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الفصل األول
أهمية البحث والحاجة إليه
أوالً – أهمية البحث:
ىنالؾ قناعة لدى جميع البالد المتقدمة أف الحياة الحضارية المعاصرة والصناعة الحديثة والتقنية

فائقة التطور ال يمكف أف تبقى وتستمر وترتقي وتتنافس دوف استمرار وجود أشخاص مبتكريف بأعداد

متزايدة في جميع المجاالت .ليذا فقد بذؿ عمماء النفس والتربية قد اًر كبي اًر مف االىتماـ لدراسة التفكير
واالبتكار والمبتكريف خالؿ السنوات األخيرة انطالقاً مف أف ىذا النوع مف التفكير يمثؿ حاجة مف الحاجات
الميمة والممحة لدى المجتمعات مف أجؿ تنمية وازدىار واستغالؿ ثرواتيا وطاقات أبنائيا وقدراتيـ الكامنة

في شتى المجاالت (محمد ،2004 ،ص.)103

ىذا واف تكويف المفاىيـ مف األمور األساس في تسييؿ التفكير والتعامؿ مع األشياء الموجودة في
العالـ .ومف المعروؼ أف األشياء التي تحيط بنا تتعدد وتتنوع إلى مستوى غير محدد ولكنيا مع ذلؾ تقبؿ

التصنيؼ إلى أجناس وفصائؿ ومراتب وفقاً لصفات جوىرية تمتقي عمييا مجموعة مف ىذه األشياء يطمؽ
عمييا حينذاؾ أسـ ما تندرج تحتو جميع ىذه األشياء (الوقفي ،1998 ،ص.)487

ويرى المعنيوف أف ىذه األدبيات حوؿ الظاىرة تركز عمى الكيفية التي يعالج بيا الفرد ما يصمو مف

العالـ الخارجي مف معمومات وكيؼ يدخؿ ىذه المعمومات إلى الدماغ وكيؼ تختزف وكيؼ تحوؿ أو تنتقؿ
وكيؼ تسترجع الحقاً لمعمؿ في أداء أعقد .حيث تأتي المعمومات مف العالـ الخارجي فتستقبميا الحواس

لتبدأ عمميات حسية وادراكية إلنتاج المعرفة ( cognitionالديمادي ،2003 ،ص.)125

لقد حظي ىذا الموضوع باىتماـ العمماء والمتخصصيف منذ أقدـ العصور .وقد توفرت فيو لمباحثيف

أدوات حديثة مكنتيـ مف مشاىدة الدماغ وعممو عف كثب وتصوير نشاطاتو أثناء أداء وظائفو عبر الزماف
ومواجية آثار ما يتعرض إليو الفرد مف تأثيرات (الديمادي ،2003 ،ص.)133

بدأ االىتماـ بنظرية المعمومات منذ األربعينات مف القرف الماضي عندما حاوؿ عمماء النفس فيـ

آليات عمؿ العمميات المعرفية وترميز وتخزيف واسترجاع ىذه المعمومات .وكاف ليذه المحاوالت أف ميدت
الطريؽ لتطوير نظـ الحاسوب في الستينات مف القرف نفسو (العتوـ ،2004 ،ص.)147
ىذا واف ثورة المعمومات والتطور اليائؿ في التقنيات والحواسيب قد جعمت مف التعمـ يتجو عموماً

نحو تطوير المعالجة المعموماتية لمطالب ،فقد أخذ االىتماـ يتزايد بما يحدث داخؿ دماغ الطالب في أثناء

استالمو لممعمومات الدراسية في أثناء مذاكرتو واستعداده لالمتحانات .وعمى العموـ ،فإف جوىر االىتماـ

بأساليب التعمـ يكمف في تأكيد أىمية الوصوؿ إلى جعؿ الطالب نشطاً وحيوياً في العممية التربوية،
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خصوصاً وأف ليذا الجانب اثر في رفع كفاءة الفرد التعميمية ،وأف نسبة غير قميمة مف الطمبة يفشموف في
دراستيـ ليس بسبب ضعؼ كفاءاتيـ ولكف بسبب أسموبيـ الخاطئ في التعمـ .فقد أشارت دراسة ىارال

 )1965( Harlaإلى أف الميارات الدراسية التي يتعمميا ىينة مف طمبة الثانوية ليا دور في تحسيف
مستواىـ في التحصيؿ الدراسي واالتجاىات المدرسية (حمادي ،1997 ،ص.)17-16

مف خالؿ ما تقد يتبيف لنا أىمية ىذا البعد مف خالؿ ارتباطو بعدد مف الجوانب ذات العالقة

بالعممية التربوية .ومف ىذا المنطمؽ فإف البحث الحالي يتصدى لدراسة جانب عمى قدر كبير مف األىمية
وىو يتعمؽ بأساليب معالجة المعمومات التي يمارسيا الطمبة وعالقتيا بالذكاء.

وباإلمكاف تمخيص أىـ المبررات التي تقؼ وراء البحث الحالي بما يأتي:
 .1أنو يتناوؿ شريحة ميمة مف الطمبة متمثمة بطمبة الخامس اإلعدادي بفرعيو العممي واألدبي .واف
مسألة رفع المستوى العممي ليؤالء الطمبة يدعو إلى االىتماـ بدراسة أساليب تعمميـ وأساليب

معالجتيـ لممعمومات ،السيما وأف ىذه األساليب تعد مؤشرات تنبؤية جديدة لمتحصيؿ الدراسي.

 .2قمة الدراسات التي أجريت في البالد العربية عمى ٍ
نحو عاـ وفي العراؽ عمى وجو الخصوص فيما
يتعمؽ بأساليب التعمـ – حسب عمـ الباحثيف – لذا فإف البحث الحالي يعد استجابة ممحة ليذا

النقص في األدبيات المتعمقة بيذا الميداف الحيوي الميـ.

ثانياً – مشكمة البحث:
يبذؿ عمماء النفس جيداً كبي اًر في محاولتيـ لتفسير التعمـ عند اإلنساف .وقد حصمت قضية التعمـ

ومعالجة المعمومات اىتماـ عمماء النفس مف أمثاؿ ثورندايؾ ،سكنر ،كوىمر ،بياجيو ،وجوف ديوي .وبما أف
التحصيؿ المدرسي الذي يحققو الطمبة مف خالؿ عممية التعمـ ىو المعيار أو المؤشر لكفاءة النظاـ

التعميمي ،لذا فقد أصبح التحصيؿ المدرسي مركز اىتماـ كؿ مف األسرة والمدرسة والدولة .واف انخفاض
مستويات التحصيؿ األكاديمي مف المشكالت الرئيسة التي تواجو الدولة والمجتمع (حمادي،1997 ،

ص.)22
وعمى ىذا األساس تممس الباحثاف مشكمة دراستيما في أثناء عمميما لما الحظاه مف مشكمة لدى

الطمبة في معالجة المعمومات الدراسية .األمر الذي دعاىما إلى إجراء ىذه الدراسة.
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ثالثاً – أهداف البحث:
لقد استيدؼ البحث الحالي التوصؿ إلى:
 .1قياس أساليب معالجة المعمومات لدى طمبة الخامس اإلعدادي.
 .2قياس الذكاء لدى طمبة الخامس اإلعدادي.
 .3التعرؼ عمى العالقة بيف أساليب معالجة المعمومات والذكاء.
 .4التعرؼ عمى الفروؽ في أساليب معالجة المعمومات عمى وفؽ متغير التخصص (عممي ،إنساني).
 .5التعرؼ عمى الفروؽ في أساليب معالجة المعمومات عمى وفؽ متغير الجنس (ذكور ،إناث).
 .6التعرؼ عمى الفروؽ في الذكاء عمى وفؽ متغير التخصص (عممي ،إنساني).
 .7التعرؼ عمى الفروؽ في الذكاء عمى وفؽ متغير الجنس (ذكور ،إناث).
رابعاً – حدود البحث:
تحدد البحث بطمبة الخامس اإلعدادي في بابؿ لمعاـ الدراسي ( )2008 – 2007في التخصصيف
العممي واألدبي ومف كال الجنسيف.
خامساً – تحديد المصطمحات:
 .1معالجة المعمومات :Information Processing
تعريؼ ياسر ( :)1996أي نشاط مف قبؿ الفرد الستالـ المعمومات مف حولو بواسطة حواسو ثـ
خزنيا بمخزف الذاكرة واسترجاعيا فيما بعد (ياسر ،1996 ،ص.)4
 .2أساليب التعمم :Learning Styles
أ .تعريؼ شميؾ  :)1981( Schmeckنتاج التنظيـ لمجموعة مف فعاليات معالجة المعمومات التي
يفضؿ األفراد القياـ بيا عندما يواجيوف واجب تعميمي (حمادي ،1997 ،ص.)24

ب .تعريؼ ربخ  :)1979( Ribichنموذج نشاطات المعالجة التي ينشغؿ بيا األفراد بشكؿ نموذجي
مف خالؿ التعمـ (حمادي ،1997 ،ص.)24

ج .تعريؼ ييتس  :)1971( Yeattesطرؽ شخصية لمعالجة األفراد لممعمومات في أثناء تعمميـ
لممفاىيـ (حمادي ،1997 ،ص.)24
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وقد تبنى الباحثاف تعريؼ شميؾ  )1981( Schmeckنظ اًر العتمادىما أسموبو في التنظير

والقياس ضمف إجراءات البحث الحالي فيما يخص أساليب معالجة المعمومات.

أما التعريؼ اإلجرائي ألساليب معالجة المعمومات فيو :الدرجة الكمية والتي يحصؿ عمييا الطالب

مف خالؿ استجابتو عمى كؿ مقياس مف المقاييس األربعة التي وضعيا حمادي ( )1997لقياس أساليب
معالجة المعمومات.
 .3الذكاء :Intelligence
أ .تعريؼ ربيع ( :)2008محصمة لمختمؼ القدرات والمواىب العقمية والمعرفية والتي تظـ التفكير
واإلدراؾ والتذكر والتخيؿ واالبتكار واالنتباه والقدرة االستداللية (ربيع ،2008 ،ص.)77

ب .تعريؼ بياجيو  :)1981( Piagetنتاج التنظيـ لمجموعة مف فعاليات معالجة
ج .تعريؼ كولفف  :)1999( Colvinالقابمية عمى تعمـ التجاوب مع البيئة ( Corsini, 1999,
.)p.494
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الفصل الثاني
اإلطار النظري
أوالً – أساليب معالجة المعمومات:
إف البحث في استراتيجيات التعمـ كاف قد بدأ في عاـ  ،1976إذ قامت وكالة مشاريع األبحاث

المتقدمة بوضع برنامج تمثؿ اليدؼ منو بتحسيف التعمـ ،وتقميؿ وقت التدريب ،وتخفيض تكاليؼ التدريب

وذلؾ مف خالؿ تقييـ وتطوير المواد التعميمية الموضوعة لتعميـ الميا ارت األساسية الفكرية والوجدانية

(.)O'Neil, 1978, p.xi

وتتمثؿ استراتيجيات التعمـ بميارات التوجيو الذاتي التي يكتسبيا المتعمـ في فترة زمنية قد تستغرؽ

عدة سنوات لمتحكـ بعممياتو حوؿ المتابعة ،والتعمـ والتفكير ،وباكتساب ىذه االستراتيجيات فاف الطالب

يصبح متعمـ ومفكر مستقؿ ( )Singer, 1987, p.80وبمعنى آخر فاف استراتيجيات التعمـ تتضمف
العمميات واإلجراءات التي قد يستخدميا الطمبة الكتساب ،وحفظ ،واسترجاع أنواع مختمفة مف المعرفة

واألداء.

ىذه العمميات واإلجراءات قد تكوف معالجة معمومات معرفية ،كما في التصور العقمي ،أو قد تكوف

سيطرة معرفية ،كما في تصفح الكتاب لتحديد العناصر الرئيسة فيو .أما االكتساب فانو يتضمف كؿ
العمميات بدءا باإلدخاؿ في السجالت الحسية ،إلى الخزف في الذاكرة بعيدة المدى .عمى حيف يتضمف

االحتفاظ تقييـ واعادة المعمومات في الذاكرة قصيرة المدى والذاكرة بعيدة المدى.
أما بالنسبة لالسترجاع فيو مرحمة ال يمكف تجنبيا لالكتساب واالحتفاظ .فالطريقة الوحيدة لمعرفة
تعمـ طالب لشيء ما ىي طمب تعريؼ أو تذكر الفقرات التي يجب تعمميا وىذا يتطمب عممية استرجاع

المعمومات .فضال عف ذلؾ فاف االسترجاع يوفر أيضا التغذية الراجعة التي تعد األساس لكؿ أشكاؿ

الضبط التكيفي لمتعمـ (.)Rigney, 1987, pp.176-177

وعمى العموـ فانو باإلمكاف تمييز صنفيف مف استراتيجيات التعمـ أما الصنؼ األوؿ فانو يتمثؿ

باالستراتيجيات التي تستخدـ بصورة مباشرة في المواد التعميمية ،عمى حيف يمثؿ الصنؼ األخر
االستراتيجيات المستخدمة مع الفرد ،وذلؾ لمحصوؿ عمى مناخ نفسي داخمي مالئـ.
وجدير بالذكر أف الصنؼ األوؿ مف االستراتيجيات يدعى باالستراتيجيات األولية التي تستخدـ

لغرض التعرؼ عمى األجزاء اليامة ،والصعبة ،وغير مألوفة في المواد التعميمية ،وتطبيؽ التقنيات
الستيعاب وحفظ تمؾ المواد ،وبالتالي استذكار واستخداـ المعمومات المطموبة في الظروؼ المالئمة .أما
الصنؼ الثاني فيدعى باالستراتيجيات المساعدة والتي سميت بيذا االسـ ألنيا تساعد في انسياب
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االستراتيجيات األولية بكفاءة وفاعمية ،وىي تتضمف التقنيات المستخدمة إليجاد استعداد تعممي مناسب

وطرؽ لمسيطرة عمى فقداف التركيز الحاصؿ بسبب وجود المشتتات ،الكبت ،أو ما يشابيو ( Dansereau,
.)1978, pp.3-4

وىناؾ عدد مف الباحثيف الذيف حاولوا تقويـ تمؾ اإلستراتيجيات مف خالؿ أدوات التقرير الذاتي
ومنيـ شميؾ وجماعتو  ،)1977( Schmeckوكولب  ،)1974( Kolbوبكز  .)1970( Biggsفقد اعد

بكز استفتاءاً لسموؾ الدراسة يتألؼ مف ( )10مقاييس تقوـ استعدادات و سموكيات مختمفة ترتبط بالتعمـ
األكاديمي .أما كولب فقد اعد قائمة ألسموب التعمـ عمى أساس نموذج التعمـ التجريبي واستنادا إلى ىذا

النموذج فاف عممية التعمـ يمكف تصورىا مف خالؿ دورة تتضمف أربعة مراحؿ ىي:
أ .الخبرة المحسومة بػ:
ب .المالحظة والتفكير بإمعاف الذي يقود إلى:
ج .تشكيؿ المفاىيـ المجردة والتعميمات التي تقود إلى:
د .الفرضيات التي تختبر مف خالؿ التجربة الفعالة أو االختبار العممي الذي ربما يؤدي إلى تجربة
حسية جديدة.
(.)Ribich,1979, pp.515-516
أما شميؾ فقد اعد قائمة في عمميات التعمـ تضمنت أربعة أساليب في معالجة المعمومات وبالنظر

العتماد المفاىيـ التي وردت في تمؾ القائمة في بناء أداة البحث الحالي فسيتـ تسميط الضوء عمى أسموب

شميؾ في تصميمو لتمؾ القائمة (حمادي ،1997 ،ص)26-25
تصميم شميك لقائمة عمميات التعمم

قبؿ البدء بتوضيح البحث الذي أدى إلى توصؿ شيمؾ لقائمة عمميات التعمـ فالبد مف اإلشارة إلى
أف أسموب شيمؾ في بناء ىذه القائمة يضـ تمؾ العمميات التي بحثت حديثا في مجاؿ معالجة المعمومات

البشرية والذاكرة ،المتمثمة بالتصور ،والتنظيـ ،وعمؽ المعالجة ،واستراتيجيات االسترجاع ( Ribich, 1979,

.)p.516

والنتيجة اليامة التي تمخض عنيا ذلؾ البحث تتمثؿ في أف الناس يتذكروف المعمومات بشكؿ

أفضؿ عندما يعالجونيا بعمؽ وبالتفصيؿ .والمعالجة المتعمقة تتضمف تكريس االنتباه لممعنى ،وتصنيؼ
الفكرة التي يدؿ عمييا ذلؾ الرمز ،فمثال عندما يطمب مف الشخص تذكر كممة الكآبة فانو قد يالحظ لفظ
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وكتابة الكممة ويرددىا خمس أو ست مرات وىذه العممية تخضع لترميز سطحي ،عمى حيف قد يالحظ

شخص آخر أف الكآبة تشير إلى تجربة عاطفية انفعالية تتشابو وتختمؼ عف انفعاالت أخرى بعدة طرؽ
وىذه العممية تخضع لترميز عميؽ.
أما المعالجة المفصمة والموسعة فيي تشير إلى طريقة معالجة المعمومات بحيث تجعميا أكثر أغناء
وتكوف ممموسة وذات عالقة شخصية .إذ يمكف لشخص ما أف يعالج بالتفصيؿ والتوسع كممة الكآبة عف

طريؽ التفكير بأمثمة عف الكآبة مف تجربة شخصية.

إف البحث الذي أدى إلى التوصؿ إلى ىذه النتائج تضمف إجراء اختبار لثالث مجموعات مف
الطمبة ،إذ تمقت المجموعة األولى قائمة مف الكممات وطمب منيـ تعمميا كتحضير الختبار الذاكرة ،أما
الطمبة في المجموعة الثانية فقد تمقوا نفس القائمة وعيف ليـ ميمة لعمؿ سطحي وضيؽ يتمثؿ في تقدير

مدى سيولة لفظ كؿ كممة ،عمى حيف طمب مف المجموعة الثالثة انجاز ميمة أكثر عمؽ واتساع ،إذ تطمب
تفكير أكثر في تقدير اإلثراء في المعنى لكؿ مف تمؾ الكممات ،ولـ يطمب مف المجموعتيف الثانية والثالثة

تعمـ تمؾ الكممات ولـ يتـ تبميغيـ بأنو سيكوف ىناؾ أي اختبار .وقد أشارت نتائج البحث إلى إف طمبة
المجموعة الثانية تذكروا كممات اقؿ مف طمبة المجموعة الثالثة الذيف تمقوا الميمة األكثر عمؽ إذ تذكروا

عددا اكبر مف الكممات مف طمبة المجموعة األولى.

وتدؿ ىذه النتائج عمى إف معالجة المعمومات بعمؽ وتوسع تنتج اثر في الذاكرة ويستمر لفترة طويمة

حت ى عندما ال يحاوؿ الشخص تذكر تمؾ المعمومات وكذلؾ تدؿ تمؾ النتائج عمى إف الطريقة التي
يستخدميا بعض الطمبة في التعمـ ال تعد الطريقة المثمى واألكثر فاعمية لممضي فييا .وبموجب تمؾ النتائج

فقد قاـ شميؾ ومعاونوه بوضع قائمة لػ( )121مف السموكيات أو النشاطات التي يؤدييا الطالب الجامعي

أثناء الدراسة ،ثـ طمبوا مف أكثر مف ( )500طالب جامعي مف اختصاصات عممية مختمفة في المراحؿ

األربع فيما إذا كانوا يتبعوف أو ال يتبعوف السموكيات المدرجة في القائمة أثناء دراستيـ ،ومف خالؿ تحميؿ

استجاباتيـ بأسموب التحميؿ العاممي تـ التوصؿ إلى أربعة أبعاد لمسموؾ الدراسي وىي التحميؿ والتركيب،
والمعالجة المفصمة والموسعة ،واالحتفاظ بالحقائؽ ،والدراسة المنيجية (.)Schmeck, 1981, p.384
وفيما يمي وصؼ لكؿ مف ىذه األبعاد:
 .1التحميؿ والتركيب :ويتألؼ مف ( )18فقرة تقوـ قدرة الطالب عمى تقويـ وتحميؿ وتنظيـ المعمومات.
 .2المعالجة المفصمة والموسعة :ويتألؼ مف ( )14فقرة تتركز حوؿ استعماؿ الممخصات ،والربط
المنطقي ،وتطبيؽ المعمومات.
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 .3االحتفاظ بالحقائؽ :ويتألؼ مف ( )7فقرات تقوـ تفصيؿ الحقائؽ والتفاصيؿ ،والتعمـ عف ظير قمب،
وبصورة عامة الذاكرة الجيدة.

 .4الدراسة المنيجية :ويتألؼ مف ( )23فقرة تتركز حوؿ استعماؿ العادات الدراسية النظامية ،والمراجعة
المنتظمة ،وتنسيؽ المادة الدراسية بشكؿ مناسب.

(.)Ribich, 1979, p:515
ففيما يتعمؽ بالمقياس األوؿ (التحميؿ والتركيب) فقد أطمؽ عميو شميؾ فيما بعد مصطمحا جديدا

اعتقد انو أكثر مالئمة وىو "المعالجة المتعمقة" ،والعمؽ في المعالجة ىو مفيوـ بحث مف قبؿ
لوكيارت  Lockhartوكريؾ  )1972( Craikإف آثار الذاكرة ىي ببساطة نتائج فعاليات معالجة
المعمومات .وىذه الفعاليات تتغير وتختمؼ عمى طوؿ سمسمة متصمة مف السطحية (إذ يكوف المثير

الطبيعي ىو الموضع الوحيد لالىتماـ) إلى العمؽ (إذ تتـ معالجة وترابط المفاىيـ) .وقد افترض

لوكيارت  Lockhartوكريؾ  Craikأف المعالجة األعمؽ تخزف آثار الذاكرة الطويمة األمد واألكثر ثباتا.

أما المقياس اآلخر الذي ظير عف طريؽ التحميؿ ألعاممي الذي يحتوي عمى ( )14فقرة تقيـ مدى
تمكف الطمبة مف نقؿ المعمومات الجديدة إلى المفردات والتعابير الخاصة بيـ واعطاء أمثمة مادية عف
تجاربيـ ،وتطبيؽ المعمومات الجديدة في حياتيـ .فقد أطمؽ عميو شميؾ عنواف "المعالجة المفصمة
والموسعة" ،وقد استعير ىذا المفيوـ ىو األخر مف كريؾ وزمالئو .إذ افترض كريؾ  Craikوتولفنؾ

 )1975( Tulvingإف المعالجة المفصمة والموسعة ىي طريقة أخرى تشكؿ بيا أثار الذاكرة الثابتة
والطويمة األمد والمعقدة .والتوسع في المعالجة يتضمف معالجة الكثير مف المترابطات المادية المحسوسة أو

األمثمة مف التجربة الحقيقية لمشخص مف دوف أي تغيير في عمؽ المعالجة .والتوسع أو التفصيؿ ىو
تمريف في تطبيؽ المعمومات في حياة الشخص أو تشخيصيا بينما المعالجة المتعمقة ىي تمريف أكثر

عممية في التصنيؼ المغوي والمقارنة الطبقية .أما المقياس الثالث فقد أطمؽ عميو شميؾ ومعاونوه "االحتفاظ

بالحقائؽ" وعمى الرغـ مف إف ىذا المقياس يحتوي عمى سبع فقرات فقط إال انو وسيمة تنبؤ مفيدة جدا

لألداء .واألشخاص الذيف يحصموف عمى نقاط أكثر في مقياس "االحتفاظ بالحقائؽ" يتمكنوف مف معالجة
التفاصيؿ والمعمومات الجديدة الخاصة بغض النظر عف اإلستراتيجيات األخرى لمعالجة المعمومات التي

يستخدمونيا .كما إف الطمبة الذيف يحصموف عمى نقاط أعمى في ىذا المقياس يكوف أداءىـ جيدا في أي
اختبار لألسماء ،التواريخ ،األماكف والتفاصيؿ األخرى .أما المقياس األخير في القائمة فانو يدعى بمقياس
"الدراسة المنيجية" ،وقد استخدـ شميؾ أوال مصطمح "دراسة المناىج" لإلشارة إلى ىذا المقياس ،ولكنو يعتقد

إف عنواف "الدراسة المنيجية" أكثر مالئمة .والطمبة الذيف يحصموف عمى نقاط أعمى في ىذا المقياس
يدعوف بأنيـ يدرسوف أكثر مف اآلخريف ،والطرؽ التي يستخدمونيا تمثؿ التقنيات النظامية التي توصي بيا
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كؿ الكراسات القديمة "كيؼ تدرس" مثال نمط اخذ المالحظات ،ووضع الخطوط العريضة لممنيج ،والقياـ

باختبارات تمرينية (.)Schmeck, 1983, pp.248-249
ثانيا ً – الذكاء:

اختلفت تعريفات الذكاء من حيث مجاالتها ومضمونها ،حيث تناولت
 .1الذكاء مف حيث وظيفتو وغايتو:
 يقوؿ ترماف" :إف الذكاء ىو القدرة عمى التفكير المجرد".
 ويقوؿ شترف" :الذكاء ىو القدرة عمى التكيؼ العقمي لممشاكؿ ومواقؼ الحياة الجديدة".
 .2الذكاء مف حيث بنائو:
 يقوؿ ثرستوف" :الذكاء يتألؼ مف بضع قدرات عقمية أولية".
 ويقوؿ (سبيرماف)" :الذكاء قدرة فطرية عامة أو عامؿ عاـ يؤثر في جميع أنواع النشاط العقمي
ميما اختمؼ موضوع النشاط".
 ويقوؿ ثورندايؾ" :انو ليس ىناؾ شيء اسمو الذكاء العاـ بؿ عدد كبير مف قدرات خاصة مستقؿ
بعضيا عف بعض ،واف ما نسميو عامة بالذكاء ليس إال المتوسط الحسابي ليذه القدرات عند

الفرد" ،وبمعنى آخر فالذكاء العاـ قيمة حسابية وليس حقيقة عقمية.
 ويقوؿ بينيو وأتباعو" :الذكاء ىو نظاـ مف القدرة الخاصة بالتعمـ وادراؾ الحقائؽ غير المباشرة
وخصوصا المجرد منيا ،كاليقظة ودقة اإلحاطة بالمشكالت مع المرونة والفطنة في حميا".
 أما كولف فيقوؿ عف الذكاء" :انو القدرة عمى إدراؾ العالقات".
(ربيع ،2008 ،ص.)78-76
مف خالؿ ىذه التعاريؼ يستدؿ عمى أف األفراد يختمفوف في مستوياتيـ العقمية اختالفا جوىريا.

والذكاء ىو محصمة لمختمؼ القدرات والمواىب العقمية والمعرفية والتي تضـ التفكير واإلدراؾ والتذكر
والتخيؿ واالبتكار واالنتباه والقدرة االستداللية التي تعتمد عمى القدرتيف االستقرائية واالستنباطية.
طبقات الذكاء
لقد أكدت جميع البحوث والدراسات اإلحصائية التي تـ إجراءىا عمى أف توزيع الذكاء ما بيف

األفراد ىو توزيع طبيعي وفؽ المنحنى اإلعتدالي ،أي أف الغالبية العظمى منيـ متوسطو الذكاء ،في حيف
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أف العباقرة وضعاؼ العقوؿ قمة قميمة وبيف ىاتيف الطبقتيف تتوزع بقية الطبقات األخرى بشكؿ تدريجي ،كما
يتضح مف التوزيع اآلتي:

شكل ()1
توزيع مستويات الذكاء في المجتمعات الطبيعية
مف التوزيع السابؽ يتبيف لنا أف معظـ الناس متوسطي الذكاء ،حيث نجد أف  %50مف األفراد تقع
نسبة ذكاءىـ بيف  ،110-90أما الذيف تزيد نسبة ذكاءىـ عف  140وتقؿ عف  60ال يتجاوزف %1
والجدوؿ اآلتي يمكف أف يبيف لنا كيفية توزيع طبقات الذكاء باالعتماد عمى نسبة الذكاء .ومف الجدوؿ يتبيف
أف الذكاء المتوسط ىو األكثر انتشا ار بيف األفراد وىذا يحتاج إلى تفسير سبب تجمع معظـ األفراد حوؿ

المتوسط ،كذلؾ يجب تفسير األسباب التي تؤدي إلى انحراؼ اآلخريف عف المتوسط( .ربيع،2008 ،

ص.)78-76
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الفصل الثالث
إجراءات البحث
يتضمف ىذا الفصؿ وصفاً لمجتمع البحث وعينتو وطريقة اختيارىا ،فضالً عف المقاييس المستعممة

واألساليب اإلحصائية المعتمدة في معالجة البيانات وتحميميا.

أوالً – مجتمع البحث:
يتحدد مجتمع البحث الحالي بطمبة الصؼ الخامس اإلعدادي بفرعيو العممي واألدبي في المدارس

1
اإلعدادية والثانوية في محافظة بابؿ والبالغ عددىـ ( )3916طالباً وطالباً وبواقع ( )1457طالباً

و( )1459طالبة موزعيف عمى ( )18مدرسة بوقع ( )7مدارس لمبنيف و( )11مدرسة لمبنات.

ثانياً – عينة البحث:
تتحدد عينة البحث الحالي بطمبة الصؼ الخامس اإلعدادي (بفرعيو العممي واألدبي) في المدارس

اإلعدادية والثانوية في مركز محافظة بابؿ ،وقد شممت ( )80طالباً وطالبة ،بواقع ( )40طالباً مف مدرسة

الجياد لمبنيف و( )40طالبة مف مدرسة بنت اليدى .والجدوؿ ( )1يوضح ذلؾ:

()1

تـ الحصوؿ عمى البيانات مف وحدة اإلحصاء في المديرية العامة لتربية بابؿ ،لمعاـ الدراسي (.)2006 – 2005
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جدوؿ ()1
توزيع أفراد عينة البحث عمى وفؽ متغيري الجنس والتخصص
ت

اسـ المدرسة

اإلناث

الذكور

المجموع

العممي

األدبي

العممي

األدبي

20

20

ػ

ػ

40

ػ

20

20

40

20

20

20

80

1

ثانوية الجياد لمبنيف

2

ثانوية بنت اليدى لمبنات

ػ

المجموع

20

ثالثاً – أداتا البحث:
لقياس الذكاء تـ اسػتخداـ اختبػار "مصػفوفة األشػكاؿ المتضػمنة" لػرافف (النسػخة المعػدة لمتطبيػؽ فػي

البيئة العراقية) .كما تـ اسػتعماؿ اسػتبانة "أسػاليب معالجػة المعمومػات" التػي أعػدىا حمػادي ( )1997لقيػاس
أس ػػاليب معالج ػػة المعموم ػػات .ويع ػػد االس ػػتبياف أداة مالئم ػػة لمحص ػػوؿ عم ػػى المعمومػ ػات والبيان ػػات والحق ػػائؽ
المتعمقة بالمتغير المدروس (عبيدات وآخراف ،2004 ،ص.)109

صالحية فقرات استبانة "أساليب معالجة المعمومات" ومؤشرات الصدق والثبات:
لغػػرض التأكػػد مػػف صػػالحية الفق ػرات التػػي تتكػػوف منيػػا اسػػتبانة "أسػػاليب معالجػػة المعمومػػات" ،تػػـ
ع ػػرض ك ػػؿ فق ػرات القائمػػة وتعميماتي ػا عمػػى مجموعػػة مػػف الخب ػراء المتخصصػػيف فػػي التربيػػة وعمػػـ الػػنفس

()2

لغػػرض إبػػداء رأييػػـ فػػي مػػدى صػػالحيتيا ألداء الغػػرض الػػذي أعػػدت ألجمػػو .وقػػد تػػـ اسػػتخداـ نسػػبة االتفػػاؽ
( )2وىـ األساتذة (حسب الدرجة العممية ،ثـ حسب الحروؼ اليجائية):
 أ .ـ .د .تركي خباز البيرماني – قسـ العموـ التربوية والنفسية في كمية التربية بجامعة بابؿ.
 أ .ـ .د .حسيف ربيع – قسـ العموـ التربوية والنفسية في كمية التربية بجامعة بابؿ.
 أ .ـ .د .فاىـ حسيف الطريحي – قسـ العموـ التربوية والنفسية في كمية التربية بجامعة بابؿ.
 أ .ـ .د .كاظـ عبد نور – قسـ العموـ التربوية والنفسية في كمية التربية بجامعة بابؿ.
 ـ .د .عمي محمود الجبوري – قسـ العموـ التربوية والنفسية في كمية التربية بجامعة بابؿ.
 ـ .د .كريـ فخري ىالؿ – قسـ العموـ التربوية والنفسية في كمية التربية بجامعة بابؿ.
 ـ .ـ .بساـ عبد الخالؽ – قسـ العموـ التربوية والنفسية في كمية التربية بجامعة بابؿ.
 ـ .ـ .صادؽ كاظـ جريو – قسـ العموـ التربوية والنفسية في كمية التربية بجامعة بابؿ.
 ـ .ـ .صالح ميدي عداي – قسـ العموـ التربوية والنفسية في كمية التربية بجامعة بابؿ.
 ـ .ـ .عقيؿ خميؿ ناصر – قسـ العموـ التربوية والنفسية في كمية التربية بجامعة بابؿ.
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( )%80فأكثر معيا اًر لقبوؿ الفقرات .وقد تـ قبوؿ جميع فقرات استبانة "أساليب معالجػة المعمومػات" (ممحػـ،
 ،2000ص.)263

وفيما يأتي مؤشرات الصدؽ والثبات الستبانة "أساليب معالجة المعمومات":
 .1الصدق :Validity
يعد الصدؽ مف الخصائص الميمة التي يجب االىتماـ بيا في بنػاء االختبػارات النفسػية ،واالختبػار
الصػػادؽ وىػػو ذلػػؾ االختبػػار القػػادر عمػػى قيػػاس السػػمة أو الظػػاىرة التػػي وضػػع ألجميػػا (الزوبعػػي وآخ ػراف،
 ،)39 ،1989والصػػدؽ ىػػو أف يقػػيس المقيػػاس مػػا يطمػػب منػػو قياسػػو (األنصػػاري ،2000،ص91؛ ممحػػـ،

 ،2002ص .)239وق ػػد ت ػػوافر ف ػػي وفيم ػػا اس ػػتبانة "أس ػػاليب معالج ػػة المعموم ػػات" مؤش ػػر الص ػػدؽ الظ ػػاىري
 ،Face Validityويستيدؼ ىػذا النػوع مػف الصػدؽ التعػرؼ عمػى مػدى قيػاس االختبػار لمغػرض الػذي اعػد
مف اجمو ظاىرياً (الزوبعي وآخراف ،1989 ،ص.)44

ويشػػير األنصػػاري ( )2000ب ػأف الصػػدؽ الظػػاىري لػػو اعتبػػارات خاصػػة بصػػحة محتػػوى المقيػػاس

وكفاءتو يجب أف تدخؿ في المراحؿ األولى ألي اختبػار (األنصػاري ،2000 ،ص .)97وأفضػؿ طريقػة فػي

التوصؿ إلى الصدؽ الظاىري ىي عرض فقرات المقياس عمى مجموعة مف الخبراء لمحكػـ عمػى صػالحيتيا
في قياس الخاصية التي يراد قياسيا ( .)Ebel, 1972, p. 555ويعد ىػذا المؤشػر عمػى الصػدؽ متػوف اًر فػي
استبانة "أساليب معالجة المعمومات" حيث قاـ الباحثاف بعرضو عمى مجموعة مف الخبراء المتخصصيف في

التربية وعمـ النفس ،وكما ورد ذكره سابقا في موضوع صالحية فقرات استبانة "أساليب معالجة المعمومات".
 .2الثبات :Reliability
ثبػات المقيػػاس ىػو اختبػػار لقدرتػو عمػػى تػػوفير معمومػات متسػػقة وقابمػة لإلعػػادة ويمكػف التوصػػؿ إلػػى

مؤش ػرات الثبػػات باسػػتعماؿ عػػدة ط ارئػػؽ مختمفػػة .فالثبػػات الػػداخمي (أو االتسػػاؽ الػػداخمي) يتحقػػؽ إذا كانػػت
فق ػرات المقيػػاس تقػػيس المفيػػوـ نفسػػو والثبػػات الخػػارجي (االتسػػاؽ الخػػارجي) يشػػير إلػػى ثبػػات المقيػػاس فػػي

إعطاء نفس الدرجات تقريباً بعد تكرار تطبيقو عبر مدة زمنيػة ( Marder, 1995, pp. 619-620; Holt

 )& Irving, 1971, p. 60وقػػد تػوافر فػي اسػتبانة "أسػاليب معالجػػة المعمومػات" المؤشػرات اآلتيػة عمػػى

الثبات الداخمي:
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أ -الثبات بطريقة ألفا:
اش ػػتؽ كرونب ػػاخ  Cronbachص ػػورة عام ػػة لمعادل ػػة معام ػػؿ الثب ػػات (عم ػػى أس ػػاس معادل ػػة كي ػػودر-

رتشاردسػػف لالتسػػاؽ الػػداخمي) ،وسػػماىا "معامػػؿ ألفػػا  ."alpha coefficientوقػػد تػػـ حسػػاب ىػػذه القيمػػة
الستبانة "أساليب معالجة المعمومات" فبمغت قيمتيا ( )0,74تقريباً (عودة ،2002 ،ص.)354
ب -الثبات بطريقة التجزئة النصفية:
يػػتـ حسػػاب الثبػػات بيػػذه الطريقػػة مػػف خػػالؿ تقسػػيـ فق ػرات االختبػػار إلػػى نصػػفيف ثػػـ يحسػػب معامػػؿ
االرتباط بينيمػا ،فػإذا كانػت قيمػة معامػؿ االرتبػاط مرتفعػة فيػذا يعنػي أف االختبػار يتصػؼ بالثبػات (عبيػدات

وآخ ػراف ،2004 ،ص :170عػػالـ ،1999 ،ص .)268تػػـ حسػػاب قيمػػة معامػػؿ الثبػػات السػػتبانة "أسػػاليب

معالجة المعمومات" بطريقة التجزئػة النصػفية  ،split-halfويكػوف ذلػؾ بتقسػيـ فقػرات األداة إلػى مجمػوعتيف
عمى أساس الفقرات الفردية والزوجية ،ومف ثػـ حسػاب قيمػة معامػؿ االرتبػاط بػيف المجمػوعتيف ،وبمغػت قيمػة

معامػػؿ االرتبػػاط ( .)0,67ونظ ػ اًر ألف قيمػػة معامػػؿ االرتبػػاط المػػذكورة ىنػػا ىػػي لنصػػؼ االختبػػار فقػػط ،فقػػد
توجػػب المجػػوء إلػػى معادلػػة التصػػحيح لمحصػػوؿ عمػػى القيمػػة الفعميػػة لمعامػػؿ الثبػػات بطريقػػة التجزئػػة النصػػفية

(العيسوي ،2007 ،ص .)127ولتساوي نصفي استبانة "أساليب معالجة المعمومات" فقد تـ استخداـ معادلة
سبيرماف-براوف لمتصحيح ،فبمغت قيمة معامؿ الثبات (.)0,80

ثالثاً  -التطبيق األساس:
بعػػد اسػػتكماؿ إجػراءات حسػػاب مؤشػرات الصػػدؽ والثبػػات ،تػػـ التطبيػػؽ األسػػاس عمػػى عينػػة البحػػث.

وقػػد اسػػتغرؽ التطبيػػؽ مػػدة ( )11يوم ػاً .ويبػػيف جػػدوؿ ( )2خصػػائص اإلحصػػاءات الوصػػفية لػػدرجات عينػػة

التطبيؽ األساس عمى استبانة "أساليب معالجة المعمومات" واختبار رافف لمذكاء:
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جدوؿ ()2
خصائص اإلحصاءات الوصفية لدرجات عينة التطبيؽ األساس
خصائص اإلحصاءات الوصفية

استبانة أساليب معالجة المعمومات

اختبار مصفوفة األشكاؿ
المتضمنة

حجـ العينة

80

80

المدى

32

34

الدرجة األدنى

82

16

الدرجة العميا

114

50

مجموع الدرجات

7966

2553

المتوسط

99,575

31,913

االنحراؼ المعياري

6,743

10,117

التبايف

45,463

102,359

االلتواء

0,077

0,553

التفرطح

0,291-

1,150-

ويظي ػػر م ػػف الش ػػكؿ ( )2بػ ػأف توزي ػػع درج ػػات أفػ ػراد عين ػػة التطبي ػػؽ األس ػػاس عم ػػى اس ػػتبانة "أس ػػاليب

معالجة المعمومات" كاف قريباً مف االعتداؿ:
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شكل ()2
توزيع درجات أفراد عينة التطبيق األساس عمى استبانة أساليب معالجة المعمومات
كما يظير مف الشكؿ ( )3بأف منحنى توزيع درجات أفراد عينة التطبيؽ األساس عمى اختبار
الذكاء كاف قريباً مف المنحنى االعتدالي رغـ أف األشرطة البيانية تظير تبايناً في التك اررات:

شكل ()3
توزيع درجات أفراد عينة التطبيق األساس عمى اختبار الذكاء

16

رابعاً :الوسائل اإلحصائية:
تـ اختيار الوسائؿ اإلحصائية لمبحث الحالي وتنفيذىا باستخداـ اإلصدار السادس عشر مف برنامج

الحقيبػة اإلحصػائية لمعمػوـ االجتماعيػة  ،SPSS 16.0وبرنػامج مايكروسػوفت اكسػؿ Microsoft Excel
 .2007واستعممت الوسائؿ اإلحصائية اآلتية:
 -1الوسط الحسابي ،لمتعرؼ عمى متوسطات أفراد عينة البحث.
 -2االنحراؼ المعياري ،لمتعرؼ عمى انحراؼ درجات أفراد عينة البحث عف المتوسط.
 -3معامؿ بيرسف لالرتباط العزومي ،لحساب معامؿ ثبات التجزئة النصفية.
 -4اختبار داللة معامؿ بيرسف لالرتباط العزومي.
 -5معادلة سبيرماف – براوف ،لتصحيح قيمة معامؿ الثبات الداخمي.
 -6معادلة ألفا لالتساؽ الداخمي ،الستخراج ثبات االتساؽ الداخمي.
 -7اإلحصائيات الوصفية لمتعرؼ عمى الخصائص اإلحصائية ألدوات البحث.
 -8االختبار التائي لعينة واحدة الختبار الفرضيات اإلحصائية لمبحث.
 -9االختبار التائي لعيف الختبار الفرضيات اإلحصائية لمبحث.
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الفصل الرابع
عرض النتائج ومناقشتها
يتضمف ىذا الفصؿ عرضاً لنتائج البحث الحالي وفقاً لألىداؼ المبينة في الفصؿ األوؿ .وقد تـ

تحميؿ النتائج بالحاسوب باستخداـ برنامج  Microsoft Excel 2007وبرنامج الحقيبة اإلحصائية لمعموـ
االجتماعية .SPSS v.16.0
أوالً – عرض النتائج:
 .1قياس أساليب معالجة المعمومات لدى طمبة الخامس اإلعدادي:
كاف متوسط درجات أفراد عينة البحث عمى أساليب معالجة المعمومات ( ،)99,575وبانحراؼ

معياري مقداره ( ،)6,743بينما كاف المتوسط الفرضي لألداة ( .)45ولدى إجراء المقارنة بيف ىذيف
المتوسطيف باستخداـ االختبار التائي لعينة واحدة ،كانت القيمة التائية المحسوبة تبمغ ( .)72,395وكاف
الفرؽ بيف المتوسطيف ذا داللة إحصائية عند درجة حرية ( )79ومستوى داللة ( ،)0.05كما ىو مبيف في

جدوؿ (:)3
جدوؿ ()3
نتيجة االختبار التائي لعينة واحدة لمتعرؼ عمى داللة الفرؽ بيف متوسطي درجات عينة البحث
عمى مقياس أساليب معالجة المعمومات والمتوسط الفرضي لألداة
العدد
80

متوسط

االنحراؼ

المتوسط

القيمة التائية القيمة التائية

النتيجة عند مستوى

العينة

المعياري

الفرضي

المحسوبة

الجدولية

داللة ()0.05

99,575

6,743

45

72,395

1,960

دالة

وتشير ىذه النتيجة إلى أف مستوى أساليب معالجة المعمومات مرتفع لدى أفراد عينة البحث.
 .2قياس الذكاء لدى طمبة الخامس اإلعدادي:
كاف متوسط درجات أفراد عينة البحث عمى اختبار الذكاء ( ،)31,913وبانحراؼ معياري مقداره
( ،)10,117بينما كاف المتوسط الفرضي لألداة ( .)30ولدى إجراء المقارنة بيف ىذيف المتوسطيف
باستخداـ االختبار التائي لعينة واحدة ،كانت القيمة التائية المحسوبة تبمغ ( .)1,691وكاف الفرؽ بيف
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المتوسطيف ذا داللة إحصائية عند درجة حرية ( )79ومستوى داللة ( ،)0,05كما ىو مبيف في جدوؿ

(:)4

جدوؿ ()4
نتيجة االختبار التائي لعينة واحدة لمتعرؼ عمى داللة الفرؽ بيف متوسطي درجات عينة البحث
عمى اختبار الذكاء والمتوسط الفرضي لألداة
العدد
80

متوسط

االنحراؼ

المتوسط

القيمة التائية القيمة التائية

النتيجة عند مستوى

العينة

المعياري

الفرضي

المحسوبة

الجدولية

داللة ()0.05

31,913

10,117

30

1,691

1,960

غير دالة

وتشير ىذه النتيجة إلى أف مستوى الذكاء معتدؿ لدى طمبة الجامعة.
 .3التعرف عمى العالقة بين أساليب معالجة المعمومات والذكاء:
تـ حساب قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات أفراد عينة البحث عمى أساليب معالجة
المعمومات والذكاء فبمغت قيمتو ( ،)0,23وىو ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (.)0,05
 .4التعرف عمى الفروق في أساليب معالجة المعمومات عمى وفق متغير التخصص (عممي ،إنساني):
كاف عدد طمبة التخصص العممي في عينة البحث ( )40وبمتوسط ( )99,575وانحراؼ معياري
( ،)6,563بينما كاف عدد العينة الضابطة ( )40وبمتوسط ( )99,575وانحراؼ معياري ( .)7,001ولدى
إجراء المقارنة بيف متوسطي العينتيف باستخداـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف ،كانت القيمة التائية

المحسوبة ( .)0,000وىي غير ذات داللة إحصائية عند درجة حرية ( )78ومستوى داللة (.)0,05
والجدوؿ ( )5يوضح ذلؾ:

جدوؿ ()5

االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف متوسطات طمبة التخصصيف العممي
واإلنساني في أساليب معالجة المعمومات

نوع العينة

المتوسط

عممي

99,575

االنحراؼ

قيمة ت

6,563

المعياري

درجة

قيمة ت

النتيجة عند مستوى

المحسوبة

الحرية

الجدولية

داللة ()0,05

0,000

78

1,960

غير ذات داللة
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إنساني

99,575

7,001

وتشير ىذه النتيجة إلى تقارب مستويات أساليب معالجة المعمومػات بػيف طمبػة التخصصػيف العممػي
واألدبي.
 .5التعرف عمى الفروق في أساليب معالجة المعمومات عمى وفق متغير الجنس (ذكور ،إناث):
كاف عدد طمبة التخصص العممي في عينة البحث ( )40وبمتوسط ( )101,275وانحراؼ معياري
( ،)6,987بينما كاف عدد العينة الضابطة ( )40وبمتوسط ( )97,865وانحراؼ معياري ( .)6,111ولدى
إجراء المقارنة بيف متوسطي العينتيف باستخداـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف ،كانت القيمة التائية

المحسوبة ( .)2,327وىي غير ذات داللة إحصائية عند درجة حرية ( )78ومستوى داللة (.)0,05
والجدوؿ ( )6يوضح ذلؾ:
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جدوؿ ()6
االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف متوسطات الذكور واإلناث في أساليب
معالجة المعمومات
االنحراؼ

نوع العينة

المتوسط

ذكور

101,275

6,987

إناث

97,865

6,111

المعياري

قيمة ت

المحسوبة
2,327

درجة

الحرية
78

قيمة ت

الجدولية

النتيجة عند مستوى
داللة ()0,05
دالة

1,960

وتشػػير ىػػذه النتيجػػة إلػػى تفػػوؽ مسػػتويات الػػذكور فػػي أسػػاليب معالجػػة المعمومػػات عمػػى مسػػتويات
اإلناث.
 .6التعرف عمى الفروق في الذكاء عمى وفق متغير التخصص (عممي ،إنساني):
كاف عدد طمبة التخصص العممي في عينة البحث ( )40وبمتوسط ( )37,025وانحراؼ معياري
( ،)10,721بينما كاف عدد العينة الضابطة ( )40وبمتوسط ( )26,800وانحراؼ معياري (.)6,227

ولدى إجراء المقارنة بيف متوسطي العينتيف باستخداـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف ،كانت القيمة التائية

المحسوبة ( .)5,216وىي غير ذات داللة إحصائية عند درجة حرية ( )78ومستوى داللة (.)0,05
والجدوؿ ( )7يوضح ذلؾ:

جدوؿ ()7

االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف متوسطات
طمبة التخصصيف العممي واإلنساني في الذكاء
االنحراؼ

نوع العينة

المتوسط

عممي

37,025

10,721

إنساني

26,800

6,227

المعياري

قيمة ت

درجة

قيمة ت

النتيجة عند مستوى

المحسوبة

الحرية

الجدولية

داللة ()0,05

5,216

78

1,960

غير ذات داللة

وتشير ىذه النتيجة إلى تقارب مستويات الذكاء بيف طمبة التخصصيف العممي واألدبي.
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 .7التعرف عمى الفروق في الذكاء عمى وفق متغير الجنس (ذكور ،إناث):
كاف عدد طمبة التخصص العممي في عينة البحث ( )40وبمتوسط ( )101,275وانحراؼ معياري

( ،)6,987بينما كاف عدد العينة الضابطة ( )40وبمتوسط ( )97,865وانحراؼ معياري ( .)6,111ولدى
إجراء المقارنة بيف متوسطي العينتيف باستخداـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف ،كانت القيمة التائية

المحسوبة ( .)2,327وىي غير ذات داللة إحصائية عند درجة حرية ( )78ومستوى داللة (.)0,05
والجدوؿ ( )8يوضح ذلؾ:

جدوؿ ()8

االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف متوسطات
الذكور واإلناث في أساليب معالجة المعمومات
االنح ارؼ

نوع العينة

المتوسط

ذكور

38,300

9,460

إناث

25,525

5,542

المعياري

قيمة ت

المحسوبة
7,266

درجة

الحرية
78

قيمة ت

الجدولية

النتيجة عند مستوى

1,960

داللة ()0,05
دالة

وتشير ىذه النتيجة إلى تفوؽ مستويات الذكور في الذكاء عمى مستويات اإلناث.

ثانياً – مناقشة النتائج:
أشارت النتائج إلى أف مستوى أساليب معالجة المعمومات مرتفع لدى أفراد عينة البحث .ويعزى

ذلؾ إلى ارتفاع الوعي وكثرة ممارسة النشاطات العقمية بسبب تعقيد الحياة اليومية المعاصرة .كما أشارت
النتائج إلى أف مستوى الذكاء معتدؿ لدى طمبة الجامعة .وىو األمر الذي يعد طبيعياً ذلؾ أف الذكاء قدرة
تعتمد عمى النضج البيولوجي ،وأف مستويات الذكاء تستقر وتبدو أكثر تقارباً بعد سف الثامنة عشر ،وتترسخ
ىذه الحقيقة أكثر لدى األخذ بالحسباف طبيعة قانوف الصدفة الذي يرى أف غالبية األفراد يقعوف في وسط

التوزيع الطبيعي لمظاىرة المدروسة.
أما االرتباط الضعيؼ بيف أساليب معالجة المعمومات والذكاء فيعزى إلى أف القدرة عمى معالجة
المعمومات تتطمب قدرات عقمية عميا أخرى فضالً عف الذكاء وحده ،يضاؼ إلى ذلؾ أف الذكاء نفسو قد ال
يكوف نوعاً واحداً؛ إذ تشير العديد مف النظريات إلى وجود ذكاءات متعددة .وبالتالي فإف االرتباط المنخفض

بيف أساليب معالجة المعمومات والذكاء العاـ قد ال يكوف بنفس المقدار مع أنواع فرعية مف الذكاء .كما
يوجد احتماؿ أف تكوف العالقة بيف المتغيريف منحنية.

22

وبينت النتائج تقارب مستويات أساليب معالجة المعمومات والذكاء بيف طمبة التخصصيف العممي

واألدبي .وتعزى ىذه النتيجة إلى أسباب منيا أف نمو الذكاء المتعمؽ بالنضج البيولوجي يكوف متساوياً بيف

طمبة التخصصيف العممي واألدبي في العمر نفسو .كما أف طبيعة المناىج الدراسية التي تغذي الطمبة بكـ
ٍ
مستويات متقاربة مف المعارؼ .وبالتالي يتوقع أف
مف المعمومات يتفؽ وقدراتيـ ربما يؤدي إلى إكسابيـ
تكوف معدالت الذكاء متقاربة.
وأشارت النتائج إلى تفوؽ مستويات الذكور عمى مستويات اإلناث في أساليب معالجة المعمومات

والذكاء عمى مستويات اإلناث .وتفسر ىذه النتيجة بأف طبيعة البيئة المفتوحة المفعمة بالممارسات والمياـ
الذىنية والمثيرات الحسية التي يحصؿ عمييا الذكور في المجتمع وقمة القيود عمى اختالطيـ وخروجيـ مف
البيت والسفر وممارسة الميف واليوايات تعد الذكور وتدربيـ عمى نحو أفضؿ مف اإلناث لتحقيؽ النتائج

المرجوة في القدرات العقمية والذكاء.
التوصيات:
 .1العمؿ عمى تنمية الميارات الفكرية لإلناث مف خالؿ برامج تربوية.
 .2توجيو وسائؿ اإلعالـ الميتمة بحقوؽ المرأة بتخصيص برامج تنمي القدرات العقمية والمعمومات
لدى االناث.
المقترحات:
 .1إجراء دراسات تستيدؼ التعرؼ عمى العالقة بيف أساليب معالجة المعمومات ومتغيرات أخرى مثؿ
التفكير الناقد ،واستراتيجيات التفكير ،واألساليب المعرفية.

 .2إجراء دراسات تستيدؼ قياس الذكاءات المتعددة.

23

المصادر
 .1األنصاري ،بدر محمد ( )2000قياس الشخصية .الكويت :وكالة المطبوعات.

 .2حمػػادي ،حسػػيف ربيػػع ( )1997د ارسػػة مقارنػػة فػػي أسػػاليب معالجػػة المعمومػػات عمػػى وفػػؽ
االسموب المعرفي (االستقالؿ /االعتماد عمى المجاؿ) عند طمبة المرحمة اإلعدادية .جامعػة
بغداد ،كمية التربية ابف رشد (أطروحة دكتوراه غير منشورة).

 .3الديمادي ،محمد عودة ( )2003عمـ نفس النمو :الطفولة والمراىقة .عماف :دار المسيرة.
 .4الزوبعػي ،عبػػد الجميػؿ إبػراىيـ والكنػػاني ،إبػراىيـ عبػػد الحسػػف وبكػر ،محمػػد إليػػاس ()1981
االختبارات والمقاييس النفسية .الموصؿ :جامعة الموصؿ.

 .5عبيػػدات ،ذوقػػاف وآخ ػراف ( )2004البحػػث العممػػي :مفيومػػو ،أدواتػػو ،وأسػػاليبو .عمػػاف :دار
الفكر.

 .6العتوـ ،عدناف يوسؼ ( )2004عمـ النفس المعرفي .عماف :دار المسيرة.
 .7ربيع ،ىادي مشعاف ( )2008عمـ النفس التربوي .عماف :مكتبة المجتمع العربي.
 .8عالـ ،صالح الديف محمود ( )1999تحميؿ بيانات البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية.
عماف :دار الفكر العربي.

 .9عودة ،أحمد ( )2002القياس والتقويـ في العممية التدريسية .أربد :دار األمؿ.
 .10العيسػػوي ،عبػػد الػػرحمف ( )2007المػػنيج الكمػػي فػػي د ارسػػة اإلنسػػاف .بيػػروت :دار النيضػػة
العربية.

 .11محمد ،محمد جاسـ ( )2004عمـ النفس التربوي .القاىرة :دار الثقافة.
 .12ممحـ ،سامي محمد ( )2000مناىج البحث في التربية .عماف :دار المسيرة.
 .13ممحـ ،سامي محمد ( )2002القياس والتقويـ في التربية وعمـ النفس .عماف :دار المسيرة.
 .14الوقفي ،راضي ( )1998مقدمة في عمـ النفس ،ط .3عماف :دار الشروؽ.
 .15ياسػر ،عػامر حسػف وكػاظـ ،عمػي ميػدي ( )1996المعالجػة المعموماتيػة لػدى طمبػة جامعػة
قاريونس .طرابمس (بحث غير منشور مقدـ إلى المؤتمر الوطني لمتعميـ).

16. Corsini, R. J. (1999) The Dictionary of Psychology. Philadelphia:
Brunner / Mazel.
24

17. Ebel, R. L. (1972) Essentials of Education Measurement. New
Jersey: Prentice-Hall.
18. Holt, R. & Irving, L. (1971) Assessing Personality. New York:
Harcourt Brace Jovanovich.
19. Marder, S. (1995) Psychiatric Rating Scales, In Kaplan, H. &
Sadock, B., Comprehensive Textbook of Psychiatry, Vol.1, 6th ed.
Baltimore: Williams & Wilkins (pp.619-625).
20. Nunnally, J. C. (1978) Psychometric Theory. New York: McGrawHill.

25

