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 شرر تامكنين

  اااات      فاسااليس نفاالاااتقاا  ا اا شكاواظ  اال ةنساا ى

 ر اا  ف   طسم يسا ا سي ر هة( ربسر ) سضل ا اية ر ا فسضل  فواطسئهالةسذي

االشااف. اةاالرس مانيلالةفسسراوتسسؤلويساهاا س فط ال

 اية ر)نسرف    ها فسضلاو  ة ف،ا  ا فأللةسذيي ساقااشكايوا ةنسنف

.(ا ن اب

لساانف ا سي  ساض( واهي )ربسر  ةاية ر شكاي ان اابا اا يف تنف وال

وقاا فا نفحواالرشسه. سلة اار

الانسىااات ي س  ج  عالستسة  شكاي  فقاا وا نفس م ا ةا  يم ا  ة ا قس 

اوا فياا   ا شكاا    وهرالةفاساسينلسااونف فا ا نا     -ية ما ةا  م

.ر   س

ا خباام، و جنم ا نقسش م، ا  ةقم ألاضسم ا كب اين وا ةنسنف شكاي واقاا

وا  ق   نا ةغ يوا  ة ف.

 شكاي  خس ص اتقاا اا اي ا) ـوأوه    ا)و(ا ا  فةا (اي ن لسااانف سين

.ةار ما طبساموا انجسز



.اساا ب ثواخ اااتقاا س شكاوا  ا سا كل نلساانف فات سا

 

 

 

 البيحث
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 رسيلةص اللسكخم

 : عرفالبحث الحيلي  ادفسكي

 ا   س ف،،الة با ةفك اا جس  م)الة با ةفك اا ةاي بفالس  با ةفك ا اىطةبم

.ا ةفك اا   ةف(،الة با ةفك اا ة ة ةف،الة بالة با ةفك اا  اق ف

  طةبم  اى ا ةفك ا الس  ب  ف )ا فاوق ا  ةغ اات و ق ا ا جس  م ، ايةما جنس،

 .ةخفص(ا 

 .االتجساستا ة فب م اىطةبما جس  م 

 ( ا  ةغ اات و ق ا جس  م طةبم  اى ا ة فب م االتجساست  ف ،جنسا ا فاوق

 .ةخفص(ا  ايةم،ا 

 فك اواالتجساستا ة فب ماناطةبما جس  م.ا  القماالرتبسط م  نالس  با ة 


ا ب ثا  س ف ن وا اا  م 400تأ ف ا نم  نا  ايةة نا  سن م طس بوطس بم

طس بوطس بم ن159) هو  اقع)و نا كة ستاالنسسن موا  ة  م نطةبمرس  م غاا

(طس بوطس بم نا كة ستاإلنسسن مو نا ارالستا فبسي م241ا كة ستاالنسسن مو)

وذ كانطايقاالخة سرا طبقفا  ش ائف.

الة  ل  ق سل ن )ا بسيث  ةج  ةف ا ةفك ا الس  ب  ق سس  ق سسو(2013ا س

(  اي   ا ة فب م ا سسيك  ةايم 2006)االتجساست ا خفسئص  سلةخااج ا بسيث وقسا

االقمهررما فقاة س اررما كة مو ألة ب نت    وصاق ن ا ها ظساايوا بنسئف

.ا ةج ئما نفف موا فسياونبسخ ألة  فاالتسسقا ااخةف طايقما سا  بست ألةخاج

اا س االيفسئ م واياةا  سة  ةم  لسئل    نم ا ةسئف االخةبسر   ن س ا ب ث  ف

.  س لارتبسط  ال ا ضالانرسينا  الثفو  سه ماالن ااو   نة نوت ة لا ةب

نةسئجا ب ثاار  عالس  با ةفك ا اىطةبما جس  مافااةى نوقااظ ات

الس  ب ا  ه ة لط ينة  ا ا سي ا  جة ع تظ اتفك ا  ة   س فاوق ية ةق    س ا س ،

ذاتهال الس  با ةفك ا ايفسا ةاي بفوا ة ة ةف اوقس   ةغ ااتم و قس ،جنسا )ئ م

 ايةما  ا ةفك اةخفص(ا ، الس  ب يسن  ي ن ها م ف وا   ةف و فس حا   س ف

 اوق ا نةسئج تظ ا و   االنسسنف ًسا ةخفص ايفسئ م هال م ةجنس  س نسبمذات



 ي

 ية ةق    س ا س و فس ح ألة بوا  ايةم، ها م ا نةسئج يسن   قا ا  اق ف ا ةفك ا

.غ اها م س نسبم ةجنسيسن ا اا  موا  ايةم فس حا ةخفصاالنسسنفو

ية ةق سالتجساستا ة فب م قايسا ة لطا   نماقل  سا  اىا  جة عو    س

.ا سيينة  اا  ه

   ف ا ة فب م واالتجساست ا ةفك ا الس  ب   ن االرتبسط م ا  القم ها ما س غ ا

.ايفسئ س

.و فض منةسئجا ب ثتبة رتت ص ستو قةايستااة
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 الفصل االول

 التعريف بالبحث

 مشكلة البحث

االفراد  يستعملهاق واالستراتيجيات التي ائتعد اساليب التفكيــر مجموعة من الطر

)قاسم  في التعامل مع المعلومات المتاحة حيال ما يواجهونه من مشكالت ومواقف

ويمكن القول ان اسلوب الفرد في التفكير يتم اكتسابه خالل مراحل النمو  ،(1989:111

المختلفة، وان هنالك عالقة واضحة بين اسلوب تفكير الفرد وبين سلوكه وطريقة تعامله 

 .مع المعرفة والمعلومات وتوظيفها في حل ما يواجهه من مشكالت

 (125:  1998)مراد، 

ميللللة دوا اسللللاليب التفكيللللر بشللللكل ك يللللر ا   وتتجاهللللل الكميللللر مللللن االن مللللة التعلي 

تلقللللين الطل للللة المعلومللللات مللللن دون ت للللليرهم بالكيفيللللة التللللي تللللتم مـللللـن    بانهللللا تهللللتم 

ان فشـللللـل الكميـللللـر مـللللـن الطل للللـة ال يعـللللـود اللللل  ضللللعف       إ  ألللللتعلمخاللهللللا عمليللللة  

يرجلللع الللل  اكتسلللابهم   بللللفلللي مسلللتوه  كلللائهم   انخفلللا  قلللدااتهم اليهنيـلللـة او الـلللـ   

 .( 2006:31)الطيب،  غير مالئمةتفكير اساليب 

اس اب اكتساب الطل ة ألساليب تفكير  د ضعف االهتمام بأساليب التفكير احديع

خاطئة مما قد يقودهم ال  نتائج غاية في السوء كتأثرهم باألقوال المتداولة وق ولهم بها 

 .( 2013:6دون نقد او تدقيق والهروب من مواجهة المشكالت )حسين، 

ودااسة السروا  1995وقد اشاات الكمير من الدااسات العربية ممل دااسة حسين 

ال  ان المؤسسة التعليمية  2010ودااسة العسكري  2001ودااسة خريشة  1996

تجاهلت االهتمام بالعمليات العقلية ووجهت جل اهتمامها للحفظ والتلقين واجتياز 

االخت ااات االمر اليي لم يعد اسلوبا فاعال في جعل الطل ة اكمر قداة عل  فهم واستيعاب 

نزعة  ي المادة العلمية وتط يقاتها في مجاالت الحياة المختلفة ما اده ال  ظهوا جيل 

  .( 3: 2011عاطفية  ينقله التفكير المنطقي )ابو خمرة،

 قاسيةوط واحد من المجتمعات التي تعرضت لضغ يعد العراق من جهة اخره فأن 

ففي المرحلة االخيرة اضحت ظاهرة العنف تتسم بالتن يم،  ،وتغيرات متسااعة ونوعية
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الديني ووتعد اتجاهات االفراد التعل ية احد مس  ات هيه ال اهرة بأنواعها العرقي 

 .السياسيوالعشائري والطائفي و

بروز ظاهرة التعلب في المجتمع وعل   9/4/2003بعد احداث  شهد العراق ا   

 القومية والدينية والطائفية والعشائرية والسياسية وقد اثر التعلبالمختلفة  المستويات

 تهــفي بني  مؤسفاوأوجد خلال ، عل  بنية المجتمع العراقي وأحدث فجوة اضعفت تماسكه

     .(13: 2010ة واألكاديمية )عطية، ـبما في  لك الجوانب  التربوي

 2006دواا ك يرا في قتل وتهجير االالف، ففي اواخر عام  لتعلبوكان ل

مليون مواطن ( 1,7لي )اتهجير حو اشاا ال اصدات من مة االمم المتحدة تقريرا 

( شخص يغاداون منازلهم 50,000بمعدل ) وذلك 2003عراقي داخل وطنهم مني العام 

( اسرة مهجرة 41,189( عن وجود )IOMشهريا، كما كشفت المن مة الدولية للهجرة )

 (5 :2006)كوادسمان وديفس،  2006عام  داخل العراق في

( Iraq Body Countوفي التقرير اليي اصداته من مة  ايراك بادي كاونت )

 122و  112ان ما بين  ت ين 9/4/2003احداث  اعوام عل  ةمروا عشر عدال ريطانية ب

مجموع من قتلوا بمن  الف مدني قتلوا خالل اعمال العنف المتواصلة في العراق فيما بلغ

تزال ما الف شخص وأشاات المن مة ال  ان معدالت العنف  170ن نحو والعسكريفيهم 

 Iraq  خصـمرتفعة في ال الد ا  يقتل كل عام بين اابعة أالف ال  خمسة أالف ش

Body Count)، 2010 28 :).   

لها عن مها ونقيجري تعلو ،مرجعية فكرية منغلقة وتن ع االتجاهات التعل ية من

تناولت االتجاهات التعل ية من من اا التعلم وتره الدااسات التي  ،طريق التربية

فاالتجاهات التعل ية  ،االجتماعي ان االطفال يكتس ون تلك االتجاهات من خالل التعلم

في مجتمع معين تنتقل ال  االطفال من خالل االبوين فضال عن اساليب وأدوات التنشئة 

 .( 413: 2010،)سلمان وعاافاالجتماعية األخره 

ان معتقدات الفرد واتجاهاته تتشكل اوال عن طريق االسرة  (2004)يؤكد الوادي 

يره  وهوثم بعد  لك فقط قد ي دأ التفكير في مده عقالنية تلك المعتقدات واالتجاهات، 
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وتساعده عل  ضرواة وجود عوامل نفسية واجتماعية اخره من شأنها ان تدفع الفرد 

 .(54: 2004الن ر في اتجاهاته ومعتقداته )الوادي،  اعادة

اثر  من االجتماعية التي تعاني الفئاتويعد الطل ة الجامعيون في العراق من 

 اعضهم بعض اللراعات السائدة في المجتمع، االمر اليي ينعكس عل  عالقة الطل ة ب

االتجاهات التعل ية، ما يستدعي افع مستوه  بروز خطرهاأوبأشكال مختلفة لعل من 

لتفكير العقالني والموضوعي واالبتعاد عن االفكاا النمطية الوعي بين الطل ة بأهمية ا

كانت تلك الجماعات دينية ام قومية ام ميه ية أعن الجماعات االخره في المجتمع سواء 

 .ام عشائرية

مكن االشااة ال  ان مشكلة ال حث تتممل بوجود عالقة عامة يما س ق  عل وبناء 

لده الفرد، ون را لكون اساليب التفكير تعد  بين اساليب التفكير واالتجاهات التعل ية

من المحددات التجاهات الفرد وسلوكه، فقد حاول ال احث ان يتعرف عل  قوة واتجاه 

لهاايسون وبرامسون  ةالعالقة بين اساليب معرفية محددة هي اساليب التفكير الخمس

1982 (Harrison & Bramson)  مع نوع معين من االتجاهات االجتماعية والنفسية

سع  ال احث ال  ايضاح العالقة  بين جانب من المن ومة  إ وهي االتجاهات التعل ية، 

 .األنسانالمعرفية وجانب من المن ومة االجتماعية النفسية عند 

 اهمية البحث 

اساليب التفكير التي يفضلها الفرد،  1982)ت ين ن رية هاايسون وبرامسون )

 ساليباوضحا ان الطفل يكتسب عددا من ا واالات اط بينها وبين سلوكه الفعلي، وقد

، وان هيه االساليب تنمو وتزدهر وتتحقق خالل مرحلتي التفكير التي يتم االحتفاظ بها

يؤدي ال  مر اليي اال يلجأ اليها الفرد في حياته العملية المراهقة والرشد كنما ج اساسية

 .( 2015:660)الخزاعي وعزيز،  في نهاية االمر  بهخاصة  تفكير  تفضيله ألساليب

اسلوب التفكير  هي ةخمس عل وقد قسم هااسون وبرامسون اساليب التفكير 

وأسلوب التفكير التحليلي،  ،التركي ي وأسلوب التفكير الممالي وأسلوب التفكير العملي

 .( 1995:23)ح يب،  عيوأسلوب التفكير ألواق
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كانت أان التعرف عل  اساليب تفكير الطل ة اثناء مواجهتهم للمواقف الحياتية سواء 

غيرها يمكن من التن ؤ بداجة معقولية سلوكهم من خالل التعرف  عل  أساليب  متعليمية ا

  .(32: 2010التفكير لديهم أثناء مواجهتهم للمواقف المختلفة )ع د الحسين، 

وال تقتلر  المختلفةجوانب التفاعل االجتماعي التفكير تتخلل أساليب ان  فضال عن

أساليب التفكير في  استعمالالتعليمي والمهني فقط فالفرد بحاجة ال   ينعل  الجان 

( ودااســة 2006:50 ،المداسة والمنزل والعمل والعالقات االجتماعية المختلفة )الطيب

اساليب التفكير ال تؤدي ال  تقدير كمي لما لده الفرد من قداات ،ولكنها تتيح معرفة 

ان االفراد اليين لديهم  إ كيفية توجيــه واستغالل هيه القداات في المواقف المختلفــة 

 .(Sternberg, 1994: 30) من القداات قد يمتلكون اساليب تفكير مختلفة هنفسالمستوه 

ات بالوصف والتفسير واالدبيــات ــالدااس العديد منر ــهيا المتغي تناولتوقد 

ة ـــة اسلوب التفكير المفضل لده طل ــ( لمعرف1995ح يب )ومنها الدااسة التي قام بها 

اسلوب التفكير الممالي المرت ة االول  تاله اسلوب التفكير  شغلالجامعات الملرية وقد 

  .(2007: 10 ،)الزع ي وشريدةملي وأخيرا التركي ي الواقعي فالعالتحليلي ثم 

( ان اسلوب التفكير الممالي يعد االسلوب االفضل 2013كما بينت دااسة الجميلي )

لده طل ة الجامعات العراقية ويأتي بعده من حيث التفضيل اسلوب التفكير التركي ي 

التي احتلت المراتب المالث  مقاانة بأساليب التفكير االخره )التحليلي، العملي، الواقعي (

 .(183:2013والرابع والخامس عل  التوالي من حيث التفضيل )الجميلي،

مقياس هاايسون وبرامسون  استعملت( والتي 2013دااسة الطراونة والقضاة )و

، فالتحليلي ثم االسلوب التركي ي وقد حاز مليسيادة اسلوب التفكير الممالي فالع واظهرت

اسلوب التفكير الواقعي المرت ة االدن  في صفوف طل ة الجامعة االادنية وجامعة مؤتة 

 .( 2014:89)الطراونة والقضاة، 

( بدااسة هدفت ال  التعرف عل  اساليب التفكير وعالقتها 2007) كما قام بدا     

تماعية، واللحة النفسية عل  عينة من طال ات جامعة بمتغيرات الميل ال  المعايير االج

المرت ــة االولـ ،  شغلالنتائج ان اسلوب التفكير التحليلي  وأظهرتالملك ع د العزيز، 

ووجد ال احث ان  اكمر الطال ات تمتعــا باللحـــة النفسيــة  ،تاله اسلـوب التفكير الممالي
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بداجــة ك يــرة  الدااســة ان التفكير التحليلي يؤثرهن صاح ات التفكير الممالي، وبينت 

 .(2014: 92ميـل الفرد للمعايير االجتماعيــة )الطراونة والقضاة،  في

التجاهات التعل ية فهي استعداد متعلم يتألف من معتقدات وقوالب جامدة ا اما      

ومشاعر غير ايجابية، او انفعاالت وجدانية منحازة وسلوك غير عادل وغير متسامح 

 .(2010: 55الجنابي، تجاه الجماعات االخره )ا

م واالتجاهات التعل ية بمعن  االنحراف عن معياا العقالنية تحدث عل  شكل حك    

وافض تعديل  النمطيةمتعجل او مس ق او تعميم مفرط، او التفكير في اطاا القوالب 

ظهوا دالئل جديدة، وعدم التسامح وافض االهتمام بالفروق  عل  الرغم منالرأي 

 .(54 :1989الفردية بين افراد الجماعات االخره )ع داهلل، 

لمشاعر الفوقية او الدونية نتيجة االختالفات المقافية  االفراد لرغم من تعر اوعل      

 بشرية ان ال حوث لم تم ت ان جماعة )جرام ز( تره نفأ او العنلرية او الط قية بينهم

 عل بين المختلين  هناك اتفاق عامما تعلو بط يعتها عل  غيرها من الجماعات، كما ان 

 ،في اليكاء بين الجماعات العنلرية او الدينية المختلفة مواوثةعدم وجود  فروق 

وتشير ال  ان االنسان اينما وجد فهو ينتمي ال  عائلة واحدة هي عائلة االنسان العاقل 

(homo sapiens)،  .تره ان االفراد ووان هيه  الحقيقة  تح   بقدا ك ير من اللحة

يه االختالفات في الم هر ما هي لرغم من اختالف بعضهم عن ال عض االخر اال ان هبا

 .(43: 1967اال نتيجة لتكيف االنسان مع ال يئات المختلفة التي يعيش فيها )جرام ز، 

 فيؤثر سل ا للكمير من انواع  السلوك اليي ي امس   االتجاهات التعل ية تعدو

 العالقة بين االفراد والجماعات في داخله بما في  لك الطل ةعل  تماسك المجتمع و

ظروف سياسية او اجتماعية او اقتلادية تشجع عل   توفرتا ا ما  السيمان والجامعي

وبالن ر لحاجة الطل ة الجامعيين لعالقات اجتماعية صحية تخلو  ،ت ني هيه االتجاهات

عل ية تل ح امرا في غاية شكاله المختلفة فان دااسة االتجاهات التأمن التعلب ب

اهل ظاهرة االتجاهات التعل ية وعدم ايالئها القدا ومن جانب اخر فان تج ،األهمية

االتجاهات السل ية بين الطل ة وهو ما  تأثير الكافي من ال حث والدااسة قد يؤدي ال  تفاقم

 قد ينعكس عل  مستوه تحليلهم االكاديمي وعل  عالقاتهم المت ادلة.     
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ال  ان  ،االجتماعيالنفس وعلم النفس  علمأشاات الدااسات في ميداني قد و

غير انهم ، األخرهاالطفال يولدون من دون اي اتجاهات تعل ية نحو الجماعات 

ون في وسط اسري يعكس مواقف واتجاهات سائدة في المجتمع االمر اليي قد أينش

 .( 2012:159هم اتجاهات منحازة )سلطان وجاسم، يكس 

ي هرون تفضياًل  ،األطفال منُي سن المالمة نااسات عل  َأَدوتتفق عدد ك ير من ال

، تجاه الجماعات األخرهابالمقاانة مع تفضيل أقل  ،تجاه جماعتهماوجدانيًا واضحًا 

  .(Rutland at all, 2003: 122نتيجة لت نيهم اتجاهات اسرهم )

في دااسته عن اشكاليـــة العالقــة بين التربية والتعللب ان   1989)) بين ابراهيمو

هم فلي  التعلل ية وان األسلرة العربيلة تسل     تعلزز االتجاهلات   قد التربية في المنطقة العربية

تعزيز القيم السل ية واألفكاا المنحازة عن الفئات االجتماعية والطائفيلة والعرقيلة االخلره    

ة عللللن الجماعللللات االخللللره فللللي المجتمللللع     كمللللا تعللللزز التلللللواات النمطيللللة السللللل ي    

 .(71:  1989)ابراهيم،

 فئاتاجريت العديد من الدااسات لمعرفة مستوه االتجاهات التعل ية لده  كيلك

 ( دااسة1990اجره ع داهلل ) إ الطل ة  بما في  لك فئةمختلفة من المجتمع الملري 

االتجاهات التعل ية، واهم اشكالها ومده شيوعها، لده طل ة جامعتي عين شمس  بشأن

اليها عمومية مجال االتجاهات التعل ية عند  تم التوصلوالقاهرة، ومن النتائج التي 

 (.11: 2010طالب الجامعة )عو  وع د العزيز، 

معة ظاهرة التعلب الق لي والطائفي في جا 2006كما تناولت دااسة االنلااي 

من الطالب يحملون اتجاهات طائفية وق لية  ك يرةوخللت الدااسة ال  ان نس ة الكويت 

 .لطائفياوان مؤشرات التعلب الق لي لطالب الجامعة اعل  مقاانة بالتعلب 

 (2015: 98، )هاشكال 

ظاهرة التحيز للجنس االبيض في تشيلي  في عام  بشأن (Julia)وبينت دااسة جوليا 

لجماعات المخالفة لهم في تجاه ااوجود اتجاهات تعل ية عنلرية عند الطالب  1992

 بشأن (Sinha & Upadhya) واوبادهيا سينها دااسة، وكيلك المقافي والعرقي ءيناالنتما

االتجاهات العنلرية للش اب الهندي نحو اللينين ق ل النزاع الهندي الليني المسلح 
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وقد كشفت هيه الدااسة ان اتجاهات الش اب واثناء  لك النزاع، حول الحدود المشتركة 

سل ية بعده ال  ه ق ل بدء اللراع ومن ثم تحولت يالهندي نحو اللينيين كانت ايجاب

 .( 459: 2004)وطفه واالحمدي،

دااسة لمعرفة العالقة بين   1995 (Wajner & Zich) واجنر وزيج اجره كيلك

يم ت ين وجود اات اط جزئي بين مستوه التعل إ مستوه التعليم والتعلب العرقي 

في  ساهمتمتغيرات نفسية اجتماعية اخره   لك تخلل وقد المنخفض والتعلب العرقي

 .(Wajner & Zich, 1995: 41) لده عينة ال حث تكوين االتجاهات التعل ية

ال احث ال توجد دااسات تربط بين اساليب التفكير واالتجاهات عل  حد علم و  

ممل  ،من حاول  الربط بيــن بعض القداات العقليــة والتعلب كالتعل ية، غير ان هنا

ن القداات ا ا  اظهرت دااستهما ( (Hadson &Busseri 2012هادسون وبوسيري 

وقــد اوضحت هــيه الدااســة  ،بوجود قــدا اك ــر من التعلب ئالعقليـة المنخفضة تن 

ان انخفا  اليكاء العام ة المتحدة المملكالتــي شملت قطاعــات واسعــة من المجتمع في 

ة عند ال لــوغ، كما اكد تحليل ثانوي العنلريـبقــدا اك ـر من  ئة ين لـالطفو سنواتفي 

فا  مهااات التفكير لقاعدة بيانات في الواليات المتحدة االمريكية االثر التن ؤي النخ

ا كل من ـــعالقـة تخللها جزئي المجرد عل  التحيز ضد فئات معينــة في المجتمع وهي

 .اتـــال بين الجماعـــمــن االتل ات منخفضــةـــالتسلط ومستوي

 Hadson & Busseri, 2012: 187) ) 

العالقة  ما يقدمه من محاولة لفهمواهمية ال حث الحالي  تأسيسا عل  ما س ق ت رز

، االمر اليي يسهم في الطل ة الجامعيين لده ت التعل يةواالتجاها بين اساليب التفكير

تجعلهم اكمر قداة عل  فهم و تتسم بالموضوعية تشجيع  الطل ة عل  انتهاج اساليب تفكير

ئات واستيعاب الخالفات بين مكونات المجتمع وخفض مستوه اللراع بين الف

و لك في حال وجود عالقة ايجابية بين المتغيرين اما في حال ، االجتماعية المختلفة

عمل عل  اغناء هيا الجانب المهم في الميدان ت الدااسةغياب العالقة االيجابية فان 

 اليهاالنفسي االجتماعي من خالل انجاز دااسة يجتهد ال احث ان تكون قاعدة تستند 

 .بحوث الحقة
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 اهداف البحث

 تعرفال حث الحالي  هدفستي

 اسلوب التفكيلر المملالي  ، )اسلوب التفكير التركي ي اساليب التفكير لده طل ة الجامعة ،

 اسلوب التفكير العملي( اسلوب التفكير الواقعي، اسلوب التفكير التحليلي،

 مرحلةال ،جنسال) متغيراتوفق  عل  فكير لده طل ة الجامعةالفروق في اساليب الت، 

 .تخلص(ال

 لده طل ة الجامعة االتجاهات التعل ية. 

 جنسالمتغيرات )وفق  عل  ل ية لده طل ة الجامعةالفروق في االتجاهات التع، 

 .تخلص(ال ،مرحلةال

 العالقة االات اطية بين اساليب التفكير واالتجاهات التعل ية لده طل ة الجامعة. 

 حدود البحث

 ة، الدااسواالنسانيةيتحدد ال حث الحالي بطل ة جامعة بغداد من الكليات العلمية 

 .2015 - 2016للعام الدااسي ، ومن اليكوا واالناث ،الل احية

 تحديد المصطلحات 

 Thinking Stylesاساليب التفكير  اوال:

   ( 1982)تعريف هاريسون وبرامسونHarrison & Bramson 

واالستراتيجيات الفكرية التي اعتاد الفرد عل  ان يتعامل بها  الطرائقمجموعة من 

وهي خمسة اساليب وعل  النحو  ،مع المعلومات المتاحة حيال ما يواجهه من مشكالت

 التالي :

ويتلف اإلفراد اليين : Synthesitic Thinking Styleأسلوب التفكير التركيبي  -1

صل ل ناء أفكاا جديدة وأصيلة مختلفة يفضلون هيا األسلوب من أساليب التفكير بالتوا

تمامًا عما يفعله اآلخرون، والقداة عل  تركيب األفكاا المختلفة والتطلع لوجهات 

الن ر التي تتيح حلواًل أفضل ولديهم القداة عل  الربط بين الموضوعات التي يراها 

القداة عل  االنتقال بين المحاوا من  لديهماآلخرون جزاا  منعزلة ال اابط بينها و
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النقيض إل  النقيض بسهولة ويسر واتقان الوضوح واالبتكااية وامتالك المهااات 

 .التي توصل ليلك

ويتلف اإلفراد اليين : Idealistic Thinking Styleأسلوب التفكير المثالي  -2

إل  التوجه  يفضلون هيا األسلوب بتكوين وجهات ن ر مختلفة تجاه األشياء والميل

المستق لي والتفكير في األهداف واالهتمام باحتياجات األفراد، ووضع معايير 

اجتماعية مرتفعة لتحقيق ما يهمهم شخليا واجتماعيا، وتركيز االهتمام عل  ما هو 

 .مفيد للناس والمجتمع، وتممل القيم االجتماعية والم ادئ السامية محوا اهتمامهم

يتلف األفراد  وي :  Pragmatic Thinking Styleأسلوب التفكير العملي  -3

التفكير العملي بحرية التجريب وتناول المشكالت بشكل تدايجي وال حث عن الحل 

السريع والقابلية للتوافق واالهتمام بالجوانب اإلجرائية في العمل، والتحقق مما هو 

طرائق جديدة  ، والتفوق في إيجادبالنس ة للخ رة الشخلية الم اشرةصحيح أو خاطئ 

 .(لعمل األشياء ، وشعااهم دائمًا )الغاية ت را الوسيلة

ويتلف اإلفراد  وي : Analytic Thinking Styleأسلوب التفكير التحليلي  -4

أسلوب التفكير التحليلي بالتخطيط والعقالنية والتن ير والدقة واالستنتاج والممابرة 

ومواجهة المشكالت بحرص  ،ةوجمع المعلومات مع صعوبة تكوين الن رة الشمولي

 وبطرائق منهجية واالهتمام بالتفاصيل.

 يويتلف اإلفراد  و :Realistic Thinking Style  أسلوب التفكير الواقعي -5

التفكير الواقعي باالعتماد عل  المالح ة والتجريب واالهتمام بالنتائج الملموسة ويعد 

االكتشاف التجري ي هو االستراتيجية الرئيسة المفضلة لديهم وشعااهم دائمًا )الحقائق 

 .(18: 2013هي الحقائق( )الجميلي، 

  (1982)  تورنستعريف Torance 

اللغوية والمعرفية ومستويات المرونة لديهم  األساليب التي تقيس تفضيالت الناس 

 .(202: 2004 في العمل والتعامل مع اآلخرين )العتوم،
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 (1994): كريتعريف ستيرنب Sternberg  

 ،اب معللاافهمسلل، واكتقللدااتهم توظيللففللي  لألفللرادلمفضلللة ق واالسللاليب اائللالطر

 .ف التي تعتر  الفردــوالمواق ماتمهمع ال الءمــيتوتن يم افكااهم والتع ير عنها بما 

 (Sternberg, 1994 ,68) 

 ( 2000وتز )ديبوير و يتعريف د De Boeer & Doetzee  

في اصداا االحكام وصنع القراا  تستعملالمعرفية التي  الطرائقانها مجموعة من 

وحل المشكالت وكل اسلوب من هيه االساليب يساعد عل  فهم الشخلية والعالقات 

 .(De Boeer & Doetzee, 2000: 40) المهنية بطريقة جديدة

 ( 2007تعريف قطامي) 

 يدمجها في مخزونه ومن ثم الطريقة التي يستق ل بها الفرد الخ رة وين ما ويخزنها

  .(97:  2007)قطامي، المعرفي

 التعريف النظري 

 .1982 وبرامسون سون يال احث تعريف هاا ت ن 

 التعريف االجرائي 

 كل اسلوب من الداجة الكلية التي يحلل عليها المستجيب عل  فقرات مقياس يه

 .المعتمد في ال حث الحالي اساليب التفكير

   Prejudice Attitudes ثانيا: االتجاهات التعصبية

 1954تعريف البورت   

د ـــيعتمد عل  تعميم خاطئ وق، وجداني سل ي عل  مستوه الشعوا او التع ير اتجاه

 .ةـماعـك الجـفي تل هـــعضويتد فرد واحد بس ب ـاعــة او ضـجميكون موجها ضد 

  15:2005) ،)الع يدي 

 1984 تعريف زهران  

 أو ملع جماعلة،   مسل ق ضلد،  أو حكلم   اتجاه نفسي جامد مشحون انفعاليلا، أو عقيلدة،   

 .أو معرفة كاملة أو حقيقة علميًة يقوم عل  سند منطقي، أو شيء، أو موضوع وال

 (174:  1984)زهران، 
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 1985 ركينوون سسيمب تعريف)) Simpson & yinger  

جامد وهو استعداد لالستجابة نحو ممير معين بطريقة معينة نحو  ،اتجاه عاطفي

 .(Simpson &  yinger, 1985: 21جماعة من الناس  )

 1989عبداهلل  تعريف)) 

تتفق  وأساليبميل انفعالي ابما يؤدي بلاح ه ال  ان يفكر ويداك ويسلك طرائق 

او  ،اجية، او )في الغالب( عدم التفضيل لشخص اخر او جماعة خامع حكم بالتفضيل

او  ، ويحدث هيا الحكم سابقا لوجود دليل منطقي مناسبموضوع يتلل بجماعة اخره

وهو غير قابل للتغير بسهولة بعد توافر الدالئل المعااضة التي تشير  ،من دون اي  دليل

 .(77: 1989، )ع داهلل نسق من القوالب النمطيةينطوي عل   ألنهال  عدم صحته 

  2005تعريف الطهراوي)) 

اتجاهللات نفسللية جامللدة مشللحونة بمكونللات وجدانيللة تحتللوي حكمللًا مسلل قًا بالتأييللد          

المعااضللة والللرفض ألشللخاص أو موضللوعات، بللال سللند منطقللي أو معرفللة     واوالق للول 

 (.4: 2005  ،الطهراوي ) كافية ويلعب تعديلها

 2006ف رحيم يتعر)) 

الفللرد، ومعاافلله،  وينسللق سلللوك   اسللتعداد او تهيللؤ نفسللي يللن م مللن خللالل الخ للرة،   

ويملللااس تلللأثيرًا ديناميكيلللا، وتوجيهلللا علللل  اسلللتجابة الفلللرد نحلللو جماعلللة او   ،ومشلللاعره

 .موضوع او موقف معين

 التعريف النظري 

 .لالتجاهات التعل ية 2006ال احث تعريف احيم  ت ن 

 التعريف االجرائي 

 التجاهات التعل يةاالمستجيب عل  فقرات مقياس الداجة الكلية التي يحلل عليها      

 .المعتمد في ال حث الحالي



 

 

 

 

 

 ثانيالفصل ال

 ريــظـار نــطإ

 

 تفكرياليب الاس

 تعصبيةالاجتااا  اال
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 الفصل الثاني

 االطار النظري

 تفكير اليب الاس

عملية  بشأنية المتتالبحوث ال التي تناولتهاموضوعات التفكير من اليب التعد اس

تنميتها لتتجه  طرائقتفكير والسابق في محاولة فهم عملية التي انحصرت في الوتفكير ال

ها لفهم الاستعم لمن جوانب متعددة من خال لهذه العمليةحاضر للنظر الوقت الفي 

 .مجتمعالسقاطها على  حياة امتنوعة والجتماعية االنشةة اال

بةرائق تفكير  تنبؤالة بمكان ـــصعوبالمن ور ــتفكيالخاص في اله ــلكل فرد أسلوبف

مرونة المعرفية ومستونات اللغونة والفراد االيالت تفض نعكستفكير الاسلوب وخرنن  اال

تفكير عند طلبة اليب الختال  في اساالن  وان ــخرناالتعامل مع العمل واللدنهم في 

قيق اهدافه ى تحالمكن ان نقود المفرد نعد تعبيرا عن شخصيته ومن الذي نتبعه الجامعة ال

 (. 201: 2004 عتومال)قد نبعده عن تحقيقها  وا

يب هي الساالتفكير منها ان اليب التي تميز أسالمبادئ المن عدند الكذلك توجد 

فراد نختلفون في مد   االكما ان   قدرات ذاتهاالقدرات وليست ال الاستعمتفضيالت في 

تكيف مع الشخاص اكرر مرونة امكنهم  االتفكير فكلما كان ال يبالألسهم الاستعممرونة 

 .( (Sternberg & zhang, 2006: 246مواقفال

تي التفكير اليب الفأس  وقتالفراد بمرور اال نستعملهاتي اليب الــساال وتختلف

ام ــهي بشكل عو  ون هي نفسها بعد خمس او عشر سنيــند ال تكــرد قــفال نستعملها

 29جميلي  الموقف او ذاك )الا ا لهذسلوب مالئماالمهم ان نكون النئة فليست جيدة او رد

بها فقد نكون  نسان وهو مزوداالنولد ال  اذماعيا تفكير اجتاليب الوتكتسب اس( 2013:

دصدقا  او وسائل االسرة او االتعلم من الأسلوب معين ناجم عن  الستعمميل الالمصدر 

 .(267:  2014عالم )شرنفه اال
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 محددات اساليب التفكير 

يب النمو وتةور اسسهم في تي تالمتغيرات المحددات او الك مجموعة من الهن

 وهي على النحو االتي : تفكيرال

يب الاس الاستعمواضحة في الفروق اللفهم وهي احد  المحددات االساسية  رقافـــةال .1

ن لرقافات ذات ومنتمال فراداألف  تفكير متباننة من قبل افراد ننتمون لرقافات مختلفة

كيانات  وذو ونمنفصلى ان نعدوا انفسهم على انهم الة نميلون ــة فردنــنزع

ى ان ـــالة نميلون ــجماعيالة ــنزعالمنتمين للرقافات ذات الفي حين ان   ةــمستقل

 .مع ككلــمجتالز  من ــة على انهم جــانفسهم بصورة اساسي انرو

ذكور الاذ ان   تفكيراليب التنمية اسذي نعد مؤثرا بشكل اساسي في الوالجنس  .2

 .(54  1995 )حبيب  لإلناث تعلمتي العن  قد تختلف تفكيرالمعينة من  يبالاس نعلمون

اسلوب تفكير معين وذلك  حسب  الاستعمدورا في تشجيع و انضا نؤديو العمر .3

بنتائج  نأتياسلوب معين في عمر معين قد  الاستعمان  اذجتماعية االبيئة الحاجة وال

ائج في مرحلة ـــنتال انه قد ال نأتي بذات االعمرنة المرحلة المن هذه ـــانجابية ض

  .(Jones & Galbraith, 2006: 38)ر  ـــعمرنة اخ

 من المحددات هاان(2004) ك نبيرنر  ستيرحيث   اساليب المعاملة الوالدنة .4

دان وندعماه ونربتاه الوالان ما نشجعه  اذتفكير  اليب الاس الاستعمساسية في نمو واال

 (165: 2004  )ستيرنبيرك  ةفلالالن ننعكس في اسلوب تفكير  االكرر احتماالهو 

يب الاسلوب معين من اس الاستعمعمل نريب ونشجع على الف  نوع التعليم والعمل .5

اسلوب تفكير دون  الاستعمجامعات دورا في تفضيل التفكير كما ان للمدارس وال

 .(178 :2004   اخر )ستيرنبيرك

 تفكير اليب النظريات اس

 1977 (Torrance theory)  نسانظرية تور اوال:

نس اكان بول تور اذر ــتفكياليب التي تناولت اسالمبكرة النظرنات المن وهي 

(Pull Torrance) دماغ المرتبةة بنصفي التفكير التعلم واليب الاول من استعمل أس

  (Information processing) معلوماتلا جةالمع ألسلوب مرادفا َعده فقد نسراألنمن واأل



16 
 

 

(  وعرفها بأنها Brain dominanceدماغية )السيةرة النس بموضوع اتور فقد اهتم

جة الخر في معاآلدماغ دون العتماد على واائف أحد نصفي االى الشخص الميل "

نمن أو األدماغ الأحد نصفي  الى استعمالناس نميلون الى  ان الإذ أشار   "معلوماتال

ج الدماغ  نعالنسر من االنصف النس ان اونر  تور  تفكيرالو تعلمالي عملية نسر فاأل

ج النمن فيعاألنصف ال  أما لغونة بةرنقة منةقية وكليةالمات مهالمتعلقة بالمعلومات ال

 .ةأزــة مجــليــقة تحليــلي بةرنـعضالط ــضبالدراك واإلعلقة بــمتالمعلومات ال

  (2013:35 )البعيجي  

 مستعماًلر ــتفكيالتعلم واليب الواسعة شملت قياس أسدراسات نس اتور اجر 

 Your style of learning)  (  وأسماه )اسلوب تعلمك وتفكيركمهـمن تصمي  مقياسا

and Thinking)  ومختصره(Ysolat)   يه من تحليل واائف المعتمدا على ما تودصل

  .جراحيالعصبي وال المجالبحاث في األيه الوعن طرنق ما تودصلت  دماغالنصفي 

 ( 136: 1990)قةامي 

فراد ذوي اال ىال قفاموالمشكالت والفراد في تعاملهم مع االنس ادصنف تورو

فرد لالعتماد على  واائف السلوب نميل االوفي هذا   نمناألتفكير التعلم والأسلوب 

مختلفة المهام التعلم معلومات وكذلك أثنا  عملية الة جالدماغ  في معالنمن من األنصف ال

تفكير التعلم والأسلوب  وذو اما الصنف االخر فهم األفراد  تعليميةالوضاع االفي 

معلومات أثنا  الجة الدماغ  في معالنسر من األنصف الفيميلون العتماد واائف   نسراأل

ونميلون  العتماد   متكاملالتفكير التعلم والفراد ذوي أسلوب االواخيرا   تعلمالعملية 

مختلفة في المهام المعلومات وتناول الجة النسر معًا في معاألنمن واأل نصفالواائف 

 (36: 2013 بعيجيال) تعليميةالوضاع اال

بداعي وانما  االتفكير العالقة بين الدراسة لمعرفة  1982وقد اجر  تورانس 

بة بين الدراسة وجود عالقة ارتباطية سالدماغ وأاهرت نتائج المرتبةة بنصفي التفكير ال

نمن االتفكير الووجود عالقة ارتباطية موجبة بين  بداعي االتفكير النسر واالتفكير النمط 

 .88) :2007)سلمان   بداعياالتفكير الو



17 
 

 

مخية وفق نظرنة تورنس السيةرة الدراسات لمعرفة انما  العدند من الاجرنت و

تي ال2006) ) عتومالدراسات هي دراسة  الهذه    واحد  خر االمتغيرات الوعالقتها ب

ب الةالوتخصص   دماغية من جهةالسيةرة البين نوع عالقة الى استقصا  الهدفت 

نتائج الوااهرت   من جهة اخر  هومكان سكن  ألسرتهقتصادي االوضع الو  كادنمياال

 يسر   ثمالدماغية السيةرة الرانية المرتبة اليمنى  تلتها في الدماغية السيةرة الشيوع 

 41:2015).حمودة  (متكاملة الدماغية السيةرة ال

 Gregore theory) ) 1979 ة غريغوري ـــنظري ثانيا:

وتودصل غرنغوري   ب التفكيرـــــالتي تناولت اسالي وهي من النظرنات

(Gregore) وانعكاس نساني لواائفهاالعقل الب تأدنة  وسب كيفية  بشأنرنة ظى نال  

يه  نتاجًا لما قام به من مشاهدات  ومقابالت الفرد  ولقد كان ما تودصل الذلك على سلوك 

زمن وقد استعمل اللمدة تزند على عقد من  الطفاألراشدنن والها سلوك لدرس خال

سباب االظاهرة وتحدند ال سلوكيةالنما  االبحث من أجل تصنيف الودصفي في السلوب اال

 (.53-52  2007يها )سلمان  التي تدعو ال

تي الةبيعية هي الميول الو بيئاتاليب للتفكير واكد ان الحدد غرنغوري أربعة اس 

يب هو الساالوأول هذه   تفكيراليب الأو أكرر من اس متعلم توايف واحدالتملي على 

  ونتصف دصاحب هذا Concrete sequential style))تتابعي المادي السلوب األ

 ةعمل على تحقيقها بمعانير دقيقالو  هدا االدند نظام وتحالو هدو الى الميل السلوب باال

 إلنتاجخرنن اآلفادة من أفكار االشيا  بةرنقة منهجية واضحة  وحسن األى النظر الو

 .(43:2010 )محسن اشيا  جدندة

  (Concrete random style)عشوائي المادي ال االخر فهو االسلوب سلوباألاما 

حوار الواقعية واعتماد الو حكاماألعدل في الوتصرفات  الهدو   في الونتصف دصاحبه ب

تتابعي التجرندي السلوب األادصحاب  نتصففي حين   هدا االموضوعي وتحدند ال

(Abstract sequential style)   وهو االسلوب الرالث الذي حدده غرنغوري 

 .واقعالنظرنة والتردد بين العليا ودوام المرل الهتمام  باالو غرنزةالعتماد على  االب

 (1990:110  )قةامي
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  ونتصف  Abstract random style))عشوائي التجرندي السلوب األواخيرا 

تي نعمل بها  كما نتمتع بذاكرة قونة البيئة الدصاحبه بانه ذو مزاج حساس  ونتأثر ب

 (113 :1990واسع )قةامي   الوخي

 ظرنةتفكير وفق ناليب التعر  على اسالتي حاولت الدراسات العدند من الك اوهن

ى الدراسة الهدفت  اذ ((Brian & James 2006 غرنغوري منها دراسة برنن وجيمس

سائد التفكير النتائج ان اسلوب الوااهرت  نظرنةالهذه وفق  على تفكيراليب التعر  اس

 .ذكورالح التتابعي وبفرق قليل لصالمادي التفكير الناث هو اسلوب االذكور واللد  

  2014: 52) )حسن

سائدة لد  طلبة ال تفكيراليب التعر  اس الىتي هدفت ال( 2011دراسة ابو خمرة )و

يب الساالنتائج ان الستذكار لدنهم وقد ااهرت االتعلم والستراتيجيات جامعة وعلى ال

 وااهرتتتابعي  الالتجرندي سلوب االتتابعي والمادي السلوب االةلبة هي السائدة لد  ال

 ألسلوبا اذ ساد جنسالعينة حسب متغير التفكير لد  اليب الفروق في اس وجوددراسة ال

 . ذكورال لد تتابعي الادي مال

 ((Sternberg theory 1990ثالثا :نظرية ستيرنبيرك 

    1990ستيرنبيركتفكير نظرنة اليب التي تناولت اسالخر  اال اتنظرنال ومن

Sternberg)(عقليةالذات النظرنة حكومة )ة ـــدانــــبالاها في ــــاسمي ـــالت( و 

(Mental self government 1988)  ( غير 1990وفي عام )نظرنة )سم ليصبح اال

 .(2004:37  ستيرنبيرك) (Thinking style theory)(تفكيراليب الاس

 هي: تاالمج تفكير ضمن خمسللثالثة عشر اسلوبًا  ستيرنبيرك  حدد

 Legislative)) تشثرنعي السثلوب  اال الثى وتنقسثم   وايفثة ال حيثث تفكير من اليب الاس .1

style تشثثثرنعي تقرنثثثر مثثثا سثثثيفعلون بأنفسثثثهم      السثثثلوب اال وفثثثراد ذواأل  ونفضثثثل

سثثثثثثثلوب االو  تثثثثثثثي تثثثثثثثنظم سثثثثثثثلوكهم الخادصثثثثثثثة القثثثثثثثوانينهم  بإنجثثثثثثثادونقومثثثثثثثون 

خةثط   الى تنفيثذ  الث سثلوب  األمتصثف بهثذا   الننثزع   اذ ( (Executive styleتنفيثذي ال

 style Judicial))قضثائي  السلوب اال وهناك انضا  خضوع للقوانينالتعليمات  والو

 داألفثرا سثلوب نميثل   االووفثق هثذا     وايفثة ال حيثتفكير من اليب الضمن اس الذي نقع
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مسثائل  الحكثام فثي   االى ادصثدار  الجرا ات كما ننزعون اإلقواعد  والقوانين  واللتقييم 

 (2014:8حمد  ـ)م.فةلمختالمواقف التي تواجههم في الشكالت ـمالو

يب للتفكير تمرل  الأربعة اس المجالتفرع عن هذا وت   شكلال حيث تفكير مناليب الأس .2

ونميل  ((Monarchic styleملكي السلوب األللسلةة في نظرنته  اولها هو  االأشك

داخلي  كما ننهمكون الندفاع اال  ولستقالاالى ال االسلوبهذا  يشخاص من ذواأل

 Hierarchicهرمي السلوب األقيام به .نأتي بعد ذلك الفي  انجاز ما هم بصدد 

style))  ولونات االى تحدند السلوب  االذنن نسود لدنهم هذا الفراد االننحو   اذ

قلي األسلوب األفهو  المجالذي نقع ضمن هذا الخر االسلوب االاما   حاجةالحسب 

(Oligarchic style) شخاص من االسلوب االهذا  نستعملونذنن الفراد اال  ونشبه

وقت الى ادا  اكرر من عمل في الميل  ال حيثهرمي  من التفكير الذوي اسلوب 

تي نعتقد انها المتعددة الهدا  األشخص نكون مدفوعًا بجملة من الإذ إن   نفسه

 .(209: 2012 بلقوميدي)يه النسبة الهمية باالمتساونة 

  Anarchic style))فوضوي السلوب األونشتمل هذا المجال انضا على 

( في مواجهة Randomعشوائية )الى الستناد االى ال وادصحاب هذا االسلوب نميلون

صارمة منها ونبدون مقاومة ال السيمانظمة األإذ نرفضون   تي تعترضهمالمشكالت ال

 .(283: 2014ذي نقيد حركتهم )هوارنة الللنظام 

سلوب األ :أسلوبين هما الى ستيرنبيركقسمها و مستو  ال حيثتفكير من اليب الاس .3

فراد األنفضل  اذ  (Local style)األسلوب المحلي  و  (Global style) ميالعال

ال نحبذون هم ردة نسبيًا  ومجالمشكالت التعامل مع ال العالميسلوب االمن ادصحاب 

جز  بعد الكل أواًل  ثم الانهم ندركون  اذكلي  الدراك االى  البسبب ميلهم   تفادصيلال

تعامل مع الوتفادصيل  الادراك  الى ونيميلفمحلي السلوب األاما ادصحاب    ذلك

 .109:2001) مجردة )بقيعي المشكالت ال

سلوب األ :وهمااساليب التفكير  تضمن اثنين منوتالمد  حيث اساليب التفكير من  .4

يل  نم اذ   (External style)االسلوب الخارجيو ( (Internal styleداخليال

  ومنعزل ونكون عمل بشكل فرديالى ال من ذوي اسلوب التفكير الداخلي فراداأل



20 
 

 

اما االفراد من ذوي اسلوب التفكير   جتماعي محدودااالتوادصل الميلهم نحو 

ك  كما ـن ذلــهم ما امكــالعمل معنفضلون  و اآلخرنننحو   الخارجي فيميلون

 .لوب الداخليــذوي األس راد ـا  على العكس من األفـنتميزون باالنبس

 (50-2009:40 الحموري ) 

ول هو االأسلوبين  شتمل علىوتالنزعة الى السلةة   حيثاساليب التفكير من  .5

تفكير الى السلوب األفراد في هذا األنميل  اذ  ((Libera styleتحرري السلوب األ

تغيير في محاولة لةرح الى الموجودة  ونسعون القوانين القواعد  والفيما ورا  

 (Conservation style)محافظ  السلوب األفهو  الراني سلوب االاما   افكار جدندة

موجودة المتعار  عليها والقوانين القواعد  والتمسك بالسلوب باالنتسم ذوو هذا و

 .يهمالنسبة الى محاكاة نماذج معروفة بال  إذ نميلون ادصال

 (99: 2004   ستيرنبيرك) 

متغيرات السائدة بالتفكير ال يبالاس عالقة سات لمعرفةادرالعدند من الوقد اجرنت 

تي تناولت ال  (Zhang) 2010 دراسات دراسة زهانجالةلبة ومن هذه اللد    خر اال

من ذوي تقدنر ةالب الى ان الدراسة ال  وقد تودصلت ذاتالتفكير بتقدنر اليب القة اسعال

متحرر ال  وميالعالو  قضائيالو  تشرنعيالتفكير  اليب الأس بسيادة ميزوات الذات المرتفع

محلي  الوتنفيذي ال يرـتفكاليب الأس بسيادة ذاتالتقدنر  ةالب منخفضيالبينما تميز 

  .(178: 2004  دردنرال) محافظالو

تفكير لةالب اليب التي تناولت بروفيالت اسال( 2002دراسة شلبي ) وااهرت

ة احصائيا بين الوجود فروق د  جامعيةالمرحلة المختلفة في الكادنمية االتخصصات ال

ذكور وفي الح الهرمي لصالقضائي والتشرنعي والسلوب االناث في كل من االذكور وال

 .(2012:210 )بلقوميدي ناثاالح التنفيذي لصالسلوب اال

 (Harrison & Bramson) 1982رابعا : نظرية هاريسون وبرامسون  

رتباطات االفرد  وطبيعة التي نفضلها التفكير اليب النظرنة عن اسالوتكشف هذه 

يب ثابتة ام قابلة للتغير الساالفعلي كما توّضح ما اذا كانت هذه البينها وبين سلوكه 

من حيث سيادة اساليب تفكير معينة لدنهم  فراداالفروق بين الكيفية نمو  انضا تشرحو
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تفكير التركيبي واسلوب التفكير الاسلوب وهذه االساليب كما حددها هارنسون وبرامسون 

واقعي ولما التفكير التحليلي واسلوب التفكير العملي واسلوب التفكير الي واسلوب المرال

 .رالثيالرنائي او القابلة لالندماج  فأنهايب ال تعمل منفصلة الساالكانت هذه 

 (2007:100  ابراهيم) 

  واائف عامة اندماغ نؤدنالمن نصفي  سون وبرامسون فان كالنووفقا لهار 

واائف عقلية اخر  مرل فضال عن حركية  الواائف النمن نتحكم في االنصف الف

  مجردالفني النتاج االوة يدونال العمااللفظي والدا  غير االمجسم والدراك اال  وحدسال

واائف الحسابية فضاًل عن المنةقية والعقلية الواائف النسر فيتحكم في االنصف الاما 

  (. 246 1995:  حبيببنائية )المالحظات الوايفية والتحليلية وال

فراد ذوي االدراسة مجموعة من  لنتيجة من خالالى هذه التودصل الولقد تم 

نسر من االجانب الخلل في الفراد من ذوي االوجد ان  اذدماغي الضةراب االو لختالاال

حسابات القدرة على ادا  الكتابة وعدم الكالم  والقدرة على الفقدان  من نعانوندماغ ال

خلل في ال  اما كادنميةاالغير نشاطات اللى أدا  ع نستمرون بالقدرة انهم اال  منةقيةال

مهارات غير المكاني  والحساس االى  فقدان النؤدي دماغ فوجد انه النمن من االجانب ال

  .(41:2010  حدس )محسنال  وكذلك باأللوانحساس اإل  ولفظيةال

فراد تسبب اختالفا االنصفية للدماغ لد  السيةرة الفروق في الى ان الونشير ذلك 

  وبنا  على ذلك  نتوقع هارنسون مشكالتلل هملدنهم وفي طرنقة تناول تفكيراليب الفي اس

يب السا الاستعمى الدماغ  النسر من االنصف الان تؤدي سيةرة  1982وبرامسون 

 الاستعمى الدماغ  فقد تؤدي النمن من االنصف ال سيةرة  اما واقعيالتحليلي والتفكير ال

ي لذلك نر  هارسون وبرامسون امكان توقع ان نكون المرالتركيبي والتفكير  اليب الاس

دماغ  وان نكون النسر من االية للنصف المحاسبون ذوي سيةرة عالمهندسون وال

  .(52:1993  ) كامل نمناالية للنصف الكتاب ذوي سيةرة عالشعرا  وال

 لمعرفة خالالخبرات والكرير من الةفل نكتسب السون وبرامسون ان نوقد بين هار

رضا وادنى قدر من المبكرة مما نمكنه من تحقيق اعلى مستو  من الةفولة المرحلة 

ى ان التنمو بشكل تدرنجي  ألساليب تفكير ةفل الى اكتساب الوهذا نؤدي   حبا اال
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سلوب االرشد ونكون ذلك المراهقة وال مرحلة لاسلوب تفكير معين خال لدنه نسود

 .(2013:38  ركوازياال) جتماعيةاالفرد في تفاعالته ال نستعملهنموذجا اساسيا أ

ي نعكسان  المرالتركيبي والتفكير الان أسلوبي  1982ونؤكد هارنسون وبرامسون 

واقعي   التحليلي والتفكير ال اذاتي بينما نعكس أسلوبالتفكير القيمة والتوجها قونا نحو 

عملي التفكير ال  أما اسلوب شكليالوايفي التفكير الحقائق والتوجها قونا وواضحا نحو 

سون نونشير هار  هماليوقد نتجاهل أو نرفض ك  جانبينالرابط  بين الفيقوم بدور 

  (Functional thinking)ى تفكير وايفي التفكير الى ان تصنيف ال وبرامسون

  قيمةال- حقيقة التصنيف  نمرل   (Self - discipline Thinking) وتفكير ذاتي

(Value – Fact) يه ماكس فيبر الأشار  وذلك بنا  على ما((Max Vebver. 

(Harrison & Brasmson, 1982: 23)  

 اساليبى خمسة التفكير اليب الاس قد دصنفا  وبرامسونهارنسون وكما تبين فأن 

 هي :

 (  (Synthetic Styleتركيبيالسوو  اال 1-

فان مصةلح )تركيب( نعني بشكل اساسي دصنع شي   هارنسون وبرامسونلفقا وو 

ان  الحظلذلك فقد   ابعضعن بعضها بذاتها مختلفة جدند او ادصيل من اشيا  تبدو 

فهم لألشيا   تركيبي نقومون بعملية دمج التفكير الذنن نعتمدون اسلوب الشخاص اال

عالقة او ان القليل من ال االنفضلون اكتشا  عالقة بين شيئين او اكرر ال نوجد بينهما 

شيا  في االطرنقة لوضع تلك  بإنجادطالق فيقومون االعالقة بينهما غير موجودة على ال

 (harypursat,  at all, 2005:12). تشكيلة جدندة ومبدعة

  وأدصثثيلةفثثرد نحثثو بنثثا  افكثثار جدنثثدة   التركيبثثي فثثي ميثثل  التفكيثثر الونثثنعكس اسثثلوب      

نظثر  الربط بثين وجهثات   الث   ومحاولثة  تي تتثيح حلثوال افضثل   النظر الهات ى وجالتةلع الو

وال نهتم الفرد ذو االسلوب التركيبي بعمليات المقارنثة او االتفثاق     متعارضةتي قد تبدو ال

الجماعي في الرأي او الموافقة على افضل الحلول لمشكلة مثا  كمثا نفتثرد عثدم امكانيثة      

همثثه لثثيس الحقثثائق انمثثثا    تاتفثثاق اي شخصثثين فيمثثا نتعلثثق بالحقثثائق  فضثثال عثثن ان مثثا         



23 
 

 

د ان الصثراع بثين الفكثرة ونقيضثها هثو      االستنتاجات التي نجب التودصل اليها  كما نفتر

 (31: 2005)جمل   عملية ابتكارنة

خر االبعض الفكار بعضها مع االتركيبي ببنا  التفكير الفرد ذو اسلوب الونقوم 

 ((Intuitionحدس الو (Insight)ستبصار اال لعقلية من خالالقدرات الوربةها ب

بداعي االتخيل النكون   اذ  (Creative Imagination)بداعي االتخيل الى المؤدنان ال

موضوع الخارج نحو الى الداخل التفكير من الطابع ذاتي ونكون اتجاه نشا   اذ

  .(8: 2002  )محمد مستهد ال

 Idealistic Style) )ي المثالسوو  اال2- 

ي المرالتفكير الاسلوب  نستعملونذنن الشخاص االسون ان وقد بين هارنسون وبرام

نفضل كما   ان نكون لهم توجه مستقبليو  لألشيا نرغبون ان تكون لهم رؤنة شاملة 

تشابه الب وننتصفو  جتماعيةاالقيم الونهتمون ب هدا األبتفكير السلوب االادصحاب هذا 

  ونرغبون ان حقائقالقيم اكرر من اهتمامهم بالانهم نهتمون ب حيثتركيبيين من المع 

 .انهم اشخاص داعمون ومنفتحون ومفيدون وموضع ثقة ن علىوخرااليهم الننظر 

 (288: 2010  دصاحب)علي و 

متعددة لحل البدائل الب بترحيالنفتاح واالي المرالتفكير الفرد ذو اسلوب الونفضل     

فهم الذي نرتكز على التمريلي والتفكير النسبة له هي الرئيسية بال ستراتيجيةالو  كالتمشال

 .(32: 2005)جمل  ناسالعيش بانسجام  مع ال  كما نرغب بيدجال

  (Pragmatic Style)عموي السوو  اال 4-

يا  شاألجدندة للقيام ب طرائقعملي انجاد التفكير الفراد من ذوي اسلوب االنفضل 

  بةرنقة تدرنجية كالتمشالجة الى معال  وهم نميلون بما هو متوفر لدنهم من ادوات

  وهذا ما نؤكد ان ما سلوباالهذا  ألدصحابنسبة الاهميتها بحقائق في القيم والوتتساو  

عمليون الن نحظو ال  ونميل ما او فكرة معينة للتةبيق شي نسبة لهم هو قابلية النهم ب

 .يفــتكالدرة على ـــقالو مرونةالنمتاز سلوكهم ب كما قلاال خرنن او قبولهم علىاالبرضا 

 (91: 2014  قضاةالو ةراونة ال) 
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مور او االعملي بما هو موجود فعال وال نستغرق وقته في تحليل الفرد الونهتم 

    انما نفضل ان نكون اجرائيا في تفكيره وعملهمستقبلاليحدث في تنبؤ بما سال

 (Analytic Style) يتحليلال سلوباال رابع فهوال سلوباال اما  (184: 2012زحيلي  ال)

بةرنقة متأنية ومنةقية  كالتمشالتحليلي مع التفكير الشخص ذو اسلوب الونتعامل  

تحليليون الن تكون لدنهم نظرنة الونميل   تفادصيلالونبدي اهتماما كبيرا ب ومنهجية 

م على انه العالتحليليون ال  كما نر  هالشيا  من خالاالن ونحكمون على شاملة ونحللو

شيا  االتحليليون ان نكونوا متأكدنن من الم وقابل للتنبؤ  ونرغب ظمنةقي وعقالني ومن

  (harypursat, at all, 2005: 266). مستقبلالنحصل في  ذي نمكن انالما  انعرفووان 

تخةيط الو كالتمشالقدرة على مواجهة التحليلي التفكير الفرد ذو اسلوب النمتلك 

معلومات وتكونن العمل على جمع اكبر قدر ممكن من الو  قرارالبحرص قبل اتخاذ 

 .(432: 2007  منصورالموضوع ) النظرة شمولية حول 

خرنن االتحليلي لتوجيه التفكير الفراد من ادصحاب االنميل  فضال عن ذلك

قواعد التعبير عن الى الذاتية كما نميلون الجوانب العواطف والبعد عن الوارشادهم و

 .(51: 2006  ةيبال) شيا  بدقةاالى شرح الوننزعون   عامةالقوانين الو

  (Realitc Style) واقعي السوو  اال 5-

 لخالمن مالحظة وما ندرك العتماد على االواقعي التفكير ال وفراد ذواالنفضل 

 .(4: 2007  زعبي وشرندةالتجرنب )السلوب باالحواس ونؤمن ادصحاب هذا ال

ظهور الى الميل ال لواقعي من خالالسلوكية للفرد المؤشرات الونمكن تحدند 

عن  لفظيالتعبير الفي  اإلسراعبمباشر وقوي ونشط وواضح وهو ال نتصف  كإنسان

 .(52: 2010  دعمس ) رأيالاتفاقه او عدم اتفاقه في 

ا تكمن ختال  بينهماال ان اوجه االعملي الواقعي والتفكير الورغم تشابه اسلوب 

هو حقيقي فهو  على ما واقعيالتفكير الستراتيجيات ونعتمد القيم والفتراضات واالفي 

 .(433: 2007  منصورالنعتمد على ما نراه ونلمسه ونشعر به )

فراد اال تي نستخدمهاالتفكير ال يبالألسيالت وقد وضع هارنسون وبرامسون بروف

القدرة على تبني اسلوب تفكير  تضعف عنده اذ  مسةحالتفكير ال نستعملك من الفهن
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تفكير احادي الاما ادصحاب  الذنن نتبنون اساليب تفكير محددة  فراداالمقارنة مع الب معين

 فضال عن  خمسةالتفكير اليب النوعا واحدا فقط من اس نستعملونجانب فأنهم ال

حياة التفكير في مواجهتهم لمواقف اليب الاسلوبين من اس نستعملونذنن الشخاص اال

وجود ال ووهؤال  اشخاص نادرتفكير اليب السك من نستخدم ثالثة من اامختلفة وهنال

 .(280: 2013نسبيا )شرنفه 

تفكير في ضوئها اليب الالرتبا  اس هارنسون وبرامسون باحث نظرنةالوقد تبنى 

كادنمي  وذلك االمهني والمعرفي والجتماعي واالجانب الفرد  كالبجوانب عدندة من حياة 

 نظرنة .الاعتمدت على هذه تي الدراسات البحوث والطالع على نتائج اال لمن خال

شائعة لد  التفكير اليب التي حاولت معرفة اسالدراسات العدند من ال اعتمدتها وقد

تفكير اليب النتائج ان اكرر اسالوااهرت   (2007)شرندة الزعبي وال ةةلبة منها دراسال

تفكير التحليلي ثم اسلوب التفكير الواقعي نليه اسلوب التفكير الهي اسلوب  المفضلة

خيرة ولم االمرتبة العملي في التفكير التركيبي ونأتي اسلوب التفكير ال فأسلوبي المرال

 .تفكيراليب الاس الاستعمناث في االذكور والة احصائية بين لذات دال ًانتائج فروقالتظهر 

 (2007:1شرندة  الزعبي وال)

تفكير وفق نظرنة اليب العالقة  بين اسالدراسات لمعرفة العدند من الكما اجرنت  

التي هدفت الى   (1989) خر  منها دراسة قاسم االمتغيرات المسون واسون وبرنهار

نفسية المتغيرات الجامعيين بعدد من الةلبة التفكير لد  اليب العالقة بين اسالمعرفة 

تخصصات التفكير باختال  اليب الدراسة اختال  اسالوقد كشفت نتائج  جتماعية االو

ةلبة في كل من البات على الةالتفوقت  اذجنس  العلمية للةالب وكذلك باختال  ال

تفكير اليب الة بين اسالوجدت ارتباطات دكما  تركيبي الي والمرالتفكير الاسلوبي 

 .(30: 1989دراسة )قاسم الفي  مستعملةالشخصية الومتغيرات 

زهر على االتربية لجامعة ال( ترتيب طلبة كلية (2009دراسة عود  أوضحتو

سلوب اال ثم يالمرالسلوب االنليه  اوال تركيبيالسلوب اال :كاالتيتفكير اليب المقياس اس

 .(2009:98واقعي )عود السلوب اال واخيرا  تحليليال فاألسلوب  عمليال
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 تعصبية التااهات اال

كرير من القادت   قدمالتعصبية ااهرة اجتماعية موغلة في التجاهات االتعد 

مختلفة ومنها الدننية العقائد الكما حدث بين اتباع  ةدمون اتى دصراعالمجتمعات ال

مسلمين الهندوس والبين  النزاع وربا وكذلكأكاثوليك في البروتستانت والصراع بين ال

 .سالمياالم العالاكن متفرقة من سنة في امالشيعة والهند وبين الفي 

 (146: 2010عةية ) 

حرب الشوفيني مرل ال قوميال التعصب  تي قامت على اساسالحروب الفضال عن 

صراع ال مرلكما   مالعالمان عرقا مميزا نجب ان نسود االلهتلر  اذ عدرانية المية العال

مجتمع وإذكا  العراق دورا كبيرا في تخلف الفي  السيماعشائر في مناطق مختلفة البين 

 ضحانا.الكرير من ال التي خلفت وال تزالعشائري التعصب الروح 

ذي الجاحظ ال العربي امرالفكر العدند من اعالم التعصب الوقد استرعت ااهرة 

نسب بل كان العرق او ال الى قوام بناً االاكد في معظم كتبه انه ال نقيس فضائل قوم من 

 .(64: 1984  )حسنعراق هو امر جيد ومستحب األجناس واالنر  ان اختال  

نسب العصبية قائمة في مظهرها على الجابري ان ابن خلدون كان نعد الونر  

كفاح من اجل البقا  والعمق تقوم على تنازع الفي حين انها في   حقيقيا كان ام وهميا

مادنة الح المصالعصبة وتضامن افرادها تضامنا تندمج فيه العيش في اطار وحدة ال

 .(268:  ت  ب. جابريالمعنونة )العتبارات االللجماعة و

 عدوانية ااًلعندما تتخذ أشك ال سيما خةورةالتعصب ااهرة اجتماعية شدندة الو

 اذم وبدرجات متفاوتة العالظاهرة منتشرة  في مناطق مختلفة من ال هذه السافرة  وال تز

دنان األكما تتخلل العالقات بين الكرير من اتباع قوميات المم واألعالقات بين التتخلل 

كونها تشوب العالقات بين العدند  فضال عنسياسية  الحزاب االتيارات والةوائف  والو

  (.1993:7محلية )اسحق الصغر  والجماعات ال من

استعداد "تعصبية بانها التجاهات اال ( (Leven &Levenونعر  ليفين وليفين

او   ومشاعر سلبية –مكون معرفي  –ب جامدة المن معتقدات سلبية او قو نتألف  متعلم

سلوكي وتتسم بأنها غير المكون الى الاضافة  –مكون وجداني  –ت وجدانية االانفع
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  نمةيةالفكار االبا ما ترافقها الوغ  خر االجماعات التفرد على   عادلة ومتسامحة

 .(408: 2010  عار و ) سلمان "ية دصارمة الوهي اتجاهات انفع

احكام مسبقة غير قائمة على "على انها  1968(Klineberg)كما عرفها كالننبرج 

قيام بسلوك نتفق مع هذه الى الميل المع  مكروهةعن شخص او جماعة محبوبه او  دليل

 .(15: 2005  عبيديال) "حكاماال

تي نتعلمها الجتماعية االقيم المعانير والتعصب كاتجاه نفسي اجتماعي تحدده الو

  جتماعية دون تفكير او نقداالتنشئة العالم وسائر عوامل االسرة ووسائل االمن  الطفاال

بشكل فرد الننمو مع نمو  بل به فرد وهو مزودالال نولد اذ  المجتمعاج تعصب اذا نتالف

  .(208: 2013  )عباس وجعفرمتدرج 

تارنخها  لبشرنة خالال هاعرفتتعصبية التجاهات االوهناك انواع متعددة من 

 الوغيرها من اشك ةجنسيالو سياسيةالة وعرقيالو ةدننيالو ةقوميالو ةقبليالةونل منها ال

لجماعة  نتما في االمرل تتعصب نالفأن ت جميعا االحالوفي هذه  تعصبيةالتجاهات اال

 .ي عليهمالتعالتام لآلخرنن او كراهيتهم او الستبعاد اال الصراع المباشر او حد نصلو

 ( 2004:54 )زكرنا 

 وابرز انواع االتجاهات التعصبية هي : 

 االتااهات التعصبية القومية 1- 

عدند من ال عليها اجرنتالتي عنصرنة التعصبية التجاهات اال الاحد  اشكوهي 

جتماعية وتناولت االللمسافات  Bogardus))مقياس بوجاردس  الاستعمدراسات بال

االسيونين هم  خر  وبينت اناالقوميات المرنكيين نحو االدراسات اتجاه الاغلب هذه 

كرر تفضيال لدنهم اال وان االوربيون هم  نومرنكياالتي ننفر منها القوميات الاكرر 

 .(17: 1989 اهللعبد)

عن نوع من الحقد باالتجاهات التعصبية القومية ونعبر االفراد الذنن نتسمون  

تجاهه حتى لو تةلب االمر اوالكراهية ضد االخر ونظهرون تعصبهم بشكل فعلي 

  .(777:1983  دافيدو القوانين )استعمال القوة وخرق 

 االتااهات التعصبية المذهبية 2-

ذي المر اال  هنفس دننالى الفرد التجاه متحيز نحو مذهب اخر ننتمي الهي اعتناق و

 .(1994:244 )حيدر  خر االمذاهب النجعله نعمل على اقصا  معتقدات 
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جزئي الكلي او الفرد الةائفية على وال  المذهبية او التعصبية التجاهات االوتقوم  

 .دننيةالتعصبية التجاهات االةائفية وهي تنبرق من دصلب التصورات الللقيم و

 ( 2004:7  نصارياال) 

قداسثة  العصثبيات الن ادصثحابها نضثفون عليهثا     المذهبية هي مثن اخةثر   العصبية الو

 .ةـكراهيالة ــــخر ونؤسس لرقافاالمةلق مما نؤدي لرفض الحق الودعو  امتالك 

 ( 2010:414 )سلمان وعار 

عراق منذ الةائفي كان موجودا في الصراع الان 1995-1913) ) ورديالونؤكد 

شيعية المحالت العباسي معارك بين العهد الما شهدت بغداد في السالم ولةاالدصدر 

 .(2006:14  ورديال) سواق.األبيوت والوأحرقت   قتلىالكرير من السنية سقط فيها الو

 االتااهات التعصبية العشائرية 3-

تعصثب  العربيثة ونتصثف   اللمجتمعثات  ت اميثز  التثي   تجاهثات اال الاحد  اشثك وتعد 

نر  حجازي ان العشيرة هي و  (11ت :. )الجابري  ب مةلق للقبيلةالوال  العشائري بال

تضثعف     فثي حثين  مثن اسثرة عرنضثة تتماسثك فروعهثا بشثكل وثيثق        تتألفجماعة مغلقة 

تختثزل االسثرة فثي خليثة      اذالروابط بين تلثك الفثروع فثي المجتمعثات الصثناعية المتقدمثة       

  وتشثثكل الضثثغو  النفسثثية التثثي تمارسثثها العشثثيرة علثثى    دصثثغيرة هثثي الوالثثدان واألبنثثا   

عقبات جدنثة   افرادها مضافا اليها الضغو  التي تفرضها عليهم من خالل التحكم بالملكية 

 (115-114:2014)حجازي   .جتماعير االيفي وجه التغي

تعصب الدول فأن المدن ونشو  النمو لنتيجة ة االجتماعية بيئالورغم تغير 

مواطنة ال نشكل تهدندا لمبدأكبيرة والمدن الموجودا حتى بين سكان  العشائري ال نزال

في اغلب  االفراد عشائريالتعصب ال اذ ندفعجتماعية اال والمساواة ةالعدالق تحقيق يونع

 .همنظر عن مؤهالتالعشيرة بغض التحقيق مكاسب مادنة ووايفية ألبنا   الىحيان اال

 ( 97: 2007 )دنلوبي 

ى الثثثثقبلثثثثي نثثثثؤدي  التعصثثثثب ال( ان 1997اهر )ظثثثثالوقثثثثد كشثثثثفت دراسثثثثة عبثثثثد    

فثثثثي اعات ـــثثثثـجمالفثثثراد و االة علثثثثى ــثثثثـة سيئـــثثثـ نفسثثثثية واجتماعيثثثثة واقتصادن تثثثأثيرات 

 .(97:2015  ال)هاشك مجتمعال
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 االتااهات التعصبية الدينية   4-

كراهية النفور والو نفسه دننلننتمون لذنن الجماعات الو فراداالتعاطف مع التعني و

دنني هو التعصب النر  العواج ان و ( :52 2010  نعتنقون دننا مختلفا)شلح اتجاه من

قبول او عدم الفي حكم بواحد الدنني ال التوجهفراد من ذوي االتفاق بين مجموعة من اال

دون  نكون حكم نكون سابقا لوجود دليل اوالقبول لشخص او جماعة من دنن اخر وهذا ال

  .(2010:39  )عواج على االطالقدليل 

تناولت  Batson and all)) مراجعة شاملة انجزها باتسون واخرون وقد اجرنت

 19مراجعة ان الوما قبله وقد كشفت نتائج هذه  1960تي دصدرت في عام الدراسات ال

في حين ااهرت تعصب الدنن والتؤكد وجود عالقه انجابية بين  23دراسة من ادصل 

 .ةبالس ةدراسة واحدة فقط وجود عالق وبينت ثالث دراسات عدم وجود عالقه محددة

  (2006:88زاند )

 مكونات االتااهات التعصبية  

 Cognitive)معرفثثي المكثثون الاولهثثا تعصثثبية المكونثثات لالتجاهثثات  ةك ثالثثثاهنثث

component) فثثرد عثثن موضثثوع  المتثثوفرة لثثد  الحقثثائق المعلومثثات والعلثثى  نحتثثويو

 معرفيثثا جتماعيثثة جانبثثا عقليثثااالمشثثكالت الفثثرد نحثثو الولثثذلك تتضثثمن اتجاهثثات   تجثثاهاال

 .(2010:195  )ابو جادو  ذاتها  مشكلةالباختال  تعقيد    تعقيدهنختلف مستو

وكانت دقيقة ودصحيحة  تجاهاالحقائق حول موضوع اللومات ومعالت اددزاما وكل

 .وغير منحازة على اسس سليمة امبني المتكون لد  االفراد تجاهاالكان 

 (2011: 184 هادي ال)عبد 

توقعات العتقادات واالى التعصبية التجاهات االمعرفي لذوي المكون الونشير 

تلك ل المنتمين فراداالعن جماعة ما او عن  فردالتي نحملها النمةية الصور المدركة او ال

 .انـــيـحاال انها تكون سلبية في اغلب االتي قد تكون انجابية احيانا الجماعة ال

 6):2005  ةهراويال) 

ى الونشير Effective component) )ي النفعاالمكون الراني فهو المكون الاما 

  .(182:1989  نعقوبتجاه )االمرل حب او كراهية موضوع  التانفعاالومشاعر ال
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ذا  تجاهاالتي تجعل الوتفضيل التفضيل وعدم الي في مشاعر النفعاالمكون الونتمرل 

تعاطف المشاعر على  االنفعالي مكونالشتمل ننجابي االجانب ال علىف  دصبغة عاطفية

حقد الخو  والحتقار واالمشاعر  على ملتشنسلبي الجانب الوعلى  تقرب العجاب واالو

جوهرنة لالتجاهات الخصائص المظاهر والوهو احد  (37 : 2010 اد )شلح ـــبتعاالو

تي الوجدانية البةانة التعصب فهو بمرابة الك شك في وجود الهن فانمن دونه وتعصبية ال

 .(115:  1970 )سعد خرنناالمكونين التغلف 

 Behavioral))سلوكي المكون ال هو صبيةعلالتجاهات الت خيراالمكون الو

component  انهأي  هتجااالمرتبةة بموضوع التصرفات الو الفعاالونتضمن ردود 

  .فكاراالشيا  واالفراد نحو االللمكونين المعرفي واالنفعالي اللذنن نحملهما ترجمة عملية 

 180:2011)هادي ال)عبد 

تكون  ذلك فرد بموضوع ما ثم اعقبالمعرفة لد  ال تاذا توفر انهنعني هذا و

ددا ــال الن نسلك سلوكا محــــفانه نصبح اكرر مي ذلك الموضوع الـــشعور معين حي

 .( 22:1989 )طاقة   ههتجاا

جماعة التلك  ازا  جماعة ما او افراد من فردال سلوكى السلوكي المكون النشير و

 نما بيذي قد نتراوح ال (Discriminationتمييز )ال وننعكس هذا المكون من خالل 

 .ماعيةــجالبادة االقتل والى النكات مرال ودصوال التعبير عدائي او ساخر ك

 ( 2002:250 )مكيفلين وكروس  

تعصبية عن وجود ثالثة التجاهات اال الدقيق لما كتب في مجالفحص الونكشف 

 ( Myrdel) وميردل Power Maker)) ر ميكرة مختلفة قدمها كل من باومعانير اساسي

 ( Justice) ةالعدال ومعيار ( Rationality) عقالنيةال معيار وهي ( Williams) ووليمز

تجاهات االقول ان الونمكن  (Human heartedness) رقيقةال نسانيةاال مشاعرال ومعيار

حيث تتسم   (2009:24 كعبيال) عن هذه المعانيرنحرا  االتعصبية تحدث نتيجة ال

محاوالت العن  نحرا االعقالنية الغير بنقصد واالتجاهات التعصبية بكونها غير عقالنية 

تي نتلقاها الخاطئة المعلومات التصحيح عدم دقيقة والمعلومات المستمرة للحفاظ على ال

منةقيا في  غير فردال االمر الذي نجعلوعدم عمل تمييزات وتحدندات  شخصال
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نحرا  عن )معيار االتعصب بمعنى الته كما ان الباستدالوغير واعيا  ستنتاجاتها

او حكم مسبق او تعميم  ((Hasty judgmentحكم مستعجل  لعقالنية( نحدث من خالال

في ال اهور دالئل  رأيالورفض تعدنل  نمةيةالب القوالتفكير في اطار المفر  او 

 (.Harding, 1975:5فردنة )الفروق الهتمام باال وعدمجدندة 

االنسانية الرقيقة والذي ننعكس من خالل  مشاعرالاالنحرا  عن معيار اما 

تفهم وعدم  ةخرنن بمفاهيم إنسانياالتقبل  عدمل على ديخرنن فاالنحو  سلبيةال المشاعر

ورفض قبول االخر نحدث  معينة  الفي خص ابعضناس نختلفون عن بعضهم الان حقيقة 

وتظهر هذه المشاعر السلبية عند الفرد خالل تعامله مع  والسلوك مشاعـرالمستو   على

عيـار ــنحرا  عـن ماالتعصب بمعنى الو  االخر المختلف سوا  اكان فردا ام جماعة

داوة ــعالى ـــال (indifference)ة االــالمبالمـن  راوحـتــن ةــقــرقيالنسانية االعالقات ال

عدم )تعصب ال الكل من اشكـشالونةلق على هذا  (Active Hostility) نشةةال

 (.48: 1989  اهلل)عبد (لـتحمال

فهو  Equal treatment))معاملة الللمساواة في  اعد مؤشرية فالعدالمعيار  اما

المهام  ماعدا  عا وفي كل المجاالتية االفراد جمفي معاملمساواة النتةلب وجود 

ذي السلوك الونسمى والواائف التي تتةلب اختيار ادصحاب القدرات والمهارات األعلى 

الوقوع ص ان نتجنب شخالة على العدالونفرد معيار   تمييزالمعيار بالننحر  عن هذا 

سوا  كان فردا ام  اخر ى طر النعارضه حينما نراه موجها و  تمييز وان نعيهالفي 

 .(25:2009كعبيال) جماعة

 تعصبية  التااهات االنظريات 

ودصفها بتعصبية التجاهات االتي تناولت موضوع النظرنات العدند من الك الهن    

 وتحددها ارو  هذه المجتمعات وتكون  مجتمعاتال الكرير مناجتماعية تعيشها  ااهرة

 عوامل. العدند من النتيجة لتفاعل 

 : نظريات التحويل النفسي  االتااه االول

واالتجاه االول من النظرنات التي تناولت موضوع االتجاهات التعصبية نتمرل في 

تي الو (Freud) فروندالذي وضع اسسه  نفسيالتحليل التي تقع في اطار الالنظرنات 
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سقا  االمرل  عليهفرد تمارس تأثيرها الوجود ميكانزمات معينة في شخصية  تؤكد

شخصية الالشعور في مختلف جوانب الفروند اهمية  ونؤكدتبرنر وغيرها الزاحة واإلو

 تعصبية. التجاهات اال شكيلدورها في تبما في ذلك 

تعصبية ننشأ في الشخصية الك اتجاه لد  الى ان هنال مدرسة التحليل النفسيشير تو

تي الدفاعية الحيل النماثل  اذدفاع ال الوننتج كشكل من اشك  المبكرة ةفولةال سنوات

  .(1989:189 نعقوب) عصابيةال مراداألبمصابين التظهر لد  

أجر   اذتعصب السقا  في تفسير اإلوقد اجرنت دراسات عدندة الختبار فرضية 

ونقومون  ذنن لدنهم سمات غير مرغوبةالشخاص األبومبيلو دراسة الختبار فرضية َأنَّ 

   .(2006:96 )زاند سماتال تلكقلية باألنميلون لودصف جماعات  فأنهم بانكارها  

   فدا ( وهي احدالعدوان او )كبش ال - حبا االتجاه نظرنة االوتقع ضمن هذا 

زاحة عندما ال االتحدث اذ   تعصب على انه عدوان مزاحال مع تعاملتتي النظرنات ال

عدوان ال نوجهعندها   عجزالخو  او الحبا  بسبب االفرد ان نهاجم مصدر النستةيع 

  .(2005:11 ةهراويال) فدا ى هد  بدنل او كبش ال

حبثثا  ـ      اإلحثثة تثثي أجرنثثت الختبثثار فرضثثية )إزا   الدراسثثات العدنثثد مثثن  الوهنثثاك 

 1964ـثثـزونتـــم وجانـانثثــبيتله ة قثثدمهاـ  ففثثي دراسثث بـــثثـتعصال تفسثثير عثثدوان( فثثي ال

(Bettelheim  & Janowitz)  فقثد  تعصثب الى زنثادة  الث حبا  نؤدي دائما اإل نَأ اهر  

نصثبح   لى قبثول مرتبثة أقث   الث ذنن نفقثدون واثائفهم ونضثةرون    الفراد األ نباحران أالوجد 

ؤولية ـ  مَّما ندفعهم للبحث عثن "كثبش فثدا " ليتحمثل مسث     قلقالتوتر واللدنهم قدر كبير من 

    .(211:  1974 سالمالعبد واطهم )سالمة ـإحب

تحليل الى التي تستند النظرنات التسلةية تقع ضمن الشخصية الكما ان نظرنة 

الذنن فراد االبعض  لد تي توجد الصفات الى مجموعة من النفسي وهي تشير ال

زائد الضبط الجامد  والتفكير الخضوع للسلةة والذعان واالية من الدرجة عنتصفون ب

وبذلك فأن هذه النظرنة تؤكد وجود ارتبا   تحيز للذاتالتفكير والتصلب في الو  للمشاعر

 اذ نتصفخاطئة الجتماعية االتنشئة ال ناتج عنتسلةية الة شخصيالوبين التعصب 
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قاسي النضبا  وتعاملهم االمفر  على الخرنن وتأكيدهم االعن  النعزاالن بادالوال

 .(142: 2008 )دنلوبي  الطفاالمستبد مع الو

سلةوي في التلقيني والبعد البين   هناك ارتبا ونر  انصار التحليل النفسي ان 

قمعية ال المنزليةتربية البمعنى ان  رتبا  هنا ارتبا  عضوياالتعصب والبين تربية وال

خر ال نمكن ان تنتج االراي الراي وتقبل التعبير عن التي تغيب عنها حرنة التلقينية الو

تقمص مستمرة لشخصية من قام   شخصا متعصبا سلةونا قمعيا تلقينيا نقوم بعمليةاال

 حلقة مفرغة منهنا ندور في  الفردو  كبراالخ اال مم ااال مب ااالكان أسوا   بقمعه

 .(4:2010عزنز  الدوار )عود وعبد االتقمص 

جتماعية االسياسية والفرد الأنَّ اتجاهات  1950وقد أفترد أدورنو وزمالؤه 

تعصب في الشخصية   ونمرل التشكل نسقًا مترابةًا فيما بينها نعبر عن ميول عميقة في 

ومن ثم فأن التعصب ننعكس من خالل   شخصيةالجز ًا من تركيبة  نظر أدورنو

عدا  الاكتشا  دصلة بين  وبين اثنا  محاولته اتجاهات االفراد السياسية واالجتماعية

جتماعية االسياسية والفرد المانيا  ان اتجاهات الذي اهر في العرقي التعصب الللسامية و

وذلك ن ندالوالب تتأثرشخصية النعبر عن ميول عميقه في   تشكل نسقا مترابةا فيما بينها

  .(161: 2000انةالقا من منظور فروندي  )دكت  

من نعانون في طفولتهم  اكانون يمتسلةالفراد االعاملون معه ان الوقد بين ادورنو و

عدواني السلوك اليتمسكون بفغير امنين  بقوندنن لذلك فهم نالوالغضب من ال  وخوال

نقومون و دفاعية كآليةتسلط العن طرنق   مشكالتالجة النقومون بمع اذ بلوغهمعن 

قوة القلية عدنمة االفي مواجهة مشكالتهم على افراد جماعة  كفا تهمبعملية اسقا  لعدم 

 .(782:1983ضحانا )دافيدو   الونزنحون غضبهم من ابائهم على هؤال  

 االتااه الثاني :النظريات المعرفية 

معرفية ونمكن تصور منحيين رئيسيين النظرنات الفي اطار  هذا االتجاه نقعو

 جماعات ونظرنة انساقالسلوك بين النظرنات هما نظرنات الفئة من النعبران عن هذه 

 .معتقداتال
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ف ــثثثثـتصنيالة ـثثثثـي نظرنـثثثثـات هـماعثثثثــجالن ـثثثثـوك بيـثثثثـسلالات ـثثثثـرنـنظ ىـوأولثثثث

ه ـالئثثثــــوزم لـدفثثثــــلن ر ـنثثث اذ   (Social Categorization Theory)يـاعثثثـــجتماال

(Lindvill at all, 989)   ى رؤنثثة قثثدر كبيثثر مثثن  الثثان افثثراد جماعثثة معينثثة نميلثثون

تشثثابه بثثين افثثراد   الخثثتال  فيمثثا بيثثنهم كثثأفراد فثثي حثثين انهثثم نثثرون قثثدرا كبيثثرا مثثن         اال

نمهم ومثثن تقثث  ىنمثثا ادنثث وخثثر  تقاالجماعثثات النقيمثثون افثثراد  خثثر  وهثثم  االجماعثثات ال

  .(97: 2009  )احمد ألنفسهم

نمةية في الصور الجتماعي واالتصنيف التي أجرنت إلثبات دور الدراسات الومن 

إذ أشارت نتائجها  (Hogg & Abrams) 1988تعصب دراسة هوج وابرامز الحدوث 

نمةية الصور ال  فعرقيالتركيز الى النمةية ليست محاندة  بل تميل الصور الى أن ال

خارجية الجماعة الخادصة بالنمةية الصور التقدنر مقابل الداخلية تكون إنجابية الللجماعة 

 .(2009:142)حمزة  تي هي أكرر سلبيةالو

على مجموعة من  (Guimond) 2000قام بها جيموند دراسة  وقد ااهرت

بعض ان تصنيف في الجيش الكندي  ضبا  الى برنامج عسكري لتدرنب المنضمين ال

قد نكليزنة االدصول االضبا  من ذوي الضمن مجموعة معينة من  ألنفسهمالمتدربين 

نتائج تقدم الفرنسية في مجموعة اخر  وهذه الدصول االضبا  من ذوي القابله انخرا  

فراد في االفي انخرا   جتماعياالتصنيف العملية  تؤدنهذي الدليال مهما للدور 

   .(Guimond, 2000:335)  ولألخرننمجموعات تعكس تصنيفهم لذاتهم 

 (Social Identity Theory)جتماعية االهونة الرانية فهي نظرنة النظرنة الاما   

فراد لرؤنة ذواتهم االذي نسعى فيه الوقت النر  تاجفل انه في  اذ ((Tajfel تاجفلـل 

من  هنفسقدر البجتماعية االفردنة بصورة انجابية فانهم نسعون كذلك لرؤنة هونتهم ال

سوا  النعد طرنقة للشعور ب التي ننتمي لها الفردداخلية الجماعة الفتفضيل   نجابيةاال

 .(127: 2008 ذات )دنلوبيالتجاه انجابية االو

فراد بحاجة األ  فجماعةالعضونة  لندرك ذاته من خالفرد الوهذا نعني ان 

جماعة الوعي بما هو خارج الكلما زاد ف  وعليه ى هونة اجتماعية انجابيةللمحافظة عل

 .تعصبالنمةية والصور الى اهور الو داخلها وأد  ـتحيز لما هالازداد 

 ( 1999:39بداننة  ال) 
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جتماعية منها  االهونة الوقد أجرنت دراسات كريرة إلثبات دصحة فرضيات نظرنة 

تي أاهرت نتائجها َأنَّ انخفاد ال 1984 (Meindl & Lerner) دراسة ميندل ـ ليرنر

ارجية كذلك خال اتجماعالى استجابات أكرر تةرفًا نحو أعضا  الذات نؤدي التقدنر 

أن انخفاد تقدنر  1986 (Wagner at all)نر وآخرنن كأاهرت نتائج دراسة وا

   .(2005:43 عبيديال) ذات لد  اعضائهاالداخلية له نتائج سلبية على تقدنر الجماعة ال

 تثي قثدمها روكيثتش   ال (Theory Belief System)معتقثدات  الامثا نظرنثة انسثاق    

1960 (Rokeach)  المنتمثثين  فثثراداالتةثثابق فثثي معتقثثدات التماثثثل او الذي نثثر  ان الثثو

سثثبب الو  خثثر االجماعثثات النحثثو  ماتجاهثثاتهنحثثدد فثثي جثثز  كبيثثر منثثه    لجماعثثة معينثثة 

فثراد  االنميثل   اذراي الث خثتال  فثي   االهو  تعصبي كما نر  روكيتشالفعل الرئيسي لرد ال

عصب ــثثثـللت ااسـثثثـكون اسـثثثـكنه ان نـثثثـره نمــثثثـكالذنن نختلفثثثون عثثثنهم وهثثثذا الثثثى كثثثره الثثث

ى اتجاهثات  الث معتقدات نثؤدي  الختال  في اال(  ونؤكد روكتش ان 2009:177  فيصلال)

معتقثدات  المثا تحثدثنا عثن عمليثات نفسثية فثان       الونر  انثه ط   جماعاتالسلبية متبادلة بين 

   .تماعيــجاالز ــتمييالة في تحدند ــعنصرنالة او ــعرقيالما ات ـنتاالن ــاهم م كونـــت

 (2009:116 )فرحان  

فروق المعتقدات أقو  من الفروق في الى أن التي أشارت نتائجها الدراسات الومن 

دراسة بيرن ـ ونج  شخاصاألض بين ــرفالقبول او العنصرنة في تحدند عالقة ال

(Byrne & Wong) 1962 1960دراسة روكيش ودراسة انسكو و (Rokeach)   إذ

 دصداقات مع أشخاص انكونومبحوثين تحدند ما إذا كانوا نستةيعون أم ال أن الطلب من 

زا يمبحوثين ااهروا تميالنتائج أن ال  فبينت معتقدالعنصر أو المتشابهين أو مختلفين في 

بيض أنهم نفضلون الن من ومبحوثالعنصر فقد أشار المعتقد بشكل أكبر من العلى أساس 

ذي نختلف السود األشخص المعتقد على الذي نوافقهم في السود األشخص الب الغالفي 

 .(137: 2009)حمزة  عنهم في معتقداتهم

 االتااه الثالث : نظريات الصراع بين الاماعات 

 من النظرنات التي تناولت االتجاهات التعصبية بالدراسة فهي  ثالرالتجاه االاما 

اقرب ما  يوه Groups Conflict Theories)) جماعاتالصراع بين النظرنات 
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 هذه النظرنات ساسي فياالهتمام االننصب  اذجتماعي اال -رقافي المنحى الى الكون ت

بودصفهم اعضا  في فراد بودصفهم افرادا لكن االاي ليس على   جماعات ككلالعلى 

صراع الاربعة اقسام هي نظرنة  علىجماعات الصراع بين الوتقسم نظرنات   جماعات

نسبي الحرمان الحضر ونظرنة الرنف والصراع بين الجماعات ونظرنة الواقعي بين ال

سباب االنظرنات ان الوتر  هذه   فرديالهتمام االجماعي في مقابل التهدند الونظرنة 

نتيجة  ذلكجماعات والبين  الصراعناتجة عن  االتجاهات التعصبيةكامنة ورا  الة يحقيقال

ان  اذات ـجماعالعالقات بينها وليس بسبب سمات او خصائص اعضا  تلك اللةبيعة 

 .(123: 1989 نيلال)ابو  حالمصالفي  اب تضاربــبـن نســن جماعتيــيــافس بـنـتال

ى انه نمكن اثارة او انشا  عالقات سلبية ال(Sherif)   1966 شرنفوتؤكد بحوث 

ح جوهرنة الما على مصهطرنق خلق تنافس واضح ومكشو  بين جماعات عنالبين 

 .(379: 2012 وآخرونمتناقضة )فرنزر 

سود نبدو جليًا البيض ضد الأن تعصب  Greeley)) 1971دراسة جرنلي اكدت و

ااهرت كما واائف نفسها السود على البيض والتي نتنافس فيها كل من المناطق الفي 

عدوان المحدودة أمر نرتبط بالموارد المنافسة على الأن  (Rocha)   1976 دراسة روشا

  (.782: 1983تعصب )دافيدو   الو

اهات ــــتجاالنسبي والحرمان العالقة بين الكما ان هناك دراسات عدندة أكدت 

أن   Bettigrew) & (Vanneman 1972 تغروــمان وبيــــد فانيــــفقد وج  ةيتعصبال

وجود  احظوال عامة  بصورة نسبيال حرمانال بمشاعر من ارتبةت عنصرنةال تجاهاتاال

 .(111 - 110 2006:  )زاند نحرماال نعانون كانوا ذننال هؤال  بين عنصرنةال تجاهاتاال

االمرنكيين البيض  ان 2015 (Melntyre, at all)واخرون ميلنتر وقد اكدت دراسة 

اعلى لما  مايتقي ااعةو متحدة قدالوالنات ال في نعيشون ذننال ةاسيون ادصول من واألمرنكيين

 . (Melntyre, at all, 2015: 716)ايهالتي ننتمون المجموعات النا  اب نملكه وننتجه

 لمقارنة عند كالعلى مستو  متصارعة الجماعات التعصب بين الوتعتمد قوة 

حصول الكل جماعة انها تستحق  ذي تعتقدالناتج المقارنة بأنه الونعر  مستو    منها

سود عندما البيض والمرنكيين االتعصب بين الولعل هذا ما نفسر سبب ضعف قوة   هعلي
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اخذ مستو   عندما حين فيية جدا البيض عالب السود متدنية وكانت مةالب الكانت مة

 .عدا التعصب والى زنادة حدة السود اد  ذلك المقارنة نزند عند ال

 ( 2004: 269 )ولي ومحمد 

 االتااه الرابع: نظريات التعوم

تر  نظرنة   حيث جتماعياالتعلم الوكالسيكي الشترا  اال يتنشتمل على نظرنو

االشترا  الكالسيكي انه نمكن تكونن او تعدنل اتجاه ما عندما نقترن مرير معين باستجابة 

فأ او نعاقب العتناقه اتجاها معينا  ونشجع على تكرار او نعاقب امعينه فالشخص الذي نك

او  ككل اتجاهات بالتأنيد او المعارضة نحو جماعة معينه نكونعلى تكرار سلوك معين  

 (. 2011:191هذه الجماعة )عبد الهادي  نحو افراد

استجابة  اكالسيكي على أنهالشترا  االتعصبية في إطار التجاهات االوتفسر 

متكرر المكاني الزماني والرتبا  االتأتي نتيجة انها أو   مشروطة لمحفزات بيئية معينة

فرد المر بنسيان األ  وننتهي تعصبالأكرر في ارو  عاطفية ترير بموضوع معين أو 

جدندة اللموضوعات اتجاه اتعصب النبقى في حين مريرة للتعصب الساسية األللظرو  

 (.2009:131 )حمزة يًاشرط تي ارتبط بهاال

 (Social Learning Theory): جتماعياالتعلم الفهي نظرنة  خر االنظرنة الما ا

تصور  ونعد  (& Walters) Bandura  1963تي جا  بها كل من باندورا وولترزال

وهما   جتماعياالتعلم المالحظة احد مكونات نظرنتهما في الباندورا وولترز للتعلم ب

 تفسيرات اساسية نجادانساني كما نحاوالن االنقدمان نظرنة شاملة وموحدة للسلوك 

 .(155: 1986 كورسينيو كازادانفس )العلم  فيت واسعة االلمج

ستجابات االاكتساب  الىبشكل عام نستند تعلم النظرنة لعمليات الوتفسير هذه 

  models)نعد هؤال  نماذج نجري تقليدها ) اذخرنن االجدندة كنتيجة لمالحظة  سلوك ال

 باألنموذجدا  ـقتاالمالحظة المرل هذه  لالـستجابات من خاالوتسمى عملية اكتساب 

تي نمكن ان الستجابات هي االعادة نتعلمون اي  فراداألف  ( 397:1984 عدس)توق و

  .خرنناالتي ال نمكن ان تراب وذلك عبر مالحظة نتائج سلوك ال هاتراب او تكافأ وأن

 (2013:212  )عباس
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 لفرد من خالالسوي  نتعلمه السوي وغير السلوك الونر  باندورا ان معظم 

مباشرة فقط ولكنه نتعلم اغلب سلوكه التجاربه  لشخص ال نتعلم من خالالمالحظة وان ال

سلوك وذلك الفرد من تكونن فكرة بشأن طرنقة تنفيذ النتمكن  حيثب  نماذجال لمن خال

نظرنة تعلم الونتم وفقا لهذه   ( 2006:49 )رحيم  خرنناآلمراقبة سلوك  لمن خال

نتاجا اجتماعيا ال نولد  دتعصب اذن نعالف  اخر سلوكتجاهات مرلما نجري تعلم اي اال

 (.984:230 فرد وهو مزود به  )زهرانال

 اذوفقثا لنظرنثة الثتعلم االجتمثاعي هثي مكتسثبة ومتعلمثة        تعصثبية  التجاهات االلذلك ف

  تعصثب ال نمكن ان تثؤدي الثى تكثون    ة فسيولوجيال على ان العوامل ك من  دليلالليس هن

نفسثثي تحثثدده  كاتجثثاهتعصثثب الو  تعصثثب نحثثو جماعثثة معينثثة هثثو امثثر مكتسثثب  الفتوجيثثه 

دنهم ومعلمثثيهم ومثثن وسثثائل   الثثمثثن و الطفثثاالتثثي نتعلمهثثا  الجتماعيثثة االقثثيم المعثثانير وال

دون نقثثد او تفكيثثر مثثن قبثثل    ذلثثك اذ نجثثري جتماعيثثة االتنشثثئة العثثالم وسثثائر عوامثثل   اال

  (265:2004  )ولي ومحمد .متعلمال

ى تفسير التعصبية ااهرة اجتماعية نفسية فأنها تحتاج التجاهات االنظرا لكون و

تعميمات الومن   في تناول االتجاهات التعصبية تجاهاالاجتماعي نفسي   ولهذا اهر هذا 

قدرة ال ان هذه اال  تعلمالقدرة على العادي له النسان االيها هي ان الشارة االتي نمكن ال

نسان نستةيع ان نتعلم اتجاهات متعصبة او متسامحة نحو االليس لها اتجاه محدد غير ان 

  .(2009: 98 )احمد مجتمعهسائدة في الجتماعية االقيم ال الىخرنن بنا  اال

جتماعية االتنشئة الجتماعي على قنوات اساسية في عملية االتعلم التؤكد نظرنة  اذ

مدرسة السرة واالتعصبية ومنها التجاهات االشخاص االها نكتسب لتي من خالالو

 جتماعية.االتنشئة العالم وغيرها من قنوات االفضال عن وسائل   قراناألو

مواقف الدنه في التعصب لد  والةفل لسلوك المرلة على ذلك أن مشاهدة االومن 

فنية  ال نرير لدنه سلوكًا غير مرغوب به الدبية أو األعشائرنة أو السياسية أو الدننية أو ال

  .(32 : 2014 )حاجم تعصب في شخصيتهالفحسب  بل نغرس 

عدائية بمجرد مراقبة سلوك النستةيعون اكتساب توجهاتهم  الطفاالفقد تبين ان 

على التي اجرنت ( 1946دراسة البورت وكرامر ) هاكدتوهذا ما   قراناالدنن والوال
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من هذه العينة ذكروا تأثرهم  (% 69عينة من طلبة الجامعة اذ وجدت الدراسة ان )

 دراسة بندوراو وولتر وانضافي تكونن االتجاهات التعصبية لدنهم  بسلوك الوالدنن

 .(2005:8 عبيديالنمذجة )التعصب نتم نقله عن طرنق الوجدت ان  اذ1963

 اذتعصبية ال الطفاالاتجاهات تكونن مؤثرة في ال العواملعالم من االوتعد وسائل 

او مريرة للسخرنة  ةجماعات في ادوار مهينالصونر بعض بتاحيانًا تقوم 

الةفل  تزوندقدرتها على  الىوسائل االعالم  تأثيرونعود   2006:30) نصارياال)

اكرر التأثير هذه ولكن ما نجعل عملية بسهولة   باألفكار والمعلومات والبنى المعرفية

لكم هائل من وسائل اعالمية ذات ان االطفال في هذه االنام نتعرضون وخةورة تعقيدا 

 .ممتباننة مما قد نؤدي الى تكونن االتجاهات التعصبية لدنه مرجعيات ثقافية واهدا 

 (2006 :189 )العتوم  

 اذكراهية التعصب والكترونية دورا  في نشو  االلذكر ان للشبكات الجدنر بالومن 

ى حدوث زنادة في عدد مواقع المرنكية االباما الاشارت دراسة اجرنت في والنة 

مواقع من الازداد عدد تلك  اذنترنت االمتةرفة على شبكة العنصرنة والمنظمات ال

ارتفع مانيا الوفي   1998موقعا في سنة  (254) نحوى ال1997 موقعا في سنة  (163)

ا مسنتين م لى خمسة اضعا  خالالدولية الشبكات المتةر  على اليمين العدد دصفحات 

 .تةر التعصب والادصبحت وسيلة مهمة لترونج وتعليم نترنت االنعني ان شبكة 

 ( 121:2003ناسف  ال)

 نشو  حول جتماعياالتعلم ال فرضيات دصحة إلثبات دراساتال من كريرالوقد أجرنت 

أن   (Ashmore & Del Boca) 1976بوكا  ودنل اشمور وجد تعصبية فقدال تجاهاتاال

هم ــدنـــالاهات وـــبة من اتجـــون قرنـــكـــصرنة تـــعنال الـــفــطاألات ـــاهـــاتج

دراسة  رسل اذ وجد أن  ونؤكد ذلك ما ااهرته  (275: 2002  روس)مكلفين وغ

التالميذ في إحد  المدارس قد تغير اتجاههم المتعصب نحـو السود عندما تبنـى 

المدرسـون اتجاهـات مواتيـة ومتـسامحة مـع التالميـذ الـسود مقارنـة بالتالميـذ فـي 

 (.  2010:62 مـدارس أخـر  لـم نظهـر مدرسوها مرل هذه االتجاهات )محمد 
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تعصبية بمكوناتها التجاهات االان   ((Jackman 1977 كما بينت دراسة جاكمان

والنات السود في الضد  التعصبية اتتجاهاالجتماعية وان قوة اال عرا األبرالث تتأثر ال

 .مجتمعالى قيم المستندة الجتماعية االتنشئة العمليات  مرنكية تحددهاالمتحدة ال

 Jackman, 1977:145) ) 

نظرنات قدرة المن اكرر  واحدةتعد  تيالجتماعي االتعلم الباحث نظرنة الوقد تبنى 

من  واسعفهي تقدم تفسيرا مقبوال عن تعصب قةاع   تعصبيةالتجاهات االعلى تفسير 

تعصب على انه معيار التعامل جماعة معينة وهذه النظرنة ى الذنن ننتمون الفراد اال

تنشئة العملية  لمن خال وذلكالفرد  ننتمي لهاتي الجماعة ال لاجتماعي نتم تعلمه من خال

 .(114: 2006  جتماعية )زانداال

نظرنات الجتماعي هي اكرر االتعلم الان نظرنة اذ نر  ( (1989 اهللنؤكد ذلك عبدو

تعصبية الهات تجااالتفسيرها لنشأة من حيث  جتماعي سوا االنفس القبوال في ميدان علم 

 .بأمكانية تغيير تلك االتجاهات والحد من اثارهافيما نتعلق  ما

تجاهات االتؤكد  ان و حتميةالتتفاد   فهياكرر تفاؤال نظرنة تعد الفان هذه  لذك

هذه النظرنة  وعليه فان  الاذا ما تم تعليمها لألطف تاليالتنتقل للجيل نمكن ان تعصبية ال

ممكن النجعل من وانتقالها تجاهات االاكتشا  وسائل تحول دون تعليم هذه  تر  ان

 .مجتمع على اقل تقدنرالسلبية على التقليل من اثارها التعصبية او التجاهات االجة المع

 (407:  2012 )فرنزر واخرون  



 

 

 

 الفصل الثالث

 منهجية البحث واجراءاته

 

 جمتمع البحث

 عينة البحث

 البحث ااتاد

 الوسائل االحصائية
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 الثالثالفصل 

 اجراءات البحث

 منهجية البحث واجراءاته

  منهجية البحث 

من خالل تحديد اداتا البحث  يتضمن الفصل الحالي عرضًا إلجراءات البحث

والخطوات المتبقية في تحديد خطوات المقياس مرورا بإجراءات التعرف على مؤشرات 

الصدق والثبات ثم القيام بتطبيقها الجل تحقيق اهداف البحث والوسائل االحصائية 

ارها يتحديد مجتمع البحث وعينته وكيفية اخت حيث، من المستخدمة في تحليل البيانات 

والوسائل االحصائية التي  السيكومترية، وكيفية استخراج خصائصها مستعملةال واألدوات

 عالجت معطيات هذا البحث.

وقد تم اختيار المنهج الوصفي كونه اكثر المناهج مالئمة لدراسة العالقات 

االرتباطية بين المتغيرات والكشف عن الفروق فيما بينها، اذ يعد المنهج الوصفي من 

البحث العلمي الذي يعتمد على دراسة الواقع او الظاهرة كما هي ووصفها وصفًا  اساليب

دقيقًا، والتعبير عنها كميًا وكيفيًا، فالتغير الكمي يعطينا وصفًا رقميًا يوضح مقدار هذه 

الظاهرة او حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر االخرى، اما التعبير الكيفي يصف لنا 

 (.271: 1998واخرون،  تصها ووصفها وصفًا تقديرًا )عبيداالظاهرة ويوضح خصائ

 أواًل: مجتمع البحث

(، 2016 - 2015يتحدد مجتمع البحث الحاالي بطلباة جامعاة بغاداد للعاام الدراساي )      

وقد تام تصانيفهم حساب كليااتهم، وتخصصااتهم، وجنساهم،  ذ بلال حجام المجتماع األصالي           

( ماان االقسااام 10019ذكور مااويعين )الاا ماان (17874( طالبااًا وطالبااة بواقااع ) 45281)

بواقاااع  اتنااااو، مويعااااال مااان (27407( مااان االقساااام العلمياااة، و) 7855االنساااانية، و)

( يوضااح 1( ماان االقسااام العلميااة، وجاادول )12036( ماان االقسااام االنسااانية، و)15371)

 ذلك.
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 (1جدول )

 مجتمع البحث موزع على وفق الكلية والتخصص والجنس

 الكليات العلمية االنسانيةالكليات 

 ت
 اسم

 الكلية
 مجموع اناث ذكور الكلية اسم ت مجموع اناث ذكور

1 
 تربية ابن

 رشد
 1712 1042 670 الطب 1 3836 2238 1598

 803 383 420 البيطري الطب 2 3104 1744 1360 اللغات 2

 3 3941 2338 1603 اآلداب 3
للعلوم  التربية

 الصرفة / ابن
 الهيثم

1260 1392 2652 

 596 421 175 التمريض 4 812 283 529 االعالم 4

5 
 تربية

 للبنات
 2656 1476 1180 الهندسة 5 4163 4163 0

6 
 العلوم

 السياسية
 1047 722 325 الصيدلة 6 1191 690 501

7 
 الفنون

 الجميلة
 930 647 283 االسنان طب 7 1159 528 631

 678 417 261 الكندي طب 8 811 569 242 القانون 8

9 
االدارة 

 واالقتصاد
2753 1857 4610 9 

 الهندسة
 خواريمي

119 426 545 

10 
 العلوم

 االسالمية
 2811 1310 1501 الزراعة 10 1763 961 802

 2725 1838 887 العلوم 11 25390 15371 10019 المجموع 11

     
 1304 1304 0 بنات العلوم 12

     
 1060 288 772 الرياضية التربية 13

     
14 

الرياضية  التربية
 للبنات

0 370 370 

 19889 12036 7855 المجموع 15     
 

 ثانيا: عينة البحث

تم اختيارها من كليتين،  اذاختيرت عينة البحث بالطريقة العشوائية الطبقية، 

العينة بلل عدد  اذاحداهما انسانية واالخرى علمية ومن المرحلتين الثانية والرابعة، 

 ( طالب241( طالب وطالبة من الكليات االنسانية، و )159) م( طالب وطالبة، منه400)

 يوضح ذلك.  (2)، والجدول وطالبة من الكليات العلمية
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 (2جدول )

 اعداد الطلبة من عينة الكليات واالقسام  موزعين حسب التخصص  والجنس والمرحلة

 القسم الكليات التخصص
 مرحلة جنس

 المجموع
 4 2 ث ذ

 االنساني

  

 اآلداب

 

اللغة 

 االنكليزية
5 29 18 16 34 

 23 - 23 11 12 جتماعالا

 67 34 33 41 26 جغرافيةال

 11 11 - 6 5 تاريخال

 24 9 15 15 9 ثارالا

 159 70 89 102 57 المجموع

 العلمي

  

 ابن الهيثم

 

 46 46 - 24 22 حاسباتال

 31 - 31 21 10 حياةالعلوم 

 126 60 66 69 57 رياضياتال

 38 38 - 22 16 كيمياءال

 241 144 97 136 105 المجموع

 

 البحث  اتاثالثا : اد

 مقياس اساليب التفكير  .1

 معد مقياس اساليب التفكير المستعمل في البحث الحالي على 2013اعتمد الجميلي 

هاريسون االدبيات والدراسات والمقاييس التي تناولت اساليب التفكير على وفق نظرية 

  . (Harrison & Bramison) 1982 وبرامسون

استجابات وتحت كل موقف خمس  ا( موقف20من ) (2013)الجميلي  يتكون مقياس

كل فقرة خمسة بدائل تبدأ بالرقم  وأمام معين تمثل كل واحدة منها اسلوب تفكيرمتدرجة 

تعني ان  علياوالدرجة ال (1, 2, 3, 4, 5ان البدائل هي ) اذ( 5( وتنتهي بالرقم )1)

عدم استخدامه ضعف او تدل على  دنيابينما الدرجة ال بكثرة الطالب يستخدم هذا االسلوب

 . (1) لهذا االسلوب ملحق
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اسلوب التفكير  مقياس فرعية هي ويتكون مقياس اساليب التفكير من خمسة مقاييس

اسلوب مقياس اسلوب التفكير العملي ومقياس اسلوب التفكير المثالي وومقياس  التركيبي

 اسلوب التفكير الواقعي. مقياس التفكير التحليلي و

وقام معد المقياس باستخراج الخصائص السايكومترية لفقرات المقياس كذلك تم 

الثبات فحسب بطريقة التجزئة النصفية، ومعادلة الفا  اما، حساب صدق االتساق الداخلي

كذلك تم حساب الثبات بطريقة  عادة االختبار بفاصل يمني اسبوعين بين  ،كرونباخ

 التطبيقين.

بعد االطالع على  2013)فقد اعتمد على مقياس الجميلي )الحالي  البحثاما 

عينه من طلبة الجامعات الن معد المقياس طبق مقياسه على و مجموعة من المقاييس،

بالنظر الى ان الخصائص السايكومترية و ة وخالل فترة يمنية ليست بالطويلة.العراقي

من الضروري اجراء التحليل االحصائي للفقرات وذلك من خالل استخراج فموقفية، 

 وكما يأتي:تمييز الفقرات والصدق والثبات 

 تمييز الفقرات 

قدرتها على التمييز بين المجموعتين العليا والدنيا من يقصد بالقوة التميزية للفقرات 

االفراد المستجيبين ومن الضروري االبقاء على الفقرات ذات القوة التمييزية واستبعاد 

 (.277: 2000)عالم،  الفقرات غير المميزة في الصورة النهائية للمقياس

القوة التمييزية للفقرات،  إليجادواعتمد الباحث اسلوب المجموعتين الطرفيتين  

تحديد لكنسبة  %27طالب وطالبة، باعتماد نسبة  (400)وذلك على عينة مؤلفة من 

ب الط 108بلل عدد االفراد المستجيبين في المجموعة العليا  المجموعتين العليا والدنيا، اذ

ختبار اال ب وطالبة في المجموعة الدنيا، وعمد الباحث الى استعمالالط 108وطالبة، و 

التائي لعينتين مستقلتين الختبار داللة الفرق بين متوسطي درجات كل من المجموعتين 

 (3) داولـــكما  مـــوضح في الجوالعليا والدنيا لدرجات كل فقرة من فقرات المقياس، 

((4 ((6) (5 (7). 
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 (3)جدول 

لعينتين مستقلتين لداللة الفرق بين متوسطي درجات كل من  نتائج االختبار التائي

 المجموعتين العليا والدنيا لكل من فقرات مقياس اسلوب التفكير التركيبي

 ف

 القيمة التائية المجموعة الدنيا المجموعة العليا
مستوى 

 الداللة
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الجدولية المحسوبة

1 4,5463 0,8247 2,5463 1,4364 12,549 

1,96 0,05 

2 3,9907 1,2113 2,6111 1,3660 7,853 

3 4,8148 0,6137 2,6759 1,7176 12,187 

4 4,7500 0,5827 2,2870 1,44407 16,472 

5 4,2593 0,9703 2,3056 1,3771 12,052 

6 3,7037 1,3061 2,4537 1,4622 6,626 

7 2,7407 1,4232 2,1389 1,335 3,204 

8 4,1111 1,2777 2,2870 1,4665 9,746 

9 4,3241 0,8628 2,1574 1,4608 13,272 

10 4,5926 0,6976 2,2778 1,5275 14,325 

11 4,0370 1,0132 2,0000 1,3534 12,521 

12 4,6481 0,7275 2,3426 1,4861 14,480 

13 4,5833 0,6284 2,1481 1,3522 1,973 

14 3,9907 1,1315 2,1759 1,2666 11,105 

15 3,9074 1,1236 2,4444 1,3557 8,635 

16 2,8611 1,5129 1,9907 1,3637 4,441 

17 3,4630 1,4236 2,2222 1,4426 6,362 

18 4,3241 0,9051 2,2407 1,2816 13,799 

19 4,0556 0,9554 2,2685 1,3157 11,422 

20 3,3426 1,4735 2,2870 1,4079 5,383 
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 (4)جدول 

نتائج االختبار التائي لعينتين مستقلتين لداللة الفرق بين متوسطي درجات كل من 

 المجموعتين العليا والدنيا لكل من فقرات مقياس اسلوب التفكير المثالي

 ف

 القيمة التائية المجموعة الدنيا المجموعة العليا
مستوى 

 الداللة
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الجدولية المحسوبة

1 4,4537 0,8901 2,7222 1,2958 11,446 

1,96 0,05 

2 4,0833 1,1449 2,6852 1,3160 8,330 

3 4,4074 0,7858 2,6389 1,1876 12,906 

4 4,4537 0,8247 2,5463 1,2181 13,475 

5 4,2963 0,8345 2,4630 1,0974 13,820 

6 4,5833 0,7120 2,7685 1,3576 12,303 

7 3,8519 1,0836 2,7593 1,1909 7,052 

8 4,2407 0,9941 2,4722 1,2712 11,389 

9 4,3056 0,9996 2,2578 1,3003 11,264 

10 4,5370 0,6617 2,6944 1,2564 13,485 

11 4,3056 0,9013 2,5370 1,2337 12,029 

12 4,7500 0,5821 2,8796 1,4255 12,624 

13 4,4907 0,7425 2,5833 1,2314 13,785 

14 3,9907 0,9618 2,5556 1,2100 9,649 

15 4,5833 0,7987 2,7037 1,3344 12,561 

16 4,2407 0,9459 2,7222 1,1506 10,594 

17 3,5463 1,3834 2,7130 1,3399 4,497 

18 4,7222 0,5080 2,6944 1,3003 15,093 

19 4,5370 0,8364 2,6296 1,2274 13.346 

20 3,4444 1,4164 2,7037 1,3203 3,976 
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 (5)جدول 

لعينتين مستقلتين لداللة الفرق بين متوسطي درجات كل من  نتائج االختبار التائي

 المجموعتين العليا والدنيا لكل من فقرات مقياس اسلوب التفكير العملي

 ف

 القيمة التائية المجموعة الدنيا المجموعة العليا
مستوى 

 الداللة
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الجدولية المحسوبة

1 4,1944 0,9712 2,7222 1,3030 9,415 

1,96 0,05 

2 4,4815 0,8481 2,8426 1,1694 11,790 

3 4,5093 0,8145 2,9167 1,3816 10,319 

4 4,0093 1,0545 2,6204 1,0999 9,473 

5 3,9537 1,0798 2,6944 1,3075 7,717 

6 4,2315 0,9334 2,7593 1,2370 9,873 

7 4,1204 0,8936 2,9444 1,3173 7,677 

8 2,9074 1,4632 2,1019 1,2600 4,335 

9 3,8519 0,9746 2,2130 1,1685 11,193 

10 4,0926 1,1644 2,3889 1,1984 10,596 

11 3,7685 1,1158 2,5185 1,2034 7,916 

12 3,6296 1,3367 2,6019 1,3321 5,660 

13 4,1852 0,7989 2,5833 1,0689 12,475 

14 3,6574 1,2837 2,4630 1,3904 6,559 

15 4,4630 0,7904 3,0000 1,3672 9,627 

16 3,4907 1,3637 2,3704 1,3367 6,097 

17 3,0093 1,3976 2,1019 1,2300 5,065 

18 4,0093 0,9422 2,5648 1,0526 10,626 

19 3,6296 1,4442 2,3333 1,1919 7,194 

20 2,9630 1,3938 2,1944 1,3839 4,066 
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 (6)جدول                                                 

لعينتين مستقلتين لداللة الفرق بين متوسطي درجات كل من  نتائج االختبار التائي

 المجموعتين العليا والدنيا لكل من فقرات مقياس اسلوب التفكير التحليلي

 ف

 القيمة التائية المجموعة الدنيا المجموعة العليا
مستوى 

 الداللة
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الجدولية المحسوبة

1 4,1574 1,0154 2,5833 1,2007 10,403 

1,96 0,05 

2 4,5463 0,7154 2,6944 1,3358 12,700 

3 4,3611 0,9807 2,6759 1,2813 10,854 

4 4,7130 0,6420 3,1481 1,5089 9,917 

5 4,0833 1,1771 2,6574 1,3267 8,355 

6 3,9167 1,3122 2,4444 1,3626 8,088 

7 4,3519 0,9101 2,8241 1,3931 9,541 

8 4,1759 1,0575 2,6852 1,4185 8,756 

9 3,4907 1,0367 2,3981 1,1914 7,190 

10 4,3519 0,8463 2,6389 1,2490 11,799 

11 3,8519 1,1746 2,7130 1,2682 6,847 

12 4,5000 0,7913 2,6111 1,1974 13,669 

13 4,3519 1,0076 2,5833 1,2314 11,551 

14 3,7777 1,2023 2,5185 1,2189 7,644 

15 4,3148 0,8048 2,8704 1,2905 9,870 

16 4,0833 1,1449 2,9444 1,2740 6,910 

17 3,5648 1,4679 2,5556 1,3898 5,189 

18 4,2500 1,0513 3,0741 1,2730 7,402 

19 4,1481 0,9552 2,8333 1,2568 8,656 

20 3,4259 1,3548 2,8704 1,2685 3,111 
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 (7)جدول 

نتائج االختبار التائي لعينتين مستقلتين لداللة الفرق بين متوسطي درجات كل من 

 المجموعتين العليا والدنيا لكل من فقرات مقياس اسلوب التفكير الواقعي

 ف

 القيمة التائية المجموعة الدنيا المجموعة العليا
مستوى 

 الداللة
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الجدولية المحسوبة

1 4,2963 1,0345 3,0833 1,5232 6,846 

1,96 0,05 

2 3,8704 1,2537 2,4630 1,4302 7,690 

3 4,4722 0,8696 2,9444 1,5152 9,088 

4 4,5000 0,8701 2,9907 1,4109 9,462 

5 3,9630 1,2375 2,3241 1,2367 9,735 

6 3,8426 1,0779 2,4907 1,3220 8,236 

7 4,2593 0,9799 2,7315 1,4050 9,269 

8 3,9074 1,2644 2,2963 1,3689 8,985 

9 4,0463 1,0082 2,3889 1,2368 10,794 

10 4,4167 0,8660 2,6204 1,3856 11,425 

11 3,6759 1,2666 2,1111 1,3066 8,936 

12 2,9167 1,6068 2,4352 1,4931 2,281 

13 4,5370 0,8475 2,9167 1,4984 9,782 

14 3,1981 1,1434 2,5556 1,3763 7,798 

15 4,5370 0,7785 3,0556 1,5757 8,760 

16 4,6944 0,7164 3,3796 1,4643 8,382 

17 3,8333 1,2789 2,2963 1,4159 8,372 

18 3,3981 1,3804 2,3519 1,4097 5,511 

19 7,9167 1,3122 2,6389 1,3839 6,963 

20 3,5185 1,5192 2,4167 1,3612 5,614 

 

( ان جميع فقرات المقياس كانت ذات 7) (6) (5) (4)(3) ويتضح من الجداول 

المحسوبة اكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة  داللة احصائية وذلك الن قيمتها التائية

 ات المقياس.رفقالفقرة من  يةولذلك لم تستبعد ا 0,05عند مستوى داللة  1,96
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  صدق المقياس 

 الصدق الظاهري 

يطلق على االختبار صفة الصدق اذا كان يبدو ظاهريًا انه صادق او اذا كان سهل 

وتحقق هذا النوع من الصدق من خالل عرض صيغته  (50: 1999االستعمال)عيسوي، 

وعددهم  االولية على مجموعة من المحكمين المتخصصين في العلوم التربوية والنفسية

ملحق  ،للحكم على مدى صالحية فقرات مقياس اساليب التفكير (2)ملحق  ،عشرة خبراء

النسبة  تستخرج، وبعد اخذ بعض المالحظات والتوجيهات من االساتذة المحكمين ا(3)

على  حصلت اعلى فقرةو %90)حصلت اوطأ فقرة على ما نسبته ) المئوية لكل فقرة اذ

 .اموقف (20)من  اوبذلك يكون المقياس مكون (100%) نسبة

 

 (8)جدول 

 اراء المحكمين في صالحية فقرات مقياس اساليب التفكير

 ارقام الفقرات
 المعارضون الموافقون 

 النسبة التكرار النسبة التكرار

3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,15,16,17,18,19 10 %100  - - 

1,2,11,14,20 9 % 90  1  %10 

 

  الصدق البنائي 

ات يعتمد صدق بناء المقياس على العالقة بين االساس النظري للمقياس وبين فقر

ختبار الفرضيات التي بني عليها المقياس )ابو جادو، المقياس، والى اي مدى يقيس ا

يعد الصدق البنائي صدقا تجريبيًا للفقرات ويتمثل بمدى ارتباط (، و440: 2000

بعض االخر واستخرج صدق المقياس من خالل لمحتوى التكويني للسمة بعضه مع ا

وذلك على عينة  (10) (9جداول ) ،عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس

 طالب وطالبة. (400)الخصائص السايكومترية المؤلفة من 
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 (9)جدول 

 كل اسلوبقيم معامالت ارتباط درجة كل فقرة بالدرجة الكلية لمقياس 

 التفكير  اساليبمن  

 الفقرة
 االسلوب
 التركيبي

 االسلوب
 المثالي

 االسلوب
 العملي

 االسلوب
 التحليلي

 االسلوب
 الواقعي

1 0,562 0,507 0,442 0,506 0,374 
2 0,459 0,359 0,501 0,542 0,390 
3 0,611 0,560 0,494 0,517 0,481 

4 0,672 0,605 0,493 0,524 0,479 

5 0,568 0,553 0,433 0,449 0,450 

6 0,315 0,597 0,489 0,406 0,386 
7 0,200 0,402 0,358 0,457 0,447 
8 0,456 0,536 0,266 0,415 0,410 
9 0,588 0,558 0,493 0,389 0,478 
10 0,605 0,629 0,502 0,545 0,530 
11 0,532 0,549 0,373 0,360 0,391 
12 0,621 0,684 0,289 0,552 0,141 
13 0,649 0,651 0,559 0,565 0,465 
14 0,513 0,448 0,304 0,390 0,392 
15 0,472 0,615 0,483 0,493 0,479 
16 0,226 0,492 0,344 0,397 0,480 

17 0,360 0,256 0,272 0,223 0,412 
18 0,581 0,632 0,503 0,385 0,345 
19 0,512 0,612 0,367 0,432 0,343 
20 0,294 0,216 0,243 0,183 0,310 

 

ان جميع قيم معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية ذات  9)) ويالحظ من الجدول

كانت القيمة الجدولية  اذ (398)بدرجة حرية  (0,05)داللة احصائية، عند مستوى 

وتشير قيم معامالت ارتباط الفقرات جميعها الى تجانس الفقرات في قياس  ((0,098

 السمة او الخاصية المراد قياسها.

 باألساليبوكذلك استخرج الصدق البنائي من خالل عالقة درجة كل اسلوب 

خالل مالحظة الجدول يظهر ان جميع ومن ، 10)االخرى كما يبين ذلك الجدول )

 .االرتباطات بين االساليب كانت ذات داللة احصائية
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 10)جدول )

 االخرى باألساليبعالقة درجة كل اسلوب 

 
 واقعي تحليلي عملي مثالي تركيبي

 1,000 تركيبي
    

 1,000 0,780 مثالي
   

 1,000 0,662 0,611 عملي
  

 1,000 0,745 0,698 0,636 تحليلي
 

 1,000 0,757 0,698 0,565 0,520 واقعي
 

 الثبات 

قصد به ان االختبار يعطي النتائج نفسها وييعد الثبات من سمات االختبار الجيد، 

ي نتائج مختلفة المجموعة، واالختبار الثابت ينبغي ان ال يعطعلى نفس كلما اعيد تطبيقه 

عليها عند تطبيق االختبار ألنه يشير الى درجة الثبات التي يحصل  عند اعادة تطبيقه

يعد الثبات (، كما و39: 1999النتائج متشابهة )عيسوي،  فتكوناو اكثر  تتاليتينمرتين م

المقياس ويمكن ان تأخذ هذه  استعمالايضًا من الخصائص الضرورية للتأكد من امكانية 

حالي اعتمدت طريقة االتساق الداخلي بأكثر من الخاصية اكثر من طريقة و في البحث ال

 اسلوب منها:

التفكير التركيبي  ألسلوباسلوب التجزئة النصفية: وقد بلغت قيمة معامل الثبات  .1

 وألسلوب (0,43)التفكير العملي  وألسلوب (0,87)التفكير المثالي  وألسلوب (0,64)

، وبعد التصحيح بمعادلة (0,45)التفكير الواقعي  وألسلوب (0,59)التفكير التحليلي 

 (0,78) التفكير التركيبي ألسلوباصبحت قيمة معامل الثبات براون  سبيرمان

 وألسلوب، (0,60)التفكير العملي  وألسلوب، (0,93)التفكير المثالي  وألسلوب

 . (0,62)التفكير الواقعي  وألسلوب، (0,74)التفكير التحليلي 

، (0,78) التفكير التركيبي ألسلوب: وقد بلغت قيمة المعامل الفا كرونباخ معادلة .2

التفكير  وألسلوب (0,60)واسلوب التفكير العملي  (0,76)واسلوب التفكير المثالي 

 . (0,62)التفكير الواقعي  وألسلوب (0,73)التحليلي 



54 
 

  (0,78)التفكير التركيبي  ألسلوبمعادلة جتمان: وقد بلغت قيمة معامل الثبات  .3

التفكير  وألسلوب (0,60)التفكير العملي  وألسلوب (0,76)التفكير المثالي  وألسلوب

 . (0,62)التفكير الواقعي  وألسلوب (0,73)التحليلي 

 مقياس االتجاهات التعصبية  .2

( معد مقياس االتجاهات التعصبية المستعمل في البحث 2006اعتمدت رحيم )

مكونات لالتجاهات  ةحددت ثالث اذلباندورا وولتري الحالي على نظرية التعلم االجتماعي 

التعصبية هي غير العقالنية )تقابل المكون المعرفي(، والمشاعر الغليظة نحو االخرين 

 .)تقابل المكون الوجداني(، والتمييز )تقابل المــــكون السلوكي( 

فقرة مويعة على خمس اتجاهات  (76)تكون المقياس بصورته النهائية من 

تعصبية هي )المذهبي، الديني، القومي، العشائري، السياسي( والستخراج درجة الدقة، 

( فقرة للمقياس بصيغة 15( فقرات لكل اتجاه تعصبي وبواقع )(3قامت الباحثة بتكرار 

رات ن من الفقي، اذ اعتمدت الباحثة تطابق فقرتتختلف عن الصيغة االصلية في المقياس

 . قة المستجيب وجديته في االستجابةالثالو المكررة دليال على د

وضعت لكل فقرة من فقرات المقياس المويع على خمسة اتجاهات تعصبية خمسة 

تعطي  اذبدائل متدرجة هي )موافق جدًا، موافق، ال رأي لي، معارض، معارض جدًا( 

لفقرات فيما يخص ا لعكساولى التوالي للفقرات االيجابية ( ع1،2،3،4،5درجـــات )

على ان تحسب الدرجة الكلية لكل اتجاه  1)،5،4،3،2)وعلى النحو االتي  السلبية

 .(4ملحق ) تعصبي على اساس مجموع درجات اجابات االفراد عن فقرات ذلك االتجاه

وذلك تعصب السياسي من المقياس استبعاد فقرات ال تم ألحالي فقد البحثفي اما 

باالتفاق بين الباحث والمشرف وبين مجموعة من المختصين بينهم االستاذ الدكتور 

)ناجي محمود ناجي( واألستاذ المساعد الدكتور )جبار وادي باهض( في قسم العلوم 

رفع تم جيب بالملل ، وتجنبا إلشعار المستالتربوية والنفسية في كلية التربية )ابن الهيثم(  

فقرة  (60) مكونا من ليصبح المقياس بصورته النهائية عشرة المكررةالفقرات الخمس 

فقرة  (15)وفقرة للتعصب العشائري  (16)وفقرة للتعصب المذهبي  (16)مويعة بواقع 

رفع احدى فقرات التعصب القومي  تم اذفقرة للتعصب القومي  (13)وللتعصب الديني 

 . اسلبي وال اقرة ال تعطي معنى ايجابيفلقناعته بأن هذه ال
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 تمييز الفقرات 

للتحقق من القوة التمييزية لفقرات كل من التعصب المذهبي والتعصب العشائري 

 .(11)والتعصب القومي والتعصب الديني، اتبع اسلوب المجموعتين الطرفـيتين جــدول 

 (11)جدول 
لعينتين مستقلتين لداللة الفرق بين متوسطي درجات كل من  نتائج االختبار التائي

 المجموعتين العليا والدنيا لفقرات االتجاهات التعصبية

 ف المجال

 القيمة التائية المجموعة الدنيا المجموعة العليا

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الجدولية المحسوبة

ب 
ص

تع
ال

ي
هب

مذ
ال

 

1 4,5185 0,8028 3,7037 1,4225 5,184 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,05 

2 4,6481 0,5522 4,0093 1,1560 5,183 
3 3,1111 1,0619 2,5556 1,1466 3,964 
4 1,6481 0,9503 1,7500 1,0513 -,747 
5 1,259 1,2052 1,2222 0,6744 5,295 
6 4,4444 0,6881 3,0833 1,2834 9,713 
7 3,6852 1,2125 1,9259 1,0019 11,624 
8 2,0000 0,9570 2,4075 1,5103 -2,368 
9 3,2315 1,1406 1,9815 1,0764 8,283 
10 3,3981 1,3251 2,0833 1,1530 7,779 
11 4,2500 0,8660 3,4815 1,2112 5,364 
12 2,3519 1,0705 1,3148 0,6060 8,761 
13 2,2963 1,0435 1,4167 0,6133 7,552 
14 3,7315 1,2501 1,8148 1,2240 11,385 
15 1,7315 1,0010 1,2407 0,6394 4,294 
16 4,1759 1,0663 4,1852 1,3545 -,056 

ي
ر
ائ
ش

لع
 ا
ب

ص
تع

ال
 

17 3,5556 1,1135 2,2963 1,2017 7,988 
18 3,6667 0,9667 2,3796 0,9832 9,700 
19 3,2037 1,0831 2,2593 1,2558 5,919 
20 3,3148 1,0993 2,6852 1,2653 3,904 
21 3,9259 1,0652 3,4907 1,2641 2,736 
22 2,2778 1,0307 1,4630 0,8022 6,483 
23 1,8796 1,0913 1,5741 0,9293 2,215 
24 3,7130 1,1765 2,5926 1,2901 6,669 
25 4,0093 1,1397 3,8426 1,1774 1,057 
26 3,5833 1,1284 2,6019 1,1186 6,419 
27 2,6296 1,1487 1,7593 0,9751 6,003 
28 4,0463 1,1139 3,8148 1,1532 1,500 
29 2,2407 1,1830 1,4167 0,7378 6,143 
30 3,1759 1,1176 2,1852 0,9487 7,023 
31 3,1389 1,1394 2,5741 1,2320 3,498 
32 2,8333 1,0185 2,3148 1,0380 3,705 
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ي
ين
لد

 ا
ب

ص
تع

ال
 

33 4,2500 0,9776 3,0556 1,4458 7,112 
34 2,2222 0,9795 1,5648 0,8347 5,309 
35 4,2222 0,9890 3,4074 1,4600 4,802 
36 1,8981 1,1017 1,8889 1,1135 0,061 
37 1,5556 0,8241 1,2407 0,5446 3,312 
38 1,8519 1,1091 1,0926 0,2912 6,881 
39 2,2870 1,2156 1,1667 0,5553 8,712 
40 4,1759 1,0123 3,8796 1,3789 1,800 
41 4,0278 1,1394 3,1204 1,3445 5,351 
42 2,2130 1,0506 1,3241 0,7467 7,167 
43 3,0278 1,1638 1,6944 0,9712 9,142 
44 2,4352 0,9694 1,2963 0,5341 10,694 
45 2,2963 0,8992 1,2963 0,4978 10,111 
46 3,0926 0,9815 1,8796 0,8936 9,497 
47 2,9630 1,0671 1,5648 0,9097 10,362 

ي
وم

لق
 ا
ب

ص
تع

ال
 

48 1,8426 0,8982 1,1019 0,3332 8,035 
49 3,8611 1,0718 2,0093 0,8145 14,296 
50 2,5000 1,0808 1,6759 0,7833 6,416 
51 2,5556 1,0170 1,6296 0,7562 7,593 
52 3,8333 1,0000 2,2407 0,9558 11,965 
53 2,9167 1,2238 1,5181 0,6482 10,492 
54 3,3426 1,3125 2,3611 1,3217 5,476 
55 3,8056 1,0718 2,5833 1,3748 7,286 
56 2,1574 1,0692 1,3519 0,7402 6,437 
57 1,8529 1,0305 1,1389 0,4421 6,607 
58 4,0370 1,0495 3,5370 1,2856 3,131 
59 1,9074 0,9426 1,3611 0,7668 4,672 
60 1,9444 1,0307 1,7407 0,8687 1,571 

  
التعصب ب المتعلقة( 16، 8، 4ان الفقرات )تبين ي (11)ومن مالحظة الجدول 

( بدال 13فقرات التعصب المذهبي ) فأصبحت تم استبعادها غير دالة لذلككانت المذهبي 

كون الفقرة ل( 16)  من( بدال15قد اصبحت )فري ئ(، اما فقرات التعصب العشا16من )

فقرتين  استبعدت فقد التعصب الديني ما يتعلق بفقرات ( كانت غير مميزة، اما28رقم )

( وبالنسبة للتعصب القومي فقد تم استبعاد 40و ) (36غير مميزتين وهما )لكونهما 

عند مستوى  1,96( كونها غير مميزة علمًا ان القيمة التائية الجدولية تبلل 60الفقرة رقم )

 لمقياس.لولذلك استبعدت هذه الفقرات من الصيغة النهائية  (0,05)داللة 
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 صدق المقياس 

  الصدق الظاهري 

على ( 5ملحق ) ،النوع من الصدق من خالل عرض صيغته االولية وتحقق هذا

وبعد اخذ  (2)ملحق  ،مجموعة من المحكمين المتخصصين في العلوم التربوية والنفسية

النسبة المئوية لكل فقرة من  تاستخرجالمحكمين، وبعض المالحظات والتوجيهات من 

حصلت و (80%)نسبة  فقرة على اوطأحصلت  فقرات مقياس االتجاهات التعصبية، اذ

 .(12)جدول كما في  (100%)اعلى فقرة على نسبة 

 
 (12)جدول 

 آراء المحكمين في صالحية فقرات مقياس االتجاهات التعصبية

 ارقام الفقرات
 المعارضون الموافقون 

 النسبة التكرار النسبة التكرار

2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,

17,18,19,20,21,22,23,25,26,28,30

,31,32,33,34,35,36,38,39,40,42, 

43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53

54,55,57,58,59,60 

 10  % 100  -  -  

 1,4,24,27,29,41,56  9 %  90   1 % 10  

 5,37  8 % 80   2  % 20 
 

 

 

 الصدق البنائي        

اعتمد اسلوبين في استخراج الصدق البنائي هما عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية  

 (13)للمقياس وعالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي اليه والجدول 

 يوضح ذلك.
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 (13)جدول 

 مقياس  درجة كل فقرة بالدرجة الكلية لكل مجال من مجاالتوقيم معامالت االرتباط 

 والدرجة الكلية للمقياس ككل التعصبية االتجاهات

 الفقرة المجال
درجة كل فقرة بالدرجة 

 الكلية للمقياس
معامل ارتباط درجة كل فقرة 

 والمجال الذي تنتمي اليه

 التعصب المذهبي

1 0,431 0,278 

2 0,449 0,305 

3 0,276 0,194 

4 0,429 0,380 

5 0,549 0,487 

6 0,596 0,551 

7 0,530 0,396 

8 0,583 0,409 

9 0,331 0,313 

10 0,509 0,486 

11 0,412 0,407 

12 0,664 0,483 

13 0,175 0,238 

 التعصب العشائري

14 0,544 0,427 

15 0,535 0,491 

16 0,502 0,325 

17 0,463 0,218 

18 0,445 0,203 

19 0,293 0,340 

20 -,037 0,078 

21 0,538 0,376 

22 0,340 0,086 

23 0,418 0,358 

24 0,354 0,299 

25 0,265 0,311 

26 0,511 0,362 

27 0,480 0,253 

28 0,466 0,238 
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 التعصب الديني

29 0,409 0,341 

30 0,358 0,276 

31 0,271 0,280 

32 0,296 0,155 

33 0,555 0,424 

34 0,519 0,474 

35 0,307 0,319 

36 0,419 0,398 

37 0,550 0,465 

38 0,590 0,499 

39 0,577 0,495 

40 0,502 0,438 

41 0,597 0,525 

 التعصب القومي

42 0,491 0,414 

43 0,647 0,596 

44 0,535 0,378 

45 0,529 0,411 

46 0,545 0,547 

47 0,566 0,543 

48 0,408 0,296 

49 0,460 0,395 

50 0,473 0,384 

51 0,455 0,345 

52 0,140 0,189 

53 0,427 0,299 
 

ان جميع الفقرات كانات ذات ارتبااط دال عناد    نجد  (13)ومن خالل مالحظة جدول 

( 22( و)20)المارقمتين  الفقارتين   باساتثناء  ،(398)وبدرجة حرياة   (0,05)مستوى داللة 

بلغاات عاادد فقاارات مقياااس االتجاهااات التعصاابية ، وبااذلك ماان فقاارات التعصااب العشااائري

 . ( فقرة51بصيغته النهائية )
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ث درجة كل مجال ومن االساليب االخرى في الصدق البنائي استعمل الباح

( يظهر ان جميع معامالت االرتباط 14، ومن مالحظة الجدول )بالمجاالت االخرى

          كانت ذات داللة احصائية .
                      

 (14جدول )

 لمقياس االتجاهات التعصبية ومع الدرجة الكليةبعضا عالقة المجاالت مع بعضها 

 تعصب قومي ديني عشائري مذهبي  

     1,000 مذهبي

    1,000 0,322 عشائري

   1,000 0,386 0,530 ديني

  1,000 0,730 0,376 0,532 قومي

 1,000 0,829 0,835 0,691 0,766 تعصب
 

 الثبات 

  اكثر من اسلوب وعلى النحو االتي: استعمالطريقة االتساق الداخلي ب تاعتمد 

(، وبعد 0,65معامل الثبات قبل التصحيح ) ت قيمةاسلوب التجزئة النصفية: كان  -1

 (.0,78) تبراون بلغ -التصحيح بمعادلة سبيرمان

 0,87)معادلة الفا كرونباخ: بلغت قيمة معامل الثبات ) -2

 .(0,78معادلة جتمان: بلغت قيمة معامل الثبات ) -3

 الخصائص القياسية للمقياسين 

نتائج الخصائص القياسية لكل من مقياس اساليب التفكير، ومقياس االتجاهات  كانت

 .(16) (15) الجدولينفي  مبينالتعصبية  وكما هو 

 (15)جدول 
 بعض المؤشرات االحصائية لمقياس االتجاهات التعصبية

 القيم المؤشرات االحصائية القيمة المؤشرات االحصائية

 0,146 االلتواء 130,4700 الوسط الحسابي

 149,00 المدى 131,0000 الوسيط

 56,00 ادنى درجة 147,00 المنوال

 205,00 اعلى درجة 20,7257 االنحراف

   429,5530 التباين

   0,518 التفرطح
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 (16)جدول 
 االحصائية لمقياس اساليب التفكيربعض المؤشرات 

المؤشرات 
 االحصائية

 االسلوبقيمة 
 التركيبي

االسلوب قيمة 
 المثالي

قيمة االسلوب 
 العملي

االسلوب  قيمة
 التحليلي

االسلوب قيمة 
 الواقعي

 67,0100 68,6900 64,1075 70,4000 64,6050 الوسط الحسابي

 68,0000 69,0000 64,0000 72,0000 66,5000 الوسيط

 75,00 76,00 64,00 76,00 72,00 المنوال

 11,4574 11,5425 10,6093 13,5660 14,3856 االنحراف

 131,2731 133,2921 112,5573 184,0351 206,9463 التباين

 327,- 012,- 293,- 292,- 330,- التفرطح

 220,- 364,- 049,- 468,- 362,- االلتواء

 59,00 65,00 61,00 68,00 74,00 المدى

 34,00 30,00 29,00 30,00 24,00 ادنى درجة

 93,00 95,00 90,00 98,00 98,00 اعلى درجة
 

 التطبيق النهائي 

لغرض استخراج نتائج البحث الحالي طبق المقياسين المعدين لهذا الغرض مقياس 

على ، (7( و)6ملحقي ) ،ات التعصبية، بصيغتهما النهائيةاساليب التفكير ومقياس االتجاه

وطالبة من كليات جامعة بغداد واستمر التطبيق  طالب 400عينة البحث االساسية البالغة 

ولغاية العاشر من  (2015)سنة العشرين من كانون االول  ابتدءا من لمدة عشرين يوما

التطبيق النهائي للمقياسين في الوقت نفسه وذلك ي واجر2016) كانون الثاني سنة )

 المقياسين. علىاستفسارات الطلبة وتوضيح كيفية االجابة  علىلغرض االجابة 

 رابعًا: الوسائل االحصائية

االحصائية  الوسائلمن  اعدد الحقيبة االحصائية والتي تضمنت الباحث استعمل

 نتائج البحث منها: وللحصول علىستخراج الخصائص السايكومترية ال

 االختبار التائي لعينة واحدة: .1

 عينتين مستقلتين.االختبار التائي ل .2

 تحليل التباين الثالثي. .3

 تحليل االنحدار. .4

 معامل ارتباط بيرسون. .5

 .معادلة جتمان 6

 . معادلة الفا كرونباخ7

 . معادلة سبيرمان8



 

 

 الفصل الرابع

 ومناقشتها عرض النتائج وتفسريها

 

 االستنتاجات 

 التوصيات 

 املقرتحات 
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 الرابعالفصل 

 نتائج البحث

 ومناقشتهاعرض النتائج وتفسيرها 

مناقشتها اليها وقد جرت  التوصل تم يتضمن هذا الفصل عرضا للنتائج التي

ومن ثم الخروج بمجموعة من  والدراسات ألسابقةاالطار النظري وتفسيرها في ضوء 

 :وعلى النحو االتي  التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج

 اساليب التفكير لدى طلبة الجامعة  تعرف: الهدف االول

 اسلوب التفكير التركيبي 

( طالب وطالبة في مقياس 400عينة البحث البالغة )بلغ متوسط درجات افراد 

وهو اكبر من المتوسط  ،14,38)( وبانحراف معياري )64,60اسلوب التفكير التركيبي )

االختيار  استعمالوعند حساب داللة الفرق بين المتوسطين ب (60)النظري للمقياس البالغ 

، وهي اكبر من القيمة التائية (6,402)التائي لعينة واحدة بلغت القيمة التائية المحسوبة 

، كما موضح (399)وبدرجة حرية  (0,05)، عند مستوى داللة (1,96)الجدولية البالغة 

 .(17)في الجدول 

 (17جدول )

 عينة البحث في مقياس اسلوب التفكير التركيبي ألفرادنتائج االختبار التائي لعينة واحدة 

ةالعين المتغير  
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الفرضي

  مستوى t القيمة التائية

 الداللة

درجة 

 الجدولية المحسوبة الحرية

اسلوب التفكير 

 التركيبي
400 64,60 14,38 60 6,40 1.96 0,05 399 

 

وهذا يعني ان متوسط الطلبة اكبر من متوسط المجتمع الذي ينتمون اليه في 

االسلوب التركيبي ووفقا لنظرية هاريسون وبرامسون، فان الطلبة لديهم القدرة على 

لوضع تلك  طرائق إيجادوصنع شيء جديد، وكذلك لديهم القدرة على دمج االشياء 

اسلوب التفكير التركيبي بعمليات  ذوي من وال يهتم االفراد ،االشياء في تشكيلة جديدة

 .ما افضل الحلول لمشكلة الموافقة على او  الرأي في المقارنة او االتفاق الجماعي

  (13:2005 ،جمل) 
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 لمثالي اسلوب التفكير ا 

( 70,40بلغ متوسط درجات افراد عينة البحث في مقياس اسلوب التفكير المثالي )

 (60)البالغ  سللمقاييوهو اكبر من المتوسط النظري  ،13,56)وبانحراف معياري )

االختيار التائي لعينة واحدة بلغت  استعمالوعند حساب داللة الفرق بين المتوسطين ب

، (1,96)، وهي اكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة (15,33)القيمة التائية المحسوبة 

 .(18)، كما موضح في الجدول (399)وبدرجة حرية  (0,05)عند مستوى داللة 

 (18جدول )

 عينة البحث في مقياس اسلوب التفكير المثالي ألفرادنتائج االختبار التائي لعينة واحدة 

ةالعين المتغير  
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

مستوى  t القيمة التائية
 الداللة

درجة 
 الجدولية المحسوبة الحرية

اسلوب 
التفكير 
 المثالي

400 70,40 13,56 60 15,33 1,96 0.05 399 

 

وهذا يعني ان متوسط الطلبة هو اكبر من متوسط المجتمع الذي ينتمون اليه في 

، سونوبرامالمعتمدة من هاريسون  التفكير ساليبووفق نظرية ا ،اسلوب التفكير المثالي

ورغبة في التوجه المستقبلي وتفضيل  لألشياءفأن هؤالء الطلبة تكون لديهم رؤية شاملة 

المثالي هي االنفتاح والتقبل  األسلوب يالعملية العقلية المفضلة للفرد ذو ،لقيم االجتماعيةل

 .خرينمع اال وئام، كما يرغب بالعيش بتب بالبدائل المتعددة لحل المشكالوالترحي

 (288: 2010)علي وصاحب،  

 عملياسلوب التفكير ال 

( 64,10متوسط درجات افراد عينة البحث في مقياس اسلوب التفكير العملي )بلغ 

 (60)البالغ  للمقياس، وهو اكبر من المتوسط النظري 10,60)وبانحراف معياري )

االختيار التائي لعينة واحدة بلغت  استعمالوعند حساب داللة الفرق بين المتوسطين ب

، (1,96)، وهي اكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة (7,74)القيمة التائية المحسوبة 

 .(19)، كما موضح في الجدول (399)وبدرجة حرية  (0,05)عند مستوى داللة 

 



65 
 

 (19جدول )

 العمليعينة البحث في مقياس اسلوب التفكير  ألفرادنتائج االختبار التائي لعينة واحدة 

 العينة المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

مستوى  t القيمة التائية
 الداللة

درجة 
 الجدولية المحسوبة الحرية

اسلوب 
 التفكير العملي

400 64,10 10,60 60 7,74 1,96 0,05 399 

 

ون اليه في وهذا يعني ان متوسط الطلبة هو اكبر من متوسط المجتمع الذي ينتم

، والطلبة من ذوي اسلوب التفكير هذا وفقا لنظرية هاريسون اسلوب التفكير العملي

 أدواتبما هو متوفر لديهم من  باألشياءجديدة للقيام  طرائقسون يميلون الى ايجاد وبرام

كما انهم يعالجون المشاكل التي تواجههم بطريقة تدريجية وتتساوى القيم والحقائق في 

بما سيحدث في  ؤقته في تحليل االمور والتنبوالفرد العملي ال يستغرق و ،اهميتها لديهم

 .(91: 2014)الطراونة والقضاة،  ضل ان يكون اجرائيا وسريع التكيف، ويفالمستقبل

 تحليلياسلوب التفكير ال 

( 68,69) تحليليبلغ متوسط درجات افراد عينة البحث في مقياس اسلوب التفكير ال

 (60)البالغ  اسللمقيوهو اكبر من المتوسط النظري  ،11,54)وبانحراف معياري )

االختيار التائي لعينة واحدة بلغت  استعمالوعند حساب داللة الفرق بين المتوسطين ب

، (1,96)، وهي اكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة (15,05)القيمة التائية المحسوبة 

 .(20)، كما موضح في الجدول (399)وبدرجة حرية  (0,05)عند مستوى داللة 

 (20جدول )

 تحليليعينة البحث في مقياس اسلوب التفكير ال ألفرادنتائج االختبار التائي لعينة واحدة 

 العينة المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

مستوى  t القيمة التائية
 الداللة

درجة 
 الجدولية المحسوبة الحرية

 اسلوب
التفكير 
 التحليلي

400 68,69 11,54 60 15,05 1,96 0,05 399 

 

ووفقا وهذا يعني ان متوسط الطلبة هو اكبر من متوسط المجتمع الذي ينتمون اليه 

سون فان ذوي اسلوب التفكير التحليلي يتعاملون مع المشاكل بطريقة لهاريسون وبرام

كما تكون لديهم نظرية شاملة  ،ومنطقية ومنهجية ويبدون اهتماما كبيرا بالتفاصيل متأنية
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التوجيه  هي العملية المفضلة لديهمو ،ن ويحكمون على االشياء من خاللهايحللواذ 

 .واالرشاد وهم يميلون الى البعد عن العواطف والجوانب الذاتية

 (harypursat at all, 2005: 266) 

  واقعيالاسلوب التفكير 

( طالب وطالبة في مقياس 400بلغ متوسط درجات افراد عينة البحث البالغة )

وهو اكبر من المتوسط  ،11,45)( وبانحراف معياري )67,01) واقعياسلوب التفكير ال

االختيار  استعمالوعند حساب داللة الفرق بين المتوسطين ب (60)س البالغ ايالنظري للمق

، وهي اكبر  من القيمة التائية (12,23)التائي لعينة واحدة بلغت القيمة التائية المحسوبة 

، كما موضح (399)وبدرجة حرية  (0,05)، عند مستوى داللة (1,96)الجدولية البالغة 

 .(21)في الجدول 

 (21جدول )

 عينة البحث في مقياس اسلوب التفكير الواقعي ألفرادنتائج االختبار التائي لعينة واحدة 

 العينة المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

مستوى  t القيمة التائية
 الداللة

درجة 
 الجدولية المحسوبة الحرية

اسلوب التفكير 
 الواقعي

400 67,01 11,45 60 12,23 1,96 0,05 399 

 

وهذا يعني ان متوسط الطلبة هو اكبر من متوسط المجتمع الذي ينتمون اليه في 

سون هذا االسلوب وفقا لهاريسون وبرامون يستعملاسلوب التفكير الواقعي والطلبة ممن 

فهم يتصرفون على اساس ما  ،يعتمدون على المالحظة واالدراك من خالل الحواس

لك فأن الحقيقة الملموسة هي ما تسير يشعرون به ويلمسونه ويشمونه ويرونه  لذ

االسلوب التجريبي والميل الى الظهور بشكل مباشر وهم يعتمدون اصحاب هذا االسلوب 

 .(52: 2010)دعمس، وقوي 

وفق  على الفروق في اسلوب التفكير التركيبي لدى طلبة الجامعة تعرف: الهدف الثاني

 متغيرات ) الجنس والمرحلة والتخصص(

الفرق االحصائي في اسلوب التفكير التركيبي وفقا لمتغيرات الجنس  لتعرف داللة

، اظهرت (، الرابعة( والتخصص )العلمي، االنسانيالثانية)ذكور، اناث( والمرحلة )
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نتائج تحليل التباين الثالثي ان الفروق غير دالة فيما يتعلق بالجنس والمرحلة والتخصص 

   .(23( )22) الجدولينوكما يظهر في 

 22)جدول )
 المتوسطات واالنحرافات المعيارية 

 السلوب التفكير التركيبي وفقا لمتغيرات )الجنس والمرحلة والتخصص(

 التخصص المرحلة الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

عدد 
 االفراد

 ذكور

 36 12,9581 64,5556 العلمي الثانية

 63 16,8378 61,4762  الرابعة

 99 15,5419 63,0159  الكلي

 21 13,8509 68,6190 االنساني الثانية

 22 12,6761 68,7273  الرابعة

 43 13,1035 68,6731  الكلي

 57 13,3181 66,3873 الكلي الثانية

 85 16,1132 65,1017  الرابعة

 142 15,0627 64,4366  الكلي

 االناث

 60 12,3353 64,1000 العلمي الثانية

 84 14,1167 66,1429  الرابعة

 144 13,3965 65,2917  الكلي

 72 15,8474 62,7639 االنساني الثانية

 42 12,7748 65,9762  الرابعة

 114 14,8132 63,9474  الكلي

 132 14,3210 63,3712 الكلي الثانية

 126 13,6329 66,0873  الرابعة

 258 14,0281 64,6977  الكلي

 الكلي

 96 12,5064 64,2708 العلمي الثانية

 147 15,4614 64,1429  الرابعة

 243 14,3397 64,1934  الكلي

 93 15,5428 64,0860 االنساني الثانية

 64 12,7083 66,9219  الرابعة

 157 14,4792 65,2420  الكلي

 189 14,0451 64,1799 الكلي الثانية

 211 14,7068 64,9858  الرابعة

 400 14,3856 64,6050  الكلي
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 23)جدول )

نتائج تحليل التباين الثالثي لداللة الفروق في اسلوب التفكير التركيبي  وفقا لمتغيرات 

 )التخصص، المرحلة، الجنس(

 مصدر  التباين
مجموع  

 المربعات

درجة  

 الحرية

متوسطات 

 المربعات

 الفائية

 المحسوبة
 الداللة

 0,462 95,161 1 95,161 الجنس

0,05 

 

 0,125 25,699 1 25,699 المرحلة

 2,304 474,257 1 474,257 التخصص

 1,619 333,369 1 333,369 الجنس، المرحلة

 3,931 809,306 1 809,360 الجنس، التخصص

 0,454 93,519 1 93,519 المرحلة، التخصص

 0,097 20,064 1 20,064 الجنس،  المرحلة، التخصص

  205,882 392 80705,567 الخطأ

   399 82571,590 الكلي

 (3,84( هي )1-392( وبدرجتي حرية )0,05القيمة الفائية الجدولية عند مستوى داللة )

 

وهذا يعني ان اسلوب التفكير التركيبي ال يرتبط بداللة معنوية بمتغيرات الجنس 

( من عدم وجود فروق 2009وهذا ما يتفق مع دراسة عوض ) ،والمرحلة والتخصص

 .ص والمرحلةـس والتخصــذات داللة احصائية فيما يتعلق بمتغيرات الجن

 (98: 2009)عوض، 

 المثالي ووفقا لمتغيرات الجنس والمرحلة والتخصص، باألسلوباما فيما يتعلق  

اظهرت نتائج تحليل التباين الثالثي ان الفروق ذات داللة احصائية فيما يتعلق  فقد

وكما موضح في الجدولين  ،لجنسل بالنسبةبالتخصص ولصالح االنساني وغير دالة 

(24( )25.) 
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  24)جدول)

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية 

 والجنس(التفكير المثالي وفقا لمتغيرات )التخصص والمرحلة  ألسلوب

 التخصص المرحلة الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

عدد 
 االفراد

 ذكور

 36 14,2898 69,5278 العلمي الثانية

 63 13,9720 68,0952  الرابعة

 99 14,0325 68,6162  الكلي

 21 10,8010 75,8095 االنساني الثانية

 22 11,6567 72,4545  الرابعة

 43 11,2415 74,0930  الكلي

 57 13,3655 71,8421 الكلي الثانية

 85 13,4814 69,2235  الرابعة

 142 13,4492 70,2746  الكلي

 االناث

 60 14,2654 67,7000 العلمي الثانية

 84 13,5204 71,4286  الرابعة

 144 13,9092 69,8750  الكلي

 72 14,2804 69,7639 االنساني الثانية

 42 11,3143 73,7143  الرابعة

 114 13,3508 71,2193  الكلي

 132 14,2564 68,8258 الكلي الثانية

 126 12,8273 72,1905  الرابعة

 258 13,6553 70,4690  الكلي

 الكلي

 96 14,2270 68,3854 العلمي الثانية

 147 13,7681 70,0000  الرابعة

 243 13,9444 69,3621  الكلي

 93 13,7550 71,1290 االنساني الثانية

 64 11,3564 73,2813  الرابعة

 157 12,8370 72,0064  الكلي

 189 14,0271 69,7354 الكلي الثانية

 211 13,1441 70,9953  الرابعة

 400 13,5660 70,4000  الكلي
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 (25جدول )

التفكير المثالي  وفقا لمتغيرات نتائج تحليل التباين الثالثي لداللة الفروق في اسلوب 

 )التخصص، المرحلة، الجنس(

 مصدر  التباين
مجموع  

 المربعات

درجة  

 الحرية

متوسطات 

 المربعات

 الفائية

 المحسوبة
 الداللة

 0,291 53,010 1 53,010 الجنس

0,05 

 0,226 41,186 1 41,186 المرحلة

 6,083 1107,025 1 1107,025 التخصص

 4,207 765,604 1 765,604 المرحلةالجنس، 

 1,071 194,992 1 194,992 الجنس، التخصص

 0,078 14,247 1 14,247 لتخصصاالمرحلة، 

 0,124 22,650 1 22,650 الجنس،  المرحلة، التخصص

  182,000 392 71343,822 الخطأ

   399 73430,000 الكلي
       

اسلوب التفكير المثالي في التخصصات ولعل السبب وراء ارتفاع نسبة ذوي 

االنسانية يعود لطبيعة العلوم االنسانية ذاتها والتي تتسم بأنها اكثر ميال للنزعة المثالية 

االمر الذي قد يدفع الى تكوين بيئة  ،والتي تهتم بتكوين صورة تتسم بالشمول واالنسانية

التخصصات االنسانية الى تبني داخل الحرم الجامعي تقود الطلبة في اجتماعية ومعرفية 

 اسلوب التفكير المثالي بغرض تحقيق اهدافها .

تعرف على داللة الفرق االحصائي وفقا لمتغيرات لالتفكير العملي ول أسلوباما 

الجنس والمرحلة والتخصص فقد اظهرت النتائج انها دالة لصالح التخصص االنساني 

 .(27( )26وكما موضح في الجدولين )
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 26)جدول )

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية

 التفكير العملي وفقا لمتغيرات )التخصص والمرحلة والجنس( ألسلوب

 التخصص المرحلة الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

عدد 
 االفراد

 الذكور

 36 9,4294 60,6667 العلمي الثانية

 63 11,2734 62,4444  الرابعة

 99 10,6253 61,7980  الكلي

 21 8,4358 66,1905 االنساني الثانية

 22 10,1722 67,9545  الرابعة

 43 9,2962 67,0930  الكلي

 57 9,3922 62,7018 الكلي الثانية

 85 11,2056 63,8706  الرابعة

 142 10,4962 63,4014  الكلي

 االناث

 60 10,9020 62,4000 العلمي الثانية

 84 10,7703 64,0000  الرابعة

 144 10,8163 63,3333  الكلي

 72 11,0781 64,9167 االنساني الثانية

 42 8,7897 67,7619  الرابعة

 114 10,3462 65,9649  الكلي

 132 11,0285 63,7727 الكلي الثانية

 126 10,2730 65,2540  الرابعة

 258 10,6713 64,4961  الكلي

 الكلي

 96 10,3578 61,7500 العلمي الثانية

 147 10,9778 63,3333  الرابعة

 243 10,7435 62,7078  الكلي

 93 10,5104 65,2043 االنساني الثانية

 64 9,2076 67,8281  الرابعة

 157 10,0528 66,2739  الكلي

 189 10,5485 63,4497 الكلي الثانية

 211 10,6540 64,6967  الرابعة

 400 10,6093 64,1075  الكلي
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 (27جدول)

 نتائج تحليل التباين الثالثي لداللة الفروق في اسلوب التفكير العملي  وفقا لمتغيرات

 )التخصص، المرحلة، الجنس(

 مصدر  التباين
مجموع  

 المربعات

درجة  

 الحرية

متوسطات 

 المربعات

 الفائية

 المحسوبة
 الداللة

 0,149 16,361 1 16,361 الجنس

0.05 

 2,858 314,263 1 314,263 المرحلة

 13,426 1476,505 1 1476,505 التخصص

 0,037 4,020 1 4,020 الجنس، المرحلة

 1,013 111,398 1 111,398 الجنس، التخصص

 0,068 7,471 1 7,471 المرحلة، التخصص

 0,071 7,808 1 7,808 الجنس،  المرحلة، التخصص

  109,973 392 43109,267 الخطأ

   399 44910,377 الكلي

   

اكثر ارتباطا بأسلوب التفكير  ةاالنساني اتالتخصص الطلبة في وهذا يعني ان

وال يستغرق وقته في التنبؤ بما سيحدث في  فعاليهتم الفرد بما هو موجود  اذ ،العملي

 .المستقبل

الفروق االحصائية في هذا االسلوب لمعرفة فيما يخص اسلوب التفكير التحليلي و 

فقد اظهرت نتائج تحليل التباين الثالثي ان  ،وفقا لمتغيرات الجنس والمرحلة والتخصص

الفروق غير دالة فيما يتعلق بالجنس والمرحلة والتخصص وحسب ما موضح في 

 .(29( )28الجدولين )
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  28)جدول)

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية 

 التفكير التحليلي وفقا لمتغيرات )الجنس والمرحلة والتخصص( ألسلوب

 التخصص المرحلة الجنس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

عدد 

 االفراد

 الذكور

 36 12,7552 64,8611 العلمي الثانية

 63 11,0222 68,3492  الرابعة

 99 11,7392 67,0808  الكلي

 21 10,6690 70,1429 االنساني الثانية

 22 9,6506 70,0909  الرابعة

 43 10,0385 70,1163  الكلي

 57 12,2043 66,8070 الكلي الثانية

 85 10,6556 68,8000  الرابعة

 142 11,3030 68,0000  الكلي

 االناث

 60 12,4928 66,6167 العلمي الثانية

 84 11,8708 70,3929  الرابعة

 144 12,2341 68,8194  الكلي

 72 11,0606 68,8750 االنساني الثانية

 42 10,9368 70,2619  الرابعة

 114 10,9871 69,3860  الكلي

 132 11,7418 67,8485 الكلي الثانية

 126 11,5241 70,3492  الرابعة

 258 116907 69,0698  الكلي

 الكلي

 96 12,5538 65,9583 العلمي الثانية

 147 11,5209 69,5170  الرابعة

 243 12,0409 68,1111  الكلي

 93 10,9289 69,1613 االنساني الثانية

 64 10,4353 70,2031  الرابعة

 157 10,7089 69,5860  الكلي

 189 11,8602 67,5344 الكلي الثانية

 211 11,1825 69,7251  الرابعة

 400 11,5452 68,6900  الكلي
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 (29جدول )

التحليلي  وفقا لمتغيرات  نتائج تحليل التباين الثالثي لداللة الفروق في اسلوب التفكير

 )التخصص، المرحلة، الجنس(

 مصدر  التباين
مجموع  

 المربعات

درجة  

 الحرية

متوسطات 

 المربعات

 الفائية

 المحسوبة
 الداللة

 0,271 35,975 1 35,975 الجنس

0,05 

 2,749 364,281 1 364,281 المرحلة

 3,113 412,513 1 412,513 التخصص

 0,111 14,692 1 14,692 الجنس، المرحلة

 0,891 118,089 1 118,089 الجنس، التخصص

 1,307 173,192 1 173,192 المرحلة، التخصص

 0,049 6,524 1 6,524 الجنس،  المرحلة، التخصص

  132,534 392 51953,226 الخطأ

   399 53183,560 الكلي

 

وهذذذا يعنذذي ان اسذذلوب التفكيذذر التحليلذذي ال يذذرتبط بداللذذة معنويذذة بمتغيذذرات الجذذنس  

لذذم  اذنفسذذها ( 2007وهذذو مذذا اظهرتذذه دراسذذة الزعبذذي وشذذريدة )  ،والمرحلذذة والتخصذذص

تبين فذروق ذات داللذة احصذائية بالنسذبة لهذذا االسذلوب مذن التفكيذر بذين الذذكور واالنذاث            

 (.1: 2007، الزعبي وشريدة) لمستوى الدراسيوكذلك االمر بالنسبة للتخصص وا

لتعذذذذذرف داللذذذذذة الفذذذذذروق فذذذذذي هذذذذذذا ووفيمذذذذذا يتعلذذذذذق بأسذذذذذلوب التفكيذذذذذر الذذذذذواقعي 

اظهذذذذذرت النتذذذذذائج ان   ،خصذذذذذصاالسذذذذذلوب وفقذذذذذا لمتغيذذذذذرات الجذذذذذنس والمرحلذذذذذة والت   

وكمذذذا موضذذذح فذذذي    ةالمرحلذذذة الرابعذذذ لصذذذالح والفذذذروق لصذذذالح التخصذذذص االنسذذذاني    

 .(31( )30الجدولين )
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  30)) جدول

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية 

 التفكير الواقعي وفقا لمتغيرات )التخصص والمرحلة والجنس( ألسلوب

 التخصص المرحلة الجنس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

عدد 

 االفراد

 الذكور

 36 11,9502 61,2222 العلمي الثانية

 63 10,1516 66,7619  الرابعة

 99 11,1074 64,7475  الكلي

 21 12,2576 68,0476 االنساني الثانية

 22 11,6986 72,0000  الرابعة

 43 11,9988 70,0698  الكلي

 57 12,4076 63,7368 الكلي الثانية

 85 10,7520 68,1176  الرابعة

 142 11,6042 66,3592  الكلي

 االناث

 60 11,9757 64,1500 العلمي الثانية

 84 10,5091 66,4286  الرابعة

 144 11,1600 65,4792  الكلي

 72 11,5320 69,3333 االنساني الثانية

 42 10,8745 70,4762  الرابعة

 114 11,2593 69,7544  الكلي

 132 11,9742 66,9773 الكلي الثانية

 126 10,7606 67,7778  الرابعة

 258 11,3826 67,3682  الكلي

 الكلي

 96 11,9880 63,0521 العلمي الثانية

 147 10,3235 66,5714  الرابعة

 243 11,1214 65,1811  الكلي

 93 11,6441 69,0430 االنساني الثانية

 64 11,0955 71,0000  الرابعة

 157 11,4284 69,8408  الكلي

 189 12,1651 66,0000 الكلي الثانية

 211 10,7328 67,9147  الرابعة

 400 11,4574 67,0100  الكلي



76 
 

 31)جدول )

وفقا لمتغيرات  الواقعي نتائج تحليل التباين الثالثي لداللة الفروق في اسلوب التفكير

 )التخصص، المرحلة، الجنس(

 مصدر  التباين
مجموع  

 المربعات

درجة  

 الحرية

متوسطات 

 المربعات

 الفائية

 المحسوبة
 الداللة

 0,218 27,352 1 27,352 الجنس

0,05 

 6,547 821,493 1 821,493 المرحلة

 17,803 2233,824 1 2233,824 التخصص

 1,447 181,545 1 181,545 الجنس، المرحلة

 0,315 39,525 1 39,525 الجنس، التخصص

 0,291 36,527 1 36,527 المرحلة، التخصص

 0,008 1,005 1 1,005 الجنس،  المرحلة، التخصص

  125,473 392 49185,301 الخطأ

   399 52377,960 الكلي
  

التخصص االنساني  ويذ األفرادبوهذا يعني ارتباط اسلوب التفكير الواقعي 

ان هؤالء الطلبة يكونون اكثر  اذ ،من الدراسة الجامعية المتأخرةالمراحل النهائية بو

اتفاقهم  وذلك عندبالتعبير اللفظي  ال سيمااعتمادا على المالحظة ويمتازون بعدم التسرع 

 . اتفاقهم على موضوع معيناو عدم 
 

 االتجاهات التعصبية لدى طلبة الجامعة  تعرف الهدف الثالث:

( طالب وطالبة في مقياس 400بلغ متوسط درجات افراد عينة البحث البالغة )

( وهو اقل من 20,72( وبانحراف معياري مقداره )130,47االتجاهات التعصبية )

وعند حساب داللة الفرق بين المتوسطين باستعمال االختبار  ،(153) المتوسط النظري

( وهي اكبر من القيمة التائية 21,74ئي لعينة واحدة بلغت القيمة التائية المحسوبة )التا

( كما موضح في 399( وبدرجة حرية )0,05( وعند مستوى داللة )1,96الجدولية )

 .32)) الجدول
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 32)جدول )

 العينةداللة الفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي وقيم التائية لدرجات افراد 

 العينة المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

مستوى  tالقيمة التائية 
 الداللة

درجة 
 الجدولية المحسوبة الحرية

االتجاهات 
 التعصبية

400 130,47 20,72 153 21,74 1,96 0,05 399 

 

هو في المجتمع  وهذا يعني ان مستوى التعصب لدى افراد العينة من الطلبة اقل مما

في  االخرى المجتمع فئات بقية عن بمعنى ان طلبة الجامعة يختلفون كميًا ،االصلي

وقد يفسر ذلك بأرتفاع مستوى الوعي لدى طلبة الجامعات العراقية  ،اتجاهاتهم التعصبية

مع فئات المجتمع االخرى والحاصلة على مستويات ادنى من التعليم كما يشكل بالمقارنة 

االمر الذي يتيح  واالنتماءاتلجامعي مكانا اللتقاء االفراد من مختلف الفئات الحرم ا

وهذا على  ،عنهالتعرف على االخر عن قرب ويسهم في ازالة الصور النمطية الجاهزة 

االتجاهات  شيوعحول  من نتائج 1990)العكس مما توصلت اليه دراسة عبداهلل )

 .   (11: 2010)عوض وعبد العزيز،  رالتعصبية عند طلبة الجامعة في مص
 

 علدددى  الفدددروق فدددي االتجاهدددات التعصدددبية لددددى طلبدددة الجامعدددة   تعدددرف: ف الرابدددع الهدددد

 التخصص( ،المرحلة ،وفق متغيرات )الجنس

لتعرف داللة الفرق االحصائي في االتجاهات التعصبية وفقا لمتغيرات الجنس 

دالة احصائية  وجود فروقرت نتائج تحليل التباين الثالثي اظه ،والمرحلة والتخصص

لتخصص وكما يظهر في وعدم وجود فروق فيما يتعلق بافيما يتعلق بالجنس والمرحلة 

 .(34( )33الجدولين )
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  33)جدول)

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية 

 لالتجاهات التعصبية وفقا لمتغيرات )التخصص والمرحلة والجنس(

 التخصص المرحلة الجنس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

عدد 

 االفراد

 الذكور

 36 16,6263 138,7222 العلمي الثانية

 63 19,8070 126,4921  الرابعة

 99 19,5421 132,6071  الكلي

 21 24,4918 128,9524 االنساني الثانية

 22 32,1217 124,0909  الرابعة

 43 28,4181 126,4651  الكلي

 57 20,2388 135,1228 الكلي الثانية

 85 23,4230 125,8706  الرابعة

 142 22,5886 129,5845  الكلي

 االناث

 60 19,3269 127,6167 العلمي الثانية

 84 16,0914 134,0714  الرابعة

 144 17,7370 131,3819  الكلي

 72 22,6293 131,5139 االنساني الثانية

 42 20,7402 128,5476  الرابعة

 114 21,9064 130,4211  الكلي

 132 21,2030 129,7424 الكلي الثانية

 126 17,8846 132,2302  الرابعة

 258 19,6541 130,9574  الكلي

 الكلي

 96 19,0535 131,7813 العلمي الثانية

 147 18,1099 130,8231  الرابعة

 243 18,4553 131,2016  الكلي

 93 22,9512 130,9355 االنساني الثانية

 64 25,0685 127,0156  الرابعة

 157 23,8364 129,3376  الكلي

 189 21,0096 131,3651 الكلي الثانية

 211 20,4847 129,6682  الرابعة

 400 20,7257 130,4700  الكلي
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 (34جدول )

وفقا لمتغيرات  يةتجاهات التعصباالنتائج تحليل التباين الثالثي لداللة الفروق في 

 )التخصص، المرحلة، الجنس(

 مصدر  التباين
مجموع  

 المربعات

درجة  

 الحرية

متوسطات 

 المربعات

الفائية 

 المحسوبة
 الداللة

 0,143 60,072 1 60,072 الجنس

0.05 

 2,163 911,580 1 911,580 المرحلة

 2,226 937,826 1 937,826 التخصص

 4,951 2086,470 1 2086,470 الجنس، المرحلة

 1,300 547,723 1 547,723 الجنس، التخصص

 0,049 20,750 1 20,750 المرحلة، التخصص

 3,295 1388,683 1 1388,683 الجنس،  المرحلة، التخصص

  421,398 392 165187,884 الخطأ

   399 171391,640 الكلي
 

 وهذا يعني ان االتجاهات التعصبية ترتبط بداللة معنوية بمتغيرات الجنس والمرحلة

وقد ، ولصالح الذكور والمرحلة الثانية في حين ليس هناك ارتباط بالنسبة للتخصص

يفسر ذلك بكون التنشئة االجتماعية تشجع الذكور في كثير من االحيان على تبني 

، وفيما يتعلق بارتفاع مستوى لإلناثاالتجاهات التعصبية في حين يحصل العكس بالنسبة 

االتجاهات التعصبية لدى طلبة المرحلة الثانية فأن الفترة القصيرة نسبيا التي يقضيها 

جماعات مختلفة حتى هذه المرحلة الدراسية سويا قد ال تكون كافية  الطلبة المنتمين الى

 .لتكوين صورة تتسم بالدقة والموضوعية عن االخر

 العالقة االرتباطية بين اساليب التفكير واالتجاهات التعصبية تعرف الهدف الخامس:

تعمل للتعرف على اتجاه وقوة العالقة بين أساليب التفكير واالتجاهات التعصبية، اس

الباحث معامل ارتباط بيرسون وكانت قيم معامالت االرتباط لكل أسلوب من أساليب 

 التفكير واالتجاهات التعصبية على النحو االتي: اسلوب التفكير التركيبي تساوي

 ، واسلوب التفكير العملي تساوي0,065)، واسلوب التفكير المثالي تساوي )(0,043)

واسلوب التفكير الواقعي تساوي  ،0,019)واسلوب التفكير التحليلي تساوي ) ،(0,077)

عند   (0.098)والتي  تساوي  معامل االرتباط الجدوليةوعند مقارنتها بقيمة  ،(0,007)
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ل وهذا يعني  ، تكون القيم جميعها اق(398)، وبدرجة حرية (0.05)مستوى  داللة  

 . ليب التفكير واالتجاهات التعصبيةبين كل من اسا ايجابية ضعيفة ةوجود عالقة ارتباطي

جزء من ان  اي ،القوة واالتجاه حيثوهذا يعني ان المتغيرين غير متالزمين من 

 ،المنظومة االجتماعية النفسيةجزء اخر من  عن  عمل باتجاه مختلفيالمنظومة العقلية 

ن االساليب االخرى معين دو تفكير قد يرجع ذلك الى ضعف تركيز الطلبة على اسلوبو

، اي ان الطلبة في عينة البحث يميلون الى المختلفةالحياة في التعامل مع متغيرات 

استخدام اساليب تفكير متنوعة الى حد كبير اثناء تفاعلهم اليومي مع االحداث بما في ذلك 

بين الذين ينتمون الى الجماعات االخرى، االمر الذي قد يضعف العالقة  باألفرادعالقتهم 

 .اساليب التفكير واالتجاهات التعصبية لديهم
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     االستنتاجات 

 ي :أتيمكن استنتاج ما يما توصل اليه البحث من نتائج  في ضوء 

العملي( لدى طلبة  ،الواقعي ،التحليلي ،المثالي ،اساليب التفكير )التركيبي متوسط ان -1

 اساليب التفكير لدى المجتمع الذي ينتمون اليه. توسطالجامعة اعلى من م

في اسلوبي التفكير التركيبي ال يؤثر الجنس والمرحلة والتخصص في الفروق  -2

في  والتخصص في اسلوب التفكير المثالي  الجنس والمرحلةوالتحليلي في حين يؤثر 

 .الفروق بأساليب التفكير الواقعي والعملي

لدى الطلبة هو ادنى مقارنة بمستواها في المجتمع ان مستوى االتجاهات التعصبية  -3

 الذي ينتمون اليه .

في مستويات االتجاهات التعصبية والتخصص  تؤثر الفروق في الجنس والمرحلة   -4

  .في مستوى االتجاهات التعصبية  الجنس والمرحلة تفاعل  يؤثر بينما لدى الطلبة

بية هي عالقة ايجابية ولكنها ان العالقة بين اساليب التفكير واالتجاهات التعص -5

  .ضعيفة

التي يستخدمها  االتجاهات التعصبية من خالل اساليب التفكيربال نستطيع ان نتنبأ  -6

 .الطلبة

 

    التوصيات 

 ي :أتفي ضوء النتائج التي تم التوصل اليها يوصي الباحث ما ي

 .م مع تخصصاتهمئاكساب الطلبة اساليب تفكير تتالالعمل على  -1

اعداد برامج شأنها خفض االتجاهات التعصبية لدى الطلبة في المراحل العمل على  -2

 .االولية من الدراسة الجامعية

نقل تجربة التعايش السائدة بين الطلبة في الجامعات العراقية الى باقي مؤسسات  -3

 . الدولة من خالل المؤتمرات والندوات وورش العمل المشتركة
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 المقترحات 

 يقترح الباحث القيام بما يأتي 

على عينات اخرى من مراحل دراسية مختلفة مثل المرحلة نفسها اجراء الدراسة  -1

 الثانوية .

 مستعملةاجراء دراسة تجريبية للتعرف على قدرة كل اسلوب من اساليب التفكير ال -2

 في البحث الحالي في تغيير االتجاهات التعصبية .

ين االتجاهات التعصبية وأساليب التفكير وفق نظريات تبين العالقة باجراء دراسة  -3

 .على سبيل المثال  ستيرينبيركاخرى كنظرية 

مثل اساليب  ،بين االتجاهات التعصبية ومتغيرات اخرى ةاجراء دراسات ارتباطي -4

 او بعض المتغيرات الديموغرافية . ،او االمن النفسي ،التنشئة االجتماعية

 

 

 



 

 

 املصادر
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 المصادر العربية

  القران الكريم 

 ( 2007ابراهيم، انوار عمر :) اساليب التفكير وعالقتها بالقدرة االستداللية لدى طلبة

 المستنصرية.الجامعة كلية التربية، ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة

 التعصب والتحدي الجديد للتربية في الوطن العربي(: (1989سعد الدين  ،ابراهيم ،

الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية: األطفال والتعصب والتربية: احتماالت 

 .المعاصرة  الكتاب السنوي السـادساالنهيار الداخلي للثقافة العربية 

 دراسات عربية وعالمية ،علم النفس االجتماعي:(1989محمود السيد ) ،ابو النيل، 

 القاهرة . ،الطبعة الخامسة

 ( 2000ابو جادو، صالح محمد علي ،)دار الميسرة للنشر علم النفس التربوي ،

 ، عمان.2والتوزيع والطباعة، ط

 الميسرة دار  ،سايكولوجية التنشئة االجتماعية (2010): ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .7ط االردن، عمان، للنشر والتوزيع،

  وعالقتها  غريغورك اساليب التفكير لدى: (2011)ابو خمرة، سالم محمد

، رسالة ماجستير غير منشورة، التعلم واالستذكار لدى طلبة الجامعة باستراتيجيات

 كلية التربية ابن الهيثم، جامعة بغداد.

 االتجاهات التعصبية والعدائية ضد المرأة لدى  :(2009نهلة نجم الدين مختار ) ،احمد

 .تشرين االول – ، السنة الخامسة17 ع ،5مجلة سر من رأى المجلد، طلبة الجامعة

 أساليب التفكير وعالقتها باتخاذ القرار : (2013زينب عبد علي مراد) ،االركوازي

جامعة  ،، كلية التربية ابن رشدرسالة ماجستير غير منشورة ،لدى أساتذة الجامعة

 .بغداد 

 ( 1993اسحق، أديب :)دار أمواج للطباعة والنشر، بيروت، أضواء على التعصب ، ،

 .1ط لبنان
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 ( 2004األنصاري، عيسى محمد :)كلية التعصب القبلي والطائفي في جامعة الكويت ،

 .42-6، 13 عالتربية، كلية جامعة الكويت، مجلة  –التربية 

 النمطية للعرب والغرب واليهود لدى الطالب الصورة (: 1999ذياب ) ،البداينة

 ،.الرياض ،11ع مجلة العلوم اإلنسانية،، األردنيين

 عالقة أساليب التَّفكير باالتزان االنفعالي لدى (: 2013جمال ناصر حسين ) ،البعيجي

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة المستنصرية.طلبة الجامعة

 ،اساليب التفكير والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية  :(2012)عبد نافز احمد بقيعي

ب  –مجلة جامعة الخليل للبحوث  ،لدى الطلبة المعلمين في الجامعات االردنية

 131-107.، 1ع،7المجلد 

 ( 2012بلقوميدي، عباس :) اساليب التفكير وعالقتها بتقدير الذات في ضوء متغيري

 .292 -209، 1، ج9ع، مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية، الجنس والتخصص

 ( اساسيات علم النفس التربوي :1989)توق، محي الدين وعبد الرحمن، عدس ،

 عمان.

  :)دار الشؤون فكر ابن خلدون ... العصبية والدولةالجابري، محمد عابد،)ب.ت ،

 الثقافية العامة، بغداد، العراق.

 ( 1967جرامبز، جين)  ترجمة عدلي سليمان، دار القلم العالقات بين الجماعاتتفهم ،

 .للطباعة والنشر

 ( 2005جمل، محمد :)العين، االمارات العربية العمليات الذهنية ومهارات التفكير ،

 .2المتحدة، ط

 اساليب التفكير واساليب التعلم لدى طلبة  :(2013مؤيد حامد جاسم ) ،الجميلي

جامعة  ،كلية التربية ابن الهيثم ،اطروحة دكتوراه غير منشورة ،الجامعات العراقية

 بغداد.

 ( 2010الجنابي، ندى صباح عباس :) التمركز االثني وعالقته بالجمود الفكري لدى

، كلية التربية ابن رشد، جامعة اطروحة دكتوراه غير منشورةطلبة الجامعة، 

  .بغداد
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 رشادي على وفق أسلوب المفهوم أثر بناء برنامج إ(: 2014خالد احمد) ،حاجم

رسالة ماجستير  ،الخاطئ في خفض مستوى التعصب عند طالب المرحلة اإلعدادية

 جامعة بغداد. ،كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم ،غير منشورة

 مكتبة النهضة دراسات في اساليب التفكير(: 1995مجدي عبد الكريم ) ،حبيب ،

 المصرية، القاهرة.

  ،مدخل الى سايكولوجية االنسان  /االجتماعي التخلف :2014)مصطفى )حجازي

 .13، طدار البيضاء المغرب ،المركز الثقافي العربي ،المقهور

 وعالقتها  أساليب التفكير على وفق نموذج غريغوري(: 2014)امنة جبار  ،حسن

منشورة، كلية التربية  رسالة ماجستير غير ،بالسيطرة الدماغية لدى طلبة الجامعة

 .جامعة بغداد، ابن رشد

  ( 1984حسن، محمد توفيق :)مفهوم االنسانية والعنصرية عند الجاحظ. 

  العنف الجمعي وعالقته بالتعصب والتسهيل : (2009)حمزة، فرحان محمد

 ، جامعة بغداد،.اآلدابكلية  ،اطروحة دكتوراه غير منشورة ،االجتماعي

 الما انماط السيطرة الدماغية وعالقتها بالتفكير : (2015) االء زياد محمد ،حمودة

كلية  رسالة ماجستير غير منشورة، ،المعرفي لدى طلبة جامعة االزهر وراء

 .فلسطين ،جامعة االزهر ،التربية

 العالقة بين اساليب التفكير واالفكار الالعقالنية  :(2009فراس احمد ) ،الحموري

، 3، ع10، المجلد العلوم التربوية والنفسية مجلة، لدى طلبة جامعة اليرموك

 البحرين.

 ،1ط بيروت، ،دار الفكر العربي ،النفس االجتماعي علم (:1994) فؤاد حيدر . 

  اساليب التفكير : (2015)الخزاعي، علي صكر جابر وعزيز، ايمان فخري

التربية مجلة كلية ، وتداخالتها الثنائية لدى مرشدي ومرشدات المدارس الثانوية

 .680-657، 19جامعة بابل، العدد االساسية للعلوم التربوية واالنسانية،

  دار ماكجر وهيل للنشر، ترجمة سيد مدخل علم النفس: 1983)ل ). دافيدوف، لندا ،
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 (1ملحق )

 2013مقياس اساليب التفكير للجميلي 

 الموقف وفقراته الوزن

 
 فإن أول شيء أود معرفته : ،حينما يكون لدّي عمل علّي إنجازه .1

 
 ما األسلوب األفضل إلنجاز العمل

 
 من الشخص الذي يريد انجاز العمل ومتى

 
 لماذا يستحق العمل انجازه

 
 ما أثره في أعمال أخرى ينبغي القيام بها

 
 ما الفائدة الفورية من وراء القيام بهذا العمل

 
 عندما ادخل في نقاش حول موضوع معين فانا أميل إلى : .2

 
 الربط بين وجهات النظر التي تبدو متعارضة

 
 الدخول في مجادالت مفتوحة التريث في

 
 تناول جوانب الموضوع بشكل تدريجي

 
 استعراض كل البدائل المتعلقة بالموضوع والمقارنة بينها قبل أن أتخذ أي قرار

 
 تناول المسميات بأسمائها

 
 عندما أبدأ العمل في مشروع جماعي فان أهم شيء بالنسبة لي هو: .3

 
 فهم أهداف المشروع وقيمته

 
 اكتشاف أهداف وقيم إفراد المجموعة

 
 تحديد الخطوات التي يجب إن تتخذ لتنفيذ المشروع بفعالية

 
 فهم كم سيحقق المشروع إرباح لي ولآلخرين

 
 تنظيم المشروع واجعله مستمرًا

 
 لو طلب مني إلقاء محاضرة حول موضوع ما فاني اهتم ب : .4

 
 تناول جميع الجوانب المتعلقة بالموضوع

 
 التركيز على القيم والمثل العليا التي يتضمنها الموضوع

 
 التأكيد على الجوانب اإلجرائية وإمكانية التطبيق

 
 جمع اكبر قدر ممكن من المعلومات حول الموضوع

 
 التركيز على الحقائق التي يتضمنها الموضوع

 
 لو طلب مني جمع المعلومات من الناس فأنني أفضل : .5

 
باالستناد على الحقائق و القضايا ومن ثم طرح أسئلة محددة صياغة رأيي 

 حولها

 
 اعقد اجتماعا مفتوحا واطلب منهم طرح وجهات نظرهم

 
 أقابلهم في مجموعات صغيرة واطرح أسئلة عامة لهم

 
 التقي باألشخاص المهمين بصورة غير رسمية ألتعرف على أفكارهم

 
 مكتوباطلب منهم إعطائي المعلومات بشكل 

 
سمعت قصة حول موضوع معين وطلب مني احد األصدقاء أن  أسردها له  .6

 فإني :

 
 أذكر له القصة باستخدام ألفاظ وتراكيب جديدة

 
 أذكر له القصة مع التركيز على العبر والدروس والمثل العليا التي تحتويها
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 أفضل ذكر الجوانب العملية التي يمكن االستفادة منها

 
 القصة كما سمعتها حرفيا بأدق التفاصيلاسرد له 

 
 اذكر له القصة مع المقارنة بين الحقائق والتصورات

 
 اعتقد أن شيئًا ما يكون صحيحًا لو انه : .7

 
 كان مخالفا للرأي المقابل

 
 ينسجم مع أمور أخرى اعتقد أنها صحيحة

 
 ثبت انه جيد عن طريق الممارسة

 
 كان منطقيا وعلمي

 
 بشكل واقعي ملموس أمكن تحقيقه

 
 أفضل مشاهدة البرامج التلفزيونية اآلتية : .8

 
 المسابقات واأللغاز العلمية والرياضيات

 
 الدينية واالجتماعية والثقافية

 
 االقتصاد ورجال اإلعمال والسوق

 
 ..(.المخترعات .الطبية .التقارير) العلمية  الهندسية

 
 واللقاءات الصحفية والبرامج الرياضيةالنشرات والتقارير اإلخبارية 

 
 لو خضعت إلحدى االختبارات فأني سأفضل : .9

 
 مجموعة من األسئلة الموضوعية ك )االختيار من متعدد ( حول مادة الموضوع

 
 مناقشة األشخاص اآلخرين الذين يخضعون لنفس االختبار

 
 تقديم أو عرض شفوي يغطي ما اعرفه

 
 كيفية تطبيقي لما تعلمتهتقرير غير رسمي حول 

 
 تقرير مكتوب يغطي خلفية الموضوع

 
 عندما أتجول في معرض اللوحات و الرسومات الفنية والصور .11

 فاني أفضل:  الفوتوغرافية

 
 النظر إلى اللوحة بصيغتها الكلية

 
 التركيز على المعاني والدالالت الرمزية التي تحملها الصورة

 
 حول هذه اللوحات االستماع إلى وجهات النظر

 
 تركيز االنتباه إلى تفاصيل اللوحات والصور

 
 التركيز على مشاهدة الصور الفوتوغرافية

 
 الناس الذين احترم قدراتهم بشكل اكبر هم اقرب أن يكونوا من : .11

 
 الفالسفة والمستشارين

 
 الكتاب والمعلمين

 
 رجال اإلعمال والقادة

 
 االقتصاديين والمهندسين

 
 الصحفيين والمقاولين

 
 عندما تحدث مشكلة بين زمالئي الطلبة فاني أفضل : .12

 
 االطالع على وجهات النظر التي قد تتيح حلوال أفضل

 
 إمكانية التوصل إلى حل شامل يرضي جميع الزمالء

 
 محاولة إشراك اكبر قدر ممكن من األفراد اآلخرين من اجل حل المشكلة
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 أجزاء دقيقة ليسهل حلهاتجزئة المشكلة إلى 

 
 تركهم ليحلوا مشكلتهم فيما بينهم

 
 أجد أن فكرة ما مفيدة إذا كانت : .13

 
 تتناسب مع األفكار التي تعلمتها وطبقتها

 
 توضح األشياء لي بطريقة جديدة مؤثرة

 
 تستطيع أن توضح عددا من المواقف ذات العالقة والمرتبطة بشكل نظامي

 
 ومالحظاتيتوضح خبرتي الخاصة 

 
 تطبق على ارض الواقع

 
 أفضل قراءة : .14

 
الموضوعات التركيبية اإلبداعية التي تدور حول تطبيقات معينة كحل 

 المشكالت

 
 الكتب التي تدور حول محور القيم والمبادئ السامية والروحانيات واألخالق

 
 أخبار المشاهير من الفنانين والرياضيين وغيرهم

 
التحليلية كقراءة مراجعة لكتاب معين أو نقد لقصيدة أو فلم الموضوعات 

 سينمائي

 
 األخبار واإلحداث والوقائع التي تنشرها الصحف اليومية

 
 عندما ادخل في مشكلة ألول مرة يحتمل أن : .15

 
 أحاول ربطها بمشكلة أو نظرية خارجية

 
 أفكر في طريقة للحصول على حل سريع للمشكلة

 
 الطرائق المختلفة لحلها أفكر في عدد من

 
 ابحث عن طرائق قام اآلخرون بحل المشكلة من خاللها

 
 أحاول إيجاد أفضل الطرائق لحلها

 
 اصدر أحكاما على اآلخرين من خالل : .16

 
 لقائي بهم ألول مرة

 
 العالقات االجتماعية والمكانة الطيبة التي يتمتعون بها

 
 خاللهممدى الفائدة التي احصل عليها من 

 
 خبرتي السابقة وسؤال اآلخرين عنهم

 
 مالحظاتي وتجربتي معهم

 
 اهتماماتي المهنية بشكل أساسي ف ي مجال : .17

 
 الفنون التشكيلية والرسم والديكور

 
 اإلنسانيات وعلم النفس واالجتماع وعلم األديان

 
 االقتصاد والتجارة

 
 الكيمياء والبيولوجيا والفيزياء

 
 واإلعالم والسياسةالصحافة 

 
 أفضل التعلم من خالل المدرس الذي يتيح فرصة لـــ : .18

 
 الجمع بين عناصر وأجزاء المادة لتكوين بناء جديد

 
 حرية المناقشة وطرح األفكار

 
 االهتمام بالعمل بالجوانب اإلجرائية
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 تجزئة المادة إلى مكونات بسيطة من اجل فهم بنيتها التنظيمية

 
 بالمنهاج المقرر فقطااللتزام 

 
 عند دخولي إلى مكان جديد فاني أفضل أن : .19

 
 اسأل عن مدى قيمة هذا المكان بالنسبة لآلخرين

 
 القي نظرة شاملة على المكان

 
 اسأل عن التكلفة المالية لهذا المكان

 
 أتفحص بدقة تفاصيل المكان

 
 تشييد هذا المكاناهتم بالتعرف على الوسائل والكيفية التي استخدمت في 

 
 أنا ماهر في : .21

 
 تأليف النكات والحكايات المواقف

 
 سرد القصص والحكايات التراثية والشعبية المليئة بالقيم والمثل العليا

 
 الكتابة في المجالت والصحف

 
 سرد النكات والحكايات والمواقف الجاهزة بالتفصيل

 
 كتابة المذكرات والسيرة الذاتية
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 (2ملحق )

 اسماء السادة المحكمين في تقويم مقياسي البحث

 القسم او التخصص -الكلية –الجامعة  اسم المحكم ولقبه العلمي ت

 كلية التربية/ ابن الهيثم –جامعة بغداد  أ. د. احسان عليوي الدليمي 1

 أ. د. اسماعيل ابراهيم علي 2
علم  –الهيثم كلية التربية / ابن  –جامعة بغداد 
 النفس التربوي

 كلية التربية/ ابن الهيثم –جامعة بغداد  ا.د. ناجي محمود النواب  3

 أ. م. د. اسراء حسن علي 4
 –كلية التربية االساسية  –الجامعة المستنصرية 

 علم النفس التربوي

 أ. م. د. عفاف زياد وادي  5
علم  –كلية التربية / ابن الهيثم  –جامعة بغداد 
 النفس التربوي

 أ. م. د. طالب علي مطلب   6
علم  –كلية التربية / ابن الهيثم  –جامعة بغداد 
 النفس التربوي

 ارشاد نفسي –كلية التربية  –الجامعة المستنصرية  أ. م. د. محمود شاكر عبد الرزاق 7

 أ. م. د. منتهى مطشر عبد الصاحب 8
علم النفس  /ابن الهيثم/كلية التربية بغداد/ جامعة 
 التربوي

 أ. م. د. وجدان عبد االمير الناشئ 9
 –كلية التربية االساسية  –الجامعة المستنصرية 

 علم النفس العام

 د. جبار وادي باهض م. أ. 10
االرشاد  –كلية التربية / ابن الهيثم  –جامعة بغداد 

 والتوجيه
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 (3) ملحق

 استبانة اراء المحكمين على مقياس اساليب التفكير 

 جامعة بغداد

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم 
 قسم العلوم التربوية والنفسية 

 الدراسات العليا / ماجستير 
 علم النفس التربوي 

 

 ....................................................... المحترم .االستاذ

 طيبة تحية 

يروم الباحثث اجثراء الدراسثة الموسثومة ب )اسثاليب التفكيثر وعالقتهثا باالتجاهثات         

ير( ـثـ امعة(، وقثد تطلبثت تثوافر اداة قيثاس لمتغيثر )اسثاليب التفك      ــثـ التعصبية عند طلبة الج

 ,Harrison & Bramisonعلى وفق نظرية هاريسون وبرامسون ) ( 2013،) الجميليـل

( حيث عرفا اساليب التفكير بأنها )مجموعة مثن الطثرق الفكريثة التثي اعتثاد الفثرد       1982

على ان يتعامل بها مع المعلومات المتاحة لديه حيال ما يواجهثه مثن مشثكالت ومواقثف(،     

فقثثرات تمثثثل اسثثاليب التفكيثثر الخمسثثة    5)موقثثف وكثثل موقثثف فيثثه )   (20)يحتثثوي علثثى  

، وتكثثون االجابثثة عثثن طريثثق وضثثع     لثثي، الثثواقعي( ، العملثثي، التحلي )التركيبثثي، المثثثالي 

 1)امام االسلوب االكثر قربا والدرجة ) 5)اذ توضع الدرجة ) ،(5الى ) 1)الدرجات من)

( وبذلك يكون مجمثوع الثدرجات   4( )3( و)2امام االسلوب االقل قربا مرورا بالدرجات )

   .( درجة15لكل موقف )

يتوجثه الباحثث الثيكم قصثد      ،هثذا المجثال  ونظرا لما تتمتعون به من خبرة علميثة فثي   

بشثأن سثالمة المقيثاس وصثالحية      ،السديدة ومالحظثاتكم العلميثة   آرائكممساعدته في ابداء 

فقثثرة مثثن  أليثثةوايثثة مالحظثثة او رأي او تعثثديل او حثثذف  ،لعينثثة طلبثثة الجامعثثة ،الفقثثرات

بقبثثول االمتنثثان لتفضثثلكم   وختامثثا يعثثرب الباحثثث عثثن جزيثثل الشثثكر وعظثثيم       ،الفقثثرات

 .التحكيم

 مع وافر التقدير
 اشراف

 االستاذ المساعد الدكتور
 فاضل جبار جودة

 
 طالب الماجستير

 احمد محمد مرزوك
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 فيما يلي تعريف لكل اسلوب 

ويتصف اإلفراد الذين : Synthesitic Thinking Styleأسلوب التفكير التركيبي  -1

لبناء أفكار جديدة وأصيلة مختلفة يفضلون هذا األسلوب من أساليب التفكير بالتواصل 

والقدرة على تركيب األفكار المختلفة والتطلع لوجهات  ،تمامًا عما يفعله اآلخرون

النظر التي تتيح حلواًل أفضل ولديهم القدرة على الربط بين الموضوعات التي يراها 

ن اآلخرون جزرا  منعزلة ال  رابط بينها و القدرة على االنتقال بين المحاور م

النقيض إلى النقيض بسهولة ويسر واتقان الوضوح واالبتكارية وامتالك المهارات 

 .التي توصل لذلك

ويتصف اإلفراد الذين :  Idealistic Thinking Styleأسلوب التفكير المثالي  -2

يفضلون هذا األسلوب من أساليب التفكير بتكوين وجهات نظر مختلفة تجاه األشياء 

 ،ستقبلي والتفكير في األهداف واالهتمام باحتياجات األفرادوالميل إلى التوجه الم

ووضع معايير اجتماعية مرتفعة لتحقيق ما يهمهم شخصيا واجتماعيا، وتركيز 

االهتمام على ما هو مفيد للناس والمجتمع، وتمثل القيم االجتماعية والمبادئ السامية 

مشاعر واالنفعاالت وبذل أقصى ما يمكن لمراعاة األفكار وال ،محور اهتمامهم

كما يتصفون بتكوين عالقات مفتوحة واالنبساط واالستمتاع بالمناقشات  ،والعواطف

 .مع اآلخرين والميل إلى الثقة بهم

يتصف األفراد ذوي :   Pragmatic Thinking Styleأسلوب التفكير العملي  -3

ن الحل التفكير العملي بحرية التجريب وتناول المشكالت بشكل تدريجي والبحث ع

والتحقق مما هو  ،السريع والقابلية للتوافق واالهتمام بالجوانب اإلجرائية في العمل

، والتفوق في إيجاد طرائق جديدة بالنسبة للخبرة الشخصية المباشرةصحيح أو خاطئ 

وشعارهم دائمًا )الغاية تبرر  ،لعمل األشياء باالستعانة بالمواد الخام المتاحة والمتناولة

 ،ويبحثون عن اقصر طريق لالستفادة وتسيطر عليهم فكرة الربح السريع ،(الوسيلة

، والعوامل الذاتية زن متساوية والمهم عندهم ما يحدثوالحقائق والقيم عندهم لها و ا 

 .مثل االنفعاالت والمشاعر تكون حقائق إذا كانت مناسبة للموقف ولهم القابلية للتكيف
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ويتصف اإلفراد ذوي : Analytic Thinking Styleأسلوب التفكير التحليلي  -4

أسلوب التفكير التحليلي بالتخطيط والعقالنية والتنظير والدقة واالستنتاج والمثابرة 

ومواجهة المشكالت بحرص  ،وجمع المعلومات مع صعوبة تكوين النظرة الشمولية

 ،وصعوبة المرونة والقابلية للتنبؤ ،وبطرائق منهجية واالهتمام بالتفاصيل

والعملية العقلية المفضلة  ،راتيجية للفرد التحليلي هي البحث عن أفضل الطرائقواست

لديهم هي النضج واإلرشاد لذلك وقدرتهم على مواجهة المشكالت بحرص وبطريقة 

منهجية وعلى جمع اكبر قدر ممكن من المعلومات والميل إلى استعراض كل البدائل 

 .لمقارنة بينها قبل اتخاذ أي قراروا

ويتصف اإلفراد ذو التفكير : Realistic Thinking Styleب التفكير الواقعي  أسلو -5

الواقعي باالعتماد على المالحظة والتجريب واالهتمام بالنتائج الملموسة ويعد 

االكتشاف التجريبي هو االستراتيجية الرئيسة المفضلة لديهم ويتشابه ذوي أسلوب 

عملي من حيث محاولة الفهم الجيد لألشياء التفكير الواقعي مع ذوي أسلوب التفكير ال

ويتصف أصحاب هذا  ،بينما يختلفان من حيث الفروض واالستراتيجية المستخدمة

الحالية وتفضيل النواحي  لألموربالمناقشات المباشرة والحقيقية  باالستمتاعاألسلوب 

مية في كل شيء حتى الجمل الكال واختصار ،العلمية المرتبطة بالجوانب الواقعية

وصاحب هذا التفكير يصلح أن يكون مديرًا  ،وشعارهم دائمًا )الحقائق هي الحقائق(

  .ماليًا بارعًا ويركز على البيانات الخام والحقائق
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أسلوب 
 التفكير

 صالحة الموقف وفقراته
غير 
 صالحة

 التعديل

 
فإن أول شيء أود  ،حينما يكون لدّي عمل علّي إنجازه .1

 :  معرفته
   

    ما األسلوب األفضل إلنجاز العمل  التركيبي

    من الشخص الذي يريد انجاز العمل ومتى المثالي

    لماذا يستحق العمل انجازه العملي

    ما أثره في أعمال أخرى ينبغي القيام بها التحليلي

    فورية من وراء القيام بهذا العملما الفائدة ال الواقعي

    عندما ادخل في نقاش حول موضوع معين فانا أميل إلى :   .2 

    الربط بين وجهات النظر التي تبدو متعارضة  التركيبي

    التريث في الدخول في مجادالت مفتوحة المثالي

    تناول جوانب الموضوع بشكل تدريجي العملي

 التحليلي
استعراض كل البدائل المتعلقة بالموضوع والمقارنة بينها قبل 

 أن أتخذ أي قرار 
   

    تناول المسميات بأسمائها  الواقعي

 
عندما أبدأ العمل في مشروع جماعي فان أهم شيء  .3

 بالنسبة لي هو: 
   

    فهم أهداف المشروع وقيمته التركيبي

    اكتشاف أهداف وقيم إفراد المجموعة  المثالي

    تحديد الخطوات التي يجب إن تتخذ لتنفيذ المشروع بفعالية  العملي

    فهم كم سيحقق المشروع إرباح لي ولآلخرين التحليلي

    تنظيم المشروع واجعله مستمرًا الواقعي

 
. لو طلب مني إلقاء محاضرة حول موضوع ما فاني اهتم 4

 ب :
   

    تناول جميع الجوانب المتعلقة بالموضوع التركيبي

    التركيز على القيم والمثل العليا التي يتضمنها الموضوع    المثالي

    التأكيد على الجوانب اإلجرائية وإمكانية التطبيق  العملي

    جمع اكبر قدر ممكن من المعلومات حول الموضوع التحليلي

    الحقائق التي يتضمنها الموضوعالتركيز على  الواقعي

    . لو طلب مني جمع المعلومات من الناس فأنني أفضل :5 

 التركيبي
صياغة رأيي باالستناد على الحقائق و القضايا ومن ثم طرح 

 أسئلة محددة حولها 
   

       اعقد اجتماعا مفتوحا واطلب منهم طرح وجهات نظرهم   المثالي
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أسلوب 
 التفكير

 صالحة الموقف وفقراته
غير 
 صالحة

 التعديل

    مجموعات صغيرة واطرح أسئلة عامة لهمأقابلهم في  العملي

 التحليلي
التقي باألشخاص المهمين بصورة غير رسمية ألتعرف على 

 أفكارهم
   

    اطلب منهم إعطائي المعلومات بشكل مكتوب الواقعي

 
سمعت قصة حول موضوع معين وطلب مني احد  .6

 األصدقاء أن   أسردها له فإني :
   

    القصة باستخدام ألفاظ وتراكيب جديدةأذكر له  التركيبي

 المثالي
أذكر له القصة مع التركيز على العبر والدروس والمثل العليا 

 التي تحتويها
   

    أفضل ذكر الجوانب العملية التي يمكن االستفادة منها العملي

    اسرد له القصة كما سمعتها حرفيا بأدق التفاصيل التحليلي

    القصة مع المقارنة بين الحقائق والتصوراتاذكر له  الواقعي

    اعتقد أن شيئًا ما يكون صحيحًا لو انه : .7 

    كان مخالفا للرأي المقابل التركيبي

    ينسجم مع أمور أخرى اعتقد أنها صحيحة  المثالي

    ثبت انه جيد عن طريق الممارسة العملي

    كان منطقيا وعلمي التحليلي

    أمكن تحقيقه بشكل واقعي ملموس الواقعي

    أفضل مشاهدة البرامج التلفزيونية اآلتية :.8 

    المسابقات واأللغاز العلمية والرياضيات  التركيبي

    الدينية واالجتماعية والثقافية المثالي

    االقتصاد ورجال اإلعمال والسوق العملي

    ..(.المخترعات .الطبية .التقارير) العلمية  الهندسية التحليلي

 الواقعي
النشرات والتقارير اإلخبارية واللقاءات الصحفية والبرامج 

 الرياضية
   

    لو خضعت إلحدى االختبارات فأني سأفضل : .9 

 التركيبي
مجموعة من األسئلة الموضوعية ك )االختيار من متعدد ( 

 حول مادة الموضوع 
   

    اآلخرين الذين يخضعون لنفس االختبارمناقشة األشخاص  المثالي

    تقديم أو عرض شفوي يغطي ما اعرفه العملي

    تقرير غير رسمي حول كيفية تطبيقي لما تعلمته التحليلي

    تقرير مكتوب يغطي خلفية الموضوع الواقعي



106 
 

 

أسلوب 
 التفكير

 صالحة الموقف وفقراته
غير 
 صالحة

 التعديل

 
عندما أتجول في معرض اللوحات و الرسومات الفنية .11

 فاني أفضل:والصور   الفوتوغرافية 
   

    النظر إلى اللوحة بصيغتها الكلية    التركيبي

    التركيز على المعاني والدالالت الرمزية التي تحملها الصورة المثالي

    االستماع إلى وجهات النظر حول هذه اللوحات العملي

    تركيز االنتباه إلى تفاصيل اللوحات والصور التحليلي

     التركيز على مشاهدة الصور الفوتوغرافية  الواقعي

 
الناس الذين احترم قدراتهم بشكل اكبر هم اقرب أن  .11

 يكونوا من :
   

    الفالسفة والمستشارين التركيبي

    الكتاب والمعلمين المثالي

    رجال اإلعمال والقادة العملي

    االقتصاديين والمهندسين التحليلي

    الصحفيين والمقاولين الواقعي

    عندما تحدث مشكلة بين زمالئي الطلبة فاني أفضل : .12 

    االطالع على وجهات النظر التي قد تتيح حلوال أفضل التركيبي

    إمكانية التوصل إلى حل شامل يرضي جميع الزمالء المثالي

 العملي
اجل محاولة إشراك اكبر قدر ممكن من األفراد اآلخرين من 

 حل المشكلة
   

    تجزئة المشكلة إلى أجزاء دقيقة ليسهل حلها التحليلي

    تركهم ليحلوا مشكلتهم فيما بينهم الواقعي

    أجد أن فكرة ما مفيدة إذا كانت : .13 

    تتناسب مع األفكار التي تعلمتها وطبقتها التركيبي

    توضح األشياء لي بطريقة جديدة مؤثرة المثالي

 العملي
تستطيع أن توضح عددا من المواقف ذات العالقة والمرتبطة 

 بشكل نظامي
   

    توضح خبرتي الخاصة ومالحظاتي التحليلي

    تطبق على ارض الواقع الواقعي

    أفضل قراءة : .14 

 التركيبي
الموضوعات التركيبية اإلبداعية التي تدور حول تطبيقات 

 معينة كحل المشكالت
   

   الكتب التي تدور حول محور القيم والمبادئ السامية  المثالي
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أسلوب 
 التفكير

 صالحة الموقف وفقراته
غير 
 صالحة

 التعديل

 والروحانيات واألخالق

    أخبار المشاهير من الفنانين والرياضيين وغيرهم العملي

 التحليلي
الموضوعات التحليلية كقراءة مراجعة لكتاب معين أو نقد 

 لقصيدة أو فلم سينمائي
   

     األخبار واإلحداث والوقائع التي تنشرها الصحف اليومية  الواقعي

    :  ادخل في مشكلة ألول مرة يحتمل أن. عندما 15 

    أحاول ربطها بمشكلة أو نظرية خارجية التركيبي

    أفكر في طريقة للحصول على حل سريع للمشكلة المثالي

    أفكر في عدد من الطرائق المختلفة لحلها العملي

    ابحث عن طرائق قام اآلخرون بحل المشكلة من خاللها التحليلي

    أحاول إيجاد أفضل الطرائق لحلها الواقعي

    اصدر أحكاما على اآلخرين من خالل : .16 

    لقائي بهم ألول مرة التركيبي

    العالقات االجتماعية والمكانة الطيبة التي يتمتعون بها المثالي

    الفائدة التي احصل عليها من خاللهم مدى العملي

    خبرتي السابقة وسؤال اآلخرين عنهم التحليلي

     مالحظاتي وتجربتي معهم  الواقعي

    اهتماماتي المهنية بشكل أساسي ف ي مجال : .17 

    الفنون التشكيلية والرسم والديكور التركيبي

    وعلم األدياناإلنسانيات وعلم النفس واالجتماع  المثالي

    االقتصاد والتجارة العملي

    الكيمياء والبيولوجيا والفيزياء التحليلي

    الصحافة واإلعالم والسياسة الواقعي

    أفضل التعلم من خالل المدرس الذي يتيح فرصة لـــ : .18 

    الجمع بين عناصر وأجزاء المادة لتكوين بناء جديد التركيبي

    حرية المناقشة وطرح األفكار المثالي

    االهتمام بالعمل بالجوانب اإلجرائية العملي

    تجزئة المادة إلى مكونات بسيطة من اجل فهم بنيتها التنظيمية التحليلي

     االلتزام بالمنهاج المقرر فقط الواقعي

    . عند دخولي إلى مكان جديد فاني أفضل أن :19 
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أسلوب 
 التفكير

 صالحة الموقف وفقراته
غير 
 صالحة

 التعديل

    اسأل عن مدى قيمة هذا المكان بالنسبة لآلخرين  التركيبي

    القي نظرة شاملة على المكان  المثالي

    اسأل عن التكلفة المالية لهذا المكان  العملي

    أتفحص بدقة تفاصيل المكان  التحليلي

 الواقعي
اهتم بالتعرف على الوسائل والكيفية التي استخدمت في تشييد  

 هذا المكان
   

    أنا ماهر في : .21 

    تأليف النكات والحكايات المواقف التركيبي

 المثالي
سرد القصص والحكايات التراثية والشعبية المليئة بالقيم 

 والمثل العليا 
   

    الكتابة في المجالت والصحف  العملي

    سرد النكات والحكايات والمواقف الجاهزة بالتفصيل التحليلي

    كتابة المذكرات والسيرة الذاتية الواقعي
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 (4ملحق )
 2006مقياس االتجاهات التعصبية لرحيم 

 الفقرات ت
موافق 

 جدا
موافق 
 جدا 

 معارض  ال رأي لي 
معارض 

 جدا 

أرى أن المذهب الحقيقي الذي أعتنقه  1
 هو المذهب الوحيد الصحيح.  

          

مذهبي أقرب الى أرى أن معتقدات  2
 الحقيقة من أي مذهب آخر.

          

أرى أن أغلب الناس ال يرغبون  3
 بمساعدة شخص من غير مذهبهم. 

          

أعتقد أن كل انسان له الحق في  4
 الدفاع عن المذهب الذي يعتنقه.

          

حينما أختار صديقًا ال ُأفكر بالمذهب  5
 الذي ينتمي اليه.

          

أفرح عندما أتعامل مع أشخاص  6
 يعتنقون مذهبي نفسه.

          

أحب أن يكون زمالئي من نفس  7
 .مذهبي

          

أشعر بالسعادة أن يتزوج أفراد  8
 المذاهب فيما بينهم.

          

يزعجني حينما أرى ممارسة طقوس  9
 تعود لمذهب آخر.

          

يزعجني أن يتزوج شخص من  10
 أسرتي من مذهب آخر.

          

أعمل على انجاز جميع الواجبات  11
 .التي يفرضها علّي مذهبي

          

أسعى إلقامة عالقات صداقة مع  12
 .أفراد المذاهب األخرى

          

أتسامح مع االفراد الذين لديهم  13
 .معتقدات مذهبية مختلفة عني

          

المذاهب امتنع عن الزواج من  14
 االخرى.

          

15 
إن احترام االنظمة والقوانين السائدة 
في المجتمع هي واجب على جميع 

 .المذاهب
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16 
أمتنع عن مشاركة االفراد الذين 

ينتمون الى المذاهب األخرى أعمالهم 
 .التي تضر بالوطن

          

ُأفكر أن تكون الحقوق متساوية بين  17
 واألحزاب األخرى.أي حزب 

          

أرى أن يسود االحترام والود  18
 المتبادل بين األحزاب.

          

19 
أعتقد أن الحزب الذي أؤيده يختلف 
عن االحزاب االخرى ألنه يعتمد 

 التربية الصحيحة ألبنائه  
          

أعتقد أن تعدد ثقافات األحزاب  20
 يضعف البلد ويمزقه.

          

أعتقد أن مصلحة الشعب الواحد هي  21
 تعدد االحزاب السياسية. 

          

أحب أن يشارك االصدقاء من  22
 االحزاب االخرى في صنع القرار.

          

ُأفضل، ن ال يكون في وطني سوى  23
 .حزبًا واحدًا  فقط

          

24 
أود أن تكون هناك فرصًا متساوية 

مهمة في لألحزاب لتولي مسؤوليات 
 الدولة.

          

25 
يزعجني أن تمارس بعض األحزاب 

سلوكا" متطرفا" مع األحزاب 
 األخرى.

          

26 

أفرح عندما اقرأ في الصحافة المحلية 
والعربية والعالمية عن األفكار 

والمبادئ البارزة للحزب الذي أفضله 
 .على غير من االحزاب األخرى

          

جمع شمل االفراد الذين أعمل على  27
 .ينتمون الى االحزاب المختلفة

          

ُأنفذ توجيهات افراد الحزب الذي  28
 .اؤيده فقط

          

أتبنى أفكار جميع االحزاب التي  29
 .تخدم الصالح العام فقط

                

ينبغي أن يشترك االحزاب مع  30
 .بعضها لدعم االقتصاد الوطني
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إن انتماء الفرد ألي حزب ال ينبغي  31
   .تنازله عن قّيمه وتقاليده وعاداته

        

أعتقد أن شعور الفرد باألمان مقترن  32
  .بااللتزام بأعراف العشيرة

        

أعتقد بان عشيرتي أكثر أصالة من  33
 غيرها.

        

34 
أرى بان التزام أفراد العشيرة 

يؤدي الى تخلف بعاداتها وتقاليدها 
  .المجتمع

        

35 
أعتقد ان تمسكي بعادات عشيرتي 

وقّيمها االجتماعية يؤدي الى ضعف 
 الترابط االجتماعي.

        

36 
أعتقد أن االلتزام بالوقوف مع ابناء 
عشيرتي في كل االحوال واجب 

 علّي.
        

أرغب  أن يتزوج الفرد من أبناء  37
 .العشائر األخرى

        

38 
أشعر بالراحة عندما ُأشارك أفراد 
عشيرتي والعشائر األخرى في 

 .السراء والضراء
        

أرغب أن أتفاخر بأفراد عشيرتي  39
  .مهما كانوا

        

يزعجني أن يسيء أي فرد الى  40
  .عشيرتي

        

أود ان يكون أبناء عشريتي معظمهم  41
  .مسؤولين  في الدولة

        

أفضل أن أتنحى عن العشيرة اذا  42
 حاولت إيذاء اآلخرين.

        

أعمل مع أفراد عشيرتي ألجل رفع  43
 .مكانتها بين العشائر االخرى

        

44 
أخدم الوطن عندما ُأكلف بأعمال 
حتى وان كانت غير منسجمة مع 

 .افكار عشيرتي
        

إن االعمال التي تقوم بها عشيرتي  45
 صحيحة دائما".هي 
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تمسكي بعادات العشيرة وقوانينها  46
 .يضعف هيبة الدولة وقوتها

        

العمل بقيم ومعتقدات العشيرة يؤدي  47
 الى صراع بين العشائر.

        

حينما  ينتمي جميع الناس الى دين  48
  .واحد تزول المشاكل والنزاعات

        

49 
يمتلك الفرد أعتقد من األفضل أن 

عدة مفاهيم دينية عن االديان 
 االخرى.

        

أرى أن ديني هو الدين الوحيد الذي  50
  .يساير التطور ويواكب الزمن

        

51 
أعتقد أن ديني من بين األديان 
األخرى التي تعمل على تنمية 

 شخصية الفرد.
        

أرى أن ينظر الى ديني واألديان  52
  .احترام وتقديراألخرى نظرة 

        

أفرح باختالط أبناء الشعب الواحد  53
 .على اختالف أديانهم

        

أحب معاشرة األصدقاء حتى لو  54
 .كانوا على غير ديني

        

أشعر بالسعادة اذا ساد ديني على  55
 .األديان االخرى في العالم

        

أرغب بالتعامل مع األشخاص  56
  .نفس دينيينتمون الى 

        

أحب تقديم المساعدة ألشخاص من  57
  .غير ديني

        

إنجاز العمل على نحو جيد يتطلب  58
 .أشخاص من دين واحد

        

أتبادل الزيارات مع اصدقائي من  59
 .االديان االخرى

        

أساعد االفراد من االديان االخرى  60
 الستكمال اعمالهم.

        

61 
أرفض العيش مع أبناء األديان 

األخرى ألنهم أكثر حبًا للسيطرة 
 .والتسلط

        



113 
 

 

62 
ينبغي أن يعمل أفراد كل دين بمعزل 
عن أفراد الديانات األخرى في كل 

 .مجال من مجاالت الحياة
        

أرى أن يحترم أبناء القوميات  63
 بعضهم البعض.

  
 

      

زميلي  أعتقد من األفضل أن يكون 64
  .من قوميتي

  
 

      

65 
أرى من العدل أن تعطى للقوميات 
األخرى فرصة لتولي مسؤوليات 

 مهمة في الدولة.
  

 
      

66 
أرى من الضروري أن تمثل او 

تشارك القوميات االخرى في مجلس 
  .النواب

  
 

      

ب ان يكون جاري منتميا الى أح 67
 . قومتي

  
 

      

لتعامل مع أفراد القوميات يزعجني ا 68
 .االخرى

  
 

      

   أرغب بالزواج من القوميات االخرى  69
 

      

أفضل أن أجتهد ألقدم كل عمل يخدم  70
 قوميتي دون غيرها.

  
 

      

يفرحني احترام ثقافات وممارسات  71
 وعقائد القوميات االخرى.

  
 

      

   أميل أن يجمعنا الوطن بكل قومياتنا. 72
 

      

أبذل كل جهد من أجل تدعيم انتمائي  73
 القومي.

  
 

      

74 
أرفض أن تعطي وسائل االعالم 

للقوميات األخرى أكثر من 
 استحقاقاتها إعالميا.

  
 

      

75 
ينبغي أن تكون فرصة التعبير عن 
الرأي متاحة لكل القوميات دون 

 .استثناء
  

 
      

مكانه توازي يجب أن تحتل قوميتي  76
 .مكانه القوميات االخرى

  
 

      

أعتقد أن أغلب الناس يرغبون  77
 .بمساعدة شخص من غير مذهبهم
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أحب أن يتزوج شخص من عائلتي  78
 .من مذهب اخر

  
 

      

أسعى إلقامة عالقات صداقة مع  79
 .أفراد مذهبي فقط

  
 

      

أعتقد أن مصلحة الشعب الواحد  80
 .وجود حزب واحد فقط

  
 

      

أحب أن يكون في وطني حرية تعدد  81
 .االحزاب

  
 

      

أتبنى أفكار الحزب الذي أؤيده دون  82
 .االحزاب االخرى

  
 

      

أعتقد بأن عشيرتي والعشائر االخرى  83
 .ال تقل اصالة عن بعضها االخر

  
 

      

يزعجني أن يتزوج أفراد من  84
 عشيرتي من افراد العشائر االخرى 

  
 

      

التَمُسك بعادات وتقاليد العشيرة يقوي  85
 الدولة.

  
 

      

أعتقد ان ديني الوحيد الذي يعمل  86
 على تنمية شخصية الفرد.

  
 

      

ال ُأحب معاشرة االصدقاء من غير  87
 ديني.

  
 

      

الزيارات مع االصدقاء من أتبادل  88
 ديني فقط.

  
 

      

89 
أرى من غير العدل أن تعطي 
القوميات األخرى فرصة لتولي 

 مسؤوليات مهمة في الدولة.
  

 
      

زعجني الزواج من القوميات ي 90
 .األخرى

  
 

      

يجب ان تحتل قوميتي مكانة مميزة  91
 فضاًل عن القوميات االخرى.
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 (5ملحق)

 االولية بصيغتهمقياس االتجاهات التعصبية 

 جامعة بغداد
 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم 

 قسم العلوم التربوية والنفسية 
 الدراسات العليا / ماجستير 

 علم النفس التربوي 
 االستاذ ........................................................ المحترم         

 تحية طيبة 
يثثروم الباحثثث اجثثراء الدراسثثة الموسثثومة ب )اسثثاليب التفكيثثر وعالقتهثثا باالتجاهثثات        

التعصبية عند طلبة الجامعة(، وقد تطلبت توافر اداة قياس لمتغيثر )االتجاهثات التعصثبية(    

( حيثث عرفثت االتجاهثات التعصثبية علثى انهثا  )اسثتعداد او        2006ي اعدتثه )رحثيم ،   الذ

تهيثثؤ نفسثثي يثثنظم عبثثر الخبثثرة وينسثثق سثثلوك الفثثرد ومعارفثثه ومشثثاعره ويمثثارس تثثأثيرا   

ديناميكيا وتوجيها على استجابة الفرد نحو جماعثة او موضثوع او موقثف معثين( وحثددت      

المشاعر الغليظة نحو االخرين ، والتمييز( وتكثون  له ثالثة مكونات هي )غير العقالنية، و

التعصثب المثذهبي، والتعصثب    فقرة تقيس اربع اتجاهات تعصبية هثي )  60)المقياس من )

 .، والتعصب الديني، والتعصب القومي(العشائري

، يتوجثه الباحثث الثيكم قصثد     ي هثذا المجثال  ونظرا لما تتمتعون به من خبرة علميثة فث  

ن سثالمة المقيثاس وصثالحية    ئكم السديدة ومالحظاتكم العلمية ، بشثأ مساعدته في ابداء آرا

فقثثرة مثثن  ، وايثثة مالحظثثة او رأي او تعثثديل او حثثذف أليثثة الفقثثرات، لعينثثة طلبثثة الجامعثثة

تفضثثلكم بقبثثول  ، وختامثثا يعثثرب الباحثثث عثثن جزيثثل الشثثكر وعظثثيم االمتنثثان ل       الفقثثرات

 .التحكيم
 

 مع وافر التقدير
 اشراف

 الدكتور                                                طالب الماجستيراالستاذ المساعد 
 فاضل جبار جودة                                                   احمد محمد مرزوك   

 
 تم وضع خمسة بدائل لكل فقرة من فقرات المقياس   

 البدائـــــــــل الفقرة

 معارض جدًا معارض ال رأي لي موافق جدا موافق  
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  صالحة الفقرات ت
غير   

 صالحة
  المالحظات

1 
أرى أن المذهب الحقيقي الذي أعتنقه هو المذهب الوحيد 

 الصحيح .      
      

       أرى أن معتقدات مذهبي أقرب الى الحقيقة من أي مذهب آخر. 2

3 
أرى أن أغلب الناس ال يرغبون بمساعدة شخص من غير 

 مذهبهم . 
      

       أعتقد أن كل انسان له الحق في الدفاع عن المذهب الذي يعتنقه  4

       حينما أختار صديقاً ال أُفكر بالمذهب الذي ينتمي اليه . 5

       أفرح عندما أتعامل مع أشخاص يعتنقون مذهبي نفسه. 6

       أحب أن يكون زمالئي من نفس مذهبي . 7

       يتزوج أفراد المذاهب فيما بينهم. أشعر بالسعادة أن 8

       يزعجني حينما أرى ممارسة طقوس تعود لمذهب آخر. 9

       يزعجني أن يتزوج شخص من أسرتي من مذهب آخر. 10

       أعمل على انجاز جميع الواجبات التي يفرضها علّي مذهبي . 11

       األخرى .أسعى إلقامة عالقات صداقة مع أفراد المذاهب  12

       أتسامح مع االفراد الذين لديهم معتقدات مذهبية مختلفة عني . 13

       امتنع عن الزواج من المذاهب االخرى. 14

15 
االنظمة والقوانين السائدة في المجتمع هي واجب  احترامإن 

 على جميع المذاهب .
      

16 
المذاهب األخرى  أمتنع عن مشاركة االفراد الذين ينتمون الى

 أعمالهم التي تضر بالوطن .
      

       أعتقد أن شعور الفرد باألمان مقترن بااللتزام بأعراف العشيرة  17

       أعتقد بان عشيرتي أكثر أصالة من غيرها. 18

19 
أرى بان التزام أفراد العشيرة بعاداتها وتقاليدها يؤدي الى 

 تخلف المجتمع . 
      

20 
أعتقد ان تمسكي بعادات عشيرتي وقيّمها االجتماعية يؤدي الى 

 ضعف الترابط االجتماعي.
      

21 
أعتقد أن االلتزام بالوقوف مع ابناء عشيرتي في كل االحوال 

 واجب علّي.
      

       أرغب  أن يتزوج الفرد من أبناء العشائر األخرى . 22

23 
عشيرتي والعشائر األخرى أشعر بالراحة عندما أُشارك أفراد 

 في السراء والضراء .
      

       أرغب أن أتفاخر بأفراد عشيرتي مهما كانوا .  24
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       يزعجني أن يسيء أي فرد الى عشيرتي .  25

       أود ان يكون أبناء عشريتي معظمهم مسؤولين  في الدولة .  26

       اآلخرين. أفضل أن أتنحى عن العشيرة اذا حاولت إيذاء 27

       أعمل مع أفراد عشيرتي ألجل رفع مكانتها بين العشائر االخرى  28

29 
أخدم الوطن عندما أُكلف بأعمال حتى وان كانت غير منسجمة 

 مع افكار عشيرتي .
      

       إن االعمال التي تقوم بها عشيرتي هي صحيحة دائما". 30

       وقوانينها يضعف هيبة الدولة وقوتها .تمسكي بعادات العشيرة  31

       العمل بقيم ومعتقدات العشيرة يؤدي الى صراع بين العشائر. 32

33 
حينما  ينتمي جميع الناس الى دين واحد تزول المشاكل 

 والنزاعات . 
      

34 
أعتقد من األفضل أن يمتلك الفرد عدة مفاهيم دينية عن االديان 

 االخرى.
      

35 
أرى أن ديني هو الدين الوحيد الذي يساير التطور ويواكب 

 الزمن . 
      

36 
أعتقد أن ديني من بين األديان األخرى التي تعمل على تنمية 

 شخصية الفرد.
      

       أرى أن ينظر الى ديني واألديان األخرى نظرة احترام وتقدير .  37

        .أديانهمأفرح باختالط أبناء الشعب الواحد على اختالف  38

       أحب معاشرة األصدقاء حتى لو كانوا على غير ديني . 39

       أشعر بالسعادة اذا ساد ديني على األديان االخرى في العالم . 40

       أرغب بالتعامل مع األشخاص ينتمون الى نفس ديني .  41

       أحب تقديم المساعدة ألشخاص من غير ديني .  42

       إنجاز العمل على نحو جيد يتطلب أشخاص من دين واحد . 43

       أتبادل الزيارات مع اصدقائي من االديان االخرى . 44

       اعمالهم . الستكمالأساعد االفراد من االديان االخرى  45

46 
األخرى ألنهم أكثر حباً للسيطرة  أرفض العيش مع أبناء األديان

 والتسلط .
      

47 
ينبغي أن يعمل أفراد كل دين بمعزل عن أفراد الديانات األخرى 

 في كل مجال من مجاالت الحياة .
      

       أرى أن يحترم أبناء القوميات بعضهم البعض. 48

       أعتقد من األفضل أن يكون زميلي من قوميتي .  49
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50 
أرى من العدل أن تعطى للقوميات األخرى فرصة لتولي 

 مسؤوليات مهمة في الدولة.
      

51 
أرى من الضروري أن تمثل او تشارك القوميات االخرى في 

 مجلس النواب . 
      

       أحب ان يكون جاري منتميا الى قومتي .  52

       يزعجني التعامل مع أفراد القوميات االخرى . 53

       أرغب بالزواج من القوميات االخرى .  54

       أفضل أن أجتهد ألقدم كل عمل يخدم قوميتي دون غيرها  55

       ثقافات وممارسات وعقائد القوميات االخرى . احتراميفرحني  56

       أميل أن يجمعنا الوطن بكل قومياتنا. 57

       القومي . انتمائيأبذل كل جهد من أجل تدعيم  58

59 
ينبغي أن تكون فرصة التعبير عن الرأي متاحة لكل القوميات 

 دون استثناء .
      

       يجب أن تحتل قوميتي مكانه توازي مكانه القوميات االخرى . 60
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 (6ملحق )
 مقياس اساليب التفكير بصيغته النهائية

 جامعة بغداد 
 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم 

 قسم العلوم التربوية والنفسية 
 الدراسات العليا / ماجستير

 علم النفس التربوي
 

 .....................................عزيزتي الطالبة
 ......................................عزيزي الطالب

 

المواقف الحياتية، وتحتها خمس فقرات المقياس الذي أمامك يتكون من عدد من 

وأمام كل فقرة خمسة ، تمثل كل فقرة اسلوبا من اساليب التفكير  التي تستخدمها في الحياة

( 1حيث يمثل الرقم ) ،( تمثل درجة استخدام وانطباق االسلوب عندك1 -5) ارقام من

 ( الذي يمثل االكثر انطباقا.5االقل انطباقا وهكذا حتى الرقم )

( على الرقم الذي تختاره امام كل فقرة والذي يرجى التفضل بوضع عالمة )

ترى انه يمثل حقيقة تفكيرك واستخدامك لألسلوب...علما انه ليس هنالك اجابة صحيحة 

واخرى خاطئة، فأفضل جواب هو ما تشعر انه يعبر عنك. وسوف لن يطلع على اجابتك 

 ترك اية فقرة دون اشارة.سوى الباحث، وال داعي لذكر االسم، وال ت

 مثال : 

       . أنا ماهر في :21

 1 2 3 4 5 تأليف النكات والحكايات والمواقف

سرد القصص والحكايات التراثية والشعبية 
 المليئة بالقيم والمثل العليا

1 2 3 4 5 

 4 5 3 2 1 الكتابة في المجالت والصحف

سرد النكات والحكايات والمواقف الجاهزة 
 بالتفصيل

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 كتابة المذكرات والسيرة الذاتية
 

 مع فائق شكري وتقديري لتعاونكم معنا

                                                                 
 الباحث

 احمد محمد مرزوك
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 الفقرة
 الوزن
 االول

 الوزن
 الثاني

 الوزن
 الثالث

 الوزن
 الرابع

 الوزن
 الخامس

.حينما يكون لدّي عمل علّي إنجازه، فإن أول شيء أود 1
 معرفته :  

          

 5 4 3 2 1 ما األسلوب األفضل إلنجاز العمل  

 5 4 3 2 1 من الشخص الذي يريد انجاز العمل ومتى

 5 4 3 2 1 لماذا يستحق العمل انجازه 

 5 4 3 2 1 ما أثره في أعمال أخرى ينبغي القيام بها

 5 4 3 2 1 ما الفائدة الفورية من وراء القيام بهذا العمل

. حينما ادخل في نقاش حول موضوع معين فانا أميل 2
 إلى:   

          

 5 4 3 2 1 الربط بين وجهات النظر التي تبدو متعارضة 

 5 4 3 2 1 التريث في الدخول في مجادالت مفتوحة

 5 4 3 2 1 تناول جوانب الموضوع بشكل تدريجي 

استعراض كل البدائل المتعلقة بالموضوع والمقارنة بينها 
 قبل أن أتخذ أي قرار

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 تناول المسميات بأسمائها  

. حينما أبدأ العمل في مشروع جماعي فان أهم شيء 3
 بالنسبة لي هو:  

          

 5 4 3 2 1 فهم أهداف المشروع وقيمته 

 5 4 3 2 1 اكتشاف أهداف وقيم إفراد المجموعة  

 5 4 3 2 1 تحديد الخطوات التي يجب إن تتخذ لتنفيذ المشروع بفعالية

 5 4 3 2 1 فهم كم سيحقق المشروع إرباح لي ولآلخرين

 5 4 3 2 1 تنظيم المشروع واجعله مستمرًا 

. لو طلب مني إلقاء محاضرة حول موضوع ما فاني 4
 اهتم ب : 

          

 5 4 3 2 1 تناول جميع الجوانب المتعلقة بالموضوع

 5 4 3 2 1 التركيز على القيم والمثل العليا التي يتضمنها الموضوع   

 5 4 3 2 1 التأكيد على الجوانب اإلجرائية وإمكانية التطبيق

 5 4 3 2 1 جمع اكبر قدر ممكن من المعلومات حول الموضوع

 5 4 3 2 1 الحقائق التي يتضمنها الموضوعالتركيز على 

           . لو طلب مني جمع المعلومات من الناس فأنني أفضل: 5

صياغة رأيي باالستناد على الحقائق و القضايا ومن ثم 
 طرح أسئلة محددة حولها

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 اعقد اجتماعا مفتوحا واطلب منهم طرح وجهات نظرهم  
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 الفقرة
 الوزن
 االول

 الوزن
 الثاني

 الوزن
 الثالث

 الوزن
 الرابع

 الوزن
 الخامس

 5 4 3 2 1 أقابلهم في مجموعات صغيرة واطرح أسئلة عامة لهم 

التقي باألشخاص المهمين بصورة غير رسمية ألتعرف 
 على أفكارهم

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 اطلب منهم إعطائي المعلومات بشكل مكتوب

. سمعت قصة حول موضوع معين وطلب مني احد 6
 األصدقاء أن   أسردها له فإني :

          

 5 4 3 2 1 أذكر له القصة باستخدام ألفاظ وتراكيب جديدة

أذكر له القصة مع التركيز على العبر والدروس والمثل 
 العليا التي تحتويها

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 أفضل ذكر الجوانب العملية التي يمكن االستفادة منها

 5 4 3 2 1 اسرد له القصة كما سمعتها حرفيا بأدق التفاصيل 

 5 4 3 2 1 اذكر له القصة مع المقارنة بين الحقائق والتصورات 

           . اعتقد أن شيئًا ما يكون صحيحًا لو انه : 7

 5 4 3 2 1 كان مخالفا للرأي المقابل 

 5 4 3 2 1 ينسجم مع أمور أخرى اعتقد أنها صحيحة

 5 4 3 2 1 ثبت انه جيد عن طريق الممارسة 

 5 4 3 2 1 كان منطقيا وعلمي 

 5 4 3 2 1 أمكن تحقيقه بشكل واقعي ملموس 

           .أفضل مشاهدة البرامج التلفزيونية اآلتية :8

 5 4 3 2 1 المسابقات واأللغاز العلمية والرياضيات

 5 4 3 2 1 الدينية واالجتماعية والثقافية

 5 4 3 2 1 االقتصاد ورجال اإلعمال والسوق 

 5 4 3 2 1 التقارير) العلمية  الهندسية. الطبية. المخترعات...(. 

 النشرات والتقارير اإلخبارية واللقاءات الصحفية 
1 2 3 4 5 

 والبرامج الرياضية

           . لو خضعت إلحدى االختبارات فأني سأفضل : 9

مجموعة من األسئلة الموضوعية ك )االختيار من متعدد ( 
 مادة الموضوعحول 

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 مناقشة األشخاص اآلخرين الذين يخضعون لنفس االختبار 

 5 4 3 2 1 تقديم أو عرض شفوي يغطي ما اعرفه

 5 4 3 2 1 تقرير غير رسمي حول كيفية تطبيقي لما تعلمته

 5 4 3 2 1 تقرير مكتوب يغطي خلفية الموضوع 

          .حينما أتجول في معرض اللوحات و الرسومات الفنية 1
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 الفقرة
 الوزن
 االول

 الوزن
 الثاني

 الوزن
 الثالث

 الوزن
 الرابع

 الوزن
 الخامس

 والصور  الفوتوغرافية فاني أفضل:

 5 4 3 2 1 النظر إلى اللوحة بصيغتها الكلية   

التركيز على المعاني والدالالت الرمزية التي تحملها 
 الصورة

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 االستماع إلى وجهات النظر حول هذه اللوحات 

 5 4 3 2 1 تركيز االنتباه إلى تفاصيل اللوحات والصور

 5 4 3 2 1 التركيز على مشاهدة الصور الفوتوغرافية

. الناس الذين احترم قدراتهم على نحو اكبر هم اقرب 11
 أن يكونوا من : 

          

 5 4 3 2 1 الفالسفة والمستشارين 

 5 4 3 2 1 الكتاب والمعلمين 

 5 4 3 2 1 اإلعمال والقادةرجال 

 5 4 3 2 1 االقتصاديين والمهندسين 

 5 4 3 2 1 الصحفيين والمقاولين 

           . عندما تحدث مشكلة بين زمالئي الطلبة فاني أفضل :12

 5 4 3 2 1 االطالع على وجهات النظر التي قد تتيح حلوال أفضل 

 5 4 3 2 1 الزمالءإمكانية التوصل إلى حل شامل يرضي جميع 

محاولة إشراك اكبر قدر ممكن من األفراد اآلخرين من 
 اجل حل المشكلة 

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 تجزئة المشكلة إلى أجزاء دقيقة ليسهل حلها

 5 4 3 2 1 تركهم ليحلوا مشكلتهم فيما بينهم

           . أجد أن فكرة ما مفيدة إذا كانت : 13

 5 4 3 2 1 التي تعلمتها وطبقتهاتتناسب مع األفكار 

 5 4 3 2 1 توضح األشياء لي بطريقة جديدة مؤثرة

تستطيع أن توضح عددا من المواقف ذات العالقة 
 والمرتبطة بشكل نظامي

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 توضح خبرتي الخاصة ومالحظاتي 

 5 4 3 2 1 تطبق على ارض الواقع 

           . أفضل قراءة : 14

الموضوعات التركيبية اإلبداعية التي تدور حول تطبيقات 
 معينة كحل المشكالت

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1الكتب التي تدور حول محور القيم والمبادئ السامية 
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 الفقرة
 الوزن
 االول

 الوزن
 الثاني

 الوزن
 الثالث

 الوزن
 الرابع

 الوزن
 الخامس

 والروحانيات واألخالق 

 5 4 3 2 1 أخبار المشاهير من الفنانين والرياضيين وغيرهم

لكتاب معين أو نقد الموضوعات التحليلية كقراءة مراجعة 
 لقصيدة أو فلم سينمائي

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 األخبار واإلحداث والوقائع التي تنشرها الصحف اليومية  

           . عندما ادخل في مشكلة ألول مرة يحتمل أن :  15

 5 4 3 2 1 أحاول ربطها بمشكلة أو نظرية خارجية

 5 4 3 2 1 للمشكلةأفكر في طريقة للحصول على حل سريع 

 5 4 3 2 1 أفكر في عدد من الطرائق المختلفة لحلها

 5 4 3 2 1 ابحث عن طرائق قام اآلخرون بحل المشكلة من خاللها

 5 4 3 2 1 أحاول إيجاد أفضل الطرائق لحلها

           . اصدر أحكاما على اآلخرين عن طريق : 16

 5 4 3 2 1 لقائي بهم ألول مرة

 5 4 3 2 1 العالقات االجتماعية والمكانة الطيبة التي يتمتعون بها

 5 4 3 2 1 مدى الفائدة التي احصل عليها من خاللهم 

 5 4 3 2 1 خبرتي السابقة وسؤال اآلخرين عنهم 

 5 4 3 2 1 مالحظاتي وتجربتي معهم

           . اهتماماتي المهنية على نحو أساسي في مجال : 17

 5 4 3 2 1 التشكيلية والرسم والديكور الفنون

 5 4 3 2 1 اإلنسانيات وعلم النفس واالجتماع وعلم األديان 

 5 4 3 2 1 االقتصاد والتجارة 

 5 4 3 2 1 الكيمياء والبيولوجيا والفيزياء

 5 4 3 2 1 الصحافة واإلعالم والسياسة 

. أفضل التعلم عن طريق المدرس الذي يتيح فرصة 18
 لـــ : 

          

 5 4 3 2 1 الجمع بين عناصر وأجزاء المادة لتكوين بناء جديد 

 5 4 3 2 1 حرية المناقشة وطرح األفكار

 5 4 3 2 1 االهتمام بالعمل بالجوانب اإلجرائية

تجزئة المادة إلى مكونات بسيطة من اجل فهم بنيتها 
 التنظيمية

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 االلتزام بالمنهاج المقرر فقط 

           . عند دخولي إلى مكان جديد فاني أفضل أن : 19

 5 4 3 2 1 اسأل عن مدى قيمة هذا المكان بالنسبة لآلخرين
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 الفقرة
 الوزن
 االول

 الوزن
 الثاني

 الوزن
 الثالث

 الوزن
 الرابع

 الوزن
 الخامس

 5 4 3 2 1 القي نظرة شاملة على المكان

 5 4 3 2 1 اسأل عن التكلفة المالية لهذا المكان  

 5 4 3 2 1 أتفحص بدقة تفاصيل المكان

اهتم بالتعرف على الوسائل والكيفية التي استخدمت في 
 تشييد هذا المكان

1 2 3 4 5 

           . أنا ماهر في : 21

 5 4 3 2 1 تأليف النكات والحكايات والمواقف

سرد القصص والحكايات التراثية والشعبية المليئة بالقيم 
 والمثل العليا

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 الكتابة في المجالت والصحف

 5 4 3 2 1 سرد النكات والحكايات والمواقف الجاهزة بالتفصيل

 5 4 3 2 1 كتابة المذكرات والسيرة الذاتية
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 (7ملحق )
 النهائيةمقياس االتجاهات التعصبية بصيغته 

 جامعة بغداد 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم 

 قسم العلوم التربوية والنفسية 

 الدراسات العليا / ماجستير

 علم النفس التربوي
 

 عزيزي الطالب... 

 عزيزتي الطالبة... 
 

بين يديك مجموعة من الفقرات تعبر عن اتجاهك حول بعض القضايا االجتماعية 

عنها بموضوعية بحيث تعكس فعاًل ما  واإلجابةلذا نرجو قراءة الفقرات بصورة دقيقة 

 أجابهتشعر به حيال هذا الموضوع وطبيعة اتجاهك نحوها، وال تترك أية فقرة دون 

عنها ستكون سرية وتستخدم ألغراض  إلجاباتاواختيار بديل واحد فقط لكل فقرة وأن 

 .البحث العلمي فقط فال داعي لذكر االسم

موافققق  الفقرة ت
 جدا

 يال رأ موافق  
 لي 

معققققارض  معارض  
 جدا 

1- 
اعتقثثثثثد أن مثثثثثن يفكثثثثثر بتعميثثثثثق    
الخالفثثثثات المذهبيثثثثة يعثثثثاني مثثثثن 

 شعور بالنقص.

     

 

، فعليك قراءة الفقرة في المقياس ومن ثم اإلجابةالمثال أعاله يوضح لك طريقة 

( في المكان المناسب فإذا كان البديل )موافق جدًا( يمثل اتجاهك في تلك ) أشارهوضع 

 الفقرة فضع إشارة كما هو موضح في أعاله. 

 

 ...وأخيرًا تقبلوا مني فائق الشكر واالحترام والتقدير

 
 الباحث

 احمد محمد مرزوك
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 الفقرات ت
موافق 

 جدا
 موافق

ال رأي 
 لي

 معارض
معارض 

 جدًا

أرى أن المذهب  الذي أعتنقه هو  1
      المذهب الوحيد الصحيح.

أرى أن معتقدات مذهبي أقرب الى  2
      الحقيقة من أي مذهب آخر.

أرى أن أغلب الناس ال يرغبون  3
      بمساعدة شخص من غير مذهبهم.

بالمذهب حينما أختار صديقًا ال ُأفكر  4
      الذي ينتمي اليه.

أفرح حينما أتعامل مع أشخاص  5
      يعتنقون مذهبي نفسه.

أحب أن يكون زمالئي من نفس  6
      مذهبي.

يزعجني حينما أرى ممارسة طقوس  7
      تعود لمذهب آخر.

يزعجني أن يتزوج شخص من  8
      أسرتي من مذهب آخر.

الواجبات التي أعمل على انجاز جميع  9
      يفرضها علّي مذهبي.

أسعى إلقامة عالقات صداقة مع أفراد  10
      المذاهب األخرى.

أتسامح مع االفراد الذين لديهم  11
      معتقدات مذهبية مختلفة عني.

امتنع عن الزواج من المذاهب  12
      االخرى.

13 
إن احترام االنظمة والقوانين السائدة 

المجتمع هي واجب على جميع في 
 المذاهب.

     

أعتقد أن شعور الفرد باألمان مقترن  14
      بااللتزام بأعراف العشيرة.

أعتقد بان عشيرتي أكثر أصالة من  15
      غيرها.

أرى بان التزام أفراد العشيرة بعاداتها  16
      وتقاليدها يؤدي الى تخلف المجتمع.

17 
بعادات عشيرتي أعتقد ان تمسكي 

وقّيمها االجتماعية يؤدي الى ضعف 
 الترابط االجتماعي.

     

أعتقد أن االلتزام بالوقوف مع ابناء  18
      عشيرتي في كل االحوال واجب علّي.



127 
 

 

 الفقرات ت
موافق 

 جدا
 موافق

ال رأي 
 لي

 معارض
معارض 

 جدًا

أرغب  أن يتزوج الفرد من أبناء  19
      العشائر األخرى.

أرغب أن أتفاخر بأفراد عشيرتي مهما  20
      بدر منهم.

أود ان يكون أبناء عشريتي معظمهم  21
      مسؤولين  في الدولة.

أفضل أن أتنحى عن العشيرة اذا  22
      حاولت إيذاء اآلخرين.

23 
أخدم الوطن حينما ُأكلف بأعمال حتى 

وان كانت غير منسجمة مع افكار 
 عشيرتي.

     

إن االعمال التي تقوم بها عشيرتي  24
      هي صحيحة دائما".

تمسكي بعادات العشيرة وقوانينها  25
      يضعف هيبة الدولة وقوتها.

العمل بقيم ومعتقدات العشيرة يؤدي  26
      الى صراع بين العشائر.

حينما  ينتمي جميع الناس الى دين  27
      واحد تزول المشاكل والنزاعات.

أعتقد من األفضل أن يمتلك الفرد عدة  28
      االديان االخرى.مفاهيم دينية عن 

أرى أن ديني هو الدين الوحيد الذي  29
      يساير التطور ويواكب الزمن.

أرى أن ينظر الى ديني واألديان  30
      األخرى نظرة احترام وتقدير.

أفرح باختالط أبناء الشعب الواحد  31
      على اختالف أديانهم.

أحب معاشرة األصدقاء حتى لو كانوا  32
      على غير ديني.

أرغب بالتعامل مع اشخاص ينتمون  33
      الى نفس ديني.

أحب تقديم المساعدة ألشخاص من  34
      غير ديني.

إنجاز العمل على نحو جيد يتطلب  35
      أشخاص من دين واحد.

أتبادل الزيارات مع اصدقائي من  36
      االديان االخرى.
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 الفقرات ت
موافق 

 جدا
 موافق

ال رأي 
 لي

 معارض
معارض 

 جدًا

االديان االخرى أساعد االفراد من  37
      الستكمال اعمالهم.

38 
أرفض العيش مع أبناء األديان 

األخرى ألنهم أكثر حبًا للسيطرة 
 والتسلط.

     

39 
ينبغي أن يعمل أفراد كل دين بمعزل 
عن أفراد الديانات األخرى في كل 

 مجال من مجاالت الحياة.
     

أرى أن يحترم أبناء القوميات بعضهم  40
      البعض.

أعتقد من األفضل أن يكون زميلي من  41
      قوميتي.

42 
أرى من العدل أن تعطى للقوميات 
األخرى فرصة لتولي مسؤوليات 

 مهمة في الدولة.
     

43 
أرى من الضروري أن تمثل او 

تشارك القوميات االخرى في مجلس 
 النواب.

     

أحب ان يكون جاري منتميا الى  44
      قوميتي.

يزعجني التعامل مع أفراد القوميات  45
      االخرى.

 أرغب بالزواج من القوميات االخرى. 46
     

أفضل أن أجتهد ألقدم كل عمل يخدم  47
      قوميتي دون غيرها.

يفرحني احترام ثقافات وممارسات  48
      وعقائد القوميات االخرى.

 أميل أن يجمعنا الوطن بكل قومياتنا. 49
     

أبذل كل جهد من أجل تدعيم انتمائي  50
      القومي.

51 
ينبغي أن تكون فرصة التعبير عن 
الرأي متاحة لكل القوميات دون 

 استثناء.
     

 



A 

Abstract 

The present  research aims to know thinking styles of university 

students (Synthetic style,  idealistic style, pragmatic style, analytic 

style, realistic style). Also identify the differences thinking styles 

according to  variables (gender, stage, specialty).  identify prejudice 

attitudes among university students. Also Differences in prejudice 

attitudes according variables (gender, stage, specialty). And The 

relationship between  thinking styles and prejudice attitudes of 

university students and the extent of the contribution of each 

thinking style in forming prejudice attitudes. 

Sample of the research is composed of (400)  students (both 

male and female) from the second and fourth stages and humanity 

and scientific colleges of Baghdad University  

The researcher used two scales, the first one is thinking style  

Scale for Jumaily (2013), and the second one to measure prejudice 

attitudes for Raheem (2006) and the researcher has extracted 

psychometric feature for both scales  such as distinguishing, validity 

both kinds, face and empirical by using the studying the relation of 

the degree of item with total degree, and extracted internal harmony 

in both approaches, retail midterm and alfa- Cronbach for both 

scales in the research .   

The statistical methods that were used are (t-test for the two 

independent samples Pearson correlation  coefficient, alpha 

Cronbach's equation, binary analysis of variance). 

 



B 

After dealing with the data statistically, we got the following 

results : 

All thinking styles among university students is higher than the 

average of community thinking styles to which they belong, either 

which dealing with the differences did not Synthetic style and 

analytic style show significant differences according to the variables 

(gender, stage, specialty), while the idealistic thinking style and 

practical function and in favor of specialization humanitarian results 

show no significant differences with regard to gender and stage, 

either with the differences realistic style it was a function results in 

favor of specialization and humanitarian fourth stage and is a 

function for the race 

As for prejudice attitudes had men of the sample is less than 

that of the community to which they belong, while prejudice 

attitudes showed significant differences according to the variables 

gender and stage.  

The relationship between  thinking styles and prejudice attitudes 

is not statistically significant. 
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