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تعخؼ عمى (التفكير المرف وعالقته ببعض المتغيرات الديمهغرافية
ىجؼ البحث ال ّ
لدى طلبة المرحلة االعدادية)؛ تألفت العيشة مؽ (ٓ )ٖٚطالباً وطالبة مؽ طمبة السخحمة
اإلعجادية لمرفيؽ (الخامذ والدادس) بفخعييسا (العمسي واألدبي) في السجارس اإلعجادية

والثانؾية التابعة لمسجيخية العامة لتخبية األنبار ،مشيؼ ( )ٜٔٚطالباً ،و(ٖ )ٔٚطالبة ،ومّثل

أعج الباحثاف اختبا اًر
(ٖٕٗ) طالباً وطالبة الفخع العمسي ،و( )ٕٔٚطالباً وطالبة الفخع األدبي؛ و ّ
لمتفكيخ السخف مؽ (ٖٓ) فقخة (مؾقف) ذات ثبلث بجائل ،وقج تحققا مؽ خرائرو
الديكؾمتخية؛ وقج أعيخت الشتائج :يتدؼ طمبة السخحمة اإلعجادية بالتفكيخ السخف ،وال تؾجج

فخوؽ دالة إحرائياً في االختبار تعدى لستغيخي (الشؾع ،وفخع التخرص).
الكلمات المفتاحية :التفكير المرف ،طلبة المرحلة اإلعدادية.
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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
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)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).
Key words: Flexible thinking, middle school students.
مذكلة البحث:
يخى عمساء الشفذ أف التفكيخ السخف قجرة عقمية يكتدبيا اإلنداف ويشسييا تجريجياً مع

مخور األياـ والدشيؽ عؽ طخيق التخبية والتشذئة االجتساعية ومداىسة األسخة والسجرسة

والسجتسع معاً في زرع بحور ىحه القجرة ،وال يخفى عمى الجسيع ما شيجه ويذيجه العالؼ مؽ

انتذار فايخوس كؾرونا ( )COVED-19جعل مؽ تعميؼ طمبة السخحمة اإلعجادية تعميساً
إلكتخونياً ،أي عجـ تؾاججىؼ في السجرسة والمقاء بالسجرسيؽ والظمبة وتبادؿ األفكار واآلراء
بل عؽ طبيعة طمبة السخحمة
والسشاقذة في مؾضؾعات الجراسة وما يؾاجيؾف مؽ مذكبلت؛ فز ً
اإلعجادية (السخاىقة) وىحا كمو قج يؤدي إلى صعؾبات تفكيخىؼ باآلراء الستعارضة ،فظخيقتيؼ
في حل السذكبلت تبجو ىي الظخيقة الؾحيجة ،لحا فإف إنراتيؼ لؾجيات الشغخ البجيمة تجعل

مشيؼ مترمبؾف في تفكيخىؼ ،فيؼ ال يججوف بيؽ أفكارىؼ وأفكار اآلخخيؽ أي وجو مؽ أوجو

التؾاصل وااللتقاء ،ومثل ىحه الشؾعية مؽ التفكيخ السترمب ال تدسح لراحبيا بأي مداحة

مؽ التفكيخ السخف؛ وىي إحجى معؾقات عجمة التقجـ االجتساعي والحزاري السيسا ما يتعمق
بالجانب التخبؾي الحي يخيج لمفخد فك اًخ عامبلً يتيح لو أف يتقبل أو يتعقل أو يسيد ،أو يختار مؽ

مجسؾعة أفكار سؾاء أكانت مشدجسة أـ متعارضة مع بعزيا.

لحا ارتأى الباحثاف دراسة التفكيخ السخف لجى طمبة السخحمة اإلعجادية السيسا بعج أف

أصبح الجواـ الخسسي حزؾرياً بعج أف كاف إلكتخونياً نتيجة انخفاض اإلصابات بفايخوس
كؾرونا وعؾدة الظمبة إلى مقاعج الجراسة وااللتقاء بسجرسييؼ وزمبلؤىؼ؛ إذ يحتاج الظمبة

مسارسة التفكيخ السخف ألنو يعدز عسمية التدامح مع اآلخخيؽ مؽ ناحية ،ولو أىسية خاصة في

السجتسعات الستعجدة األعخاؽ مؽ ناحية أخخى.

لحا تتحجد مذكمة البحث في اإلجابة عؽ التداؤؿ اآلتي:
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ما مدتهى التفكير المرف لدى طلبة المرحلة اإلعدادية ؟ وهل تهجد عالقة في

التفكير المرف وفق متغيري (النهع ،والتخرص) ؟
أهمية البحث:

االىتساـ ببشاء ذات
أبخز أىجاؼ عسمية التعمؼ
نغ اًخ لمتقجـ التكشؾلؾجي والسعخفي أصبح َ
ُ
الظالب وتشسية قجراتو وأنذظتو العقمية والسعخفية عؽ طخيق السؾاقف التعميسية والسسارسات
التجريدية ،التي تجعمو عمى استعجاد لتؾعيف مؾارده العقمية بكفاءة أكبخ ،وقادر عمى مؾاجية

صعؾبة الجراسة واستثسار قجراتو العقمية وتؾعيفيا إلى أعمى درجة مسكشة في السذكبلت التي

تؾاجيو داخل بيئة التعمؼ(.الديج،ٕٓٔٛ،صٖٕ).

ومؽ السدّمؼ بو أف التغييخ والتظؾر السعخفي الحي حجث في السجتسعات البذخية

"األجشبية والعخبية" يذيخ بؾضؾح إلى مجى الحاجة إلى تشسية القجرات السعخفية والعقمية لجى
الظمبة وبظخائق ال يسكؽ إنجازىا إال باالىتساـ بجؾانب الظالب الذخرية كافة ومشيا الجؾانب

السعخفية العقمية(.غشي،ٕٓٔٙ،ص.)ٜٚ

ويخى باحثؾف أف السعخفة العمسية تتدايج كل لحغة ،وأف تعميؼ الظمبة التفكيخ بأنؾاعو

السختمفة وتشسيتو لجييؼ ىؾ ضساف ليؼ لمتعامل مع ىحا الكؼ اليائل مؽ السعمؾمات بسا يسكشيؼ

مؽ اتخاذ ق اخرات مدتشيخة في حياتيؼ ،وبسا أنيؼ يسثمؾف مجخبلت ىامة لقظاعات مختمفة في
السجتسع مشيا التخبية والتعميؼ التي تتظمب تؾعيف قجرات عقمية عميا وأنذظة معخفية

مختمفة.)Richter,2014:p5(.

ويعج التفكيخ السخف ) (flexible thinkingمظمباً ميساً في تعميؼ التفكيخ واكتداب
السيارات ،فيؾ يسثل قجرة العقل البذخي عمى إدراؾ الفخوؽ الجقيقة بيؽ األشياء ،والسداوجة
السدتسخة بيؽ األسذ واألصؾؿ والسدائل الفخعية التخررية ،وتعخية األلفاظ والسرظمحات

مسا يعمق بيا مؽ شؾائب االستعساؿ والتقميج مؽ أجل بعث حيؾيتيا في الجاللة واإليحاء ،إلى
جانب قجرتو في التغمب عمى القؾلبة والشساذج الثابتة (محسؾد،ٕٓٓٙ ،صٖٖ٘).

وتعج مخونة التفكيخ قؾة كامشة خمقيا هللا ( )في اإلنداف ،وتعج الخكؽ األساس

والسعخفي لئلبجاع ،وعؽ طخيقيا ندتظيع أف نفيؼ إعادة البشاء الدخيع والسشاسب لمسعمؾمات

واألنغسة السعمؾمات وفقاً لستظمبات الحاالت السدتججة ،ويقابل السخونة عمى العكذ جسؾد
(ترمب) التفكيخ الحي يعشي إبقاء الحاالت عمى وضعيا الدابق( .روشكا،ٕٓٔٙ،ص.)ٜ٘
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والتفكيخ السخف ىؾ قجرة تدتعسل في الخخوج عؽ السألؾؼ في عسميات الفكخ

واالستجابة وردة الفعل ،أو إدراؾ تمػ العسميات وترؾرىا بظخائق متشؾعة ،وىؾ يديج مؽ

الخيارات بؾاسظة التحخؾ أبعج مؽ التفكيخ التقميجي ،والدساح لمظمبة بسعخفة وجيات الشغخ

األخخى؛ فيؾ يظؾر اإلبجاع ،ويديج مؽ قجرة الظمبة لبللتفات حؾؿ اتجاه افكارىؼ؛ وىحا ىؾ جدء

مؽ التفكيخ التباعجي؛ فالتفكيخ السخف يجفع اإلنداف إلى العشاية باألشياء مؽ وجيات نغخ
متعجدة مؽ أجل تؾسيعيا ،وزيادة البجائل الستشؾعة ،فزبلً عؽ إنو يداعج األفخاد عمى إيجاد
أساليب ججيجة لبلستساع ،والخؤية ،أو الفعل ،بيشسا تؾفخ الشيج االعتيادية خيارات غيخ مخغؾب

فييا ،فالسخونة الفكخية تتدؼ بأىسية خاصة في استبرار حل السذكبلت فالفخد ذو التفكيخ

السخف يتجو إلى تجخيب العجيج مؽ االتجاىات الستبايشة لحل السذكمة( .نؾفل
وسعيفاف،ٕٓٔٔ،ص.)ٜٚ

واختار الباحثاف طمبة السخحمة اإلعجادية ألىسيتيا في حياة الظمبة بحكؼ مؾقعيا في

الدّمؼ التعميسي ،وألَّنيا األساس التي يشظمقؾف مشيا الظمبة لمجراسة الجامعية األولية واختيار
مدتقبميؼ السيشي بسا يتشاسب ويتبلءـ مع قجراتيؼ وقابمياتيؼ؛ إذ إنيؼ عمى درجة مؽ الشزج
ونسؾه بخبط الخبخات الدابقة بعبلقات ججيجة وإعيارىا بريغ
العقمي والسعخفي
وتظؾر الخياؿ ّ
ّ
أو صؾر لؼ تكؽ مألؾفة لجييؼ ،كسا تشسؾ أساليب التفكيخ السختمفة لجييؼ ،ويدداد ذكاؤىؼ وتتدع
خبخاتيؼ.

فزبلً مسا سبق ذكخه تتجمى أىسية البحث في اآلتي:

ٔ .يعج مؽ البحؾث الحجيثة في استجابتو لبلتجاىات التخبؾية السعاصخة في ضخورة

االىتساـ بالعسميات العقمية (التفكيخ السخف) لجى طمبة السخحمة اإلعجادية.

ٕ .أىسية التفكيخ السخف بؾصفو صسيؼ اىتسامات عمؼ الشفذ التخبؾي ألىسيتو في كل

مدتؾيات الشذاط العقمي واالجتساعي وحل السذكبلت وتؾليج أفكار ججيجة.

ٖ .أىسية السخحمة اإلعجادية وطمبتيا بؾصفيا حمقة الؾصل بيؽ السخحمتيؽ الستؾسظة

والجامعية ،وتعج مخحمة ميسة لشسؾ الظمبة جدسياً وعقمياً.

سيعج الباحثاف اختبا اًر لمتفكيخ السخف يشاسب مدتؾى طمبة
ٗ .مؽ الشاحية التظبيكية
ْ
السخحمة اإلعجادية.
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التعخؼ عمى:
أهػػداؼ البحث :ييجؼ البحث إلى ّ
ٔ .التفكيخ السخف لجى طمبة السخحمة االعجادية

ٕ .داللة الفخوؽ في التفكيخ السخف وفقاً لمستغيخات الجيسؾغخافية الشؾع (ذكؾر ،إناث)،

فخع التخرص (عمسي ،أدبي) لجى طمبة السخحمة اإلعجادية.
حدود البحث  :يقترخ البحث عمى:

 .1الحدود البذرية :طمبة الرفيؽ الخامذ والدادس اإلعجادي بفخعييسا (العمسي

واألدبي).

 .3الحدود الزمانية :الفرل األوؿ مؽ العاـ الجراسي ٕٕٕٕٕٔٓٓ-ـ.

 .2الحدود المكانية :السجارس اإلعجادية والثانؾية (الجراسة الرباحية) في مجيشة
الخمادي التابعة لمسجيخية العامة لتخبية محافغة األنبار.
تحديد المرظلحات:

عخفو كل مؽ:
التفكير المرف ّ :Flexible Thinking
 .1ستيرنبرؾ ( :)Sternberg,1983بأنو قجرة الفخد عمى الشغخ إلى األمؾر
ومؾاقف الحياة مؽ زوايا وطخائق مختمفة .)Passig & Eden, 2000, p3(.

 .2الزهيري (2117أ) :بأنو القجرة عمى إعظاء أكثخ مؽ حل أو طخيقة أو استجابة

لمؾصؾؿ إلى كل األفكار والحمؾؿ السسكشة(.الدىيخيٕٓٔٚ،أ،صٖٔ٘).

 .3العتهـ ( :)2121بأنو تؾليج أفكار غيخ متؾقعة عؽ طخيق الذخح وإبجاء الخأي

وتقجيؼ الحمؾؿ والقجرة عمى التغييخ ،أي إنتاج عجد متشؾع مؽ األفكار حؾؿ مذكمة أو مؾقف

معيؽ والتحؾؿ مؽ نؾع معيؽ مؽ الفكخ إلى نؾع آخخ عشج االستجابة لسثيخ يتحجى تفكيخ
الفخد(.العتؾـ،ٕٕٓٓ،ص.)ٕٕٚ

التعريف النظري :تبشى الباحثاف تعخيف ستيخنبخؾ ( )Sternberg,1983ونغخيتو

لمتفكيخ السخف.

التعريف اإلجرائي :قجرة طالب السخحمة اإلعجادية إلى الشغخ في السؾاقف التي

ستعخض عميو في اختبار التفكيخ السخف ويقاس ذلػ في الجرجة الكمية التي يحرل عمييا في

ىحا االختبار.
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إطار نظري :التفكير المرف :Flexible Thinking

التفكيخ مغيخ إنداني أو ميدة خص هللا ( )بيا اإلنداف دوف غيخه مؽ الكائشات،

فيؾ الكائؽ الؾحيج الحي يستج تفكيخه امتجاداً واسعاً يدتظيع أف يتخيل ويتحكخ ،ويدتظيع الخجؾع

إلى الساضي ويستج بتفكيخه إلى األماـ لمسدتقبل اآلتي ،وإف الكبلـ عؽ التفكيخ ما يداؿ يدداد،

وما تداؿ البحؾث تكذف عؽ معمؾمات وفيخة تديج التفكيخ وضؾحاً ،ومع ىحا فالسخترؾف
بعمؾـ التفكيخ متفقؾف عمى أف (العقل) ليذ جدساً محجداً ،وما ىؾ بعزمة وإنسا ىؾ آلية

وعيفتو التفكيخ؛ فيؾ عسمية مدتسخة في الحىؽ ال تتؾقف أو تشتيي
(عسمية) معقجة غاية التعقيج
ُ
ماداـ اإلنداف في حالة يقغة ،ومسارسة لمعسميات العقمية والشفدية التي تسيده بجرجة راقية
ومظؾرة(.سؾيجاف والدىيخي،ٕٓٔٛ،ص.)ٕٜٙ

والتفكيخ ىؾ تشفذ العقل ،ويذيخ البعض إلى أنشا ال ندتظيع التؾقف عؽ التفكيخ،

وإنشا نفكخ حتى لؾ كشا ال ندتظيع ذلػ ،وعميو فإنشا نسارس العجيج مؽ أشكاؿ التفكيخ ومياراتو
كالتعخؼ واالستجعاء والفيؼ إلى السخكبة أو
التي تختمف وتتجرج في مدتؾياتيا مؽ البديظة
ّ
السعقجة كالتفكيخ الشاقج واإلبجاعي والتفكيخ عالي الختبة والتفكيخ ما وراء السعخفي ،ولعميا جسيعاً
مؽ مقؾمات الدمؾؾ الحكي التي دعت البعض إلى تدسية مؽ يستمكيا بالذخص الحاذؽ أو

الخبيخ(.رزوقي ودمحم،ٕٜٓٔ،صٖٕٔ).

والتفكيخ عامل أساس في الحياة ،فيؾ يداعج عمى تؾجيييا وتقجميا وحل كثيخ مؽ

السذكبلت وتجشب كثيخ مؽ األخظار ،وبو يدتظع اإلنداف الديظخة والتحكؼ عمى أمؾر كثيخة

وتدييخىا لرالحو إذ استظاع بو أف يبجع ويشتج ويكتذف ويدتعسل مثبلً الظاقة الذسدية
والتفاعبلت

الشؾوية

والحاسبات

اإللكتخونية

التي

دخمت

كل

نؾاحي

الحياة.

(الخؾالجة،ٕٓٔٚ،ص.)ٔٙ

والتفكيخ السخف ىؾ قجرة الفخد عمى تحؾيل االنتباه الحي يذيخ الى تحجيث أو تحؾؿ

االستخاتيجيات السعخفية في االستجابة لمتغيخات في البيئة ،ويتظمب التخمي عؽ فكخة واحجة

لمشغخ إلى األخخى؛ لحا فاألداء الشاجح في السجرسة أو في الحياة يتظمب القجرة عمى التخمي
عؽ االستخاتيجيات القجيسة ،والتكيف مع قاعجة ججيجة.)Mullin,2011:p11( .

والتفكيخ السخف بذكل عاـ ىؾ قجرة الفخد عمى االنتقاؿ مؽ حالة ذىشية ألخخى ،ومؽ

مدار آلخخ بحدب متظمبات السؾقف أو السذكمة ،وىؾ مؽ السكؾنات األدبية الخئيدة لؤلبجاع،
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وىؾ مؽ أبخز ميارات التفكيخ السشتج ،وىؾ ضخورة لمتكيف مع السدتججات والستغيخات

االجتساعية ،ولحل السذكبلت ،وال سيسا في عالؼ متغيخ بذكل محىل ،وأنو ضخوري لسيارة

االتراالت والتفاوض وحل الشداعات (عبج العديد ،ٕٖٓٔ ،ص.)ٜٔ٘

ويتسيد األفخاد السخنؾف بأف لجييؼ القجرة عمى تغيخ آرائيؼ عشجما يتمقؾف بيانات

إضافية ،ويعسمؾف في مخخجات وأنذظة متعجدة في آف واحج ،ويعتسجوف عمى ذخيخة مختدنة

مؽ إستخاتيجيات حل السذكبلت ،فيعخفؾف متى يكؾف التفكيخ الذسؾلي الؾاسع األفق مبلئساً
ومتى يتظمب السؾقف دقة تفريمية ،كسا يدتظيع األفخاد السخنؾف مقاربة مذكمة ما مؽ زاوية
ججيجة مدتخجميؽ أساليب ججيجة ،ألف مخونة العقل اساسية لمعسل في إطار التشؾع االجتساعي

الحي يعج سسة اساسية في السجتسعات(.نؾفل وسعيفاف،ٕٓٔٔ،صٖٖٓ).
مسا سبق يسكؽ أف نؾضح قؾاعج التفكيخ السخف في:

ٔ .إف األفخاد األكثخ مخونة ىؼ الحيؽ يكؾنؾف أكثخ تحكساً وتأثي اًخ .

ٕ .ال يسكؽ حل السذكبلت التي تؾاجو األفخاد بشفذ الظخيقة التي أنتجيا.

ٖ .ضخورة التشؾيع في الؾسائل التي تدتعسل لحل السذكبلت وضخورة التخكيد عمى
الغايات.

ٗ .إذا لؼ ِ
يؤد العسل الحي قست فيو إلى الشتيجة السظمؾبة فغيخ الظخيقة السباشخة .

٘ .الفخد الحي ال يدتظيع أف يخى كل جؾانب السذكمة التي تؾاجيو فعميو االستساع

لآلخخيؽ .

 .ٙيجب أف يزع الفخد في الحدباف كل العؾامل التي تتعمق بالتفكيخ السخف سؾاء

كانت تتعمق بالفخد أو اآلخخيؽ أو السجتسع .
خظهات التفكير المرف:

ذكخ كؾىيؽ ( )Cohen,2009خسذ خظؾات لمتفكيخ السخف ىي:
 .1الدؤاؿ :يتسثل بسخاجعة الشفذ في السؾاقف الرارمة.

التعرؼ :يتسثل في أف يسيد اإلنداف السؾاقف التي تحتاج لسخونة.
ّ .2
 .3الهضهح :يتسثل في إيقاظ البريخة وجعل اإلنداف أكثخ وضؾحاً.
 .4االستماع :يتسثل بامتبلؾ الفخد لقجرة االستستاع بالدكؾف.

 .5الخياؿ :يتسثل باستثساره ليكؾف مفك اًخ مخناً.)Cohen,2009,p6(.
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فدرت التفكير المرف:
نظريات ّ
 .1نظرية وتكن (ُ :)Witken,1981عشيت ىحه الشغخية باألساليب السعخفية ،وأكجت
أ .االعتساد مقابل االستقبلؿ عؽ السجاؿ اإلدراكي.

ب .السغامخة في مقابل الححر.
ج .الدظحي مقابل العسيق.

د .تحسل الغسؾض مقابل عجـ تحسل الغسؾض.
ىػ .السترمب في مقابل السخف.

يتسثل أسمؾب السترمب مقابل السخونة بالفخوؽ بيؽ األفخاد مؽ حيث قجرتيؼ عمى

التعامل مع الستشاقزات السعخفية ،وفي قجرتيؼ عمى عدؿ السذتتات؛ إذ يستاز أصحاب

التفكيخ السخف بالقجرة عمى االنتباه إلى السثيخات السختبظة بحلػ السؾقف ،وعدؿ السثيخات
السذتتة لشذاطيؼ واستجاباتيؼ؛ كسا يتدسؾف بالرحة الشفدية والتؾافق والديظخة عمى ترخفاتيؼ

والثقة بالشفذ وىؼ أقجر عمى التكيف مع الستغيخات االجتساعية ويعتخفؾف بأخظائيؼ ويتقبمؾف

ترحيح اآلخخيؽ آلرائيؼ خرؾصاً إذا كانؾا أكثخ خبخة ويدتظيعؾف تغييخ عخوؼ البيئة وكحا
السؾاقف ،ويمجؤوف في بعض األحياف الى التغييخ في البيئة في حج ذاتيا؛ أما األشخاص

الستذجدوف فيستازوف بزعف قجرتيؼ عمى االنتباه لمسثيخات الجؾىخية السختبظة بالسؾقف نتيجة

لزعف قجرتيؼ عمى عدؿ تأثيخ السذتتات األخخى ،مسا يشعكذ سمباً عمى معالجتيؼ السعخفية
واستجاباتيؼ لمسؾاقف (غخيب،ٕٖٓٔ،ص.)ٜٔ

 .2نظرية ستيرنبرؾ ( :)Sternberg, 1983لقج طؾرت أساليب التفكيخ كحمقة

وصل بيؽ نغخية سسات الذخرية والقجرات السعخفية ،ويزيف ستيخنبخغ ( (Sternbergأف

الفخد يستمػ بخوفيبلت متعجدة مؽ األساليب ،وقج تخجؼ ىحه السفاليؼ برؾرة عسمية مؽ خبلؿ

نغخيتو السدساة التحكؼ العقمي الحاتي أو(حكؼ العقل الحاتي) وىي إحجى الشغخيات السعخفية

السعاصخة التي ُعشيت بجراسة أساليب التفكيخ ،والتي ُي ّذبو ستيخنبخؾ الشاس فييا بالسجف
واألقظار التي تحتاج الى أنغسة حكؼ وسيظخة ،والفكخة الخئيدة في الشغخية تشص عمى :أف
ىشاؾ عجداً مؽ األشياء الستذابية بيؽ الفخد ونغاـ السجتسع ،فسثمسا يحتاج السجتسع إلى

التذخيعات والق ؾانيؽ التي تشغؼ سيخ أمؾره ،فالحاؿ نفدو بالشدبة لمفخد ،إذ أنو يحتاج إلى تشغيؼ
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أمؾره كحلػ ،ومؽ ثؼ تقخيخ أولؾياتو كسا تفعل الحكؾمة ومثمسا أف الحكؾمة تحتاج إلى الثخوات
والسرادر التي تسكشيا مؽ االستجابة إلى التغيخات التي تحجث في العالؼ ،فزبلً عؽ العكبات

التي تعتخض الحكؾمة ،فإف الفخد أيزاً معخض لؾجؾد معيقات تعتخض سيخ تقجمو وتحقيق
أىجافو

التي

تتظمب

مشو

(.)Sternberg,2002,p619

تدخيخ

جسيع

إمكانياتو

وثخواتو

لمتغمب

عمييا.

وعمى ىحا األساس حجدت الشغخية الظخيقة التي يدتعسميا األفخاد إلدارة أنفديؼ في

نذاطاتيؼ السعخفية اليؾمية ،مدتعيشة بالتساثل الستعمق بأبعاد متشؾعة مؽ الحكؾمة مسا أنتج
عشيا اقتخاح ثبلثة عذخ أسمؾباً تقع ضسؽ خسدة أبعاد ىي :

ٔ .وعائف التحكؼ الحاتي العقمي :تتزسؽ أساليب الدمظة أو الحكؼ (التذخيعية،

التشفيحية ،القزائية).

ٕ .أشكاؿ الدمظة أو الحكؼ :تتزسؽ األساليب (السمكية ،اليخمية ،األقمية،

الفؾضؾية).

ٖ .مجى الدمظة أو الحكؼ :تتزسؽ األسمؾبيؽ (الجاخمي ،الخارجي).
ٗ .الشدعة إلى الدمظة أو الحكؼ :تتزسؽ األسمؾبيؽ (التحخرية ،التقميجية).
٘ .مدتؾيات الدمظة أو الحكؼ :تتزسؽ األسمؾبيؽ (السحمي ،العالسي).
وأكجت ىحه الشغخية عمى أف:

* ىشاؾ أشكاؿ عجة لمحكؼ ،أو إدارة الشذاطات لجى األفخاد ،فأشكاؿ الحكؾمات التي

يخاىا األفخاد ىي مخايا لسا يجور في أذىاف اآلخخيؽ.

* ىشاؾ نؾعاً مؽ التؾازي بيؽ تشغيؼ الفخد وتشغيؼ السجتسع ،فالسجتسع يحتاج أف يحكؼ

نفدو ،وكحلػ األفخاد بحاجة حكؼ اآلخخيؽ.

* الحكؾمة تقؾـ بؾضع أولؾيات ليا واألفخاد كحلػ ،إذ أنيؼ يحتاجؾف تحجيج

مرادرىؼ ،كسا أف الحكؾمة تدعى إلى تحقيق ذلػ.

* األفخاد بحاجة إلى االستجابة لمتغييخات في البيئة ،لحلػ تدعى الحكؾمة إلى

االستجابة لتمػ التغييخات والغخوؼ واألحؾاؿ السحيظة بيا عمى السدتؾى السحمي والسدتؾى

العالسي.
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* ىشاؾ طخائق مختمفة يسكؽ أف تفدخ أساليب التفكيخ باإلدارة أو في الشذاطات إذ

يدتعسل األفخاد األسمؾب الحي يذعخوف بو باألماف أو الخاحة.

* إف األفخاد يدتخجمؾف أساليب تفكيخ مختمفة باالعتساد عمى ما تتظمبو الحالة

السقجمة.

(.)Sternberg, 1988, p.197

ويخى ستيخنبخغ ( (Sternberg,1993أف أساليب التفكيخ ( )Thinking Stylesىي

إستخاتيجيات يدتعسميا الفخد في حل السذكبلت ،وتداعج في تفديخ سبب استجابة األشخاص
بظخائق مختمفة لمسذكبلت التي تتظمب الحل في الدياقات السختبظة سؾاء بالجراسة أو العسل

أو في التفاعبلت االجتساعية مع اآلخخيؽ ،كسا تذتسل عمى الظخيقة السفزمة لجى الفخد في

وبعجاً انفعالياً ،إذ إنيا معخفية مؽ
معالجة السعمؾمات ،لحا فإف ليحه األساليب ُبعجاً معخفياً ُ
جانب ،ألنيا مغيخ مؽ مغاىخ االستجالؿ واستخاتيجيات حل لمسذكبلت التي نكتدبيا

العسخ والخبخة ،وىي انفعالية مؽ جانب آخخ ألنيا تتأثخ باتجاه وميل
ونتعمسيا بالتقجـ في ُ
الذخص وكيفية شعؾره أثشاء أدائو السيسة.)Sternberg&Zhang,1998,p34( .
وبحلػ تتزح أىسية أساليب التفكيخ في تحجيج نسط التفكيخ الدائج مؽ حيث

كؾنو تفكي اًخ تحميمياً أـ تفكي اًخ مخناً ،وأثخ ذلػ في كيفية معالجة السعمؾمات والخبخات ،وقج أشار
ستيخنبخؾ فيسا يتعمق بالتعامل مع التجارب الججيجة إف ليا ميدتاف:

ٔ .االستبرار) :(Insightىؾ القجرة عمى التعامل بفعالية مع األوضاع الججيجة.
ٕ .القجرة عمى اف يكؾف الفخد فعاالً ومخناً في التفكيخ وحل السذكبلت.
ومؽ أىؼ الشقاط الخئيدة التي تزسشت في نغخية ستيخنبخغ ىي:

ٔ .كمسا كاف الفخد أكثخ مخونة يكؾف أكثخ استعساؿ لؤلسمؾب السفزل اتجاه السؾقف
أو السذكمة التي يتعخض ليا.

ٕ .أىسية تفديخ طبيعة أساليب التفكيخ عامة والتفكيخ السخف خاصة.

الفعاؿ لظمبتو الحيؽ يشتسؾف إلى أساليب تفكيخ مختمفة
ٖ .لكي يقؾـ السجرس بالتجريذ ّ
عميو أف يكؾف مخناً في تفكيخه.
ٗ .يتظمب اإلبجاع مؽ الفخد أف يكؾف مخناً.
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٘ .تتظمب الذخرية السخنة مؽ األفخاد أف يكؾنؾا بحاجة لبلستجابة لمتغيخات في
البيئة.

 .ٙتتظمب السخونة اف يتؾافق الفخد مع الحياة الستعجدة(.ستيخنبخؾ،ٕٓٓٗ،صٔٗٔ).

وقج اعتسج الباحثاف ىحه الشغخية إطا اًر نغخياً في دراسة التفكخ السخف ألنيا تترف

بالسخونة والجقة واعتساد كثيخ مؽ الباحثيؽ عمييا.

 .3نظرية تهرانس ( :)Torrance, 1993يعج التفكيخ السخف أحج ابعاد التفكيخ

عخفو تؾرانذ بأنو إدراؾ الثغخات واالختبلؿ في السعمؾمات والعشاصخ السفقؾدة،
اإلبجاعي الحي ّ
وعجـ االتداؽ الحي ال يؾجج لو حل متعمؼ ،وىؾ عسمية تحدذ لمسذكبلت ،ومؾاطؽ الزعف،
وأوجو الشقص ،وفجؾات السعخفة ،والسبادئ الشاقرة ،وضعف االندجاـ ،وتحجد الرعؾبة

والبحث عؽ الحمؾؿ ،ووضع التخسيشات ،والتشبؤ وصياغة فخوض ججيجة ،واختبار ىحه
الفخوض ،وإعادة صياغتيا أو تعجيميا مؽ أجل التؾصل إلى حمؾؿ وارتباطات ججيجة باستعساؿ

السعظيات الستؾافخة ،وتؾصيل الشتائج لآلخخيؽ ،فالتفكيخ اإلبجاعي وإف كاف تفكي اًخ مخناً ألحج
أبعاده ،فإنو يتسثل بؾضع الفخوض واختبارىا ،وإجخاء التعجيبلت فييا ،وأنو تفكيخ في ندق
مفتؾح ،فالسعمؾمات ليدت مقجسة ،بل يسكؽ فحريا كي يجرؾ ما بيشيا مؽ ثغخات واختبلالت

ليدت ليا حمؾؿ متعمسة ،وأكج تؾرانذ أنو يجب أف يكؾف التفكيخ اإلبجاعي واقعياً وحكيكياً،
وقاببلً لمعسؾمية ،ومثي اًخ لمجىذة في ضؾء ما ىؾ معخوؼ في وقت الحل ،وفي ىحا السجاؿ

أكجت دراسة وليامد ( )Williamsأف التفكيخ اإلبجاعي ىؾ مجسؾعة مؽ القجرات (الظبلقة،
والسخونة ،واألصالة ،والتحديؽ والتظؾيخ ،والحداسية لمسذكبلت) وىي مؾجؾدة لجى جسيع

األفخاد ،وال تقترخ عمى فئة مؽ دوف األخخى ،إال أنيا تختمف في الجرجة (الكؼ) ،والشؾع
(الكيف والرفة) بيؽ األفخاد .وقج بيشت دراسات جيمفؾرد إف التفكيخ التباعجي أكثخ ارتباطاً
بالتفكيخ اإلبجاعي ،فيؾ يختبط بشتيجة السعمؾمات وتظؾيخىا ،وتحديشيا ،لمؾصؾؿ إلى معمؾمات

وأفكار ونؾاتج ججيجة ،عبخ السعمؾمات الستاحة ،ويكؾف تأكيج نؾعية الشاتج وكسيتو وأصالتو،

وعشجما ال يرل الفخد في تفكيخه إلى إجابة واحجة صحيحة ،إذ يشظمق في تفكيخه وراء إجابات

متعجدة (صباف ،ٕٓٓٙ ،صٕٖٓٔ).
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دراسات سابقة:

 .1دراسة تاؿ وملك جاوف ( :)Tall & McGowan,2001أجخيت الجراسة في

التعخؼ عمى (التفكير المرف وعالقته باالتداؽ واالستقرار في االستجابات
أمخيكا وىجفت إلى ّ
لدى طلبة الجامعة) دراسة فارقية؛ تكؾنت العيشة مؽ ( )62طالباً مؽ طمبة الجامعة واتبع

البحث السشيج الؾصفي االرتباطي ،ويعج التفكيخ السخف (ىؾ القجرة عمى تفديخ الخمؾز
الغامزة واستعساؿ الريغ التسثيمية السختمفة لمؾعائف) ،وقج أعيخت نتائج الجراسة أف الظمبة

مؽ ذوي االستجابات الستدقة والسدتقخة والتي اتزحت مؽ خبلؿ اختبارىؼ باختبار قبمي
وبعجي في مادة الجبخ أنيؼ أكثخ مخونة في التفكيخ مؽ ذوي السدتؾيات الؾاطئة مؽ حيث

االستقخار واالتداؽ )Tall & McGowan,2001( .

التعخؼ عمى
 .2دراسة الجالد ( :)2014أجخيت الجراسة في العخاؽ ،وىجفت إلى
ّ
(التفكير المرف وعالقته بالدافع المعرفي لدى طلبة الجامعة)؛ تألفت العيشة مؽ ( )480طالباً
وطالبة وزعؾا بالتداوي عمى وفق متغيخات التخرص (عمسي ،إنداني) ،والجشذ (ذكخ،

أنثى) ،والرف (أوؿ ،ثاني ،ثالث ،رابع) ،وبؾاقع ( )240لبلختراصات العمسية  ،و()240

لبلختراصات اإلندانية ،وكحلػ بؾاقع ( )240طالباً مؽ الحكؾر ،و( )240طالباً مؽ اإلناث،
بشت الباحثة اختبار لمتفكيخ السخف في ضؾء نغخية ستيخنبخغ ،وقج تحققت مؽ صجقو وثباتو،

وقج أعيخت الشتائج وجؾد عبلقة مؾجبة بيؽ التفكيخ السخف والجافع السعخفي لجى طمبة

الجامعة(.الجبلد.)2014،

منهجية البحث وإجراءاته:

مجتمع البحث :تحجد مجتسع البحث الحالي

(*)

بظمبة الرفيؽ (الخامذ والدادس) في

السخحمة اإلعجادية بفخعييا (العمسي واألدبي) البالغ عجدىؼ (ٕ ،)ٜٛٚوكاف عجد

الحكؾر( )ٕ٘٘ٚبشدبة (ٕ٘ ،)%ٖ٘,في حيؽ كاف عجد اإلناث (٘ٔ )ٗٙبشدبة (٘،)%ٗٙ,ٚ

ومّثل (ٗ )ٙٗٚطالباً وطالبة الفخع العمسي بشدبة ( ،)%ٙ٘,٘ٛفي حيؽ مّثل ( )ٖٖٜٛطالباً
وطالبة الفخع األدبي بشدبة (ٕٗ.)%ٖٗ,

عينة البحث :بسا إف مجتسع البحث تألف مؽ (ٕ )ٜٛٚطالباً وطالبة مؽ طمبة

السخحمة اإلعجادية (عيشة كبيخة) ،تؼ اختيار عيشة البحث بعج استذارة مجسؾعة مختريؽ في
* حرل الباحثاف عمى البيانات مؽ قدؼ التخظيط التخبؾي في السجيخية العامة لتخبية األنبار.

)ٔٗ٘ )
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العمؾـ التخبؾية والشفدية وفق معادلة (ستيفؽ ثامبدؾف) في تحجيج العيشات مؽ مجتسعات كبيخة
ندبياً.

تألفت عيشة البحث مؽ (ٓ )ٖٚطالباً وطالبة ،بؾاقع ( )ٜٔٚطالباً ،و(ٖ )ٔٚطالبة،

وقج مّثل (ٖٕٗ) طالباً وطالبة الفخع العمسي ،و( )ٕٔٚطالباً وطالبة الفخع األدبي.
أداة البحث :ىي الؾسيمة التي تجسع بيا البيانات والسعمؾمات البلزمة لئلجابة عؽ
أسئمة البحث أو اختبار فخوضو ،وتتشؾع أدوات جسع البيانات والسعمؾمات في البحث

تعخؼ التفكيخ السخف
التخبؾي(.إبخاليؼ وأبؾ زيج)ٕٜٜ :ٕٓٔٚ،؛ وبسا أف ىجؼ البحث الحالي ّ
وعبلقتو ببعض الستغيخات الجيسؾغخافية لجى طمبة السخحمة االعجادية ،فقج تظمب ذلػ تؾافخ أداة

البحث ىي:

اختبار التفكير المرف :Flexible Thinking test

بعج تبشي الباحثاف تعخيف ونغخية ستيخنبخؾ ( )Sternberg,1983لمتفكيخ السخف

واطبلعيسا عمى دراسات سابقة قاما ببشاء اختبا اًر لمتفكيخ السخف تألف مؽ (ٖٓ) فقخة (مؾقف)

ذات ثبلث بجائل.

صدؽ االختبار الظاهري :تحقق الباحثاف مؽ ىحا الشؾع مؽ الرجؽ بعج عخضيا

الحكؼ عمى صبلحية فقخاتو
لفقخات االختبار عمى مجسؾعة محكسيؽ يترفؾف بخبخة تسكشيؼ مؽ ُ
في قياس الخاصية السخاد قياسيا ،وقج اتفقؾا أكثخ مؽ (ٓ )%ٛعمى فقخات االختبار مؽ دوف
تعجيل؛ إذ أشار بمؾـ ( )Bloomإلى أف ندبة اتفاؽ (ٓ )%ٛفأكثخ بيؽ السحكسيؽ دليبلً عمى

تحقيق الرجؽ الغاىخي لؤلداة(.بمؾـ،ٜٖٔٛ،ص.)ٕٕٙ

التظبيق االستظالعي األوؿ :بعج كتابة فقخات السكياس وتجقيقيا يجب أف يظبق

سيظبق
تظبيقاً مبجئياً عمى عيشة صغيخة مؽ مجتسع تذابو خرائص عيشة البحث الخئيدة التي ُ

طب َق الباحثاف االختبار
عمييا السكياس في صؾرتو الشيائية(.عبلـ،ٕٓٔٛ،ص)ٔٙٚ؛ وعميو ّ
عمى عيشة استظبلعية أولية بمغ عجدىا (ٖ٘) طالباً وطالبة مؽ طمبة الرفيؽ (الخامذ

والدادس بفخعيو "العمسي واألدبي") تؼ اختيارىؼ عذؾائياً مؽ مجارس مجتسع البحث.
التظبيق االستظالعي الثاني (عينة التحليل اإلحرائي للفقرات):

إف ىجؼ تحميل الفقخات إحرائياً ىؾ التحقق مؽ دقة خرائريا الدايكؾمتخيةَّ ،
ألف

خرائص السكياس تعتسج إلى حج كبيخ عمى خرائص فقخاتو ،إذ يكذف التحميل اإلحرائي
( ٕٗ٘(
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لمجرجات مجى دقة الفقخات في قياس ما وضعت مؽ أجل قياسو( .عبج

السجيج،ٕٜٓٔ،ص)ٕٖٚ؛ ويخى نانمي ( )Nunnaly,1978أف يكؾف حجؼ عيشة التحميل
اإلحرائي لمفقخات (٘  )ٔٓ -أفخاد لكل فقخة مؽ فقخات السكياس لتقميل خظأ الرجفة

.)Nunnaly,1978,p262(.Chance Error

وعميو تألفت عيشة التحميل اإلحرائي مؽ (ٓ )ٖٚطالباً وطالبة اختيخوا باألسمؾب

العذؾائي مؽ طمبة مجتسع البحث مؽ الرفيؽ (الخامذ والدادس) مخاعياً التخرص والشؾع.
القهة التمييزية للفقرات :استخخج الباحثاف القؾة التسيدية لمفقخات بظخيقة السقارنة
الظخفية

( )Contrasted Group Methodباستعساؿ أسمؾب العيشتيؽ الستظخفتيؽ التي تقؾـ عمى

حداب مؤشخ تسييد الفقخة عمى الفخؽ في األداء بيؽ السجسؾعتيؽ ،وبعج تظبيق االختبار

التائي ( )T-Testلعيشتيؽ مدتقمتيؽ الختبار داللة الفخوؽ بيؽ السجسؾعتيؽ العميا والجنيا لكل

فقخة مؽ فقخات اختبار التفكخ السخف ،تبيؽ أف فقخات االختبار جسيعيا مسيدة عشج مدتؾى داللة

(٘ٓ ،)ٓ,إذ أف قيسيا التائية السحدؾبة أعمى مؽ الكيسة التائية الججولية البالغة ( )ٔ,ٜٙعشج

درجة حخية (ٕٗٔ).

صدؽ البناء أو(المفههـ) :تحقق الباحثاف مؽ صجؽ بشاء االختبار عؽ طخيق إيجاد

عبلقة ارتباط درجة كل فقخة بالجرجة الكمية لبلختبار؛ إذ تؼ حدب درجات طمبة عيشة التحميل
اإلحرائي واستخخجت عبلقة ارتباط بيؽ درجة كل فقخة مؽ فقخات السكياس والجرجة الكمية

لمسكياس باستعساؿ معامل ارتباط بيخسؾف ،وعيخ أف جسيع معامبلت االرتباط السحدؾبة دالة

إحرائياً عشج مقارنتيا بالكيسة الججولية لسعامل االرتباط ( )ٓ,ٜٓٛعشج مدتؾى داللة (٘ٓ)ٓ,
وبجرجة حخية (.)ٖٜٛ

ثبات االختبار :ىؾ مجى االتداؽ بيؽ الشتائج التي تُجسع مؽ خبلؿ إعادة تظبيق األداة
نفديا عمى األفخاد أنفديؼ تحت الغخوؼ نفديا أو عخوؼ مذابية إلى أكبخ قجر مسكؽ.

(الدىيخيٕٓٔٚ،ب،صٕٖٕ.)ٕٖٖ-

تؼ حداب معامل ثبات االختبار بظخيقة ألفا كرونباخ Alpha – Cronbach

 ،Methodىي إحجى العؾامل التي تدود الباحث بسؤشخات جيجة حؾؿ ثبات السكياس،

وتعظي تقجي اًخ جيجاً لمثبات في معغؼ الحاالت مؽ وجية نغخ الباحثيؽ ،ألنيا تكيذ جؾدة
)ٖٗ٘ )
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الفقخات أو الستغيخات التي تكيذ الدسات الستساثمة أو ارتباط السفيؾـ بالسجاالت

األخخى(.يؾنذ وآخخوف،ٕٓٔٗ،ص)ٜٔٚ؛ وبعج تظبيق معادلة ألفا كخونباخ عمى درجات

طمبة عيشة التحميل اإلحرائي وقج بمغ ( ،)ٓ,ٛٚوىؾ معامل ثبات جيج يسكؽ االعتساد عميو

في إجخاء البحؾث(.ريشؾلجز وليفشجدتؾف،ٕٖٓٔ،ص.)ٔٛٛ

اختبار التفكير المرف بريغته النهائية :تألف االختبار مؽ (ٖٓ) فقخة (مؾاقف) ليا

ثبلث بجائل ،واحج مشيا فقط صحيح ،وتؼ إعظاء اإلجابة الرحيحة درجة واحجة ،واإلجابة

الخاطئة (صفخ) ،أي أعمى درجة في االختبار (ٖٓ) ،وأدى درجة (صفخ) ،بستؾسط فخضي
(٘ٔ).

الهسائل اإلحرائية :استعسل الباحثاف الؾسائل اإلحرائية (معامل ارتباط بيخسؾف،

االختبار التائي لعيشة واحجة ،االختبار التائي لعيشتيؽ مدتقمتيؽ ،معادلة ألفا كخونباخ).
عرض النتائج ومناقذتها:

يتزسؽ عخضاً لمشتائج التي تؾصل إلييا البحث عمى وفق أىجافو بعج تحميل البيانات،

ثؼ مشاقذة الشتائج كسا يأتي:

التعرؼ على التفكير المرف لدى طلبة المرحلة االعدادية:
الهدؼ األوؿّ :
أعيخت نتائج التحميل اإلحرائي لمجرجات أف الستؾسط الحدابي بمغ (ٕٔ)ٔٚ,

بانحخاؼ معياري (ٗ ،)ٖ,وبسقارنة الستؾسط الحدابي مع الستؾسط الفخضي البالغ (٘ٔ)
باستعساؿ االختبار التائي ( )t-testلعيشة واحجة عيخ أف ىشاؾ فخقاً ذا داللة إحرائية ،إذ
كانت الكيسة التائية السحدؾبة ( )ٔٔ,ٜٜأكبخ مؽ الكيسة التائية الججولية ( )ٔ,ٜٙعشج مدتؾى

داللة (٘ٓ )ٓ,وبجرجة حخية ( ،)ٖٜٙوأف الستؾسط الحدابي أعمى مؽ الستؾسط الفخضي،
والججوؿ (ٔ) يؾضح ذلػ:

( ٗٗ٘(
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جدوؿ ()1المتهسط الحدابي واالنحراؼ المعياري والمتهسط الفرضي والقيمة التائية
المحدهبة والجدولية لعينة البحث في اختبار التفكير المرف

عدد

المتهسط االنحراؼ المتهسط درجة

العينة

الحدابي المعياري الفرضي الحرية

371

369

17012

304

15

القيمة التائية
المحدهبة الجدولية
11099

1096

مدتهى

الداللة

1015
داؿ

يتبيؽ مؽ الججوؿ أف طمبة السخحمة اإلعجادية يتدسؾف بالتفكيخ السخف ،ويعدو الباحثاف

ىحه الشتيجة إلى أف طمبة السخحمة اإلعجادية يجركؾف أنيؼ يعيذؾف في عرخ سخيع التظؾر
والتقجـ مسا يتظمب مشيؼ تظؾيخ قجراتيؼ وطخائقيؼ الخاصة والشغخ بدوايا مختمفة إلى العالؼ
ومؾاجيتيؼ لمسؾاقف التي تعتخضيؼ أو في حل أية مذكمة تؾاجييؼ ،وأف ثؾرة االتراالت وما

رافقتيا مؽ تغييخات سخيعة وضعتيؼ أماـ مذكمة مسا جعميؼ بحاجة إلى تكييف طخائق تفكيخىؼ
بسا يتشاسب وحجؼ الستغيخات الحاصمة في جسيع األصعجة الذخرية واالجتساعية وتزارب

وجيات الشغخ وتعجدىا عمى أدؽ األشياء وأبدظيا مسا جعميؼ متميفيؽ عمى معخفة آخخ

التظؾرات في كل السجاالت الحي ليأ ليؼ فخصاً الستخجاـ عقؾليؼ بسخونة وطخيقة مختمفة
ليتكيفؾا مع التظؾرات وليتسكشؾا مؽ مؾاكبتيا.

وقج جاءت ىحه الشتيجة متفقة مع وجية نغخ ستيخنبخؾ ( )Sternberg,1988إذ يخى

أف طمبة السخحمة اإلعجادية الستقجمة لجييؼ القجرة في التحكؼ بعقؾليؼ ،ألنيؼ يستمكؾف السخونة
في التفكيخ ،ولجييؼ حاجة ممحة لحلػ ألنيؼ جدء مؽ السجتسع الحي يحتاج إلى السخونة في

مؾاجية مؾاقف الحياة كي يتسكشؾا مؽ تحقيق أىجاؼ ىحا السجتسع وتجاوز العكبات التي تحؾؿ

دوف ذلػ (،)Sternberg, 1988, p.220

التعرؼ على داللة الفروؽ في التفكير المرف وفقاً للمتغيرات
الهدؼ الثاني:
ّ
الديمهغرافية النهع (ذكهر ،إناث) ،الفرع (علمي ،أدبي) لدى طلبة المرحلة اإلعدادية.

لمتعخؼ عمى داللة الفخؽ بيؽ طمبة عيشة البحث وفق متغيخي الشؾع (ذكؾر ،إناث)
ّ
والفخع (عمسي ،أدبي) في اختبار التفكيخ السخف ،اُستعسل االختبار التائي ( )t-testلعيشتيؽ

مدتقمتيؽ ،والججوليؽ (ٕ) ،و(ٖ) يؾضحاف ذلػ:

)٘ٗ٘ )
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جدوؿ ( )2نتائج االختبار التائي لعينتين مدتقلتين إليجاد داللة الفروؽ في اختبار التفكير

المرف وفق متغير النهع (ذكهر -إناث)
المتهسط االنحراؼ

النػػهع

العدد

ذكهر

3051 17025 197

12032

إناث

3054 16099 173

12053
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التباين

درجة

القيمة التائية
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368

10718

1096

مدتهى

الداللة

()1015
غير
دالة

جدوؿ ()3نتائج االختبار التائي لعينتين مدتقلتين إليجاد داللة الفروؽ في اختبار التفكير

المرف وفق متغير الفرع (علمي ،أدبي)
المتهسط االنحراؼ

الفرع

العدد

علمي

3062 17039 243

13011

أدبي

3055 16086 127

12061

الحدابي المعياري

التباين

درجة
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يتبيؽ مؽ الججوليؽ أنو ال تؾجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى داللة (٘ٓ)ٓ,

بيؽ متؾسظي درجات الظمبة عمى وفق متغيخي الشؾع (ذكؾر ،إناث) والفخع (عمسي ،أدبي)،
ويخى الباحثاف أف طمبة السخحمة اإلعجادية مؽ الحكؾر واإلناث ال يختمفؾف في التفكيخ السخف
وجاءت ىحه الشتيجة متفقة مع أدبيات القجرات العقمية لؤلفخاد التي أشارت إلى أنو ال تؾجج

فخوؽ بيؽ الجشديؽ في الحكاء واإلدراؾ وباقي العسميات العقمية األخخى؛ كسا أف طمبة الفخع

العمسي ال يختمفؾف في التفكيخ السخف عؽ طمبة الفخع األدبي كؾنيؼ يعيذؾف في بيئة واحجة
ويتعخضؾف لمغخوؼ نفديا ويتستعؾف بشفذ الحقؾؽ والؾاجبات وبسدتؾى ثقافي واقترادي

متقارب نؾعاً ما لحلػ تكؾف رؤيتيؼ متظابقة تجاه السؾاقف التي يؾاجيؾنيا.

( (٘ٗٙ
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االستنتاجات:
في ضؾء نتائج البحث استشتج الباحثاف:

ٔ .يتدؼ طمبة السخحمة اإلعجادية بتفكيخىؼ السخف.

ٕ .ال يتأثخ التفكيخ السخف بكل مؽ الشؾع وفخع التخرص.

التهصيات:

في ضؾء نتائج البحث يؾصي الباحثاف:

ٔ .عمى السؤسدات التخبؾية تجريب الظمبة عمى كيفية استكباؿ السعخفة وتظؾيخ

وتشسية مخونة تفكيخىؼ لسدايخة التظؾرات العمسية والسعخفية والسذكبلت التي تؾاجييؼ لمؾصؾؿ
إلى حمؾؿ إبجاعية غيخ تقميجية.

ٕ .إقامة دورات تجريبية لسجرسي السخحمة الثانؾية وبخامج تعميسية في كيفية تشسية

التفكيخ السخف لجى طمبتيؼ في الرفؾؼ الجراسية.

ٖ .أف يخاعي مجرسي السخحمة الثانؾية الفخوؽ الفخدية بيؽ الظمبة في التفكيخ السخف،

ومداعجتيؼ في تشسية ىحا الشؾع مؽ التفكيخ مؽ خبلؿ السشاقذة وتبادؿ األفكار ووجيات الشغخ
الستعجدة.
السخف.

ٗ .تزسيؽ السشاىج الجراسية أسئمة ومؾاقف تحتاج مؽ الظمبة أف يسارسؾا التفكيخ

المقترحات:
اقتخح الباحثاف إجخاء دراسة:

ٔ .التفكيخ السخف وعبلقتو بجؾدة اتخاذ القخار لجى طمبة السخحمة اإلعجادية.

ٕ .التفكيخ السخف وعبلقتو بأساليب التشذئة االجتساعية لجى طمبة السخحمة اإلعجادية.
ٖ .التفكيخ السخف وعبلقتو بالتحريل الجراسي لجى طمبة السخحمة اإلعجادية.

قائمة المرادر

ٔ .إبخاليؼ ،دمحم عبج الخازؽ وأبؾ زيج ،عبج الباقي عبج السشعؼ ( ،)ٕٓٔٚمهارات البحث

التربهي ،طٗ ،عساف ،دار الفكخ لمشذخ.

ٕ .بمؾـ ،بشاميؽ وآخخوف (ٖ ،)ٜٔٛتقهيم تعليم الظالب التجميعي والتكهيني ،تخجسة (دمحم

أميؽ السفتي وآخخوف) ،القاىخة ،دار ماكجخوىيل لمشذخ.
)) ٘ٗٚ

العدد (  2مج)2

جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

(حزيران) 2222

ٖ .الجبلد ،عبل أحسج دمحم (ٕٗٔٓ) ،التفكيخ السخف وعبلقتو بالجافع السعخفي لجى طمبة

الجامعة ،رسالة ماجدتير (غير منذهرة) ،جامعة بغجاد  ،كمية اآلداب.

ٗ .الخؾالجة ،دمحم عبج هللا ( ،)ٕٓٔٚالخياؿ التاريخي والتفكير الناقد ،عساف ،دار الخميج

لمشذخ.

٘ .رزوقي ،رعج ميجي ودمحم ،نبيل رفيق ( ،)ٕٜٓٔالتفكير وأنماطه (التفكير المهضهعي،
التفكير الذمهلي ،التفكير العقالني ،التفكير عالي التربة ،التفكير الدابر ،التفكير

الالعقالني) ،بيخوت ،دار الكتب العمسية.

 .ٙروشكا ،ألكدشجر ( ،)ٕٓٔٙاإلبداع العاـ والخاص ،تخجسة (غداف عبج الحي أبؾ فخخ)،
عساف ،دار اإلعرار العمسي لمشذخ.

 .ٚريشؾلجز ،جيدؿ ،وليفشجدتؾف ،رونالج .ب (ٖٕٔٓ) ،إتقاف القياس النفدي الحديث-

النظريات والظرؽ ،تخجسة (صبلح الجيؽ محسؾد عبلّـ) ،عساف ،دار الفكخ لمشذخ.

 .ٛالدىيخي ،حيجر عبج الكخيؼ (ٕٓٔٚأ) ،الدماغ والتفكير "أسس نظرية وإستراتيجيات
تدريدية" ،عساف ،مخكد ديبؾنؾ لتعميؼ التفكيخ لمشذخ.

 .ٜالدىيخي ،حيجر عبج الكخيؼ (ٕٓٔٚب) ،مناهج البحث التربهي ،عساف ،مخكد ديبؾنؾ
لتعميؼ التفكيخ لمشذخ.

ٓٔ .ستيخنبخؾ ،روبخت (ٕٗٓٓ) ،أساليب التفكير ،تخجسة (عادؿ سعج يؾسف) ،القاىخة،
مكتبة الشيزة السرخية لمشذخ.

ٔٔ .سؾيجاف ،سعادة حسجي والدىيخي ،حيجر عبج الكخيؼ ( ،)ٕٓٔٛمهارات التدريس الرفي
ودور المعلم في تعليم التفكير وتنميته ،عساف ،دار االبتكار لمشذخ.

ٕٔ .الديج ،عبج القادر دمحم عبج القادر ( ،)ٕٓٔٛالتهجهات المعاصرة للتعليم والتعلم النذط
في القرف الحادي والعذرين (نماذج وتظبيقات عملية) ،العيؽ ،اإلمارات العخبية الستحجة،

دار الكتاب الجامعي لمشذخ.

ٖٔ .صباف ،انترار بشت سالؼ حدؽ ( ،)ٕٓٓٙالعبلقة بيؽ االنتساء والتفكيخ اإلبجاعي
(االبتكاري) لجى السؾىؾبات ذوات التفكيخ اإلبجاعي (االبتكاري) مؽ السخاىقات (مع بخنامج
مقتخح لخفع درجة االنتساء لجييؽ) ،بحث مقدـ للمؤتمر العلمي األقليمي للمههبة ،كمية التخبية

لمبشات بججة ،الدعؾدية.
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ٗٔ .عبج العديد ،سعيج (ٖٕٔٓ) ،تعليم التفكير ومهاراته تدريبات وتظبيقات علمية ،عساف،
دار الثقافة لمشذخ.

٘ٔ .عبج السجيج ،ىذاـ سيج ( ،)ٕٜٓٔأسس القياس وأساليبه في البحث والممارسة في

الخدمة االجتماعية ،عساف ،دار السديخة لمشذخ.

 .ٔٙالعتؾـ ،عجناف يؾسف (ٕٕٓٓ) ،علم النفس المعرفي ،ط ،ٛعساف ،دار السديخة لمشذخ.

 .ٔٚعبلـ ،صبلح الجيؽ محسؾد ( ،)ٕٓٔٛاالختبارات والمقاييس التربهية والنفدية ،ط٘،
عساف ،دار الفكخ ناشخوف ومؾزعؾف.

 .ٔٛغخيب ،عبج الحميؼ (ٖٕٔٓ) ،االسمؾب السعخفي(الترمب-السخونة) وعبلقتو
بإستخاتيجيات مؾاجية الزغؾط لجى الظمبة الجامعييؽ (دراسة ميجانية عمى عيشة مؽ طمبة عمؼ
الشفذ بجامعة ورقمة) ،جامعة قاصجي مخباح ورقمة ،مجمة كمية العمؾـ اإلندانية واالجتساعية.

 .ٜٔغشي ،لسى رزاؽ ( ،)ٕٓٔٙاتجاهات معرفية من نظرة معاصرة ،عساف ،دار دجمة
لمشذخ.

ٕٓ .محسؾد ،صبلح الجيؽ عخفة ( ،)ٕٓٓٙتفكير بال حدود رؤى تربهية معاصرة في تعليم

التفكير وتعلمه ،القاىخة ،عالؼ الكتب لمشذخ.

ٕٔ .نؾفل ،دمحم بكخ وسعيفاف ،دمحم قاسؼ (ٕٔٔٓ) ،دمج مهارات التفكير في المحتهى

الدراسي ،عساف ،دار السديخة لمشذخ.

ٕٕ .يؾنذ ،سسيخ وسبلمة ،عبج الخحيؼ والعشدي ،يؾسف والخشيجي ،سعج (ٕٗٔٓ) ،مناهج

البحث التربهي بين النظرية والتظبيق ،الكؾيت ،دار الفبلح لمشذخ.
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