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  ::للشخصية على وفق متغيري للشخصية على وفق متغيري 
  ).). أناث أناث––ذكور ذكور ( ( الجنس الجنس   --١١
  ).). أنساني أنساني––علمي علمي ((التخصص التخصص   --٢٢

 واالنـاث للعـام الدراسـي  واالنـاث للعـام الدراسـي وقد أقتصر على طلبـة الجامعـة المستنـصرية مـن التخصـصات العلميـة واالنـسانية مـن الـذكوروقد أقتصر على طلبـة الجامعـة المستنـصرية مـن التخصـصات العلميـة واالنـسانية مـن الـذكور
٢٠١٠٢٠١٠  ––  ٢٠٠٩٢٠٠٩..  

ً وتحقيقا ألهداف البحث الحالي بنـى الباحـث اختبـار التفكيـر الجـانبي علـى وفـق طروحـات وأراء دي بونـو فـي التفكيـر ً وتحقيقا ألهداف البحث الحالي بنـى الباحـث اختبـار التفكيـر الجـانبي علـى وفـق طروحـات وأراء دي بونـو فـي التفكيـر 
ـــار مـــن  ـــار مـــن الجـــانبي وتكـــون االختب ـــرات ) ) ٣٨٣٨((الجـــانبي وتكـــون االختب ـــل االحـــصائي لفق ـــة االســـتطالعية أجـــرى الباحـــث التحلي ـــق التجرب ـــرات وبعـــد تطبي ـــل االحـــصائي لفق ـــة االســـتطالعية أجـــرى الباحـــث التحلي ـــق التجرب وبعـــد تطبي

فاصــبح عــدد أســئلة االختبــار فاصــبح عــدد أســئلة االختبــار ) ) ٣٦٣٦ ، ،٢٦٢٦ ، ،٢٢ ، ،١١((اســئلة هــي اســئلة هــي ) ) ٤٤((فحــذفت فحــذفت )  )  عوبة ، تمييــز الفقــراتعوبة ، تمييــز الفقــراتمعامــل الــصمعامــل الــص((أالختبــارأالختبــار
سـؤاال وأسـتخرج الباحـث المؤشـرت الـسيكومترية لالختبـار فاعتمـد الـصدق الظـاهري وصـدق البنـاء سـؤاال وأسـتخرج الباحـث المؤشـرت الـسيكومترية لالختبـار فاعتمـد الـصدق الظـاهري وصـدق البنـاء ) ) ٣٤٣٤((بصيغة النهائية بصيغة النهائية 

  ) .) .٠.٦٦٠.٦٦(( فكان  فكان ٢٠٢٠-- ريشاردسون ريشاردسون--ومعامل الثبات بطريقة كيودرومعامل الثبات بطريقة كيودر
  &&  CCoossttaa    ١٩٩٢١٩٩٢  اس قائمـة العوامـل الخمـسة الكبـرى للشخـصية مـن أعـداد كوسـتا ومـاكرياس قائمـة العوامـل الخمـسة الكبـرى للشخـصية مـن أعـداد كوسـتا ومـاكريوتبنـي الباحـث مقيـوتبنـي الباحـث مقيـ

MMccCCrraaee     فقــرة  وبعــد تطبيــق فقــرة  وبعــد تطبيــق ) ) ٥٨٥٨((تكــون المقيــاس مــن تكــون المقيــاس مــن  وبعــد تكيفــه علــى البيئــة العراقيــة  وبعــد تكيفــه علــى البيئــة العراقيــة ١٩٩٦١٩٩٦تعريــب االنــصاري تعريــب االنــصاري
 ،  ، ٢١٢١ ، ،١٢١٢((ث فقـرات هـن ث فقـرات هـن لالختبـار فحـذفت ثـاللالختبـار فحـذفت ثـال) ) تمييـز الفقـرات تمييـز الفقـرات ((التجربة االستطالعية أجرى الباحـث التحليـل االحـصائي التجربة االستطالعية أجرى الباحـث التحليـل االحـصائي 

فقـرة وأسـتخرج الباحـث الـصدق الظـاهري وصـدق البنـاء ومعامـل فقـرة وأسـتخرج الباحـث الـصدق الظـاهري وصـدق البنـاء ومعامـل ) ) ٥٥٥٥((فاصبح عدد فقرات المقياس بصيغة النهائية فاصبح عدد فقرات المقياس بصيغة النهائية ) ) ٤٣٤٣
علــى علــى  )  ) ٠.٧٩٠.٧٩--٠.٩٢٠.٩٢((و و ) ) ٠.٨١٠.٨١--٠.٩١٠.٩١((الثبــات بطريقــة أعــادة االختبــار وطريقــة التحليــل التبــاين ، فقــد تراوحــت بــين الثبــات بطريقــة أعــادة االختبــار وطريقــة التحليــل التبــاين ، فقــد تراوحــت بــين 

  ..التوالي وبحسب الطريقتينالتوالي وبحسب الطريقتين
طالبــا وطالبــة تــم اختيــارهم بالطريقــة الطبقــة العــشوائية مــن كليــات الجامعــة طالبــا وطالبــة تــم اختيــارهم بالطريقــة الطبقــة العــشوائية مــن كليــات الجامعــة ) ) ٢٥٠٢٥٠((همــا علــى عينــة بلغــتهمــا علــى عينــة بلغــتوتــم تطبيقوتــم تطبيق

  : : ًالمستنصرية وبعد جمع المعلومات ومعالجتها إحصائيا ، توصل الباحث إلى النتائج اآلتيةًالمستنصرية وبعد جمع المعلومات ومعالجتها إحصائيا ، توصل الباحث إلى النتائج اآلتية

  .أنخفاض مستوى التفكير الجانبي عند طلبة الجامعة بمختلف تخصصاتهم وجنسهم .١
عينـة يتمتعــون بـسمات يقظــة الـضمير والعــصابية واالنفتـاح علـى الخبــرة واالنبـساطية أكثــر مـن ســمة أن أفـراد ال .٢

 .الطيبة
ال توجــد عالقــة دالــة احــصائيا بــين التفكيــر الجــانبي وســمات العــصابية واالنبــساطية والطيبــة فــي حــين أظهــرت  .٣

 .اح على الخبرة ويقظة الضميرالنتائج أنه توجد عالقة داله أحصائيا بين التفكير الجانبي وسمة االنفت
أفضل في العالقة بين كل مـن التفكيـر الجـانبي وسـمة أالنفتـاح علـى الخبـرة  مـن االنـاث ، فـي حـين ) الذكور ( .٤

 .تبين أن االناث افضل في العالقة بين كل التفكير الجانبي وسمة يقظة الضمير من الذكور من بقية الفروق في العالقة
افضل في العالقة بـين كـل مـن التفكيـر الجـانبي وسـمة االنفتـاح علـى الخبـرة مـن بقيـة ّ طلبة التخصص العلمي  .٥

 .الفروق في العالقة

  وضعت بعض التوصيات والمقترحاتوضعت بعض التوصيات والمقترحاتوبناء على النتائج التي توصل اليها البحث الحالي فقد وبناء على النتائج التي توصل اليها البحث الحالي فقد 
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Abstract  

The current research aims at identifying:              
First: Lateral thinking among the university students.   
Second: Personality traits in accordance with the big five personality factors model among the 
students of university.  
Third: Correlation between the lateral thinking and personality traits according to the big five 
personality factors model among the students of university.   
Fourth: Correlation between the lateral thinking and personality traits to conform to the big five 
personality factors model according to:  
• Gender (males - females).  
• Specialty (Scientific - humanitarian). 

The current research is restricted to the students of Al-Mustansriya University of scientific and 
humanitarian specialties from males and females for the academic year ٢٠١٠ - ٢٠٠٩.  
In order to achieve the goals of the current research, the researcher has developed a questionnaire 
over lateral thinking according to the suggestions and views of de Bono in lateral thinking. The 
questionnaire consists of (٣٨) questions, however, after the applying it, the researcher conducted a 
statistical analysis for the questions (coefficient of difficulty, highlight the items) then he deleted (٤) 
questions which are (٣٦ ,٢٦ ,١.٢), as the final number of questions became (٣٤) ones. The researcher 
extracted the psychometric indicators of the questionnaire, and adopted honesty and sincerity of virtual 
construction and stability coefficient according to Kiuder - Richardson ( ٠.٦٦ )    ٢٠.  
The researcher has adopted the scale of the big five personality factors of Costa & McCrae ١٩٩٢ 
(the Arabic translation of Al-Ansari ١٩٩٦) and after adapting it to the Iraqi environment, the scale 
became (٥٨). And after applying the questionnaire, the researcher conducted a statistical analysis 
(Highlight items) of the scale, it was deleted two items (١٢,٣٢ and ٤٣) bringing the number of 
questions (٥٥) ones. The researcher used the honesty, sincerity of virtual construction and stability 
coefficient through re-testing and analysis of variance were between (٠.٨١-٠.٩١) and (٠.٧٩-٠.٩٢) 
respectively, according to both methods.   
Those methods were applied to the sample of (٢٥٠) students selected in random manner from the 
colleges of Al-Mustansriya University. After collecting information and processing it statistically, the 
researcher found the following results:  

١. The low level of lateral thinking among the university students in various specialties and 
gender.  

٢. The members of the selected sample characterized by conscientious, neuroticism, openness to 
experience and extraversion more than the agreeableness trait.  

٣. The results showed that there was no statistically significant correlation between lateral 
thinking and the traits of neuroticism, extraversion, and agreeableness. While the results showed that 
there was statistically significant relationship between the lateral thinking and the trait of openness to 
experience and conscientious. 

٤. It is showed that relationship between each of the lateral thinking and openness to experience 
traits in males are better than females. While it is showed that the relationship between lateral thinking 
and conscientious trait in females is better than males from the rest of the differences in the 
relationship.  

٥. It is showed that students of scientific specialty have better relationship between each of the 
lateral thinking and the trait of openness to experience from the rest of the differences in the 
relationship. 

 
According to the results found by the current research, the researcher recommended a 

number of following andproposed a number of studies to complement the current search 
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 الفصل األول

  التعريف بالبحث
  :أهمية البحث واحلاجة اليه 

تعـد الجامعـة مؤسـسة علميــة تربويـة ذات مـستوى رفيــع تتركـز مهامهـا األساســية فـي إعـداد المالكــات     
ٕالمؤهلــــة لتبــــوء مراكــــز قياديــــة فــــي مختلــــف المجــــاالت الموجــــودة فــــي المجتمــــع واعــــداد البحــــوث االساســــية 

عمليــة التقــدم العملــي والتكنولــوجي فــي المجتمــع الموجــود فيــه وخدمتــه مــن خــالل والتطبيقيــة التــي تتطلبهــا 
انشطة علمية متعددة ومختلفـة لتكـون علـى اتـصال مـستمر بـه يتحـسس مـن خـالل قيادتهـا للنهـضة العلميـة 
وتوسيع افاق المعرفة ونشرها والتصدي للمشكالت التي تواجه المجتمع ووضع الحلول الناجحة لها، فدورها 

يقتصر على مواجهة التحـديات اآلنيـة بـل يمتـد الـى االستـشراق والتنبـؤ بتلـك التحـديات المـستقبلية ووضـع ال
 )١٦٠،ص ١٩٩١جريو، (الخطوات واإلجراءات الالزمة للتصدي إليها

ٕوعليــه فــأن دراســة الشخــصية تمثــل المــصدر الــرئيس لمعرفــة مظــاهر الــسلوك البــشري وانهــا تمثــل     
ُارتباطا وثيقا بإستجابة االخرين كما انها تمثل تألقا ونظاما لجميع االشكال المختلفة جوهر االنسان وترتبط  ً ً ً

ٕمن السلوك الذي يمارسه الفرد واليقتصر موضوع الشخصية على البحـث فيمـا نحـن عليـه وانمـا فيمـا يكـون 
 ًتميـزا للـشخصًعليـه االنـسان فـي حقيقتـه وهـي تتكـون فـي نهايـة األمـر مـن أكثـر األشـياء تمثـيال وأعمقهـا 

  ).٢٢،ص ١٩٦٩لندزي، (
 لذلك اتفق اغلب العلماء على ان الشخصية من اعقد الظواهر التي يتعرض لدراسـتها علـم الـنفس     

حتى اآلن بل يمكن عدها البداية والنهاية لعلم النفس ولها العديد من االنتشارات في مجاالت الحياة، النهـا 
ً الجوانـــب والفـــصل فــي الدراســـة بـــين االبعـــاد المختلفـــة للـــسلوك امـــرا ظــاهرة نفـــسية متعـــددة االبعـــاد ومتـــشعبة

  ).١٨،ص ١٩٨٢الشرقاوي، (تقتضيه الدراسة العلمية للوصول الى الدوافع واالسباب
ويمثل انموذج العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية احد اهم التطبيقات في وقتنا المعاصر حيـث يعـده 

في علم النفس ويقول ان انموذج العوامل الخمسة احد ) لعظيمةا(  من النظريات McAdamsماك ادمز 
 ,McAdams(اهـــم النمـــاذج فـــي دراســـات الشخـــصية مـــن حيـــث تحديـــدها لجوانـــب متعـــدة للشخـــصية 

١٩٩٢,p. ٣٣٥.(  
 بـــأن اهميـــة هـــذا النمـــوذج فـــي تـــصنيف الشخـــصية تكمـــن فـــي امكانيـــة  Popkinz ٢٠٠١ويـــرى بـــوبكنز

ئــــم وتحديــــد اضــــطراباتها ومعالجتهــــا وكــــذلك تحــــسين الفهــــم العــــام وصــــف الشخــــصية االنــــسانية بــــشكل مال
ًللشخصية فضال عن كونه نموذجـا قـابال للتـصنيف ولـه القـدرة علـى التنبـؤ بالنتـائج التجريبيـة بمـستوى عـال  ً ً
ًمــن الثبــات ويــصنف ايــضا باالصــالة والــشمولية مــن حيــث اعتمــاده فــي دراســات كثيــرة عبــر ثقافــات متعــددة 

التي ) NFO– FFI – S(وخاصة قائمة كوستا وماك كري  )٩.p,٢٠٠١,Popkinz (.ومواقف مختلفة
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٤٦٦

تعد اول اداة موضوعية تهـدف الـى قيـاس العوامـل االساسـية الكبـرى للشخـصية مـن وجهـة نظـر العديـد مـن 
بعد  )٤٩،ص ٢٠٠٢هريدي وشوقي ،) (١٩-٦،ص ١٩٩٦عبد الخالق، االنصاري، (الباحثين والدارسين 
راسات مقصورة على عينات تتكلم اللغة االنكليزية وتعيش في الثقافة االمريكية ومن هنا ان كانت جميع الد

 ص،١٩٩٩العنــزي، (ظهــرت الحاجــة الــى تعمــيم هــذه العوامــل الخمــسة الكبــرى علــى لغــات وثقافــات العــالم 
٤٢١.(  

اضــحة لــدى واهــم مــايميز أنمــوذج العوامــل الخمــسة الكبــرى للشخــصية طبيعــة ثباتهــا و لغتهــا الــسهلة والو
عموم الناس، اذ تضم مجموعة كبيرة من السمات الشائعة او الدارجة في اللغة التي يستعملونها في حياتهم 

  .ًاليومية وكما هو معروف فإن عددا الحصر له من السمات التي تصنف االفراد 
 الحيـــاة       لهـــذا فإننـــا نكـــون بحاجـــة الـــى التعـــرف علـــى شخـــصية االفـــراد وكيفيـــة تعـــاملهم مـــع احـــداث

َومفرداتها ويأخذ موضوع شخصية الطالب ونمطها اهتماما كبيرا وذلـك لكـون المظـاهر النفـسية متعـددة وان  ً
، وان نمـط التفكيـر ) ١٢،ص ٢٠٠٤العتـابي، (الشخصية بشكل عام تمثل بناء متكـامال مـن كافـة الجوانـب

من خـالل فهمنـا لهـذا الـنمط مـن هو المؤشر لهذه الشخصية وهو ابنها الشرعي الذي يمثلها اصدق تمثيل و
فــالتفكير عمليــة يوميــة  )١٠٠، ص٢٠٠٥بركــات، . (التفكيــر نتعــرف علــى ابعــاد الشخــصية وخصائــصها

، )٦٦،ص ١٩٩٦الــسرور، (مــستمرة مــصاحبة لالنــسان بــشكل دائــم واداء طبيعــي يقــوم بــه الفــرد باســتمرار 
ًبوصــفه نــشاطا عقليــا وذهنيــا ينطــوي علــى اســتقبال المثيــرات وا ً لخبــرات ليــتم تنظيمهــا وتخزينهــا مندمجــة فــي ً
ًالمخزون المعرفي للفرد ويستخدم الفرد لذلك نمطا معينا للتفكير وبالتالي فإن  )١٠٠،ص ٢٠٠٥بركات، . (ً

الموسوي، . (تأهيل شريحة الطلبة يتم من خالل تطوير طريقة تفكيرها بما يجعلها ذات فائدة كبيرة للمجتمع
 تحتــل مكانــة الــصدارة فــي اهـداف التربيــة والتعلــيم فــي كــل المراحــل الدراســية فتنميـة التفكيــر) ١، ص٢٠٠٩

ًوعنـد كـل االمـم والـشعوب مهمـا كانـت درجـة تطورهــا بـل ان التفكيـر وتنميتـه يعـد هـدفا لكـل مؤسـسة تربويــة 
يزي ويعده الفيلسوف االنكل. الخ في كل بلدان العالم المتحضرة.... وتعليمية واقتصادية وعسكرية وسياسية 

حتى اصـبح )  ٣١٨، ص٢٠٠٧ابو رياش، . (ً هدفا لكل محاضرة او درسGilbert Ryleجالبرت رايل 
 The" علــم الــنفس التفكيــر"ًالتفكيــر فــي النــصف الثــاني مــن القــرن العــشرين فرعــا مــن فــروع علــم الــنفس 

Psychology of Thinking)  ،ويـرى بياجيـه ان هـدف التربيـة االساسـي هـو )  ٦٣،ص ٢٠٠٥نـور
عداد جيل قادر على انتاج اشياء جديدة وليس اعادة ما انتجته االجيـال الـسابقة فقـط وهـذا اليمكـن ان يـتم ا

،وبالتالي فالتفكير عملية سيكولوجية ) ٣١٨،ص ٢٠٠٧ابو رياش، (من غير تنمية التفكير االبداعي عنده 
ر مفــاهيم جديــدة ومبتكــرات تعنــى بــصورة اساســية بالــسلوك فــي موقــف فيــه مــشكلة وهــذه العمليــة تتــسم بأفكــا

  ) .٤، ص٢٠٠١السلوم، (واعمال فنية 
وكما هو معلـوم فـإن الفـرد ينمـو علـى انمـاط مـن التفكيـر ويمـارس بموجبهـا اغلـب الـسلوكيات ان لـم نقـل 
جميعهــا بفعــل التربيــة والتنــشئة االجتماعيــة التــي تقــدمها العديــد مــن الجهــات كاالســرة، المدرســة، المجتمــع 
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٤٦٧

ًخ وان هـذه المؤسـسات قـد تغلـب نمطـا مـن التفكيـر علـى نمـط اخـر ومـن هنـا تنوعـت انمـاط الـ.....المحلي 
  ).٣،ص ١٩٩٠السامرائي، العاني، (التفكير الفعال 

ويعــد التفكيــر االبــداعي احــد انمــاط التفكيــر الفعــال ويقــسم الــى نــوعين همــا االبــداع المعتمــد علــى االلهــام 
لثـاني االبـداع المعتمـد علـى التنظـيم فيهـا المعلومـات نفـسها وا. والبحث بـال هـدف امـال فـي حـدوث امـر مـا 

بشكل متتاليات وانماط وال يوجد اي غموض فيمـا يتعلـق بهـا وهـذه تـدخل ضـمن اإلبـداع الجـاد الـذي يـدخل 
  .تحت مسمى التفكير الجانبي 

ي بونـو وهـو يـرتبط بالعـالم ادورد د) ٣٤، ص١٩٩٩جـروان، (ويعد التفكير الجانبي احـد انمـاط التفكيـر 
 الذي هو البحث لحل المشاكل باساليب غير Lateral Thinkingالذي ابتدع مصطلح التفكير الجانبي 
وقد سماه كذلك ليميزه عـن نـوع اخـر )  ٩١أ،ص ٢٠٠٥دي بونو، . (تقليدية او غير منطقية بشكل واضح
لمنطــق او مايألفــه ً الــذي ينــسب اساســا الــى اVertical Thinkingمــن التفكيــر اســماه التفكيــر العمــودي 

والتفكير الجانبي هو االنتقال باتجاه جانبي من فكرة الخرى وبطـرق  )٢٠٠٩المال، . (االنسان ويعتاد عليه
متعددة في مقابـل التفكيـر العمـودي الـذي يعتمـد علـى تسلـسالت جامـدة وخطـوات متتاليـة لالمـام كـل خطـوة 

  ).٢٠٠٩المال، . (ًيمكن ان تبرر منطقيا
ونو التفكير الجانبي على انـه نمـط خـاص مـن معالجـة المعلومـات والبـد ان يأخـذ طريقـه لقد اعتبر دي ب

  ).١٨أ،ص ٢٠٠٥دي بونو، (الى جانب الطرق االخرى في جمع المعلومات 
ويــسعى التفكيــر الجــانبي الــى تغييــر االفكــار والمفــاهيم والمــدركات لتوليــد مفــاهيم ومــدركات جديــدة قابلــة 

 تحتاج الى تفكير واالعمال التي تقوم بها مالم يمكن ان تـتم بـشكل اوتومـاتيكي للتطبيق في المجاالت التي
  .وروتيني 

وعلـــى الـــرغم مـــن ان ، ان ماتقـــدم يفـــرض ان ينـــال التفكيـــر الجـــانبي قـــدرا كبيـــرا مـــن الدراســـات والبحـــوث
، تماعيــة دراســات التفكيــر بــشكل عــام قــد احتلــت مجــاال واســعا فــي مجــال الدراســات التربويــة والنفــسية واالج

يبـــــدو انهـــــا نـــــادرة فـــــي مجـــــال دراســـــة التفكيـــــر الجـــــانبي اذ التوجـــــد اال دراســـــة محليـــــة واحـــــدة هـــــي دراســـــة 
  ).٢٠٠٩(الموسوي

وبما ان التفكير يمثل واحدا من اهم النشاطات العقلية التي يقوم بهـا االنـسان وان المنظومـة العقليـة مـن 
 لتنـــاول العالقـــة فيمـــا بـــين التفكيـــر وســـمات اهـــم منظومـــات الشخـــصية لـــذلك جـــاءت العديـــد مـــن الدراســـات

الشخصية اذ أن معرفة العالقة بين سـمات الشخـصية والتفكيـر تيـسر معرفـة سـمات الـشخص الـذي يمـارس 
  .هذا النمط او ذاك من التفكير

وعليه قامت دراسات كثيرة بتناول موضوع التفكيـر وسـمات الشخـصية علـى وفـق أنمـوذج قائمـة العوامـل 
ـــدرديرالخمـــسة الكبـــرى ـــى أســـاليب التفكيـــر ) ٢٠٠٤( للشخـــصية مثـــل دراســـة ال التـــي اســـتهدفت التعـــرف عل

وعالقتهــــا بالعوامــــل الخمــــسة الكبــــرى للشخــــصية لــــدى عينــــة تتكــــون مــــن طلبــــة الجامعــــة ودراســــة الوطبــــان 
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٤٦٨

 علـــى – بعـــدي االنبـــساط واالنفتـــاح علـــى الخبـــرة –التـــي اســـتهدفت التعـــرف علـــى تـــاثير كـــل مـــن ) ٢٠٠٦(
وتكونـت عينــة الدراسـة مـن طلبـة الجامعــة ) المرونــة والطالقـة واالصـالة(يـر االبتكـاري الثالثـة مكونـات التفك
التـي تناولـت التعـرف علـى العالقـة بـين اسـاليب التفكيـر وعالقتهـا بالعوامـل الخمـسة ) ٢٠٠٢(ودراسة زانـك 

  .الكبرى على عينة تكونت من طلبة الجامعة
هناك انتفاء لوجود بحث يتناول مثل هذا الموضوع فأن  وعربيا وقدر تعلق األمر بالتفكير الجانبي محليا

  .وعالقته بسمات الشخصية على وفق أنموذج العوامل الخمسة الكبرى
ومــن ذلــك تبــرز مــشكلة البحــث الحــالي فــي افتقــار المكتبــة النفــسية العربيــة الــى دراســة تكــشف عــن نــوع 

  .مسة الكبرى للشخصية لدى مجتمع طلبة الجامعةالعالقة بين التفكير الجانبي وكل عامل من العوامل الخ
  -:ً  وتأسيسا على ما تقدم فأن أهمية البحث الحالي تتأتى من

  : أهمية التفكير الجانبي التي حددها دي بونو ويمكن ايجازها باالتي -::::اوال
واد الخام تزداد أهمية التفكير الجانبي تدريجيا الى أن يحتل مكانة اساسية مستقبال مثل التمويل والم .١

  . والناس 
ان التفكيــــر الجــــانبي هــــو نمــــط مــــن انمــــاط التفكيــــر االبــــداعي الــــذي يمكــــن تعلمــــه والتــــدرب عليــــه  .٢

  . واستخدامه من الجميع
 ســـنة مـــن الخبــــرة انـــه يمكـــن تعلمهـــا كأســــاليب ٢٥ادوات واســـاليب التفكيـــر الجـــانبي اثبتــــت خـــالل  .٣

يــستخدم الفـرد االسـاليب المنظمــة النتـاج افكــار فعنـدما نحتــاج لفكـرة جديـدة يكــون مـن الممكـن ان ، مدروسـة
  .جديدة
ًتتحــــدث معظــــم المنظمــــات شــــفهيا عــــن اهميــــة االبــــداع وتقــــدم شــــكاوى فــــي االعالنــــات المــــصفحة  .٤

بالــشبكات وبعــض المنظمــات بأنعــدام الرضــا الكامــل عــن الجهــود االبداعيــة االساســية المعمــول بهــا فمــازال 
ان المنظمــات الناجحــة فــي المــستقبل هــي التــي تبــدأ تفكــر بــشكل و، االبــداع المهــم يعامــل علــى انــه رفاهيــة

أ، ٢٠٠٥دي بونـو، (االبداع مهم الطالق القدرات الكامنة لكل منـشأة وللنـاس الـذين يعملـون فيهـا . مختلف
٤١٤-٤١١( 

التفكير الجانبي له فوائد كبيرة في توسعة رقعة الخيال والتفكير باالحتماالت الكثيرة لذلك فهو ينمـي  .٥
ًقــل باتجــاه التفكيــر الموســع ويعبــر هــذا النــوع مــن التفكيــر اساســا فــي تنميــة مهــارات الــذكاء بــشكل كبيــر الع
وبهذا فهو عملية معرفية محكومة بالمعلومات المتوافرة لدى الفرد باالسلوب ) ٣٣٧، ص٢٠٠٨السويدان، (

ولـه بـالطرق الخاصـة لمواجهـة الذي اعتاد عليه وتعلمه بالممارسة والخبرة التي اكتسبها والتي تتضح في تنا
مـشاكله وهـو يــؤثر بـشكل او بــأخر فـي اداء الفــرد او تـصرفاته وبالتـالي يــؤثر فـي بنــاء الشخـصية المتكاملــة 

 .لدى مختلف الفئات العمرية 
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٤٦٩

 أن بناء مقياس للتفكير الجانبي يشكل في القياس النفسي امرا مهما السباب عديـدة فهـذه االداة -::::ثانياثانياثانياثانيا
نيا على حل مجموعة من االسئلة وااللغاز ومن ثم توافر شكال سريعا من التقويم كما يمكن توفر مقياسا مب

  .استخدام هذه االداة في الدراسات المستقبلية
 عـــد أنمـــوذج العوامـــل الخمـــسة الكبـــرى للشخـــصية االكثـــر اهميـــة فـــي علـــم الـــنفس المعاصـــر - :ثالثـــاثالثـــاثالثـــاثالثـــا

العــصابية واالنبــساطية ( خمــسة عوامــل هــي المــستخدم لوصــف الشخــصية الــسوية والــذي يمكــن مــن قيــاس 
  .بواسطة اداة تقدير ذاتي ذات صدق مناسب لها) وواالنفتاح على الخبرة والطيبة ويقظة الضمير

ًرابعــا
 اســهام انمــوذج العوامــل الخمــسة فــي فهــم اســاليب الفــرد االنفعاليــة والخاصــة بالعالقــات بــين -:

واســـاليب تفكيـــرة ومـــساعدته عـــن فهـــم مـــشكالته الحاليـــة االشـــخاص والمتـــصلة بخبراتـــه واتجاهاتـــه ودوافعـــه 
  .ووضعها ضمن اطار محدد باعتماد القابلية على الفهم واالستبصار 

ًخامسا
 اهمية طلبة الجامعة لما لهم من دور فاعـل فـي تلبيـة حاجـات المجتمـع مـن االختـصاصات - :

  .مبدعةالمختلفة أذ يمثلون القوة االحتياطية في رفد المجتمع بالطاقات ال
 أهميـة تقـديم حلـول نظريـة حديثـة بـشأن كـل مـن التفكيـر الجـانبي وأنمـوذج العوامـل الخمـسة - :سادسا

فـضال ، الكبرى للشخصية والتي ندر التطـرق الـى الكثيـر منهـا فـي االدبيـات والدراسـات الـسابقة فـي العـراق 
نبي وسـمات الشخـصية علـى وفـق عن رفد المكتبة النفسية بأول دراسة تبحـث فـي العالقـة بـين التفكيـر الجـا

  .أنموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية
  :أهداف البحث

  :يستهدف البحث الحالي التعرف على

  . التفكير الجانبي لدى طلبة الجامعة- :أوالأوالأوالأوال
 ســمات الشخــصية علـــى وفــق انمــوذج قائمـــة العوامــل الخمــسة الكبـــرى للشخــصية لــدى طلبـــة -:ثانيـــاثانيـــاثانيـــاثانيـــا

 .الجامعة

 االرتباطيــة بــين التفكيــر الجــانبي وســمات الشخــصية علــى وفــق انمــوذج قائمــة العوامــل  العالقــة-:ثالثــاثالثــاثالثــاثالثــا
 .الخمسة الكبرى للشخصية لدى طلبة الجامعة

  :ولتحقيق هذا الهدف وضع الباحثة الفرضيات اآلتية

 .بين التفكير الجانبي وسمة العصابية) ٠.٠١(ًتوجد عالقة دالة احصائيا عند مستوى داللة  -١

 .بين التفكير الجانبي وسمة االنبساطية) ٠.٠١(ًدالة احصائيا عند مستوى داللة توجد عالقة  -٢

 بين التفكير الجانبي وسمة الطيبة) ٠.٠١(ًتوجد عالقة دالة احصائيا عند مستوى داللة  -٣

 .بين التفكير الجانبي وسمة يقظة الضمير) ٠.٠١(ًتوجد عالقة دالة احصائيا عند مستوى داللة  -٤
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٤٧٠

بـين التفكيــر الجــانبي وسـمة االنفتــاح علــى ) ٠.٠١(ًاحــصائيا عنــد مـستوى داللــة توجـد عالقــة دالـة  -٥
 .الخبرة

 العالقة االرتباطيـة بـين التفكيـر الجـانبي وسـمات الشخـصية علـى وفـق انمـوذج قائمـة العوامـل - :رابعارابعارابعارابعا
  :الخمسة الكبرى للشخصية على وفق متغيري 

  ). أناث–ذكور ( الجنس  -٣
 ). أنساني–علمي (التخصص  -٤

 

 :لتحقيق هذا الهدف وضعت الباحثة الفرضيات اآلتيةو

الفرضيات المتعلقة بالفروق في العالقة بين التفكير الجانبي وسمات الشخـصية علـى وفـق أنمـوذج   - أ
   -): أناث–ذكور (العوامل الخمسة الكبرى للشخصية على وفق متغير الجنس 

ة بــين التفكيـــر الجـــانبي وســـمة فـــي العالقـــ) ٠.٠١(ًتوجــد فـــروق دالـــة احــصائيا عنـــد مـــستوى داللــة  -١
  ). االناث–الذكور (ًالعصابية تبعا لمتغير الجنس 

فـــي العالقـــة بــين التفكيـــر الجـــانبي وســـمة ) ٠.٠١(ًتوجــد فـــروق دالـــة احــصائيا عنـــد مـــستوى داللــة  -٢
  ). االناث–الذكور (ًااالنبساطية تبعا لمتغير الجنس 

ي العالقــة بــين التفكيــر الجــانبي وســمة فــ) ٠.٠١(ً توجــد فــروق دالــة احــصائيا عنــد مــستوى داللــة  -٣
  ). االناث–الذكور (ًالطيبة تبعا لمتغير الجنس 

فــي العالقــة بــين التفكيــر الجــانبي وســمة ) ٠.٠١(ً توجــد فــروق دالــة احــصائيا عنــد مــستوى داللــة  -٤
  ). االناث–الذكور (ًيقظة الضمير تبعا لمتغير الجنس 

فــي العالقــة بــين التفكيــر الجــانبي وســمة ) ٠.٠١(ً توجــد فــروق دالــة احــصائيا عنــد مــستوى داللــة  -٥
  ). االناث–الذكور (ًاالنفتاح على الخبرة تبعا لمتغير الجنس 

 الفرضيات المتعلقة بالفروق في العالقة بين التفكير الجانبي وسـمات الشخـصية علـى وفـق أنمـوذج -ب
  -: ) أنساني–العلمي (العوامل الخمسة الكبرى للشخصية على وفق متغير التخصص 

فـــي العالقـــة بــين التفكيـــر الجـــانبي وســـمة ) ٠.٠١(ًتوجــد فـــروق دالـــة احــصائيا عنـــد مـــستوى داللــة  -١
  ). أنساني–العلمي (ًالعصابية تبعا لمتغير التخصص 

فــي العالقــة بــين التفكيــر الجــانبي وســمة ) ٠.٠١(ً توجــد فــروق دالــة احــصائيا عنــد مــستوى داللــة  -٢
  ). أنساني–لمي الع(ًاالنبساطية تبعا لمتغير التخصص 

فــي العالقــة بــين التفكيــر الجــانبي وســمة ) ٠.٠١(ً توجــد فــروق دالــة احــصائيا عنــد مــستوى داللــة  -٣
  ). أنساني–العلمي (ًالطيبة تبعا لمتغير التخصص 
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٤٧١

فــي العالقــة بــين التفكيــر الجــانبي وســمة ) ٠.٠١(ً توجــد فــروق دالــة احــصائيا عنــد مــستوى داللــة  -٤
  ). أنساني–العلمي (تخصص ًيقظة الضمير تبعا لمتغير ال

فــي العالقــة بــين التفكيــر الجــانبي وســمة ) ٠.٠١(ً توجــد فــروق دالــة احــصائيا عنــد مــستوى داللــة  -٥
  ). أنساني–العلمي (ًاالنفتاح عاى الخبرة تبعا لمتغير التخصص 

 :حدود البحث

ـــين التفكيـــر الجـــانبي وقائمـــة العو:  تحديـــد المجـــال الموضـــوعي  - ١ امـــل يتمثـــل بمعرفـــة العالقـــة ب
  .الخمسة
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بأنــه طريقــة مبدعــة تخيليــة فــي حــل المــشاكل تــؤدي الــى تغيــر تــصورات الفــرد  : ١٩٩٨دي بونــويعرفــه 
 (٢:p,١٩٩٨,De bono) .ومفاهيمه عن مشكلة ما

يف النظري للتفكير الجانبي هو التعريف النظري بما أن الباحثة قد تبنىت وجهة نظر دي بونو فأن التعر
نفس ما ذكر من قبل دي بونو، التعرف االجرائي فيقاس بالدرجة التي يحصل عليها المستجبب مـن خـالل 

  .أجابته على إختبار التفكير الجانبي المعد لهذا الغرض في البحث الحالي

  The big five factor of personality:قائمة العوامل اخلمسة الكربى للشخصية: ثانيا 

إلـى " هـو تطبيـق سـمات الشخـصية وفقـا:١٩٩٠ Dig man and Costa يعرفها دجمان وكوستا 
العـصابية ؛اإلنبـساطية ؛اإلنفتـاح علـى الخبــرة The big fiveخمـسة أبعـاد موسـعة وهـي الخمـسة الكبيـرة 

 )٤٤ص، ١٩٩٩، سليم) (١.P ,١٩٩٢ ,Costa&widiger.(؛الطيبة ؛يقظة الضمير

 Digدجمـان وكوسـتا  للعوامـل الخمـسة الكبـرى للشخـصية فقـد تبنـت الباحثــة تعريـف التعريـف النظـري

man and Costa للعوامل الخمسة الكبرى للشخصية١٩٩٠ .  
  :والتعريف اإلجرائي للعوامل اخلمسة الكربى للشخصية
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٤٧٢

هــي الدرجــة الكليــة لكــل بعــد أو عامــل التــي يحــصل عليهــا المــستجيب مــن خــالل إجابتــة علــى المقيــاس 
  .أبعاده للعوامل الخمسة الكبرى للشخصية المستخدمة في هذا البحثو

  

  الفصل الثاني
 خلفية نظرية ودراسات سابقة

  -:اجلانبي اخللفية النظرية للتفكري: أوال 
  Lateral Thinking اجلانبي التفكري

 Edward De (بونـو دي إدوارد الـصيت ذائـع المفكر إلى التفكير من النمط هذا يرجع        

Bono (الطبية معلوماته ٕواستعمل الفلسفة إلى البشري الطب من تخصصه في إنتقل بريطاني طبيب وهو 
 مجـال فـي العالم في أسم أشهر) بونو دي (وأصبح الناس تفكير أنماط تحليل في وعمله ٕواقسامه المخ عن

 الستة والقبعات الجانبي التفكير (أشهرها ومن المجال هذا في نظريات عدة وأقترح وأنماطه وتحليله التفكير
  )١٨٨ ،ص٢٠٠٦ عرفه،) (والكورت

 تتعلــق مــذكرة كتبــت يقــول الجــانبي اذ للتفكيــر األولــى البدايــة ظهــور كيفيــة بونــو دي ويــذكر   
 النـوع هـذا بـشرح وقمـت والمنطقـي والمتسلـسل الخطـي غير التفكير تعني التي" التفكير من اآلخر بالجانب"

 وصــفت ذلــك شــرحت وعنــدما London Life اليــف لنــدن تــدعى المجـالت إلحــدى مقابلــة فــي التفكيــر مـن
 التعبيـر هـذا أن شـعرت الحـال وفـي أخـرى، وبـدائل إتجاهـات لنجـد" جـانبي "بـشكل لنتحرك بحاجة أننا كيف
ـــ" التفكيــر مــن اآلخــر الجانــب "تعبيــر فأســتبدلت أحتاجــه الــذي هــو  ســنة فــي ذلــك كــان" الجــانبي التفكيــر "ب

 Oxford (االنجيليـزي أكـسفورد قـاموس في ًمنهجيا ًمدخال ك الحين التفكير الجانبيوأخذ من ذل. م١٩٦٧

English Dictionary (واضــح بــشكل منطقيــة غيــر أو تقليديــة غيــر بأشــكال المــشاكل كــل لبحــث )دي 
 مجـــال فـــي الرائـــدة العالميـــة الجهـــة الكثيـــر قبـــل مـــن بونـــو دي يعـــد وبهـــذا، )٩١-٩٠ ،ص٢٠٠٥a بونـــو،

 كيفيــة علــى مباشــرة بــه الخاصــة الجــانبي التفكيــر أدوات وتعتمــد الجــانبي، التفكيــر أســلوب رومبتكــ اإلبــداع
وعلـى الـرغم ممـا ذكـر اعـاله فقـد ) De Bono ,١٩٩٨,p .١ (التنظـيم ذاتـي معلومـاتي كنظـام الـدماغ عمل

لــــك تعـــددت مــــسميات التفكيــــر الجــــانبي وفقــــا لوجهــــة نظـــر دي بونــــو والعلمــــاء التربــــويين والنفــــسيين ومــــن ت
  -:التسميات 

 الجانبي التفكير -

   الجوانبي التفكير -
 اإلحاطي التفكير -

 الجاد اإلبداع -
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٤٧٣

 المتجدد التفكير -

 التفكير خارج الصندوق -

 -: اآلخر مع وتداخله مسمى كل لتوضيح ننطلق هنا ومن

مـــن العـــالم دي بونـــو وهـــي التـــسمية  Lateral Thinking      جـــاءت تـــسمية التفكيـــر الجـــانبي   
وبالمقابــل جــاءت تــسمية التفكيــر الجــوانبي ، خداما مــن بقيــة التــسميات مــن التربــويين والنفــسيين االكثــر اســت

 بأنها الترجمة االصح وهي اكثر اتصاال للمفهوم اذ ان ٢٠٠١فيرى مترجمو كتاب تعليم التفكير لدي بونو 
ن كلمــة الجــوانبي هــي ولكــن يمكــن القــول ا. كلمـة  الجــانبي تــدل للوهلــه االولــى علــى امــر ثــانوي ال قيمـة لــه

فهـي  Lateralجمع تكسير لكلمة جانب وهي تشير الى التعددية في أكثر من جانب ولو رجعنا الـى كلمـة 
كلمــة بــصيغة المفــرد ال بــصيغة الجمــع وبنــاء عليــه فــأن تــسمية التفكيــر الجــانبي أكثــر مالئمــة مــن التفكيــر 

 .الجوانبي

التفكير الذي يسعى الى االحاطـه بجوانـب المـشكلة       أما التفكير االحاطي وهو ذلك النوع من   
وهــذا االســم يــشابه الجــوانبي فــي المعنــى ).١١،ص٢٠٠٥دي بونــو،(التــي يجابههــا فــي البحــث عــن حلولهــا 
  .ولكن يختلف معه في الصياغة اللغوية

يـر       اما التسميات االخرى كاالبداع الجاد والتفكير المتجدد استخدمها دي بون كمرادفات للتفك  
الجــانبي فـــي كتاباتـــه فعنــدما يـــذكر االبـــداع الجـــاد او التفكيــر المتجـــدد يقـــصد بــه التفكيـــر الجـــانبي والعكـــس 

أذ يشير الى أن االبداع هو التفكير المعتمد على فهم أنظمة المعلومات ذات التنظيم الـذاتي التـي ، صحيح
    .ض فيما يتعلق بهاتنظم فيها المعلومات نفسها بشكل متتاليات وأنماط وال يوجد أي غمو

       ويعــد التفكيــر الجــانبي بمثابــة نمــط مــن التفكيــر يعتمــد علــى ابتكــار اكبــر قــدر ممكــن مـــن   
ويمكــن مــن خــالل التفكيــر الجــانبي النظــر الــى اكثــر مــن جهــة فــي المــشكلة او الموقــف ، الحلــول والبــدائل

 أذ يركز التفكير الجانبي علـى واقـع ،والقفز بخطوات حل المشكلة اي االبقاء على كل المعلومات المتاحة 
 العوائـق ويعتمـد التفكيـر الجـانبي علـى تخطـى) ١٨٩-١٨٨ص، ٢٠٠٦،عرفـة (االمر وليس االمر الواقـع 

 أو ربمــا عــشوائية مختلفــة بطريقــة المــشكلة حــل علــى العمــل تحــاول ثــم معــين إطــار فــي تفكيــرك تحــد التــي
 مـع المـشكالت حل في النجاح فرصة وتتزايد) مختلفة أو غريبة ولكنها المنطق مع التتعارض هي (جانبية
 تحـول والتـي" اإلدراكيـة المعوقـات "األحيـان بعـض فـي عليهـا يطلـق التي عقولنا في الداخلية العوائق تقلص
 وفي انفسنا على نفرضها صنعنا من كثيرة أحيان في المعوقات هذه تكون. النجاح إلى الوصول وبين بيننا

 واضــــحة غيـــر معلومـــات او تفاصـــيل علـــى التركيـــز او المعرفـــة فـــي قـــصور ببـــسب تتـــشكل اخـــرى احيانـــا
  ).٣٨٧ص ، ٢٠٠٨ ،السويدان(

 عــن الخــروج ذلــك ومعنــى الــصندوق خــارج هــو التفكيــر الجــانبي التفكيــر بــأن العلمــاء مــن الكثيــر ويــرى
  طقيــــاومن معقــــوال يبقــــى ولكنــــه) مــــا نوعــــا (غريــــب التفكيــــر الــــى البــــشر لعمــــوم الموضــــوعي التفكيــــر نمطيــــة

   ).٣٨٧ص  ،٢٠٠٨،السويدان(
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  :اجلانبي التفكري عناصر
   :وهي المشكالت حل الجانبي عند التفكير عملية في اساسية عناصر اربعة هنالك ثمة
  :الفرضيات أختيار .١

     عند وجود أي مشكلة امـام الفـرد فأنـه بحاجـه الـى التفكيـر فـي مجموعـه مـن الحلـول التـي   
هما يمكـــن تطبيقـــة ، فـــالفرد بطبيعـــة الحـــال تميـــل الـــى أختيـــار الفرضـــيات يمكـــن أدراجهـــا تحـــت نـــوعين أحـــد

الخاطئــــة ، اذ يمكــــن التوصــــل الــــى حــــل المــــشكلة التــــي نحــــن بــــصدد التفكيــــر بهــــا وذلــــك بــــأغالق الحلــــول 
  ).١٥.p ,١٩٩٤,Sloane(الصحيحة والممكنة

  : الصحيحة االسئلة طرح .٢
 بالنــسبة صــحيح امــر ًايــضا وهــذا" طرحهــا لواجــبا االســئلة ماهيــة معرفــة هــو االدارة فــن إن "     يقــال

 فـي ًجـدا واسـعة اسـئلة بطـرح البـدء علينـا يتوجـب جـانبي بـشكل المـشكالت حـل اجـل فمـن. الجـانبي للتفكيـر
 المعلومات غربلة اجل من اكثر محددة اسئلة نستخدم ثم ومن. للمشكلة الصحيح االطار لتحديد مضمونها
  ).١٥.p ,١٩٩٤,Sloane (مناسبال الحل الى ًوصوال الفرضيات وفحص

  : االبداع .٣
 ماكانـت فـإذا تقليديـة غيـر طريقـة مانـستخدم ًغالبـا فإننـا نواجههـا عويـصة مـشكلة اية حل اجل       من

 نكـــون ان عنـــدها علينـــا يتوجـــب فإنـــه نافعـــة غيـــر قبلنـــا مـــن المـــستخدمة القياســـية المـــشكالت حـــل إجـــراءات
 عند نقف ان من ًفبدال قبل، ذي من أحد إليه يتطرق لم ًتماما جديد اتجاه في للقضية الوصول في مبدعين
 بالقـدرة مايسمة وهو جانبي بشكل اي الجانب، من بها والتفكير جديدة طرق استنباط علينا يتوجب المشكلة

 ,١٩٩٤,Sloane. (الجـانبي التفكيـر فـي اساسـية مهـارة وهـي المـشكالت حـل علـى للوصـول التخيـل علـى

p.١٦-١٥(  
 :نطقيامل التفكري .٤

 التحليـل علـى القـدرة الـى نحتـاج فـنحن الغريبـة لالفكـار تجميـع مجـرد مـن اكثـر هـو الجانبي      التفكير
 الجـانبي التفكير) أسس أو     (قواعد فبدون الجراح، مشرط حسب ًجدا عالية وبدقة االفكار لتلك المنطقي
 دون الرغبـة علـى مبنيـا تفكيـرا كونـه مـن أقـل سـيكون التفكير فإن واإلستنتاجي التحليلي المعقول، المنطقي،

 فـي كليهمـا يـستخدم الجـانبي التفكير فإن والمنطق أبالحيرة يبدأ التقليدي التفكير يكون عندما حين في الفهم
  ).١٦ .p ,١٩٩٤,Sloane(اإلبداعية  الحلول تصحيح

 :اجلانبي التفكري مهارات

 المــسترجعة للمعلومــات الحــسية للمــدخالت يــةعقل بمعالجــة طريقهــا عــن نقــوم كليــة) عمليــة (التفكيــر أن
 الواعية والمعالجة السابقة والخبرة اإلدراك تتضمن عملية وهي عليها الحكم أو إستداللها أو األفكار لتكوين

 ونــستخدمها نمارســها محــددة عمليــات فهــي التفكيــر مهــارة أمــا، معنــى الخبــرة تكتــسب طريقهــا وعــن والحــدس
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٤٧٥

 الـنص فـي المـذكورة غيـر اإلفتراضـات إيجـاد ، المـشكلة تحديـد مهـارة مثل المعلومات معالجة في قصد عن
  ).١٩-١٨ ،ص٢٠٠٤، غايبن (واالدعاء الدليل تقييم او

 مثــل مهــارات مــن ومــا تتطلــب المــضرب كــرة لعبــة بــين كالعالقــة التفكيــر ومهــارات التفكيــر بــين والعالقــة
 كـذلك والتفكيـر. وجودتـه اللعبـة مـستوى تحديـد في منهما كل ويسهم. الخ ...اإلسقاطية والرمية البداية رمية

  ).٢ص ،١٩٩٩، البريدي(التفكير قابلية في منها كل إجادة في تسهم متعددة ومواهب مهارات من يتألف
 حــدود خــارج يفكــر المــتعلم جعــل علــى تعمــل الجــانبي التفكيــر مهــارات المــتعلم ممارســة وممــا تقــدم فــإن

 أفكار خالل من ما فكرة ويولد فورية نتائج على للحصول أفضل أفكارب المشكالت ويواجه التقليدي التفكير
ــــى ويعمــــل. ًجديــــدة ًأفكــــارا ويطــــور مطروحــــة المــــشكالت لحــــل ًطرقــــا ويــــصمم. أخــــرى  عــــادات تطــــوير عل

 للتفكيــر أن بونــو دي يعتقــد وبهــذا، لإلبــداع فــرص الــى المــشكالت تحويــل علــى ويعمــل إبداعيــة وممارســات
  :هي والمهارات عليها لتدربا يمكن مهارات الجانبي

  : توليد ادراكات جديدة  .١
 بمعنـى فيهـا التفكيـر خـالل مـن لالشياء ًمدركا المتعلم يصبح ان بمعنى الفهم أو الوعي: باإلدراك يقصد

 يفـرض ذهنيـة) عقليـة (عمليـات مـن المـتعلم بـه يقـوم لمـا الهـادف الـواعي الفرضـي التفكيـر هو اإلدراك أخر
 الرؤيــة نــوع فــالدراك، مــا بعمــل القيــام او االشــياء علــى الحكــم او المــشكالت حــل او رالقــرا اتخــاذ أو الفهــم

  .واحد ٌامر واالدراك التفكير ان على بونو دي ويؤكد فهمها بهدف الفكرة نحو المتعلم توجه الداخلية
 الغــرض هــذا يكــون فقــد مــا، غــرض اجــل مــن للخبــرة التقــصي بأنــه للتفكيــر بونــو دي تعريــف علــى وبنــاء

-٤٦٧ص ،٢٠٠٧،ابوجـــادو ونوفـــل(مـــا بعمـــل القيـــام او المـــشكالت حـــل او القـــرار اتخـــاذ او الفهـــم قيـــقتح
٤٦٨.( 

  :جديدة مفاهيم توليد .٢

 احيانــا المفــاهيم عــن ويعبــر االشــياء لعمــل عامــة طــرق او اســاليب هــي المفــاهيم ان الــى بونــو دي يــشير
 أنواع ثالثة وثمة. المفهوم هذا الصالستخ مجهود بذل من البد ما مفهوم عن يعبر وحتى واضحة، بطرق

  :المفاهيم من
 .يحققه ان المتعلم يحاول بما تتعلق وهي هدف ذات او: غرضية مفاهيم  - أ

  ما عمل عن سينتج الذي األثر مقدار تصف حيث: آلية مفاهيم  -  ب
ابوجــــادو  (قيمتــــه خاللهــــا مــــن العمــــل يكتــــسب التــــي الكيفيــــة الــــى تــــشير والتــــي: القيمــــة مفــــاهيم  -  ت

 ).٤٦٨ ص،٢٠٠٧،ونوفل

 :جديدة أفكار توليد. ٣ .٣

 طـرق هـي واألفكـار العقـل خـالل مـن) يفهـم (يتـصور شـيء بأنهـا الفكرة بونو دي       يعرف  
 .الممارسة موضع الفكرة توضع ان ويجب محددة تكون ان يجب والفكرة المفاهيم لتطبيق مادية
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٤٧٦

 ان الــى ويـشير لألفكــار وريوالفـ الـسريع الــرفض مـن بونـو دي يحــذر جديـدة أفكـار توليــد أجـل      ومـن
 القيـود هـذه مـع التتوافـق الفكـرة كانـت فـإذا العقـل علـى فرضـت التي القيود من يأتي لالفكار السريع الرفض

 فـي التفكير يتم ان يتطلب االمر لكن. المتشائم للتفكير المبكر االستخدام هو وهذا الرفض نحو تتجه فأنها
 مـن نوبـة علـى للحـصول وذلـك الحالـة هـذه في التفكير يتطلب قد لب التفاؤل، الى تشير بطريقة الحالة هذه

 المبــذول الجهــد ان اللحظــة هــذه ومــن ًالحقــا يــأتي فــسوف المطروحــة االفكــار تقــويم امــا. االبداعيــة االفكــار
 ).٤٦٩ص ،٢٠٠٧،ابوجادو ونوفل (الفكرة وبناء تحسين نحو يتركز ان يجب

  :جديدة بدائل توليد. ٤

 حيــث ومتاحــة ممكنــة مجموعــة بــين الحلــول لتامــل خاصــة طريقــة انــه الجــانبي فكيــرالت مبــادئ       مــن
 جديـدة حلـول وتوليد المتاحة المعلومات وتنظيم العادة اخرى طرق توليد او بإكتشاف الجانبي التفكير يهتم
  .واحد نمط تطوير الى عندئذ يقود والذي مستقيم خط في السير من ًبدال

 صـحيح امر وهذا. بذلك يقومون انهم يشعرون الذين االفراد لدى طبيعي امر بديلة طرق عن البحث ان
 البحـث ففـي الطبيعـي البحـث مـن أبعـد مـاهو الى يذهب الجانبي التفكير خالل من البحث لكن. ما حد الى

 توظيـف خـالل مـن البـدائل عـن البحث لكن. الممكنة البدائل أفضل عن األفراد يبحث البدائل عن الطبيعي
 عــن الجــانبي التفكيــر وال يبحــث األفــراد هــؤالء قــدرة بحــسب كثيــرة بــدائل توليــد لألفــراد يتــيح لجــانبيا التفكيــر
 المنطقيـة بالبـدائل المـتعلم يهـتم البـدائل عـن الطبيعـي البحـث ففـي المتعـددة البدائل عن ولكن البدائل أفضل
 البــدائل احــد يــشكل وقــد للمنطــق خاضــعة البــدائل تكــون ان الــضروري مــن لــيس الجــانبي التفكيــر فــي بينمــا
 ).٤٦٩ص ،٢٠٠٧،ابوجادو ونوفل(عناء دون المشكالت بعض على يعمل قد كما مقيدة بداية نقطة

  :جديدة) تجديدات (إبداعات توليد. ٥

 قـديم حـدث تحليـل من ًبدال جديد شيء إنشاء على العمل هو اإلبداع ان بونو دي       يؤكد  
 ًسـريعا المألوفـة اإلبداعات توليد ما يكون ًوغالبا الجانبي التفكير من ًنمطا التجديدات او اإلبداعات وتشمل

 مـن ًشـيوعا األكثـر اإلنتـاج اسـتبعاد الـسهل مـن يكـون ثـم ومـن بـبطء يحـدث األصـيلة اإلبداعات إنتاج بينما
 إلــى اإلفــراد يميــل العــادة وفــي اإلبداعيــة، األصــيلة األفكــار إنتــاج علــى االقتــصاد اإلفــراد مــن الطلــب خــالل
 التــي المــشكلة او التعليميــة المهمــة علــى العمــل فــي االســتمرار خــالل مــن أصــالة األكثــر االســتجابات إنتــاج

 التجديـــدات او اإلبداعيـــة األفكـــار إنتـــاج زيـــادة علـــى يعمـــل المهمـــة فـــي المركـــز الجهـــد نتـــائج ان. تـــواجههم
 .الجديدة

 إلـى يحتاج انما الذكاء من عال وىبمست يتصف ان جديدة إبداعات لتوليد ال يشترط انه بونو دي ويرى
 )٤٦٧ص ،٢٠٠٧،ابوجادو ونوفل(الذكاء من بسيطه درجة

 عليهــا التـدريب بعـد اال يــتم ان يمكـن ال عرضـت التــي الجـانبي التفكيـر لمهــارات الفـرد ممارسـة       ان
 ليــدي،التق التفكيــر حــدود خــارج يفكــر الفــرد جعــل علــى تعمــل  التــي المهــارات هــذه تنمــي خاصــه دورات فــي
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٤٧٧

 ويـصمم اخـرى، افكار خالل من ما فكرة ويولد فورية نتائج على للحصول افضل بأفكار المشكالت ويواجه
 ابداعيـة وممارسـات عـادات تطوير على ويعمل جديدة، ًافكارا ويطور مطروحة مشكالت لحل متعددة ًطرقا

  .لالبداع فرص الى تحويلها على ويعمل
دام وتطــوير مهــارات التفكيــر الجــانبي اكثــر مــن عامــة النــاس ونــرى ايــضا ان الــبعض يميــل الســتخ    

. فالعاملون في الصحافة والدعاية تنمو لـديهم القـدرة علـى رؤيـة الـشيء الواحـد بطـرق عديـدة، بحكم المهنة 
وعلــى النقــيض نــرى المحــامين واالطبــاء والــى حــد مــا رجــال االعمــال مــن اكثــر النــاس جمــودا ونمطيــة فــي 

دي ( الفئــة كــل المهــن التــي يفــضل اصــحابها ان تكــون االمــور محــددة بطريقــة تامــة وتــشمل هــذه . التفكيــر
  ).١٠١-١٠٠ص، ب٢٠٠٥، بونو

  :اجلانبي التفكري استخدامات
 يكـون لـن فإنه الجانبي التفكير في موقف إتخاذ على قدرته من ًتماما ًمتأكدا االنسان يصبح      عندما

ويمكـن تلخـيص ) ٣٠ص ،٢٠٠٦،بونو دي( الجانبي التفكير يستخدم متى أو اين يخبره من الى حاجة في
  -:أستخداماته في 

  :اجلديدة االفكار -١
 هـو يكون ذلك من بالرغم ولكن جديدة افكار الى التطرق من ًحذرا احدهم يكون االوقات اغلب      في

 طريق عن توليدها ناليمك جديدة افكار توليد احدهم اليحاول وقد مافيها واستنباط توليدها عند ًتماما ًسعيدا
 مثـل جديـدة افكـار توليـد علـى وتجبـره الشخص من تتطلب وظائف هنالك ثمة ذلك ومع. والتجربة المحاولة

 )الخ .... االعالم المعمارية، الهندسة التصميم، البحث،(

 وديالعمــ التفكيــر يكــون قــد ولكــن بــالهين لــيس ًامــرا مــايكون ًغالبــا الجديــدة لالفكــار الواقــع توليــد      ان
 الـــى للوصـــول واالفـــضل االســـهل االمـــر الجديـــدة االفكـــار توليـــد يكـــون اذ  االحيـــان بعـــض فـــي ٍمجـــد غيـــر

 De (االبداع هبة اجل من مصلي يكون انه او االلهام او الفرصة بانتظار الشخص يكون وربما. المبتغى

Bono,١٩٩٠, p.٥٧.( 

 

  :املشكالت حل -٢
التــي  هــي المــشاكل فــان جديــدة افكــار لتوليــد الحــافز وا الــدافع لديــه لــيس الــشخص كــان وان       حتــى

 ًامــرا الوقــت نفــسه فــي وليــست رســمية بطريقــة عرضــه يتوجــب ًامــرا ليــست المــشكلةف، ذلــك فعــل تجبــره علــى
 ليتجنـب يتخـذ امـر هـي وربمـا ومايريـده الـشخص مايملكـه بـين الفـرق تمثـل انهـا بـل وقلـم بورقـة حلـه يتطلـب

وأن ) ٥٨.p ,١٩٩٠,De Bono(الــخ.1مــا شــيء مــن الــتخلص او مــا شــيئ علــى الحــصول او مــا ًشــيئا
  :المشاكل من انواع ثالثة هنالك
 .وحلها المعلومات مع للتعامل اكثر تقنيات او لحلها اكثر معلومات تتطلب التي المشكلة .١
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٤٧٨

  .اعمق بصورة هيكلية اعادة اي مسبقا المتوفرة المعلومات ترتيب اعادة تتطلب التي المشكلة .٢
 الــى والتطــرق الخــروج واليــستطيع الحــالي بالترتيــب ًتمامــا ًمقيــدا الــشخص يكــون فقــد مــشكلةالال مــشكلة .٣

 الـى للوصول جهده قصارى ببذل يقوم فقد التركيز سيتم منها واحدة اية على تبين عالقة والتوجد. االفضل
 المـشكلة. اكثـر ووسـائل افـضل ترتيبـات هنالك ثمة بإنه ًتماما مطلع غير او اليعرف النه االفضل الترتيب

 انــه علــى االدراك يعــرف لــذا تحــسينها يمكــن امــور هنالــك بانــه ادراك اي. مــشكلة هنالــك انــه ادراك فــي هــي
 .مشكلة

 والثالـث الثـاني النوعـان امـا. العمـودي التفكيـر طريـق عـن حلـه يمكـن المـشكلة مـن االول النوع       ان
 ).٣٢-٣١ص ،٢٠٠٦ ،بونو دي (الجانبي التفكير طريق عن حلهما فيمكن

  :الدوري التقييم إعادة -٣
 االفتراضـات جميـع تحـدي اي بهـا الـشك اليمكـن التـي االشـياء الـى ثانيـة مرة النظر اعادة        وتعني

 علـى التقيـيم العادة ماسة حاجة ثمة النه ما شيء تقييم اعادة عن مجدية غير العملية هذه بان تقول التي
 مدروسـة محاولـة فهـي طويـل، وقـت منـذ تـتم لـم اذا ثانيـة مـرة التقيـيم اعـادة عنـد مجديـة فقـط فانهـا االطالق

  ).٥٩.p ,١٩٩٠,De Bono (سابقتها عن تختلف جديدة بطريقة االشياء في للنظر
  :)الفطري السلوك (األول اإلدراكي االختيار مع التعامل -٤

 مــع تتعامــل التــي نيــةالثا المرحلــة مــن معلوماتهمــا فكالهمــا متــشابهان والرياضــيات المنطقــي     التفكيــر
  .األولى المرحلة نهاية في فقط استخدامها ويمكن واالليات التقنيات
 التعامــل يمكــن مجموعــات الــى اإلدراكــي االختيــار حــسب مقــسمة المعلومــات تكــون االولــى المرحلــة ففــي

مـا  يحـدد يالـذ اإلدراكـي باالختيـار مـا يـسمى وهـذا. الثانية المرحلة واليات تقنيات خالل فعال وبشكل معها
 ان مـن ًفبـدال) للفعـل والطبيعـي الفطري السلوك ذلك هو اإلدراكي فاالختيار (مجموعة كل تحتويه ان يجب
 للـشخص يمكـن رياضي او منطقي بشكل معها والتعامل الفطري السلوك ترتيب حسب المجاميع تلك نتقبل

 اسـتخدام الـشخص علـى يوجـب الـشيء ذلـك مثـل فعـل فـإن وبالتـالي نفـسها المجموعـات هـذه مع يتعامل ان
 ).٥٩.p ,١٩٩٠,De Bono (الجانبي التفكير

 

  :واالستقطاب احلازم التقسيم من احلد -٥
 علـــى مـــدروس غيـــر بـــشكل يـــستخدم عنـــدما الجـــانبي للتفكيـــر اهميـــة االكثـــر االســـتخدام يكـــون ربمـــا     
 ان الجـانبي لتفكيـرا علـى يتوجـب مهـارة انـه اساس وعلى ما شخص لدى ممتلكة مهارة يمثل لكنه االطالق

 التــي بــالتفكير واالســتقطاب التقــسيمات تلــك خلــق ســوى شــانها مــن لــيس التــي المــشكالت تلــك ظهــور يتبــع
  ).٥٩.p ,١٩٩٠,De Bono (ومناقشته دراسته مايتم على العقل يفرضها

  :اجلانبي التفكري مصادر
  :اآلتية بالنقاط الجانبي التفكير مصادر بونو دي حدد

   Innocence) السذاجة (الرباءة .١
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٤٧٩

 متبـع هـو بمـا معرفـة الـشخص لـدى يكـن لـم فـإذا) الجـانبي التفكير (لإلبداع تقليديا مصدرا البراءة    تعد
 األمـر هذا ينتج أن الممكن فمن. عليه جديد موقف في نفسه وجد ثم للحلول، التصدي المفاهيم، تناول في

 عملــه الــشخص اليعــرف عنــدما. الجــانبي يــرللتفك ًمــصدرا عندئــذ البــراءة فتكــون جديــد إبــداع إلــى الوصــول
   لذلك بونو دي ويمثل)٤٦٧ ،ص٢٠٠٧،  ونوفلابوجادو.(عمله ينبغي كيف أو عمله وماينبغي

 هـذا أخبـار ووصـول الساخن الهواء بمنطاد للطيران األولى بالمحاولة لفير هوننجو األخوان بقيام    (( 
. م الـسيد العلمـي المكتـب رئـيس مـن وطلـب عسكرية نظرة إليها نظر الذي باريس في الملك مسامع الحدث
 البدعـة؟ هـذه طيـران مـن تمكنـوا كيـف وتـساءل تفكيره العالم هذا فركز بالون إنتاج مهمة إليه وأوكل تشارلز

 البـد "ًقـائال مكانـه مـن يقفـز جعلتـه التـي إيريكا" Eareka "الفرنسية المعادلة فكرة له خطر قصيرة فترة وبعد
 إختـــراع علـــى عمـــل ولـــذا" الهـــواء مـــن أخـــف هـــو الـــذي الهيـــدروجين المـــسمى الجديـــد لغـــازا اســـتخدموا أنهـــم

 ).٧٨ ،صأ٢٠٠٥. بونو دي)) (للبالون تماما مختلف نمط وهو الهيدروجيني المنطاد

  Experience اخلربة .٢
 المجـال الخبـرة تتـيح إذ البـراءة علـى القـائم الجـانبي التفكيـر عكـس الخبرة على القائم الجانبي     التفكير

  )٤٤٧ ،ص٢٠٠٧،  ونوفلأبوجادو( .النجاح إلى الوصول ثم ومن والتعليم للتعلم
ـــتمكن وبالتـــالي نعمـــل التـــي األشـــياء نعـــرف الخبـــرة خـــالل مـــن ً     وأيـــضا  منهـــا مـــاينجح معرفـــة مـــن ن

 النجـــاح وتــرميم إعــادة فــي ويبحـــث المخــاطرة قليــل باألســاس هــو الخبـــرة عــن النــاتج اإلبــداع إن. ومايفــشل
 مــن وثابــت مقبــول مــستوى علــى تحــصل وســوف. النــوع هــذا مــن التجاريــة اإلبتكــارات معظــم وتعــد. سابقالــ

 فإنــه ًفعــال جديــد بــشيء مــا شــخص فكــر ٕواذا. ًحقــا جديــد شــيء اليوجــد ولكــن. المعتدلــة الناجحــة اإلبتكــارات
 – ١١ ،ص٢٠٠٥. بونـو دي (المنـشود النجـاح لـضمان كافية شواهد هناك يكون لن ألنه ًمرفوضا سيكون

١٢.( 

  Mental Motivation العقلية الدافعية .٣
 يرضــى الــذي الوقــت فــي أكثــر بــدائل إلــى للنظــر تحفــز الــشخص لــدى الدافعيــة مــن حالــة تــوافر      إن
 إلــى والنظــر التوقــف فــي الرغبــة العقليــة الدافعيــة لتحقيــق الهامــة المظــاهر ومــن. موجــود هــو بمــا األخــرون
 غيـاب فـي الجـانبي للتفكيـر ًخفيـا ًمـصدرا التركيز من النوع هذا يشكل حيث أحد إليها ينتبه لم التي األشياء

  ).٤٦٧ ،ص٢٠٠٧،  ونوفلأبوجادو (المنظمة اإلستراتيجيات
 أفـضل طريقة إيجاد محاولة في ًأسبوعيا ساعات خمس من مايقرب قضاء في الرغبة الدوافع      تعني

 بـدائل عـن البحـث الـدوافع تعنـي. األسـبوع فـي دقـائق خمـس أخـرون أشـخاص يقـضي حين في العمل ألداء
. التوضـيحات لبحـث الفـضول لديك يكون أن الدوافع وتعني. منها بالواقع األخرون يرضى حين في متعددة

. بونــــو دي (جديــــدة فكــــرة عــــن البحــــث أجــــل مــــن إصــــالحها ومحاولــــة األشــــياء بتجربــــة الــــدوافع تعنــــي كمــــا
 ).٨٢ ،صأ٢٠٠٥

  Style   األسلوب .٤
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٤٨٠

 وكـل التفكيـر أسـاليب وتعدد ما موضوع في التفكير في الفرد يسلكها التي الطريقة األسلوبب      يقصد
  ).٤٦٧ ،ص٢٠٠٧،  ونوفلأبوجادو (خاصة بصورة ًجانبيا وتفكيرا عامة بصفة تفكيرا يمثل منها
 :واجلنون الصدفة واخلطأ التحرر .٥

 أقـدر الفـرد يجعـل والتهديـد والخـوف واإلحباط الكبت وعوامل القيود من الفرد تحرير على العمل      إن
 هـو الجـانبي التفكيـر مـن إليـه مانهدف إن. الحاالت هذه مثل في عطاء يكون الدماغ أن ذلك اإلبداع على

  ).٤٦٧ ،ص٢٠٠٧،  ونوفلأبوجادو(للتفكير التقليدي النمط من الخروج
 يأخــذ. مــا أمــر يحــدث أن إلــى واحــد مــسار فــي التــأريخ ملخــص هــو والــذي التقليــدي التفكيــر      يجــري

 والـصناعية الطبيـة العلـوم من الكثير تقدم كان لقد. جديد إكتشاف يحدث وهناك أخر إتجاه في ًبعيدا الفكر
 حيــوي مـضاد أول إكتــشاف تـم الـصدفة طريــق وعـن. المحيطــة الظـروف وبمالحظـة والــصدفة الخطـأ نتيجـة
 إلــى أدى البكتيريــا بــسبب طبــق فــي اعفنيــ تلوثــا" Alexander Fleming "فليمنــغ إلكــسندر الحــظ عنــدما
 .البنسيلين ظهور

 قـــدم حيـــث مـــساعديه أحــد خطـــأ نتيجـــة" Pasteur "باســتور قبـــل مـــن المناعــة عليـــه أكتـــشفت       وقــد
 أعطيـت التـي الكاملـة الجرعـة ضـد بحمـايتهم قـام الـذي الـدجاج لـبعض الكـوليرا بكتيريـا مـن جدا قليلة جرعة

  )٨٤ ،صأ٢٠٠٥. بونو دي.(ًالحقا لهم
 سـتجد الـسائد التيـار التوافـق بفكـرة شـخص يـأتي عنـدما الجـانبي للتفكيـر مـصدر ًأيـضا هـو والجنون     

 تثبــت األحيـان بعــض فـي و أتتالشــى أن والتــي ماتلبـث الجنونيـة األفكــار مـن كثيــر. شـديدة معارضــة الفكـرة
 معارضـة تجـد أن قبـل لـيس نولكـ تتغير أن يجب الموجودة والنماذج حق على أنها والجنونة الجديدة الفكرة
 تفكيرنـا إتجـاه تحـول" والعقالنيـة "الـسابقة الخبـرة حـدود أنو  ، القديمة النماذج عن المدافعين قبل من شديدة
أنظـر .المدروسـة اإلثارة أو الجنون أو الخطأ أو الصدفة أو الحظ طريق عن إما الحدود تلك تخطي ويمكن
  )١(شكل 

  
  

  
  
  
  
  
  

  )١(شكل 

   والتحرر والتفكري اجلانبيالصدفه واخلطأ
  :اجلانبي األساس النظري للتفكري

 
 

  تفكيـــر
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٤٨١

 الموقــــف أجــــزاء ووضــــع الكلــــي اإلدراك فكــــرة فــــي الجــــشتالت، نظريــــة إلــــى الجــــانبي التفكيــــر      يــــستند
  .معنى له يصبح سياق ضمن متكاملة بصورة إدراكه بهدف وتنظيمه

 الجــشتالت فــي وكلمــة) كوفكــا (و) كــوهلر( و) فريتمــر مــاكس (هــم األوائــل النظريــة هــذه رواد     ويعتبــر
 أن بينـت الحـسية للمـدركات المدرسـة هـذ دراسة ان إلى التسمية هذه وترجع شكل، أو صيغة األلمانية اللغة

 الـشكل ٕوانمـا المـدرك منهـا يتكـون التـي األجـزاء أو العناصـر هـي ليست الحسي المدرك في الرئيسية الطبقة
  )١٩١ – ١٩٠ ص،٢٠٠٥، أبوجادو (العام البناء أو

 لبنيــة الكامــل الفهــم وهــو)اإلبعــاد (مفهــوم هــو الجــشتالت بنظريــة المتــصلة األساســية المفــاهيم      ومــن
 نحــو علــى العآلقــات هــذه تنظــيم ٕواعــادة أجزائــه بــين القائمــه العالقــات إدراكــه خــالل مــن) الكــل (الجــشتالت

 خــالل مــن أو متدرجــة بــصورة ولــيس واحـدة لحظــه فــي حاســم وبــشكل فجـأه ويــتم فيــه الكــامن المعنــى يعطـي
  ).١٩٥،ص  ٢٠٠٥ ،أبوجادو (المطلوب لألداء تقربات

 النظريــة مــن اإلفــادة يمكــن حيــث مــا مــشكلة حــل فــي تفكيــره أثنــاء فــي الفــرد أن الجــشتاليون       ويــرى
 علـى يـساعد فهـذا واحـدة مـرة إليهـا ينظـر بحيـث للمـشكلة، الكلـي المجـال بحصر اإلهتمام طريق عن الكلية
 واحـدة زاويـة مـن إليهـا نظرنـا أو المـشكلة أجـزاء بعـض أغفلنـا مـا إذا الحـل إلـى توصل التي العالقات إدراك

 أبوجادو (السلمي الحل إلى الوصول عملية إعاقة إلى سيؤدي هذا فإن فيها جزء كل نستوعب ان غير من
  ).١٩٩ ،ص٢٠٠٥،

 ان ينبغي والحل المشكلة صياغة وعند ما لةمشك مع عادة يبدأ اإلبداعي التفكير إن فريتمر ويرى      
 الحــل فريتمــر ويجيــز الكــل، إطــار ضــمن وفحــصها تــدقيقها فيجــب األجــزاء أمــا االعتبــار بعــين الكــل يؤخــذ

 الحـدس يتطلـب الـذي الحل بأنه التعلم أساس على القائمة او بالصدفة تأتي التي الحلول بين من اإلبداعي
  .المشكلة وفهم

  :ير الجانبي إحدى خمسة نظريات معرفية حاولت تفسير التفكير اإلبداعيوتعتبر نظرية التفك
  mental structure الفعل بناء  جلفورد نظرية .١
  Sternberg Theory  ستيرنبرغ نظرية .٢
 Shank Theory     شانك نظرية .٣

 Gruber Theory   جروبر نظرية .٤

 Lateral Thinking دي بونو  نظرية .٥

  .)٣٢٦ – ٣٢٥ ،ص٢٠٠٧. رياش ابو (

 

ـــق      أذ ـــر يتعل ـــداعي التفكي ـــرغبت مباشـــرة اإلب ـــر ينطـــوي و واإلدراكـــات المفـــاهيم بي  المفـــاهيم فـــي التغيي
ويتعلــق التفكيــر الجــانبي  جديــدة ًأفكــارا تتــضمن التــي اإلبــداع أساســيات علــى الطــرق بعــض فــي واإلدراكــات
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٤٨٢

 المفـاهيم بتغييـر اإلبداعي أو المتخصص المعنى باستكشاف االدراكات والمفاهيم بمعناه العام وبينما يتعلق
 ).٣٣٠ ،ص٢٠٠٧ ،رياش أبو (واإلدراكات

 فقـط لنتيجـة ًوصـفا مـايكون ًغالبـا اإلبداع و باإلبداع اإللتصاق شديد الجانبي التفكير أن بونو دي ويرى
  ).٤ب ص، ٢٠٠٦،بونو دي (مطولة فكرية لعملية وصف هو الجانبي التفكير بينما

ولكــن التفكيــر ،جــانبي بــالتفكير اإلبــداعي فــي انهــا تهــتم باألفكــار الجديــدة      وتتــضح عالقــة التفكيــر ال
 عـن التزيـد ًوأحيانـا حقـة إبـداعات الجـانبي التفكيـر نتـائج الجانبي يشتمل على االبداع وزيادة  اذ لـيس كـل 

تفكيـر وايـضا يتطلـب التفكيـر االبـداعي موهبـة التعبيـر عـن الـذات بينمـا ال. األشـياء لرؤية جديد طرق كونها
ص ،أ٢٠٠٥،دي بونـو() ١٩٠ ،ص٢٠٠٧ ،عرفـة(الجانبي مفتوح أمام اي شـخص يهـتم باألفكـار الجديـدة 

١٦.(  
 مـن بـالرغم" ال "بــ فاجـاب اإلبـداعي التفكيـر نفـسه هـو الجـانبي التفكيـر ان هـل بونـو دي       وقد سـئل

 إستكـشاف نحـو موجـه إنـه بـل ،اإلبـداعي التفكيـر بفوضـى اليعنـى لكنـه ،إبداعية عملية الجانبي التفكير ان
  ).٢.p,١٩٩٨,De Bono  (جديدة أفكار

 إبتكــار أو خلــق وتتــضمن جــدا واســع معنــى تحمــل اإلنكليزيــة اللغــة فــي "creative "إبــداع      فكلمــة
 أن يفتـرض الجديـد الشيء الن إبداعي، شيء الفوضى خلق أن اليعني ذلك ولكن ، مرة والول جديد شيء
 العديـد حيـث أن ،قيمـة لهـا جديـدة اشـياء يخلقـون النهـم المبـدعون الفنـانون المثال لسبي على قيمة له يكون
 لــذا مــن ذاتــه، التعبيــر والمفــاهيم واســاليب دراكــات نفــس اإلضــمن ينتجــون فهــم هــم مــصممون الفنــانين مــن

 الجــــانبي التفكيــــر مركــــز هــــي التــــي والمفــــاهيم اإلدراكــــات فــــي ًجــــدا ضــــئيل تعبيــــرالمحتمــــل ان هنالــــك 

)DeBono, ١٩٩٨,p.٢ (.  
 الموقــف فــي األساســية العناصــر عــن بالبحــث يهــتم إبــداعي تفكيــر هــو الجــانبي فــالتفكير وبالتــالي      

 فـي يجـب المعتـادة اإلسـتعماالت ضـمن التفكيـر حـصر عدمو،معينة قوالب في التفكير تأطير المشكل وعدم
 له يصبح صحيح سياق ضمن ملةمتكا صورة في إدراكه بهدف وتنظيمه الموقف أجزاء وضع المشكلة حل

 والظــروف المواقــف فــي تحــدث النهــا اإلحتمــال منخفــضة لألفكــار أهميــة إعطــاءو .فهمــه يــتم وبــذلك معنــى
 أو وظيفــة أو عمــر أو بــصفة اليــرتبط فهــو وبالتــالي عليــه والتــدريب الجــانبي التفكيــر تعلــم يمكــن و، العاديــة
  .)٢٠٠٨ ،كارليه (معين إطار

 أنظمــــة ســـلوك علـــى ويعتمــــد واألدراكـــات المفـــاهيم بتغيــــر مخـــتص الجـــانبي التفكيــــر فـــإن وبالتـــالي     
 درجـة وتعتبـر) ٢( شـكل فـي اإلبـداع وبـين الجـانبي التفكيـر بـين العالقـة وتتـضح .التنظـيم ذاتيـة المعلومات
  .)٩٤ ،ص٢٠٠٥ بونو دي  (أهمية له أمر اإلندماج

  
 اإلبداع  

 

 التفكير الجانبي

تغيير المفاهيم 
واإلدراكات
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٤٨٣

  
  

  )٩٤ ،ص٢٠٠٥ بونو دي(
  )٢(شكل 

  العالقة بني التفكري اجلانبي وأألبداع
 مواجهـة فـي فـالجميع األسـهل الجـزء هـو والصناعه العمل في اإلبداع إلى الحاجة فهم اليوم       يعتبر

 عمليـة فهـم أن أذ ،لـه المنافـسين علـى يتقدم أن أو للمشكلة حل اوجديد منتج إبتكار أو الى أألبداع الحاجة
 إلـى بحاجـة األبـداع أو الخلـق فهذا .واإلرباك التشويش يسبب وكيفية تمكن الفرد من تنظيم مهاراته اإلبداع
 لمعــرفتهم اســتعمالهم خــالل األفكــار توليــد ومهــارة اإلبداعيــة األفــراد يعلــم الجــانبي التفكيــر ٕوان معينــة مهــاره

   .الذاتية وتجربتهم
جــانبي والتــي تؤكــد علــى أن التفكيــر الجــانبي هــو وقــد تبنــت الباحثــة وجهــة نظــر دي بونــو فــي التفكيــر ال

معتمـدا ، طريقة مبدعه تخيلية فـي حـل المـشاكل تـؤدي الـى تغيـر تـصورات الفـرد ومفاهيمـه عـن مـشكلة مـا 
  :على أربعة عناصر هي 

اختبار الفرضيات هو الذي يتطلب تفتح الذهن عنـد التفكيـر بـأمور معينـة مـن التـي يمكـن تطبيقهـا  .١
  .هااو ال يمكن تطبيق

  .البدء بطرح أسئلة واسعة جدا في مضمونها لتحديد أإلطار الصحيح للمشكلة .٢
 .أإلبداع في التوصل للقضية في اتجاه جديد تماما لم يتطرق أليه احد من قبل .٣

 .القدرة على التحليل المنطقي لتلك أألفكار وبدقة عالية .٤

 :اخلمسة واملــللع النظرية اخللفية:ثانيا 

 فــي فهــو دراســتها يتنــاول أن يريــد مــن ألن الــنفس علــم موضــوعات أهــم مــن يةالشخــص موضــوع يعــد    
 الجوانــب بهـذه ومـايتعلق واإلجتماعيـة والعقليــة واإلنفعاليـة الجـسمية جوانبـه بكــل الفـرد دراسـة يتنـاول الحقيقـة

 الفـرد ليتنـاو إنـه كمـا البيئـة، مـع الفـرد بتفاعل تتعلق ٕواجتماعية نفسية ٕواتجاهات وحركية ذهنية أنشطة من
 عبـــر الفالســـفة مـــن العديـــد فيـــة بحـــث ؛ وشـــامل واســـع موضـــوع فالشخـــصية نمـــوه؛  فـــي المـــؤثرة والعوامـــل
   ).١٠٨ص ،١٩٨٨،السامرائي (مدارسهم بمختلف النفس علماء أبرز فيه وتعمق العصور

  
  :الكربى للشخصية اخلمسة أمنوذج قائمة العوامل

 الخــالق عبــد عرفــه اذ" عامــل "بكلمــة المقــصود ضــيحتو ينبغــي الشخــصية عوامــل عــن الكــالم        قبــل
 بــين االرتبــاط لمعـامالت العــاملي التحليـل مــنهج اسـتخدام مــن مــستمد ًسـيكولوجيا يفــسر رياضـي مفهــوم بأنـه

 الكــــامن التــــأثير بانــــه Wolman وولمــــان معجــــم فــــي العامــــل ويعــــرف الــــسلوكية المقــــاييس مــــن مجموعــــة
  ).١٥٨ ،ص١٩٩٢ ،الخالق عبد(السلوكية المظاهر من ددلع الفردية الفروق من جزء عن والمسؤول

  .العامل هذا على درجة فرد لكل يكون بحيث قطبين بين يمتد كمي مقدار بانه تعريفه تم      كما
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٤٨٤

 يمكـن الـذي االمتـداد يعنـي رياضـي مفهـوم وهـو كبيـر حـد الـى للعامل مرادف Dimension      والبعد
 والخضوع، كالسيطرة Bipolar القطب ثنائي بعد على بمركزها توصف الشخصية سمات من كثير. قياسه

  ).٢٠١ ،ص١٩٨٧. الخالق عبد(القلق الهدوء، التروي، االندفاع،
 The Five Big Personality Factors Mode: للشخـصية الكبـرى الخمـسة العوامـل       أنمـوذج

 المختلفـــة الخمـــسة لعوامـــلا هـــذه الـــى ويـــشار الشخـــصية لوصـــف مختلفـــة عوامـــل خمـــسة النمـــوذج هـــذا يقـــيم
 The Five Big Personality Factors Mode (NEO – FFI)الكبـرى الخمـسة الشخـصية بعوامـل

،)Ewen, ١٩٩٨,p. ١٤٠.(  
 الشخــصية لوصــف تطويرهــا تــم التــي النمــاذج احــدث ضــمن مــن واحــدة الخمــسة العوامــل        وتعتبــر

 النفس علم مجال في العلمية الناحية من ًتطبيقا جالنماذ اكثر ضمن يكون ان امكانية النموذج هذا ويظهر
  ).٤٢٣ ,p ,١٩٩٠ ,Digman (الشخصية

 بعـض يـرى والتـي للـسمات تـصنيف نظـام تمثـل الكبـرى الخمسة العوامل ان De Raad اشار       كما
 يمكــن للـسلوك المختلفــة الخـصائص وهـذه الشخــصية فـي الفـروق جــوهر تـشكل انهـا الشخــصية نفـس علمـاء

  )..p ,١٩٩٠ ,De Raad (الكبرى الخمسة العوامل عليها مانطلق وهي للشخصية عوامل بخمسة تحديدها
 مجــال علــى المــسيطر هــو انــه اال الخمــسة العوامــل أنمــوذج الــى وجــه الــذي النقــد مــن الــرغم       وعلــى

 سةالخمـ العوامـل بهويـة يتعلـق الـنفس علـم مجـال فـي اجمـاع يوجد حيث الحاضر الوقت في العلمي البحث
  ).١٤١ .p ,١٩٩٨ ,Ewen (الشخصية لتحليل بالنسبة االساسية وقيمها وتفسيراتها

 والتنبؤ الشخصية ميتقي مجال في مفيدة اداة يعد للشخصية الكبرى الخمسة العوامل نموذج أان      كما
 تغيــرم ألي الشخــصية وداللــة اهميــة تقــويم علــى المعينــة الــصيغ مــن بمجموعــة البــاحثين يحــدد واليــزال بهــا

 وبالتـالي مـا ثقافـة فـي مـا ظـاهرة فهـم فـي مفيـد فهـو ثـم ومـن التنـوع شديدة بمخرجات منبئات تعد كما نفسي
   .الشخصية ظاهرة لتناول حقيقية مشتركة لغة توفير خالله من يمكن

 والــشعور والتــصرف للتفكيــر االفــراد لــدى وراثيــة نزعــات بمثابــة تعــد الخمــسة العوامــل فــان      وبالتــالي
  )٥٩٧.p ,١٩٩٧ ,Pie Dimont (منسق نحو على

 وقــد الفرديــة الفــروق مــصادر وتحديــد وتعريفهــا الشخــصية بوصــف الخمــسة العوامــل أنمــوذج      وأهــتم
 الهرمـي النمـوذج هـذا تـألف كمـا الثقافـات مـن عـدد فـي الثبـات مـن عاليـة نتائج واعطى األنموذج هذا طبق
 وكـل الخبـرة علـى االنفتـاح الطيبـة، الـضمير، يقظـة طية،االنبـسا العـصابية، هـي رئيـسية عوامـل خمـسة من

 مجـــــــال فـــــــي التبـــــــاين مـــــــن كبيـــــــرة نـــــــسبة تفـــــــسر العوامـــــــل وهـــــــذه فرعيـــــــة عوامـــــــل ســـــــتة يتـــــــضمن عامـــــــل
  ).٥١٢.p ,١٩٩٧ McCrae & Costa(الشخصية
  :الكبرى الخمسة العوامل من عامل لكل تفصيلي وصف يلي وفيما

   Neuroticism العصابية .١
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٤٨٥

والعـــصابية هـــي ، قـــد ظهـــر مبكـــرا فـــي الدراســـات الشخـــصية مثـــل دراســـة كاتـــل صابيةالعـــ عامـــل      ان
والعـصاب هـو االضـطراب الحقيقـي او الحالـة العيانيـة  ، Neurosesالصفة المجردة التي تميز االعـصبة 

ورد ، للــشخص المكــروب والــدرجات المرتفعــة علــى بعــد العــصابية تــشير الــى عــدم الثبــات االنفعــالي والتقلــب
، اي ان المــرتفعين فــي هــذا البعــد يميلــون الــى المبالغــة فــي اســتجاباتهم االنفعاليــة، االنفعــالي المفــرطللفعــل 

ص ،١٩٨٧،عبــد الخــالق(ولــديهم صــعوبة فــي العــودة الــى الحالــة الــسوية بعــد مــرورهم بــالخبرات االنفعاليــة
ضب الشخص العصبي بأنه شـخص لديـه خبـرات غـ Costa& McCraeويصف كوستا وماكري  ،) ٣٩٤
وأن عامــل ) ٣١٤.p ,١٩٩٥,Costa& McCrae(وانفعــاالت ســالبة ،واشــمئزاز وحــزن وارتبــاك ، عاليــة

 يميلـــون العـــصابية بعـــد طـــرف عنـــد يقعـــون الـــذين فـــاالفراد االنفعـــالي، االتـــزان عـــدم مـــع يتـــشابهالعـــصابية 
 مـن الـرغم علـى الـشهية، وفقـدان واالرق الـصداع مـن يـشكوا ان ويحتمل. استثارتهم ويسهل للقلق، للتعرض

 اوليـة، بنية والعصابية، المتكررة الضاغطة الظروف ظل في العصابية الضطرابات تعرضهم احتمال زيادة
 العـصابي وسـلوك المـستقل، العـصبي الجهـاز اسـتثارة مـن مـشتقة وهـي االعـراض، مـن جملـة مجـرد وليست

 الثبات او والنضج التوافق حسن مظاهر بين يقابل القطب ثنائي عامل انها كما. كاالنبساطي ًواضحا ليس
 شروط توفر عند به لالصابة االستعداد بل العصاب ليست والعصابية. التوافق هذا اختالل وبين االنفعالي

 ).٣٣٥ ،ص١٩٨٦ جابر، (عصيبة حياتي ومواقف لضغوط االنسان يتعرض عندما اي االنعصاب،

 ).١(جـدول  وكما يوضحهاCosta & McCrae ١٩٩٢لعامل العصابية ستة اوجه حددها     وأن 

   )١ (  جدول                                      

 & Costa ١٩٩٢منوذج  أمن ومستوياته العصابية لعامل الستة االوجه يوضح

McCrae    
 )-N) (للتكيف قابل (مرن العصابية لعامل الستة االوجه

) N) (معتدل (متوسط

 مستجيب
 )+N (منفعل

 مرتاح غير: قلق هادئ / قلق هادئ : مسترخ القلق

 بالغضب الشعور سريع الغضب من شيء الغضب بطئ: متماسك والعدائية الغضب

 بسرعة عزيمته يفقد ًاحيانا يحزن ببطء عزيمته يفقد العزيمة وتثبيط االكتئاب

 احراجه يسهل ًاحيانا يحرج احراجه يصعب الذات لوم

 استثارته يسهل ًاحيانا يستسلم واالثارة االلحاح يقاوم والتهور االندفاع

 الضغوط بعض بسهولة الضغوط يعالج لالنجراح والقابلية االنعصاب
 القدرة وعدم التكيف صعوبة
 الضغوط تحمل على

  
(Howard & Howard ١٩٩٥, p.١١) 
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٤٨٦

 الجـدول فـي عـرض كمـا العـصابية، عامـل مـستويات) ١٩٩٥ ( Howard & Howard      ويـصف
 :كاالتي السابق

 الــسلبي، االنفعــال مــن اكبــر بقــدر يــشعر الــذي المنفعــل، الــشخص يوجــد البعــد، طرفــي احــد   علــى     
  .الحياة عن الرضا من القليل ويظهر الناس، معظم مع بالمقارنة

 الــذين التكيــف، علــى القــادرين المــرنين االشــخاص يوجــد العــصابية، بعــد مــن االخــر الطــرف      وعلــى
 غيـر ًاحيانـا يبـدون والـذين النـاس، معظـم مـع مقارنـة عقالنيـة اكثـر مـستوى وفـق الحيـاة معايشة الى يميلون

 طيــاري: مثــل االجتماعيــة االدوار مــن للعديــد االســاس يمثــل الطــرف هــذا فمثــل. حــولهم يــدور بمــا متــأثرين
 يمثلـون الـذين المستجيبين من ًواسعا مدى طرفيه بين العامل هذا يحتوي بينما.المهندسين الجوية، الخطوط

 الموقــــف متطلبــــات حــــسب ســــلوكهم تغييــــر علــــى القــــدرة ولــــديهم والمرونــــة، االنفعاليــــة ســــمات مــــن ًطــــاخلي
)Howard & Howard,١٩٩٥, p ٤-٣.(  

 تــصف التــي العامليــة النمــاذج فــي المتــضمنة العوامــل احــد) العــصابية عامــل (المــصطلح هــذا     ويمثـل
 نمــوذج فــي ظهــوره تكــرر حيــث للشخــصية، والمعاصــرة الــسابقة العوامــل نمــاذج فــي يتــدخل كمــا الشخــصية،

)PEN (لــــ Eysenck ، مـــصطلح يـــستبدل ًوغالبـــا االنفعـــالي، االســـتقرار مـــستوى بأنهـــا العـــصابية وتوصـــف 
 بينمــا ســلبية، داللــة لــه العــصابية مــن المرتفعــة الدرجــة ألن هــذا ،)الثبــات (االســتقرار بمــصطلح العــصابية

 .p,١٩٩٠ ,Digman (االخـرى االربعـة العوامـل كبقيـة جابيـةاي داللـة تحمـل االسـتقرار مـن العاليـة الدرجـة

 بعـــد هـــي العـــصابية فـــإن الحـــدود، هـــذه وضـــمن. القلـــق مـــستويات هـــي العـــصابية أســـس  وتعتبـــر، )٤٣٠
 ,١٩٩٧ ,Pervin (القلق وارتفاع الثبات لعدم نقيض كطرف القلق وانخفاض الثبات يحدده الذي الشخصية

p.٧.(  
   Extraversion االنبساطية .٢

وهــي تعنــي وفقــا للمعنــى المعجمــي ،    االنبــساطية لهــا تــاريخ لــيس بجديــد خاصــة فــي الجانــب المعجمــي
ومالبث ان استخدم بمعنى نفـسي سـيكولوجي فـي القـرن الـسادس ، اتجاه افكار فرد ما الى االشياء الخارجية

لــشعور بــاللين وا،بمعنــى ان المنبــسط يتميــز باالنفعــال المتغيــر  ،Rorschachعــشر واســتخدمه رورشــاخ 
ووفقا لنظرية يونج فأن الشخص ) ٢٣٨ -٢٣٥ ص،١٩٨٧،عبد الخالق(والمهارة الحركية، والذكاء العادي 

ويتوجـه نحـو الفعـل اكثـر مـن ، وبالعـالم المحـيط بـه ، ويهتم بـاالخرين، المنبسط يكون متوجها نحو الخارج 
ار ان صاحب سمة االنبساط اجتمـاعي ويذكر نص، وهو ودود واجتماعي، والمنبسط اكثر نشاطا، التفكير 

يظهـر رباطـة ،قـادر علـى الـتالءم ، مبـدع ، اصيل ، وديع، متحدث، ذو بديهية، دعوب،يستجيب لالخرين 
ـــق ، موثـــوق، جأشـــة   &Costaكوســـتا ومـــاكري ويـــذكر  ) ٦٨-٦٧ص ،١٩٨٨،نـــصار ( جـــذاب منطل

McCrae  رات والتغيــرات فــي حياتــه ومــستمتع باالثــا،ومتفائــل ومبــتهج ، أن المنبــسط هــو شــخص لبــق) 

Costa& McCrae,١٩٩٥, p.الفــرد معهــا يــشعر التــي العالقــات عــدد يعنــي ايــضا االنبــساطو)    ٣١٥ 
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٤٨٧

 الـشخص يقـضيه الـذي الوقـت مـن اكبـر ونـسبة العالقـات، مـن اكبـر بعدد يتميز المرتفع فاالنبساط. بالراحة
 ونـسبة العالقـات مـن اقـل ًعـددا يعنـي المـنخفض االنبـساط فان المقابل، وفي العالقات، بهذه االستمتاع في
 & Costa ١٩٩٢لعامــل األنبــساطية ســتة اوجــه حــددها وأن . العالقــات لتلــك الموجــه الوقــت مــن اقــل

McCrae٢(جدول  وكما يوضحها.(  

  )٢ (  جدول

 ١٩٩٢منوذج  أمن مستخلص ومستوياته االنبساطية لعامل الستة االوجه يوضح
Costa & McCrae   

 )+E (انبساطي )E (متكافئ )-E (انطوائي االنبساط لعامل لستةا االوجه

 حميم الوف، ، محبوب متنبه / يقظ رسمي متحفظ، الدفء

 اصحاب وجود يحب اجتماعي، االختالط / الوحدة اصحاب عن مايبحث ًنادرا االجتماعية النزعة

 المقدمة في المؤخرة في يظل والتأكيد الحزم
 يتحدث حازم، القيادة، في

 ًافكارا يقدم بجراءة،

 نشط والنشاط التأني بين  متأن النشاط

 لالثارة يتوق للمثيرات ًاحيانا يحتاج المثيرات الى الحاجة قليل االثارة عن البحث

 متفائل مرح، والمرح الحيوية متوسط حيوية اقل االيجابية االنفعاالت

Howard & Howard،١٩٩٥, p.١١ 

 عامــل مــستويات الــى الــسابق الجــدول خــالل أن مــن  Howard & Howard ١٩٩٥     ويــشيران 
 النشاط من بالمزيد والتمتع القيادة، من المزيد ممارسة الى يميل انبساطية االكثر أن يذكران اذ االنبساطية،

 الــــصورة وهــــذه االجتماعيــــة، المــــشاركة فــــي والرغبــــة االخــــرين، علــــى واالنفتــــاح وااللفــــة، واللفظــــي، البــــدني
ـــــساطية ـــــل االنب ـــــالدوار االســـــاس تمث ـــــة ل ـــــة االجتماعي ـــــسياسة، المبيعـــــات،: فـــــي المتمثل ـــــون، ال ـــــوم الفن  والعل
 .االجتماعية

 بالراحـة ويـشعر والـتحفظ، االسـتقاللية، الـى االنطـوائي الشخص يميل البعد من االخر الطرف      ومن
 لــبعض االســاس ثــلتم االنطوائيــة الــصورة وهــذه. االخــرين االشــخاص معظــم مــع مقارنــة وذلــك الوحــدة، مــع

  .الطبيعة وعلماء الكتاب،: مثل االجتماعية االدوار
 واالنطــواء، االنبــساط متكــافئ مــن كبيــر عــدد يوجــد) االنطــوائي / االنبــساطي (الطــرفين هــذين      وبــين

 & Howard. (تامـة عزلـة فـي والعمـل االجتمـاعي، االنفتـاح حـاالت بـين بـسهولة التحـرك علـى القـادرين

Howard, ١٩٩٥, p.٤(  
 ســمتين واحــدى العــاملي التحليــل نمــاذج فــي ظهــرت التــي الخــصائص احــدى االنبــساطية ظلــت    كمــا

  . Eysenck ونموذج الكبرى الخمسة العوامل نموذج من كل في ظهرتا
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٤٨٨

 المــــصطلح هــــذا شــــعبية تــــضاؤل مــــن الــــرغم علــــى االجتماعيــــة، المــــسايرة هــــي ًاحيانــــا االنبــــساطية تعــــد
)Zuckerman, ١٩٩١,p.بــاالخرين الــشديد باالهتمــام تتــصف ســمة: "بأنهــا االنبــساطية الــى يــشارو، ) ٥ 

  )p٢٨٩ ,١٩٩٨ ,Ewen" (المجهول في والثقة الخارجية واالحداث
   Agreeableness الطيبة .٣

وتتـــأثر بـــصورة الـــذات وتـــساعد علـــى تكـــوين شـــكل ،      قـــد تظهـــر الطيبـــة  فـــي الـــسلوك االجتمـــاعي 
ـــ ـــة وفلـــسفة الحي ـــرتبط باالهـــداف االتجاهـــات االجتماعي ـــدفء والتـــسامح وت ـــى ســـمات ال ـــة عل اة وتركـــز الطيب

 )٧٨ -٤٦ص ،٢٠٠٢،هريــدي وشــوقي (االيجابيــة فــي الحيــاة كمــا تــرتبط بااليثــار والرضــا عــن الحيــاة   
،)McCrae,١٩٩٧,p.ودود ، كـــــريم،ويـــــذكر ان عامـــــل الطيبـــــة يـــــشتمل علـــــى ســـــمات حنـــــون) ١٢٠١ ،

 ان) ٢٠٠٠ (De Raad وقـد ذكـر) ١٩-٦ص ،١٩٩٦، نصاريعبد الخالق  اال( نافع او مفيد ، متسامح
 ٢٠٠٠,De Raad (الخمـسة العوامـل فـي تـأريخ اقـصر صـاحبة وهـي الشخـصية، ابعـاد احـد تمثـل الطيبـة

,p.توافــق الطيبـة وتقــيس ،) الطيبـة (التعـاون وعــدم الـشك مقابــل فـي والمـساعدة الثقــة: "بأنهـا وتعـرف، )٩١ 
 االشــخاص بــين العالقــات عنــصر علــى تحتــوي كمــا االخــرين، موافقــة علــى قــدرتهم او االخــرين مــع النــاس
 والتواضـع، بالمجموعـات، التقيـد نحـو يميلـون االفـراد وهـؤالء. والتعـاطف والتعـاون، والـصراع والكره، كالحب
 – االجتمــاعي الــسلوك ويعتبــر. االخــرين لمــساعدة ويتحمــسون الطلبــات، فــي المغــاالت وراء الــسعي وعــدم
 االفـراد ان أذ الخاصـية لهـذه بالنـسبة االفـراد هـؤالء داخـل الدافعيـة العمليـات بين الوصل زةهم – عام بشكل
 التـــي المجموعـــات فـــي والتـــضامن الحميميـــة وراء يـــسعون الطيبـــة فـــي مرتفعـــة درجـــة علـــى يحـــصلون الـــذي

 خـــصيةالش فـــي ايجابيـــة بمتغيـــرات الطيبـــة عامـــل ويـــرتبط. العاطفيـــة بالمكافـــآت يمـــدهم ممـــا اليهـــا، ينتمـــون
ــــسعون االفــــراد وهــــؤالء والتنظــــيم، والمــــسؤولية، والمثــــابرة، كاالنجــــاز،  التطــــابق خــــالل مــــن االنجــــاز وراء ي
 & Costa ١٩٩٢لعامــل الطيبـة ســتة اوجـه حــددها ، وأن ) ١٤٠ .p ,١٩٩٨ ,Ewen (االجتمـاعي

McCrae٣(جدول   وكما يوضحها.( 

   )٣ ( جدول
 Costa ١٩٩٢من أمنوذج  مستخلصة ومستوياته الطيبة لعامل الستة االوجه يوضح

& McCrae   
 )+A (المتكيف )A (المفاوض )-A (المتحدي الطيبة لعامل الستة االوجه

 االهداف وذوي امناء االخرين ان يرى حذر شكاك متشائم، الثقة

 صريح مستقيم، لبق للحقيقة يجنح حذر، االستقامة

 المشاركة في تردد االيثار
 مساعدة في يرغب

 االخرين
 االخرين لمساعدة الدوام على مستعد

 للصراع يذعن اليه التقرب يمكن عدواني منافس، والخضوع االذعان

 االضواء عن نفسه يبعد متواضع، متكافئ متعالي االخرين، على بالتميز يشعر التواضع

 مستجيب عقالني عنيد، الرأي معتدل
 حقوق عن يدافع متعاطف، مرن،

 االنقياد سهل االخرين،

( Howard & Howard ،١٩٩٥, p.١١) 
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٤٨٩

 ينقـسم الطيبـة عامـل ان) ١٩٩٥ (Howard & Howard يـذكر كـل مـن الـسابق الجـدول خـالل ومـن
 : االتيه المستويات الى

 الــى الشخــصية حاجاتــه اخــضاع الــى يميــل الــذي المتكيــف، الــشخص الطيبــة بعــد طرفــي احــد فــي يــأتي
 الشخـصية، المعياريـة نماذجـه علـى االصـرار مـن اكثـر عـةللجما المعياريـة النمـاذج وقبول الجماعة حاجات
 الـشخص صـورة وتعـد بالـذات، لالحـساس وفاقـد تابع شخص العامل، هذا من العليا المستويات في ويصبح
 الطـرف النفس وعلى علم االجتماعية، الخدمة التدريس،: مثل هامة اجتماعية الدوار االساس طيبة االكثر
 علـى منـه الخاصـة وحاجاتـه معـاييره علـى ًتركيزا اكثر يكون الذي المتحدي الشخص يوجد البعد من االخر
 القـصوى الحـاالت فـي ويـصبح وممارسـتها، الـسلطة الكتـساب ًمـيال اكثر ويكون الجماعة، وحاجات معايير
 الزمالــة، بــروح االحــساس فاقــد الــشك، كثيــر شــخص او اجتمــاعي، غيــر متــسلط، انــاني، نرجــسي، شــخص
 القيـادة واالدارة، واالعـالن، الدعايـة: مثـل هامة اجتماعية الدوار االساس) المتحكم (ديالمتح صورة وتمثل

 التبعية، الى القيادة من االنتقال على والقادرين المفاوضين، االشخاص يوجد الطرفين هذين وبين.العسكرية
  ).٦-٥.p ,١٩٩٥ ,Howard & Howard (الموقف متتطلبات حسب
   Conscientiousness الضمري يقظة .٤

، المتأمل لمكونات هذا العامل يالحظ ان هناك تداخل بين مكوناته ومكونات عاملي الطيبة والعـصابية 
ويذكر عبد ) ٧٥ص ،٢٠٠٤،حبيب.(ويقظة الضمير مصطلح يشير الى المسايرة والتحكم في االندفاعات 

النظــام والــتمكن والتــأثير : الخـالق واالنــصاري ان الــسمات النموذجيــة التــي تقــيس يقظــة الــضمير تتمثــل فــي 
: ان مـــن ســـمات عامـــل يقظـــة الـــضمير )١٩-٦ص ،١٩٩٦، عـــد الخـــالق واالنـــصاري . (والثقـــة والتعـــاون

Costa &(الكفاءة والنظـام وااللتـزام بالواجبـات والمثـابرة والكفـاح لتحقيـق االنجـازات وضـبط الـذاتي والتـاني 

١٩٩٢ ,٦٥٣-٦٦٥, McCrae) ( هنـاك مـن يـرى يقظـة الـضمير و) ٣١٠-٢٧٧ص ،١٩٩٧،االنـصاري
، وســمات الــضبط واالندفاعيــة ، ومراعــاة القنــون ، تتــضمن الــسلوك الموجــه نحــو الهــدف مــن قبيــل الفعاليــة

هريـــدي (والتنظـــيم ، والكفـــاح مـــن انجـــاز وتهـــذيب الـــنفس والمثـــابرة، والوفـــاء بالواجبـــات علـــى الوجـــه االكمـــل
  .)٧٨ -٤٦،ص ٢٠٠٢، وشوقي

 هامــة، قيمــة االنجــاز فيهــا يــشكل التــي المواقــف فــي الرئيــسي النفــسي مــوردال الــضمير يقظــة عامــل يمثــل
لعامــل يقظــة الــضمير ســتة اوجــه ،  وأن مــا عمــل النجــاز الــدافع يمثــل كمــا والعمــل والتعلــيم، الــتعلم كمواقــف
  ). ٤(جدول  وكما يوضحهاCosta & McCrae ١٩٩٢حددها 
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٤٩٠

   )٤ ( جدول
 منوذج أمن مستخلصه ومستوياته اخلربة على الضمري ليقظة الستة االوجه يوضح

١٩٩٢ Costa & McCrae    
 )+C (مركز اهتمام )C (متوازن )-C (مرن الضمير يقظة لعامل الستة االوجه

 مستعد االستعداد بعدم مايشعر ًغالبا والكفاءة االقتدار
 وفعال قادر بانه يشعر

 وكفء

 منتظم شبه منهجي غير منظم، غير النظام
 االشياء يشع انيق، منظم،

 الصحيحة مواضعها في

 بالواجب االلتزام
 بااللتزامات مكترث غير

 والواجبات
 موثوق بضميره، محكوم االولويات يغطي

 واالنجاز بالتحصيل االهتمام
 للتحصيل قليلة حاجته

 واالنجاز
 النجاح لتحقيق جاد

 النجاح، لتحقيق يسعى
 طموح مكافح،

 واللعب لعملا من مزيج مكترث غير الذات انضباط
 المهام انجاز على يركز

 واستكمالها

 جاد تفكير تسرع تركيز، عدم سهو، والتبصر االحتراس
 البدء قبل المتأني التفكير

 بالعمل

(Howard & Howard ،١٩٩٥, p.١١) 

 الـى الـضمير يقظـة عامـل ١٩٩٥ Howard & Howard يقـسم كـل مـن الـسابق الجـدول خـالل ومـن
 :كاالتي وهي مستويات عدة

 العـالي الـضمير يقظـةف الـشخص، عليهـا يركـز التـي االهـداف مـن عـدد الـى الضمير يقظة عامل ويشير
 المقابـل، وفـي التركيـز، هـذا بمثـل المـصحوب الذات انضباط واظهار االهداف من عدد على التركيز يعني
 التلقائيـة من ًدراق ويظهر االهداف، من ًكبيرا ًعددا يتابع الذي الشخص الى المنخفض الضمير يقظة يشير

 التركيــز بــين بــسهولة التحــرك علــى القــادر المتــوازن الـشخص البعــد وســط فــي ويــأتي التركيــز، وعــدم والـسهو
 مركزة اهتمامات ذوي اشخاص خلق على قادر المتوازن الشخص وصورة البحث، الى االنتاج من والتأني،

 االهتمامــات ذوي ومــساعدة تنفيــره الــى ذلــك يــؤدي ان دون المحــدد، الهــدف نحــو المــرنين توجيــه خــالل مــن
  ).٦.p ,١٩٩٥ ,Howard & Howard(ًاحيانا بالحياة للتمتع واالخرى الفينة بين االسترخاء على المركزة

   Openness to Experience اخلربة على االنفتاح .٥
لتـراث وبمراجعـة ا، يرى البعض ان عامل االنفتاح على الخبرة مرتبط بالحاجة للفهم خاصة عنـد مـوراي 

ــدافع المعرفــي بينمــا راى اخــرون ان  الــسيكولوجي يالحــظ ان مفهــوم االنفتــاح علــى الخبــرة يــرتبط بمفهــوم ال
االنفتــاح علــى الخبــرة مــرتبط بمفهــوم الحاجــة الــى المعرفــة والمتأمــل فــي العديــد مــن الدراســات التــي اهتمــت 

، الخيــال والحــساسية الجماليــةبدراســة عوامــل الشخــصية الكبــرى يجــد ان االنفتــاح علــى الخبــرة يتــضح فــي 
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٤٩١

التحــدي ، وعمـق المـشاعر والمرونـة الـسلوكية واالتجاهـات الحديثـة غيـر التقليديـة واالفكـار الجديـدة والحـدس
واالصالة واالتقان والبراعة والبصيرة واالبداع وتوقد الذهن وسرعة البديهية والتلهـف علـى التغييـر والتـسامح 

، ويـــذكر ان عامـــل االنفتـــاح علـــى الخبـــرة يتـــضمن ) ١٢٩-١١٩.p ,١٩٩٠,McCrae(مـــع الغمـــوض 
والــذكاء واالنفتاحيــة واالبداعيــة واالعتقــاد فــي عــالم عــادل ، الــسعي الــدءوب واالعجــاب بــالخبرات الجديــدة 

واالنهمــاك العقلــي والحاجــة للتنــوع والحــساسية الجماليــة وقــيم الالتــسلطية واالنفتــاح علــى مــشاعر االخــرين 
واشار عبد الخالق واالنصاري الى ان السمات ) ٧٨-٤٦ص ،٢٠٠٢، هريدي وشوقي(وخبراتهم االنفعالية 

ســـعة ، حـــب االســـتطالع، االبتكـــار، النموذجيـــة التـــي تقـــيس عامـــل االنفتـــاح علـــى الخبـــرة تتمثـــل فـــي الـــذكاء
 كيفيـة الـى الخبـرة علـى االنفتاح يشير،  و) ١٩-٦ص ،١٩٩٦، عبد الخالق واالنصاري(والخبرات ،الخيال
 الفــرد وتقبــل اســتجابة ومــدى. الجديــدة المواقــف او لالفكــار ًوفقــا وانــشطتهم افكــارهم االدارة صــحابا تغييــر

 واالبـداع، االسـتطالع، وحـب بالخيـال، ويتصف االفراد، لدى العقلية المرونة مستويات او الجديدة، لالفكار
 عليــه يطلــق ان يجــب حالمــصطل هــذا ان الــبعض يــرى لــذلك ونتيجــة للتعلــيم، الفــرد انفتــاح مــدى يــشمل كمــا

 & Costa ١٩٩٢لعامـل االنفتـاح علـى الخبـرة سـتة اوجـه حـددها ، وأن )  ١٩٩٠ ,Digman (الـذكاء

McCrae٥(جدول  وكما يوضحها   .(  
   )٥ (  جدول                                  

منوذج  أمن مستخلصه ومستوياته اخلربة على االنفتاح لعامل الستة االوجه يوضح
١٩٩٢ Costa & McCrae   

 لعامل الستة االوجه
 الخبرة على االنفتاح

 )+O) (المستكشف (الرائد )O (معتدل )-O (متحفظ

 ًاحيانا خيالي الحاليين والمكان الزمان على يركز الخيال

 بدافع غريبة، طموحات يقظة، احالم
 تصورات لخياالته، مناسبة بيئة توفير

 البقاء على تساعده يعتقد كثيرة
 بالحياة تمتاعواالس

 للجمال محب واالدب، للفن محب بالفنون االهتمام متوسط بالفنون اليهتم جمالي

 المشاعر يتقبل االحاسيس يتجاهل واالحاسيس الشعور
 واالحاسيس، المشاعر كافة ويقيم يهتم

 انفعاالته في متطرف

 والتجديد التنوع يحب والتنوع المألوف بين يجمع المألوف يحب والتصرفات االفعال

 االهتمام متوسط ضيق فكري اهتمام االفكار
 في االبتكار واسع، فكري اهتمام

 االفكار

 معتدل مساير متحفظ،/جازم القيم
 من والمناضلة القيم، في النظر اعادة

 ًصحيحا مايعتقده اجل

(Howard & Howard ،١٩٩٥, p.١١) 
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٤٩٢

 مــن عامــل كــل ان الــى بق،الــسا الجــدول خــالل مــن ١٩٩٥ Howard & Howard ويــشير كــل مــن
 الـشخص يتميـز بالتالي الخبرة على االنفتاح عامل وينظر لمستويات مستويات، في يتحدد الخمسة العوامل
 متحـرر، بانـه القـول ويمكـن الخـالق وبالخيـال االهتمامـات من اكبر بعدد) المستكشف (الخبرة على المنفتح
 فـي واخـذها الجديـدة االسـاليب دراسـة الـى يميـل ولكنـه دئبمبـا يتمتـع انـه كمـا واالنتقـاد، التفكير على وقادر

ـــار، ـــة االدوار مـــن لعـــدد االســـاس) المستكـــشف (الرائـــد صـــورة وتمثـــل االعتب  مـــدراء مثـــل الهامـــة االجتماعي
 ).والطبيعية االجتماعية المجاالت في (خاصة املنظريين والعلماء الفنانين االعمال، ومنظمي

 اكثـر ويكـون بالتقاليـد، ًتمـسكا اكثـر ويعد االهتمامات، من اقل بعدد المتحفظ يتميز االخر، الطرف وفي
 االساس المتحفظ صورة وتمثل ًمتسلطا، المتحفظ يكون ان بالضرورة ليس ولكن المألوفة، االشياء مع راحة
  .التطبيقية العلوم وعلماء المشروعات، مدراء الماليين، المدراء مثل الهامة االدوار من لعدد

 عنــــد االهتمامــــات استكــــشاف علــــى القــــادرين المعتــــدلين مــــن كبيــــر عــــدد البعــــد هــــذا طرفــــي بــــين ويوجــــد
 لفتـــرات المألوفــة االشــياء علـــى التركيــز علــى قــادرين انهـــم كمــا يــرهقهم، ذلــك فـــي االفــراط ولكــن الــضرورة،

  ).٦ .p ,١٩٩٥ ,Howard & Howard (والتجديد لالبتكار يلجأون المطاف نهاية في لكنهم طويلة،
  :اخلمسة العوامل سمقايي

أوال
ً

  )NEO – PL – R (له ويرمز New Personality Inventory   الشخصية قائمة :
الـذي اعـده كوسـتا ومـاكري ) NEO- PI –R( اسـتبيان الشخـصية المعـدل ٢٠٠٠ De Raadوذكـر 

١٩٩٢ Costa & McCrae ،يعـد االكثـر اسـتخداما لتقـويم العوامـل الخمـسة) .De Raad,٢٠٠٠, 

p.٨٠.(  
  ببنـاء مقيـاس لقيـاس العوامـل الخمـسة الكبـرى Costa & McCrae ١٩٨٩ بـدأ كوسـتا ومـاكري فقـد

ثــم اضــافا عليهــا كــال مــن عامــل الطيبــة ، العــصابية واالنبــساطية واالنفتــاح علــى الخبــرة : للشخــصية وهــي 
) NEO-Five –Factor ) The-NEO- FFIلتطــابق القائمــة العوامــل الخمــسة ، ويقظــة الــضمير 

Inventory قائمـة الشخـصية المـنقح :  وأطلـق علـى المقيـاس الجديـد أسـمRevised Personality 

Inventory (NEO- PI –R) تــم اســتخراجها عــن طريــق التحليــل . بنــدا ) ١٨٠( والــذي يتكــون مــن
  .العاملي لوعاء بنود مشتق من عديد من استخبارات الشخصية 

والتي اشتقت ،  العوامل الخمسة الكبرى للشخصية كما قاما ايضا بتطوير قائمة من الصفات التي تقيس
ويتكـون مـن اربعـين صـفة اضـافا اليهـا ،  للـصفات الثنائيـة القطـب Goldbergاساسا من قائمة كولـدبيرج 
فأصـبحت القائمـة المعدلـة تحتـوي علـى ثمـانين صـفة حيـث اسـتخرجا مـن هـذه ، ضعف العدد من الصفات 

ثـم ، وذلك من خالل طريق التقدير الذاتي وتقـدير المالحظـين ، ة القائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصي
 ١٩٨٩فـــي اصـــلها االنكليـــزي كوســـتا ومـــاكري ) NEO-FFI-S(نـــشرا بعـــد ذلـــك قائمـــة العوامـــل الخمـــسة 

Costa & McCrae،  ١٩٩٢ثم صدرت الصيغة الثانية لـنفس القائمـة ل كوسـتا ومـاكري Costa & 

McCrae) . Pervin &John ,٢٠٠١,p.(  
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٤٩٣

  )٥– New – FFI (له ويرمز New Five-Factors Inventory قائمة: انياث
 الــى تهــدف موضــوعية قيــاس اداة   اولCosta & McCrae ١٩٩٢كوســتا ومــاكري   قائمــة وتعــد

 ويــضم كــل المقيــاس  )ًنبــدا ٦٠ (البنــود مــن مجموعــة بواســطة للشخــصية الكبــرى االساســية العوامــل قيــاس
 التحليـل طريـق عـن اسـتخراجهاوتـم  ، ل منهـا بأختبـار بـديل مـن خمـسة يجاب عـن كـ، عبارة ) ١٢(فرعي 
وتحتلـف هـذه القائمـة عـن القـوائم االخـرى  ،الشخـصية اسـتخبارات مـن عديـد مـن مـشتقة بنـود لوعـاد العاملي

فــي ان االخيــرة اعتمــدت اساســا علــى مــنهج ، التــي تهــدف الــى قيــاس العوامــل الخمــسة الكبــرى للشخــصية 
فــي حـين اعتمــدت هــذة القائمـة علــى مـنهج االســتخبارات التــي ،  المـشتقة مــن معــاجم اللغـةللمفـردات اللغويــة

 – New (بمقـاييس كبيـر بـشكل مرتبطـة)  New – FFI – S ( ومقـاييس. تعتمد علـى عبـارات فـي قياسـها

PI – R (االطول المقاييس صحة من ًكبيرا ًجزءا ورثت انها يوحي مما) ٦٧-٦٦ ص،٢٠٠٧ الشنبري(.  
   )The Big Five Factors, Marters: (الكبرى الخمسة العوامل مقياس :ثالثا
 مـن عامـل ولكـل بنـد ١٠٠ من المقياس ويتكون ١٩٩٢ عام Goldberg جولدبيرج المقياس هذا وضع
اللغـــة  معـــاجم مـــن المـــشتقة اللغويـــة للمفـــردات مـــنهج علـــى المقيـــاس هـــذا ويعتمـــد ًبنـــدا ٢٠ الخمـــسة العوامـــل

  ).٦٧-٦٦ ص،٢٠٠٧ الشنبري(
  

  :هناك عدد من المقاييس التي تقيس العوامل الخمسة الكبرى ومن بينها  : رابعا
  . Hendriks ,Hofsteee & De  Raadمن اعداد ) AB٥C(مقياس العوامل الخمسة الكبرى  •
 .Barbaranelli & Caparaمقياس العوامل الخمسة الكبرى ل  •

 .Mervielde & Frutyقائمة الشخصية الهرمي لالطفال ل  •

 .Trull & Widigerمقياس مقابلة المهيكلة لنموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية من اعداد  •

 .Bounonen & Ashotnل  NPQو   FF-NPQالتقويم غير الحرفي للشخصية بأستخدام  •

 .Schmit , kihm & Robieالقائمة العالمية للشخصية ل  •

 )١٩٦٣ ,Norman, Big Five(أنموذج نورمان للعوامل الخمسة الكبرى  •

 ١٩٩٠ ,PACL Bigmanمقياس بيجمان  •

 ١٩٩٠ Johnمقياس جون  •

 &John, Cattell (١٩٩٠ من كل المقياس وضع BFI الكبرى الخمسة العوامل بيان •

Donahoo( 

 Interpersonal Adjective Scale, Big Five, IAS-B٥ ١٩٩٩مقياس جولدبيرج  •

 )٢٠٠١ , Buchanan (بيوشان قائمة  •

 . Tsaousisالشخصية ل استبيان سمات  •
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٤٩٤

  الفصل الثالث
  منهجية البحث وإجراءاته

ٕيتضمن هذا الفصل عرضا لمنهجية البحث واجراءاته من حيث تحديد مجتمع البحث واختيار عينته 
  :ووصف أدواته والوسائل اإلحصائية المستخدمة فيه وعلى النحو األتي 

  
  -: منهجية البحث -:أوال

ًثر أنواع البحوث شيوعا وانتشارا ، فالبحث الوصفي يركز على ما هو     يعد البحث الوصفي هو أك ً
كائن اآلن في هذه الحياة وفي مجال التربية وعلم النفس ، ويعرف البحث الوصفي بأنه كل استقصاء 
ينصب على ظاهرة من الظواهر التعليمية أو النفسية كما هي قائمة في الحاضر بقصد تشخيصها وكشف 

وال يقف . العالقات بين عناصرها أو بينها وبين ظواهر تعليمية او نفسية أو اجتماعية جوانبها وتحديد 
البحث الوصفي كما يبدو من التسمية عند حدود وصف ظاهرة موضوع البحث، وانما يذهب ابعد من ذلك 

تلك ًفيحلل ويفسر ويقارن ويقيم أمال في التوصل الى تعميمات ذات معنى يزيد بها رصيد معارفنا عند 
الزوبعي ، (الظاهرة ، وفي كل األحوال فأن أهم خصائص البحث الوصفي الموضوعية في التشخيص

  ).    ٥٣، ص١٩٨١
      

  :جمتمع البحث: ًثانيا
 ذات العناصر التي تسعى Universial sat المجموعة الكلية  Populationيقصد بالمجتمع 

طلبة لمشكلة يشتمل مجتمع البحث الحالي على الباحثة الى ان يعمم عليها النتائج ذات العالقة با
من الذكور واالناث ) ٢٠١٠ -٢٠٠٩(الدراسات الصباحية في الجامعة المستنصرية للعام الدراسي 

طالبا وطالبة وكما ) ٢٣١٩٥(واالختصاصات العلمية واإلنسانية حيث يتكون المجتمع األصلي من 
في حين بلغ عدد االناث %) ٥٠.١(لب وبنسبة طا) ١١٦٢١(، اذ بلغ عدد الذكور)٦(موضح في جدول 

أما فيما يخص التخصص فقد بلغ عدد الطلبة في التخصص ، %) ٤٩.٩(طالبة وبنسبة ) ١١٥٧٤(
في حين بلغ عدد الطلبة في التخصص اإلنساني ، %) ٢٣(طالبا وطالبة وبنسبة ) ٥٤٣٧(العلمي 

  %) . ٧٧(طالبا وطالبة وبنسبة ) ١٧٧٥٨(
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٤٩٥

 )٦( جدول 

  بني أعداد اrتمع األصلي من طلبة اجلامعة املستنصريةي
  الكلية اعداد الطلبة

 االناث الذكور التخصص

 المجموع

 ١٢٥٦ ٦٩٤ ٥٦٢ الطب

 ٤٣٤ ٢٧٨ ١٥٦ طب اسنان

 ٥٠٥ ٣٢١ ١٨٤ الصيدلة

 ١٥١٥ ٨٩٦ ٦١٩ الهندسة

 ميعللا

 ١٧٢٧ ٩٣٥ ٧٩٢ العلوم

 ٥٤٣٧ ٣١٢٤ ٢٣١٣ المجموع

 ٣٥٣٤ ١٢٠٩ ٢٣٢٥ دارة واقتصاداإل

 ٤٠١٩ ٢١٠٥ ١٩١٤ التربية

 ٢٨٥ ٢٦ ٢٥٩ القانون

 ٥٩٦ ٢٤٨ ٣٤٨ العلوم السياسية

 ٣٥١٧ ١٨١٢ ١٧٠٥ اآلداب

 ١٣٢١ ٦٣١ ٦٩٠ التربية الرياضية

 اإلنساني

 ٤٤٨٦ ٢٤١٩ ٢٠٦٧ التربية األساسية

 ١٧٧٥٨ ٨٤٥٠ ٩٣٠٨ المجموع

 ٢٣١٩٥ ١١٥٧٤ ١١٦٢١ المجموع

 :البحثعينة : ثالثا 

طالبا ) ٢٥٠(اذ بلغت العينة %) ١(اختيرت عينة البحث الحالي من المجتمع األصلي وبنسبة     
واختيرت هذه العينة من مجتمع البحث الحالي باألسلوب الطبقي العشوائي من المجتمع األصلي ، وطالبة

  -:وعلى وفق المراحل اآلتية 
اثنتان تمثالن التخصص ،لجامعة المستنصرية تم اختيار عينة البحث من اربع كليات في ا - ١

وكلية ، كلية اآلداب(واثنتان تمثالن التخصص اإلنساني وهما ،)وكلية الهندسة، كلية العلوم(العلمي وهما 
  ).اإلدارة واالقتصاد

طالبا وطالبة في التخصص ) ٢٣١(و،طالبا وطالبة في التخصص العلمي) ٦٩(تم اختيار  - ٢
 .اإلنساني
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٤٩٦

 .طالبة من اإلناث) ١٥٣(و، طالبا من الذكور) ١٤٧(تم اختيار  - ٣

طالبا وطالبة من الصف األول من كليات التخصصات العلمية واإلنسانية ) ٦١(تم اختيار  - ٤
طالبة ، ) ٨(طالبا و) ٦(طالبا وطالبة ومن التخصص العلمي موزعين على الجنسين بواقع ) ١٤(وبواقع 

 .طالبة) ٢٤(طالبا و) ٢٣ (طالبا وطالبة من التخصص اإلنساني بواقع) ٤٧(و

طالبا وطالبة من الصف الثاني من كليات التخصصات العلمية واإلنسانية ) ٦٢(تم اختيار  - ٥
طالبة ، ) ٦(طالبا و) ٨(طالبا وطالبة ومن التخصص العلمي موزعين بين الجنسين بواقع ) ١٤(وبواقع 

 . طالبة)٢٤(طالبا و) ٢٤(طالبا وطالبة من التخصص اإلنساني بواقع ) ٤٨(و

طالبا وطالبة من الصف الثالث من كليات التخصصات العلمية واإلنسانية ) ٦٣(تم اختيار  - ٦
طالبات ) ٧(طالب و) ٨(طالبا وطالبة ومن التخصص العلمي موزعين بين الجنسين بواقع ) ١٥(وبواقع 

 .طالبة) ٢٤(طالبا و) ٢٤(طالبا وطالبة من التخصص اإلنساني بواقع ) ٤٨(، و

طالبا وطالبة من الصف الثالث من كليات التخصصات العلمية واإلنسانية ) ٦٤ (تم اختيار - ٧
طالبات ) ٨(طالب و) ٨(طالبا وطالبة ومن التخصص العلمي موزعين بين الجنسين بواقع ) ١٦(وبواقع 

يوضح ) ٧(وجدول . طالبة) ٢٤(طالبا و) ٢٤(طالبا وطالبة من التخصص اإلنساني بواقع ) ٤٨(، و
 : ذلك

 

  
 

 )٧(ول جد

  )التخصص، اجلنس (يبني حجم عينة التجربة االساسية موزعة حسب 

 المجموع الكلي الرابع الثالث الثاني االول
   التخصص

 
 ث ذ ث ذ ث ذ ث ذ ث ذ الكلية

المجمو
 ع

 ٣٠ ١٥ ١٥ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٣ العلوم

 ٢٩ ١٤ ١٥ ٤ ٤ ٣ ٤ ٣ ٤ ٤ ٣ الهندسة
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١
١ 
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١
٢ 
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١
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١
٢ 

١
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٤٩٧

  -:أداتا البحث:رابعا

لما كان البحث الحالي يستهدف معرفة العالقة بين التفكير الجانبي وسمات الشخصية على وفق 
لكبرى للشخصية لدى طلبة الجامعة ، توجب ذلك توفر أداتين مالئمتين أنموذج قائمة العوامل الخمسة ا

 سمات الشخصية على وفق أنموذج قائمة العوامل الخمسة الكبرى - التفكير الجانبي ( لقياس 
  -):للشخصية

    Test of Lateral thinking اختبار التفكري اجلانبي - :اوال
الجانبي لدى طلبة الجامعة توجب ذلك أعداد أختبار لما كان البحث الحالي يرمي الى قياس التفكير 

  - :لقياس التفكير الجانبي لدى طلبة الجامعة وقد تحقق ذلك بأتباع الخطوات اآلتية

  

  -:تحديد المفهوم المراد قياسه  .١
كي تستطيع الباحثة االعتماد على المفهوم في اعداد االختبار فقد تبنت الباحثة وجهة نظر دي  
طريقة مبدعة تخيلية في حل (تبنى تعريفه للتفكير الجانبي والذي ينص على أنه  و De Bonoبونو

 ).المشاكل تؤدي الى تغير تصورات الفرد ومفاهيمة عن مشكلة ما

  :اعداد فقرات االختبار بصيغتها االولية .٢

لى       من اجل التعرف على نمط التفكير الجانبي لدى طلبة الجامعة فقد قامت الباحثة باالطالع ع
 وتنظيراته حول التفكير الجانبي والتي تخللتها مجموعة من   De Bonoعدد من طروحات دي بونو 

 فضال عن مجموعة من االختبارات الخاصة بالتفكير De Bonoاألسئلة واإللغاز طرحها دي بونو 
 .الجانبي التي تمكنت الباحثة من االطالع عليها والتي أشير اليها ضمن الدراسات السابقة

وقد تبنت الباحثة بعضا من فقرات هذه االختبارات وصياغة البعض األخر بصيغة أسئلة تحمل        
ونظرا لتشابه عدد كبير من ، ألغازا يحاول المستجيب البحث عن إجابات لها بطريقة التفكير الجانبي

 واضحة ومنطقية ومناسبة األسئلة واشتراكها بين هذه االختبارات اختارت الباحثة منها أسئلة تكون إجاباتها
) ٣٨(اختارت الباحثة ،لطلبة الجامعة مع مراعاة الوقت المخصص لتطبيق االختبار مع المقياس األخر 

سؤاال اختارتها الباحثة ) ١٨(أما ، منها قامت الباحثة بترجمتها وتعديلها لتناسب البيئة المحلية) ١٦(سؤاال 
) ٨(أسئلة من إعداد الباحثة وجدول ) ٤(و، سب البيئة المحلية من االختبارات العربية وقام بتعديلها لتنا

  .يوضح أسماء هذه االختبارات وأرقام الفقرات المقتبسة منها والفقرات التي أعدتها الباحثة بنفسه
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٤٩٨

  )٨(جدول 
  يبني اسئلة اختبار التفكري اجلانبي ومصدرها

تسلسل االسئلة ضمن االختبار  أختبارات الدراسات السابقة
Lateral Thinking IQ Test ٢٣، ٢١ 

Lateral Thinking Skills ٣٧، ٢٩، ١٨، ١٤، ٨ 

Classic Lateral Thinking Exercises ٣٦، ٣٠، ٦، ٢ 
Lateral Thinking Test ٣٨، ٣١ 

Test Your Lateral Thinking IQ ١٣، ٩، ٥ 

، ٢٥، ٢٢، ١٩، ١٦، ١٢، ٧، ٣، ١ صناعة الذكاء
 ٣٢، ١١ ع شبابموق

 ٣٤، ١٧، ١٠، ٤ اسئلة واختبارات ذكائك

 ٢٨، ١٥ موقع المعالي

 ٣٥، ٢٦، ٢٤، ٢٠ اعداد الباحثة
  

  :ترمجة املقياس وصدق الرتمجة -

المبكرة والترجمة الراجعة وان خطة الترجمة ان الخطتين المنفصلتين في الترجمة هما الترجمة    
المبكرة هي ان مترجما واحدا او من األفضل عدة مترجمين يقومون بتكييف االختبار من لغة المصدر الى 

عندئذ يجري الحكم على تعادل النسختين المترجمتين من االختبار من قبل المجموعة .اللغة المستهدفة 
 مراجعة على نسخة االختبار من اللغة المستهدفة لتصحيح بعض ثانية من المترجمين، يمكن إجراء

في بعض األحيان وكخطوة أخيرة يقوم شخص ثالث ،األخطاء التي وجدها الفريق الثاني من المترجمين
ليس بالضرورة ان يكون مترجما بتحرير االختبار بجعل اللغة اكثر سالسة النه في بعض األحيان يحصل 

هاملتون (ثناء الترجمة التي يقوم بها عدة مترجمين او مجموعات للنسخة الواحدة بعض التفكك في اللغة ا
  )٣٢ص،٢٠٠٦،وآخرون

سؤاال ) ١٦(      ولتحقيق صدق الترجمة قامت الباحثة بترجمة اسئلة اختبار التفكير الجاني البالغة 
يالت على صياغة ثم قامت الباحثة باجراء تعد) ١(الى اللغة العربية حرفيا من دون تصرف  ملحق 

بعض الفقرات باللغة العربية بما يجعلها مناسبة لبيئتنا المحلية مع مراعاة حفاظ الفقرة على مضمونها 
ثم عرضت هاتان النسختان بعد ان تم ارفاقهما بالنسخة االصلية ) ٢(االصلي ومحتواها النفسي ملحق

) ٣(لترجمة وميدان علم النفس ملحق على مجموعة من الخبراء في ميدان ا)٤(باللغة االنكليزية ملحق
وطلب منهم ابداء رأيهم في دقة الترجمة واقتراح التعديل المناسب ان وجد وقد حصلت جميع االسئلة على 
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٤٩٩

من أتفاق اراء الخبراء وبذلك تم االبقاء % ٦٧نسبة اتفاق تجاوزت المعيار المحدد لقبول الفقرة وهي نسبة 
  .عليها جميعا دون تعديل

  :ن صالحية فقرات االختبارالتحقق م -
      بعد التأكد من صدق ترجمة أسئلة االختبار الستة عشر قامت الباحثة بإعداد استبانه أراء الخبراء 

للتعرف على مدى صالحية أسئلة االختبار وتم عرضه على مجموعة من الخبراء المختصين ) ٤(ملحق
 ٣٨ للتفكير الجانبي و De Bono دي بونو وتضمنت هذه االستبانه تعريف ) ٥( في علم النفس ملحق 

)  De Bonoجميعها مصممة على أساس نظرية دي بونو ( سؤاال لقياس القدرة على التفكير الجانبي 
مع ورقة إجابة وطلب من الخبراء بيان صالحية كل سؤال في اختبار القدرة على التفكير الجانبي وقد 

ي إبقاء او حذف او تعديل األسئلة وبناءا على ذلك استبقت اعتمدت الباحثة على معيار النسب المئوية ف
يوضح ذلك مع تعديل بعض األسئلة ) ٩(وجدول ، فأكثر % ٨٠األسئلة التي حصلت على نسبة اتفاق 

 .من قبل لجنة الخبراء  ) ٦(ملحق 

  
   )٩( جدول 

  يوضح النسب املئوية ألراء اخلرباء على أسئلة التفكري اجلانبي
 مجموع الفقرات النسب المئوية قونالمواف األسئلة

١٥ %١٠٠ ١٠ ٣٨، ٣٤، ٣٢، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢٢ ، ١٥,١٦، ١٤، ١٠، ٩، ٨، ٦ ،١ 

١٥ %٩٠ ٩ ٣٦،٣٧، ٣٣،٣٥، ٢٩، ٢٦، ٢٣ ، ٢٠، ١٨ ، ١٧، ١١، ٤،٧، ٣، ٢ 

٨ %٨٠ ٨ ،٣١، ٣٠ ،٢٥، ١٢،٢١,١٩،١٣، ٥ 

 ٣٨ المجموع

 

 -:أعداد مفتاح تصحيح االختبار -

ح لتصحيح االختبار أدرجت فيه اإلجابات والحلول الصحيحة لكل سؤل من االسئلة التي تم أعداد مفتا
  .تضمنها االختبار

  -:تصحيح االختبار  -
يقصد بتصحيح االختبار الحصول على الدرجة الكلية للمستجيب وتحتسب الدرجة الكلية للمستجيب 

ة الفقرات في المقياس الحالي ولقد تمت صياغ. عن طريق جمع الدرجات على جميع فقرات االختبار 
بشكل أسئلة أو ألغاز ، فيتم التصحيح بإعطاء درجة واحدة لإلجابة الصحيحة وصفر لإلجابة الخاطئة 
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٥٠٠

على وفق الحلول واإلجابات المعطاة لكل سؤال في االختبار بحسب مفتاح التصحيح ،وتحسب الدرجة 
رجة يمكن أن يحصل عليها المستجيب هي الكلية بجمع درجات اإلجابات الصحيحة وعليه فان أعلى د

  ).١٩(والوسط الفرضي لالختبار هو ) صفر(وأدنى درجة يمكن أن يحصل عليها هي ) ٣٨(
  -:تصميم ورقة اإلجابة  -

) ٣٨- ١(صممت ورقة اإلجابة منفصلة عن االختبار بحيث تضمنت تسلسل أسئلة االختبار من 
  .)٨(وأمامها مكان يضع الطالب فيه أجابته، ملحق 

  : الدراسة االستطالعية  .٣
ان أهداف الدراسة االستطالعية تتمثل بالتعرف على مدى وضوح تعليمات االختبار وفقراته       

) ٨و٧( وحساب الوقت المستغرق لإلجابة لذا تم تطبيق اختبار التفكير الجانبي وورقة اإلجابة  ملحق 
وبعد إجراء ) ١٠(لوم كما موضح في جدول طالب وطالبة من كليتي التربية والع) ٥٠(على عينة بلغت 

الدراسة االستطالعية ومراجعة اإلجابات اتضح أن فقرات االختبار وتعليماته واضحة لدى الطلبة وقد تبين 
 .دقيقة) ٤٠-٣٥(أن الوقت المستغرق في اإلجابة على االختبار تراوح بين 

   )١٠(   جدول 
  يالدراسة االستطالعية الختبار التفكري اجلانب

الكل المجموع الرابع الثالث الثاني االول

 ية

التخص

 ث ذ ث ذ ث ذ ث ذ ث ذ ص

المجمو

 ع

 ١١٢٥ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣االنواء  العلوم

 ١١٢٥ ٣ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣العلوم  التربية

 ٢٢٥٠ ٧ ٧ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ المجموع

  
 :الدراسة األساسية   .٤

لرئيسي من أجراء الدراسة االساسية هو اجراء عملية تحليل احصائي للفقرات أذ يعد تحليل أن الهدف ا
الفقرات من المستلزمات المهمة لبناء المقاييس واالختبارات التربوية والنفسية النه يكشف عن دقتها وقدرتها 

منطقيا او وقد يكون هذا التحليل ) ٣٣٢-٣٣١، ص١٩٨٠فرج ،(على قياس ما وضعت من أجل قياسه 
تجريبيا ، غير أن التحليل المنطقي ال يكشف عن صدق الفقرات بشكل دقيق، على الرغم من أهميته في 
بدايات بناء المقياس ، لكونه يعتمد على الفحص الظاهري للفقرات كما تبدو للخبير الذي يقوم به، لذلك 

دقة الفقرات في قياس ما وضعت فأن التحليل اإلحصائي للدرجات التجريبية اكثر قدرة في الكشف عن 
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٥٠١

أن تحليل الفقرات عبارة عن عملية فحص أو اختبار استجابات ) ٨٤.p ,١٩٧٢ ,Eble(من اجل قياسه 
األفراد على كل فقرة من فقرات المقياس ، لذلك قامت الباحثة بتحليل الفقرات إحصائيا بهدف تحديد 

ذلك قامت الباحثة باختيار عينة للتمييز تتكون ولتحقيق معامل صعوبتها ومعرفة قدرتها على التمييز ، 
طالبا وطالبة من الجامعة المستنصرية موزعين على أربع كليات اثنتان منها لالختصاص ) ٣٠٠(من 

).                                       ١١(اإلنساني واثنتان لالختصاص العلمي وكما هو موضح في جدول 
 )١١(جدول 

  )التخصص، اجلنس (حث موزعة حسب يبني حجم عينة الب

 المجموع االناث الذكور الكلية التخصص

 ٣٤ ١٧ ١٧ العلوم
 العلمي

 ٣٥ ١٧ ١٨ الهندسة

 ١١٦ ٦٠ ٥٦ التربية

التربية  اإلنساني

 االساسية
١١٥ ٥٩ ٥٦ 

 ٣٠٠ ١٥٣ ١٤٧ المجموع

  : معامل صعوية الفقرة -١
  -:خطوات االتيةلغرض أجراء التحليل االحصائي أتبعت الباحثة ال

أستمارة لعدم جدية ) ٢٤(تصحيح االختبار وحساب الدرجة الكلية لكل استمارة وقد تم حذف   . أ
المستجيب في االجابة أذ تركت بعض االسلئه دون أجابات ولم تستطع الباحثة أسترجاع البعض االخر 

  .استمارة) ٢٧٦(فاصبح عدد االستمارات التي خضعت للتحليل االحصائي 
 .ستمارات تنازليا من أعلى درجة الى أوطأ درجةترتيب اال  . ب

لغرض تعيين عدد االستمارات الحاصلة على الدرجات العليا وعدد االستمارات الحاصــــــــــــــــلة على   . ت
) ٢٦٨.p,١٩٧٢,Stanleg&Hopkins(الدرجات  الدنيا 

)Mehrens&Lehman,١٩٨٤,p.والتي تقدم مجموعتين بأقصى ما يمكن من حجم ) ١٩٢
، وبهذا تم أيجاد الخصائص اإلحصائية لدرجات اختبار التفكير )٧٤،ص ١٩٨١الزوبعي ،(وتمايز

 ).١٢(الجانبي لمعرفة الصورة التي تتوزع بها الدرجات وكما يوضحها جدول
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٥٠٢

  )١٢(جدول 
  اخلصائص اإلحصائية الوصفية للدرجات الكلية الختبار التفكري اجلانبي

جات الكلية للدر الخصائص اإلحصائية الوصفية
 ١٦.١٩                       Meanالمتوسط 

 ١٨.٩٨   Median الوسيط

 ٢٢.٥٦      Mode   المنوال

 ٥.٨٩    Standard deviation االنحراف المعياري

 - ٠.٦١      Skewness االلتواء

 ٠.١٩      Kurtosisالتفرطح

 ٣٣ -  ٣ اعلى وأقل درجة 

  
  
 

 

 
  

  
  

  
 

  )٣( شكل
  توزيع درجات أفراد العينة على اختبار التفكري اجلانبي

وبمالحظة الخصائص اإلحصائية نجد أن توزيع درجات افراد العينة يتشكل منحنى ملتوي سالب 
باستخدام النسب ) كورتون(مما يعطي مبررا للباحث لسحب النسبتين من االستمارات أذ يشير ) ١٠شكل(
وعلية قامت الباحثة ) ١٩٧، ص٢٠٠٤النبهان ،( ع اعتداليا أذا لم يكن التوزي%) ٣٠ - % ٢٩(

أن نسبة الفقرات التي ) ١٩(ويالحظ في الجدول ،من االستمارات للمجموعتين العليا والدنيا%) ٢٩(بسحب
من مجموع الفقرات الكلي وهي قيم متوسطة %) ٨٦,٨٤(تبلغ ) ٠,٥٩ -٠,٣٧(تقع قيم صعوبتها بين

أما نسبة الفقرات التي ،) ١(وهي فقرة %) ٢,٦٣( التي تميل نحو السهولة هيالصعوبة ، أما نسبة الفقرات
وهذا يدل على جودة الفقرات من حيث %) ١٠,٥٣(فقد بلغت) ٠,٨٣-٠,٦٠(تتراوح قيم صعوبتها بين 

 ).   ١٣(الصعوبة، كما هو موضح في جدول التالي 
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٥٠٣

  
  )١٣(جدول 

  قيم معامالت صعوبة أختبار التفكري اجلانبي

 الترتيب لةاألسئ

عدد 

اإلجابات 

الصحيحة 

في 

المجموعة 

 العليا

عدد 

اإلجابات 

الصحيحة في 

المجموعة 

 الدنيا

معامل 

 الصعوبة
 الترتيب األسئلة

عدد 

اإلجابات 

الصحيحة في 

المجموعة 

 العليا

عدد 

اإلجابات 

الصحيحة 

في 

المجموعة 

 الدنيا

معامل 

 الصعوبة

٠,٥٣ ١٩ ٦٥ ٢٠ ١٨ *٠,١٨ ٨ ٢٠ ١ ٣٦ 

٠,٥٣ ١٦ ٦٨ ٢١ ٢٢ ٠,٣٧ ١٧ ٤٢ ٢ ٤ 

٠,٥٤ ٢٨ ٥٨ ٢٢ ٢٣ ٠,٣٩ ١٠ ٥٣ ٣ ٢٠ 

٠,٥٤ ٢٧ ٦٠ ٢٣ ٧ ٠,٤٠ ١٧ ٤٧ ٤ ١٤ 

٠,٥٤ ٢٢ ٦٥ ٢٤ ٢١ ٠,٤٠ ١٤ ٥٠ ٥ ١٧ 

٠,٥٥ ٢١ ٦٧ ٢٥ ٣٤ ٠,٤١ ١٧ ٤٨ ٦ ٢٨ 

٠,٥٥ ١٨ ٧٠ ٢٦ ٥ ٠,٤١ ١٥ ٥٠ ٧ ١٥ 

٠,٥٥ ٢٠ ٦٨ ٢٧ ٦ ٠,٤٢ ١٧ ٥٠ ٨ ٣٧ 

٠,٥٦ ٢٣ ٦٦ ٢٨ ٣١ ٠,٤٣ ٢٠ ٤٨ ٩ ١٠ 

٠,٥٦ ٢٥ ٦٥ ٢٩ ٣٣ ٠,٤٤ ١٥ ٥٦ ١٠ ٢٤ 

٠,٥٦ ٢٣ ٦٧ ٣٠ ٩ ٠,٤٥ ١٤ ٥٨ ١١ ٣٢ 

٠,٥٦ ٢٦ ٦٤ ٣١ ١٣ ٠,٤٥ ١٩ ٥٣ ١٢ ١١ 

٠,٥٨ ٢٦ ٦٥ ٣٢ ٣٠ ٠,٤٦ ١٤ ٦٠ ١٣ ٣٥ 

٠,٥٩ ٢٨ ٦٦ ٣٣ ١٩ ٠,٤٨ ١٩ ٥٧ ١٤ ٢٩ 

٠,٥٩ ٢٤ ٧٠ ٣٤ ٣ ٠,٤٨ ٢٦ ٥٠ ١٥ ٢٦ 

٠,٦٠ ٢٨ ٦٨ ٣٥ ١٦ ٠,٤٩ ١١ ٦٨ ١٦ ٣٨ 

٠,٦٠ ٢٦ ٧٠ ٣٦ ١٢ ٠,٥١ ١٦ ٦٦ ١٧ ٨ 

١٢ ٧٠ ١٨ ٢٧ O,٠,٧٩ ٥٥ ٧٢ ٣٧ ٢ ٥١ 

٠,٨٣ ٥٩ ٧٤ ٣٨ ١ ٠,٥٢ ٢٥ ٥٨ ١٩ ٢٥ 

  : تمييز الفقرات-٢
  -:تم حساب القوة التمييزية للفقرات بأسلوبين هما

 تم أتباع الخطوات الثالثة األولى من : Contrasted Groupsالمجموعتين المتطرفتين   . أ
وبعدها تم تطبيق معادلة القوة التمييزية لكل فقرة وذلك بطرح عدد األفراد في حساب معامل الصعوبة 

المجموعة الدنيا الذين أجابوا عن الفقرة بصورة صحيحة من عدد األفراد من المجموعة العليا الذين جابوا 
لدنيا عن الفقرة بصورة صحيحة أيضا ثم قسم الناتج على نصف مجموع األفراد من المجموعتين العليا وا
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٥٠٤

وبهذا تم ) ٧٩ص، ١٩٨١،الزوبعي ( والقيمة الناتجة هي القوة التمييزية لكل فقرة من فقرات المقياس 
  ).١٤(استخراج القوة التمييزية لكل سؤال جدول 

  )١٤(جدول 

يوضح القوة التمييزية السئلة اختبار التفكري اجلانبي بأسلوب اrموعتني 
  املتطرفتني

 االسئلة

عدد اإلجابات 

حيحة في الص

 المجموعة العليا

عدد اإلجابات 

الصحيحة في 

 المجموعة الدنيا

معامل 

 التمييز
 االسئلة

عدد اإلجابات 

الصحيحة في 

 المجموعة العليا

عدد اإلجابات 

الصحيحة في 

 المجموعة الدنيا

معامل 

 التمييز

٠,٥٤ ١٠ ٥٣ ٢٠ *٠,١٨ ٥٩ ٧٤ ١ 

٠,٥٤ ٢٢ ٦٥ ٢١ *٠,٢١ ٥٥ ٧٢ ٢ 

٠,٦٥ ١٦ ٦٨ ٢٢ ٠,٥٨ ٢٤ ٧٠ ٣ 

٠,٣٨ ٢٨ ٥٨ ٢٣ ٠,٣١ ١٧ ٤٢ ٤ 

٠,٥١ ١٥ ٥٦ ٢٤ ٠,٦٥ ١٨ ٧٠ ٥ 

٠,٤١ ٢٥ ٥٨ ٢٥ ٠,٦٠ ٢٠ ٦٨ ٦ 

٠,٣٠ ٢٦ ٥٠ ٢٦ ٠,٤١ ٢٧ ٦٠ ٧ 

٠,٧٣ ١٢ ٧٠ ٢٧ ٠,٦٢ ١٦ ٦٦ ٨ 

٠,٣٩ ١٧ ٤٨ ٢٨ ٠,٥٥ ٢٣ ٦٧ ٩ 

٠,٤٨ ١٩ ٥٧ ٢٩ ٠,٣٥ ٢٠ ٤٨ ١٠ 

٠,٤٦ ٢٦ ٦٥ ٣٠ ٠,٤٢ ١٩ ٥٣ ١١ 

٠,٥٤ ٢٣ ٦٦ ٣١ ٠,٥٥ ٢٦ ٧٠ ١٢ 

٠,٥٥ ١٤ ٥٨ ٣٢ ٠,٤٨ ٢٦ ٦٤ ١٣ 

٠,٥٠ ٢٥ ٦٥ ٣٣ ٠,٣٨ ١٧ ٤٧ ١٤ 

٠,٥٨ ٢١ ٦٧ ٣٤ ٠,٤٤ ١٥ ٥٠ ١٥ 

٠,٥٧ ١٤ ٦٠ ٣٥ ٠,٥٠ ٢٨ ٦٨ ١٦ 

٠,١٥ ٨ ٢٠ ٣٦ ٠,٤٥ ١٤ ٥٠ ١٧* 

١٧ ٥٠ ٣٧ ٠,٥٨ ١٩ ٦٥ ١٨ O,٤١ 

٠,٧١ ١١ ٦٨ ٣٨ ٠,٤٨ ٢٨ ٦٦ ١٩ 

     
 المستخدم في تصنيف الفقرات بناءا Ebel حسب دليل ايبل )٣٦ ،٢ ،١(وكانت االسئلة الغير مميزة هي 

  ).   ١٥(على قيم معامالت التمييز جدول 
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٥٠٥

  )١٥(جدول 

  يوضح معايري ايبل ملقارنة القوة التمييزية
 تقدير الفقرةمعامل 

 .فقرات جيدة جدا  فأكثر٠,٤٠

فقرات جيدة الى حد مقبول ولكنها تخضع  ٠,٣٩ -٠,٣٠
 .للتحسين

 .تخضع عادة للتحسين، فقرات حدية ٠,٢٩ – ٠,٢٠

 .تحذف او يتم تحسينها، فقرات ضعيفة  فأقل٠,١٩

  
  :عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس

. أن األسلوب الثاني هو إيجاد العالقة االرتباطية بين درجة كل فقرة من المقياس والدرجة الكلية له
)Lindquist,١٩٥١ ,p.٢٨٦) (Nunnally ,١٩٧٨,p.وقد استخرج معامل االرتباط الثنائي ) ٢٦٢

ص  ،١٩٩١، فيركسون )       ( ٣٥٠ص ،١٩٧٩،السيد  (Point Biserial Correlationالنقطي 
ويشير فيركسون الى ان االرتباط الثنائي النقطي هو اكثر الطرائق شيوعا في حساب االرتباطات   ) ٥١٦

 ).٥١٥ص ،١٩٩١،فيركسون ( ودرجة االختبار ككل بين فقرات االختبار ثنائية الدرجة

       وقد استخدمت الباحثة معامل االرتباط الثنائي النقطي لغرض إيجاد العالقة االرتباطية بين 
حيث تشكل الدرجات على السؤال متغيرا ثنائيا بواقع ، الدرجة على السؤال الواحد والدرجة الكلية لالختبار

 الدرجات على االختبار ككل متغيرا متصال واستخدم االختبار التائي وتشكل) واحد صحيح او صفر(
الختيار الداللة المعنوية لمعامل االرتباط الثنائي النقطي وتبين ان األسئلة الغير مميزه هي 

) ٢.٥٧٦(وعدت القيمة التائية مؤشر لتتميز كل سؤال من خالل مقارنته بالقيمة الجدولية ) ١،٢،٢٦،٣٦(
  -) :١٦(كما هو موضح في جدول ) ٠.٠١(ومستوى داللة ) ٢٧٤(وبدرجة حرية 
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  )١٦(جدول 

  قيم معامالت االرتباط والقيم التائية الختبار التفكري اجلانبي

 tقيمة  rقيمة  السؤال
مستوى الدالله 

 ٠.٠١عند 
 tقيمة  rقيمة  السؤال

مستوى الدالله 

 ٠.٠١عند 

 الـــةد ٤.٢١٩ ٠.٢٤٧ ٢٠ غير دالة ١.٠٤٨ ٠.٠٦ ١

 دالـــة ١٤.٤٢٦ ٠.٦٥٧ ٢١ غير دالة ١.٥٧٩ ٠.٠٩٥ ٢

 دالـــة ٧.٦٣٩ ٠.٤١٩ ٢٢ دالـــة ٩.٧٣٦ ٠.٥٠٧ ٣

 دالـــة ١١.٩٧١ ٠.٥٨٦ ٢٣ دالـــة ٣.٨٥٨ ٠.٢٢٧ ٤

 دالـــة ٧.٣١١ ٠.٤٠٤ ٢٤ دالـــة ٤.٢٩٢ ٠.٢٥١ ٥

 دالـــة ١٠.٢٩١ ٠.٥٢٨ ٢٥ دالـــة ٧.٨٣٩ ٠.٤٢٨ ٦

 غير دالة ١.٤٦٢ ٠.٠٨٨ ٢٦ دالـــة ٤.٣٨٤ ٠.٢٥٦ ٧

 دالـــة ٧.٩٩٧ ٠.٤٣٥ ٢٧ دالـــة ٦.٨٤٢ ٠.٣٨٢ ٨

 دالـــة ٤.٧٥٣ ٠.٢٧٦ ٢٨ دالـــة ٦.٤٦٩ ٠.٣٦٤ ٩

 دالـــة ٦.٣٤٧ ٠.٣٥٨ ٢٩ دالـــة ٣.٥٩١ ٠.٢١٢ ١٠

 دالـــة ٣.٦٩٧ ٠.٢١٨ ٣٠ دالـــة ١٢.٢٥٤ ٠.٥٩٥ ١١

 دالـــة ٥.٤٩٤ ٠.٣١٥ ٣١ دالـــة ٥.٩٦٤ ٠.٣٣٩ ١٢

 دالـــة ٨.٧٤٢ ٠.٤٦٧ ٣٢ دالـــة ٥.٧٠٨ ٠.٣٢٦ ١٣

 دالـــة ٨.١٥٦ ٠.٤٤٢ ٣٣ دالـــة ٥.٠٥٤ ٠.٢٩٢ ١٤

 دالـــة ٥.٢٨٢ ٠.٣٠٤ ٣٤ دالـــة ٥.٦٦٩ ٠.٣٢٤ ١٥

 دالـــة ١٦.٩٧٧ ٠.٧١٦ ٣٥ دالـــة ٤.٨٢٨ ٠.٢٨٠ ١٦

 غير دالة ١.٢١٢ ٠.٠٧٣ ٣٦ دالـــة ٦.٢٢٥ ٠.٣٥٢ ١٧

 دالـــة ٤.٢١٩ ٠.٢٤٧ ٣٧ دالـــة ٤.٢٧٤ ٠.٢٥٠ ١٨

 دالـــة ٣.٢٩١ ٠.١٩٥ ٣٨ دالـــة ٢.٩٧٧ ٠.١٧٧ ١٩

  :املؤشرات السايكومرتية لالختبار 
 :Test Validityصدق االختبار 

مجذوب ( هو احد الخصائص السايكومترية التي يتطلبها بناء المقياس Validity        أن الصدق 
لصدق ان يقيس المقياس الخاصية التي وضع من اجلها وصدق المقياس ويقصد با) ١٠٥ص ، ٢٠٠٣،

، كراجه (يمدنا بدليل مباشر على مدى صالحيته للقيام بوظيفته ولتحقيق اإلغراض التي وضع من اجلها 
 :وقد توفر لالختبار الحالي مؤشرات للصدق هما ) ١٤١ص، ١٩٩٧

   :Face Validityالصدق الظاهري  •
ى ان افضل وسيلة الستخراج الصدق الظاهري قيام عدد من الخبراء  الEble يشير ايبل 

وقد تحقق ) p٧٤,١٩٧٢,Eble(والمتخصصين بتقدير مدى تمثيل فقرات المقياس للسمة المراد قياسها 
هذا النوع من الصدق في االختبار الحالي من خالل عرضه على مجموعة من الخبراء في العلوم التربوية 

 اعداد فقرات المقياس لمرتين االولى كانت بهدف التحقق من صدق ترجمة الفقرات والنفسية في بدايات
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المنقولة عن اختبارات أجنبية ومدى مالئمتها لبيئتنا المحلية والثانية عند عرض االختبار نفسه على 
 .الخبراء وكما وضح في بدايات أعداد االختبار

  :Construct Validityصدق البناء  •
العالقة بين نتائج االختبارات والمقاييس وبين المفهوم ) صدق التكوين الفرضي (اء يتناول صدق البن 

ويجيب صدق البناء على السؤالين ) ٧٠ص، ٢٠٠١، الشيخلي ( النظري الذي يرمي االختبار الى قياسه 
ة ما هي السمة او الصفة التي يقيسها االختبار وما هو المدى الذي يتمكن به االختبار من قياس السم

الكامنة في اإلنسان بوساطة جمع المعلومات من دالئل مختلفة مثل نوعية فقرات االختبار وتجانس 
، وهناك مؤشرات افتراضية اخرى يمكن أن تكشف عن صدق  )٤١- ٤٠ص، ٢٠٠١الناشف ،( االختبار 

 -:البناء أذ تطابقت درجات المقياس معها فأن ذلك يؤشر صدق البناء 

   :درجة الكليةعالقة درجة الفقرة بال .١
أذ يعد االرتباط بين درجات كل فقرة والدرجة الكلية لالختبار دليال على صدق البناء ،الن مفهوم 
الصدق يقترب بهذه الطريقة من مفهوم التجانس بين الفقرات في قياس الخاصية 

)Anastasi,١٩٧٦,p.وقد تحقق هذا في المقياس )٢٠٦،ص ١٩٧٦ابو حطب وأخرون،) (١٥٤ ،
 .الحالي

  

  :أالتساق او التجانس الداخلي للفقرات .٢
يعد حساب الثبات بطريقة تحليل التباين مؤشرا لالتساق او التجانس الداخلي بين الفقرات فأن االختبار 
يتسم بصدق البناء لكون معامل الثبات المحسوب بطريقة تحليل التباين عاليا ويؤشر التجانس الداخلي 

 .بين فقرات االختبار 

  
  Test Reliabilityتبار ثبات االخ

       يعد الثبات من المؤشرات الضرورية لالختبار الموضوعي لكونه يشير الى االتساق في مجموعة 
 )٤١٠.p,١٩٧٢, Eble (، ) ٣٣٢ص  ،١٩٨٠،فرج ( درجات الفقرات التي قاست فعال ما يجب قياسه 

العلماء اننا بحاجة الى معرفة استقرار والمقياس الثابت هو المقياس الذي يمكن االعتماد عليه ويرى بعض 
استجابات المفحوص على مفردات االختبار سؤال بعد اخر وهذا يسمى االتساق بين اسئلة االختبار 
ويسمى مصدر التباين هنا بتجانس االختبار وهو مصدر هام الن عدم تجانس اسئلة االختبار وتنوعها قد 

ويعد ). ١١٨ص ،١٩٨٧، ابو حطب( المواقف المختلفة يؤدي الى اختالف اداء المفحوصين وتغيره في
تحليل التباين لدرجات فقرات االختبار من طرائق استخراج ثبات االختبارات والمقاييس التربوية والنفسية ، 
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وهو يعني أتساق االداء من فقرة الى اخرى أي االتساق الداخلي او التجانس الداخلي بين فقرات االختبار 
 .) ٩٠ص،١٩٧٦ابو حطب، (

) ٨٠(       ولحساب معامل الثبات بهذه الطريقة قامت الباحثة بتطبيق االختبار على عينة مكونه من 
 ٢٠ - ريتشادسون–طالبا وطالبة من كليتي اآلداب والعلوم وبعد تحليل البيانات تم استخدام معادلة كيودر 

اذ يمثل ، ام المعيار المطلق، وتم الحكم علية من خالل استخد)٠.٨١(امل الثبات فبلغ لحساب مع
ويعد هذا ) ٠.٦٦(المعيار المطلق بتربيع معامل الثبات المحسوب وقد بلغ معامل الثبات بعد التربيع 

 - ٠.٥٠(الثبات مرتفعا اذا ما قارناه بقيمة المعيار المطلق اذ نالحظ ان قيمة الثبات هذه تقع ما بين 
  ).١٩٤ص، ١٩٧٧،ي واثناسيوسالبيات(وهي مرتفعة وفقا لهذا المعيار ) ٠.٧٠

  -:الصيغة النهائية الختبار التفكري اجلانبي 
ٕبعد انتهاء الباحثة من تحليل فقرات اختبار التفكير الجانبي وايجاد المؤشرات السيكومترية من صدق 

فقرة بصيغة أسئلة يجيب عليها ) ٣٤(وثبات، تم الحصول على الصيغة النهائية لالختبار والذي تكون من 
ستجيب بإجابة أما صحيحة أو خاطئة تبعا للحلول الموضوعة لالختبار والموضحة في مفتاح الم

فقرة ) ٣٤- ١(التصحيح وكذلك وضعت ورقة اإلجابة على االختبار منفصلة وتتضمن تسلسل الفقرات من 
، لذلك فأن أعلى درجة ) ٩(والتي رتبت بحسب مستوى صعوبتها من السهلة الى الصعبة كما في ملحق

) ١٧(،والمتوسط الفرضي لالختبار )صفر(درجة ، وأقل درجة هي ) ٣٤(حصل عليها المستجيب هي ي
  .درجة

 :مقياس قائمة العوامل اخلمسة الكربى للشخصية: ثانيا 

لما كان البحث الحالي يستهدف قياس سمات الشخصية على وفق أنموذج العوامـل الخمـسة الكبـرى فـي 
ئمــة لقيــاس ســمات الشخــصية وقــد وجــدت الباحثــة فــي قائمــة  كوســتا الشخــصية توجــب البحــث عــن أداة مال

 Neuroticism, Extraversion And Openness, Five-Factorومــاكري للشخــصية

Inventory (NEO-FFI-S) (Costa & McCrae, للعوامـل الخمـسة الكبـرى للشخـصية ) ١٩٩٢
ئمــة بعــد تكييفهــا علــى طلبــة الجامعــة  أداة مال١٩٩٦والمعــدة لطلبــة الجامعــة والمعربــة مــن قبــل األنــصاري 

 .باستخراج الخصائص السايكومترية لها) مجتمع البحث الحالي(

   -:مسوغات استعمال مقياس قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية - ١

مالئمتها لتحقيق أهداف البحث الحالي أذ أنها أداة موضوعية تهدف الـى قيـاس العوامـل األساسـية   . أ
فقرة تم استخراجها عن طريق التحليل العاملي لوعاء ) ٦٠(طة مجموعة من الفقرات الكبرى للشخصية بواس

 . بنود مشتقة من عديد من استخبارات الشخصية
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تختلف هذه القائمة عن القـوائم األخـرى التـي تهـدف الـى قيـاس العوامـل الخمـسة الكبـرى للشخـصية   . ب
مـشتقة مـن معـاجم اللغـة ، فـى حـين اعتمـدت في أن األخيرة اعتمدت أساسا على منهج المفردات اللغويـة ال

 .هذه القائمة على منهج االستخبارات التى تعتمد على عبارات فى قياسها للشخصية 

تم اسـتعمالها فـي عـدد مـن الدراسـات التـي درسـت متغيـر سـمات الشخـصية ممـا يـدل علـى ان هـذه   . ت
  .جيدالقائمة جيدة في قيمتها الشخصية وتتوافر فيها جميع شروط المقياس ال

عامـا وهـي ) ٦٥-٢١(كون القائمة حديثة العهد وطبقت على عينـات سـوية تراوحـت أعمـارهم بـين   . ث
 ).عينة البحث الحالي(أعمار تقابل أعمار طلبة الجامعة 

سيعتمد البحث الحالي الصيغة  - :وصف مقياس قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية -٢
:  بندا وتشتمل على خمسة مقاييس فرعية هى ٦٠ون من  ، والتى تتك١٩٩٢المختصرة للقائمـــة فى عام 

 عبارة ، يجاب ١٢ويضم كل مقياس فرعي . العصابية ، واالنبساط ، والتفتح ، والطيبة، ويقظة الضمير 
وحددت ) معارض بشدة ،معارض،محايد،موافق،موافق بشدة(عن كل منها باختيار بديل من خمسة بدائل 

للفقرات السالبة المعكوسة لكل ) ٥،٤،٣،٢،١(ات الموجبة بينما يعطي للفقر) ١،٢،٣،٤،٥(لها الدرجات 
 )١٧(جدول :                           يوضح ذلك) ١٧(عامل من العوامل الخمسة وجدول 

  يبني الفقرات املمثلة لكل مقياس والفقرات املعكوسة له
 الفقرات المعكوسة الفقرات التي تمثل المقياس المجال

 ٤٦ – ٣١ -  ١٦ - ١ ٥٦- ٥١ – ٤١ - ٣٦ -  ٢٦ - ٢١ - ١١ – ٦ Neuroticism   (N)العصابية

  (E)االنبساطية 
Extraversion 

٥٧-  ٤٢ - ٢٧ - ١٢ ٥٢ - ٤٧ – ٣٧ - ٣٢ – ٢٢ – ١٧ - ٧ – ٢ 

   )(Oاإلنفتاح

 Openness 

٤٨ - ٣٨ – ٣٣ – ٢٣ – ١٨ - ٨ - ٣ ٥٨- ٥٣ - ٤٣- ٢٨ - ١٣ 

  (A)الطيبة 
Agreeableness 

٤٩– ٣٤ - ١٩ – ٤ 
٥٤ - ٤٤ – ٣٩ -  ٢٩ – ٢٤ -  ١٤ - ٩ 

- ٥٩ 

 C)(يقظة الضمير 
Conscientiousness 

٥٥ – ٤٥ – ٣٠- ١٥ ٦٠ –٥٠ – ٤٠ - ٣٥ -  ٢٥ - ٢٠ - ١٠ – ٥ 

لغـرض التعــرف علــى  -:التحقـق مــن صــالحية فقــرات قائمــة العوامــل الخمــسة الكبــرى للشخــصية -٣
لخمــسة الكبــرى للشخــصية قامــت الباحثــة باعــداد اســتبانه اراء مــدى صــالحية فقــرات مقيــاس قائمــة العوامــل ا

وقــد تــضمنت هــذا االســتبانه تعريــف بالقائمــة وتعريــف كــل عامــل مــن عوامــل  القائمــة ) ١٠(الخبــراء ملحــق 
وقـــد حـــصلت جميـــع فقـــرات ) ١١(وتـــم عرضـــه علـــى مجموعـــة خبـــراء ملحـــق ،  فقـــرة ٦٠التـــي تتكـــون مـــن 

مــع اجـــراء تعـــديالت علـــى بعـــض الفقـــرات ملحـــق ) ١٨(ثر جـــدول فـــأك%) ٨٠(المقيــاس علـــى نـــسبة اتفـــاق 
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٥١٠

( مـن مجـال ) ٣٣( والفقـرة ) االنبـساطية ( مـن مجـال  ) ٥٢( ماعدا فقرتين تم حذفهما هي فقرة    ) ١٢(
  . وذلك كون هاتين الفقرتين لم تحصال على نسبة اتفاق الخبراء) االنفتاح على الخبرة 

  
  )١٨(جدول 

راء اخلرباء على مقياس قائمة العوامل اخلمسة الكربى يوضح النسب املئوية ال
  للشخصية

 النسب المئوية الموافقون االسئلة المجال

١٠٠ ١٠ ٥٦- ٥١ – ٤١ -  ٣٦ - ٢٦ - ١١ – ٦% 

 العصابية %٩٠ ٩ ٥٦-  ١٦ - ١

٨٠ ٨ ٤٦- ٣١ - ٢١% 

 النسب المئوية الموافقون االسئلة المجال

١٠٠ ١٠  ٤٧ – ٣٧ - ٢٢ – ١٧ - ٧% 

٩٠ ٩  ٢٧ - ١٢% 

٨٠ ٨ ٤٢-٣٢ – ٢% 

 االنبساطية

٦٠ ٦ ٥٢% 

 النسب المئوية الموافقون االسئلة المجال

١٠٠ ١٠ ٥٣ - ٢٨ - ١٣% 

٩٠ ٩ ٤٨ - ٣٨ –١٨ - ٣% 

٨٠ ٨ ٤٣ -٢٣-٨% 

االنفتاح على 

 الخبرة

٧٠ ٧ ٣٣% 

 النسب المئوية الموافقون االسئلة المجال

١٠٠ ١٠ ٥٩-٣٩ -٥٧- ٤٩– ٣٤ - ١٩ – ٤% 

 الطيبة %٩٠ ٩  ٤٤ – ٢٤ - ١٤ 

٨٠ ٨ ٥٤ -٢٩ – ٩% 

 النسب المئوية الموافقون االسئلة المجال

١٠٠ ١٠  ٤٠ - ٣٥ -  ٤٥ - ٢٠ - ٣٠ – ٥% 

 يقظة الضمير %٩٠ ٩ ٦٠-٥٥ – ٢٥ – ١٠- ١٥

٨٠ ٨ ٥٨- ٥٠% 
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٥١١

  -: الدراسة االستطالعية-٤
 وفقراتــه فــضال عــن الكــشف عــن الفقــرات الغامــضه او مــن اجــل التعــرف علــى وضــوح تعليمــات المقيــاس

غيــر الواضــحه وحــساب الوقــت المــستغرق فــي االجابــة عــن فقــرات المقيــاس قامــت الباحثــة بتطبيــق مقيــاس 
) ١٩(طالبـا وطالبـة جـدول ) ٥٠(علـى عينـة بلغـت ) ١٣(قائمة العوامل الخمـسة الكبـرى للشخـصية ملحـق 

عة اإلجابات اتضح ان فقرات المقيـاس وتعليماتـه واضـحه ومفهومـه وبعد اجراء الدراسة االستطالعية ومراج
 .دقيقة ) ١٥-١٢( لدى طلبة الجامعة وتبين ان الوقت المستغرق في االجابة على المقياس تراوح ما بين 

  )١٩(جدول 

  عينة الدراسة االستطالعية
الكلي المجموع الرابع الثالث الثاني االول

 ة

التخص

 ث ذ ث ذ ث ذ ث ذ ث ذ ص

المجمو

 ع

العلو
 م

 ١١٢٥ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣االنواء 

الترب

 ية

 ١١٢٥ ٣ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣العلوم 

٢ ٧ ٧ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ المجموع
٥ 

٢
٥ 

٥٠ 

  -: الدراسة األساسية-٥
ة التطبيـق على عين) ١٣(       طبقت الباحثة لمقياس قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ملحق 

طالبــا وطالبــة مــن طلبــة الجامعــة المستنــصرية للدراســات الــصباحية، وقــد ) ٣٠٠(األساســية والبــالغ عــددها 
أسـتمارات لعـدم أسـتكمال أجاباتهـا ولـذلك ) ٤(قامت الباحثة بتـصحيح أجابـات الطلبـة عـن الفقـرات وأهملـت 

د اتبعـت الباحثـة اسـلوبين الجـراء أسـتمارة، وقـ) ٢٩٦(أصبح عدد االسـتمارات الخاصـة للتحليـل االحـصائي 
  .عملية التحليل هما اسلوب العينتين المتطرفتين وعالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للعامل

 Contrasted Groupsاrموعتان املتطرفتان  •

     لغــرض اجــراء التحليــل فــي ضــوء هــذا االســلوب فقــد اســتخرجت معــامالت تمييــز الفقــرات الخاصــة 
 :بأتباع الخطوات االتية ) NEO – FFI – S(بالقائمة 

  .تحديد الدرجة الكلية لكل عامل من العوامل الخمسة الكبرى للشخصية  . أ
  .بحسب الدرجة الكلية) من اعلى درجة الى اوطأ درجة( ترتيب االستمارات تنازليا   . ب

صـفية للتأكد من كون توزيع الدرجات يقرب من التوزيع الطبيعي تم استخراج الخصائص اإلحـصائية الو
 ).٢٤(الى) ٢٠(للدرجات الكلية لمقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وكما توضحها الجداول من
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٥١٢

   )٢٠( جدول 

  عامل العصابيةاخلصائص اإلحصائية الوصفية لدرجات 
للدرجات الكلية  الخصائص اإلحصائية الوصفية

 ٢٨.٧٥٥                       Meanالمتوسط 

 ٢٨.٠٠   Median الوسيط

 ٢٨.٠١٠      Mode   المنوال

 ٣.٤٩٢    Standard deviation االنحراف المعياري

 ٠.١٩      Skewness االلتواء

 ٠.٢٢٣-      Kurtosisالتفرطح

 ٤٠   Maximumاعلى درجة 

  
 

 

  

  
  

  
  
 

  
  
  )٤(شكل 

 عامل العصابية توزيع درجات افراد العينة على مقياس

 

  )٢١( جدول 

  عامل االنبساطيةائص اإلحصائية الوصفية لدرجات اخلص
للدرجات الكلية  الخصائص اإلحصائية الوصفية

 ٢٩.٢٣                       Meanالمتوسط  للمقياس

 ٢٨.٧٧٠   Median الوسيط

 ٣٠.٠٠      Mode   المنوال

 ٣.٩٦٠    Standard deviation االنحراف المعياري

 ٠.١١٦      Skewness االلتواء

 ٠.٩٤١      Kurtosisالتفرطح

 ٣٩   Maximumاعلى درجة 
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٥١٣

  
  

  

  

  

  
  
 
 

 
 

 )٥(شكل 

 عامل االنبساطية توزيع درجات افراد العينة على مقياس

  
   )٢٢( جدول 

  عامل االنفتاح على اخلربةاخلصائص اإلحصائية الوصفية لدرجات 
للدرجات الكلية  الخصائص اإلحصائية الوصفية

 ٢٠.٠٨                       Meanتوسط الم للمقياس

 ٢٠.٠٠   Median الوسيط

 ٢٠.٠٠      Mode   المنوال

 ٢.٨٠    Standard deviation االنحراف المعياري

 ٠.١١٢      Skewness االلتواء

 ٠.١١٧      Kurtosisالتفرطح

 ٢٩   Maximumاعلى درجة 
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        ة للشخصية لدى طلبة الجامعةة للشخصية لدى طلبة الجامعةة للشخصية لدى طلبة الجامعةة للشخصية لدى طلبة الجامعةالعوامل الخمسالعوامل الخمسالعوامل الخمسالعوامل الخمس
    

 
٥١٤

  )٦(شكل 

 عامل االنفتاح على اخلربة عينة على مقياستوزيع درجات افراد ال

  
   )٢٣( جدول 

  عامل الطيبةاخلصائص اإلحصائية الوصفية لدرجات 
للدرجات  الخصائص اإلحصائية الوصفية

 ٤٢.٠٩                      Meanالمتوسط 

 ٤٢.٠٠   Median الوسيط

 ٤٠.١١١      Mode   المنوال

 ٥.٠٥١ Standard رياالنحراف المعيا

 ٠.٠١٧      Skewness االلتواء

 -٠.١٦٩      Kurtosisالتفرطح

 ٥٣   Maximumاعلى درجة 

  
  
 
 
 
 
  

  
  

  )٧(شكل 
 عامل الطيبة توزيع درجات افراد العينة على مقياس

  )٢٤(جدول 
  عامل يقظة الضمرياخلصائص اإلحصائية الوصفية لدرجات 

للدرجات الكلية  ة الوصفيةالخصائص اإلحصائي
 ٤٧.٦٠                       Meanالمتوسط  للمقياس

 ٤٧.٠٥   Median الوسيط

 ٤٧.٠٠      Mode   المنوال

 ٥.٨٨    Standard deviation االنحراف المعياري

 ٠.٠٩٤      Skewness االلتواء
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٥١٥

 ٠.٥٧٧      Kurtosisالتفرطح

 ٦٠   Maximumاعلى درجة 

  
  )٨(شكل 

  عامل يقظة الضمي توزيع درجات أفراد العينة على مقياس
  .وبمالحظة أشكال توزيع كل عامل من العوامل الخمسة نجد أنها تقترب من التوزيع االعتدالي

) ٨٠(من االستمارات الحاصلة على الدراجات العليا والتي بلغ عددها     %) ٢٧(تم تعيين ال   -  ج

استمارة ايضا )  ٨٠(رات الحاصلة على الدرجات الدنيا والتي بلغ عددها من االستما%) ٢٧(استمارة وال 

  ) ٧٤،ص١٩٨١الزوبعي ،(وبهذا يكون لدينا مجموعتان بأكبر حجم ممكن واقصى تباين ممكن بينهما 

الختبار داللة الفروق بين المجموعة العليا والدنيا ،  لعينتين مستقلتين t –testتطبيق االختبار التائي 

وعدت القيمة التائية مؤشرا لتمييز كل فقرة ، رة من الفقرات الخاصة بكل عامل من العوامل الخمسةلكل فق

توضحها ، ) ٠.٠١(ومستوى داللة  ) ٢٩٤(وبدرجة حرية ) ٢.٥٧٦(من خالل مقارنته بالقيمة الجدولية 

 ).٢٩(الى ) ٢٥(الجداول من

  
  
  
  
  
 )٢٥(جدول 

 



التفكير الجانبي وعالقته بسمات الشخصية على وفق أنموذج قـائمة التفكير الجانبي وعالقته بسمات الشخصية على وفق أنموذج قـائمة التفكير الجانبي وعالقته بسمات الشخصية على وفق أنموذج قـائمة التفكير الجانبي وعالقته بسمات الشخصية على وفق أنموذج قـائمة     ............ ميالدية ميالدية ميالدية ميالدية٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢    –––– هجرية  هجرية  هجرية  هجرية ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣لسنة لسنة لسنة لسنة ) ) ) ) ٢٠٢٠٢٠٢٠١١١١(((( العدد  العدد  العدد  العدد ----االستاذاالستاذاالستاذاالستاذ

        ة للشخصية لدى طلبة الجامعةة للشخصية لدى طلبة الجامعةة للشخصية لدى طلبة الجامعةة للشخصية لدى طلبة الجامعةالعوامل الخمسالعوامل الخمسالعوامل الخمسالعوامل الخمس
    

 
٥١٦

  ية بأسلوب اrموعتني املتطرفتنيمعامالت متييز فقرات مقياس عامل العصاب
 )٨٠= ن(المجموعة الدنيا  )٨٠= ن(المجموعة العليا 

رقم 
 االنحراف المعياري المتوسط المعياري االنحراف المتوسط الفقرة

 القيمة التائية 
مستوى 

 الداللة

 داله        ٥.٦٢٠ ١.٠٤ ٢.٧٢ ١.٠٦ ٣.٣٦ ١

 داله ٢.٨٥٠ ١.١٥ ١.٩٣ ١.٣٨ ٢.٥٠ ٦

 داله ٢.٦٣٩ ١.٢٠ ٣.١١ ١.٣٠ ٣.٦٣ ١١

 داله ٣.٥٥٧ ١.١٤ ٢.١٦ ١.١٧ ٢.٨١ ١٦

 غير داله ٠.٩٧٩- ١.٠٦ ٣.٤١ ١.١٩ ٣.٢٣ ٢١

 داله ٥.١٣٥ ١.٣٨ ٣.٤٨ ٠.٩٨ ٤.٤٦ ٢٦

 داله ٤.٦٨٩ ١.١٠ ٢.٣٨ ١.١٤ ٣.٢١ ٣١

 داله ٢.٩٧٤ ١.٢٤ ٢.٩٦ ١.٢٥ ٣.٥٥ ٣٦

 داله ٢.٦٨٢ ١.٢٠ ٢.٥٢ ١.٢١ ٣.٠٣ ٤١

 داله ٤.٢٧٤ ١.١٧ ٢.٨٦ ١.٤٠ ٣.٧٥ ٤٦

 داله ٥.٢٥٧ ١.٣٠ ٢.٨٣ ١.١٥ ٣.٨٥ ٥١

 داله ٤.٧٥٠ ١.١٦ ٢.٠٦ ١.٣٧ ٣.٠١ ٥٦

  
   )٢٦(  جدول 

  
    معامالت متييز فقرات مقياس عامل األنبساطية بأسلوب اrموعتني املتطرفتني

رقم  )٨٠= ن(المجموعة الدنيا  )٨٠= ن(المجموعة العليا 
  الفقرة

االنحراف  المتوسط 
االنحراف  المتوسط المعياري

 المعياري

مستوى  ية القيمة التائ
 الداللة

 داله ٤.٢٧٨ ١.٠٢ ٣.٢٣ ١.٠٤ ٣.٩٣ ٢

 داله ٢.٩٦٥ ١.١٨ ٢.٩٢ ١.٢١ ٣.٤٨ ٧

غير  ٢.٢٣٣- ٠.٩٩ ٢.٣٦ ٠.٩١ ٢.٠٢ ١٢
 داله

 داله ٦.١١١ ٠.٩١ ٣.٥٧ ٠.٧٣ ٤.٣٧ ١٧

 داله ٧.٧٢٦ ١.٠٤ ٣.٤٢ ٠.٦٥ ٤.٤٨ ٢٢

 داله ٣.٨٤٢ ١.١٢ ٢.٢٥ ١.٣٣ ٢.٩٨ ٢٧

 داله ٢.٩٦٠ ١.٠٦ ٣.٢٠ ٠.٧٦ ٤.٠٢ ٣٢

 داله ٤.٧٨٠ ٠.٩٠ ٣.٠٣ ١.٠٠ ٣.٧٦ ٣٧

 داله ٤.٩٩٣ ١.٢٧ ٣.٣٦ ١.٠٥ ٤.٢٨ ٤٢

 داله ٧.٣٢٩ ١.٢١ ٢.٧٧ ١.٠١ ٤.٠٦ ٤٧

 داله ٣.٩٦٦ ١.٠٢ ٣.٤٥ ٠.٨٣ ٤.٠٣ ٥٢

    )٢٧( جدول 

 



التفكير الجانبي وعالقته بسمات الشخصية على وفق أنموذج قـائمة التفكير الجانبي وعالقته بسمات الشخصية على وفق أنموذج قـائمة التفكير الجانبي وعالقته بسمات الشخصية على وفق أنموذج قـائمة التفكير الجانبي وعالقته بسمات الشخصية على وفق أنموذج قـائمة     ............ ميالدية ميالدية ميالدية ميالدية٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢    –––– هجرية  هجرية  هجرية  هجرية ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣لسنة لسنة لسنة لسنة ) ) ) ) ٢٠٢٠٢٠٢٠١١١١(((( العدد  العدد  العدد  العدد ----االستاذاالستاذاالستاذاالستاذ

        ة للشخصية لدى طلبة الجامعةة للشخصية لدى طلبة الجامعةة للشخصية لدى طلبة الجامعةة للشخصية لدى طلبة الجامعةالعوامل الخمسالعوامل الخمسالعوامل الخمسالعوامل الخمس
    

 
٥١٧

  تاح على اخلربة بأسلوب اrموعتني املتطرفتنيمعامالت متييز فقرات مقياس عامل األنف

 )٨٠= ن(المجموعة الدنيا  )٨٠= ن(المجموعة العليا 
رقم 

 الفقرة
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

 القيمة التائية 
مستوى 

 الداللة

 داله ٣.٤٤٦ ١.٢٤ ٢.٨٨ ١.٢٨ ٣.٥٧ ٣

 داله ٣.٠١٧ ١.٠٠ ١.٨١ ٠.٦٩ ٢.٢٢ ٨

 داله ٥.٨١٨ ١.٢٦ ٣.٥٣ ٠.٦٥ ٤.٤٦ ١٣

 داله ٣.٣٢٠ ١.٢٥ ٢.٥٧ ١.٣٦ ٣.٢٦ ١٨

 داله ٣.٣١٢ ١.٠٩ ٣.٠٥ ١.٠٠ ٣.٥٨ ٢٣

 داله ٣.٦٥٥ ١.٣٠ ٢.٥٥ ١.٢٨ ٣.٢٧ ٢٨

 داله ٤.٣٧٥ ١.١٥ ٢.١١ ٠.٨٨ ٢.٨١ ٣٣

 داله ٢.٤٤٣ ١.٢٥ ٣.١٢ ١.٢٦ ٣.٦١ ٣٨

 غير داله ١.٠٤١- ١.٣١ ٢.٩٣ ١.٤١ ٢.٧١ ٤٣

 داله ٣.٦٠٨ ١.٧٨ ٢.٣٥ ٠.٩٢ ٠.١٠١ ٤٨

 داله ٣.١٨٦ ٠.٩١ ٣.٠٨ ١.٠١ ٣.٥٧ ٥٣

   )٢٨(  جدول 
  معامالت متييز فقرات مقياس عامل الطيبة بأسلوب اrموعتني املتطرفتني

رقم  )٨٠= ن(المجموعة الدنيا  )٨٠= ن(المجموعة العليا 

 المعياري االنحراف المتوسط لمعيارياالنحراف ا المتوسط الفقرة
 القيمة التائية 

مستوى 
 الداللة

 داله ٤.٧٦٢ ٠.٩٠ ٤.١٢ ٠.٤٩ ٤.٦٧ ٤

 داله ٢.٦٢٥ ١.١٦ ٢.٤٧ ١.٢٩ ٢.٩٨ ٩

 داله ٦.٤٦٦ ١.٢٧ ٢.٧٢ ١.١٩ ٣.٩٨ ١٤

 داله ٣.٧٢٧ ١.١٢ ٣.٣٥ ١.٠٧ ٤.٠٠ ١٩

 داله ٦.٨١٩ ١.١٧ ٣.٠٦ ١.٠٢ ٤.٢٥ ٢٤

 داله ٣.٨٠٩ ١.١٠ ٢.٥١ ١.٣٣ ٣.٢٥ ٢٩

 داله ٣.٣٢٥ ٠.٩٧ ٣.٩٣ ٠.٦٦ ٤.٣٧ ٣٤

 داله ٣.٧٢٨ ١.١١ ٣.١٢ ١.٢١ ٣.٨١ ٣٩

 داله ٣.١٠٥ ١.٢١ ٢.٩٣ ١.١٢ ٣.٥١ ٤٤

 داله ٦.٩٤٤ ٠.٩٦ ٣.٧٠ ٠.٥٩ ٤.٥٧ ٤٩

 داله ٣.١٦٨ ١.٠٩ ٢.٨٦ ١.٢٤ ٣.٤٥ ٥٤

 داله ٦.٦٢٨ ١.١٧ ٣.١٦ ١.٠٤ ٤.٣٢ ٥٧

   )٢٩(  جدول 

 



التفكير الجانبي وعالقته بسمات الشخصية على وفق أنموذج قـائمة التفكير الجانبي وعالقته بسمات الشخصية على وفق أنموذج قـائمة التفكير الجانبي وعالقته بسمات الشخصية على وفق أنموذج قـائمة التفكير الجانبي وعالقته بسمات الشخصية على وفق أنموذج قـائمة     ............ ميالدية ميالدية ميالدية ميالدية٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢    –––– هجرية  هجرية  هجرية  هجرية ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣لسنة لسنة لسنة لسنة ) ) ) ) ٢٠٢٠٢٠٢٠١١١١(((( العدد  العدد  العدد  العدد ----االستاذاالستاذاالستاذاالستاذ

        ة للشخصية لدى طلبة الجامعةة للشخصية لدى طلبة الجامعةة للشخصية لدى طلبة الجامعةة للشخصية لدى طلبة الجامعةالعوامل الخمسالعوامل الخمسالعوامل الخمسالعوامل الخمس
    

 
٥١٨

  أسلوب اrموعتني املتطرفتنيمعامالت متييز فقرات مقياس عامل يقظة الضمري ب
 )٨٠= ن(المجموعة الدنيا  )٨٠= ن(المجموعة العليا 

رقم 

 الفقرة
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

 القيمة التائية 
مستوى 

 الداللة

 داله ٥.٧٦٦ ١.٢٦ ٣.٧٠ ٠.٥٨ ٤.٦٠ ٥

 داله ٣.٨٤٦ ١.٠٣ ٣.١١ ١.١٠ ٣.٧٦ ١٠

 داله ٨.٣٣٩ ١.١٦ ٣.١٢ ٠.٨٨ ٤.٤٨ ١٥

 داله ٥.٠٠٦ ١.٢١ ٣.٨٦ ٠.٧٤ ٤.٦٦ ٢٠

 داله ٥.٨٠٧ ١.٠٩ ٣.٦٧ ٠.٦٣ ٤.٥٠٠ ٢٥

 داله ٤.٢٦٥ ١.١٨ ٢.٧٣ ١.١٤ ٣.٥٢ ٣٠

 داله ٧.٨٥٣ ٠.٨٧ ٣.٧٦ ٠.٥٨ ٤.٦٨ ٣٥

 داله ٦.٦٨٤ ١.٠٣ ٣.٤٨ ٠.٧٤ ٤.٤٣ ٤٠

 داله ٥.٤٠٧ ٠.٧٧ ٣.٩٠ ٠.٧٧ ٤.٧٥ ٤٥

 داله ٨.٥٩٥ ٠.٩١ ٣.٢٨ ٠.٦٤ ٤.٣٦ ٥٠

 داله ٦.١٤٨ ١.٠٠ ٣.٤٥ ٠.٨١ ٤.٣٣ ٥٥

 داله ٣.٩٩٨ ٠.٩٦ ٣.٧٢ ٠.٨٤ ٤.٣٠ ٥٨

      
  ) .٢٩٤(وبدرجة حرية ) ٠.٠١(عند مستوى الداللة ) ٢.٥٧٦(وكانت القيمة الجدولية 

مــــن مجــــال ) ٢١(فقــــد تبــــين ان الفقــــرات ذات االرقــــام ) ٢٩ الــــى ٢٥(ومــــن خــــالل مالحظــــة الجــــداول  
مـن مجـال االنفتـاح علـى الخبـرة غيـر مميـزة عنـد مقارنتـه ) ٤٣(من مجـال االنبـساطية و ) ١٢(العصابية و

 ).٢٩٤(وبدرجة حرية ) ٠.٠١(بالقيمة الجدولية عند مستوى 

  : عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للعامل •
اد لغــرض حـــساب القــوة التميزيـــة بهـــذا االســلوب اســـتخدمت الباحثــة معامـــل ارتبـــاط بيرســون لغـــرض ايجـــ

وعنــد اختبــار الداللــة  العالقــة األرتباطيــة بــين درجــة الفقــرة الواحــدة وبــين الدرجــة الكليــة للعامــل الــذي تمثلــه
من مجال العصابية ) ٢١(المعنوية لمعامل ارتباط بيرسون تبين ان جميع فقرات المقياس دالة ما عدا فقرة 

 علــى الخبــرة غيــر مميــزة عنــد مقارنتــه مــن مجــال االنفتــاح) ٤٣(مــن مجــال االنبــساطية وفقــرة ) ١٢(وفقــرة 
وهي نفسها الفقرات التي سقطت ) ٢٩٩(ودرجة حرية ) ٠.٠١(وبمستوى داللة ) ٠.١٤٨(بالقيمة الجدولية 

) ٣٠(وكمــا هــو موضــح فــي الجــداول مــن ، عنــد حــساب قوتهــا التمييزيــة بأســلوب المجمــوعتين المتطــرفتين 
             ) .٣٤(الى

   )٣٠( جدول 

 



التفكير الجانبي وعالقته بسمات الشخصية على وفق أنموذج قـائمة التفكير الجانبي وعالقته بسمات الشخصية على وفق أنموذج قـائمة التفكير الجانبي وعالقته بسمات الشخصية على وفق أنموذج قـائمة التفكير الجانبي وعالقته بسمات الشخصية على وفق أنموذج قـائمة     ............ ميالدية ميالدية ميالدية ميالدية٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢    –––– هجرية  هجرية  هجرية  هجرية ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣لسنة لسنة لسنة لسنة ) ) ) ) ٢٠٢٠٢٠٢٠١١١١(((( العدد  العدد  العدد  العدد ----االستاذاالستاذاالستاذاالستاذ

        ة للشخصية لدى طلبة الجامعةة للشخصية لدى طلبة الجامعةة للشخصية لدى طلبة الجامعةة للشخصية لدى طلبة الجامعةالعوامل الخمسالعوامل الخمسالعوامل الخمسالعوامل الخمس
    

 
٥١٩

  بدرجة اrال ارتباط درجات فقرات جمال العصابيةمعامالت 
 ٠.٠١مستوى الدالله عند  r   قيمة الفقرة

 داله ٠.٤٤٨ ١

 داله ٠.٤٧٠ ٦

 داله ٠.٥٠٥ ١١

 داله ٠.٤٨٣ ١٦

 غير داله ٠.١٢٤ ٢١

 داله ٠.٠٦٩ ٢٦

 داله ٠.٣٥٨ ٣١

 داله ٠.٤٩٨ ٣٦

 داله ٠.٣٥١ ٤١

 داله ٠.٥٥٩ ٤٦

 داله ٠.٣٧٥ ٥١

 داله ٠.٥١٤ ٥٦

  
 )٣١(جدول

  معامالت ارتباط درجات فقرات االنبساطية بدرجة اrال
مستوى الدالله عند  rقيمة  الفقرة

 داله ٠.٤٧٠ ٢ ٠.٠١

 داله ٠.٤٤٢ ٧

 غير دالة ٠.٠٠١ ١٢

 داله ٠.٥١٤ ١٧

 داله ٠.٤٢٧ ٢٢

 داله ٠.٢٧٢ ٢٧

 داله ٠.٥٤٨ ٣٢

 داله ٠.٤٩٦ ٣٧

 داله ٠.٤٦٩ ٤٢

 داله ٠.٢٦٧ ٤٧

 داله ٠.٣٣٢ ٥٢

  
  
  
  
  
  
  
  )٣٢(جدول
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٥٢٠

  معامالت ارتباط درجات فقرات االنفتاح على اخلربة بدرجة اrال
مستوى الدالله عند  rقيمة  الفقرة

٠.٠١  داله ٠.٤٥٩ ٣

 داله ٠.٢٦٢ ٨

 داله ٠.١٧٧ ١٣

 داله ٠.٤٣٩ ١٨

 داله ٠.٧٣ ٢٣

 داله ٠.٣٤١ ٢٨

 داله ٠.٢٦٨ ٣٣

 داله ٠.٣٦٠ ٣٨

 غير داله ٠.٠٣٦ ٤٣

 داله ٠.٢٣١ ٤٨

 داله ٠.٢٤٧ ٥٣

  )٣٣(جدول
  معامالت ارتباط درجات فقرات الطيبة بدرجة اrال

 ٠.٠١مستوى الدالله عند  rقيمة  الفقرة

 داله ٠.٢٨١ ٤

 داله ٠.٤٣٧ ٩

 داله ٠.٥٩٩ ١٤

 داله ٠.٢١٢ ١٩

 داله ٠.٤٨٥ ٢٤

 داله ٠.٤٩٦ ٢٩

 داله ٠.٢٢٤ ٣٤

 داله ٠.٣٤٣ ٣٩

 داله ٠.٤٥٦ ٤٤

 داله ٠.٣١٨ ٤٩

 داله ٠.٤٢٩ ٥٤

 داله ٠.٤٨٣ ٥٧

  )٣٤(اجلدول
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٥٢١

  معامالت ارتباط درجات فقرات يقظة الضمري بدرجة اrال
 ٠.٠١مستوى الدالله عند  rقيمة  الفقرة

 داله ٠.٤٩٢ ٥

 داله ٠.٥٠٤ ١٠

 داله ٠.٥٦٦ ١٥

 داله ٠.٤٥٠ ٢٠

 داله ٠.٥٢٧ ٢٥

 داله ٠.٣٦٥ ٣٠

 داله ٠.٥٨٤ ٣٥

 داله ٠.٥٤٧ ٤٠

 داله ٠.٤٥٢ ٤٥

 داله ٠.٦٢٥ ٥٠

 داله ٠.٥٣١ ٥٥

 داله ٠.٤٣٠ ٥٨

  :املؤشرات السايكومرتية للمقياس
  :الصدق  .١
  Face Validity الصدق الظاهري –أ 

    تــم حــساب الــصدق الظــاهري لمقيــاس قائمــة العوامــل الخمــسة الكبــرى للشخــصية مــن خــالل عــرض 
  .وكما تم توضيحة في صالحية الفقرات) ١٠( مجموعة من الخبراء ملحق فقرات المقياس على

   Construct Validity صدق البناء –ب 
ان صدق البنـاء هـو المـدى الـذي يمكـن ان يقـرر بموجبـه ان للمقيـاس بنـاءا نظريـا محـددا ولـسمة       

لمقيـــاس وقـــد تحقـــق ذلـــك فـــي ا) ١٥١.p,١٩٧٦,Cronbach(، )١٥١.p,١٩٧٦,Anastasia(معينـــة 
  :الحالي من خالل المؤشرات االتي 

     إستخدمت الباحثة معامل إرتباط بيرسـون إليجـاد العالقـة بـين درجـات -:عالقة اrال باrال -
ـــه  المجـــاالت بعـــضها بـــالبعض اآلخـــر، فوجـــد أن درجـــات كـــل مجـــال مـــن المجـــاالت الخمـــسة للمقيـــاس دال

كمـا موضـح فـي ) ٢٩٩(ودرجـة حريـة ) ٠.٠١(مـستوى وب) ٠.٠١(أحصائيا عند مقارنتـه بالقيمـه الجدوليـة 
  ) .٣٥( الجدول 

 :عالقة درجة اrال بالدرجة الكلية للمقياس  -

 ان ارتباطــات المجــاالت الفرعيــة بالدرجــة الكليــة هــي قياســات اساســية Anastasiتــرى انــستازي      
ولهـذا اشـارت ) ١٥٥.P,١٩٧٦, Anastasi(للتجانس النها تساعد في تحديد مجـال سـلوك المـراد قياسـه 

) ٠.٠١(النتائج الى ان معامالت ارتباط درجة كل مجال بالدرجة الكلية دالة عند مقارنته بالقيمـه الجدوليـة 
  ).٣٥(جدول ) ٢٩٩(ودرجة حرية ) ٠,٠١(بمستوى 
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٥٢٢

  )٣٥( جدول 

  يبني عالقة درجة اrال باrال و بالدرجة الكلية للمقياس

 الدرجة الكلية يقظة الضمير الطيبة فتاح على الخبرةاالن النبساطية العصابية المجال

 ٠.٤٩٦     ١.٠٠ العصابية

 ٠.٦١٨    ١.٠٠  االنبساطية

 ٠.٣٢١   ١.٠٠   االنفتاح على الخبرة

 ٠.٧٢١  ١.٠٠    الطيبة

 ٠.٧٠٤ ١.٠٠     يقظة الضمير

 ١.٠٠ ٠.٧٠٤ ٠.٧٢١ ٠.٣٢١ ٠.٦١٨ ٠.٤٩٦ الدرجة الكلية

  :نس الداخلي للمقياسأالتساق أو التجا 
يعـــد حـــساب الثبـــات بطريقـــة تحليـــل التبـــاين مؤشـــرا لالتـــساق أو التجـــانس الـــداخلي بـــين الفقـــرات لـــذا فـــان 

 .المقياس يتسم بهدف البناء لكون معامل الثبات المحسوب بهذه الطريقة مؤشرا عاليا للتجانس الداخلي

  - : Reliabilityالثبات 
حظة وعدم تناقضه مع نفسه واتساقه فيما يزودنا به من معلومات عن  ويقصد به دقة المقياس في المال

وألجــل الحــصول علــى ثبــات مقيــاس العوامــل الخمــسة الكبــرى ) ١٠١ص ،١٩٨٧،ابوحطــب( ســلوك الفــرد 
 : للشخصية قامت الباحثة باستخراجه بطريقتين هما 

 الطريقـة علـى   تعتمـد هـذه : Test – Retest Method إعادة االختبـار –طريقة االختبار   - أ
تطبيق على مجموعة من األفراد ثـم إعـادة تطبيـق المقيـاس نفـسه علـى العينـة نفـسها بعـد مـضي فتـرة زمنيـة 
معينة وفي الظـروف نفـسها ويـشير الثبـات بطريقـة إعـادة االختبـار إلـى مـدى إحـراز األفـراد الـدرجات نفـسها 

 هـــو عنـــصر أساســـي لمقيـــاس ســـمات والثبـــات عـــن طريـــق إعـــادة االختبـــار، تقريبـــا فـــي مـــرتين مختلفتـــين 
الشخصية التي يتوقع التغير القليـل خـالل الفتـرة الزمنيـة القـصيرة ويعـد الثبـات بهـذه الطريقـة متطلبـا أساسـيا 

ومعظــم مقــاييس الشخــصية تظهــر درجــة ، مــن مقــاييس الثبــات ) Stability Coefficient(لالســتقرار 
العوامل الخمسة هو احد األدوات القليلة التي برهنت على كافية من الثبات بطريقة إعادة االختبار ومقياس 

   )١٩٩٢b,p٤٥ ,Costa & McCrae (   أنها تقيس ميوال طويلة األمد
قامت الباحثة بتطبيق المقياس على عينة البناء األساسية من الطلبـة وبعـد أسـبوعين مـن التطبيـق األول 

 Personســـتعمال معامـــل ارتبـــاط بيرســـون وبعـــد ا، تـــم إعـــادة تطبيقـــه مـــرة أخـــرى علـــى العينـــة نفـــسها 

Correlation Coefficient فقد بلغ ،  للتعرف على طبيعة العالقة بين درجات التطبيق األول والثاني
والطيبــة ) ٠.٩١(وعامــل االنفتــاح علــى الخبــرة بلــغ ) ٠.٨٩(واالنبــساطية ) ٠.٩١(معامــل ثبــات العــصابية 

  )٣٦ (وكما في جدول). ٠.٨١(ويقظة الضمير ) ٠.٨٤(
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٥٢٣

  -:طريقة تحليل التباين  -  ب
 Alpha :تــم حــساب معامــل الثبــات بهــذه الطريقــة باســتخدام معامــل ثبــات الفــا لالتــساق الــداخلي

Coefficient for Internal Consistency  

ٕواذا كانـت جميـع ، والذي يمكن ان يعبر عن مدى قيام الفقرات الواردة في المقياس بقياس الـشيء نفـسه 
نفس السمة فيجب ان تترابط مع بعـضه ومعـدل معـامالت االرتبـاط الداخليـة بـين الفقـرات فقرات تقيس فعال 

وتـم حـساب ثبـات ) ١٩٩٢b,p٤٤ ,Costa & McCrae( مع عدد الفقرات هو الذي يحدد معامل ألفـا 
واالنبـساطية ) ٠.٩٢(مقياس العوامل الخمسة الكبـرى للشخـصية بهـذه الطريقـة حيـث بلـغ معامـل العـصابية 

وكمــا فــي جــدول ) .٠.٧٩(ويقظــة الــضمير ) (٠.٨٠والطيبــة بلــغ ) ٠.٩٠( واالنفتــاح علــى الخبــرة )٠.٩١(
  )٣٦(جدول ).           ٣٦(

  معامالت الثبات احملسوبة بطريقة أعادة االختبار وحتليل التباين

 العامل
طريقة أعادة 

 االختبار

طريقة تحليل 

 التباين

 ٠.٩٢ ٠.٩١ العصابية

 ٠.٩١ ٠.٨٩ االنبساطية

 ٠.٩٠ ٠.٩١ االنفتاح على الخبرة

 ٠.٨٠ ٠.٨٤ الطيبة

 ٠.٧٩ ٠.٨١ يقظة الضمير

  : الصيغة النهائية للمقياس 
ٕبعد انتهاء الباحثة من تحليل الفقرات مقياس قائمة العوامل الخمسة الكبـرى للشخـصية وايجـاد المؤشـرات 

فقـرة ) ٥٥(لمقيـاس والـذي تكـون مـن السايكومترية من صدق وثبات ، تـم الحـصول علـى الـصيغة النهائيـة ل
  ).١٤(كما في ملحق

  -:التطبيق النهائي: رابعا 
طالبــا ) ٢٥٠(مــن أجــل تحقيــق أهــداف البحــث الحــالي وبعــد تحديــد حجــم عينــة البحــث الحــالي البالغــة 

طالبــا وطالبــة مــن ) ٥٩(طالبــة وبواقــع ) ١٢٥(طالــب و ) ١٢٥(كليــات بواقــع ) ٤(وطالبــة مــوزعين علــى 
طالبا وطالبة من الكليات ذات التخصص اإلنساني تم تطبيق ) ١٩١(ت التخصص العلمي وأن الكليات ذا

الـــصيغة النهائيـــة لكـــل مـــن اختبـــار التفكيـــر الجـــانبي ومقيـــاس ســـمات الشخـــصية علـــى وفـــق أنمـــوذج قائمـــة 
العوامــل الخمــسة الكبــرى للشخــصية علــى أفــراد العينــة بــصورة جماعيــة وفــي أن واحــد فــي إحــدى القاعــات 

  .وتم تصحيح استمارات اإلجابة لكل فرد من أفراد العينة بمفتاح التصحيح الخاص بكل أداة.  شاغرةال
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٥٢٤

  -:الوسائل اإلحصائية: خامسا
فـي تحليـل البيانـات وقـد اسـتخدمت ) SPSS(استعانت الباحثة بالحقيبة اإلحـصائية للعلـوم االجتماعيـة 

  :الوسائل اإلحصائية اآلتية
ألراء الخبراء في اختبار التفكير الجـانبي و مقيـاس قائمـة العوامـل الخمـسة استخراج النسبة المئوية  -١

  .الكبرى للشخصية  
 .معادلة معامل الصعوبة بأسلوب المجموعتين المتطرفتين للتفكير الجانبي -٢

اسـتعمل إليجـاد ) T-test for two Intdepent samples(االختبـار التـائي لعينتـين مـستقلتين  -٣
 .ت الختبار التفكير الجانبي ومقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصيةالقوة التميزية لفقرا

إليجـاد العالقــة  االرتباطيــة    Point Biseral Correlationمعامـل االرتبــاط الثنـائي النقطــي   -٤
 .بين درجة كل فقرة  والدرجة الكلية الختبار التفكير الجانبي

 .التفكير الجانبي الستخراج ثبات اختبار ٢٠- ريشادسون -معادلة كيودر -٥

استعمل لحـساب ثبـات مقيـاس ) Pearson Correlation Coefficient(معامل ارتباط بيرسون  -٦
كــل درجــة قائمــة العوامــل الخمــسة الكبــرى للشخــصية  بطريقــة إعــادة االختبــار، وكــذلك لمعرفــة العالقــة بــين 

تنتمـــي إليـــه وعالقـــة المجـــال فقـــرة والدرجـــة الكليـــة للمقيـــاس وعالقـــة درجـــة كـــل الفقـــرة بدرجـــة المجـــال التـــي 
 .بالمجال

اسـتعمل لحـساب الثبـات بطريقـة االتـساق ) Cronbach Alpha Formula(معادلـة الفاكرونبـاخ  -٧
 .الداخلي لمقياس قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية

فقـرة القيمة التائية لمعامل االرتباط الختبار الداللة المعنوية لمعامل ارتبـاط بيرسـون لعالقـة درجـة ال -٨
 .بالدرجة الكلية للمقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية

 معادلة نسبة معادلة االنتشار لمعرفة مستوى التفكير الجانبي عند طلبة الجامعة ،  -٩

لمعرفــة داللــة الفــروق بــين معــاملي االرتبــاط للعالقــة بــين التفكيــر الجــانبي و : االختبــار الزائــي  -١٠
 ).الجنس، التخصص(صية عند طلبة الجامعة وبحسب قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخ

 

        
        

 الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع

 عرض النتائج ومناقشتهاعرض النتائج ومناقشتهاعرض النتائج ومناقشتهاعرض النتائج ومناقشتها

  -:سيعرض في هذا الفصل النتائج ثم مناقشتها في اضواء اهداف البحث 
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٥٢٥

        -::::عرض النتائج عرض النتائج عرض النتائج عرض النتائج 
        -::::اهلدف االولاهلدف االولاهلدف االولاهلدف االول

ر الجـانبي التعرف على مـستوى التفكيـ( والذي ينص علـى ، تحقيقا للهدف األول من اهداف البحث الحالي 
  ).لدى طلبة الجامعة

فقــد تــم حــساب درجــات افــراد عينــة البحــث فــي التفكيــر الجــانبي فتبــين ان أعلــى درجــة علــى مقيــاس اختبــار 
درجــة ) ٣٤(علمـا أن الدرجـة العليـا لالختبـار هـي ) ٣(وأقـل درجــة هـي ) ٣٣(التفكيـر الجـانبي ألفـراد العينـة هـو 

  ).صفر(والدرجة الدنيا هي 
بـانحراف معيـاري ) ١٦.٩١٢(تائج أن المتوسط الحسابي للتفكيـر الجـانبي الفـراد عينـة البحـث وقد أظهرت الن

ولتحديد الوضع النـسبي لدرجـة كـل فـرد مـن افـراد العينـة فقـد تـم أسـتعمال الـسلم المئينـي لمعرفـة نـسبة ) ٦.٩١٢(
الفــراد العينــة واالنحــراف عــدد االفــراد الــذين يقعــون ضــمن فئــات التفكيــر الجــانبي اعتمــادا علــى الوســط الحــسابي 

  .المعياري 
) ٤٤(يقع دون المتوسـط بمـا يـشكل %) ١٧(ٕواذا أخذنا انحرافا معياريا واحدا على جانبي المتوسط سنجد ان 

) ١٥٨(يشكل اداءا متوسط على اختبار التفكير الجانبي بما يـشكل%) ٦٣(طالبا وطالبة من أفراد العينة ، وان 
طالبـا وطالبـة مـن ) ٤٨(يـشكل اداءا عاليـا فـوق المتوسـط بمـا يـشكل %) ١٩(ة وأن طالبا وطالبة من أفراد العينـ

بـين أفـراد %) ٦٢(افرا العينة وعند حساب نسبة أنتشار التفكير الجانبي بين طلبة الجامعة وجد أنه يشكل نسبة 
  من عينة البحث لديهم انخفاض في التفكير الجانبي%) ٣٨(عينة البحث مما يعني أن هناك 

  -:ف الثاني اهلد
التعــرف علــى ســمات الشخــصية علــى ( الــذي يــنص علــى ، تحقيقـا للهــدف الثــاني مــن اهــداف البحــث الحــالي 

  ).وفق أنموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى طلبة الجامعة

درجة لعامل ) ٥١.٦٧(أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات أن قيمة الوسط الحسابي تراوحت بين 
درجة لعامل ) ٥.٩٨(درجة لعامل الطيبة في حين تراوح االنحراف المعياري ) ٣١.٦٦(ضمير و يقظة ال

لعامل االنفتاح على الخبرة و ) ٥٨ـــ ٣٥(وأما المدى فقد تراوح بين . درجة لعامل الطيبة) ٣.٥٥(العصابية و 
                                                                     يوضح ذلك) ٣٧(لعامل الطيبة وجدول ) ٣١ـــ ١٢(

 

  )٣٧(جدول

  أالوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية ومدى الدرجات النظري والفعلي لسمات الشخصية على 
 وفق أمنوذج العوامل اخلمسة الكربى للشخصية
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٥٢٦

االنحراف

 المعياري
 مدى الدرجات

 العوامل

  

 عدد الفقرات
  متوسط 

 الحسابي
 لفعليا النظري 

٥٨- ٦٠٣٢ - ١٢ ٥١.٦٧٤.٢٥ ١٢ يقظة الضمير

٥٤- ٥٥٢٧ - ١١ ٤٦.٨٨٥.٩٨ ١١ العصابية

٤٨- ٥٠٣٥ - ١٠ ٤٤.٧٣٥.٢٢ ١٠االنفتاح على الخبرة

٣٤- ٥٠١٣ - ١٠ ٣٣.٨٤٤.١٨ ١٠ االنبساطية

٣١- ٦٠١٢ - ١٢ ٣١.٦٦٣.٥٥ ١٢ الطيبة

  

سة فقــد تــم تقــسيم الوســط الحــسابي علــى عــدد الفقــرات وبمــا أن عــدد الفقــرات غيــر متــساوي فــي العوامــل الخمــ
  :يوضح ذلك) ٩(والشكل ) ١٠(وضرب الناتج في عدد ثابت هو 

  
   )٩(شكل 

 قائمة العوامل اخلمسة الكربى لدى أفراد عينة البحث) متوسط(رسم بياني ملستوى    

  -:اهلدف الثالث
التعـرف العالقـة بـين التفكيـر الجـانبي (لـى الـذي يـنص ع. ولتحقيق الهدف الثالث من اهداف البحـث الحـالي

  ).وسمات الشخصية على وفق أنموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى طلبة الجامعة
وتحقيقــا لــذلك اســتعملت الباحثــة ، طالبــا وطالبــة) ٢٥٠(طبقــت الباحثــة المقياســين علــى العينــة والبــالغ عــددهم 

  .يوضح ذلك) ٣٨(معامل ارتباط بيرسون وجدول 
  
  
  
 )٣٨(جدول 

  قيم معامالت االرتباط للعالقة بني التفكري اجلانبي والعوامل اخلمسة الكربى للشخصية لدى طلبة اجلامعة
 التفكير الجانبي

  
 عدد الطلبة

  قيمة معامل االرتباط

  المحسوبة

قيمة معامل االرتباط 

 الجدولية

مستوى الداللة 

 ٠.٠١عند 
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٥٢٧

 العوامل الخمسة

 غير دالة ٠.٠٤٤ العصابية

 غير دالة ٠.٠٧٨ االنبساطية

 دالة ٠.١٩٥ االنفتاح على الخبرة

 غير دالة ٠.١٢٤ الطيبة

 يقظة الضمير

٢٥٠ 

٠.١٧١ 

٠.١٦٣ 

 دالة

  

ومـن أجــل تحقيـق هــذا الهــدف فقـد تــم وضــع عـدد مــن الفرضــيات البديلـة فــي مقابــل الفرضـيات الــصفرية التــي 
 -:ي يراد أختبارها فكانت النتائج ما يأت

  -:النتائج المتعلقة بالفرضية االولى  -
بـين التفكيـر الجـانبي ) ٠.٠١(ًتوجد عالقة دالة احصائيا عند مـستوى داللـة (تنص الفرضية االولى على أنه 

وقد أظهرت النتائج أنه ال يوجد أرتباط دال أحصائيا بين التفكير الجانبي وسمة العـصابية اذ ، )وسمة العصابية
عند ) ٠.١٦٣(وهي أصغر من قيمة معامل االرتباط الجدولية ) ٠.٠٤٤(الرتباط المحسوبة كانت قيمة معامل ا

  ).٠.٠١(مستوى داللة 
 -:النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية  -

بـين التفكيـر ) ٠.٠١(ًتوجـد عالقـة دالـة احـصائيا عنـد مـستوى داللـة (       تنص الفرضـية الثانيـة علـى أنـه 
، وقد أظهـرت النتـائج أنـه ال يوجـد أرتبـاط دال أحـصائيا بـين التفكيـر الجـانبي وسـمة ) الجانبي وسمة االنبساطية

وهي أصغر مـن قيمـة معامـل االرتبـاط الجدوليـة ) ٠.٠٧٨(األنبساطية اذ كانت قيمة معامل االرتباط المحسوبة 
 ).٠.٠١(عند مستوى داللة ) ٠.١٦٣(

 -:النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة  -

بــين التفكيــر ) ٠.٠١(ًتوجــد عالقــة دالــة احــصائيا عنــد مــستوى داللــة (ضــية الثالثــة علــى أنــه       تــنص الفر
، وقد أظهرت النتائج أنه ال يوجد أرتباط دال أحصائيا بين التفكير الجانبي وسـمة الطيبـة )الجانبي وسمة الطيبة

) ٠.١٦٣(تبـاط الجدوليـة وهـي أصـغر مـن قيمـة معامـل االر) ٠.١٢٤(اذ كانت قيمة معامل االرتباط المحسوبة 
  ).٠.٠١(عند مستوى داللة 

 

 -:النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة  -
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٥٢٨

بــين التفكيــر ) ٠.٠١(ًتوجــد عالقــة دالــة احــصائيا عنــد مــستوى داللــة (     تــنص الفرضــية الرابعــة علــى أنــه 

لتفكيـر الجـانبي وسـمة ، وقـد أظهـرت النتـائج أنـه يوجـد أرتبـاط دال أحـصائيا بـين ا)الجانبي وسمة يقظـة الـضمير

وهي أكبر من قيمة معامل االرتباط الجدولية ) ٠.١٧١(يقظة الضمير اذ كانت قيمة معامل االرتباط المحسوبة 

 ).٠.٠١(عند مستوى داللة ) ٠.١٦٣(

 -:النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة  -

بـين التفكيـر ) ٠.٠١(داللـة ًتوجـد عالقـة دالـة احـصائيا عنـد مـستوى (     تنص الفرضية الخامـسة علـى أنـه 

، وقــد أظهـرت النتــائج أنــه يوجـد أرتبــاط دال أحــصائيا بـين التفكيــر الجــانبي )الجـانبي وســمة االنفتــاح علـى الخبــرة

وهــي أكبــر مــن قيمــة معامــل ) ٠.١٩٥(وســمة االنفتــاح علــى الخبــرة اذ كانــت قيمــة معامــل االرتبــاط المحــسوبة 

 ).٠.٠١(اللة عند مستوى د) ٠.١٦٣(االرتباط الجدولية 

 -:الهدف الرابع

التعـرف علـى داللـة الفـروق فـي (الـذي يـنص علـى .         ولتحقيق الهدف الرابع من اهداف البحث الحالي

العالقة االرتباطية بين التفكير الجانبي وسمات الشخصية على وفق أنموذج العوامل الخمسة الكبـرى للشخـصية 

   -:كانت النتائج على النحو االتي).نساني تبعا لمتغير الجنس والتخصص العلمي واال

   -:الجنس .١

للتعـــرف علـــى داللـــة الفـــروق بـــين معـــاملي االرتبـــاط للتفكيـــر الجـــانبي وســـمات الشخـــصية علـــى وفـــق أنمـــوذج 

اســتعملت الباحثــة االختبــار الزائــي )  انــاث –ذكــور ( العوامــل الخمــسة الكبــرى للشخــصية وتبعــا لمتغيــر الجــنس 

    -:يوضح ذلك ) ٣٩(وجدول ، ملي االرتباط لداللة الفروق بين معا
  
  
  
  
  

  
  )٣٩(جدول                               

 



التفكير الجانبي وعالقته بسمات الشخصية على وفق أنموذج قـائمة التفكير الجانبي وعالقته بسمات الشخصية على وفق أنموذج قـائمة التفكير الجانبي وعالقته بسمات الشخصية على وفق أنموذج قـائمة التفكير الجانبي وعالقته بسمات الشخصية على وفق أنموذج قـائمة     ............ ميالدية ميالدية ميالدية ميالدية٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢    –––– هجرية  هجرية  هجرية  هجرية ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣لسنة لسنة لسنة لسنة ) ) ) ) ٢٠٢٠٢٠٢٠١١١١(((( العدد  العدد  العدد  العدد ----االستاذاالستاذاالستاذاالستاذ

        ة للشخصية لدى طلبة الجامعةة للشخصية لدى طلبة الجامعةة للشخصية لدى طلبة الجامعةة للشخصية لدى طلبة الجامعةالعوامل الخمسالعوامل الخمسالعوامل الخمسالعوامل الخمس
    

 
٥٢٩

–ذكور( القيم الزائية لداللة الفروق ين معاملي االرتباط بني التفكري اجلانبي ومسات الشخصية وفق متغري اجلنس
  )أناث

 القيمة الزائية

العددالجنس
 التفكير قيم معامل االرتباط بين                           

  الجانبي
 وسمات الشخصية

  قيمة فيشر
الجدوليةالمحسوبة  المعيارية

مستوى الداللة 
 ٠.٠١عند 

 ١٢٥٠.٠٣٥٠.٠٣٥ذكور

١٢٥أناث
 العصابية

٠.٢٠٣٠.٢٠٦ 
 غير دالة١.٣٥٧

 ١٢٥٠.٠٤٠٠.٠٤٠ذكور

١٢٥أناث
 االنبساطية

٠.١٩٧٠.١٩٨ 
 غير دالة١.٢٥٤

 ١٢٥٠.٤١٠٠.٤٣٦ذكور

١٢٥أناث
 االنفتاح على الخبرة

٠.٠٣٨٠.٠٣٨ 

٣.١٥٩
 

دالة لصالح الذكور

 ١٢٥٠.٠٧٥٠.٠٧٥ذكور

١٢٥أناث
 الطيبة

٠.١٤٧٠.١٤٨ 
 غير دالة ٠.٥٧٩

 ١٢٥٠.٠٧٥٠.٠٧٥ذكور

١٢٥أناث
 يقظة الضمير

٠.٣٨٠٠.٤٠٠ 
٢.٥٧٩

٢.٥٧٦

دالة لصالح االناث

ومن أجل تحقيق هـذا الهـدف فقـد تـم وضـع عـدد مـن الفرضـيات البديلـة فـي مقابـل الفرضـيات الـصفرية       
  -:التي يراد أختبارها فكانت النتائج ما يأتي 

 - :النتائج املتعلقة بالفرضية االوىل -

 العالقــة بــين فــي) ٠.٠١(ًتوجــد فــروق دالــة احــصائيا عنــد مــستوى داللــة (تــنص الفرضــية االولــى علــى أنــه 
وقـــد أظهـــرت النتـــائج أنـــه ال يوجـــد ، ) االنـــاث–الــذكور (ًالتفكيــر الجـــانبي وســـمة العـــصابية تبعـــا لمتغيـــر الجـــنس 

) ١.٣٥٧(أرتباط دال أحصائيا بين التفكيـر الجـانبي وسـمة العـصابية اذ كانـت قيمـة معامـل االرتبـاط المحـسوبة 
  ).٠.٠١(عند مستوى داللة ) ٢.٥٧٦(وهي أصغر من قيمة معامل االرتباط الجدولية 

 -:النتائج املتعلقة بالفرضية الثانية   -

فـي العالقـة بـين ) ٠.٠١(ًتوجد فروق دالة احصائيا عند مستوى داللة (      تنص الفرضية الثانية على أنه 
 يوجــد  ، وقــد أظهــرت النتـائج أنــه ال) االنـاث–الــذكور (ًالتفكيـر الجــانبي وسـمة ااالنبــساطية تبعــا لمتغيـر الجــنس 

) ١.٢٥٤(أرتباط دال أحصائيا بين التفكير الجانبي وسمة األنبساطية اذ كانت قيمة معامل االرتبـاط المحـسوبة 
 ).٠.٠١(عند مستوى داللة ) ٢.٥٧٦(وهي أصغر من قيمة معامل االرتباط الجدولية 

 -:النتائج املتعلقة بالفرضية الثالثة  -

فـــي العالقـــة بـــين ) ٠.٠١(ًدالـــة احـــصائيا عنـــد مـــستوى داللـــة توجـــد فـــروق (تــنص الفرضـــية الثالثـــة علـــى أنـــه 
 وقـد أظهـرت النتـائج أنـه ال يوجـد أرتبـاط ،) االنـاث–الـذكور (ًالتفكير الجانبي وسمة الطيبة تبعـا لمتغيـر الجـنس 

وهـــي ) ٠.٥٧٩(دال أحـــصائيا بـــين التفكيـــر الجـــانبي وســـمة الطيبـــة اذ كانـــت قيمـــة معامـــل االرتبـــاط المحـــسوبة 
 )٠.٠١(عند مستوى داللة  ) ٢.٥٧٦(قيمة معامل االرتباط الجدولية أصغر من 

-  

-  

 -:النتائج املتعلقة بالفرضية الرابعة  -

 



التفكير الجانبي وعالقته بسمات الشخصية على وفق أنموذج قـائمة التفكير الجانبي وعالقته بسمات الشخصية على وفق أنموذج قـائمة التفكير الجانبي وعالقته بسمات الشخصية على وفق أنموذج قـائمة التفكير الجانبي وعالقته بسمات الشخصية على وفق أنموذج قـائمة     ............ ميالدية ميالدية ميالدية ميالدية٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢    –––– هجرية  هجرية  هجرية  هجرية ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣لسنة لسنة لسنة لسنة ) ) ) ) ٢٠٢٠٢٠٢٠١١١١(((( العدد  العدد  العدد  العدد ----االستاذاالستاذاالستاذاالستاذ

        ة للشخصية لدى طلبة الجامعةة للشخصية لدى طلبة الجامعةة للشخصية لدى طلبة الجامعةة للشخصية لدى طلبة الجامعةالعوامل الخمسالعوامل الخمسالعوامل الخمسالعوامل الخمس
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فــي العالقــة بــين ) ٠.٠١(ًتوجــد فــروق دالــة احــصائيا عنــد مــستوى داللــة (تــنص الفرضــية الرابعــة علــى أنــه 
وقــد أظهــرت النتــائج أنــه يوجــد ، )نــاث اال–الــذكور (ًالتفكيــر الجــانبي وســمة يقظــة الــضمير تبعــا لمتغيــر الجــنس 

ـــر الجـــانبي وســـمة  ـــاط دال أحـــصائيا بـــين التفكي ـــاط المحـــسوبة يقظـــة الـــضميرأرتب  اذ كانـــت قيمـــة معامـــل االرتب
ممـا يـدل علـى ) ٠.٠١(عنـد مـستوى داللـة ) ٢.٥٧٦(وهي أكبر من قيمـة معامـل االرتبـاط الجدوليـة ) ٢.٥٧٩(

  .يقظة الضمير عند االناث أفضل من العالقة عند الذكورأن العالقة بين درجات التفكير الجانبي و
 -:النتائج املتعلقة بالفرضية اخلامسة  -

فــي العالقــة بــين ) ٠.٠١(ًتوجــد فــروق دالــة احــصائيا عنــد مــستوى داللــة (تــنص الفرضــية الخامــسة علــى أنــه 
وقـد أظهــرت النتـائج أنــه ، )) االنــاث–الـذكور (ًالتفكيـر الجـانبي وســمة االنفتـاح علــى الخبـرة تبعــا لمتغيـر الجــنس 

 اذ كانـــت قيمـــة معامـــل االرتبـــاط االنفتـــاح علـــى الخبـــرةيوجـــد أرتبـــاط دال أحـــصائيا بـــين التفكيـــر الجـــانبي وســـمة 
ممـا ) ٠.٠١(عند مـستوى داللـة  ) ٢.٥٧٦(وهي أكبر من قيمة معامل االرتباط الجدولية ) ٣.١٥٩(المحسوبة 

انبي واالنفتــاح علــى الخبــرة عتــد الــذكور افــضل مــن العالقــة عنــد يــدل علــى ان العالقــة بــين درجــات التفكيــر الجــ
  .االناث

 -:التخصص .٢

لمعرفة داللة الفروق في العالقة بين معاملي ارتباط التفكير الجانبي وسمات الشخصية على وفق أنموذج 
أستعملت الباحثة  )  أنساني- علمي (قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وبحسب متغير التخصص 

                                                                           .يوضح ذلك) ٤٠(االختبار الزائي وجدول 

  )٤٠(جدول 
–علمي (القيم الزائية لداللة الفروق ين معاملي االرتباط بني التفكري اجلانبي ومسات الشخصية وفق متغري التخصص 

 )أنساني

 القيمة الزائية

العددالجنس
     االرتباط بينقيم معامل 

  التفكير الجانبي

 وسمات الشخصية

قيمة فيشر 

 الجدوليةالمحسوبة المعيارية

مستوى الداللة 

٠.٠١عند 

 ٠.١٢٥ ٥٩٠.١٢٤علمي 

١٩١أنساني
 العصابية

٠.٠٨٥ ٠.٠٨٥ 
 غير دالة١.٧٣٩

 ٠.١٦٧ ٥٩٠.١٦٥علمي 

١٩١أنساني
 االنبساطية

٠.١٩٨ ٠.١٩٧ 
 لةغير دا١.٣٤٨

 ٠.٢٦٥ ٥٩٠.٢٥٩علمي 

١٩١أنساني
االنفتاح على الخبرة

٠.٠٣٨ ٠.٠٣٨ 
دالة للعلمي٩.٨٦٩

 ٠.١١٦ ٥٩٠.١١٥علمي 

١٩١أنساني
 الطيبة

٠.١٤٨ ٠.١٤٧ 
 غير دالة١.٣٩١

 ٠.٢٠٨ ٥٩٠.٢٠٥علمي 

١٩١أنساني
 يقظة الضمير

٠.٢٤٦ ٠.٢٤١ 
١.٦٥٢

٢.٥٧٦

 غير دالة

 



التفكير الجانبي وعالقته بسمات الشخصية على وفق أنموذج قـائمة التفكير الجانبي وعالقته بسمات الشخصية على وفق أنموذج قـائمة التفكير الجانبي وعالقته بسمات الشخصية على وفق أنموذج قـائمة التفكير الجانبي وعالقته بسمات الشخصية على وفق أنموذج قـائمة     ............ ميالدية ميالدية ميالدية ميالدية٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢    –––– هجرية  هجرية  هجرية  هجرية ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣لسنة لسنة لسنة لسنة ) ) ) ) ٢٠٢٠٢٠٢٠١١١١(((( العدد  العدد  العدد  العدد ----االستاذاالستاذاالستاذاالستاذ

        ة للشخصية لدى طلبة الجامعةة للشخصية لدى طلبة الجامعةة للشخصية لدى طلبة الجامعةة للشخصية لدى طلبة الجامعةالعوامل الخمسالعوامل الخمسالعوامل الخمسالعوامل الخمس
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ومـن أجــل تحقيـق هــذا الهــدف فقـد تــم وضــع عـدد مــن الفرضــيات البديلـة فــي مقابــل الفرضـيات الــصفرية التــي 
  -:يراد أختبارها فكانت النتائج ما يلي 

  -:النتائج املتعلقة بالفرضية االوىل  -
ي العالقــة بــين فــ) ٠.٠١(ًتوجــد فــروق دالــة احــصائيا عنــد مــستوى داللــة (تــنص الفرضــية االولــى علــى أنــه 

وقـد أظهـرت النتـائج أنـه ال يوجـد ، ) أنـساني–العلمـي (ًالتفكير الجانبي وسمة العـصابية تبعـا لمتغيـر التخـصص 
) ١.٧٣٩(أرتباط دال أحصائيا بين التفكيـر الجـانبي وسـمة العـصابية اذ كانـت قيمـة معامـل االرتبـاط المحـسوبة 

  ).٠.٠١(عند مستوى داللة  ) ٢.٥٧٦(وهي أصغر من قيمة معامل االرتباط الجدولية 
 -:النتائج املتعلقة بالفرضية الثانية  -

فــي العالقـــة بـــين ) ٠.٠١(ًتوجــد فـــروق دالــة احـــصائيا عنـــد مــستوى داللـــة (تــنص الفرضـــية الثانيــة علـــى أنـــه 
جد  ، وقد أظهرت النتائج أنه ال يو) أنساني–العلمي (ًالتفكير الجانبي وسمة االنبساطية تبعا لمتغير التخصص 

) ١.٣٤٨(أرتباط دال أحصائيا بين التفكير الجانبي وسمة األنبساطية اذ كانت قيمة معامل االرتبـاط المحـسوبة 
  ).٠.٠١(عند مستوى داللة  ) ٢.٥٧٦(وهي أصغر من قيمة معامل االرتباط الجدولية 

 -:النتائج املتعلقة بالفرضية الثالثة  -

فـــي العالقـــة بـــين ) ٠.٠١(ًة احـــصائيا عنـــد مـــستوى داللـــة توجـــد فـــروق دالـــ(تــنص الفرضـــية الثالثـــة علـــى أنـــه 
 وقــد أظهــرت النتــائج أنــه ال يوجــد ،) أنــساني–العلمــي (ًالتفكيــر الجــانبي وســمة الطيبــة تبعــا لمتغيــر التخــصص 

وهي ) ١.٣٩١(أرتباط دال أحصائيا بين التفكير الجانبي وسمة الطيبة اذ كانت قيمة معامل االرتباط المحسوبة 
 ).٠.٠١(عند مستوى داللة  ) ٢.٥٧٦(مة معامل االرتباط الجدولية أصغر من قي

 -:النتائج املتعلقة بالفرضية الرابعة  -

فــي العالقــة بــين ) ٠.٠١(ًتوجــد فــروق دالــة احــصائيا عنــد مــستوى داللــة (تــنص الفرضــية الرابعــة علــى أنــه 
وقــد أظهــرت النتــائج أنــه ال ، )ي أنــسان–العلمــي (ًالتفكيــر الجــانبي وســمة يقظــة الــضمير تبعــا لمتغيــر التخــصص 

 اذ كانـت قيمـة معامـل االرتبـاط المحـسوبة يقظـة الـضميريوجد أرتباط دال أحـصائيا بـين التفكيـر الجـانبي وسـمة 
 ).٠.٠١(عند مستوى داللة ) ٢.٥٧٦(وهي أصغر من قيمة معامل االرتباط الجدولية ) ١.٦٥٢(

 -:النتائج املتعلقة بالفرضية اخلامسة  -

فــي العالقــة بــين ) ٠.٠١(ًتوجــد فــروق دالــة احــصائيا عنــد مــستوى داللــة ( الخامــسة علــى أنــه تــنص الفرضــية
وقـد أظهـرت النتـائج ، )) أنـساني–العلمـي (ًالتفكير الجـانبي وسـمة االنفتـاح عـاى الخبـرة تبعـا لمتغيـر التخـصص 

انـت قيمــة معامـل االرتبــاط  اذ كاالنفتـاح علــى الخبـرةأنـه يوجـد أرتبــاط دال أحـصائيا بــين التفكيـر الجـانبي وســمة 
ممـا ) ٠.٠١(عنـد مـستوى داللـة ) ٢.٥٧٦(وهي أكبر من قيمـة معامـل االرتبـاط الجدوليـة ) ٩.٨٦٩(المحسوبة 

يــدل علــى ان العالقــة بــين درجــات التفكيــر الجــانبي واالنفتــاح علــى الخبــرة عنــد التخــصص العلمــي افــضل مــن 
  .العالقة عند التخصص االنساني

 -:تفسري النتائج

  :سري نتائج اهلدف االول تف -١
أن قدرة طلبة الجامعة على التفكير الجانبي منخفضة وقد يعود السبب الى ان المدارس والجامعات فـي كثيـر 
من بلدان العالم ومنها العراق تركز على تنمية التفكير المنطقي الذي يحدد البـدء بطريقـة محـددة فـي النظـر الـى 
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٥٣٢

جة مــن ذلــك وهــذا مــااطلق عليــة دي بونــو بــالتفكير العمــودي الن المــتعلم االشــياء ثــم رؤيــة مــا لــذي يمكــن اســتنتا
وفق هذا النمط من التفكير يتحرك الى االمام بخطوات تتابعية بحيث ان كل خطوة يجـب ان يبـرر منطقيـا وهـو 
 ضروري ومهم ومع ذلك فهو محدد عندما تتطلب الحاجة بـدائل جديـدة وغيـر تقليديـة ولمـا كـان التفكيـر الجـانبي
الــذي ابتدعــه دي بونــو مرادفــا لالبــداع الجــاد فأنــه ينمــي عنــد االنــسان مــن خــالل قواعــد االبــداع والتــي يعنــي بهــا 

نوفــــــــل (اســــــــتخدام ادوات واســــــــتراتيجيات مقــــــــصودة او متعمــــــــدة للحــــــــصول علــــــــى افكــــــــار او مفــــــــاهيم جديــــــــدة 
  ).٢٠٠٩(، وتتفق النتيجة الحالية مع دراسة الموسوي) ١١٢-١١٠،ص٢٠٠٩،

 -:ائج اهلدف الثانيتفسري نت -٢
تشير نتائج الدراسة الحالية والمتعلقة بسمات الشخصية على وفق أنموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخـصية 
ان ســـمة يقظـــة الـــضمير هـــي االكثـــر ســـيادة بـــين الطلبـــة مـــن العوامـــل االخـــرى وهـــذا يـــشير الـــى ســـيرة المبـــاديء 

ذا الى العوامل الثقافية والعادات والتقاليـد التـي تـسود البيئـة االخالقية على سلوكياتهم والدقة في تطبيقها ويعود ه
العربيــة بــشكل عــام والبيئــة العراقيــة بــشكل خــاص اذ يميــل افــراد المجتمــع العربــي الــى التمــسك بــاالخالق والقــيم 

ودراســة هيرتــز ) ٢٠٠٠(ويركــزون انتبــاههم    ويعتمــدون عليهــا وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة أنفــك والنجفــورد
  ).٢٠٠٠(دونوفانو

أما عن سمة العصابية فقد جـاءت بالترتيـب الثـاني فهـذا يمكـن عـزوه الـى ظـروف التنـشئة االسـرية والمدرسـية  
والى الظروف السياسيةالتي يمـر بهـا قطرنـا العراقـي مـن احـتالل ومـا يواجهـه الطلبـة مـن ظـروف قاسـية وصـعبة 

 الطلبـة فـي المواقـف التـي يتعـرض اليهـا فاصـبح وما تولدة من مشكالت نفسية واجتماعيـة تـنعكس علـى تـصرف
شخــــصا يــــشعر بعــــدم االســــتقرار االنفعــــالي والمــــشاعر الحزينــــة ، االرتبــــاك والحيــــرة والقلــــق واالكتئــــاب والتــــشاؤم 
واالندفاعيــة وانخفــاض فــي تقــدير الــذات وبالتــالي لــيس لــديهم القــدرة علــى التخيــل والتجديــد ويفــضلون العمــل فــي 

 ويفعلون ما يطلب منهم فقط ويؤدون المهام المقيده بالتعليمات والقواعد وهذه النتيجة تتفق المواقف المنظمة جدا
 ).٢٠٠٢(ودراسة فان ديروالت وآخرون) ٢٠٠٦(مع دراسة اللواتي 

أما عن سمة االنفتاح على الخبـرة فقـد جـاءت بالترتيـب الثالـث والـذي يتـضح فـي الخيـال والحـساسية الجماليـة 
رونة السلوكية واالتجاهات الحديثة غير التقليديـة واالفكـار الجديـدة والحـدس الـذهني وسـرعة وعمق المشاعر والم

البديهية والتلهف على التغيير والتسامح مع الغموض، وهذل يمكن عزوة الى التحديات التي تفرضـه التكنولوجيـا 
ــــى حــــب المعرفــــة واالســــتطالع وا النفتــــاح علــــى األفكــــار الحديثــــة وعــــصر المعلوماتيــــة والتــــي تــــدفع بالطالــــب ال

 ).٢٠٠٥(والمعلومات والمشاعر والقيم وكل ما يتعلق بها وتتفق هذه النتيجة مع دراسة مصطفى

  أمــا عــن ســمة االنبــساطية فقــد جــاءت بالترتيــب الرابــع فالطالــب الجــامعي فــي مرحلــة عمريــة تجعلــه يتميــز 
االثـارة وقـد يكـون للظـروف القاسـية التـي يمـر بهـا بالنشاط والحيوية واالجتماعية واالندفاع والمجازفه والميل الـى 

الطالب سواء داخل الجامعة أو خارجها أثر في جعل الطالب أكثر ميال للتصرف بأندفاعيـة وسـرعة فـي الحركـة 
  ).٢٠٠٥(واالنطالق والسعي وراء االستثارة وتتفق هذه النتيجة مع دراسة مصطفى
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واالخيــر وهــي تــدل عــل كيفيــة تفاعــل الفــرد مــع االخــرين أمــا عــن ســمة الطيبــة فقــد جــاءت بالترتيــب الخــامس 
والتعاون معهم وأيثارهم واالعتقاد بأن االخرين سيعاملونهم بالمثـل ويعـزى ذلـك الـى اخـتالف االوضـاع الـسياسية 
والثقافية واالقتـصادية واالجتماعيـة والدينيـة بعـد احـتالل العـراق أذ اصـاب التنخـر العديـد مـن القـيم والعـادات ممـا 

  .ر على مستوى الطيبة لدى الطلبة وهم احدى فئات المجتمعأث
  -:تفسري نتائج اهلدف الثالث  -٣

  : تفسري نتائج الفرضية االوىل
يمكـن تفــسير النتيجـة بأنــه ال توجـد عالقــة دالـه احــصائيا بـين التفكيــر الجـانبي وســمة العـصابية فــي ضــوء أن 

لمعــد فــي الدراســة الحاليــة أكثــر ارتباطــا بالناحيــة العقليــة او المفــردات التــي تقــيس التفكيــر الجــانبي فــي االختبــار ا
بينما المفردات التي تقيس سمة العصابية في ضـوء انمـوذج العوامـل الخمـسة الكبـرى المـستخدمة فـي . المعرفية 

 .الدراسة الحالية أكثر ارتباطا بالناحية الوجدانية فهي توضح مشاعر االفراد تجاه االخرين

  -:ضية الثانية تفسري نتائج الفر
يمكن تفسير النتيجة بأنه التوجد عالقـة دالـة احـصائيا بـين التفكيـر الجـانبي وسـمة االنبـساطية فـي أن االفـراد 
الـذين يتميــزون بأسـلوب التفكيــر الجـانبي يتميــزون بالتجديــد واالبتكـار والتعامــل مـع المــشكالت التـي تحفــز العقــل 

ترتيــب أثنــاء التفكيــر بأخــذ الوقــت الكــافي اليجــاد البــدائل المختلفــه علــى أنــشاء أفكــار مبدعــه بواســطة التركيــز وال
لموقــف مــا أو لقــضية مطروحــه للنقــاش وهــذه الخــصائص ال تميــز االفــراد الــذين يتميــزون بــسمة االنبــساطية اذ 

  .رةيتميزون بالنشاط والحيوية االجتماعية واالندفاعية وسرعة الحركة والمجازفه واالنطالق والسعي وراء االستثا
  -:تفسري نتائج الفرضية الثالثة 

يمكن تفسير هذه النتيجـة بأنـه توجـد عالقـة دالـه احـصائيا بـين التفكيـر الجـانبي واالنفتـاح علـى الخبـرة فـي أن 
حدوث التفكير الجـانبي يتطلـب التحـرر مـن القيـود والعـادات والميـل الـى التخيـل والتجريـد والتجديـد فـي الحيـاة أو 

لبراعــه فــي التــصميم االنمــاط القادمــه مــن العــالم الخــارجي وهــذه هــي خــصائص االفــراد العمــل مــن اجــل تحقيــق ا
  .المنفتحين على الخبرة والذي يتميزون بالتفتح العقلي والخيال والتفوق والطموح

  :تفسري نتائج الفرضية الرابعة
يبـة  فـي ضـوء أن الفـرد يمكن تفسير هذه النتيجة بأنه التوجد عالقة دالـه احـصائيا بـين التفكيـر الجـانبي والط

الذي يتميز بأسلوب التفكير الجانبي يحب التجديد واالبداع بتوليد استخدامات جديدة الشياء معروفه او متواجدة 
وأشياء قديمة من خـالل العمـل علـى تخليـق افكـار ابداعيـة جديـدة بعمـل فـردي ولـيس جمـاعي ، بينمـا تـدل سـمة 

ن والتعـــاون معهـــم وأيثـــارهم ،وتـــدل علـــى أن الفـــرد يتميـــز بـــالحرص الطيبـــة علـــى كيفيـــة تفاعـــل الفـــرد مـــع االخـــري
  .والمحافظة وهذه السمات تتعارض مع خصائص األفراد ذوي التفكير الجانبي

  
  -:تفسري نتائج الفرضية اخلامسة

يمكن تفسير هذه النتيجة بأنه التوجد عالقة داله احصائيا بين التفكير الجانبي ويقظة الـضمير فـي ضـوء أن 
د ذو التفكيـر الجـانبي يواجـه المـشكالت بافكـار افـضل للحـصول علـى نتـائج فوريـة ويولـد فكـرة مـا مـن خــالل الفـر

أفكــار أخــرى ويــصمم طرقــا متعــددة لحــل مــشكالت مطروحــة ويطــور أفكــارا جديــدة ويعمــل علــى تطــوير عــادات 
 بالمثـــابرة والتنظـــيم وممارســـات أبداعيـــة ويحـــول المـــشكالت الـــى فـــرص أبداعيـــة ، وهـــذا ممـــا يتطلـــب تميـــز الفـــرد
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٥٣٤

والتروي والتركيز في أداء أعماله وبحث تفاصيل المشكالت والقضايا والكفاح من اجـل حلهـا وهـذا مـا تـدل عليـه 
  .سمة يقظة الضمير 

  -:تفسري نتائج اهلدف الرابع-٤
  -:اجلنس  -أ

ر الجـنس فـي كـل فقد ظهر من خالل التحليل االحصائي أنه ليس هناك فروق ذات داللـة معنويـة تبعـا لمتغيـ
من العالقة بين التفكير الجانبي وسمات العـصابية واالنبـساطية والطيبـة ويمكـن ان يعـزى ذلـك الـى االنفتـاح فـي 
العالقات واالطالع على خبرات الغيـر االمـر الـذي جعـل الطلبـة يميلـون الـى المـشاركة فـي االخـذ بـالراي والتـاثر 

مام الطلبة من الجنسين أصـبحت متـساوية فـي التعبيـر عـن أرائهـم ويمكن القول أن الفرص ا. والتأثير باالخرين 
أفكــاراهم وأتخــاذ الطريقــة المناســبة لحــل المــشكالت التــي تــواجههم ، وبالتــالي اصــبحت لــديهم نفــس الفــرص فــي 
االطالع وأكتساب الخبرات المعرفية أذ أن قواعد كل العمليات االبداعية هي الذاكرة المعرفية التـي تخـزن معرفـة 

لحقائق واالساليب والخبرات السابقة والذكريات التي تحـدث وتعـدل بأسـتمرار مـن خـالل عمليـات الـتعلم والتفكيـر ا
والتي هي عبارة عن تعيينات على أحد النصفيين الكـرويين للـدماغ حيـث يخـتص كـل جانـب مـن جـانبي الـدماغ 

 .خل التفكير الجانبي ضمنهابمجموعه من الوظائف تخص نمطا من أنماط المعالجات المعرفية والتي يد

  أما عن اظهار النتـائج أن هنـاك فروقـا ذات داللـة معنويـة فـي العالقـة بـين التفكيـر الجـانبي واالنفتـاح علـى 
الخبرة تبعـا لمتغيـر الجـنس ولـصالح الـذكور فـيمكن أن يعـزى ذلـك الـى طبيعـة التربيـة المنزليـة والعـادات والتقاليـد 

الضافة الى أهتمام الذكور بمعرفة ما يجري من العـالم داخليـا وخارجيـا ولـديهم قابليـة التي تسود البيئة العراقية با
بترفية حيـاتهم بأفكـار وقـيم أيجابيـة غيـر تقليديـة ولـديهم تفـتح عقلـي للحجـج واالفكـار الجديـدة ورغبـة فـي التفكيـر 

 يغيـروا مـن أفكـارهم االخالقيـة بافكار غير مألوفة وربما خارجة عن المعتاد أكثر من االناث فلديهم أسـتعداد الن
 .واالجتماعية والسياسية وهم يستمتعون بالمهمات العقلية وحل االلغاز واالحاجي أكثر من أالناث

  وأظهرت النتائج أن هنـاك فروقـا ذات داللـة معنويـة فـي العالقـة بـين التفكيـر الجـانبي وسـمة يقظـة الـضمير 
ر ذلك في أن أتسام االناث بالدقة فـي سـلوكاتهن والحـذر الـشديد تبعا لمتغير الجنس ولصالح االناث ويمكن تبري

  .والتمسك باالخالق والقيم
  

  -:التخصص -ب
اظهــر التحليــل االحــصائي عــدم وجــود فــروق ذات داللــة احــصائية فــي العالقــة بــين التفكيــر الجــانبي وســمات 

ن يعزى ذلك الى طبيعة الدراسة العصابية ،االنبساطية ،الطيبة ، يقظة الضمير تبعا لمتغير التخصص ويمكن أ
والوسائل المتبعة في الجامعة واالطالع والوقوف على أحدث االصدارات ومن مختلـف التخصـصات قـد أنعكـس 
علـــى طبيعـــة تلـــك العالقـــة فيمـــا عـــدا الفـــروق فـــي العالقـــة بـــين التفكيـــر الجـــانبي واالنفتـــاح علـــى الخبـــرة ولـــصالح 

لدراســة فــي االقــسام العلميــة التــي تتطلــب التعامــل مــع المواقــف التخــصص العلمــي وقــد يرجــع ذلــك الــى طبيعــة ا
  .العملية وبحث التفاصيل والتركيز والتحليل والتركيب و التقويم والتي هي اساس العمليات االبداعية

  
  -:النــتائــــج 

 -:   من خالل نتائج البحث توصل الباحثة إلى االستنتاجات األتية 
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٥٣٥

  .ي عند طلبة الجامعة بمختلف تخصصاتهم وجنسهمأنخفاض مستوى التفكير الجانب .١
أن أفراد العينة يتمتعون بسمات يقظـة الـضمير والعـصابية واالنفتـاح علـى الخبـرة واالنبـساطية أكثـر مـن  .٢

  .سمة الطيبة
انه ال توجد عالقة دالة إحصائيا بين التفكير الجانبي وسـمات العـصابية واالنبـساطية والطيبـة فـي حـين  .٣

 .نه توجد عالقة داله أحصائيا بين التفكير الجانبي وسمة االنفتاح على الخبرة ويقظة الضميرأظهرت النتائج أ

أفضل في العالقة بين كل من التفكير الجـانبي وسـمة أالنفتـاح علـى الخبـرة  مـن االنـاث ، ) الذكور(ّأن  .٤
ير مـن الـذكور مـن بقيـة في حين تبين أن االناث افضل في العالقة بين كل التفكير الجـانبي وسـمة يقظـة الـضم

 .الفروق في العالقة

ّ أن طلبة التخصص العلمي افضل في العالقة بين كل من التفكير الجانبي وسمة االنفتاح على الخبرة  .٥
 .من بقية الفروق في العالقة

 -:التــوصيـــــات 

 -:ًانطالقا من النتائج التي توصل إليها الباحثة قام بصياغة التوصيات اآلتية

 المؤسسات التربوية المعنية إلـى إدخـال مبـادئ ومهـارات التفكيـر الجـانبي ضـمن منـاهج التعلـيم  توصية -١
 .العام أبتداء من رياض االطفال

أعــداد ونــشر وتــأليف مــواد عمليــة بالمــشكالت والتحــديات الــصفية التــي يواجههــا المعلمــون فــي مدارســهم  -٢
  .اعية واالقتصادية والسياسيةوالمديرون في أدارتهم وبمشكالت العرب والمسلمين االجتم

 .الدعوة الى بناء ومناهج وبرامج موحدة للطالب الموهوبين -٣

أدخــال مقــرر دراســي أو أكثــر فــي منــاهج التعلــيم الجــامعي أختيــاري أو ألزامــي ،بحــسب قــرارات مجــالس  -٤
 .االقسام العلمية تتناول تربية المواهب واالبداع والتفكير وحل المشكالت

بالتعاون مـع وزارة التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي والجهـات ذات العالقـة بتـدريب جميـع قيام كلية التربية  -٥
 .معلمي ومعلمات التعليم العام أبتداء من رياض االطفال على أساليب واستراتيجيات التفكير الجانبي وتنمية

م فـي صــقل أقامـة دورات توعيـة لتدريـسي الجامعـة بأهميـة عامـل الطيبــة ومـا يتطلبـة مـن ممارسـات تـسه -٦
 .شخصية الطلبة

 .ضرورة تضمين المناهج الدراسية ببرامج عن التربية االنفعالية -٧

  -:املقتـــــــــرحــات
 -:من خالل النتائج تصوغ الباحثة المقترحات اآلتية

ـــة  -١ ـــر الجـــانبي لـــدى طلب ـــة مهـــارات التفكي ـــة أســـتخدام برنـــامج الكـــورت فـــي تنمي أجـــراء دراســـة حـــول فاعلي
  .الجامعة

ر برنـــامج تـــدريبي مـــستند الـــى نظريـــة التفكيـــر الجـــانبي فـــي تنميـــة الدافعيـــة العقليـــة لـــدى طلبـــة دراســـة أثـــ -٢
  .الجامعة

 .دراسة مقارنة لسمات الشخصية التي تميز الطلبة الموهوبين من العاديين في المرحلة الثانوية -٣

 .أجراء دراسة لتقنين مقياس العوامل الخمسة الكبرى على البيئة العراقية  -٤

 .اسة لتقنين أختبار التفكير الجانبي لدى طلبة الجامعةأجراء در -٥
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٥٣٦

 :املصــادر الـعــربـــيــة

  .القران الكريم
ــــــو جــــــادو -١ ــــــل،اب النظريــــــة :تعلــــــيم التفكيــــــر ): ٢٠٠٧(محمــــــد بكــــــر ،صــــــالح محمــــــد علــــــي ونوف

  .، عمان ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة)١(ط.والتطبيق
ــــــسية): ١٩٧٨(عثمــــــاناحمــــــد ،ســــــيد.فــــــؤاد عبــــــد اللطيــــــف، ابــــــو حطــــــب -٢ ــــــر دراســــــات نف ، التفكي

  .مكتبة االنجلو المصرية للنشر،)٢(ط
ــــــؤاد؛ عثمــــــان، ســــــيد احمــــــد ؛ صــــــادق، امــــــال  -٣ ــــــو حطــــــب، ف ــــــسي): ١٩٨٧(اب ــــــويم النف ، ط التق

 .، مكتبة االنجلو المصرية)٣(

ـــــــــي): ٢٠٠٧(حـــــــــسين محمـــــــــد ،ابـــــــــو ريـــــــــاش  -٤ ـــــــــتعلم المعرف دار ، االردن ،عمـــــــــان ،) ١(ط ، ال
 .زيع والطباعةالمسيرة للنشر والتو

العالقــــة بــــين التفكيــــر التــــأملي والتحــــصيل لــــدى عينــــة مــــن ): ٢٠٠٥(زيــــاد أمــــين ، بركــــات -٥
كليـــة التربيــــة ،الطـــالب الجـــامعيين وطــــالب الثانويىـــة العامـــة فــــي ضـــوء بعـــض المتغيــــرات الديمغرافيـــة

  ).٤(العدد،)٦(مجلد ، مجلة العلوم التربوية والنفسية،جامعة البحرين
-http://www.e.واحـــــــة المعلـــــــم ).١(، ط التفكيـــــــر االبـــــــداعي) : ١٩٩٩.(عبـــــــد اهللا،البريـــــــدي -٦

wahat.com  
ــــــــــق و أثناســــــــــيوس ، زكريــــــــــا  -٧ ــــــــــد الجبــــــــــار توفي االحــــــــــصاء الوصــــــــــفي ): ١٩٧٧(البيــــــــــاتي ،عب

  . ، بغداد ، مؤسسة الثقافة العماليةواالستداللي في التربية وعلم النفس
نظريــــــات الشخــــــصية، البنــــــاء، الــــــديناميات، النمــــــو، ): ١٩٨٦(د الحميــــــد جــــــابر، جــــــابر عبــــــ -٨

  .، دار النهضة العربية، القاهرةطرق البحث، التقويم
دار الكتـــــــــاب ، االردن، عمـــــــــان ،الموهبـــــــــة والتفـــــــــوق واالبـــــــــداع): أ١٩٩٩(فتحـــــــــي ، جـــــــــروان -٩

  .الجامعي
ــــــــدريس ): ١٩٩١(جريــــــــو ، داخــــــــل حــــــــسن و هجــــــــرس ،مهــــــــدي صــــــــالح – ١٠ ــــــــة الت عــــــــضو هيئ
ــــه–امعي الجــــ ــــسية ،  وســــبل أعــــداده- أنتقائ ــــة والنف ــــوم التربوي ــــة العل ، بغــــداد ، ) ١٩( ، العــــدد مجل

  .العراق
االبـــــداع الجـــــاد اســـــتخدام قـــــوة التفكيـــــر الجـــــانبي لخلـــــق افكـــــارا ): أ٢٠٠٥(ادورد ،  دي بونـــــو-١١
  .مكتبة العبيكان، الرياض، )١(ط ،تعريب باسمة النوري، جديدة

ــــــــ  - ـــــــوظبي ، االمـــــــارات فكيـــــــر الـــــــستقبعـــــــات الت): أ٢٠٠١(ــــــ ـــــــل الجيوســـــــي، اب  ، ترجمـــــــة خلي
 .العربية المتحدة، المجمع الثقافي

،  ســـــوريا )١(واخـــــرون، ط،  ، ترجمـــــة عـــــادل عبـــــد الكـــــريم ياســـــينتعلـــــيم التفكيـــــر): ب٢٠٠١(ـــــــــــــ ١٢
 .، دار الرضا للنشر

  .روافد التفكير الجانبي): أ٢٠٠٦(ــــــــ ١٣
المملكـــــــــة العربيـــــــــة ، )١(ط.ترجمـــــــــة ياســـــــــر العتبـــــــــي ،  المنافـــــــــسةمـــــــــا فـــــــــوق): ب٢٠٠٦(ــــــــــــــــ ١٤

  .مكتبة العبيكان،السعودية
ـــــاس،الزوبعـــــي -١٥ ـــــل ابـــــراهيم، بكرومحمـــــد الي ـــــد الجلي ـــــد الحـــــسن ،الكنـــــاني. عب ـــــراهيم عب ): ١٩٨١(اب

  .جامعة الموصل، وزارة التعليم العالي  ، االختبارات والمقاييس النفسية
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أنمــــاط التفكيــــر لــــدى طلبــــة ): ١٩٩٠(جمــــال عزيــــز فرحــــان ،يمهــــدي صــــالح والعــــان،الــــسامرائي-١٦
  .مركز البحوث النفسية والتربوية، جامعة بغداد ، كليات التربية

ــــسرور-١٧ لتعلــــيم التفكيــــر وتنميــــة ) الماســــتر ثنكــــر(فاعليــــة برنــــامج ): ١٩٩٦(ناديــــة هايــــل ، ال
مجلــــة مركــــز ،االردنالمهــــارات االبداعيــــة لــــدى عينــــة مــــن طلبــــة كليــــة العلــــوم التربويــــة فــــي جامعــــة 

  .السنة الخامسة).١٠(العدد، جامعة قطر، البحوث التربوية
، شـــــبكة )٥٣(، مجلـــــة النبـــــأ، العـــــدد التفكيـــــر وحـــــل المـــــشكالت) ٢٠٠١(الـــــسلوم، عبـــــد الحكـــــيم -١٨

   http://www.annabaa.arg).المعلومات الدولية االنترنيت
ــــــا، ســــــليم -١٩ ــــــل حن ــــــج جمي ــــــة ): ١٩٩٩(أري ــــــق أنمــــــوذج أضــــــطراب الشخــــــصية الحدي ــــــى وف عل

  .جامعة بغداد،كلية االداب ، )أطروحة دكتوراة غير منشورة( ،العوامل الخمسة
شـــــــركة االبــــــداع الفكـــــــري ، الكويــــــت ، )١(ط  ،صـــــــناعة اإلبـــــــداع): ٢٠٠٨(طــــــارق ، الــــــسويدان-٢٠

  .للنشر والتوزيع
ـــــشري): ١٩٧٩. (الـــــسيد، فـــــؤاد البهـــــي-٢١ ـــــل الب ـــــاس العق ـــــنفس اإلحـــــصائي وقي ـــــم ال ، )٣(، ط عل

  .ار الفكر العربيد
ــــشنبري-٢٢ ــــة ، ال الــــذكاء الوجــــداني وعالقتــــه بالعوامــــل الخمــــسة ): ٢٠٠٧(فــــ عبــــد الــــرحمن ثقب

رســــــالة ماجــــــستير غيــــــر ( ،الكبــــــرى للشخــــــصية لــــــدى طالبــــــات المرحلــــــة الثانويــــــة بمدينــــــة الطــــــائف
  .، جامعة القاهرة)منشورة
ــــ): ٢٠٠١(هالــــة ابــــراهيم ،الــــشيخلي-٢٣ ــــاء اختبــــار التفكيــــر المت ــــصفوف بن ( شعب عنــــد تالمــــذة ال

ابـــــن ( كليـــــة التربيـــــة ،)رســـــالة ماجـــــستير غيـــــر منـــــشورة( ، االبتدائيـــــة)  الـــــسدسة– الخامـــــسة -الرابعـــــة
  .جامعة بغداد،) الرشد

ـــــــــــــ٢٤ ــــــــــــة : ، اإلســــــــــــكندرية)٤(  ، ط األبعــــــــــــاد األساســــــــــــية للشخــــــــــــصية): ١٩٨٧ (ـــــــ دار المعرف
  .الجامعية
العوامـــــل الخمـــــسة الكبـــــرى فـــــي ) ١٩٩٦(ر محمـــــد عبـــــدالخالق، أحمـــــد محمـــــد واألنـــــصاري، بـــــد-٢٥

  .١٩-٦، ص ٣٧،١٠: ، علم النفسمجال الشخصية
ـــــــابي-٢٦ ـــــــدر كـــــــريم ســـــــكر ، العت ـــــــا بأالبعـــــــاد االساســـــــية ): ٢٠٠٤(حي ـــــــاط التفكيـــــــر وعالقته أنم

الجامعـــــــة ، ، كليـــــــة التربيـــــــة )اطروحـــــــة دكتـــــــوراة غيـــــــر منـــــــشورة( ، للشخـــــــصية لـــــــدى طلبـــــــة الجامعـــــــة
  .المستنصرية

رؤى معاصــــرة فــــي تعلــــيم التفكيــــر (تفكيــــر بــــال حــــدود): ٢٠٠٦(مــــود صــــالح الــــدين مح، عرفــــة-٢٧
  .دار عالم الكتب. مصر، جامعة حلوان ، )وتعلمة
ـــــــري-٢٨ ـــــــزي، ف ـــــــد جالعن ـــــــت)١(، طعلـــــــم نفـــــــس الشخـــــــصية):١٩٩٨( عوي ـــــــة الفـــــــالح :، الكوي مكتب

  .للنشر والتوزيع
ـــــــاين-٢٩ نـــــــة للنـــــــشر يجه، االردن،تطبيقـــــــات مبتكـــــــرة فـــــــي تعلـــــــيم التفكيـــــــر) : ٢٠٠٤(عمـــــــر،غب

 .والتوزيع

، دار الفكــــــر العربـــــــي، التحليـــــــل العــــــاملي فـــــــي العلــــــوم الـــــــسلوكية): ١٩٨٠(فــــــرج، صــــــفوت -٣٠
 .القاهرة

 ،ترجمـــــة هنـــــاء التحليـــــل االحـــــصائي فـــــي التربيـــــة وعلـــــم الـــــنفس): ١٩٩١(فيركـــــسون ،جـــــورج -٣١
  .العكيلي ،بغداد، دار الحكمة

  موقع طالب الجامعات االردنية، ، كيف يعمل الدماغ) : ٢٠٠٨(كارلية ، باسل -٣٢
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ــــنفس ): ١٩٩٧(كراجــــة، عبــــد القــــادر -٣٣ ــــم ال ــــي عل ــــويم ف ــــاس والتق ــــدة:القي ــــة جدي ، الطبعــــة رؤي
  .دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع: االولى، االردن، عمان

ــــــــات الشخــــــــصية): ١٩٧١. (وهــــــــول، ك. لنــــــــدزي، ج-٣٤ أحمــــــــد فــــــــرج وآخــــــــرون، : ، ترجمــــــــةنظري
 .ة للتأليف والنشر، القاهرةالهيئة المصرية العام

ــــــرى فــــــي شخــــــصية مــــــدير ): ٢٠٠٤(عــــــصام عبــــــد المجيــــــد ،اللــــــواتي-٣٥ العوامــــــل الخمــــــسة الكب
ـــــي ســـــلطنة عمـــــان ـــــي ادواره االساســـــية ف ـــــه ف رســـــالة ماجـــــستير غيـــــر ( ،المدرســـــة وعالقتهـــــا بكفاءت

 .، جامعة السلطان قابوس ، سلطنة عمان)منشورة

ـــــاروق -٣٦ ـــــة): ٢٠٠٣(مجـــــذوب، ف ـــــق ومنهجي ـــــنفسطرائ ـــــم ال ـــــي عل ـــــان ) ١(، ط  البحـــــث ف ، لبن
  .شركة المطبوعات للتوزيع والنشر: بيروت
الــــسمات الخمــــسة الكبــــرى فــــي الشخــــصية لــــدى ): ٢٠٠٥(مــــصطفى، يوســــف حمــــه صــــالح -٣٧

ــــرات ــــبعض المتغي ــــة وعالقتهــــا ب ــــسيي الجامع ــــوم مقبــــول بالنــــشر فــــي ) بحــــث ميــــداني (تدري ــــة العل مجل
  .ي، العدد التاسع، كانون الثانالنفسية
 .التفكير والذكاء): ٢٠٠٩(يوسف ، المال-٣٨

الحاجــــــة الــــــى االنغــــــالق المعرفــــــي والتنظــــــيم ) : ٢٠٠٩(خديجــــــة حيــــــدر نــــــوري ،الموســــــوي -٣٩
ــــــوراة غيــــــر منــــــشورة( ،الــــــذاتي وعالقتهمــــــا بــــــالتفكير االحــــــاطي جامعــــــة ،،كليــــــة االداب )اطروحــــــة دكت

  .بغداد
  .دار البشير، عمان  ،اتدليلك في تصميم االختبار) : ٢٠٠١(علي زكي ،الناشف-٤٠
ــــــسلوكية) : ٢٠٠٤(موســــــى ،النبهــــــان-٤١ ــــــوم ال جامعــــــة ، االردن  ، اساســــــيات القيــــــاس فــــــي العل
  .دار الشروق للنشر والتوزيع: مؤته 
بعـــــــض المتغيـــــــرات الشخـــــــصية واالجتماعيـــــــة المرتبطـــــــة ): ١٩٨٨(نـــــــصار ، عبـــــــد الحميـــــــد -٤٢

ـــــــديني ، كليـــــــة التربيـــــــة ، ) ة غيـــــــر منـــــــشورةرســـــــالة دكتـــــــورا ( – دراســـــــة عبـــــــر حـــــــضارية – باالتجـــــــاة ال
  .جامعة المنصورة 

ـــــل -٤٣ ـــــات) : ٢٠٠٩(نوفـــــل ، محمـــــد بكـــــر نوف ـــــاهيم وتطبيق ـــــاد مف ـــــداع الج عمـــــان ، ) ١( ،ط االب
  .دار دي بونو للنشر والتوزيع

ــــــشارلز ،ســــــبيلبيرغر، ف.ميرينــــــدا بيتــــــر ، رونالــــــدك، هــــــامبلتون-٤٤ ــــــارات ): ٢٠٠٦(ت ــــــف االختب تكيي
، مراجعــــة الــــدكتور مــــصطفى عــــشوي،ترجمــــة هالــــة برمــــدا ، يــــيم عبــــر الثقافــــاتالتربويــــة والنفــــسية للتق

  .مكتبة العبيكان،المملكة العربية السعودية ، )١(ط 
ــــي ضــــوء ): ٢٠٠٢(هريــــدي،عادل محمــــد وشــــوقي ،فــــرج طريــــف -٤٥ ــــة ف ــــسعادة المدرك مــــصادر ال

جلـــــة علـــــم م ، القـــــاهرة ،العوامـــــل الخمـــــسة الكبـــــرى للشخـــــصية والتـــــدين وبعـــــض المتغيـــــرات األخـــــرى
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