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ملخص:

التاأملي لدى  التفكري  التمايز يف م�ستويات  اإىل فح�س داللة  الدرا�سة احلالية   هدفت 
طلبة ال�سف العا�رش االأ�سا�سي يف �سوء فاعلية الذات الريا�سية، وقد ُطبق مقيا�سا الدرا�سة 
على عينة تاألفت من )333( طالبًا وطالبة، اختريوا بطريقة طبقية عنقودية من طلبة ال�سف 

العا�رش االأ�سا�سي يف مديرية تربية اخلليل. 

اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن م�ستوى الفهم قد ح�سل على الرتتيب االأول باأعلى متو�سط 
العمل  م�ستوى  جاء  االأخري  الرتتيب  ويف  الناقد،  التاأمل  ثم  التاأمل،  م�ستوى  يليه  ح�سابي، 
االعتيادي. كما اأظهرت نتائج حتليل التباين الثنائي وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند 
م�ستوى )α ≤ 0.05( يف م�ستوى العمل االعتيادي، تعزى ملتغري اجلن�س ول�سالح الطالبات، 
يف حني مل تكن الفروق دالة على املقيا�س كله وعلى بقية امل�ستويات، وتبني وجود فروق 
ذات داللة اإح�سائية على املقيا�س كله وعلى م�ستويات الفهم، والتاأمل، والتاأمل الناقد، تعزى 
ملتغري فاعلية الذات الريا�سية، ول�سالح فئة الفاعلية املرتفعة، يف حني مل تكن الفروق دالة 
على م�ستوى العمل االعتيادي، ووجود فروق ذات داللة اإح�سائية على املقيا�س كله، وعلى 
م�ستوى التاأمل الناقد، تعزى للتفاعل بني اجلن�س والفاعلية، يف حني مل تكن الفروق دالة 

على بقية امل�ستويات.
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Abstract:

The current study aims to investigate the significance of the differences 
in the levels of reflective thinking among the tenth grade students in the light 
of the mathematical self- efficacy. The two instruments of the study have been 
applied to a sample that consisted of (333) male and female students. The 
sample of students was selected by a cluster stratified method from the tenth 
grade students in Hebron Directorate of Education. 

The results of the study showed that the level of understanding had been 
ranked the first with the highest mean, followed by the level of reflection, then 
the critical reflection, and the last in order was the level of habitual action. 
Results of the two- way analysis of variance revealed significant differences 

(α ≤ 0.05) in the level of habitual action due to the variable of gender and for 
the benefit of females, while there were no significant differences on the scale 
as a whole and on the rest of the levels. Results showed statistically significant 
differences on the scale as a whole and the levels of understanding, reflection, 
and critical reflection due to the variable of mathematical self- efficacy for 
the benefit of the highly efficient category. Meanwhile the differences were 
not significant on the level of habitual action. Finally, statistically significant 
differences on the scale as a whole and level of critical reflection were 
present. 

These were attributable to the interaction between gender and 
mathematical self- efficacy, while differences were not significant on the rest 
of the levels. 
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مقدمة: 

احتل التفكري حيزاً بارزاً يف اأدبيات البحوث ال�سيكولوجية والرتبوية، باعتباره اأكرث 
مهارات ال�سلوك االإن�ساين تعقيداً ورقيًا، واأهم اأدوات معاجلة اخلربة املي�رشة لتكيف الفرد مع 
بيئته املحيطة، والطريقة التي متّكن الفرد من توظيف معارفه بهدف حتقيق اأهدافه وحل 
امل�سكالت التي تواجهه، كما ت�سكل العملية الذهنية التي تقود الفرد اإىل اكت�ساف عامله وما 
يحتويه من مكونات، ووفقًا لهذه الغايات فقد تعددت اأمناط التفكري التي ا�ستهدفتها بحوث 
الذي  العلمي  التفكري  اأ�سكال  التاأملي باعتباره �سكاًل من  التفكري  هذا امل�سار، ومن �سمنها 

يقوم على اأ�س�س عقالنية مو�سوعية )قطامي، 2001( . 

اأو  احلرية  اأو  الرتدد  اأو  ال�سك  من  حالة  ميثل   Dewey لديوي  وفقًا  التاأملي  فالتفكري 
االرتباك، و�سعوبة ذهنية، بحيث متثل ن�ساأًة اأو منطلقًا لعملية التفكري، ثم البحث واال�ستق�ساء 
التي تقود اإىل حل لهذه احلالة (Phan, 2007) ، وبهذا املعنى فقد ميز ديوي بني التفكري 
جتاه  ال�سك  حالة  يف  االأول  يتمثل  مكونني،  توافر  �سوء  يف  وذلك  التاأملي،  وغري  التاأملي 
اأو اال�سرتاتيجيات الالزمة الإزالة هذا ال�سك  اأو االأ�ساليب  املوقف، ويتمثل الثاين يف الطرق 
(Keogh, 2005)، وعليه فاإن منحى ديوي يف التفكري التاأملي ميثل طريقة �ساملة يف بناء 
املعنى، الذي يقود اإىل التطور االأخالقي والفكري للفرد، عن طريق تقومي اخلربة التعليمية 
وتف�سريها (Kim, 2005) ، كما يوؤدي التفكري التاأملي اإىل اكت�ساف اأدلة اأو �سواهد تقود اإىل 
اإعطاء معاٍن جديدة للموقف، وخالل هذه العملية يتمكن الفرد من ا�ستك�ساف خربات جديدة 

 . (Samuels & Betts, 2007) والتعمق فيها

ويوؤكد يل (Lee, 2005) على اأن التاأمل، اأو ما يعرف بالتفكري التاأملي يبداأ مع وجود 
، يف حني يرى �سعادة  القبلية واملزاج االت�سايل  م�سكلة، ويتاأثر بعوامل اخلربة واملعرفة 
)2003( اأن التفكري التاأملي عبارة عن منط خا�س من التفكري املرتبط بالوعي اأو املعرفة 
-(Sc  اأو التاأمل الذاتي، ويقوم على مراقبة النف�س، والنظر اإىل االأمور بعمق، وعرَّف �سجنيدر

املتعلمني  م�ساعدة  اإىل  تهدف  معرفية،  وراء  ما  ا�سرتاتيجية  باأنه  التاأمل   neider, 2006)
اأفراداً اأو جمموعات على التاأمل يف خرباتهم واإجراءاتهم وقراراتهم التي يتخذونها، وتتفق 
هذه التعريفات مع ما ذهبت اإليه بيد�س )2004( يف تعريفها للتفكري التاملي، اإذ اعتربت 
واإىل  والتقومي،  التحليل  اإىل  تقود  منظمة  تفكري  عمليات  وفق  حتدث  معرفية  قدرة  التاأمل 

اإدراك جديد وفهم �سامل للخربة العملية. 
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اأربعة معايري: يتمثل االأول يف  التاأمل باعتباره طريقة خا�سة يف التفكري  ويت�سمن 
عمليات بناء املعنى، وهذا يعني اأن التاأمل ي�ساعد املتعلمني على نقل خرباتهم اإىل خربات 
اإىل  الثاين  املعيار  وي�سري  ال�سابقة،  واالأفكار  اخلربات  من  باال�ستفادة  اأعمق  بفهم  جديدة 
اعتبار التاأمل طريقة منظمة و�سارمة وم�سبوطة يف التفكري تنبثق جذورها من عمليات 
اال�ستق�ساء العلمي، ويتعلق املعيار الثالث ب�رشوط ومناخات حدوثه، والذي يتطلب تفاعاًل 
م�سفوفة  تكون  واملجتمع  التفاعل  فثنائية  متعددة،  اجتماعية  �سياقات  يف  االآخرين  مع 
متداخلة لت�سكيل اخلربة، واأخرياً فاإن التاأمل يتطلب اجتاهات تعطي قيمة لالأفراد ومنوهم 

 . (Rodgers, 2002) العقلي ذاتيًا اأو مع االآخرين

التاأملي �سكل  الوقت واخلربة، فالتعلم  اإجراءين �رشوريني هما:  التاأمل وفق  ويحدث 
من اأ�سكال التعلم الذي يتطلب من املتعلمني التوقف اأو التاأين، ثم مالحظة مواقف تعلمهم، 
ذلك  من  مفيدة  معارف  توليد  ثم  العالقة،  ذات  ال�سابقة  اخلربات  االعتبار  بعني  االأخذ  مع 
املوقف، وعند ذلك ي�ستطيع املتعلمون اإعطاء معنى لعمليات تعلمهم من خالل ربط املا�سي 
العملية يف دورة كاملة تبداأ  ، وت�سري هذه   (Tan & Goh, 2008) باحلا�رش مع امل�ستقبل 
مالحمها يف عملية ا�ستح�سار للخربة، ثم و�سفها، وحتليلها، وانتهاًء باالإجراء العقالين؛ اأي 

 . (Rodgers, 2002) التدخل والعمل والتجريب

نتائج  اأ�سارت  والتعلم، فقد  التعليم  ال�رشورية يف عمليتي  العمليات  اأحد  التاأمل  يعّد 
امل�ساهدات البحثية اإىل اأن التاأمل يعزز مهارات التفكري الناقد لدى الطلبة واملعلمني على 
وتت�سح   ،  (Phan, 2007) املهني  تطورهم  وم�سرية  تعلمهم  اأن�سطة  جممل  يف  �سواء  حد 
هذه االأهمية كما خل�سها كيم (Kim, 2005) يف: ت�سجيع املتعلمني على حتقيق فهم اأعمق 
اإىل خربات  ودوافعهم  املرتبطة مب�ساعرهم  ال�سلبية  التعليمي، وحتويل خرباتهم  للمحتوى 

اإيجابية، اإ�سافة اإىل حتقيق املعنى يف خرباتهم التعلمية. 

واأ�سار كي�س و�سيهان (Kish & Sheehan, 1997) من جانب اآخر اإىل اأن تعزيز التفكري 
التاأملي لدى الطلبة من قبل معلميهم يوؤدي اإىل خمرجات تربوية اإيجابية، تتمثل يف التقليل 
من توجه املتعلمني نحو ال�سلوك االندفاعي، مما يطور مهارات حل امل�سكالت العامة لديهم، 
وي�ساعدهم على حتليل جممل االأفكار والق�سايا بنظرة متاأنية، وتعزيز الربط بني املدركات 

اأو وجهات النظر املتباينة، ثم تعزيز القناعة الذاتية بالنف�س. 

اإعداد  برامج  اأهداف  اأحد  التاأملية  املمار�سة  تعزيز  يعدُّ  املعلم،  تكوين  مرحلة  ويف 
الت�ساركية  اخلربات  اأهمية  على   (Wenzlaff, 1994) وينزالف  يوؤكد  ذلك  ويف  املعلمني، 
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جمال  يف  اأما  التاأملي،  بالتدري�س  تتاأ�سل  والتي  واحلوار،  املناق�سة  خالل  من  املكت�سبة 
اإىل روؤية املواقف التعليمية ب�سورة خمتلفة  املمار�سة املهنية فاإن التاأمل يقود املعلمني 
حتى واإن بدت مت�سابهة، ثم التعامل معها على اأنها م�سكلة يجب مواجهتها وحلها، بحيث 
تخرج هذه احللول عن نطاق ميدان املعرفة املهنية (Norton, 1997) ، وهو ما ميّكن املعلمني 
تعليمية عادلة  بيئات  ا�ستحداث  تعليمهم، وم�ساعدتهم على  ا�سرتاتيجيات  التنويع يف  من 
 Sharp,) جلميع الطلبة، االأمر الذي ينعك�س اإيجابًا على مهارات التاأمل الذاتي لدى طلبتهم
التي تواجههم يف  العملية من قدرات املعلمني يف حل امل�سكالت  ، كما تعزز هذه   (2003

 . (Keogh, 2005) اأثناء التدري�س، وبالتايل جتويد ممار�ساتهم التعليمية

متثل فاعلية الذات اأحد اأهم املتغريات ال�سخ�سية املحددة لدرجة اندماج الفرد يف اأن�سطة 
التعلم وتوجيه �سلوكه، مما ينعك�س على عمليات التفكري التاأملي املمار�سة يف مواقف التعلم 
اأداء املهمات واإجنازها،  املختلفة، وت�سري فاعلية الذات اإىل مدركات الفرد نحو قدرته يف 
وتعرب عن قراراته نحو ما ينجزه وما ي�ستطيع اإجنازه (Bandura, 1983) ، وبالتايل فاإن 
معتقدات فاعلية الذات توؤثر على م�ساعر املتعلمني، وتفكريهم، ودوافعهم، و�سلوكهم، وعلى 
هذه  وت�ساعد   ،  (Bandura, 1993) متعددة  اأ�سكال  وفق  وذلك  املعرفية،  العمليات  جممل 
تقدير كمية  ثم  واإنهائها،  اأداء مهماتهم  الذاتية يف  قدراتهم  االأفراد على حتديد  املدركات 
االأفراد املختلفني  فاإن  ، وعليه   (Hall & Ponton, 2002) تنفيذها  بذله يف  الالزم  اجلهد 
يف معتقدات فاعلية الذات يظهرون م�ستويات خمتلفة من االندماج املعريف واالجتماعي 

 . (Bong & Skaalvik, 2003) واالنفعايل يف املدر�سة

الذات واملتمثل مبدركات  االإح�سا�س املرتفع من فاعلية  اأن  وترى املزروع )2007( 
التي  التكيف  اآليات وو�سائط  بيئته، من خالل  التحكم يف مكونات  الفرد من  القدرة ميكن 
ميار�سها اأثناء ذلك، كما تعزز هذه املعتقدات من تقدير الفرد لذاته، وبالتايل ي�سبح اأكرث 
ن�ساطًا وحيوية، وقد اأ�سار �سيويل و�ست جورج (Sewell & StGeorge, 2000) اإىل خ�سائ�س 
الطلبة ذوي معتقدات فاعلية الذات املرتفعة التي تتلخ�س يف: اأنهم يختارون امل�ساركة يف 
اأن�سطة التعلم، ويبذلون جهداً اأكرب يف تنفيذها، كما اأنهم اأكرث مثابرة يف جتاوز ال�سعوبات 
ويبحثون  النف�س،  و�سبط  الهدوء  من  عالية  بدرجة  ويواجهونها  تعلمهم،  تعرت�س  التي 
تعلم  ا�سرتاتيجيات  وي�ستخدمون  للتعلم،  دافعية  واأكرث  للتحدي،  املثرية  التعلم  عن خربات 
متنوعة، ويتغلبون على الف�سل ب�رشعة كبرية، واأكرث اإجنازاً الأهداف التعلم، ولديهم القدرة 
القدرة  اإىل  النجاح  التعلم غري املنا�سبة ب�سكل �رشيع، ويعزون  ا�سرتاتيجيات  ا�ستبدال  على 

واجلهد، يف حني يعزون الف�سل اإىل اال�سرتاتيجيات غري املنا�سبة امل�ستخدمة يف التعلم. 
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وقد اأو�سح باندروا (Bandura, 2000) اأن معتقدات فاعلية الذات لدى االأفراد تت�سكل 
من اأربعة م�سادر رئي�سة هي: خربات التمكني، وتت�سمن اخلربات املبا�رشة ال�سابقة للفرد، 
فخربات النجاح املدركة تعزز معتقدات اإيجابية عن فاعلية ذاته، يف حني اإن خربات الف�سل 
توؤثر �سلبًا عليها، واخلربات التي ي�ستقيها الفرد من االآخرين، وجتري هذه العملية وفق التعلم 
يف  ويتمثل  اللفظي،  االإقناع  ثم  البديلة،  باخلربات  ي�سمى  ما  وهو  واملالحظة،  بالنمذجة 
امل�ساعدة والدعم والت�سجيع واملديح الذي يتلقاه الفرد من االآخرين، واحلالة الف�سيولوجية 

واالنفعالية التي يكون فيها الفرد عندما ي�سدر اأحكامًا على اإمكاناته وقدراته. 

ة اأو املوقف الذي مير به الفرد، فقد اجتهت  والأن فاعلية الذات تتحدد وفق طبيعة املهمَّ
املدركات وفق مو�سوعات حمددة، ومن  اإىل ت�سنيف هذه  البحث يف هذا املجال  اأدبيات 
�سمن ما تناولته هذه البحوث بدرجة عالية من االهتمام فاعلية الذات الريا�سية، كتعبري 
عن مدركات القدرة والكفاءة والقابليات التعلمية يف موا�سيع الريا�سيات، انطالقًا من اأن 
خيارات املتعلمني التخ�س�سية تتوقف اإىل حد كبري على قدراتهم الريا�سية، وبالتايل على 

 . (Hall & Ponton, 2002) م�ساراتهم املهنية

مشكلة الدراسة: 

خمرجات  جتويد  يف  القدرة  هذه  اأهمية  التاملي  التفكري  اأدبيات  ا�ستقراء  من  يت�سح 
توافر  مدى  لقيا�س  احلاجة  تربز  عليه  وبناء  كافة،  م�ستوياتها  وعلى  الرتبوية  املنظومة 
م�ستويات هذه العملية الذهنية، ثم البحث يف العوامل املوؤثرة عليها، وعليه تتحدد م�سكلة 

الدرا�سة يف االإجابة عن ال�سوؤالني االآتيني: 

التاأملي لدى طلبة ال�سف العا�رش االأ�سا�سي يف  ما مدى توافر م�ستويات التفكري  1 .
مديرية تربية اخلليل من وجهة نظرهم؟ 

هل هناك فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى )α ≤ 0.05(. 2 يف درجة توافر 
تربية  االأ�سا�سي يف مديرية  العا�رش  ال�سف  لدى طلبة  التاأملي  التفكري  م�ستويات 
اخلليل من وجهة نظرهم تبعًا ملتغريي اجلن�س، وفاعلية الذات الريا�سية والتفاعل 

بينهما؟ 
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أهداف الدراسة: 

طلبة  لدى  التاأملي  التفكري  م�ستويات  توافر  مدى  معرفة  اإىل  احلالية  الدرا�سة  هدفت 
ال�سف العا�رش االأ�سا�سي يف مديرية تربية اخلليل من وجهة نظرهم، كما هدفت اإىل فح�س 
داللة التمايز يف هذه امل�ستويات تبعًا ملتغريْي اجلن�س، وفاعلية الذات الريا�سية، والتفاعل 

بينهما. 

أهمية الدراسة: 

تنبثق اأهمية الدرا�سة من العتبارات الآتية: 

اأهمية املو�سوع الذي تتناوله، باعتباره اأحد االأن�سطة العقلية التي ينبغي االهتمام  1 .
بها من قبل الطلبة واملعلمني على حد �سواء، انطالقًا من دورها يف حتقيق فهم 

اأعمق مل�سامني التعلم وعملياته. 

قلة الدرا�سات التي تناولت هذا املو�سوع يف مرحلة التعليم االأ�سا�سي يف فل�سطني،  2 .
كما ت�سكل اإ�سافة معرفية يف هذا املجال للقائمني على العملية التعليمية. 

ت�ساعد هذه الدرا�سة يف توجيه اأنظار الباحثني اإىل هذا املو�سوع الإجراء مزيد من  3 .
الدرا�سات يف خمتلف املراحل التعليمية. 

فرضيات الدراسة: 

ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α ≤ 0.05(. 1 يف م�ستويات 
التفكري التاأملي لدى طلبة ال�سف العا�رش االأ�سا�سي يف مديرية تربية اخلليل، تعزى 

ملتغري اجلن�س. 

ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α ≤ 0.05(. 2 يف م�ستويات 
التفكري التاأملي لدى طلبة ال�سف العا�رش االأ�سا�سي يف مديرية تربية اخلليل، تعزى 

ملتغري فاعلية الذات الريا�سية. 
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ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α ≤ 0.05(. 3 يف م�ستويات 
التفكري التاأملي لدى طلبة ال�سف العا�رش االأ�سا�سي يف مديرية تربية اخلليل، تعزى 

للتفاعل بني متغريْي اجلن�س وفاعلية الذات الريا�سية. 

مصطلحات الدراسة: 

التفكري التاأملي: معاجلة الفرد املتاأنية والهادفة لالأن�سطة من خالل عمليات املراقبة 
الدافعية،  ا�ستمرارية  التعلم واملحافظة على  اأهداف  اإىل حتقيق  والتحليل والتقييم، و�سواًل 
االأقران  التفاعل مع  منا�سبة، ومن خالل  تعلم  ا�سرتاتيجيات  با�ستخدام  فهم عميق،  وبناء 

 . (Kim, 2005: 28) واملعلمني، ومبا يقود مبا�رشة اإىل حت�سني عمليات التعلم واالإجناز

ويعرفه الباحث: باأنه قدرة الطلبة على التفاعل مع املواقف التعليمية بدرجة واعية 
متعمقة تت�سم بالتاأين واال�ستمرارية والتنظيم، ثم املراجعة الفاح�سة الناقدة لهذه املواقف، 
االأهداف  بتحقيق  تتعلق  جدية  قرارات  اتخاذ  اإىل  و�سواًل  التعلم  خربات  تعميق  بهدف 
املن�سودة، ويعرب عنه بالدرجة التي يح�سل عليها امل�ستجيب على مقيا�س التفكري التاأملي 

امل�ستخدم لهذا الغر�س. 

فاعلية الذات الريا�سية: اأحكام الفرد حول كفاياته يف حل م�سكالت ريا�سية حمددة، 
بالريا�سيات       مرتبطة  مقررات  يف  النجاح  اأو  بالريا�سيات،  عالقة  ذات  مهمات  واإجناز 

 . (Pajares & Miller, 1994: 194)

ويعرفه الباحث: باأنه جمموعة االأفكار واملعتقدات التي يحملها الطالب حيال قدرته 
مقيا�س  على  امل�ستجيب  عليها  يح�سل  التي  بالدرجة  عنه  ويعرب   ، الريا�سيات  تعلم  على 

فاعلية الذات الريا�سية امل�ستخدم لهذا الغر�س. 

حدود الدراسة: 

امللتحقني يف  االأ�سا�سي  العا�رش  ال�سف  وطالبات  على طالب  الدرا�سة  هذه  اقت�رشت 
الدرا�سي  العام  من  الثاين  الف�سل  خالل  اخلليل  تربية  ملديرية  التابعة  احلكومية  املدار�س 

 .2008 /2007
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الدراسات السابقة: 

 : ) • 	Phan, 2008( درا�سة فان

اأهداف  التعلم ال�سفية على  التاأثريات املحتملة لبيئة  اإىل فح�س  الدرا�سة  هدفت هذه 
التح�سيل، وممار�سات التفكري التاملي، كما هدفت اإىل ا�ستك�ساف التاأثريات املبا�رشة وغري 
املبا�رشة الأهداف التح�سيل وممار�سات التفكري التاملي على االإجناز االأكادميي، ولتحقيق 
موزعني  وطالبة  طالبًا   )298( من  موؤلفة  عينة  على  الدرا�سة  اأدوات  ُطبقت  االأهداف  هذه 
على اأربعة مدار�س يف مدينة �سيدين با�سرتاليا، وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود اأثر لبيئة 
التعلم ال�سفية على اأهداف التح�سيل )اإجناز، اإتقان( ، وم�ستويات التفكري التاأملي، كما بينت 
يليه م�ستوى  باأعلى متو�سط ح�سابي،  اإذ حظي  االأول،  الرتتيب  الفهم على  ح�سول م�ستوى 
التاأمل الناقد، ثم التاأمل، ويف الرتتيب االأخري جاء م�ستوى العمل االعتيادي، كما تبني عدم 
اإح�سائيًا يف م�ستويات التفكري التاأملي تعزى ملتغري اجلن�س، كما تبني  وجود فروق دالة 

وجود تاأثريات مبا�رشة وغري مبا�رشة لبيئة ال�سف على ممار�سات التفكري التاأملي. 

 : • درا�سة ال�سكعة )2007(	

البكالوريو�س  طلبة  لدى  التاأملي  التفكري  م�ستوى  حتديد  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
التفكري  م�ستوى  يف  الفروق  داللة  وفح�س  الوطنية،  النجاح  جامعة  يف  العليا  والدرا�سات 
التاأملي تبعا لبع�س املتغريات، ولتحقيق اأهداف الدرا�سة، ُطبق مقيا�س اأيزنك وول�سون على 
عينة موؤلفة من )550( طالبًا وطالبة من طلبة البكالوريو�س و )91( من طلبة املاج�ستري، 
اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن م�ستوى التفكري األتاأملي لدى اأفراد العينة كان جيداً، كما اأظهرت 
النتائج وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف م�ستوى التفكري التاأملي لدى اأفراد العينة بني 
طلبة الكليات العلمية واالإن�سانية ول�سالح طلبة الكليات االإن�سانية، وبني طلبة البكالوريو�س 
ملتغري  تبعا  اإح�سائيًا  دالة  الفروق  تكن  مل  بينما  املاج�ستري،  طلبة  ول�سالح  واملاج�ستري 

اجلن�س. 

• 	 : )Mahardale et al. , 2007( درا�سة ماهارديل وزملئه

هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف اإىل الفروق يف م�ستويات التفكري التاملي بني الطلبة 
التعلم  بيئات  يف  يدر�سون  الذين  الطلبة  وبني  تقليدية،  تعليم  بيئات  يف  يدر�سون  الذين 
القائمة على حل امل�سكالت، ولتحقيق هذه االأهداف، ُطبق مقيا�س التفكري التاأملي على عينة 
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تكونت من )56( طالبًا وطالبة من طلبة املرحلة االأ�سا�سية ممن يدر�سون يف �سفوف تعليم 
�ست وفق الربنامج  تقليدية، يف حني تكونت املجموعة التجريبية من )54( طالبا وطالبة، ُدرِّ
القائم على حل امل�سكالت، اأظهرت نتائج ا�ستجابات اأفراد املجموعة ال�سابطة على مقيا�س 
التفكري التاأملي ح�سول م�ستوى الفهم على الرتتيب االأول، يف حني جاء م�ستوى التاأمل يف 
االأول، ويف  الرتتيب  الفهم يف  التجريبية فقد جاء م�ستوى  للمجموعة  اأما  االأخري،  الرتتيب 
الرتتيب االأخري جاء م�ستوى العمل االعتيادي، كما بينت النتائج وجود فروق دالة اإح�سائيًا 
بني املجموعتني يف جميع امل�ستويات، ول�سالح املجموعة التجريبية يف م�ستويات، الفهم، 
م�ستوى  يف  ال�سابطة  املجموعة  ل�سالح  الفروق  كانت  حني  يف  الناقد،  والتاأمل  والتاأمل، 

العمل االعتيادي. 

 : ) • 	Phan , 2007( درا�سة فان

لدى  التاملي  التفكري  م�ستويات  بني  ال�سببية  العالقة  فح�س  اإىل  الدرا�سة  هذه  �سعت 
االأكادميي،  واالأداء  الذات،  فاعلية  ومعتقدات  لديهم  التعلم  واأ�ساليب  اجلامعيني  الطلبة 
ولتحقيق هذه االأهداف، ُطبقت اأدوات الدرا�سة على عينة موؤلفة من )241( طالبًا وطالبة، 
منهم )118( طالبًا و )123( طالبة من طلبة ال�سنة الدرا�سية الثانية يف تخ�س�س علم النف�س 
اإيرلندا، اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن م�ستوى التفكري التاأملي قد  الرتبوي يف اإحدى جامعات 
م�ستوى  يليه  احل�سابية،  املتو�سطات  اأعلى  على  ح�سوله  حيث  من  االأول  الرتتيب  يف  جاء 
الفهم، ثم التاأمل الناقد، ويف الرتتيب االأخري جاء م�ستوى العمل االعتيادي، كما دلت النتائج 
على اأن مناحي التعلم ال�سطحية قد �ساهمت يف التنبوؤ مب�ستوى العمل االعتيادي، يف حني 
�ساهمت مناحي التعلم املتعمقة يف التنبوؤ مب�ستوى الفهم وفاعلية الذات، اأما فاعلية الذات 
فقد ارتبطت بعالقة دالة موجبة مع جميع م�ستويات التاأمل با�ستثناء م�ستوى التاأمل الناقد، 

بينما وجدت عالقة �سالبة دالة بني م�ستوى الفهم و االأداء االأكادميي. 

 : ) • 	Lie, 2006( درا�سة يل

البيئات  يف  الطلبة  لدى  التاأملي  التفكري  م�ستويات  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
التعليمية املعتمدة على حل امل�سكالت، ولتحقيق اأهداف الدرا�سة ُطبقت ا�ستبانة على عينة 
موؤلفة من )391( طالبًا وطالبة ممن تراوح اأعمارهم بني )16- 26( �سنة، موزعني على 
اأظهرت متو�سطات ا�ستجابات الطلبة على م�ستويات مقيا�س التفكري  اأربع مراحل درا�سية، 
التاأملي، ح�سول م�ستوى الفهم على الرتتيب االأول، يليه م�ستوى التاأمل، ثم التاأمل الناقد، 
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دالة  فروق  وجود  النتائج  بينت  كما  االعتيادي،  العمل  م�ستوى  جاء  االأخري  الرتتيب  ويف 
اإح�سائية بني الطلبة يف م�ستويات العمل االعتيادي، والتاأمل، والتاأمل الناقد وفقًا للمرحلة 

الدرا�سية. 

 : ) • درا�سة بركات )2005	

الطالب  من  عينتني  لدى  التاأملي  التفكري  م�ستوى  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
اجلامعيني، والثانوية العامة يف �سوء بع�س املتغريات، ولهذا الغر�س طبق مقيا�س اأيزنك 
للتفكري التاأملي على عينة موؤلفة من )400( طالب وطالبة، موزعني بالت�ساوي بني مرحلة 
التعليم اجلامعي، والثانوية العامة، اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف 
االأم،  وعمل  التعليمية  واملرحلة  الدرا�سة،  نوع  ملتغريات:  تعزى  التاأملي  التفكري  م�ستوى 
عدم  النتائج  بينت  كما  اجلن�س،  ملتغري  وفقًا  دالة  الفروق  تكن  مل  حني  يف  االأب،  ومهنة 
وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف حت�سيل الطالب العام وفقًا مل�ستوى التفكري التاأملي لديهم، 
التاأملي ومتغريات:  التفكر  للتفاعل امل�سرتك بني م�ستوى  اأثر  النتائج عدم وجود  واأظهرت 
اجلن�س، ونوع الدرا�سة، واملرحلة التعليمية ومهنة االأب يف التح�سيل العام للطالب، يف حني 

كان هناك اأثر لهذا التفاعل يف �سوء متغري عمل االأم. 

 : ) • 	Leung & Kember, 2003( درا�سة ليوجن وكيمرب

اأجريت هذه الدرا�سة بهدف فح�س العالقة بني ا�سرتاتيجيات التعلم، وم�ستويات التفكري 
التاأملي لدى الطلبة اجلامعيني، طبقت الدرا�سة على عينة موؤلفة من )402( طالبًا وطالبة 
واأظهرت  كوجن،  هوجن  جامعات  اإحدى  يف  ال�سحية  العلوم  كلية  يف  امللتحقني  الطلبة  من 
متو�سطات ا�ستجابات اأفراد العينة على مقيا�س م�ستويات التفكري التاأملي ح�سول م�ستوى 
الفهم على الرتتيب االأول، يليه م�ستوى التاأمل، ثم م�ستوى التاأمل الناقد، ويف الرتتيب االأخري 
جاء م�ستوى العمل االعتيادي، كما بينت النتائج وجود عالقة دالة اإح�سائيًا بني م�ستوى 
الفهم  ال�سطحي، ووجود عالقة بني م�ستويات  التعلم  ا�سرتاتيجيات  العمل االعتيادي وبني 

والتاأمل، والتاأمل الناقد وبني ا�سرتاتيجيات التعلم املتعمقة. 

: ) • 	Norton,1994( درا�سة نورتون

التاأملي لدى الطلبة املعلمني يف  التفكري  الفروق يف م�ستويات  الدرا�سة  تناولت هذه 
�سوء بع�س املتغريات، طبقت الدرا�سة على عينة موؤلفة من )13( طالبًا وطالبة من الطلبة 
امللتحقني يف برنامج اإعداد املعلمني، وجمعت بيانات الدرا�سة من خالل ا�ستبانة باالإ�سافة 
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اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  الدرا�سة،  يف  للم�ساركني  االأ�سبوعية  العمل  �سحائف  حتليل  اإىل 
)61%( من اأفراد العينة قد �سنفوا يف امل�ستويات املتدنية من م�ستويات التفكري التاأملي، يف 
حني جاء )39%( من اأفراد العينة يف امل�ستويات املرتفعة، كما بينت الدرا�سة وجود فروق 
دالة اإح�سائيًا وفقًا للتخ�س�س، ول�سالح الطلبة امللتحقني يف برنامج اإعداد معلمي املرحلة 

الثانوية، وعدم وجود عالقة دالة اإح�سائيًا بني التفكري التاأملي وفرتة برنامج االإعداد. 

تعقيب على الدراسات السابقة: 

تناولت الدرا�سات ال�سابقة م�ستويات التفكري التاأملي، وعالقته ببع�س املتغريات  1 .
مثل التح�سيل الدرا�سي ومناحي التعلم وبيئة التعلم ال�سفية، ومعتقدات فاعلية 
الذات لدى عينات من الطلبة يف املراحل التعليمية املختلفة ويف بلدان متعددة، 

ز معظمها على الطلبة يف مرحلة التعليم اجلامعي.  ركَّ

اتفقت نتائج درا�سة (Mahardale et al. , 2007) ، ودرا�سة (Lie, 2006). 2 ، ودرا�سة 
االأول،  الرتتيب  يف  الفهم  م�ستوى  ح�سول  على   (Leung & Kember, 2003)
االأخرى  الدرا�سات  اأما  االأخري،  الرتتيب  على  االعتيادي  العمل  م�ستوى  وح�سول 
فقد تو�سلت اإىل نتائج خمالفة، ومنها درا�سة فان (Phan, 2007) التي جاء فيها 
م�ستوى التاأمل يف الرتتيب االأول، ودرا�سة نورتون (Norton,1994) التي �سنف 
فيها اأغلب اأفراد العينة يف امل�ستوى املتدين، ودرا�سة ال�سكعة )2007( التي اأظهرت 

اأن م�ستوى التفكري التاأملي لدى اأفراد العينة كان جيداً. 

ح من نتائج الدرا�سات ال�سابقة وجود عالقة دالة اإح�سائيًا بني التفكري التاأملي  ات�سَّ 3 .
 Mahardale) ودرا�سة ، (Phan, 2008) وبني بيئة التعلم ال�سفية كما يف درا�سة
التعلم كما يف درا�سة  الذات االأكادميية ومناحي  et al. , 2007) ، وبني فاعلية 
(Phan, 2007) ، ودرا�سة (Leung & Kember, 2003) ، ووجود فروق دالة وفقًا 
ملتغري التخ�س�س كما يف درا�سة ال�سكعة )2007( ، اأو الربنامج الدرا�سي كما يف 
االأم، ومهنة  التعليمية وعمل  الدرا�سة، واملرحلة  ، ونوع   (Norton,1994) درا�سة 

االأب كما يف درا�سة بركات )2005( . 

اأما عن داللة الفروق يف م�ستويات التفكري التاأملي وفقا ملتغري اجلن�س، فقد اتفقت  4 .
بركات  ، ودرا�سة  ال�سكعة )2007(  ، ودرا�سة   (Phan, 2008) فان  درا�سة  نتائج 
)2005( على عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف م�ستويات التفكري التاأملي 

وفقًا ملتغري اجلن�س. 
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وقد ا�ستفاد الباحث من هذه الدرا�سات من حيث تتبع خلفيتها النظرية، واإعداد اأدوات 
البحث، وتنفيذ اإجراءاتها، واإجراء املوازنات بني نتائجها املختلفة، مع التاأكيد على اأن هذه 
الدرا�سة قد اتفقت يف اأهدافها مع اأهداف جممل الدرا�سات ال�سابقة، يف حني اختلفت معها 

من حيث م�ستوى املرحلة التعليمية امل�ستهدفة، واملتغريات التي تناولتها هذه الدرا�سة. 

الطريقة واإلجراءات: 

منهج الدراسة: 

الو�سفي  املنهج  الباحث  ا�ستخدم  فر�سياتها،  واختبار  الدرا�سة  اأ�سئلة  عن  لالإجابة 
التحليلي باعتباره املنهج املنا�سب للدرا�سات التي تهدف اإىل و�سف الظاهرة وحتليلها كما 
هي يف الواقع، وذلك من خالل جمع البيانات الالزمة با�ستخدام مقيا�سي م�ستويات التفكري 

التاأملي وفاعلية الذات الريا�سية. 

جمتمع الدراسة: 

تربية  مديرية  يف  االأ�سا�سي  العا�رش  ال�سف  طلبة  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
 47 على  موزعني  طالبًا   )1650( منهم  وطالبة  طالبًا   )3750( عددهم  والبالغ  اخلليل، 

�سعبة، )2100( طالبة موزعني على 58 �سعبة( . 

عينة الدراسة: 

تاألفت عينة الدرا�سة من )333( طالبًا وطالبة موزعني على )9( �سعب درا�سية اختريوا 
بطريقة طبقية عنقودية من جمتمع الدرا�سة، واجلدول )1( يو�سح توزيع اأفراد العينة وفقًا 

ملتغري اجلن�س. 

الجدول )1( 

توزيع أفراد العينة وفقًا لمتغير الجنس
الن�سبة املئويةعدد الطلبةعد ال�سعباجلن�س

413540.5ذكور
519849.5اإناث

9333100املجموع
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أدوات الدراسة: 

جلمع بيانات الدرا�سة، ا�ستخدمت املقايي�س االآتية: 

•مقيا�س م�ستويات التفكري التاأملي:  	

اإىل  (Kember et al. , 2000)، ويهدف  طور هذا املقيا�س من قبل كيمبري وزمالئه 
اأربعة  على  موزعة  فقرة   )16( على  املقيا�س  يحتوي  التاأملي،  التفكري  م�ستويات  قيا�س 

م�ستويات هي: 

اال�ستخدام  خالل  من  �سابقًا  الفرد  تعلمه  ما  كل  اإىل  وي�سري  العتيادي:أ.   العمل 
ذ تلقائيًا.  املتكرر، واأ�سبح ن�ساطًا يتم ينفَّ

الفهم:	.  ويت�سمن هذا امل�ستوى اإدراك املفاهيم وا�ستيعابها دون التاأمل يف دالالتها، 
اأو معانيها يف ال�سخ�س اأو ممار�سات املوقف. 

التاأمل:ت.  وت�سري اإىل جميع االأن�سطة االنفعالية اأو العقلية التي ي�سرتك فيها االأفراد 
بهدف ا�ستك�ساف خرباتهم، والتعمق فيها و�سواًل اإىل تقديرات وفهم جديدة. 

التاأمل الناقد:	.  وميثل هذا امل�ستوى اأعلى م�ستويات التفكري التاأملي، وينطوي على 
حتوالت جوهرية يف وجهات النظر، ويتحقق عندما ي�سبح الفرد قادراً على تربير 

وجهات نظره، واأفكاره، وم�ساعره، واإجراءاته. 

وقد خ�س�س لكل م�ستوى )4( فقرات، وذلك على �سلم ا�ستجابة خما�سي )موافق ب�سدة، 
موافق، غري متاأكد، معار�س، معار�س ب�سدة( ، والأغرا�س التحليل االإح�سائي اأعطيت االأوزان 

االآتية لهذه اال�ستجابات على الرتتيب )5، 4، 3، 2، 1( . 
 

•مقيا�س فاعلية الذات الريا�سية: 	

 ،(Dorman & Adams, 2004) واآدمز  دورمان  طوره  الذي  املقيا�س  ا�ستخدم 
واملخ�س�س لقيا�س الفاعلية االأكادميية املدركة يف �سفوف تعلم الريا�سيات، وقد بلغ عدد 
فقرات املقيا�س )7( فقرات، بحيث خ�س�س لكل فقرة �سلم ا�ستجابة خما�سي )واثق بدرجة 
كبرية جداً، واثق بدرجة كبرية، واثق بدرجة متو�سطة، واثق بدرجة قليلة، واثق بدرجة قليلة 
جداً( ، والأغرا�س التحليل االإح�سائي مت اإعطاء االأوزان االآتية لهذه اال�ستجابات على الرتتيب 

 . )1 ،2 ،3 ،4 ،5(



64

طلبة  لدى  التأملي  التفكير  مستويات  في  التمايز  داللة 
الرياضية  الذات  فاعلية  ضوء  في  األساسي  العاشر  د. عادل ريان الصف 

صدق أداتي الدراسة: 

بعد ترجمة املقيا�سني اإىل العربية مبا يتنا�سب مع البيئة الفل�سطينية، ُعر�ست الن�سختان 
ملعرفة  واالخت�سا�س  اخلربة  ذوي  من  املحكمني  من  جمموعة  على  واملرتجمة  االأ�سلية 
�سالحية  ومدى  وو�سوحها،  االأ�سلية  للن�سخة  العربية  الن�سخة  مطابقة  مدى  حول  راأيهم 
الفقرات يف �سيغتها العربية وو�سوحها من الناحيتني الرتبوية واللغوية للمو�سوع املراد 
درا�سته، واإبداء التعديالت اأو املالحظات يف حال احتياج الفقرة اإىل تعديل، ويف �سوء ذلك 

ُعدلت ال�سياغات اللغوية لبع�س فقرات املقيا�سني. 

ثبات أداتي الدراسة: 

للتحقق من ثبات مقيا�س م�ستويات التفكري التاأملي، ا�ستخرج معامل االت�ساق الداخلي 
 ، كرونباخ(  )األفا–  معادلة  با�ستخدام  وذلك  م�ستوياته،  من  م�ستوى  ولكل  كله  للمقيا�س 

واجلدول )2( يو�سح ذلك. 

الجدول )2( 

عدد فقرات مقياس مستويات التفكير التأملي وأرقامها كما هي موزعة على مستوياته األربعة

معامل الثباتاأرقام الفقراتم�ستويات التفكري التاأملي

10.60 ، 5 ، 9 ، 13العمل االعتيادي

20.63 ، 6 ، 10 ، 14الفهم

30.65 ، 7 ، 11 ، 15التاأمل

40.66 ، 8 ، 12 ، 16التاأمل الناقد

0.75املقيا�س كله 

يف حني بلغ معامل الثبات املح�سوب بالطريقة نف�سها لفقرات مقيا�س فاعلية الذات 
الريا�سية )0.80( ، وهذه القيم تعدُّ مقبولة ومنا�سبة لثبات مقيا�سْي الدرا�سة. 
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املعاجلة اإلحصائية: 

واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت  االأول،  الدرا�سة  �سوؤال  عن  لالإجابة 
املعيارية ال�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س م�ستويات التفكري التاأملي، ولالإجابة 
عن �سوؤال الدرا�سة الثاين واختبار فر�سيات الدرا�سة الثالث، ا�ستخدم حتليل التباين الثنائي، 
الدرا�سة  ملتغريات  وفقًا  التاأملي  التفكري  م�ستويات  يف  الفروق  داللة  اختبار  بهدف  وذلك 
الرزم  برنامج  با�ستخدام  وذلك  البعدية،  للمقارنات   Tuky Test توكي  واختبار  امل�ستقلة، 

 . (SPSS) االإح�سائية للعلوم االجتماعية

حتليل نتائج الدراسة ومناقشتها: 

أوالً: النتائج املتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة األول ومناقشتها 

ن�س ال�سوؤال االأول: »ما مدى توافر م�ستويات التفكري التاأملي لدى طلبة 
ال�سف العا�رش الأ�سا�سي يف مديرية تربية اخلليل من وجهة نظرهم؟« 

املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت  ال�سوؤال،  هذا  عن  لالإجابة 
ال�ستجابات اأفراد العينة على مقيا�س م�ستويات التفكري التاأملي كلها وعلى كل م�ستوى من 

م�ستوياته، واجلدول )3( يو�سح ذلك. 

الجدول )3( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة 

على كل مستوى من مستويات مقياس التفكير التأملي

الرتتيبالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيامل�ستوىرقم امل�ستوى

2.780.814العمل االعتيادياالأول 

4.060.681الفهمالثاين 

3.900.742التاأملالثالث 

3.400.853التامل الناقدالرابع

3.540.51املقيا�س ككل
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يتبني من اجلدول ال�سابق )3(:

اأن املتو�سط احل�سابي ال�ستجابات اأفراد العينة على مقيا�س م�ستويات التفكري التاأملي 
كلها قد بلغ )3.54( ، اأما عن م�ستويات املقيا�س، فقد جاء م�ستوى الفهم يف الرتتيب االأول 
مبتو�سط ح�سابي مقداره )4.06( ، يليه م�ستوى التامل مبتو�سط ح�سابي )3.90( ، ثم م�ستوى 
التاأمل الناقد مبتو�سط ح�سابي مقداره )3.40( ، ويف الرتتيب االأخري جاء م�ستوى االأعمال 
االعتيادية مبتو�سط ح�سابي مقداره )2.78( ، مما يعني اأن م�ستويات التفكري التاأملي لدى 
طلبة ال�سف العا�رش االأ�سا�سي جاءت بدرجة مرتفعة للم�ستويني الثاين والثالث، ومتو�سطة 

للم�ستويني االأول والرابع. 

ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل طبيعة اخلربات التعلمية واحلياتية املكت�سبة يف اإطار 
موؤ�س�سات التعليم الر�سمي، واملتاأثرة بال�سياقات االجتماعية والثقافية املحيطة بها، كما 
تعود اإىل اأمناط التعلم وا�سرتاتيجياته التي يتبعها املتعلم يف هذه املرحلة، والتي تتمحور 
اأبعادها  يف  التعمق  دون  التعلمي  املوقف  م�سامني  اأو  اخلربة  اإدراك  م�ستوى  حول  غالبًا 
ودالالتها املتعددة، كما اأن ا�سرتاتيجيات التعليم ما زلت حمكومة ب�سوابط ال تذهب بحدها 
الوعي  من  كبري  قدر  اإىل  حتتاج  املرتفعة  التاأمل  فم�ستويات  امل�ستوى،  هذا  عن  االأق�سى 
الناقد، والتفكري املتاأين واليقظ، وهذا رمبا يحتاج اإىل بيئات مدر�سية واجتماعية وثقافية 

تي�رش مثل هذه العمليات اأو القدرات. 

وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة فان (Phan, 2008) ، ودرا�سة ماهارديل وزمالئه  
(Mahardale et al. , 2007) فيما يتعلق بنتائج املجموعة التجريبية، ومن حيث الرتتيب 
 Leung &) ليوجن وكيمرب  ، ودرا�سة   (Lie, 2006) ال�سابطة، ودرا�سة يل  للمجموعة  االأول 
Kember, 2003) ، يف حني تختلف مع نتائج درا�سة فان (Phan, 2007) ، ودرا�سة نورتون 
العينة قد �سنفوا يف امل�ستويات  اأفراد  الن�سبة االأكرب من  اأن  اأظهرت  التي   (Norton,1994)

املتدنية من م�ستويات التفكري التاأملي. 

ثانياً: النتائج املتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني ومناقشتها 

م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  هناك  »هل  الثاين:  ال�سوؤال  ن�س 
)α ≤ 0.05( يف درجة توافر م�ستويات التفكري التاأملي لدى طلبة ال�سف 
العا�رش الأ�سا�سي يف مديرية تربية اخلليل من وجهة نظرهم تبعاً ملتغريي 

اجلن�س، وفاعلية الذات الريا�سية اأو للتفاعل بينهما؟«
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العينة  اأفراد  احل�سابية ال�ستجابات  املتو�سطات  ا�ستخرجت  ال�سوؤال،  هذا  لالإجابة عن 
على مقيا�س فاعلية الذات الريا�سية، ثم توزيعها على ثالثة م�ستويات: 

 – • الفئة التي يرتاوح متو�سط ا�ستجابتهم على املقيا�س بني )1 	 منخف�سة: وهي 
اأقل من 2.33( 

 • متو�سطة: وهي الفئة التي يرتاوح متو�سط ا�ستجابتهم على املقيا�س بني )2.33	
 )3.66 –

 ) • مرتفعة: وهي الفئة التي يزيد متو�سط ا�ستجابتهم على املقيا�س عن )3.66	

اأفراد  ال�ستجابات  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ُح�سبت  ذلك  وبعد 
العينة على مقيا�س م�ستويات التفكري التاأملي كلها وعلى كل م�ستوى من م�ستوياته، وذلك 

وفقًا ملتغريْي اجلن�س وفاعلية الذات الريا�سية، واجلدول )4( يو�سح ذلك. 

الجدول )4( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة على مقياس 

مستويات التفكير التأملي وفقًا لمتغيرْي الجنس وفاعلية الذات الرياضية

م�ستويات املتغري
التفكري التاأملي

م�ستويات 
املتو�سطات العدداملتغري

احل�سابية
النحرافات 
املعيارية

�س
جلن

ا

العمل 
االعتيادي

1352.960.79ذكور
1982.660.80اإناث

الفهم
1354.000.77ذكور
1984.110.61اإناث

التاأمل
1353.840.78ذكور
1983.940.71اإناث

التاأمل الناقد
1353.510.83ذكور
1983.320.86اإناث

املقيا�س ككل
1353.580.58ذكور
1983.510.45اإناث
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م�ستويات املتغري
التفكري التاأملي

م�ستويات 
املتو�سطات العدداملتغري

احل�سابية
النحرافات 
املعيارية

سية
ا�

لري
ت ا

لذا
ة ا

علي
فا

العمل 
االعتيادي

522.690.67منخف�سة

1782.820.79متو�سطة

1032.770.89مرتفعة

الفهم

523.720.86منخف�سة

1783.960.64متو�سطة

1034.420.47مرتفعة

التاأمل

523.500.97منخف�سة

1783.790.68متو�سطة

1034.270.50مرتفعة

التاأمل الناقد

523.170.99منخف�سة

1783.400.78متو�سطة

1033.500.88مرتفعة

املقيا�س ككل

523.270.68منخف�سة

1783.490.46متو�سطة

1033.740.39مرتفعة

يت�سح من اجلدول ال�سابق:

اأفراد العينة على مقيا�س م�ستويات  وجود فروق ظاهرية بني متو�سطات ا�ستجابات 
التفكري التاملي وفقًا ملتغريْي اجلن�س وفاعلية الذات الريا�سية، ولفح�س داللة الفروق فقد 

ا�ستخدم اختبار حتليل التباين الثنائي، واجلدول )5( يبني ذلك. 
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الجدول )5( 

نتائج تحليل التباين الثنائي لفحص داللة الفروق في مستويات التفكير التأملي 

وفقًا لمتغيرات الجنس، وفاعلية الذات الرياضية والتفاعل بينهما 

م�ستويات 
جمموع م�سدر التباينالتفكري التاأملي

املربعات
درجات 
احلرية

متو�سطات 
املربعات

قيمة
)ف(

الدللة 
الإح�سائية

دي
تيا

لع
ل ا

عم
ال

 0.026 3.1613.164.998اجلن�س 
0.9520.480.7530.472فاعلية الذات الريا�سية

1.9620.981.5490.214اجلن�س * فاعلية
206.703270.63اخلطاأ

216.18332املجموع الكلي

هم
الف

0.8810.882.2060.138اجلن�س 
20.39210.1925.4290.000فاعلية الذات الريا�سية

0.5020.250.6170.540اجلن�س * فاعلية
131.093270.40اخلطاأ

153.52332املجموع الكلي

مل
لتاأ

ا

1.2211.222.5970.108اجلن�س 
24.63212.3226.1460.000فاعلية الذات الريا�سية

2.2121.112.3450.097اجلن�س * فاعلية
154.013270.47اخلطاأ

180.56332املجموع الكلي

اقد
الن

مل 
لتاأ

ا

2.5512.553.6790.056اجلن�س 
6.1223.064.4090.013فاعلية الذات الريا�سية

5.1522.573.7060.026اجلن�س * فاعلية
226.993270.69اخلطاأ

239.27332املجموع الكلي

كل
س ك

يا�
ملق

ا

0.1110.110.4820.488اجلن�س 
9.8224.9121.4570.000فاعلية الذات الريا�سية

1.6720.833.6450.027اجلن�س * فاعلية
74.803270.23اخلطاأ

85.38332املجموع الكلي
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يتبني من اجلدول ال�سابق )5( : 

وجود فروق ذات داللة اإح�سائية قي م�ستوى العمل االعتيادي لدى طلبة ال�سف  1 .
العا�رش االأ�سا�سي تعزى ملتغري اجلن�س، اإذ بلغت قيمة )ف( )4.998( ، وهي قيمة 
دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الداللة )α ≤ 0.05( ، وبالرجوع اإىل جدول املتو�سطات 
)4( ، يت�سح اأن الفروق كانت ل�سالح الطلبة الذكور. يف حني مل تكن الفروق دالة 
على املقيا�س كله، وعلى كل م�ستوى من م�ستويات الفهم، والتاأمل، والتاأمل الناقد، 
اإذ بلغت قيمة )ف( للمقيا�س كله )0.482( ، ومل�ستوى الفهم )2.206( ، ومل�ستوى 
دالة  غري  قيم  وجميعها   ،  )3.679( الناقد  التاأمل  ومل�ستوى   ،  )2.597( التاأمل 

 . )α ≤ 0.05( اإح�سائيًا عند م�ستوى الداللة

اأن م�ستوى العمل االعتيادي يتحدد تبعًا  اإىل  وتعود هذه النتيجة كما يراها الباحث 
لطبيعة االأدوار وامل�سوؤوليات االجتماعية التي ميار�سها الطلبة الذكور، والتي تختلف عما 
الذكور غالبًا ما  الطلبة  التي ميار�سها  الروتينية  االأن�سطة  اأمناط  اأن  االإناث، كما  لدى  هي 
هذه  تعود  ورمبا  االأن�سطة،  لهذه  غنية  بيئة  ت�سكل  التي  االأقران  جمموعة  قبل  من  تكت�سب 
النتيجة اأي�سًا اإىل طبيعة املرحلة العمرية الأفراد عينة الدرا�سة التي تت�سم مبرحلة التحول 
نحو بناء هوية الذات، االأمر الذي يعزز من ال�سلوك االندفاعي لدى اأفراد هذه الفئة، وبخا�سة 

مع توافر ثقافة اأ�رشية تعزز من هذا التوجه. 

التاأملي،  التفكري  م�ستويات  �سائر  اإح�سائيًا يف  دالة  بعدم وجود فروق  يتعلق  وفيما 
طبيعة  اأهمها:  بعوامل  تتحدد  التي  امل�ستويات  هذه  خ�سائ�س  اإىل  النتيجة  هذه  فتقود 
اإىل  باالإ�سافة  ال�سفية،  املواقف  يف  الطلبة  ميار�سها  التي  التعلمية  املهمات  اأو  االأن�سطة 
 Koszalka et al.) عوامل متعلقة باملعلمني من حيث ممار�ساتهم التدري�سية، وبنية التعلم
2001 ,) ، فخربات التعلم تكاد تكون مت�سابهة لدى كل من اجلن�سني ب�سبب متاثل املقررات 
والذي  للمعلمني  التدري�سي  ال�سلوك  على  ين�سحب  ما  وهذا  للجميع،  تدر�س  التي  التعليمية 
غالبًا ما يكون موجهًا نحو املحتوى التعليمي، كما اأن البيئات ال�سفية يف مدار�س الذكور 
واآليات حمددة، وحما�رشة  باأنظمة وقواعد  الأنها حمكومة  تكاد تكون مت�سابهة،  واالإناث 

بثقافة تربوية واجتماعية واحدة. 

وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة (Phan, 2008) ، ودرا�سة ال�سكعة )2007(، 
ودرا�سة بركات )2005( التي اأ�سارت نتائجها اإىل عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف 

م�ستويات التفكري التاأملي وفقًا ملتغري اجلن�س. 
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كلها  التاأملي  التفكري  م�ستويات  مقيا�س  على  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  2 .
لدى طلبة ال�سف العا�رش االأ�سا�سي، تعزى ملتغري فاعلية الذات الريا�سية، وعل كل 
م�ستوى من م�ستويات الفهم، والتاأمل، والتاأمل الناقد، اإذ بلغت قيمة )ف( للمقيا�س 
 ،  )26.146( التاأمل  ومل�ستوى   ،  )25.429( الفهم  ومل�ستوى   ،  )21.457( كله 
ومل�ستوى التاأمل الناقد )4.409( ، وهي قيمة دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الداللة 
اإذ  االعتيادي،  العمل  دالة على م�ستوى  الفروق  تكن  ، يف حني مل   )α ≤ 0.05(
الداللة                     م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دالة  غري  قيمة  وهي   )0.753( )ف(  قيمة  بلغت 

 . )α ≤ 0.05(
وملعرفة اجتاه الفروق اأ�ستخِدم اختبار توكي Tuky Test للمقارنات البعدية، واجلدول 

)6( يو�سح ذلك. 
الجدول )6( 

نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية في مستويات التفكير التأملي تبعًا لمتغير فاعلية الذات الرياضية
م�ستويات 

التفكري التاأملي
م�ستويات فاعلية 
الذات الريا�سية

املتو�سطات 
مرتفعةمتو�سطةمنخف�سةاحل�سابية

هم
الف

- 0.7060 - 0.2443  3.72منخف�سة

- 0.4617 3.96متو�سطة
4.42مرتفعة

مل
لتاأ

ا

- 0.7622 - 0.2901 3.50منخف�سة

- 0.4720 3.79متو�سطة
4.27مرتفعة

اقد
الن

مل 
لتاأ

- 0.3366 3.17منخف�سةا
3.40متو�سطة
3.50مرتفعة

كل
س ك

يا�
ملق

- 0.4711 - 0.2239 3.27منخف�سةا

- 0.2471 3.49متو�سطة
3.74مرتفعة

 . )α ≤ 0.05( دالة عند مستوى  
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يتبني من اجلدول ال�سابق )6(: 

وجود فروق ذات داللة اإح�سائية على املقيا�س كله وعلى كل م�ستوى من م�ستويات 
الفهم والتاأمل بني فئة الفاعلية املنخف�سة واملتو�سطة ل�سالح املتو�سطة، وبني فئة الفاعلية 
ل�سالح  واملرتفعة  املتو�سطة  الفاعلية  فئة  وبني  املرتفعة،  ل�سالح  واملرتفعة  املنخف�سة 
املرتفعة، كما يت�سح وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف م�ستوى التامل الناقد بني فئة 
الفاعلية املنخف�سة واملرتفعة ل�سالح املرتفعة، وهذا يعني اأن الفروق يف م�ستويات التفكري 

التاأملي تعود ل�سالح ذوي فئات فاعلية الذات الريا�سية املرتفعة. 

يف�رش الباحث هذه النتيجة باأن الطلبة ذوي فاعلية الذات املرتفعة يتجهون نحو بذل 
املزيد من اجلهد واملثابرة نحو تنفيذ املهمات املكلفني باأدائها، وبقدر كبري من االهتمام 
واجلدية (Stevens et, al. , 2004) ، وهذا يولد لديهم درجة مرتفعة من االندماج الذهني 
يف اأن�سطة التعلم، مبا ميكنهم من حل امل�سكالت التي تواجههم، ومبا اأنهم اأكرث ثقة بقدراتهم 
وكفاياتهم، فاإنهم يجربون وي�ستخدمون ا�سرتاتيجيات تعلمية متعددة، وميتلكون منظومة 
معرفية وقيمية ت�ساعدهم على روؤية املوقف التعليمي باأبعاده املختلفة، االأمر الذي يعزز 
من مهارات التاأمل لديهم، وميكن اأن ُتعزى هذه النتيجة اإىل تاأثري فاعلية الذات على اأ�ساليب 
 (Phan, 2007) فان  درا�سة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  املعرفية،  املتعلمني  معاجلة 
التي اأظهرت وجود تاأثريات اإيجابية مبا�رشة لفاعلية الذات على م�ستويات الفهم والتاأمل، 

و�سلبية على م�ستوى العمل االعتيادي. 

كلها  التاأملي  التفكري  م�ستويات  مقيا�س  على  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  3 .
اجلن�س  متغريْي  من  كل  بني  للتفاعل  تعزى  االأ�سا�سي  العا�رش  ال�سف  طلبة  لدى 
وفاعلية الذات الريا�سية، وعل م�ستوى التامل الناقد، اإذ بلغت قيمة )ف( للمقيا�س 
كله )3.645( ، ومل�ستوى التامل الناقد )3.706( ، وهي قيم دالة اإح�سائيًا عند 
م�ستوى الداللة )α ≤ 0.05( ، وبالرجوع اإىل جدول املتو�سطات )4( ، يت�سح اأن 
املرتفعة، يف  الريا�سية  الذات  فاعلية  الذكور ذوي  الطلبة  ل�سالح  الفروق كانت 
حني مل تكن الفروق دالة على بقية امل�ستويات، اإذ بلغت قيمة )ف( مل�ستوى العمل 
التامل )2.345( ،  ، ومل�ستوى  الفهم )0.617(  ، ومل�ستوى  االعتيادي )1.549( 
وهي قيمة غري دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الداللة )α ≤ 0.05( ، مما ي�سري اإىل 
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اأن الطلبة الذكور من ذوي فاعلية الذات الريا�سية املرتفعة يتجهون نحو تبني 
اأن  على  النتيجة  هذه  تدلل  كما  التاأملية،  اأن�سطتهم  يف  ناقدة  تاأملية  ممار�سات 
فاعلية الذات الريا�سية املرتفعة، تعزز من مهارات التفكري التاأملي لدى الطلبة 
الذكور اأكرث مما هي عليه لدى االإناث، ورمبا ت�ستند هذه ال�سواهد اإىل ما ورد �سابقًا 

من نتائج. 

التوصيات: 

يف �سوء ما خرجت به الدرا�سة من نتائج، يو�سي الباحث بالآتي: 

�رشورة اإتاحة الفر�س املنا�سبة للطلبة ملمار�سة التفكري التاأملي، من خالل تزويد  1 .
الطلبة بخربات تعلمية ترتبط بواقعهم، ومنحهم الوقت الكايف للتاأمل فيها، اإ�سافة 

اإىل توفري بيئات تعلم �سفية ت�ساعد على حتقيق هذه الغايات. 

تدريب املعلمني على اآليات تطوير مهارات التفكري التاأملي لدى طلبتهم، من خالل  2 .
برامج اأو اأن�سطة منا�سبة. 

نحو  املتعلمني  مدركات  لتعزيز  متنوعة  ا�سرتاتيجيات  توظيف  املعلمني  على  3 .
قدراتهم الريا�سية. 

�رشورة اإجراء املزيد من الدرا�سات بهدف تق�سي عالقة م�ستويات التفكري التاأملي  4 .
الدرا�سي،  والقلق  التعلم،  ا�سرتاتيجيات  مثل:  بالطالب  مرتبطة  اأخرى  مبتغريات 
اإىل متغريات مرتبطة باملعلم مثل ممار�ساته  اإ�سافة  التفكري،  اأخرى من  واأمناط 

التدري�سية، ويف مراحل درا�سية متعددة. 
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املصادر واملراجع: 

أوالً - املراجع العربية: 

( . العالقة بني التفكري التاأملي والتح�سيل لدى عينة من الطالب  بركات، زياد. )2005. 1
اجلامعيني وطالب الثانوية العامة يف �سوء بع�س املتغريات الدميغرافية، جملة العلوم 

الرتبوية والنف�سية، 6 )4( ، جامعة البحرين، 97 – 126. 

( . درجة فهم مدير املدر�سة الثانوية الر�سمية يف االأردن مفهوم  بيد�س، هالة. )2004. 2
التفكري التاأملي وممار�سته له، وعالقة ذلك باتخاذه القرار االإداري، ر�سالة دكتوراه غري 

من�سورة، اجلامعة االأردنية، االأردن. 

( . تدري�س مهارات التفكري: مع مئات االأمثلة التطبيقية،  �سعادة، جودت اأحمد. )2003. 3
عمان: دار ال�رشوق للن�رش والتوزيع، االأردن. 

البكالوريو�س والدرا�سات  التاأملي لدى طلبة  التفكري  . م�ستوى   ) ال�سكعة، علي. )2007. 4
العليا يف جامعة النجاح الوطنية، جملة جامعة النجاح لالأبحاث - العلوم االإن�سانية، 

 .1162 -1145 ، )4( 21

الفكر  دار  عمان:   ، ط1. 5 االأ�سا�سية،  للمرحلة  التفكري  تعليم   .  )2001( نايفة.  قطامي، 
للطباعة والن�رش، االأردن. 

والذكاء  لالإجناز  الدافعية  من  بكل  الذات وعالقتها  فاعلية   .  ) 6 .2007( ليلى.  املزروع، 
الرتبوية والنف�سية، 8  العلوم  القرى. جملة  اأم  الوجداين لدى عينة من طالبات جامعة 

)4( ، جامعة البحرين، 67 – 96. 



75

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد العشرون - حزيران 2010

ثانياً - املراجع األجنبية:

Bandura,A. (2000) . Cultivate self- efficacy for personal and organizational 1. 

effectiveness. In E. A. Locke (Ed.) , Handbook of principles of organization 

behavior. Oxford , UK: Blackwell. 

Bandura,A. (1993) . Perceived self- efficacy in cognitive development and 2. 

functioning. Educational Psychologist , 28 (2) , 117 – 148. 

Bandura,A. (1983) . Self- efficacy determinants of anticipated fear and 3. 

calamities. Journal of Personality and Social Psychology , 45 (2) , 464- 

469. 

Bong , M. & Skaalvik , E. (2003) . Academic self- concept and self- 4. 

efficacy: How different are the really. Educational Psychology Review , 

15 (1) , 1 – 40. 

Dorman ,J. & Adams ,j. (2004) . Association between students’ perceptions 5. 

of classroom environment and academic efficacy in Australian and British 

secondary schools. Westminster Studies in Education , 27 (1) , 69 – 85. 

Hall ,M. & Ponton , M. (2002) . A comparative analysis of mathematics self- 6. 

efficacy developmental and non- developmental freshman mathematics 

students.

Http://maa.mc.edu/proceedingsspring2002/michael.hall.michael. ponton

Kember, D. , Leung, D. , Jones, A. , Loke, A. , Mckay, J. , Sinclair, K. , Tse, 7. 

H. , Webb, C. , Wong, F. , Wong, M. & Yeung, E. (2000) . Development of 

a Questionnaire to Measure the Level of Reflective Thinking. Assessment 

& Evaluation in Higher Education , 25 (4) , 381 – 395. 

Keogh ,M. (2005) . Factors influencing pre- service teachers’ level 8. 

of reflective thinking. Unpublished doctoral dissertation, Syracuse 

University. 



76

طلبة  لدى  التأملي  التفكير  مستويات  في  التمايز  داللة 
الرياضية  الذات  فاعلية  ضوء  في  األساسي  العاشر  د. عادل ريان الصف 

Kim ,Y. (2005) . Cultivating reflective thinking: The effects of a reflective 9. 

thinking tool on learners’ learning performance and metacognitive 

awareness in the context of on- line learning. Unpublished Doctoral 

dissertation , The Pennsylvania State University. 

Kish ,C. & Sheehan ,J. (1997) . Portfolios in the classroom: A vehicle for 10. 

developing reflective thinking. High School Journal , 80 (4) , 139 - 147. 

Koszalka ,T. , Song ,H. & Grabowski ,B. (2001) . Learners’ perceptions 11. 

of design factors found in problem- based learning (PBL) that support 

reflective thinking. ERIC, ED 470092. 

Lee ,H. (2005) . Understanding and assessing preservice teachers’ 12. 

reflective thinkng. Teaching and Teacher Education , 21 , 699 – 715. 

Leung ,D. & Kember ,D. (2003) . The relationship between approaches 13. 

to learning and reflective upon practice. Educational Psychology , 23 (1) 

, 61 – 71. 

Lie ,L. (2006) . Sudents’ reflective development in a PBL environment. 14. 

http://www.myrp.sg/ced/research/papers/ tlhe2006/ Students__Reflective_

Development__Lim_LA_. pdf

Mahardale , J. , Neville , R. , Jais , N. &Chan , C. (2007) . Reflective thinking 15. 

in a problem based English programme: A study on the development of 

thinking in elementary students. http://www.pbl2008.com/PDF/0048.pdf

Norton ,J. (1997) . Locus of control and reflective thinking in preservice 16. 

teachers. Education , 117 (3) , 401 – 410. 

Norton ,J. (1994) . The effect of thime , Teaching certificating type , 17. 

and field placement on reflective thinking in preservice teachers. Paper 

presented at the Annual Meeting of the Association of Teacher Education 

, Atlanta , GA ,February 12 – 16. 

Pajares ,F. & Miller ,D. (1994) . Role of self- efficacy and self- concept 18. 

beliefs in mathematics problem solving: A Path analysis. Journal of 

Educational Psychology , 86 (2) , 193 – 203. 



77

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد العشرون - حزيران 2010

Phan ,H. (2008) . Achievement goals , the classroom environment , 19. 

and reflective thinking: A conceptual framework. Electronic Journal of 

Research in Education Psychlogy. ISSN , 6 (3) , 571 – 602.

http://www.investigacion-psicopedagogica.org/revista/articulos/16/

english/Art_16_269.pdf

Phan ,H. (2007) . An examination of reflective thinking , learning 20. 

approaches, and self- efficacy beliefs at the university of the South Pacific: 

A path analysis approach. Educational Psychology , 27 (6) , 789 – 806. 

Rodgers ,G. (2002) . Defining reflection: Another look at John Dewey and 21. 

reflective thinking. Teacher College Record , 104 (4) , 842 – 866. 

Samuels ,M. & Betts ,J. (2007) . Crossing the threshold from description 22. 

to deconstruction and reconstruction: Using self- assessment to deepen 

reflection. Reflective Practice , 8 (2) , 269 – 283. 

Schneider ,D. (2006) . Reflection. 23. 

http://edutechwiki.unige.ch/en/Reflection

Sewell , A. & StGeorge , A. (2000) . Developing efficacy beliefs in the 24. 

classroom. Journal of Educational Enquiry , 1 (2) , 58 – 71. 

Sharp ,K. (2003) . Teacher Reflection: A perspective from the trenches. 25. 

Theory into Practice , 42 (3) , 243 – 247. 

Stevens , T. , Olivarez , A. , Lan , W. & Tallent- Runnels , M. (2004) . Role 26. 

of mathematics self- efficacy and motivation in mathematics Performance 

across ethnicity. The Journal of Educational Research , 97 (4) , 208 - 

221

Tan ,K. & Goh, N. (2008) . Assessing students’ reflective responses to 27. 

chemistry- related learning tasks. Paper presented at the IAEA2008 

annual conference “Re- interpreting assessment: Society , measurement 

and meaning” , University of Cambridge , Cambridge , United Kingdom. 

Wenzlaff ,T. (1994) . Training the student to be a refflective practitioner. 28. 

Education , 115 (2) , 278 – 287. 



78

طلبة  لدى  التأملي  التفكير  مستويات  في  التمايز  داللة 
الرياضية  الذات  فاعلية  ضوء  في  األساسي  العاشر  د. عادل ريان الصف 

امللحق )1( 

مقيا�س م�ستويات التفكري التاأملي
رقم 

موافق العبارةالعبارة
غري موافقب�سدة

معار�س معار�س متاأكد
ب�سدة

اأقوم بتنفيذ بع�س االأن�سطة دون التفكري 1. 
فيما اأقوم به. 

يتطلب مني هذا الف�سل ا�ستيعاب 2. 
املفاهيم التي يطرحها املعلم. 

اأناق�س اأحيانًا االآخرين يف طرق تفكريهم 3. 
واأحاول التفكري بطريقة اأف�سل. 

نتيجة ملا تعلمته يف هذا الف�سل، فقد 4. 
غريت الطريقة التي انظر بها جتاه نف�سي. 

يف هذا الف�سل، اأقوم بنف�س العمل عدة 5. 
مرات دون اأن اأفكر فيما اأقوم به. 

يتطلب النجاح يف هذا الف�سل فهم 6. 
حمتوى املواد التي اأتعلمها. 

اأحب اأن اأفكر كثرياً فيما اأقوم به، واأبحث 7. 
عن طرق بديلة للقيام بنف�س العمل. 

غري هذا الف�سل اأفكاراً كنت متم�سكًا بها 8. 
�سابقًا. 

طاملا اأ�ستطيع تذكر مادة االمتحان، فال 9. 
داع للتفكري كثرياً. 

يتطلب تنفيذ االأن�سطة العملية فهم املواد 10. 
التي اأتعلمها. 

اأتاأمل غالبًا يف اأفعايل الأرى ماذا كان 11. 
با�ستطاعتي حت�سني ما �ساأفعله. 

نتيجة لهذا الف�سل، فقد غريت الطريقة 12
التي تعودت عليها يف تنفيذ اأعمايل. 
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رقم 
موافق العبارةالعبارة

غري موافقب�سدة
معار�س معار�س متاأكد

ب�سدة

متابعتي ملا يقوله املعلم يغنيني عن 13. 
التفكري كثرياً يف مادته. 

اأفكر ب�سكل م�ستمر يف املواد التي اأتعلمها. 14. 

اأعيد النظر غالبًا يف خرباتي لكي اأتعلم 15. 
منها واأقوم بتح�سينها يف املرات القادمة. 

خالل هذا الف�سل، اكت�سفت اأخطاء كنت 16.
اأعتقد �سابقًا اأنها �سحيحة. 

امللحق )2( 

مقيا�س فاعلية الذات الريا�سية

رقم 
العبارةالعبارة

واثق 
بدرجة 

كبرية جداً

واثق 
بدرجة 
كبرية

واثق 
بدرجة 
متو�سطة

واثق 
بدرجة 
قليلة

واثق 
بدرجة 

قليلة جداً

اأنا متاأكد من قدرتي على اإتقان املهارات التي 1. 
تعلمتها يف الريا�سيات هذا العام. 

اإذا حاولت، فاإنني اأ�ستطيع تنفيذ االأن�سطة حتى 2. 
ال�سعبة منها يف ح�س�س الريا�سيات. 

اإذا كان لدي الوقت الكايف، فاإنني اأ�ستطيع جيداً 3. 
تنفيذ االأعمال ال�سفية يف الريا�سيات. 

اإذا ا�ستمريت يف العمل، فاإنني اأ�ستطيع تنفيذ 4. 
االأن�سطة ال�سفية يف ح�س�س الريا�سيات. 

حتى لو كانت الريا�سيات �سعبة، فاإنني قادر 5. 
على تعلمها. 

اأنا متاأكد من قدرتي على معرفة طريقة تنفيذ 6. 
معظم االأن�سطة ال�سفية يف ح�س�س الريا�سيات 

بالرغم من كل حماوالتي املتوا�سلة، يبقى 7. 
هناك بع�س ما ال اأ�ستطيع فهمه يف الريا�سيات 


