية إجراء هذه الدراسة.
مشكلة الدراسة
يتفق معظم التربويين على أن التعليم من أجـل التفكير أو تعليم مهارات التفكير هدف مهم
للتربية ،وأن المؤسسات التعليمية يجب أن تفعل كل ما تستطيع من أجل توفير فرص التفكير
لطلبتها ،وأن المدرسيين يتمنون لطلبتهم التقدم والنجاح ،وأن كثيرين منهم يعتبرون مهمة تطوير
قدرة كل طالب على التفكير هدفا ً تربويا ً يضعونه في مقدمة أولوياتهم ،وعند صياغتهم ألهدافهم
التعليمية تجدهم يعبرون عن آمالهم وتوقعاتهم في تنمية استعدادات طلبتهم كي يصبحوا أكثر كفاءة
وفاعلية ورقي وقادرين على التعامل مع مشكالت الحياة المعقدة ومتغيرات عصر المعرفة
والعولمة حاضرا ً ومستقبالً.
حيث تتمثّل مشكلة الدّراسة في قلة الدراسات التي تهدف لتحديد درجة توظيف مهارات التفكير
العليا في المساقات العملية في كليات التربية الرياضية في المرحلة الجامعية األولى في المملكة
األردنية الهاشمية ،رغم تنوع الدّراسات التي تناولت مهارات التفكير ،كما ّ
أن الدّراسات التي
أجريت لم تتناول بين طياتها مهارات التفكير العليا بمستوياتها المختلفة ،مما يجعل معه تحديدَ أثر
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البرامج واالستراتيجيات والمناهج المعدة لتنميتها من الصعوبة بمكان .كما أن الدراسة تسعى لطرق
المناهج العملية التي تمارس وتطبق في كليات التربية الرياضة في جامعات المملكة األردنية
الهاشمية ،جامعة اليرموك دراسة حالة ،وبحدود علم الباحثين لم يتم التطرق لتلك المناهج العملية
لتحديد درجة توظيفها لمهارات التفكير العليا بين دفتيها من قبل.
لذلك سعت هذه الدراسة إلى تحديد درجة توظيف مهارات التفكير العليا في المساقات العملية
من خالل أداة البحث التي تضمنت مجموعه متنوعة من مستويات التفكير العليا ،وهي :التفكير
اإلبداعي ،والتفكير الناقد ،والتفكير التحليلي ،والتفكير التأملي ،والتفكير ما وراء المعرفي.
أهمية الدراسة
تبرز أهمية هذه الدراسة من خالل تناولها لموضوع تعليم التفكير وخصوصا ً تطبيق وتوظيف
مهارات التفكير العليا في المناهج العملية في كليات التربية الرياضية .حيث يعتبر تعليم التفكير
اآلن من األهداف األساسية والمهمة في العملية التربوية والتعلمية على مستوى العالم.
أهداف الدراسة
 .1تحديد درجة توظيف مهارات التفكير العليا في المساقات العملية من وجهه نظر طلبة كلية
التربية الرياضية في جامعة اليرموك؟
 .2التعرف إلى الفروق في درجة توظيف مهارات التفكير العليا في مناهج المساقات العملية تبعا ً
لمتغير كل من جنس الطلبة والمستوى الدراسي؟
تساؤالت الدراسة
وسوف تحاول الدّراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 .1ما درجة توظيف مهارات التفكير العليا في المساقات العملية من وجهه نظر طلبة كلية التربية
الرياضية في جامعة اليرموك؟
 .2هل توجد فروق دالة إحصائية في مستوى مهارات التفكير العليا لدى الطلبة تعزى لمتغير
الجنس؟
 .3هل توجد فروق دالة إحصائية في مستوى مهارات التفكير العليا لدى الطلبة تعزى لمتغير
المستوى الدراسي؟
محددات الدراسة


تقتصر الدراسة الحالية على تحديد درجة توظيف مهارات التفكير العليا في المساقات العملية
لطلبة كلية التربية الرياضية في جامعه اليرموك في المملكة األردنية الهاشمية.



تتحدد نتائج الدّراسة بالفترة الزمنية التي ت ّم تطبيق أدوات الدّراسة خاللها ،وهي لعام
.2018/2017
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المصطلحات اإلجرائية
مهارات التفكير العليا :مجموعة من المهارات العقلية المعقدة ،وتعد من أهم مكونات السلوك
اإلنساني في معالجة واكتساب وتحليل وتفسير وحفظ المعلومات والبيانات ،وتنمو مع التقدم في
العمر والخبرة ،وتقوم بمهمة السيطرة على جميع نشاطات اإلنسان وتمثلت في هذه الدراسة بالتفكير
اإلبداعي ،والتفكير الناقد ،والتفكير التحليلي ،والتفكير التأملي ،التفكير ما وراء المعرفي.
المساقات العملية :مجموعة المواد التي تطرح في كلية التربية الرياضية –جامعة اليرموك-
بهدف تطبيق المعرفة النظرية واكسابها للطلبة ليكونوا قادرين في النهائية على تطبيقها وتدريسها
والتدريب عليها.
إجراءات الدراسة
منهج الدراسة
استخدم المنهج الوصفي في هذه الدراسة وذلك لمالءمته لطبيعة الدراسة الحالية.
مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من طلبة كليه التربية الرياضية في جامعة اليرموك ،والبالغ عددهم
( )1400طالب وطالبة.
عينة الدراسة
تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية من طلبة كليه التربية الرياضية في جامعة
اليرموك ،حيث بلغ حجم العينة ( )136طالب وطالبة ،والجدول ( )1يوضح توزيع أفراد العينة
تبعا ً للمتغيرات الشخصية والوظيفية.
جدول ( :)1توزيع أفراد العينة تبعا ً للمتغيرات الشخصية والوظيفية.
المتغيرات
الجنس

المستوى الدراسي

الفئة
ذكر
انثى
المجموع
أولى
ثانية
ثالثة
رابعة
المجموع

التكرار
103
33
136
4
21
48
63
136

النسبة المئوية %
75.7
24.3
100.0
2.9
15.4
35.3
46.3
100.0
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ويكشف جدول رقم  1ما يلي:


بالنسبة لمتغير الجنس ،نالحظ أن عدد طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك الذكور
هم األعلى تكرارا ً والذي بلغ ( )103وبنسبة مئوية ( ،)%75.7بينما اإلناث ُكن األقل تكراراً
حيث بلغ عددهن( )33وبنسبة مئوية (.)%24.3



بالنسبة لمتغير المستوى الدراسي ،نالحظ أن طلبة السنة الرابعة هم األكثر تكرارا ً حيث بلغ
عددهم ( )63وبنسبة مئوية ( ،)%46.3بينما طلبة السنة األولى هم األقل تكرارا ً والذي بلغ
( )4وبنسبة مئوية (.)%2.9

أداة الدراسة
تم تصميم اداة مهارات التفكير العليا من خالل االطالع والرجوع لمجموعه متنوعة من
الدراسات المختلفة كدراسة  )2013( Al-Tarawnehودراسة )2015( Al- Shadifat
وغيرها ،ومجموعة من الكتب والمقاالت المختلفة ومنها،)2003( saadh ،)2001( Hosny :
 .)2011( Jarwan ،)2005( Alsororومن خالل دراسة مهارات التفكير العليا وضع الباحثان
االداة والذي تكون من جزئيين ،فالجزء األول تناول متغيرات الدراسة األساسية والذي تكون من
خمسة مجاالت وهي :التفكير اإلبداعي والتفكير الناقد والتفكير التحليلي والتفكير التأملي والتفكير
ما وراء المعرفة ،وتم تصميم وترتيب العبارات الخاصة بكل مجال .أما الجزء الثاني فخاص
بالمتغيرات الديمغرافية .وتم االستعانة أيضا ً بآراء الخبراء والمتخصصين في هذا المجال .وبعد
ذلك تم عرض االداة على مجموعة من المحكمين ،وتم تدقيقها لغويا ً .وتكونت االداة بصورته
النهائية من ( )35فقرة ،حيث استخدم الباحثان اداة ليكرت للتدرج الخماسي بهدف قياس آراء أفراد
عينة الدراسة ،وتم إعطاء أوافق بدرجة كبيرة جدا ( ،)5أوافق بدرجة كبيرة ( ،)4أوافق بدرجة
متوسطة ( ،)3ال أوافق بدرجة كبيرة ( ،)2ال أوافق بدرجة كبيرة جدا ( ،)1وذلك بوضع إشارة
(√) أمام اإلجابة التي تعكس درجة موافقتهم ،كما تم االعتماد على التصنيف التالي للحكم على
المتوسطات الحسابية كالتالي:


أقل من  2.33منخفضة.



من  3.66-2.34متوسطة.



من  3.67إلى  5.00مرتفعة.

وبعد التأكد من مناسبة االداة تم توزيعه على مجموعة (عينة الدراسة) من طلبة كلية التربية
الرياضية.
صدق أداة الدراسة
تم عرض االداة بفقراتها البالغة ( )40فقرة ،وابعادها اإلثنين على المحكمين وذلك بهدف
تحديد درجة صدق وصحة فقرات االداة ،حيث أقر المحكمون مجموعة كبيرة من الفقرات التي
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صاغها الباحثان ،وتم تعديل وصياغة بعض العبارات األخرى ،وكذلك تم حذف مجموعة من
الفقرات ايضا ً ،وفي ضوء المالحظات واالقتراحات التي وردت من المحكمين تم التعديل على
االداة وإخراجها بصورتها النهائية.
ثبات أداة الدراسة
تم تطبيق معادلة ثبات األداة (كرونباخ ألفا) على جميع مجاالت الدراسة واألداة ككل،
والجدول ( )2يوضح ذلك.
جدول ( :)2معامالت كرونباخ ألفا الخاصة بمجاالت الدراسة واألداة ككل.
الرقم
1
2
3
4
5

المجال
التفكير االبداعي
التفكير الناقد
التفكير التحليلي
التفكير التأملي
التفكير ما وراء المعرفي
مستوى مهارات التفكير العليا ككل

عدد الفقرات
7
7
7
7
7
35

معامل كرونباخ ألفا
0.77
0.72
0.78
0.78
0.79
0.91

يظهر من الجدول رقم ( )2أن معامالت كرونباخ ألفا لمجاالت مستوى مهارات التفكير العليا
تراوحت بين ( )0.79-0.72وكان أعالها لمجال "التفكير ما وراء المعرفي" ،وأدناها لمجال
"التفكير الناقد" ،وبلغ معامل كرونباخ الفا "لمستوى مهارات التفكير العليا" ككل ( .)0.91وكما
أن جميع معامالت الثبات مرتفعة ومقبولة ألغراض الدراسة ،حيث يعتبر معامل الثبات (كرونباخ
الفا) مقبول إذا زاد عن ()Ayasra, 2011( .)0.60
اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية:
المتغيرات المستقلة
 النوع االجتماعي ولة مستويان :ذكر وأنثى.
 المستوى الدراسي ولة أربعة مستويات :أولى ،ثانية ،ثالثة ،رابعة.
المتغير التابع
يتمث ل في استجابات أفراد عينة الدراسة على مهارات التفكير العليا والدرجة الكلية ألداة
الدراسة.
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عرض النتائج ومناقشتها
السؤال األول :ما درجة توظيف مهارات التفكير العليا في المساقات العملية من وجهه نظر
طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك؟؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات لكل مجال من مجاالت
مستوى مهارات التفكير العليا واالداة "مستوى مهارات التفكير العليا" ككل ،ولكل فقرة من فقرات
كل مجال والمجال ككل ،والجداول رقم  3يوضح ذلك.
جدول ( :)3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت االداة " مستوى مهارات التفكير
العليا " واالداة ككل (ن=.)136
الرقم

المجال

التفكير اإلبداعي
1
التفكير الناقد
2
التفكير التحليلي
3
التفكير التأملي
4
التفكير ما وراء المعرفي
5
مستوى مهارات التفكير العليا ككل

المتوسط
الحسابي
3.90
4.03
3.92
4.03
4.11
4.00

االنحراف
المعياري
0.62
0.58
0.65
0.61
0.62
0.48

الرتبة

الدرجة

5
2
4
2
1
-

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يبين جدول رقم  3أن المتوسطات الحسابية لمجاالت االداة "مستوى مهارات التفكير العليا"
تراوحت بين ( ،)4.11-3.90كان أعالها "المجال الخامس" التفكير ما وراء المعرفي"بمتوسط
حسابي" بلغ ( )4.11وبدرجة مرتفعة ،أما أدناها فكانت للمجال األول "التفكير اإلبداعي" بمتوسط
حسابي ( )3.90وبدرجة مرتفعة ،وبلغ المتوسط الحسابي لالداة "مستوى مهارات التفكير العليا"
ككل ( )4.00وبدرجة مرتفعة.
وفيما يلي عرض المتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات الخاصة بكل مجال
من مجاالت اداة "مستوى مهارات التفكير العليا" ولكل مجال ككل.
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المجال األول :التفكير االبداعي
جدول ( :)4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال "التفكير االبداعي"
والمجال ككل (ن=.)136
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

الفقرة
أفكر بطريقة مختلفة ألداء
التمارين الرياضية.
أدمج حركات قديمة لعمل حركة
جديدة.
أغير نمط تفكيري حسب الموقف
الذي أمر به بسهولة.
أعمل على تطوير مهارات معينة
في بعض األحيان.
أحاول أداء المهارة بأساليب
مختلفة.
أعمل على أداء حركات جديدة
في اثناء مواجهتي لموقف معين
خالل لعبي لرياضة معينة.
أفكر احيانا ً في أداء حركات
جديدة.
التفكير االبداعي ككل

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

الدرجة

4.04

0.91

1

مرتفعة

3.90

0.98

3

مرتفعة

3.99

0.87

2

مرتفعة

3.86

0.87

5

مرتفعة

3.83

1.04

6

مرتفعة

3.79

0.96

7

مرتفعة

3.88

1.03

4

مرتفعة

3.90

0.62

-

مرتفعة

يكشف الجدول رقم  4أن المتوسطات الحسابية لفقرات المجال "التفكير االبداعي" تراوحت
بين ( ،)4.04-3.79وكان أعالها للفقرة رقم ( )1والتي تنص على "أفكر بطريقة مختلفة ألداء
التمارين الرياضية" بمتوسط حسابي ( )4.04وبدرجة مرتفعة ،وبالمرتبة األخيرة جاءت الفقرة
رقم ( )6والتي تنص على "أعمل على أداء حركات جديدة في اثناء مواجهتي لموقف معين خالل
لعبي لرياضة معينة" بمتوسط حسابي ( )3.79وبدرجة مرتفعة ،وبلغ المتوسط الحسابي لمجال
"التفكير االبداعي" ككل ( )3.90وبدرجة مرتفعة.
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المجال الثاني :التفكير الناقد
جدول ( :)5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال "التفكير الناقد" والمجال
ككل (ن=.)136
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

الفقرة
أرجع الى المزيد من المعلومات
ألثبات شيء معين.
لدي القدرة على نقل المهارة
النظرية الى تطبيق عملي.
أستطيع تقييم ادائي في اثناء
الحصة العملية.
احترم اراء زمالئي بعيدا ً عن
التحيز (حكم بموضوعية).
أميز بين أوجه الشبه أو االختالف
بين المهارات في المحاضرة
العملية.
لدي القدرة على إقناع زمالئي
بالمهارة مع الدليل.
أتأمل المهارة التي تعرض قبل
أدائها.
التفكير الناقد ككل

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

الدرجة

4.07

0.96

3

مرتفعة

3.96

0.95

6

مرتفعة

3.99

0.97

5

مرتفعة

4.13

0.88

1

مرتفعة

4.06

0.88

4

مرتفعة

3.90

0.97

7

مرتفعة

4.11

0.97

2

مرتفعة

4.03

0.58

-

مرتفعة

يظهر من الجدول رقم  5أن المتوسطات الحسابية لفقرات مجال "التفكير الناقد" تراوحت
بين ( ،)4.13-3.90كان أعالها للفقرة رقم ( )4والتي تنص على "احترم أراء زمالئي بعيداً عن
التحيز (حكم بموضوعية)" بمتوسط حسابي ( )4.13وبدرجة مرتفعة ،وبالمرتبة األخيرة جاءت
الفقرة رقم ( )6والتي تنص على "لدي القدرة على إقناع زمالئي بالمهارة مع الدليل" بمتوسط
حسابي ( )3.90وبدرجة مرتفعة ،وبلغ المتوسط الحسابي لمجال "التفكير الناقد" ككل ()4.03
وبدرجة مرتفعة.
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المجال الثالث :التفكير التحليلي
جدول ( :)6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال "التفكير التحليلي"
والمجال ككل (ن=.)136
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

الفقرة
أمتلك القدرة على وضع
االستراتيجيات المناسبة للوصول
للحل عند مواجهه مشكلة معينة.
عندما أواجه تمارين صعبة فإني
ابذل جهدا ً أكبر ألدائها.
لدي القدرة على البحث وجمع
المعلومات قبل الشروع بتعلم
تمارين جديدة.
لدي القدرة على تحليل المواقف
للوصول إلى الفهم المناسب.
لدي القدرة على اإللمام
بالموضوع من جميع جوانبه.
أقدر على اختيار االستراتيجية
التي تقود إلى الحل.
القدرة على االستفادة من الخبرات
السابقة في تعلم خبرات جديدة.
التفكير التحليلي ككل

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

الدرجة

4.18

0.87

2

مرتفعة

4.18

0.80

1

مرتفعة

3.74

1.00

7

مرتفعة

3.76

1.04

6

مرتفعة

3.84

1.03

4

مرتفعة

3.84

1.05

4

مرتفعة

3.88

1.11

3

مرتفعة

3.92

0.65

-

مرتفعة

يكشف جدول رقم ( )6أن المتوسطات الحسابية لفقرات المجال "التفكير التحليلي" تراوحت
بين ( ،)4.18-3.74وكان أعالها الفقرة رقم ( )2والتي تنص على "عندما أواجه تمارين صعبة
فإني ابذل جهدا ً أكبر ألدائها" بمتوسط حسابي ( )4.18وبدرجة مرتفعة ،وجاءت بالمرتبة األخيرة
الفقرة رقم ( )3والتي تنص على "لدي القدرة على البحث وجمع المعلومات قبل الشروع بتعلم
تمارين جديدة" بمتوسط حسابي ( )3.74وبدرجة مرتفعة وبلغ المتوسط الحسابي لمجال "التفكير
التحليلي" ككل ( )3.92وبدرجة مرتفعة.
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المجال الرابع :التفكير التأملي
جدول ( :)7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال "القصور في التعلم
االستراتيجي " والمجال ككل (ن=.)136
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

المجال
أقدر على تحديد الخطأ في أداء
تمرين معين.
أضع احتماالت لألخطاء التي
تواجهني في اثناء أداء تمرين
معين.
أجمع المعلومات التي ترشدني
لألداء الصحيح للمهارة.
لدي القدرة على تأمل وجهات
النظر حول مهارة معينة.
أتبع أسلوب حل المشكالت في
تصحيح أدائي.
اتأمل كثيرا بطريقة أدائي
للتمارين الرياضية.
أنشغل بأداء التمارين عندما
تواجهني مشكلة في ادائي.
التفكير التأملي ككل

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

الدرجة

4.32

0.80

1

متوسطة

4.05

0.83

2

مرتفعة

4.05

0.90

2

مرتفعة

3.92

0.96

6

مرتفعة

3.96

1.02

3

مرتفعة

4.05

0.97

2

مرتفعة

3.85

1.02

7

مرتفعة

4.03

0.61

-

مرتفعة

يظهر من الجدول رقم ( )7أن المتوسطات الحسابية لمجال "التفكير التأملي" تراوحت بين
( ،)4.32-3.85كان أعالها للفقرة رقم ( )1والتي تنص على "أقدر على تحديد الخطأ في أداء
تمرين معين" بمتوسط حسابي بلغ ( )4.32وبدرجة مرتفعة ،وجاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة رقم
( )7والتي تنص على "أنشغل بأداء التمارين عندما تواجهني مشكلة في ادائي" بمتوسط حسابي
بلغ ( )3.85وبدرجة متوسطة وبلغ المتوسط الحسابي لمجال "التفكير التأملي" ككل ()4.03
وبدرجة مرتفعة.
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المجال الخامس :التفكير ما وراء المعرفي
جدول ( :)8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال "التفكير ما وراء
المعرفي" والمجال ككل (ن=.)136
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

المجال
أدرك ما أحتاج تعلمه.
أراقب أدائي في أثناء تنفيذ المهارة.
أستطيع تحفيز نفسي على تعلم
المزيد حول المهارة.
أدرك نقاط القوة والضعف في أداء
التمارين.
لدي القدرة على التخطيط قبل البدء
بتعلم مهارة معينة.
أسال نفسي عن درجة إنجازي
لألهداف عند االنتهاء من تعلمي
لتمرين معين.
لدي القدرة على تقييم أدائي بشكل
مناسب.
التفكير ما وراء المعرفي ككل

المتوسط
الحسابي
4.03
4.51

االنحراف
المعياري
0.61
0.79

5
1

4.15

0.84

2

مرتفعة

4.13

0.84

3

مرتفعة

4.07

0.85

4

مرتفعة

3.95

1.01

6

مرتفعة

3.95

1.02

6

مرتفعة

3.99

1.13

-

مرتفعة

الرتبة

الدرجة
مرتفعة
مرتفعة

يتبين من جدول رقم ( )8أن المتوسطات الحسابية لمجال "التفكير ما وراء المعرفي" تراوحت
بين ( ،)4.51-3.95وكان أعالها للفقرة رقم ( )2والتي تنص على "أراقب أدائي في أثناء تنفيذ
المهارة" بمتوسط حسابي بلغ ( )4.51وبدرجة مرتفعة ،وبالمرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم ()6
و( )7والتي تنص على "أسال نفسي عن درجة إنجازي لألهداف عند االنتهاء من تعلمي لتمرين
معين" و"لدي القدرة على تقييم أدائي بشكل مناسب" بمتوسط حسابي بلغ ( )3.95وبدرجة مرتفعة.
وبلغ المتوسط الحسابي لمجال "التفكير ما وراء المعرفي" ككل ( )3.99وبدرجة مرتفعة.
ومن خالل النتائج التي يبينها تحليل السؤال السابق درجة توظيف مهارات التفكير العليا في
المساقات العملية من وجهه نظر طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك ،نجد أن
المتوسطات الحسابية لمجاالت اداة "مستوى مهارات التفكير العليا" تراوحت بين (،)4.11-3.90
وكان أعالها "للمجال الخامس" التفكير ما وراء المعرفي" بمتوسط حسابي بلغ ( )4.11وبدرجة
مرتفعة ،وجاء بالمرتبة األخيرة المجال األول "التفكير اإلبداعي" بمتوسط حسابي ( )3.90وبدرجة
مرتفعة ،وبلغ المتوسط الحسابي لالداة "مستوى مهارات التفكير العليا" ككل ( )4.00وبدرجة
مرتفعة .ويعزي الباحثان ذلك الى أن محاضرات التربية الرياضية العملية تعمل على تنمية مهارات
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التفكير العليا بمكوناتها المختلفة .وذلك ألنها تتميز بالتطبيق العملي فهي ال تعتمد فقط على الشرح
وتلقين المعلومات المطروحة في الجانب النظري للمواد العملية فقط ،وعند االنتقال إلى الجانب
العملي يوظف الطالب في عمليات التفكير أكثر من مهارة من مهارات التفكير العليا ،ويبحث عن
الطرق التي سيقوم من خاللها بتطبيق ما اكتسبه من معرفة نظرية بطريقة صحيحة وذات فاعلية
كبيرة ،حيث يبحث عن أفضل أداء وفاعلية ،وبالتالي فأنه يستخدم ويوظف مجموعة متنوعة من
مهارات التفكير العليا ليحصل على أفضل أداء تطبيقي تنفيذي مهاري لما أكتسبه من معرفة نظرية.
وتتشابه هذه النتائج نوع ما مع نتائج دراسة  ،)2015( Al- Shadifat ،)2005( QutaitوAl-
.)2013( Al-Tarawneh ،)2014( Zoubi
السؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى مهارات التفكير العليا تعزى
لمتغير جنس الطلبة؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى
مهارات التفكير العليا والتي تعزى لمتغير الجنس ،كما تم تطبيق ( Independent-Samples T
 )Testللكشف عن الفروق في مستوى مهارات التفكير العليا والتي تعزى لمتغير الجنس ،والجدول
رقم ( )9يوضح ذلك:
جدول ( :)9نتائج ( )T. Testللكشف عن الفروق في مستوى مهارات التفكير العليا تعزى لمتغير
الجنس
المتغير الفئة
الجنس

العدد

ذكر 103.00
أنثى 33.00

المتوسط
الحسابي
3.97
4.08

االنحراف
المعياري
0.486
0.454

قيمة
""t

الداللة
اإلحصائية

-1.182

0.239

ويبين جدول ( )9عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05≤αفي
مستوى مهارات التفكير العليا تعزى لمتغير الجنس ،حيث لم تصل قيم ( )tإلى مستوى الداللة
اإلحصائية (.)0.05
وقد دلت نتائج تحليل السؤال عن عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
) (α≤0.05في مستوى مهارات التفكير العليا تعزى لمتغير الجنس .وهنا يعزو الباحثان ذلك إلى
أن الطلبة عندما يوظفون أنواع ومهارات التفكير العليا عند تنفيذ مهارة أو أداء أو تطبيق تدريب
عملي معين فهم بحاجة إلى استخدام مهارات التفكير العليا للوصول إلى أفضل أداء وفعالية بغض
النظر عن جنس الطالب .فتطبيق إي عمل أو تدريب في المساقات العملية فانه يحتاج توظيف
ألنواع ومهارات التفكير العليا معينة يطبقها كال الجنسين بغض النظر عن المرحلة الدراسية أو
الجنس .علما أن هذه النتائج جاءت نوعا ً ما بعكس ما ظهر في دراسة )2015( Al- Shadifat
حيث أظهرت النتائج وجود فروق ذات دالله إحصائية لصالح اإلناث ،وعزى الباحث ذلك
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لالختالفات الفسيولوجية لإلناث الناتجة عن بعض العوامل االجتماعية والثقافية والنفسية
والفسيولوجية.
السؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى مهارات التفكير العليا تعزى
لمتغير المستوى الدراسي؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى
مهارات التفكير العليا تبعا ً لمتغير المستوى الدراسي ،كما تم تطبيق تحليل التباين االحادي ( One
 )Way Anovaللكشف عن الفروق في مستوى مهارات التفكير العليا تبعا ً لمتغير المستوى
الدراسي ،الجدول رقم ( )10يوضح ذلك:
جدول ( :)10نتائج تحليل التباين ( )ANOVAللكشف عن الفروق في مستوى مهارات التفكير
العليا تبعا ً لمتغير المستوى الدراسي.
المتغير
المستوى
الدراسي

الفئة

العدد

اولى
الثانية
الثالثة
الرابعة

4
21
48
63

المتوسطات
الحسابية
4.09
4.09
4.01
3.95

انحرافات
المعيارية
0.68
0.41
0.42
0.53

قيمة
()f
0.515

الداللة
اإلحصائية
0.673

يكشف جدول رقم ( )10عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )0.05في مستوى مهارات التفكير العليا تبعا ً لمتغير المستوى الدراسي ،حيث لم تصل قيم ()f
إلى مستوى الداللة اإلحصائية (.)0.05
وقد دلت نتائج التحليل الى عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )α≤0.05في مستوى مهارات التفكير العليا تبعا ً لمتغير المستوى الدراسي .ويعزي الباحثان ذلك
إلى أن استخدام وتوظيف مهارات التفكير العليا من قبل الطلبة يتم بشكل ال ارادي وغير مقصور
على جانب أو نوع ما في المحاضرات العملية ،فعند أداء مهارة وتطبيقها فان الطلبة يوظفون
ويستخدمون أنواع مختلفة من مهارات التفكير العليا بما يحقق لديهم النجاح والتطبيق الصحيح لما
تم تعلمة سابقا ً في المحاضرات النظرية بل يسعى الطلبة إلى التنافس فيما بينهم للوصول إلى أعلى
درجات االتقان والفاعلية .وبالتالي ال نجد إي تأثير للمستوى الدراسي على درجة استخدام وتوظيف
الطلبة لمهارات التفكير العليا في المناهج العملية ،وهذا يتوافق مع دراسة )2015( Al- Shadifat
والتي بين من خاللها أن استخدام استراتيجية حل المشكالت ال يختلف باختالف المستوى الدراسي،
فعند أداء هذه االستراتيجية فأن الطلبة تتبع مجموعه من الخطوات المتشابهة بغض النظر عن
المرحلة الدراسية.
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االستنتاجات
في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها يستنتج الباحثان اآلتي:
 .1أن مناهج المساقات العملية في كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك توظف مهارات
التفكير العليا من وجهة نظر الطلبة
 .2تساهم المساقات العملية في إكساب طلبة تخصص التربية الرياضية في جامعة اليرموك
بمهارات التفكير العليا.
 .3جاءت مهارات التفكير ما وراء المعرفة في الترتيب األول من حيث توظيفها في منهاج
المساقات العملية.
 .4ال اختالف بين وجهة نظر كل من الطلبة الذكور والطالبات اإلناث والمستوى الدراسي للطلبة
في مدى توظيف مهارات التفكير العليا في المساقات العملية للتربية الرياضية.
التوصيات
في ضوء أهداف الدراسة ونتائجها يوصي الباحثان بالتوصيات اآلتية:
 .1استخدام األنشطة الرياضية العملية لتنمية مهارات التفكير المختلفة.
 .2تنفيذ مجموعة من الدراسات للمقارنة بين مناهج الكليات العلمية والكليات اإلنسانية لتحديد
درجة توظيفها لمهارات التفكير العليا بين دفتيها.
 .3اجراء دراسات مشابهة حول مهارات التفكير العليا من خالل توظيف مجموعة مختلفة من
المتغيرات.
 .4التركيز على المناهج والبرامج العملية التطبيقية لما لها من دور كبير في توظيف واستخدام
مهارات التفكير العليا عند الطلبة.
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