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البطيء لدى الطلبـة المعلمـين فـي     –يهدف البحث التعرف الى مستوى التفكير السريع 

) ٤٩وتم اختيار عينة مكونة مـن (  .٢٠١٦-٢٠١٥المعلمات للعام الدراسي  -معاهد اعداد المعلمين
طالب وطالبة من الدراسة الصباحية في قسمي العلوم والرياضيات، وقد تم استخدام مقياس التفكيـر  

  ).  ٢٠١٥البطيئ المعد من قبل (مها ماجد التميمي،  -السريع
باستخدام الوسائل االحصائية المتمثلة باالختبار التائي، والمتوسط الحسـابي واالنحـراف   

لمعياري. تم التوصل للنتائج التي تؤشر ان االناث لديهن سمة التفكير السريع على حساب الذكور، ا
وان الذكور لديهم سمة التفكير البطيء على حساب االناث من ذلك وضـع الباحثـان عـدد مـن     

  المقترحات والتوصيات.
Abstract: 
 The research aims to identify the level of fast – slow thinking among 
students teachers in the science and mathematics departments for the 
academic year (2015- 2016). 
       The sample was formed of (49) male and female students’ teachers of the 
morning study of science and mathematics departments. And by using the 
scale of fast- slow thinking by Maha Majed Al-Tememy year 2015, and by 
using the statistical means of T-test, and average arithmetic and standard 
deviation the research come up to the results that indicates that female have 
for that the two researchers put some suggestions and recommendations. 

  
 

 -المعلمـين االهتمام بالتفكير لـدى الطلبـة (   ستجابة للحاجة الىاتأتي فكرة البحث الحالي 
نتقالية بين التعلم وممارسة التعليم. اذ يعـد المعلـم أهـم    االمعلمات) خاصة وان هذه المرحلة تعد 

اي مجتمع فهو المسؤول عن النواتج التعليمية ومنهـا تحسـين تعلـيم    عناصر منظومة التعليم في 
تالميذهم وبناء شخصياتهم وعليه فان مشكلة البحث الحالي تنبثق من الحاجة الى قياس انواع التفكير 

كما تكمن المشكلة ايضاً في ضعف توافر مؤشرات احصائية عن  ،المعلمات) -لدى الطلبة (المعلمين
د لديهم وللفروق على وفق متغير الجنس، ومما مر ذكره يمكـن تحديـد مشـكلة    نوع التفكير السائ

 -البطيء عند طلبة معاهد اعـداد المعلمـين   -البحث في السؤال االتي: ما مستوى التفكير السريع
  المعلمات في قسمي العلوم والرياضيات؟.
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  :يمكن تلخيص أهمية البحث الحالي الى

البطيء  -تناوله البحث اذ انه محاولة للكشف عن مستويات التفكير السريع أهمية الجانب الذي .١
 المعلمات. -لدى الطلبة في معاهد اعداد المعلمين

قد يكون بداية لسلسلة اخرى من البحوث في هذا الصدد، وال سيما وان البحوث والدراسـات   .٢
 سب علم الباحثين).التربوية التي تناولت هذا النوع من التفكير قليلة جداً ونادرة (ح

في النتائج التي سيخرج بها لرفد المعرفة العلمية في هذا المجال، اذ من المتوقع  هتكمن اهميت .٣
ان يتم االفادة من تطبيق البحث والنتائج التي سيتوصل اليها البحث المعلمون فـي تدريسـهم   

 والمشرفون عند تقويمهم الداء المعلمين.
  

  
  تعرف: يهدف البحث اآلتي

 الفرق بين كل من التفكير السريع والبطيء عند الذكور واإلناث معاً. .١
 الفرق بين كل من التفكير السريع والبطيء عند الذكور. .٢
 الفرق بين كل من التفكير السريع والبطيء عند اإلناث. .٣
 الذكور واإلناث في التفكير السريع. الفرق بين كل من .٤
 التفكير البطيء. الفرق بين كل من الذكور واإلناث في .٥
  

 
  أقتصر البحث الحالي على:

الرياضيات/ الكرخ  /المعلمات لقسمي العلوم /طلبة الصف الخامس لمعاهد اعداد المعلمين -
   .الثانية للدراسة الصباحية

 .٢٠١٦-٢٠١٥العام الدراسي  -
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البطيء في االدبيات التي تم الحصـول   –لم يجد الباحثان تعريفات محددة للتفكير السريع 
اذ  ،(Kahnman,2011)عليها اذ انه من المصطلحات الحديثة، الذي جاء في نظرية دانيال كانمان 

  :تشير الى انهما نظامان يمثالن قطبان للتفكير
تباه الطوعي، والعاطفـة، والتكـرار، وضـعف    والحدس، واالن ،االول: يتصف بالسرعة والتلقائية

  الوعي، والصور النمطية، والقدرة على فهم مشاعر االخرين.
والمنطـق، والـوعي، والشـك     ،الثاني: يتصف بالتأني في تفسير والتحليل في اصـدار االحكـام  

  ).١٠: ٢٠١٥عن ( التميمي،  (Kahnman, 2011)واالجهاد.
والخصائص المميزة لقطبي هذا التفكير، ويعرف التفكيـر  وقد اعتمد الباحثان هذا التعريف 

الطالبـة المعلمـة) عنـد     -السريع اجرائياً بانه الدرجة الكلية التي يحصل عليها (الطالـب المعلـم  
  .استجابتهم على مقياس التفكير السريع

المعلمـة)  الطالبـة   -أما التفكير البطيء: الدرجة الكلية التي يحصل عليها ( الطالب المعلم
  عند استجابتهم على مقياس التفكير البطيء.

  
 

والسبب يعود الى ان الباحثان  ،) ٢٠١٥سيتم عرض دراسة واحدة فقط وهي دراسة (التميمي، 
  .البطيء كون الموضوع حديث نسبياً -لم يتمكنا من الحصول على دراسة سابقة عن التفكير السريع

  
 

البطيء لدى طلبة الجامعة والتعـرف علـى    -هدفت الدراسة الى بناء مقياس التفكير السريع 
البطيء لدى طلبة الجامعة. اجريت هذه الدراسة في العـراق، وتكونـت    -مستوى التفكير السريع 

) طالب وطالبة من جامعة بغداد. وقد استعملت الباحثة عدد من الوسائل االحصائية ٤٠٠العينة من (
 نها (معامل ارتباط بيرسون، وتحليل التباين الثنائي، ومعادلة الفا كرونباخ).م

توصلت الدراسة الى نتائج عدة منها: ان هناك فروق بين التفكير السريع والبطيء عند طلبـة  
  الجامعة ولصالح التفكير البطيء.
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حديث ولد مع بداية الحياة في هذا العالم ومع اول ان مصطلح التفكير، ذلك المفهوم القديم ال
  مخلوق عمر هذا الكون.

وكما هو معروف فان التفكير ارقى اشكال النشاط العقلي لدى االنسان وهو الهبة العظمى 
والحضارة االنسانية هي خير  ،التي وهبها اهللا سبحانه الى االنسان، وفضله بها على سائر مخلوقاته

  .دليل على اثار هذا التفكير
كما انه العملية التي ينظم بها العقل خبرات االنسان بطريقة جديدة لحل المشكالت وادراك 

  ).٢٥ :٢٠٠٧ ،العالقات والحكم على االشياء ( ابو جادو ونوفل
عداه  ه اليه ويفكر فيه وبتركه مابتخيره ما ينتب يكون ذا مقدرة وكفاية اال ويقول جميس ان العقل ال

   .)٧ :٢٠٠٨) عن ( حمود، ٢٠٠٧أي بتركيز تفكيره من اجل تخطي المشكالت (مشرف، 
مي بموضوع التفكير ازدياداً ملحوظاً في النصف الثاني من القـرن  الوقد أزداد االهتمام الع

وبـذلت الجهـود    ،اذ تمثل ذلك االهتمام في الكثير من قوائم التفكير والبرامج التعليميـة  ،العشرين
وانفقت االموال الطائلة واجريت الكثير من البحوث الالزمة والتطبيقات التربوية والنفسـية   ،الكبيرة

دة مـن طاقـاتهم   عمالً بمبادىء التربية الهادفة بكل ابعادها الى تنظم التفكير عند المتعلمين واالستفا
االبداعية واستثمارها من خالل توفير الخدمات والبرامج التي تلبي احتياجاتهم وتساعدهم على النمو 

  ). ٢٩ :٢٠٠٧ ،السليم ( ابو جادو
بالسياق االجتمـاعي والسـياق    يتأثربالبيئة المحيطة أي  يتأثر) ان التفكير ٢٠٠٨ ،واكد (مصطفى

 ) ونجد ان التفكير يؤثر في الذهن والجسم واالحاسيس وال٩ :٢٠٠٨الثقافي الذي تم فيه (مصطفى، 
ويعد التفكير والتذكير والتعلم واللغة وفهـم المعلومـات وغيرهـا مـن      ،يحتاج الى زمان او مكان

  .)٤١: ٢٠٠٢العمليات التي تعبر عن النشاط العقلي المعرفي (الفقيء، 
  

    
حث اهللا تعالى في قرآنه الكريم على التفكير في الكون وملكوت اهللا وجعل التفكير من القدرات 

الكريمة في اكثر من موضوع  اآلياتويتضح ذلك في العديد من  العقول الراجحة ألصحابالمميزة 
 :في القرآن الكريم

-  M     p   o   n   m   lL ]١٩١ اآلية :ال عمران[. 
-  Me    k   j   i   h  g fL ] :٢١ اآليةالحشر[. 
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بـالحق واجـل    (( أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق اهللا السموات واالرض وما بينهما اال -
 .]اآلية :الروم[مسمى)) 

قيمة االنسان الذي يسـتخدم   ويتضح حرص القرآن الكريم على التفكير في حياة االنسان، ورفع
  .عقله وتفكيره

  
 

يمكـن   (Ellis, 2005)) و٢٠٠٧ ،لعملية التفكير سمات أوضحها كل من (ابو جادوا ونوفـل 
  يلي:  اجمالها بما

 .يحدث فراغ اومن دون هدف سلوك هادف على وجه العموم وال .١
 سلوك تطوري يزداد تعقيداً مع نمو الفرد وتراكم الخبرات. .٢
 الكمال في التفكير امر غير ممكن الوقوع. .٣
 يعتمد التفكير على التكامل وتنظم الخبرات السابقة. .٤
 التفكير سلوك تطوري يتغير كماً ونوعاً تبعاً لتطور الفرد وتراكم خبراته. .٥
نشاط عقلي يعتمدعلى ما استقر في ذهن االنسان من معلومات عـن القـوانين العامـة عـن      .٦

 الظاهرات.  
ماضي عند الحاجة لالستفادة منها فـي  التفكير وسيلة االنسان في استعادة بعض المواقف من ال .٧

 التعامل مع الحاضر.
 يحقق التفكير لالنسان استثماراً افضل للوقت والجهد. .٨
(ابو جادو ونوفل،  يتشكل التفكير من تداخل عناصر البيئة التي يجري فيها التفكير او الخبرة. .٩

٢٩: ٢٠٠٧ ((Ellis, 2005: 20 )   
الى وجود نظامين لفهم مايدور داخل العقل  (Daniel, K, 2011)لقد أشار دانيال كانمان 

 ،البطيء اللذان يمثالً جزءاً كبيراً مما يفعله البشر في حياة اليقظـة  –البشري وهما التفكير السريع 
) وهـو التفكيـر   ١فوصف النظـام (  ،ولقد كان كانمان، يطلق عليهما اسم النظامين وذلك للسهولة

والجهد في ظل غياب السيطرة الطوعية على عمله، امـا النظـام    ،السريع بانه يعمل الياً وبالسرعة
) وهو التفكير البطيء فقد وصفه بانه ينقل االنتباه الى االنشطة العقلية الجهدية التي تتطلبه، بمـا  ٢(

في ذلك العمليات الحسابية المعقدة وترتبط عملياته بالخبرة الذاتية واالختيار والتركيز، فقد وصـفهما  
) هو سريع ١فالنظام ( ،نظومتان اللتان تشكالن االفكار في الدماغ وبالنتيجة تشكيل االدراكبانهما الم
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) على المهارات الفكريـة التـي   ١تلقائي، متكرر، منطقي، حسابي، واعي. وتشمل قدرات النظام (
فيه نتشاركها مع الحيوانات فالناس حينما يولدون يكونون مستعدين الدراك العالم من حولهم بكل ما 

) وذلك عن ١) لديه القدرة على تغيير عمل النظام (٢كادراكنا لالشياء وتجنبنا للخسائر. ان النظام (
فقد اشار دانيال الى تجارب تدلل علـى عمـل    .طريق برمجة الوظائف االلية عادة لالنتباه والذاكرة

) ٢عين. ان النظام (النظامين مثالً حينما تضبط ذاكرتك للبحث عن عواصم المدن التي تبدأ بحرف م
 ،هو الذات الواعية المفكرة التي تمتلك المعتقدات وتنتقي الخيارات ومن ثم تقرر ماذا نفكر او نفعـل 

وهي المصـدر االسـاس للمعتقـدات     ،جهد فيها ) فهو االنطباعات والمشاعر التي ال١اما النظام (
) يبني هـذه  ٢) االفكار المثيرة المعقدة فان النظام (١)، حينما يولد النظام (٢والخيارات في النظام (

يوجد جزء محـدد فـي الـدماغ     فالنظامان هما فاعالن في الدماغ وال ،االفكار في خطوات مرتبة
 ,Daniel)ما الخاصة بكـل منهمـا   مخصص الحدهما ولهما اوجه قصورهما ووظائفهما وقدراته

2011: 35-38).  
نستنتج مما سبق ان الدماغ ينقسم على منظومتين متمايزتين يمليان علينا الكيفية التي نفكر 
بها ونتخذ القرارات االولى سريعة حدسية تفاعلية عاطفية واالخرى بطيئة متروية منهجية منطقيـة  

لمنظومتين في شد وجذب يشكالن ابرز قدراتنا وكـذالك  ويعمل العقل وفقا لتوازن دقيق ومعقد بين ا
  عيوبنا.

  
 

 ألنهوذلك  ،يعد التفكير من االهداف الرئيسة التي تسعى التربية الى تنميتها لدى المتعلمين
تكون ناتجة عن التطورات يساعد على مواجهة المشكالت والتحديدات التي تواجه المجتمعات والتي 

بها جميع مظاهر الحياة المعاصرة وهو ما يميز االنسان عن غيره من حيـث   تأثرتالسريعة التي 
) ٢٠١٤ ،تحديد االهداف وتخيل وابتكار الحلول التي تؤدي الى تحقيق االهداف (علي والمشـهداني 

  ).٢٠١٥:٦عن ( التميمي، 
ونظراً للتقدم التكنولوجي فبات لزاماً علينا مواكبة التطور، وهذا يتطلب وجود معلم كفء قادر على 
قيادة هذا الركب العلمي والوصول به الى القمة، فالمعلم هو حجر الزاوية فـي العمليـة التربويـة    

 ،هناء وتغريد ،ابيوالتعليمية مهما قدم لنا التطور التكنولوجي من خدمات تسهل عملية التعليم ( الحد
٢٠١١:٣٨.(  
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ويرى التربويون ان نجاح المعلم في مهنته يتوقف الى حد كبير على نوع االعـداد الـذي   
فالمعلم المعد اعداداً سليماً هو ذلك المعلم القادر على تحقيـق معظـم ادواره    ،يتلقاه الطلبة المعلمون

كن المعلم من القيام بأدواره يجـب ان  ) وحتى يتم١ :٢٠٠٢ ،التي يجب ان يقوم بها ( عفانة وفتحية
البطـيء خاصـة اذ تنـادي     -والتفكير السـريع  ،يوجه اعداده نحو تنمية قدرته على التفكير عامة

 ،االتجاهات العالمية باعداد المعلم القادر على التحليل واتخاذ القرار في ممارساته التعليمية ( حجـي 
  ). ٢٠٠٩:١) عن ( لطف اهللا وعفاف،  ٢٠٠٤

فهو المسؤول عن تحقيـق   ،يعد المعلم من اهم عناصر منظومة التعليم في اي مجتمعكما 
االهداف التربوية وتنفيذ برامج االصالح التربوي ومسؤول عن تعلم تالميذه كما ان اعداده فكريـا  

  ).  ٢٠٠٤:١ ،احد االهداف الرئيسة للتربية (كامل
سين التعليم رهن بفاعلية المعلم الذي كد التربويون على ان انجاح الجهود التي تبذل لتحؤوي

 ،والمنـاهج المتطـورة   ،يعد عصب العملية التعليمية واداة نجاحها، اذ ان توفر المباني المدرسـية 
تحقق االهداف المنشودة مالم يكن هناك معلـم   واالجهزة االلكترونية الحديثة رغم اهميتها اال انها ال

عيل مواقف التعلم وامتالك ادوات مناسبة لتطوير معارفـه  قادر على التفكير السليم مما يسهم في تف
: ٢٠٠٢ ،ومهاراته وادواته وتحسين مستوى ادائه، االمر الذي يؤدي الى تحسين التعلـيم (الحيلـة  

٢٥.(  
تقـوم   كأسـس فالمعلم الجيد هو معلم يقاوم العزلة ويدرك اهمية التفكير وشجاعة التعبير 

ولتربية معلم مبدع البد من تخريج  .)١٨٠ :٢٠٠٥ة (محمود، عليها كل ممارساته وانشطته التربوي
تظهر االهمية الواجـب اعطائهـا للمعلمـين    ، ومعلم مبدع قادر على ممارسة تربية وتعليم التفكير

االيجابي على الطلبة فكلما تكامل العنصران (المعلم والمتعلم) بشـكل سـليم    تأثيرهمللحصول على 
  .ة التعليميةكلما تقدم ادائهما ضمن المؤسس

 البطيء على قدر كبير مـن االهميـة   –ومما تقدم ذكره فان الكشف عن التفكير السريع 
فامتالك الطلبة المعلمون المعلمات لهذا التفكير له مردود ايجابي ينعكس على ادائه التدريسـي داخ  

للتعليم انما يكمن في الصف، اذ يصبح معلماً واعيا باستراتيجيات التفكير ومؤمناً بان الهدف االسمى 
  تنمية مهارات التفكير لدى تالميذه.

  
 

 اتبع الباحثان المنهج الوصفي.  
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       تحدد مجتمع البحث من طـالب المرحلـة الخامسـة/ قسـم العلـوم
 – ٢٠١٥والرياضيات في معاهد إعداد المعلمين والمعلمات في محافظة بغداد للعام الدراسـي (  

% من مجتمع البحـث فـي جـانبي الكـرخ     ٤٠) م، أما عينة البحث فقد شملت تقريباً  ٢٠١٦
  ):١والرصافة وكما موضح في جدول(

  )١جدول (
  اسماء المعاهد مع عدد عينة البحث ( قسم العلوم والرياضيات)

  عدد الطلبة  أسم المعهد  ت

  ٢١  اعداد المعلمين البياع الصباحي الكرخ الثانية    ١

  ٢٨  اعداد المعلمات الكرخ الثانية    ٢

  ٤٩    المجموع

  
_ 

  البطئ -مقياس التفكير السريع
من الدراسات واالدبيات التي تناولت مفهوم التفكيـر بصـورة    اطلع الباحثان على العديد   

) والـذي  ٢٠١٥ ،وقد تم تبني مقياس ( التميمي ،البطئ -عامة وانواعه ودراسة عن التفكير السريع
). يتكون المقياس بصيغته النهائية من Kahneman,2011تم بناءه على وفق نظرية دانيال كانمان(

ن (أ، ب) ولكل بديل اربعة مستويات لإلجابة تختلـف فـي تمثيلهـا    ) فقرة وكل فقرة لها بديال٣١(
أبـداً)، وتعطـى عنـد التصـحيح      ،نادراً ،أحياناً ،سواء أكان للتفكير السريع أم البطئ وهي(دائماً

) على التوالي وتعطى عند اختيار أحد البديلين للبديل الثاني(صفر)، لذا فـإن  ٠ ،١ ،٢ ،٣الدرجات(
). ونظـراً لحداثـة   ٤٦.٥ومتوسط نظري ( ،) درجة وأقل درجة (صفر)٩٣(للمقياس  أعلى درجة

  .المقياس فال يحتاج الى ايجاد الصدق والثبات والخصائص السيكومترية
  

 
التـائي والمتوسـط الحسـابي     االختبـار  استعمل الباحثان الوسائل اإلحصائية المناسبة مثل:    

  التباين.واالنحراف المعياري و



   
 

  ٣/ ٣٧العدد                 مجلة الجامعة العراقية
            

٣٩٧ 

 

  
  

  تطبيق اداة البحث
قام الباحثان بتطبيق اداة البحث على عينة البحث وحصل افراد العينة على الدرجات الموضحة   

  )٢بجدول (
  )٢جدول (

  الدرجات الخام لعينة البحث في مقياس التفكير السريع البطيء
  درجات االناث  ت  درجات الذكور  ت

  التفكير البطيء  التفكير السريع  التفكير البطيء التفكير السريع

١  42 51 ١  60 27 

٢  39 53 ٢  55 28 

٣  19 62 ٣  58 22 

٤  35 42 ٤  56 24 

٥  30 45 ٥  51 28 

٦  43 31 ٦  49 29 

٧  57 16 ٧  53 25 

٨  35 37 ٨  45 32 

٩  28 44 ٩  47 29 

١٠  32 40 ١٠  42 34 

١١  26 45 ١١  52 23 
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١٢  29 42 ١٢  48 26 

١٣  29 41 ١٣  54 19 

١٤  31 39 ١٤  50 22 

١٥  18 51 ١٥  44 28 

١٦  22 47 ١٦  49 22 

١٧  24 44 ١٧  30 40 

١٨  18 50 ١٨  46 23 

١٩  18 49 ١٩  27 42 

٢٠  23 40 ٢٠  45 23 

٢١  11 49 ٢١  47 21 

      ٢٢  48 19 

      ٢٣  34 33 

      ٢٤  39 27 

      ٢٥  45 21 

      ٢٦  45 19 

      ٢٧  26 33 

      ٢٨  42 8 
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  النتائج وتفسيرهاعرض 
  عرض النتائج:  –أوالً 

التعرف على مستوى كـل مـن التفكيـر    يمكن عرض نتائج البحث وفقاً ألهدافه من خالل   
 السريع والتفكير البطيء عند طلبة معاهد إعداد المعلمين.

لتحقيق هذا الهدف قام الباحثان بمقارنة متوسط التفكير السريع مع متوسط التفكير البطيء لكل من 
الذكور واإلناث ومن ثم حساب القيمة التائية لكل منهما لمعرفة داللة الفروق. فظهرت النتائج كمـا  

  يأتي:
للتعرف على الفروق بين التفكير السـريع والتفكيـر البطـيء عنـد طلبـة معاهـد إعـداد         .١

مسـتوى   عنـد  احصـائية  داللة ذو فرق هناكالمعلمين(ذكور وإناث) إذ أظهرت النتائج أن 
) ٣٨.٦٩) ومتوسط التفكير السريع البالغ(٣٣.٥٧البالغ ( ) بين متوسط التفكير البطيء٠.٠٥(

) ١.٩٦) وهي أكبر من القيمـة الجدوليـة البالغـة (   ٢.٠٥المحسوبة ( إذ بلغت القيمة التائية
 .)٣جدول ( ) وكان هذا الفرق لصالح التفكير السريع.٩٦وبدرجة حرية (

  
  )٣جدول (

  مقارنة بين التفكير السريع والبطئ للذكور واالناث
) بـين متوسـط التفكيـر السـريع     ٠.٠٥هناك فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللـة (  .٢

) للذكور إذ ظهرت القيمة التائية المحسوبة ٤٣.٧١) ومتوسط التفكير البطيء البالغ(٢٩البالغ(
) وكان هـذا الفـرق   ٤٠) وبدرجة حرية(٢.٠٢) وهي اكبر من القيمة الجدولية البالغة(٤.٧(

  .)٤طيء وهذا يعني ان الذكور لديهم سمة التفكير البطيء جدول(لصالح التفكير الب

نوع 
  التفكير

عدد 
الذكور 
  واالناث

المتوسط 
  الحسابي

الداللة عند   القيمة التائية  التباين
مستوى 
0.05  

  الجدولية  المحسوبة 

  دالة  1.96  2.05  160.02 38.69  ٤٩  السريع

        140.37  33.57  ٤٩  البطيء
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  )٤جدول(
  مقارنة بين التفكير السريع والبطيء عند الذكور

ــدد   نوع التفكير عـ
  الطالب

المتوسط 
  الحسابي

الداللــة   القيمة التائية  التباين
ــد  عنــ
ــتوى  مس

٠.٠٥  

  الجدولية  المحسوبة

  دالة  2.02 4.7  111.93  29 ٢١  السريع
  83.72  43.71 ٢١  البطيء

) بين متوسط التفكير السـريع البـالغ   ٠.٠٥هناك فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ( .٣
 ) لإلنـاث، إذ أظهـرت القيمـة التائيـة    ٢٥.٩٦) ومتوسط التفكير البطيء البـالغ ( ٤٥.٩٦(

) ٥٤) وعند درجـة حريـة (  ٢.٠١) وهي اكبر من القيمة الجدولية البالغة (٩.٤٤المحسوبة (
وكان هذا الفرق لصالح التفكير السريع وهذا يعني ان اإلناث لديهن سـمة التفكيـر السـريع    

   .)٥جدول(
  )٥جدول (

  مقارنة بين التفكير السريع والبطيء لالناث
نوع 
  التفكير

عدد 
  الطالبات

المتوسط 
  الحسابي

الداللة عند   القيمة التائية  التباين
مستوى 
٠.٠٥  

  الجدولية  المحسوبة

  دالة 2.01 9.44  8.58  45.96 ٢٨  السريع
  6.89  25.96 ٢٨  البطيء

  
 فـرق  هناكعلى الفروق في التفكير السريع تبعاً لمتغير الجنس إذ أظهرت النتائج أن  للتعرف .٤

) ٤٥.٩٦( البـالغ  السريع لالناث التفكير متوسط ) بين٠.٠٥(مستوى  عند احصائية داللة ذو
 ) وهي٦.٠٠٧المحسوبة ( التائية القيمة ظهرت ) إذ٢٩( التفكير السريع للذكور البالغ ومتوسط
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 .االناث لصالح الفرق هذا ) وكان٤٧( حرية ) وبدرجة٢.٠١( البالغة الجدولية القيمة من أكبر
 .)٦جدول (

  )٦جدول (
  الذكور واالناث في التفكير السريعمقارنة بين 

نوع 
  الجنس

عدد 
  الطلبة

المتوسط 
  الحسابي

  الدالة عند  القيمة التائية  التباين

  الجدولية   المحسوبة   0.05

  دالة  2.01 6.007  73.62 45.96  ٢٨  اناث

  112.15  29  ٢١  ذكور

 فـرق  هناكعلى الفروق في التفكير البطيء تبعاً لمتغير الجنس إذ أظهرت النتائج أن  التعرف .٥
) ٢٥.٩٦( البـالغ  السريع لالناث التفكير متوسط ) بين٠.٠٥مستوى ( عند احصائية داللة ذو

) ٧.٤٤المحسـوبة (  التائية القيمة ظهرت ) إذ٤٣.٧١( التفكير البطيء للذكور البالغ ومتوسط
 لصـالح  الفرق هذا ) وكان٤٧( حرية ) وبدرجة٢.٠١( البالغة الجدولية القيمة من أكبر وهي

 .)٧جدول ( .الذكور
  )7جدول (

  مقارنة بين الذكور واالناث في التفكير البطيء
نوع 
  الجنس

عدد 
  الطلبة

المتوسط 
  الحسابي

الداللة عند   القيمة التائية  التباين
مستوى 
٠.٠٥  

  الجدولية  المحسوبة

  دالة  2.01 7.44  47.47 25.96 ٢١  اناث
  83.72  43.71 ٢٨  ذكور

  
 

) أن هناك فرقاً ذا داللة احصائية بـين التفكيـر البطـيء    ٣أظهرت نتائج البحث في جدول( .١
وهذا يعني أنهـم يمتـازون    ،والتفكير السريع لدى طلبة معاهد إعداد المعلمين (ذكور وإناث)
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البطيء ولكن بفارق بسيط ويرى الباحثان أن ذلك قد يعود الـى   بتفكير سريع اكثر من التفكير
أن هؤالء الطلبة يتمتعون بإدراك سريع لعناصر الموقف ومن ثم سرعة في ايجـاد الحلـول   
واتخاذ القرار. ومن جانب آخر فإن طلبة المعاهد قد ال يمتلكون الخبرة الكافية التـي تجعلهـم   

وعموماً فهؤالء الطلبـة   .في الموقف الذي يمرون به يميلون الهدوء والتأني ومن ثم يقررون
 .يمتازون بالنوعين من التفكير البطيء والسريع مع فارق بسيط لصالح التفكير السريع

) ويـرى  ٤أظهرت النتائج أن الطالب الذكور يمتازون بتفكير بطيء اكثر مما للسريع جدول( .٢
الى التفكير البطـيء نتيجـة للتنشـئة     الباحثان أن تفسير ذلك قد يعود الى أن الذكور يميلون

االجتماعية وال سيما في مجتمعاتنا العربية خاصة والشرقية بصورة عامة التي تمنح الـذكور  
دوراً أوسع في تولي المسؤوليات والمهام مما يجعلهم في مستوى عالي مـن الثقـة بـالنفس    

المنطقي التحليلي والمتـأني   ومساحة كبيرة في االستقاللية والهدوء وبالنتيجة ممارسة التفكير
واتخاذ القرار بوعي وإدراك تامين وهذا ما أشارت إليه بعض االدبيات من حيث أن التفكيـر  

 ).٩-١١: ٢٠٠٨ ،(مصطفى أي يتأثر بالسياق االجتماعي والثقافي ،يتأثر بالبيئة المحيطة
) ويعـزو  ٥ول(كشفت نتائج البحث عن أن االناث يتميزن بتفكير سريع أكثر منه للبطيء جد .٣

في بيئتنا اكثر طاعة للوالدين مما يترتب عليـه سـرعة انجـاز     الباحثان ذلك الى أن االناث
االعمال المكلفة على حساب الدقة وهذا يعني ان االناث لديهن ادراك سريع للموقـف الـذي   

الذات يتعرضن له نتيجة للسمة العاطفية العالية التي يتمتعن بها مقارنة بالذكور وتشير نظرية 
) الى ان نظام التفكير العقالني والتجريبي هو الذي يعمل وفقه البشر ويكون CESTالمعرفية(

فالتفكير العقالني يستدعي عمليات معرفية معقدة وهو بطـيء   ،عملهما بشكل متوازِ ومتفاعل
واستنتاجي يعمل وفق االستدالل المنطقي اي فهم الشخص لقواعد المنطق واالدلة التي تنتقـل  
 ثقافياً، اما التفكير التجريبي فهو على النقيض من التفكير العقالني ويكـون تلقائيـاً وديناميـاً   

ــات معرفيــ  ــتعمل عملي ــريعاً ويس ــعوري   وس ــام الش ــاً لنظ ــرك وفق ــا يتح ة دني
) فالغالب العام ان المرأة تميل الى سرعة االسـتجابة فـي   Epstien,1996,p:391عاطفي(

 .معظم المواقف التي تتعرض لها
  

 
  :من خالل نتائج البحث استنتج الباحثان النقاط اآلتية

   .السريعيمتاز الطالب الذكور بتفكير بطيء اكثر من التفكير  .١
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 .تمتاز الطالبات االناث بتفكير سريع اكثر من التفكير البطيء .٢
 .تمتاز الطالبات االناث بتفكير سريع اكثر مما يمتاز به الطالب الذكور .٣
 .يمتاز الطالب الذكور بتفكير بطيء اكثر مما تمتاز به الطالبات االناث .٤
 

 
    :في ضوء نتائج البحث يوصي الباحثان بما يأتي

البطيء مـع   -ضمين المنهج المدرسي مواقف تشجع على كال النوعين من التفكير السريع ت .١
 .إعطاء افضلية للتفكير البطيء ألنه يؤدي الى اتخاذ قرار سليم وبأفل ما يمكن من األخطاء

تشجيع األسرة على أساليب التنشئة االجتماعية التي من شـأنها أن تنمـي التفكيـر البطـيء      .٢
 .العقالني

  
 

  :وفي ضوء ما سبق يقترح الباحثان ما يأتي
  .إجراء دراسة مماثلة لمراحل دراسية أخرى .١
 .ر وعالقتها بمتغيرات أخرىيإجراء دراسة مماثلة تتناول انماطاً أخرى من التفك .٢
  

 
 القرآن الكريم. .١
للطباعـة والنشـر   ): علم النفس التربوي، دار المسيرة ٢٠٠٠صالح محمد علي ( أبو جادو، .٢

 ، عمان.٢والتوزيع، ط
تعلم التفكيـر النظريـة والتطبيـق، دار     :)٢٠٠٧أبو جادو، صالح محمد ومحمد بكر نوفل ( .٣

 عمان. ،١ط ،المسيرة للطباعة والنشر والتوزيع
البطـيء عنـد طلبـة     -بناء وتطبيق مقياس التفكير السـريع   :)٢٠١٥التميمي، مها ماجد ( .٤

 ،ابن الهيثم -غير منشورة جامعة بغداد، كلية التربية للعلوم الصرفةرسالة ماجستير  ،الجامعة
 بغداد.
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مستوى مهارات التفكير االبداعي لـدى   :)٢٠١١د العلي(يالحدابي، داود وهناء الفلفلي، وتغر .٥
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