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ملخص البحث :
مســتوى تحمــل الغمــوض المعرفــي لــدى الطلبــة المتمیــزین اســتهدفت الدراســة التعــرف علــى 

وطالبــــه تــــم اختیــــارهم باألســــلوب ) طالبــــاً ٢٤٠فقــــد بلغــــت عینــــة البحــــث (والطالبــــات المتمیــــزات ،

أعــاله  لهــذا الغــرضوتــم بنــاء أداة )الصــف الثالــث والصـف الرابــع(العشـوائي مــن مــرحلتین دراســتین

م اســـتخراج الصـــدق الظـــاهري لـــألداة مـــن خـــالل وتـــ، ) عبـــارة ٢٠النهائیـــة مـــن ( اتكونـــت بصـــیغته

بإعــادة واســتخرج ثبــات األداة، علــى مجموعــه مــن المختصــین فــي التربیــة وعلــم الــنفس  اعرضــه

أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة : االختبار .

إن الطلبة المتمیزین والطالبات المتمیزات لدیهم تحمل غموض معرفي .-

یهن تحمل غموض معرفي أكثر من الطلبة المتمیزین .دل الطالبات المتمیزات-

واقترح الباحث مجموعه من التوصیات والمقترحات منها :

.االهتمام بالجانب المعرفي للطلبة من خالل تهیئة مناخات نفسیه وعلمیه مناسبة-

.توى تحمل الغموض المعرفي للطلبة مس علىإجراء دراسة ألثر برنامج في التفكیر -

Tolerance of Cognitive Ambiguity of Distinguished
Males and Females Students in

Mosul City Center Nineveh Governorate

Dr. Ahmed Mohammed Nouri
University of Mosul - College of Basic Education

Abstract:
The study aims at investigating the level of cognitive ambiguity of

disting uished students . The sample of the study consisted of 240 male
and female students randomly selected from two study levels (3rd year
and sixth year) . An instrument was constructed for the same purpose
consisted of 20 statements the reliability of the test was obtained by
presenting it to a panel of experts in education and psychology . The
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distinguishing power of the instrument was also obtained by using the T-
test of the control between the high and low group . It was shown that all
the instrument statements were of a high distinguishing power . The
validity of the test was obtained by repetition of the test . The most
important results of the study are :
1- Distinguished pupils have a cognitive ambiguity .
2- Distinguished female pupils have more cognitive ambiguity than

distinguished male pupils .
The researcher provided same suggestions and recommendations :

-Paying attention to the cognitive aspect of pupils by providing
psychological and scientific environments to the pupils .

-Conducting a further study on the influence of a programmer in
cognition at the level of pupils tolerance of cognitions ambiguity .

:مشكلة البحث
یتعـــرض عالمنـــا المعاصـــر بـــالكثیر مـــن التغیـــرات والتحـــوالت التـــي فرضـــها التقـــدم العلمـــي 

بحاجــه  ةالثانویــ ةفــي المرحلــ ةان الطلبــبشــكل عــام ، ةوأثــرت علــى مســتویات النمــو العلمــي للطلبــ

تحلیــل ماسـه لتنمیـة قـدرات التفكیــر بشـكل عـام وتوســیع مـداركهم لیكونـوا قــادرین علـى االسـتنتاج وال

والتفاعـل معهـا وقــد  ةوالغامضــ ةومواجهــة المواقـف المعقـد ةواستشــراق أبعـاد المشـكل ةوالمبـادأ دوالنقـ

مــن المــؤثرات والضــغوط التــي أفرزتهــا بشــكل عــام لموجــه ةتــأثرت مســتوى التفكیــر المعرفــي للطلبــ

لضـوء لمسـتوى محاوله لتسلیط ا ةالتي تعرض لها قطرنا العزیز ، وهذه الدراسحالة عدم االستقرار

فـي هـذه  الطلبـةیمثلون صفوة الطلبةمن  ةالمتمیزین الن هذه الفئ ةتحمل الغموض المعرفي للطلب

 ةمنهــا فــي وضــع الخطــط العلمیــ ةویمكــن الحصــول علــى مؤشــرات علمیــه یمكــن االســتفادالمرحلــة

.  ةمنشودال وبلوغ الغایات األهداففي تحقیق  ةالتي تساعد الجهات المعنی ةمییوالبرامج التعل

ة ألیھ :أھمیة ألبحث والحاج
وٕاكســـابهللمســـتقبل ومواجهـــة التغیـــرات اإلنســـان إعـــدادالتوجهـــات الحدیثـــة تؤكـــد علـــى  إن

القــدرة علــى التعامــل مــع المجهــول بعقلیــه علمیــه نافــذة ومبدعــه وزیــادة ثقتــه بنفســه وبقدرتــه علــى 

  .  ٢٥) ،ص١٩٩٧مواجهة المواقف والتحدیات والتكیف معها . كمال (

مواجهــــة مواقــــف  إلــــىومــــع زیــــادة التعقیــــد فــــي حیاتنــــا الیومیــــة وظهــــور الحاجــــة المتزایــــدة 

وبفضــل ذلــك معلوماتیــة متعــددة حیــث یكتشــف الفــرد عناصــر جدیــدة ویختبــر فرضــیات وتوقعــات

التي تواجهه .ونتیجة له یصبح قادرا على تجاوز قدرا اكبر من الصعوبات

)John,1994,P-35(
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راهن أصـبحت الدراسـات فـي مجـال المعرفـة تسـیطر علـى علـم الـنفس بـنفس وفي الوقت ال

الطریقة التي كانت فیها الدراسات حول السلوك مسیطر في منتصف القرن العشرین .

Westen,1992,P18)(

وأن تحمل الغموض المعرفي كنشاط في التفكیر تختلف من حیـث نوعیتـه ووظیفتهـا منهـا 

یختلفــون فــي أســالیب التفكیــر وانمــاطهم  دو معقــد لــذلك فــاال فــرامــا هــو بســیط مباشــر ومنهــا مــا هــ

النزعــة  أيواإلنسـان كثیــرا مــا ینحـو نحــو المـألوف العقلــي ، )٢٢٩، ص ٢٠٠٢زغلــول (المعرفیـة .

إلــى ألنمــاط القدیمــة فــي حــل المشــكالت حتــى لــو لــم تكــن هــي األكثــر كفــاءة فــي حــل المشــكالت 

الحـل أحیانــا لكنهـا تقیــد أدراك العقـل وتحــدد مـن ســعه صـحیح أن هــذه المألوفـات الذهنیــة قـد تیســر

Functionalالنظـــرة إلـــى المشـــكلة وهـــو مـــا یعـــرف بالتبثـــت الـــوظیفي  Fixedness النزعـــة  أي

الستخدام األشیاء المألوفة بدال من التفكیر بوسائل إبداعیه أخرى وبما أن كثیرا مـن المشـكالت ال 

جیات تعتمد أصالة التفكیر ومرونته والتخلي من التفكیر تحل بالطرق المعتادة وتحتاج إلى استراتی

   )٥٠٤ص١٩٩٨(الوقفي،Divergenواالخذ بالتفكیر المتشعب Cowergenالمتجانس 

) الـــى ان تحمـــل الغمـــوض المعرفـــي متغیـــر شخصـــي یعـــود الـــى ١٩٩٣ویشـــیر فورنهـــام (

م عدد من االسباب الغیر او المواقف الغامضة عندما تواجههطریقه فهم الفرد وتعامله مع المعرفة

المعتــادة او المعقــدة والتــي الیمكــن فهمهــا والشــخص الــذي یتحمــل الغمــوض المعرفــي یتعامــل مــع 

المعلومـــات او المواقـــف الغامضــــة علـــى انـــه شــــیئ مرغـــوب فیـــه ویحــــب التحـــدي ویثیـــر اهتمامــــه 

furnham)المواقف الغامضة  1993 p عرفـي ولهـذا فقـد اقتـرن مفهـوم تحمـل الغمـوض الم)403

ــــر  ــــد حــــدد دیفن ــــداعي فق ــــع بهــــا  ١٩٩٢ Defnarمــــع مفهــــوم التفكیــــر اإلب الخصــــائص التــــي یتمت

بالخصـــائص االتیـــة ، االصـــالة ، االســـتقاللیة ، الحیویـــة حـــب االســـتطالع)(المبـــدعینالمتمیـــزین

غیــر المألوفــة .والمــرح وتفــتح الــذهب ،واالنحــذاب نحــو التعقیــد واالتجــدات نمــو األشــیاء الغامضــة

عدم تحمل الغموض المعرفي  أيهذا اإلخفاق )dnkarوقد فسر دنكر ( )٤٧ص١٩٩٩ور السر (

المیــــل للتمســــك باالســــتعماالت المألوفــــة لألشــــیاء ووصــــف هــــذا المیــــل تعبیــــر الجمــــود أو التبــــادل 

فعندما تضعف الحساسیة لالثارة أو قلـة التحـدي فـان الطالـب یصـبح أكثـر مـیال للبقـاء –الوظیفي 

فعال لما یدور حوله و یتخلى عن المبادأة في استشراق ابعاد المشكلة واإلنشغال في دائرة ردود األ

ـــول لهـــا ومـــن المشـــكالت المقترنـــة لهـــذه الصـــفة عـــدم احتمـــال المواقـــف المعقـــدة أو  فـــي إیجـــاد حل

الغامضـــة والتهـــرب مـــن مواجهتهـــا الن الرغبـــة الجامحـــة فـــي الحفـــاظ علـــى شـــروط األمـــن والنظـــام 

). فـاألفراد الـذي ١٩١ص ٢٠٠٢جـروان (لى تحمل المواقف الغامضةالشخصي تضعف القدرة ع

یتحملون الغموض یجدون تسلیة ومتعة في البحث عن الموافقـة الغامضـة وهنـاك أربعـة أنـواع مـن 

الموافق الغامضة :

الى األسباب المعتادة .المواقف الجدیدة التي تفتقر -١
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تعددة .التي تتداخل فیها عوامل م ةالمواقف المعقد -٢

ات جدیدة . یالمواقف التي ال یمكن حلها والتي تتطلب إیجاد ترك -٣

Roderts، 986`1المواقف غیر المرتبة التي ال یمكن تفسیرها . ( -٤ Chapelle,(

للمشــكالت تبــرز فــي خــالل رؤیــة المشــكالت والمواقــف  ةالطالــب والحساســیوتنــامي قــدرة

عیب فیها وتوقع ما یمكن أن یترتب على ممارستها مما التعلیمیة والتعرض على جوانب النقص وال

یســهل للطلبــة تكــوین األفكــار المناســبة والمالمــة لمقتضــیات البیئــة والواقــع وبعیــدة عــن العشــوائیة

 ةعلــى تحــل الغمــوض علــى مواجهــة المواقــف الغیــر المألوفــ ةوالجهــل هــذا مــا یمهــد للطالــب القــدر 

   )٥٦،ص ٢٠٠٠،والتفاعل فیها . (الطیطي

مــــن خــــالل مــــا تقــــدم یمكــــن أن نســــتنتج أن الطلبــــة فــــي جمیــــع المراحــــل الدراســــیة األولیــــة 

قــــادرین علــــىا والثانویــــة بحاجــــة إلــــى تنمیــــة قــــدرات التفكیــــر یشــــكل عــــام وتوســــع مــــدراكهم لیكونــــو 

االستنتاج والتحلیل والنقد والمبادأة واستشراق إبعاد المشكلة ومواجهة المواقف المعقدة أو الغامضـة 

عل معها بذهن متفتح وسعة النظر والقدرة على التفاعل مع جمـع المواقـف البسـیطة والمعقـدة والتفا

العلمیـة للطلبـة وتـوفیر بیئـة مدرسـیة تهیئة جمیـع الوسـائل والمتطلبـاتوهذا التنسجم إال من خالل

مشــجعه علــى تحمــل المواقــف الغامضــة وتتجلــى هــذه الصــفة لــدى األشــخاص الــذي یصــرون علــى 

ل إصـدار اإلحكـام مـن الخصــائص جیـعلمیـة وغیـر محسـومة بصـوره نهائیــه ، ویعـد تأطـرح أفكـار 

ال یســمح بإصــدار األحكــام المهمــة للتفكیــر اإلبــداعي ومــن خــالل ممارســة العصــف الــذهني مــثال

واســتخدام جــوردن  ١٩١) ،ص٢٠٠٢(جــوردن االبعــد اســتنفاد كــل فرصــة ممكنــة لتولیــد األفكــار .

)wordor))لتعمیـــق فهـــم الطلبـــة وقـــدراتهم علـــى تحمـــل الغمـــوض معرفیـــه ة) إســـتراتیجی١٩٧١

المعرفي وهي :.

making:جعل ما هو غریب مألوفا  -١ the strange familiar

makingوجعل ما هو مألوف غریبا :  -٢ the familiar strange

ي إلــى بنــاء قاعــدة معلوماتیــة للطلبــة تعیــنهم فــي التوســع فــ نوتهــدف هــاتین اإلســتراتیجیتی

   . ٢٥٧ص  )٢٠٠٢جوردن (جدیدة غیر مألوفة .والتوصل إلى حلول اإلدراك

وهناك ثالث مستویات لتحمل الغموض اللغوي :

، وتتجسد هذا النوع من الغموض عندما تكون للكلمة أكثر مستوى الغموض اللغوي العام

من معنى ویمكن استخدامها في ظروف مختلفة .

، ویحـــدث بســـبب الطریقـــة الخاطئـــة فـــي الفصـــل بـــین مســـتوى الغمـــوض اللغـــوي الظـــاهري

الكلمات مثل (المسن) رجال أم نساء .
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من وظیفة لغویـه فـي مستوى الغموض اللغوي الباطني ،ویحدث عندما تكون للكلمة أكثر

النمــاذج ارتباطــا فــي الغمــوض حســب تأكیــد الدراســات التــي الجملــة ویعتبــر هــذا النمــوذج مــن أكثــر

WWW(ل .أجریت في هذا المجا DONLEVYC @TCD LD(

والبحـــث الحــــالي یســـتهدف أعــــداد أداة لقیـــاس تحمــــل الغمـــوض المعرفــــي لعـــدم تــــوفر أداة 

عربیــه او أجنبیــه حســب علـم الباحــث لقیــاس هــذا المتغیــر المهـم ممــا یســهل المهــام أمــام عراقیـه او

.الباحثین الجراء المزید من الدراسات والبحوث العلمیة 

:أھداف البحث
:هدف البحث االجابه على التساؤالت االتیهاست

المتمیــزین والطالبــات المتمیــزات فــي مركــز الطلبــةمســتوى تحمــل الغمــوض المعرفــي لــدى مــا -١

محافظة نینوى .

المتمیـــزین الطلبـــةهـــل هنـــاك فـــروق ذات داللـــه احصـــائیه فـــي تحمـــل الغمـــوض المعرفـــي بـــین -٢

-والطالبات المتمیزات وفقا للمرحلة الدراسیة :

الصف الثالث المتمیزات .–الصف الثالث المتمیزین -آ

الصف السادس المتمیزات .–الصف السادس المتمیزین  -ب 

حدود البحث
المتمیــزین والطالبــات المتمیــزات فــي مركــز محافظــة الطلبــةیقتصــر البحــث الحــالي علــى 

  . )٢٠٠٠٦-٢٠٠٥نینوى للعام الدراسي (

تحدید المصطلحات :
مل الغموض المعرفي اوال : تح

بانـــه المیـــل إلدراك المواقـــف الغامضـــة كمواقـــف مرغوبـــة وحـــدد )budnerعرفـــه بـــودنر (

-:بودنر المواقف الغامضة

موقف جدید وجمیع دالالته غیر مألوفة .-١

موقف معقد یحتوي على عدد كبیر من الدالالت .-٢

موقف متناقض توحي عناصر ودالالت مختلفة .-٣

ـــى ان تفكیـــر الشـــخص المتحمـــل للغمـــوض هـــو انعكـــاس allport(وعرفـــه البـــورت ) ر ال

  )١١ص ١٩٩٧في البهادلي (أسلوب الحیاة .لألسلوب المعرفي وانعكاس إلجمالي
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الطلبة المتمیزینثانیا :

ویشـــــمل الطلبـــــة المقبـــــولین فـــــي مدرســـــتي ثانویـــــة المتمیـــــزین وثانویـــــة المتمیـــــزات وتضـــــم

عدادیـــة ویــتم قبـــول الطلبـــة فیهمـــا علــى أســـاس حصـــولهم علـــى المدرســتین المرحلـــة المتوســـطة واال

% ویــــؤدي ٩٥أعلـــى مجـــامیع فــــي االمتحانـــات العامــــة للدراســـة االبتدائیــــة علـــى ان ال یقــــل عـــن 

الصــادر  ١٩٨٩- ٣-١٥فــي١٠٥٨٧اختبــارین الجــل ذلــك وجــاء ذلــك بموجــب الكتــاب ذي الــرقم 

من وزارة التربیة .

اإلطار النظري
ینــــة تناولــــت تحمــــل الغمــــوض كمتغیــــر فــــي الشــــخص اإلنســــانیة هنــــاك وجهــــات نظــــر متبا

وكمتغیر في الجانب االجتماعي وتحمل الغموض اللغوي ، لكن توجه البحث أخذت منحى تفسیر 

ومراجعـة تحمل الغموض في میدان التربیـة والتعلـیم وخاصـة فـي مـا یتعلـق بالطلبـة وبعـد االطـالع

تحمل الغموض المعرفي لدى الطلبة وسـیتم توضحللنظریات النفسیة وخاصة نظریات التعلم التي

عرض هذه النظریات حسب أهمیتها في هذا المجال :.

نظریة المجال :..١

یفســر أصــحاب هــذه النظریــة تحمـــل الغمــوض المعرفــي مــن خـــالل قــدرة الفــرد فــي إعـــادة 

صـــــر تنظـــــیم المجـــــال اإلدراكـــــي الـــــذي یوجـــــد فیـــــه المجـــــال الكـــــائن فـــــان إدراك الكـــــائن الحـــــي للعنا

والموضوعات الموجودة في المجال الذي یوجد فیه وكـذالك بعالقاتـه التـي تربطـه بالمجـال وتنظمـه 

في صورة جدیدة ،وهي عملیه استبصار للكائن الحي للموقف حیث إن المتعلم یـرى الموقـف ككـل 

بطریقة جدیدة تشمل على الفهم للعالقات المنطقیـة بـین عناصـر الموقـف أو علـى إدراك العالقـات 

بـــین هـــذه العناصـــر ویتضـــمن عملیتـــین مـــن أهـــم العملیـــات العقلیـــة للفـــرد فـــي مواقـــف الـــتعلم وهـــي 

1995عملیتــي الفهــم وٕادراك العالقــات P237)،(andrson)ویوضــح لیفــینlewin( بــان التغیــر

:ثالثة أنواع من التغیرات هيفي البیئة المعرفیة تتضمن التعرف على

بنــاء منـــاطق الحیــز الحیـــوي وبتعــین عملیـــة التمـــایز أن عملیــات التمـــایز والتعمــیم وٕاعـــادة 

مناطق الخیـر الحیـوي الغامضـة نسـبا وغیـر المتناسـقة داخـل البیئـة المعرفیـة تصـبح أكثـر وضـوحا 

والتحامـا بغیرهـا مـن منـاطق الغیـر الحیویـة ویحـث التعمـیم أسـتجایة وتحدیدا وتصـبح أكثـر تماسـكا

یز األســـتجابه الـــى المختلفـــات ولكـــن المفهـــومین مـــن إلـــى المتشـــابهات فـــي حـــین یعنـــي التمـــا الفـــرد

الناحیة النفسیة مكمالت لبعضها مما یمهد للفرد لكي یقوم بعملیة إعادة بناء أو إعادة تصور لهذا 

الحیــز فــي عملیــة إدراكیــة جدیــدة تشــمل إعــادة صــیاغة لمعنــى منــاطق الحیــز فــي عالقتهــا بعضــها 

   . ١٦٧+ ص ١٤٦) ،ص١٩٩١الشرقاوي ،(
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ظریة االتساق والتنافر المعرفي : ن -٢

heiderومؤسـس هـذه النظـري هایـدر وفسـتنجر and festinger)(وفحـوى هـذه النظریـة

ان الفرد یشعر بعدم االرتیاح وعدم التوازن أو التنافر المعرفـي عنـدما تتصـارع أو تتنـاقض جوانـب 

ســق األفكــار للوصــول إلــى معرفیــة للفــرد ومــن الخــالل البحــث عــن المنطــق و التفكیــر الســلیم وتتنا

التناســق المعرفــي الن الفــرد بحاجــة خاصــة إلــى تــوازن معرفــي الن عــدم التــوازن یجعــل الفــرد فــي 

معرفــه غیــر متســقة مــع بعضــها ویختــار موقفــا یوالــف یكــون فــي مواجهــةحالــة قلــق و تــوتر النــه

 ٦٧٩ص )١٩٩٨(الوقفي  ویوفق بین هذه المتناقضات .

سیاق هذه النظریة هي قـدرة الفـرد علـى حـل المتناقضـات أو فتحمل الغموض المعرفي في 

التوقیف أو التنسیق بین المعلومات أو المواقف الغیر المتشابهة و المتناقضـة والوصـول إلـى إزالـة 

هـــذه المعلومـــات الغیـــر متســـعة مـــع بعضـــها. إمـــا عـــدم تحمـــل الغمـــوض المعرفـــي فـــي ســـیاق هـــذه 

اقضـــات أو الضـــعف القـــدرة علـــى التمیـــز بـــین هـــذه النظریـــة فیعنـــي عجـــز الفـــرد عـــن حـــل هـــذه التن

المعلومات المتصارعة والمتناقصة .

االرتقاء المعرفي . (piaget(نظریة بیاجیه -٣

یــرى بیاجیــه إن المرحلــة النمائیــة هــي التــي تحــدد العملیــات العقلیــة التــي یســتطیع إجراءهــا 

عن العالم وبشـكل نشـط )knowledge(معرفة )constrictوأكد بیاجیه أن الطفل یركب (الطفل

وفعــال وعنــدما ینمــو الطفــل فــان عقلــه یقــوم بسلســلة مــن إعــادة التنظــیم ومــع كــل إعــادة تنظــیم فــان 

الطفل یتقدم إلى مستوى أعلى من الوظیفة النفسیة وهناك ثالثة مصادر للمعرفة وفت رأي بیاجیـه 

the)وهي عملیة الموازنة ، process of equilibration)

فمـــــــن خـــــــالل )(acomitibratronوالمالئمـــــــة أو المواءمـــــــة )assimilation(ثیـــــــلوالتم

المواءمــة یســتطیع اإلنســان تنظــیم المعلومــات المتنــاثرة فــي نظــام معرفــي متناســق فمــن خــالل هــذه 

بهــدف خفــض حالــة )regulationیســتطیع اإلنســان إطــالق التنظیمــات ( ةالقــدرة الموروثــة الموازنــ

التكیف والموازنة فتحمل الغموض المعرفـي فـي سـیاق هـذه النظریـةاالضطراب للوصول إلى حالة

یمكـن أن نحــددها مـن خــالل تنظـیم المعلومــات الغیـر المتنــاثرة واحتواءهـا فــي نظـام معرفــي واضــح 

المعــالم وصــوال لحالــة التكیــف معهــا أمــا عــدم تحمــل الغمــوض المعرفــي فیعنــي ضــعف أ و عجــز 

ة علـى التكیـف مـع هـذه المعلومـات المتنـاثرة ومـا یـنجم عنـه الفرد في إطالق التنظیمات وعدم القـدر 

  . ٢٣٨،ص)٢٠٠١(من تأخر في النمو المعرفي للفرد . صالح ،

)categorizationاإلدراك التكوین ()bpuner(نظریة برونر -٤
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والتبویـــب والـــتعلم عنـــد برونـــر تقـــوم علـــى یقـــیم برونـــر نظریتـــه علـــى أســـاس مـــن التصـــنیف

یساعد على اإلدراك ویساعد علـى االكتشـاف والتـذكر وانتقـال اثـر الـتعلم . التصنیف والترمیز مما 

ـــة بتبویـــ ـــر إن تفاعـــل اإلنســـان مـــع العـــالم یتضـــمن دائمـــا عملی ـــة فالنشـــاطات بویشـــیر برون العقلی

تحصل من خالل استخدام التصنیف والترمیـز فالتبویـب كاإلدراك وتكوین المفاهیم واتخاذ القرارات

الكثیرة في فئات یسهل على الفـرد التفاعـل معهـا ویقلـل مـن درجـة تعقـدها و معین بتجمیع األشیاء

وهي تحویل التصانیف إلى رموز تبعا للتشابه أو )codingمن خال ل عملیة الترمیز أو التكوین(

االختالف .

أو مفهومـا یكفـى أنویوضح بروز نظریة من خالل المثال اآلتي إننا لكـي نتـذكر معلومـة

التصــنیف الــذي ینتمــي الیــه وبهــذا فــان كــل المعلومــات فــي هــذا الكــون تنــدرج فــي نظــام نســترجع

تصــنیفات متعــددة وتصــبح اللغــة أو النظریــات المختلفــة نظمــا للتصــنیف تمكــن الفــرد مــن أن یــرى 

  . ٣٢٧) ص١٩٩١(ابعد من المعلومات المعطاة . االزرجاوي،

)ausubelنظریة أوزیل (- ٥

، الفــرد للمعرفــة تــؤدي دورا مهمــا فــي البنــاء المعرفــي لــدىیــرى أوزیــل أن عملیــة االحتــواء 

حیث أن كلما كانـت األفكـار والمعلومـات الرئیسـیة مـن المفـاهیم العامـة الموجـودة أصـال فـي البنـاء 

تعلمـــه فـــان عملیـــة االحتـــواء المعرفـــي لـــدى المـــتعلم وثابتـــة و محـــدودة ومنظمـــه ومتصـــلة بمـــا یـــراد

وكلمـا ة من الفاعلیة مما یسهل عملیة التعلم القائم علـى المعنـىللمعلومات الجدیدة تتم بدرجة كبیر 

زاد التفاعـل بــین مـا هــو موجـودة فــي البنـاء المعرفــي والمعلومـات الجدیــدة تـودي بالتــالي إلـى إعــادة 

.واالستقرارتنظیم البیئة المعرفیة للمتعلم ویحقق لهذا المعلمات الجدیدة الثبات

   )١٩١، ص ١٩٩١(الشرقاوي ،

مل الغموض المعرفي في سیاق هذه النظریة هي مدى قدرة الفرد على احتـواء المعرفـة فتح

الفرد  الغموض المعرفي یعینالجدیدة الغامضة في البناء المعرفي الموجود فیمكن القول أن تحمل

فــي القیــام بعملیــات التصــنیف والتبویــب والتــي مــن خاللهــا یزیــل الغمــوض عــن المعلومــات الغیــر 

من خالل استرجاع نظام التصنیف الذي ینتمي إلیه .الواضحة أو 

inنظریة تجهز المعلومات -٦ formatior procession

ظهر هذا االتجـاه فـي تفسـیر التفكیـر فـي أواخـر القـرن العشـریة باعتبـار أن اإلنسـان قـادر 

لجــة فــي معاعلــى تنــاول وتجهــز المعلومــات وتخزینهــا واســترجاعها والنشــاط العقلــي المعرفــي تمثــل

  )٢٠،ص٢٠٠١قطامي ،(المشكالتوتجهیز المعلومات المتمثلة في اإلدراك والتفكیر وحل
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ا شــار إلــى أن الفــروق نمــوذج جلفــورد فــي نظریــة إذویتــدرج تحــت هــذا االتجــاه ا لمعرفــي

بین اإلفراد في العملیات الذهبیة المعرفیة ولیست في المحتویات والنوا تج .

ات للتعقید في التفكیر :. وأشار إلى وجود ثالث مستوی

ویشمل مهارات التخطیط والمراقبة والتعلم .)metacognitic(المستوى فوق المعرفي .-١

المســــتوى المعرفــــي . ویشــــمل مهــــارات التفكــــر الناقــــد وحــــل المشــــكالت واتخــــاذ القــــرارات والتفكیــــر -٢

اإلبداعي .

والمالحظة .مستوى التفكیر األساسي :ویشمل مهارات التصنیف والمقارنة-٣

  )٢٨٩،ص٢٠٠٢(زغلول ،

ان احـــــــد الخصـــــــائص االساســـــــیة للتطـــــــور المعرفـــــــي وفـــــــق اتجـــــــاه معالجـــــــة المعلومـــــــات 

)automatic process (العملیــات التــي تحــدث بســرعة مــع اســتعمال قلیــل لكفایــة المعالجــة أي

)eyse cck 2000 p4425للمعرفة)وقد افترض وجود ثالثة أنواع من المخططات االساسیة:

figurativeمرحلة المخططات الشكلیة او المجازیة (-١ schemes( وتكون التمثیالت المعرفیـة

ضمن الصیغ االدراكیة المألوفة لدى التالمیذ .

وتتضــــمن تمتــــیالت داخلــــه الجــــراءات )excutiveschemes(مرحلــــة المخططــــات الصــــوریة-٣

فـي  )glcnman،1988(تجري معظمها على مشـكله محـدودة للوصـول الـى اهـداف محـدده . 

  ٢٥٠ص٢٠٠١صالح ،

وان اسلوب تولید األفكار یتمثل بحـث المفحوصـین علـى تولیـد األفكـار وتـدفقها مـن خـالل 

)المعلومات التي جمعها(المثیرات التي تقدم الیهم ، وتقوم عملیات التفكیر أساسا على خبرة الفرد 

المعرفیة زادت امكانیتهم في ذكر أكبر عدد –البنى العقلیة (فكلما زاد التراكم المعرفي لدى األفراد 

ممكــن مــن االســتعماالت المألوفــة وغیــر المألوفــة لالشــیاء المعطــاة الــیهم ، وفــي هــذا الصــدد یشــیر 

السـلوم ، (السلوم أن عملیة التفكیر تقوم على أساس ما یحملـه الفـرد مـن تصـورات ومفـاهیم وخبـرة 

٢٠٠١(   

الدراسات السابقة
. هدفت الدراسة الى :١٩٩٧،دراسة البهادلي -١

التعـرف علــى العالقــة بـین درجــات الطلبــة علـى مقیــاس تحمــل الغمـوض وفقــا للمتغیــرات االتیــة:*

الذكاء ،التفوق الدراسي ،التفوق االجتماعي ،

ــــرات ،الجــــنس ،* ــــق متغی ــــة وف ــــدى الطلب ــــر تحمــــل الغمــــوض ل ــــي متغی ــــة ف ــــى العالق التعــــرف عل

التخصص ،السكن .

) طالبا وطالبه من جامعة بغداد .٦٧٣ث (شملت عینة البح
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اهم النتائج التي توصلت الیها الدراسة :

هناك عالقة بسیطة بین تحمل الغموض وكل من التفوق والذكاء .*

المتفوقین اكثر تحمال للغموض من غیر المتفوقین .*

الذكور اكثر تحمال للغموض من االناث .*

.لغموض من التخصصات العلمیةالتخصصات االنسانیة اكثر تحمل ا*

  )٣,٤ص ١٩٩٧(البهادلي،

  . ١٩٩٣دراسة رمضان محمد وایمان محمد ، -٢

عــدم –اســتهدفت الدراســة التعــرف علــى اثــر كــل مــن اســلوب االســتقالل االدراكــي وتحمــل 

تحمل الغموض كاسالیب معرفیه في تحصیل اللغـة االنكلیزیـة كلغـة اجنبیـة لـدى عینـه مـن طـالب 

) مــن ٨١) مــن الطــالب و(٥٦) طالبــا وطالبــه بیــنهم (١٣٧نــت عینــة البحــث مــن (الجامعــة ،تكو 

الطالبات من قسم اللغة االنكلیزیة ،المرحلة الثالثة ، كلیة التربیة ، جامعة الملك فیصـل . وطبقـت 

) واشارت النتائج الى :١٩٩٣((mclain)علیهم مقیاس تحمل الغموض لمكیالن ،

) فــي تحصــیل اللغــة االنكلیزیــة لصــالح ٠و٠١یة عنــد مســتوى (وجـود فــروق ذات داللــه احصــائ. ١

الطلبة المستقلین عن المجال 

ولصـالح ) فـي تحصـیل اللغـة االنكلیزیـة٠و٠١وجود فروق ذات دالله احصائیة عند مسـتوى (. ٢

.الطلبة الذین یتحملون الغموض

معــة مــن خــالل اســلوبي یمكــن التنبــوء بتحصــیل اللغــة االنكلیزیــة كلغــة اجنبیــة لــدى طلبــه الجا. ٣

عدم تحمل الغموض .–االستقالل االدراكي وتحمل –االعتماد 

)sabeilandrsrns)1986دراسة شابیل وروبرتس -٣

اســـتهدفت الدراســــة العالقـــة بــــین تحمــــل الغمـــوض واكتســــاب اللغــــة فـــي الوالیــــات المتحــــدة 

ثـالث قومیـات ،یابـانیون ) طالبا وطالبه من جامعة الینـوى مـن ٦١،بلغت عینة البحث (االمریكیة

) وطلب مـنهم ان یشـاركوا فـي الدراسـة مـن خـالل ترجمـة رسـالة لغـة ٢٠)العرب (٢٨) البان (١٣(

 )فقــــره٦١االم ، وتــــم قیــــاس تحمــــل الغمــــوض لــــدى الطلبــــة مــــن خــــال ل نمــــوذج اداء مكــــون مــــن (

هایـة السـنة ،واظهرت النتائج ان تحمل الغموض لدى الطلبة فـي بدایـة السـنة الدراسـیة غیرهـا فـي ن

وعلیــه فــان الباحــث اعتبــر ان تحمــل الغمــوض یعــد احــد مكونــات اكتســاب اللغــة الثانیــة .الدراســیة

chapelle , robertts , (1986)((
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   )١٩٩٦دراسة العبدال ( -٤

ومهـارة اللغـة االنكلیزیـة علـى عینـه بلغـت استهدفت الدراسة ایجاد العالقة تحمل الغمـوض

بعــد ترجمتــه الــى اللغــة قســم اللغــة االنكلیزیــة وطبــق علــیم مقیــاس نــورتن) طالبــا وطالبــا مــن ٣٧(

العربیة كما وطبق علیهم اختبارا في قراءة النصوص فـي اللغـة االنكلیزیـة كلغـة اجنبیـة ، واظهـرت 

النتــائج عــدم وجــود فـــروق ذات داللــه احصــائیة بـــین تحمــل الغمــوض للطلبـــة ودرجــاتهم فــي مـــادة 

ي تحمل الغموض منخفضة .،وكانت درجاتهم ف القراءة

  )١٩٩٩في كوریا الجنوبیه (hornدراسه هورن -٥

اســتهدفت الدراســـة التعــرف علـــى درجــة تحمـــل الغمــوض لطلبـــة الكلیــة فـــي كوریــا ومعرفـــة 

، وتـم تقسـیم العینـه الـى ثالثـة مجوعـات طبقـا العالقة بین الدافع والموقف ودرجة تحمـل الغمـوض

ائج ان تحمـل الغمـوض عامـل مهـم فـي تعلـم اللغـة االجنبیـة و لحجم الصف والكفاءة واظهـرت النتـ

یرتبط بصوره دقیقه بالمتغیرات المهمة كالدافع والمیول .

)http\www psu rerence -28507(

اجرات البحث 
لتحقیق اهداف البحث فقد اتبعت االجراءت االتیة:

.اوال : عینة البحث

اختیـروا عشـوائیا بواقـع ثانویـة المتمیـزین)طالبـا وطالبـه مـن٢٤٠تألفت عینة البحث مـن (

) طالبــه مــن ١٢٠) طالبــا مــن الصــف الســادس و (٦٠) طالبــا مــن الصــف الثالــث و(٦٠) (١٢٠(

) طالبـه مـن الصـف السـادس وتمثـل عینـة ٦٠) طالبه من الصـف الثالـث و(٦٠( ثانویة المتمیزات

بـه حسـب المعلومـات التـي ) طالبا وطال١٤٨١%) من المجتمع االصلي البالغ (١٦البحث نسبة (

  )٢٠٠٠٦-٢٠٠٥تم استحصالها من قبل مدیریة تربیة نینوى للعام الدراسي (

  )١وكما مبین في الجدول رقم (

المجموع الكلياعداد الطالبات المتمیزاتاعداد الطلبة المتمیزینالصفوف

١٢٢١٧٢٢٩٤االول

١١٢١٢٢٢٣٤الثاني

٩١٨٩١٨٠الثالث

١٤١١٨٤٣٢٥الرابع

١٠٩١١٦١٢٥الخامس

١٠٨١١٥٢٢٣السادس

٦٨٣٧٩٨١٤٨١المجموع
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أداة البحث .ثانیا :

-قام الباحث ببناء أداة البحث وفق الخطوات االتیة :

تــم جمــع فقــرات االداة مــن االد بیــات والدراســات الســابقة ذات العالقــة وتألفــت الصــیغة االولیــة -١

منهـــا تقـــیس تحمـــل الغمـــوض المعرفـــي )١٠) عبـــارة (٣٠(تحمـــل الغمـــوض المعرفـــي مـــن  الداة

احیانــا ) منهــا تقــیس عــدم تحمــل الغمــوض المعرفــي ووضــع لهــا مقیــاس ربــاعي (دائمــا ،١٠و(

.)،نادرا ،ال

في التربیة (*)للحصول على الصدق الظاهري الداة البحث قدمت الى مجموعه من المختصین-٢

)عبــارة٢٠%)فــأكثر اصــبح عــدد عبــارات االداة (٨٨وعلــم الــنفس بعــد االخــذ بــآرائهم وبنســبة (

)عبارات تقـیس عـدم تحمـل الغمـوض ١٠عبارات تقیس تحمل الغموض المعرفي و( )١٠( منها

  ) ١ملحق رقم (المعرفي 

مــن عبــارات المقیــاس امــا صــدق االتســاق لــألداة فقــد تــم اســتخراج القــدرة التمییزیــة لكــل عبــارة-٣

خمسـة أفـراد لتحلیـل االحصـائي بمـا ال یقـل عـن) ان یكـون حجـم ا(NUNNLY,981ویقترح 

)NUNNLLY,1981,P262مقابل كل عبارة من مجموع عبارات االداة المطبقة (

) طالــب وطالبــه مــن مدرســتي ثانویــة المتمیــزین وثانویــة ١٠٠وفـي ضــوء ذلــك تــم اختیــار (

یوضـح هـدف ) طالبه وتم تطبیق االداة علیهم وكان الباحـث٥٠) طالب و(٥٠المتمیزات وبواقع (

ألغـــراض البحـــث للتأكـــد مـــن االجابـــه علـــى جمیـــع العبـــارات بمـــا یعبـــر عـــن رأیهـــم ، وقـــد الدراســـة

)درجه في حـین ٥٣) درجه وبمتوسط قدره(٧٤-٣٢تراوحت درجات المستجیب على االداة مابین (

وبلغ )درجه٥٠) درجه وبمتوسط فرضي قدره (٨٠-٢٠تترواح الدرجة النظریة على األداة مابین (

وبلـــغ حـــدود )درجـــه٧١) درجـــه وبمتوســـط نظـــري قـــدره (٧٤-٥٨دود المجموعـــة العلیـــا مـــابین (حـــ

-t)درجــه وباســتخدام االختبــار التــائي(٣٨)درجــه وبمتوســط قــدره (٤٦-٣٢المجموعــة الــدنیا مــابین(

test) الختبار دالله الفروق مـابین المجموعـة العلیـا والـدنیا باسـتخدام الحقیبـة االحصـائیة (spss(

تتمتع بقدره تمییزیة تمیز بین المجموعة العلیا والمجموعة الـدنیا عنـد ن جمیع عبارات االداةتبین ا

   )٢) وكما مبین في الجدول رقم (٠و١٠()و٠و٥٠مستوى دالله (

أ.د. فاضل خلیل ابراهیم / جامعة الموصل / كلیة التربیة االساسیة  - ١   (*)

أ.م.د. كامل عبد الحمید / جامعة الموصل / كلیة التربیة  - ٢

أ.م.د. فاتح ابلحد / جامعة الموصل / كلیة التربیة - ٣

الموصل / كلیة التربیة االساسیة أ.م.د. خشمان حسن علي / جامعة - ٤

أ.م.د. ندى العبایجي / جامعة الموصل / كلیة التربیة - ٥

أ.م.د. ثابت محمد خضیر / جامعة الموصل / كلیة التربیة االساسیة  - ٦

أ.م.د. جاجان جمعة محمد / جامعة الموصل / كلیة التربیة االساسیة   - ٧
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  )٢(جدول رقم 

یبن القوة التمییزیة لعبارات االداة
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٣٣.١١.٤١.٦١.٤٧.٨

٤٢.٨١.٣١.٧١.٥٦.٣

٥٢.٥١.٣١.٤١.٣٥.٧

٦٢.٩١.٦١.٨١.٢٥.٥

٧٢.٧١.٣١.٦١.١٦.٤

٨٢.٦١.٤١.٢١.٣٧.٦

٩٢.٣١.٧١.١١.٤٥.٤

١٠٢.٧١.٣١.٤١.٢٦.٨

١١٣.٢١.٤١.٨١.٦٦.٦

١٢٢.٦١.٣١.١١.٤٧.٨

١٣٢.٤١.٢١.٣١.١٦.٨

١٤٢.٨١.٣١.٤١.٢٨.٢

١٥٢.٩١.١١.٦١.٤٧.٦

١٦٢.٧١.٤١.٦١.٢٦.٤

١٧٢.٨١.٣١.٥١.٣٧.٢

١٨٢.٧١.٢١.٣١.١٨.٧

١٩٢.٩١.٢١.٤١.٢٨.٨

٢٠٣.١١.٦١.٦١.٤٧.١

ثم اعید تطبیق االداة على ) طالب وطالبه٤٠االداة فتم تطبیق االداة على عینه بلغت (اما ثبات-٣

)persanلعینــة نفســها بعــد مــرور اســبوعین مــن التطبیــق االول وحســب معامــل ارتبــاط بیرســن (ا

بین درجات الطلبة في التطبیق االول ودرجاتهم في التطبیق الثاني فقد  )٣٨٠ص ١٩٨٠(العاني 

)وهو ثبات یمكن الركون الیه٠و٨٦(بلغ معامل الثبات االداة 

الوسائل االحصائیة : 
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t(لعینتین مستقلتین االختبار التائي .١ . test(.لتحقیق التكافؤ بین مجمـوعتي البحـث ) : عـالم

  ) ٢٠٢/ ص ٢٠٠٥

الستخراج القدرة التمییزیة لعبارات االداة .Spssاستخدام برنامج .٢

Bestلحساب الثبات الداة البحث . (-:معامل ارتباط بیرسون .٣ : 1981 ip/251(

) ١٢٤/ص  ٢٠٠٠عودة : ( لترتیب عبارات االداة-:الوسط المرجح.٤

عرض نتائج البحث 
ـــى مســـتوى تحمـــل الغمـــوض لتحقیـــق الهـــدف االول مـــن البحـــث الحـــالي وهـــي التعـــرف عل

لــدى الطلبــة فــي ثانویــة المتمیــزین وثانویــة المتمیــزات فقــد رتبــت درجــاتهم علــى االداة تبعــا المعرفــي

   )٣ي جدول رقم (كما موضح فلحدتها وتم معالجة البیانات باستخدام الوزن المئوي

  )٣ول رقم (جد

یوضح االوزان المئویه لعبارات االداة وبشكل تنازلي

الوزن المئويالعباراتت

٨٣و٨عندما احصل على معلومات جدیدة افكر بالمعلومات المشابه لها .١

٨٣و٢.عندما یطرح احد زمالئي مصطلحا غریبا ارغب معرفته٢

٨٠و٧.االنسان بعد الموتیهمني معرفة ماذا سیكون مصیر٣

٧٩و٢أتهیئ لالمتحان والتهمني معرفة نوعیة االسئلة .٤

٧٨و٧افكر في ایجاد حلول علمیه جدیدة في مجال دراستي .٥

٧٨و٢ارغب في معرفة وتفاصیل ایة فكره علمیه او موضوع علمي .٦

٧٧و٧یهمني معرفة كیف ولماذا خلق اهللا الكون .٧

٧٦و٥برامج العلمیة التي توضح اسرار الكون والحیاة .استمع لل٨

٧٣و٢عندما یخالفني شخص في الرأي استمع الى رأیه .٩

٦٧و٣ال استطیع متابعة القصص التي فیها ادوار غامضة .١٠

٦٥و٤أهمل الواجبات التي ال أجد لها حال سریعا .١١

٦٤و٣اء .أتابع ما ینشر من نشاطات علمیه في مجال الفض١٢

٥٧و٥انزعج عندما اتابع حوارا علمیا طویال .١٣

٥٦و٤ال اشغل بالي بالمعلومات الغیر مألوفة .١٤

٥٦و٣امتنع عن متابعة القضایا العلمیة التي ال افهم محتواها .١٥

٤٧و٥اترك ما ال یعنیني من األمور واألشیاء .١٦
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الوزن المئويالعباراتت

٤٦و٢اقلق عندما أفكر ماذا سیحدث غدا .١٧

٤١و٥أرى من الضروري ان یكون هناك جوابا محددا لكل سؤال .١٨

٣٤و٢أتوقف عن التفكیر عندما تتصارع فكرتان لدي .١٩

٢٥و٧یقلقني إثارة األمور الغیبیة .٢٠

) تبـین ان العبـارات التـي تمثلـت ١جـدول رقـم (فمن خالل االوزان المئویة التـي وردت فـي

) عنـــدما احصـــل علـــى ١لتـــي تصـــدرت االداة تبـــدأ مـــن العبـــارة رقـــم (تحمـــل الغمـــوض المعرفـــي وا

) ٩رقــم ( ) الــى العبــارة٨٣و٨معلومــات جدیــدة أفكــر بالمعلومــات المشــابه لهــا وبــوزن مئــوي قــدره (

) وهـذا مؤشـر واضـح ٧٢و٢وبـوزن مئـوي قـدره (عندما یخالفني شخص في الرأي اسـتمع الـى رأیـه

لمتمیـزات لـدیهم تحمـل غمـوض معرفـي وهـذا مؤشـر ایجـابي على ان الطلبة المتمیـزین والطالبـات ا

تنم عن استعدادات وقدرات معرفیه یمكن تطویرها من خالل برامج علمیه متطورة .

) ١٠فبـــدأت مـــن العبـــارة رقـــم (امـــا العبـــارات التـــي تمثلـــت عـــدم تحمـــل الغمـــوض المعرفـــي

الــى العبــارة رقــم  )٦٧و٣(الاســتطیع متابعــة القصــص التــي فیهــا ادوار غامضــة وبــوزن مئــوي قــدره

) وهذا یعنـي ان قسـم مـن الطلبـة لیسـت ٢٥و٧) یقلقني إثارة األمور الغیبیة وبوزن مئوي قدره(٢٠(

غمــوض معرفــي لــدیهم تحمــل غمــوض معرفــي ونســبتهم اقــل بكثیــر مــن الطلبــة الــذین لــدیهم تحمــل

ة مناخــات علمیــه خــالل المشـاركة والحــوار العلمــي وتهیئـویمكـن تنمیــة الجانـب المعرفــي لــدیهم مـن

.مناسبه في مدارسهم

بـین طلبـة الصـف الثالـث المتمیـزین حول داللة الفروقاما بالنسبة لالجابة للسؤال الثاني-ثانیا :

تحمــل الغمــوض المعرفــي وباســتخدام االختبــار وبــین طالبــات الصــف الثالــث المتمیــزات علــى اداة

tالتائى ( –teest(تبین عدم وجود فروق ذات دالله ا) ٠و٠٥حصائیة عند مستوى (  

  . )٤وكما مبین في الجدول رقم (
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  ) ٤جدول رقم (

یبین نتائج االختبار التائى حول داللة الفروق بین طلبه الضف الثالث المتمیزین وطالبات 

الصف الثالث المتمیزات

المدرسة
الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

القیمة التائیة 

المحسوبة

القیمة التائیة 

لجدولیةا

مستوى 

  الداللة

الثالث 

(متمیزین)
  ٦و٣  ٥٨و٦

  ٢و٠٢  ١و٣

غیر داله 

احصائیا

عند مستوى 

  ٠و٠٥

الثالث 

(متمیزات)
  ٨و٤  ٦٠و٣

وهــــذا دلیــــل علــــى ان الطــــالب المتمیــــزین والطالبــــات المتمیــــزات فــــي هــــذه المرحلــــة لــــدیهم 

هــا خــالل بــرامج االعــداد فــي االســتعداد والقــدرة علــى تحمــل الغمــوض المعرفــي ویمكــن االســتفادة من

المراحل الدراسیة المقبلة .

امــا بالنســبة لالجابــة عــن الســؤال الثالــث حــول داللــة الفــروق بــین طلبــه الصــف الســادس 

المعرفـي وباسـتخدام تحمـل الغمـوضالمتمیـزات علـى اداةالمتمیزین وبین طالبات الصف السادس

) ٠و٠٥داللـــــه احصـــــائیة وعنـــــد مســـــتوى () تبـــــین وجـــــود فـــــروق ذات t-teestاالختبـــــار التـــــائي (

  )٥وكما مبین في الجدول رقم (ولمصلحة الطالبات المتمیزات

  )٥جدول رقم (

یبین نتائج االختبار التائي بین طلبه الصف السادس المتمیزین

وطالبات الصف السادس المتمیزات .

المدرسة
الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

القیمة التائیة 

المحسوبة

قیمة التائیة ال

الجدولیة

مستوى 

  الداللة

السادس 

المتمیزین
  ٤و٦  ٦٠و٣

  ٢و٠٢  ٤و١

داله احصائیا

عند 

٠و٠٥مستوى
السادس 

المتمیزات
  ٦و٨  ٦٤و٥

وهذا مؤشر بان الطالبات المتمیزات لدیهن القدرة واالستعداد على تحمل الغموض المعرفـي بدرجـه 

بي یمكــن االســتفادة منهــا فــي تعزیــز الكفــاءة المعرفیــة اكبــر مــن الطلبــة المتمیــزین وهــذا مؤشــر ایجــا

وتطویر قدراتهم وٕامكاناتهم الذاتیة وصوال لتحقیق األهداف والغایات المرسومة . 
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واستنتج الباحث االتي : 
لــدیهم تحمــل غمـوض معرفــي مــن خــالل اجــابتهم علــى )المتمیــزین والمتمیــزات(ان الطلبـة 

االســتفادة منهــا فــي بــرامج االعــداد والتطــویر . و االســتفادة اداة البحــث وهــذا مؤشــر ایجــابي یمكــن

وتحمـل الغمـوض المعرفـي فـي تنمیـة التفكیـر )المتمیـزین والمتمیـزات(من القـدرات المعرفیـة للطلبـة 

االبداعي لدیهم . وتنفیذ برامج تعلیمیة غیر منهجیة بمساقات البرامج التعلیمیة المقـررة تسـاعد فـي 

واالكادیمیـة لى تحمل الغموض المعرفي وتسـاهم فـي رفـع مسـتویاتهم العلمیـةزیادة قدرات الطلبة ع

.

:التوصیات والمقترحات
-من خالل نتائج البحث یمكن تحدید التوصیات االتیة :

االهتمام بالجانب المعرفي للطلبة من خالل تهیئة مناخات نفسیه وعلمیه مناسبة واعداد برامج . ١

.كیر لدى الطلبةوأنشطه ودورات لتنمیة التف

الطلبة بأنشطه علمیة خارج سیاقات الدراسة المنهجیة وٕاقامة المسابقات العلمیة وٕاشراك تكلیف. ٢

وتطویر النشاط الذاتي لدیهم.الطلبة بالحورات العلمیة البناءة

على المسوؤلین عن التعلیم بشكل عام والتعلیم الثانوي بشكل خاص تـوفیر جمیـع المسـتلزمات . ٣

ـــات الحدیثـــة لـــدعم الجانـــب الما ـــیم وٕادخـــال احـــدث الوســـائل والتقنی ـــة والمعنویـــة لتطـــویر التعل دی

المعرفي 

:أھم المقترحات
عدم تحمل الغموض المعرفي بین مـدارس المتمیـزین والمـدارس -إجراء دراسة مقارنه في تحمل. ١

العامة .

–إلدراك علــى مســتوى تحمــل إجــراء دراســة لمعرفــة اثــر بعــض العملیــات المعرفیــة كاالنتبــاه وا. ٢

عدم تحمل الغموض المعرفي للطلبة في مراحل دراسیة متنوعة .

مســـتوى تحمـــل الغمـــوض المعرفـــي لـــدى الطلبـــة فـــي  ىإجـــراء دراســـة الثـــر بـــرامج التفكیـــر علـــ. ٣

المرحلة الثانویة .

  .دارسالم في متشجیع الطلبة على التعلم الذاتي وتذلیل الصعوبات والمشكالت التي تواجهه. ٤
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المصادر العربیة واالجنبیة : 
ــة الجامعــة  )١٩٩٧البهــادلي ،عبــد الخــالق (.١ ــدى طلب ــالتفوق ل ــه ب ، تحمــل الغمــوض وعالقت

) كلیة اآلداب رسالة ماجستیر غیر منشوره .١٩٩٧(

،دار الكتب للطباعة والنشر أسس علم النفس التربوي) ١٩٩١االزیرجاوي ،فاضل محسن (.٢

، جامعة الموصل .

  . ٢،طمقدمه في علم النفس) ١٩٩٨في ،راضي (الوق.٣

ـــزین) ١٩٩٩الســـرور ،نادیـــه هایـــل (.٤ ـــة المتمی ،مركـــز البحـــوث الخصـــائص الســـلوكیة للطلب

  ) .١٥التربویة ، جامعة قطر ،العدد(

  . ١،دار المسیرة للنشر ،عمان ،طتنمیة التفكیر االبداعي)٢٠٠٠الطیطي ،محمد (.٥

  . ٤،مكتبة االنكلو مصریه ،طنظریات وتطبیقاتالتعلم ) ١٩٩١الشرقاوي ،انور محمد (.٦

  . ١، دار الفكر للطباعه والنشر ،طاالبداع) ٢٠٠٢جروان ،فتحي عبدالرحمن (.٧

،اإلمـــارات العربیـــة ،دار مبـــادئ علـــم الـــنفس التربـــوي) ٢٠٠٢زغلـــول ،عمـــاد عبـــد الـــرحیم (.٨

  . ٢الكتاب الجامعي ،ط

عمان ، االردن .،وعلم النفساالحصاء في التربیة ) ٢٠٠٠(عودة ، احمد سلیمان .٩

،مجلـة كلیـة ومعالجـة المعلومـاتالنمو المعرفي بین النمـائي) ٢٠٠١صالح ،قاسم حسـین (.١٠

التربیة ،العدد الثامن ،كلیة اآلداب ،جامعة ،بغداد . 

.مجلة الثقافیة ،الجامعة األردنیة،الرؤى مستقبلیه للتعلیم العالي) ١٩٩٧( مروان ،كمال ،.١١

 ٥٣. النبأ عدد التفكیر وحل المشكالت )٢٠٠١(عبد الحكیم السلوم ، .١٢
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