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تاريخ استالم البحث 5102/01/52:
ملخص البحث :
يهدددا الث ددى الددف معر ددة ا ددر ذجددتعل منتددومي ذعلعت د ذعلتد د التف عددر
الناقدددد لةلثدددة قسدددل الرياادددعاي ددد يامعدددة ديدددالف وذ ونددد الععندددة مدددن لثدددة قسدددل
الريااعاي يامعة ديالف من الترحلة االولف للعام  6102-6102واعد الثاحثان
اختثدددال التف عدددر الناقدددد والث دددة مجددداالي و ددد اال دددت راء ,واال دددتنثا  ,ومعر دددة
اال تراادداي و ثددى علددف ععنددة ا ددتة ععة وويددد معام د الثثدداي )18.0وقسددت
الععنددة الددف مجتددوعتعن التجريثعددة التدد ذدددلت الا ددتعتال ذجددتعل منتددوم ذعلعتدد
ذعلت والضاالةة الت ذدلت الالةري ة االعتعادية.
يتثددعن مددن نتدداحث الث ددى ان نددا رقددا داال حجدداحعا الددعن متو ددة دليدداي
التجتوعة الضداالةة والتجتوعدة التجريثعدة د اختثدال التف عدر الناقدد ال لد و د كد
مجال من مجاالذه ,ويعزا داا الفدرا الدف الثرندامث التعلعتد ام اخضدع التجتوعدة
التجريثعة الف ذدليب مثاشر او غعر مثاشدر د مجداالي التف عدر متدا اد الدف ذفوقهدا
اا االختث ال حعن لل ذتح الفرصدة ال دراد التجتوعدة الضداالةة ال ضدول لتثد
اا الثرنامث .ويعز ذفوا التجتوعة التجريثعدة التد ذعلتد و دى التجدتعل التعلعتد
التعلتدد علددف التجتوعددة الضدداالةة والتدد ذعلتدد الةري ددة الت ااددر  ,دد اختثددال
التف عر الناقد ال لد و د كد مجدال مدن مجاالذده ,الدف ذن دعل الت تدو و دا لشنةدةة
التعلعتعددة التد صددتت الاالعتتدداد علددف الت ةددعت الدددقعى د ذن ددعل الت تددو وادال ,
و اوء النتاحث الت ذوص العها اا الث ى ي ترح الثاحثان ما يل :
اعةدداء ذعلددعل التف عددر الناقددد اال تعددة التد ذنا ددب دداا النددول مددن التف عددر ل د
يجثح الت دول لثتنا د يتعد التسدتوياي التف عدر الجد عح وذتععدز اشدعاء االحددا
الالتف عر الالتعةعاي ذف عراً منا ثاً.
وكالك ان يعت ال احتون علف التنا ث الدلا عة علف ذةثعى اال دداا ال اصدة التنتعدة
التف عددر واالراا ددا علددف الق الواقد ولددعت ددت كتاالتهددا اددتن ا ددداا التنهددا دون
ذفععلها واقععا خاصة ما يتعلى منها منا ث الريااعاي وكتثها.
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The impact of typical educational-learning in critical
thinking for students of Mathematics In Diyala University
Dr. Jasim Mohammad Ali
Dr. Hashim Mohammed Hamza
ABSTRACT
The research aims to know the effect of typical educationallearning in critical thinking for students of mathematics
department at University of Diyala. the sample formed of
students from the Department of Mathematics at the University
of Diyala of the first stage, for the academic year 2015-2016 ,
the researchers prepaid the critical thinking test in three areas,
namely, induction and Eduction, Knowledge of assumptions
,Applied on a prospective sample , Found reliability coefficient
(0.89)
, the sample was divided into two groups the
experimental that is taught by using instructional design model
of learning and the control that is taught in the usual way.
It is cleared from the results of research that the there is a
difference statistically significant between the average of scores
of the control group and experimental group in the total thinking
critic test . In each of its fields, and this difference attributed to
the training program , the experimental group was subjected to
direct or indirect training in the fields of thinking which led to
the supremacy in this test, while members of the control group
did not have the opportunity to undergo such a program. The
excellence of experimental group (that is learned in accordance
with the learning instructional design the control group, which is
taught by the way of lecture, in the total thinking critic test In
each of its fields) attributed to organize content according to
educational activities which are designed based on careful
planning to organize content and management, and in the light
of the results reached by the authors of this research proposes
the following:
1-Give teach critical thinking importance that fit this type of
thinking so that our students can think at all levels the right
thinking and distinguish things events by appropriate data
thinking.
-79-

مجلة الفتح ....................................................العدد الثامن والستون .كانون االول لسنة 6102
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq

2-The organizers of the curriculum is working as well as on the
application for the development goals of thinking and bring it on
the ground and not just written in the goals of the curriculum
without special regard to the curricula in mathematics and
activated by realistic.
المبحث االول
مشكلة البحث وأهميته
 -0مقدمة
ذعددد الريااددعاي احددد التددواد الدلا ددعة التهتددة التدد ذعتتددد علعهددا اكثددر العلددوم
االخددر  ,كتددا يعتتددد علعهددا الت دددم االنسددان الرمتدده .وعلددف الددرغل مددن ددا اال تعددة
للريااعاي واال تتام التتزايد الها ي حظ كثر الة و من ذعلتها وقجول الةلثة د
هتها وذعلتها وذةثع ها علف الن و الاي يجب ان ذ ون.
ذعد مسؤولعة التؤ ساي التعلعتعة اعداد اال راد ال دادلين علدف التف عدر واالالددال
مسؤولعة كثعر  .ام ي علف عاذى ا التؤ ساي ذا ع اال راد لع وندوا ال دى قدادلين
علددف االالدددال واالكتةدداا ولددعت ددت ذ ددرال مددا يعتلدده او عتلدده االخرون .االددرا عل
 )00.2,كتا ي علف عاذى ا التؤ ساي ايضا ذة ع الع االنسدان ل د يجدثح
قادلا علف الن دد والت دى مدن صد ة االشدعاء ل د ال ي ثد االشدعاء التد ذ ددم لده علدف
ع ذها .و اا يةعر الواوح الدف ا تعدة الترالعدة وا تعدة التدل دة والجامعدة د اعدداد
االيعدال ال ددادل علددف التف عدر والث ددى د الجديدد لددعت علددف مسدتو الت لعددد الد علددف
دتو االالدددال واالالت ددال الشددعاء يديددد ذتسدل الاالصددالة وال دا ددة .واما كنددا نعددع د
عددالل ددري التوعددر والتةددول د مجدداالي العلددوم والت نولويعددا د م تل د قةاعدداي
ال عددا ددان ملددك يل د اعثدداء يتددة علددف دول التدل ددة والجامعددة وك د التؤ سدداي
اعداد ؤالء اال راد الت عد والتعامد مد التوعدر الال تدة والنجداح.
التعلعتعة
مع احع والتتال.)0001 ,
و ظ التوعر الت نولوي الاي يةهد اا العجر لل يعدد ال جدول علدف معلومدة
م تجرا علف ئة مععنة ال اصثح متناول الجتعد  ,لداا كدان ال الدد مدن ذويعده ا دراد
اا التجتت االتدءا من التدل ة حتف الجامعة ومدا العدد ا للتعامد مد دا التعلومداي
وح د التةدد ي الةري ددة ذددنل عددن قدددل علددف التف عددر التثدددل ال دد ا ,ولتددا كاندد
ظ االنفجال التعر د وال يت دن م ح تهدا وا دتععاالها د ظد
التعلوماي ال ثعر
ن ددل التعلددعل ال العددة ,يروان )0000,وال ددعتا ان اال ددلوا الةدداح د التدددليت ددو
اال لوا الت لعدي الاي يركز علف ال فظ والتل عن الهدا ايتعاا االمت انداي التدل دعة
النجاح ,اصدثح النتدو الف دري وال ددلاي الع لعدة العلعدا ومهدالاي التف عدر مدن اال دداا
التهتة والضرولية للتعلدعل التدل د والجدامع خاصدة وان لثدة الجامعدة دل الداين
ع ومون علف ذرالعة النا وذعلعتهل التست ث  .ال ال )0000,
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 -5مشكلة البحث
لتا كان ال دل علف التف عر الناقد يزءا ال يتجزا مدن ال ددل علدف التف عدر الجدول
عامة ,ولتا كان ا ال دل مهتة عتلعاي التدليت ومهالاذه ,الذا الثاحثدان ان
يتثعن قدل لثة قسل الريااعاي علف التف عر الناقد,وذثعن من خد ل نتداحث الةلثدة د
اختثددال التف عددر الناقددد ال ثلد  :ذدددن ددا ال دددل لددديهل ,ولتددا كاند مددن ا ددل ال دددلاي’
شددوا)00.0,عتددد الثاحثددان الددف الندداء الرنددامث ذعلعتد لهددؤالء الةلثددة لتنتعددة قدددلذهل
علف مث اا النول من التف عر وعلف التف عر الجدول عامدة .وملدك لضدرول امدت
الةلثة مث ا ال دل وال عتا انهدل عجدث ون معلتدعن مسدت ث و دع ومون التددليب
لثتهل وذدليسهل من اي التف عر ومن اي ذنتعة مهالاي ذف عر علعا .ولتا كان لثدة
التدددالت ال يت ددن ذنتعددة التف عددر لددديهل اال اما كددانوا التعلومدداذهل قددادلين علددف ملددك
اص  .ولتا كان ذنتعة التف عر لدد لثتندا د التراحد الدلا دعة ادرول وذوصدعة
من ذوصعاي كثعر من التؤذتراي التهتتة الالتنا ث والالةلثة ,كان ال الد من ذنتعدة دا
ال دلاي لد معلتعهل اص الن اقد الة ء ال يعةعه .ال زام)000.,
 -3فرضيات البحث
 -0ال يويد را مو داللة احجاحعة عند مستو داللة = )1,12العن متو دة
دلياي التجتوعة الضاالةة والتجتوعدة التجريثعدة د االختثدال الناقدد الثعددي ال لد
و ك من مجاالذه؟
 -6ال يويد را مو داللة احجاحعة عند مستو داللة = )1,12العن متو دة
دليدداي التجتوعددة التجريثعددة د االختثددالين ال ثل د والثعدددي و د ك د مجددال مددن
مجاالذهتا؟
 -3ال يويد را مو داللدة احجداحعة عندد مسدتو داللدة = )1,12الدعن متو دة
دلياي التجتوعة الضاالةة االختثالين ال ثل والثعدي و ك من مجاالذهتا؟
 -4اهمية البحث
ذنثد ا تعدة داا الث دى مدن انهدا ذ ةد عدن مسدتو التف عدر الناقدد لدد لثدة قسدل
الريااددعاي والدداين عجددث ون مدل ددعن لتدداد الريااددعاي مسددت ث وذ ديددد يوانددب
ا ال دل للعت علف ذعزيز يوانب ال و وم اولدة ذنتعدة يواندب
ال و والضع
الضع لعت ر ؤالء الةلثة ولدديهل قددل ذف عدر يت دن ن د ا ر دا لةلثدتهل مسدت ث .
كتا ذاذ ا تعدة داا الث دى مدن النداء الثرندامث التعلعتد للتف عدر والعدان ا در د قددل
الةلثة علف التف عر الناقد وال عتا ان التجاالي الدوالد د مجداالي يةدع ا دتعتالها
وذةثع هددا د الريااددعاي التدل ددعة االمددر الدداي يسددتويب ذدددليب مدل د التسددت ث
علف كعفعة التعام معها ومعالجتها ا ناء التدليت مست ث  .شوا)00.0,
كتا يت ن لل احتعن علف الرامث اعداد التدل دعن او ال داحتعن علدف ذددليب التدل دعن
ا ندداء ال دمددة اال دداد مددن مث د دداا الثرنددامث لتت ددعن مددن ي ددوم علددف ذعلددعل الةلثددة مددن
ة.
ا ال دلاي لن لها لهل ال
امت
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 -2حدود البحث
ي تجر اا الث ى علف:
ععنة من لثة قسل الرياادعاي د يامعدة ديدالف مدن الترحلدة ا ولدف  -للعدام
.0
6102-6102
 .6اختثدال التف عدر الناقدد والث دة مجدداالي و د اال دت راء ,واال دتنثا  ,ومعر ددة
اال تراااي.
 -2مصطلحات البحث
لثة قسل الريااعاي :ل الةلثة من الترحلة ا ولدف د يامعدة ديدالف والتلت دعن
الجامعة لنع دلية الث الوليوت ذ جص الريااعاي.
التصميم التعليمي التعلمي

عر ه يود  )Good, 1973الانه مجتوعة من النةا اي التن تة والت ةةدة ذهددا
الف ذةدوير معدالا التتددلالعن واذجا داذهل وذسداعد ل علدف ذ دديى معلومداذهل ول د
كفاءاذهل وح مة ذهل وذ سعن اداحهل.
كتا يعر ه يويت ووي الانه خةة يت ن ا دتعتالها لت دوين مندا ث او لت ةدعت التدواد
االواال التعلعتعة.
التعلعتعة وذجتعتها وذويعه عتلعة التعلل غر ة الج
ويعر دده الثاحثددان ايراحعددا الاندده مجتوعددة مددن االيددراءاي والتتال دداي والنةددا اي
ذساعد الةلثة علف امت مجاالي التف عر الناقد .
التفكير الناقد

ذعدددي ذعريفداي التف عدر الناقددد ,ول دد ذثندف الثاحثدان ذعريد وا سدون ويلعسدر الدداي
يعرا التف عر الناقد الانه الت اولة التستتر الختثال ال احى وااللاء ادوء االدلدة
الت ذسند ا ويتضتن مجاالي اال ت راء ,واال تنثا  ,ومعر ة اال تراااي .
االستقراء Inductive

عتلعة الوصول الف اح ام عامة او نتاحث اعتتادا علف حداالي خاصدة او يزيئداي مدن
حالة عامة
االستنباط Deductive

عتلعة الوصول الف نتعجة خاصة مدن مثددا معلدوم او مفدروق ,او دو عتلعدة اشدت اا
ح احى من قواعد عامة.
معرفة االفتراضات Recognition Of Assumption

عتلعة رية ي وم الفرد الوا ةتها الالتعرا الدف اال ترااداي او التسدلتاي التتضدتنة
قضايا معةا .
ويعددرا الثاحثددان التف عددر الناقددد ايراحعددا الاندده قعددات اداء لثددة قسددل الريااددعاي د
االختثال التعد معثرا عنه الالدلياي عن الت وناي الفرععة لتجاالي التف عر الناقد.
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المبحث الثاني
اطار نظري ودراسات سابقة
اوالً :اطار نظري:
اما كان دا الترالعة والتعلعل معداد ا متفوقعن علتعا دان ملدك ال ي دون اال مدن
خ ل ذ وين مهالاي ذف عر لديهل ذت نهل من هل ما لديهل من معالا وا دتعتالها مدن
خ د ل ذت عددنهل مددن ا ددالعب التف عددر الانواعهددا الت تلفددة ,واما مددا ذ ج د لددد الةالددب
اان االمران انه لن يتفوا سب ال يستةع ان يويه نفسه ذويعها مسدت د كد
العتلعاي التعلعتعة الت ذ تا الف ذف عر .ال رم  ,0001ص)33
والتا ان التف عر الناقد و احد انوال التف عر ان ذنتعة قدل التف عر الناقد لد الةلثة
ذددؤدي الددف هددل اعتددى للت تددو التعر د الدداي يتعلتوندده ,ملددك ان الددتعلل د ا ا دده
عتلعة ذف عر وان ذوظع التف عر الدتعلل ي دول عتلعدة اكتسداا التعر دة مدن عتلعدة
خاملة الف نةا ع ل يفض الف اذ ان ا ض للت تو التعر والف لالدت عناصدر
العضها الثعض.
كتا انه يت ن الةلثة من موايهة متةلثاي التسدت ث التد لدن ذ دون د اكتسداا كدل
اكثددر مددن ال دداحى والتعددالا التد يجددب ذعلعتهددا وذعلتهددا ال د د اكتسدداا اال ددالعب
التنة عة والع لعة واالالداععة ا تنتا اال ال وذفسعر ا .كتا ان ذنتعة التف عر الناقدد
ذؤدي الدالفرد الدف اال دت ل د ذف عدر وذ درل مدن التثععدة والتت دول الضدعى حدول
الدااي ل نةد ا الدف مجداالي او د مدن خد ل ذةدجع لوح التسداحل والث دى وعدددم
قثول مي معلومة دون ذ ر واكتةاا .الو ر وال تولي  ,000.ص)006
من خ ل ما ذ دم نر ان نا حاية ارولية وما ة لتدليب الةلثة علف التف عدر
الجدول عامدة والتف عدر الناقدد الويده ال جدوص ,ل د يدتت ن الةلثدة مدن التعامد مد
التعلوماي الجول منة عة ول ذت ول ع ولهل الف حالة كلها نةا ذعتد علدف لالدت
عناصر ا التعلوماي ,ول يسدتةع الةلثدة التعداي مد العجدر والتعامد مد كدل
التعلومداي الهاحد  ,وامكداء لوح التسداحل عندد ل ,االمدر الداي ال يتداذف اال مدن خد ل
التران والتدليب علف ا العب التف عر عامة والتف عر الناقد خاصة ,ومن نا يداء داا
الث ى لتدليب معلت الةلثة علف دا اال دالعب ل د ذت دون لدديهل التعر دة وال ثدر
عها لتت عن لثتهل مست ث منها.
وي جد الالتف عر الناقد ملك النول من التف عر الاي يتنداول مدا يجدب اعت داد او عتلده
موق او حاد ما ,ويتسدل السدتتعن ا ا دعتعن االولدف انده ذف عدر ع لد التعندف انده
يؤد الف ا تنتاياي وقرالاي دلعتة مثدرل او مؤيدد الةري دة م ثولدة ,والثانعدة الانده
ذف عر متأم ي هر عه وع ذدام ل ةدواي التف عدر التد ذوصد الهدا الدف اال دتنتاياي
وال رالاي .وذتةلب ال رالاي حول ما يجب اعت اد او عتلده ندوععن مدن ال دل علدف
االق  ,يرذثت االول ال ثول اال دت التد ي دوم علعهدا ملدك االعت داد ,العنتدا يتعلدى الثدان
الاال تدالل من اال ت الت ثولة الف االعت اد الاي يجب االخا اله ,و داان النوعدان مدن
ال ل يو ران ا ا ا لت ديد التهالاي وال دلاي الت ذة التف عر الناقد.
ويعر دده وا سددون ويلعسددر  )Watson & Glasserالاندده الت اولددة التسددتتر
الختثددال ال دداحى وااللاء د اددوء االدلددة الت د ذسددند ا الدددال مددن ال فددز الددف النتدداحث
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ويتضددتن عدددد مجددداالي منهدددا معر ددة اال ترااددداي او التسدددلتاي ,التفسدددعر ,ذ دددويل
ال جث ,اال تنثا  ,اال ت راء )Watson & Glasser
ان مع ل الن رياي العلتعة مثنعدة علدف ا دات الرياادعاي والتد مدن خ لهدا يت دن
ا ددتنتا ع قدداي د العلددوم الت تلفددة ,لدداا ذعددد الريااددعاي مددن التواددوعاي التهتددة
والت من خ لها نستةع السعةر علف ا الندا حدول ح داحى م تلفدة الن الرياادعاي
ذعتدد علددف ذواددعح كثعددر مددن ال ددوا ر الوامضددة .ك يددن – مددوليت ,00.1ص
)041-042
لاا د اصثح الف ر الرياا من مسدتلزماي العجدر ال اادر وغددي الرياادعاي
من الت وناي اال ا عة للث ا دة التد ال يت دن اال دتوناء عنهدا د يتعد معدادين ال عدا
االرا عل  ,00.2ص )40ملك الن الريااعاي لعس مجرد عتلعاي لوذعنعة منفجدلة
لثنة م تة ذتج الثعضها العضا اذجاال و ع ا ,م ونة النهايدة
او مهالاي ,ال
احد الستاي الف ريدة للرياادعاي ,ولدو ذدوا ر
النعانا مت ام  ,ان الثنف الريااعة
التنها الت حل والتدلت ال د ء التددلا د مجدال التهدالاي التدليسدعة ن دو ددا
ذنتعة مهالاي التف عر العلعا ال تةال الةلثة ان يتعلتوا مهالاي التف عدر ذعلتدا ا ضد ,
واما اول التدالت واولف الترالون داا االمدر مدا يسدت ى مدن عنايدة وال دى ومتاالعدة
الصددث التدل ددة والجامعددة والتؤ سدداي التعلعتعددة مراكددز ل ددد للتجتتدد التددوالد
الةرية قادل علف متال ة التف عر الناقد واالالداع وغعر دا مدن اشد ال التف عدر ذعتد
علددف ذعزيددز قدددلاي النةددال د مجدداالي صددن ال ددرال وح د التة د ي .العددزاوي,
 ,6116ص.)636-2
والع قة العن الريااعاي والتف عر الناقد ع قة و ع دة الن الرياادعاي ذتدعح رصدة
لاحعة ومتتداا لتتال دة التف عدر اال دتنتاي الداي دو يدزء مدن التف عدر الناقدد ,تدن
خ ل الريااعاي يت ن ان يتعلل الةلثة صوغ اال دتنتاياي التد ذترذدب منة عدا علدف
م دماي معلومدة وان يف در ذف عدرا دلعتا انة قدا مدن م ددماي ال يعت دد الجد تها ,كتدا
ذتعح دلا دة الرياادعاي خد ل ذركعز دا علدف حد التسدالة الرياادعة الفرصدة لتنتعدة
قددلاي التف عدر الناقدد ام يدتعلل الةلثدة ذتععدز التعلومداي واقتدراح الدداح حلدول وال ددل
علددف ال د مددن حعددى صد ته ,كتددا يفعددد التف عددر الناقددد د ذعلددل التفددا عل والتعتعتدداي
والتهالاي الريااعة الت ذعد ا ا عة ذعلدل الرياادعاي .عنداال  ,0000 ,ص-2
.)1
نر متا ذ دم ان الع قدة و ع دة الدعن الرياادعاي والتف عدر الناقدد ,ويت دن ان يجدثح
الةلثة قادلين علف التف عر من خ ل الريااعاي ,عن ريى متال ة اا التف عر مدن
خ ل اال تنتاياي او ح التساح او حد التسداح التد ذت عهدا لهدل الرياادعاي ,كد
ملددك مر ددون ال دددل معلت د الةلثددة علددف ال عددام الهدداا التويعدده ن ددو مهددالاي التف عددر
ومجدداالي التف عددر الناقددد ,وي تددا ملددك الددف ذدددليب ددؤالء االتدل ددعن علددف مثد ددا
التجاالي ,و اا ما ععت الث ى ال ال علف ذلثعته لد معلت التست ث .
ولتددا كددان التف عددر الناقددد ما ا تعددة ال ددى الترالددون الةراحددى والو دداح الت د ذنت د
راحى لتعلل التف عر الناقد :
التف عر الناقد عند الةلثة وياكر انعت
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 .0الطريقة العامة General Approach
وي جددد الهددا الةري ددة التد ذ دداول ذعلددعل مهددالاي التف عددر الناقددد واذجا اذدده ذعلعتددا
مست عن ذ ديل الت تو التعر للتواد الدلا دعة ,وذ دون االمثلدة الت دمدة د دا
الةري ددة عدداد امثلددة لتة د ي ايتتاععددة او عا ددعة او ا تتامدداي خاصددة الالةلثددة ام
يتعلتون التف عر الناقد من خ ل مساقاي دلا عة خاصة او من خد ل وحدداي ذعلعتعدة
مععنة.
 .5طريقة التعليم خالل المحتوى content Approach
وذ ون من خ ل:
ذعلعل الةلثة كعفعة التف عر ذف عرا ناقدا التواوعاي الت ذةتت علف التاد
م-
الدلا دعة مد التركعددز ذركعدزا صد ع ا علددف التثدادم العامددة التد ذ دوم علعهددا قدددلاي
التف عر الناقد واذجا اذه ذعلل عناصر الت تو الت تلفة للتاد الدلا عة.
ا -انوتات الةلثة علف ن و متعتى د التوادول انوتا دا يةدج التف عدر ,اال ان
التثددادم العامددة للتف عددر الناقددد ال ذعةددف لهددل الةد صددريح ,التعنددف ان التدددلت يددو ر
لتعلل عناصدر الت تدو التعلعتد الت تلفدة للتداد الدلا دعة يدوا يتسدل الدالتف عر عامدة
والتف عر الناقد خاصة دون ان يلف انتثدا هل الدف التثدادم والتعدايعر التد ذتعدز اندوال
التعلعل.
التف عر الساحد
 .3الطريقة المختلطة Mixed Approach
ذجت ا الةري ة العن الةري دة العامدة واحدد ري تد الدتعلل خد ل الت تدو اندعت
والددعن مددالاانو  )Marzanoالتدداكول دد مع احعدد والتتددال  )0001,0001الاندده
يت ن ذ سعل التدليت الي ذنتعة الف ر الف مجتوعتعن:
المجموعة التجريبية
ويت ن اال تتام الها التجتوعة لتددليت التف عدر ذدليسدا مثاشدرا مدن خد ل الت درل
الدلا  ,وي ون التدليت من خ ل ا تراذعجعة ذدليت ماي ختت مراح :
 .0ي دم االتدلت اال دتراذعجعة ,و عهدا وصد وعدرق ال ةدواي اال دتراذعجعة,
متف وكع ذستعت .
 .6يثدا التتعلتون التجريب اال تراذعجعة من خ ل م تو دلا مععن ومدألوا
ي دمدده لهددل التدددلت ويتددعح لهددل الفرصددة التل ددعص اال ددتراذعجعة دون ذةددوي علددعهل
الت تو يديد.
 .3ي وم التتعلل الالتف عر التتان حدول مدا يددول الرا ده ام يت دن ذ عدى ملدك العتد
ذعاون التجتوعاي صوعر .
 .4ي وم التتعلل العت ذعدي ي اال تراذعجعة نتعجة التناقةة واآللاء.
 .2يسددتةع التددتعلل ان ي ددول ويعدددل ال ةددة ويف ددر العتددى م در اخددر ويواددح
كعفعة اال تعتال.
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المجموعة الضابطة
و دد ذدددلت التف عددر الةري ددة غعددر مثاشددر مددن خدد ل مهددالاي مرذثةددة العتلعددة
التدليت .و ذتث اال لوا ال ديى ذدليت التف عر ,وير مؤيدو دا الةري دة
ان عتلعددة التف عددر ال ذ ددد الةد منفجد عددن الثعئددة التعلعتعددة الت عةددة اله دا ,ويثددعن
انجال ا الةري ة دول التدلت ا ناء التدليت من حعى ذواعح ا تعة التركعز عندد
التتعلتعن واالنتثدا عندد ذعلتهدل مفهومدا مععندا او موايهدة موقد او مةد لة مدا .وي ددم
التدلت التفهوم او الف ر ويواح ع قة ملك الالتعلوماي الساال ة ويعت علف ذنةعت
ماكددر التتعلتددعن الا دتدعاء ددا التعلومدداي السدداال ة وا ددتعتالها د معالجددة التوق د
ال ال الجديد .ومن خ ل ملك يددل التتعلتدون الع قدة الدعن الف در الجديدد وال ثدر
السدداال ة ,وملددك الا ددتعتال اال ددلوا اال ددت راح او اال ددتنثا  .مع احع د والتتددال,
 ,0001ص.)020
ثانيا :دراسات سابقة
من خ ل ا تعراق الدلا اي الساال ة ي حظ انها العند ا در العدض اال دتراذعجعاي
التدليسعة التف عر الناقد ,ام ذ ةد عدن ا در دا اال دتراذعجعاي د التف عدر الناقدد
ك د او د مجددال مددن مجاالذدده دون التدددليب علددف دداا النددول مددن التف عددر الجددول
مثاشر كدلا ة ال عس  )6116وال زام  ,)000.ولل نجد اال دلا ة لوكع التد
ذضددتن ذدددليب الةلثددة علددف مهددالاي التف عددر الناقددد مددن خد ل دلوت د ال سدداا.
ويهتل اا الث ى التدليت لثدة قسدل الرياادعاي علدف مهدالاي التف عدر الناقدد ذددليثا
مثاشددرا مددن خد ل دداا الثرنددامث الدداي خججد يلسدداذه للتعريد الددالتف عر والتف عددر
الناقدددد والتددددليب علدددف مهدددالاي التف عدددر الناقدددد اال دددت راء ,واال دددتنثا  ,ومعر دددة
اال ترااي) النهدا ماي ا دتعتال كثعدر د كتدب لياادعاي الترحلدة اال ا دعة والتد
ععت ؤالء الةلثة علف ذدليسها مست ث  .كتا الجدول )0

جدول ( )0
الدراسات السابقة
اسم الباحثاناا

لوكيت

الخزام

القيسي
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والسنة والبلد
هدف الدراسة

نوع المنه

0991
0990
االرد
امريكا
معرفااة الفاارق بااي اثااااااااااار هااااااااااا
اداء مجمااااااااوعتي الطرائاااااا فااااااي
م الطلباة احادهما تنميااااة التفكياااار
تلقاااات تعليمااااا فااااي الناقد لدى طلباة
الصااال العاشااار
الحاساااااا حساااااا
نظام العد متضامنة في الرياضيات
مهاااااارات التفكيااااار
الناقد
تجريبي
تجريبي

المرحلاااااااااااااااااة التعليم الثانوي
الدراساااااااااااااااية الرياضيات
والماااااااااااااااااااادة
التعليمية
21
حجاااام وجاااان
ذكور واناث
العينة
المتغيااااااااااااااااااار طريقة التدري
المستقط
المتغير التابع التحصيط
اختبااااااار التفكيااااااار
أداة البحث
الناقد
الوساااااااااااااااااائط اسااااتعمال برنااااام
SPSSفاي تحلياط
اإلحصائية
النتائ
النتااااائ التااااي فروقاااااااااااا دالاااااااااااة
توصااااااط لهااااااا احصااائيا بااي اداء
المجمااااااااااااااااوعتي
الباحثا
باختباااار (كورناااال)
للتفكياااااااار الناقااااااااد
لصااالا المجموعااة
التجريبية

التعليم الثانوي
الرياضيات

5110

5115
العراق
اثااااااااار برناااااااااام
تدريسي لمدرسي
الرياضاااايات فااااي
اسااااااااااااتراتيجيات
طرح االساللة فاي
مهاااارات التفكيااار
الناقد

اثااااار خااااارائ
المفااااهيم فاااي
تحصاايط طلبااة
المرحلاااااااااااااااة
االساسااااااااااااية
وتفكياااااااااااارهم
الناقاااااااد فاااااااي
الرياضيات
تجريبي
تجريبي

تجريبي

التعلااااااااااااااااااايم مدرسااااي التعلاااايم رياض األطفال
الثاااااااااااااااااااااااااانوي رياضيات
األساسي
الرياضيات
الرياضيات

91
ذكور

21
ذكور

طريقة التدري

طريقاااااااااااااااااااة طريقة التدري
التدري
التحصيط
التحصيط

التحصيط

0990
امريكا
تطوير مهاارات
التفكيااااااااااااااااااااار
الرياضاااي لااادى
اطفاااال ماااا قباااط
المدرسة

051
ذكور واناث

اختباااار التفكيااار اختبار التفكير اختباااااار التفكيااااار
الناقد
الناقد
الناقد
اساااااااااااااااااااتعمال اساااااااااااااااتعمال اسااتعمال برنااام
SPSSفي تحليط
برنااااااااااااااااااااااام برنااااااااااااااااااام
SPSSفاااي النتائ
SPSSفاااااي
تحليط النتائ
تحليط النتائ
تفاااااوق طريقاااااة تفااااااااااااااااااااااوق تفااوق المجموعااة
االكتشاااف علااى المجموعااااااااااة التجريبيااااة اناااااث
طريقة المناقشة التجريبيااااااااااااة والمجموعااااااااااااااة
فاااااااااي تنمياااااااااة التااااي درساااات التجريبياااة ذكاااور
وفاااا خاااارائ علاااااى كاااااط مااااا
التفكير الناقد
المفااااهيم فاااي المجماااااااااااااوعتي
اختبار التفكير الضابطتي ذكورا
الناقااااااد ككااااااط واناثا
وفااااااااي كااااااااط
المجاااالت عاادا
مجااااااااااااااااااااااال
االستنباط

المبحث الثالث
إجراءات البحث
 -0مجتمع البحث وعينته
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31
ذكور واناث
طريقااااااااااااااااااااااة
التدري
التحصيط
اختبااار التفكياار
الناقد
اساااااااااااااااااتعمال
برنااااااااااااااااااااام
SPSSفااااي
تحليط النتائ
تحسااااااااااا اداء
المجموعااااااااااااة
التجريبة بنسبة
,
%41
وتحسااااااا اداء
المجموعااااااااااااة
الضابطة بنسبة
%01
كماااااا اظهااااارت
تطااوير التفكياار
الرياضاااي لااادى
طلبااااااااااااااااااااااااااة
المجموعااااااااااااة
التجريبية.

مجلة الفتح ....................................................العدد الثامن والستون .كانون االول لسنة 6102
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq

يتال مجتت الث ى مدن يتعد لثدة قسدل الرياادعاي الترحلدة االولدف د يامعدة
ديددالف للعددام الجددامع  6102-6102والثددالع عدددد ل  021الثددا و الثددة ,امددا ععنددة
الث دددى دددد اللوددد  21الثدددا و الثدددة مدددواععن الالتسددداوي الدددف مجتدددوعتعن اددداالةة
وذجريثعددة اختعددري عةددواحعا مددن الةددعب الت د ي ددوم احددد الثدداحثعن التدليسددها مسدداقاي
ا العب الريااعاي و راحى ذدليسها.
 -5البرنام التعليمي
اعد الثاحثان نتوميا ذعلعتعا ذعلعتا لةلثة التجتوعة التجريثعدة خد ل مسداا ا دالعب
ذدليت الريااعاي الاي يدل ه لها الةعثة ,دراء التف عدر الناقدد لدديهل وذنتعتده د
مجدددداالي اال ددددت راء واال ددددتنثا ومعر ددددة اال تراادددداي ,معتتدددددا علددددف االدالعدددداي
والدلا اي والث و الت ا ل علعها .ويتضتن:
الهدا العام.

التعري التعنف التف عر الجول عامة والةراحى ا ال التف عر.

مناقةة انةةة يستعت خ لها التف عر اال ت راح .

مناقةة انةةة يستعت خ لها التف عر اال تنثا .

مناقةة انةةة يستعت خ لها معر ة اال تراااي.

ذ لع د الةلثددة الالعت د علددف ح د انةددةة منزلعددة يسددتعت مددن خ لهددا راحددى

التف عر التاكول .
ا تورا ذنفعا الثرنامث ة ا داالع والواقد يلسدتعن كد ا دثول مدد كد منهتدا ¼ 0
اعة ام ذضتن ك يلسة:
ا داا الجلسة.

ذزويد الةلثة الال راءاي والتواد التةلوالة – خ ل اولاا عت .

النةا اي الت لفة ا ناء التناقةة خ ل اولاا عت .

النةا اي التنزلعة.

 -3اجراءات اعداد التصميم التعليمي التعلمي
وال الثاحثان التجتعل الثرنامث) :اال داا ,وال دراءاي واالنةدةة علدف مجتوعدة
من ال ثراء لت عته ومعر ة الاحهل حول:
ص حعة م وناي الثرنامث.

مة صعاغة اال داا ال اصة الالثرنامث واال داا التتجلة ال يلسة.

ك يلسة وكفايتها.
مة النةا اي التست دمة

منا ثة الزمن الت جص ل يلسة وللثرنامث ال ل .

مة التاد التعرواة ودقتها من الناحعتعن العتلعة والترالوية.
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اير الثاحثان ل اءاي ردية م الت تعن لتناقةة م وناي الثرنامث التد ا دفري
عن ذعدي وذ وير العض الت ونداي واادا ة م ونداي يديدد واعداد صدعاغة العدض
اال داا وذعدي العض االنةةة واععدي كتاالة الثرنامث مر اخر واخداي مدوا تهل
علف التعدي ي الت ايري واصثح الجولذه النهاحعة .
 -4اجراءات تطبي التصميم (البرنام )
اذث د الثاحثددان التددز الددعن الةددري تعن التثاشددر وغعددر التثاشددر د التدددليب علددف
مجداالي التف عدر الناقدد ام قدام التددليب الةلثددة علدف معندف التف عدر ومجاالذده ومناقةددة
العض االنةةة خ ل اولاا العت الت نفاي الجلسداي التعلعتعدة – وكلد الةلثدة
العت علف ح العض االنةةة خال اوقاي الجلساي التعلعتعة.
ددة ا دداالع والواقد يلسددتعن كد
قددام الثاحثددان التدددليت التجتوعددة التجريثعددة لتددد
ا ثول مد كد منهتدا  )12دقع دة .كتدا دلالهدل علدف ا دتعتال دا التجداالي الةري دة
غعدددر مثاشدددر مدددن خددد ل التددددليب علدددف ا دددتعتال ا دددالعب التددددليت الت تلفدددة .امدددا
التجتوعددة الضدداالةة ددد دل د الت ددرل حددول التف عددر ومجدداالي التف عددر الا ددلوا
الت اار وللفتر الزمنعة ماذها.
 -2اختبار التفكير الناقد
قام الثاحثان الأعداد اختثال للتف عر الناقد الاالعتتاد علف االدالعاي والدلا اي السداال ة
وملددك ال تاالددة ددراي علددف غددرال ال دددلاي والف ددراي الت د ذضددتنها اختثددال وا سددون
ويلعسددر م د الع دض التعدددي ل د ذجددثح الف ددراي ذ ددص مجددال الريااددعاي .ال ددزام
.)000.
حددددي ددة مجدداالي د اال ددتنثا واال ددت راء ومعر ددة اال تراادداي وملددك الن
ا التجاالي ماي مسات مثاشر ولها ذةثعى مثاشر كتدب الرياادعاي خاصدة د
الترحلددة اال ا ددعة ,الن التجتوعددة التعنعددة ددت وم مسددت ث الالتعام د م د ددا ال تددب
وذدليسها للةلثة التدالت.
وصددعو ددراي االختثددال لت ددون ماي صددلة كثعددر يدددا الت تددو ال تددب التدداكول
اال ا.واشتت االختثال علف عد مواقد د كد مجدال وعلدف مجتوعدة مدن الف دراي
اتن ك موق و لب مدن التسدتجعثعن ذ ديدد د كاند الف در ذتفدى ام ال ذتفدى مد
التوق التعروق ؟.
عرق االختثال الجولذه االولعدة علدف مجتوعدة مدن ال ثدراء اعضداء عئدة ذددليت
م تجددعن د التنددا ث و راحددى التدددليت او د ال عددات والت ويل وملددك للت ددى مددن
صدا االختثال من حعى:
_ال ل علف م ءمة التوق للتجال وم ءمة الف ر للتوق واالختثال ال ل .
_ال ل علف منة عة ال لول الت ترحة.
_ال ل علف واوح التعلعتاي.
ذل االخا الرمي ال ثراء وايري التعدي ال ام اوء ا اآللاء ثدى االختثدال
علددف ععنددة ا ددتة ععة م ونددة مددن  41الث دا ً و الثددة مددن غعددر ا ددراد التجتددوعتعن
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الضاالةة والتجريثعة العدد اعدداد التعلعتداي التنا دثة ,ام قدام الثاحثدان التةثعدى االختثدال
النفسدددده موادددد ا التعلعتدددداي وكعفعددددة االياالددددة علددددف الف ددددراي وذجدددد عح االياالددددة
ال ا ئة.والهدا من اا التةثعى التعرا الف واوح التعلعتداي والف دراي والتواقد
ومعر دددة امدددن االياالدددة التنا دددب  .اظهدددر التةثعدددى وادددوح التعلعتددداي والف دددراي
والتواق ,اللددع متو ددت امددن االياالددة عددن ددراي االختثددال كلدده  42ختسددا والالعددعن
دقع ة.
حسددث معددام ي الجددعوالة والتتععددز لف ددراي االختثددال واعتتدددي الف ددراي التددد
ذراوح د معددام ي صددعوالتها الددعن  )18. -186اعتتدددي الف ددراي الت د ااد ذتععز ددا
علف  186ول ساا معام ثداي االختثالا دتعتل معاملدة كدودل –ليتةالد دون 61
قد اللو معام ي الثثاي ل مجال من مجاالي االختثال واالختثدال ول ختثدال ال لد
كتا و مواح الجدول .)0
الجدول ()0
معامالت الثبات الختبار التفكير الناقد ولكط مجال م مجاالته
معر ة اال تراااي االختثال ك
اال تنثا
اال ت راء
التجال
18.6
18.1
1821
1810
معام الثثاي
وحسددب ثدداي االختثددال عددن ريددى اعدداد االختثددال وملددك التةثع دده علددف التجتوعددة
نفسها العد مرول شهر علف التةثعى االول ,وكان النتاحث كتا الجدول .)6
الجدول ()5
معامط الثبات الختبار التفكير الناقد الكلي ولكط مجال م مجاالته حس طريقة
اعادة االختبار
االختثال ك
معر ة
اال تنثا
اال ت راء
التجال
اال تراااي
18.2
18.0
1810
1813
معام الثثاي
وذعد ا النتاحث م ثولة داا اا الث ى والالك ي دون االختثدال الجدولذه النهاحعدة
م ونددا مددن  )3ددة مجدداالي والواق د )02ختددت عةددر ددر ل د مجددال مواعددة
علف  )4الالعة مواق .مل ى .)6
 -2تكافؤ المجموعات
مكر اال ا ان التجتوعة الضاالةة والتجتوعة التجريثعة مدن الت جدص نفسده و د
التسددتو االكدداديت نفسدده كتددا ان ا ددراد ك د مجتوعددة دل ددوا الت ددرلاي الريااددعة
نفسها .
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ولتعر ددة د كددان نددا ددروا معنويددة د مسددتو الت جددع ؟ قولن د التعددادالي
التراكتعة لتتو ةاي التجتوعتعن وكان النتاحث علف الن و الوالد الجدول )3
الجدول ()3
االختبار التائي للمقارنة بي اوساط المعدالت التراكمية
ي)
الو ت االن راا دلياي
العدد
التععالي ال رية الت سوالة
ال ساال
2861
2181
31
1806
2.
4840
2282
31

التجتوعة
الضاالةة
التجريثعة

ي)
الجدولعة
6

لل ذ هدر نتداحث الت لعد د الجددول  )3رقدا داال احجداحعا عندد مسدتو داللدة
= )1,12العن و ة التجتوعة التجريثعة والضاالةة التعدل التراكت  ,متا يعند
ذ ا ؤ التجتوعتعن متوعر الت جع الدلا .
وللت ى مدن ذ دا ؤ التجتدوعتعن د مسدتو التف عدر الناقدد – ثدى االختثدال الناقدد
االختثال ال ثل علف التجتوعتعن وا تعتال االختثال التاح لععنتدعن مسدت لتعن لثعدان
داللة الفرا العن ك متو ةعن.
الجدول ()4
نتائ االختبار التائي بي متوسطات درجات المجموعتي الضابطة والتجريبية في
اختبار التفكير الناقد القبلي
التجال

التجتوعة

اال ت راء

الضاالةة
التجريثعة
الضاالةة
التجريثعة
الضاالةة
التجريثعة
الضاالةة
التجريثعة

اال تنثا
معر ة
اال تراااي
ال ل

عدد
الةلثة
31
31
31
31
31
31
31
31

الو ت
ال ساال
083
080
2821
282
1801
1,23
6380
63863

االن راا
التععالي
0846
0836
0810
0800
0832
0803
3826
68.1

دلياي
ال رية
2.

ي)
ي)
الت سوالة الجدولعة
1821

6

2.
1823

6

2.
0814

6

2.
1820

6

ذثددعن نتدداحث الت لع د د الجدددول  )4ذ ددا ؤ التجتددوعتعن الضدداالةة والتجريثعددة د
االختثال ال ثل ال ل و ك مجال من مجاالذه .متا يدل علف ذ ا ؤ التجتوعتعن د
التف عر الناقد.

المبحث الرابع
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عرض النتائ ومناقشتها
دا الث ى الف ذجتعل انتوم ذعلعت ذعلتد د التف عدر لةلثدة قسدل الرياادعاي
يامعة ديالف ,ول د ثى اا التجتعل الثرنامث) علف مجتوعدة ذجريثعدة د حدعن
لل يدلت ا راد التجتوعة الضاالةة علف اا الثرندامث الد دل دوا التداد الت درل د
الت رل الةري ة الت اار .
و ثى اختثال للتف عر الناقد قث االنتهاء مدن التددليب والعدد و عتدا يلد النتداحث التد
ذوص العها اا الث ى :
 -0المقارنة بي نتائ المجموعتي الضابطة والتجريبية في االختبار الكلي وفي كاط
مجال م مجاالته
ولتعر ددة داللددة الفددرا الددعن متو ددة دليدداي التجتوعددة الضدداالةة والتجريثعددة د
اختثال التف عر الناقد و ك مجال ا تعت االختثال التداح ععنتدعن مسدت لتعن كتدا د
الجدول .)2
الجدول ()2
نتائ االختبار التائي بي متوسطات درجات المجموعة الضابطة والمجموعة
التجريبية في اختبار التفكير الناقد البعدي
التجال

التجتوعة

اال ت راء

الضاالةة
التجريثعة
الضاالةة
التجريثعة
الضاالةة
التجريثعة
الضاالةة
التجريثعة

اال تنثا
معر ة
اال تراااي
ال ل

* دالة عند مستو داللة

عدد
الةلثة
31
31
31
31
31
31
31
31

الو ت
ال ساال
082
06806
2801
0813
.812
0814
64823
36833

ي)
االن راا دلياي
التععالي ال رية الت سوالة
* .812
2.
0846
08.4
* 4862
2.
0832
686.
* 4822
2.
6811
080
* 1840
2.
4822
384

ي)
الجدولعة
6
6
6
6

<)1,12

يتثددعن مددن نتدداحث الجدددول  )2ان نددا رقددا داال احجدداحعا الددعن متو ددة دليدداي
التجتوعة الضداالةة والتجتوعدة التجريثعدة د اختثدال التف عدر الناقدد ال لد و د كد
مجال من مجاالذه,
ويعددز دداا الفددرا الددف الثرنددامث التعلعت د ام اخضددع التجتوعددة التجريثعددة الددف
ذدددليب مثاشددر او غعددر مثاشددر دد مجدداالي التف عددر متددا اد الددف ذفوقهددا دد دداا
االختثددال ,حددعن لددل ذددتح الفرصددة لةلثددة التجتوعددة الضدداالةة ال ضددول لتث د دداا
الثرنامث.
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 -5المقارنة بي نتائ المجموعة التجريبية في اختبار التفكير الناقد القبلي والبعدي
لتعر ة داللة الفروا ا ت دم اختعال ي) لععنتعن مرذثةتعن وكان النتاحث علف الن و
الوالد الجدول )2
الجدول ()2
نتائ االختبار التائي بي متوسطات المجموعة التجريبية في اختباري التفكير
الناقد القبلي والبعدي الكلي وفي جميع المجاالت
التجال

االختثال

اال ت راء

ال ثل
الثعدي
ال ثل
الثعدي
ال ثل
الثعدي
ال ثل
الثعدي

اال تنثا
معر ة
اال تراااي
ال ل

عدد
الةلثة
31
31
31
31
31
31
31
31

الو ت
ال ساال
080
06806
282
0813
1823
0184
63863
36833

االن راا
التععالي
0836
08.4
0800
686.
0803
080
68.1
482

دلياي
ال رية
60

ي)
الت سوالة
*.814

ي)
الجدولعة
6814

60

*2834

6814

60

*2802

6814

60

*.800

6814

ذثعن نتاحث ذ لع الجدول  )2روقا دالة احجاحعا د االختثدال ال لد و د كد مجدال
مددن مجاالذدده .ولجددالح االختثددال الثعدددي _متددا يعن د ان للثرنددامث التعلعت د ا ددرا د
احدا ا الفروا.
 -3المقارنااة بااي نتااائ المجموعااة الضااابطة فااي اختباااري التفكياار الناقااد القبلااي
والبعدي.
لتعر ة داللة الفرا ا تعت اختثال ي) لععنتعن مرذثةتعن وكان النتداحث علدف الن دو
الوالد الجدول )1
الجدول ()7
نتائ االختبار التائي بي متوسطات المجموعة الضابطة في اختباري التفكير الناقد
القبلي والبعدي الكلي وفي جميع المجاالت
التجال

االختثال

اال ت راء

ال ثل
الثعدي
ال ثل
الثعدي
ال ثل
الثعدي
ال ثل
الثعدي

اال تنثا
معر ة
اال تراااي
ال ل

عدد
الةلثة
31
31
31
31
31
31
31
31

الو ت
ال ساال
083
082
2821
2801
1801
.812
6380
64823

االن راا دلياي
التععالي ال رية
60
0846
0846
60
0832
0864
60
0832
6811
60
3826
4822

االستنتاجات:
-001-
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الت سوالة
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الجدولعة
6814
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6814

1823

6814

0816

6814
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ذثددعن نتدداحث الت لع د ان الفددرا د االداء ال ثل د والثعدددي لددعت ما داللددة احجدداحعة د
االختثددال ال لدد و دد يتعدد التجدداالي وعنددد حسدداا الفددرا الددعن التتو ددت التئددوي
ل ختثددالاي ال ثلعددة والثعديددة وحسدداا م دددال الزيدداد ي حددظ انهددا الذزيددد علددف .%6
والت النددة ددا النسددثة النتدداحث التجتوعددة التجريثعددة الت د اللو د .%61ن حددظ م دددال
الفرا الاي يت ن ان ننسثه الف الثرنامث التعلعت .
المقترحات:
و اوء النتاحث الت ذوص العه اا الث ى ي ترح الثاحثان اآلذ :
 _0اعةاء ذعلعل التف عر الناقد اال تعة الت ذنا ب داا الندول مدن التف عدر ل د يجدثح
الت دول لثتنا يتع التستوياي التف عدر الجد عح وذتععدز اشدعاء االحددا الدالتف عر
الالتعةعاي ذف عرا منا ثا.
 _6ان يعتد ال دداحتون علددف التنددا ث الدلا ددعة علددف ذةثعددى اال ددداا ال اصددة التنتعددة
التف عددر واالراا ددا علددف الق الواقد ولددعت ددت كتاالتهددا اددتن ا ددداا التنهددا دون
ذفععلها واقععا خاصة ما يتعلى منها منا ث الريااعاي وكتثها.
التوصيات:
 -0اددرول ذدددليب التدل ددعن ا ندداء ال دمددة والةلثةلالتدل ددعن قثدد ال دمددة علددف
التدليت من اي ذنتعة التف عر الة عام ومهالاي التف عر الناقد الة خاص.
 -6ايراء مزيد من الدلا اي حول مد امت الةلثدة التدل دعن د كلعداي الترالعدة
او التدل عن ا ناء ال دمة لتهالاي التف عر ومهالاي التف عر الناقد.
المراجع
االرا عل ,مجدي عزيز,)00.2 ,ذدليت الرياادعاي د التعلدعل قثد الجدامع

,م تثة االنجلو التجرية,ص .40
يروان ,ت دددددددد ,)0000ذعلددددددددعل التف عر,وذةثع دددددددداي,العددددددددعن االمددددددددالاي

العرالعة,ص 26_20دال ال تاا العرال .
ال ال ,االرا عل.مسدلل,)0000 ,ذعلدعل التف عدر,0 ,الريداق,ص,603_03

م تثة التلك هد الو نعة.
_ال زام,عددددوق ,)000. ,ا ددددر كدددد مددددن ري ددددة االكتةدددداا والتناقةددددة

ذنتعة التف عر الناقد لدد لثدة الجد العاشدر ,ل دالة مايسدتعر غعدر
والت اار
منةول ,يامعة ال الثع ,التفرا
شددددددددددددوا,م تود,)00.0 ,االذجا دددددددددددداي ال ديثددددددددددددة دددددددددددد ذدددددددددددددليت

الريااعاي,الرياق,ص ,610_003دال التريخ للنةر .
_العدددزاوي,لحعل,)6116 ,ا دددر الرندددامث ذعلعتددد لتدل ددد الرياادددعاي ددد

ا تراذعجعاي رح اال ئلة علف مهالاي التف عر الناقد لةلثتهل,ا روحة دكتولا غعر
منةول ,يامعة الوداد. ,
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_عناال ,حندان ,)0000 ,م ددا ر التف عدر الناقددد د التددليت الجددف لتعلتد

الرياادددددعاي ددددد الترحلدددددة الثانويدددددة ,ل دددددالة مايسدددددتعر غعدددددر منةدددددول ,الجامعة
االلدنعة,عتان.
_ال عس ,ذعسددعر,)6110 ,ا ددر خددراحت التفددا عل د ذ جددع لثددة الترحلددة

اال ا ددعة وذف عددر ل الناقددد د الريااددعاي,ا روحددة دكتددولا غعددر منةددول ,يامعة
الوداد.
ال رم ,ا عر م تود,)000. ,االنسان والتعلعل,عتان ,دال اله ل للتريتة.

_ك يددن ,مددوليت ,)00.1 ,الريااددعاي والث ددى عددن التعر ددة,0 ,ذريتددة

تعر يا عن ,لسة التئة كتاا ,الوداد ,دال الةؤن الث ا عة العامة.
_مع احع ,نددداي ديسددد ولت والتتال,يا ددددل م تدددد ,)0001 ,دول منددددا ث

الرياادددعاي ددد ذنتعدددة مهدددالاي التف عدددر العلعدددا  ,مسدددت ث الترالعدددة العرالعدددة ,العددددد

العاشر,مجلد .3

_الو ر,م تددود وال تولي ,نددد ,)000. ,ذةددول ال دددل علددف التف عددر الناقددد

وع مددة ملددك الالتسددتو العتددري والجددنت و ددرل الث ددى ,دلا دداي العلددوم الترالويددة,
م  )62ل  )0الجامعة االلدنعة.
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