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المستخمص
ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى مستويات التفكير الجانبي والتسويؼ السمبي
لدى طالب جامعة جدة وفرع محافظة خميص في ضوء متغيري التخصص الدراسي والموقع
الجغرافي ،لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ مقياسي التفكير الجانبي و التسويؼ السمبي مف
اعداد الباحث ،وتكونت عينة الدراسة مف (ٓٓٗ) طالباً مف طالب جامعة جدة وكمية العموـ
واالداب في محافظة خميص تخصص الرياضيات والمغة االنجميزية .توصمت الدراسة إلى عدة

نتائج منيا أف التفكير الجانبي والتسويؼ السمبي ظي ار بمستوى متوسط ،وأظيرت النتائج وجود
فروؽ في مستوى التفكير الجانبي تعزى إلى متغير الموقع الجغرافي لصالح طالب جامعة جدة،
كذلؾ وجود فروؽ في مستوى التسويؼ السمبي تعزى إلى متغير الموقع الجغرافي حيث كاف
طالب كمية العموـ واالداب في محافظة خميص أكثر تسويفاً سمبيا مف طالب جامعة جدة ،كما
توصمت الدراسة إلي وجود فروؽ في مستوى التفكير الجانبي بيف أفراد عينة الدراسة تعزى إلى
متغير التخصص الدراسي لصالح طالب جامعة جدة تخصص الرياضيات ،كذلؾ وجود فروؽ
في مستوى التسويؼ السمبي بيف أفراد عينة الدراسة تعزى إلى متغير التخصص الدراسي لدى
طالب كمية العموـ واالداب في محافظة خميص تخصص المغة االنجميزية ،فضالً عف وجود
عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائياً بيف التفكير الجانبي والتسويؼ السمبي ،وأنو يمكف التنبؤ
بالتسويؼ السمبي مف خالؿ التفكير الجانبي.
الكممات المفتاحية :التفكير الجانبي ،التسويؼ السمبي  ،التخصص الدراسي ،الموقع الجغرافي.
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Abstract
The present study aimed to identify the levels of both lateral
thinking and passive procrastination and the relationship between them
among students from Jeddah University and Khulais Colleges in in light
of specialisation and location. To achieve the goals of the study the
current researcher prepared lateral thinking and passive procrastination

scales. The sample consisted of (400) male students from Jeddah
University and Khulais Colleges in Math and Arabic language materials.
Results of the study revealed that levels of the lateral thinking and
passive procrastination for the study sample were in the average level.
There were significant differences between students' scores in lateral
thinking for students in Jeddah University. On the other side, students
in Khulais Colleges scored higher in passive procrastination than Jeddah
University students. In addition, math's students in Jeddah University
scored higher in lateral thinking than those in Khulais Colleges.
Furthermore, there were significant differences between Arabic
language' students in regard of the passive procrastination for Khulais
Colleges students. Also, there was a negative significant correlation
between lateral thinking and passive procrastination. Finaly, the study
found that the passive procrastination can be predicted through lateral
thinking.

Keywords: Lateral thinking, Passive procrastination, specialisation,
Location.
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المقدمة

حظي موضوع التفكير الجانبي  Lateral Thinkingعمى اىتماـ عديد مف الباحثيف
دي بونو وستوسفير ( )De Bono, 2010; Stonecypher, 2010في عمـ النفس والتربية
حيث أشار دي بونو ( )De Bono, 2010بأنو تفكير شامؿ ييتـ بإيجاد حموؿ لمواقؼ غامضة
ال يمكف معالجتيا باألفكار العادية لذلؾ يعتبر ىذا النمط مف التفكير مختمفا تماماً عف التفكير،
ويذكر ستوسفير ( )Stonecypher, 2010بأنو طريقة ومنيجية في التفكير يترتب عمييا
تعديؿ في المفاىيـ والمدركات بطريقة مختمفة عف طرؽ التفكير المعتادة ،ويعرفو العتابي
(ٕٗٓٓ  ،ص ٕٕ٘) "بأنو ذلؾ النوع مف التفكير الذي يتطمب حؿ المشكالت بطرؽ غير
تقميدية أو بطرؽ تبدو غير منطقية لغالبية الناس مف خالؿ النظر إلى المواقؼ مف زوايا مختمفة
ومتنوعة" .ويعرؼ عمى أنو طريقة لحؿ المشكالت التي تواجو الفرد باستخداـ التخيؿ لمتوصؿ
الى وضع حؿ لممشكمة ناقيسويري ورافيكمر وجامني ( & (Nageswari, Ravikumar
 ،Jayamani, 2016كذلؾ أكد السويداف ( )2008أف التفكير الجانبي كما يراه العديد مف
الباحثيف ( )De Bono, 2010; Stonecypher, 2010أنو عبارة عف تفكير خارج الصندوؽ
بمعنى مختمؼ عف التفكير الطبيعي ولكنو يبقى في حدود المنطؽ والعقؿ .ويعرؼ التفكير
الجانبي بأنو التفكير الذي ينظر بو المرء إلى المشكمة مف زوايا مختمفة بدالً مف االلتزاـ بخط
مباشر لمسير في البحث فيتجو ىذا التفكير لإلحاطة بمختمؼ اآلراء األخرى بؿ قد ينطمؽ بعيداً
عما ىو مألوؼ في التفكير (الغريري ،ٕٓٓٚ ،ص ٖٕ).
ويعرؼ الباحث التفكير الجانبي بأنو وضع حموؿ ألي مشكمة تواجو الفرد أو المجتمع
بطريقة يسود عمييا التفكير غير المنطقي أو غير التقميدي بالتالي ينتج عف ذلؾ توليد مفاىيـ
ومدركات جديدة بعيداً عف النمطية المعتادة في التفكير التقميدي.
والتفكير الجانبي
ويتضح الفرؽ بيف التفكير الرأسي Vertical Thinking
 Lateral Thinkingبأف التفكير الرأسي" التقميدي" يعتبر نمطا تحركو إلى األماـ معتمداً عمى
المرحمة السابقة وال يستطيع االنتقاؿ إلى المرحمة الجديدة إال بعد نجاح المرحمة السابقة ،أما
التفكير الجانبي فيعتمد عمى النتيجة بدوف المرور بالمراحؿ ،لذلؾ عند مواجية مشكمة ما وال
يمكف حميا بالطرؽ التقميدية نمجأ إلى وضع حموؿ جديدة وذلؾ بالتفكير بجميع األطر والجوانب
التي تحيط بالمشكمة بيدؼ الوصوؿ إلى حؿ لممشكمة وىذا ما يسمى بالتفكير الجانبي
(الشيخ ; ٕٓٓٙ ،الموسوي ،) De Bono, 2007; ٕٜٓٓ ،ويذكر ناقيسويري واخروف
( .(Nageswari et al., 2016في دراستيـ عف التفكير الجانبي أف الدماغ ىو في الواقع
نظاـ لمتنظيـ الذاتي الذي يفسر بشكؿ روتيني مدخالت األنماط ولكف لـ يصمـ لإلبداع،
مع ذلؾ إذا تـ تطبيؽ أدوات التفكير الجانبي فإنو يساعد عمى تشجيع أو تدريب الفرد ليصبح
أكثر إبداعاً.
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أما ما يخص مصادر التفكير الجانبي فقد أشار دي بونو (ٕ٘ٓٓ) أف ىناؾ عدة
مصادر لمتفكير الجانبي كالتالي :أوال البراءة وتتمثؿ في الوصوؿ إلى كؿ جديد ،ثانياً :الخبرة
وتتمثؿ في خبرة الفرد في التعمـ وذلؾ لضماف الوصوؿ إلى النجاح المنشود ،ثالثاً :الدافعية

العقمية وتتمثؿ في رغبة الفرد الجادة لموصوؿ إلى بدائؿ مف أجؿ البحث عف فكرة جديدة ،رابعاً:
األسموب ويتمثؿ في طريقة الفرد في التعامؿ مع أي موضوع يتعرض لو ،خامساً :التحرر
والخطأ والصدفة وتتمثؿ في خروج الفرد وتحرره مف الكبت واإلحباط مما يكوف حاف اًز عمى

اإلبداع ووضع حموؿ وأفكار.

وفيما يتعمؽ بأىمية التفكير الجانبي فقد أشار ( دي بونو ;2005 ،السويداف2008 ،
; ) De Bono,2010; Stonecypher,2010أف التفكير الجانبي تبرز أىميتو في عدة نقاط
كما يمي :التفكير الجانبي يعتبر مف األساليب القابمة لالكتساب والتعمـ ،كذلؾ يعتبر التفكير
الجانبي ضمف أحد أساليب التفكير االبداعي ،أيضاً توسيع القدرات الخيالية لدى الفرد وكذلؾ

تنمية الميارات الذىنية.

مف جية أخرى فقد حظي موضوع التسويؼ السمبي ))Passive Procrastination
اىتماـ العديد مف الباحثيف في عمـ النفس والتربية ()Choi & Moran, 2009; Seo, 2013
حيث يعرفو كناوس ( )Knaus, 2000بأنو تأجيؿ ناتج عف عدـ تنظيـ الفرد لموقت ذاتياً.

كذلؾ يعرفو شووينبيرؽ ( )Schouwenburg, 1992بأنو تأخير تسميـ األعماؿ في وقتيا مما
يودي الى الشعور بالتوتر واالنفعاؿ .ويعد التسويؼ السمبي عممية تأجيؿ الفرد إلنجاز االىداؼ
وذلؾ لعدـ قدرتو عمى تحقيقيا في الوقت المحدد (.)Shu & Gneezy, 2010
ويعرؼ الباحث التسويؼ السمبي بأنو تأجيؿ غير متعمد لعدـ قدرة الفرد في انجاز
المياـ في وقتيا مما يصاحب ذلؾ شعوره بالتوتر والقمؽ.
اشار العديد مف الباحثيف ( (Onwuegbuzie, 2004; Knaus, 2000اف نسبة
التسويؼ السمبي بيف الطالب تتفاوت فيي مرتفعة في المراحؿ الجامعية مقارنة بالمراحؿ الدراسية
االخرى .كذلؾ اكد ابو غزاؿ (ٕٕٔٓ) اف التسويؼ السمبي لدى طالب الجامعة تصؿ نسبتو
تقريبا الى ٕ٘ %مقارنة بالمراحؿ التعميمية االخرى.
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اكد العديد مف الباحثيف ( )Seo, 2013; Chu and Choi,2005أف ىناؾ نوعيف

مف التسويؼ :أوال التسويؼ السمبي وىذا النوع يطمؽ عميو التسويؼ التقميدي وفيو يؤجؿ الفرد

القياـ بواجباتو إلى المحظة االخيرة وذلؾ بسبب عدـ القدرة عمى اإلنجاز في الوقت المحدد .ثانيا

التسويؼ اإليجابي وفيو يقوـ الفرد بتاجيؿ إنجاز واجباتو متعمدا إلى المحظات األخيرة.
أسباب التسويف السمبي:

أكدت العديد مف الدراسات ( ;Tuckman, 1991

 )Popoola, 2005; Steel, 2007; Asikhia, 2010أف زيادة مستوى التسويؼ السمبي

لدى األفراد ترجع الى عدة أسباب أىميا ما يمي :أسباب تتعمؽ بالمدرسة وطريقة التدريس وتأثير
األقراف ،أسباب تتعمؽ بتنظيـ الفرد لموقت وضعؼ قدرة الفرد عمى إنجاز المياـ في أوقاتيا،

أسباب تتعمؽ بنقد الذات المرتفع لدى األفراد المتسوفيف والخوؼ مف نقد اآلخريف ليـ ،ويرى

الباحث أنو إضافة إلى ما سبؽ تمعب البيئة المحيطة بالفرد دو اًر ميماً وفعاالً في زيادة أو
نقص التسويؼ السمبي لدى الفرد ،فإذا كانت البيئة المحيطة بالفرد مشجعة وداعمة لمفرد عمى

إنجاز المياـ وتسميميا في أوقاتيا فإف مستوى التسويؼ السمبي لدى الفرد ينخفض أما إذا كانت

البيئة المحيطة بالفرد مصد ار لمتثبيط والنقد المستمر وعدـ التشجيع فإنيا قد تكوف سبباً الرتفاع
مستوى التسويؼ السمبي لدى الفرد.
اىتمت العدد مف الدراسات االجنبية والعربية بموضوع التفكير الجانبي وذلؾ في ضوء

العديد مف المتغيرات ،فقد قاـ الموسوي ( )ٕٜٓٓبدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى مستوى طمبة
الجامعة في االنغالؽ المعرفي ،التنظيـ الذاتي ،التفكير الجانبي; حيث تكونت عينة الدراسة مف

(ٔٔٗ( طالباً وطالبة مف طمبة الجامعة ،وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا انخفاض في
مستوى التفكير الجانبي لدى عينة الدراسة ،وكذلؾ وجود عالقة ذات داللة احصائية بيف التفكير
الجانبي والحاجة إلى االنغالؽ المعرفي ،أيضاً توصمت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية
منخفضة بيف التفكير الجانبي وأبعاد التنظيـ الذاتي.
أجرى الجوراني (ٕٓٔٓ) دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى درجة التفكير الجانبي في

ضوء سمات الشخصية لدى طمبة الجامعة ،حيث تكونت عينة الدراسة مف (ٕٓ٘) طالباً وطالبة
مف طمبة الجامعة في تخصصات مختمفة ( عممية وانسانية ) ،وتوصمت الدراسة إلى انخفاض

مستوى التفكير الجانبي لدى طمبة الجامعة ،كما توصمت الدراسة إلى أنو ال توجد عالقة بيف

التفكير الجانبي والسمات العصبية واالنبساطية.
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قاـ الذيابي (ٖٕٔٓ) بدراسة ىدفت التعرؼ عمى درجة التفكير الجانبي ومستوى

الدافعية العقمية والعالقة بينيما حيث تكونت عينة الدراسة مف (ٕٗٗ( طالباً وطالبة مف طمبة
جامعة بغداد ،توصمت الدراسة إلى تدني درجة التفكير الجانبي لدى أفراد العينة كذلؾ انخفاض

مستوى الدافعية العقمية لدى الطمبة ،أيضاً توصمت الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية
بيف التفكير الجانبي والدرجة الكمية لمدافعية العقمية ،أيضاً توصمت الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ
لمتغير النوع في درجة التفكير الجانبي والدافعية بيف أفراد عينة الدراسة ،كما توصمت الدراسة
إلى أنو توجد فروؽ ذات داللة احصائية لصالح أفراد عينة الدراسة في األقساـ العممية في

التفكير الجانبي والدافعية العقمية.

وقاـ كؿ مف لورانس و اماالدوس ( ) Lawrence & Amaladoss, 2013بدراسة

ىدفت إلى معرفة التفكير الجانبي مف وجية نظر المعمميف حيث تكونت عينة الدراسة (ٖ٘ٗٔ)

معمماً ،توصمت الدراسة إلى أف مستوى التفكير الجانبي متوسط ،كذلؾ توصمت الدراسة إلى
وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف المعمميف لصالح الذكور في التفكير الجانبي ،في المقابؿ ال

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف معممي القرى والمدينة في التفكير الجانبي ،كما توصمت
الدراسة إلى أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المواد التي تدرس ( المغة -الفف -العموـ )

والتفكير الجانبي لصالح العموـ.

قاـ كؿ مف صالح وسعود (ٕٗٔٓ) بدراسة ىدفت التعرؼ عمى درجة التفكير الجانبي

لدى طمبة الجامعة حيث بمغت عينة الدراسة (ٕٗٗ( طالباً وطالبة (ٕٔٗ طالباً و ٕٔٓ طالبة)
مف طمبة كميات الجامعة ببغداد وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا انخفاض في درجة

التفكير الجانبي لدى طمبة الجامعة ،وعدـ وجود تأثير لمتغير النوع وكذلؾ عدـ وجود تأثير
لمتغير التخصص الدراسي بيف أفراد عينة الدراسة.

اجريت العديد مف الدراسات في موضوع التسويؼ السمبي حيث قاـ كالسيف واخروف

( )Klassen et al., 2010بإجراء دراستيف لمعرفة العالقة بيف التسويؼ األكاديمي والدافعية،
بمغت عينة الدراسة ٘ٗٔٔ طالباً وطالبة مف طمبة المرحمة الجامعية بكندا وسنغافورة ،وتوصمت
الدراسة إلى وجود عالقة بيف التسويؼ السمبي ومتغيرات الدافعية ،كذلؾ توصمت الدراسة إلى أف
طمبة كندا أقؿ عرضة لمتسويؼ السمبي مقارنة بطمبة سنغافورة ،إضافة إلى ذلؾ توصمت الدراسة

أف الطمبة ذوي التسويؼ السمبي اقؿ كفاءة ذاتية.
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وفي دراسة أجراىا يونج ( )Yong, 2010ىدفت إلى الكشؼ عف مستوى التسويؼ
السمبي لدى طمبة الجامعة في ماليزيا في ضوء بعض المتغيرات حيث تكونت عينة الدراسة مف
ٔ ٔٚطالباً في تخصصات مختمفة ،وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا أف طمبة إدارة
األعماؿ أكثر تسوفاً مف طمبة اليندسة ،إضافة إلى أف الطالب أكثر تسويفاً مف الطالبات ،كذلؾ
توصمت الدراسة أف مستوى التسويؼ السمبي يزداد مع تقدـ العمر لدى الطمبة.
وقاـ كؿ مف حجازي و الربيع وشواشرة (ٖٕٔٓ) بدراسة ىدفت الكشؼ عف العالقة بيف

التسويؼ األكاديمي وأساليب التفكير لدى طمبة المرحمة الجامعية(جامعة اليرموؾ -جامعة العموـ
التكنولوجية) ،وتكونت عينة الدراسة مف ٓ ٘ٛطالباً وطالبة ( ٔٛٛطالب ٕ ٖٜطالبة )،
توصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا وجود عالقة بيف التسويؼ األكاديمي وأساليب التفكير ،كما
توصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة احصائية في العالقة بيف التسويؼ وأساليب التفكير
الخمسة تعزى إلى متغير الجامعة ولصالح طمبة جامعة العموـ التكنولوجية ،كذلؾ توصمت
الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية في العالقة بيف التسويؼ وأساليب التفكير
تعزى إلى متغيري النوع والمرحمة الدراسية.
أجرى المطيري ( )ٕٓٔٙبدراسة ىدفت إلى معرفة العالقة بيف التسويؼ والذكاء

الوجداني وفعالية الذات .تكونت عينة الدراسة مف (ٔ )ٖٙطالبة مف طالبات جامعة الدماـ.
توصمت الدراسة إلى انو توجد عالقة سمبية دالة احصائيا بيف التسويؼ والذكاء الوجداني
وفعالية الذات .كذلؾ توجد فروؽ في التسويؼ والتخصص االكاديمي لصالح التخصصات
العممية اكثر تسوفا مف التخصصات االدبية.

أجرى كؿ مف السرحاف وصوالحة ( )ٕٓٔٚبدراسة ىدفت إلى معرفة العالقة
بيف التسويؼ والتعمـ المنظـ ذاتيا .تكونت عينة الدراسة مف (ٔ )٘ٙطالبا وطالبة مف جامعة
اؿ البيت .توصمت الدراسة إلى اف مستوى التسويؼ لدى الطمبة متوسطا بينما مستوى التعمـ

المنظـ مرتفعا .ايضا توصمت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية سمبية بيف التسويؼ والتعمـ
المنظـ ذاتيا.
كذلؾ قاـ الحسيناف ( )ٕٜٓٔبدراسة ىدفت إلى معرفة العالقة بيف التسويؼ االكاديمي
(السمبي -والفعاؿ) والتعمـ المنظـ .تكونت عينة الدراسة مف (ٖ٘ٔ) طالبا مف طالب جامعة
المجمعة .توصمت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية سمبية بيف التسويؼ السمبي والتعمـ المنظـ
ذاتيا .كذلؾ توصمت الدراسة انو يمكف التنبؤ باستراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيا مف خالؿ
التسويؼ السمبي.
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من خالل استعراض الدراسات السابقة يستنتج الباحث ما يمي:
أوالً :تتفؽ الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في أنيا أىتمت معظميا بمتغير التفكير
الجانبي مع متغيرات مختمفة مثؿ الدافعية العقمية حيث أشارت ( دراسة الذيابي )ٕٖٓٔ،وجود
عالقة بيف التفكير الجانبي والدرجة الكمية لمدافعية العقمية كذلؾ عدـ وجود فروؽ في النوع فيما

يتعمؽ بالتفكير الجانبي ،أيضاً أىتمت بعض الدراسات بمتغير التفكير الجانبي في ضوء سمات
الشخصية ،حيث أشارت دراسة الجوراني (ٕٓٔٓ) إنخفاض مستوى التفكير الجانبي لدى طمبة
الجامعة كذلؾ ال توجد عالقة بيف التفكير الجانبي وسمات الشخصية ،أيضاً أىتمت بعض
الدراسات السابقة بالتفكير الجانبي مع متغير النوع والموقع الجغرافي حيث أشارت دراسة لورانس

و اماالدوس ( ) Lawrence & Amaladoss, 2013وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث فيما
يتعمؽ بالتفكير الجانبي كذلؾ أشارت عدـ وجود فروؽ بيف معممي القرى والمدينة في متغير
التفكير الجانبي ،كذلؾ أىتمت بعض الدراسات السابقة بدراسة أساليب التفكير والتسويؼ السمبي،

حيث أشارت دراسة حجازي وربيع وشواشرة (ٖٕٔٓ) وجود فروؽ بيف التسويؼ وأساليب التفكير،

أيضاً أشارت الدراسة عدـ وجود عالقة بيف التسويؼ وأساليب التفكير تعزى إلى متغيري النوع
والمرحمة الدراسية .ايضا اىتمت بعض الدراسات بالتسويؼ السمبي مع متغيرالتعمـ المنظـ ذاتيا
حيث اشارت دراسة كؿ مف السرحاف وصوالحة ( )ٕٓٔٚو الحسيناف ( )ٕٜٓٔانو توجد عالقة
ارتباطية سمبية بيف التسويؼ السمبي والتعمـ المنظـ ذاتيا .كذلؾ اىتمت بعض الدراسات

بالتسويؼ والذكاء الوجداني حيث اشارت دراسة المطيري ( )ٕٓٔٙانو توجد عالقة سمبية بيف

التسويؼ والذكاء الوجداني.

ثانيا :تختمف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيما يمي:


الدراسات السابقة اىتمت بمتغيرات مختمفة عف متغيرات الدراسة الحالية وكذلؾ معظـ

الدراسات السابقة طبقت عمى مجتمعات مختمفة عف مجتمع الدراسة الحالية ،وبعد االطالع
عمى محركات البحث العممية المتخصصة وكذلؾ المجالت العممية توصؿ الباحث إلى

انو ال توجد دراسة عممية اىتمت بمتغيرات الدراسة الحالية وذلؾ عمى حد عمـ الباحث.


الدراسة الحالية عبارة عف دراسة مسحية مقارنة بيف مجتمع طالب جامعة جدة و كمية

العموـ واالداب في محافظة خميص وذلؾ في متغيرات الدراسة الحالية.

بناء عمى ما تقدـ تبرز أىمية بحث مستوى التفكير الجانبي والتسويؼ السمبي لدى طالب

جامعة جدة و كمية العموـ واألداب في محافظة خميص.
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مشكمة الدراسة
عمـ النفس الحديث أبرز العديد مف أنواع التفكير التي مف ضمنيا التفكير الجانبي،
الذي ييتـ بتوليد األفكار الجديدة وتطبيقيا بشكؿ غير نمطي أو تقميدي .عمى الرغـ أف
النظاـ التعميمي في الجامعة يعتمد عمى طريقة التمقيف دوف تشجيع الطالب عمى التفكير الجانبي
او التفكير خارج الصندوؽ خاصة في عصر التكنولوجية واالكتشافات المتتالية مما تقتضي
الحاجة إلى تشجيع الطالب عمى التفكير الجانبي لمواجية المشكالت التي قد يتعرض ليا
الطالب في حياتيـ الدراسية وكيفية التعامؿ معيا بشكؿ عممي .القميؿ مف الدراسات أىتمت
بظاىرة التفكير الجانبي اال اف ىناؾ حاجة إلى مزيد مف الدراسات والبحوث; خاصة فيما يتعمؽ
بعمؿ دراسة مقارنة بيف مجتمعي مدينة جدة و محافظة خميص حيث ال توجد دراسات عمى حد
عمـ الباحث اىتمت بمتغيري التفكير الجانبي والتسويؼ السمبي لدى طالب جامعة جدة وكذلؾ
طالب كمية العموـ واالداب في محافظة خميص ،لذا تبرز أىمية إجراء ىذه الدراسة ،إضافة إلى
معرفة مستوى التفكير الجانبي والتسويؼ السمبي لدى مجتمع الدراسة الحالي في ضوء متغيري
التخصص الدراسي والموقع الجغرافي.

أسئمة الدراسة
بناء عمى ما سبؽ عرضو مف طرح نظري ،ونتائج الدراسات السابقة ظيرت الحاجة
ً
الماسة ليذه الدراسة وذلؾ مف خالؿ االجابة عمى األسئمة التالية:
 ما مستوى التفكير الجانبي لدى طالب جامعة جدة وكمية العموـ واالداب في محافظة
خميص؟
 ما مستوى ممارسة طالب جامعة جدة و كمية العموـ واالداب في محافظة خميص لمتسويؼ
السمبي؟
 ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في التفكير الجانبي تبعاً لمتغيري التخصص الدراسي
والموقع الجغرافي والتفاعالت المشتركة بينيما لدى األفراد عينة الدراسة؟
 ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في التسويؼ السمبي ترجع لمتغيري التخصص الدراسي
والموقع الجغرافي والتفاعالت المشتركة بينيما لدى األفراد عينة الدراسة؟
 ىؿ توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف التفكير الجانبي والتسويؼ السمبي لدى طالب
جامعة جدة و كمية العموـ واالداب في محافظة خميص ؟
 ىؿ يمكف التوصؿ إلى صيغة تنبؤيو لمتسويؼ السمبي مف خالؿ التفكير الجانبي لدى طالب
جامعة جدة و كمية العموـ واالداب في محافظة خميص؟
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أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يمي:







التعرؼ عمى مستوى التفكير الجانبي لدى طالب جامعة جدة و كمية العموـ واالداب في
محافظة خميص.
التعرؼ عمى مستوى التسويؼ السمبي لدى طالب جامعة جدة و كمية العموـ واالداب في
محافظة خميص.
التحقؽ مف الفروؽ في التفكير الجانبي لدى األفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغيري التخصص
الدراسي والموقع الجغرافي والتفاعالت المشتركة بينيما.
التحقؽ مف الفروؽ في التسويؼ السمبي لدى األفراد عينة الدراسة ترجع لمتغيري التخصص
الدراسي والموقع الجغرافي والتفاعالت المشتركة بينيما.
الكشؼ عف العالقة بيف التفكير الجانبي والتسويؼ السمبي لدى طالب جامعة جدة و كمية
العموـ واالداب في محافظة خميص.
التوصؿ إلى صيغة تنبؤية لمتسويؼ السمبي مف خالؿ التفكير الجانبي لدى طالب جامعة
جدة و كمية العموـ واالداب في محافظة خميص.

أهمية الدراسة
تكمف أىمية الدراسة الحالية مف خالؿ توظيؼ نتائج الدراسة نظرياً وتطبيقياً ،أما ما
يتعمؽ بأىمية الدراسة نظرياً فيمكف أف تسيـ الدراسة بما يمي:





االستفادة مف مقياسي التفكير الجانبي والتسويؼ السمبي كأدأة عممية جديدة في المجتمع
السعودي وتوظيؼ ذلؾ مف خالؿ المؤسسات التعميمية المختمفة.
توظيؼ التفكير الجانبي واالستفادة مف استراتيجياتو واستخداماتو لدى طالب الجامعات
السعودية.
توفير المزيد مف المعمومات النفسية والتربوية لطالب الجامعة عف طبيعة العالقة بيف
التفكير الجانبي والتسويؼ السمبي.
يمكف لمدراسة الحالية أف تشكؿ منطمقاً لدراسات مستقبمية الحقة في ظؿ متغيرات
دراسية جديدة)

أما ما يتعمق بأهمية الدراسة تطبيقياً فيمكن أن تسهم الدراسة الحالية بما يمي:
 تسيـ نتائج الدراسة الحالية باإلضافة إلى الدراسات السابقة كقاعدة بيانات معرفية لمقياـ
ببرامج تدريبية وارشادية لألفراد وتنمية قدراتيـ.
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 مساعدة وتشجيع أولياء األمور لموقوؼ عمى واقع أبنائيـ مف أجؿ تعديؿ أساليب تعامميـ
مع أبنائيـ.
 توفير الدراسة الحالية أدوات لمبحث العممي والتي قد يستفاد منيا فى الدراسات والبحوث
المستقبمية .
 مساعدة أعضاء ىيئة التدريس لمعرفة واقع طالبيـ باستخداـ األساليب التربوية الناجحة
وتوجيييـ ليا.

حدود الدراسة







اقتصرت الدراسة الحالية عمى التفكير الجانبي والتسويؼ السمبي والعالقة بينيما لدى طالب
جامعة جدة و كمية العموـ واالداب في محافظة خميص في ضوء متغيري التخصص الدراسي
والموقع الجغرافي.
حددت الدراسة الحالية عمى عينة مف طالب جامعة جدة و كمية العموـ واالداب في محافظة
خميص في تخصصي :المغة االنجميزية -الرياضيات ،بالتالي ال يمكف تعميـ نتائج الدراسة
خارج مجتمع الدراسة الحالية.
أجريت الدراسة الحالية في الفصؿ الدراسي االوؿ لعاـ  ٔٗٗٓ-ٖٜٔٗىػ  ،بالتالي ال يمكف
تعميـ نتائج الدراسة عمى الطمبة في السنوات التالية.
حددت الدراسة بالمقاييس المستخدمة في الدراسة الحالية وىي :مقياس التفكير الجانبي
ومقياس التسويؼ السمبي مف إعداد الباحث.

مصطمحات الدراسة
التفكير الجانبي

يعرؼ التفكير الجانبي بأنو أسموب لحؿ المشكالت بطريقة غير تقميدية غير منطقية
(.)De Bono, 2010
ويعرؼ إجرائياً بالدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا الفرد مف خالؿ إجابتو عمى مقياس
التفكير الجانبي في الدراسة الحالية مف اعداد الباحث.
التسويف السمبي
يعرؼ التسويؼ السمبي بانو " تأخير (الفرد) القياـ بالمياـ الدراسية لوقت
مرض ويصاحبو مشاعر القمؽ والندـ"
متاخر مما يجعمو غير قادر عمى (انجازىا) بشكؿ
ً
(الحسيناف ،ٕٜٓٔ ،ص ٕٗٗ).
ويعرؼ إجرائياً بالدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا الفرد مف خالؿ إجابتو عمى مقياس
التسويؼ السمبي مف اعداد الباحث.
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الطريقة واالجراءات
مجتمع الدراسة
تكوف مجتمع الدراسة مف طالب جامعة جدة و كمية العموـ واالداب في محافظة

خميص لمعاـ الدراسي  ٔٗٗٓ-ٖٜٔٗىػ .حيث بمغ عدد طالب جامعة جدة )ٓ٘ (ٜطالباً مف
كميتي العموـ والمغات والترجمة في تخصص الرياضيات والمغة االنجميزية فقط موزعيف كالتالي:

(ٓ )ٗٙطالبا تخصص رياضيات و (ٓ )ٜٗطالبا تخصص لغة انجميزية ،كذلؾ بمغ عدد طالب
كمية العموـ واالداب في خميص )ٓ (ٗٛطالبا موزعيف كالتالي )ٕٚٓ( :طالبا تخصص

رياضيات و(ٕٓٔ) طالبا تخصص لغة انجميزية .وفقاً إلحصائيات القبوؿ والتسجيؿ جامعة جدة.

عينة الدراسة
اشتممت عينة الدراسة الحالية عمى عينة مف طالب كميتي العموـ والمغات والترجمة

بجامعة جدة وطالب كمية العموـ واالداب في محافظة خميص وذلؾ في تخصص المغة

االنجميزية و الرياضيات .حيث تكونت عينة الدراسة مف (ٓٓٗ) طالباً بمتوسط عمرى ()ٜٔ.ٙ
سنة  ،وانحراؼ معياري (ٕ )ٔ.تـ اختيارىـ عشوائياً مف مجتمع الدراسة حيث استخدمت الشعبة
كأصغر وحدة لالختيار ،فقد قاـ الباحث بوضع أسماء وأرقاـ جميع الشعب المطروحة لمفصؿ
الدراسي األوؿ لمعاـ ٔٗٗٓ-ٖٜٔٗىػ في وعاء وطمب مف أحد الطالب سحب قصاصات بالعدد
المطموب لمدراسة كما في جدوؿ (ٔ) التالي.

جدول ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة
التخصص

العدد

النسبة ()%

الكمية

المغة االنجميزية

ٓٓٔ

ٕ٘%

الرياضيات

ٓٓٔ

كمية العموـ و االداب في خميص

المغة االنجميزية

ٓٓٔ

كمية العموـ و االداب في خميص

الرياضيات

ٓٓٔ

كمية المغات والترجمة في جدة
كمية العموـ في جدة

ٓٓٗ

المجموع
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أدوات الدراسة:
استخدـ الباحث في الدراسة الحالية مقياسيف ىما:

أوالً :مقياس التفكير الجانبي:
تـ استخدـ مقياس التفكير الجانبي في الدراسة الحالية لدى طالب المرحمة الجامعية
وىو مف تصميـ واعداد الباحث وذلؾ بعد االطالع عمى االطار النظري والدراسات السابقة
واالستفادة مف مقاييس التفكير الجانبي (صالح و سعود ; ٕٖٓٔ ،ذيب )ٕٕٓٔ ،تمت صياغة
مقياس التفكير الجانبي .وييدؼ المقياس إلى قياس مستوى التفكير الجانبي لدى افراد عينة
الدراسة الحالية.

وصف المقياس
يتكوف المقياس مف (ٕ٘) مفردة ،تـ صياغتيا عمى شكؿ ميارات وطرؽ تفكير الفرد
التي تعكس قدرتو عمى التفكير الجانبي; حيث تعتبر مفردات المقياس عبارة عف أسئمة يجيب
عمييا المفحوص بطريقة غير تقميدية ،ويتـ التصحيح بإعطاء درجة واحدة لإلجابة الصحيحة
وصفر لإلجابة الخاطئة وعميو فإف أعمى درجة يمكف أف يحصؿ عمييا المفحوص ىي (ٕ٘)
درجة وأقؿ درجة يمكف أف يحصؿ عمييا المفحوص (صفر) ،ولمحكـ عمى مستوى التفكير
الجانبي فقد أعتمد الباحث بناء عمى االطار النظري والدراسات السابقة المعيار اإلحصائي
التالي = ٛ-ٓ :مستوى متدني  =ٔٙ-ٜ ،مستوى متوسط  = ٕ٘-ٔٚ،مستوى مرتفع.

الخصائص السيكومترية لمقياس التفكير الجانبي
صدق القياس
استخدم الباحث عدة طرق لمتحقق من صدق المقياس عمى النحو التالي:
 صدؽ المحكميف :تـ ايجاد الصدؽ المرتبط بالمحتوى لممقياس وذلؾ بعد عرضو عمى
مجموعة مكونة مف ( )ٛمف االساتذة الجامعييف تخصص عمـ النفس لمتحقؽ مف مدى
مالئمة الفقرات لقياس التفكير الجانبي وكذلؾ مدى مالئمة المقياس لممرحمة الجامعية ،وبناء
عمى أراء المحكميف تـ تعديؿ بعض المفردات ،كما تـ حذؼ خمسة مفردات ليصبح المقياس
في صورتو النيائية مكوف مف (ٕ٘) مفردة  ،تراوحت نسبة اتفاؽ المحكميف (ٓ )%ٜوىذه
النسبة لمصدؽ تعني أف المقياس صالح لمتطبيؽ عمى المجتمع السعودي.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االتساؽ الداخمي :تـ ايجاد االتساؽ الداخمي لمعرفة مدى صدؽ المفردات ،عف طريؽ حساب
معامؿ االرتباط بيف كؿ مفردة مف مفردات المقياس والدرجة الكمية لممقياس بعد حذؼ درجة
المفردة مف الدرجة الكمية لممقياس ،ىذا وقد تراوحت معامالت االرتباط بيف ()ٓ.ٚ٘ -ٓ.ٖٜ
مما يدؿ عمى أنو توجد ارتباطات دالة إحصائياً بيف مفردات المقياس والدرجة الكمية
لممقياس ،مما يعكس درجة مرتفعة مف االتساؽ وبالتالي مف الصدؽ.

 الصدؽ التالزمي :تـ ايجاد الصدؽ التالزمي ،حيث تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات
الطالب عينة الدراسة االستطالعية المكونة مف ( ٓ ٙطالباً مف طالب جامعة جامعة جدة

وكمية العموـ واالداب في محافظة خميص تخصص لغة انجميزية – رياضيات ) عمى مقياس
التفكير الجانبي موضوع الدراسة مف إعداد الباحث ،ودرجاتيـ عمي مقياس التفكير الجانبي
مف إعداد صالح وسعود (ٕٗٔٓ) كمحؾ ،وقد تـ التوصؿ إلى معامؿ ارتباط
(معامؿ صدؽ) قدره ( )  ، (ٓ.ٚٙوىو قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (ٔٓ ، )ٓ.وىذا

يؤكد صدؽ المقياس.

ثبات المقياس
تـ حساب ثبات مقياس التفكير الجانبي بتطبيقو عمى العينة االستطالعية ،وذلؾ
باستخداـ طريقة إعادة تطبيؽ االختبار (بفاصؿ زمني قدره ثالثة أسابيع) حيث بمغ معامؿ الثبات
(ٔ ،)ٓ.ٛكذلؾ ب مغ معامؿ الثبات بالتجزئة النصفية باستخداـ معادلة " سبيرماف – براوف "
(٘ )ٓ.ٛمما يعطي مؤش اًر جيداً عمى ثبات المقياس.

ثانياً :مقياس التسويف السمبي
استخدـ في الدراسة الحالية مقياس التسويؼ السمبي مف اعداد الباحث،
بعد االطالع عمى االطار النظري والدراسات السابقة التي اىتمت بالتسويؼ السمبي
لدى طالب المرحمة الجامعية وكذلؾ االستفادة مف المقاييس في التسويؼ السمبي
( )Yockey, 2016; Choi& Abuzureig & Jaradat, 2013; Moran, 2009تمت
صياغة مقياس التسويؼ السمبي لمدراسة الحالية .وييدؼ المقياس إلى قياس مستوى التسويؼ
السمبي لدى افراد عينة الدراسة الحالية.
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العالقة بين التفكير الجانبي والتسويف السمبي

د /طارق عبدالعالي السممي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وصف المقياس
يتكوف المقياس مف (ٓٗ) مفردة ،تمثؿ جميع المفردات التسويؼ السمبي
( ، ) Passive Procrastinationكؿ مفردة مف المفردات وضع أماميا خمس خيارات يجيب
عمى = ٕ  ،ينطبؽ
عمى= ٔ  ،ينطبؽ ّ
عمييا المفحوص تبعاً لطريقة ليكرت (( )Likertال ينطبؽ ّ
عمى تماماً = ٘) تتراوح درجات المفحوصيف
عمى غالباً = ٗ  ،ينطبؽ ّ
عمى أحياناً= ٖ  ،ينطبؽ ّ
ّ
بيف ( ٓٗ إلى ٕٓٓ ) درجة; ولمحكـ عمى مستوى التسويؼ السمبي لدى عينة الدراسة الحالية

أعتمد الباحث المعيار اإلحصائي التالي :أقؿ مف ٖ= ٜ
مستوى متوسط  ٔٗٚ ،فأكثر مستوى مرتفع في التسويؼ السمبي.

مستوى متدني =ٔٗٙ-ٜٗ ،

الخصائص السيكومترية لمقياس التسويف السمبي
صدق المقياس

 صدؽ المحكميف :تـ التأكد مف صدؽ المحكميف لمقياس التسويؼ السمبي وذلؾ بعد عرضو
عمى مجموعة مكونة مف ( )ٛمف االساتذة الجامعييف تخصص عمـ النفس لمتحقؽ مف مدى
مالئمة الفقرات لقياس التسويؼ السمبي وكذلؾ مدى مالئمة المقياس لممرحمة الجامعية ،وبناء
عمى أراء المحكميف تـ تعديؿ بعض المفردات .المقياس في صورتو النيائية مكوف مف (ٓٗ)
مفردة  ،تراوحت نسبة اتفاؽ المحكميف (٘ )%ٛوىذه النسبة لمصدؽ تعني أف المقياس صالح
لمتطبيؽ عمى مجتمع الدراسة الحالي.
 االتساؽ الداخمي :تـ التأكد مف االتساؽ الداخمي لمعرفة مدى صدؽ المفردات ،عف طريؽ
حساب معامؿ االرتباط بيف كؿ مفردة مف مفردات المقياس والدرجة الكمية لممقياس بعد حذؼ
درجة المفردة مف الدرجة الكمية لممقياس ،ىذا وقد تراوحت معامالت االرتباط بيف
(ٖٗ )ٓ.ٛ٘-ٓ.وىي قيـ دالة عند مستوى ٔٓ ،ٓ.مما يدؿ عمى أنو توجد ارتباطات دالة
إحصائياً بيف مفردات المقيا س والدرجة الكمية لممقياس ،مما يدؿ عمى اتساؽ وتماسؾ
مفردات المقياس.
 الصدؽ التالزمي :تـ ايجاد الصدؽ التالزمي ،حيث تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات
الطالب عينة الدراسة االستطالعية المكونة مف ( ٓ ٙطالباً مف طالب جامعة جدة وكمية
العموـ واالداب في محافظة خميص تخصص لغة انجميزية – رياضيات ) عمى مقياس
التسويؼ السمبي موضوع الدراسة مف إعداد الباحث ،ودرجاتيـ عمي مقياس التسويؼ السمبي
مف إعداد يوكي ) (Yockey, 2016كمحؾ ،وقد تـ التوصؿ إلى معامؿ ارتباط
(معامؿ صدؽ) قدره (ٖ )ٓ.ٛوىو قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (ٔٓ ، )ٓ.وىذا يؤكد
صدؽ المقياس.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
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ثبات المقياس
تـ حساب ثبات مقياس التسويؼ السمبي بتطبيقو عمى العينة االستطالعية ،وذلؾ
باستخداـ طريقة إعادة تطبيؽ االختبار (بفاصؿ زمني قدره ثالثة أسابيع) حيث بمغ معامؿ الثبات
( ،)ٓ.ٚٛكما بمغ معامؿ الثبات بطريقة الفا كرونباخ ( )ٓ.ٚٚكذلؾ بمغ معامؿ الثبات بالتجزئة
النصفية باستخداـ معادلة " سبيرماف – براوف " (ٔ .)ٓ.ٛوجميعيا دالة عند مستوى داللة
ٔٓ ،ٓ.وىي قيـ مرتفعة مما يعطي مؤش اًر جيداً عمى ثبات المقياس.

المعالجة اإلحصائية

لإلجابة عن أسئمة الدراسة الحالية تم استخدم األساليب اإلحصائية التالية:






المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة عف سؤالي الدراسة األوؿ والثاني.
تحميؿ التبايف العاممي ذي التصميـ (ٕ × ٕ) لإلجابة عف سؤالي الدراسة الثالث والرابع.
معامؿ ارتباط بيرسوف لإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الخامس.
تحميؿ االنحدار البسيط لإلجابة عف سؤاؿ الدراسة السادس.
حجـ التأثير (.)ƒ ² ، R² ، η²

نتائج الدراسة وتفسيرها

أوالً :نتائج السؤال األول وتفسيرها

والذي ينص عمى " ما مستوى التفكير الجانبي لدى طالب جامعة جدة وكمية العموـ
واالداب في محافظة خميص؟ "
لإلجابة عف السؤاؿ األوؿ تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات
أفراد عينة الدراسة عمى مقياس التفكير الجانبي كما في جدوؿ (ٕ) التالي.
جدول ()0
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس التفكير الجانبي
لدى الطالب عينة الدراسة
المتوسط

االنحراؼ

مستوى

طالب كمية العموـ واالداب في خميص

ٕٓٓ
ٕٓٓ

ٕٔ,ٗٛ

ٔٔ,ٙٛ

ٖ٘,ٙ
ٖٕٖ,

متوسط

المجموع

ٓٓٗ

ٕٔ,ٓٛ

ٖ,ٗٚ

متوسط

العدد

الطالب عينة الدراسة
طالب جامعة جدة
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متوسط

د /طارق عبدالعالي السممي

العالقة بين التفكير الجانبي والتسويف السمبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح مف جدوؿ رقـ (ٕ) السابؽ أف مستوى التفكير الجانبي لمعينة الكمية جاء ضمف
مستوى متوسط حيث بمغ المتوسط الحسابي لممجموع الكمي ( )ٕٔ.ٓٛبانحراؼ معياري
( ،)ٖ.ٗٚوكذلؾ كاف مستوى التفكير الجانبي متوسطاً لدى عينة طالب جامعة جامعة جدة
وكمية العموـ واالداب في محافظة خميص  ،مما يعني أف طالب جامعة جامعة جدة وكمية العموـ
واالداب في محافظة خميص لدييـ تفكير جانبي بصورة متوسطة ،ونتيجة ىذا السؤاؿ تتفؽ مع
دراسة لورانس وامالدوس (  ) Lawrence & Amaladoss, 2013التي توصمت إلى أف
مستوى التفكير الجانبي لدى عينة الدراسة كاف متوسطاً لجميع أفراد عينة الدراسة ،وفي المقابؿ
تختمؼ نتيجة ىذه السؤاؿ مع دراسة الموسوي ( )ٕٜٓٓوالذيابي (ٖٕٔٓ) والجوراني (ٕٓٔٓ)
ودراسة صالح وسعود (ٕٗٔٓ) التي توصمت إلى أف مستوى التفكير الجانبي لدى الطمبة
الجامعييف في العراؽ كاف منخفضاً ،ويرى الباحث أف ما توصمت إليو دراسة الموسوي والذيابي
والجوراني وصالح وسعود شيء طبيعي ألف المجتمع العراقي منذ العقديف الماضييف يعاني مف
حالة عدـ استقرار مما كاف لو تأثير سمبي عمى الطمبة في التفكير بصفة عامة والتفكير الجانبي
بصفة خاصة ،مف جية أخرى يعيش المجتمع السعودي حالة استقرار وتطور مطرد في جميع
المجاالت مما كاف لو تأثير ايجابي عمى مستوى التفكير بصفة عامة والتفكير الجانبي بصفة
خاصة ،كذلؾ كاف لحركة االبتعاث لمدوؿ المتقدمة واستقطاب المتعاقديف المتميزيف مف الدوؿ
العربية واالسالمية الدور األكثر أىمية في تنمية التفكير الجانبي واتساع آفاؽ الطمبة
المعرفية والذىنية.

ثانياً :نتائج السؤال الثاني وتفسيرها

والذي ينص عمى " ما مستوى التسويؼ السمبي لدى طالب جامعة جدة وكمية العموـ
واالداب في محافظة خميص؟"

لإلجابة عف السؤاؿ الثاني تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات
أفراد عينة الدراسة عمى مقياس التسويؼ السمبي كما في جدوؿ (ٖ) التالي.
جدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس التسويف السمبي لدى الطالب عينة الدراسة
المتوسط

االنحراؼ

مستوى

طالب كمية العموـ واالداب في خميص

ٕٓٓ
ٕٓٓ

ٖٕٖ٘ٔ,

ٕ٘ٔٚ,

متوسط

المجموع

ٓٓٗ

ٕٔٙ,ٕٚ

ٔٙ,ٔٙ

متوسط

الطالب عينة الدراسة
طالب جامعة جدة

العدد
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الحسابي
ٕٕٜٓٔ,

المعياري
ٖٔٔٗ,

التسويؼ السمبي
متوسط
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح مف جدوؿ رقـ (ٖ) السابؽ أف مستوى التسويؼ السمبي لمعينة الكمية جاء ضمف
مستوى متوسط ،وكذلؾ لطالب جامعة جدة وكمية العموـ واالداب في خميص ،ونتيجة ىذا السؤاؿ
تتفؽ مع دراسة السرحاف وصوالحة ( )ٕٓٔٚالتي توصمت إلى أف مستوى التسويؼ السمبي لدى
طمبة جامعة اؿ البيت كاف متوسطاً بينما مستوى التعمـ المنظـ مرتفعا ،كذلؾ توصمت دراسة

يونج ( )Yong, 2010إلى أف مستوى التسويؼ السمبي يزداد مع تقدـ العمر لدى الطمبة ،لذلؾ
كاف طمبة المرحمة الجامعية أكثر عرضة لمتسويؼ.

ثالثاً :نتائج السؤال الثالث وتفسيرها
والذي ينص عمى " ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في التفكير الجانبي
تبعاً لمتغيري التخصص الدراسي والموقع الجغرافي والتفاعالت المشتركة بينيما لدى األفراد
عينة الدراسة ؟ "

ولمتحقؽ مف صحة السؤاؿ الثالث تـ استخداـ تحميؿ التبايف العاممي لممتوسطات
الموزونة ذي التصميـ ( ٕ × ٕ ) الذي يوضح تأثير تفاعؿ متغيري التخصص الدراسي
( عربي – رياضيات ) والموقع الجغرافي ( جدة – خميص ) عمى التفكير الجانبي،
كما تـ حساب حجـ التأثير باستخداـ مربع إيتا (  ) η²كما ىو موضح في الجدوليف ( ٗ ) ،
( ٘ ) التالييف.
جدول ( ) 4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالب عمى مقياس التفكير
الجانبي وفقاً لمتغيري التخصص الدراسي والموقع الجغرافي
التخصص الدراسي
المتغيرات

الموقع

الجانبي

الرياضيات

المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري
ٖ٘,ٙ

المتوسط

االنحراؼ

المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

جدة

ٜ,ٜ٘

ٔ,ٙٚ

ٔ٘,ٖٛ

ٕ,ٙٚ

ٕٔ,ٗٛ

خميص

ٕٜٓ,

ٗٔ,ٚ

ٔٗ,ٔٙ

ٕ,ٖٙ

ٔٔ,ٙٛ

ٖٕٖ,

العينة الكمية

ٜ,ٖٜ

ٔٔ,ٚ

ٔٗ,ٚٚ

ٕ,ٜ٘

ٕٔ,ٓٛ

ٖ,ٗٚ

الجغرافي

التفكير

المغة االنجميزية

العينة الكمية
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ()5

تحميل التباين العاممي ( )0 × 0وحجم التأثير عمى مقياس التفكير الجانبي وفقاً لمتغيري
التخصص الدراسي والموقع الجغرافي لدى الطالب عينة الدراسة

مصدر التبايف
التخصص

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

" ؼ"

الداللة

ٕٜٛٛ,ٓٙ

ٔ

ٕٜٛٛ.ٓٙ

ٜٙٔ,ٜٚ

ٔٓٓ,

η²
ٔٓ,ٙ

حجـ
التأثير
كبير

(انجميزي – رياضيات)
الموقع الجغرافي

ٓٙٗ,ٛ

ٔ

ٓٙٗ,ٛ

ٖٔٔ,ٜ

ٔٓٓ,

ٗٓٓ,

صغير

(جدة – خميص)
تفاعؿ أ  Xب

ٕٕٔٚ,

ٔ

ٕٕٔٚ,

الخطأ

ٔٛٗ٘,ٜٔ

ٖٜٙ

ٗ,ٙٙ

المجموع

ٗٛٔٙ,ٕٚ

ٖٜٜ

ٖٓ,ٚ

ٔٓ,ٜٓ

ٔٓٓ,

ػػػػ

يتضح من الجدولين ( )5( ،)4السابقين ما يأتي:
توجد فروؽ دالة إحصائياً في التفكير الجانبي بيف الطالب ذوي تخصص الرياضيات

والطالب ذوي تخصص المغة االنجميزية لصالح الطالب ذوي تخصص الرياضيات ; حيث بمغ
متوسط درجاتيـ ( )ٔٗ.ٚٚبانحراؼ معياري (  )ٕ.ٜ٘فى حيف كاف متوسط درجات ذوى
تخصص المغة االنجميزية ( )ٜ.ٖٜبانحراؼ معياري (ٔ ، )ٔ.ٚوقد كانت قيمة " ؼ " ٜٙٔ.ٜٚ
 ،وىى دالة عند مستوى (ٔٓ ، )ٓ.مع وجود حجـ تأثير كبير (ٔ. )ٓ.ٙ
توجد فروؽ دالة إحصائياً في التفكير الجانبي بيف طالب جامعة جدة وكمية العموـ

واالداب في محافظة خميص لصالح الطالب في جدة; حيث بمغ متوسط درجاتيـ ()ٕٔ.ٗٛ
بانحراؼ معياري (٘ )ٖ.ٙفى حيف كاف متوسط درجات طالب جامعة جدة ( )ٔٔ.ٙٛبانحراؼ
معياري (ٖٕ ، )ٖ.وقد كانت قيمة " ؼ " )ٔ ، (ٖٔ.ٜوىى دالة عند مستوى (ٔٓ ، (ٓ.مع
وجود حجـ تأثير صغير (ٗٓ.)ٓ.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال يوجد تفاعؿ داؿ إحصائياً بيف التخصص الدراسي ( انجميزي – رياضيات ) والموقع
الجغرافي ( جدة – خميص ) ذو أثر داؿ عمى التفكير الجانبي; حيث كانت قيمة " ؼ " (ٓ)ٖ.ٚ

وىى غير دالة عند مستوى (ٔٓ )ٓ,مع عدـ وجود تاثير (ٔٓ .)ٓ,وبالتالي يمكف القوؿ إف
متغير التخصص الدراسي ( عربي– رياضيات ) في تفاعمو مع متغير الموقع الجغرافي

( جدة – خميص ) معاً ال يسيماف في التأثير عمى التفكير الجانبي .يشير كؿ مف ابو حطب
واماؿ صادؽ (ٜٜٔٙ( ،ورشدي ( )ٜٜٔٚإلى أف التأثير الذي يفسر حوالي ٔ  )ٓ.ٓٔ( %مف

التبايف الكمى يدؿ عمى تأثير صغير  ،والتأثير الذي يفسر حوالي  )ٓ.ٓٙ ( %ٙمف التبايف

الكمى يدؿ عمى تأثير متوسط  ،والتأثير الذي يفسر حوالي ٗٔ )ٓ.ٔٗ( %فأكثر مف التبايف

الكمى يدؿ عمى تأثير كبير.

يتضح مما سبؽ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطي درجات الطالب ذوي

تخصص الرياضيات والطالب ذوي تخصص المغة االنجميزية في األداء عمى مقياس التفكير
الجانبي لصالح الطالب ذوي تخصص الرياضيات ،كما وجدت فروؽ ذات داللة إحصائية بيف

متوسطي درجات طالب جامعة جدة وكمية العموـ واالداب في محافظة خميص في األداء عمى

مقياس التفكير الجانبي لصالح الطالب في جدة.

تتفؽ نتيجة السؤاؿ الثالث مع ما توصمت إليو دراسة الذيابي (ٖٕٔٓ) حيث أكدت أنو

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في التفكير الجانبي لصالح الطمبة في األقساـ العممية ،كذلؾ

أكدت دراسة لورانس و اماالدوس ( ) Lawrence & Amaladoss, 2013أنو توجد فروؽ
ذات داللة إحصائية في التفكير الجانبي والمواد التي تدرس لمطمبة ،مف جية أخرى تختمؼ ىذه

النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة صالح وسعود (ٕٗٔٓ) والتي طبقت عمى طمبة جامعة بغداد;
حيث تـ التوصؿ إلى عدـ وجود تأثير لمتغير التخصص الدراسي في التفكير الجانبي لدى

طمبة الجامعة.

يرى الباحث أف األقساـ العممية والمق اررات التي تدرس لمطمبة تساعد الطمبة عمى

صقؿ أذىانيـ واتساع آفاقيـ في التفكير خارج الصندوؽ خاصة وأف الجامعات السعودية يوجد

بيا كوادرجيدة ،في المقابؿ فإف دراسة صالح وسعود (ٕٗٔٓ) طبقت عمى طمبة الجامعة في
العراؽ; حيث أف المجتمع العراقي منذ العقديف الماضييف يعاني مف حالة عدـ استقرار مما كاف

لو تأثير سمبي عمى الطمبة في الجامعات في التفكير االبداعي بصفة عامة ،والتفكير الجانبي

بصفة خاصة.
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العالقة بين التفكير الجانبي والتسويف السمبي
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أما ما يختص بالموقع الجغرافي وتأثيره عمى التفكير الجانبي بالنسبة لمطمبة الجامعييف،
فإنو توجد دراسة واحدة فقط  -عمى حد عمـ الباحث -اىتمت بالتفكير الجانبي لممعمميف في
المدينة والقرية وىي دراسة لورانس واما لدوس (، ) Lawrence & Amaladoss, 2013
والتي أشارت إلي أنو ال توجد فروؽ بيف معممي القرية والمدينة في التفكير الجانبي ،ويرى
الباحث أف دراسة لورانس واما لدوس ( ) Lawrence & Amaladoss, 2013كاف اىتماميا
وعينة دراستيا منصباً عمى المعمميف وليس الطمبة الجامعييف ،أما الدراسة الحالية فتمت عمى
الطمبة الجامعييف لذلؾ يرى الباحث أف أسباب اختالؼ الدراسة الحالية عف دراسة لورانس واما
لدوس قد يكوف الختالؼ عينة الدراسة و المجتمع الذي طبقت فيو الدراسة عف مجتمع الدراسة
الحالية ،في المقابؿ ال توجد دراسة  -عمى حد عمـ الباحث  -اىتمت بالتفكير الجانبي كدراسة
مقارنة بيف طالب جامعة جدة وكميات محافظة خميص التابعة اداريا لجامعة جدة عمى مستوى
الخميج العربي مما يعطي ىذه الدراسة صفة الجدة واالصالة في البحث.

رابعاً :نتائج السؤال الرابع وتفسيرها
والذي ينص عمى "ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في التسويؼ السمبي
تبعاً لمتغيري التخصص الدراسي والموقع الجغرافي والتفاعالت المشتركة بينيما لدى األفراد
عينة الدراسة ؟"
ولمتحقؽ مف صحة السؤاؿ الرابع تـ استخداـ تحميؿ التبايف العاممي لممتوسطات
الموزونة ذي التصميـ (ٕ × ٕ) الذي يوضح تأثير تفاعؿ متغيري التخصص الدراسي
(انجميزي – رياضيات) والموقع الجغرافي( جدة – خميص )عمى التسويؼ السمبي ،كما تـ حساب
حجـ التأثير باستخداـ مربع إيتا (  ) η²كما ىو موضح في الجدوليف (  ) ٚ ( ، ) ٙالتالييف.
جدول ( ) 6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالب عمى مقياس التسويف
السمبي وفقاً لمتغيري التخصص الدراسي والموقع الجغرافي
التخصص الدراسي

المتغيرات

التسويؼ
السمبي

الموقع

الجغرافي
جدة

خميص

العينة الكمية

المغة االنجميزية

الرياضيات

المتوسط

االنحراؼ

المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

العينة الكمية
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الحسابي

االنحراؼ
المعياري
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ( ) 7
تحميل التباين العاممي ( )0 × 0وحجم التأثير عمى مقياس التسويف السمبي وفقاً لمتغيري
التخصص الدراسي والموقع الجغرافي لدى الطالب عينة الدراسة
مصدر التبايف
أ -التخصص

( انجميزي – رياضيات )
ب -الموقع الجغرافي
( جدة– خميص )
تفاعؿ أ  Xب
الخطأ

المجموع

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع

المربعات

قيمة

مستوى

" ؼ"

الداللة

η²

حجـ

التأثير

ٗ٘ٗٚ٘,٘ٙ

ٔ

ٗ٘ٗٚ٘,٘ٙ

ٖٖٕٓٛ,

ٔٓٓ,

٘ٗٓ,

كبير

ٖٓٗٗٔٙ,

ٔ

ٖٓٗٗٔٙ,

ٕٗ,ٙٙ

ٔٓٓ,

ٓ,ٓٙ

متوسط

ٕٖٜ٘٘,

ٔ

ٕٖٜ٘٘,

ٖٓٗ,

٘ٓٓ,

ٔٓٓ,

صغير

ٕٔ٘ٗٛ٘,ٜ

ٖٜٙ

ٖٔ٘ٔٛ,

ٖٔٓٗٓٗ,ٜٔ

ٖٜٜ

يتضح من الجدولين (  ) 7 ( ، ) 6السابقين ما يأتي:
توجد فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى (ٔٓ )ٓ.بيف الطالب ذوي تخصص الرياضيات
والطالب ذوي تخصص المغة االنجميزية في التسويؼ السمبي حيث كاف طالب المغة االنجميزية

أكثر تسويفاً سمبيا مف طالب الرياضيات; مع وجود حجـ تأثير كبير (٘ٗ. )ٓ.

توجد فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى (ٔٓ )ٓ.بيف افراد عينة الدراسة الحالية في
التسويؼ السمبي حيث كاف طالب كمية خميص أكثر تسويفاً سمبيا مف طالب جامعة جدة ; مع

وجود حجـ تأثير متوسط ( .)ٓ.ٓٙ

يوجد تفاعؿ داؿ إحصائياً عند مستوى (ٔٓ )ٓ.بيف التخصص الدراسي
( عربي – رياضيات ) والموقع الجغرافي ( جدة – خميص ) ذو أثر داؿ عمى التسويؼ السمبي ;

مع وجود حجـ تأثير صغير (ٔٓ. )ٓ.

يمكف القوؿ بتأثير التفاعؿ الثنائي تفاعؿ التخصص الدراسي والموقع الجغرافي ،أي أف

تأْثير أحد المتغيريف يتحدد بمستويات المتغير اآلخر ،بمعنى أف الفروؽ الموجودة في الموقع
الجغرافي ليا تأثير عمى الفروؽ الموجودة في التخصص الدراسي أي أف ىناؾ تأثي اًر متبادالً بيف
المتغيريف المتفاعميف التخصص الدراسي والموقع الجغرافي عمى التسويؼ السمبي لدى الطالب

عينة الدراسة.
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العالقة بين التفكير الجانبي والتسويف السمبي

د /طارق عبدالعالي السممي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولمكشؼ عف التفاعؿ بيف التخصص الدراسي والموقع الجغرافي تـ الرجوع
إلي المتوسطات الحسابية لمخاليا األربعة الداخمة في التفاعؿ لمتسويؼ األكاديمي
( لغة انجميزية كمية خميص  ،رياضيات كمية خميص  ،لغة انجميزية جدة  ،رياضيات جدة )،
كما ىو موضح تفصيمياً بجدوؿ ( )ٜالسابؽ ،وذلؾ لممساعدة في رسـ أشكاؿ التفاعؿ لمتغيري
التخصص الدراسي والموقع الجغرافي عمى التسويؼ السمبي .
ويوضح شكؿ (ٔ) التالي تمثيالً بيانياً لطبيعة التفاعؿ بيف متغيري التخصص الدراسي
( انجميزي– رياضيات ) والموقع الجغ ارفي ( جدة – خميص ) عمى التسويؼ السمبي لدي
الطالب عينة الدراسة .

التخصص الدراسي

160
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40
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شكل ( ) 1
التمثيل البياني لمتفاعل بين التخصص الدراسي والموقع الجغرافي عمى التسويف السمبي
يتضح مف الشكؿ السابؽ أنو يوجد تفاعؿ ثنائي داؿ بيف التخصص الدراسي
( عربي– رياضيات ) والموقع الجغرافي ( جدة – خميص ) ذو أثر عمي التسويؼ السمبي  ،أي
أف أثر متغيري التخصص الدراسي ( انجميزي– رياضيات ) والموقع الجغرافي ( جدة – خميص )
يتوقؼ كؿ منيما عمي وجود اآلخر عند دراسة متغير التسويؼ السمبي. .
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح مما سبؽ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات الطالب ذوي

تخصص الرياضيات والطالب ذوي تخصص المغة االنجميزية في األداء عمى مقياس التسويؼ

السمبي حيث كاف طالب المغة االنجميزية أكثر تسويفاً سمبيا مف طالب الرياضيات  ،كما وجدت
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات طالب جامعة جدة وطالب الجامعة بمحافظة

خميص في األداء عمى مقياس التسويؼ السمبي حيث كاف طالب الجامعة بخميص أكثر تسويفاً
سمبيا مف طالب جامعة جدة.
تتفؽ نتيجة السؤاؿ الرابع مع دراسة كالسيف واخروف ()Klassen et al., 2010

التي توصمت إلى أف الموقع الجغرافي لو تأثير في التسويؼ السمبي حيث توصمت الدراسة إلى

أف الطمبة في كندا أقؿ تسويفاً مف طمبة سنغافورة .مف جية أخرى تتفؽ نتيجة ىذا السؤاؿ مع
دراسة يونج ( )Yong, 2010والتي أكدت عمى دور التخصص الدراسي وتأثيره عمى التسويؼ
األكاديمي حيث توصمت الدراسة إلى أف طمبة إدارة االعماؿ والتي تعتبر ضمف التخصصات

األدبية أكثر تسويفاً مف طمبة اليندسة التي تعتبر ضمف التخصصات العممية .وفي المقابؿ
تختمؼ ما توصمت اليو الدراسة الحالية مع دراسة المطيري ( )ٕٓٔٙالتي ترى اف التخصصات

العممية اكثر تسويفا مف التخصصات االدبية .ويرى الباحث اف اختالؼ نتيجة دراسة المطيري
عف الدراسة الحالية يرجع لسببيف كالتالي :اوال اختالؼ مجتمع الدراسة حيث اف الدراسة الحالية

طبقت عمى مجتمع طالب جامعة جدة و كميات محافظة خميص اما دراسة المطيري فطبقت

عمى م جتمع مدينة الدماـ حيث العادات االجتماعية بيف المدينتيف فييا اختالؼ .ثانيا الدراسة

الحالية تـ تطبيقيا عمى مجتمع طالب الجامعة اما دراسة المطيري فطبقت عمى مجتمع الطالبات

فقط فيناؾ اختالؼ في النوع.

خامساً :نتائج السؤال الخامس وتفسيرها
والذي ينص عمى "ىؿ توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف التفكير الجانبي
والتسويؼ السمبي لدى طالب جامعة جدة و كمية العموـ واالداب في محافظة خميص ؟"
لإلجابة عف السؤاؿ الخامس قاـ الباحث بحساب معامؿ االرتباط لبيرسوف
لتحديد العالقة بيف التفكير الجانبي والتسويؼ السمبي لدى طالب جامعة جدة
خميص والذي بمغت قيمتو ( )ٓ.ٜٕ-مع

وكمية

وجود حجـ تأثير كبير ،حيث اشار كؿ مف

( ) Hojat & Xu, 2004إلى أف حجـ تأثير معامؿ ارتباط بيرسوف في ضوء المحكات التي
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العالقة بين التفكير الجانبي والتسويف السمبي

د /طارق عبدالعالي السممي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وضعيا كوىيف ،تأتي عمى النحو التالي حجـ تأثير صغير عندما  ، r= 0.10وحجـ تأثير
متوسط عندما  ، r= 0.30وحجـ تأثير كبير عندما  r= 0.50فأكثر .وتدؿ ىذه النتيجة عمى
أنو توجد عالقة ارتباطية سمبية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(  ) 0.01 = αبيف درجات
الطالب عمى مقياس التفكير الجانبي ودرجاتيـ عمى مقياس التسويؼ السمبي  ،بمعني أنو كمما
ارتفع مستوى التفكير الجانبي لدى الطالب عينة الدراسة تبعو في المقابؿ انخفاض في مستوى
التسويؼ السمبي لدييـ والعكس صحيح ،كما تبيف أف معامؿ االرتباط يناظره حجـ تأثير كبير،
وبالتالي كشؼ حجـ التأثير أف االرتباط قوي وحقيقي وال يرجع الي الصدفة أو أخطاء القياس.
وتتفؽ نتيجة السواؿ الخامس جزئياً مع ما اشارت إليو المطيري ( )ٕٓٔٙمف انو توجد

عالقة سمبية ذات داللة احصائية بيف التسويؼ السمبي والذكاء الوجداني .كذلؾ تتفؽ جزئيا مع
ما توصمت اليو دراسة الحسيناف ( )ٕٜٓٔوالسرحاف وصوالحة ( )ٕٓٔٚانو توجد عالقة
ارتباطية سمبية ذات داللة احصائية بيف التسويؼ السمبي والتعمـ المنظـ ذاتيا وايضا طالب
الجامعات ذوو التسويؼ السمبي يمتازوف بمستوى تحصيمي متدف.

في المقابؿ تختمؼ ما

توصمت إليو الدراسة الحالية جزيئاً مع دراسة كؿ مف حجازي والربيع وشواشرة (ٖٕٔٓ) والتي

توصمت إلى أنو توجد عالقة ارتباطية موجبة بيف التسويؼ االكاديمي ومستوى التفكير .يرى
الباحث أف اختالؼ نتيجة دراسة حجازي والربيع وشواشرة عف الدراسة الحالية يرجع الى اختالؼ
المجتمع الذي طبقت فيو الدراسة حيث طبقت الدراسة الحالية عمى المجتمع السعودي اما د ارسة

حجازي والربيع وشواشرة فتـ تطبيقيا عمى المجتمع األردني لذلؾ كاف االختالؼ .

سادسا :نتائج السؤال السادس وتفسيرها
والذي ينص عمى "ىؿ يمكف التوصؿ إلى صيغة تنبؤية لمتسويؼ األكاديمي مف خالؿ
التفكير الجانبي لدى طالب جامعة جدة و كمية العموـ واالداب في محافظة خميص؟
لمتحقؽ مف صحة السؤاؿ السادس إحصائياً تـ استخداـ تحميؿ االنحدار البسيط ،لبحث

إمكانية التنبؤ بالتسويؼ السمبي مف خالؿ التفكير الجانبي لدى الطالب عينة الدراسة ،وقد تـ
الحصوؿ عمى نتائج تحميؿ تبايف االنحدار البسيط وداللة معامؿ االنحدار الجزئي كما ىو
موضح بالجدوليف ( )ٜ( ، )ٛالتالييف.
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جدول ( :)8تحميل تباين االنحدار البسيط لمتفكير الجانبي والتسويف السمبي
لدى الطالب عينة الدراسة

مصدر

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

التبايف

المربعات

الحرية

المربعات

"ؼ"

الداللة

االنحدار

٘ٛٚٓٚٛ,ٛ

ٔ

٘ٛٚٓٚٛ,ٛ

البواقي

ٖٕٕ٘ٔٚ٘,

ٖٜٛ

ٖٗ,ٕٛ

الكمي

ٕٖٓٔٓٗٓٗ,

ٖٜٜ

ٕٓٔٔ,ٜٜ

ٔٓٓ,

حجـ

ƒ²

التأثير

٘,ٓٙ

كبير

جدول (  :) 9داللة معامالت االنحدار الجزئي في المعادلة التنبؤية لمتسويف األكاديمي
لدى الطالب عينة الدراسة
النموذج
المتغير

قيمة

التابع
ثابت االنحدار

٘ٔٚٚ,ٙ

التسويؼ السمبي

ٗ,ٕ٘-

معامؿ

الخطأ

قيمة

مستوى

Beta
B

المعياري

"ت"

الداللة

ٓ,ٜٔ-

٘ٓ,ٜٓ

ٗٗ,ٛ٘-

ٔٓٓ,

R

ٔٓ,ٜ

R2

ٖٓ,ٛ

ومف خالؿ الجدوليف ( )ٜ( ، )ٛالسابقيف يمكف توضيح نتائج تحميؿ تبايف االنحدار
البسيط لمتغيرات الدراسة الحالية بالتفصيؿ عمى النحو التالي:
حجـ التاثير كبير إذ اشار كوىيف ) )Cohen, 1988إلى أف حجـ تأثير تحميؿ
االنحدار يتحدد في ضوء مجموعة مف المحكات ،والتي تأتي عمى النحو التالي حجـ تأثير
صغير عندما  ، ƒ ² = 0.02وحجـ تأثير متوسط عندما  ، ƒ ² = 0.15وحجـ تأثير كبير
عندما  ƒ ² = 0.35فأكثر.
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بمغ معامؿ االرتباط المتعدد )Coefficient of Multiple Correlation (R

(ٔ )ٓ.ٜلدرجات حرية (ٔ ،) ٖٜٛ.وىو معامؿ داؿ إحصائياً عند مستوى (ٔٓ ، )ٓ.أما معامؿ
التحديد )  Coefficient of Determination ( R²أو قيمة التبايف الحادث مف المتغير المستقؿ
( التفكير الجانبي ) في التسويؼ السمبي كانت مساوية (ٖ ، )ٓ.ٛوىى تدؿ عمى نسبة تبايف

(ٗ (%ٛتقريباً مف تبايف المتغير التابع ( التسويؼ السمبي )  ،كما كانت قيمة " ؼ " المحسوبة
مساوية ( )ٕٓٔٔ.ٜٜوىى قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (ٔٓ )ٓ.وتناظر حجـ تأثير كبير،
وىذا يؤكد عمى أف التفكير الجانبي يؤدي دو اًر في اإلسياـ بنسبة (ٗ )%ٛفي التنبؤ بالتسويؼ
السمبي لدى طالب جامعة جدة .كما تـ تحديد األىمية النسبية لمتفكير الجانبي في معادلة االنحدار
مف خالؿ حساب قيمة " ت " الختبار مدى الداللة اإلحصائية لمعامؿ االنحدار الجزئي ،وقد

أسفرت النتيجة عف أف قيمة معامؿ االنحدار الجزئي لمتفكير الجانبي دالة إحصائياً عند
مستوى (ٔٓ. )ٓ.
ومف ثـ يمك ف القوؿ بأف معامؿ االنحدار الجزئي لممتغير المستقؿ (التفكير الجانبي) يسيـ

وبناء عميو
بنسبة (ٗ )%ٛتقريباً مف التبايف المفسر في قيمة المتغير التابع ( التسويؼ السمبي ) ،
ً
يمكف صياغة معادلة التنبؤ كالتالي :
التسويؼ السمبي = ٕ٘ × ٔٚٚ.ٙ٘ – ٗ.التفكير الجانبي
يتضح مف المعادلة السابقة أف التفكير الجانبي منبئ بالتسويؼ السمبي ،وتتفؽ ىذه

النتيجة جزئياً مع نتائج دراسة كؿ مف الحسيناف ( )ٕٜٓٔو المطيري ( .)ٕٓٔٙويمكف تفسير
تمؾ النتيجة مف خالؿ أف التفكير الجانبي المستخدـ مف قبؿ طالب الجامعة ساعدىـ في تشكيؿ
قدراتيـ ومف ثـ مكنيـ مف الحصوؿ عمى درجات منخفضة عمى مقياس التسويؼ السمبي  ،حيث

تـ ذلؾ عمى أساس أف التفكير الجانبي يقوـ عمى أنو أسموب لحؿ المشاكؿ بطريقة غير تقميدية

وغير منطقية.
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توصيات الدراسة
في ضوء نتائج الدراسة الحالية يوصي الباحث بما يمي:










نظ ار لكوف مستوى التفكير الجانبي جاء ضمف المتوسط لدى طمبة جامعة جدة لذا يوصي
الباحث القائميف عمى تطوير الجامعة بالتنسيؽ مع الكميات بضرورة تصميـ البرامج التي
تساىـ في زيادة مستوى التفكير الجانبي".

نظ ار الف مستوى التسويؼ السمبي لدى مجتمع الدراسة كاف متوسطا لذا يوصي الباحث

القائميف عمى تطوير الجامعة بالتنسيؽ مع الكميات لتصميـ البرامج التي تساىـ في التقميؿ
مف ظاىرة التسويؼ السمبي لدى طمبة الجامعة.
نظ ار النو توجد فروؽ في درجات التفكير الجانبي لصالح طالب جامعة جدة مقارنة
بطالب كميات خميص لذا يجب مراعاة االىتماـ بالتفكير الجانبي مف قبؿ إدارة الجامعة
بالتنسيؽ مع عمادة شؤوف الطالب وذلؾ بتزويد الكميات التابعة لجامعة جدة بالكوادر
المتميزة لمرفع مف مستوى الطمبة في التفكير الجانبي.
نظ ار النو توجد فروؽ في درجات التسويؼ السمبي لصالح طالب كميات خميص مقارنة
بطالب جامعة جدة لذا يجب توعية الطالب بالتاثيرات السمبية واالضرار الناتجة عف
التسويؼ السمبي
نظ ار لوجود عالقة ارتباطية سمبية بيف التفكير الجانبي والتسويؼ السمبي يوصي الباحث
بضرورة تنمية الوعي بالتسويؼ السمبي مف حيث التاثير عمى مستوى الطالب.

الدراسات والبحوث المقرحة
ٔ -اجراء دراسة مماثمة لمتغيرات الدراسة الحالية عمى عينات مف الطمبة في مراحؿ
دراسية مختمفة.
ٕ -اجراء دراسة مماثمة لمتغيرات الدراسة الحالية عمى عينة مف مجتمع المعمميف في
التعميـ العاـ.
ٖ -اجراء دراسة عمى التسويؼ السمبي مع متغيرات مختمفة لدى طمبة المرحمة الثانوية.
ٗ -القياـ بدراسات مستقبمية في التفكير الجانبي والمعتقدات المعرفية لدى طمبة المراحؿ
التعميمية المختمفة.
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