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امللخص:
هدفت الدرا�سة �إىل تعرف العالقة بني التفكري الت�أملي
واملهارات االجتماعية لدى الطلبة املراهقني ،كما هدفت �إىل
الك�شف عن درجة التفكري الت�أملي وم�ستوى املهارات االجتماعية
لدى الطلبة املراهقني ،وتعرف ما �إذا كان هناك فروق يف التفكري
الت�أملي واملهارات االجتماعية تبع ًا ملتغري اجلن�س ،و�شملت العينة
( )410طالب ًا وطالب ًة ( 210طالباً 200 ،طالبة) يف بع�ض
املدار�س الثانوية العامة يف مدينة حم�ص .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة
قام الباحث ب�إعداد مقيا�س التفكري الت�أملي ،ومقيا�س املهارات
االجتماعية والتحقق من �صدقهما وثباتهما على املراهقني.
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن درجة التفكري الت�أملي ودرجة املهارات
االجتماعية لدى الطلبة املراهقني منخف�ضة .كما تبني وجود فروق
بني درجات الذكور والإناث يف مقيا�س التفكري الت�أملي واملهارات
االجتماعية ل�صالح الذكور ،وتبني وجود عالقة �إيجابية دالة بني
درجات الطلبة على مقيا�س التفكري الت�أملي ب�أبعاده ،ودرجاتهم
على مقيا�س املهارات االجتماعية ب�أبعاده.
الكلمات املفتاحية :التفكري الت�أملي ،املهارات االجتماعية،
الطلبة ،املراهقني.

Abstract:
The study sought to identify the relationship
between reflective thinking and social skills among
adolescent students, as well as to reveal their levels
among adolescent students. The study also sought to
identify whether there were differences in the levels of
reflective thinking and social skills due to the gender
variable. The sample included 410 students (210
male students, 200 female students) from a number of
secondary schools in the city of Homs. To achieve the
goals of the study, the researcher developed the scale
of reflective thinking and the scale of social skills.
Their reliability and validity were verified. The study
results showed that the levels of reflective thinking
and social skills among adolescent students were low.
There were statistical differences between male and
female levels in the scale of reflective thinking and
social skills, in favor of males. Moreover, a positive
relationship was found between students ’scores in the
scale of reflective thinking and its dimensions and their
levels in the scale of social skills and its dimensions.
Keywords: Reflective Thinking, Social Skills,
Adolescents, Students.

مقدمة:
يعد التفكري ن�شاط ًا تتفرد به الكائنات الب�رشية عن بقية
الكائنات احلية� ،إذ ي�شغل مو�ضوع التفكري اهتمام املربني واخلرباء

كونه ميثل �أكرث الن�شاطات املعرفية تعقيداً ،وتتعدد �أنواع التفكري
فمنها التفكري الناقد والتفكري الإبداعي والتفكري التحليلي والتفكري
الرتكيبي والتفكري الت�أملي؛ وهو التفكري الذي يت�أمل فيه الفرد
املوقف الذي �أمامه ويحلله �إىل عنا�رصه وير�سم اخلطط الالزمة
لفهمه بهدف الو�صول �إىل النتائج التي يطلبها هذا املوقف (العتوم،
وعالونة ،واجلراح ،و�أبو غزال ،)211 ،2005 ،كما يعد التفكري
الت�أملي �أحد املتطلبات ال�رضورية يف حت�سني العملية التعليمية� ،إذ
�أ�شارت نتائج بع�ض الدرا�سات �إىل �أن التفكري الت�أملي ينمي و يعزز
مهارات التفكري الناقد لدى املتعلمني واملعلمني خالل ممار�سة
الأن�شطة التعليمية وم�سرية التطور املهني ( .)Phan،2007
ولقد تزايد االهتمام بتنمية مهارات التفكري يف القرن احلادي
والع�رشين نظراً للتطور ال�رسيع الذي �أدى �إىل ظهور ما ي�سمى
باالنفجار املعريف� ،إذ يعد التفكري الإن�ساين عام ًال �أ�سا�سي ًا يف
توجيه احلياة ،وعن�رصاً جوهري ًا يف تقدم احل�ضارة خلري الب�رشية،
وو�سيلة رئي�سة لفهم امل�ستجدات ومواجهة امل�شكالت (�أبو جادو،
ونوفل.)30 ،2006،
ويعتمد جناح الفرد يف مواقف حياته املختلفة على جمموعة
من املهارات تختلف باختالف موقف التفاعل االجتماعي ،وكذا
باختالف �أهدافه واال�سرتاتيجيات التي يتم من خاللها حتقيق هذه
الأهداف ،وتعد املهارات االجتماعية �أحد العوامل املهمة لنجاح
تفاعل الفرد مع املجتمع وقدرته على املحافظة على ا�ستقرار هذا
التفاعل ،وقد �أحرز مو�ضوع املهارات االجتماعية مكانة بارزة� ،إذ
يت�صدر جميع جماالت االهتمام لدى الباحثني� ،إذ “�أ�صبح مو�ضوع ًا
مهم ًا يف علم النف�س االجتماعي ،كما عني الباحثون والرتبويون
بتطوير وتنمية املهارات االجتماعية عن طريق �إدخال الربامج
التنموية يف املناهج الدرا�سية باملدار�س واجلامعات ،والتي ميكن
من خاللها تعلم واكت�ساب خمتلف املهارات االجتماعية ،وال �شك
�أن غياب التفاعل الإيجابي بني �أفراد املجتمع ،وكذلك غيابه يف
امل�ؤ�س�سات الرتبوية ُيظهر مدى اخللل يف العمل ،و�ضعف �صالبة
ومتا�سك املجتمع (ابن حميد)2 ،2003،؛ فالإن�سان ال يحقق ذاته
حري
وال ينتج املعرفة �إال بااللتقاء ،والتفاعل مع الآخرين ،لذا
ٌ
بامل�ؤ�س�سات الرتبوية االهتمام والرقي باملهارات االجتماعية
ومهارات التفكري لدى النا�شئة ،و�سوف نتناول يف بحثنا احلايل
التفكري الت�أملي وعالقته باملهارات االجتماعية لدى املراهقني.
ميكن تق�سيم الدرا�سات ال�سابقة �إىل ق�سمني الأول ي�شمل
الدرا�سات التي تناولت التفكري الت�أملي وي�شمل الثاين الدرا�سات
التي تناولت املهارات االجتماعية:
قام عفانة واللولو ( )2002ب�إجراء درا�سة ملعرفة م�ستوى
مهارات التفكري الت�أملي يف م�شكالت التدري�س امليداين لدى طلبة
كلية الرتبية باجلامعة الإ�سالمية بغزة ،وا�ستخدم الباحثان املنهج
الو�صفي التحليلي ،وجرى اختيار عينة البحث بطريقة ع�شوائية من
كافة التخ�ص�صات من جمتمع عدد �أفراده( )400طالب وطالبة،
و�أظهرت الدرا�سة النتائج �أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائيا
يف التفكري الت�أملي بني جمموعتي طلبة العلوم تربوي و�أقرانهم
املتخ�ص�صني يف اللغة االجنليزية تربوي ل�صالح طلبة العلوم
تربوي ،كما تبني عدم و�صول �أي من الطالب املعلمني �إىل م�ستوى
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التمكن ( )% 80يف اختبار مهارات التفكري الت�أملي.
وقدم بركات ( )2005درا�سة هدفت �إىل تعرف العالقة بني
التفكري الت�أملي والتح�صيل لدى عينة من الطالب اجلامعيني وطالب
الثانوية العامة يف حمافظة طولكرم وطبق لهذا الغر�ض مقيا�س
�أيزنك للتفكري الت�أملي بعد تعريبه وتطويره ،واختبار حت�صيلي
لقيا�س م�ستوى التح�صيل على عينة مكونة من ( )400طالب
وطالبة ،موزعني بالت�ساوي بني مرحلة التعليم اجلامعي والثانوية
العامة ،وكان من �أهم نتائج الدرا�سة تفوق طلبة اجلامعة على طلبة
الثانوية العامة يف م�ستوى القدرة على التفكري الت�أملي ،كما وجدت
�أنه ال توجد فروق يف التفكري الت�أملي ترجع �إىل متغري اجلن�س.
كما �أجرى ال�شكعة ( )2007درا�سة هدفت �إىل تعرف م�ستوى
التفكري الت�أملي لدى طالب البكالوريو�س والدرا�سات العليا يف
جامعة النجاح الوطنية� ،إ�ضافة �إىل حتديد الفروق يف م�ستوى
التفكري الت�أملي تبع ًا ملتغريات نوع الكلية ،واجلن�س ،وامل�ستوى
الدرا�سي ،ولتحقيق ذلك �أجريت الدرا�سة على عينة قوامها()641
طالب ًا و طالبةً ،وا�ستخدم لذلك املنهج الو�صفي الذي �أظهرت نتائجه
�أن م�ستوى التفكري الت�أملي لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية جيد،
ومل تكن هناك فروق دالة �إح�صائ ًيا يف م�ستوى القدرة على التفكري
الت�أملي ترجع �إىل متغري اجلن�س ،و�إمنا جاءت الفروق ل�صالح طلبة
الكليات الإن�سانية وطلبة الدرا�سات العليا.
كذلك قدم الأ�ستاذ ( )2009درا�سة هدفت الك�شف عن م�ستوى
القدرة على التفكري الت�أملي يف امل�شكالت التعليمية التي يواجهها
معلمو العلوم عند تنفيذهم للمهمات التعليمية يف املرحلة الأ�سا�سية
يف �ضوء متغريات كل من اجلن�س واخلربة التعليمية وامل�ؤهل العلمي
وامل�ؤ�س�سة التعليمية ،وتكونت عینة البحث من ( )108معلم ًا ومعلمة.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن م�ستوى القدرة على التفكري الت�أملي الذي
ظهر من خالل الت�أمل يف امل�شكالت الرتبوية التي يواجهها معلمو
العلوم عند تنفيذهم للمهمات التعليمية يقل عن املعدل االفرتا�ضي
( ،)% 70كما تبني عدم وجود فروق يف م�ستوى القدرة على التفكري
الت�أملي يف هذه امل�شكالت يرجع �إىل متغريات اجلن�س �أو امل�ؤهل
العلمي �أو امل�ؤ�س�سة التعليمية التي يعملون بها.
كما قدم ريان ( )2010درا�سة هدفت الك�شف عن داللة التمايز
يف م�ستويات التفكري الت�أملي لدى طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي
يف �ضوء فاعلية الذات الريا�ضية ،وطبق مقيا�س الدرا�سة على عينة
ت�ألفت من( )333طالب ًا وطالبة ،من طلبة ال�صف العا�رش يف مديرية
تربية اخلليل ،و�أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
م�ستوى العمل االعتيادي تعزى ملتغري اجلن�س ل�صالح الطالبات ،كما
وجدت فروق ذات داللة �إح�صائية على م�ستويات الفهم ،والت�أمل،
والت�أمل الناقد تعزى ملتغري فاعلية الذات الريا�ضية ،و�أو�صت
الدرا�سة ب�رضورة �إتاحة الفر�ص املنا�سبة للطلبة ملمار�سة التفكري
الت�أملي من خالل تزويدهم بخربات تعلمية ترتبط بواقعهم.
بينما �أجرى ( )Lim & Angelique 2011درا�سة هدفت �إىل
مقارنة التفكري الت�أملي (الت�رصفات املعتادة ،والفهم ،والت�أمل،
والتفكري النقدي) مع التعلم القائم على حل امل�شكالت ،وتكونت
العينة من ( )1200طالب وطالبة من طلبة جامعة جنوب �أ�سرتاليا،
وا�ستخدم الباحثان ا�ستبيان يتكون من ( )16بنداً لقيا�س امل�ستويات
الأربعة من عادات التفكري الت�أملي( :الت�رصف االعتيادي ،الفهم،
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الت�أمل ،التفكري النقدي) ،و�أ�شارت النتائج �إىل �أن طالب ال�سنة الأوىل
ح�صلوا على معدل �أعلى يف التفكري الت�أملي ،بينما ح�صل طالب
ال�سنة الثالثة على �أعلى امل�ستويات يف الت�رصفات املعتادة .ومع
ذلك كان هناك جمموعة ثانوية �صغرية �سجلت م�ستويات �أعلى يف
كل من الت�رصفات املعتادة والتفكري .وقد تو�صل الباحثان �إىل �أن
التعلم القائم على امل�شكلة يعزز تطور التفكري الت�أملي.
وقدم ط�شطو�ش والرتجمي ( )2017درا�سة هدفت الك�شف عن
العالقة بني التفكري الت�أملي والتعلم املنظم ذاتي ًا لدى طلبة جامعة
طيبة يف اململكة العربية ال�سعودية ،وطبقت �أدوات الدرا�سة على
عينة ت�ألفت من( )807طالب ًا وطالبة ،و�أظهرت النتائج وجود عالقة
�إيجابية دالة �إح�صائي ًا بني التفكري الت�أملي والتعلم املنظم ذاتي ًا
لدى الطلبة ،و �أن م�ستوى التفكري الت�أملي جاء متو�سط ًا لدى �أفراد
العينة ،يف حني جاء م�ستوى التعلم املنظم ذاتي ًا مرتفعاً.
قامت ال�صائغ ( )2004بدرا�سة هدفت �إىل ك�شف العالقة
بني الأفكار الالعقالنية وم�ستوى التفكري التجريدي واملهارات
االجتماعية والفاعلية الذاتية لدى عينة من الطالبات والطالب
باملرحلة اجلامعية يف حمافظة جدة� ،إذ بلغت عينة الدرا�سة
( )1077طالبة وطالب ،وقامت الباحثة ب�إعداد ثالث �أدوات وهي
مقايي�س :الأفكار الالعقالنية ،املهارات االجتماعية ،الفاعلية
الذاتية� .أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود عالقة دالة و�سالبة بني
متغري الأفكار الالعقالنية واملهارات االجتماعية ،لدى الطلبة ،كما
�أ�شارت �إىل وجود عالقة دالة و�سالبة بني متغري الأفكار الالعقالنية
والفعالية الذاتية.
كما قام عطار ( )2007ب�إجراء درا�سة هدفت �إىل تعرف العالقة
بني املهارات االجتماعية واخلجل والتح�صيل لدى الطالبات من
مراحل درا�سية خمتلفة (متو�سطة ،ثانوية ،جامعية) حيث تكونت
عينة الدرا�سة من ( )96طالبة من املرحلة املتو�سطة و ( )87طالبة
من املرحلة الثانوية و ( )106طالبة من املرحلة اجلامعية� .إذ
�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود ارتباط بني بع�ض �أبعاد املهارات
االجتماعية (املرونة االجتماعية ،واحل�سا�سية االجتماعية ،والقلق
االجتماعي (والتح�صيل يف تلك املراحل الدرا�سية ،وكذلك بني
الدرجة الكلية للمهارات االجتماعية والتح�صيل.
وقام احل�سانني ( )2003بدرا�سة هدفت �إىل تعرف مدى ت�أثر
العالقات واملهارات االجتماعية بامل�شاعر االكتئابية ،وال�شعور
بالوحدة النف�سية وت�أكيد الذات ،وبلغ حجم العينة ( )200طالب ًا
وطالب ًة من كلية الآداب بجامعة طنطا )108( :طالب ًا و()112
طالبةً ،وقد ا�ستخدم الباحث مقيا�س املهارات االجتماعية ،ومقيا�س
االكتئاب ،ومقيا�س توكيد الذات ومقيا�س ال�شعور بالوحدة النف�سية،
وكان من �أبرز النتائج التي خل�صت �إليها الدرا�سة وجود �أثر كبري
ملتغريي االكتئاب والتوكيدية يف املهارات االجتماعية .ووجود
فروق بني اجلن�سني يف املتغريات املزاجية وبع�ض �أبعاد املهارات
االجتماعية ،كما ك�شفت عن وجود فروق بني الذكور والإناث يف كل
من االكتئاب وال�شعور بالوحدة النف�سية ويف بعد واحد من �أبعاد
املهارات االجتماعية وهو بعد احل�سا�سية االجتماعية ل�صالح الإناث.
وقد �أجرى �سعيد ( )2009درا�سة هدفت الك�شف عن العالقة
بني املهارات االجتماعية والتفوق الدرا�سي لدى عينة من تالميذ
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املرحلة املتو�سطة ،وتعرف الفروق يف املهارات االجتماعية للعينة
بح�سب اجلن�س .وبلغ عدد العينة ( )360تلميذ وتلميذة ،وا�ستخدم
الباحث لتحقيق هدفه اختبار للمهارات االجتماعية من اعداد رونالد
ريجيو .وك�شفت الدرا�سة عن وجود عالقة ارتباطية بني بع�ض �أبعاد
اختبار املهارات االجتماعية والتفوق الدرا�سي ،وعدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني اجلن�سني على �أبعاد اختبار املهارات
االجتماعية.
و�أجرى املزين ( )2009درا�سة هدفت معرفة توافر املهارات
االجتماعية لدى طلبة كليتي ال�رشيعة و�أ�صول الدين باجلامعة
الإ�سالمية غزة ،وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي ،وتكونت عينة
الدرا�سة من( )182طالب ًا وطالب ًة وجرى اختيار العينة بالطريقة
الع�شوائية الب�سيطة ،وتو�صلت �إىل عدة نتائج� ،أبرزها :توافرت
املهارات االجتماعية لدى طلبة الكليتني ،كذلك �أظهرت وجود
فروق ذو داللة �إح�صائية بني الذكور والإناث بجميع املجاالت
ل�صالح الذكور يف كلية �أ�صول الدين ،وتفوق الإناث يف بعد املبادرة
وال�صداقة على الذكور ،كذلك ك�شفت عن وجود فروق دالة ل�صالح
الإناث بجميع املجاالت يف كلية ال�رشيعة ،و�أظهرت عدم وجود
اختالف دال اح�صائي ًا يف توافر املهارات ب�شكل عام لدى عينة
الدرا�سة يعزى ملتغريات الرتتيب يف الأ�رسة ،واملحافظة ،ومكان
الإقامة ،وم�ستوى تعليم الأم والأب.
وقام النفيعي ( )2010ب�إجراء درا�سة لتحديد العالقة بني
املهارات االجتماعية وفاعلية الذات لدى الطلبة املتفوقني والعادين
يف املدار�س الثانوية مبحافظة جدة باململكة العربية ال�سعودية حيث
تكونت عينة الدرا�سة من ( )200طالب من طالب املرحلة الثانوية،
وقد �أ�شارت النتائج �إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة بني درجات
املهارات االجتماعية و�أبعادها املختلفة وبني درجات فاعلية الذات
لدى طلبة املرحلة الثانوية املتفوقني والعاديني على حد ال�سواء.
وقد �أجرى حممد ( )2010درا�سة هدفت الك�شف عن طبيعة
العالقة بني الذكاء ال�شخ�صي وكل من املهارات االجتماعية وامليول
املهنية ،لدى عينة من طالبات املرحلة الثانوية بق�سميها العلمي
والأدبي مبدينة مكة املكرمة ،وتكونت العينة من ( )650طالبة،
وا�ستخدمت لتحقيق �أهداف درا�ستها مقيا�س الذكاءات املتعددة،
ومقيا�س للميول املهنية ،ومقيا�س للمهارات االجتماعية ،وكان من
�أبرز نتائجها وجود عالقة ذات داللة �إح�صائية بني الذكاء ال�شخ�صي
واملهارات االجتماعية.
كما �أجرى العلوان ( )2011درا�سة هدفت �إىل بحث عالقة
الذكاء االنفعايل باملهارات االجتماعية و�أمناط التعلق لدى طلبة
اجلامعة .وتكونت العينة من ( )475طالب ًا وطالبة من طلبة جامعة
احل�سني بن طالل .وقد ا�ستخدم الباحث مقيا�س الذكاء االنفعايل،
مقيا�س املهارات االجتماعية ومقيا�س �أمناط التعلق ،وتو�صلت
الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج كان �أهمها وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف الذكاء االنفعايل بني الذكور والإناث ل�صالح الإناث،
ووجود عالقة ارتباطية بني الذكاء االنفعايل وكل من املهارات
االجتماعية و�أمناط التعلق.
وقامت �أبو حجري ( )2015بدرا�سة هدفت �إىل تعرف فاعلية
برنامج �إر�شادي عقالين لتنمية املهارات االجتماعية لدى
طالبات املرحلة الثانوية ،وا�ستخدمت املنهج التجريبي ،وبلغ عدد

العينة( )40طالبة من ال�صف العا�رش )20( ،طالب ًة متثلن العينة
التجريبية ،و( )20طالب ًة متثلن العينة ال�ضابطة ،وا�ستخدمت
الباحثة مقيا�س املهارات االجتماعية ،وبرنامج �إر�شادي مقرتح من
ت�صميم الباحثة ،و�أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف متو�سط املهارات االجتماعية و�أبعادها لدى املجموعة التجريبية
وال�ضابطة ل�صالح املجموعة التجريبية ،كذلك وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف متو�سط درجات املهارات االجتماعية لدى املجموعة
التجريبية يف القيا�سات املتعددة(القبلي -البعدي -التتبعي).
كما قام الدهام ( )2017بدرا�سة هدفت التعرف على فاعلية
الإر�شاد اجلمعي الواقعي يف حت�سني املهارات االجتماعية وخف�ض
�سلوك �إدمان الإنرتنت لدى املراهقني ،وبلغ عدد �أفراد الدرا�سة()30
طالب ًا من مدمني الإنرتنت ،مت تق�سيمهم �إىل جمموعتني :جتريبية
تلقت تدريب ًا لتح�سني املهارات االجتماعية وخف�ض �سلوك �إدمان
الإنرتنت ملدة ( )14جل�سة �إر�شادية .يف حني مل تخ�ضع املجموعة
ال�ضابطة لأي تدريب ،ومت ا�ستخدام مقيا�س �إدمان الإنرتنت ومقيا�س
املهارات االجتماعية ،و�أظهرت النتائج وجود فروق دالة �إح�صائي ًا
بني املجموعتني ل�صالح املجموعة التجريبية على مقيا�س �إدمان
الإنرتنت واملهارات االجتماعية.
اتفقت هذه الدرا�سة مع درا�سة اللولو وعفانة ( )2002وكذلك
درا�سة بركات ( )2005وال�شكعة ( )2007يف تناولها ملو�ضوع
مهارات التفكري الت�أملي وقد ا�ستفاد منها الباحث يف �إجراءات
الدرا�سة ،كما اتفقت الدرا�سة احلالية مع غالبية الدرا�سات ال�سابقة
يف اتباعها املنهج الو�صفي للح�صول على البيانات الالزمة لتحقيق
�أهداف الدرا�سة ،ويف حتليل هذه البيانات.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
اهتم الباحثون بدرا�سة التفكري منذ بد�أت املحاوالت اجلادة
لقيا�س الذكاء بعد منت�صف القرن التا�سع ع�رش ،وقد ا�ستخدم
الباحثون �أو�صاف ًا عدة للتمييز بني نوع و�آخر من �أنواع التفكري،
وقدم جون ديوي مفهوم ًا للتفكري الت�أملي لأول مرة عام (1910م)
يف كتابه كيف نفكر ( )How we thinkوكان افرتا�ض جون ديوي
الأ�سا�سي هو �أن التعلم يتح�سن �إىل الدرجة التي ين�ش�أ فيها من عملية
الت�أمل (.)Dewey ،70،1910
ويعد تدريب الطالب على مهارات التفكري عموما ،والقدرة على
اال�ستنباط والفهم؛ للو�صول �إىل ال�سلوك املرغوب من �أبرز املعايري
الوطنية التي ت�سعى املناهج املطورة يف اجلمهورية العربية ال�سورية
�إىل حتقيقها (وزارة الرتبية ال�سورية.)2017،
وكذلك �أكدت عدة درا�سات �أهمية التفكري الت�أملي ومن هذه
الدرا�سات درا�سة (ك�شكو )2005،حيث هدفت �إىل تنمية مهارات
التفكري الت�أملي لدى تالميذ ال�صف التا�سع الأ�سا�سي يف العلوم عن
طريق برنامج مقرتح ،وكذلك درا�سة (القطراوي )2010 ،وقد �سعت
�إىل معرفة �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية املت�شابهات يف تنمية عمليات
العلم ومهارات التفكري الت�أملي يف العلوم لدى تالميذ ال�صف
التا�سع� ،إال �أن هذه الدرا�سات مل تتطرق لعالقة التفكري الت�أملي يف
زيادة قدرة ه�ؤالء الطلبة على التفاعل مع الآخرين وزيادة مهاراتهم
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أ .بشير محمود عبد القادر
أ.د .يوسف خضور
د .فوزية السعيد

التفكير التأملي وعالقته باملهارات االجتماعية
لدى عينة من الطلبة املراهقني في مدينة حمص

يف �إي�صال ما يريدونه من �أفكار ووجهات نظر لغريهم ،وكذلك مل أهداف الدراسة:

تتطرق هذه الدرا�سات لعالقة التفكري الت�أملي يف زيادة قدرة ه�ؤالء
الطلبة على ت�أكيد ذاتهم يف احلوار واملناق�شة ويف �إبداء الر�أي داخل
غرفة ال�صف ويف املدر�سة ويف الو�سط املحيط ،ال �سيما �أن هذه
املهارات التي تت�ضمن التفاعل مع الآخرين ب�صورة فعالة ومقبولة
هي ركن �أ�سا�سي يف التعلم الفعال والتكيف االجتماعي ،وهذا ما
ت�ؤكده درا�سة (� )Malecki & Demaray & Elliott 2001أن املهارات
االجتماعية تعد عام ًال م�ؤثراً يف التكوين النف�سي والعاطفي للفرد،
ولقيامه بالوظيفة الأكادميية املتمثلة بامل�شاركة يف عملية التعلم،
كما ي�ضيفون �أن ال�سلوكات املتوافقة اجتماعي ًا ت�ؤثر ب�شكل مبا�رش
يف التح�صيل الأكادميي ،ويف ال�سلوكات املطلوبة لنجاح التعلم
الأكادميي كفهم التعليمات واتباعها ،واال�ستمرار يف ت�أدية املهمة،
وطرح الأ�سئلة .فامتالك ال�سلوكات املتوافقة اجتماعي ًا يعد متطلب ًا
�أ�سا�سي ًا م�ساعداً يف تهيئة الفر�صة للتعلم الأكادميي ،يف حني �أن
عدم امتالكها ي�ضاعف من م�شكالت الفرد التعليمية ،ويقوده للف�شل
نتيجة لقلة فر�ص التفاعل االجتماعي مع الأقران ومع املجتمع.
وقد تبني للباحث لدى مراجعة الدرا�سات التي تناولت
مو�ضوع مهارات التفكري الت�أملي وجود نق�ص يف الدرا�سات التي
تناولت مهارات التفكري الت�أملي وعالقتها باملهارات االجتماعية،
�إذ ال توجد درا�سة حملية �أو عربية تناولت هذه العالقة وذلك يف
حدود علم الباحث.
كما الحظ الباحث من خالل عمله مدر�س ًا يف مدار�س الثانوية،
�أن كثرياً من الطلبة يتجنبون امل�شاركة يف الأن�شطة ال�صفية �أو
امل�شاريع التي تتطلب م�شاركة جماعية �أو تعاونية ،وقد يعزى هذا
الأمر �إىل تدين م�ستوى التفكري الت�أملي لدى الطلبة وهذا ما �أكدته
درا�سة عبد القادر ( )2018التي �أ�شارت �إىل انخفا�ض مهارات
التفكري الت�أملي لدى طلبة ال�صف التا�سع .وانطالق ًا من تو�صيات
الدرا�سات ال�سابقة ب�رضورة �إجراء درا�سات متعلقة مبهارات التفكري
الت�أملي كدرا�سة بركات ( ،)2005ودرا�سة احلارثي( )2011ودرا�سة
(.)Gencel & Basol 2013
كذلك �أو�صت درا�سة �أبو حجري( )2015ب�إجراء درا�سات
تتناول املهارات االجتماعية لدى الطلبة وتعرف درجة توافرها من
وبناء على ما �سبق ،وجد الباحث �أهمية
�أجل العمل على زيادتها.
ً
درا�سة هذه امل�شكلة البحثية املتمثلة بالك�شف عن العالقة بني
التفكري الت�أملي واملهارات االجتماعية لدى الطلبة املراهقني يف
مدينة حم�ص ،وذلك من خالل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
1 .1ما درجة توافر التفكري الت�أملي لدى الطلبة املراهقني؟
2 .2ما درجة توافر املهارات االجتماعية لدى الطلبة
املراهقني؟
3 .3هل توجد فروق بني درجات الطلبة الذكور واالناث على
مقيا�س مهارات التفكري الت�أملي ب�أبعاده؟
4 .4هل توجد فروق بني درجات الطلبة الذكور واالناث على
مقيا�س املهارات االجتماعية ب�أبعاده؟
5 .5هل هناك عالقة بني درجة التفكري الت�أملي ودرجة
املهارات االجتماعية لدى الطلبة املراهقني؟
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 تعرف درجة توافر مهارات التفكري الت�أملي لدى الطلبة
املراهقني.
 تعرف درجة توافر املهارات االجتماعية لدى الطلبة
املراهقني.
 تعرف العالقة بني درجة التفكري الت�أملي ودرجة املهارات
االجتماعية لدى الطلبة املراهقني.

أهمية الدراسة:
تنبع �أهمية الدرا�سة من ناحيتني :الأوىل نظرية ملا ملو�ضوع
التفكري الت�أملي من دور بارز يف توجيه �سلوك املراهق ،و�ضبط
انفعاالته؛ يف مواقف احلياة املختلفة ،ويف مواجهة امل�شكالت
وال�صعوبات والتغلب عليها ،الأمر الذي ينعك�س �إيجاب ًا يف تنظيم
عالقاته مع الآخرين وهذا ما ي�سهم يف حت�سني عملية التفاعل
االجتماعي النا�ضج لدى املراهقني.
كذلك �أهمية املهارات االجتماعية يف تكوين ال�شخ�صية
ال�سوية التي جتيد التفاعل والتعامل مع الآخرين وخ�صو� ًصا يف
فرتة املراهقة؛ التي تعد منعطف خطر يف حياة الفرد.
والثانية تطبيقية فالدرا�سة قد ت�ساعد بنتائجها على �إبراز
م�ستوى مهارات التفكري الت�أملي وعالقتها باملهارات االجتماعية
ذات ال�صلة الوثيقة بامل�سار التعليمي والفكري واالجتماعي
للمراهقني ،وكذلك تفيد يف فتح جمال للبحث واال�ستق�صاء عن
متغريات ت�سهم يف رفع م�ستوى املهارات االجتماعية؛ وخ�صو� ًصا
لدى املراهقني ،مما يح�سن طريقة التعامل مع هذه الفئة العمرية
واال�ستفادة من طاقاتها يف تطوير وحت�سني املجتمع.

حدود الدراسة وحمدداتها:
متت الدرا�سة وفق املحددات الآتية:
 احلد الزمني :مت التطبيق خالل الف�صل الثاين للعام
الدرا�سي 2019 /2018م.
 احلد الب�رشي :اقت�رصت الدرا�سة على عينة ع�شوائية من
طلبة املرحلة الثانوية العامة يف مدينة حم�ص ،وفق متغري اجلن�س
(ذكور� ،إناث).
 احلد املكاين :مت التطبيق يف بع�ض مدار�س الثانوية
العامة يف مدينة حم�ص.

التعريفات االصطالحية واالجرائية:
عرف ب�أنه ذلك
1 .1التفكري الت�أملي ُ :Reflective thinkingي َّ
النمط من التفكري املرتبط بالوعي الذاتي ،واملعرفة الذاتية �أو الت�أمل
الذاتي الذي يعتمد على النظر بعمق ومراقبة النف�س (الأ�شقر،2011 ،
.)41
و ُيعرف الباحث مهارات التفكري الت�أملي �إجرائي ًا ب�أنها:
جمموعة �أداءات يقوم بها الطالب وتتجلى يف مهارة (املالحظة
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والت�أمل ،الك�شف عن املغالطات� ،إعطاء تف�سريات مقنعة ،الو�صول
�إىل ا�ستنتاجات ،و�ضع حلول مقرتحة) وتقا�س بالدرجة التي يح�صل
عليها الطالب على مقيا�س مهارات التفكري الت�أملي امل�ستخدم
بالدرا�سة.
2 .2املهارات االجتماعية :قدرة الفرد على اكت�ساب �أمناط
خمتلفة من ال�سلوكيات املالحظة ،و�إعطاء اال�ستجابة املالئمة
للموقف� ،سواء ب�صورة لفظية �أو غري لفظية �أثناء التفاعل مع عنا�رص
بيئته (وهبه.)31 ،2010 ،
ويعرف الباحث املهارات االجتماعية �إجرائي ًا ب�أنها :جمموعة
�أداءات يقوم بها الطالب وتتجلى يف مهارة (العالقة مع الأقران،
�إدارة الذات ،املهارات الأكادميية ،الطاعة ،التوكيد) وتقا�س بالدرجة
التي يح�صل عليها الطالب على مقيا�س املهارات االجتماعية
امل�ستخدم بالدرا�سة.
اإلطار النظري:
1 .1التفكري الت�أملي:
بد�أ االهتمام يف عقد الثمانينات بدرا�سة التفكري الت�أملي من
حيث طبيعته و�أهميته وطرق تعلمه وتقوميه و�إمنائه .وجرى تناول
مفهوم التفكري الت�أملي ومربرات ا�ستخدامه يف �إعداد املعلمني،
و�أهمية الت�أمل والتخيل ،ومن ثم ظهر منوذج ( )Schon 1983, 53
الذي بني �أهمية التفكري الت�أملي يف �إعداد املعلمني �أثناء اخلدمة
وقبلها.
وميثل التفكري الت�أملي عند “ديوي” حالة من احلرية والرتدد
وال�شك تواجه الفرد ثم ت�صبح قاعدة تنبثق منها عملية التفكري ،ثم
البحث واال�ستق�صاء للو�صول �إىل حلول ت�سهم يف التخل�ص من حالة
احلرية وال�شك ( ،)Dewey ،72،1910وبهذا املعنى قد فرق “ديوي”
بني التفكري الت�أملي وغري الت�أملي ،وذلك من خالل عاملني ،العامل
الأول :حالة احلرية عند مواجهة املوقف ،والعامل الثاين :يف الطريقة
معان
الالزمة لإزالة هذه احلرية ،وعليه ف�إن التفكري الت�أملي “يعطي ٍ
جديدة للموقف ،ومن خالله يتمكن املتعلم من ا�ستك�شاف خربات
جديدة والتعمق فيها (.)Samuels & Betts, 2007
ومن جانب �آخر �أ�شار (� )Kish & Sheehan 1997، 68إىل
�أن تعزيز التفكري الت�أملي لدى املتعلمني من قبل معلميهم ي�ؤدي
�إىل خمرجات تربوية �إيجابية تتبلور يف التقليل من توجههم نحو
ال�سلوك االندفاعي ،بالإ�ضافة �إىل تعزيز الربط بني وجهات النظر
املختلفة ،ثم تعزيز القناعة الذاتية ،ما يطور مهارات حل امل�شكالت
لديهم ،وي�ساعدهم على حتليل الأفكار واملواقف والق�ضايا بنظرة
دقيقة.
ويبي ( )Lee 2005يف درا�سته عن مهارات التفكري الت�أملي
نّ
لدى جمموعة من املعلمني يف مرحلة ما قبل اخلدمة ،على �أن
التفكري الت�أملي يبد�أ مع وجود م�شكلة �أو �صعوبة ،ويت�أثر بعوامل
املعرفة ال�سابقة للفرد واخلربات الذاتية ،واال�ستعداد النف�سي.
ويح�صل الت�أمل وفق عاملني �أ�سا�سيني هما :الوقت واخلربة،
فالتعلم الت�أملي �شكل من �أ�شكال التعلم الذي يتطلب من املتعلمني

اجه ،مع
الإمعان والت�أين ،ثم مالحظة ومراقبة املوقف التعليمي امل َُو َ
االعتماد على املعارف ال�سابقة واخلربات ال�شخ�صية ذات العالقة،
ثم التو�صل �إىل معارف مفيدة من هذه املواقف ،ومن خالل ربط
معارف املا�ضي مبعارف احلا�رض وامل�ستقبل ي�ستطيع املتعلمون
�إ�ضفاء
معان جديدة لعمليات تعلمهم (.)Tan & Goh, 2008, 45
ٍ
مهارات التفكري الت�أملي :Reflective thinking skills
ي�شمل التفكري الت�أملي كنوع من �أنواع التفكري خم�س مهارات:
1 .1الت�أمل واملالحظة :Meditation and observation
وتتمثل هذه املهارة يف قدرة املتعلم على حتليل املعلومات
التي يح�صل عليها من خالل حوا�سه مبا�رشة و�إدراك العالقة بني
�أجزائها والتعرف على املبادئ التي حتكم هذه العالقات من
خالل معرفته ال�سابقة ،ومالحظة امل�شكلة من جميع جوانبها
(ك�شكو.)43 ،2005،
2 .2الك�شف عن املغالطات :Detect fallacies
وت�شري �إىل مدى متكُّن املتعلم من حتديد الفجوات يف
املو�ضوع ،وذلك من خالل حتديد العالقات غري ال�صحيحة �أو غري
املنطقية �أو حتديد بع�ض الت�صورات اخلاطئة �أو البديلة يف �إجناز
املهام الرتبوية (القطراوي.)50، 2010،
3 .3الو�صول �إىل ا�ستنتاجات : Access to conclu sions
وتعني متكُّن املتعلم من التو�صل �إىل عالقة منطقية معينة
من خالل ر�ؤية م�ضمون املو�ضوع والتو�صل �إىل نتائج منا�سبة
(النجار.)32 ،2013،
� 4 .4إعطاء تف�سريات مقنع ة �Give convincing explana
: tions
وت�شري �إىل متكُّن املتعلم من �إعطاء معنى منطقي للنتائج �أو
العالقات املرتابطة ،وقد يعتمد هذا املعنى على معلومات �سابقة �أو
على طبيعة املو�ضوع (القطراوي.)50، 2010،
5 .5و�ضع حلول مقرتحة :Develop proposed solutions
وتعني قدرة املتعلم على و�ضع خطوات منطقية حلل
املو�ضوع املطروح ،وتقوم تلك اخلطوات على ت�صورات ذهنية
متوقعة للمو�ضوع املطروح ( .)Biongan، 2014
املهارات االجتماعية: )Social Skills( :
تعد املهارات االجتماعية من املكونات ال�رضورية للنجاح
االجتماعي فمن يتمتع بها ي�ستطيع التعامل املنا�سب وال�صحيح
مع انفعاالته يف عالقته مع الآخرين ،وا�ستخدام هذه املهارات يف
الت�أثري على الآخرين و�إدارة النزاعات واملناق�شات معهم كمنطلق
للتعاون بروح الفريق.
ويعرف عواد و �رشيت ( )197 ،2008املهارات االجتماعية
ب�أنها :القدرة على اكت�ساب بع�ض ال�سمات الأ�سا�سية املطلوبة
للتفاعل االجتماعي اجليد مع الآخرين ،مثل القدرة على التفهم
وال�صداقة وال�صرب وعدم الأنانية التي ت�ساعد على تقبل الآخرين
لل�شخ�ص ،وذلك �ضمن دائرة الأ�رسة �أوالً ،واملدر�سة ثانياً ،والعمل
ثالثاً ،واحلياة االجتماعية رابعاً.
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أ .بشير محمود عبد القادر
أ.د .يوسف خضور
د .فوزية السعيد

التفكير التأملي وعالقته باملهارات االجتماعية
لدى عينة من الطلبة املراهقني في مدينة حمص

بينما يعرفها �أبو حماد ( )19 ،2018ب�أنها :مناذج وقواعد
من ال�سلوكيات املتعلمة التي ي�ستطيع الفرد من خاللها التفاعل
والت�أثري الإيجابي يف الآخرين يف مواقف حمددة ،مما ي�ؤدي �إىل
التوافق ال�شخ�صي واالجتماعي وال�شعور بال�صحة النف�سية ورفع
م�ستوى جودة احلياة.
وتكت�سب املهارات االجتماعية �أهمية كبرية يف حياة الفرد
ويف �شتى امليادين فاملهارات االجتماعية «تفيد الفرد يف التغلب
على م�شكالته ،وتوجيه تفاعله مع البيئة املحيطة ،كما تعد عام ًال
مهم ًا يف حتقيق التكيف االجتماعي داخل اجلماعات (خالد،2017،
 ،)44كذلك تعد �رضورة ملحة للقدرة على بناء و�إدارة العالقات
االجتماعية و�إدارة عالقات العمل ب�صورة فعالة ،فمن خاللها مث ًال
يتمكن القائد من التغيري بفعالية ،بناء وقيادة فريق العمل ،والقدرة
على الإقناع ،كما �أنها جتنب الأفراد حدوث ال�رصاعات ،و�إن حدثت
يتمكنوا من حلها ب�صورة فعالة (�أبو من�صور.)58 ،2011 ،
أنواع املهارات االجتماعية:
مييل بع�ض الباحثني �إىل ت�صنيف املهارات االجتماعية �إىل
نوعني:
 .أمهارة التخاطب اللفظي واالجتماعي.
.بمهارة التخاطب غري اللفظي �أو االنفعايل :وي�شمل كل بعد
من هذين البعدين ثالث مهارات نوعية هي (ال�سيد:)2005 ،
 -مهارة الإر�سال :وهي قدرة الفرد على التعبري االجتماعي
والتخاطب مع الآخرين.
 -مهارة اال�ستقبال� :أي مهارات ح�سا�سية الأفراد
االجتماعية ومهاراتهم يف ا�ستقبال الر�سائل التي ترد �إليهم من
الآخرين والقدرة على تف�سريها.
  -مهارة ال�ضبط والتنظيم :وتتمثل يف مهارات الأفراد يف
تنظيم عملية التخاطب يف خمتلف املواقف االجتماعية.
ويقدم � )370-371،2000( Moosأنواعاً �أخرى للمهارات
االجتماعية تتمثل يف:
 مهارات اجتماعية مثل (تكوين �صداقات ،والعالقات
املتجان�سة مع الأ�رس والتي متثل مكاف�أة يف حد ذاتها).
 مهارات اجتماعية مثل (التوا�صل الإيجابي ،ومهارات حل
ال�رصاعات يف نطاق العمل اجلماعي).
 مهارات اجتماعية ت�ؤدي �إىل التعزيز وتقلل من التغذية
الراجعة ال�سلبية لأنها ترتبط باملعايري والتوقعات الثقافية املرتبطة
بال�سلوك االجتماعي.
بينما حدد معظم الباحثني املهارات االجتماعية بخم�س
�أبعاد مع اختالف ب�سيط يف ت�سمية هذه الأبعاد� ،إذ حددتها عبد
احلميد ( )293 ،2012فيما ي�أتي:
العالقة مع الأقران� ،إدارة الذات ،املهارات الأكادميية ،الطاعة،
التوكيدية.
1 .1العالقة مع الأقران :وهي القدرة على مدح الآخرين
وجماملتهم ،وم�ساعدتهم والوقوف بجوارهم وقت احلاجة،
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وم�شاركتهم احلوار واحلديث ،والتمتع بالقيادة وروح الفكاهة.
�2 .2إدارة الذات :وت�شري �إىل وعي الفرد مب�شاعره ووجدانه
وكفاءة التعامل معهما� ،أو �ضبطها يف مواقف التفاعل الإن�ساين
بني الفرد والآخرين .وبذلك تعد �إدارة الذات مطلب مهم من مطالب
الكفاءة االجتماعية� ،إذ الوعي مبا يقوم به الفرد من ت�رصفات
�ضمان ل�سالمة تلك الت�رصفات (الدخيل)24 ،2014،
3 .3املهارات الأكادميية :وهي مهارات ترتبط باجلو
االجتماعي يف الف�صل الدرا�سي ،وت�شري �إىل �إجناز املهام والواجبات
ب�شكل م�ستقل ،وتنفيذ توجيهات و�أوامر املعلم وا�ستثمار وقت الفراغ
ب�شكل منا�سب.
 4 .4الطاعة :وتعرف ب�أنها :القدرة على اتباع التعليمات
والإر�شادات واللوائح والقوانني.
 5 .5التوكيدية :القدرة على اال�ستقاللية ب�صورة منا�سبة
واحلر�ص على تلبية االحتياجات اخلا�صة ،واملبادرة �إىل احلوار
مع الآخرين ،وتقبل املديح والإطراء ودعوة الآخرين للتفاعل،
والثقة بالنف�س ،واملبادرة �إىل تكوين ال�صداقات مع الآخرين.
ويذكر الطهراوي ( )34 - 33 ،2007بع�ض املالمح واخل�صائ�ص
للتوكيدية منها� :أن التوكيدية ال تنطوي على انتهاك حقوق الغري،
كذلك ف�إن فعاليتها ن�سبية ،و�أنها قابلة للتعلم فهي �سلوك مكت�سب،
بالإ�ضافة �إىل �أنها نوعية.
أوجه االختالف:
اختلفت هذه الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة يف جمتمع الدرا�سة
وعينته ،ويف بع�ض �إجراءاتها؛ كما يف درا�سة الأ�ستاذ( )2009التي
تناولت فئة املعلمني ،ودرا�سة ال�شكعة ( )2007التي ا�ستهدفت طلبة
اجلامعة والدرا�سات العليا ،بينما متيزت الدرا�سة احلالية بتناولها
عينة من املراهقني.
وقد وجد الباحث �صعوبة يف �إيجاد درا�سات �سابقة حملية
ملو�ضوع مهارات التفكري الت�أملي واملهارات االجتماعية ،وذلك
نظراً لقلتها.
ومن خالل مراجعة الأدبيات النظرية التي تناولت مو�ضوع
مهارات التفكري الت�أمليُ ،يلحظ �أن �أغلب الدرا�سات ال�سابقة �أ�شارت
�إىل �أهمية مهارات التفكري الت�أملي بالن�سبة للمتعلم واملعلم على
ح ٍد �سواء من �أجل تطوير العملية التعليمية وحت�سينها؛ �إال �أن هذه
الدرا�سات مل تتطرق لعالقة التفكري الت�أملي باملهارات االجتماعية
لدى املراهقني ،وقد اقت�رصت بع�ض هذه الدرا�سات على تناول عالقة
التفكري الت�أملي بالتح�صيل والدافعية للتعلم �أو منط �آخر من �أمناط
التفكري؛ كذلك دور مهارات التفكري الت�أملي يف توجيه و�إدارة �أ�سلوب
حل امل�شكالت ،كذلك الدرا�سات التي تناولت املهارات االجتماعية
كانت معظمها موجهة لأطفال الرو�ضة �أو تالميذ املرحلة االبتدائية،
ومل تتطرق �إىل املهارات االجتماعية و�أهميتها بالن�سبة للمراهقني
�إال قلي ًال منها كدرا�سة (�أبو حجري ،)2015،ودرا�سة (املزين،)2009،
وهذا ما دفع الباحث للقيام بالدرا�سة احلالية.
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الطريقة واإلجراءات:
1 .1منهج الدرا�سة
جرى توظيف املنهج الو�صفي االرتباطي وذلك لدرا�سة
العالقة بني التفكري الت�أملي واملهارات االجتماعية لدى املراهقني.
2 .2جمتمع الدرا�سة
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة املرحلة الثانوية
َّ
العامة يف مدينة حم�ص يف �سوريا للعام الدرا�سي (2019 /2018
م) والبالغ عددهم ( )15166طالب ًا وطالبة ،وذلك ح�سب دائرة
الإح�صاء التابعة ملديرية الرتبية يف مدينة حم�ص .واجلدول ()1
يبني توزيع �أفراد جمتمع الدرا�سة وفق ًا ملتغري اجلن�س.
جدول()1
توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقاً لمتغير الجنس

املتغري
عدد �أفراد املجتمع
الن�سبة املئوية

ذكر

�أنثى

9528

5638

%62.82

%37.18

3 .3عينة الدرا�سة
بلغ عدد �أفراد العينة ( )410طالب ًا وطالبة ،جرى اختيارهم
بالطريقة الع�شوائية العنقودية من بع�ض املدار�س الثانوية العامة،
�إذ جرى تق�سيم مدينة حم�ص من قبل مديرة الرتبية للمناطق
التعليمية �إىل خم�س مناطق تعليمية ،وجرى �سحب مدر�ستني من
كل منطقة بالطريقة الع�شوائية (مدر�سة للذكور ومدر�سة للإناث) ثم
�سحب مدر�سة واحدة من مدار�س الذكور و�أخرى من مدار�س الإناث
بطريقة ع�شوائية ،ومن داخل كل مدر�سة جرى اختيار �شعبة بطريقة
ال�شعب .ومت التطبيق على كامل �أفراد
ع�شوائية من خالل القرعة بني ُ
ال�شعبة املختارة .واجلدول( )2يبني توزيع �أفراد العينة وفق ًا ملتغري
اجلن�س.
جدول()2
توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير الجنس

م�ستوى املتغري

ذكر

�أنثى

عدد �أفراد العينة

210

200

الن�سبة املئوية

%51.21

%48.78

�4 .4أدوات الدرا�سة
 مقيا�س التفكري الت�أملي
قام الباحث ب�إعداد مقيا�س التفكري الت�أملي ،وذلك من خالل
الرجوع �إىل الأدبيات النظرية والدرا�سات ال�سابقة ،مثل درا�سة
(القطراوي2010،؛ احلارثي ،)2011،وعلى �ضوء ذلك فقد مت و�ضع
( )30عبارة موزعة على خم�سة مقايي�س فرعية وفق الآتي :الت�أمل
واملالحظة ( ،)21-26–1-6-11-16الك�شف عن املغالطات
(  ،)27 - 2-7-12-17-الو�صول �إىل ا�ستنتاجات (3-8-
� ،)28 - 23–13-18إعطاء تف�سريات مقنعة (–4-9-14-19
 ،)24-29و�ضع حلول مقرتحة ()25-30–5-10-15-20
و�أعطي لكل بند وزن مدرج وفق �سلم ثالثي(نعم�-أحياناً-ال) وتعطى
الدرجات بالرتتيب(� )3-2-1أي �أن البديل (نعم) ي�أخذ القيمة(،)3
بينما ي�أخذ البديل (ال) القيمة( )1وهكذا .وتحُ �سب درجة املفحو�ص
يف كل مقيا�س من مقايي�سه الفرعية من خالل جمع الدرجات يف
البنود اخلا�صة بكل مقيا�س
اخلصائص السيكومرتية للمقياس
�صدق املقيا�س :مت الت�أكد من �صدق املقيا�س ب�أبعاده
با�ستخدام الطرق الآتية:
�1 .1صدق املحكمني :قام الباحث بالتحقق من �صدق املحكمني
�ض املقيا�س على جمموعة من املخت�صني يف املناهج
وقد ُع ِر َ
وطرائق التدري�س وعلم النف�س والإر�شاد النف�سي ممن يعملون يف
كلية الرتبية يف جامعة البعث والبالغ عددهم ( )12حمكماً .وذلك
للحكم على مدى �صالحية العبارات للمجال املراد قيا�سه ،حيث مت
الإبقاء على العبارات التي ح�صلت على ن�سبة اتفاق ( )% 80فما
فوق ،ومل حتذف �أي عبارة ،ونتيجة لذلك بقي عدد عبارات املقيا�س
( )30عبارة.
�2 .2صدق االت�ساق الداخلي :جرى التحقق من االت�ساق الداخلي
للمقيا�س بتطبيق املقيا�س على عينة ا�ستطالعية مكونة من ()200
طالب ًا وطالبةً ،ومت مبوجب هذه الطريقة ح�ساب معامل االرتباط
بني درجة املفحو�ص يف كل عبارة والدرجة الكلية للمقيا�س ككل،
كما مت ح�ساب معامل االرتباط بني درجة املفحو�ص يف كل عبارة
�سبت
والدرجة الكلية على البعد الذي تنتمي �إليه العبارة ،وكذلك ُح ْ
معامالت ارتباط درجة كل بعد مع الدرجة الكلية للمقيا�س.

جدول()3
معامالت االتساق الداخلي لعبارات مقياس التفكير التأملي

الت�أمل واملالحظة

الك�شف عن املغالطات

ارتباط البند مع الدرجة
الكلية
للمقيا�س
للبعد

الو�صول �إىل ا�ستنتاجات
البند

ارتباط البند مع الدرجة الكلية

للبعد

للمقيا�س

للبعد

للمقيا�س

1

**.789

**.590

2

**.654

**.600

3

**.493

**.366

6

**.787

**.608

7

**.732

**.620

8

**.508

**.434

11

**.609

**.410

12

**.501

**.436

13

**.466

**.361

16

*.775

**.686

17

**.743

**.729

18

**.726

**.563

21

**.524

**.455

22

**.695

**.655

23

**.518

**.452

البند

البند

ارتباط البند مع الدرجة الكلية
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التفكير التأملي وعالقته باملهارات االجتماعية
لدى عينة من الطلبة املراهقني في مدينة حمص

الت�أمل واملالحظة

الك�شف عن املغالطات

البند

ارتباط البند مع الدرجة
الكلية
للمقيا�س
للبعد

البند

26

**0.452

27

**0.611

ارتباط البعد مع الدرجة
الكلية

الو�صول �إىل ا�ستنتاجات
البند

ارتباط البند مع الدرجة الكلية

للبعد

للمقيا�س

للبعد

للمقيا�س

**0.681

**0.648

28

**0.457

**0.457

**0.752

ارتباط البعد مع الدرجة
الكلية

**0.756

ارتباط البند مع الدرجة الكلية

ارتباط البعد مع الدرجة الكلية

**0.689

�إعطاء تف�سريات مقنعة
العبارة

و�ضع حلول مقرتحة

ارتباط العبارة مع الدرجة الكلية
للبعد

ارتباط العبارة مع الدرجة الكلية

العبارة

للمقيا�س

للمقيا�س

للبعد

4

**.620

**.587

5

**.698

**.780

9

**.655

**.689

10

**.750

**.591

14

**.678

**.789

15

**.618

**.582

19

**.585

**.547

20

**.545

**.687

24

**.658

**.698

25

**.676

**.516

29

**.710

**.786

30

**.648

**.789

ارتباط البعد مع الدرجة الكلية

**.840

ارتباط البعد مع الدرجة الكلية

**.784

(*) دالة عند مستوى داللة ( )**( ،) .05دالة عند مستوى داللة (.) .01

مع الدرجة الكلية للمقيا�س كانت دالة عند م�ستوى داللة (.)0.01

يت�ضح من اجلدول(� )3أن جميع معامالت ارتباط العبارات
مع الدرجة الكلية للبعد والدرجة الكلية للمقيا�س ككل ،ودرجة البعد

جدول()4
داللة الفروق بين الربيع األعلى والربيع األدنى لمقياس التفكير التأملي ككل باستخدام اختبار(ت) لعينتين مستقلتين ()T-test

مقيا�س
التفكري
الت�أملي

الربيع الأدنى

الربيع الأعلى

ن= 50

ن=50

ت املح�سوبة

م

ع

م

ع

41.47

2.23

78.85

4.56

من خالل الرجوع �إىل اجلدول( )4يتبني �أن الفروق بني
متو�سطي املجموعتني دالة بالن�سبة �إىل الدرجة الكلية للمقيا�س،
وهذا يعني �أن مقيا�س التفكري الت�أملي يت�صف بال�صدق التمييزي،
�إذ �أنه قادر على التمييز بني ذوي الدرجات العليا والدرجات الدنيا.
ثبات املقيا�س :مت الت�أكد من ثبات املقيا�س ب�أبعاده با�ستخدام
طريقة كرونباخ �ألفا ،والثبات ب�إعادة التطبيق.
1 .1الثبات بطريقة كرونباخ �ألفا :جرى ح�ساب ثبات املقيا�س
بطريقة كرونباخ �ألفا.
2 .2الثبات بطريقة �إعادة التطبيق :جرى تطبيق املقيا�س على
عينة مكونة من ( )200طالب وطالبة ( 100طالب و 100طالبة)
ثم جرى تطبيقه بعد �أ�سبوعني .ويو�ضح اجلدول( )5معامالت الثبات
بطريقتي كرونباخ �ألفا و�إعادة التطبيق.
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جدول()5
معامالت ثبات مقياس التفكير التأملي بطريقتي (كرونباخ ألفا) و(إعادة التطبيق)

قيمة معامل الثبات
البعد

كرونباخ �ألفا

�إعادة التطبيق

الت�أمل واملالحظة

.659

**.665

الك�شف عن املغالطات

.568

**.555

الو�صول �إىل ا�ستنتاجات

.690

**.622

�إعطاء تف�سريات مقنعة

.540

**.638

و�ضع حلول مقرتحة

.659

**.587

املقيا�س ككل

.568

**.715

من خالل اجلدول ( )5يتبني �أن مقيا�س التفكري الت�أملي

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )11العدد ( - )32كانون أول 2020م

بناء على الطريقتني
ومقايي�سه الفرعية يت�صف بالثبات
ً
وبناء على ما �سبق يتبني �أن املقيا�س
امل�ستخدمتني للت�أكد من ذلك،
ً
يت�صف بال�صدق والثبات بدرجة مرتفعة ،وهذا يعني �أنه �صالح
لال�ستخدام.
3 .3مقيا�س املهارات االجتماعية:
قام الباحث ب�إعداد مقيا�س املهارات االجتماعية ،وذلك من
خالل مراجعة الأدبيات النظرية والدرا�سات ال�سابقة ،ومنها درا�سة
النفيعي ( )2010ودرا�سة عبد احلميد ( ،)2012ويف �ضوء ذلك فقد
مت و�ضع ( )30عبارة موزعة على خم�س �أبعاد فرعية هي(:العالقة
مع الأقران� ،إدارة الذات ،املهارات الأكادميية ،الطاعة ،التوكيدية).
و�أعطي لكل بند وزن مدرج وفق �سلم ثالثي (دائماً� ،أحياناً� ،أبداً)
وتعطى الدرجات بالرتتيب (� )3،2،1أي �أن البديل (دائماً) ي�أخذ
القيمة( ،)3بينما ي�أخذ البديل (�أبداً) القيمة( )1وهكذا .ويتم ح�ساب
درجة املفحو�ص يف كل مقيا�س من مقايي�سه الفرعية من خالل جمع
الدرجات يف البنود اخلا�صة بكل مقيا�س .وترتاوح درجات �أفراد
عينة الدرا�سة على كل مقيا�س فرعي بني( .)18 - 6ويتم احل�صول
على الدرجة الكلية للمقيا�س من خالل جمع درجات املقايي�س كافة
وترتاوح بني (.)90 - 30

اخلصائص السيكومرتية للمقياس
�صدق املقيا�س :جرى الت�أكد من �صدق املقيا�س ب�أبعاده
با�ستخدام الطرق الآتية:
�1 .1صدق املحكمني :قام الباحث بالتحقق من �صدق
املحكمني حيث مت عر�ض املقيا�س على جمموعة من املتخ�ص�صني
يف املناهج وطرائق التدري�س وعلم النف�س والإر�شاد النف�سي ممن
يعملون يف كلية الرتبية يف جامعة البعث والبالغ عددهم ()12
حمكماً .وذلك للحكم على مدى �صالحية العبارات للمجال املراد
قيا�سه ،حيث جرى الإبقاء على العبارات التي ح�صلت على ن�سبة
اتفاق ( )% 80فما فوق ،ومل حتذف �أي عبارة ،ونتيجة لذلك بقي
عدد عبارات املقيا�س( )30عبارة.
�2 .2صدق االت�ساق الداخلي :جرى التحقق من االت�ساق الداخلي
للمقيا�س بتطبيق املقيا�س على عينة ا�ستطالعية مكونة من ()200
طالب وطالبة ،وجرى مبوجب هذه الطريقة ح�ساب معامل االرتباط
بني درجة املفحو�ص يف كل عبارة والدرجة الكلية للمقيا�س ككل،
كما ح�سبت معامل االرتباط بني درجة املفحو�ص يف كل عبارة
وح�سبت
والدرجة الكلية على البعد الذي تنتمي �إليه العبارة ،وكذلك ُ
معامالت ارتباط درجة كل بعد مع الدرجة الكلية للمقيا�س.

جدول ()6
معامالت االتساق الداخلي لعبارات مقياس المهارات االجتماعية

�إدارة الذات

العالقة مع الأقران
العبارة

العبارة

العبارة

ارتباط العبارة مع الدرجة الكلية

للبعد

للمقيا�س

1

**.628

**.601

7

2

**.557

**.688

8

**.658

3

**.524

**.514

9

**.710

**.786

4

**.519

**.634

10

**.578

**.589

16

5

**.701

**.578

11

**.698

**.780

17

**.656

6

**.509

**.658

12

**.595

**.577

18

**.713

**.601

ارتباط البعد مع
الدرجة الكلية

**.76

ارتباط البعد مع
الدرجة الكلية

**.47

ارتباط البعد مع
الدرجة الكلية

**.81

العبارة

ارتباط العبارة مع الدرجة الكلية

املهارات الأكادميية

ارتباط العبارة مع الدرجة الكلية

الطاعة
ارتباط العبارة مع الدرجة الكلية
للبعد

للمقيا�س

للبعد

للبعد

للبعد

للمقيا�س

**.628

**.601

**.710

**.601

19

**.585

**.547

13

**.688

**.688

20

**.557

**.698

14

**.578

21

**.524

**.514

15

**.519

**.514

**.519

**.634

**.701

**.634

22

**.578

**.578

23

**.701

24

**.628

**.601

ارتباط البعد مع
الدرجة الكلية

**.740

التوكيدية
العبارة

العبارة

للبعد

للمقيا�س

25

**.578

**.589

27

26

**.698

**.780

28

العبارة

ارتباط العبارة مع الدرجة الكلية

ارتباط العبارة مع الدرجة الكلية
للبعد

للمقيا�س

**.750

**.591

29

**.618

**.582

30

ارتباط العبارة مع الدرجة الكلية
للبعد

للمقيا�س

**.545

**.687

**.676

**.516

ارتباط البعد مع الدرجة الكلية للمقيا�س
**.815

(**) دالة عند مستوى داللة ()0.01

يت�ضح من اجلدول(� )6أن جميع معامالت ارتباط العبارات
مع الدرجة الكلية للبعد والدرجة الكلية للمقيا�س ككل ،ودرجة البعد
مع الدرجة الكلية للمقيا�س كانت دالة عند م�ستوى داللة (.) .01
3 .3ال�صدق التمييزي (�صدق املقارنة الطرفية) :وفق ًا لهذه

الطريقة ،جرى ترتيب درجات العينة اال�ستطالعية املكونة من
( )200طالب وطالبة ( 100طالب و 100طالبة) على مقيا�س
املهارات االجتماعية من الأدنى �إىل الأعلى ،ثم جرى �أخذ جمموعة
الطلبة الذين ح�صلوا على �أعلى الدرجات (الربيع الأعلى) والطلبة
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التفكير التأملي وعالقته باملهارات االجتماعية
لدى عينة من الطلبة املراهقني في مدينة حمص

الذين ح�صلوا على �أدنى الدرجات (الربيع الأدنى) للت�أكد فيما �إذا
كان املقيا�س قادراً على التمييز بني ذوي الدرجات العليا وذوي
الدرجات الدنيا يف املقيا�س .واجلدول( )7يبني نتائج اختبار()T

لداللة الفروق بني متو�سطي املجموعتني بالن�سبة �إىل درجاتهم يف
مقيا�س املهارات االجتماعية.

جدول()7
داللة الفروق بين الربيع األعلى والربيع األدنى بالنسبة إلى مقياس المهارات االجتماعية ككل باستخدام اختبار ت لعينتين مستقلتين(.) T-test

مقيا�س
املهارات
االجتماعية

الربيع الأعلى ن=50

الربيع الأدنى ن=50
م

ع

م

ع

42.12

3.22

82.58

4.69

من خالل الرجوع �إىل اجلدول( )7يتبني �أن الفروق بني
متو�سطي املجموعتني دالة بالن�سبة �إىل الدرجة الكلية للمقيا�س ،وهذا
يعني �أن مقيا�س املهارات االجتماعية يت�صف بال�صدق التمييزي� ،إذ
�أنه قادر على التمييز بني ذوي الدرجات العليا والدرجات الدنيا.
ثبات املقيا�س :جرى الت�أكد من ثبات املقيا�س ب�أبعاده
با�ستخدام طريقة كرونباخ �ألفا ،والثبات ب�إعادة التطبيق.
1 .1الثبات بطريقة كرونباخ �ألفا :جرى ح�ساب ثبات املقيا�س
بطريقة كرونباخ �ألفا.
2 .2الثبات بطريقة �إعادة التطبيق :مت تطبيق املقيا�س على
عينة مكونة من ( )200طالب وطالبة ( 100طالب و 100طالبة)
ثم جرى تطبيقه بعد �أ�سبوعني .ويو�ضح اجلدول( )8معامالت الثبات
بطريقتي كرونباخ �ألفا و�إعادة التطبيق.

ت املح�سوبة

درجة حرية
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�أن التدريج ثالثي ي�صبح املعيار الإح�صائي للحكم على م�ستويات
املتغريات كما يلي :امل�ستوى الأول 1،66 (:ف�أقل منخف�ض)،
امل�ستوى الثاين 2،33 _ 1،67(:متو�سط) ،امل�ستوى الثالث2،34 (:
ف�أعلى مرتفع) .ويو�ضح اجلدول( )9م�ستوى توافر التفكري الت�أملي
على املقيا�س ككل و�أبعاده الفرعية لدى �أفراد عينة الدرا�سة:
جدول()9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألفراد عينة الدراسة على مقياس التفكير التأملي
بأبعاده ( ن=)410

البعد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

الت�أمل واملالحظة

1.29

2.32

4

الك�شف عن املغالطات

1.60

3.42

2

الو�صول �إىل ا�ستنتاجات

1.12

3.33

5

�إعطاء تف�سريات مقنعة

2.10

2.45

1

كرونباخ �ألفا

�إعادة التطبيق

و�ضع حلول مقرتحة

1.55

2.98

3

العالقة مع الأقران

.645

.736

مهارات التفكري الت�أملي ككل

1.53

3.12

�إدارة الذات

.725

.687

املهارات الأكادميية

.817

.779

الطاعة

.675

.766

التوكيدية

.751

.741

املقيا�س ككل

.792

.699

جدول()8
معامالت ثبات مقياس المهارات االجتماعية بطريقتي كرونباخ ألفا وإعادة التطبيق

البعد

قيمة معامل الثبات

من خالل اجلدول( )8يتبني �أن مقيا�س املهارات االجتماعية
بناء على الطريقتني امل�ستخدمتني للت�أكد
ب�أبعاده يت�صف بالثبات ً
وبناء على ما �سبق يتبني �أن املقيا�س يت�صف بال�صدق
من ذلك،
ً
والثبات بدرجة مرتفعة ،وهذا يعني �أنه �صالح لال�ستخدام.
نتائج الدراسة ومناقشتها
نتائج ال�س�ؤال الأول :ما درجة توافر التفكري الت�أملي لدى
الطلبة املراهقني يف مدينة حم�ص؟
جرى ح�ساب املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري لدرجات
عينة الدرا�سة على مقيا�س التفكري الت�أملي و�أبعاده الفرعية ،وطاملا
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يتبني من اجلدول(� )9أن املتو�سط احل�سابي ملهارات التفكري
الت�أملي ككل لدى عينة الدرا�سة منخف� ًضا فقد بلغ املتو�سط
احل�سابي( ،)1.53وبلغ االنحراف املعياري( )3.12وميكن �أن
يعزى ذلك �إىل طبيعة مرحلة املراهقة والتغريات التي يتعر�ض
لها املراهقني يف هذه املرحلة حيث يكونون �رسيعي االندفاع
ترو �أو �إدراك للمواقف وامل�شكالت التي
واال�ستجابة ب�رسعة دون ٍ
تعرت�ضهم� ،أو حتى تفكري بنتائج ت�رصفاتهم وعواقبها �أو باحللول
والآراء التي يعتقدون �صحتها.
نتائج ال�س�ؤال الثاين :ما درجة توافر املهارات االجتماعية
لدى الطلبة املراهقني يف مدينة حم�ص؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال الثاين ،مت ح�ساب املتو�سط احل�سابي
واالنحراف املعياري لدرجات عينة الدرا�سة على مقيا�س املهارات
االجتماعية و�أبعاده الفرعية ،ويو�ضح اجلدول( )10م�ستوى توافر
املهارات االجتماعية لدى �أفراد عينة الدرا�سة:
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�أفراد عينة الدرا�سة هم من الطلبة املراهقني الذين اعتادوا على
احلياة املدر�سية دون امتالك مهارات وا�سعة يف التفاعل مع الآخرين
خارج املدر�سة ،وهذا ما ي�ؤثر �سلب ًا يف عالقاتهم مع املحيطني بهم،
ونتيجة لذلك يكونون �أقل قدرة على ت�أكيد ذاتهم يف الكثري من
املواقف االجتماعية التي تواجههم ،ولذا دعا علماء علم النف�س
االجتماعي �إىل �رضورة ا�ستخدام طرائق تدري�س قائمة على تعاون
املتعلمني فيما بينهم ملواجهة املواقف و�أداء املهام املنوطة بهم،
وهذا ما قد ي�سهم يف تكوين عالقات تفاعلية �إيجابية مع الآخرين.
نتائج ال�س�ؤال الثالث :هل توجد فروق بني درجات الطلبة
الذكور واالناث على مقيا�س التفكري الت�أملي ب�أبعاده؟
ملعرفة ما �إذا كان هناك فروق يف درجات الذكور والإناث
يف درجاتهم على مقيا�س التفكري الت�أملي ككل و�أبعاده الفرعية ،مت
�إجراء اختبار(ت) لعينيتني م�ستقلتني للتعرف على داللة الفروق بني
متو�سط درجات الذكور ومتو�سط درجات الإناث يف مقيا�س التفكري
الت�أملي ككل ب�أبعاده ،واجلدول ( )11يبني نتائج ذلك:

جدول()10
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألفراد عينة الدراسة على مقياس المهارات
االجتماعية بأبعاده ( ن=)410

البعد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

العالقة مع الأقران

1.22

2.22

5

�إدارة الذات

1.45

2.13

3

املهارات الأكادميية

2.10

3.14

1

الطاعة

1.65

4.12

2

التوكيدية

1.41

3.51

4

املهارات االجتماعية ككل

1.56

3.56

يتبني من اجلدول(� )10أن م�ستوى توافر املهارات االجتماعية
ككل لدى عينة الدرا�سة منخف� ًضا فقد بلغ املتو�سط احل�سابي(،)1.56
وبلغ االنحراف املعياري( )3.56وميكن تف�سري ذلك من خالل �أن

جدول()11
نتائج تطبيق اختبار (ت) لعينتين مستقلتين لداللة الفروق بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث في مقياس مهارات التفكير التأملي بأبعاده (ن=)410

الإناث

الذكور

ن=210

مقيا�س التفكري الت�أملي

ن= 200

ت املح�سوبة

درجة
احلرية

Sig

408

.001

دال

.000

دال
دال

الداللة

القرار

متو�سط

انحراف

متو�سط

انحراف

الت�أمل واملالحظة

12.22

2.35

10.24

1.54

3.45

الك�شف عن املغالطات

13.42

1.45

11.47

2.45

2.78

408

الو�صول �إىل ا�ستنتاجات

14.10

2.63

11.53

1.12

4.56

408

.000

�إعطاء تف�سريات مقنعة

13.25

4.70

9.56

2.22

2.96

408

.000

دال

و�ضع حلول مقرتحة

12.47

3.45

10.58

3.45

2.88

408

.001

دال

مهارات التفكري الت�أملي ككل

13.92

3.88

10.67

3.14

3.47

408

.000

دال

يتبني من اجلدول (� )11أن قيمة الداللة الإح�صائية للدرجة
الكلية ملقيا�س التفكري الت�أملي ب�أبعاده ،كانت �أ�صغر من ( ) .05مما
يدل على وجود فروق بني الذكور والإناث يف درجاتهم على مقيا�س
التفكري الت�أملي و�أبعاده الفرعية ،وكانت هذه الفروق ل�صالح الذكور،
وميكن تف�سري وجود فروق بني الذكور والإناث يف درجاتهم على
مقيا�س مهارات التفكري الت�أملي ب�أبعاده الفرعية يف �ضوء �أن الذكور
�أكرث قدرة على مالحظة املواقف احلياتية وحتليلها و�إعطاء تف�سرياً
لها ،و�أكرث قدرة على ر�ؤية التفا�صيل املتعلقة بها ،ال�سيما �أنهم �أكرث
ا�شرتاك ًا يف العالقات االجتماعية اخلارجية مما يك�سبهم مهارة يف
مالحظة اجلوانب املختلفة يف املواقف التي يتعر�ضون لها ،وهذا ما
يجعلهم �أكرث مهارة يف حل م�شكالتهم و�إعطاء حلول خمتلفة لكل
موقف يواجههم ،يف حني �أن الإناث يف مرحلة املراهقة ين�شغلن
بالقيام بالأعمال املنزلية �إىل جانب زيادة تعلقهن بالأطفال

واالهتمام بهم ،وانح�صار تفكريهن مب�ستقبلهن العاطفي.
وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة كل من (بركات،
2005؛ ال�شكعة2007 ،؛ الأ�ستاذ )2009 ،التي �أ�شارت �أنه ال توجد
فروق يف التفكري الت�أملي بني الذكور واالناث.
نتائج ال�س�ؤال الرابع :هل توجد فروق بني درجات الطلبة
الذكور واالناث على مقيا�س املهارات االجتماعية ب�أبعاده؟
ملعرفة ما �إذا كان هناك اختالف يف تقديرات الذكور والإناث
يف درجاتهم على مقيا�س املهارات االجتماعية ككل و�أبعاده
الفرعية ،جرى �إجراء اختبار(ت) لعينتني م�ستقلتني للتعرف على
داللة الفروق بني متو�سط درجات الذكور ومتو�سط درجات الإناث
يف مقيا�س املهارات االجتماعية ككل و�أبعاده الفرعية ،واجلدول
( )12يبني ذلك:

جدول()12
نتائج تطبيق اختبار (ت) لعينتين مستقلتين لداللة الفروق بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث في مقياس المهارات االجتماعية بأبعاده (ن= )410

مقيا�س املهارات االجتماعية
العالقة مع الأقران

الذكور ن=210

الإناث ن= 200

متو�سط

انحراف

متو�سط

انحراف

14.33

3.25

10.78

3.69

194

ت املح�سوبة

درجة
احلرية

الداللة Sig

القرار

3.56

408

000.

دال

أ .بشير محمود عبد القادر
أ.د .يوسف خضور
د .فوزية السعيد

التفكير التأملي وعالقته باملهارات االجتماعية
لدى عينة من الطلبة املراهقني في مدينة حمص

مقيا�س املهارات االجتماعية

الإناث ن= 200

الذكور ن=210

ت املح�سوبة

درجة
احلرية

الداللة Sig

القرار

408

000.

دال

000.

دال
دال

متو�سط

انحراف

متو�سط

انحراف

�إدارة الذات

14.56

3.14

11.49

3.33

4.78

املهارات الأكادميية

13.47

2.55

12.40

4.23

3.99

408

الطاعة

12.49

1.98

10.25

2.78

4.86

408

002.

التوكيدية

11.78

2.47

10.88

3.78

3.01

408

001.

دال

املهارات االجتماعية ككل

13.32

3.48

11.16

2.99

4.58

408

000.

دال

يتبني من اجلدول (� )12أن قيمة الداللة الإح�صائية للدرجة
الكلية ملقيا�س املهارات االجتماعية و�أبعاده الفرعية كانت �أ�صغر
من ( )0.05ما يدل على وجود فروق بني الذكور والإناث يف
درجاتهم على مقيا�س املهارات االجتماعية و�أبعاده الفرعية،
وكانت هذه الفروق ل�صالح الذكور.
وميكن تف�سري وجود فروق بني الذكور والإناث يف درجاتهم
على مقيا�س املهارات االجتماعية ويف �أبعاده الفرعية يف �ضوء
�أن الذكور �أكرث انخراط ًا يف احلياة العملية خارج بيئة املنزل مما
يك�سبهم مهارات اجتماعية خمتلفة يف التفاعل واحلوار مع الآخرين،
ال�سيما �أنهم مييلون يف هذه املرحلة �إىل تو�سعة دائرة العالقات
ال�شخ�صية ،وبناء �صداقات �أكرث بغية زيادة الثقافة واخلربات،
وتكوين �شخ�صية اجتماعية متزنة من طريق تقليد �شخ�صيات
يحبونها قد مرت بهم �أو تعي�ش معهم ،ونتيجة لذلك هم �أكرث توكيداً

لذاتهم ويكت�سبون مهارات �أو�سع يف عالقاتهم االجتماعية.
وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة (احل�سانني)2003 ،
التي �أ�شارت �إىل وجود فروق ل�صالح االناث يف احل�سا�سية االنفعالية،
ودرا�سة (املزين )2009 ،التي �أ�شارت �إىل وجود فروق ل�صالح االناث
يف املبادرة وال�صداقة ،ودرا�سة (العلوان )2011 ،التي �أ�شارت �إىل
وجود فروق ل�صالح االناث يف الذكاء االنفعايل.
نتائج ال�س�ؤال اخلام�س :هل هناك عالقة ارتباطية بني التفكري
الت�أملي واملهارات االجتماعية لدى الطلبة املراهقني يف مدينة
حم�ص؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤالُ ،ح�سبت معامل ارتباط بري�سون بني
درجات الطلبة على مقيا�س التفكري الت�أملي ككل و�أبعاده الفرعية؛
ودرجاتهم على مقيا�س املهارات االجتماعية ككل و�أبعاده الفرعية
كما يف اجلدول()13

جدول()13
معامل ارتباط بيرسون بين درجات الطلبة المراهقين على مقياس مهارات التفكير التأملي بأبعاده؛ ودرجاتهم على مقياس المهارات االجتماعية بأبعاده (ن=)410

�أبعاد مقيا�س املهارات االجتماعية
مقيا�س مهارات
التفكري الت�أملي

العالقة مع
الأقران

�إدارة الذات

املهارات
الأكادميية

الطاعة

التوكيدية

املهارات
االجتماعية ككل

الت�أمل واملالحظة

**.319

**.310

**.265

**.107

**.230

**.430

الك�شف عن املغالطات

**.122

**.161

**.396

**.107

**.217

**.350

الو�صول �إىل ا�ستنتاجات

**.236

**.211

**.312

**.124

**.199

**.116

�إعطاء تف�سريات مقنعة

**.183

**.311

**.210

**.119

**.150

**.271

و�ضع حلول مقرتحة

**.388

**.304

**.311

**.185

**.254

**.325

مهارات التفكري الت�أملي
ككل

**.309

**.320

**.295

**.316

**.300

**.230

(*) دالة عند مستوى داللة (.) .01

يتبني من اجلدول( )13وجود ارتباط �إيجابي دال �إح�صائي ًا
بني درجات الطلبة على مقيا�س التفكري الت�أملي ككل و�أبعاده
الفرعية ودرجاتهم على مقيا�س املهارات االجتماعية ككل و�أبعاده
الفرعية ،حيث بلغت قيمة معامل االرتباط ( .) .230وبالتايل ف�إنه
كلما ازدادت درجات الطلبة على مقيا�س التفكري الت�أملي ازدادت
درجاتهم على مقيا�س املهارات االجتماعية ،وميكن تف�سري ذلك من
خالل �أنه كلما زادت قدرة ه�ؤالء املراهقني على املالحظة والتمعن
والت�أمل والفح�ص الدقيق لكل موقف يواجهوه ،ف�إن ذلك يدفعهم
195

للتفكري بطرقٍ خمتلفةٍ وب�أ�ساليب تنا�سب املواقف التي يتعر�ضون
لها ،فيفكرون بنتائج ت�رصفاتهم قبل القيام بها وهذا ما يزيد من
�آليات توا�صلهم مع الآخرين لأنهم يختارون كلماتهم و�سلوكياتهم
بعد تفكري وتروي ،وت�صور م�سبق لنتائج تلك ال�سلوكيات
واال�ستجابات؛ ونتيج ًة لذلك تزداد مهاراتهم االجتماعية.
ويتبني من اجلدول(� )13أن �أعلى معامل ارتباط بني الأبعاد
الفرعية ملقيا�س مهارات التفكري الت�أملي والدرجة الكلية ملقيا�س
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املهارات االجتماعية كان بعد (الت�أمل واملالحظة) حيث بلغت
قيمة معامل االرتباط( .) .430وميكن تف�سري ذلك ب�أنه كلما زادت
قدرة ه�ؤالء املراهقني على مالحظة اجلوانب املختلفة يف املواقف
التي يتعر�ضون لها ،وتقدمي تف�سريات منطقية لها ،تزداد قدرتهم
كاف يف
على ا�صدار اال�ستجابة املالئمة وذلك بعد التفكري ب�شكل ٍ
كل النتائج املحتملة ،ونتيجة لذلك تزداد مهاراتهم يف التعامل مع
الآخرين ،كما تزداد مهاراتهم يف �ضبط م�شاعرهم وانفعاالتهم وهذا
ما يجعلهم �أكرث مهارة يف التعامل مع الآخرين.
ويتبني من اجلدول(� )13أن �أعلى معامل ارتباط بني الأبعاد
الفرعية ملقيا�س املهارات االجتماعية والدرجة الكلية ملقيا�س
مهارات التفكري الت�أملي كان بعد (�إدارة الذات) حيث بلغت قيمة
معامل االرتباط ( .) .320وميكن تف�سري ذلك ب�أن زادت قدرة
املراهقني على �ضبط ذاتهم وا�ستجاباتهم وانفعاالتهم ف�إن ذلك
يرتافق بزيادة تفكريهم يف املواقف التي يتعر�ضون لها ،و�إدراك
جوانب الغمو�ض ،وهذا ما يجعلهم يف حالة من الت�أمل امل�ستمر
ملختلف املواقف التي يتعر�ضون لها ،وهذا ما يجعل م�ستوى
التفكري الت�أملي لديهم مرتفع �أي�ضاً ،ال �سيما �أن عملية �ضبط امل�شاعر
واالنفعاالت املختلفة تتطلب فهم هذه االنفعاالت والت�أمل يف
م�سبباتها ونتائجها ،ومن ثَم تقدمي �أن�سب اال�ستجابات ،واقرتاح
�أف�ضل احللول.
اتفقت نتيجة الدرا�سة مع نتيجة درا�سة �سليمان (� )2012إذ
ي�شري �إىل �أن الفرد الذي ُيح�سن �إدارة الذات يت�سم ببع�ض ال�سمات
ال�شخ�صية الإيجابية والتي منها التمييز واملثابرة وال�صرب يف
مواجهة املواقف ال�صعبة ،والنجاح يف اتخاذ القرارات” .كما تتفق
مع ما يراه ر�ضا ( )2004ب�أن من “�أبرز عوامل �إدارة الذات و�ضوح
الهدف املراد حتقيقه ،والتفكري اجليد ،والتخطيط الناجح ،والتغلب
على ال�صعوبات” ،وهذا ما يظهر بو�ضوح لدى ممار�سة الفرد
ملهارات التفكري الت�أملي.

التوصيات:
 تعريف املعلمني بطرائق تنمية مهارات التفكري الت�أملي
لدى الطلبة املراهقني من خالل برامج تدريبية.
 ت�ضمني املهارات االجتماعية ومهارات التفكري الت�أملي
�ضمن املناهج الدرا�سية للطلبة املراهقني من قبل القائمني على
عملية تطوير املناهج بهدف حت�سني تلك املهارات.
 �رضورة �إجراء املزيد من الدرا�سات بهدف تق�صي عالقة
مهارات التفكري الت�أملي مبتغريات �أخرى مرتبطة بالطلبة املراهقني
مثل تقبل الذات ،وحل امل�شكالت ،والر�ضى الوجودي ،ويف مراحل
درا�سية خمتلفة.
 ا�ستفادة الباحثني والدار�سني من هذه الدرا�سة ونتائجها
و�أدواتها.
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