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 بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
 الملخص 

المواقف المختلفة التي يمرون للتفكير أساليب مختلفة يمارسها األفراد في التعامل مع 
فُتمكنهم من تنظيم معلوماتهم تنظيمًا جيدًا واستخدامها بماا يعاود يلايهم ويلات مجتمعااتهم  ،بها

وقد اهتمت البشرية منذ الِقدم بموضوع التفكير وغيار  مان العملياات العقلياة مان  اول  ،بالخير
 ،مانحهم اههتماام الاذي يقاتحقو  وتقاديرهم و  ،البحث ين ذوي القدرات العلياا والاذءاا العاالي

فكاال مجتمااع متقاادم ءااان وراا  مجمويااة ماان العلماااا المفكاارين الااذين اساات ايوا ماان  ااول مااا 
إذ ه يمكاان ترااور  ،يمتلكااون ماان قاادرات فرياادة تحقيااا التقاادم واهزدهااار لمجتمعاااتهم وأممهاام

ضااارة ماان  تااا   فكاال رااور الح ،وترااور مااا أ جااز  اس قااان ماان دون تفكياار ،الحياااة اس قااا ية
 .وب  است اع اس قان أن يرنع هذ  الحياة وأن ي ورها ،التفكير الراقي

 أهداف البحث:
 يهدف البحث الحالي إلت:

ااا التعااّرف يلاات أساااليب التفكياار لاادا خلبااة الرااف الخااامو فااي الماادارس ال ا ويااة واسيداديااة ٔ
 اسي(.وفقاً لمتغير )الجنو واه تراص والتفوق الدراسي والتأ ر الدر 

ا التعّرف يلت اتجاهات خلبة الرف الخامو في المدارس ال ا وية واسيدادية  حاو المقاتقبل ٕ
 وفقاً لمتغير )الجنو واه تراص والتفوق الدراسي والتأ ر الدراسي(.

اااا هاااال هناااااك يوقاااة ارتباخيااااة ذات دهلااااة إحراااا ية بااااين أساااااليب التفكيااار واهتجاهااااات  حااااو ٖ
 المقتقبل.
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 ينت :مجتمع البحث وي

( من ٕٕٕٔ( من الذءور و)ٖٕٕٗ( خالباً وخالبًة بواقع )ٖ٘ٙٗبلغ مجتمع البحث )
( متفوقااً ومتفوقاًة، ٕٙٓ( خالبااً وخالباًة )ٕٔٗاس اث أما يينة البحث النها ية فقد تكو ت مان )

( ٕٛٔ( ماان الااذءور، و)ٖٕٓ( متاأ راً ومتااأ رًة، ُقِقاُموا اسااتناداً إلات الجاانو ءاا تي: )ٕٙٓو)
( مااان ٜٓٔ( مااان اه ترااااص العلماااي، و)ٕٕٕس ااااث، واساااتناداً إلااات اه ترااااص إلااات )مااان ا

 اه تراص األدبي.
 

 أداتا البحث:
 & Harrisonاااا تااام اساااتخدام وت بياااا ا تباااار أسااااليب التفكيااار )لهاريقاااون وبرامقاااون ٔ

Bramson 1982)  (ٕٚٓٓالشمري )ترجمة وتعريا. 
( فقرة ٕٙيينة البحث  حو مقتقبلهم تألفت ماان )ا ءما تم إيداد أداة للتعرف يلت اتجاهات ٕ

موزيااة يلاات  و ااة مجاااهت هااي )المجااال النفقااي والتربااوي والمجااال اهجتمااايي والمجااال 
 اهقترادي(.

 النتا  :
ا توزيت أساليب التفكيار لادا ييناة البحاث ءماا ياأتي: أسالوب التفكيار الم االي وبنقابة ٔ

%(  ااام ٖٕ.ٕٗلتحليلاااي وبنقااابة مئوياااة )%(، يليااا  أسااالوب التفكيااار اٙٔ.ٖ٘مئوياااة )
%(  ام أسالوب التفكيار العملاي وبنقابة ٜ٘.ٙٔأسلوب التفكير الترءيباي وبنقابة مئوياة )

 %(.٘ٙ.ٓٔ%( وأ يرًا أسلوب التفكير الواقعي وبنقبة مئوية )ٕٛ.ٕٔمئوية )
( بين الذءور واس ااث يلات  ٘ٓ.ٓا هناك فروق ذات دهلة إحرا ية يند مقتوا دهلة )ٕ

أسااالوب مااان أسااااليب التفكيااار الخمقاااة وءا اات الفاااروق لراااال  الاااذءور فاااي أسااااليب  ءاال
التفكير الترءيبي والعملي والواقعي، بينما ءا ت الفروق لرال  اس اث في أساليب التفكيار 

 الم الي والتحليلي.
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( باين خلباة اه ترااص العلماي ٘ٓ.ٓا هناك فاروق ذات دهلاة إحراا ية يناد مقاتوا دهلاة )ٖ
اه تراااص األدبااي يلاات أساااليب التفكياار الم ااالي والتحليلااي لرااال  خلبااة اه تراااص  وخلبااة

العلماااي، بينماااا ءا ااات الفاااروق لراااال  خلباااة اه ترااااص األدباااي فاااي أسااااليب التفااااكير العماااالي 
 والواقاعي، أما أسالوب التافكير التارءيبي فلم تظهر فروق ذات دهلة إحرا ية في .

(بين المتفوقين دراسياً والمتأ رين ٘ٓ.ٓحرا ية يند مقتوا دهلة )ا هناك فروق ذات دهلة إٗ
دراسيًا يلت أسااليب التفكيار الترءيباي والم االي لراال  ال لباة المتفاوقين دراساياً فاي حاين ءا ات 
الفروق لرال  ال لبة المتأ رين دراسيًا فاي أسالوب التفكيار العملاي والاواقعي، ولام تظهار فاروق 

 أسلوب التفكير التحليلي. ذات دهلة إحرا ية في
( باين الاذءور واس ااث، وباين ٘ٓ.ٓا ه توجد فروق ذات دهلاة إحراا ية يناد مقاتوا دهلاة )٘

خلبااة اه تراااص العلمااي وخلبااة اه تراااص األدبااي يلاات اسااتبيان اهتجاهااات  حااو المقااتقبل، 
ين ال لباة ( با٘ٓ.ٓولكن أظهارت النتاا   وجاود فاروق ذات دهلاة إحراا ية يندمقاتوا دهلاة )

المتفوقين دراسياً وال لبة المتأ رين دراسياً فيما يخص اتجاهاتهم  حو المقتقبل ولرال  ال لبة 
 المتفوقين دراسيًا.

ااااا ه توجااااد يوقااااة ارتباخيااااة ذات دهلااااة إحرااااا ية بااااين أساااااليب التفكياااار واهتجاهااااات  حااااو ٙ
 المقتقبل.
 التوريات 

 ا ال لبة والعمل يلت تنميتها.ا اههتمام بأساليب التفكير المختلفة لدٔ
اااا زياااادة وياااي المدرساااين بموضاااوع التفكيااار وأسااااليب  واساااتخدامات  مااان  اااول بااارام  التعلااايم ٕ

 المقتمر.
 ا إد ال مادة التفكير في مناه  الجامعات و ارة ءليات التربية.ٖ

 ا مشكلة البحث_
 -تكمن مشكلة البحث باهتي: 
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 تعلم الم مر واهستخدام الفعال للتفكير وأساليب .ا ضعف دافعية ال لبة وميولهم  حو الٔ
ااااا الكفااااااات غياااار المتكاملااااة للمدرسااااين والمدرسااااات وتهميشااااهم لاااادور ال لبااااة فااااي العمليااااة ٕ

 التعليمية.
ا خرا ا التدريو وأساليب  ومقتلزمات اهرتقاا بكل ما يفّعل دور المدرس وال الب في العملية ٖ

 التعليمية والتربوية.
وضااعف ءفااتهااا لتلبيااة حاجااات ال لبااة المختلفااة ومواءبااة الت ااورات العلميااة الها لااة ااا المناااه  ٗ

 والمتقارية التي تت لب توظيف أساليب التفكير في التعلم.
والتي لم تعد ءافية لتشخيص وت وير قدرات  اا  ظم اهمتحا ات غير الكفواة واألسئلة وخبيعته٘

 ال لبة الفكرية.
 اهترال لخدمة المؤسقات التربوية  ا ضعف دور األسرة ووسا لٙ
ا النتا   المتد ية لتحريل ال لبة ولقنوات يديدة وءما تظهر فاي إحراا يات ماديريات التربياة ٚ

 يلت مقتوا الق ر ومحافظات .
اااا قلاااة اههتماااام باااالتفوق والمتفاااوقين دراساااياً مااان أجااال تحقياااا أفضااال  ماااو ممكااان ل اقااااتهم ٛ

 وإمكا اتهم.
 -ا أهمية البحث:
ا اهلل سبحا   وتعالت النااس إلات التفكيار وإيماال الفكار والعملياات العقلياة فاي فهام دي

وإدراك ما يحيط بهم من متغيرات مادية وءو ية، ألن ذلك يقهل لهم ويحقا لهم معرفة الحقا ا 
والمبااادئ والقااوا ين التااي تعماال بموجبهااا ءاال الكا نااات والظااواهر، ويتجلاات هااذا فااي قولاا  تعااالت 

( )آل َيْذُءُروَن اللََّ  ِقَياماًا َوقُاُعاودًا َوَيلَات ُجنُاوِبِهْم َويَاتَاَفكَّاُروَن ِفاي َ ْلاِا القَّاَماَواِت َواأْلَْرِ  ِ  الَِّذينَ )
( ٙٚٔ( )األياراف / ا ياة فَاْقُرِص اْلَقَرَص َلَعلَُّهْم يَاتَاَفكَُّرونَ (، وقول  تعالت)ٜٔٔيمران /ا ية 
ِإنَّ ِفااي (، وقولاا  تعاالت )ٕٗ( )يااو و / ا ياة ْ ياااِت ِلَقاْوٍم يَاتَاَفكَّاُرونَ َءااَذِلَك  ُاَفُراُل اوقولا  تعاالت )

(. ءما إن مضامين هذ  ا يات وديوتهاا لن قاان ٕٔ)الروم / ا ية  (َذِلَك َ ياٍت ِلَقْوٍم يَاتَاَفكَُّرونَ 
اهلل بناي أن يعمل بويي وبريرة قا مة يلت است مار وتوظيف ال اقات والقدرات العقلية التي مّيز 
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آدم يلات ء ياار ممان  لااا وتأءاد ذلااك فاي قولاا  تعاالت )وَلَقااْد َءرِّمناا بَنِااي آدَم وَحْملنَااُهْم ِفااي البَاااُر 
 ( ٓٚوالَبْحِر وَرزقْاَناُهْم ِمَن ال َّيَباِت َوَفْضلَناُهم َيَلت َءِ يٍر ِممَّْن َ َلْقنا تَاْفِضيو()اسسراا / ا ية 
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تااري  اس قاا ي بالعمليااات العقلياة مان  اول البحااث وقاد اهتمات البشارية منااذ فجار ال
ين ذوي القدرات العالية والذءاا العالي وءا ت األمة العربية في خليعة األمم من حيث اهتمامهاا 
بالمفكرين والمبديين واألذءياا، ولما جاا اسسوم رَءََّز يلت العلام والعلمااا وإ شااا المؤسقاات 

 ي من  ول الاتعلم و شار العلاوم والتاي أدت إلات تقادم المجتماع التي تتولت ت وير الفكر اس قا
وازدهاااار الحضاااارة العربياااة اسساااومية، والتاااراث الفكاااري للحضاااارة العربياااة اسساااومية والكتاااب 
والمؤلفااات تؤءااد ذلااك، فكااان للعاارب المقاالمين جهااود إبداييااة فااي ةااتت المجاااهت العلميااة. 

با يعمها الجهل والتخلف في مجاهت الحياة  (، في وقت ءا ت في  أور ٕٓٔ، ٕٗٓٓ)خافش، 
ءافاااة، وا تقلااات يلاااوم العااارب إلااات سا ااااار البلااادان فاااي مجااااهت العلااام ءافاااة ءال اااب والكيميااااا 

 (.ٕٙ، ٕٙٓٓوالريدلة وغيرها، فا اذوا بها وجعلوها لبنة تقدمهم الحالي. )فخري، 
ف هاذ  العوامال وتختلا ،ءما تتد ل يوامل ء يارة فاي تحدياد أسالوب التفكيار و وييتا   

المعرفااة والخباارة  :وماان أهاام هااذ  العواماال ،ماان حيااث أهميتهااا ءأسااباب مؤديااة إلاات هااذا التباااين
 ،والذءاا العام فالذءي غالباً ه يقاتخدم فاي تفكيار  األسااليب الخرافياة أو غيار العلمياة ،القابقة
  (.ٜٖ٘اٖٜٖ ،ٕٓٓٓ ،المليجي) .وخوقة الخيال واهست مار الجيد ل  ،واه تبا 

وقد تناولات دراساات ء يارة جوا اب مختلفاة لادا ال لباة المتفاوقين وال لباة المتاأ رين 
دراسيًا م ل: مفهوم الذات وسمات الشخرية ومقتوا ال موح والتوافاا واتخااذ القارار وغيرهاا، 

( أنَّ المتفااوقين دراسااياً أء اار قاادرة يلاات التفكياار ٖٜٜٔفقااد وجاادت دراسااة )مراا فت والفقااي 
يلت مقتوا في الدافع المعرفي وحب اهست وع من المتأ رين دراسيًا. )مر فت اهبتكاري وأ
( أنَّ ٜٜٙٔ( و )دسااوقي ٜٜٙٔ(، ءمااا وجاادت دراسااتا )أبااو  اهيااة ٛٗاااٖٖ، ٖٜٜٔوالفقااي، 

للتفااوق يوقااة ايجابيااة دالااة إحرااا ياً بااالمفهوم اهيجااابي للااذات بأبعاااد  المختلفااة. )أبااو  اهيااة، 
( ٜٜٛٔ(، وءاااذلك دراساااة )منيااازل ٜٖاااإٓ، ٜٜٙٔساااوقي، ( و )دٓٓٔٔااا٘ٛٓٔ، ٜٜٙٔ

التي بينت تميز المتفوقين دراسياً بالعادات الدراسية اهيجابية وسوا العادات الدراسية للمتأ رين 
(. وماااان ٖٕٗااااإ٘ٔ، ٜٜٛٔدراسااااياً والااااذي يقااااهم بدرجااااة واضااااحة فااااي تااااأ رهم. )منياااازل، 

التااي  (Rao , etal 2000) ر دراسااة الدراسااات األجنبيااة التااي تناولاات موضااوع التفااوق والتااأ
أةارت إلت دور المعتقدات ال قافية واأل ظمة التعليمية والحوافز األءاديمية في التفوق الدراساي 
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(Rao , etal , 2000 ,287-316 ( ودراساة ،)Myburgh 2001ا ) َّلتاي أةاارت إلات أن
ت، وأقال قلقااً يلات المقاتقبل مان المتفوقين دراسيًا هم أء ر تنظيماً وأء ر إدراءاً في تنظيم الوق

 .(Myburgh , 2001 , 3-11)المتأ رين دراسيًا. 
 وتتجلت أهمية البحث الحالي في: 

ا أهمية موضوع التفكير وأساليب التفكير التي يجب أن تكون محوَر العملية التربوية والتعليمية ٔ
 في المدرسة ال ا وية 

لمتغياارات المرتب ااة بهااذين الموضااويين ماان أجااال ااا أهميااة دراسااة التفااوق والتااأ ر الدراساااي وإ
الورول إلت معرفة وفهم مختلف العوامل المؤدية للنهو  بالفئتين واست مار خاقاتهم إلت أقرت 

 حد ممكن.
ا إن البحاث فاي م ال هاذ  المشاكوت التربوياة المهماة يعاد إساهاماً فاي ت اوير العملياة التربوياة ٖ

 المنتشرة في الريف والحضر. لدا ةريحة واسعة من ال لبة ومدارسهم
ااا إن أهميااة البحااث تتجلاات فيمااا تكشااف  النتااا   التااي باادورها ستقااايد الباااح ين والمااربين يلاات ٗ

 وضع برام  ومناه  لت وير أساليب التفكير لدا خلبة المدارس يامة والمدارس ال ا وية  ارة.
 ا أهداف البحث

 يهدف البحث الحالي إلت:  
التفكياار لاادا خلبااة الرااف الخااامو فااي الماادارس ال ا ويااة واسيداديااة ااا التعاارف يلاات أساااليب ٔ

 وفقاً لمتغيرات )الجنو، واه تراص، والتفوق الدراسي، والتأ ر الدراسي(.
ا التعرف يلت اتجاهات خلبة الرف الخامو في المدارس ال ا وية واسيدادية  حاو المقاتقبل ٕ

 دراسي، والتأ ر الدراسي(.وفقاً لمتغيرات )الجنو، واه تراص، والتفوق ال
اااا هاااال هناااااك يوقاااة ارتباخيااااة ذات دهلااااة إحراااا ية بااااين أساااااليب التفكيااار واهتجاهااااات  حااااو ٖ

 المقتقبل.
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 ا حدود البحث
يتحااادد البحاااث الحاااالي فاااي خلباااة الراااف الخاااامو فاااي المااادارس ال ا وياااة واسيدادياااة  

ي، الادور( للعاام الدراساي الرباحية في محافظة روح الدين في أقضاية )تكريات، ساامراا، بيجا
ٕٓٓٚ/ٕٓٓٛ. 

 ا تحديد المر لحات 
 أوًه: التفكير
 التفكير لغًة:

التفكير مشتا من التَاَفكّر: التأمل، واهسُم الِفْكُر والِفكرُة، والمردر الَفْكُر، وأْفَكَر فاي الشايا: 
 (.٘ٙ، ٘ت، م َفكََّر في ، ورجٌل فكيٌر: ء ير التفكر،والتفكر اسم التفكير. )أبن منظور، ب 

 :ٜٙٚٔوأما التعريف اهر وحي للتفكير فقد يرف   ير اهلل 
التفكير هو العملية التي يُنّظم بها الفرد  برات  ب ريقة جديادة لحال مشاكلة معيناة، أو هاو إدراك 
يوقاة جدياادة بااين موضااويين أو باين ياادٍد ماان الموضااويات بغااذ النظار ياان  ااوع هااذ  العوقااة. 

 (.ٕٙٔ، ٜٛٚٔ) ير اهلل، 
 :ٕٔٓٓويّرف  الزّغول 

التفكير يملية معرفية معقدة تتضمن معالجة المعلومات، وتقوم يلت استخدام الرموز والترورات 
، ٕٔٓٓواللغاااة والمفااااهيم )المادياااة والمجاااردة( بهااادف الوراااول إلااات  اااوات  معيناااة. )الزغّاااول، 

ٕٙٚ.) 
 :ٕٔٓٓويرفت  موسوية ةرح المر لحات النفقية 

يقليااة تشامل تتااابع األفكااار  حاو غاار  معاين، أو تفقااير الرماوز واألمااور بمااا  التفكيار هااو يملياة
 (.ٖٚٚ، ٕٔٓٓيؤدي إلت استنتاج ما. )الجزا ري، 

 ومن التعاريف القابقة يقتنت  التعريف ا تي للتفكير:
التفكير هو يملية من العمليات العقلية العليا التي يقتخدمها الفرد في التعامل مع  فقا  والبيئاة 
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محي اة باا ، وتقااوم يلات اسااتخدام الرمااوز بادًه ياان الموضااويات الحقيقياة بهاادف الورااول إلاات ال
  تيجة معينة أو قرار ما، أو إدراك يوقة بين موضويات مختلفة يمّر بها الفرد.

 
  ا يًا: أسلوب التفكير 

 اسسلوب لغًة:
سااليب، وءال خرياا اسسلوب: ال ريا والوج  والمذهب، يقال: أ تم في إسالوِب ساوا، ويجماع أ

 ( ٖٚٗ، ٔممتد فهو إسلوب. )أبن منظور، ب ت، م 
 :ٜٜٚٔويّرف  غريغور 

ُأسلوب التفكير هو مجموية من األدااات التي تميز الفرد، والتي تعد دليًو يلت ءيفياة اساتقبال  
للخباارات التااي يماار بهااا فااي مخزو اا  المعرفااي واسااتعمالها للتكيااف مااع  فقاا  والبيئااة المحي ااة. 

 (.٘ٔ، ٕٔٓٓمي، )ق ا
 Harrison & Bramson , 1982ويّرف  

ُأساالوب التفكياار هااو ال ريقااة الفكريااة التااي يعتاااد الفاارد أن يتعاماال بهااا مااع الخباارات التااي تواجهاا  
 والمعلومات التي تتوفر لدي  يند مواجهت  موقفاً ما أو مشكلة أو موضوع.

    ( Harrison & Bramson , 1982 ,83 ) 
 :ٜٜٓٔويّرف  ق امي 

ُأسااالوب التفكيااار هاااو ال ريقاااة التاااي يقاااتقبل بهاااا الفااارد المعرفاااة والخبااارة والمعلوماااات ويقاااجلها 
 (.ٚٙ، ٜٜٓٔويرّمزها ويحتفظ بها في مخزو   المعرفي. )ق امي، 

  ال ًا: المتفوقون دراسياً 
 التفوق لغًة: 

وق سا حًا: أي يعلاو ، فاق الشيا َفوقاً وَفواقًا: يو ، و قول فون يفوق قوم : أي يعلاوهم، ويفا
وفاق الرجل راحب : يو  وغلب  وَفَضلُ ، وفُاْقت فو ًا: أي ررت  يراً من  وأيلت وأةرف ءأ ك 
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فوقاا  فااي المرتبااة، ومناا  الشاايا الفااا ا، وهااو الجيااد الخااالص فااي  وياا . )أباان منظااور، ب ت، 
 (.ٖٙٔ، ٓٔم 

 :ٜٛٙٔأما التعريف اهر وحي للمتفوقين دراسياً فقد يرفهم يحيت 
المتفوقاااون دراساااياً هااام ال لباااة الاااذين يتميااازون يلااات زمواهااام باااذءا هم العاااالي وقااادرتهم العقلياااة 
الفا قة، وسرية إ جازهم يملهم بتفاوق و جااح، أو الاذين يبادون قادرة مقاتمرة يلات اسباداع فاي 

 (.ٕٗ، ٜٛٙٔأحد النشاخات اس قا ية القّيمة. )يحيت، 
 :ٜٗٛٔويّرفهم رزوق 
% مان أيلات القالم النقابي ٕٓاا٘ٔون دراسياً هم الاذين يقعاون فاي   ااق  قابة ال لبة المتفوق

 (.ٕٗ٘اٖٕ٘، ٜٗٛٔالمئوي من خلبة المدارس في تحريلهم الدراسي. )رزوق، 
 ومن  ول التعاريف القابقة يقتنت  التعريف التالي للمتفوقين دراسيًا:

تويات تحراايلها ياان المتوسااط هاام الفئااة المتقدمااة فااي   اااق المدرسااة والتااي تتميااز بارتفاااع مقاا
 العادي لل لبة ا  رين.

% فماا ٘ٛأما التعريف اسجرا ي للمتفوقين دراسياً فهو: هم ال لبة الذين يحرلون يلت معدل 
 فوق في جميع الدروس المقررة في المرحلة التي يدرسون فيها.

 
 رابعًا: المتأ رون دراسياً 

 التأ ر لغًة:
ين  تأ ُّراً وتأِ رًة واحدة، والتأ ير ضد التقاديم، وماَؤ َّر ءال ةايا التأ ر ضد التقدم، وقد تأ ر 

(، وأ اااّر  فتااأ َّر، وأسااتأَ ر أيضااًا، ٕٔ، ٗ)بالتشااديد(  ااوف ُمّقدماا . )أباان منظااور، ب ت،ماا 
 (.ٜٔوجاا في أ ريات الناس أي في أوا رهم. )الرازي، ب ت، 

 :ٕٜٜٔويّرفاهم ق امي 
ن بالتد ي في اءتقااب المهاارات األءاديمياة، والاذي يرجاع إلات المتأ رون دراسيًا هم من يمتازو 
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يوامااال  ارجياااة ءاااالظروف البيئياااة والمدرساااية لل الاااب، أو إلااات يوامااال دا لياااة ءراااعوبة الاااتعلم 
 (.ٕٗٓ، ٕٜٜٔواسياقة العقلية واه فعالية. )ق امي، 

 اهتجا  لغًة: 
جاا  فأرالُ  ُوجاا ، يقاال: أتجَّهناا وَتَجْهناا، وفاي اهتجا  مشتا من َتِجَ  يَاْتِجاْ  بمعنات أتجَّاَ ، وأماا تُ 

حااديث رااوة الخااوف: وخا فااة ُتجاااَ  العاادو: أي مقااابِلتَهم، والتاااا فياا  باادل ماان واو ُوجااا . )أباان 
 (.ٓٛٗ، ٖٔمنظور، ب ت، م 

 :معجم يلم النفوويرف  
قاد تكاون  اهتجا  هو  زياة اس قاان لوساتجابة إلات حاادث أو فكارة معيناة ب ريقاة محاددة سالفاً 

 (.ٖٔٛ، ٜٛٛٔايجابية أو سلبية. )رال ، 
 :ٜٜٚٔويرفت  موسوية يلم النفو 

اهتجاااا  مرااا ل  يراااف اساااتعدادا دا ليااااً مكتقاااباً تجاااا  ينرااار مااان ينارااار العاااالم الخاااارجي 
)جماية، مشكلة، موضوع( ويوج  القلوك للفرد الذي يعتمد  بالتعامل الحقيقي أو الرمزي لهذا 

 (.ٕٗٔ، ٜٜٚٔرو، العنرر. )دورون وبا
 :ٜٜٛٔويّرف  أحمد 

اهتجاااا  اساااتعداد مكتقاااب مشااابع بالعاخفاااة يحااادد سااالوك الفااارد إزاا المواقاااف والموضاااويات 
، ٜٜٛٔواألةااخاص التااي يتعاماال معهااا فااي البيئااة المحي ااة باا  أمااا بقبولهااا أو رفضااها. )أحمااد، 

ٔٚٓ) 
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 الفصل الثاني

 منهج البحث وإجراءاته

 أوًه: مجتمع البحث 
كاااون المجتماااع الكلاااي للبحاااث الحاااالي مااان جمياااع خلباااة الرااافوف الخامقاااة فاااي يت 

( ومان ٔالادين ءماا مباين فاي ملحاا ) المدارس ال ا وية واسيدادية الرباحية في محافظة راوح
ذءاوراً  (ٖٕٕٗ( خالبًا وخالبًة ، بواقاع )ٖ٘ٙٗاه ترارين العلمي واألدبي وقد بلغ يددهم )

  .(ٔفي جدول ) نمدارس المحافظة ، وءما مبي( إ ا اً موزيين في ٕٕٕٔ، و)
 

 ( مجتمع البحث موزع وفقاً لمتغيري الجنو واه تراصٔجدول )
 الجنو 
 المجموع اس اث الذءور  اه تراص

 ٜٜٕٛ ٙٓ٘ٔ ٖٛٗٔ العلمي

 ٙٗٙٔ ٙٓٚ ٜٓٗ األدبي
 ٖ٘ٙٗ ٕٕٕٔ ٖٕٕٗ المجموع

 
 يينة البحث  : ا ياً 

 ( ذءااوراً ٖٕٓبواقااع ) (يلمااي وأدبااي)لباااً وخالبااًة ( خإٔٗتكو اات يينااة البحااث ماان ) 
( مدرسااًة فااي أربعااة ٛٔ( إ ا اااً ، وقااد ءااان ا تيااار يينااة الماادارس يشااوا ياً وتكو اات ماان )ٕٛٔو)

وءماا مباين فاي ملحاا  (الادور ،بيجي ،سامراا ،تكريت) :أقضية ضمن محافظة روح الدين هي
ال لبة المتفوقين والمتفوقات دراسياً والمتأ رين أمَّا يينة ال لبة فقد تم ا تيارها قردياً من .(ٕ)

والمتأ رات دراسيًا في ضوا ساجوت الادرجات ل لباة الفئتاين للفرال األول وامتحا اات  راف 
يبين أيداد ال لبة الذين ةملهم البحث   (ٕوالجدول ) ،ٕٛٓٓ/ ٕٚٓٓ يالقنة للعام الدراس

 .ءعينة  ها ية
 وفقاً لمتغيري الجنو واه تراص( يينة البحث النها ية موزية ٕجدول )
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 أداتا البحث  : ال ا
  (Harrison & Bramson 1982) ا ا تبار هاريقون وبرامقون ألساليب التفكيرٔ

 .ا ورف اه تبار
 تم ل ءل فقرة موقفاً ي لب من المقتجيب  ،( فقرةً ٛٔيتكون هذا اه تبار من ) 

ولكااال فقااارة  ماااو إجاباااات ي لاااب مااان  ،ا تيااااار أسااالوب التفكيااار الاااذي يقااالك  فيااا 
 نجابة المقتجيب ترتيبها ين خريا تحديد مدا ا  باقها يلي  بان يضع في مكان المخرص ل

( لنجاباااة األءااااا ر ٘باااان يضاااع الااارقم ) (٘,ٗ,ٖ,ٕ,ٔ)الترتيااب الفعلاااي الاااذي يو مااا  
وفيمااا يااأتي م ااال توضاايحي  .لنجابااة األقاال م ابقااًة يلياا  (ٔم ابقااًةً  يلياا  ، وان يضااع الاارقم )

  . ل ريقة اسجابة

    الجنو 

  اه تراص
 اس اث الذءور

 المجموع
 متأ رات متفوقات متأ رون متفوقون

 ٕٕٕ ٚٗ ٚٗ ٗٙ ٗٙ العلماااااي 
 ٜٓٔ ٗٗ ٗٗ ٔ٘ ٔ٘ األدبي 
 ٕٔٗ ٜٔ ٜٔ ٘ٔٔ ٘ٔٔ المجموع  
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 م ال توضيحي ل ريقة اسجابة يلت ا تبار أساليب التفكير
 الدرجة الفقرة ت
  يادة أومن بأن ةيئا ما حقيقياً إذا ءان  ٚ

 

 ٕ رامداً أمام اهيتراضات  -أ
 ٗ (أومن ب )متوافقا مع ما ايتقد   -ب
 ٘ قد اظهر رموداً يند ت بيق  يملياً  -ج
 ٖ من قيا ويلمياً  -د
 ٔ يمكن التحقا من  ةخرياً بالحقا ا الملموسة  -ها 
 

 (٘م ابقاااًة للمقااتجيب فاااي تفكياار  يضاااع المقااتجيب الااارقم ) فاااذا ءا اات اسجاباااة )ج( األء اار
 .أمامها

 ( أمامها ٗوإذا ءا ت اسجابة )ب( تأتي بعدها في الم ابقة يضع المقتجيب الرقم )
 ( أمامها ٖوإذا ءا ت اسجابة )د( أقل من اسجابتين القابقتين م ابقًة يضع المقتجيب الرقم )

 .( أمامهإاً من اسجابات القابقة يضع المقتجيب الرقم )وإذا ءا ت اسجابة )أ( األقل ت ابق
 . ( أمامهأوإذا ءا ت اسجابة )ها( األقل ا  باقاً يضع المقتجيب الرقم )

ويرا واضعا هذا اه تبار باسضافة إلت ءشف  ين األساليب الخمقة في التفكيار التاي 
 ،ادي أو  نا ي أو  و ي أو مق  ذءر اها سابقاً فأ   يكشف ين  مط تفكير الفرد سواا ءان أح

( فااأء ر يلاات أساالوب فقااط واحااد ماان أساااليب التفكياار ٓٙفااالفرد الااذي يحراال يلاات درجااة )
الخمقااة يعااد تفكياار  ماان الاانمط األحااادي وراااحب  يقااتخدم أساالوب واحااد للتفكياار، أمااا الفاارد 

فكير  من ( فأء ر يلت أسلوبين من أساليب التفكير الخمقة يعد تٓٙالذي يحرل يلت درجة )
( فااأء ر يلاات  و ااة أساااليب ماان أساااليب ٓٙوالفاارد الااذي يحراال يلاات درجااة ) ،الاانمط ال نااا ي

أما الفرد الذي يحرل يلت درجة تتراوح ما باين  ،التفكير الخمقة يعد تفكير  من النمط ال و ي
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( يلااات ءااال أسااااليب التفكيااار الخمقاااة فاااأن تفكيااار  يعاااد مااان الااانمط المقااا   أي أ ااا  ٜ٘ااااٛٗ)
 ( Harrison & Bramson 1982أساليب التفكير الخمقة بعشوا ية) يقتخدم

  ا ردق اه تبار
تعااد  ارااية الراادق ماان أهاام الخرااا ص لو تبااارات والمقاااييو ، فراادق اه تبااار 

ومااان  ،ياارتبط بالهااادف الااذي بناااي اه تباااار ماان أجلااا  وباااالقرار الااذي يتخاااذ اساااتنادا إلاات درجاتااا 
يكون رادقاً وهو أن يقيو اه تبار فعو القدرة والقمة أو  الرفات المميزة لو تبار الجيد أن

أبااو )اهتجااا  أو اهسااتعداد الااذي وضااع اه تبااار لقياساا  أي أن يقاايو فعااو مايقرااد أن يقيقاا  
وقااد تاام التحقااا ماان راادق اه تبااار ماان  ااول يرضاا  يلاات  (ٕٖٔ ،ٕٕٓٓحااوي  وآ اارون 

ص* سبااداا أرا هاام حااول رااوحيت  مجمويااة ماان الخبااراا ماان ذوي الخباارة فااي مجااال اه ترااا
 ءما مبين في المالحا الموجود في ارل الرسالة.   ،ومو مة فقرات  وبدا ل 

 ا  بات اه تبار 
يشااير  بااات اه تبااار إلاات اتقاااق الاادرجات التااي يحراال يليهااا اسفااراد أ فقااهم فااي  

ر جوهرياا فاي هاذ  مرات األجراا المختلفة ومعنات هاذا أن موضاع الفارد بالنقابة لجمايتا  ه يتغيا
  (.ٙٙٔ،ٕٗٓٓ ،يبد الحفيظ وآ رون)الحالة 

 
 اااااااااااااااااااااااااااا

 * أسماا الخبراا 
 .ا أ. د. احمد ضامن الهزاع / ءلية التربية للبنات / يلم  فو اهدارئ

 . / يلم  فو  مو ا أ. م. د. حقام خ  محمد / ءلية التربيةٕ

 .ة التربية / يلم النفو الشخريةا أ. م. د. حميد سالم  لف / ءليٖ

  .ا أ. م. د. رؤوف محمود القيقي / ءلية التربية / يلم النفو التربويٗ

 .ا أ. م. د. رباح مرةود العبيدي / ءلية التربية / يلم  فو  مو٘

 . ا أ. م. د. يد ان سلمان داود / ءلية التربية للبنات / يلم النفو الفقيولوجيٙ
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 را تياا فقاد تام (،Test-retest تباار ب ريقاة إياادة اه تباار )وتم اساتخراج  باات اه

وبعاد أسابويين تام إياادة  ( خالبًا وخالبًة من مجتمع البحث وجرا ت بياا اه تباار يلايهم ،ٕٓ)
( ، وباسااتخدام معاماال ٕٕٔ، ٜٜٓٔ ،داؤد ويبااد الاارحمن)ت بيااا اه تبااار يلاات العينااة  فقااها.
( و ٕٚ.ٓت  بااااات اه تبااااار التااااي تراوحاااات بااااين )معااااامو ارتبااااار بيرسااااون تاااام الحرااااول يلاااات

فتبااين أنَّ  ،ا بااراون لترااحي  معادلااة بيرسااوند ذلااك تاام اسااتخدام معادلااة ساايبرمان ( بعااٗٛ.ٓ)
( للتفكيار ٕٛ.ٓ) ،( للتفكيار الم االي٘ٚ.ٓ) ،فكير الترءيبي( للتٛٚ.ٓ) :معاموت ال بات هي

لاواقعي وهاي معااموت  باات يالياة إذ ( للتفكير أٛ.ٓ( للتفكير التحليلي و )٘ٛ.ٓ) ،العملي
إن معاماال اهرتبااار لو تبااار ال اباات يجااب أن يتااراوح بااين  (ٕٕٓٓياارا )أبااو حااوي  وآ اارون 

 (.ٜٖٔ ،ٕٕٓٓ،أبو حوي  وآ رون )( ٜٓ.ٓ( إلت )ٓٚ.ٓ)
 

 ا مقياس اهتجا   حو المقتقبل ٕ
راسااات ماان أجاال التعاارف يلاات اتجاهااات ال لبااة  حااو المقااتقبل فقااد تاام اسااتعرا  الد

( ٕٜٜٔ ودراسااة )التميمااي (ٜٓٛٔ مخااول)القااابقة واألدوات المقااتخدمة فيهااا م اال دراسااة 
ءما   (،ٕٙٓٓالموسوي )ودراسة  ( ٕٙٓٓ   فرحان)( ودراسة ٕٜٜٔالهزاع والبياتي )ودراسة 

يشاوا ية مان ال لباة بلاغ ياددهم  ةتم استعرا  األدبيات وأيداد استبا ة أولية وتوزيعها يلات يينا
وءمااا مبااين فااي  ،لباااً وخالبااًة تضاامنت أربعااة أساائلة حااول ترااوراتهم وتوقعاااتهم للمقااتقبل( خآٙ)

( وبعد توزيع اهستبا ة األولية وإجابة ال لبة ين األسئلة تم جمع اهستمارات وتفريغها ٚملحا )
بعدها تمت رياغة الفقرات وتوزيعها تبعاً للمجاهت التاي  ،في ءل مجال من مجاهت اهستبيان

 ام  (المجاال اهقتراادي ،المجاال اهجتماايي ،المجال النفقاي والترباوي)مقبقا" وهي  حددت
وقاد تكاون المقيااس براورت   .يرضت فقرات المقياس يلت ذوي الخبرة في مجال اه تراص*

( فقرًة للمجال ٕٗ( فقرًة للمجال النفقي والتربوي و)ٕٛ( فقرًة توزيت يلت )ٓٚاألولياة من )
غيااار  ،ه رأي لاااي ،موافاااا)قااارًة للمجاااال اهقتراااادي وأماااا البااادا ل فكا ااات ( فٛٔاهجتماااايي و)

 (ٛوءما مبين في ملحا ) (موافا
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( فقاارًة ٖٔ( فقاارًة ايجابيااًة و )ٖٔ( فقاارًة )ٕٙبعااد ذلااك أرااب  المقياااس مكو ااا" ماان )
 ،( فقاارًة للمجااال اهجتماااييٕٕ) ،( فقاارًة للمجااال النفقااي والتربااويٕٙموزيااة يلاات ) ،ساالبيةً 
 .ءما في الملحا الموجود في ارل الرسالة،فقرًة للمجال اهقترادي( ٗٔو)

 ا ردق المقياس 
الردق من الوسا ل المهمة في الحكم يلت روحية المقياس ، وهو الدقة التي يقيو 

ويعااد اه تبااار  (ٕٖٔ،ٕٕٓٓ،الظاااهر وآ اارون)فيهااا المقياااس الغاار  الااذي وضااع ماان أجلاا  
الكناادري ويبااد )أي ةاايا أ اااااار  وفقااط وه يقااي ،ساا  بالفعاالرااادقاً إذا ءااان يقاايو مااا أيااد لقيا

وقد تحقا ردق المقياس من  ول يرض  يلت مجموية من الخبراا  (،ٖ٘ٔ ،ٜٜٜٔ ،الدايم
 .والمحكمين وءما ورد في إجرااات إيداد المقياس

 ا  بات المقياس 
  يع اي النتاا    بات المقياس أو اه تباار يعناي أ َّا   ابات فيماا يع اي مان  تاا   أي ا ا 

 فقها إذا ما خبا مرًة أ را يلت األفراد أ فقهم الاذين خباا يلايهم وبانفو الظاروف فااذا خباا 
المقيااس أو اه تبااار يلاات األفااراد أ فقااهم ماارتين متوحقتاين ءا اات النتااا   متشااابهة )أبااو حااوي  

 وماان أجاال الحرااول يلاات  بااات المقياااس فقااد تاام اسااتخدام خريقااة (ٜٖٔ ،ٕٕٓٓ ،وآ اارون
وجاارا ت بيااا المقياااس  ،( خالباااً وخالبااةً ٕٓحيااث تاام ا تيااار ) ،(Test-retest)إيااادة اه تبااار 

، ٜٜٓٔ ،داؤد ويباد الارحمن)يليهم وبعد أسبويين تم إيادة ت بيا المقياس يلت العيناة  فقاها
( وباسااتخدام معاماال ارتبااار بيرسااون تاام الحرااول يلاات معاماال  بااات اهسااتبيان الااذي بلااغ ٕٕٔ

اسااتخدام معادلااة ساابيرمان ا بااروان لترااحي  معاماال ارتبااار بيرسااون تبااين أنَّ معاماال ( وبٛٚ.ٓ)
( وبعد اه تهااا مان بنااا المقيااس واساتخراج رادق  و باتا  أرابحت ٓٛ.ٓ بااات اهستبيان هو )

  .أداتا البحث جاهزتين لوستخدام والت بيا
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  الوسا ل اسحرا ية :رابعاً 
وق بااااين آراا المحكمااااين والفاااااااروق فااااي أساااااليب التفكياااار مربااااع ءاااااي لمعرفااااة دهلااااة الفاااار  -ٔ

 (.ٕٛٗ ،ٜٜٔٔ،فيرءقون)
  (.ٜٓٔ،ٕٓٓٓ ،حمودي)معامل ارتبار بيرسون هستخراج ال بات ب ريقة إيادة اه تبار  -ٕ
أباو )معادلة سيبرمان ابروان لترحي  معامل ال بات لتقتخرج بواس ة معامل ارتبار بيرسون  -ٖ

 (.ٔ٘ ،ٜٙٚٔ ،ح ب وي مان
ألسااليب التفكيار وءاذلك  لتحليال التبااين (SPSSالحقيبة اسحرا ية للعلاوم اهجتمايياة ) -ٗ

 .اهتجاهات  حو المقتقبل
 . (ٖٕٚ،ٜٚٚٔ ،البياتي وا ناسيوس)ا اه تبار التا ي لدهلة معامل ارتبار بيرسون ٘

 
 الفصل الثالث

 عرض النتائج وتفسيرها

البحث فاي ضاوا اساتجابة أفاراد ييناة البحاث  يتضمن هذا الفرل ير  وتفقير  تا  
 لبحث التي تم أستخدامها وءاهتي: يلت أداتي ا

أوًه: فيماااا يتعلاااا بالهااادف األول والخااااص باااا )التعااارف يلااات أسااااليب التفكيااار لااادا خلباااة 
الرااف الخااامو فااي الماادارس ال ا ويااة واسيداديااة وفقاااً لمتغياارات )الجاانو واه تراااص 

 ر الدراسي( فقد تم التورل من  ول التكرارات والنقاب المئوياة والتفوق الدراسي والتأ
 (.ٗإلت النتا   المبينة في جدول )
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 ( أساليب التفكير وفقاً لمتغيرات )الجنو واه تراص والتفوق والتأ ر(ٗجدول )
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لتفكير الخمقة جميعهاا، ( يتبين أن يينة البحث تقتخدم أساليب اٗوبالنظر إلت جدول )
%(، ٜٔ.ٖ٘ولكن بنقب مختلفة، إذ ياأتي أوًه أسالوب التفكيار الم االي وبنقابة مئوياة )

%(  اام أساالوب التفكياار الترءيبااي ٕٚ.ٕٗيلياا  أساالوب التفكياار التحليلااي وبنقاابة مئويااة )
%( ٙٛ.ٕٔ%(  ااام أسااالوب التفكيااار العملاااي وبنقااابة مئوياااة )ٜٜ.ٙٔوبنقااابة مئوياااة )
 %(.ٚٙ.ٓٔالتفكير الواقعي وبنقبة مئوية ) وأ يرًا أسلوب

 (.٘أما ترتيب أساليب التفكير وفقاً لمتغيرات البحث فيوضحها الجدول )
 

( ترتيب أساليب التفكير وفقاً لمتغيرات )الجنو واه تراص والتفوق الدراسي ٘جدول )
 والتأ ر الدراسي(
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 (.ٙير فيوضحها جدول )أما بالنقبة لترتيب استخدام ءل أسلوب من أساليب التفك
 ( ترتيب استخدام ءل أسلوب من أساليب التفكير وفقاً لمتغيرات البحثٙجدول )

 
ومن أجل معرفة دهلة الفروق في أساليب التفكير ءٌل يلات حادة وفااااقاً لمتغيارات  

)الجااانو واه ترااااص والتفاااوق والتاااأ ر الدراساااي(، وباساااتخدام الحقيباااة اسحراااا ية فاااي 
 ( فقد أظهرت النتا   ما يأتي:SPSSمايية )العلوم اهجت

ا فيما يتعلا بالفروق في أسلوب التفكير الترءيبي فقد تورل البحاث إلات النتاا   المبيناة ٔ
 (.ٚفي الجدول )
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( تحلياال التباااين لاادرجات العينااة فااي أساالوب التفكياار الترءيبااي وفقاااً لمتغياارات ٚجاادول )
 الدراسي الجنو واه تراص والتفوق الدراسي والتأ ر

 النماذج
مجماااااااااااااااااااااااااااااااااااوع 

 المربعات

درجااااااة 
 الحرية

متوساااااااااااااااااااااااااااااط 
 المربعات

القيماااااااااااااااااااة 
 الفا ية

معنويااااااااة 
 الدهلة

 دال** ٙٗٙ.ٜ ٖٚٛ.ٕٛٚ ٔ ٖٚٛ.ٕٛٚ الجنو

 اه تراص
٘ٓ.ٛٔٙ ٔ ٘ٓ.ٛٔٙ ٔ.ٚ٘ٛ 

غيااااااااااااااااار 
 دال

 دال** ٗٚٓ.ٗٗ ٜٜٚ.ٖٕٚٔ ٔ ٜٜٚ.ٖٕٚٔ التفوق والتأ ر

 دال** ٖ٘ٙ.ٚٔ ٕٙٚ.ٓٔ٘ ٔ ٕٙٚ.ٓٔ٘ الجنو*اه تراص

 دال** ٛٛٚ.ٕٔ ٗ٘ٙ.ٜٖٙ ٔ ٗ٘ٙ.ٜٖٙ اه تراص*التفوق والتأ ر

 الجنو*التفوق والتأ ر
ٕٙ.ٜٚٚ ٔ ٕٙ.ٜٚٚ ٓ.ٜٕٙ 

غيااااااااااااااااار 
 دال

الجنو*اه تراص*التفوق 
 والتأ ر

 دال** ٖٔ٘.ٚ ٗٚٗ.ٕٕٔ ٔ ٗٚٗ.ٕٕٔ

   ٜٙٓ.ٕٛ ٗٓٗ ٖٜٓ.ٚٚٙٔٔ الخ أ

    ٔٔٗ ٘ٗٚ.ٖٓ٘ٗٔ المجموع

 
 

 اااااااااااااااااااا
( ينادما تكاون القيماة الفا ياة ٔ:ٔٔٗ( وبدرجة حرياة )ٔٓ.ٓ* دال يند مقتوا دهلة )*
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 (.ٖٙ.ٙالجدولية )
 يتض  من الجدول أيو :

أ ا أظهرت النتا   وجاود فاروق ذات دهلاة إحراا ية لمتغيار الجانو يلات أسالوب التفكيار 
قيمااة الفا يااة ( وهااي أءباار ماان الٙٗٙ.ٜالترءيبااي، فقااد بلغاات القيمااة الفا يااة المحقااوبة )

(، أمااا ٖٙ.ٙ( والبالغااة )ٔ:ٔٔٗ( وبدرجااة حريااة )ٔٓ.ٓالجدوليااة ينااد مقااتوا دهلااة )
( وهااو ٜٜ.ٖ٘اتجااا  الفاارق فقااد ءااان لرااال  الااذءور، إذ بلااغ متوسااط درجااات الااذءور )

(، وربمااا يكااون ذلااك راجعاااً إلاات خبيعااة تربيااة ٕ٘.ٕ٘أيلاات ماان متوسااط درجااات اس اااث )
ا والتي تتي  للذءور قدرًا أءبار مان الحرياة فاي جمياع مجااهت الذءور واس اث في مجتمعن

 الحياة ءمجال األسرة والمدرسة والعوقات اهجتمايية.
ب ا ه توجد فروق ذات دهلة إحرا ية لمتغير اه تراص في أسلوب التفكير الترءيباي ، 

ولياااة ( وهاااي أراااغر مااان القيماااة الفا ياااة الجد٘ٚ.ٔإذ بلغااات القيماااة الفا ياااة المحقاااوبة )
 (.ٗٛ.ٖ( والبالغة )ٔ:ٔٔٗ( وبدرجة حرية )٘ٓ.ٓيندمقتوا دهلة )

ج ا أظهارت النتاا   وجاود فاروق ذات دهلاة إحراا ية لمتغيار التفاوق والتاأ ر فاي أسالوب 
( وهااي أءباار ماان القيمااة ٚٓ.ٗٗالتفكياار الترءيبااي، فقااد بلغاات القيمااة الفا يااة المحقااوبة )

(، ٖٙ.ٙ( والبالغاة )ٔ:ٔٔٗ( وبدرجاة حرياة )ٔٓ.ٓالفا ية الجدولية يند مقتوا دهلة )
أمااا اتجااا  الفاارق فقااد ءااان لرااال  المتفااوقين دراسااياً، إذ بلااغ متوسااط درجااات المتفااوقين 

(، ٗٙ.ٔ٘( وهاو أيلات مان متوساط درجاات المتاأ رين دراساياً والباالغ )ٖٓ.٘٘دراسيًا )
ا ااات مااا يمكاانهم ماان وربمااا يكااون ذلااك راجعاااً إلاات أنَّ المتفااوقين دراسااياً لااديهم ماان اهمك

 ترءيب األفكار وترتيبها بشكل أءبر مما يقت يع المتأ رون دراسياً استخدام .
ا فيما يتعلا بالفروق في أسلوب التفكير الم الي فقاد تورال البحاث إلات النتاا   المبيناة ٕ

  (.ٛفي الجدول )
 



 ...مرحلة ال ا وية المتفوقين والمتأ رين دراسياً دراسة مقار ة في أساليب تفكير خلبة ال
  م. م. راحب اسعد ويو      أ. د. محمد سليمان إبراهيم البياتي 

ٗٗٙ 

 

 

لمتغياارات  ( تحلياال التباااين لاادرجات العينااة فااي أساالوب التفكياار الم ااالي وفقاااً ٛجاادول )
 الجنو واه تراص والتفوق الدراسي والتأ ر الدراسي

 النماذج
مجماااااااااااااااااااااااااااااااااااوع 

 المربعات

درجاااااة 
الحاااااااار 

 ية

متوساااااااااااااااااااااااااااااط 
 المربعات

القيماااااااااااااااااااااة 
 الفا ية

معنويااااااااة 
 الدهلة

 دال** ٖٗٔ.ٖٛ ٜ٘ٔ.ٓٚٓٔ ٔ ٜ٘ٔ.ٓٚٓٔ الجنو

 دال** ٖ٘ٚ.ٕٙ ٘ٛٙ.ٓٗٚ ٔ ٘ٛٙ.ٓٗٚ اه تراص

 دال* ٖ٘ٛ.ٗ ٚ٘ٔ.ٖٕٔ ٔ ٚ٘ٔ.ٖٕٔ التفوق والتأ ر

 الجنو*اه تراص
ٖٙ.ٜٖٓ ٔ ٖٙ.ٜٖٓ ٔ.ٖٔٗ 

غيااااااااااااااااار 
 دال

 اه تراص*التفوق والتأ ر
ٔٓٔ.ٜٙٗ ٔ ٔٓٔ.ٜٙٗ ٖ.ٕٙٓ 

غيااااااااااااااااار 
 دال

 الجنو*التفوق والتأ ر
ٙ.ٔٗٓ ٔ ٙ.ٔٗٓ ٓ.ٕٜٔ 

غيااااااااااااااااار 
 دال

الجنو*اه تراص*التفوق 
 والتأ ر

ٕٗ.ٓٚٗ ٔ ٕٗ.ٓٚٗ ٔ.ٜٗٛ 
غيااااااااااااااااار 

 دال

   ٖٛٓ.ٕٛ ٗٓٗ ٘ٙٗ.ٖ٘ٗٔٔ الخ أ

    ٔٔٗ ٕٓٙ.ٜٖٖٗٔ مجموعال

 

 يتض  من الجدول أيو  ما يأتي:
أ ا أظهرت النتا   وجاود فاروق ذات دهلاة إحراا ية لمتغيار الجانو يلات أسالوب التفكيار 



 
(        حزيران ٙ) العدد(         ٜٔ) المجلد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٗٗٚ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

( وهاااي أءباار مااان القيماااة الفا ياااة ٖٔ.ٖٛالم ااالي، فقاااد بلغااات القيمااة الفا ياااة المحقاااوبة )
(، وءا ات ٖٙ.ٙ( والبالغة )ٔ:ٔٔٗ( وبدرجة حرية )ٔٓ.ٓالجدولية يند مقتوا دهلة )

( وهاو أيلات مان متوساط ٜٚ.ٛ٘الفروق لرال  اس اث، إذ بلغ متوسط درجات اس اث )
 (.ٛٙ.٘٘درجات الذءور )

ب ا هناك فروق ذات دهلة إحرا ية لمتغير اه تراص يلت أسلوب التفكيار الم االي، إذ 
الفا يااة الجدوليااة ينااد  ( وهااي أءباار ماان القيمااةٖٚ.ٕٙبلغاات القيمااة الفا يااة المحقااوبة )

(،وءا ت الفاروق لراال  ٖٙ.ٙ( والبالغة )ٔ:ٔٔٗ( وبدرجة حرية )ٔٓ.ٓمقتوا دهلة )
 ( ٕٚ.ٛ٘خلبة اه تراص العلمي، إذ ءان متوسط درجات خلبة اه تراص العلمي )

ج ا أظهرت النتا   وجود فروق ذات دهلة إحراا ية لمتغيار التفاوق والتاأ ر يلات أسالوب 
( وهي أءبر من القيمة الفا ية ٖٛ.ٗ الي، فقد بلغت القيمة الفا ية المحقوبة )التفكير الم

(، وءااان ٗٛ.ٖ( والبالغاة )ٔ:ٔٔٗ( وبدرجاة حرياة )٘ٓ.ٓالجدولياة يناد مقاتوا دهلاة )
( وهو ٚ٘.ٚ٘الفرق لرال  المتفوقين دراسياً، إذ بلغ متوسط درجات المتفوقين دراسياً )

(، وربماا يكاون ذلاك بقابب ٗ٘.ٙ٘دراسيًا والباالغ ) أيلت من متوسط درجات المتأ رين
 اهتمام المتفوقين دراسياً باألفكار الشمولية والنظرة الكلية تجا  مختلف األمور والقضايا.

اه تراااص( و × د ا ه توجااد فااروق ذات دهلااة إحرااا ية للتفااايوت ال نا يااة )الجاانو 
تااااأ ر( وه للتفاياااال ال و ااااي التفااااوق وال× التفااااوق والتااااأ ر( و )الجاااانو × )اه تراااااص 

 التفوق والتأ ر(.× اه تراص × )الجنو 
ا فيما يتعلا بالفروق في أسلوب التفكير العملاي فقاد تورال البحاث إلات النتاا   المبيناة ٖ

 ( ٜفي الجدول )



 ...مرحلة ال ا وية المتفوقين والمتأ رين دراسياً دراسة مقار ة في أساليب تفكير خلبة ال
  م. م. راحب اسعد ويو      أ. د. محمد سليمان إبراهيم البياتي 

ٗٗٛ 

 

 

( تحلياال التباااين لاادرجات العينااة فااي أساالوب التفكياار العملااي وفقاااً لمتغيااارات ٜجاادول )
 البحث 

 النماذج
 مجماااااااااااااااااااااااااااااااااااوع

 المربعات

درجاااااة 
الحااااااار 

 ية

متوساااااااااااااااااااااط 
 المربعات

القيماااااااااااااااااااة 
 الفا ية

معنوياااة 
 الدهلة

 دال** ٖ٘ٔ.ٛ ٙٓٚ.ٖٕٗ ٔ ٙٓٚ.ٖٕٗ الجنو

 دال** ٕٙٗ.ٕٗ ٔٙٙ.ٓٔٚ ٔ ٔٙٙ.ٓٔٚ اه تراص

 دال* ٖٙٓ.٘ ٖٚٛ.ٛٗٔ ٔ ٖٚٛ.ٛٗٔ التفوق والتأ ر

 الجنو*اه تراص
ٙٛ.ٜ٘ٗ ٔ ٙٛ.ٜ٘ٗ ٕ.ٖٗٓ 

غياااااااااااار 
 دال

 تأ راه تراص*التفوق وال
ٖ٘.ٕٓٔ ٔ ٖ٘.ٕٓٔ ٔ.ٜٔٗ 

غياااااااااااار 
 دال

 دال* ٖٓٙ.ٙ ٖٓٗ.ٙٛٔ ٔ ٖٓٗ.ٙٛٔ الجنو*التفوق والتأ ر

الجنو*اه تراص*التفوق 
 والتأ ر

 دال* ٖٓٗ.٘ ٖٔ٘.ٙ٘ٔ ٔ ٖٔ٘.ٙ٘ٔ

   ٖٔٔ.ٜٕ ٗٓٗ ٕٜ٘.ٔٗٛٔٔ الخ أ

    ٔٔٗ ٜٛٙ.ٖٖٔٛٔ المجموع

 



 
(        حزيران ٙ) العدد(         ٜٔ) المجلد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٜٗٗ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 ( ما يأتي:ٜيتض  من الجدول )
فاروق ذات دهلاة إحراا ية لمتغيار الجانو يلات أسالوب التفكيار أ ا أظهرت النتا   وجاود 

( وهاااي أءبااار مااان القيماااة الفا ياااة ٖ٘ٔ.ٛالعملاااي، فقاااد بلغااات القيماااة الفا ياااة المحقاااوبة )
(، وقااد  ٖٙ.ٙ( والبالغااة )ٔ:ٔٔٗ( وبدرجااة حريااة )ٔٓ.ٓالجدوليااة ينااد مقااتوا دهلااة )
 ءا ت الفروق لرال  الذءور.

ا ية لمتغير اه تراص يلت أسالوب التفكيار العملاي، إذ ا هناك فروق ذات دهلة إحرب 
( وهااي أءباار ماان القيمااة الفا يااة الجدوليااة ينااد ٕٙٗ.ٕٗبلغاات القيمااة الفا يااة المحقااوبة )

(،وءا اات الفااروق فااي ٖٙ.ٙ( والبالغااة )ٔ:ٔٔٗ( وبدرجااة حريااة )ٔٓ.ٓمقااتوا دهلااة )
 رال  خلبة اه تراص األدبي.

ت دهلة إحراا ية لمتغيار التفاوق والتاأ ر يلات أسالوب ج ا أظهرت النتا   وجود فروق ذا
( وهي أءبر من القيمة الفا ية ٙٓ.٘التفكير العملي، فقد بلغت القيمة الفا ية المحقوبة )

(، وقااد  ٗٛ.ٖ( والبالغااة )ٔ:ٔٔٗ( وبدرجااة حريااة )٘ٓ.ٓالجدوليااة ينااد مقااتوا دهلااة )
 ءا ت الفروق لرال  ال لبة المتأ رين دراسياً.

اه تراااص( و × وجااد فااروق ذات دهلااة إحرااا ية للتفااايوت ال نا يااة )الجاانو د ا ه ت
 التفوق والتأ ر(.× )اه تراص 

ا فيما يتعلا بالفروق في أسلوب التفكير التحليلي فقد تورل البحث إلت النتا   المبينة ٗ
 (.ٓٔفي الجدول )

 



 ...مرحلة ال ا وية المتفوقين والمتأ رين دراسياً دراسة مقار ة في أساليب تفكير خلبة ال
  م. م. راحب اسعد ويو      أ. د. محمد سليمان إبراهيم البياتي 

ٗ٘ٓ 

 

 

ليلاي وفقااً لمتغيارات ( تحليل التباين لدرجات العيناة فاي أسالوب التفكيار التحٓٔجدول )
  البحث

 النماذج
مجماااااااااااااااااااااااااااااااااااوع 

 المربعات

درجاااااااة 
 الحرية

متوساااااااااااااااااااااط 
 المربعات

القيماااااااااااااااااااة 
 الفا ية

معنوياااة 
 الدهلة

 دال* ٚٗٙ.ٗ ٗٓٚ.ٜٔٔ ٔ ٗٓٚ.ٜٔٔ الجنو

 دال** ٜٚ٘.ٛٔ ٜٔٓ.ٜٚٗ ٔ ٜٔٓ.ٜٚٗ اه تراص

غياااااااااااار  ٜٗ٘.ٓ ٖٙٔ.ٗٔ ٔ ٖٙٔ.ٗٔ التفوق والتأ ر
 دال

 دال** ٖٕٔ.ٕٚ ٛٗٓ.ٔٓٚ ٔ ٛٗٓ.ٔٓٚ الجنو*اه تراص

  ٜٙٓ.ٚٔ ٖٔٗ.ٓٗٗ ٔ ٖٔٗ.ٓٗٗ اه تراص*التفوق والتأ ر
 دال**

 دال** ٜٜٚ.ٖٕ ٓٗٚ.ٚٔٙ ٔ ٓٗٚ.ٚٔٙ الجنو*التفوق والتأ ر

الجنو*اه تراص*التفوق 
 والتأ ر

 دال** ٖٖٔ.ٚٔ ٛٙٗ.ٙٗٗ ٔ ٛٙٗ.ٙٗٗ

   ٕٙٚ.ٕ٘ ٗٓٗ ٜٓٙ.ٚٓٗٓٔ الخ أ

    ٔٔٗ ٓٛٙ.ٕٖٖٓٔ المجموع

 ( ما يأتي:ٓٔن الجدول )يتض  م
أ ا أظهرت النتا   وجاود فاروق ذات دهلاة إحراا ية لمتغيار الجانو يلات أسالوب التفكيار 

( وهاااي أءبااار مااان القيماااة الفا ياااة ٗٙ.ٗالتحليلاااي، فقاااد بلغااات القيماااة الفا ياااة المحقاااوبة )
(، وقااد  ٗٛ.ٖ( والبالغااة )ٔ:ٔٔٗ( وبدرجااة حريااة )٘ٓ.ٓالجدوليااة ينااد مقااتوا دهلااة )

 لفروق لرال  اس اث.ءا ت ا



 
(        حزيران ٙ) العدد(         ٜٔ) المجلد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٗ٘ٔ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

ب ا هناك فروق ذات دهلة إحرا ية لمتغيار اه ترااص يلات أسالوب التفكيار التحليلاي، 
( وهاي أءبار مان القيماة الفا ياة الجدولياة يناد ٜ٘.ٛٔإذ بلغت القيمة الفا ية المحقاوبة )

(، وءا اااات الفااااروق ٖٙ.ٙ( والبالغااااة )ٔ:ٔٔٗ( وبدرجااااة حريااااة )ٔٓ.ٓمقااااتوا دهلااااة )
 اه تراص العلمي. لرال  خلباة

ج ا أظهرت النتا   ا   ليو هناك فروق ذات دهلاة إحراا ية لمتغيار التفاوق والتاأ ر يلات 
( وهاي أراغر مان ٗ٘.ٓأسلوب التفكير التحليلاي، فقاد بلغات القيماة الفا ياة المحقاوبة )

( والبالغاااة ٔ:ٔٔٗ( وبدرجاااة حرياااة )٘ٓ.ٓالقيماااة الفا ياااة الجدولياااة يناااد مقاااتوا دهلاااة )
(ٖ.ٛٗ). 

اه ترااااص( و × د ا هنااااك فاااروق ذات دهلاااة إحراااا ية للتفاااايوت ال نا ياااة )الجااانو 
التفوق والتأ ر( وللتفايل ال و اي )الجانو × التفوق والتأ ر( و )الجنو × )اه تراص 

( ٕٔ.ٕٚالتفااااااااوق والتااااااااأ ر(، إذ إنَّ القاااااااااايمة الفا يااااااااة المحقااااااااوبة )× اه تراااااااااص × 
التاااااوالي وهاااااي أءبااااار مااااان القيماااااة الفا ياااااة  ( يلاااااتٖٖ.ٚٔ( و )ٜٚ.ٖٕ( و)ٜٓ.ٚٔو)

 (.ٖٙ.ٙ( والبالغة )ٔ:ٔٔٗ( وبدرجة حرية )ٔٓ.ٓالجدولية يند مقتوا دهلة )
ا فيما يتعلا بالفروق في أسلوب التفكير الواقعي فقد تورال البحاث إلات النتاا   المبيناة ٘

 (.ٔٔفي الجدول )



 ...مرحلة ال ا وية المتفوقين والمتأ رين دراسياً دراسة مقار ة في أساليب تفكير خلبة ال
  م. م. راحب اسعد ويو      أ. د. محمد سليمان إبراهيم البياتي 

ٕٗ٘ 

 

 

ياار الااواقعي وفقاااً لمتغياارات ( تحلياال التباااين لاادرجات العينااة فااي أساالوب التفكٔٔجاادول )
 البحث 

 النماذج
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

القيمة 
 الفا ية

معنوية 
 الدهلة

 دال* ٘ٗٛ.ٖ ٜٔ٘.ٕٔٔ ٔ ٜٔ٘.ٕٔٔ الجنو

 دال** ٜٕ٘.ٛ ٘ٛٚ.ٕٕٗ ٔ ٘ٛٚ.ٕٕٗ اه تراص

 دال** ٖٛٗ.ٖٖ ٕٙٙ.ٜٛٚ ٔ ٕٙٙ.ٜٛٚ التفوق والتأ ر

 ٜٛٓ.ٓ ٕٜ٘.ٕ ٔ ٕٜ٘.ٕ الجنو*اه تراص
غير 
 دال

 غير** ٔ٘ٓ.ٚ ٖٖٙ.ٕٙٓ ٔ ٖٖٙ.ٕٙٓ اه تراص*التفوق والتأ ر

 الجنو*التفوق والتأ ر
٘ٙ.٘ٛٔ ٔ ٘ٙ.٘ٛٔ ٔ.ٜٖٖ 

غير 
 دال

الجنو*اه تراص*التفوق 
 والتأ ر

ٓ.ٕٗ٘ ٔ ٓ.ٕٗ٘ ٓ.ٓٓٛ 
غير 
 دال

   ٕٚٙ.ٜٕ ٗٓٗ ٜٓٚ.ٖٕٛٔٔ الخ أ

    ٔٔٗ ٖٛٙ.ٕٖٖ٘ٔ المجموع

 (:ٔٔلجدول )يتض  من ا
أ ا أظهرت النتا   وجاود فاروق ذات دهلاة إحراا ية لمتغيار الجانو يلات أسالوب التفكيار 

( وهااي أءباار ماان القيمااة الفا يااة ٘ٗٛ.ٖالااواقعي، فقااد بلغاات القيمااة الفا يااة المحقااوبة )
 الجدولية 

(، وقاااد ءا ااات ٗٛ.ٖ( والبالغاااة )ٔ:ٔٔٗ( وبدرجاااة حرياااة )٘ٓ.ٓيناااد مقاااتوا دهلاااة )



 
(        حزيران ٙ) العدد(         ٜٔ) المجلد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٖٗ٘ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

   الذءور. الفروق لرال
ب ا هناك فروق ذات دهلة إحرا ية لمتغير اه تراص يلت أسلوب التفكير الاواقعي، إذ 

( وهاااي أءبااار مااان القيماااة الفا ياااة الجدولياااة يناااد ٜٕ.ٛبلغااات القيماااة الفا ياااة المحقاااوبة )
(،وءا اات الفااروق فااي ٖٙ.ٙ( والبالغااة )ٔ:ٔٔٗ( وبدرجااة حريااة )ٔٓ.ٓمقااتوا دهلااة )

 ألدبي.رال  خلبة اه تراص ا
ج ا أظهرت النتا   وجود فروق ذات دهلة إحراا ية لمتغيار التفاوق والتاأ ر يلات أسالوب 

( وهااي أءباار ماان القيمااة ٖٗ.ٖٖالتفكياار الااواقعي، فقااد بلغاات القيمااة الفا يااة المحقااوبة )
(، ٖٙ.ٙ( والبالغاة )ٔ:ٔٔٗ( وبدرجاة حرياة )ٔٓ.ٓالفا ية الجدولية يند مقتوا دهلة )

 رال  ال لبة المتأ رين دراسياً.وقد ءا ت الفروق ل
اه ترااااااص( و × د ا ه توجااد فااروق ذات دهلااة إحرااا ية للتفااايوت ال نا يااة )الجاانو 

التفوق والتأ ر( × اه تراص × التفوق والتأ ر(، وللتفايل ال و ي )الجنو × )الجنو 
×  تراااص بينمااا أظهاارت النتااا   وجااود فااروق ذات دهلااة إحرااا ية للتفاياال ال نااا ي )اه

( وهي أءبار مان القيماة الفا ياة ٘ٓ.ٚالتفوق والتأ ر(، إذ ءا ت القيمة الفا ية المحقوبة )
 (.ٖٙ.ٙ( والبالغة )ٔ:ٔٔٗ( وبدرجة حرية )ٔٓ.ٓالجدولية يند مقتوا دهلة )

وفيمااااا يخااااص  مااااط التفكياااار القااااا د لاااادا يينااااة البحااااث فقااااد توراااال الباحااااث  
 (.ٕٔلت النتا   المبينة في الجدول )باستخدام التكرارات والنقب المئوية إ

  



 ...مرحلة ال ا وية المتفوقين والمتأ رين دراسياً دراسة مقار ة في أساليب تفكير خلبة ال
  م. م. راحب اسعد ويو      أ. د. محمد سليمان إبراهيم البياتي 

ٗ٘ٗ 

 

 

  ( التكرارات والنقب المئوية لنمط التفكير لدا يينة البحثٕٔجدول )

 
(  وحظ أنَّ  مط التفكيار القاا د لادا ييناة البحاث هاو الانمط ٕٔوبالنظر إلت الجدول )
%( مماااا يشااااير إلاااات إنَّ غالبياااة العينااااة تقاااتخدم فااااي أغلااااب ٜٔ.ٓٙاألحاااادي وبنقاااابة )

واقف التي تواجهها أسلوب واحد في التفكير،  م ياأتي بعاد ذلاك  ماط التفكيار ال ناا ي الم
%(، أي اسااتخدام أساالوبين فااي التفكياار فااي المواقااف والمشااكوت،  اام ٔٔ.ٕٔبنقاابة )

%(، وأ يااااارًا  ماااااط التفكيااااار ال و اااااي بنقااااابة ٜٔ.ٙٔ ماااااط التفكيااااار المقااااا   بنقااااابة )
(ٔ.ٜٙ.)% 

 ي والخاص با )التعرف يلات اتجاهاات خلباة الراف الخاامو  ا ياً: فيما يتعلا بالهدف ال ا
فااي الماادارس ال ا ويااة واسيداديااة  حااو المقااتقبل وفقاااً لمتغياارات )الجاانو واه ترااااص 

 والتفوق الدراسي والتأ ر الدراسي( فقد تورل البحث إلت النتا   ا تية:
ل برورة يامة هو ا أةارت النتا   إلت أن متوسط درجات اتجاهات ال لبة  حو المقتقبٔ
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(،يتبين لنا أن متوسط درجات اتجاهات ال لبة  حو المقتقبل يقع فوق درجاة ٗٓ.٘ٗٔ)
الحياد، ولذا توراف اتجاهاات ال لباة بأ هاا إيجابياة، وءاذلك الحاال بالنقابة لكال فئاة مان 

( والاذي يوضا  المتوسا ات واه حرافاات ٖٔفئات يينة البحاث وءماا مباين فاي جادول )
 جاهات  حو المقتقبل.المعيارية اهت
( المتوساا ات واه حرافااات المعياريااة لدرجاااااات العينااة يلاات مقياااس اهتجااا  ٖٔجاادول )

  حو المقتقبل

 اه تراص الجنو
التفاااااااااااوق 
 والتأ ر

 المتوسط العدد
 اه حراف

 المعياري

 ذءور

 يلمي
 ٜٓ.ٛ ٛٙ.ٗٗٔ ٗٙ متفوقون

 ٜٔ.ٔٔ ٓ٘.ٖٗٔ ٗٙ متأ رون

 أدبي
 ٖٓ.ٓٔ ٚٗ.ٚٗٔ ٔ٘ متفوقون

 ٚ٘.ٛ ٖٔ.ٖٗٔ ٔ٘ متأ رون

 إ اث

 يلمي
 ٕٜ.ٛ ٖٗ.٘ٗٔ ٚٗ متفوقات

 ٜٗ.ٛ ٖٔ.ٗٗٔ ٚٗ متأ رات

 أدبي
 ٘ٔ.ٜ ٚٚ.ٚٗٔ ٗٗ متفوقات

 ٘ٔ.ٚ ٓٚ.ٗٗٔ ٗٗ متأ رات

 ٙٔ.ٜ ٗٓ.٘ٗٔ ٕٔٗ المجموع

نتاا   ا أما بالنقبة للفروق في اتجاهات ال لبة  حو المقتقبل فقاد تورال البحاث إلات الٕ
 (ٗٔالمبينة في الجدول )
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( تحليااال التبااااين هتجاهاااات العيناااة  حاااو المقاااتقبل وفقااااً لمتغيااارات الجااانو ٗٔجااادول )
 واه تراص والتفوق الدراسي والتأ ر الدراسي

 النماذج
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

القيمة 
 الفا ية

معنوية 
 الدهلة

 الجنو
ٖٙ.ٕٕٔ ٔ ٖٙ.ٕٕٔ ٓ.ٕٚٙ 

ياااااااااااار غ
 دال

 اه تراص
ٔٛٗ.ٕٕٔ ٔ ٔٛٗ.ٕٕٔ ٕ.ٕٕٜ 

غياااااااااااار 
 دال

 دال** ٚٙٚ.ٙ ٜٛ٘.ٔٙ٘ ٔ ٜٛ٘.ٔٙ٘ التفوق والتأ ر

 ٗٓٓ.ٓ ٖٛٓ.ٓ ٔ ٖٛٓ.ٓ الجنو*اه تراص
غياااااااااااار 

 دال

 اه تراص*التفوق والتأ ر
ٔ٘ٛ.ٖٚٛ ٔ ٔ٘ٛ.ٖٚٛ ٔ.ٜٖٔ 

غياااااااااااار 
 دال

 الجنو*التفوق والتأ ر
ٜ.ٜٖٚ ٔ ٜ.ٜٖٚ ٓ.ٕٔٓ 

غياااااااااااار 
 دال

 تراص*التفوق الجنو*اه
 والتأ ر

٘.ٖٚٓ ٔ ٘.ٖٚٓ ٓ.ٓٙ٘ 
غياااااااااااار 

 دال

   ٜٛٛ.ٕٛ ٗٓٗ ٜٛٓ.ٕٖٖٚ٘ الخ أ

    ٔٔٗ ٜٜٕ.ٕٖٓ٘ٗ المجموع

  
 وبالنظر إلت الجدول أيو  يتبين ما يأتي:

أ ا أظهااارت النتاااا   ا ااا  لااايو هنااااك فاااروق ذات دهلاااة إحراااا ية لمتغيااار الجااانو يلااات 
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( وهاي أراغر مان ٙٚ.ٓمة الفا ياة المحقاوبة )اهتجاهات  حو المقتقبل، فقد بلغت القي
( والبالغاااة ٔ:ٔٔٗ( وبدرجاااة حرياااة )٘ٓ.ٓالقيماااة الفا ياااة الجدولياااة يناااد مقاااتوا دهلاااة )

(ٖ.ٛٗ.) 
ب ا ه توجاااد فاااروق ذات دهلاااة إحراااا ية لمتغيااار اه ترااااص يلااات اهتجاهاااات  حاااو 

ة قيمااة الفا ياا( وهااي أرااغر ماان الٜٕٕ.ٕالمقااتقبل، إذ بلغاات القيمااة الفا يااة المحقااوبة )
 (.ٗٛ.ٖ( والبالغة )ٔ:ٔٔٗ( وبدرجة حرية )٘ٓ.ٓد مقتوا دهلة )الجدولية ين

ج ا أظهااارت النتاااا   وجاااود فاااروق ذات دهلاااة إحراااا ية لمتغيااار التفاااوق والتاااأ ر يلااات 
( وهاي أءبار مان ٙٚ.ٙاهتجاهات  حو المقتقبل، فقاد بلغات القيماة الفا ياة المحقاوبة )

( والبالغاااة ٔ:ٔٔٗ( وبدرجاااة حرياااة )ٔٓ.ٓد مقاااتوا دهلاااة )القيماااة الفا ياااة الجدولياااة ينااا
 (، ٜٛ.ٖٗٔ(، المتأ رين دراسياً والبالغ )ٖٙ.ٙ)

اه تراااص( و × د ا ه توجااد فااروق ذات دهلااة إحرااا ية للتفااايوت ال نا يااة )الجاانو 
التفااااوق والتااااأ ر( وه للتفاياااال ال و ااااي × التفااااوق والتااااأ ر( و )الجاااانو × )اه تراااااص 

 التفوق والتأ ر(.×  تراص اه× )الجنو 
 ال اً: فيما يتعلا بالهدف ال الث والخاص با )هل هناك يوقة ارتباخية ذات دهلة إحرا ية 
بين أساليب التفكير واهتجاهات  حو المقاتقبل( فقاد تورال الباحاث إلات النتاا   المبيناة 

 (.٘ٔفي الجدول )
 ر واهتجاهات  حو المقتقبل( معاموت ارتبار بيرسون بين أساليب التفكي٘ٔجدول )

 
األسااالوب 
 الترءيبي

األسااااااالوب 
 الم الي

األسااااالوب 
 العملي

األساااااااالوب 
 التحليلي

األسااااااااااالوب 
 الواقعي

اهتجااااااااااااااا   حااااااااااااااو 
 المقتقبل

ٓ.ٜٖٓ ٓ.ٓٗٚ 
-

ٓ.ٓٗٛ 
-ٓ.ٖٓٗ -ٓ.ٖٓ٘ 
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( وباع ٖٜٓ.ٓاا ٖ٘ٓ.ٓ-( إن معاموت اهرتبار تراوحت باين)٘ٔويتض  من الجدول )
ل اهرتبااار ماان أجاال معرفااة فيمااا إذا ءااان اسرتبااار دال إحرااا ياً أم ه ا تبااار دهلااة معاماا

-( و )ٚٛ.ٓ-( و)ٜٚ.ٓ-( و )ٜ٘.ٓ( و )ٜٛ.ٔفكا اااات القيمااااة التا يااااة المحتقاااابة)
( يلاات التااوالي وهااي جميعهااا أقاال ماان القيمااة التا يااة الجاااادولية ينااد مقااتوا دهلااة ٚٓ.ٔ

ا اا  ه يوقااة ذات دهلااة إحرااا ية (. وءاال هااذ  المؤةاارات تعنااي ٗٛ.ٖ( والبااالغ )٘ٓ.ٓ)
بين أساليب التفكير واهتجا   حو المقتقبل لادا أفاراد ييناة البحاث، وقاد يرجاع القابب 
في ذلك إلت أنَّ التنشئة األسرية وبارام  التعلايم التاي يتلقاهاا ال لباة فاي مختلاف المراحال 

وياة لمقاتقبلهم.  الدراساية ه تجعلهام يتلقاون تربياة وتنشائة تاؤدي بهام إلات رسام   اط متن
ءما أن المناه  الموحدة وحرر قضايا التفكير في ما يحقا النجااح والتقادم فاي الدراساة 
فقااط ماان دون اههتمااام بتكااوين  ظاارة ال لبااة  حااو مقااتقبلهم، فااي ضااوا مااا يملكااون ماان 

 قدرات وما لديهم من استعدادات.
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 ا اهستنتاجات
 :تورل البحث إلت أهم اهستنتاجات ا تية

حيااث تميااز الااذءور ءااو هم األء اار اسااتخداماً  ،نَّ أساااليب التفكياار تختلااف بااا توف الجاانوااا أٔ
أماااا اس اااث فقااد تمياازن باسااتخدام أسااااليب  ،ألساااليب التفكياار الترءيبااي والعملااي والااواقعي

 .التفكير الم الي والتحليلي
لعلمااااي إذ تميااااز خلبااااة اه تراااااص ا ،ااااا أنَّ أساااااليب التفكياااار تختلااااف بااااا توف اه تراااااصٕ

وتميااز خلبااة اه تراااص األدبااي باسااتخدام  ،باسااتخدام أساااليب التفكياار الم ااالي والتحليلااي
فاي حاين لام تظهار فاروق ذات دهلاة إحراا ية باين خلباة  ،أساليب التفكير العملاي والاواقعي
 .اه ترارين في التفكير الترءيبي

ز المتفوقاون دراساياً باساتخدام إذ تميا ،ا تختلف أساليب التفكير وفقًا للتفوق والتأ ر الدراسيٖ
أماااا المتاااأ رون دراساااياً فاساااتخدموا أسااااليب التفكيااار  ،أسااااليب التفكيااار الترءيباااي والم اااالي

فاي حاين لام تظهار فاروق ذات دهلاة إحراا ية باين المتفاوقين والمتاأ رين  ،العملي والاواقعي
 .في التفكير التحليلي

العينة  حو المقتقبل وفقاً لمتغيرات الجنو ا ه توجد فروق ذات دهلة إحرا ية في اتجاهات ٗ
 .واه تراص

ااا توجااد فااروق ذات دهلااة إحرااا ية فااي اتجاهااات العينااة  حااو المقااتقبل تبعاااً لمتغياار التفااوق ٘
 .الدراسي والتأ ر الدراسي ولرال  ال لبة المتفوقين دراسياً 

قااتقبل لاادا يينااة ااا ليقاات هناااك يوقااة ارتباخيااة بااين أساااليب التفكياار واهتجاهااات  حااو المٙ
 .البحث
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 ا التوريات 
 :في ضوا النتا   التي تم التورل إليها في هذا البحث  وري با تي

اا اههتمااام بأسااليب التفكياار المختلفاة لاادا ال لباة، والعماال يلات تنميتهااا ومنحهاا األولويااة فااي ٔ
ك بتضاامين العمليااة التربويااة فااي الماادارس يامااة والماادارس ال ا ويااة واسيداديااة  ارااة، وذلاا

 المناه  مشاءل ومواقف تعليمية تديو هستخدام التفكير بأساليب  المختلفة لدا ال لبة.
ا إد ال مادة التفكير في الجامعات و ارة ءليات التربية ءو ها تعد مدرسين ومدرسات للعمل ٖ

 في المدارس ال ا وية واسيدادية.
من هم في ميدان العمل، لتزويدهم بالخبرات ا إقامة دورات للهيئات اسدارية والتدريقية ءافة مٗ

 حول أساليب التفكير وتنميتها وسبل ت ويرها ءي يقوموا بنقل ذلك إلت خلبتهم.
ا التنقيا مع أجهزة اسيوم ووسا ل  و ارة القناوات الفضاا ية باسء اار مان البارام  والنادوات ٘

 والمقابقات العلمية الهادفة لتنمية وت وير أساليب التفكير.
ااا  شاار الااويي ال قااافي لاادا األساارة لتربيااة وتنشاائة أوهدهاام يلاات التفكياار الجيااد بالتعاماال مااع ٙ

 المواقف الحياتية المختلفة.
ا دياوة الهيئاات التدريقاية هساتخدام خرا اا تادريو متنوياة وفعالاة و اراة ال را اا التاي ترّءاز ٚ

 يلت اهستنتاج واهستكشاف وحل المشكوت.
 تربوية لوهتمام بالمتميزين والمتفوقين دراسيًا.ا ديوة المؤسقات الٜ
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 المرادر العربية واألجنبية
 القرآن الكريم.ا 
، دار رااادر، بيااروت، لقااان العااربااا اباان منظااور، أبااو الفضاال جمااال الاادين محمااد باان مكاارم، ٔ

 لبنان، بدون تاري   شر.
، دار ال قافااة م الانفوالقيااس والتقاويم فااي التربياة ويلا( ٕٕٓٓاا أباو حاوي ، مااروان وآ ارون )ٕ

 للنشر والتوزيع، يمان، األردن.
مفهاوم الاذات لادا ال لباة المتفاوقين والمتاأ رين دراساياً ( ٜٜٙٔا أبو  اهياة، راوح الادين )ٖ

، ماان بحااوث المااؤتمر الاادولي ال الااث لمرءااز اسرةاااد فااي المرحلااة اسيداديااة بق اااع غاازة
 النفقي، ءلية التربية، جامعة يين ةمو، مرر.

 مرءز اسسكندرية للكتاب، مرر. المد ل إلت يلم النفو،( ٜٜٛٔأحمد، سهير ءامل )ا ٗ
(، اهحرااا الورافي واهساتدهلي ٜٚٚٔا البياتي، يبد الجباار توفياا وزءرياا زءاي ا ناسايوس )٘

 في التربية ويلم النفو، بغداد.
اتجاهاااتهم  حااو الاادافع الدراسااي ل لبااة الجامعااة ويوقتاا  ب( ٕٜٜٔااا التميمااي، يبااد الجلياال )ٙ

مان بحاوث الماؤتمر العلماي ال الاث المنعقاد فاي جامعاة تكريات للمادة  مقتقبلهم المهني،
 أيار. ٓٔاٜمن 

، ال بعاااة موساااوية ةااارح المرااا لحات النفقاااية( ٕٔٓٓاااا الجزا اااري، حقاااين يباااد الااارزاق )ٚ
 األولت، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان.

 ، ال بعة ال ا ية، دار العالم العربي، مرر.عليمييلم النفو الت( ٜٙٚٔا  ير اهلل، سيد )ٛ
، م ااابع وزارة مناااه  البحااث التربااوي( ٜٜٓٔااا داؤد، يزيااز حنااا وأ ااور حقااين يبااد الاارحمن )ٜ

 التعليم العالي، بغداد.
دراسة لابعذ المتغيارات النفقاية لادا المتفوقاات ( ٜٜٙٔا دسوقي، راوية محمود حقين )ٓٔ

، بحاااث منشاااور فاااي مجلاااة العلاااوم التربوياااة ت الجامعاااةوالمتخلفاااات تحرااايلياً مااان خالباااا
 (.ٗوالنفقية، ءلية التربية / جامعة البحرين، المجلد ال ا ي. العدد )
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، المجلاااد األول، ال بعاااة موساااوية يلااام الاانفو(، ٜٜٚٔااا دورون، روهن و فر قاااواز بااارو )ٔٔ
 األولت، يويدات للنشر وال باية، بيروت، لبنان.

بحاث  توجيا  المتفاوقين يقليااً مان أجال تكياف أفضال،( ٜٗٛٔيازت )ا رزوق، يبد الارزاق ٕٔ
 منشور في مجلة آداب المقتنررية، العدد ال امن.

، ال بعااة األولاات، دار مباااداا يلاام الاانفو التربااوي( ٕٔٓٓااا الزغّااول، يماااد يبااد الاارحيم )ٖٔ
 الكتاب الجامعي، العين، اسمارات العربية المتحدة.

، م بعة وزارة التعليم العالي، الشخرية بين التنظير والقياس( ٜٛٛٔا رال ، قاسم حقين )ٗٔ
 بغداد. 

، ال بعاة األولات، جهيناة تعليم التفكير... مفهوم  أساليب  مهارات ( ٕٗٓٓا خافش، محمود )٘ٔ
 للنشر والتوزيع، يمان، األردن.

 بعة األولت، ، المباداا القياس والتقويم في التربية( ٕٕٓٓا الظاهر، زءريا محمد وآ رون )ٙٔ
 دار ال قافة للنشر والتوزيع، يمان، األردن.

 التحليال اسحرااا ي فاي العلااوم التربويااة،( ٕٗٓٓاا يبااد الحفايظ، إ ااوص محماد وآ اارون )ٚٔ
 مكتبة األ جلو المررية، القاهرة، مرر.

، ال بعاة ال ا ياة، دار الرضاوان، حلااب، العلام وماا يقااف فاي سابيل ( ٕٙٓٓاا فخاري، يحيات )ٛٔ
 سوريا.

دراساة مقار اة باين الحاضار وتوقاع المقاتقبل يلات وفاا بعادي ( ٕٙٓٓا فرحان، فؤاد يلي )ٜٔ
، رسااالة ماجقااتير غياار منشااورة، ءليااة ا داب، الجامعااة المقتنراارية، التفاااؤل ا التشاااؤم

 بغداد.
، ال بعاة األولات، دار الشاروق، أساسيات في يلم النفو المدرسي( ٕٜٜٔا ق امي،  ايفة )ٕٓ

 دن.يمان، األر 



 ...مرحلة ال ا وية المتفوقين والمتأ رين دراسياً دراسة مقار ة في أساليب تفكير خلبة ال
  م. م. راحب اسعد ويو      أ. د. محمد سليمان إبراهيم البياتي 
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، دار الفكر لل باية والنشر والتوزياع، يماان، تعليم التفكير للمرحلة األساسية( ٕٔٓٓا اااااا )ٕٔ
 األردن.

، ال بعااة األولاات، األهليااة تفكياار األخفااال.. ت ااور  وخاارق تعلماا ( ٜٜٓٔااا ق ااامي، يوسااف )ٕٕ
 للنشر والتوزيع، يمان، األردن.

المنهجياة العلمياة فاي ( ٜٜٜٔيبد الادايم ) ا الكندري، يبد اهلل يبد الرحمن ومحمد أحمدٖٕ
 ، الدار العررية.البحوث التربوية واهجتمايية

قياااس اتجاهاااات التوميااذ  حاااو الدراسااة والعمااال فااي المااادارس ( ٜٔٛٔمخااول، مالاااك ) -ٕٗ
، بحث منشور في المجلاة العربياة للبحاوث التربوياة، القانة اهولات، العادد القورية ال ا وية
 اهول.

دراساااة الفاااروق فاااي التفكيااار ( ٖٜٜٔ، أحماااد مهااادي وإساااماييل محماااد الفقاااي )اااا مرااا فتٕ٘
، المجلااة اهبتكااري لاادا ال ااوب المتفااوقين وغياار المتفاوقين دراسااياً فااي المرحلااة ال ا ويااة

 (، مرر.ٚالمررية للدراسات النفقية، العدد )
ة العربياااة، ، ال بعاااة ال امناااة، دار النهضااايلااام الااانفو المعارااار( ٕٓٓٓاااا المليجاااي، حلماااي )ٕٙ

 بيروت، لبنان .
يااادات الدراسااة لاادا ال لبااة المتفااوقين وال لبااة الااواقعين ( ٜٜٛٔااا منياازل، يبااداهلل فااوح )ٕٚ

بحااث منشااور فااي مجلااة دراسااات  تحاات الموحظااة األءاديميااة بجامعااة القاال ان قااابوس،
 ( الجامعة األرد ية، األردن.ٕ)العلوم التربوية(، العدد )

الراااوبة الشخراااية والعجاااز النفقاااي ويوقتهاااا ( ٕٙٓٓياااف يلاااي )اااا الموساااوي، أحاااوم ل ٕٛ
، أخروحااة دءتااورا  غياار منشااورة، ءليااة ا داب، بالتوقعااات المقااتقبلية لاادا خلبااة الجامعااة

 الجامعة المقتنررية، بغداد.
( أ اااار الدراسااااة الجامعيااااة فااااي ٕٜٜٔااااا الهاااازاع، أحمااااد ضااااامن، ومحمااااد سااااليمان البياااااتي )ٜٕ

ا خلباااة جامعاااة تكريااات، مااان بحاااوث الماااؤتمر العلماااي ال الاااث التراااورات المقاااتقبلية لاااد
 أيار. ٓٔاٜالمنعقد في جامعة تكريت للمدة من 
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 المشااكوت التربويااة فااي الماادارس ومقترحااات لحلهااا،( ٜٛٙٔااا يحياات، محمااد مراا فت )ٖٓ
 م بعة سلمان اهيظمي، بغداد .
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