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Abstract 

       The present study aims at identifying the level of Doubting Thinking among middle school and 

middle school students in middle and secondary school in Babel city, and identifying the statistical 

significance differences in the level of Doubting Thinking among adolescent students in the 

intermediate stage according to the research variables, sex (male and female) (The first medium-third 

average). The sample consisted of (194) students, randomly selected. To achieve the objectives of the 

research, the researcher prepared a scale consisting of (32) paragraphs, and after verification of the 

cykometric properties of the scale was applied to the sample in its final form. The study found that 

the following results were found: The average level of high school students in the intermediate stage 

was high, and there were statistically significant differences between males and females in the level 

of Doubting Thinking. In favor of females, there were no statistically significant differences between 

the first and intermediate students. Doubting Thinking. 
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 ملخص ال

لدى الطلبة المراهقين في المرحلة المتوسطة بالمدارس المتوسطة يهدف البحث الحالي التعرف على مستوى التفكير االرتيابي      
بابل، والتعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية في مستوى التفكير اإلرتيابي لدى الطلبة المراهقين في  دينةممركز والثانوية ب

 الثالث متوس (. -و  متوس إناث(، والسنة الدراسية )األ -المرحلة المتوسطة تبعًا لمتغيري البحث، الجنس )ذكور
( طالٍب وطالبٍة، تمَّ إختيارهم بالطريقة العشوائية. ولتحقيق أهداف البحث أعدت الباحثة مقياس 194وقد تألفت عينة البحث من )

البحث  ( فقرة، وبعد التحقق من الخصائص السايكومترية للمقياس تم تطبيقِه على العينة بصيغتِه النهائية. وقد توصل32يتكون من )
إلى النتائج اآلتية: إنَّ الطلبة المراهقين في المرحلة المتوسطة لديهم مستوى مرتفع من التفكير اإلرتيابي، توجد فروق ذات داللة 
إحصائية بين الذكور واالناث في مستوى التفكير اإلرتيابي، ولصالح االناث، ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة األو  

 لث متوس  في مستوى التفكير اإلرتيابي.متوس  والثا
 

 التفكير، اإلرتيابي، الطلبة، المراهقين.الكلمات المفتاحية: 
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 :قـدمة مال

تعد مرحلة المراهقة من أدق مراحل النمو التي يمر بها اإلنسان نظرًا لما تتصف به من تغيرات جذرية وسريعة تنعكس أثارها      
(، وبسبب هذه التغيرات تظهر مجموعة 418:  1984على مظاهر النمو الجسمي والعقلي واالجتماعي واالنفعالي كافة. )أشو ، 

واالجتماعية من خال  االنتقا  السريع من الطفولة إلى المراهقة لكال الجنسين. )عدس وتوق ، من المتاعب االنفعالية والوجدانية 
1995  :84 .) 

ُتعتبر الُمراهقة من المراحل الَخِطرة التي يعيشها اإلنسان، بل قد تكون األخطر من بين ُكّل المراحل، إذ ينتقُل اإلنساُن فيها من و 
راعات مرحلة الّطفولة إلى الرُّشد، ضمن  تغييرات جديدة ُمتعّلقة بجوانب الّنمو المختلفة، كما يتعّرض اإلنساُن فيها للكثير من الصِّ
(. وقد ُعرفت الُمراهقة ّتعريفات متعددة حاو  كٍل منها التركيز على جانب من جوانب 2: 2017الخارجية والّداخلية. )المنصور،
ج فيها اإلنساُن من شرنقة الّطفولة إلى العالم الخارجّي يخر الفترة التي  (: بأنهاHarrocks 1962,النمو، فقد عرفها هوروكس )

الُمحي  به، ليبدأ في االندماج فيه، والّتفاُعل معه، وقد حاو  هوروكس في تعريفِه أن ُيرّكز على فكرة انتقا  اإلنسان من الطفولة، 
والبيئة المحيطة به، ليكّون استقالله الذاتّي، ويعتمد على نفسه. أما وما تحمله معها من اّتكالية على ُمحيطه، إلى العالم الخارجّي 

(: فقد عرفها بأنها فترٌة من ُعمر اإلنسان يتصف فيها سلوكه بالّحدة، والّتوتر الكبير واالنفعا  Stanley Hall 1956,ستانلي هو  )
صاحب مرحلة المراهقة، ويتشّكل على صورة انفعاالت العاصف. وقد رّكز ستانلي في تعريفِه على فكرة الجانب االنفعالّي الذي يُ 

 (.18: 2010وتوّترات وثورات. )الزعبي،
 ويمكن الحديث عن بداية المراهقة ونهايتها ووسطها ونهايتها، أو ما يسمى أيضًا بالمراهقة المبكرة 

وهي مرحلة اكتما  التغيرات البيولوجية،  عامًا(، 18-14عامًا(، وتتميز بتغيرات بيولوجية سريعة، والمراهقة المتوسطة ) 11-14)
 (.9عامًا(، حيث يصبح الشاب أو الفتاة إنسانًا راشدًا بالمظهر والسلوكيات. )حمداوي، ب:ت:  21-18والمراهقة المتأخرة )

الدراسة، أو  يتكوين عالقات سوية بأصدقائه وبجماعة الرفاق وبزمالئه فومن الجدير بالذكر إن في مرحلة المراهقة على المراهق 
 (. 160: 2001. )اسماعيل،حياته بشكل عام يممن يتصل بهم ف مبغيره
أن الكثير من المراهقين يواجه عقبات في اقامة تلك العالقات االجتماعية ألنه لم يتدرب بعد على المهارات االجتماعية، فيبدأ  إال
ويتخيل أشياء  والشك باآلخرين، الشك في كل شيءخاللِه من راهق المُ ، ُيعاني االرتيابي التفكيرب طلق عليهِ ي التفكير نوع من لديهِ 

ليست في الوجود، كما أنه يتخيل أن األشخاص المحيطين بِه  يتآمرون عليه، وفي هذِه الحالة يصعب عليِه الثقة باآلخرين مما 
 .يؤدي به الى ضعف إقامة العالقات االجتماعية الناجحة

إلى أن التفكير اإلرتيابي ذو منشأ نفسي  ( حيث أشارFreud)فرويد همتفسير التفكير االرتيابي منحاولت النظريات النفسية  وقد
( واالنا idإذ أفترض أن الشخصية تتألف من تفاعل االسس أو االنظمة النفسية معًا وهذه االنظمة النفسية هي )الهو  ،بصورة رئيسية

(Ego واالنا العليا )Superego) إلى الطاقة الموجودة في كل مكون من هذه المكونات. ثم أضاف إلى  المكونات تبعاً ( وتعمل هذه
ذلك أن التفكير اإلرتيابي هو نتيجة الصراع بين الهو واألنا العليا كما جعل القلق والشك وعدم الثقة في اآلخرين هو صلب التفكير 

ل إلى أن التفكير اإلرتيابي ال ينشأ عن سبب معين واحد بل االرتيابي، ثم أضاف إلى ذلك عوامل المحي  والظروف. وأخيرًا توص
فإن الفرد ذو التفكير اإلرتيابي عادة ما يبني خطة تكيف  فرويد بضعة عوامل جنسية أواًل وتربوية ومحيطية ثانيًا. وعلى وفق نظرية

ة غير المحتملة تتحو  إلى أشياء كأنها غير للحياة على أساس التجنب والهروب من اآلخرين، فالمواقف التي تستثير انفعاالته الشديد
موجودة بفعل ليتجنبها ولما كانت مصادر القلق والخوف في حياة االفراد اإلرتيابيين متنوعة ومنتشرة فإنهم يتحولون في النهاية إلى 

غير قصيرة فوصف حياة  كائنات عاجزة انسحابية، وتتقلص حياتهم إلى حلقات ضيقة. وقد انتبه فرويد إلى هذه الحقيقة منذ فترة
اإلرتيابيين بأنها حياة تخلو من االثارة وتمتلئ بالكف والقيود كما ان حياتهم تتحو  نتيجة للهروب واالنسحاب إلى االغتراب 
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واالنفصا . والفرد اإلرتيابي عادة ما يتجه إلى تجنب المواقف بداًل من مواجهتها، ولهذا يتحو  إلى شخص يكتفي بمالحظة الحياة 
 .(Gunderson & Phillip , 1995: 1455) داًل من أن يساهم فيها بشكٍل نشٍ .ب

حيل الدفاع النفسي غير المباشرة التي تحاو  إحداث  التفكير اإلرتيابي على أنه حيلة من (Adler)وفي السياق نفسه  فسر آدلر
الفرد وظيفتها تشويه ومسخ الحقيقة لكي يتخلص الفرد التوافق النفسي. وحيل الدفاع النفسي هي وسائل وأساليب ال شعورية من جانب 

من حالة التوتر والقلق الناتجة عن االحباطات والصراعات التي لم تكن موجودة والتي تهدد أمنه النفسي، وهدفها وقاية الذات والدفاع 
تستخدمها الذات  ةبمثابة أسلحة دفاع نفسي عنها واالحتفاظ بالثقة في النفس واحترام الذات وتحقيق الراحة النفسية. وتعتبر هذه الحيل

 (.Bjorkly,2002: 621)ضد اإلحباط أو الصراع والتوتر والقلق. 
قلق والشعور الذي يكون لديهم تفكير إرتيابي هم في األساس يتسمون بسمات سلبية مثل ال فرادفيوضح بأنَّ األ (Long)لونك أما 

ميمة معهم. وهم حوالخجل والسلوك االنسحابي، وهم يستعملونها في ايذاء االخرين وذلك لتجنب إقامة عالقة  بالنقص وعدم الثقة
من خال  الشك وإهانة الناس الذين يحاولون أن يكونوا ودودين معهم. والسبب يكمن في  واضحٍ  يحبون عرض عدائيتهم على نحوٍ 

يصبحوا هم أنفسهم رافضين لآلخرين، إذ يقوم اإلرتيابيون برفض اآلخرين أواًل بأن  عون التحكم في الرفض الذي يخافون أنهم يستطي
رفضهم من قبل  قبل أن يسبقهم اآلخرين إلى الرفض، وإن ما يكمن وراء كل هذا الرفض الذي يبديه اإلرتيابيون، هو أنهم فيما لو تمّ 

ذو التفكير االرتيابي إلى أن يكون لديهم تقدير األفراد ويميل  شخص ما فأن ذلك سيكون أقل إيالمًا ألنهم لم يكونوا قد أحبوه اصاًل.
منخفض للذات ويعتقدون بأنهم عديمو الجدوى وفاشلين في اقامة عالقات ناجحة وفضاًل عن انخفاض تقدير الذات لديهم فأنهم 

ن عواطفهم وعدائيتهم عن طريق خجولين جدًا، ووحيدون دومًا، ويرون بأن إنجازاتهم صغيرة جدًا أو عديمة القيمة. ويعبرون ع
- Hotpaper ,2001:1اإلهما  والتردد قبل الثقة باآلخرين المحيطين بهم. وهم كذلك يغرقون في احالم اليقظة ليهربوا من الواقع. 

3).) 
الذين لديهم  لألفرادفي بداية العشرينات من القرن العشرين بأن األنماط المنفصلة التي ذكرها  (Kretschmer)أفترض كرتشمر وقد 

 تتكون في واقع األمر من نمطين فرعيين هما:تفكير إرتياربي 
 النم  الفاقد لإلحساس )غير الحّساس، الفاقد للتمييز، عديم المشاعر(.  .1
والذي يتصف بصفات العصبية، وسرعة التهيج، والتقلب، والقلق، والتحسس، كما أنه يتصرف  :النم  المفرط في اإلحساس .2

ثقة أو كأنه مضطر لفعل ذلك الشيء وهو يشكو من مشكالت عصبية وهو يبتعد قلقًا عن كل األعما   بخجل وجبن وبعدم
والنشاطات، وقد وضع كرتشمر مفهوم النم  المفرط التحسس على أنه طبع يالزم المرء منذ الوالدة.               

(Gunderson & Philips, 1995, pp.1454–1455.) 

فترض ان التفكير االرتيابي من وجهة نظر الطب النفسي االحيائي )الفسلجة العصبية(، إذ ا ( (Larry Sieverوقد فسر الري سيفر
 التفكير االرتيابي مستند إلى استعدادات وراثية أساسية، واستعدادات متعلقة بنشاط النواقل العصبية، ويرى سيفر أن التفكير االرتيابي،

لجهاز العصبي الودي والمعروف ان لهذا الجهاز دور في تثبي  بعض الفعاليات السلوكية ناجم عن االستثارة اللحائية في منطقة ا
والجسمية وعليه فان زيادة استثارة خاليا هذا الجهاز كما يرى سيفر تسبب زيادة في عمله أي زيادة في تثبي  السلوك وهو ما يتجلى 

 (.Gunderson & Phillips , 1995:1930–1431في صورة عدم الثقة باآلخرين والشك وتجنب اآلخرين. )
(: بأنُه (Fagin ,2004كما يعد مفهوم التفكير االرتيابي من المفاهيم الحديثة في الدراسات السايكولوجية، وبذلك فقد عرفه فاجين 

المعتقدات وهمية ال يكون لها أساس عملية ذهنية تراود الفرد الذي يعتقد بأنَّ اآلخرين يحاولون إيذائِه أو تهديدِه باستمرار، وأنَّ هذه 
 (.Fagin ,2004:15من الصحة. )
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(: بأنه عبارة عن عملية مستمرة في الدماغ، ال تتوقف أو تنتهي طالما أن الفرد في حالة اليقظة، Bentall,2006بنتا  )بينما يعرفه 
لوم على اآلخرين، وينش  هذا النوع من التفكير ويميل الفرد من خاللها إلى تفسير األحداث السلبية في حياتِه من خال  إلقاء ال

 (. (Bentall,2006: 154 عندما يشعر بعدم الثقة بالنفس وأن اآلخرين يحاولون إيذاءِه بشتى الطرق.

فقد عرفه بأنه: عملية اإلفراط والمبالغة في إساءة الظن والشك في اآلخرين والحذر منهم.  (:Freeman,2014أما فريمان)
(Freeman,2014:433.) ( أما كاسبرKasper,2015:)  مفكر لظر اينأن جة درلرين باآلخك لشوالثقة دان افقفتعريفُه يشير إلى

ونيَِّة فع حدوانها أعلى االخرين فع دوالى االرتيابي ا قد، وقد تدفعه لالنتقام، وأصحاب التفكير االرتيابي كثيرًا ما يكون لديهم شعوٌر بالدُّ
(: فهو عملية واعية يقوم بها الفرد عندما John,2016(. أما تعريف جون )Kasper,2015:39) باألمان.والنْقِص، وعدِم الشعور 

وغالبًا ما يكون الفرد الذي يكون لديِه  يشك بأنه سيتعرض لألذى أو االضطهاد من قبِل شخٍص معيٍن أو مجموعة من األشخاص.
 (.John,2016:43ين يعتقد أنهم سيضرون بِه. )تفكير ارتيابي مستاًء وغاضبًا، ويلجأ إلى العنف ضد الذ

 عناصر التفكير االرتيابي: -

ـــي:     إن عناصر التفكير االرتيابي تتمثل فـــ
المفاهيم: هي عبارة عن رمز لفظي يد  على المعلومات واألفكار المجردة لألشياء أو خبرات ذات صفات أو خصائص  .1

 المواقف التي ُيمر بها الفرد الذي يفكر تفكيرًا ارتيابيًا.ُمشتركة ويتسم بالشمو  ألنُه ُيشير إلى 
الصور الذهنية: عبارة عن الرموز العقلية التي يستحضر من خاللها الُمفكر االرتيابي صور المواقف عندما يفكر  .2

عض األحيان تهديدِه، وتختلف الصور الذهنية في قوتها ووضوحها، ففي ب أو إيذائهِ  يحاولون باألشخاص الذي يعتقد أنهم 
 تكون الصور الذهنية واضحة المعالم، وفي بعض األحيان تكون ضعيفة التفاصيل غير واضحة.

اللغة: هي وسيلة للتخاطب والتواصل بين األفراد بعضهم ببعض من خال  التعبيرات المنطوقة والمكتوبة، ومن خال  اللغة  .3
 (.Paul,2010: 118) يستطيع الفرد التعبير عما يدور في تفكيرِه بصورة رمزية.

 خصائص الُمفكر الرتيابي: -

وهو ذو  لديِه ُعزلة إجتماعية فهو منسحب عن االخرين وال ُيَكِون عالقات اجتماعية،ما يكون  إنَّ الُمفكر االرتيابي هو عادًة      
للشك، وُمقيد عاطفيًا، وعنيد،  سبب يوجد ال عندما باآلخرين حتى ويشك نم  التعلق المتجنب أي يرى اآلخرين غير جديرين بالثقة،

 ( (Beck,2009: 86التفكير.  في شاذةً  أو غريبةً  كما لديِه ُطرقاً 
 ( قائمة من السلوكيات للفرد الذي ُيفكر تفكيرًا ارتيابيًا نلخصها باآلتي:                                   Waldinger, 2011كما أورد والدينجر) 

 الواقع من يدعمه ما لذلك يكون  أن دون  وأفعالهم أقوالهم في األفراد معظم مع األوقات معظم في الظن عليِه سوء يتغلب 
 يسيرة. بدرجة ولو يثيره ما هناك كان إذا الظن سوء يزيد وقد نفسه الفرد في علة بسبب وإنما

 أو الخيانة أو الغدر أو منهم اإلهانة وتوقع فيهم الثقة عدم مع الناس من والحيطة والتوجس والترقب الحذر في المبالغة 
 ذلك. نحو أو األذى

 معه يتضارب قد عمد بدون  أحد االفراد عليه أخطأ فلو جدًا، حساس. 
 عليها الرد في المسارعة مع السيئة المعاني من تحتمل ماال وتحميلها وتضخيمها اآلخرين بانتقادات التأثر في المبالغة 

 الظرف إلى به يحتفظ وإنما تناسيه يحاو  وال نفسه في الحقد كتم الدفاع يستطع لم وإن فعالً  أو قوالً  النفس عن والدفاع
 .تافهاً  أو يسيراً  االنتقاد كان مهما المناسب

 غيرهِ  على وهفواتهِ  أخطائهِ  إسقاط. 
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 أمر األمور بعض في أقناعهِ  أو معه التفاهم يجعل مما بالرأي االعتزاز مع والعناد والتحدي والخصام الجدا  من اإلكثار 
 .اآلخرين أمام كان إذا والسيما صعب

  ِمعه ُمخلصين غير األفراد الُمقربين له بأن سبب، دون  من متكررة شكوك لديه. 
 اآلخرين أمام ووجوده ذاته إثبات إلى السعي. 
 حق على دائماً  أنه ويعتقد والصراعات المشاكل في دوره رؤية يستطيع ال. 
 االسترخاء في صعوبة لديه. 
 ( .ُيعاني كثيرًا في بناء عالقات وثيقة مع اآلخرينWaldinger, 2011: 49). 

 دراساٌت سابقٌة:
 وهرينزدوتير برينجولسدوتير، سيغوردسون، ،دراسة كودجونسون  -
 (2002,& Hreinsdóttir Brynjólfsdóttir Sigurdsson, ,Gudjonsson(   العالقة بين االمتثال للقلـ  واحتـراا الـ ات

 والتفكير االرتيابي والغضب.
إستعمل  وقد. والغضب االرتيابي، والتفكير واحترام الذات، للقلق، بين االمتثا  على العالقة هذِه الدراسة إلى التعرف هدفت    

احترام الذات الُمعد من قبل  ومقياس ،(Gudjonsson)الُمعد من قبل كودجونسون  االمتثا  للقلق مقياس الباحثون 
وتّم تطبيق مقاييس  .(Novaco)الغضب المعدان من قبل نوفاكو ومقياس ومقياس التفكير االرتيابي ، Rosenberg))روزنبرغ

إنَّ االمتثا   -1الى النتائج االتية:  وتوصل البحث. من طلبة جامعة لندن  طالٍب وطالبةٍ  (167البحث على عينة متكونة من )
 .الغضب مشاعر مع وسلًبا والتفكير االرتيابي، الذات، احترام انخفاض مع إيجابًيا ارتباًطا يرتب  للقلق
)et  Gudjonsson,. االمتثا  للقلق مؤشر يسبب أفضل كان االرتيابي التفكير أن االختبار لدرجات المتعدد االنحدار أظهر -2 

al, 2002:A) . 

 التفكير االرتيابي لدى عامة السكان. (Kumari &Sumich ,2014دراسة سومج وكومري) -

هدفت الدراسة الى الكشف على مستوى التفكير االرتيابي لدى الذكور واإلناث من عامة السكان. وقد تّم اعداد مقياس لقياس التفكير 
( من النساء. وبعد التأكد من صدق 37( منهم من الرجا ، و)37( رجاًل وامرأة، )74عينة متكونة من )االرتيابي وتطبيقِه على 

المقياس وثباتِه تم تطبيقِه على عينة البحث والحصو  على النتيجة اآلتية: يوجد لدى الذكور مستوى مرتفع من التفكير االرتيابي 
 2014,:79-74) م الثقة وسرعة الغضب واالندفاع وتكوين العالقات السلبية.مقارنة باإلناث وتعود اسباب هذِه النتيجة الى عد

Kumari &Sumich) 

االرتيـابي  والتفكيـر العدائيـة ( الاخصـية(Tellawi, Williams& Tchasson,2016 ، ويليـامز، وتااسـون دراسـة تـالوي  -
 القهري: الوسواس في وعالقته

 من البحث عينة تكونت. القهري  الوسواس وشدة االرتيابي، والتفكير العدائية، الشخصية بين العالقة إلى ايجاد هذِه الدراسة هدفت   
 الشخصية عالج في مريضاً ( 27) و القهري، الوسواس عالج في خارجياً  مريضاً ( 66) المشاركون  شمل المفحوصين، من( 161)

 توصل البحث عينة على المقاييس تطبيق وبعد البحث، متغيرات لقياس مقاييس ثالثة الباحثون  استعمل وقد. طالباً ( 68) و العدائية،
 :اآلتية النتائج إلى الباحثون 
 . العدائية الشخصية من عالية مستويات لديهم القهري  الوسواس من يعانون  الذين األفراد أن .1
 ((Tellawi,et al 2016: A .االرتيابية االفكار شدة زيادة مع ملحوظ وبشكل ارتباطًا إيجابياً  ترتب  العدائية الشخصية .2
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 :الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية بينها
 الدراسات السابقة التي تيسر للباحثة الحصو  عليها ما يأتي:تبّين من عرض 

وعالقتـه ببعـــض المتغيـــرات التفكير االرتيابي  ذهبت مجموعة من الدراسات إلى تناو  ُمتغير(: Objectives)األهداف .1
، مثل االمتثا  للقلق، إحترام الذات، الغضب، الشخصية العدائية، الوسواس القهري، كدراسة كودجونسون االخــرى 

 & Gudjonsson, Sigurdsson, Brynjólfsdóttirسيغوردسون، برينجولسدوتير، وهرينزدوتير )

Hreinsdóttir,2002 ) ودراسة ، (تالوي، ويليامز، وتشاسونTellawi, Williams& Tchasson,2016 ،) بينما
( الكشف على مستوى التفكير االرتيابي. أما الدراسة الحالية Kumari &Sumich 2014,)سومج وكومري هدفت دراسة 

في المرحلة المتوسطة في المدارس المتوسطة والثانوية  التفكير االرتيابي لدى الطلبة المراهقينالتعرف على مستوى فهدفها 
لدى الطلبة المراهقين في بمركز مدينة بابل، والتعرف على الفروق ذات الداللة االحصائية في مستوى التفكير االرتيابي 

 .الثالث متوس ( -إناث( الصف الدراسي )االو  متوس  -المرحلة المتوسطة تبعًا لمتغيري البحث )ذكور
عينات من  على جرت إنها السابقـة الدراسات إستعراض من َتبّين :The nature of the sample)) العينة طبيعة .2

الجامعة، ومن المصابين بالوسواس القهري، والمصابين بالشخصية العدائية. الذكور واالناث من عامة السكان، ومن طلبة 
 وعينة الدراسة الحالية هم الطلبة المراهقين في الصفوف األو  متوس  والثالث متوس .

 وقوانين اإلرتباط معامالت السابقة الدراسات ُمعظم إستعملت (:The Statistical Methods) الحصائية الوسائل .3
 هذهِ  أما. الدراسات تلك وأهداف تساؤالت عن باالجابة يرتب  ما ومنها القياس، أدوات بناء بإجراءات ترتب  إحصائية
 .العينة أفراد إستجابات تحليل في واحدة وتحليل التباين الثنائي لعينة( T-test)إختبار استعملت فقد الدراسة

 الباحثون  قام إذ. األهداف بإختالف تختلف القياس أدوات من عدد السابقة الدراسات إستعملت (:The Scales)األدوات .4
أما في هذِه الدراسة قامت الباحثة بإعداد مقياس للتفكير  .سابقون  باحثون  صممها أدوات آخرون  وتبنى منها، عددٍ  ببناءِ 

 .في المرحلة المتوسطة في المدارس المتوسطة والثانوية بمركز مدينة بابل االرتيابي لدى الطلبة المراهقين
 :  الدراسة ه ه   في السابقة الدراسات إسهاا .5
 .العلمية النظرية بالخلفية الدراسة قيد الُمتغير السابقة الدراسات دعمت -1
 :يأتي مما ُكلٍ  على الباحثة ساعدت -2

 .عينتهِ  وحجم المجتمع طبيعة إختيار -2-1
 .الدراسة هذهِ  ُتالئم التي المنهجية إستعما  -2-2
 .إستعمالها ودواعي الُمناسبة اإلحصائية الوسائل إختيار كيفية -2-3

 (:Research Problemث)ـة البحـماكل

إن لكل إنسان القدرة على تكوين العالقات االجتماعية ولكن تحقيق ذلك صعب للغاية فنحن نبدأ الحياة بتمركز الطفولة الكامل       
حو  الذات وال نستطيع التمييز بين ذاتنا واآلخرين، فالتنشئة االجتماعية ال توفر الخطوط الصحيحة لتعليم األطفا  بناء وتكوين 

هذا االتصا  قد يكون صحيحًا في وقت وفي أحيان أخرى قد يكون خاطئًا، فدائرة االتصا  الكاملة تشمل في العالقات االجتماعية، ف
وألن مرحلة المراهقة (، 199: 2007)سالمة، وقت واحد قابلية التعبير الواضح عن رسالة وقابلية فهم رسائل اآلخرين فهمًا صحيحًا. 

فهي من أهم وأدق المراحل شأنًا بعد  ،تِه، لما لها من تأثير على حياتِه كلها مستقبالً من أهم المراحل التي يمر بها الفرد في حيا
مرحلة الطفولة، وقد أطلق عليها العلماء مرحلة " الوالدة الثانية " لما لها من خصائص وتغيرات تنتاب الفرد في هذه المرحلة، من 

جتماعية والدينية...الخ. هذه التغيرات من شأنها أن تجعل الفرد يتقدم نحو جميع النواحي الجسمية واالنفعالية والعقلية والنفسية واال
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النضج بطريقة تدريجية، وألن الفرد يمر بمراحل نمائية متعددة، فمن الثابت علميًا أن كل مرحلة تتأثر بما قبلها وتمهد لما بعدها، أي 
ونتيجة لذلك يحتاج فيها المراهق لكثير من  مارًا بمرحلة المراهقة،أن النمو عملية مستمرة بدءًا بمرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب 

ومن تلك المشكالت، مشكلة التفكير اإلرتيابي فمن  (.17: 2016. )مجيد،الحاجات وتؤرقه الكثير من المشكالت وعوائق الحياة
دات في لوم وعدم الثقة، كما يعتبر أن خاللِه يشعر بضعف قدرتِه على تكوين عالقات وثيقة مع األشخاص اآلخرين، ويكون لديِه عا

األخرين يخدعونه، كما يتردد قبل الثقة باألخرين أو قبل الكشف عن المعلومات الشخصية، خوفًا من أن تستخدم هذه المعلومات 
 . ومن هنا تبرز مشكلة البحث الحالي، في قياس وتشخيص المشكلة الذي يعد من أولى الخطوات(:Bjorkly, 2002 622) ضده

المعرفية الجادة الساعية للبحث عن حلًّ منطقي لها، وقد شخصت الباحثة مشكلة البحث الحالي بعد اطالعها على بعض األدبيات 
التي تناولت التفكير االرتيابي، مما أتاح لها فرصة االطالع على بعض الجوانب النظرية لهذا المفهوم في الحقل التربوي، كما أنه 

والبحوث التي أجريت في هذا المجا  عند استقراء التراث السايكولوجي العربي في هذا الموضوع يوحي  عند البحث في الدراسات
بالندرة، كما إن عدم معرفة المراهق كيفية التعامل الصحيح مع اآلخرين بسبب االفتقار إلى تكوين العالقات االجتماعية قد يؤدي إلى 

القدرة على أداء دوره االجتماعي داخل األسرة والمجتمع. لذا تتركز مشكلة البحث إرباك في فهم الذات وضعف الثقة بالنفس وعدم 
المدارس المتوسطة والثانوية بمركز  في المرحلة المتوسطة في الحالي في التعرف على مستوى التفكير اإلرتيابي لدى الطلبة المراهقين

 الثالث متوس (. -الدراسي )األو  متوس  صفإناث(، وال -، ومدى إختالفِه تبعًا لمتغيري البحث الجنس )ذكورمدينة بابل

 (: (The Importance of the Researchأهمية البحث

تكمن أهمية البحث في أهمية التفكير االرتيابي، إذ ُيعد هذا المفهوم من المفاهيم التربوية والشخصية المهمة، وانُه على حد علم     
 أهمية البحث الحالي بالمحاور اآلتية:الباحثة غير مدروس سابقًا. كما تتجلى 

 األهمية النظرية: :أوالا 
تكمن أهمية البحث الحالي في المشكلة التي يتناولها، والنتائج العلمية التي يتوصل إليها، من خال  تسلي  الضوء على التفكير  -

 االرتيابي لدى الطلبة المراهقين في المرحلة المتوسطة.

تناولت التفكير اإلرتيابي لدى الطلبة المراهقين في المرحلة المتوسطة، مما  -على حد علم الباحثة -ساتال توجد دراسة بين الدرا -
 ُيبين أهمية إجراء مثل هذِه الدراسة، لمعرفة مدى انتشار هذا النوع من التفكير.

يتِه في مساعدة هذِه الشريحة في إن البحث يتجه نحو الطلبة المراهقين وهم شريحة مهمة في المجتمع، وهذا البحث تتجلى أهم -
التعرف على األسس األولية للتفكير االرتيابي وما هي األسباب الكامنة وراءِه، والمشكالت التي تؤدي اليه، ويكون ذلك من خال  

ة المراهقين أكثر معرفة العوامل الُمرتبطة بهذا المفهوم والتي من شأنها أن ُتَخِفض من مستواه بشكٍل عاٍم، بالشكل الذي يجعل الطلب
 فّعالية وحضور في حياتهم االسرية واالجتماعية والمدرسية.

 األهمية التطبيقية العملية: :ثانياا 
 تتمثل األهمية العملية لهذا البحث، في استفادة الباحثين من مقياس التفكير االرتيابي في الدراسات العلمية األخرى. -
يرغبون بإجراء دراسات أخرى ُمتشابهة ذات عالقة بالموضوع، على مستويات تعليمية أو عمرية تساعد هذِه الدراسة الباحثين الذين  -

 أعلى أو أدنى من أفراد عينة الدراسة، فتكون الدراسة ُيمكن أن ُيستعان بها.
 .االستفادة من نتائج البحث في اعداد برامج تربوية وارشادية -
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 (: Research Objectives)البحث  أهداف
 :على التعرف الحالي البحث يهدف 

في المرحلة المتوسطة بالمدارس المتوسطة والثانوية بمركز مدينة  مستوى التفكير االرتيابي لدى الطلبة المراهقين .1
 .بابل

تبعًا في المرحلة المتوسطة  الفروق ذات الداللة اإلحصائية في مستوى التفكير االرتيابي لدى الطلبة المراهقين  .2
 الثالث متوس (. -إناث(، السنة الدراسية )األو  متوس  -البحث الجنس )ذكورلمتغيري 

 Limitations Research): ) حدود البحث
 بابل، دينةمركز مبالثانوية المتوسطة و قياس مستوى التفكير االرتيابي لدى الطلبة المراهقين في المدارس يتحدد البحث الحـالي ب      

لدراسة الصباحية للعام الدراسي ، الُمستمرين با(متوس  الثالث -متوس  األو ) الدراسي صفإناث( وال –الجنسين )ذكورلكال 
(2017-2018.) 

 التعريف الجرائي:
 الدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجيب من خال  إجابتِه على فقرات مقياس التفكير اإلرتيابي الُمعد من قبل الباحثة.

 هوإجراءاتـ البحـث منهجــة

 (:The Research Methodology) البحث منهجية -
 البحث وأهدافِه. مشكلة طبيعة المقارن لمالئمته الوصفي المنهج الباحثة اعتمدت    

 (:The Research Population) البحث مجتمع -
ــع تألـــف      بالدراسة الُمستمرين المتوس  فق  والثالث متوس  الدراسية األو  المراهقين في الصفوف الطلبة من الحالي البحــث مجتمـ

 المدارس المتوسطة والثانوية في مركز محافظة بابل. في( 2018 -2017) الدراسي العام الصباحية خال 

 (:The Research Sample) البحث عينة -
ــًة من الصف األو  طالبـــــاً ( 194)تمَّ إختيار     ــ العشوائية من مدارس مجتمع  بالطريقة إختيارهم تمّ  والثالث متوس ، متوس  وطالبـ

 .ذلك يوضح( 1)والجدو  ( ثالثة مدارس لإلناث.3( ثالثة مدارس للذكور، و)3البحث الحالي، بواقع )
 البحث ( يوضح عينة1جدول)

ــــــدارس ال كــــــــور ت  مــ
ـــــف ـــ  الصــــــ

ـــدارس االنــــــاث  مــ
ـــف ـــ  الصــــــ

ـــث األول الثالــــث األول  الثالــ

ــــة الجمهوريــــــة 1 ــــ  15 13 متوسطة النبع الصافي 20 16 ثانويــ

ـــة محمد الباقر 2 ـــ ــــ  19 16 متوسطة االعتمــــــــاد 17 18 ثانويــ

ـــر 3 ـــ ــــة الجزائــــ ـــ ــــ ــوا 11 17 ثانويــ ــــ ـــ ـــــة النجــ ــــ  17 15 ثانويــ

 المجموع
51 48 

 المجموع
44 51 

99 95 

ـــــوع =  ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  194المجمــــ
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 (:Research Scalesالبحــــث ) ةأدا –
 إعداد خطوات ضوء على لقد أعدت الباحثة مقياس لقياس التفكير االرتيابي لدى الطلبة المراهقين لتحقيق أهداف البحث.   

 النفسية اآلتية:  المقاييــس

 :المقياس مبررات إعداد تحديد .1
تتناسب مع  هذا المتغير لقياس )على حد علم الباحثة( مقاييس وجود لعدم لتفكير االرتيابي فهيلأعداد مقياس  مبرراتأنَّ من     
 .في المرحلة المتوسطة الطلبة المراهقين وهم الدراسة الحالية عينة

 :المقياس أعداد هدف تحديد .2
 :هما نوعين إلى األهداف تلك وتنقسم القياس، أداة  إعداد وراء من تحقيقه المراد الهدف المقياس، اعداد هدف تحديد بخطوة يقصد    
 :مثل عامة أهداف - أ
 .التفكير االرتيابي قياس سمة معينة وفي البحث الحالي هي أدوات في( النقص)العجز سد -
 .للتفكير االرتيابي الدراسة عينة افراد امتالك مستوى  على التعرف -
   .الحالية دراستها في االهداف تلك جميع تحقيق الباحثة وستحاو . العلمية البحث اهداف اختبار وهي: خاصة أهداف - ب

 :بالقياس المعني للمتغير النظري  الطار تحديد .3
للنظريات  وفهمها النظري  االطار على اطالعها ضوء وعلى التفكير االرتيابي، تناو  الذي النظري  االطار الباحثة حددت لقد    

 .المقياس فقرات بإعداد التي حاولت تفسير التفكير االرتيابي قامت

 :األفراد خصائص تحديد .4
 التي الخصائص أبرز األفراد بطبيعة ونعني المقياس، عليهم يطبق سوف الذين األفراد طبيعة تحديد بضرورة الخطوة هذه تتعلق    

 .وعينتهِ  البحث مجتمع افراد طبيعة الباحثة حددت وقد. الخ...، والتخصص كالجنس تميزهم

 للفقرات: الفعلية الصياغة .5
 األولي بشكلهِ  التفكير االرتيابي مقياس الفقرات، وبذلك يتكون  من مجموعة من األمر نهاية في يتكون  إعداده يتم مقياس أي إن    
 (.نادراً  أحيانًا، دائمًا،: )هي الثالثة والبدائل بدائل، ثالثة فقرة لكل. فقرة( 38)من

 :المقياس تعليمات صياغة .6
 تكون  أن على الباحثة حرصت لذا القياس، اداة  فقرات عن إجابته أثناء المستجيب به يسترشد الذي الدليل التعليمات تعد    

 :االتية المعلومات تدوين منهم وطلبت كما. االجابة عند البحث عينة من مطلوبال إيصا  على قادرة الفهم واضحة التعليمات
 (.ُأنثى -ذكر)الجنس .1
 .(الثالث متوس  – االو  متوس  ) الدراسي صفال .2
 تكــون  ان التعليمـات هــذه اعـداد فـي روعــي وقـد فقراتـه، عــن اإلجابـة كيفيــة للمفحـوص توضـح بالمقيــاس خاصـة تعليمـات اعــداد كمـا تـم
ــادة الفهــم وســهلة واضــحة ــة عــن خاصــاً  أنموذجــاً  التعليمــات تضــمنت فقــد الوضــوح ولزي ــة كيفي  فــي وأشــير المقيــاس، فقــرات عــن اإلجاب
 كمــا. الطالــب والطالبــة علــى تنطبــق التــي اإلجابـة اختيــار هــو المهــم بــل خاطئــة وإجابــة صـحيحة إجابــة هنــاك لــيس انــه الــى التعليمـات

 ألغـراض وهـي تامـة بسـرية ىظسـتح إجـابتهم وان ودقٍة، صراحةٍ  بكلِ  المقياس فقرات جميع عن اإلجابة ضرورة المفحوصين من طلب
 المقيـاس اسـم الـى اإلشـارة دون  مـن المقيـاس على اإلجابة تعليمات وضعت وقد. أسمائهم كتابة عدم على والتأكيد فق ، العلمي البحث
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 عــن االمتنــاع او اإلجابـة تزييــف الـى المســتجيب تــدفع قـد المقــاييس هـذه لمثــل الصــريحة التسـمية ان"  الــى كرونبـا  يشــير اذ صـراحة،
 (.Cranach,1970: 40) ."الدقيقة اإلجابة

 العلوم أساتذة من ُخبراء 1(9)التفكير االرتيابي على مقياس ُعِرَض  :الظاهري  الصدق لمعرفة  الُمختصين على المقياس عرض .7
 من والهدف اإلجرائي للتعريف طبقاً  السمة أو الخاصية قياس على وقدرتها الفقرات إنسجام مدى من تحققلل والنفسيـة، التربوية
 آراء تحليل وقد حذف الخبراء عدد من الفقرات، وبعد. الحالي البحث عينة إلفراد الفقرات ووضوح القياس موضوع المقياس

( للفقرات 1كانت) المحسوبة( 2كـــا)قيمة أن ظهر ،(2كـــا) المختصين لفقرات مقياس التفكير االرتيابي بأستعما 
. إذ لم تتم (1)حريـــة ودرجة( 0.05)داللة مستوى  عند( 3.84)البالغة الجدولية( 2كـــا)قيمة من أقل (، وهي4،8،30،35)

 قيمة من المحسوبة أعلى (2كـــا)أما باقي الفقرات فقد ظهرت قيمة  الموافقة عليها من قبل عدد من الخبراء وبذلك تمَّ حذفها.
( فقرات، 4وبذلك أصبح المقياس بعد حذف)(. 1) حريــة ودرجـــة (0.05) داللة مستـــوى  عند( 3.84)والبالغــة الجدولية( 2كـــا)

 ( يوضح ذلك.2والجـدو ) ( فقرة لقياس التفكير االرتيابي.34يتكون من)

 مقياس التفكير االرتيابي( المحسوبة لفقرات 2قيمة )كــــا (2جدول )

 صالحة الفقرات
 غير

 صالحة

 ُمستوى الداللة 2قيمة كا

 الجدولية المحسوبة 0.05

1 ،2 ،3 ،5 ،7،6 ،9 ،10 ،11 ،12 ،

14،13 ،15 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،

22 23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،31 ،

32 ،33 ،34 ،36 ،37، ،38 

9 ---- 9 
3.84 

 دال

 غير دال 1 3 6 35، 30، 8، 4

 :لمقياس البحث االستطالعي طبي الت . 8
 ُمعد  ومعرفة .البحث لعينة بالنسبة األداة  فقرات لغة ووضوح فهم بهدف التحقق من وضوح تعليمات المقياس ومعرفة مدى      
 طالباً ( 40)فقد طبقت الباحثة المقياس على عينة من الطلبة المراهقين ُمكونة من .المقياس فقرات عن لإلجابة المطلوب الوقت

 وفقراتهِ  المقياس تعليمات جميع أن ( طالب من الثالث متوس . وقد إتضح20من األو  متوس ، و)طالب ( 20)وطالبًة، بواقع
 فقد المقياس فقرات عن لإلجابة االستطالعية العينة أفراد استغرقهُ  الذي الوقت أما .االستطالعية العينة أفراد لجميع ومفهومة واضحة
 للتطبيق.  جاهزة األداة  أصبحت ذلك، على وبناءً  دقيقة،( 25 -20)ما بين تراوح

                                                             
 )تحقيق الصدق الظاهري( البحث إجراءات في الباحثة بهم استعانت الذين والُمختصين الخبراء أسماء -1

 جامعة بابل.   كلية التربية األساسية                        أ.د. عبد السالم جودت -
 جامعة بابل.  أ.د. عماد حسين المرشدي         كلية التربية األساسية             -
 .بغداد جامعة             ُرشد ابن التربية كليةأ.م.د. ابتسام سعدون النوري        -
 .بغداد جامعة               رشد ابن التربية كليةأ.م.د. خالد جمال جاسم             -
 .بغداد جامعة               رشد ابن التربية كليةأ.م.د. شيماء عبد العزيز عبد       -
 .بابل جامعة       اإلنسانية للعلوم التربية كلية          جربو كاظم صادق. د.م.أ -
 .بغداد جامعة              ُرشد ابن التربية كلية         رزوقي الحسين عبد. دم..أ -
 جامعة بابل.   أ.م.د.علي حسين مظلوم           كلية التربية للعلوم اإلنسانية     -
 جامعة الكوفة.                 س علي             كلية التربية للبناتأ.م.د. علي عبا -
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 التحليل الحصائي لفقرات مقياس التفكير االرتيابي: .9
ــاس التفكيــر االرتيــابي علــى      ــمَّ تطبيــق مقي ــة ت ــة مــن عين ــٍة مــن الطلبــة المــراهقين، طالــبٍ ( 100)ُمتكون  مــن عشــوائياً  ُأختيــروا وطالب
 ( فقـرتين،2) حـذف تـم اسـتجابتهم تحليـل وبعـد للفقـرات الـداخلي واالتسـاق التمييزيـة القوة ومن غير عينة البحث، إليجاد البحث مجتمع
ــاء صــدق) للفقــرات الــداخلي االتســاق وحســاب المتطــرفتين المجمــوعتين بأســلوب المقيــاس لفقــرات االحصــائي التحليــل وتــم  بإيحــاد( البن

 وكاآلتي: للمقياس الكلية بالدرجة فقرة كل ارتباط معامل

 :  Extreme Groups Methodالمتطرفتاناسلوب المجموعتان  -9-1
 :المقياس فقرات تمييز معامل لحساب اآلتية الخطوات الباحثة إتبعت     

الطلبـة  مـن وطالبـةً  طالباً ( 100)عددهــــــا البالـــــغ االحصائـــــي التحليـــل عينة التفكير االرتيابي على مقياس فقرات تطبيق .1
 والثالث المتوس .المراهقين في الصفوف األو  

 . المقياس فقرات عن طالبٍ  ُكلِ  إلستجابة الُكلية الدرجة إليجاد الطلبة اجابات تصحيح .2
 لتكّون  الدرجات أعلى على حصلت التي االستمارات من%( 27)إلختيار .تنازلياً  ترتيباً  الطلبة درجات ترتيب .3

 المجموعة لتكّون  منخفضة درجات على حصلت التي االستمارات من%( 27)وإختيار (،27العليا وعددها) المجموعة
%( الُعليا 27( إنَّ اعتماد نسبة الـــــ )Mehernsوميهرنز ) (Ebelوفي هذا الصدد أكد إيبل ) (.27الدنيا وعددها)

 (.331: 2006والُدنيا تحقق للباحث مجموعتين حاصلتين على أفضل ما ُيمكن من حجم وتمايز. )رضوان، 
 والــُدنيا، الُعليــا المجمــوعتين بــين الفــرق  ُمســتقلتين إلختبــار لعينتــين( T-test)إختبــار بإســتعما  التمييــز معامــل إســتخراج .4

 فقــرة لكــل المحســوبة التائيــة القيمــة بعــدها ُقورنــت (،spssالمقيــاس وبواســطة الحقيبــة اإلحصــائية ) فقــرات مــن فقــرة لكــل
فقـرات مقيـاس  أغلـب ( إذ كانـت0.05ومسـتوى داللـة )( 52( عند درجة حريـة )2.000البالغة ) الجدولية التائية بالقيمة

 قوتهـــا ضــعف)إحصــائياً  دالــة ( غيــر25، 11، باســـتثناء الفقــرتين )(0.05) داللــة مســتوى  عنــد التفكيــر االرتيــابي دالــة
  .ذلك يوضح( 4)والجدو . المقياس من حذفها تمّ  وبذلك( التمييزية

 : Internal Consistency Methodعالقة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس -9-2
ل. ُيعد ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس مؤشرًا لصدق الفقرة، وهذا يعني أن الفقرة تسير بنفس االتجاه الذي يسير عليه المقياس كك

(Anastasi,1990: 28وقد .) الكلية والدرجة فقرة كل درجة بين بيرسون  ارتباط معامل باستخدام المؤشر هذا قيمة استخراج تم 
 إتضح وقد(. spss) االجتماعية للعلوم اإلحصائية الحقيبة بواسطة طالٍب وطالبةٍ  (100) عددهم البالغ العينة افراد لجميع للمقياس

 إرتباط بمعامل تتميز( 25 ،11) الفقرات باستثناء ،(0.58-0.35)بين تراوح ُمتوس  إرتباط بمعامل تتميز المقياس فقرات أغلب أن
 .ذلك يوضح( 4)والجــــدو . فقرة( 32)من يتكون  المقياس وأصبح. المقيــاس من حذفها تمَّ  لذلك منخفض
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 ( يوضح القوة التمييزية لفقرات مقياس التفكير االرتيابي بأسلوب المجموعتين المتطرفتين وعالقة الفقرة بالدرجة الكلية4جدول)

رقم 

 الفقرة

القيمة  المجموعة الدنيا المجموعة العليا

 التائية

 المحسوبة

معامل ارتباط 

الفقرة بالدرجة 

 الكلية 

مستوى الداللة 

(0.05) 
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

 دا  0.45 5.269 0.997 1.93 0.912 3.30 1

 دا  0.58 6.398 1.523 2.63 0.565 4.36 2

 دا  0.56 5.481 1.548 2.63 0.751 4.44 3

 دا  0.42 6.469 1.126 2.04 0.724 3.70 4

 دا  0.41 5.478 1.500 2.59 0.844 4.41 5

 دا  0.39 3.865 1.448 2.41 0.877 3.69 6

 دا  0.37 4.380 1.631 2.74 0.764 4.26 7

 دا  0.44 4.519 1.631 2.74 0.832 4.33 8

 دا  0.39 4.746 1.251 2.22 1.095 3.74 9

 دا  0.41 5.510 1.074 2.00 0.893 3.48 10

 غير دا  0.18 1.628 0.931 1.59 1.368 2.11 11

 دا  0.39 3.971 1.755 2.81 0.823 4.30 12

 دا  0.44 5.510 1.074 2.00 0.893 3.48 13

 دا  0.38 4.513 1.035 2.07 0.953 3.30 14

 دا  0.45 4.109 1.341 2.48 0.859 3.74 15

 دا  0.54 5.868 1.074 2.00 0.753 3.48 16

 دا  0.51 5.349 1.424 2.48 0.770 4.15 17

 دا  0.43 4.976 1.569 2.67 0.839 4.37 18
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 الخصائص السايكومترية لمقياس التفكير االرتيابي: -

 (:Validityالصدق) :أوالا    
 تمَّ التحقق من صدق المقياس بوساطة اإلجراءات المتعلقة بالصدق الظاهري واالجراءات المتعلقة بصدق البناء، وكما يأتي: 
 :(Face Validityالصدق الظاهري) -أ
قد تحقق هذا النوع من الصدق في المقياس عندما عرضت الباحثة فقراتِه على مجموعة من الخبراء، فضاًل عن ذلك أنَّ الخبراء ل

  .ذلك ( َوَضحَ 2والجـدو )فحصوا الفقرات وقدروا تمثيلها لما أُعدت لقياسِه، 

 (:Validity Constructصدق البناء) -ب
 الطريقة اآلتية:للتحقق من صدق البناء تّم إعتماد 

 دا  0.41 4.814 1.403 2.26 0.847 3.78 19

 دا  0.35 4.702 1.369 2.48 0.898 3.96 20

 دا  0.45 3.070 1.548 2.63 0.953 3.70 21

 دا  0.36 2.752 0.786 1.81 0.892 2.44 22

 دا  0.48 4.420 1.761 2.89 0.753 4.52 23

 دا  0.39 3.860 1.664 2.67 1.099 4.15 24

 غير دا  0.20 0.80 1.46 2.70 1.24 3.00 25

 دا  0.36 3.28 1.24 2.37 0.775 3.30 26

 دا  0.42 4.468 1.69 2.67 0.76 4.26 27

 دا  0.48 4.009 1.70 2.74 0.89 4.22 28

 دا  0.44 2.985 1.701 2.74 1.050 3.89 29

 دا  0.37 5.085 1.091 1.96 1.156 3.52 30

 دا  0.39 3.899 0.792 1.63 1.010 2.59 31

 دا  0.41 3.865 1.366 2.41 1.000 3.67 32

 دا  0.45 3.126 1.569 2.67 0.974 3.78 33

 دا  0.39 3.407 1.301 2.33 1.086 3.44 34
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 طريقة إيجاد العالقة االرتباطية بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس:  .1
 على للمقياس لتد  الكلية بالدرجة فقرة كل على المستجيب درجة ارتباط معامل مؤشر االعتماد على عن طريق ذلك تّم التحقق من

 تجانس وأن المقياس، فقرات على بيرسون  ارتباط معامل بحساب لألداة  البناء صدق داللة واستخرجت الداخلي، االتساق معامل
 لها المقياس فقرات كانت البناء. ولما صدق على مؤشراً  ُيعد الكلية بالدرجة ارتباطها خال  من لقياسهِ  أُعدت ما قياس في الفقرات
 بناء صدق على مؤشراً  أيضاً  األجراء هذا يعد لذا الكلية بالدرجة ارتباطها خال  من ومتجانسة المجيبين بين التمييز على القدرة

 ( َوَضَح ذلك. 4المقياس. وقد قامت الباحثة بهذا االجراء سابقًا إليجاد االتساق الداخلي لفقرات مقياس التفكير االرتيابي، والجدو  )

 (:Reliabilityالثبات ) :ثانياا 
 التفكير االرتيابي بالُطرق اآلتية:تمَّ التحقق من ثبات مقياس 

 :(Alfa Coefficient for Internal Consistancy) طريقة معامل ثبات ألفا كرونباخ لإلتساق الداخلي -أ
 الفقرات ارتباط مدى على الطريقة هذه تعتمد اذ المتدرج، الميزان ذات للمقاييس مالئمة وأكثر شيوعاً  الثبات طرق  أكثر من تعد      
 يحدد الذي هو الفقرات بين الداخلي االرتباط معد  ان اذ. ككل المقياس مع فقرة كل ارتباط وكذلك المقياس داخل البعض بعضها مع

 .الداخلي االتساق لتقدير المفضلة االحصائية الطريقة أصبح فأنهُ  اتساعاً  أكثر تطبيقات له" ألفا معامل" الن ألفا، ونظراً  معامل
. ولحساب الثبات بهذه الطريقة، اعتمدت الباحثة درجات عينة بناء مقياس البحث البالغة (175: 2013 وليفنجستون، رينولدز،)
( طالبًا وطالبًة من الطلبة المراهقين في الصفوف األو  متوس  والثالث المتوس . وبعد تطبيق معادلة ألفا كرونبا  لالتساق 100)

(. وتعد هذِه القيمة مقبولة ألغراض البحث العلمي ويمكن 0.91كير االرتيابي بهذِه الطريقة)الداخلي، بلغ معامل ثبات مقياس التف
 (.1126: 2010 وولفولك،)الركون إليها. 

 (:Test- Retestإعادة االختبار) -طريقة الختبار -ب
 ُحصل التي المستجيبين درجات بين االرتباطية العالقة ايجاد هو الثبات حساب في الطريقة هذه عليهِ  تقوم الذي األساس إنَّ     
 الباحثة اعتمدت فقد وبذلك(. 234: 2009 عاّلم،. )ثانية مرة عليهم تطبيقهِ  إعادة عند ودرجاتهم للمقياس االو  التطبيق في عليها
الصفوف األو  متوس  والثالث المراهقين في  الطلبة من وطالبةٍ  طالبٍ ( 40)من المؤلفة للمقياس، االستطالعي التطبيق عينة على

 بيـن االرتباطيـة العالقـة ايجــاد تمَّ  األو . وبعدهـا التطبيق بداية من إسبوعين مضي بعد المقياس تطبيق عليها أُعيد المتوس ، ُثمَّ 
 ويمكن العلمي البحث ألغراض مقبولة القيمة هذه وُتعد(. 0.86) بلغ الذي بيرسـون  ارتبـاط معامـل باستعما  التطبيقيـــن درجـات
  .إليها الركون 

 :االحصائية الوسائل -
 : اآلتية االحصائية الوسائل وبإعتماد اآللي، الحاسوب في( SPSS)االحصائية الحقيبة باستعما  إحصائياً  البيانات معالجة تمّ     

 .البحث متغير قياس أداة  فقرات تمييز لحساب مستقلتين لعينتين( T-test)معادلة .1
 االختبار، إعادة طريق عن المقياس ثبات من للتحقق(: Person Corrlation Coefficient)بيرسون  ارتباط معامل .2

 . المقياس لفقرات الداخلي واالتساق
 .      البحث مقياس ثبات لحساب(: Alpha Cronbach) كرونبا  ألفا معادلة .3
 .البحث عينة التفكير االرتيابي لدى ُمستوى  لحساب( T-test)إختبار .4
 (.والصف الدراسي الجنس،)البحث لمتغيري  تبعاً  التفكير االرتيابي مستوى  في الفروق  إلختبار: الثنائي التباين تحليل .5
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 وُمناقاتها وتفسيرها النتائج عرض -
مَّ تقديم ثُ  ،، وتفسير تلك النتائج وُمناقشتهاأهدافهِ يتضمن هذا الفصل عرضًا لنتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث، على وفق      

 التوصيات والُمقترحات.                                                                عدد من

في المرحلة المتوسطة في المدارس المتوسطة  التعرف على مستوى التفكير االرتيابي لدى الطلبة المراهقين -ولالهدف األ 
 :والثانوية بمركز مدينة بابل

( 66.30التفكيـر االرتيـابي َبَلـَغ ) مقيـاس علـى البحـث عينـة أفـراد جميـع لـدرجات الحسـابي الوسـ  أنَّ  اإلحصـائي التحليل نتائج أظهرت
 لعينـة( T-test)االختبـار معادلـة وباسـتعما  درجـة،( 64)للمقيـاس الفرضـي الوسـ  وَبَلـغَ . درجـة( 4.53) قدرهُ  معياري  وبإنحراف درجة
 والجــدو (. 0.05) مســتوى  ( عنــد1.96أكبــر مــن القيمــة الجدوليــة ) وهــي ( درجــة6.97) بلغــت المحســوبة (T) قيمــة أنَّ  تبــيَّن واحــدة،

 . ذلك يوضح( 5)

في المرحلة المتوسطة في المدارس  لمستوى التفكير االرتيابي لدى الطلبة المراهقين والجدولية المحسوبة( T) ( قيمة5جدول )
 المتوسطة والثانوية بمركز مدينة بابل

مستــوى 

 الداللــة

(T)قيمـــــــة 
درجة 

 الحرية

النحــراف 

 المعيـاري 

الوســــــط 

 الفرضــي

الوســــــــط 

 الحسابي

عدد 

أفراد 

 العينة
 المحسوبة الجدولية

0.05 1.96 6.97 193 4.53 64 66.30 194 

 ألنَّ  التفكيـر االرتيـابي مـن ُمسـتوى مرتفـع لـديها البحـث عينـة أنَّ  إلـى ُتشـير( 5) الجـدو  يوضـحها التـي اإلحصـائي التحليـل نتائج إنَّ   
( 193) حريـة درجـة عنـد( 1.96) البالغـة الجدوليـة القيمـة مـن أكبـر المحسـوبة( T) وقيمـة الفرضـي، الوسـ  مـن أكبر الحسابي الوس 
متوسـ  والثالـث المتوسـ ( هـم فـي مرحلـة إلى أن عينة البحث )طلبـة الصـف األو   ويمكن تفسير هذِه النتيجة(. 0.05)داللة ومستوى 

 ويشــعرون  الحيـاة، وعوائــق المشـكالت مــن الكثيـر وتــؤرقهم الحاجـات مــن للكثيـر حرجـة مــن حيـاتهم وهــي فتـرة المراهقــة، ويحتـاجون فيــه
الثقـة  موعـد لـوم اآلخـرين فـي عـادات لـديِهم ويكـون  اآلخـرين المحيطـين بهـم، األشـخاص مـع وثيقة عالقات تكوين على قدرتِهم بضعف
 المعلومـات هـذه تسـتخدم أن مـن خوفـاً  الشخصـية، المعلومات عن الكشف قبل يترددون  كما يخدعونهم، األخرين أن يعتبرون  كما بهم،

 .  اآلخرين بتوقعات والتفكير بالنفس الثقة وعدم وتردد حيرة في ضدهم، فهم

البحث  لمتغيري   تبعاا  ،في المرحلة المتوسطة المراهقين الطلبة لدى التفكير االرتيابي مستوى  في التعرف على الفروق  :ثانيـاا 
 :(الثالث متوسط -األول متوسط)والسنة الدراسية ( أناث -ذكور)الجنس 

 ( يوضح ذلك.6لتحقيق هذا الهدف ُأستعمل تحليل التباين الثنائي. والجدو  )
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في المرحلة  التفكير االرتيابي لدى الطلبة المراهقيننتائج تحليل التباين الثنائي للفروق ذات الداللة الحصائية في مستوى 
، والتفاعل بين الجنس (الثاني متوسط -األول متوسط)، والصف الدراسي (إنـاث -ذكور)، تبعاا لمتغيــري البحث الجنـسالمتوسطة

 والصف الدراسي.

مستوى 

0.05الداللة   

)F)   قيمة متوسط  

 الُمربعات

 

درجة 

 الحرية
 مصدر التباين مجموع الُمربعات

 المحسوبة الجدولية

 دالة

3.84 

 

 الجنس 52.46 1 52.46 3.90

 الصف الدراسي 38.56 1 38.56 2.86 غير دالة

 2.32 1 2.32 0.17 غير دالة
 xالتفاعل ) الجنس 

الصف الدراسي(   

 الخطأ 2561.148 190 13.48 

 الكلي 2654.488 193 

 :                                     يأتي ما( 6) الجدو  في النتائج بينت وقد   
 الدراسي الصف ُمربعات ومجموع (،3.90) َبَلغت المحسوبة( F)وقيمة درجة،( 52.46) بلغت الجنس ُمربعات مجموع إنَّ  .1

 بلغت( الدراسي والصف الجنس) بين التفاعل ُمربعات ومجموع  (،2.86) َبَلغت المحسوبة( F) وقيمة ،(38.86) بلغت
 (.193-1) حرية وبدرجتي (،0.17) َبَلغت المحسوبة( F) وقيمة ،(2.32)

( F) قيمـــة مـــن أكبــر وهـــي( 3.90) َبَلغــت المحســـوبة( F) قيمــة ألنَّ  الجـــنس لمتغيـــر ُتعــزى  إحصـــائية داللــة ذات فـــروق  توجــد .2
 النتيجــة هــذهِ  وتعنــي المراهقــات االنـاث،، ولصـالح الطالبــات (193-1) حريــة ودرجتــي( 0.05) مسـتوى  عنــد( 3.84) البالغــة الجدوليـة

يــؤثر فــي مســتوى التفكيــر االرتيــابي لــدى أفــراد عينــة الدراســة. ويمكــن تفســير هــذِه النتيجــة بســبب التغّيــر الســريع فــي  الجــنس ُمتغيــر أنَّ 
 لــدى واالضــطراب التــوتر مــن حالــة إلــى خلــق يــؤدي المختلفــة الجســم أجــزاء فــي النمــو انتظــام عــدم إنّ  حيــث الجســمي لإلنــاث، النضـج

أجسامهن يسبب لهن حالة من االنزعاج النفسـي والخجـل واالنسـحاب  من أجزاء وعلى المراهقات وجه على الحبوب وظهور المراهقات،
 االجتماعي وعدم تكوين العالقات االجتماعية والشك وعدم الثقة باآلخرين وكل هذا يؤدي بالتفكير االرتيابي لديهن.

التي أظهرت في نتائجها مستوى مرتفع  (Kumari &Sumich ,2014سومج وكومري) ِه مع نتيجة دراسةوتختلف نتيجة البحث هذ
 العالقات وتكوين واالندفاع الغضب وسرعة الثقة عدم الى النتيجة هذهِ  اسباب وتعود من التفكير االرتيابي لدى الذكور مقارنة باإلناث

 .السلبية

 أصغر من وهي( 2.86) َبَلغت المحسوبة( F) قيمة ألنَّ  الدراسي الصف لمتغير ُتعزى  إحصائية داللة ذات فروق  ال توجد .3
الدراسي ال  الصف ُمتغير أنَّ  النتيجة هذهِ  وتعني(. 193-1) حرية ودرجتي( 0.05) مستوى  عند( 3.84) البالغة الجدولية( F) قيمة
 . الدراسة عينة أفراد التفكير االرتيابي لدى مستوى  في ُيؤثر
 تساوي  المحسوبة الفائية القيمة ألن الدراسي والصف الجنس بين التفاعل لمتغير ُتعزى  إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال .4

 هذهِ  وتعني(. 0.05) داللة ومستوى ( 193 -1) حرية درجة عند( 3.84) البالغة الجدولية الفائية القيمة من أصغر وهي( 0.17)
 بحث صحة يؤكد مما. التفكير االرتيابي مستوى  في يؤثر ال( الدراسي والصف الجنس) الُمتغيرين هذين بين التفاعل أنَّ  النتيجة
 .البعض بعضهما مع ُمتفاعلين غير ألنهما بعضهما عن ومنفصلٍ  ُمستقلٍ  بشكلٍ  الدراسي والصف الجنس ُمتغيري 

https://www.researchgate.net/profile/Veena_Kumari5
https://www.researchgate.net/profile/Alexander_Sumich
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 :االستنتاجات

 :يأتي ما الباحثة استنتجت الحالي، البحث نتائج ضوء على
 وذلك النهم في فترة حرجة من حياتهم وهي المراهقة. إنَّ عينة البحث لديهم ُمستوى ُمرتفع من التفكير االرتيابي .1
الطاّلب والطالبات في مستوى التفكير االرتيابي، ولصالح االناث، أي أن االناث  إحصائية بين داللة ذات توجد فروق  .2

 .لديهن تفكيرًا ارتيابيًا أكثر من الذكور
 توس  في مستوى التفكير االرتيابي.طلبة االو  متوس  والثالث م إحصائية بين داللة ذات ال توجد فروق  .3

 :التوصيات    
 :يأتي بما الباحثة توصي الحالي، البحث نتائج ضوء على    

ضرورة االهتمام بقدرات الطلبة المراهقين من أجل رفع مستوى الثقة بأنفسهم وباآلخرين وضرورة تكوين العالقات االجتماعية  .1
 االرتيابي لديهم.الناجحة من أجل خفض مستوى التفكير 

ضرورة تفعيل الجوانب العملية لدى الطالب المراهق من خال  القيام ببرامج وانشطة علمية تواكب ما تفرضه التكنولوجيا  .2
 الحديثة وهذا يخلق نجاحًا في شخصيتِه مما يؤدي بدورِه االبتعاد عن التفكير االرتيابي. 

بإقامة ندوات توعوية وتثقفية للطلبة المراهقين من أجل خفض مستوى قيام الوحدات االرشادية والمدرسين في المدارس  .3
 التفكير االرتيابي لديهم.

 الُمقترحات:   
ـــي الباحثة استكمااًل لمتطلبات البحث الحالي وتطويرًا له، فقد إقترحت       :عددًا هــ

الطلبة المراهقين التي تناولها البحث ومقارنة إجراء دراسة مماثلة للبحث الحالي لدى شرائح إجتماعية اخرى غير شريحة  .1
 نتائجها مع نتائج البحث الحالي، كطلبة الجامعة، والموظفين، والمتزوجين والمطلقين.

إجراء دراسة تستهدف معرفة العالقة بين التفكير االرتيابي ومتغيرات نفسية ُأخرى مثل الصحة النفسية، الشرود الذهني،   .2
 عي.الدافعية، االدراك الوا 
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 (1لح )م
 مقياس )التفكير االرتيابي( بصورته  النهائي 

 عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة:      
بين يديك مقياس ُيعبر عن حياتك المستقبلية، وُيستخدم ألغراض البحث العلمي فق . المطلوب منك اإلجابة بكل صدٍق وأمانٍة عن 

( تحت البديل الذي ينطبق عليك تمامًا. علمًا انه ال يوجد اختيار صحيح  كل فقرة من فقرات المقياس، وذلك بوضع إشارة ) 
 راتك صحيحة ما دامت تعبّر بصدق عن وجهة نظرك. وال داعي لذكر اإلسم. واختيار خطأ. إذ أن جميع خيا

 
 نادراا  أحياناا  دائماا  الفقرات ت

    اشعر بالضي  عندما أكون لوحدي. 

  البيانات العامة 

 ذكر               أنثى الجنس:   -

 : االو  متوس           الثالث متوس           الصف الدراسي - 

 لتعاونك الصادق والصريح مع الباحثة.      نالاكر والتقدير واالمتنامع 

 نادراا  أحياناا  دائماا  الفقرات ت

    أشعر أنَّ األفراد المحيطين بّي أشراراا ومتآمرين علّي. 1

    باآلخرين لكي أتجنب األذى منهم. االختالط على وحيداا  البقاء ُأفضل 2

باآلخرين. الثقة عليَّ  الصعب من أنهُ  أشعر 3     

    أفكر كثيراا قبل النوا في مدى قبول اآلخرين أو رفضهم لي. 4

    يزداد شكي وسوء ظني كلما حاول اآلخرون إثبات ُحسن نواياهم معي. 5

.نياو يراقبون يعن خرون شعر بالضي  عندما يتحدث اآلأ 6     

    هانة.بالحدهم لي أمن ان يتوجه  اىاخ زمالئيكون بين أعندما  7

    أشك في نوايا زمالئي تجاه صداقتهم لي. 8

    أشك بنوايا اآلخرين بمن فيهم معارفي ألنهم يريدون إي ائي. 9

المصداقية بالمااعر. وعدا بالتالعب يتهمني اآلخرون  10     

    أتجنب البوح بأسراري لزمالئي في المدرسة. 11

منهم. قبل صداقة أيّ  أكثيراا قبل ان  في الدراسة المحيطين بي الزمالءاراقب  12     

في الدراسة. زمالئي خصوصاا  االخرين شخصيات في الضعف العادة في أنتقد 13     
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االجتماعية. المناسبات خالل الراحة بعدا أشعر 14     

    أعرف ما يفكر به  اآلخرون تجاهي وأشعر بأني لست بحاجة لسماعهم. 15

توقعاتي. وف  يعملون  ولن كثيراا  يهتمون  ال االخرين بأنَّ  قناعتي بسبب الجماعي العمل أتجنب 16     

غيابي. في بالسوء عني يتحدثون  زمالئي أن أشعر 17     

في الرأي. عارضنيال ي يُ الفرد ا من انتقأحب اال  18     

االخرين. نوايا فهم عليَّ  يصعب 19     

. باكل   واالحباط بالنفس العالية الثقة بين احساسي يتقلب 20 متكرر      

    أشعر بأنَّ اآلخرون يك بون في كالمهم معي. 21

    أتجنب إقامة العالقات االجتماعية. 22

    تتحرك ميولي العدائية عند االلتقاء بزمالئي في المدرسة. 23

    شخص بارد المااعر وعديم االهتماا. في جميع المواقف يراني اآلخرون  24

    أتوقع الغدر والخيانة من كل فرد أتعامل معه في حياتي. 25

    أبحث فيما بين الكلمات عن النوايا السيئة لدى اآلخرين. 26

معهم. تعاملي في بالقسوة االخرون  يتهمني 27     

ني لست بحاجة لسماعهم.أشعر بأاعرف ما يفكر به االخرون و  28     

ُياعرني بالقل .اقتراب اآلخرين مني  29     

لآلخرين. أحتاج وال ب اتي مكتف   شخص أني بأخبارها متكرر باكل نفسي ُأطمئن 30     

    .بهم يه ا الاك اال بازدياد معرفت يث  بهم وال يزول عنأوال  خرينشك في اآلأ 31

.نينهم ال يحبونوأ معي خريناشعر بعدا صدق اآل 32     

 


