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التفكري احلاذق وعالقته باألسلوب (املنظم – احلدسي )املعريف لدى التدريسيني يف اجلامعة

أ.م .لطيف غازي مكي /وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  /مركس البحوث النفسية

الممخص
أف التفكير الحاذؽ يتطمب تعميماً منظماً ىادفاً ومرناً مستم ارً حتى يتمكف التدريسيي أف يبمغ

أقصى مدى لو  ,وأف األشخاص الناجحيف في التفكيرالحاذؽ في موضوع ما ىـ أكثر األشخاص
دراية ومعرفة بو ,فاألسموب المعرفي (المنظـ -الحدسي) يشترؾ مع األساليب المعرفية األخرى في

صفات كثيرة ,وأف ىذيف المفيوميف ىما أساس التنظير لمعظـ األساليب المعرفية كافة,ويستيدؼ
البحث الحالي الى قياس التفكير الحاذؽ لدى التدريسييف في الجامعة"و"قياس األسموب المنظـ-
الحدسي المعرفي لدى التدريسييف في الجامعػة"ومعرفة "داللة الفروؽ االحصائية في مستوى
التفكير الحاذؽ لدى التدريسييف في الجامعة تبعاً ( لمتغيرالنوع)" ومعرفة "داللة الفروؽ في
مستوى األسموب المنظـ –الحدسي المعرفي لدى التدريسييف في الجامعة تبعاً ( لمتغيرالنوع)"

"العالقة اال رتباطية بيف التفكير الحاذؽ واألسموب المنظـ –الحدسي المعرفي لدى التدريسييف
في الجامعة ,وتتكوف عينة البحث الحالي عف طريؽ أخذ عينتيف مف مجتمع البحث "األولى"
عينة بناء المقياسيف عددىا ( ) 88تدريسيا وتدريسية"والثانية"عينة التطبيؽ األساسية والبالغ
عددىا ( )058تدريسيا وتدريسية ,عمما أف العينة األولى عينة بناء المقياسيف تختمؼ عف عينة
التطبيؽ األساسية ,اذ بمغ عدد التدريسييف مف الذكور ( )75وبمغ عدد التدريسيات مف األناث
( ) 75وتـ أختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية لكال الجنسيف ,فقد توصؿ الباحث بواسطة
أىدافو إلى جممة مف النتائج ومف أىميا:
 - 0اف أفراد عينة البحث وفقا لمقارنة الوسط الحسابي مع الوسط الفرضي يمتمكوف التفكير
الحاذؽ لدى التدريسييف في الجامعة المستنصرية عند مستوى داللة (.)8,85
 -2ا ف أفراد عينة البحث وفقا لمقارنة الوسط الحسابي مع الوسط الفرضي يمتمكوف
األسموب المنظـ –الحدسي المعرفي لدى التدريسييف في الجامعة المستنصرية عند
مستوى داللة (.)8,85
-3عدـ وجود فروؽ ذات داللة أحصائية عمى مقياس التفكير الحاذؽ وفقا لمتغير
الجنس(الذكور واألناث) عند مستوى داللة (.)8,85
 -4وجود فروؽ ذات داللة أحصائية عمى مقياس األسموب المنظـ –الحدسي المعرفي
وفقا لمتغير الجنس (الذكور واألناث ) ولصالح الذكور عند مستوى داللة (.)8,85
 -5وجود عالقة ا رتباطية أيجابية بيف التفكير الحاذؽ واألسموب المنظـ -الحدسي المعرفي
,بمغت مقدارىا ()8,79لدى التدريسييف في الجامعة عند مستوى داللة (, )8,85وتوصؿ الباحث الى
جممة مف التوصيات والمقترحات واالستنتاجات .
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*أىمية البحث :

يعد التفكير مف ارفع مستويات التنظيـ المعرفي  ،ألنو يقوـ عمى األدراؾ  ،واستعمالو يتطمب مف
الفرد نشاطاً عقمياً يكوف اكثر تعقيداً وصعوبة مف النشاط الذي تتطمبو المستويات األخرى (الزيود
وآخروف , 0999 ،ص . ) 007

اف التفكير الحاذؽ ليس ميارات عقمية تفرضيا طبيعة النمو والنضج  ،كما انو ليس نتاجاً

حتمياً لمخبرات الضمنية أو العرضية لممقررات الدراسية  ، ،وانما ىو نتاج خبرات ميدفة ،

ويتطمب بناؤه  ،وتأسيسو لدى الطمبة التخطيط لعمميات تربوية وتعميمية تسيـ في اطالقو

وتنميتو وتطويره الى اقصى طاقاتو عندىـ (الفتالوي , 2885 ،ص. )565
لقد قاـ عدد مف الباحثيف بدراسات عمى عدد مف الخبراء الحاذقيف في مياديف مختمفة ،وقد
وجدوا اف ما يميز الخبراء الحاذقيف عف المبتدئيف ىي مخططاتيـ لحؿ المشكالت في مياديف عمميـ
وىذه المخططات تحتوي عمى عدد مف وحدات المعرفة الصحيحة والمتداخمة في ما بينيا والمنظمة
باالعتماد عمى أشياء متشابية في التراكيب ليذه الوحدات وعمى النقيض مف ذلؾ نجد مخططات
المبتدئيف تكوف صغيرة غير مترابطة ومنظمة وباالعتماد عمى أشياء متشابية سطحياً (ابو جادو،

نوفؿ, 2887 ،ص.)334

فالمفكروف الحاذقوف الماىروف (الخبراء) يعمموف في مستوى المبادئ ويخططوف قبؿ
الغوص في التفاصيؿ المعقدة لمحؿ وىـ يكتشفوف عدداً مف التمثيالت لممشكمة قبؿ وصوليـ إلى حؿ

معيف او يتعامموف مع خطة الحؿ كفرضية ويفحصوف مسار خطواتيا نحو الحؿ بيف الحيف واآلخر،

تجنباً لمنتائج غير المتوقعة ويبذلوف نشاطاً استكشافياً لمتوصؿ إلى فيـ كامؿ لممشكمة .ويبحثوف عف

فيظير لدييـ
االرتباط بيف المشكمة المطروقة والمعمومات المتوافرة عنيا .اما المفكروف المبتدئوف ُ
نزعات فكرية تبعدىـ عف النجاح مثؿ تصنيفيـ المشكالت عمى وفؽ مالمح ظاىرية ،وفشميـ في
تنظيـ عناصر المشكمة في اعتباراتيـ مستعمميف المحاولة والخطأ عوضاً عف التحميؿ والمثابرة.

(عمواف , 2886 ،ص)0

فاألساليب المعرفية ىي نماذج اعماؿ المعمومات بصرؼ النظر عما إذا كاف المصدر االساس ليذه
المعمومات ىو العالـ الخارجي المحيط بالشخص أو ىو الشخص نفسو ،فضال عف إنيا تسيـ في
تغيير جانب ميـ مف الحياة النفسية لمشخص ،وأنما تبيف كيفية مواجية الفرد المشكالت المتعددة في
المجاالت الشخصية واالجتماعية ).(Hynd, 1983, P. 310
فاألسموب المعرفي (المنظـ -الحدسي) يشترؾ مع األساليب المعرفية األخرى في صفات
كثيرة ،إذ اشار جيمفورد

) (Guilford, 1980إلى اف مفيوـ المنظـ  Systematicيقابؿ مفيوـ

الحدسي  Intuitionواف ىذيف المفيوميف ىما أساس التنظير لمعظـ اف لـ يكف األساليب المعرفية
كافة ).(Giilford, 1980, P. 727
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فقد انطمؽ (كاكاف ) وآخروف  Kagan and et . al.في التنظير لالسموب المعرفي
(االندفاع -التروي) مف بعدي (المنظـ -الحدسي) ،وقد كاف األسموب المعرفي (المنظـ -الحدسي) ىو
نفسو نقطة البدء لػ(وتكف) وآخريف  Witkin and et.al.في التنظير لالسموب المعرفي (االعتماد-
االستقالؿ عف المجاؿ المعرفي) (الفرماوي،0994 ،ص. )33
إف األفراد في حالة البعد المنظـ يفضموف المغة المنطوقة ويميموف إلى االعماؿ المبرمجة
وذات النياية المغمقة ،والفرد المنظـ ىو شخص انطوائي وىادئ يعتمد عمى المثيرات الداخمية ،أما
الفرد الحدسي فانو يفضؿ العرض البصري واالعماؿ ذات النياية المفتوحة ،وىو شخص اجتماعي
يعتمد عمى المثيرات الخارجية ).(Bruner and George, 1956, P. 81
ولقد اوضحت دراسات وبحوث عممية عدة وجود عالقة بيف األسموب المعرفي (المنظـ-
الحدسي) والعديد مف المتغيرات النفسية والديموغرافية ،ففي مجاؿ عالقة األسموب المعرفي (المنظـ-
الحدسي) بالعممية التربوية ،بينت دراسة (كاكاف) وآخريف  Kagan and et.al., 1963اف إجابات
األفراد المنظميف

عمى االسئمة المطروحة كانت تأممية أما األفراد الحدسيوف فكانت إجاباتيـ تمقائية

وسريعة الوؿ حؿ يط أر في عقوليـ (عبداهلل ومحمد ،2885 ،ص .)75
وأكد (تورنس)  Torrance, 1980أف ىنالؾ عالقة بيف األسموب المعرفي (المنظـ-
الحدسي) والتحصيؿ الدراسي ،إذ أكد اف تحصيؿ الطالب الحدسييف في المدارس الثانوية في الياباف
اعمى مف تحصيؿ الطالب المنظميف (تورنس ،0988 ،ص .)25
وقد اشارت دراسة (سكوارتز)  Schwartz, 1975اف االستجابات االنفعالية والمعرفية التي
يتم يز بيا الفرد الحدسي مرتبطة بعمؿ نصؼ الكرة المخية االيمف في حيف اف االستجابات المفظية
وغير االنفعالية التي يتميز بيا المنظـ مرتبطة بعمؿ نصؼ الكرة المخية األيسر
(عبداهلل ومحمد ،2885 ،ص .)025
وفي مجاؿ عالقة األسموب المعرفي (المنظـ -الحدسي) بالجنس ،أكدت دراسة (ستانس)
 Stance, 1973اف الذكور يتفوقوف عمى االناث في استخداـ البعد المنظـ (Stance, 1973, P
) ، . 389في حيف اف دراسة (ديفز) أكدت عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية في األسموب
المعرفي (المنظـ -الحدسي) بيف الذكور واالناث ). (Davis, 1971, P. 959
وفي دراسة قاـ بيا حبيب ( )0995لمعرفة األسموب المعرفي (المنظـ -الحدسي) المفضؿ
لدى طمبة الجامعة كانت نسبة الطالب الذيف فضموا البعد المنظـ  %44ونسبة الطالب الذيف فضموا
البعد الحدسي (( )%32حبيب ،0995 ،ص . )75
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وفي مجاؿ عالقة األسموب المعرفي (المنظـ -الحدسي) بمفيوـ الذات فقدتوصمت دراسة
(شيمي )  Shelley, 1986إلى اف األفراد المنظميف يظيروف توقعات واقعية عف الذات ،أما
الحدسيوف فانيـ يظيروف توقعات غير واقعية عف الذات .(Shelley, 1986, P. 169
وفي مجاؿ عالقة األسموب المعرفي (المنظـ -الحدسي) باتخاذ القرار اشارت دراسة (باسكاؿ
وليوف  |( 1989,إلى اف األفراد الحدسييف ىـ أكثر رغبة في تغيير ارائيـ تجاه االخريف ،عمى عكس
األفراد المنظميف الذيف يكونوف اقؿ رغبة في تعديؿ وجيات نظرىـ عف االشخاص االخريف
(مسمـ ,2886,ص. )00
ومف الدراسات العربية الت ي تناولت االىتماـ باألساليب المعرفية دراسة الشرقاوي (، )0980
والشريؼ ( ، )0980والخضيري ( ، )0987والكبيسي ( ، )0989والينداوي ( ، )0998والنعيمي
( ، )0995واالزيرجاوي ( ( )2888يوسؼ  , ) 35 :0998مع التسميـ بأف لألساليب المعرفية أث ار كبي ار
في تنظيـ العمميات العقمية العميا ،فإف األسموب المعرفي (المنظـ-الحدسي)Systematic-
 intuition Cognitive Styleيمثؿ أحد األساليب البارزة في مجاؿ دراسة الفروؽ الفردية ،إذ
بينت الدراسات التي نمت في ىذا االتجاه اف كال البعديف (المنظـ-الحدسي) يتميزاف بخصائص
وسمات منفردة في كيفية تعامؿ األفراد مع المواقؼ الحياتية المختمفة ،وفي أساليب تفاعميـ
االجتماعي (مسمـ ,2886,ص.)20
ومما تقدـ تتجمى مشكمة ىذا البحث عمى الصعيد االكاديمي كونو محاولة عممية جادة لمعرفة
العالقة بيف التفكير الحاذؽ األسموب المعرفي (المنظـ -الحدسي) لدى التدريسييف في الجامعة ،وذلؾ
عف طريؽ التساؤالت التي سيثيرىا ىذا البحث بغية االستفادة منيا في المجاالت التربوية واالجتماعية
والنفسية ,ألىمية موضوع البحث  ،والمتمثؿ في اىمية التفكير الحاذؽ  ،واالساليب المعرفية ممثم ًة
في األسموب ( المنظـ  -الحدسي )  ،فانو يمكف لمباحث تحديد اىمية بحثو في ضوء النقاط االتية :

 -1توفر نتائج الدراسة الحالية البيانات الالزمة لتكويف صورة واقعية عف مستويات التدريسييف في
الجامعة في أحد االنواع الميمة مف التفكير  ،وفي أحد االساليب المعرفية (المنطـ – الحدسي)،
السيما في ظؿ األحداث التي شيدىا المجتمع العراقي في السنوات األخيرة .
 -2تفيد نتائج الدراسة الحالية في تكويف قاعدة بيانات ألعداد البرامج التعميمية والتدريبية لتطوير
وتنمية ميارات التدريسييف في التفكير الحاذؽ واألسموب المعرفي المنظـ  -الحدسي وفي ضوء
النتائج التي تكشؼ عنيا الدراسة .
 -3تشكؿ الدراسة الحالية أحدى المحاوالت العممية لمكشؼ عف االساليب المعرفية السائدة بيف
التدريسييف  ،وبخاصة االسموب المعرفي (المتنظـ -الحدسي) .

-4

تسيـ نتائج الدراسة الحالية في تقييـ الخبرات التعميمية واألساليب التدريسية التي تقدميا
الجامعة .
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اىداؼ البحث .ييدؼ البحث الحالي الى :

 .2قياس التفكير الحاذؽ لدى التدريسييف في الجامعة المستنصرية .
 .1قياس األسموب المعرفي (المنظـ – االحدسي) السائد لدى التدريسييف في الجامعة المستنصرية.
 .1ىؿ توجد فروؽ في مستوى التفكير الحاذؽ وفقا لمتغير الجنس لدى التدريسييف في الجامعة
المستنصرية.
 .1ىؿ توجد فروؽ في مستوى األسموب المعرفي (المنظـ  -الحدسي) وفقا لمتغيري الجنس لدى
التدريسييف في الجامعة المستنصرية.

.5

ىؿ ىناؾ عالقة ارتباطية بيف التفكير الحاذؽ واألسموب المعرفي (المنظـ– الحدسي) لدى

التدريسييف في الجامعة المستنصرية .
* حدود البحث  :يتحدد البحث الحالي بالتدريسييف مف الجامعة المستنصرية لمعاـ الدراسي (-2803
– )2804

الدراسات الصباحية لمتخصصات اإلنسانية والعممية -كافة المراحؿ الدراسية – الذكور

واألناث .
تحديد المصطمحات :يقوـ الباحث بتحديد المصطمحات المرتبطة بمتغيرات البحث الرئيسة وىي:أوالً:

التفكير الحاذؽ (الذكي) (:)Smart Thinking

 -1تعريؼ كوستا وكاليؾ ( :)Costa & Kalick, 2005ىو نزعة الفرد الى التصرؼ بطريقة ذكية
عند مواجية مشكمة ما تكوف االجابة أو حميا غير متوافرة في البنية المعرفية لمفردCosta ( .
. )& Kalick, 2005:28
 -2تعريؼ جرواف ( :)2887ىو التفكير الذي يتطمب تعميما منظما ىادفا ومرنا مستم ار حتى يمكف
اف يبمغ اقصى مدى لو( .جرواف , 2887 ،ص. ) 25
 -3تعريؼ الصفار (:)2888ىو الفرد الذي يمتمؾ الخبرة أو الميارة في مجاؿ ما
والذي يستعمؿ فييا مجموعات مف السموؾ الذكي مثؿ  :استعماؿ التفكير بمرونة  ،وطالقة ،
والتفكير في التفكير  ،والتواصؿ  ،واالصغاء الى االخريف  ،والمثابرة  ،والدقة  ،والوضوح ،
والتساؤؿ في طرح المشكالت  ،وحب االستطالع والمغامرة لمواجية المشكالت وحميا (الصفار،

,2888ص  )20وفي ضوء ما تقدـ يعتمد الباحث التعريؼ النظري (الصفار. )2888 ،
أما التعريؼ اإلجرائي (لمتفكير الحاذؽ) :فيتمثؿ بالدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المستجيب
عند ا جابتو عف فقرات مقياس التفكير الحاذؽ المستعمؿ في البحث الحالي.
ثانيا :األسموب المعرفي (:)Cognitive Style
 تعريؼ الكبيسي ( :)0989ىي طريقة الشخص في معالجة المعمومات وما تتضمنو ىذه الطريقة مف انتباهوتعميـ وادراؾ وتذكر وكؿ ما يتصؿ بذلؾ مف عمميات عقمية( .الكبيسي,0989 ،ص .)37
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 تعريؼ غنيـ (:)2882ىي الفروؽ الفردية الثابتة بيف األفراد في استراتيجيات االداء عمى المياـاإلدراكية المعرفية لحؿ المشكالت( .غنيـ,2882 ،ص . )065
 ثالثا :األسموب المعرفي (المنظـ -الحدسي):عرؼ األسموب المعرفي بتعريفات عدة منيا: تعريؼ أبو حطب ( :) 0978وىو "الطرؽ المميزة في حؿ المشكالت وفي التعامؿ مع المعموماتفي اثناء عممية التعمـ" (أبو حطب ،0978 ،ص .)475
 تعريؼ السالـ وتوفيؽ ( :)0988وىو "تفسير الحوادث أما بطريقة منظمة عقمية وواعية أوبطريقة

حدسية

غير

عقمية

وغير

واعية

ودوف

االعتماد

عمى

أي

برىاف"

(السالـ وتوفيؽ ،0988 ،ص .)082
 تعريؼ (ستيرنبرغ) " :Sternberg , 1988يميؿ الفرد في البعد المنظـ إلى تحميؿ المثيرات أوالمواقؼ إلى عناصر أساسية محددة  ،أما في البعد الحدسي فيميؿ الفرد إلى معالجة المعمومات
بصورة كمية والى التعامؿ مع القضايا الكبيرة المجردة نسبيا" (الدردير ،2884 ،ص -056
.)057
 تعريؼ (ىارتيج وبموسف) " :Hartung and Blusien, 2002يشير البعد المنظـ إلى معرفةشيء مع القدرة عمى اثباتو ،أما البعد الحدسي فيشير إلى معرفة شيء مف دوف معرفة كيؼ
عرؼ ىذا الشيء ومف دوف القدرة عمى اثباتو )(Hartung and Blusien, 2002, P. 41
*أما التعريؼ النظري الذي أعتمده الباحث فيو تعريؼ (ستيرنبرغ Sternberg , 1988
) ،وذلؾ لكونو واضحا وشامال.
*ويعرؼ الباحث األسموب المعرفي (المنظـ -الحدسي) إجرائيا ،بأنو :الدرجة التي يحصؿ
عمييا التدريسييف في الجامعة عمى مقياس األسموب المعرفي (المنظـ -الحدسي) المستخدـ الغراض
ىذا البحث.
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الفصؿ الثاني
 األطار النظريأوال :التفكير الحاذؽ.
مفيوـ التفكير :
يعد التفكير عممية معرفية وعنص ارً أساسياً في البناء المعرفي الذي يمتمكو اإلنساف ويتميز

بطابعو االجتماعي وبعممو المنظومي الذي يجعمو يتبادؿ التأثير مع عناصر البناء المؤلؼ منيا أي
يؤثر ويتأثر ببقية العمميات المعرفية األُخرى كاإلدراؾ ،التصور ،التعمـ ،الذاكرة ويمكف القوؿ أف التفكير
يشتمؿ عمى ثالثة أفكار أو جوانب رئيسة ،إذ يشير الجانب األوؿ إلى أف التفكير عممية معرفية ولكف
يستدؿ عميو مف السموؾ الظاىر إذ يحدث داخمياً في عقؿ اإلنساف ويجب أف يستدؿ عميو بطريقة

غير مباشرة ،اما الجانب الثاني فيشير إلى أف التفكير عممية معرفية تشتمؿ عمى مجموعة عمميات
تحدث في عقؿ اإلنساف ،فيما يشير الجانب الثالث إلى أف التفكير موجو ويؤدي إلى السموؾ الذي

يحؿ المشكمة أو ىو موجو نحو الحؿ( .قصي,2803,ص.)22
مفيوـ التفكير الحاذؽ :
تمثؿ حياة الفرد سمسمة مف األحداث والمواقؼ التي تتطمب التفكير ،مما دعا البعض إلى
القوؿ بأننا ال نستطيع التوقؼ عف التفكير وأننا نفكر حتى لو كنا ال نستطيع ذلؾ ( الريماوي
وآخروف, 2884 ،ص. ) 307
اف التفكير الحاذؽ الفعاؿ ليس نتاجاً ًً عرضياً لمخبرة وال اوتوماتيكياً لدراسة موضوع ما

وىناؾ نوعاف مف التفكير ىما :
أ.

التفكير اليومي المعتاد الذي يكتسبو اإلنساف بصورة طبيعية ،ويشبيو بيركنز ( )Perkinsبالقدرة
عمى المشي.

ب .التفكير الحاذؽ الذي يتطمب تعميماً منظماً ىادفاً ومراناً مستم ارً حتى يمكف أف يبمغ أقصى مدى لو

 ،ويشبو بيركنز ( )Perkinsبالقدرة عمى تسمؽ الجبػاؿ

أو رمي قرص  ,واف األشخاص

الناجحيف في التفكير في موضوع ما ىـ أكثر األشخاص دراية ومعرفة بو  ،ولكف المعرفة وحدىا
ال تكفي  ،والبد أف تقترف بمعرفة لعمميات التفكير وكفاية فييا حتى يكوف التفكير في الموضوع
صادقاً ومنتجاً ( جرواف , 2887 ،ص . ) 25

اف تعميـ ميارات التفكير الحاذؽ قد يكوف عم ًال ميماً يمكف أف يقوـ بو المعمـ أو المدرسة ألسباب

كثيرة منيا:

 .1التعميـ الواضح المباشر لعمميات وميارات التفكير المتنوعة يساعد عمى رفع مستوى الكفاءة
التفكيرية لمطالب.
 .2التعميـ الواضح المباشر لعمميات وميارات التفكير الالزمة لفيـ موضوع دراسي ،يمكف أف يحسف
مستوى تحصيؿ الطالب مف قبؿ التدريسي.
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 .3تعميـ عمميات وميارات التفكير يعطي الطالب أحساساً بالسيطرة الواعية عمى تفكيره.
(جرواف, 0999 ،ص . )04

وتشير الدراسات إلى أف الشخص الحاذؽ في مجاؿ ما كاألدب ليس بالضرورة أف يكوف حاذقاً

في مجاالت أُخرى  ،فمثالً الالعب الخبير في الشطرنج ليس األفضؿ في العموـ والرياضيات ،والخبير

في الكيمياء ليس األفضؿ في حؿ المشكالت ،والمميزوف في تذكر األعداد ليسوا األفضؿ في تذكر

الحروؼ  ،وىذا معناه أف الحاذؽ أو الخبير يكوف في مجاؿ دوف غيره  ،وأف الفرد يفكر بصورة أفضؿ
في المجاالت المتشابية منيا في غير المتشابية  ،وأياً كاف الحاؿ فيناؾ فروقاً بيف األفراد في درجة
اتقانيـ لمميمات المختمفة ،فبعضيـ حاذؽ وخبير ،وبعضيـ مبتدئ( .الريماوي واخروف, 2884،ص )327

يرى آلف ( ) Allen, 2004أف التفكير الحاذؽ يقدـ مساعدة كبيرة لمناس فيو يساعد الطالب
والتدريسييف والكبار عمى الدراسة عمى أداء اعماليـ بشكؿ افضؿ ويساعدنا أيضاً في اتخاذ الق اررات

المناسبة ويجعمنا مجتمعاً نشيطاً (. )Allen, 2004 ,p2
ثانياً  :األساليب المعرفية :

مفيوـ األساليب المعرفية  :يعود تاريخ مفيوـ األساليب المعرفية إلى وليـ جيمز ( William
 )Jamesعاـ  0988عندما أكد عمى أىمية دراسة الفروؽ الفردية بواسطة األساليب المختمفة التي
يتبناىا األفراد ,ويشير مصطمح األسموب ( )Styleعند وتكف ( )Witkin, 1977إلى خاصية ترتبط
بطريقة محددة لمفرد  ،ليا صفة الثبات ،وىي مميزة لو  ،وىذه الطريقة المميزة ترتبط بالنشاط العقمي ،
لذا اطمؽ عمييا أسموب معرفي)Goldstein & Blackman, 1978 : 4 ( .
وأف األساليب المعرفية كمفيوـ تشير إلى طريقة وأسموب الفرد في التعامؿ مع المعمومات مف
حيث أسموبو في التفكير وطريقتو في الفيـ والتذكر ،وترتبط بالحكـ عمى األشياء وحؿ المشكالت  ،إذ
أنيا توضح أف التعامؿ مع المعمومات يعتمد عمى صيغ عديدة منيا تصنيؼ المعمومات  ،وتركيبيا ،
وتحميميا  ،وخزنيا واستدعائيا عند الضرورة  ،لذلؾ فأف ىذه المجموعة مف العمميات التي يمارسيا
الفرد عف طريؽ مواقفو التعميمية أو تفاعمو اليومي تسيـ بدور واضح في النمو العقمي مف ناحية ،
وتوسيع مدارؾ الفرد ومياراتو المعرفية مف ناحية أُخرى (الشريؼ والصراؼ , 0987 ،ص . )056
وعند فرنوف ( )Vernon, 1973بمثابة تكويف نفسي تتناوؿ الشخصية بأكمميا وال تحدد
بجانب

واحد

مف

جوانبيا،

()Vernon, 1973 : 139

وىي

أيضاً

متضمنة

في

كثير

مف

العمميات

النفسية

وعمى الرغـ مف اف مصطمح األسموب المعرفي ىومصطمح حديث نسبيا في عمـ النفس فإف
(فيرنوف)  Vernon, 1973قد أشار إلى انو إحياء لفكرة النمط  Typeالتي نمت وازدىرت أثناء
القرنيف الثامف عشر والتاسع عشر عمى يد عمماء النفس الفرنسييف واأللماف وااليطالييف ،فقد تطور
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مفيوـ النمط لدى كؿ مف (كرتشمر)  Kretschmerو(شمدوف)  ،Sheldonوشكؿ ما يعرؼ بعمـ
األنماط  Typologyالذي يصنؼ الشخصية عمى وفؽ بعديف أو أكثر (مسمـ ,2886,ص.)32
ويرى (فيرنوف)  Vernonاف األساليب المعرفية ىي تكوينات نفسية تتناوؿ الشخصية
) ،(Vernon, 1973, P. 139وىي

باكمميا والتتحدد بجانب واحد مف جوانبيا

عند

(سانتوستيفانو)  Santoestefanoالمسؤولة عف كمية المعمومات وتنظيميا في المحظة المعينة مف
المعمومات (مسمـ,2886,ص.)34
إذ يحدث الحدس فجأة مف دوف االعتماد عمى الخبرة السابقة ،فيو معرفة اليمكف التعبير
عنيا لفظيا وتأتي عف طريؽ االلياـ والوحي (فكار ،0988 ،ص .)047
واف األسموب المعرفي ( المنظـ – الحدسي ) قد تعددت مسميات بعديو  ،وفيما ياتي نذكر ما
وجدتو الباحثة مف مسميات ليذيف البعديف المنظـ والحدسي مع اسماء منظرييا -:
 -2األسموب المعرفي (المنظـ -الحدسي)  Systematic- Intuitionوىذه التسمية اطمقيا
(مكيني و كيف) (.)mckenney, 1975, p.120
-2األسموب المعرفي (الحدسي -التحميمي)  Intuition- Analyticوىذه التسمية اطمقيا
(أميري)  Emery, 1966و(كربي)  Kirby, 1988و

(رايدنؾ و جيما)

Riding and

)Kirby, 1988, P.229- 274( ) Brunswik, 1966, P.175( Cheema 1991
(( .)Riding and cheema, 1991, P.13الفرماوي ،0994 ،ص.)05
وأع تمد الباحث عمى النظرية التي تناولت األسموب المعرفي (المنظـ -الحدسي) ,نظرية
(برنسويؾ), 1986حيث أكد (برنسويؾ)  Brunswik, 1986اف األسموب المعرفي (المنظـ-
الحدسي) عمى خط متصؿ ،والف مراحؿ االبداع ىي االعداد واالحتضاف واالشراؽ والتحقؽ ،يظير
البعد الحدسي مع البعد التحميمي في المرحمة الثانية االحتضاف ،ومنو يساعد البعد المنظـ البعد
االحدسي عمى بزوغ الجديد وتوجييو ،ومف ىنا يمكف عدىما عمى خط متصؿ ،مع اف بعض
المنظريف يرفض ذلؾ ويعدىما تفكيريف مختمفيف تماما ) ،(Brunswik, 1966, P. 175وقد
عبر (برنسويؾ) عف فكرتو ىذه بالنقاط االتية:
 -2ىنالؾ اتصاؿ بيف الوظائؼ المعرفية التي تمتد مف البعد المنظـ حتى البعد االحدسي ،واكثر
أنواع التفكير لدينا يتضمف بعضا مف االتنظيـ والحدس معا بدرجة ما.
 -1البعد الحدسي يكوف عمى الطرؼ األوؿ مف الخط المتصؿ ويشبو اإلدراؾ ،وىو وحده اليساعد
عمى التفكير ،والعمؿ بالطريقة الحدسية وحدىا يكوف تحت سيطرة الالشعور بدال مف الشعور أو
الوعي.
 -1البعد المنظـ يكوف عمى الخط المتصؿ واليساعد عمى التفكير وحده ،والعمؿ بالطريقة وحدىا
يكوف تحت سيطرة الوعي أو الشعور(عبداهلل محمد ،2885 ،ص.)38
 -1واستنادا إلى النقاط الثالث السابقة يمكف استنتاج ما يأتي:
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أ -البعد الحدسي يكوف اشراقيا وسريعا ويستعمؿ فيو الفرد كثي ارً مف المعمومات ،ويكوف

تحت سيطرة الالشعور ،وناد ار ما يكوف دقيقا.

ب -البعد المنظـ يستعمؿ فيو الفرد قميال مف المعمومات ،ولكنو عمى درجة كبيرة مف
الوعي وحيف يخطئ الفرد فيو فإنو ينتج الكثير مف االخطاء الالحقة (عبداهلل ومحمد،
 ،2885ص .)35
ومف جية أخرى أكد (برنسويؾ) اف حؿ المشكالت بالطريقة الحدسية يختمؼ عف حميا
بالطرؽ االخرى ،فحؿ المشكمة بالطريقة الحدسية يكوف حال متطرفا ،أي أما أف يكوف ىذا الحؿ كمو
صحيحا أو يكوف كمو خاطئا وال وسط بينيما ).(Brunswik, 1994, P. 144

دراسات سابقة
أوالً  :الدراسات التي تناولت التفكير والتفكير الحاذؽ :
 -1دراسة السيعي ( )2883جدة :أساليب التفكير وعالقتيا باتخاذ القرار لدى عينة مف مديري
االدارات الحكومية بمحافظة جدة .ىدفت ىذه الدراسة إلى ما يأتي:
 -2الكشؼ عف اساليب التفكير الموجودة لدى مديري االدارات الحكومية بمحافظة جدة.
 -1الكشؼ عف العالقة بيف اساليب التفكير واتخاذ القرار لدى مديري االدارات الحكومية.
وتكونت عينة الدراسة مف ( )089مف مديري االدارات الحكومية

بمحافظة جدة،

واستخدـ الباحث مقياس (ىارسوف وبرامسوف)  Harrison and Bramson, 1980الساليب
التفكير ،ومقياس اتخاذ الق ارر لعبدوف ( ،)0996وتوصمت ىذه الدراسة إلى النتائج االتية:
اف أساليب التفكير المفضمة لدى العينة ىي أسموب التفكير التحميمي يعقبو أسموب التفكير
الحدسي -:توجد عالقة ذات داللة احصائية بيف التفكير الحدسي واتخاذ القرار.
 توجد عالقة ارتباطية سالبة غير دالة بيف اتخاذ القرار والتفكير التحميمي. التوجد عالقة بيف عينة الدراسة في اتخاذ القرار عمى وفؽ اختالؼ اساليب التفكير. -التوجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف عينة الدراسة في اساليب التفكير

واتخاذ القرار

والمستوى

،

عمى

وفؽ

متغيرات

الدراسة

(العمر

والتخصص

التعميمي)

(السيعي ،2883 ،ص .)65
 -2دراسة الصفار  : 2888التفكير الحاذؽ وعالقتو بالتفضيؿ المعرفي والقدرة عمى حؿ المشكالت
لدى طمبة الجامعة :استيدفت الدراسة التعرؼ عمى مستوى التفكير الحاذؽ وعالقتو بالتفضيؿ
المعرفي والقدرة عمى حؿ المشكالت لدى طمبة الجامعة  ،تكونت عينة الدراسة مف ( )485طالباً
وطالبة مف كميات التربية ػ جامعة بغداد  ،قامت الباحثة ببناء مقياس التفكير الحاذؽ يتكوف مف

( )68فقرة باالعتماد عمى دراسة كوستا وكاليؾ وبناء مقياس لمتفضيؿ المعرفي يتكوف مف ()38
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فقرة  ،وقد توصمت نتائج الدراسة إلى أف طمبة الجامعة لدييـ تفكير حاذؽ (جيد) قياساً بالمتوسط

النظري لممقياس وكذلؾ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغيري الجنس (ذكور ػ إناث)

والتخصص (عممي ػ إنساني)  ،كما اظيرت الدراسة وجود عالقة طردية موجبة بيف التفكير
الحاذؽ والتفضيؿ المعرفي  ،وكشفت عف وجود عالقة بيف التفكير الحاذؽ والقدرة عمى حؿ

المشكالت ( الصفار, 2888 ،ص . )065
  -3دراسة خمؼ( :)2808التفكير الحاذؽ وعالقتو باألسموب المعرفي التجريدي – العيانيلدى طمبة جامعة بغداد .وىدفت الدراسة الى معرفة التفكير الحاذؽ واألسموب المعرفي
التجريدي والعياني االسائد لدى طمبة الجامعة .وشممت حدود الدراسة طمبة جامعة بغداد لمعاـ
الدراسي  2889/الدراسة الصباحية لمتخصصات العممية واال نسانية كافة ولكال الجنسيف
،وبمغت عينة الدراسة ( )388طالب وطالبة أختيرت بطريقة عشوائية مف مجتمع البث
,وأعتمدت الباحثة عمى أداتيف األولى لقياس األسموب المعرفي (التجريدي –العياني واألخرى
لقياس التفكير الحاذؽ ،وأستخدمت الباحثة عدد مف الوسائؿ االحصائية منيا معامؿ أرتباط
بيرسوف – معامؿ ارتباط بايسيلاير األصيؿ – ومعادلة ألفا كرونباخ – ومربع كاي –وتحميؿ
التبايف الثنائي – والختبار التائي ومعامؿ فاي ,وتصمت الى جممة مف النتائج منيا  -0 :اف
متوسط افراد عينة البحث اعمى مف المتوسط الفرضي في التفكير الحاذؽ
 التوجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى ()8,85بيف الطالب والطالبات في التفكيرالحاذؽ .
 ىناؿ فروؽ بداللة احصائية عند مستوى()8,85في التفكير الحاذؽ لدى طمبة االختصاصيفالعممي واالنساني
 يوجد فروؽ بداللة احصائية عند مستوى ()8,85ولصالح المتوسط الفرضي لدرجات افرادالعينة بيف االسموب التجريدي والعياني.
 عدـ وجود فروؽ بداللة احصائية عند مستوى ()8,85في االسموب المعرفي (التجريديوالعياني(.الذياني ,2803,ص.)8-2
*ثانيا:الدراسات التي تناولت األسموب المعرفي :
-0

دراسة

كاريف

سويف

(:0998األسموب

المعرفي

وعالقتو

باستتراتيجيات

وحؿ

المشكالت),استيدفت الدراسة إلى معرفة إستراتيجيات حؿ المشكالت وعالقتيا بالمياديف المعرفية
واألساليب المعرفية وتألفت عينة الدراسة مف ( )008طالب في الصؼ الخامس والرابع االعدادي
أما أداة الدراسة فيي المقابالت االكمينكية التي تدمج ما بيف التحدث بصوت عاؿ وأوامر برمجة
الميكو التي استخدميا الطمبة في حؿ المشكالت  ،إذ تدعـ نتائج الدراسة وجود تنوع في األساليب
المعرفية لعينة الدراسة ،وقد ذكر الباحث أف األساليب المعرفية تمثؿ مراحؿ تطورية أو تنوعاً

ناضج أو ال تمثؿ ذلؾ وليذا تبرز عدة أساليب معرفية متفاوتة وقد صنؼ األساليب تحت األسموب
ً
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الشمولي مقابؿ التحميمي ،والتفكير المجرد مقابؿ التفكير العياني والتخطيط مف القمة إلى األسفؿ
مقابؿ التخطيط مف األسفؿ إلى القمة,وتوصمت الدراسة إلى أف الطمبة الذيف وصفوا كمفكريف
تجريدييف امتمكوا قابميات وميارات رياضية جيدة وتعامموا مع حؿ المشكالت بأسموب شمولي
وبانيـ مخططوف مف األعمى إلى األسفؿ اما الطمبة الذيف وصفوا كمفكريف عيانييف فقد امتمكوا
قابميات رياضية متوسطة وغير جيدة وتعامموا مع حؿ المشكالت بأسموب تحميمي وانيـ مخططوف
مف االسفؿ إلى األعمى وتوصؿ الباحث إلى األسموب الشمولي ىو تفكير لمجرد ويخطط لحؿ
المشكالت مف القمة إلى األسفؿ عكسو أسموبو التفكير العياني (.)Swen, 1990 : 1
-2دراسة العبيدي ((( : )2882األسموب المعرفي (التجريدي – العياني) وعالقتو بالضغوط النفسية
لدى طمبة جامعة بغداد))  ،استيدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بيف األسموب المعرفي (التجريدي-
العياني) والضغوط النفسية  ،بمغت عينة الدراسة ( )553طالب وطالبة مف جامعة بغداد  ،وقد قامت
الباحثة ببناء اختبار لقياس األسموب المعرفي (التجريدي-العياني) باالعتماد عمى دراسة ىارفي وىنت
وشردور في دراستو ىذا األسموب مكوناً مف ( )36فقرة عمى شكؿ أمثاؿ وحكـ  ،وتوصمت الدراسة إلى
أف أفراد عينة البحث يتمتعوف بدرجة مف التفكير التجريدي أعمى مف المتوسط الفرضي لممجتمع الذي

ينتموف إليو  ،واف العالقة بيف األسموب المعرفي والضغوط النفسية ال تتأثر بطبيعة الجنس
والتخصص (العبيدي, 2882 ،ص . )88
 -3دراسة مسمـ(: )2886األسموب المعرفي المنظـ الحدسي وعالقتو بالمظاىر النفسية لمتحديث
لدى طمبة الجامعة ,وىدفت الدراسة إلى ما يأتي:
أوالً :قياس األسموب المعرفي (المنظـ -الحدسي) لدى طمبة الجامعة وفقا لمتغير الجنس
والتخصص.).

ثانياً :قياس بعض المظاىر النفسية لمتحديث لدى طمبة الجامعة وفقا لمتغير الجنس والتخصص.
ثالثا :الكشؼ عف العالقة بيف درجات األسموب المعرفي (المنظـ -الحدسي) ودرجات بعض المظاىر
النفسية لمتحديث عمى وفؽ متغير الجنس (ذكور واناث) ,وتحقيقاً الىداؼ ىذا البحث قامت

الباحثة ببناء مقياسيف لقياس األسموب المعرفي (المنظـ -الحدسي) وبعض المظاىر النفسية
لمتحديث ،وبعد التأكد مف صدقو وثباتو والقوة التمييزية لفقراتو طبؽ عمى عينة بمغت ()488
طالب وطالبة جامعية مف الصفيف (األوؿ والرابع) تـ اختيارىـ بالطريقة الطبقية العشوائية ,وبعد

معالجة البيانات احصائياً باستخ داـ االختبار التائي لعينة واحدة واالختبار التائي لعينتيف
مستقمتيف ومعامؿ ارتباط بيرسوف توصؿ ىذا البحث إلى النتائج االتية:
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أوالً :فيما يخص اليدؼ األوؿ /تبيف بعد تحميؿ البيانات احصائياً اف طمبة الجامعة اكثر استخداما

لمبعد الحدسي مف البعد المنظـ ،وتبيف النتائج تفوؽ عينة الذكور عمى عينة االناث في البعد

المنظـ.
ثانياً :وفيما يخص اليدؼ الثاني /أظيرت النتائج أف عينة ىذا البحث تتمتع ببعض المظاىر النفسية

لمتحديث وبدرجة اعمى مف المتوسط الفرضي لممقياس ،وبينت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات

داللة احصائية بيف عينة الذكور وعينة االناث في بعض المظاىر النفسية لمتحديث.
ثالثا :وفيما يخص اليدؼ الثالث /اظيرت النتائج وجود عالقة موجبة دالة بيف درجات األسموب
المعرفي (المنظـ -الحدسي) ودرجات بعض المظاىر النفسية لمتحديث في العينة الكمية ،وبينت
النتائج وجود عالقة بيف درجات األسموب المعرفي (المنظـ -الحدسي) ودرجات بعض المظاىر
النفسية لمتحديث ولصالح عينة الذكور(مسمـ ,2886,ص.)26
مناقشة الدراسات السابقة :
عف طريؽ أطالع الباحث عمى األدبيات والدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع البحث
الحالي ،قد حصؿ عمى مجموعة مف الدراسات السابقة كاف اليدؼ مف استعراضيا ىو االستفادة منيا
في تحديد األىداؼ ،وأنتقاء األسموب األفضؿ لتحقيقيا ،واختيار العينة ،واختيار األساليب اإلحصائية
المناسبة ،والنتائج التي توصؿ إلييا.
 .2األىداؼ  :تعددت أغمب أىداؼ الدراسات السابقة وتنوعت عمى وفؽ طبيعة مجتمع الدراسة والعينة
 ،بينما نجد بعض الدراسات كاف ىدفيا دراسة عالقة بيف متغيريف أو أكثرىا كما في ودراسة
السيعي( )2883ودراسة الصفار(،)2888ودراسةخمؼ()2808ودراسة كاريف سويف()0998
ودراسة حسف ( ، )0998ودراسة العبيدي ( ، )2882دراسة مسمـ ( ، )2883بينما ىدفت
دراسات أُخرى قياس بيف متغيريف ,وبيذا فقد تشابيت الدراسة الحالية مف حيث اليدؼ مع بعض
الدراسات التي تناولت عالقة متغير مع متغير أخر مثؿ ودراسة الصفار( ، ، )2888ودراسة
العبيدي (... )2882الخ .
.1

العينة  :أختمفت العينات المستعممة في الدراسات السابقة مف حيث الحجـ والنوع

حيث كانت عينة معظـ الدراسات مف طمبة الجامعة مثؿ دراسة الصفار ( ، ، )2888دراسة العبيدي
( ،)2882ودراسة خمؼ ( ، )2808بينما اشتممت عينات الدراسات األُخرى عمى طمبة المرحمة
األعدادية وطمبة المعاىد ومدراء األدارات مثؿ دراسة السيعي( )2883ودراسة كاريف سويف
()0998ودراسة حسف(,)0988وبيذا اختمفت الدراسة الحالية مف حيث العينة وتشابيت مع بقية
الدراسات مف حيث نوع العينة ,أما مف حيث الحجـ فقد اختمفت عينات بعض الدراسات السابقة عف
الدراسة الحالية إذ بمغ أصغر عينة ( )089طالباً كما في دراسة السيعي ( )2883والبعض بمغ
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حجـ العينة ( )553طالباً وطالبة كما في دراسة العبيدي ( )2882كذلؾ اختمؼ تطبيؽ تمؾ العينات
في بعض الدراسات حيث اشتممت بعضيا عمى الذكور واألناث واقتصر البعض اآلخر عمى الذكور

فقط مثؿ دراسة حسف (، )0998أما الدراسة الحالية فقد تشابيت مف حيث العينة إذ تـ تطبيؽ
أداتي البحث عمى تدريسي الجامعة الذكور واأل ناث بمغت عينة البحث ( )058تدريسيا.
 .1مف حيث األداة  :تباينت اغمب الدراسات السابقة مف حيث األدوات المستعممة فبينما كانت بعض
الدراسات قد قاـ الباحث فييا ببناء أداة مثؿ دراسة الصفار ( ،)2888دراسة العبيدي(،)2880
وبعضيا األخر تبنى بعض األختبارات والمقاييس مثؿ دراسة السيعي ( ،)2883دراسة الصوفي
( )0995ودراسة خمؼ ()2808وبيذا تشابيت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة حيث قاـ
الباحث ببناء مقياس التفكير الحاذؽ ومقياس أسموبي (المنظـ والحدسي) .
 .2الوسائؿ اإلحصائية  :تشابيت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة مف حيث استعماؿ الوسائؿ
اإلحصائية مثؿ دراسة الصفار ( ،)2888ودراسة العبيدي ( )2882ودراسة خمؼ()2808ودراسة
مسمـ( )2886إذ أستعمؿ الباحث األختبار التائي لعينة واحدة  ،ومعامؿ ارتباط بيرسوف ،معادلة
الفاكرونباخ ،وبيذا اختمفت الدراسة الحالية عف بعض الدراسات السابقة مثؿ دراسة حسف()0988
حيث تـ استعماؿ الوسائؿ اإلحصائية (تحميؿ التبايف – األختبار التائي – معامؿ الصعوبة).
 .3النتائج  :اختمفت نتائج الدراسات السابقة بحسب طبيعة أىدافيا فأكد بعضيا عمى وجود عالقة
ارتباطية ايجابية كما في ودراسة ( )2883ودراسة الصفار ( .)2888أما الدراسات األُخرى فقد اكدت
عمى وجود عالقة سالبة كما في دراسة العبيدي (...)2882الخ,أما الدراسة الحالية فسوؼ يشار إلى
نتائجيا في الفصؿ الرابع .
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الفصؿ الثالث

أجراءات البحث:

يتضمف ىذا الفصؿ أىـ اال جراءات المتبعة في البحث الحالي والكفيمة بتحقيؽ أىدافو مف تحديد
مجتمع البحث وعينتو وطريقة أختيارىا وتحديد أدواتو واجراءات المقياس وأىـ الوسائؿ األحصائية
فييا، ،وفيما يأتي عرض أىـ الوسائؿ المستخدمة.
أوأل :مجتمع البحث .
لغرض تحديد أىداؼ البحث الحالي ،كاف البد مف تحديد مجتمع البحث الحالي( الجامعة
المستنصرية) ،واختيار عينة مناسبة تمثؿ المجتمع األصمي ،والعمؿ عمى بناء أداة لمقياس أو
الحصوؿ عمييا إذا توفرت ،وبعد البحث والتقصي تـ بناء أداتيف  ،تتسـ بالصدؽ والثبات
والموضوعية ،تـ تطبيقيا عمى العينة التي تـ أختبارىا ،ومف ثـ استخداـ الوسائؿ اإلحصائية المناسبة
لتحميؿ بيانات ىذا البحث ومعالجة النتائج النيائية وقد تـ أستعراض ىذه اإلجراءات وفؽ األتي:
ثانيا :عينة البحث ( الدراسة األستطالعية)
قاـ الباحث بأختيار عينة البحث الحالية مف المجتمع األحصائي بنسبة ( )%05مف مجتمع
البحث باألسموب الطبقي العشوائي وفؽ األتي :
 -2تـ أختيار عينة البحث مف تدريسي الجامعة المستنصرية (كمية التربية -وكمية العموـ
 والتربية الرياضية) والتي تتكوف مف ( )058تدريسيا وتدريسية مف مجتمع الجامعةلمعاـ الدراسي 2804-2803/مف الدراسات الصباحية،اذ بمغ عدد التدريسييف مف
الذكور ( )75وبمغ عدد التدريسيات مف األناث ( )75وتـ أختيار عينة البحث بالطريقة
العشوائية لكال الجنسيف ليتسنى لنا توزيعيما بالتساوي حسب متغير الجنس  ،والجدوؿ
في أدناه رقـ ( )0يوضح ذلؾ.
عينة البحث األساسية موزعيف حسب الجنس
عينة مجتمع البحث الجنس

األصمي/الكمية

المجموع

الذكور

األناث

كمية التربية

28

23

50

كمية التربية الرياضية

23

28

50

كمية العموـ

24

24

48

المجموع

75

75

058

 -2تـ أخذ أعداد التدريسييف مف قسـ التسجيؿ في الكميات.
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 -1تـ أخذ عينتيف مف مجتمع البحث "األولى" عينة بناء المقياسيف "والثانية"عينة التطبيؽ
األساسية.
ثالثا  /أداة البحث:
لغرض تحقيؽ أىداؼ البحث ،قاـ الباحث ببناء أداتيف األولى تتعمؽ بالتفكير الحاذؽ،والثانية
تتعمؽ باالسموب المنظـ والحدسي المعرفي،وفؽ الخطوات المشار الييا ,حيث تعدعممية بناء أي
مقياس أو أداة البد أف تمر بعدة خطوات أساسية ىي:
 .2التخطيط لألداة.
 .1صياغة فقرات األداة.
 .1صالحية الفقرات.
 .1إجراء تحميؿ الفقرات.
 .5استخراج الصدؽ والثبات لألداة.)allen,1979,pp111-118(.
 -1خطوات بناء األداة:
 .2التخطيط لألداة :تـ تحديد فقرات األداة والحصوؿ عمييا أثناء الدراسة االستطالعية التي تـ
تطبيقيا عمى عينة مف التدريسييف الجامعة  ،والتي تـ جمعيا مف بعض األدبيات والدراسات
السابقة وفي ضوء التعريؼ الذي تبناه الباحث ,وعميو فأف األداة لـ تحدد مجاالت متنوعة ولكف
شمؿ عمى عدد مف الفقرات ،بعد أف تعذر الحصوؿ عمى مقياس جاىز لقياس عممية " التفكير
الحاذؽ " أو "االسموب المنظـ والحدسي المعرفي " في مجاؿ الجامعة ،وقد أعتمد الباحث عمى
بناء األداتيف ليذا الغرض.
 .1صياغة الفقرات:
لغرض الحصوؿ عمى فقرات موضوعية تشمؿ فقرات األداة كافة ،تـ توجيو سؤاؿ استطالعي إلى
عينة البحث األولية البالغ عددىا ( ) 88تدريسيا ،بعد أف تمت مراجعة األدبيات والدراسات السابقة
وبناء عمى ما تقدـ تـ وضع ( )36فقرة ألداة "التفكير الحاذؽ " )28 (،
كافة التي تخص الموضوع
ً
فقرة ألداة "االسموب المنظـ الحدسي المعرفي "وروعي في صياغتيا ،أف تكوف بصيغة واضحة وقابمة
لتفسير واحد ( أبو عالـ،0989،ص .)034
أما بخصوص بدائؿ اال ستجابة حوؿ الفقرات ،فقد وضعت أماـ كؿ فقرة بدائؿ وىي(ينطبؽ عمي
دائما –ينطبؽ عمي غالبا -ينطبؽ عمي أحيانا – ينطبؽ عمي ناد ار -الينطبؽ عمي )،فيما يخص
المقياس اآلوؿ وأعطيت الدرجات (،.)0-5أما بخصوص مقياس االسموب المنظـ الحدسي المعرفية ,
فقد كانت البدائؿ ىي (ا-ب) .وأعطيت الدرجات (.)0-2
 *3تعميمات األداة  :روعي الباحث أف تكوف التعميمات الخاصة باألداتيف واضحة وسيمة جدا ،بعد أف
تـ عرضيا عمى لجنة مف المحكميف في مركز البحوث النفسية ومركز البحوث التربوية والنفسية
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وكميات التربية  ،كما أكد عمى ضرورة أختيار المستجيب لبديؿ األستمارة المناسبة الذي يعبر عف رأيو
الخاص بو وطريقة تصرفو أثناء الموقؼ ،واف استجابتو سوؼ لف يطمع عمييا غير الباحث فقط،
ألغراض األمانة العممية ،وعدـ ذكر اال سـ بخصوص المجيبيف عمى األداتيف ،وقد تضمنت التعميمات
( النوع).
-4صالحية الفقرات:
بعد أف تـ أعداد فقرات األداتيف (التفكير الحاذؽ )بصورتيا النيائية والبالغة ( )35وأداة
"االسموب المنظـ الحدسي المعرفية "والبالغة ( ) 08فقرة ،عرضت عمى مجموعة مف الخبراء في
التربية وعمـ النفس  ،وقد تصدرتيا صفحة مف التعميمات الخاصة باإلجابة عمييا ،وتـ أعتماد
نسبة أتفاؽ( )%88لتحديد صالحية الفقرة ،وفي ضوء ىذا المؤشر تـ تعديؿ( )0فقرة مف
أداة(التفكير الحاذؽ )وتعديؿ( ) 2فقرة مف أداة "االسموب المنظـ الحدسي المعرفي"  ،وبيذا أجريت
بعض التعديالت عمى صياغة

بعض الفقرات في ضوء مالحظات لجنة الخبراء المختصيف،

وأصبح عدد الفقرات النيائية ألداة التفكير الحاذؽ """35فقرة ،أما الفقرات النيائية ألداة"ااالسموب
المنظـ الحدسي المعرفية " أصبحت ( )08فقرة بصورتيا النيائية لكال األداتيف.
التحميؿ األحصائي لفقرات "التفكير الحاذؽ":قاـ الباحث بتحميؿ الفقرات احصائيا ،أذ أف ىدؼ التحميؿ االحصائي لمفقرات عادة ىو االبقاء عمى
الفقرات الصالحة في األداة واستبعاد الفقرات غير الصالحة أو تعديميا وتجريبيا مف جديد
(،)Guilford.1954:417ولذلؾ أختار الباحث عينة لبناء األداتيف بمغت ()058تدريسيا ،أختير
باألسموب الطبقي العشوائي بحسب متغير الجنس مف الجامعة ,وقد اختار الباحث عينة تحميؿ الفقرات
بيذا الحجـ لكونو مناسبا لتحميؿ الفقرات احصائيا ،،وبعد تحديد أفراد عينة التحميؿ االحصائي لمفقرات
طبقت األداة عمييـ وحممت ا ستجاباتيـ عمى كؿ مف فقراتو لحساب الخصائص القياسية وكاآلتي:
أ -القوة التمييزية لمفقرة . DISERIMINATION POWER OF LTEM
ا ستخدـ الباحث لحساب القوة التمييزية لفقرات ىذه األداة المجموعتيف المتطرفتيف في الدرجة
الكمية ونسبة ( )%27بعد تطبيؽ األداتيف عمى أفراد العينة البالغ( )058تدريسيا في العمؿ األ كاديمي
 ،وتـ تصحيح األستمارات واستخراج الدرجة الكمية لكؿ استمارة ،حيث رتبت ىذه االستمارات تنازليا(
مف أعمى درجة) الى (أوطأ درجة) وأخذ نسبة ( )%27عميا ( )%27دنيا في االستمارات لتكوف
لدينا مجموعة مف الفقرات ،وتـ استخداـ اال ختبار التائي لعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفروؽ في
درجات كؿ فقرة بيف المجموعة العميا والمجموعة الدنيا ألف القيمة التائية لداللة الفروؽ تمثؿ القوة
التمييزية لمفقرة (الزبيدي ،2882،ص.)93
وتعد عممية تحميؿ الفقرة خطوة أساسية في بناء األداة إلى أف اليدؼ مف ىذا االجراء ىو اإلبقاء
عمى الفقرات الجيدة في أي أداة عممية،ويبدو م ف نتائج التحميؿ األحصائي أكثر الفقرات كانت بداللة
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احصائية عند مستوى (،)8,85أذا كانت قيمتيا التائية المحسوبة أكبر مف القيمة التائية الجدولية
،والجدوؿ في أدناه رقـ ( )2يوضح ذلؾ.
"القوة التمييزية لفقرات مقياس "التفكير الحاذؽ"باستخداـ طريقة المجموعتيف المتطرفتيف في الدرجة
الكمية".
الفقرات

عميا

القيمة

دنيا

مستوى

التائية

الداللة

8,85

متوسط

أنحراؼ

متوسط

أنحراؼ

0

3,668

0,074

2,722

0,344

0,092

2

3,484

8,768

2,534

2,074

2,066

8,85

3

3,844

0,674

0,723

0,266

2,057

8,85

4

4,455

0,664

2,086

0,356

2,073

8,85

5

4,985

8,290

0,744

0,538

0,932

8,85

6

2,456

0,362

2,892

0,483

3,248

8,85

7

3,050

0,099

0,949

0,336

2,034

8,85

8

3,046

0,389

3,260

0,805

0,226

8,85

9

3,204

0,693

0,963

0,559

2,974

8,85

08

3,626

0,687

3,676

2,245

2,982

8,85

00

4,424

8,444

2,608

8,855

2,053

8,85

02

4,434

8,955

3,076

0,882

2,062

8,85

03

4,020

8,987

2,086

8,837

3,064

8,85

04

4,862

0,484

3,897

0,053

4,249

8,85

05

4,646

8,784

2,508

8,652

0,024

8,85

06

4,232

0,264

2,988

2,286

2,224

8,85

07

5,086

0,249

0,969

8,989

0,976

8,85
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08

3,737

0,398

2,884

0,229

2,237

8,85

09

2,838

0,543

2,275

0,499

3,267

8,85

28

3,324

0,588

3,255

0,372

2,602

8,85

20

3,358

0,578

2,020

0,524

3,272

8,85

22

3,254

0,802

3,360

0,086

2,976

8,85

23

3,439

0,844

0,893

0,863

2,254

8,85

24

3,444

0,280

2,725

0,493

2,289

8,85

25

2,032

0,277

2,944

0,042

2,222

8,85

26

4,334

0,405

0,825

8,348

3,975

8,85

27

4,776

0,237

0,784

0,047

2,203

8,85

28

3,977

0,370

2,724

0,243

0,995

8,85

29

4,544

0,855

3,424

0,984

2,074

8,85

38

3,974

8,847

3,443

2,885

2,047

8,85

30

4,833

0,230

3,232

0,344

2,294

8,85

32

4,575

0,047

2,833

2,734

0,996

8,85

33

2,766

0,767

3,223

0,324

0,220

8,85

34

3,374

0,322

0,723

8,299

0,365

8,85

35

3,280

0,442

2,766

0,422

0,443

8,85

* القيمة التائية الجدولية عند درجة حرية ( )048ومستوى داللة (0,96 = )8,85
ب -عالقة الفقرة بالدرجة الكمية .
تـ التحقؽ مف صدؽ فقرات مقياس "التفكير الحاذؽ " الذي أعده الباحث ،حيث تـ حساب معامؿ
"أرتباط بيرسوف" وذلؾ بيف درجة عمى كؿ فقرة مف فقرات المقياس وبيف درجاتيـ الكمية عمى
المقياس ،ا ذ أشارت أنستازي الى أف أرتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المستجيب
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عف جميع فقرات المقياس ( ،)Anastasi, 1976:P206وقد استخدـ الباحث ىذا األسموب لتقرير
أسموب المجموعة العميا والدينا ،حيث اتضح انو تـ ربط الفقرات والستخراج صعوبة الفقرات طبقت
المعادلة بذلؾ وتبيف أف (أكثر) الفقرات كانت صعوبتيا تقع ما بيف ( )%88 -%35وىو المستوى
المقبوؿ لصعوبة الفقرة ، ،وجاءت النتيجة بأف أكثر فقرات المقياس صادقة في قياس ما أعد لقياسو
حيث كاف معامؿ األرتباط داال عند مستوى ( )8,85والجدوؿ رقـ( )3في أدناه يوضح ذلؾ :الجدوؿ
رقـ()3
معامالت صدؽ فقرات "التفكير الحاذؽ"مف خالؿ أرتبا طيا بالدرجة الكمية لممقياس.
ت

معامالت الصدؽ

مستوى الداللة

ت

معامالت الصدؽ

مستوى الداللة

0

8,468

8,85

09

8,967

8,85

2

8,675

8,85

28

8,066

8,85

3

8,558

8,85

20

8,788

8,85

4

8,466

8,85

22

8,282

8,85

5

8.556

8,85

23

8,083

8,85

6

8,563

8,85

24

8,499

8,85

7

8.466

8,85

25

8,249

8,85

8

8.688

8,85

26

8,498

8,85

9

8,869

8.85

27

8,058

8,85

08

8,386

8,85

28

8,090

8,85

00

8,236

8,85

29

8,500

8,85

02

8.463

8,85

38

8,057

8,85

03

8.432

8,85

30

8,908

8,85

04

8,333

8,85

32

8,062

8,85

05

8,039

8,85

33

8,422

8,85

06

8,237

8,85

34

8,543

8,85

07

8,337

8,85

35

8,042

8,85

08

8,650

8,85

**القيمة الجدولية لمعامؿ األرتباط بدرجة حرية ()048عند مستوى( )8,85تساوي(.)8,038
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*صدؽ وثبات االداة:
أ .الصدؽ الظاىري-: Faeevalidity :

يتحقؽ ىذا النوع مف الصدؽ بعرض المقياس قبؿ تطبيقو عمى مجموعة مف الخبراء في التربية
وعمـ النفس ،لمحكـ عمى صالحيتو في قياس الصفة المراد قياسيا (.)Allen,1979,p96
وقد تـ عرضو عمى لجنة مف الخبراء المختصيف في مجاؿ التربية وعمـ النفس مجموعة مف األساتذ ة
في مركز البحوث النفسية ومركز البحوث التربوية والنفسية وكميات التربية ،وبيذا فقد تحقؽ الصدؽ
الظاىري.
ب .الثبات :

يشير أبو حطب إلى أف ثبات األداة يعني عدـ تناقض األختبار مع نفسو أو دقتو في

القياس(أبو حطب ،0977،ص ،)49ويعد الثبات مف الخصائص القياسية األساسية لممقاييس
النفسية ،أذ يشير( صالح ، ) 0999،الى أف المقياس يحقؽ الثبات اذا قيس بشكؿ متسؽ تحت
ظروؼ مختمفة (صالح ،0999،ص.)273
ويتحقؽ الثبات إذا كانت فقرات االختبار تقيس المفيوـ نفسو باحدى طرؽ الثبات ,وقد استخرج
الثبات لممقياس بطريقة ألفاكرونباخ لقياس اال تساؽ الداخمي،وتعتمد ىذه الطريقة عمى حساب
اال رتباطات بيف درجات جميع فقرات المقياس أعتبا ار أف الفقرة تعبر عف مقياس قائـ بذاتو ويؤشر
معو الثبات ا تساؽ أداء الفرد أي التجانس بيف فقرات المقياس ،وتعطي ىذه الطريقة الحد األعمى
الذي يمكف أف يصؿ أليو الثبات ،وقد بمغ معامؿ الثبات "التفكير الحاذؽ" ب(، ،)8,85وتعد درجة
ثبات جيدة السيما أف جميع معامالت الثبات كانت أعمى مف ( ،)8,78حيث يشير "فوراف " الى أف
معامؿ

الثبات

ينبغي

الجيد

أف

يزيد

عف,

(،)8,78آلف معامؿ الثبات المشترؾ يكوف فيو أكثر مف (( )%58الزبيدي ،2882،ص.)088
 .2التحميؿ األحصائي لفقرات "األسموب المنظـ -الحدسي":
قاـ الباحث بتحميؿ الفقرات احصائيا ،أذ أف ىدؼ التحميؿ االحصائي لمفقرات عادة ىو االبقاء عمى
الفقرات الصالحة في األداة وا ستبعاد الفقرات غير الصالحة أو تعديميا وتجريبيا مف جديد ,ولذلؾ
اختار الباحث عينة بمغت ( )058تدريسيا ،أختير باألسموب الطبقي العشوائي بحسب متغير الجنس
مف الجامعة ،وقد اختار الباحث عينة تحميؿ الفقرات بيذا الحجـ لكونو مناسبا لتحميؿ الفقرات أحصائيا
،،وبعد تحديد أفراد عينة التحميؿ األحصائي لمفقرات طبقت األداة عمييـ وحممت استجاباتيـ عمى كؿ
مف فقراتو لحساب الخصائص القياسية وكاآلتي:
ا -القوة التمييزية لمفقرة . DISERIMINATION POWER OF LTEM
ا ستخدـ الباحث لحساب القوة التمييزية لفقرات ىذه األداة المجموعتيف المتطرفتيف في الدرجة الكمية
ونسبة ( )%27بعد تطبيؽ األداة عمى أفراد العينة البالغ( )058تدريسيا  ،وتـ تصحيح االستمارات
واستخراج الدرجة الكمية لكؿ استمارة ،حيث رتبت ىذه االستمارات تنازليا( مف أعمى درجة) الى (أوطأ
درجة) وأخذ نسبة ( )%27عميا ( )%27دنيا في االستمارات لتكوف لدينا مجموعة مف الفقرات ،وتـ
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ا ستخداـ األختبار التائي لعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفروؽ في درجات كؿ فقرة بيف المجموعة
العميا والمجموعة الدنيا ،ألف القيمة التائية لداللة الفروؽ تمثؿ القوة التمييزية لمفقرة (الزبيدي
،2882،ص.)93
وتعد عممية تحميؿ الفقرة خطوة أساسية في بناء األداة واف اليدؼ مف ىذا األجراء ىو اإلبقاء عمى
الفقرات الجيدة في أي أداة عممية .ويبدو مف نتائج التحميؿ األحصائي أف أكثر الفقرات كانت بداللة
أحصائية عند مستوى (،)8,85أذا كاف قيمتيا التائية المحسوبة أكبر مف القيمة التائية الجدولية
،والجدوؿ رقـ( )4في أدناه يوضح ذلؾ.
الجدوؿ رقـ ()4
*القوة التمييزية لفقرات مقياس "االسموب المنظـ الحدسي المعرفي""باستخداـ طريقة المجموعتيف
المتطرفتيف في الدرجة الكمية.
الفقرات

عميا

القيمة التائية

دنيا

متوسط

أنحراؼ

متوسط

أنحراؼ

مستوى الداللة

0

2,622

0,356

3,776

8,800

2,233

8,85

2

3,282

2,420

0,856

0,226

0,982

8,85

3

2,997

8,832

3,376

0,883

2,028

8,85

4

2,682

2,222

2,563

0,788

2,220

8,85

5

3,742

0,402

0,057

8,887

3,742

8,85

6

3,622

8,324

3,858

2,678

2,272

8,85

7

4,433

2,833

2,688

0,000

0,935

8,85

8

3,743

8,354

2,862

0,082

2,937

8,85

9

2,943

0,308

2,457

8,982

3,773

8,85

08

3,893

0,222

2,275

0,922

0,943

8,85

00

2,273

0,232

2,846

0,940

2,084

8,85

02

3,772

2,487

0,967

0,864

0,964

8,85

03

2,533

0,322

2,765

0,560

2,577

8,85

04

3,976

0,225

0,960

0,065

3,086

8,85
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05

4,246

0,232

2,037

8,739

2,085

8,85

06

3,755

0,829

2,277

8,873

3,058

8,85

07

3,443

0,033

3,698

0,093

0,975

8,85

08

2,433

0,229

0,967

0,078

2,282

8,85

* القيمة التائية الجدولية عند درجة حرية ( )048ومستوى داللة (.)0,96( = )8,85
ب -عالقة الفقرة بالدرجة الكمية .
تـ التحقؽ مف صدؽ فقرات مقياس "االسموب المنظـ الحدسي المعرفي "الذي أعده الباحث ،حيث
تـ حساب معامؿ "ا رتباط بيرسوف" وذلؾ بيف درجة عمى كؿ فقرة مف فقرات المقياس وبيف درجاتيـ
الكمية عمى المقياس ،أذ أشارت أنستازي الى أف ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا
المستجيب عف جميع فقرات المقياس (.)jenkiusg.1948:P206
وقد أستخدـ الباحث ىذا األسموب لتقرير أسموب المجموعة العميا والدينا ،حيث أتضح انو تـ ربط
الفقرات وال ستخراج صعوبة الفقرات طبقت المعادلة بذلؾ وتبيف أف (أكثر) الفقرات كانت صعوبتيا تقع
ما بيف ( )%88 -%35وىو المستوى المقبوؿ لصعوبة الفقرة ،،في حيف كانت فقرات االختبار
مقبولة بخصوص مقياس االسموب المنظـ الحدسي المعرفي  ،وجاءت النتيجة بأف أكثر فقرات
المقياس صادقة في قياس ما أعد لقياسو حيث كاف معامؿ األرتباط داال عند مستوى ()8,85
والجدوؿ رقـ( )5في أدناه يوضح ذلؾ,والجدوؿ رقـ ()5
" معامالت صدؽ فقرات مقياس "االسموب المنظـ الحدسي المعرفي "بواسطة أرتبا طيا بالدرجة الكمية
لممقياس.
ت

معامالت الصدؽ

مستوى

ت

الداللة

معامالت

مستوى

الصدؽ

الداللة

0

8,333

8,85

8,974 08

8,85

2

8,045

8,85

8,283 00

8,85

3

8,664

8,85

8,387 02

8,85

4

8,369

8,85

8,067 03

8,85

5

8,336

8,85

8,436 04

8,85

6

8,078

8,85

8,254 05

8,85
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7

8,078

8,85

8,684 06

8,85

8

8,078

8,85

8,584 07

8,85

9

8,093

8,85

8,056 08

8,85

*القيمة الجدولية لمعامؿ األرتباط بدرجة حرية ()048عند مستوى( )8,85تساوي(.)8,038
*صدؽ وثبات االداة:
أ .الصدؽ الظاىري-: Faeevalidity :
يتحقؽ ىذا النوع مف الصدؽ بعرض المقياس قبؿ تطبيقو عمى مجموعة مف الخبراء في التربية
وعمـ النفس ،لمحكـ عمى صالحيتو في قياس الصفة المراد قياسيا (.)Allen,1979,p96
وقد تـ عرضو عمى لجنة مف الخبراء المختصيف في مجاؿ التربية وعمـ النفس وبيذا فقد تحقؽ
الصدؽ الظاىري.
ب .الثبات:
يشير أبو حطب إلى أف ثبات األداة يعني عدـ تناقض األختبار مع نفسو أو دقتو في القياس(أبو
حطب وعثماف،0973،ص ،)49ويعد الثبات مف الخصائص القياسية األساسية لممقاييس النفسية ،أذ
يشير( صالح ، ) 0999،الى أف المقياس يحقؽ الثبات اذا قيس بشكؿ متسؽ تحت ظروؼ مختمفة
(.صالح ،0999،ص ،)273ويتحقؽ الثبات إذا كانت فقرات األختبار تقيس المفيوـ نفسو بأحدى
طرؽ الثبات  ,وقد أستخرج الثبات لممقياس بطريقة ألفا كرونباخ لقياس األتساؽ الداخمي،وتعتمد ىذه
الطريقة عمى حساب األرتباطات بيف درجات جميع فقرات المقياس اعتبار أف الفقرة تعبر عف مقياس
قائـ بذاتو ويؤشر معو الثبات أتساؽ أداء الفرد أي التجانس بيف فقرات المقياس ،وتعطي ىذه
الطريقة الحد األعمى الذي يمكف أف يصؿ أليو الثبات ،وقد بمغ معامؿ الثبات "األسموب المنظـ
الحدسي المعرفية " ب(، ،)8,82وتعد درجة ثبات جيدة السيما أف جميع معامالت الثبات كانت أعمى
مف ( ،) 8,78حيث يشير "فوراف " الى أف معامؿ الثبات الجيد ينبغي أف يزيد عف (،)8,78آلف
معامؿ الثبات المشترؾ يكوف فيو أكثر مف ((( )%58الزبيدي ،2882،ص.)088
 .1الوسائؿ اإلحصائية :تمت معالجة البيانات وفؽ الوسائؿ اإلحصائية التالية:
.2

معامؿ ارتباط بيرسوف لحساب معامالت ارتباط الفقرة بالدرجة الكمية ،باستخداـ

الحاسوب اآللي نظاـ (. ) SPSS
.1

معامؿ ألفا كرونباخ :وذلؾ لحساب ثبات األتساؽ الداخمي.

.1

اال ختبار التاني لعينة واحدة لمعرفة داللة الفروؽ بيف متوسط درجات أفراد

العينة عمى المقياس ودرجاتيـ الفرضية.
 .1االختبار التاني لعينتيف مستقمتيف ،T-TESTوذلؾ لحساب القوة التمييزية لمفقرات بيف
المجموعتييف المتطرفتيف بالدرجة الكمية.

211

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

 1025العدد ()44
الفصؿ الرابع
*عرض النتائج وتفسيرىا.

سيعرض الباحث في ىذا الفصؿ النتائج التي توصؿ ألييا ،وبعد أف تـ تحميؿ اجابات التدريسييف
عمى مقياس التفكير الحاذؽ ومقياس األسموب المنظـ الحدسي المعرفي ،وسيتـ مناقشتيا وفقا
ألىداؼ البحث وعمى النحو التالي-:
*أوال  -:نتائج اليدؼ اال وؿ الذي يرمي قياس التفكير الحاذؽ لدى التدريسييف في الجامعة .
أشارت النتائج وكما ىي موضحة في الجدوؿ رقـ(  ) 6الى أف مجموع أفراد عينة البحث
البالغ عددىا ( )058تدريسيا ،قد حصموا عمى متوسط حسابي لقياس التفكير الحاذؽ ()088,385
درجة وبانحراؼ معياري قدره(, )9,535ومف مقارنة الوسط الحسابي مع الوسط الفرضي لممقياس
والبالغ ( )085باستخداـ االختبار التائي لعينة واحدة  ،وبفروؽ دالة احصائيا عند مستوى داللة
( )8,85درجة اذ بمغت القيمة التائية المحسوبة ( )07,882وىي أكبرمف القيمة التائية
الجدولية( ) 0,96عند مستوى داللة (  )8,85وبدرجة حرية( ،)048وتوضح النتيجة أف تدريسيي
الجامعة يتمتعوف ويمتمكوف التفكير الحاذؽ في حيز الجامعة المستنصرية,وتؤكد النتيجة إلى وجود
مستوى عاؿ مف تمتعيـ بالتفكير الحاذؽ لدى تدريسي كميات مختمفة في الجامعة ,وىذا ما توصمت
إليو بعض الدراسات العممية مثؿ دراسة (السيعي )2883,ودراسة (خمؼ, )2808,الى وجود فروؽ
في التفكير الحاذؽ والقدرة عمى حؿ المشكالت,والجدوؿ رقـ ( )6يوضح ذلؾ
* .درجات مقياس التفكير الحاذؽ لعينة البحث وانحرافاتيا المعيارية والقيـ التائية لداللة الفرؽ
بيف المتوسط الحسابي والمتوسط النظري لممقياس
المقياس

العينة المتوسط

األنحراؼ

الوسط

الحسابي

المعياري

الفرضي

القيمة التائية
المحسوبة

الجدول

درجة

مستوى

الحرية

الداللة

ية
التفكير

9,535 088,385 058

085

الحاذؽ

07,882

0,96

048

داؿ أحصائيا
عند
()8,85

*ثانيا -:نتائج اليدؼ الثاني الذي يرمي الى قياس األسموب المنظـ لحدسي المعرفي لدى التدريسييف
في الجامعة.
أشارت النتائج وكما ىي موضحة في الجدوؿ رقـ( )7الى أف مجموع أفراد عينة البحث البالغ
عددىا ( ) 058تدريسيا ،قد حصموا عمى متوسط حسابي لمستوى األسموب المنظـ الحدسي المعرفي,
والبالغ ( )023,633درجة وبأنحراؼ معياري قدره( )8,228ومف مقارنة الوسط الحسابي مع الوسط
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الفرضي لممقياس والبالغ ( )54باستخداـ االختبار التائي لعينة واحدة ،وبفروؽ دالة احصائيا عند
مستوى داللة ( )8,85درجة اذ بمغت القيمة التائية المحسوبة ()09,242وىي أكبر مف القيمة
التائية الجدولية البالغة( )0,96عند مستوى داللة()8.85وبدرجة حرية( ،)048وتوضح النتيجة أف
التدريسييف في الجامعة يتمتعوف بمستوى مناسب مف األسموب المنطـ الحدسي  ,وىذا ما أشارت
اليو دراسة (مسمـ ) 2886,الى أنيـ يتمتعوف باألسموب المنطـ الحدسي في حيز الجامعة ،والجدوؿ
رقـ ( )7يوضح ذلؾ.
*درجات مقياس األسموب المنظـ الحدسي المعرفي لعينة البحث وانحرافاتيا المعيارية والقيـ التائية
لداللة الفرؽ بيف المتوسط الحسابي والمتوسط النظري لممقياس.
المقياس

األسموب

العينة المتوسط

األنحراؼ

الوسط

الحسابي

المعياري

الفرضي

023,63

8,228

54

058

3

(المنظـ

القيمة التائية
المحسو

الجدول

بة

ية

09,24

0,69

درجة

مستوى الداللة

الحرية

048

2

داؿ

عند()8,85

الحدسي
)المعرفي
*ثالثا  -:نتائج اليدؼ الثالث الذي يرمي الى التعرؼ عمى داللة الفروؽ في مستوى التفكير الحاذؽ
وفقا لمتغير النوع .
لمعرفة داللة الفروؽ حسب متغير الجنس عمى مقياس التفكير الحاذؽ ،استخدـ الباحث االختبار
التائي لعينتيف مستقمتيف في تحميؿ البيانات ،وبأستخداـ برنامج ( )spssلمحاسب اآللي (الحقيبة
االحصائية لمعموـ اال جتماعية )،وقد أظيرت نتائج األختبار التائي بيف المتغير المستقؿ "التفكير
الحاذؽ والمتغيرالتابع " الجنس "ظيرت أف عينة الذكور البالغ عددىـ ( )75بمتوسط حسابي
قدره( )038,002وبانحراؼ معياري قدره (، )00,225أما بالنسبة الى عينة اال ناث البالغ عددىـ
( )75وبمتوسط حسابي قدره ( )038,523وبأنحراؼ معياري قدره (، )00,223حيث ظيرت نتائج
القيمة التائية المحسوبة بمقدار ( )8,055أصغر مف القيمة التائية الجدولبة والتي مقدارىا ()0,96
مما يدؿ الى عدـ وجود فروؽ ذات داللة أحصائية في التفكير الحاذؽ وفقا لمتغير الجنس عند
مستوى داللة ( ، ) 8,85حيث تشير النتيجة الى عدـ وجود فروؽ دالة أحصائيا في مستوى الجنس
وىذا ما أكدت عميو دراسة (الصفار ،)2888,والجدوؿ في أدناه رقـ ( )8يوضح ذلؾ.
الفروؽ في التفكير الحاذؽ حسب متغير الجنس"
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المقياس

العينة

المتوسػػػط

النوع
التفكير

الذكور
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75

األنحراؼ

الحسػػػابي

المعياري

038,022

00,225

درجة

القيمة التائية
المحسوبة

الجدولية

8,055

0,96

الحاذؽ

مستوى

الحرية

الداللة

048

غير
أحصائيا

داؿ

عند مستوى

األناث

75

مجموع

058

038,523

00,223

8,055

0,96

داللة

()8,85

العينة

*رابعا -:نتائج اليدؼ الثالث الذي يرمي الى تعرؼ عمى داللة الفروؽ في األسموب المنظـ الحدسي
المعرفي وفقا لمتغير النوع .
لمعرفة داللة الفروؽ حسب متغير الجنس عمى مقياس األسموب المنظـ الحدسي المعرفي
،أستخدـ الباحث األختبار التائي لعينتيف مستقمتيف في تحميؿ البيانات ،وبأستخداـ برنامج ()spss
لمحاسب اآللي (الحقيبة األحصائية لمعموـ األجتماعية )،وقد اظيرت نتائج األختبار التائي بيف المتغير
"" ومتغير الجنس" الى أف عينة الذكور البالغ عددىـ ( )75بمتوسط حسابي قدره()029,245
وبانحراؼ معياري قدره (، )07,370أما بالنسبة الى عينة األناث البالغ عددىـ ( )75وبمتوسط
حسابي قدره ( )030,404وبأنحراؼ معياري قدره (، )05,907حيث ظيرت القيمة التائية المحسوبة
بمقدار ( )2,988وىي أكبر مف القيمة التائية الجدولبة والتي مقدارىا (  ) 2,607مما يدؿ الى
وجود فروؽ ذات داللة أحصائية في مقياس األسموب المنظـ الحدسي المعرفي ,وفقا لمتغير الجنس
ولصالح الذكورعند مستوى داللة (، )8,85وىذا ما يؤكد الى أف مستوى السموب المنطـ الحدسي عند
الذكورأكثر مما ىو عند األناث ,حيث أشارت الى ذلؾ دراسة (العبيدي  )2882,وتفوؽ الذكور عمى
اال ناث ،والجدوؿ في أدناه رقـ (  )9يوضح ذلؾ.
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" داللة الفروؽ في مقياس األسموب المنظـ الحدسي المعرفي حسب متغير الجنس"
المقياس

العينة
النوع

األسموب

(المنظـ–

الحدسي)المعر

في

المتوسػػػط

األنحراؼ

الحسػػػابي

المعياري

درجة

القيمة التائية
المحسوبة

الجدولية

الذكور

75

029,245

07,370

2,988

0,96

األناث

75

030,404

05,907

2,988

0,96

المجموع

058

مستوى الداللة

الحرية
048

غيرداؿ أحصائيا

عند مستوى داللة

()8,85

*خامسا -:معرفة قوة وأتجاه العالقة األ رتباطية بيف التفكير الحاذؽ واألسموب المنظـ –الحدسي
المعرفي لدى التدريسييف في الجامعة.
لمعرفة العالقة بيف المقياسييف ،استخدـ الباحث في تحميؿ البيانات معامؿ ارتباط بيرسوف لمعرفة ىؿ
توجد عالقة ايجابية بيف المتغيريف أـ ال ,عند مستوى داللة (، )8,85وباستخداـ برنامج ()spss
لمحاسب اآللي (الحقيبة األحصائية لمعموـ األجتماعية )،فقد أظيرت نتائج معامؿ اال رتباط بيف
المتغيريف حيث بمغ ( )8,79مستوى داللة ( ، )8,85مما يدؿ عمى وجود عالقة ارتباطية ايجابية
عالية بيف متغير التفكير الحاذؽ

ومتغير األسموب المنظـ الحدسي المعرفي في مجاؿ العمؿ

األكاديمي لمتدريسييف في الجامعة المستنصرية،وىذا ما تؤيده بعض الدراسات في ىذا الميداف الذي
يدؿ عمى قدرة التدريسي الجامعي عمى التمتع بالتفكير الحاذؽ الذكي الذي يعد مف أرقى أساليب
التفكير المستخدمة مف قبؿ أصحاب الكفاءات المثقفة وخصوصا في الجامعات العراقية ,باألضافة الى
اكتساب الخبرات المتراكمة مف الحياة واالستفادة منيا في أسموبي التنطيمي والحدسي في مجاؿ
عمميـ  ،مما يدؿ ىذا عمى وجود عالقة أيجابية بيف المتغيريف,والجدوؿ في أدناه رقـ ( )08يوضح
ذلؾ * .معامؿ اال رتباط بيف مقياس التفكير الحاذؽ ومقياس األسموب المنظـ  -الحدسي المعرفي لدى
التدريسييف في الجامعة.
المقياس

حجـ العينة

معامؿ أرتباط بيرسوف

مستوى الداللة

مقياس التفكير الحاذؽ

058

8,79

8,85

مقياس األسموب المنظـ 058

8,79

8,85

الحدسي المعرفي
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التوصيات  :وما توصؿ إليو البحث مف نتائج يوصي الباحث بما يأتي :
 .1قياـ المؤسسات التربوية والتعميمية بتضميف الكتب والمقررات الدراسية بالميارات الالزمة
لتنمية القدرات التفكيرية والحدسية المنظمة لدى التدريسييف في حيز الجامعة.
 .2االىتماـ بتنمية األسموب المعرفي (المنظـ – الحدسي) لدى التدريسييف في الجامعة لما لو
مف أثر كبير في تطوير قدراتيـ المعرفية أماـ الطمبة.
 .3التركيرعمى الموضوعات التي يتـ طرحيا في الدورات التدريبية ألعضاء الييئة التدريسية
بأىمية معرفة ومراعاة األساليب المعرفية والتفكيرية الحاذقة والمتطورة لدى التدريسييف.
-4العمؿ عمى تطبيؽ برامج عممية وارشادية مف أجؿ القياـ ببحوث تجريبية وارتباطية لتعديؿ
العديد مف األساليب المعرفية،المتنوعة  ,مثال تعديؿ البعد المنظـ إلى البعد الحدسي ،فضال عف
تعديؿ كثير مف السموكيات التقميدية إلى سموكيات حديثة تتالءـ مع التطور والتقدـ الذي ينشده
المجتمع.
- 5إعادة النظر في برامج الجامعة العممية والتربوية والنفسية وتنظيـ تمؾ البرامج بحيث تصبح
ذات تأثير أقوى وأبرز في تكويف الشخصية القوية والحديثة لمتدريسي الجامعي.

المقترحات :
في ضوء نتائج البحث الحالي يقترح الباحث اآلتي.:
 .1إجراء دراسات تستخدـ فييا أساليب معرفية أخرى كاألسموب المعرفي ((الحدسي -التأممي)
وعالقتو بالتفكير الحاذؽ لدى الطمبة أو عينات أخرى .
 .2إجراء دراسة مقارنة لمعرفة مستوى التفكير الحاذؽ بيف التدريسييف في الجامعات الحكومية في
الوسط والشماؿ والجنوب.
 .3إجراء دراسة اخرى لمعرفة العوامؿ التي تساعد عمى تنمية التفكير الحاذؽ واألسموب المعرفي
(المنظـ –الحددسي)لدى طمبة الجامعة.
-4إجراء دراسات أخرى تتناوؿ عالقة األسموب المعرفي (المنظـ -الحدسي) ومتغيرات نفسية أخرى
كاإلبداع والتحصيؿ الدراسي وأنماط الشخصية والثقة بالنفس والتعاطؼ الوجداني والمركز األجتماعي
وموقع الضبط والتفكير التحميمي والتفكيرالسابر والتباعدي والتقاربي…الخ.

االستنتاجات :

تـ التوصؿ إليو مف نتائج يمكف استنتاج ما يأتي:
في ضوء ما ّ
 إف العينة مف التدريسي في الجامعة المستنصرية أكثر استخداما لمبعد الحدسي مف البعدالمنظـ.
 تتفوؽ عينة الذكور في التفكير الحاذؽ عمى عينة اإلناث. ىنالؾ عالقة أرتباطية دالة موجبة بيف األسموب المعرفي (المنظـ -الحدسي) والتفكير الحاذؽلدى أفراد العينة .
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Smart thin king and its relation with cognitive (intuitive- Systematic) style
among the university lecturers

By:Ass,proff. Latif kazimaki:
Abstract

Smart thinking requires a continuous flexible systeroatic

teaching in order that the

lecturer can reach at easily, The Successful individuals in smart thin king are the most
knowledgably with it, where the cognitive (intuitive- systematic) style has common bases
with another cognitive styles in many traits, and these two concepts are the core of
theorization of the rost important cognitive styles. The present study aims to measure the

Smart thinking among university lecturers according to sex variable and recognize the

statistically differences significance in the level of cognitive (intuitive- systematic) style
among the university lecturers according to sex variable and recognize the correlation

between smart thinking and cognitive ( intuitive- Systematic) Style among the university
lecturers. The sample consists of two subsamples, the 1 st is the sample of building the

measures consisting of (80) males and females lecturers and the 2 nd is the basic
application sample consisting of (150) males and females lecturers , noting that the

sample of building the measures differs from the basic application one, where the number

of male lecturers is (75) and the female lecturers is (75) and the sample has been
selected randomly.

The researcher reaches at number of results:

The subjects of the sample, according to the comparison between the mean and the
hypothetical mean, have smart thinking at the significance level (0,05).

2-The subjects of the sample, according to the comparison between the mean and
hypothetical mean, have cognitive (intuitive- Systematic) style at significance level (0,05)
3-There are no statistically significant differences on the measure of smart thinking
according to say (male, and females ) variable le at significance level (0,05).

4-There are statistically significant differences on the measure of cognitive (intuitivesystematic) style according to sex (males and females) variable for males at the
significance level (0,05).

5-There is a positive correlation be tween smart thinking and cognitive (intuitivesystematic style among university lecturers at significance level (0,05).
The researcher reaches at some suggestions and conclusions

-
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المصادر

 أبو جادو ،صالح محمد عمي ونوفؿ ،محمد بكر ( :)2887تعميـ التفكير النظرية والتطبيؽ ،ط ،0عماف،دار البصرة لمنشر والتوزيع.

 ابو حطب  ،فؤاد وصادؽ ،أماؿ ( :)0984عمـ النفس التربوي ،ط ، 3القاىرة مكتبة االنجمو المصرية . أبو حطب وعثماف ،سيد ( :)0973المسؤولية االجتماعية(دراسة نفسية اجتماعية) ،مكتبة األنجموالمصرية ،القاىرة.

 أبو حطب ،فؤاد وآماؿ صادؽ ( :)0977دراسة مقارنة لمعمميات المعرفية عند طالب وطالبات الجامعةبالمممكة العربية السعودية ،مجمة كمية التربية العدد ( )2السنة ( ،)2مكة المكرمة.

 ابو عالـ ،رجاء محمود وشريؼ ،نادية محمود ( : )0983الفروقات الفردية وتطبيقاتيا التربوية  ،ط، 0الكويت  ،دار القمـ.

 الدردير ،عبدالمنعـ أحمد ( :)2884دراسات معاصرة في عمـ النفس المعرفي ،عالـ الكتب ،القاىرة. الذيابي ,قصي عجاج (:)2803التفكير الجانبي وعالقتو بالدافعية العقمية لدى طمبة الجامعة ,رسالةماجستير في العموـ النفسية /عمـ النفس التربوي ,كمية التربية أبف رشد ,جامعة بغداد.

 الريماوي  ،محمد عودة وآخروف ( : )2884عمـ النفس العاـ  ،ط ، 0عمػاف دار المسيرة لمنشر والتوزيع . الزيود  ،نادر فيمي  ،وآخروف (  : ) 0999التعميـ والتعمـ الصفي  ،دار الفكر لمنشر  ،األردف . السالـ ،فيصؿ وتوفيؽ فرج ( :)0988قاموس التحميؿ االجتماعي ،الشرؽ االوسط ،الكويت. السيعي ،عمي بف محسف ( :)2883اساليب التفكير وعالقتيا باتخاذ الق ارر لدى عينة مف مديري االداراتالحكومية بمحافظة جدة ،السعودية.

 الشرقاوي  ،انور محمد ( : )0989األساليب المعرفية في عمـ النفس  ،مجمة عمـ النفس  ،الييئةالمصرية العامة لمكتاب  ،السنة ( ،)3العدد (.)00
 الشرقاوي ،أنور محمد ( :)0982دور األساليب المعرفية في تحديد الميوؿ المينية لدى الشباب الكويتيمف الجنسيف  ،مجمة دراسات الخميج والجزيرة العربية ،العدد ( )20مجمد ( ،)8الكويت.

 الشريؼ  ،نادية محمود وقاسـ الصراؼ ( :)0987دراسة عف عالقة األسموب المعرفي باالدراؾ في بعضالمواقؼ االختبارية ،المجمة التربوية ،العدد( )03مجمد ( ،)4الكويت.
 الصفار ،رفاه محمد عمي احمد ( :)2888التفكير الحاذؽ وعالقتو بالتفضيؿ المعرفي والقدرة عمى حؿالمشكالت لدى طمبة الجامعة ،كمية التربية ابف الييثـ ،جامعة بغداد ،أطروحة دكتوراه غير منشورة.

 العبيدي ،حازـ بدري أحمد ( :)2882أثر االسموبيف االدراكييف تفضيؿ النمذجة الحسية وتفضيؿ السيطرةالمخية في الذاكرة الحسية لمعامميف في مجاؿ التقييس والسيطرة النوعية لممؤسسات اإلنتاجية،

اطروحتو دكتوراه غير منشورة ،كمية االداب ،جامعة بغداد.
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 العبيدي ،وسف ناصر محمد ( " :)2882االسموب المعرفي التجريدي -العياني وعالقتو بالضغوط النفسيةلدى طمبة جامعة بغداد"  ،كمية التربية  -ابف الييثـ جامعة بغداد ،رسالة ماجستير غير منشورة.

 الفتالوي ،سييمة محسف كاظـ ( :)2885تعديؿ السموؾ في التدريس ،ط ،0دار الشروؽ لمنشر والتوزيع،عماف.

 الفرماوي ،حمدي ( :)0994األساليب المعرفية بيف النظرية والبحث ،ط ،0مكتبة االنجمو المصرية،القاىرة.

 الفرماوي ،حمدي عمي ( :)0994األساليب المعرفية بيف النظرية والبحث ،مكتبة االنجمو المصرية ،القاىرة. الكبيسي ،وىيب مجيد ( :)0989االسموب المعرفي (التصمب – المرونة) وعالقتو بحؿ المشكالت ،بغداد،جامعة بغداد ،كمية التربية ،أطروحة دكتوراه غير منشورة.
 جرواف ،فتحي عبد الرحمف ( :)2887تعميـ التفكير مفاىيـ وتطبيقات ،ط 3عماف ،دار الفكر حبيب ،مجدي عبد الكريـ ( :)0995دراسات في اساليب التفكير ،مكتبة االنجمو المصرية ،القاىرة. شريؼ ،نادية محمود ،الصراؼ ،قاسـ ( :)0987دراسة عف عالقة االسموب المعرفي باالداء في بعضالمواقؼ االختبارية  ،المجمة التربوية  ،العدد ( )03المجمد (. )4

 صالح ,ميدي ( :)0999أساليب السموؾ القيادي لعمداء كميات جامعات العراؽ وعالقتيا بفاعمية العمؿالجماعي ,أطروحة دكتوراه غير منشورة ,جامعة بغداد ,كمية التربية ,أبف رشد.

 صالح ،قاسـ ( :)0999عمـ النفس المعرفي ،مجموعة الجبؿ الجديد ،اليمف. عبداهلل ،محمد قاسـ ومحمد ابوراسيف ( :)2885الحدس ،دار الفكر  ،االردف. عمواف ،عامر ابراىيـ ( : )2886تنمية العقوؿ ،مجمة البناء  ،العدد . 83 غنيـ ،محمد احمد ابراىيـ ( :)2882استراتيجيات اداء مياـ حؿ المشكالت ،لدى الطالب ذوي االسموبالمعرفي (التروي – االندفاعي) ،مجمة العموـ التربوية ،جامعة قطر ،كمية التربية ،ع (.)0
 فكار ،رشدي ( :)0988معجـ عمـ االجتماع وعمـ النفس واالنثروبولوجيا االجتماعية ،مجمد ( ،)2دارالنشر العالمية ،باريس.

 مسمـ ,زىرة ماىود (:)2886األسموب المعرفي (المنظـ –الحدسي )وعالقتو ببعض المظاىر النفسيةلمتحديث لدى طمبة الجامعة ,رسالة دكتوراه في الفمسفة وعمـ النفس التربوي,كمية التربية

لمبنات,جامعة بغداد,غير منشورة.

 بركات ،باسمة كاظـ ىالوي ( " :)0996االسموب المعرفي (العيانية – التجريد) وعالقتو باالبداع "  ،جامعةبغداد ،كمية اآلداب ،رسالة ماجستير غير منشورة.

 الزبيدي ,براء محمد حسف (  :)2882التوتر النفسي وعالقتو بموقع الضبط ومتغير الجني والتخصصوالتحصيؿ لدى طمبة الجامعة  ,كمية التربية أبف رشد ,جامعة بغداد  ,رسالة ماجستير غير منشورة .
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