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 بجامعة الخميل بفمسطين لدى عينة من طمبة كمية التربية ي في التفاؤل والجاذبية االجتماعيةأثر التفكير التأمم 
 :الممخص 
من طمبة  في كل من التفاؤل والجاذبية االجتماعية  لدى عينةٍ   قياس أثر التفكير التأمميّ  إلى ىدف البحث  

، وُطبق عمييم ثبلثة ا وطالبةً ( طالبً 371نة من )وكذلك فحص العبلقة بينيما. وتألفت العي،الجامعة، ومعرفة الفروق 
لية لمتفكير التأممي والجاذبية االجتماعية )متوسطة(،في حين كانت عا الدرجة الكمية النتائُج أنّ  س ، وأوضحتمقايي

ري حجم األثر في التفكير التأممي والتفاؤل )منخفضا(، وفى الجاذبية )متوسطُا(لكل من متغي لتفاؤل )مرتفعة(. وأنّ 
وكل من التفاؤل والجاذبية  ،الجنس ومستوي المعدل التراكمي.وتبين وجود عبلقة  ارتباطية طردية  بين التفكير التأممي

عدم وجود فروق في التفكير التأممي والتفاؤل في ) النوع ( ووجود فروق في الجاذبية  االجتماعية )معا(، كما اتضح
 المعدل التراكمي.لصالح اإلناث، وعدم وجود فروق  في مستوي 

 . الكممات المفتاحية: التفكير التأممي، التفاؤل، الجاذبية االجتماعية
Effect of reflective thinking on optimism and social attraction for a sample of 
students in the Faculty of Education at Hebron University.  
Abstract: 
The study aims at investigating the effect of reflective thinking on optimism and 
social attraction for a sample of students in the Faculty of Education at Hebron 
University. It also aims to identify the differences and the relationship between 
them. The sample of the study consisted of 193 male and female students. Three 
scales were implemented in this study. Results showed a medium degree for 
reflective thinking and social attraction and a high degree for optimism. The effect 
of reflective thinking and optimism was low with a medium one for social 
attraction of gender and GPA. Findings also showed direct relationship between 
reflective thinking and both optimism and social attraction. There were no 
significant differences in reflective thinking attributed togender or GPA. However, 
there were significant differences in social attraction attributed to gender. 
 Key words: reflective thinking, optimism, social attraction 
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 الخمفية النظرية لمبحث:
ا تترسخ القيم االجتماعية ،وتصقل تعد المرحمة الجامعية من أىم المراحل اليامو في حياة الطمبة، ففيي    
،  ، وتتكون القيادات، والصداقات، و تزداد العبلقات التبادلية مع معظم شرائح المجتمعاإلبداعاتلشخصيات، وتنمى ا

تكمن في تنمية التفكير التأممي والنظرة التفاؤلية لممستقبل،وتوقع األحداث  لمياراتوىذا يتطمب إكساب منظومة من ا
 .اآلخرينااليجابية ،والقدرة عمى حل المشكبلت،والتمثل بجاذبية اجتماعية أمام 

عمى أىمية استثارة التفكير التأممي أثناء التعمم لمساعدة  (Canning&Reed,2010)ويؤكد كل من كاننق وريد 
ة في تطوير أساليب وتطبيق المعرفة في المواقف الصعبة خبلل النشاطات اليومية، ألن التفكير التأممي نوع من الطمب

التفكير التأممي  ( أنّ 5003) النشاطات العقمية التي تعمل عمى تطوير وتكوين ميارات في تفكير الذات. ويؤكد عمايرة
وي وعدم التيور واالندفاع، واالستماع لآلخرين، ومحاولة يجعل الفرد يمتمك مجموعة من السمات، تتمثل في التر 

 النقاش،وُحسن االستنباط. إدارةفيميم، والتدقيق في كل كممة و تحميميا، وتقديم تفسيرات منطقية، والميارة في 
الستجابة تنمية التفكير التأممي تتضمن معرفة المشكبلت التربوية والتعميمية،وا ( أنّ 5031ويؤكد الثقفي وزمبلؤه )   

لممشكمة من خبلل إجراء مجموعة من االستراتيجيات المتشابية بينيا وبين مشكبلت أخرى، والعمل عمى فحص 
مختمفة، باإلضافة إلى تجربة الحمول المقترحة لممشكبلت والكشف عن نتائجيا، عدة من زوايا  إليياظر المشكمة والنّ 

 تقديم الحل األمثل لممشكمة.وفحص النواتج الظاىرة لكل حل ثم تجريبو، وأخيرا 
دريب عمى تنمية مجموعة من التّ  (Kovalik&Olsen,2010)ويتطمب التفكير التأممي في نظر كوفمك، والسن    

الميارات، تتمثل  في تطوير البرامج المتعمقة بالخبرات السابقة في التجارب،واستخدام  وقواعد خطط  تعميمية فعالة 
، و رسم الخطط المناسبة لتحقيق األىداف مع األخذ في واألسبوعية االنجازات اليوميةنحو  استعمال وتفعيل أجندة 

 االعتبار تقويم النتائج والتركيز عمى جزئيات الفيم، وفحص المخرجات التعميمية عن طريق التغذية الراجعة.
يبي مدت عمى نموذج تدر اعت التي  (Schon,1983)شييون ومن النظريات التي تناولت التفكير التأممي، نظرية    

التربوية،  واألىدافاتباع المعممين في العممية التربوية ىي األولى8 التأمل من أجل العمل  يمر عبر ثبلث مراحل لدى
وتكون ىذه المرحمة قبل الممارسة الفعمية لمتعميم.والثانية8 التأمل أثناء العمل وىنا يجب عمى المعمم ادراك النتائج، 

 بعد العمل وما يستفاد من ِعبر.8 التأمل واألخرى
التفكير التأممي مرتبط  وتعتمد ىذه النظرية عمى أنّ  (Clark&Peterson,1988)وأكدت نظرية كبلرك، وبترسون    

العقمية واالنفعالية واالجتماعية وعوامل بيئية تعزز التفكير ج سواء من حيث الخصائص الجسمية و بمرحمة النض
التنفيذية، والثالثة8 التحميل  اإلجراءاتالتخطيط، والثانية8 تشكيل  األولىأربع مراحل8 التأممي، وليذا  ركزت عمى 
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الذات والتأمل بالمفاىيم والمعمومات المقدمة لو،  إلىوىى العودة ، مرحمة التطبيق  واألخيرةوالمقارنة لممعمومات، 
 لى االستقبللية في كسب المعرفة.وخمصت عمى التركيز عمى الثقة بالنفس، والقدرة عمى التعمم، والنزوع ا

بأسموب  التأممي –االندفاعي األسموب ربطت بين (Kagan, 1988)كاقان نظرية أنّ  إلى (5032وتشير قاسم)   
ا يقوم باستجابة اندفاعية في مواجية موقف ما، يختمف عن اتخاذ القرارات عند حل المشكبلت،فالطالب المدرب تأمميً 

 والتروي والتفكير حول طبيعة الموقف وصحة االستجابة. الطالب المدرب عمى التأمل
من خبلل التعمم  األطفاللدى  اإلدراكيركزت عمى تنمية التصور  (Solomon,1984)في حين نظرية سولومون 

التصور التأممي  واألخير والتدريب عبر مستويات ثبلثة8 االول8مستوى التصور الواقعي.والثاني التصور الرمزي.
 التجريدي.

األسموب و الطريقة التي نفسر بيا  ألنّ  ؛أىمية سمة التفاؤل في أنيا مرتبطة بمختمف جوانب الشخصية وتكمنُ     
 ة.ة والجسميّ حة النفسيّ ذلك عمى الصّ  األحداث ىي المؤثرة عمى سموكياتنا سواًء الحالية أو المستقبمية، وينعكُس 

التعامل مع األحداث  في األفراد المتفائمين ىي8 أواًل8موكيات س(، توفر ثبلثة 5031القحطاني) وفى ىذا السياق يؤكد
تطوير المعمومات اإلجرائية  أخيًرامعالجة المواقف بمرونة وعدم الصبلبة النفسية، و  وثانًيا8والمواقف السمبية بإيجابية، 

 والميارات لمواجية الموقف ،والعمل عمى حل المشكبلت.
والشدفان (Ahen,2011 ) (،وآىن5005) األنصاري( ، القحطاني، 5006اهلل ) واتفقت نتائج كل من  نصر   
(، وعبد الخالق 3775(، أبو ناىية )3775(، االنصاري، )5030الديار) أبو(، 2007(،وأبو ىاشم)5033)
تكمن في اآلتي8 "مبلمح  ومبلمحيا سمات الشخصية المتفائمة أنّ ( 5005األنصاري )(، 5006(،وغزال )3773)

 واإلحساسة نحو وقفة الرجل ومشيتو وطريقة جموسو، ونومو، واالسترخاء النسبي من الناحية النفسية،جسمية ونفسي
يحرك حاجبية أثناء الحديث، صوتو يكون خاليًا من التردد  باألمل، ونظراتو ليست حادة، وال زائفة،  وال مشتتة ،ال

 واالضطراب،وثابت ،وينام نوما عميقًا.
ا، يرضى بالقميل، ال يربط بين األشياء المتوقعة والمؤكدة ، يشارك جدانية نجده فرحًا متزنً وأما من الناحية الو     

 الزاىية، والبساطة.  األلوان إلىالسارة، يميل  األحداثوجدان اآلخرين االيجابية، عدم االنغبلق عمى ذاتو، يتوقع 
، يتبنى المعمومات الصائبة. ومن حيث فكر اآلخرين من حيث ىم ال من حيث ىو إلىومن الناحية العقمية ينظر 

المبلمح الكبلمية ،يذكر الوقائع والقصص المعبرة عن االنشراح، يستخدم األلفاظ المبشرة  بالخير المريحة، الشكر 
 بآالء اهلل ، يحترم اآلخرين.
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(، 5031،)(، القحطاني2007ىاشم ) أبو النظريات التي تناولت الجاذبية االجتماعية نظريات الشخصية في ومن
 Cattel(، المتمثمة في نموذج كاتل5033(،الشدفان )3767(، أبو ناىية )5003(، الحميري )5005)األنصاري
Model واستخبار آيزنك،EPQ   ونموذج جولدبيرج لمعوامل الخمسة الكبرى لمشخصيةGoldberg’s Big Five . 

لنماذج الثبلثة لمشخصية، في وجود عبلقة (إلى وجود عبلقات بين ا(Bourke &et,al, 2004وتوصل بورك وآخرون
 سالبة بين العصابية والجاذبية االجتماعية )الكذب(، في حين لم يوجد عبلقة بين االنبساط، االعتمادية، والكذب.

 الدراسات السابقة:
عموم التربوية بنصيب وافر من األىمية لدى الباحثين العاممين في ال حظيت الدراسات التي تناولت التفكير التأمميّ     

ا في الدراسات والبحوث التي تربط التفكير التأممي ا واضحً ىناك نقصً  والنفسية مع متغيرات متنوعة ومتعددة، إال أنّ 
 بالتفاؤل والجاذبية االجتماعية معًا ، ومن الدراسات المرتبطة بمتغيرات الدراسة الحالية ما يمي8

ي لدى الطمبة الموىوبين في المرحمة المتوسطة في محافظة ( مستوى التفكير التأمم5033فحصت الرشيدي)   
( طالبة،وُطبق عمييم 20( طالبا، و)23( طالبا وطالبة، منيم)63القصيم وعبلقتو بتقدير الذات، وتكونت العينة من)

البيئة بعد أن نقمتو  الباحثة لمعربية وقنتنو عمى  (Kember, et ,al 2000)لكمبير وزمبلؤه مقياس التفكير التأممي
أن مستوى التفكير  . وأسفرت نتائج الدراسة عن(Bruss,Hair)السعودية ،وكذلك مقياس تقدير الذات  لبروس ىير

التأممي لدى الطمبة الموىوبين مرتفعا في الدرجة الكمية وفى جميع األبعاد، وتبين وجود فروق دالة إحصائيا لدى 
تبين وجود عبلقة ارتباطية بين  وأيضااالجتماعي لصالح الذكور،  الطمبة الموىوبين في التفكير التأممي تعزي لمنوع

 التفكير التأممي وتقدير الذات.
( حول الكشف عن طبيعة العبلقة الصفية بالدافع المعرفي والتفكير التأممي 5032وقامت قاسم بإجراء دراسة)     

ليذا  أعدت أدواتى أفراد العينة ثبلثة ( طالبا وطالبة، وطبقت عم300لدى طمبة جامعة بغداد،واشتممت العينة )
النتائج إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة بين لبيئة الصفية وكل من الدافع  وأشارتالغرض من إعداد الباحثة، 

 المعرفي والتفكير التأممي. في حين تبين عدم وجود فروق في مغيري التخصص والنوع.
فحص العبلقة بين التفكير التأممي وميارة حل المشكبلت  (Bat& Kilvilcm,2013)وحاولت كل من بات، وكيمفسم

(طالبا وطالبة 230عينة طمبة المرحمة الثانوية  بتركيا بمغت) والتفوق األكاديمي في الرياضيات ودورات اليندسة لدى
 نتائج الدراسة عن وجود عبلقة  ارتباطية ايجابية دالة  بين كافة متغيرات الدراسة. وأسفرت ،

ب، التقدير، توصمت إلى تحديد ميارات التفكير)جوانب االستجوا (Senay ,2013 )سينايأجرتيا اسة التي وفى الدر 
النتائج أن  وأوضحتبتركيا،  األناضولمن طمبة الصف السابع في  (طالبا وطالبة357العينة من)التفكير( ، وتألفت 
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يجابية بين ميارات إوجود عبلقة  لبات، كما اتضحرات التفكير مقارنة بالطاافي مي أعمىالطالبات يتمتعن بمستويات 
 التفكير التأممي والنجاح في الرياضيات.

الخميل وعبلقتو ببعض  (معرفة مستوى التفكير التحميمي في حل المشكبلت لدى طمبة جامعة5031عقيل) أبو وىدف
ضعو كل من باسون، و  الذي( طالبا وطالبة، مستخدما مقياس التفكير 105وتألفت العينة من )المتغيرات،
( في حل المشكبلت و أسفرت النتائج أن مستوى Simplex(، واختبار نموذج ) (Bason& Harrisonوىاريسون

التفكير ومستوى القدرة عمى حل المشكبلت متوسط، وتبين عدم وجود عبلقة ارتباطية بين التفكير التحميمي وبين حل 
تعزى لممستوى، بينما تبين وجود في حل المشكبلت في متغيري المشكبلت التي تواجييم، في حين ال يوجد فروق 

 الجنس والكميات العممية لصالح االناث ولصالح الكميات العممية.
لدى طالبات التربية  ( التعرف عمى القيم االجتماعية وعبلقتيا بالتفكير التأمميّ 5031وىدفت دراسة الثقفي وآخرون)   

( 355( متفوقات و)34منين)، ( طالبة 511ة الطائف، مستخدمين عينة قواميا )الخاصة المتوفقات والعاديات بجامع
ومقياس القيم ،  (Ysenck& Wilson )آيزنك، ويمسون عاديات، وطبق عمى أفراد العينة مقياس التفكير التأممي

حصائيا بين الطالبات االجتماعية من إعدادىم، و أسفرت النتائج المرتبطة بمتغيرات الدراسة الحالية وجود فروق دالة إ
المتفوقات أكاديميا والعاديات عمى مقياس التفكير التأممي لصالح الطالبات المتفوقات، وتبين عدم وجود عبلقة 

 ارتباطية بين القيم والتفكير التأممي.
خدمة أثر التعمم القائم عمى حل المشكبلت في تنمية ميارات التفكير التأممي ، مست (Lisa,2011)ودرست ليزا    

( طالبا وطالبة من طمبة الجامعة، واشارت بعض النتائج أن التعمم القائم عمى حل المشكبلت يعمل 173عينة قواميا )
عمى تعزيز وتطوير التفكير التأممي لدى طمبة السنة األولى، وتبين عدم وجود فروق تبعا لمتغير الجنس في التفكير 

 التأممي.
 يواجيا عن قياس مستوى القدرة عمى التفكير التأممي في حل المشكبلت التي( 5033وكشفت دراسة األستاذ )     

 معممي العموم عند تنفيذىم لمميمات التعميمية في المرحمة األساسية في ضوء بعض المتغيرات، وتكونت العينة
، وأنو ال توجد لدى عينة الدراسة )متوسط( ( معممًا ومعممًة ، وأسفرت النتائج أن مستوى التفكير التأممي306من)

بينما تبين وجود فروق في مستوي ، فروق دالة في مستوي التفكير دالة في كل من ) الجنس ، المؤىل، نوع المدرسة( 
 يعزى الى الخبرة التعميمية ولصالح الخبرة الطويمة. التفكير التأممي

ي وميارات التفكير التأممي، معرفة أثر البيئة الصفية عمى التحصيل الدراس  (Phan, 2009 )وىدفت دراسة فان
عدم  إلى( طالبا وطالبة من طمبة التعميم العام في مدينة سيدني بأستراليا وتوصمت النتائج  576وتألفت العينة من )

 ا لمتغير الجنس، وتبين وجود أثر لبيئة التعمم عمى التحصيل الدراسي.وجود فروق في مستويات التفكير التأممي تبعً 
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(  بيدف معرفة مستوى التفكير التأممي لدى طمبة البكالوريوس والماجستير في ضوء 5005سة)الشكعة درا وأجرى
ا ( طالبً 423(  بجامعة النجاح ، وبمغت العينة)األكاديميبعض المتغيرات ) الكمية ، الجنس، نوع الكمية، المستوى 

،  (Ysenck& Wilson )قياسُوطبق عمييم م( طمبة الماجستير،73كالوريوس، و)(مرحمة الب330وطالبة منيم)
، كما تبين وجود فروق في مستوى  النجاحالتفكير التأممي لدى طمبة جامعة من  جيد مستوى عنوأسفرت النتائج 
تعزى لمتغير الكمية لصالح الكمية األدبية، كما تبين وجود فروق ألثر المستوى األكاديمي لصالح   التفكير التأمميّ 

 ن عدم وجود فروق في متغير الجنس.طمبة الماجستير، في حين تبي
( أثر وجود برنامج تدريبي مستند إلى القصص القرآني في 5035العساسمة ، وبشارة ) ( في5005ودرس شديفات)

( طالبًا وطالبًة من الصف الثامن األساسي في األردن،وُطبق عمى أفراد 75تنمية التفكير التأممي،وتكونت العينة من)
التأممي والبرنامج التدريبي وأوضحت النتائج وجود أثر ذي داللة إحصائية لمبرنامج التدريبي في  العينة مقياسا لمتفكير
 تنمية التفكير التأممي.

دراسة ىدفت إلى مقارنة  مستوي التفكير التأممي لدى الطمبة  (Kember,et,al,2000)كمبير وآخرون وأجرى
لمتفكير التأممي من إعدادىم،  وُطبق عمى أفراد العينة مقياٌس ا، الجامعين من مرحمتي البكالوريوس والدراسات العمي

 أن طمبة الدراسات العميا أكثر قدرة عمى التفكير التأممي مقارنة بطمبة البكالوريوس.عن وأسفرت النتائج 
يا مستخدما عينة قوام ( في دراستو التي معرفة العبلقة بين التفكير التأممي والتحصيل الدراسي5003وىدف بركات)

لمتفكير التأممي واختبارا لمتحصيل الدراسي من  عمييم مقياٌس  وطالبة من طمبة الثانوية العامة، وُطبق ( طالب200)
جة متوسطة من التفكير التأممي ،في حين تبين عدم وجود ر اعداد الباحث، وأوضحت النتائج أن الطمبة  يتصفون بد

 نس والتحصيل الدراسي.لمتغيري الج عزىفروق دالة في التفكير التأممي تُ 
( بإجراء دراسة ىدفت إلى الكشف عن التفكير 5030في الشريدة وبشارة) (Wettenburg,2000)ويتنبيرج وقام

ا ومعممة من معممي الفيزياء المبتدئين، والمعممين ( معممً 42التأممي وعبلقتو ببعض المتغيرات، وتكونت  العينة من)
ة مقياسا لمتفكير التأممي ،وأظيرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا وطبق عمى العينالخبرة مناصفة، أصحاب

 في األداء تعزى لمتغير الجنس.
بإجراء دراسة  تناولت الكشف عن طبيعة العبلقة بين  (Tan,2011)وأما فيما يتعمق  بالتفاؤل  فقد قامت تان      

ا وطالبة،وُطبق ( طالبً 555بمغت) اإلعداديةمبة المدارس التفاؤل والضغوط األكاديمية  ومعرفة الفروق لدى عينة من ط
وجود فروق و أعد ليذا الغرض، وأوضحت النتائج  وجود عبلقة بين التفاؤل والضغوط األكاديمية ، تبيانعمى العينة اس

 في التفاؤل لصالح الطالبات.
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حو الحياة لدى عينة من طالبات كمية (العبلقة بين التفاؤل والتوجو ن5030وفحصت دراسة عبد الكريم، والدوري)      
( طالبة من المرحمة 344( طالبة من المرحمة األولي و)331( طالبة، منيا)137التربية بجامعة بغداد، بمغت )

وأسفرت  ،(3776) األنصاري إعدادالرابعة، وُطبق استبيانًا لمتفاؤل من اعدادىما ، ومقياس التوجو نحو الحياة من 
قة ارتباطية بين التفاؤل والتوجو نحو الحياة وتبين عدم وجود فروق في التفاؤل بين طالبات النتائج  عن وجود عبل

 المرحمة األولي و طالبات المرحمة الرابعة.
التفكير السائدة وعبلقتيا بالتفاؤل والتشاؤم لدى طمبة المرحمة الثانوية  أنماط( عن 5006اهلل ) وكشفت دراسة نصر  

 أنماطن ،وكذلك معرفة الفروق في المتغيرات موضع الدراسة ،فضبل عن معرفة العبلقة بين في محافظة جنين بفمسطي
 ( طالبا وطالبة، ُوطبق عمييم مقياس ىاريسون، وبرامسون563التفكير وكل من التفاؤل والتشاؤم ، وتكونت العينة من)

(Harrison &Bramson) ميجمانس سلؤلنماط التفكير ومقيا(Seligman)  والتشاؤم ،وأسفرت الدراسة عنلمتفاؤل 
عدم وجود عبلقة ارتباطية بين أنماط التفكير السائد وسمتي التفاؤل والتشاؤم لدى أفراد العينة،  وعدم وجود فروق دالة 
إحصائيا في أنماط التفكير في كل من)  الجنس، مكان السكن، فرع الثانوية العامة (، بينما تبين وجود فروق في  

ؤم في الجنس لصالح الذكور، وتبين أيضا وجود فروق في المعدل لصالح المعدل المرتفع من  أفراد التفاؤل والتشا
 العينة.
فقد فحصوا العبلقة بين سمات الشخصية حسب  (Boduszek,et,al,2013)وأما في دراسة بوديزك وآخرون       
(معنفين، 311مجرمين بمغت)لمشخصية وأسموب التفكير اإلجرامي عمى عينة من السجناء ال  EPQنموذج 

(غير معنفين، وأظيرت النتائج أن سمات الشخصية تتنبأ بطرق تفكير المجرمين، وقد احتمت الجاذبية 357و)
االجتماعية المرتبة األولى  لدى افراد، كما تبين وجود أثر عمى األفراد الذين يعيشون ضمن وسط اجتماعي يسوده 

 . اإلجرام
عمى طبيعة المكونات األساسية لمشخصية في ضوء كل من 8 آيزنك،  التعرف في( 5005وتوصل أبو ىاشم)     

( طالبًا وطالبًة، وأوضحت النتائج تمايز 236مستخدمًا عينة من طمبة جامعة الزقازيق قواميا ) وكاتل ،وجولدبيرج،
ل الجاذبية االجتماعية ، المكونات األساسية لمشخصية في نموذج آيزنك في عاممين ىما 8 الذىانية  والعصابية مقاب

وأن المكونات الشخصية في نموذج كاتل، وجولدبيرج ، وآيزنك متداخمة حيث تشبعت عمى سبعة عوامل من بينيا 
 الذىانية مقابل الجاذبية االجتماعية.

( عن وجود ارتباطات موجبة وسالبة بين العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية ،وعوامل 3775، )األنصاريوكشف     
يزنك" الذىانية، واالنبساط، والعصابية، والكذب"، وىذا يؤكد أن المقاييس المتفرعة من قائمة العوامل الخمسة آ

 آيزنك متداخمة. وآستخبار
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(، منحى مغايرا عن الدراسات السابقة ،إذ ىدفا معرفة أثر النمذجة في تعديل سموك 5005صالح، وظاىر) ونحا    
مجموعتين  إلى( طالبا وطالبة، وقسميم 10مستخدما عينة قواميا ) اإلعداديةلمرحمة الشخصية المنافقة لدى طالبات ا

  إعداد( طالبة لكل مجموعة، واستخدم مقياس الشخصية المنافقة من 33حدىما ضابطة واألخرى تجريبية، بواقع )أ
 ى الطالبات.النتائج فاعمية النمذجة في تعديل سموك الشخصية المنافقة لد وأسفرت( ، 5002الدليمي )

كذب ة القابمية لئليحاء لكل من سمة االنبساط والعصابية وال( عبلق5033(، في الشدفان،)3774) وفحص صالح
المنيا موزعين مناصفة، وأشارت النتائج إلى وجود فروق  ة جامعةوطالبة من طمب ( طالب500لدى عينة مكونة من)

 يل لمكذب والذىانية وبين القابمية لئليحاء.دالة إحصائيًا عالية لسمة االنبساط والعصابية والم
(، معرفة الفروق بين الذكور واإلناث لعينة من طمبة جامعة األزىر بغزة مكونة من 3775وىدف أبو ناىية )    
( طالبا وطالبة في بعض سمات الشخصية ،وأظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات 330)

 .اإلناثكل من العصابية والجاذبية االجتماعية، والتي كانت أعمى لدى الذكور واإلناث في 
(، الفروق بين سمات الشخصية وعبلقتيا ببعض األساليب المعرفية لدى عينة من الطمبة 3775ودرس الطيراوي)

وجود فروق بغزة، وأسفرت النتائج عن  اإلسبلمية( طالبا وطالبة من طمبة الجامعة 373المتفوقين والمتأخرين بمغت )
 لصالح المتفوقين من كبل الجنسين.

ورغم االستفادة التي شعر بيا الباحث من خبلل ما تيسر االطبلع عميو من دراسات وبحوث تناولت التفكير     
التأممي، أن معظميا ركزت عمى معرفة مستوى التفكير التأممي في حل المشكبلت، في ضوء بعض المتغيرات 

ىذا وجود قصور في الدراسات التي  تناولت أثر قياس حجم التفكير التأممي في كل من التفاؤل ويعني ,الديموغرافية ، 
 والجاذبية االجتماعية معا ،  األمر الذى دفع وعزز الباحث  في المضي قدما نحو االستمرار في إنجاز ىذا  البحث.

 وأسئمتو: مشكمة البحث
لمباحث في مجال التعميم الجامعي لمطمبة التي تكاد تكون خالية من  تبمورت المشكمة من خبلل التجربة الميدانية     

الحسي لممفاىيم إلى أنماط فكرية عميا متقدمة.   اإلدراكتنمية التفكير التأممي القائم عمى االرتقاء والتطور من مجرد 
النظري باستثناء مساق الجامعة تعتمد عمى فمسفو الجانب أن معظم المساقات التي تدرس في  وربما يعود السبب إلى

توفر قدرات وميارات  معينة لدى أعضاء  إلىألن تعمم أنماط التفكير التأممي يحتاج ؛ أو مساقين، وىذا ليس كافيا 
الييئة التعميمية ،وىذا حقيقة غير متوفر بالشكل الكافي، مما ينعكس سمبا عمى أداء الطمبة ويجعل رتابة التفكير 

البيئة الجامعية، عمما أن المناخ  النفسي واالجتماعي والتربوي  والحياة الجامعية  تمعب  التقميدي مسيطرا وسائدا في
 دورا فعاال في تنمية التفكير التأممي في  البيئة الجامعية .
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 األنشطةويظير ىذا جميا في  األداء،ميارات التفكير التأممي المتقدمة في  إلىوالواقع أن معظم الطمبة يفتقرون      
موكيات التقميدية، وفى الفيم، والتأمل ، وفقدان التفكير الناقد البناء، وفى حالة تعرضيم لبلكتساب ميارات جديدة والس

يظيرون الرفض وعدم التقبل، وعدم االكتراث ،والتواكل وعدم التفكير في وضع ورسم خطط مستقبمية ، والتفاؤل غير 
قرائن مسبقة ، والجاذبية االجتماعية التي تعمل عمى تحسين الواقعي الذي يتضمن توقع األحداث االيجابية دون 

 وتجميل صورة الذات أمام اآلخرين.
 -عن األسئمة التالية8 إلى اإلجابةوتسعى الدراسة    
ما أثر التفكير التأممي في كُل من التفاؤل والجاذبية االجتماعية لدى عينة من طمبة  كمية التربية بجامعة      

 8 من ىذا السؤال عدة أسئمة فرعية ىي الخميل؟ وينبثق
 ما درجة كل من التفكير التأممي، والتفاؤل، والجاذبية االجتماعية لدى أفراد العينة؟ 3س 
ىل توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين التفكير التأممي وكل من التفاؤل والجاذبية االجتماعية لدى  5س 

 افراد العينة؟
 ف في كل من التفكير التأممي والتفاؤل والجاذبية االجتماعية تبعا لمتغيري)النوع االجتماعي(ىل يوجد اختبل 1س 

 المعدل التراكمي( ويشمل) ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبول(؟ و)مستوى واإلناث ويشمل الذكور
 أىداف البحث:

ية االجتماعية لدى عينة من طمبة  ثر حجم التفكير التأممي في كل من التفاؤل والجاذبأمعرفة  إلىتيدف الدراسة    
 كمية التربية بجامعة الخميل.

 ، والتفاؤل، والجاذبية االجتماعية، لدى عينة الدراسة.معرفة درجة كل من التفكير التأمميّ  -
 التعرف عمى طبيعة االرتباط المتعدد بين متغيرات الدراسة. -
 اؤل، والجاذبية االجتماعية تبعا لمتغيري الكشف عن داللة الفروق في كل من التفكير التأممي، والتف  -

 سي(، ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبول)النوع االجتماعي(، ذكور ،إناث، و)مستوى المعدل الدرا
 أىمية البحث: تتبمور أىميتو البحث في النقاط التالية:   
 تمع ، فالجامعة موطن وأنيا تتناول شريحة ميمة من المج ،تكمن أىمية البحث في عنوانيا واختيار متغيراتيا

فطمبة الجامعة  خاصة ،والشباب عامو ىم الثروة الحقيقية  لكل  الفكري واالجتماعي والنفسي اإلنتاج
جميع مناحي  ة والعممية، لبلستثمار قدراتيم في بناءً المجتمعات،فيم يستحقون الرعاية النفسية واالجتماعيّ 

 الحياة. 
 ة ، إذ لم نجد أي دراسة تناولت متغيرات الدراسة معا.سد الفجوة الناتجة في الدراسات المحمي 
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  .تزويد  الميتمين بالعموم التربوية والنفسية وذوي القرار لبلستنارة بنتائج ىذه الدراسة 
  تدريب الطمبة عمى استخدام ميارات التفكير التأممي لمواجية التحديات التي فرضتيا الثورة المعموماتية

 التقني في التأمل والمرونة الذىنية، وحبل المشكبلت  التي قد تعترضيم بالفكر.ومواكبة التطور الحضاري و 
 المصطمحات:

( بمجموعة من الخصائص التي تميز 5003خريسات ) عرفوThinking Contemplative التفكير التأممي:    
ريق تعرض الفرد لمشكمة ما ( بأنو "نوع من التفكير يتم تحفيزه عن ط5031المفكر المتأمل عن غيره ، وعرفتو كروان)

يصعب عميو التأمل معيا، فيمجأ إلى التأمل في أجزاء الموقف بعد تحميمو من واقع الخبرات السابقة". وعرفو شديفات 
( بجموعو من القدرات والميارات التي تشتمل عمى8 توليد المعرفة ذات المعنى، والحوار التأممي، وربط 5005)

جرائيًا أممي. عناصر المعرفة والتخطيط الت يقاس بالدرجة  الكمية التي يحصل عمييا الطالب وفقًا لمقياس كمبير وا 
 ( المستخدم في الدراسة . Kember et al. ,2000وزمبلؤه)

يجابية إ(  بأنو سمة ثابتة نسبيًا تشير إلى توقع عام لمنتائج عمى أنيا 5030عرفو أبو الديار )Optimismالتفاؤل : 
(، القحطاني 5006( ، نصر اهلل )5005) واألنصاري(، 3773ة. بينما عبد الخالق )أكثر من كونيا سمبي

 (،اقتربوا من تعريف مشابيًا وىو النظرة التفاؤلية نحو الحاضر والمستقبل، وانتظار الخير، وتوقع النجاح.5031)
جرائيا    تخدم.يعرفو الباحث الدرجة الكمية التي يحصل الطالب تبعا لمقياس التفاؤل المس وا 

 Lie social desirabilityالجاذبية االجتماعية:
فرد  بأفضل (، عمى تعريفيا" محاولة إظيار شخصية ال3773(، وعبد الخالق )3767ناىية ) أبواتفق كل من     

نما ييدف  منو فالكذب ىنا ال يقصد صورة اجتماعية ممكنة، حفظ الذات".  إلىإيقاع الضرر لآلخرين وال خداعيم ، وا 
 الب تبعا لمقياس الجاذبية االجتماعية المستخدم في الدراسة.يقاس بالدرجة الكمية التي يحصل عييا الطّ ائيا  واجر 
 

 محددات البحث:      
اقتصرت نتائج البحث عمى عينة من طمبة كمية التربية بجامعة الخميل ، في الفصل األول لمعام الجامعي       

عنيا البحث، و بالمقاييس المستخدمة ) مقياس التفكير التأممي  سفرأ، وكذلك تحددت بالنتائج التي 5032
Thinking Contemplative (من إعداد كمبير وزمبلؤهKember, et, al ,2000( ترجمة الرشيدي ،)5033 ،)

مقياس الجاذبية االجتماعية )الكذب(وىو أحد األبعاد (،و 3774عبد الخالق ) من اعداد Optimismومقياس التفاؤل 
ترجمة وتقنين عبد الخالق   Eysnck Personality Questionnaireفرعية من استخبار آيزنك  لمشخصيةال
 ( المعد لمراشدين.3773)
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 :وعينتو مجتمع البحث
ة لمظاىرة موضع الدراسة في الذي ييدف إلى جمع أوصاف عمميّ  التحميميّ  عمى المنيج الوصفيّ  البحثُ  اعتمدَ    

( طالبًا 3555جتمع الدراسة طبلب كمية التربية وطالباتيا بجامعة الخميل البالغ عددىم )وضعيا الراىن،. ويتضمن م
 . م5032لدراسي األول لمعام الجامعي ا لسجبلت عمادة القبول والتسجيل في  الفصل اوطالبة، وفقً 

 
 :أوال: العينة االستطالعية  

، من خارج العينة  ا وطالبةً ( طالبً 22تربية بمغت )ُطبقت  أدوات الدراسة عمى عينة من طمبة وطالبات كمية ال   
ة بيدف معرفة المعوقات التي قد تعترض الباحث  أثناء الدراسة األساسية ،؟ نحو مدى وضوح  العبارات  من األساسيّ 

قي مقياس الجاذبية االجتماعية، ، وبا ، وقد تم توضيحُ المستغرقُ  حيث الصياغة المغوية والفيم، أو من حيث  الوقتُ 
العبارات واضحة ومفيومة في مقياسي التفكير التأممي والتفاؤل باستثناء غموض عبارة واحدة في التفكير التأممي وتم 

( دقيقة، وبعد التأكد والتحقق من سبلمة مقاييس الدراسة من 50توضيحيا، واستغرق تطبيق أدوات الدراسة ما يقارب )
 .يق العينة األساسيةايكومترية من صدق وثبات تم تطبالخصائص السّ 

 
 ثانيًا: العينة األساسية:

أخذ العينة  ناث، وتمّ من اإل( 75ذكور، و)من ال(  74( طالبا ،وطالبة ، منيم )371تألفت العينة األساسية من )     
 .%( من المجتمع األصمي5بالطريقة العشوائية الطبقية، وقد روعي فييا أن تكون ممثمة لكمية التربية  بنسبة  )

 97، واإلناث96(،الذكور193يوضح خصائص العينة الديمغرافية )ن= (1جدول رقم )                    
 النسبة المئوية العدد المتغيرات

 النوع
 %50 96 ذكر

 %50 97 أنثى

مستوى المعدل 
 التراكمي

%6 16 مقبول  

%33 98 جيد  

%15 70 جيد جداً   

%2 7 ممتاز  
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 البحث عمى ثبلثة مقاييس8اشتمل : وصف األدوات   
 :Thinking Contemplativeأواًل: مقياس التفكير التأممي  
الرشيدي،  وترجمتو وطبقتو عمى البيئة السعودية( Kember, et, al ,2000من إعداد كمبير وزمبلؤه)      
فمسطينية بعد ا شجع الباحث استخدامو عمى عينة و يتمتع بمعامل ثبات وصدق عالي، ممّ ( ، وتبين أنّ 5033)

( فقرة تقيس مفيوم 34الحصول عمى موافقة خطية باستخدامو من مترجمة المقياس مشكورة، ويتألف المقياس من )
وفقا لسمم خماسي ) موافق بشدة، موافق،  ، فقرات ربع( أ2بواقع كل بعد )،التفكير التأممي من خبلل أربعة أبعاد 

( ،فالدرجة العميا 3-3وعند التصحيح  تعطي  االستجابات  بالترتيب من )د، غير موافق، غير موافق بشدة(،محاي
 األرقامويحمل  ،Usual activity(. وتشمل األبعاد التالية8 األول8 النشاط المعتاد 34(،والدرجة الدنيا)60)
  : ر(. الثالث التفكي5، 4، 30، 32)  األرقامويحمل     Understanding  :(. الثاني8 الفيم3، 31،7،3)

Thinking    (. والرابع8 التفكير الناقد1، 5، 33، 33)  األرقامويحمل Critical Thinking    (34ويحمل االرقام ،
35 ،6 ،2). 
 :Optimismثانيًا: مقياس التفاؤل      

 ويتكون من،  Optimismالتفاؤل   8ويتكون من مقياسين فرعيين منفصمين، إحداىما ، ( 3774أعده عبد الخالق )
عبارة يجاب عمييا وفقا لتدرج  خماسي، وعند  33وأيضا يتكون من ،   Pessimismعبارة، واآلخر التشاؤم   33

خمس درجات، واالستجابة )كثيرا( أربع درجات، واالستجابة )متوسط ( ثبلث يح تعطى االستجابة )كثيرا جدا (،التصح
(، 53( درجة واحدة .  وىذا يعنى أن الدرجة العالية )درجات، واالستجابة )قميبل ( درجتان، واالستجابة )ال أوفق

 مقياس التفاؤل عمى مستوي مرتفع، وقد استخدم مقياس التفاؤل فقط. إلى (، وتشير الدرجة العالية 33والدرجة الدنيا )
 8Lie social desirabilityثالثًا: مقياس الجاذبية االجتماعية )الكذب(  
ترجمة وتقنين عبد   Eysnck Personality Questionnaireآيزنك  لمشخصيةر استخباأحد األبعاد الفرعية من  

عبارات لعدم تشبعيا بعامل  الجاذبية (3حذفت من )، عبارة (51ويتألف من )، ( المعد لمراشدين 3773الخالق )
ويجاب أمام كل االعتماد عمييا في التطبيق النيائي ، ( عبارة  تمّ 36، وبقي ) Varimaxاالجتماعية وفقا لمعادلة 

عبارة خياران، وتعطى االجابة بنعم، درجة واحدة عن االختيار األول ،وصفرًا عن االختيار الثاني لمعبارات االيجابية 
 فقط، وتم عكس التقدير في العبارات السمبية.
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 ويختص بتحديد درجة مصداقية المفحوصين، فالذين يحصمون عمى درجات مرتفعة يتسمون نحو الدفاعية    
وضعف االستبصار بالذات والخداع والتوتر والتزييف ، أما ، وفقدان الشعور باألمن ،والحساسية والجمود والسمبية 

 الدرجة المنخفضة فتوحي بقدر كبير من االستقبلل واإلفصاح والنضج والرغبة في االعتراف بالعيوب. 
Validity:صدق األدوات 

يا عمى مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة البالغ لمتحقق من صدق مقاييس الدراسة  تم عرض   
( من أعضاء الييئة التدريسية في كل من جامعة الخميل والقدس والنجاح الوطنية، وقد أبدوا بعض 7عددىم)

الترجمة في عبارتين، وتم االتفاق عمييا من قبل  إعادةالمبلحظات حول الترجمة في مقياس التفكير التأممي، وتم 
 ألساتذة المحكمين، وبناًء عميو تم اخراج المقاييس بشكميا الحالي حيث تضمنت ثبلثة مقاييس ىي8ا

( لفقرات التفكير التأممي مع الدرجة الكمية لو، Pearson correlationتم حساب معامل االرتباط بيرسون ) .3
 .(.0.41-0.13وكانت جميع الفقرات دالة احصائيا حيث تراوحت معامبلت االرتباط ما بين )

( لفقرات مقياس التفاؤل مع الدرجة الكمية لو، Pearson correlationتم حساب معامل االرتباط بيرسون ) .5
 (.0.65-0.13حيث تراوحت معامبلت االرتباط ما بين ) إحصائًياوكانت جميع الفقرات دالة 

لجاذبية مع الدرجة الكمية لو، ( لفقرات مقياس اPearson correlation.   تم حساب معامل االرتباط بيرسون )1
 (.0.34-0.54تراوحت معامبلت االرتباط ما بين) حيثُ  إحصائًياوكانت جميع الفقرات دالة 
Reliability االدوات: ثبات  

كما  -، ( Cronbach Alphaوبحساب معادلة الثبات كرونباخ الفا )، حساب الثبات بطريقة االتساق الداخمي  تمّ 
  (5قم )في الجدول  ر  ىو واضحٌ 

 
 (193( لثبات أداة الدراسة )ن= Cronbach Alphaيوضح نتائج معامل كرونباخ ألفا )

 
 قيمة ألفا عدد الفقرات المقاييس
 0.65 34 مقياس التفكير التأممي.

 0.67 33 مقياس التفاؤل.
 0.53 36 مقياس الجاذبية االجتماعية.

 0.90 49 المقاييس ككل
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 نتائج الدراسة:
سؤال االول : وينص عمى: ما درجة  كل  من التفكير التأممي والتفاؤل والجاذبية االجتماعية لدى الطمبة؟نتائج ال  

: متغير التفكير التأممي:أوالً   
تم تحميل الفقرات فُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المقياس وعمى الدرجة   

ا إذا أمّ  متدنية،( درجتيا 2.33-1الفقرة التي تحصل عمى متوسط حسابي من ) وتبين أنّ  الكمية لدى أفراد العينة،
، أما إذا حصمت الفقرة عمى متوسطة( فان درجتيا 1.44 -2.33حصمت الفقرة عمى متوسط حسابي ما بين )

ياس حسب ( ترتيب الفقرات عمى المق1ويوضح الجدول رقم ) عالية،( فان درجتيا 1.44متوسط حسابي اكبر )
 الدرجة والمتوسط في مقياس التفكير التأممي.

3 (: المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية والدرجة  الكمية لمتفكير التأممي ألعمى ثالث فقرات 3جدول )
97، واإلناث 96(،الذكور193ثالثة )ن= وأدنى  

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

مى ثالث فقراتأع  

qa11 
غالبا ما أفكر حاليا بأعمالي لمعرفة ما يمكن 

 عممو لتطويره.
2.13 0.71 

 عالية

qa12 
 أتعمماعيد تقييم تجربتي لكي  األحيانفي كثير من 

مستقببًل. أدائي وأحسن  
1.75 0.95 

 عالية

Qa6 .عالية 0.63 1.46 يتطمب النجاح في أي مقرر فيم المحتوى 

اتأدنى ثالث فقر   

qa6  الراسخة أفكاريلقد غيرت ىذه الدراسة بعض  متوسطة 0.32 5.46 

qa7 
أكثر مما أفعمو والنظر بطرق بديمة  أفكرأن  أحب
 لفعمو

5.33 0.13 
 متوسطة

qa21 
نتيجة ليذه الدراسة غيرت طرقي العادية في فعل 

 االشياء
5.16 0.62 

 متوسطة

 متوسطة 0.67 3.62 الدرجة الكمية لعبارات التفكير التأممي
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( يتبين أن الدرجة الكمية لمتفكير التأممي كانت متوسطة، وىذا يعني 1من خبلل المعطيات  الواردة في الجدول رقم )
ان افراد العينة يستخدمون ميارات التفكير التأممي في اعماليم وسموكياتيم آلجل التطوير واالرتقاء، ويتسمون بالتفكير 

عمى أي فعل، وانيم يبذلون قصارى جيودىم لتحقيق الفيم في مقرراتيم الدراسية، ويبحثون  الناقد البناء قبل األقدام
 أي ميارة جديدة، والتفكير بأكثر من محور والبحث عن بدائل في االجابة عن متى؟، وكيف؟ ، ولماذا ؟ عن اكتساب

ي اخذ القرارات واالصغاء الجيد فالتفكير التأممي يجعل  الفرد يمتمك مجموعة سمات منيا عدم التيور والتروي ف
لآلخرين، ووضع الخطط  والربط بين المشكبلت السابقة والبلحقة، ومحاولة فيميم وُحسن االستنتاج واالستنباط، 

والميارة في إدارة النقاش، والتفكير جديا بتقديم الحل األمثل.  وىذا ما أشار اليو كل من  الثقفي وآخرون 
(.5003(،عمايرة )5003(، خريسات )5303شيدي  )(،  والر 5302(،وقاسم)5031)  

(،.5030المشيراوي)(، 5003بركات ) وتختمف مع بعض نتائج  
 ثانيا: متغير التفاؤل:

(  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  والدرجة الكمية لسمة التفاؤل لألعمى ثالث فقرات 4يبين جدول )
  97ناث، واإل   96(،الذكور193وأدنى ثالثة )ن=

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 أعمى ثالث فقرات

qb2 .عالية 0.15 4.61 ال يأس مع الحياة وال حياة مع البأس 

qb10 في المستقبل بكل تفاؤل. أفكر  عالية 0.98 4.59 

qb13 عالية 0.37 4.40 تبدو لي الحياة جميمة 

 أدنى ثالث فقرات

qb11  البييجة المفرحة األمورأفكر في  متوسطة 0.51 1.33 

qb3 متوسطة 0.50 1.43 يخبئ لي الزمن مفاجئات سارة 

qb4 أن يكون الغد أفضل من اليوم أتوقع  متوسطة 0.35 1.42 

 عالية 0.89 3.82 الدرجة الكمية عمى كل فقرات التفاؤل

(.1.65) التفاؤل كانت )متوسطة(، إذ بمغ المتوسط الحسابي(أن الدرجة الكمية لسمة 2يتبين من الجدول رقم )                
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وقد يعود ىذا إلى عدم اليأس،  والتفكير في المستقبل بكل تفاؤل وتوقع األحداث اإليجابية، وأن صورة الحياة   
مي يجعل  الفرد يمتمك جميمو، والتفكير في األمور السارة ، والتفاؤل بأن الغد سيكون أفضل بأمر اهلل ، فالتفكير التأم

الجيد لآلخرين،ومحاولة فيميم وُحسن االستنتاج  واإلصغاءمجموعة سمات منيا عدم التيور والتروي في اخذ القرارات 
 واالستنباط، والميارة في إدارة النقاش، والتفكير جديا بتقديم الحل األمثل لممشكمة.

(، عبد 3773) عبد الخالقو (، 5003(،بركات )5006اهلل)(،ونصر 5031ن )يالثقفي وآخر  كل من إليووىذا ما أشار  
  (،5006وغزال ) ، (5033) األستاذ( ، 5005(، الشديفات )3776(،وأبو ناىية)5030الكريم، والدوري )

نجاحات في يحققون بدرجة عالية من التفاؤل األفراد الذين يتصفون  وغالبا  .(5030أبو الديار )  (5005)األنصاري
ة والعامة، ويتمتعون بمنظومة من الميارات التي تساعدىم عمى حل المشكبلت وبخاصة في المواقف حياتيم الخاص

 التعميمية ،ومن ثمة في معترك مناحي الحياة العممية.
 ثالثًا: متغير الجاذبية االجتماعية:

ات المقياس وعمى الدرجة تحميل الفقرات فُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقر  تمّ    
ا إذا أمّ  متدنية،( درجتيا 0.11الكمية لدى أفراد العينة، وتبين أن الفقرة التي تحصل عمى متوسط حسابي أقل من )

، أما إذا حصمت الفقرة عمى متوسطة( فان درجتيا 0.66 -0.331حصمت الفقرة عمى متوسط حسابي ما بين )
( ترتيب الفقرات عمى المقياس حسب 1ويوضح الجدول رقم ) عالية،( فان درجتيا 0.661متوسط حسابي اكبر )

 الدرجة والمتوسط في مقياس الجاذبية االجتماعية.
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  والدجة الكمية لمظاىر الجاذبية االجتماعية ألعمى 5ويوضح جدول )

97إلناث، وا 96(،الذكور193ثالث فقرات)ن= وأدنىثالث فقرات   
رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 أعمى ثالث فقرات

qc5  الغد؟ إلىىل تؤجل عمل اليوم  عالية 0.51 0.67 

qc8 عالية 0.68 0.65 ىل عاداتك حسنة ومحببة؟ 

qc11 عالية 0.26 0.65 ىل تتصرف في المواقف بطريقتك الخاصة؟ 

 أدنى ثالث فقرات

qc2 متوسطة 0.45 0.16 ىل تغسل يديك دائما قبل االكل؟ 
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qc7 متوسطة 0.71 0.14 ىل حدث أن قمت باستغبلل أي شخص؟ 

qc6  متدنية 0.53 0.10 ىل حدث وان قمت سيئًا عمى أي شخص؟ 

 متوسطة 0.61 0.53 الدرجة الكمية عمى فقرات الجاذبية االجتماعية

( أن الدرجة الكمية  لمجاذبية االجتماعية )متوسطة(، حيث بمغ 3جدول رقم)يتبين من المعطيات الواردة في ال    
(، وربما يعود ىذا إلى عدم  تأجيل عمل اليوم إلى الغد ،والمضي قدما في ممارسة 0.31المتوسط الحسابي)

حساس السموكيات المرغوبة، وُحسن  التصرف وتدبر األمور بما يناسب الشخص ذاتو وليس كما يناسب اآلخرين، و  ا 
اآلخرين بالتيذيب وعدم استغبلليم وكل ىذا يعود الى تحسين  صورة الذات أمام اآلخرين،، دون إيقاع الضرر 

(، في أن الجاذبية 3773(،عبد الخالق )3775(، وأبو ناىية )5005وىذا ما أكده كل من أبو ىاشم )  لآلخرين.
ية.االجتماعية مكونا أساسيًا من مكونات استخبار آيزنك لمشخص  

نتائج السؤال الثاني و ينص عمى: ما العالقة بين التفكير التأممي وكل من التفاؤل والجاذبية االجتماعية؟          
استخدام االرتباط المتعدد  من التفاؤل والجاذبية االجتماعية تمّ  ولمعرفة العبلقة بين التفكير التأممي وكلّ      

(Multiple Correlationحيث كانت معامبل )كما في الجدول التالي8 ،ت ارتباط لبيرسون بين المتغيرات 
(8 يوضح معامبلت ارتباط بيرسون بين )التفكير التأممي و التفاؤل والجاذبية االجتماعية(4جدول رقم )  

 معامل االرتباط المقاييس
 0.54 التفكير التأممي* التفاؤل.

 0.43 التفاؤل * الجاذبية االجتماعية.
ي * الجاذبية االجتماعيةالتفكير التأمم  0.21 

وتم حساب معامل االرتباط المتعدد بين التفكير التأممي من جية وكل من التفاؤل والجاذبية االجتماعية )مجتمعين    
( وىذا يعني انو كمما ارتفعت مؤشرات درجات التفكير  0.54معا( من جية اخرى، حيث بمغ معامل االرتباط المتعدد )

سمة التفاؤل لدى أفراد العينة، والعكس صحيح،وربما يعود الى أن التفكير التأممي يعتبر جزًء من التأممي ارتفعت 
 التفكير الناقد،وىذا ما أكدتو النظرية المعرفية في عمم النفس المعرفي.

(،  5006(، غزال)5031(، كروان )5006اهلل) وتتفق ىذه النتيجة مع بعض نتائج كل من  نصر     
(، ، 3773(، عبد الخالق)5033(، الشدفان )5003(، بركات )5033(، الرشيدي )5031القحطاني)
 Bat )(،وبات ،وكمفمسم ،) (Senay,2013( ،سيناي5031(، الثقفي وآخرون)3767(،أبو ناىية )3775الطيراوي)

&Kilvilcm,2013،ليزا ،( Lisa ,2013)( 5030، عبد الكريم، والدوري.) 
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(، أبو عقيل 5032(،قاسم )5003( ، خريسات )5005من الشكعة)وتختمف مع بعض نتائج كل     
 Canning & reed )  ،  (2010,(كاننق ،وريد5035(، العسا سمة، بشارة )5030(الشريدة، وبشارة)5031)

السؤال الثالث:ىل يوجد اختالف في كل من التفكير التأممي و التفاؤل والجاذبية االجتماعية لدى أفراد العينة       
 ا لمتغيري الجنس )ذ كور/اناث( والمعدل التراكمي؟تبع

 :اواًل: الجنس
باستخدام اختبار) ت ( وحساب حجم األثر  واإلناثىذا السؤال تم  الكشف عن الفروق بين الذكور  عنولئلجابة     

 ،(η2)باستخدام مقياس مربع إيتا

dft
t



2

2
2


 

 ( باستخدام المعادلةd8، ومن ثم حساب قيمة )درجات الحرية df" مربع قيمة )ت(،  t2حيث " 




2

2

1

2


d

 
 والتي تعبر عن حجم التأثير كما في الجدول التالي8

( نتائج اختبار "ت" لمفروق في درجة التفكير التأممي والتفاؤل والجاذبية االجتماعية لدى الطمبة تعزى 7جدول )
96، واإلناث97(، ذكو، 193ن= ) لمتغير الجنس    

 الجنس المتغيرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 حجم االثر*

التفكير 
 التأممي 

 0.35 1.63 ذكر
373 0.543 0.00 

η
2 =0.001  منخفض 

D 0.17 1.54 انثى =0.3303  

 التفاؤل 
 0.53 2.03 ذكر

373 0.523 0.00 
η

 منخفض 0.0003=2

D 0.76 1.76 انثى =0.0132  

الجاذبية 
 االجتماعية

 0.17 1.23 ذكر
373 2.354 0.307 

η
2 =0.06144  متوسط 

D 3.05 1.63 انثى =0.4021  
    ) حجم التأثير الكبير(. 0.8( أكبر d) حجم التأثير متوسط(، وقيمة )0.8إلى  0.2( منd)حجم التأثير صغير(، وقيمة ) 0.2( أقل من d* قيمة )

 (3-3المدى ) إلى( 3-0الحسابية لمتغير الجاذبية االجتماعية حسب الجنس من المدى ) األوساطتم تحويل و    
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 إلىعزى تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الجاذبية تُ      
جة أقرب لممنطق ألن متغير النوع االجتماعي  يعد مؤثرًا في النوع االجتماعي ولصالح االناث، والواقع أن ىذه النتي

الجاذبية االجتماعية  نظرًا لمطبيعة الفسيولوجية والجسمية لدى اإلناث فيم  يميمون  لتجميل صورة الذات أمام اآلخرين 
 أكثر من أقرانيم الذكور.

أّن وىذا يعني ، (متوسط )ية االجتماعية ولمجاذب (منخفض )من التفكير التأممي والتفاؤل للك األثرحجم  وأنّ    
 .اإلناثعند  أكثروىذا ما نراه ، في الجاذبية االجتماعية  امتوسطً  المجنس أثرً 
(،3775(، أبو ناىية )5006(،نصراهلل )5035وتتفق ىذه النتيجة مع بعض نتائج كل من العسا سمة، وبشارة)   

(، 5006(، غزال )Kember  ,et al 5000وآخرون)  ( ،كمبير5031(، و الثقفي وآخرون)3775و الطيراوي )
 ،(Tan,2011)(.وتان 5005االنصاري)

(،5032(،قاسم )5033(، الرشيدي)5302( ،عبد الحق،والفمفمي)5003وتختمف من بعض نتائج كل من بركات )    
 (.5030)،عبد الكريم، والدوري ) (Phan,2009، وفان)  (Senay,2013(،سيناي5005(،الشكعة )5033األستاذ)

وعمى الرغم  من أن معظم الطمبة تعمموا ضمن فمسفة تعميمية واحدة ، ومناىج واحدة وحصموا عمى خبرات متقاربة    
وفرص تعميمية متشابية ، ويعيشون ضمن مناخ نفسي متقارب بحموه ومرة.انعكس ىذا عمى ميارات أنماط التفكير 

أقرانيم من   مإلناث في الجاذبية االجتماعية لتحسين ذواتيم أماالتأممي والتفاؤل غير الواقعي ، وظير جميا لدى ا
الطمبة الذكور ،وفعميا من خبلل الخبرة العممية في التعميم الجامعي المختمط ىذا النمط  ممموس وموجود مقارنة 

.( المتوسطات الحسابية لمتغيرات الدراسة بحسب النوع3بالتعميم غير المختمط،.،  و يوضح  الشكل رقم )  
الحسابية لممتغيرات موضع الدراسة حسب االنوع األوساط(: 1شكل رقم )  
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( نبلحظ أن اعمى متوسط كان عند الذكور عمي التفاؤل، وىذا يدل 3ومن خبلل المعطيات  الواردة في الشكل رقم )
د الذكور (، وكان أقل وسط حسابي عن5005عمى أن الذكور يتسمون بتفاؤل غير واقعي حسب ما أكده االنصاري )

 عمى الجاذبية االجتماعية.
، وذلك بسبب والواقع أن التفاؤل غير الواقعي من االفرازات السمبية التي تواجو الفرد عامة وطمبة الجامعة خاصة

الضغوط النفسية والحياتية التي يتعرضون ليا األفراد من عدم اشباع لحاجاتيم وعدم الشعور باالستقرار، فضبًل عن 
 غيرات السريعة في معظم جوانب الحياة فأصبحت المور أكثر تعقيدًا وصعوبة من ذي قبل.التطورات والت

 
 ثانيًا: المعدل التراكمي:

تم الكشف عن الفروق التي تعزى الى متغير مستوي المعدل التراكمي باستخدام اختبار تحميل التباين االحادي كما في 
 الجدول التالي8

التباين األحادي لمفروق في درجة التفكير التأممي والتفاؤل والجاذبية االجتماعية  (: نتائج اختبار تحميل 8جدول ) 
.96، واألناث97( ، ذكور193لدى الطمبة تعزى لمتغير المعدل التراكمي، ) ن=  

 مصدر التباين المتغيرات
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

ر*حجم االث  

التفكير 
 التأممي 

 2.566 3 32.143 بين المجموعات
3.301 0.00 

η
2 =0.0055  منخفض 

 1.364 367 405.332 داخل المجموعات
D  375 434.337 المجموع =03547  

التفاؤل    

 4.205 3 5.312 بين المجموعات

0.753 0.00 

η
 منخفض 0.0048=2

 4.753 367 3106.047 داخل المجموعات

 D=0.1388  375 3130.501 المجموع

الجاذبية 
 االجتماعية

 6.535 3 52.553 بين المجموعات

5.03 0.031 

η
2 =0.03014  متوسط 

 2.306 367 554.235 داخل المجموعات

D  375 603.361 المجموع =0.5024  
 )حجم التأثير كبير(. 0.8( أكبر dحجم التأثير متوسط(، وقيمة )) 0.8إلى  0.2( منd)حجم التأثير صغير(، وقيمة ) 0.2( أقل من d* قيمة )
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 α≤0.03( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 6شير المعطيات الواردة في الجدول رقم)تو 
ر التأممي عمى كل من التفكي التأممي والتفاؤل والجاذبية االجتماعية، وأن حجم االثر منخفضاً   في كل من التفكير

 والتفاؤل وتأثير مستوى المعدل التراكمي عمى الجاذبية االجتماعية كان متوسطا . 
وىذا يدل عمى أن الطمبة ذوي المعدالت المرتفعة أو المنخفضة ال يوجد لدييم  فروق ألنيم  درسوا وتعمموا وفق منيج 

حدة ، وبالتالي فيم يعيشون في نفس المناخ واحد وفمسفة تعميمية واحدة خاضعة لمديرية واحدة وبيئة اجتماعية وا
بالرفاىية واخرى بالحرمان وبعبارة أخري فيم  تارة يشعرون أنالنفسي واالجتماعي والتربوي واالقتصادي  فبل نستغرب 

 يعيشون حياة اجتماعية وسياسية واحدة.
(، صالح 5030)(، عبد الكريم، والدوري 5006اهلل) وتتفق ىذه النتيجة مع بعض نتائج كل من نصر

(،القحطاني 5005) األنصاري(، 5006( ، غزال)3773(، عبد الخالق،)3775(، وأبو ناىية)5005وطاىر)
(5031( ، أبو عقيل )5033(،و األستاذ )5035سمة، وبشارة )وتختمف مع بعض نتائج كل من العسا( ، 5031)  
يرات الدراسة  تبعًا لمستوي المعدل التراكمي( يوضح االوساط الحسابية لمتغ5ولزيادة التوضيح فإن الشكل رقم )   
  

.( يبين األوساط الحسابية لممتغيرات موضع الدراسة بحسب مستوي المعدل التراكمي2الشكل رقم )  
 

 
 ( 5-1المدى ) إلى( 1-0* تم تحويل االوساط الحسابية لمتغير الجاذبية االجتماعية حسب الجنس من المدى )    

رسم  إلى(  تجسيد الجانب النظري التي أسفرت عنو نتائج الدراسة 5لواردة في الشكل رقم )ويتضح من المعطيات ا 
 بياني أكثر وضوحا.
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 في ضوء نتائج البحث نوصي بما يأتي8 التوصيات والمقترحات:
خاص، بما * تقديم برامج إرشادية تعتمد عمى كيفية استخدام التفكير التأممي تتبلءم مع جميع مراحل التعميم العام وال 

 في ذلك التعميم الجامعي.
 * التركيز عمى تفعيل ميارات التفكير التأممي في تدريس جميع المساقات األدبية والعممية. 

* إجراء دراسة مقارنة تتناول التفكير التأممي وعبلقتو بتقدير الذات واالنجاز التحصيمي لدى طبلب وطالبات 
 الجامعات الفمسطينية.

 ية لمعرفة مدى وجود التفكير التأممي والتفاؤل والجاذبية االجتماعية لدى طمبة التعميم العام.إجراء دراسة مسح *
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 :واألجنبيةلمراجع العربية ا
االنفعالي في تنمية التفاؤل لخفض حدة الضغوط  -(، فاعمية برنامج لئلرشاد العقبلني5030أبو الديار، نجاح )

 .73-63(، 1،)16،جامعة الكويت، مجمة العموم االجتماعية،سر األطفال المعوقين سمعياة من أالنفسية لدى عين
(،مستوى التفكير التحميمي في حل المشكبلت لدى طمبة جامعة الخميل وعبلقتو ببعض 5031)إبراىيمأبو عقيل،  

 .56-3، ص ص3،العدد،6، المجمد ،مجمة جامعة الخميلالمتغيرات،  
(. " الفروق بين الذكور واإلناث في بعض سمات الشخصية لدى طبلب الجامعة ، 3775.) أبو ناىية ،صبلح الدين

 فمسطين. -،غزة7،مجمة التقويم والقياس النفسي والتربوي
 (، اختبار آيزنك لمشخصية )صيغة الراشدين(، دار النيضة، بيروت، لبنان.3767أبو ناىية، صبلح الدين)
ات األساسية لمشخصية في نموذج كل من كاتل وآيزنكوجولدبيرج لدى طبلب (، المكون5005أبو ىاشم، السيد محمد)
 .552-533(، ص ص50( ،  العدد )35، المجمد )مجمة كمية التربيةالجامعة ، جامعة بنيا، 

(، مستوى القدرة عمى التفكير التأممي لدى معممي العموم في المرحمة األساسية بقطاع غزة، 5033األستاذ، محمود )
 .3150-3157(، ص صB، )3، العدد،31بغزة، المجمد ، معة األزىر،مجمة جا

مجمة دراسات (، مدى كفاءة قائمة العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية في المجتمع الكويتي ، 3775األنصاري، بدر)
 .555،130(،ص ص5(، العدد)5، الممد)نفسية

ت الشخصية لدى طمبة جامعة الكويت، دراسة (، التفاؤل غير الواقعي وعبلقتو ببعض متغيرا5005األنصاري، بدر)
 .350-73(، ص ص 2،)1، جامعة البحرين، مجمة العموم التربوية والنفسيةعامميو ، 

(، العبلقة بين التفكير التأممي والتحصيمي لدي عينة من طمبة المرحمة الثانوية العامة في ضوء 5003بركات، زياد)
 .354-300(، ص ص 2،)4،النفسيةمجمة العموم التربوية و بعض المتغيرات ، 

(، القيم االجتماعية وعبلقتيا بالتفكير التأممي لدى طالبات 5031هلل، الحموري، خالد، عصفور، قيس )ا الثقفي، عبد
، 4،العدد،المجمة العربية لتطوير التفوققسم التربية الخاصة المتوفقات أكاديميا والعاديات في جامعة الطائف، 

 .50-31المجمد الرابع، ص ص 
(، 5،)مجمة جامعة ذمار لمدراسات والبحوثالتشاؤم لدى طمبة جامعة ذمار ،  –(،التفاؤل 5003الحميري ، محمد)
 .32-14اليمن، ص ص

(، أثر برنامج تدريبي عمى التفكير التأممي لحل المشكبلت في االستعداد لمتفكير التأممي، 5003خريسات، محمد) 
 اليرموك، إربد، االردن. ، جامعةرسالة دكتوراه غير منشورة
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(، مستوى التفكير التأممي لدى الطمبة الموىوبين في المرحمة المتوسطة في محافظة القصيم 5033الرشيدي، فاطمة )
 .527-511،ص ص3، العدد،30، المجمد،مجمة جامعة الخميلوعبلقتو بتقدير الذات،  

عينة من السجناء الجنائيين في محافظة (، أنماط الشخصية حسب مقياس آيزنك لدى 5033الشدفان، شادي) 
 ، جامعة القدس ، فمسطين.رسالة ماجستير غير منشورةالخميل، 

(، "أثر برنامج تدريبي مستند إلى القصص القرآني في تنمية التفكير التأممي لدى طمبة 5005شديفات، محمود )
 ردن.،جامعة اليرموك، إربد ، األ رسالة دكتوراه غير منشورةالصف الثامن"، 

(، التفكير المركب وعبلقتو ببعض المتغيرات لدى طمبة جامعة الحسين بن 5030الشريدة، محمد، بشارة، موفق ) 
 .335-335، العدد الثالث، ص ص54، المجمد،مجمة جامعة دمشقطبلل، 

النجاح  مجمة جامعة(، مستوي التفكير التأممي لدى طمبة البكالوريوس والدراسات العميا ، 5005الشكعة، عمي )
 (.53، )1، لألبحاث اإلنسانية

( ،أثر النمذجة في تعديل سموك الشخصية المنافقة لدى طالبات المرحمة 5005صالح، صالح، ظاىر، ىدية )
 .355-323(،ص ص35، العدد) مجمة العموم النفسيةاالعدادية في بغداد، جامعة بغداد، 

بعض األساليب المعرفية لدى الطبلب المتفوقين (." السمات الشخصية وعبلقتيا ب3775الطيراوي ، جميل.)
 ، الجامعة األردنية . رسالة ماجستير غير منشورةوالمتأخرين أكاديميا في الجامعة اإلسبلمية بغزة ، 

(، اثر بيئة األركان التعميمية في تنمية التفكير اإلبداعي لدى اطفال 5032عبد الحق، زىرية، الفمفمي، ىناء )
 الروضة، 
 (، استخبار  آيزنك لمشخصية، االسكندرية، دار المعرقة الجامعية.3773لق، أحمد)عبد الخا

(، التفاؤل وعبلقتو بالتوجو نحو الحياة لدى طالبات كمية التربية بجامعة 5030عبد الكريم، إيمان، الدوري ، ربا)
 .543-517،ص ص 55( ، و)54،  جامعة بغداد، العددان )مجمة البحوث التربوية والنفسيةبغداد، 

(، "أثر برنامج تدريبي عمى ميارات التفكير الناقد في=ي تنمية التفكير التأممي 5035العساسمة، سييمة، بشارة، موفق)
(،ص 5،)54، المجمد،مجمة جامعة النجاح لألبحاث االنسانيةلدى طالبات الصف العاشر األساسي في األردن"، 

 . 3455-3435ص
ؤل بالدافعية لئلنجاز لدى تبلميذ مرحمة التعميم الثانوي، جامعة قاصدي مرباح (، عبلقة التفا5006غزال، نعيمة )

 ، الجزائر.رسالة ماجستير منشورةورقمة، 
مجمة كمية (، البيئة الصفية وعبلقتيا بالدافع المعرفي والتفكير التأممي لدى طمبة الجامعة، 5032قاسم، انتصار،) 

 .414-375(، ص ص 1،)523، جامعة بغداد، المجمد،التربية لمبنات
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(، الضغوط النفسية وعبلقتيا بالتفاؤل والتشاؤم وبعض المتغيرات المدرسية لدى عينة 5031القحطاني، عبد اليادي،)
،  قسم عمم النفس ، كمية اآلداب رسالة ماجستير منشورةمن طبلب المرحمة الثانوية بمحافظة الخبر بالسعودية، 

 ،جامعة البحرين، مممكة البحرين.
(، فاعمية برنامج مقترح قائم عمى التفكير التأممي لتنمية ميارة االعراب لدى طمبة الصف التاسع 5031روان، غادة )ك

 ، جامعة األزىر،  القاىرة. رسالة ماجستير غير منشورةاألساسي . 
 . 32-55(. ص ص3، )56(، المجمداإلنسانية)العموم مجمة جامعة النجاح لألبحاث

(، الدافع المعرفي والبيئة الصفية وعبلقتيما بالتفكير التأممي لدى طمبة المرحمة الثانوية في 5030المشيراوي، باسم )
 ، جامعة األزىر، غزة، فمسطين.رسالة ماجستير غير منشورةقطاع غزة، 

انوية (، أنماط التفكير السائدة وعبلقتيا بسيكولوجية التفاؤل والتشاؤم لدى طمبة  مرحمة الث5006نصر اهلل ، نوال)
 ، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطين.رسالة ماجستير منشورةالعامة في محافظة جنين، 
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