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دف هذه الدراسة إىل تعرف أساليب التفكري لدى طلبة التعليم املفتـوح يف قـسمي ريـاض                 
  .وعالقتها باجلنس والتخصص الدراسي - جامعة دمشق-األطفال ومعلم الصف

طالباً وطالبة   ) ٩٧(طالباً وطالبة من طلبة رياض األطفال و        ) ٣٢١(وقد مت إجراء الدراسة على      
  .من معلم الصف

  واستخدمت الدراسة مقياس برامسون بارليت هاريسون ومعاونيهم لقياس أساليب التفكري
 Barson, Porlett, Harrison and Associatesترجم من قبـل حبيـب    امل

  :والذي يقيس مخسة أساليب هي
  .The Synthetic Styleاألسلوب التركييب 

 .The Idealistic Styleاألسلوب املثايل 
 .The Pragmatic Styleاألسلوب العملي 

 .The Analytic Styleاألسلوب التحليلي 
 .The Realistic Styleاألسلوب الواقعي 

تبار وثباته بعرضه على جمموعة من احملكمني واخلـرباء يف كليـة            وقد مت التأكد من صدق االخ     
 ويهدف املقياس إىل حماولة قياس أسلوب التفكري السائد واملفضل لدى الفرد            .التربية جبامعة دمشق  

 وذلك من خالل التقدير الكمي ملدى تفضيل األفـراد وميلـهم            ،يف مواجهة مواقف احلياة اليومية    
  .فكري اخلمسة اليت يقيسها املقياسالستخدام أحد أساليب الت

  SPSS ومت استخدام املعاجلات اإلحصائية باستخدام الربنامج اإلحصائي 

 . سورية– جامعة دمشق –كلية التربية * 
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א −١ א א א :א
ة وسـيطرة اإلنـسان      التفكري إحدى العمليات العقلية املعرفية الكامنة وراء تطور احلياة اإلنساني          ديع

على مجيع الكائنات احلية واكتشاف احللول الفعالة اليت يتغلب ا على ما يواجهه يف احلياة من مصاعب                 
ومشكالت، بل إن معظم اإلجنازات العلمية اليت حققتها البشرية مبنية على عملية التفكري، هذا فـضالً                

 يف مجيع تفاعالته ويوصف التفكري بأنه أعلى        عن أن األسلوب الذي يفكر به الفرد يعد قوة كامنة تؤثر          
  .Higher- Order " Cognition " مراتب املعرفة وأرقاها

ألنه يطبع استنتاجاً أو خالصة مالئمة للموضوعات اليت مت التعامل معها أو معاجلتها مسبقاً، كما أن                
يالً مرشداً يف عمليات حل     التفكري عملية داخلية يتم من خالل حتويل املعلومات، وقد يكون موجهاً ودل           

  .املشكالت وينتج عنه يف املستوى الثاين تكوين متثيالت عقلية جديدة
 من املفهومات الغامضة اليت Thinking إىل أن كلمة تفكري Bourn. Et alيشري بورن وزمالؤه 

  .نفهمها ولكن نعجز عن شرحها
، )١٩٥١( Humpheryفري  ولقد بذلت حماوالت عديدة لتعريف مفهوم التفكري وخاصة عند مه         

راسـل  ) ١٩٦١ (Rayوراي ) ١٩٥٥ ( woltezman والتزمـان  Johnson(1955)جونـسون  
Russell) م على خاصيتني           ) ١٩٥٦وغريهم من علماء اخلمسينيات وهؤالء مجيعاً يركزون يف كتابا

جابات الصحيحة  من ناحية، واكتشاف االست   وتنظيمها  تكامل اخلربات السابقة    : هامتني يف التفكري ومها   
  .من ناحية أخرى

يعرف الدريين الـتفكري    : أما تعريفات التفكري يف الثمانينيات والتسعينيات فيمكن اإلشارة إىل أمهها         
أنه نشاط رمزي يستمر دون عالقات مباشرة باملثريات اخلارجية كما أنه جمرى من املعـاين تثـار يف                  ب

  .لقيام بعمل معنيالذهن عندما يواجه اإلنسان مشكلة ما أو يريد ا
أن التفكري عملية عقلية معرفية وجدانية راقية تبىن وتؤسس على          ) ١٩٨٣(ويرى عبد الوهاب كامل     

حمصلة العمليات النفسية األخرى كاإلدراك واإلحساس والتخيل والتذكر والتقييم واملقارنة واالستدالل           
  .ويتربع التفكري على قمة هذه العمليات

 معـاً إىل األفكـار      االثنني عقلي خيتلف عن اإلحساس واإلدراك ويتجاوز        والتفكري نشاط ذهين أو   
اردة ومبعناه الضيق كل تدفق أو جمرى من األفكار تستثريه وحتركه مشكلة أو مسألة تتطلب احلل كما                 
أنه يقود إىل دراسة املعطيات وتقليبها وتفحصها بقصد التحقق من صحتها ومعرفة القوانني اليت تتحكم               

  .واآلليات اليت تعمل مبوجبهاا 
ويقسم الدكتور علي منصور تعاريف التفكري إىل التفكري بوصفه عملية والتفكري بوصـفه سـلوكاً               

  .والتفكري بوصفه نشاطاً
  ويذكر إبراهيم وجيه أن التفكري ميثل أحد العمليات العقلية العليا اليت يشملها التنظيم العقلي املعريف 
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  . على قدرة الفرد العقلية العامةاليت تعتمد إىل حد كبري
تعريفاً شامالً للتفكري بأنه العملية اليت ينظم فيهـا العقـل           ) ١٩٨٤(ويقدم طلعت منصور وآخرون     

 Formsخرباته بطريقة جديدة من خالل األنشطة العقلية الديناميكية واملعاجلـات الذهنيـة للـصيغ               
ذهنية واملعاين واأللفاظ واألرقام واإلرشـادات       وباستخدام الرموز مثل الصور ال     Contentsواملضامني  

والتعبريات وذلك عند حل مشكلة معينة حبيث تشتمل هذه العملية على إدراك عالقات جديـدة بـني                 
  ).٢٠، ص ٢٠٠٦الطيب، (موضوعني أو عنصرين فأكثر من عناصر املوقف املراد حله 

 ليس إال نشاطاً ضمنياً أو مضمراً       أن ما يسمى تفكرياً   ) ١٩٧٨(وينبه سيد عثمان، فؤاد أبو حطب       
واملشكلة هنا كيف توصف هذه العمليات املضمرة، بل أصبح توصيف هذه العمليات بالتفـصيل هـو           

  .اهلدف األول للبحث العلمي يف التفكري لبناء النماذج النظرية له
ـ (Sternberg and Grigorenko, 1995, 205)رينكو ويؤكد ستريبنرج وجرجيو تفكري  أن ال

 تأثرياً مباشراً يف طريقة جتهيز املعلومات والتمثيالت العقلية املعرفيـة وكيفيـة             لية عقلية معرفية تؤثر   عم
  .ومعاجلتها داخل العقل البشري

التفكري بأنه عملية يقوم الفرد من خالهلا بتنظيم معلوماتـه          ) ١٩٩٥(بينما حيدد حممد عثمان جنايت      
ويالحظ ذلك  . أشياء جديدة مل يسبق له أن تعلمها من قبل         السابقة بطرائق جديدة حبيث يتعلم من ذلك      
  .بوضوح يف حل املشكالت والتفكري املبدع

وتتفق جمموعة املتخصصني يف علم النفس املعريف على أن مفهوم التفكري مركب يتـضمن أربعـة                
  :جوانب أساسية هي

جهيز داخل النظـام  عمليات املعاجلة والت (Thinking as processالتفكري بوصفه عملية  -١-١
 .Cognitive Systemاملعريف 
 .ويستدل عليه من سلوك حل املشكلة: التفكري عقلي ومعريف -٢-١
  .Directedالتفكري موجه  -٣-١
 (Mayer, 1992, Molim, 1994, 145 .التفكري نشاط حتليلي تركييب معقـد للمـخ   -٤-١

Mongol, 1994, 285, Overskeidg, 2000, 361)  
 من املفهومات احلديثة اليت ظهرت يف الـسنوات  Thinking Stylesأساليب التفكري ويعد مفهوم 

العشرين األخرية، ونبع اهتمام الباحثني وعلماء النفس مبفهوم أساليب التفكري من خالل اعتبـاره مـن                
ن معرفتنـا   العوامل املؤثرة يف العملية التعليمية سواء أكان يف التعليم اجلامعي أم ما قبل اجلامعي نظراً أل               

بأساليب التفكري اليت يفضلها الطالب تساعدنا يف حتديد الطرائق املناسبة لتعليمهم، وحتديـد الوسـائل               
  .املالئمة لتقييمهم، مبا يؤدي إىل ارتفاع التحصيل الدراسي لديهم واالرتقاء بالعملية التعليمية

هوم الوظيفي لتلك املعرفة لذا أصبحت ومل تعد املعرفة غاية يف حد ذاا وإمنا أصبح التركيز على املف
اجلامعات مطالبة باالستجابة والتفاعل مع ظروف جمتمعاا ومتطلباا من خالل نشر املعارف العلمية 
عن طريق التدريس اجلامعي الفعال الذي ال يعتمد على احلفظ والتلقني بل على النقاش واحلوار والفهم 
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د األجيال القادمة القادرة على التفكري والبحث وليس التقليد بل وهذا يشري إىل أمهية اجلامعة يف إعدا
  .االبتكار واألصالة واحلداثة والتحليل ألشياء جديدة

ويف حال عدم االهتمام بالتفكري وأساليبه يف التعليم اجلامعي سوف يبقى التعليم قائماً على احلفـظ                
قط أبعد ما تكون عن روح اجلامعـة ولكنـها          والتلقني وتبقى اجلامعة خترج أجياالً قادرة على احلفظ ف        

 تلقوا قدراً من املعلومات ولكنهم خمتلفون جـداً يف  رك يف ختريج إعدادٍ  موجودة وال شك أننا مجيعاً نشت     
  .القدرات واملهارات وأساليب توظيفها

 التـدريس   وهلذا أوصت املؤمترات العاملية التابعة ملعهد اليونسكو باالهتمام بتنمية مهارات التفكري يف           
 حـول البيئـة     ١٩٨٥وانعقد املؤمتر الثالث للوزراء واملسؤولني يف التعليم بالوطن العريب يف بغداد عام             

نواعه يف مقرر خاص    ض الدول العربية تدريس التفكري بأ     التدريسية يف اجلامعات العربية، وهلذا قررت بع      
  ).٩٠-٨٩، ص ١٩٨٠ر وآخرون، بد(يف املرحلة الثانوية وربطه يف موضوعات الرياضيات والعلوم 

إن إعداد إنسان حيسن التفكري ويقدر على الفهم والتخيل والتقومي واإلبداع يف حل مشكالته يعـد                
  .هدفاً منشوداً للعملية التعليمية

ويرى إبراهيم وجيه أن دور املؤسسات التعليمية يتلخص يف حتديد أساليب التفكري الـيت جيـب أن                 
 هلذه األساليب كما خيطط للمعلومات واحلقائق اليت جيب تعليمها للطالب           يكتسبها الطالب والتخطيط  

  ).٣٥٥إبراهيم، ص (
وإن من الطبيعي أن تكون هناك عالقة واضحة بني أساليب التفكري لدى الفرد وسـلوكه وطريقـة                

ق كن مالحظة الفرو  تعامله مع املعرفة واملعلومات واستخدامها يف حل ما يواجهه من مشكالت، كما مي            
صـالح  ( أساليبهم يف أداء ما يوكل إليهم من مهام ويف مواجهتهم للمشكالت احلياتيـة      بني األفراد يف  

  ).١٢٥، ص ١٩٨٩مراد، 
א −٢ א :א
א−١−٢ א א :א

  استراتيجيات التفكري املفضلة لدى أساتذة : بعنوان): ١٩٩٦(ة جمدي عبد الكرمي حبيب ــ دراس
  .مصر) دراسة تشخيصية تقوميية(ة اجلامع

 ينالتعرف إىل أساليب التفكري املفضلة لدى أساتذة اجلامعـة ودراسـة املـتغري            : ـ هدف الدراسة  
  ).الكلية ، اجلنس(: نيالتالي

  . من أعضاء هيئة التدريس موزعني على احدى عشرة كلية٢١٠قوامها :  ـ عينة الدراسة
جمـدي عبـد    (يسون يف أساليب التفكري وهو من إعداد        مقياس برامسون وهار  : ـ أدوات الدراسة  

  . وترمجته)١٩٩٦الكرمي حبيب، كلية التربية ـ جامعة طنطا ـ 
  :ـ نتائج الدراسة

  روق دالة يف أساليب التفكري بني أعضاء هيئة التدريس بالكليات املختلفة يف أساليب ـاك فـهنـ 
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  .ةالتفكري اخلمس
  .كور واإلناث يف بروفيل التفكريـ ليس هناك فروق بني األساتذة الذ

ـ إن بروفيل التفكري السائد لدى أساتذة اجلامعة أحادي البعد أما أسلوب التفكري السائد فكـان                
  .التفكري التحليلي لدى الذكور والتفكري املثايل لدى عينة اإلناث

ني واملعلمات  اخلصائص البنائية لتفكري املعلم   : بعنوان): ١٩٩٦(ـ دراسة جمدي عبد الكرمي حبيب       
  .دراسة نفسية حتليلية، مصر

  التعرف إىل أساليب التفكري لدى عينة من املعلمني واملعلمات بالتعليم األمريي             :هدف الدراسة ـ  
اجلنس، التخصص الدراسي، املؤهل، مستوى اخلـربة، املرحلـة         (واخلاص واألزهري ودراسة املتغريات     

  ).الدراسية، نوع التعليم
 معلماً ومعلمة مبراحل التعليم املختلفة بالتعليم األمـريي واخلـاص           ٦٥٠قوامها :ـ عينة الدراسة  

  .واألزهري
 جمدي عبد الكـرمي     اريسون وبرامسون ترمجة   اختبار أساليب التفكري تأليف ه     :ـ أدوات الدراسة  

  . وإعدادهحبيب
ـ كان  (ختتلف أساليب تفكري املعلم باختالف كل من املؤهل          :ـ نتائج الدراسة   ليـات   ك وخرجي

 الرياضيات والعلـوم يف الـتفكري       تفوق معلمو (الدراسي  ـ التخصص   ) التربية األدىن يف التفكري املثايل    
من ن  وتفوق املعلم (، ومستوى اخلربة    ) الدراسات االجتماعية يف التفكري الواقعي     ومعلمتفوق  و) التركييب

 عام فأكثر يف التفكري     ١٦ربة من   ن ذوي اخل  اً يف التفكري املثايل ، واملعلمو      عام ١٥ -١١ذوي اخلربة من  
  ). التحليلي

 اإلعداديـة يف الـتفكري      العام يف التفكري التركييب ومعلمـو      الثانوي   تفوق معلمو (سية  املرحلة الدرا 
  ). الثانوي الفين يف التفكري الواقعيوالتحليلي ومعلم
معلمـي التعلـيم    ى  ارتفع مستوى التفكري التحليلي لدى معلمي األزهر واعتدل لـد         (نوع التعليم   
  ). لدى معلمي التعليم اخلاصاألمريي واخنفاض

الثالثي البعد  ذي  ، والتفكري    الثنائي  البعد ذيـ ليس هناك فروق بني املعلمات واملعلمني يف التفكري          
  .املعلمون يف التفكري التركييب والتفكري العمليتفوق املعلمات يف التفكري املثايل و وتفوقت 

  .نة ألساليب التفكري يف مصردارسة مقار:بعنوان):١٩٩٦(لكرمي حبيبـ دراسة جمدي عبد ا
 املقارنة بني طالب العينة املصرية وطالب العينة الليبيـة يف أسـاليب الـتفكري               :ـ هدف الدراسة  

  .اخلمسة
 من طلبة جامعة السابع     ١٠٢ طالباً وطالبة من جامعة طنطا مبصر و       ١٩٠ قوامها   :ـ عينة الدراسة  

  .بيامن ابريل يف لي
  .١٩٩٦ مقياس برامسون، هاريسون ألساليب التفكري إعداد جمدي حبيب :ـ أدوات الدراسة
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  :ـ نتائج الدراسة
ـ التقارب يف التفكري التركييب لدى طالب العينتني وارتفاع مستوى التفكري التحليلي والواقعي 

  .لدى العينة املصرية وارتفاع مستوى التفكري العملي لدى العينة الليبية
ـ مبقارنة التكرارات والنسب املئوية يف بروفيل التفكري تبني ارتفاع النسب املئوية للعينـة املـصرية                
وباملقارنة بالعينة الليبية يف التفكري ثنائي البعد وارتفاع النسب املئوية للعينة الليبية يف الـتفكري أحـادي                 

  .البعد والتفكري املسطح
أساليب التفكري وعالقتها بـبعض املـتغريات       : نوان بع ):٢٠٠١(دراسة رمضان حممد رمضان     ـ  

  .، مصر)اجلنس، التخصص الدراسي، املستوى الدراسي(
 التعرف إىل أساليب التفكري الشائعة لدى عينة من الطالب يف املراحل التعليمية             :ـ هدف الدراسة  

  .املختلفة
  . طالب املرحلتني الثانوية واجلامعية:ـ عينة الدراسة

 قائمة أساليب التفكري لـ سترينربج وواجر ترمجة عبد العال جامد عجـوة،             :ةـ أدوات الدراس  
  . وتقنينهما)١٩٩٩ورضا عبد اهللا أبو سريع، 

  : ـ نتائج الدراسة
التنفيذي، احلكمـي،  (ـ أكثر أساليب التفكري السائدة باملرحلتني اجلامعية والثانوية أسلوب التفكري          

  ).احمللي، املتحرر
  .جلنسني يف أساليب التفكري اخلمسةـ ظهور فروق بني ا

ثـانوي  (والعمر الزمين ) علمي ـ أديب (ـ ظهور اختالف يف أساليب التفكري باختالف التخصص 
  .)ـ جامعي

أساليب التفكري وعالقتها بالتحصيل الدراسـي،      :  بعنوان ):٢٠٠٢(ـ دراسة أمينة ابراهيم شليب      
  .مصر، جامعة املنصورة
 طبيعة العالقة بني أساليب التفكري والتحصيل الدراسي وعدد مـن            التعرف إىل  :ـ هدف الدراسة  

  .املتغريات مثل التخصص الدراسي والنوع
ب من اجلنسني باملرحلة اجلامعية من طالب كليـة التربيـة         ال ط ٤٠٧تألفت من    :ـ عينة الدراسة  

  .وكلية التربية النوعية جبامعة املنصورة
 تعريب عبد العال حامـد      ١٩٩١ لـ سترنربج وواجز      قائمة أساليب التفكري   :ـ أدوات الدراسة  

، واستخدام اموع التراكمي ملقياس التحصيل الدراسـي لطـالب          ١٩٩١عجوة، ورضا أبو سريع،     
  .التخصصات املختلفة
  :ـ نتائج الدراسة

  .ـ ظهور تأثري دال إحصائياً ملتغري التخصص األكادميي يف تنمية بعض أساليب التفكري اخلمسة
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روق دالة بني الذكور واإلناث يف األسلوب التشريعي احلكمي، اهلرمي، يف التفكري لصاحل             ـ ظهور ف  
  .الذكور ويف األسلوب التنفيذي لصاحل اإلناث

ومل   التفكري مع التحصيل الدراسي    ـ ظهور ارتباط دال سالب بني األسلوب التشريعي والعاملي يف         
  .التحصيل الدراسيارتباط بني كل من أساليب التفكري الباقية ويظهر 

أساليب التفكري وعالقتـها بوجهـة الـضبط        :  بعنوان ):٢٠٠٢(ـ دراسة صابر حسن حسني      
  .والتوافق الدراسي، مصر
  . دراسة طبيعة العالقة بني أساليب التفكري ووجهة الضبط والتوافق الدراسي:ـ هدف الدراسة
  .الثانوي طالباً وطالبة من الصف الثاين ٢٤٠ تتألف من :ـ عينة الدراسة

) ٢٠٠٠( حسني    مقياس أسلوب التفكري اخلارجي والداخلي لـ صابر حسن        :ـ أدوات الدراسة  
ومقياس التوافق النفسي لــ صـابر   وتقنينه، ـ روتز ترمجة عالء الدين كفايف ومقياس وجهة الضبط  

  ).٢٠٠٢(حس حسني 
  :ـ نتائج الدراسة

 تأثري دال موجب لكـل مـن   يظهر و ،يةـ يسود أسلوب  التفكري اخلارجي لدى عينة البحث الكل         
  .اجلنس والتخصص يف أسلوب التفكري

ووجهة الضبط لدى عينـة     ) الداخلي واخلارجي (ـ هناك عالقات ارتباطية دالة بني أسلويب التفكري         
الطالب فقط وهناك عالقات ارتباطية دالة بني أسلويب التفكري الداخلي واخلـارجي وأبعـاد التوافـق                

  . البحثالدراسي لدى عينة
ـ هناك فروق دالة بني مرتفعي أسلويب التفكري اخلارجي والداخلي يف أبعاد التوافق الدراسي لـدى                

  .عينة البحث
ـ هناك فروق بني الذكور واإلناث يف أسلوب التفكري اخلارجي لصاحل الذكور وهناك فروق بـني                

  .الذكور واإلناث يف أسلوب التفكري الداخلي لصاحل اإلناث
وق بني العلمي واألديب يف أسلوب التفكري اخلارجي لصاحل األديب ويف أسلوب الـتفكري               هناك فر  -

  .الداخلي لصاحل العلمي
العالقة بني أساليب التفكري املرتبطة باملواقف      :  بعنوان ):٢٠٠٤(ـ دراسة اعتدال عباس حسنني      
  .الدراسية والرضا عن املناخ اجلامعي

عالقة بني أساليب التفكري املرتبطة باملواقف الدراسية والرضا         التعرف إىل طبيعة ال    :ـ هدف الدراسة  
عن املناخ اجلامعي لدى الطالب املرتفعني حتصيلياً واملنخفضني حتصيلياً والكشف عـن الفـروق بـني           

التعليمي، التنظيمي، االجتماعي، اجلامعي    (اموعتني يف درجة الرضا عن املناخ اجلامعي بأبعاده املختلفة          
التنفيذي، الفوضوي،  (يف أساليب التفكري املرتبطة باملواقف الدراسية املتمثلة يف أساليب التفكري           و) العام

  والتعرف إىل الفروق بني الذكور واإلناث ذوي املستويات التحصيلية ) االستقاليل، الواقعي، السليب
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  .املختلفة
  . طالباً وطالبة١٨٠ تتألف من  :ـ عينة الدراسة

مقياس املناخ االجتماعي لـ اعتدال حسنني واختبار أساليب التفكري املرتبطـة   :ـ أدوات الدراسة 
  .باملواقف الدراسية

  : ـ نتائج الدراسة
  .ـ هناك ارتباطات إجيابية بني أساليب التفكري ودرجة الرضا عن املناخ اجلامعي

  .اجلامعيـ هناك ارتباطات سلبية بني أسلويب التفكري الفوضوي والسليب والرضا عن املناخ 
ـ احتل األسلوب الفوضوي واألسلوب السليب يف التفكري أعلى نسبة تكرارات لـدى املـرتفعني               
حتصيلياً أي أن أساليب التفكري السلبية أكثر شيوعاً لدى املنخفضني حتصيلياً بينما األساليب اإلجيابيـة               

  .أكثر شيوعاً لدى املرتفعني حتصيلياً
ني املنخفضني واملنخفضات حتصيلياً يف أساليب التفكري والرضـا         ـ هناك ارتباطات دالة إحصائياً ب     

  .عن املناخ اجلامعي
ـ هناك فروق بني املرتفعني واملرتفعات حتصيلياً يف أساليب التفكري املرتبطة باملواقف الدراسية وليس              

  .هناك فروق يف الرضا عن املناخ اجلامعي
التعرف إىل أساليب تفكري الطلبة وأساليب      : ن بعنوا ):٢٠٠٤(ـ دراسة عبد املنعم أمحد الدردير       

  .التعلم وعالقتها ببعض خصائص الشخصية، مصر
 التعرف إىل أساليب التفكري املفضلة لدى عينة من طالب كلية التربية بقنـا يف               :ـ هدف الدراسة  

ساليب ضوء نظرية سترنربج ألساليب التفكري ومدى متايز أو عدم متايز أساليب التفكري لسترنربج عن أٍ              
  .التعليم لبينجر وبعض خصائص الشخصية وعالقة اجلنس والتخصص األكادميي بأساليب التفكري

 طالباً من طالب الفرقة الثالثة بقنا وطالب التخصص العلمي عددهم           ١٧٦ قوامها   :ـ عينة الدراسة  
  .طالباً وطالبة) ٩٠(وطالب التخصص األديب عددهم . طالباً وطالبة) ٨٦(

   تعريب١٩٩٤ قائمة أساليب التفكري النسخة القصرية لسترنربج وواجز عام :سةـ أدوات الدرا
  ). وتقنني عبد املنعم الدردير، عصام الطيب

استبانة عمليات الدراسة املعدلة ـ ذات العاملني لبيجرت وقائمـة العوامـل اخلمـسة الكـربى يف      
  .الشخصية ليوتشانان
  :ـ نتائج الدراسة

أساليب التفكري اهلرمـي، اخلـارجي،   : لدى طالب كلية التربية بقنا هيـ أكثر األساليب تفضيالً     
  .األقلي

  . ـ أساليب التفكري لسترنربج غري متمايزة عن أساليب التعلم لبيجز وخصائص الشخصية
   بأساليب التفكري  اتلباتميز الطات بأسلوب التفكري احلكمي بينما تـ يتميز الطالب عن الطالب



  ٢٠١٢ – العدد الثاني-المجلد العاشر . …….  ......................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

  
 

 ١٧٦

  .اخلمسة
 يف التخصص بني العلمي واألديب يف أسلويب التفكري اهلرمي واحمللي لصاحل التخصص             ـ هناك فروق  

  )١٠٥، ٢٠٠٦الطيب، . (العلمي
א−٢−٢ א :א
العالقة بني أساليب : بعنوان: (Sternberg& Wagner, 1991)   دراسة سترينربج وواجنر-

  .التفكري ونسبة الذكاء واالستدالل اللفظي، أمريكا
 من طالب   ٧٥ فرداً و    ٩٠ تلميذاً وتلميذة يف املرحلتني االعدادية والثانوية و       ٢٣٠ : عينة الدراسة  ـ
  .اجلامعة

، واختبـار االسـتدالل     ١٩٩١ مقياس أساليب التفكري لسترينربج وواجـز،        :ـ أدوات الدراسة  
  .اللفظي

  : ـ نتائج الدراسة
يذي، احملافظ، امللكي فقط ونسبة الذكاء أما       ـ هناك ارتباط دال إحصائياً بني أساليب التفكري التنف        

  .بقية أساليب التفكري ونسبة الذكاء فغري دالة إحصائياً وذلك لدى الصفني السابع والثامن
ـ هناك ارتباط دال إحصائياً بني أسلويب التفكري التشريعي واحملافظ فقط ونسبة الذكاء أمـا بقيـة                 

  ).الصفني التاسع والعاشر(صائياً لدى أساليب التفكري ونسبة الذكاء فغري دالة إح
ـ هناك ارتباط دال إحصائياً بني أسلويب التفكري التشريعي والداخلي مع الذكاء فقط أمـا بقيـة                 

  .أساليب التفكري ونسبة الذكاء فغري دالة إحصائياً وذلك لدى الصفني احلادي عشر والثاين عشر
التنفيذي، احمللي، احملـافظ، امللكـي، األقلـي،        (ـ هناك ارتباط دال إحصائياً بني أساليب التفكري         

مع الذكاء لدى عينة األفراد وليس هناك معامالت ارتباط دالة إحصائياً بني بقيـة أسـاليب                ) اخلارجي
  .التفكري ونسبة الذكاء

  . ـ ليس هناك ارتباط دال إحصائياً بني أساليب التفكري واالستدالل اللفظي لدى عينة اجلامعة
العالقة بني : بعنوان: (Sternberg & Grigorenko, 1997)  ربج وجرجيورنكو دراسة سترن-

  .أساليب التفكري وبعض القدرات العقلية، أمريكا وجنوب إفريقيا
 التعرف إىل طبيعة العالقة بني أساليب التفكري وبعض القدرات العقليـة مثـل              :ـ هدف الدراسة  

  .فضالً عن التحصيل الدراسي) بتكاري التفكري العلمي، التفكري التحليلي، التفكري اال(
  . تلميذاَ ثانوياً بأمريكا وجنوب افريقيا١٩٩ :ـ عينة الدراسة

  .واختبار القدرات العقلية) ١٩٩١( مقياس أساليب التفكري لسترنربج وواجنر :ـ أدوات الدراسة
  :ـ نتائج الدراسة

والتفكري االبتكاري والتفكري   ) حليلياحلكمي، الت (ـ هناك ارتباط دال إحصائياً بني أساليب التفكري         
  .العلمي
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ـ هناك ارتباط دال إحصائياً بني األسلوب اهلرمي يف التفكري والتفكري االبتكاري وليس هناك عالقة               
  .والقدرات العقلية) تسعة أساليب(دالة إحصائياً بني بقية األساليب 

صيل الدراسي وليس هناك عالقـة      والتح) التشريعي، احلكمي (ـ هناك ارتباط بني أساليب التفكري       
  .والتحصيل الدراسي) أحد عشر أسلوباً(دالة إحصائياً بني بقية أساليب التفكري 

العالقة بـني أسـاليب   : بعنوان:  (Cano, F & Hewitte, 2000) ـ دراسة كانو وهويت
  .التفكري وأساليب التعلم، أمريكا

وهل ميكن ألساليب التفكري التنبؤ باإلجنـاز        التعرف إىل طبيعة العالقة السابقة       :ـ هدف الدراسة  
  .األكادميي

  . من طالب اجلامعة٢١٠ :ـ عينة الدراسة
 وقائمة أساليب التعلم لـ     ١٩٩١قائمة أساليب التفكري لـ سترينربج وواجز        :ـ أدوات الدراسة  

  .مارشال وميجيت
  :ـ نتائج الدراسة

  .لتعلمـ هناك عالقة ارتباطية بني أساليب التفكري وأساليب ا
  .ـ يرتبط حتصيل الطالب األكادميي بأساليب التفكري

  .ـ هناك عالقة ارتباطية بني طرائق التدريس وأساليب التفكري
  ) ٩٨، ص٢٠٠٦الطيب،  (

داللة أساليب التفكري لتحسني الـتعلم والتعلـيم        :   بعنوان )٢٠٠١(ـ دراسة سيلرز وسترينربج     
  .األكادميي

جلامعيـة،  ىل أساليب التفكري السائدة لدى الطـالب باملرحلـة ا          التعرف إ  :ـ اهلدف من الدراسة   
  . اختالف الكليات، واجلنس، واللغةوكذلك الكشف عن مدى

_ سـتبلني بوسـش   _ طالباً وطالبة يف الفرقة األوىل جبامعة     ) ٢٢٣(تكونت من    :ـ عينة الدراسة  
طالباً، وطالبة بكلية العلـوم     )٩٨(وطالباً، وطالبة بكلية الفنون     ) ٩٨(بالواليات املتحدة األمريكية منهم     

  .طالباً وطالبة بكلية التربية) ٢٧(الطبيعية و
  ).١٩٩٢( أستخدم يف هذه الدراسة قائمة أساليب التفكري لسترينربج وواجنر، :ـ أدوات الدراسة
  :ـ نتائج الدراسة

ـ (اليب التفكري السائدة لدى طالب الفرقة األوىل هـي أسـلوب الـتفكري         ــ إن أس   ذي، التنفي
  ).التشريعي، اهلرمي، الداخلي، احملافظ

  .اجلامعةيف أساليب التفكري لدى طالب ) ذكور إناث(ـ ليس هناك تأثري للنوع 
 .ـ هناك فروق خمتلفة لدى طالب اجلامعة يف أساليب التفكري ختتلف باختالف الكليـة واللغـة  

)colliers, c.& Sternberg , R 2001(  
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أساليب التعلم املفضلة وأساليب التفكري السائدة لدى الطالب        :  بعنوان ):٢٠٠١(ـ دراسة تشن    
  .يف صفوف التجارة التايوانيني

 الكشف عن أساليب التعليم املفضلة، وأساليب التفكري السائدة لدى الطـالب            :ـ هدف الدراسة  
  .التايوانيني يف كليات التجارة، ومدى تأثر هذه األساليب مبتغريات النوع والعمر

يف مرحلة عمرية بني  )طالبة١١٥ طالباً، ٧٠ (طالباً منهم  ) ١٨٥( تكونت من :دراسةـ عينة ال
  .سنة) ٢٣ _ ١٨(

، كما طبق قائمة أسـاليب      ١٩٩٢ قائمة أساليب التفكري لسسترينربج وواجنر       :ـ أدوات الدراسة  
  .التفكري لبارش

  :ـ نتائج الدراسة
 سنة كانت لديهم تفـضيالت أقـوى        )٢٠_ ١٨(ـ إن الطالب الذكور يف املرحلة العمرية من         

  .ألسلوب التعلم البصري من الطالبات
سنة كانت لديهم تفـضيالت أقـوى       ) ٢٣_ ٢١(ـ أما الطالب الذكور يف املرحلة العمرية من         

  ).٢٠_ ١٨(ألسلوب التفكري احلكمي من الطالب يف املرحلة العمرية من 
  .لم وأساليب التفكريـ يتضح أن العمر واجلنس هلما تأثريات يف أساليب التع

  . بصورة عامة هو أسلوب التعلم البصرينيـ إن أسلوب التعلم املفضل لدى الطلبة التايواني
_ الداخلي  (ـ إن أساليب التفكري السائدة لدى الطالب أنفسهم بصورة عامة هي أساليب التفكري              

  .)Chen ,H 2001(). التشريعي
  :ية واألجنبية السابقةمكانة الدراسة احلالية بني الدراسات العرب

  :ـ أوجه التشابه واالختالف مع الدراسات السابقة
 تشات الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة العربية واألجنبية من حيـث الطريقـة              :ـ التشابه 

واملنهج الوصفي وكذلك تشات الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة أا طبقت األداة املـستخدمة              
   ١٩٩٦سة جمدي حبيب اليت استخدمت مقياس برامسون وهاريسون يف الدراسات نفسها كدرا

) ١٩٩٦(هناك دراسات طبقت على طالب جامعيني كدراسة جمدي حبيـب           : ـ من حيث العينة   
  .٢٠٠٠ ودراسة كانو وهويت ٢٠٠٤، ودراسة حسني ٢٠٠٢ ودراسة شليب ٢٠٠١ودراسة رمضان 

  :ـ واختلفت الدراسة عن الدراسات السابقة
كدراسـة حبيـب    ) ٢١٠(عينات صـغرية    أجريت الدراسات السابقة على     : ـ من حيث العينة   

طالبـاً  ) ١٧٦(ودراسة الـدردير    . طالباً) ١٨٠(طالباً ودراسة حبيب أيضاً ودراسة حسني        ) ١٩٠(و
  .طالباً ) ٣٢١(الدراسة احلالية كبرية بلغت كانت عينات تلميذاً بينما ) ١٩٩( سترنربج

، ودراسة الـدردير  )٢٠٠١(كدراسة رمضان : أديب/ طبيق على االختصاص علمي ـ من حيث الت   
  .من طلبة التعلم فقد النطاميطالباً ) ١٨٥(ودراسة تشن ). ٢٠٠٤(
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ـ أجريت الدراسات السابقة على طالب املراحل الثانوية أو اإلعدادية أو اجلامعية من طلبة التعليم               
ودراسة سيلرز  ) ٢٠٠٢(ودراسة حسني   ) ٢٠٠١(ضان  ودراسة رم ) ١٩٩٦(النظامي  كدراسة حبيب     

أجريت على طالب معلم الصف ورياض األطفال قـسم         فقد  أما الدراسة احلالية    ) ٢٠٠١(وسترينربج  
  .التعليم املفتوح يف كلية التربية يف املرحلة اجلامعية فقط وللمرة األوىل يف حدود علم الباحث

  : مشكلة البحث ومسوغاته
معلم صـف،   ( أساليب التفكري لدى طلبة التعليم املفتوح وفق متغريات التخصص           تعرف العالقة بني  

   .)ذكور، إناث(اجلنس) رياض أطفال
إحساس الباحث بقيمـة هـذا البحـث    : أما املسوغات اليت دعت الباحث للقيام ذا البحث فهي      

 . التفكري ومتغريااوأمهيته لدى اإلطالع على أدبيات املوضوع والدراسات السابقة املتعلقة بأساليب
:א −٣

ألساليب التفكري أمهية كبرية يف العملية التعليمية نظراً ألن معرفة املعلم ألساليب تفكـري تالميـذه                
فرة لطالبـه   اتساعده يف اختيار طريقة التدريس املناسبة هلم، وتزيد بالتايل يف الفرص التعليميـة املتـو              

(Sternberg, 1994, 1972 , Zhar, 2000)  
وتكمن أمهية البحث يف تناوله أبعاداً هامة من الشخصية تتمثل يف أسلوب التفكري املفضل والـدور                

  .الفاعل اجلنس والتخصص الدراسي
ونتيجة لتعدد املهام اليت تسهم ا أساليب التفكري يف العملية التعليمية خاصة وباحلياة بوجه عام فهي                

 وهذه الطرائق إذا ما أخذت يف االعتبار عنـد التـدريس فإـا              الطرائق أو املفاتيح لفهم أداء الطالب     
تساعدهم على النجاح املدرسي، كما أن معرفة األفراد بأسلوب التفكري املتصل لديهم تـساعد علـى                

  ).٢٧، ٢٠٠٦الطيب، (انتقاء األعمال املهنية املتوائمة مع هذا األسلوب 
  :اط التاليةويف ضوء ما تقدم ميكن حتديد أمهية البحث يف النق

أمهية الكشف عن طبيعة العالقة االرتباطية وأساليب التفكري لدى الطلبة ودورها الفاعـل              -١-٣
بغية توجيه املعلمني والطالب ألسـاليب  ) معلم الصف ورياض أطفال(لدى أفراد عينة البحث اإلمجالية  

سلوب الفرد يف التفكري ويف احلياة      التفكري اليت تسهم يف دفع النجاح التعليمي واملهين باعتبارها مفاتيح أل          
 .عامة
، ) الواقعي العملي  - املثايل - التركييب -التحليلي(أمهية الكشف عن أساليب التفكري املفضلة        -٢-٣

  .وعالقة ذلك باجلنس والتخصص الدراسي لدى طلبة معلم الصف ورياض األطفال
  
  
  
  



  ٢٠١٢ – العدد الثاني-المجلد العاشر . …….  ......................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

  
 

 ١٨٠

א −٤ א:א א א :א
تعرف أساليب التفكري السائدة واملفضلة لدى طلبة التعليم املفتوح وفقاً ملتغريي التخصص             -١-٤

  .الدراسي واجلنس لدى أفراد عينة البحث
  .تعرف السلم التراتييب لدى أفراد عينة البحث يف أساليب التفكري السائدة واملفضلة -٢-٤
:א −٥
אא−١−٥ :א
 هناك فروق ذات داللة إحصائية بني طلبة رياض األطفال ومعلم الصف يف أساليب التفكري ليس -

ويتفرع عن هذه الفرضية اإلمجالية الفرضيات ) التركييب ـ املثايل ـ العملي ـ التحليلي ـ الواقعي(
  :الفرعية التالية

 الـصف يف    ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية بني طلبة رياض األطفال ومعلـم            -١ -١-٥
  . أسلوب التفكري التركييب

ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية بني طلبة رياض األطفـال ومعلـم الـصف يف                 -٢-١-٥
  .أسلوب التفكري املثايل

ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية بني طلبة رياض األطفـال ومعلـم الـصف يف                 -٣-١-٥
  .أسلوب التفكري العملي

لة إحصائية بني طلبة رياض األطفـال ومعلـم الـصف يف            ليس هناك فروق ذات دال     -٤-١-٥
  .أسلوب التفكري التحليلي

ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية بني طلبة رياض األطفال ومعلـم الـصف يف                - ٥-١-٥
  .أسلوب التفكري الواقعي

א−٢−٥ א :א
ويتفرع عن هذه الفرضـية      اليب التفكري   ليس هناك فروق دالة إحصائياً بني الذكور واإلناث يف أس         

  :اإلمجالية الثانية الفرضيات الفرعية التالية
  .ليس هناك فروق دالة إحصائياً بني الذكور واإلناث يف أسلوب التفكري التركييب -١-٢-٥
  .ليس هناك فروق دالة إحصائياً بني الذكور واإلناث يف أسلوب التفكري املثايل -٢-٢-٥
  . فروق دالة إحصائياً بني الذكور واإلناث يف أسلوب التفكري العمليليس هناك -٣-٢-٥
  .ليس هناك فروق دالة إحصائياً بني الذكور واإلناث يف أسلوب التفكري التحليلي -٤-٢-٥
  .ليس هناك فروق دالة إحصائياً بني الذكور واإلناث يف أسلوب التفكري الواقعي -٥-٢-٥
:א−٦
  ث احلايل على طالب السنة الثالثة من نظام التعليم املفتوح ـ قسمي معلم يقتصر البح -١-٦
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  .الصف ورياض األطفال دون أقسام أخرى
   ٢٠٠٨-٢٠٠٧متت الدراسة يف بداية الفصل الدراسي الثاين من عام  -٢-٦
يتضمن البحث احلايل دراسة أساليب التفكري وعالقتها باجلنس والتخصص الدراسـي دون             -٣-٦
  .ت أخرىمتغريا
دراسة أساليب التفكري وفق منوذج هاريسون وبرامسون وبارتليت وفق األساليب اخلمسة             -٤-٦

دون دراسة أساليب أو مناذج أخرى ) التحليلي ـ الواقعي ـ املثايل ـ العملي ـ التركييب    : (يف التفكري
  .يف التفكري
:א−٧

 الواقع وصفاً حتليلياً علمياً موعـة واسـعة يف   يشري املنهج الوصفي التحليلي يف وصف الظاهرة يف    
املواقف أو الظواهر الختاذ قرار ولدعم املعرفة العلمية وأغراض البحث العلمي الالحـق وهـو املنـهج             
املستخدم يف هذا البحث وتطلب تنفيذ البحث معاجلة املتغريات معاجلة حتليلية وصفية يف حتديد طبيعـة                

األوىل : وق بني املتوسطات وتطلب ذلك نوعني من الدراسة للموضوع احلايل         العالقات االرتباطية والفر  
الدراسة النظرية للبحث يف حتديد أمهيته ومشكلته وأهدافه وفرضياته وبيان عرض مفـصل للدراسـات       
العربية واألجنبية ذات الصلة وحتديد مصطلحات البحث اإلجرائية وبيان اتمع األصلي وعينة البحـث     

دوده والثانية الدراسة امليدانية اليت جاءت مكملة للدراسة النظرية حيـث تنطـوي علـى               وأدواته وح 
اإلجراءات واخلطوات العملية اليت قام ا الباحث سواء أكان يف الدراسـة امليدانيـة االسـتطالعية أم                 

  .الدراسة امليدانية األساسية
  :اتمع األصلي وعينة البحث

 طالب التعليم املفتوح يف قسم رياض األطفال ومعلـم الـصف            يتكون اتمع األصلي للبحث من    
 ١٢٨٦ قسم رياض أطفـال و       ٣٠٨٠  والبالغ عددهم     ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧للسنة الثالثة للعام الدراسي     
  ).٣(معلم صف وفق امللحق رقم 

حبيث  ٪ يف كلية التربية ـ قسم التعليم املفتوح  ٨ومت اختيار العينة بالطريقة العشوائية البسيطة بنسبة 
  . من قسم معلم الصف٩٧ طالباً من طلبة رياض األطفال و٢٢٤بلغت 

 طالباً وطالبـة    ٩٧من  ) معلم الصف ورياض أطفال   (تتألف عينة البحث وفق االختصاص أو القسم        
  . إناثاً يف قسم معلم الصف لطلبة السنة الثالثة٣٩ ذكوراً و ٥٨

  . إناثاً لطلبة السنة الثالثة٢٠ذكوراً و  ٢٠٤ منهم ٢٢٤أما يف قسم رياض األطفال بلغت العينة 
 ٢٦٢ طالباً وطالبة منهم     ٣٢١) معلم صف ورياض أطفال   (وبذلك يكون إمجايل العينة من القسمني       

  .  إناث٥٩من الذكور و 
  
  



  ٢٠١٢ – العدد الثاني-المجلد العاشر . …….  ......................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

  
 

 ١٨٢

  اض األطفال وفق اجلنس واالختصاصتوزيع العينة للطلبة يف قسمي معلم الصف وري )١(اجلدول رقم 
  إمجايل  إناث  رذكو  اجلنس واالختصاص 

  ٢٢٤  ٢٠  ٢٠٤  رياض أطفال
  ٩٧  ٣٩  ٥٨  معلم صف

  ٣٢١  ٥٩  ٢٦٢  إمجايل
  .نسب التمثيل استناداً إىل اتمع األصلي للعينة املأخوذة)٢(اجلدول رقم  

  ٧،٢٧  ٢٢٤  رياض أطفال
  ٧،٥٤  ٩٧  معلم صف
  ٧،٣٥  ٣٢١  اجلنس

  ٧،٣٥  ٣٢١  التخصص
  ٧،٣٥  ٣٢١  

א−٨ :א
  ب التفكرياختبار أسالي

 ,Bromson . برامسون هارسون، بارليـت ومعـاونيهم  - وضع هذا االختبار:وصف االختبار
Horrison, Parlett, and Associates  

 وقام جمدي عبد الكرمي حبيب بتقنني االختبار على البيئة العربيـة         ١٩٨٠األستاذة جبامعة كاليفورنيا    
  .لى عينات كبريةاملصرية مث متت عملية التقنني ووضع املعايري ع

 موقفاً من املواقف اليومية الـيت       ١٨ عبارة موزعة على     ٩٠ يتكون املقياس من     :مكونات االختبار 
تواجه الفرد، وذلك بواقع مخس عبارات على كل موقف متثل كل عبارة منها حالً لذلك املوقف حيث                 

  .يعرب كل حل عن أحد أساليب التفكري اخلمسة اليت يقيسها االختبار
س االختبار مخسة أساليب أساسية للتفكري أو استراتيجيات البحث عن حلول املشكالت الـيت              ويقي

  :تواجه الفرد وهذه األساليب أكثر عمقاً وانتشاراً كما أا تنطوي على أسس فلسفية ونفسية وهي
  .The Synthetic Style األسلوب التركييب -١
  .The Ideolistic Styleاألسلوب املثايل  - ٢
  .The Progmatic Styleاألسلوب العملي  - ٣
  . The Analytic Styleاألسلوب التحليلي  - ٤
 The Realistic Style األسلوب الواقعي - ٥

 يهدف املقياس إىل حماولة قياس أسلوب التفكري السائد واملفضل لدى الفرد يف             :اهلدف من االختبار  
ير الكمي ملدى تفضيل األفراد وميلهم السـتخدام    مواجهة مواقف احلياة اليومية، وذلك من خالل التقد       

  .أحد أساليب التفكري اليت يقيسها املقياس
  ا أداة تساعد بل إىل أر تعليمات االختبار إىل إجابات صحيحة أو خاطئة مل تش :تعليمات االختبار

  د الطريقة اليت رد يف التعرف إىل أساليبه املفضلة يف التفكري ومن الضروري اإلجابة بدقة يف حتديـالف
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  .يسلكها الفرد فعالً وليس الطريقة الواجب أو املفروض عليه أن يسلكها
 بنداً، وكل بند يؤلف مجلة متبوعة خبمس عبارات حمتملة متثل           ١٨يتكون مقياس أساليب التفكري من      

حلوالً خمتلفة لكل موقف، ومتثل كل عبارة حالً لذلك املوقف، حيث يعرب كل حل عن أحد أسـاليب                  
  .التفكري اخلمسة السابقة

جة انطباقها عليه، بأن يكتب     واملطلوب من املفحوص ترتيب اإلجابات اخلمس من خالل حتديد در         
) ٥( على اعتبار أن     ١،  ٢،  ٣،  ٤،  ٥يف املربع يسار اإلجابات اخلمس الترتيب الفعلي الذي ينطبق عليه           

  .متثل السلوك األقل انطباقاً) ١(متثل السلوك األكثر انطباقاً عليه و 
ة، وهو ميثـل     يتم حساب جمموع الدرجات املعطاة لعبارة كل أسلوب على حد          :تصحيح االختبار 

التقدير الكلي لكل أسلوب، ومت تصميم االختبار وفق فلسفة مؤادها أن جمموع الدرجات اخلام الـيت                
تتوزع علـى األسـاليب     ) ٢٧٠(سيحصل عليها املفحوص إىل األساليب اخلمسة متثل مقداراً ثابتاً هو           

  . وفق الدرجة اليت يعطيها املفحوص كل أسلوبةاخلمس
 يتم الكشف عن اخلصائص     ةيت حيصل عليها املفحوص يف األساليب اخلمس      ومن خالل الدرجات ال   

  .البنائية املختلفة لتفكريه
هاريسون وبرامـسون  : ولدى العودة إىل دليل اختبار أساليب التفكري ـ كراسة التعليمات تأليف 

  وجدنا معايري تصنيف لألفراد من خالل الـدرجات الـيت          ٢١وبارليت وإعداد جمدي حبيب الصفحة      
 واليت تكشف عن اخلصائص البنائية املختلفة للتفكري على النحو اآليت           ةحيصل عليها يف األساليب اخلمس    

  ):والذي مت اعتماده يف هذا البحث(
 ال يهتم واقعياً وفعلياً باسـتخدام هـذا         ٣٦_ ـ إذا حصل املفحوص على درجة تتراوح من صفر        

  . األسلوب يف أي موقف
  . فإن لديه معارضة قوية  هلذا األسلوب٤٢_ ٣٧ة تتراوح ـ إذا حصل املفحوص على درج

 يف أي أسلوب فإن لديه مقاومة ومعارضـة         ٤٨_ ٤٣ـ إذا حصل املفحوص على درجة تتراوح        
  .معتدلة هلذا األسلوب

 يف أساليب التفكري اخلمسة فالربوفيـل       ٥٩_ ٤٩ـ إذا حصل املفحوص على درجات تتراوح بني         
  .هنا هو التفكري السطح

 لديه تفضيل معتدل ألسلوب الـتفكري       ٦٥_ ٦٠ذا حصل املفحوص على درجات تتراوح بني        ـ إ 
  .الستخدامه أكثر من األساليب األخرى وميل 

 فسيكون لديه تفـضيل قـوي هلـذا         ٧١_ ٦٦ـ إذا حصل املفحوص على درجات تتراوح بني         
  .األسلوب ومييل بكثرة إىل استخدامه هذا األسلوب يف أغلب املواقف

   وأكثر فسيكون لديه تفضيل قوي جداً الستخدام هذا ٧٢ل املفحوص على درجة ـ حصـ إذا
  .األسلوب
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 ١٨٤

قام الباحث بإجراء الدراسة االسـتطالعية ملقيـاس        : الدراسة االستطالعية ملقياس أساليب التفكري    
التأكد من وضوح عبـارات     :  وكان للدراسة عدة فوائد منها     ١٠/١٢/٢٠٠٧أساليب التفكري بتاريخ    

قياس وبواسطة سالمته اللغوية وإضافة أو حذف أو تصحيح بعض العبارات أو الكلمات الواردة على               امل
  . بعبارة السنة الدراسيةملثال استبدلت كلمة الصف الدراسيسبيل ا

 ٣٥-٢٥وقد مت حتديد الزمن الالزم للتطبيق حيث استغرق التطبيق االستطالعي فترة تراوحت بني              
  .دقيقة

والـسنة  ) ذكر، أنثى (ملتغريات األساسية للبحث يف الورقة األوىل لالختبار كاجلنس         وقد مت حتديد ا   
  .وقد أعيدت طباعة االختبار حبيث أصبحت العبارات أكثر وضوحاً .الدراسية والتخصص

جرى التأكد من صدق املقياس من خالل عرضه على جمموعة من           : التأكد من صدق االختبار وثباته    
كتوراه وذوي اخلربة من أساتذة كلية التربية جبامعة دمشق وأمجعوا على أن املقياس             احملكمني من محلة الد   

  ).١(تقيس عباراته أساليب التفكري بصورة جيدة ملحق رقم 
 على عينة عـشوائية   ٢٠٠٧ من عام    ١٢ومت حساب ثبات اختبار أساليب التفكري بالتطبيق يف شهر          

أعيد تطبيق االختبار على العينة نفسها ووفـق معامـل          وبعد أسبوعني   طالباً وطالبة   ) ٨١(بلغ عددها   
  .مما يدل على ثبات االختبار الذي طبق) ٠،٧٨(االرتباط بني االستجابات يف التطبيق األول والثاين بلغ 

  .وبذلك ميكن اعتماد مقياس أساليب التفكري يف هذا البحث
א−٩ א :א
جمموعة الطرائق واالستراتيجيات الفكرية الـيت  : Thinking Styles :א−١−٩

 : اعتاد الفرد على أن يتعامل امع ما يواجهه من مشكالت ومواقف وتقسم إىل مخسة أساليب
א−٢−٩  :Synthetic :א

ويعين القيام بعمل شيء جديد وأصيل وخمتلف متاماً عما يفعله اآلخـرون والفـرد ذو األسـلوب                 
يب مييل إىل تركيب األشياء وبصفة خاصة األفكار ومييل هذا الفرد إىل مناقضة ما هـو مـألوف                  التركي

  .ومتفق عليه بني األفراد ومعارضته
א−٣−٩ ويهتم فيه الفرد بالقيم االجتماعيـة وامليـل إىل التوجـه           : Ideylistiz :א

تمع معاًاملستقبلي والتفكري باألهداف وعمل ما هو مفيد للناس وا.  
א−٤−٩ ويهتم فيه الفرد بالعمل ويتصف باإلجرائية والبحث عن        : Progmatic :א

  .احلل السريع وتكوين االستراتيجيات والوسائل إلجراء األشياء
א−٥−٩ ويواجه فيه الفرد املشكالت حبرص ومنطقية وبطريقـة      : Analystic: א

  . املعلومات وتكوين نظرية جتاه كل شيء واحلكم على األشياء يف إطار عاممنهجية ومجع أكرب قدر من
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 ١٨٥

א−٦−٩ א ويعتمد فيه الفرد على املالحظة والتجريـب مبعـىن أن          : Prolistic: א
  .األشياء احلقيقية هي اليت يشعر ا ويلمسها ويشمها وخيتربها ويالحظها وشعاره الواقعي هو احلقائق

لطرائق واالستراتيجيات من خالل اإلجابة عن بنود مقيـاس أسـاليب الـتفكري             واتضحت هذه ا  
  ).١٩٩٦وهو من إعداد جمدي حبيب، (هلاريسون وبرامسون املستخدم يف البحث احلايل 

א−٧−٩ א  اختصاص  - يقصد به يف هذا البحث برنامج تعميق التأهيل التربوي         :א
املعلمون املوفدون من وزارة التربية واختصاص رياض أطفال من          بطريقة التعليم املفتوح وهم      معلم صف 

  . التعليم املفتوح-طلبة السنة الثالثة
ينطوي اجلنس على عامل الذكورة واألنوثة وتأثريها الفاعل بصفة عامة، ويهـتم            :א−٨−٩

ـ                اض هذا البحث ذين العاملني من خالل عالقتهما بأساليب التفكري من طرف ومعلم الـصف وري
  .األطفال من طرف آخر

א−٩−٩  حيتوي ستة اختصاصات ينال الطالب اإلجـازة بعـد خترجـه وهـذه              :א
  . اللغة العربية– االقتصاد – احلقوق – اإلعالم - معلم الصف-االختصاصات هي رياض أطفال

א−١٠−٩  م يف ٢٠٠٨ -٢٠٠٧ وهم الطالب املسجلون للعام الدراسـي        :א
 . السنة الثالثة-قسمي معلم الصف ورياض األطفال

  :حتليل النتائج وتفسريها -
فـال يف    قسم ريـاض األط    ٢٣/٥/٢٠٠٨ بتاريخ   مت توزيع االختبار على أفراد عينة البحث الواقع       

 لقسم معلم   ٢٤/٥/٢٠٠٨املدرج الثالث يف كلية التربية الساعة العاشرة صباحاً من يوم اجلمعة وتاريخ             
 صباحاً يف املدرج الرابع يف اية حماضرة طرائق تدريس اللغة العربية            ١١ يوم السبت الساعة     الصف من 

  .وبعد تفريغ النتائج وتصحيحها بوضع الدرجات يف جداول صممت هلذا الغرض وفق سلم التصحيح
ـ      : وتطلب البحث اإلجراءات التالية    صائي املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واالختبار اإلح

  .SPSSكاي مربع وذلك باستخدام الربنامج اإلحصائي 
  :الفرضية اإلمجالية األوىل -

ليس هناك داللة إحصائية بني طلبة رياض األطفال ومعلم الصف لدى أفراد عينة البحث اإلمجالية يف                
  ).التركييب، املثايل، العملي، التحليلي، الواقعي(أساليب التفكري 

  :لفرضيات الفرعية التالية عن هذه الفرضية اعويتفر
  . ليس هناك فروق دالة إحصائياً بني طلبة الرياض األطفال ومعلم الصف يف أسلوب التفكري التركييب
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 ١٨٦

  توزع أفراد عينة البحث اإلمجالية على أسلوب التفكري التركييب )١(اجلدول رقم 
   التخصص  
 اموع معلم صف  رياض اطفال  

 5 1 4  م فعلياال يهت
 31 23 8  لديه معارضة بقوة
 33 6 27  لديه معارضة معتدلة
 195 61 134  لديه تفضيل سطحي
 46 6 40  لديه تفضيل معتدل
 9 0 9  لديه تفضيل قوي

ييب
رك
 الت
ضيل

تف
  

 2 0 2 لديه تفضيل قوي جدا
 321 97 224 اموع 

 رياض األطفال ومعلـم الـصف يف        وبعد الرجوع إىل إجابات أفراد العينة يف بيان الفروق يف طلبة          
  .وتبني ما يلي) ١(تفضيالت أسلوب التفكري التركييب وفق اجلدول رقم 

توزع أفراد عينة البحث على تفضيالت أسلوب التفكري التـركييب حيـث            ) ١(يبني اجلدول رقم    
ـ               ت نالحظ أن التفضيالت السطحية لطلبة رياض األطفال يف استخدام أسلوب التفكري التـركييب بلغ

وهذا يشري بوضوح إىل التفضيل السطحي هـو الـسائد يف           ) ٦١(ولطلبة معلم الصف بلغت     ) ١٣٤(
  .أسلوب التفكري التركييب

وللتعرف إىل داللة الفروق بني طلبة رياض األطفال ومعلم الصف يف تفضيالت أسـلوب الـتفكري               
ما هو موضح يف اجلـدول       وجاءت النتائج ك   ٢التركييب قام الباحث باستخدام االختبار اإلحصائي كا      

  ) ٢(رقم 
  .اختبار كاي مربع لبيان داللة الفروق يف أسلوب التفكري التركييب لدى عينة البحث اإلمجالية )٢(اجلدول رقم 

Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 42.247a 6 .000 
Likelihood Ratio 43.708 6 .000 
Linear-by-Linear Association 21.687 1 .000 
N of Valid Cases 321  

  ٠،٠١ وهي دالة عند مستوى داللـة        ٤٢،  ٢٤٧ بلغت   ٢أن قيمة كا  ) ٢(نالحظ يف اجلدول رقم     
يشري إىل فروق دالة إحصائياً يف تفضيالت التفكري التركييب يف طلبة رياض األطفال ومعلم الصف حيث                

طفال أكثر ميالً إىل تفضيل املستوى السطحي يف أسلوب التفكري التركييب مـن             يتبني أن طلبة رياض األ    
  . طلبة معلم صف
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 ١٨٧

  ليس هناك فروق دالة إحصائياً بني طلبة رياض األطفال ومعلم الصف يف أسلوب التفكري املثايل  -
  توزع أفراد عينة البحث اإلمجالية على أسلوب التفكري املثايل )٣(اجلدول رقم 

   التخصص  
اموعمعلم صف  رياض اطفال  

 5 0 5  ال يهتم فعليا
 12 3 9  لديه معارضة بقوة
 45 17 28  لديه معارضة معتدلة
200 67 133  لديه تفضيل سطحي
 48 8 40  لديه تفضيل معتدل
 10 2 8  لديه تفضيل قوي

ايل
 املث
ضيل

تف
  

 1 0 1  لديه تفضيل قوي جدا
321 97 224 اموع 

  :لرجوع إىل إجابات أفراد العينة على أسلوب التفكري املثايلبعد ا
تفضيالت أفراد  العينة البحث على أسلوب التفكري املثايل رياض األطفال           ) ٣(يبني لنا اجلدول رقم     

ومعلم صف حيث نالحظ أن التفضيالت السطحية هي السائدة لدى رياض األطفال حيـث بلغـت                
طالباً وهذا يبني أن الذين     ) ٩٧(من  ) ٦٧(ى معلم الصف بلغت     ولد) ٢٢٤(يف جمموع العينة    ) ١٣٣(

  .لديهم تفضيالً سطحياً هم األكثر من جمموع العينة اإلمجالية يف أسلوب التفكري املثايل
وللتعرف إىل داللة الفروق بني طلبة رياض األطفال ومعلم الصف يف أسلوب التفكري املثـايل قـام                 

  ). ٤( وجاءت النتائج على النحو الوارد يف اجلدول رقم ٢ائي كاالباحث باستخدام االختبار اإلحص
اختبار كاي مربع لبيان داللة الفروق يف أسلوب التفكري املثايل لدى عينة البحث  )٤(اجلدول رقم 

  .اإلمجالية
Chi-Square Tests 

ValueDf Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square9.670a6 .139
Likelihood Ratio11.8646 .065
Linear-by-Linear ssociation1.0081 .315
N of Valid Cases321

وهي غري دالة إحصائياً وهذا ال يشري       ) ٠،١٣٩( بلغت   ٢أن قيمة كا  ) ٤( نالحظ من اجلدول رقم     
بالتايل نقبل  إىل فروق دالة إحصائياً يف تفضيالت التفكري املثايل بني طلبة رياض األطفال ومعلم الصف و              

  .الفرضية السابقة
  ليس هناك فروق دالة إحصائياً بني طلبة رياض األطفال وطلبة معلم الصف يف أسلوب التفكري  -
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 ١٨٨

  .العملي
  )٥(اجلدول رقم 

  .توزع أفراد العينة البحث اإلمجالية على تفصيل أسلوب التفكري العملي 
   التخصص  
 اموع  معلم صف  رياض اطفال  

 4 0 4  ال يهتم فعليا
 3 1 2  لديه معارضة بقوة
 37 7 30  لديه معارضة معتدلة
 222 78 144  لديه تفضيل سطحي
 51 10  41  لديه تفضيل معتدل

 الع
ضيل

تف
يلم

  

 4 1 3  لديه تفضيل قوي
 321 97 224 اموع 

ل ومعلم صف   بعد الرجوع إىل إجابات أفراد العينة اإلمجايل رياض أطفا        ) ٥( يبني لنا اجلدول رقم     
تفضيالت العينة اإلمجالية على أسلوب التفكري العملي حيث سادت التفـضيالت الـسطحية لـدى                

  .االختصاصني املذكورين
ولبيان داللة الفروق بني طلبة رياض أطفال ومعلم صف يف تفضيالت أسلوب التفكري العملي قـام                

  ): ٦(رد يف اجلدول رقم الباحث باستخدام االختبار اإلحصائي كاي مربع على النحو الوا
  )٦(اجلدول رقم 

  .اختبار كاي مربع لبيان داللة الفروق يف أسلوب التفكري العملي لدى عينة البحث اإلمجالية 
Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 9.306a 5 .097 
Likelihood Ratio 10.825 5 .055 
Linear-by-Linear Association .100 1 .752 
N of Valid Cases 321   

وهي غري دالة إحصائياً هذا يشري إىل رقم        ) ٠،٠٩٧( بلغت   ٢أن قيمة كا  ) ٦(نالحظ  اجلدول رقم     
  .دال إحصائيا بني اختصاصي رياض األطفال ومعلم الصف يف تفضيالت أسلوب التفكري العملي

 رياض األطفال ومعلم الصف يف تفضيل أسلوب التفكري         ليس هناك فروق دالة إحصائياً بني طلبة       -
  .التحليلي
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 ١٨٩

   )٧(اجلدول رقم 
  .على تفضيل أسلوب التفكري التحليلي)  ومعلم صف-رياض األطفال ( أفراد عينة البحث توزع
   التخصص  
 اموع  معلم صف  رياض اطفال  

 3 0 3  ال يهتم فعليا
 7 0 7  لديه معارضة بقوة
 48 5 43  لديه معارضة معتدلة
 206 60 146  لديه تفضيل سطحي
 54 32 22  لديه تفضيل معتدل

حليل
 الت
ضيل

تف
ي

  

 3 0 3  لديه تفضيل قوي
 321 97 224 اموع 

توزع تفضيالت أفراد العينة من اختصاصي رياض األطفال ومعلم الصف          ) ٧(يبني لنا اجلدول رقم     
  . سيادة التفضيالت السطحيةعلى أسلوب التفكري التحليلي حيث نالحظ

ولبيان داللة الفروق بني طلبة رياض األطفال ومعلم الصف يف أسلوب التفكري التحليلي مت تطبيـق                
  ): ٨(االختبار اإلحصائي كاي مربع لبيان داللة الفروق على النحو الوارد يف اجلدول رقم 

  )٨(اجلدول رقم 
  . التفكري التحليلي لدى عينة البحث اإلمجاليةاختبار كاي مربع لبيان داللة الفروق يف أسلوب 

Chi-Square Tests 
ValuedfAsymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square36.269a5 .000
Likelihood Ratio39.7285 .000
Linear-by-Linear Association25.7801 .000
N of Valid Cases321

ما ) ٠,٠١(عند مستوى داللة    ) ٠٠٠،٠( قميمة كاي مربع بلغت      أن) ٨(نالحظ يف اجلدول رقم     
يشري إىل فروق دالة إحصائياً يف تفضيالت أسلوب التفكري التحليلي بني طلبة رياض األطفـال ومعلـم       

  . الصف
ليس هناك فروق دالة إحصائياً بني طلبة رياض األطفال ومعلم الصف يف تفضيل أسلوب الـتفكري                

  .الواقعي
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 ١٩٠

  )٩(رقم اجلدول 
  .على تفضيالت أسلوب التفكري الواقعي)  ومعلم صف-رياض األطفال ( أفراد عينة البحث توزع

   التخصص 
 اموع  معلم صف  رياض اطفال 

 4 0 4  ال يهتم فعليا
 13 1 12  لديه معارضة بقوة
 36 3 33  لديه معارضة معتدلة
 203 62 141  لديه تفضيل سطحي

 59 28 31  ه تفضيل معتدللدي

عي
واق
ل ال
ضي
تف

  

 6 3 3  لديه تفضيل قوي
 321 97 224 اموع

توزع تفضيالت أفراد العينة من االختصاصني املذكوريني يف أسلوب         ) ٩(يتبني لنا من اجلدول رقم      
التفكري الواقعي مت تطبيق االختبار اإلحصائي كاي مربع لبيان داللة الفروق اإلحصائية على النحو الوارد               

  ).١٠(  اجلدول رقم يف
  )١٠(اجلدول رقم 

  ). ومعلم صف-رياض األطفال (تفكري الواقعي لدى اختبار كاي مربع لبيان داللة الفروق يف أسلوب ال
Chi-Square Tests 
ValuedfAsymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square22.476a5 .000
Likelihood Ratio25.8485 .000
Linear-by-Linear Association20.4291 .000
N of Valid Cases321

ـ ) ٠,٠١(عند مستوى داللـة     ) ٠٠٠،٠(بلغت قيمة كاي مربع     ) ١٠(بالنظر إىل اجلدول رقم      ا مم
يشري إىل فروق دالة إحصائياً يف تفضيالت أسلوب التفكري الواقعي بني طلبة رياض األطفـال ومعلـم                 

  .  الصف
  : رضية اإلمجالية األوىلتعقيب وتفسري نتائج الف

تشات نتائج البحث مع نتائج الدراسات السابقة يف داللة الفروق يف أساليب الـتفكري وعالقتـه                
) ١٩٩٦(بالتخصص الدراسي كدراسة حبيب الشخصية والتقوميية على أساتذة اجلامعة ودراسة حبيب          

 سـترينربج وواجنـر     ودراسـة ) ٢٠٠٢(ودراسة حسني   )٢٠٠٢(وتشات النتائج مع دراسة شليب      
  ) ٢٠٠١(ودراسة سيلرز وسترينربج ) ١٩٩١(

  نتائج  أساليب التفكري اخلمسة والفروق اإلحصائية يف عالقتها بتخصص رياض  التدقيق يف ـوب
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 ١٩١

األطفال ومعلم الصف تبني أن هناك فروقاً هلا داللة إحصائية بني اختصاصي رياض األطفـال ومعلـم                 
 على الترتيب   ٢حيث بلغت قيمة كا   ) التركييب، التحليلي، الواقعي  (ري  الصف يف تفضيالت أساليب التفك    

   ،٠،٠١عند مستوى )  ٢٢، ٤٧٦ـ ٣٦,٢٦٩ ـ ٤٢، ٢٤٧(
 على  ٢حيث بلغت قيمة كا   ) العملي_ املثايل( وأن هناك فروقاً غري دالة إحصائياً يف إسلويب التفكري          

  .ياض األطفال ومعلم الصفوهي غري دالة إحصائياً بني ختصص ر) ٠،٠٩٧ـ ٠،١٣٩(الترتيب
  :وميكن تفسري هذه النتائج السابقة على الوجه اآليت

إن طبيعة عمل رياض األطفال ومعلمي الصف حتتاج منهم بالضرورة إىل القيام بعمل ما هو جديـد        
  .وأصيل وختتلف عما يفعله اآلخرون

حلقـائق ويـرى    حيث أن أصحاب األسلوب التركييب يعتمدون التأمل واالبتكار والبحث عـن ا           
أصحاب التفكري التركييب أنه على الرغم من اختالف األشياء اليت يتعاملون معها فإم قـادرون علـى                 
التوصل إىل بناء أفكار جديدة من خالل الفروق بني هذه األفكار ويتسم هـؤالء األفـراد باإلبـداع                  

  .وافق الدراسي واالجتماعي وهذا ما يساعدهم على حتقيق التاواإلبتكارية ومبهارام وإتقام هل
أما عن توافر فروق دالة إحصائياً بني ختصص رياض األطفال ومعلم الصف يف تفضيالت أسـلويب                
التفكري التحليلي والواقعي فيمكن القول إن طبيعة عمل معلمي الصف ورياض األطفال تساعدهم على              

قعية يف املالحظة والتجريـب ألن      تصحيح األخطاء بطريقة موضوعية تعتمد على التحليل والدراسة الوا        
الفرد املتصف يف أسلويب التفكري التحليلي والواقعي مييل إىل مواجهة املـشكالت حبـرص ومنهجيـة                

  .وعقالنية يف البحث عن أفضل احللول
فاملعلمون مييلون إىل مالحظة األشياء احلقيقية كما هي عليها يف البيئة احمليطة م واالهتمام بالنتائج               

سة وتصحيح األخطاء والسيما أن العينة يف برامج تعميق التأهيل التربوي للمعلمني هي خـربات               امللمو
  .تدريسية طويلة

فضالً عن أن املقررات النفسية والتربوية يف كلية التربية جبامعة دمشق ختتلف من ختـصص ريـاض                 
  .األطفال ومعلم الصف للسنة الثالثة

  :الفرضية اإلمجالية الثانية -
_ العملي_ املثايل_ التركييب(ك فروق دالة إحصائياً بني الذكور واإلناث يف أساليب التفكري           ليس هنا 
  : لدى عينة البحث اإلمجالية ويتفرغ عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية) الواقعي_ التحليلي

  .ليس هناك فروق دالة إحصائياً بني الذكور واإلناث يف أسلوب التفكري التركييب -
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 ١٩٢

  )١١(ول رقم اجلد
  .اإلمجالية يف أسلوب التفكري التركييب) الذكور واإلناث(توزع أفراد عينة البحث 

   اجلنس  
 اموع 2 1  

 5 1 4  ال يهتم فعليا
 31 10 21  لديه معارضة بقوة
 33 3 30  لديه معارضة معتدلة
 195 39 156  لديه تفضيل سطحي
 46 6 40  لديه تفضيل معتدل
 9 0 9  لديه تفضيل قوي

ييب
رك
 الت
ضيل

تف
  

 2 0  2  لديه تفضيل قوي جدا
 321 59 262 اموع 

تفضيالت الذكور واإلناث يف أسلوب التفكري التركييب حيـث بلغـت           ) ١١(يبني لنا اجلدول رقم     
لدى اإلناث وهذا يوضح لنا أن الـذين لـديهم          ) ٣٩(لدى الذكور و    ) ١٥٦(التفضيالت السطحية   
  .األرجح لدى تفضيالت أسلوب التفكري التركييبتفضيل سطحي هم 

ولبيان داللة الفروق بني الذكور واإلناث يف تفضيل أسلوب التفكري التركييب مت تطبيـق االختبـار                
  ):١٢(اإلحصائي كاي مربع وجاءت النتائج على النحو الوارد يف اجلدول رقم 

  )١٢(اجلدول رقم 
  .الذكور واإلناث يف تفضيل أسلوب التفكري التركييباختبار كاي مربع لبيان داللة الفروق بني 

Chi-Square Tests 
 Value dfAsymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 9.578a 6 .144 
Likelihood Ratio 11.427 6 .076 
Linear-by-Linear Association 3.579 1 .059 
N of Valid Cases 321   

وهي غري دالة إحصائياً أي ليس هناك ) ١٤٤،٠( بلغت   ٢ أن قيمة كا   )١٢(نالحظ من اجلدول رقم     
  .فروق بني الذكور واإلناث يف تفضيل أسلوب التفكري التركييب وبالتايل نقبل الفرضية

  . ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث يف أسلوب التفكري املثايل -
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 ١٩٣

  )١٣(اجلدول رقم 
  . أسلوب التفكري املثايليف) الذكور واإلناث(لبحث اإلمجالية توزع أفراد عينة ا

   اجلنس  
 اموع 2 1  

  5 0 5  ال يهتم فعليا
 12 0 12  لديه معارضة بقوة
 45 10 35  لديه معارضة معتدلة
 200 38 162  لديه تفضيل سطحي
 48 9 39  لديه تفضيل معتدل
 10 2 8  لديه تفضيل قوي

ايل
 املث
ضيل

تف
  

 1 0 1  لديه تفضيل قوي جدا
 321 59 262 اموع 

تفضيل األسلوب املثايل لدى الذكور واإلناث ويتضح أن الذين لـديهم           ) ١٣(يبني لنا اجلدول رقم     
التفضيل السطحي هم األكثر، ولبيان داللة الفروق بني الذكور واإلناث يف تفضيل الـتفكري املثـايل مت           

  )  ١٤(ربع وفق اجلدول رقم تطبيق االختبار اإلحصائي كاي م
  )١٤(اجلدول رقم 

  اختبار كاي مربع لبيان داللة الفروق بني الذكور واإلناث يف تفضيل التفكري املثايل
Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 4.569a 6 .600 
Likelihood Ratio 7.805 6 .253 
Linear-by-Linear Association .823 1 .364 
N of Valid Cases 321   

وهي غري دالة إحصائياً إذن نقبل      ) ٠،٦٠٠(أن قيمة كاي مربع بلغت      ) ٤(نالحظ من اجلدول رقم     
  .الفرضية السابقة أي ليس هناك فروق دالة إحصائياً بني الذكور واإلناث يف أسلوب التفكري املثايل

  .  ة بني الذكور واإلناث يف أسلوب التفكري العمليليس هناك فروق ذات داللة إحصائي -
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 ١٩٤

  )١٥(اجلدول رقم 
  .على أسلوب التفكري العملي) الذكور واإلناث(توزع أفراد عينة البحث اإلمجالية 

   اجلنس  
 اموع 2 1  

 4 0 4  ال يهتم فعليا
 3 0 3  لديه معارضة بقوة
 37 7 30  لديه معارضة معتدلة
 222 45 177  لديه تفضيل سطحي
 51 7 44  لديه تفضيل معتدل

 الع
ضيل

تف
م

لي
  

 4 0 4  لديه تفضيل قوي
 321 59 262 اموع 

أن التفضيل السطحي هو السائد لدى الـذكور واإلنـاث يف تفـضيل             ) ١٥(يبني لنا اجلدول رقم     
فكري العملي مت تطبيـق     أسلوب التفكري العملي، ولبيان داللة الفروق بني الذكور واإلناث يف تفضيل الت           

  ) ١٦(االختبار اإلحصائي كاي مربع وفق اجلدول رقم 
  )١٦(اجلدول رقم 

  .اختبار كاي مربع لبيان داللة الفروق بني الذكور واإلناث يف تفضيل التفكري العملي
Chi-Square Tests 

 Value dfAsymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 3.750a 5 .586 
Likelihood Ratio 5.783 5 .328 
Linear-by-Linear Association .024 1 .878 
N of Valid Cases 321   

وهي غري دالة إحـصائياً إذن تقبـل        ) ٠،٥٨٦( بلغت   ٢أن قيمة كا  ) ١٦(نالحظ يف اجلدول رقم     
  .الفرضية السابقة

  . التحليليليس هناك فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث يف أسلوب التفكري -
  .على أسلوب التفكري التحليلي) الذكور واإلناث(توزع أفراد عينة البحث اإلمجالية  )١٧(اجلدول رقم 

   اجلنس  
 اموع 2 1  

 3 0 3  ال يهتم فعليا
 7 1 6  لديه معارضة بقوة

  تفضيل التحليل

 48 5 43  لديه معارضة معتدلة
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 ١٩٥

 206 32 174  لديه تفضيل سطحي
 54 20 34  ضيل معتدللديه تف

 3 1 2  لديه تفضيل قوي
 321 59 262 اموع 

توزع تفضيل األسلوب التفكري التحليلي يف التفكري على أفـراد عينـة            ) ١٧(يبني لنا اجلدول رقم     
البحث يف الذكور واإلناث حيث رجحت تفضيل التفكري السطحي لدى اجلنسني، ولبيان داللة الفروق              

 يف تفضيل التفكري التحليلي مت تطبيق االختبار اإلحصائي كاي مربع وفق اجلـدول      بني الذكور واإلناث  
  ) ١٨(رقم 

  )١٨(اجلدول رقم 
  .اختبار كاي مربع لبيان داللة الفروق بني الذكور واإلناث يف تفضيل التفكري التحليلي

Chi-Square Tests 
 Value dfAsymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 16.872a 5 .005 
Likelihood Ratio 15.550 5 .008 
Linear-by-Linear Association 11.418 1 .001 
N of Valid Cases 321   

وهي غري دالة إحصائياً عند مـستوى       ) ٠،٠٠٥( بلغت   ٢أن قيمة كا  ) ١٨(نالحظ يف اجلدول رقم     
  .يل أسلوب التفكري التحليلي وهذا يشري إىل فروق دالة إحصائياً بني الذكور واإلناث يف تفض٠،٠١
  .ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث يف أسلوب التفكري الواقعي -

  )١٩(اجلدول رقم 
  .على أسلوب التفكري الواقعي) الذكور واإلناث(توزع أفراد عينة البحث اإلمجالية 

   اجلنس  
 اموع 2 1  

 4 0 4  ال يهتم فعليا
 13 1 12  لديه معارضة بقوة
  36 2 34  لديه معارضة معتدلة
 203 44 159  لديه تفضيل سطحي
عي 59 9 50  لديه تفضيل معتدل

واق
ل ال
ضي
تف

  

 6 3 3  لديه تفضيل قوي
 321 59 262 اموع 
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 ١٩٦

توزع تفضيل التفكري الواقعي حيث رجحـت تفـضيالت الـتفكري           ) ١٩(يبني لنا اجلدول  رقم      
ة البحث اإلمجايل من الذكور واإلناث، ولبيان داللة الفروق بني اجلنـسني يف             السطحي لدى أفراد عين   

  )٢٠(تفضيل التفكري الواقعي مت تطبيق االختبار اإلحصائي كاي مربع وفق اجلدول رقم 
  )٢٠(اجلدول رقم 

  .اختبار كاي مربع لبيان داللة فروق بني الذكور واإلناث يف تفضيل أسلوب التفكري الواقعي
Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 11.689a 5 .039 
Likelihood Ratio 12.848 5 .025 
Linear-by-Linear Association 4.284 1 .038 
N of Valid Cases 321   

وهي دالة إحصائياً عنـد مـستوى       ) ٠٣٩،٠( بلغت   ٢أن قيمة كا  ) ٢٠(نالحظ من اجلدول رقم     
  . إذن هناك فروق دالة إحصائياً بني الذكور واإلناث يف تفضيل أسلوب التفكري الواقعي٠،٠٥

  :ـ التعليق على نتائج الفرضية الثانية
التركييب، (تشات نتائج الفرضية اإلمجالية الثانية ملتغري اجلنس يف تفضيالت أساليب التفكري اخلمسة             

نتائج دراسة حبيب على أساتذة اجلامعة وتشات مع دراسـة          مع  ) املثايل، العملي، التحليلي، الواقعي   
ومع دراسة سلريز   ) ٢٠٠٢(يف أسلوب التفكري التحليلي وتشات مع دراسة حسني         ) ٢٠٠١(رمضان  

وتبني من تفضيالت الذكور واإلناث يف أساليب التفكري أا غري دالة إحصائياً يف             ) ٢٠٠١(وسترينربج  
، ٦٠٠ـ  ٠،١٤٤(ملثايل والعملي حيث بلغت قيمة كاي مربع على الترتيب        أساليب التفكري التركييب وا   

وأن هناك فروقاً دالة إحصائياً بني الذكور واإلناث لدى العينة اإلمجالية يف تفـضيالت               ) ٠،٥٨٦ـ  ٠
وهي دالة إحصائياً عند مستوى     ) ٠،٥٠٠(بلغت قيمة كاي مربع     ) التحليلي والواقعي (أسلويب التفكري   

  .٠،٠٥عند مستوى  و٠،٠١داللة 
  :وميكن تفسري النتائج السابقة على الوجه التايل

أن الذكور واإلناث يدرسون املناهج املدرسية نفسها عن طريق التعليم املفتوح يف كلية التربية جبامعة               
دمشق وقد تزيد تلك املناهج واألساليب التدريسية والتقوميية يف صقل املهارات واخلربات للمـشكالت              

والتعليمية ومعاجلتها بطريقة علمية وعقالنية تعتمد على احلـوار واملناقـشة وحتليـل األفكـار         اليومية  
املطروحة الختبار أفضل احللول وهذه كلها تتسم وتتوافق مع مسات الفرد التحليلي والواقعي يف تفكريه               

  .والتوجه واإلرشاد ومعرفة املشكالت اليت تعترضهم حبرص وعناية
قام الباحث بإجراء السلم التراتييب لدى أفراد عينة البحث اإلمجالية          ) ٢(رقم  ـ للتحقق من اهلدف     

وفق متغريات التخـصص    ) التركييب، املثايل، التحليلي، الواقعي، العملي    (على أساليب التفكري اخلمسة     
  )٢١ (اجلدول رقم) الذكور واإلناث(س واجلن) رياض األطفال ـ معلم صف(الدراسي 
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  )٢١(اجلدول رقم 
  )العينة اإلمجالية( ملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألساليب التفكري اخلمسة ا

  واقعي  حتليلي  عملي  مثايل  تركييب 
N 321 321 321 321 321 
Mean 52.67 53.52 54.32 54.10 53.89 
Std. Deviation 7.406 7.247 6.180 5.817 6.567 

  )٢٢(اجلدول رقم 
  اليب التفكري اخلمسة ملتغري التخصصالسلم التراتييب ألس

  واقعي  حتليلي  عملي  مثايل  تركييب  التخصص
N 224 224 224 224 224 
Mean 53.84 53.65 54.17 53.13 53.06  أطفالرياض  
Std. Deviation 7.207 7.767 6.611 5.806 7.024 
N 97 97 97 97 97 
Mean 49.96 53.24 54.67 56.32 55.81 معلم صف  
Std. Deviation 7.178 5.898 5.062 5.227 4.876 

توزع أفراد عينة البحث وفق السلم الرتيب ألساليب التفكري اخلمـسة        ) ٢٢(ـ يبني لنا اجلدول رقم      
) رياض أطفال ـ ومعلم صـف  (وفق متغري التخصص ) التركييب، املثايل، التحليلي، العملي، الواقعي(

للجدول رقم يف وتوزع أساليب التفكري السائدة واملفضلة توضـح  إن نظرة متفحصة   : ويتبني لنا ما يلي   
أن أعلى أساليب التفكري السائدة هو التفكري العملي لدى طلبة ريـاض األطفـال مبتوسـط مقـداره                  

مث يأيت يف املرحلة الثالثـة الـتفكري        ) ٥٣،٨٤(يليه يف املرتبة الثانية التفكري التركييب مبتوسط        ) ٥٤،١٧(
يف املرتبة الرابعة وأخرياً يف املرتبة      ) ٥٣،١٣(فالتفكري التحليلي مبتوسط مقداره     ) ٥٣،٦٥(املثايل مبتوسط   

  ).٥٣،٠٦(اخلامسة واألخرية التفكري الواقعي 
ـ أما لدى ترتيب أساليب التفكري السائدة واملفضلة لتخصص معلم صف من األعلـى أي املرتبـة         

التفكري التحليلي فالتفكري الواقعي    (ي على الترتيب كما يلي      األوىل إىل األدىن املرتبة اخلامسة واألخرية فه      
ـ ٥٦،٣٢(مبتوسطات مقدارها على الترتيب     ) فالتفكري العملي فالتفكري املثايل وأخرياً التفكري التركييب      

تبني لنا السلم   ) ٢٣(اجلدول رقم   إىل  فإن نظرة متفحصة    ) ٤٩،٩٦ـ  ٥٣،٢٤ـ  ٥٤،٦٧ـ  ٥٥،٨١
وفق مـتغري اجلـنس     ) التركييب، املثايل، التحليلي، الواقعي، العملي    ( اخلمسة   التراتييب ألساليب التفكري  

  .لدى أفراد عينة البحث اإلمجالية) الذكور واإلناث(
  )٢٣(اجلدول رقم 

  السلم التراتييب ألساليب التفكري اخلمسة وفق متغري اجلنس
  واقعي  حتليلي  عملي  مثايل  تركييب  اجلنس

N 262 262 262 262 262 ذكور 
Mean 52.96 53.37 54.40 53.67 53.76 
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Std. Deviation 7.442 7.544 6.379 5.719 6.817 
N 59 59 59 59 59 
Mean 51.37 54.19 53.97 56.00 54.49 إناث 
Std. Deviation 7.163 5.749 5.242 5.916 5.325 

من املرتبة األوىل فالثانية (دىن أن أساليب التفكري من األعلى إىل األ      ) ٢٣(حيث تبني من اجلدول رقم      
العملـي ـ الـواقعي ـ     (هي كالتايل ووفق الترتيب الرتيب لدى الـذكور  ) فالثالثة فالرابعة فاخلامسة

ــ  ٥٣،٦٧ــ  ٥٣،٧٦ـ ٥٤،٤٠(مبتوسطات مقدارها على الترتيب ) التحليلي املثايل ـ التركييب 
  )   ٥٢،٩٦ـ ٥٣،٣٧

التحليلي ـ الواقعي ـ املثايل ـ العملي    ( فاألدىن فهي أما لدى اإلناث فقد حسب الترتيب األعلى
ــ  ٥٣،٩٧ــ  ٥٤،١٩ــ  ٥٤،٤٩ــ  ٥٦،٠٠(مبتوسطات مقدارها على الترتيب   ) ـ التركييب 
٥١،٣٧.( 
:א−١٠
  . دراسة أساليب التفكري مبتغريات أخرى يف مراحل وسنوات جامعية متنوعة-١-١٠
 .ليم اجلامعي النظامي والتعليم املفتوح يف أساليب التفكري إجراء دراسات مقارنة بني التع-٢-١٠
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א א
א א :א

 الطبعة األوىل، وزارة التربيـة،      .التفكري العملي للمرحلة الثانوية    ).١٩٨٠. (بدر، أمحد وآخرون   -
  .إدارة املناهج والوسائل والكتب املدرسية، الكويت

املـصرية،  مكتبة النهـضة    .  دراسات يف أساليب التفكري    .)١٩٩٥ (.حبيب، جمدي عبد الكرمي    -
  .  مصر:، القاهرة)١ط(

 مكتبة النهضة املـصرية،     .األسس النظرية واالستراتيجيات   ).١٩٩٦. (حبيب، جمدي عبد الكرمي    -
  .، القاهرة، مصر)١ط(

، )١ط(صرية،  املمكتبة النهضة   . سيكلولوجية صنع القرار   ).١٩٩٧. (حبيب، جمدي عبد الكرمي    -
  . مصر:القاهرة
، سلسلة قـراءات    )مترجم:يوسف، عادل سعد  ( .أساليب التفكري  ).٢٠٠٤ (.سترنربج، روبرت  -

  .مكتبة النهضة املصرية: ، مصر، القاهرة١يف علم النفس التربوي املعاصر ج
، )١ط(.  نظريات ودراسات وحبوث معاصـرة     أساليب التفكري  .)٢٠٠٦ (.الطيب، عصام علي   -
  .عامل الكتب: رة، مصرالقاه
توصيات املؤمتر االستثنائي األول لوزراء      ).٢٠٠٠. (الكسو املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم      -

  .بريوت، لبنان. التعليم العايل والبحث العلمي
مكتبة األجنلو  :  مصر ، القاهرة .التعلم أسسه ونظرياته وتطبيقاته    ).١٩٧٦.(حممود، إبراهيم وجيه   -
  .ريةاملص

 أمناط التعلم والتفكري ملعلمي املرحلة االبتدائية يف مجهورية مـصر           ).١٩٨٩. (مراد، صالح أمحد   -
  ).١٢ (جملة كلية التربيةجامعة املنصورة، . العربية
  .، منشورات جامعة دمشق٧اجلزء األول، ط. علم النفس التربوي ).٢٠٠٠. (منصور، علي -
  . /٧ / ١٦تاريخ ) ٩٩(الوزاري رقم  القرار ).٢٠٠٢(ة التعليم العايل السورية وزار -
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