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جامعة احلسني بن يستخدمها طلبة   الشائعة اليتدف هذه الدراسة إىل استقصاء أساليب التفكري
يف خمتلف املواقف وعالقتها بكل من اجلنس والتخصص واملستوى الدراسي، ويف ضوء ذلـك   طالل

  :حتاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة األربعة اآلتية
  ؟جامعة احلسني بن طاللما أساليب التفكري الشائعة بني طلبة 

 ؟ )اجلنس(باختالف  جامعة احلسني بن طاللالشائعة لدى طلبة  هل ختتلف أساليب التفكري
هل ختتلف أساليب التفكري الشائعة لدى طلبة جامعة احلسني بن طـالل بـاختالف التخصـص    

 ؟)كليات علمية، كليات إنسانية(
بـاختالف املسـتوى    جامعة احلسني بن طـالل هل ختتلف أساليب التفكري الشائعة لدى طلبة 

 ؟)وىل، ثانية، ثالثة، رابعةسنة أ(الدراسي 
طالباً وطالبة من الكليات العلمية والكليات اإلنسانية شكلوا ) 140(وتكونت عينة الدراسة من 

وأظهرت النتائج ) SPSS(٪ من جمتمع الدراسة واستعان الباحثان بالربنامج اإلحصائي 13ما نسبته 
واقعي فالتفكري التحليلي فـالتفكري املثـايل   أن أكثر أساليب التفكري شيوعاً بني الطلبة هو التفكري ال
  .فالتفكري التركييب ويأيت التفكري الربامجايت يف املرتبة األخرية

ومل تظهر النتائج فروقاً ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث يف أساليب الـتفكري اخلمسـة   
  .املتوسطاتوكذلك األمر لدى التخصص واملستوى الدراسي بل أظهرت فروقاً بسيطة بني 

واقترحت الدراسة ضرورة حث أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة على التعرف إىل أمناط تفكـري  
طلبتهم واستخدام أساليب تدريس تتوافق مع أمناط تفكري الطلبة وخصوصاً يف جمال التفكري التحليلي 

  .مناط التفكريوالواقعي، وكذلك إجراء مزيد من الدراسات تتناول متغريات خمتلفة وعالقتها بأ

                                           
 .كلية التربية، جامعة احلسني بن طالل، األردن ∗
 .كلية التربية، جامعة احلسني بن طالل، األردن ∗∗
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  مقدمةال -1
ينطوي مفهوم التفكري على أبعاد ومكونات متشابكة تعكس الطبيعة املعقـدة للـدماغ   
البشري وهو يف شكله البسيط سلسلة من النشاطات العقلية اليت يقوم ا الدماغ عنـدما  

م يتعرض ملثري يستقبل عن طريق واحدة أو أكثر من احلواس وتتطلب ممارسته التأمل وإنعـا 
ولذلك فهـو يتضـمن استكشـافاً    . النظر يف مكونات املوقف أو اخلربة اليت مير ا الفرد

إننا نقوم مبخاطرة حمسوبة قد تكون ناجحـة  فوجتريباً، ونتائجه غري مضمونة وعندما نفكر 
نعرف ما الذي جيـب عملـه بالتحديـد     تنتهي بإخفاق ونبدأ التفكري عادة عندما ال وقد

فكري هي نشاطات غري تد فالنشاطات اليت يقوم ا الدماغ أثناء عملية الوالتفكري مفهوم جمر
وأن ما نشاهده ونلمسه ليس إال نواتج فعل التفكري ) 1999,جروان Barell,1991. (مرئية

  .سواء أكانت بصورة مكتوبة أم منطوقة أم حركية
ن تباين نظريات علم ويتطور التفكري عند األفراد بتأثري عوامل البيئة والوراثة وبالرغم م 

النفس املعريف يف حتديد مراحل تطور التفكري وطبيعتها فإن العمليات العقلية واألبنية املعرفية 
اً مع التقدم يف مسـتوى النضـج   كتتطور تطوراً منتظماً أو متسارعاً، وتزداد تعقيداً وتشاب

  .)1990 ي؛ قطا م1999,عبد اهلادي وشاهني ( والتعلم
ثون أوصافاً عديدة للتمييز بني نوع وآخر من أنواع الـتفكري ورمبـا   وقد استخدم الباح

أحد الشواهد على مدى اهتمام البـاحثني بدراسـة    هكان تعدد أوصاف التفكري وتسميات
موضوع التفكري وفك رموزه منذ بدأت احملاوالت اجلادة لقياس الذكاء بعد منتصف القرن 

تنحصر يف التركيز على جوانب معينـة مـن    إال أن اهتمامات العلماء تكاد. التاسع عشر
التفكري، وال سيما اجلانب النمائي، واجلانب العقلي املعريف، واجلانب اإلكلينيكـي، هـذا   

 تناول ظاهرة التفكري يف سياق الشخصية ىلفضالً عن وجود عدة إسهامات متميزة تدعو إ
    ).1998عمار، (بوصفها منظومة كلية متكاملة 

  
   أسلوب التفكير -2

املتزايد بظاهرة التفكري ظهرت يف اآلونة األخرية نظريات تركز علـى   يف ضوء االهتمام
ومـن هـذه   . أساليب التفكري املفضلة لدى األفراد يف مواجهتهم ملواقف احلياة اليوميـة 
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حددا فيها مخسة ) Harrison and Bramson(النظريات نظرية قدمها هاريسون وبرامسون 

  :أساليب للتفكري يف هي
  األسلوب التركيبي -2-1

  :ويتميز أصحاب هذا األسلوب يف اآليت
  .القدرة على تركيب األفكار املختلفة -
تنتج حلوالً أفضل جتهيزاً للربط بني وجهـات   التطلع إىل وجهات النظر اليت رمبا ال -

 .النظر املتعارضة
 .التواصل لبناء أفكار أصيلة خمتلفة عن أفكار اآلخرين -
 التركييب من أقل األساليب تفضيالً من قبل األفـراد يف اتمـع   ويعد أسلوب التفكري 

  ).2003طاحون، (٪ 11الغريب إذ بلغت نسبة األفراد الذين يفضلون هذا األسلوب 
  األسلوب المثالي -2-2
  :ويلخص جمدي حبيب خصائص هذا األسلوب مبا يأيت 
 .امليل إىل الثقة باآلخرين وتكوين عالقات مفتوحة معهم -
م أفكار اآلخرين ومشاعرهم وانفعاالم وعواطفهم وعمل مـا هـو مفيـد    احترا -

 .للمجتمع
 .تكوين وجهات نظر خمتلفة جتاه األشياء -
االستمتاع باحلوار املفتوح مع اآلخرين وعدم اإلقبال على اادالت والصراع، ويعد  -

سبة الذين هذا النوع من أساليب التفكري األكثر تفضيالً يف اتمع الغريب إذ بلغت ن
 ).2003طاحون، ) (٪37(يفضلونه 

  البراجماتي باألسلو -2-3
  :ويتميز هذا النوع من التفكري مبا يأيت 

 .استقصاء ما هو صحيح أو خاطئ من خالل اخلربة الشخصية املباشرة -
 .حرية التجريب -
 .التفوق يف إجياد طرائق جديدة لعمل األشياء من املواد املتوافرة -
 .والً تدرجيياًتناول املشكالت تنا -
 .قابلية التكيف مع الظروف والبحث عن احللول السريعة -
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 .االهتمام باجلوانب اإلجرائية -
ويعد هذا النوع من التفكري أقل انتشاراً من غريه يف اتمع الغريب وقد بلغـت نسـبة   

  ). 1995حبيب، ( )٪18(األفراد الذين يفضلون هذا النوع 
  األسلوب التحليلي -4 -2
ر األساليب انتشاراً يف أوروبا وتبلغ نسبة األفراد الذين يفضلون هذا النوع أكث وه   

  ).1996حبيب، ). (2003طاحون، ) (٪35(من التفكري يف اتمع الغريب 
  الواقعي باألسلو -2-5
  :ومن خصائص هذا النوع من التفكري 
لوب االعتماد على املالحظة وما يدرك من خالل احلواس ويؤمن أصحاب هذا األس -

  .بالتجريب
. يؤكد أصحاب هذا األسلوب يف تفكريهم أمهية احلقائق الثابتة يف كـل مشـكلة   -

 ) (٪24(وبلغت نسبة األفراد الذين يفضلون هذا النوع من التفكري يف اتمع الغريب 
Harrison & Bramson,1982.(  

 هذا وقد أشارت الدراسات إىل أن أصحاب أسلوب التفكري التركييب، واملثـايل  
ذوو توجه قوي حنو احلقائق والتفكري الوظيفي والشكلي، أما أسلوب التفكري العملي 
فيقوم بدور جسر الفجوة بني اجلانبني ورمبا يتجاهل صاحبها أو يرفض االجتـاهني  

  )1995حبيب، (
روق يف السيطرة النصفية للدماغ تـؤدي إىل تفضـيالت   فهذا وأوضحت النظرية أن ال

فكري، ولذلك يتوقع كل من هاريسون وبرامسـون أن تـؤدي   حقيقية يف أساليب الت
سيطرة النصف األيسر من الدماغ إىل استخدام أساليب التفكري التحليلي والواقعي أما 
سيطرة اجلانب األمين من الدماغ فقد تؤدي إىل استخدام أساليب الـتفكري التـركييب   

  ).1996حبيب، (واملثايل 
 استخدمت للتمييز بني األفراد أثنـاء تفـاعالم   يسون أن أساليب التفكريارويذكر ه 

املختلفة يف مواقف احلياة اليومية، إال أن هذا التمييز ليس متييزاً كمياً حيدد مقدار ما لـدى  
يعتمد علـى مـدى   ) نوعي(األساليب أو تلك بقدر ما هو طريقة متييز الفرد من هذه 
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تعامالته وتتميز بدرجـة  تفضيل الفرد الستخدام أسلوب أو أكثر كي يسلكها يف 

، ولعل ذلك يظهر عندما يواجه الفرد مبوقف مشكل يتحدى تفكريه عالية من الثبات
ويتطلب منه القيام بسلسلة من النشاطات أو اخلطوات املتتابعة يف معظـم األحيـان   
الختاذ قرار فإنه يستخدم أسلوب تفكري معني أو جمموعـة مـن أسـاليب الـتفكري     

  )1998، ؛ عمار2003طاحون، (
ولعل من املفيد هنا التفريق بني أساليب التفكري ومهاراته فأساليب التفكري أكثر تعقيـداً  
من مهارات التفكري، وتتألف األساليب من جمموعة من مهارات رئيسة يتفرع عن كل منها 
مهارات أخرى من مستوى أدىن، ويتطلب تطبيق أي من أساليب التفكري هـذه يف نسـق   

ت املتتالية على األغلب ورمبا ال يتقيد بتسلسل اخلطوات يف بعض األحيان معني من اخلطوا
  .وقد يعاد تنفيذ اخلطوات أو يكرر بطريقة أو بأخرى حىت يصل إىل نتيجة

وميثل تطبيق األسلوب أحد الوظائف الرئيسة للتفكري اهلادف واملـنظم كمـا يتطلـب    
دة أو جمتمعة تندرج حتت نوع أو استخدام عدد من مهارات التفكري األساسية بصورة منفر

  .أكثر من أنواع التفكري
ومما الشك فيه فإن للبيئة أثراً كبرياً على أفراد اتمع، فهي متلي عليهم أمناطاً سـلوكية  

أن بعض الثقافات تؤدى إىل أساليب تفكري ) Sternberg,1997(معينة ولذا يرى سترينبريغ 
الدراسات اليت قارنت بني أساليب التفكري يف أقطار معينة دون غريها وهذا ما أكدته نتائج 

تفـوق الطـالب   ) Haung& Sisco, 1994(خمتلفة، إذ أكدت دراسة هونج وسيسـكو  
الصينيني يف أسلوب التفكري العملي على الطالب األمريكيني، وكذلك أكـدت دراسـة   

ع مستوى وجود فروق يف أساليب التفكري ترجع الختالف البيئة إذ ارتف) 1995حبيب، (
التفكري التحليلي والواقعي لدى الطالب املصريني بينما ارتفع مستوى التفكري العملي لدى 

  .الطالب الليبيني
  
  مشكلة الدراسة -3

اليت يستخدمها الطلبة يف اجلامعة يف الوقت احلاضر  الشائعةالتفكري أساليبيعد استقصاء 
ميكن من خالل  -اعتقاد الباحثني على حسب –من املوضوعات البارزة يف الواقع التربوي 

التعرف إىل هذه األساليب أن يتعامل املدرسون مع الطلبة مبا يتناسب مع أساليب تفكريهم 
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ويعد هذا األمر من املطالب التربوية اليت تسعى اهليئات التدريسية يف اجلامعات إىل الوصول 
, املتغريات كجنس الطالـب  ال شك فيه أن هذه األساليب قد تتأثر بالكثري من  اإليها ومم
وغريها من املتغريات وهذا مـا جـاءت   , ومعدله التراكمي, ومستواه الدراسي, وختصصه

الدراسة احلالية للكشف عنه لدى عينة من الطلبة يف البيئة اجلامعية يف جامعة احلسني بـن  
  .طالل يف األردن

  
  أسئلة الدراسة -4

  :عن األسئلة التالية وحتاول هذه الدراسة يف ضوء ما سبق اإلجابة
  طلبة جامعة احلسني بن طالل؟الشائعة اليت يستخدمها التفكري  اليبما أس: السؤال األول
طلبة جامعة احلسني بن طـالل   الشائعة لدىالتفكري  اليبهل ختتلف أس: السؤال الثاين
  باختالف اجلنس؟
احلسني بن طالل طلبة جامعة  الشائعة لدىالتفكري  اليبهل ختتلف أس: السؤال الثالث

  ؟)العلوم، والعلوم اإلنسانية(باختالف التخصص 
طلبة جامعة احلسني بن طـالل   الشائعة لدىالتفكري  اليبهل ختتلف أس: السؤال الرابع

  ؟)سنة أوىل، ثانية، ثالثة، رابعة(باختالف املستوى الدراسي 
  
  أهمية الدراسة -5

م شـغل العديد مـن علمـاء   تكمن أمهية هذه الدراسـة يف تناوهلا ملوضوع ها  
التفكري املسـتخدمة من  اليبالنفس، وقدمت عنه تصورات نظرية أال وهو موضوع أسـ

ألفراد حباجة للتفكري يف البحث عن اف. قبل األفراد يف تفاعلهم مع مواقف احلياة املختلفـة
ت يف تخدام هذه املعلومااسـمصادر املعلومات، واختيار املعلومات الالزمـة للموقف، و

). 1992، هخصـاون  ;1980بدر وآخرون، (معاجلة املشكالت على أفضل وجه ممكن 
أسباب عديدة حتتم على جامعاتنا االهتمام املسـتمر القيام بتوفري الفـرص املالئمـة   وهناك 

وحتسينها، إذا كانـت   خدمها الطلبة بصورة منظمة وهادفةستلتطوير أسـاليب التفكري اليت ي
وتـؤدي  . م على التكيف مع متطلبات عصـرهم بعـد ختـرجهم   تسعى بالفعل ملساعد
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يسـتخدمها األفراد داخل املؤسسة التعليمية وخارجهـا دوراً  أسـاليب التفكري اليت 

حيوياً يف جناح األفراد وتقدمهم الن أداءاـم يف املهمـات األكادمييـة التعليميـة     
ئها، هي نتاجات تفكريهـم  واالختبارات واملواقف احلياتية أثناء الدراسة وبعد انتها

كما تقدم ) 1984الشيخ، وأبو زينة، (تحدد مدى جناحهم أو إخفاقهم يومبوجبها 
نتائج هذه الدراسة نافذة ينظر من خالهلا أعضاء هيئـة التـدريس يف اجلامعـة إىل    
األساليب اليت يستخدمها طلبتهم يف التفكري مما يساعدهم على اختيـار األسـاليب   

تدريسهم وتطـوير   ءاملفاهيم العلمية هلم ومراعاة الفروق الفردية أثنااملناسبة لتقدمي 
  .هذه األساليب أو حتويرها لتتالءم واملستجدات العلمية والتكنولوجية

  
  مصطلحات الدراسة -6
  :سريد يف هذه الدراسة عدد من املصطلحات اليت ال بد من تعريفها وهي  
  : أسلوب التفكير -6-1
توظيـف قـدرام    إىل الطرائق واألساليب املفضلة لألفـراد يف  يشري أسلوب التفكري 

واكتساب معارفهم وتنظيم أفكارهم والتعبري عنها مبا يتالءم مع املهمات واملواقـف الـيت   
  ).(sternberg,1992تعترضهم 

  أسلوب التفكير التركيبي  -6-2
حه اآلخرون، أسلوب تفكري يتطلع أصحابـه إىل إجياد حلول أصيلـة خمتلفة عما اقتر 

ومييلون إىل معارضة احللول املألوفـة واملتفـق عليها كما يقومون بربط وجهات النظـر  
املتعارضة ومييلون إىل التغيري باستمرار وينفرون من الـروتني ويتســم هـؤالء األفـراد     
  .بالوضوح والبحث عن املتناقضات أو عـدم االتفاق والتغيري واجلدة واحلداثة يف أفكارهم

  أسلوب التفكير المثالي  -6-3
يؤمن أصحاب هذا النوع من التفكري بوجود حد أدىن من اإلتقان بني وجهات النظـر   

املتعارضة، لذا يتقبلون االختالف يف وجهات النظر ويتوصلون من خالل ذلـك إىل حـل   
شامل للمشكالت اليت تواجههم وهم متفتحون عقلياً ويرحبون بوجهات النظر املختلفـة،  

ن بالقيم االجتماعية واحترام اآلخرين وامليل حنو التوجه املستقبلي لتحقيق األهداف ويهتمو
  .املنشودة وعمل كل ما هو خري للمجتمع
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 أسلوب التفكير الواقعي  -6-4
يتميز أصحاب هذا النوع من التفكري بأم جتريبيون وينصب جمال تفكريهم يف الواقـع   

و األفضل، ويؤكدون وجود حقائق ثابتة يف كل مشكلة وحماولة تطوير هذا الواقع وتغيريه حن
  .تواجههم جيب أخذها باحلسبان

  أسلوب التفكير البراجماتي  -6-5 
يتميز أصحاب هذا النوع من التفكري باملرونة باألفكار واالعتمـاد علـى اخلـربات     

الشخصية يف حماكمة األشياء وتناول املشكالت بطريقة تدرجيية وخمتصـرة وذات عائـد   
  . سريع، ولديهم القدرة على التوفيق بني وجهات النظر املختلفة

 أسلوب التفكير التحليلي  -6-6
يتميز أصحاب هذا النوع من التفكري على مواجهة املشكالت حبرص وبطريقة منهجية،  

ويهتمون بالتفاصيل والتخطيط اجليد وجتميع أكرب قدر من املعلومات قبل اختـاذ القـرار،   
ريات أكثر من احلقائق ولديهم القابلية للتنبؤ والعقالنية والقدرة على جتزئـة  ويهتمون بالنظ

   .األشياء
  
  الدراسات السابقة -7

اختلف الباحثون يف طرائق التصدي ملوضوع التفكري فيما بينهم بقدر االخـتالف    
 وقد احنصرت اهتمامات البـاحثني . بني تلك املناحي الفكرية اليت تكمن وراء هذه الطرائق

تفكري وال سيما اجلانب النمـائي، واجلانـب   اليف التركيز على جوانب معينة من موضوع 
العقلي واملعريف، واجلانب اإلكلينيكي، وبعضهم تناول ظاهرة التفكري يف سياق الشخصـية  

  .بوصفها منظومة متكاملة
اد وقد ظهرت يف اآلونة األخرية نظريات تركز على أساليب التفكري املفضلة لدى األفـر 

  .عند مواجهتهم ملوقف مشكل يتحدى تفكريهم
عنـد   بعنوان أمناط التفكري الشكلي) Walker,1979(ففي الدراسة اليت أجراها ولكر  -

املنطق الفرضي، واملنطق التـركييب،  : الذي تضمن ثالثة عناصر هي طلبة املرحلة األساسية
اضيات واسـتخدم الباحـث   واالستنتاج الفرضي االستداليل، بعد إعطائهم مساقاً يف الري
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قبلياً وبعد إاء املقرر أجرى اختباراً بعدياً، وقد  اختباراً تصميم اموعة الواحدة إذ أجرى

من الطلبة يقعون يف مرحلة التفكري الشـكلي  ) ٪72(أوضحت نتائج االختبار القبلي أن 
ـ ) ٪91(بينما أوضحت نتائج االختبار البعدي أن  ة الـتفكري  من الطلبة أصبحوا يف مرحل

  الشكلي؟
ـدف إىل  ) Harrison & Bramson, 1982(دراسة هاريسـون وبرامسـون   ويف -

استقصاء أساليب التفكري الشائعة اليت ينتهجها أفراد اتمع األمريكي ضمن النظرية الـيت  
، واملثايل، والعملـي،  التركييب: قدماها واليت حددا فيها أساليب التفكري يف مخسة أنواع هي

واليت طورا على أساسها مقياس أساليب التفكري املسـمى بامسهمـا   . ليلي، والواقعيوالتح
للتمييز بني األفراد أثناء تفاعالم املختلفة يف مواقف احلياة اليومية وأظهرت نتـائج هـذه   

من عينـة الدراسـة   ) ٪11(الدراسة أن نسبة األفراد الذين فضلوا التفكري التركييب بلغت 
ة الدراسة ينمن ع) ٪24(نة الدراسة التفكري العملي، يف حني فضل من عي) ٪18(وفضل 

التفكري الواقعي، أما التفكري التحليلي فقد بلغت نسبة األفراد الذين فضلوا هذا النوع مـن  
من عينـة  ) ٪37(يف حني بلغت نسبة األفراد الذين فضلوا التفكري املثايل ) ٪35(التفكري 
  .الدراسة

معرفة العالقة بني أساليب الـتفكري  إىل دراسة دف ) 1989قاسم، (هذا وأجرى  - 
لدى طلبة اجلامعات وكل من اجلنس والتخصص ومتغريات الشخصـية، وقـد أجريـت    

طالب وطالبة يف جامعة عني مشس، واستخدم الباحـث  ) 900(الدراسة على عينة قوامها 
دراسة اخـتالف  مقياس هاريسون وبرامسون ألساليب التفكري وقد أظهرت نتائج هذه ال

أساليب التفكري باختالف التخصصات العلمية للطلبة، واختالف اجلنس كما كشفت عن 
 .عالقة دالة إحصائياً بني أساليب التفكري ومتغريات الشخصية املستخدمة يف الدراسة

دف إىل استقصاء نوع التفكري الـذي  ) 1991السيد، (ويف الدراسة اليت أجراها  -
اإلسكندرية وأثر كل من التخصص واجلنس على نوع التفكري وتكونت يتبعه طلبة جامعة 
طالباً وطالبة من طلبة جامعة اإلسكندرية وأظهرت نتائج هـذه  ) 250(عينة الدراسة من 

بـني طـالب    )001,0( =الدراسة فروقاً ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى داللـة    
يف مستوى التفكري ) ة، والرياضياتالتاريخ، واللغة العربية، والفلسف(التخصصات املختلفة 

الصوري إذ حصل طلبة قسم اللغة العربية على أقل متوسط للعالمات بينما حصل طلبـة  
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قسم الرياضيات على أعلى متوسط، ومل تظهر نتائج هذه الدراسـة فروقـاً ذات داللـة    
  .إحصائية يف التفكري تعزى إىل اجلنس

بعنوان أساليب التفكري املفضلة لـدى  ) 1995حبيب، (ويف دراسة مشاة قام ا  -
أعضاء من ) 310(أعضاء هيئة التدريس يف جامعيت طنطا واملنوفية وقد بلغت عينة الدراسة 

كلية وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن التفكري التحليلـي  ) 11(أعضاء هيئة التدريس يف 
ايل فهو التفكري السائد بـني  هو التفكري السائد بني الذكور من عينة الدراسة أما التفكري املث

عينة اإلناث كما أظهرت نتائج الدراسة تفوق أعضاء هيئة التـدريس يف كليـة التجـارة    
التركييب وتفوق أعضاء هيئة التدريس يف كلية الصيدلة وطـب   واهلندسة والعلوم يف التفكري

ريس يف كليـة  األسنان واملعهد العايل للتمريض يف التفكري املثايل وتفوق أعضاء هيئة التـد 
العلوم التربوية يف التفكري العملي، بينما تفوق أعضاء هيئة التدريس يف كلية الطب واآلداب 
يف التفكري التحليلي أما التفكري الواقعي فكانت نسبة أعضاء هيئة التدريس مرتفعة يف املعهد 

 .العايل للتمريض والطب والزراعة
وب التفكري املفضـل لـدى طلبـة    أيضاً بدراسة ألسل) 1995حبيب، (كما قام  -

طالباً وطالبة من جامعة طنطا واسـتخدم  ) 190(اجلامعات املصرية وبلغت عينة الدراسة 
مقياس أساليب التفكري لـ هاريسون وبرامسون الذي قننه الباحث على البيئـة املصـرية   

ييب من عينة الدراسة فضلوا أسلوب التفكري التـرك ) ٪6(وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن 
ة الدراسة فضلوا أسلوب ينمن ع) ٪17(منهم أسلوب التفكري العملي و ) ٪7(بينما فضل 

) ٪44(من العينة فضلوا أسلوب التفكري التحليلي يف حني فضل ) ٪32(التفكري الواقعي و 
 .من عينة الدراسة أسلوب التفكري املثايل

ـ ) Huang & Chio, 1999(وكذلك قام كل من هوانج وتشـاو   - ة بعنـوان  بدراس
أساليب التفكري املفضلة لدى الطلبة اليابانيني الذين يدرسون يف اجلامعات األمريكية وبلغت 

طالباً وطالبة واستخدم الباحثان مقياس هاريسون وبرامسون ألساليب ) 58(عينة الدراسة 
وأظهرت نتائج هذه الدراسة عالقة إجيابية بني التحصـيل األكـادميي ومتوسـط    ، التفكري
ري التحليلي بينما أظهرت النتائج عالقة سلبية بني التحصيل كات الطلبة يف أسلوب التفعالم

كما أظهرت نتائج هذه الدراسـة  . األكادميي وعالمات الطلبة يف أسلوب التفكري التركييب
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وتفـوق الطلبـة   ، )املثايل والتحليلي والعملي(بة يف أساليب التفكري لارتفاع عالمات الط
التفكري التركييب على الطالبات اإلناث أما بقية األساليب فليس هناك أثر  الذكور يف أسلوب

  .للجنس ذو داللة إحصائية
دراسة مقارنة بـني الطـالب   ) Huang & Sisco, 1999(وأجرى هوانج وسيسكو  -

األمريكيني والطالب الصينيني يف أساليب التفكري، وعالقتها مبتغريات البيئـة، واجلـنس،   
طالباً وطالبـة مـن الطلبـة األمـريكيني،     ) 150(لغت عينة الدراسة والتخصص، وقد ب

وكشفت نتائج هذه الدراسة عن تفوق الطلبة الصينيني يف أسـلوب الـتفكري   . والصينيني
وأظهرت أيضاً ارتفاع متوسـطات عالمـات الطـالب    . العملي على الطلبة األمريكيني

ثايل مقارنة بالطالبـات الصـينيات   الصينيني والطالبات األمريكيات يف أسلوب التفكري امل
والطالب األمريكيني، كما أظهرت نتائج هذه الدراسة فروقاً بني عالمات الطلبة تعزى إىل 
التخصص، إذ تبني أن طلبة التخصصات االجتماعية والعلوم الطبيعية أكثر ميالً السـتخدام  

بة العلـوم الطبيعيـة   أسلوب التفكري املثايل من الطلبة ذوي التخصصات اهلندسية، وأن طل
واهلندسية كانوا أكثر ميالً الستخدام أسلوب التفكري التحليلي، وأقل متوسط عالمات كان 

  .من نصيب التفكري التركييب
  خالصة الدراسات السابقة -7-1

  :من خالل استعراض الدراسات السابقة ميكن استخالص ما يأيت
ى األفراد يف بيئات خمتلفة وأكدت اهتمت بعض الدراسات مبقارنة أساليب التفكري لد -

كما اهتمـت دراسـات أخـرى يف    . نتائج هذه الدراسات أثر البيئة يف أساليب التفكري
استقصاء أساليب التفكري، وأشارت نتائج هذه الدراسات إىل اختالف أسـاليب الـتفكري   

وب التكفري باختالف املتغريات اليت تناولتها، وكان أكثر األساليب شيوعاً لدى األفراد أسل
أسـلوب الـتفكري   : املثايل، فأسلوب التفكري التحليلي، وكان أقل أساليب التفكري شيوعاً

اجلـنس،  (التركييب، كما تبني اختالف نتائج هذه الدراسات حول بعض املتغريات وهـي  
وقد أكدت بعض هذه الدراسات اخـتالف أسـاليب   ) والتخصص، والتحصيل الدراسي

  .التفكري باختالف اجلنس
  .)..Huang&Chio,1999؛ 1991,السيد( إال أن ذلك مل يظهر يف دراسيت

أما متغري التخصص الدراسي فقد أكدت نتائج بعض الدراسـات اخـتالف أسـاليب    
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؛ 1989, قاسـم ( التفكري باختالف التخصصات الدراسية للطالب كما يف دراسـات  
  ).1995؛ حبيب؛ 1991, السيد

أكدت بعض الدراسـات أن هناك عالقة بني أـاليب أما ما يتعلق مبتغري التحصيل فقد 
  ).(Sternberg,1997ي ولكن هذه العالقة مل تتأكد يف دراسة ـالتفكري والتحصيل الدراس

بناًء على ما سبق تركز هذه الدراسة على هذه املتغريات لتحديد عالقاا بأسـاليب   -
حث تعد هذه الدراسة مـن  ويف حدود علم البا جامعة احلسني بن طاللالتفكري لدى طلبة 

  .الدراسات النادرة اليت تطبق يف األردن على طلبة اجلامعة
  
  طريقة الدراسة وإجراءاتها -8
  مجتمع الدراسة -8-1

يف الكليات اإلنسانية اليت  جامعة احلسني بن طالليتكون جمتمع الدراسة من مجيع طلبة 
لعلمية اليت متثلها كلية العلوم يف العـام  متثلها كلية العلوم التربوية وكلية اآلداب والكليات ا

طالباً وطالبة مـوزعني  ) 1886(وبلغ عدد طلبة جمتمع الدراسة  2004/2005اجلامعي 
  ).1(على الكليات كما يف اجلدول رقم 

  
  )1(اجلدول رقم 

  توزيع أفراد جمتمع الدراسة وفق اجلنس والكلية والسنة
  

  الكلية
  السنة الرابعة السنة الثالثة  يةالسنة الثان السنة األوىل

  إناث  ذكور إناث  ذكور إناث ذكور إناث ذكور
  20  25 65 50 121 130 139 178  كليات علمية
  98  60 110  117 162 136 269 176  كليات إنسانية

  128  85 175  167 283 266 408 354  اموع

  
  عينة الدراسة -8-2

 )2(النحو املبني يف اجلدول رقـم   طالباً وطالبة على) 240(تكونت عينة الدراسة من 
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٪من جمتمع الدراسة، وقد اختري هؤالء الطلبة بطريقة عشوائية عنقودية 13شكلت ما نسبته 
  :على النحو اآليت

جامعـة  يف ) كليات علمية، وكليات إنسانية(حصر جمتمع الدراسة وفق التخصص  -1
تسجيل يف اجلامعة للعـام  يف ضوء السجالت الواقعية يف دائرة القبول وال احلسني بن طالل

  .2004/2005اجلامعي 
حصر أعداد الطلبة على شكل قوائم يف كل سنة من السنوات األربع يف كل مـن   -2

  .الكليات العلمية والكليات اإلنسانية
اختيار عدد من الطالب الذكور وعدد آخر من الطالبات اإلناث من كل كلية ويف  -3

البسيط مع مراعاة نسبة الطلبـة الـذكور إىل   كل سنة دراسية بطريقة االختيار العشوائي 
توزيع أفراد عينة الدراسة وفـق  ) 2(ويبني اجلدول . الطالبات اإلناث يف كل سنة دراسية
 .التخصص واجلنس والسنة الدراسية

  
  )2(اجلدول رقم 

  توزيع أفراد عينة الدراسة وفق الكلية واجلنس والسنة الدراسية
  

  التخصص
  السنة الرابعة لثالثةالسنة ا السنة الثانية السنة األوىل

  موعا
  إناث ذكور إناث ذكور  إناث ذكور إناث ذكور

ــات  كليـ
  علمية

13 18 15 16 15  14 15 17  120  

ــات  كليـ
  إنسانية

17 12 15 14 15  16 15 13  120  

  240  30 30 30  30 30 30 30 30  اموع

  
  أداة الدراسة -8-3

مقياس أساليب التفكري وهو من إعـداد هاريسـون   استخدم الباحثان يف هذه الدراسة 
) جمدي حبيـب (الذي قام بترمجته إىل اللغة العربية ) Harrison & Bramson(وبرامسون 

التفكري التركييب، : ويكشف االختبار عن مخسة أساليب من أساليب التفكري املختلفة وهي
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ويتكون املقياس . والتفكري الواقعي ، والتفكري الربامجايت، والتفكري التحليلي،يلوالتفكري املثا
موقفاً من مواقف احلياة اليومية املختلفـة الـيت   ) 18(فقرة موزعة على ) بنداً) (90(من 

بع كل فقرة مخس إجابات حمتملة، ليس فيهـا  تتواجه الفرد بواقع مخس فقرات لكل موقف، وي
اإلجابة األكثر انطباقـاً   أمام) 1(إجابات صحيحة أو خاطئة واملطلوب من الفرد أن يضع الرقم 

أمام ) 3(والرقم  يف التفضيل الثاين ل الترتيبأمام اإلجابة اليت يرى أا متث) 2(على سلوكه والرقم 
وكل إجابة من اإلجابات اخلمس متثل أسلوباً . الثالث وهكذاالترتيب اإلجابة اليت يعتقد أا متثل 

ويتمتع املقياس بدرجة ) امجايت، والتحليلي، والواقعيالتركييب، واملثايل، والرب(من أساليب التفكري 
األصلية أم يف صورته العربية وتراوحت معامالت ثباته  هثبات مرضية سواء أكان ذلك يف صورت

) ,81 - ,61(باستخدام طريقة التجزئة النصـفية وبـني   ) ,86 - ,65(يف صورته العربية بني 
وألغراض هذه الدراسة استخرج ثبـات  . )2003طاحون، (باستخدام طريقة إعادة االختبار 

) 40(االختبار من خالل معادلة إلفا لكرونباج، بعد تطبيقه على عينة من الطلبة بلغ عدد أفرادها 
 - 71,0(طالباً وطالبة استثنوا من التحليل وقد تراوحت معامالت الثبات وفق هذه املعادلة بـني  

معامالت ثبات االختبار ) 3(يوضح اجلدول و) 83,0(الكلية فبلغت )  الفا( أما قيمة ) 83,0
  .الفرعية واالختبار الكلي

  
  )3(اجلدول رقم 

  معامالت ثبات االختبار وفق معادلة الفا لكرونباخ 
  

 قيمة معادلة الفا كرونباخ أسلوب التفكري
 .,71 التركييب
 .,73 املثايل

.,77 الربامجايت
 .,82 التحليلي
 76,0 الواقعي
 83,0 الكلي

  

ومن أجل التأكد من صدق االختبار، قام الباحثان بإعادة ترمجته إىل اللغة العربية ومقارنة الترمجة 
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مث عرض االختبار على جمموعة من املتخصصني من محلـة  ) 1999حبيب، (بالترمجة اليت قام ا 

درجة الدكتوراه يف علم النفس والقياس والتقومي وأساليب التدريس، وقـد كانـت مالحظـات    
حملكمني يف إطار تصحيح بعض املفردات فقط وإعادة صوغ بعض الفقرات بطريقة أخرى وقـد  ا

  .أخذ الباحثان ذه املالحظات
  نتائج الدراسة ومناقشتها -9

لإلجابة عن أسئلة الدراسة قام الباحثان بإدخال البيانات إىل احلاسـوب وطُبـق   
ئج إجابة أسئلة الدراسـة  ، وكانت نتا)SPSS(عليها اختبارات التحليل اإلحصائي 

  :على النحو اآليت
  النتائج المتعلقة بالسؤال األول -9-1

جامعة طلبة الشائعة اليت يستخدمها ما أساليب التفكري : نص السؤال األول على ما يلي
  ؟احلسني بن طالل

ولإلجابة عن هذا السؤال حسب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لكل أسلوب من 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألسـاليب  ) 4(تفكري، ويظهر اجلدول أساليب ال

  .لدى أفراد عينة الدراسة الشائعةالتفكري 
  

  )4(اجلدول رقم 
  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألساليب التفكري الشائعة لدى أفراد عينة الدراسة

  
  الترتيب العام املتوسط احلسايب املعيارياالحنراف أساليب التفكري
 4 18.96 2.69 التفكري التركييب
 3 20.22 2.24 التفكري املثايل

 5 18.89 2.29 التفكري الربامجايت
 2 20.76 2.25 التفكري التحليلي
 1 21.19 2.92 التفكري الواقعي

  
، طالل جامعة احلسني بنلدى طلبة  شائعةاختالف أساليب التفكري ال) 4(يالحظ من اجلدول 

الـتفكري  : لدى هؤالء الطلبة كانت على الترتيب التنازيل التـايل  شيوعاًوأن أكثر أساليب التفكري 
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، فالتفكري التـركييب  )20.22(، فالتفكري املثايل )20.76(فالتفكري التحليلي ) 21.19(الواقعي 
ي ومـن مث  وعند النظر إىل خصائص التفكري الـواقع ). 18.89(فالتفكري الربامجايت  )18.96(

هـذه اخلصـائص    التفكري التحليلي اللذين احتال أعلى متوسطني حسابيني عند أفراد العينة نرى أن
ق بشكل كبري على الطالب يف البيئة العربية، فهم يعتمدون على حماوالت لتحسني الواقع الذي دتص

رم للحياة، ويؤمنون يعيشونه، ولديهم إميان بوجود حقائق ثابتة وليسوا برامجاتيني يف فلسفتهم ونظ
بالتجريب، ويهتمون بالنظريات أكثر من احلقائق، ويواجهون املشكالت حبرص وبطريقة منهجية، 
ويتمتعون أيضاً بقدر جيد من التخطيط واالعتماد على املعلومات قبل اختاذ القرار، وتبني من نتائج 

اليب التفكري شيوعاً لدى الطلبـة  الدراسات السابقة يف هذا اإلطار، أن حبيب يشري إىل أن أكثر أس
، وهذا ما أكدته أيضـاً دراسـات   )1995حبيب، (األوروبيني واملصريني هو التفكري التحليلي 

من انتشار هذا األسلوب لـدى الطلبـة   ) Harrison & Bramson , 1982(هاريسون وبرامسون 
 ,Huang & Chio(مريكية األمريكيني وكذلك الطلبـة اليابانيني الذين يدرسـون يف اجلامعات األ

عن فروق دالة إحصائياً بني طلبة جامعيت عني ) 1998، رعما(كما كشفت نتائج دراسة ) 1999
وهذا يؤكد نتائج بعـض  . مشس واألزهر يف أسلوب التفكري الواقعي لصاحل طلبة جامعة عني مشس
ات خمتلفـة إذ اختلفـت   الدراسات اليت اهتمت مبقارنة أساليب التفكري الشائعة بني األفراد يف بيئ

  ).2003طاحون، (ليب التفكري املفضلة من بيئة إىل أخرى أسا
  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني -9-2
جامعـة  طلبة  الشائعة لدىهل ختتلف أساليب التفكري : نص السؤال الثاين على ما يلي 

  باختالف اجلنس؟ احلسني بن طالل
حلسايب واالحنراف املعياري ألفـراد عينـة   ولإلجابة عن هذا السؤال حسب املتوسط ا

للمقارنة بني املتوسطات احلسابية ) ت(الدراسة من الذكور واإلناث كما أستخدم اختبار 
  ).5(للذكور واإلناث لكل أسلوب من أساليب التفكري اخلمسة كما يف اجلدول رقم 

  
  )5(اجلدول رقم 

للمقارنة بني أساليب التفكري الشائعة لدى أفراد عينة ) ت(ختبار املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ونتائج ا
  الدراسة موزعة على حسب اجلنس

  

) ت(قيم  إناث ذكور اجلنس 
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 أساليب التفكري
  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب

  وداللتها

  0.3 2.56 18.95 2.8 18.96 التفكري التركييب
 0.28 2.00 20.72 2.36 19.72 التفكري املثايل

  1.27 2.09 19.05 2.49 18.72 التفكري الربامجايت
 0.29 2.03 20.77 2.47 20.74 التفكري التحليلي
  1.7 2.66 20.51 3.03 21.86 التفكري الواقعي

لدى الـذكور مرتبـة    الشائعةأن أساليب التفكري ) 5(يالحظ من اجلدول رقم 
 ،)20.74(، فالتفكري التحليلي )21.86) (التفكري الواقعي(ى النحو اآليت تنازلياً عل

وأخـرياً الـتفكري   ) 18.96(، فالتفكري التـركييب  )19.72(فالتفكري املثايل 
  ).18.72( الربامجايت

فـالتفكري  ) 20.77(لدى اإلناث فتبدأ بالتفكري التحليلي  الشائعةأما أساليب التفكري 
وأخـرياً  ) 19.05(فـالتفكري الربامجـايت   ) 20.51(كري الواقعي فالتف) 20.72(املثايل 

  ).18.95(التفكري التركييب 
احتلت املراتـب األوىل  . يالحظ أن أساليب التفكري الواقعي والتحليلي واملثايل بالترتيب

عند الذكور بينما احتلت أساليب التفكري التحليلي واملثايل والواقعي املراتـب األوىل عنـد   
ما يظهر اجلدول فروقاً دالة إحصائياً يف أساليب التفكري اخلمسة بـني الـذكور   اإلناث ك

عمـاد،  (و ) 1998عجـوة،  (واإلناث، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج كل مـن  
) 1988قاسـم،  (وختتلف مع نتائج دراسة كـل مـن   ) 2003طاحون، (و ) 1998

  ).Godian,1999(و) 1995حبيب، (و) Huang& Chio,1994(و
وتفسر هذه النتيجة بأن الطلبة ذكوراً وإناثاً يتعرضون للبيئة اجلامعية نفسها من حيـث  
ظروف الدراسة داخل قاعات الدراسة وخارجها، وأساليب التدريس واألنشطة التعليميـة  
نفسها املعاملة من قبل املدرسني نفسها، فضالً عن تقارب يف ظروف احليـاة االجتماعيـة   

ة يف اتمعات اليت يعيشون فيها واألسر اليت انطلقوا منها، مما يـنعكس  واالقتصادية والثقافي
  .لدى اجلنسني شائعةعلى أساليب التفكري ال

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث -9-3
جامعـة  طلبة  الشائعة لدى التفكريهل ختتلف أساليب : نص السؤال الثالث على ما يلي
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  علمية، كليات إنسانية؟ باختالف التخصص كليات احلسني بن طالل
لإلجابة عن هذا السؤال حسب املتوسط احلسايب واالحنراف املعيـاري ألفـراد عينـة    

) 6(الدراسة من طلبة الكليات العلمية وطلبة الكليات اإلنسانية ويظهـر اجلـدول رقـم    
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألفراد عينة الدراسة وفق متغري التخصص ولكـل  

  .أسلوب من أساليب التفكري
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  )6(اجلدول رقم 

لعالمات طلبة أفراد عينة الدراسة يف أساليب ) ت(املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وخالصة نتائج اختبار 
  التفكري املختلفة موزعة وفق التخصص

  
 التخصص

  
  فكريأساليب الت

) ت(قيم  كليات علمية كليات إنسانية
  وداللتها
  اإلحصائية

املتوسط
 احلسايب

االحنراف
  املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف
 املعياري

  1.09 2.69  18.66 2.67 19.25 التفكري التركييب
 1.24 2.41  19.99 2.04 20.43 التفكري املثايل

  0.63 2.56  18.74 1.98 19.03 التفكري الربامجايت
 0.58 2.03  21.49 2.34 20.22 التفكري التحليلي
  1.81 2.94  21.30 2.91 20.06 التفكري الواقعي

  
إىل أن طلبة الكليات العلمية كانوا أكثر ميالً حنو التفكري ) 6(يشري اجلدول رقم 

من زمالئهم يف الكليات اإلنسانية الذين اجتهوا حنـو الـتفكري   ) 21.49(التحليلي 
يدرسـه طلبـة    وميكن تفسري هذه النتيجة بطبيعة التخصص الذي) 20.43(املثايل 

اجلامعة يف الكليات العلمية إذ يتم التركيز يف املواد على مهارات التحليل كمـا يف  
مييلون الرياضيات واإلحصاء والفيزياء وغريها، يف حني كان طلبة الكليات اإلنسانية 

إىل إقامة العالقات االجتماعية ولديهم وجهات نظر خمتلفة ولديهم اهتمام بـالقيم  
ستمتعون باحلوار والنقاش، وهذا ال يتوافر لـدى طلبـة الكليـات    االجتماعية وي

واردات األمر الذي يطبع تفكريهـم ـذا    مالعلمية الذين يركزون على األرقا
وهناك وجهة نظر أخرى ترى أن سـيطرة اجلـزء   ) التحليلي(النوع من التفكري 

اسـتخدامهم  األيسر من الدماغ أكثر لدى طلبة الكليات العلمية مما يـؤدي إىل  
التفكري التحليلي يف حني يستخدم طلبة الكليات األدبية اجلزء األمين من الدماغ مما 

للمقارنة ) ت(وقد استخدم اختبار ) 1985إبراهيم، (جيعلهم مثاليني يف تفكريهم 
عالمات طلبة الكليـات العلمية وطلبة الكليات اإلنسـانية ويـبني    بني متوسطي
ار ت ودالالا اإلحصائيـة اليت مل تشـر إىل فـروق  قيم اختبـ) 6(اجلدول رقم 

بني متوسـطات عالمات طلبـة ) 0.05( = ذات داللة إحصائية يف مستوى داللة 
الكليات العلمية وطلبة الكليات اإلنسانية يعزى إىل التخصص يف كل أسلوب مـن  
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ات أساليب التفكري رغم وجود فروق بسيطة غري ذات داللة إحصائية بني املتوسـط 
ولكنها تتعارض مع دراسة كل من ) 1998عجوة، (وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

  ). 1995حبيب، (و ) Huang& Chio,1994(و ) 1989قاسم، (
  النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع -9-4

جامعـة  طلبة  الشائعة لدىالتفكري  أساليبهل ختتلف : نص السؤال الرابع على ما يلي
  ؟ )سنة أوىل وثانية، وثالثة، ورابعة(ف املستوى الدراسي باختال احلسني بن طالل

ولإلجابة عن هذا السؤال وزع أفراد عينة الدراسة وفق املستوى الدراسي كمـا هـو   
  ).7(موضح يف اجلدول رقم 

  
  )7(اجلدول رقم   

وزعة وفق املستوى املتوسطات احلسابية و االحنرافات املعيارية لعينة الدراسة يف كل أسلوب من أساليب التفكري م
  )السنوات الدراسية(الدراسي 

  
السنة 
 الدراسية

  
 أساليب
  التفكري

  اموع رابعة ثالثة ثانية أوىل

املتوســط 
  احلسايب

االحنــرا
ف 
  عياريامل

املتوســط 
  احلسايب

االحنــرا
ف 

  املعياري

املتوســط 
  احلسايب

االحنــرا
ف 

  املعياري

املتوســط 
  احلسايب

االحنــرا
ف 

  املعياري

املتوســط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

التــركي
  يب

18.6
8  

2.38 18.9
1  

2.20 18.3
5  

3.22 19.8
9  

3.22 18.9
6  

.2.69 

20.1  املثايل
0  

2.19 19.9
6 

2.57 20.1
6 

1.99 20.6
4 

2.16 20.2
2  

2.24  

الربامجا
  يت

18.6
4  

2.24 19.1
1  

1.57 19.3
1  

3.27 18.4
9  

1.65 18.8
9  

2.29  

20.3 2.31 21.5 التحليلي
5 

1.64 20.9
7 

2.09 20.2
0 

2.66 20.7
6  

2.25  

21.0 الواقعي
7  

2.23 21.6
7 

2.67 21.2
2 

2.97 20.7
8 

3.65 21.1
9  

2.92  

  
الرتب اليت احتلتها أساليب التفكري لكل سنة من السنوات ) 8(كما يوضح اجلدول رقم 

  الدراسية لعينة الدراسة
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  )8(اجلدول رقم   
  ة من السنوات الدراسية األربعترتيب أساليب التفكري لدى عينة الدراسة لكل سن

  
 الرتبة

  السنة
  اخلامس  الرابع  الثالث  الثاين  األول

  الربامجايت التركييب املثايل الواقعي التحليلي  األوىل

  التركييب الربامجايت املثايل التحليلي الواقعي  الثانيـة 
  التركييب الربامجايت املثايل التحليلي الواقعي  الثالثــة
  الربامجايت تركييبال املثايل املثايل الواقعي  الرابعــة

  
توزيع أفراد عينة الدراسة و نسبهم املئوية يف كل أسـلوب  ) 9(كما يظهر اجلدول رقم 

  ).السنوات الدراسية(من أساليب التفكري وفق املستوى الدراسي 
  

  )9(اجلدول رقم 
  التفكري وفق املستوى الدراسي توزيع أفراد عينة الدراسة و نسبهم املئوية يف كل أسلوب من أساليب

  

 السنة
  األسلوب

  اموع الرابعة  الثالثة الثانية األوىل

 العدد
النسبة
  املئوية

 العدد
النسبة
  املئوية

 العدد
النسبة
  املئوية

  العدد
النسبة
  املئوية

  العدد
النسبة 
  املئوية

16.6 10 16.67 10  التركييب
7 

9  15.0
0  

11 18.33 40  16.67  

15.0 9 20.00 12  املثايل
0 

11  18.3
3  

13 21.6
7 

45  18.75  

15.0 9 13.33 8  الربامجايت
0 

10  16.6
7  

10 16.67 37  15.42  

23.3 14 26.67 16  التحليلي
3 

13  21.6
7  

12 20.00 55  22.91  

30.0 18 23.33 14  الواقعي
0 

17  28.3
3  

14 23.33 63  26.25  

  100.00 240  60   60  60  60  اموع
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احتل أسلوب التفكري التحليلي املرتبة األوىل لدى : ما يلي) 8، 7(ولني يالحظ من اجلد

طلبة السنة األوىل تاله أسلوب التفكري الواقعي يف املرتبة الثانية فاملثايل فـالتركييب وأخـرياً   
  .أسلوب التفكري الربامجايت الذي احتل املرتبة اخلامسة
لبة السنوات الثانية والثالثة والرابعة وهذا ولقد احتل التفكري الواقعي املرتبة األوىل لدى ط

يشري إىل شيوع استراتيجية التفكري الواقعي لدى طلبة اجلامعة كما يظهر ذلك من اجلدول 
٪ وتاله التفكري التحليلي 26.25إذ بلغت نسبة الطلبة يف هذا النوع من التفكري ) 9(رقم 

٪ فـالتفكري  18.75فالتفكري املثـايل  ٪ 22.91يف املرتبة الثانية إذ بلغت نسبة الطلبة فيه 
تل التفكري الربامجايت املرتبة اخلامسة وبلغت نسـبة الطلبـة فيـه    ح٪ وا16.67التركييب 
حبيـب،  (٪ وتنسجم نتائج هذه الدراسة مع النتائج اليت حصل عليها كل مـن  15.42
وقد يعزى ذلك إىل دور اجلامعة وتأثريهـا يف شخصـية   ). 2003احون، ط(و) 1995
  .لب وتفكريهالطا

  
  )10(اجلدول رقم 

  قيمة معامل ولكس المبدا ملعرفة أثر املتغريات املستقلة يف حتديد أساليب التفكري
  

  مستوى الداللة درجة احلرية معامل ولكس المبدا املتغريات املستقلة
  0.525 0.803 0.985  اجلنس
  0.147 1.724 0.957  الكلية

  0.307 1.214 0.970 املستوى الدراسي

  
 إحصائية يف قيمة ولكس المبـدا  داللة ذات مل تظهر يف اجلدول السابق فروق

)Wilks lambda ( لكل من متغريات الدراسة املستقلة اجلنس، والكلية، واملستوى الدراسي
د فروق ظاهرية بني قيم مستوى ووج التفكري املختلفة يف املقياس على الرغم من أساليبيف 

ة يف اجلدول مما يشري إىل تساوي أثر املـتغريات املسـتقلة يف   معامل ولكس المبدا املوضح
  .التفكري أساليب

  
  المقترحات -10
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  :يف ضوء نتائج الدراسة يقترح الباحثان ما يلي
تفكـري   أسـاليب أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة على ضرورة التعرف إىل حث  .1

  .احملاضراتأثناء تفاعلهم معهم داخل قاعة  اليبطلبتهم ومراعاة هذه األس
أثناء التدريس وليس فقط التركيـز   ي والواقعيالتحليل لوب التفكريأس التركيز على .2

 هـذا على إلقاء احملاضرات، ألن الطلبة يف اجلامعة ينطوون يف غالبيتـهم حتـت   
 .األسلوب يف التفكري

 تفكري الطلبة اليبإجراء املزيد من الدراسات اليت تأخذ بعني االعتبار العالقة بني أس .3
 .التفكري يف إطار البيئة اجلامعية اليبمة التعلم مع أسءمقارنة بأمناط تعلمهم وموا

ضرورة أن تعقد اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل دورات تدريبية للتدريب على  .4
  .التفكري لطلبتها ألن ذلك أصبح مطلباً ملحاً يف هذا الوقت

  
  المراجع

  المراجع العربية
، دار الكتاب تعليم التفكري مفاهيم وتطبيقات، )1999(ن، جروان، فتحي عبد الرمح -

  .اجلامعي، العني، اإلمارات العربية املتحدة
، مكتبة النهضـة  دراسات يف أساليب التفكري، )1995(حبيب، جمدي عبد الكرمي،  -

  . املصرية، القاهرة
بـة  ، مكتالتفكري، األسس النظرية واألساليب، )1996(, حبيب، جمدي عبد الكرمي -

  .النهضة املصرية، القاهرة
تطور القدرة على التفكري املنطقـي لـدى   "، )1992(خصاونة، أمل، عابد، عدنان،  -

جملة أحبـاث الريمـوك اإلنسـانية    ، "طلبة مرحلة التعليم األساسي والطلبة املعلمني
  ). 3) (8(، واالجتماعية

قدرة على الـتفكري  تطور ال"، )1984(الشيخ، عمر حسن ؛ وأبو زينة، فريد كامل،  -
أحبـاث الريمـوك    ،"املنطقي الفرضي عند الطلبة يف مرحليت التعليم الثانوي واجلامعي

  .، الد األولللعلوم اإلنسانية

24



  2007 -  الثانيالعدد  -  الخامسالمجلد ... ……………….....        مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  

  
 

 
  . أساليب التفكري لدى طالب اجلامعة وعالقتها"، )2003(طاحون، حسني حسن،  -
مربيقية يف ضـوء  التفكري عند طالب اجلامعة، دراسة ا، 1991الطواب، سيد حممود، -

نظرية بياجيه من حبوث املؤمتر السابع لعلم النفس يف مصر املنعقد يف كلية التربية جامعة 
دراسات يف أساليب .... "، يف دراسة جمدي عبد الكرمي565-541عني مشس  ص 

  .1996 ،جملة النهضة املصرية، "التفكري
مركز فكري عند الطفل، تطوير الت، )1999( عبد اهلادي، نبيل ؛ وشاهني، يوسف،  -

  . غنيم للتصميم والطباعة، عمان، األردن
أساليب التفكري وعالقتها ببعض خصائص الشخصية ، ) 1998(عمار، حممد علي،  -

، دراسة مقارنة، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التربية، جامعة لدى طالب اجلامعة
  .عني مشس

عض أساليب التفكري وعدد من املتغريات العالقة بني ب، )1989(قاسم، نادر فتحي،  -
  .، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية التربية، جامعة عني مشسالنفسية واالجتماعية

، األهلية للنشـر  تطوره وطرق تعليمه: تفكري األطفال ، )1990(قطامي، يوسف،  -
   .والتوزيع، عمان األردن،

  
  المراجع األجنبية

-Barell,J.(1991).Creating our Pathways. Teaching Students to Think and 
Become Self Directed. In N. Colangelo&G.A.Davis (Eds). 
Handbook of Gifted Education Needham Heights .MA. Allyn 
&Bacon. 

-Harrison, A. & Bramson, R. (1982) Styles of thinking strategies for 
asking question, making decisions and solving problems. N. Y. 
Anchor press. 

-Huang, J & Chio, L. (1994). Japanese College students thinking styles, 
Psychological Reports (75). P. P (143-146). 

-Huang, J & Sisco, B.R. (1994) Thinking styles of Chinese and American 
adult students in higher education a comparative study. 
Psychological Repots (74) P. P (475-480). 

- Sternberg, R. J (1992) Thinking Styles: theory and assessment at the 
interface between Intelligence and personality. New York: 
Cambridge University Press 

- Sternberg, R. J (1997) Thinking Styles. New York: Cambridge University 
Press.  

25



  الشريدة. الزعبي ود. د.................................. أساليب التفكير الشائعة لدى طلبة جامعة الحسين بن طالل 
  

  

  

 

 

- Zhang, L. F. Bernardo, A. B. & Callueng, C. M. (2002). Thinking Styles 
and Academic Achievement Among Filipion Students. Journal of 
Genetic Psychology V, (163) No. 2.  

  »1/10/2006ت الموافقة على نشره بتاريخ صدرو 8/5/2006 وصل هذا البحث إلى المجلة بتاريخ«

26


