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عالقت األسلوب املعزيف ( اجملاسفت – احلذر )
بالقدرة العقليت لدى طلبت اجلامعت

م.د  .مجال سامل امحد
مشكمة البحث -:
ان النيوض بواقع التعميم الجامعي ورفع كفاياا
بقد ارتااو العقمياات التااي تسااكا اا اااس الااذي ماان
ا البصث عن اا الي

اا الي

التصيايا ااكااديمي لمطالا

لااو يااتم اصاراز المعمومااا

 ،وديموماات ااصتفاااظ بيااا وماان

المعرفيت  ،التي تصدد لكا فرد أ موبو ال اص فاي التعاماا ماع المعموماا

المعرفيت ىي اا تراتيجيا
ان التعرف عمى اا الي

المفضمت  ،في انجاز العمميا

العقميت

الفرد في التعاما من صيث ا موبو في التفكير  ،وطريقتو في الفيم والتذكر .
ويعد ا مو ( المجازفت – الصذر ) اصد ىذه اا الي

طريقت اادراا وتوظيف المعموما

.

قد ار الط

اصراز المعموما

د ار ت م صيت اجري

لمطال

و ياا ص منفاردة فاي

في الوايا

المعموما

بطريقات القا يات  ،ياؤرر امبا فاي

 ،ون يانيا وعدم ااصتفاظ بيا .

المتصدة اامريكيات ( )1998بص ا

 ،ان ىناااا (  )%30.4ماان مجمااوع طمباات الجامعااا

من صياث تعممياا واكت اابيا ،وااصتفااظ بياا والتعبيار عنياا  ،وال اب

ان عاارض وتجييااز المعمومااا
 ( .الزيا

المعرفياات تسااير الااى طريقاات

الذي يمتاز ب اما

التعميم التقميديت الم تندة عمى ضا المعموماا

ماان البنااا القااومي لممعمومااا

(العتوم .)442 : 4002 ،

 ،وان لك البعدين ا تراتيجيتت ال ايت التي ي تعمميا في ات اذ القرار

وامكاناتيم الذاتيت عمى تمريا وا تيعا

وقد اكد

وان

المعرفيت وتصديدىا لدى المتعمم قد ي يم بدرجت كبيرة في تاوفير ظاروف

تعميمياات افضااا بالن اابت لمفاارد او مجموعاات ااف اراد  ،وا سااا ان فك ارة اا ااالي

ان اعتماد ا الي

 ،يبادا مان ااىتماام

التقريار الياادر

 ،يعااانون ماان يااعوبت

فاي ذلاا يعازى الاى

بااالطرد التقميدياات يضااعف انماااط اا ااترارة الذاتياات لمنساااط العقمااي المعرفااي

. )452 :4002 ،

ان ااىتمام بالكيفيت التي يكت

ا البصث عن اا الي

الطمبات فيياا المعموماا

 ،والتاكياد عماى مبادا الفارود الفرديات مان

المعرفيت التي تصدد وتيف الطريقت التي تتم بيا اكت اا

اعداد جيا يمتاز بقد ار عقميت

قت .

المعرفات  ،ي ايم فاي
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وىذا ما صفز الباصث و مد الرغبت لديو لمتعرف عما اذا كان

( المجازفت – الصذر ) والقدرة العقميت العامت .
فمعظم الد ار ا

التي اجري

تناولا

الع قات باين اا االي

ىناا ع قت بين اا امو المعرفاي
المعرفيات وباين متػيا ار ا ارى مراا (

النااوع – المرصماات الد ار اايت – الت يااص – موقااع ال ااكن – الرقاات بااالنفس – الم ااتوى ااجتماااعي والرقااافي
لأل رة – اانجاز الد ار ي – الذاكرة الص يت ) .
ولم تعالج الع قت بين متػيري البصث الصالي .

وعميو فان مسكمت البصث الصالي يمكن ان تتصدد باإلجابت عن ال ؤاا ااتي -:

ىا ىناا ع قت بين األ مو المعرفي ( المجازفت – الصذر ) والقدرة العقميت لدى طمبت الجامعت ؟

اهمية البحث -:
المعمومااا

تس ااير الد ار ااا

ف ااي عم اام ال اانفس المعرف ااي ان الن اااس يظي اارون فروق ااا فردي اات ف ااي الي ااا

ا ا مصاااولتيم صااا المسااك

اا تجابت ليا  ،وتعد اا الي

ىذة الفرود الكميت والنوعيت .
وقااد ساايد

الموضوعا
وبالعممي ااا

اا ااالي

معالج اات

 ،او ات اااذ ق ا ارراتيم  ،او مجاارد مصاولاات تف ااير المري ا ار  ،او

المعرفيت ( )cognitive stylesاصدى اىم ىاذه العواماا التاي تف ار مراا
المعرفياات اىتمامااا مت ازياادا منااذ النيااف الراااني ماان القاارن الماضااي انيااا ماان

الصيويت في عمم النفس المعرفي  ،التي ترتبط بمسااعر اافاراد و اموكيم وتصيايميم الفكاري ،

العقمي اات مر ااا اانتب اااه واادراا والتفكي اار وال ااذاكرة وص ااا المس ااك

اا اااس فااي العمميااا

العقمياات  ،وقااد ت تمااف العمميااا

تيف الط ار د التي تتم بيا تما العمميا

العقمياات بااين ااف اراد تبعااا ا اااليبيم المعرفياات التااي

وتصددىا ( الفرماوي . )462 ،2772 ،

وياذكر ريابن (  ، ) Reben , 1987فاي ىاذا اليادد ان ل

اافراد في صيوليم عماى المعموماا

 ،فتع ااد اا ااالي

المعرفي اات

االي

المعرفيات ط ار اد يمجاا اليياا

مان البي ات  ،وانياا توضاا ايظاا كيفيات التعاماا ماع المعموماا

تياانيفيا وتركيبيااا وتصميميااا  ،و زنيااا  ،وا ااتدعا يا عنااد الضاارورة  ،وليااذا فااان مجموعاات العمميااا

وكيفيات
التااي

يمار يا الفرد في المواقف التعميميت ت يم بدور واضا فاي النماو العقماي مان ناصيات  ،وتو ايع مادارا الفارد
ومياراتو المعرفيت من ناصيت ا رى . ) Reben , 1987 : 577 ( .
وعميو فان تصديد اا الي

المعرفيت لدى الطمبت تمكننا من معرفت اماتيم و يا يايم الس يايت

وقدراتيم العقميت لتوفير ظروف تعميميت افضا ليم ( سريف وقا م . )235 :2765 ،
ومااع الت ااميم ان ل

ااالي

ار فااي تنظاايم العمميااا
ار كبيا آ
المعرفياات ارا آ

المعرفي ( المجازفت – الصذر ) يمرا اصد ىذه اا الي

 ،اذ اوضص

الد ار ا

العقمياات العميااا  ،فااان اا اامو

البارزة في مجاا د ار ت الفرود الفرديت باين اافاراد

في ىذا ااتجاه ان لك البعدين يا ص و ما

منفردة في كيفيت تعاما اافاراد

فااي المواقااف الم تمفاات  ،فاااافراد المجااازفون اكراار مااي لممػااامرة وتصاادي المجيااوا واقتناااص الفاارص تصقيقااا
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اىدافيم  ،وىم اكرر رقت بالنفس واكرر قدرة عمى ات اذ الق ار ار من الصذرين  ،الذين يميمون الى الصياوا

عمااى ضاامانا

اكياادة  ،قبااا الااد وا فااي أي مػااامرة ميمااا كان ا

فا اادتيا او مردودىااا  ،فياام ا يفضاامون

ااعتماد عمى الت مين في ات اذ الق ار ار وا يبدون أي رغبت في تصدي المجيوا او تجريبو  ،با يفضمون
المواقف التقميديت والمالوفت

( ابو ع م وسريف .)224 :2761 ،

ويذكر لوجان ( ، )Loganالى ان المجازفين يمتازون بالنساط ال از د والطموصا

الم تقبميت عماى

عكس الصذرين ( . )Logan , 1988: 87

وت اارى ال اان ( ، )Alanان المج ااازفين اكر اار ق اادرة م اان ااسا ا اص الص ااذرين ف ااي ا تي ااار الجي ااد م اان

المواقف التعميميت والرقافيت (  )Alan , 1993: 8وفي ضاو ماا تقادم فاان د ار ات اا االي

المعرفيات لادى

الطمبت واىميت دورىا في عمميت التعمم ت اعد في التعرف عمى القدرة العقميت لدى الطمبت .

اذ يسير مي ا (  ) Messike , 1984في نظريتو  ،انو يمكن التعرف عماى القاد ار العقميات مان ا ا
د ار اات اا ااالي
اا ا ااالي

المعرفياات  ) Messike , 1984 ( .وينظاار جيمفااورد ( ) Guilford, 1980الااى

المعرفي ا اات ما اان ا ا ا ا انموذج ا ااو السا اايير ع ا اان بنيا اات العق ا ااا فيع ا اادىا متعمقا اات بالق ا ااد ار المعرفي ا اات

( )Goqnitive Abitityوذى ا

الصااد الااذي جعمااو يطمااد عمااى اا ااالي

المعرفياات ميااطما اا ااالي

العقميت (  (.) Mental stylesالفرماوي . )22 :2772 ،

وما ا ا اان ىنا ا ا ااا تا ا ا اااتي اىميا ا ا اات البصا ا ا ااث الصا ا ا ااالي فا ا ا ااي الكسا ا ا ااف عما ا ا ااى الع قا ا ا اات با ا ا ااين اا ا ا ا اامو المعرفا ا ا ااي

(المجازفت – الصذر ) وبين القدرة العقميت لدى الطمبت .
اهداف البحث :

ي تيدف ىذا البصث الى :

اوا  -:قياس اا مو المعرفي ( المجازفت – الصذر ) لدى طمبت الجامعت :
.2

لمعينت الكميت .

.1

عمى وفد متػير الت يص ( عممي – ان اني ) .

.2

لمعينت الكميت .

.4

عمى وفد متػير النوع ( ذكور – اناث ) .

.4

عمى وفد متػير النوع ( ذكور – اناث ) .

رانيا  -:قياس القدرة العقميت لدى طمبت الجامعت :

.1

عمى وفد متػير الت يص ( عممي – ان اني ) .

رالرااا  -:الكسااف عاان الع قاات بااين درجااا

العقميت لدى طمبت الجامعت .

اا اامو المعرفااي ( المجازفاات – الصااذر ) وبااين درجااا

حدود البحث -:
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يتصاادد ىااذا البصااث بالجامعاات الم تني اريت – طمباات المرصماات الرالر ات الد ار اات اليااباصيت (ذكااور – اناااث )

والت ييين ( العممي – اان اني ) لمعام الد ار ي (. ) 4020 – 4007

تصديد الميطمصا

-:

 – 2اا مو المعرفي ( المجازفت  -الصذر ) (. ) Risk taking Cautiousness
وقد عرفت كا من :

 قاموس كود لمعموم التربويت والنف يت :

المجازفت ىي اصتماليت رفض فرضيت صقيقيت يصيصت  Alpha riskاو اصتماليت قبوا فرضيت

صقيقيت طا )Dictionary of Education 741 ( Beta risk
 كوجان وموركان ( :Kagan and Morgan )1969

ىو اا مو الذي يبين مدى الفارود باين اافاراد فاي تعاامميم ماع المواقاف الم تمفات  ،فالمجاازفون

اكرر اعتمادا عمى الت مين في مواقاف ات ااذ القا ار ار والاد وا فاي المجااا

اىدافيم  ،اما الصذرون يميمون لمصيوا عمى ضمانا

 ( .سريف . )226 : 2764 :

ذا

الماردود العاالي لتصقياد

اكيدة قبا الد وا في أي مجازفت او مسروع جدياد

 كوبف تين ( :Kopfestein )1973

مدى اصجام الفرد او م اطرتو في ات اذ قرار معين لمويوا الاى ااىادف باقاا عادد مان معادا

الفقد او ال

ارة . )Kopfestein , 1973:190-192( .

 ديبونو ( :De Bono ) 1977

وىو ا مو يسير الى ف تين من اافراد  ،الف ت ااولى ف ت المجازفين الذين تكون لدييم الرغبت

في المجازفت وتصدي المجيوا لتصقيد اىدافيم  ،اما الف ت الرانيت فيي ف ت الصذرين المتيقضين الذين ا

يبدون أي رغبت في تصدي المجيوا وتجريبو با يفضمون المواقف التي تمتاز بالتقميديت واالفت De .

))Bono , 1977 : 115

 ابو ع م وسريف ( : (2761

مدى الفرود القا مت بين اافراد في مدى اقباليم عماى المػاامرة واقتنااص الفارص لتصقياد ااىاداف

 ،مقابااا اول ااا ااف اراد الصااذرين الااذين يميمااون الااى الصيااوا عمااى ضاامانا
مجازفت او مػامرة ( .ابو ع م وسريف . )224 : 2761
 لوجان ( :Logan ) 1988

المجازفاات ا اامو يمتاااز بالنساااط ال از ااد لمفاارد والطموصااا

اليدو وااص اس ب عت الوق

مؤكاادة قبااا الااد وا فااي أي

المتاججاات وااص اااس بنفاااد الوق ا

لمصذر ( . ) Logan , 1988 : 78

 رانتانوفا ( : Rantanaova ) 1993
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ىااو ا اامو يعكااس تباااين ااف اراد فااي ماادى اقباااليم عمااى الم اااطرة او المجازفاات لتصقيااد اىاادافيم

وطموصيم والفرود بينيم من صيث ال رعت في ات اذ الق ار ار  ،وقبوا المواقف غير التقميديت بعكس اافراد

الصااذرين الااذين ىاام اكراار انتباىااا لممواقااف  ،وا يت اارعون فااي ات اااذ الق ا ار ار وىاام اقااا مااي لممجازفاات فااي
مواجياات المواقااف الجدياادة وغياار المالوفاات بالن اابت لياام  ،ويفضاامون المواقااف التااي تمتاااز بالواقعياات واالفاات (.

ابو رمان . ) 44 : 4003 ،
 العتوم ( : ) 4002

ىااو تباااين اافاراد فااي ماادى اقباااليم عمااى المجازفاات لتصقيااد اىاادافيم وطموصااتيم ويتااوزع اافاراد فااي

ىذا التوجو عمى نوعين  ،ااوا لديو الرغبت في المجازفت  ،وتصدي المجيوا عمى صين ي عى النوع الراني
ماان اافاراد الااى الصااذر واليقضاات وا يباادون أي رغباات فااي تصاادي المجيااوا او تجريبااو بااا يفضاامون المواقااف

الواقعيت والتقميديت  (.العتوم . )475 : 4002 ،

ال ابقت وااطار النظري المعتمد في ىذا البصث فان الباصث يضع التعريف ااتي-:

وفي ضو التعريفا

اا اامو المعرفااي ( المجازف ات – الصااذر)  :وىااو الطريقاات ااكراار تفضااي لاادى الفاارد فااي اادراا

والتفكياار فااي المواقااف الم تمفاات التااي تميااز الس ا ص بميمااو الااى المػااامرة فااي ات اااذ الق ا ار ار  ،ورقاات عالياات
بااالنفس فااي تصاادي المجيااوا وت طااى الص اواجز مااع مزيااد ماان الطمااوح والنساااط  ،وبعك ااو ااف اراد الصااذرين

الذين ا يفضمون ات اذ الق ار ار ال ريعت  ،وا يفضمون ت طي الصواجز  ،وا يقدمون عمى اي مػامرة قباا
الصيوا عمى ضمانا

اكيدة ويفضمون المواقف المالوفت والتقميديت والواقعيت.

التعريااف ااج ار ااي  :ىااو الدرجاات الكمياات التااي يصيااا عمييااا الطال ا

ال اص با مو ( المجازفت – الصذر ) الم تعما في ىذا البصث .

عاان اجابتااو عم اى فق ا ار اا تبااار

القدرة العقميت : Mental Ability

: ) 1958 ( Ross

 يعرفيا روس

تصييا ادا الفرد الصقيقي في الوق

 ويعرفيا ال يد (: )2754

الصاضر ( . )Ross , 1958 : 280

« ىي قدرة عامت تسترا في جميع العمميا
الفرد من امكانيا

في الوق

ال ايت بالنساط العقمي المعرفي  ،وتدا عمى مقادار ماا لادى

الصاضر  ،تمكنو من القيام بعما ما » (ال يد . ) 204 : 2754 ،

 ويعرفيا اصمد ( : )2762

«ىي الم توى الراىن من الوظيفت وا كان متارر بالتدري

ام لم يكن »( اصمد .) 73 : 2762 ،

 ويعرفيا ابو ع م (: )2764
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« اا ااتراتجيا

المعرفياات والميااا ار التااي ت ااتعما فااي عمميااا

التفكياار وماان امرمتيااا تعماام كيفياات اا ااتماع

وتركيز اانتباه وتوجيو الفروض وتكوينيا والنقد والتقويم»( ابو الع م .)467 : 2764 ،

 ويعرفيا السي ( : )2766
« مجموعاات ماان ا ااالي

اادا المعرفااي التااي تارتبط بعضاايا باابعض ارتباطااا قويااا  ،وتارتبط بػيرىااا ارتباطااا

ضعيفا ( السي . » )122 : 2766 ،

ن ت مص من التعاريف اع ه ان القدرة العقميت ىي -:

.2
.4

اادا العقمي لمفرد في الوق
ىذا اادا نتيجت التدري

الصاضر .

او دون تدري

اما التعريف ااج ار ي لمقدرة العقميت فيو -:

« الدرجاات الكمياات التااي يصيااا عمييااا الطالا

.

عاان اجابتااو عمااى فقا ار ا تبااار اوتاس لمقاادرة العقمياات لطمباات

الجامعت المقنن لمبي ت العراقيت » .
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الفصل الثاني

االطار النظري والدراسات السابقة
اوا  :ااطار النظري :

 اا مو المعرفي ( المجازفت – الصذر )( (Ricktaking – Cautiousness
المعرفيت والقد ار .

 اا الي

 نظريو كوجان ووالش (  )Kogan & Wallachفي ( اامجازفت – الصذر )
العامميت في مجاا النساط العقمي .

 النظريا

رانيا  :الد ار ا

ال ابقت :

اا مو المعرفي (المجازفت – الصذر)( )Risk Taking- Cautiousness

يرتبط ىذا اا مو المعرفي بمدى الفرود القا مت بين اافراد في مدى اقباليم عمى المجازفت او المػامرة ،

فاافراد المجازفون يميمون الى اقتناص الفرص لتصقياد ىادف مان ااىاداف فاي مقاباا اول اا الاذين يميماون

الى الصيوا عمى ضمانا

مؤكدة قبا الد وا في ايت مجازفت او مػاامرة  ،ىاؤا يطماد عماييم الصاذرين

( ابو ع م وسريف . )224 :2761 .
بالمجاا
المجاا

ويتضا من ذلا ان اافراد الذين يقعون في اصد طرفي ىذا البعد يمتازون بروح المػاامرة والاد وا
 ،والمواضيع ذا

ذا

الفؤا د الكبيرة صتى وان كان

توقعا

النجاح فيياا ضاعيفت  ،وا ياد مون فاي

المردود الي ير صتى وان كان اصتماا النجااح فيياا مؤكادا  ،ويطماد عماى ىاؤا مياطما (

المجاازفون ) اماا فاي الطارف الرااني مان ىاذا البعاد فيوجاد اول اا الاذين يطماد عماييم مياطما ( الصااذرين )
وىم الذين ا يقبمون الد وا في أي موضوع او مجاا ميما كان
وا يعتمدون المجازفا

او التوقعا

فا دتو  ،اا بعد ضمانيم النجاح المؤكد

 ،وقد اىتم عديد من العمما بد ار ات ىاذا اا امو  ،ويمكان ان نرجاع

بداياات ااىتمااام بيااذا اا اامو الااى عااام ( )2735اذ قاادم اتكن ااون ( )Atkinsonانموذجاات المساايور فااي
المجازفات وع قتيااا بالصاجااا
وطموصاتيم

وكااذلا فااان ااف اراد يتمياازون بماادى اقباااليم عمااى الم اااطرة لتصقيااد اىاادافيم
( . )McClelland and Teaque , 1975:267

ويمتازون كذلا بالنساط المرتفع والرغبت في تصدي المجيوا ويوا الى اىادافيم  ،وىام ااكرار قادرة عماى

مواجيت المواقف الجديادة وغيار المللوفات  ،بعكاس اافاراد الصاذرين مان ذوي النسااط المان فض والاذين اكرار
انتباىااا لممواقااف وا يت اارعون فااي ات اااذ القا ار ار صيالااو كمااا انياام اقااا مااي لممجازفاات فااي مواجياات المواقااف

الجديدة وغير المالوفت  ،فيم ا يبدون أي رغبت في تصادي المجياوا وتجربتاو  ،باا يفضامون المواقاف التاي
تمتاز بالواقعيت  ،والتقميديت  ،والمالوفت ( العتوم . )445 :4002 ،
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اما الد ار ا

عديدة منيا :

والبصوث التي عبر عن اىم ما يمتاز بو ااس اص المجازفون عن الصذرين من يا ص

ويف كوجان و والش ان المجازفين اكرر قدرة عمى ات اذ الق ار ار من اافراد الصذرين  ،وانيام –



أي المجازفين – يمتازون باانيم اكرار قادرة مان ااسا اص الصاذرين باا اتق ليت والمرونات وانيام اقاا قمقاا (
. )Kogan & Wallach , 1964 : 135

عمااى صااين وياافيم ( ابااو عا م  ، )2761 ،بااانيم يمتااازون بالقاادرة عمااى اقتناااص الفاارص لتصقيااد



اىدافيم ولذا فيم يتفوقون عمى الصذرين بادا ااعماا التي تت م بالم اطرة والمجازفت

( ابو ع م . )224 :2761 ،



وقااد قاااا ( س اريف  ، )2764 ،ان اكراار ق ا ار ار المجااازفين تعتمااد الت مااين بينمااا تعتمااد ق ا ار ار



اما ( جيمفورد  ، )2760 ،فقد عد ااس اص المجازفين اكرر رقت بانف يم واكرر دافعيات نصاو ادا

الصذرين الداا
الميما


لمصيوا عمى ضمانا

اكيدة قبا اقداميم عمى أي قرار ( سريف . )226: 2764 ،

( . )Guilford , 1980:71

وقاا ( كاس  ، )2772 ،ان المجازفين ىم اكرر توافقا من الصذرين ( .)Kaas , 1994: 32



في صين ميزىم ( تيتا  ، )2774 ،انيم اكرر قدرة عمى القياادة الجيادة والرؤيات البعيادة ل ماور (



وانيم ص

( توماس  ، )2755،يتفوقون عمى الصذرين بالتمقا يت والسجاعت وااقدام



واكد ( ك را وا رون  ، )2751 ،ان المجازفين يتيفون باادراا العاالي لماذا

. )Teitel , 1992 : 25

( . )Thomas ,1977: 201

اافراد الصذرين باادراا الواطئ لمذا

 ،بينماا يتياف

( . )Clark & et . al ,1973 :150

االساليب المعرفية والقدرات -:
ت تم ااف اا ااالي

المعرفي اات ع اان ال ااذكا اذ ان اا ااالي

المعرفي اات تي ااتم با اامو وبس ااكا النس اااط

المعرفااي الااذي يااؤدي الااى ااموا ماان دون ااىتمااام بمصت اواه  ،عمااى صااين ييااتم الااذكا بم ااتوى اادا او

الميارة اذ ان الذكا العالي يرتبط بم توى ادا عاا والذكا المن فض يرتبط بم اتوى ادا مان فض  ،اماا
القد ار فتسير الى درجت انتفاع الفرد من التدري

ال صد كعاما تنبؤي بادا الفرد ودقت نساطو المعرفاي ،

 .2تسير القد ار العقميت الى مصتاوى المعموماا

ومعالجتياا ،

ويميز مي ا (  ، ) Messick , 1984بين اا الي

عمى صين تسير اا الي

المعرفيت والقد ار العقميت بالجوان

ومكوناا

العممياا

ارناا تنااوا المعموماا

المعرفيت الى طريقت التويا الى المعرفت .

ااتيت :
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 .4وت ارتبط القااد ار العقمياات بمجاااا
اا ا ااالي

مصااددة كالقااد ار العددياات والرياضاايت والمفظياات  ،عمااى صااين تاانعكس

المعرفي ا اات ا ب ا ااا ت ا ااؤرر عم ا ااى جمي ا ااع اس ا ااكاا الق ا ااد ار فض ا ا ع ا اان ال ا ااموكيا

وااجتماعيت في د ار ت الس ييت .

اانفعالي ا اات

اار الاذكا ) عماى صاين
 .1تقاس القد ار من ا ا اقياى م اتوى لا دا ي اتطيع الفارد تصقيقاو ( ا تب ا
يتم قياس اا الي

المعرفيت عن طريد سكا اادا .

 .2تمتاز القد ار بانيا اصاديت القط
المعرفيت رنا يت القط

( من نيايت يػرى الى نيايت عظمى ) بينما تعد غالبيت اا االي

( طرفين متناقضين ) ( العتوم . )467 :4003 ،

نظريت كوجان ووالش (  )Kogan& Wallachفي المجازفت والصذر.

ىي نظريت ف ر اا مو المعرفي المجازفت _ الصذر وع قتو بالقد ار العقميت عامت والقدرة عمى

ات اذ القرار ايت  ،وقد ا تند
صدود تصممو اصتماا

الربا وال

ىذه النظريات فاي الدرجات ااولاى تنااوا ىاذا اا امو عماى قادرة الفارد او
ارة  .وينظر الى الم اطرة ( المجازفت ) عمى انيا اصتماا وقاوع صادث
ارة ج ار الصدث .

غير مرغو فيو وانيا اصتماا وقوع الصدث وسدة امكانيت ال

م ااع ى ااذا فان ااو م اان غي اار الواض ااا معرف اات كيفي اات الا اربط ب ااين ااصتمالي اات وس اادة المجازف اات بس ااكا موض ااوعي
المنيجياات ليااذا تعنااي ماان الناصياات العممياات وصتااى بالن اابت لمتقياايم الماانظم لممجازفاات فانيااا تصتااوي

واليااعوبا

عمى الذاتيت والػموض  .ان مفيوم المجازفت ي زم امكانيت المك
يرغ

بتصدي المجيوا يدفعو لاذلا الصياوا عماى فارص كبيارة  ،واساار كوجاان كاذلا الاى ان ااسا اص

المجا ااازفين اكرا اار مػا ااامرة فا ااي د ا ااوا المجا اااا

ذا

ااس اص الصذرين يميمون الى الصيوا عمى ضمانا
المعض

والربا او ال

اارة والسا ص المجاازف

الما ااردود العا ااالي لتصقيا ااد اىا اادافيم  ،عما ااى صا ااين ان
في تصقيد اىدافيم .

امااا كيفياات قياااس اا اامو المعرفااي المجازفاات _ الصااذر كمااا ياارى كوجااان ووالااش تتمرااا فااي ا تيااار
التي تقدم الاى اافاراد وتتياف بالمجازفات او الصاذر  ،فاان ا تياار أي معضامت ينبػاي ان تتاارر

باصتماليت المػامرة لمويواالىاليدفاوالفسا في تصقيقو( . )Kogan &Wallach , 1964:20-22

كااذلا اكااد

نظرياات كوجااان ووالااش عمااى ان ىناااا ع قاات بااين ا اامو المجازفاات الصااذر والقااد ار العقمياات

كالتفكير  ،والتذكر  ،وقوة اا تدعا اضافت الى ان ىناا ع قت بين اا مو المعرفي المجازفت – الصذر
وبعض متػي ار الس ييت اا رى كالقمد والدافعيت  ،اا تق ليت  ،والمرونت

( . )Kogan&Wallach,1964:201

واعتمد الباصث نظريت كوجاان ووالاش فاي تف اير ا امو المجازفات – الصاذر  ،اذ تعاد ىاذه النظريات

من النظريا

الميمات التاي ربطا

ا امو ( المجازفات – الصاذر )  ،وع قتاو بالقاد ار العقميات عامات والقادرة
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عماى ات اااذ القارار اياات  ،وقاد ا ااتند
الفرد في صدود تصممو لصتماا

الربا وال

ىاذه النظرياات فاي الدرجاات اا ااس فااي تنااوا ىااذا اا امو لتقااويم
ارة تجاه مواقف الصياة .

النظريات العاممية في ميدان النشاط العقمي -:
ىناااا نظريااا

متعااددة صاول ا

الباصث بعرض اربعت نماذج او نظريا

تف ااير النساااط العقمااي ل ن ااان وتصديااد ماىيتااو وصقيقتااو  ،و اايقوم
ا ا يت تعتمد التصميا العاممي وىي -:

اوال  -:انموذج العاممين لسبيرمان ( . )The Two Factor Model

وضاع ا ااس ىاذه النظريات عاالم الانفس ابيرمان (  )Spearman .1904الاذي يارى ان جمياع مظااىر
النسااط العقماي تساترا فاي وظيفات ا ا ايت واصاادة او ( مجموعات وظاا ف ) بينماا ت تماف العنايار ال اياات
بكا مظير من مظاىر النساط عنيا في مظاىر النساط العقمي اا رى( ال ضري .)76-74 :2764 ،

ومعناى ذلاا ان النسااط العقماي يتكاون مان عاااممين ا ا ايين  ،عاماا عاام او القادرة العامات ويرماز لااو ()G

ويدا عماى القادر المساترا باين جمياع ناواصي ذلاا النسااط  ،والرااني عاماا ااص ويرماز لاو باالصرف ()S

وىو ا يتجاوز صدود الظاىرة التي يقي يا اا تبار ( ال يد . )241 :4000 ،
ومن يفا

العاما العام ( )Gانو قدرة عامت رابتو بالن بت لمفرد الواصاد ولجمياع القاد ار المرتبطات

بااو  ،وت تمااف درجتااو ماان فاارد الااى ا اار  ،وي اات دم ىااذا العامااا فااي جميااع انسااطت الصياااة  .وكممااا كان ا
درجتو اكبر كان النجاح في الصياة من

لو اكرر ( يا ين . )65 :2762 ،

وافترض بيرمان ان كاا اافاراد يمتمكاون ىاذا العاماا  ،والاذي يوجاد بن ا

ويوجد بقدر كبير لدى األذكيا ( عبد ال الد )304: 2770 ،

متفاوتاو لادى م تماف اافاراد ،

ثانيا  -:انموذج العوامل المتعددة . ) Mullti – Factor Model ( :

أ – ثورندايك : ) Thorndike (1926

افتاارض رورناادايا ان لمااذكا ا ا ااا عياابيا يتمرااا بسااكا ارتباطااا
توجد وي

بااين المرياار واا ااتجابت صيااث

عيبيت ايت تكمن و ار ال موا ( عبد الرصمن . )210 :2761 ،

وىذا يعني ان ىناا عددا كبي ار جدا من العواما المنفيمت التي تكون الاذكا وكاا عاماا منياا ىاو عنيار

دقياد يادا عماى قادرة مان القاد ار  .وان ايات عمميات تسااتما عاددا مان ىاذه العنايار الدقيقات التاي تعماا مااع
بعضاايما  .فرورناادايا ا يعتاارف بالااذكا العااام لكنااو ياارى عمميااا

وا رون . )47-46 : 2744 ،

نوعياات منفياامت عاان بعضاايا ( ياار ا

وعمي ااو يعتق ااد رورن اادايا ان الف اارود الفردي اات ف ااي ال ااذكا ب ااين اافا اراد تع ااود ال ااى ف اارود ف ااي مق اادار

اارتباطا

العيبيت العقميت فالفرد عندما ي طى في تفكيره فان ذلا يعبر عن ارتباط اطى  ،اما غيا

اارتباطا

فيعني الجيا ( ال ضري  . )77 :2761 ،لذلا يقترح رورنادايا ا اتبعاد مفياوم الاذكا العاام

وابدالو بيور نوعيت مينفت تينيفا ر ريا وىي :
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.2

الذكا الميكانيكي .

.1

الذكا ااجتماعي .

.4

الذكا المجرد .

– رير تون -: )Thurstone( :1938

وىو من ابرز دعاة نظريت العواما المتعددة .وقد ا تعما الطريقات المركزيات فاي التصمياا العااممي ،

وياارى رير ااتون ان النساااط العقمااي عبااارة عاان مرك ا

معيناات

عااام يتااالف ماان بعااض القااد ار العقمياات بن ا

وتتمتااع با ااتق ليت  ،وىناااا عامااا يارتبط بااين القااد ار العقمياات ( يااالا  . )415 :2757 ،ويسااير مفيااوم

ا تق ليت القد ار وىو ا تق ا ن بي الى ان الفرد الذي يتفود في القادرة المػويات مار يتفاود بادرجا

اقاا

في القد ار العقميت اا رى ( اصمد . )275 :2762 ،

ويرى رير تون ان تفود الفرد في اصدى ىذه القد ار ا يعني بالضرورة تفوقو في القد ار اا ارى

 ،فقد تكون لمفرد قدرة عاليت عمى ادراا الع قا
(( Nunnally , 1978 :112

المكانيت ولكنو في الوق

نف و ضعيف في القدرة المفظيت

وأ تنتج رير تون ان ا تبا ار الذكا ا تقيس قدرة عامات واصادة باا ابع قاد ار عقميات اوليات وىاي

المػوياات (  )Verbalوالعددياات ( )Numbericalواا ااتداليت ( )Reasoningوالمكانياات ()Spatial
والمفظيت ( )Word fluencyواادراكيت ( )Perceptualوالتذكريت (. )Memore
وترتبط ىذه القد ار فيما بينيا بع قا

أي ان الااذكا العااام مرك ا

(يالا . )414: 2757 ،

موجبت اطمد عميو عاما عام من الدرجت الرانيت .

يتااالف ماان قااد ار اولياات وضااع ليااا ا تبااا ار با اام ( القااد ار العقمياات ااولياات )

ثالثا  :النماذج الهرمية ( )Hierachical Models

أ – بيرت : )Burt (1940

انطمااد بياار ماان العامااا العااام ل اابيرمان فااي تنظاايم القااد ار العقمياات واعتمااد تق اايم النساااط العقمااي

عمااى م ااتويا

تبعااا لم ااتوى النااوع  .اذ ياادا ىااذا التق اايم عمااى ان القاادرة العقمياات العاماات تسااما م ااتويا

م تمف اات  ،او ان العق ااا ا يعم ااا عم ااى م ااتوى واص ااد م اان التعقي ااد او التركيا ا

ال ارجيت ( ابو الصط

. )250 :2751 ،

وقد ق م النساط العقمي عمى اربعت م تويا

وان ىذه الم تويا

متدرجت من اليع

.2

م توى الع قا

.4

الم توى اارتباطي .

.1

.

ال ااموكي بص ا ا

متدرجت  ،كا م اتوى يتضامن قاد ار عقميات معينات ،

الى الب يط وبص

قربيا من العاما العام وتسما -:

الم توى اادراكي .
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.2

م توى ااص اس الصركي .

ب – كاتل : )Cattal (1963

يعتقااد كاتااا ( )2741ان الااذكا العااام يتكااون ماان عاااممين ىمااا الااذكا الماارن او ال ااياا ()Fluid

الذي يتمرا في الكفاياا

والقاد ار العقميات غيار المفظيات مراا القادرة عماى تيانيف ااسايا وادراا الع قاا

الزمنيت والمكانيت وقد ار اا تداا  .ويرى ان ىذه القد ار قد تكون متصررة من راارير العواماا الرقافيات وا
ترتبط بالتعميم المدر ي  .اما الاذكا المصادد او المتبماور ( )Crystallizedفياو يساير الاى جممات القاد ار

التااي تت ااارر بالعوام ااا الرقافياات وعممي اات ال ااتعمم المدر ااي مر ااا ق ااد ار التعميااا  ،والمي ااا ار المفظيا ات والعددي اات
وبعض اادا ا

والميا ار الصركيت ( الزغوا . )417 : 4002 ،

رابعا  :النماذج ذات االبعاد الثالثية لتصنيف القدرات :

لقد واجو عمما القياس العقمي بعد ا تعماا اا الي

ااصيا يت المتمرمت بالتصميا العاممي مسكمت

تنظيم العواما او القد ار العقميت في ن د متكاماا  ،فقاد وياا عادد القاد ار التاي كساف عنياا فاي التاراث

النف ي الى ( )30قدرة صتى بدايت ال م ينا
في كا مان بريطانياا والواياا

من القرن العسرين  ،ولم تكن النمااذج النظريات التاي طرصا

المتصادة اامريكيات متكاممات  ،فقاد لاوصظ ان معظام البصاوث العامميات لام تؤياد

فرض العاما العام  ،وانما كان ااتجاه تصديد كا عاما او قادرة بعادد مان اا تباا ار فاي م اتوى العواماا
الطا فيت اليػرى ،وبنا عميو طرص

نماذج ر ريت التينيف مراا انماوذج ايزناا ( (Eysenkوجمفاورد (

.)Guiliford

ثانيا  :دراسات سابقة :

أ – دراسات عربية .

 -4دراسة عبد الصاحب  ،4111بغداد
( المجازفت في ات اذ القرار وع قتيا ببعض المتػي ار لطمبت جامعت بػداد )

ااىداف :
-2

ىاادف

الد ار اات الااى تعريااف م ااتوى المجازفاات فااي ات اااذ القارار لطمباات جامعاات بػااداد تبعااا لمتػي ا ار

الجاانس ( ذكااور – اناااث ) والمرصماات الد ار اايت ( اوا – اربااع ) والت يااص الد ار ااي ( عممااي  -ان اااني )
وموقع ال كن ( ريف – مدينت ) .

-4

الكسف عن الع قت بين المجازفت فاي ات ااذ القارار ومتػيا ار البصاث( العمار – الجانس – المرصمات

الد ار يت – الت يص – موقع ال كن ) لدى جامعت بػداد .
العينة  :بمػ

عينت البصث اا ا يت ( )2055طالبا وطالبت من الكميا

مت اااويت مااع عااددىم فااي المجتمااع ااياامي البالػاات  %3بمػ ا

لممراصا الد ار يت جميعيا من الكميا

العمميت واان انيت .

العمميت واان انيت موزعين بن

عيناات بنااا المقياااس ( )214طالبااا وطالباات
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االداة  :تاام بنااا مقياااس ياات

م مااع مفيااوم المجازفاات وم اام لعيناات البصااث فااي الع اراد  ،وبمااع عاادد فق ا ار

(مواقف) المقياس (  )22فقرة وا تعما التدرج ال دا ي ل جابت عن مواقف المقياس .
الوسااا ل االحصااا ية  :وا ااتعمم
سيفيو البعدي لممقارنا

فااي معالجاات البيانااا

اصيااا يا اا تبااار التااا ي وتصميااا التباااين وا تبااار
الد ار ت لمنتا ج ااتيت :

المتعددة واانصدار المتعدد  ،وتويم

النتا ج  :ان ات اذ القرار لطمبات جامعات بػاداد تبعاا لمتػيا ار الجانس والمرصمات والت ياص الد ار اي وموقاع
ال ااكن  .اتضاا ان م ااتواه من فضاا عنااد مقارنتااو بالمتو ااط النظااري با اات دام اا تبااار التااا ي وظياار ان
ىناا فرود ذا

دالت معنويت في متػير الجانس( ذكاور – انااث) ولميامصت الاذكور ومتػيار الت ياص (

عممي – ان اني ) ولميمصت الت يص العممي  .اما بقيت المتػي ار فمم تكن ذا
تظير التفاع

الرنا يت فيماا باين المتػيا ار أي فارود ذا

موقااع ال ااكن ) او الت يااص مااع موقااع ال ااكن واجري ا

مقارنا

دالت معنويات  .كماا لام

دالات معنويات عادا تفااعمين ىماا ( الجانس ماع

( )24مقارناات جمييااا غي ار دالاات با ااترنا ر ا ث

ىي ( ذكور ريف مع اناث مدينت )و( ذكور مدينت مع انااث مدينات ) و( عمماي مدينات ماع ان ااني

مدينت ) لميمصت الذكور في المقارنتين ااولى والرانيت ولميمصت الت يص العممي فاي المقارنات الرالرات (
عبد الياص

. ) 4-1: 2773 ،

 – 9دراسة سميمان  ، 4111مصر
( موا الم اطرة وع قتو ببعض المتػي ار الس ييت لدى ط

الجامعت )

االهداف  :تيدف ىذه الد ار ت الى الكسف عن الع قت بين متػي ار الد ار ت  :الذكا  ،وتصما الػموض ،
والرق اات ب ااالنفس  ،وواقعي اات اانج اااز  ،والم ااتوى ااجتم اااعي والرق ااافي ل
ال ارجياات ماان جانا

الم اااطرة و ااموكيا ماان جانا

اارة  ،ووجي اات الض اابط الدا مي اات –

ا اار فضا عاان الفاارود الجن اايت فااي ااموا الم اااطرة

لدى عينت البصث .

العينة  :بمػ

عينت البصث (  )103طالبا وطالبت من الفرقت الرالرت بكميات التربيات باالفيوم ماع تربيا

متػيار

العمر .

االداة  :ىي المقياس المفظي ل اموا الم ااطرة ( اعاداد الباصاث )  ،والمقيااس المياور ل اموا الم ااطرة (

اع ااداد الباص ااث )  ،وا تب ااار ال ااذكا المي ااور ( ي ااالا  )2756 ،ومقي اااس تصم ااا الػم ااوض المع اادا ع اان
تورتااون  ،ومقياااس الرقاات بااالنفس  ،وا تبااار دافعياات اانجاااز  ،وا ااتمارة الم ااتوى ااجتماااعي وااقتيااادي
والرقافي ل رة  ،ومقياس لمضبط ال ارجي – الدا مي .
الو ا ا ااصيا يت  :ا تعمم الصقيبت ااصيا يت ( )Spssوالقاوانين التاي ا اتعمم ( تصمياا التبااين ) و
( . )T.Test
النتا ج  :فقد وجد ع قت ارتبااط موجبات دالات باين متػيا ار الاذكا  ،وتصماا الػماوض  ،والرقات باالنفس ،
ودافعياات اانجاااز  ،والم ااتوى ااجتماااعي  ،وااقتيااادي  ،والرقااافي ل ارة ماان جانا  ،و ااموا الم اااطرة
ماان جان ا ا اار  ،ولكاان وجااد ع قاات دالاات ااالبت بااين وجياات الضاابط ال ارجياات و ااموا الم اااطرة  .امااا
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الفرود بين الذكور وااناث في موا الم اطرة فقد كانا لميامصت الاذكور  ،كماا اتضاا ان ىنااا تفااع
اصيا يا داا بين م توى ااجتمااعي وااقتياادي والرقاافي ل ارة ودافعيات اانجااز عماى اموا الم ااطرة
لدى العينت الكميت لمد ار ت ( ميمان . )20-4 : 2774 ،
 – 1دراسة خزعل  ، 9119بغداد
( ع قت بعض اا الي المعرفيت المجازفت – الصذر واليقا – الربا بقد ار التفكير التباعدي ) .
االهااداف  :ىاادف الد ار اات الااى ايجاااد ع قاات ا اامو اليااقا – الربااا والمجازفاات – الصااذر بقااد ار التفكياار

جامعت بػداد عمى وفد الجنس ذكور – اناث والت يص عممي – ان اني.
لدى ط
العينة :بمػ عينت البصث ( )200طالبا وطالبت موزعين عمى كميا جامعت بػداد.
االداة :ا ااتعمم ادوا لقياااس اا اامو المعرفااي المجازفاات  -الصااذر وىااو ماان اعااداد الباصااث ويتااالف ماان
( )42فقرة عمى تدرج او جود ( )Osgoodواعداد مقياس اليقا  -الربا والمتكون مان ( )42فقارة اماا
التفكير التباعدي فقد اعتمد مقياس جمفورد لقياس قد ار التفكير التباعدي لدى طمبت الجامعت.
الوسااا ل االحصااا ية :ا ااتعما اا تبااار التااا ي لعينتااين م ااتقمتين ولعيناات واصاادة ومعامااا ارتباااط بير ااون
ومعادلت يبرمان – براون وتصميا التباين ألربعت متػي ار ومعادلت ال طا المعياري لقياس .
النتا ج  :تم التويا الى ان لمطمبت الجامعيين اكرر مي نصو المجازفت وذلا عندما يكمفاون بمياام تتطما

منيم ا تعماا مرا ىذا اا مو وان عينت الذكور ا ي تمفون عن عينت ااناث في اقداميم عمى المجازفات
 .كذلا ا توجد فرود ذا دالت اصيا يت بين طمبت ااق ام العمميت عن الطمبت في ااق ام اان اانيت فاي
ا اامو المجازفاات – الصااذر  .امااا بالن اابت لع قاات المجازفاات – الصااذر بااالتفكير التباعاادي لاادى طمباات الجامعاات
فقد تويم الباصرت الى ان ااس اص المجازفين ىم يتيفون بقد ار التفكيار التباعادي ( زعاا 4004 ،
. ) 224-2 :
 – 1دراسة عبد المجيد  ، 9118بغداد .
( اا مو المعرفي ( المجازفت – الصذر ) وع قتو بالذاكرة الص يت لدى طمبت الجامعت ) .
االهااااااااااااداف  :ى ا ا ا ا اادف ى ا ا ا ا ااذه الد ار ا ا ا ا اات ال ا ا ا ا ااى الكس ا ا ا ا ااف ع ا ا ا ا اان الع ق ا ا ا ا اات ب ا ا ا ا ااين اا ا ا ا ا اامو المعرف ا ا ا ا ااي

( المجازفت – الصذر ) وبين الذكرة الص يت .
العينة  :بمػ عينت البصث (  ) 100طالبا وطالبت من المرصمت الرالرت بالجامعت الم تنيريت .
االداة  :ىي مقياس اا مو المعرفي ( المجازفات – الصاذر ) ( اعاداد الباصرات )  ،وا تباار الاذاكرة الص ايت
لا بنجامين اىي ( . ) 2002،Benjamn .Lahey
الو ااا ا ااصي ااا يت  :معام ااا ارتب اااط بير ااون  ،معادل اات اايبرمان – با اراون  ،معام ااا – الف ااا كرونب اااخ ،
اا تبار التا ي لعينت واصدة  ،اا تبار التا ي لعينتين م تقمتين  ،معادلت اانصدار ال طي .
النتاا ج:اظير النتااا ج ان ىناااا ع قاات موجباات دالاات اصياا يا بااين اا اامو المعرفااي( المجازفاات – الصااذر)
وبين الذاكرة الص يت ( ال معيت – البيريت ) ( عبد المجيد . ) 222 -22 :4006 ،
ب – دراسات اجنبية
 -2د ار ت كوجان ووالش (  )Kogan & Walsh , 1964الوايا المتصدة اامريكيت .
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( ع قت اا مو المعرفي المجازفت – الصذر بقد ار التفكير التباعدي لدى طمبت الجامعت)
االهداف  :ىدف الد ار ت ل جابت عن الت ااؤا  :ىاا توجاد ع قات باين ا امو المجازفات – الصاذر وقاد ار
التفكير التباعدي ؟ واجا تصقيد ىذا اليدف :
او تصديدا ويطم من طمبت وطالبا الجامعت
طبد ا تبار المجازفت – الصذر وىو عمى سكا معض
ان يجيبوا عنو وكذلا طبد ا تبار التفكير التباعدي ( )SATعمى العينت نف يا .
العينة  :بمع صجميا ( )421طالبا وطالبت جامعيت .
الو ا ا ااصيا يت  :صمم البيانا اصيا يا با تعماا تصميا التباين .
النتااا ج  :تويااا الااى وجااود ع قاات دالاات موجباات بااين ا اامو المجازفاات – الصااذر وقااد ار التفكياار التباعاادي
لميمصت المجازفين ( . ) Kogan & Walsh , 1964: 201-205
 -9دراسة بيمي (  )Billy,1994الواليات المتحدة االمريكية .

( ع قت اا مو المعرفي المجازفت – الصذر وقد ار التفكير )
االهداف  :ىدف الد ار ت الى ااجابت عن الت اؤا ااتي :
ىا توجد ع قت بين ا مو المجازفت – الصذر وقد ار التفكير .
العينااة  :العيناات الم اات دمت ىاام ماان الطمباات الجااامعيين فااي الوايااا

المتصاادة اامريكياات وبمااع صجاام العيناات

( )200طال وطالبت جامعيت .
االداة  :ولتصقيااد ىااذا الياادف طبااد ا تبااار المجازفاات – الصااذر والااذي يتضاامن اف ا م المجازفاات والم اااطرة
وا تبار التفكير .
النتااا ج  :بعااد معالجاات البيانااا اصيااا يا با ااتعماا تصميااا التباااين تاام التويااا الااى ان ىناااا ع قاات دالاات
موجب اات ب ااين ا اامو المجازف اات – الص ااذر وب ااين الق ااد ار العقمي اات ك ااالتفكير لمي اامصت المج ااازفين ل اادى طمب اات
الجامعت ( . )Billy , 1994:37-60
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الفصل الثالث

إجراءات البحث

اوال -:مجتمع البحث :

يتصاادد مجتم ااع البص ااث الص ااالي بطمب اات الجامع اات الم تنيااريت ( المرصم اات الرالر اات ) متمرم اات بالكمي ااا

العممياات واإلن ااانيت ذكااو ار وانارااا ولمعااام الد ار ااي (  ، ) 4020- 4007وقااد بمااع عاادد الطمباات فااي المرصماات

الرالر اات ( ) 2646طالب ااا وطالب اات٭  ،م ااوزعين عم ااى (  )24كمي اات ف ااي اا تياي ااا
والج اادوا ( )2يوض ااا ا ااما الكمي ااا

اليباصيت فقط .

وتوزي ااع الطمب اات عميي ااا ص ا ا

العممي اات واان ااانيت ،

الن ااوع ( ذك ااور – ان اااث ) لمد ار ااا

جدوا ()2
اعداد الطمبت اا موجودين في المرصمت الرالرت  /الجامعت الم تنيريت
الد ار ت اليباصيت لمعام الد ار ي ()4020 – 4007

ا م الكميت

ذكور

اناث

المجموع

اادارة وااقتياد

274

406

500

التربيت الرياضيت

44

6

52

44

204

246

42

26

224

اادا

356

124

742

القانون

235

213

474

التربيت اا ا يت

142

326

624

الييدليت

42

32

56

23

12

24

التربيت

305

242

746

اليند ت

242

256

104

الط
عموم ال يا يت

ط

ا نان

٭تم الصيوا عمى ىذه البيانا

ثانيا  -:عينة البحث -:

من سعبو ااصيا في الجامعت الم تنيريت

اتبااع الباصااث اا اامو المرصم اي العس اوا ي فااي ا تيااار عيناات البصااث األ ا اايت وكااان صجاام العيناات ()400
طالبا وطالبت  ،وبن بت ( )%2من المجتمع األيمي  ،وكما موضا في ال طوا

ااتيت :
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.2

ا تير عسوا يا كميتان في اا تياص العممي وكميتان في اا تياص اان ااني  ،وباذلا ييابا

.4

ا تير ق م واصد عسوا يا من كا كميت ا تير في (. )2

.1

ا تير سعبت واصدة عسوا يا من اليف الرالث من كا ق م ا تير في (.)4

.2

المسمولت بالعينت ( )2كميا

عدد الكميا

.

ا تياار ( )43طالب ااا و ( )43طالب اات عس اوا يا م اان ك ااا سااعبت ا تب اار ف ااي ( )1وبااذلا يك ااون تمري ااا
متػيري النوع واا تياص مت اويا  .،والجدوا ( )4يوضا ذلا .
الجدوا ()4

توزيع افراد عينت البصث اا ا يت عمى الكميا
اا تياص

ا م الكميت

عممي
ان اني

واا تياص والنوع
المجموع

العينت
ذكور

اناث

اليند ت

43

43

العموم

43

43

التربيت

43

43

القانون

43

43

200

200

المجموع

200
200
400

رالرا  :اداتا البصث :
لػاارض تصقيااد اىااداف البصااث وقياااس متػيااري البصااث  ،األ اامو المعرفااي ( المجازفاات – الصااذر ) والقاادرة
العقمياات  ،يتطم ا

اداتااين اصاادىما لقياااس اا اامو المعرفااي ( المجازفاات – الصااذر ) ورانييمااا لقياااس القاادرة

العقميت  ،وفيما ياتي ويف لألداتين :

االداة االولى  :مقياس اا مو المعرفي ( المجازفت – الصذر ) .
لػاارض قياااس اا اامو المعرفااي ( المجازفاات – الصااذر )  .تاام ااطا ع عمااى عاادد ماان الد ار ااا

وعاادد م ان المق اايس العممياات ذا
الذي قام

،

الع قاات  ،وجااد الباصااث ان مقياااس ( صزيماات كماااا عبااد المجيااد ) 4006

ببنا و في د ار تيا لمماج اتير  ،ىاو ان ا

مقيااس لياذا الػارض  ،لماا يتمتاع باو مان ياا ص

اايكومتريت جي اادة  ،فظاا ع اان ذل ااا ان ااو مطب ااد عم ااى عين اات م اان طمب اات الجامع اات العراقي اات وك ااذلا يع ااد م اان

المقاييس الصديرت .
اعتمااد

الباصراات فااي بنااا المقياااس عمااى ياايػت المواقااف ذا

اا تيااار ااجباااري المتكوناات ماان

بديمين  ،وبعد ا ت راج ال يا ص ال يكومتريت لفق ار المقياس  ،ايبا المقيااس بياورتو النيا يات مكاون
ماان ( )12فق ارة ممصااد ( ، )4راام قام ا

الباصراات با اات راج ربااا

المقياااس باار ث طاارد ىااي طريقاات اعااادة
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اا تبار  ،وطريقت معاما اات اد الدا مي ( الفاكرونبااخ)  ،وطريقات التجز ات النيافيت  .وبمػا

الربا

( )0.54( ، )0.53( ، )0.64عمى التوالي .

معادا

وكان ىناا بديمين لكا فقرة  ،فالبديا الذي يسير الى بعد المجازفت تعطى لو درجتاان ( )4والباديا

الذي يسير الى بعاد الصاذر تعطاى لاو درجات واصادة ( )2وباذلا تتاراوح الدرجات الكميات لمفقا ار ماابين (– 12

 )46درجت وبمتو ط نظري ( )32درجت  ،وكمما ارتفعا
نصو بعد المجازفت وكمما قم

الدرجت عن المتو ط اتجي

صدق االداة ( الصدق الظاهري ) . Face Validity


الدرجات عماى ىاذا المقيااس عان المتو اط اتجيا
نصو بعد الصذر .

راي ال ب ار في فق ار المقياس ( اليدد الظاىري )

يسير الم تيون في القياس النف ي الى ان أفضاا و ايمت لتقادير اليادد الظااىري لممقيااس او اا تباار
ىو عرض فقراتو عمى مجموعت من ال ب ار لفصييا منطقيا وتقدير مدى ي صيتيا

( الزوبعي )170 : 2762 ،

ولػ اارض التصق ااد م اان الي اادد الظ اااىري لممقي اااس  ،ق ااام الباص ااث بع اارض فق ارت ااو وتعميماتا او عم ااى

مجموعت من األ اتذة ال ب ار الم تيين في عمم الانفس الترباوي ممصاد ( ، )2لمصكام عماى مادى يا صيت
الفق ار في قياس اا مو المعرفي ( المجازفت – الصذر ) وقد اظير ا ار ال با ار المصكماين  ،ان جمياع

فق ار المقياس البالػت ( )12فقرة  ،يالصت لقياس اا مو العرفي (المجازفت – الصذر)  .ممصد (. )4

الثبات Reliability :


يعني الربا

ان يكون اا تبار او المقياس موروقا باو ويعتماد عمياو وان اا تباار ا تتػيار نتا جاو

لو اعيد تطبيقو مرة ا رى ( الظاىر  )220: 2777 ،وقد ا ات رج الباصاث رباا

التجز اات النياافيت عمااى العيناات الكمياات البالػاات ( )400طال ا

المقياس ( )0.46وعند تيصيصو بمعادلت بيرمان بمع الربا

المقيااس الصاالي بطريقات

وطالباات وقااد بمااع معامااا اارتباااط بااين جز ااي
( . )0.62وىو معاما ربا

جيد.

ااداة الرانيت  :ا تبار اوتس  Oitsلمقدرة العقميت المقنن عمى الب يت العراقيت .

لػارض قياااس القاادرة العقمياات لاادى طمبات الجامعاات  .ا اات دم الباصااث ا تبااار اوتاس لمقاادرة العقمياات الااذي قااام (
البدراني ) بتقنينو عمى الب يت العراقيت عام  . 4005يتكون اا تبار من ( )54فقرة متنوعات لقيااس م تماف

مظاااىر القاادرة العقمياات  ،وامااام كااا فق ارة عاادد ماان الباادا ا  ،وتعطااى درجاات واصاادة ل جاباات اليااصيصت  ،امااا
ااجابت ال اط ت او المتروكت  ،فتعطى يف ار  .رم تجمع درجاا

لمطال

ااجاباا

الياصيصت لتمراا الدرجات الكميات

.

صدق االختبار - :
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يسااير ال اايد ( )2757الااى ان اا تبااار يعااد يااادقا ظاىريااا اذا مااا قااام ال ب ا ار بتقاادير ي ا صيت

فق ارتااو كمااا تباادو منطقيااا لقياااس مااا اعااد

لقيا ااو عمااى الب ياات الجدياادة  ،وكان ا

مفيومت من المجيبين( ال يد . )274 : 2757 ،

تعميماتااو واضااصت وفق ارتااو

ولتصقيااد ذلااا تاام عاارض فقا ار ا تبااار اوتااس لمقاادرة العقمياات المقاانن عمااى ( )20با ار ماان الم تيااين فااي

العموم التربويات والنف ايت ( الممصاد  ، )1لمصكام عماى مادى يا صيت فقا ار اا تباار لقيااس ماوضاع اجاا

قيا او  ،ولتصميااا ا ار ال ب ا ار ا اات دم مربااع كاااي ( كااا ) 4لعيناات واصاادة  ،وعااد

كااا فق ارة يااالصت عناادما

تكااون قيماات مربااع كاااي المص ااوبت دالاات عنااد م ااتوى (  )0.03وىااي تااوازي ن اابت  %60ماان عاادد ال ب ا ار

وبناا آ عمااى ذلاا فقااد تاام صاذف ( )7فقا ار لاام تصياا عمااى الن ابت المطموباات  ،وبااذلا ايابا عاادد الفقا ار
بمجموعيا الكمي ( )41فقرة كما في ( الممصد . )2

الربا


-:

تم ا ت راج ربا

معاما الربا

ا تبار القدرة العقميت با مو اعادة اا تبار ( )Test – Retestوياتم ص اا

بيذه الطريقت من

اص ا

اارتباط بين درجا

مجموعات مان الطمبات عماى المقيااس مان

بعد تطبيقو مرتين وبفايا زمني بين التطبيد ااوا والراني ( عودة . )21: 4003 ،

وبااذلا طب ااد الباص ااث ا تب ااار الق اادرة العقمي اات عم ااى عيناات بمػا ا

( )30طالا ا

عسوا يت  ،واعيد تطبيد اا تبار عمى العينت بعد مرور ا ابوعين رام ص اب

ااوا والراني با تعماا معاما ارتباط بير ون وبمع معاما الربا

التطبيق النها ي -:


بعااد ان تاكااد الباصااث ماان ياادد وربااا

وطالب اات ت اام ا تي ااارىم بطريقا ات
الع قات باين درجاا

( . )0.52وىو معاما ربا

التطبياد

جيد .

اا تبااارين وي ا صيتيما لمتطبيااد النيااا ي  ،قااام الباصااث

بتطبيقيما اا ااويت عم ااى عين اات البص ااث اا ا اايت المكون اات م اان ( )400طالا ا
الم تنيريت تم ا تيارىم بيورة عسوا يت .

وكان الباصث يوضا لمطمبت اليادف مان البصاث وىاو البصاث العمماي  ،ويطما

وطالب اات م اان كمي ااا
تربيا

المعموماا

الجامع اات

الموجاودة

في الورقت وىي ت ص ( الجنس والت يص ) وبعد اانتيا من تطبيد اا تبارين  ،قام الباصث بتيصيا
اجابا

الطمبت عمى اا تبارين .

وكاان الماادى الصقيقاي ا تبااار اا امو المعرفااي ( المجازفات – الصااذر ) يتاراوح مااابين ( ) 42- 21درجاات
عمما ان المدى النظري ل

تبار يتراوح ما بين ( ) 46 – 12درجت .

اما المدى الصقيقاي ا تباار القادرة العقميات فتتاراوح ماا باين ( ) 32 – 42درجات  ،والمادى النظاري ل
ىو ما بين ( يفر –  )41درجت .

رابعا  -:الوسا ل االحصا ية :


ا تعما الباصث مجموعت من الو ا ا ااصيا يت لتصقيد اىداف البصث وىي :
919
العدد التاسع

السنة 0202

تباار

عالقة األسموب المعرفي ( المجازفة – الحذر ) بالقدرة العقمية لدى طمبة الجامعة..............م .د  .جمال سالم احمد

.2

اا تبااار التااا ي لعيناات واصاادة  :لمتعاارف عمااى م ااتوى اا اامو المعرفااي
وكااذلا لمتعاارف عمااى م ااتوى القاادرة العقمياات لكااا ماان العيناات الكمياات وعينااا

واان اني .
.4

.1
.2
.3

( المجازفاات – الصااذر)

الااذكور وااناااث العممااي

اا تبااار التااا ي لعينتااين م ااتقمتين (  : )T-testلمتعاارف عمااى الفاارود بااين متو ااط الاادرجا

اا تبارين ص

متػيار الناوع

عمااى

( ذكاور – انااث ) ومتػيار الت ياص ( عمماي –

ان اني ).

اا تبار التا ي لمعرفت دالت معام

اارتباط .

معاما ارتباط بيرمان – براون لتياصيا معاماا اارتبااط باين نيافي فقا ار اا تباار عناد ص اا
الربا

بطريقت التجز ت النيفيت .

معاما ارتباط بير ون  ،لص ا

الربا

بطريقت التجز ت النيفيت .

وا اتعما كاذلا ايجااد الع قات اارتباطيات باين متػياري -البصاث األ امو

الصذر ) والقدرة العقميت .

المعرفاي ( المجازفات –
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الفصل الرابع

عرض النتا ج وتفسيرها
يتضمن ىذا الفيا عارض النتاا ج وتف ايرىا وكاذلا التويايا

البصث ونتا جو .

والمقترصاا

 ،وفيماا يااتي عارض اىاداف

اوا  -:فيما يتعمد باليدف ااوا  :قياس اا مو المعرفي (المجازفت – الصذر ) لدى طمبت الجامعت .
 – 4عينة البحث الكمية :

لمدرجا

اظير نتاا ج البصاث ال ايات بالعينات الباالع عاددىا ( )400طالباا وطالبات باان المتو اط الص اابي
عمى مقياس اا امو المعرفاي ( المجازفات – الصاذر ) قاد بماع ( )25.41درجات باانصراف معيااري

قدره ( )2.22درجت  ،عمى صين كان الو ط الفرضاي ( )32درجات  ،وعناد ا اتعماا اا تباار التاا ي لعينات
واصدة  ،اتضا ان القيمت التا يات المص اوبت

درجا

العينت ومتو ط درجا

( )22.30درجات  ،وىاذا يساير الاى ان الفارد باين متو اط

المجتمع داا اصيا ي عناد م اتوى دالات (  )0.03وبدرجات صريات ()277

 ،وان الفاارد لمياامصت المتو ااط الفرضااي  ،وىااذا يعنااي ان اا اامو ال ااا د لاادى عيناات البصااث الكمياات ىااو

اا مو ببعده الصذر اكرر من اا مو المعرفي ببعده المجازفت  .والجدوا ( )1يوضا ذلا .
الجدول ()1

االختبار التا ي لمفرق بين متوسط درجات العينة والوسط الفرضي لمقياس االسموب المعرفي (المجازفة
– الحذر )

العينت

العدد

الكميت

400

الو ا ا ا ا ا ا ا ا ااط

م ا ا ا ا ااتوى

القيم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اات القيم ا ا ا ا ا ا ا ا ا اات

الص ا ا ا ااابي اانصا ا ا ا اراف الو ا ا ا ا ا ا ا ااط التا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اات التا يا ا ا ا ا ا ا ا ا اات درج ا ا ا ا ا اات الدالاا ا ا ا ا اات
لمعينت

25.41

المعياري

2.22

الفرضي
32

المص وبت

الجدوليت

الصريت

0.03

22.30

2.75

277

داا

ويمكن تف ير ىذه النتيجت في ضو ااطار النظري  ،فقد اسار ( )Carny , 1975ان ىنااا
ع قاات عك اايت بااين سااعور الفاارد بااال وف و ااموا المجازفاات  ،وان الصااذرين ىاام اكراار قمقااا ماان المجااازفين ،
وعميااو فااان غالبياات الطمباات ماان عيناات البصااث يميمااون الااى الصااذر  ،افتقااادىم ل ماان النف ااي ب ا

الصالياات التااي يعيساايا المجتمااع الع ارقااي ماان افتقااار ااماان واا ااتقرار  ،والتااي عك ا

نف يت الطمبت .

بظ ليااا القاتماات عمااى
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 -4قيااس اا امو المعرفاي ( المجازفات – الصاذر ) لادى طمباات الجامعات عماى وفاد متػيار الناوع ( ذكااور-

اناث) .

عينت الذكور البالع عددىم ( )200طالبا عمى مقيااس

اظير النتا ج ان الو ط الص ابي لدرجا

اا مو المعرفي ( المجازفت – الصذر )  ،كان ( )26.24درجات باانصراف معيااري ( )1.45درجات  ،وعناد
ا تعماا اا تبار التا ي لعينت واصدة اتضا ان القيمت التا يت المص وبت ( ) 5.047درجت  ،وىذا يظير ان

الفاارد داا اصيااا يا عنااد م ااتوى دالاات ( )0.03وبدرجاات صرياات ( ، )77والفاارد لمياامصت الو ااط الفرضااي
وىذا يعني ان اا مو ال ا د لدى عينت الذكور ىو ا مو الصذر اكرر من ا مو المجازفت .

ام ااا عين اات اان اااث الب ااالع ع ااددىن ( )200طالب اات فق ااد ك ااان الو ااط الص ااابي ل اادرجاتين عم ااى ذا

المقياااس ىااو ( )24.64درجاات وبااانصراف معياااري ( )2.42درجاات  ،وعنااد ا تبااار دالاات الفاارد بااين درجااا

الو ااط الص ااابي ل ن اااث والو ااط الفرض ااي لممقي اااس ( ، )32وبا ااتعماا اا تب ااار الت ااا ي لعين اات واص اادة ،
اتضااا بااان القيم ات التا ياات المص ااوبت ( ) 6.72درجاات  ،وىااذا يظياار ان الفاارد داا اصيااا يا عنااد م ااتوى

دالت ( )0.03وبدرجت صريات ( ، )77وان الفارد لميامصت الو اط الفرضاي وىاذا يعناي ان اا امو ال اا د
لدى عينت ااناث ىو اا مو الصذر ايضا والجدوا ( )2يوضا ذلا .
اا تبار التا ي لمفرد بين متو ط درجا

الجدوا ()2

عينت الذكور ومتو ط درجا

عينت ااناث والو ط الفرضي

لمقياس اا مو المعرفي ( المجازفت – الصذر ) .

العينت

العدد

الو ا ا ا ا ا ا ا ااط اانص ا ا ا اراف الو ا ا ا ا ا ا ااط القيما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اات القيما ا ا ا ا ا ا ا ا اات درج ا ا ا ا ا اات م ا ا ا ا ااتوى
الص ا ا ا ااابي المعياري

الفرضي

لمعينت

التا ي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اات التا ي ا ا ا ا ا ا ا ا اات الصريت
المص وبت

الجدوليت

الدال ا ا ا ا ا اات
0.03

الذكور

200

26.24

1.45

32

5.047

2.76

77

داا

ااناث

200

24.64

2.42

32

6.72

2.76

77

داا

وا تبار دالت الفرود بين الو ط الص ابي لدرجا

عينت الذكور والو ط الص ابي لدرجا

عينت اانااث ،

ا ااتعما اا تبااار التااا ي لعينتااين م ااتقمتين  ،واتضااا ان القيماات التا ياات المص ااوبت ( )3.224درجاات  ،وىااذا
يسااير ال ااى ان الف اارد داا اصي ااا يا عن ااد م ااتوى دال اات ( )0.03وبدرج اات صري اات ( ، )276لمي اامصت عين اات

الذكور  ،والجدوا ( )3يوضا ذلا .
911
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اا تبار التا ي لمفرد بين متو ط درجا

جدوا ()3

عينت الذكور ومتو ط درجا

اا مو المعرفي ( المجازفت – الصذر ) .

العينت

العدد

الذكور

200

26.24

ااناث

200

24.64

عينت ااناث عمى مقياس

الو ط

اانصراف

القيمت التا يت

القيمت

درجت

م توى

الص ابي

المعياري

المص وبت

التا يت

الصريت

الدالت

1.45
2.42

لمعينت

3.224

الجدوليت
2.75

276

0.03
داا

وتف اير ذلااا يعاازى الااى التنس ا ت ااجتماعياات  ،فااالمجتمع يسااجع الااذكور عمااى اا ااتق ليت وصرياات ال اراي ،
واياادار الق ا ار ار  ،اكراار ماان تسااجيعو ل ناااث  .ىااذا مااا اسااار اليااو جيمفااورد الااى ان الااذكور فااي المرصماات
الجامعيت اكرر قدرة عمى وض المػام ار ويمتمكون الرقت في ايدار الق ار ار  ،و ايت تما التي تتصدى

قدراتيم اكرر من ااناث في نفس المرصمت ( . )Guilford , 1980:725

 -1قياااس اا اامو المعرف ااي ( المجازفاات – الصااذر ) ل اادى العيناات عمااى وف ااد متػياار الت يااص الد ار ااي

(عممي – ان اني ) .

بمع الو ط الص ابي لدرجا

عينت طمبت الت ييا

العمميات الباالع عاددىم ( )200طالباا وطالبات

عمى مقياس اا مو المعرفي ( المجازفت – الصذر ) ( )27.64درجت وبانصراف معياري ( )1.664درجت
 ،وا تبار دالت الفرد بين متو ط درجا

ىذه العينت والو ط الفرضي لممقياس  ،ا تعما اا تبار التا ي

لعيناات واصاادة  ،واظياار النتااا ج ان القيماات التا ياات المص ااوبت ( ) 1.043درجاات  ،وىااذا يسااير الااى ان الفاارد

داا اصيااا يا عنااد م ااتوى دالاات ( )0.03وبدرجاات صرياات ( )77لمياامصت الو ااط الفرضااي لممقياااس  ،وىااذه
النتيجت تظير ان عينت الت يص العممي ت ت دم اا مو الصذر اكرر مما ت تعما ا مو المجازفت .

اما عينات طمبات الت ياص اان ااني فقاد كاان الو اط الص اابي لادرجاتيم عماى المقيااس ()30.27

درج اات وب ااانصراف معي اااري (  )3.57وبا ااتعماا اا تب ااار الت ااا ي لعين اات واص اادة ا تب ااار دال اات الف اارد ب ااين
متو ط درجا

العينت والو ط الفرضي لممقياس  .وجد ان القيمت التا يت المص وبت ( )2.172درجت  ،وىذا

يظير ان الفرد غير داا اصيا يا عند م اتوى دالات ( )0.03وبدرجات صريات ( ، )77وان الفارد لميامصت

الو ط الفرضي لممقياس  ،والجدوا ( )4يوضا ذلا .

الجدوا ()4
911
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اا تبار التا ي لمفرد بين متو ط درجا

عينت طمبت

عينت طمبت الت يص العممي ومتو ط درجا

الت يص اإلن اني والو ط الفرضي لمقياس اا مو المعرفي ( المجازفت – الصذر )
اانصراف

الو ط

العينت

العدد

الو ط

الص ابي

المعياري

القيمت

الفرضي

درجت

القيمت

الصريت

التا يت

التا يت

المص وبت

الجدوليت

م توى
الدالت

0.03

العممي

200

27.64

1.664

32

1.043

2.76

77

داا

اان اني

200

30.27

3.57

32

2.172

2.76

77

غير داا

وا تبار دالت الفرد بين درجا

الو ط الص ابي لعينت طمبت الت يص العممي ودرجاا

الو اط الص اابي

لعينت طمبت الت يص اان اني تم ا تعماا اا تباار التاا ي لعينتاين م اتقمتين  ،واتضاا ان القيمات التا يات

المص وبت ( )2.256درجت  ،وىي لي

دالت اصيا يا عناد م اتوى دالات ( )0.03وبدرجات صريات ()276

والجدوا ( )5يوضا ذلا .
الفرد بين درجا

العينت

الجدوا ()5
العمميت وعينت طمبت الت ييا

متو طي عينت طمبت الت ييا

مقياس اا مو المعرفي ( المجازفت – الصذر ) .

العدد

الو ط

الص ابي

القيمت

اانصراف
المعياري

لمعينت
العممي

200

اان اني

200

27.64
30.27

القيمت

التا يت

التا يت

المص وبت

الجدوليت

درجت

الصريت

اان انيت عمى

م توى
الدالت

0.03

1.664
2.256

3.57

2.75

276

غير داا

ويمكان ارجااع ىااذه النتيجات الااى قياور فااي دور الجامعات ماان ناصيات المناااىج وطارد التاادريس  ،اذ

ايبا دور الجامعت في ظا الظاروف الصاليات يقتيار فقاط عماى المانيج النظاري  ،دون تطبياد او تجريا
ومناىج التدريس القا مت صالياا ا تا اذ بنظار ااعتباار القاد ار العقميات لمطمبات  ،او قاابميتيم عماى ا اتيعا

المعموما

في ضو نضجيم الفكري وىي ا تمبي متطمبا

المجتمع المتناميت .

ثانيا  :فيما يتعمق بالهدف الثاني  :قياس القدرة العقمية لدى طمبة الجامعة .

 -4قياس القدرة العقمية لدى عينة البحث الكمية :
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ص

المتو ط الص ابي لعينت البصث فبمع ( )16.24وبانصراف معياري مقاداره ( . )5.61وعناد
تبا ااار البا ااالع ( ، )12.3وبا ا ااتعماا اا تبا ااار التا ااا ي لعينا اات واصا اادة ،

مقارنتا ااو ما ااع المتو ا ااط النظا ااري ل

فقداتضااا ان ىناااا فروقااا دالاات اصيااا يا بااين متو ااط العيناات والمتو ااط النظااري  .اذ بمػ ا

القيماات التا ياات

المص وبت ( )24.32وىي اكبر من القيمات الجدوليات ( )2.75عناد م اتوى ( )0.03وبدرجات صريات ()277
وكااان ىااذا الفاارد لمياامصت متو ااط عيناات البصااث  ،أي ان م ااتوى القاادرة العقمياات لادييم جيااد و الجاادوا ()6

يوضا ذلا.

الجوا ()6

اا تبار التا ي لعينت واصدة لقياس القدرة العقميت لدى عينت البصث

العينت

الو ط

الص ابي

اانصراف
المعياري

درجت

المتو ط

الصريت

النظري

لمعينت
400

16.24

5.61

277

12.3

القيمت

القيمت

م توى

التا يت

التا يت

الدالت

المص وبت

الجدوليت

0.03

24.32

2.75

داا

ويمكاان تف ااير ىااذه النتيجاات ان طمباات الجامعاات يمتمكااون قااد ار عقمياات جياادة ماان صيااث ا ااتقباا ،

وتعاارف  ،وانتباااه  ،وادراا  ،وا ااترجاع  .وىااذه العمميااا
من

ليا التنبؤ بم تقبا الطال

تعميميت وبي يت منا بت .

ىااي ا اااس النساااط العقمااي والمعرفااي والتااي يمكاان

ومدى نجاصو فاي صياتاو العمميات والعمميات  ،فاي صااا تاوفر لاو ظاروف

 -9قياس القدرة العقمية عمى وفق متغير النوع (ذكور – اناث )
كااان الو ااط الص ااابي ل اادرجا

عيناات ال ااذكور والب ااالع ع ااددىم ( )200طالبااا عم ااى ا تب ااار الق اادرة

العقمياات ( )20.24درجاات وبااانصراف معياااري ( )4.62درجاات  ،وا تبااار دالاات الفاارود بااين متو ااط درجااا
عينت الذكور والو ط الفرضي ل

تبار  ،ا تعما اا تباار التاا ي لعينات واصادة  ،واتضاا ان القيمات التا يات

المص ااوبت ( )21.020درجاات  ،وىااذا يوضااا ان الفاارد داا اصيااا يا عنااد م ااتوى دالاات ( )0.03وبدرجاات
صريت ( ، )77وان الفرد لميمصت متو ط درجا

عينت الذكور.

اما عينت ااناث البالع عددىن ( )200طالبات  ،فقاد كاان المتو اط الص اابي لادرجاتين عماى اا تباار ذاتاو

( )12.16درجاات وبااانصراف معياااري ( )5.14وا تبااار دالاات الفاارد بااين المتو ااط الص ااابي لاادرجا
ااناااث والو ااط الفرضااي ل

تبااار ( ، )12.3ا ااتعما اا تبااار التااا ي لعيناات واصاادة  ،واتضااا ان القيماات
918

العدد التاسع

عيناات
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التا ياات المص ااوبت ( )1.72درجاات  ،وىااذا يسااير الااى ان الفاارد داا اصيااا يا عنااد م ااتوى دالاات ()0.03
وبدرجت صريت ( ، )77وان الفرد لميمصت متو ط درجا

جدوا ()7

اا تبار التا ي بين متو ط درجا
الو ط

العينت

العدد

ذكور

200

20.24

اناث

200

12.16

عينت ااناث ايضا والجدوا ( )7يوضا ذلا .

عينت الذكور ومتو ط درجا
القدرة العقميت

عينت ااناث والو ط الفرضي ل
القيمت

القيمت

تبار

م توى

الص ابي

اانصراف

المتو ط

درجت

التا يت

التا يت

الدالت

لمعينت

المعياري

النظري

الصريت

المص وبت

الجدوليت

0.03

4.62

12.3

77

21.020

2.76

داا

5.14

12.3

77

1.72

2.76

داا

وا تبار دالت الفرود بين الو ط الص ابي لدرجا

عينات الاذكور والو اط الص اابي لادرجا

عينات

ااناث  ،ا تعما اا تبار التا ي لعينتين م تقمتين  ،واتضا ان القيمت التا يات المص اوبت ( )24.04درجات

 ،وىي دالت اصيا يا عند م توى دالت ( )0.03وبدرجت صريت ( )276وان ىذا الفرد لميمصت و ط عينت
الذكور والجدوا ( )20يوضا ذلا .
اا تبار التا ي بين متو ط درجا
الو ط

الجدوا ()20
عينت الذكور ومتو ط درجا
العقميت .

العينت

العدد

الص ابي

اانصراف

ذكور

200

20.24

4.62

اناث

200

لمعينت

12.16

المعياري

5.14

القيمت

التا يت

المص وبت

24.04

عينت ااناث عمى اا تبار القدرة
القيمت

التا يت

الجدوليت

2.75

درجت

الصريت

276

م توى
الدالت

0.03

داا
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 -1قياس القدرة العقمية عمى وفق متغير التخصص (عممي – انساني )
عيناات الت يااص العممااي البااالع عااددىم

اظياار التصميااا ااصيااا ي ان المتو ااط الص ااابي لاادرجا

( )200طالبااا وطالباات عمااى اا تبااار القاادرة العقمياات ( )22درجاات وبااانصراف معياااري قاادره ( )6.12درجاات ،
وا تبااار دالاات الفاارد بااين متو ااط درجااا

عيناات الت يااص العممااي والو ااط الفرضااي ل

تبااار  ،ا ااتعما

اا تبار التا ي لعينت واصدة  ،واتضا ان القيمت التا يات المص اوبت ( )22.744درجات  ،وىاذا يساير الاى ان

الفرد داا اصيا يا عند م توى دالت ( )0.03وبدرجت صريت ( ، )77وان ىذا الفرد لميامصت و اط عينات
الت يص العممي  ،وىذه النتيجت تسير الى ان القدرة العقميت لدى عينت الت ييا

العمميت جيدة .

اما عينت الت يص اان اني فقد كان الو ط الص ابي لدرجاتيم عمى اا تبار نف او ( )16درجات

وبانصراف معياري ( )4.62درجت  ،وا تبار دالت الفرد بين الو ط الص ابي لدرجا
الفرضااي ل

ىاذه العينات والو اط

تبااار  ،ا ااتعما اا تبااار التااا ي لعيناات واصاادة  ،وتبااين ان القيماات التا ياات المص ااوبت ()7.30

درجت اكبر من القيمت التا يت الجدوليت ( ، )2.76وىذا يسير الى ان الفرد داا اصيا يا عند م توى دالت

( )0.03وبدرجاات صرياات ( )77وان ىااذا الفاارد لمياامصت و ااط عيناات الت يااص اان اااني  .والجاادوا ()22
يوضا ذلا .

جدوا ()22

اا تبار التا ي لعينت واصدة بين متو ط درجا

عينت الت يص العممي ومتو ط درجا

اان اني والو ط الفرضي ا تبار القدرة العقميت

الو ط

العينت

العدد

العممي

200

22

اان اني

200

16

القيمت

م توى

الص ابي

اانصراف

الو ط

التا يت

التا يت

درجت

الدالت

لمعينت

المعياري

النظري

الجدوليت

المص وبت

الصريت

0.03

6.12

12.3

2.76

22.744

77

داا

4.62

12.3

2.76

7.30

77

داا

وا تب ااار دال اات الف اارود ب ااين الو ااط الص ااابي ل اادرجا

الص ابي لادرجا

القيمت

عينت الت يص

عين اات طمب اات الت ي ااص العمم ااي والو ااط

عينات طمبات الت ياص اان ااني  ،ا اتعما اا تباار التاا ي لعينتاين م اتقمتين  ،واتضاا

ان القيماات التا ياات المص ااوبت ( )1.634درجاات  ،وىااي دالاات اصيااا يا عنااد م ااتوى دالاات ( )0.03وبدرجاات

صريت ( )276وان ىذا الفرد لميمصت و ط عينت الت يص العممي  ،والجدوا ( )24يوضا ذلا .
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اا تبار التا ي بين متو ط درجا

جدوا ()24

عينت طمبت الت يص العممي ومتو ط درجا

عينت الت يص

اان اني عمى ا تبار القدرة العقميت
الو ط
العينت

العدد

الص ابي

اانصراف

العممي

200

22

6.12

اان اني

200

16

4.62

لمعينت

المعياري

القيمت

القيمت

التا يت

التا يت

درجت

الدالت

المص وبت

الجدوليت

الصريت

0.03

1.634

2.75

276

داا

رالرا  :فيما يتعمد باليدف الرالث :الكسف عن الع قت بين درجا

) ودرجا

م توى

القدرة العقميت لمعينت الكميت .

اا مو المعرفاي ( المجازفات – الصاذر

تصقيقا لميدف الرالث الذي ينص عمى التعارف فاي الع قات باين اا امو المعرفاي( المجازفات – الصاذر ) و

القاادرة العقمياات  ،ا ااتعما معامااا ارتباااط بير ااون وقااد اوضااص

النتااا ج ان ىناااا ع قاات بااين درجااا

القاادرة

العقمي اات واا اامو المعرف ااي (المجازف اات – الص ااذر)  ،اذ بم ااع معام ااا اارتب اااط ( ، )0.406وعن ااد ا ااتعماا
اا تبار التا ي ال اص بمعاما ارتباط بير ون ظير ان القيمت التا يت المص وبت ( )4.36درجت وىي اكبر

م اان القيم اات التا ي اات الجدولي اات ( )2.76عن ااد م ااتوى دال اات ()0.03وبدرج اات صري اات ( )276والج اادوا ()21
يوضا ذلا .
معاما اارتباط بين درجا

جدوا ()21

اا مو المعرفي (المجازفت – الصذر ) ودرجا

القدرة العقميت لدى عينت

البصث الكميت
قيمت معاما
اارتباط

المتػي ار
اا مو المعرفي

(المجازفت – الصذر )
والقدرة العقميت

0.406

م توى الدالت
القيمت التا يت
المص وبت
4.36

القيمت التا يت
الجدوليت
2.76

درجت الصريت

276

944
العدد التاسع

السنة 0202

0.03

داا

عالقة األسموب المعرفي ( المجازفة – الحذر ) بالقدرة العقمية لدى طمبة الجامعة..............م .د  .جمال سالم احمد

اا تنتاجا

-:

في ضو النتا ج يمكن ا تنتاج ما ياتي -:

 -2اظيار النتااا ج ان اا امو ال ااا د لادى عيناات البصااث مان طمباات الجامعات ىااو الصاذر ،وعنااد التعاارف
عمى الفرود بين الناوعين وجاد ان ىنااا فارود ذا

الصذر ) لميمصت الذكور .

 -4كمااا اتضااا ان الطمباات ماان اا تيايااا

( المجازفات –

دالات إصياا يت فاي ا امو

العممياات واان ااانيت يمتااازون با اامو الصااذر وان الفاارد

بينيما غير داا اصيا يا .

 -1اظير النتا ج ان غالبيت عينت البصث من طمبت الجامعت لدييم م توى جيد في القدرة العقميت .

 -2اظياار النتااا ج ان م ااتوى القاادرة العقمياات جيااد لاادى عينتااي الااذكور وااناااث وان الفاارد بينيمااا داا
اصيا يا لميمصت الذكور .

 -3اظير النتا ج ان م توى القدرة العقميت جيد لدى عينت البصث من اا تيايا
وان الفرد بينيما داا اصيا يا لميمصت اا تيايا

العمميت .

العمميت واان انيت

 -4اظي ا ا ا ا اار النت ا ا ا ا ااا ج ان ىن ا ا ا ا اااا ع ق ا ا ا ا اات موجب ا ا ا ا اات دال ا ا ا ا اات اصي ا ا ا ا ااا يا ب ا ا ا ا ااين اا ا ا ا ا اامو المعرف ا ا ا ا ااي
( المجازفت – الصذر ) وبين القدرة العقميت لدى عينت البصث .

التوصيات -:

في ضو النتا ج التي تويا الييا البصث الصالي يويي الباصث بما يمي :

.2

تس ااجيع الطمب اات ذوي اا اامو الص ااذر عم ااى اا ااتق ليت ومواجي اات المواق ااف الجدي اادة وغي اار المالوف اات

.4

العمااا عمااى تااوفير اج اوا امنياات جياادة لمطمباات دا ااا الصاارم الجااامعي و ارجااو ليسااعر الطمباات باااامن

وتصدي المجيوا و مد مفيوم ايجابي نصو ذاتيم .
واا تقرار والراصت وبالتالي التػم

عمى مساعر ال وف والقمد .

الطمباات ذوي اا اامو الصااذر عمااى ت طااي الص اواجز النف اايت وعاادم التااردد فااي ات اااذ الق ا ار ار

.1

تاادري

.2

زيااادة ااىتمااام بتنمياات القاادرة العقمياات لاادى طمباات الجامعاات وذلااا بالعمااا عمااى ار ا ار المناااىج الد ار اايت

والعما عمى زيادة الرقت بانف يم عن طريد برامج اارساد والتوجيت النف ي .

لكافت المراصا بالموضوعا

المقترحات -:

يقترح الباصث اج ار د ار ا
.2

التي تتطم

التصميا والتركي

والتقويم .

اصقت اكماا لبصث الصالي وتطوي ار مرا :

الع قاات بااين اا اامو المعرفااي (المجازفاات – الصااذر ) ومتػي ا ار ا اارى مرااا  :التصياايا الد ار ااي ،
القدرة عمى ات اذ القرار  ،القمد  ،تقدير الذا

.
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.4
.1
.2
.4
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.20
.22
.24

.21
.22
.23

ا اارى وم ارصااا د ار اايت

قياااس اا اامو المعرفااي ( المجازفاات – الصااذر ) لاادى الطمباات فااي جامعااا
ا رى .
بنا برنامج ارسادي لتنميت القدرة عمى ات اذ الق ارر والرقت بالنفس لدى الطمبت ذوي اا مو الصذر .
قا مة المصادر
ابو صط  ،فؤاد  ، )2751(،القد ار العقميت  ،ط ،2القاىرة  ،مكتبت اانجمو الميريت .
ابو رمان  ،ص ان عماي االم ( : )4003ع قات بعاض ال اما الس يايت وانمااط الجيااز العيابي
بصوادث ال ير المكررة في مدينت عمان  ،ر الت ماج تير غير منسورة  ،عمان  ،ااردن .
ابو ع م  ،العادا مصمد  : )2764( ،التقويم الميداني لمجموعت معاادا نياف مجماا الع قاا
بين مقدار التض م فاي قايم معاادا ارتبااط الفقا ار بالدرجات الكميات وعادد فقا ار اا تباار  ،المجمات
التربويت  ،ايدار اص .
ابو ع م  ،رجا مصمد وساريف  ،ناديات ( : )2761الفارود الفرديات وتطبيقاتياا التربويات  ،بيارو ،
دار القمم .
اصمااد  ،مصمااد عبااد ال ا م  : )2762( ،القياااس النف ااي والتربااوي  ،ط ، 4القاااىرة  ،مكتباات النيضاات
الميريت .
زعاا  ،اااميت ص اان  : )4004( ،ع قاات بعااض اا االي المعرفياات بقااد ار التفكيار التباعاادي .
كميت اادا  ،جامعت بػداد  .اطروصت دكتوراه غير منسورة.
ال ضري  ،ميمان ( : )2764الفرود الفرديت في الذكا  ،ط ، 4القاىرة  ،دار الرقافت .
ير ا  ،يد مصمد  ،وا رون (  : )2744القد ار ومقايي يا  ،ط ، 2القااىرة  ،مكتبات اانجماو
الميريت .
الزغااوا  ،عماااد عبااد الاارصيم ( : )4002مبااادى عماام الاانفس التربااوي  ،العااين ،اامااا ار العربياات ،
دار الكتا الجامعي .
الزوبعي  ،عباد الجمياا وا ارون ( : )2762اا تباا ار والمقااييس النف ايت  ،جامعات الموياا ،
دار الكت لمطباعت والنسر .
الزيا  ،فتصي ميطفى ( : )4002عمم الانفس المعرفاي  .د ار اا وبصاوث  .الطبعات ااولاى ،
دار النسر لمجامعا  ،القاىرة  ،مير .
ميمان  ،ميطفى صفيضت ( : )2774موا الم اطرة وع قتو ببعض متػي ار الس يايت لادى
الجامعاات  .د .انااور مصماد السارقاوي  ،اا ااالي المعرفيات فااي عماام الانفس المعرفااي والتربياات (
طا
بصوث ود ار ا ) الطبعت الرابعت  ،مكتبت اانجمو الميريت  ،القاىرة  ،مير .
ال يد  ،فؤاد البيي ( : )2754الذكا  ،ط ،2القاىرة  ،دار الفكر العربي .
ال يد  ،فؤاد البيي ( : )4000الذكا  ،ط ، 4القاىرة  ،دار الفكر العربي .
ساريف  ،نادياات مصمااود ( : )2764اا ااالي المعرفياات اادراكياات وع قتياا بمفيااوم التمااايز النف ااي .
مجمت عالم الفكر  ،العدد ( ، )4مجمد ( ، )21كميت التربيت  ،جامعت تكري .
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ساريف  ،ناديات مصماود والياراف  ،قا ام ( : )2765د ار ات عان اا امو المعرفاي عمااى اادا
.24
في بعض المواقف اا تباريت  .المجمت التربويت  ،العدد ( ، )2جامعت الكوي .
 .25الس ااي  ،ااميمان ال ض ااري ( ، )2766الفا ارود الفردي اات ف ااي ال ااذكا  ،ط ،4الق اااىرة  ،دار الرقاف اات
لمطباعت والنسر .
 .26يالا  ،اصمد يالا ( : )2757عمم النفس التربوي  ،ط ،22القاىرة  ،مكتبت اانجمو الميريت
 - 27عبااد ال ااالد  ،اصم ااد مصم ااد ( : )2770اا اات با ار الس ي اايت  ،ط ،4اا ااكندريت  ،دار المعرف اات
الجامعيت .
40عبد الرصمن  ،عد ( : )2761القياس النف ي ،ط ،1الكوي  ،مكتبت الف ح .
 -42عبد الياص  ،عبد الرصيم ( : )2773المجازفت في ات اذ القرار وع قتياا بابعض المتػيا ار لطمبات
الجامعت  .كميت التربيت  ،جامعت بػداد  ،ر الت ماج تير غير منسورة .
 - 44عباد المجيااد  ،صزيماات كمااا ( : )4006اا اامو المعرفااي ( المجازفات – الصااذر ) وع قتااو بالااذاكرة
الص يت لدى طمبت الجامعت  ،كميت التربيت لمبنا  ،جامعت بػداد  ،ر الت ماج تير غير منسورة .
 -41العتوم  ،عدنان يو اف ( : )4002عمام الانفس المعرفاي  ،النظريات والتطبياد  ،دار المي ارة لمطباعات
والنتسر  ،عمان  ،ااردن .
-42العتوم  ،عدنان وع نت  ،سفيد والجراح  ،عباد النايار ( : )4003عمام الانفس الترباوي  .دار ال ايرة
 ،عمان  ،ااردن .
-43ع ااودة  ،اصم ااد ( : )4003القي اااس النف ااي والتق ااويم ف ااي العممي اات التدري اايت  ،ط ،4عم ااان  ،مطبع اات
اليرموا .
-44الفرماوي  ،صمدي عمي ( : )2772اا الي المعرفيت بين النظريت والبصث  .الطبعت ااولاى  ،مكتبات
اانجمو الميريت  ،القاىرة  ،مير .
-45يا ااين  ،عط ااوف مصم ااود ( : )2762ا تب ااا ار ال ااذكا والق ااد ار العقمي اات ب ااين التط اارف وااعت ااداا ،
بيرو  ،دار ااندلس .
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