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 :الممخص
ُيعد التفكير عالي الرتبة مف أكثر مواضيع عمـ النفس المعرفي حداثة 
وغزارة بموارد المعرفة والذي ال يمكف االستغناء عنو في الحياة اليومية، 

خبللو يمكف وضع استراتيجيات فعالة لمواجية ظروؼ الحياة والذي مف 
المتجددة وصوال الى االداء األكاديمي الفعاؿ. استيدؼ البحث الحالي 
التعرؼ عمى مستوى التفكير عالي الرتبة والتوكيدية االكاديمية لدى طمبة 

 الجامعة ومف ثـ طبيعة العبلقة بينيما.
اء مقياسيف أحدىما لقياس التفكير لتحقؽ اىداؼ البحث قاـ الباحثاف ببن

( فقره ، ببدائؿ خماسية موزعة عمى ٚٗعالي الرتبة والذي تكوف مف )
ثبلث مجاالت )التحميؿ، التركيب، التقويـ(، واالخر لقياس التوكيدية 

( فقرة ببدائؿ خماسية موزعو عمى أربع مجاالت ٛ٘االكاديمية وتكّوف مف )
كاديمي ، اإلنجاز(. تـ تطبيؽ المقياسيف ) الثقة بالنفس ، االجتماعي، األ

بعد التأكد مف جميع الخصائص السيكومترية )صدؽ وثبات( عمى عينة 
( طالبا وطالبة. تـ تحميؿ البيانات احصائيَا ٓٓٗالبحث االساسية والبالغة )

باستخداـ االختبار التائي لعينة واحدة ولعينتيف، معامؿ ارتباط بيرسوف. 
االحصائي الى أف طمبة الجامعة يتمتعوف بمستوى  اشارت نتائج التحميؿ

( والتوكيدية األكاديمية ) ٗ٘,ٖ٘متوسط مف التفكير عالي الرتبة ) 
(. كما اشارت النتائج الى وجود فروؽ ذات داللة احصائية في ٘ٛ,ٖٖ

 (، ٖٙ,ٕالتفكير عالي الرتبة تبعًا لمتغير النوع ولصالح الذكور ) 
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Abstract: 

High level thinking is considered as one of the most 

modern and abundant with knowledge resources in the 

field of cognitive psychology that cannot be dispensed in 

daily life. Through it, effective strategies can be 

implemented to face the renewed conditions of life, in 

order to achieve effective academic performance. The 

current research aimed to identify the level of high level 

thinking and academic affirmation among university 

students and it also aimed to identify the nature of the 

relationship between them. To achieve the aims of the 

research, the researchers developed two scales; the first 

one was designed to measure high level thinking, which 

consisted of (47) items with five-point alternatives which 

were distributed into three aspects; (analysis, synthesis, 

and evaluation), and the second scale was designed to 

measure academic affirmation which consisted of (58) 

items with five-point alternatives which were distributed 

into four aspects (self-confidence, social, academic, 

achievement). After ensuring the psychometric 

characteristics (validity and reliability) of the two scales, 

they were distributed to the main sample of the research 

consisting of (400) male and female students. The data 

were analyzed statistically using T-test for one and two 

samples, and the Pearson Correlation Coefficient. The 

results of the statistical analysis indicated that the 

university students have a good level of high level 

thinking (35.54) and academic affirmation (33.85). The 

results also indicated statistically significant differences 

in high level thinking according to the gender variable, 

in favor of males (2.36), and statistically significant 

differences in academic affirmation according to the 

gender variable in favor of males (3.83). In light of the 

findings of the current research, the research proposed a 

set of recommendations, including the participation of 

students in meaningful activities that would develop their 

knowledge structure and focus on aspects that improve 

their academic achievement.  
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 :  The Problem of the Researchمشكمة البحث 
يعد التفكير مف أرقى مستويات النشاط العقمي لدى بني البشر، والذي يعد عممية 

والتكنموجي وثورة اإللكترونيات وعصر الفضاء، فضبًل عف اتساع ذىنية نتاجيا التطور العممي 
وتيرة التغير والتطور في كؿ المجاالت ،خاصًة في المجاالت المعرفية مما أثار العديد مف 

 المشكبلت والتحديات التي استيدفت عممية التواصؿ المعموماتي والبيئي واالجتماعي.
عممية التفكير العممي بمرتبتو العميا، فمنيا ىناؾ بعض العقبات التي قد تؤثر أو تعيؽ 

ما يعود إلى شخصية الفرد )ضعؼ ثقة الفرد بنفسة وبإمكاناتو، االمتثاؿ لآلخريف بصورة 
تجعمو متقبؿ لئليحاء، التسرع في اتخاذ القرارات، عدـ احتماؿ الغموض( والبعض اآلخر يعود 

تغيير ومواكبو الحياة المتجددة، الخوؼ إلى ظروؼ الفرد الخارجية )عدـ القدرة عمى مقاومة ال
دورًا ميمًا يتمثؿ بػ)أسموب التنشئة  -أيضا -مف األفكار القديمة(،  ويكوف لؤلسرة والمدرسة

، ٜٕٓٓاألسرية واالجتماعية السميـ، طرؽ التدريس المبلئمة، االتجاىات اإليجابية( )غانـ، 
وضع الخطط التربوية السميمة ،  (، لذا ينبغي عمى المؤسسات ،التربوية أف تسعى إلىٖٗ

قادريف عمى التفكير  -ناقديف ومبدعيف -األمر الذي يمكنيا مف إعداد جيؿ واٍع وأفراد مفكريف
 (. ٚٛ، ٕٓٓٓبطرؽ جديدة ومواكبة التطورات )قطامي، 

أشارت العديد مف األدبيات التربوية التي اىتمت بالتفكير بشكؿ عاـ والتفكير عالي 
وص بأف ىناؾ العديد مف الممارسات التي تساعد عمى تنمية ىذا النوع مف الرتبة عمى الخص

التفكير في داخؿ البيئة الصفية وخارجيا لتمكينيـ مف احتراـ آراء اآلخريف وعدـ التردد في 
 (.ٕٕٗ، ٕٔٔٓطرح األفكار وحؿ المشكبلت )العتوـ والجراح، 

والتنافس الحاد بينيا ازدادت مع االنفجار المعرفي والمعموماتي الذي تشيده البمداف 
المشكبلت وتنوعت وتعقدت والتي ال يمكف حميا باألساليب ،التقميدية لذلؾ أصبح الحؿ 
مقصورًا عمى البمداف المتقدمة، فقد أصبح المقياس الذي يقاس بو مدى تطور البمداف ىو بعدد 

لطبيعية ،التي يمتمكيا الموىوبيف والمبدعيف في ذلؾ البمد وفي مختمؼ المجاالت ال بالثروات ا
 Rechards and)(، وىذا ما أشار إليو كؿ مف، كومنز وريتشاردز ٖٕ، ٕ٘ٓٓ)عبد نور، 

Commons, 1995, 11) أننا بحاجة إلى أفراد مفكريف ناجحيف يمتازوف بمستويات عميا ،
ورة، مف التفكير بعيدًا عف التفكير التقميدي بحيث يتبلئـ مع طبيعة الحياة المتجددة والمتط
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وذلؾ ألف ىذا النوع مف التفكير غنٌي بالمفاىيـ ويمّكف الفرد مف االكتشاؼ المستمر 
 (.ٕٕٓ، ٜٜٛٔوالبلمحدود، )ليبماف، 

وبعد اطبلع الباحثيف عمى العديد مف الدراسات السابقة وجدا أنو مف األجدر ربط ذلؾ 
، مف خبلؿ رؤيتيما العممية المتغير مع متغير التوكيدية األكاديمية كونو ذو الصمة الوثيقة بو

ليما، حيث أكدا بأف الفرد التوكيدي يكوف قادرًا عمى مواجيو مشاكؿ الحياة وتعقيداتيا مف 
خبلؿ االختيار األنسب مف بيف البدائؿ والخيارات مما تتشكؿ لدية مرآة معرفية تشعره بثقتو 

وبذلؾ يسعى الباحث مف  بنفسو وبإمكاناتو لتحقيؽ اإلنجاز والتقدـ االجتماعي واألكاديمي،
 خبلؿ ىذه الدراسة التعرؼ عمى تمؾ الصمة.

ُتعد قدره الطالب الجامعي عمى التكيؼ مع الظروؼ المتجددة والمواقؼ األكاديمية 
داخؿ الجامعة وخارجيا مف أىـ مؤشرات الصحة النفسية، مما يؤدي إلى توكيد ذاتو 

خريف وترمي إلى تحقيؽ أىداؼ الطالب األكاديمية وتكويف عبلقات سميمة تراعي مشاعر اآل
وتطمعاتو المستقبمية، ىادفًا إلى تنمية أنشطتو العقمية، مستعمبًل اإلجراءات النوعية ،التي 
تساعده في حؿ المشكبلت غير المألوفة، فضبًل عف قدرتو عمى التعبير عف مشاعره وآرائو 

أـ مختمفة مع اآلخريف، ومما الشؾ وأفكاره واتجاىاتو حوؿ األفراد والمواقؼ سواء كانت متفقة 
فيو إف الثروة الحقيقية، لمفرد تتمثؿ بقيمو ومبادئو وخمقو وقدرتو عمى التمسؾ بيا والمحافظة 
عمييا، ومف الواضح أف مصدر دعـ وتقوية توكيد الفرد لذاتو )التوكيدية( ىو التنشئة األسرية 

تحقيؽ اليوية الذاتية في المواقؼ  واالجتماعية والمؤسسات التعميمية، وىذا ما ينعكس عمى
يجابًا، لذلؾ يحتاج الفرد في كؿ المراحؿ العمرية إلى تحقيؽ ذاتو  والحياة المستقبمية سمبًا وا 
وتأكيدىا وعمى وجو الخصوص في مرحمة المراىقة والشباب بما في ذلؾ الطالب الجامعي، 

بحث عف كيانو الشخصي ليتمكف مف مواجية التحديات والصعوبات التي تواجيو أثناء ال
واالجتماعي، ومف ىنا ال بد اإلشارة إلى ضرورة االىتماـ بالجوانب، اإليجابية ،وتنميتيا 
باالتجاه السميـ ، والعمؿ عمى دعميا لتحقيؽ كيانو بأتـ وجو وىذا ما يؤكده توجو عمـ النفس 

 اإليجابي.
اجتماعية مع زمبلئو إف سوء توكيد الفرد لذاتو يؤدي إلى القصور في تكويف عبلقات 

وعدـ القدرة عمى مجاراة قوانيف الجماعة ومعاييرىا ومعتقداتيا، وىذا ما يؤدي إلى عزلو الفرد 
(، وىذا ما أكدتو دراسة باجرز وميمر ٜٚ، ٕٗٓٓواالنطواء وكراىية الذات )الظاىر ،
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موف عمى ( أف الطمبة ذوي ،الوعي الذاتي يمكنيـ تحديد أىداؼ مستقبمية واضحة ويعمٜٜٗٔ)
ظيار نتائج تحصيؿ جيدة، وىذا ما يؤدي إلى تحقيؽ ذاتيـ األكاديمية  تحقيقيا وا 

(Pagaress, 1996, 95) ونمو الذات بصورتيا التامة ىي مطمب مف مطالب النمو ،
السميـ الذي يدفع بالفرد إلى سموؾ المسايرة القائـ عمى المسؤولية وممارستو الحياه المعتادة 

 (.ٔٛٔ، ٖٕٓٓإلى االتزاف وحالة مف التوافؽ النفسي واالجتماعي )زىراف ،  التي تؤدي بالفرد
 : The Importance of the Research أهمية البحث

ُيعد التفكير مف المفاىيـ ذات األىمية البالغة، واليبة العظمى التي وىبيا اهلل لئلنساف 
 وتأكيدًا لذلؾ قولو تعالى: وفّضمو عمى سائر مخموقاتو والتي تتجسد بنعمة العقؿ والبصيرة،

 الذيف يذكروف اهلل قيامًا وقعودًا وعمى جنوبيـ ويتفكروف في خمؽ السموات واألرض ربنا ما
( ، إف اإلعجاز ٜٔٔ)سورة آؿ عمراف، آية  خمقت ىذا باطبًل سبحانؾ فقنا عذاب النار

العممي في القرآف الكريـ يحثنا عمى التفكر والتفكير، وخير دليؿ عمى ذلؾ أف اهلل تعالى جعؿ 
 .َخْمقو المصمحيف خمفاءه في األرض

ونظرًا ألىمية مفيوـ التفكير فقد َحِضَي باىتماـ الفبلسفة، والمفكريف وعمماء النفس 
يعد التفكير مف الظواىر النمائية التي تتقدـ بتقدـ العمر )العتـو والجراح قديمًا وحديثًا، و 

مصطمح إدارة التفكير لمستوى التفكير فوؽ  (Tishman)(، ويستخدـ ٚٔ، ٕٙٓٓوبشارة، 
المعتاد، الذي يتكوف مف اىتماـ الفرد بسموؾ معيف وحساسيتو تجاىو وقدرتو عمى معرفة 

وؾ يوصؿ الفرد إلى مستقبؿ أفضؿ ويجعمو األقدر عمى حؿ الوقت المناسب لمقياـ بذلؾ السم
 .  (Tishman, 1994, 17)المشكبلت بفاعمية واتخاذ القرارات بحكمة 

إف مف أىـ أساليب تنمية، التفكير لدى الفرد )الطالب( معرفتو لمعالـ المحيط بو، 
بمثابو مواقؼ تعميمية واستيعابو مجريات األمور واألحداث التي تكوف لديو خزيف معرفي يعتبر 

تعمؿ عمى تنمية أساليب التفكير لتكوف المفضمة لديو، وما يبرره الباحث الختياره عينة البحث 
مف طمبة الجامعة لكوف المرحمة الجامعية ىي مرحمة انتقالو بالطالب إلى مياـ وواجبات 

نفسية،، اجتماعية تختمؼ اختبلفًا تامًا عف سابقتيا مف المراحؿ وتتخمميا تغيرات) جسمية،، 
،،عاطفية ( يستطيع الطالب مف خبلليا البحث عف ىويتو الذاتية واليوية األكاديمية ىادفًا 

ثباتيا.  تحقيقيا واٍ 
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لممؤسسات التربوية، والتعميمية ،الدور األساس في تنمية،،التفكير لدى المتعمميف بما 
اع التفكير الذي اىتمت بو فضبًل تقدمو مف مناىج تربوية، ويعد التفكير عالي الرتبة أحد أنو 

عف األنواع األخرى المتعددة لتحقيؽ األىداؼ التربوية لعممية ،التعميـ، والتعمـ، ولضماف 
(، تتجو السياسات ٕٔٓ، ٜٕٓٓالتطور،،المعرفي ولتحقيؽ التكيؼ السميـ )العتوـ وآخروف، 

لتفكير عالي الرتبة في أذىاف التربوية في البمداف المتقدمة نحو المناىج المتقدمة التي تنمي ا
(، ٕٕٓ، ٜٕٓٓأبنائيا مف خبلؿ إعداد برامج تدريبية تحقؽ التعمـ المستقؿ )العتوـ وآخروف، 

ويشير الباحثوف والميتموف بمجاؿ التربية والتعميـ إلى أف ىناؾ مجموعة مف العوامؿ التي 
ة المناىج الدراسية، طبيعة بدورىا تنمي التفكير بمرتبتو المتقدمة منيا )أسموب المدرس، طبيع

 (. ٛٔٔ، ٜٜٜٔاألسئمة، نوعية النشاطات الصفية والبل صفية( )الطويؿ، 
إف أسموب التفكير ال ينفصؿ عف طبيعة شخصية الفرد، بؿ يعد عنصرًا ميمًا مف 
عناصر الشخصية، وعمى الرغـ مف أنو عممية ذىنية معرفية إال أنو لـ يكف بصورة مستقمة 

(، لكؿ فرد أسموبو الخاص في التفكير والذي ٙٔ، ٕٓٔٓري وأبو شعيرة، عف شخصيتو )غبا
يتأثر بأسموب تنشئتو الخاصة بداية باألسرة ودافعيتو ومستواه التعميمي واالقتصادي األمر 
الذي جعؿ التفكير ليس واحدًا وعامًا لكؿ األفراد بؿ بأنواعو المتعددة يمثؿ خطًا مستقيمًا 

، متصبًل يمثؿ أحد طرفيو  النمط البسيط مف التفكير، والخط اآلخر يمثؿ النمط المتقدـ )العتـو
ف حرماف الطمبة مف فرص تدريب وتعمـ ميارات ٛٔ-ٚٔ، ٕٙٓٓالجراح، بشارة،  (،  وا 

التفكير المتقدمة يؤدي إلى عدـ تطور تمؾ الميارات، فالتفكير الفعاؿ ال يكوف نتيجة عشوائية 
وتوجييًا مقصودًا بحيث يجعميـ أكثر وعيًا بأفكارىـ وثقة أو غير مقصودة بؿ يتطمب تعميمًا 

 (.ٚٔ، ٕٚٔٓبأنفسيـ وقادريف عمى تحقيؽ أىدافيـ وحؿ مشكبلتيـ )العبيدي، البرزنجي،
ُيعّد التفكير عالي الرتبة مف أىـ ميارات التفكير ذات المستوى الذىني العالي والغني 

التفكير اإلبداعي ليشكؿ نمطًا مف أنماط التفكير بالمفاىيـ وىو نتيجة اندماج التفكير الناقد، و 
(، يعتبر التفكير عالي الرتبة ٖٙ-ٖٗ ٕٚٔٓالعالي، المرف، الغزير بموارد المعرفة )الطائي،

ضرورة ممحة لممتعمـ لتمكنو مف الوصوؿ إلى الحؿ األمثؿ، فالتفكير اإلبداعي يتمثؿ باإلتياف 
كمميا التفكير الناقد،وليفحص تمؾ األفكار ومدى بأفكار وحموؿ جديدة لـ يسبؽ ليا مثيؿ ثـ ي

(، ومف ىنا تجدر اإلشارة بدايًة إلى مفيـو ٖٚ، ٕٚٔٓصدقيا وفاعميتيا )العبيدي والبرزنجي، 
 التفكير عالي الرتبة ثـ مفيـو التوكيدية.
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والذي يعد أداة فعالة يتـ مف خبلليا تخميص حياتنا وعقولنا مف السمبية، وىي مرتبطة 
لفرد، تتمثؿ بالمرونة والوجدانية واالتزاف النفسي واالنفعالي حياؿ المواقؼ المختمفة، بكياف ا
 أيضًا مف المفاىيـ التي أثارت جداًل بيف العمماء واختبلؼ وجيات نظرىـ حوليا. -وُتعّد 

وتشير الدراسات إلى أف مفيوـ التوكيدية األكاديمية في وقتنا الحالي أصبحت لو 
ونو يتعمؽ بالكياف الشخصي لمفرد وبفيـ الذات اإليجابية لو، بعيدًا عف األىمية القصوى، ك

مكانية تكيفو الشخصي  يجابًا عمى دافعيتو وا  مواطف الضغوط واإلحباطات، وكونيا تؤثر سمبًا وا 
واالجتماعي واألكاديمي، وذلؾ لمسير بعجمة التقدـ والرقي العممي والمعرفي، وأشار )الكمالي، 

التوكيدية األكاديمية التي بدورىا تعتمد عمى قدرة الطالب في إدراؾ مكانتو ( إلى أىمية ٕ٘ٓٓ
األكاديمية بيف أقرانو ومجتمعو وىذا يجعمو قادرًا عمى التكيؼ واإلنجاز األكاديمي )الظفيري، 

دارة)ٕ، ٕٗٔٓ الفرد  . وأكد كوؿ عمى أف ىناؾ عبلقة وثيقة بيف التوكيدية األكاديمية وا 
(، وقد أكد ٖٛ، ٕٗٓٓتو ودعـ قابمياتو الذىنية في المجاالت كافة )الظاىر،لمواقفو واىتماما

عمى أف مستويات األفراد في التكيؼ تتأثر بكيفية، إدراؾ   (Lawrence,1996) لورنس
األفراد لذاتيـ وتوافقيـ معو ىذا ما يؤثر عمى أمكانية تحديد األىداؼ والعمؿ عمى تحقيقيا، 

ية فقط لتحقيؽ النجاح في المواقؼ التربوية والتعميمية بؿ أصبح لذلؾ لـ يعد مفيوـ التوكيد
 (.(Hardy, 2007, 7ىدفًا تعميميًا رئيسًا يتـ مف خبللو تعزيز ذاتية الفرد 

 : Aims of the Researchأهداف البحث
 ييدؼ البحث الحالي إلى التعرؼ عمى:

 مستوى التفكير عالي الرتبة لدى طمبة الجامعة.
في مستوى التفكير عالي الرتبة تبعًا لمتغيري النوع )ذكور، إناث( داللة الفروؽ 

 والتخصص )عممي انساني(.
 مستوى التوكيدية األكاديمية لدى طمبة الجامعة.

داللة الفرؽ في مستوى التوكيدية األكاديمية تبعًا لمتغيري النوع )ذكور، إناث( 
 والتخصص )عممي، إنساني(.

 .عالي الرتبة والتوكيدية األكاديمية لدى طمبة الجامعةطبيعة العبلقة بيف التفكير 
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 : Limits of the Research حدود البحث
يتحدد البحث الحالي بطمبة جامعة االنبار في الدراسات األولية الصباحية      

 ـ. ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓاإلنسانية ( لمعاـ الدراسي -والمسائية ولمتخصصات) العممية 
 : Definition of the Termsتحديد المصطمحات
 :High-level thinking التفكير عالي الرتبة

 (ٜٜٛٔعرفو ليبماف )
ىو التفكير الذي يتكوف مف مجموعة مف القدرات الناقدة واإلبداعية والتي تساعد الفرد 
عمى توجيو تفكيره بنفسو، وىو نتاج كبل النمطيف )التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي( إذ يتضمف 

ناقد المحاكمة المنطقية والتفكير اإلبداعي المحاكمة العقمية )العتوـ والجراح وبشارة، التفكير ال
ٕٓٓٙ ،ٕٓٔ .) 

 التعريف اإلجرائي:
ىو الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المبحوث عند استجابتو عمى مقياس التوكيدية 

 المعد ليذا الغرض.
 : Affirmativeالتوكيدية 
 (ٜٜ٘ٔروجرز )

والتصوري، الثابت والمنظـ والمتكامؿ، الذي يتألؼ مف مدركات دالة  ىو الشكؿ العاـ
عمى ضمير المتكمـ بصيغة الفاعؿ والمفعوؿ، التي يتحدد مف خبلليا عبلقة الفرد باآلخريف، 

 (ٖ٘، ٕٔٓٓوبمظاىر الحياة المختمفة، والقيـ المرتبطة بيذه المدركات )اآللوسي، 
 academic affirmation:التوكيدية األكاديمية 

 (ٕٓٓٓالشعراوي )
مجموعة مف األحكاـ الصادرة مف الفرد والتي تعبر عف معتقداتو وآرائو وأفكاره 
ومرونتو في التعامؿ مع المواقؼ التعممية المختمفة، وقدرتو عمى تحديد ميامو ومدى مثابرتو 

 (.ٜٕٓ، ٕٓٓٓفي تحقيؽ أىدافو وبصورة سوية ومقبولة )الشعراوي، 
 جرائي:التعريف اال

الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المفحوص عند إجابتو عمى فقرات المقياس الخاص 
 بالتوكيدية األكاديمية.
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 :Theoretical Frameworkإطار نظري 
 التفكير عالي الرتبة:

ُيعد التفكير عالي الرتبة مف المفاىيـ األساسية في عمـ النفس بوجٍو عاـ وعمـ النفس 
األمر الذي دفع العمماء إلى توجيو اىتماميـ نحَو أنماط ،التفكير المعرفي بشكؿ خاص، 

المختمفة التي يمكف أف تندمج مع بعضيا البعض، إذ أشار العالـ األمريكي ليبماف 
(Lipman.إلى أف التفكير عالي الرتبة ىو نتاج الندماج التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي ) 

 ير عالي الرتبة االتجاىات النظرية التي فسرت التفك
 (:Lipman’s Approachاتجاه ليبماف )

قدـ "ليبماف" أفكاره بصورة متتابعة حوؿ ىذا النمط مف ،أنماط التفكير مف خبلؿ 
برنامج متخصص لتعميـ األطفاؿ عف طريؽ إدخاؿ المفاىيـ المعرفية المجردة التي تحاكي 

عمى أىمية تدريب األطفاؿ وتنمية  التفكير ذا الرتب العميا إلى المجتمع الدراسي، فيو يؤكد
مياراتيـ الذىنية وتفعيؿ المدخبلت المعرفية مف خبلؿ الخبرات التعميمية المتاحة )العتـو 

(، ويفترض ليبماف أف التفكير عالي الرتبة ىو مكافئ الندماج نمطي ٕٚٔ، ٜٕٓٓوآخروف، 
إبداعي خالص أو تفكير التفكير الناقد واإلبداعي وتعزز بعضيا البعض، إذ ال يوجد تفكير 

ناقد خالص إال بضـ القميؿ مف نمط التفكير اآلخر. والتفكير عالي الرتبة نمط تفكيريٌّ مرٌف 
يجعؿ الفرد قادرًا عمى البحث وفقًا لما يحتاجو وتبعًا لمموقؼ، يؤكد ليبماف ذلؾ بقولو: إف 

ًا وتفكيرًا إبداعيًا، ىذا ما المجتمع الذي يسوده التساؤؿ واالستقصاء والبحث يتطمب تفكيرًا ناقد
 (.ٖٙ، ٜٜٛٔيساعد عمى تنمية بنية الفرد اإلبداعية واالجتماعية )ليبماف، 

يفترض ليبماف إف الميارات األكثر مبلءمة لؤلغراض التربوية ىي التساؤؿ، وىو إثارة 
 تساؤالت حوؿ موضوع معيف مع الذات لمتعرؼ عمى أموره الحقيقية، االستدالؿ ىو ترتيب ما
توصؿ إليو الفرد عف طريؽ التساؤؿ وترتيبو، أما الترجمة فيي تكويف المفيوـ العاـ مف خبلؿ 
نقؿ المعنى مف شكمو الرمزي إلى الصيغة الحسية لكف ذلؾ يتطمب تنظيـ المعمومات مف 
خبلؿ تحديد العبلقات وتحميميا ليتمكف الفرد مف استعماليا عف طريؽ فيميا والحكـ عمييا 

(، ويؤكد ليبماف عمى أف البنية المعرفية لمفرد ىي Lipman, 1991, 45ة )بصورة منطقي
التي تقوده إلى الميارات التفكيرية الجيدة واعتماده في ذلؾ عمى تصنيؼ بموـ الذي يؤكد عمى 
أف الميارات المعرفية األقؿ مستوى تعتمد عمييا الميارات التفكيرية األكثر تعقيدًا، ويصور 
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لتفكير األعمى مستوى يتضمف كؿ مف التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي إذ ليبماف أيضًا أف ا
يعتمد كبلىما عمى اآلخر ومكمٌؿ لو وكبلىما يستيدؼ الحكـ، إذ إف التفكير الناقد ىو التحميؿ 
، أما الحكـ فيو التقويـ  في تصنيؼ بمـو أما التفكير اإلبداعي ىو التركيب في تصنيؼ بمـو

 (.ٓٛٔ، ٕٛٓٓ)جابر، 
( عمى أف العبلقة بيف نمطّي التفكير Nickersonوفي صدد ذلؾ أكد نيكرسوف )

الناقد واإلبداعي تظير مف خبلؿ رسميما في مخطط بياني يأخذ جزء منو التفكير الناقد 
والجزء الثاني التفكير اإلبداعي وليكوف الشكؿ النيائي نوعًا مف أنواع التفكير الذي أشار عمى 

(، ويمخص ليبماف القوؿ ويشير إلى أف التفكير الجيد ٛٚ، ٜٜٛٔ)ليبماف، أنو التفكير الجيد 
 ىو التفكير عالي الرتبة والذي يجمع بيف مكونيو التفكير الناقد واإلبداعي.

 (:Assertivenessثانيًا: التوكيدية )
اىتـ العديد مف العمماء بمجاؿ عمـ النفس بدراسة مفيـو التوكيدية )توكيد الذات( 

( Deweyمى أبعادىا ومستوياتيا وآثارىا عمى سموؾ الفرد، مف ضمف ىؤالء: ديوي )لمتعرؼ ع
دلر ) لبورت )Adlerوا  (، وغيرىـ إال أف مف أكثرىـ اىتمامًا kooley(، وكولي )Allport( وا 

( الذي جعؿ ىذا المفيوـ ىو Rogers, 1942كاف العالـ " كارؿ روجرز" رائد نظرية الذات )
في العبلج النفسي واإلرشادي والتي عرفت بالنظرية المتمركزة حوؿ  أساس نظريتو المشيورة

(، مف ىنا تطور وبشكٍؿ متتابع مفيـو ٕٗ، ٜٜ٘ٔالعميؿ أو حوؿ المسترشد )العتوـ وفرح، 
التوكيدية فأصبح ينظر عمى أنو نظاـ ذاتي، شخصي، فعاؿ، يضـ أىداؼ الفرد وقيمو 

تي يسمؾ بيا الفرد سموكو بصورة سوية  تقاـو ومفاىيمو، والذي مف خبللو تقرر الطريقة ال
ف التوكيدية تتشكؿ منذ الطفولة وعبر مراحؿ النمو المختمفة والتي يكتسب  التغيير والتعديؿ، وا 
الفرد مف خبلليا وبصورة تدريجية فكرتو عف نفسو التي يصؼ بيا ذاتو لتكوف نتاج نمط 

ضبًل عف وضع العائمة االقتصادي وخبرات التنشئة االجتماعية والتفاعؿ االجتماعي اإليجابي ف
 (.ٚٚ، ٕٜٜٔالنجاح والفشؿ )صوالحة، 

ومما تجدر اإلشارة إليو ىو أف مفيوـ التوكيدية مف المفاىيـ الشخصية النفسية التي 
يمكف دراستيا وتحميميا وقياسيا باستعماؿ إجراءات القياس واالختبار، فيي مفيـو شخصي 

وأساليب التنشئة التي تتدرج عبر الزمف مف المنزؿ والمدرسة ىرمي قاعدتو خبرات، الطفولة 
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والوسط االجتماعي لتتشكؿ لديو مفاىيـ عف ذاتو )العاطفية، والجسمية، واالجتماعية 
 ،واألكاديمية(، إذ تتظافر معًا لتشكؿ مفيوـ الذات العاـ )التوكيدية(. 

 التوكيدية األكاديمية:
و المفيوـ العاـ والشامؿ لمجوانب الشخصية عمى الرغـ مف أف مفيوـ التوكيدية ى

والنفسية والمعرفية إال أف متغير البحث الحالي يتمثؿ بالتوكيدية األكاديمية، لذلؾ وجد الباحث 
بأنو مف االفضؿ التعرؼ عمى مفيوـ التوكيدية العامة ومف ثـ التعرؼ عمى مفيـو التوكيدية 

التوكيدية األكاديمية ال يختمؼ عف مفيوـ أف مفيوـ  -أيضاً –األكاديمية، ويرى الباحثاف 
التوكيدية العامة إال مف باب التخصيص في الحديث عف فئة محددة في مجاؿ تخصصيا 
الدراسي أو اىتماميا، وىي فئة الطمبة، إذ إف التوكيدية األكاديمية ترتبط بمجاؿ التعميـ 

مكانية الطا لب في تحقيقيا وواقعيتو الجامعي، فيي تشمؿ كبّلً مف األىداؼ األكاديمية وا 
 وتوجياتو وأفكاره وما يمكف أف يكوف عميو الطالب حااًل ومستقببل.

( مف قبؿ )شافموف( الذي وصفو ٜٙٚٔبدأ االىتماـ بمفيـو التوكيدية األكاديمية عاـ )
بالذات األكاديمي وقاؿ: إف الذات األكاديمي يتضمف التقييمات التي يحققيا الطالب في المواد 

ية المختمفة عند مقارنتيا مع تقييمات الطمبة اآلخريف، أما الذات غير األكاديمي يتمثؿ الدراس
 (.Shavelson, et.al, 1976بالذات العاطفي والذات الجسمي )

يستعمؿ عمماء النفس مفيوـ الذات األكاديمية ليعبروا عف مفيوـ افتراضي يتضمف 
الشخصية والمعرفية، كما تشمؿ معتقداتو أفكار الطالب وآرائو التي تعبر عف خصائصو 

ومنيجو وقناعاتو وخبراتو السابقة التي يمكف توظيفيا في المواقؼ األكاديمية لتحقيؽ أىدافو 
( بمفيوـ التوكيدية Andersonبدأ اىتماـ ) ٜٚٚٔ(، بعد ذلؾ وفي عاـ ٗٗ، ٕٓٔٓ)موسى،

وقدرتو عمى تحقيؽ النجاح ومعرفة األكاديمية إذ عرفيا بأنيا شعور الطالب بقابمياتو العممية 
 .Anderson, 1977, 215)األىمية التي يولييا التعميـ المدرسي )

عمى التحصيؿ  -بشكؿ مباشر -ُتعّد التوكيدية األكاديمية مف أىـ العوامؿ التي تؤثر 
األكاديمي في مختمؼ التخصصات ومختمؼ المواد الدراسية، وىذا ما أشارت إليو نتائج بعض 

(، ودراسة )رامي ٕٔٔٓ( ، ودراسة )نيفيف المصري، ٜٕٓٓت كدراسة )البموي، الدراسا
( مف خبلؿ دراستيا Lou & Liau(، وأكد ذلؾ )Bassi, 2007(، ودراسة  )ٖٕٔٓيوسؼ، 
بأنو توجد عبلقة وثيقة بيف تحصيؿ الطالب ومستوى توكيد ذاتو األكاديمية، ودليؿ  ٕٔٔٓ
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ى عاٍؿ مف التوكيدية تكوف تطمعاتيـ األكاديمية أعمى ذلؾ: إف الطمبة الذيف يتمتعوف بمستو 
وسجموا نتائج تحصيمية جيدة مقارنة بأقرانيـ ممف تكوف التوكيدية األكاديمية لدييـ بمستوى 

نيـ يقضوف وقتًا أكبر في أداء واجباتيـ البيئية وأنشطة التعمـ )العتيبي،  ٕٛٓٓمنخفض، وا 
،ٖٗ .) 

 لتوكيديةاالتجاهات النظرية التي تناولت ا
 (.ٜٜ٘ٔ: نظرية الذات )كارؿ روجرز 

عمى الرغـ مف أف مفيوـ الذات يعد مركزًا أساسيًا ومحور اىتماـ العديد مف نظريات 
الشخصية، إال أنو المفيـو الرئيس في نظرية الذات وجوىرىا والذي ُبني مف خبلؿ خبرة 

 وؿ المسترشد )العميؿ(. "روجرز" في التوجيو واإلرشاد غير المباشر والعبلج المتمركز ح
يعد روجرز أحد عمماء النفس الذيف ينظروف إلى الطبيعة اإلنسانية عمى أنيا طبيعة 
خيرة، وأف كؿ شخص مقدر لممعنى الشخصي لمحياة والعيش بسبلـ، ومفيـو الذات بالنسبة لو 

وريًا ىو المفيوـ المركزي الخاص بالنظرية والمعروفة بنظرية الذات الذي يعده مكونًا تص
منظمًا يتألؼ مف إدراكات األنا وعبلقتيا باآلخريف وبجوانب الحياة ومواقفيا، مع ارتباطيا 
بالقيـ والمبادئ العامة والمحددة، ليكّوف نتيجة ذلؾ التفاعؿ وبشكؿ تدريجي مكونًا إدراكيًا 
أساسيًا يعرؼ بالذات الذي يؤثر عمى كيفية إدراؾ الشخص لنفسو بالصورة األولى ، 

شخاص اآلخريف ولمف حولو فضبًل عف تأثيره عمى استجابات الفرد وسموكياتو مف خبلؿ ولؤل
 (العبلقات السميمة المتمثمة باالحتراـ  والتقدير والمحبة والعناية تنشئ ذاتًا سميمة

( ، إف الصورة الرئيسة لمذات حسب افتراضات روجرز ىي )مف أنا (  ٕٗٔ، ٖٜٛٔبيادر،
ادًا لتحسيف الذات ولو القدرة في إدراكو بصورة واعية، فضبًل عف ويرى بأف لكؿ فرد استعد

الخبرة التي يتشربيا نتيجة التفاعبلت لتشكؿ مصدرًا مف الذات وليا يتمثؿ باالستبصار الذاتي 
مكانياتو وقدراتو )دويدار،  ، ٜٜٜٔالذي يعرؼ بالمعرفة الموضوعية والدقيقة لمفرد بذاتو وا 

وبصورة مناسبة المردود اإليجابي مف اآلخريف أثناء  -أيضاً  -(، ويحتاج الفردٕٖٓ – ٜٖٔ
التفاعبلت االجتماعية وفي المواقؼ المختمفة وكذلؾ مف الذات لكي ينظر الفرد إلى نفسو بأنو 
فّعاٌؿ وىذا يمكنو مف ترميز خبراتو وتوحيد دوافعو لمعمؿ عمى تحقيؽ ذاتو بصورة واعية، 

(، إف ىدؼ روجرز ٜٖ،  ٜٜٛٔالنفسي األمثؿ )نوفؿ،  عمى مؤشرات التوافؽ-أيضًا  -ويدؿ
مف خبلؿ نظرية الذات ليس مجرد حؿ مشكمة معينة فقط، بؿ يرمى إلى مساعدة المسترشد 
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حداث تطابؽ بيف الذات الواقعية والذات المدركة والذات المثالية  عمى النمو النفسي السوي وا 
 (.ٕٔٛ، ٖٕٓٓ والذات االجتماعية لتشكؿ التوافؽ النفسي )زىراف،

 وقد وضح روجرز المفاىيـ األساسية لنظريتو وىي:
 أواًل: الذات.

أحد المفاىيـ األساسية التي جاء بيا روجرز في نظريتو المعروفة وأكد عمى أنو 
كينونة الفرد، والذي ينمو بشكؿ تدريجي نتيجة التفاعؿ مع البيئة ومواقفيا وينفصؿ تدريجيًا 

الذات المدركة، والذات المثالية، والذات االجتماعية، ليصبح عف المجاؿ اإلدراكي ليشكؿ 
مركز الفرد الذي يضـ حولو الخبرات كافة مف خبلؿ السعي إلى التوافؽ واالتزاف عف طريؽ 

 عناصر ال شعورية وال يعييا الفرد. -أيضاً  -النضج والتعمـ، ويضـ
 ثانيًا: مفهوم الذات.

يوـ معرفي متعمـ ومنظـ يضـ المدركات ىو مفيوـ شعوري ضمف وعي الفرد، وىو مف
والتصورات والتقييمات الخاصة بالذات، ويتكوف مف األفكار الذاتية المنسقة عف الذات 
بأنواعيا )المدركة، والمثالية، واالجتماعية(، فالذات المدركة ىي عبارة عف وصؼ الفرد لذاتو 

اصة، أما الذات االجتماعية بصورة إجرائية وكما يتصورىا مف خبلؿ مدركاتو وتصوراتو الخ
فيي عبارة عف المدركات والتصورات التي يدركيا الفرد مف خبلؿ التفاعؿ االجتماعي والتي 
تشكؿ تصورًا لديو، ويحتمؿ بأف ىذا التصور يشكؿ تصورًا مماثبًل لدى اآلخريف، أما الذات 

مييا بصورة مميزة لو عف المثالية فيي المدركات والتصورات المثالية التي يود الفرد أف يكوف ع
اآلخريف، وبما أف مفيوـ الذات ىو مفيـو شعوري وضمف وعي الفرد فيو أىـ مف الذات في 
تقرير السموؾ؛ ألف الفرد دائمًا يحتاج إلى تعزيز وتحقيؽ ذاتو مف خبلؿ تكويف مفيـو موجب 

 لمذات.
 ثالثًا: الخبرة.

يتشكؿ لديو بشكؿ تدريجي ىي عبارة عف المخزوف المعرفي في ذىف الفرد والذي 
أف يحوؿ تمؾ  -أيضاً  -نتيجة المواقؼ التي صادفيا في زماف ومكاف معينيف، ويمكف لمفرد

الخبرة إلى رموز يدركيا في ضوء مفيوـ الذات أو يتجاىميا وفقًا لمعاييره ومعتقداتو فضبًل عف 
ؤدي إلى التوافؽ المعايير االجتماعية، والخبرات التي تكوف متطابقة مع مفيوـ الذات وت

النفسي وتبعث بالراحة، أما الخبرات التي قد ال تتفؽ مع مفيوـ الذات أو تكوف متعارضة مع 
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-ٕٗ، ٜٜٗٔالمعايير االجتماعية فقد تبعث بعدـ الراحة وتضفي قيمة سالبة لديو ) مقابمو،
ٕ٘. ) 

 رابعًا: الفرد.
مى التوفيؽ بيف الخبرة ينظر روجرز إلى الفرد بطبيعة الخبرة، فإنو لديو القدرة ع

السابقة والسموؾ المطموب القياـ بو تبعًا لمتطمبات الموقؼ، ولديو القدرة عمى تقييـ سموكياتو 
واستجاباتو تبعًا لخبرتو، فالفرد إما أف يرّمز المواقؼ لتصبح جزءًا مف الخبرة وتصبح ضمف 

يكوف الصراع بيف تقييمو الشعور، أو يتجاىؿ تمؾ المواقؼ واألحداث لتصبح ال شعورية، ىنا 
ثباتيا وتعزيزىا ليتمكف مف  لذاتو وتقييـ اآلخريف لو، فالفرد لو دافع أساس وىو إدراؾ ذاتو وا 
التفاعؿ مع الواقع والحصوؿ عمى التقدير الموجب المتمثؿ بالحب واالحتراـ والقبوؿ 

وىذا يؤثر سمبًا  والتعاطؼ، أما إذا لـ يتمكف مف الحصوؿ عمييا وعدـ إثبات ذاتو  وتحقيقيا
مف خبلؿ سوء التوافؽ النفسي مما يستدعي قيامو بالحيؿ الدفاعية )ميكانزمات الدفاع 

 البلشعورية(.
 خامسًا: السموك.

شباع حاجاتو، فإف  ىو النشاط الموجو والذي يقوـ بو الفرد برغبتو لتحقيؽ أىدافو وا 
ث التوافؽ النفسي، أما إف كاف ال كاف النشاط يتفؽ مع مفيـو الذات والمعايير االجتماعية يحد

يتفؽ معيا فيؤثر سمبًا عمى مفيوـ الذات ويحدث عدـ التوافؽ النفسي لمفرد، لكف الشخص 
التوكيدي ىو الذي يمكف لو تعديؿ سموكو أو تغييره نتيجة خبراتو تبعًا لحاجاتو العضوية ليكوف 

 أكثر مبلئمة مما يجعؿ الفرد أكثر توافقًا وأتزانًا.
 : المجال الظاهري.سادساً 

ىو مجموع خبرة الفرد الذي يتكوف مف خبلؿ وجوده في مجاؿ أو إطار اجتماعي 
يسمؾ فيو سموكياتو كما يدركو أو يخبره ليسمى )المجاؿ الظاىري، أو المجاؿ الشعوري( وىو 
عالـ الخبرة المتغير بصورة مستمرة والذي يتكوف لدى الفرد مف خبلؿ تفاعمو فيو لتكوف لديو 

جية نظر قد تكوف متطابقة مع اآلخريف أو مستقمة عنيـ أو عف البعض وتشكؿ واقعًا حقيقيًا و 
 (.ٕٗٗ –ٕٕٗ، ٜٔٛٔبالنسبة لو )القاضي، 

 دراسات سابقة:
 دراسة تناولت التفكير عالي الرتبة.
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 (  ٕٕٔٓدراسة حسيف ) 
تبة لدى أجريت ىذه الدراسة في العراؽ، وىدفت الى  التعرؼ عمى التفكير عالي الر 

طمبة الجامعة ، التعرؼ عمى داللة الفروؽ في التفكير عالي الرتبة وفقًا لمجنس والتخصص ، 
التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف التفكير عالي الرتبة والفاعمية الذاتية. اعتمد الباحث المنيج 

( طالب وطالبة مف كمية ٓٓٗالوصفي األرتباطي في دراستو ، حيث بمغت عينة البحث )
لتربية، جامعة ديالى ،وقاـ الباحث بتطبيؽ مقياس التفكير عالي الرتبة الذي طوره عزيز ا
(، اظيرت النتائج تتمتع أفراد العينة بمستوى متقدـ مف التفكير عالي الرتبة ،وتوجد ٕٔٔٓ)

 -فروؽ ذات داللة إحصائية لدى أفراد العينة بيف الطمبة والطالبات ولصالح الطالبات،  وتوجد
فروؽ ذات داللة بيف الطمبة والطالبات في التخصص العممي واإلنساني ولصالح  أيضاً 

اإلنساني وانو توجد عبلقة ارتباطية طردية تامة بيف التفكير عالي الرتبة والفاعمية الذاتية،) 
 (.ٕٕٔٓحسيف،

 دراسة تناولت التوكيدية األكاديمية.
 ( ٕ٘ٓٓدراسة بني يونس )

ف بعنواف ) العبلقة بيف االتزاف االنفعالي وتوكيد الذات ( أجريت ىذه الدراسة في األرد
، وىدفت الى معرفة التوكيدية لدى عينة البحث، ومعرفة الفروؽ اإلحصائية في توكيد الذات 
وفقًا لمتغير الجنس، ومعرفة العبلقة االرتباطية بيف توكيد الذات واالتزاف االنفعالي . بمغت 

( ٖٜٚٔجامعة األردنية ، تبنى الباحث مقياس ولبي لعاـ )( مف طمبة الٖٗٔعينة الدراسة )
( فقرة ، بعد تحميؿ البيانات احصائيا أظيرت النتائج إف أفراد العينة لدييـ ٖٓالمكوف مف )

مستوى عاٍؿ مف توكيد الذات ، ىناؾ فرؽ داؿ في توكيد الذات تبعًا لمتغير الجنس ولصالح 
 (.ٕ٘ٓٓكيد الذات واالتزاف االنفعالي، )بني يونس ،الذكور ، وجود عبلقة طردية تامة بيف تو 

جراءاته:   منهجية البحث وا 
 :  Research Methodمنيجية البحث

بما أف الباحثاف مف خبلؿ البحث الحالي يسعياف إلى قياس مستوى التفكير عالي 
لمظاىرة الرتبة وكذلؾ مستوى التوكيدية األكاديمية، فقد اعتمدنا المنيج الوصفي االرتباطي 

 المدروسة.
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 :  Research Population of Sampleمجتمع البحث وعينته 
تحدد مجتمع البحث الحالي بطمبة جامعة األنبار )الكميات كافة( ولممراحؿ الدراسية 

( ولمدراستيف ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓ( طالبًا وطالبة لمعاـ الدراسي )ٕٕٖٕٗكافة والبالغ عددىـ )
لبحث فقد تـ اختيارىا بالطريقة العشوائية إذ بمغت عينة البحث الصباحية والمسائية. اما عينة ا

 ( مف الطمبة موزعيف عمى كميات الجامعة وتبعًا لمتغير النوع والتخصص.ٕٗٓ)
 :Research Tools أداتا البحث

بعد االطبلع عمى الدراسات السابقة والمقاييس الخاصة بمتغيري البحث، وجد أف كافة 
دت لعينات تختمؼ عف عينة البحث الحالي، لذا البد مف وجود أداتي المقاييس السابقة قد أع

قياس تقيس متغيرات البحث الحالي مف أجؿ تحقيؽ أىدافو، لذلؾ َعمَد الباحث إلى بناء 
 مقياسيف، ىما:

 أواًل : مقياس التفكير عالي الرتبة:
بناًء عمى التعريؼ المعتمد في ىذا البحث فقد تـ تحديد المجاالت الرئيسة المتمثمة 
بميارات التفكير العميا باالعتماد عمى تصنيؼ) نورث كارولينا( لميارات التفكير التي أفرزت 
الميارات التالية وأعدتيا ميارات التفكير عالي الرتبة، إذ أف كؿ ميارة تتكوف مف ميارات 

 تند ليا، وىي عمى النحو التالي: فرعية تس
ميارة التحميؿ: تحميؿ المعمومات في المواقؼ المختمفة مف خبلؿ بياف األجزاء التي 

 يتشكؿ منيا الموقؼ، والتعرؼ عمييا بصورة واعية، وتوضيح العبلقات المتبادلة فيما بينيا.
بقة والمعمومات ميارة الدمج أو التكامؿ )التركيب(: يتمثؿ بالجمع بيف المعرفة السا

الجديدة في المواقؼ الحياتية لبناء مفيوـ جديد )التمخيص، إعادة البناء(، أي الجمع بيف أبعاد 
يجاز المعمومات واختيار ما ىو ميـ ومفيد، فضبًل عف إعادة البنية ودمجيا مع  الموقؼ وا 

 المعمومات الجديدة لتكويف مفيـو واضح ومفيد.
ـ عمى منطقية األفكار وقيمتيا مف خبلؿ التحقؽ أو ميارة التقويـ: يشير إلى الحك

 اإلثبات فضبًل عف بياف مدى دقتيا.
 thinkingوأيضًا استعممت تمؾ المجاالت في اختبار كاليفورنيا لميارات التفكير الناقد

skills California test for critical (cctst-2000 ،عمى ٕٔٓٓ( والذي طوره )عزيز )
 (.ٛ٘، ٕٕٔٓيف، البيئة العراقية )حس
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 مف ىنا شرع الباحثاف ببناء المقياس وفقًا لخطوات البحث العممي، وىي:
 تحديد محتوى المقياس:

ُيعد تحديد محتوى المقياس مف الخطوات األولى والميمة في بناء المقاييس كونيا 
في األساس الذي مف خبللو يتـ تحديد المجاالت والفقرات التي تشتؽ منو، إذ تؤلؼ الفقرات 

مجموعيا مضموف ذلؾ المجاؿ، وتعتمد دقة فقرات المقياس عمى دقة مفرداتو وأسموب 
(، ومحتوى المقياس الحالي يتمثؿ بالمجاالت التالية )مجاؿ ٖٓٔ، ٕٚٓٓصياغتيا )أبو زينة، 

 التحميؿ، مجاؿ التركيب ، مجاؿ التقويـ(. 
 إعداد فقرات المقياس:

والدراسات السابقة التي تناولت موضوع التفكير، بعد اطبلع الباحثاف عمى األدبيات 
فضبًل عف بعض المراجع العربية واألجنبية وما تيسر مف المقاييس واالختبارات الخاصة 
بميارات التفكير العميا، قاما أواًل بصياغة فقرات المقياس التي تمثؿ الصورة األولية ليا بحيث 

بيعة التعريؼ النظري لمتفكير عالي تنسجـ مع أىداؼ البحث وخصائص مجتمع البحث وط
 ٘ٔفقرة، التقويـ  ٙٔفقرة، التركيب  ٙٔ( فقرة )التحميؿ ٚٗالرتبة، إذ بمغ عدد الفقرات الكمي )

فقرة( وتوزعت فقرات المقياس عمى األبعاد التي تـ تحديدىا سابقًا، وكما موضح في الممحؽ 
(ٖ.) 

 إعداد بدائل اإلجابة ومفتاح التصحيح:
حث عمى طريقة "ليكرت" الخماسية في إعداد بدائؿ اإلجابة بحيث تضّمف اعتمد البا

المقياس البدائؿ )دائمًا، غالبًا، أحيانًا، نادرًا، ابدًا( لئلجابة عمى فقرات المقياس، وتـ اعطاؤىا 
( عمى التوالي ولكؿ فقرات المقياس كوف أف جميع فقرات المقياس ٔ، ٕ، ٖ، ٗ، ٘درجات )

(، بينما تكوف ٖٕ٘ة، وبذلؾ تكوف أعمى درجة لممقياس بصيغتو األولية )بصياغتيا اإليجابي
 (.ٚٗأقؿ درجة )

 التحميل اإلحصائي لفقرات مقياس التفكير عالي الرتبة:
إف ىدؼ التحميؿ اإلحصائي لفقرات المقياس ىو محاولة إيجاد الخصائص 

والعمؿ عمى إعادة  السيكومترية المبلئمة لممقياس مف أجؿ التعرؼ عمى الفقرات الضعيفة
صياغتيا ولربما حذفيا واستبعادىا مف المقياس، ويتـ ىذا اإلجراء مف خبلؿ فحص استجابات 

 المبحوثيف عف الفقرة المطموبة.
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( طالب وطالبة ٕٗٓمف أجؿ تحقيؽ ذلؾ تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة مكونة مف )
مفقرات والتعرؼ عمى معامؿ ارتباط ومف ثـ تحميؿ البيانات إحصائيا الستخراج القوة التمييزية ل

كؿ فقرة بالدرجة الكمية لممقياس مف أجؿ التحقؽ مف االتساؽ الداخمي واختيار أفضؿ الفقرات 
 وعمى النحو التالي:

 القوة التمييزية لمفقرات:
مف أجؿ استخراج القوة التمييزية لمفقرات تـ قاـ الباحثاف بتطبيؽ مقياس التفكير عالي 

( طالب وطالبة، وعمدا إلى تصحيح االستمارات ٕٗٓة استطبلعية بمغت )الرتبة عمى عين
بطريقة المقارنة الطرفية باستعماؿ أسموب العينتيف المتطرفتيف التي تقوـ عمى حساب مؤشر 

 تمييز الفقرة في األداء بيف المجموعتيف، واتبعا الخطوات التالية:
وطالبة عف طريؽ مفتاح ( طالبًا ٕٗٓتصحيح إجابات الطمبة والبالغ عددىـ )

 (.٘، ٔ، ٕ، ٖ، ٗالتصحيح )
 ترتيب الدرجات تنازليًا.

( لتمثؿ المجموعة العميا ٘٘% مف أعمى الدرجات والبالغ عددىـ )ٕٚاختيار نسبة 
( ٓٔٔ( لتمثؿ المجموعة الدنيا وبذلؾ أصبح العدد الكمي )٘٘%( والبالغ عددىـ )ٕٚو)

 استبياف خاضع لمتحميؿ.
التائي لعينتيف مستقمتيف لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف المجموعة  تطبيؽ االختبار

العميا والمجموعة الدنيا لكؿ فقرة مف فقرات المقياس، لكي تكوف القيمة التائية المحسوبة بعد 
مقارنتيا بالقيمة الجدولية مؤشرًا عمى تمييز كؿ فقرة، أشارت نتائج التحميؿ اإلحصائي إلى أف 

(، إذ إف ٛٓٔ( ودرجة حرية )ٓ,٘ٓكانت مميزة عند مستوى داللة ) جميع فقرات المقياس
 (.ٜٙ,ٔقيميا التائية المحسوبة كانت أكبر مف القيمة الجدولية البالغة )
 عبلقة الفقرة بالدرجة الكمية لمقياس التفكير عالي الرتبة:

ة مف أجؿ التحقؽ مف االتساؽ الداخمي لممقياس قاـ الباحثاف باحتساب عبلقة الفقر 
بالدرجة الكمية، وقد عمد الباحث في حساب صدؽ الفقرات عمى معامؿ ارتباط بيرسوف بيف 

( ٕٗٓدرجات كؿ فقرة مف فقرات المقياس والدرجة الكمية لممقياس ولجميع أفراد العينة الباغة )
طالبًا وطالبة. أشارت نتائج التحميؿ اإلحصائي إلى أف جميع معامبلت االرتباط تتراوح بيف 

( وىي جميعيا صادقة في قياس المتغير الذي أعدت مف أجمو، إذ كانت قيـ ٔٙ,ٓ -ٕٗ,ٓ)
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( عند مستوى داللة ٖٛٔ,ٓمعامؿ االرتباط بالدرجة الكمية أكبر مف القيمة الجدولية البالغة )
 (.ٕٕٓ( ودرجة حرية )٘ٓ,ٓ)

 مدى ارتباط الفقرات بالمجال الذي تنتمي إليه:
باط الفقرة بالمجاؿ الذي تنتمي إليو مف أجؿ التأكد مف قاـ الباحث باستعماؿ مؤشر ارت

أف فقرات المجاؿ تسير في نفس االتجاه الذي يسير فيو المقياس، لذلؾ عمد الباحث إلى 
حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجة الفقرة والدرجة الكمية لممجاؿ الذي تنتمي إليو وتـ 

عينة احتساب الفقرة بالدرجة الكمية والبالغة استعماؿ العينة نفسيا التي تـ استعماليا في 
(. أشارت نتائج التحميؿ إلى أف جميع فقرات المجاالت كانت ذات معامؿ ارتباط عاٍؿ ٕٗٓ)

( ٖٛٔ,ٓ( وقيمة جدولية بمغت )ٕٕٓ( ودرجة حرية )٘ٓ,ٓداؿ إحصائيًا عند مستوى داللة )
 ( يوضح ذلؾ.ٜوالجدوؿ )

 قرات والمجال الذي تنتمي إليه( معامل االرتباط بين الف8جدول )

 المجال
عدد 

 الفقرات
رقم 
 الفقرة

معامل 
ارتباط 
الفقرات 
 بالمجال

 المجال
عدد 

 الفقرات
رقم 
 الفقرة

معامل 
ارتباط 
الفقرات 
 بالمجال

 المجال
عدد 

 الفقرات
رقم 
 الفقرة

معامل 
ارتباط 
الفقرات 
 بالمجال

 86 التحميل

8 2442 

 86 التركيب

87 2454 

 85 التقويم

33 2434 
0 2449 88 2448 34 2444 
3 2448 89 2403 35 2463 
4 2446 02 2443 36 2458 
5 2458 08 2449 37 2449 
6 2459 00 2438 38 2439 
7 2439 03 2436 39 2463 
8 2448 04 2455 42 2456 
9 2455 05 2436 48 2458 

82 2446 06 2444 40 2440 

88 2454 07 2430 43 2444 

80 2450 08 2458 44 2443 
83 2437 09 2460 45 2442 
84 2403 32 2445 46 2448 
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85 2446 38 2439 
47 2445 

86 2468 30 2449 

 )الصدق والثبات(.الخصائص السيكومترية لمقياس التفكير عالي الرتبة 
 الصدق: -أوال

 لمتحقؽ مف صدؽ المقياس فقد استخرج الباحثاف مؤشرات الصدؽ عمى النحو التالي:
 الصدؽ الظاىري:

لتحقيؽ ىذا النوع مف الصدؽ قاـ الباحثاف بعرض المقياس بصيغتو األولية المكوف 
مف المحكميف  ( فقرة قبؿ تطبيقو موضحًا مجاالتو وبدائؿ اإلجابة عمى مجموعةٛٗمف )

المختصيف في العموـ التربوية والنفسية الذيف يتصفوف بالخبرة التي تمكنيـ مف بياف مدى 
صبلحية الفقرات مف قياس الخاصية المراد قياسيا ومدى مبلءمتيا لمجتمع البحث بحيث 

( محكمًا ٙٔتجعؿ الباحثاف مطمئناف مف تطبيؽ المقياس بصورتو النيائية والبالغ عددىـ )
جامعات عراقية متنوعة )جامعة األنبار، جامعة بغداد، جامعة تكريت، جامعة الموصؿ(  ومف

%( فأكثر مف بيف المحكميف دليؿ عمى ٓٛ( يوضح ذلؾ، إذ إف نسبة اتفاؽ )ٕوالممحؽ )
 (.ٕ٘ٙ، ٕٓٔٓتحقؽ الصدؽ الظاىري لفقرات المقياس )الكبيسي، 

أشار بعض المحكميف عمى وبعد عرضو عمى المحكميف وبياف رأييـ حوؿ فقراتو 
ضرورة إجراء تعديبلت عمى بعض الفقرات مف خبلؿ إعادة الصياغة، فضبًل عف إلغاء 

 (.ٚٗبعضيا حتى أصبح المقياس بصورتو النيائية مكونًا مف )
 ثانيًا : الثبات.

 قاـ الباحثاف بحساب معامؿ ثبات المقياس بطريقتيف ىما:
 إعادة االختبار.-االختبار

( طالبًا وطالبة موزعيف عمى ٓ٘ف بتطبيؽ المقياس عمى عينة مكونة مف )قاـ الباحثا
كميات الجامعة، وقد اختيروا بالطريقة الطبقية العشوائية مف مجتمع البحث األصمي وحسب 

( يومًا عمى التطبيؽ ٗٔمتغيري )النوع، التخصص(، وبعد التصحيح وتدويف النتائج ومضي )
نفس أفراد العينة وفي ظروؼ مماثمة لظروؼ التطبيؽ  األوؿ تـ تطبيؽ نفس المقياس عمى

األوؿ ثـ تصحيح اإلجابات وتدويف نتائج التطبيؽ، وبعدىا قاـ بحساب معامؿ االرتباط بيف 
(، وىو ٔٛ,ٓدرجات التطبيقيف باستعماؿ معامؿ ارتباط بيرسوف، حيث بمغ معامؿ الثبات )

 (.ٛٛٔ، ٖٕٔٓمعامؿ ثبات جيد )رينولدز وليفنجستوف، 
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 .Alpha Cronbach Methodطريقة ألفا كرونباخ 

مف أجؿ استخراج الثبات وفقًا ليذه الطريقة تـ استعماؿ عينة التحميؿ اإلحصائية 
( طالبًا وطالبة ومف ثـ حساب معامؿ الثبات بيذه الطريقة، أشارت نتائج ٕٗٓوالبالغة )

يشير إلى اف المقياس ذات  ( ممإٛ,ٓالتحميؿ اإلحصائي إلى اف ا معامؿ الثبات قد بمغ )
اتساؽ داخمي جيد، إذ أشار "كرونباخ" إلى أنو يمكف عّد المقياس دقيقًا حيف يكوف الثبات 

 (.ٛ٘، ٜ٘ٛٔعاليًا مما يشير إلى الثقة في استعماؿ المقياس لما ُأِعّد مف أجمو )عيسوي، 
 ثانيًا: مقياس التوكيدية األكاديمية.
ات والدراسات السابقة ذات العبلقة بالتوكيدية بعد اطبلع الباحثاف عمى األدبي

األكاديمية والنظريات المفسرة لو وتحديد التعريؼ المعتمد، تـ تحديد مجاالت التوكيدية 
والمتمثمة بػ )مجاؿ الثقة بالنفس، المجاؿ االجتماعي، المجاؿ األكاديمي، مجاؿ اإلنجاز(، 

( )دراسة بني ٜٙٛٔ)دراسة القطاف،  والتي  تضمنتيا أغمب الدراسات السابقة ومقاييسيا
(، ، بعدىا تـ توجيو استبياف استطبلعي مكوف مف ٕٗٔٓ( )دراسة السعيد، ٕ٘ٓٓيونس، 

( نسخة لئلجابة عنيا بصورة ٕٓٓثبلثة أسئمة وتقديمو إلى البعض مف مجتمع البحث بواقع )
وحصر األكثر تشابيًا  )تحريرية، تعبيرية(، وبعد اإلجابة عف تمؾ األسئمة قاما بفرز اإلجابات

 وصياغة فقرات المقياس، وتـ تعديؿ تمؾ الفقرات ألكثر مف مرة وصياغتيا بصورتيا األولية.
 شرع الباحثاف ببناء المقياس وفقًا لخطوات البحث العممي، وىي:

 تحديد محتوى المقياس:
 ُتعد خطوة تحديد محتوى المقياس مف الخطوات األولى والميمة في بناء المقاييس
كونيا األساس الذي مف خبللو يتـ تحديد المجاالت والفقرات التي تشتؽ منو، إذ تؤلؼ الفقرات 
في مجموعيا مضموف ذلؾ المجاؿ، وتعتمد دقة فقرات المقياس عمى دقة مفرداتو وأسموب 

 (، ومحتوى المقياس الحالي يتمثؿ بالمجاالت التالية:ٖٓٔ، ٕٚٓٓصياغتيا )أبو زينة، 
مكانياتو واحتراميا واتخاذ القرارات الصحيحة مجاؿ الثقة بال نفس: إيماف الفرد بقدراتو وا 

 والمناسبة وأداء أعمالو بشكؿ متقف يتبلءـ مع أىدافو وتطمعاتو في مواجية العقبات.
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المجاؿ االجتماعي: مجموعة األنشطة التي يمارسيا الفرد في مجاؿ العبلقات 
بعض الخبرات والمبادئ والقيـ مف خبلؿ التفاعؿ  االجتماعية والتي بدورىا تؤدي إلى إكسابو

 والتعايش.
ميارة الفرد الذاتية في التعامؿ مع األفراد اآلخريف في المواقؼ  المجال األكاديمي:

 األكاديمية والقدرة عمى إنجاز مياميا بيدؼ النجاح األكاديمي.
قدرة الطالب الجامعي عمى إنجاز المياـ األكاديمية لتحقيؽ النجاح  مجال اإلنجاز:

 األكاديمي والوصوؿ إلى األىداؼ وتحقيقيا.
 إعداد فقرات المقياس.

بعد اطبلع الباحثاف عمى األدبيات والدراسات السابقة التي تناولت مفيوـ التوكيدية 
ا تيسر مف المقاييس واالختبارات األكاديمية، فضبًل عف بعض المراجع العربية واألجنبية، وم

الخاصة بالتوكيدية ومفيـو الذات األكاديمية، وبعد تقديـ االستبياف االستطبلعي واختيار 
اإلجابات األكثر تقاربًا قاما بصياغة فقرات المقياس التي تمثؿ الصورة األولية ليا بحيث 

ظري لمتوكيدية تنسجـ مع أىداؼ البحث وخصائص مجتمع البحث وطبيعة التعريؼ الن
( فقرة وتوزعت فقرات المقياس عمى المجاالت ٓٙاألكاديمية، إذ بمغ عدد الفقرات الكمي )
 ( فقرة.٘ٔاألربع التي تـ تحديدىا سابقًا ولكؿ مجاؿ )

 إعداد بدائؿ اإلجابة ومفتاح التصحيح.
ف اعتمد الباحثاف عمى طريقة "ليكرت" الخماسية في إعداد بدائؿ اإلجابة بحيث تضمّ 

المقياس البدائؿ )دائمًا، غالبًا، أحيانًا، نادرًا، ابدًا( لئلجابة عف فقرات المقياس وتـ إعطاؤىا 
( عمى التوالي ولكؿ فقرات المقياس كوف جميع فقرات المقياس ٔ، ٕ، ٖ، ٗ، ٘درجات )

(، بينما تكوف ٖٓٓبصياغتيا اإليجابية، وبذلؾ تكوف أعمى درجة لممقياس بصيغتو األولية )
 (.ٓٙؿ درجة )أق

 التطبيق االستطالعي.
بعد تحديد مجاالت المقياس وفقراتو وتعميماتو الخاصة باإلجابة، يمجأ اغمب الباحثيف 
إلى تطبيؽ المقياس المعد تطبيقا مبدئيا عمى عينة استطبلعية صغيرة مف مجتمع البحث 

النيائية وذلؾ األصمي بحيث تتشابو خصائص تمؾ العينة قدر االمكاف مع خصائص العينة 
مف أجؿ التعرؼ عمى مدى فيـ أفراد العينة لتعميمات المقياس ومدى وضوح الفقرات ولحساب 
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(. لذلؾ قاـ الباحث بتطبيؽ المقياس عمى ٚٙٔ، ٕٛٔٓالوقت المستغرؽ لئلجابة )عبلـ، 
( مف طمبة الجامعة. بعد مراجعة كافة االجابات تبيف ٓٓٔعينة عشوائية استطبلعية بمغت )

فقرات المقياس وبدائمو وتعميمات اإلجابة عنو كانت واضحة، وأف متوسط الوقت المستغرؽ أف 
( ٕٓ( دقيقة أي بمتوسط مقداره )ٕ٘ –٘ٔلئلجابة عمى كافة فقرات المقياس تتراوح بيف )

 دقيقة.
 التحميل اإلحصائي لفقرات مقياس التوكيدية األكاديمية.

 القوة التمييزية لمفقرات.
باستخراج القوة التمييزية لمفقرات بنفس الطريقة التي تـ اعتمادىا في قاـ الباحثاف 

مقياس التفكير عالي الرتبة. اشارت نتائج التحميؿ االحصائي أف جميع الفقرات دالة عدا 
 (.ٖٓ، ٜٕالفقرتيف ذات التسمسؿ )

 عبلقة الفقرة بالدرجة الكمية لمقياس التوكيدية األكاديمية.
قرات المقياس بالدرجة الكمية قاـ الباحث باستعماؿ معامؿ الستخراج مدى ارتباط ف

( ودرجة ٘ٓ,ٓ( عند مستوى داللة )ٖٛٔ,ٓارتباط بيرسوف، حيث بمغت القيمة الجدولية )
(، وعند مقارنة القيمة المحسوبة بالقيمة الجدولية كانت النتيجة النيائية أف جميع ٕٕٓحرية )

 الفقرات دالة.
 لذي تنتمي إليو:ارتباط الفقرات بالمجاؿ ا

قاـ الباحثاف باحتساب مدى ارتباط فقرات المقياس بالمجاؿ الذي تنتمي إليو باستعماؿ 
( مف ٕٗٓمعامؿ ارتباط بيرسوف، بعدما قاما بتطبيؽ المقياس عمى عينة التمييز البالغة )

عي فقرة، المجاؿ االجتما ٘ٔطمبة الجامعة، والمكوف مف أربعة مجاالت )مجاؿ الثقة بالنفس 
فقرة(، إذ بمغت القيمة الجدولية  ٘ٔفقرة، مجاؿ اإلنجاز  ٘ٔفقرة، المجاؿ األكاديمي  ٘ٔ
(، لذا تبيف أف جميع الفقرات كانت ٕٕٓ( ودرجة حرية )٘ٓ,ٓ( عند مستوى داللة )ٖٛٔ,ٓ)

 صادقة. 
 الخصائص السيكومترية لمقياس التوكيدية األكاديمية )الصدق والثبات(

 الصدؽ: -أوالً 
 باحثاف بالتحقؽ مف صدؽ المقياس عف طريؽ التالي:قاـ ال

 الصدؽ الظاىري.
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لمتحقؽ مف ذلؾ قاـ الباحثاف بعرض المقياس بصيغتو األولية عمى مجموعة مف 
المحكميف المختصيف في العموـ التربوية والنفسية ومف بعض الجامعات العراقية، إلبداء رأييـ 

ـ حوليا مف حيث المبلئمة والوضوح والصياغة والحكـ عمى فقرات المقياس وتأكيد مبلحظاتي
%( فأكثر مف بيف ٓٛبما تفيد مف تحسيف نوعية المقياس، اعتمد الباحث نسبة اتفاؽ )

 المحكميف لتحديد صبلحية الفقرة مف عدميا، إذ تمت إعادة صياغة بعض الفقرات.
.)  صدؽ البناء )المفيـو

األكاديمية مف خبلؿ احتساب تحقؽ الباحثاف مف صدؽ البناء لمقياس التوكيدية 
االرتباط عف طريؽ استعماؿ )معامؿ ارتباط بيرسوف( إليجاد العبلقة بيف درجات أفراد العينة 
عمى المجاؿ والدرجة الكمية لممقياس، وذلؾ ألف التعرؼ عمى مدى ارتباط المجاالت الفرعية 

ى تحديد مجاؿ السموؾ بالدرجة الكمية لممقياس ىي عممية أساسية لمتجانس، كونيا تساعد عم
المراد قياسو اشارت نتائج التحميؿ االحصائي أف جميع معامبلت االرتباط سواء أكانت 
المجاالت بعضيا مع البعض اآلخر، أـ ارتباط المجاالت بالدرجة الكمية لممقياس، وباستعماؿ 

 معامؿ ارتباط بيرسوف كانت دالة موجبة، وىذا يشير إلى صدؽ البناء.
 الثبات.

 الباحثاف بالتحقؽ مف معامؿ ثبات المقياس بطريقتيف: قاـ
 طريقة إعادة االختبار:

( طالبًا وطالبة موزعيف عمى ٓ٘قاـ الباحثاف بتطبيؽ المقياس عمى عينة مكونة مف )
كميات الجامعة، وقد اختيروا بالطريقة الطبقية العشوائية مف مجتمع البحث األصمي وحسب 

( يومًا عمى التطبيؽ ٗٔمتغيري )النوع، التخصص(، وبعد التصحيح وتدويف النتائج ومضي )
المقياس عمى أفراد العينة نفسيا وفي ظروؼ مماثمة لظروؼ التطبيؽ األوؿ تـ تطبيؽ نفس 

األوؿ، ثـ تصحيح اإلجابات وتدويف نتائج التطبيؽ، وبعدىا قاـ بحساب معامؿ االرتباط 
إليجاد العبلقة بيف درجات التطبيقيف وفقًا لمعامؿ ارتباط بيرسوف، وقد بمغ معامؿ الثبات 

 (.ٛٛٔ، ٖٕٔٓدز وليفنجستوف، ( وىو معامؿ ثبات جيد )رينولٗٛ,ٓ)
 طريقة ألفا كرونباخ:
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( فقرة ٛ٘لحساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ تـ تطبيؽ مقياس التوكيدية المكوف مف )
( طالبًا وطالبة. بعد تحميؿ البيانات احصائيا بمغ معامؿ الثبات ٓ٘عمى العينة البالغة )

 ويمكف االعتماد عميو.( وىذا ما يشير إلى أف المقياس يتسـ بالثبات ٙٛ,ٓ)
 عرض النتائج ومناقشتها:

 الهدف األول: التعرف عمى مستوى التفكير عالي الرتبة  لدى طمبة الجامعة.
مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ قاـ الباحثاف بتطبيؽ مقياس التفكير عالي الرتبة عمى عينة 

ت باستعماؿ ( طالب وطالبة، وأشارت نتائج التحميؿ اإلحصائي لمدرجآٓٗالبحث البالغة )
( وبانحراؼ ٔٗ,ٛٚٔلعينة واحدة أف المتوسط الحسابي بمغ ) (t-test)الوسيمة اإلحصائية 

( ،أشارت نتائج ٔٗٔ(، بينما بمغ المتوسط الفرضي والوسط الفرضي )ٗٓ,ٕٔمعياري )
( عند مستوى داللة  ٗ٘,ٖ٘التحميؿ اإلحصائي إلى أف القيمة التائية المحسوبة بمغت )

(، وىذا يشير إلى أف عينة البحث تتمتع بمستوى عاٍؿ مف نمط ٜٜٖحرية )( ودرجة ٘ٓ,ٓ)
( وىذا يشير إلى أف القيمة التائية ٜٙ,ٔالتفكير عالي الرتبة عممًا أف القيمة الجدولية )

المحسوبة أكبر مف القيمة التائية الجدولية مما يدؿ عمى أف النتيجة دالة، أي إف أفراد العينة 
 لرتبة.لدييـ تفكير عالي ا

يتبيف أف أفراد عينة البحث يتمتعوف باألنشطة الذىنية المتمثمة بالتفكير عالي الرتبة 
ويعزو الباحثاف ىذه النتيجة إلى أف أفراد العينة ىـ مف الطبقة المتعممة والمتمثمة )بطمبة 

ريسية الدراسات االولية(، فضبًل عف أف طبيعة المواد الدراسية واالستراتيجيات التد –الجامعة 
المتبعة في الجامعة ليما الدور الرئيس في حث الطمبة عمى استعماؿ أنشطة معرفية متقدمة 
ومختمفة تعتمد عمى التحميؿ والتركيب والتقويـ، فضبًل عف عوامؿ أخرى ليا الدور في تنمية 

يف التفكير لدى الطمبة تتمثؿ بالتطور التكنولوجي الذي يزودىـ بالمعرفة، فضبًل عف التفاعؿ ب
الطمبة والتدريسييف ودورىـ داخؿ القاعة الدراسية وقدراتيـ وأىدافيـ، وبما أف عينة البحث 
الحالي ىي طمبة الجامعة فيذا يشير إلى أنيـ يتمتعوف بمستوى مف التطور المعرفي والرقي 

عد الفكري، إذ يقوـ الطمبة بأنشطة تعمـ مباشرة سواًء في المواقؼ التعميمية أـ خارجيا والتي ت
يجاد العبلقات  ضرورة لتنمية ميارات التفكير المتقدمة كقياميـ بعممية البحث عف المعمومات وا 
بيف األشياء وعناصرىا المختمفة وطرح التساؤالت واألفكار ووضع الحموؿ ثـ تقويـ صحة 
النتائج التي توصموا إلييا، وىذا يجعميـ يتمتعوف بميارات تفكيرية عميا، وىو ما أكد عميو 
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اثيو ليبماف" بقولو: إف المجتمع الذي يسوده التساؤؿ واالستقصاء والبحث يتطمب تفكيرًا ناقدًا "م
وتفكيرًا إبداعيًا، وىذا يساعد عمى تنمية بنية الفرد المعرفية والقياـ بنشاطات التفكير عالي 

 الرتبة.
ا الهدف الثاني: التعرف عمى داللة الفروق في مستوى التفكير عالي الرتبة تبع

 لمتغير النوع )ذكور، إناث(
تحقيقًا ليذا اليدؼ قاـ الباحثاف بتطبيؽ مقياس التفكير عالي الرتبة عمى عينة البحث، 

( واالنحراؼ المعياري ٜٛ,ٓٛٔومف خبلؿ إجاباتيـ عميو بمغ المتوسط الحسابي لمذكور )
( ومف ثـ ٚٙ,ٕٔ( واالنحراؼ المعياري )ٖٜ,٘ٚٔ( وبمغ المتوسط الحسابي لئلناث )٘ٔ,ٕٓ)

لعينتيف مستقمتيف إذ بمغت القيمة التائية  (t-test)استعماؿ الوسيمة اإلحصائية المناسبة 
( ودرجة ٘ٓ,ٓ( عند مستوى داللة )ٜٙ،ٔ( وبمغت القيمة التائية الجدولية )ٖٙ,ٕالمحسوبة )

( ، وعند مقارنة المتوسطات الحسابية فقد كاف لمذكور المتوسط األكبر عددًا ٜٖٛحرية )
والذي يعد مؤشرًا واضحًا لتمتع الذكور بدرجة أكبر في التفكير عالي الرتبة وىذا يشير إلى أف 

 النتيجة دالة لصالح الذكور.
ويعزو الباحثاف ىذه النتيجة إلى إنو عمى الرغـ مف أف الطمبة عمى األغمب لدييـ 
الرغبة في النجاح والتفوؽ، إال أف لدييـ مساحة أكبر لممارسة حريتيـ في اختيار المجاؿ 
سواء في الدراسة أـ في العمؿ، وىذا يحقؽ لدييـ مستوى أعمى مف النقد واإلبداع، فضبًل عف 

ف الذكور ىـ األكثر صمة بالواقع ومشكبلتو الخبرات التراكم ية لدييـ جّراء المواقؼ واألحداث وا 
ومواقفو، فضبًل عف أف عينة البحث الحالي ىي جزء مف مجتمعنا العراقي الذي بطبيعتو يمتـز 

عدـ السماح لممرأة مف  -في المقاـ األوؿ -بضوابط ومعايير اجتماعية ال يمكف تعدييا، منيا
 عماؿ كما ىو شائع في الثقافة العربية. ممارسة بعض األ

الهدف الثالث: التعرف عمى داللة الفرق في مستوى التفكير عالي الرتبة تبعًا 
 لمتغير التخصص )عممي، إنساني(

لمتعرؼ عمى ىذا اليدؼ قاـ الباحثاف بتطبيؽ المقياس وتحميؿ البيانات باستخراج 
لعينة وحسب التخصص )عممي، إنساني( ومف المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري ألفراد ا

( لعينتيف مستقمتيف، إذ أظيرت النتيجة بعد مقارنة األوساط الحسابية فيما t-testثـ استعماؿ )
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بينيا أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في التفكير عالي الرتبة بيف أفراد العينة حسب 
 ح ذلؾ.( يوضٕ٘( والجدوؿ )٘ٓ,ٓالتخصص عند مستوى داللة )

( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والقيمة التائية المحسوبة والجدولية 0جدول )
 لمتغير التفكير عالي الرتبة تبعًا لمتغير لمتخصص )عممي، إنساني(

 العدد التخصص المتغير
الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 الداللة القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة ٘ٓ,ٓ

التفكير 
عالي 
 الرتبة

 ٛ٘,ٕٓ ٗٚ,ٚٚٔ ٕٓٓ عممي
ٖٜٛ ٓ,ٖٙ ٔ,ٜٙ 

غير 
 ٖ٘,ٕٔ ٛٓ,ٜٚٔ ٕٓٓ إنساني دالة

يعزو الباحثاف ىذه النتيجة إلى أف الطمبة في التخصصات العممية واإلنسانية عمى حٍد 
لئلفادة مف المواقؼ التعميمية سواء لدييـ الرغبة في النجاح والتفوؽ، وىذا يجعميـ أكثر جدية 

والخبرات والمواقؼ الحياتية، وىذا يمّكنيـ مف تحقيؽ النجاح وبناء توقعات مستقبمية أفضؿ، 
فضبًل عف أف الطمبة في التخصصات العممية واإلنسانية عمى حٍد سواء يتعرضوف إلى خبرات 

عطاء الحرية في إيجا د الحموؿ شرط أف تكوف أكاديمية وطرؽ تدريس تعتمد عمى االستنتاج وا 
مناسبة، وىذا يساعد عمى تنمية ميارات التفكير عالي الرتبة مف )تحميؿ، وتركيب، وتقويـ(، 
فضبًل عف أف الطمبة في عالـ عممي توجد فيو كثرة المصادر التعميمية والمعمومات العممية، 

عمر، وىذا أكده وأف طمبة الجامعة ىـ النخبة المتعممة التي وصمت إلى مستوى متقدـ مف ال
 )ليبماف( عند قولو إف التفكير عالي الرتبة يتقدـ لدى الفرد بتقدـ العمر.

 الهدف الرابع: التعرف عمى مستوى التوكيدية األكاديمية لدى طمبة الجامعة.
( فقرة عمى ٛ٘قاـ الباحثاف بتطبيؽ مقياس التوكيدية األكاديمية الذي أصبحت فقراتو )

( طالب وطالبة إذ أظيرت نتائج التحميؿ اإلحصائي لمدرجات أف ٓٓٗعينة البحث البالغة )
( والوسط الفرضي ٗٓ,ٕٔٓٙ,ٕٛ( وبانحراؼ معياري )ٔٗ,ٕٕٕالمتوسط الحسابي بمغ )

ف القيمة التائية المحسوبة (t-test(، باستعماؿ الوسيمة اإلحصائية ٗٚٔ) ( لعينة واحدة وا 
( عممًا أف القيمة الجدولية ٜٜٖرية )( ودرجة ح٘ٓ,ٓ( عند مستوى داللة )٘ٛ,ٖٖبمغت )

( وعند مقارنة القيمة التائية المحسوبة بالقيمة الجدولية تبيف أف القيمة التائية المحسوبة ٜٙ,ٔ)
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أكبر مف القيمة التائية الجدولية، مما يدؿ عمى أف النتيجة دالة، أي إف أفراد العينة يتمتعوف 
 بالتوكيدية األكاديمية.

الحسابي واالنحراف المعياري والوسط الفرضي والقيمة التائية  ( المتوسط3جدول ) 
 المحسوبة والجدولية لعينة البحث عمى مقياس التوكيدية األكاديمية

 العدد المتغير
الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوسط 
 الفرضي

درجة 
 الحرية

 الداللة القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة ٘ٓ,ٓ

التوكيدية 
 األكاديمية

 دالة ٜٙ,ٔ ٘ٛ,ٖٖ ٜٜٖ ٗٚٔ ٓٙ,ٕٛ ٔٗ,ٕٕٕ ٓٓٗ

يعزو الباحثاف ىذه النتيجة إلى اف طمبة الجامعة ىـ الطبقة ذات المستوى العممي 
المتقدـ، قادريف عمى إدراؾ االنا والقياـ بالتفاعبلت االجتماعية السميمة وتوجيو أىدافيـ، كما 

واجيوا النجاح والفشؿ وقد قادتيـ تمؾ المواقؼ إلى توجيو أنيـ قد مرو سابقًا بمواقؼ تعميمية 
مسار حياتيـ بكؿ ثقة وطمأنينة وجعميـ ذوو مقدرة عمى التحكـ بصورة سوية في المواقؼ، 
فضبًل عف التشجيع سواًء مف االىؿ أو الزمبلء وتشجيع االساتذة لمقياـ بالنشاطات التي تكوف 

ة وتعزيز مياراتو المعرفية لمقياـ بطرح االفكار والتعبير أساسًا لتوكيد الطالب لذاتو األكاديمي
عف آراءه بشكؿ عممي ومدروس، وقد أكد ذلؾ )روجرز( بقولو اف لكؿ فرد استعدادًا لتحسيف 

 ذاتو مف خبلؿ التفاعبلت التي تمكنو مف االستبصار الذاتي ومعرفة الفرد بإمكاناتو وقدراتو.
رق في مستوى التوكيدية األكاديمية تبعًا الهدف الخامس: التعرف عمى داللة الف

 لمتغير النوع )ذكور، إناث(.
( ٓٓٗقاـ الباحثاف بتطبيؽ مقياس التوكيدية األكاديمية عمى عينة البحث البالغة )

وبعد استخراج الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري ليا وحسب النوع )ذكور، إناث( ولمتعرؼ 
( لعينتيف مستقمتيف، t-testؿ الوسيمة اإلحصائية المناسبة )عمى داللة الفرؽ بينيما تـ استعما

أظيرت النتائج أف القيمة التائية المحسوبة أكبر مف القيمة الجدولية وعند مقارنة المتوسطات 
الحسابية فقد كاف لمذكور المتوسط األكبر عددًا والذي يعد مؤشرًا واضحًا لتمتع الذكور بدرجة 

( ٕٚمية، وىذا يشير إلى أف النتيجة دالة لصالح الذكور والجدوؿ )أكبر في التوكيدية األكادي
 يوضح ذلؾ.



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)٘ٔٗٗ ) 
 

(األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والقيمة التائية المحسوبة 4جدول )
 والجدولية لمتغير التوكيدية األكاديمية تبعًا لمتغير النوع )ذكور، إناث(

 العدد النوع المتغير
الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 الداللة القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة ٘ٓ,ٓ

التوكيدية 
 األكاديمية

 ٕ٘,ٕٙ ٓٛ,ٕٕٚ ٕٓٓ الذكور
ٖٜٛ ٖ,ٖٛ ٔ,ٜٙ 

دالة 
لصالح 
 ٖٙ,ٜٕ ٔٓ,ٕٚٔ ٕٓٓ اإلناث الذكور

يعزو الباحثاف تفسير ىذه النتيجة إلى إنو عمى الرغـ مف تبلشي بعض األعراؼ 
السائدة التي تقيد مف دور المرأة في المجتمع، إال أنو لحد اآلف لـ تتمكف المرأة مف ممارسة 
ثبات دورىا إال عمى نطاؽ ضيؽ، وخير دليؿ عمى ذلؾ ىو عدـ  حريتيا الفكرية واالجتماعية وا 

ير عف اآلراء واألفكار والقياـ بالنشاطات عمى الرغـ مف الرغبة الشديدة التمكف مف التعب
لمطالبات بالقياـ بالدور الفعاؿ والتعامؿ الرسمي مع الواقع، وقد أشار إلى ذلؾ )روجرز( مف 
خبلؿ تحديد مفيوـ المجاؿ الظاىري كأحد المفاىيـ الرئيسة في نظرية الذات والذي يتمثؿ 

 تي تتكوف لديو مف خبلؿ إطار اجتماعي يوجد فيو ويسمؾ سموكياتو، بمجموع خبرات الفرد ال
الهدف السادس: التعرف عمى داللة الفرق في مستوى التوكيدية األكاديمية تبعًا 

 لمتغير التخصص الدراسي )عممي، إنساني(.
لمتعرؼ عمى ىذا اليدؼ قاـ الباحث بتطبيؽ المقياس وتحميؿ البيانات واستخراج 

الحسابي واالنحراؼ المعياري ألفراد العينة وحسب التخصص )عممي، إنساني( ومف المتوسط 
( لعينتيف مستقمتيف حيث أظيرت النتيجة بعد مقارنة األوساط الحسابية t-testثـ استعماؿ )

فيما بينيا أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في التوكيدية األكاديمية بيف أفراد العينة 
 ( يوضح ذلؾ.ٕٛ( والجدوؿ )٘ٓ,ٓمستوى داللة ) حسب التخصص عند
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( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والقيمة التائية المحسوبة 5جدول )
 والجدولية لمتغير التوكيدية األكاديمية تبعًا لمتغير النوع )عممي، إنساني(

 العدد التخصص المتغير
الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 القيمة التائية
 الداللة
ٓ,ٓ٘ 

المحسو 
 بة

 الجدولية

التفكير 
عالي 
 الرتبة

 ٖٗ,ٕٛ ٜٙ,ٕٕٔ ٕٓٓ عممي
ٖٜٛ ٓ,ٖٔ ٔ,ٜٙ 

غير 
 ٜٔ,ٕٛ ٙٛ,ٕٕٕ ٕٓٓ إنساني دالة

ويمكف تفسير النتيجة بأف الطمبة التوكيدييف ىـ الذيف يمتمكوف الخصائص الشخصية 
اإليجابية كالقدرات العقمية، مستوى الطموح، التحدي، اإلصرار نحو تحقيؽ اليدؼ، طرح 
بداء اآلراء والدفاع عف الحقوؽ الشخصية، بغض النظر إف كانوا مف التخصصات  األفكار وا 

فبل توجد فوارؽ أو مميزات تميز الطمبة في ىذه التخصصات في العممية أو اإلنسانية، 
السمات الشخصية، لكف فقط نتيجة االختبلؼ في التخصص ىي القياـ بالدور المستقبمي تبعًا 
لتخصصو وممارستو بصورة فعمية، وقد أشار )روجرز( إلى ذلؾ في أف النمو النفسي السوي 

عية والذات المدركة والذات االجتماعية والذات يتـ عف طريؽ إحداث تطابؽ بيف الذات الواق
المثالية وإلحداث التوافؽ النفسي وتوكيد الذات، فضبًل عف التوكيدية ىي قدرة الفرد عمى القياـ 

 بالسموؾ المطموب تبعًا لمتطمبات الموقؼ والقدرة عمى تقييـ سموكياتو، 
الرتبة والتوكيدية  الهدف السابع: التعرف عمى طبيعة العالقة بين التفكير عالي

 األكاديمية لدى طمبة الجامعة.
لمتحقؽ مف ىذا اليدؼ ولمتعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف التفكير عالي الرتبة 
والتوكيدية األكاديمية لدى طمبة الجامعة تـ وبعد تطبيؽ مقياسي التفكير عالي الرتبة 

البة ومف ثـ حساب معأمؿ ( طالب وطٓٓٗوالتوكيدية األكاديمية عمى عينة البحث البالغة )
ارتباط بيرسوف بيف درجات العينة لكبل المقياسيف. ولغرض معرفة نوع العبلقة )االرتباط( قاـ 
الباحث باستعماؿ الوسيمة اإلحصائية المتمثمة بمعأمؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات أفراد العينة 

ئج التحميؿ اإلحصائي إلى عمى المقياسيف، ولغرض معرفة نوع االرتباط )العبلقة(. أشارت نتا
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أف ىنالؾ عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف المتغيريف، حيث بمغ معأمؿ ارتباط بيرسوف 
( وىو معامؿ ارتباط جيد. تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف وتحويؿ قيمة معامؿ ٙٚ,ٓ)

بيرسوف، وتبيف  االرتباط إلى القيمة التائية باستعماؿ االختبار التائي الخاص بمعامؿ ارتباط
( ٜٕمف خبللو أنو توجد عبلقة طردية سواء لمعينة ككؿ أو تبعًا لمتخصص والجنس والجدوؿ )

 يوضح ذلؾ.
 ( معامل ارتباط بيرسون واالختبار التائي لداللة معامالت اررتباط6جدول )

 العدد العينة
قيمة معامؿ االرتباط بيف 
التفكير عالي الرتبة 

 والتوكيدية األكاديمية

 القيمة التائية
الداللة 
 الجدولية المحسوبة ٘ٓ,ٓ

 ٕٛ,ٙٔ ٙٚ,ٓ ٕٓٓ الذكور

ٔ,ٜٛ 

 دالة
 دالة ٔٗ,ٖٔ ٜٙ,ٓ ٕٓٓ اإلناث
 دالة ٛٔ,ٗٔ ٔٚ,ٓ ٕٓٓ العممي

 دالة ٔٛ,٘ٔ ٗٚ,ٓ ٕٓٓ اإلنساني
 دالة ٜٙ,ٔ ٕٗ,ٕٔ ٕٚ,ٓ ٓٓٗ العينة الكمية

عالي الرتبة يؤثر تأثيرًا أيجابيًا ومباشرًا عمى يعزو الباحث ىذه النتيجة إلى اف التفكير 
توكيد الفرد لذاتو، ويظير ذلؾ مف خبلؿ اإلدراؾ المعرفي والمرونة المعرفية والخبرات والقدرات 
الشخصية التي تعمؿ عمى مساعدة الذات في مواجية المواقؼ والتغمب عمى الضغوط التي 

اتو العميا يجعؿ طالب الجامعة ذا قدرة عمى تواجيو، ويتضح ذلؾ مف خبلؿ إف التفكير بمستوي
دارة ذاتو األكاديمية التي مف أىـ مظاىرىا الثقة بالنفس  إدراؾ األنشطة األكاديمية المختمفة وا 
نشاء عبلقات سميمة مع اآلخريف، وااللتزاـ  والمثابرة، والقدرة عمى التفاعبلت االجتماعية وا 

ة وحكمة ونحمؿ المسؤولية، وكذلؾ الحاؿ فإف الخمقي، واتخاذ القرارات بواقعية وموضوعي
الطالب التوكيدي يتمكف مف كسب المعارؼ والخبرات واالستفادة مف المواقؼ التعميمية وتنمية 

 ميارات التفكير واالستفادة منيا في الواقع.
 :Recommendationالتوصيات 

 باالعتماد عمى النتائج التي تـ التوصؿ إلييا أوجز بعض التوصيات:
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شراؾ الطمبة في األنشطة اليادفة والتي مف شأنيا تنمية بنيتيـ المعرفية والتركيز إ
 عمى الجوانب التي تحسف مف إنجازىـ األكاديمي.

حث الجامعات عمى تفعيؿ دور اإلرشاد النفسي والتربوي واالىتماـ بالطمبة 
 ومساعدتيـ في توجيو مسارىـ األكاديمي واالجتماعي.

التربوية برامج توجيو عممي ودعـ نفسي لمطمبة في مراحؿ ما قبؿ تبني المؤسسات 
الدراسة الجامعية وبصورة دورية وبشكؿ موضوعي لتمكيف الطمبة مف النمو النفسي والفكري 

 السميـ.
تبني المؤسسات التربوية والتعميمية ووضع خطط بحثية تتضمف الكشؼ عف الجوانب 

 تنشئة األجياؿ.المؤثرة في توكيد الذات وأىميتيا في 
 :Suggestionالمقترحات 

 في ضوء النتائج التي تـ التوصؿ إلييا يقترح الباحث ما يأتي:
 إجراء دراسات مماثمة لمبحث الحالي في الجامعات العراقية األخرى.

إجراء دراسات تتناوؿ التفكير عالي الرتبة لدى شرائح اجتماعية مختمفة لموصوؿ إلى 
 نتائج أكثر عمقًا.

ء دراسات تتناوؿ التوكيدية األكاديمية لدى الطالبات المعنفات أسريًا وعبلقتيا إجرا
 ببعض المتغيرات ذات الصمة )كالنمو المعرفي، الدافعية العقمية، اليندسة النفسية(.
 إجراء دراسات تتناوؿ متغير التفكير عالي الرتبة وعبلقتو بكشؼ الذات.

وفي الجامعات والمعاىد إلى استعماؿ أنشطة توجيو التدريسييف في المدارس الثانوية 
معرفية تحفز الطمبة عمى التفكير الجيد مف خبلؿ االنتقاؿ مف أساليب التعميـ التقميدية إلى 
األساليب واالستراتيجيات الحديثة التي تمكنيـ مف االعتماد عمى النفس في البحث عف 

 النتائج. المعمومات مف مصادرىا المختمفة وتوليد األفكار واختبار
 المصادر العربية:
 القرآن الكريم .

(. التفكير، دراسات نفسية، القاىرة: مكتبة ٕٜٚٔابو حطب، فؤاد، وعثماف، سيد احمد ) .ٔ
 االنجمو المصرية.

(: الطرؽ اإلحصائية في التربية والعمـو اإلنسانية، دار الفرقاف ٕٚٓٓأبو زينة، فريد ، ) .ٕ
 لمنشر والتوزيع، عماف.
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. غزة: ٕ( . مقدمة في تصميـ البحث التربوي. طٜٜٙٔاالستاذ، محمود ) االغا، إحساف، .ٖ
 مطبعة الرنتيسي لمطباعة والنشر.  

( . فاعمية الذات وعبلقتيا بتقدير الذات لدى طمبة ٕٔٓٓااللوسي، احمد اسماعيؿ ) .ٗ
 الجامعة، جامعة بغداد، العراؽ.

التفكير عالي الرتبة في  (. اثر برنامج تدريبي لمياراتٖٕٓٓبشارة، موفؽ سميـ صبح ) .٘
تنمية التفكير الناقد واالبداعي لدى طبلب الصؼ العاشر االساسي، اطروحة دكتوراه، جامعة 

 اليرموؾ.
(. عبلقة االتزاف االنفعالي بمستويات توكيد الذات لدى عينة مف ٕ٘ٓٓبني يونس، محمد ) .ٙ

 .ٖ، عددٜٔاالنسانية، مجمد  طمبة الجامعات االردنية، مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث والمعمومات
(، مف أنا، مؤسسة الكويت لمتقدـ العممي، وزارة التربية، ٖٜٛٔبيادر، سعدية محمد ) .ٚ

 الكويت.
(. اطر التفكير ونظرياتو دليؿ لمتدريس والتعمـ والبحث، ٕٛٓٓجابر، عبد الحميد جابر ) .ٛ
 . عماف: دار المسيرة لمنشر.ٔط
ـ التفكير: مفاىيـ وتطبيقات، االمارات العربية (. تعمئٜٜٜجرواف، فتحي عبد الرحمف ) .ٜ

 . العيف: دار الكتاب الجامعي.ٔالمتحدة، ط
(. قمؽ البطالة وعبلقتو بجودة الحياة ٕٛٓٓالجماؿ، حناف محمد، وبخيت، نواؿ شرقاوي ) .ٓٔ

وفاعمية الذات لدى طبلب السنة النيائية بكمية التربية جامعة المنوفية، مجمة البحوث التربوية 
 ، كمية التربية، جامعة المنوفية.ٔوالنفسية، عدد

(. عادات العقؿ والتفكير عالي الرتبة وعبلقتيا بالفاعمية ٕٕٔٓحسيف، محمد ابراىيـ ) .ٔٔ
 ابف الييثـ. -الذاتية لدى طمبة كميات التربية، اطروحة دكتوراه، كمية التربية

لذات واالتجاىات، مكتبة (. سيكولوجيا العبلقات بيف مفيـو أٜٜٜدويدار، عبد الفتاح ) .ٕٔ
 االنجمو، القاىرة، مصر.

(. التفكير الناقد في الدراسات االجتماعية بيف النظرية ٕٛٓٓالربضي، مريـ سالـ ) .ٖٔ
 والتطبيؽ، األردف :دار الكتاب الثقافي.

 –(: اتقاف القياس النفسي الحديث ٖٕٔٓرينولدز، جيزؿ ، وليفنجستوف ، رونالد، ب ) .ٗٔ
 ترجمة: صبلح الديف محمود عبلـ، دار الفكر لمنشر، عماف.النظريات  والطرؽ، 

 (. مفيـو الذات الخاص في االرشاد النفسي،عالـ الكتب.ٖٕٓٓزىراف ،حامد عبد السبلـ   ) .٘ٔ
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( . فاعمية الذات وعبلقتيا ببعض المتغيرات الدافعية لدى ٕٓٓٓالشعراوي، عبلء محمود ) .ٙٔ
 (.ٗٗالعدد ) ٕٖ٘ – ٕٚٛجامعة المنصورة. طبلب المرحمة الثانوية، مجمة كمية التربية، 

(. دراسة تطويرية لمقباس مفيـو الذات، مجمة ابحاث اليرموؾ، ٕٜٜٔصوالحة، محمد ) .ٚٔ
 (.ٗ(، العدد )ٛسمسمة العمـو االجتماعية ، مجمد)

 (. الدماغ والتعمـ والتفكير، دار الشروؽ لمنشر، عماف.ٕٚٔٓالطائي، مريـ ميذوؿ ) .ٛٔ
 دراسات في عمـ النفس المعرفي، دار المناىج لمنشر، عماف.(. ٕٛٔٓ____________ ) .ٜٔ
( . معالـ عمـ النفس المعاصر، الطبعة الثالثة، الزقازيؽ: ٜٜٜٔالطويؿ، عزة عبد العظيـ ) .ٕٓ

 مكتبة آداب نبيا.
( مفيـو الذات بيف النظرية والتطبيؽ ، دار وائؿ لمنشر ٕٗٓٓالظاىر ، قحطاف احمد ) .ٕٔ

 .  والتوزيع ، عماف ، األردف 
(. فاعمية برنامج تدريبي في ضوء انماط التعمـ لدى ٕٗٔٓالظفيري، جزاع بيموؿ شاماف ) .ٕٕ

الطمبة الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ في التأثير عمى مفيـو الذات االكاديمية والتحصيؿ الدراسي 
 لدييـ، اطروحة دكتوراه، جامعة العمـو االسبلمية العالمية، االردف.

(. مقاالت وقرارات وتأمبلت في عمـ النفس وتربية التفكير ٕ٘ٓٓعبد نور، كاظـ ) .ٖٕ
 االبداعي، ديبونو لمطباعة والنشر والتوزيع، عماف، االردف.

( تعميـ التفكير ، المؤسسة الحديثة ٕٚٔٓالعبيدي، صباح مرشود، والبرزنجي ليمى عمي  ) .ٕٗ
 لمكتاب ، بيروت ، لبناف . 

، عدناف، وفرح عدناف ) .ٕ٘ متغيرات الديموغرافية في مفيـو الذات لدى (، اثر الٜٜ٘ٔالعتـو
سمسمة العمـو االجتماعية  -نزالء مراكز اإلصبلح والتأىيؿ في األردف، مجمة أبحاث اليرموؾ

 ( .ٕ(، العدد )ٔٔواإلنسانية، المجمد )
، عدناف يوسؼ، الجراح، عبد النصر، وبشارة موفؽ ) .ٕٙ (. تنمية ميارات ٕٙٓٓالعتـو

 بيقات عممية، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.التفكير/نماذج نظرية وتط
 . عماف: دار المسيرة.ٕ(. تنمية ميارات التفكير، طٜٕٓٓ_______________ ) .ٕٚ
(. تنمية ميارات التفكير نماذج نظرية وتطبيقات عممية، ٕٔٔٓ_______________ ) .ٕٛ
 . عماف: دار المسيرة . ٖط

(. اتخاذ القرار وعبلقتو بكؿ مف فعالية الذات ٕٛٓٓ)العتيبي، بندر بف محمد حسف الزيادي  .ٜٕ
 والمساندة االجتماعية لدى عينة مف المرشديف بمحافظة الطائؼ، كمية التربية، جامعة اـ القرى.
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( فاعمية التدريس بميارات التفكير عالي الرتبة في تحصيؿ  ٕٚٔٓعواد ، عمر فبلح ) .ٖٓ
، مجمة كمية التربية االساسية لمعمـو التربوية واإلنسانية طبلب الخامس االحيائي والتفكير الناقد لدييـ 

 ، بابؿ ، العراؽ .  ٖٜٗ-ٜٓٗ(، ٕٙ،جامعة بابؿ ، العدد )
(. القياس والتجريب في عمـ النفس والتربية، دار المعرة ٜ٘ٛٔعيسوي، عبد الرحمف محمد) .ٖٔ

 الجامعة، اإلسكندرية.
، دار الفكر، ٘التربوية والنفسية، ط (: االختبارات والمقاييسٕٛٔٓعبلـ ، صبلح محمود ) .ٕٖ

 عماف.
، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، ٔ(. مقدمة في تدريس التفكير، طٜٕٓٓغانـ، محمود محمد ) .ٖٖ

 عماف، االردف.
(. القدرات العقمية بيف الذكاء واالبداع، ٕٓٔٓغباري، ثائر احمد، وابو شعيرة، خالد محمد ) .ٖٗ

 الردف.مكتبة المجتمع العربي لمنشر، عماف، ا
 (. االرشاد النفسي والتوجيو التربوي، دار المريخ، الرياض. ٜٔٛٔالقاضي، يوسؼ واخروف ) .ٖ٘
(، دراسة مقارنة لبلتزاف االنفعالي ومستوى التوكيدية لدى طبلب  ٜٙٛٔالقطاف، سامية ) .ٖٙ

 ( ،مطبعة جامعة عيف شمس . ٓٔوطالبات المرحمة الثانوية ، مجمة كمية التربية ، العدد)
 (. تعميـ التفكير لممرحمة األساسية، دار الفكر لمطباعة والنشر، عماف.ٕٓٓٓنايفة ) قطامي، .ٖٚ
(: اإلحصاء التطبيقي في العمـو االجتماعية، مؤسسة مصر ٕٓٔٓالكبيسي، وىيب مجيد ) .ٖٛ

 مرتضى لمكتاب العراقي لمنشر، بيروت.
، دمشؽ: مكتبة (. المدرسة وتربية الفكر، منشورات وزارة الثقافةٜٜٛٔليبماف، ماثيوف ) .ٜٖ

 األسد ترجمة إبراىيـ الشيابي .
(، أثر الجنس ومركز التحكـ عمى مفيـو الذات لدى طمبة ٜٜٗٔمقابمة، نصر يوسؼ ) .ٓٗ

 (، األردف. ٕ(، عدد )ٗٔجامعة اليرموؾ، المجمة العربية لمتربية، المجمد )
( . مفيـو الذات االجتماعي وعبلقتو بالتكيؼ النفسي واالجتماعي ٕٓٔٓموسى، ماجدة ) .ٔٗ

 (، .   ٕٙلدى الكفيؼ، .مجمة جامعة دمشؽ )
( ، مفيـو الذات االكاديمي وتأثره ببعض المتغيرات الديموغرافية لدى ٜٜٛٔنوفؿ، مفيد ) .ٕٗ

مس ، رسالة ماجستير غير طمبة الصؼ التاسع األساسي في المدارس الحكومية في محافظة ناب
 منشورة ، جامعة النجاح الوطنية ، فمسطيف .

 المصادر األجنبية .
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