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 لخص امل
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مستوى التفكري التأملي لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة جرش يف ضوء 

( طالبًا وطالبة من كلية العلوم الرتبوية ختصص 110الدراسة من )متغريات )اجلنس، والتحصيل الدراسي(. تكونت عينة 

 التأملي التفكري قياس ولغاية( طالبة، مت اختيارهم ابلطريقة العشوائية البسيطة. 63( طالبًا و )47معلم صف، منهم )

حلالية. أظهرت ( فقرة ليتناسب مع أغراض الدراسة ا30) على اشتمل والذي وولسون أيزنك مقياس طورت الباحثة على

ستوى التفكري التأملي لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية ختصص معلم صف جاء أن املتوسط احلسايب ملنتائج الدراسة 

وجود فروق ذات داللة (. كما أظهرت النتائج 64.5( وبنسبة مئوية بلغت )71(، أبعلى تكرار بلغ )18.32)

(، 0.003( وبداللة إحصائية بلغت )9.197قيمة ف )اجلنس، حيث بلغت تعزى ألثر  ( a= 0.05إحصائية )

التحصيل، حيث ( تعزى ألثر a= 0.05) وجود فروق ذات داللة إحصائيةولصاحل الذكور. كما أظهرت النتائج عدم 

 (.0.193( وبداللة إحصائية بلغت ) 1.670بلغت قيمة ف )

 تحصيل األكادميي.ال مستوى التفكري التأملي، ،التفكري التأملي: الكلمات املفتاحية 

 

 

 معلومات البحث

 2016-07-19أستلم: 

 2016-10-17 المراجعة:

 2016-11-01النشر: 

 طلبة كلية العلوم الرتبوية مستوى التفكري التأملي لدى 
 يف جامعة جرش يف ضوء بعض املتغريات 

 جامعة جرش/ األردند. متاره حممود نصري / 

tnussir@yahoo.com 
 

Printed ISSN: 2314-7113  
Online ISSN: 5809-2289  



19-01،  2016 نوفمبر، 11، العدد 6المجلة الدولية للبحوث اإلسالمية واالنسانية المتقدمة، المجلد   

2 
 
 

 

 مقدمة الدراسة وخلفيتها النظرية:

 قدرات تنمية يف كبرية أمهية من له ملا و ، عليا عقلية قدرات إىل اليت حتتاج التفكري أمناط من منطاً  التأملي التفكري يعد

 حيث ، حمددة ألهداف التفكري وتوجيه ، العشوائية عن بعيداً  منطقية بطرق املشكالت حل على  ومساعدهتم الطلبة

 التأملي التفكري الفرد ويستخدم الداخلية، العالقات عن والبحث ، املختلفة لعناصره املوقف حتليل التأملي التفكري يتطلب

 بتوجيه املشكلة حل الطالب ويستطيع ، حلها يريد مشكلة إزاء ابالرتباك يشعر حني ، الصفية املواقف من كثري يف

 على وذلك التدريس أهداف أبرز من التأملي التفكري تنمية وتعد .التأملي التفكري اتمهار  حنوها، واستخدام تفكريه

 الختاذ يتبعها اليت واخلطوات العمليات يف أسلوبه ويقيم ويراقب دائماً  خيطط الطالب جيعل التأملي التفكري أن اعتبار

 عقل يف للتعلم أثرا يبقي بدوره وهذا معلومات من عليه يعرض ما يف كل الطالب أتمل على التأملي التفكري ويقوم القرار،

ويقول الفيلسوف ديكارت : "   احلديثة. التعليم اسرتاتيجيات عليه ما تركز جوهر وهو املعىن ذا التعلم يؤكد وهذا املتعلم

، أان أفكر ، إذن أان موجود ". وكأنه أراد أن يقول بكلمات أخرى ، إن الذي ال يفكر هو شخص غري موجود. ولذا 

 من غريه عن ابإلنسان تسمو اليت الصفات أبرز من التفكري ربط التفكري وأمهيته ابلوجود، أي ابحلياة يف هذا العامل. لذا

 (17:2008 )جميد بدوهنا اإلنسان حياة تستقيم ال اليت املهمة من احلاجات وهو املخلوقات

 الشيء واقع بني ابلربط األشياء وذلك واقع على احلكم بواسطتها يتم اليت الذهنية العملية "أبنه التفكري ويعرف

 (23:2003 ، )عبيد،عفانة" املشكالت  حل مهما يف عامال التفكري جيعل مما الشيء ذلك عن السابقة واملعلومات

 ، والتفكري العرضي  (Directed Thinking) التفكري املوجه :يھأنواع من التفكري  ثالثةإىل   ويشري بول

(Autistic Thinking)والتفكري العلمي ، (Scientific Thinking)  الذي يساعد على تعلم املناهج وحل

ي: التفكري الناقد، والتفكري املنطقي، والتفكري اإلبداعي، والتفكري ھاملشكالت وفق منهجية علمية، وله أمناط عديدة 

. وقد حظي التفكري التأملي .(Paul, 1987) التأملي االكتشايف، والتفكري احلدسي، والتفكري التحليلي، والتفكري
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(Reflective thinking منذ سبعينات القرن املاضي ابهتمام الباحثني ابلسلوك التنظيمي، وقد جاء كتاب )

( )املمارس املتأمل( معلمًا ابرزا يف هذا النموذج من التفكري The Reflective Practitionerدوانلد شون )

كد شون على مساعدة املمارسني على تطوير قدرهتم على التأمل يف أعماهلم من اجل حتسينها من خالل التعليمي. وقد أ

التأمل يف الفعل قبل وبعد حدوثه. لينتقل بذلك من دائرة الفكرة والتنظري إىل دائرة العمل والتطبيق. واحلقيقة إن التأمل 

ن " جون ديوي " حينئذ أول من كتب عنه، الذي بدوره عرف جمال التعليم قبل ذلك منذ مطلع القرن العشرين، وكا

 (.2006استقى أفكاره من أفالطون وأرسطو وكنفوشيوس وغريهم )أبو عمشه ، 

 حول للفرد ومتأن وواع   ذهين نشط استقصاء  :شون أبنه فعرفه التأملي، التفكري تعريف يف الباحثون اجتهد ولقد

 املعرفة وإظهار العملية، املشكالت حل من ميكنه فيه، يعمل الذي ضوء الواقع يف اإلجرائية ومعرفته وخرباته معتقداته

يف املستقبل )  حتقيقها املرغوب خلرباته استدالالت اشتقاق يف املعىن ذلك ويساعده جديد مبعىن سطح الوعي إىل الضمنية

شكلة ما يصعب عليه التعامل معها ويعرف أبنه: نوع من التفكري يتم حتفيزه عن طريق تعرض الفرد مل  (.2005بركات ، 

  فيلجا إىل التأمل يف أجزاء املوقف بعد أتمله، ويربط هذا النوع من التفكري بني خربات الفرد ومعارفه السابقة واحلالية 

(. أما ليونز فقد عرفه أبنه الذي يعتمد بشكل مباشر على معاجلة املواضيع يف الدماغ وتصنيفها حسب 2013)كروان، 

أبنه: تفكري موجه حيث يوجه العمليات العقلية إىل أهداف حمددة،  ويعرف(. Lyons, 2010وأمهيتها )غايتها 

والتخطيط لإلجراءات بوعي ذايت، ومعرفة ذاتية وأتمل وتوليد األفكار، ويعتمد على التحقق والنظر بعمق إىل األمور 

)الفار،  اسبة والتحقق من صحتها للوصول حلل املشكالتوالنتائج اليت توصل إليها، ويؤدي حتليلها الختاذ القرارات املن

وميكن القول أن التفكري التأملي هو تفكري هادف يسعى حلل املشكالت، من خالل أتمل املوقف وحتليل (. 2010

 التفكري يف نظرايت عدة وقد اهتمت عناصره ووضع اخلطة الالزمة حلله مث الوصول إىل احلل يف ضوء األدلة والرباهني.

تكامال نظرية أيزنك للشخصية، حيث حدد أربعة أبعاد راقية للشخصية هي:  وأكثرها النظرايت ومن أشهر هذه التأملي،
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، والذكاء (Psychoticism)، والذهنية (Neuroticism)، والعصابية (Extravert ion) االنبساطية 

(Intelligence)ص متحفظ وحمافظ وهادئ املزاج، ، وأشار أيزنك أن الشخص صاحب الشخصية التأملية هو شخ

ومرتدد يف التحدث ويف اختاذ القرارات احلامسة يف حياته، ودائم االنطواء على نفسه، ولكنه يتطلع للكمال يف تفكريه 

( إىل أن التفكري التأملي يؤدي إىل نتائج عقلية Kish & Janetكما وأشار كيش وجانيت ).  (2005بركات، )

حل املشكالت، كما أهنا تساعد األفراد على حتليل املوضوعات املختلفة وتقييميها، كما  تتلخص يف أهنا حتسن مهارة

تشجع االتصال مبختلف أنواعه، وتنمي الشعور الذايت بذاتنا الداخلية ووعينا النفسي وابلتايل يؤدي إىل طرح أسئلة تتعلق 

 (.2006ابلذات )عودات، 

 س مهارات للتفكري التأملي وهي:ولقد أشار كل من عفانه واللولو إىل وجود مخ

التأمل واملالحظة: القدرة على عرض جوانب املشكلة والتعرف إىل مكوانهتا سواء كان ذلك من خالل املشكلة  .1

 أو إعطاء رسم أو شكل يبني مكوانهتا حبيث ميكن اكتشاف العالقات املوجودة بصرايً.

كلة وذلك من خالل حتديد العالقات غري الكشف عن املغالطات: القدرة على حتديد الفجوات يف املش .2

 الصحيحة أو غري املنطقية أو حتديد بعض اخلطوات اخلاطئة يف اجناز املهام الرتبوية.

الوصول إىل استنتاجات: وهي القدرة على التوصل إىل عالقة منطقية معينة من خالل رؤية مضمون املشكلة  .3

 والتوصل إىل نتائج مناسبة.

وهي القدرة على إعطاء معىن منطقي للنتائج أو العالقات الرابطة وقد يكون هذا املعىن إعطاء تفسريات مقنعة:  .4

 معتمدا على معلومات سابقة أو على طبيعة املشكلة وخصائصها.

وضع حلول مقرتحة: وهي القدرة على وضع خطوات منطقية حلل املشكلة املطروحة وتقوم تلك اخلطوات على  .5

 (.24: 2002عفانه واللولو ، )املطروحةتطورات ذهنية متوقعة للمشكلة 
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املربني بذل  وطاملا أن التفكري التأملي ميثل ذروة سنام العمليات العقلية، فأن الرتبية ال تستطيع جتاهله ويصبح الزمًا على

القرار دائماً، ويقيم أسلوبه يف العمليات واخلطوات اليت يتبعها الختاذ  اجلهود من أجل تنميته، فهو جيعل الفرد خيطط

تفكريا  املناسب، ويعتمد التفكري التأملي على كيفية مواجهة املشكالت وتغري الظواهر واألحداث، والشخص الذي يفكر

 أتمليًا لديه القدرة على إدراك العالقات، وعمل امللخصات، واالستفادة من املعلومات يف تدعيم وجهة نظره وحتليل ً 

وترى كوفاليك واولسن ابن توجه الطلبة حنو . (160: 2005عبد الوهاب، (ا املقدمات، ومراجعة البدائل والبحث عنه

التفكري التأملي له فائدة كبرية للعقل البشري، حيث يعمل على التقليل من التعب واإلجهاد الفكري وحيسن من عملية 

ة طويلة املدى بشكل يسهل التعلم وصنع القرارات و كذلك تعزيز أداء الطالب ومساعدته يف ختزين املعلومات يف الذاكر 

 (. (Kovalik & Olsen, 2010عليه اسرتجاعها مستقبال 

التفكري التأملي اهتمت عدة دراسات بدراسته والبحث عن االسرتاتيجيات املناسبة لتطويره، ومن هذه  ميةھأل ونظرا

لبكالوريوس والدراسات العليا التفكري التأملي لدى طلبة ا مستوى حتديد اليت تناولت (2007الشكعة )دراسة الدراسات 

( 550( طالبا وطالبة، وذلك بواقع )641يف جامعة النجاح الوطنية. ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها )

( من طلبة املاجستري، ولغاية قياس التفكري التأملي طبق مقياس أيزنك وولسون والذي 91من طلبة البكالوريوس و)

ظهرت نتائج الدراسة أن مستوى التفكري التأملي لدى طلبة البكالوريوس والدراسات العليا يف ( فقرة. أ30اشتمل على )

( 23.21جامعة النجاح الوطنية كان جيدا حيث وصل املتوسط احلسايب لإلجابة على مقياس أيزنك وولسون إىل )

 إىل هدفت دراسة (Phan, 2007 ) فان أجرى كما(.  %77.66( درجة، وبنسبة مئوية )30درجة من أصل )

 وقد احمليط اهلادئ جنوب جامعة يف الطالب لدى الذاتية والكفاءة واملعتقدات التعلم التأملي وهنج التفكري مسار حتليل

 الكفاءة ومعتقدات )السطحي ,العميق( يف التعلم الطالب هنج بني العالقات يف التوسط أسباب الدارسة هذه تناولت

وعددهم  الثانية ابلسنة اجلامعيني الطالب من عينة الدارسة مشلت وقد  .واألداء األكادميي ليالتأم التفكري ومراحل الذاتية
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 التفكري واستبيان ,بيقز من استبيان منقحة نسخته الباحث استخدم كما ,اإلدارة قسم طالب من وطالبة طالباً ( 241)

 هذه نتائج على للحصول السبيب ابملنهج استعان كما ,الدافعة للتعلم االسرتاتيجيات الستكشاف واستبياانً  ,التأملي

 وتوقع ,املعتاد ابلنشاط والتنبؤ السطحي التعلم صعوبة يف تساهم متغريات خفية وجود أظهرت النتائج وقد ,الدارسة

 استثناء مع ,التأملي التفكري مراحل مباشر على بشكل الذاتية الكفاءة وتوقع ,العميق الذايت التعلم بفعالية التنبؤ صعوبة

 العارضة وقام .التأملي التفكري مراحل بني تربط سببية عالقة ووجود ,لألداء األكادميي السليب الفهم وتوقع ,الناقد التفكري

 يف الذهنية املعاجلة أسلوب على التأملي للتفكري تدرييب برانمج عن أثر الكشف إىل هدفت جتريبية شبه بدراسة( 2008)

 ختتصص مرحلة البكالوريوس من طالبة (60من) الدارسة عينة وتكونت ,اجلامعية عالية األمرية كلية لدى طالبات التعلم

 بنيت وقد ,ضابطة واألخرى جتريبية إحداها متساويتني إىل جمموعتني وتقسيمهن قصداي، اختيارهن مت الاليت الطفل تربية

 طور كما  ,التأملي التفكري مهارات على موزعة متريناً   (60مكون ) املعرفية النظرية إىل تدرييب يستند برانمج لذلك

 داللة ذات فروق وجود النتائج أظهرت( فقرة وقد 37من ) تكون املعرفية الذهنية املعاجلة ألسلوب مقياساً  الباحثون

 اليت الدراسة وتناولت .التجريبية اجملموعة لصاحل املعرفية الذهنية أسلوب املعاجلة مقياس على اجملموعتني بني إحصائية

 الدراسة عينة تكونت .التأملي التفكري تنمية التأملية يف الكتابة على التدرب أثر عن الكشف( 2010بشارة ) أجراها

 تطبيق ومت .األردن يف طالل بن احلسني جامعة يف األطفال رايض يف ختصص الرتبية آلية طالبات من طالبة( 112من )

 داللة إحصائية ذا أثراً  هنالك أن النتائج أظهرت التأملية. الكتابة إىل املستندة التدريبية واجللسات التفكري التأملي مقياس

( اليت هدفت إىل الكشف عن مستوى 2011أما دراسة القيق ) .التأملي التفكري تنمية يف التأملية الكتابة على للتدرب

( 688يف حمافظة غزة، وقد بلغت العينة الكلية )التفكري التأملي وعالقته بسمات الشخصية لدى طلبة الثانوية العامة 

( إانث، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي ملالءمته لنوع الدراسة.  385( ذكور و)323طالبا وطالبة منهم )

كما استخدمت الباحثة مقياس ولسون أيزنك للتفكري التأملي. كانت ابرز النتائج: أن مستوى التفكري التأملي للطلبة  

ان متدنيا. كما توجد عالقة سالبة بني مستوى التفكري التأملي وكل من مسة العصابية واالنبساطية، كما توجد عالقة ك
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موجبة بني مستوى التفكري التأملي ومسيت االنفتاح على اخلربة ويقظة الضمري لدى طلبة الثانوية العامة. أما دراسة ليم 

ت إىل مقارنة التفكري التأملي للطالب يف سنوات خمتلفة يف فقد هدف (Lim & Angelique, 2011واجنليك )

بيئة التعلم القائم على حل املشكالت من حيث عادات التفكري التأملي، والتصرفات املعتادة، والفهم، والتفكري الناقد من 

وطالبة، طور  ( طالبا1200خالل اجتيازهم لتمرين يومي من التعلم القائم على حل املشكالت. وتكونت العينة من )

الباحثان استبيان لقياس املستوايت األربعة من عادات التفكري التأملي :) التصرف االعتيادي، والفهم، التأمل، التفكري 

النقدي(. وكانت ابرز النتائج حصول طالب السنة األوىل على معدل عايل يف التفكري والتفكري التأملي، بينما حصل 

( هدفت من 2013املستوايت يف التصرفات املعتادة. ويف دراسة قامت هبا العتوم )طالب السنة الثالثة على أعلى 

خالهلا إىل الكشف عن درجة فهم املعلمني للتفكري التأملي وممارستهم له يف ضوء متغريات كل من اجلنس واخلربة 

( معلمة يف 187ما و )( معل156( معلما ومعلمة منهم )343التعليمية واملؤهل العلمي، تكونت عينة الدراسة من )

م، ولتحقيق هدف الدراسة مت تطوير االستبانة ومت التأكد من 2013 / 2012الفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي 

صدقها وثباهتا. وقد أظهرت النتائج أن درجة فهم املعلمني للتفكري التأملي جاءت متوسطة. كما تناولت دراسة علي 

 البحث، هدف ولتحقيق .العلمي الرابع الصف طالب لدى التعبريي األداء يف مليالتأ التفكري مهارات أثر( 2014)

 اجملموعة لتمثل )ب(شعبة  الباحثني اختار أيضاً  العشوائية وابلطريقة للبنني، النهضة اثنوية عشوائياً  الباحثني اختار

 مادة تدرس اليت اجملموعة الضابطة لتمثل )أ( وشعبة التأملي، التفكري مهارات وفق على التعبري مادة تدرس اليت التجريبية

 طالباً  (35و) ،)ب( شعبة يف طالباً ( 35)      بواقع طالباً،( 70البحث)  عينة بلغت وقد .االعتيادية ابلطريقة التعبري

 ( (0,05داللة مستوى عند إحصائياً  دالة فروق وجود :إىل الباحثني توصل إحصائياً  النتيجة حتليل . وبعد)أ ( شعبة يف

 على التأملي، التفكري مهارات وفق على التعبري الذين درسوا التجريبية، اجملموعة طالب تفوق إذ التعبريي، األداء يف

( اليت هدفت إىل 2015أما دراسة الرشيدي ) .ابلطريقة االعتيادية نفسها املادة درسوا الذين الضابطة اجملموعة طالب

التعرف على مستوى التفكري التأملي لدى الطلبة املوهوبني يف املرحلة املتوسطة يف حمافظة الرس وعالقته بتقدير الذات. 
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( طالبة. وألغراض هذه الدراسة مت استخدام 40( طالبا و)45( طالبا وطالبة منهم )85تكونت عينة هذه الدراسة من )

وقامت الباحثة بتعريبها وتقنينها على البيئة  ( Kember et al, 2000بري وزمالئه ) مقياس التفكري التأملي لكم

السعودية. وقد كانت ابرز النتائج وجود عالقة ارتباطيه موجبة بني التفكري التأملي وتقدير الذات، وان مستوى التفكري 

الكلية. ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند التأملي لدى الطلبة املوهوبني جاء مرتفعا يف مجيع اجملاالت ويف الدرجة 

لدى الطلبة املوهوبني على درجات مقياس التفكري التأملي تعزى للنوع االجتماعي   (a> 0.05مستوى داللة )  

 وكانت الفروق لصاحل الذكور.

 التأملي من خالل ما مت عرضه من دراسات سابقة يالحظ ابن معظم الدراسات اهتمت ابلتعرف على مستوى التفكري

(. وبعض الدراسات تناولت 2015؛ الرشيدي، 2011؛ القيق،  2007لدى الطلبة كدراسة كل من )الكشعة، 

(. ودرجة فهم املعلمني 2011التفكري التأملي يف بيئة التعلم القائم على حل املشكالت، كما يف دراسة)ليم وإجنيليك، 

(. واثر مهارات التفكري التأملي 2013ت، كما يف دراسة )العتوم ، للتفكري التأملي وممارستهم له يف ضوء بعض املتغريا

(.  ويالحظ من خالل 2014؛ علي، 2010يف األداء التعبريي والكتابة التأملية لدى الطالب، كما يف دراسة )بشارة، 

ات األردنية اإلشارة إىل الدراسات السابقة انه يوجد نقص يف الدراسات اليت اهتمت ابلتفكري التأملي يف اجلامع

)احلكومية واخلاصة( بل ركزت اغلب الدراسات األردنية على التفكري التأملي لدى طلبة املدارس يف املباحث املختلفة 

( . امتازت هذه الدراسة أبهنا تناولت 2012؛ الشرعة ، 2009 ؛ العساسلة ،2006اذكر منها: دراسة )عودات ، 

مت الرتكيز على معرفة مستوى التفكري التأملي لطلبة كلية العلوم الرتبوية  إحدى اجلامعات اخلاصة وهي جامعه جرش، كما

ختصص معلم صف ابلتحديد. إذ تكمن أمهية ذلك ابن طالب هذا التخصص هم معلمو املستقبل لذلك من الضروري 

بوية احلديثة تنادي إعدادهم إعدادا متكامال يف خمتلف اجلوانب العقلية واالجتماعية والنفسية. ذلك الن السياسات الرت 

 بضرورة االهتمام ابلفرد كوحدة واحدة ال تتجزأ.
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 مشكلة الدراسة:

 املعلم ميثل حيث ؛ مكان يف كل الرتبويني ابل تشغل زالت وال شغلت اليت القضااي أهم من املعلم إعداد مشكلة تعد

 أن يستطيع أنه منطلق من ذلك بوهنه، هتن و بصالحه، فهي تصلح التعليمة، / التعليمية العملية يف أمهية األكثر احملرك

 .اجلادة واإلعداد اجليد والرغبة االستعداد لديه توفر ما إذا واإلمكانيات الكتب أو املناهج يف أو تقصري نقص أي يعوض

 تدريًبا املدرب و جيًدا إعداًدا املعلم املعد نوفر أن بد فال فاعله، تعليمية بيئة أردان إذا أنه العالقة ذو الرتبوي األدب ويذكر

لذلك هتدف هذه الدراسة إىل معرفة مستوى التفكري التأملي لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية ختصص معلم صف يف  .فعاال

ضوء متغريات اجلنس والتحصيل األكادميي. ولعل املربر الختيار هذه املتغريات أن مكوانت التفكري التأملي الرئيسة كما 

يساعد الطلبة على تدريب عقوهلم هي مكوانت عقلية معرفية يف طبيعتها. كما أن التعليم التأملي أشارت إليها الدراسات 

على التفكري السليم والتعليم اهلادف خاصة إذا مت توظيف اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي اليت ختدم تنمية مهارات التفكري 

امعي تقوم على احلفظ واالسرتجاع والتلقني واستخدام بعض التأملي، الن اغلب طرائق التدريس املستخدمة يف التعليم اجل

 من االسرتاتيجيات احلديثة، وهذا يؤثر على مستوى التحصيل األكادميي لديهم.

 أسئلة الدراسة: 

 حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية:

 ما مستوى التفكري التأملي لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة جرش؟ .1

وفقا ملتغريات: اجلنس /  لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة جرش خيتلف مستوى التفكري التأمليهل  .2

 التحصيل األكادميي ؟

 تتحدد أمهية الدراسة يف اآليت: أمهية الدراسة:
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ة اجلامعية اليت للطلبة يف مرحلة مهمة جدا يف حياهتم، وهي املرحل  التفكري التأمليالوقوف على مستوى األمهية النظرية: 

، وابلتايل فهي هتتم  التفكري التأمليتتميز بقدرة الطالب على التفكري اجملرد ومتكنه من فهم ومتثل املفاهيم اليت تضمنها 

 مبرحلة مهمة وحامسة يف مستقبل الطالب اجلامعي.

التأملي لدى الطلبة وابلتايل : أهنا تساعد أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة على معرفة مستوى التفكري األمهية العملية

تساعدهم على مراعاة هذه املتغريات يف طرق التدريس ويف وسائل التقومي اليت يستخدموهنا مما ينعكس أثره على الطلبة.  

كما قد تساعد نتائج الدراسة أصحاب القرار يف جامعة جرش يف إعادة النظر يف وضع اسرتاتيجيات بناءة لتنمية التفكري 

طلبتها من خالل عقد ورش عمل تعليمية متخصصة يف تعليم مهارات التفكري التأملي واالستفادة منها يف  التأملي لدى

 جماالت احلياة. 

 سعت هذه الدراسة إىل حتقيق اهلدفني اآلتيني:أهداف الدراسة: 

 . لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة جرشالتفكري التأملي معرفة مستوى  .1

لدى الطلبة، تبعا لعدد من املتغريات مثل: جنس الطالب، و مستوى  التفكري التأمليمستوى   معرفة الفروق يف .2

 حتصيله األكادميي.

 تتحدد الدراسة اباليت:حدود الدراسة: 

 أجريت هذه الدراسة يف كلية العلوم الرتبوية يف جامعة جرش. احلدود املكانية:

 م.2015 - 2016صل الثاين لعام  طبقت هذه الدراسة يف بداية الف احلدود الزمنية:
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( 110طبقت هذه الدراسة على عينة من طلبة البكالوريوس ختصص معلم الصف، والبالغ عددهم ) احلدود البشرية:

 طالبا وطالبة.

 التعريفات اإلجرائية:

تعزيز وتدعيم ماله  وهو الدراسة املستمرة لألفكار واالقرتاحات املتوافرة يف ذهن الشخص حبيث تسهم يفالتفكري التأملي: 

 ( Griffith & Friedan ، 2000 من أفكار )

يتحدد يف هذه الدراسة ابلدرجة اليت حيصل عليها الطالب على مقياس التفكري التأملي  مستوى التفكري التأملي:

 املستخدم يف هذه الدراسة، الذي اعد خصيصا هلذا الغرض وميتاز ابلصدق واثبات. يكون كما يلي:

 درجة مستوى جيد.  20 – 30 درجة مستوى متوسط./ 10 -19درجات مستوى ضعيف./  10 اقل من  -

هو املعدل الرتاكمي للطالب يف مجيع مواده الدراسية يف جامعة جرش، وقد مت تصنيفه إىل ثالث  التحصيل األكادميي:

 منخفض %70اقل من  -% متوسط. 84إىل اقل من  -% 70من  -% فأكثر، عايل. 84من  -مستوايت: 

 اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، ملالئمته ألغراض الدراسة وأهدافها. منهجية الدراسة وإجراءاهتا:

 جمتمع الدراسة وعينتها:

( طالبا 425أتلف جمتمع الدراسـة من طلبة كلية العلوم الرتبوية ختصص معلم صف يف جامعة جرش، والبالـغ عـددهم )

( طالبًا وطالبة ممن أجابوا على بنود االستبانه كاملة. مت اختيارهم 110راسة فقد تكـونـت مـن )وطالبة. أما عينــة الد

ابلطريقة العشوائية البسيطة، بعد أن مت رصد سجالت الطالب عرب احلاسب اآليل مبساعدة الزمالء يف عمادة شؤون 

 .املستقلة اھملتغريات تبعاً  الدراسة عينة توزيع يبني( 1)واجلدولالطلبة. 
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 متغريات الدراسةحسب  التكرارات والنسب املئوية(: 1اجلدول )

 النسبة التكرار الفئات 
 

 اجلنس
 42.7 47 ذكر
 57.3 63 أنثى

 Total 110 100.0 
 

 التحصيل األكادميي
 18.2 20 70اقل من 

 50.0 55 84-70من 
 31.8 35 فأكثر 85من 

 Total 110 100.0 

  أداة الدراسة:

 Eysenck & Weilsonلتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة ابستخدام مقياس أيزنك وولسون للتفكري التأملي )

Reflective ness Scale)   ، ؛  2011القيق، ; 2007الشكعة،  ; 2005والذي مت تعريبه من قبل )بركات

صياغة بعض فقراته ليتناسب وأغراض ، ومت إعادة ) 2015؛ الرشيدي، 2014؛ الفتالوي وهادي ،  2013العتوم ، 

( 1-20( سؤاال، تكون اإلجابة عنها ب )نعم أو ال (، متثل األسئلة )من 30الدراسة احلالية، ويتكون املقياس من )

اجتاها اجيابيا للتفكري التأملي ، ومينح املستجيب درجة واحدة يف حالة اإلجابة ب )نعم( ومينح صفرا يف حالة اإلجابة ب 

( اجتاها سلبيا للتفكري التأملي ومينح املستجيب درجة واحدة يف حالة اإلجابة 21-30حني متثل األسئلة )من  )ال(. يف

ب )ال( ومينح صفرا يف حالة اإلجابة ب )نعم(. وهبذا ترتاوح الدرجة الكلية لإلجابة عن املقياس بني) صفراً( يف حدها 

 ( يف حدها األعلى.30األدىن  و) 

 صدق األداة:

( حمكمني من املختصني، وطلب منهم بيان مدى انتماء الفقرة للبعد الذي وضعت فيه، 8رض املقياسني على )مت ع

 ومدى وضوح الفقرة، ومدى سالمة الصياغة اللغوية للفقرة، وأي مالحظات يروهنا مناسبة. 
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 ثبات أداة الدراسة:

للتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد مت التحقق من حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة  

 واعتربت هذه القيمة مالئمة لغاايت هذه الدراسة.  ( 87.0) إىل الثبات معامل وصل حيثكرونباخ ألفا، 

 متغريات الدراسة:

 اشتملت الدراسة على نوعني من املتغريات، مها:

 املتغريات املستقلة؛ وتشتمل على: *اجلنس: وله فئتان: )ذكر/ أنثى ( . 1

    % فأكثر، عايل.84من  -1التحصيل األكادميي: وله ثالث مستوايت:  *مستوى    

 منخفض. %70اقل من  -3% متوسط.         84إىل اقل من  -% 70من  - 2      

 التأملي.املتغريات التابعة: وتتمثل يف مستوى التفكري  .3

 : لقد مت إجراء الدراسة وفق اخلطوات اآلتية:إجراءات الدراسة

 حتققت الباحثة من الصدق والثبات للمقياس. .1

 حتديد أفراد عينة الدراسة من طلبة كلية العلوم الرتبوية ختصص معلم صف. .2

 توزيع املقياس على أفراد عينة الدراسة. .3

ائيا ابستخدام الربانمج اإلحصائي للعلوم االجتماعية مجع املقياس وإدخاله يف احلاسوب ومعاجلته إحص .4

(spps.) 
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 نتائج الدراسة ومناقشتها:

 ما مستوى التفكري التأملي لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة جرش؟ أوال: النتائج املتعلقة ابلسؤال األول:

املعيارية ملستوى لإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج التكرارت والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات  

 واجلدول أدانه يوضح ذلك. التفكري التأملي لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة جرش،

ملستوى التفكري التأملي لدى طلبة كلية  ات املعياريةاملتوسطات احلسابية واالحنراف(: التكرارات والنسب املئوية و 2اجلدول )

 العلوم الرتبوية يف جامعة جرش

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب النسبة التكرار مستوايت التفكري التأملي

 - - - - درجات 10مستوى منخفض اقل من 
 64.5 71 درجات 10  - 19مستوى متوسط  

 35.5 39 درجات 20 – 30 جيد مستوى  2.825 18.32
 100.0 110 اجملموع

جاء املستوى املتوسط ستوى التفكري التأملي، حيث ( مل18.32أن املتوسط احلسايب الكلي جاء )( 2يبني اجلدول )

وبنسبة مئوية بلغت  (39اجليد بتكرار بلغ )ستوى (، تاله امل64.5( وبنسبة مئوية بلغت )71أبعلى تكرار بلغ )

 (.2.825( وابحنراف معياري بلغ )18.32) ستوى التفكري التأمليوبلغ املتوسط احلسايب مل(، 35.5)

وقد يعزى ذلك إىل أن معظم طلبة كلية العلوم الرتبوية لديهم التزام ابلعمل بعد ساعات الدوام اجلامعي نظرا لظروفهم 

املعلومات والعمل ابإلضافة ملا يشعر به الطالب من االقتصادية الصعبة مما جيعلهم يواجهون ضغوطات الدراسة وتراكم 

توتر وتعب مما يفقده املهارات اإلبداعية والتأملية اليت متكنه من السيطرة على األفكار واملشاعر وحل املشكالت. كما أن 

 .دور اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة يف التدريس اجلامعي تعتمد اغلبها على التلقني واحلفظ واالسرتجاع
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( حيث جاء املستوى متوسط، وختتلف يف نتائجها دراسة كل من)القيق، 2007تتفق هذه النتائج مع دراسة )الكشعة، 

؛ 2011( حيث جاء املستوى متدين. يف حني كان مستوى التفكري التأملي لكل من دراسة ) ليم وإجنيليك، 2011

 ( مرتفع.2015؛ الرشيدي، 2014علي،

يف  (a=0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين: اثنيا

 ؟ والتحصيل األكادمييمستوى التفكري التأملي وفقا للمتغريات: اجلنس 

حسب متغريات ي ستوى التفكري التأملمت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية مل لإلجابة عن هذا السؤال

 والتحصيل األكادميي واجلدول أدانه يبني ذلك .اجلنس 

والتحصيل اجلنس حسب متغريات ستوى التفكري التأملي (: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية مل3اجلدول )

 األكادميي

 
 العدد االحنراف املعياري املتوسط احلسايب 

 47 3.076 19.19 ذكر اجلنس
 63 2.449 17.67 أنثى 

 20 1.917 18.90 70اقل من  التحصيل األكادميي
 55 2.102 17.91 84-70من  
 35 3.993 18.63 فأكثر 85من  

ابختالف فئات ستوى التفكري التأملي مل( تباينًا ظاهراًي يف املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 3) يبني اجلدول

ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بني املتوسطات احلسابية مت استخدام حتليل التباين والتحصيل األكادميي اجلنس متغريات 

 (.4الثنائي  جدول )

 مستوى التفكري التأملي(: حتليل التباين الثنائي ألثر اجلنس، والتحصيل على 4اجلدول )

 اإلحصائية الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين
 0.003 9.197 67.901 1 67.901 اجلنس

 0.193 1.670 12.330 2 24.661 التحصيل
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   7.383 106 782.616 اخلطأ
    109 869.864 الكلي

 اآليت:( 4)  يتبني من اجلدول 

وبداللة  9.197اجلنس، حيث بلغت قيمة ف ( تعزى ألثر 0.05=  وجود فروق ذات داللة إحصائية ) -

 ، ولصاحل الذكور.0.003إحصائية بلغت 

 1.670التحصيل، حيث بلغت قيمة ف ( تعزى ألثر 0.05=  وجود فروق ذات داللة إحصائية )عدم  -

 .0.193وبداللة إحصائية بلغت 

التفاعل مع وقد تعزى الباحثة ذلك إىل طبيعة أسلوب التنشئة االجتماعية يف اجملتمعات العربية اليت تتيح للذكور فرص 

اجملتمع واالستقاللية واالعتماد على النفس يف مواجهة أمور احلياة أكثر مما هي متاحة لإلانث مما يثري حصيلة الذكور من 

معلومات وخربات ومواقف تؤهلهم لالعتماد على النفس، مما يطور لديهم قدرة على التفكري املنطقي العقالين التأملي 

على العكس من اإلانث اللوايت يعتمدن على املشاعر يف مجيع مواقفهن احلياتية ويف اختاذ  بعيدا عن املشاعر والعواطف.

 (. 2015القرار وحل املشكالت. تتفق هذه النتيجة مع دراسة )الرشيدي، 

أما ابلنسبة لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر التحصيل، هو أن طرائق التدريس املستخدمة يف التعليم 

 امعي واليت تقوم اغلبها على احلفظ واالسرتجاع و تؤثر على مستوى التفكري التأملي لدى الطلبة.اجل

 التوصيات:

 :اآلتية التوصياتنتائج الدراسة، واستكماال هلا وضعت  ضوء يف

 . بناء مساقات اجلامعات مبا يتناسب وتنمية مهارات التفكري التأملي.1

 مبتابعة طلبتهم يف الرتبية العملية من منظور التأمل والتفكري التأملي.. يقوم مشرفو الرتبية العملية 2
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 . توظيف اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي اليت ختدم تنمية مهارات التفكري التأملي.3

 . إجراء دراسات حول أكثر أمناط التفكري شيوعا لدى طلبة اجلامعات اخلاصة واحلكومية.4

 املراجع العربية:

 www.alukah.net.. أمهية التفكري التأملي وأثره يف تعليم الطلبة(. 2006خالد.)أبو عمشه،  -
مهارات التفكري التأملي يف حمتوى منهاج الرتبية اإلسالمية للصف العاشر األساسي (. 2010أبو حنل، مجال ) -

 منشورة، كلية الرتبية، اجلامعة اإلسالمية، غزه: فلسطني.. رسالة ماجستري غري ومدى اكتساب الطلبة هلا
 املرحلة وطالب الطالب اجلامعيني من عينة لدى والتحصيل ألتأملي التفكري بني العالقة(. 2005بركات، زايد .)  -

 – 97 البحرين جامعة الرتبية: والنفسية، كلية جملة العلوم الرتبويةالدميوغرافية.  املتغريات بعض ضوء يف العامة الثانوية
126.4(6) . 

(. مستوى التفكري التأملي لدى الطلبة املوهوبني يف املرحلة املتوسطة يف حمافظة القصيم 2015الرشيدي، فاطمة )  -
 ، اململكة العربية السعودية.(233 – 249،) 1(10ب )-جملة جامعة اخلليل للبحوثوعالقته بتقدير الذات . 

 ، دار حنني، مركز يزيد: عمان.مبادئ علم النفس الرتبوي(. 2010الزغول، عماد .)  -
تطوير كتاب اجلغرافيا يف ضوء معايري الرتبية الوقائية وقياس أثره يف تنمية الوعي الوقائي (. 2012، امحد )الشرعة -

املناهج الرتبية وعلم النفس ، قسم . أطروحة دكتوراه، كلية ومهارات التفكري التأملي لدى طلبة الصف العاشر
 والتدريس، جامعة الريموك: األردن.

(. مستوى التفكري التأملي لدى طلبة البكالوريوس والدراسات العليا يف جامعة النجاح 2007الشكعة، علي .)  -
 .1162 -1146( ، 4) 21جملة جامعة النجاح لألحباث )العلوم اإلنسانية(، الوطنية. 

تدرييب للتفكري التأملي على أسلوب املعاجلة الذهنية يف التعلم لدى طالبات  اثر برانمج (. 2008العارضة، حممد ) -
، رسالة دكتوراه غري منشورة،  كلية األمري عالية اجلامعية وعالقة ذلك أبدائهن التدريسي التطبيقي ومرونتهن الذهنية

 كلية الرتبية، اجلامعة األردنية: األردن.
تخدام بعض اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف حتصيل الفيزايء وتنمية التفكري (. فاعلية اس2005عبد الوهاب، فاطمة.) -

جامعة عني مشس:  (،2)8جملة الرتبية العملية، كلية الرتبية، التأملي واالجتاه حنو استخدامها لدى طلبة الثامن األزهري، 
 مصر.

 لنشر والتوزيع: العني.. مكتبة الفالح لالتفكري واملنهاج(. 2003عبيد، وليام؛ عفانه، عزو.)  -

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
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درجة فهم املعلمني واملعلمات ملفهوم التفكري التأملي وممارستهم له يف املدارس احلكومية (. 2013العتوم، جناة )  -
، رسالة ماجستري يف الرتبية ختصص إدارة تربوية، كلية العلوم الرتبوية، جامعة جرش: يف حمافظة جرش )دراسة حالة(

 األردن.
ي لدى أثر برانمج تدرييب على مهارات التفكري الناقد يف تنمية التفكري التأمل(. 2009سهيلة )العساسلة،   -

كلية الرتبية، قسم علم النفس الرتبوي واإلرشادي، جامعة الريموك: . رسالة ماجستري،  طالبات الصف العاشر األساسي
 األردن.

رسالة  اثر مهارات التفكري التأملي يف األداء التعبريي لدى طالب الصف الرابع العلمي.(. 2014علي، اثبت )  -
 ماجستري، كلية الرتبية، العلوم اإلنسانية، جامعة اببل: العراق. 

(. مستوى مهارات التفكري التأملي يف مشكالت التدريب امليداين لدى طلبة  2002عفانة، عزو؛ اللولو، فتحية )   -
 مشس. : جامعة عني،كلية الرتبية 1(5جملة الرتبية العلمية، )كلية الرتبية ابجلامعة اإلسالمية. 

(. اثر استخدام طرائق العصف الذهين والقبعات الست واحملاضر املفصلة يف التحصيل 2006عودات، ميسر .)  -
كلية الرتبية، قسم املناهج و   يف الدراسات االجتماعية،، أطروحة دكتوراه والتفكري التأملي لدى طلبة الصف العاشر

 : األردن.جامعة الريموك التدريس
فاعلية استخدام الرحالت املعرفية عرب الويب يف تدريس اجلغرافيا على مستوى التفكري (. 2010الفار، زايد )  -

 ، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة األزهر، فلسطني.التأملي والتحصيل لدى طالب الصف الثامن األساسي
. الثانوية العامة يف حمافظة غزةمسات الشخصية وعالقتها ابلتفكري التأملي لدى طلبة (. 2011القيق، منار )  -

 رسالة ماجستري يف قسم علم النفس، كلية الرتبية: جامعة األزهر بغزة.
فاعلية برانمج مقرتح قائم على التفكري التأملي لتنمية مهارات اإلعراب لدى طلبة (. 2013، غادة.)كروان  -

 صر.. رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة األزهر: مالصف التاسع األساسي
 . دار صفاء للنشر والتوزيع: عمان.تنمية مهارات التفكري اإلبداعي الناقد(. 2008جميد، سوسن. ) -
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