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التفكير المرف وعالقته ببعض المتغيرات ) عمى تعّرؼالىدؼ البحث 
( ٖٓٚعينة مف )ال تألفت (؛المرحمة االعداديةالديموغرافية لدى طمبة 

وطالبة مف طمبة المرحمة اإلعدادية لمصفيف )الخامس والسادس( طالبًا 
بفرعييما )العممي واألدبي( في المدارس اإلعدادية والثانوية التابعة لممديرية 

( ٖٕٗمّثؿ )( طالبة، و ٖٚٔ( طالبًا، و)ٜٚٔمنيـ ) ،العامة لتربية األنبار
( طالبًا وطالبة الفرع األدبي؛ وأعّد ٕٚٔطالبة الفرع العممي، و)طالبًا و 

( فقرة )موقؼ( ذات ثبلث بدائؿ، ٖٓالباحثاف اختبارًا لمتفكير المرف مف )
وقد تحققا مف خصائصو السيكومترية؛ وقد أظيرت النتائج: يتسـ طمبة 
المرحمة اإلعدادية بالتفكير المرف، وال توجد فروؽ دالة إحصائيًا في 

 االختبار تعزى لمتغيري )النوع، وفرع التخصص(.
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Abstract: 

The aim of the research is to identify (flexible thinking 

and its relationship to some demographic variables 

among middle school students); The sample consisted of 

(370) male and female students from the preparatory 

stage for the fifth and sixth grades in their (scientific and 

literary) branches in the preparatory and secondary 

schools of the General Directorate of Education in 

Anbar, including (197) male and (173) female students, 

and (243) male and female students represented the 

scientific branch, and (127) students of the literary 

branch; The researchers prepared a flexible thinking test 

of (30) items (attitudes) with three alternatives, and they 

verified its psychometric properties; The results showed: 

middle school students are characterized by flexible 

thinking, and there are no statistically significant 

differences in the test due to the two variables (gender, 

branch of specialization). 
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 مشكمة البحث:
يرى عمماء النفس أف التفكير المرف قدرة عقمية يكتسبيا اإلنساف وينمييا تدريجيًا مع 
مرور األياـ والسنيف عف طريؽ التربية والتنشئة االجتماعية ومساىمة األسرة والمدرسة 

 يخفى عمى الجميع ما شيده ويشيده العالـ مف والمجتمع معًا في زرع بذور ىذه القدرة، وال
( جعؿ مف تعميـ طمبة المرحمة اإلعدادية تعميمًا COVED-19انتشار فايروس كورونا )

إلكترونيًا، أي عدـ تواجدىـ في المدرسة والمقاء بالمدرسيف والطمبة وتبادؿ األفكار واآلراء 
والمناقشة في موضوعات الدراسة وما يواجيوف مف مشكبلت؛ فضبًل عف طبيعة طمبة المرحمة 

لمراىقة( وىذا كمو قد يؤدي إلى صعوبات تفكيرىـ باآلراء المتعارضة، فطريقتيـ اإلعدادية )ا
في حؿ المشكبلت تبدو ىي الطريقة الوحيدة، لذا فإف إنصاتيـ لوجيات النظر البديمة تجعؿ 
منيـ متصمبوف في تفكيرىـ، فيـ ال يجدوف بيف أفكارىـ وأفكار اآلخريف أي وجو مف أوجو 

ثؿ ىذه النوعية مف التفكير المتصمب ال تسمح لصاحبيا بأي مساحة التواصؿ وااللتقاء، وم
مف التفكير المرف؛ وىي إحدى معوقات عجمة التقدـ االجتماعي والحضاري السيما ما يتعمؽ 
بالجانب التربوي الذي يريد لمفرد فكرًا عامبًل يتيح لو أف يتقبؿ أو يتعقؿ أو يميز، أو يختار مف 

 منسجمة أـ متعارضة مع بعضيا. مجموعة أفكار سواء أكانت
لذا ارتأى الباحثاف دراسة التفكير المرف لدى طمبة المرحمة اإلعدادية السيما بعد أف 
أصبح الدواـ الرسمي حضوريًا بعد أف كاف إلكترونيًا نتيجة انخفاض اإلصابات بفايروس 

ذ يحتاج الطمبة كورونا وعودة الطمبة إلى مقاعد الدراسة وااللتقاء بمدرسييـ وزمبلؤىـ؛ إ
ممارسة التفكير المرف ألنو يعزز عممية التسامح مع اآلخريف مف ناحية، ولو أىمية خاصة في 

 المجتمعات المتعددة األعراؽ مف ناحية أخرى.
 لذا تتحدد مشكمة البحث في اإلجابة عف التساؤؿ اآلتي:

قة في ما مستوى التفكير المرف لدى طمبة المرحمة اإلعدادية ؟ وهؿ توجد عال
 التفكير المرف وفؽ متغيري )النوع، والتخصص( ؟ 

 أهمية البحث:
ـُ ببناء ذات  نظرًا لمتقدـ التكنولوجي والمعرفي أصبح أبرَز أىداؼ عممية التعمـ االىتما
الطالب وتنمية قدراتو وأنشطتو العقمية والمعرفية عف طريؽ المواقؼ التعميمية والممارسات 

استعداد لتوظيؼ موارده العقمية بكفاءة أكبر، وقادر عمى مواجية  التدريسية، التي تجعمو عمى
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صعوبة الدراسة واستثمار قدراتو العقمية وتوظيفيا إلى أعمى درجة ممكنة في المشكبلت التي 
 (.ٖٕ،صٕٛٔٓتواجيو داخؿ بيئة التعمـ.)السيد،

البشرية ومف المسّمـ بو أف التغيير والتطور المعرفي الذي حدث في المجتمعات 
"األجنبية والعربية" يشير بوضوح إلى مدى الحاجة إلى تنمية القدرات المعرفية والعقمية لدى 
الطمبة وبطرائؽ ال يمكف إنجازىا إال باالىتماـ بجوانب الطالب الشخصية كافة ومنيا الجوانب 

 (.ٜٚ،صٕٙٔٓالمعرفية العقمية.)غني،
ظة، وأف تعميـ الطمبة التفكير بأنواعو ويرى باحثوف أف المعرفة العممية تتزايد كؿ لح

المختمفة وتنميتو لدييـ ىو ضماف ليـ لمتعامؿ مع ىذا الكـ اليائؿ مف المعمومات بما يمكنيـ 
مف اتخاذ قرارات مستنيرة في حياتيـ، وبما أنيـ يمثموف مدخبلت ىامة لقطاعات مختمفة في 

ت عقمية عميا وأنشطة معرفية المجتمع منيا التربية والتعميـ التي تتطمب توظيؼ قدرا
 (.Richter,2014:p5مختمفة.)

مطمبًا ميمًا في تعميـ التفكير واكتساب  (flexible thinking)ويعد التفكير المرف 
الميارات، فيو يمثؿ قدرة العقؿ البشري عمى إدراؾ الفروؽ الدقيقة بيف األشياء، والمزاوجة 

ية التخصصية، وتعرية األلفاظ والمصطمحات المستمرة بيف األسس واألصوؿ والمسائؿ الفرع
مما يعمؽ بيا مف شوائب االستعماؿ والتقميد مف أجؿ بعث حيويتيا في الداللة واإليحاء، إلى 

 (.ٖٖ٘،صٕٙٓٓجانب قدرتو في التغمب عمى القولبة والنماذج الثابتة )محمود، 
لركف األساس ( في اإلنساف، وتعد اوتعد مرونة التفكير قوة كامنة خمقيا اهلل )

والمعرفي لئلبداع، وعف طريقيا نستطيع أف نفيـ إعادة البناء السريع والمناسب لممعمومات 
واألنظمة المعمومات وفقًا لمتطمبات الحاالت المستجدة، ويقابؿ المرونة عمى العكس جمود 

 (.ٜ٘،صٕٙٔٓ)تصمب( التفكير الذي يعني إبقاء الحاالت عمى وضعيا السابؽ. )روشكا،
والتفكير المرف ىو قدرة تستعمؿ في الخروج عف المألوؼ في عمميات الفكر 
واالستجابة وردة الفعؿ، أو إدراؾ تمؾ العمميات وتصورىا بطرائؽ متنوعة، وىو يزيد مف 
الخيارات بواسطة التحرؾ أبعد مف التفكير التقميدي، والسماح لمطمبة بمعرفة وجيات النظر 

ويزيد مف قدرة الطمبة لبللتفات حوؿ اتجاه افكارىـ؛ وىذا ىو جزء األخرى؛ فيو يطور اإلبداع، 
مف التفكير التباعدي؛ فالتفكير المرف يدفع اإلنساف إلى العناية باألشياء مف وجيات نظر 
متعددة مف أجؿ توسيعيا، وزيادة البدائؿ المتنوعة، فضبًل عف إنو يساعد األفراد عمى إيجاد 
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ؤية، أو الفعؿ، بينما توفر النيج االعتيادية خيارات غير مرغوب أساليب جديدة لبلستماع، والر 
فييا، فالمرونة الفكرية تتسـ بأىمية خاصة في استبصار حؿ المشكبلت فالفرد ذو التفكير 
المرف يتجو إلى تجريب العديد مف االتجاىات المتباينة لحؿ المشكمة. )نوفؿ 

 (.ٜٚ،صٕٔٔٓوسعيفاف،
مة اإلعدادية ألىميتيا في حياة الطمبة بحكـ موقعيا في واختار الباحثاف طمبة المرح

السّمـ التعميمي، وألَّنيا األساس التي ينطمقوف منيا الطمبة لمدراسة الجامعية األولية واختيار 
مستقبميـ الميني بما يتناسب ويتبلءـ مع قدراتيـ وقابمياتيـ؛ إذ إنيـ عمى درجة مف النضج 

ظيارىا بصيغ  العقمي والمعرفي وتطّور الخياؿ ونمّوه بربط الخبرات السابقة بعبلقات جديدة وا 
أو صور لـ تكف مألوفة لدييـ، كما تنمو أساليب التفكير المختمفة لدييـ، ويزداد ذكاؤىـ وتتسع 

 خبراتيـ.
 فضبًل مما سبؽ ذكره تتجمى أىمية البحث في اآلتي:

المعاصرة في ضرورة  . يعد مف البحوث الحديثة في استجابتو لبلتجاىات التربويةٔ
 االىتماـ بالعمميات العقمية )التفكير المرف( لدى طمبة المرحمة اإلعدادية.

. أىمية التفكير المرف بوصفو صميـ اىتمامات عمـ النفس التربوي ألىميتو في كؿ ٕ
 مستويات النشاط العقمي واالجتماعي وحؿ المشكبلت وتوليد أفكار جديدة.

ة وطمبتيا بوصفيا حمقة الوصؿ بيف المرحمتيف المتوسطة أىمية المرحمة اإلعدادي. ٖ
 والجامعية، وتعد مرحمة ميمة لنمو الطمبة جسميًا وعقميًا.

. مف الناحية التطبيقية سيعْد الباحثاف اختبارًا لمتفكير المرف يناسب مستوى طمبة ٗ
 المرحمة اإلعدادية.

 
 ييدؼ البحث إلى التعّرؼ عمى:  أهػػداؼ البحث:

 كير المرف لدى طمبة المرحمة االعدادية. التفٔ
. داللة الفروؽ في التفكير المرف وفقًا لممتغيرات الديموغرافية النوع )ذكور، إناث(، ٕ

 فرع التخصص )عممي، أدبي( لدى طمبة المرحمة اإلعدادية.
 يقتصر البحث عمى: حدود البحث :
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طمبة الصفيف الخامس والسادس اإلعدادي بفرعييما )العممي  . الحدود البشرية:1
 واألدبي(.
 ـ.ٕٕٕٓ-ٕٕٔٓالفصؿ األوؿ مف العاـ الدراسي  . الحدود الزمانية:3
المدارس اإلعدادية والثانوية )الدراسة الصباحية( في مدينة  . الحدود المكانية:2

 الرمادي التابعة لممديرية العامة لتربية محافظة األنبار.
 تحديد المصطمحات:

 عّرفو كؿ مف:: Flexible Thinkingالتفكير المرف 
بأنو قدرة الفرد عمى النظر إلى األمور  (:Sternberg,1983. ستيرنبرؾ )1

 (.Passig & Eden, 2000, p3ومواقؼ الحياة مف زوايا وطرائؽ مختمفة .)
أو استجابة  بأنو القدرة عمى إعطاء أكثر مف حؿ أو طريقة أ(:2017. الزهيري )2

 (.ٖٔ٘أ،صٕٚٔٓلموصوؿ إلى كؿ األفكار والحموؿ الممكنة.)الزىيري،
بداء الرأي  (:2020. العتـو )3 بأنو توليد أفكار غير متوقعة عف طريؽ الشرح وا 

وتقديـ الحموؿ والقدرة عمى التغيير، أي إنتاج عدد متنوع مف األفكار حوؿ مشكمة أو موقؼ 
الفكر إلى نوع آخر عند االستجابة لمثير يتحدى تفكير معيف والتحوؿ مف نوع معيف مف 

،  (.ٕٕٚ،صٕٕٓٓالفرد.)العتـو
 ( ونظريتوSternberg,1983تبنى الباحثاف تعريؼ ستيرنبرؾ )التعريؼ النظري: 

 لمتفكير المرف.
قدرة طالب المرحمة اإلعدادية إلى النظر في المواقؼ التي  التعريؼ اإلجرائي:
تفكير المرف ويقاس ذلؾ في الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا في ستعرض عميو في اختبار ال

 ىذا االختبار.
 

 :Flexible Thinkingإطار نظري: التفكير المرف 
( بيا اإلنساف دوف غيره مف الكائنات، التفكير مظير إنساني أو ميزة خص اهلل )

يتخيؿ ويتذكر، ويستطيع الرجوع فيو الكائف الوحيد الذي يمتد تفكيره امتدادًا واسعًا يستطيع أف 
ف الكبلـ عف التفكير ما يزاؿ يزداد،  إلى الماضي ويمتد بتفكيره إلى األماـ لممستقبؿ اآلتي، وا 
وما تزاؿ البحوث تكشؼ عف معمومات وفيرة تزيد التفكير وضوحًا، ومع ىذا فالمختصوف 
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نما ىو آلية بعموـ التفكير متفقوف عمى أف )العقؿ( ليس جسمًا محددًا، وما ىو  بعضمة وا 
)عممية( معقدة غاية التعقيد وظيفتُو التفكير؛ فيو عممية مستمرة في الذىف ال تتوقؼ أو تنتيي 
ماداـ اإلنساف في حالة يقظة، وممارسة لمعمميات العقمية والنفسية التي تميزه بدرجة راقية 

 (.ٜٕٙ،صٕٛٔٓومطورة.)سويداف والزىيري،
ير البعض إلى أننا ال نستطيع التوقؼ عف التفكير، والتفكير ىو تنفس العقؿ، ويش

ننا نفكر حتى لو كنا ال نستطيع ذلؾ، وعميو فإننا نمارس العديد مف أشكاؿ التفكير ومياراتو  وا 
التي تختمؼ وتتدرج في مستوياتيا مف البسيطة كالتعّرؼ واالستدعاء والفيـ إلى المركبة أو 

تفكير عالي الرتبة والتفكير ما وراء المعرفي، ولعميا جميعًا المعقدة كالتفكير الناقد واإلبداعي وال
مف مقومات السموؾ الذكي التي دعت البعض إلى تسمية مف يمتمكيا بالشخص الحاذؽ أو 

 (.ٖٕٔ،صٜٕٔٓالخبير.)رزوقي ومحمد،
والتفكير عامؿ أساس في الحياة، فيو يساعد عمى توجيييا وتقدميا وحؿ كثير مف 

ر مف األخطار، وبو يستطع اإلنساف السيطرة والتحكـ عمى أمور كثيرة المشكبلت وتجنب كثي
وتسييرىا لصالحو إذ استطاع بو أف يبدع وينتج ويكتشؼ ويستعمؿ مثبًل الطاقة الشمسية 
والتفاعبلت النووية والحاسبات اإللكترونية التي دخمت كؿ نواحي الحياة. 

 (.ٙٔ،صٕٚٔٓ)الخوالدة،
الفرد عمى تحويؿ االنتباه الذي يشير الى تحديث أو تحوؿ والتفكير المرف ىو قدرة 

االستراتيجيات المعرفية في االستجابة لمتغيرات في البيئة، ويتطمب التخمي عف فكرة واحدة 
لمنظر إلى األخرى؛ لذا فاألداء الناجح في المدرسة أو في الحياة يتطمب القدرة عمى التخمي 

 (.Mullin,2011:p11مع قاعدة جديدة. )عف االستراتيجيات القديمة، والتكيؼ 
والتفكير المرف بشكؿ عاـ ىو قدرة الفرد عمى االنتقاؿ مف حالة ذىنية ألخرى، ومف 
مسار آلخر بحسب متطمبات الموقؼ أو المشكمة، وىو مف المكونات األدبية الرئيسة لؤلبداع، 

ات والمتغيرات وىو مف أبرز ميارات التفكير المنتج، وىو ضرورة لمتكيؼ مع المستجد
االجتماعية، ولحؿ المشكبلت، وال سيما في عالـ متغير بشكؿ مذىؿ، وأنو ضروري لميارة 

 (.ٜ٘ٔ، صٖٕٔٓاالتصاالت والتفاوض وحؿ النزاعات )عبد العزيز، 
ويتميز األفراد المرنوف بأف لدييـ القدرة عمى تغير آرائيـ عندما يتمقوف بيانات 

شطة متعددة في آف واحد، ويعتمدوف عمى ذخيرة مختزنة إضافية، ويعمموف في مخرجات وأن
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مف إستراتيجيات حؿ المشكبلت، فيعرفوف متى يكوف التفكير الشمولي الواسع األفؽ مبلئمًا 
ومتى يتطمب الموقؼ دقة تفصيمية، كما يستطيع األفراد المرنوف مقاربة مشكمة ما مف زاوية 

قؿ اساسية لمعمؿ في إطار التنوع االجتماعي جديدة مستخدميف أساليب جديدة، ألف مرونة الع
 (.ٖٖٓ،صٕٔٔٓالذي يعد سمة اساسية في المجتمعات.)نوفؿ وسعيفاف،

 مما سبؽ يمكف أف نوضح قواعد التفكير المرف في:
 . إف األفراد األكثر مرونة ىـ الذيف يكونوف أكثر تحكمًا وتأثيرًا .ٔ
 س الطريقة التي أنتجيا.. ال يمكف حؿ المشكبلت التي تواجو األفراد بنفٕ
. ضرورة التنويع في الوسائؿ التي تستعمؿ لحؿ المشكبلت وضرورة التركيز عمى ٖ
 الغايات.

 . إذا لـ يؤِد العمؿ الذي قمت فيو إلى النتيجة المطموبة فغير الطريقة المباشرة .ٗ
االستماع . الفرد الذي ال يستطيع أف يرى كؿ جوانب المشكمة التي تواجيو فعميو ٘
 لآلخريف .
. يجب أف يضع الفرد في الحسباف كؿ العوامؿ التي تتعمؽ بالتفكير المرف سواء ٙ

 كانت تتعمؽ بالفرد أو اآلخريف أو المجتمع . 
 خطوات التفكير المرف:

 ( خمس خطوات لمتفكير المرف ىي: Cohen,2009ذكر كوىيف )
 ة. يتمثؿ بمراجعة النفس في المواقؼ الصارم. السؤاؿ: 1
 يتمثؿ في أف يميز اإلنساف المواقؼ التي تحتاج لمرونة.  . التعّرؼ:2
 : يتمثؿ في إيقاظ البصيرة وجعؿ اإلنساف أكثر وضوحًا. . الوضوح3
 : يتمثؿ بامتبلؾ الفرد لقدرة االستمتاع بالسكوف. . االستماع4
 (.Cohen,2009,p6يتمثؿ باستثماره ليكوف مفكرًا مرنًا.). الخياؿ: 5

 ات فّسرت التفكير المرف:نظري
ُعنيت ىذه النظرية باألساليب المعرفية، وأكدت  (:Witken,1981. نظرية وتكف )1
 أسموب: 

 أ. االعتماد مقابؿ االستقبلؿ عف المجاؿ اإلدراكي. 
 ب. المغامرة في مقابؿ الحذر. 
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 ج. السطحي مقابؿ العميؽ. 
 د. تحمؿ الغموض مقابؿ عدـ تحمؿ الغموض. 

 ىػ. المتصمب في مقابؿ المرف. 
يتمثؿ أسموب المتصمب مقابؿ المرونة بالفروؽ بيف األفراد مف حيث قدرتيـ عمى 
التعامؿ مع المتناقضات المعرفية، وفي قدرتيـ عمى عزؿ المشتتات؛ إذ يمتاز أصحاب التفكير 

يرات المشتتة المرف بالقدرة عمى االنتباه إلى المثيرات المرتبطة بذلؾ الموقؼ، وعزؿ المث
لنشاطيـ واستجاباتيـ؛ كما يتسموف بالصحة النفسية والتوافؽ والسيطرة عمى تصرفاتيـ والثقة 
بالنفس وىـ أقدر عمى التكيؼ مع المتغيرات االجتماعية ويعترفوف بأخطائيـ ويتقبموف تصحيح 

ا المواقؼ، اآلخريف آلرائيـ خصوصًا إذا كانوا أكثر خبرة ويستطيعوف تغيير ظروؼ البيئة وكذ
ويمجؤوف في بعض األحياف الى التغيير في البيئة في حد ذاتيا؛ أما األشخاص المتشددوف 
فيمتازوف بضعؼ قدرتيـ عمى االنتباه لممثيرات الجوىرية المرتبطة بالموقؼ نتيجة لضعؼ 
قدرتيـ عمى عزؿ تأثير المشتتات األخرى، مما ينعكس سمبًا عمى معالجتيـ المعرفية 

 (.ٜٔ،صٖٕٔٓيـ لممواقؼ )غريب،واستجابات
لقد طورت أساليب التفكير كحمقة  (:Sternberg, 1983. نظرية ستيرنبرؾ )2

أف  Sternberg)وصؿ بيف نظرية سمات الشخصية والقدرات المعرفية، ويضيؼ ستيرنبرغ )
الفرد يمتمؾ بروفيبلت متعددة مف األساليب، وقد ترجـ ىذه المفاىيـ بصورة عممية مف خبلؿ 

ريتو المسماة التحكـ العقمي الذاتي أو)حكـ العقؿ الذاتي( وىي إحدى النظريات المعرفية نظ
المعاصرة التي ُعنيت بدراسة أساليب التفكير، والتي ُيّشبو ستيرنبرؾ الناس فييا بالمدف 
واألقطار التي تحتاج الى أنظمة حكـ وسيطرة، والفكرة الرئيسة في النظرية تنص عمى: أف 

مف األشياء المتشابية بيف الفرد ونظاـ المجتمع، فمثمما يحتاج المجتمع إلى  ىناؾ عدداً 
التشريعات والقوانيف التي تنظـ سير أموره، فالحاؿ نفسو بالنسبة لمفرد، إذ أنو يحتاج إلى تنظيـ 
أموره كذلؾ، ومف ثـ تقرير أولوياتو كما تفعؿ الحكومة ومثمما أف الحكومة تحتاج إلى الثروات 

در التي تمكنيا مف االستجابة إلى التغيرات التي تحدث في العالـ، فضبًل عف العقبات والمصا
التي تعترض الحكومة، فإف الفرد أيضًا معرض لوجود معيقات تعترض سير تقدمو وتحقيؽ 
 أىدافو التي تتطمب منو تسخير جميع إمكانياتو وثرواتو لمتغمب عمييا.

(Sternberg,2002,p619.) 
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ساس حددت النظرية الطريقة التي يستعمميا األفراد إلدارة أنفسيـ في وعمى ىذا األ
نشاطاتيـ المعرفية اليومية، مستعينة بالتماثؿ المتعمؽ بأبعاد متنوعة مف الحكومة مما أنتج 

 عنيا اقتراح ثبلثة عشر أسموبًا تقع ضمف خمسة أبعاد ىي :
أو الحكـ )التشريعية، . وظائؼ التحكـ الذاتي العقمي: تتضمف أساليب السمطة ٔ

 التنفيذية، القضائية(.
. أشكاؿ السمطة أو الحكـ: تتضمف األساليب )الممكية، اليرمية، األقمية، ٕ
 الفوضوية(.
 . مدى السمطة أو الحكـ: تتضمف األسموبيف )الداخمي، الخارجي(.ٖ
 . النزعة إلى السمطة أو الحكـ: تتضمف األسموبيف )التحررية، التقميدية(.ٗ
 مستويات السمطة أو الحكـ: تتضمف األسموبيف )المحمي، العالمي(.. ٘

 وأكدت ىذه النظرية عمى أف:
* ىناؾ أشكاؿ عدة لمحكـ، أو إدارة النشاطات لدى األفراد، فأشكاؿ الحكومات التي 

 يراىا األفراد ىي مرايا لما يدور في أذىاف اآلخريف. 
ظيـ المجتمع، فالمجتمع يحتاج أف يحكـ * ىناؾ نوعًا مف التوازي بيف تنظيـ الفرد وتن

 نفسو، وكذلؾ األفراد بحاجة حكـ اآلخريف. 
* الحكومة تقوـ بوضع أولويات ليا واألفراد كذلؾ، إذ أنيـ يحتاجوف تحديد 

 مصادرىـ، كما أف الحكومة تسعى إلى تحقيؽ ذلؾ. 
مة إلى * األفراد بحاجة إلى االستجابة لمتغييرات في البيئة، لذلؾ تسعى الحكو 

االستجابة لتمؾ التغييرات والظروؼ واألحواؿ المحيطة بيا عمى المستوى المحمي والمستوى 
 العالمي. 

* ىناؾ طرائؽ مختمفة يمكف أف تفسر أساليب التفكير باإلدارة أو في النشاطات إذ 
 يستعمؿ األفراد األسموب الذي يشعروف بو باألماف أو الراحة. 

* إف األفراد يستخدموف أساليب تفكير مختمفة باالعتماد عمى ما تتطمبو الحالة 
 المقدمة. 

 (Sternberg, 1988, p.197.) 
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( ىي Thinking Stylesأف أساليب التفكير ) Sternberg,1993)ويرى ستيرنبرغ )
اص إستراتيجيات يستعمميا الفرد في حؿ المشكبلت، وتساعد في تفسير سبب استجابة األشخ

بطرائؽ مختمفة لممشكبلت التي تتطمب الحؿ في السياقات المرتبطة سواء بالدراسة أو العمؿ 
أو في التفاعبلت االجتماعية مع اآلخريف، كما تشتمؿ عمى الطريقة المفضمة لدى الفرد في 

مف  معالجة المعمومات، لذا فإف ليذه األساليب ُبعدًا معرفيًا وُبعدًا انفعاليًا، إذ إنيا معرفية
جانب، ألنيا مظير مف مظاىر االستدالؿ واستراتيجيات حؿ لممشكبلت التي نكتسبيا 
ونتعمميا بالتقدـ في الُعمر والخبرة، وىي انفعالية مف جانب آخر ألنيا تتأثر باتجاه وميؿ 

 (.Sternberg&Zhang,1998,p34الشخص وكيفية شعوره أثناء أدائو الميمة. )
لتفكير في تحديد نمط التفكير السائد مف حيث وبذلؾ تتضح أىمية أساليب ا 

كونو تفكيرًا تحميميًا أـ تفكيرًا مرنًا، وأثر ذلؾ في كيفية معالجة المعمومات والخبرات، وقد أشار 
 ستيرنبرؾ فيما يتعمؽ بالتعامؿ مع التجارب الجديدة إف ليا ميزتاف:

 ألوضاع الجديدة.: ىو القدرة عمى التعامؿ بفعالية مع ا(Insight). االستبصارٔ
 . القدرة عمى اف يكوف الفرد فعااًل ومرنًا في التفكير وحؿ المشكبلت.ٕ

 ومف أىـ النقاط الرئيسة التي تضمنت في نظرية ستيرنبرغ ىي:
. كمما كاف الفرد أكثر مرونة يكوف أكثر استعماؿ لؤلسموب المفضؿ اتجاه الموقؼ ٔ

 أو المشكمة التي يتعرض ليا.
 طبيعة أساليب التفكير عامة والتفكير المرف خاصة.. أىمية تفسير ٕ
. لكي يقوـ المدرس بالتدريس الفّعاؿ لطمبتو الذيف ينتموف إلى أساليب تفكير مختمفة ٖ

 عميو أف يكوف مرنًا في تفكيره.
 . يتطمب اإلبداع مف الفرد أف يكوف مرنًا.ٗ
بة لمتغيرات في . تتطمب الشخصية المرنة مف األفراد أف يكونوا بحاجة لبلستجا٘

 البيئة.
 (.ٔٗٔ،صٕٗٓٓ. تتطمب المرونة اف يتوافؽ الفرد مع الحياة المتعددة.)ستيرنبرؾ،ٙ

وقد اعتمد الباحثاف ىذه النظرية إطارًا نظريًا في دراسة التفكر المرف ألنيا تتصؼ 
 بالمرونة والدقة واعتماد كثير مف الباحثيف عمييا.
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يعد التفكير المرف أحد ابعاد التفكير  (:Torrance, 1993. نظرية تورانس )3
عّرفو تورانس بأنو إدراؾ الثغرات واالختبلؿ في المعمومات والعناصر المفقودة،  اإلبداعي الذي

وعدـ االتساؽ الذي ال يوجد لو حؿ متعمـ، وىو عممية تحسس لممشكبلت، ومواطف الضعؼ، 
االنسجاـ، وتحدد الصعوبة وأوجو النقص، وفجوات المعرفة، والمبادئ الناقصة، وضعؼ 

والبحث عف الحموؿ، ووضع التخمينات، والتنبؤ وصياغة فروض جديدة، واختبار ىذه 
عادة صياغتيا أو تعديميا مف أجؿ التوصؿ إلى حموؿ وارتباطات جديدة باستعماؿ  الفروض، وا 

ف كاف تفكيراً  مرنًا ألحد  المعطيات المتوافرة، وتوصيؿ النتائج لآلخريف، فالتفكير اإلبداعي وا 
جراء التعديبلت فييا، وأنو تفكير في نسؽ  أبعاده، فإنو يتمثؿ بوضع الفروض واختبارىا، وا 
مفتوح، فالمعمومات ليست مقدسة، بؿ يمكف فحصيا كي يدرؾ ما بينيا مف ثغرات واختبلالت 
ًا، ليست ليا حموؿ متعممة، وأكد تورانس أنو يجب أف يكوف التفكير اإلبداعي واقعيًا وحقيقي

وقاببًل لمعمومية، ومثيرًا لمدىشة في ضوء ما ىو معروؼ في وقت الحؿ، وفي ىذا المجاؿ 
( أف التفكير اإلبداعي ىو مجموعة مف القدرات )الطبلقة، Williamsأكدت دراسة وليامز )

والمرونة، واألصالة، والتحسيف والتطوير، والحساسية لممشكبلت( وىي موجودة لدى جميع 
تقتصر عمى فئة مف دوف األخرى، إال أنيا تختمؼ في الدرجة )الكـ(، والنوع األفراد، وال 

)الكيؼ والصفة( بيف األفراد. وقد بينت دراسات جيمفورد إف التفكير التباعدي أكثر ارتباطًا 
بالتفكير اإلبداعي، فيو يرتبط بنتيجة المعمومات وتطويرىا، وتحسينيا، لموصوؿ إلى معمومات 

يدة، عبر المعمومات المتاحة، ويكوف تأكيد نوعية الناتج وكميتو وأصالتو، وأفكار ونواتج جد
وعندما ال يصؿ الفرد في تفكيره إلى إجابة واحدة صحيحة، إذ ينطمؽ في تفكيره وراء إجابات 

 (.ٕٖٓٔ، صٕٙٓٓمتعددة )صباف، 
 
 

 دراسات سابقة:
أجريت الدراسة في  (:Tall & McGowan,2001. دراسة تاؿ وممؾ جاوف )1

التفكير المرف وعالقته باالتساؽ واالستقرار في االستجابات أمريكا وىدفت إلى التعّرؼ عمى )
( طالبًا مف طمبة الجامعة واتبع 62( دراسة فارقية؛ تكونت العينة مف )لدى طمبة الجامعة

الرموز  البحث المنيج الوصفي االرتباطي، ويعد التفكير المرف )ىو القدرة عمى تفسير
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الغامضة واستعماؿ الصيغ التمثيمية المختمفة لموظائؼ(، وقد أظيرت نتائج الدراسة أف الطمبة 
مف ذوي االستجابات المتسقة والمستقرة والتي اتضحت مف خبلؿ اختبارىـ باختبار قبمي 
وبعدي في مادة الجبر أنيـ أكثر مرونة في التفكير مف ذوي المستويات الواطئة مف حيث 

 (Tall & McGowan,2001قرار واالتساؽ . )االست
أجريت الدراسة في العراؽ، وىدفت إلى التعّرؼ عمى (: 2014. دراسة الجالد )2

( طالبًا 480(؛ تألفت العينة مف )التفكير المرف وعالقته بالدافع المعرفي لدى طمبة الجامعة)
والجنس )ذكر،  وطالبة وزعوا بالتساوي عمى وفؽ متغيرات التخصص )عممي، إنساني(،

( 240( لبلختصاصات العممية ، و)240أنثى(، والصؼ )أوؿ، ثاني، ثالث، رابع(، وبواقع )
( طالبًا مف اإلناث، 240( طالبًا مف الذكور، و)240لبلختصاصات اإلنسانية، وكذلؾ بواقع )

، بنت الباحثة اختبار لمتفكير المرف في ضوء نظرية ستيرنبرغ، وقد تحققت مف صدقو وثباتو
وقد أظيرت النتائج وجود عبلقة موجبة بيف التفكير المرف والدافع المعرفي لدى طمبة 

 (.2014الجامعة.)الجبلد،
جراءاته:  منهجية البحث وا 

بطمبة الصفيف )الخامس والسادس( في  )*(تحدد مجتمع البحث الحالي مجتمع البحث:
(، وكاف عدد ٕٜٚٛالمرحمة اإلعدادية بفرعييا )العممي واألدبي( البالغ عددىـ )

%(، ٘ٚ,ٙٗ( بنسبة )٘ٔٙٗ%(، في حيف كاف عدد اإلناث )ٕ٘,ٖ٘( بنسبة )ٕٚ٘٘الذكور)
طالبًا ( ٜٖٖٛ%(، في حيف مّثؿ )ٛ٘,٘ٙ( طالبًا وطالبة الفرع العممي بنسبة )ٗٚٗٙومّثؿ )

 %(.ٕٗ,ٖٗوطالبة الفرع األدبي بنسبة )
( طالبًا وطالبة مف طمبة ٕٜٚٛبما إف مجتمع البحث تألؼ مف ) عينة البحث:

المرحمة اإلعدادية )عينة كبيرة(، تـ اختيار عينة البحث بعد استشارة مجموعة مختصيف في 
عينات مف مجتمعات كبيرة العموـ التربوية والنفسية وفؽ معادلة )ستيفف ثامبسوف( في تحديد ال

 نسبيًا.
( طالبة، ٖٚٔ( طالبًا، و)ٜٚٔ( طالبًا وطالبة، بواقع )ٖٓٚتألفت عينة البحث مف )

 ( طالبًا وطالبة الفرع األدبي.ٕٚٔ( طالبًا وطالبة الفرع العممي، و)ٖٕٗوقد مّثؿ )

                                                 

 * حصؿ الباحثاف عمى البيانات مف قسـ التخطيط التربوي في المديرية العامة لتربية األنبار.
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عف  ىي الوسيمة التي تجمع بيا البيانات والمعمومات البلزمة لئلجابةأداة البحث: 
أسئمة البحث أو اختبار فروضو، وتتنوع أدوات جمع البيانات والمعمومات في البحث 

(؛ وبما أف ىدؼ البحث الحالي تعّرؼ التفكير المرف ٜٜٕ: ٕٚٔٓالتربوي.)إبراىيـ وأبو زيد،
وعبلقتو ببعض المتغيرات الديموغرافية لدى طمبة المرحمة االعدادية، فقد تطمب ذلؾ توافر أداة 

 ىي:البحث 
 :Flexible Thinking testاختبار التفكير المرف 

( لمتفكير المرف Sternberg,1983بعد تبني الباحثاف تعريؼ ونظرية ستيرنبرؾ )
( فقرة )موقؼ( ٖٓواطبلعيما عمى دراسات سابقة قاما ببناء اختبارًا لمتفكير المرف تألؼ مف )

 ذات ثبلث بدائؿ.
ف مف ىذا النوع مف الصدؽ بعد عرضيا تحقؽ الباحثا صدؽ االختبار الظاهري:

لفقرات االختبار عمى مجموعة محكميف يتصفوف بخبرة تمكنيـ مف الُحكـ عمى صبلحية فقراتو 
%( عمى فقرات االختبار مف دوف ٓٛفي قياس الخاصية المراد قياسيا، وقد اتفقوا أكثر مف )

بيف المحكميف دليبًل عمى %( فأكثر ٓٛ( إلى أف نسبة اتفاؽ )Bloomتعديؿ؛ إذ أشار بموـ )
 (.ٕٕٙ،صٖٜٛٔتحقيؽ الصدؽ الظاىري لؤلداة.)بموـ،
بعد كتابة فقرات المقياس وتدقيقيا يجب أف يطبؽ تطبيقًا  التطبيؽ االستطالعي األوؿ:

مبدئيًا عمى عينة صغيرة مف مجتمع تشابو خصائص عينة البحث الرئيسة التي سُيطبؽ عمييا 
(؛ وعميو طّبَؽ الباحثاف االختبار عمى ٚٙٔ،صٕٛٔٓعبلـ،المقياس في صورتو النيائية.)

( طالبًا وطالبة مف طمبة الصفيف )الخامس والسادس ٖ٘عينة استطبلعية أولية بمغ عددىا )
 بفرعيو "العممي واألدبي"( تـ اختيارىـ عشوائيًا مف مدارس مجتمع البحث.
 (:التطبيؽ االستطالعي الثاني )عينة التحميؿ اإلحصائي لمفقرات

إف ىدؼ تحميؿ الفقرات إحصائيًا ىو التحقؽ مف دقة خصائصيا السايكومترية، ألفَّ 
خصائص المقياس تعتمد إلى حد كبير عمى خصائص فقراتو، إذ يكشؼ التحميؿ اإلحصائي 
لمدرجات مدى دقة الفقرات في قياس ما وضعت مف أجؿ قياسو. )عبد 

أف يكوف حجـ عينة التحميؿ  (Nunnaly,1978(؛ ويرى نانمي )ٖٕٚ،صٜٕٔٓالمجيد،
( أفراد لكؿ فقرة مف فقرات المقياس لتقميؿ خطأ الصدفة ٓٔ - ٘اإلحصائي لمفقرات )

Chance Error(.Nunnaly,1978,p262.) 
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( طالبًا وطالبة اختيروا باألسموب ٖٓٚوعميو تألفت عينة التحميؿ اإلحصائي مف )
 والسادس( مراعيًا التخصص والنوع. العشوائي مف طمبة مجتمع البحث مف الصفيف )الخامس

استخرج الباحثاف القوة التميزية لمفقرات بطريقة المقارنة  القوة التمييزية لمفقرات:
 الطرفية

 (Contrasted Group Method باستعماؿ أسموب العينتيف المتطرفتيف التي تقوـ عمى )
وبعد تطبيؽ االختبار حساب مؤشر تمييز الفقرة عمى الفرؽ في األداء بيف المجموعتيف، 

( لعينتيف مستقمتيف الختبار داللة الفروؽ بيف المجموعتيف العميا والدنيا لكؿ T-Testالتائي )
فقرة مف فقرات اختبار التفكر المرف، تبيف أف فقرات االختبار جميعيا مميزة عند مستوى داللة 

( عند ٜٙ,ٔلجدولية البالغة )(، إذ أف قيميا التائية المحسوبة أعمى مف القيمة التائية ا٘ٓ,ٓ)
 (.ٕٗٔدرجة حرية )

:) تحقؽ الباحثاف مف صدؽ بناء االختبار عف طريؽ إيجاد  صدؽ البناء أو)المفهـو
عبلقة ارتباط درجة كؿ فقرة بالدرجة الكمية لبلختبار؛ إذ تـ حسب درجات طمبة عينة التحميؿ 

ات المقياس والدرجة الكمية اإلحصائي واستخرجت عبلقة ارتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقر 
لممقياس باستعماؿ معامؿ ارتباط بيرسوف، وظير أف جميع معامبلت االرتباط المحسوبة دالة 

( ٓ,٘ٓ( عند مستوى داللة )ٜٛٓ,ٓإحصائيًا عند مقارنتيا بالقيمة الجدولية لمعامؿ االرتباط )
 (.ٜٖٛوبدرجة حرية )

لتي ُتجمع مف خبلؿ إعادة تطبيؽ ىو مدى االتساؽ بيف النتائج ا ثبات االختبار:
األداة نفسيا عمى األفراد أنفسيـ تحت الظروؼ نفسيا أو ظروؼ مشابية إلى أكبر قدر 

 (.ٖٖٕ-ٕٖٕب،صٕٚٔٓممكف. )الزىيري،
 Alpha – Cronbachألفا كرونباخ  تـ حساب معامؿ ثبات االختبار بطريقة

Method ،ة حوؿ ثبات المقياس، ىي إحدى العوامؿ التي تزود الباحث بمؤشرات جيد
وتعطي تقديرًا جيدًا لمثبات في معظـ الحاالت مف وجية نظر الباحثيف، ألنيا تقيس جودة 
الفقرات أو المتغيرات التي تقيس السمات المتماثمة أو ارتباط المفيوـ بالمجاالت 

(؛ وبعد تطبيؽ معادلة ألفا كرونباخ عمى درجات ٜٚٔ،صٕٗٔٓاألخرى.)يونس وآخروف،
(، وىو معامؿ ثبات جيد يمكف االعتماد عميو ٚٛ,ٓينة التحميؿ اإلحصائي وقد بمغ )طمبة ع

 (.ٛٛٔ،صٖٕٔٓفي إجراء البحوث.)رينولدز وليفنجستوف،
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( فقرة )مواقؼ( ليا ٖٓتألؼ االختبار مف )اختبار التفكير المرف بصيغته النهائية: 
ة درجة واحدة، واإلجابة ثبلث بدائؿ، واحد منيا فقط صحيح، وتـ إعطاء اإلجابة الصحيح

(، وأدى درجة )صفر(، بمتوسط فرضي ٖٓالخاطئة )صفر(، أي أعمى درجة في االختبار )
(ٔ٘.) 

استعمؿ الباحثاف الوسائؿ اإلحصائية )معامؿ ارتباط بيرسوف،  الوسائؿ اإلحصائية:
 ونباخ(.االختبار التائي لعينة واحدة، االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف، معادلة ألفا كر 

 عرض النتائج ومناقشتها:
يتضمف عرضًا لمنتائج التي توصؿ إلييا البحث عمى وفؽ أىدافو بعد تحميؿ البيانات، 

 ثـ مناقشة النتائج كما يأتي:
 التفكير المرف لدى طمبة المرحمة االعدادية:الهدؼ األوؿ: التعّرؼ عمى 

( ٕٔ,ٚٔالحسابي بمغ )أظيرت نتائج التحميؿ اإلحصائي لمدرجات أف المتوسط 
( ٘ٔ(، وبمقارنة المتوسط الحسابي مع المتوسط الفرضي البالغ )ٗ,ٖبانحراؼ معياري )

( لعينة واحدة ظير أف ىناؾ فرقًا ذا داللة إحصائية، إذ t-testباستعماؿ االختبار التائي )
( عند مستوى ٜٙ,ٔ( أكبر مف القيمة التائية الجدولية )ٜٜ,ٔٔكانت القيمة التائية المحسوبة )

(، وأف المتوسط الحسابي أعمى مف المتوسط الفرضي، ٜٖٙ( وبدرجة حرية )٘ٓ,ٓداللة )
 ( يوضح ذلؾ: ٔوالجدوؿ )
 
 
 
 
 
 
 المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والمتوسط الفرضي والقيمة التائية (1جدوؿ )

 المحسوبة والجدولية لعينة البحث في اختبار التفكير المرف

عدد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

درجة 
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة الداللة



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )2العدد )

 2222 حزيران

 

)ٕٓٗٓ ) 
 

0005 
 داؿ 1096 11099 369 15 304 17012 370

يتبيف مف الجدوؿ أف طمبة المرحمة اإلعدادية يتسموف بالتفكير المرف، ويعزو الباحثاف 
إلى أف طمبة المرحمة اإلعدادية يدركوف أنيـ يعيشوف في عصر سريع التطور  ىذه النتيجة

والتقدـ مما يتطمب منيـ تطوير قدراتيـ وطرائقيـ الخاصة والنظر بزوايا مختمفة إلى العالـ 
ومواجيتيـ لممواقؼ التي تعترضيـ أو في حؿ أية مشكمة تواجييـ، وأف ثورة االتصاالت وما 

ريعة وضعتيـ أماـ مشكمة مما جعميـ بحاجة إلى تكييؼ طرائؽ تفكيرىـ رافقتيا مف تغييرات س
بما يتناسب وحجـ المتغيرات الحاصمة في جميع األصعدة الشخصية واالجتماعية وتضارب 
وجيات النظر وتعددىا عمى أدؽ األشياء وأبسطيا مما جعميـ متميفيف عمى معرفة آخر 

ًا الستخداـ عقوليـ بمرونة وطريقة مختمفة التطورات في كؿ المجاالت الذي ىيأ ليـ فرص
 ليتكيفوا مع التطورات وليتمكنوا مف مواكبتيا.

( إذ يرى Sternberg,1988وقد جاءت ىذه النتيجة متفقة مع وجية نظر ستيرنبرؾ )
أف طمبة المرحمة اإلعدادية المتقدمة لدييـ القدرة في التحكـ بعقوليـ، ألنيـ يمتمكوف المرونة 

ولدييـ حاجة ممحة لذلؾ ألنيـ جزء مف المجتمع الذي يحتاج إلى المرونة في  في التفكير،
مواجية مواقؼ الحياة كي يتمكنوا مف تحقيؽ أىداؼ ىذا المجتمع وتجاوز العقبات التي تحوؿ 

 (،Sternberg, 1988, p.220دوف ذلؾ )
ات الهدؼ الثاني: التعّرؼ عمى داللة الفروؽ في التفكير المرف وفقًا لممتغير 

 الديموغرافية النوع )ذكور، إناث(، الفرع )عممي، أدبي( لدى طمبة المرحمة اإلعدادية.
لمتعّرؼ عمى داللة الفرؽ بيف طمبة عينة البحث وفؽ متغيري النوع )ذكور، إناث( 

( لعينتيف t-testستعمؿ االختبار التائي )والفرع )عممي، أدبي( في اختبار التفكير المرف، اُ 
 ( يوضحاف ذلؾ:ٖ(، و)ٕوالجدوليف )مستقمتيف، 
اختبار التفكير  في نتائج االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف إليجاد داللة الفروؽ (2جدوؿ )

 إناث( -المرف وفؽ متغير النوع )ذكور

المتوسط  العدد النػػوع
 الحسابي

االنحراؼ 
درجة  التبايف المعياري

 الحرية
مستوى  القيمة التائية

الداللة   الجدولية المحسوبة



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )2العدد )

 2222 حزيران

 

)ٕٓٗٔ ) 
 

(0005) 
 12032 3051 17025 197 ذكور

غير  1096 00708 368
 12053 3054 16099 173 إناث دالة

اختبار التفكير في  نتائج االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف إليجاد داللة الفروؽ(3جدوؿ ) 
 المرف وفؽ متغير الفرع )عممي، أدبي(

المتوسط  العدد الفرع
 الحسابي

االنحراؼ 
درجة  التبايف المعياري

 الحرية

مستوى  القيمة التائية
الداللة 

 الجدولية المحسوبة (0005)

 13010 3062 17039 243 عممي
غير  1096 10346 368

 12060 3055 16086 127 أدبي دالة
( ٘ٓ,ٓداللة )يتبيف مف الجدوليف أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 

بيف متوسطي درجات الطمبة عمى وفؽ متغيري النوع )ذكور، إناث( والفرع )عممي، أدبي(، 
ويرى الباحثاف أف طمبة المرحمة اإلعدادية مف الذكور واإلناث ال يختمفوف في التفكير المرف 

 توجد وجاءت ىذه النتيجة متفقة مع أدبيات القدرات العقمية لؤلفراد التي أشارت إلى أنو ال
فروؽ بيف الجنسيف في الذكاء واإلدراؾ وباقي العمميات العقمية األخرى؛ كما أف طمبة الفرع 
العممي ال يختمفوف في التفكير المرف عف طمبة الفرع األدبي كونيـ يعيشوف في بيئة واحدة 
ويتعرضوف لمظروؼ نفسيا ويتمتعوف بنفس الحقوؽ والواجبات وبمستوى ثقافي واقتصادي 

 ب نوعًا ما لذلؾ تكوف رؤيتيـ متطابقة تجاه المواقؼ التي يواجيونيا.متقار 
 
 

 االستنتاجات: 
 في ضوء نتائج البحث استنتج الباحثاف:

 . يتسـ طمبة المرحمة اإلعدادية بتفكيرىـ المرف.ٔ
 . ال يتأثر التفكير المرف بكؿ مف النوع وفرع التخصص.ٕ

 التوصيات:
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 في ضوء نتائج البحث يوصي الباحثاف: 
. عمى المؤسسات التربوية تدريب الطمبة عمى كيفية استقباؿ المعرفة وتطوير وتنمية ٔ

مرونة تفكيرىـ لمسايرة التطورات العممية والمعرفية والمشكبلت التي تواجييـ لموصوؿ إلى 
 حموؿ إبداعية غير تقميدية.

حمة الثانوية وبرامج تعميمية في كيفية تنمية . إقامة دورات تدريبية لمدرسي المر ٕ
 التفكير المرف لدى طمبتيـ في الصفوؼ الدراسية.

. أف يراعي مدرسي المرحمة الثانوية الفروؽ الفردية بيف الطمبة في التفكير المرف، ٖ
ومساعدتيـ في تنمية ىذا النوع مف التفكير مف خبلؿ المناقشة وتبادؿ األفكار ووجيات النظر 

 عددة.المت
. تضميف المناىج الدراسية أسئمة ومواقؼ تحتاج مف الطمبة أف يمارسوا التفكير ٗ

 المرف.
 المقترحات:

 اقترح الباحثاف إجراء دراسة:  
 . التفكير المرف وعبلقتو بجودة اتخاذ القرار لدى طمبة المرحمة اإلعدادية.ٔ
 طمبة المرحمة اإلعدادية.. التفكير المرف وعبلقتو بأساليب التنشئة االجتماعية لدى ٕ
 . التفكير المرف وعبلقتو بالتحصيؿ الدراسي لدى طمبة المرحمة اإلعدادية.ٖ

 المصادرقائمة 
مهارات البحث (، ٕٚٔٓ. إبراىيـ، محمد عبد الرازؽ وأبو زيد، عبد الباقي عبد المنعـ )ٔ

 ، عماف، دار الفكر لمنشر.ٗ، طالتربوي
، بناميف وآخروف )ٕ ، ترجمة )محمد تقويـ تعميـ الطالب التجميعي والتكويني(، ٖٜٛٔ. بمـو

 أميف المفتي وآخروف(، القاىرة،  دار ماكجروىيؿ لمنشر.
(، التفكير المرف وعبلقتو بالدافع المعرفي لدى طمبة ٕٗٔٓ. الجبلد، عبل أحمد محمد )ٖ

 (، جامعة بغداد ، كمية اآلداب.رسالة ماجستير )غير منشورةالجامعة، 
، عماف، دار الخميج الخياؿ التاريخي والتفكير الناقد(، ٕٚٔٓدة، محمد عبد اهلل ). الخوالٗ

 لمنشر.
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التفكير وأنماطه )التفكير الموضوعي، (، ٜٕٔٓ. رزوقي، رعد ميدي ومحمد، نبيؿ رفيؽ )٘
التفكير الشمولي، التفكير العقالني، التفكير عالي التربة، التفكير السابر، التفكير 

 يروت، دار الكتب العممية.، بالالعقالني(
، ترجمة )غساف عبد الحي أبو فخر(، اإلبداع العاـ والخاص(، ٕٙٔٓ. روشكا، ألكسندر )ٙ

 عماف، دار اإلعصار العممي لمنشر.
 -إتقاف القياس النفسي الحديث(، ٖٕٔٓ. رينولدز، جيزؿ، وليفنجستوف، رونالد. ب )ٚ

 ـ(، عماف، دار الفكر لمنشر.، ترجمة )صبلح الديف محمود عبلّ النظريات والطرؽ
ستراتيجيات أ(، ٕٚٔٓ. الزىيري، حيدر عبد الكريـ )ٛ الدماغ والتفكير "أسس نظرية وا 

 ، عماف، مركز ديبونو لتعميـ التفكير لمنشر.تدريسية"
، عماف، مركز ديبونو مناهج البحث التربويب(، ٕٚٔٓ. الزىيري، حيدر عبد الكريـ )ٜ

 لتعميـ التفكير لمنشر.
، ترجمة )عادؿ سعد يوسؼ(، القاىرة، أساليب التفكير(، ٕٗٓٓ. ستيرنبرؾ، روبرت )ٓٔ

 مكتبة النيضة المصرية لمنشر.
مهارات التدريس الصفي (، ٕٛٔٓ. سويداف، سعادة حمدي والزىيري، حيدر عبد الكريـ )ٔٔ

 ، عماف، دار االبتكار لمنشر.ودور المعمـ في تعميـ التفكير وتنميته
التوجهات المعاصرة لمتعميـ والتعمـ (، ٕٛٔٓعبد القادر محمد عبد القادر ) . السيد،ٕٔ

، العيف، اإلمارات العربية النشط في القرف الحادي والعشريف )نماذج وتطبيقات عممية(
 المتحدة، دار الكتاب الجامعي لمنشر. 

بداعي (، العبلقة بيف االنتماء والتفكير اإلٕٙٓٓ. صباف، انتصار بنت سالـ حسف )ٖٔ
)االبتكاري( لدى الموىوبات ذوات التفكير اإلبداعي )االبتكاري( مف المراىقات )مع برنامج 

، كمية التربية مقدـ لممؤتمر العممي األقميمي لمموهبةمقترح لرفع درجة االنتماء لدييف(، بحث 
 لمبنات بجدة، السعودية.

، عماف، يبات وتطبيقات عمميةتعميـ التفكير ومهاراته تدر (، ٖٕٔٓ. عبد العزيز، سعيد )ٗٔ
 دار الثقافة لمنشر.

أسس القياس وأساليبه في البحث والممارسة في (، ٜٕٔٓ. عبد المجيد، ىشاـ سيد )٘ٔ
 ، عماف، دار المسيرة لمنشر.الخدمة االجتماعية
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 ، عماف، دار المسيرة لمنشر.ٛ، طعمـ النفس المعرفي(، ٕٕٓٓ. العتوـ، عدناف يوسؼ )ٙٔ
، ٘، طاالختبارات والمقاييس التربوية والنفسية(، ٕٛٔٓح الديف محمود ). عبلـ، صبلٚٔ

 عماف، دار الفكر ناشروف وموزعوف.
المرونة( وعبلقتو -(، االسموب المعرفي)التصمبٖٕٔٓ. غريب، عبد الحميـ )ٛٔ

بإستراتيجيات مواجية الضغوط لدى الطمبة الجامعييف )دراسة ميدانية عمى عينة مف طمبة عمـ 
 س بجامعة ورقمة(، جامعة قاصدي مرباح ورقمة، مجمة كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية.النف
، عماف،  دار دجمة اتجاهات معرفية مف نظرة معاصرة(، ٕٙٔٓ. غني، لمى رزاؽ )ٜٔ

 لمنشر.
تفكير بال حدود رؤى تربوية معاصرة في تعميـ (، ٕٙٓٓ. محمود، صبلح الديف عرفة )ٕٓ

 القاىرة، عالـ الكتب لمنشر.، التفكير وتعممه
دمج مهارات التفكير في المحتوى (، ٕٔٔٓ. نوفؿ، محمد بكر وسعيفاف، محمد قاسـ )ٕٔ

 ، عماف، دار المسيرة لمنشر.الدراسي
مناهج (، ٕٗٔٓ. يونس، سمير وسبلمة، عبد الرحيـ والعنزي، يوسؼ والرشيدي، سعد )ٕٕ

 دار الفبلح لمنشر. ، الكويت،البحث التربوي بيف النظرية والتطبيؽ
23. Cohen, K. (2009): 5 steps to flexible thinking.  
24. Mullin, M., (2011): How to build flexible thinking skills.  
25. Nannaly , J . C(1978): Psychometric Theory , 2 ed,Newyork 
,Megraw,Hill. 
26. Passig, D.; Eden, S., (2000): Improving the flexible thinking in 
Deaf and Hard  
      of heaving children with Virtual Reality technology, bar Ilan 
university Israel.  
27. Sternberg, R. (1988): Mental self- Government A theory of 
intellectional     
      styles and their Development, Yale University, New Haren conn., 
USA.   
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28. Sternberg, R.J.: (1988), The Triarchic Mind: A New Theory of 
Intelligence,    
      Article Retrieved. http://www.uwsp.edu/education.htm. 
29. Sternberg, R.J.(2002): Thinking Styles، Reprinted Edition، 
UK،Cambridge   
      University, Press and aspirations".Psychological 
Reports,V.88,N.3, p618-  
      628. 
30. Sternberg, R .J. Zhang. (1998). Thinking styles and personality 
traits .  
      Journal of Psychology , 124(3),p33-36. 
31. Tall , D & McGowe , M  (2001) : Flexible thinking Consistency 
and Stability  
      of Response : Astudy of Divergence/paiatine ,illionis, usa . 
32. Richter ,J : ( 2014 ) , Special View about future problem 

solving ,model off    activity thinking  , journal of smart behavior .  
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