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  للحصول على درجة الماجستير في التربية
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   بأبوتشتالثانوية بمدرسة السليمات نفسي أخصائي
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        شكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقدير
  اهللا الرمحن الرحيمبسم 
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 حمد الشاكرين على فيض نعمه التـى ال تعـد وال      ه هللا رب العالمين احمد    حمداً
  . سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلمتحصى والصالة والسالم على خير معلم وخير رسول

 اسجد هللا سبحانه وتعالى شاكرة      فإنني البحث   نجاز هذا إما وقد انتهيت من     أ
ـ         ئهعلى حسن توفيقه وجزيل عطا      منـه   ة وتوفيقه لى فى انجاز هذا العمـل راجي

  .  نافعاً وعلماً صالحاًن يجعله عمالًأسبحانه وتعالى 
ال إشـير   أن  أستطيع  أشخاص ال    مدينه بالفضل والعرفان أل    نفسيجد  أ إنني

قدم بخالص الشكر والتقدير واالمتنان والعرفـان       تأالء  برزهم  وفى مقدمة هؤ    ألى  إ
شرفت  الذى   حممود حممد شبيب/ ستاذ الدكتور    الفاضل األ  أستاذيبالجميل الى   

ستاذ فهو يـشجعنى دائمـا      سعدنى ذلك فقد كان نعم األ     أن تتلمذت على يديه وكم      أب
عبر به عن عظيم شـكرى وعرفـانى لـه          أجد من الكلمات والمعانى ما      أال  ننى  إو
ياأسـتاذى  نجـاز البحـث فإليـك       إ لى طوال مدة     هلجميل على صبره معى وتحمل    با

  . الفاضل خالص شكرى وتقديرى وجزاك اهللا عنى خير الجزاء
 البحـث   ايات الشكر والتقدير والعرفان الى من رعى هذ       آ سميأبتقدم  أكما  

 ياسـر عبـد اهللا  / الدكتور أستاذين كان فكرة حتى وصل الى ما آل اليه الى           أمنذ  
 في جهد أيى وقت وال    أ  الذى ذلل الكثير من الصعاب أمامى فهو لم يبخل ب           حفـىن

رهـا  ا آث ت مسودات البحث وتسجيل المالحظات والتعليقات المفيدة والتى كان        ةقراء
  .  ثنايا هذه الدراسة فجزاه اهللا عنى خير الجزاءفي ةً وملموسةًواضح

عبد املنعم أمحـد / لدكتور  كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى األستاذ ا       
أستاذ علم النفس التربوي ووكيل كلية التربية لشئون التعليم والطالب بقنا            الدردير
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أستاذ علم النفس    - نعماد أمحد حس/ واألستاذ الدكتور    جامعة جنوب الوادى  -
اللذين جامعة أسيوط ،    -تمع وتنمية البيئة     لخدمة المج  ةالتربوي ووكيل كلية التربي   

ـ آلالـذى كـان     ومشكورين بقبول مناقشة هذا البحـث ،        تفضال    الـسديدة   ارائهم
    . القيمة األثر فى تحسين وتنقيح الصورة النهائية من هذا البحث اوتوجيهاتهم

عبر به عن عظيم شكري وعرفاني لكل مـن         أوال أجد من الكلمات والمعاني ما       
 مـن العـاملين     كالًبقنا و أسرة كلية التربية    قدم لي المساعدات الصادقة وأخص بالذكر       

حممـود /  المحافظة على البصر  للمكفوفين بقنا وعلى رأسـهم األسـتاذ            في مدرسة 
مدير المدرسة و بسوهاج من مديرين وأساتذة وطلبـة علـى تعـاونهم            على توفيق

  .الصادق لي في إجراء هذا البحث، وجميع زمالئي بمدرسة السليمات الثانوية
  .سرتى أ....إلىيات الشكر آء و الوفامعانيتوجه بكل أكما 

 اللحظـة  هـذه  في معين يكون أتمنى أ رحمه اهللا فكم كنت  بوالـدي أوابد
 االستذكار والتحصيل وطلب المعرفة وهو الذى وضعنى على          حب علمني الذيفهو  
  .  هذا الطريق فجزاه اهللا عنى خير الجزاءبداية

ولوال دعواتها مـا كنـت    التى لوالها والدتىتقدم بالشكر واالمتنان الى     أكما  
هنا فقد وقفت بجانبى فى كل مراحل البحث  وهى التى تساعدنى وتساندنى فى الحيـاه                

   .مها اهللا ومتعها بالصحة والعافيةادأبتشجيعها الدائم لى فلها منى كل الحب والتقدير و

ـ     معي ه لما بذلو  أشقائي إلىتقدم بالشكر   أكما    هـذه المـدة     ة من جهـد طيل
  . ن يجازيهم اهللا عنى خير الجزاءأل اهللا عز وجل أسأناء هذا البحث فع معي موتحمله

ن كنت قد وفقـت فبفـضل    إ هذا العمل ف   زنجاإسجد هللا شاكرة على     أوختاما  
 اهللا ان يعلمنـا مـا جهلنـا    أدعو تقصير فأو عيب ثمةذا كان  إما  أمن اهللا وتوفيقه    

  .وينفعنا بما علمنا 
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        الباحثــةالباحثــةالباحثــةالباحثــة
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  .رندة حسنى محمد عبد الرحيم : اسم الطالبة    

  .أساليب التفكير لدى الطالب المكفوفين من المرحلة الثانوية وعالقتها بالتفكير االبتكاري لديهم : عنوان الدراسة 
�� ا����: آـ��  ا�����ـ  .             ���$  ���ب ا��ادى : �ـ����ــ�� � ���  . م ٢٠١١- @١٤٣٢�ç@�ç@�ç@�ç ا�����ى  

 طبيعة الفروق بين متوسطى درجات اإلناث والذكور فـى مقيـاس أسـاليب       -١:يهدف هذا البحث إلى التعرف على     
 الفروق بين طبيعة  -٣.طبيعة الفروق بين متوسطى درجات اإلناث والذكور فى مقياس التفكير االبتكاري            -٢.التفكير

علـى  ) اناث-ذكور( تفعي االبتكارية والطالب المكفوفين منخفضي االبتكارية     متوسطي درجات الطالب المكفوفين مر    
لقـدرات التفكيـر االبتكـاري       التوصل إلى الصيغ التنبؤية      -٤ .مقياس أساليب التفكيرالمستخدم في البحث الحالي       

المـنهج  الحالى حث يتبع الب، بمعلومية أساليب التفكير لديهم ) اناث-ذكور ( موضوع البحث لدى الطالب المكفوفين      
��   .ا��2

طالبـة مـن    ) ٤٠(طالـب، ) ٤٠(طالب وطالبة من المكفوفين فى المرحلة الثانويـة         ) ٨٠(شملت عينة هذا البحث     
سـنة وانحـراف    ١٦,٢، بمتوسط عمرى قدرة     )سوهاج-قنا(المكفوفين كلياً من طالب المرحله الثانويه  بمحافظتى         

تم استخدام قائمة أساليب التفكيـر  .  م٢٠١١-٢٠١٠ل العام الدراسى   ، وتم تطبيق الدراسة خال     ١,٧معيارى قدرة   
، وقد قامـت   ) ٢٠٠٢( عصام الطيب ، عبد المنعم الدردير : تعريب وتقنين ) النسخة القصيرة (  Sternbergلـ

) الباحثـة  : اد إعـد ( بطريقة برايل  للمكفوفيناإلبتكارياختبار التفكير  .) بطريقة برايل  (الباحثة بتطبيقها بعد كتابتها   
ويتني الالبارمتري ،معامل الفـا كرونبـاخ       -اختبار مان : واستخدمت المعالجة اإلحصائية الستخالص النتائج وهى       .
ـ   . تحليل االنحدار المتعـدد  ،T-Test  لة الفروق بين المتوسطاتال لد  " ت  "اختبار، ـ توقـد قام  بـإجراء  ة الباحث

توجد فـروق مرتفعـة   -١: ، وأ4��ت ���56 ا�	را  4�SPSS 3صائية  المعالجات اإلحصائية باستخدام الحزمة اإلح 
)  ٠,٠٥(عند مـستوى  ) المحلي(التفكير  أسلوب فى مقياس أساليب التفكير فى درجات الذكور واإلناث   بين متوسطي 

وفـى اتجـاه   )  ٠,٠٥(عنـد مـستوى   ) التنفيذي(أسلوب التفكير   وفى اتجاه الذكور ، كما توجد فروق مرتفعة فى          
توجد -٣.ال توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطى درجات اإلناث والذكور على مقياس التفكير االبتكاري      -٢.ناثاإل

فروق مرتفعة بين متوسطى درجات الطالب المكفوفين مرتفعي االبتكارية والطالب المكفوفين منخفـضي االبتكاريـة      
عنـد  ) التشريعى والهرمى والمحلـى والمحـافظ       (فكير  على مقياس أساليب التفكير لدي العينة الكليةفى أسلوب الت        

عند مستوى   )التشريعي ، المحافظ ، المحلي ، المتحرر         (أسلوب التفكير ،و لدي عينة الذكور فى       ) ٠,٠١(مستوى  
عنـد  ) التشريعي ، التنفيذي ، الهرمـي ، العـالمي ، المحـافظ    ( أسلوب التفكير    ،و لدي عينة اإلناث فى     )  ٠,٠١(

) الهرمي ، التـشريعي  (يمكن التنبؤ بالتفكير االبتكاري من خالل درجاتهم على أسلوبي التفكير    -٤ ).٠,٠١(مستوى  
لدى الطالب  ) المتحرر( ويمكن التنبؤ بالتفكير االبتكاري من خالل درجاتهم على أسلوب التفكير            ،) العينة الكليه ( لدى

) التنفيـذي ، المحـافظ   (الل درجاتهم على أسلوبي التفكير المكفوفين الذكور، ويمكن التنبؤ بالتفكير االبتكاري من خ 
  . اإلناثلطالب المكفوفينالدى 
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