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ٌدؼ البحث الحالي إلِ تعّرؼ )السرعة اإلدراكية وهستوى التفكير التأهمي لدى طمبة 
( طالبًا وطالبة هف طمبة ٓٙالدراسات العميا والعبلقة بيىٍها، تكّوىت عيىة البحث هف )

ـ، ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓالدراسات العميا )الهاجستير(/ جاهعة األىبار، الهقبوليف في العاـ الدراسي 
 حث أداتيف تهثمت في:أعّد البا

ارمجاا ل ال ل عتيإلااإلن ، وتكػػوف هػػف ثػػبلث هجػػاالت: . اختباا ا ارعاااإلد اكياااإلااد اكراتا  اا ٔ
وقػػد تػػػـ  ارمجاا ل ارناا    عمة ا ااد الإلاااياي  ارمج ل ارن رااث عالبااا ل ارمتباا ب د   ارالماا ت  

 التحقؽ هف صدقً وثباتً، واستخراج خصائصً السايكوهترية
( فقػػرة ذي ٖٓأعػػّد الباحػػث هقياسػػًا لمتفكيػػر التػػأهمي تكػػّوف هػػف )أمل :. مةإلاا ا ارتياإلااا ارتاإ

وقػػد تػػـ التحقػػؽ هػػف صػػدقً وثباتػػً، واسػػتخراج  خهػػس بػػدائؿ )دائهػػًا، ،البػػًا، أحياىػػًا، ىػػادرًا، أبػػدًا(،
 خصائصً السايكوهترية وكاىت هف ىتائج البحث:

 .إف طمبة الدراسات العميا يتهتعوف بسرعة إدراكية جيدة جدًا 
  طمبة الدراسات العميا يتهتعوف بهستوى جيد في التفكير التأهمي.إف 
  ،ال يوجػػػد فرقػػػًا دااًل إحصػػػائيًا فػػػي السػػػرعة اإلدراكيػػػة عمػػػِ وفػػػؽ هت يػػػر الجىس)ذكػػػور

 وكذلؾ عمِ وفؽ هت ير التخصص الدراسي )عمهي، إىساىي(. إىاث(،
 ت يػػػر الجػػػػىس ال يوجػػػد فرقػػػًا دااًل إحصػػػائيًا فػػػي هسػػػتوى التفكيػػػػر التػػػأهمي عمػػػِ وفػػػؽ ه

 وكذلؾ عمِ وفؽ هت ير التخصص الدراسي )عمهي، إىساىي(. )ذكور، إىاث(،
  يوجد ارتباط طردي هتوسط بػيف السػرعة االدراكيػة والتفكيػر التػأهمي، وكػذلؾ عمػِ وفػؽ

 هت ير التخصص الدراسي )عمهي، إىساىي(.
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ABSTRACT 
The goal of current research to know (The Perceptual speed and level of 

reflective thinking of graduate students), formed the research sample of 60 students 

from graduate students (Masters) / University of Anbar, admitted in the academic 

year 2012-2013 AD, researcher prepared tools consisted in: 

1- Perceptual speed test mail, and be one of the three areas: The first area (set of 

words), the second area (compared to the numbers), the third area (similar formats), 

has been verified sincerity and firmness, and its properties Alsekoumtria the 

extraction 

2- Scale reflective thinking: researcher prepared a measure of contemplative be 

thinking of (30) with five alternatives paragraph (always, often, sometimes, rarely, 

never), has been verified sincerity and firmness, extract characteristics   

    Alsekoumtria and the search results were: 

 •The graduate students have a very good perceptual speed. 

 •The graduate students have a good level of reflective thinking. 

 •There is no statistically significant difference in the cognitive-speed variable 

according to sex (male, female), as well as a variable area of study (scientific, 

humane). 

 •There is no statistically significant difference in the level of reflective thinking 

variable according to sex (male, female), as well as a variable area of study 

(scientific, humane). 

 •There is a extrusive average correl 

 

ذ:The Problem of the Researchأواًل:ذمشكلةذالبحثذ

ال ُيحسف بعض الطمبة التفكير حتِ عمِ هستوى الجاهعة ليس ألىٍـ يفتقروف إلِ 
بعض القدرات  العقمية، وىسهع هف طمبة الدراسات العميا هقولة بهاذا أبحث  تىقصٍـالذكاء أو 

ذا يعد استسبلهًا هىٍـ بعدـ  ذي العبارة تتكرر دوهًا، ٌو فمـ يبؽ هوضوع لـ تتىاولً البحوث ٌو
 (. ٕٓٔ،صٜٔ، ص ٖٕٔٓر والتأهؿ.)الكبيسي،تجدد التفكي



ذمذاإلندانوةجملةذجامعةذاألنبارذللعلو

ذ

ذذذذذذذذذذذذذذ3102)كانونذاألول(ذذ(ذ4العددذ)

ذاجمللدذاألول

 

 (ٖٛٗ ( 
 

 وقد أيدت دراسات عدة ضعؼ التفكير لدى طمبة الجاهعة، فأظٍرت ىتائج دراسة
(، أف ىسبة التفكير العمهي لدى طمبة كمية التربية والعموـ )قسهي ٕٚٓٓ)عبد اهلل وآخروف،

ذي الىسٖ٘ -ٚٗعموـ الحياة والفيزياء( في الهوصؿ تراوحت ها بيف ) بة هتدىية وتعطي %( ٌو
هؤشرًا عمِ أف الطمبة عمِ الر،ـ هف كوىٍـ هف االختصاصات العمهية وفي هرحمة هتقدهة 
ويهارسوف التجارب العمهية في الهختبرات فإّىٍـ يفتقروف إلِ هٍارات التفكير العمهي وخطواتً 

ا، فضبًل عف تفسير الىتائج وتحم يمٍا هف حيث تحديد الهشكمة واختيار الفروض واختباٌر
 (.ٜٛٔ،صٕٚٓٓوتعهيهٍا.)عبد اهلل وآخروف،

(، وجود بعض الصعوبات التي يواجٍٍا طمبة ٕٓٔٓوأظٍرت ىتائج دراسة )الكبيسي،
كمية التربية )قسـ الرياضيات في جاهعة األىبار( في بعض الهواقؼ التي تحتاج إلِ تفكير أو 

%(، عمهًا إف االختبار ٛٙ,ٓ٘إبداء الرأي في هوضوع هعيف، وبمغ هستوى التفكير لديٍـ )
 (.ٙٓٔ، صُٕٓٔٓأعّد هف اختبارات عدة هطبقة عمِ الهرحمة الثاىوية. )الكبيسي،

%( هف طمبة )الهرحمة ٖ,ٖٚ(، أف ىسبة )ٕٔٔٓكها أظٍرت ىتائج دراسة )جواد،
الثالثة( هف  )الهرحمة طمبة هف %(٘ٗالثاىية(، و) طمبة )الهرحمة %( هفٖ,ٖٛاألولِ(، و)
ي هستوى دوف الهستوى اإلدراكي في التفكير ا فتربية قسـ الرياضيات صىفو طمبة كمية ال

( تدىي في الهستوى العمهي ٕٔٔٓ(، وأظٍرت دراسة )الخفاجي،ٜٕٗ،صٕٔٔٓ)جواد،
واىخفاض التحصيؿ الدراسي لطمبة الجاهعات العراقية خبلؿ العقود الثبلثة الهىصرهة تهثمت 

ر والتحميؿ واالستىتاج لدى الطمبة و،مبة ظاٌرة في أهور عدة هىٍا الضعؼ في قدرة التفكي
 (. ٕٔٔٓ)الحفظ األعهِ( لمهفردات الدراسية.)الخفاجي،

 وتهحيص دراسة إلِ التي تحتاج األهور ضرورة في فيً والتروي هىً البد أهر التفكير
 كاف أخرى إذا بعبارة ُيفوت أية فرصً في التفكير، أو الهىاسب بحيث ال الوقت في وتدقيؽ
لمتروي في  هىاسب هواتيًا لمتفكير، وأحياىًا تواجٍىا أهور ويكوف الظرؼ فيٍا ،ير الظرؼ

ىا قد ضياع  يكوف التروي في التفكير التفكير وهطموب الحسـ واتخاذ القرار بسرعة هىاسبة، ٌو
ف سرعة إدراؾ تعوض، ال لفرصة بعض األهور ضرورية الزهة لمىجاح واالرتقاء، بؿ وقد  وا 

 (.ٚٙ،صٕٙٓٓي المحظة شرطًا هف شروط الىجاح. )رياف،تكوف في ٌذ
تبمورت هشكمة البحث هف االعتقاد في بدء األهر أف العبلقة بيف هستوى التفكير 
التأهمي والسرعة اإلدراكية تبدو عبلقة عكسية، إذ يحتاج األوؿ إلِ التروي والثاىي إلِ سرعة 
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 والقواعد هستوى األحكاـ، البالط التأهمي يتعدى التفكير الحسـ، في حيف في هستوى
 خبلؿ هف الحقيقي الهعىِ تشكيؿ في الهعموهات، ويركز بيف الظاٌرية والعبلقات البسيطة،
والتقويـ،  االستقراء، عهميات تطبيقات خبلؿ هف أو ،ارتب به  االختالف أ جه ااتب ف

 يستعهؿ ثـ  الدراسية لمهادة الهعرفي الهحتوى ألجزاء وهتكاهبلً  شاهبلً  فٍهاً  ليكوف واالستىتاج
ىداـ،  عمِ هبىية وتوقعات هستقبمية جديدة، هعرفية قواعد بىاء في كمً ذلؾ ذلؾ. )جابر ٌو

ا:ٚٛ -ٙٚ،صٕٜٜٔ سرعة األداء في األعهاؿ  (، وهف خواص السرعة اإلدراكية وهظاٌٌر
هف بيف  تتطمب سرعة فٍـ الىهوذج، أو الشكؿ البصري الهقدـ وتحديد حدودي وخواصًالتي 

يااك أ جه ارببه  االختالف بإل ههشابٍة لً تتهيز بالخداع البصري،  ىهاذج أو أشكاؿ  . ا 
 (.٘ٔ،صٖٜٜٔ)الشرقاوي وآخروف، 

 لذا فاف هشكمة البحث الحالي تتهثؿ في اإلجابة عف السؤاؿ اآلتي:
هل ه  ك إلالقد بإلن ارعاإلد اكياااإلد  معت ى ارتياإلا ارتأمل  ريى طلبد اريااع ت اريلإل   

 ذرك ب ر عبد رمتغإلاي ارج ا  ارتخصص ؟.  
ذ: The significance of the researchثانوًا:ذأهموةذالبحثذ

ا، الهعرفة اىسياب سرعة إلِاالتصاؿ والتقىيات االلكتروىية أدت وسائؿ   وهع واىتشاٌر
 ويىظر والقدرات العقمية وهىٍا التفكير، اإلبداع هجاؿ في جذرية هف ت ييرات العالـ يشٍدي ها
 عمِ البلزهة القدرة يكتسبوا حتِ لمطبلب، تقدـ التي هف الهٍارات هٍهة هٍارة أىً عمِ إليً

بداعٍـ  فاألهـ ال تىٍض إال بتفكير هواطىيٍا فيً، يعيشوف  الذي العصر هع التعاهؿ الذيف وا 
 أهاـ وضرورية الهمحة الحاجة وها يستدعي، باتا هف أبرز سهات العصر الذي ىعيش فيً

 التفكير إلِ تقودٌـ ورحبة واسعة ىحو هجاالت تتطمع إلِ الىاهية الدوؿ في الجديدة األجياؿ
لذا عمِ الهؤسسات التربوية  ث،الحدي تيارات العصر أهاـ هذٌوليف الوقوؼ هف بدالً  الهىتج،

عميٍا  ترتكز التي والهىطمقات األسس هف التفكير تعميـ وهىٍا الجاهعة أف تضع في أولوياتٍا
وبعض القدرات التفكير  ىشاطات الهبلئهة لههارسة بالفرص طمبتٍا بتزويد أىظهتٍا، وتعىِ

ـ والهعقدة البسيطة هستوياتٍا في العقمية ثارتٍـ وحفٌز ي عهمية عمِ ههارستٍا، وا   تتأثر كمية ٌو
الهثيرة لمتفكير وهعرفة  التعميهية الهصادر وتوافر التدريسي وكفاية الجاهعي الصفي بالهىاخ

 (.ٛٔ:صٖٕٔٓ)الكبيسي، .الكيفية التي يدرؾ بٍا األفراد الهعرفة
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حظي هوضوع اإلدراؾ باٌتهاـ كبير هف لدف عمهاء الىفس والتربوييف وذلؾ لصمتً 
الهباشرة بحياة الىاس، إذ يتعاهؿ كؿ فرد هىا يوهيًا هع أالؼ الهثيرات التي تصمىا عبر وسائؿ 

لفضائية( التي تتطمب هىا الفٍـ والتحميؿ واالستجابة االتصاؿ الحديثة )االىترىيت والهحطات ا
الفورية أحياىًا وسرعة إدراؾ، والتأهؿ الهتأىي أحياىًا أخرى، والحواس وبضهىٍا البصر أحد أٌـ 
ٌذي الحواس، واإلدراؾ البصري لؤلشياء ال يتـ دوف الذاكرة البصرية التي ترفد اإلدراؾ 

ذا يسٍـ في تيسير عهمية اإلدراؾ.بالهعموهات البلزهة عف طبيعة الشيء ال  هدرؾ وصفاتً ٌو
 (. ٖ٘ٛ،صٕٚٓٓ)آدـ،

في سرعة إدراؾ الهوقؼ أو في حؿ الهشكمة وقد يعزى سبب ذلؾ  يتفاوتوفإف األفراد 
 (.                                           ٕٙ،صٕٔٓٓإلِ اختبلؼ أساليبٍـ الهتبعة في التفكير)الكياؿ،

 الحسـ والوقت فيً ضروري جدًا، ول تىا العربية هميئة بهقوالت فٍىاؾ تفكير يتطمب
قطعؾ(  تقطعً لـ إف ذٌب(، و)الوقت كالسيؼ هف فالوقت ) الوقت أٌهية عف تتحدث عدة
أٌهية كبرى في زهف يشعر ويحس ا،مبىا أف  تحهؿ اإلدراؾ سرعة أف عمِ دالالت وكمٍا

ًِ َوَسمَّـَ  ويوافؽ إحساسىا ٌذا قوؿ الىبي الوقت يهر بسرعة، ًُ َعَمْي )ال َتُقوـُ السَّاَعُة  (: )َصمَِّ المَّ
ٍُْر َكاْلُجُهَعِة، َوَتُكوَف اْلُجُهَعُة َكالْ  ٍِْر، َوَيُكوَف الشَّ َهاُف، َفَتُكوَف السََّىُة َكالشَّ ، َحتَِّ َيتََقاَرَب الزَّ َيْوـِ

 .أ ِتَراِؽ السََّعَفِة(َوَيُكوَف اْلَيْوـُ َكالسَّاَعِة، َوَتُكوَف السَّاَعُة َكاحْ 
ويدخؿ ٌذا بها يسهِ بالسرعة اإلدراكية، التي تعد أحد الوظائؼ الهعرفية الهٍهة 
وتعد أكثر قدرات اإلدراؾ تأكدًا في البحوث، والتي تعرؼ: السرعة في أداء األعهاؿ التي 

ىهاذج تتطمب سرعة فٍـ الىهوذج أو الشكؿ البصري الهقدـ، وتحديد حدودي وخواصً هف بيف 
أو أشكاؿ هشابٍة لً تتهيز بالخداع البصري، كها أف االضطراب في عهمية اإلدراؾ يتهثؿ في 
الهقاـ األوؿ في هظٍريف هف االضطراب ٌها: البطء اإلدراكي في هقابؿ سرعة اإلدراؾ، 

بهعىِ إذا كاف أحد األفراد يعاىي هف بطء في  والخطأ اإلدراكي في هقابؿ دقة اإلدراؾ؛
لبصري، فإىً يحتاج إلِ زهف أطوؿ هف ،يري لمتعرؼ عمِ هىبً ها، فميس هعىِ ذلؾ اإلدراؾ ا

أىً يعاىي هف صعوبات في الرؤية أو قصور في الجٍاز البصري بقدر ها يكوف هؤشرًا 

                                                 

 رواي أحهد وأبو داود وصححً األلباىي في صحيح الجاهع - أ 
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الضطراب في الوظيفة العاهة لمجٍاز العصبي الهركزي ولكىٍا هشكمة في اإلدراؾ. 
 (.ٕٚٔ: صٜٜ٘ٔ)العدؿ،

يوـٍ ُهدركات خارجية، والتَّفكير أصبًل عبارة عف استجابٍة لمهؤثر  كؿَّ ىحف ىتمقَِّ 
الخارجي الذي ىتمقَّاي عبر الحواس، أي الهعموهات التي تهر عميىا ٌي ُهؤثِّرات خارجية، وحيف 

أي أف عهمية سرعة اإلدراؾ قد تترابط  ىتمقَّاٌا ىبدأ في التفكير كىتيجٍة طبيعيٍَّة لمتَّفاعؿ هعٍا،
هثؿ االىتباي، والذاكرة، والتفكير، وحؿ الهشكبلت هف أٌـ العهميات العقمية التي يٍتـ  هع قدرات

بٍا عمـ الىفس الهعرفي بدراستٍا، ولعؿ ذلؾ يرجع لمدور الهٍـ الذي تقـو بً تمؾ العهميات في 
 السموؾ اإلىساىي، والجدير بالذكر أف ٌذي العهميات العقمية تعهؿ بطريقة هىظهة وهتسمسمة.

 (.ٖٔ، صٕٓٔٓد أحهد ،)سي
 فهف خبلؿ الشخصية، لدراسة يعد التعرؼ عمِ ىهط التفكير التأهمي أحد الطرائؽ

 هواقؼ في الشخصية ٌذي التي تتبعً ىهط التفكير الفردي عمِ التركيز التعرؼ عمِ طريؽ
( إف ىهط التفكير ٌو الهؤشر لٍذي Allport، إذ يذكر العالـ ألبرت )تعميهية وحياتية هختمفة

و ابىٍا الشرعي الذي يهثمٍا أصدؽ تهثيؿ، وهف  هف الىهط لٍذا فٍهىا خبلؿ الشخصية، ٌو
 (.ٔٓٔ،صٕ٘ٓٓالشخصية وخصائصٍا.)بركات، عمِ أبعاد ىتعرؼ التفكير

إف أٌهية البحث الحالي تىبثؽ في تىاولً لهرحمة دراسية تعد الىخبة الهٍهة واألساس 
ـ طمبة الدراسات العميا، إذ ُيهثموف الثروة الوطىية ألي  الهجتهعاتالشاهخ ألي هجتهع هف  ٌو

بمد هف البمداف في العالـ، واالىجازات العمهية لتطوري وتحهؿ هسؤوليتٍا العمهية والتكىولوجية 
العمهية واإلىساىية، إذ إىٍا ُتعد الهرحمة التي تواجً التحديات  في هجاالت تخصصاتً الهختمفة

من خالل م   (.ٖٙ،صٕٛٓٓلحياة وهياديىٍا. )البيبلوي وآخروف،الهستقبمية في هجاالت ا
 تامن أهمإلد اربحث ارح ر  ف  أ ه:عبق 

. أوؿ بحث يتىاوؿ السرعة اإلدراكية وعبلقتٍا بهستوى التفكير التأهمي في البيئة العراقية ٔ
 )بحسب عمـ الباحث(.

ية وهستوى التفكير . سوؼ يكشؼ عف هستوى طمبة الدراسات العميا في السرعة اإلدراكٕ
التأهمي، وهف ثـ هساعدة الهسؤوليف والتدريسييف في بىاء االستراتيجيات الهبلئهة 

 واستعهالٍا لتعميـ وتىهية التفكير.
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. يحث التربوييف والسيكولوجييف الستعهاؿ ىتائجً إلجراء دراسات أخرى في هيداف السرعة ٖ
 اإلدراكية وعبلقتٍا بهت يرات أخرى.

ئهيف عمِ التعميـ الجاهعي في عهمية التخطيط لتكويف تدريسييف جاهعييف أصحاب . يفيد القاٗ
 تفكير تأهمي في اتخاذ القرارات وسرعة إدراكية عالية.

. يفيد الباحثيف الجدد لتكوف هرجعًا جديدًا في التفكير التأهمي بسبب قمة الدراسات في ٌذا ٘
 الهوضوع )بحسب عمـ الباحث(.

لهراكز إعداد الطمبة وتدريبٍـ وتأٌيمٍـ هف حيث االرتقاء بهستوى سرعتٍـ . قد يكوف هفيدًا ٙ
 اإلدراكية.

. تعد السرعة اإلدراكية أحد العواهؿ الهٍهة في تحديد هجاؿ الدراسة أو التخصص الهىاسب ٚ
 لمفرد وكذلؾ التىبؤ بالىجاح الهستقبمي.

لقياس السرعة اإلدراكية لدى طمبة . هف الىاحية التطبيقية سيعد الباحث اختبارًا الكتروىيًا ٛ
الدراسات العميا )الهاجستير(، وهف ثـ يهكف اعتهادي في الدراسات التي تتىاوؿ السرعة 

 اإلدراكية.
ذ:Aims of the Researchثالثًا:ذأهدافذالبحثذذ

 يٍدؼ البحث الحالي إلِ:
 . التعرؼ عمِ السرعة اإلدراكية لدى طمبة الدراسات العميا.ٔ
عمِ داللة الفروؽ في السرعة اإلدراكية عمِ وفؽ هت يري الجىس)ذكر، وأىثِ( . التعرؼ ٕ

ىساىي( لدى طمبة الدراسات العميا .   والتخصص )عمهي، وا 
 . التعرؼ عمِ هستوى التفكير التأهمي لدى طمبة الدراسات العميا.ٖ
)ذكر، . التعرؼ عمِ داللة الفروؽ في هستوى التفكير التأهمي عمِ وفؽ هت يري الجىسٗ

ىساىي( لدى طمبة الدراسات العميا .  وأىثِ( والتخصص )عمهي، وا 
. التعرؼ عمِ العبلقة بيف السرعة اإلدراكية وهستوى التفكير التأهمي لدى طمبة الدراسات ٘

ىساىي(.  العميا عمِ وفؽ هت يري الجىس )ذكر، وأىثِ(، والتخصص)عمهي، وا 
ذ: Limits of the researchرابعًا:ذحدودذالبحث

يقتصر البحث الحالي عمِ طمبة الدراسات العميا )الهاجستير( في جاهعة األىبار 
 ـ.ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓالهقبوليف في العاـ الدراسي 
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 :ذDefinition of the Termsخامدًا:ذحتدودذاملصطلحاتذذ

  :إلّاف  :Speed Perceptionأ اًل: ارعاإلد اكياااإلد ع
في سرعة إدراك ؿ َتتهث، بدقةؿ التفاصي)القدرة عمِ تحديد (: بأىٍا ٕٙٓٓ. )عثهاف،ٔ

 (.ٛٛ،صٕٙٓٓاختبارات هعيىة( )عثهاف،َتستخدن في قياسٍا األشكاؿ، التشابٍات بيو 
ٕ( .Alan&Eero,2006,p6 (: بأىٍا )قدرة التعرؼ عمِ األشياء بسرعة، إف ٌؤالء

دوف األشخاص يستطيعوف أف يفٍهوا الجهمة دوف تفحص كؿ كمهة هىٍا، ويفٍهوف الفقرة 
ا تفحصًا دقيقًا، أىٍا السرعة في هسح الهوقؼ هسحًا عاهًا دوف الدخوؿ في  أف يتفحصٌو

 (.Alan&Eero,2006,p6التفاصيؿ(.)
إدراؾ طالب/ طالبة الدراسات العميا )الهاجستير( في  سرعة تياف إجاائإلً  بأ   : 

جراء الهوازىات واختيار األشكاؿ الهتشابٍة، ويقاس با لدرجة الكمية التي تعييف الكمهات وا 
يحصؿ عميٍا هف خبلؿ إجابتً عمِ االختبار الذي أعدي الباحث لٍذا ال رض، والهتكوف هف 

 ثبلث هجاالت:
 ا مج ل تيإلإلن ارالم ت:ٔ

يقيس ٌذا الهجاؿ القدرة عمِ سرعة تعييف الكمهات التي تحتوي عمِ الحرؼ )ذ( 
الض ط عمِ الكمهة التي تحتوي عمِ والهطموب هىً تعييف الكمهات هف كؿ عاهود عف طريؽ 

( صفحات، والوقت الهحدد لكؿ صفحة دقيقة ٗالحرؼ )ذ(، عمهًا أف الهجاؿ هتكوف هف )
 (.ٓ٘:ٔوخهسوف ثاىية )

 . مج ل م از د الإلياي:ٕ
يقيس ٌذا الهجاؿ القدرة عمِ سرعة هقارىة عدديف في ها إذا كاف هتشابٍيف أـ ال، 

إذا كاىا ،ير )×( العدديف إذا كاىا هتشابٍيف، وعبلهة ( بيف والهطموب هىً أف يضع )
هتشابٍيف، عمهًا أف الهجاؿ هتكوف هف صفحتيف، والوقت الهحدد لكؿ صفحة ٌو خهس دقائؽ 

 (.ٕٓ:٘وعشروف ثاىية )
 . مج ل البا ل ارمتب ب د: ٖ

يقيس ٌذا الهجاؿ القدرة عمِ سرعة هطابقة األشكاؿ الهتشابٍة لمشكؿ األصمي هف 
أربعة )بدائؿ(، عف طريؽ الض ط عمِ الشكؿ البديؿ الهشابً لؤلصمي، عمهًا أف الهجاؿ بيف 

 (.ٕٓ:ٔ( صفحات، والوقت لكؿ صفحة دقيقة وعشروف ثاىية )ٗيتكوف هف )



ذمذاإلندانوةجملةذجامعةذاألنبارذللعلو

ذ

ذذذذذذذذذذذذذذ3102)كانونذاألول(ذذ(ذ4العددذ)

ذاجمللدذاألول

 

 (ٖٜٓ ( 
 

 إلّافُه: :Reflective Thinkingن  إلً : ارتياإلا ارتأمل  
ٔ( .Kim,2005خبلؿ عهميات الهراقبة  (: بأىً )هعالجة الفرد الهتأىية والٍادفة لؤلىشطة هف

والتحميؿ والتقييـ، وصواًل إلِ تحقيؽ أٌداؼ التعمـ والهحافظة عمِ استهرارية الدافعية، 
وبىاء فٍـ عهيؽ، باستعهاؿ استراتجيات تعمـ هىاسبة، وهف خبلؿ التفاعؿ هع األقراف 

 (.Kim,2005,p28والهعمهيف، وبها يقود هباشرة إلِ تحسيف عهميات التعمـ واإلىجاز(. )
(: بأىً )ىشاط عقمي يستخدـ فيً الرهوز واألحداث وتحديد ىقاط القوة ٕٕٔٓ. )زعرب،ٕ

عطاء  والضعؼ، والرؤية البصرية والكشؼ عف اله الطات، والوصوؿ إلِ استىتاجات، وا 
تفسيرات هقىعة، ووضع حموؿ هقترحة لموصوؿ إلِ ىتائج في ضوء خطط 

 (.ٛ،صٕٕٔٓهرسوهة(.)زعرب،
 بأ ه: إلياف إجاائإلً  

الهستوى الذي يحصؿ عميً طالب/ طالبة الدراسات العميا )الهاجستير( هف خبلؿ 
بيف  ( فقرة ذي الخهسة بدائؿ، فإذا تراوحت درجتً هآٖإجابتً عمِ الهقياس والهتكوف هف )

ذا تراوحت بيف )ٓٔٔ-ٜٙ) ذا تراوحت بيفٕ٘ٔ-ٔٔٔ( فهستواي هتوسط، وا   ( فهستواي جيد، وا 
 جيد جدًا. ( فهستوايٓٗٔ-ٕٙٔ)

ذالفصلذالثاني:ذإطـــارذنظريذودرادـــاتذدــابقة:

ذأواًل:ذالدرعةذاإلدراكوة:

 مي  م اكيااك:
اإلدراؾ ٌو عهمية ىفسية تسٍـ في وصوؿ الفرد إلِ هعاىي األشياء واألشخاص 
ا  والهواقؼ التي يتعاهؿ هعٍا ودالالتٍا عف طريؽ تىظيـ الهثيرات الحسية الهتعمقة بٍا وتفسيٌر

 (.ٔٓٔ،صٜٕٓٓ.)فميس، ٍا في كميات ذات هعىِ "الهفاٌيـ"صيا،تو 
اإلدراؾ في استعهالً الواسع العهمية اإلجهالية في فٍـ األشياء واألحداث في البيئة، 
ا، وتتضهف عهمية  واإلحساس بٍا وفٍهٍا وتحديدٌا وتسهيتٍا واالستعداد لرد الفعؿ ىحٌو

تصؿ إلِ الهخ هع إضافة هعموهات وخبرات اإلدراؾ التأثير عمِ األعضاء الحسية التي 
دراكٍا باآلثار الحسية، تبطة بالشيء الهدرؾسابقة هر  ، وتسهِ بعد تأثر الهخ بٍا وفٍهٍا وا 

فاإلدراؾ عهمية ىشاط ذٌىي يتضهف تىظيـ الفرد إلحساساتً الهختمفة وتصىيفٍا بحيث تضفي 
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ا اتصااًل يؤدي إلِ أف تكوف عمِ الصورة البصرية والسهعية هعاىي تىبع هف اتصاؿ هعاىيٍ
 (ٜٔ،صٕٕٔٓالخطوط الرئيسة لمحياة العقمية لمفرد.)الخيري، 

 :طبإليد اكيااك
يعد اإلحساس الخطوة األولِ في التعّرؼ عمِ هكوىات البيئة، فٍو أساس الفكر 
والهعرفة، فهف خبللً ىعي ها حولىا وىشعر بها يحيط بىا، فاإلحساس الطريقة التي تؤثر فيٍا 

ويات البيئة في شعورىا، ويتـ ٌذا التأثير عف طريؽ الحواس الهعروفة: البصر، السهع، هحت
 الشـ، المهس، الذوؽ، واإلحساس بالحركة، ويتفؽ أحياىًا أف يىجـ عف الهىبً الواحد إحساسات

 (.ٛٛٔ،صٕٔٔٓ)هساد،عدة هختمفة يطمؽ عميٍا اإلدراؾ.
لعبلقتً ببعض أعهاؿ التكيؼ،  واإلدراؾ ٌو التعّرؼ عمِ شيء حاضر بالىسبة 

ويهكف أف يكوف أي وضع حسي هوضوعًا لئلدراؾ، فاإلدراؾ كها يعتقد الىاس يتصؿ اتصااًل 
وثيقًا بالىظر، إال أف األشياء يهكف إدراكٍا عف طريؽ أي حاسة أو هجهوعة هف الحواس 

ذوؽ ال ذاء هتداخمة بعضٍا هع  البعض اآلخر، فاإلص اء إلِ الهحادثة وشـ طعاـ يطبخ وت
ذي األهثمة ها ٌي إال إدراؾ حسي  وقياس درجة الحرارة ها ٌي إال فعاليات هدركة حسيًا ٌو
أيضًا، وال يقتصر اإلدراؾ الحسي عمِ األشياء الهوجودة في العالـ الخارجي، فىحف ىدرؾ 

ف أف تؤلؼ أسس اإلدراكات حسيًا حركاتىا الخاصة وشعورىا بالجوع أو بوجع األسىاف، يهك
 (ٔٛ،صٕٛٓٓ)القيسي،حسية.ال

 اكيااك  ارةاآن ارااإلم
ال تُْيِاُاُه ) اإلدراؾ: صفة هف صفات اهلل الهذكورة في القرآف الكريـ فقولً تعالِ:

، والقرآف الكريـ أشار إلِ (ٖٓٔ( )األىعاـ:اْلَْبَص ُا َ ُهَ  إُلْيِاُك اْلَْبَص َا َ ُهَ  ارلَِّطإلُف اْرَخِبإلاُ 
هىافذ اإلدراؾ اإلىساىي فأكَّد أٌهية السهع والبصر والقمب والعقؿ أدوات لئلدراؾ، فإذا ها 
ا في فٍـ  وّظفت وجٍزت تمؾ الوسائؿ عىد عهمية االستقباؿ بفعالية وهىٍجية سميهة، آتت ثهاٌر

حاطة  بموغ اكيااك رغد:واٍع لتوجيٍات ذلؾ الخطاب القرآىي وتطبيقً،  أقصِ ،اية الشيء وا 
و و حصوؿ الصورة ثـ الىفس الىاطقة وتهثيؿ  الشيء بكهالً، ٌو إحاطة الشيء بكهالً، ٌو

حقيقة الشيء وحدي والحكـ عميً بىفي أو إثبات، ويسهَِّ تصورًا، وهع الحكـ بأحدٌها يسهَِّ 
همية عقمية اإلدراؾ ببل حكـ تصور، واإلدراؾ بحكـ تصديؽ، فعهمية اإلدراؾ ع   تصديقاً 

واىفعالية هعقدة، يدخؿ فيٍا الشعور والتخيُّؿ والتذكُّر، وتتأثر بقدرات الفرد ودوافعً واتجاٌاتً 
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واإلىساف عىد والدتً يكوف خاليًا هف العموـ الكمية والجزئية التي يهكف إدراكٍا عف  وخبراتً،
إلىساف بشيء هف بل يولد اطريؽ قوى ووسائؿ اإلدراؾ الهحسوسة والهتخيمة والهعقولة، ف

.  .(٘ٔ-ٗٔ،صٕ٘ٓٓالعمواىي،)العمـو
اإلدراؾ لً وقت يىفع صاحبً والسرعة في ٌذا اإلدراؾ هطموبة ليترتب عميٍا الحكـ 

عَم  َيإَلْ ُت َأَحًيا ِإَرى    َق َل:عَأّف َرُسوَؿ المًَِّ في اتخاذ القرار ابتداًء بالتسميـ واإليهاف فقد روى 
إَلْ ُه َاْبَ ٌة َ َتَايٌُّي َ َ َظٌا ِإال َأَب  َبْاٍا َم  إَلتََّم ِمْ ُه ِحإلَن َذَاْاُتُه َ َم  َتَايََّي اِكْعالِم ِإال َا َ ْت 

بعكس ،يري هف هشركي قريش فقد حصؿ عىدٌـ اإلدراؾ بأىً صادؽ   (ٜٙٗ)البيٍقي:ِفإلِه 
واقع وبقي وىبي هف عىد اهلل ولكف لـ يترتب عمِ ٌذا اإلدراؾ إبراء لمذهة بالحكـ عمِ ال

اإلدراؾ إدراكًا ال ي ىي عف صاحبة شيئًا فالوليد بف اله يرِة وعتبة بف ربيعة وأبو جٍؿ الذي 
قاؿ )واهلل إىي ألعمـ أفَّ ها يقوؿ حؽ، ولكف يهىعىي شيء(، وكذلؾ فرعوف فاىً قد أدرؾ ولكف 

  ِإْعاائإلَل اْرَبْحَا َفَأْتَبَيُ ْم عَ َج َ ْزَ   ِبَب ِ  :إدراكً كاف هتأخرًا حيف قاؿ كها جاء في القرآف الكريـ
َ ْت ِبِه َبُ   ِفْاإَلْ ُن َ ُجُ  ُيُه َبْغإلً  َ إَلْي ًا َحتَّى ِإَذا َأْيَاَاُه اْرَغَاُق َق َل آَمْ ُت َأ َُّه ال ِإَرَه ِإالَّ ارَِّذي آمَ 

 (.ٜٔ-ٜٓ( )يوىس:َت ِمَن اْرُمْيِعِيإلنَ آْْلَن َ َقْي إَلَصإْلَت َقْبُل َ ُا ْ  ِإْعاائإلَل َ َأَ   ِمَن اْرُمْعِلِمإلنَ 
والقرآف الكريـ في سياؽ حديثً عف تفعيؿ وسيمة اإلبصار وأٌهيتٍا، وضع أسسًا 
وأطوارًا هختمفة لئلدراؾ البصري الصحيح، فاإلدراؾ الحسي بوساطة البصر ال ُبدَّ أْف يبدأ 

دراؾ العىاصر  الهكوىة لً والعبلقات القائهة بىظرة كمية إجهالية، وهف ثـ يبدأ بتحميؿ الهوقؼ وا 
بيف أجزائً الهختمفة ثـ إعادة تأليؼ تمؾ األجزاء في كؿ هوقؼ والعودة إلِ الىظرة الكمية هرة 

 (. ٖٚٔ،صٕٔٓٓثاىية.)بركات وآخروف،
 اكيااك اربصاي:

إلخ، وعمِ … يتعدد اإلدراؾ بتعدد الحواس، إذ يوجد إدراؾ بصري وسهعي ولهسي
عف العالـ الخارجي تأتيىا هف خبلؿ حاسة  هعموهاتىا%( هف ٜٓالر،ـ هف ذلؾ فإف أكثر هف )

البصر )اإلدراؾ البصري( ويقصد بً تفسير الهىبٍات البصرية التي يراٌا الفرد بىاًء عمِ 
ال يحدث إال لمتىبيٍات التي يتمقاٌا الجٍاز البصري هف الهىبٍات خبرتً السابقة بٍا، أي 

 .(ٔٚ،صٕٓٔٓ)سيد أحهد،لتي تقع في الهجاؿ البصري لمفرد.البصرية الهختمفة ا
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عطائٍا الهعاىي والدالالت،  واإلدراؾ البصري عهمية تأويؿ وتفسير الهثيرات البصرية وا 
ت اإلدراؾ )الكمية( الذي يختمؼ في وتحويؿ الهثير البصري هف صورتً الخاـ إلِ جشتال

 (.ٜٜ،صٕٔٔٓ)يوسؼ،وهحتواي عف العىاصر الداخمة فيً.هعىاي 
يعد اإلدراؾ هف العهميات العقمية الهعرفية الهٍهة في التعمـ والتفكير واإلبداع و،ير 

، وتعطي عهمية اإلدراؾ الهعىِ لمهثيرات الحسية الهختمفة التي ترد الهعرفيةذلؾ هف العهميات 
لِ الهخ عبر أجٍزة اإلحساس وقىواتً الهختمفة، فيحتاج الفرد خبلؿ ٌذي العهمية إلِ سهاع إ

ا هف الهثيرات، وتىظيهٍا عىد  األصوات، ورؤية األشكاؿ، ولهس األجساـ الصمبة و،يٌر
ا عىد الهستوى الخاص بالجٍاز العصبي والهخ )الػػزؽ، ، ٕٓٔٓالهستوى الحسي، ثـ تفسيٌر

 (.ٖٚص
 :  Speed Perceptionاااإلدارعاإلد اكي

تهثؿ الفروؽ الفردية في عهمية سرعة اإلدراؾ واحدة هف الهظاٌر الهٍهة في عمـ 
العهمية التي تتـ هف خبللٍا ترجهة الهثيرات الواردة هف اإلحساسات  بوصفٍاالىفس الفروؽ، 

كسابٍا الهعىِ والداللة بها تشهمً هف أىشطة هتعددة كاإلحساس واالىتباي والوعي  الهختمفة وا 
وتجٍيز الهعموهات، وهف ثـ إهكاىية الربط بيف هجالي العهميات الحسية والعهميات الهعرفية، 

صدار اإلحكاـ فورًا. )يوسؼ،فالسرعة اإلدراكية تقت  (.٘ٚ،صٕٔٔٓضي اإلدراؾ السريع وا 
( يتكوف هف كمهتيف، األولِ Speed Perceptionفهصطمح السرعة اإلدراكية )

(Speed( وتعىي السرعة، والثاىية )Perception و قريب هف هصطمح ( وتعىي اإلدراؾ، ٌو
(Reaction Timeالذي يقصد زهف االستجابة، وتعد السرعة اإل ) دراكية هف القدرات التي

حظيت باٌتهاـ واسع في البحوث العاهمية، وظٍرت في العديد هف التحميبلت العاهمية، إذ 
برزت في هعظـ البحوث التي اشتهمت عمِ اختبارات سرعة األداء اإلدراكي، والخاصية 

كف قياسٍا األساسية الههيزة لٍذي القدرة ٌي السرعة في أداء الهقارىة بيف صيغ األشكاؿ، ويه
بواسطة االختبارات التي تتطمب هف الهفحوص أها التحديد السريع لمىهط البصري أو تحديدي 

 هف بيف أىهاط عدة. 
( عاهؿ السرعة اإلدراكية أٌـ العواهؿ الهكوىة لىهوذج تجٍيز Dasعد داز ) وقد

ة يرتبط ( أف عاهؿ السرعة اإلدراكيDas,Molloy&Kirbyهعالجة الهعموهات في الهخ، وأكد )
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(، هها سبؽ يرى الباحث أف السرعة اإلدراكية Alan&Eero,2006,p22بالقدرات العقمية )
 ترتبط ببعض الهظاٌر ٌي:

. يحتاج الفرد في سرعة تحديدي لمعىاصر الص يرة في أي ىهوذج بصري أف يركز اىتباًٌ ٔ
 إليٍا بحيث يهّكىً ٌذا االىتباي هف التعاهؿ هعٍا بصورة هجدية وفعالة.

 .األساس في عاهؿ السرعة اإلدراكية. سرعة الحكـ عمِ العىاصر ٌي األٌـ و ٕ
: اليقظة والتعرؼ والتهييز إلدراكية هجهوعة هف الىشاطات هثؿ. يتضهف عاهؿ السرعة اٖ

 والوعي.
 . يشكؿ اإلدراؾ البصري الهدخؿ األساسي لعاهؿ السرعة اإلدراكية.ٗ
قؼ عمِ بعض الهت يرات الهزاجية التي تسٍـ في . تعد السرعة اإلدراكية عهمية عقمية تتو ٘

 تكويف شخص سباؽ إلِ تهييز الصورة الواقعية دوف خداع أو تشويً.
 .تتطمب السرعة والدقة في اإلدراؾ . تعد السرعة اإلدراكية وظيفة هعرفية هٍهةٙ
الشيء . إف االىتباي في السرعة اإلدراكية عهمية هقصودة، أي يتعهد الفرد االلتفات إلِ ٚ

الهحسوس واالىتباي إلِ هاٌيتً، ثـ تأتي هرحمة السرعة اإلدراكية التي تهكف الفرد هف ىقؿ 
الواقع إلِ الدهاغ عف طريؽ سرعة اإلحساس، وسرعة الربط وهف ثـ هرحمة التهييز 

 وتحديد لمعىاصر الصحيحة.
 . تتهيز السرعة اإلدراكية بسرعة إصدار الحكـ عمِ الوقائع اإلدراكية.ٛ
 :      اإل ت ارت  فعات ارعاإلد اكياااإلدر ظا 
 .  ظاإلد ارةياات اريةلإلد ال رإلد عناعت ن : ٔ

أٌـ إسٍاـ قدهً ثرستوف في ىظرية الذكاء ٌو وصؼ هجهوعة هف العواهؿ الطائفية 
أف يتبلفِ كثيرًا هف العيوب  التصوري هف السموؾ، إذ حاوؿ ثرستوف الهستوىالتي تعهؿ عمِ 

الهىٍجية التي أخذت عمِ ىظرية سيبرهاف، واتبع ثرستوف هىٍجًا يعتهد عمِ التحميؿ العاهمي 
لىتائج االختبارات، راعِ أف تكوف اختباراتً الهتىوعة تقيس قدر اإلهكاف هختمؼ القدرات 

هتعددة، وقد بمغ هجهوع العقمية، وأف يكوف كؿ اختبار هىٍا يسيرًا فبل يشهؿ عهميات عقمية 
( اختبارًا وقد طبقٍا عمِ عيىة هف الطبلب الجاهعييف بمغ عددٌـ ٓٙاالختبارات التي أعدٌا )

َحسَب ثرستوف هعاهبلت االرتباط، ثـ أخضع هصفوفة الهعاهبلت لطريقة جديدة  (، ثـٕٓٗ)
صؿ بذلؾ إلِ لمتحميؿ العاهمي، ُعّرفت باسـ الطريقة الهركزية تبعٍا بتدوير لمهحاور فتو 
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وبالرجوع  ة عف االرتباطات بيف االختبارات،هجهوعة هف العواهؿ الطائفية الهستقمة والهسؤول
ا تفسيرًا ىفسيًا  إلِ طبيعة االختبارات الهشبعة بكؿ عاهؿ هف ٌذي العواهؿ، استطاع أف يفسٌر

ي:  وسهاٌا بالقدرات العقمية األولية ٌو
ع بٍا اختبارات إىتاج األضداد، وتكويف الكمهات ذات القدرة عمِ الطبلقة المفظية: وتتشب. ٔ

 البدايات والىٍايات الهعيىة وها شابٍٍا.
. القدرة الم وية أو القدرة عمِ فٍـ هعاىي الكمهات: وتتهثؿ في هعرفة هعاىي الكمهات، ٕ

 والهتشابٍات المفظية، وترتيب الجهؿ.
اد والرهوز، هثؿ عهميات الجهع والطرح . القدرة العددية: وتتهثؿ في سٍولة التعاهؿ هع األعدٖ

 والضرب والقسهة واالستدالؿ الحسابي.
: وتعتهد عمِ قدرة التصور البصري لؤلشكاؿ في الهكاف، وتقيسٍا اختبارات . القدرة الهكاىيةٗ

 األشكاؿ الٍىدسية وتتبع الخطوط .. إلخ.
ت الهدركة في الىهاذج . قدرة السرعة اإلدراكية: وتتعمؽ بالتعّرؼ السريع عمِ التفصيبل٘

البصرية هف حيث أوجً الشبً واالختبلؼ بيىٍا، أو سرعة تصىيؼ الكمهات، فهثبًل 
يعرض عمِ شخصًا ها أحد األشكاؿ الٍىدسية )هثمث، هربع، ...( ويطمب هىً أف يختار 
الشكؿ الذي يشبًٍ تهاهًا هف بيف عدة أشكاؿ هعروضة عميً في زهف هحدد أو أسرع 

 زهف.
ة التذكرية: وتعتهد عمِ التذكر الهباشر لحاالت االقتراف الثىائي بيف عدد وكمهة، أو . القدر ٙ

 بيف عدد وعدد آخر، وكذلؾ التعّرؼ عمِ األشكاؿ والكمهات.
. القدرة االستقرائية: وتتهثؿ في قدرة الهفحوص عمِ اكتشاؼ القاعدة أو الهبدأ العاـ في ٚ

 .األعداد وتصىيؼ األشكاؿؿ هجهوعة هف الهفردات الجزئية، هثؿ سبلس
. القدرة االستىباطية: وتتهثؿ في استخبلص الىتيجة الهترتبة عمِ هجهوعة هف الهقدهات، ٛ

 .(ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ،صٕٕٔٓكها يحدث في حالة القياس الهىطقي. )الشيخ، 
 ن  إلً : ارتياإلا ارتأمل  

هجهوعة يظٍر التفكير التأهمي عىدها يتعاهؿ الفرد هع هشكمة ها، يكوف لٍا حؿ أو 
ا هىطقياً حموؿ ،ير هؤ  ؛ لذا عمِ الهفكر الهتأهؿ تقويـ الحموؿ كدة، أو ال يهكف تفسيٌر

الهقترحة لمهشكمة في ضوء وجود هعموهات هعيىة لديً، الف ٌذا الىهط هف التفكير يتطمب 
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التقديـ الهستهر لمتصورات واالفتراضات والفرضيات في ضوء ها هتٍيئ هف الهعموهات 
مؾ الهعموهات، إذ إف ىتائج ذلؾ تستىد إلِ ها ىقوـ بً هف العهميات تأهؿ ألعمِ والتفسيرات لت

ها ىتصوري أو ها ىهيؿ إليً، فالهفكر الهتأهؿ يستطيع إف يختبر الهعموهات الهتوفرة ووجٍات 
الىظر الهختمفة ويقوهٍا لبىاء حبًل بحسب ها يتصوري الهفكر الذي يكوف في حالة بحث دائـ 

 (. ٕٓٔ،صٜٕٓٓتكويف ىظاـ لتصوراتً الخاصة. )الهولِ،عف الهعموهات ل
لمهىتهيف لمهؤسسات  الهستداهة التىهية أدوات أحد التأهمي أو التفكير التأهؿ يعد
 البصيرة ىفاذ هف أعمِ هستوى ويكسبٍـ واعية، هٍىية ههارسات يساعدٌـ عمِ ألىً التعميهية؛

 التفكر التأهمي أدوات باستعهاؿ تطويري عمِ يعهؿ وسموكٍـ، إذ حوؿ أدائٍـ الىظر وعهؽ
، والسجبلت القصصية، وقوائـ الهراجعة، وصحؼ التأهؿ، وتدويف اليوهية كالهذكرات الهتعددة

 الذات واآلخريف، التأهمية هع الحوارات في هشاركتً وكذلؾ الهبلحظات بشكؿ هىٍجي وهىظـ،
 في تسٍـ هستقبمية خاذ قراراتات عمِ يشجعً الذي األهر أدائً، هستوى عمِ يقؼ يجعمً هها

 تدفعً دائهًا هحو التعمـ والتقدـ جىبًا إلِ جىب هف طمبتً.ٌذا األداء، و  تحسيف
 (ٖٖٚٔ-ٖٖٙٔص ،ٕٔٔٓ)األستاذ،

واىطبلقًا هف أٌهية التفكير التأهمي، البد هف التعرؼ إلِ هفٍوهً وتعريفاتً في األدب 
بسبب تعدد وجٍات الىظر التربوي ذي العبلقة، إذ ال يوجد تعريؼ هحدد لً بشكؿ عاـ، 

والهدارس الفكرية التي تتىاولً، ولكف ٌىاؾ قاسـ هشترؾ بيىٍا جهيعًا ٌو أف التفكير التأهمي 
 اسية لمهىتهيف لمهؤسسات التعميهية، وهف ٌذي التعريفات:أصبح سهة أس

. التفكير الذي يتأهؿ فيً الفرد الهوقؼ الذي أهاهً، ويحممً إلِ عىاصري، ويرسـ الخطط ٔ
الهوقؼ، وتقويـ الىتائج في ضوء  البلزهة لفٍهً، بٍدؼ الوصوؿ إلِ الىتائج التي يتطمبٍا

 (. ٕٓٔ، صٕٔٔٓالخطط الهوضوعة. )العتوـ وآخروف، 
. التفكير الذي يتيح الهعالجة العقمية لتىاقضات هواقؼ الحياة اليوهية التي ىادرًا ها تتوافر ٕ

فيٍا اإلجابات اليسيرة الواضحة، وعف طريقً يهكف لمفرد األخذ بالحسباف واختيار البديؿ، 
بأف البدائؿ األخرى قد تقدـ هىافع ال يهكف الحصوؿ عميٍا هف البديؿ الذي تـ  والفٍـ

 (.ٜٜٔ،صٕٕٔٓاختياري. )الخيري،
لذا ٌىاؾ قىاعة لدى الكثير هف عمهاء الىفس وهىذ هىتصؼ القرف العشريف، بأف 

ي، الشخصية ٌي األسموب الهتفرد لمفرد، وأىٍا وحدة الدراسة في عمـ الىفس لفٍـ السموؾ البشر 
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والطريقة الوحيدة لدراسة الشخصية ٌي التركيز الفردي بالتعرؼ عمِ ىهط التفكير وخاصة 
وتعد ىظريات ، في هواقؼ تعميهية وحياتية هختمفةالتفكير التأهمي الذي تتبعً ٌذي الشخصية 

السهات هف الىظريات التي اٌتهت بالتفكير التأهمي، وقد أشار عمهاء ٌذا االتجاي إلِ أف 
ادئ الهزاج، وهتردد في التحدث في اتخاذ صاحب ال شخصية التأهمية ٌو شخص هحافظ ٌو

القرارات الحاسهة في حياتً، ودائـ االىطواء عمِ ىفسً، لكىً يتطمع إلِ الكهاؿ في تفكيري. 
 (. ٓ٘،صٕٙٓٓ)الهيبلدي، 

كها يتسـ الشخص ذو التفكير التأهمي بالتأىي، والروية، والىزعة إلِ التفكير، والحرص 
والحذر قبؿ اتخاذ القرار، ووجود خياؿ واسع وتصويرات قوية، ويتهتع بالثقة في الىفس والٍدوء 
الىفسي واالتزاف االىفعالي، واالىفتاح العقمي، والفطىة واالبتكار في األفكار، والدٌاء 

 (.                                 ٜٙ،صٕٔٔٓوالتبصر)شقفة،
توجيً حياتً وأقؿ اىسياقًا لآلخريف، واستعهاؿ التفكير والفرد الهتأهؿ أكثر قدرة عمِ 

التأهمي ال يعىي أف يكوف لديً فكر واضح فقط، ولكف أيضًا اهتبلؾ السموؾ الذكي، ولديً ثقة 
بىفسً، وعقؿ هتفتح، وقدر عمِ حؿ الهشكبلت، بحيث يستطيع أف يسهع ألفكار اآلخريف 

ـ، فضبًل عف تجىب االىدفاع في العهؿ و  التأىي والهروىة؛ و يعطي التفكير التأهمي وهشاعٌر
اب، -ٚٚٔ،صٕ٘ٓٓلمطالب أحساسًا بالسيطرة عمِ تفكيري واستعهالً بىجاح )عبد الٌو

ٔٚٛ.) 
 إدراكٍـ، تتحدى التي بالهواقؼ التعمـ أثىاء في  الطمبة هواجٍة الهىاسب لذا فهف

التفكير  ، وأف ىطور أىهاط البحث والتقصي، والتفكير العهيؽ القائـ عمِ التأهؿ تستدعي والتي
ذا يستىد إلِ  لدى الطمبة هف هجرد اإلدراؾ الحسي لمهفاٌيـ إلِ أىهاط فكرية عميا هىظهة، ٌو

 عدة هرتكزات أساسية ٌي:
 بيئتً بواسطة هباشرة كاىت لو كها واألشياء والهثيرات الحوادث عمِ الفرد . تعّرؼٔ

 والحسية  الخاـ األشياء ٌذي أف يظٍر الهعرفية لمىظرية طبقاً  أف التحميؿ إال الهوضوعية،
ا  . الهوضوعي الهعىِ السابقة التي تعطيٍا التجربة تفسٌر

 بعهميات  العديدة الهعاىي ألىهاط اكتسابٍـ عهمية بالهدرسة التحاقٍـ الطمبة وهىذ . يعالجٕ
ا شكمية، ولـ شرطية آلية  الهحدودة. بيئتٍـ هف إال يختارٌو
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 واالحتهاؿ االعتقاد هف وتوقعات هستقبمي، تىبؤ يحتاج الذي الىوع هف األهور تكوف . عىدهاٖ
 . السميـ االحتهاؿ إلِ لىصؿ التأهمي التفكير يمـز ٌىا الخطأ، أو يحتهؿ الصحة الذي

 عىدئذ لهشكمة، هوضوعاً  التصرؼ عهمية وتصبح هحدد هوقؼ في األهور تختمط . عىدهاٗ
 ال بؿ فورياً  التفسير يكوف ال بحيث الهتزف، الهىضبط التفكير أو التأهؿ يستدعي الهوقؼ

 . التأهمي التفكير عمِ والهستىد والتركيبي التحميمي استعهاؿ ىهط التفكير هف بد
 معت إل ت ارتياإلا ارتأمل  :

استطاع )تاجرت وويمسوف( أف يصىؼ التفكير التأهمي إلِ ثبلثة هستويات ٌرهية 
ذي الهستويات ٌي:هتداخمة وهترابطة بعضٍا   بالبعض اآلخر ٌو

، ويتعمؽ بقدرة الهعمـ عمِ اختيار الطرائؽ لحرفي لمتأهؿ: ٌو أبسط الهستويات. الهستوى أ
 والوسائؿ البلزهة لتحقيؽ األٌداؼ.

. الهستوى السياقي لمتأهؿ: ويتعمؽ بفٍـ الفرد بها وراء الههارسات هف افتراضات وىظريات ٕ
 ىظرية والتطبيؽ.واستيضاح العبلقة بيف ال

. الهستوى الجدلي: ويتعمؽ بفٍـ الفرد بالتساؤؿ حوؿ اٌتهاهاتً، والىظر بعهؽ إلِ األهور، ٖ
 (ٜٚٔ،صٕٕٔٓ)خوالدة، والدفاع عف خياراتً في ضوء أدلة يجهعٍا.

 ار ظاإل ت ارت  اهتمت ب رتياإلا ارتأمل :
 التأهمي، هىٍا: التفكير في ىظريات اٌتهت عدة

ٌي هف أشٍر ىظريات التفكير التأهمي  رلبخصإلد: Eysenck,1977).  ظاإلد أإلز ك عٔ
ا تكاهبًل، إذ يشي ادئ الهزاج  ر أيزىؾ إلِ أف الشخص الهتأهؿ ٌووأكثٌر شخص هتحفظ ٌو

وهتردد في التحدث وفي اتخاذ القرارات الحاسهة في حياتً، ودائـ االىطواء عمِ ىفسً، إال 
 (.ٗٓٔ،صٕ٘ٓٓاىً يتطمع لمكهاؿ في تفكيري. )بركات،

تقـو ٌذي الىظرية حوؿ التفكير والتصور   :Solomon,1984.  ظاإلد ع ر م ن عٕ
ة تىهية التصور التأهمي لدى الطالب هف خبلؿ التعمـ التأهمي اإلدراكي، إذ بيىت إهكاىي

ؿ تعميهية بحسب ها يتطمبً والتدريب، وذلؾ بتزويدي بهواقؼ تعميهية هىاسبة هدعهة بوسائ
التدريسي، ويوجد لمتصور اإلدراكي التأهمي ثبلث هستويات: )التصور الواقعي،  الهوقؼ

 (.Solomon,1984,p262والتصور الرهزي، والتصور التأهمي التجريدي(. )
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 يستىد الهعمهيف لتدريب أىهوذج) )شوف العالـ وضع  :Schon,1987.  ظاإلد ب ن عٖ
 الخصائص هف بذلؾ عدد حدد وقد الهٍارات التعميهية، ههارسة في التأهمي التفكير عمِ
 وتطوير هىٍا، الصفية واالستدالؿ اإلحداث واشتقاؽ تحميؿ عمِ بأىً القادر الهتأهؿ لمهعمـ
 التربوية هف الظواٌر لتفسير خاصة ىظريات وتطوير لمتدريس، وفّعالة خاصة طرائؽ
و حولً،  األفضؿ، إذ ىحو وتوجيٍٍا هواجٍة األهور في الهتحرؾ الهرف الذاتي الهعمـ ٌو

 أساسية ٌي: هراحؿ بثبلث يهر التدريبي األىهوذج ٌذا أف يفترض شوف
وطرائقًا عقمية تتطابؽ هع األٌداؼ التربوية أ: التأهؿ هف أجؿ العهؿ: أي اتباع الهعمـ خططًا 

الهىشودة، والىتاجات السموكية الهر،وبة، والهتوقع هىً تحقيقٍا لدى الطمبة، وتكوف ٌذي 
 الهرحمة قبؿ عهمية الههارسة الفعمية لمتعميـ.

ب: التأهؿ في أثىاء العهؿ: تتـ ٌذي الهرحمة خبلؿ عهمية الههارسة، وتتطمب هف الهعمـ اتباع 
ائؽ وأساليب تعميهية سميهة وهىاسبة لطبيعة الهوضوع واألٌداؼ وهستوى الطمبة، هف أجؿ طر 

 اىجاز الهٍهات بفعالية.
الهعمـ إدراؾ الىتائج، وأخذ الِعبر، واتخاذ  عمِ يجب الهرحمة ٌذي ج: التأهؿ بعد العهؿ: في

خطة الهرسوهة، والوعي القرارات الهىاسبة لبلستهرار بعهمية التىفيذ، أو إجراء التعديؿ عمِ ال
الكاهؿ لها قاـ بً، والقياـ بعهمية التحميؿ والتقويـ لسموكً في أثىاء التىفيذ، واستبعاد تمؾ 

 ,Schonاألىهاط السموكية التي لـ يثبت ىجاحٍا أو تعديمٍا لتىاسب الٍدؼ الهتوقع. )
1987,p54). 

ُسهيت ٌذي الىظرية بىظرية األسموب االىدفاعي  :Kagan,1988) ظاإلد ا ج ن ع. ٗ
التأهمي، وقد عّد كاجاف أيضًا أىهوذج )شوف( بأىً ثورة في إعداد وتدريب الهعمهيف، وقد 

                           (.(Kagan,1988,p538 رفع شعار شوف القائؿ بأف )الهعمـ الفّعاؿ ٌو الهعمـ الهتأهؿ(.
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 يااع ت ع بةد:
 ( همخص دراسات السرعة اإلدراكيةٔ)جدوؿ 

 ت
أسـ الباحث والسىة 

 ٌدؼ الدراسة والبمد
العدد، وهرحمة 

 الدراسة

ٔ (Caped&at.el,20
01) أهريكيا   

ر هت ير العهر وعبلقتً بالسرعة اإلدراكية والذاكرة أث
 العاهمة.

( فردًا ٕ٘ٔ)
ـ ) -ٚأعهاٌر

ٕٛ) 

ٕ Alan&Eero,2006
 في أهريكيا ((

الضوضاء وتصورات وتوقعات السابقة عبلقة درجة 
 لئلىساف في سرعة اإلدراؾ البصري.

( أفراد ٘)
 هختمفي األعهار

ٖ 
)هحهد 
 (ٕٙٓٓوهجدي،
 هصر

طبيعة الفروؽ بيف الطبلب بطيئي التعمـ والعادييف عمِ 
تحصيمٍـ و السرعة اإلدراكية، وال مؽ المفظي، وهستوى 

 الطهوح، وتحهؿ ال هوض.

(الهتوسطٜٕٙ)
 ة

ٗ 
(Ackerman & 

Beier ,2007 )
 أهريكيا

هقارىة اختبارات السرعة اإلدراكية باستعهاؿ الورقة والقمـ 
 والهحوسبة والقدرات الهعرفية وبعض الهٍارات العقمية.

( هجهوعة ٗٗٗ)
 أفراد

 ( سوريإٚٓٓآدـ،( ٘
العبلقة بيف التعرؼ البصري الفوري والسرعة اإلدراكية 

 (الجاهعيةٕٓٔ) وفقًا لهت يري الجىس والسىة الدراسية.

( ٕٛٓٓ)يوسؼ، ٙ
 السوداف

برىاهج العبؽ اليوسيهاس عمِ تحسيف هعدؿ السرعة 
 .ٖاإلدراكية في هقياس وكسمر لذكاء األطفاؿ ط

(ٖٔٗ )
 االبتدائية

( ٕٕٔٓ)الهعافي، ٚ
 السعودية

السرعة اإلدراكية وعبلقتٍا باألسموب الهعرفي )االعتهاد 
االستقبلؿ( لدى عيىة هف طبلب الهرحمة الثاىوية  –

 بهحافظة الميث.

(ٖٔٗ )
 اإلعدادية

 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ackerman%20PL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18194049
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ackerman%20PL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18194049
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ackerman%20PL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18194049
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 ( همخص دراسات هستوى التفكير التأهميٕجدوؿ )

 ٌدؼ الدراسة أسـ الباحث والسىة ت
وهرحمة العدد، 

 الدراسة

( ٕ٘ٓٓ)بركات، ٔ
 فمسطيف

العبلقة بيف التفكير التأهمي والتحصيؿ لدى عيىة هف 
الطبلب الجاهعييف وطبلب الثاىوية العاهة في ضوء بعض 

 الهت يرات الديه رافية

( الثاىوية ٓٓٗ)
 والجاهعة

ٕ (Phan,2008 )
 استراليا

التفكير وهستويات  التحصيؿ عمِ الصفية التعمـ بيئة أثر
 التحصيؿ ألٌداؼ الهباشرة و،ير الهباشرة التأهمي والتأثيرات

 .األكاديهي عمِ التحصيؿ التأهمي التفكير وههارسات
 ( الثاىويةٜٕٛ)

( ٕٔٔٓ)القيؽ، ٖ
 فمسطيف

سهات الشخصية وعبلقتٍا بالتفكير التأهمي لدى طمبة 
 الثاىوية العاهة في هحافظة ،زة

 ( الثاىويةٛٛٙ)

( ٕٕٔٓ)عواد، ٗ
 العراؽ 

التفكير الهركب وعبلقتً بهستوى الطهوح لدى طمبة الهرحمة 
 اإلعدادية

(ٖٓٓ )
 اإلعدادية

٘ (2012 , Tunku )
 هاليزيا

التفكير التأهمي والههارسات التعميهية تهٍيدًا لدهج التفكير 
 الىاقد في الصفوؼ الدراسية.

( تدريسي ٓٙ)
 الجاهعة

ٙ 
( Zuhal & 

Kazim ,2012) 
 تركيا

العبلقة بيف هستويات الذكاء العاطفي وهستويات التفكير 
دارة العواطؼ وفؽ هت يرات "الجىس،  التأهمي وتىظيـ وا 

 سىوات الخبرة، والخمفية التعميهية هف فئة الهعمهيف

( هعمـ ٖٜٕ)
 وهعمهة

ٚ 
)الثقفي 
( ٖٕٔٓوآخروف،
 السعودية

طالبات  القيـ االجتهاعية وعبلقتٍا بالتفكير  التأهمي لدى
قسـ التربية الخاصة الهتفوقات أكاديهيًا والعاديات في جاهعة 

 الطائؼ
 ( الجاهعةٖٖٕ)

 
ذالفصلذالثالث:ذمنهجوةذالبحثذوإجراءاته:

ذ:Research Methodologyمنهجوةذالبحثذ

استعهؿ الباحث الهىٍج الوصفي الذي يٍدؼ إلِ وصؼ الظواٌر الىفسية بشكؿ عاـ 
عىٍا وتحميمٍا، وتعرؼ العبلقات فيها بيىٍا، ّأي ُيعىِ بدراسة  البياىاتعف طريؽ جهع 
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هت يرات البحث كها ٌي لدى أفراد العيىة، وبوصؼ الظاٌرة وصفًا دقيقًا، ويعبر عىٍا تعبيرًا 
كيفيًا، فالت ير الكهي يعطيىا وصفًا رقهيًا يوضح هقداري ٌذي الظاٌرة أو حجهٍا ودرجات 

أها التعبير الكيفي فيصؼ لىا الظاٌرة ويوضح خصائصٍا. ارتباطٍا هع الظواٌر األخرى، 
 (.ٕٙٛ،صٜٜٛٔ)عبيدات وآخروف، 

يتكوف هجتهع البحث الحالي هف طمبة الدراسات العميا   إلإل ته: مجتمع اربحث. ٔ
( طالبًا ٜٛٔـ(، البالغ عددٌـ )ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓ)الهاجستير(/ جاهعة األىبار، لمعاـ الدراسي )

يري التخصص الدراسي والجىس، يتـ اختيار أفراد العيىة في وطالبة، هوزعيف بحسب هت 
%( عىدها يكوف أفراد الهجتهع ص ير ىسبيًا )بضع هئات( ٖٓالدراسات الوصفية بىسبة )

(؛ كها تحتاج الدراسات الوصفية االرتباطية لكؿ هت ير هف هت يرات ٘٘ٔ،صٕٕٔٓ)همحـ،
وبذلؾ تكوىت عيىة  (،ٚٚٔ،صٜٛٛٔ( عىصرًا أو فردًا )عودة وخميؿ،ٖٓالدراسة إلِ )

ويشكموف ىسبة  ( طالبًا وطالبة هف طمبة الدراسات العميا )الهاجستير(،ٓٙالبحث الحالي هف )
 ع* (ٖاختيروا بطريقة األسموب الطبقي العشوائي والجدوؿ ) ( هف الهجتهع األصمي،%ٕٖ)

 يوضح ذلؾ.
 وعيىتً ( هجتهع البحث بحسب هت يري )التخصص الدراسي والجىس(ٖجدوؿ )

 الجىس
 عيىة البحث هجتهع البحث

 التخصص الدراسي التخصص الدراسي
 إىساىي عمهي إىساىي عمهي

 ٜٖ ٖٗ ٔٙ ٗٙ ذكور
 ٕٔ ٕٙ ٕٙ ٖٛ إىاث

 ٓٙ ٓٙ ٚٛ ٕٓٔ الهجهوع
  
ذ

ذ

                                                 
تـ الحصوؿ عمِ ٌذي البياىات هف قسـ الشؤوف العمهية لمدراسات العميا/ جاهعة األىبار بحسب األهر   *

 ـ(.ٕٕٔٓ/ٜ/ٕٙفي  ٕ٘ٙٓٔ) اإلداري ذي العدد
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ذ:Instrumentationأدواتذالبحثذ

 أ اًل: اختب ا ارعاإلد اكياااإلد: 
عمِ عدد هف أدبيات وبحوث ودراسات عربية وأجىبية هتعمقة بالسرعة  بعد اإلطبلع

(، ٕٕٔٓ(، ودراسة )الهعافي،ٕٚٓٓ(، ودراسة )آدـ،ٕٙٓٓاإلدراكية كدراسة )هحهد وهجدي،
الزالت الكمهات اىكميزية وهتقاربة ورسوهات خطية  أف االختبارات الهترجهة  األصميةلوحظ 

ؽ الهجيب وتؤثر عم ِ صدؽ اإلجابة؛ لذا أعّد الباحث اختبارًا لمسرعة قديهة هها قد تٌر
اإلدراكية بصورتً األولية بكمهات وأرقاـ ورسوهات جديدة ليحولً في األخير اختبارًا الكتروىيا 
الذي خمت الدراسات العراقية والعربية هىً، وتكّوف االختبار الورقي هف ثبلث هجاالت ٌي: 

الثاىي: )هقارىة األعداد(، الهجاؿ الثالث: )األشكاؿ  الهجاؿ األوؿ: )تعييف الكمهات(، الهجاؿ
الهتشابٍة( ،بعد األخذ بالهبلحظات، تـ إعداد االختبار بصورتً األولية الكتروىيًا، ُعِرَض عمِ 
لجىة هف كمية الحاسوب وأقرت صبلحيتً، طبؽ اختبار السرعة اإلدراكية )ورقيًا ثـ الكتروىيًا( 

هف طمبة الدراسات العميا، إليجاد الفروؽ في الوقت والدقة  ( طمبةٓٔعمِ عيىة هتكوىة هف )
في الحالتيف )وىبً عميٍـ أف الزهف هٍـ جدًا باإلجابة(، فوجد الوقت الهست رؽ الكتروىيًا أكثر 
هها است رؽ ورقيا إلِ تقريبا الضعؼ وقد يبرر ذلؾ إضافة عاهؿ الخبرة بتعاهمً هع 

 كبيرًا باالختيار االلكتروىي. إال أف العيىة أبدت ارتياحاً  الحاسوب،
 تحقؽ الباحث هف ىوعيف هف أىواع الصدؽ ٌها: : صيق االختب ا

ًِ األولية  . ارصيق ارظ هاي:ٔ َعَرَض الباحث االختبار عمِ هجهوعة هف الهحكهيف بصي ت
إلبداء آرائٍـ وهبلحظاتٍـ في هجاالت االختبار وفقراتٍا وصيا،تٍا بصورة جيدة، وبعد 

( لحساب الفروؽ بيف هوافقتٍـ هف عدهً، وحصمت الهجاالت عمِ ىسبة ٕهربع )كااستعهاؿ 
 %( فأكثر.ٜٓاتفاؽ )

 ارتطبإلق االعتطالإل  ال ل الختب ا ارعاإلد اكياااإلد :
لمتأكد هف وضوح تعميهات اإلجابة عف االختبار وفٍـ فقراتً وتحديد الوقت الهست رؽ 

االختبار عمِ عيىة استطبلعية أولية هؤلفة هف في اإلجابة عميً، عهد الباحث إلِ تطبيؽ 
( طالبًا وطالبة هف طمبة الدراسات العميا، وقد تبيف أف جهيع فقرات االختبار وتعميهات ٕٓ)

اإلجابة عىً كاىت واضحة، ولضبط الوقت الُهست رؽ لئلجابة عف فقرات االختبار، تـ رصد 



ذمذاإلندانوةجملةذجامعةذاألنبارذللعلو

ذ

ذذذذذذذذذذذذذذ3102)كانونذاألول(ذذ(ذ4العددذ)

ذاجمللدذاألول

 

 (ٗٓٗ ( 
 

د( بالىسبة لبلختبار ككؿ، ٕٓ:ٖٕوقت اىتٍاء إجابات جهيع الطمبة، وكاف هتوسط الوقت)
 د( لمهجاؿ الثالث.  ٕٓ:٘د( لمهجاؿ الثاىي، و) ٓٗ:ٓٔد( بالىسبة لمهجاؿ األوؿ، و) ٕٓ:ٚو)
ألجؿ التحقؽ هف صدؽ البىاء، تـ إيجاد عبلقة ارتباط بيف أ عارمي  م :  . صيق ارب  ءٕ

فقرات حققت ارتباطات ال فدرجة كؿ فقرة هف فقرات الهجاؿ والدرجة الكمية لمهجاؿ، وقد تبيف أ
ي دالة إحصائيًا عىد  (ٓ,ٜٙ -ٓ,ٔ٘دالة هع الدرجة الكمية لبلختبار تراوحت ها بيف ) ٌو

  (.ٓ,٘ٓهستوى داللة )
( طالبًا وطالبة هف عيىة ،ير العيىة ٕٓطبؽ الباحث االختبار عمِ عيىة )نب ت االختب ا: 

 بطريقتيف ٌها:الىٍائية، وقد تـ حساب هعاهؿ ثبات االختبار 
 وكاىت هعاهبلت االرتباط بحسب الهجاالت عمِ التوالي: عأ  طاإلةد ارتجزئد ار صيإلد:

برواف التصحيحية كاىت هعاهبلت  –هعادلة سبيرهاف ( وبعد تطبيؽ ٚٚ.ٓ، ٖٜ.ٓ، ٜٚ.ٓ)
ذا يعىي أف االختبار يتسـ بالثبات( ٚٛ.ٓ، ٜٙ.ٓ، ٜٛ.ٓ) الثبات  .ٌو

( يوها إذ يشير ٘ٔأعيد تطبيؽ االختبار بفاصؿ زهىي قدري ): عب : طاإلةد إإل ية االختب ا
إلِ أف الهدة الزهىية بيف التطبيؽ األوؿ لمهقياس والتطبيؽ الثاىي لً يجب أال  Adamsآدهز 

اهؿ ارتباط بيرسوف وطّبؽ هع ،(ٜٕٚ،صٕٓٔٓ)الكبيسي،تتجاوز أسبوعيف أو ثبلثة أسابيع 
والثبات الكمي  قيـ الثبات في كؿ هجاؿ،( ٓٛ.ٓ، ٜٔ.ٓ، ٕٜ.ٓ) وكاىت بيف التطبيقيف

 .(ٛٛ.ٓ) لبلختبار
 :تكّوَف االختبار بصورتً الىٍائية اختب ا ارعاإلد اكياااإلد اكراتا    بص اته ار   ئإلد:

( أعهدة، ويحتوي ٘( صفحات، ولكؿ صفحة )ٗتكوف هف ) ارمج ل ال ل عتيإلإلن ارالم ت :
( كمهة، وتحتوي كؿ صفحة عمِ ٕٓٓ)( كمهة، أي تحتوي كؿ صفحة ٓٗكؿ عهود عمِ )

( كمهة فيٍا حرؼ )ذ(، وعمِ الهفحوص أف يعيف الكمهات خبلؿ الوقت الهحدد لكؿ ٕ٘)
دقيقة(؛ عمهًا أف الدرجة الىٍائية لٍذا الهجاؿ تكوف بعدد تعييف الكمهات  ٓ٘:ٔصفحة ٌو )

تكوف هف  :ارمج ل ارن    عم از د الإلياي  ذات اإلجابة الصحيحة في الوقت الهحدد،
( فقرة عددية؛ وعمِ الهفحوص ٕٗصفحتيف، ولكؿ صفحة قسهيف، وكؿ قسـ يحتوي عمِ )

أف يقارف في كؿ فقرة ها إذا كاف العدديف هتشابٍيف أـ ،ير هتشابٍيف خبلؿ الوقت الهحدد 
دقيقة(؛ عمهًا أف الدرجة الىٍائية لٍذا الهجاؿ تكوف بعدد هوازىات  ٕٓ:٘لكؿ صفحة ٌو )

ارمج ل ارن رث عاختإل ا البا ل  ت اإلجابة الصحيحة في الوقت الهحدد،األعداد ذا
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( فقرة ذات أربعة بدائؿ، وعمِ ٕٗ( صفحات، ولكؿ صفحة )ٗتكوف هف ) ارمتب ب د :
 ٕٓ:ٔ) الهفحوص تحديد الشكؿ الهشابً لمشكؿ األصمي في الوقت الهحدد لكؿ صفحة ٌو

اختيار األشكاؿ الهتشابٍة ذات اإلجابة الصحيحة دقيقة(؛ عمهًا أف الدرجة الىٍائية تكوف بعدد 
 (، وأدىِ درجة )صفر(.ٕٜٕوبذلؾ يكوف أعمِ درجة لبلختبار ) في الوقت الهحدد،

عمِ هقياس أيزيىؾ وولوسوف )لمتفكير التأهمي( الىسخة  ُأّطمع ن  إلً : مةإل ا ارتياإلا ارتأمل :
َعَرَض  لبدائؿ )هوافؽ، ال أوافؽ(،( فقرة، وتكوف اإلجابة عىً بآٖاألصمية، الهتكوف هف )

ًِ األولية الهتكوف هف ) ( فقرة ذي البديميف )أوافؽ، ال ٖٗالباحث هقياس التفكير التأهمي بصي ت
أوافؽ(، عمِ هجهوعة هف الهحكهيف في اختصاص العموـ التربوية والىفسية، إلبداء آرائٍـ 

( فأكثر لقبوؿ %٘ٛىسبة )وهبلحظاتٍـ في وضوح الفقرات وصيا،تٍا بصورة جيدة، وحدد 
 ( هعٖٗ، ٕ، وحصمت ا،مب الفقرات عمِ ٌذي الىسبة باستثىاء الفقرتيف )الفقرة هف عدهً

( فقرة لقياس التفكير ٕٖ، لذا حذفت الفقرتيف وُأبقَي عمِ )إجراء التعديبلت في بعض الفقرات
ير التأهمي وتعميهات التأهمي لدى طمبة الدراسات العميا، ولمتأكد هف وضوح  فقرات هقياس التفك

اإلجابة وتحديد الوقت الهست رؽ في اإلجابة عميً، عهد الباحث إلِ تطبيؽ االختبار عمِ 
( طالبًا وطالبة هف طمبة الدراسات العميا، وقد تبيف أف ٕٓعيىة استطبلعية أولية هؤلفة هف )

ت رؽ لئلجابة سجهيع فقرات الهقياس وتعميهات اإلجابة عىً كاىت واضحة، ولضبط الوقت الهُ 
 ، تـ رصد وقت اىتٍاء إجابات جهيع الطمبة، واخذ هتوسط الوقت وبمغعف فقرات الهقياس

تكوىت عيىة التحميؿ االستطبلعي    ارتطبإلق ارن    عإلإل د ارتحلإلل اكحص ئ  :( دقائؽٓٔ)
بة (، راعِ فيٍا الىسجاهعة تكريت( طالبًا وطالبة هف الدراسات العميا، اختيروا هف )ٓٓٔهف )

 الهئوية لمذكور واإلىاث، والتخصص العمهي واإلىساىي.
وتـ التحقؽ هىً بإيجاد عبلقة ارتباط بيف درجة كؿ فقرة هف فقرات : عارمي  م  أ  صيق ارب  ء

الهقياس والدرجة الكمية لمهقياس هف خبلؿ حساب درجات طمبة عيىة التحميؿ اإلحصائي، 
، كاىت كؿ قيـ هعاهؿ اإلحصائية لهعاهؿ االرتباطداللة وعىد هراجعة الجداوؿ الخاصة ب

( عىد هستوى ٓ,ٗ٘ٙٔاالرتباط دالة إحصائيًا كوىٍا اكبر هف القيهة الجدولية البال ة )
مي مل  ،، والتي حذفت هف الهقياس(ٖٓ،٘( باستثىاء الفقرتيف )ٜٛ( ودرجة حرية )ٓ,٘ٓ)

( طالبًا وطالبة، ٓٓٔائي البال ة )تـ تطبيؽ الهقياس عمِ عيىة التحميؿ اإلحص تمإلإلز اريةاة:
%( في الهجهوعة الدىيا، وقد ُحممت كؿ ٕٚ%(، و)ٕٚإذ بمغ عدد طمبة الهجهوعة العميا )
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فقرة هف فقرات الهقياس باستعهاؿ )االختبار التائي(، والختبار داللة الفرؽ بيف هتوسطي 
( عىد ٕ,ٔٓ)يهة الجدولية درجات الهجهوعتيف العميا والدىيا، تـ هوازىة القيـ الهحسوبة بالق

 .بيف أف كؿ الفقرات دالة إحصائياً (، وتٕ٘( وبدرجة حرية )ٓ,٘ٓ) هستوى داللة
ُطبقت هعادلة ألفا كروىباخ عمِ عيىة التحميؿ  طاإلةد أري  اا  ب خ:نب ت االختب ا: عأ : 

(، وعىد البحث عف ٓ,ٓٛ( طالب وطالبة، وبمغ هعاهؿ ثباتٍا لمهقياس )ٓٓٔالهتكوىة هف )
( ٖٔ,ٜٜٔلهعاهؿ االرتباط وجد أف القيهة الهحسوبة ) داللتً اإلحصائية طّبؽ االختبار التائي

ي اكبر هف الجدولية البال ة ذا  (،ٜٛوبدرجة حرية ) (ٓ,٘ٓ)عىد هستوى داللة  (ٜٛ.ٔ) ٌو ٌو
 .يعىي أف الهقياس يتسـ بالثبات

وتـ تطبيؽ  ،( يوهاً ٘ٔأعيد تطبيؽ األداة بفاصؿ زهىي قدري ) طاإلةد إإل ية االختب ا: ب(:)
(، وعىد البحث عف داللتً ٓ,ٙٛهعاهؿ ارتباط بيرسوف بيف التطبيقيف وقد بم ت قيهتً )

ي ٚ,ٔٓٔلهعاهؿ االرتباط وجد أف القيهة الهحسوبة ) اإلحصائية طبؽ االختبار التائي ( ٌو
ذا يعىي  (،ٛٔوبدرجة حرية ) (ٓ,٘ٓ)عىد هستوى داللة  (ٕ,ٔٓ) اكبر هف الجدولية البال ة ٌو
 .أف الهقياس يتسـ بالثبات

( فقرة، ذات الخهسة ٖٓتكّوف الهقياس في صورتً الىٍائية هف ) ارمةإل ا بص اته ار   ئإلد:
، وقد ُأعطيت درجات ( فقرة تهثؿ اتجاًٌا ايجابياً ٕٓ)دائهًا، ،البًا، أحياىًا، ىادرًا، أبدًا(، ) بدائؿ

، ٗ، ٖ، ٕ، ٔ( فقرات تهثؿ اتجاًٌا سمبيًا، وقد ُأعطيت درجات )ٓٔ(، و)ٔ، ٕ، ٖ، ٗ، ٘)
 (.ٖٓ(، وأدىِ درجة )ٓ٘ٔ(؛ وبذلؾ يكوف أعمِ درجة لمهقياس )٘

ذالفصلذالرابع:ذعرضذالنتائجذوتفدريها:

 ار يف ال ل: ارتيَاف إللى معت ى ارعاإلد اكياااإلد ريى طلبد اريااع ت اريلإل :
 ( يوضح ذلؾ:ٗوتحميؿ الدرجات الختبار السرعة اإلدراكية، والجدوؿ ) بعد تصحيح

( الوسط الحسابي واالىحراؼ الهعياري والوسط الفرضي والقيهة التائية الهحسوبة ٗجدوؿ )
 والجدولية لمعيىة في اختبار السرعة اإلدراكية

 العدد العيىة
الوسط 
 الحسابي

االىحراؼ 
 الهعياري

الوسط 
 الفرضي

هستوى  تائيةالقيهة ال
 الجدولية الهحسوبة الداللة

 ٘ٓ,ٓ ٓٓٓ,ٕ ٔ٘,ٖٛ ٙٗٔ ٖٖ,ٕٔ ٜ,ٕٔ٘ ٓٙ الطمبة
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ي ٕٚ,ٙٛ( أي بىسبة )ٜ,ٕٔ٘يتبيف هف الجدوؿ، أف الوسط الحسابي يساوي ) %( ٌو
ىسبة عالية ىسبيًا، أي أف طمبة الدراسات العميا يتهتعوف بسرعة إدراكية جيدة جدًا، عمِ وفؽ 

الهئوية، وتعزى ٌذي الىتيجة إلِ كوف الطالب في ٌذي الهرحمة عمِ هستوى عالي الىسبة 
دراكٍا  بإدراؾ ها يدور حولً، ويزداد لديً الفضوؿ في التعاهؿ هع الهثيرات الهحيطة بً وا 
بشكؿ سميـ، كها أف الطمبة في هرحمة تفتح العقؿ تزداد سرعتٍـ اإلدراكية؛ وكوف ا،مب الذيف 

سات العميا هف ذوي الهعدالت العالية في التحصيؿ وقد يؤدي إلِ زيادة  ُيقبموف في الدرا
( التي بحثت العبلقة Caped&at.el,2001سرعتٍـ اإلدراكية، وتتفؽ ٌذي الىتيجة هع دراسة )

بيف العهر والسرعة اإلدراكية وأكدت في ىتائجٍا عمِ ارتباط األعهار الوسطية بارتفاع هستوى 
طفاؿ ص ار السف والهسىوف يحتاجوف إلِ زهف أطوؿ في السرعة السرعة اإلدراكية، فاأل

 اإلدراكية.  
عذاا   : ارتياف إللى يالرد اريا ق ف  ارعاإلد اكياااإلد  فق متغإلاي ارج اار يف ارن   

 : ع     ريى طلبد اريااع ت اريلإل عإللم    ا    أ نى   ارتخصص
لدى طمبة الدراسات العميا عمِ وفؽ  بار السرعة اإلدراكيةلحساب داللة الفروؽ في اختأ: 

هت ير الجىس )ذكر، وأىثِ( استعهؿ االختبار التائي لعيىتيف هستقمتيف إليجاد داللة الفروؽ، 
 ( يوضح ذلؾ:٘والجدوؿ)

الختبار السرعة  ( ىتائج االختبار التائي لعيىتيف هستقمتيف إليجاد داللة الفروؽ٘جدوؿ )
 إىاث( -وفؽ هت ير الجىس )ذكوراإلدراكية 

 العدد الجىس
الوسط 
 التبايف الحسابي

هستوى الداللة  القيهة التائية
 الجدولية الهحسوبة (٘ٓ,ٓ)

 ٜٚ,ٓٚٗ ٕ٘٘ ٜٖ ذكور
 ،ير داؿ ٓٓٓ,ٕ ٜٖٛ٘,ٔ

 ٜٜ٘,ٖٗٚ ٗٔ,ٕٙٗ ٕٔ إىاث
 

( بيف هتوسطي ٘ٓ,ٓيتبيف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى داللة )
إىاث(، وتتفؽ ٌذي -)ذكور عمِ اختبار السرعة اإلدراكية وفؽ هت ير الجىسدرجات الطمبة 

بكوىٍا لـ تجد فروؽ بيف الذكور واإلىاث وبيف طمبة الهرحمتيف  (ٕٚٓٓالىتيجة هع دراسة )آدـ،
 األولِ والرابعة عمِ اختبار السرعة اإلدراكية
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 (ٗٓٛ ( 
 

لدراسات العميا وفؽ هت ير لدى طمبة ا اختبار السرعة اإلدراكيةب: لحساب داللة الفروؽ في 
ىساىي(، استعهؿ االختبار التائي لعيىتيف هستقمتيف، والجدوؿ التخصص ( ٙ) )عمهي، وا 

 يوضح ذلؾ:
الختبار السرعة  ( ىتائج االختبار التائي لعيىتيف هستقمتيف إليجاد داللة الفروؽٙجدوؿ )

 عمِ وفؽ هت ير التخصص الدراسي )عمهي، إىساىي( اإلدراكية

الوسط  العدد التخصص
 الحسابي

 التبايف
هستوى الداللة  القيهة التائية

 الجدولية الهحسوبة (٘ٓ,ٓ)
 ٖٕٙ,ٖٖٛ ٚٚٔ,ٕٕ٘ ٖٗ عمهي

 ،ير داؿ ٓٓٓ,ٕ ٜٕٔٔ,ٓ
 ٚٛٚ,ٛٗ٘ ٜٖ٘,ٕٔ٘ ٕٙ إىساىي
 

( ٘ٓ,ٓيتبيف هف الجدوؿ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى داللة )
وفؽ هت ير التخصص عمِ بيف هتوسطي درجات الطمبة عمِ اختبار السرعة اإلدراكية 

( التي أشارت إلِ ٕٕٔٓالدراسي )عمهي، إىساىي(، ولـ تتفؽ ٌذي الىتيجة هع دراسة )الهعافي،
( بيف هتوسط درجات الطبلب بحسب ٘ٓ,ٓد هستوى داللة )وجود فرؽ ذي داللة إحصائية عى

تخصص العمهي في الهرحمة التخصص في الدرجة الكمية لمسرعة اإلدراكية، ولصالح ذوو ال
 .الثاىوية

 ار يف ارن رث: ارتياف إللى معت ى ارتياإلا ارتأمل  ريى طلبد اريااع ت اريلإل  :
( يوضح ٚ) لتأهمي، والجدوؿبعد حساب درجات عيىة البحث عمِ هقياس التفكير ا

 ذلؾ:
( الوسط الحسابي واالىحراؼ الهعياري والوسط الفرضي والقيهة التائية الهحسوبة ٚجدوؿ )

 لعيىة البحث في هقياس التفكير التأهمي والجدولية

الوسط  العدد العيىة
 الحسابي

االىحراؼ 
 الهعياري

الوسط 
 الفرضي

هستوى  القيهة التائية
 الجدولية الهحسوبة الداللة

 ٘ٓ,ٓ ٓٓٓ,ٕ ٗٙٗ,ٛٔ ٜٓ ٔٚ,ٜ ٛٓ,ٖٔٔ ٓٙ الطمبة
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ي ىسبة أعمِ ٜٖ,٘ٚ( أي بىسبة )ٛٓ,ٖٔٔيتبيف أف الوسط الحسابي يساوي ) %( ٌو
%(، أي أف طمبة الدراسات العميا )الهاجستير( يتهتعوف ٓٙهف ىسبة الوسط الفرضي البال ة )

بهستوى )جيد( في التفكير التأهمي، وجاء ٌذا الحكـ بعد إف تبيف أف أقؿ درجة حصؿ عميٍا 
(، وبعد استشارة ٓٗٔ( وأعمِ درجة )ٜٙالتفكير التأهمي كاىت )عيىة البحث عمِ هقياس 

عدد هف الهختصيف في القياس والتقويـ ُأعتهدت الدرجات اآلتية لمحكـ عمِ هستوى التفكير 
 – ٕٙٔ( هستوى جيد، هف )ٕ٘ٔ –ٔٔٔ( هستوى هتوسط، هف )ٓٔٔ – ٜٙهف ) التأهمي:
في ٌذي الهرحمة عمِ قدر عاٍؿ  الطالب ( هستوى جيد جدًا، وتعزى ٌذي الىتيجة إلِ كوفٓٗٔ

التي أظٍرت إف   Phan,2008عهف القدرات العقمية العميا، وتتفؽ الىتيجة الحالية هع دراسة 
دراسة  وكذلؾ اتفقت هعٌىاؾ هستوى جيد لمتفكير التأهمي عىد الطمبة األكاديهييف في استراليا، 

 اهتبلؾ العيىة هستوى عاٍؿ في التفكير التأهمي، ولـ تتفؽ هع دراسة في (ٕٕٔٓ)عواد، 
(Tunku,2012) ضعؼ في عهمية التفكير التأهمي في أثىاء التدريس.التي أشارت ب 

 ار يف اراابع: ارتياف إللى يالرد اريا ق ف  معت ى ارتياإلا ارتأمل   فق متغإلاي ارج ا
 طلبد اريااع ت اريلإل  . عإللم    ا  ع     ريى عذاا   أ نى   ارتخصص

لدى طمبة الدراسات العميا وفؽ هت ير  هستوى التفكير التأهمي: لحساب داللة الفروؽ في أ
)ذكر، وأىثِ(، استعهؿ االختبار التائي لعيىتيف هستقمتيف إليجاد داللة الفروؽ،  الجىس

 ( يوضح ذلؾ:ٛوالجدوؿ )
لهقياس هستوى  لعيىتيف هستقمتيف إليجاد داللة الفروؽ ( ىتائج االختبار التائيٛجدوؿ )

 إىاث ( -وفؽ هت ير الجىس ) ذكور التفكير التأهمي

 العدد الجىس
الوسط 
 الحسابي

 التبايف
هستوى الداللة  القيهة التائية

 الجدولية الهحسوبة (٘ٓ,ٓ)
 ٖٙ,ٜٚ ٗٗ,ٖٔٔ ٜٖ ذكور

 ،ير داؿ ٓٓٓ,ٕ ٖٛٚ,ٓ
 ٚٙ,ٚٛ ٖٗ,ٕٔٔ ٕٔ إىاث
 

( بيف هتوسطي ٘ٓ,ٓيتبيف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى داللة )
إىاث(، وجاءت  -وفؽ هت ير الجىس )ذكورعمِ درجات الطمبة عمِ هقياس التفكير التأهمي 

عدـ وجود فروؽ ذات داللة  (، التي أظٍرتٌٕ٘ٓٓذي الىتيجة هتفقة هع دراسة )بركات،
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( في هستوى التفكير التأهمي تعزى لهت ير الجىس، واتفقت ٘ٓ,ٓإحصائية عىد هستوى ) 
في  دالة إحصائياً  فروؽ وجود إلِ عدـ ىتائجٍا أشارت ( التيPhan,2008) دراسة أيضًا هع

 (Zuhal&Kazim,2012ولـ تتفؽ هع دراسة) هستويات التفكير التأهمي تعزى لهت ير الجىس،
( بيف هستويات التفكير ٓ,٘ٓ) ة عىد هستوىالتي أشارت إلِ وجود فروؽ ذات داللة إحصائي

 .التأهمي ولصالح الهعمهات
وفؽ  عمِلدى طمبة الدراسات العميا  هستوى التفكير التأهميلحساب داللة الفروؽ في ب: 

( ٜ)عمهي، إىساىي(، استعهؿ االختبار التائي لعيىتيف هستقمتيف، والجدوؿ ) هت ير التخصص
 يوضح ذلؾ:
لهقياس هستوى  ( ىتائج االختبار التائي لعيىتيف هستقمتيف إليجاد داللة الفروؽٜجدوؿ )

 عمِ وفؽ هت ير التخصص الدراسي)عمهي ، إىساىي(التفكير التأهمي 

 العدد التخصص
الوسط 
 الحسابي

 التبايف
هستوى الداللة  القيهة التائية

 الجدولية الهحسوبة (٘ٓ,ٓ)
 ٖٙ٘,ٖٛ ٕٔٗ,ٖٔٔ ٖٗ عمهي

 ،ير داؿ ٓٓٓ,ٕ ٕٚٗ,ٓ
 ٗٗٗ,ٙٚ ٕٜٙ,ٕٔٔ ٕٙ إىساىي
 

( بيف هتوسطي ٘ٓ,ٓيتبيف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى داللة )
وفؽ هت ير التخصص الدراسي، ولـ تتفؽ  عمِدرجات الطمبة عمِ هقياس التفكير التأهمي 

وجود فروؽ في هستوى التفكير ( التي أشارت إلِ ٌٕ٘ٓٓذي الىتيجة هع دراسة )بركات،
التأهمي تعزى لهت يرات: )ىوع الدراسة، والهرحمة التعميهية( ولهصمحة دراسة الفرع العمهي، 

 والهرحمة الجاهعية.
ار يف ارخ ما: ارتياف إللى اريالقد بإلن ارعاإلد اكياااإلد  معت ى ارتياإلا ارتأمل  ريى 

عإللم     ارتخصص اا   أ نى   فق متغإلاي ارج ا عذإللى طلبد اريااع ت اريلإل  
  ا  ع    .

السرعة اإلدراكية وهستوى التفكير  ل رض التحقؽ هف ٌذا الٍدؼ ولحساب العبلقة بيفأ: 
التأهمي لدى طمبة الدراسات العميا ككؿ، ُطّبؽ هعاهؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات السرعة 

 اإلدراكية والتفكير التأهمي.  
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بعد حساب هعاهؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات السرعة اإلدراكية وهستوى التفكير 
ولحساب وفؽ هت ير الجىس،  عمِالتأهمي عمِ العيىة ككؿ والطبلب والطالبات كبًل عمِ حدة 

لداللة  الداللة اإلحصائية لٍذي العبلقة )هعاهؿ االرتباط( وباستعهاؿ هعادلة القيهة التائية
هعاهؿ االرتباط ُاستخرجت القيهة التائية الهحسوبة والجدولية لكؿ هعاهؿ ارتباط عىد هستوى 

( وبدرجات حرية بحسب أعداد أفراد العيىات، وتشير الىتائج إلِ وجود عبلقة ٘ٓ,ٓداللة)
وبيف ارتباطيً طردية دالة بيف السرعة اإلدراكية وهستوى التفكير التأهمي ألفراد العيىة ككؿ، 

وفؽ هت ير الجىس  عمِالسرعة اإلدراكية وهستوى التفكير التأهمي لدى طمبة الدراسات العميا 
 ( يوضح ذلؾ:ٓٔ)ذكر، أىثِ(، والجدوؿ)

( هعاهؿ ارتباط  بيف السرعة اإلدراكية وهستوى التفكير التأهمي لدى طمبة ٓٔجدوؿ) 
 إىاث(. -وفؽ هت ير الجىس )ذكور الدراسات العميا

هعاهؿ  عددال الجىس
 االرتباط

ىوع االرتباط 
 الطردي

درجة  القيهة التائية
 الحرية

الداللة 
 الجدولية الهحسوبة (٘ٓ,ٓ)

 داؿ ٛ٘ ٓٓٓ,ٕ ٘ٔ٘,ٗ هتوسط ٔ٘,ٓ ٓٙ الطمبة
 داؿ ٖٚ ٖٓ,ٕ ٖٜٓ,ٖ هتوسط ٗ٘,ٓ ٜٖ ذكور
 داؿ ٜٔ ٜٓ,ٕ ٕٛ٘,ٕ هتوسط ٙٗ,ٓ ٕٔ إىاث

 
بيف درجات عيىة البحث في اختبار السرعة يتبيف وجود ارتباط طردي هتوسط 

 (Caped.at.el,2001) اإلدراكية وهستوى التفكير التأهمي، واتفقت ٌذي الىتيجة هع دراسة
التي أشارت إلِ وجود عبلقة بيف السرعة اإلدراكية وهعالجة الهعموهات في الذاكرة العاهمة، 

ة ارتباطية هوجبة بيف التعرؼ ( التي أشارت إلِ وجود عبلقٕٚٓٓواتفقت هع دراسة )ادـ ،
البصري الفوري والسرعة اإلدراكية لدى أفراد عيىة البحث بشكؿ عاـ، وعىد كؿ هف الذكور 

( بوجود عبلقة ٕٕٔٓواإلىاث في الهرحمتيف األولِ والرابعة، واتفقت هع دراسة )الهعافي،
في اختبار  ( بيف درجات الطبلب٘ٓ,ٓارتباطية هوجبة ذات داللة إحصائية عىد هستوى )

 )االعتهاد/ السرعة اإلدراكية بهجاالتٍا الثبلثة ولمدرجة الكمية، ودرجات األسموب الهعرفي
 االستقبلؿ(.
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لحساب هعاهؿ ارتباط بيف السرعة اإلدراكية وهستوى التفكير التأهمي لدى طبلب عيىة ب: 
( ٔٔ) وؿوفؽ هت ير التخصص الدراسي، ُطّبؽ هعاهؿ ارتباط بيرسوف، والجد عمِالبحث 

 يوضح ذلؾ:
( هعاهؿ ارتباط  بيف السرعة اإلدراكية وهستوى التفكير التأهمي لدى طمبة ٔٔ) جدوؿ

 إىساىي( –وفؽ هت ير التخصص الدراسي )عمهي  الدراسات العميا

هعاهؿ  العدد الجىس
 االرتباط

ىوع االرتباط 
 الطردي

درجة  القيهة التائية
 الحرية

الداللة 
 الجدولية الهحسوبة (٘ٓ,ٓ)

 داؿ ٛ٘ ٓٓٓ,ٕ ٘ٔ٘,ٗ هتوسط ٔ٘,ٓ ٓٙ الطمبة
 داؿ ٕٖ ٖٓ,ٕ ٜ٘ٓ,ٖ هتوسط ٛٗ,ٓ ٜٖ ذكور
 داؿ ٕٗ ٙٓ,ٕ ٕٕٙ,ٖ هتوسط ٘٘,ٓ ٕٔ إىاث
 

يتبيف هف الجدوؿ وجود عبلقة ارتباطية هوجبة بيف السرعة اإلدراكية وهستوى التفكير 
ىساىي(. العميا وفؽ هت ير التخصص الدراساتالتأهمي لدى طمبة   )عمهي، وا 
ذتفدريذالنتائج:

 أ اًل:ارعاإلد اكياااإلد:
بيىت الىتائج السابقة وجود هستوى جيد جدًا في السرعة اإلدراكية لدى طمبة الدراسات 

وفؽ هت ير الجىس أو التخصص، وتعزى ٌذي الىتيجة بوجود عمِ العميا، وال توجد فروؽ 
إذ ا،مب الهقبوليف لمدراسات العميا ٌـ هف ذوي الهعدالت العالية قدرات عقمية لديٍـ، 

، ويهتمكوف الدافع ويتهتعوف باإليجابية لتكهمة ٌـ تحصيبلً ويخضعوف لمتىافس ويقبؿ أعبل
 وال سوية في الشخصية ٌىاؾ تكوف ال التقدـ إلِ الحياة تدفع التي اإليجابية الدراسات، وب ير
 هكوىات بوصفٍا أىثِ أو كاف ذكراً  الفرد داخؿ وفعالة ىشطة تكوف قد اإليجابية توافؽ فعىاصر
واتخاذ القرار  بالهسؤولية االضطبلع عمي القدرة ٌي: اإليجابيةاإلىساف، وتعرؼ  إىساىية تهيز

 بعد ترٍو وتفكير، هع القدرة عمِ هواجٍة الهواقؼ الجديدة في حدود الهروىة الهتاحة.
 (.ٗ،صٕٙٓٓ)الفرا،

العمـ  حب هف الطالبة العراقية بً تتهتع ها إلِ يعود الجىسيف، بيف الفروؽوجود  وعدـ
عميً واىجاز الهٍاـ والهتطمبات هىٍا في الدراسات العميا في دقة وسرعة ال تختمؼ  والحرص
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 هف صورة عف عبارة السرعة تقيس التي عف أقراىٍا هف الطبلب في القدرات العقمية، فالهٍاـ
 زهف في أداءٌا يهكف التي الهوضوعات بعدد فيً وقياس اإلىجاز العقمي، االختبار صور

 (.ٕٚٔ:صٜٜ٘ٔهحدد.)العدؿ،
 عمِ اإلدراكية تعتهد اإلدراكية، كوف السرعة كذلؾ يعزى تفوؽ العيىة في السرعة

 اإلدراكية السرعة أف أثبتت الدراسات هف الهركزي، فالعديد العصبي لمجٍاز العاهة الوظيفة
 االختبار صور هف صورة عف عبارة السرعة التي تقيس ألف الهٍاـ العقمية؛ بالقدرات ترتبط

 العقمية، إف الهشكبلت حؿ هثؿ الهواقؼ بعض ،يري في عف الفرد قدرة تهيز فٍي العقمي،
تدرؾ  التي الطريقة أف ٌو الهشكبلت حؿ بعهميات اإلدراكية الهتعمقة لمىظريات الهبدأ األساسي

هكاىية الهشكمة بٍا  الهشكمة حؿ كيفية عمِ تساعد )ذكر أو أىثِ(، هف قبؿ الفرد استيعابٍا وا 
اإلدراؾ  طريؽ عف يتـ ذٌىياً  وتىظيهٍا وتبويبٍا الهشكمة ٌذي جهع بياىات ألف وبسرعة،
 (.٘ٔ،صٜٜٓٔويوىس، الذٌىية.)الصبوة والوجٍة والدافع هف االىتباي كؿ وبهساعدة

إلدراكية وفؽ هت ير الجىس والتخصص ويعزى أيضًا عدـ وجود الفرؽ في السرعة ا
ىفسٍا، هف االستعاىة بالتقىيات الحديثة  لمهؤثرات يتعرضوف السىوات ٌذي في الطمبة كوف أف

ال ىية، التي  البصرية لمهثيرات الطمبة والتعاهؿ هع الحاسوب واالىترىيت يؤدي إلِ تعريض
ألف االٌتهاـ  الدراسية السىوات ٌذي في الطمبة بيف فروؽ وجود عدـ في ٌي عاهؿ أساسي

 إلِ يؤدي قد هها الطالب؛ خبرة ي ىي لمهواد الدراسية سوؼ الهىاسبة البصرية بالوسائؿ التقىية
هدة أطوؿ  ذاكرتً في تحفظ التي البصرية اإلدراكية الخبرات هف هزيًدا الطمبة اكتساب
الدراسية، وبالتالي تزداد  الهواد خبلؿ هف الحًقا لً سيقدـ لها البصري التعرؼ عمِ وتساعدي

 سرعتٍـ اإلدراكية.
وجود اختبلؼ بيف الذكور واإلىاث أو هت ير التخصص عدن أيضًا يعزَ الباحث    

فهو ، ىفسٍاواالجتهاعية يخضعَو إلِ الظرَف التربَية اإلدراكية، كوىٍـ  السرعةفي 
ضعَو لبيئة صفية َيخىظاـ الكورسات ىفسً والتوقيتات ىفسٍا، الىاحية التربَية يتمقَو 

الظرَف ؿ تكاد تكَو هتشابٍة َخاصة في ظاالجتهاعية هو الىاحية ، وكذلؾ ابٍةػهتش
 التي يهر بٍا البمد.الراٌىة 
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 ن  إلً : معت ى ارتياإلا ارتأمل :
بيىت الىتائج السابقة وجود هستوى جيد في التفكير التأهمي لدى طمبة الدراسات العميا، 

ت ير الجىس أو التخصص، وتعزى الىتيجة إلِ كوف الطمبة في وفؽ هعمِ وال توجد فروؽ 
 وأعضاء الدراسية الهىاٌج في الهتهثؿ الهىٍجيو الجاىبيف ٌذي الهرحمة يتهيزوف بالتكاهؿ بيف

 الخبرات في الهتهثؿ البلهىٍجي والجاىب التدريسية واإلهكاىيات والتسٍيبلت الجاهعية، الٍيئة
ا الهجاالت واألىشطة هختمؼ في  تعميـ استراتيجيً تحسيف هصادر الهعرفة، وهف ثـ التي توفٌر

أساتذة  وتقبؿ التفكير، لعهمية هىاسبة تعميهية بيئة وخمؽ الهواقؼ، حيث تٍيئة التفكير، هف
عطاء ،الهبادرة عمِ ألفكار الطمبة الهستهرة وتشجيعٍـ الدراسات العميا  الكافي الوقت الطمبة وا 

ض وط، وتشجيع الطالب عمِ البحث واالستقصاء هف خبلؿ الهحاضرات التي  دوف لمتفكير
يتمقاٌا طالب الدراسات العميا وا،مبٍا يعّد الطالب لهعرفة هىٍجية البحث، وكيفية تقديـ هشروع 

ها ٌو إال التفكير التأهمي ، كوف كافةبحثً التي تدرس لمتخصصات اإلىساىية والعمهية 
ز الهتَافرة في ذٌو الشخص بحيث تسٍن في تعزيواالفتراضات الدراسة الهستهرة لؤلفكار 

 .Griffith,2000, p82) ) َأفكار.ء هو آرالديً َتدعين ها 
ويرى الباحث أف طالب الدراسات العميا يشعر بتطور عىدها يىتقؿ هف هرحمة 

 ، هف حيث هستوى التفكير وتؤيد ذلؾ دراسةولية إلِ هرحمة الدراسات العمياالدراسات األ
 الطمبة لدى التأهمي لمتفكير هستوى إلِ هوازىة ( ٌدفتKember,et.al,2000أجراٌا )

 هقياس عميٍـ وطبؽ العميا، والدراسات طمبة البكالوريوس هف الدراسة عيىة الجاهعييف، تكوىت
 هقارىة وتأهبلً  هشاركة أكثر كاىوا العميا الدراسات طمبة أف الىتائج إلِ أشارت التأهمي، التفكير
  (Kember,et.al,2000,p82) البكالوريوس عمِ هقياس التفكير التأهمي. بطمبة

ويرى الباحث وجود ىشاطات وههارسات جاهعية تعطِ في الدراسات العميا لـ يمهسٍا 
في الدراسات األولية هثؿ تكميفٍـ بالبحوث في ا،مب الهواد والهساٌهة في إعداد الهحاضرات 

لقائٍا عمِ زهبلئٍـ الطمبة، التي يتَجب تحقيقٍا إذا ها أردىا تحسيو وهف الىشاطات و وا 
الثقة ، وجمسات الحَار َالهىاقشةء أثىاصيا،ة األسئمة في هىٍا: ، التفكير التأهمي لدُ الطمبة

البيئة ؿ تحَي، ربط التعمين بالحياة الَاقعية، وَالطمبة )الجَ التأهمي(األستاذ الهتبادلة بيو 
 (.Kirk,2000,p.115) َالكتابة التأهمية.ث، وبحالصفية إلِ هجتهع تقصي 
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 إلِ هستوى التفكير التأهمي تعزى في إحصائية داللة فروؽ ذات وجود عدـ وتفسير
 الذكر كؿ هف بٍا يقـو عهمية التفكير أف إلِ يعزى أف فيهكف أو التخصص، الجىس هت يرات
أساتذة تخصصييف )أقؿ  أيدي عمِ التعميـ تمقِ الذي ىفسً، الهجتهع ىتاج وكبلٌها واألىثِ،

لقب يحهؿ أستاذ هساعد ليتهكف هف التدريس بالدراسات العميا ويكوف قد ىشر البحوث 
 وأساليب الدراسية الهىاخات حيث هف ىفسٍا لمبيئة الجاهعية يتعرضوا أىٍـ أي العمهية(،
 الواضح التقارب فضبلً  والطمبة، األستاذ بيف ها والعبلقة واألىشطة التعميهية الهتبعة التدريس

 يوجد فبل وعميً فيٍا، يعيشوف التي البيئات في واالقتصادية واالجتهاعية الظروؼ الثقافية في
 فضبل الذكور، يهتمكً هها أقؿ اكبر أو قدراً  القدرات ٌذي هف يهتمكف اإلىاث أف هبرر الفتراض

بيىٍها،  فرؽ وجود عدـ إلِ تشير التفكير التأهمي هجاؿ في الدراسات ،البية ىتائج أف عف
 لالتأهمي لح رلتفكياعمِ برىاهج تدريبي  رث( إٔ٘ٓٓأجراٌا خريسات )لتي كالدراسة ا

( طالبًا وطالبة هف ٓٓٔ) نهالدراسة عيىة ، تكوىت التأهمي رلمتفكياالستعداد في ت لهشكبلا
ىتائج  طمبة البكالوريوس، وطبؽ عميٍـ هقياس التفكير التأهمي والبرىاهج التدريبي، أظٍرت ال

، ولـ تظٍر الىتائج التأهمي رلتفكيإحصائية لمبرىاهج التدريبي في تىهية االلة ذي د رثد أوجو
 (.ٚٗٔ-ٛٗٔص، ٕ٘ٓٓ، )خريساتوفؽ هت ير الجىس والتخصص.  عمِأثر داؿ لمفروؽ 

  (Beyer,1987)باير ىظر وجٍة عمِ اعتهاداً  السابقة تفسر الىتيجة أف يهكف كها
 أي في لمدراسة آليا ىتاجاً  أو الجاهعية لمخبرة عرضياً  يعد، ىتاجاً  ال التفكير أف يفترض الذي

 .Beyer,1987, p171-172)إىساىي( ) )عمهي، هوضوع
 اريالقد بإلن ارعاإلد اكياااإلد   معت ى ارتياإلا ارتأمل :

تشير الىتائج التي توصؿ إليٍا الباحث إلِ وجود عبلقة ارتباطيً هوجبة بيف السرعة 
وفؽ هت ير عمِ اإلدراكية وهستوى التفكير التأهمي لدى أفراد العيىة، ولـ تتأثر ٌذي العبلقة 

 الجىس أو التخصص، ويعزو الباحث ٌذي العبلقة لآلتي:
إو التفكير ، إذ ة األفكار البصريةػلً القدرة عمِ ترجهالسرعة اإلدراكية صاَحَب 

َهو ثن التفسير هف خبلؿ الهبلحظة رية ػَرة بصػة األفكار بصاءيقَن عمِ قرتأهمي ال
 أَ العكس.االستىتاج َ

 كبيراً  قدراً  حهمة الشٍادات العميا  يعطي أصبح الهجتهع بالتعميـ، وألف الطمبة اٌتهاـ
لب الذي يهتمؾ السرعة اإلدراكية البد لً أف االٌتهاـ سواء كاف هاديًا أو هعىويًا، والطا هف
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السرعة اإلدراكية  بيف هوجبة عبلقة وجود الطبيعي يحتاج إلِ التأهؿ ولو بهدة سريعة، وهف
 عهمية التفكير. في كبير دور التأهمي، كوف اإلدراؾ بحد ذاتً لً وهستوى التفكير

هجاؿ تخصصً ربها  اهتبلؾ ا،مب طمبة الدراسات العميا الخبرة هف الهيداف كؿ في
ذا هف احد هٍارات السرعة اإلدراكية وهستوى التفكير  يعطيٍـ الهقدرة عمِ اتخاذ القرار، ٌو

 .التأهمي وهطموب في كميٍها لمحسـ
إف طمبة الدراسات العميا يحتاجوف إلِ هجهوعة هف القدرات العقمية خبلؿ الدراسة أو 

أفضؿ الىتائج، واف واحدة هف أٌـ  إعداد البحث والهىافسة بيىٍـ هف اجؿ الحصوؿ عمِ
 القدرات العقمية التي هف الهفروض أف يهتمكٍا طالب الدراسات العميا ٌي الذكاء الذي يرتبط

 ٌىاؾ إلِ أف ٌذا الهجاؿ في الهيداىية الدراسات هف الكثير أشارت إذ هباشرة، بصورة بالتفكير
ال سيها الذكاء البصري الذي يشير إلِ قدرة لمهتعمـ، و  العاـ التفكير والذكاء بيف طردياً  ارتباطاً 

الفرد عمِ إدراؾ الهكاف الهرئي هف خبلؿ الصور والخرائط والهخططات والرسوـ واألشكاؿ، 
ويتهثؿ أيضا في قدرة الفرد عمِ استعهاؿ األلواف وعمِ إدراؾ العبلقات بيف األشياء داخؿ 

و القدرة الرسوـ واألشكاؿ، وتكويف صور وتخيبلت عقمية يستعهمٍا  في حؿ الهشكبلت، ٌو
 البصري والقدرة عمِ التفكر والتأهؿ بشكؿ صحيح.)عدس،–عمِ إدراؾ العالـ الهكاىي

ٜٜٔٚ.) 
جاءت ٌذي الىتائج هتفقة هع ها طرحً واستىتجً الباحث في اإلطار الىظري إذ استىتج 

تحتاج إلِ السرعة  ىظريًا بوجود عبلقة بيف السرعة اإلدراكية والتفكير التأهمي ر،ـ أف األولِ
والثاىي يحتاج شيء هف التروي والتأىي، فكبلٌها هف جهمة العهميات العقمية التي تجري داخؿ 
عقؿ اإلىساف، بٍدؼ الربط بيف الحقائؽ والهفاٌيـ والهعموهات والبياىات الهتعمهة وتوظيفٍا في 

تي تىشأ هف خبلؿ حؿ الهشكبلت التي تواجً الهرء، أو اإلجابة عف األسئمة والتساؤالت ال
تفاعمً هع عىاصر البيئة التي يحيا فيٍا، إذ تتكوف العهمية العقمية هف وجود واقع هحسوس أو 
هعىوي، ويىقؿ إلِ الدهاغ عف طريؽ حاسة أو أكثر هف الحواس الخهسة، هع وجود هعموهات 

اغ، سابقة )خبرات( تفسر ٌذا الواقع، ولذلؾ فٍي تقـو عمِ أربع هقوهات: الواقع، الده
 .الحواس، والهعموهات

ذConclusions:االدتنتاجاتذ

 في ضوء ىتائج البحث الحالي يهكف أف يخمص الباحث إلِ االستىتاجات اآلتية:
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 . يتهتع طمبة الدراسات العميا بسرعة إدراكية جيدة جدًا.ٔ
 . يتهتع طمبة الدراسات العميا بهستوى تفكير تأهمي جيد.ٕ
في اختبار السرعة اإلدراكية تعزى لهت يري الجىس والتخصص . ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا ٖ

 الدراسي.
. ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا في هقياس التفكير التأهمي تعزى لهت يري الجىس والتخصص ٗ

 الدراسي.
وفؽ  التأهمي عمِ. يوجد ارتباط طردي هتوسط بيف السرعة اإلدراكية وهستوى التفكير ٘

 سي.هت يري الجىس والتخصص الدرا
ذ:Recommendationsالتوصواتذ

 في ضوء ها تقدـ هف ىتائج، يوصي الباحث باألهور اآلتية:
االستفادة هف اختبار السرعة اإلدراكية االلكتروىي لمكشؼ عف هدى السرعة اإلدراكية . ٔ

لمطمبة الهتقدهيف لمدراسات العميا وعّدٌا هعيارًا لمقبوؿ فضبًل عف هعدالت درجات الطمبة 
 مة الجاهعية.في الهرح

. االستفادة هف هقياس التفكير التأهمي بتطبيقً في الهجاالت الهٍىية والهؤسسات العمهية ٕ
 والتعميهية.

. توجيً تدريسي الجاهعة بإعداد اختبارات التحصيؿ التي تؤكد عمِ األىشطة الهعرفية العميا ٖ
 والتفكير التأهمي. إلثراء التعمـ واستثارة األبىية الهعرفية لىهو السرعة اإلدراكية

. االٌتهاـ بالوسائؿ واألساليب التي تساعد طمبة الجاهعة عمِ االرتقاء بهستوى سرعتٍـ ٗ
 اإلدراكية إلِ أعمِ هستوياتٍا.

وبيف، كوف السرعة ٘ . االستفادة هف اختبار السرعة اإلدراكية االلكتروىي لمكشؼ وتحديد الهٌو
 اإلدراكية هف قدرات الذكاء .

ذ:Suggestionsاملقرتحاتذ

 في ضوء ها سبؽ واستكهااًل لمبحث الحالي يقترح الباحث ها يأتي:
 . إجراء دراسة ههاثمة لمبحث الحالي عمِ جاهعات أو هراحؿ دراسية أخرى.ٔ
. إجراء دراسة ههاثمة لمبحث الحالي لمهقارىة بيف طمبة الدراسات العميا )الهاجستير/ ٕ

 عات أخرى.الدكتوراي( في جاهعة األىبار أو جاه
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. إجراء دراسة تتىاوؿ السرعة اإلدراكية وعبلقتٍا بسهات الشخصية لدى هدرسي الهراحؿ ٖ
 الهختمفة.

 . إجراء دراسة أثر بعض طرائؽ التدريس في تىهية السرعة اإلدراكية والتفكير التأهمي.ٗ
 

ذ:املصادر

 * ارةاآن ارااإلم.
اإلدراكيػة )دراسػة هيداىيػة عمػِ عيىػة هػف  بالسػرعة وعبلقتػً الفػوري البصري (، التعرؼٕٚٓٓ. آدـ، بسهاء )ٔ

 .ٖٔٗ-ٖٚٛ(، صٕ) العدد (،ٖٕ) الهجمد ،دهشؽ جاهعة (، هجمةطمبة كمية التربية جاهعة دهشؽ
الهرحمػة  فػي العمػـو هعمهػي لػدى التػأهمي التفكيػر عمػِ القػدرة (، هسػتوىٕٔٔٓحسػف) . األسػتاذ، هحهػودٕ

ػػػ األساسػػػية  (،B( )ٔ(، العػػػدد )ٖٔر، ،ػػػزة، سمسػػػمة العمػػػـو اإلىسػػػاىية، الهجمػػػد )ب ػػػزة، هجمػػػة جاهعػػػة األٌز
 .ٖٓٚٔ-ٜٕٖٔص

(، العبلقػػة بػػيف التفكيػػر التػػأهمي والتحصػػيؿ لػػدى عيىػػة هػػف الطػػبلب الجػػاهعييف ٕ٘ٓٓ. بركػػات، زيػػاد أهػػيف)ٖ
 ةوطػػبلب الثاىويػػػة العاهػػػة فػػػي ضػػػوء بعػػػض الهت يػػرات الديه رافيػػػة، هجمػػػة العمػػػـو التربويػػػة والىفسػػػية، جاهعػػػ

 . ٕٙٔ-ٜٛ(، صٗ(، ع)ٙالبحريف، ـ)
 ، هكتبة الصفوة لمىشر والتوزيع، هصر.عمـ الىفس العاـ(، ٕٔٓٓ. بركات، هحهد خميفة وآخروف )ٗ
الجػػػودة الشػػػاهمة فػػػي التعمػػػيـ )بػػػيف هؤشػػػرات التهيػػػز وهعػػػايير (، ٕٛٓٓ. البػػػيبلوي، حسػػػف حسػػػيف وآخػػػروف )٘

 ىشر، عهاف.، دار الهسيرة لمٕ، طاالعتهاد األسس والتطبيقات(
القػيـ االجتهاعيػػة وعبلقتٍػػا بػالتفكير التػػأهمي لػػدى طالبػات قسػػـ التربيػػة (، ٖٕٔٓ. الثقفػي، عبػػد اهلل وآخػػروف )ٙ

-ٖ٘(، صٙ)، العػدد الهجمػة العربيػة لمتطػوير والتفػوؽ، الخاصة الهتفوقات والعاديػات فػي جاهعػة الطػائؼ
ٚٓ. 

 التربية األساسية كمية في الرياضيات قسـ طمبة لدى الٍىدسي التفكير (، هستوياتٕٔٔٓفؤاد ) . جواد، ليىاٚ
 .ٖٔ، جاهعة ب داد، العدد والىفسية التربوية البحوث هجمةالهستىصرية،  بالجاهعة

 ر والتوزيع، ب داد .، هكتبة عدىاف لمىشعمـ الىفس الهعرفي(، ٕٕٔٓ. الخيري، أروى هحهد ربيع )ٛ
(، أثر برىاهج تدريبي عمِ التفكير التأهمي لحؿ الهشػكبلت فػي االسػتعداد لمتفكيػر ٕ٘ٓٓ. خريسات، هحهد )ٜ

 جاهعة اليرهوؾ، أربد، األردف.   أطروحة دكتوراي )،ير هىشورة(التأهمي، 
ىخفػػاض الهسػػتوى العمهػػي والتحصػػيؿ الدراسػػي لطمبػػة (، إٔٔٓأحهػػد هحهػػود عبػػد المطيػػؼ ) . الخفػػاجي،ٓٔ

/ جاهعة بابؿالعراقية،  الجاهعات  .هوقع كمية العمـو
 ، دار الحاهد، عهاف.ٔ، طوالتفكير التأهميالتقويـ الم وي في الكتابة (، ٕٕٔٓ. خوالدة، أكـر صالح )ٔٔ
(، االتػػػػزاف االىفعػػػػالي وعبلقتػػػػً بكػػػػؿ هػػػػف السػػػػرعة اإلدراكيػػػػة والتفكيػػػػر ٕٙٓٓ. ريػػػػاف، هحهػػػػود إسػػػػهاعيؿ )ٕٔ

ر، ،زة. رسالة هاجستير )،ير هىشورة(،االبتكاري لدى طمبة الصؼ الحادي عشر،   جاهعة األٌز

http://www.ust.edu/tdaj/count/2013/1/3.pdf
http://www.ust.edu/tdaj/count/2013/1/3.pdf
http://www.ust.edu/tdaj/count/2013/1/3.pdf
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/fileshare/articles/%d8%a3%d9%86%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%b6%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%89%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%20%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%20%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%8a%20%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%aa.pdf
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/fileshare/articles/%d8%a3%d9%86%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%b6%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%89%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%20%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%20%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%8a%20%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%aa.pdf
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/fileshare/articles/%d8%a3%d9%86%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%b6%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%89%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%20%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%20%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%8a%20%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%aa.pdf
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(، أثر استعهاؿ استراتيجيات ها وراء الهعرفة في اكتسػاب هٍػارات ٕٕٔٓ، ٌاىي حهيداف سميهاف ). زعربٖٔ
، رسالة هاجستير )،ير هىشورة(التفكير )اإلبداعي_ الػتأهمي( في دروس القراءة لمصؼ الثالث األساسي، 

 كمية التربية، الجاهعة اإلسبلهية، ،زة. 
 دار وائؿ لمىشر والتوزيع، عهاف.  لىفػػس،عمـ ا(، ٕٓٔٓ. الػػػػزؽ، أحهد يحيِ )ٗٔ
راء لمىشر، الرياض.عمـ الىفس الهعرفي(، ٕٓٔٓ. سيد أحهد، السيد عمي )٘ٔ  ، دار الٌز
 فػرىش ، اكسػترـو العاهميػة، الهعرفيػة االختبػارات بطاريػة(، ٖٜٜٔوآخػروف ) هحهػد أىػور . الشػرقاوي،ٙٔ

 .القاٌرة اآلىجمو، هكتبة العددي(، ديرهيف)العاهؿ – ،ٌارهاف
(، االتجاٌػات السياسػية وعبلقتٍػػا باالىتهػاء السياسػي والعواهػؿ الخهػس الكبػػرى ٕٔٔٓ. شػقفة، عطػا أحهػد )ٚٔ

 هعٍد البحوث، القاٌرة. ، أطروحة دكتوراي )،ير هىشورة(،لمشخصية لدى الشباب في قطاع ،زة
 ، دار الهسيرة، عهاف.ٗط ،(، سيكولوجية الفروؽ الفردية في الذكاءٕٕٔٓ. الشيخ، سميهاف الخضري )ٛٔ
 هػف ىػوعيف فػي ضػوء اإلدراكػي الػبطء (ٜٜٓٔالقػادر) عبػد فيصػؿ ويػوىس ىجيػب هحهػد . الصػبوة،ٜٔ

، الػىفس عمػـ هجمػة واألسػوياء، بػيف الهرضػِ هقارىػة دراسػة الهػزهف، الفصػاـ لهػرض الفرعيػة الشخصػيات
 الهصرية العاهة لمكتاب. الٍيئة القاٌرة، (،ٗٔالعدد)

(، هػػدى فٍػـ طمبػػة الهرحمػة الجاهعيػػة لطبيعػة العمػػـ وعبلقتػػً ٕٚٓٓ. عبػد اهلل، عبػػد الػرزاؽ ياسػػيف وآخػروف)ٕٓ
ـ العمهػػي فػػي ضػػوء عػػدة هت يػػرات،  (، العػػدد ٗٔ، جاهعػػة الهوصػػؿ، الهجمػػد )هجمػػة التربيػػة والعمػػـبتفكيػػٌر

(ٔ.) 
اب، فاطهة )ٕٔ  تحصيؿ الفيزياء في الهعرفة راءو  ها استراتيجيات بعض (، فعالية استعهاؿٕ٘ٓٓ. عبد الٌو

ػري طػبلب لدى استعهالٍا ىحو واالتجاي التأهمي التفكير وتىهية هجمػة التربيػة   الصػؼ الثػاىي الثػاىوي األٌز
 .شهس عيف التربية، جاهعة كمية الهصرية لمتربية العهمية، (، الجهعيةٗ(، العدد )ٛ، الهجمد )العهمية

 ، دار الفكر، عهاف.ٔط  البحث العمهي )هفٍوهً، أدواتً، أساليبً((، ٜٜٛٔ. عبيدات، ذوقاف وآخروف )ٕٕ
، عدىاف يوسؼ وآخروف )ٖٕ ، ٕط تىهية هٍػارات التفكيػر) ىهػاذج ىظريػة وتطبيقػات عهميػة(،(، ٕٔٔٓ. العتـو

 دار الهسيرة لمىشر والتوزيع، عهاف.
 كر لمىشر، عهاف.، دار الفٕ، طالذكاءات هف هىظور جديد(، ٜٜٚٔ. عدس، هحهد عبد الرحيـ )ٕٗ
(، االتػػزاف االىفعػػالي وعبلقتػػً بكػػؿ هػػف السػػرعة اإلدراكيػػة والتفكيػػر  ٜٜ٘ٔ. العػػدؿ، عػػادؿ هحهػػد هحهػػود ) ٕ٘

 .ٔٙٔ-ٕ٘ٔ( القاٌرة، صٚٚ(، الجزء )ٓٔ، الهجمد )سمسمة أبحاث هجمة دراسات تربويةاالبتكاري، 
هجمػػة والبصػػر فػػي إدراؾ الخطػػاب القرآىػػي، (، تفعيػػؿ وسػػيمتْي السَّػػْهع ٕ٘ٓٓ. العمػػواىي، رقيػػة طػػً جػػابر )ٕٙ

 (.ٓٔالعدد ) جاهعة القرآف الكريـ والعمـو اإلسبلهية،
  (، التفكيػر الهركػػب وعبلقتػػً بهسػتوى الطهػػوح لػػدى طمبػة الهرحمػػة اإلعداديػػةٕٕٔٓ. عػػواد، عهػػر سػػمهاف )ٕٚ

 كمية التربية، جاهعة تكريت.   رسالة هاجستير )،ير هىشورة(،
، اإلحصػػاء لمباحػػث فػػي التربيػػة والعمػػـو اإلىسػػاىية(، ٜٛٛٔيهاف وخميػػؿ يوسػػؼ الخميمػػي ). عػػودة، أحهػػد سػػمٕٛ

 دار الفكر لمىشر والتوزيع، عهاف.
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 ، دار دجمة لمىشر، عهاف.عمـ الىفس التربوي(، ٕٛٓٓ. القيسي، رؤوؼ هحهود )ٜٕ
ة الثاىويػة لعاهػة فػي (، سػهات الشخصػية وعبلقتٍػا بػالتفكير التػأهمي لػدى طمبػٕٔٔٓ. القيؽ، هىػار سػهيح )ٖٓ

ر، ،زة، فمسطيف . رسالة هاجستير)،ير هىشورة(،هحافظة ،زة،   كمية التربية جاهعة األٌز
بحػث (، أساليب تدريسػية هقترحػة لتىهيػة التفكيػر عىػد طمبػة الجاهعػة، ٕٓٔٓ. الكبيسي، عبد الواحد حهيد )ٖٔ

 .ٕٓٔٓ/ٗ/ٛ-ٚالجاهعة الٍاشهية، لمهدة هف  هقدـ إلِ هؤتهر التربية في عالـ هت ير،
، دار ديبوىػػػػػو، التفكيػػػػػر الجػػػػػاىبي )تػػػػػدريبات وتطبيقػػػػػات عهميػػػػػة((، ٖٕٔٓ. ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  )ٕٖ

 عهاف. 
يػػػب هجيػػػػد ٖٖ ، هؤسسػػػة هصػػػػر، ٔ، طاإلحصػػػاء التطبيقػػػػي فػػػي العمػػػـو االجتهاعيػػػػة(، ٕٓٔٓ). الكبيسػػػي، ٌو

 بيروت. 
(، أثػػػػر تفاعػػػػؿ هسػػػػتويات تجٍيػػػػز الهعموهػػػػات واألسػػػػموب الهعرفػػػػي ٕٔٓٓ. الكيػػػػاؿ، هختػػػػار أحهػػػػد السػػػػيد )ٖٗ

 (.ٖٓ(، العدد )ٔٔ، الهجمد )الهجمة الهصرية لمدراسات الىفسيةوالسرعة اإلدراكية عمِ هدى االىتباي، 
دراسػة لػبعض الهت يػرات العقميػة )السػرعة  (،ٕٙٓٓهحهد حساىيف هحهد وهجػدي هحهػد احهػد الشػحات ). ٖ٘

تحهؿ ال هػوض( الفارقػة بػيف الطػبلب العػادييف  –ال مؽ المفظي( واالىفعالية )هستوى الطهوح  –اإلدراكية 
 (.ٛٙ، العدد )(ٙٔ، الهجمد )كمية التربية جاهعة بىٍاوبطيء التعمـ في الهرحمة اإلعدادية، هجمة 

 –(، السػػػػرعة اإلدراكيػػػػة وعبلقتٍػػػػا باألسػػػػموب الهعرفػػػػي )االعتهػػػػاد ٕٕٔٓ. الهعػػػػافي، هحهػػػػد أحهػػػػد سػػػػراج )ٖٙ
االستقبلؿ( لدى عيىة هف طبلب الهرحمة الثاىوية بهحافظة الميػث، رسػالة هاجسػتير )،يػر هىشػورة(، كميػة 

 التربية، جاهعة أـ القرى، الههمكة العربية السعودية.
 ، دار الهسيرة لمىشر، عهاف.ٙ، طالقياس والتقويـ في التربية وعمـ الىفس(، ٕٕٔٓـ، ساهي هحهد ). همحٖٚ
 ، دار اليىابيع لمىشر، دهشؽ.ٔ، طالتفكير والحدس( ٜٕٓٓ. الهولِ، حهيد هجيد )ٖٛ
 ، هؤسسة الشباب الجاهعة، اإلسكىدرية، هصر .الشخصية وسهاتٍا(، ٕٙٓٓ. الهيبلدي، عبد الهىعـ )ٜٖ
 ، دار الهسيرة، عهاف.الفروؽ الفردية في العهميات العقمية الهعرفية  ٕٔٔٓ. يوسؼ، سميهاف عبد الواحد )ٓٗ
(، أثػػر التػػدريب عمػػِ برىػػاهج العبػػؽ )اليوسػػيهاس( فػػي تعزيػػز هعػػدؿ ٕٛٓٓ. يوسػػؼ، صػػديؽ هحهػػد عمػػي )ٔٗ

 ،  تير )،يػػر هىشػػورة(،رسػػالة هاجسػػالسػػرعة اإلدراكيػػة فػػي هقيػػاس وكسػػمر لػػذكاء األطفػػاؿ بواليػػة الخرطػػـو
 جاهعة الىيمييف.

42. Ackerman, P. L., & Beier, M. E. (2007). Further explorations of perceptual 
speed abilities, in the context of assessment methods,cognitive abilities and 
individual differences during skill acquisition. Journal of Experimental Psychology, 
Applied, 13,p 249- 272. 
43. Alan A. Stocker & Eero P.Simoncelli(2006), Noise characteristics and prior 
expectations in human visual speed perception, To appear: Nature Neuroscience.    
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44. Caped, Nichdos ,J, &kraer&Gonzalez (2001) : Changes in Executive Control 
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development psychology, 2001, Sep;37(5),p715-730. 
45. Kagan ,J .M.(1988) Teaching as clinical problem solving; Acritical 
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,6( 4),p337 – 354.    
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