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١١/٤/٢٠١١؛ تاریخ قبول النشر :  ٢١/١١/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
في كون طلبـة المرحلـة اإلعدادیـة ضـمن الشـریحة الواعیـة فـي ة البحث الحالي همیتكمن أ

ـــات مـــن شـــأنها أن تســـهم فـــي رقـــي المجتمـــع  المجتمـــع والتـــي تقـــع علـــى عاتقهـــا مســـؤولیات وواجب

وبالتــالي المســاهمة فــي رفــع المســتوى ألتحصــیلي والعلمــي والوصــول إلــى مســتویات عقلیــة عالیــة 

المبدعة، وقد أصبحت الحاجة ماسة إلـى تربیـة جیـل یعتمـد علـى تسهم في رفد المجتمع بالطاقات

مهارات الدماغ بصورة متكاملة من خالل تنمیة عقول الطلبة وتطویر أنماط تفكیرهم.

واســتهدف البحــث الحــالي التعــرف إلــى أنمــاط التفكیــر المرتبطــة بنصــفي الــدماغ (األیمــن، 

ظـــة نینـــوى كمـــا اســـتهدف البحـــث قیـــاس األیســـر) عنـــد طلبـــة الصـــف الرابـــع العـــام فـــي مركـــز محاف

التفكیــر التباعــدي وكــذلك التعــرف علــى عالقــة أنمــاط التفكیــر بــالتفكیر التباعــدي، وشــمل البحــث 

) طالبـــة، واعتمـــدت الباحثـــة اختبـــار أنمـــاط ٢٤٥) طالبـــا و (٢٦٨) طالبـــا وطالبـــة وبواقـــع (٥١٣(

) فضـــال عـــن ٢٠٠٥لـــدلیمي (التفكیـــر المرتبطـــة بنصـــفي الـــدماغ (األیمـــن، األیســـر) والـــذي أعـــده ا

ـــر التباعـــدي ( ـــارین وحصـــلت ٢٠٠١اختبـــار التفكی ـــد تـــم التأكـــد مـــن الصـــدق الظـــاهري لالختب ) وق

% مــن الخبــراء، وفیمــا یتعلــق بالثبــات الختبــار أنمــاط التفكیــر أوال ٩٠الباحثــة علــى نســبة اتســاق 

ت االرتباط بالترتیب وبطریقة إعادة االختبار ولكل نمط على حدة (األیمن واألیسر) فكانت معامال

). أما ثبات اختبار التفكیـر التباعـدي فقـد بلغـت قیمتـه ٠.٧٦) وبمتوسط قدره (٠.٧٧) و (٠.٧٥(

). كما تم معالجة البیانات إحصائیا باستخدام معامل ارتباط بیرسون واالختبار التائي. وقد ٠.٨٢(

ط النظــري الختبــار أنمــاط أظهــرت النتــائج وجــود فــرق دال معنویــا بــین المتوســط المتحقــق والمتوســ

التفكیــر المرتبطــة بنصــفي الــدماغ (األیمــن، األیســر) ولصــالح القیمــة المتحققــة كمــا أشــارت النتــائج 

إلــى وجــود تغیــر فــي األوســاط الحســابیة لعینــة البحــث لكــل نمــط مــن أنمــاط التفكیــر وباتجــاه الــنمط 

نتـــائج إلـــى تمتـــع أفـــراد العینـــة األیســـر للـــدماغ. وفیمـــا یتعلـــق باختبـــار التفكیـــر التباعـــدي توصـــلت ال

بالتفكیر التباعدي فضال عن وجود عالقة ایجابیة في نمـط التفكیـر األیمـن والتفكیـر التباعـدي مـع 

وجود عالقة سلبیة في نمط التفكیر األیسر والتفكیر التباعدي. وفي ضـوء النتـائج تـم تقـدیم بعـض 

التوصیات والمقترحات. 
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