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 إقرار الوشرف

 

بنـاء وجطبُـق مقُـاس انحفكـري بوو  أشيد ان إعداد ىذه الرسالة الموسوومة 
مهـا ماجـذ . والمقدموة مون لبول الطالبوة  (انبطٍء عنذ طهبة اجلامعة-انسرَع

/ابوون الي وو م  لوود ىوورت إشووت إشووراية يووة ية ووة الإرب ووة لة ةوووم ال وورية  (حســن عُــذا 
درىوة الماىسوإ ر إرب وة يوة عةوم الون س  ن ول ية ىام وة بدوداد وىوة ىوز  مون مإطةبوات

 الإربوي .
 
 
 
 

 المشرفة
 منتهى مطشر عبد الصاحب أ. م. د. 

 /  /5105 
 
 

 .أرشح ىذه الرسالة لةمنالشة ،عةى الإو  ات المإوايرة بنا    
 
 
 

 األستاذ الدكتور 
 اسماعيل ابراهيم عمي

 م العموم التربوية والنفسيةرئيس قس
 /  /5105 

 
 



 د 

 الخبٍر العلوًإقرار 

 

-بناء وجطبُق مقُاس انحفكري انسرَعبوو  أشيد ان ىذه الرسالة الموسومة 

مهــا ماجــذ حســن المقدمووة مون لبوول الطالبوة   (انبطــٍء نــذي طهبــة اجلامعــة
ةوم ع ةىورت إقو ميوا عةم وا  وىوة ىوز  مون مإطةبوات ن ول درىوة الماىسوإ ر يو (عُذا 

 .الن س الإربوي
 
 
 
 
 
 

 التوقيع
 االسم:

 التاريخ:  /  /       
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 إقرار السالهة اللغىٌة

 

-بناء وجطبُق مقُاس انحفكري انسرَعبوو  أشيد ان ىذه الرسالة الموسومة 

مهــا ماجــذ حســن المقدمووة مون لبوول الطالبوة   (انبطــٍء نــذي طهبــة اجلامعــة
 ، وو م يووة لسووم ال ةوووم الإربو ووة والن سوو ةية ووة الإرب ووة لة ةوووم ال وورية /ابوون الي (عُــذا 

شووووراية يت ووووبشت سووووة مة موووون ا  طووووا  اإمووووت مراى إيووووا موووون الناش ووووة الةدو ووووة إشووووت 
 والإد رات الةدو ة غ ر ال ش شة و ىةو ول ت .

 
 
 
 
 
 

 التوقيع
 االسم:

 التاريخ:  /  /       
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 إقرار لجنة الوناقشة

 

ــاء )اطة نووا عةووى الرسووالة الموسووومةنشوويد نشوون أعلووا  لىنووة المنالشووة إننووا   بن
، ولود نالشونا (انبطٍء عنـذ طهبـة اجلامعـة-وجطبُق مقُاس انحفكري انسرَع

ىود رة  ون إقود انيوا ،الطالبة ميا ماىود شسون ع ودان يوة مشإو اإيوا وي موا لوو ع لوة بيوا
 لن ل درىة ماىسإ ر إرب ة ية عةم الن س الإربوي . بالقبول بإقد ر         

 
 التوقيع:                                                 التوقيع:

 طالب عةة مطةبأ.م.د.  :االسم               إسماع ل إبراى م عةة أ.د.  االسم :
 رئيسًا                                                   عضواً 

 
 توقيع:التوقيع:                                                ال

                                                                      أ.م.د. منإيى مطشر عبد ال اشب :االسم مشمود مشمد       ماابإسأ.م.د. االسم :
 عضوًا ومشرفاً عضوًا                                                     

 
 موم الصرفة / ابن الهيثم  / جامعة بغدادصدقت من قبل مجمس كمية التربية لمع

 
 

 التوقيع:
 

 عميد كمية التربية لمعموم الصرفة /ابن الهيثم 
 جامعة بغداد

 5105التاريخ :     /     / 
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 ذاءـــااله
ػاضىػظبيػاضرحطظػوظورػاضطاضطغنػ

ػدغدظاػطحطدػ)صضىػاضضهػرضغهػودضم(
ػاضى....االحداسػاضذيػظلػغداربػاضوجدانػ

ػغظتكيػػ.اصبرػططاظيػاضحبػواضططاءػواضتضحغظػاضذيػالاضىػ...
ػاضذيػضهػاضفضلػبطدػاضضهػدبحاظهػوتطاضى

ػظفديػ ػوزرسػسي ػواضرسطظ ػاضطزة ػثغاب ػارتدي ػغراظي ػصي ػاضدعر ػابضى اضذي
ػ...ورضطظيػسيػاضخضقػاضرسطظػبذرةػاضطضم

ػ""واضدي"ػحفظهػاضضه
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ػ""واضدتيػ"حفظكاػاضضه

ػرظفوانػذبابيػوطالطحػطفوضتيػػاضى...
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ػضكاػطظيػصلػاضتقدغرػواالحترامػ"طظتكىػططذرػربدػاضصاحبػ"اضدصتورةػ
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ػبدمػاضضهػاضرحطنػاضرحغم
 محنا انشكر واال

 (98)طه/ چ حت جت يب ىب مبخب   حب جب يئ ىئ مئ     حئ جئچ
الشمد هلل الذي لدر ييدت القدوس الشة الق وم الذي عةم االنسان ما لم   ةم  

 لما ويقنة واعاننة السإيمال بش ة وال  ة والس م عةى اشرف االنب ا  والمرسة ن
 هللس دنا مشمد  ةى ا رسالة وادت االمانة نبة الرشمة ونور ال الم ن الذي بةغ ال
  آلو و شبو اىم  نوعةى  عة و وسةم(

من ب د شير اهلل سبشانو وإ الى واالنإيا  من اعداد ىذه الرسالة إدور  
 مين لقةمة ان   بر عنو وال اظن ان ىذه اليةمات  ال  ون مإطة ة ال دق ما

والإ اب ر المناسبة ال ف ارق انسانة واإقدم بىز ل  الل اظ ا إمنشنة القدرة ال إ ار
لدمإو لة من اىإمام لما  ( المشرية منتهى مطشر عبد الصاحبالشير الى الديإورة 

 اإيا ال ةم ة والوالشة النىاز ىذا البشثظوإوى و بم ش
ومن باب ال ريان بالىم ل اإقدم بالشير واالشإرام اىزلو والويا  اويره ومن  

 ادف من  مو الى يل من اسيم ية انىاح االرإقا  لبش ة ىذا لماظاالمإنان اع
االستاذ الدكتور كامل   إذل ل ال  وبات والإوى يات الم ة ة ليم الشير والإقد ر

إقد م  نة  وإ ( والعدنان محمود عباس المهداويديإور ، االسإاذ الثامر الكبيسي
 و ة والن س ة ية ىام ة د الى .وم الإرباساإذإة ية لسم ال ةالشير الى 

يوة ية وة الإرب وة لة ةووم  لسوم ال ةووم الإربو وة والن سو ةواإقدم بالشير الوى رااسوة  
الإدر سووو ة لموووا بوووذلوه مووون ىيوووود ل دموووة ال ةوووم اوووة  واعلوووا  الي ال ووورية/ ابووون الي ووو م، 

والبووواش  ن ويموووا  سووورنة ان اإقووودم ب وووااق الشوووير والإقووود ر الوووى اعلوووا  لىنوووة السووومنار 
شسووان عة وووي نا وور، د.اسووماع ل ابووراى م عةووة، د.نوواىة مشمووود ا"أ.د. المإيونووة موون

عبود  منإيوى مطشورمنيم الوديإورة المشورية لوويوان مون  ،ىبار ىوودة لد.يال ،ناىة
المشإرمووون الووذ ن   مشيموو نل ووث مشموود ع وواش "،واعلووا  لىنووة  ال ال وواشب والووديإور

والوووى يوول موون لوووو ال لوول يوووة  يانووت لم شظوواإيم اال ووور الوالووح يووة اىووورا ات بش ووة
موو   رسووالإة ليووم الشووير والإقوود رلالمسوواىمة النىوواز دراسووإة وإشق ووق الر ووانة ال ةم ووة 

 االعإذار لمن ياإنة ذيره.



 ط 

و إامووا لوو س لووة ان ازعووم بووتننة شققووت اليمووال يووة ىووذا البشووث الن اليمووال هلل إ ووالى 
ىإيوود ن شوورف وشسووب ىووزا  الم ،ذا ينووت لوود أ طووتت ي ووذري أننووة اىإيوودتيووا   ،وشووده

وان ينوووت لوود ا وووبت يووذلك أمووول اإمنووى أن أيوووون لوود شققإوووو  دمووة لةشق قوووة  ،المشاولووة
 .ىو   ر ان شا  اهلل  وإ الى ان  ويق الىم   ليل ما وداع ة اهلل سبشان ،ال ةم ة

 وما التوفيق اال من عند اهلل
 
 

 الباحثة

      



 ك 

 انبحث مهخص
 

  يدف البشث الشالة الى:
 عند طةبة الىام ة. ة البط– ي ر السر   بنا  مق اس  الإ-1
 البطة  عند طةبة الىام ة -الإ رف عةى الإ ي ر السر  -2
 عند طةبة الىام ة. ة البطوالإ ي ر –الإ ي ر السر    ق ب ن و ال ر  الإ رف عةى -3
 الذيور،  الإ رف عةى ال روق ية الإ ي ر السر    عةى ويق مإد ري الىنس-4

 االنسانة( ةمة،االناث( والإ  ص  ال 
 الذيور،  ىنسمإد ري العةى ويق  لبطة ية الإ ي ر ا الإ رف عةى ال روق -5

 االنسانة(. ،االناث( والإ  ص  ال ةمة
 إشدد البشث الشالة بطةبة ىام ة بدداد لةدراسة ال باش ة من ذيور واناث ية 

 (.2115-2114الإ   ات ال ةم ة واالنسان ة لة ام الدراسة 
-اف البشث الشالة  لامت الباش ة ببنا  مق اس  الإ ي ر السر  ولإشق ق اىد

 ،(Kahneman,2011  يانمان  عةى نظر ة اعإمدت ية بنا  المق اسذ إ ة البط
اسةوب الإقر ر الذاإة ية و واعإمدت عةى النظر ة الي س ي ة ية الق اس الن سة، 

بد ل  أ(الإ ي ر السر  ،  م ل الذ إولد شددت الباش ة بد ة ن  أ، ب(  ،  اغة ال قرات
( عند ا إ ار اشد 1,1,2,3 الإة إ طى الدرىات  والبد ل  ب( الإ ي ر البطة 

البد ة ن اما البد ل اال ر ي  طى عند الإ ش ح    ر(.ولد إيون المق اس  ب  دإو 
 .(33االول ة من  

ا إارت الباش ة ع نة بش يا من طةبة الىام ة  ،والىل إشق ق اىداف البشث
( طالبا وطالبة من ىام ة بدداد ولد إم ا إ ارىم بالطر قة 411ونت من  وإي

 ال شواا ة مإ ددة المراشل. 
عةى مىموعة من ال برا  الىل الإتيد من ب رض المق اس الباش ة لامت   م 

( 411عةى ع نة الإشة ل االش ااة البالدة  المق اس   ش ة ال قرات،  م طبق 
وم امل  ، ز ال قرات بتسةوب المىموعإ ن المإطريإ نواسإ راج إم  ،طالب وطالبة



 ل 

، ونإ ىة لةمق اس دق ال قرة من   ل م امل ارإباط درىة ال قرة بالدرىة الية ة 
 ( يقرة.31االبقا   عةى ليذا االىرا  إم 

بطر قإ ن ىما  اعادة اال إبار يبةغ م امل يما إم اسإ راج  بات من   ل 
   .( 1,91ل ا يرونباخ ولد بةغ بيا   ( وطر قة ا1,85 ال بات بيا 

 يون إ ش ح المق اس بش ث انو يةما  قل ال رق  قل الإما ز ويةما  زداد ال رق  زداد 
( يال انة  يون 93البطة  ال ان   ل اشدىما  –الإبا ن ب ن الإ ي ر السر   

والل درىة  (،93 البطئ -لمق اس الإ ي ر السر  وبذلك إيون اعةى درىة    ر( 
 ( درىة.46,5 ( بمإوسط نظري   ر 

إشة ل   إبار الإااة ل  نإ ن مإرابطإ ن،م امل ارإباط ب رسون، االإم اسإ دام 
 م ادلة ال ايرونباخ  الإبا ن ال نااة،

 إو ل البشث الى النإااج االإ ة:
 البطة -بنا  مق اس الإ ي ر السر  -1
، سط ال رلة لةمق اسو من الإ اعةىان الإ ي ر السر   عند طةبة الىام ة -2

  .من المإوسط ال رلة لةمق اس ادنىوالإ ي ر البطة  
، ول الح الإ ي ر البطة  عند طةبة الىام ةىناك يروق ب ن الإ ي ر السر   و -3

 الإ ي ر البطة  .
وا لا ىناك  ،ىناك يرق ب ن الذيور واالناث ية الإ ي ر السر   ول الح االناث-4

   ص االنسانة.يرق ب ن الإ  ص ول الح الإ
وا لا ىناك  ،ول الح الذيور ىناك يرق ب ن الذيور واالناث ية الإ ي ر البطة  -5

 يرق ب ن الإ  ص ول الح الإ  ص ال ةمة .
 عدد من  الإو  ات والمقإرشات. ول  إم  ،بشث الشالةلوأ  را ية لو  نإااج ا

 



 م 

 ثبث احملحىَات
 رقم الصفحة الموضوع

 أ عنوان الرسالة
 ب القرآن ة  اآل ة

 ج إلرار المشرف
 د ال ةمة إلرار ال ب ر 
 ىو الةدويالرار ال ب ر 

 و إلرار لىنة المنالشة 
 ز اإلىدا  

 ط-ح شير وامإنان
 ي واىية الرسالة

 ل-ك مة ص الرسالة  بالةدة ال رب ة 
 ع-م  بت المشإو ات 
 س  بت الىداول 
 ع  بت ا شيال
 ع  بت الم شق

 61-6 ألول : انحعرَف بانبحثانفصم ا
 3-2 مشيةة البشث -اوال 

 9-3 أىم ة البشث - ان ا 
 11 ىداف البشث - ال ا
 11 شدود البشث-راب ا

 11 إشد د الم طةشات - امسا 
 25-66 انفصم انثانٍ : اإلطار اننظرٌ

 15-12 اوال : الق اس الن سة
 16-15 م ا  ر اال إبارات



 ن 

 16 انواع الم ا  ر
 21-17 نظر ات الق اس الن سة

 31-21  ان ا : الإ ي ر
 CEST) 31-33نظر ة الذات الم ري ة  
 34-33 نظر ة المن  ة المإول ة

 57-34 البطئ  -اطار نظري عن الإ ي ر السر  
 16-25 انفصم انثانث: منهجُة انبحث وإجراءاجه 

 59 اوال:منيج البشث 
 61  ان ا : ع نة البشث

 65-61 بنا  المق اس اىرا ات  ال ا : 
 74-66 إشة ل يقرات اش اا ة

 79-74 ال  ااص الق اس ة  الس يومإر ة( لةمق اس
 79 البطة  ب  دإو النياا ة-و ف المق اس الإ ي ر السر  

 79 البطة -المؤشرات االش اا ة لمق اس الإ ي ر السر  
 81 الوساال االش اا ة المسإ دمة

 56-15 رض اننحائج ومناقشحها وجفسريها انفصم انرابع : ع
 82 عرض النإااج ومنالشإيا 

 91 االسإنإاىات
 91 الإو  ات 
 91 المقإرشات 

 615-55 املصادر 
 112-93 الم ادر ال رب ة -1
 117-112 الم ادر ا ىنب ة -2

 641-611 حالحق امل
 A-D المسإ ةص بالةدة االنية ز ة 



 س 

 ثبث اجلذاول



رقم 
 لالجدو

 رقم الصفحة اسم الجدول

 59 مجتمع البحث موزع حسب الكميات  والجنس والتخصص 0
 61 الجنس والتخصص عينة البحث موزعة بحسب الكميات و  5
 65 عينة التحميل االحصائي موزعة بحسب الجنس والتخصص 3
 69-67 مقياس التفكير السريع معامالت تمييز فقرات 4
 71-69 اس التفكير البطيئمقي معامالت تمييز فقرات 5
 74-73 البطيء-صدق فقرات مقياس التفكير السريعمعامالت  6
 77 عينة اثبات مأخوذة من عينة التحميل االحصائي 7
 81-79 البطيء-المؤشرات االحصائية لمقياس التفكير السريع 8
القيمةةةةة التائيةةةةة لداللةةةةة الفةةةةرق بةةةةين متوسةةةةطي التفكيةةةةر السةةةةريع  9

 ء والمتوسط النظري لكل منهماوالتفكير البطي
84 

القيمةةةةة التائيةةةةة لداللةةةةة الفةةةةرق بةةةةين متوسةةةةطي التفكيةةةةر السةةةةريع  01
 والتفكير البطيء عند طمبة الجامعات

85 
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يتضمن ىذا البحث التعريف بالبحث من حيث مشكمتو واىميتو واىدافو وحدوده وتحديد 
 المصطمحات التي تشكل محاور البحث االساسية وكما يأتي:

 اول: مشكمة البحث
ان التفكير يساعد االنسان عمى ان يتعامل مع االشياء التي تحيط بو في بيئتو      

فالتفكير سموك  ,يعالج المواقف التي تواجيو بدون اجراء فعل ظاىري نفسو وفي الوقت 
اي التي يمكن ان , رةضاالفكار والتمثيميات الرمزية لالشياء واالحداث غير الحا تعمل يس

فالتفكير نشاط يحدث في عقل االنسان ويحدث الغراض  , ورىا أو تخيمياصت أو تذكرىا
الحكم عمى و , حل المشكالت, و التخطيط-,واتخاذ القرار ,واالستيعاب ,متعددة منيا )الفيم

، مصطفى)ةظفي احالم اليق, االنغماس ,التخيل, حساس بالبيجة واالستمتاعاالو , االشياء
،8008: 9-28   ) 

تفعمو فيي تشير  تقولو وما ر البيانات والوقائع الى وجود اختالف كبير بين ماوتشي
الى اننا نخرج طالب لدييم القدرة عمى استدعاء المعمومات وتذكرىا ويفتقرون الى القدرة 

فالتصمب في ائل أو قرارات مستنيرة المعمومات في التوصل خيارات أو بد عمال عمى است
واعطاء اجابات سيمة السئمة معقدة والسعي وراء حالة اليقين  الرأي حتى وان كان خاطئا

ان , واالجابة القاطعة والعجز عن التعامل مع المشكالت الجديدة كافية في التفكير
 ر والمستقبل من اجل التقدم لكل منيا يعتمد عمى ماضالتنافس بين الشعوب في الحا

ت في قمة اولوياتيا ضرورة تمتمكو من عقول مفكرة ادى الى ان تضع تمك المجتمعا
الى اقصى درجة لدى ابنائيا عن طريق تدريس التفكير  البنائيا  تطوير العناصر الفكرية

 (  5-4: 8023سهى،, زوقير  )بكل الوسائل الالزمة بأنواعو المختمفة
ويعد طمبة الجامعة من الشرائح الميمة في المجتمع وىم ركن اساسي من اركانو  

ة االحتياطية التي سترفد بالطاقات الشابو  المعدة والمؤىمة عمميا وفنيا النيم يمثمون القو 
 (56 :2988، صالح)وثقافيا بعد اكمال دراستيم ودخوليم سوق العمل واالنتاج
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لذلك في كل عمل عقمي جاد ال نستطيع ان نخطو خطوة واحدة دون ان نتسمح 
 ( 286: 2994، كاظم)يسبأدوات عديدة واىم ىذه االدوات ىي االختبارات  والمقاي

لذلك يجب ان توفر ليم مقاييس تقيس كل الجوانب العقمية واالجتماعية 
فمرحمة الجامعة من المراحل الميمة وقد توافرت مقاييس متعددة ليذه المرحمة  واالنفعالية,

لقياس الكثير من انواع التفكير اال ان  وعمى قدر اطالع الباحثة لم تجد مقياس )التفكير 
وعميو فأن مشكمة البحث الحالي تنبثق من خالل الحاجة الى مثل ىذا , البطيء(-يعالسر 

كما تكمن المشكمة ايضًا في اننا النمتمك اي مؤشرات احصائية عن , وعدم توافرهالمقياس 
 نوع التفكير السائد لدى طمبة الجامعة ولمفروق عمى وفق متغيري الجنس والتخصص.

 : اهمية البحث
, د العموم السموكية عمى االسموب العممي الذي يتمثل بالتجريب والقياسان اعتما     

التي , ذ يعتمد االسموب العممي عمى تكميم ووصف الظواىر النفسيةا  , ادى الى تقدميا
والعقمية  خصائص او الظواىر النفسية التساعد عمى تحديد الدرجة التي يمتمكيا الفرد من 

ك عمى اجراء المعالجات االحصائية والعمميات الرياضية, يساعد ذل ثم   من, وواالجتماعية
فالكم او الرقم يسيل عممية المقارنة  الدقيقة والموضوعية البعيدة عن ذاتية 

 .(Ghiselli, etal,1981,p.23)الباحث
ان اعتماد عمم النفس عمى المنيج العممي في دراسة الظواىر النفسية وذلك 

ة المنظمة البعيدة عن التأمل العقمي كان بداية لالساس باالعتماد عمى التجريب والمالحظ
 (.Ansastasi,1988: 7)النظري المنطقي لمقياس النفسي

مما يستدعى ان تكون االجراءات , ان العمم نظام مفتوح نتائجو متداولة
يستطيع عمماء مختمفون تكرارىا والتحقق من  ذا  واالستنتاجات العممية خالية من الغموض 

ذو ال يتأتى اال اذا استندت ىذه االجراءات الى اساليب قياس موضوعيةصدقيا. وى أن  ,ا 
افتقار بعض العموم الى مثل ىذه االساليب الموضوعية في القياس  ادى الى التباين 
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الواضح والجدل المستمر حول تعريف المفاىيم والمصطمحات والقواعد المتعمقة بالظواىر 
ولعل عمم النفس مثاال واضحا لذلك, فدقة وموضوعية التي تيتم ىذه العموم بدراستيا,

القياس تسيم في تحديد المفاىيم وبمورة التفكير من اجل الفيم المستنير لطبيعة الظواىر 
المختمفة وبدون ذلك تصبح الدراسة العممية ليذه الظواىر خاضعة لمتأمالت العقمية 

 . ) 24 :8006، عالم)والخبرات الشخصية
ن لمتوصل الى يت في المجال السموكي من قبل العمماء والمفكر وقد ظيرت محاوال

الطرائق والوسائل التي تساعد عمى تكميم الظواىر النفسية وتقدير عدد الوحدات التي 
 (.carver, 1974: 12)تحوييا الخاصيةالمقاسة

ذ انو ويختمف القياس في العموم التربوية والنفسية عن القياس في العموم الطبيعية, ا  
النو غير , واجو صعوبات في الوصول الى دقة قياس الظواىر السموكية وتكميميا ذلكي

اذ انو يستدل عمى الظاىرة السموك الدال عمييا.وىوايضا غير تام, اذ انو ال   مباشر,
وألن الصفر فيو افتراضي وليس حقيقي كما ىو في القياس  يقيس كل الخاصية أو السمة,

  (.91-91: 9119عودة,)الطبيعي أو المادي
غنى عنيا لمدارسين  عد مجال القياس من المجاالت الحيوية االساسية التي اللذا 

 اً في العموم السموكية وكذلك في ميادين متعددة تتمركز حول االنسان جعل المقياس امر 
ى جانب كبير من االىمية في اي عمم من العموم,فجميع العموم تسعى لتطوير اساليب مع

لقياس الظواىر المتعمقة بيا من اجل فيم ىذه الظواىر وتفسيرىا والتنبؤ  موضوعية دقيقة
 (99 :1006, عالم )بالعالقات القائمة بين متغيراتيا, ومحاولة ضبطيا والتحكم بيا

وتكمن اىمية القياس ايضا بوضع مقاييس واختبارات تتسم بالدقة والموضوعية في 
وتستعمل اليوم االختبارات  ختبار الجيدةتوافر فييا شروط االوت ,قياس ما وضعت الجمو

ليا من دور  فضال عما , النفسية في حل مدى واسع من المشكالت النفسية والتعميمية
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, لذا فقد بذلت الكثير من الجيود في سبيل االفراد ةميم في وضع القرارات المتعمقة بحيا
 (.Anstnsi, 1988:4)تحسين اعدادىا وتقنينيا وتطويرىا

 جيود من قبل عمماء النفس لتطوير حركة القياس النفسي ومنيم كاتل, توقد بذل
Cattel تعملالذي يعد اول من اس ( مصطمح االختبار العقميMental test عام )
 (.48: 2994كرمه، )9111

ان وجود الفروق الفردية بين االفراد في الذكاء والقدرات والمواىب,استوجب توافر 
فالقياس النفسي (.7 :2974عيسوي،)ويعد اساسا لمقياس العقمي ,اً دقيق اً ورقمي اً كمي قياساً 

كان في القدرات العقمية ام في السمات أبدأ بعد التركيز عمى مفيوم الفروق الفردية سواء 
 (. Cronbach, 1970:203)الشخصية

ان المتعممين حينما يكونون واعين بحدود قدراتيم ومستوى ذكائيم وتفكيرىم  سوف 
 رالعس)ثقة كبيرة في تيسير امور حياتيم وتحديد اختياراتيميكونون عمى 

 (.205 :  8000وكفافي،
دراسة  واصبحتىتمام وتقدم في العقود االخيرة ابالعمميات المعرفية لقد حضيت 

معالجة وكما شممت بيا  من االمور التي يعنى انشطة التفكير وبنية العمميات المعرفية 
ات ك والتذكر وحل المشكالت وآليات اجراء العمميالمعمومة المطموبة في االدرا

التذكر والتفكير والتعمم والمغة وفيم المعمومات  ويعد(.809: 2995الزيات،)وتنفيذىا
: 2998 ،شرقاويال)تعبر عن النشاط العقمي المعرفي من العمميات التي  .....وغيرىا

72).  
نو يتميز مجتمع ألوضرورية في ال ميمةالتفكير والتدريب عميو وسيمة اصبح 

بالتطور في جوانب المختمفة لمحياة االنسانية, من اجل ذلك يجب ان تنمى قدرات االفراد 
لكي يواكبوا ماىو معاصر من تطور وتقدم.لقد تولدت  افكار بأن االفراد يولدون وىم 

الى التدريب من اجل تطوير تفكيرىم. لقد  وىم يحتاجون فقطلدييم القدرة عمى التفكير  
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بأن الدولة قد تكون غنية بمصادرىا  (Sculley)شار عدد من الباحثين ومنيم سكمي ا
تركز عمى تعميم التفكير ان ولكن في ظل اقتصادىا المعرفي قد تكون فقيرة, لذلك يجب 

 (.87-85 : 8022العياصرة،،)يار الحقائق في االنظمة التربوية,ظواست
 , التربية الى تنميتيا لدى المتعممين ة التي تسعىئيسويعد التفكير من االىداف الر 

وذلك ألنو يساعد عمى مواجية المشكالت والتحديدات التي تواجو المجتمعات التي تكون 
ناتجة عن التطورات والتغيرات السريعة التي تأثرت  بيا جميع مظاىر الحياة 
المعاصرة,وان التفكير ىو ما يميز االنسان عن غيره  المخموقات من حيث تحديد 

، المشهدانيي و عم)دي بيم الى تحقيق االىدافاالىداف وتخيل وابتكار الحيل التي تؤ 
8024: 269.)  

, يتفكرون)تفكير ومنيا الو لقد ورد في القرآن الكريم كممات كانت دليل عمى اىمية 
يتذكرون....الخ(, وىي  دليل عمى ضرورة ترسيخو في عقول ابناء  يعقمون, يبصرون,

طب االنسان عمى ان يركز وذلك ألنو خا, فقد اعطاه مساحة واسعة, الدين االسالمي
نسان يتعامل الاف , تفكير في حياة االنسان المسممعمى عقمو ووعيو تبريرا عمى اىمية  ال

يعالج الموقف  من خالل التفكير الذي  نفسومع االشياء المحيطة بو في بيئتو وفي الوقت 
مكن تذكرىا ىو االفكار والتمثيميات الرمزية لالشياء واالحداث غير الحاضرة, اي التي ي

 (. 6: 8022، مصطفى)أو تصورىا أو تخيميا
لقد خمق اهلل االنسان في احسن تقويم وبقدرات ال محدودة وجعمنا جميعا مشتركون 

مميار خمية عقمية( ويقال ان سرعة المخ اسرع من 950في اشياء اوليا)المخ( فيو يحمل )
ء ونجد ان التفكير يؤثر سرعة الضوء,فعند التفكير سرعة التفكير اسرع من سرعة الضو 

 الذىن والجسم واالحاسيس وال يحتاج الى زمان أو مكان . في
 (48-42: 8028الفقي، )
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النو يساعد عمى توجيو حياتو وتقدميا , حياة االنسانل اً كذلك يعد التفكير اساس
رىا لصالحو, وىو العممية العقمية ييوتجنب االخطار والسيطرة والتحكم في االمور وتس

دراك واالحساس وىو يأتي عمى رأس العمميات النفسية كاال, فية الوجدانية الراقيةالمعر 
لتذكر والتحديد والتقييم والتمييز والمقارنة واالستدالل اوالتحصيل والعمميات العقمية ك

دورا اساسيا  وكبيرا في المناقشات وحل المسائل الرياضية وغيرىا  يؤديوالتحميل,فيو 
 يمكن االستغناء عنو في لدعامة الرئيسة في التفكير العممي, والوالبرىان الذي يعد ا

معرفية لزيادة يعد من االنشطة العقمية ال من ثم  اكتساب المعرفة وحل المشكالت, و 
  (.22-9: 8008، ،مصطفى)تحصيل الفرد

التفكير ميم ليس فقط في العمل والتربية والتدريب فحسب بل في االسرة والصداقة  و
   (.82: 8007، جابر،)المحمي وفي بناء المعتقدات والقيم الشخصية والمشتركةوالمجتمع 

لقد احتمت دراسات التفكير مكانة خاصة في عمم النفس المعاصر السيما مع بداية  
النصف الثاني من القرن العشرين وبمورت ىذه الدراسات اتجاىا جديدة  في عمم النفس 

 (.2: 2978، بو حطبا)يطمق عميو عمم)عمم النفس المعرفي(
ان السموك يجب ان يبدأ بالتفكير فيو جذور كل سموكياتنا وايضا نتائجيا وىو 

وصورتنا الذاتية, وتقديرنا الذاتي, وكذلك الثقة , يضا سبب في حالتنا النفسية والعضويةا
في النفس أو عدميا ان الفكر قد يكون بسيطا وال يستغرق من الوقت اكثر من لحظات, 

رمجتو الراسخة مكتسبة من سبعة مصادر جعمت منو قوة راسخة ومرجعا لمعقل اال ان ب
 المحيط االجتماعي, , المحيط العائمي , يستخدمو داخميا أو خارجيا وىذه ىي )الوالدان

 .(25-22: 8009, الفقي،)انفسنا( وسائل االعالم,, المدرسة
وانما عن طريق ة يعشوائيات الخارجية ليس بطريقة نتقاء المنباان االفراد يقومون ب

فرد والتي تختمف من فرد الى اخر,حسب شخصية  لالتنظيمات المعرفية الخاصة بك
 (.9: 8020الركابي،)الفرد
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( في كتابو Daniel Kahnman 2011لقد اشار عالم النفس دانيال كانمان)
( الى وجود نظامين في العقل Thinking fast and slow)البطيء-التفكير السريع

( وىو التفكير البطيء وقد اشار دانيال 1( وىو التفكير السريع والنظام)9النظام ) وىما
( يعمل آليا وبسرعة وبجيد قميل أو بدون جيد في ظل غياب السيطرة 9الى ان النظام )

 لى جيدي منظم وينتقل االنتباه فيو ا, ( وىو عممي عقمي تدبري1الطوعية عميو,والنظام)
ة التي تتطمبو بما في ذلك العمميات الحسابية المعقدة وىي احيانا االنشطة العقمية الجيدي

ترتبط بالخبرة الذاتية لمفاعل واالختباروالتركيز.وقد اشار ايضا الى العمميات الآللية 
, ( وكيف تبنى الذاكرة الترابطية1(والعمميات التي يجري التحكم بيا في النظام )9لمنظام)

آللية وغير الواعية في كثير من االحيان التي تكمن وراء اي مدى تعقيد وثراء العمميات ا
 تعمل التي تسق  االستداللية ائالتفكير الحدسي و طريقة تفسير ىذه العمميات اآللية لمطر 

    (Daniel,2011,p:38-35)عند اصدار االحكام
ىمية ىذا البحث يمكن أن تنبثق من اىميتو النظرية أفضال عما تقدم فأن 

ىميتو اي بحث عادة تنبثق من مقدار ما يضيفو الى المعرفة من اذ ان ا  , والتطبيقية
 :يأتيما بالناحيتين النظرية والتطبيقية وعميو فأن االىمية النظرية لمبحث الحالي ان تنبثق 

اىمية التفكير في انو اصبح ضرورة تفرضيا عمينا الحاجات المتزايدة وبصفتو ىدفا  -9
يعطينا مؤشرا عن التفكير السائد لدى طمبة  اليفالبحث الح , من اىداف التربية

الىمية مفيوم   نظرياً  م توضيحاً قدي و ىو تفكير سريع ام تفكير بطيء, ىل الجامعة 
البطيء( الىميتيما في حياة الفرد وفي -ىذين النظامين من التفكير )التفكير السريع

وضع نظرية و ارات, ادراك الفرد لممشكالت التي تواجيو ومواقف الحياة واتخاذ القر 
البطيء حيز النظريات المعتمدة ضمن االطر النظرية لبناء المقاييس -التفكير السريع

 البطيء.-ورفد المكتبة لمعمومات ومقياس التفكير السريع
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الذي ييدف الى بناء -عمى حد عمم الباحثة–ان البحث الحالي ىو البحث االول  -1
 ا وعربيا فيعد بحثا رائدا في ىذا المجالالبطيء محمي-وتطبيق مقياس التفكير السريع
 .واضافة الى المكتبة النفسية 

ندرة المصادر العربية واالجنبية التي تناولت ىذين النظامين من التفكير رغم  -9
من الروافد التي ترفد النظرية الحديثة  اً واحد ىذا البحث كون يس النتيجةو , اىميتيما

فة في ىذا الجانب وبذلك تتشارك الخبرة جديدا الثراء المعر  اً وايضا تكون مصدر 
 العراقية في اثراء االدبيات في العالم.

 :أتيكن ان تتحدد فيما ييماما االىمية التطبيقية ف
استعمالو من قبل الباحثين  والبحث الحالي  في تم اعداده االفادة من المقياس الذي  -9

 التربوية والنفسية. دراساتيم  الالحقين في بعض
محاولة لتقصي جانب من العمميات س لما ىو موجود من مقاييس اضافة مقيا -1

ا حينموىي التفكير الذي يمثل االسموب الذي يستعممو الطالب الجامعي , العقمية
اساليب التفكير ىي التي تتحكم في قدرات  باعتباريمارس ىذه العممية العقمية 

سسة التعميمية و  داخل الممية في كل المواقف سواء االنسان والفعاليات االدراكية اليو 
 او خارجيا.

البطيء عند طمبة الجامعة سيساعد المعنيين بتنمية -التفكير السريع عنان الكشف  -9
 .لتفكير المناسب لدى طمبة الجامعةا

اىمية المقياس في اقامة الندوات والمؤتمرات في الجامعة واستخدام وسائل االعالم  -4
 والمؤسسات المعينة. بكافة انواعيا في توعية الطالب الجامعي
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 اهداف البحث:
 ييدف البحث الحالي الى:  
 البطيء عند طمبة الجامعة.-بناء مقياس التفكير السريع-9
 البطيء عند طمبة الجامعة. -مستوى التفكير السريع عمى التعرف-1
 . عند طمبة الجامعة البطيء-بين التفكير السريع التعرف عمى الفروق -9
  ق في التفكير السريع عمى وفق متغيري الجنس والتخصص.التعرف عمى الفرو -4
 التعرف عمى الفروق في التفكير البطيء عمى وفق متغيري الجنس والتخصص. -5

 حدود البحث
من الذكور صباحية االولية ة بغداد لمدراسة اليتحدد البحث الحالي بطمبة جامع 

 .(1095-1094)لمعام الدراسي واالناث في التخصصات العممية واالنسانية
 :البحث تحديد المصطمحات

 البطيء:-التفكير السريع
نو  اذ ا في كتب عمم النفس البطيء-لم تجد الباحثة تعريفات محددة لمتفكير السريع

ذ ا   (,Kahnman,2011) دانيال كانمان جاء في نظريةمن المصطمحات الحديثة الذي 
 : انيما نظامان يمثالن قطبان لمتفكير الى  يشير

والعاطفية, والتكرار,  ول: يتصف بالسرعة, والتمقائية, والحدس, واالنتباه الطوعي,األ
 وضعف الوعي, والصور النمطية, والقدرة عمى فيم مشاعر اآلخرين.

الثاني: يتصف بالتأني في التفسير والتحميل في اصدار األحكام, والمنطق, والوعي, 
 والشك واالجياد.

(Kahnman,2011) 
خصائص المميزه لقطبي ىذا الفي ىذا البحث ىذا التعريف و لباحثة وقد اعتمدت ا

 في بناء المقياس. التفكير
الطالب عند استجابتو لدرجة التي يحصل عمييا :بأنو االتفكير السريع ويعرف اجرائيا

 مقياس التفكير السريع.عمى 
تجابتو عند اس عمييا الطالب واما التفكير البطيء: يعرف الدرجة الكمية التي يحصل

 بطيء.لمقياس التفكير اعمى 



 
 
 

 اإلطار النظري 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
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نظرية دانياؿ  وبذه عف القياس النفسي و التفكير ىذا الفصؿ عرض نفي يتضمف 
 البطيء وكاآلتي: -في التفكير السريع (3122)كانماف 

 
 :القياس النفسي-اوال

يعد االطار النظري مف المتطمبات االساسية في بناء االختبارات والمقاييس النفسية 
وذلؾ النو يوفر المفاىيـ النظرية التي تعتمد عمييا اغمب اجراءات بناء ، والعقمية

حينما نعتمد في بنائنا لممقاييس واالختبارات عمى المنيج العقمي او  والسيمااالختبارات،
المنطقي، وذلؾ النو عند اعتماده يجب اف نشتؽ ىذه المفاىيـ او المنطمقات مف االطار 

تساوي  ف االختبارات والمقاييس اصبحت ليا اىمية(. ا84: 7543الكبيسي,)النظري
 (.  00: 6002عالم, )اىمية الظواىر الطبيعة فيي اىـ اداة الختبار السمات االنسانية

فحياة االنساف ، في المجتمعات القديمة اً كبير  اً دور  لقد كاف لالختبارات والمقاييس
المقاييس قديمة بقدـ ارات و تعد سمسمة مف االختبارات والمقاييس لذلؾ تعد االختب تكان

وعميو ، فكاف يواجو مشكالتو والمواقؼ الي يمر بيا العديد مف االختبارات، نفسواالنساف 
 اف يجتازىا لكي يحصؿ عمى حاجاتو،واحيانا قد يفشؿ فيبحث عف طريقة اخرى لتحقيؽ ما

 يرغب ويحدث تكرار لممواقؼ االخرى المشابية . 
قواه ويقارنيا  تعمؿشوء االنساف حينما كاف االنساف يسلقد نشأ القياس النفسي مع ن 

العرب لتقويـ مو عم( ولقد است761: 7535السيد, )يحيط بو مف قوى لكي يتغمب عمى ما
فقد كاف في (.681: 7546الزوبعي, )سموؾ االنساف باالستناد الى ماجاء بو االسالـ

 اً او الكاىف، فيو يصدر احكام المجتمع القديـ نوع مف التقويـ الذي يقـو بو معمـ الحرفة
بؿ  فقط ثـ تطور واصبح ليس مجرد صدور حكـ، عف مدى اتقاف المتعمـ لمعمؿ المياري

بدأت تعطى عف طريؽ الكتابة لكي يستفاد منيا االفراد وىي بذلؾ اعتمدت عمى الحكـ 
 (. 72: 6006الجنابي,)وكذلؾ التقييـ الشفوي المالحظة فيو عمموهاست الشخصي الذي
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مبدأ الفروؽ الفردية لدى رابي واالصمعي الى القد اشار كؿ مف الفو 
 (.72: 7547, عطوف)االنساف

 وبشكم بدأ فسي(الى اف القياس الن Anastasi) منيـو اشار عدد مف الباحثيف كما 
اوؿ مختبر تجريبي في المانيا وفصؿ بيا عمـ  Wandtح فونت المعاصر بدأ حينما افتت

 (. Anastasi, 1976,p.7)النفس عف الفمسفة
وتشير النظرة الحديثة لمقدرات العقمية الى انيا تمثؿ وتشمؿ في جوىرىا عف انماط 

تضمف العمميات المعرفية في االطار التجريبي واالساليب المعرفية تواستراتيجيات معرفية و 
ياس تقارب ىذه النظرة الحديثة بيف عمـ النفس التجريبي والق مف ثـ  في االطار الفارؽ و 

التينية كممة النشاط العقمي المتعمؽ بالتفكير وىي  تعنيو اف كممة معرفي ، النفسي
االصؿ تشمؿ عمى تجييز المعمومات وتعمـ حؿ المشكالت وادراؾ العالقات بيف العناصر 

 (. 01: 7555سميمان, )المختمفة لممنبيات
منيما  ؿ  مقياس كلقد ظير لقياس الظواىر النفسية اتجاىاف يختمفاف في طريقة بناء 

( والقياس االيديومتري (Psychometryوتفسير نتائحيـ ايضا وىما القياس النفسي 
Edumety) )  فالقياس النفسي ييدؼ الى الكشؼ عف الفروؽ الفردية لمظاىرة المقاسة

، اما القياس ةويحكـ عمى درجة الفرد بالنسبة لموقعيا مف درجات افراد المجموع
حسب  اً قياس درجة الفرد بالنسبة الى المحؾ الذي يكوف محدد الىفييدؼ  االيديومتري

 (p.14 Carver,1974,)ىداؼ االختبار وليس مقارنتو بالنسبة لمجموعتوأ
(Popham,1975,p.24-25  ) 

 .ثؿ نظاما يالـز العممية التربويةلقد كانت االختبارات عند االغريؽ تم 
(Anastasi,1976: 5 اما الصيف فكانوا يس )فكاف  قرف( 51) لمتوظيؼ منذ   ممونياتع

: 7541,شوقي)لدييـ مايسمى باالمتحاف الخدمة المدنية وىو امتحاف تحريري شاؽ
58 .) 
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منيا قولو تعالى ، اما العصر االسالمي فقد اشتمؿ عمى االيات الكريمة واالحاديث

 ۈئ ۆئ ۆئۇئ ۇئ وئ  وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ېچ بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

فكانت ىناؾ خطوط ( :)الزمر: آية چ ی ی     ی  ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ
(.فاالمتحانات 06 :7543خمف, )عريضة لممبادئ واالساليب التي عمى المرء اتباعيا 

نية كانوا واالختبارات المي، كتحفيظ القرآف الكريـ وتالوتو، تجري بشكؿ شفيي وفردي
 (. 0: 6007العجيمي واخرون, )ختبار الصيدلة واالطباءاييتموف بيا المسمميف ك

 بعد الحرب العالمية االولىكما اف المسمميف كانوا ييتموف باالختبارات والمقاييس و 
كانت ىناؾ حاجة ماسة لتصنيؼ المجتيديف وفؽ االختصاصات العسكرية وتبعا 

واختيار االكفأ منيـ تبعا لالغراض االدارية والفنية فكاف ذلؾ ىو  لقابمياتيـ وجميع قدراتيـ
  (.41, 7535ابو حطب, )رات والمقاييس في العصر الحديثمالمح االختبا

ولقد اشار عالـ الى استعماالتيا كأدوات لجمع البيانات بطريقة منظمة تفيد في   
والطرائؽ  الستبياف والمالحظةاجميع الجوانب العقمية والشخصية كاتخاذ القرار وتقيس 

 في: تعمؿاالسقاطية والتقارير الذاتية وايضا تس
 تطوير النظريات التربوية والنفسية: بناء و  -7

وبنائيا وتصميميا  يمياالخصائص السايكومترية مف اجؿ تنظ ستعماؿتشمؿ عمى او 
فمف النظريات السموكية كنظرية التكويف العقمي  ،يؤدي الى تطور عمـ النفس التربويوىذا 

 مف ىذه الفروض عف طريؽ ونظرية الشخصية تستند في عمميا الى فروض ولمتحقؽ
والمقاييس وذلؾ بتطبيقيا عمى االفراد وتحميؿ البيانات الخاصة بيـ عف طريؽ  االختبار

 االساليب االحصائية.
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 االنتقاء :-6
انتقاء مجموعة مف االفراد  يقصد بو القدرة عمى اتخاذ قرار واصدار حكـ حوؿ   

 االكاديمي. الذيف يحتمؿ نجاحيـ،اي التنبوء في النجاح او الفشؿ في االداء الميني او
 التسكين: -0

و يتـ بعد انتقاء االفراد لغرض برنامج ما، ثـ المزاوجة بيف حاجات الفرد بعد     
 القياس وبيف متطمبات الدراسة او العمؿ.

 التشخيص: -8
:  6002عالم,)الضعؼ عند الفرد وتوفير االساليب المناسبة لمعالج مقارنة جوانب

64-00) . 
 ( (Test-Normsمعايير االختبارات 

 مف ثـ  االختبار و  ويقصد بيا الدرجات التي يحصؿ عمييا افراد العينة في تقنيف 
مقارنو كؿ فرد بالمجموعة التي ينتمي الييا، ىؿ تتفؽ مع متوسط الدرجات اـ ىي اعمى 

(. اف تفسير الدرجة يعد مرحمة ميمة  780-786: 7553, عبد القادر)اـ أقؿ
  ) 780: 7558كرمة, )ة في تقنيف االختباررورية وىي المرحمة النيائيضو 

داء غيره مف أب يع اف نقارف اداء االفرادستطويجب اف تكوف ىناؾ معايير لكي ن
وىي  (Row Score) االفراد فيحصؿ الباحث عمى نتائج االختبار اي الدرجات الخاـ

مقاييس  اداء الطالب عمى ةى ىذا االختبار وال نستطيع مقارنيستحقو الفرد عم مقدار ما
اخرى ومقارنتو بغيره مف الطالب بسبب اختالؼ الظروؼ في اجراء المقاييس وطبيعة 

 (. 071: 7545سمارة واخرون, )او السمة المقاسة وعوامؿ اخرى المادة
يجب اف يكوف تحديد الجماعة المرجعية بشكؿ دقيؽ لكي يتـ تفسير الدرجة و  

الى االختالؼ في المعايير  رجعية يؤديواف االختالؼ بالجماعات الم، بشكؿ دقيؽ ايضا
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وتصنؼ المعايير الى معايير وطنية او محمية او حسب مؤسسة معينة او ، عممةالمست
  ( .Nitka,1983,p:38 (تبعا لمجية المستفيدة مف االداة .

 انواع المعايير
الى جميع انواع المعايير، لكف كال حسب  نحتاج في العموـ التربوية والنفسسية 
 نوعيف: عمى مالو وتنقسـ المعاييراستع

 اوال: المعايير االحصائية )المستعرضة(: 
 ،بالفروؽ الفردية مثؿ )المئينيات وحدات قياسية متساوية وثابتة تتسـ عمىتقسـ 

 المعيار السداسي)الزائي(، او المعيار التساعي )القياسي(.
  ثانيا: المعايير الوصفية)الطولية(:

ات مثؿ معيار العمر والمعايير الوصفية،او تبعا لمجنس وىي توضع تبعا لمتغير  
(. وىناؾ انواع اخرى مف المعايير 670: 7550االمام واخرون,) وغيرىا مف المتغيرات.

الدرجة فييا ليست ذات معنى  (وتكوف(Profiled وىي)الصفحات النفسية البروفيالت
درجتيف او اكثر لمفرد  فسيرنريد عرض وت حيثما عمؿاستنادا الى المجموعة المرجعية وتست

  (.41: 6002عالم,  )او مجموعة مف االفراد في بطارية اختبارات
( الى اف المقاييس النفسية ال تكوف عمى درجة عالية مف 6::2،الزياتويشير )

دالالت الالموضوعية اال اذا كانت ىناؾ نظرية قياسية تجري فييا كؿ العمميات الحسابية و 
 (. 60, 7551,الزيات) لثبات لكي يكوف فييا طابع المصداقيةاالحصائية والصدؽ وا

 متعددة لمقياس مثؿ:  عمى ما سبؽ فقد ظيرت نظريات ناءوب
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 النظرية التقميدية الكالسيكية: -أ
وىي اوؿ نظرية في القياس النفسي وتنص ىذه النظرية عمى اف الدرجة في المقياس 

( ىو 2:15جة الخطأ. ويعد )سبيرماف، تتكوف مف درجتيف ىما الدرجة الحقيقية والدر 
 ( 002: 7554عودة,)مؤسس ىذه النظرية 

ويقارف ، تقـو ىذه عمى مبدأ الفروؽ الفردية والى افتراض التوزيع االعتدالي لمدرجات
فييا درجة الطالب مع درجات مجموعتو التي ينتمي الييا، اذف فالدرجة الكمية لمفرد تتقيد 

ارف مع مجموعتو لذلؾ يطمؽ عمييا باالختبارات المعيارية بفقرات االختبار ومف ثـ تق
 ((Culler,1966,p.272 (.Brown,1983,p.118)المرجع

وتؤكد ىذه النظرية عمى اىمية الصدؽ والثبات في االختبارات لكي تصدر قرارات 
ذا لـ تقس ما وضعت الجمو و تكوف اف، موثوؽ فييا تحقؽ االىداؼ او ما وضعت الجمو

لكي تصدر قرارات بالنتيجة سوؼ تكوف ىذه االختبارات عديمة  ير كافيةغ البيانات
الجوانب الحقيقية لمسمة يتـ فيو عكس الفائدة، ويعد الثبات ايضا ذا اىمية وذلؾ ألنو 

ؽ وىي اعادة االختبار، الصور المتكافئة وتحميؿ التبايف ائالمقاسة ويقاس بعدة طر 
ف نسبة التبايف الحقيقي بيف المنسوب والمنسوب والتجزئة النصفية، ويكشؼ لنا الثبات ع

 ( .(Brown,1983,p.62( . 081, 080: 7554عودة,)اليو
 النظرية عمى مسممات اساسية وىي: وتقوـ ىذه 
 القدرة عمى قياس اداء الفرد وتحويمو الى صيغة كمية .-2
كؿ سموؾ كؿ فرد لديو سمة او مجموعة مف السمات التي تميزه عف غيره مف االفراد و -3

نتيجة لتمؾ السمات التي تميزه عف غيره مف االفراد،وىذا يؤدي الى  ريصدر عنو يعتب
 صعوبة في كشؼ العالقة بيف سمات الفرد وادائو.

اف ىذه السمات التي تميز كؿ فرد عف غيره مف االفراد تختمؼ في الكـ وليس في -4
 (045: 7534واخرون, طمعت)الكيؼ 



 .. ...............................................النظري الفصل الثاني/ اإلطار

 

21 

ي مقياس لقياس سمو لديو يدؿ ذلؾ عمى ارتفاع ىذه السمة كمما ترتفع درجة الفرد ف -5
 Crocker and) لديو وىذا يدلؿ عمى اف العالقة طردية بيف سمة الفرد وادائو

Algian,1986,p.116.)  
 نظرية امكانية التعميم -ب

عمييا بعض التعديالت  اجرى اذ، (2:83ريقة في عاـ) لقد طور كرونباخ ىذه الط
 (.Cronbach,etal,1976,p.119 ) يـنظرية امكانية التعم ـساب ةرونقواصبحت م
وألنيا ، سـ نظرية )المجاؿ او النطاؽ(اقبؿ اف تعدؿ مف قبؿ كررونباخ برفت وقد ع  

مة لقياس المتغيرات التي ءعمماء النفس يروف انيا اكثر مالتتسـ بالديناميكية والتعقيد ف
 (. Smith,1966,p.459) يتعامؿ معيا عمـ النفس

اف السموكيات تترابط فيما بينيا وتكوف سمة تختمؼ عف  تنص ىذه النظرية عمى و
كؿ سمة ليا مجموعة مف السموكيات المترابطة التي تختمؼ  اف غيرىا مف السمات، اذ

عداد ااف نقـو ب بلسموؾ مراد قياسو يج ممثمة عف غيرىا فحيثما نريد اف نقيس عينة
 دلمرافي المجاؿ ا معيناً  اً سموكيمثؿ كؿ منيا التي مواقؼ الموعة مف الفقرات او جم

 (.Cronbach ,etal,1976,p.119 )قياسو
ىناؾ مجموعة مف الخصائص التي بتوافرىا تكوف  وتشير ىذه النظرية الى اف  

 الخصائص االحصائية ممثمة لمنطاؽ الكمي وىي:
ومساوية اف معدالت المتوسطات والتباينات في المكونات ىي نفسيا لكؿ العينات -2

 لمعدؿ تباينات الدرجات لممكونات في المجاؿ الكمي.
لتغايرات بيف معدالت التغايرات بيف المكونات في العينات كميا مساوية لمعدؿ ا اف-3

 .المكونات في المجاؿ
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معدؿ التغايرات بيف المكونات واي متغير آخر ىي نفسيا في العينات كميا اف -4
المكونات واي متغير آخر في المجاؿ ومساوية لمعدالت التغايرات بيف 

 .(Ghiselli,etal.1981,p.212)الكمي
امكانية  الحصوؿ عمى معامؿ في ىذه النظرية  ويتطمب معامؿ الثبات لحسابو

ـ النتائج عف نسبة تبايف الدرجة الشاممة الى تبايف الدرجة المالحظة . واف بناء تعمي
ثيقة الصمة بالقياس المحكي مقارنة و  اف تصبح مصارؼ االسئمة جعؿ مف ىذه النظرية

 مف ثـ  ( و Kamp.1976.p.182( )671-677:    7542,عالم )بالنظرية التقميدية 
  .الدرجات الشاممة لمصفحات النفسيةتطبيقيا في تقدير 

(Cronbach,1976,p.203) 
ستخراج قيمة الجذر التربيعي ااما الصدؽ وفؽ ىذه النظرية فيستخرج عف طريؽ  

لثبات والذي ىو معامؿ االرتباط بيف الدرجة المالحظة والدرجة الشاممة لمعامؿ ا
 المستخرجة مف المجاؿ الكمي لمسمة فيذا يمثؿ معامؿ الصدؽ.

        (Stenner.1985,p.502 ) 
 نظرية استجابة الفقرة -0

احدث  لذا فيي تعد، ظيرت ىذه النظرية نتيجة لمجيود التي بذليا عمماء القياس
 (. Hulin,etal,1983,p.14)مجاؿ القياس النفسي والتربوينظرية في 

تخاذ قرارات ا مف ثـ  تيدؼ ىذه النظرية الى التنبؤ بسموؾ االفراد في المواقؼ و و   
اذ اف ىذه النظرية تشير الى عدد مف الدواؿ ، معينة في ضوء التقدير الكمي لمسمات

في االختبار والسمات والقدرات الرياضية التي تيدؼ الى كشؼ العالقة بيف اداء الفرد 
 .عالقة تحدد وفؽ نظرية االحتماالتال فيذهالكامنة وراء ىذا االداء، 

      (Thorndike,1981,p.48) 
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نظرية السمات  لتصبح مف ىذه النظرية تطور ىاسيامات العمماء ال ولقد ساعدت
 Item( او نظرية المنحنى المميز لمفقرة Laten Trait Theory-LTT) الكامنة

Characteeristic Curve Theory-ICC))  الى نظرية استجابة الفقرة ومف ىؤالء
احادي  وىو (Rash Modelالذي اجرى دراسات وقدـ انموذج راش ) (Rash) العمماء
 (Lord )وىو صعوبة الفقرة الذي يعد المؤسس الحقيقي ليذه النظرية وكذلؾ لورد المعمـ

، ( وىو ثنائي المعمـ ىما صعوبة الفقرة وتمييزىاLord modelالذي قدـ انموذج لورد) 
اضاؼ معمـ  قدثالثي المعمـ ف(Spernbaym Model)  وايضا انموذج سبيرنباـو

 Anastasi and)التخميف الى الصعوبة والتمييز في انموذج لورد
Urbina,1997,p.73 )(.603: 6007, )عالم 

 متعددة ىي :  وتقـو ىذه النظرية عمى فروض
وجود سمة واحدة واحدة لدى الفرد تفسر اداءه عمى  ويعني دي البعدفرض احا -2

 االختبار.
الفرد عمى احدى  نعني بيا عدـ تأثر درجة استجابةو فرض االستقالؿ المركزي: -3

 عمى الفقرات االخرى.  الفقرات باالستجابتو
الطالب ىو سبب في اخفاقو  : اف انخفاض مستوى قدراتعامؿ السرعة في االجابة -4

 االختبار وليس عامؿ السرعة او الزمف. الجابة عمى فقراتفي ا
( : يمكننا منحني الفقرة مف التعرؼ عمى احتماؿ ICCفرض المنحني المميز لمفقرة ) -5

نجاح الفرد في االجابة عف الفقرة او بوساطة قدرتو وبيف القدرة التي تقيسيا مجموعة 
 (.707: 7542عالم, )فقرات االختبار

مف خالؿ برامج الحاسوب الجراء التحميؿ االحصائي، فيي  تعمؿساف ىذه النظرية ت
ويعد ، كبيرة مف الفقرات لالختبار اً تطمب اعدادت مف ثـ  عينات كبيرة مف االفراد و  تعمؿتس
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ىذا مف عيوب ىذه النظرية واف استقالليتيا في انيا تفترض عدـ تبايف الخصائص 
 (.660: 6007م, عال)السيكومترية لمفقرات بتبايف عينة االفراد

فال يمكف ألخطاء  فيواف العوامؿ الخارجية التي يتعرض ليا القياس النفسي تؤثر 
: 7538عيسوي,)متعددة اف نسيطر عمييا ونعزليا كما في المقاييس الفيزيقية او المادية

722 .) 
صعوبات  ومف التطور الذي حدث لمقياس النفسي ولكنو ايضا يواج وبالرغـ

 وذلؾ النو غير مباشر اي يستدؿ، ء بالمقارنة مع المقاييس الطبيعيةويتعرض الى اخطا
الصفر في  اي يقيس عينة مف الخاصية .واف، منو عمى سموؾ االفراد وايضا ىو غير تاـ

القياس النفسي ىو افتراضي وليس حقيقي اي الصفة ليست معدومة فيذه تعد صعوبات 
الخصائص النفسية والظواىر د تواجو القياس النفسي وتجعؿ مف الصعوبة تحدي

: 7543ابو حطب واخرون,()768: 7541 ,السامرائي)بدقة
72()Aiken,1988:p.16-17.)  
    التفكير :ثانيا  

ا كاف ظاىرة حينموبداية بالفمسفة متعددة اف عممية التفكير قد درست مف اتجاىات  
واالساطير وكاف لو  كاف يرتبط بالخرافة اذع بداية االنساف تربوية يعود االىتماـ بو م

رتباط الحياة بالظواىر غير ا تسمى )باالحيائية( اي مبادئ يرتكز عمييا وىي ما
  (.27-20, 7554ذوقان, )الحية

انجازات كالصيف واليوناف ووادي النيؿ وبالد الرافديف لمحضارات القديمة  لقد كاف 
كاف و ـ )عميو السالـ( اف خمؽ اهلل اد ـ منذيفي موضوع التفكير فيو قدومتطورة متعددة 

نظرية المعرفية الضوع التفكير وكانت تتمثؿ ارائيـ لمفالسفة دور كبير في التعرض لمو 
ازاء احداث العالـ كيؼ نفكر  اؿ:ؤ عف السفييا االجابة  احاولو التي ناقشوا فييا او 

  .ايضا الى موضوع التفكير الذاتي  تشير الكتب المقدسة كما كانتالخارجي، و 
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افالطوف وارسطوا المذاف ف نيااليونا يفيبدأ برأي الفيمسوف العرض التأريخي اف ىذا
-538فأفالطوف )، ئيما سيطرة عمى رجاؿ الفالسفة خالؿ ىذه القروف الطويمةاكاف الر 
ا يولد الوؿ مرة يدخؿ العقؿ الى جسده وىذا العقؿ حينم(ؽ.ـ، اشار اف االنساف 458

ى اجزاء ولكؿ جزء وظيفة خاصة بو مثؿ ممكة يتحكـ بو طيمة حياتو وقسـ العقؿ ال
التفكير وممكة االعتقاد وممكة التخميف وميمة العقؿ عند افالطوف ىي التعرؼ عمى 

اف فكرة  الى االفكار المقابمة لالشياء المحسوسة اومعرفتيا معرفة حقيقية وايضا اشار
ة تعمؿ عمى استيقاظ ىذه وىي اف االرتباطات القديم، االرتباط بالتجاوز المعروفة لنا االف

  (.0: 7552عويضة, )االفكار
لقد درس الكثير مف الباحثيف التفكير واستخدموا في دراستو طريقة االستبطاف ومنيـ 

 (Wood Worth(و )Maller عاـ ) (.60: 7547)العطار,  .29:1 

(ؽ.ـ، فقد ناقش اراء افالطوف وقاؿ اف العقؿ يعمؿ وحده 433-459اما ارسطوا)
، وىمية ووضع رسالة منظمة عف العمميات العقمية عدزاء الذي وضعيا افالطوف تواالج

فميمة العقؿ عند ارسطوا ىي انو يحرر الماىيات ويجعميا في صورة يستطيع اف يدركيا 
بسمسمة مف الترابطات  اي انو يتحرؾ مف عنصر الى اخر ويستدؿ ويحكـ عمييا،

  (.00-64: 7520الدمرداش وكامل, )
 مف اصحاب الفمسفة الترابطية التي صاغيا لوؾ وىوبز سطووكاف ار 

(Lock&Hopesفي القرني )ثالث مبادئ تشير  ف السابع والثامف عشر فوضع ارسطو
: 6007, وهيب( )76: 6001السرور, )الى اف التفكير يتحرؾ مف فكرة الى اخرى 

 (. وىي :78
 اف واحد ترتبط بالذاكرة مبدأ االقتراف : ويقصد بو االشياء التي تحدث في وقت ومك -2
 مترابطة في الذاكرة ةمبدأ الترابط بالتشابو: االشياء المتشابي -3
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ختالؼ:االشياء واالحداث المختمفة مترابطة في امبدأ الترابط ب -4
 (. 76: 6001السرور,)الذاكرة

رابي اامثاؿ الف جو الناس نحو التفكيرثـ بعد ذلؾ يأتي دور العمماء العرب في تو 
اف العقؿ اعمى واقوى مف النفس البشرية وىو المسيطر عمى السموؾ ى الالذي اشار 

يفكر ينتقؿ  حينماويقوؿ اف االنساف  .والتفكير والتفكير فيو ىنا قد ربط بيف النفس البشرية
وايضا  (.656: 7533عفيفي,)عمى االمور اً بالفكرة مف حد الى حد قبؿ اف يصدر حكم

والجاحظ اشار في كتابو )البياف والتبييف( اف ، فةالكندي الذي ميز بيف التفكير والعاط
الشعور ىو يحرؾ الذات المادية والتفكير يختص بالذات المعنوية، وايضا ابف خمدوف 

ما ميز االنساف عف  قاؿ اف العقؿ في تفتح مستمر وىوحينما اولى التفكير عناية خاصة 
وابف رشد  (،776: 7525الصغير, )فيو ينظـ االفعاؿ ويصنفيا، غيره مف الحيوانات

ىو  وذلؾركز عمى قدرة العقؿ في استحضار االشياء والتحكـ فييا ذىنيا الذي 
  (.17: 6077, الشمري)التفكير

عيسوي، ب )مف اوؿ مف نادى بدراسة التفكير بطريقة منطقيةويعد جوف ديوي  
طريقة وىناؾ عدد اخر مف عمماء النفس الذيف نادوا بدراسة التفكير ب (.289-288.ت، 

 ،( فقد قاموا بأجراء التجاربW.Kohler( و)كوىمر K.Koffkaاجرائية ومنيـ )كوفكا 
 .رة فكاف تركيزىـ عمى فيـ المشكمةفالتفكير ىو تمثيؿ لممشكمة في الذاك

 (78: 7555,وسيمشعبان,)
ى عف عممية التفكير واطمؽ عمييا اسـ قداماما الغزالي فقاـ بنقؿ قوؿ الفالسفة ال 

وىي الحواس الخمسة والباطنية وىي القوى  دركة وقسميا قسماف: ظاىريةالقوى الم
 (.4: 7545الباليساني,)المفكرة
تطور والنقاش في موضوع الختالؼ و الوفي العصور الوسطى قد وصؿ ىذا ا 

رت الذي ربط التفكير بالوجود االنساني في افكير وكاف مف فالسفة ىذا العصر ىو ديكتال
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افكر اذف انا موجود( ثـ جاء مف بعده وليـ فونت وجيمس  مقولتو المشيورة)انا
(Wundt&James ركزوا ىؤالء عمى العمـو الطبيعية وحاولوا التخمص مف جميع )

وجيات النظر الفمسفية السابقة فنادوا باف السيكولوجيا ىي الشعور، فكشؼ فونت عف 
ورنا عيرنا واحساسنا وشكالتجربة الداخمية في مقابؿ التجربة الخارجية فالداخمية ىي تف

نتيجة ذلؾ  فذا يتوقؼ عمى المالحظوف وكاف، والخارجية ىي العمـ الطبيعي في الخارج
(. Peterson,1991,p.41)المالحظة النفسية  اوؿ منيج اف عد منيج االستبطاف

( كاف ذلؾ :298وبعد اف قاـ فونت بفتح اوؿ مختبر لعمـ النفس في جامعة ليبزغ عاـ )
ر في تطور دراسة التفكير بما اف التفكير لو جوانب نفسية ترتبط بالعقؿ فقد االثر الكبي

 قسـ الى قسميف :
 عمميات نفسية بسيطة :كاالنعكاسات التي يمكف دراستيا بطريقة تجريبية  -2
 .راستيا تجريبا وانما يستدؿ عميياعمميات نفسية عميا: وىي التي اليمكف د -3

(Feldman,1990;19) 
 رالتفكير يبدأ مع الفرد منذ المحظة االولى ويتطو  اف لعمماء الىولقد اشار معظـ ا

ا في تالى اف يصؿ درجة مف التعقيد،وقد اشاروا عمماء النفس الى اف الحادثتيف المتاف حدث
والثانية ظيور المدرسة ، التي وضعت نياية لمعديد مف عمماء النفس الجشتالطييفألمانيا 

الى ظيور عمـ النفس  امسار التفكير وادت اغيرت المتافالسموكية في امريكا و 
  (.622: 7554السرور,)المعرفي

السموؾ  ىوبقي ىذا التأثير الفمسفي الى حيف ظيور المدرسة السموكية التي تنظر ال
الى اف  ( (Vinack فيناؾ اشار قدالنو غير ممموس و  ،مخرجات عممية التفكير عمى انو

اي اىممت دور العقؿ الذي يعد االساس  ،لمعرفيةا ىذا المدرسة قد اىممت دور العمميات
ر (، وايضا اشارت الى التفكيVinack,1977,p.16-17في تمؾ المؤثرات البيئية)

 الذي يقوـ عمى اساس المحاولة والخطأ الى اف يصؿ الى الحؿ الصحيح .الترابطي 
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 يتفاعؿ مع البيئة المحيطة بو يحدث التطور حينمااف الفرد  (ويبياج)واشار 
اف التفكير يتطور مف التفكير الحسي الى اف  اي (،218: 2:95،محي الديف)المعرفي

ه ءيكتسب الفرد انماطا جديدة يدمجيا في بنا مف ثـ  يصؿ مرحمة التفكير المجرد و 
 (. Jayce and Weil,1976,p.26)المعرفية
 فالتفكير ىو فعالية دماغية، عممية التفكير الى ائؼ االعضاءظعمـ و  اشارو  

عممية  يواالشياء واالشخاص وغيرىا فتستعمؿ الرموز لمتعبير عف الصور البصرية او 
بواحدة  تصكية والحركية وكؿ جزء في المخ يخمتعددة كالحسية واالدرا ليا نواح  

 (. 200-206: 7536الهاللي,)منيا

وتكويف ، والتخيؿ، ستدالؿالاير عمى كؿ انواع النشاط الرمزي كيشمؿ التفكو    
روؼ فأي رمز قد يشير ظاف الرموز تحؿ محؿ االشياء والو ، عاني الكمية واالبتكارالم

الذي نستجيب بو لمشئ  نفسو االسموببمعنى او صورة وتكوف استجابتنا لو  الى فكرة او
 (.667: 6000المميجي,)نفسو منذ بداية التنبيو الى حيف صدور االستجابة 
مف فرد الى اخر فنجد فرد يتحمى بفكر اف االفراد يختمفوف في طريقة تفكيرىـ 

فيناؾ مستوى عادي مف االفراد فيـ ال ، بفكر متطور االخر في حيف يتحمىبدائي 
وذلؾ لبساطة احتياجاتيـ ورغباتيـ،  ،ويمتمكوف نوع مف التفكير االنفعالي يحتاجوف التفكير

وىـ  المتوسط مف قدراتيـ العقمية، واصحاب المستوى اً بسيط اً وىـ بذلؾ يستثمروف جزء
ودرجات متفاوتة مف القدرات  مستوى متوسط مف التفكيريستعمموف يمثموف االغمبية فيـ 

شحل, )مف التفكير يشمؿ عمى انواع راقية وىو اما المستوى العاؿ مف افؽ المجاؿ العقمية،
6001 :65 .) 

 اً ولقد كانت ىناؾ وجيات نظر مف قبؿ عمماء نفس عف التفكير كونو متنوع
الحدود ويمكف عف طريقو اف يحدد الفرد نوع التعميـ الذي اكتسبو عف طريؽ  وعريض



 .. ...............................................النظري الفصل الثاني/ اإلطار

 

11 

: 7522, أحمد) ((Sheererالعمماء ىو شيرر ىؤالء التفاعؿ مع العالـ الخارجي ومف 
740.)  

الذي صنفو بحسب درجة  (لوكيارت)لمتفكير ومنيـ  اً ف اصنافو وقد ذكر باحث
 :واضافة ىي  (Creek&Lockhart,1972التعقيد والعمؽ في معالجتو لممعرفة)

مف  اتتطمب جيدا كبير  يتميز ببساطة الموضوعات والتي ال نمط التفكير السطحي : و-2
 االنساف كالتذكر واالسترجاع وحؿ المشكالت اليسيرة.

د فيو عمميات معقدة كاالستدالؿ واالبداع والنقد انمط التفكير المعمؽ : ويمارس االفر -3
 (.62 :6005، العتوم واخرون)ع التعمؽ في دالالت مادة التفكيروالتحميؿ والتساؤؿ م

 :ىما  فئتيف عمى( التفكير Newmanنيوماف)صؼ و 
 ميارات التفكير االساسية: -2

كتساب المعرفة وتخزينيا وتذكرىا والمالحظة اروتينية التي يقـو بيا الفرد كوىي االعماؿ ال
ميارات التفكير الدنيا في  ويشمؿ عمى والمقارنة والتصنيؼ والتفكير الحسي والعممي،

ويعد اتقاف ىذه الميارات ضرورية قبؿ  االستيعاب، التطبيؽ( تصنيؼ بمـو )المعرفة،
 تويات التفكير العميا.سنتقاؿ الى مالا

ـ يقو  حينماويحدث  معقدة تطمب عمميات عقميةو تميارات التفكير العميا المركبة:  -4
يمكف  ومعالجتيا لالجابة عف سؤاؿ او حؿ مشكمة اليا الفرد بتفسير المعمومات وتحميم
  (.75: 6008العتوم, حميا في ميارات التفكير الدنيا)

اختمفت وجيات النظر في عممية التفكير فمنيا تشير الى انو عممية رمزية    
ميز االنساف عف  فالتفكير ىو ما وبعضيا االخر يرى بأنيا معالجة التمثيالت العقمية،

فالتفكير يقوـ باالبتكار واالبداع وكذلؾ ينظـ الخبرات  ائنات الحية االخرى،غيره مف الك
ي, فقالو )دراؾ عالقة تربط بيف موقفيف أو اكثركأابقة مف اجؿ ايجاد الحؿ لممشكمة السا

(.فالتفكير بحث عف معنى يتطمب التوصؿ اليو 841: 6008, ()محمد834: 7554
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ء النفس المعرفييف اف التفكير المركب يتضمف تأمال لمموقؼ أو الخبرة، وقد اتفؽ عمما
 جوانب اربعة اساسية ىي: 

تجييز أو ال: ويشير الى عممية  thinking as processالتفكيركعممية اساسية:-2
 . Cognitive systemالمعالجة داخؿ النظاـ المعرفي 

 ؾ .يتـ داخؿ العقؿ االنساني ونستدؿ عميو بالسمو  التفكير عقمي معرفي: اي ما-3
 : ىو حؿ المشكمة بالسموؾ الموجو.Directedالتفكير الموجو   -2

 التفكير نشاط تحميمي :التفكير اذف ىو نشاط عقمي يميزه بحاجتيف : -21
اي يتعامؿ مع  ،يمكف مالحظتو مباشرة والثانية ىو نشاط رمزي االولى نشاط ال

 (. 46-47: 6002( )صالح,60: 6002الطيب, )الرموز
 الواسع لمتفكر ىو هر اشارت الى اف التفكير في معنانظ ةوجي ولقد كانت ىناؾ

 مكونات ىي: ةويتألؼ مف ثالث بحث عف المعنى في الموقؼ او الخبرة
كعممية ممية حؿ المشكالت( واقؿ تعقيدا )عممية معرفية معقدة تمتاز بالتعقيد )كع -2

( والتوجيو Metacagnitionوكذلؾ فوؽ المعرفية ) والتطبيؽ واالستدالؿ ( االستيعاب
 والتحكـ.

 معرفة خاصة بمحتوى المادة موضع اىتماـ ودراسة الطالب  -3
, جروان(. )63, 6006, العبايجيعوامؿ شخصية واستعداد )ميوؿ واتجاىات(. ) -4

7555 :82.) 
في  يختمفاف عف بعضيما بالرغـ مف االختالؼ بيف التفكير والذاكرة اال انيما الو 

ذلؾ  ع الخبرات السابقة اما التفكير فيو يكوف ابعد مفافالتذكر ىو استرج بعض الجوانب
  (.00: 6002الطيب,)فيو ينظـ الخبرات لكي تتناسب مع الموقؼ الذي فيو الكائف الحي
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تذكر والتنبؤ والحكـ عمى مصداقية لاات التفكير تتداخؿ مع بعضيا كاف ميار 
لكي يكوف االدعاءات والتركيب وىي التي يقـو عمييا التفكير بشكؿ اساسي 

 (. Beyer,2007: 12)اً مؤثر 
 Higher-order  فالتفكير يعد عممية داخمية و يوصؼ بأنو اعمى مراتب المعرفػة 

Cognition" النػػػػػو يكػػػػػوف دلػػػػػيال فػػػػػي حػػػػػؿ المشػػػػػكالت ويسػػػػػتنتج خالصػػػػػة لمموضػػػػػوعات "
 (.  13: 7550الغآ ا)المعالجة سابقا

ا قاـ عمماء النفس حينمتجريبية مع بداية القرف العشريف لقد كانت اوؿ دراسة 
 د( ويعWurzburg group)يدؾااللماف بأوؿ دراسة تجريبة وىـ جماعة ورز 

 .(71 :6007, وهيب )( صاحب اوؿ نظرية غير ترابطية لمتفكيرOttoselz)اوتسؿ
ميوؿ الفرد  يؤثر في مستويات التفكير ىو لقد اشارت مصادر عديدة الى اف ما

مادة التفكير وكذلؾ المعمومات مف المواد االساسية  رفةالمعتعد  واف، وعقائدهواتجاىاتو 
ويعتمد عمى الوراثة والبيئة فالذكاء يتأثر بالخبرة  اً فطري دلذكاء يعفاكما ىو معمـو لو، و 

 عف طريؽ التفكير الذي ىو ميارة التشغيؿ .اذا لـ تكف ىناؾ معمومات فيستحيؿ التفكير،
في بعض االحياف ، ـ باالفعاؿ ويتخذ القراراتالنو مف الطبيعي في الحياة اف الفرد يقو 

تكوف المعمومات غير كاممة لذلؾ سوؼ يحتاج الفرد الى التفكير الجيد لكي يقوـ باالفعاؿ 
موجودة لديو يجب عميو التفكير فييا الولكي يستفيد الفرد مف االفكار التي ، ويتخذ القرارات

 وليس المزيد مف االفكار والمعمومات. 
ويحدث  في االدراؾ تعد ميمة وضرورية في النجاح والتقدـ واالرتقاء، اف السرعة 

د سرعة االدراؾ ميمة وتع، يءوىذه السرعة تنافي التفكير البط بسرعة وتمقائية وبشكؿ آلي
ف فيجب اف يتعمؽ أر وترؼ القائـ فقد يكوف المثير بحاجة الى تفكيظوذلؾ حسب ال

يتـ س مف ذلؾ فيناؾ مثيرات تتطمب سرعة لكي يتطمب ىذا المثير وعمى العكفيما  الذىف
 (Kendler, 1974, p.414) .معالجتيا
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كف تخيؿ ادائيا في ائؼ المعرفية التي يمظمف الو  تعد السرعة في االدراؾو 
طراب ىي )البطء االدراكي( في مقابؿ )سرعة االدراؾ( والخطأ في ضاال مف مظيريف

وىي سرعة ايجاد الحموؿ واف  (.Yates,1966:80)االدراؾ مقابؿ الدقة في االدراؾ
في  االفراد يختمفوف في سرعة االدراؾ وذلؾ الختالفيـ في االساليب التي يتبعونيا

   (.26: 6007الكيال, )حياتيـ
حينما و  ف شخص الى اخر،وتختمؼ السرعة في االدراؾ حسب طبيعة االفراد اي م

كانوا اسوياء اـ مرضى نفسييف  فئة مف االفراد سواء ةتقـو بتطبيؽ اي مقياس ما عمى اي
درجة تكوف نتيجة لثالث خصائص في اداء االفراد وىي )السرعة والدقة الف

  (.72: 7550الصبوة ويونس, )والمثابرة(
اي يتأثر بالسياؽ االجتماعي والسياؽ الثقافي  ،يتأثر بالبيئة المحيطة اف التفكير 

 (.77-5: 6004, ,مصطفى)الذي تـ فيو
ر بالزمف والمقدار والمناخ واجراء الميارات العقمية وتطبيقيا وعممية كما انو يتأث 

وايضا يتأثر بالعوامؿ المزاجية لمفرد  اختيار االساليب والطرائؽ واالستراتيجيات المتعبة،
الصبوة ) ودرجة تركيزه وانتباىو الموجو لمموضوع والمناخ المحيط والمواقؼ والمكاف.

 .(72 :7550ويونس, 
ىـ اكثر  اف الفراد المجازفوف والحذر( ويقصد ب-الساليب ىو )المجازفةومف ىذه ا

ميال لممغامرة وتحدي المجيوؿ واقتناص الفرص لكي يحققوا اىدافيـ وىـ اكثر ثقة بالنفس 
ذيف يميموف الى الحصوؿ عمى ضمانات مواكثر قدرة عمى اتخاذ القرار مف الحذريف ال

يتخذوف  حينماموف اف يعتمدوا عمى تخمينيـ ضيف المغامرة وىـ ال يـاكيدة قبؿ دخول
 (. 776: 7540ابو عالم وشريف, )ىو تقميدي ومألوؼ قراراتيـ ويفضموف ما
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 الحذريف وترى ألفب مقارنة( انيـ يمتازوف بنشاط زائد loganوقد اشار )لوجاف  
Alan) انيـ اكثر قدرة عمى اتخاذ القرار الجيد في المواقؼ التعميمية )
 (.logan,1988,87)والثقافية

اف القرار يبنى عمى قيـ الشخص واعتقاده وعمى مفيومو الذاتي وعمى ادراكو 
لالشياء وايضا بتأثير المؤشرات الخارجية عميو فمكي تصنع قرار مبتكر يجب اف تنمي 
عضمة اتخاذ القرار ويجب اف تنمي اتخاذ القرار ويجب اف تختمؼ عف غيرىا ولكف 

 نما مف اجؿ القرار المبتكر.االختالؼ ليس لمتميز وا
يدفع الشخص التخاذ  دوافع صنع القرار ىي قانوف االعتقاد فيو يعني بو ما مف و
يريده  الذي يعني بو وضوح ما وكذلؾ قانوف الوضوح ،منتيى القوةواف يكوف في  ،القرار

 ه،يريد وقانوف االمؿ يجب اف يتحمى الشخص باالمؿ لكي يصؿ الى ما.الشخص 
يكوف سبيال التخاذ  واليأس ايضا ،اليحاء ىو ايضا يدفع الشخص التخاذ القرارفاوااليحاء 

 اً لذلؾ عمى االنساف اف يتحكـ بأحاسيسو حتى يستطيع اف يتخذ قرار  .احياناً  قرار مصيري
  (.32-08, 6070الفقي,)رات الخارجية تؤثر عميو. ثؿ المؤ وال يجع اً صحيح
حيط بنا، نكوف اكثر مدور حولنا في العالـ الي نقـو بأتخاذ قرارات حوؿ ما حينماو 

كميمنا لمتفكير في المنطؽ واصدار وتقييـ االحكاـ التي  مور شتى،ميال بالتفكير في ا  
 واف اتخاذ القرارات مف حولنا عندما نصدرىا تشمؿ كؿ مايدور نتخذىا، فتقيماتنا لالحكاـ

 ىذا العقؿ لو حد معيف.  ولكف قوة رائعة عقؿ االنسانيفال تكوف عرضا لالخطاءما  غالبا
في  تساعدنا فأنيا تكوف ناتجة عف معالجة المعمومات ونصدر االحكاـ  حينماو   

 مف ثـ  تخضع لمتأني.و  الوصوؿ الى قرارات في احاسيسنا حوؿ العالـ وتكوف سريعة وال
يقصد بو حسب عمـ االقتصاد السموكي ىو  الذي فيلى التحيز المعر تؤدي ىذه السرعة ا

 حينماالعالـ مف حوليـ وكذلؾ يحدث يفسروف  حينماالتفكير يمجأ اليو االفراد  طأ فيخ
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ىذه السرعة في اتخاذ  لىا  مما يؤدي  يردوف الناس معالجة المعمومات التي يريدونيا،
 . واالحكاـ الخاطئةكاـ القرارات الى ضعؼ في عممية اصدار االح

في عمـ النفس وقد تطور نتيجة لتطور اف اتخاذ القرار ىو مفيـو حديث االستعماؿ  
 Danalنظريات غير نفسية ومف ىذه النظريات نظرية المنظر )دانياؿ مرنولي

Mornoly ونظرية المنفعة االقتصادية وىذه النظرية حاولت اف تضع  2:49( في عاـ
 اؿومث لربح الفرد وىو ىدفيا االساس،مواصفات لمفرد متخذ القرار وكذلؾ تيدؼ الى ا

مف العقالنية في اتخاذ القرار و  االمكانية في تحسيف الخيارات والبدائؿ وكذلؾ، لؾعمى ذ
 (.03: 6008عسكر,)الحصوؿ عمى اكبر قدر مف المنفعة االقتصادية  ثـ  

يتعامؿ مع  فيو  جدا في المؤسسات التربوية واكثر تعقيدا اً يعد اتخاذ القرار صعب
ىو ميزه يتميز بيا االنساف عف سائر ، وىدفو النيائي ىو ارادة التغيير، االنساف

يمكف الرجوع عنيا وىذه المحظات ليا ماقبميا وليا مابعدىا  المخموقات فيو لحظات ال
 (. 01: 7554باركر,)ب جدا تغييره او التراجع عنو عفبعد اف نتخذه يكوف مف الص
ذلؾ ىو عممية ادراكية تواجو حالة مف الشؾ والغموض و ك اف عممية اتخاذ القرار

عبد )وايضا تفكير عممي دقيؽ وايضا حرية في التصرؼ عند اتخاذه  اً فكري اً تتطمب جيد
 (.73: 7552, رحيمال

يؤدي ذلؾ الى تشوش في  نتيجةو االختيار مف عدة بدائؿ وبالاف اتخاذ القرار ى 
كمما زادت احتمالية وقوع حدث اخر ، عممية التفكير وذلؾ النو قد يتـ اختيار بديؿ خاطئ

: 6076الخيري,)زدياد احتمالية وقوع الحدث االخراوؼ يكوف الخيار جذابا اي يزداد بس
674.) 

( وىي نظرية متكاممة مع النظريات CESTلقد اشارت نظرية الذات المعرفية اؿ)
 االخرى وتتضمف ىذه افتراضات ثالث وىي:
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قبؿ الشعور( البشر يعمموف وفؽ نظاميف مستقميف متفاعميف مف التفكير التجريدي )ما-2
 وعقالني )شعوري(

 عاطفيا والتفكير العقالني يستند الى حجج وبراىيف. اً اف التفكير التجريدي يكوف مندفع-3
الثقة بالنفس( وىي الحاجات االربعة المتأخزة فيما  الحاجة الى الصمة، التعزيز، )المذة،-4

 بينيا.
البشر ويكوف  يعمؿ وفقو االتفكير العقالني والتجريبي ىو م وتشير ىذه الى اف نظاـ

فالتفكير العقالني يستدعي عمميات معرفية معقدة وىو ، ومتفاعؿ يما بشكؿ متواز  معم
بطئ واستنتاجي يعمؿ وفؽ االستدالؿ المنطقي اي فيـ الشخص لقواعد المنطؽ واالدلة 

لدى  اما التفكير التجريبي فيو عمى نقيض التفكير العقالني فيو نفسو ،التي تنتقؿ ثقافياً 
 عمؿويست اً وسريع اً ودينامي اً جميع الحيوانات االخرى التي تتكيؼ مع بيئتيا ويكوف تمقائي

 (.Epstein,1996,p.391)يتحرؾ وفؽ نظاـ الشعوري عاطفي  عمميات معرفية دنيا
يكمؿ احدىما االخر وذلؾ الف لكؿ منيما عيوبو ومزاياه التي  اميفاف كؿ مف النظ

 عماليار وال يمكننا االختيار بيف احد منيما ولكف نستطيع استيمكف اف يغطي عمييا االخ
واف التفكير العقالني ىو افضؿ مف التفكير  بطريقة متكاممة مف اجؿ تحسيف قدراتنا،

المغة ويمتمؾ مستويات عالية مف التعقيد والتجريد والتمييز  ستعمؿالتجريبي وذلؾ النو ي
النجازات البشرية في المجاالت العممية وفيـ العالقات السببية مما ادى ذلؾ الى ا

كف التفكير التجريبي فيـ وتشغيؿ التفكير التجريبي ول والتكنولوجية، فو لديو القدرة عمى
فكؿ منيما يكمؿ االخر،  اً واحد اً اليستطيع ذلؾ، ولكف مما سبؽ اليمكف اف نستخدـ نظام

وفيـ عممو مف خالؿ لمتفكير التجريبي عف طريؽ تحسينو  عمالنافيمكف اف نحسف است
التفكير العقالني وذلؾ ايضا مف خالؿ الخبرات الصحيحة . التفكير التجريبي يرتبط مع 

دود الفعؿ االيجابية ىي مشاعر غامضة خافتو في الالشعور وىي فراد واف ر تجارب اال
كاالشباع والرفاىية والتفاؤؿ واليدوء اما ردود الفعؿ السمبية ىي مشاعر غامضة مثؿ 
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المشاعر( ويبحث -رة والتييج والغثياف وتسمسؿ ىذه ردود االفعاؿ في الذاكرة)الذكرياتاالثا
اما ، فاذا كانت ايجابية ينزع الشخص لمتصرؼ تمقائيا، التفكير التجريبي عنيا في الذاكرة

ؽ المتوقعة ويتجب المشاعر وىي عممية تمقائية ائاذا كانت سمبية فالشخص يتصرؼ بالطر 
نيا، ولكف تفسير ىذه الطريقة يكوف عف طريؽ التنظيـ االفضؿ في واالشخاص اليدركو 

والتنظيـ االفضؿ قصد بو تأثير كؿ ، ادلة عقمية ًا الىالتفكير العقالني والذي يكوف مستند
ىو المصدر الرئيسي  CESTػمف النظاميف عمى بعضيما البعض ويعد ىذا التأثير في ل

يأتي عف طريؽ اشباع الحاجات االربعة التي مف لالعقالنية االنسانية . اف احتراـ الذات 
احتراـ عالي  مف ثـ  ضمف فروض ىذه النظرية واف اشباعيا يؤدي الى الثقة بالنفس و 

واف معتقدات التفكير التجريبي ، مف االضطرابات ذلؾ فرد عقالني خاؿ   ندلمذات وينتج ع
يبي تتضمف عنصر النيا في التفكير التجر ، تختمؼ عف معتقدات التفكير العقالني

العاطفة اي التأثير االيجابي وتتكوف ىذه التأثيرات االيجابية عندما تشبع ىذه الحاجات 
فالناس عندما يكوف تفكيرىـ غير منطقي فانو عمى االغمب تفكير ، االربعة االساسية

-Epstein,2003,p7 )يعمالف بشكؿ متواز   يفى اف النظامتجريبي وىذا مايدلؿ عم
12 .) 

 المنفعة المتوقعة: نظرية 
)فوف نيومف  يفسموؾ التي اقترحيا كؿ مف العالمىي احدى النظريات المعيارية لم

: وتنص ىذه النظرية عمى اختيار احتماالت لمنتائج المتوقعة لتحديد المنافع ومورجنستريف(
عمماء االقتصاد عمى اساس ىذا االنموذج اف شار نتائج مف قبؿ االفراد. وقد اليقيموا ال

يمكف لمفرد اف يستدعييا  اذ. ةة تفضيالت ثابتة ومعرفة جيداالفراد يمتمكوف لمدة طويم
 التخاذ قراره بكؿ بساطو بناء عمى القيمة االعمى والمنفعة المتوقعة.

(Hafner,2012,p.3.) واحد منفعة اقؿ مف خيار  اً ويكوف الخيار الذي يحقؽ ىدف
 فضال عف ىدؼ اخر. نفسو يحقؽ ذلؾ اليدؼ
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، وتفسر كيفية اختيار االفراد بيف البدائؿ التخاذ القرار. اً معيار  ؼ ىذه النظريةوتص
تعمؿ عمى انيا اساس نافع التخاذ قرار فعمي، وعند  اذا كانوا عقالنييف او منطقييف. اذ

وعبر انواع مختمفة مف ، يعتمد عمى اسموب تقديـ االاتخاذ القرار يجب عمى الفرد 
اف الحدس و  (660-675: 6076الخيري, )فضيؿ ثابتاالمواقؼ يجب اف يكوف الت

(Huristic ) كوف نتيجة لمتحيزات المعرفية التي تكوف فييا اخطاء في يأو االستدالؿ ىي
 اخرى ليا تأثير في عممية معالجتنا لممعمومات ؿماوكذلؾ ىناؾ عو  عممية التفكير،

يزات المعرفية ىذه التح واف، كالضغوط االجتماعية والدافعية الفردية وعممية االنفعاؿ
سمبية حسب اعتقاد عمماء النفس فمعالجة المعمومات واصدار القرارات  ليست بالضرورة

 (.Taylor,2014:p2)احيانا تكوف فعالة وحيوية
اف االدراؾ االعمى أو تحريؼ وتشويو االدراؾ اي رؤية افكار تكوف غير حقيقية   
واالحكاـ الخاطئة ، بالغة في عممية الكالـوكذلؾ تفسير وتأويؿ المنطؽ اي الم واقعية،

 مف مسببات التحيزات المعرفية. دكميا تع، قرارات خاطئة مف كـ  و 
مف افكار نيموناف و)مونجستريف( نظرية  عاموس دانياؿ كانماف وزميمووقد اشتؽ 
الى اف التحيزات المعرفية تكوف  البطيء وقد اشار دانياؿ وزميمو عاموس-لمتفكير السريع

عدة مجاالت كالتحيزات في معالجة المعمومات وىي تشمؿ )تحيزات سريعة وغير  فيو 
وتحيزات ، كانت افضؿ أوكمما كانت ابط، ((intuitiveمحسوبة وىي قرارات حدسية 

يقصد بو معالجة المعمومة  ووكذلؾ التحيز التوكيدي  شائكة اي تكوف قراراتيا مالحظة،
وتحيزات بصرية اي تفسير العالـ مف  رضيات،التي تؤكد عمى موضوع االعتقادات والف

  عدسة محدودة الرؤيا أو ضيقة وذلؾ بسبب محدودية المعمومات(.
ىو التحيزات الذاتية وتشمؿ) التحيز و تكوف فيو التحيزات المعرفية  مجاؿ اخرىناؾ 

ىو عقالني يكوف لديو القوة الكافية بجعؿ  مف صدمة مروعة اي االعتقاد باف كؿ ما
الثقة المفرطة بالذات اي االعتماد عمى  ؤثروايضا ت ،اً كوف معقدت القرارتخاذ اعممية 
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وتحيزات متفائمة ىي تفاؤؿ مفرط وىي نتيجة  المعمومات واالعتقادات التي تخضع لمذات،
ايجابية تقمؿ مف التحيزات السمبية، اما التحيز القوي وىو طريقة في التفكير تساعد عمى 

لقمؽ والغضب والخوؼ، والخطط الزائفة وىي تقمؿ مف النفسي كاتقميؿ الشعور بالتيديد 
 عامؿ الوقت والتكمفة التي تتطمبيا الميمة(

 قميؿ مف نسبة التحيز المعرفيتولقد االشار العالماف كانماف وعاموس الى ال
 :تكوف قرارتنا سريعة وايجابيةوذلؾ عف طريؽ بالنتيجةو 
كوف ىناؾ تشويو بالتفكير فاالثناف معا المعرفة فكمما كانت المعرفة بسيطة سوؼ ي .2

 .ادة مف الدروس السابقة في الحياةيساعداف عمى االف
 وف المشترؾ يساعد عمى خفض التحيزلتعاا .3
ت االمور استيضاح االمور وذلؾ عف طريؽ سؤاؿ االخريف لكي تتوضح مجريا .4

 .لمتخمص مف تشويو الفرار
ى خيارات عديدة لمقرار توصؿ الالالعصؼ الذىني ىو مف العوامؿ التي تساعد عمى  .5

 المناسب وذلؾ عف طريؽ تبادؿ االفكار بحرية واسعة. 
د بيا طريقة تساعدنا ص( و يقHeursic)ولمتحيز المعرفي اساليب منيا آلية الحدس
لتنميط تضمف ىذه ايضا تحيزات ادراكية كاعمى التعامؿ مع الحمؿ الزائد مف المعمومات،وت

حتى واف كاف  قبوؿ بأوؿ حؿ لممشكمة التي تواجيناالاي  ،واالنحياز لما يؤيد معتقداتنا
 يقدـ االفضمية لمقرار المتخذ. الحؿ ال

اف كانماف وزميمو عاموس اكتشفا اف عقولنا توسع اثناء معالجة المعمومات عف 
في حؿ المشكالت الواعية  اً كبير  اً دور  ؤدياف المعالجة المتروية ت، مختمفيفطريؽ نظاميف 

 في حياتنا اليومية. ستعمموالحدس ىو الوضع االفتراضي الذي ن دلذلؾ يع
ؼ انحر متفكير في المواقؼ فقد تؤدي الى الؽ االستداللية ائوايضا يشار الييا بالطر 
عدـ  مف ثـ  و ، تفسير الصحيحةالدوف مراعاة قواعد التحميؿ و  حكمنا عف الصواب اذا كانت
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التحيز وىو التشتت وىناؾ عامؿ اخر يؤثر في ، ى الحؿ الصحيح لممشكمةالوصوؿ ال
تقؿ عدد  مف ثـ  يحدث ارباؾ في الذاكرة النشطة و  نكوف حزينيف وقمقيف حينماالعاطفي ف

 (.Saly Ady,2013:30-33) مف حولنا. ـ العالـالمصادر التي تقي
نظاميف لفيـ  الى وجود (Daniel Kahneman,2011لقد اشار دانياؿ كانماف )

مما  اً ير كب اً المذاف يمثالف جزء بطيءال-لبشري وىما التفكير السريعمايدور داخؿ العقؿ ا
يطمؽ عمييما اسـ النظاميف وذلؾ ، ولقد كاف كانماف، ةظيفعمو البشر في حياة اليق

جيد في الو ، سرعةبالبانو يعمؿ آليا و  ( وىو التفكير السريع2فوصؼ النظاـ )، لمسيولة
فقد وصفو  يء( وىو التفكير البط3اما النظاـ) ب السيطرة الطوعية عمى عممو،ظؿ غيا

بما في ذلؾ العمميات ، بانو ينقؿ االنتباه الى االنشطة العقمية الجيدية التي تتطمبو
يز، فقد وصفيما بأنيما بالخبرة الذاتية واالختيار والترك تبط عممياتور وتالحسابية المعقدة 

( ىو 2فالنظاـ)، تشكيؿ االدراؾ نتيجةلالدماغ وبا كالف االفكار فيالمتاف تش افالمنظومت
 ،يء( ىو بط3والنظاـ ) ،يو صور نمطيةلد واعي، ال عاطفي، متكرر، تمقائي، سريع،

( عمى 2تشمؿ قدرات النظاـ)و  واعي. ،حسابي، منطقي متكرر، غير يستيمؾ جيد،
يولدوف يكونوف مستعديف  حينماالميارات الفكرية التي نتشاركيا مع الحيوانات فالناس 

فيو كأدراكنا لالشياء وتجنبنا لمخسائر وخوفنا مف بعض  الدراؾ العالـ مف حوليـ بكؿ ما
( 2( لديو القدرة عمى تغيير عمؿ النظاـ )3اف النظاـ ) الحشرات والحيوانات كالعناكب.

دانياؿ الى فقد اشار  وذلؾ عف طريؽ برمجة الوظائؼ األلية عادة لالنتباه والذاكرة.
تضبط ذاكرتؾ لمبحث عف عواصـ المدف  حينماتدلؿ عمى عمؿ النظاميف مثال تجارب 

( ىو الذات الواعية المفكرة التي تمتمؾ المعتقدات 3اف النظاـ ) التي تبدأ بحرؼ معيف.
( فيو االنطباعات 2، اما النظاـ )تقرر ماذا نفكراو نفعؿ مف ثـ  وتنتقي الخيارات و 

(، 3لممعتقدات والخيارات في النظاـ) وىي المصدر االساس، جيد فييا الوالمشاعر التي 
فكار في ( يبني ىذه اال3المعقدة فأف النظاـ ) المثيرة ( االفكار2يولد النظاـ) حينما
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يوجد جزء محدد في الدماغ  في الدماغ وال الفىما فاع افخطوات مرتبة، فالنظام
ئفيما وقدراتيما الخاصة بكؿ منيما. مخصص الحد منيما وليما اوجو قصورىما ووظا

فكير تومثاؿ عمى ال(. Daniel,2011;p.35-38: )أتيوكمثاؿ عمى النظاميف ىو ماي
 البطيء الصورة اآلتية:-السريع

 
بة ضىي غا وة الوؿ مرة جاؿ بخاطرؾ بأف لوف شعرىا اسود أنظرت الى المر  حينماف

 اؿ:ؤ تتعرض لس حينمااما ، لسريعوسوؼ تتفوه بألفاظ غير ميذبة . كاف ذلؾ تفكيرؾ ا
28×35  

الحؿ االكيد  فوتحتاج الى ورقة وقمـ وأل حاصؿ ضربىذه عممية  ايقنت بأففأنؾ 
لـ يرد اليؾ بسرعة ولكف قد يرد الى ذىنؾ بعض االرقاـ لكنيا غير مؤكدة وتحتاج الى 

نامج ؾ البر فما يحدث ىو انؾ استعدت مف ذاكرت، االنخراط في اجراء عممية حسابية
وكاف ذلؾ نوعا ما عمؿ  افيذىنثـ قمت بت اتعممتي تيالضرب ال يةالمعرفي الجراء عمم

تشعر بعبء االحتفاظ بكثير مف االشياء في ذاكرتؾ واحتجت الى التركيز  تفبدأ، شاؽ
 مررت ىنا بخبرة التفكير البطئ.و لموصوؿ الى النتيجة النيائية، 

( يولد اقتراحات 2فالنظاـ)، يفظقتياف النظاميف يكوناف نشطيف متى كنا مس
( الذي يعمؿ في 3لمنظاـ) بأستمرار كاالنطباعات واالفكار الحدسية والنوايا والمشاعر آلياً 
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يقـو بتحويؿ و ( بالموافقة عمى ىذه االقتراحات 3جيد منخفض ومريح عادة فيقـو النظاـ)
 حينماف، ؿ طوعيةالى افعا االنطباعات واالفكار الحدسية الى معتقدات ودوافع تتحوؿ

يواجو  حينما( 3ظاـ)فتشحذ قدرات الن، ( لحميا3( صعوبة يستدعي النظاـ)2يواجو النظاـ)
يف اف خطأ ما عمى وشؾ تبي حينماوكذلؾ ، يستطيع تقديـ اجابة لو اؿ الؤ ( س2النظاـ )
 حينماذبا اف يكوف اسموبنا مي يقـو بمراقبة سموكنا فيو السبب فيو ( 3فالنظاـ )، الحدوث

تكوف االمور  حينما فيو يتولى زماـ االمور، يالنقود ل حينمانكوف غاضبيف وكذلؾ ننتبو 
روؼ ظاخطاء منيجية معرض الرتكابيا في ( لديو انحيازات وىي 2فالنظاـ )، صعبة

 (Daniel,2011;P.41-42) محددة .
متحكـ ( ونية ل2اف الصراع يحدث بيف النظاميف وىو رد فعؿ آلي مف قبؿ النظاـ )

نجبر  حينماا عمى قراءة كتاب ممؿ وايضا ا نجبر انفسنحينم( مثال 3مف قبؿ النظاـ)
انفسنا عمى عدـ التحديؽ في زوجيف يرتدياف مالبس غريبة في الطاولة المجاورة لنا في 

( في عممية 3( فيقـو النظاـ)2( في كبح نزوات )3احد المطاعـ، فينا يقـو النظاـ)
 .(Daniel,2011,P:42-44 يامو.السيطرة الذاتية وىي احدى م

صديؽ ما نراه بطبيعة اوىاـ بصرية وىي ت افايضا الى االوىاـ وىي نوع كانمافلقد اشار 
الصورة االتية سوؼ تقوؿ اف الخط السفمي يزيد في ترى السيماف المذاف  حينماالحاؿ ف

 ( يوضح2شكؿ رقـ )الشيير  (الير-مولر)عف طوؿ الخط العموي وىو مايسمى خداع 
 :تيوكاآلذلؾ 

 
 (2شكؿ)

 الير(–خداع )مولر 
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، متساوياف في الطوؿ أنيماومف ثـ بعد اف تقـو بعممية قياس الخطيف سوؼ تدرؾ ب
يجري سؤالؾ عنيما سوؼ تقوؿ  حينماولكف حتى واف كنت تعرؼ بأنيما متساوياف فانؾ 

، ( عف عممو2تستطيع منع النظاـ ) اف الخط السفمي اطوؿ مف الخط العموي فينا انت ال
 ولمقاومة ذلؾ الوىـ حاوؿ عدـ الثقة في انطباعاتؾ الي تكونيا .

االوىاـ  يطمؽ عمييا ىي )االوىاـ االدراكية( وىي واما النوع االخر مف االوىاـ    
نتأثر بحديث االخريف ونشعر بالعاطفة  وتحدث حينما (السحر السايكوبوثي)، وىي الفكرية

وتجرنا مشاعرنا نحوه  ـونتعاطؼ معي ونويقول ؾ حوؿ مااو الرأفة دوف اف تقودنا شكو 
مثاؿ  (كانماف)فقد ذكر ، وىـ ادراكي (، ليس ىذا اال  2ينشأ مف النظاـ ) فيذا التعاطؼ

رة لمطالب وقدـ ليـ حكمة ونصيحة صغيرة. ضى ذلؾ وىو اف استاذ كاف يمقي محاعم
عف االخطاء المتعددة في ويبدأ بالحديث  كـر ستصادفوف احد المرضى الذي قد يزو فقاؿ 

في عالجو وايضا  عمميات عالجو السابقة وقد كشؼ العديد مف االطباء عميو ولـ يفمحوا
نو عمى ىـ بعدـ التفكير في عالجو ألذاستا فينا نصحيـ، فيمو مف قبميـ وءكانوا يس

طيعوا عالجو وبعد سنوات عمموا الطالب مف اف تاالرجح شخصية سايكوباثية ولف تس
دوف  .، ولكف ىؿ يمكف الحيمولة ذ كاف يحذرىـ مف الوقوع في السحر السايكوباثياالستا

يمكف  ( يعمؿ آليا وبسرعة لذلؾ عادة ال2اف النظاـ )، الوقوع في ىذه االوىاـ الفكرية
ف يمكف تفادي االنحيازات ونظرا أل الالحيمولة دوف الوقوع في اخطاء التفكير الحدسي و 

فيمكف تفادي ىذه االخطاء مف خالؿ ، و اشارة تدؿ عمى الخطأتتوفر لدي ( ال3النظاـ )
( ولكف ىذا االنتباه الدائـ ليس امرا 3المراقبة الحسنة والنشاط الجيدي مف قبؿ النظاـ)

، ولكف يء( ىو بط3وكذلؾ النظاـ ) وف ممالتفكيرنا سيك ألف اً ليس عممي ىو و جيدا
المواقؼ التي تحدث فييا االخطاء الحؿ االفضؿ ىو اتخاذ طريؽ وسط ىو التعرؼ عمى 

 ;P.44-46,( Daniel,2011)ومحاولة تفادييا 
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بو فكؿ منا لديو بعض  يشتركاف في االستعداد لالنتباه والتحكـ العقمي يفاف النظام
النظاـ المعرفي الستقباؿ المعمومات الجديدة  ةئيتي وىو، الوعي بالسعة المحدودة لالنتباه

عقمي وكمما زاد االنتباه وزاد العمؿ العقمي ووصوؿ التفكير ومف ثـ االنخراط العمؿ ال
الستقباؿ المعمومات الجديدة الى اف يصؿ التفكير الى  والتركز في شحذ قدراتو االدراكية

ط في العمؿ العقمي واستقباؿ المعمومات الجديدة الى الجيد اذروتو مما يؤدي ىذا االنخر 
 فضال عف ،قباؿ المعمومات الجديدةتـ عف اسالعقمي وبالتالي عزوؼ االفراد واالستسال

 ،ير عمى الشخص اثناء ادائو ىذا العمؿ العقميظيماءات والحركات الجسدية التي تاال
باالشخاص الى اف يصبحوف عميانا ويختمؼ ىذا العمؿ العقمي واالنخراط فيو  يمما يؤد

نماف الى اف ر دانياؿ كااشا درجة الذكاء، وكمثاؿ عمى ذلؾ مف شخص الى اخر حسب
( 2كانت تجرى او تدلؿ عمى عمؿ النظاميف ومنيـ تمريف اضؼ )متعددة  تجاربىناؾ 

 الذي كاف ينص عمى انو يطمب مف االشخاص الذيف يجري عمييـ اف:
ضبط  الذي كاف يطمب منيـايقاع منتظـ اي ضع الوقت المحدد بعمؿ  البدء

ـ االربعة بصوت مرتفع بعدىا االرقا ةاءقر لالبطاقة وا ةلا/ثا( ثـ از 2بندوؿ االيقاع عند 
، (2جعؿ كؿ رقـ يزداد بيا بمقدار )ويكتب مجموعة االرقاـ وكذلؾ يدقيقتيف ثـ  النتظارا

( وخالؿ ذلؾ 7416كوف االجابة ىي )ت( س63:5فأذا كانت االرقاـ في البطاقة ىي )
ط في /ثا وىو امر ضروري جد وىذا الضغ2يجب اف يتمزموا بالوقت المخصص ليـ وىو

 الحفاظ عمى الوقت يزيد مف الجيد . 
( 4ويوجد ايضا تمريف اضؼ ) .قمة مف الناس التعامؿ معويستطيع اف ىذا التمريف 

نا اف االفراد الذي تجري عمييـ التجربة كانت ظح ال فخالؿ ذلؾ، كوف اكثر تحدياوىو ي
عند كؿ  ،عدسة اعينيـ تختمؼ مف ثانية الى اخرى عمى نحو يعكس متطمبات التمريف

و فقد كانت االرقاـ االطوؿ تسبب في اتساع حدقة العيف ، رقـ مضاؼ كاف يزداد الجيد
اربعة ارقاـ  ستعماؿتحويؿ تضاعؼ الجيد عمى المشتركيف فقد ادى ىذا التمريف باميمة 
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الى اتساع اكبر لحدقة العيف مف لو اف طمب منيـ االحتفاظ بسبعة ارقاـ وتذكرىا في 
اف  يالحظ( فيو اكثر صعوبة ففي الثواني الخمسة االولى 4اضؼ) اما تمريف، الحاؿ

مف حجميا االصمي وكذلؾ تزداد معدؿ ضربات القمب (% 61 )حدقة العيف تتسع بمقدار
يعمف المشاركوف استسالميـ اذا طمب  مف ثـ  ضربات في الدقيقة الواحدة، و  (8)بمقدار

 كمش.سوؼ تتوقؼ عدسة العيف وتننتيجة منيـ المزيد وبال
فأف ، فكمما تزداد الميارة في عمؿ ما زمة الدائوالعند اتقانؾ لميارة ما تقؿ الطاقة ال

فذوي ، ؿ انخراط مناطؽ اقؿ في الدماغ في االمرظوذلؾ في ، النشاط المصاحب يتغير
 الذكاء االقؿ. مقارنة بذوي نفسيا  مةتفع يحتاجوف لجيد اقؿ لحؿ المشكالذكاء المر 

ؿ وفؽ قواعد فقط ويقارف االشياء بالنظر الى عدة صفات بيا ( يعم3اف النظاـ )
 يستطيع القياـ بما ( فيو ال2اما النظاـ)، ويتخذ القرارات اي اختيارات مقصودة بيف اآلراء

( فيو يستطيع تحديد العالقات البسيطة وكمثاؿ عمى ذلؾ )االبف اطوؿ 3يقوـ بو النظاـ)
يستطيع التعامؿ مع  واحد وال يءات حوؿ شكثيرا مف األب( وكذلؾ يجيد دمج المعموم

المعمومات االحصائية  ستعماؿمعمومات مختمفة متعددة في آف واحد وكذلؾ اليبرع في ا
وجيدا مف العمميات  حاً يجعؿ بعض العمميات االدراكية اكثر الحا الصرفة، وىذا ما

 (. p ,Daniel,2011: 57-49)االخرى 
فبذؿ الجيد لمتحكـ في الذات  نتباه والجيداف التحكـ في الذات يتطمب ايضا اال

 ـعممية مرىقة ويختمؼ ذلؾ ايضا مف شخص الى اخر فيناؾ اشخاص يتميزوف بعد ديع
ييـ رغبة في دترد الى ذىنيـ وليس ل يويفضموف قبوؿ الفكرة االولى الت الصبر واالندفاع

و ، التدقيؽ متأكد مف صحة حدسيـ بالمقابؿ يوجد اشخاص يفضموفلاستثمار جيد الـز 
( يمتمؾ 3اما النظاـ )، ( يمتمؾ شخصية اندفاعية وحدسية2فالنظاـ )، يكونوف عقالنييف

يعتمد التحكـ و  ،بالنسبة لبعض الناس كسوالً  دحذر لكنو احيانا يع والقدرة عمى التفكير وى
 في الذات والتفكير التدبري عمى كمية الجيد المبذوؿ .
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مف مجموعة  تقوـ بالطمبالتحكـ في الذات  عمى عممية تدلؿكانت ىناؾ تجارب 
يؤالء ف لذاو ، تجاه فيمـ مشحوف بالعواطؼامف المشاركيف كبح ردود افعاليـ الشعورية 

ففي المرحمة االولى يقمؿ الجيد ، قوة التحمؿ الجسدي في اختبار سيئاً  اً اداء دوفؤ ي سوؼ
وؼ يستسمموف ويبدوف س مف ثـ  ت المستمر و الشعوري مف القدرة عمى تحمؿ الـ العضال

رغبة بعدـ االستمرار ويطمؽ عمى ىذه الميمة )استنفاذ األنا(، ولقد اشارت تجربة الى 
مثؿ الخضراوات كالفجؿ والكرفس ومقاومتيـ  اً صحي يأكموف اكالً  االشخاص الذيف كانوا

تسمموف قبؿ ىؤالء سوؼ يس، الغراء تناوؿ اكؿ الشوكوالتة والحموى الغنية بالسكريات
ليا الجياز العصبي ممية التحكـ في الذات تستيمؾ خالزيادة ع فشخاص العادييف ألاال

عممية  دؤالء بعد اف تستنفذ اناتيـ وتعالكثير مف الجموكوز مما يؤدي الى استسالـ ى
 في الذات عممية غير ممتعة .التحكـ 
( 2)يقترحيا النظاـ  ي( ىي مراقبة التحكـ في االفكار الت3ائؼ النظاـ)ظاحدى و و 

( يحظى 2، لكف النظاـ )عض منيا وتعبر عف االخرى بالسموؾمف خالؿ قمع وتعديؿ الب
ومثاؿ عمى ذلؾ يذكر كانماف انو لو طمب  ( مشغوالً 3يكوف النظاـ ) حينمابتأثير اكبر 

ويقاؿ لؾ اف ىذه تذكر ، منؾ االحتفاظ بقائمة تتألؼ مف سبعة ارقاـ لمدة دقيقة او دقيقتيف
ىنا سوؼ يركز انتباىؾ عمى االرقاـ واثناء ذلؾ يعرض عميؾ ، وية قصوىاالرقاـ لو اول

االختيار بيف نوعيف مف الحموى : وىما كعكة شوكوالتو تحتوي عمى سعرات حرارية عالية 
تشير الدالئؿ انؾ سوؼ تختار كعكة الشوكوالتو المغرية ىنا ، والثانية سمطة فواكو صحية

باالحتفاظ  ( مشغوالً 3ا كاف النظاـ )حينمكبر عمى سموكؾ ا (2كاف تأثير النظاـ )
فالحمؿ االدراركي لعمميات كالتذكر وتكرار االرقاـ ىذه تقمؿ مف سيطرة النظاـ ، باالرقاـ

ليس فقط الضغط االدراكي ىو سبب ايضا يوجد ، لكف تشير الدالئؿ، ( عمى السموؾ3)
فأف ذلؾ  في الميؿ ذيف يسيروف ويتناولوف المشروبات كالشايمفرؽ بيف االشخاص ال

 ذلؾ بعممية التحكـ في الذات. يؤدي الى االرؽ مما يضر
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اكثر مف  اـ كبير مف قبؿ عمماء النفس منذىتمأب اف متغير التحكـ الذاتي حظي
اي ميمو الى ، وكاف يشير الى مدى امتالؾ الفرد توقعات النجاح ،خمسة وعشريف عاما

تو فمف لديو القدرة عمى التحكـ الذاتي سوؼ االعتقاد بأنو قادر عمى تحقيؽ ميولو ورغبا
يكوف لديو القدرة عمى التأثير في حياتو وكذلؾ السيطرة عمى الضغوط التي يتعرض ليا 

 (.702: 6070عبد العزيز,)في االحداث والمواقؼ
يعد التحكـ الذاتي احد اشكاؿ اعادة التنظيـ المعرفي الذي يكوف اليدؼ منو ىو و 

ـ كالذي يعد العنصر االساس لتوجيو التح ديؿ انماط التحدث لمذاتتدريب االفراد عمى تع
 (52: 7554دبيس,)الذاتي والسموؾ

يأخروف قياميـ -ومف الميارات التي يمارسيا االفراد ذوي التحكـ الذاتي ىي)
يفكروف بالنواتج االيجابية ، اىدافيـ تكوف عمى شكؿ تحديات، بالسموؾ المطموب ضبطو

 (704-703: 6007العناني,)التحكـ( والسمبية الناتجة عف
الذي  (Skinner)مذيف اشاروا الى عممية التحكـ الذاتي ىو سكنرلومف المنظريف ا

اف االشخاص يتعمموف التحكـ في الذات مف خالؿ ازالتيـ لممغريات المادية  الى اشار
فيو يشير الى اف اغمب السموؾ يتكوف عف طريؽ  (.62: 6077شالل,)والعقمية 

تكوف  لكف اشار ايضا الى اف ىذه المعززات خالؿ سنيف حياة الفرد قد ال، زالتعزي
النظر السموكية اف  ةلتحديدىا .فمف وجي وانما تحتاج الى رؤية وتمعف كاؼ   ،واضحة

لكف معالجة الفرد لتمؾ المتغيرات بنفسو ، السموؾ التغيرات الموضوعية تؤدي الى تعديؿ
: 7545العاني, )ف الفرد عامؿ في تغيير سموكواي ا، يسمى بالتحكـ الذاتي ىي ما

31.) 
 وقد وضع سكنر اساليب لمتحكـ الذاتي منيا:

 منع السموؾ ماديا مف الحدوث -2
 تغيير مستوى الدافعية وتغيير الظروؼ االنفعالية -3
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وقد اكد اف التحكـ في ، استعماؿ المثيرات المنفرة او االيجابية . وغيرىا مف االساليب-4
االشتراط )كانت مبادئ ايستند الى مبادئ التعمـ سواء  ي السموؾف الذات

 (.601: 6000ابوجادو,)االجرائي(
انو يقوـ عمى اساس ، في نظرية عف التحكـ الذاتي (Tittle,1991) تايتل لقد اشار

ولكف كؿ ، ـ الذاتيكلمتح الفمنفص يعدافة واالرادة في ممارستو،وىما التمييز بيف القو 
وايضا ، منيما تأثير مستقؿ عف االخر ؿ  دد تأثيرات االخر، وايضا لدى كواحد منيما يح

 (al,2004:150 (Tittle,etal) يتفاعالف مع الفرصة لتكرار سموؾ التحكـ الذاتي.
وذلؾ  ،وايضا اشار الى اف االفراد يختمفوف فيما بينيـ في قدرتيـ عمى التحكـ في الذات

كـ الذاتي، اذ اف البعض يمتمكوف قدرة عمى التحكـ نو يألؼ مف القدرة والرغبة في التحأل
ستمرار، والبعض االخر ليس لدييـ القدرة االذاتي لكف ليس لدييـ الرغبة في ممارستو ب

عمى التحكـ الذاتي لكف يمتمكوف رغبة قوية لتحكـ بدوافعيـ بشكؿ مستمر 
 (Tittle,1995: 581)ودائـ

التحكـ في الذات  فراد في درجةوكاف ىناؾ تجارب اخرى دلمت عمى اختالؼ اال
وطالبو تجربة  والتر ميشؿ النفس اجرى ـ، في احدى التجارب في تأريخ عمةوالعقالني

وكاف  وضعوا الطالب في غرفة لوحدىـ، عمى مجموعة مف االطفاؿ يبمغوف اربعة اعواـ
وراءىا لكي يتمكنوا المشاىديف مف رؤية االطفاؿ وخيروىـ بيف  فييا مرآة تعكس ما

في وقت يرغبوف بو عمى جائزة صغيرة )كعكة واحدة(،او الحصوؿ عمى جائزة  لحصوؿا
روؼ صعبة حتى يحصموف عمييا، ظدقيقة في  (26) ارظ( لكف بشرط االنتاكبر )كعكتيف

يا، وكاف يوجد كانت الغرفة خالية مف االلعاب والصور واي اشياء اخرى تشتت االنتباه في
في اي وقت الستدعاء القائـ عمى  عمالوالطفؿ است: كعكة وجرس يستطيع فييا شيئاف

ترؾ القائـ عمى التجربة الغرفة ولـ يعد اال بعد مرور ، التجربة لكي يأخذ الطفؿ الكعكة
 ةاي تالطفؿ الجرس او اذا اكؿ الطفؿ الجائزة او ظير يستعمؿ دقيقة او عندما (26)
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مف خالؿ تحويؿ  لقد نجح حوالي نصؼ االطفاؿ في ميمة االنتظار عالمات ألـ،
سنة ظيرت فجوة كبيرة بيف ( 26 )وبعد مرور، ة عف الجائزة المغريةرئيسانتباىيـ بصورة 

 ذيف لـ يقاوموه.مذيف قاوموا االغراء واولئؾ الماولئؾ ال
 اوقد اشار عدد مف الباحثيف في تجاربيـ العالقة بيف التحكـ االدراكي والذكاء وحاولو 

ف و حثاالتحكـ في االنتباه، اخذ الب الؿ تحسيف عمميةرفع معدالت الذكاء بذلؾ مف خ
 51ؿ منيا مجموعة مف الطالب يتراوحوف بيف ستة الى اربعة اعواـ خالؿ جمسات ك

تباه واختبار التحكـ ومنيا عاب كمبيوتر متخصصة لجذب االنعرضوىـ الى ال، دقيقة
شائش مع تجنب االطفاؿ عصا لتتبع قطعة كرتونية وتحريكيا الى منطقة الح عماؿاست

وتزداد المساحات ت تدريجيا تتقمص مساحات الحشائش أوبد، لطينيةالخوض في المنطقة ا
بالنتيجة الى  ادى مما، حكـ الدقيؽ بصورة منتظمةىذا ماتطمب المزيد مف الت الطينية و

اف ىذا التمريف ليس فقط حسف تحكميـ التنفيذي بؿ ايضا تحسنت نتائج االختبارات 
 المفظية .
ؿ عف عممية التحكـ في االنتباه ىو الجينات وايضا ؤو المس بحث اخر ان قد حددو فيول

ىذه القدرة وكذلؾ توجد عالقة قوية بيف  فيلى اف التنشئة ايضا ليا تأثير اشار البحث ا
 (.Daniel,2011:p 71 -58)طفاؿ في انتباىيـ وبيف التحكـ في مشاعرىـتحكـ اال
والمشاعر التي بدورىا تؤدي الى تعبيرات في الوجو كممة واحدة الذكريات  قد تثيرو 

واستجابات اخرى كالشعور بالتوتر وميؿ لالبتعاد فالمشاعر تدعـ االفكار المتوافقة معيا 
وىذا يسمى )التنشيط الترابطي( ويؤدي الى نمط  كؿ ذلؾ يحدث بسرعة وآليا مرة واحدة

نية التي تتميز بنوع مف التكامؿ مدعـ ذاتيا مف االستجابات االدراكية والشعورية والبد
ث تتسبب في والنوع ويسمى ذلؾ) التماسؾ الترابطي (. فيذه االحداث العقمية التي تحد

طويمة وىي )آلية التداعي لالفكار( فاالفكار في عقمنا يتبع مدة وقوعيا آلية عرفت منذ 
المواضيع بعضيا البعض بطريقة منظمة وتشير ىذه اآللية الى التفكير في االحداث و 
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سارة اـ غير سارة وكمثاؿ عمى ذلؾ  تكاناالعادية والقريبة والبعيدة بطريقة اعتيادية سواء 
 so-pيأكؿ واعطيو لؾ فراغ بكممة ) eatىو عجائب االستباؽ وىي لو سمعت كممة 

 wash)صابوف( وسيحدث العكس اف رأيت كممة  soapحساء (وليس  soup  عمى انيا
ايضا الفعؿ  ب االستباؽ ىي تأثر احد االفعاؿ بفكرة وىي.فعجائsoapتستبؽ كممة 

  الالارادي الناشئ عف فكرة . وكمثاؿ عمى آلية التداعي لالفكار ىو ايضاً 
  -تقيؤ الموز-تسمع عبارة  حينما           

انؾ مررت بصور وذكريات غير سارة حدث خالؿ ثانية او ثانيتيف ىو  ما اف  
ىذه الثواني القميمة وقد انبعج ولدت عندؾ ىذه الصور خالؿ لى االو ذلؾ الف ىذه العبارة و 

ت ضربات قمبؾ وانتصب شعرؾ ونشطت غدد دؾ قميال تعبيرا عف االشمئزاز وازدايوج
ثـ بعد ذلؾ استجبت لمكممات  ةتجبت لمحادثة االصمية بطريقة آليىنا انت اوال اس، عرقؾ

اف ىذه المجموعة مف ، لمحداثة االصمية بيا ستجبتبطريقة معدلة التي ا زالمثيرة لالشمئزا
يرغب فييا  االستجابات السريعة والمعقدة واآللية تحدث دوف جيد وحتى واف كاف الفرد ال

سبب لفعؿ ذلؾ ولكف عقمؾ افترض لـ يكف ، وكما اشير سابقا قد تكوف سارة او غير سارة
 ؤ(.التتابع الزمني والعالقة السببية بيف الكممتيف )موز( و)تقي اىذ

توجد القدرة عمى االطالع  ( وال2ظاىرة االستباؽ التي تقودنا تنشأ عف النظاـ ) اف
( الخاص بؾ 3لكف خبرتؾ الذاتية تتألؼ مف القصة التي يتموىا النظاـ)، الواعي عمييا

نفسو عما يجري كانت ىناؾ تجارب عديدة دلمت عمى ىذه الظاىرة ومنيا يجعؿ مجرد 
اص في الظير الى الميؿ لشراء المنظفات والصابوف اكثر التفكير في طعف احد االشخ

فينا الشعور بأف روح انساف مموثة يؤدي الى ، مف شراء البطاريات والعصير والحموى
الرغبة في تطيير الجسد وقد اطمؽ عمييا ظاىرة )اثر الميدي ماكبث(.فعممية التطيير 

نت ىناؾ تجربة رائعة حوؿ ولقد كا تتعمؽ بكؿ اجزاء الجسـ التي شاركت في الخطيئة.
ستباؽ وىي تجربة كانت تجرى في احد مكاتب جامعة بريطانية في المطبخ وكاف أثر األ
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، افراد المكتب عندما يشربوف الشاي يضعوف الماؿ في صندوؽ قد وضعت عميو االسعار
في احد االياـ جرى وضع ممصؽ فوؽ قائمة االسعار بدوف اي اعالف مسبؽ عنو او 

 .الممصؽ يتغير مف يوـ الى اخرتفسير كاف 
شكؿ وال استمرت الى اسابيعفمرة يكوف عمى شكؿ عيوف ومرة عمى شكؿ زىور و   
 :وضح ذلؾي (3رقـ )

 
 (3شكؿ)

 آلية التداعي لألفكار
وبينما لـ يعمؽ احد عمى الممصؽ ارتفعت مساىمات صندوؽ االمانة كثيرا في 

مساىمة مف اسابيع الزىور بثالث مرات ففي سبوع االوؿ فقد كانت اسابيع العيوف اكثر الا
اما ، بنسا لكؿ لتر لبف(81)كاف متوسط مساىماتيـ  و االسبوع االوؿ كانت صور لمعيوف

بنسا، وما يفسر ذلؾ اف ممصؽ العيوف (26)في اسابيع الزىور فقد انخفضت النسبة الى 
ذلؾ كمو دوف  دابيحثيـ عمى تحسف سموكيـ ف ىذاالمشاركيف بأنيـ مراقبيف و كاف يذكر 



 .. ...............................................النظري الفصل الثاني/ اإلطار

 

11 

( يوفر النطباعات التي تتحوؿ عادة الى معتقدات ويعد مصدرا لمدوافع 2وعي.، فالنظاـ )
التي تصير خيارات وافعاؿ، فيذا النظاـ يقدـ تفسيرا لما يجري حولؾ ويربط بيف الحاضر 

ىو مصدر االحكاـ  (2فالنظاـ )، والماضي القريب بالتوقعات حوؿ المستقبؿ القريب
لمعالـ ويقيـ االحداث عمى الفور بأنيا طبيعية  اً السريعة الدقيقة فيو يقدـ نموذج الحدسية

 .P:84-75 )لالخطاء، وكؿ يحدث بدوف معرفتؾ الواعية بو اً ويكوف معرض او مدىشة
Daniel,2011  ) 

نكوف كذلؾ تجري العديد مف العمميات الحسابية  ال اوواعيف وحتى لو كنا 
اؾ حاجة لبذؿ عمى مايراـ؟ ىؿ ىن يءىؿ يجري كؿ ش، نياوالتساؤالت في دماغنا وم

( اما 2غيرىا مف التساؤالت فيذه العمميات تقييـ مف قبؿ النظاـ)و المزيد مف الجيد ؟ 
االجابة عمى ىذه التساؤالت وتحديد فيما اذا كاف يمـز بذؿ المزيد مف الجيد مف قبؿ 

لمموقؼ وفكرة مسبقة  ًا واضحاً رضفاذا كانت ىناؾ خبرة متكررة لالشياء وع، (3النظاـ )
احد ىذه  دالى )اليسر االدراكي ( الذي يععنو وايضا التمتع بمزاج جيد سوؼ يؤدي ذلؾ 

سوؼ ينتج  ىذاو ، يةالمتغيرات االساس العددات التي تشير الى القيـ الراىنة لكؿ متغير مف
فيما حولنا شعورنا عف اليسر االدراكي شعور بألفة لمموقؼ المألوؼ مما يؤدي الى الثقة 

وىذا يدلؿ عمى نطاؽ )يسير( مف اليسر ، كمو الى الراحة بأننا عمى مايراـ ويؤدي ذلؾ
 :اآلتي( 4رقـ )كما في الشكؿ ، االدراكي

 
 (4شكؿ )

 نطاؽ اليسر االدراكي
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يحدث  حينماما النطاؽ االخر فيو )المضغوط( اي الضغط االدراكي الذي يحدث ا

( واذا كانت ىناؾ مشكمة 4اكي كما في الشكؿ السابؽ رقـ )عكس عوامؿ اليسر االدر 
ومثؿ عمى ذلؾ جممة مكتوبة بخط واضح او قد يكوف ، (3النظاـ ) ذتتطمب زيادة شح

 تقرأ ارشادات حينماجرى استباقيا او تكرارىا سوؼ تعالج بطالقة في اليسر االدراكي، اما 
تقرأىا  حينمااو حتى ، لغة معقدة مكتوبة بخط غير واضح او بألواف باىتة او مصاغة في

 وىذا مثاؿ عمى الضغط االدراكي.، يءوانت في مزاج س
النو يؤدي الى الضغط االدراكي الذي يتطمب غير محبب  يءاف الجيد العقمي ش

واف المزاج الجيد يؤدي الى اليسر االدراكي اذف فيو ، ( الكسوؿ3شحذ قدرات النظاـ )
(. فكما ىو متوقع اف الكممات 2احد مالمح النظاـ ) دتعيرتبط بالمشاعر الطيبة التي 

سيمة النطؽ تؤدي الى مواقؼ ايجابية يحدث اليسر االدراكي عمى سبيؿ المثاؿ اف 
شركات اخرى خالؿ االسبوع  ىا افضؿ مفءت التي تحمؿ اسماء سيمة يكوف اداالشركا

ي ايضا وايضا الشعور االوؿ مف طرحيا لالسيـ. اف التكرار يؤدي الى حالة اليسر االدراك
واف التكرار ىو حقيقة بيولوجية تسحب عمى جميع الكائنات الحية فحتى  المريح بااللفة،

مف كؿ مثير  اً ـ الخطر يجب عميو اف يكوف حذر اليع الكائف الحي العيش في ىذا العيستط
قاء فرص الب فأف   اً فاف لـ يكف الحيواف حذر  جديد مف خالؿ االنكفاء عمى الذات والخوؼ.

سوؼ  اً جيد او اً وقد اشار كانماف انو كمما كاف المزاج سعيد، بالنسبة اليو تكوف ضئيمة
سوؼ يقوي ذلؾ صمتنا بحدسنا وكانت ىناؾ تجارب و الى اليسر االدراكي  يعد ذلؾيؤدي 

جرى اختيار ، لقياس العالقة بيف اليسر االدراكي والمزاج والحدس، دلمت عمى ذلؾ
الخضاعيـ الختبار)مؤشر الحدس( القسـ االوؿ مف المشتركيف مجموعة مف المشتركيف 

فكانت النتائج مذىمة فالمشتركيف ، يتمتعوف بمزاج جيد والقسـ الثاني عمى العكس مف ذلؾ
كانوا غير قادريف عمى اداء االختبار الحدسي بالدقة عمى  يءالذيف كانوا مزاجيـ س
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 حينماناخ جيد، وىذا يدلؿ عمى اننا العكس مف ذلؾ المشتركيف الذيف يتمتعوف بمزاج وم
كي يعد سببا ونتيجة فاليسر االدرا حيف وغير سعداء نفقد صمتنا بحدسنا.تانكوف غير مر 
مجموعة  والتمقائية ىي وذلؾ بما اف المزاج الطيب والحدس واالبداع نفسوفي الوقت 

مي والجيد ( اما الحزف والحذر والشؾ واالسموب التحمي2مترابطة تعتمد عمى النظاـ )
 اً فعندما يكوف المزاج سعيد، (3تتطمب شحذ قدرات النظاـ ) المتزايد ايضا ىي مجموعة

( في االداء فيو يشير الى اف البيئة آمنو واف االمور 3سوؼ يقمؿ ذلؾ مف تحكـ النظاـ )
سوؼ يكونوف الناس اكثر صمة بحدسيـ ولكف بالمقابؿ يصبحوف  مف ثـ  يراـ و  عمى ما

ناؾ تيديد واف الحذر ىفقد يكوف ، ثر ميال الرتكاب االخطاء المنطقيةاقؿ حذرا واك
 (. ,p   Daniel,2011: 98-85)مطموب لذلؾ فيو يعد سببا ونتيجة في ذات الوقت

بما اف تكرار اي حدث يؤدي الى اليسر االدراكي كما ذكرنا ذلؾ وحدوث اي حدث 
احد المالمح ة سوؼ تكوف أف المفاجأف، غير المعتاد عميو سوؼ يؤدي الى التفاجئ

الجوىرية لحياتنا العقمية فيناؾ نوعاف مف المفاجأت ىي توقعات منتظرة ويقصد بيا انت 
كنت  لو مثالً ، تتوقع حدوثو فأنؾوقوع الحدث  ةقترب ساعت حينماتنتظر حدث ليقع مثال و 

ىو  كؿ يوـ تنتظر عودة طفمؾ مف المدرسة وتتوقع عندما يدؽ جرس الباب في ىذا الوقت
في المقابؿ النوع الثاني مف المفاجأت انو تقع ، طفمؾ .لكف اف لـ يكف ىو سوؼ تفاجئ

 نحف الننتظرىا لكننا النفاجأ عندما تقع ىذه ىي االحداث االعتيادية في اي موقؼ .
( يمتمؾ القدرة عمى 3فالنظاـ )، اف اي حدث في البيئة يؤدي الى جذب االنتباه

الذاكرة وايضا برمجتيا الجؿ جذب االنتباه، واف الوظيفة التحكـ في عممية البحث في 
 النموذجويمثؿ ىذا ، (ىي الحفاظ عمى نموذج عالمؾ الشخصي وتحديثو2الرئيسة لمنظاـ )

نموذج مف خالؿ التداعيات التي تصؿ في عالمؾ الشخصي ويبنى ىذا األ اً اعتيادي شيئاً 
ج التي تتالـز معيا بطريقة اعتيادية االفكار حوؿ المالبسات واالحداث واالفعاؿ والنتائ

يصبح نمط االفكار  ومف ثـ  قصيرة نسبيا،  مدةسواء في الوقت نفسو او في غضوف 
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ر فضال عف ضالمتداعية ممثال لبنية االحداث في حياتؾ فيو ايضا يحدد تفسيرؾ لمحا
 ( .2ـ)توقعاتؾ حياؿ المستقبؿ وىذا مايسمى بتقييـ مدى اعتيادية االمور مف قبؿ النظا

منتظرة الى توقعات منتظرة مثاؿ الغير تتحوؿ التوقعات  ؿ بعض الظروؼفي ظ
لوكنت ذاىب في طريؽ ما وانت كؿ االسبوع تذىب بو وشاىدت سيارة تحترؽ  عمى ذلؾ

لكف  غير مألوؼ بالنسبة لؾ وشعرت بالدىشة يءعمى الطريؽ كانت في المرة االولى ش
رة اقؿ مف لكف ىذه الم وايضا شعرت بالدىشة تحترؽ ةر في االسبوع الثاني ايضا رأيت سيا

سنوات  ستبقى لمدة شيور او، اصبح لديؾ نوع مف التوقع المنتظر نتيجةبال، المرة االولى
تتذكر ىذه الحادثة متى بمغت تمؾ النقطة مف الطريؽ ولديؾ االستعداد لترى سيارة تشتعؿ 

، تعمةشبعد تمؾ الحادثتيف سيارة محتى لو لـ تكف ىناؾ سيارة عمى االطالؽ اـ لـ ترى 
االى اف ذلؾ اليرجع بالضرورة الى انيا تتوافؽ مع توقعات سابقة بؿ انيا تستدعي الحادثة 

 االصمية وتسترجيا مف الذاكرة ويجري تفسير االحداث باالرتباط معيا.
عميو )انظر الى العبارة االتية " كـ عدد الحيوانات مف كؿ نوع التي حمميا موسى

لـ يحمؿ  ()عميو السالـىذه العبارة غير صحيحة وذلؾ الف موسى، الفمؾ" معو في الـ(الس
مف االفراد يستطيعوف  قميالً  اً اف عدد معو اي حيوانات عمى االطالؽ بؿ كاف ذلؾ نوحا

واف فكرة انتقاؿ الحيوانات  اً مألوف دف موسى يعوذلؾ أل ،ىذه العبارة اف يميزوا الخطأ في
بينما لـ نتوقع ذكر ، متقارباف فوايضا موسى ونوح اسمي، اقا دينياعبر الفمؾ مثؿ سي

موسى لكف ذكره ليس امرا مدىشا، فينا حددت بصورة غير واعية عممية التماسؾ 
 الترابطي بيف موسى ونوح مثؿ حالة اليسر االدراكي .

اء المعرفة التي ز في تألؼ قصة سببية متماسكة تربط اج اً ( بارع2النظاـ ) ديعو 
ـ  لديو و  رتوفت ( ذاتؾ الواعية وقبمو، مثال ) وصؿ والدا فريد 3عرضيا عمى النظاـ ) مف ث

كاف مف المتوقع وصوؿ المتعيديف في الحاؿ .كاف فريد غاضبا ( ىنا لـ يكف  متأخريف.
شعوريا حدث تداعيا  بينما ال، فريد غاضبا بسبب اف المتعيديف كانوا عمى وشؾ الوصوؿ
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التوجد عالقة كيذه بيف لكف ، ليا ناً سببا ممك كونيمااالنضباط  بالغضب وغيا يربط بيف
الذي  (2كرة توقع وصوؿ المتعيديف . جرى تأليؼ ىذه القصة مف قبؿ النظاـ )الغضب وف

( ليقبمو، اف ىذه انماط 3صص المتماسكة وعرضيا عمى نظاـ )قليو القدرة عمى تأليؼ ال
لكف ىذه االنطباعات ليست قائمة عمى  الميالد سببية نحف نكوف مستعديف ليا منذال

 (.  ,Daniel,2011,p 99- 109)(2المنطؽ بؿ ىي نتاج النظاـ )
يعتمد  فال، ( ىو قدرتو عمى بناء قصة متماسكة2اف مقياس النجاح بالنسبة لمنظاـ )

وىو امر شائع  كانت ىذه المعمومات شحيحة لكف اذا، عمى نوعية المعمومات المتوفرة
القفز الى النتائج عممية محفوفة بالمخاطر  عدي( كآلة تقفز الى النتائج . ف2يعمؿ النظاـ)

ر فعالة اذا كانت النتائج يوتؤدي الى الوقوع في االخطاء الحدسية عمى الرغـ مف انيا تعاب
لكف يمكف تالفي مخاطرىا مف خالؿ التدخؿ ، صحيحة وىي ايضا توفر الوقت والجيد

( والتي التندرج ضمف 3اليقيف ىما مجاؿ النظاـ )( فالشؾ وعدـ 3العمدي لمنظاـ )
، ( مثاؿ ) ىؿ ستكوف مايندؾ قائدة جيدة ؟ ىي ذكية وقوية .....(2عمميات النظاـ )

القفز الى النتائج بناء عمى معمومات  دوردت االجابة الى عقمؾ في الحاؿ بنعـ ىذا ىو يع
الحظ ىنا ، )ىي فاسدة وقاسية (؟التاليتيف ىما  افذلؾ ماذا لو كانت الصفت ثـ بعد، قميمة

حتى واف  ولكف، ( في العمؿ بمفرده عف طريؽ عممية اليسر االدراكي2لقد بدأ النظاـ )
تجاه االنطباع االوؿ الذي امراجعة الجديدة التي وردت سوؼ يبقى ىناؾ تحيز ال جرت
كثر حذر ( حتى في القرارات اال2تجاه" مايندؾ". لذلؾ التتوقؼ مساىمة النظاـ )اكونتو 

و قادر عمى لكون( ىو كسوؿ ويصدؽ عمى الكثير مف المعتقدات الحدسية و 3فالنظاـ )
 فياف يؤثر حتى  (2النظاـ ) مف تناوؿ االدلة عمى نحو اكثر حذرا ومنيجية ولكف يتوقع

و يسعى الى الترابط. لذلؾ ىذا مايشير الى مبدأ ) ما تراه ىو كؿ يىذه القرارات الميمة ف
 كونياالذي يجعمنا نقبؿ عبارة ر ىذا المبدأ تحقيؽ التماسؾ واليسر االدراكي ماىناؾ ( ييس

فأحيانا القصة المتماسكة التي يبنييا  صحيحة فيو يفسر لماذا نستطيع التفكير بسرعة
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( تقترب مف المواقع وتدعـ القياـ بالعمؿ العقالني . لذؾ ىذا المبدأ يمكف اف 2النظاـ )
 :ؤدي الى االنحياز منياتوالتي  ةؿ المؤثر وامعيفسر لنا قائمة مف ال

الثقة المفرطة : اي ثقة االفراد الذاتية فالثقة ىنا تعتمد عمى نوعية القصة التي  -2
يفكروف في امكانية اف تكوف االدلة التي يجب اف يستندوف  وف سردىا والعيستطي

طي يميؿ بنا الييا لكي يصدروا االحكاـ غائبة فما نراه ىو كؿ ماىناؾ فنظامنا التراب
 الى االستقرار وقمع الشؾ والغموض.

المشاعر فمثال عبارة  فيالمختمفة لعرض المعمومة تؤثر  ؽائتأثير التأطير : اف الطر  -3
%( تكوف ىذه 1:بعد شير واحد مف اجراء العممية  )تبمغ نسبة البقاء عمى قيد الحياة

اجراء خالؿ شير واحد مف الوفاة  العبارة اكثر تطمينا مف العبارة )تبمغ نسبة احتماؿ
عمى الرغـ مف انيما متكافئتاف لكف االفراد يروف صيغة واحدة وىي ، %(21 العممية

 الصيغة االولى فما تراه ىو كؿ ماىناؾ .

يره ايضا فيذا يسمى بتأثير ظبسياسة رئيس فربما تعجب بصوتو وماذا اعجبت 
ت مف ضمف مصطمحا عمؿاست الشعوري المبالغ فيو الذي اليالة الذي ينتج عف التماسؾ

حوؿ االشخاص والمواقؼ انحياز شائع لتشكيؿ رؤيتنا  دعمـ النفس لمدة طويمة وىو يع
ليا بطريقة اكثر ف خال( يمثؿ العالـ م2ؽ التي تجعؿ النظاـ )ائاحد الطر  دوايضا يع

ىا مثاؿ ذلؾ ) امرأة اسميا جواف تمقييا في حفمة وتجد، لـ الحقيقيابساطة وتماسكا مف الع
يمكف المجوء اليو لمتبرع مف اجؿ جمعية  سوؼ يرد الى ذىنؾ بأنيا شخص، دةجذابة وودو 

عف طريؽ لكف  يءتعرؼ ش خيرية( انت ىنا ماذا تعرؼ عف كـر جواف االجابة ال
في  التداعي لالفكار الذي حدث لديؾ بأف االشخاص عادة الذيف يتميزوف باالريحية

فانت ، يمكف المجوء الييـ لمتبرع لمجمعيات الخيرية ىـ اشخاصعادة المواقؼ االجتماعية 
 سوؼ تحب شخصيتيا.  مف ثـ  مياؿ لالعتقاد بجود اجواف و 

 انظر الى العبارتيف االتيتيف وقؿ مارأيؾ بكؿ مف آالف وبف؟
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 حسود. عنيد، ناقد، مندفع، مجتيد،، : ذكيأحمد
 ذكي. مجتيد، مندفع، ناقد، عنيد، حسود، :أسعد

( عمى أسعد( ىو المحبب اليؾ اكثر مف ) أحمدوريا سوؼ يكوف )شع انت ىنا ال
والف تأثير  العاطفة باالنطباع االوؿ فقد ارتبطت، الرغـ مف انيما يتشابياف بالصفات

ؽ لمتخمص مف تأثير اليالة ذكرت ائلكف ىناؾ طر ، اليالة يزيد مف ثقؿ االنطباعات االولى
 (. p : Daniel,2011, 119-109)في مصادر لعمـ النفس والقياس النفسي

نظر  ةسة لو عف )التفكير بسرعة وببطء(، وجيامحمد عارؼ في در  لقد لخص    
( يحدث بسرعة وبشكؿ حدسي وفوري 2)دانياؿ كاىنماف(في ىذا الموضوع في اف النظاـ)

سيمائيـ، اما  وبدوف تفكير ويستطيع بطريقة عفويا فيـ مشاعر االخريف مف اصواتيـ او
فيما ، تذكر واصدار االحكاـفي التحميؿ والتفسير وال اً ويستغرؽ وقت يءيو بط( ف3النظاـ)

اما ، منيمكة في العيش وتمشية االمور ةاف داخؿ كؿ انساف، نفس مستعجمرعتصات افنفس
( عفوي 2فالنظاـ ) الخيارات.النفس الثانية فيي متأنية تتذكر وتسجؿ النقاط وتقـو ب

( 3وضع مسودة سريعة لخريطة االحداث، اما النظاـ )المقارنات واالستعارات ل تعمؿيس
ولكف ايضا كسوؿ  اً وعقالني اً متأني كونو( 3يفترض اف تعطى لمنظاـ )اف القيادة  خمصتيس

مصدر التحيزات لمناس الذي يقفز بيـ الى  د( الذي يع2ويتعب بسيولة بدالؿ مف النظاـ )
ير وافية لمعالجة سيمة اال انيا غ دقائـ عمى توجيات وىي طريقة تع النتائج بشكؿ حدسي

لكف ، الذي يمثؿ االنا كونو( 3تستدعي تدخؿ النظاـ ) تواجو الناس والتيؿ التي كاشالم
 د( يع3نظره وذلؾ الف النظاـ و) ةوجي عف( 2اف اعطى دور البطولة لمنظاـ)دانياؿ كانم

يقـو في  وال، (2يصدؽ عمى االحكاـ الحدسية التي يقدميا لو النظاـ ) ةوبسيول كسوالً 
 دوتكاسمو يع، ا اذا كانت منطقية( مف احكاـ وتأكد منيا فيم2فحص مايقدمو لو النظاـ )

( في اغمب االوقات يؤدي عممو بشكؿ جيد فيي تدرؾ 2فالنظاـ )، مبررا عمى ذلؾ
لكف ولعيا بتبسيط االمور وسرعتيا في اصدار االحكاـ يوقعو في ، اشارات الخطر
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في االمور المتعمقة في الحسابات واالرقاـ مما يؤدي بيا الى  اً يففيو يعد ضع االخطاء.
د اف تقفز الى استنتاجات خاطئة اي ورود اخطاء في تفكير الناس االعتياديف والتي لتعو 

، الذي يتأثر بعوامؿ ليس ليا عالقة بصمب الموضوعالى عيوب في عمؿ جياز التفكير 
تقع تحت تأثير العوامؿ مية التفكير، و خطاء ىو تالعب خارجي بعموليس سبب ىذه اال

)كأتأثير اليالة (، او )مفعوؿ التأطير( وذلؾ تتغير تبعا لالطار الذي تحاط ، العقالنيةال
نماف جائزة امور الحسابات .لقد حصؿ دانياؿ كؿ عف او ( فيو مسؤ 3اما النظاـ )، بو

اشار الى اف تصرؼ اثبت فييا و  ذإ، في نظريتو )التوقع ( 3113نوبؿ في االقتصاد عاـ 
وتقـو فييا عممية اتخاذ القرار ، يتـ عمى اساس تحقيؽ اقصى منفعة االقتصادي لمناس ال

، متوائمة دونيايقرر الناس اوال المحصالت التي يع ذإ عمى مرحمتيف المراجعة والتقويـ
حسب  المحصالت االقؿ خسارة واالكبر كأرباح يعدوفويضعوف نقاطا مرجعية ثـ 

اي ، بؿ عمى اساس القيمة المحتممة لمخسارة والربح، لتقميدية لالقتصادييفالتصورات ا
ليس عمى اساس الدخؿ النيائي المتحقؽ، بؿ يقيـ الناس عمى اساس توجياتيـ ليذه 

نظره بأف االنساف العقالني قد يفضؿ اف يكوف  ةويختـ دانياؿ وجي، الخسارة والمنفعة
، افضميتو متساوقة . فالعقالنية تساوؽ المنطؽ واف تبدوا، مكروىا عمى اف يكوف محبوبا

  (www.alittihad.ae/wajhatprint.php?id=64822) سواء كاف معقوال اـ ال.
نحف نولد مستعديف الدراؾ العالـ مف حولنا وتوجيو االنتباه وتجنب الخسارة   

لى مصدر االلتفات ا ويعد، يشترؾ النظاماف في التحكـ في االنتباه، والخوؼ مف العناكب
(الذي يشحذ مباشرة االنتباه الطوعي 2صوت عاؿ عادة عممية غير طوعية في النظاـ )

( قد نستطيع مقاومة االلتفات الى مصدر تعميؽ مرتفع وعدواني في حفؿ مزدحـ 3لمنظاـ)
في المقابؿ يمكف  لكف حتى واف لـ نحرؾ رأسنا فأننا نوجو انتباىنا في االصؿ اليو،

در غير مرغوب فيو مف خالؿ التركيز بصورة رئيسية عمى ىدؼ صرؼ االنتباه عف مص
 اخر.
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( مف خالؿ برمجة 2مؿ النظاـ )( يمتمؾ القدرة عمى تغيير طريقة ع3اف النظاـ) 
لمبحث عف عواصـ المدف  ائؼ اآللية عادة لالنتباه والذاكرة مثال يمكف ضبط الذاكرةظالو 

  التي تبدأ بحرؼ معيف.
( 2في حيف يعمؿ النظاـ) ( نشطيف متى كنا مستيقظيف،3) (والنظاـ2يكوف النظاـ )
جزء بسيط  استعماؿاذ يجري ، ( في وضع جيد منخفض ومريح عادة3آليا يعمؿ النظاـ )

واالفكار ، ( بأستمرار مثؿ االنطباعات3( اقتراحات لمنظاـ)2فقط مف قدرتو يولد النظاـ)
(فتتحوؿ االنطباعات 3مف قبؿ النظاـ)الحدسية والنوايا والمشاعر واذا جرت الموفقة عمييا 

يجري كؿ شئ  وتتحوؿ الدوافع الى افعاؿ طوعية .وحينما، واالفكار الحدسية الى معتقدات
( مع ادخاؿ 2(اقتراحات النظاـ)3وىو ما يحدث معظـ الوقت ويتبنى النظاـ)–كما ينبغي 

لفرد اف ففي بعض االحياف يصدؽ ا تعديالت طفيفة أو دوف تعديالت عمى االطالؽ،
الحدس تتطمب بذؿ قميؿ مف التفكير وبكؿ بساطة،  "الحدس" عممية االختصارات المعرفية

فاالفراد تأخذ باالختصارات العقمية وصدور االحكاـ وواحدة مف االختصارات العقمية ىو 
مف السموؾ المتكرر واالختصارات العقمية (. واف كؿ Astereotypeالسموؾ المتكرر)

ذ السرعة في اصدار االحكاـ االجتماعية عبر تجاىؿ قدر كبير مف تخاايسمحاف لنا ب
المعمومات المرتبطة في بيئتنا وىذه الميزة ىي ايضا قد تكوف عائقا الف غالبا الحدس ما 
 يؤدي الى االنحياز مما ينتج عممية غير دقيقة أو خاطئة في معالجة المعمومات

Tversky etal,1996,p.103).)  
نجبر انفسنا  حينما النظاميف وىو رد فعؿ آلي ونية لمتحكـ فمثالويوجد صراع بيف 

نعود بشكؿ مستمر الى النقطة التي فقدت عممية القراءة  عمى قراءة كتاب ممؿ حينما
( مما يعني اف النظاـ 2( ىي كبح نزوات النظاـ)3معناىا فييا يكوف احدى مياـ النظاـ )

 ( يتولى عممية السيطرة الذاتية.3)
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ومتيف متمايزتيف يممياف عمينا الكيفية ظمن عمىمما سبؽ اف الدماغ ينقسـ  نستنتج 
التي نفكر بيا ونتخذ القرارات االولى سريعة حدسية تفاعمية عاطفية واالخرى بطيئة 
متروية منيجية ومنطقية، ويعمؿ العقؿ وفقا لتوازف دقيؽ ومعقد بيف المنظومتيف في شد 

عيوبنا، ويناقش مجموعة مف الظواىر المعرفية بدءا وجذب يشكالف ابرز قدراتنا وكذلؾ 
بدور التفاؤؿ في خوض مجاؿ االعماؿ الحرة، مرورا بفرضيات السعادة، وحتى نزعتنا 
الطبيعية الرتكاب االخطاء ليكشؼ لنا عف تمؾ اآللة المعقدة وغير المعصومة عف 

يضا نستنتج اىمية والتي يمكف فيميا بالرغـ مف ذلؾ والتي نسمييا االدراؾ وا، الخطأ
دراسة الذات التي تعاني والذات التي تتذكر والتي تكوف االولى منغمسة في المحظة 

يبرر اىمية ىذا  واالخرى مشغولة بالتعمـ مف التجربة وتسجيؿ الدروس المستفادة وىذا ما
 البطيء. -البحث لبناء مقياس التفكير السريع
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تحديد مجتمع البحث, واختيار  ىذا البحث اذ يتضمن يتضمن ىذا الفصل اجراءات
, تعميماتو, والتحميل االحصائي لمفقرات واعداد وصياغة فقرات المقياس, عينة ممثمة

 وفيما يأتي ,واتبعت الباحثة المنيج الوصفي والوسائل االحصائية المستعممة في البحث
 ليذه االجراءات:  اوصف

ًً:ًمجتمعًالبحث:ًثانياًً

جامعة  مجتمع البحث الذي يمثل طمبة الصفوف االربعة االولى في كمياتيبمغ حجم 
ومن كال الجنسين دراسة الصباحية االولية ال( 4102-4102) يبغداد لمعام الدراس

طالبا وطالبة ( 61644)ذ بمغ حجم المجتمع الكمي ا   ,والتخصص العممي واالنساني
وبحسب التخصص الى  , (طالبة33843)طالبا و(46799)يتوزعون بحسب الجنس الى 

طالبا وطالبة في التخصص  (37767 )طالبا وطالبة في التخصص العممي و (44822)
 .( يوضح ذلك0)وجدول  , ياالنسان

ً(1جدولً)

ًوالجنسًوالتخصصًحجمًمجتمعًالبحثًموزعًحسب

ًالمجموعًاناثًذكورًالتخصص

0739ً17431ً55311ًًعممي

13450ً59773ً73373ًًانساني

57300ً77357ً79755ًًالمجموع

ً
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ً:ًعينةًالبحثً:ثالثاًً

ممثمة  ختيار عينة البحث لتكوناقامت ب , بعد تحديد المجتمع من قبل الباحثة
وطالبة في الصفوف  ( طالب  211عينة البحث ىذا من ) توقد تألف, لمجتمع البحث

 , ثبحمجتمع ال%( من 0الذين يشكمون نسبة )االولى من كميات جامعة بغداد,  ةاالربع
ًكما يأتي: الطبقيةية وفق الطريقة العشوائتم اختيارىم 

في التخصص  يتانكم ,جامعة بغداد كميات تم اختيار اربع كميات عشوائيا من .0
وكميتان في  ابن الييثم /لمعموم الصرفة التربيةكمية و العموم  كمية وىما العممي,

 .االداب وكمية ,التخصص االنساني ىما كمية االعالم
 , اقسام(قسمان دراسيان مما اصبح عدد ىذه االقسام )ثمانية من كل كمية اختيرت .4

الرياضيات في كمية العموم والكيمياء  وىي )الحاسبات, اربعة اقسام لمدراسات العممية
 ,واربعة اقسام لمدراسات االنسانيةابن الييثم( /وعموم الحياة في التربية لمعموم الصرفة

االذاعة والتمفزيون من كمية االعالم واقسام المغة االنكميزية  وىي اقسام )الصحافة,
 .(والجغرافية من كمية االداب

الطالبات  مجموعة من الطالب و , الباحثة اختارت من كل قسم من االقسام التي  .3
الصفوف الدراسية االربعة, وبحسب حجم الطالب والطالبات  منمن كل صف 

لبحث يوضح حجم عينة ا (4)وجدول  التخصصين العممي واالنساني,بحسب و 
 .تخصصموزعة بحسب الجنس وال

ً  
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ً(5جدولً)

ًعينةًالبحثًموزعةًبحسبًالجنسًوالتخصص

ًالمجموعًاناثًذكورًالتخصص

75ً30ً111ًًعممي

111ً174ً540ًًانساني

133ً557ً499ًًالمجموع

 

ً:ًاجراءاتًبناءًالمقياسً:رابعاًً

 البطيء وفق نظرية-مقياس التفكير السريعبما ان البحث الحالي يرمي الى بناء 
وفق  ىذا المقياس الباحثة ببناءلذا قامت  (Kahneman,2011)دانيال كانمان

ًالخطوات االتية :

 :البطيء-السريعًتحديدًخصائصًالتفكير .0

المنشورة في كتاب  (Kahneman,2011)بعد اطالع الباحثة عمى نظرية 
( 33الى ) بصورة اولية توصمت ,جاء فييا ( وتحميل ما4100 ,البطيء-)التفكير السريع

كل خصيصة قطبين ل ان نفسو اذ تفي الوق البطيء-التفكير السريع تمثل خصيصة
وعمى اساس ذلك صاغت تعريفًا  .السريع وقطب يمثل التفكير البطيءقطب يمثل التفكير 

البطيء بأنيما)نظامان يمثالن قطبان لمتفكير قطب يمثل التفكير -نظريًا لمتفكير السريع
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وكال منيما لو خصائصو التي  التسرع في التفكير والقطب الثاني يمثل التأني في التفكير,
 تميزه عن الثاني وأن كانت كل خصيصة تقع عمى قطبين متضادين(.

البطيء, كما تبدو ظاىريا -لمتثبت من مدى تمثيل ىذه الخصائص لمتفكير السريعو 
قامت الباحثة بعرضيا عمى مجموعة من الخبراء المتخصصين في عمم النفس والقياس 

ولم تستبعد اي  وافق جميعيم عمى الخصائص, (0)ممحق( خبراء 01النفسي بمغ عددىم )
 (0)ممحق:انظر ) .من الخبراء فأكثر %(81بموافقة ) جميعا خصيصة لكونيا حضيت

 .(4) موضحة في الممحق معروضة عمى الخبراء و بصيغتيا النيائية كما ىي بقيتحتى 

 : اعدادًفقراتًالمقياسًبصيغتهاًاالولية .4
( 33البطيء التي بمغ عددىا)-بعد ان حددت الباحثة الخصائص التفكير السريع 

يوضح الخصائص التي تم عرضيا  (4)و ( 0تم عرضيا عمى الخبراء ممحق) خصيصة
 من نوع المواقف, ( فقرة بواقع فقرة واحدة لكل خصيصة33أرتأت ان تعد)عمى الخبراء  

, فقرات المقاييس النفسية لكون ىذا االسموب من االساليب الشائعة في صياغة, المفظية
ً ًاالهميةًً(5993:7)سممان, ًالخصائصًوتحديد ًصالحية ًتحديد ًالخبراء ًمن وطمب

ً ً ًالنظرية عدد الفقرات متناسبا مع اوزان  مصمم المقياس غي ان يضعينب ذا  النسبية
 .(5911:195)االمام,االىمية النسبية لمخصائص 

( الذين 0عمى رأي الخبراء ممحق) بناء النظرية الىمية النسبيةاحددت الباحثة  لذا 
ولكل فقرة عبارتين لالجابة تمثل العبارة  فقرة واحدة لكل خصيصةاشاروا الى وضع 

وقد حاولت الباحثة ان تكون , التفكير السريع وتمثل العبارة الثانية التفكير البطيء
البطيء في -العبارات قصيرة وواضحة وتقيس نوعا من السموك الدال عمى التفكير السريع

ولكل موقف استجابة من االستجابات  اتتضمن كل فقرة موقف ذالحياة اليومية او الدراسية ا  
 , (1033ً:141الكبيسي,)المتباينة في اتجاىات قياسيا
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 سريعي بديالن لالستجابة واحد يقيس التفكير الموقف لفظكل ل واعتمدت الباحثة
 من ىذين البديمين بديل االجابة عن كل فضال عن ان ,واالخر يقيس التفكير البطيء

ام لمتفكير  تمثيميا سواء أكان لمتفكير السريعتختمف في قوة  ثالثة تدرجات تكون عمى وفق
( عمى 1,0,4,3عند التصحيح درجات)( وتعطى , ابدانادرا احيانا, البطيء وىي )دائما,

درجة  فيعطى هويعطى البديل الذي يتم اختياره درجة اما البديل الذي لم يتم اختيار  التوالي
-وكمما يقل الفرق يقل التمايز وكمما يزداد الفرق يزداد الفرق بين التفكير السريع)صفر(

اي ان المقياسان مترابطان لذا  ( فالثاني يكون )صفر(93البطيء الى ان يصل احدىما )
 .وعميو فان الدرجة العميا تؤشر نوع التفكير كمما ترتفع درجة احدىما تقل درجة الثاني

واعدت الباحثة تعميمات االجابة عن المقياس التي تضمنت ىدف المقياس بصورة 
 يذكر اسم المقياس او ىدفو صراحة كي اليعمل المجيب عمى اال اذ يفضل, غير مباشرة

ًجابر)(39ً:1031الزوبعي,تزييف اجابتو ) , وتضمنت التعميمات (577ً:1037ً,
الرغم من ان ب الحث عمى االجابة بدقة وسرعة ايضا كيفية االجابة عن الفقرات مع

 غير موقوتة. االجابة

 :  التحميلًالمنطقيًلفقراتًالمقياس-3

اييس النفسية قد يكون مضمال النو يعتمد ان التحميل المنطقي لفقرات المق الرغم منب
اال انو يعد خطوة ضرورية السيما في بدايات اعداد الفقرات  , عمى االراء الذاتية لمخبراء

اىري لمفقرة مع السمة او الظاىرة التي اعدت ظلكونو يكشف عن مدى تجانس الشكل ال
من ثم الى فيم مختمف و  .ر مضمونيايفالشكل الظاىري لمفقرة لو تأثير في تغي, لقياسيا

وان افضل من يقوم بالتحميل المنطقي  (131ً:5991الكبيسي,ليا من مجيب الخر,)
 (Ebel,1972,p.555)لمشكل الظاىري لمفقرات ىم الخبراء المختصون في ىذا المجال 

 (,3بصورتو االولية ممحق) البطيء-لذلك عرضت الباحثة فقرات مقياس التفكير السريع
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 ( خبراء01بمغ عددىم), الخبراء المتخصصين في القياس وعمم النفسعمى مجموعة من 
منيم الباحثة فحص الفقرات ظاىريا وتقدير مدى صالحيتيا في  (,اذ طمبت0)انظر ممحق

كما طمب منيم تحديد رأييم في  البطيء-قياسو وىو التفكير السريعقياس ما أعدت ل
 البدائل والذين أشاروا الى صالحيتيا .

بعض الفقرات ولم تستبعد اي فقرة  ةوفي ضوء آرائيم ومالحظاتيم عدلت صياغ 
اذ اعتمدت الباحثة ىذه النسبة , %( من الخبراء فأكثر81لكونيا جميعا حظيت بموافقة )

-ظاىريا في قياس التفكير السريع ارا عمى صالحية الفقرة كما تبدومن موافقة الخبراء معي
 البطيء.

ًالتجربةًاالستطالعية:ًً-4

ذ ا   .لمتثبت من وضوح التعميمات وفيم الفقرات وطريقة االجابة عنيا من المجيبين
" الى ضرورة التثبت من مدى فيم العينة المستيدفة لتعميمات المقياس 0981يشير "فرج 

بصورتو االولية ياس تم تطبيق المق (,74ً:5991)االزيرجاوي,ومدى وضوح الفقرات ليم
الصف  وطالبة اختيرت عشوائيا طالب   (011عمى عينة مكونو من )(, 2انظر ممحق )

ابن الييثم قسم الرياضيات وكمية اآلداب قسم المغة –االول بكميتي التربية لمعموم الصرفة 
بحسب الجنس والتخصص وتمت االجابة عن المقياس امام  جامعة بغداد,في  العربية
تضح من خالل ىذا افـ, غموض او عدم الوضوحتتمكن من تأشير حاالت الكي , الباحثة

التطبيق ان التعميمات واضحة وان الفقرات مفيومة لممجيبين, وان متوسط الوقت 
 .دقيقة (31) كان المستغرق لالجابة

ً  
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 التحميلًاالحصائيًلفقراتًالمقياس-1

يعد التحميل االحصائي لفقرات المقاييس النفسية خطوة اساسية وميمة في بنائيا  
النو يؤشر مدى تمثيل مضمون الفقرة لمحالة او الخصيصة التي اعدت 

 (.Ghisseli,et,a l.1981.p.427)لقياسيا
حساب بعض خصائصيا  ووان اليدف االساس من تحميل الفقرات احصائيا ى

مالت صدقيا, الن صدق المقياس وثباتو ايزية ومعيقوتيا التمالسيما , السيكومترية
فالمقياس الذي  (137:,5995الكبيسي,يعتمدان الى حد كبير عمى ىاتين الخصيصتين)

تتميز فقراتو بخصائص سيكومترية جيدة تجعمو اكثر صدقا 
 (.Anastasi,1988,p.192)وثباتا

البطيء طبق المقياس -ن الخصيصتين لفقرات مقياس التفكير السريعولحساب ىاتي 
ة العشوائية اختيرت بالطريق, وطالبةً  ( طالب  211عمى عينة مكونة من )( 2ممحق )
ذ اختير ٔاربع, الطبقية  العممي كميات من كميات جامعة بغداد كميتان في لالختصاص ا 

االدارة كمية )كميات وىما  ٔاربعفكانت عدد الكميات , النسانيوكميتان لالختصاص ا
 (لقانونوكمية االتربية ابن رشد كمية )لالختصاص العممي و(واالقتصاد وكمية الطب

وىي اقسام )ادارة االعمال  لالختصاص االنساني ومن كل كمية اختير قسمان دراسيان
ابن –واالحصاء في كمية االدارة واالقتصاد واقسام المغة العربية والتأريخ في كمية التربية 

وبذلك اصبح عدد رشد وكانت الدراسة في كمية القانون وكمية الطب بدون تخصص 
ب اقسام ومن كل قسم من ىذه االقسام اختيرت عشوائيا مجموعة من الطال اربعةاالقسام 

ب االختصاص وبالطريقة نفسيا التي اختيرت بيا عينة البحث انظر سوالطالبات وبح
ناسبا لتحميل الفقرات ويعد حجم ىذه العينة م , يوضح ذلك (3)جدول و عينة البحث 

ذ يشير من الباحث ن ومنيم )أنستازي( الى وجوب اختيار عينة التحميل و احصائيا ا 
ادبيات القياس النفسي الى انو يفضل ان تكون عينة االحصائي بشكل مالئم, وقد اشارت 

كمما كانت العينات كبيرة كمما  نووذلك أل ( فرد  211 دالعدالى ل االحصائي )اشار التحمي
. وكذلك اشار ىنرستون ان العينة (Anastasi,1982,p.209)كانت نسبة الخطأ قميمة

( يوضح 3) وجدول رقم (Hentysson,1972:p;30)( فرد  211تقل عن ) الا  يفضل 
 عينة التحميل االحصائي.

ً  
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ً(7جدولً)

ً.موزعةًبحسبًالجنسًوالتخصصًتحميلًالفقراتًاحصائياًحجمًعينة

ًالمجموعًاناثًذكورًالتخصص
 403 048 82 عممي
 087 013 82 انساني
 211 430 069 المجموع

 

 يأتي: ما حسابوقد حممت الباحثة الفقرات احصائيا ب

ً:ًًلمفقراتًالتمييزيةالقوةًً-أ

إذ يــــتم فــــي ىــــذا , عتمــــدت الباحثــــة أســــموب المجمــــوعتين المتطــــرفتيناولتحقيــــق ذلــــك 
األســموب اختيــار مجمــوعتين متطــرفتين مــن األفــراد بنــاء عمــى الــدرجات الكميــة التــي حصــموا 

-tويتم تحميل كل فقرة من فقـرات المقيـاس باسـتعمال االختبـار التـائي ), عمييا في المقياس
test لعينتــــــــــــــين مســــــــــــــتقمتين الختبــــــــــــــار داللــــــــــــــة الفــــــــــــــرق بــــــــــــــين المجمــــــــــــــوعتين العميــــــــــــــا )

 .(Edwards,1957,p.153والدنيا)
 الخطوات اآلتية : ةالباحث تتبعاولتحقيق ذلك 

بتطبيق مقيـاس  ةلغرض الحصول عمى بيانات يتم بموجبيا تحميل الفقرات قامت الباحث -1
( 211)عـــددىا االحصـــائي البـــالغالتحميـــل عمـــى عينـــة  (2ممحـــق) البطـــيء-التفكيـــر الســـريع

 .وطالبة طالب
 .تصحيح كل استمارة وتحديد الدرجة الكمية لكل منيا -2
ترتيـــب الـــدرجات التـــي حصـــل عمييـــا المســـتجيبون تنازليـــا )مـــن أعمـــى درجـــة إلـــى أدنـــى  -3

 درجة(. 
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وتختمـف النسـب المعتمـدة كمعيـار لتحديــد , تحديـد المجمـوعتين المتطـرفتين نسـبة اختيـار -4
إلـى أن النسـبة المقبولـة لمقطـع تتـراوح بــين (Anastasi)إذ تشـير أنسـتازي, المجمـوعتينتمـك 

(42%,33()%Anastasi,1876,p.208) ,( بينمــــا يشــــير كيمــــيkilly) ( 47ىــــي )%
بمغ عدد االستمارات لكـل مجموعـة ف%(47النسبة ) ذا تم تحديدوفي ضوء ى, لكل مجموعة

 .( استمارة406خضعت لمتحميل بمغ) التيأي إن عدد االستمارات , ( استمارة018)
( لعينتين مستقمتين الختبار داللة t-testبتطبيق االختبار التائي ) الباحثة تقام وقد

وتعد الفقرة مميزة إذا كانت القيمة , الفرق بين المجموعتين العميا والدنيا عمى كل فقرة
يوضح تمييز  (2)و(2وجدول ), ةتائية الجدوليأعمى من القيمة ال بينيماالتائية المحسوبة 

 :الي و طيء عمى التالب ,التفكير السريع مقياسفقرات 

ً(4جدولً)

 لفقراتًمقياسًالتفكيرًالسريعًيةلتمييًزالقوةًا

ًالفقرات
القيمةًًالمجموعةًالدنياًالمجموعةًالعميا

التائيةً
ًالمحسوبة ًالمتوسط

االنحرفً
ًالمتوسطًالمعياري

االنحرافً
ًالمعياري

1ً967773ً9633145ً967143ً9631333ً65537ً

5ً967730ً9601110ً965107ً9613103ً76741ً

7ً961341ً9634194ً961507ً9647477ً46371ً

4ً960444ً1695113ً969341ً967304ً36799ً

1ً169377ً1619771ً961431ً9615755ً36011ً

7ً967431ً9633333ً961773ً9617357ً46317ً
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3ً963307ً9630713ً96111ً9641373ً36903ً

3ً169743ً1691513ً969341ً9673043ً06595ً

0ً161594ً1695077ً96111ً9647957ً06799ً

19ً161310ً1695117ً961773ً9677707ً36354ً

11ً169739ً1699703ً961773ً9677707ً36713ً

15ً167917ً1611411ً961431ً9675731ً06413ً

17ً167457ً1693711ً96111ً9647957ً196347ً

14ً165333ً1619050ً961507ً9647477ً196917ً

11ً169057ً9631077ً961773ً9619577ً06774ً

17ً967431ً9633333ً961773ً9617357ً46317ً

13ً961377ً9673150ً969341ً9673043ً76317ً

13ً963457ً9635511ً961431ً9644071ً36395ً

10ً165555ً1693931ً961773ً9613107ً06973ً

59ً165077ً1611419ً969341ً9673043ً196411ً

51ً963031ً1697171ً969341ً9673043ً36301ً

55ً169377ً1619771ً961431ً9615755ً36011ً

57ً963457ً1691141ً961431ً9615755ً76719ً

54ً963307ً9630713ً969341ً9673043ً36757ً

51ً963107ً9603111ً969341ً967304ً76391ً
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57ً960444ً1694377ً969341ً9673043ً36111ً

53ً963077ً9601473ً969341ً9673043ً36797ً

53ً963307ً9630713ً96111ً9641373ً36903ً

50ً960173ً1697775ً961431ً9610797ً76394ً

79ً960311ً1699440ً965555ً9673317ً76439ً

71ً169907ً1697773ً965555ً9673317ً76137ً

75ً963711ً9609531ً961111ً9617059ً76941ً

77ً960510ً9601419ً965107ً9635351ً16053ً

ً

ً(1)جدولً

ًالبطيءًيزيةًلفقراتًالتفكيريالقوةًالتم

ًالفقرات
ًالمجموعةًالدنياًالمجموعةًالعميا

القيمةً
ًالتائية ًالمتوسط

االنحرفً
ًالمتوسطًالمعياري

االنحرافً
ًالمعياري

1ً16777ً9609733ً169057ً1691401ً16303*ً

5ً1.4444ً9600344ً167541ً1613571ً96393*ً

7ً163110ً9607144ً169533ً9633979ً76773ً

4ً561431ً9631133ً963107ً9604105ً116770ً

1ً565077ً9631731ً963339ً9633713ً176339ً



 .............................................هإجراءاتمنهجيت البحث و/ الثالث الفصل

 

66 

7ً569341ً9637039ً963077ً9607433ً196071ً

3ً561111ً9633303ً963330ً1691711ً06579ً

3ً56999ً9633770ً960715ً1699359ً36314ً

0ً163143ً9637753ً963333ً1699337ً36119ً

19ً163330ً9607953 967594ً9633549 196171ً

11ً56999ً9604359ً967044ً1697777ً06774ً

15ً569739ً9634107ً967594ً9607443ً116391ً

17ً565555ً9673317ً964934ً9639057ً136311ً

14ً163330ً9633303ً964934ً9637177ً176573ً

11ً163110ً9607144ً967143ً9610970ً146449ً

17ً569341 9637143ً960779ً1691371ً36475ً

13ً569739ً9630775ً963917ً9600955ً196935ً

13ً569999ً9635744ً967431ً9607947ً116059ً

10ً163973ً9630051ً967910ً9633170ً06934ً

59ً163110ً9630413ً967134ً9600734ً06573ً

51ً561431ً9631307ً967730 9605130ً176177ً

55ً569999ً9633770ً963493 1617947ً06114ً

57ً163143ً9635100ً169131ً1614731ً16337ً

54ً569739ً9634301ً963107ً1697777ً196107ً
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51ً569999ً9635744ً169537ً1693943ً36339ً

57ً56999ً9637473ً960444ً1694377ً36931ً

53ً569739ً9630775ً963330ً9600344ً06747ً

53ً163110ً9639307ً963143ً9603350ً36331ً

50ً1693110ً9630413ً961341ً963113ً196007ً

79ً160779ً9670717ً967111ً9631103ً156370ً

71ً160779ً9634301ً963555 9604117ً196701ً

75ً163493ً9639115ً963107ً9603111ً36931ً

77ً163333ً9607953ً961057ً9609357ً06757ً

 

( ودرجة 1,110( ان جميع الفقرات مميزة عند مستوى داللة )2جدول )يتبين من 
اذ ان جميعيا اكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة  ( 0عدا الفقرة ) (402حرية )

( 4و0وجود فقرتين غير مميزة وىي تحمل التسمسل ) (2)من جدولكما تبين , (3,490)
( ودرجة 1,110( عند مستوى داللة)3,490الجدولية البالغة) عند مقارنتيا بالقيمة التائية

 . وقد تم استبعادىما من المقياس ( 402حرية)

 Validity of scales ltems)): صدقًالفقراتًالمقياس-4

وترتبط بصدق  , قياسو جلوضعت أل ان صدق الفقرات يعني انيا تقيس ما
وقد  (,1033ً:744الغريب,ً)مفرداتوزدياد صدق ابار بتفيزداد صدق االخ االختبار كمو

, الفقرة بالدرجة الكمية درجة عالقة ستعمالتحققت الباحثة من ىذا النوع من الصدق بأ
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عمى  اً الى ان معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس مؤشر  يتشير انستاز ذإ
 .( Anastasi,1976:154)صدقيا

 اد عمى المقياس يجعميا بمثابةاالفر بدرجات  ان ارتباط الدرجة الكمية لممقياس
فيعني ذلك ان الفقرة  Immediate Criterion Measures))معيارية آنية قياسات 
 .(Stanley&Hopkins,1972:111)وضعت الجمو تقيس ما

ًص1033ً)منسي,فضال عن انو يكشف عن التجانس الداخمي بين الفقرات  ,
ويمثل معامل ارتباط درجات الفقرة بدرجات المحك  (1003ً:414عبدالرحمن,)(134

محك داخمي  وافضليتوفر محك خارجي ليا  حينما و , الخارجي والداخمي معامل صدقيا
 .(Anastasi,1988,p.206)لصدق الفقرة ىو الدرجة الكمية لممقياس

 اليجاد العالقة)بيرسون(ولحساب معامل صدق الفقرة استعممت الباحثة معامل ارتباط
الفقرة درجة وقد كانت قيم معامالت ارتباط  , بين درجات كل فقرة والدرجة الكمية لممقياس

بالدرجة الكمية لممقياس دالة احصائيا بعد مقارنتيا بالقيمة الجدولية 
 قد اشار( و 1,12وعند مستوى داللة )(399وبدرجة حرية ),(1,198)البالغة

((Lindquist صادقا  دان المقياس الذي تؤشر فقراتيا بيذا المؤشر يع
 ( يوضح معامالت صدق فقرات مقياس6وجدول ) (Lindquist,1951:28)بنائيا

 .البطيء -التفكير السريع

ً  
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ً(7جدولً)

ًالبطيء-معامالتًصدقًفقراتًمقياسًالتفكيرًالسريع

ًبطيءالتفكيرًالًسريعالتفكيرًال

رقمً
ًالفقرة

معاملًًقيمة
ًاالرتباط

ً
معاملًًقيمة

ًاالرتباط
رقمً
ًالفقرة

ًمعاملًاالرتباطًقيمة
رقمً
ًالفقرة

معاملًًقيمة
ًاالرتباط

1ً96577ً13ً96433ً1ً541,ً9ً13ً174,9ً

5ً96517ً10ً96114ً5ً139,ً9ً10ً113,9ً

7ً96543ً59ً96397ً7ً733,ً9ً59ً157,9ً

4ً96479ً51ً96797ً4ً117,9ً51ً130,9ً

1ً96773ً55ً96144ً1ً134,9ً55ً110,9ً

7ً96730ً57ً96770ً7ً477,9ً57ً473,9ً

3ً96471ً54ً96405ً3ً475,9ً54ً177,9ً

3ً96410ً51ً96117ً3ً443,9ً51ً731,9ً

0ً96111ً57ً96137ً0ً475,9ً57ً133,9ً

19ً96407ً53ً96140ً19ً435,9ً53ً114,9ً

11ً96471ً53ً96171ً11ً194,9ً53ً147,9ً

15ً96137ً50ً96113ً15ً117,9ً50ً174,9ً
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17ً96791ً79ً96131ً17ً137,9ً79ً719,9ً

14ً96153ً71ً96173ً14ً153,9ً71ً117,9ً

11ً96440ً75ً96411ً11ً191,9ً75ً115,9ً

17ً96747ً77ً96477ً17ً417,9ً77ً177,9ً

13ً96773ًً13ًً437,9ً

ً

ًالخصائصًالقياسيةً)السيكومترية(لممقياسً:

اساسية في بناء المقاييس النفسية لكون ان حساب الخصائص القياسية ىو خطوة 
فاذا كانت ىذه االجراءات دقيقة , ت البناء السابقةاان ىذه الخصائص تؤشر دقة اجراء

مما يدل عمى جودة المقياس  ,عيةدقيقة وموضو  سوف تكون الخصائص القياسية ايضاً 
المعايير التي ومن اىم ىذه الخصائص ىو الصدق والثبات فضال عن  وضع الجمو, مافي

ً)يةتعتمد عمييا البيانات التي نحصل عمييا من المقاييس النفس ًالرحمن, :1003ًعبد
 :تيما يأ, وقد استخرجت الباحثة الخصائص السيكومترية ك(110-553

ً(:Validityًاوالً:ًصدقًالمقياس)

يعد من الخصائص السيكومترية الذي يشير بأن المقياس يقيس ماوضع 
ان ادلة الصدق عادة تتنوع تبعا لمغرض الذي وضع المقياس (.117ً:5990ربيع,)الجمو
والتحميل  , )التجريبي( فعادة يعتمد عمى اراء الخبراء ونتائج التحقق االمبيريقي , الجمو

 (.5990ً:111عبابنه.ً)االحصائي لدرجات االختبار
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تندرج الرغم من تعدد تسميات انواع الصدق او مؤشراتو اال انيا يمكن ان بو 
 (Americanوىي كما حددتيا الجمعية النفسية االمريكية  , جميعيا تحت ثالثة مؤشرات

psychologigal Associationصدق المرتبط بمحك, وصدق الو  , ( صدق المحتوى
 ( لذلك قامت الباحثة بالتحقق من مؤشرين وىما : A.P.A,1985.P.91البناء )

 (Content Validity) (الصدقًالعيني)صدقًالمحتوى-أ
يعد صدق المحتوى من افضل انواع صدق االختبارات التحصيمية لكون المحتوى 

(.لكنو قد يكون مضمال في مقاييس 5911:175االمام,فييا محدد بشكل دقيق )
لذلك يفضل ان يسمى فييا  الشخصية لصعوبة تحديد محتوى السموك المراد قياسو فييا,

 (5990ً:531ممحم,)السموك المراد قياسوبالصدق العيني, لكونو يقيس عينة من 
ا حينموكثيرا مايقوم بعض الباحثين بالتعويض عن ىذا الصدق بالصدق الظاىري 

يقوم الباحث بالتحقق من مدى تمثيل الفقرات لمخصيصة المراد قياسيا من غير تحديد 
لكن ىذه التسميات او االنواع تعتمد جميعيا عمى  , دقيق لمحتواىا او مكوناتيا السموكية

التحميل المنطقي لفقرات المقياس الذي يقوم بو الخبراء لتقدير مدى صالحيتيا كما تبدوا 
 ظاىريا في قياس المحتوى او الخصيصة المراد قياسيا

(Ebel,1972:p.555)(,5999ً:07االنصاري)ً

واعدت  , البطيء-الخصائص االساسية لمتفكير السريع توبما ان الباحثة حدد
فقرات لقياسيا, وقدر الخبراء صالحياتيا لقياس الخصائص واتفاقيم عمى 

البطيء -ذ يتمتع مقياس التفكير السريعانظر التحميل المنطقي لمفقرات( ا  )صالحياتيا
 بالصدق العيني.
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 ( (Construct Validityصدقًالبناءً-4

النو يؤشر  ,البناء احيانا بصدق المفيوم او صدق التكوين الفرضييسمى صدق  
مدى قياس المقياس لمفيوم معين او تكوين فرضي من خالل التحقق التجريبي من مدى 
, تطابق النتائج التجريبية مع االفتراضات النظرية التي اعتمدتيا الباحثة في بناء المقياس

فأن ذلك يؤشر صدق البناء  فأذا تطابقت ىذه النتائج مع االفتراضات
 (.1000ً:57ابراهيم,)لممقياس

-وبما ان الباحثة افترضت في فقرات المقياس تجانسيا في قياس التفكير السريع
 البطيء وان ليا قدرة عمى التمييز بين الطمبة في ىذا التفكير وان نتائج ىاتيين
الخصيصتين اكدت تجانس الفقرات كما جاء في صدق الفقرات واظيرت قدرتيا عمى 

وقد  , عالقة الفقرة بالدرجة الكمية , التمييزبين المجموعتين المتطرفتين في الدرجة الكمية
ق ىذا المؤشر كما ذكر سابقا عند الحديث عن صدق فقرات وفعد المقياس صادقا بنائيا 
 . (5990ً:537,ً)ممحمالتحميل االحصائي لمفقرات المقياس عند الحديث عن

 (Reliability)Scale's: المقياسًثبات-3

استقرار نتائج االفراد أي ىو عالمات االفراد خالل مرات اجراء االختبار المختمفة 
5995ًالظاهر,)عمييم فيكل مرة يجري تطبيق االختبار ذ149: يعد الثبات من  (. ا 

الميمة التي ينبغي توافرىا في المقاييس النفسية والتربوية لكي  الخصائص السيكومترية
 .(Aiken,1988,p.58تقيس ما اعدت لقياسو بأقل ما يمكن من اخطاء )

المقياس الصادق يكون بالنتيجة  منو النرغم من ان الصدق اكثر اىمية الوعمى 
الذي –قد يكون متجانسا في فقراتو  ذا  , لكن المقياس الثابت قد ال يكون صادقا , ثابتا

اال ان التحقق منو  , لكنو يقيس خصيصة اخرى غير التي اعد لقياسيا –يعني الثبات 
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, يجب قياسو عمى ان المقياس يقيس ما اخر مع الصدق اً يعد ضروريا لكونو مؤشر 
(Brown,1983,p.27). ( استمارة من 011ولحساب الثبات لممقياس أخذت الباحثة)

 .( يوضح عينة الثبات7لتحميل االحصائي التي طبق المقياس عمييا وجدول )عينة ا

ً(3جدولً)

ًعينةًالثباتًالمأخوذةًمنًعينةًالتحميلًاالحصائي

ًالجنس

ًالمرحمة
ًالمجموعًاناثًذكور

14ً59ً74ًًالمرحةًاالولىًاالدارةًواالقتصاد

19ً11ً51ًًالمرحمةًالثانية,ًالطب

3ً4ً15ًًالثالثةالمرحمةًًابنًرشد,–التربيةً

11ً14ً50ًًالرابعةًالمرحمة,ًالقانون

43ً17ً199ًًالمجموع

 ولقد تم التحقق من ثبات االختبار بطريقتين :

 (Test- Retest Method)طريقةًاعادةًاالختبار-أ

المقاييس التربوية والنفسية التي  ثبات ذه من الطرائق الشائعة في حسابتعد ى 
: 1977، الغريب)تعتمد عمى اعادة تطبيق المقياس عمى العينة نفسيا وبفارق زمني

651).ً
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البطيء عمى عينة مكونة من –لذلك قامت الباحثة بتطبيق مقياس التفكير السريع 
المرحمي العشوائي من طمبة جامعة بغداد اذ  ( طالبًا وطالبة اختيرت باالسموب011)

الكميتان  ينواالخرى انسانية ومن كل كمية من ىاتعممية اختيرت عشوائيا كميتان واحدة 
عشوائيا اختير قسم دراسي واحد, ومن كل قسم من ىذه االقسام اختيرت عشوائيا عينة 

( يومًا وتم تصحيح 02واعيد تطبيق المقياس عمى ىذه العينة نفسيا بعد مرور حوالي )
التطبيقين لكل فرد من افراد العينة وحسب معامل ارتباط بيرسون بين درجات التطبيقين 

( لمقياس التفكير البطيء 1,87( لمقياس التفكير السريع و)1,82وكان معامل الثبات )
لكل منيما اكبر (وىما معامالن جيدان لكون معامل التفسير المشترك )مربع معامل الثبات

 (.Foran,1961:p.385)%(21) من

 :معادلةالفاًكرونباخ-5

ويقصد بو حساب االرتباطات , وتتميز بتناسقيا ستعمالة االشائع وتعد ىذه المعادلة
ويشير ذلك الى اتساق اداء الفرد اي التجانس بين  , فقرات المقياس جميعيا بين درجات

 (.5999ً:714عودةًوالخميمي,)فقرات المقياس

 ستعمال, باالبطيء-الباحثة قيم معامل الثبات لمقياس التفكير السريعوقد استخرجت 
اما التفكير  ( لمتفكير السريع1,91معادلة الفاكرونباخ وقد بمغت قيمة معامل االرتباط )

ما معامالن وى , (4و0(, بعد حذف الفقرات )1,90البطيء فبمغ معامل الثبات لو )
 %(.21)معامل الثبات( اكبر من جيدان لكون معامل التفسير المشترك)مربع

Foran,1961:p.385).) 

ً  
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ًالبطيءًبصيغتهًالنهائية-وصفًمقياسًالتفكيرًالسريع

( فقرة وكل فقرة ليا 30البطيء بصيغتو النيائية من )-يتكون مقياس التفكير السريع
تختمف في تمثيميا سواء اكان لمتفكير  تدرجات لالجابة اربعةبديالن )أ,ب( ولكل بديل 

( وتعطى عند التصحيح , ابدانادرا احيانا, السريع ام لمتفكير البطيء وىي )دائما,
وتعطي عند اختيار احد البديمين لمبديل الثاني  ( عمى التوالي,1,0,4,3الدرجات )

ر(, واقل درجة لو)صف , (درجة93اعمى درجة كمية ممكنة لممقياس ))صفر(,لذا فان 
ويتم  يوضح المقياس بصيغتو النيائية (2)( والممحق 26,2)ه وبمتوسط نظري مقدار 

( يوضح ورقة 6والممحق رقم ) االجابة عن المقياس في ورقة خاصة اعدتيا الباحثة
ًاالجابة عن المقياس.

ًالبطيء:-المؤشراتًاالحصائيةًلمقياسًالتفكيرًالسريع

لمتطبيق والجدول  اصبح المقياس جاىزاً  بعد التحقق من الخصائص السايكومتريةً
 حصائية لممقياس.يبين المؤشرات اال (8)رقم 

ًالمؤشراتًاالحصائية
ًالمقياسًالكمي

ًالتفكيرًالبطيءًالتفكيرًالسريع

499ً499ًًالعينة

176747ً416119ًًالوسطًالحسابي

116999ً416999ًًالوسيط

9699ً41699ًًالمنوال
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156533ً176511ًًاالنحرافًالمعياري

16554ً96575ًًالمتواء

16131ً96151ًًالتفرطح

9699ً9699ًًاقلًدرجة

11699ً30699ًًاعمىًدرجة

ً

ًالبطيء:–االشكالًالبيانيةًلمقياسًالتفكيرًالسريعً

ً
ً

ً

والبطيءًًالسريع,ً(ًتوضحًالمؤشراتًاالحصائيةًلمتفكير1(,)4االشكالًالبيانيةً)
ًعمىًالتوالي.

ً

 (2شكل )
 التفكير السريع

 (2شكل )
 التفكير البطيء



 .............................................هإجراءاتمنهجيت البحث و/ الثالث الفصل

 

66 

 :(Statistical Means)  الوسائلًاالحصائيةًالمستخدمة:ًسادساًً

ان الوسائل االحصائية المستعممة في ىذا البحث سواء اكانت في اجراءاتو ام في 
 ( ىي:SPSSتحميل نتائجو بوساطة الحقيبة االحصائية لمعموم االجتماعية )

لفقرات وقد استعمل الستخراج القوة التمييزية : مستقمتين لعينتين التائياختبارات -0
 المقياس

الستخراج عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية وفي استخراج قيمة :معامل ارتباط بيرسون -4
 .عادة االختبارالثبات بمعامل ا

 .متحقق من ثبات المقياس بطريقة االتساق الداخميل :معادلة الفا كرونباخ -3

البطئ( لدى ,التفكير )السريع مستوى عمىلمتعرف  :التائي لعينتين مترابطتين االختبار -2
 افراد العينة 

متعرف عمى داللة الفرق االحصائي في كل من ل :بتفاعل تحميل التباين الثنائي -5
 التفكير السريع والتفكير البطيء حسب متغيري الجنس والتخصص والتفاعل بينيما.

 



 

 

 

 

 

 

 عرض النتائج ومناقشتها
 

 عرض النتائج أوالً: 

 النتائج  ثانيًا:مناقشة

 االستنتاجات ثالثًا: 

 التىصيات رابعًا: 

 املقرتحات  خامسًا:
 

 

 

  

 الرابع الفصل
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لمنتائج التي توصل الييا البحث الحالي , كما  وتفسيراً  ىذا الفصل عرضاً  يتضمن
,فضال عن  ثياالى نتائج بح اليو الباحثة من استنتاجات استناداً  توصمتيتضمن ما 

 التوصيات التي توصي بيا , وأخيرا المقترحات التي تقترحيا.

 طمبة الجامعة عند البطيء-التفكير السريع مقياس بناءاالول:  الهدف

 كما وضحنا في الفصل الثالث.تم بناء المقياس 

 البطيء عند طمبة الجامعة -مستوى التفكير السريع عمى لتعرفالثاني: ا الهدف
من  توسطكل م قارنةمبالبحث قامت الباحثة  افاليدف الثاني من اىد لتحقيق
 وىوحدا  عمىمنيما  لكلالنظري  بالمتوسطالبطيء  والتفكير ,السريع كيرمتوسطي التف

داللة الفروق  لمعرفةلعينة واحدة  الباحثة االختبار التائي عممتاستمن ثم و ( 4665)
 ان : فأتضح

البالغ  ( بين متوسط التفكير السريع0605عند مستوى ) يةاحصائ فرق ذي داللة ىناك-1
ذ كانت القيمة التائية المحسوبة إ( 4665البالغ )النظري لممقياس  والمتوسط( 1463150)
( 399(, وبدرجة حرية )1696)البالغة من القيمة التائية الجدولية  اكبر وىي( 406941)

النتيجة الى ان التفكير  ىذهتؤشر  مماالمتوسط النظري لممقياس  لصالحوكان ىذا الفرق 
 يتمتعون الكبير اي ان طمبة الجامعة  وبفرقالنظري لممقياس  لمتوسطمن ا صغرالسريع ا

 بتفكير السريع. 
 ير( بين متوسط درجات التفك0605فرق بداللة احصائية عند مستوى داللة ) يوجدال -2

كانت القيمة التائية  ذإ (4665)ةالبالغ( والمتوسط النظري لممقياس 4263325البطيء)
حرية  ودرجة( 1696) البالة من القيمة التائية الجدولية اصغر(وىي 16126المحسوبة )

 متوسطمن ال اقلكان  البطيء عند طمبة الجامعة التفكير( ,وتؤشر ىذه النتيجة ان 399)
 ( يوضح التفاصيل .9)وجدولالنظري لممقياس .
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 (9)جدول
والتفكير البطيء والمتوسط -السريع رالتائية لداللة الفرق بين متوسطي التفكي القيمة

 منهما لكلالنظري لمقياس 

 التفكير
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 النظري

 القيمة
 التائية

 المحسوبة

 القيمة
 التائية

 الجدولية

 مستوى
 الداللة

 ,19, ,51195 5,14 31823,5, 513,41, السريع

 عند دال
 داللة مستوى

1114 

 ,19, ,1,8, 5,14 5177,11, 5813384 البطيء

 عند دال غير
 داللة مستوى

1114 

 

عند طمبة  البطيءبين التفكير السريع والتفكير  وقالفر  عمى التعرفالثالث : الهدف
 الجامعة . 

لدى طمبة الجامعة  البطيء والتفكير-التفكير السريع نلمعرفة داللة الفرق بي
, فأتضح ان الفرق كان بداللة مترابطتينالباحثة االختبار التائي لعينتين  عممتاست

( 256458المحسوبة لداللة الفرق ) القيمة التائية وكانت(,0605احصائية عند مستوى )
داللة  ذووىذا يعني وجود فرق  (1696) البالغةاكبر من القيمة التائية الجدولية  وىي

البطيء تؤشر ىذه النتيجة ان استعمال التفكير  تفكيرىذا الفرق لصالح ال وكاناحصائية 
( يوضح  10)  جدولو  من استعمال التفكير السريع ثرالبطيء عند طمبة الجامعة اك

 .التفاصيل



 .............................................تفسري النتائج /الرابع الفصل

 

38 

 ( 1,)جدول
 عند طمبة الجامعة يءالتائية لداللة الفرق بين التفكير السريع والتفكير البط القيمة

 التفكير
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 القيمة
 التائية

 المحسوبة

 درجة
 الحرية

 القيمة
 التائية
 الجدولة

 مستوى
 الداللة

  13628314 1463150 السريع
256458 

 
399 

1696 0605 
 14677100 4263325 البطيء

 

لمتغيري الجنس  عمى الفروق في التفكير السريع تبعاً  التعرفالرابع:  الهدف
 :تخصصوال

الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات التفكير  المتوسطات( 11يوضح جدول ) 
 . التخصصالسريع وفق متغيري الجنس و 

 (,,)جدول
الحسابية واالنحرافات المعيارية وفق متغيري الجنس والتخصص في التفكير  المتوسطات

 لسريعا
 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المتغير

 31823, 513,4, العينة

 31352, ,311, الذكور

 ,31,8, 41,81, االناث

 ,,18,, 211211, االنساني

 51122, 11441, العممي
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 واالختصاصينالطالب والطالبات  بينداللة الفرق في التفكير السريع  لمعرفة
فكانت النتائج كما ىو  ثنائيالباحثة تحميل التباين ال عممتالعممي واالنساني, است

 (.12)جدولفي

 (8,)  جدول
لمتغيرات  تبعاً السريع تحميل التباين لمكشف عن داللة الفروق في التفكير  نتائج

 ا)الجنس والتخصص, والتفاعل بينهم
 مصدر

 s.of.vالتباين

 مجموع
 s.of.sالمربعات

 درجة
 D.Fالحرية

 متوسط
 M.Sالمربعات

 القيمة
 F الفائية

الداللة
Sig 

 06001 46241 6816210 1 6816210 الجنس

 06001 356302 56706090 1 56706090 التخصص

 الجنس
 والتخصص

4456210 1 4456210 26772 0605 

 0605  1606616 396 636036800 الخطأ

 الكمي
152368600

0 
399   0605 

 ( ماياتي: 12من الجدول ) ويتضح

كانت النسبة الفائية المحسوبة  ذفي التفكير السريع بين الطالب والطالبات ا فرق ىناك-1
وكان ىذا ( 39661( وبدرجتي حرية )3684) لجدوليةالفائية ا النسبة( اكبر من 46241)

 الفرق لصالح االناث.
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االنساني و العممي, اذ بمغت النسبة  ينىناك فرق في التفكير السريع بين التخصص-2
 ان( وك10683البالغة ) دوليةالجالفائية (وىي اكبر من النسبة 356302الفائية المحسوبة )

 .االنساني صىذا الفرق لصالح التخص

اذ كانت النسبة الفائية المحسوبة  لتخصص.يوجد تفاعل بين متغيري الجنس وا ال -3
 (. 06001( عند مستوى )3684اصغر من النسبة الفائية الجدولية ) ( وىي26772)

البطيء تبعًا لمتغيري الجنس  عمى الفروق في التفكير التعرف الخامس: الهدف
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 13) جدول يوضح والتخصص.

 .وفق متغيري الجنس والتخصص بطيءالتفكير ال

 (3,)الجدول
البطيء عمى وفق متغيري  التفكيرالمعيارية في  االنحرافاتالحسابية و  المتوسطات

 والتخصص الجنس
 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المتغير

 ,5177, 5813384 العينةككل

 514,8, 5,18,1 الذكور

 51142, 321514 االناث

 91285 371384 االنساني

 ,7115, 571351 العممي

 لتفاعلوفق متغيري الجنس والتخصص وا البطيءداللة الفرق في التفكير  لمعرفة
 (14النتائج كما ىو في الجدول)  انتفك الثنائيتحميل التباين  ثةالباح استعممت ابينيم
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 (5,)  جدول
تبعا لمتغيرات  تحميل التباين لمكشف عن داللة الفروق في التفكير البطيء نتائج

 والتخصص, والتفاعل بينهما ( الجنس)
 مصدر

 s.of.vالتباين

 مجموع
 s.of.sالمربعات

 درجة
 D.Fالحرية

 متوسط
 M.Sالمربعات

 القيمة
 F الفائية

الداللة
Sig 

 06001 346773 61706102 1 61706102 الجنس

 06001 566526 100306023 1 100306023 التخصص

 0605 36314 5886063 1 5886063 والتخصص الجنس

 0605  1776441 396 702666590 الخطأ

 0605   399 8038716000 الكمي

 :ييأت  ( ما14من الجدول ) ويتضح

ىناك فرق في التفكير البطيء بين الطالب والطالبات اذ كانت النسبة الفائية -1
( وبدرجتي 10683) البالغةالفائية الجدولية  نسبة( اكبر من ال346773البالغة) المحسوبة

 .( وكان ىذا الفرق لصالح الذكور 39661حرية )

االنساني و العممي, اذ بمغت النسبة  ينىناك فرق في التفكير البطيء بين التخصص-2
( وكان 10683الجدولية البالغة ) (وىي اكبر من القيمة التائية566526الفائية المحسوبة )

 .ميىذا الفرق لصالح التخصص العم

الفائية المحسوبة  لنسبةبين متغيري الجنس والتخصص .اذ كانت ا علتفا اليوجد -3
 (. 0605( عند مستوى )36314الفائية الجدولية ) لقيمة( اصغر من ا1776441)
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 النتائج: مناقشة ثانيًا:

اظيرت النتائج ان طمبة الجامعة يميمون الى التفكير البطيء )المتأني(اكثر من -1
التفكير السريع )المتسرع( ويمكن تفسير ذلك الن طمبة الجامعة قد وصموا الى مستوى من 

يفكرون قبل اتخاذ القرار نتيجة الخبرات المعرفية التي التفكير المنطقي الذي يجعميم 
مما ادى الى عدم ميميم الى التفكير  ,الل مناىجيا الدراسيةتزودىم بيا الجامعة من خ

السريع و نتيجة ليذه الخبرات ادى ذلك الى ان يكون تفكيرىم بطيء ولكن يتجو نحو 
 زالوا في مرحمة قد يميمون فييا الى التسرع في بعض القرارات.  الوسط اذ ال

 البطيء كال عمى حدا–كما اظيرت النتائج ان ىناك فرقًا في التفكير السريع -2
اذ كان ىناك فرقا في التفكير السريع في الجنس ولصالح االناث  ,تبعًا لمجنس والتخصص

مقارنة بالذكور ويمكن تفسير ذلك الى ان طبيعة المرأة تميل الى التعجل في اتخاذ 
مذين لالقرارات وتتسرع في كثير من االحيان في ارائيا اكثر مما ىو عميو عند الذكور ا

مون الى التفكير البطيء نتيجة الى تحديد االدوار االجتماعية عن طريق التنشئة يمي
االجتماعية التي تعطي دورا اوسع لمذكور عن االناث مما يؤدي الى جعل الذكور اكثر 

يتسم  فيموعميو  ,استقاللية في اتخاذ القرارات واكثر قدرة عمى التفكير التجريدي والتحميمي
منذ الطفولة في حين تؤكد الطاعة والسرعة في العمل والنشاط  بالصبر وتحمل المشاق

لالناث فضال عن ذلك فان المرأة عاطفية بطبيعتيا التي منحيا اهلل سبحانو وتعالى لترعى 
 .بيا اطفاليا واسرتيا مما تميل الى التسرع في االستجابات لمعظم المواقف
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تبعا  اال عمى حدالبطيء ك-ويمكن تفسير الفرق في التفكير السريع-3
طمبة الجامعة في التخصص االنساني يتفوقون في  بأنانساني(  لمتخصص)عممي,

د عمى الحفظ التفكير السريع وقد يعود ذلك الى طبيعة المناىج الدراسة التي تعتم
اما طمبة التخصص العممي فيم يتمتعون بالتفكير البطيء بحكم  ,واالستجابات السريعة

الفيم والدقة والتأني في اتخاذ القرارات فيكون اعتمادىم بالدرجة دراستيم التي تتطمب 
االساس عمى التفكير البطيء وقد يكون ايضًا بسبب المرحمة العمرية التي يمرون بيا 

 والتي تجعميم اكثر مياًل الى االحتكام العقمي وحل المشكالت بطريقة عقالنية.

 االستنتاجات:  ثالثًا:

البطيء( ونتائج البحث المتمثمة -قياس )التفكير السريعفي ضوء اجراءات بناء م 
في القياس ليذين النمطين من التفكير لدى طمبة الجامعة وبحسب )الجنس والتخصص ( 

 يمكن لمباحثة ان تستنتج مايأتي:

 البطيء يتسم بالموضوعية والصدق والثبات.–يمكن بناء مقياس لقياس التفكير السريع -1

الجنس في مستوى التفكير السريع والتفكير البطيء اذ اظيرت ىناك تأثير لعامل -2
 النتائج وجود مثل ىذه الفروق .

بشكل واضح في تنمية التفكير البطيء اذ اظيرت  كان ليا دوران مناىج الجامعة -3
 النتائج ان التفكير البطيء لدى طمبة الجامعة افضل مما ىو عميو التفكير السريع.

لتعامل مع الجنسين واختالفيما بين الذكور واالناث ساىمت في ان طبيعة التربية وا-4
 اختالف الجنسين في التفكير السريع البطيء.
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 : التوصيات رابعًا:

 في ضوء النتائج التي توصمت الييا الباحثة توصي باآلتي:

في بناء اختبارات النواع التفكير المختمفة ,  (DanialKahnman)استعمال نظرية -1
تعانيو اساليب القياس  تحقق متطمبات موضوعية في القياس وكذلك لمتغمب عمى ما النيا

 التقميدية من مشكالت.

تشجٌع االساتذة  على تطوٌر طرق التدرٌس وجعلها قائمة على استخدام التروي  -2

 وعدم التسرع فً أداء المهام الدراسٌة.

 لنفسية المختمفة.الحالي في المجاالت التربوية وا لبحثاالستفادة من ا -4

توجٌه اآلباء على أسالٌب التنشئة االجتماعٌة األسرٌة التً تنمً األسلوب البطًء  -5

 التأملً . 

 المقترحات:  خامسًا:

كالذكاء او عالقتو بنصفي في متغيرات البطيء -التفكير السريع لمعرفةاجراء دراسات  -1
 او اتخاذ القرار.الدماغ 

 البطيء عمى عينات اخرى.–بناء مقياس التفكير السريع  -2
الحالي ضمن بطارية تتضمن انواع  المقياس اجراء دراسة تساعد عمى دمج فقرات  -3

 التفكير المختمفة. 

  البطًء على وفق اسالٌب المعاملة الوالدٌة.-اجراء دراسة مقارنة فً التفكٌر السرٌع -4



 
 
 
 
 
 
 
 

 املصادر
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 القران الكريم -
 المصادر العربية: -
 دالسرررررل د  وم رررررال بد يرررررع  دال  ررررر   ال 9777مرررررعبد  لحررررر  د  م ررررر ,  ,ابررررررا يم ,)

 الختحرررررررر عدس بد ا رررررررر ل ضرررررررر  د تعح ررررررررال د ع   رررررررر ال ,  دع د   ررررررررع  ويح لررررررررال بد   ررررررررع 
 ,لم  ,دالع  .

 لوررررن د رررر  ل د تعحررررب  ,لمرررر   , دع 0222,  رررر  م م مرررر  لورررر   ابررررد  ررررادد : )
  . 0س عة  ويح له بد   ع بد تبز ع , يد م

  د ت   رع ب عدسر س (: 9750  ,ضراد  لحر  د ي رو ,بلنمر   ,سر   د مر  , ابد حطر
 .ة  س ه , م تحال دال جوب د م ع ال , د ا هع 

 ح ررررره لوررررر  د ح  ررررره (: تا ررررر   دختحررررر ع د م ررررر بض س د متت 9757,  رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 د س ب  ه ,ميحبل س مع ز د ح بث ض  د تعح ال ,ج م ال دن د اعى .

 ضاد  بدخرعب , د تارب ن د   سر  , د ار هعك ,م تحرال دال جوربد د م رع ال ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر,
 . 9765,  3,ي

 تعحب ررالد  ررعب  د  ع  ررال بتيح ا ت رر  د: (9761 , عجرر و ب    ررال  ررع و  أبررد مرر م  ,
  دع د اون , د  ب س .

  ،م خل د   لون د   ل رر م تحال دال جوب د م ع ال , ج م رال 9744  ،احمدفائق :)
 ل   د  مل , د ا هعة .

   ح رررر و ما رررر ل دال رررريعدو م ح رررر  د  رررر بي 0223,ع رررر ن همورررر  , االزير رررراد,)
 .د   م ال   ى د معدها  , عس  ال م جست ع غ ع م  بعة(,ج م ال ح  د  , د  عد 

 دع قحرر و 9(:د ررا  و د بجرر د   ,ي0222, رر  و بد   رر ض  ,لررالو د رر     االمسررر ,
  ويح لال بد   ع ,د ا هعة.
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 دختحرر ع بما ررر ل م ررر عدس د ت   ررع ضررر  د  عدسررر س 9771,لحرر  د م يررر    االغرررا : )
دالجتم ل رررال ,مجورررال د تارررب ن بد ما ررر ل د   سررر  بد تعحرررب  ,جم لرررال د ا ررر ل بد تارررب ن 

 .9 تعح ال ح زك , ج م ال دالزهع , د     د  وسي   ال ,ح و ال د
 د تاب ن بد ا  ل : بزدعة د ت ور ن د  ر    (9772 ,م ي   م مب  بدخعب   االمام :

 .م  , ج م ال ح  د  , د  عد  بد ح ث د  و
 د ا رر ل ضرر  د تعح ررال د خ  ررال عا ررال تيح ا ررال , دع 0299, م مرر   رر  م , االمررام,)

 د نا ضال  و  ع بد تبز ع ,لم   .
 ق  ل د  خ  ال ,د  ب س, دع د  ت و د    ث.0222,ح ع م م    ار االنص:) 
 رررو ت مررر  قررر عدتا لوررر  دتخررر ا 9776تعجمرررال سررر م  سرررو م     ,د ررر , كرر برررا   : )

 د اعدع ,  بج   ح  ج      .
  د ت   رررع ضررر  دالسرررالن ,  دع د  ع رررال 9767,د مررر  د  ررر   م مررر    الباليسررران : )

  ويح لال, ح  د  .
 د تاررررب ن د تعحررررب  بد ا رررر ل د   سرررر , م تحررررال 9761 م رررر , ,جرررر حع لحرررر  د   ررررابر ,)

 م ع.-د    ال  و  ع بد تبز ع ,د ا هعة
 أيررع د ت   ررع ب تع  ترره    ررل د ترر ع ل  0225, لحرر  د  م رر  جرر حع, رررررررررررررررررررررررررررررررررر :

 .د ت ونب 
 ت ورررر ن د ت   ررررع م رررر ه ن بتيح ارررر س , 9777, ضت رررر  لحرررر  د ررررع م  ,    ررررردان . )

 م   ,  دع د  ت و د ج م   .ل
  ت   رر  د ارر عدس د م عض ررال ضرر   عجرر س 0220,دخررالا د مرر  لورربد    ال نرراب : )

يوحررال د  عدسرر س د  و رر   وتخ  رر س د مختو رره , ديعب ررال   ترربعدك  غ ررع م  رربعك(, 
 ج م ال ح  د  ,  و ال د تعح ال , دح  د ع   .
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 مع وال د متبسيال ضر  ( : ح  و دختح ع جم    وا  و  و9765, ي هعك ل س   خمف
 د  عد  , عس  ال   تبعدك غ ع م  بعك , ج م ال ح  د  ,  و ال د تعح ال دح  د ع   .

  لوررن د رر  ل د م عضرر  , م تحررال لرر     , 0290, أعبى م مرر  عح ررع .   الخيررر : )
 ح  د . 

  ،تعجمرررال  ررر م و يررره د ع ررر    د حيررر و,-(:د ت   رررع د سرررع ع0292  دانيرررا كانمررران
 ,ماسسال د    دب   وت و ن بد نا ضال.9بم م  س   ي ي ب  ,ي

 ض لو رال د تر ع و 9776بد سرم  ب   د سر   دحرعده ن   ,س    لحر  د  دحرعده ن,دبيس:)
لورر  د  ررحي د ررادت  ضرر  لررالج لجررز دال تحرر ك بد م رر بو ح    رر ي د  ع رر  د زد رر  

 .24  ى دالي  ل د متخو    لاو   ,مجوال لون د   ل ,ع 
 د ت   ررع د  ومرر  , م تحررال دال جورربد 9741  ع , م رري   , ب  مررل,م الرردمرداش : )

 .,د ا هعة د م ع ال 
 د ح ررررررررررث د  ومرررررررررر   م  بمرررررررررره بأ بدتررررررررررره 9776,لح رررررررررر دس بدخررررررررررعب , ذدقرررررررررران:)

 , دع د   ع  ويح لال بد   ع بد تبز ع ,لم  .4بأس   حه(,ي
  ق ررر ل د  خ ررر ه ,لمررر   ,  دع د م سرررعة  و  رررع 0227,م مررر   ررر  ته ,  ربيررر :)

 بد تبز ع .
   د ت   رررررررررع (0291 سررررررررر   دحرررررررررعده ن  ,علررررررررر  م ررررررررر   بلحررررررررر  د  رررررررررع ن ,رزدقررررررررر :

 ,م تحال د  و ه  ويح لال بد   ع . 229بد بدله د م يه(, دع د  تو بد بن    حح  د  
  د   ل د م عض  بلالقتره حمع رز د ت   رع ضر   تر ن (0292 , د   ن مج    الركاب :

ج م رال ح ر د  , و رال  دال   عدن   ى يوحال د ج م ال , عسر  ال م جسرت ع غ رع م  ربعة ,
 دال دو .
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  دالختح عدس بد مار   ل د   سر ال , 0226,لح  د جو ل دحعده ن بدخعب    الزدبع : )
 بزدعة د ت و ن د      ,  دع د  تو  و  ع , ج م ال د مب ل .

  دالسرررل د م عض رررال  وت رررب   د   وررر  د م عضررر  9773,ضت ررر  م ررري   ,  الزيرررا :)
 ع د بض و , د م  بعة رر م ع,ميح ال  د 9بتج  ز د م وبم س , ي

 دع 9(:مررر خل د ررر  تعح رررال د متم رررز   بد مبهررربح  ,ي9776,     رررال ه  رررل السرررردر ,
 د   ع  ويح لال ,لم  ,دالع  .

  ,ميح ررررررال   حب ررررررب  ويح لررررررال 9(:ما مررررررال ضرررررر  دالحرررررر دع ,ي0223ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر,
   ,دالع  .بد   ع ,لم 

  عدسررال ضرر  د تاررب ن بد ا رر ل د تعحررب  , مجوررال 9763م رر   , ضرر  م  , السررامرائ  : )
 . 92, د      عس  ال د خو ج د  عح 

 د م   رررروال حرررر   د مرررر ي  رررر  غال ضاررررعدس 0225,خم  ررررل م رررر    رررر  م, سررررممان:)
د مبدقرررررو د و ت رررررال ضررررر   ررررربو د خ ررررر  ا د سررررر  بمتع ال  وماررررر   ل د   س ال,عسررررر  ال 

  بعة,  و ال د تعح ال  دح  ع  (/ج م ال ح  د .م جست ع غ ع م 
 ما مررال ضرر  حررعدمج د تعح ررال  ومبهرربح   بد مت رربق   9777,لورر  د سرر   ,  سررميمان :)

 . ,د ع  ضد ع  ض :م تحال د     س د اهح ال,لاو   
  دع  0: محرر  ا د ا رر ل بد تاررب ن ضرر  د تعح ررال ,ي(9767 ,لز ررز بدخررعب   سررمار  ,

 د   ع , لم  .
 0(: لورن د ر  ل دال  ر    بض ر ل د  ارل د ح رع  ,ي9757 ح ر   ,ضراد  د السيد ,

  دع د   ع د  عح  , د ا هعة رر م ع .
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  دس   و د م  موال د بد   ه بلالقت   ح  ت   ع د   قر  0223,  م و لح ل   شح : )
, و ال ,عس  ال م جست ع غ ع م  ربعة  ى ي  ح س د مع وال دالل د  ال , ج م ال ح  د  

    نن.د تعح ال / دح  د
  م تحرال  9( : لون د   ل د م عضر  د م   رع : ي9770, د بع م م    الشرقاد ,

 دال جوب د م ع ال , د ا هعة .
 لمر   9(: ,تيبع د ت   رع ل ر  د ي رل ,ي9777,  موال بلح  د جح ع بس ن شعبان,

 , دع د     و  و  ع بد تبز ع 
   دمرل د خمسرال د  حرعى ( : د ت  ن د ادت  بلالقته ح   ب 0299, سم ح  مزة    ش

 و خ  ال   ى د م ومر   بد م ومر س , عسر  ال م جسرت ع   غ رع م  ربعة ( , ج م رال 
 ح  د   ,  و ال د تعح ال  وح  س . 

  د ت   ررررررع دال   رررررر    بلالقترررررره 0299, لورررررر  لحرررررر  د  رررررر تن لجرررررره  الشررررررمر : )
,ديعب رال   تربعدك ح الستعدت ج  س د م عض ه بت ت ن دالض ر ع  ر ى مت ر ي  د   ر   

 ., ج م ال ح  د  ,  و ال دال دو ع م  بعة غ
 ،  ه د  عدسرر ه (: غررعل د ت   ررع د  ومرر   رر ى دالي رر ل  د  وارر9763   شرردق   رر

 (, د    ه د م ع ه د   مه  و ت و , م ع .9762دالقو م ه    ن  
  دنررررع د رررربدع د تعهررررو ح  ت و مرررر س ضرررر  دالحت رررر ع 9766, د مرررر  م مرررر    صررررال : )

 جم  رررال د م رررع ال د عدحرررع   ورررن د ررر  ل ضررر  م رررع, د د  ررر و  ,مررر  ح ررربث د مررراتمع
 . و عدس س د   س ال

  سر  ب بج   لعدق رال قرعدوة   سر ال ضر  همربن د  ر ل 0224, ق سن  سر   .  صال :)
 بد بي  ,ميح ال ج م ال  الح د     ,دعح ل .
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  د ررحيو دال عد رر  ضرر  9772,م مرر   ج ررو ,ب ب ل,ض  ررل لحرر  د ارر  ع,  الصرربد:)
س د  عل ال  مع ر  د   ر ن د مرزم  , عدسرال ما ع رال حر    بو  بل   م  د  خ   

 د مع   بدالسب  و , مجوال لون د   ل , د     د عدحع , د س ال د عدح ال , دحع ل.
 د ت   ررررع د  ومرررر  ل رررر  دحرررر  خورررر ب  , د جزد ررررع , 9747,دحرررر  لمرررر ع   الصرررر ير: )

 .,ح  د د  ع ال د بي  ال  و  ع بد تبز ع 
 لوررررن د رررر  ل د  رررر ن , د ارررر هعة, م تحررررال ,أسررررل  (:9756 بدخررررعب  طمعرررر  منصرررردر

 . 9756دال جوب د م ع ال,
  دسرررر   و د ت   ررررع   تع رررر س ب عدسرررر س بح رررربث 0224, ل رررر ن لورررر   الطيرررر : )

 م   عة(, لون د  تو  و  ع بد تبز ع,د ا هعة.
 تارب ن ضر  د تعح رال ,د يح رال دالب ر (,محر  ا د ا ر ل بد 0220,ز ع   م م   الظا ر, 

 ب  ال ,لم   ,دالع   .م تحال  دع د  وم ال د  
  ح ر د   دع د  راب  د نا ض رال 9(: د  خ ر ال ,ي9767س   ,  , زدع م م  ,العان ,

 .   ,ح  د د   مال ,بزدعة د نا ضال بداللالن
 دالختح عدس م   ال د معجرع ,لمر  ,  دع د م سرعة 0227,لم   غ  و   مبابنه :)

  و  ع بد تبز ع .
   ررربعس د ت و مررر  ضررر  ت م رررال ح رررض (:أنرررع حع ررر مج د 0220, ررر ى ز ررر د   العبرررا 

م  عدس  دال عدا ررر د ت   رع د   قر  ررر د ت   رع د تار عح (  ر ى يرالو ن  ب رال د متم رز   
   . و ال د تعح ال -, ج م ال د مب لض  م  ضتال    بى,ديعب ال   تبعدك غ ع م  بعة

 بلالقت ر  حرح ض (: د مج زضرال ضر  دتخر ا د ارعدع 9774  مبرد الصراح  مبد الرحيم
دس  يوحال د ج م ال,عس  ال م جست ع غ ع م  بعة ,ج م ال ح  د  , و رال د تعح رال د مت  ع 

 دح  ع  .
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 لم   : دع بد رل  9(: ما مال ض  لون د   ال .ي0292,م ت ح م م  مبد العزيز.
  و  ع بد تبز ع .

  ،9(:د ا رر ل بد تاررب ن ضرر  لوررن د رر  ل ,عاى ج  رر ة ,ي9775  مبررد القررادركرا ررة 
 وم ال  و  ع بد تبز ع .  زع   د  ,لم   ,  دع د 

 دع  1( : د ا ررر ل د   سررر  د  تع رررال بد تيح ررر  , ي9776, سررر   ,  مبررردالرحمن  ,
 د   ع , د ا هعة 

  لوررررن د رررر  ل د م عضرررر   د  تع ررررال بد تيح رررر (, 0222,   ,لرررر      بسررروالعترررردم :)
 د يحاال دالب   , دع د   ع,لم   .

  0227د جرررعدح   ح ررر عة ,بلحررر  د    رررع,ا  و بمبضررر , ,لررر      بسرررو,العتررردم :)
 م سرررررعة ,  دع د 0يت م رررررال م ررررر عدس د ت   رررررع  مررررر اج  تع رررررال بتيح اررررر س لوم رررررال , 

 ,لم  . ويح لال بد   ع بد تبز ع 
  محر  ا د ا ر ل بد تارب ن د تعحرب  , و رال 0229 رح ح  سر   بدخرعب    ,الع يم :)

 د تعح ال ,ج م ال ح حل .
 ا د اعدع ررر ى يوحرررال (,د جزم رررال بلالقت ررر  حعتخررر 0222ق سرررن  سررر   م مررر    ,مسررركر

   .د ج م ال , و ال دال دو ,ج م ال ح  د 
 دنررع دسررتخ دن دسرروبح  دالست  رر و بد تع  رر  9769لحرر ل لورر  دسرر     ,العطررار:)

 لو  د تج عو د مختحع ال لو  ت م ال د ت   ع د  وم   ر ى يوحرال د مع ورال د متبسريال,
 ج م ال ح  د . ديعب ال   تبعدك غ ع م  بعة,

  ،تحررررر عدس د رررررا  و بد اررررر عدس د   و رررررال حررررر   د تيرررررعو (: دخ9769  مطررررردفياسرررررين
 بداللت دل , ح عبس :  دع دال   ل .
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  م  مح   ررررره بم  هجررررره ق مرررررال (: د ت   رررررع دالسرررررال9755م مررررر   ررررر      ,مفيفررررر
 ,د ا هعة , م تحال د خ  ج  .دخالق ال

  دسرر   و د ت ورر ن  0292,دسررم ل ل دحررعده ن بد م رر  د   بسرر ن تبض رر   ي ررو  ممرر:
 ,  دع ق   ل  و  ع بد تبز ع .9 عغ ال ض  د  عب  د  ع  ال ,يبد ت   ع  تعة م

   ما ررر ل د  زلررر س د   ررر ح ال  ررر ى يوحرررال 0229,د سرررع ضخرررع  ع ررربم   العنررران :)
 . ع   , عس  ال م جست ع غ ع م  بعةد ج م ال , ج م ال ح  د ,  و ال د تعح ال , دح  د

   ورررر  (,أنرررع ح  رررال ضارررعة دالخت ررر ع مررر  مت ررر   ل9771,م مررر  ض رررل مبسررر  مررردد
 (,تح ع, ديعب ررررال   ترررربعدك غ ررررع م  رررربعةد خ رررر  ا د سرررر  بمتع ال   ررررل ضاررررعة بدالخ

 د ج م ال دالع   ال , و ال د  عدس س د  و  .
  د ا رررر ل بد تاررررب ن ضرررر  0222أ مرررر  سرررروم  , بد خو ورررر  ,خو ررررل  بسررررو ,  ,مرررردد:)

 د  مو ال د ت ع س ال,دال  دع د ن   , دع دألمل  و  ع بد تبز ع,أعح . 
  دع دالمرررل,  0,ي,د ا ررر ل ضررر  د  مو رررال د ت ع ح رررال (9776    د مررر  سرررو م ,مررردد ,

 .لم  
 تعجمررال م مرر  9(: سرر  ب بج ال د  اررل د ح ررع  ,ي9774  مررل م مرر    ,مديضررة ,

   تو د  وم ال  و  ع,ح عبس, ح    عجو ح بم , دع د
  دسررررعدت ج  س ت ورررر ن د ت   ررررع بم  عترررره, دع دسرررر مال 0299,ب  رررر  عض رررر  , العياصررررر,

 ,دالع  .
   د ا ر ل بد تجع رو ضر  لورن د ر  ل بد تعح رال 9752ر, , لح د ع م  م م ميسد :)

 .,ح عبس ,  دع د   تال
 ( 7711الغريب ، رمزيت: )  مكتبيت  التقويم والقياس النفسي  و الترويو ،

 .األنجلو المصريت ، القاهرة
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   دع د عد ررال  و  ررع بد تبز ررع بد مع ررز  9(: قرربة د   ررع ,ي0227دحررعده ن,  ,الفقرر  ,
    وت م ال د ح ع ال .د    

  ض  دتخ ا د اعدع, دع د عد ال  و  ع بد تبز ع ,م ع.0292رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر:) 
 د يع   د   د  ج ح,  دع د عد ال  و  ع بد تبز ع, م ع .  0290 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر :) 
 ج بم رر  عة د مارر   ل ضرر  يدسررم ل ل(: ترر ع 9772دخررعب  , ,أم  ررال م مرر  ب كرراظم , 

م مررر  لمررر   د ررر    ,بعمرررز ,   ه , عن,  و ,   رررو,ه ىي م ررر   ع  مرررب د ي رررل مررر  
قحرررل د م عسرررال ,د مجورررل د اررربم   المبمرررال بد ي ب رررال , د  عدسررر س د   سررر ال ,د مجوررر  

 .د ن   ,د ا هعة
  ال ادس دالب ب رررال (: ح ررر و ما ررر ل  سرررم س د  خ ررر9765,   مرررل نررر مع   الكبيسررر 

 واحرربل ضرر  د  و رر س د  سرر ع ال  رر ى يررالو د  ررو د سرر  ل داللرر د   ضرر  د  ررعد  
 , ديعب ال   تب عدك غ ع م  بعة(, ج م ال ح  د  / و ال د تعح ال.

 ت و رررل دال  ررر    (, د  القرررال حررر   د ت و رررل د م ياررر  بد0229, ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 
(, و ال د تعح ال دح  ع   ,ج م رال 03  اعدس د ما   ل د   س ال يمجوال دالست اي د      

 ح  د .
  ,دنع دسرتح    د  ارعدس غ رع د مم رزة بغ رع د  ر  قال ضر  ز ر  ة 0220ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ,)

وررال د  ورربن دالقت رر   ال بدال عد ررال  رر   د ما رر ل د   سرر  بنح ته, عدسررال م  د  ررال, مج
 ج م ال ح  د -(, و ال دال دعة بدالقت   10,د     

 ح رر و ما رر ل مارر    وررا  و دالجتمرر ل   رر ى 9772 رر  و يرر ع   ح ررو   ,كرمررة:)
يوحررال د ج م  س,عسرر  ال م جسررت ع غ ررع م  رربعة ,ج م ررال ح رر د  , و ررال د تعح ررال ,دحرر  

 د ع  .
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  ت  لرررل مسرررتب  س تج  رررز د م وبمررر س  (:أنرررع0229مختررر ع د مررر  د سررر   ,  ,الكيرررا
بدالسررررروبو د م عضررررر  بد سرررررعلال دال عد  رررررال لوررررر  مررررر ى دال تحررررر ك ,د مجورررررال د م رررررع ال 

(,م تحررررررررررررررال دال جوررررررررررررررب 12 و عدسرررررررررررررر س د   سرررررررررررررر ال,د مجو  د  رررررررررررررر    ل ررررررررررررررع,د     
 .د م ع ال,د ا هعة

 م تحررررال  دع 9(,لوررررن د رررر  ل د تعحررررب  بتيح ا ترررره,ي0222م مرررر  ج سررررن   ,محمررررد,
 تبز ع , لم   .د نا ضال  و  ع بد 

  تيرربعدس ضرر  د ا رر ل د   سرر  بد تعحررب  ,  (:9764  محمررددمرر م، صرر د الرردين
 د  ب س,مي حع د احل د تج ع ال.

 معج  رررال د م رررا ضررر  د مجررر الس  ,دالختحررر عدس د ت خ  ررر ال (0229 ررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 .,د ا هعة  ع د  عح , دع د   9يد تعحب ال بد ت ع س ال , 

 دع 9(: دالختحرررررر عدس بد مارررررر   ل د تعحب ررررررال بد   سرررررر ال,ي0224, رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ,
 د   ع د  عح  . 

 دس سر  س لورن د ر  ل د تعحرب , 9762  مح  الردين تردق دمبردالرحمن مردس : )
 ميح ال جب  ب و  بدبال ك , لم   .

 دس سررر  س لورررن د ررر  ل د تعحرررب  9762,  محررر  الررردين دمبرررد الررررحمن مررردس. ,
 د ج م ال دالع   ال ,ميح ال جب  بد و  بدبال ك , دالع   .

 دع غ  دو  و  ع بد تبز ع.9(:م  عدس د ت   ع,ي0226, مع  لمل  مصطفى , 
    دع 9: دسرررررتعدت ج  س ت وررررر ن د ت   رررررع , ي(0299  م ررررري  ,  مرررررع م ررررري   ,

 لم  .,ب  بمبزلب د ح د ال    ع 
 د ا رررر ل بد تاررررب ن ضرررر  د تعح ررررال بلوررررن د رررر  ل , دع 0227,سرررر م  م مرررر ,  ممحررررم,)

 دالع   .–د مس عة  و  ع بد تبز ع, لم   
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  سرررر  ب بج ال دالحت رررر ع ,ح ررررعبس, دع د   تررررال د  عح ررررال 0222 ومرررر    ,الممي رررر :)
  ويح لال بد   ع .

  تعح ررال بلوررن د رر  ل (,دال  رر و بد ا رر ل ضرر  د9766م مررب  لحرر  د  ورر ن,  ,منسرر 
 , دع د ج م  ال, دالس   ع ال.

      دال  رررررو , ميح رررررال  0(:ضسررررروجال د ج ررررر ز د   رررررح  , ج9750د  ال ررررر  , ررررر
 .د ح  د  

  دع د  ررررررررعب  ,  1(: ما مررررررررال ضرررررررر  لوررررررررن د رررررررر  ل : ي9776,عد رررررررر     قفالررررررررد
 . و  ع,لم  

  حعدمج ت م ال د ت   رع بد بل ر (0229  ى ضت ح ,   ,,م م    س   بز  د  د ي , ,
 .دس   ح  (,  دع د  تو  ويح لال بد   ع, ج م ال د مب ل ت  ,  دستعدت ج
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 (1رقم) الممحق

 وفقراتو  المقياسحول صالحية التعريف النظري ومجاالت  السادة الخبراء اسماء

 والجامعة الكمية االختصاص الخبير اسم ت
 

 لمعموم التربية/ بغدادجامعة  وتقويم قياس ناصر عميوي أحسان. د.أ 1
 الييثم ابن-الصرفة

 لمعموم التربية/ بغدادجامعة  التربوي النفس عمم عمي ابراىيم اسماعيل. د.أ 2
 الييثم ابن-الصرفة

  التربية وزارة  وتقويم قياس  الكبيسي ثامر كامل. د.أ 3

التربية/ابن جامعة بغداد/كمية  قياس وتقويم أ.د. صفاء طارق حبيب 4
 رشد

جامعة بغداد/كمية التربية/ابن  قياس وتقويم أ.د. محمد أنور السامرائي 5
 رشد

 عباس محمود عدنان. د.أ 6
  الميداوي

 التربية كميةجامعة ديالى/   وتوجيو ارشاد
  االنسانية لمعموم

 كميةجامعة ديالى/  النمو النفس عمم موسى زىرة.د.م. أ 7
  االنسانية لمعموم/التربية

 الصاحب عبد الرحيم عبد. د.م.أ 8
 عمي

 االداب كمية /بغداد جامعة العام النفس عمم

 التربية كميةجامعة بغداد/  التربوي النفس عمم جودة جبار فاضل.د.م.أ 9
 الييثم ابن- الصرفة لمعموم/

 ابن/التربية كمية/بغداد جامعة  وتقويم قياس  عيال حميد ياسين.د.م.أ 11
 رشد
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 (2) الممحق
 الى الخبراء مقدمة( البطيء–)التفكير السريع  خصائص

 بغداد جامعة

 التربية لمعموم الصرفة /ابن الييثم كمية

 والنفسية التربويةالعموم  قسم

 الفاضل............................................المحترم األستاذ

–وتطبيق مقياس التفكير السريع  اء)بنـالباحثة إجراء دراستيا الموسومة ب تروم
عند طمبة الجامعة(، ولتحقيق أىداف البحث تطمب بناء أداة لقياس التفكير  البطيء
الباحثـــــة  ت، حيث اعتمــد يةالبطيء( تتـوافر فييا الــصدق والثبـــات والموضوع-السريع

.( اذا استنتجت الباحثة من ىذه Danial Kahnman,2011)  كانمان يالنظرية دان
 البطيء بأنو: -النظرية تعريف التفكير السريع

والعاطفية، والتكرار،  األول: يتصف بالسرعة، والتمقائية، والحدس، واالنتباه الطوعي،
 وضعف الوعي، والصور النمطية، والقدرة عمى فيم مشاعر اآلخرين.

اصدار األحكام، والمنطق، والوعي، الثاني: يتصف بالتأني في التفسير والتحميل في 
 والشك واالجياد.

 )ب( يمثل والبديل البديل )أ( التفكير السريع ( خصيصو33أعدت الباحثة ) وقد
 التفكير البطيء ، لذا يرجى قراءتيا وبيان مدى االىمية النسبية ليا.

 فإن الباحثة تقدم شكرىا وتقديرىا عمى تعاونكم. وأخيرا

 المشرفة
 . منتيى مطشر عبد الصاحبأ.د.م

 الباحثة
 ماجد حسن ميا
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 الصالحية الخصائص

 التعديل

 االىمية
 النسبية
 النظرية

 صالحة البطيء التفكير السريع التفكير
 غير

 صالحة

 في الجيد بذل عدم-1
 التفكير

 التفكير في العالي اجيد بذل-1
  

  

 االنتباه عمى السيطرة عدم-2
  المفاجئ

 في التحكم عمى القدرة لديو-2
 فيو والتركيز االنتباه

    

 التحكم في صعوبة يجد-3
  واحد مثير من بأكثر

 بين واالنتقال التحكم من يتمكن-2
  المثيرات

    

 القرارات في حتى يتسرع-4
  الحذر تتطمب التي

 التي القرارات في حتى يتأنى-4
  السرعة تتطمب

    

 تكرار الى يميل نمطي-5
 االجابة

 تكرار الى اليميل نطي غير-5
 االجابة

    

 حل بأي المشكالت يواجو-6
 ذىنو يراود

 حال بأختيار المشكالت يواجو-6
  الحمول بين من

    

 يراىا التي الصورة يفسر-7
  لو تبدوا ما بحسب

 بحسب يراىا التي الصورة يفسر-7
  خصائصيا

    

 عند المغريات فيو تأثر-8
  قراراتو اتخاذ

 عند المغريات عمى يسيطر-8
 قراراتو اتخاذ

    

 االخرين مع يتعاطف-9
 السحر) بيم ويرأف بسرعة

 (السايكوباثي

 بالتدقيق االخرين مع يتعامل-9
 السموك ومراقبة والنشاط

    

 االوىام عميو تسيطر-11
 البصرية

 باالنطباعات التسميم عدم-11
 البصرية

    

 االوىام عميو تسيطر-11
  الفكرية او االدراكية

     عميو اويطرح يراه فيما يشك-11
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 بما التسميم الى يميل-12
 االخرين يقولو

 التسميم وعدم الشك الى يميل-12
  لو يقال ما لكل

    

 الحدس عمى يعتمد-13
  االحكام اصدار في والتخمين

 والتفسير التحميل عمى يعتمد-13
  االحكام اصدار في

    

 قد مما بعفوية يتصرف-14
  مقبول غير سموكو يكون

 بشكل يتصرف سموكو يراقب-14
  ميذب

    

 السيطرة في صعوبة يجد-15
 حياتو فتترتبك الضغوط عمى

 عمى السيطرة عمى القدرة يمتمك-15
 بيدوء حياتو تسير مما الضغوط

    

 العمميات الى يميل-16
 العمميات من بدال االدراكية

  االحصائية

 العمميات مع التعامل يستطيع-16
  الدقيقة والمعرفية االحصائية

    

 االستجابات الى يميل-17
  التمقائية السريعة

 المتأنية االستجابات الى يميل-17
 بيا وبدقق

    

 في العواطف تحركو-18
 .القراراتو اتخاذ

 في والوعي المنطق يحركو-18
 قراراتو اتخاذ

    

 وافكاره انطباعاتو يشكل-19
  منخفض بجيد

 بجيد ودوافعو معتقداتو يكون-19
  عالي

    

 وبسرعة آليا يعمل-21
  عقمي جيد وبدون

 وبجيد عقمي بنشاط يعمل-21
  مناسب

    

 من بسرعة اعمالو ينفذ-21
  بالنتيجة اىتمام غير

 يضمن بما بتأني اعمالو ينفذ-21
 المناسبة النتيجة لو

    

 ما بأقل نشاطاتو يمارس-22
  فكري اجياد من يمكن

 يجيد بشكل نشاطاتو يمارس-22
 تفكيره

    

 واعمالو لنشاطاتو يخطط-23
  عالي تفكير او تركيز دون

 واعمالو لنشاطاتو يخطط-23
 رياضية عقمية وبعمميات بأجياد

    

 اندفاعية شخصية-24
 وحدسية

 

      وتدقيقية حذرية شخصية-24
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 وسموكو حياتو في يقع-25
 انحيازاتو نتيجة بأخطاء

 االخطاء بقمة سموكو يتسم-25
 حياديتو نتيجة

    

 الحدس الى يميل-26
 والتمقائية

     والشك الحذر الى يميل-26

 يممك بما مشكالتو يواجو-27
 مشاعر او انطاباعاتو من

  سابقة

 بالمعتقدات مشكالتو يواجو-27
  المفكرة الواعية الذات تستدعى التي

    

 ذات المشكالت يواجو-28
 حل بأول المتعددة الحمول
 ذىنو يراوده

 الحمول ذات المشكالت يواجو-28
  المتعددة بالخيارات بالتفكير المتعددة

    

 مع التعامل اليستطيع-29
 آن في المختمفة المعمومات

  واحد

 المعمومات مع التعامل يستطيع-29
 واحد آن في المتعددة

    

 التحكم في صعوبة يجد-31
  االنفعالية المواقف في بذاتو

 في بذاتو التحكم من يتمكن-31
 االنفعالية المواقف

    

 واحد عمل عمى يركزون-31
 دائما

 في عمل من بأكثر ينشغمون-31
 واحد وقت

    

 بالحدس االفكار ينتجون-32
  والوجدان

     بالمنطق االفكار ينتجون-32

 الدقيقة لالفكار االنتباه-33  العامة لالفكار االنتباه-33
 وتفاصيميا
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 (3) الممحق
 الخبراء عمى المعروضة(  البطيء–) التفكير السريع مقياس

 

 بغداد جامعة

 التربية لمعموم الصرفة /ابن الييثم كمية

 فسيةالعموم التربوية والن قسم

 لمحترمالفاضل..............................................ا األستاذ

–)بناء وتطبيق مقياس التفكير السريع ـالموسوم ب حثياالباحثة إجراء بـ تروم 
التفكير  اسعند طمبة الجامعة(، ولتحقيق أىداف البحث تطمب بناء أداة لقي البطيء
اعتمــدت الباحثـــــة  ذإوالثبـــات والموضوعية،  ـصدقالبطيء ( تتـوافر فييا الـ-السريع

الباحثة تعريفًا لمتفكير  واستنتجت( Kahnman,2011نظرية دانيال كانمان )
 :يمثالن قطبان لمتفكير نظامانالبطيء -السريع

األول: يتصف بالسرعة، والتمقائية، والحدس، واالنتباه الطوعي، والعاطفية، 
 والتكرار، وضعف الوعي، والصور النمطية، والقدرة عمى فيم مشاعر اآلخرين.

األحكام، والمنطق،  الثاني: يتصف بالتأني في التفسير والتحميل في اصدار
 والوعي، والشك واالجياد.

 بديمين ( فقرة بأسموب المواقف المفظية وتحت كل موقف33أعدت الباحثة ) وقد
، لذا يرجى  التأني في التفكير )ب( يمثل يمثل البديل )أ( التسرع في التفكير والبديل

في قياس ما أعدت ألجل قياسو  ةقراءتيا وبيان مدى صالحية الفقرات وبدائل اإلجاب
 البديل مع نمط االستجابة. مالئمةومدى 

 فإن الباحثة تقدم شكرىا وتقديرىا عمى تعاونكم. وأخيرا

 المشرفة
 أ.د.م. منتيى مطشر عبد الصاحب

 الباحثة
 ماجد حسن ميا
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 /صالحية البدائل اوالً 

 التعديل صالحة غير صالحة الدرجات البدائل

    3 دائماً 

    2 احياناً 

    1 نادراً 

    1 ابداً 

 الفقرات  الحية/صثانيا

 غير  صالحة الفقرات ت
  صالحة

  التعديل

 التفكير في كبيرا جيدا عمييا التغمب يتطمب مشكمة تواجو عندما -1
 :فأنك

  فييا التفكير في عاليا جيدا  تبذل ان في صعوبة تجد-أ
 بييا التفكير في جيد من مابوسعك كل تبذل ان من تتمكن -ب

   

 :فأنك مفاجئ لمثير تتعرض عنما -2
 ارادتك وبدون بسرعة اليو تنتبو-أ

 اليو االنتباه عدم في التحكم من تتمكن-ب

   

 او آخر مثير معو ويتداخل معين مثير عمى انتباىك تركز عندما -3
 : فأنك اكثر
  واحد مثير من الكثر واالنتباه التحكم في صعوبة تجد

  بينيا واالنتقال مثير من بأكثر التحكم من تتمكن-ب

   

 : فأنك اليومية حياتك في قراراتك تتخذ عندما -4
  الحذر تتطمب التي القرارات مع حتى اتخاذىا في تتسرع-أ

  السرعة تتطمب التي القرارات مع حتى اتخاذىا في تتأنى-ب
 

   

 تميل فأنك عميو السريعة االستجابة يتطمب لمثير تتعرض عندما -5
 :الى

 .لو بيا تجيب ان تعودت التي السابقة االستجابة تكرار - أ
 عمى االقتصار وعدم لو المناسبة االستجابات تنويع - ب

 .معينة استجابة
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 تميل معالجتيافأنك التأجيل اليقبل معينة مشكمة تواجيك عندما -6
  حميا الى
  ذىنك يراود حل بأي - أ

 مناسب حل اليجاد بالتفكير-ب

   

 : بحسب معناىا تفيم فأنك معينة صورة الى تنظر عندما -7
  لك ماتبدو-أ

 واجزائيا خصائصيا-ب

   

 عمى خطأ ان تتبين او بأخطاء وقوعك أحتمال لك يتضح عندما -8
 : فأنك فيو تقع ان وشك

  الموقف تجنب تحاول-أ
 عميو لمسيطرة تفكيرك جيد من تزيد-ب

   

  فأنك حياتك يخص قرارا تتخذ ان تريد عندما -9
 القرار اتخاذ عند ومعرفية مادية كانت سواء بالمغريات تتأثر-أ

 القرار اتخاذ عند والمغريات المؤثرات جميع عزل من تتمكن-ب

   

 فأنك المساعدة يحتاجون أخرين مع تكون عندما -11
 بأحواليم وترأف بسرعة معيم تتعاطف-أ

  وأحتياجاتيم سموكيم دراسة تحاول-ب

   

 :فأنك مرة الول معينة صورة الى تنظر او تشاىد عندما -11
  بسرعة عنيا انطباعا تكون-أ

 تراه بما التدقيق تحاول-ب

   

 :فأنك معينة حالو في تفكر عندما -12
 فييا تفكر او ماتدركيا وفق عمى بسرعة تتقبميا-أ

  نتائجيا في وتشك تتفحصيا-ب

   

 :الى تميل فأنك افكارا ويطرحون االخرين مع تمتقي عندما -13
 وطروحاتيم االخرين افكار مع الموافقة-أ

 يقولونو فيما والحذر الشك-ب

   

 :فأنك نزىة في االخرين مع تكون عندما -14
  لك مريحة بعفوية تتصرف-أ

 اماميم ميذبا ليكون سموكك تراقب-ب
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 :فأنك اليومية حياتك في قوية ضغوطا تتعرض عندما -15
  استقرارك وييتز ترتبك-أ

  اعصابك عمى وتسيطر بقوة تواجييا-ب

   

 كي عقمية او رياضية تحميالت يتطمب لموقف تتعرض عندما -16
 :فأنك ويتمواج من تتمكن

  ماتدركو بحسب تواجيو - أ
  وجيتو ما قبل عقميا تحممو-ب

   

 فأنك اصدقائك بين مشكمة حل في المشاركة منك يتطمب عندما -17
 :عمى تعتمد

 لالحداث وتخمينك حدسك-أ
  أسبابيا عمى والوقوف المشكمة تحميل-ب

   

 لك صديقا مع العالقة استمرار بشأن قرارا تتخذ أن تريد عندما -18
 :تتأثر فأنك

  الصديق ىذا تجاه بعواطفك-أ
  الصديق ىذا تجاه وخبراتك بأفكارك-ب

   

 :تشكميا فأنك معين موضوع حول انطباعاتك تشكل عندما -19
  منخفض بجيد-أ

  عالي بجيد-ب

   

 :بو تقوم فأنك نشاط او بعمل القيام منك يتطمب عندما -21
 وسريع آلي بشكل-أ

  عقمي ونشاط بجدية-ب

   

 : تؤديو أن تحاول فأنك عمل تؤدي عندما -21
 النتيجة كانت ميما يمكن ما بأسرع - أ

  انجازه في تأخرت ميما بتأني-ب

   

 : تقرأ فأنك تلالمتحانا تقرأ أو تدرس عندما -22
  فكرك راحة يالئم بما-أ

  وتركيز عالي بيد تقرأ-ب
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 ان الى تميل فأنك بعمل لقيام أو معين لنشاط تخطط عندما -23
 :لو تخطط

  وراحتك تفكيرك مع يالئم بما-أ
  معقدة وبعمميات دقيق بتركيز-ب

   

 :شخصية بأنيا شخصيتك تتسم -24
 والتخمين الحدس عمى تعتمد اندفاعية-أ

  التدقيق عمى تعمل متحذرة-ب

   

 : اليومية حياتك تتسم -25
  االخطاء بكثرة - أ

  االخطاء بقمة-ب

   

  تميل فأنك االخرين مع وتعاممك حياتك في -26
  التعامل في والتمقائية الحدس-أ

  التعامل في والشك الحذر-ب

   

 تممك ما خالل من عمييا التغمب تحاول فأنك مشكمة تواجو عندما -27
 : من

  المشكمة حول مسبقة وانطباعات مشاعر-أ
  الواعية ذاتك داخل معتقدات-ب

   

 :فأنك متعددة حمول ليا مشكمو تواجو عندما -28
 ذىنك الى يتبادر الذي تختار-أ

 المناسبة الخيارات كل في تفكر-ب

   

 مختمفة معمومات مع فيو التعامل يتطمب موقف يواجيك عندما -29
 : فأنك ومتنوعة

 نفسو الوقت في معيا التعامل في صعوبة تجد-أ
 نفسو الوقت في معيا معمومات مع التعامل من تتمكن-ب

   

 : فأنك شخص شعورك يجرح عندما -31
 اعصابك عمى سيطرتك تفقد-أ

  نفسك عمى السيطرة من تتمكن-ب
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 : الى تميل فأنك متنوعة واعمال نشاطات امامك تكون عندما -31
  بسرعة لتؤديو واحد عمل عمى التركيز-أ

 نفسو الوقت في عمل من اكثر عمى التركيز-ب

   

 عنيا االفكار تنتج فأنك معينا موضوعا او مشكمة في تفكر عندما -32
 :بال

  والتخمين الحدس-أ
  والتحميل بالمنطق-ب

   

 تركيز تميل فأنك متعددة افكار عمى تحتوي قصة تقرأ عندما -33
 :الى فييا انتباىك

  العامة االفكار-أ
 الدقيقة االفكار-ب
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 (4رقم ) ممحق
 المقياس المطبق عمى عينة البحث

 الطالبة عزيزتي
 الطالب عزيزي

معاونتكم في  اجراء دراسة عممية حول بعض سموكيات طمبة الجامعة نرجوا بيدف
فييا صح او خطأ  جداالجابة عن فقرات المقياس المرفق طيا والتي تتمثل اراء مختمفة اليو 

وان االجابة عنيا تتطمب اختيار أحد بديمي االجابة )أ،ب( وعند أختيارك الحد ىذه 
(.عمما ان ، ابدا، أحيانا ، نادراماالبديمين ستجد لكل بديل تدرج لالجابة ايضا وىي )دائ

العممي فقط  حثالب الغراض تستخدموسوف  عمييا أحد سوى الباحثة يطمعابتك ال أج
 لذكر االسم. داعيلذلك ال 

 عمىعزيزي الطالب ان كل فقرة ليا أجابة واحدة وقد تكون ىذه االشارة  وتذكر
 (.، ابداالبدائل ) دائما ، أحيانا، نادرا أحدالحرف)أ( أو )ب( وتحت 

 

 جزيل الشكر  مع

 

 المشرفة
 أ.د.م. منتيى مطشر عبد الصاحب

 الباحثة
 ماجد حسن ميا
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 ابداً  نادراً  احياناً  دائماً  الفقرات ت

 في كبيرا جيدا عمييا التغمب يتطمب مشكمة تواجو عندما -1
 :فأنك التفكير

  فييا التفكير في عاليا جيدا  تبذل ان في صعوبة تجد-أ
 التفكير في جيد من مابوسعك كل تبذل ان من تتمكن -ب

 بييا

    

 :فأنك مفاجئ لمثير تتعرض عنما -2
 ارادتك وبدون بسرعة اليو تنتبو-أ

 اليو االنتباه عدم في التحكم من تتمكن-ب

    

 مثير معو ويتداخل معين مثير عمى انتباىك تركز عندما -3
 : فأنك اكثر او آخر

  واحد مثير من الكثر واالنتباه التحكم في صعوبة تجد -أ
  بينيا واالنتقال مثير من بأكثر التحكم من تتمكن-ب

    

 : فأنك اليومية حياتك في قراراتك تتخذ عندما -4
  الحذر تتطمب التي القرارات مع حتى اتخاذىا في تتسرع-أ

 تتطمب التي القرارات مع حتى اتخاذىا في تتأنى-ب
  السرعة

    

 فأنك عميو السريعة االستجابة يتطمب لمثير تتعرض عندما -5
 :الى تميل

 .لو بيا تجيب ان تعودت التي السابقة االستجابة تكرار-أ
 عمى االقتصار وعدم لو المناسبة االستجابات تنويع-ب

 .معينة استجابة

    

 معالجتيافأنك التأجيل اليقبل معينة مشكمة تواجيك عندما -6
  حميا الى تميل

  ذىنك يراود حل بأي-أ
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 مناسب حل اليجاد بالتفكير-ب

 : بحسب معناىا تفيم فأنك معينة صورة الى تنظر عندما -7
  لك ماتبدو-أ

 واجزائيا خصائصيا-ب

    

 خطأ ان تتبين او بأخطاء وقوعك أحتمال لك يتضح عندما -8
 : فأنك فيو تقع ان وشك عمى

  الموقف تجنب تحاول-أ
 عميو لمسيطرة تفكيرك جيد من تزيد-ب

    

  فأنك حياتك يخص قرارا تتخذ ان تريد عندما -9
 اتخاذ عند ومعرفية مادية كانت سواء بالمغريات تتأثر-أ

 القرار
 اتخاذ عند والمغريات المؤثرات جميع عزل من تتمكن-ب

 القرار

    

 فأنك المساعدة يحتاجون أخرين مع تكون عندما -11
 بأحواليم وترأف بسرعة معيم تتعاطف-أ

  وأحتياجاتيم سموكيم دراسة تحاول-ب

    

 :فأنك مرة الول معينة صورة الى تنظر او تشاىد عندما -11
  بسرعة عنيا انطباعا تكون-أ

 تراه بما التدقيق تحاول-ب

    

 :فأنك معينة حالو في تفكر عندما -12
 فييا تفكر او ماتدركيا وفق عمى بسرعة تتقبميا-أ

  نتائجيا في وتشك تتفحصيا-ب

    

 :الى تميل فأنك افكارا ويطرحون االخرين مع تمتقي عندما -13
 وطروحاتيم االخرين افكار مع الموافقة-أ
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 يقولونو فيما والحذر الشك-ب
 
 

 :فأنك نزىة في االخرين مع تكون عندما -14
  لك مريحة بعفوية تتصرف-أ

 اماميم ميذبا ليكون سموكك تراقب-ب

    

 :فأنك اليومية حياتك في قوية ضغوطا تتعرض عندما -15
  استقرارك وييتز ترتبك-أ

  اعصابك عمى وتسيطر بقوة تواجييا-ب

    

 عقمية او رياضية تحميالت يتطمب لموقف تتعرض عندما -16
 :فأنك مواجتيو من تتمكن كي

  ماتدركو بحسب تواجيو -أ
  ماوجيتو قبل عقميا تحممو-ب

    

 اصدقائك بين مشكمة حل في المشاركة منك يتطمب عندما -17
 :عمى تعتمد فأنك

 لالحداث وتخمينك حدسك-أ
  أسبابيا عمى والوقوف المشكمة تحميل-ب

    

 صديقا مع العالقة استمرار بشأن قرارا تتخذ أن تريد عندما -18
 : تتأثر فأنك لك
  الصديق ىذا تجاه بعواطفك-أ

  الصديق ىذا تجاه وخبراتك بأفكارك-ب

    

 :تشكميا فأنك معين موضوع حول انطباعاتك تشكل عندما -19
  منخفض بجيد-أ

  عالي بجيد-ب
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 :بو تقوم فأنك نشاط او بعمل القيام منك يتطمب عندما -21
 وسريع آلي بشكل-أ

  عقمي ونشاط بجدية-ب

    

 : تؤديو أن تحاول فأنك عمل تؤدي عندما -21
 النتيجة كانت ميما يمكن ما بأسرع -أ

  انجازه في تأخرت ميما بتأني-ب

    

 : تقرأ فأنك تلالمتحانا  تقرأ أو تدرس عندما -22
  فكرك راحة يالئم بما-أ

  وتركيز عالي بيد تقرأ-ب

    

 ان الى تميل فأنك بعمل لقيام أو معين لنشاط تخطط عندما -23
 :لو تخطط

  وراحتك تفكيرك مع يالئم بما-أ
  معقدة وبعمميات دقيق بتركيز-ب

    

 :شخصية بأنيا شخصيتك تتسم -24
 والتخمين الحدس عمى تعتمد اندفاعية-أ

  التدقيق عمى تعمل متحذرة-ب

    

 : اليومية حياتك تتسم -25
  االخطاء بكثرة -أ

  االخطاء بقمة-ب

    

  تميل فأنك االخرين مع وتعاممك حياتك في -26
  التعامل في والتمقائية الحدس-أ

  التعامل في والشك الحذر-ب

    

 ما خالل من عمييا التغمب تحاول فأنك مشكمة تواجو عندما -27
 : من تممك
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  المشكمة حول مسبقة وانطباعات مشاعر-أ
  الواعية ذاتك داخل معتقدات-ب

 :فأنك متعددة حمول ليا مشكمو تواجو عندما -28
 ذىنك الى يتبادر الذي تختار-أ

 المناسبة الخيارات كل في تفكر-ب

    

 معمومات مع فيو التعامل يتطمب موقف يواجيك عندما -29
 : فأنك ومتنوعة مختمفة

 نفسو الوقت في معيا التعامل في صعوبة تجد-أ
 نفسو الوقت في معيا معمومات مع التعامل من تتمكن-ب

    

 : فأنك شخص شعورك يجرح عندما -31
 اعصابك عمى سيطرتك تفقد-أ

  نفسك عمى السيطرة من تتمكن-ب

    

 الى تميل فأنك متنوعة واعمال نشاطات امامك تكون عندما -31
: 
  بسرعة لتؤديو واحد عمل عمى التركيز-أ

 نفسو الوقت في عمل من اكثر عمى التركيز-ب

    

 تنتج فأنك معينا موضوعا او مشكمة في تفكر عندما -32
 :بال عنيا االفكار

  والتخمين الحدس-أ
  والتحميل بالمنطق-ب

    

 تميل فأنك متعددة افكار عمى تحتوي قصة تقرأ عندما -33
 :الى فييا انتباىك تركيز

  العامة االفكار-أ
 الدقيقة االفكار-ب
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 (5رقم )  ممحق
 البطيء (بصورتو النيائية -لسريع)التفكير ا مقياس

 الفقرات ت

 :فأنك اكثر او آخر مثير معو ويتداخل معين مثير عمى انتباىك تركز حينما -1
  واحد مثير من الكثر واالنتباه التحكم في صعوبة تجد - أ

  بينيا والتنقل مثير من بأكثر التحكم من تتمكن-ب

 : فأنك اليومية حياتك في قراراتك تتخذ حينما -2
  الحذر تتطمب التي القرارات مع حتى اتخاذىا في تتسرع-أ

  السرعة تتطمب التي القرارات مع حتى اتخاذىا في تتأنى-ب

 :الى تميل فأنك عميو السريعة االستجابة يتطمب لمثير تتعرض حينما -3
 .لو بيا تجيب ان تعودت التي السابقة االستجابة تكرار-أ

 .معينة استجابة عمى االقتصار وعدم لو المناسبة االستجابات تنويع - ب

  حميا الى تميل فأنك التأجيل معالجتيا التقبل معينة مشكمة تواجيك حينما -4
  ذىنك يراود حل بأي-أ

 مناسب حل اليجاد بالتفكير-ب

 : بحسب معناىا تفيم فأنك معينة صورة الى تنظر حينما -5
  لك ماتبدو-أ

 واجزائيا خصائصيا-ب

 ان وشك عمى خطأ ان تتبين او بأخطاء وقوعك أحتمال لك يتضح حينما -6
 : فأنك فيو تقع

  الموقف تجنب تحاول-أ
 عميو لمسيطرة تفكيرك جيد من تزيد-ب

 : فأنك حياتك يخص قرارا تتخذ ان تريد حينما -7
 القرار اتخاذ عند اومعرفية مادية كانت سواء بالمغريات تتأثر-أ

 القرار اتخاذ عند والمغريات المؤثرات جميع عزل من تتمكن-ب

 فأنك المساعدة يحتاجون أخرين مع تكون حينما -8
 بأحواليم وترأف بسرعة معيم تتعاطف-أ

  وأحتياجاتيم سموكيم دراسة تحاول-ب
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 :فأنك مرة الول معينة صورة الى تنظر او تشاىد حينما -9
  بسرعة عنيا انطباعا تكون-أ

 تراه بما التدقيق تحاول-ب

 :فأنك معينة حالو في تفكر حينما -11
 فييا تفكر او تدركيا ما وفق عمى بسرعة تتقبميا-أ

  نتائجيا في وتشك تتفحصيا-ب

 :الى تميل فأنك افكارا ويطرحون االخرين مع تمتقي حينما -11
 وطروحاتيم االخرين افكار مع الموافقة-أ

 يقولونو فيما والحذر الشك-ب

 :فأنك نزىة في االخرين مع تكون حينما -12
  لك مريحة بعفوية تتصرف-أ

 اماميم ميذبا ليكون سموكك تراقب-ب

 :فأنك اليومية حياتك في قوية ضغوطا الى تتعرض حينما -13
  استقرارك وييتز ترتبك-أ

  اعصابك عمى وتسيطر بقوة تواجييا-ب

 من تتمكن كي عقمية او رياضية تحميالت يتطمب لموقف تتعرض حينما -14
 :فأنك مواجتيو

  ماتدركو بحسب تواجيو-أ
  ماوجيتو قبل عقميا تحممو-ب

 :تعتمدعمى فأنك اصدقائك بين مشكمة حل في المشاركة منك يتطمب حينما -15
 لالحداث وتخمينك حدسك-أ

  أسبابيا عمى والوقوف المشكمة تحميل-ب

 : تتأثر فأنك لك صديقا مع العالقة استمرار بشأن قرارا تتخذ أن تريد حينما -16
  الصديق ىذا تجاه بعواطفك-أ

  الصديق ىذا تجاه وخبراتك بأفكارك-ب

 :تشكميا فأنك معين موضوع حول انطباعاتك تشكل حينما -17
  منخفض بجيد-أ

  عالي بجيد-ب
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 :بو تقوم فأنك نشاط او بعمل القيام منك يتطمب حينما -18
 وسريع آلي بشكل-أ

  عقمي ونشاط بجدية-ب

 : تؤديو أن تحاول فأنك عمل تؤدي حينما -19
 النتيجة كانت ميما يمكن ما بأسرع-أ

  انجازه في تأخرت ميما بتأني-ب

 : تقرأ فأنك لالمتحانات تقرأ أو تدرس حينما -21
  فكرك راحة يالئم بما-أ

  وتركيز عالي بيد تقرأ-ب

 :لو تخطط ان الى تميل فأنك بعمل لقيام أو معين لنشاط تخطط حينما -21
  وراحتك تفكيرك مع يالئم بما-أ

  معقدة وبعمميات دقيق بتركيز-ب

 :شخصية بأنيا شخصيتك تتسم -22
 والتخمين الحدس عمى تعتمد اندفاعية-أ

  التدقيق عمى تعمل متحذرة-ب

 : اليومية حياتك تتسم -23
  االخطاء بكثرة-أ

  االخطاء بقمة-ب

  تميل فأنك االخرين مع وتعاممك حياتك في -24
  التعامل في والتمقائية الحدس-أ

  التعامل في والشك الحذر-ب

 : من تممك ما خالل من عمييا التغمب تحاول فأنك مشكمة تواجو حينما -25
  المشكمة حول مسبقة وانطباعات مشاعر-أ

  الواعية ذاتك داخل معتقدات-ب

 :فأنك متعددة حمول ليا مشكمو تواجو حينما -26
 ذىنك الى يتبادر ما تختار-أ

 المناسبة الخيارات كل في تفكر-ب
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 ومتنوعة مختمفة معمومات مع فيو التعامل يتطمب موقف يواجيك حينما -27
 :فأنك

 نفسو الوقت في معيا التعامل في صعوبة تجد-أ
 نفسو الوقت في معيا معمومات مع التعامل من تتمكن-ب

 : فأنك شخص شعورك يجرح حينما -28
 اعصابك عمى سيطرتك تفقد-أ

  نفسك عمى السيطرة من تتمكن-ب

 : الى تميل فأنك متنوعة واعمال نشاطات امامك تكون حينما -29
  بسرعة لتؤديو واحد عمل عمى التركيز-أ

 نفسو الوقت في عمل من اكثر عمى التركيز-ب

 :بال عنيا االفكار تنتج فأنك معينا موضوعا او مشكمة في تفكر حينما -31
  والتخمين الحدس-أ

  والتحميل بالمنطق-ب

 فييا انتباىك تركيز تميل فأنك متعددة افكار عمى تحتوي قصة تقرأ حينما -31
 :الى

  العامة االفكار-أ
 الدقيقة االفكار-ب
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 (6) ممحق
 االجابة ورقة

   /الكمية
   التخصص 

       عممي
  انساني
 الجنس

 ذكر
 انثى

 ابدا نادرا احيانا  دائما  ت ابدا  نادرا احيانا دائما  ت ابدا نادرا  احيانا  دائما  ت
     أ 23      أ  12     أ  1
      ب       ب       ب 
      أ 24      أ  13      أ  2
      ب       ب      ب 

      أ 25      أ  14     أ  3
      ب       ب      ب 
      أ 26      أ  15      أ  4

      ب       ب       ب 
      أ 27      أ  16      أ  5
      ب       ب       ب 
     أ 28      أ  17      أ  6
      ب       ب       ب 
      أ  29      أ  18       أ  7
      ب       ب       ب 

      أ 31      أ  19      أ  8

     ب      ب      ب 
     أ 31     أ 21     أ 9

      ب       ب       ب 

      أ  32      أ 21      أ 11

     ب      ب      ب 
      أ  33      أ  22      أ 11

      ب       ب       ب 
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Abstract 

 

First: the Aims of   the research : 

The present  research  aims to 

1. constractiong  fast – slow thinking  for  University students. 

2. identify the level of fast – slow thinking    among  University students 

3. identify the differences between fast thinking – and  slow among the  

University students. 

4. identify differences in quick thinking according to the variables of sex 

(male, female) and specialitiy (scientific,Humanities). 

5. identify differences in slow thinking  according to the variables of sex 

(male, female) and specialitiy (scientific,Humanities). 

 

Second: the limits of the  research   

The current research is determined by the students of the University of 

Baghdad morning, male and female in scientific speciality  and humanity 

for the academic year (2014-2015). 

 

Third: Procedures of the  research 

In order to achieve the objectives of the present research the 

researcher   had built   a scale of  fast-slow Thinking and adopted in 

construction on the  theory of  (Daniel Kahneman, 2011), and relied on 

classical theory in psychometrics, and the report method in the forming 

the items  the researcher has identified two alternatives (a, b) is represents 

the alternative (a) quick thinking, and alternative (b) slow thinking that 

gives one degrees (1, 2, 3) when choosing one of the alternatives the 

other alternative gives when correcting (0). the scale may be the initial 

version (33) items. 



 C 

In order to achieve the objectives of the research, the researcher chooses 

the sample examined consisted of University students (400) students from 

Baghdad University and has been selected by multistage random way. 

 Then the researchr had producesed the scale  on a set of experts to 

ascertain the validity of the items, and then apply the  scale on a  

statistical analysis sample of  (400) male and female  students, and extract 

the discrimination by extremist groups, style and the validity of the items 

by  , correlation  of the item with the  whole degree of the scale degree, 

and as  the  result of this procedure is to retain (31) items. 

Reliability  has also been extracted through two ways are retesting 

the reliability coefficient which reached  (0,85) and Alpha kronbakh 

method which reached    (0, 91). 

Patch scale so that whenever the less difference less differentiation more 

difference increases the contrast between fast thinking – the slow up one 

(93),the second will  be (zero) so that the highest scale fast-slow thinking  

(93), and the least (0) with a hypothetical means (46.5). 

 

Forth: Statistical methods: 

(Pearson correlation coefficient, t-test for interlinked, bilateral analysis of 

variance, the equation alfakronbach) 

 

 Fifth: the research results: 

Research the following results: 

1.constracting  scale fast-slow thinking 

2. the level of fast thinking of the  University students is greater than 

scale hypothetical  mean , and slow thinking level smaller than of scale. 

3. There are differences between the quick thinking and slow thinking 

among  University students, and for the slow thinking side . 
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