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  إقرار

  

سالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وأنها نتيجة أبحاثي أقر أنا مقدمة الر

الخاصة باستثناء ما أشير إليه حيثما ورد، وأن أي جزء منها لم يقدم لنيل أية درجة عليا   

 .ألي جامعة أو معهد
 
 

 :..................التوقيع
 

 نادية عبد عيد إبراهيم
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ب  

  كر وعرفانش

  

  

الحمد هللا الذي أعانني ووفقني على إتمام هذا الجهد المتواضع وكل الشكر والتقدير ألسـتاذي               

المشرف الدكتور زياد قباجة الذي منحني من جهده ووقته الكثير مما كان له الفضل في إبراز                

  .هذا الجهد المتواضع إلى حيز الوجود

  
 

 الدكتور أحمد فهـيم جبـر والـدكتور          األستاذ لكراموالشكر والتقدير أيضاً لكل من أساتذتي ا      

 .محسن عدس والدكتور غسان سرحان والدكتور عفيف زيدان

  
 

الدكتور محسن عـدس، والـدكتور علـي          أعضاء لجنة المناقشة   كما أتوجه بالشكر لألساتذة   

ا اهللا  حبايب، لتفضلهما بالموافقة على مناقشة رسالتي وإثرائها بتقديم النصح واإلرشاد، فجزاهم          

 .خير الجزاء
 
 

وأتقدم أيضاً بالشكر والعرفان خاصة لكل من حنان نيروخ ونصار زواهرة وحسام زواهـرة              

وفادي زواهرة، ولكل من قدم لي المساعدة والعون أثناء فترة دراستي، ولكل من سـاهم فـي                 

 .إخراج هذه الرسالة إلى حيز الوجود وأدعو اهللا أن يجزيهم عني خير الجزاء
 
 
 

   تحية إكبار وتقديريإليهم جميعاً                         
 
 
 

  الباحثة                                                                              

 نادية إبراهيم                                                                           
 
 
 

 
 



ج  

                      

   
  

 الملخص
 

 
 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أنماط التفكير لـدى طلبـة جامعـة القـدس وعالقتهـا                  

  .بتحصيلهم األكاديمي

  

حيـث تكـون    ) 2009 /2008(تم إجراء هذه الدراسة خالل الفصل األول من العام الدراسي           

وطالبة مـوزعين   طالباً  ) 8789(مجتمع الدراسة من جميع طلبة جامعة القدس والبالغ عددهم،          

طالباً وطالبـة،   ) 4586(على الكليات األدبية والعلمية حيث بلغ عدد الطلبة في الكليات األدبية            

طالباً وطالبة ، واختيرت عينة الدراسة بالطريقة       ) 4203(وبلغ عدد الطلبة في الكليات العلمية       

طالبـاً  ) 170(دبيـة و    طالباً وطالبة من الكليات األ    ) 160(العشوائية الطبقية حيث تكونت من      

وطالبة من الكليات العلمية واستخدمت الباحثة أداة للدراسة تمثلت باالستبانة، وقد تم التحقـق              

  .من ثبات وصدق األداة بالطرق المناسبة

  

كما استخدمت الباحثة أساليب إحصائية تمثلت باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافـات           

، وبعد معالجة البيانـات  )Three Ways ANOVA(ين الثالثي المعيارية واختبار تحليل التبا

ثم الكليات األدبية والعلمية    توصلت الدراسة إلى أن التفكير الناقد أكثر استخداما لدى الطلبة في            

يليه التفكير العلمي ثم التخيلي ثم التسلطي وأخرها التفكير الخرافي، وإلى وجود فـروق فـي                

لجنس ولصالح الذكور في كل األنماط عدا الـنمط الخرافـي           متوسطات أنماط التفكير تعزى ل    

 وجود فروق فـي متوسـطات أنمـاط التفكيـر          إلى و ، تعزى للجنس   يوجد فيه فروق    ال الذي

 تعزى  )العلمي، والتسلطي، والناقد  (، وعدم وجود فروق في أنماط التفكير        )التخيلي، والخرافي (

العلمي، والتـسلطي،    ( أنماط التفكير   وجود فروق في متوسطات     عدم لمستوى التحصيل، وإلى  

الكليات  ولصالح   عزى للتخصص ت ، ووجود فروق في نمط التفكير التخيلي      )والخرافي، والناقد 

، وعدم وجود فروق في متوسطات أنماط التفكير تعزى للتفاعل بين الجنس ومـستوى              ةاألدبي

  أنمـاط التفكيـر    ، وعدم وجود فروق في متوسـطات      لكليةللتفاعل بين الجنس وا   والتحصيل،  

 تعـزى   عدا النمط الخرافي الذي يوجد فيـه فـروق        ) العلمي، والناقد، والتسلطي، والتخيلي   (

، وعدم وجود فروق في متوسطات أنماط التفكير تعـزى          لكليةللتفاعل بين مستوى التحصيل وا    



د  

ه بـين أنمـاط     يللتفاعل بين الجنس ومستوى التحصيل والتخصص، وإلى وجود عالقة ارتباط         

 مع التحصيل األكاديمي وعدم وجود عالقة ارتباطيه بين أنماط التفكير         ) العلمي والناقد (كير  التف

  .  مع التحصيل) والخرافي، والتسلطي،التخيلي(
  

وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بعدد من التوصيات كان من أبرزهـا ضـرورة اسـتخدام                

ركيز على التفكيـر، والتعـرف      طرق وأساليب تدريس أكثر مناسبة في التدريس الجامعي والت        

على أنماط التفكير لدى الطلبة، وزيادة التفاعل بين المدرسين في الجامعة والطلبة في مختلف              

  .التخصصات وتشجيع الطلبة على التفكير

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ه  

  
  

The Thinking patterns among Al-Quds  University’ s students and 
the relation of these patterns with the academic achievement.  

  
Abstract  

This study aimed at investigating the thinking patterns among Al-Quds  
University students and the relation of these patterns with the academic 
achievement. The study was conducted during the first semester 
(2008/2009) where the research community consists of Al- Quds 
University students who are (8789) students (males and females) 
distributed among the various colleges (art and scientific colleges). The 
number of the art colleges students was (4586) while the number of the 
scientific colleges students was (4203) students. The research sample was 
arbitrary selected and consisted of (160) students from the art colleges 
and (170) from the scientific colleges. The researcher used the 
questionnaire as analytical tool where its validity and Reliability was 

established.                                                                                                     
The researcher applied statistical approaches through identifying means, 
standard deviations, and percentages. and (Three- Way ANOVA) 
approaches were applied with the study. Based on analyzing the findings 
and processing the collected data, the researcher realized that the critical 
thinking ranks first among students in all the colleges then scientific 
thinking comes secondly followed by illusion thinking, as the third, while 
domination thinking comes fourthly and the Superstitious thinking is the 
last one. The research realized also that there are differences within the 
average of the thinking patterns based on sex where it is higher among 
males with the exception of the Superstitious thinking pattern where no 
differences were recorded. The study found out that there are differences 
in the level of thinking in relation to the academic achievement in 
(Superstitious, imagination) thinking patterns, and no differences in 
(scientific, domination, critical) thinking patterns,  and there are 
differences resulting from the field of specialization in imagination 
thinking pattern, and no differences in (scientific, domination, critical, 
Superstitious) thinking patterns .There are no differences related nither to 
gender interaction and the level of achievement nor to the gender 
interaction and academic specialization. The research realized that there 
are no differences in the thinking level that might be referred to the 
relation between gender interaction and the level of academic 
achievement or Specialization. The research, on the other hand, found 
that there is a relation between the critical and scientific thinking patterns 
and the academic achievement while there is no relation between the 



و  

other thinking patters (imagination, domination, and Superstitious).          
                                                                                       

 
Based on the findings of this study,  applying new teaching methods 
more appropriate for the universities with focus on fostering thinking 
among students as well as identifying thinking patterns among students 
alongside with encouraging interaction between students and teachers in 
the various colleges with encouragement of the students to apply critical 
an scientific thinking patterns was recommend.            
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  الفصل األول

___________________________________________  

  خلفية الدراسة وأهميتها
  

  : المقدمة1.1       
  

ال تزال التربية تقوم بدورها األساسي في تربية األجيال، وهذه الوظيفة لم تتغير مع تعاقب                  

 الوسائل والمـسالك    العصور، ولكن قد تتغير األهداف التي تعمل لها هذه الوظيفة، وقد تتنوع             

التي تتخذها التربية في تنشئة البشر وتشكيلهم االجتماعي، وإذا كانت التربية تعمل من أجـل               

المجتمع فإنها تعمل في مجال وظيفتها الثقافية التي يمكن عن طريقها تشكيل اإلنسان، وذلـك               

مفاهيم وتصورات،  من خالل المواد الدراسية واألنشطة ليصبح المجتمع ناضجاً منتجاً مزوداً ب          

  .) 1996 وآخرون،قمبر(وبقدرات وبقيم واتجاهات 
  

م المدرسي ال يؤسس لممارسات ذات معنى في أغلب األحيان، حيث أتضح            يتبين أن التعل  كما  

بأن المعارف من القوانين والمعلومات والنظريات يتم حشدها في كتب مدرسية وهذه الكتـب              

حيث يتم تقديم هذه المعلومات في وحدات معرفيـة         تحتوي على عناوين مجزوءة عن سياقها،       

نموذجية وتراتيبية هرمية تدعي الحقيقة وتنفصل عن الواقع، وبذلك يتـضح لنـا أن التعلـيم                

المدرسي ال يهيئ المناخ المناسب الذي يحفز ويساعد على التفكير بحيث يصبح التعليم وكـأن               

لمدرسية والبرامج التربوية وحتى األلعـاب      إال أن المناهج التعليمية والكتب ا     .  ليس له  معنى   

المحوسبة عادة ما تدرج تحفيز التفكير كهدف رئيسي، وأيضا في معظم األحيان نجد أن معظم               

المواد تتمحور حول تمارين ذهنية متفرقة أحياناً تشمل األلغاز واألحاجي وتصنيف األشياء أو             

 ن، وتحليل النصوص، والتمييـز بـي      المفاهيم وترتيب األهداف وفق التسلسل، وتفسير الصور      

 وغيرها من الفعاليات مثل تنمية اإلبداع من خـالل          ،الرأي والحقيقة، وإصدار األحكام والتقييم    

األدب، وتحفيز االستقصاء  من خالل التجارب العلمية، ولكن هذه األنشطة التعليميـة رغـم               

إن تحفيز التفكير وتنميتـه     . التفكيرأهميتها قلما تحدث تعلماً ذا معنى أو فرقاً نوعياً في تنمية            

   ).  2007جبر وكشك، (يحتاج لكثير من الدراسات والبحث والتعريف والتعمق 
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التفكير من المفاهيم الغامضة التي نفهمها ولكن عادة ما يعجز الفرد عن شرحها، وقد بـذلت                ف 

ولت سيكولوجية التفكير،   محاوالت كثيرة لتعريف مفهوم التفكير وخاصة في المؤلفات التي تنا         

تكامل الخبرات السابقة وتنظيمها أمـا الخاصـية        : حيث أكدت أن هناك خاصيتين للتفكير هما      

الثانية فهي اكتشاف االستجابات الصحيحة، مع ضرورة مراعاة التمييز بين التفكير والعمليات            

  ).1978عثمان وأبو حطب، (األبسط كاإلشتراط أو الحفظ الصم 

  

  :طلق هناك تعريفات كثيرة للتفكير منهامن هذا المن

  

بأنه العملية التي ينظم بها العقل خبراته بطريقة جديـدة لحـل مـشكلة              ) 1988(يعرفه صالح   

معينة، أو هو إدراك عالقة جديدة بين موضوعين أو عدة مواضيع بغض النظر عن نوع هذه                

  .العالقة

  

 من أجل الوصول إلى الهـدف، وقـد         بأنه استكشاف قدر من الخبرة    ) 2004(ويعرفه الدردير   

  .يكون الهدف الفهم أو اتخاذ القرار أو التخطيط أو حل المشكالت أو الحكم على شيء ما

  

 إلى أن التفكير سلسلة من النشاطات العقلية غير المرئية التي يقوم بها             1999)(ويشير جروان   

 من الحواس الخمس، بحثـا  الدماغ عندما يتعرض لمثير يتم استقباله عن طريق واحدة أو أكثر          

  .عن معنى في الموقف أو الخبرة

  

  

  

تعريفاً أخر للتفكير بأنه عملية معرفية معقـدة  ) Barbara Presscisnبربارا برسيسن (وتقدم 

 & Costa(بعد اكتساب معرفة ما، أو أنه عملية مرئية تهدف إلى إكساب الفرد معرفـة مـا   

Robert, 1985.(  

  

عمليات عقليه معرفيـة السـتجابات المعلومـات     بأن التفكير) (Solso, 1988ويذكر سولسو

  .الجديدة بعد معالجات معقدة تشمل التمثيل والتعليل وإصدار األحكام وحل المشكالت

  

أن التفكير عملية عقلية معرفية وجدانية عليا تبنى وتؤسس على محصلة           ) 1995(ويرى حبيب   

والتمثيل وأيضا العمليـات العقليـة كالتـذكر        العمليات النفسية األخرى كاإلدراك واإلحساس      



 3

والتعميم والتمييز والمقارنة واالستدالل وعليه يكون التفكير أكثر تعقيدا عنـد االنتقـال مـن               

  .  إلى المجردسالمحسو

للتفكير بأنه عملية عقلية تضم مجموعة من مهـارات          تعريفاً أخر    )2004(حدد قطامي   تبينما  

 بصورة منفردة أو مجتمعة دون التزام بأي ترتيب معين، للتحقق           التفكير التي يمكن أن تستخدم    

من الشيء أو الموضوع، وتقييمه، وذلك باالستناد إلى معايير معينة من أجل إصدار حكم، أو               

  .قيمة الشيء أو التوصل إلى استنتاج أو تقييم أو حل للمشكلة التي هي موضوع االهتمام

  

نه مجموعة من المهارات التي تزود الفرد بالقدرة على         فيعرف التفكير بأ  ) 1995(أما زيادات   

التحليل الموضوعي ألي إدعاء معرفي أو خبرة ما بحيث يصبح الفرد قادراً على التمييز بـين      

  .يمات، وبين الحقائق واآلراء بطريقة منطقية واضحةمالفرضيات، والتع

  

دما يتعرض لمثير يتم استقباله عن    فالتفكير سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ عن         

طريق واحد، أو أكثر من الحواس الخمس، وهو مفهوم مجرد ينطوي على نشاطات مرئيـة،               

وغير ملموسة، وما نالحظه، أو نلمسه،  هو في الواقع نواتج فعل التفكير سواء أكانت بصورة                

 ). 2006زياد، (مرئية أو مكتوبة، منطوقة، حركية، 

   

ستمرة في الدماغ ال تتوقف إال بموته، وهو مفهوم مجرد مثله مثل العدالـة،              والتفكير عملية م  

والمساواة والعبودية، وأيضا يشير إلى عملية داخلية تعزى إلى نشاط عقلي معرفـي تفـاعلي               

 نحو حل مشكلة ما أو اتخاذ قرار، فالتفكير نشاط غيـر مرئـي              اًانتقائي قصدي ويكون موجه   

عبـد العزيـز،    (ائجه سواء أكانت هذه النتائج مكتوبة أو منطوقة         وإن ما نراه أو نلمسه هو نت      

2006.(  

  

أن التفكير مفهوم معقد بحد ذاته حيث يتشكل هذا المفهوم مـن ثـالث              ) 2003(يرى سعادة   و

 عناصر وهي تتمثل في العمليات المعرفية المعقدة وأكثرها تعقيدا حل المشكالت واألقل تعقيدا            

  . المعرفة

  

أن التفكير مهم جدا في حياتنا ألن من خاللـه يـستطيع   ) Baron, 1990(ن وأيضا أكد بارو

  .الفرد أن يضع األهداف ويعمل على تحقيقها أو العمل على حل المشكالت التي تواجهه
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 وذلك كله نتيجة للتحـديات       من حولنا   أكثر تعقيدا   أصبح العالمومما يزيد من أهمية التفكير أن       

 الهائلة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتـصاالت، ولمواجهـة          الكبيرة التي فرضتها الثورة   

بد من االهتمام بتعليم مهارات التفكير، إذ لم يعد كافياً االهتمام بتزويـد              هذه التحديات كان ال   

المتعلم بأكبر قدر من المعلومات فقط، بل أصبح من الضروري تعليمه كيفية استخدام المعرفة              

  ).2006الحالق، (ه وتطبيقها في مجاالت حيات

  

ونتيجة لذلك أصبح هناك اهتمام متزايد بتوجيه الجهود نحو تعليم عمليات التفكير، حتى يتمكن              

الفرد من مواجهة التحديات الجديدة، وإكسابه القدرة على حل المشكالت، واتخـاذ القـرارات              

 للوصول إلـى    السليمة وذلك في ضوء تعدد الخيارات واختالفها، بوصفه أحد الوسائل المهمة          

  ).2003ثابت، (هذه الغاية 

  

إن عملية تعليم التفكير تذهب إلى ما هو أبعد من تعليم الحقائق، فهذه العملية تشجع الطلبة على                 

طرح األسئلة حول المعلومات واألفكار المعروضة، وأيضاً تساعد الطلبة على تعلـيم كيفيـة              

ر واآلراء العديدة والـدفاع عنهـا، وفهـم         ، وبناء األفكا  هتحديد االفتراضات غير المحددة لدي    

وبناء على ذلك يسعى التعليم الفعال الـذي يتركـز          . العالقات بين الحوادث واألفكار المختلفة    

حول التفكير إلى هدفين تربويين كبيرين يتمثل األول في االستخدام األمثل واألكثـر فاعليـة               

لى أن يصبحوا متعلمين تقودهم مهاراتهم      للمعرفة بأنواعها، ويتمثل الثاني في مساعدة الطلبة ع       

  ).2003سعادة، (وتعليماتهم الذاتية 

   

فعملية التعليم من خالل استخدام التفكير تساعد الطلبـة علـى البحـث واالستقـصاء عـن                 

موضوعات جديدة تهمهم وتدفعهم ليصبحوا أكثر تعمقاً في األنشطة التي يمارسونها وفي جميع             

 الوقت نفسه يساعدهم على تعلم مهارات التفكير بعامـة ومهـارات            مجاالت التعلم لديهم، وفي   

  ).2003سعادة، (التفكير الناقد واإلبداعي والعلمي بخاصة 

  

 أساسي في تعليم التفكير ومهاراته، ألن النتائج المتحققـة          لالمعلم عام أن  ) 2006(ويؤكد زياد   

كبيرة على نوعية التعليم الـذي      من تطبيق أي برنامج لتعليم التفكير ومهاراته، تتوقف بدرجة          

يمارسه المعلم داخل غرفة الصف، وعلى الممارسات السلوكية التي ينبغي أن يتحلى بها ومن              

  أرائهـم  تقبـل ،  التعلم النشط و المناقشة والتعبير    هم على تشجيع و  االستماع الجيد للطلبة   :أهمها

ـ   ،سريع اإلجابة لهم   فرصة ووقتاً كافياً للتفكير وعدم ت      ئهمإعطا و واحترام أفكارهم  تهم تنمية ثق
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وتـشجيع  ة، فالطلبة دائماً بحاجة إلى دعـم         دائماً بتقديم تغذية راجعة إيجابي     همتعزيز و بأنفسهم

  .المعلم

  

لطالما اعتبر الصف الهادئ    . كذلك من واجب المعلم خلق بيئة صفية ثرية ومشجعة على التعلم          

 أن البيئة الصفية المحفـزة علـى الـتعلم          هو الصف المثالي، إال أن األدب التربوي يشير إلى        

والتفكير هي البيئة التي توفر للمتعلمين فرصاً كثيرة للنقاش ولعرض أرائهم ولشرح وجهـات              

ومن واجب المعلم كذلك أن يستمع لوجهات النظـر المختلفـة           . نظرهم حول شتى المواضيع   

كما على المعلم   . درسويسأل األسئلة الموجهة، وأن يضمن أن ال يشت الطلبة عن موضوع ال           

جبر، (أن يتسامح مع أخطاء طلبته ويشعرهم بالثقة ويمنحهم األمن ليعبروا عن أرائهم بحرية              

  ).23، ص2007

  

كما حظي موضوع التفكير باهتمام العديد من الباحثين وخاصة المربين حتى بات مـن أكثـر                

جميع المدارس الفلسفية   الموضوعات دراسة وبحثاً في مجال علم النفس التربوي، وقد اهتمت           

والفكرية والتربوية بتنمية الفكر والتفكير لكي يصبح الفرد أكثر قدرة على مواجهة الصعوبات             

 و، تربويـة، أ   هوالمشاكل التي تواجهه في شتى مناحي الحياة، سواء كانت إجتماعيه، اقتصادي          

  ).2004الجراح، (فكرية 

  

  :خصائص التفكير باآلتي) 1999(ولقد لخص جروان

    

  . التفكير سلوك هادف، أي ال يحدث في فراغ أو بدون هدف وإنما يحدث في مواقف معينة- 
 
  . التفكير سلوك تطوري كماً ونوعاً وذلك تبعاً لنمو الفرد وتراكم خطواته-
 
 التفكير الفعال هو التفكير الذي يوصل إلى أفـضل المعـاني والمعلومـات التـي يمكـن                  -

  .استخالصها
 
هوم نسبي، فال يعقل لفرد ما أن يصل إلى درجة الكمال في التفكير، أو أن يحقق                 التفكير مف  -

  .ويمارس أنواع التفكير جميعها
 
 يتشكل التفكير من تداخل عناصر البيئة التي يجري فيها التفكيـر أي فـي فتـرة التفكيـر                   -

  .والموقف أو الخبرة
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ولكل ) مية، منطقية، مكانية، شكلية   ، ك ةلفظية، رمزي (   يحدث التفكير بأشكال وأنماط مختلفة     -

  .منها خصوصية
  

وللتفكير مستويات عدة لها عالقة بمراحل النمو العقلية عند الفرد وتتدرج من الحـسي إلـى                

المجرد، فالتفكير الحسي يدور حول أشياء موجودة وماثلة أمام الفرد وحواسه أما الثاني وهـو               

ر الذهنية ويستخدمه األطفال أكثر من الكبار       المستوى التصوري يعتمد فيه التفكير على الصو      

أما المستوى الثالث من التفكير فهو التفكير المجرد الذي يعتبر من أعقد عمليات التفكير وهـذا   

التفكير يعتمد على معاني األشياء وما يقابلها من ألفاظ وأرقام وال يعتمد على األشياء الماديـة                

مبادئ حيث تساعدنا على فهم قوانين الطبيعة التي نعتمـد           التفكير بالقواعد وال   أخيراًالمجسمة و 

  ).2007عبد العزيز، ( عليها في تفكيرنا العلمي

  

نسحاب بعض الشيء من مواقف الحياة المحـسوسة        الوالتفكير على إطالقه دائماً وأبداً، يعني ا      

اآلمـال  هذه المواقف التي تنشأ فيهـا الرغبـات و        و.  توترات وردود الفعل عليها    بما فيها من  

والذهاب وراء المعاني ومدلوالتها والربط بين األشياء وتسمياتها وانعكاس         والقلق والمشكالت،   

  ).2006إبراهيم،  (ذلك في طرق تعاطي اإلنسان مع المشكالت وحلولها

  

إن احترام الطالب لنفسه وثقته العالية بقدراته تعد عامالً قوياً في تقـدم  (2007) طافش ويشير 

حيث دلت األبحاث أن احترام الطالب لنفسه وقدراته تعد شرطاً ضـرورياً            . اديميالطالب األك 

لحصول الطالب على درجات عاليه في التحصيل األكاديمي وان لم يكن شرطاً كافياً، فالسلوك              

اإلنساني يتمتع بمرونة كافية وبخاصة في مرحلة الطفولة بحيث يمكن تغيير الطفـل لنفـسه               

م الجيد هو الذي يدعو الطفل لحب نفـسه واحترامهـا وتقـدير طاقاتـه               فإن المعل . وإلمكاناته

. وإمكاناته، وهو أيضاً الذي يثير إعجاب الطفل بإنجازه ويجعله يفتخر بما قام به من أعمـال               

. كما أن لتوقعات المعلمين من الطفل و أيضاَ األهل أثر كبير في شحذ وتحسين نظرته لنفـسه                

 الطفل عاليه فإنه يحصل على درجات عالية في تحصيله، ألن           فعندما تكون توقعات المعلم من    

  .  للطفل للتفكير ولمزيد من بذل الجهد والعطاءةالتوقعات تشكل دعو

  

حتى يكون الطالب مفكرين جيدين، فإنهم بحاجة للعديد من الفـرص           ) 2005( وتؤكد السرور 

 لديهم، حتـى يـستطيعون      لتطوير واستخدام تفكيرهم، ورفع األداء وتطوير أنماط تفكير جيدة        

يـضاً مـن خـالل      وأتنمية المهارات المعرفية من خالل التدريب على مواد معرفية حقيقية،           
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التواصل مع اآلخرين، لكن التدريب على التفكير الجيد يمكن أن يساعدهم على أن يكونوا أكثر               

ضـوعية  دقة من خالل العمل على حل المشكالت وتوسيع االحتماالت، وأن يكونوا أكثـر مو             

ا البحث عن أدلة لمناقشتها، والقدرة على تقييم أدائهم وبـذلك يمكـن أن              يضأأثناء المناقشات و  

  . يكونوا مفكرين جيدين

  

وتكمن أهمية االهتمام بأنماط التفكير أنها تعد من العوامل المؤثرة في العملية التعليمية سـواء               

التفكير لدى الطلبة تساعد في التعـرف       كان ذلك في الجامعة أو المدرسة، وأن المعرفة بأنماط          

على الطرق المناسبة التي سوف تستخدم أثناء العملية التعليمية، وبناء على ذلك يـتم تحديـد                

  .الوسائل المالئمة للتقييم، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى التحصيل لدى الطلبة

  

الباحثين وعلى هذا األساس    ونتيجة لذلك كان هناك اهتمام كبير بأنماط التفكير المختلفة من قبل            

  :  فقد وضعت العديد من التعريفات ألنماط التفكير منها

  

بأنه مجموعة مـن األداءات  ) Thinking Pattern( نمط التفكير) 2007(يعرف عبد العزيز 

التي تميز الفرد حيث تعتبر أيضا دليالً على كيفية استقباله للخبرات التي يمر بها، والمخزنـة                

  .ها حتى يتكيف مع البيئة المحيطة بهلديه ويستعمل

  

بأنه الطريقة التي يمكن أن يستقبل بها الفرد الخبـرات ويقـوم             وفي تعريف آخر لنمط التفكير    

بتنظيمها وتسجيلها في مخزونه المعرفي بعد ذلك يقوم هو باسترجاعها حسب الصورة التـي              

  ).Sternberg, 1994( يراها مناسبة للتعبير

  

نمط التفكير بأنه الطريقة التي يتعامل بهـا الفـرد مـع    ) Baron, 1990 (بينما يعرف بارون

  . المعلومات من حوله فيما يحقق أهدافه وهو يتأثر بسمات الفرد الشخصية

  

إلى أن نمط التفكير هو الطريقة التي يستخدمها الفرد في التفكير           ) 2004(ويشير الدردير   

  .عند أداء األعمال

  

أن دراستها وتقصيها يمكـن     افتراضاً منها    بحث أنماط محددة للتفكير       حاولت الدراسة الحالية  

الطلبة وتوجهاتهم نحو القضايا وموضوعات التعلم واألداء، حيث تـم           أن تسهم في فهم تفكير    

  ، للتعرف على مكوناته لكل نمط تناول هذه األنماط بشيء من التفصيل والتحليل المفاهيمي 
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 ومـن هـذه     .عرفية التي يمكن أن يقوم الفرد بإتباعها والعمل بها        وميزاته وأيضا العمليات الم   

  . لها هذه الدراسةتتطرقاألنماط التي 

  

            Scientific Thinking التفكير العلمي1. 

                Critical Thinkingالتفكير الناقد2. 

       Imaginative Thinkingالتفكير التخيلي  3. 

                                 Dominant Thinkingطي   التفكير التسل4. 

            Superstitious Thinkingالتفكير الخرافي5. 

  

لذي يـراه لنفـسه وفكرتـه عـن قدراتـه           والدور ا واألنماط المذكورة أعاله تتصل بالطالب      

فإذا كان الطالـب    .  والمعلم وطريقة تدريسه؛ والبيئة التي يجري فيها التعلم والتعليم         ،وإمكاناته

يقوم بدور المفكر المتعلم، وكان المعلم يقوم بدور المسهل والميسر للتعلم والتفكيـر، وكانـت               

طـافش،  (البيئة مناسبة لعمليات التعلم ومثيرة للتفكير فإن تنمية التفكير تصبح أمـراً واقعـا               

2007.(  

  

لتفكيـر لـدى الطلبـة      عمل المزيد من الدراسات حول أنمـاط ا       ومن هنا برزت الحاجة إلى      

تعليم الفرد كيف يتعامل مـع المعلومـات        وخصوصاً طلبة الجامعات لما لذلك من أهمية في         

وإن مـن أهـم واجبـات المـدارس          . المخزونة في دماغه وكيف يتعلم من خبراته الـسابقة        

 الظروف المناسبة للطلبة  لكي يتعلموا من خبراتهم ويستعملوا         تقوم على تهيئة     الجامعات أن و

ألن . عقولهم، في التفاعل مع األنشطة والخبرات التي تعرض لهم في مواقف تستدعي التفكير            

ـ  التفاعل مع األشياء واألحداث واألشخاص يشكل إحدى قواعد التفكير         وعلـى هـذا    . ةالمهم

األساس فقد جاءت هذه الدراسة وقد حاولت التعرف إلى أنماط التفكير لدى طلبة جامعة القدس               

   .حصيلهم األكاديميوعالقتها بت
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   :  مشكلة الدراسة 1.2
  

 واهتماماً منها بموضـوع  ،من خالل عمل الباحثة معلمة ومن خالل خبرتها الطويلة في التعليم         

يهتمون بأهمية التفكيـر لـدى       ن ال يالتفكير لدى الطلبة، فقد لمست بأن هناك الكثير من المعلم         

التفكير ضرورة من ضروريات التعليم ألنه يساهم فـي         الطلبة وال بأنماط التفكير لديهم، وألن       

 جـدا   ةأن التفكير عملية مهم   والنجاح الدراسي والحياتي، وتحقيق الذات في مجال العمل أيضاَ          

. في الحياة اليومية لألفراد، فهو يساعد على التخطيط لألهداف الفردية والعمل علـى تحقيقهـا    

 فكير ومعرفة أنماط التفكير لديهم، فنمط التفكيـر       على تشجيع الطلبة على الت    العمل  لذلك يجب   

 الفرد الخبرات وينظمها ويسجلها فـي مخزونـه المعرفـي، ثـم              فيها هو الكيفية التي يستقبل   

يسترجعها وفق طريقته في التعبير، إما بوسيلة حسية أو صور ذهنيـة أو باسـتخدام ألفـاظ                 

أو الوسيلة التـي يعبـرون بهـا عـن          مجردة، من هنا يتباين األفراد فيما بينهم في الطريقة          

 التي يمر فيها الفرد عبـر حياتـه، ومنهـا           تمخزونهم المعرفي، فنمط التفكير يتأثر بالخبرا     

الخبرات التعليمية التعلمية، كما يتأثر ذلك بتقدم العمر الزمنـي للفـرد، إذ تـسير الخبـرات                 

  .بتراكمها عبر فترة زمنية

  

يمكـن  ساعد على تنمية التفكير لدى الطلبة، وهو الذي          هو الذي ي   لمعلمحيث اتضح أيضاً أن ا    

أن يساهم في نجاحهم في حياتهم العلمية والعملية، فالطرق واألساليب واألنشطة المناسبة التي             

بتعاد عن الحفظ والتلقين وإعطاء فرصة للطلبة للتفكيـر  ال وا،يستخدمها المعلم في أثناء الدرس   

الفروق الفردية ومستويات الطلبة كل هذه األمـور تـدعم           ومراعاة   ،أثناء طرح األسئلة عليهم   

، وبالتالي فإن المعلم هو الحافز والمشجع للطلبة على التفكير عندما           وتشجع التفكير لدى الطلبة   

  .  يتعرف على أنماط التفكير لديهم

    

كيـر   أسهمت بإلقاء الضوء على أنمـاط التف       ه،دراسة تحليلية مفاهيمي    إن دراسة أنماط التفكير   

نساني المدعمة بدراسات وبحوث، وأبرزت اهتمامها، أدى إلى سعي الدراسة الحاليـة إلـى     اال

  .دراسة العالقة بين أنماط تفكير الطلبة وتحصيلهم األكاديمي

  

طلبة جامعة القدس وعالقتها     ومن هنا تمحورت مشكلة الدراسة في التعرف على أنماط تفكير         

  .بتحصيلهم األكاديمي
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  :لدراسة وأسئلتهاأهداف ا1.3 
  

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أنماط تفكير طلبة جامعة القدس ومدى وجود عالقة بـين                

  .  أنماط التفكير وبعض المتغيرات

   

  :وبالتحديد، فقد حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية

  

   أنماط التفكير لدى طلبة جامعة القدس؟ مستوىما: السؤال األول

  

 ومستوى  هل تختلف أنماط التفكير لدى طلبة جامعة القدس باختالف الجنس:لثانيالسؤال ا

  ؟االتحصيل والكلية والتفاعل بينه

  

 توجد عالقة إرتباطية بين أنماط تفكير طلبة جامعـة القـدس وتحـصيلهم              هل : الثالث السؤال

   األكاديمي؟

  

  : فرضيات الدراسة1.4 
  

إلى فرضيات ليتم اختبارها عنـد مـستوى الداللـة          ) لثالثاني والثا (تم تحويل أسئلة الدراسة     

)α=0.05 (كما يلي:  

  

 في أنماط   (α=0.05)مستوى الداللة   عند  توجد فروق ذات داللة إحصائية       ال: الفرضية األولى 

 ومـستوى التحـصيل والكليـة       لجنسفكير لدى طلبة جامعة القدس تعزى إلى ا       التمتوسطات  

  .والتفاعل بينها

  

في أنمـاط التفكيـر   ) α=0.05( ال توجد عالقة إرتباطية عند مستوى الداللة   :ةنيالفرضية الثا 

  . جامعة القدس وتحصيلهم األكاديميلدى طلبة
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  :أهمية الدراسة1.5 
        

الموضوع الذي  تتناوله، وهو موضوع التفكيـر وأنمـاط           تنبثق أهمية هذه الدراسة من أهمية     

التي يجب أن تأخذ بعـين االعتبـار فـي المـدارس            إذ أنه من الموضوعات المهمة      . التفكير

والجامعات وهناك عدة دراسات حول موضوع التفكير، ولكن هذه الدراسة سوف تختلف عـن      

الكليـات  غيرها من الدراسات، ألنها سوف تتناول أنماط التفكير وعالقتها بجـنس الطلبـة و             

دراسة تكمـن فـي إمكانيـة       األكاديمية ومستوى التحصيل لديهم، إضافة إلى أن أهمية هذه ال         

 وخاصة في المرحلة الجامعية حيث هناك القليل من          تعلم الطلبة، وتطوير التفكير لديهم     تحسين

  .الدراسات التي تناولت هذا الجانب

  

 من نتائج تسهم في إضـافة        بجانب الدراسات السابقة   وباالستناد إلى ما قد توفره هذه الدراسة      

الموقف الصفي هو نتاج تفاعل حيوي بين عقل وفكر الطلبة           الطلبة، ف   تفكير معرفة جديدة عن  

ومدرسيهم، وفهم أنماط تفكير الطلبة يساعد المدرس الجامعي في بنـاء خططـه التدريـسية               

وإجراءات التعلم الصفي عنده ورفع مستوى التفاعل بينه وبين الطلبة بهـدف زيـادة فاعليـة                

 تفكير مدرسيهم في الجامعة، ممـا يمكـن أن          التفاعل بين أنماط تفكير الطلبة أنفسهم، وأنماط      

  .يعود بالفائدة على تحصيل الطلبة وتكيفهم الجامعي

  

كما أن هذه الدراسة سوف تثري الجانب النظري المتعلق بأنماط تفكير الطلبة باإلضافة إلـى               

  .أنها سوف تنير الطريق لغيرها من الدراسات التي تتناول أنماط تفكير الطلبة

  

    :الدراسة  محددات 1.6
  

 200)/(2008أجريت هذه الدراسة في الفصل األول للسنة الدراسية : المحدد الزماني -1

 .جامعة القدس: المحدد المكاني  -2

 . طالب وطالبات جامعة القدس:  المحدد البشري-3

حددت الدراسة بالمنهج، واألدوات من حيث صدقها وثباتها والمعالجات         :  المحدد اإلجرائي  -4

  .ائية المستخدمة فيها وطرق اختيار مجتمع الدراسةاإلحص

  . اقتصرت هذه الدراسة على المصطلحات والمفاهيم الواردة فيها:  المحدد المفاهيمي-5
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  :تعريف المصطلحات1.7  

  
 نشاط رمزي يستمر دون عالقات مباشرة بالمثيرات الخارجية، كما أنه مجرى مـن              :التفكير 

الـدريني،  . (ا يواجه اإلنسان مشكلة ما أو يريد القيام بعمل معين         المعاني تثار في الذهن عندم    

1985.(  
  

الطريقة التي يتعامل بها الفرد مع المعلومات من حوله فيما يحقق أهدافه وهـو               :نمط التفكير 

 وقد استخدمت في هذه الدراسة خمسة أنماط ).Baron, 1990( يتأثر بسمات الفرد الشخصية

والتي تم قياسها بواسطة اسـتبانه      ) ، الناقد، التخيلي، التسلطي، الخرافي    التفكير العلمي (للتفكير  

  .  أعدت خصيصا ألنماط التفكير الخمسة

  

المنهج الذي يتم بمقتضاه تفسير أية ظاهرة بالكشف عن األسباب التـي أدت               : يالتفكير العلم 

للظاهرة على أن يـتم     إلى حدوثها على هذا النحو، وال يأتي هذا إال بدراسة تجريبية تاريخية             

ويغلب عليه المالحظـة واالسـتقراء       الكشف عما هو أساسي وجوهري، ويقوم بدور السبب،       

  ).1996سمعان، (حث عن أدلة تؤيد وتنفي وجهة النظر واالستنتاج والب
  

وهو التفكير الذي يفسر الحوادث تفـسيرات ال تـرتبط بحقـائق واقعيـة                :التفكير الخرافي 

إلى أسباب فوق طبيعية، وعلى أساس غير عقالني غامض يعتمد علـى            ملموسة، بل يعزوها    

  ).1996سمعان، (الخرافات، وهي صالت خيالية بين األحداث غير قابلة للتبرير العقلي 
  

هو التفكير المغلق الذي يتميز به الفرد من خالل التمسك باألحكام المتطرفة            : التفكير التسلطي 

رتها والميل إلى القبول المطلق، أو الرفض المطلق، مـع          التي تتصف بالثبات والجمود ومساي    

  ).1975عبد المجيد، (مقاومة التغيير وعدم احتمال الغموض والضغوط النفسية  
  

ذلك النشاط الذي يقوم به الفرد نتيجة إلحدى القدرات العقلية التي تقوم بعملية             : التفكير التخيلي 

عن طريق الحواس، ثم التأليف بين هذه الصور        تجميع الصور العقلية التي تم الحصول عليها        

وإعادة تشكيلها بطريقة مبتكرة بما يساعدنا في الحصول على شكل جديد لها يختلف عن الواقع               

)Finke & Slyaton, 1988.(  
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وهو عملية تقوم على تقصي الدقـة فـي مالحظـة الوقـائع التـي تتـصل                  :التفكير الناقد 

، التقيد بإطار العالقة الصحيحة الذي ينتمي إليه هذا الواقع        بالموضوعات ومناقشتها وتقويمها و   

واستخالص النتائج بطريقة منطقية وسليمة ومراعاة الموضوعية في العملية كلها، وبعدها عن            

  ).1993عثمان، (العوامل الذاتية كالتأثر بالنواحي العاطفية أو األفكار واآلراء التقليدية 

  

ويقاس بـالمجموع التراكمـي الـذي       الكليات  في جميع    أداء الطلبة  مستوى هو: التحصيل

  : وقسم إلى المستويات التالية)2008/2007(خالل العام الدراسي حصل عليه الطالب 

  ).فأقل% 69(ستوى المنخفض الم -

  ).فأكثر% 70(المستوى المرتفع  -
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  :الفصل الثاني
________________________________________________________  

  الخلفية النظرية والدراسات السابقة
  

تحـصيلهم   بهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أنماط تفكير طلبة جامعة القدس وعالقتهـا              

األكاديمي، وهذا الفصل يتناول الخلفية النظرية التي تتعلق بأنماط التفكير التي تطرقت لها هذه              

  .  موضوع الدراسةالدراسة، والدراسات السابقة المرتبطة ب

  

  :الخلفية النظرية المتعلقة بالتفكير العلمي  1.2
  

، هو تفكير موجود لدى الكـل ولكـن         )يعني أنه تفكير يختص بالعلماء فقط      ال(التفكير العلمي   

خر، وذلك وفقاً للظروف والمواقف     استغالل هذا التفكير تختلف من شخص أل      ستخدام و  ا طريقة

مـن   هتمام كبير من قبـل الكثيـر    ا د، من هذا المنطلق كان هناك     والخبرات التي يمر بها الفر    

  :  الكثير من التعريفات للتفكير العلمي منها هناكالباحثين والعلماء في التفكير العلمي حيث كان

  

  :تعريفات التفكير العلمي1.1.2  
  

سـباب  التفكير العلمي بأنه التفكير الذي يمارس عند محاولة بيـان األ          ) 1990(يعرف قطامي   

كمن وراء األشياء، ومحاولة معرفة نتائج األعمال، وإنه أكثر من مجرد تحديـد              ت والعلل التي 

  .    يعني الحصول على أدلة تؤيد أو تثبت وجهة النظر أو تنفيهابل األسباب أو النتائج، 

  

 على أنه نوع من التفكير المنظم، الذي يمكن أن يستخدم في الحياة           ) 1978( زكريا   هكما يعرف 

اليومية، أو من خالل األنشطة التي نمارسها في أعمالنا أو في عالقتنا مع العالم المحيط بنـا،                 

وبناء على ذلك يشترط على التفكير العلمي أن يكون منظماً، وأن يبنى على مجموعـة مـن                 

  . المبادئ التي نطبقها دون أن نشعر بها

  

ى األسلوب العلمي أو وجهات النظر      أن هذا النمط من التفكير يعتمد عل      ) 2003(ويرى سعادة   

  .واإليجابية والتجريبية،  والطبيعية والتربوية،ة،قعيالعلمية مثل الو
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 المنهج الذي يتم بمقتضاه تفسير أية ظاهرة         هو إلى أن التفكير العلمي   ) 1996(شير سمعان   تو

 بدراسـة   بالكشف عن األسباب التي أدت إلى حدوثها على هذا النحو، ولكن هذا ال يـأتي إال               

تجريبية تاريخية للظاهرة على أن يتم الكشف عما هو أساسي وجوهري ويقوم بدور الـسبب،               

  .وعملية التفكير العلمي يغلب عليها المالحظة واالستقراء واالستنتاج

  

والتفكير العلمي عبارة عن عملية عقلية الغرض منها حل مشكلة ما عن طريق وضع خطـة                

ن الفروض المقترحة، واختبار الفروض وتفـسيرها بقـصد         لدراستها، على أساس مجموعة م    

تحديد المشكلة، اختبار صحة الفـروض،      : الوصول إلى نتيجة نهائية باستخدام المهارات اآلتية      

  ). 1989صالح، ( التفسير 

  

أن التفكير العلمي مدى واسع من الممارسات والعمليـات العقليـة           ) (2006ويؤكد أبو حمدان    

التي يقوم بها الفرد بشكل منطقي ومنظم ومترابط، ويعكس مـن خاللهـا             والحركية والنفسية   

وجود قدرات لديه في المجاالت الثالثة المذكورة، بحيث تمكنه تلك القـدرات مـن اكتـشاف                

  .  المعرفة العلمية وتبريرها

  

  :أهمية التفكير العلمي2.1.2  
  

الل تطوير مشاريع مختلفة لتدريس      بالتفكير العلمي في الواليات المتحدة من خ       قد بدأ االهتمام  

 Physical(و) Biological Science Curriculum Study) (BSCS (العلـوم مثـل   

Science Curriculum Study) (PSSC(   وامتد هذا االهتمام بعد ذلك إلـى جميـع دول ،

العالم، وقد ركزت هذه المناهج على مجموعة من األسس منها أن التفكير العلمي يتشكل مـن                

موعة من القدرات والعمليات العقلية، وأن هذه القدرات يمكن تنميتها عند المتعلمـين مـن               مج

خالل إتاحة الفرصة لهم لممارستها، كما أن التفكير العلمي كان موضع اهتمام فـي تـدريس                

العلوم، ويشمل جميع القدرات والعمليات العقلية والمنطقية التي تلزم لبناء نظرية علمية والتنبؤ             

   ).1973الشيخ، (  واختبارها منها

  

 االهتمام بالتفكير العلمي مع االهتمام الذي تجلى في مناهج العلوم المطورة بعد مـؤتمر       ويلتقي

التطوير التربوي، فقد ركزت مناهج العلوم في مرحلة التعليم األساسي على أهميـة إكـساب               

 من خالل ممارسة عمليـات      الطلبة المهارات العقلية ومهارات التفكير العلمي بصورة وظيفية       
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 التربيـة   وزارة(المالحظة، والتصنيف، واالستقراء، واستخدام العالقات المكانيـة والزمانيـة          

  ).1991والتعليم، 

  

إلى أن التفكير العلمي يتميز عن غيره من أنماط التفكير األخرى، إذ            ) 1984(عيسوي  ويشير  

ن يستخدموا عيونهم وآذانهم وسائر حواسهم      أنه يقوم على الواقع والمشاهدة ويدعو الناس إلى أ        

في الوصول إلى الحقيقة، ويقيموا نتائجهم وأحكامهم على أساس واقعي بدالً من إقامته علـى               

أساس أراء بعض الثقات القدماء، ومن خالل ذلك يمكن أن نحدد أهم العناصر التي يتصف بها                

  :المفكر العلمي بطريقة التفكير العلمي وهي

  

 .مسببات الحقيقية للظواهر التي تحدثيبحث عن ال -
  

شغوف بدراسة ما يقع تحت بصره، حيث يميل إلى دراسة الظواهر التي شاهدها ويبحـث               -

 .عن عللها وأسبابها، وال يقتنع بالتفسيرات الغامضة ألسئلته
 

 .واسع األفق ال يتعصب لرأيه ويصغي إلى آراء اآلخرين ولو كان ذلك مخالفاً لرأيه -
 

حكم على قيمة طرق البحث والخطط وعلى البيانات التي يحصل عليها، حيث            يستطيع أن ي   -

يستخدم خطة مرسومة مرئية في حل مشكالته، ويحاول أن يـستخدم مختلـف الطـرق               

والوسائل التي تبين أنها ذات قيمة في الحصول على األدلة، ويستطيع أن يقرر إذا كانـت                

 .باستخالص النتائجاألدلة التي جمعت صحيحة بالقدر الذي يسمح له 
 

يبني آرائه وأحكامه على أساس أدلة كافية، ال يقبل غير الحقائق المدعمة بأدلة، وال يتعجل                -

 .في إصدار األحكام

  

عملية ذهنية تعتمد على العلم ونتائجه وعلى العقل والبرهان، ويهدف إلى           فالتفكير العلمي        

كالت وتفسيرها ومعرفة أسبابها، وذلك عـن       فهم الظواهر وتفسيرها والتنبؤ بها وإلى حل المش       

طريق تحليلها ويقوم التفكير العلمي على المالحظة واالستقراء واالستنتاج ويستطيع الكـشف            

عبـد  (عن القوانين التي تتحكم في الظواهر المختلفة والذي يؤدي إلى والدة معارف جديـدة               

  ).2007العزيز، 
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  :ير العلميالدراسات السابقة المتعلقة بالتفك2.2  
  

  : هناك العديد من الدراسات التي اهتمت بموضوع التفكير العلمي ومن هذه الدراسات

  

حول تحديد مستوى التفكير العلمي وأنماط الـتعلم        ) 2008حمدان،  (قامت بها   وفي دراسة   

لدى طلبة الصف التاسع األساسي في مديرية تربية الخليـل ولتحقيـق هـدف الدراسـة                

داتين، األولى اختبار التفكير العلمي، والثانيـة مقيـاس نمـط الـتعلم،             استخدمت الباحثة أ  

طالبة، وكانت نتائج الدراسة أن امتالك الطلبـة        ) 288(طالباً و ) 219(وتكونت العينة من    

لمستوى التفكير العلمي كان متوسطا، والى وجود فروق في متوسطات التفكيـر العلمـي              

 في متوسطات مستوى التفكير العلمي تعزى       تعزى للجنس ولصالح اإلناث، ووجود فروق     

لمستوى التحصيل في العلوم ولصالح المستوى المرتفع، ووجود فروق في أنمـاط الـتعلم              

تعزى لمستوى التحصيل في العلوم، ولصالح المستوى المنخفض فـي الـنمط التخيلـي،              

ـ              نمط ولصالح المستوى المتوسط في النمط التنفيذي، ولصالح المستوى المرتفـع فـي ال

المنطقي والعملي، والى وجود فروق في متوسطات مستوى التفكير العلمي لـدى الطلبـة              

) النمط المنطقي، الـنمط العملـي     (تعزى لنمط التعلم الذي يستخدمونه بين النمط التخيلي و        

ولصالح النمط  ) النمط المنطقي والنمط التخيلي   (ولصالح النمطين المنطقي والعملي، وبين      

على نتائج الدراسة فقد أوصت الباحثة مجموعة مـن التوصـيات أهمهـا             التخيلي، وبناء   

أوصت التربويين بالعمل على مراعاة أنماط التعلم الموجـودة عنـد الطلبـة، وتوظيـف               

مهارات التفكير العلمي في جميع فروع العلوم والمجاالت األخرى، وتدريب المعلمين على            

  .  استخدامها

  

والتي هدفت إلى استقصاء أثر تدريس مختبر الفيزياء وفق         ) 2007(وفي دراسة أجراها قباجة     

المنحى البنائي في فهم طلبة السنة الجامعية األولى للمفاهيم الفيزيائية وقدرتهم علـى التفكيـر               

العلمي ومعتقداتهم المعرفية حول العلم ولتحقيق هدف الدراسة، أعدت المادة التعليمية لثمانيـة             

أربعة موضوعات أعدت لتتناسب مـع      ) 211(لفيزياء العملية   موضوعات متتالية من مساق ا    

وأربعة موضوعات أخرى أعدت لتتناسـب مـع اسـتراتيجية دورة           ،  )V(الشكل  ة  تيجياسترا

التعلم، كما صمم اختبار لقياس فهم المفاهيم الفيزيائية، وأخر لقياس قدرة الطلبة على التفكيـر               

نهاية لقياس معتقدات الطلبة المعرفية حول العلـم،        العلمي، واستبانه تتكون من أسئلة مفتوحة ال      

من طلبة السنة األولى الجامعية فـي كليـة العلـوم           تكونت   هطبقت الدراسة على عينة قصدي    



 18

طالبا وطالبة،  ) 48(والتكنولوجيا في جامعة القدس، وتكونت العينة من شعبتين عدد أفرادهما           

بنائي، بينما درست المجموعـة الـضابطة       وفق المنحى ال  درست المجموعة التجريبية المختبر     

المختبر ذاته بالطريقة االعتيادية، طبقت االختبارات قبل المعالجة التجريبيـة وبعـدها، وقـد              

وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة فـي         : خرجت الدراسة بجملة من النتائج أهمها     

ة، وجود فروق ذات داللة إحـصائية       ولصالح المجموعة التجريبي  الفيزيائية  فهم الطلبة للمفاهيم    

في قدرة الطلبة على التفكير العلمي ولصالح المجموعة التجريبية، وعدم وجـود فـروق ذات               

داللة إحصائية في قدرة الطلبة على التفكير العلمي تعزى للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس              

  .والتحصيل السابق في الفيزياء

  

عن استعداد أطفال ما قبل المدرسة لـتعلم  ) Unutkan, 2007(وفي دراسة قامت بها ينتكان 

مهارات التفكير العلمي، حيث هدفت هذه الدراسة إلى مقارنة استعداد أطفال مـا قبـل سـن                 

المدرسة الذين مروا بخبرات مدرسية، مع أولئك األطفال الذين لم يمروا بتلك الخبرات علـى               

والجنس والوضع االجتماعي واالقتـصادي،     أساس مهارات التفكير العلمي ذات الصلة بالسن        

ممن حضروا مرحلة ما قبـل المدرسـة        ) 180(طفل، منهم   ) 300(تكونت عينة الدراسة من     

طفالً ممن لم يحضروا مرحلة ما قبل المدرسة ولم يمـروا  ) 120(ومروا بخبرات مدرسية، و  

ت الدراسـة   بخبرات مدرسية بلغت تراوحت أعمارهم ما بين الخامسة والـسادسة، اسـتخدم           

سؤاالً وهي عن األطفال الذين مروا بـالخبرات فـي          ) 28(األولى استبانه مكونه من     : أداتين

مرحلة ما قبل المدرسة، واألطفال الذين لم يمروا بالخبرات في مرحلة ما قبل المدرسة، وعن               

رة العمر والجنس ومحددات الوضع االجتماعي واالقتصادي لهم، أما األداة الثانية كانت عبـا            

سؤاالً، حيث تمحورت   ) 74(عن جدول المدرسة، وهو جدول قامت بإعداده الباحثة مكون من           

سؤاالً متعلقة بتقييم مهارات التفكير 14 منها (حول استعداد الطلبة في مادة الرياضيات والعلوم 

وقد جرى تطبيق اإلستبانه على أسر األطفال وجمع البيانـات          ). العلمي الموجودة لدى األطفال   

الضرورية والالزمة منهم ، أما جدول المدرسة فقد قامت الباحثة بتطبيقيه على األطفال كـل               

واحد على حده، وأظهرت نتائج الدراسة أن األطفال الذين تعرضوا إلى خبرات مدرسية قبـل               

سن المدرسة كانوا األكثر مهارة في التفكير العلمي من األطفال اآلخرين، وهذا مؤشر يثبـت               

كذلك أشارت النتائج إلى أن مهارات التفكيـر        .  العلمي هو ذات صلة كبيرة بالتعليم      أن التفكير 

العلمي تختلف باختالف العمر، مثالً مهارات التفكير العلمي الموجودة عند األطفال فـي سـن               

الخامسة تختلف عنها في سن السادسة، حيث أن تحسين مهارات التفكير العلمي يأتي مع تقدم                

  .السن
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بإجراء دراسة كان الهدف منها استقصاء فاعلية تدريس العلوم بطريقة          ) 2000(سف  وقامت يو 

المشروعات على فهم طلبة الصف التاسع للمفاهيم العلمية والتفكير العلمي ومعتقداتهم المعرفية            

طالباً وطالبة، فـي    ) 182(حول العلم في منطقة جنوب عمان، حيث تكونت عينة الدراسة من            

 في الدراسة ودرست المجموعة األولى بطريقة المشروعات أي المجموعة          أربع شعب منتظمة  

التجريبية ودرست المجموعة الثانية بالطرق التقليدية وهي المجموعة الضابطة وذلـك بواقـع             

إعداد مـذكرات   (المواد التعليمية   : حصتين أسبوعياً، واستخدمت الباحثة أدوات الدراسة اآلتية      

لتدريس بالمشروعات وطريقة التعلم الصفي االعتيادي، واستخدمت       طريقة ا : دراسية لمعالجتين 

أيضاً ثالثة اختبارات وهي اختبار المفاهيم العلمية، واختبار التفكير العلمي، واختبار المعتقدات            

وأشارت النتائج إلى تنوع استراتجيات التفكير العلمي واختالفهـا عنـد           . المعرفية حول العلم  

المعالجة وخاصة فيما يتعلق بالتنسيق بين النظرية العلمية واألدلـة          الطلبة وذلك حسب طريقة     

العلمية التي هي أحد جوانب التفكير العلمي، كما أظهرت النتائج نمو قدرات التفكيـر العلمـي    

لدى طلبة المجموعة التجريبية التي درست بطريقة المشروعات وخاصة فيما يتعلق باختبـار             

ية الختبار النظرية، فقد تمسكوا باألدلة السلبية الداحضة للنظريـة          األدلة السلبية واألدلة النظر   

فكثـرة  . ونظروا إلى األدلة االحتمالية كأدلة داحضة للنظرية أكثر من الطريقـة االعتياديـة            

المصادر التي يحصلون منها على المعرفة، وتبادل األفكار بين أفراد المجموعات باسـتمرار             

مهم على النظرية التي استخدمت األدلة االحتمالية وذلك للحكم         ألدلة متنوعة جعلهم يؤجلون حك    

  .عليها من خالل النتائج التي تم الحصول عليها

  

التغير الجـوهري والتغيـر   : بعنوان تطور التفسير) Metz, 1991(وفي دراسة قام بها متز 

 السببية عند   وقد بحثت الدراسة في تطور المعرفة     . التدريجي في المعرفة الفيزيائية عند الطفل     

األطفال من خالل تحليل التغيرات في شكل ومحتوى التفسيرات التي يقدمها األطفال بين عمر              

سنوات، وقد هدفت الدراسة إلى اختبار التوازن في التغير الجـوهري مقابـل التغيـر               ) 9-3(

 التدريجي، واألشكال التي تأخذها هذه التغيرات عندما يحاول الطلبة فهـم عمـل المـسننات،              

واستخدم الباحث المقابلـة     ،سنوات) 3-9(طفال تراوحت أعمارهم بين     ) 32(ضمت الدراسة   

في العمـر، ذلـك أن         مع التقدم  يالسبب الفردية، وقد أظهرت النتائج وجود تطور في التفسير       

  الطلبة األكبر سنا قدموا تفسيرات ميكانيكية حيث وصف الطلبة حركة المسننات بداللة دفع

ها البعض، في حين قدم الطلبة األطفال األصغر سنا تفسيرات وظيفيـة حيـث              المسننات بعض 

  . ركز الطلبة هنا على الجسم الذي تمثل وظيفته تفسيرا للحدث
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بحثـا فيهـا   ) Eckstein and Shemsh, 1989(في دراسة أجراها كل من اكستين وشيمش 

هدفت هذه الدراسة إلى تتبـع      الجنس والتفكير العلمي، وقد     : تطور أفكار األطفال حول الحركة    

ومقارنـة هـذه    . سـنة ) 9-16(تطور بعض األفكار عند الطلبة الذين تراوحت أعمارهم بين          

طالبا من الصف الرابـع حتـى       ) 270(األفكار مع طلبة السنة األولى الجامعية وشملت العينة         

انيكا، وقد أظهرت    في السنة الجامعية األولى ممن تلقوا دروسا في الميك         طالباً) 44(العاشر، و   

نتائج الدراسة أن الطلبة أعطوا تحليال منطقيا للسؤال المطروح عليهم، لكنه غيـر صـحيح،               

وبعضهم أعطى إجابة صحيحة بطريقة حدسية حيث لم يقدم تفسيرا صحيحا لها، كما أظهرت              

نتائج الدراسة أن االستجابات المنطقية عند طلبة الجامعة لم تختلف بـشكل دال عـن نـسبة                 

الستجابات المنطقية عند طلبة المدارس، وقد فسر الباحثان ذلك بأن األطفـال وصـلوا إلـى                ا

النضج فيما يتعلق بأفكارهم عن الحركة عند الصف الرابع، وأن أفكارهم لـم تتغيـر بـدون                 

  . تدريس منظم وربما ال تتغير حتى بعد التدريس المنظم لما يخص الحركة

  

حاول بناء نموذج لتطوير قدرات االسـتدالل  ) Stuessy, 1988(وفي دراسة قام بها ستوسي 

العلمي لدى الطلبة المراهقين، وقد تكونت عينة الدراسة من طلبة الصفوف السابع حتى الثاني              

طالبا ) 89(طالب من الصفوف المتوسطة، و      ) 101(عشر في الواليات األمريكية، وكان منهم       

) 13(تيار االستدالل العلمي الذي يتكون مـن        من الصفوف الثانوية، واستخدم في الدراسة اخ      

للعمليات المجردة، وفقرتين تم تصميمها الختبـار       ) Lawson(فقرة من فقرات اختبار لوسون      

القدرة على استخدام المنطق الفرضي في حل المشكالت، وقد أظهرت نتـائج الدراسـة نمـو                

ذا النموذج هو المتنبئ األقـوى      قدرات االستدالل العلمي مع تقدم العمر حيث أن العمر وفقا له          

لالستدالل العلمي، كذلك أظهرت نتائج الدراسة أن قدرات االستدالل العلمـي تـزداد بزيـادة               

  .الخبرة والتواصل االجتماعي ونسبة الذكاء

  

هدفت إلى الكشف عن نمو مهارات التفكير العلمي عند طلبة          ) 1985(وأجرى عياصرة دراسة    

وتكونت عينـة   ، رس التابعة لمديرية التربية والتعليم في لواء جرش       المرحلة الثانوية في المدا   

طالباً وطالبة من طلبة الثالث اإلعدادي وطلبة المرحلـة الثانويـة فـي             ) 1313( الدراسة من 

المدارس الحكومية في اللواء، واستخدم الباحث اختبار فهم عمليات العلم الذي عدلـه فتحـي               

الدراسة وجود فروق ذات داللة بين متوسطات عالمات        وقد أظهرت نتائج    ، )1978(ملكاوي  

الطلبة في الصفوف األربعة تعزى إلى مستوى التعليم، ووجود فروق ذات داللـة إحـصائية               

تعزى إلى التفاعل بين مستوى التعليم والجنس، وأيضاً عن وجود فروق ذات داللة تعزى إلى               
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لعلمي، وأكدت هذه الدراسـة عالقـة       ولصالح طلبة الفرع ا   ) علمي، أو أدبي  (الفرع الدراسي   

  .المستوى والفرع الدراسي مع نمط التفكير العلمي

  

وفي محاولة للتعرف على القدرات الفرعية التي تتكون منها القدرة على االسـتدالل العلمـي،               

دراسـة  ) 1985(والتعرف أيضا على عالقة هذه القدرة ببعض المتغيرات، أجـرى الياسـين         

ر لالستدالل العلمي واستخراج دالالت صدقه وثباته عند الطلبـة الـذين            هدفت إلى بناء اختبا   

فـرد مـن طلبـة      ) 400(أنهوا مرحلة التعليم الثانوي في األردن، وتكونت عينة الدراسة من           

كليات المجتمع في محافظة إربد وطلبة جامعة اليرموك، وقد حدد الباحث األبعـاد الرئيـسية               

لعلمي بالوصف والتصنيف وبناء النظريات وضبط المتغيرات       المكونة للقدرة على االستدالل ا    

والتفسير والتنبؤ، من بين عدد كبير من األبعاد في ضوء معياري األهمية والقابلية للقياس، ثم               

قام الباحث ببناء اختبار لالستدالل العلمي قاس األبعاد الستة السابقة، وأظهرت نتائج الدراسـة              

لمي ارتبطت ارتباطا ذا داللة بمعدالت الطلبة في امتحان الثانوية          أن القدرة على االستدالل الع    

العامة وبالمعدالت التراكمية في الجامعة للفروع العلمية، وأظهرت النتائج أنه ال يوجـد أثـر               

أما المستوى األكاديمي للطلبة فقد كان له أثـر         ، للجنس في قدرة الطلبة على االستدالل العلمي      

  .بة على االستدالل العلميذا داللة في قدرة الطل

  

وفي دراسة للكشف عن أثر أسلوب االكتشاف باعتباره من مكونات التفكيـر العلمـي، فـي                

شـعبة  ) 16(دراسة على عينـة مـن       ) 1982(تحصيل الطلبة للطرق العلمية، أجرى غباين       

ـ          ) 288( و   طالباً) 340(ضمت   ن طالبة من مدارس وكالة الغوث في منطقة البلقاء التعليمية م

تجريبيـة وضـابطة،    : مستوى الصف األول إعدادي، وقد تم توزيع الطلبة إلى مجمـوعتين          

واستخدم لقياس تحصيل الطلبة اختبار طوره الباحث، أظهرت نتـائج الدراسـة أن أسـلوب               

  .طرق العلمية من األسلوب التقليدياالكتشاف أكثر فاعلية في تحصيل الطلبة لل

  

ستوى فهم الطلبة للطرق العلمية وبين عدد مـن المتغيـرات           وفي دراسة لتحديد العالقة بين م     

أجـرى  . الجنس، والتحصيل الدراسي، ومدى المشاركة في النشاط العلمي في المدرسـة          : هي

دراسة على الطلبة الذين تقدموا المتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للفرع           ) 1978(ملكاوي  

، أظهرت النتائج وجود    1977/1978 األول لعام    العلمي في األردن في نهاية الفصل الدراسي      

تدن في مستوى فهم الطلبة للطرق العلمية، وأظهرت وجود فروق ذات داللة إحـصائية بـين                

 اختبـار  POST (Processes of Science Test(متوسطات عالمات الطلبة على اختبـار  

وأظهرت فروقا  . يل الدراسي  البيئة األردنية تعزى إلى التحص     ئمعمليات التعلم، بعد تعديله ليال    
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ذه الفروق بالنسبة، لمتغيـر     مماثلة تعزى إلى ممارسة النشاط العلمي، في حين لم تظهر مثل ه           

  .الجنس

  

  :الخلفية النظرية المتعلقة بالتفكير الناقد3.2 
  

تعد القدرة على التفكير الناقد مطلباً مهماً لفئات المجتمع جميعها، فالفرد الذي يمتلك مثل هـذه                

تخاذ قرارات مناسبة فـي حياتـه،        ا لمهارات يكون مستقالً في تفكيره، مراقباً له وقادراً على        ا

  ).1998الحموري والوهر، (وداعماً للألنظمة االجتماعية واالقتصادية والسياسية في بلده 

  

  :تعريفات التفكير الناقد3.2.1   
  

  .الباحثينهناك تعريفات مختلفة للتفكير الناقد حسب رأي عدد كبير من 

أن التفكير الناقد هو تفكير تأملي منطقي يعتمـد علـى وضـع    ) Ennis, 1989( يرى إينيس

  .الفرضيات وصياغة األسئلة وتجريبها

  

التفكير الناقد أنه نشاط عقلي مركب، وإنه محكوم بقواعـد المنطـق         ) 1999( ويعرف جروان 

يته التحقق مـن الـشيء وأيـضا        واالستدالل، حيث يقود ذلك إلى نتائج يمكن التنبؤ بها، وغا         

تقييمه، وذلك يكون باالستناد إلى معايير أو محكات مقبولة، حيث يتألف التفكيـر الناقـد مـن       

مجموعة مهارات يمكن أن تستخدم بصورة منفردة أو مجتمعة وتصنف إلى ثالث فئات وهـي       

  .)التقييمواالستنباط، واالستقراء،  (مهارات

  

فكير الناقد بأنه مهارات عقلية تهتم بتطوير محكات ومعايير الت) Beyer, 1995(ويصف باير 

وتطبيق هذه المحكات ونقد المواقف والمعلومات والخبرات في ضوء هذه المحكات، والقـدرة             

كما انه يـشمل ميـوالً      .على الجدل وفحص العالقات المنطقية للتوصل إلى استنتاجات صائبة        

  .رفة والتفتح العقلي وفهم وجهات نظر اآلخرينوأبعاداً وجدانية من أهمها الرغبة في المع

  

أن التفكيـر الناقـد مركـب مـن     ) Watson & Glaser, 1991( ويرى واطسون وجالسر

االتجاهات والمعرفة والمهارات، وهذا المركب يتضمن اتجاهات التـساؤل، مثـل اإلحـساس             

ة االسـتنتاجات   بوجود مشكلة وقبول الحجة كدليل يدعم ما يجري تأكيد صحته، ومعرفة طبيع           
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والتجريدات والتعميمات السليمة التي تزن األدلة المختلفة بشكل دقيق ومنطقي، والمهارة فـي             

  .ستخدام وتطبيق االتجاهات والمعرفةا

  

  :أهمية التفكير الناقد3.2.2 

  

أهمية بالغة في إعداد وتنشئة المواطن الصالح الـذي يـشارك فـي اختيـار           إن للتفكير الناقد    

، ويبين دور التفكير الناقـد فـي تـوفير الحمايـة             ويدلي بصوته بعد تفكير وتأنِ     المسؤولين،

للمستهلك، ويؤكد أيضاً على الحاجة إلى التفكير الناقد في الحياة المهنيـة والشخـصية لكـل                

األفراد، ويرى أنه من الضروري أن يتعلم مهارات التفكير الناقد حتى يستطيع قـادرا علـى                

 بة، وأيضا حل المشكالت المستعصية في حياته ليستطيع أن يحمي ذاتـه           إتخاذ القرارات الصائ  

  .)Paul, 1995(باول 

  

أهمية تعليم الفرد التفكير الناقد، حيث القدرة علـى  ) Nickerson, 1985(ويوضح نيكرسون 

التفكير الجيد تساعد األفراد على التكيف بدرجة أكبر من نظرائهم الذين يمتلكون قدراً أقل من               

لقدرة، وإن القدرة على االختيار الجيد تتضمن القدرة على قياس البدائل وتقويمها تقويمـاً              هذه ا 

  .صحيحاً، وهو جوهر التفكير الناقد

  

  :مهارات التفكير الناقد 3.2.3    
   

وفيما يلي تفصيل لهـذه     . لقد كان هناك محاوالت عديدة لتحديد مهارات التفكير الناقد المعرفية         

 رات التفكير الناقد المعرفية التي حددها التربويون كمـا أوردهـا فاسـيون            المهارات، من مها  

)Facione, 1996:(  
 

وهو القدرة على فهم المواقف والتجارب واألحداث والمعـايير         ) Interpretation( التفسير1. 

  .والتعبير عن هذه األوضاع، وتشمل هذه المهارة أيضا القدرة على التصنيف
 
أي تحديد العالقات في الجمل واألسئلة والمفاهيم واألحـداث التـي           ): Analysis( التحليل 2.

تهدف إلى التعبير عن مواقف أو آراء أو خبرات أو أسباب والتحليل يـشمل أيـضا تفحـص                  

 .األفكار والجدل
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هو فحص صدق العبارات والمواقف ومصداقية األفراد ودقـة  :  (Assesment)التقييم3. 

 .من أجل الحكم على نوعيتهااألحكام والمعتقدات وذلك 

  

ويقصد به تحديد العناصر الالزمة للتوصل إلى اسـتنتاجات  ):  (Inferenceاالستدالل. 4

منطقية ومعقولة لصياغة الفرضيات، كذلك اعتبار المعلومـات ذات العالقـة السـتنتاج             

 .النتائج
 
مـن خـالل    ويقصد بهذه المهارة القدرة على تبرير الجدل        ): Explanation( الشرح. 5

 .توضيح األدلة والمفاهيم والمعايير التي اعتمدت النتائج عليها
 
 معرفيـة رة أحيانا المهـارة الفـوق   وتسمى هذه المها) Self regulation( تنظيم الذات. 6

)Metacognitive Skill :(   وهي أعقد مهارة من مهارات التفكير الناقد وأعالها فـي الـسلم

لفرد لتفكيره وللنشاط المعرفي الذي يؤديه والتأمل فـي النتـائج           مراقبة ا : اإلنساني ويقصد بها  

ويكون ذلك من خالل تطبيق مهارات التقييم والتحليل والتأكـد          ،  والمعتقدات التي يتوصل إليها   

  .والبحث عن األدلة أثناء النشاط الفكري

  

  :سمات المفكر الناقد  3.2.4
   

، يحاول السؤال عن كل شيء ال يعرفه        يعرف الال يجادل فيما    ، و متفتح الذهن لألفكار الجديدة   

، يحاول أن يكتشف البـدائل    ، و دائم التأمل والمالحظة  ،  يفصل بين التفكير العاطفي والمنطقي    و

يحدد متى يحتاج إلى معلومات إضافية لموضوع       ، و يتجنب الخطأ في تحليل الموقف أو الخبرة      

يتوخى الدقة  ، و تيجة التي تكون غير ذلك    يعرف الفرق بين النتيجة التي قد تكون حقيقة والن        ،  ما

قادر على  ،  يستخدم المنطق في النقاش   ، و محب لالستطالع ،  في تعبيراته اللفظية وغير اللفظيه    

  ).2007عبد العزيز،  (االستدالل المنطقي

  

  :الدراسات السابقة المتعلقة بالتفكير الناقد 3.3  

  
إلى استقصاء أثر اسـتخدام األسـلوب       والتي هدفت   ) 2001(زق  اعبد الر وفي دراسة أجراها    

البنائي في مختبر العلوم الحياتية في تحصيل الطلبة وتنمية التفكير الناقد لديهم، ولتحقيق هدف              

 بـصورته   )اختبار كاليفورنيا لقياس مستوى مهارات التفكير الناقـد       (الدراسة استخدم الباحث    
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هارات التفكير الناقد لـدى الطلبـة       وقام الباحث بقياس مستوى م    ) 1999(الفلسطينية للعطاري   

قبل البدء بالمعالجة التجريبية كما اعتمد الباحث عالمة الطلبة في الثانوية العامـة فـي مـادة                 

العلوم الحياتية كمقياس للتحصيل القبلي، ثم قارن الباحث بين متوسطات أداء المجموعتين في             

ة العامة للتأكد من تكـافؤ المجمـوعتين،        اختبار التفكير الناقد، وكذلك عالمة الطلبة في الثانوي       

وبعد االنتهاء من المعالجة التجريبية قام الباحث بتطبيق اختبار التفكير الناقد وتطبيق اختبـار              

تحصيلي صممه الباحث، طبقت الدراسة على عينة من طلبة السنة األولى في كليـة العلـوم                

 وطالبة، وقسمت العينـة عـشوائياً   طالباً) 61(بلغ عددهم ) 2000/2001(جامعة القدس للعام    

) طالبا11ً طالبة و  20(إلى مجموعتين األولى تجريبية ودرست باألسلوب البنائي، وتكونت من          

.   ودرست المختبر باألسلوب التقليـدي ) طالب10  طالبة و 20(والثانية ضابطة وتكونت من 

دريس باألسلوب البنائي   حيث أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة في تحصيل الطلبة قبل الت           

وبعده، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطلبة قبل التـدريس باألسـلوب               

التقليدي وبعده، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في أداء الطلبة في اختبار التفكير الناقد قبل               

أداء الطلبة فـي    التدريس باألسلوب البنائي وبعده، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في            

اختبار مهارات التفكير الناقد قبل التدريس باألسلوب التقليدي وبعده، ووجود فروق ذات داللة             

إحصائية في تحصيل الطلبة تعزى إلى الجنس وكانت الفروق لصالح الطالبات، ووجود فروق             

انـت  وك) بنائي، تقليـدي  (ذات داللة إحصائية في تحصيل الطلبة تعزى إلى أسلوب التدريس           

 وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطلبـة          مالفروق لصالح األسلوب البنائي، وعد    

تعزى إلى تفاعل الجنس وأسلوب التدريس، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في أداء الطلبة              

في اختبار مهارات التفكير الناقد تعزى ألسلوب التدريس وذلك لصالح التـدريس باألسـلوب              

التقيـيم، واالسـتدالل،    ( وجود أثر دال إحصائياً ألسلوب التدريس في األبعـاد           البنائي وعدم 

، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى مهارات التفكير الناقد وال أي              )واالستقراء

من أبعاده الخمسة تعزى إلى الجنس، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أداء الطلبـة                

  .ناقد وال على أي أبعاده تعزى لتفاعل الجنس وأسلوب التدريسفي مهارات التفكير ال

  

بهدف التعرف إلى مـستوى التفكيـر الناقـد لـدى طلبـة          ) 2001(وفي دراسة قام بها سالم      

الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية وعالقته ببعض المتغيرات، ولتحقيق هدف الدراسـة،            

مهارات التفكير الناقد بصورته الفلسطينية ويتكون من       استخدم الباحث اختبار كاليفورنيا لقياس      

قسمين، استمارة البيانات الشخصية واختبار كاليفورنيا لقياس التفكير الناقد، وقد تكونت عينـة             

القـدس،  (طالباً وطالبة من طلبة الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية          ) 499(الدراسة من   

ار كاليفورنيا لقياس التفكير الناقد، وقد توصلت الدراسـة         وطبق عليهم اختب  ) بير زيت، النجاح  
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إلى النتائج التالية، وجود اختالف لدى أفراد العينة في مستوى مهارات التفكير الناقـد حيـث                

توزعوا على ثالثة مستويات وهي مرتفع، متوسط، ومنخفض، وعدم وجود فروق ذات داللـة              

  ير الناقد، ووجود فروق ذات داللة إحصائيةإحصائية بين الذكور واإلناث في مستوى التفك

لدى أفراد العينة في مستوى التفكير الناقد تعزى إلى متغير العمر، وذلك لصالح الطلبـة ذوي                

عام، ووجود فروق ذات داللة إحصائية لدى أفراد العينـة فـي            ) 37(الفئة العمرية أكثر من     

لك لصالح الطلبة الذين يسكنون منطقة      مستوى التفكير الناقد تعزى إلى متغير منطقة السكن وذ        

الشمال، وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التفكير تعزى إلى متغير الجامعة وذلـك               

لصالح طلبة جامعة بير زيت، وجود فروق ذات داللة إحصائية في مـستوى التفكيـر الناقـد                 

سـاعة  ) 30-25(ي  تعزى إلى متغير المستوى الدراسي لصالح الطلبة ذوي المستوى الدراس         

معتمدة، وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التفكير الناقد تعزى إلى متغير المعـدل               

فأكثر، وعدم وجود فروق ذات داللـة إحـصائية فـي           ) 85(التراكمي، ولصالح ذوي المعدل     

التخصـصات العلميـة، والتخصـصات      (مستوى التفكير الناقد تعزى إلى متغير التخـصص         

وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التفكير الناقد تعزى إلى متغير الكلية،             ، و )األدبية

  .ولصالح طلبة كلية الهندسة

  

، بهدف التعرف إلى واقع التفكير الناقد، لدى عينة من          )1995( بها الكيالني    توفي دراسة قام  

ـ           مـديرا،  ) 54(ت  مديري المدارس الثانوية الملتحقين ببرنامج ماجستير اإلدارة التربويـة بلغ

وعالقة ذلك بالجنس، والخبرة اإلدارية ونوع الشهادة األولى الجامعية، أشارت نتائج الدراسـة             

إلى وجود فروق ذات داللة تعزى إلى نوع الشهادة األولى ولصالح التخصص العلمـي، فـي                

حين لم تشر النتائج إلى أية فروق جوهرية ضمن المتغيـرات األخـرى، ويالحـظ أن هـذه                  

اسة أسهمت في أنها شكلت دعما الختيار متغير التخصص األكاديمي في الدراسة الحالية،             الدر

  .ودراسة العالقة بين التخصص األكاديمي وقدرات التفكير الناقد
  

بهدف دراسة االرتقاء في المستوى الدراسي وأثـره        ) 1994(في الدراسة التي قام بها صالح       

طالب في المرحلتين الثانوية والجامعية على عينة شملت        على نمو قدرات التفكير الناقد، لدى ال      

من طالب الـشعب    ) 289(أربع شعب لكل صف، اثنتان للذكور، واثنتان لإلناث، إضافة إلى           

طالباً وطالبـة،   ) 759( العلمية في كلية التربية في جامعة المنصورة، حيث تكونت العينة من          

كير الناقد، أظهرت نتائج الدراسة فروقاً ذات       وقد استخدم الباحث اختبار واطسون وجلسير للتف      

داللة بين ذكور و إناث الصف األول الثانوي في التفكير الناقد ولصالح الذكور، كما أظهـرت                

النتائج عدم وجود فروق ذات داللة بين الجنسين في قدرات التفكير الناقد في لمرحلة الجامعية،               
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ذات داللة بين طلبة المرحلة الثانوية، و طلبـة         كما أسفر تحليل النتائج كذلك عن وجود فروق         

ويالحظ من نتائج    .المرحلة الجامعية في قدرات التفكير الناقد ولصالح طلبة المرحلة الجامعية         

 لدراسي، حيث ينمو التفكير الناقدالدراسة أنها قد أكدت العالقة بين التفكير الناقد والمستوى ا
 
 

 والجنس حيـث وجـدت       بين التفكير الناقد     تتأكد العالقة بزيادة المستوى الدراسي في حين لم       

  . الفروق بين طلبة المرحلة الثانوية، ولم توجد بين طلبة المرحلة الجامعية

  

حول أثر كـل مـن درجـة االسـتقالل المعرفـي،            ) 1993(وفي دراسة قامت بها الخطيب      

 سـنة فـي المـدارس       )11-14(والتحصيل، والجنس، على قدرة التفكير الناقد للفئة العمرية         

الحكومية لمنطقة عمان الكبرى، أظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين التفكير              

الناقد من جهة، والتحصيل والفئة العمرية واالستقالل المعرفي من جهة أخرى، وعدم وجـود              

  .أية عالقة بين التفكير الناقد والجنس

  

ألدب، وأثر دراسة كل منها على التفكير الناقد، قـام          وفي دراسة مقارنة بين مساقي الفلسفة وا      

طالبا، حيث تم تدريس المساقات لمـدة  ) 80(بدراسة شملت ) Frederick, 1993(فريدريك 

أسبوع قبل قياس مهارات التفكير الناقد للجميع، أظهرت النتائج تحسن أداء الطلبة ممـن            ) 12(

يكن األمر نفسه لمن درس مـساق األدب        درس الفلسفة في صفوف الرابع والخامس، بينما لم         

في مهارات التفكير الناقد والتفكير المنطقي، وقد فسر الباحث النتيجة، بأن مساق الفلسفة يتيح              

 للمناقشة بين الطلبة من جهة، والمدرسين من جهة أخرى مما يخفي الصراع التقليـدي               مجاالً

ذه الدراسـة أن موقـف التـدريس        حيث تؤكد ه   .بين الفريقين ويعطي حرية في التفكير أعلى      

الجامعي القائم على التفاعل الفكري بين الطلبة، والمدرسين في الجامعة يمكن أن ينمي ويطور              

  .القدرة على التفكير الناقد لدى الطلبة

  

  :الخلفية النظرية المتعلقة بالتفكير الخرافي4.2   
  

  :تعريفات التفكير الخرافي1.4.2   
  

لك التفكير الذي يفسر الحوادث تفـسيرات ال تـرتبط بحقـائق واقعيـة              التفكير الخرافي هو ذ   

ملموسة، بل يعزوها إلى أسباب فوق طبيعية وعلى أساس غير عقالني غامض فيه من الخيال               
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نصيب، ويعتمد على الخرافة، والخرافة هي عقيدة أو نسق من العقائد قائمة على أساس صـلة              

  ).1996سمعان، ( على أساس عقالني خيالية بين األحداث غير قابلة للتبرير

  

التفكير الخرافي تفكير سطحي ال يستند على حقائق علميـة، وهـو أيـضاً ينـاقض الواقـع                  

الموضوعي، ويصدر عن ذهن مغلق أصابه خلل نتيجة الجهل المطبق أو الكبر أو التعـرض               

فضل، بل نحو   ويعرف بأنه سلوك معتل يتسم بالغباء وال يعدل سلوك اإلنسان نحو األ           . لحادثة

األسوأ، فالتفكير الخرافي تفكير غير مخطط له علمياً يفتقر إلى ربط العلل بـالمعلوالت وهـو                

يضفي على األشياء معاني وهمية خيالية ال طائل من ورائها، وموضوعاتها كلها ميتافيزيقيـة              

  ).2006طافش، (تدور حول التشاؤم والتفاؤل وقراءة الكف والفنجان لتحقيق أهداف واهمة 

  

أن التفكير الخرافي هو تطبيق وهمي لترابط المعاني عـن طريـق         ) fruzer(كما أورد فريزر  

  ).1993بدوي، (المشابهة واالتصال يقوم على أمور عقالنية والخرافة 

  

إن الفكر الخرافي ظل يعايش العلم فترة طويلة، وإنه ما زال يمارس تأثيره على عقول الناس                

ترة طويلة حائرة بين العلم والخرافة؛ ألن الخط الفاصل بينهما لم           عاشت البشرية ف  . حتى اآلن 

وخالل هذه الفترة كانت األمور مختلطة ومتداخلة، وكان        . يكن في البداية واضحاً كما هو اليوم      

معظم العلماء ممن يجمعون بين عناصر الخرافة وعناصر من البحث العلمي في مركب واحد              

  ).2005إبراهيم، (نافر ال يشعرون بأنه ينطوي على أي ت

  

أن الخرافة والعلم ال يجتمعان، وأن هذه حقيقة ال تحتاج إلى البرهنة            ) 2006(ويرى أبو الخيل    

وال يلبث التفكير العلمي أن     . عليها سوى رؤية نتاج كل منهما في المجتمعات التي تعيشان فيها          

 في حقيقتهـا تعطيـل ألهـم        يغادر الساحة فور دخول الخرافة من بابها المقابل، ألن الخرافة         

  .القوانين التي يعتمد عليها العلم تفكيراً وممارسة

  

وقد استعمل مصطلح العقلية الخرافية ليدل على التفكير الخرافي وهي التي يكون للخرافة فيها              

دور بارز في تفسيرات األحداث وتعليلها وفي نقل المعلومات وهي التي تحاول تحقيق أهداف              

  ). 1982عيسوي،(بأساليب بعيدة عن العلم والعقل والمنطقالفرد والمجتمع 

  

على أن التفكير الخرافي هو ربط أفكار الفرد بروابط غير حقيقية،           ) 2007(ويؤكد عبد العزيز  

فبعض األفراد يصطنعون أحداثاً أو أسباباً ال تبدو مسببة أو تحدث صدفة بطريقة عـشوائية،               
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لى عالقة ذهنية مفهومة، أي أنه تطبيق وهمي لتـرابط          حيث يقيمون بينها عالقة سببية تفتقر إ      

المعاني عن طريق المشابهة واالتصال، حيث يقوم على أمور غيـر عقالنيـه وإنـه يفـسر                 

الحوادث بتفسيرات ال ترتبط بحقائق واقعية ملموسة بل يعزوها إلى أسـباب فـوق طبيعيـة،                

  . ر على أساس عقليوعلى أساس غير عقالني غامض يعتمد الخيال غير قابل للتبري

  

  : سمات التفكير الخرافي2.4.2   
   

  .يستند التفكير الخرافي على الفردية الذاتية دون الموضوعية1. 

  .ال يستند على تعليل علمي وال يربط السبب بالمسبب2. 

  . يتجرد من أدوات البحث العلمي التي تساعد على اكتشاف الحقيقة3.

  .ع األحداث في الزمان والمكان يتسم بالجمود ويفتقر إلى تتاب4.

  . يعتمد على التمويه والتضليل ويترتب عليه انحطاط ثقافي5.

النتائج التي يتوصل إليها فاسدة ومضلله ألنها غير قابلة للتجريب واالختبـار، ولهـذا              6. 

  ).  2006طافش، (فالتفكير الخرافي مضلل لإلنسان ويقوده إلى االنحراف وإلى التخلف 

  

  :سابقة المتعلقة بالتفكير الخرافيسات ال الدرا5.2 

  
هدفت إلـى تحديـد واقـع التفكيـر         ) 2007(وفي دراسة أجراها كل من زيدان وعساف        

في جامعة القدس، وإلى معرفة مدى تأثر       ) الماجستير(الخرافي لدى طلبة الدراسات العليا      

جتماعيـة،  التفكير الخرافي بمتغيرات الجنس، والتخصص، ومكان الـسكن، والحالـة اال          

) 135(ومستوى دخل األسرة، ومعرفة مصادر هذه األفكار، وتكونت عينة الدراسة مـن             

طالباً وطالبة من طلبة الدراسات العليا، وقد استخدم الباحثـان اسـتبانه لقيـاس التفكيـر                

الخرافي لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس، وقد بينت النتائج أن نـسبة التفكيـر              

ووجود فروق ذات   %) 53.4(ى طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس كانت         الخرافي لد 

داللة إحصائية بين الذكور واإلناث لصالح اإلناث، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية             

التخصص، مكان السكن،   (في التفكير الخرافي لدى طلبة الدراسات العليا تعزى لمتغيرات          

وكان أيضاً من النتائج التي توصلت لها الدراسة        ) سرةالحالة االجتماعية ومستوى دخل األ    

أن مصادر التفكير الخرافي لدى طلبة الدراسات العليا تعود إلى األسرة، والتفسير الخاطئ             
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للدين والثقافة العربية والتراث الشعبي، والظروف السياسية واالقتـصادية التـي يعيـشها             

  .الفلسطينيون تحت االحتالل، ووسائل اإلعالم

  

دراسة حـول الـسلوكيات   ) Bleak & Frederick, 1998(وقد أجرى بليك وفريدريك 

طالب رياضيين  ) 107(الخرافية لدى الالعبين الرياضيين، وقد تكونت عينة الدراسة من          

وقـد تراوحـت    . يتوزعون على ثالث مجموعات هي  كرة القدم، لعبة الجمباز، والسباق          

وتوصلت الدراسة إلى وجود    . يدرسون بالجامعات عاماً وجميعهم   ) 18-25(أعمارهم بين   

ممارسة الخرافات بين هؤالء الرياضيين وبدرجات متفاوتة تتراوح بين قـراءة الطـالع،             

وبينت الدراسة وجود عالقة بين ممارسة السلوكيات الخرافية من جهـة           . وعمل األحجبة 

  .وتقدير النجاح والتدين والقلق الرياضي من جهة أخرى

   

على عينة من سكان مدينة دمشق، بهدف التعرف إلـى    ) 1996( قامت بها سمعان     وفي دراسة 

العالقة بين المستويات التعليمية المختلفة والتفكير الخرافي، وكذلك التعرف على الفروق بـين             

الجنسين في نمط التفكير الخرافي ومدى انتشاره، وقد لجأت الباحثـة إلـى تحليـل التفكيـر                 

 إلى ما توفر من دراسات ومعلومات عنه لديها، وقد أظهـرت نتـائج              الخرافي، وذلك استنادا  

الدراسة أن التفكير الخرافي يتضاءل مع تقدم المستوى التعليمي لألفراد، كما أظهرت النتـائج              

أن التفكير الخرافي لدى الذكور أقل منه لدى اإلناث، كما أشارت إلى تضائل التفكير الخرافي               

  . للفردمع تقدم المستوى االقتصادي

  

 وإلى ما يعزون خبـراتهم قـام ولـيم          ،سنة) 11-12(طفال  لأل  الحظ وفي دراسة حول مفهوم   

بدراسة وذلك بالطلب إلى األطفـال سـرد قـصة    ) Williams and Amir, 1995(وأمير 

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المعتقدات الدينيـة  . يتحدثون فيها عن حظوظهم وخبرتهم الذاتية     

ي، والمعتقدات غير العقالنية أو الخرافات، جميعها ذات تأثير دال إحـصائيا            والمخزون اللغو 

وتضيف هذه الدراسة بما توصلت إليه، إلى أن النمو اللغـوي،           . على معنى الحظ لدى األطفال    

والمعتقدات غير العقالنية، تؤثر في العزو والتفكير لدى األطفال، ومن هنـا فـإن الخبـرات                

ها األطفال عبر حياتهم تؤثر في تفكيرهم ومفهوم الحـظ لـديهم، وال             التعليمية التي يتعرض ل   

  .ل ينطبق على باقي الفئاتيقتصر هذا على األطفال فحسب، ب

  

حول الفـروق فـي مـستوى االعتقـاد     ) Robinson, 1990(وفي دراسة قام بها روبنسون 

 وجد مـن نتـائج      بالخرافات بين المرضى النفسيين والمترددين على الكنيسة، وطلبة الكليات،        
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الدراسة أن المرضى النفسيين هم أعلى اعتقاد بالخرافات، وأدنى فئة هـي المتـرددين علـى                

الكنيسة، وقد فسر الباحث ذلك بقوله أن معتقدات الدين تضعف وتحد مـن المعتقـدات غيـر                 

  يةفالخبرة التعليمية الرسم. فردا) 175(العقالنية أو الخرافات، وقد تكونت عينة الدراسة من 

أو غير الرسمية، تؤثر في نمط التفكير، والتردد على الكنيسة هو من الخبرات التعليمية غيـر                

  . الرسمية قللت من التفكير الخرافي كما بينت الدراسة األخيرة

  

، في مدينة القاهرة إلى واقع المشتغلين بالسحر، حـسب          )1982(في دراسة أجرتها الساعاتي     

، وسنهم، ودراسة فئة المترددين على السحرة وفقـا لمتغيـرات           مستوياتهم التعليمية، وجنسهم  

والمستوى التعليمي، والمهنة، استخدمت الباحثة المـنهج الوصـفي بطريقـة       والعمر، الجنس،

المسح االجتماعي للمشتغلين بالسحر والمترددين عليه، وقد أظهرت النتائج أن نسبة الـسحرة             

، مما يعني اشتغال اإلناث علـى الـذكور         )50.36%(، ومن اإلناث    )49.64%(من الذكور   

بالسحر، كما أظهرت نتائج الدراسة، انخفاض نسبة السحرة بزيادة المستوى التعليمي ألفـراد             

أما فيما يتعلق بالمترددين على السحرة فقد أظهرت النتائج أن اإلناث أكثر ترددا مـن                العينة،

ت من حيث مستوى التعليم في التردد على        الذكور، وأن األميين من أفراد العينة هم أعلى الفئا        

  .  السحرة

  

كدراسة ميدانية على الشباب المصري واللبناني، بهدف       ) 1982( وفي دراسة قام بها العيسوي    

 معرفةالتعرف ما إذا كان هناك عالقة ذات داللة بين اإليمان بالخرافات والتحصيل العلمي، و             

 طبيعـة   معرفـة مان بالخرافات ومتغير الجنس، و    ما إذا كانت هناك عالقة ذات داللة بين اإلي        

العالقة بين اإليمان بالخرافات ومتغير الشخصية  االنطوائيـة واالنبـساطية، وقـد اعتمـدت            

طالباً وطالبة مـن    ) 345(الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت العينة اللبنانية من          

طالبـاً وطالبـة،     ) 2210( فقد تكونت من     المدارس الثانوية ومن الجامعة، أما العينة المصرية      

من مدارس إعدادية وثانوية ومن الجامعة، وقد أظهرت  نتائج الدراسة أن الذكور أقل إيمانـاً                

نتائج فروقا ذات داللة إحصائية في متغير التحصيل العلمي تـشير           البالخرافات، كما أظهرت    

يماناً بالخرافات، كما أشارت النتائج إلى      على أن األفراد األكثر تقدماً في مراحل التعليم، أقل إ         

، وكذلك وجود   ه وسمة العصابي  ،وجود عالقة إرتباطية إيجابية بين اإليمان بالخرافات من جهة        

عالقة إرتباطية إيجابية بين االنبساطية وانخفاض اإليمـان بالخرافـات، بمعنـى أن التفكيـر               

بساطية كسمة من سمات الشخصية كما      الخرافي، ينخفض بزيادة المستوى التعليمي وزيادة االن      

ينخفض لدى الذكور عنه لدى اإلناث، مما يؤكد العالقة بين متغيرات مثل المستوى الدراسي،              

  . والجنس مع التفكير الخرافي
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  :  الخلفية النظرية المتعلقة بالتفكير التخيلي6.2
  

لذلك التفكير ظهرت أعظم    التفكير التخيلي يلعب دورا هاما في نشأة الحضارة اإلنسانية ونتيجة           

االختراعات وكانت أروع القصائد الشعرية والفنون الجميلة والمبتكرات، كما أن كل مظهـر             

من مظاهر حياتنا القائمة كان فكرة وخياال في أذهان الناس قبل أن يصبح حقيقة واقعة والعالم                

  . شهد الكثير من االنجازات الحضارية وذلك كله بفضل التخيل

  

 وتنمية التفكير لدى الطلبة في مراحل تعليمهم        يهتم علماء النفس بدراسة التفكير التخيل     وحاليا أ 

المختلفة وذلك بسبب أهمية التفكير التخيلي في مساعدة الفرد على التكيف مع عالمة الخارجي              

  ).2006الطيب،  (هوالتنبؤ بالحلول الممكنة لكثير من المشاكل التي تقابل

  

أنهم ينتقلون من صورة    :  بعض الصفات لذوي القدرة على التخيل منها       )1980( إبراهيم   وتذكر

ومن فكرة ألخرى بسرعة، كما أن لديهم قدرة على التمثيل، وغالباً ما يميلون إلى االسـتماع                

   .ومشاهدة القصص والشخصيات الغريبة، ويميلون إلى المبالغة في الحديث

  

  : تعريفات التفكير التخيلي1.6.2
  

 ي أن مــصطلح التفكيــر التخيلــFinke&Slyaton, 1988)( وســالتين ويــشير فينكــي

Imagination                وهو عبارة عن نشاط عقلي يعمل على تجميـع الـصور العقليـة الخاصـة 

بالمدركات الحسية وإعادة تشكيلها بطريقة مبتكرة، ويمكن أن نستدل عليه من خالل مالحظـة              

 مثل اللعـب اإليهـامي أو اإلحيائيـة أو          السلوك الظاهر الذي يتخذ أشكاال مختلفة لدى الفرد       

  . المواقف الخيالية

  

أن مفهوم التفكير التخيلي نشاط عقلي يتمثل في تصور األشياء غيـر            ) 1993(ويحدد نشوان   

 إلى الخبرات الماضية التي من شأنها أن توضح الماضي، وتحسن الحاضر،            الموجودة استناداً 

  .وتطور المستقبل
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أهمية التفكير التخيلي في سلوك الفرد حيث أنه يرشـد  ) Sommer, 1990 (ويؤكد سومر

العقل ويوجهه لترجمة حاجاته إلى صور عقلية لمواقف معينة يتم من خاللها إشباع تلـك               

  .الحاجات

  

وأحيانا قد يقتصر الخيال خالل مرحلة من مراحل نشاطه على القيام بعمليات مراجعة مما              

حيان يقوم بالتركيز على الحاضر فقط أو يكـون  تؤدي إلى استعادة للماضي وفي بعض األ 

  ).Reber, 1987(توجهه بالنشاط إلى المستقبل 

  

  : الدراسات السابقة المتعلقة بالتفكير التخيلي7.2
  

هدفت إلى التعرف على مدى تأثر األنـشطة العقليـة          ) 1996(في دراسة قام بها عبد الغفار       

دى طالب التعليم األساسي ،ومدى إسهام بـرامج        التخيلية بالفروق في العمر الزمني والنوع ل      

وتكونت عينة الدراسة من    . تنمية الخيال في ارتقاء األنشطة العقلية التخيلية لدى عينة الدراسة         

، وكانت عينة الـصف الثالـث       ) سنة 13-9(طالبا وطالبة، وتتراوح أعمارهم ما بين       ) 438(

 طالبا وطالبة،) 129(لخامس االبتدائي طالبا وطالبة، وشملت عينة الصف ا) 152(االبتدائي 

طالبا وطالبة، وقد تم اختيار عينة الدراسة من مـدارس          ) 157(وعينة الصف الثاني اإلعدادي     

إدارة شربين التعليمية، واستخدم الباحث في الدراسة مقياس األنشطة العقلية التخيلية، وطبـق             

الخامس االبتدائي حيث أنهم يمثلـون      كذلك برنامج لتنمية الخيال لدى تالميذ وتلميذات الصف         

وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فـروق دالـة         ،  المجموعة الوسطى من مجموعات الدراسة    

إحصائيا بين الجنسين في األنشطة العقلية التخيلية لصالح البنين، ووجود فروق بين مجموعات             

في األنشطة العقليـة    ) عداديالثالث االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني اإل     (الصفوف الدراسية   

التخيلية لصالح الصفوف الدراسية األقل، حيث أن طالبات الصف الثالث االبتدائي أكثر نشاطا             

تخيليا، ثم يليهم طالبات الصف الخامس، ثم طالبات الصف الثاني اإلعدادي، كمـا توصـلت               

 العقلية التخيليـة لـدى      نتائج الدراسة إلى وجود تأثير لبرنامج تنمية الخيال على نمو األنشطة          

  .عينة الدراسة

  

هدفت إلى قياس مـا إذا كـان التـأثير    ) Hatakeyama, 1996(في دراسة قام بها هاتاكياما 

اإلدراكي المبكر يختلف ما بين الراشدين واألطفال ذوي التخيل العالي إذا ما وضعوا في دائرة               

ا بين التخيل والتأثيرات اإلدراكية     مثيرات لفظية أو لغوية، وكذلك التعرف على مدى العالقة م         
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طالـب  ) 59(طفل بالصف الخامس االبتدائي، و    ) 36(المبكرة، وقد تكونت عينة الدراسة من       

جامعي بجامعة ياماجاتا، وقد استخدم في هذه الدراسة اختبار من إعداد الباحث هـو اختبـار                

بارات تخيلية لريتشارد وسون    واخت )كل الكلمات مطبوعة بلغة براجاتا اليابانية     (تكميل الكلمات   

Richardson        اإلشراف، التحكم، االستخدام االعتيادي   (  لقياس ثالثة أبعاد من القدرة التخيلية (

 بند، واستفتاء التخيل المرئي لألطفال لبيتس لقياس التخيـل          12)(وهو عبارة عن استفتاء ذو      

لى وجود عالقات إرتباطيـة      وتوصلت النتائج في الدراسة إ     .لدى األطفال ) البصري  (رئي  الم

ذات داللة إحصائية بين قياسات وضوح التخيل واستخدام الخيال من جهة والتأثيرات اإلدراكية             

المبكرة من جهة أخرى، وهذا يوضح أهمية جوانب القدرة التخيلية باعتبارها المسؤولة عـن              

طية دالة بين التخيـل     توظيف النظام التمثيلي اإلدراكي، كما أظهرت النتائج وجود عالقة إرتبا         

  .النشط والتأثير اإلدراكي عند البالغين أكثر من تلك العالقة عند األطفال

  

  :الخلفية النظرية المتعلقة بالتفكير التسلطي8.2 
  

السلطة هي المصدر الذي ال يمكن أن يناقش، والذي نخضع له بناء على إيماننا بأن رأيه الحل                 

لوب مريح في حل المشكالت، ولكن هذا األسلوب يصدر         والخضوع للسلطة يعتبر أس   . النهائي

ومن هنا فإن العصور التي كانت السلطة فيهـا هـي           . عن العجز واالفتقار إلى الروح الخالقة     

ومن هنا أيـضاً    . المرجع األخير في شئون العلم والفكر كانت عصور متخلفة ليس فيها إبداع           

قلية السائدة بقوة، تمهيداً لالبتكار والتجديد      فإن عصور النهضة والتقدم كانت تحارب السلطة الع       

  ).2005إبراهيم، (

  

  : تعريفات التفكير التسلطي1.8.2
  

هذا النوع من التفكير هو تفكير مغلق يالحـظ مـن خـالل             أن  ) (1975رى عبد المجيد    ت و

ق التمسك باألحكام المتطرفة التي تتصف بالثبات والجمود ومسايرتها، والميل إلى القبول المطل           

الضغوط النفسية، وقـد أورد     و ومة التغيير وعدم احتمال الغموض    آو الرفض المطلق، مع مقا    

ظهر مع أي فترة    الذي ي  أن الجمود يتمثل في طريقة التفكير من السلوك          Rokeash)(روكيش  

بغض النظر عن مضمونها، وتتميز بنظرة سطحية للحياة، وعـدم التـسامح إزاء المعتقـدات               

  . التسامح مع أصحاب المعتقدات واألفكار المتشابهةك واقتصار ذلواألفكار المخالفة
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ومثل هذا النمط من التفكير يظهر في العالقات العسكرية بين األفراد وال يساعد الفـرد علـى              

التكيف الجيد ألنه يخلق في نفسه الخوف، والخوف يقتل فيه الثقة بـالنفس وحـب المغـامرة                 

  ).1996بحري، (حول الفرد إلى متمثل خنوع أو متمرد هدام والجرأة واإلقدام والمبادرة، فيت

  

  : الدراسات السابقة المتعلقة بالتفكير التسلطي9.2
  

دراسة تناولت مفهوم الذات وعالقته بالتصلب لدى طلبة الجامعة في          ) 1987(وأجرى عثمان   

فـي كليـة    من طلبة السنة األولى والرابعة      ) 270(التخصصات المختلفة، بلغت عينة الدراسة      

التربية في جامعة المنصورة، واستخدم مقياس روكيش للتصلب ومقياس هـاربرت وروزلـي             

وقد أشارت النتائج إلى وجـود عالقـة       . لمفهوم الذات والذي قام الباحث بإعداده للبيئة العربية       

 ارتباطيه سالبة بين مفهوم الذات والتصلب عند طلبة السنة األولى، وطلبة السنة الرابعـة، وأن  

طلبة السنة الرابعة أقل تصلباً من طلبة السنة األولى، وأن طلبة القسم العلمي واألدبـي أقـل                 

  .تصلباً من طلبة القسم الصناعي

  

من طلبة المرحلة الجامعيـة والمعاهـد       ) 740(وفي دراسة أجريت في مصر، على عينة من         

ة ذات داللة إحصائية بين     بها، أشارت نتائجها إلى وجود عالق     ) 1975(العليا، قام عبد السالم     

التصلب الفكري والتسلطية، بينما لم تظهر نتائج الدراسة أية عالقة ذات داللة إحصائية بـين               

  .التصلب الفكري وكل من الذكاء، والتحصيل، والجنس

  

في أمريكـا، بهـدف معرفـة    ) Soul and James, 1975(في دراسة قام بها سول وجيمس 

وقد أستخدم في الدراسة ثالثة مقاييس للتصلب علـى عينـة           ط  التسلالفروق بين الجنسين في     

وقد أظهـرت   . من اإلناث ) 138(ذكور و ) 112(من طلبة الجامعة مقسمين إلى      ) 250(بلغت  

لب الثالثـة   نتائج الدراسة أن اإلناث أقل تصلبا من الذكور على مقياسين من مقـاييس التـص              

  .المستخدمة في الدراسة
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  :لدراسات السابقة تعقيب على ا1.9.2 

  

 استعراض الدراسات السابقة الذكر حول أنماط التفكير المختلفـة موضـع الدراسـة              بعد

التفكير العلمي، الناقد، التخيلي، التسلطي، الخرافي، بنيت نتائج الدراسات وجـود           : الحالية

عالقة بين نمط التفكير وعدد من المتغيرات مثل متغيرات المستوى الدراسـي، ومتغيـر              

جنس، ومتغير التخصص األكاديمي، والتحصيل، إذ أن بعضها يؤكد العالقة القوية بـين             ال

المتغير ونمط التفكير، في حين ينفي البعض اآلخر وجود مثل تلـك العالقـة بـين ذات                 

المتغير وذات نمط التفكير، إال أنه مع هذا التباين فإن الدراسات تقدم مبرراً لمزيـد مـن                 

من وجود العالقة أو عدم وجودها، فكل دراسة لها محـدداتها           دراسة الموضوع والتحقق    

  .ومقاييسها المستخدمة فيها

  

ومن هذا التباين فقد قدمت الدراسات السابقة مبررات الختيار متغيرات الدراسة الحاليـة              

  .    سواء بتأكيدها للعالقة بين المتغير وأنماط التفكير المختلفة أو بنفي وجود مثل تلك العالقة

  

تفوق الذكور على اإلنـاث      ) 1994( يتعلق بمتغير الجنس فقد أوضحت دراسة صالح         يماف

فقد أظهرت النتائج فيها إلى عدم وجود       ) 2001(في التفكير الناقد، أما دراسة عبد الرازق        

 وهذا ما أكدته ايضا دراسة الخطيب      فروق بين الجنسين في مستوى مهارات التفكير الناقد،       

 وفي دراسة سـالم     لى عدم وجود عالقة بين التفكير الناقد والجنس       حيث أكدت إ   )1993(

فقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في مـستوى التفكيـر              ) 2001(

فقد أكدت على وجود فروق في مستوى التفكيـر العلمـي      ) 2008(الناقد، ودراسة حمدان    

) 1982(، ودراسة العيـسوي     )1982(بين الجنسين ولصالح اإلناث، أما دراسة الساعاتي        

، )1996(فقد أكدت أن اإلناث أكثر تفكيراً خرافياً من الذكور، وهذا مـا أكدتـه سـمعان                 

فيما يتعلق بالتفكير التخيلي، حيث أوضحت النتـائج وجـود          ) 1996(ودراسة عبد الغفار  

) Soul and James, 1975(فروق بين الجنسين لصالح الذكور، ودراسة سول وجيمس 

يما يتعلق بنمط التفكير التسلطي، حيث أوضحت نتائج الدراسة أن اإلناث أقل تصلباً مـن               ف

 التفكيـر التـسلطي     أي عالقة بين  ) (1975في حين لم تظهر دراسة عبد السالم        . الذكور

داللـة   أكدت إلى وجود فـروق ذات       ) 2007(ودراسة زيدان وعساف    ، ومتغير الجنس 

  . الذكور واالناث ولصالح االناث بين في التفكير الخرافيإحصائية
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أكدت أن النشاط العلمـي     ) 1978(متغير التخصص الدراسي، فدراسة فتحي ملكاوي       أما  

أكـدت أن التخـصص     ) 1978(ودراسة عياصـرة    . يرفع من التفكير العلمي لدى الطلبة     

ر فيما يتعلق بـالتفكي ) Frederick, 1993(ودراسة فريدريك . العلمي يزيد التفكير العلمي

الناقد، ودراسة الكيالني والتي أوضحت أن التخصص العلمي يرفع قدرات التفكير الناقـد،            

أوضحت أن طلبة التخصص العلمي واألدبـي أقـل         ) 1987(في حين أن دراسة عثمان      

فقد أكدت على عدم وجـود      ) 2001(تصلباً من طلبة التخصص المهني، أما دراسة سالم         

صـصات العلميـة،    التخ(وى التفكير الناقد تعزى إلى متغيـر التخـصص          فروق في مست  

أكدت على عدم وجود فـروق      ) 2007(وفي دراسة زيدان وعساف     ،والتخصصات األدبية 

  .ذات داللة إحصائية في التفكير الخرافي لدى الطلبة يعزى للتخصص

  

أن أسـلوب   حيث أظهرت النتـائج     ) 1982(بمتغير التحصيل، دراسة غباين     وفيما يتعلق   

االكتشاف أكثر فاعلية في تحصيل الطلبة للطرق العلمية من األسلوب التقليدي، وأيضاً في             

حيث أكدت إلى وجود عالقة بين التفكيـر الناقـد مـن جهـة              ) 1993(دراسة الخطيب   

 من جهة أخرى، وفي دراسة عبد الـسالم          المعرفي والتحصيل والفئة العمرية واالستقالل   

 يوجد عالقة بين التصلب الفكري، والذكاء، والتحـصيل، وأكـدت           اتضح بأنه ال  ) 1975(

على وجود فروق في متوسطات التحصيل لدى الطلبة        ) 2001(أيضاً دراسة عبد الرازق     

  . ولصالح اإلناث في مهارات التفكير الناقد

  

  :ما تميزت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة1.10.2 
  

ى حد علم الباحثة التي تناولت أنماط التفكير وعالقتها بالتحصيل          دراسات األولى عل  أنها من ال  

التفكيـر  (، بحيث تناولت خمسة أنماط من التفكيـر وهـي           الكلياتلدى طلبة الجامعة لجميع     

، وارتبطت بعدد من المتغيـرات وهـي         )العلمي، الناقد، التخيلي، التسلطي، والتفكير الخرافي     

اعل فيما بينها، واستخدمت الباحثة أداة لقياس أنماط التفكير         ، والتف )، والتحصيل الكليةالجنس،  (

  .  المختلفة وهي االستبانة
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  الفصل الثالث
____________________________________________________  

   اإلجراءاتو الطريقة  
  

ات التـي   يتناول هذا الفصل، المنهج المتبع في هذه الدراسة ويتضمن وصفاً تفصيلياً لإلجراء           

اتبعتها الباحثة في تنفيذ هذه الدراسة، من حيث وصف مجتمع الدراسة وعينتها، الطريقة التي              

اختيرت بها، أدوات الدراسة وطرق إعدادها وإجراءات الصدق والثبات وخطوات تطبيقهـا،            

وتصميم الدراسة وإجراءاتها، والمعالجة اإلحصائية المـستخدمة الالزمـة لتحليـل البيانـات             

  .   صول إلى النتائجوالو

  

  : منهج الدراسة1.3
  

  .اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة  المنهج الوصفي لمناسبته لمثل هذا النوع من الدراسات

  

  :   مجتمع الدراسة2.3 
  

-2009(تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة جامعة القدس المسجلين في العـام الدراسـي               

كمـا  . طالباً وطالبـة  ) 8789(،  للجامعةت الرسمية    وقد بلغ عددهم حسب اإلحصائيا     .)2008

  .الطلبة في الكليات األدبية والعلمية وعدد اإلناث والذكور فيها عدد) 3.1(يوضح جدول 

  
 حسب  دبيةألتوزيع مجتمع الدراسة من حيث عدد الطلبة في الكليات العلمية وا          ): (3.1الجدول  

  .الجنس

  

  

  المجموع  إناث  ذكور  الكليات

 4586 2199 2387  األدبية

 4203 2150 2053  العلمية
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طالباً وطالبـة مـوزعين علـى     )8789(يبين الجدول السابق أن مجتمع الدراسة يتكون من 

ذكور ) 2387(منهم  )4586(الكليات األدبية والعلمية حيث بلغ عدد الطلبة في الكليات األدبية 

) 2150(ذكور و ) 2053(منهم  ) 4203(إناث، وبلغ عدد الطلبة في الكليات العلمية        ) 2199(و

   .)2009 2008 _(إناث وذلك حسب ما ورد في سجالت جامعة القدس للعام الدراسي 

  

   : عينة الدراسة3.3
  

 بلغت عينة    حيث ،العشوائية الطبقية في اختيار عينة الدراسة       استخدمت الباحثة أسلوب العينة   

  طالباً وطالبة مـن الكليـات العلميـة        )170(هم   من ،%4، بنسبة   طالباً وطالبة  )330(الدراسة  

طالباً وطالبة من الكليات األدبية وقد تم اختيار الطلبة بشكل عشوائي ويظهر الجدول             ) 160(و

  .والمجموع الكلي للعينة توزيع أفراد العينة حسب الجنس والتخصص علمي، أدبي) 2.3(

   

  الكلي للعينة  توزيع أفراد العينة حسب الجنس والتخصص والمجموع 3.2 الجدول 

  

  النسبة المئوية  العدد  الفئة  المتغير

 %42.42 140  ذكر

 %57.58  190  أنثى

  

  الجنس

 %100 330  المجموع  

 %51.52 170  علمية

 48.48%  160  أدبية
  

  الكلية

  %100 330  المجموع  

  

  

  : أدوات الدراسة4.3
  

 أنماط مـن التفكيـر بعـد تحليـل         للإلجابة على أسئلة الدراسة فقد تم بناء أداة شاملة لخمسة         

منهـا دراسـة    مفاهيمي لكل نمط من خالل مراجعة الدراسات السابقة واألدبيات المتـوافرة            

 ,Solso(ودراسـة  ) Ennis, 1985(ودراسـة  ) 1996(ودراسة سمعان ) 1982(عيسوي 

نمـط   حول أنماط التفكير، فتم التوصل إلى عدد من العمليات المعرفية التي تعكـس            ) 1988
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، فقـد اعتمـدت     لتفكير حيث تعتبر هامه لكل نمط من أنماط التفكير موضوع الدراسة الحالية           ا

كبيرة جدا،  ، كبيرة(طريقة ليكرت في تصميم أداة الدراسة بإتباع تدريج خماسي أمام كل فقرة             

وفيما يلي العمليات المعرفية التي تعكس كل نمط من أنماط التفكير           ). ، قليلة جدا  متوسطة، قليلة 

  .لخمسة والتي كان فيها انعكاس في األداة التي أعدت لهذه الدراسةا

  

  :  العمليات المعرفية الذهنية التي تعكس نمط التفكير العلمي1.4.3
  

  . السعي لمعرفة أسباب الظواهر المختلفة •

  .اعتماد التجربة كسبيل للمعرفة للتوصل إلى أفضل إجابة لألسئلة المطروحة •

  .م لدراسة الموضوعالتمهل في إصدار األحكا •

   .الحصول على أدلة تؤيد أو تنفي وجهة النظر ورفض كل فكرة ال يساندها دليل •

  .تفضيل الزيارات والرحالت العلمية على غيرها من الرحالت •

  .االعتراف بالحقائق العلمية التي يدعمها دليل علمي •

  .االعتماد على جمع المعلومات كضرورة لحل المشكالت •

  .راكمية تستفيد من المعارف السابقةالمعرفة ت اعتبار •

  .عدم القبول بأي نتيجة على أنها نهائية مطلقة •

  .التمسك بالحقائق دون المبالغة فيها مع تحري الدقة في األلفاظ •

  .جمع الحقائق المتصلة فيما بينها في تعميمات •

  .معرفة نتائج األعمال أو األنشطة أو توقعها •

  .تسوده خصائص ثابتة إلى حد كبير •

  .  ة واضحة األساليب واألدواتيراتيجة وإستهجيمن •

  

  : العمليات المعرفية الذهنية التي تعكس نمط التفكير الناقد2.4.3

  
  .اتخاذ قرارات نتاج عمليات ذهنية في وقت قصير •

  .إصدار أحكام نهائية حول موضوع ما •

  .التكيف مع المواقف المعقدة والمحرجة •

  .خرين بارتياحآلتقبل أراء ا •

  .خرينآلباستقالل عن االتفكير  •
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  .القدرة على التحدي وإثبات الذات •

  .تعلم غير المعروف لتقوية الذات •

  .الميل إلى موضوعات التحدي •

  .تحمل الضغوط النفسية لدرجة كبيرة •

  .االستفادة من خبرات الماضي في التصدي للمشكالت •

  

  :العمليات المعرفية الذهنية التي تعكس نمط التفكير الخرافي3.4.3 

  
  .والسذاجة ة الثقافةقل •

 .التفكير بسطحية في الموضوعات المطروحة •

 .اإليمان بالخرافات دون نقد •

 .تصديق كل ما يقال كما هو •

 .ختلفةمالبعد عن المنهج العلمي في التعامل مع القضايا ال •

 .االرتكاز على األمور الغيبية الميتافيزيقية •

 .البعد عن إدراك العالقات السببية •

 .ألمور بشكل نهائي وإن كان خاطئاًالجزم في جميع ا •

  

  : العمليات المعرفية الذهنية التي تعكس نمط التفكير التسلطي4.4.3 

  
 .اعتبار أن التمسك بالرأي شهامة •

 .تجنب استشارة اآلخرين حول موضوع ما باعتبار ذلك ضعف للذات •

 .الظهور أمام اآلخرين بمظهر القوي دائماً •

 .مناقشات كوسيلة إلثبات وجهة النظراللجوء إلى رفع الصوت أثناء ال •

 .افتعال مشكلة للتخلص من االفتقار للدليل على ما يطرح الفرد من آراء •

 .الرغبة لدى الفرد في خضوع اآلخرين له خضوعاً مطلقاً •

 .رفض االعتراف بصحة آراء اآلخرين •

 .اعتبار التنازل عن األصدقاء أفضل من التنازل عن اآلراء الشخصية •
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  :لعمليات المعرفية الذهنية التي تعكس نمط التفكير التخيلي ا5.4.3  

  
  .الشجاعة والنواحي البطولية لدى الطلبة •
  .األحالم المستقبلية للطلبة •

  .تقمص الشخصيات المهمة في المجتمع •

  . العدوانية والتطرف تجاه المجتمع وتجاه أنفسهم •

  .خريناالهتمام بالنواحي اإلنسانية والعاطفية الخاصة بالفرد واآل •

  .األعمال الخارقة للطبيعة والتي من الصعب حدوثها في عالمنا •

  

ان وخمـسون   تبعد تعديل صياغة الفقرات التي تحتوي عليها أداة الدراسة، حيث بلغ عددها اثن            

الجـدول  ويظهـر    ،فقرة موزعة عشوائياً تعكس أنماط التفكير الخمسة موضع الدراسة الحالية         

 الخمسة وهي التفكيـر العلمـي، الناقـد،    اسة على أنماط التفكيرتوزيع فقرات أداة الدر ) 3.3(

  .التخيلي، الخرافي، التسلطي

  

  . توزيع فقرات الدراسة على أنماط التفكير الخمسة3.3الجدول 

    
  عدد الفقرات  أرقام الفقرات الممثلة ضمن أداة الدراسة  نمط التفكير

، 30، 25، 24، 18، 17، 15، 14، 9، 1  التفكير العلمي

34 ،38 ،45 ،47 ،52  

14 

، 43، 39، 36، 33، 29، 22، 16، 10، 6  التفكير الناقد

46 ،49 ،51  

12  

 8  44، 32، 27، 23، 19، 12، 5، 2  التفكير التخيلي

، 48، 41، 37، 31، 26، 20، 13، 7، 4  التفكير الخرافي
50  

10 

 8  42، 40، 35، 28، 21، 11، 8 ، 3  التفكير التسلطي

 52    المجموع
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  :    صدق األداة5.3
  

بعد إجراء التحليل المفاهيمي لكل نمط من أنماط التفكير موضوع الدراسة الحالية، تم تحويـل               

العمليات المعرفية الذهنية التي تعكس كل نمط إلى فقرات، تم التأكد من وضوح المقصود من               

 ومـن حملـة     كل منها ودقة صياغة الفقرات بعرضها على عدد من المحكمين المتخصصين          

ومـن ذوي   ، وجامعة القـدس المفتوحـة       الدكتوراه، وجميعهم من المدرسين في جامعة القدس      

، وقد قامت الباحثة بتعديل بعض الفقرات حسب رأي المحكمين، وتم           الخبرة الطويلة في التعليم   

  .فقرة) 52(حذف بعض الفقرات لعدم مالئمتها، وأصبحت اإلستبانه في صورتها النهائية 

  

  :ثبات األداة  6.3
  

خـارج  و  مجتمع الدراسـة    للتحقق من ثبات األداة تم تطبيق األداة  على عينة استطالعية من           

طالباً وطالبة، بفاصل زمني مقداره أسبوعان وقد وجد أن معامل االرتباط           ) 27(تها بلغت   عين

  .وبذلك تمتعت األداة بدرجة عالية من الثبات) 0.83(الكلي بلغ 

  

  :لدراسة  متغيرات ا7.3  
        

    المتغيرات المستقلة1.7.3      
  

  :متغير الجنس وله مستويين1. 

  

  أنثى .   بذكر             . أ 

  

  :متغير مستوى التحصيل وله مستويين2. 

  

  منخفض .  بمرتفع            . أ 

  

 :متغير التخصص األكاديمي وله مستويين3. 

  يات العلميةالكل .  بالكليات األدبية     . أ     
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     المتغيرات التابعة2.7.3    
  

  .أنماط التفكير لدى طلبة جامعة القدس     

  

  : إجراءات الدراسة8.3      
  

  :كانت إجراءات تطبيق الدراسة على النحو التالي      

  

تم الحصول على كتاب تسهيل مهمة من دائرة التربية وعلم النفس في جامعة القـدس،                1.

التسجيل في جامعة القدس ألخذ إذن بتطبيق الدراسة، حيث تم أخذ األذن             موجة إلى مكتب    

 . بتطبيق الدراسة

   

 .قامت الباحثة بإعداد إستبانة لهذه الدراسة2. 

  

قامت الباحثة بتطبيق اإلستبانة على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة ومن خـارج              3. 

  .العينة، وذلك للتأكد من ثبات األداة

  

للتأكـد مـن    لباحثة بعرض االستبانة على عدد من المحكمين في جامعة القدس           قامت ا  4.

  .صدق اإلستبانة، حيث تم التعديل على بعض الفقرات وحذف  بعض من الفقرات
 

 . على الطلبة وذلك بعد أن تم التأكد من صدقها وثباتهاهقامت الباحثة بتوزيع اإلستبان5. 

    

  .اختيار العينة العشوائية الطبقيةبعد ذلك تم حصر مجتمع الدراسة و6. 

  

  .  بعد ذلك تم جمع اإلستبانات7. 

  

  .إدخال البيانات التي تم جمعها إلى الحاسوب وتحليلها واستخراج نتائج الدراسة8. 
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  : المعالجات اإلحصائية9.3 
  

 حيث  بجمع البيانات تمت مراجعتها وتدقيقها، ومن ثم تم إدخالها إلى الحاسوب          الباحثة  بعد قيام   

المتوسـطات  تحليلية، وقد تمثلت الطرق اإلحـصائية الوصـفية ب        وتم استخدام طرق وصفية     

 Three Way(، وأيضاً بإستخدام تحليـل التبـاين الثالثـي    واالنحرافات المعيارية الحسابية

ANOVA (             ،لقياس داللة الفروق في المتوسطات حسب المتغيرات المـستقلة فـي الدراسـة

معامل االرتباط لفحص العالقة بين المتغيرات وذلـك ضـمن برنـامج    وكذلك استخدم اختبار  

  .  SPSS)(للعلوم األجتماعية الرزم اإلحصائية 
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  الفصل الرابع
______________________________________________________  

  نتائج الدراسة 
  

الدراسة التي هدفت إلى معرفـة أنمـاط         يتناول هذا الفصل عرضاً للنتائج التي توصلت إليها         

تفكير طلبة جامعة القدس وعالقتها بتحصيلهم األكاديمي، وقد اهتمت باإلجابـة عـن أسـئلة               

والتفاعـل  والكليـة   الجنس، ومستوى التحصيل،    (الدراسة التي دارت حول المتغيرات اآلتية       

  .، والمتغير التابع أنماط التفكير لدى الطلبة)بينهما

  

  :   ائج المتعلقة بالسؤال األولالنت4.1   
  
   لدى طلبة جامعة القدس؟ أنماط التفكيرا مستوىم

  

وللإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقـرة             

فأقـل  ) 2.33(والدرجة الكلية وقد اعتمد التصنيفات التالية للحكم على الدرجة الكلية للفقـرة             

  .فأكثر كبيرة) 3.67(متوسطة، ) 3.66 (–) 2.34(من قليلة، 

وصين هي  حالمنطق الرياضي حيث أن أقل استجابة للمف      على  وتم حساب هذه التصنيفات بناء       

على مقياس ليكرت وبناء على ذلك فقد تم قـسمة نـاتج طـرح              ) 5(وأكبر استجابة هي    ) 1(

للحصول على درجة قليلـة     ) 1.33 (إلى ناتج القسمة  ) 1(الرقمين على ثالثة وتم إضافة الرقم       

 للحصول على الدرجة المتوسطة    )3.66(إلى الرقم السابق يصبح     ) 1.33( وبإضافة   ،)2.33(

  .فأكثر) 3.67(يتم الحصول على درجة كبيرة و ،)3.66 (–) 2.34(

           ).  4.1( كما هو موضح في الجدول 
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ودرجـة الفاعليـة لفقـرات األداة       ت المعيارية   المتوسطات الحسابية واالنحرافا  : 4.1الجدول  

  .والدرجة الكلية لكل نمط

  
نمـــط 

  التفكير

المتوسط   العبارة  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

  كبيرة 0.77 4.47  تزداد المعرفة اإلنسانية بالتجربة 1
  ةكبير 0.95 4.20  أفضل التحقق من الفروض التي أضعها حول موضوع ما 2
  كبيرة 1.32 4.12  أرى في الزيارات والرحالت العلمية طريقاً للمعرفة 3
  كبيرة  0.98 4.07  أبحث عن أدلة تؤيد وجهة نظري  4
احرص على انسجام النتائج التي أصل إليها حول موضوع ما مع بعضها  5

  البعض

  كبيرة 0.77 4.06

  بيرةك 1.00 3.99  أجمع المعلومات الالزمة لحل مشكلة ما 6
  كبيرة 0.87 3.91  أتمهل في إصدار األحكام حتى استطيع دراسة الموضوع 7
  كبيرة 0.94 3.77  .أفكر في نتائج عملي قبل األداء 8
  متوسطة 1.11 3.33  ال أصدق إال الحقائق المدعومة بأدلة علمية 9

  متوسطة 1.04 3.29  أفسر كل ما أراه من ظواهر تفسيراً علمياً 10
  متوسطة 1.17 3.23  ض الفكرة التي تفتقر إلى دليل قويأرف 11
  متوسطة 1.37 3.20  أتجنب الحديث عن شيء ليس لدي معلومات أساسية عليه  12
  متوسطة 1.35 3.03  أنظم برنامجي اليومي عند بداية كل يوم 13
  متوسطة 1.42 2.78  أفضل الحصول على العلم على كسب المال 14

  العلمي

  متوسطة 0.47 3.67  الدرجة الكلية    
  كبيرة  0.81 4.61  أتمنى بأن أكون مساهماً في بناء مسجد 1
  كبيرة 1.45 4.13  أتمنى بأن أكون قاضياً يعيد الحق إلى أصحابه 2
  كبيرة 1.14 4.08  أتمنى بأن أكون مالكاً لشركة تجارية كبيرة وناجحة 3
  كبيرة 1.49 3.77  تعليم في بعض المشكالت التعليمية أتمنى بأن أكون مناقشاً لوزير التربية وال 4
  متوسطة 1.57 2.77  أحلم أنني شخص ثري يوظف أمواله لتحقيق مكاسب شخصية 5
  متوسطة 1.38 2.71  أعيش في عالم يسوده الحب والسالم 6
  قليلة 1.17 1.77  .أتحدث مع الحيوانات وهي ترد علي 7
  قليلة 1.11 1.65  يلة وغير متأثر بمشاعر اآلخريناعتقد بأنني شخص ذو صداقات قل 8

  التخيلي

  متوسطة 0.62 3.19  الدرجة الكلية  
  متوسطة 1.35 3.66  أتمسك برأي ألن ذلك شهامة  1
  متوسطة 1.55 3.30  أميل إلى الظهور بمظهر القوي أمام اآلخرين 2
  متوسطة 1.31 2.90  أختلف مع غيري ألن رأيه يخالف رأيي  3
  متوسطة 1.35 2.86  أفضل الطاعة المطلقة لي من اآلخرين 4
  متوسطة 1.49 2.77  أرفع صوتي في المناقشات إلثبات وجهة نظري  5
  قليلة 1.28 2.44  أختلق مشكلة للتخلص من اإلفتقار للدليل على ما أريد 6
  قليلة 1.51 2.36  أميل إلى مقاطعة حديث من يخالفني الرأي  7
  قليلة 1.18 2.03  .عتراف بصحة آراء غيريأرفض اال 8

  

  

  

  

  

  تسلطي

  متوسطة 0.85 2.79  الدرجة الكلية للمجال    
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  متوسطة 1.42 2.88  أتفاءل من بعض األرقام 1
  متوسطة 1.40 2.61  أفضل ارتداء ما ارتديته يوم نجاحي عند انتظار النتائج 2
  قليلة 1.29 2.37  أتجنب الضحك الكثير العتقادي بحصول مصيبة  3
  قليلة 1.55 2.27  أرفض الدخول إلى الخالء في الظالم خوفاً من لبس الجن لي  4
  قليلة 1.02 1.69  أوافق على عادة إلصاق العروس العجين على الباب يوم زفافها  5
  قليلة 1.34 1.66  أكتشف المستقبل عن طريق قراءة الفنجان 6
  قليلة 1.18 1.57  حظأوقد البخور في المنزل ألجلب حسن ال 7
  قليلة 1.25 1.49  أرد عين الحاسد بالخرزة الزرقاء 8
  قليلة 1.17 1.48  أضع على السيارة حذاء قديم لحمايتها من الحوادث  9

  

  

  

  

  خرافي

  قليلة 0.83 1.35  أبحث عن المسروقات بضرب المندل  10

  قليلة 0.58 1.94  الدرجة الكلية للمجال      
  كبيرة  0.92 4.53  مع اآلخرين من حوليأتمتع بعالقات جيدة  1
  كبيرة 2.85 4.25  أرفض أن يفكر أحد نيابة عني 2
  كبيرة 0.90 4.21  أتقبل أراء اآلخرين بارتياح 3
  كبيرة 0.79 4.14  أستفيد من األحداث الماضي في التصدي للمشكالت 4
  كبيرة  1.25 4.13  أتعلم ما ال أعرف ألقوي ذاتي 5
  كبيرة 1.12 4.13  عالجة موضوعات التحديأميل إلى م 6
  كبيرة 0.93 4.10  أكتشف األخطاء عند حدوثها وأصححها 7
  كبيرة 0.87 4.07  أدافع عن رأيي الخاص في المواقف المختلفة 8
  كبيرة 0.87 3.98  أستطيع إصدار أحكام نهائية حول موضوع ما 9

  كبيرة 0.85 3.83  أتكيف مع المواقف المعقدة والحرجة 10
  كبيرة 1.13 3.79  أستطيع اتخاذ القرارات بسهولة  11

  ناقد

  كبيرة 1.16 3.72  .أخطط جيدا ألي عمل أريد 12

  كبيرة 0.55 4.07         الدرجة الكلية للمجال  

  متوسطة 0.40 3.22  الدرجة الكلية لجميع المجاالت   

  

  

اقد كانـت كبيـرة علـى جميـع         درجة الكلية لنمط التفكير الن     ال أن) 4.1(الجدول  يالحظ من   

الفقرات، أي مما يدل على أن التفكير الناقد هو التفكير السائد لدى طلبة جامعة القدس لجميـع                 

، أما بالنسبة لـنمط     )4.07(التخصصات، حيث كان المتوسط الحسابي لنمط التفكير الناقد هو          

ة أيضاً إال أنها أقـل مـن        التفكير العلمي فقد تبين من الجدول أن الدرجة الكلية له كانت كبير           

الدرجة الكلية لنمط التفكير الناقد، حيث كان المتوسط الحسابي لـنمط التفكيـر العلمـي هـو                 

أما بالنسبة لنمط التفكير التخيلي فقد كانت الدرجة الكلية له متوسـطة علـى جميـع                ) 3.67(

بة لنمط التفكيـر    ، وكذلك بالنس  )3.19(الفقرات حيث كان المتوسط الحسابي للدرجة الكلية له         

التسلطي فقد تبين من الجدول أنها كانت متوسطة على جميع الفقرات حيـث كـان المتوسـط                 

، وبالنسبة لنمط التفكير الخرافي فقد كانت قليلة على جميـع           )2.79(الحسابي للدرجة الكلية له     
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وبالنـسبة  ،    )1.94(التفكير الخرافي    الفقرات حيث كان المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لنمط       

  المتوسط الحـسابي    حيث كان  للدرجة الكلية لجميع األنماط كانت متوسطة على جميع الفقرات        

يبين ترتيب أنماط التفكير حسب الدرجة الكلية لكل        ) 2.4(الجدول   ،)(3.22للدرجة الكلية هو    

  .نمط

  

  .حسب الدرجة الكلية لكل نمط تيب أنماط التفكيرتر 4.2:الجدول 

  

لمتوسط ا  النمط  الترتيب

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  درجة الفاعلية

  كبيرة  0.55 4.07  الناقد 1
  كبيرة 0.47 3.67  العلمي 2
  متوسطة 0.62 3.19  التخيلي 3
  متوسطة 0.85 2.79  التسلطي 4
  قليلة 0.58 1.94  الخرافي 5

  متوسطة 0.40 3.22  الدرجة الكلية

  

نماط التفكير تنازلياً حيث كان نمط التفكير يتضح ترتيب أ) 4.2(الجدول السابق من خالل 

 ا يليه ثم الدرجة الكلية الناقد هو النمط السائد لدى طلبة جامعة القدس ثم نمط التفكير العلمي

  . نمط التفكير التخيلي ثم يليه نمط التفكير التسلطي ثم نمط التفكير الخرافي

  

  :  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني2 .4

  
نماط التفكير لدى طلبة جامعة القدس باختالف الجنس ومستوى التحصيل والكلية هل تختلف أ

  والتفاعل بينهما؟ 

  

  :ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله إلى الفرضية الصفرية اآلتية 

في متوسطات أنماط التفكير ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
  .تعزى إلى الجنس ومستوى التحصيل والكلية والتفاعل بينهمالدى طلبة جامعة القدس 
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 أنماط  واالنحرافات المعيارية لدرجات المتوسطات الحسابيةحسابولفحص هذه الفرضية تم 

  :آما ياتي . التحصيل والكليةتوىس الجنس وملتفكير لدى طلبة جامعة القدس حسب متغيراتا

  

  : بمتغير الجنس النتائج المتعلقة4.2.1
  

 تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  لدرجة أنماط التفكير لـدى طلبـة              

  )4.3(جامعة القدس تبعاً لمتغير الجنس، كما هو موضح في الجدول 

  

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  لدى طلبة جامعـة القـدس تبعـاً     4.3 الجدول 

  .لمتغير الجنس

  

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  ددالع  الجنس  النمط

 0.44 3.83 140  ذكر
  العلمي

 0.45 3.56 190  أنثى

  التخيلي 0.38 3.69 140  ذكر

 0.48 2.82 190  أنثى  

 0.98 3.13 140  ذكر
  التسلطي

 0.64 2.54 190  أنثى

 0.35 1.87 140  ذكر
  الخرافي

 0.70 1.99 190  أنثى

 0.46 4.35 140  ذكر
  الناقد

 0.53 3.87 190  أنثى

الدرجة  0.40 3.44 140  ذكر

  0.31 3.06 190  أنثى  الكلية

  

أن نمط التفكير العلمي والتخيلي والتسلطي والناقد لدى الـذكور          ) 3.4(كما يالحظ من الجدول     

. أعلى منه لدى اإلناث، بينما كان نمط التفكير الخرافي لدى اإلناث أعلى منه لـدى الـذكور                  

أما بالنسبة لإلناث فكان المتوسط     ) 3.83(فكير العلمي كان المتوسط الحسابي للذكور       بالنسبة للت 
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مما يتضح من خالل هذه النتيجة أن نسبة التفكير العلمي للذكور أعلى منهـا              ) 3.56(الحسابي  

أما اإلناث فكـان    ) 3.69(لإلناث، أما بالنسبة للتفكير التخيلي فكان المتوسط الحسابي للذكور          

مما يتضح أن التفكير التخيلي لدى الذكور أعلى منه لدى اإلنـاث،            ) 2.82( الحسابي المتوسط

أما المتوسط الحسابي لإلناث    ) 3.13(وبالنسبة للتفكير التسلطي كان المتوسط الحسابي للذكور        

مما يتضح أن التفكير التسلطي لدى الذكور أعلى منه لدى اإلنـاث، وبالنـسبة              ) 2.54(فكان  

) 3.87(أما المتوسط الحسابي لإلناث كان      ) 4.35( كان المتوسط الحسابي للذكور      للتفكير الناقد 

ويتضح أيضا أن التفكير الناقد لدى الذكور أعلى منه لدى اإلناث، أما بالنسبة للتفكير الخرافي               

، )1.99(أما اإلنـاث فكـان المتوسـط الحـسابي     ) 1.87(كان المتوسط الحسابي للذكور هو     

أما اإلناث فكـان المتوسـط      ) 3.44(كلية فقد كان المتوسط الحسابي للذكور       وبالنسة للدرجة ال  

   ).3.06(الحسابي 

   

  :  بمتغير الكلية النتائج المتعلقة4.2.2
  

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في أنماط التفكير لدى طلبة جامعـة             

  ).4.4(ول ، كما هو موضح في الجدالكليةلمتغير  القدس تبعاً
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في أنماط التفكير لدى طلبة جامعـة            4.4الجدول  

  . الكليةالقدس تبعاً لمتغير

    

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الكلية  النمط

  054  3.70  ةعلمي
  العلمي

 0.39 3.65  ةأدبي

 0.61 3.09  ةعلمي
  التخيلي

 0.60   3.29  ةيأدب

 0.82 2.73  ةعلمي
  التسلطي

 0.88 2.85  ةأدبي

 0.48 1.88  ةعلمي
  الخرافي

 0.66 2.00  ةأدبي

 0.41 4.10  ةعلمي
  الناقد

 0.68 4.04  ةأدبي

 0.34 3.19  ةعلمي
  الدرجة الكلية

 0.45 3.26  ةأدبي

  

 لدى األدبي أعلى منه     أن نمط التفكير التخيلي والتسلطي والخرافي     ) 4.4( يالحظ من الجدول    

لدى العلمي بينما كان نمط التفكير الناقد والعلمي لدى العلمي أعلى منه لدى األدبي، بالنـسبة                

أما األدبي فكان المتوسط الحسابي     ) 3.70(لنمط التفكير العلمي كان المتوسط الحسابي للعلمي        

أما األدبي فكان   ) 3.09(لمي  ، وبالنسبة لنمط التفكير التخيلي كان المتوسط الحسابي للع        )3.65(

، وبالنسبة لنمط التفكير التسلطي كان المتوسط الحـسابي للعلمـي           )3.29(المتوسط الحسابي   

، وبالنسبة لنمط التفكير الخرافي كان المتوسط الحـسابي للعلمـي           )2.85(أما األدبي   ) 2.73(

 كان المتوسـط الحـسابي      ، وبالنسبة لنمط التفكير الناقد للعلمي فقد      )(2.00أما األدبي   ) 1.88(

، وبالنسبة للدرجـة الكليـة فقـد كـان          )4.04(أما األدبي فكان المتوسط الحسابي له       ) 4.10(

  ).3.26(أما األدبي فكان المتوسط الحسابي له ) 3.19(المتوسط الحسابي للعلمي 
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  : بمتغير مستوى التحصيلالنتائج المتعلقة 4.2.3  
  

واالنحرافات المعيارية لدرجة أنماط التفكيـر لـدى طلبـة          تم استخراج المتوسطات الحسابية     

  ).4.5(مستوى التحصيل كما هو موضح في الجدول لمتغير جامعة القدس تبعاً 

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في أنماط التفكير لدى طلبة جامعة ) 4.5(الجدول 

  .القدس تبعاً لمتغير مستوى التحصيل

  

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  حصيلمستوى الت  النمط

 0.42 3.53  منخفض
  العلمي

 0.47 3.68  مرتفع

 0.64 2.81        منخفض
  التخيلي

 0.61 3.20  مرتفع

  0.52 2.56  منخفض
  التسلطي

  0.86 2.80  مرتفع

  0.70 1.89  منخفض
  الخرافي

  0.57 1.94  مرتفع

  0.47 1.89  منخفض
  الناقد

 0.56 4.08  مرتفع

 0.26 3.26  منخفض
  الدرجة الكلية

 0.40 3.23  مرتفع

  

أن نمط التفكير العلمي، التخيلي، التسلطي، الناقد والخرافـي لـدى           ) 5.4(يالحظ من الجدول    

المستوى المرتفع أعلى منه لدى المستوى المنخفض، حيث كان المتوسط الحسابي لنمط التفكير             

، وبالنسبة لنمط التفكير التخيلـي      )3.68(رتفع كان   أما المستوى الم  ) 3.53(العلمي المنخفض   

 أما المستوى المرتفع فكان المتوسـط       ،)2.81(فقد كان المتوسط الحسابي للمستوى المنخفض       

، وبالنسبة لنمط التفكير التسلطي كان المتوسط الحسابي للمستوى المـنخفض           )3.20(الحسابي  

، وبالنسبة لنمط التفكير الخرافي     )2.80 (أما المستوى المرتفع كان المتوسط الحسابي     ) 2.56(

أما المـستوى المرتفـع كـان المتوسـط         ) 1.89(للمستوى المنخفض كان المتوسط الحسابي      
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، وبالنسبة لنمط التفكير الناقد كان المتوسط الحـسابي للمـستوى المـنخفض          )1.94(الحسابي  

لنـسبة للدرجـة الكليـة      ، وبا )4.08(أما المستوى المرتفع كان المتوسط الحسابي له        ) 1.89(

أما المـستوى المرتفـع كـان المتوسـط         ) 3.26(للمستوى المنخفض كان المتوسط الحسابي      

  ).3.23(الحسابي له 

  

أن هناك فروقـاً ظاهريـة فـي    ) 4.5(والجدول ) 4.4(دول ج، وال)4.3(ويالحظ من الجدول  

الكليـة، ومـستوى    الجـنس، و  (المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بالنسة لمتغيـر        

 ولمعرفة ما إذا كانت هذه الفروق الظاهرية في المتوسطات الحسابية ذات داللـة              ،)التحصيل

فقد تم استخدام اختبار تحليل التباين الثالثي كما هـو          ) α=0.05(إحصائية عند مستوى الداللة     

  ).4.6(موضح في الجدول 
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تباين الثالثي للفروق في المتوسطات الحسابية لدرجة أنماط ئج اختبار تحليل النتا 4.6لالجدو

  . التفكير الخمسة لدى طلبة جامعة القدس كل منها حسب معالجته

  
مجموع   مصدر التباين  النمط 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة ف 

  المحسوبة

الداللة 

  اإلحصائية

  *0.01 6.52 1.29 1 1.29  الجنس

 0.36 0.83 0.16 1 0.16  التحصيل

 0.22  1.50  0.30 1 0.30  التخصص

 0.06 3.61 0.71 1 0.71  التخصص× الجنس

 0.69 0.15 0.03 1 0.03  التحصيل× الجنس

 0.15 2.13 0.42 1 0.42  التخصص× التحصيل

 0.18 1.78 0.35 1 0.35  التحصيل× التخصص×الجنس

     0.20 322 63.52  الخطأ

النمط 

  العلمي

       330  66.78  وعالمجم

  *0.00 56.98 10.20  1 10.20  الجنس

  *0.01 6.59 1.18 1 1.18  التحصيل

  *0.01 7.58 1.36 1 1.36  التخصص

 0.68 0.17 0.03 1 0.03  التخصص× الجنس

 0.81 0.06 0.01 1 0.01  التحصيل× الجنس

 0.21 1.59 0.28 1 0.28  التخصص× التحصيل

 0.78 0.08 0.01  1 0.01  التحصيل× خصصالت×الجنس

     0.18 322 57.65  الخطأ

النمط 

  التخيلي

       330  70.72  المجموع

  *0.01 7.23 4.67  1 4.67  الجنس

 0.65  0.21  0.14  1 0.14  التحصيل

 0.32 0.97 0.63 1 0.63  التخصص

 0.46  0.55 0.35 1 0.35  التخصص× الجنس

 0.93 0.01 0.01 1 0.01  التحصيل× الجنس 

 0.92 0.01 0.01 1 0.01  التخصص×التحصيل

 0.71 0.14 0.09  1 0.09  التحصيل× التخصص×الجنس

     0.65 322 208.01  الخطأ

النمط 

  التسلطي

        330  223.91  المجموع

 0.15 2.10 0.68  1 0.68  الجنس

  *0.01 7.68 2.49 1 2.49  التحصيل

 0.96 0.00 0.00 1 0.00  التخصص

 0.19 1.72 0.56 1 0.56  التخصص× الجنس

 0.46 0.56 0.18 1 0.18  التحصيل× الجنس

  *0.02 5.07  1.64 1 1.64  التخصص×التحصيل 

النمط 

  الخرافي

  

 0.23 1.44 0.47 1 0.47  التحصيل×التخصص× الجنس
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     0.32  322 104.38  الخطأ

       330 108.40  المجموع

  *0.02 5.50 1.34 1 1.34  الجنس

 0.06 3.55 0.87  1 0.87  التحصيل

  0.07 3.33 0.81 1 0.81  التخصص

 0.17 1.89 0.46 1 0.46  التخصص× الجنس 

  0.20 1.67 0.41 1 0.41  التحصيل× الجنس 

 0.12 2.50 0.61  1 0.61  التخصص× التحصيل

 0.56 0.34 0.08 1 0.08  التحصيل× التخصص×الجنس

     0.24 322 78.73  الخطأ

النمط 

  الناقد

       330  81.31  المجموع

  
   )α=0.05( دالة عند مستوى الداللة •

  

ذات داللة إحصائية النماط التفكيـر       ق أن هناك فرو    دلت النتائج  )4.6(الجدول  فبالرجوع إلى   

المختلفة لصالح الذكور ما عدا نمط التفكير الخرافي الذي دلت النتائج له إلى عدم وجود فروق                

   . تبعا لمتغير الجنس)α=0.05(الداللة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

  

في ) α=0.05(كما دلت النتائج على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة              

لدى طلبة جامعـة القـدس تبعـاً        ) العلمي، التسلطي، الخرافي، الناقد   (متوسطات أنماط التفكير  

لت النتائج على وجود فروق ذات داللـة        لمتغير الكلية، أما بالنسبة لنمط التفكير التخيلي فقد د        

  . الكليات األدبيةلصالح) α=0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 
  

) α=0.05( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة               أيضاً كما دلت النتائج  

كمـا   ،لدى طلبة جامعة القدس   ) التخيلي، الخرافي (في المتوسطات الحسابية في أنماط التفكير       

فـي   )α=0.05(دلت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة              

  . تبعاً لمتغير مستوى التحصيللدى الطلبة) العلمي، التسلطي، الناقد(انماط التفكير 
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  : بالتفاعل بين الجنس ومستوى التحصيل النتائج المتعلقة4.2.4

  
ن الثالثي لقياس داللة الفروق في المتوسطات الحسابية في أنماط          تم استخدام اختبار تحليل التباي    

كما هو موضـح   التفكير لدى طلبة جامعة القدس تعزى للتفاعل بين الجنس ومستوى التحصيل     

المحسوبة لتفاعل الجنس   ) ف(يالحظ أن قيمة    ) 4.6(فبالرجوع إلى الجدول    ) 4.6(في الجدول   

وهي أكبـر   ) 0.69(ومستوى الداللة   ) 0.15(ي كانت   مع مستوى التحصيل لنمط التفكير العلم     

أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا في تفاعـل الجـنس مـع              ) α=0.05(من مستوى الداللة    

المحسوبة لتفاعل الجنس ومستوى التحصيل لـنمط       ) ف(التحصيل لنمط التفكير العلمي، وقيمة      

 أكبـر مـن مـستوى الداللـة         وهي) 0.81(ومستوى الداللة   ) 0.06(التفكير التخيلي كانت    

)α=0.05 (    ه ال توجد فروق دالة إحصائيا في تفاعل الجنس مع التحصيل لنمط التفكيـر             أي أن

المحسوبة لتفاعل الجنس ومستوى التحصيل لنمط التفكير التسلطي كانت         ) ف(التخيلي، وقيمة   

 ال توجـد    أي أنه ) α=0.05(وهي أكبر من مستوى الداللة      ) 0.93(ومستوى الداللة   ) 0.01(

) ف(فروق دالة إحصائيا  في تفاعل الجنس مع التحصيل لنمط التفكيـر التـسلطي، وقيمـة                 

ومـستوى  ) 0.56(المحسوبة لتفاعل الجنس ومستوى التحصيل لنمط التفكير الخرافي كانـت           

إي أنـه ال يوجـد فـروق دالـة          )  α=0.05(وهي أكبر من مستوى الداللة      )  0.46(الداللة  

المحسوبة لتفاعـل   ) ف( الجنس مع التحصيل لنمط التفكير الخرافي، وقيمة         إحصائيا في تفاعل  

وهي أكبر  ) 0.20(ومستوى الداللة   ) 1.67(الجنس ومستوى التحصيل لنمط التفكير الناقد هي        

أي أنه ال يوجد فروق دالة إحصائيا في تفاعـل الجـنس مـع              ) α=0.05(من مستوى الداللة    

  .قدمستوى التحصيل لنمط التفكير النا

  

  : بالتفاعل بين الجنس والكلية النتائج المتعلقة4.2.5
  

تم استخدام اختبار التباين الثالثي لقياس داللة الفروق في المتوسطات الحـسابية فـي أنمـاط                

 كما هو موضح في الجـدول  كليةالتفكير لدى طلبة جامعة القدس تعزى للتفاعل بين الجنس وال      

الكلية المحسوبة لتفاعل الجنس مع     ) ف(يالحظ أن قيمة    ) 4.6(، فبالرجوع إلى الجدول     )4.6(

وهي أكبر مـن مـستوى الداللـة        ) 0.06(ومستوى الداللة   ) 3.61(لنمط التفكير العلمي هي     

)α=0.05 (          لنمط التفكير العلمي،    الكليةأي أنه ال يوجد فروق دالة إحصائيا في تفاعل الجنس و 

ومـستوى  ) 0.17(لنمط التفكير التخيلي هـي      الكلية  المحسوبة لتفاعل الجنس مع     ) ف(وقيمة  
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أي أنه ال يوجد فروق دالة إحصائيا       )  α=0.05(وهي أكبر من مستوى الداللة      ) 0.68(الداللة  

الكلية المحسوبة لتفاعل الجنس مع     ) ف( لنمط التفكير التخيلي، وقيمة      الكليةفي تفاعل الجنس و   

وهي أكبـر مـن مـستوى الداللـة         ) 0.46(ومستوى الداللة   ) 0.55(لنمط التفكير التسلطي    

)α=0.05 (          لنمط التفكير التسلطي، وقيمـة     الكلية  أي أنه ال يوجد فروق في تفاعل الجنس مع

ومـستوى الداللـة    ) 1.72(لنمط التفكير الخرافـي     الكلية  المحسوبة لتفاعل الجنس مع     ) ف(

 إحـصائيا فـي     أي أنه ال يوجد فروق دالة     ) α=0.05(وهي أكبر من مستوى الداللة      ) 0.19(

الكلية المحسوبة لتفاعل الجنس مع     ) ف(لنمط التفكير الخرافي، وقيمة     الكلية  تفاعل الجنس مع    

) α=0.05(وهي أكبر من مستوى الداللة      ) 0.17(ومستوى الداللة   ) 1.89(لنمط التفكير الناقد    

   .لنمط التفكير الناقدالكلية أي أنه ال يوجد فروق في تفاعل الجنس مع 

  

  : بالتفاعل بين مستوى التحصيل والكليةالنتائج المتعلقة 4.2.6
  

لقياس داللة الفروق في المتوسطات الحسابية في أنمـاط         الثالثي   اختبار تحليل التباين     استخدم

فبالرجوع إلـى   ،  كليةالتفكير لدى طلبة جامعة القدس تعزى للتفاعل بين مستوى التحصيل وال          

 لنمط التفكيـر    كليةحسوبة لتفاعل مستوى التحصيل وال    الم) ف(أن قيمة   يالحظ  ) 4.6(الجدول  

أي أنه  ) α=0.05(وهي أكبر من مستوى الداللة      ) 0.15(ومستوى الداللة   ) 2.13(العلمي هي   

 لنمط التفكير العلمي، وقيمـة      كليةال يوجد فروق دالة إحصائيا في تفاعل مستوى التحصيل وال         

ومـستوى  ) 1.59(لنمط التفكير التخيلـي      الكليةالمحسوبة لتفاعل مستوى التحصيل مع      ) ف(

أي أنه ال يوجد فروق دالة إحصائيا       ) α=0.05(وهي أكبر من مستوى الداللة      ) 0.21(الداللة  

المحـسوبة لتفاعـل    ) ف( لنمط التفكير التخيلي، وقيمـة       كليةفي تفاعل مستوى التحصيل وال    

وهي أكبر  ) 0.92( الداللة   ومستوى) 0.01( لنمط التفكير التسلطي     كليةمستوى التحصيل مع ال   

أي أنه ال يوجد فروق دالة إحـصائيا فـي تفاعـل مـستوى              ) α=0.05(من مستوى الداللة    

المحسوبة لتفاعل مستوى التحصيل مـع      ) ف( لنمط التفكير التسلطي، قيمة      لكليةالتحصيل مع ا  

ى الداللة  وهي أقل من مستو   ) 0.02(ومستوى الداللة   ) 5.07( لنمط التفكير الخرافي هي      كليةال

)α=0.05 (         لنمط التفكير الخرافـي،    كلية  أي أنه يوجد فروق في تفاعل مستوى التحصيل مع ال

) 2.50( لـنمط التفكيـر الناقـد        كليـة المحسوبة في تفاعل مستوى التحصيل مع ال      ) ف(قيمة  

أي أنه ال يوجد فروق فـي  ) α=0.05(وهي أكبر من مستوى الداللة ) 0.12(ومستوى الداللة  

  .لنمط التفكير الناقدكلية ستوى التحصيل مع التفاعل م
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  : بالتفاعل بين الجنس ومستوى التحصيل والكلية النتائج المتعلقة4.2.7
  

تم استخدام اختبار تحليل التباين الثالثي لقياس داللة الفروق في المتوسطات الحسابية في أنماط              

كما فـي   . الكليةالتحصيل و ستوى  التفكير لدى طلبة جامعة القدس تعزى للتفاعل بين الجنس م         

  ).4.6( الجدول

  

المحسوبة لتفاعل الجنس مستوى التحصيل ) ف(إن قيمة ) 4.6(يالحظ من الجدول 

  وهي أكبر من مستوى) 0.18(ومستوى الداللة ) 1.78(والتخصص لنمط التفكير العلمي هي 
  

س مـستوى التحـصيل     أي أنه ال يوجد فروق دالة إحصائيا في تفاعل الجن         ) α=0.05(الداللة  

المحسوبة لتفاعل الجنس مع مستوى التحـصيل مـع   ) ف( لنمط التفكير العلمي، وقيمة     لكليةوا

وهي أكبـر مـن مـستوى       ) 0.78(ومستوى الداللة   ) 0.08(لنمط التفكير التخيلي هي     الكلية  

أي أنه ال يوجد فروق دالة إحصائيا في تفاعل الجنس مـستوى التحـصيل              ) α=0.05(الداللة  

 كليةالمحسوبة لتفاعل الجنس ومستوى التحصيل وال     ) ف( لنمط التفكير التخيلي، وقيمة      لكليةوا

وهي أكبـر مـن مـستوى الداللـة         ) 0.71(ومستوى الداللة   ) 0.14(لنمط التفكير التسلطي    

)α=0.05 (            كليـة أي أنه ال يوجد فروق دالة إحصائيا في تفاعل الجنس ومستوى التحصيل وال 

 لـنمط  لكليـة المحسوبة لتفاعل الجنس ومستوى التحصيل وا    ) ف(لطي، قيمة   لنمط التفكير التس  

وهـي أكبـر مـن مـستوى الداللـة          ) 0.23(ومستوى الداللة   ) 1.44(التفكير الخرافي هي    

)α=0.05 (            لكليـة أي أنه ال يوجد فروق دالة إحصائيا في تفاعل الجنس ومستوى التحصيل وا 

 لـنمط   كليةبة لتفاعل الجنس ومستوى التحصيل وال     المحسو) ف(لنمط التفكير الخرافي، وقيمة     

) α=0.05(وهي أكبر من مستوى الداللـة       ) 0.56(ومستوى الداللة   ) 0.34(التفكير الناقد هي    

 لنمط التفكير   كليةأي أنه ال يوجد فروق دالة إحصائيا في تفاعل الجنس ومستوى التحصيل وال            

  .  الناقد

  

  : بالسؤال الثالث النتائج المتعلقة4.9
  

  عالقة ارتباطية بين أنماط تفكير طلبة جامعة القدس وتحصيلهم األكاديمي؟هل توجد 

  

  :لإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله إلى الفرضية الصفرية اآلتيةو
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  متوسـطات  بين) α=0.05(ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           

  .تحصيلهم األكاديميمتوسطات و جامعة القدس أنماط التفكير لدى طلبة

  

حساب معامل ارتباط األنماط والدرجة الكلية لدى طلبة جامعة القدس          لفحص هذه الفرضية تم     

  ).4.7(كما في الجدول .مع المعدل التراكمي للطالب

  

  .التفكير بالتحصيل األكاديمي ارتباط أنماطمعامل  4.7الجدول 

  

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  النمط

 0.001  0.18  علميال

 0.92 0.01-  التخيلي

 0.85 0.01  التسلطي

 0.31 0.06-  الخرافي

 0.001 0.21  الناقد

 0.04 0.11  الدرجة الكلية

  

إلى وجود عالقة ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة              ) 4.7(حظ من الجدول    يال

)α=0.05 (    بين أنماط التفكير)   ع التحصيل األكاديمي وعدم    م) العلمي، والناقد، والدرجة الكلية

حيـث كـان    .  مع التحصيل  ) والخرافي ، والتسلطي ،التخيلي(وجود عالقة  بين أنماط التفكير       

وهي أقل من مستوى    ) 0.001(ومستوى الداللة   ) 0.18(معامل االرتباط لنمط التفكير العلمي      

ـ           ) α=0.05(الداللة   ي والتحـصيل   أي أنه يوجد عالقة دالة إحصائيا بين نمط التفكيـر العلم

ومـستوى الداللـة   ) -0.01(األكاديمي، أما بالنسبة لنمط التفكير التخيلي كان معامل االرتباط  

أي أنه ال يوجد عالقة دالة إحـصائيا بـين          ) α=0.05(وهي أكبر من مستوى الداللة      ) 0.92(

امـل  نمط التفكير التخيلي والتحصيل األكاديمي، أما بالنسبة لنمط التفكير التـسلطي كـان مع             

أي أنه ال   ) α=0.05(وهي أكبر من مستوى الداللة      ) 0.85(ومستوى الداللة   ) 0.01(االرتباط  

يوجد عالقة دالة إحصائيا بين نمط التفكير التسلطي والتحصيل األكاديمي، أما بالنـسبة لـنمط      

وهـي أكبـر مـن      ) 0.31(ومستوى الداللة   ) -0.06(التفكير الخرافي كان معامل االرتباط      

أي أنه ال توجد عالقة دالة إحصائيا بين نمـط التفكيـر الخرافـي              ) α=0.05(لداللة  مستوى ا 

ومـستوى  ) 0.21(والتحصيل األكاديمي، أما بالنسبة لنمط التفكير الناقد كان معامل االرتباط           
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أي أنه توجد عالقة دالة إحـصائيا       ) α=0.05(وهي أقل من مستوى الداللة      ) 0.001(الداللة  

الناقد والتحصيل األكاديمي، أما بالنسبة للدرجة الكلية كان معامـل االرتبـاط            بين نمط التفكير    

أي أنه توجد عالقة    ) α=0.05(وهي أقل من مستوى الداللة      ) 0.04(ومستوى الداللة   ) 0.11(

  .دالة إحصائيا بين الدرجة الكلية والتحصيل األكاديمي
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  الفصل الخامس
_______________________________________________________  

  مناقشة النتائج والتوصيات

  
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أنماط التفكير لدى طلبة جامعة القدس وعالقتها بتحصيلهم 

األكاديمي، حيث يتضمن هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة وأيضاً 

  .التوصيات

  

  :متعلقة بالسؤال األولمناقشة النتائج ال 5.1 
  

   أنماط التفكير لدى طلبة جامعة القدس ؟ما

  

 الدراسة أن أعلى درجة نمط تفكير كانت لدى الطلبة في جامعة القـدس كانـت                نتائج أظهرت

لنمط التفكير الناقد على جميع أنماط التفكير األخرى التي وردت في هـذه الدراسـة، حيـث                 

، ودرجة الفاعلية كبيرة، أي أنه اتضح من خـالل          )4.07(المتوسط الحسابي للدرجة الكلية هو    

وأكثـر  الكليـات   ذلك أن التفكير الناقد هو النمط السائد لدى الطلبة في جامعة القدس لجميـع               

استخداماً لديهم، في حين نالحظ بأن نمط التفكير الخرافي حصل على أقل درجة على جميـع                

  .، ودرجة الفاعلية قليلة)1.94(جة الكلية هو األنماط األخرى حيث كان المتوسط الحسابي للدر

  

وترى الباحثة أن السبب يعود إلى أن تفكير الطلبة في جامعة القدس أكثر واقعيه وأكثر بعـداً                 

ورفضاً للخرافات، كما أن التوجه الديني لديهم يمكن أن يقلل من اعتبار الخرافـات كمـصدر                

.  وأيضاً التربية لها دور كبير فـي ذلـك         لتفسير أسباب ما يحدث أو يدور حولهم من أحداث،        

حيث أكدت أن المعتقدات الدينية ) Robinson, 1990(وهو األمر الذي أكدته دراسة روبنسن 

تضعف وتحد من المعتقدات غير العقالنية أو الخرافية، كما أن الميل إلى التفكير الناقد يتميـز                

رات التـي يحـصلون عليهـا خـالل         به الطلبة الجامعيين بشكل عام، وذلك بحكم تراكم الخب        

دراستهم الجامعية، غير أن هذا النمط من التفكير قد يعني أيضا الميل النفـسي لـدى الطلبـة                  

  عموما وذلك كرد فعل على الواقع السياسي واالجتماعي الذي يعيشونه، باإلضافة إلى 
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 فأهمية التفكيـر    .الصعوبات والتحديات التي تحول دون قدرتهم على تلبية طموحاتهم المتنامية         

الناقد تكمن في وظيفته كأداة لصياغة البدائل عما هو قائم من ثغـرات وسـلبيات، وبالتـالي                 

  .استخدامه كقوة دافعة للفعل والبناء اإليجابي

  

لألنماط األخرى فنمط التفكير العلمي كان المتوسط الحسابي للدرجة الكلية له هـو             أما بالنسبة   

ية كبيرة ويأتي ترتيبه بعد نمط التفكير الناقد بالنسبة لباقي أنماط           أي كانت درجة الفاعل   ) 3.67(

التفكير األخرى، وترى الباحثة أن السبب يعود في هذه النتيجة إلى أن التفكير العلمـي أكثـر                 

األخرى على عكس نمط التفكيـر      الكليات   العلمية دون غيرهم من      لكلياتاستخداماً لدى طلبة ا   

حيث أكـدت تفـوق     ) 1985(وهذا ما أكدته دراسة عياصرة      . لكليات ا الناقد السائد في جميع   

الطلبة في الفرع العلمي في نمو مهارات التفكير العلمي على طلبة الفرع األدبي، وفي تقديري               

أن الفارق يؤشر إلى تأثير الدراسات العلمية التطبيقية على السلوك الذهني للطلبـة، ذلـك أن                

بية صارمة ال تترك شيئا للصدف، بينما العلوم اإلنسانية تحتاج          العلوم التطبيقية هي علوم تجري    

إلى جانب السلوك الذهني العلمي إلى درجة معينة من الخيال في محاولـة لإلمـساك بأبعـاد                 

الظواهر االجتماعية التي تتصدى لها فروع العلوم اإلنسانية بالبحث والدراسة، كما أنها تتعامل             

شرة وغير المباشرة بما في ذلك المعتقدات والعادات واألساطير،         مع الظواهر بكل أبعادها المبا    

غير أن كل ذلك يجب أن يدفع باتجاه تعزيز القراءة العلمية للظواهر االجتماعية وليس دفعهـا                

نحو الالعقالنية، فتعقد وتنوع أبعاد تلك الظواهر يستدعي درجة عالية من التفكيـر العلمـي               

  . في التعامل معهاللحفاظ على المقاربات العلمية 

  

حيث كانت  ) 3.19(وبالنسبة لنمط التفكير التخيلي فقد كان المتوسط الحسابي للدرجة الكلية هو            

درجة الفاعلية متوسطة على جميع الفقرات، وحسب رأي الباحثة فإن هذه النسبة كبيرة بالنسبة              

 فـي المجتمـع     لطلبة الجامعة، وذلك يمكن أن يعود لعدة أسباب يتعرض لها معظـم الطلبـة             

الفلسطيني، ومن أكثر هذه تأثيراً عليهم هو االحتالل والمستوى االقتصادي السيئ الذي يواجه             

فهذه األسباب تفتح المجال أمام الطلبة لتخيل أو تصور أشياء          . معظم أفراد المجتمع الفلسطيني   

ـ                  و غير موجودة على أرض الواقع هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن مجتمـع الدراسـة ه

انعكاس أصيل لما يشكل البنية الذهنية للمجتمع الفلسطيني ككل، بكل ما يحمله هذا المجتمع من               

ثقافة ودالالت معرفية، كما أنه يعكس في بعض أبعاده مستوى التطور االقتصادي واالجتماعي             

الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني، إضافة إلى القيود االجتماعية التي تحكـم عالقـات األفـراد               

 من العوامل الثقافية واالقتصادية والدينية، األمـر        ةمتناهي الجماعات والمستمدة من سلسلة ال    و
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الذي يدفع الفرد أو حتى الجماعة، أثناء المحاولة لمواجهة تلك القيود والضغوط المتنوعة، إلى              

  .  الخيال للتعويض عن الواقع السائد كرد فعل للتكيف واالحتواء

  

حيـث  ) 2.79(فكير التسلطي فقد كان المتوسط الحسابي للدرجة الكلية هو          بالنسبة لنمط الت  أما  

كانت درجة الفاعلية بالنسبة لغيرها من أنماط التفكير موضع الدراسة، وحسب رأي الباحثـة              

 التعليمية وزيادة االعتماد علـى الـذات فـي الحيـاة            ةربما يعود ذلك بسبب الخبرات التعلمي     

ح في الجامعة فهو بذلك يزيد من المرونة في التعامـل مـع             الجامعية كمتطلب ضروري للنجا   

ومع ذلك فإن هذه النسبة تبقى نسبة       . البيئة المحيطة وبذلك فإن التفكير التسلطي يمكن أن يتدنى        

مرتفعة ولها مدلوالتها الهامة في مجتمع يفترض أنه مجتمع منفتح، أي المجتمع الجامعي، وهو              

رة جدية عملية بناء المستقبل، وهو ما يحتاج إلـى عمليـة            المجتمع الذي تقع على عاتقه بصو     

بناء متراكم لمواجهة هذه الظاهرة في أواسط الطالب الجامعيين، بحيث يتحول الفكر التسلطي             

إلى مظهر ثانوي تماما ليخلي المجال لنمط التفكير الذي يؤمن بالتعددية واالعتراف بـالتنوع              

  .  ذلك مكون طبيعي ألي مجتمع حرواحترام الرأي والرأي اآلخر باعتبار 

  

  :بالسؤال الثاني مناقشة النتائج المتعلقة 5.2 
  

 والكلية ومستوى التحصيل هل تختلف أنماط التفكير لدى طلبة جامعة القدس باختالف الجنس

  ؟والتفاعل بينهما

  

 : مناقشة النتائج المتعلقة بمتغير الجنس5.2.1

   

الحسابية واالنحرافات المعيارية إلى وجود فـروق ذات        باستخراج المتوسطات   أظهرت النتائج   

الناقد، العلمـي،   (في متوسطات أنماط التفكير     ) α =0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة      

 لـدى    لصالح الذكور ما عدا نمط التفكير الخرافي الذي اليوجد فيه فروق،           )التخيلي، التسلطي 

ور، وهي بذلك تعارض دراسة كل مـن الخطيـب          الطلبة بالنسبة لمتغير الجنس ولصالح الذك     

ودراسة عبـد الـرازق     ) 2001(ودراسة سالم   ) 1995(والكيالني  ) 1994(وصالح  ) 1993(

حيث أشارت جميعها إلى عدم وجود فروق ذات داللة في مهارات التفكيـر الناقـد               ) 2001(

ـ  ) Soul and James(تعزى لمتغير الجنس، وتتفق مع دراسة سول وجـيمس   دت حيـث أك

فهي تعـارض    أما بالنسبة لنمط التفكير العلمي    . الدراسة على أن اإلناث أقل تصلباً من الذكور       
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حيث أكدت إلى وجود فروق بين الجنسين ولصالح اإلنـاث لمـستوى            ) 2008(دراسة حمدان   

 وجود فـروق     عدم التفكير العلمي، أما بالنسبة لنمط التفكير الخرافي فقد أظهرت النتائج أيضاً          

التي أكدت أن اإلناث أكثر تفكيراً خرافياً من الـذكور          ) 1982(دراسة الساعاتي   عارض  فهي ت 

 )2007(، ودراسة زيدان وعساف     )(1996ودراسة سمعان   ) 1982(وكذلك دراسة العيسوي    

 وترى الباحثة أن    التي أكدت إلى وجود فروق ذات داللة في التفكير الخرافي ولصالح اإلناث،           

ى طبيعة العالقات التي تحكم توزع األدوار االجتماعية بـين الـذكور            السبب يعود في ذلك إل    

واإلناث في المجتمع والتي هي نتاج جملة واسعة من العوامل المتراكمة وهـي االجتماعيـة               

واالقتصادية وصوال إلى العادات والتقاليد السائدة، كل ذلك ترتبت عليه بنى وسلوك اجتماعي             

، ثر جدية حوا يتعاملون مع التحديات وأسئلة الواقع بصورة أك       أصبواإلناث  أدت إلى أن الذكور     

وذلك ألنهم قد تعرضوا في هذا السياق االجتماعي لخبرات تخفض التفكير الخرافي لديهم قبل              

أكثر واقعيـة وأكثـر بعـدا ورفـضا          ذكوراً وإناثاً دخولهم الجامعة، مما يجعل تفكير الطلبة       

   .لمنتجةللخرافات وأكثر اقترابا من األعمال ا

  

  : بمتغير الكليةمناقشة النتائج المتعلقة 5.2.2 
  

باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلى عدم وجود فـروق          أظهرت النتائج   

العلمـي،   (في متوسطات أنماط التفكيـر    ) α=0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة       

 لدى طلبة جامعـة     وق بالنسبة لنمط التفكير التخيلي    ، ووجود فر  )والتسلطي، والخرافي، والناقد  

التي أكدت إلى عدم وجود فروق      ) 2001( مع دراسة سالم     تتفق، و الكليةالقدس بالنسبة لمتغير    

مـع دراسـة عياصـرة      تتعارض  في مستوى التفكير الناقد بالنسبة لمتغير التخصص، وهي         

لفرع الدراسـي ولـصالح طلبـة    التي أكدت إلى وجود فروق ذات داللة تعزى إلى ا ) 1985(

التـي أكـدت أن طلبـة    ) 1987(الفرع العلمي في مهارات التفكير العلمي، ودراسة عثمـان       

مـع  تتعـارض   التخصص العلمي واإلنساني أقل تصلباً من طلبة التخصص المهني، وأيـضاً            

ـ           ) 1995(دراسة الكيالني    د التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة في مستوى التفكير الناق

بين مديري المدارس الثانوية الملتحقين ببرنامج ماجستير اإلدارة التربوية تعزى إلـى نـوع              

  .الشهادة األولى ولصالح التخصص العلمي

  

س الجامعي ال يختلف في أسلوبه وتفاعل المدرسين مع الطلبة باختالف التخـصص             أن التدري 

ر الجديدة المخالفة للمألوف لكونـه      كما يمكن القول أن المجتمع الجامعي يقلل من أهمية األفكا         
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أكثر محافظة ومن هنا فهو ال يشجع على التفكير التخيلي، وأيضا اهتمـام الطلبـة بـالمجتمع               

والخبرات الجديدة وبدء اجراءات التخصص لديهم مما يتطلب التفاعل بجدية أكبر منهـا فـي               

قد يتدنى اهتمامها بمنهج  السنوات الالحقة، كما يمكن القول أن بعض جوانب التدريس الجامعي           

  .التفكير عن اهتمامها بالمعلومات األكاديمية البحتة للطلبة

  

  : بمتغير مستوى التحصيلمناقشة النتائج المتعلقة 5.2.3
  

أظهرت النتائج باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلى وجود فـروق ذات            

التخيلـي،   (في متوسـطات أنمـاط التفكيـر      ) α=0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة      

 لدى طلبة جامعة    )، والتسلطي، والناقد  العلمي(وعدم وجود فروق في أنماط التفكير       ) والخرافي

التي أكدت إلى   ) 1975( مع دراسة عبد السالم      تتفقالقدس بالنسبة لمتغير مستوى التحصيل، و     

حيـث  ) 1978( دراسة ملكاوي     مع فقعدم وجود عالقة بين التصلب الفكري والتحصيل، وتت       

أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات عالمـات الطلبـة تعـزى إلـى                 

حيث أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود فروق يعزى        ) 1982(التحصيل، وأيضاً دراسة غباين     

إلى التحصيل أي أن أسلوب االكتشاف أكثر فاعلية في تحصيل الطلبة للطـرق العلميـة مـن              

  .سلوب التقليدياأل

  

 في ذلك ربما إلى التنافس الذي يكون بين الطلبة للحصول على درجات عليـا،               ويعود السبب 

وأهميـة التعلـيم    واستخدام أنماط التفكير العلمي والناقد أكثر من غيرها من األنماط األخرى،            

ك لـصعوبات   ألنه أصبح هناك وعي لدى الطلبة بأهمية التعليم، وإنهاء المرحلة الجامعية وذل           

اقتصادية قد يواجهها معظم الطلبة في تأمين التعليم، ويمكن القول أيضا أن بعـض جوانـب                

التدريس الجامعي قد يتدنى اهتمامها بمنهج التفكير بالمعلومـات األكاديميـة البحتـة للطلبـة               

والتركيز عل الدرجات في االمتحان، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن درجـة التحـصيل                

لمؤثرات عديدة ليس لها عالقة بأنماط التفكير السائدة، االجتماعية واألسرية، الضغوط           خاضعة  

  .األسرية، الحرية المتاحة للطلبة، طبيعة النظام الجامعي، وطبيعة مناهج االختبارات
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  : بالتفاعل بين الجنس ومستوى التحصيل  مناقشة النتائج المتعلقة5.2.4
  

م تحليل التباين الثنائي إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد             أظهرت النتائج باستخدا  

في المتوسطات الحسابية ألنماط التفكير لدى طلبة جامعـة القـدس           ) α=0.05(مستوى الداللة   

  .تعزى للتفاعل بين الجنس ومستوى التحصيل

  

لذكور يقدم دلـيال  يمكن القول أن ازدياد أعداد الطالبات في الجامعة مقارنة مع أعداد الطالب ا            

على إقبال اإلناث على التعليم واهتمامهن بالخبرات التعلمية التعليميـة بعيـدا عـن االفكـار                

والمعتقدات غير العقالنية، فالذكور واإلناث يوجد تشابه فيما بينهم إذ أنهم أبناء ثقافـة واحـدة                

تخـاذهم نمـط    يخضعون لتغيرات في تفكير واحد ويخوضون تجارب متشابهة تجعل إمكانية ا          

التفكير المناسب لهم أمرا واردا، وهذا المؤشر يجب رؤيته ارتباطا بحدود فعله فـي اإلطـار                

الجامعي، ففي نهاية المطاف الكل يخضع لذات البرامج التعليمية ذكورا وإناثا كما يخـضعون              

لمجتمـع  لذات النظم والقوانين التي تحيد بدرجة كبيرة مظاهر التمييز الواقعة ضد المرأة في ا             

خارج الجامعة، فالمتغيران الجنس ومستوى التحصيل في أنماط التفكير ال يؤثر أحداهما فـي              

  .  األخر، وهذا يدل على تكافؤ الطلبة ذكورا وإناثا في مستوى التحصيل لديهم

     

وعلى حد علم الباحثة فال توجد أي دراسة سابقة تناولت أثر التفاعل بين الجـنس ومـستوى                 

رافي، كما هـو فـي الدراسـة        ط التفكير العلمي والناقد والتخيلي والتسلطي والخ      التحصيل لنم 

  .الحالية

  

  : بالتفاعل بين الجنس والكليةمناقشة النتائج المتعلقة 5.2.5
  

أظهرت النتائج باستخدام اختبار تحليل الثالثي إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد        

طات الحسابية في أنماط التفكير لدى طلبة جامعة القدس         في المتوس ) α=0.05(مستوى الداللة   

 .الكليةتعزى للتفاعل بين الجنس و

  

 وأن  ا يريـده  لتـي االكليـة    يعود السبب إلى ذلك أن كال الجنسين لديه حق االختيار            يمكن أن 

الكلية التـي   تفكيره وطموحه والتوجه المهني الذي يرغب به مستقبال هو الذي يدفعه الختيار             

، ألن الطلبة سواء كانوا ذكورا أو إناث في هذه المرحلة لديهم القدرة علـى اتخـاذ                 ها ب يرغب
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 في الدراسة الحاليـة ال يـؤثر        الكليةالقرارات المناسبة لهم، وبالتالي فإن المتغيران الجنس و       

  .أحدهما في األخر

  

 في أنماط   ليةالكوعلى حد علم الباحثة أنه ال يوجد هناك دراسات سابقة تناولت تفاعل الجنس و             

  .التفكير

  

 : بالتفاعل بين مستوى التحصيل والكليةمناقشة النتائج المتعلقة5.2.6 
  

ستخدام اختبار تحليل التباين الثالثي إلى عـدم وجـود فـروق ذات داللـة               باأظهرت النتائج   

العلمـي،   (في المتوسطات الحسابية في أنماط التفكير     ) α=0.05(إحصائية عند مستوى الداللة     

لدى طلبة جامعـة القـدس      ووجود فروق في نمط التفكير الخرافي       ) اقد، التسلطي، والتخيلي  الن

  .والكليةتعزى للتفاعل بين مستوى التحصيل 

  

 الكليـات  السبب في ذلك إلى النتائج التي حصل عليها الطلبة في التـوجيهي و             ويمكن أن يعود  

 في الجامعة، مما يجعلهـم  المرغوب فيه واةالمناسبالكلية  األدبية والعلمية والحرية  في اختيار       

أكثر فعالية وقدرة على الدراسة وبالتالي يكون تحصيلهم مرتفعا، كما يمكـن هنـا مالحظـة                

الفارق بين اهتمام ووعي الطالب الجامعي مقارنة بطالب الثانوية، حيث تتراجـع الـضغوط              

الجامعة أكثر حريـة فـي      االجتماعية التي ترافق امتحان الشهادة الثانوية ليصبح الطالب في          

المقياس النسبي، األمر الذي يجعله أكثر صدقا في التعبير عن ذاته بمـا فـي ذلـك سـاعات          

وبرنامج ونمط الدراسة أي أن الطالب يصبح أكثر استقاللية فـي إدارة شـؤونه الدراسـية،                

  ال يؤثر أحـداهما فـي األخـر أي أن مـستوى            الكليةوبالتالي المتغيران مستوى التحصيل و    

  . التحصيل لدى طلبة التحصيل المرتفع يبقى أعلى من طلبة التحصيل المنخفض
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  : بالتفاعل بين الجنس ومستوى التحصيل والكليةمناقشة النتائج المتعلقة5.2.7 
  

أظهرت النتائج باستخدام اختبار تحليل التباين الثالثي إلى عـدم وجـود فـروق ذات داللـة                 

في المتوسطات الحسابية في أنماط التفكير لدى طلبة        ) α=0.05 (إحصائية عند مستوى الداللة   

  .الكليةجامعة القدس تعزى للتفاعل بين الجنس ومستوى التحصيل و

  

يزيد من فرص النجاح لدى الطلبة      للكلية  في ذلك أن االختيار المناسب      ويمكن أن يعود السبب     

الذي للكلية  سواء كانوا ذكورا أو إناثا      ذكورا وإناثا، إذ أن االختيار المناسب والحر لدى الطلبة          

يريدون فإنه يساعدهم على الدراسة بجد وأيضا الشعور بروح المنافسة للوصول إلى النجـاح،              

وارتفاع مستوى التحصيل لديهم فالمتغيرات الثالثة في أنماط التفكير ال يـؤثر أحـداهما فـي              

ه ال يوجد دراسات سـابقة تناولـت        األخر حسب الدراسة الحالية، وإنه على حد علم الباحثة أن         

  . معا في أنماط التفكيرلكليةتفاعل كل من الجنس ومستوى التحصيل وا

  
 

  : بالسؤال الثالثمناقشة النتائج المتعلقة5.3 
  

بين أنماط التفكير   ) α=0.05(عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         ال توجد   

  .األكاديميلدى طلبة جامعة القدس وتحصيلهم 

  

أظهرت النتائج بحساب معامل االرتباط إلى وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحـصائية عنـد        

مع التحصيل األكاديمي وعـدم     ) العلمي والناقد (بين أنماط التفكير    ) α=0.05(مستوى الداللة   

  .وجود عالقة ارتباطيه بين أنماط التفكير التخيلي والخرافي والتسلطي مع التحصيل

  

هو تأثر الطلبة بالتفكير العلمي والناقد خالل المراحل التعليمية المختلفة، عود السبب في ذلك وي

  وتأثر الطلبة بمدرسيهم حيث يكون االهتمام األكبر منصب على التفكير العلمي والناقد، وتقيد

المدرسين بطرق وأساليب تدريس تقليدية وعدم تشجيع الطلبة على استخدام أنمـاط التفكيـر              

لمختلفة في المواقف التي يتعرضون لها، فأنماط التفكير التخيلي والخرافي والتسلطي غالبا ال             ا

تظهر بصورة مباشرة للطلبة أو حتى المدرسين فلهذا السبب تكاد تكون معدومة، وال يكون لها               

  .   أي تأثير على التحصيل لدى الطلبة بقدر ما يؤثر التفكير العلمي والناقد على التحصيل
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  : توصيات الدراسة ومقترحاتها10.5 
  

  : على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإن الباحثة توصي بما يليبناء

  

ضرورة إتباع طريقة وأساليب تدريس أكثر مناسبة في التدريس الجامعي والتركيز على            1. 

حصيل منهج التفكير أكثر من التركيز على درجات التحصيل األكاديمي، ذلك ألن فاعلية الت            

األكاديمي يجب أن تترجم نفسها في واقع الحياة باتجاه تعزيز عملية تطوير وتفعيل المحـيط               

 .والبنى االجتماعية وهذا يبقى ضعيفا في ظل سيادة أنماط التفكير غير العلمية أو الميكانيكية

  

سية ضرورة زيادة التفاعل بين المدرسين في الجامعة والطلبة في مختلف المستويات الدرا           2. 

لتبادل الخبرات الحياتية المختلفة وعدم اقتصار ذلك التفاعل على الموقف الـصفي التعليمـي              

فالحياة الجامعية تصقل وتبلور الفرد الذي سيتخرج من الجامعة وينتقل بوعيه وتفكيـره إلـى               

 .المجتمع األوسع

  

ا للمجتمع وللفرد مما    زيادة توجيه الطلبة نحو األفكار األكثر حداثة مع المحافظة على فائدته          3. 

يمكن أن يفتح أفاق الطلبة والمدرسين، واالنتباه لمتغيرات العصر، مما يجعل التعليم الجـامعي           

 .أكثر تشويقا وعمقا، أي ربط عملية التعليم بكل أبعادها ومظاهرها بالحياة العملية وتحدياتها

  

دريبهم على تنمية وتطـوير     دراسة أنماط تفكير معلمي المستقبل وهم طلبة الجامعة بهدف ت         4. 

 .التفكير لدى أفراد المجتمع

  

  .ضرورة استخدام المعلمين ألكثر من نمط تفكير في المواقف الصفية المختلفة5. 
 

 .تنظيم دورات تدريبية للمعلمين للتعرف على أنماط التفكير وأهميتها6. 

  

الجنس وخاصـة علـى     االهتمام بضرورة تقليص الفوارق بين الطلبة والتي تعزى لمتغير          7. 

صعيد أنماط التفكير التسلطية والخيالية، وذلك باتجاه تحفيـز الطالبـات وتـشجيعهن علميـا               

 .ومعنويا
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تعزيز أنماط التفكير العلمي والناقد في الفروع اإلنسانية ليصبح التعامل معهـا واحترامهـا              8. 

مرتبطة بقراءة الظـواهر    بنفس درجة العلوم التطبيقية، وذلك ألن الضعف في أنماط التفكير ال          

  . االجتماعية له نفس خطورة الخلل الذي تعاني منه العلوم التطبيقية

  

  

  :ويمكن اقتراح الدراسات اآلتية
  

 إجراء دراسة ألنماط أخرى من أنماط التفكير على طلبة الجامعة وربطها بمتغيرات 1.

  . أخرى مثل المستوى الدراسي، مكان السكن
 

  .ط تفكير المعلمين وربطها بمتغيرات سنوات الخبرة والتخصص إجراء دراسة ألنما2.

  

  .إجراء دراسة حول الذكاء وعالقته بأنماط التفكير3. 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  جامعة القدس
  آلية التربية

  برنامج الدراسات العليا
  

                             
  . أنماط تفكير طلبة جامعة القدس وعالقتها بتحصيلهم األآاديمياستبانه

  
   ة/عزيزتي الطالبة المحترم / عزيزي الطالب 

  
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

  
ول   ة ح ة بدراس وم الباحث صيلهم  تق ا بتح دس وعالقته ة الق ة جامع ر طلب اط تفكي  أنم

ة                    األآاديمي دريس من جامع اليب الت ل الماجستير في أس ات ني  وذلك استكماال لمتطلب
بة ولتحقيق هدف هذه الدراسة يرجى التكرم بدراسة فقرات اإلستبانه واالستجا         . القدس

ى                   ة عل ا من أهمي عن آل فقرة حسب الواقع، وان تكون االستجابات موضوعية لما له
ستخدم ألغراض البحث                تبانه ست نتائج الدراسة، علما بأن المعلومات الواردة في اإلس

  .                                          العلمي فقط وستعامل بكل سرية
  

  :                                      الباحثة مع احترامي وتقديري لتعاونكم     
   نادية إبراهيم

  
  المعلومات األولية:  الجزء األول

  
 علمية                        أدبية:                 الكلية -1

              
 ذآر                         أنثى :                      الجنس-2           

  
  :................................................. الرقم الجامعي-3                

  :.......................................... المعدل التراآمي-4               
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   .ووجهة نظرك أمام البند وتحت الدرجة التي تنطبق) ×(ي أشارة/ ضع:الجزء الثاني
 
       بدرجة                            

  
  الرقم

                        
                          الفقرة

  قليلة جدًا  قليلة  متوسطة   آبيرة  آبيرة جدًا

            .أفسر آل ما أراه من  ظواهر تفسيًرا علميًا  1

            .أعيش في عالم يسوده الحب والسالم 2

            .أتمسك برأيي ألن ذلك شهامة 3

            .قبل عن طريق قراءة الفنجانأآتشف المست 4

            .أتمنى بأن أآون  مساهمًا في بناء مسجد 5

            .أستطيع اتخاذ القرارات بسهولة 6

            .أتفاءل من بعض األرقام  7

            .أميل إلى مقاطعة حديث من يخالفني الرأي 8

            .تزداد المعرفة اإلنسانية بالتجربة 9

            .ام نهائية حول موضوع ماأستطيع إصدار أحك 10
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