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الملخص
ت�أت��ي ه��ذه الدرا�س��ة لتتفح���ص م��دى فعالية برنام��ج تدريبي ي�ستن��د �إىل مهارات التفك�ير الت�أملي على
دافعي��ة التعل��م لدى طلبة ال�سنة التح�ضريية يف جامعة الق�صي��م  -اململكة العربية ال�سعودية ،وذلك للعام
اجلامع��ي 1434 - 1433ه��ـ (2013 - 2012م) .وق��د مت اتباع الت�صمي��م التجريبي و�إجراء القيا�س
عل��ى الط�لاب قبل تطبي��ق الربنامج وبع��ده .واخت��ار الباحثان عين��ة ع�ش��وائية تكونت م��ن ( )32طالب ًا
بامل�ستوى الأول يف ال�سنة التح�ضريية� ،شارك منهم ( )16طالب ًا يف املجموعة التجريبية و ( )16طالب ًا يف
املجموعة ال�ضابطة .وا�ستخدم جلمع البيانات مقيا�س �أعد ليحدد م�ستوى دافعية التعلم للطلبة يف ال�سنة
التح�ضريية ،من خالل ثالثني فقرة ،وذلك بعد �أن مت �إجراء عمليات ال�صدق والثبات لهذا املقيا�س.
و�أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجات الطالب على مقيا�س الدافعية للتعلم
تع��زى �إىل الربنام��ج التدريب��ي على مهارات التفك�ير الت�أملي ،حيث ظهر ذلك من خ�لال نتائج اختبار ت (t
 )testللمقارنة بني متو�سطات املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف درجاتهم على القيا�س البعدي ،وكانت
ل�صالح املجموعة التجريبية التي خ�ضعت للربنامج التدريبي على التفكري الت�أملي .وبينت نتائج اختبار ت
( )t testللمقارنة بني متو�س��طات املجموعة التجريبية يف درجاتها على القيا�س القبلي ودرجاتها على
القيا�س البعدي �أن هناك فروقا ذات داللة �إح�ص��ائية بني القيا�س�ين لنف�س املجموعة التجريبية ،ول�صالح
القيا�س البعدي.
وقد �أعد هذه البحث بدعم مايل من جامعة الق�صيم  -رقم البحثRR - D - 013 :

الكلمات املفتاحية:
التفكري الت�أملي ،الدافعية للتعلم ،جامعة الق�صيم ،ال�سنة التح�ضريية.
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The Impact of A Training Program to Develop the Skills of Reflective Thinking in Learning
Motivation Among Male Students in the Preparatory Year at Qassim University - The
Kingdom of Saudi Arabia

Abstract :
The present study aims to examine the effectiveness of reflective thinking training
program in the learning motivation of Qassim University preparatory year
program male students. The study was conducted at Qassim University, KSA
during the 2012-2013 academic year. The experimental design was followed to
execute the purpose of this study by measuring the learning motivation before
and after the training program. A random sample of (32) male students from
level one were chosen as well as (16) for the experimental group and (16) for the
control group. Data was collected using survey where students would determine
the level of their learning motivation. The survey was consisted of (30) items, and
was tested for reliability and validity.
Results showed that there are a statistical significant differences between the
responses of the experimental and control group for the post measuring, these
differences came in favor of the experimental group. Also, a significant statistical
differences were noticed between the responses of the pre and post measuring
in experimental group, these differences came in favor of the post measuring.
Keywords:
Reflective Thinking, Learning Motivation, Qassim University, Preparatory Year
Program.
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المقدمة
حتتل الدافعية يف املجال الرتبوي �أهمية خا�ص��ة ملا تقدمه من دور كبري يف رفع درجة االنتباه والرتكيز
�أثناء التفاعل مع املو�ضوعات واملواد الدرا�سية ،والنهو�ض مب�ستوى التعلم والأداء لدى الطلبة ،وهي القوى
املحركة للمتعلم والتي تزوده بالطاقة والن�شاط .وتعد الدافعية �أحد �شروط التعلم الأ�سا�سية �إىل جانب
الن�ض��ج والتدريب ،وهي من الأهداف املهمة لأي نظام تربوي ،حيث جتعل املتعلمني يقبلون على الأن�ش��طة
واملهم��ات التعليمي��ة بن�ش��اط وحيوية ،وتزيد م��ن اجلهد والطاقة واملب��ادرة واملثابرة ومعاجل��ة املعلومات
لديهم (فرج.)2007 ،
وت�س��عى الأنظم��ة الرتبوي��ة يف اجلامع��ات �إىل رف��ع م�س��توى دافعي��ة التعل��م ل��دى الطلبة يف امل�س��تويات
الدرا�س��ية املختلف��ة ،وحتفزه��م على القيام ب�أف�ض��ل �أداء وحتقيق التف��وق والإبداع .ولت�ض��من انتقاله من
�أ�س��لوب التعل��م التقليدي يف املدار���س �إىل منهج التعلي��م اجلامعي الذي يعتمد بدرجة كب�يرة على القدرات
ال�شخ�صية واالعتماد على النف�س ،وعلى منهجية البحث العلمي (جابر وزمال�ؤه.)2006 ،

مشكلة الدراسة
تعد الدافعية للتعلم �إحدى الق�ضايا املهمة التي يواجهها الرتبويون وعلماء النف�س الرتبوي ،وبو�صفها �أحد
�ش��روط التعلم في�ش��كل �ض��عفها لدى الطلبة بفئاتهم املختلفة مع�ضلة (غباري ،)2008 ،وتبدو امل�شكلة �أكرث
و�ض��وح ًا ح�ين ينتقل املتعلم من بيئة تعلم �إىل �أخرى� ،أو من مرحلة درا�س��ية لأخ��رى .وقد الحظ الباحثان
من خالل تدري�س��هم وتفاعلهم مع الطالب ومع �أع�ض��اء هيئة التدري�س يف جامعة الق�ص��يم يف اململكة العربية
ال�سعودية انخفا�ض حما�س ودافعية طالب ال�سنة التح�ضريية للتعلم ،خا�صة لأنهم انتقلوا من مرحلة التعليم
الع��ام �إىل مرحل��ة التعليم اجلامع��ي بكل ما فيها من متغريات جديدة ،ومن التعل��م باللغة العربية �إىل التعلم
باللغ��ة الإجنليزية .وتربز هنا حاجة الطالب لو�س��ائل جديدة و�أدوات غري تقليدية من �ش���أنها م�س��اعدتهم
عل��ى رفع حما�س��هم ودافعيتهم للتعلم ،وذلك يف �ض��وء البيئة اجلديدة ومعطياتها .وتع��د الربامج التدريبية
من الو�س��ائل احلديثة التي دعت لها العديد من الدرا�س��ات ك�أدوات لرفع م�س��توى الدافعية للتعلم (الأع�س��ر،
1989؛ غنيم��ات وعليم��ات2012 ،؛ القب��ايل .)2012 ،وت�أتي هذه الدرا�س��ة لتتفح���ص مدى فعالية �أحد
الربامج التدريبية الذي ي�ستند �إىل مهارات التفكري الت�أملي على دافعية التعلم لدى ه�ؤالء الطالب.

أهداف الدراسة
ته��دف هذه الدرا�س��ة �إىل تفح�ص مدى فعالية برنامج تدريبي مبن��ي على تنمية مهارات التفكري الت�أملي
على الدافعية للتعلم لدى طالب ال�س��نة التح�ض�يرية يف جامعة الق�ص��يم .كما �ستحاول هذه الدرا�سة �إلقاء
ال�ض��وء على برامج الإعداد العام للطالب يف جامعة الق�صيم خا�صة ،ويف اجلامعات ال�سعودية عامة ،وعلى
�أن�ش��طة ترفع من م�س��توى الدافعية للتعلم لدى الطالب امل�س��تجدين ،وتنظيم الط�لاب وتوجيههم للإقبال
على التعلم والإبداع.

أسئلة الدراسة
جاءت هذه الدرا�سة للإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
�س:1ه��ل توج��د فروق ذات داللة �إح�ص��ائية عند م�س��توى الداللة (  ) 0.05 < αبني متو�س��ط درجات
املجموعة التجريبية ومتو�سط درجات املجموعة ال�ضابطة على مقيا�س الدافعية للتعلم البعدي؟.
�س :2هل توجد فروق ذات داللة �إح�ص��ائية عند م�س��توى الداللة (  ) 0.05 < αبني متو�س��ط درجات
املجموعة التجريبية القبلي والبعدي على مقيا�س الدافعية للتعلم؟.
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أهمية الدراسة
تكم��ن �أهمي��ة ه��ذه الدرا�س��ة م��ن خالل تناولها ملو�ض��وع ي�ش��كل جانب�� ًا مهم ًا يف املج��ال الرتب��وي والتعليمي
م��ن الناحي��ة التطبيقية ،وهو مو�ض��وع الدافعي��ة للتعلم ،والذي يعدّ من املو�ض��وعات الأ�سا�س��ية لعلم النف�س
الرتبوي .ومن ناحية �أخرى يتناول دافعية التعلم يف التعليم اجلامعي .وتكت�سب هذه الدرا�سة بعد ًا تطبيقي ًا
�آخر عرب نظرتها �إىل جمال مهارات التفكري ،خ�صو�ص�� ًا التفكري الت�أملي ،بو�ص��فها و�س��ائل �أ�سا�س��ية ت�ؤثر على
الدافعية للتعلم لدى الطالب ،والتي تعدّ امل�صدر الأ�سا�سي لتن�شيط تعلم الطالب ورفع درجة حما�سه و�إقباله
عل��ى املادة الدرا�س��ية باهتمام .وتت�ض��ح �أهميته��ا التطبيقية يف �أنها ت�س��اعد العاملني يف الأو�س��اط الرتبوية
والتعليمية لي�صبحوا �أكرث وعي ًا بدورهم فيما يتعلق مبو�ضوع الدافعية و�أهميتها يف جماالت التعلم.

مصطلحات الدراسة
الدافعي��ة للتعل��م :ه��ي �إقدام الطال��ب على االلتح��اق بالدرا�س��ة اجلامعية بحما���س ون�ش��اط ،منطلق ًا من
الأهمي��ة العلمي��ة واالجتماعي��ة والتطبيقي��ة لهذه املرحل��ة الدرا�س��ية .وتقا�س بالدرجة الت��ي يحرزها
الطالب على مقيا�س الدافعية للتعلم الذي طوره الباحثان لهذا الغر�ض.
التفك�ير الت�أمل��ي :هو �أحد �أنواع التفكري عايل امل�س��توى يت�ض��من عمليات عقلية ومعرفية رئي�س��ة متيز بني
الأفراد يف �س��رعة ا�س��تجاباتهم ملواقف احلياة املختلف��ة ،ومدى كفاءتهم وجناحهم يف تقدمي ا�س��تجابات
الت�أين املنا�س��بة لتلك املواقف ،وفيه قدرة حد�س��ية متكن الفرد من ا�ستق�ص��اء ن�شط ومت�أن حول معتقداته
وخرباته املفاهيمية لو�صف املواقف والأحداث وحتليلها.
املجموعة التجريبية :هي عدد من الطالب املنتظمني يف الدرا�سة والذين يدر�سون يف امل�ستوى الأول داخل
برنامج ال�سنة التح�ضريية يف جامعة الق�صيم ،ويبلغ عددهم ( )16طالب ًا ،والتي طبق عليها املتغري امل�ستقل
لهذه الدرا�سة ،وهو الربنامج التدريبي لتنمية التفكري الت�أملي.
املجموعة ال�ض��ابطة :هي عدد من الطالب املنتظمني بالدرا�س��ة والذين يدر�س��ون يف امل�س��توى الأول داخل
برنامج ال�س��نة التح�ض�يرية يف جامعة الق�صيم ،ويبلغ عددهم ( )16طالب ًا ،وال يطبق عليها املتغري امل�ستقل
لهذه الدرا�سة ،وهو الربنامج التدريبي لتنمية التفكري الت�أملي ،وت�ستخدم لأغرا�ض املقارنة.
الربنام��ج التدريب��ي :يعمل هذا الربنامج على تنمية مهارات التفكري الت�أملي لدى الطالب اجلامعيني ،وهذه
املهارات هي الت�أمل واملالحظة والك�ش��ف عن املغالطات والو�ص��ول �إىل ا�ستنتاجات و�إعطاء تف�سريات مقنعة
وو�ض��ع حل��ول مقرتح��ة ،وذلك من خ�لال حمتوى ممنه��ج لهذا الغر���ض .ومت تنفي��ذ الربنامج خالل �س��تة
�أ�س��ابيع وبواقع (� )60س��اعة تدريبية موزعة على ( )6مناذج تدريبية ،ومدة كل �أمنوذج (� )10س��اعات،
وا�س��تخدمت في��ه طرق املناق�ش��ة واحل��وار والتعلم التع��اوين واال�ستق�ص��اء والتكاليف العملي��ة كالأبحاث
والتقارير واملقاالت والرجوع ملخت�صني وملراجع وللإنرتنت ومل�صادر املعلومات العلمية املختلفة.
طالب امل�ستوى الأول لل�سنة التح�ضريية :هم طالب جامعة الق�صيم الذكور الذين دخلوا على الف�صل الثاين
من العام الدرا�سي  1434 - 1433هـ (2013 - 2012م) ،والذين تبد�أ �أرقامهم اجلامعية بـ ( ،)312ومل
يكملوا ف�صل درا�سي واحد منذ التحاقهم بالدرا�سة اجلامعية ،ويخ�ضعون لربنامج ال�سنة التح�ضريية.
برنامج ال�س��نة التح�ض�يرية :هو برنامج تعليمي يعطي للطلبة امل�ستجدين الذين ح�صلوا على �أكرث من % 73
باملع��دل امل��وزون ،تقدمه عمادة اخلدمات التعليمية يف جامعة الق�ص��يم ،ويتكون من �س��نة درا�س��ية واحدة
يتلقى فيها الطالب مواد يف املهارات الأ�سا�سية باللغة الإجنليزية واحلا�سوب ويف العلوم الطبيعية ومهارات
التفك�ير ،ويف �ض��وء املع��دل الرتاكم��ي للطالب يف نهاي��ة الربنامج يتم تخ�صي�ص��ه يف �إح��دى الكليات الأكرث
تناف�س ًا وطلب ًا (املح�سن ;10 - 9 ،2006 ،جامعة طيبة.)11 ،2009 ،
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اإلطار النظري
الدافعية Motivation
تع��رف الدافعي��ة كغريه��ا من املفاهيم النف�س��ية على �أنها مفهوم فر�ض��ي ي�س��تدل عليه من �س��لوك الكائن
احلي ،لذا فقد تعددت تعاريفه ،حيث تركز هذه التعاريف على تعبئة الطاقة والتن�شيط وتنظيم ال�سلوك
وتوجيهه .ويعرفها ن�شواتي (� ،2003ص  )206على �أنها حاالت �شعورية داخلية لدى الكائن احلي حت�ضه
على القيام بن�شاط �سلوكي ما ،وتوجه هذا الن�شاط نحو حتقيق هدف معني ،وت�ستنتج من مالحظة ال�سلوك
والبيئة التي يجري يف �س��ياقها ،ويف �إطارها يكون ال�س��لوك وظيفي ًا ،حيث ميار�س ب�س��بب ما يتلوه من نتائج
�أو عواقب ت�ش��بع بع�ض حاجاته ورغباته .وي�ص��نف علماء النف�س الدوافع بعدة ت�صنيفات� ،أ�شملها و�أعمها
الدوافع من حيث املن�ش�أ ،وهي:
�أو ًال :الدوافع الف�سيولوجية  Physiological Motives:ت�شتمل على احلاجات اجل�سمية لدى الكائن
احلي والتي حتدث تغي ً
ريا يف توازنه الع�ض��وي والكيميائي ،وينتج حالة من التوتر ال�شباعها وعودة اجل�سم
للتوازن ،ومنها :اجلوع والعط�ش واجلن�س.
ثاني�� ًا :الدواف��ع ال�س��يكولوجية  :Psychological Motivesوه��ي حاالت الدافعي��ة التي ال تربطها
عالق��ة مبا�ش��رة بالتكام��ل البيولوج��ي للكائ��ن احل��ي ،وتنت��ج م��ن التفاع��ل م��ع البيئ��ة ،ومنه��ا احلاجات
االجتماعي��ة وحاج��ات االنتم��اء والأم��ن وتقدي��ر وحتقي��ق ال��ذات وحاج��ات املعرف��ة وحب اال�س��تطالع
(غباري.)2008 ،

الدافعية للتعلم Learning Motivation
تعد الدافعية �أحد ال�ش��روط الأ�سا�س��ية حلدوث التعل��م ،وميادين التعلم هي الأكرث ا�س��تخدام ًا للدافعية،
ل��ذا يهتم علماء النف�س الرتبوي بدافعية التعلم ،وهي ميل الفرد للبحث عن ن�ش��اطات تعليمية ذات معنى،
مع بذل �أق�صى طاقة لال�ستفادة منها .وت�شتمل على حب اال�ستطالع والكفاية الذاتية واالجتاه واحلاجة
والتغذي��ة الراجع��ة والدواف��ع اخلارجي��ة .كم��ا �أن الدافعية للتعل��م حالة خا�ص��ة من الدافعي��ة العامة،
وت�شري �إىل حالة داخلية لدى املتعلم تدفعه �إىل االنتباه للموقف التعليمي والإقبال عليه بن�شاط موجه،
واال�س��تمرارية في��ه حتى يتحق��ق التعلم .ويرتبط به��ا ما يدعى دافع التح�ص��يل ،وال��ذي يتمثل يف رغبة
الإن�سان بالقيام بعمل جيد والنجاح فيه ،وي�سعى نحو التميز والتفوق (.)Elliott & Others, 2000

الدوافع املعرفية Cognitive Motives
هي ذلك النوع من الدوافع التي تتمثل يف �سعي الفرد للقيام ب�شيء معني لذاته ،وهي مبثابة دوافع حتقيق
ال��ذات للف��رد ،وترتب��ط مبهام ذاتية حتقق الت��وازن ،وتقف وراء عدد م��ن الإجنازات الب�ش��رية ،ومن �أهم
الدوافع املعرفية مايلي (غباري:)2008 ،
�أو ًال :داف��ع الإجن��از :ي�ش�ير �إىل رغب��ة الف��رد �أو ميله للتغلب عل��ى العقبات ،وممار�س��ة الق��وى والكفاح �أو
املجاهدة لأداء املهام ال�ص��عبة ب�ش��كل جيد وب�س��رعة كلما �أمكن ذلك ،و�أن �ش��دة احلاجة للإجناز تتمثل يف
ع��دة مظاهر ،من �أبرزها �س��عي الفرد للقي��ام بالأعمال ال�ص��عبة ،وتناول الأفكار وتنظيمه��ا مع �إجناز ذلك
ب�س��رعة وبطريق��ة ا�س��تقاللية ،وتخطي��ه مل��ا يقابله من عقب��ات وتفوقه عل��ى ذاته ،ومناف�س��ة الآخرين،
والتف��وق عليه��م ،وتقديره لذاته من خالل املمار�س��ة الناجح��ة ملا لديه من ق��درات و�إمكانات .ويطلق على
احلاجة للإجناز �إرادة القوة ،والتي تنطوي حتت حاجة �أكرب و�أ�شمل هي احلاجة �إىل التفوق.
ثاني ًا :الدافع املعريف :يعرف على �أنه الرغبة امل�ستمرة الكت�ساب املعرفة والفهم و�إتقان املعلومات و�صياغة
امل�ش��كلة وحله��ا ،والرتحي��ب باملخاط��رة يف �س��بيل احل�ص��ول على املعرف��ة .ويت�ض��من الدافع املع��ريف �أربعة
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�أبعاد �أ�سا�س��ية ،هي :رغبة الفرد باحل�ص��ول على املعلومات ب�سرعة ،اال�س��تزادة من املعرفة عن مو�ضوع ما،
الرتحيب باملخاطرة يف �سبيل احل�صول على املعرفة ،املعاجلة اليدوية ملو�ضوعات املعرفة .ومن �أبرز مظاهر
الدافع املعريف الرغبة يف حتقيق التنا�سق املعريف ،وعدم التناق�ض.
ثالث�� ًا :داف��ع ح��ب اال�س��تطالع :يع��د دافع حب اال�س��تطالع م��ن الدواف��ع التي ت�س��اعد الفرد عل��ى التزود
باملعرفة ،بو�ص��فه يحدث ال�س��لوك اال�ستك�شايف للفرد بهدف �إ�ش��باع هذا الدافع وخف�ض التوتر النا�شئ عن
عدم �إ�شباعه .ويتمثل فيما يلي:
	.1ا�ستجابة الفرد �إيجاب ًيا للعنا�صر الغريبة والغام�ضة واملعقدة واملتناق�ضة واملجهولة يف بيئته.
 .2عندما يفح�ص الفرد بدقة الأ�شياء املحيطة به ويبحث عن خربات جديدة.
 .3عندما يظهر حاجة �أو رغبة ملعرفة �أ�شياء �أكرث عن نف�سه وبيئته.
 .4عندما يفح�ص ويحاول ا�ستك�شاف املثريات يف حماولة منه ملعرفة �أ�شياء �أكرث عنها.
 .5يكرث الأ�سئلة واال�ستف�سارات عن الأ�شياء والأحداث ،واجلر�أة يف القيام بالأعمال املعقدة والرغبة
يف حتدي املخاطر.

�أنواع الدوافع التعلمية
يهتم الرتبويون بنوعني من الدافعية لتحقيق �أف�ضل النتاجات التعليمية ،وهي:
�أو ًال :الدواف��ع اخلارجية :فيها ي�س��تمد الفرد قواه وطاقته ون�ش��اطه من عوام��ل خارجية ،ك�أن يهدف �إىل
ترك انطباع ح�سن على الآخرين� ،أو احل�صول على العالمات والتقادير املدر�سية �أو املديح والقبول والثناء
من قبل الزمالء واملعلمني والوالدين .ويحاول املهتمون توفري مثل هذه البيئة الغنية بالدوافع لرفع درجة
فعالية الدافعية يف التعلم ،وحماربة امللل �ض��من �ض��وابط خا�ص��ة .ويبذل العلماء جهود ًا كبرية لأن يعمل
املعلمون على نقل املتعلمني من ال�س��لوك يف ظل الدوافع اخلارجية �إىل �أن ي�س��لكوا من �أجل النوع الثاين من
الدوافع ،وهي الدوافع الداخلية.
ثاني�� ًا :الدواف��ع الداخلي��ة� :ض��منها تكون طاقة ون�ش��اط وق��وى الفرد موجه��ة ونابعة م��ن عوامل ذاتية
تكمن بالرغبة يف ممار�س��ة الن�شاط والقيام بال�سلوك ،وتكون موجودة يف املهمة التي ت�ؤدى ،في�سعى املتعلم
لبذل �أق�ص��ى طاقة وجهد للإجناز والفهم منطلق ًا من حبه للمو�ض��وعات الدرا�س��ية ،ولي�س من �أجل عوامل
خارجي��ة .وه��ي مبثابة دواف��ع فردية حتق��ق الذات للف��رد وتقف وراء الإجن��ازات املتمي��زة واالبداعات
الب�شرية (.)Huit, 2001

املتعلمون املتميزون

�إن املتعلمني املدفوعني داخلي ًا (ذاتي ًا) ي�ؤدون مهامهم برغبة وحيوية ،وهم حري�صون على �إتقان مادة الدرا�سة،
ويطل��ق عليهم املتعلم��ون املتميزون وذوو �أهداف التعلم ،حيث �أنهم يختارون مهمات ت�ض��اعف من فر�ص تعلمهم،
وي�ؤمنون ب�أن اجلهد �ض��روري لزيادة الكفاءة وميلون من الن�ش��اطات ال�س��هلة� .أما املتعلم��ون املدفوعون خارجي ًا
فيطل��ق عليه��م ذوو �أهداف الأداء ،فهم يهتم��ون بتحقيق احلد الأدنى املطلوب من املهم��ات التعليمية ،وغالب ًا ما
ينتظرون الدوافع من البيئة اخلارجية ،لذا يجب حثهم وجذب انتباههم با�ستمرار (غباري.)2008 ،

الدافعية والفروق الفردية
ينظ��ر �إىل الدافعي��ة عل��ى �أنه��ا �أحد عوامل الف��روق بني النا���س يف التعلم والتفوق ،فا�س��حة املجال �أمام
الرتبوي�ين للعم��ل عل��ى �إظهارها وبلورته��ا يف جماالت التعلم املختلف��ة من خالل نتاج��ات تعليمية وعملية
ذات معن��ى ت�س��هم يف تطوي��ر املجتم��ع وتقدم��ه ،على اعتب��ار �أن الأفراد الأعل��ى يف م�س��توى دافعية التعلم
والأداء ه��م �أك�ثر �إنتاجي��ة ومتيز .وبهذا تت�س��ع قاعدة الإجن��از وتزيد الإبداعات يف املج��االت املختلفة،
وي�ص��بح لديهم قدرات متكنهم من بذل اجلهد وحتقيق الإجنازات ،وهو �أمر يتنا�س��ب مع ع�ص��ر تكنولوجيا
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املعلومات واالقت�صاد املعريف الذي ت�شعبت فيه طرق �إنتاج املعرفة وتنظيمها ،و�سهلت و�سائل احل�صول عليها
(اخل�ضريي.);Engin, 2009 2001 ،

ا�سرتاتيجيات رفع م�ستوى الدافعية للتعلم
للتغل��ب على تدين م�س��توى دافعية الطالب للتعلم ي�س��تطيع اللجوء �إىل و�س��ائل خارجي��ة و�أخرى داخلية،
وذلك بق�صد �شحن وتقوية م�شاعره و�أحا�سي�سه الداخلية التي تقوده �إىل حتقيق �أهدافه ،وم�ساعدته على
النجاح واالبتعاد عن الإحباط والإخفاق .وتت�ض��من الو�س��ائل اخلارجية ا�س��تخدام الأ�ش��خا�ص الآخرين
والدواف��ع اخلارجي��ة املختلفة� ،أما الو�س��ائل الداخلية فتت�ض��من �أن ي�س��تخدم الطالب الدواف��ع الداخلية
النابع��ة من حبه للتعلم ورغبته الذاتية بفهم املواد الدرا�س��ية ،ولي�ص��بح �أكرث ن�ش��اط ًا و�إنتاجية ومعرفة،
�إ�ض��افة لفهمه لذاته وتقديره لها ،لكي يحدث فهم ًا وتعلم ًا وحت�ص��ي ًال �أف�ض��ل .ومن �أهم الو�سائل التي ميكن
�أن يطبقها الطالب يف هذا املجال ما يلي (جابر وزمال�ؤه 2006 ،ون�شواتي:)2003 ،
� .1أن ينطل��ق الطال��ب من اهتماماته وحاجاته للمعرفة والتح�ص��يل والإجناز :ت�ؤكد نظريات الدافعية
عل��ى توفر قوى ت�س��تثري ن�ش��اط الفرد وتوجه �س��لوكه يف املج��االت املختلفة ،وعلى الطال��ب �أن ينوع
بامل�ص��ادر والقن��وات التي يح�ص��ل فيه��ا على املعلوم��ات ،والتي تخاطب حوا�س��ه املختلف��ة ،و�أن يوجه
انتباه��ه �إىل الو�س��ائل التي يف�ض��لها بالتعلم ،واال�س��تفادة من خ�ص��ائ�ص املث�يرات البيئية ،كاحلركة
واحلجم واللون والتباين.
 .2حتدي��د اله��دف :ت�ش�ير بع���ض نظري��ات الدافعي��ة �إىل �أن �س��لوك الف��رد يتح��دد جزئي�� ًا بالتوقعات
والأهداف التي ينوي �إجنازها يف مرحلة م�س��تقبلية ،لذا ترتبط الدافعية بالن�شاط من �أجل حتقيق
هدف معني ،وحتديد و�صياغة الهدف ب�شكل وا�ضح يعمل على رفع م�ستوى الدافعية للتعلم.
� .3أن يذك��ر نف�س��ه ب�أهمي��ة املو�ض��وع :ا�س��تعرا�ض الطال��ب لأهمي��ة املو�ض��وع ال��ذي يتعلمه با�س��تمرار،
والتطبيقات والفوائد لهذا املو�ضوع ،وما يرتتب على التح�صيل والأداء والفهم فيه ،يزيد من حما�س
الطالب لبذل اجلهد.
� .4أن يح��دد نق��اط الق��وة وال�ض��عف لديه حول املو�ض��وع :معرف��ة الطالب بنقاط قوته مبادة درا�س��ية
معينة يدفعه للمزيد من اجلهد والنجاح والثقة ،ومعرفته بنقاط �ضعفه باملادة يوجهه نحو تقويتها
وت�صحيح �أخطائه فيها.
� .5أن يق�س��م العم��ل �إىل �أج��زاء :ي�ص��عب �إجناز املهمات ،وخا�ص��ة الطويلة واملعقدة منه��ا ،دفعة واحدة،
لذا يتم تق�سيمها لأجزاء �صغرية ميثل كل جزء خطوة ي�شكل جناحها حتفيز ًا نحو اخلطوة التالية.
� .6أن ي�ستخدم التعزيز الذاتي ويكافئ نف�سه على النجاح :يكون تعزيز الذات على حتقيق �أحد الأهداف
الت��ي تع��د ج��زء ًا من اله��دف النهائي ،وتكون م��ن خالل قيام الطالب مبمار�س��ة عمل حمب��ب لديه �أو
الن�شاطات الرتويحية .كما قد ي�أخذ التعزيز �شكل التغذية الراجعة لأمناط �سلوكه املختلفة ومدى
حتقيق��ه لأهداف��ه ،وذلك بالنظر �إليها نظرة تقييم ومراقبة وتخطيط ،وي�س��تطيع التو�ص��ل لآليات
جديدة ت�ستثري دافعيته للتح�صيل ورغباته يف النجاح.
� .7أن ي�ض��ع لنف�س��ه ج��دو ًال زمني�� ًا :جدول��ة وبرجم��ة الأعم��ال زمني ًا ميك��ن الطالب من �إجن��از املهمات
وحتقيق الأهداف يف وقتها ،الأمر الذي يح�ضه على بذل اجلهد لتنفيذها يف وقتها.
� .8أن يحذر الت�س��ويف :التزام الطالب بتنفيذ املهمات التي و�ض��عها لنف�س��ه يف وقتها وعدم ت�أجيلها ي�شعره
بالقدرة على �إدارة الذات ويحفز طاقته لإمتام املهمات الالحقة.
� .9أن ي�س��تمتع مبهمت��ه :ليجع��ل الطالب من درا�س��ته �أمر ًا ممتع ًا عليه �أن يتقبله��ا ويهتم بها ويتقنها ،و�أن
يبحث عما حتتويه من م�ص��ادر ت�ش��عره باملتعة والفائدة والراحة ،وعن تطبيقاتها العملية وما ميكن
�أن تقدمه خلدمة املجتمع والإن�سانية.
 .10يتجنب الإحباط :يتوقع حدوث بع�ض الأخطاء واملرور بتجارب ف�شل عند تنفيذ املهمات اجلديدة
من قبل الطالب ،وقد ي�ؤدي ذلك للإحباط ،ويعد هذا �أمر ًا طبيعي ًا ،وال يجب اال�ست�سالم يف مثل هذه
املواقف ،بل ينظر �إليها عملي ًا بتحليل �أ�سباب اخلط�أ والف�شل واالنطالق منها لتحقيق النجاح.
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التفكري الت�أملي
ي��رى خطاب (� )2007أن التفكري هو ن�ش��اط عقلي ومع��ريف مهم يف حياة الأفراد ،فهو مطلب مهم لزيادة
القدرة على ا�س��تيعاب العديد من الق�ض��ايا والأح��داث التي يتعر�ض لها الأفراد يف حياتهم اليومية �س��واء
�أكان��ت عل��ى ال�ص��عيد التعليم��ي �أو االجتماعي� ،إ�ض��افة �إىل كون��ه هدفا �أ�سا�س��يا للعملي��ة الرتبوية وغاية
رئي�س��ة يجب �أن ت�س��عى امل�ؤ�س�س��ات املهتمة بالتعليم ب�شتى فروعها وم�س��توياتها لتحقيقها ،حيث �إن املجتمع
بحاج��ة �إىل �أف��راد مفكري��ن �أكرث من حاجته �إىل �أفراد مرددين .وي�ش�ير حمم��د (� )1993إىل �أن التفكري
الت�أملي يعد واحد ًا من العمليات العقلية واملعرفية الرئي�س��ة التي متيز بني الأفراد يف �س��رعة ا�ستجاباتهم
ملواقف احلياة املختلفة ،ومدى كفاءتهم وجناحهم يف تقدمي ا�س��تجابات �ص��حيحة لتلك املواقف ،حيث �إن
الت�أمل�ين غالب�� ًا ما مييلون �إىل الت���أين يف تقدمي ا�س��تجاباتهم وي�أخذون وقت ًا طوي ًال يف تخ�ص��ي�ص البدائل
املتاحة لهم قبل اتخاذهم للقرارات ب�ش�أن تنفيذها.
وي�ش�ير م�ص��طلح التفكري الت�أملي �إىل الأفراد الذين يت�س��مون ب�صفات الت�أين والرتكيز يف اتخاذ القرارات
دون الوق��وع يف �أخطاء متعددة ،يف ما ي�ش�ير م�ص��طلح التفكري غري الت�أملي �إىل الأف��راد الذين ي�أخذون �أول
فر�ض��ية ي�س��معونها م��ع انتباه �أق��ل ،مهما كانت الفر�ض��ية مالئم��ة �أو غري مالئم��ة للموق��ف ،وبالتايل ف�إن
قراراته��م تت�س��م بال�س��رعة وع��دم الدق��ة ،ويت�ص��فون ب�ص��فات االندفاعي�ين ( .)Chiu, 1985ويعرف
�سي�ش��ون ( )Schon, 1987التفكري الت�أملي ب�أنه قدرة حد�س��ية للفرد متكنه من ا�ستق�ص��اء ن�ش��ط ومت�أن
حول معتقداته وخرباته املفاهيمية لو�ص��ف املواقف والأحداث وحتليلها وا�ش��تقاق اال�ستدالل منها وخلق
قواع��د مفي��دة للتدري��ب والتعل��م يف مواقف �أخ��رى م�ش��ابهة� .أم��ا كت�ش�نر ()Kitchener, 1994; 10
فيع��رف التفكري الت�أملي ب�أنه “ت�أمل الأعمال واملواقف وامل�ش��كالت التي يواجهها الطلبة و�ص��ياغة عناوين
منا�سبة لها وحتليل الإجراءات ور�سم اخلطط املنا�سبة لتحقيق الأهداف وتقومي النتائج”.

مهارات التفكري الت�أملي
ي�ش�ير احل�لاق (� )2010إىل �أن التفك�ير الت�أملي يت�ض��من ت�أم��ل الفرد للموقف ال��ذي �أمامه وحتليله �إىل
عنا�ص��ره املختلفة ،ور�س��م اخلط��ط الالزمة لفهمه بغي��ة الو�ص��ول �إىل النتائج التي يتطلبه��ا هذا املوقف،
وتقومي النتائج يف �ض��وء اخلطط املو�ض��وعة .ويعرفه اخلوالده (2010؛  )67ب�أنه «عملية تفكر واهتمام
ومراقبة للموقف الذي يواجهه الفرد �أو املو�ضوع الذي يكتب فيه بحيث يجب حتليله بعد فهمه وا�ستيعابه،
بالإمع��ان بجوانب��ه ومراجعت��ه وتقوميه �ض��من ث�لاث مهارات �أ�سا�س��ية ه��ي :االنفتاح الذهن��ي والتوجيه
الذاتي ،وامل�س���ؤولية الفكرية يف �ض��وء املعارف واخلربات التي يكت�سبها .فيما يراه ريد وكاننج (& Reed
)Canning, 2010; 120 - 121نوع من التفكري الذي يختلف عن العمليات الأخرى التي يطلق عليها
ا�س��م الفكر ،وي�ش��مل حالة من ال�شك والرتدد ،واالرتباك ووجود �ص��عوبة عقلية تدعو �إىل التفكري ،وعمل
البحث واال�ستف�س��ار ،والعثور على املواد التي ميكن �أن حتل هذا ال�ش��ك و�صو ًال �إىل اال�ستقرار والتخل�ص من
حالة اال�ضطراب.
وي��رى عماي��رة (  ) 2005ب���أن ممار�س��ة التفك�ير الت�أمل��ي يجع��ل الف��رد ميتل��ك العديد من اخل�ص��ائ�ص
وال�س��مات التي تظهر ب�ش��كل �إيجابي يف �س��لوكه م�س��تقب ًال ،وتتمثل هذه اخل�ص��ائ�ص بالتقلي��ل من االندفاع
�أو الت�س��رع .واال�س��تماع للآخري��ن م��ع فهمهم وتقم�ص��هم العاطفي واالنفع��ايل ،ومرونة التفك�ير والتدقيق
وال�ض��بط .وي�ص��نف التفك�ير الت�أمل��ي ( )Yost & Sentner, 2000يف جمموعت�ين م��ن امله��ارات ،وه��ي
مه��ارة اال�ستق�ص��اء وتت�ض��من جم��ع البيان��ات وحتليله��ا ،والفح���ص الدقيق للمعلوم��ات ،وتكوي��ن الفرو�ض
املنا�س��بة ،والتو�ص��ل �إىل ا�ستنتاجات منا�سبة ،وتقدمي تف�س�يرات منطقية للم�شكلة ،واملهارة الأخرى مهارة
التفكري الناقد حيث ت�ش��مل مهارات اال�س��تنتاج ،واال�س��تنباط ،واال�س��تدالل ،وتقومي احلجج ،واملناق�شات.
وي�ش�ير �إبراهيم ( 2005؛ � )97إىل �أن التفكري الت�أملي يت�ض��من ال�ش��عور بامل�ش��كلة و�أنها بحاجة �إىل تفكري
ت�أمل��ي وحل ،ويتطلب حتديد امل�ش��كلة مو�ض��وع الدرا�س��ة ،والتمييز ب�ين املعلومات والأ�س��باب ذات العالقة
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بامل�ش��كلة ،والتمييز بني احلقائق ،والت�أكد من �ص��حتها ،والتمييز بني الإدعاءات القيمة والذاتية ،والت�أكد
م��ن م�ص��داقية املعلومات ،والتعرف على املغالطات �إن وجدت وا�س��تخدام قواعد اال�س��تدالل واال�س��تنباط
املنطق��ي والعم��ل على توليد الأفكار ،وو�ض��ع تف�س�يرات للموقف وحماول��ة حتليله �إىل عنا�ص��ره و�أجزائه
الرئي�س��ة ،وو�ض��ع فرو�ض واقرتاح حل��ول منطقية وواقعية للم�ش��كلة بعد التح��ري والتمحي�ص والتدقيق
واملراجعة والتفكري املت�أمل املتب�ص��ر ،ويعمل على تخمني الإجابة ال�ص��حيحة ،بعد و�ضع كل �شيء يف ن�صابه
عرب ما لديهم من حقائق واحتماالت ،وجمع معلومات ،واختبار �صحة الفرو�ض وا�ستنباط احللول و�إ�صدار
حكم من جانب الفرد الذي ميار�س التفكري الت�أملي.

تنمية مهارات التفكري الـت�أملي

يبني كوفاليك وول�سن ( � ) Kovalik & Olsen, 2010أنه ال بد للمدر�سني عند القيام بالتدريب على
تنمي��ة مه��ارات التفكري الت�أمل��ي �أن ي�أخذوا بعني االعتبار عدة �أمور ،وذل��ك من خالل تطوير جمموعة من
الأن�ش��طة التي ت�س��اعد الطلبة على ذكر �أي جتارب �أو خربات �س��ابقة ذات �صلة باملو�ضوع الرئي�س ،وكذلك
ا�س��تخدام اال�سرتاتيجيات والربامج التعليمية املالئمة ،كا�ستخدام جدول الأعمال اليومية ،والإجراءات
املكتوبة ل�ض��مان معرفة مدى تعلم الطلبة وفق �إطار زمني حمدد ،وتوفري الوقت الكايف للتو�ص��ل �إىل الفهم
و�إكم��ال امله��ام التعليمي��ة� ،إ�ض��افة �إىل ذلك ال بد �أن تكون البيئة ال�ص��فية املنا�س��بة لإع��ادة الرتكيز على
التعلم وتن�شيط وتوجيه الطلبة خالل تعلمهم .ويف ذات ال�سياق يو�ضح رو�س ( � ) Ross, 1990أن مراحل
تنمية التفكري الت�أملي ت�ش��تمل على التعرف على امل�ش��كالت التعليمية والرتبوية ،واال�ستجابة للم�شكلة من
خالل �إجراء جمموعة من اال�سرتاتيجيات املت�شابهة بينها وبني م�شكالت �أخرى قد جرت يف مواقف �سابقة
م�ش��ابهة ،والعم��ل على فح�ص امل�ش��كلة والنظ��ر �إليها م��ن جوانب خمتلف��ة ،بالإ�ض��افة �إىل جتربة احللول
املقرتحة للم�ش��كالت والك�ش��ف ع��ن نتائجها ،وفح�ص النواجت الظاهرة لكل ح��ل مت جتريبه ،و�أخ ً
ريا تقييم
احلل املقرتح للم�شكلة.
وي��رى كالرك وبرت�س��ون ( �) Klark & Peterson, 1990أن التفك�ير الت�أمل��ي ل��ه عالق��ة مبرحل��ة
الن�ض��ج التي يبلغها ال�ش��خ�ص من حيث خ�صائ�صه البدنية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية� ،إ�ضافة �إىل
عوامل بيئية معززة تدفع ال�ش��خ�ص للتفكري الت�أملي ،وبالتايل امل�س��اهمة يف اكت�س��اب االجتاهات واملهارات
املهني��ة الفاعل��ة ،وبالت��ايل ف�إن الق��رارات التي يتخذها املتعلم �س��واء �أكان��ت �آنية �أم م�س��تقبلية متر ب�أربع
مراح��ل هي :مرحلة التخطيط ومرحلة �إعداد الإجراءات التنفيذية ومرحلة القيام بالتحليل واملقارنة
ومرحلة التطبيق والتي متثل العودة �إىل الذات والت�أمل باملفاهيم واملعلومات املقدمة �إىل ال�شخ�ص من �أجل
تطبيقها يف مواقف جديدة ومت�شابهة .ويرى كل من �ساملو�س وبيت�س (� )Samuels & Betts, 2007أن
التفكري الت�أملي ي�ؤدي �إىل اكت�شاف �أدلة �أو �شواهد متطورة تقود �إىل �إعطاء معانٍ جديدة للموقف ،وخالل
هذه العملية يتمكن الفرد من ا�ستك�شاف خربات جديدة والتعمق فيها ب�شكل �أكرث �إيجابية.

مراحل التفكري الت�أملي

ي�ش�ير �س��يمونز و�آخ��رون (� )Simmon and others, 1989أن التفك�ير الت�أمل��ي مير مبجموعة من
اخلطوات ت�شتمل على و�صف الأحداث بلغة واقعية منا�سبة ،و�إيجاد العالقات والنتائج املت�صلة بالأحداث،
وو�ضع الأحداث يف ال�سياقات املنا�سبة ،وا�ستخدام الأبعاد االجتماعية والأخالقية لتف�سري الأحداث التي
مت تنفيذه��ا .وح��دد رو���س ( )Ross, 1999خطوات التفك�ير الت�أملي بالتعرف على امل�ش��كالت الرتبوية،
واال�س��تجابة للم�ش��كلة من خالل �إجراء م�ش��ابهة بينها وبني م�ش��كالت جرت يف �س��ياقات مماثلة ،وتفح�ص
امل�ش��كلة والنظر �إليها من جميع اجلوانب ،وجتربة احللول املقرتحة والك�ش��ف عن نتائج احللول واملغزى من
اختيار كل حل ،وتفح�ص النواجت الظاهرة وال�ضمنية لكل حل ثم جتربته وتقييم احلل املقرتح.
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اكت�ساب مهارات التفكري الت�أملي والدافعية للتعلم
�إن التعل��م مبجاالت��ه املختلف��ة ،احلرك��ي واالنفع��ايل والعقلي ،يت�ض��من جمموعة من ال�ش��روط واملبادئ
الأ�سا�س��ية ،والتفكري الت�أملي ك�أحد جماالت التعلم العقلي يخ�ض��ع اكت�س��اب مهاراته لنف�س هذه ال�ش��روط
واملب��ادئ� .إن �أح��د �ش��روط التعل��م هو توفر الدافعية للتعلم ،ويت�ض��ح هن��ا االرتباط ب�ين الدافعية للتعلم
واكت�س��اب مه��ارات التفك�ير الت�أمل��ي .من ناحية �أخ��رى تت�ض��من الدافعية للتعل��م وظائف عدة ،م��ن �أهمها
حتري��ك �س��لوك الكائن احلي وتن�ش��يطه يف املواق��ف التعلمية ،وعلى اعتب��ار �أن التفكري ب�أ�ش��كاله و�أنواعه
املختلف��ة من �أبرز الن�ش��اطات التي يقوم بها الإن�س��ان ،ل��ذا ف�إن الدافعية للتعلم هي املثري للتفكري ب�أ�ش��كاله،
وخا�ص��ة التفكري الت�أملي كمهارة كلية متكاملة ،ومهارات التفكري الت�أملي التي ت�س��تخدم يف العديد من �أنواع
التفكري عايل امل�ستوى ( ن�شواتي.) 2003 ،
وبينت البنعلي ( � ) 2005إىل �أن التفكري عملية معقدة تت�ضمن عمليات عقلية و�أ�شكا ًال معرفية وم�ضامني
نف�س��ية ،مثل الدافعية .و�أ�ش��ار امل�شهراوي ( � ) 2010إىل وجود عالقة موجبة بني الدافع املعريف والتفكري
الت�أملي ب�أبعاده ومهاراته .وي�ش��تمل مفهوم الدافع املعريف على الرغبة امل�س��تمرة الكت�س��اب املعرفة والفهم
و�إتق��ان املعلوم��ات ،والرتحيب باملخاطرة يف �س��بيل احل�ص��ول على املعرفة .ويت�ض��من الداف��ع املعريف �أربعة
�أبعاد �أ�سا�س��ية ،هي :رغبة الفرد باحل�ص��ول على املعلومات ب�س��رعة ،واال�س��تزادة من املعرفة عن مو�ض��وع
ما ،والرتحيب باملخاطرة يف �س��بيل احل�ص��ول على املعرفة ،واملعاجلة اليدوية ملو�ض��وعات املعرفة� .إ�ض��افة
لدافع حب اال�س��تطالع الذي يعد من الدوافع التي ت�س��اعد الفرد على التزود باملعرفة ،باعتبار �أنه يحدث
ال�س��لوك اال�ستك�ش��ايف للفرد بهدف �إ�ش��باع هذا الدافع وخف�ض التوتر النا�ش��ئ عن عدم �إ�ش��باعه (غباري،
 .)2008وهنا يت�ضح التداخل والعالقة من الناحيتني النظرية والعملية بني ما يحتاجه التفكري الت�أملي
م��ن دافعية ملمار�س��ته ولتعلم مهاراته ،وما تت�ض��منه الدافعي��ة للتعلم من مهارات عقلية من �ض��منها مهارات
التفكري الت�أملي.

الدراسات السابقة
م��ن الدرا�س��ات التي �أجريت يف جمال الدافعية للتعلم درا�س��ة عبدالفت��اح ( )1986التي هدفت للتعرف
على الفروق بني طالب وطالبات اجلامعة ال�سعوديني يف م�ستوى الدافع للإجناز ،ومدى اختالف هذا الدافع
باختالف امل�ستوى الدرا�سي .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )362طالب ًا وطالبة ،طبق عليهم اختبار الدافع
للإجن��از .وا�س��تخدم اختبار (ت) وحتليل التباين ال�س��تخراج النتائ��ج ،والتي بينت �أن متو�س��طات درجات
الط�لاب يف الداف��ع للإجن��از �أعلى م��ن متو�س��طات الطالبات ،و�أن م�س��توى الداف��ع للإجناز ل��دى الطالب ال
يزداد مع تقدم امل�س��توى الدرا�س��ي ،بينما يزداد لدى الطالبات يف ذلك .و�أجريت يف م�ص��ر درا�س��ة (ح�س��ن،
 )1989عل��ى ( )132طالب�� ًا وطالبة من جامعة املنيا ،ك�ش��فت عن وج��ود فروق يف دافعية الإجناز بني
الطالب والطالبات ول�ص��الح الط�لاب ،ووجود عالقة بني الدافع للإجناز والتح�ص��يل الأكادميي .و�أجريت
درا�س��ة للتعرف على العالقة بني دافعية التعلم الداخلية واخلارجية وامل�س��توى الأكادميي (�أويل� ،أو�سط،
نهائي) لدى ( )258من طلبة علم النف�س يف �إحدى اجلامعات الإ�س��بانية .و�أو�ضحت النتائج ب�أن الدافعية
الداخلية عند طلبة امل�ستوى النهائي �أعلى منها عند الطلبة يف امل�ستويني الأول والأو�سط (Rabanaque
 .)& Martiz, 2009وقام عبدالفتاح ( )Abdelfattah, 2010بدرا�س��ة للك�ش��ف عن العالقة بني
الدافعية والتح�ص��يل يف االختبارات منخف�ض��ة املخاطر ،وذلك على عينة ( 797طالب ًا وطالبة) من طلبة
ال�صف التا�سع يف اململكة العربية ال�سعودية ،بني من خاللها ومبوجب الدالالت الإح�صائية �أن اجتياز مثل
ه��ذا الن��وع من االختب��ارات يتطلب درج��ة عالية من الدافعي��ة .و�أجريت درا�س��ة (Chae & Gentry,
 )2011تهدف �إىل تفح�ص الفروق يف �إدراكات الطلبة العاديني واملتفوقني الكوريني والأمريكيني للدافعية
والتعلم ،والتي طبقت على ( )882من طلبة ال�ص��فني العا�ش��ر واحلادي ع�ش��ر ،وقد بينت وجود فروق دالة
�إح�صائي ًا بني الطلبة العاديني واملتفوقني يف �إدراكاتهم للدافعية والتعلم ،وكانت ل�صالح املتفوقني.
ISSN: 2309-6187

39

د .منذر يو�سف بلعاوي

د .بهجت عبد املجيد �أبو �سليمان

املجلد ال�ساد�س العدد ( 2015 ) 10م

�أج��رى عفان��ة واللول��و ( )2002درا�س��ة هدف��ت �إىل معرف��ة م�س��توى مه��ارات التفكري الت�أملي يف م�ش��كالت
التدري���س املي��داين لدى طلب��ة كلية الرتبية باجلامعة الإ�س�لامية بغزة ،تكونت عينة الدرا�س��ة من ()400
طالب ٍوطالبة� .أظهرت الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف التفكري الت�أملي بني جمموعتني ،طلبة
العلوم الرتبوية و�أقرانهما املتخ�ص�صني يف اللغة الإجنليزية ول�صالح طلبة العلوم الرتبوية .و�أجريت درا�سة
( )Leung & Kember, 2003هدف��ت �إىل التع��رف على العالقة بني ا�س�تراتيجيات التعلم وم�س��تويات
التفك�ير الت�أمل��ي ل��دى الطلب��ة اجلامعي�ين ،وتكونت عين��ة الدرا�س��ة من ( )402طال��ب وطالبة م��ن الطلبة
امللتحقني يف كلية العلوم ال�ص��حية يف هوجن كوجن ،وقد بينت النتائج �أن ا�س��تجابات �أفراد العينة على مقيا�س
م�س��تويات التفكري الت�أملي كانت ح�ص��ول م�س��توى الفهم على الرتتيب الأول ،يليه م�س��توى الت�أمل ،ثم م�ستوى
الت�أم��ل الناق��د ،ويف الرتتي��ب الأخري جاء م�س��توى العمل االعتيادي ،كم��ا بينت النتائج وج��ود عالقة دالة
�إح�ص��ائي ًا بني م�س��توى العمل االعتيادي وبني ا�س�تراتيجيات التعلم ال�س��طحي ،ووجود عالقة بني م�ستويات
الفه��م والت�أمل .وهدفت درا�س��ة ب��ركات (� )2005إىل التعرف على العالقة بني التفكري الت�أملي والتح�ص��يل
لدى عينة من الطالب اجلامعيني وطالب الثانوية العامة يف �ضوء بع�ض املتغريات .تكونت عينة الدرا�سة من
( )204طالب وطالبة ن�صفهم من الذكور والن�صف الآخر من الإناث ،وقد طبق عليهم مقيا�س �إيزنك وول�سون
للتفك�ير الت�أمل��ي ،و�أ�ش��ارت النتائ��ج �إىل وجود فروق دالة �إح�ص��ائي ًا يف م�س��توى التفكري الت�أمل��ي تعزى ملتغري
امل�ستوى العلمي ،و�إىل عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى التفكري الت�أملي تعزى للجن�س ،وعدم وجود
فروق دالة �إح�ص��ائي ًا تعزى لأثر التح�ص��يل على م�س��توى التفكري الت�أملي .وقام ال�ش��كعة ( )2007بدرا�س��ة
للتعرف على م�ستوى التفكري الت�أملي لدى طلبة البكالوريو�س والدرا�سات العليا يف جامعة النجاح يف فل�سطني،
وتكون��ت عينة الدرا�س��ة من ( )641طالب ًا وطالبة ،منه��م ( )550من طلبة البكالوريو�س ،و ( )91من طلبة
املاج�س��تري ،وقد طبق عليهم مقيا�س �إزنك وو�س��ون للتفكري الت�أملي� .أ�شارت نتائج الدرا�سة ب�أن م�ستوى التفكري
الت�أمل��ي لدى طلب��ة جامعة النجاح جيد ،و�أن هناك فروقا ذات داللة �إح�ص��ائية يف م�س��توى التفكري الت�أملي
تع��زى ملتغ�ير الكلية ول�ص��الح الكليات الإن�س��انية ،ووجدت ف��روق ذات داللة �إح�ص��ائية تعزى لأثر امل�س��توى
الأكادميي ول�صالح طلبة املاج�ستري ،بينما مل تكن هناك فروق دالة �إح�صائي ًا تعزى ملتغري اجلن�س.
وهدف��ت درا�س��ة امل�ش��هراوي (� )2010إىل التع��رف عل��ى العالق��ة بني الداف��ع املعريف والبيئة ال�ص��فية
وعالقتهما بالتفكري الت�أملي لدى طلبة الثانوية العامة مبدينة غزة ،وقد بلغ عدد �أفراد عينة الدرا�س��ة)
 )٤٨٥طالب�� ًا وطالب��ة م��ن طلب��ة مدينة غ��زة بواق��ع ( )٢٢٥طالب�� ًا و ( )٢٦٠طالبة .و�أ�ش��ارت نتائج هذه
الدرا�س��ة �إىل �أن م�س��توى الدافع املعريف وم�ستوى البيئة ال�صفية وم�ستوى التفكري الت�أملي لدى �أفراد عينة
الدرا�س��ة من طلبة الثانوية العامة جيد ،و�أ�ش��ارت النتائج �أي�ض�� ًا �إىل وجود عالقة موجبة دالة �إح�صائي ًا،
بني الدافع املعريف والتفكري الت�أملي ب�أبعاده ودرجته الكلية لدى �أفراد العينة.
و�أقيم��ت درا�س��ة (غنيم��ات وعليم��ات )2012 ،به��دف التعرف على ﺃ�ثر ا�س��تخدام برنامج �إر�ش��اد جمعي
للتدريب ﻋﻠﻰ ﺍﻤﻟﻬﺎﺭﺍﺕ الدرا�س��ية ﻲﻓ حت�س�ين م�ستوى التح�صيل الدرا�سي ﻭالدافعية ،وذلك على عينة ت�ألفت
م��ن ( )28ﻁﺎﻟﺒﺔ م��ن ﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟ�ﺴﻨﺔ ﺍ�ﻷﻭﻰﻟ ﻲﻓ كلي��ة الأمرية رحمة التابعة جلامع��ة البلقاء التطبيقية
الأردني��ة ،ﻭ�أ�ش��ارت النتائ��ج �ﺇﻰﻟ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ الربنام��ج التدريب��ي يف حت�س�ين م�ستوى دافعي��ة الإجناز وحت�سني
م�ست��وى التح�صيل الدرا�سي .وهدفت درا�سة الهلول ( )2011للتعرف على �أثر ا�ستخدام الربجمة اللغوية
الع�صبية يف تنمية الدافع للإجناز ،وقد طبقت الدرا�سة على ( )34معلم ًا ومعلمة� .أ�سفرت نتائج الدرا�سة
ع��ن وج��ود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سط درجات املجموع��ة التجريبية ،والتي خ�ضعت للربنامج
التدريبي ،يف التطبيقني القبلي والبعدي ل�صالح التطبيق البعدي على مقيا�س دافعية الإجناز.
تع��ددت الدرا�س��ات الت��ي تناول��ت الدافعي��ة للإجناز وللتعل��م والدرا�سات الت��ي تناولت التفك�ير الت�أملي
ويف مراح��ل التعلي��م املختلف��ة ،وترك��زت ح��ول ارتباطه��ا ببع�ض املتغ�يرات ،كالن��وع وامل�ست��وى الأكادميي
والتخ�ص���ص .و�أجري��ت درا�س��ات �أخرى لبيان ت�أثري بع���ض الربامج التدريبية على رف��ع الدافعية للإجناز.
وت�أت��ي ه��ذه الدرا�سة لتتفح�ص مدى فعالي��ة برنامج تدريبي يف تنمية مه��ارات التفكري الت�أملي لدى طالب
ال�سنة التح�ضريية يف جامعة الق�صيم على م�ستوى الدافعية للتعلم.
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منهجية الدراسة وإجراءاتها
منهج الدرا�سة

لقد �سارت هذا الدرا�سة وفق ًا للإجراءات الآتية:
 .1مت �إعداد الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة.
 .2طور مقيا�س �أعده الباحثان من �أجل حتديد م�ستوى الدافعية للتعلم لدى الطالب.
 .3ط��ور برنام��ج تدريبي م��ن قبل الباحثني حول مه��ارات التفكري الـت�أملي وعمل��ت �إجراءات ال�صدق
والثبات له.
 .4حددت عينة الدرا�سة ومت اختيارها من طالب امل�ستوى الأول ،حيث ا�شتملت املجموعة التجريبية
عل��ى �شعب��ة من م��ادة مهارات التفك�ير والتعلم ،ومت اختي��ار املجموعة ال�ضابطة م��ن �شعبة �أخرى من
نف�س املادة.
� .5إجراء القيا�س القبلي :طبق مقيا�س الدافعية للتعلم على املجموعتني التجريبية وال�ضابطة قبل
التدخل.
	.6الت�أك��د م��ن تكافوء املجموعتني قبل املعاجلة ،حي��ث ا�ستخدام اختبار ت ( )t testملقارنة متو�سطات
املجموعة ال�ضابطة مبتو�سطات املجموعة التجريبية على املقيا�س القبلي.
 .7طبق الربنامج التدريبي على املجموعة التجريبية.
� .8أجري القيا�س البعدي على املجموعتني التجريبية وال�ضابطة.
	.9ا�ستخدم اختبار ت ( )t testملقارنة متو�سطات املجموعة ال�ضابطة مبتو�سطات املجموعة التجريبية
على املقيا�س البعدي ،وكذلك ملقارنة متو�سطات املجموعة التجريبية قبل تطبيق الربنامج وبعده.
ت�صميم الدرا�سة
االختبار القبلي

املعاجلة (الربنامج التدريبي)
التفكري الت�أملي

االختبار البعدي

ال�ضابطة

الدافعية للتعلم

مل يطبق عليها الربنامج

الدافعية للتعلم

التجريبية

الدافعية للتعلم

طبق عليها الربنامج

الدافعية للتعلم

املجموعة

املعاجلة

جمتمع الدرا�سة
ط�لاب ال�سن��ة التح�ضريي��ة يف جامع��ة الق�صيم الواقع��ة و�سط اململك��ة العربية ال�سعودي��ة والذين يبلغ
عددهم ( )266طالب ًا وفق ًا ل�سجالت عمادة اخلدمات التعليمية ،وذلك يف الف�صل الدرا�سي الثاين من العام
اجلامعي 1433-1434هـ (2012-2013م).

عينة الدرا�سة

تكون��ت عين��ة الدرا�س��ة من ( )32طالب ًا موزعني على �شعبتني يف امل�ستوى الأول لطالب ال�سنة التح�ضريية
يف جامع��ة الق�صي��م ،وقد مت اختياره��م بالطريقة العنقودية الع�شوائية (ال�شعب��ة) من بني (� )14شعبة،
حي��ث اخت�يرت �شعبت��ان منها ،ال�شعب��ة الأوىل متثل املجموع��ة التجريبية ( 16طالب��ا) ،وال�شعبة الثانية
متثل املجموعة ال�ضابطة ( 16طالبا).
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�أدوات الدرا�سة
مقيا�س الدافعية للتعلم
لتحدي��د م�ست��وى الدافعي��ة للتعلم لدى ط�لاب ال�سنة التح�ضريية ق��ام الباحثان ب�إع��داد مقيا�س خا�ص
له��ذه الغاي��ة .وذلك بعد االطالع على الأدب النظ��ري والدرا�سات ال�سابقة حول مو�ض��وع الدافعية ،وعلى
من��اذج متعددة م��ن املقايي�س ال�سابقة التي طورت لقيا�سها(Barkoukisa et al., 2008; Stuhlfaut,
 .)2010; Vallerand et al., 1992; Yoshida et al., 2008وتك��ون مقيا���س الدافعي��ة للتعلم
ب�صورته الأولية من ( )38فقرة.

�صدق املقيا�س وثباته
ا�ستخرج��ت دالالت �ص��دق املحت��وى للمقيا�س من خالل املحكمني ،وذلك بعد ح��ذف ثمان فقرات و�إجراء
تعدي�لات عل��ى �سبع فقرات ،اتفق �أربعة حمكمني على الأقل من �أحد ع�شر حمكم ًا على تعديلها .كما �أجري
�صدق البناء من خالل تطبيق املقيا�س على عينة ا�ستطالعية ،غري عينة الدرا�سة ،بلغ عدد �أفرادها ()18
طالب�� ًا م��ن �شعبة تابعة لل�سنة التح�ضريية .حيث مت ح�ساب معامل ارتباط كل فقرة من فقرات املقيا�س مع
العالم��ة الكلي��ة للمقيا�س ،وجاءت كاف��ة فقرات املقيا�س مقبول��ة من حيث ارتباطه��ا باملقيا�س ،فرتاوحت
قي��م ه��ذه املعام�لات ب�ين ( .)90.0 - 57.0كما مت ا�ستخ��راج دالالت الثب��ات لهذا املقيا���س عرب طرق
�إح�صائي��ة ثالث ،ه��ي :طريقة التجزئة الن�صفية ( )0.85وطريقة الإع��ادة ( )0.88وطريقة كرونباخ
�ألفا ( ،)0.83وذلك وفق ًا ال�ستجابات الطالب على العينة اال�ستطالعية.

ت�صحيح املقيا�س
تكون املقيا�س ب�صورته النهائية من ( )30فقرة ،يجيب عليها الطالب من خالل و�ضع �إ�شارة (� )Xأمام اخلانة
الت��ي تنا�سب��ه من حيث درجة انطباق حمتوى الفقرة عليه ،والتي تتك��ون من تدريج خما�سي� :أوافق بدرجة
كب�يرة� ،أواف��ق� ،أوافق بدرج��ة متو�سطة ،ال �أوافق ،ال �أوافق بدرجة كبرية .وت�أخ��ذ الإجابة “موافق بدرجة
كب�يرة” ( )5نق��اط ،و “�أوافق” ت�أخذ ( )4نقاط ،و ( )3نق��اط لـ “�أوافق بدرجة متو�سطة” ،ونقطتان لـ “ال
�أوافق” ،و “ال �أوافق بدرجة كبرية” ت�أخذ نقطة واحدة .وي�صنف الطالب يف �ضوء ا�ستجاباتهم على املقيا�س
يف ث�لاث فئ��ات ،هي :ذوو الدافعية املنخف�ضة ومتو�سطهم احل�ساب��ي ( ،)2.33 - 1وذوو الدافعية املتو�سطة
ومتو�سطهم احل�سابي ( ،)3.67 - 2.34وذوو الدافعية العالية ومتو�سطهم احل�سابي (.)5 - 3.68

الربنامج التدريبي لتنمية التفكري الت�أملي
ه��دف الربنام��ج �إىل تنمي��ة مه��ارات التفك�ير الت�أمل��ي لدى ط�لاب ال�سن��ة التح�ضريية يف جامع��ة الق�صيم،
م��ن خالل جمموع��ة من املفاهي��م وامل�صطلحات املتعلق��ة بالتفكري الـت�أمل��ي ،وتنمية القدرة عل��ى التعبري عن
وجه��ة نظ��ر حمددة جتاه موقف معني ،وجم��ع املعلومات من عدة م�صادر ومراجع متع��ددة .وا�شتمل الربنامج
ب�صورته النهائية على مهارات الت�أمل واملالحظة ،والك�شف عن املغالطات ،والو�صول �إىل ا�ستنتاجات ،و�إعطاء
تف�سريات مقنعة ،وو�ضع حلول مقرتحة ،م�ستخدم ًا الق�ضايا واملواقف البيئية و�أبعادها االجتماعية والق�ضايا
وامل�شكالت التعليمية التي تواجه طالب ال�سنة التح�ضريية بتطبيق جماالت ومهارات التفكري الت�أملي.
ولتنفي��ذ حمت��وى الربنام��ج مت تق�سيم �أف��راد املجموع��ة التجريبية �إىل �أرب��ع جمموع��ات ،معتمدين على
ط��رق عدة من �أجل �إك�ساب الطالب ملهارات التفك�ير الـت�أملي ،وكانت �أبرزها طرق احلوار واملناق�شة والت�أمل
والت�سا�ؤل وتقدمي وممار�سة �أمثلة ومناذج وحاالت تطبيقية متنوعة لكل مهارة ،والعمل الفردي واجلماعي،
وكذلك تكليف الطلبة بالرجوع �إىل مراجع �إ�ضافية م�ساعدة ،وجمع املعلومات من املخت�صني ومن الإنرتنت
وم��ن مراك��ز املعلومات املتوفرة .وقد مت تكليف الطلب��ة بتنفيذ جمموعة من الأن�شطة البعدية التي تنفذ
يف املنزل ،وهي جزء �أ�سا�س من الربنامج التدريبي ،وتت�ضمن الأبحاث والتقارير واملقاالت.
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وق��د مت تنفي��ذ وتطبي��ق ه��ذا الربنامج يف الف�ص��ل الدرا�سي الثاين م��ن العام اجلامع��ي 1434 / 1433هـ
(2013 / 2012م) ،وملدة �ستة �أ�سابيع بواقع (� )60ساعة تدريبية موزعة على �ستة مناذج تدريبية مدة
كل من��وذج (� )10ساعات� ،ست �ساع��ات منها داخل اجلامعة ،و�أربع �ساعات ملجموعة من الن�شاطات البعدية
يقوم الطالب بتطبيقها يف املكتبة واملنزل.
حتكي��م الربنام��ج :لق��د مت عر���ض الربنام��ج التدريبي عل��ى ثماني��ة حمكمني م��ن الأ�سات��ذة املخت�صني يف
جم��االت الإر�ش��اد وعلم النف�س الرتبوي ومناهج وطرق التدري�س ،وذلك بع��د االنتهاء من �إعداده ب�صورته
الأولي��ة ،ومن �أجل بيان م��دى قدرة الربنامج ب�أهدافه وحمتوياته وطرق و�آلي��ة تنفيذه ومنا�سبته للبيئة
ال�سعودي��ة و�صياغت��ه اللغوية .وقد �أجريت بع�ض التعديالت على حمتوي��ات الربنامج و�إ�ضافة نقاط وفق ًا
لآراء املحكمني ومالحظاتهم.

تكاف�ؤ املجموعات
مت ا�ستخدام اختبار ت ( )t testملقارنة متو�سطات املجموعة ال�ضابطة مبتو�سطات املجموعة التجريبية
عل��ى املقيا���س القبلي ،وذلك من �أجل الت�أكد من تكافوء املجموعتني قبل املعاجلة ،واجلدول ( )1يبني عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املجموعتني يف م�ستوى الدافعية للتعلم قبل تطبيق الربنامج.
جدول ( )1نتائج اختبار ت ( )test tللمقارنة بني متو�سطات املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على مقيا�س الدافعية
للتعلم القبلي
املجموعة

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

قيمة ت

الداللة

التجريبية

16

2.31

0.87

-5.311

0.099

ال�ضابطة

16

2.56

0.62

* دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( ) 0.05 < α

متغريات الدرا�سة

 .1املتغري التابع :الدافعية للتعلم لدى طالب امل�ستوى الأول لل�سنة التح�ضريية يف جامعة الق�صيم.
 .2املتغ�ير امل�ستق��ل :برنامج تدريب��ي لتنمية التفكري الت�أملي ،وله م�ستوي��ان :اخل�ضوع للربنامج ،وعدم
اخل�ضوع للربنامج.

الأ�ساليب الإح�صائية للبحث

مت ا�ستخدام اختبار ت ( )t testيف احلالتني التاليتني:
 .1مقارنة متو�سطات املجموعة ال�ضابطة مبتو�سطات املجموعة التجريبية على املقيا�س البعدي.
 .2مقارنة متو�سطات املجموعة ال�ضابطة قبل تطبيق الربنامج وبعده.

األساليب اإلحصائية للدراسة
لق��د مت ا�ستخ��راج قيم املتو�سط��ات احل�سابية واالنحراف��ات املعيارية ال�ستجابات الط�لاب يف املجموعتني
التجريبي��ة وال�ضابطة على مقيا�س الدافعية للتعل��م القبلي والبعدي ،وذلك للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة،
واجلدول ( )2يو�ضح قيم هذه املتو�سطات واالنحرافات.
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جدول ( )2املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد العينة على مقيا�س الدافعية للتعلم
املجموعة

العدد

التجريبية

16

ال�ضابطة

16

املقيا�س

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

قبلي

2.31

0.87

بعدي

4.18

0.75

قبلي

2.30

0.60

بعدي

2.56

0.62

ت�ش�ير قي��م املتو�سطات احل�سابية املبينة يف اجلدول (� )2إىل تكاف���ؤ املجموعتني التجريبية وال�ضابطة
عل��ى مقيا���س الدافعي��ة للتعل��م القبل��ي ،حي��ث بلغ املتو�س��ط احل�ساب��ي للمجموع��ة التجريبي��ة (،)31.2
وللمجموع��ة ال�ضابط��ة ( .)30.2وت�ش�ير ه��ذه القي��م �أي�ض�� ًا �إىل الف��روق ب�ين املجموعت�ين التجريبي��ة
وال�ضابط��ة عل��ى مقيا���س الدافعية للتعل��م البعدي ،حيث بل��غ املتو�س��ط احل�سابي للمجموع��ة التجريبية
( ،)18.4وللمجموع��ة ال�ضابط��ة ( .)56.2كم��ا وت�شري �إىل فروق بني متو�سط��ات املجموعة التجريبية
نف�سه��ا مقارن��ة ب�أدائها على املقيا�س قبل تطبيق الربنامج التدريبي عليه��ا وبعده ،فجاء املتو�سط احل�سابي
لها على املقيا�س القبلي ( )31.2والبعدي (.)18.4

عرض نتائج الدارسة ومناقشتها:
نتائج ال�س�ؤال الأول

لق��د ن���ص ال�س�ؤال الأول على ما يلي :هل توجد ف��روق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α < 0.05
ب�ين متو�سط درجات املجموعة التجريبية ومتو�سط درج��ات املجموعة ال�ضابطة على مقيا�س الدافعية للتعلم
البعدي؟.
للإجاب��ة ع��ن هذا ال�س�ؤال �أجري اختب��ار ت ( )test tملقارنة الفروق الإح�صائية بني متو�سطات املجموعة
التجريبي��ة ومتو�سطات املجموع��ة ال�ضابطة ،وذلك على مقيا�س الدافعي��ة للتعلم البعدي .واجلدول ()3
يو�ضح نتائج هذا التحليل.
جدول ( )3نتائج اختبار ت ( )test tللمقارنة بني متو�سطات املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على مقيا�س الدافعية
للتعلم البعدي
املجموعة

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

قيمة ت

الداللة

التجريبية

16

4.18

0.75

5.698

*0.001

ال�ضابطة

16

2.56

0.62

* دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( ) 0.05 < α
ي�ش�ير اجل��دول (� )3إىل وجود فروق ذات دالل��ة �إح�صائية بني املتو�سط��ات احل�سابية لأفراد املجموعة
التجريبي��ة واملتو�سط��ات احل�سابي��ة لأف��راد املجموعة ال�ضابطة يف م�ست��وى دافعيتهم للتعل��م بعد تطبيق
برنام��ج تدريب��ي عل��ى املجموع��ة التجريبي��ة ،وذلك عن��د م�ست��وى الدالل��ة (  .) 0.05 < αويعني ذلك
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�أن املجموع��ة التجريبي��ة لديهم م�ستوى �أعل��ى يف دافعيتهم للتعلم من املجموع��ة ال�ضابطة ،وذلك بداللة
�إح�صائي��ة للفروق بني متو�سطات املجموعتني ،والت��ي كانت ل�صالح املتو�سط الأعلى (املجموعة التجريبية
 ،)56.2وذلك بعد خ�ضوع املجموعة التجريبية لربنامج تدريبي يعمل على تنمية التفكري الت�أملي.

نتائج ال�س�ؤال الثاين

ن���ص ال�س���ؤال الثاين على ما يلي :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α< 05.0
ب�ين متو�سط درجات املجموع��ة التجريبية القبلي والبعدي على مقيا�س الدافعي��ة للتعلم؟ .متت الإجابة
عن هذا ال�س�ؤال من خالل ا�ستخدام اختبار (ت) ،وذلك لتحديد فيما �إذا كانت هناك فروق دالة �إح�صائي ًا
ب�ين درج��ات املجموعة التجريبية على مقيا���س الدافعية للتعلم القبلي ودرجاتهم عل��ى مقيا�س الدافعية
للتعلم بعد خ�ضوعهم للربنامج التدريبي .وتت�ضح نتائج هذا التحليل يف اجلدول (.)4
ج��دول ( )4نتائج اختبار ت ( )test tللفروق بني درج��ات املجموعة التجريبية على مقيا�س الدافعية للتعلم القبلي
ودرجاتهم على املقيا�س البعدي
مقيا�س املجموعة
التجريبية

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

قيمة ت

الداللة

القبلي

16

2.31

0.87

-7.703

*0.003

البعدي

16

4.18

0.75

* دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( ) 0.05 < α
ي�ش�ير اجل��دول (� )4إىل وج��ود ف��روق ذات دالل��ة �إح�صائي��ة ب�ين متو�سط��ات درج��ات ط�لاب املجموعة
التجريبي��ة عل��ى مقيا�س الدافعية للتعل��م القبلي ومتو�سطاتهم عل��ى املقيا�س البعدي ،وذل��ك عند م�ستوى
الداللة (  ،) 0.05 < αحيث جاءت هذه الفروق ل�صالح متو�سطات املجموعة التجريبية على املقيا�س
البع��دي .ويعني ذل��ك �أن خ�ضوع املجموعة التجريبية للربنامج التدريبي كان له �أثر دال �إح�صائي ًا مقارنة
مبرحل��ة ما قب��ل خ�ضوعه��م .وقد جاءت قيم��ة املتو�س��ط احل�سابي للمجموع��ة التجريبية عل��ى املقيا�س
البعدي ( ) 4. 18هي الأعلى مقارنة بالقبلي.

المناقشة
بين��ت النتائج الدور امله��م والإيجابي الذي ي�ؤديه اكت�ساب مهارات التفكري الت�أملي يف رفع م�ستوى الدافعية
للتعل��م ل��دى ط�لاب ال�سنة التح�ضريي��ة يف جامع��ة الق�صيم ،ما ي�ش�ير �إىل ق��درة التفكري الت�أمل��ي بالت�أثري
عل��ى دافعي��ة التعلم ،و�أن اكت�ساب مه��ارات هذا النوع من التفكري يبعد الطالب ع��ن اال�ست�سالم والي�أ�س �أمام
املع�ض�لات الدرا�سي��ة املختلف��ة التي يواجهها ،ومتكنه م��ن الت�أمل فيها والتعامل معها بط��رق منهجية .لي�س
فق��ط الت�أمل بهذه املع�ضالت� ،إمنا الت�أمل �أي�ض�� ًا ب�إمكانياته وقدراته وحاجاته العقلية والتعليمية ،والعمل
عل��ى ا�ستغالله��ا وتوظيفه��ا ب�إجناز املهم��ات التعليمية املختلف��ة وا�سغاللها ب�إيجاد حل��ول منا�سبة ومثمرة،
الأم��ر ال��ذي ي��زوده باال�ستع��داد والتهي�ؤ ملواجه��ة ال�صعوب��ات التعليمية والتعام��ل معها بحما���س ومرونة
ودافعي��ة .وكذل��ك ت�ضمن��ت مه��ارات الربنامج التدريب��ي على التفك�ير الت�أمل��ي مناق�شة ق�ضاي��ا وم�شكالت
طالبي��ة عدي��دة يف املج��ال التعليمي ب�شكل عام ،ويف جم��ال الق�ضايا وامل�شكالت التعليمي��ة والتكيفية التي
تواج��ه طال��ب ال�سن��ة التح�ضريية ب�شكل خا���ص ،واكت�سابهم الق��درة على اجتياز تل��ك امل�شكالت من خالل
الت�أم��ل فيه��ا وب�أبعادها املختلفة وبا�ستخدام �آلي��ات وا�ضحة لديهم �سيما �إذا ما قارن��وا �أنف�سهم بغريهم من
الطالب الذين مل يخ�ضعوا ملثل هذا الربنامج التدريبي وال ميتلكون مهارات هذا النوع من التفكري.
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تظه��ر النتائ��ج ال�سابق��ة �أن �أف��راد املجموعة التجريبية قد �أظه��روا حت�سن ًا مب�ست��وى الدافعية للتعلم،
ويرجع ذلك �إىل كون الأ�ساليب امل�ستخدمة قد وظف من خالل الربنامج التدريبي �سمحت لأفراد املجموعة
التجريبي��ة بالتفاع��ل واحلوار وتبادل اخلربات ،وميكن عزو هذا التح�س��ن لدى املجموعة التجريبية �إىل
كونهم ت�أثروا بالربنامج نف�سه من حيث التدريبات والواجبات التي نفذت من قبلهم� ،إ�ضافة �إىل �أن الربنامج
هدف �إىل �إك�ساب املجموعة التجريبية مهارات التفكري الت�أملي التي ت�ساعد على رفع الدافعية للتعلم.
تظه��ر احلاج��ة ل��دى طال��ب ال�سن��ة التح�ضريي��ة لعق��د دورات تدريبي��ة يف جم��ال امله��ارات الدرا�سي��ة
واالجتماعي��ة ،وتع��د الربام��ج التدريبية جزء ًا من هذه الدورات التي تعمل عل��ى تطوير مهارات الذات يف
املجال التعليمي ،وت�ساند الطالب للتكيف مع املطالب املختلفة واملتعددة لل�سنة التح�ضريية وخا�صة كثافة
و�ضغوط الدرا�سة واالختبارات ،مما يزيد من هذه احلاجة .ويعد خ�ضوع الطالب ملثل هذه الدورات خروج ًا
عن روتني الربنامج اليومي التدري�سي وعن الطرق التقليدية يف التدري�س ،وتغي ً
ريا مرغوب ًا بالن�سبة له ،ما
يجعل��ه يقب��ل متحم�س َا ومهتم ًا لتحقيق الأه��داف املو�ضوعة ،وا�ستثمار مثل هذه ال��دورات الكت�ساب مهارات
الدرا�س��ة والبح��ث .وي��زداد �إدراك الط�لاب لأهمي��ة جانب تعلم امله��ارات املختلف��ة ودورها ،وم��ن �ضمنها
الربنام��ج التدريبية ،وذلك ملا تقدمه من �إ�ضافات نوعية على مهاراتهم الدرا�سية وعلى تكيفهم الأكادميي،
وذلك بحكم ما يتعر�ضون له من خربات الحقة جعلت منهم �أكرث وعي ًا و�إدراك ًا ملا امتلكوه من مهارات ،و�أكرث
تقدي��ر ًا لقيم��ه ،و�أهمية تلك امله��ارات ودورها يف �صق��ل الطالب ورف��ع م�ستوى حت�صيل��ه الدرا�سي .ويتميز
ط�لاب ال�سن��ة التح�ضريية بتفوقه��م الأكادميي وحر�صه��م على حتقي��ق �أف�ضل امل�ستويات يف ه��ذا اجلانب،
و�أن اكت�سابه��م للمه��ارات يف اجلوان��ب االجتماعية والعقلي��ة الأخرى يرتبط ب�شكل مبا�ش��ر بقدرتهم على
التح�صيل الأكادميي ،ما يجعل منهم �أكرث جدية وحر�ص على اال�ستفادة من هذه الربامج .وي�صبحون �أقدر
على توظيف هذه املهارات يف جوانب حياتهم الدرا�سية داخل اجلامعة وخارجها ،مقدرين الدور التطبيقي
والعمل��ي لهذه الربامج .وات�ضح �أثناء تطبي��ق الربنامج �إ�شباعه لبع�ض حاجات الطالب النف�سية والعقلية،
وذل��ك مل��ا يتمتعون ب��ه من قدرات يف هذه املجاالت ،والت��ي تربز ب�أق�صى درجاته��ا يف املرحلة النمائية التي
ميرون بها الآن ،وهي االنتقال من مرحلة املراهقة �إىل مرحلة ال�شباب والر�شد.
من الأمور املهمة والأ�سا�سية لدى طالب ال�سنة التح�ضريية يف جامعة الق�صيم هو مو�ضوع التخ�صي�ص� ،أي
التخ�ص�ص الذي �سيدخلون �إليه بعد انتهائهم من ال�سنة التح�ضريية ،ويرتبط هذا االهتمام بتحديد املهنة
امل�ستقبلي��ة للطالب ،ويحظى باهتمام �أ�سر و�أولي��اء �أمور الطالب .و�ضمن ذلك تت�شكل امل�س�ؤولية ال�شخ�صية
واالجتماعي��ة عل��ى الط�لاب ،ويطل��ب منه��م الكث�ير ليحقق��وا التخ�ص�ص املرغ��وب يف ظل ظ��روف املجتمع
ال�سع��ودي وتقالي��ده و�ضغوطه عليهم .ومن هنا ي�صبحون �أكرث اهتمام وجدية يف التح�صيل واال�ستفادة من
كاف��ة اجلوان��ب املقدمة �ضمن ال�سن��ة التح�ضريية نظري ًا وعملي ًا ،والربنامج التدريب��ي على مهارات التفكري
الت�أمل��ي يع��د فر�صة لتمكني الطالب على اختيار التخ�ص���ص .وانطالق ًا من كل ذلك جاءت ا�ستفادة الطالب
م��ن حمت��وى الربنام��ج التدريبي ومهاراته عل��ى التفكري الت�أملي ،وتف�س��ر اهتمامهم وجديته��م بالتعامل مع
معطياته و�إجناز متطلباته وحتقيق �أهدافه.
لقد جاءت نتائج درا�سة الهلول ( )2011لت�شري �إىل فاعلية ا�ستخدام مهارات الربجمة اللغوية الع�صبية
يف تنمي��ة الدافع للإجناز لدى عينة م��ن املعلمني .و�أ�شارت نتائج درا�سة الغنيمات والعليمات (� )2012إىل
فعالي��ة برنام��ج �إر�شاد جمع��ي للتدريب على امله��ارات الدرا�سية يف حت�س�ين م�ستوى الدافعي��ة لدى طالبات
ال�سن��ة الأوىل يف كلي��ة الأم�يرة رحمة التابعة جلامع��ة البلقاء التطبيقي��ة الأردني��ة .ودرا�ستنا احلالية
بين��ت الأث��ر الدال �إح�صائي�� ًا على فاعلية اكت�ساب مه��ارات التفكري الـت�أملي على حت�س�ين م�ستوى الدافعية
للتعل��م ل��دى طالب ال�سنة التح�ضريي��ة اجلامعيني .يت�ضح التواف��ق بني نتائج الدرا�س��ات ال�سابقة مع نتائج
درا�ستن��ا احلالي��ة يف �أنها �أكدت عل��ى دور الربامج التدريبي��ة و�أهميته يف حت�سني م�ست��وى الدافعية للتعلم
وتطويره.
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التوصيات والمقترحات
ج��اءت نتائ��ج ه��ذه الدرا�سة لتب�ين الأهمي��ة العملية لربام��ج تنمية مه��ارات التفكري الت�أمل��ي يف االرتقاء
مب�ست��وى الدافعي��ة للتعلم لدى ط�لاب ال�سنة التح�ضريية ،الأمر الذي يدع��و �إىل زيادة االهتمام بالربامج
التدريبية يف جماالت تطوير الذات واملهارات االجتماعية ،وذلك ملا تت�ضمنه من تركيز على البعد العملي
والتطبيق��ي .وت�برز احلاج��ة لإقامة برام��ج تدريبية حول التفك�ير الت�أملي ب�شكل خا���ص وحول جماالت
تطوي��ر الذات واملهارات االجتماعية ب�شكل ع��ام للطالبات ،و�إجراء الدرا�سات التي تتحقق من جدوى هذه
الربامج وفعاليتها للطالبات يف ال�سنة التح�ضريية.
ونظر ًا ملا حتتله ال�سنة التح�ضريية من �أهمية للطالب يف اجلامعات ال�سعودية ،وخا�صة الطلبة الراغبني
بالدخ��ول يف الكليات العلمية ،وبعد م�ض��ي عدة �سنوات على �إن�شاء هذا الربنامج ،ت�أتي احلاجة �إىل �إجراء
درا�سات حول فعالية هذا الربنامج الرتبوي من قبل املعنيني واملتخ�ص�صني .و�أن ت�شتمل هذه الدرا�سات على
تقييم اجلوانب املختلفة للربنامج مبواده وحمتوياته املختلفة املنهجية والالمنهجية.
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