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التفكري التأملي يف ظىء بعط املتغريات الذميىجرافية
لذي طالب كلية الرتبية
زونبىعبداللهىوونسىىىى*أ/م/دىمحمدىحامدىزهرانىىىىىى**م/دىمروةىدعودىعووس
ملخص البحث :

ىػدؼ البثػػث الثػػللي الػػي معرفػػة مكػػتوي التفكيػر التػػأممي فػػي ضػػوء بعػػض المتغيػرات
الديموجرافية النوع (ذكور  /إنلث)  ،التخصص األكػلديمي (لممػي  /أدبػي  /فنػي)  ،البي ػة
(ثضػػر  /ريػػؼ)  ،الفررػػة الد اركػػية (أولػػي  /رابعػػة)  ،وتكونػػت لينػػة البثػػث مػػف ()107
طللػ ػػب وطللبػ ػػة مػ ػػف طػ ػػالب كميػ ػػة التربيػ ػػة  ،وتراوثػ ػػت ألمػ ػػلرىـ مػ ػػل بػ ػػيف (، )52 : 71
وصػػممت البلث ػػة م يػػلس التفكيػػر التػػأممي  ،وتوصػػمت البلث ػػة الػػي النتػػل ل التلليػػة  :لػػدـ
وجود فروؽ دالة إثصل يلً تعزى إلػ النػوع ( ذكػور  /إنػلث ) لمػ م يػلس التفكيػر التػأمم
 ،وتوجػ ػػد فػ ػػروؽ دالػ ػػة إثصػ ػػل يلً بػ ػػيف مجمػ ػػولت الطػ ػػالب تخصػ ػػص لمم ػ ػ  ،والطػ ػػالب
تخصص أدب ف التفكير التأمم  ،وذلؾ ف اتجله الطالب العمم ،وال توجد فػروؽ دالػة
إثصػػل يلً بػػيف مجمػػولت الطػػالب تخصػػص لممػ  ،والطػػالب تخصػػص فنػ فػ التفكيػػر
التأمم  ،وال توجد فروؽ دالة إثصل يلً بيف مجمولت الطالب تخصص أدبػ  ،والطػالب
تخصػػص فنػ فػ التفكيػػر التػػأمم  ،كػػذلؾ وجػػود فػػروؽ دالػػة إثصػػل يلً تعػػزى إلػ البي ػػة (
ريػػؼ  /ثضػػر ) لم ػ م يػػلس التفكيػػر التػػأمم  ،ووجػػود فػػروؽ دالػػة إثصػػل يلً تعػػزى إل ػ
الفررة الدراكية (االول  /الرابعة ) لم م يلس التفكير التأمم

*أستاذ مساعد الصحة النفسية كلية التربية جامعة حلوان.
** مدرس الصحة النفسية كلية التربية جامعة حلوان.
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Abstract:
The Researcher aimed to find out the level of Reflective thinking in
the light of some demographic, A) The gender (male / female), B)
Academic specialization (scientific / literary / artic), C) Environment
(urban / country side) , The main sample consisted of (701) students of
the Faculty of Education, their ages are ranged between (19: 25) years,
the researcher designed reflection thinking scale, The research several
results: There are no statistically significant differences attributed to
gender (male / female) on the scale of reflection , There are statistically
significant differences between the two groups of scientific
specialization, and the students devote literary in the Reflective thinking,
in the direction of scientific students , There are no statistically
significant differences between the two groups of students, scientific
specialization, and students artic specialization in Reflective thinking,
and there are no statistically significant differences between the two
groups of literary specialization, and students a artic specialization in
Reflective thinking , There are statistically significant differences
attributed to the environment (country side / urban) on the scale of
reflection , There are statistically significant differences attributed to the
class (first / fourth) on the scale of reflection
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مقذمة البحث :

خمؽ اهلل اإلنكلف وميزه لػف كػل ر المخمورػلت بللع ػؿ  ،ودلػله فػي ك يػر مػف الموارػؼ
الػػي التفكػػر والتأمػػؿ والتع ػػؿ فيمػػل ثولػػو  .ورػػد ثػػث اهلل كػػبثلنو وتعػػللي لمػػي التفكيػػر فػػي
آيلتػػو ودلػػل لػػذلؾ ب ػػكؿ واضػػم مػػف خػػالؿ آيػػلت الػػذكر الثكػػيـ كمػػل فػػي رولػػو تعػػللي ( أفػػال
ينظروف الي اإلبؿ كيؼ خم ػت والػي الكػملء كيػؼ رفعػت ) ( الغل ػية  ) 71-71 :ورولػو
تعللي ( وىو الذي جعؿ الميؿ والنيلر خمفو لمف أراد أف يػذكر أو أراد ػكو ار ) ( الفررػلف :
) 25
وليكػت التربيػػة والتعمػيـ بمنػػأي لػف ىػػذه الػػدلوة الربلنيػة إذ أف اليػػدؼ ىػو إلػػداد الفػػرد
ػور لمػػي
المفكػػر وال ػػلدر لمػػي مواجيػػة الم ػػكالت التػػي تواجيػػو  ،ولػػـ يعػػد اإلىتمػػلـ م صػ ًا
اكتكلب الطللب لممعرفة فثكب بؿ امتد الي تنمية ردراتو لمي التعلمػؿ معيػل بمػل تتضػمنو
مػػف موارػػؼ وأثػػداث وم ي ػرات وتثميميػػل بعمػػؽ لتث يػػؽ األىػػداؼ التربويػػة المن ػػودة ،ووجػػود
معمػػـ كػػؼء يعتبػػر األكػػلس فػػي ىػػذا النجػػلح فأفضػػؿ الكتػػب والم ػػررات الد اركػػية والوكػػل ؿ
التعميميػػة واألن ػػطة والمبػػلني المدركػػية ال تث ػػؽ األىػػداؼ التربويػػة المن ػػودة مػػل لػػـ يكػػف
ىن ػػلؾ معم ػػـ ذو كفلي ػػلت تعميمي ػػة وك ػػملت خص ػػية متميػ ػزة يك ػػتطي بي ػػل اكك ػػلب الط ػػالب
الخبػرات المتنولػػة ويعمػػؿ لمػػي تيػػذيبيـ وتوكػػي مفػػلىيميـ ومػػداركيـ  (.مثمػػود االكػػتلذ :
) 5 : 5077
نموذجل لتطوير المعمـ كميني متأمؿ  ،وي يراف ال
ورد ردمل البلث يف كالرؾ وبتركوف
ً
أف صورة المعمـ المينية تبدأ بللت كؿ خالؿ تدريبو والداده لممينة ربؿ الخدمة  ،وتكتمر معو
بػللنمو والتطػور أ نػلء المينػة  ،ورػد أجريػل د اركػلت اكت صػل ية لديػدة إلمكلنيػة تػدريب المعمػـ
وتنمية ال درة التأممية لديو  ،ورد وجدا أف أنكب البرامل التدريبية لتنمية ىذه ال درة لػدى المعمػـ
ىػي البػرامل التػي تػتـ أ نػلء الخدمػة  ،وأف أنكػب األكػلليب واألدوات ل يػلس فللميػة المعممػيف
ىػي تمػؾ المبنيػة لمػ ال ػدرات التأمميػة  ،ولخػص أصػثلب ىػذه النظريػة المورػؼ التعميمػي
ب ال ػة أىػداؼ أكلكػية أوال /ال ػة بػللنفس :ثيػث يجػب أف تتػوافر لػدى المػتعمـ اإلرادة وال ػة
الالزمتػيف كػي يكػتطي اكػتغالؿ طلرتػو الداخميػة الفطريػة فػي لمميػة الػتعمـ لموصػوؿ الػ
مكػتوى مػف اإلنجػلز والتفػوؽ  ،لنيػل /ال ػدرة لمػ الػتعمـ واالكتكػلب  :أي تػوفر اكػتعداد لػدى
الطللػب الكتكػلب ميػلرات وخبػرات جديػدة بلكػتمرار يملركػيل رػوًال وفع ًػال  .وأصػعب ىػذه
األىػداؼ وأك رىػل لم ًػل ىػو النػزوع الػ اإلكػت اللية فػي اكتكػلب المعرفػة  ،واكت صػل يل لػف
طريػؽ التأمػؿ العميػؽ  ،إذ ال يكفػي ف ػط أف نأخػذ مػل نتعممػو مػف معمومػلت كمكػمملت مطم ػة
وكأنيل صثيثة دا ًمػل  ،بػؿ يجػب لمػ الطللػب أف يفكػر بيػل ويتأمميػل جي ًػدا ومػف يتخػذ ال ػرار
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ممكنػل إال بللتػدرب لمػ التثميػؿ والت ػويـ الػذاتييف ب ػكؿ
ب ػأف اإللت ػلد بيػل  ،وال يكػوف ذلػؾ ً
متأني وثذر) ( Peterson ,1987
مكلر مثددا لو وىػو
فللبثث الثللي ينظر بلىتملـ ال جمي أنملط التفكير  ،ولكف يأخذ ًا
د اركػة التفكيػر التػأممي كػنمط لمتفكيػر  ،وككػمة ) )Traitمػف الكػملت األكلكػية األصػيمة
ل خصية الفرد  ،إذ يكوف الطمبة منذ بداية المرثمة الجلمعية وثتي نيلية المرثمة الجلمعيػة
رد رطعوا مرثمة طويمة في ت كيؿ مفلىيميـ الخلصة  ،وتثديد موارفيـ مف اال يلء وال ضػليل
مف ثوليـ  ،وأكلليبيـ في ثؿ م كالتيـ  ،ومف الضروري في ىذا الثلؿ إبراز التثػدي لتمػؾ
الموارؼ وتمؾ األكػلليب  ،بطػرؽ ونمػلذج مطػورة مػف أنمػلط فكريػة لمي ػة  ،نلرػدة  ،تثميميػة ،
تعمؿ لم اكت اللية العمميلت الفكريػة لػدييـ لتصػبم أوكػ مػف مجػرد خبػرات ثكػية بكػيطة ،
وانمػل لتصػبم طػرؽ مملركػة فكريػة لمي ػة متأممػة  ،رل مػة لمػ نبػذ األثكػلـ المكػب ة ،
والمثلفظػة لمػ درجػة مػف ال ػؾ الكػميـ فػي األمػور والظػواىر المثيطػة (Francis, etal, .
)1999

فػػللتفكير التػػأممي يعطػػي ال ػػدرة لمطػػالب لمػػي تثويػػؿ المعرفػػة الضػػمنية الػػي معػػلرؼ
واضثة وذات مغزي وال درة لمي ثؿ الم ػكالت ووضػ الفػروض ومراجعػة تمػؾ الفػروض
ذات الصػػمة الو ي ػػة بيػػذه الم ػػكمة  ،لػػذلؾ يمكػػف النظػػر الػػي التفكيػػر التػػأممي كعمميػػة صػػن
معنػي ث ي ػي ومورػؼ كػموكي تجػله الم ػكمة التػي تواجػو الفػرد (Hani A. Weshah , .
)263 : 2015

والتفكير التأممي كمػل يعرفػو ػوف ) (Schon , 1987بأنػو لبػلرة لػف اكت صػلء ل مػي
ن ط ومتأف لمفرد ثوؿ المعت دات والخبػرات العمميػة والعمميػة  ،ثيػث يكػتطي أف يعمػؿ لمػ
ثؿ الم كالت العممية بكؿ بكيولة  .ويعرؼ )لمي الثػالؽ  )5070 :التفكيػر التػأممي بأنػو
التفكيػر الػذي يتأمػؿ فيػو الفػرد لممورػؼ الػذي أملمػو ويثممػو إلػ لنلصػره المختمفػة  ،ويركػـ
الخطط الالزمة لفيمو بيدؼ الوصوؿ إل النتػل ل التػي يتطمبيػل ىػذا المورػؼ  ،وت ػويـ النتػل ل
في ضوء الخطط الموضػولة .بينمػل تػراه ليػونز) (Lyons, 2010بأنػو نػوع مػف التفكيػر الػذي
يعتمػد ب ػكؿ مبل ػر لمػ معللجػة أك ػر مػف موضػوع فػي الػدملغ ويعطييػل اىتملمػل واض ًػثل
ثكب أىميتيل
مشكلة الذراسة :

التفكيػر التػأممي يػؤ رلم خصػية الفػرد وكػموكو وانجػلزه التثصػيمي والمينػي  ،فػلف
ػر ليػذه األىميػة فػي تػدريب الطػالب والمعممػيف لمػ
البػلث يف التربػوييف العػرب لػـ يتنبيػوا ك ي ًا
المجمد الخامس والعشرون

236

العدد مايو 2019

التفكير التأممي في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية لدي طالب كمية التربية

آلية التفكير التأممي  ،ويظير ذلؾ مف رمػة مػل كتػب فػي ىػذا المجػلؿ نظرًيػل أو إمبيري ًيػل (جبػر
داود . )2 : 5072 ،
إف ردرة اإلنكلف لم اإلكتبصلر والتفكيرالتػأممي مكنػو مػف اكت ػلؼ أكػرار األ ػيلء فػي
الطبيعػة وبللتػللي الوصػوؿ إلػ ال ػوانيف التػي مكنتػو مػف تفكػير الظػواىر والكػيطرة لمييػل
وتكخيرىل لصللثو ،فللتفكير التأممي مصدر العمـ والعمـ مصدر لتعديؿ كموؾ اإلنكلف لػذلؾ
يختمػؼ كػموؾ اإلنكػلف لػف غيػره مػف الكل نػلت فكممػل زادت معرفػة اإلنكػلف بلأل ػيلء تغيػرت
نظرتو الييل واختمفػت ظػروؼ اإلكػتفلدة منيػل ،ف ػدرة اإلنكػلف لمػ التفكيػر التػأممي والتصػور
والتخيؿ جعمتو يتخط ثدود الثلضر ال المكت بؿ  ،فيتخيػؿ ويتصػور مكػت بمو ويثػلوؿ أف
يخطط لو و يعيش في الثلضػر وىػذا التخطػيط ي ػمؿ كػؿ جوانػب ثيػلة اإلنكػلف اإلجتملليػة
واإلرتصػلدية والكيلكػية وال لفيػة .رػدرة اإلنكػلف لمػ التثميػؿ والتركيػب مكنتػو مػف مملركػة
تفكيػر تػأممي مػنظـ لثػؿ م ػكمتو الفرديػة و اإلجتملليػة ثيػث أخػذ اإلنكػلف يبثػث ويثمػؿ
جميػ االم ػػكالت التػػي تعتػػرض ثيلتػػو فثػػلوؿ أف ُيثمػػؿ أكػػبلبيل ويضػ ليػػل الثمػػوؿ
والم ترثػلت ولػـ ي تصػر تفكيػر اإلنكػلف لمػ ثػؿ م ػكالتو الفرديػة بػؿ تعلدىػل إلػ لػالج
الم ػكالت اإلجتملليػة مػف خػالؿ التفكيرالتػأممي وتطػويره (ثنػلف لبػد الثميػد : 5002 ،
 . )50ف د الثظ ديوي ) (Deweyأف التفكير التأممي مطموب لندمل يػدرؾ األفػراد بعػض
الم كالت التي ال يمكف ثميل (Mary M. Chitooran ,2015:80) .
وممل كبؽ ينطمؽ البثث الثللي مف الن لط التللية :
أوًال  :يم ؿ التفكير التػأممي متغيػر ىػلـ لمػل لػو مػف أىميػة كبػري لمػي ػبلب مجتمعنػل
وىػػو فػػي ثلجػػة لمزيػػد مػػف البثػػث والفثػػص ومػػدي تواجػػده فػػي مجتمعنػػل العربػػي وال ػػرري
ػلديل لتنميػ ػػة التفكيػ ػػر التػ ػػأممي  .وتػ ػػأتي الد اركػ ػػة الثلليػ ػػة كواثػ ػػدة مػ ػػف
تمييػ ػ ًػدا لمتػ ػػدخؿ إر ػ ػ ً
المثلوالت المبكرة في بي تنل العربية التي تثلوؿ ك ؼ ىذا المتغير.
اىتملمػل بللد اركػة والبثػث فػي
ػر ثػدي ًل لػـ يمػؽ
لنيل  :يعػد متغيػر التفكيػر التػأممي متغي ًا
ً
ً
البي ػػة العربيػػة واألجنبيػػة وىػػذ المتغيػػر ىػػلـ ويكػػتثؽ الد اركػػة  ،والكػػيمل فػػي ثيػػلة ف ػػة مػػف
ف ػػلت المجتم ػ اليلمػػة وىػػي ف ػػة طػػالب الجلمعػػة بصػػفة للمػػة وطللػػب كميػػة التربيػػة بصػػفة
خلصة
وتتضم م كمة الدراكة مف خالؿ التكلؤالت التللية :
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ىؿ توجد فروؽ دالة اثصل ًيل في متغير التفكير التأممي تعزي لمنوع ( ذكػور /إنػلث )
لدي طالب كمية التربية؟
ى ػػؿ توج ػػد ف ػػروؽ دالػ ػػة اثص ػػل ًيل ف ػػي متغيرالتفكي ػػر التػ ػػأممي تع ػػزي لنػ ػوع التخصػػػص
األكلديمي ( لممي  /أدبي  /فني ) لدي طالب كمية التربية ؟
ىػػؿ توجػػد فػػروؽ دالػػة اثصػػل ًيل فػػي متغيػػر التفكيػػر التػػأممي تعػػزي لمبي ػػة ( ثضػػر /ريػػؼ )
لدي طالب كمية التربية؟

ى ػػؿ توج ػػد ف ػػروؽ دال ػػة اثص ػػل ًيل ف ػػي متغي ػػر التفكي ػػر الت ػػأممي تع ػػزي لمفرر ػػة الد ارك ػػية
(األولي /الرابعة) لدي طالب كمية التربية ؟
أهذاف الذراسة :

 التع ػػرؼ لم ػػي طبيع ػػة اإلختالف ػػلت م ػػف ثي ػػث الن ػػوع (ذك ػػور  /إن ػػلث) لم ػػي متغي ػػرالتفكير التأممي.
التعرؼ لمي طبيعة اإلختالفلت مف ثيث التخصػص األكػلديمي ( لممػي  /أدبػي /فني ) لمي متغير التفكير التأممي.
التع ػػرؼ لم ػػي طبيع ػػة اإلختالف ػػلت م ػػف ثي ػػث البي ػػة (ثض ػػر  /ري ػػؼ) لم ػػي متغي ػػرالتفكير التأممي.
التعرؼ لمي طبيعػة اإلختالفػلت مػف ثيػث الفررػة الد اركػية (األولػي  /الرابعػة) لمػيمتغير التفكير التأممي.
أهمية الذراسة :

 - 7يتنػػلوؿ البثػػث الثػػللي متغيػػر ىػػلـ وىػػو التفكيػػر التػػأممي وتكػػيـ الد اركػػة الثلليػػة
في ال لء مزيد مف الضوء لميو ولمي طبيعتو .
 - 2رػػد تكػػيـ نتػػل ل البثػػث فػػي الػػداد ب ػرامل ار ػػلدية لتنميػػة التفكيػػر التػػلممي لػػدي
طالب كمية التربية .
 - 4كوؼ يكيـ البثث الثللي في تزويد المكتبة العربية بم لييس ل يلس متغيػر ىػلـ
وىو التفكير التأممي .
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 - 2تنػػلوؿ البثػػث الثػػللي ػريثة مػػف أىػػـ ػ ار م المجتمػ وىػػـ طػػالب كميػػة التربيػػة
بال إلداد األجيلؿ ال لدمة لممجتم لمنيوض بو وترريتو .
المنوط بيـ مكت ً
مصطلحات البحث :
أوًًل  :التفكير التأممي Reflective thinking :

ن ػػلط ل مػػي مكػػت ؿ و نظ ػرة كميػػة وتفللػػؿ بثيويػػة م ػ الموارػػؼ المختمفػػة  ،لن ضػػيل
وتثميميػػل لموصػػوؿ الػػي ثػػؿ لمم ػػكالت واتخػػلذ ال ػ اررات المنلكػػبة فػػي ضػػوء أدلػػة وب ػراىيف
تؤكد صثة الثؿ الم ترح ويتم ؿ ذلؾ في ردرة الفرد لمػي التأمػؿ والمالثظػة والك ػؼ لػف
المغللطلت والوصوؿ الي اكتنتلجلت م الطلء تفكيرات م نعة واتخلذ ال رار.
 التأمل والمالحظة  :ىو ال درة لمي تأمؿ ومالثظة جمي جوانب الموارؼ
الثيلتية التي يتعرض ليل الفرض في ثيلتو والتعرؼ لمي مكونلتيل ثتي يكوف

لديو رؤية لممة ليذه الموارؼ .
 الكشف عن المغالطات  :ىو ال درة لمي تثديد الفجوات والتغيرات في الموارؼ
الثيلتية التي تم ؿ م كالت وذلؾ لف طريؽ تثديد العالرلت غير الصثيثة
فييل .
 الوصول الي استنتاجات  :ىي ال درة لمي ثؿ الم كالت (الثيلتية  /العممية /
العممية) التي يواجييل الفرد مف خالؿ رؤية كبب الم كمة والتوصؿ الي نتل ل .
 اعطاء تفسيرات مقنعة واتخاذ القرار  :ىو ال درة لمي الطلء معني منط ي
معتمدا
لمنتل ل التي توصمت الييل لف طريؽ رؤية مضموف الم كمة  ،ورد يكوف
ً
لمي معموملت كلب ة  ،أو لمي طبيعة الم كمة وخصل صيل  ،واتخلذ ررار
ب أنيل وتثديد اآل لر المترتبة لميو .
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املفاهيم النظرية والذراسات السابقة :

يعد التفكير مف النعـ العظيمة التي أنعـ اهلل بيػل لمػ اإلنكػلف ،وبػو تميػز لػف غيػره مػف
الكل نلت األخري .
ويوجد أسموبان رئيسيان لمتفكير اًلنساني ىما :
 -7األسموب غير العممي لمواجية الم كالت ويتضمف التفكير الخرافي والميتلفيزي ي
والتفكير لف طريؽ المثلولة والخطأ والتفكير بع وؿ اآلخريف .
 -5األسللموب العممللي الػػذي يعتمػػد لمػػي الموضػػولية فػػي مواجيػػة الم ػػكالت وتفكػػير
الظ ػواىر واألثػػداث ومػػف صػػور ىػػذا األكػػموب  :التفكيػػر الثدكػػي  ،التفكيػػر االكػػتداللي ،
التفكير التأممي  ( .لصلـ الطيب . ) 41 : 5002 ،
 -3وثت ػػي يتك ػػني لن ػػل تنمي ػػة لمميػ ػة التفكي ػػر الب ػػد لن ػػل م ػػف معرف ػػة مك ػػتويلت العممي ػػة
التفكيرية والتي يري (جيمس كييؼ) أنيل تضـ أرب مكتويلت ىي :
 -7مستوي الضوابط المعرفية  :التي تعد مف ال درات األكلكية في لممية اكتكلب
المعرفة وتوجيو لمميلت التفكير  .وت بو ميلرات التفكير في ىذا المكتوي
ميلرات التفكير الوكطي ( .التثميؿ – التركيب – الت ويـ – التخطيط – الكيطرة
لمي الذاكرة – وال درة لمي اتخلذ ال رارت) .
 -5مستوي تعمم كيفية التعمم  :وىي الطرؽ التي تكللد المتعمـ لمي تنظيـ
إجراءات كيفية الثصوؿ لمي المعرفة وتعديميل  .ومف خالؿ ىذه اإلكتراتيجية
يكتطي

المعمـ أف يرري في مكتويلت التفكير العميل  .أمل امتالؾ المتعمـ

لميلرات الكيطرة  ،والتثكـ والضبط في المعرفة فإنو يكللده في ن ؿ معرفتو ،
وميلرات اكتخداميل الي موارؼ جديدة وفي مجلالت متعددة .
 -2مستوي التفكير المرتبط بالمحتوي  :يكتخدـ المتعمـ في ىذا المكتوي الميلرات
التي اكتكبيل في المكتوييف الكلب يف وىي ميلرات الضوابط المعرفية والميلرات
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المتعم ة بإجراءات كيفية التعمـ ثيث يكتخدـ ىذه الميلرات في تثصيؿ المعرفة
وفيـ بنية الملدة العممية المتضمنة في المثتوي  ،وكمل يكتخدميل في التعرؼ
لمي األنملط المختمفة واألفكلر الجديدة وتنظيميل وربطيل بللتعمـ األكبؽ ودمجيل
في بنيتو المعرفية .
 -4مستوي التفكير التأممي  :ثيث يتعدي المتعمـ مكتوي الثكـ لمي األثكلـ
وال والد البكيطة والعالرلت الظلىرية بيف المعموملت  ،ويركز لمي ت كيؿ
المعني الث ي ي مف خالؿ اكت لؼ أوجو الت لب واإلختالؼ  ،ومف خالؿ
متكلمال في بنلء
لمال
فيمل
ً
ً
تطبيؽ لمميلت االكت راء والت ويـ واالكتنتلج ليكوف ً

روالد معرفية جديدة وتورعلت مكت بمية مبنية لمي ذلؾ ( .مثمد غنيـ  ،نلدية

أبودنيل )51 : 5071 ،
وفيما يمي أىم النظريات التي تناولت التفكير التأممي :
 .1نظرية شون Schon :

وض العللـ " وف " نمػوذج تػدريب المعممػيف يكػتند لمػ التفكيػر التػأممي فػي مملركػة
الميلرات التعميميػة  ،ورػد ثػدد بػذلؾ لػدد مػف الخصػل ص لممعمػـ المتأمػؿ بأنػو " ال ػلدر لمػ
تثميؿ وا ت لؽ االثداث الصفية واالكتدالؿ منيػل  ،وتطػوير طػرؽ خلصػة وفعللػة لمتػدريس ،
وتطػوير نظريػلت خلصػة لتفكػير الظػواىر التربويػة مػف ثولػو  ،وىػو المعمػـ الػذاتي المػرف
المتثػرؾ  ،فػي مواجيػة األمػور وتوجيييػل نثػو االفضػؿ "  ،ثيػث افتػرض ػوف أف ىػذا
النموذج التدريبي يمر ب الث مراثؿ اكلكية )  ( Schon , 1983ىي :
طل وطررًل
أ .التأمل من أجل العمل )  : ( Reflection for actionأي اتبلع المعمـ خط ً
ل مية تتطلبؽ م األىداؼ التربوية المن ودة  ،والنتلجلت الكموكية المرغوبة والمتور منو
تث ي يل لدى التالميذ  ،وىذه المرثمة للدة مل تكوف ربؿ لممية المملركة الفعمية لمتعميـ.

المجمد الخامس والعشرون

241

العدد مايو 2019

التفكير التأممي في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية لدي طالب كمية التربية

ب .التأمل أثنلاء العملل)  : ( Reflection in actionوتػتـ ىػذه المرثمػة خػالؿ لمميػة
المملركػة  ،وتطمػب مػف المعمػـ اتبػلع طػرؽ واكػلليب معرفيػة كػميمة  ،ومنلكػبة لطبيعػة
الموضوع  ،واألىداؼ والطمبة  ،مف أجؿ انجلزالميمػلت بفعلليػة .
ج  .التأملل بعلد العملل)  : ( Reflection on actionوفػي ىػذه المرثمػة يجػب لمػ المعمػـ
إدراؾ النتػل ل  ،وأخػذ العبػر  ،وا تخػلذ ال ػ اررات المنلكػبة لإلكػتمرار لعمميػة التنفيػذ  ،أو إجػراء
التعديؿ لم الخطة المركومة  ،وىنل يمزـ الولي الكلمؿ مف المعمـ لمل رلـ بو  ،وال يلـ بعممية
التثميؿ والت ويـ لكموكو أ نلء التنفيػذ  ،واكػتبعلد تمػؾ األنمػلط الكػموكية التػي لػـ ي بػت نجلثيػل
أو تعديميل لتنلكب اليدؼ المتور .
ورد التبر ك ير مف التربوييف نموذج وف بأنو ورة في إلداد وتدريب المعمميف واتبعػو
لدد كبير مف البػلث يف والتربػوييف فيمػل بعػد  ،رافعػيف ػعلر ػوف ال ل ػؿ بػأف " المعمػـ الفعػلؿ
ىو المعمـ المتأمؿ "  ،ومف ىػؤالء البػلث يف ممػف أصػبم ليػـ نظريػلت ووجيػلت نظػر مكػت مة
في ىذا المجلؿ مف م ؿ  :كلجلف  ،Kaganو بيرد  ، Baridوجبيلرد .
)(Gebhard, 1992

 .2نظريلة كلالرك وبترسلون )  : ( Clark & Petersonاسلتراتيجة لملتعمم التلأممي أو
اإلنعكاسي :
نموذجػل لتطػوير المعمػـ كمينػي متأمػؿ  ،وي ػيراف الػ أف صػورة
رػدمل ىػذيف البػلث يف
ً
المعمـ المينية تبػدأ بللت ػكؿ خػالؿ تدريبػو والػداده لممينػة ربػؿ الخدمػة  ،وتكػتمر معػو بػللنمو
والتطور أ نلء الخدمة  ،ورػد أجريػل د اركػلت اكت صػل ية لديػدة إلمكلنيػة تػدريب المعمػـ وتنميػة
ال درة التأمميػة لديػو  ،ورػد وجػدا أف أنكػب البػرامل التدريبيػة لتنميػة ىػذه ال ػدرة لػدى المعمػـ ىػي
البػرامل التػي تػتـ أ نػلء الخدمػة  ،وأف أنكػب األكػلليب واألدوات ل يػلس فللميػة المعممػيف ىػي
تمؾ المبنية لم ال درات التأمميػة  ،ورػد وضػ البلث ػلف مصػفوفة مكونػة مػف ال ػة أنػواع مػف
المعرفة ىي  :المعرفة التصريثية ( المعرفة مف خالؿ االثكلس بلأل يلء وادراكيل في العللـ
الثكػي (  ،والمعرفػة اإلج ار يػة ) المعرفػة مػف خػالؿ ال يػلـ بللميمػة أو المعرفػة الوارعيػة التػي
ت ػوـ لمػ اكػلس العمػؿ والمملركػة (  ،والمعرفػة فػوؽ المعرفيػة ) المعرفػة التػي ت ػوـ أكػلس
التثميػؿ والم لرنػة بػيف المفػلىيـ والتأمػؿ فييػل (  ،وأف ىػذه المصػفورة تم ػؿ الميػلرات المينيػة
تبعػل ليػذه
مينيػل مت ً
معممػل ً
ػأمال  .وييػدؼ برنػلمل تػدريب المعمػـ ً
المطموبػة لممعمػـ ثتػ يكػوف ً
مممػل  ،رػلدر لمػ التعػرؼ لمػ  :نفكػية المػتعمـ واتجلىلتػو
معممػل ً
مينيػل ً
النظريػة الػي جعمػو ً
وريمػو  ،والمػنيل  ،والمػلد ة الد اركػية  ،وتطػوير خطػة نموذجيػة لمتػدريس  ،بعي ًػدا لػف الػنمط
الروتيني المع د .وتفترض ىذه النظرية  ،بأف التفكير التأممي لػو لالرػة بمرثمػة النضػل التػي
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بمغيػل الفػرد مػف ثيػث خصل صػو الجكػمية والع ميػة واالنفعلليػة واالجتملليػة  ،ولوامػؿ بي تػو
المعززة التي تدفعو ال التفكيرالتأممي ،الذي يؤدي ال اكتكلب االتجلىلت والميلرات المينية
الفعللػة  ،وبللتػللي فػإف ال ػ اررات التػي يتخػذىل المػتعمـ كػواء كلنػت آنيػة أـ مكػت بمية تمػر فػي
مراثؿ أرب كللتللي:
 هزحلح التخطيط  :وتتـ ربؿ البدأ بعمميتي التعميـ والتعمـ لف طريؽ تنظيـ الورت

وااللداد الجيد واالكتعداد النفكي والجكمي لذلؾ.
 هزحلح ذشكيل االجزاءاخ الرنفيذيح :ويكوف ذلؾ أ نلء العممية التعميمة التعممية
في غرفة الصؼ.


هزحلح الميام تالرحليل والومارنح للوؼلوهاخ :أ نلء لرض الملدة التعميمية.

 وأخي ًزا هزحلح الرطثيك  :وىي مرثمة العودة ال

الذات والتأمؿ بللمفلىيـ

والمعموملت الم دمة لو  ،ليمكف تطبي يل في موارؼ جديدة م لبية.
وتذلك يلخص أصحاب هذه النظزيح الوولف الرؼليوي تثالثح أهذاف أصاصيح:
 -1الثمح تالنفش  :ثيث يجب اف تتوافر لدى المتعمـ اإلرادة وال ة الالزمتيف كي
يكتطي اكتغالؿ طلرتو الداخمية الفطرية في لممية التعمـ  ،لموصوؿ ال مكتوى

مف اإلنجلز والتفوؽ.
 -5المذرج ػلي الرؼلن واالكرضاب  :أي توفر اكتعداد لدى الطللب الكتكلب ميلرات
وخبرات جديدة بلكتمرار  ،يملركيل روالً وفعالً  ،فال يء يعمـ كللتعمـ نفكو.

 -3وأصؼة هذه األهذاف وأكثزهاػوما هو النزوع الي االصرمالليح في
اكرضاب الوؼزفح  ،واكت صل يل لف طريؽ التأمؿ العميؽ  ،إذ ال يكفي ف ط أف
نأخذ مل نتعممو مف معموملت كمكمملت مطم ة وكأنيل صثيثة دا مل  ،بؿ يجب
لم الطللب اف يفكر بيل ويتأمميل جيدا ومف يتخذ ال رار ب أف اإللت لد بيل  ،وال
يكوف ذلؾ ممكنلً إال بللتدرب لم التثميؿ والت ويـ الذاتييف ب كؿ متأني وثذر( .
) Clark & Peterson , 1988
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 .3نظريلة سلولومون )  ( Solomonالتفكيلر بالتصلور اًلدراكلي
: Imagery

( Thinking and

يفترض " كولوموف " أنو يمكف تنمية التصػور اإلد اركػي لػدى األطفػلؿ مػف خػالؿ الػتعمـ
والتػدريب  ،وذلػؾ لػف طريػؽ تزويػد المورػؼ التعميمػي بللوكػل ؿ الالزمػة  ،وتيي ػة الفػرص
المنلكبة التي تنمي التصور لدييـ  ،ويثدد بذلؾ مكتويلت ال ة ليػذا التصػور ىػي  :مكػتوى
التصػػور الػوارعي )  ( Level Concrete – Imageryمكػػتوى التصػػور الرمػػزي ( ،
)  Representational Levelمكػتوى التصػور التػأممي التجريػدي ( Abstract – ،
)  ،Imagery Levelويعرض كولوموف نموذجلً فعلال الكتخدامو في ىذا المجلؿ ي وـ لمػ
المراثؿ التللية:
التعمـ بللوار البثت )  : ( Pure Concreteويكوف ذلؾ بلكػتخداـ الخبػرات المرتبطػةبللوار وموجوداتو والتفللؿ معيل ثكيل.
التعمـ بللوار ال لرة التصور االدراكي المعرفي  :ويػتـ لػف طريػؽ األن ػطة المثكوكػةلتصورخصل ص إضلفية لأل يلء  ،بواكطة ت ميد ىذه األ يلء ثكيل.
التعمـ بللصور إل لرة التصور اإلدراكي المعرفي  :وىنل يصبم المتعمـ رلدر لم التعمـبلكتخداـ الصور لأل يلء وتجكيدىل بلكػتعملؿ العينػلت والنمػلذج والصػور والخػ ار ط والركػوـ
واألفػالـ وال ػ ار م  ،ىػذه الوكػل ؿ التػي تعتبػر رمزيػلت لتصػور الموضػوع الث ي ػي وتطػور
التفكير المنط ي.
الػتعمـ بللتأمػؿ إل ػلرة التصػور اإلد اركػي المعرفػي  :ويػتـ ىػذا المكػتوى مػف الػتعمـ لػفطريػؽ التػدريب لمػ التصػور لأل ػيلء وتم يميػل بللكممػلت والثػروؼ والرمػوز  ،ويػؤدي الػ
كيلدة التفكير الرمزي التأممي ال ل ـ لم التعبيرات المفظية والكتلبية.
التعمػيـ بللتأمػؿ المجػرد  :ثيػث يصػؿ ىنػل المػتعمـ الػ مكػتوى التفكيػر المجػرد التػأمميالعميػؽ المنضػبط  ،وتصػبم لػدى المػتعمـ رػدرة لمػ تثديػد الصػورة الزيٖ روكٌيَ روض٘ي

الوعلْهيخ ثِيب ّٗ ،كيْى قيبرز علئ الحصيْ علئ الوعسفيخ ثبالظيبل٘ت ّالطيس
الوخزلفخ . (Solomon, 1984),

 .4نموذج ىاريسون و برومسون )  ( Harrison & Bromsonاألساليب المتداخمة
ي دـ ىذا النموذج برنلمل لمتدريب لم التفكير التأممي مف خالؿ ايجلد نوع مػف التػداخؿ
التكلممي بيف أكلليب التفكير  ،وأف ىذا التداخؿ مػف وجيػة نظػر أصػثلب ىػذا االتجػله يعتبػر
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لنصػر أكلكػي ال غنػ لنػو ألنػو ي ػدـ برنػلمل غنػي بللمعػلرؼ واألكػلليب النلتجػة لػف
التداخالت ال نل ية وال ال ية  ،لم صػورة نظػلـ متكلمػؿ ال تنفصػؿ فيػو إثػدى المكونػلت لػف
األخرى  ،وىي رلبمة لإلندملج ال نل ي أو ال ال ي لم النثو التللي:

التداخالت الثنائية )  ( Two Dimensions Thinkingوتتكون من :
 .7التفكير الم للي – التثميمي.
 .5التفكير التثميمي – الوارعي .
 .2التفكير التركيبي – الم للي .
 .4التفكير الم للي – الوارعي .
 .2التفكير العممي – الوارعي .
 .2التفكير الم للي – العممي .
 .1التفكير – التثميمي – العممي .
 .1التفكير التثميمي – التركيبي .
 .1التفكير التركيبي – العممي .
.70التفكير التركيبي – الوارعي .
التداخالت الثالثية ) : ( Three Dimensions Thinking

ويتث ػؽ ىػذا النػوع مػف التفكيػر بنكػبة بكػيطة جػداً لػدى األفػراد بثيػث ال تتعػدى ()%5
ت ريبلً  ،والفرد ذو التفكير ال ال ي البعد  ،يكوف لو آ ار و الخلصة المكت مة ال ار دة  ،ويتميز لف
الفرد ذو التفكير االثلدي أو ال نل ي  ،بعدد مف االكتراتيجيلت المتنولة التي يكتخدميل لػلدة
لموصوؿ ال مكتوى مف التأمػؿ العميػؽ لأل ػيلء والموضػوللتHarrison & Bromson, .
))1982
نظرية أيزنك )  ( Eysenckالبعدية:

رعزجيس ًظسٗيخ أٗصًي أكضيس ُيرٍ الٌظسٗيبد ركيبه ً ًّضيًًْب ّشيْ٘عًب ُّ ،يٖ
ًظسٗخ فٖ هفِْم الشخص٘خ ّقد حدر فِ٘ب أٗصًي أزثعيخ عْاهي أّ أثعيبر أظبظي٘خ (
)  Dimensionsزاق٘يخ عسٗضيخ ٗوضي كي هٌِيب هزصي ) ، ( Continuum
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ّرصٌ٘ف الفسر ٗزن علٔ أظبض هسكيصٍ ّهْقعيَ علئ ُيرٍ األثعيبر فيٖ هْقي هحيدر
علئ ُيرا الوزصي ُّ ،يرٍ األثعيبر ُيٖ  :اإلًجعيبي٘خ ( Extravertion )،
ّالعصيبث٘خ ) ّ ، ( Neuroticismالرُبً٘يخ ) ّ ، ( Psychoticismاليركب (
) ّ . Intelligenceلكي األكضس اظزخداهب ً لدٓ الجبحض٘ي ُوب الجعدٗي األّل٘٘ي ّ ،لقد
رصْز أٗصً رٌظ٘وب ً ُسه٘ب للشخص٘خ ٗزكْى هي األفعب ّاإلظيزعدارد رٌيدزط فيٖ
ُرا الِيسم رجعيب لعوْه٘زِيب ّأُو٘زِيب ّٗ ،عيوٖ أٗصًي ُيرا الزٌظي٘ن ثيبلٌو )(Type
ُّيْ ٗضين العيوبد ) ٗ ، ( Traitsوكيي الكشيف عيي ًيْع٘ي هيي ُيرٍ العيوبد :
العوبد الخبصخ ) ُّٖ (Specificهجسر اظزجبثبد هلحْظخ ل٘عذ هيي ظيوبد ا
لشخص٘خ الدائوخ ّ ،ظوبد هعزبرح )  ُّٖ ( Habitualاظزجبثبد روزبش ثبلعوْه٘خ
ّالضجبد الٌعجٖ ُّٖ أكضس شيوْل٘خ ُّيٖ ارعيب هلحيْظ فيٖ عيبراد الفيسر ّأفعبليَ
الوزكسزح ّرًْد ُرٍ األثعيبر ثويب ٌٗيدزط رحزِيب هيي أًويبي ّظيوبد هعزيبرح  ،علئ
شيك هزصي صٌيبئٖ القطيت ثي٘ي اإلًجعيبي ّاإلًطيْا الخبلصي٘ي ّ ،ثي٘ي االًفعيب
ّاالريصاى الخبلصي٘ي  ،علئ هحيْزٗي هزعبهيدٗي  ،ل٘زشيك هيي ذلي أزثعيخ أًويبي
للشخص٘خ ُٖ  :االًجعبيٖ الوزصى ّ ،االًجعبيٖ الوٌفعي ّ ،االًطيْائٖ الوزيصى ،
ّاالًطيْائٖ الوٌفعي ّ ،لكي هيي ُيرٍ األًويبي رًْيد ظيوبد هعزيبرح أصي٘لخ ٗوكيي
الكشف عٌِب ّرزاظزِب .
ّٗظِس هيي الشيك العيبث أى ظيوخ الزأهي – االًدفبع٘يخ ُيٖ هيي االظيزجبثبد
الوعزيبرح علئ ثعيد الشخصي٘خ (االًجعيبي – االًطيْا ) ّ ،ريدل رزاظيبد عبلو٘يخ
عدٗدح علٔ اظزقساز ُرٍ العْاه ّهب رشزو هي ظوبد ُّ ،يٖ كويب ٗصيفِب أٗصًي
ثأًِيب عْاهي ًجل٘يخ صبثزيخ ّ ،أى لِيرٍ العْاهي ّالعيوبد أظيط ثْ٘لًْ٘يخ هو٘يصح ،
ّأظط اًزوبع٘خ ّ ،لقد ّض أٗصً هجوْعخ هي الوقبٗ٘ط الزٖ رق٘ط ُرٍ العْاه
ّ ،اظزخسط لِرٍ الوقبٗ٘ط عْه ظي٘كْهزسٗخ فيٖ عٌ٘يبد ّاظيعخ  ،كويب اظيزخدهذ
ُرٍ الوقيبٗ٘ط فيٖ رزاظيبد صقبف٘يخ هزعيدرح ّ ،رعزجيس ُيرٍ الٌظسٗيخ االييبز الٌظيسٕ
األظبظيٖ للدزاظيخ الحبل٘يخ  ،ح٘يش أكيد أٗصًي فيٖ رزاظيخ هْظيعخ ليَ أى الفيسر ذّ
الشخصي٘خ الزأهل٘يخ ُيْ شيخ هيزحفع ّ ،هحيبفع ُّيبر الويصاط ّ ،هزيسرر فيٖ
الزحدس  ،أّ عٌد ارخبذ القسازاد الحبظوخ فٖ ح٘برَ ّ ،رائن اإلًطْا علئ ًفعيَ ،
ّلكٌيَ ٌٗشيد الكويب فيٖ رفك٘يسٍ ّ ،قيد ذُيت ثعي الجيبحض٘ي فيٖ هجيب علين اليٌفط
الشخصي٘خ الئ اعزجيبز األفيسار اليرٗي ٗو٘ليْى ًحيْ ظيوخ الزأهي الخبلصيخ ٗزصيفْى
ثبالُزوبم ثبألفكبز ّ ،الزجسٗيد ّالسهيْش ّ ،الوشيبك الفلعيف٘خ ّالوٌبفعيخ ّالحيْاز ،
ّالزفك٘س الزأهلٖ العو٘ ثبلوعسفخ هي أًي الوعسفيخ  ،ثٌ٘ويب أصيحبة الدزًيخ اليدً٘ب
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الخللصػة يميمػوف الػ التفكيػر الػوارعي  ،والػ لمػؿ األ ػيلء بػدؿ التفكيػر فييػل  ،كمػل أ بتػت
الد اركػلت الطويمػة والمعم ػة لمػ أبعػلد أيزنػؾ وكػملتيل المعتػلدة اف األفػراد يتوزلػوف التػداليلً
لم ىذه األبعلد والكملت  ،ثيػث يكػوف غللبيػة النػلس خمػيط مػف الصػفلت التػي تنػدرج تثػت
ىذه األبعلد .
وتالحلظ الباحثلة الحاليلة عمل النظريلات السلابقة :أف ركػـ منيػل رػد إنصػب اىتملميػل
لم لممية التعميـ والداد المعمميف مف خالؿ تدريب المعمـ المتأمؿ الفعػلؿ  ،والػداد البػرامل
الفعللػة لػذلؾ ومػف ىػذه النظريػلت  :نظريػة ػوف  ،ونظريػة كػالرؾ و بيتركػوف  ،ونظريػة
ىلريكوف و بروكوف  .بينمل انصب اىتملـ النظريلت األخرى لم دراكة ال خصية وأبعلدىل
وكملتيل وتأ ير ذلؾ لم كموؾ الفرد أ نلء التعمـ و التعميـ وىي  :نظرية كػولوموف  ،ونظريػة
أيزنػؾ  ،لمػ أف أىػـ ىػذه االتجلىػلت النظريػة وأك رىػل اكػتخداملً لػدى البػلث يف ىػي نظريػة
أيزنؾ إذ تعتبر نظرية متكلممة في ال خصية والتعمـ ( .أثمػد لبػدالخللؽ -721 : 7115 ،
)711
خصائص التفكير التأممي :
يري يوكؼ المر د أف مف خصل ص التفكير التأممي :
التأم ػػؿ ينط ػػوي لم ػػي االك ػػتم اررية  :وتع ػػرؼ االك ػػتمراية بأني ػػل لم ػػؿ االرتبلطػػلت بػػيف
األجػزاء ونكػػل الخبػرات فػػي ػػكؿ كمػػي  ،وي ػػبو روكػػو فكػرة االكػػتم اررية ببنػػلء كمكػػمة مػػف
األفكػػل ر ؛ وىػػذا يعنػػي أف المتعممػػيف يت ػػدموف مػػف فك ػرة الػػي أخػػري  ،وم ػ الورػػت يصػػبم
لػػدييـ ألفػػة بكػػؿ واثػػدة ربػػؿ االنت ػػلؿ الػػي المرثمػػة التلليػػة  .ولمػػي ىػػذا أوصػػي روكػػو بأنػػو
ينبغي لمي المعمميف أف يثتلطوا الي ربط الدروس معلً ؛ لكي يت دـ المتعممػوف فػي فيميػـ
بتكمكؿ منظـ مف مرثمة الي أخري ؛ بثيث تبني كؿ خبرة لمي الخبرة الكلب ة .
التفكيػػر التػػأممي ينطػػوي لمػػي الدرػػة  ،والمنيجيػػة  ،والتنظػػيـ  ،وىػػذه الخصػػل ص تأخػػذ
ػػكميل كم ػػلركة الم ػػتعمـ ف ػػي الخبػ ػرة  ،ووص ػػؼ تم ػػؾ التجرب ػػة  ،وي ػػرر اتخ ػػلذ مزي ػػد م ػػف
االجراءات بطري ة منظمة  ،فضالً لف أنو يتكـ بللوضوح ؛ أي التعبير دوف غموض .
يتكػػـ التفكيػػر التػػأممي ب درتػػو لمػػي التمخػػيص ؛ فعمػػي كػػبيؿ الم ػػلؿ  ،يػػذكر كػػلمبؼ
وبوند أف التفكير التأممي يمكنو مكللدة المتعمميف في ت كيؿ روابػط بػيف أثػداث المكػت بؿ
لمي ضوء مل ثدث بللفعؿ .

يتكـ التفكير التأممي بللتفللمية االجتمللية  ،ويتضمف التفللػؿ مكػتوييف  :الطللػب –
الطللب  ،والمعمـ – الطللب  .وي ير ديوي أف الػتعمـ مبػدأ مػف مبػلدئ الػتعمـ ؛ ألنػو ي ػمؿ
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لمػ ػػي تثفيػ ػػز االتصػ ػػلؿ بػ ػػيف األ ػ ػػخلص وتواصػ ػػميـ  .فض ػ ػالً لػ ػػف ذلػ ػػؾ ؛ فإنػ ػػو يػ ػػري أف
الوظل ؼ المعرفية تتطور في مكتوييف  :األوؿ مف خالؿ العمميلت بػيف ال خصػية  ،ومػف
ـ مف خالؿ العمميلت داخؿ ال خص نفكو  (.يوكؼ المر د . ) 721 ، 5074 ،
ميارات التفكير التأممي :
ميلرات التفكير التأممي ىي " ال درة لمي ت يػيـ وتفكػير الػدليؿ وتعػديؿ اآلراء  ،ولمػؿ
أثك ػػلـ موض ػػولية  ،وى ػػي مؤك ػػدة ف ػػي ك ػػؿ الم ػػررات (.مص ػػطفي لبدالك ػػالـ : 5001 ،
)572
التفكير التأممي لممية تفكر واىتملـ ومراربػة لممورػؼ الػذي يواجيػو الفػرد أو الموضػوع
الػػذي يكتػػب فيػػو بثيػػث يجػػب تثميمػػو بعػػد فيمػػو واكػػتيعلبو  ،بلإلمعػػلف بجوانبػػو ومراجعتػػو
وت ويمػ ػػو ض ػ ػػمف ػ ػػالث ميػ ػػلرات أكلك ػ ػػية ى ػ ػػي  :االنفتػ ػػلح ال ػ ػػذىني  ،والتوجي ػ ػػو الػ ػػذاتي ،
والمك ػ ولية الفكريػػة فػػي ضػػوء المعػػلرؼ والخب ػرات التػػي يكتك ػبيل ( .منػػذر بمعػػلوي وبيجػػت
أبوكميملف . )22 : 5072 ،
وي ػػتمؿ التفكي ػػر الت ػػأممي لم ػػي خم ػػس مي ػػلرات أكلك ػػية اتف ػػؽ ك ػػؿ م ػػف (لب ػػدالعزيز
لبدالثميد  )511 :5077،و(لزو لفلنو وفتثية المولو  )2 : 5005 ،فيمل يمي :
 -7التأمؿ والمالثظة Meditation and observation

 -5وي صد بيل ال ػدرة لمػي لػرض وانػب الم ػكمة والتعػرؼ لمػي مكونلتيػل كػواء كػلف
ذلػػؾ مػػف خػػالؿ الم ػػكمة أو الطػػلء ركػػـ أو ػػكؿ يبػػيف مكونلتيػػل بثيػػث يمكػػف اكت ػػلؼ
العالرلت الموجودة بصريلً .
 -2الك ؼ لف المغللطلت Paralogisms revealing

 -4ال ػػدرة لمػػي تثديػػد الفج ػوات فػػي الم ػػكمة وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تثديػػد العالرػػلت غيػػر
الصثيثة أو غير المنط ية أو تثديد بعض الخطوات الخلط ة في انجلز الميلـ التربوية
 -2الوصوؿ الي اكتنتلجلت Conclusions

 -2ال درة لمي التوصؿ الي لالرة منط يػة معينػة مػف خػالؿ رؤيػة مضػموف الم ػكمة
والتوصؿ الي نتل ل منلكبة.
 -7الطلء تفكيرات م نعة Provide convincing explanations
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-1ال ػػدرة لمػػي الطػػلء معنػػي منط ػػي لمنتػػل ل أو العالرػػلت الرابطػػة  ،ورػػد يكػػوف ىػػذا
المعني معتمداً لمي معموملت كلب ة أو لمي طبيعة الم كمة وخصل صيل .
وض ثموؿ م ترثة Proposed solutions

ال درة لمي وض خطوات منط ية لثؿ الم كمة المطروثة وت وـ تمؾ الخطػوات لمػي
تطورات ذىنية متورعة لمم كمة المطروثة .
وقد حمل "جون ديوي" في كتابو كيف نفكلر مراحلل التفكيلر التلأممي  -أو خطواتلو – فلي
عممية حل المشكالت وىي :
 -7ال عور بللم كمة .
 -5تثديد الم كمة يالثظ في مورؼ مل و يثدد الم كمة التي يريد دراكتيل وتفكيرىل
 -2ارتراح ثموؿ لمم كمة (فرض الفروض) وىنل يدلوه ىذا التفكير الي أف يكأؿ
نفكو أك مة ويجيب لنيل ويكتعرض األكبلب المختمفة  ،أي أف يثلوؿ تخميف االجلبة
أمر يم يو البلثث ىكذا بؿ يفترض
لف كؤاؿ  ،وفرض الفروض مف ىذا النوع ليس ًا
فروضو بعد وزف كؿ فرض واثتملالتو في ضوء مل لديو مف ث ل ؽ.
 -4جم المعموملت – أو اكتنبلط نتل ل الثموؿ الم ترثة – وجم المعموملت ىي
التي تؤيد الفرض وتثدد طبيعة الم كمة  ،طري ة جم المعموملت والث ل ؽ التي يتأكد
للمال مف العوامؿ ىو م ًال األصؿ أو الكبب .
مف المعموملت التي جمعيل أف
ً
 -2اختبلر صثة الفروض  :إجراء التجلرب المختمفة الممكنة التث يؽ وىنل ال يراد
بيل أف تكوف داخؿ المعمؿ وتكتخدـ فييل أدوات  ،إنمل المراد غير ذلؾ ( .كنلء كميملف
)211 : 5077 ،
أىمية التفكير التأممي :
يمكف أف تتضم أىمية التفكير التأممي بللنظر الي المجتم الثديث وازديلد تع يداتو
 ،وكذلؾ تيكير المعموملت وتغيرىل بكرلة أكبر  ،ممل ي تضي مف مكتخدمييل إللدة
التفكير ب كؿ مكتمر  ،كذلؾ تغير االتجلىلت وتغير أكلليب ثؿ الم كالت  ،وىكذا
تتنلمي أىمية اكت لرة التفكير ا لتأممي في أ نلء التعمـ لمكللدة الطالب في تطوير أكلليب
تطبيؽ المعرفة الجديدة في الموارؼ الصعبة خالؿ ن لطلتيـ اليومية  ،والتفكير التأممي
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نوع مف الن لطلت الع مية التي تكللد الطالب لمي تكويف وتطوير ميلرات تفكير ذات
مكتوي ألمي .
ثيث أف التفكير التأممي ضروري لمطمبة ؛ إذ أنو يكمم ليـ بإللدة الفكرة وتمثيصيل،
والنظر إلييل مف جوانب متعددة ،ولرض لنلصرىل وك ؼ العالرلت ال ل مة بيف ىذه
العنلصر ،وك ؼ الفجوات بينيل ،ومعرفة األكبلب التي أدت إل النتل ل مف خالؿ العالرلت
التي تربط لنلصر الفكرة  ،ـ وض ثموؿ لمم كالت المطروثة  ،وىذا يكللد لم إيجلد
خص رلدر لم التعمـ بنفكو وىو ىدؼ التربية الثدي ة .وتعد تنمية التفكير التأممي مف
أبرز أىداؼ التدريس وذلؾ لم التبلر أف التفكير التأممي يجعؿ الطللب يخطط دا ملً
ويرارب وي يـ أكموبو في العمميلت والخطوات التي يتبعيل التخلذ ال رار ،وي وـ التفكير التأممي
لم تأمؿ الطللب في كؿ مل يعرض لميو مف معموملت وىذا بدوره يب ي أ اًر لمتعمـ في ل ؿ
المتعمـ وىذا يؤكد التعمـ ذا المعن وىو جوىر مل تركز لميو إكتراتيجيلت التعميـ الثدي ة (
لبت ىلدي . ) 242 : 5074 ،
ويؤكد جوف ديوي أىمية التأمؿ ب ولو  :اف الخبرة ىي أكلس التعميـ والتعمـ  ،وال يتـ
ذلؾ إال بللتأمؿ  ،فللتأمؿ مرتبط بللعمؿ  ،والعممية التأممية تجم بيف النظرية والتطبيؽ .
)(Dewey, 1933

دراكلت اىتمت بللتفكير التأممي :
دراكة زيلد بركلت ( : )5002بعنواف  ":العالرة بيف التفكير التأممي والتثصيؿ لدي
لينة مف الطالب الجلمعييف وطالب ال لنوية العلمة في ضوء بعض المتغيرات
الديمغرافية " .انب ت الدراكة الراىنة لمتعرؼ لم مكتوى التفكير التأممي لدى لينتيف مف
الطالب  :الجلمعييف وال لنوية العلمة في ضوء بعض المتغيرات الديمغرافية  ،طبؽ ليذا
الغرض م يلس أيزنؾ لمتفكير التأممي بعد تعريبو وتطويره لم لينة مكونة مف ) ( 400
طللبل وطللبة  ،نصفيـ مف الذكور  ،والنصؼ االخر مف االنلث  ،موزليف بللتكلوي بيف
ً
مرثمة التعميـ الجلمعي وال لنوية العلمة  .ورد خمصت الدراكة ال جممة مف النتل ل أىميل :
لدـ وجود فروؽ جوىرية في مكتوى التفكيرالتأممي تعزى لمتغير الجنس  ،بينمل تك فت
النتل ل ال و جود فروؽ في مكتوى التفكير التأممي تعزى لمتغيرات  :نوع الدراكة  ،والمرثمة
التعميمية  ،ولمؿ االـ  ،ومينة االب  ،لمصمثة دراكة الفرع العممي  ،والمرثمة الجلمعية ،
وابنلء االميلت العمالت  ،وابنلء المزارليف لم الترتيب  .توصمت الدراكة ال لدـ وجود
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فروؽ جوىرية في تثصيؿ الطالب العلـ بثيث تعزى لمكتوى التفكير التأممي لدييـ  ،كمل
بينت النتل ل لدـ وجود أ ر لمتفللؿ الم ترؾ بيف مكتوى التفكير التأممي ومتغيرات  :الجنس
 ،ونوع الدراكة  ،والمرثمة التعميمية  ،ومينة االب في التثصيؿ العلـ لمطالب  ،بينمل كلف
ىنلؾ أ رليذا التفللؿ في ضوء متغير لمؿ االـ  ،لمصمثة الطالب ذوي التفكير المرتف
وابنلء االميلت البعدات
أمل دراكة مثمد خريكلت) : (5002بعنواف ":أ ر برنلمل تدريبي لم التفكير التأممي
لثؿ الم كالت في االكتعداد لمتفكيرالتأممي " .ف د ىدفت إل التعرؼ لم ا ر برنلمل
تدريبي في تنمية التفكير التأممي لدى الطمبة الجلمعييف في األردف وتكونت لينة ىذه
الدراكة مف(  )700طللبل وطللبة مف طمبة البكللوريوس .ورد أ لرت نتل ل ىذه الدراكة إل
وجود فروؽ تعزى لمبرنلمل التدريبي في تنمية التفكير التأممي ،وأ لرت النتل ل أيضل انو ال
توجد فروؽ ذات داللو إثصل ية تعزى لمبرنلمل التدريبي في تنمية التفكير التأممي بلختالؼ
الجنس والتخصص والمعدؿ التراكمي .
وكذلؾ دراكة لمي ال كعة ( : )5001بعنواف ":مكتوي التفكير التأممي لدي طمبة
البكللوريوس والدراكلت العميل في جلمعة النجلح الوطنية" .ىدفت الي تثديد مكتويلت
التفكير التأممي لدي طمبة البكللوريوس والدراكلت العميل في جلمعة النجلح الوطنية ،
وتثديد الفروؽ في مكتوي التفكير التأممي تبع ًل لمتغير التخصص  ،الكنة الدراكية  ،ورد
بمغت لينة الدراكة  247طللب وطللبة  ،ورد اكتخدـ البلثث م يلس التفكير التأممي
أليزنؾ وويمكوف ترجمة بركلت ( . )5002وأظيرت النتل ل  :أف مكتوي التفكير التأممي
لدي الطالب والطللبلت لموملً كلف جيداً  ،ال توجد فروؽ ذات داللة اثصل ية بيف طمبة
البكللوريوس وطمبة الدراكلت العميل مف الكميلت العممية واإلنكلنية لصللم طالب الكميلت
اإلنكلنية  ،توجد فروؽ ذات داللة اثصل ية في مكتوي التفكير التأممي لصللم طالب
الدراكلت العميل  ،ال توجد فروؽ ذات داللة اثصل ية تبعلً لمتغير الجنس.
 أمل دراكة للدؿ ريلف ( : )5070بعنواف ":داللة التمليز في مكتويلت التفكير
التأممي لدي طمبة الصؼ العل ر األكلكي في ضوء فلللت ىمية الذات الريلضية" .ف د
ىدفت الي فثص داللة التمليز في مكتويلت التفكير التأممي لدي طمبة الصؼ العل ر
األكلكي في ضوء فللمية الذات الريلضية  ،ورد بمغت لينة الدراكة  222طللب وطللبة
 ،واكتخدـ م يلس مكتويلت التفكير التأممي  ،وم يلس فللمية الذات الريلضية  .وبعد
تطبيؽ الم لييس وتثميؿ البيلنلت تـ التوصؿ لعدة نتل ل منيل  :أف مكتوي الفيـ ثصؿ
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لمي الترتيب األوؿ ـ مكتوي التأمؿ ـ التأمؿ النلرد وأخي اًر العمؿ اإللتيلدي  ،توجد
فروؽ دالة اثصل ي ًل لمي م يلس التفكير التأممي كلمالً ولمي مكتويلت الفيـ والتأمؿ ،
والتأمؿ النلرد رد تعزي لمتغير فللمية الذات الريلضية لصللم ف ة فللمية الذات المرتفعة .
 ودراكة لبداهلل ال في وأخروف ( : )5072بعنواف  ":ال يـ اإلجتمللية ولالرتيل
بللتفكير التأممي لدي طللبلت ركـ التربية الخلصة المتفورلت أكلديمي ًل والعلديلت في
جلمعة الطل ؼ " .ىدفت ىذه الدراكة إل التعرؼ لم ال يـ االجتمللية ولالرتيل بللتفكير
التأممي لدى طللبلت ركـ التربية الخلصة المتفورلت أكلديميل والعلديلت في جلمعة الطل ؼ ،
تكونت لينة ىذه الدراكة مف )  ( 522طللبة منيف )  ( 22متفورلت و ) )711للديلت ،
ورد طبؽ لم الطللبلت م يلس لم يـ االجتمللية مف إلداد البلث يف  ،وم يلس التفكير
التأممي أليزنؾ وويمكوف .ورد أ لرت نتل ل ىذه الدراكة إل مل يمي :وجود فروؽ ذات داللة
إثصل ية بيف الطللبلت المتفورلت أكلديميل والعلديلت لم م يلس ال يـ االجتمللية في كؿ
مف مجللي التعلوف البنلء واإلي لر لصللم الطللبلت المتفورلت  ،ولدـ وجود فروؽ ذات داللة
إثصل ية في مجللي المواطنة الصللثة والمودة و الم يلس الكمي  ،وجود فروؽ ذات داللة
إثصل ية بيف الطللبلت المتفورلت أكلديميل والعلديلت لم م يلس التفكير التأممي ولصللم
الطللبلت المتفورلت  ،لدـ وجود لالرة ارتبلطيو بيف ال يـ االجتمللية والتفكير التأممي .
 كذلؾ دراكة يوكؼ المر د ( : )5074بعنواف  ":مكتويلت التفكير التأممي لدي
طالب جلمعة الجوؼ  :دراكة مكتعرضة " .ىدفت الدراكة إل اكت صلء نمو مكتويلت
التفكير التأممي لدى طالب جلمعة الجوؼ ،وتعرؼ الفروؽ بينيـ في مكتويلت التفكير
التأممي التي رد تعزى إل متغير النوع ،والك ؼ لف العالرة االرتبلطية بيف درجة اكتكلب
مكتويلت التفكير التأممي والمعدؿ التراكمي في الجلمعة لدى لينة البثث.ورد اختلر البلثث
طللبل وطللبة،
لدراكتو المنيل الوصفي التثميمي ،وبمغ العدد النيل ي لعينة الدراكة (ً )7241
موزليف لم كميلت العموـ اإلنكلنية واألكلديمية ،وفي المكتويلت الد ا ركية األربعة ،وكلف
طللبل ،ولدد اإلنلث ( )222طللبة .واكتعلنت الدراكة بلكتبلنة
لدد الذكور ()7015
ً
التفكير التأممي) (RTQلكيمبر وزمال و  .وأكفرت الدراكة لف لدة نتل ل لعؿ مف أىميل :
مكتويلت التفكير التأممي لدى طالب جلمعة الجوؼ ت ؿ لف ثد الكفلية ( ، )%12ويوجد
انثدار في نكب النمو المث ة بيف المكتويلت الدراكية األربعة مف المكتوى األوؿ لم للث،
ـ يعود النمو إل االرتفلع مرة أخرى في المكتوى الراب في جمي مكتويلت التفكير
التأممي ،ووجدت فر وؽ دالة بيف الذكور واإلنلث في جمي هعزْٗبد الزفك٘س الزأهلٖ
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لصللم الذكور ،مل لدا مكتوى األداءات االلتيلدية ،كمل وجدت معلمالت ارتبلطية موجبة
ودالة بيف المعدؿ التراكمي ومكتويلت التفكير التأممي.
 دراكة فلطمة الر يدي ( : )5072بعنواف  ":مكتوي التفكير التأممي لدي الطمبة
الموىوبيف في المرثمة المتوكطة في مثلفظة ال صيـ ولالرتو بت دير الذات " .ىدفت ىذه
الدراكة الي التعرؼ لمي مكتوي التفكير التأممي لدي الطمبة الموىوبيف في المرثمة
المتوكطة ف ي مثلفظة ال صيـ ولالرتو بت دير الذات  ،تكونت لينة ىذه الدراكة مف
( )12طللبلً وطللبة منيـ ( )42طللب  )40(.طللبة  .ثيث أ لرت نتل ل ىذه الدراكة
الي مل يمي  :وجود لالرة ارتبلطية موجبة بيف التفكير التلممي وت دير الذات ،مكتوي
التفكير التأممي لدي الطمبة الموىوبيف جلء مرتفعلً في جمي المجلالت وفي الدرجة الكمية
 ،وجود فروؽ ذات داللة اثصل ية لدي الطمبة الموىوبيف لمي درجلت م يلس التفكير
التأممي تعزي لمنوع اإلجتمللي وكلنت الفروؽ لصللم الذكور  ،وجود " ت دير ذات "
مرتف لدي الطمبة الموىوبيف لمي الم يلس الكمي  ،وثصوؿ المجلؿ المتعمؽ بت دير
الذات المدركي لمي المرتبة األولي  ،وجود فروؽ ذات داللة اثصل ية لدي الطمبة
الموىوبيف في كؿ مف مجلؿ ت دير الذات والرفلري وت دير الذات الكمي تعزي لمنوع
اإلجتمللي وكلنت الفروؽ لصللم الذكور .وألغراض ىذه الدراكة تـ اكتخداـ م يلس
التفكير التأممي لكمبر وزمال و  ،ثيث رلمت البلث ة بتعريبيل وت نينيل لمي البي ة
الكعودية  ،وكذلؾ م يلس ت دير الذات لبروس ىير  ،والذي رلـ بتعريبيل وت نينيل لمي
البي ة الكعودية (.)5002
 دراكة لفلؼ المثمدي ( : )5071بعنواف "التفكير التأممي ولالرتو بللمعت دات
المعرفية لطللبلت الجلمعة" ىدفت ىذه الدراكة الي ت صي لالرة التفكير التأممي
بللمعت دات المعرفية لطللبلت الجلمعة .
 ثيث تكونت لينة الدراكة مف ( )242طللبة مف طللبلت جلمعة الممؾ كعود
في التخصصلت العممية واالنكلنية  .وتـ اكتخداـ م يلس التفكير التأممي أليزنؾ
وويمكوف لمتفكير التأممي تعريب بركلت ( ،)5002وم يلس المعت دات المعرفية لعمواف
وميرة ( . )5074واتضم مف نتل ل الدراكة أف جمي أفراد العينة يمتمكف مكتوي متوكط
فألمي مف التفكير التأممي ومكتوي لللي مف المعت دات المعرفية  .كمل اتضم وجود
لالرة ارتبلطية طردية بيف التفكير التأممي وبيف المعرفة  ،وبيف الزفك٘س الزأهلٖ ّضج

الزعلن ّ ،عدم ًّْر ع قخ ازرجبي٘خ ث٘ي الزفك٘س الزأهلٖ ّهصدز الوعسفخ ّظسعخ
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التعمـ والدرجة الكمية لممعت دات المعرفية  .ولدـ وجود فروؽ بيف طللبلت التخصص
العممي وطللبلت التخصص االنكلني في التفكير التأممي والمعت دات المعرفية  .كمل
اتضم أف متغير (بنية المعرفة) مف المعت دات المعرفية ىو المتغير الوثيد الذي يكيـ
في التنبؤ بللتفكير التأممي .

خالصة وتعقيب :
لرضت البلث ة الثللية في المثور األوؿ لعدد مف الدراكلت التي تنلولت التفكير
التأممي ولالرتو ببعض المتغيرات النفكية واإلجتمللية  ،ورد خمصت البلث ة مف ىذا
العرض الن لط التللية :
اىتمت الك ير مف الدراكلت بللك ؼ لف العالرة بيف متغير التفكير التأممي و
بعض مف المتغيرات االيجلبية اليلمة في ال خصية م ؿ ت دير الذات  .ويظير ذلؾ في
دراكة فلطمة الر يدي ( . )5072وأوضثت نتل ل ىذه الدراكة وجود لالرة ارتبلطية
بيف التفكير التأممي وت دير الذات .
وتري البلث ة الثللية أف ىذه نتيجة مع ولة ومنط ية  ،فمف الطبيعي أف يرتبط
التفكير التأممي لم خص بللكملت اإليجلبية في ال خصية اإلنكلنية .
ثيث تأتي الدراكة الثللية كمثلولة لفيـ العالرة بيف التفكير التأممي والتوكيدية
ككمة مف كملت ال خصية االيجلبية .
وتنلولت دراكة مثمد خريكلت برنلمل تدريبي لتنمية التفكير التأممي ورد أظيرت
ىذه الدراكلت مدي أىمية تنمية التفكير التأممي في ثيلة االنكلف فيزيد مف دافعية التعمـ
وثؿ الم كالت .
أمل دراكة كالً مف لبداهلل ال في وخللد الثموري وريس لصفور ( )5072ف د
أظيرت لالرة ارتبلطية لككية بيف التفكير التأممي وال يـ اإلجتمللية  .أمل في دراكة
زيلد بركلت ( )5002ف د أظيرت لالرة ارتبلطية موجبة بيف التفكير التأممي والتثصيؿ
الدراكي .
كمل تنلولت بعض الدراكلت كالً مف مفيوـ التفكير التأممي ومكتويلت التفكير
التأممي وكذلؾ داللة التمليز في مكتويلت التفكير التأممي وىذا مل أظيرتو دراكلت لمي
ال عكة (، )5001وللدؿ ريلف ( ، )5001ويوكؼ المر د (. )5074
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 oويالثظ لمي الدراكلت التي تـ لرضيل – في ثدود لمـ البلث ة  -أنو ال توجد
دراكة واثدة تطررت لدراكة العالرة بيف التفكير التأممي والتوكيدية وكذلؾ التفكير التأممي
ورمؽ المكت بؿ .ممل يدؿ لمي الندرة ال ديدة في دراكة ىذا المتغير والك ؼ لنو في
وجود كالً مف التوكيدية ورمؽ المكت بؿ .
 oوتوجد العديد مف الدراكلت التي تطررت لدراكة التفكير التأممي لدي الطللب
المعمـ بصفة خلصة  ،وط الب الجلمعة بصفة للمة م ؿ دراكة زيلد بركلت ()5002
ودراكة لبداهلل ال في وآخروف ( )5072ودراكة لمي ال كعة ( )5001ودراكة يوكؼ
المر د (.) 5074ودراكلت تطررت لدراكة التفكير التأممي لطالب الجلمعة م ؿ دراكة
لفلؼ المثمدي (. )5071
فروض الذراسة :

تفترض الباحثة الفروض األتية :
ال توجد فروؽ ذات داللة اثصل ية في متغير التفكير التأممي تعزي لمنوع ( ذكور/
انلث ) لدي طالب كمية التربية .
ال توجد فروؽ ذات داللة اثصل ية في متغير التفكير التأممي تعزي لنوع التخصص
األكلديمي ( لممي  /أدبي  /فني ) لدي طالب كمية التربية .
ال توجد فروؽ ذات داللة اثصل ية في متغير التفكير التأممي تعزي لنوع لبي ة (
ثضر /ريؼ ) لدي طالب كمية التربية .
ال توجد فروؽ ذات داللة اثصل ية في متغير التفكير التأممي تعزي لمفررة الدراكية (
األولي /الرابعة ) لدي طالب كمية التربية .
إجراءات البحث :
أولًاىالمنهجىالمدتخدمىفيىالبحثى:

ارتضت طبيعة البثث الثللي في ضوء أىدافو اكتخداـ المنيل الوصفي اإلرتبلطي.
المنيل الوصفي االرتبلطي  Corrilation Descriptive Methodييدؼ الي وصؼ
كميل مف خالؿ تثديد درجة العالرة بيف المتغيرات  ،وىو
وض رل ـ أو ثللة راىنة
ً
وصفل ً
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يكعي نثو جم بيلنلت ثوؿ الثللة الراىنة وذلؾ بيدؼ تثديد مل اذا كلنت ىنلؾ لالرة
بيف متغيريف أو أك ر تثديد م دار ىذه العالرة  ،وبللرغـ مف أنو يثدد مدي ارتبلط مل
يثدث أو مل يجري بأثد المتغيرات والمتغيرات األخري إال انو ال يثدد بللضرورة العالرة
الكببية بيف ىذا المتغير والمتغيرات األخري (لمي خطلب ، )722 ، 727 : 5007 ،
فيو يبثث لف العالرة بيف التفكير التأممي ومتغيرات البثث (النوع  /التخصص
األكلديمي  /نوع البي ة  /الفررة الدراكية)

ً
ثانيا  :عينة البحث :

تكونت العينة الكمية مف ( )107طللب وطللبة مف طالب كمية التربية جلمعة ثمواف
ورد ان كمت لينة البثث الي ركميف :
لينة التث ؽ مف الخصل ص الكيكومترية ( الخلصة بللتث ؽ مف الخصل ص
الكيكومترية لمم لييس المكتخدمة في البثث ).
العينة األكلكية ( الخلصة بلل ؽ الميداني لمبثث ) .
 )1لينة التث ؽ مف الخصل ص الكيكومترية :
 )2تكونت لينة التث ؽ مف الخصل ص الكيكومترية في صورتيل النيل ية مف
( ) 520مف طالب الجلمعة مف طالب جلمعة ثمواف مف الذكور واإلنلث مف كمية التربية
مف الفرؽ ال لل ة والرابعة  ،ورد تراوثت ألملر لينة الت نيف مل بيف ( ) 52 – 71وذلؾ
في العلـ الدراكي ( ) 5071 – 5071
 )3العينة األكلكية :
 )4تكونت لينة البثث األكلكية في صورتيل النيل ية مف (  ) 107مف طالب
الجلمعة .
 251 )5طللب وطللبة مف طالب ال عب األدبية كمية التربية جلمعة ثمواف مف
طالب الفرؽ األولي والرابعة .
 571طللب وطللبة مف طالب ال عب العممية كمية التربية جلمعة
()6
ثمواف مف طالب الفرؽ األولي والرابعة .
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 724 طللب وطللبة مف طالب ال عب الفنية كمية التربية جلمعة ثمواف مف
طالب الفرؽ األولي والرابعة .
تبعا لمنوع
والجدول رقم  ) 1يوضح الوصف التفصيمي لعدد أفراد العينة األساسية وتوزيعيا ً
والتخصص :
تبعا لمنوع والتخصص والبيئة
جدول  )1الوصف التفصيمي لعدد أفراد العينة األساسية وتوزيعيا ً
والفرقة الدراسية

النوع

إناث
504

التخصص

ذكور
197

أدبي
329

عممي
218

فني
154

البيئة
حضر
487

ريف
214

الفرقة

الدراسية

األولي
301

الرابعة
400

ورػػد تراوثػػت ألمػػلر لينػػة الت نػػيف مػػل بػػيف (  ) 52 – 71وذلػػؾ فػػي العػػلـ الد اركػػي (
) 5071 – 5071

ً
ثالثا  :أدوات البحث :

مقياس التفكري التأملي (إعذاد  :الباحثة . )8102 :

مبررات إعداد المقياس :
اطمعت البلث ة لمي لدد مف م لييس التفكير التأممي ومل يدور في دا رتو كواء مل
يتوفر في البي ة العربية أو البي ة األجنبية ولعؿ مف أىميل م يلس أيزنؾ وويمكوف لمتفكير
التأممي والذي تمت ترجمتو وت نينو مف ربؿ بركلت (  ) 5002وىو مكوف مف ( ) 2
لوامؿ.
كمل اطمعت البلث ة لمي اكتبلنة التفكير التأممي )  ( R T Qلكيمبر وزمال و.
ورد خمصت البلث ة الي ضرورة إلداد م يلس التفكير التأممي وذلؾ لاللتبلرات
اآلتية :
وجدت البلث ة أف الم لييس المتوفرة غير مال مة ألغراض البثث خلصة م يلس
التفكير التأممي كم يلس رل ـ بذاتو أو كم يلس فرلي فيذه الم لييس طب ت لمي لينلت
لفيل لف لينة البثث الثللي .
مختمفة ً
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لـ تجد البلث ة م يلس التفكير التأممي – في ثدود لمـ البلث ة – تـ تطبي و في
البي ة العربية المصرية.
خطىات إعذاد املقياس :

لتث يؽ أىداؼ ىذه الدراكة رلمت البلث ة بإلداد أداة الدراكة (م يلس التفكير
التأممي) وىو لبلرة لف موارؼ ل يلس التفكير التأممي لدي الطللب المعمـ  ،ثيث تمت
مراجعة األدب الكلبؽ والدراكلت الكلب ة المتعم ة بللموضوع وبنلء لمي ذلؾ تـ بنلء ىذا
الم يلس والذي تكوف بصورتو األولية مف (  ) 71مورؼ موزع لمي ( )4أبعلد .
ورد مرت لممية اإللداد بمجمولة مف المراثؿ ثتي وصؿ الم يلس الي صورتو
النيل ية وىي :
اطمعت البلث ة – في ثدود مل توفر ليل – لمي التراث الفمكفي والكيكولوجي
والمذيف اىتمل بموضوع التفكير التأممي ومل يتضمنو مف مفلىيـ وأبعلد وتعريفلتو النظرية
وجوانبو ومجلالتو المختمفة  ،وذلؾ لموصوؿ الي مفيوـ التفكير التأممي الذي تتبنله في
البثث الثللي.
اطمعت البلث ة لمي العديد مف الم لييس التي ىدفت ل يلس التفكير التأممي بأبعلده
وجوانبو المختمفة كذلؾ اطمعت البلث ة لمي مل توفر ليل مف الدراكلت الكلب ة التي
أجريت ثوؿ التفكير التأممي والتي رلـ البلث وف فييل بلكتخداـ أو الداد م لييس التفكير
التأممي تتنلكب م أىداؼ دراكتيـ وتركزالتفكير التأممي م ؿ دراكلت ( يوكؼ المر د
 ) 5074ودراكة ( فلطمة الر يدي  ) 5072ودراكة ( لفلؼ المثمدي . ) 5071
تمكنت البلث ة مف تثديد األبعلد الفرلية لمتفكير التأممي بمل يتال ـ م أىداؼ
ال بثث وطبيعة العينة  ،ووض التعريفلت اإلج ار ية لألبعلد الفرلية وتمكف مف ريلكيل
بصورة اج ار ية  ،وكلنت الموارؼ في صورة موارؼ  ،ورد بمغ لدد موارؼ الم يلس في
صورتو األولية (  22مورفًل ) وزلت لمي األبعلد األربعة لمتفكير التأممي  ،ثيث بمغ لدد
موارؼ البعد األوؿ ( التأمؿ والمالثظة  1موارؼ )  ،وبمغ لدد موارؼ البعد ال لني (
الك ؼ لف المغللطلت  1موارؼ )  ،وبمغ لدد موارؼ البعد ال للث ( الوصوؿ الي
اكتنتلجلت  1موارؼ )  ،وبمغ لدد موارؼ البعد الراب ( الطلء تفكيرات واتخلذ ال رار
 75مورؼ ) ورولي أف تكوف الموارؼ واضثة ومثددة بعيدة لف الغموض .
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مثكمل مف المتخصصيف في
لرض الم يلس في صورتو األولية لمي ( ) 72
ً
مجلؿ ال يلس النفكي والصثة النفكية وذلؾ إلبداء الراي ثوؿ مدي ارتبلط كؿ مورؼ
بللبعد الفرلي المدرجة ضمنو وف ًل لمتعريؼ اإلج ار ي لو  ،لمي م يلس ال ي ( مرتبط
تململ  ،مرتبط الي ثد مل  ،غير مرتبط )  ،وادخلؿ التعديالت الالزمة لمي الموارؼ التي
ً
تتطمب ذلؾ وارتراح مل يمكف إضلفتو مف موارؼ لكؿ مف الموارؼ األبعلد الفرلية
ورد أكفرت لممية التثكيـ لف ثذؼ بعض الموارؼ لت لبييل م موارؼ أخري
أو لعدـ انتمل يل لمبعد المدرجة ضمنو أو لتداخميمل م موارؼ أخري أو لغموض معنلىل
 ،كمل لدلت بعض الموارؼ لعدـ وضوح أو كالمة الصيلغة  ،وارتراح المثكموف إضلفة
موارؼ جديدة ورد ارتضت البلث ة الموارؼ التي أجم المثكموف لمي صالثيتيل وذلؾ
بنكبة اتفلؽ  % 15فأك ر وبنلء لميو تـ اكتبعلد موارؼ واضلفة موارؼ مل بيف الموارؼ
التي ارترثيل المثكموف كمل لدلت بعض الموارؼ  ،وبذلؾ أصبم لدد موارؼ الم يلس
ككؿ (  ، ) 50ولدد موارؼ البعد األوؿ ( التأمؿ والمالثظة  2موارؼ ) ولدد موارؼ
البعد ال لني ( الك ؼ لف المغللطلت  2موارؼ ) ولدد موارؼ البعد ال للث ( الوصوؿ
الي اكتنتلجلت  2موارؼ ) ولدد موارؼ البعد الراب ( الطلء تفكيرات واتخلذ ال رار 2
موارؼ ) وذلؾ بعد تعديالت المثكميف .
صلغت البلث ة التعميملت المال مة لمم يلس  ،واكت رت لمي اكتخداـ م يلس ال ي
بثيث يتيم لممفثوص التعبير لف رأيو بدوف أف يؤدي زيلدة لدد البدا ؿ لف ذلؾ الي
ت تت المفثوص .

 -1الخصائص الضيكوهرزيح لومياس الرفكيز الرأهلي ( إػذاد  :الثاحثح ) :
أوالً  :صذق الومياس :
ٗعد الصد هي أُن الخصبئ الع٘كْهزسٗخ ل خزجبزاد الٌفع٘خ  ،ذل ألًَ
ٗزعل ثوب ٗق٘عَ الوق٘بضّٗ ،قصد ثصد الوق٘بض " أى الوق٘بض ٗق٘ط هب أعد لق٘بظَ
" ( علٔ هبُس خطبة ) 329 : 2004 ،
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ولذ اصرخذهد الثاحثح ػذج طزق للرحمك هن صذق الومياس كوا هو هوضح
كاآلذي :
أ ) صذق الوحكوين :
لرض الم يلس في صورتو األولية لمي (  ) 72مف المتخصصيف في ال يلس
النفكي والصثة النفكية إلبداء الرأي ثوؿ مدي ارتبلط الموارؼ بللبعد الفرلي الذي
ت يكو وف لً لمتعريؼ اإلج ار ي لو ،لمي مدرج ال ي مرتبط تململً  ،مرتبط الي ثد مل ،
غير مرتبط وادخلؿ التعديالت الالزمة لمي الموارؼ التي تتطمب ذلؾ وارتراح مل يمكف
اضلفتو مف موارؼ لكؿ للمؿ مف العوامؿ الفرلية ورد أكفر ىذا اإلجراء لف اكتبعلد
بعض الموارؼ وتعديؿ صيلغة البعض األخر  ،ورد اكتب يت الموارؼ التي أبرزت لممية
التثكيـ صالثيتيل واتفؽ لمييل بنكبة  %15فأك ر .

ب ) صذق الرحليل الثؼذى Factor Analysis Validity :
ورد أجرت البلث ة أكموب التثميؿ البعدى االكتك لف بلكتخداـ طري ة المكونلت
األكلكية  ، Principle Componentوالتي وضعيل" ىويتمنل  " Hottellingثيث أنيل
تؤدي إل ت بعلت دري ة  ،ورد تـ إجراء التثميؿ البعدى بلكتخداـ البرنلمل اإلثصل
 SPSSلم لينة رواميل (  ) 520طللب وطللبة مف طالب كمية التربية  ،ثيث تـ
التث ؽ مف مدى كفلية العينة إلجراء التثميؿ البعدى لمم يلس مف خالؿ اختبلر كفلية
العينة ؿ  ( KMO( Kaiser-Meyer-Olkinثيث بمغت ريمتو ( ( .,215وى ريمة أكبر
مف ( ) 0,2ممل يدؿ لم مدى كفلية العينة  .كمل تـ اكتخداـ مثؾ كليزر ف ت دير
البعد المكتخمص كمؤ ر لمتورؼ أو االكتمرار ف اكتخالص العوامؿ الت تم ؿ البنلء
األكلك  ،ثيث تـ االب لء لم العوامؿ الت تزيد جذورىل الكلمنة لم الواثد الصثيم
والت تتضمف ال ة ت بعلت إثصل يلً لم األرؿ  ،ويرى ( كلتؿ ) أف ىذا المثؾ يتميز
بلالكت رار وال بلت ف ثللة المصفوفلت الت يزداد جذورىل الكلمنة لم الواثد الصثيم
 ،كمل اكتخدـ مثؾ جيمفورد الذى يعتبر مثؾ الت ب الجوىرى لمعبلرة لم البعد الذى
يعتبر داالً اثصل يلً وىو(  )0,2 - ، 0,2 +أو أك ر  ،ورد تـ اكتخداـ طري ة
الفلريملكس  Varimaxلمتدوير المتعلمد لممصفوفلت االرتبلطية لف رات المثلور الخلصة
لم يلس التفكير التأمم لموصوؿ إل صورة م بولة لمم يلس يمكف تفكير العوامؿ وف ًل
وبنلء لم
ليل ( فؤاد أبو ثطب ،وآملؿ صلدؽ  ، 5070 ،ص ص، )255 - 202
ً
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ُرا الوح رن اظزجعبر الوْاقف الزٔ ٗق رشجعِب عي (ّ )0,3عدرُب (  1هْقف )
ُْ الوْقف زقن ( ّ ، ) 5هي صن أصجح الوق٘بض ٗزكْى هي ( ) 19هْقف .
ّأظفس الزحل٘ الجعدٓ عي رشج هْاقفَ عي أزثعخ عْاه ًُْسٗخ ّ ،قد
ثلغذ ًعجخ الزجبٗي الجعدٓ الكلٔ ّ % 35,907رْضح الجداّ الزبل٘خ (4 – 3 – 2
  )5رشجعبد الوْاقف علٔ ك عبه هي العْاه هسرجخ رٌبشل٘ب ً ( هي الزشجاألعلٔ إلٔ األرًٔ )
الجعد األّ :
اظزحْذ ُرا الجعد علٔ ( )% 8,651هي الزجبٗي الجعدٓ الكلٔ (ثعد الزدّٗس)
ّثلغ الجرز الكبهي لِرا الجعد ( ّ )13730قد رشجعذ علَ٘ ًُْسٗب  5هْاقف
رساّحذ ق٘ن رشجعبرِب هب ث٘ي ّ 03345 ، 03643ذل كوب ُْ هْضح ثبلجدّ
زقن ( ) 2
جدول  : ) 2معامالت تشبع مواقف البعد األول التأمل والمالحظة) .
رقم الموقف

معامل التشبع

13

04643

14

04642

9

04528

17

04471

8

04345

الجذر الكامن

14730

النسبة المئوية لمتباين

%65148

ومف خالؿ فثػص موارػؼ ىػذا البعػد نجػد أف مضػمونيل ي ػير إلػ ال ػدرة لمػي تأمػؿ
ومالثظػػة جمي ػ جوانػػب الموارػػؼ الثيلتيػػة التػػي يتعػػرض ليػػل الفػػرض فػػي ثيلتػػو والتعػػرؼ
لمي مكونلتيل ثتي يكوف لديو رؤية لممة ليذه الموارؼ .
البعد الثان :
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اكتثوذ ىػذا البعػد لمػ (  ) % 1,772مػف التبػليف البعػدى الكمػ ( بعػد التػدوير )
وبمػػغ الجػػذر الكػػلمف ليػػذا البعػػد (  ) 7,152ورػػد ت ػػبعت لميػػو جوىريػػل  2موارػػؼ تراوثػػت
ريـ ت بعلتيل مل بيف  0,221 ، 0,214وذلؾ كمل ىو موضم بللجدوؿ ررـ ( ) 2
جدول  : ) 3معامالت تشبع مواقف البعد الثان

زقن الوْقف
10
3
1
7
2
الجرز الكبهي
الٌعجخ الوئْٗخ للزجبٗي

الكشف عن المغالطات) .

هعبه الزشج
03694
03563
03480
03372
03358
1,823
% 9,116

ٗشي٘س إليئ القيدزح علييٖ رحدٗيد الفجييْاد ّالزغ٘يساد فييٖ الوْاقيف الح٘بر٘ييخ الزييٖ
روض هشك د ّذل عي يسٗ رحدٗد الع قبد غ٘س الصح٘حخ فِ٘ب .
الثؼذ الثالث :
اكتثوذ ىػذا البعػد لمػ (  ) % 1,121مػف التبػليف البعػدى الكمػ ( بعػد التػدوير )
وبمػ ػػغ الجػ ػػذر الكػ ػػلمف ليػ ػػذا البعػ ػػد (  ) 7,125ورػ ػػد ت ػ ػػبعت لميػ ػػو جوىريػ ػػل  2موارػ ػػؼ
تراوثت ريـ ت ػبعلتيل مػل بػيف  0.215 ، 0.244وذلػؾ كمػل ىػو موضػم بللجػدوؿ ررػـ (
)4
جدول  : ) 4معامالت تشبع مواقف البعد الثالث الوصول الي استنتاجات)

زقن الوْقف
19
20
15
16
11
الجرز الكبهي
الٌعجخ الوئْٗخ للزجبٗي
المجمد الخامس والعشرون
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03644
03578
03571
03520
03392
13952
% 93758
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ومػػف خػػالؿ فثػػص موارػػؼ ىػػذا البعػػد نجػػد أف مضػػمونيل ي ػػير إلػ ال ػػدرة لمػػي ثػػؿ
الم ػػكالت (الثيلتي ػػة  /العممي ػػة  /العممي ػػة) الت ػػي يواجيي ػػل الف ػػرد م ػػف خ ػػالؿ رؤي ػػة كػػػبب
الم كمة والتوصؿ الي نتل ل .
البعد الرابع :
اكتثوذ ىذا البعد لم (  ) % 1,215مف التبليف البعػدى الكمػ ( بعػد التػدوير )
وبمػغ الجػػذر الكػػلمف ليػػذا البعػػد (  ) 7,212ورػػد ت ػػبعت لميػػو جوىريػػل  4موارػػؼ تراوثػػت
ريـ ت بعلتيل مل بيف  0,212 ، 0,272وذلؾ كمل ىو موضم بللجدوؿ ررـ ( ) 2
جدول  : ) 5معامالت تشبع مواقف البعد الرابع اعطاء تفسيرات واتخاذ الق اررات)
معامل التشبع
04615
04426
04402
04393
14676
% 84382

رقم الموقف
6
18
12
4
الجذر الكامن
النسبة المئوية لمتباين

ومف خالؿ فثص موارؼ ىذا البعد نجد أف مضمونيل ي ير إل ال ػدرة لمػي الطػلء
معنػي منط ػي لمنتػل ل التػي توصػمت الييػل لػف طريػؽ رؤيػة مضػموف الم ػكمة  ،ورػد يكػوف
معتمدا لمي معموملت كلب ة  ،أو لمي طبيعة الم كمة وخصل صػيل  ،واتخػلذ رػرار ب ػأنيل
ً
وتثديد اآل لر المترتبة لميو .
أررػػلـ الموارػػؼ التػػي وردت بجػػداوؿ التثميػػؿ العػػلممي ىػػي نفكػػيل التػػي وردت بصػػورة
الم يلس التي تـ كتخدامو لمتث ؽ مف الخصل ص الكيكومترية .
ج ) الصدق المرتبط بالمحك :
رلمػ ػػت البلث ػ ػػة بػ ػػللتث ؽ مػ ػػف تملكػ ػػؾ الم يػ ػػلس ( مػ ػػف خػ ػػالؿ ثكػ ػػلب االرتبػ ػػلط بػ ػػيف
الموار ػ ػػؼ والم ي ػ ػػلس كك ػ ػػؿ ) كخط ػ ػػوة اك ػ ػػتبلرية رب ػ ػػؿ إجػ ػ ػراء ص ػ ػػدؽ المث ػ ػػؾ لمتأك ػ ػػد م ػ ػػف
ارتبػ ػػلط جمي ػ ػ الموارػ ػػؼ بللم يػ ػػلس ككػ ػػؿ  ،ػ ػػـ رلمػ ػػت البلث ػ ػػة بثكػ ػػلب الصػ ػػدؽ الم ػ ػرتبط
بللمثػ ػػؾ ( التالزم ػ ػ ) مػ ػػف خػ ػػالؿ تطبيػ ػػؽ م يػ ػػلس التفكيػ ػػر التػ ػػأمم ( إلػ ػػداد  :البلث ػ ػػة
) والمك ػ ػ ػػتخدـ ف ػ ػ ػ ػ البثػ ػ ػ ػػث الثػ ػ ػ ػػلل  ،وم ي ػ ػ ػػلس التفكيػ ػ ػ ػػر التػ ػ ػ ػػأمم ( إلػ ػ ػ ػػداد  :أيزنػػ ػ ػػؾ
وويمك ػ ػػوف تعريػ ػ ػػب بركػ ػ ػػلت  ) 5002 ،لمػ ػ ػ نفػ ػ ػػس العينػ ػ ػػة (  12طللب ػ ػػة وطللبػػ ػػة مػػ ػػف
طػ ػ ػ ػػالب كميػ ػ ػ ػػة التربيػ ػ ػ ػػة ) وتػ ػ ػ ػػـ ثكػ ػ ػ ػػلب معلمػ ػ ػ ػػؿ االرتبػ ػ ػ ػػلط الخط ػ ػ ػ ػ لبيركػ ػ ػ ػػوف بػ ػ ػ ػػيف
المجمد الخامس والعشرون
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الم يلك ػ ػ ػػيف  ،وبمغ ػ ػ ػػت ريمت ػ ػ ػػو (  ) **0 ,224وىػ ػ ػ ػ ريم ػ ػ ػػة موجب ػ ػ ػػة ودال ػ ػ ػػة إثص ػ ػ ػػل يلً
لند مكتوى داللة (  ) 0 ,07ممل يدؿ لم صدؽ الم يلس .
ثانيللللاً  :التجللللانس أو اًلتسللللاق الللللداخم  :تػ ػػـ التث ػ ػػؽ مػ ػػف االتكػ ػػلؽ الػ ػػداخم
لم يػ ػػلس التفكيػ ػػر التػ ػػأمم لم ػ ػ لينػ ػػة رواميػ ػػل(  ) 520طللب ػ ػلً وطللبػ ػػة مػ ػػف طػ ػػالب كميػ ػػة
التربيػ ػ ػػة  ،وذلػ ػ ػػؾ مػ ػ ػػف خػ ػ ػػالؿ ثكػ ػ ػػلب م عػ ػ ػػلمالت االرتبػ ػ ػػلط بػ ػ ػػيف كػ ػ ػػؿ مورػ ػ ػػؼ والدرجػ ػ ػػة
الكميػ ػػة لمبعػ ػػد الػ ػػذى تنتم ػ ػ إليػ ػػو  ،وكػ ػػذلؾ معػ ػػلمالت االرتبػ ػػلط بػ ػػيف كػ ػػؿ مورػ ػػؼ والدرجػ ػػة
الكميػ ػػة لمم يػ ػػلس  ،وكػ ػػذلؾ معػ ػػلمالت االرتبػ ػػلط بػ ػػيف االبعػ ػػلد والدرجػ ػػة الكميػ ػػة لمم يػ ػػلس ،
وكلنػ ػ ػػت جمي ػ ػ ػ معػ ػ ػػلمالت االرتبػ ػ ػػلط دالػ ػ ػػة لنػ ػ ػػد مكػ ػ ػػتوى داللػ ػ ػػة (  ) 0 ,07كمػ ػ ػػل ىػ ػ ػػو
موض ػم بللجػػدواؿ اآلتيػػة  :أ  :حسللاب معامللل اًلرتبللاط بللين الموقللف والدرجللة
الكمية لمبعد  ،وكذلك بين الموقف والدرجة الكمية لممقياس:
البعد األول :
جدول

 : ) 6معامالت اًلرتباط بين مواقف البعد األول والدرجة الكمية ليذا البعد  ،والدرجة الكمية
لممقياس

رقم الموقف

معامل اًلرتباط بالبعد

8
9
13
14
17

**0.515
**0.612
**0.692
**0.514
**0.642

معامل اًلرتباط بالدرجة الكمية
**0.388
**0.464
**0.501
**0.262
**0.474

**  :هعزْٓ الداللخ عٌد 0,01

يتضم مف الجدوؿ الكلبؽ أف جمي معلمالت االرتبلط دالة لف 0,07

الثؼذ الثاني :
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 : ) 7معامالت اًلرتباط بين مواقف البعد الثان والدرجة الكمية ليذا البعد  ،والدرجة

جدول

رقم الموقف
1
2
3
7
10

الكمية لممقياس

معامل اًلرتباط بالبعد
**0.540
**0.452
**0.540
**0.474
**0.718

معامل اًلرتباط بالدرجة الكمية
**0.325
**0.310
**0.251
**0.325
**0.496

**  :هعزْٓ الداللخ عٌد 0,01
ٗزضح هي الجدّ العبث أى ًو٘ هعبه د االزرجبي رالخ عي 0,01
الثؼذ الثالث :
 : ) 8معامالت اًلرتباط بين مواقف البعد الثالث والدرجة الكمية ليذا البعد  ،والدرجة

جدول

الكمية لممقياس

معامل اًلرتباط بالبعد
** 04572
** 04486
** 04585
** 04734
** 04522

رقم المفردة
11
15
16
19
20

معامل اًلرتباط بالدرجة الكمية
** 04409
** 04167
** 04477
** 04496
** 04367

**  :هعزْٓ الداللخ عٌد 0,01
ٗزضح هي الجدّ العبث أى ًو٘ هعبه د االزرجبي رالخ عي 0,01
الثؼذ الزاتغ :
جدول

 : ) 9معامالت اًلرتباط بين مواقف البعد الرابع والدرجة الكمية ليذا البعد  ،والدرجة الكمية

رقم الموقف

معامل اًلرتباط بالبعد

4
6
12
18

**0.551
**0.563
**0.471
**0.640

المجمد الخامس والعشرون

لممقياس

معامل اًلرتباط بالدرجة الكمية
**0.311
**0.303
**0.318
**0.385
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**  :هعزْٓ الداللخ عٌد 0,01
ٗزضح هي الجدّ العبث أى ًو٘ هعبه د االزرجبي رالخ عي 0,01
ب  :حساب معامالت اًلرتباطات بين اًلبعاد والدرجة الكمية لممقياس
جدول

 : ) 10معامالت اًلرتباطات بين اًلبعاد والدرجة الكمية لممقياس

اًلبعاد

الدرجة الكمية لممقياس

اًلول

** 04704

الثاني

** 0 ,662

الثالث

** 0 ,665

الرابع

** 0 ,590

**  :هعزْٓ الداللخ عٌد 0,01
يتضم مف الجدوؿ الكلبؽ أف جمي معلمالت االرتبلط دالة لف 0,07
يتضم مف الجداوؿ الكػلب ة أف معػلمالت االرتبلطػلت بػيف موارػؼ كػؿ للمػؿ والدرجػة
الكميػػة لمبعػػد وكػػذلؾ معػػلمالت االرتبػػلط بػػيف درجػػة كػػؿ بعػػد والدرجػػة الكميػػة لمم يػػلس دالػػة
لنػػد مكػػتوى داللػػة ( )0,07وىػػذا ي ػػير إل ػ ت ػرابط وتملكػػؾ موارػػؼ الم يػػلس وأبعػػلدة ممػػل
يدؿ لم أف الم يلس يتمت بلتكلؽ داخم .
ثبات المقياس :
رلم ػػت البلث ػػة بثك ػػلب ب ػػلت الم ي ػػلس ب ال ػػة ط ػػرؽ ىم ػػل طري ػػة إل ػػلدة الم ي ػػلس ،
والتجز ة النصفية  ،والفل كرونبلخ  ،وفيمل يم توضيم كالً منيمل :
أ ) إعادة المقياس : Test Retest

ثيث طبؽ الم يلس كلمالً لم لينة (  12طللب وطللبة مف طالب كميػة التربيػة )
 ،ػػـ أليػػد التطبيػػؽ م ػرة أخػػرى بعػػد مػػرور أكػػبوليف مػػف التطبيػػؽ األوؿ  ،ػػـ تػػـ ثكػػلب
معػػلمالت االرتبػػلط الخط ػ لبيركػػوف بػػيف درجػػلت الطػػالب لم ػ الم يػػلس ف ػ التطبي ػػيف ،
ور ػػد بم ػػغ معلم ػػؿ االرتب ػػلط ( معلم ػػؿ االك ػػت رار ) (  )** 0, 412وىػ ػ ريم ػػة دال ػػة لن ػػد
مكتوى داللة ( ) 0, 07ممل ي ير إل تمت الم يلس بلل بلت واالكت رار .
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ب ) طريقة التجزئة النصفية Split – half
رلمػػت البلث ػػة بتطبيػػؽ الم يػػلس لمػ لينػػة رواميػػل (  520طللػػب وطللبػػة )  ،ػػـ تػػـ
ثكلب معلمؿ االرتبلط ( معلمػؿ بػلت التجز ػة النصػفية ) بػيف نصػف الم يػلس ( الزوجػ
والف ػػردى ) لمم يػ ػػلس وبمغػ ػػت ريم ػػة معلمػ ػػؿ كػ ػػبيرملف بػ ػراوف ( ، ) 0,242وريمػػػة معلمػػػؿ
جوتملف () 0,240
يتضػ ػػم أف معػ ػػلمالت بػ ػػلت التجز ػ ػػة النصػ ػػفية بلكػ ػػتخداـ معػ ػػلدلت كػ ػػبيرملف ب ػ ػراوف
وجوتملف مرتفعة ممل يدؿ لم تمت الم يلس بدرجة لللية مف ال بلت واالكت رار
ج ) طريقة الفا كرونباخ Cronbach Alpha
رلمػػت البلث ػػة بتطبيػػؽ الم يػػلس لم ػ لينػػة رواميػػل (  520طللػػب وطللبػػة ) ػػـ تػػـ
ثكلب معلمؿ ألفل لمم يلس ككؿ وبمغت ريمتو ( : ) 0,242
يتضػػم أف معػػلمالت بػػلت الفػػل كرونبػػلخ مرتفعػػة ممػػل يػػدؿ لمػ تمتػ الم يػػلس بدرجػػة
لللية مف ال بلت واالكت رار .
وبعػػد التث ػػؽ مػػف الخصػػل ص الكػػيكومترية لمم يػػلس رلمػػت البلث ػػة بثػػذؼ الموارػػؼ
الت ػ لػػـ ت بػػت صػػدريل أو بلتيػػل ممػػل ترتػػب لم ػ ذلػػؾ إلػػلدة تػػرريـ الموارػػؼ ،وفيمػػل يم ػ
توضيم لمصورة النيل ية لمم يلس.
الصورة النيل ية لم يلس التفكير التأمم وكيفية تصثيم الم يلس .
يتكػػوف الم يػػلس ف ػ صػػورتو النيل يػػة مػػف (  4لوامػػؿ ) ت ػػتمؿ لم ػ ( 71مورػػؼ )
تيػػدؼ إل ػ ريػػلس التفكيػػر التػػأمم لػػدى طػػالب كميػػة التربيػػة  ،ويتعػػيف لم ػ المفثػػوص
داخؿ الم يلس أف يختلر إجلبة واثدة لكػؿ مورػؼ مػف الموارػؼ وذلػؾ وف ػلً لمتػدريل ال ال ػ
 ،وتتػراوح الدرجػة الكميػة لمم يػػلس بػيف (  ، ) 71 -21ثيػث ت ػير الدرجػػة العميػل إلػ رػػدرة
الطللب لم التفكير التأمم  ،ويوضم الجدوؿ التلل أررلـ موارؼ كؿ للمؿ مػف العوامػؿ
كمل وردت بللصورة النيل ية لمم يلس .
جدول

 : ) 11مواقف المقياس موزعة عم العوامل اًلربعة لمقياس التفكير التأمم
عومل المقياس
التأمل والمالحظة
الكشف عن المغالطات
الوصول الي استنتاجات
اعطاء تفسيرات واتخاذ الق اررات
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خطىات البحث :

بع ػػد التث ػػؽ م ػػف الخص ػػل ص الك ػػيكومترية لم ي ػػلس التفكي ػػر الت ػػأممي ال ػػدت البلث ػػة
الصػػورة النيل يػػة لػػو ،رلمػػت البلث ػػة بتطبيػػؽ م يػػلس التفكيػػر التػػأممي ( لم ػ لينػػة البثػػث
وذلؾ خالؿ بعض الجمكلت الت بػدأتيل البلث ػة بتيي ػة المنػلخ المنلكػب وتوضػيم الغػرض
مف ىذا التطبيؽ لمطللب والطللبلت  ،ورد أكدت البلث ة لمطللب أف ىذه البيلنػلت فػ غليػة
الك ػرية ولػػف تكػػتخدـ إاؿ مػػف أجػػؿ البثػػث تبعػػل العمم ػ  ،وأف اإل ػػتراؾ ف ػ البثػػث أمػػر
اختيلرى  ،ـ رلمت بتصثيم اكتجلبلت الطللب لم الم ػلييس لمفػلتيم التصػثيم التػ تػـ
الػػدادىل ػػـ اخضػػلليل لممعللجػػلت االثصػػل ية المال مػػة ل ػذلؾ تػػـ رصػػد درجػػلت الطاللػػب
والتث ػػؽ م ػػف ص ػػثة الف ػػروض الخلص ػػة بي ػػذا البث ػػث وم ػػف ػػـ اك ػػتخالص النت ػػل ل التللي ػػة
وتفكػ ػػيرىل ومنلر ػ ػػتيل ف ػ ػ ضػ ػػوء اإلطػ ػػلر النظػ ػػرى والد اركػ ػػلت الكػ ػػلب ة وخصػ ػػل ص العينػ ػػة
وتعلمػػؿ البلث ػػة م ػ ىػػؤالء الطاللػػب والوار ػ الػػذى لمكػػتو البلث ػػة أ نػػلء التطبيػػؽ الميػػداني
ألدوات البثث .
نتائج البحث ومناقشتها :

ينص الفرض األوؿ لم أنو  :ال توجد فروؽ ذات داللة إثصل ية بيف متوكط
درجلت طالب كمية التربية لم م يلس التفكير التأمم تعزى لمنوع (ذكور  /إنلث)
والختبلر صثة ىذ الفرض رلمت البلث ة بلكتخداـ اختبلر ت (  ) T- testلعينتيف
مكت متيف لمتعرؼ لم داللة الفروؽ بيف متوكطلت درجلت الذكور واإلنلث ف التفكير
التأمم  ،ويوضم الجدوؿ التلل (  ) 75نتل ل ىذه الفروؽ .
المتلللغيلللر
التفكير التأمم

جدول

 : ) 12الفروق بين الجنسين ف التفكير التأمم

المجموعة
ذكللور
إنللاث

المتوسط
الحساب

اًلنحراف
المعياري

العدد

197

46.98

4.635

504

47.57

4.960

قيمة
ت
1 .448

مستوى
الدًللة
غير
دالة

ريمة ت الجدولية  ( 5 , 212لند مكتوى داللة  ، ) 0 , 07ريمة ت الجدولية
 (7,120لند مكتوى داللة ) 0 , 02
يتضم مف الجدوؿ الكلبؽ لدـ وجود فروؽ دالة إثصل يلً تعزى إل النوع ( ذكور /
إنلث ) لم م يلس التفكير التأمم  ،ثيث إف ريمة " ت " المثكوبة أرؿ مف ريمة " ت
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" الجدولية لند مكتوى داللة ( ) 0 , 07 ، 0 , 02ممل ي ير إل إف ريمة " ت " غير
دالة.
مناقشة الفرض األول :
كال مف زيلد بركلت ( ، )5002مثمد خريكلت
اتف ت ىذه النتيجة م دراكة ً
( ، )5002لمي ال عكة ( ، )5001أنو ال توجد فروؽ بيف الذكور واإلنلث مف طالب
الجلمعة في التفكير التأممي وربمل ترج ىذه النتيجة الي أف كؿ مف الذكر واألن ي يعليش
األوضلع نفكيل  ،فطالب الجلمعة ذكور  /إنلث يواجيوف نفس الم كالت ف د خرجت
أيضل م ؿ الرجؿ  .فأصبم لكؿ مف الذكر
المرأة لمعمؿ وأصبثت مك ولة لف األكرة ً
واألن ي نفس الم كالت التي يواجيونيل نتيجة إلنفجلر المعموملت والعولمة في لصرنل
وظروؼ المعي ة والتطور التكنولوجي والم كالت اإلجتمللية م ؿ التكميم والثروب
والتموث والجوع والف ر والتمييز واألزملت اإلرتصلدية  ،فكؿ ىذه الم كالت تجعؿ األفراد
يطوروف مف اكتخداـ المعرفة التي لدييـ لف طريؽ التفكير التأممي (Fatma .
كال مف ال بلب الجلمعي ذكور  /إنلث يكتطي أف يعبر لف
)ً ، Sadik,2012:29
آ ار و ومعت داتو وآمللو وطموثلتو في الثيلة ممل يعطييـ الفرصة لمتعبير لف نفكو
وم كالتو  .وربمل يرج الكبب في ذلؾ الصور التي يكونيل لف العللـ والتي تؤ ر لمي
كيفية تفكيره وم للره وتصرفلتو م ؿ الثروب العللمية واالرىلب والمجلللت واألمراض
وىكذا  ،ىذه الم كالت العديدة التي يواجييل بلبنل في الورت الثلضر جعمت منو انكلف
خلصة بعد ورة  52ينلير
رلدر لمي التفكير والتمثيص والتأني في اتخلذ ر ارراتو
ً
واألوضلع الراىنة التي يواجييل بلبنل والتغيرات اإلجتمللية وال لفية
ويمكف ارجلع ذلؾ الي طبيعة المرثمة العمرية والتعميمية ألفراد العينة ثيث أف
طالب الجلمعة في مرثمة المراى ة ومف المعروؼ أف مرثمة المراى ة ىي مرثمة تتكـ
بلإلندفللية في التفكير ولدـ التروي واندفلع العلطفة والوجداف فللفرد يثكـ لمي أمور
الثيلة مف ثولو بعلطفتو ووجدانو وليس مف خالؿ ل مو .
فضغوط الثيلة تعد أثد العوامؿ التي أدت الي تغير في أكلليب ثيلة األفراد وريميـ
وخصوصل لدي طالب الجلمعة ( .ميالد فتنو )511 : 5071 ،
وأنملط تفكيرىـ ،
ً

كال مف يوكؼ المر د ( ، )5074فلطمة الر يدي ( )5072ويرج
وخللفت دراكة ً
ىذا اإلختالؼ الي اختالؼ البي ة ال لفية وكذلؾ اختالؼ العينة ف د طب ت دراكة فلطمة
الر يدي لمي الطمبة الموىوبيف .
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ينص الفرض ال لن لم أنو  :ال توجد فروؽ ذات داللة إثصل ية بيف متوكط
درجلت طالب كمية التربية لم م يلس التفكير التأمم تعزى لمتخصص األكلديم (
لمم  /أدب  /فن ) .
جدول

 : ) 13اإلحصاء الوصف ألفراد العينة عم مقياس التفكير التأمم
التخصص

المتغير
التفكير التأمم

المتغير

جدول

التفكير التأمم

2,

فن
عمم
أدب

المتوسط
الحساب

اًلنحراف
المعياري

عدد أفراد
العينة

47.62

4.727

154

48.12

3.459

218

46.84

5.631

329

 : ) 14تحميل التباين األحادى بين المجموعات الثالث ف التفكير التأمم

مصدر التباين

بين المجموعات
داخل المجموعات
كم

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسطات
المربعات

قيمة
ف

222.842

2

111.421

4.738

16414.836

698

23.517

16637.678

700

مستوى
الدًللة
دال عند
0 .01

ريمة ؼ الجدولية لند مكتوى داللة ( )0, 02لند درجلت الثرية 05 = 142 / 5

ريمة ؼ الجدولية لند مكتوى داللة ( )0, 07لند درجلت الثرية = 142 / 5
4 ,22
يتضم مف الجدوؿ الكلبؽ أف ريمة " ؼ " دالة لند مكتوى داللة ( ) 0, 07ممل
ي ير إل وجود فروؽ بيف تعزى لمتخصص األكلديم ف التفكير التأمم  ،ولتثديد
اتجله الفروؽ رلمت البلث ة بثكب اختبلر يفية لمم لرنلت البعدية كمل ىو موضم
بللجدوؿ اآلت :
جدول

 : ) 15نتائج اختبار شيفيو لممقارنات البعدية بين المجموعات الثالث عم مقياس التفكير
التأمم
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المتوسط
الحساب

اًلنحراف
المعيارى

المجموعة
أ)
فن

ن
154

47.62

4.727

عمم

218

48.12

3.459

أدب

329

46.84

5.631

المجموعة
ب)
عمم
أدب
فن
أدب
فن
عمم

متوسط
الفرق

الخطأ
المعيارى

-0.496

0.510

0.781

0.473

0.496

0.510

*1.277

0.424

-0.781

0.473

-

0.424

*1.277

الدًللة

دالة عند
)0.05
دالة عند
)0.05

يتضم مف الجدوؿ الكلبؽ أنو :
توجد فروق دالة إحصائياً بين مجموعت الطالب تخصص عمم  ،والطالب
حيث إن المتوسط
تخصص أدب ف التفكير التأمم  ،وذلك ف اتجاه الطالب العمم
أى إن
الحساب لمطالب العمم أعم من المتوسط الحساب لمطالب األدب )
الطالب العمم أكثر تفكير تأمم من الطالب األدب ) .
ًل توجد فروق دالة إحصائياً بين مجموعت الطالب تخصص عمم  ،والطالب
تخصص فن ف التفكير التأمم  ،وًل توجد فروق دالة إحصائياً بين مجموعت
الطالب تخصص أدب  ،والطالب تخصص فن ف التفكير التأمم .
مناقشة الفرض الثاني :
كال مف زيلد بركلت ( ، )5002ودراكة مثمد خريكلت (، )5002
اتف ت دراكة ً
لمي وجود فروؽ دالة اثصل ًيل بيف الطالب تخصص لممي والطالب تخصص أدبي
لصللم الطالب تخصص لممي وىذه نتيجة منط ية ثيث أف طالب العممي يكيؿ لدييـ
التفكير التأممي ألنو معتلد لميو مف خالؿ دراكتو والم كالت العممية التي تواجيو في
رلدر لمي كيفية التصرؼ في الموارؼ والم كالت والع بلت التي
الدراكة ممل يجعمو ًا
تواجيو والتي يفرضيل لميو العصر  .بينمل الم ررات الدراكية التي يدركيل الطالب
تخصص أدبي بعضيل ال تكتدلي التفكير التأممي  ،فوعظن األظئلخ هقبل٘خ رعزدعٖ

الحفع ّاالظزركبز  ،رفزقس الٖ أظبل٘ت الزفبع ّالزشْٗ .

بينمل اتف ت دراكة لفلؼ المثمدي ( )5071م الدراكة الثللية في لدـ وجود
فروؽ دالة إثصل يلً بيف مجمولت الطالب تخصص لمم  ،والطالب تخصص فن
ف التفكير التأمم ربمل يرج الكبب في ت لبو البي ة التعميمية المتلثة لطالب تخصص
المجمد الخامس والعشرون
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لممي والطالب تخصص فني ألف كؿ مف طالب التخصصلت العممية والفنية يثتلج الي
التأمؿ والتدبر والتع ؿ في التفكير كواء في التفكير في الم كالت العممية أو التفكير في
األلملؿ الفنية  ،فطبيعة الفف ترفض الت يد ويتبني التثرر واالنطالؽ واالكت اللية
والخروج لف المألوؼ والبثث لف الجدة واألصللة ممل ينعكس لمي طللب الفف في
مظيره وطبيعتو وتفكيره .
وال توجد فروؽ دالة إثصل يلً بيف مجمولت الطالب تخصص أدب  ،والطالب
تخصص فن ف التفكير التأمم ويمكف ارجلع ذلؾ ألف الطالب تخصص فني وأدبي
ٍ
جدا مف
تفكير تأممي
متكلو ثيث أف كؿ مف التخصصلت األدبية والفنية فييل ردر كبير ً
التأمؿ واإلمعلف الفكري كواء في ال ضليل اإلنكلنية أو الفنية ثيث يتعرض طالب األدبي
لمي اختالؼ تخصصلتيـ أللواف مف المعتركلت اإلنكلنية وال ضليل التي تمس الوجود
اإلنكلني والثيلة ب كؿ دا ـ وكذلؾ الطالب داركي الفنوف فمدييـ مجلؿ واك مف التفكير
والتأمؿ في الثيلة وانعكلس ذلؾ لمي الملليـ الفنية المبدلة ومل تتطمبو مف ردرة لمي
رصد التفلصيؿ ودرل ؽ األمور المتعم ة بلأل كلؿ واألثجلـ واأللواف وغيرىل
ينص الفرض ال للث لم أنو  :ال توجد فروؽ ذات داللة إثصل ية بيف متوكط
درجلت طالب كمية التربية لم م يلس التفكير التأمم تعزى لمبي ة ( ريؼ  /ثضر )
والختبلر صثة ىذ الفرض رلمت البلث ة بلكتخداـ اختبلر ت ( ) T- test
لعينتيف مكت متيف لمتعرؼ لم داللة الفروؽ بيف متوكطلت درجلت الطالب المذيف
يعي وف ف الريؼ والذيف يعي وف ف الثضر ف التفكير التأمم  ،ويوضم الجدوؿ
التلل (  ) 72نتل ل ىذه الفروؽ .
جدول

المتلللغيلللر

المجموعة

التفكير التأمم

الريف

الحضر

 : ) 16الفروق الت تعزى لمبيئة ف التفكير التأمم
المتوسط
الحساب

اًلنحراف
المعياري

العدد

214

48.24

4.635

487

47.05

4.960

قيمة
ت
3.013

مستوى
الدًللة
دالة عند
0 , 01

ق٘وخ د الجدّل٘خ  ( 2 , 576عٌد هعزْٓ راللخ  ، ) 0 , 01ق٘وخ د الجدّل٘خ  (1,960عٌد هعزْٓ راللخ
) 0 , 05

يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائياً تعزى إل البيئة ريف /
حضر ) عم مقياس التفكير التأمم حيث إن قيمة " ت " المحسوبة أعم من قيمة "
ت " الجدولية عند مستوى دًللة  ) 0 , 01مما يشير إل إن قيمة " ت " دالة ،
وبالرجوع لمتوسطات درجات الطالب الذين يعيشون ف الريف والذين يعيشون ف
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الحضر نجد أن الطالب المذين يعيشون ف الريف أكثر ف التفكير التأمم من المذين
يعيشون ف الحضر .
ويمكن تفسير الفرض الثالث في ضوء أن :
مف المعروؼ أف أجواء المدينة ممي ة بللصخب والملدية والنفعية  ،وأف المدف
الثضرية بيل العديد مف اإلغراءات والميزات التي يتعرض ليل األفراد أك ر  ،فللثيلة في
الثضر تتكـ بللكرلة ممل ينعكس لمي تفكير األفراد  ،بينمل الطلب الريفي األصيؿ يتكـ
بلألصللة والمروءة واليدوء النكبي فللثيلة في الريؼ تعتبر ثيلة ىلد ة ميكرة وبكيطة
ثيث يتكـ الريؼ بصغر ثجمو ،ومكلثتو م لرنة بللمدينة ،بثيث يثتوي لم لدد رميؿ
ويدؿ الريؼ لم ب ٍ
عة ىلد ة ذات ىواء ن ّي؛
مف المبلني المتالص ة ب كؿ ل وا ي ،
ّ
المزارع الواكعة التي
بثيث تكوف بعيدةً لف ازدثلـ
ُ
وتطور المدف ،وتنت ُر في الريؼ َ
ّ
تختمؼ لف الثضر؛ ثيث
تضـ الك ير مف أنواع الثيوانلت والنبلتلت الطبيعية ،وىي
ُ
ّ
المتواضعة مف
ميمة
ال
الككلنية
التجمعلت
ذات
ة
الي
ر
الز
و
ة
الطبيعي
المنلظر
لر
بلنت
تمتلز
ُ
ّ
ّ
ُ
ثيث اإلمكلنيلت والوكل ؿ ممل يعطييـ الفرصة أف يتأمؿ أك ر ويعبر لف آ ار و ومعت داتو
وآمللو وطموثلتو في الثيلة .
بدال مف المجوء الي ال ضلء  ،وىذا
مف للدات الريؼ إرلمة المجللس العرفية ً
المجمس العرفي ي وـ بو خص ثكيـ يتأمؿ ال ضية أو الم كمة التي تعرض لميو مف
جمي جوانبيل ويتأمميل  ،ويكوف خص رلدر لمي ثؿ الم كالت التي تواجيو مف خالؿ
التعرؼ لمي الم كمة وتثميميل والوصوؿ الي ثؿ  ،فطبيعة الثيلة الريفية تتيم التأمؿ
والتفكر وتجعؿ األفراد رلدريف لمي مملركة التأمؿ والتفكير التأممي .
ينص الفرض الرابع عم أنو  :ال توجد فروؽ ذات داللة إثصل ية بيف متوكط
درجلت طالب كمية التربية لم م يلس التفكير التأمم تعزى لمفررة الدراكية ( االول /
الرابعة ) .
والختبلر صثة ىذ الفرض رلمت البلث ة بلكتخداـ اختبلر" ت " ( ) T- test
لعينتيف مكت متيف لمتعرؼ لم داللة الفروؽ بيف متوكطلت درجلت طالب الفررة األول
وطالب الفررة الرابعة ف التفكير التأمم  ،ويوضم الجدوؿ التلل (  ) 72نتل ل ىذه
الفروؽ
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المتلللغيلللر
التفكير
التأمم

جدول

المجموعة

 : ) 17الفروق الت تعزى لمبيئة ف التفكير التأمم

الفرقة اًلول

الفرقة الرابعة

العدد

المتوسط
الحساب

اًلنحراف
المعياري

301

49.15

4.133

400

46.11

4.988

قيمة
ت
8.590

مستوى
الدًللة
دالة عند
0 , 01

ريمة ت الجدولية  ( 5 , 212لند مكتوى داللة  ، ) 0 , 07ريمة ت الجدولية
 (7,120لند مكتوى داللة ) 0 , 02
يتضم مف الجدوؿ الكلبؽ وجود فروؽ دالة إثصل يلً تعزى إل الفررة الدراكية (
الفررة االول  /الرابعة ) لم م يلس التفكير التأمم ثيث إف ريمة " ت " المثكوبة
ألم مف ريمة " ت " الجدولية لند مكتوى داللة (  ) 0 , 07ممل ي ير إل إف ريمة "
ت " دالة  ،وبللرجوع لمتوكطلت درجلت طالب الفررة األول والرابعة نجد أف طالب
الفررة األول أك ر ف التفكير التأمم مف طالب الفررة الرابعة .
مناقشة الفرض الرابع :
احصائيا عمي مقياس التفكير التأممي
توصل الفرض الرابع الي وجود فروق دالة
ً
تعزي الي طالب الفرقة األولي ثيث أف طللب الفررة األولي ىو طللب م بؿ لمي الثيلة
كؿ مل ي غمو ىو تث يؽ ثممو والتخرج مف الجلمعة  ،فيو ثديث التخرج مف المرثمة
ال لنوية التي تجعؿ الطللب ثريص المذاكرة والبثث والتفكير في كؿ ئ  ،ودؤوب لمي
ثؿ م كالتو بنفكو وبدوف مكللدة اآلخريف ووض الخطط لثؿ ىذه الم كالت .
لديو ا ل درة لمي اكت راؼ المكت بؿ  ،وتور مل كوؼ يثممو مف أخبلر كلرة ،
وبذلؾ فيي نعمة تكمم لمفرد بلالكتمتلع بللمكت بؿ البلكـ مف خالؿ االكت راؼ والتور
( .يوكؼ أكعد )574 : 7112 ،
بينمل طالب الفررة الرابعة كؿ مل ي غؿ بللو ىو التفكير في مكت بمو كواء الميني أو
الزواج ي وال مؽ ب أف ىذا المكت بؿ وتراوده الك ير مف التكلؤالت لف مكت بمو  ،ثيث
ي عر بأنو م بؿ لمي مجيوؿ ال يعرؼ لنو يًل .
فيـ يعلنوف مف ال عور بللممؿ وكره الدراكة  ،ال ؾ في ردرتو لمي اإلنجلز
والتثصيؿ الدراكي  ،وتكممة دراكتو الجلمعية ومف ـ الدراكلت العميل  ،والخوؼ مف
الف ؿ والركوب ( .ثلمد زىراف )200 : 7112 ،

المجمد الخامس والعشرون

274

العدد مايو 2019

التفكير التأممي في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية لدي طالب كمية التربية

معتمل وموث ً ل  ،ممل يعطي في
ينظر الطالب الي األخبلر التي تصور المكت بؿ
ً
النفس م للر ال مؽ وتصور الف ر ( .ثكف لبدالمعطي )51 :5002 ،
طالب الفررة الرابعة في مرثمة الر د المبكر وال بلب تتميز ىذه المرثمة بخصل ص
نفكية و خصية واجتمللية تجعمو مف أك ر مراثؿ االنكلف أىمية فيـ يتميزوف بتبمور
الذات ونضوجيل ومثلولة اتخلذ ال رار الصثيم والمبلدرة والثملس وكرلة رد الفعؿ
والمغلمرات وىذا مل يتنلفي م التفكير التأممي ثيث أنو يثتلج الي خطوات ىلد و ومتزنة
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