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التفكري العلمي وعالقته بتقبل الذات لدى طلبة اجلامعة

أ.م.د.ألطاف ياسني خضر

مشكم البحث

الفص األو

يبقى المجتمع برغم تطوره العممي او تأخره بحاجة الى طمبة يفكرون بأسموب عممي
ليضمن ذلك المجتمع استم اررية تطوره ,ان ما ىو مطموب اليوم من طمبتنا في الجامعة استخدام

التفكير العممي من اجل بناء وتقدم مجتمعنا والسؤال ىل ىذا ما يحدث فعال ؟ إن ىذا البحث

يحاول اإلجابة عمى ىذا السؤال فضال عن سؤال يدور حول شخصية صاحب التفكير العممي
ىل ىو متقبل لذاتو ؟من تعامل الباحثة مع طمبة الجامعة ومشكالتيم وتفاعميا اليومي مع ما

يجري داخل الصف وخارجو وجدت اتجاىات متباينة او إشارات مختمفة حول التفكير العممي
لطمبة الجامعة وحول تقبميم لذواتيم ومن ىنا يمكن تمخيص مشكمة البحث بالسؤال ىل ان الطمبة

الذين يكون تفكيرىم عمميا يكون لدييم تقبل لذواتيم كما ىي؟
أهمي البحث

يعد التفكير من العمميات العقمية وىو نتاج مالحظة سابقة وقد يتعدى حدود الظاىرة
الطبيعية ويتضمن من األشياء والحوادث ما لم يقع قط او ال يحتمل وقوعو (برنيارت , 4981 ,

ص )052وتتطمب الحياة العصرية تفكي ار مستقيما ومع ذلك قميمون ىم الذين تعمموا القدرة عمى
الحكم والوزن والتثمين واستنباط النتاج ألنفسيم( .برنيارت  , 4981 ,ص)052

ان التفكير سموك ضمني يعبر عن وجوده سموك صريح نتمكن من مالحظتو اثناء معالجتنا

لممواقف المشكمة  ,ىناك بعض السموك الصريح يحدث مباشرة إذ إن االدوات الحساسة بنيت

حركات اصغرية مقترنة بالنطق والصوت او انيا تبين تحدث أثناء البحث عن اكتشاف األشياء
او الحمول وفي المستويات العميا يكون التفكير رمزيا وحتى الموضوعات نفسيا فانيا ناد ار ما

تتعرف لألشياء ويتميز التفكير بصورة واضحة عن النطق وذلك الن التفكير نفسو قد اليكون

منطقيا( .المنصور )065 : 4984 ,
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ومن مزايا التفكير انو نشاط يستخدم الصور فقد اعان االنسان عمى توفير الكثير من الوقت

والجيد وعصمو من كثير من االخطار فعن طريقو يستطيع االنسان حل كثير من مشاكمو في
ذىنو ومن ادواتو الصور الذىنية وتشتمل الصور الحسية والصور المفظية وعن الكالم الباطن

والمغة الصامتة (.راجح  , 4972 ,ص)849-848

ومن خالل التفكير العممي تمكن اإلنسان من اكتشاف الحقائق العممية وفيم الظواىر

الطبيعية واسباب حدوثيا وتمكن من تطبيق العمم وتسخيره عمى النحو الذي نممسو اليوم حيث

أصبحت تطبيقاتو ىي المييمنة والمسيطرة عمى االنسان نفسو

(نشوان ووحيد )14-12: 4999 ,

ويرى قطامي ان التفكير ضرورة انسانية لذلك افترض ان التفكير حاجة ضرورية مثل الماء
واليواء لعدة اسباب منيا ىي:

 -4التفكير يزيد من احترام الفرد لنفسو

 -0التفكير يزيد من قيمة االنسان وثمنو
 -8يزيد من انسانيتو االنسان

 -1يزود االنسان بادوات ىائمة لمتغمب عمى ما يواجيو من صعوبات
 -5التفكير اداة توليد السعادة واالنجاز والنجاح (قطامي )8 : 0225 ,

ومن اشارات حكم الفرد عمى نفسو مقارنة باالخرين ىي تقبمو لذاتو وىو من الجوانب الميمة

في الشخصية االنسانية ويشير المفدى  0220الى ان سموك الفرد يتفق مع مفيومو لذاتو فالفرد
الذي نفسو غير مقبول من االخرين يسمك عمى وفق ذلك سموكا انطوائيا او عدوانيا حتى لو انو

كان مقبوال في حقيقة االمر (المفدى )8 : 0220 ,

.

لذا فأن لمفيوم تقبل الذات اىمية كبيرة في بناء الشخصية لكونيا تتعمق بجانبين ىما تقبل

الذات وتقبل االخرين وعالقة كل منيما باالخرمما ينعكس عمى التوافق النفسي والشخصي

والصحة النفسية (ابو زيد .)420 : 4987 ,

ان صورة االنسان لذاتو توضح امكانيات الفرد وما يدركو في ق اررة نفسو بنفسو وان ىذه الصورة

تكونت في اعماق الفرد نتيجة التجارب والخبرات السابقة من فشل ونجاح بتحقيق ذات الفرد

وتقبميا ليا وشعوره باألمان(حسن )60-59 : 0224 ,

ان اىمية البحث تتركز في:

-4اىمية دراسة التفكير العممي كونو عممية ونشاط عقمي ميم ومطموب في كل مجاالت
الحياة.
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-0اىمية دراسة متغير تقبل الذات كونو موضوعا نفسيا مؤث ار في شخصية الفرد

-8ارتباط بين متغيري البحث اذ لم تعثر الباحثة عمى بحث اجري في نفس الموضوع او الربط.
أىداف البحث .يستيدف البحث التعرف الى:

 .-4قياس مكونات التفكير العممي لدى طمبة الجامعة
 .-0مستوى تقبل الذات تبعا لمنوع والمرحمة
الفرضيات:

أ-ىناك فروق ذات داللة احصائية بين الذكور واالناث في متغير تقبل الذات
ب -ىناك فروق ذات داللة احصائية بين الصف االول والرابع في متغير تقبل الذات

 .-8العالقة االرتباطية بين متغيري البحث

حدود البحث :يتحدد البحث بعينة من طمبة جامعة بغداد من الذكور واإلناث ولمصفوف األولى
والرابعة.

تحديد المصطمحات

أوال -التفكير العممي .عرفو كل من:

-4الخميمي(:)4996نشاط عقمي منظم قائم عمى الدليل والبرىان يستخدمو االنسان في معالجة
مواقف واستقصاء المشكالت بمنيجية سميمة منظمة في نطاق مسممات عقمية وواقعية(الخميمي ,

)470 : 4996

-0زيتون (:)0224نشاط عقمي يستخدمو االنسان في معالجة المشكالت التي تواجيو في حياتو
اليومية وفي بحث المشكالت وتقصييا بمنيجية(طريقة)عممية والوصول الى حمول ليا( .زيتون

)91: 0224 ,

ثانيا:تقبل الذات:عرفو كل من:

-4القيسي(:)4988تمتع الفرد بالصحة النفسية والتوافق مع نفسو ومجتمعو ولو القدرة عمى
التعامل الناجح ويشعر باالحترام من اال خرين( .القيسي )89: 4988 ,

-0البياتي(:)4996تقيم الفرد لذاتو من القبول والرفض لما ىو مختمف الجوانب االدراكية
واالنفعالية واالجتماعية والثقة بالنفس واالمن النفسي( .البياتي )44: 4996 ,

-8الجميل(:)0228شعور الفرد بالرضا عن ذاتو بكل جوانبيا العقمية والنفسية واالجتماعية.

(الجميل )47: 0228 ,
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الفص الثان

أوال :التفكي العمم .

األط النظ ي وال اسا السابق

يرى أصحاب االتجاىات السموكية ومنيم سكنر إن السموك يشكل ويبقى بتبعاتو وبطمق

عمى ىذه التبعات مصطمح المعززات وظيفتيا تكرار السموك المعزز السابق لمتعزيز مباشرة
والتعزيز يقوي االستجابة والموقف ككل وىذا يتضمن التفكير وأسموب التفكير الذي أدى الى حل

المشكمة ومن ىنا نستطيع القول إن التفكير يعمم من وجية نظر سكنر.

(غانم )410: 4995 ,

أما االتجاىات المعرفية فعمماؤىا يركزون عمى البنية المعرفية لدى الفرد وكيفية اكتسابيا

وتنميتيا ومركزين عمى دور البيئة والمحيط في ذلك ,ويفترض أصحاب ىذا االتجاه إن الفرد

نشط حين يبادر الى ممارسات الخبرات ويعيد تنظيم وترتيب مالديو من معمومات في نسق اخر

مختمف عما كانت عميو من قبل( .قطامي )87: 4992 ,

ويرى بياجيو إن ىناك أربعة عوامل تؤثر في النمو المعرفي ىي

-4الخبرات الطبيعية باألشياء.

-0الخبرات االجتماعية النابعة من تفاعل الفرد مع البئة
-8النضج والنمو المعرفي.

-1التوازن الذي يحدث بين العمميات الفكرية(غانم )85: 4995 ,
ان النظرية المعرفية تفترض ان الفرد نشط يختار ويقرر وينتبو ويتجاىل لذا فأن ىذا

يتطمب تنظيم موقف التعمم واعادة بنائو حتى يتمكن الطالب من التفاعل مع المتغيرات

البيئية(قطامي  , 4992 ,ص.)022

ويميز التربويون بين نوعين رئيسيين من التفكير ىما:

 -4التفكير االستنباطي:التوصل الى الحقائق استنتاجا باالعتماد عمى مبادئ وقوانين
صحيحة.

 -0التفكير ر ر ررر االستقرائي:الوصر ر ر ررول الر ر ر ررى التعميمر ر ر ررات مر ر ر ررن خر ر ر ررالل الحقر ر ر ررائق المفر ر ر ررردة.
(زيتون )15-11 : 4986 ,

أما المكونات الرئيسية لمتفكير العممي فيي:

-4استخدام الدليل التجريبي وممارسة االستدالل
-0امتالك اتجاه شكي (الشك)نحو المعرفة
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-8وجود نظريات عممية ()sehafersman,1994,p.8
ثانيا :تقب ال ا .
أن تقبل الذات من مشتقات الذات فقد اشار كوبر سمث الى ان يقبل الذات يتضمن
استجابة دفاعية تتسم بقدرة من العاطفة وان االنتقاص من الذات يبدأمع االنسان في طفولتو وقد
ميز سمث بين نوعين من تقبل الذات (تقدير الذات الحقيقي وتقدير الذات الدفاعية
(ابوزيد .)84 : 4987 ,
اما زيمر فيرى ان تقبل الذات يعني تقدير يقوم بو الفرد لذاتو ويؤدي دور الوسيط الذي
يقع بين الذات والعالم الواقعي بمعنى اخر ىو العامل الذي يحدد نوعية التغيرات التي ستحدث
في تقييم الفرد لنفسو او لذاتو (.) Zeller,1969,p:84
ويرى اليس ان تقبل الذات ينتج من التفكير العقالني الذي يرجع الى التعمم العقالني المبكر وان
عدم الرضا عن الذات ينتج عن التحدث مع الذات بأالفكار العقالنية التي تخمو من
المنطق(باترسون .)479: 4984 ,
اما روجرز فيرى ان تقبل الذات لدى الفرد ينتج عن احتواء الذات لقيم االخرين النو اليمكن ان
يقدر ذاتو بشكل ايجابي اال عن طريق ذلك  ,اي اال اذا كان سموكو متفقا مع تمك القيم السائدة
في مجتمعو (القاضي واخرون .)081 : 4984 ,
كما يرى روجرز ان عمى الفرد ان يقيم خبراتو باستمرار لكي يحدد فيما اذا كانت ىناك
ضرورة الجراء تعديل في بناء القيم الن الثبات في االستجابة بعني الجمود وعدم التفاعل مع
الخبرات المستجدة(لندزي .)648 : 4974 ,
ولمذات معنيين عند روجرز الذات كفاعل اي ما تقوم بو الذات وتؤدي اليو من وظائف نفسيو
والذات كموضوع يعني الكل الفردي المنظم المتسق(المسعودي )84 : 0226 ,
ال اسا السابق
-4

دراسة محمود ( :)4978اثر استخدام حل المشكمة في تدريس العموم عمى التفكير

العممي والتحصيل في العموم  ,بمغت عينة البحث ()404من طمبة الصف الثالث إعدادي
وباستخدام اختبار التفكير العممي واختبار التحصيل لقياس الجوانب األساسية في موضوع
التغذية وىو موضوع الوحدة الدراسية التي تم تدريسيا لمطمبة وتوصمت الدراسة الى تفوق
المجموعة التجريبية عمى الضابطة في اختبار التفكير كذلك تفوقت التجريبية عمى الضابطة في
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اخت بار التحصيل وتوصمت الدراسة الى ان التفكير العممي والتحصيل في العموم غير مستقمين
بل يعتمد إحداىما عمى اآلخر( .قالدة )494-492 : 4978 ,
 -0دراسة عنبر( :)4984تناولت الدراسة تقبل الطالب الجامعي من قبل زمالئو وتقبمو لذاتو
وعالقتيا بالتحصيل الدراسي  ,طبق الباحث مقياس تقبل الذات الذي أعده الياس بكر()4979عمى
( )4258من طمبة الجامعة وتوصل الى وجود عالقة دالة بين تقبل الذات والتحصيل الدراسي
ووجود فروق احصائية بين المفيومين تبعا لمنوع ولصالح الذكور( .الجميل )54 : 0226 ,
 -8دراسة الجميل ( :)0226ىدف ت الدراسة الى معرفة العالقة بين جودة الحياة وعالقتيا
بتقبل الذات لدى طمبة الجامعة طبقت اداتا البحث وىما مقياسي جودة الحياة وتقبل الذات عمى عينة
من طمبة الجامعة توصمت بعدىا الباحثة الى ان العالقة موجبة بين المتغيرين( .الجميل : 0228 ,
بال)
 -1دراسة طالل( :)0226اثر برنامج في التفكير العممي لدى طالبات معيد المعممات قامت
الباحثة ببناء اختبار لممكونات السموكية لمتفكير العممي طبق البحث عمى ( )72طالب وطالبة
من المعيد بمجموعتين ضابطة وتجريبية ادخل المجموعة التجريبية البرنامج التدريبي لميارات
االدراك والفعل ووجد ان ىناك فرق في االختبار البعدي يعود لصالح المجموعة التجريبية(طالل
) 42 : 0226 ,

428
العدد التاسع

السنة 0202

لررررر

التفكيرررر العممررررر وعالقتررررر بتقبرررر الررررر ا

طمبررررر الجامعرررر  ..........أ.م. .ألطرررررا

ياسررررري

ررررر

[

الفص الثالث

اج اءا البحث
عينة البحث

شممت عينة البحث ( )442طالب وطالبة من كميات جامعة بغداد اختيروا بشكل

عشوائي وتوزعت العينة تبعا لمجدول (.)4

الجدول ()4

توزيع أفراد عينة البحث حسب النوع والكمية والتخصص
الذكور
الكمية
اليندسة

عممي

اإلناث
إنساني

عممي

05

العموم لمبنات

82

التربية لمبنات

82

اإلعالم
المجموع

إنساني

05
05

82

05

82

442

أ وا البحث.
أوال-اختبار التفكير العممي:اعتمدت الباحثة اختبار طالل الذي أعد عام  0226ويتكون
من()80فقرة لو بديمين(أ  ,ب)يصحح بدرجتين(صفر )4 ,يتمتع االختبار بصدق وثبات
بمغ( )2884ممحق()0

ثانيا-مقياس تقبل الذات:تبنت الباحثة مقياس الجميل الذي أعد عام  0226يتكون من ()17فقرة
وىو معد لطمبة الجامعة يتمتع بصدق وثبات بمغ( )2885لممقياس ( )5بدائل ويتضمن المقياس

فقرات ايجابية وسمبية.

التطبيق النهائ :

طبق االختبار والمقياس في وقت واحد وبشكل جماعي واحيانا فردي واستغرق الوقت
معدل()05دقيقة

الوسائ اإلحصائي .
 -4معامل ارتباط بيرسون.
 -0تحميل التباين .

 -8االختبار التائي لعينة واحدة.
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الفص ال ابع

نتائج البحث ومناقشتها
-4اليدف األول :قياس مكونات التفكير العممي لدى طمبة الجامعة

لمتعرف الى مستوى التفكير العممي لدى طمبة الجامعة مقارنة بالمجتمع نجد النتيجة

تتضح في الجدول()0االتي:

جدول ()0االختبارالتائي لمفرق بين متوسط التفكير العممي والمتوسط الفرضي لالختبار
الوسط الحسابي

االنح ارف

المتوسط

0189

186

المعياري

القيمة التائية

الفرضي

المحسوبة

الجدولية

46

4898

دالة

إن القيمة التائية المحسوبة تشير الى وجود فروق تعود لصالح عينة البحث إي إن العينة تفكر
بأسموب عممي وىذا يعد جيدا في ىذه المرحمة.

-0التعرف الى مستوى تقبل الذات تبعا لمنوع والمرحمة.

لقياس ذلك لجأ ت الباحثة الى تحميل التباين وكانت النتيجة كما ىي موضحة في

الجدول(.)8

جدول ( )8تحميل التباين الختبار داللة الفروق في تقبل الذات تبعا لمنوع والمرحمة
درجات

متوسط

مصدر التباين

مجموع

المربعات

الحرية

القيمة الفائية

المربعات

المحسوبة

الجدولية

النوع

00481

4

00481

4876

غير دالة

المرحمة

74868

4

74868

2857

غير دالة

تفاعل

80825

4

80825

2865

غير دالة

40580

426

النوع  xالمرحمة
الخطأ
المجموع الكمي

429

ف=8890=2.24848429

تشير نتائج الجدول ( )0إن ال فروق تذكر في متغير تقبل الذات تبعا لمنوع او لممرحمة وربما
يعود ذلك الى تشابو الظروف المحيطة بالفرد العراقي أينما كان.كذلك الحال بالنسبة لمتفاعل فقد
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كان غير دال احصائيا حيث القيمة المحسوبة اقل من القيمة الجدولية.وبذلك ترفض الفرضيتين

الصفريتين .

-4التعرف الى العالقة االرتباطية بين متغيري البحث

باستخدام معامل ارتباط بيرسون وجد إن العالقة االرتباطية موجبة وتبمغ( )2878أي إن

من يفكر بطريقة او بأسموب عممي فأنو أكثر تقبال لذاتو من اآلخرين ويبدو إن أسموب

التوصيا

التفكير العممي ينسحب عمى فيم الفرد لذاتو وتقبمو ليا.

 -4تدريب التدريسيين في دورات عمى التعامل مع الطمبة بشكل يشجعيم عمى التفكير
العممي.

 -0تفعيل دور مكاتب اإلرشاد لتوجيو الطمبة الذين يعانون من سوء تقبل لذواتيم.
 -8تدريس مادة في الصحة النفسية في الكميات

المقت حا

 -4إجراء دراسة تربط متغيري البحث بمتغيرات أخرى.

 -0إجراء دراسة لبرنامج يساعد الطمبة عمى تقبميم لذواتيم.
 -8قياس التفكير العممي لدى أساتذة الجامعة.
المصا

((القرآن الكريم))
-4ابو زيد,ابراىيم احمد  , 4978 ,سايكولوجية الذات والتوافق  ,دار المعرفة الجامعية ,
االسكندرية.

 -0باترسون  ,س  ,ه  , 4984 ,نظريات االرشاد والعالج النفسي  ,المجمد( , )4دار
القمم الكويت.

-0برنيارت  , 4915 ,ترجمة ابمراىيم عبد المع  ,عمم النفس في حياتنا العممية  ,مكتبة
اسعد  ,بغداد

-8البياتي  ,سعدية كريم  , 4996 ,اثر برنامج ارشادي في تعديل اتجاىات النزيالت
السارقات نحو ذواتين ونحو االخرين  ,اطروحة دكتوراه  ,كمية التربية  ,الجامعة

المستنصرية.

-1جروان  ,فتحي عبد الرحمن  , 4999 ,تعميم التفكير مفاىيم وتطبيقات  ,دار الكتاب
الجامعية  ,االمارات العربية.
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-5الجميل  ,نادية جودت  , 0228 ,جودة الحياة وعالقتيا بتقبل الذات لدى طمبة الجامعة
 ,رسالة دكتوراه  ,كمية التربية لمبنات  ,جامعة بغداد.

-6حسن  ,عباس زكي  , 0224 ,تفجير الطاقات الكامنة في االنسان  ,ط , 0القاىرة.

-7الخميمي  ,خميل يوسف واخرون  , 4996 ,تدريس العموم في مراحل التعميم العام  ,ط4
 ,دار القمم لمنشر والتوزيع  ,االمارات.

-8راجح  ,احمد عزت  , 4972 ,عمم النفس العام  ,ط , 4المكتب المصري الحديث ,
االسكندرية.

-9زيتون  ,عايش  , 0224 ,اساليب تدريس العموم  ,ط , 4دار الشروق لمنسر والتوزيع ,
االردن.

-42

السرور  ,نادية ىايل  , 0225 ,تعميم التفكير في المنيج المدرسي  ,ط, 4

-44

طالل  ,صبا عمي  , 0226 ,اثر برنامج تدريبي لميالرات االدراك والفعل في

دار الفكر لمطباعة والنشر  ,االردن.

التفكير العممي لدى طالبات معيد اعداد المعممات  ,رسالة ماجستير  ,كمية التربية

لمبنات  ,جامعة بغداد.
-40

غانم  ,محمود محمد  , 4995 ,التفكير عند الطفل  ,تطوره وطرق تعميمو ,

-48

قطامي  ,يوسف  , 4992 ,تفكير االطفال وتطوره وطرق تعميمو  ,ط , 4دار

ط , 4دار الطميعة لمنشمر والتوزيع االردن.
الطميعة لمنشر والتوزيع  ,عمان.

-41

ر ر ر ر ر  ,يوسف  , 0225 ,مجمة مركز دي بونو لتعميم التفكير  ,دار دي بونو

لمطباعة والنشر  ,االردن.

-45

قالدة  ,فؤاد سميمان  , 4984 ,االساسيات في تدريس العموم  ,منشورات

-46

القاضي  ,يوسف مصطفى  ,واخرون  , 4984 ,االرشاد النفسي والتوجيو

-47

القيسي  ,طالب ناصر  , 4988 ,دراسة مقارنة في مفيوم الذات بين البنين

-48

ليندزي  ,ىول  ,نظريات الشخصية  ,ترجمة فرح احمد واخرون  ,الييئة

جامعة القدس المفتوحة  ,االردن.

التربوي  ,دار المريخ  ,الرياض.

فاقدي الوالدين واقرانيم الذين يعيشون مع ابائيم  ,رسالة ماجستير  ,جامعة بغداد.

المصرية لمتأليف والنشر  ,القاىرة
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-49

المسعودي  ,عبد عون عبود  , 0226 ,الحب في الوجود االنساني وعالقتو

-02

المفدى  ,عمر  , 0220 ,لكل عمر ما يناسبو من التربية .

بخبرات الطفولة لدى طمبة الجامعات العراقية.

-04
بغداد.

-00

المنصور  ,ابراىيم يوسف  , 4984 ,عمم النفس العام  ,ط , 8مطبعة جامعة
نشوان  ,يعقوب حسين  ,ووحيد جبران  , 4999 ,اساليب تدريس العموم ,

منشورات جامعة القدس المفتوحة  ,عمان.
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