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ملخص
ھدفت ھذه الدراسة تحديد مستوى التفكير ألتأملي لدى طلب ة البك الوريوس والدراس ات العلي ا
في جامعة النجاح الوطنية ،إضافة إلى تحديد الفروق في مستوى التفكي ر ألت أملي تبع ا لمتغي رات،
ن وع الكلي ة ،والج نس ،والمس توى الدراس ي .ولتحقي ق ذل ك أجري ت الدراس ة عل ى عين ة قوامھ ا
) (٦٤١طالبا وطالبة ،وذلك بواق ع ) (٥٥٠م ن طلب ة البك الوريوس و) (٩١م ن طلب ة الماجس تير،
ولغاية قياس التفكير ألتأملي طبق مقياس ايزنك وولسون والذي اشتمل على ) (٣٠فقرة .أظھرت
نتائج الدراس ة أن مس توى التفكي ر ألت أملي ل دى طلب ة البك الوريوس والدراس ات العلي ا ف ي جامع ة
النجاح الوطنية كان جيدا حيث وصل المتوسط الحسابي لإلجابة على مقياس ايزنك وولس ون إل ى
) (٢٣.٢١درج ة م ن أص ل ) (٣٠درج ة ،وبنس بة مئوي ة ) .(%٧٧.٦٦كم ا أظھ رت النت ائج ان ه
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (٠.٠٥= αفي مستوى التفكير ألتأملي لدى
طلب ة البك الوريوس والدراس ات العلي ا ف ي جامع ة النج اح الوطني ة ب ين طلب ة الكلي ات العلمي ة
واإلنسانية ولصالح طلبة الكليات اإلنس انية ،وب ين طلب ة البك الوريوس والماجس تير ولص الح طلب ة
الماجستير ،بينما لم تكن الفروق دالة إحصائيا تبعا للجنس.
Abstract
The purpose of this study was to determine the level of reflective
thinking of bachelor and higher education students at An-najah National
University, furthermore, determine the differences in reflective thinking
according to type of college, gender and academic level variables. To
achieve these purposes Eysenck & Welson Reflectiveness scale had been
applied to (641) students. The results revealed a good level of reflective
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thinking of students at An-Najah National University, where the mean of
response was (23.21) degree out of (30), with percentage (77.66%). In
addition, the results revealed that there were significant differences in
reflective thinking due to type of college and academic level variables,
while there were no significant differences in reflective thinking due to
gender. Based on the study findings, the researcher recommended to
encourage academic staff in participating in thinking training programs.
Keywords: Reflective Thinking. University Students. An-najah
National University.
مقدمة الدراسة وخلفيتھا النظرية
يعد التفكير من الصفات التي ميز بھا ﷲ سبحانه وتعالى اإلنسان عن سائر مخلوقاته،
ويظھر ذلك من خالل تركيز الكثير من اآليات القرأنية عليه ،حيث أشار جروان ) (١٩٩٩إلى
عدد اآليات القرآنية التي ورد فيھا مشتقات العقل ووظائفه والدعوة الستخدامه حتى نتوصل إلى
نتيجة حتمية حول أھمية التفكير في حياة اإلنسان وھذه اآليات ھي :عدد اآليات التي تدعو إلى
النظر  ١٢٩آية ،واآليات التي تدعو إلى التبصر  ١٤٨آية ،واآليات التي تدعو إلى التدبر ٤
آيات ،واآليات التي تدعو إلى التفكير  ١٧آية ،واآليات التي تدعو إلى االعتبار  ٧آيات ،واآليات
التي تدعو إلى التفقه  ٢٠آية ،واآليات التي تدعو إلى التذكر  ٢٦٩آية ،واآليات التي ورد فيھا
مشتقات العقل بالصيغة الفعلية  ٤٩آية ،إن مثل ھذا العدد من اآليات يؤكد على التفكير وأھميته
في حياة اإلنسان.
وفيما يتعلق بمفھوم التفكير يوجد عدة تعريفات ،حيث عرفه جروان ) (١٩٩٩بأنه عملية
كلية نقوم عن طريقھا بمعالجة عقلية للمدخالت الحسيّة والمعلومات المسترجعة لتكوين األفكار
أو استداللھا أو الحكم عليھا ،وھي عملية غير مفھومة تماماً ،وتتضمن اإلدراك ،والخبرة السابقة
والمعالجة الواعية واالحتضان والحدس ،وعن طريقھا تكتسب الخبرة معنى.
وعرفه الحارثي ) (٢٠٠١بأنه ذلك الشيء الذي يحدث في أثناء حل مشكلة ،وھو الذي
يجعل للحياة معنى  ...وھو عملية واعية يقوم بھا الفرد عن وعي وإدراك ولكنھا ال تستثنى
الالوعي  ...وتتأثر بالسياق االجتماعي والسياق الثقافي الذي تتم فيه ،وعرفه حبيب ) (٢٠٠٣بأنه
عملية عقلية معرفية عليا تُبنى وتؤسس على محطة العمليات النفسية األخرى كاإلدراك
واإلحساس والتخيل ،وكذلك العمليات العقلية كالتذكر والتجريد والتعميم والتمييز والمقارنة
واالستدالل ،وكلما اتجھنا من المحسوس إلى المجرد كان التفكير أكثر تعقيدا ،وعرفه ديبونو
 (١٩٨٩) De Bonoبأنه استكشاف قدر ما من الخبرة من أجل الوصول إلى ھدف ،وقد يكون
ذلك الھدف الفھم أو اتخاذ القرار ،أو التخطيط ،وحل المشكالت أو الحكم على شيء ما".
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ويرى حبيب ) (١٩٩٦أن التفكير مفھوم افتراضي يشير إلى عملية داخلية تُعزى إلى نشاط
ذھني معرفي تفاعلي انتقائي قصدي موجّه نحو مسألة ما ،أو اتخاذ قرار معين ،أو إشباع رغبة
في العلم ،أو إيجاد معنى أو إجابة عن سؤال معيّن ،ويتطور التفكير لدى الفرد تبعا ً لظروفه
البيئية المحيطة به.
ومن خالل عرض التعريفات السابقة يتبين أن التفكير عملية عقلية متواصلة ،يقوم بھا
اإلنسان ما دام عقله سليماً ،وعلى وجه الخصوص حين يتعرض لمعضلة أو حين يرغب في
تحقيق مكسب ،وتتأثر بثقافة اإلنسان وخبراته وبيئته وبالظروف المحيطة به ،وتفيده في حل
مشكالته وفي اتخاذ قراراته.
ويعد التفكير من المفاھيم التي القت االھتمام من قبل العاملين في قطاع علم النفس حيث
أشار أبو حطب وعثمان ) (١٩٧٨إلى أن سيكولوجية التفكير تمثل منزلة خاصة في علم النفس
المعاصر ،وذلك نظرا لزيادة اھتمام علم النفس بالعمليات المعرفية ،ومن ھنا يمكن القول :إن
العصر الراھن لعلم النفس ھو عصر االھتمام بسيكولوجية التفكير ،وحول أنواع التفكير أشار
بول ) (Paul, 1987إلى ثالثة أنواع من التفكير ھي:
التفكير الموجه ) ،(Directed Thinkingوالتفكير العرضي )،(Autistic Thinking
والتفكير العلمي ) (Scientific Thinkingالذي يساعد على تعلم المناھج وحل المشكالت وفق
منھجية علمية ،وله أنماط عديدة ھي) :التفكير الناقد ،والتفكير المنطقي ،والتفكير اإلبداعي،
والتفكير أالكتشافي ،والتفكير الحدسي ،والتفكير التحليلي ،والتفكير التأملي(.
من خالل األنواع السابقة يتضح أن التفكير التأملي ) (Reflective Thinkingنمط من
أنماط التفكير العلمي ،وعرفً شون ) (Schon, 1987مفھوم التفكير التأملي بأنه قدرة حدسية
للشخص تمكنه من استقصاء نشط ومتأن حول معتقداته وخبراته المفاھيمية لوصف المواقف
واإلحداث وتحليلھا ،واشتقاق االستدالالت منھا ،وخلق قواعد مفيدة للتدريب والتعلم في مواقف
أخرى مشابھة ،وعرفه كاجان ) :(Kagan, 1988بأنه طريقة الشخص المميزة في تنظيم
مدركاته وموضوعات العالم المحيط وتمتاز ھذه الطريقة بالثبات نسبيا مما يجعل من إمكانية
توقع السلوك الصادر عن ھذا الشخص يسيرا ،وعرفه ديوي ) (Dewey, 1961بأنه تبصر
معرفي في اإلعمال يؤدي إلى تحليل اإلجراءات والقرارات والنواتج.
وفي ضوء عرض التعريفات السابقة يتبين أنھا تركز نوع ا م ا عل ى إتب اع المنھجي ة العلمي ة
في معالج ة األم ور ،ومث ل ھ ذا ال دور ينبغ ي أن ترك ز علي ه الجامع ات ،حي ث أن دور الجامع ات
اليوم كما أشار إليه الكردي ) (١٩٨٨لم يعد مقصورا على تزويد الطالب بالمع ارف والمعلوم ات
فحسب ،أو االكتفاء بتنمي ة مواھب ه العلمي ة وتط وير قدرات ه العقلي ة ب ل إن فلس فتھا التربوي ة اتس ع
نطاقھا ،وتعددت أغراضھا واتجاھاتھا لتشمل أيضا اإلسھام في بن اء الشخص ية اإلنس انية للطال ب
الج امعي ،وتعوي ده عل ى التفكي ر العلم ي لمواجھ ة متطلب ات الحي اة العص رية ،وإع داده إع دادا
متك امال ف ي مختل ف جوانب ه العقلي ة والبدني ة واالجتماعي ة والنفس ية ،وذل ك انطالق ا م ن المفھ وم
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التربوي للسياسات التعليمي ة المعاص رة الت ي تن ادي بض رورة االھتم ام ب الفرد كوح دة متكامل ة ال
تتجزأ ،وإفساح المجال أمامه ليمارس الكثير من ألوان النشاط الفكري المنھجي والالمنھجي.
واھتمت عدة نظريات في التفكير التاملي ،ومن اشھر ھذه النظريات وأكثرھا تك امال نظري ة
ايزنك ) (Eysenck, 1977للشخصية ،حيث حدد أربعة أبعاد راقي ة للشخص ية ھ ي :االنبس اطية
) ،(Extravertionوالعص ابية ) ،(Neuroticismوالذھاني ة ) ،(Psychoticismوال ذكاء
) ،(Intelligenceوأش ار ايزن ك أن الش خص ص احب الشخص ية التاملي ة ھ و ش خص م تحفظ،
ومحافظ وھادىء الم زاج ،ومت ردد ف ي التح دث وف ي اتخ اذ الق رارات الحاس مة ف ي حيات ه ،ودائ م
االنطواء على نفسه ،ولكنه يتطلع للكمال في تفكيره.
وم ن النظري ات األخ رى الت ي اھتم ت ب التفكير الت املي نظري ة ك الرك وبترس ون
) (Klark & Peterson, 1988والقائم ة عل ى أس اس الفرض ية القائل ة أن التفكي ر الت املي ل ه
عالقة بمرحلة النضج الت ي يبلغھ ا الش خص ،م ن حي ث خصائص ه البدني ة ،والعقلي ة ،واالنفعالي ة،
واالجتماعية ،إضافة إلى عوامل بيئية معززة ت دفع الش خص للتفكي ر الت املي ،وبالت الي المس اھمة
في اكتس اب االتجاھ ات والمھ ارات المھني ة الفعال ة ،وبالت الي ف ان الق رارات الت ي يتخ ذھا الم تعلم
سواء أكانت أنية أم مستقبلية تمر بأربع مراحل ھي :مرحلة التخطيط ،ومرحلة إع داد اإلج راءات
التنفيذي ة ،ومرحل ة القي ام بالتحلي ل والمقارن ة ،ومرحل ة التطبي ق ،حي ث أن مرحل ة التطبي ق تمث ل
العودة إلى ألذات والتأمل بالمف اھيم والمعلوم ات المقدم ة للش خص ،م ن اج ل تطبيقھ ا ف ي مواق ف
جديدة مشابھة.
وم ن النظري ات األخ رى نظري ة س ولومون ) (Solomon, 1984ح ول التفكي ر والتص ور
االدراكي ،وبنيت ھذه النظرية عل ى أس اس ان ه يمك ن تنمي ة التص ور االدراك ي ل دى األطف ال م ن
خ الل ال تعلم والت دريب ،وذل ك م ن خ الل تزوي د الموق ف التعليم ي بالوس ائل الالزم ة ،ويوج د
للتصور االدراكي ثالثة مستويات ھ ي:التص ور ال واقعي ،والتص ور الرم زي ،والتص ور الت املي
التجريدي.
وحول المقارنة بين األشخاص أص حاب المس تويات العلي ا وال دنيا م ن التفكي ر الت املي أش ار
ردنج وكاولي ) (Riding & Cowley, 1986إلى أن األشخاص الذين يميلون إلى س مة التام ل
بمستوياته العليا يتصفون باالھتمام باألفكار ،والتجريد والرموز ،والمشكالت الفلس فية ،والمنافس ة
والحوار ،والتفكير التاملي العميق بالمعرفة من اجل المعرفة ،في حين أن أص حاب الدرج ة ال دنيا
من التفكير التاملي يميلون للتفكير الواقعي ،والى عمل األشياء بدال من التفكير فيھا.
ونظرا ألھمية التفكير اھتم ت ع دة دراس ات بدراس ته والبح ث ع ن االس تراتيجيات المناس بة
لتط ويره ،حي ث ق ام ل وري ) (٢٠٠٦بدراس ة ھ دفت المقارن ة ب ين اث ر برن امجين لتعل يم التفكي ر،
وھما برنامج السھل وتابا في تنمية مھارات التفكير العليا لدى عينة م ن طالب ات المرحل ة الثانوي ة
بمملك ة البح رين ،ولتحقي ق ھ دف الدراس ة ت م تطبي ق البرن امجين عل ى مجم وعتين تج ريبيتين
واألخ رى ض ابطة ،وطب ق عليھ ا مقي اس البح ر لمھ ارات التفكي ر العلي ا )التحلي ل ،التركي ب،
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والتق ويم( قب ل البرن امجين وبع دھما ،أظھ رت نت ائج الدراس ة ان ه ال توج د ف روق عل ى القي اس
البعدي بين المجموعتين التجريبيتين ،بينما كانت الف روق دال ة إحص ائيا عل ى القي اس البع دي ب ين
المجموعتين التجريبيتين والمجوعة الضابطة ولصالح المجموعتين التج ريبيتين ،وھك ذا فق د دل ت
النتائج على فاعلية البرنامجين في تنمية التفكير لدى عينة الدراسة.
وق ام برك ات ) (٢٠٠٥بدراس ة ھ دفت التع رف إل ى مس توى التفكي ر الت أملي ل دى عين ة م ن
الطالب الج امعيين وط الب الثانوي ة العام ة ف ي ض وء بع ض المتغي رات الديموغرافي ة ،ولتحقي ق
ذلك طبق مقياس ايزنك وولس ون عل ى عين ة قوامھ ا ) (٤٠٠طال ب وطالب ة ،وذل ك بواق ع )(٢٠٠
من طلبة الجامعة و) (٢٠٠من طلبة الثانوية العامة ،وخلصت الدراسة إلى مجموع ة م ن النت ائج،
من أھمھا:ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مس توى التفكي ر الت أملي تع زى لمتغي ر الج نس،
بينما كانت الفروق دالة إحصائيا تبع ا لمتغي رات ن وع الدراس ة ،والمرحل ة التعليمي ة ،وعم ل األم،
ومھن ة األب .وأوص ت الدراس ة بض رورة االھتم ام بدراس ة التفكي ر الت أملي ،وت دريب المعلم ين
والطالب على استراتيجيات ھذا النمط من التفكير.
وحول عالقة التفكير بالمتغيرات ،أجريت عدة دراسات وكانت نتائجھا متباينة ،وفيما يتعل ق
بمتغير الجنس أش ارت دراس ة ھوس فود ) (Hosford, 1992إل ى ان ه ال توج د ف روق ذات دالل ة
إحص ائية ف ي التفكي ر الت أملي تع زى لمتغي ر الج نس ،بالمقاب ل أش ارت نت ائج دراس ة ب اركر
) (Parker,1999إل ى تمي ز ال ذكور ع ن اإلن اث ف ي التفكي ر الت أملي ،وفيم ا يتعل ق ب أثر مس توى
التفكير الت أملي عل ى ال تعلم أظھ رت نت ائج دراس تي كي رك ) ،(Kirk,2000وك م )(Kim,1998
إلى أن الطلبة المتأملين اكتسبوا المھارات التعليمية بشكل أفضل من الطلبة غير المتأملين.
في ضوء ما سبق والنقص في الدراسات التي اھتمت بدراسة التفكير في الجامعات
الفلسطينية بصورة عامة والتفكير التأملي بصورة خاصة تظھر الحاجة إلجراء مثل ھذه الدراسة.
مشكلة الدراسة وتساؤالتھا
نظرا ألھمية التفكير في إعداد شخصية الطالب وصقلھا وإعداده مھنيا ،اھتمت عدة
دراسات عربية وعالمية بتعليم التفكير ،وإيجاد االستراتيجيات المناسبة لتطويره ،ومن ھذه
الدراسات دراسات كل من) :لوري) ،(Loury, 2004) ،(٢٠٠٦ ،عباس) ،(٢٠٠٣ ،فخرو،
) ،(١٩٩٨السبع.(١٩٩٧ ،
وبالرغم من أھمية ھذه الدراسات ومن خالل إطالع الباحث على الدراسات السابقة التي
اھتمت بالموضوع في المدارس والجامعات الفلسطينية لم يتوصل الباحث إال لدراسة بركات
) ،(٢٠٠٥وفي ظل ھذا النقص ظھرت مشكلة الدراسة لدى الباحث ،وبالتحديد يمكن إيجازھا
باإلجابة عن التساؤلين اآلتيين-:
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 .١ما مستوى التفكير ألتأملي لدى طلبة البكالوريوس والدراسات العليا في جامعة النجاح
الوطنية.
 .٢ھل توجد فروق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة ) (٠.٠٥= αف ي مس توى التفكي ر
ألتأملي لدى طلبة البكالوريوس والدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية تعزى لمتغيرات
الكلية ،والجنس ،والمستوى الدراسي؟
أھمية الدراسة
تنبع أھمية الدراسة الحالية من أھمية التفكير ودوره في صقل الشخصية ،إضافة إلى النقص
في الدراسات التي اھتمت بدراسة التفكير في الجامعات الفلسطينية بصورة عامة والتفكير ألتأملي
بصورة خاصة ،ونظر الن جامعة النجاح أقدم جامعة في فلسطين وأكبر فمن ھنا تظھر أھمية
إجراء الدراسة الحالية ،والتي يمكن إيجازھا بما يلي:
 .١تساھم الدراسة الحالية في إعطاء تصور واضح حول مستوى التفكير ألتأملي لدى طلبة
البكالوريوس والدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية ،وبالتالي مساعدة المسئولين في
بناء االستراتيجيات المالئمة لتعليم التفكير.
 .٢تلقي الدراسة الحالية الضوء حول دور متغيرات نوع الكلية ،والجنس ،والمستوى الدراسي
على مستوى التفكير ألتأملي لدى طلبة البكالوريوس والدراسات العليا في جامعة النجاح
الوطنية وبالتالي مراعاة ھذه المتغيرات عند تعليم التفكير ألتأملي.
 .٣يتوقع من خالل إطار الدراسة النظري ونتائجھا إفادة الباحثين وتشجيعھم على إجراء
أبحاث مشابھة في البيئة الفلسطينية ولفئات عمرية مختلفة سواء أكان ذلك على مستوى
المدارس أم الجامعات.
أھداف الدراسة
سعت الدراسة إلى تحقيق األھداف اآلتية:
 .١تحديد مستوى التفكير ألتأملي لدى طلبة البكالوريوس والدراسات العليا في جامعة النجاح
الوطنية.
 .٢تحديد الفروق في مستوى التفكير ألتأملي لدى طلبة البكالوريوس والدراسات العليا في
جامعة النجاح الوطنية تبعا لمتغيرات :نوع الكلية ،والجنس ،والمستوى الدراسي.
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تعريف المصطلحات
التفكير ألتأملي
عرف ه دي وي ) (Dewey, 1961بأن ه تبص ر معرف ي ف ي اإلعم ال ي ؤدي إل ى تحلي ل
اإلجراءات والقرارات والنواتج.
أم ا ف ي الدراس ة الحالي ة فان ه يع رف إجرائي ا بالدرج ة الت ي يحص ل عليھ ا المس تجيب عل ى
مقياس ايزنك وولسون للتفكير ألتأملي.
حدود الدراسة
-

التزم الباحث أثناء دراسته بالحدود اآلتية:
المحدد البشري :طلبة البكالوريوس والدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية.
المحدد المكاني :جامعة النجاح الوطنية.
المحدد ألزماني :أجريت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي
٢٠٠٦/٢٠٠٥م.
المحدد النوعي :تتصف نتائج الدراسة بالخصائص العلمية من حيث الصدق والثبات لمقياس
ايزنك وولسون المستخدم لقياس التفكير ألتأملي في الدراسة.

الطريقة واإلجراءات
منھج الدراسة
استخدم المنھج الوصفي المسحي نظراً لمالءمته ألغراض الدراسة.
مجتمع الدراسة
تك ون مجتم ع الدراس ة م ن طلب ة البك الوريوس والماجس تير للكلي ات العلمي ة واإلنس انية ف ي
جامع ة النج اح الوطني ة ف ي الفص ل الدراس ي الث اني م ن الع ام الدراس ي  ٢٠٠٦/٢٠٠٥والب الغ
عددھم كما وردت في سجالت القبول والتسجيل ) (١٣٦٠٠طالبا وطالبة للبكالوريوس ،و)(٩٠٠
طالب وطالبة للدراسات العليا.
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عينة الدراسة
أجري ت الدراس ة عل ى عين ة قوامھ ا ) (٧٠٠طال ب وطالب ة واختي رت بالطريق ة الطبقي ة
العش وائية م ن مس اقات متطلب ات الجامع ة اإلجباري ة لجمي ع الكلي ات ف ي مس توى البك الوريوس،
وبطريق ة منتظم ة لطلب ة الماجس تير وذل ك باالعتم اد عل ى كش وف التس جيل ،وبلغ ت حص يلة
االستبانات المسترجعة ) (٦٥٥اس تبانة ،والمس تبعدة بس بب ع دم اكتم ال ش روط االس تجابة )(١٤
اس تبانة ،والمحلل ة إحص ائيا ) (٦٤١اس تبانة ،وبھ ذا تمث ل عين ة الدراس ة م ا نس بته ) (%٠٥م ن
مجتمع الدراسة ،والجدول) (١يبين توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغيراتھا المستقلة.
جدول ) :(١توزيع عينة الدراسة تبعا ً للمتغيرات المستقلة )ن=.(٦٤١
المتغيرات
الكلية
المستوى الدراسي
الجنس

مستويات المتغير
إنسانية
علمية
بكالوريوس
ماجستير
ذكر
أنثى

التكرار
٣١٤
٣٢٧
٥٥٠
٩١
٣٢٦
٣١٥

النسبة المئوية)(%
٤٩
٥١
٨٥.٨
١٤.٢
٥٠.٩
٤٩.١

أداة الدراسة
لتحقي ق أھ داف الدراس ة ق ام الباح ث باس تخدام مقي اس ايزن ك وولس ون للتفكي ر ألت أملي
) (Eysenck & Weilson Reflective ness Scaleوال ذي ت م تعريب ه م ن قب ل برك ات
) ،(٢٠٠٥وتم إع ادة ص ياغته ليناس ب البيئ ة العربي ة ،ويتك ون المقي اس م ن ) (٣٠س ؤاال ،تك ون
اإلجابة عنھا ب )نعم أو ال( (٢٠) ،من ھ ذه األس ئلة تمث ل اتجاھ ا ايجابي ا للتفكي ر ألت أملي ،ويم نح
المستجيب درجة واحدة في حالة اإلجابة ب )نع م( ويم نح ص فرا ف ي حال ة اإلجاب ة عنھ ا ب )ال(،
في حين تمثل األسئلة األخرى اتجاھ ا س لبيا للتفكي ر الت أملي ،ويم نح المس تجيب درج ة واح دة ف ي
حالة اإلجابة ب )ال( ويمنح صفرا في حالة اإلجابة عنھ ا ب )نع م( ،وبھ ذا تت راوح الدرج ة الكلي ة
لإلجابة عن المقياس بين )صفر (٣٠-درجة ،وفيما يتعلق بمستوى التفكير ألتأملي يكون كما يلي:
 اقل من  ١٠درجات مستوى ضعيف.  ١٩ -١٠درجة مستوى متوسط. ٣٠- ٢٠ -درجة مستوى جيد.
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صدق األداة
يع د المقي اس المس تخدم ص ادقا حي ث اس تخرج ل ه ص دق البن اء م ن قب ل ايزن ك وولس ون،
وللتأكيد على صدق المقياس وصالحيته في قياس ما وضع لقياسه طبق عل ى ) (٤٠طالب ا وطالب ة
خارج العين ة األص لية ،واس تخرج معام ل االرتب اط بيرس ون لإلتس اق ال داخلي م ن خ الل ارتب اط
األس ئلة م ع الدرج ة الكلي ة للمقي اس ،حي ث تراوح ت مع امالت االرتب اط عل ى جمي ع األس ئلة ب ين
) (٠.٩٤-٠.٧٣وجميعھا كانت دالة إحصائيا عند مستوى ).(٠.٠٥
ثبات األداة
للتحقق من ثبات األداة استخدمت طريقة تطبيق وإعادة تطبيق المقياس ،حيث اعتمد التطبيق
األول للصدق كتطبيق أول ،وبعد مضي أسبوعين تم إجراء التطبيق الثاني ،وت م اس تخدام معام ل
االرتباط بيرسون الستخراج الثبات ،حيث وصل معامل الثبات إلى ) (٠.٨٧وھ و جي د إلغ راض
الدراسة.
متغيرات الدراسة
أ .المتغيرات المستقلة :وتشتمل على متغيرات:
 الكلية ولھا مستويان ھما) :إنسانية ،علمية(. الجنس وله مستويان ھما) :ذكر ،أنثى(. المستوى الدراسي وله مستويان ھما) :بكالوريوس ،ماجستير(.ب .المتغي ر الت ابع ) :(Dependent variableويتمث ل ف ي إجاب ات أف راد عين ة الدراس ة عل ى
مقياس ايزنك وولسون للتفكير التأملي.
إجراءات الدراسة
لقد تم إجراء الدراسة وفق الخطوات األتية:
 .١تحقق الباحث من الصدق والثبات للمقياس.
 .٢تحديد أفراد عينة الدراسة في الشعب لمتطلبات الجامعة اإلجبارية ومساقات الدراسات العليا
للكليات العلمية واإلنسانية.
 .٣توزيع المقياس على أفراد عينة الدراسة.
 .٤جم ع المقي اس وإدخال ه ف ي الحاس وب ،ومعالجت ه إحص ائيا ً باس تخدام البرن امج اإلحص ائي
للعلوم االجتماعية ).(SPSS
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المعالجات اإلحصائية
من أجل معالجة البيانات واإلجاب ة ع ن تس اؤلي الدراس ة اس تخدم برن امج ال رزم اإلحص ائية
للعلوم االجتماعية ) (SPSSوذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية-:
 .١المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري ،والمدى والنسبة المئوية.
 .٢اختبار )ت( لمجموعتين مستقلتين.
نتائج الدراسة ومناقشتھا
أوال :النتائج المتعلقة بالسؤال األول
م ا مس توى التفكي ر ألت أملي ل دى طلب ة البك الوريوس والدراس ات العلي ا ف ي جامع ة النج اح
الوطنية؟
لتحدي د ذل ك اس تخدم المتوس ط الحس ابي ،واالنح راف المعي اري ،والم دى والنس بة المئوي ة
للدرجة الكلية للتفكير ألتأملي على مقياس ايزنك وولسون.
ونتائج الجدول ) (٢تبين ذلك.
ومن اجل تفسير النتائج اعتمدت الدرجات اآلتية-:
-

اقل من  ١٠درجات مستوى ضعيف.

-

١٩-١٠درجة مستوى متوسط

-

 ٣٠- ٢٠درجة مستوى جيد.

جدول ) :(٢المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري ،والمدى والنسبة المئوية للدرجة الكلية
للتفكير التأملي لدى طلبة البكالوريوس والدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية )ن= .(٦٤١
المتوسط الحسابي*
٢٣.٢١
*

االنحراف المعياري
٢.١٣

المدى
٣٠-١٣
)(١٧

النسبة المئوية )(%
٧٧.٦٦

أقصى درجة لإلجابة ) (٣٠درجة.

يتضح من الجدول ) (٢أن مستوى التفكير ألتأملي لدى طلبة البكالوريوس والدراس ات العلي ا
في جامعة النجاح الوطنية كان جيدا ،حيث وصل المتوس ط الحس ابي لإلجاب ة عل ى مقي اس ايزن ك
وولسون إلى ) (٢٣.٢١درج ة م ن أص ل ) (٣٠درج ة ،وبنس بة مئوي ة ) ،(%٧٧.٦٦وم ن خ الل
النظ ر عل ى نت ائج الج دول تب ين أن اق ل درج ة كان ت ) (١٣بمعن ى ان ه ال يوج د أي طال ب ض من
المستوى المنخفض من التفكير ألتأملي ،ولتحديد ذلك استخرجت التكرارات والنس ب المئوي ة تبع ا
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد  ٢٠٠٧ ،(٤) ٢١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علي الشكعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٥٥

لمستويات التفكير ألتأملي حيث أظھرت نتائج الجدول ) (٣أن ما نسبته ) (%٩٥.٦ك ان المس توى
جي دا ل ديھم ،و) (%٤.٤ك ان المس توى متوس طا ل ديھم ،وال يوج د أي م ن أف راد العين ة ض من
المستوى المنخفض.
جدول ) :(٣التكرارات والنسب المئوية تبعا لمستويات التفكير ألتأملي لدى طلبة البكالوريوس
والدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية.
مستويات التفكير ألتأملي
مستوى جيد  ٣٠- ٢٠درجة
مستوى متوسط ١٩-١٠درجة
مستوى منخفض اقل من  ١٠درجات
المجموع

التكرار
٦١٣
٢٨
٦٤١

النسبة المئوية )(%
٩٥.٦
٤.٤
%١٠٠

ويرى الباحث أن السبب الرئيس في الحصول على مثل ھذه النتيجة يعود إلى التكامل بين
الجانبين المنھجي والمتمثل في المناھج الدراسية وأعضاء الھيئة التدريسية واإلمكانيات
والتسھيالت ،والجانب الالمنھجي والمتمثل في الخبرات في مختلف مجاالت األنشطة التي
توفرھا الجامعة للطلبة ،وبالتالي تحسين استراتيجيات تعليم التفكير حيث أشار جروان )(١٩٩٩
إلى قائمة بالخصائص والسلوكيات التي يجب أن يتحلى بھا المدرسون من أجل توفير البيئة
الصفية الالزمة لنجاح عملية تنمية التفكير وتعلمه منھا :تھيئة المواقف التي تتطلب من الطلبة
ممارسة نشاطات التفكير وليس إشغالھم في البحث عن إجابة صحيحة لكل سؤال ،وخلق بيئة
صفّية تخلو من التھديد من خالل المدرس )تقبل المدرس ألفكار الطلبة ودعوتھم إلى المبادرة
والتعبير عن أفكارھم ومعتقداتھم( ،وإعطاء الطلبة وقتا ً كافيا ً للتفكير في المھمات أو النشاطات
التعليمية ،مما يحفزھم على المشاركة والتفكير وعدم التسرع ،وإعطاء الطلبة تغذية راجعة
إيجابية بعيداً عن االنتقادات الجارحة أو التعليقات ،وتشجيعھم على االستمرار والبحث عن
إضافات جديدة أو إيجاد بدائل أخرى .وجامعة النجاح الوطنية تولي االھتمام في مثل ھذه
الجوانب ،لذلك جاء مستوى التفكير ألتأملي في الدراسة الحالية جيدا.
ثانيا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
ھل توجد فروق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة ) (٠.٠٥= αف ي مس توى التفكي ر
ألت أملي ل دى طلب ة البك الوريوس والدراس ات العلي ا ف ي جامع ة النج اح الوطني ة تع زى لمتغي رات
الكلية ،والجنس ،والمستوى الدراسي؟
ولإلجابة عن الس ؤال اس تخدم اختب ار )ت( لمجم وعتين مس تقلتين ونت ائج الج دول ) (٤تب ين
ذلك.
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جدول ) :(٤نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في مستوى التفكير ألتأملي لدى طلبة البكالوريوس
والدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية تبعا لمتغيرات الكلية ،والجنس ،والمستوى الدراسي.
المتغيرات
الكلية
الجنس
المستوى
الدراسي
*
-

-

-

مستويات
المتغير
علمية
إنسانية
ذكر
أنثى
بكالوريوس
دراسات عليا

المتوسط
الحسابي
٢٢.٢٧
٢٣.٦٥
٢٣.١٩
٢٣.٢٣
٢٣.٠٣
٢٤.٣١

االنحراف
المعياري
١.٩٧
٢.١٩
٢.٢٠
٢.٠٦
٢.١٢
١.٨٤

قيمة )ت(
المحسوبة
٥.٤٠

مستوى الداللة
اإلحصائية
*٠.٠٠٠١

٠.٢٨

٠.٧٧

٥.٤٤

*٠.٠٠٠١

دال إحصائيا عند مستوى ) ،(٠.٠٥= αقيمة )ت( الجدولية ) (١.٩٦بدرجات حرية .٦٣٩
يتضح من الجدول ) (٤النتائج اآلتية-:
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (٠.٠٥= αفي مستوى التفكير
ألتأملي لدى طلبة البكالوريوس والدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية بين طلبة
الكليات العلمية واإلنسانية ،ولصالح طلبة الكليات اإلنسانية ،والسبب الرئيس في ذلك يعود
إلى أن التفكير ألتأملي يرتبط بدرجة كبيرة بالجانب الفلسفي ،ومثل ھذا الجانب يكون بدرجة
اكبر في التخصصات األدبية مقارنة بالتخصصات العلمية ،ويظھر ذلك من خالل مقولة
أرسطو" :الجاھل يؤكد ،والعالم يشك ،والفيلسوف يتأمل"
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (٠.٠٥= αفي مستوى التفكير
ألتأملي لدى طلبة البكالوريوس والدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية تعزى لمتغير
الجنس ،وجاءت ھذه النتيجة متفقة مع نتائج دراسة بركات ) ،(٢٠٠٥ودراسة ھوسفود
) (Hosford, 1992والتي أظھرت انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التفكير
ألتأملي تعزى لمتغير الجنس ،بالمقابل أشارت نتائج دراسة من باركر )(Parker,1999
إلى تميز الذكور عن اإلناث في التفكير ألتأملي.
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (٠.٠٥= αفي مستوى التفكير
ألتأملي لدى طلبة البكالوريوس والدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية بين طلبة
البكالوريوس والدراسات العليا ولصالح طلبة الدراسات العليا ،ويرى الباحث أن السبب في
ذلك يعود إلى الفارق في الخبرات العلمية والعملية ،وطبيعة الدراسة واختالف الدور بين
طلبة البكالوريوس والدراسات العليا ،حيث أن طالب البكالوريوس يكون محدود الخبرات
الميدانية إضافة إلى انه يلعب دور المستقبل للمعلومة ،بينما غالبية طلبة الدراسات العليا من
أصحاب الخبرة الميدانية ويعتمدون بدرجة كبيرة في دراستھم على القدرات الذاتية وإتباع
المنھجية العلمية في تفكيرھم وإدراكھم وتبصرھم لألشياء تكون انضج ،وھذا يتفق مع ما

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد  ٢٠٠٧ ،(٤) ٢١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علي الشكعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٥٧

أشار إليه فل ) (Paul,1987إلى أن التفكير ألتأملي نمط من أنماط التفكير العلمي ،أيضا
تتفق ھذه النتيجة مع نتائج دراسة بركات ) (٢٠٠٥والتي أظھرت تفوق طلبة الجامعة على
طلبة الثانوية العامة في مستوى التفكير ألتأملي بسبب تباين الخبرات وإتباع المنھج العلمي
بدرجة اكبر من طلبة الثانوية العامة ،أيضا تتفق ھذه النتيجة مع مفھوم التفكير ألتأملي كما
ورد عند ديوي ) (Dewey,1961بأنه تبصر معرفي في اإلعمال يؤدي إلى تحليل
اإلجراءات والقرارات والنواتــج .ايضا يؤكد على مثل ھذه النتيجة ما أشار إليه ردنــج
وكاولــي ) (Riding & Cowley, 1986إلى أن األشخاص الذين يميلون إلى سمة التأمل
بمستوياته العليا يتصفون باالھتمام باألفكار ،والتجريد والرموز ،والمشكالت الفلسفية،
والمنافسة والحوار ،والتفكير التاملي العميق بالمعرفة من اجل المعرفة ،ومثل ھذه الصفات
تكون بدرجة اكبر لدى طلبة الدراسات العليا مقارنة بطلبة البكالوريوس.
التوصيات
في ضوء أھداف الدراسة ونتائجھا يوصي الباحث بالتوصيات اآلتية:
 .١ض رورة اھتم ام الكلي ات ف ي إع داد المن اھج الدراس ية وتدريس ھا بطريق ة تعم ل عل ى تنمي ة
التفكي ر ألت أملي ل دى طلب ة البك الوريوس ،حي ث اظھ روا مس توى اق ل م ن طلب ة الدراس ات
العليا.
 .٢ت دريب أعض اء الھيئ ة التدريس ية عل ى اس تراتيجيات تعل يم التفكي ر ،ومراع اة إيج اد البيئ ة
التعليمية المناسبة لتنمية أنماط التفكير لدى الطلبة.
 .٣ض رورة مراع اة أعض اء الھيئ ة التدريس ية الش تمال المن اھج والمق ررات الدراس ية عل ى
الموضوعات التي تنمي التفكير التأملي لدى الطلبة.
 .٤إجراء دراسة مقارنة بين استراتيجيات تعليم التفكي ر المختلف ة عل ى مس توى التفكي ر ألت أملي
لدى طلبة الجامعة.
 .٥إجراء دراسة حول أكثر أنماط التفكير شيوعا لدى طلبة الجامعات الفلسطينية.
المراجع
-

أبو حطب ،فؤاد ،وسيد ،احمد عثمان .(١٩٧٨) .التفكير ،دراسات نفسية .مكتبة االنجلو
المصرية .القاھرة ،مصر.

-

بركات ،زياد" .(٢٠٠٥) .العالقة بين التفكير ألتأملي والتحصيل لدى عينة من الطالب
الجامعيين وطالب المرحلة الثانوية العامة في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية" .مجلة
العلوم التربوية والنفسية) :كلية التربية ،جامعة البحرين(.١٢٦-٩٧ .(٤) ٦ .
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-

جروان ،فتح ي عب د ال رحمن .(١٩٩٩) .تعل يم التفكي ر مف اھيم وتطبيق ات .ط  .١دار الكت اب
الجامعي .العين ،اإلمارات العربية المتحدة،

-

ألحارثي ،إبراھيم احمد .(٢٠٠١) .تعليم التفكير .ط ،٢مكتبة الشقري ،الرياض ،السعودية.

-

حبي ب ،مج دي عب د الك ريم١٩٩٦ ).م( .دراس ات ف ي أس اليب التفكي ر .ط .١مكتب ة النھض ة
المصرية .القاھرة ،مصر.

-

حبيب ،مجدي عبد الكريم٢٠٠٣) .م( .تعليم التفكير ،استراتيجيات مستقبلية لأللفي ة الجدي دة.
ط .١دار الفكر العربي .القاھرة ،مصر.

-

دي بون و ،إدوارد .(١٩٨٩) .تعل يم التفكي ر) .ترجم ة( ع ادل عب د الك ريم ياس ين و آخ رون
الكويت ،مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،الكويت .

-

السبع ،ليلى" .(١٩٩٧) .اثر استخدام الطريقة المباشرة في تدريس مھارة التنبؤ في المرحلة
االبتدائية" .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الخليج العربي ،البحرين.

-

عب اس ،فيص ل ح ردان" .(٢٠٠٣) .اث ر توظي ف أنم وذج تاب ا التعليم ي ف ي م ادة التربي ة
اإلس المية عل ى تط وير مھ ارات التفكي ر العلي ا ل دى طلب ة الص ف الث اني اإلع دادي بمملك ة
البحرين" .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الخليج العربي ،البحرين.

-

فخ رو ،عبدالناص ر عب د ال رحيم".(١٩٩٨) .فاعلي ة برن امج األنش طة الموجھ ة ف ي تنمي ة
ق درات التفكي ر العلي ا ل دى الطلب ة المتف وقيين ،وغي ر المتف وقين بالمرحل ة اإلعدادي ة بدول ة
البحرين" .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الخليج العربي ،البحرين.

-

الكردي ،عص مت" .(١٩٨٨) .اتجاھ ات الممارس ة الرياض ية ف ي الوق ت الح ر ل دى ط الب
الجامع ة األردني ة .دراس ة استكش افية مقارن ة ب ين ط الب الكلي ات العلمي ة واإلنس انية".
دراسات.٣٣٧-٣١٢ .(٨)١٥ .

-

لوري ،علي" .(٢٠٠٦) .دراسة مقارن ة ب ين اث ر نم وذجين لتعل يم التفكي ر ف ي نم و الق درات
المعرفية العلي ا ل دى عين ة م ن طالب ات المرحل ة الثانوي ة التجاري ة بمملك ة البح رين" .مجل ة
العلوم التربوية والنفسية) :كلية التربية ،جامعة البحرين(.١٠٣-٧٩ .(١)٧ .
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الملحق )(١
مقياس ايزنك وولسون للتفكير التأملي
أعزائي الطلبة،،
تھدف الدراسة الحالية إلى التعرف على التفكير الذي يستخدمه الطال ب الج امعي ،والدراس ة
الحالية لغاية البحث العلمي فقط ،لذا يرجى اإلجابة عن األسئلة وفق ما ينطبق عليك.
مع االحترام
الباحث
أوال :المعلومات الشخصية:
يرجى وضع شارة ) (xبما ينطبق عليك.
 .١المستوى الدراسي :بكالوريوس ) ( ماجستير ) (
 .٢الجنــــــــــــــــــس :ذكــــــــــــر ) ( أنثــــــــــى ) (
 .٣الكليـــــــــــــــــــة :علميــــــــــة ) ( إنسانيــــــة ) (
ثانيا :المقياس
يشتمل المقياس على ) (٣٠سؤاال ،يرجى وضع شارة ) (xبما ينطبق عليك.
الرقم

الفقرات

١

ھل تحب أن يتوفر لديك الوقت الكافي لالختالء بنفسك؟

٢

ھل تتردد عادة وتفكر مليا ً قبل قيامك باألشياء؟

٣

ھل تفكر كثيراً وتتأمل في عملية الوجود والكون؟

٤

ھل تحاول عادة البحث عن دوافع وأسباب تصرفات اآلخرين؟

٥

ھ ل تفض ل ق راءة ص فحة األلع اب الرياض ية ف ي الجري دة عل ى ق راءة مقال ة
سياسية؟

٦

ھل يندر أن تفكر في عالقتك ومشاعرك اتجاه اآلخرين واألشياء من حولك؟

نعم

ال
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علي الشكعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٦١

٧

ھل تحب دائما ً أن تتعلم أشياء جديدة ولو لم تكن في مجال عملك أو تخصصك؟

٨

ھل ترغب عادة التدخل في حل مشكالت عامة أو تخص اآلخرين؟

٩

ھل تنشغل تماما ً عندما تواجھك مشكلة ما وتصمم على أيجاد حالً لھا؟

١٠

إذا شاھدت فلما ً أو مسرحية ھل تعلق في ذھنك بعض المشاھد لفترة طويلة؟

١١

ھل عادة تستغرق في أفكارك لدرجة انقطاعك عن ما يدور من حولك؟

١٢

ھل حصل معك ولو مرة على األقل أن قطعت الشارع وأنت غير منتبه؟

١٣

ھل تواجه األفكار الجديدة عادة بالتحليل والمناقشة لمعرفة مدى مناسبتھا لوجھة
نظرك وال تتعامل معھا بردود فعل متسرعة؟

١٤

ھل سبق لك أن كتبت محاولة شعرية أو أدبية؟

١٥

ھل تشعر بمتعة قوية بالعمل الذي يتطلب الرجوع إلى المكتبة كاألبحاث؟

١٦

ھل أنت معتاد على قراءة الجريدة اليومية وبشكل منتظم؟

١٧

ھل كثيراً ما تشعر بمتعة عندما تصل لحل مشكلة صعبة تواجھك؟

١٨

ھل عادة ما تستغرق بالتفكير والتأمل؟

١٩

ھل تندھش كثيراً عند مشاھدة تذكار أو مكان تاريخي؟

٢٠

ھل تدخل عادة ما أصدقائك في مناقشات سياسية واجتماعية؟

٢١

ھل تقضي وقت طويل لقراءة الكتب أو القصص أو المقاالت؟

٢٢

ھل تفضل عادة مشاھدة مسرحية على أن تش اھد برن امج وث ائقي أو ت اريخي أو
ثقافي؟

٢٣

ھل تعتقد أنه ال جدوى من محاولة تحليل القيم األخالقية ومناقشتھا ألنھا ثابتة؟

٢٤

ھل تستمتع كثيراً عند قراءة موضوعات فلسفية؟

٢٥

ھل تعتقد أن التخطيط لمجتمع مثالي ھو مضيعة للوقت؟

٢٦

ھل تشعر بالملل من مناقشة مستقبل الحياة والمجتمع؟

٢٧

ھل تحب العمل الذي يحتاج إلى ممارسة عملية أكثر من العمل الذي يحتاج إل ى
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تفكير؟
٢٨

ھل ال تحب زيارة المتاحف والتي تعرض للتاريخ القديم؟

٢٩

ھل تعتقد أنه من العبث أن يفكر اإلنسان بما ھو موجود بالفضاء الخارجي؟

٣٠

ھل معتاد على قضاء وقت طوي ل ف ي التفكي ر بحيات ك الماض ية ومش اكل الحي اة
التي تعيشھا؟
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