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 ب 
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 ج 

 اإلىداء

 لٍتَ ٌا أتتِ

 ما ضعنكم سازبٌ مه جسس الدُّوا

 ما صاتكم الفنىساملٌ   لٍتَ ٌا شقًّ 

 هل تسحمُ الدُّوا، لكنّما دوٍا 

 الري حيملُ )الظنى ( ٌا وقشَ العصِّ أمّاهُ

 وههٌ فدوا فحنى ظهساً ، تدلّت فتدلّى

 ثغسٍ منكِ جنى تسمُ

 فقمسي أوتِ ، مشسً أوتِ ، أمًّ أوتِ ، وكفى 

 يل يف شعاعِ الشمسِ أجنمٌ مخسٌ 

 تصقتْ زغمَ العنا ، أخىاتً ، صدزُ احلنانِ

 ههَّ يف شقائً اهلنا 

 ي هبم للثٍتِ أعمِدٌ اثنانِ ، ٌا عصّ

 سندي إذ مهًّ زَوا 

 خريُ مه يل تنى عمًّ  تنى

 صحيب ٌا ضٍاءَ السّنا 

 ٍكم أشفُّ التثاشريَ فإل

 حةٌ صحثكم جنى

 واملها  عشقً فثها دفءُ دوٍايَ وهبا الكفُّ حتنّى 

 أىديكـ ىذا العمؿ المتواضع
 



 جججج

 

 د 

 
 الشكر والتقدير

الحمد هلل الذي ال يحمد عمى مكروٍه سواه ، الحمد هلل الذي يسر لي وسيؿ لي طريقًا التمسُت بِو 

 بتدأتُو عمى أكمؿ وجو . عممًا ، والشكر هلل الذي وفقني ألتـ ما ا

مف نصيحة وعمـ استفدُت  اف عمى ما تفضؿ بو عمي  لألستاذ الدكتور أحمد فالح العمو  ثـ الشكر

فمكـ مني  ، منيما ، ومف توجيٍو جعمني أتـ رسالتي ، مرشٌد وأٌخ ومعمـٌ ، كنَت أنت دكتورنا الراقي

 عظيـ المودة ، وجزيؿ الشكِر والعرفاف . 

شكر الموصوؿ ألعضاء لجنة المناقشة لتفضميـ بمناقشة الرسالة والحكـ عمييا ، كما وأتقدـ بال

 وتقديـ النصح ، والتوجيو ، الذي أثرى البحث . 

خمقو العالي ، لما تفضؿ كما أشكر الدكتور ثائر غباري األخ والصديؽ لسعة صدره ، وتواضعو و 

 وجزيؿ الشكر والعرفاف . بو عمي مف نصح وتوجيو ، لكـ مني دكتورنا عظيـ التقدير ، 
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 ي 

 المحتويات قائمة 

 الصفحة  الموضوع

 ز قائمة الجداوؿ

 ط قائمة المالحؽ

 ي الممخص بالمغة العربية

 خمفية الدراسة وأىميتياالفصؿ األوؿ: 

 5 المقدمة

 7 مشكمة الدراسة وأسئمتيا 

 8 أىمية الدراسة 

 61 التعريفات المفاىيمّية واإلجرائية

 66 حدود ومحددات الدراسة

 والدراسات السابقةاإلطار النظري الفصؿ الثاني: 

 61 والدراسات السابقة  اإلطار النظري

 55 أنواع التفكير  

 27 حؿ المشكالت 

 37 العالقة بيف أنماط التفكير وحؿ المشكالت 

 18 الدراسات السابقة

 52 التعقيب عمى الدراسات السابقة

 

 



 جججج

 

 و 

 الثالث: الطريقة واإلجراءات الفصؿ

 58 منيج الدراسة

 58 مجتمع الدراسة

 58 عينة الدراسة

 59 الدراسة أداتا

 29 إجراءات الدراسة

 11 المعالجات اإلحصائية

 نتائج الدراسةالفصؿ الرابع: 

 15 نتائج السؤاؿ األوؿ

 75 نتائج السؤاؿ الثاني

 86 نتائج السؤاؿ الثالث

 81 رابعالنتائج السؤاؿ 

 والتوصيات  النتائجالفصؿ الخامس: مناقشة 

 89 مناقشة نتائج السؤاؿ األوؿ

 96 مناقشة نتائج السؤاؿ الثاني

 95 مناقشة نتائج السؤاؿ الثالث

 91 مناقشة نتائج السؤاؿ الرابع

 97 التوصيات

 98 المصادر والمراجع

 618 المالحؽ

 669 الممخص بالمغة اإلنجميزية 

 



 جججج

 

 ص 

 الجداوؿ ئمة قا

رقـ 
 الجدوؿ

 الصفحة عنواف الجدوؿ

ألفػػراد عينػػة  الكميػػة النػػوع االجتمػػاعي و  يلمتغيػػر  فػػراد عينػػة الدراسػػة تبعػػاتوزيػػع أ .5
 .الدراسة

59 

بيف الدرجات عمى كؿ فقرة مف فقرات المقيػاس ككػؿ رتباط االمصفوفة معامالت  .2
 واالبعاد الفرعية

26 

 21  كرونباخ -سة باستخداـ الفا انتائج ثبات مجاالت الدرّ  .3

، مرتبػػػػة أنمػػػػاط التفكيػػػػرمجػػػػاالت ل بية واالنحرافػػػػات المعياريػػػػةالمتوسػػػػطات الحسػػػػا .4
 .لممتوسطات الحسابية تنازليا تبعاً 

15 

المتوسػػػػطات الحسػػػػابية واالنحرافػػػػات المعياريػػػػة لفقػػػػرات مجػػػػاؿ التفكيػػػػر العػػػػالمي،  .5
 .لممتوسطات الحسابية مرتبة تنازليا تبعاً 

15 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجاؿ التفكير المحمي، مرتبة   .6
 .لممتوسطات الحسابية تنازليا تبعاً 

12 

، التفكيػػػر المتحػػػرر المتوسػػػطات الحسػػػابية واالنحرافػػػات المعياريػػػة لفقػػػرات مجػػػاؿ .7
 .لممتوسطات الحسابية مرتبة تنازليا تبعاً 

17 

، التفكيػػػر المحػػػافظ بية واالنحرافػػػات المعياريػػػة لفقػػػرات مجػػػاؿالمتوسػػػطات الحسػػػا .8
 .لممتوسطات الحسابية مرتبة تنازليا تبعاً 

18 

، التفكيػػػر الػػػداخمي  المتوسػػػطات الحسػػػابية واالنحرافػػػات المعياريػػػة لفقػػػرات مجػػػاؿ .9
 .لممتوسطات الحسابية مرتبة تنازليا تبعاً 
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 ح 

، التفكيػػػر الخػػػارجي عياريػػػة لفقػػػرات مجػػػاؿالمتوسػػػطات الحسػػػابية واالنحرافػػػات الم .51
 .لممتوسطات الحسابية مرتبة تنازليا تبعاً 

76 

مجػػػػاالت طػػػػرؽ حػػػػؿ المشػػػػكالت لالمتوسػػػػطات الحسػػػػابية واالنحرافػػػػات المعياريػػػػة  .55
 .لممتوسطات الحسابية مرتبة تنازليا تبعاً 

71 

العػػاـ، مرتبػػة  المتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة لفقػػرات مجػػاؿ التوجػػو .52
 .تنازليا تبعا لممتوسطات الحسابية

75 

المتوسػػػػطات الحسػػػػابية واالنحرافػػػػات المعياريػػػػة لفقػػػػرات مجػػػػاؿ تعريػػػػؼ المشػػػػكمة،  .53
 .لممتوسطات الحسابية مرتبة تنازليا تبعاً 

72 

، مرتبػػة توليػػد البػػدائؿالمتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة لفقػػرات مجػػاؿ  .54
 .ا لممتوسطات الحسابيةتنازليا تبع

71 

، مرتبػػة اتخػػاذ القػػرار المتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة لفقػػرات مجػػاؿ .55
 .تنازليا تبعا لممتوسطات الحسابية

78 

المتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة لفقػػرات مجػػاؿ التقيػػيـ مرتبػػة تنازليػػا  .56
 .تبعا لممتوسطات الحسابية

79 

جابػات افػراد عينػة الدراسػة عمػى ، إل حسابية واالنحرافات المعياريػةوسطات الالمت .57
 وع االجتمػػػػاعي نػػػػال يالمفضػػػػمة لػػػػدى الطمبػػػػة عمػػػػى حسػػػػب متغيػػػػر  أنمػػػػاط التفكيػػػػر

 .الكمية و 

85 

 أنمػاط التفكيػرعمػى  الكميػةو النػوع االجتمػاعي تحميؿ التبايف الثنائي ألثر كؿ مف  .58
 .المفضمة لدى الطمبة

84 

وميػػارات حػػؿ المشػػكالت لػػدى  أنمػػاط التفكيػػراالرتبػػاط بػػيف معػػامالت مصػػفوفة  .59
 .الطمبة الجامعييف

86 
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 المالحؽ قائمة 

 

 رقـ
 الممحؽ

 الصفحة عنواف الممحؽ

5.  
 مقياس أنماط التفكير 

619 

 662 مقياس حؿ المشكالت   .2

 


