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طالبات كليات الرتبية للبنات جبامعة أساليب التفكري لدى 
 طيبة

 فاطمت رمزي أحمد المدني                 

 تعلم فروق فرديت –أستاذ علم النفس المساعد                  

 جامعت طيبت -كليت التربيت  -قسم علم النفس التربوي             

 ت العربيت السعوديتالمملك -المدينت المنورة             

تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى أساليب التفكير لدى طالبات _ الممخص
كميات التربية لمبنات بجامعة طيبة، ومف ثـ التعرؼ عمى الفروؽ بيف 
طالبات كمية التربية لألقساـ العممية وطالبات كمية التربية لألقساـ 

ؽ قائمة أساليب األدبية في أساليب التفكير. ولتحقيؽ ذلؾ تـ تطبي
ترجمة   Sternberg & Wagner(1992التفكير لستيرنبرج وواجنر )

(، عمى 2004عبد المنعـ أحمد الدردير وعصاـ عمي الطيب ) وتقنيف:
مف األقساـ  302( طالبة مف كميتي التربية لمبنات )658عينة قواميا )

ىػ. وتوصمت 1432/1433مف األقساـ األدبية( لمعاـ  356العممية، 
لنتائج إلى وجود أساليب تفكير تشترؾ فييا مجموعات األقساـ العممية ا

وأخرى يتميز بيا كؿ قسـ عف اآلخر، وكذلؾ لمجموعات األقساـ 
األدبية، وأف أسموب التفكير المحافظ ىو األكثر انتشارًا في أساليب 
التفكير ألفراد العينة الكمية واألقساـ األدبية ككؿ ولقسـ الدراسات 

ية، بينما أسموب التفكير الداخمي ىو األكثر انتشار في أساليب اإلسالم
التفكير لدى عينة األقساـ العممية ككؿ، وكاف  أسموب التفكير التشريعي 
ىو األكثر انتشارًا لدى عينات أقساـ الكيمياء والفيزياء والرياضيات 
ي والمغة االنجميزية، في حيف كاف األسموب التنفيذي ىو األكثر انتشار ف

أساليب التفكير لدى عينة قسـ المغة العربية. وقد أظيرت الدراسة وجود 
فروؽ في بعض أساليب التفكير بيف طالبات األقساـ العممية وطالبات 
األقساـ األدبية وكانت الفروؽ لصالح األقساـ العممية في أساليب 

الداخمي  –العالمي  –اليرمي  –الممكي  –الحكمي  -التفكير: التشريعي
المتحرر. في حيف كانت الفروؽ لصالح األقساـ األدبية في بقية  –

 أساليب التفكير.

نظرية التحكـ العقمي الذاتي  -أساليب التفكير  الكممات المفتاحية:
 قائمة أساليب التفكير لستيرنبرج وواجنر. -لستيرنبرج  

 المقدمة .1
يعد التعميـ الجامعي في عصرنا الحاضر أحد أولويات      

ىتمامات المسئوليف ليس فقط لدى األكاديمييف والتربوييف، بؿ وا
وحتى لدى االقتصادييف والسياسييف. وقد أخذت األنظار تتجو إلى 
الجامعات أكثر مف أي وقت مضى، وذلؾ لما ليا مف دور حيوي 
وحاسـ في حياة الشعوب ورقي المجتمعات باعتبارىا تمثؿ بيوت 

داة الفعالة لمتعامؿ والتكيؼ م  الخبرة ومصادر المعرفة، وتعد األ
 المتغيرات التي يشيدىا العالـ.

نما أصبح التركيز       ولـ تعد المعرفة غاية في حد ذاتيا، وا 
عمى المفيـو الوظيفي لتمؾ المعرفة. لذا أصبحت الجامعات 
مطالبة باالستجابة والتفاعؿ م  ظروؼ ومتطمبات مجتمعاتيا مف 

التقنية عف طريؽ التدريس الجامعي خالؿ نشر المعارؼ العممية و 
نما -التمقيف والحفظ  -الفعاؿ الذي ال يعتمد عمى التمقي السمبي وا 

يعتمد عمى الفيـ والتحميؿ، والنقد واالستنتاج، والنقاش والحوار 
 الفكري.
وقد كاف لظيور االتجاه المعرفي وتطوره أثر بالغ في التغمب      

إلنساني، تمؾ االزدواجية عمى ازدواجية وصؼ وتفسير السموؾ ا
التي قامت عمى الفصؿ الحاد بيف التنظيـ العقمي ومكوناتو 
والتنظيـ االنفعالي ومكوناتو وبات مف المسمـ بو أف ىناؾ ثمة 
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تفاعؿ بيف التنظيـ العقمي ممثاًل في الوظائؼ العقمية المعرفية 
كالذكاء العاـ والقدرات الخاصة والتنظيـ الوجداني ممثاًل في 

اليب النشاط االنفعالي والنزوعي، ىذا التفاعؿ أو التداخؿ ىو أس
ما يشكؿ خصائص الفرد المنتجة ألسموبو المميز في مواقؼ 

 [.1األداء المعرفي بوجو خاص ]
وُيعد التفكير عاماًل مف العوامؿ األساسية في حياة اإلنساف      

حؿ فيو الذي يساعد عمى توجيو الحياة وتقدميا، كما يساعد عمى 
كثير مف المشكالت وتجنب كثير مف األخطار وبو يستطي  
 اإلنساف السيطرة والتحكـ عمى أمور كثيرة وتسييرىا لصالحو
فالتفكير عممية ذىنية يتطور فييا المتعمـ مف خالؿ عمميات 
التفاعؿ الذىني بيف الفرد وما يكتسبو مف خبرات بيدؼ تطوير 

 [ .2] وتوقعات جديدة األبنية المعرفية والوصوؿ إلى افتراضات
[ إلى أف سيكولوجية التفكير 3وقد أشار "عثماف أبو حطب ]     

نو منذ بداية  تمثؿ منزلة خاصة في عمـ النفس المعاصر، وا 
النصؼ الثاني مف القرف العشريف شيد عمـ النفس اىتمامًا متزايدًا 
 بما يسمى " بالعمميات المعرفية " إلى الحد الذي يدفعنا إلى القوؿ

 بأف العصر الراىف ىو عصر االىتماـ بسيكولوجية التفكير.
وم  التسميـ باختالؼ مدخالت التعمـ في التخصصات األكاديمية 
المختمفة والمتمثمة في محتوى المقرات الدراسية والبرامج التعميمية 
التي يتـ تدريسيا لكؿ تخصص. فمف المفترض أف يؤدي اختالؼ 

يب تفكير المتعمميف في المرحمة ىذه المدخالت إلى تبايف أسال
 [. وىذا ما تسعى الدراسة الحالية إلى التعرؼ عميو. 1] الجامعية

 مشكمة الدراسة. 2
 : تتمخص مشكمة الدراسة في التساؤالت اآلتية

. ما أساليب التفكير األكثر انتشارًا لدى طالبات كميات التربية 1
 لمبنات بجامعة طيبة ؟

 كير لدى طالبات كميات التربية لمبنات. ىؿ تختمؼ أساليب التف2
 بجامعة طيبة باختالؼ التخصص األكاديمي؟ 

 أهداف الدراسةأ. 

. التعرؼ عمى أساليب التفكير لدى طالبات كميات التربية 1
 لمبنات بجامعة طيبة.

. معرفة االختالؼ في أساليب التفكير لدى طالبات كميات 2
 تخصص األكاديمي.التربية لمبنات بجامعة طيبة باختالؼ ال

 أهمية الدراسة ب. 
يتجمى االىتماـ بدارسة أساليب التفكير لدى طالب الجامعة      

باعتباره مؤشرًا لمقدرة عمى اتخاذ القرار وحؿ المشكالت. والبحث 
في التفكير يستحؽ جيدًا متواصاًل باعتباره قدرة عقمية حاسمة في 

فكير ولتحديد أساليب التعمـ، وبحاجة لمزيد مف الوعي ألساليب الت
 التفكير عبر المستويات التعميمية المختمفة.

وم  إيماننا بأف تفكير المعمـ ينعكس عمى أدائو داخؿ      
الفصؿ سواء م  تالميذه أو مادتو أو كؿ مف يتفاعؿ معو مما 
يؤدي إلى انعكاسيا عمى الطمبة مما يفرض عمينا كقائميف عمى 

العديد مف الدراسات في فيـ عممية إعداد المعممات، إجراء 
 أساليب التفكير لدى طالبات كميات التربية. 

ف معرفة أساليب التفكير لدى طالبات كميات التربية أكما      
لمبنات سوؼ يساعد أعضاء ىيئة التدريس عمى تبني األساليب 
التدريسية المناسبة التي تساىـ في إكساب الطمبة ميارات أساليب 

. وعميو تكمف أىمية ىذه الدراسة في التعرؼ عمى التفكير المختمفة
 أساليب التفكير الفعمية لدى طالبات كميات التربية بجامعة طيبة.

 مصطمحات الدراسة ج. 
[ التفكير بأنو: "عممية 4يعرؼ جريجورنكو وستيرنبرج ]  التفكير:

عقمية معرفية تؤثر بشكؿ مباشر في طريقة وكيفية تجييز 
ات والتمثيالت العقمية المعرفية داخؿ العقؿ ومعالجة المعموم

اإلنساني". وترى الباحثة أف التفكير نشاطًا عقميًا منظمًا يتسـ 
بالدقة والموضوعية، ويصدره الفرد ليتناوؿ بو مشكمة ما تؤرقو 
بغية حميا، أو موقؼ غامض يعترضو بغية فيمو وتفسيره ويتـ 

 قياسو بواسطة المقياس الذي تـ تطبيقو.
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[ أسموب 5يعرؼ ستيرنبرج ] :Thinking Stylesيب التفكير أسال
التفكير بأنو "طريقة الفرد المفضمة في التفكير عند أداء األعماؿ، 
وىو ليس قدرة، إنما ىو تفضيؿ الستخداـ القدرات ويق  بيف 

القدرات(.  –أساليب التفكير  –الشخصية والقدرات )الشخصية 
 التعريؼ لستيرنبرج ألساليب التفكير.وتتبنى الدراسة الحالية ىذا 

وتعرؼ إجرائيًا بالدرجة التي يحصؿ عمييا الفرد في كؿ      
 أسموب عمى حده مف قائمة أساليب التفكير.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 3
يعد التفكير مف األنشطة العقمية المعرفية اليامة في حياة      

صيؿ الفرد وفيمو لكثير مف الفرد، وىو مطمب أساسي لزيادة تح
القضايا التي يتعرض ليا في حياتو اليومية. ويختمؼ تعريؼ 

 التفكير باختالؼ طبيعة الدراسة.
[ التفكير أنو نشاط رمزي يستمر دوف 6يعرؼ الدريني ]     

عالقات مباشرة بالمثيرات، كما أنو مجموعة مف المعاني التي 
ة ما أو يريد القياـ بعمؿ تثار في الذىف عندما يواجو الفرد مشكم

 معيف .
سموؾ : [ خصائص التفكير في أنو7وقد لخص "جرواف ]     

نما يحدث في  ىادؼ، فيو ال يحدث في فراغ أو بال ىدؼ، وا 
مواقؼ معينة. سموؾ تطوري يتغير كمًا ونوعًا تبعًا لنمو الفرد 
وتراكـ خبراتو. مفيـو نسبى فال يعقؿ لفرد ما أف يصؿ إلى درجة 

ماؿ في التفكير أو أف يحقؽ ويمارس جمي  أنواع التفكير. الك
لفظية، رمزية، كمية، )ويحدث التفكير بأشكاؿ وأنماط مختمفة 

منطقية، مكانية، شكمية(، لكؿ منيا خصوصية. يتشكؿ التفكير 
مف تداخؿ عناصر البيئة التي يجرى فييا التفكير )فترة التفكير(، 

الفعاؿ ىو التفكير الذي يوصؿ  والموقؼ أو الخبرة. وأف التفكير
[ أف لكؿ فرد أسموبو الخاص 8ويذكر العتـو ] إلى أفضؿ المعاني

في التفكير، ومف الصعوبة بمكاف التنبؤ بطرؽ تفكير اآلخريف، 
كما أف أسموب التفكير يقيس تفضيالت األفراد المغوية والمعرفية 

 ومستويات المرونة لدييـ في العمؿ والتعامؿ م  اآلخريف.

[ التفكير بأنو يمثؿ أحد العمميات العقمية العميا 9ويرى محمود ]
التي يشتمؿ عمييا التنظيـ العقمي المعرفي والتي تعتمد إلى حد 

 كبير عمى قدرة الفرد العقمية العامة.
[ أف التفكير عممية عقمية معرفية 10ويوضح أبو المعاطي ]      

ؿ بطريقة جديدة تشتمؿ عمى إعادة تنظيـ عناصر الموقؼ المشك
تسمح بإدراؾ العالقات أو حؿ المشكالت، ويتضمف التفكير 
العديد مف العمميات العقمية والمعرفية األخرى كاالنتباه واإلدراؾ 
والتذكر وغيرىا وبعض الميارات العقمية والمعرفية كالتحميؿ 

 والتركيب والمقارنة والتصنيؼ واالستنتاج والتعميـ وغيرىا.
إلى الطرؽ  Thinking Stylesاليب التفكيرفي حيف تشير أس

واألساليب المفضمة لألفراد في توظيؼ قدراتيـ، واكتساب 
معارفيـ، وتنظيـ أفكارىـ والتعبير عنيا بما يتالءـ م  المياـ  
والمواقؼ التي تعترض الفرد. فأسموب التفكير المتب  عند التعامؿ 

يختمؼ عف م  المواقؼ االجتماعية في الجوانب الحياتية قد 
أسموب التفكير عند حؿ المسائؿ العممية مما يعنى أف الفرد قد 
يستخدـ عدة أساليب في التفكير وقد تتغير ىذه األساليب م  

 [.11] الزمف
وتختمؼ أساليب التفكير عف استراتيجياتو في أف األساليب      

أكثر عمومية واستقرارًا لدى الفرد كطريقة مميزة لو في معالجة 
ومات، وتنسحب عمى العديد مف المواقؼ والمشكالت المعم

أقؿ عموميػة فقد تنطبؽ عمى مشكالت  االستراتيجيةالعقمية، بينما 
عقمية معينة دوف غيرىا، وتتضمف عمميات عقمية معينة تحدث 
بشكؿ متتاب  أو متأني لتحقيؽ ىدؼ ما أو إنجاز ميمة معينة 

[10.] 
اليب التفكير والتي وىناؾ بعض التصورات النظرية ألس     

تختمؼ عف بعضيا البعض مف حيث عدد وطبيعة ىذه األساليب 
أو الطرؽ التي يفضميا ويتبعيا األفراد في تفكيرىـ، ومنيا نموذج 

( والذي يتصور وجود نوعيف مف Paivio 1971)بايفيو 
تفضيالت األفراد وطرقيـ في التفكير ىما: طريقة التفكير المفظي 



252013 

654 
 

Verbal Thinking Method  وطريقة التفكير التصوري
Imagery Thinking Method  ونموذج ىاريسوف

الذي يقترح وجود  ((Harison & Bramson1982وبرامسوف
خمسة أسػاليب يفضميا أو يتعامؿ بيا األفراد م  المعمومات 
المتاحة حياؿ ما يواجيونو مف مشكالت ومواقؼ، وُيبني ىذا 

ية لممخ )النمط األيسر التصنيؼ عمى أساس السيطرة النصف
والنمط األيمف( فمكؿ منيما نمطًا مختمفًا عف اآلخر في معالجة 

غير منطقي(  –وتجييز المعمومات حسب نوع األداء )منطقي 
وينتج عف ذلؾ خمسة أساليب تفكير  (تصوري –ومحتواه لفظي 

، Pragmatic، والعمػميSynthesiticأسػاسية ىي: الػتركيبي
 [12 ، والتحميميIdealistic، والمثػاليRealisticوالػواقعي

Analytic.] 
وُيصنؼ التفكير مف حيث أساليبو أو أنماطو أو استراتيجياتو      

إلى مجموعة مف الطرؽ الفكرية الذي يعتاد المتعمـ أف يتعامؿ بيا 
م  المعمومات المتوفرة لديو نحو ما يواجو مف مشكالت ومواقؼ. 

التصنيؼ الذي جاء بو ستيرنبرج  وسوؼ تتبنى الباحثة الحالية
حيث يرى أف ىناؾ ثالثة عشر أسموبًا لمتفكير تندرج تحت الفئات 

الشكؿ ويشمؿ أساليب التفكير )ممكي، ىرمي، فوضوي، : الخمس
أقمي(، والوظيفة وتشمؿ )تشريعي، تنفيذي، حكمي(، والمستوي 
)عالمي، محمي(، والنزعة )متحرر، محافظ(، والمجاؿ )خارجي، 

مي(. ويضيؼ إننا نميؿ عادة نحو أسموب واحد فقط داخؿ كؿ داخ
فئة مف الفئات الخمسة. ويمكف توضيح خصائص األفراد في 
: ضوء أساليب التفكير عند ستيرنبرج كما عرضيا كؿ مف

[13,4,15,5,16,19,14,1,10,17.] 
 : أساليب التفكير مف حيث الشكؿ: أوالً 
 : Monarchic styleاألسموب الممكي -1
ويتصؼ ىؤالء األفراد بالتوجو نحو ىدؼ واحد طواؿ الوقت،      

يعتقدوف في مبدأ الغاية تبرر الوسيمة، تمثمييـ لممشكالت مشوش، 
متسامحوف، مرنوف، لدييـ إدراؾ قميؿ نسبيًا باألولويات والبدائؿ، 

، منخفضوف في  يفضموف األعماؿ التجارية، والتاريخ، والعمـو
 تفكير المنطقي.القدرة عمي التحميؿ وال

 :Hierarchic styleاألسموب اليرمي  -2
ويميؿ أصحاب ىذا األسموب غمي عمؿ أشياء كثيرة في       

وقت واحد يضعوف أىدافيـ في صورة ىرمية عمي حسب أىميتيا 
وأولويتيا، وال يعتقدوف بمبدأ الغاية تبرر الوسيمة، ويبحثوف دائمًا 

ركوف لألولويات، ويتميزوف عف التعقيد ومرنوف ومنظموف جدًا ومد
 بالواقعية والمنطقية في تناوليـ لممشكالت.

 : Anarchic styleاألسموب الفوضوي  -3
يتصؼ ىؤالء األفراد بأنيػـ مدفوعوف مف خالؿ خميط مف      

الحاجات واألىداؼ، يعتقدوف أف الغايات تبرر الوسائؿ، عشوائييف 
دواف  وراء في معالجتيـ لممشكالت، مف الصعب تفسير ال

 سموكيـ، مشوشوف ومتطرفوف في مواقفيـ، ويكرىوف النظاـ.
 :Oligarchic styleاألسموب األقمي  -4

يتصؼ ىؤالء األفراد باندفاعيـ خالؿ أىداؼ متساوية      
األىمية، متوتروف، مشوشوف، لدييـ العديد مف األىداؼ 

 المتناقضة.
 : أساليب التفكير مف حيث الوظيفة: ثانياً 
: وأصحاب ىذا Legislative styleاألسموب التشريعي -1

األسموب يفضموف االبتكار، التجديد، التصميـ والتخطيط لحؿ 
ويفضموف ، المشكالت، وعمؿ األشياء بطريقتيـ الخاصة

المشكالت التي تكوف غير معدة مسبقًا، ويميموف لبناء النظاـ 
يـ مف والمحتوي لكيفية حؿ المشكمة ويفضموف الميف التي تمكن

توظيؼ أسموبيـ التشريعي مثؿ: كاتب مبتكر، فناف، أديب، 
 ميندس معماري، سياسي أو صان  سياسة.

ويميز األفراد الذيف  : Executive styleاألسموب التنفيذي  -2
يميموف إلتباع القواعد الموضوعية، واستخداـ الطرؽ الموجودة 

القوانيف ويميموف إلي تطبيؽ ، والمحددة مسبقًا لحؿ المشكالت
وتنفيذىا، والتفكير في المحسوسات، ويتميزوف بالواقعية 
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والموضوعية في معالجتيـ لممشػكالت، ويفضموف الميف التنفيذية 
 مثؿ: المحامي، مدير، رجؿ الديف.

وأصحاب ىذا األسموب : Judicial styleاألسموب الحكمي  -3
 يميموف إلي الحكـ عمي اآلخريف وأعماليـ، وتقييـ القواعد
واإلجراءات، وتحميؿ وتقييـ األشياء، وكتابة المقاالت النقدية، 
ولدييـ القدرة عمي التخيؿ واالبتكار ويفضموف الميف المختمفة مثؿ 

 كتابة النقد، وتقييـ البرامج، واإلرشاد والتوجيو.
 أساليب التفكير مف حيث المستوي: : ثالثاً 
األفراد : ويتصؼ ىؤالء Global style األسموب العالمي -1

بتفضمييـ لمتعامؿ م  القضايا المجردة، والمفاىيـ عالية الرتبة، 
والتغيير والتجديد واالبتكار، والمواقؼ الغامضة، والعموميات، 

 ويتجاىموف التفاصيؿ.
ويتصؼ أصحاب ىذا  :Local styleاألسموب المحمي  -2

األسموب بتفضيؿ المشكالت العيانية التي تتطمب عمؿ التفاصيؿ، 
 جيوف نحو المواقؼ العممية ويستمتعوف بالتفاصيؿ.ويت
 أساليب التفكير مف حيث النزعة: : رابعاً 
: ويتصؼ أصحاب ىذا Liberal styleاألسموب المتحرر -1

األسموب بالذىاب فيما وراء القوانيف واإلجراءات، والميؿ إلي 
 الغموض والمواقؼ غير المألوفة، ويفضموف أقصي تغيير ممكف.

ويتصؼ ىؤالء  : Conservation style ب المحافظاألسمو  -2
األفراد بالتمسؾ بالقوانيف، ويكرىوف الغموض، ويحبوف المألوؼ، 

 ويرفضوف التغيير، ويتميزوف بالحرص والنظاـ.
 أساليب التفكير مف حيث المجاؿ: : خامساً 

: ويتصؼ أصحاب ىذا External style األسموب الخارجي -1
لى االنبساط، والعمؿ م  فريػؽ، ولدييـ األسموب بأنيـ يميموف إ

حس اجتماعي، ويكوف عالقات اجتماعية، ويساعدوف في حؿ 
 المشكالت االجتماعية. 

يفضموف العمؿ بمفردىـ،  :Internal styleاألسموب الداخمي  -2
منطووف ويكوف توجييـ نحو العمؿ أو الميمة، يتميزوف بالتركيز 

خدموف ذكائيـ في األشياء الداخمي، يميموف إلي الوحدة، ويست
 ويفضموف المشكالت التحميمية واإلبداعية.، وليس م  اآلخريف

 الدراسات السابقة. 3
[ دراسة ىدفت إلى 20أجرى جريجورينكو وستيرنبرج  ]     

التعرؼ عمى العالقة بيف أساليب التفكير وبعض القدرات العقمية 
ير التحميمي( مثؿ )التفكير االبتكاري والتفكير العممي والتفك
( طالبًا 199ومستوى األداء األكاديمي لدى عينة مكونة مف )

وطالبة بالمدرسة الثانوية بالواليات المتحدة األمريكية وجنوب 
[، 15واجنر"]و  أفريقيا. وباستخداـ قائمة أساليب التفكير لػ سترينبرج

واختبار لمقدرات العقمية قائـ عمى النظرية الثالثية لسترينبرج 
اء أظيرت النتائػج أنو يمكف التنبؤ باألداء األكاديمي لمطالب لمذك

 مف خالؿ أساليب التفكير، ووجود ارتباط داؿ بيف أسموبي التفكير
التشريعي، الحكمي( والتحصيؿ الدراسي، وعدـ وجود عالقة دالة )

 بيف بقية أساليب التفكير والتحصيؿ الدراسي. 
[ إلى بحث العالقة 19] وىدفت دراسة عبد العاؿ حامد عجوة     

بيف أساليب التفكير لستيرنبرج وبعض القدرات العقمية باإلضافة 
ذكر / أنثى(، والتخصص الدراسي ) إلى متغيرات الجنس

( 132)عممي/أدبي(، والتحصيؿ الدراسي، وتكونت العينة مف )
طالبًا وطالبة بالجامعة طبؽ عمييـ قائمة أساليب التفكير "الصورة 

[ تعريب "عبد العاؿ حامد 15واجنر" ]و  ػ "سترينبرجالطويمة " ل
عجوة"، واختبار القدرات العقمية األولية لػ" ثرستوف" تعريب وتقنيف 

(، واختبار تورانس ألنماط معالجة 1978أحمد زكي صالح" )
(. وتوصمت الدراسة 1988المعمومات تعريب "ىاشـ عمي محمد" )

ب التخصصات إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف طال
العممية واألدبية في أساليب التفكير، باستثناء أسموبي التفكير 
الحكمي والعالمي، حيث كانت الفروؽ دالة إحصائيًا لصالح 
طالب التخصصات األدبية. وعدـ وجود عالقة دالة إحصائيًا بيف 
أساليب التفكير والتحصيؿ الدراسي باستثناء أسموب التفكير 
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التحصيؿ الدراسي ارتباطًا موجبًا دااًل اليرمي الذي ارتبط ب
 إحصائيًا.  

[ دراسة ىدفت إلى التحقؽ مف 18وأجرى زىانج وستيرنبرج ]     
الصدؽ التنبؤي لقائمة أساليب التفكير في ضوء نظرية ستيرنبرج، 
وبتطبيؽ القائمة، والحصوؿ عمى درجات التحصيؿ الدراسي لدى 

ىونج كونج أظيرت ( طالبًا وطالبة مف طػالب جامعة 622)
النتائج وجود ارتباط موجب داؿ بيف أساليب التفكير )المحافظ، 
اليرمي، الداخمي( والتحصيؿ الدراسي، بينما وجد ارتباط سالب 
بيف أساليب التفكير )التشريعي، المتحرر، الخارجي( والتحصيؿ 
الدراسي. وأف قائمة أساليب التفكير ليا قدرة تنبؤية مرتفعة 

 دراسي لدى أفراد عينة البحث. بالتحصيؿ ال
[ إلى التحقؽ مف صدؽ 21] وىدفت دراسة داي وفيمدىيوزف     

( المعدة في 1991قائمة أساليب التفكير لػ "ستيرنبرج وواجنر" )
ضوء نظرية ستيرنبرج " التحكـ العقمي الذاتي" عمى عينة مف 

طالب،  58( طالب وطالبة )96الطالب الموىوبيف بمغ قواميا )
( سنة، وتوصمت الدراسة 17-12طالبة( في مرحمة عمرية ) 38

إلى أف قائمة أساليب التفكير تميزت بالصدؽ العالي عند دراستيا 
 عمى الطالب الموىوبيف.

[ دراسة ىدفت إلى التحقؽ مف 22كما أجرى زىانج ]      
الصدؽ التمييزي لقائمة أساليب التفكير في ضوء نظرية 

ة أساليب التفكير، وقائمة أنماط ستيرنبرج، حيث طبقت قائم
عمى عينة مف  Hollandالشخصية في ضوء نظرية ىوالند 
( طالبًا وطالبة منيـ 600طالب جامعة ىونج كونج بمغ قواميا )

( طالبة. وباستخداـ معامؿ االرتباط 332( طالبًا، )268)
والتحميؿ العاممي أظيرت النتائج عدـ وجود ارتباط بيف أساليب 

ليرمي، األقمي، الممكي، الفوضوي( وأنماط الشخصية التفكير )ا
تشب  القائمتيف ، )واقعي، بحثي، فني، اجتماعي، مبادر، تقميدي(

%( مف التبايف الكمى، وتركزت 64عمى أربػ  عوامؿ فسرت )
أنماط الشخصية وأساليب التفكير في عامميف: األوؿ فسر 

صية %( مف التبايف الكمى وتشب  موجبًا بأنماط الشخ31)
)اجتماعي، بحثي( وبأساليب التفكير )الحكمي، الخارجي(، بينما 
تشب  تشبعًا سالبًا بأسموب التفكير الداخمي. وفسر العامؿ الثاني 

%( مف التبايف الكمى وتشب  تشبعًا مػوجبًا بأسػاليب التفكير 13)
)التنفيذي، المحمى، المحافظ(. بينما جم  العامميف الثالث والراب  

ط الشخصية وأساليب التفكير، إال أنو ال توجد ارتباطات بيف أنما
 دالة بينيما.

[ إلى التعرؼ عمى مدى 23ىويت  ]و  وىدفت دراسة كانو     
وجود عالقة بيف أساليب التفكير وأساليب التعمـ، وىؿ يمكف 

األكاديمي، وتكونت عينة الدراسة  باإلنجازألساليب التفكير التنبؤ 
طالب(  42طالبة،  168امعة منيـ )( مف طالب الج210مف )

( سنة، واستخدـ في ىذه 24 – 18وفي مستوى عمري مف )
(، 1991واجنر، و  الدراسة قائمة أساليب التفكير لػ )سترينبرج 

(. وقد توصمت 1986ميجيت و  مارشاؿ)وقائمة أساليب التعمـ ؿ 
الدراسة إلى مجموعة مف النتائج منيا: وجود عالقة ارتباطية ولكف 

رجة متوسطة بيف أساليب التفكير وأساليب التعمـ، وأف تحصيؿ بد
الطالب األكاديمي يرتبط بأساليب التفكير أي أنو يمكف التنبؤ 

األكاديمي مف خالؿ أساليب التفكير، وأنو توجد عالقة  باإلنجاز
ارتباطيو بيف أساليب التفكير وطرؽ التدريس، بمعنى انو يجب 

المختمفة عند التدريس ليـ، مراعاة أساليب تفكير الطالب 
وتوصمت كذلؾ الدراسة إلى أف الطالب الذيف يفضموف العمؿ 
بمفردىـ )األسموب الداخمي في التفكير( ال يستطيعوف القياـ 
بالتخطيط لحؿ المشكالت ويحصموف عمى درجات منخفضة في 
االنجاز األكاديمي، أما الطالب الذيف يتبعوف اإلجراءات والقواعد 

األسموب التنفيذي في التفكير( فإنيـ يحصموف )مسبقًا الموجودة 
 نجاز األكاديمي. الية مف اإلعمى درجات ع

[ إلى التعرؼ 24وىدفت دراسة رمضاف محمد رمضاف ]     
عمى أساليب التفكير الشائعة لدى عينة مف الطالب بالمراحؿ 
التعميمية المختمفة ، ودراسة اثر المتغيرات التالية )الجنس، 
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خصص الدراسي، المستوى الدراسي( عمى أساليب التفكير، الت
وتكونت عينة الدراسة مف مجموعة مف الطالب بالمرحمتيف 
الثانوية والجامعية، واستخدمت في ىذه الدراسة قائمة أساليب 

 واجنر، ترجمة وتقنيف )عبد العاؿ حامد عجوةو  التفكير لستيرنبرج
ت نتائج الدراسة أف [. وبين14] [، رضا عبد اهلل أبو سري 19]

أكثر أساليب التفكير سيطرة لدى طالب بالمرحمتيف الثانوية 
والجامعية أسموب التفكير )التنفيذي، الحكمي، اليرمي، المحمي، 
 المتحرر(، ووجود فروؽ بيف الجنسيف في أساليب التفكير
)التشريعي، المحمي، المحافظ، الممكي، الداخمي(، وأف ىناؾ 

ب في بعض أساليب التفكير باختالؼ اختالفا بيف الطال
 والعمر الزمني )ثانوي/التخصص الدراسي )عممي/ أدبي(، 

 جامعي(.
[  إلى تناوؿ 13في حيف ىدفت دراسة بيرناردو وآخريف ]     

عالقة أساليب التفكير بالتحصيؿ األكاديمي لدى الطالب 
( طالبًا وطالبة مف الطالب 429، وتكونت العينة مف )الفمبينييف

طبقت عمييـ قائمة  Manila ,De la Salleالجدد بجامعتي 
أساليب التفكير، باإلضافة إلى درجات التحصيؿ الدراسي لدييـ، 

، أظيرت النتائج العامميوباستخداـ معامالت االرتباط والتحميؿ 
تمت  أساليب التفكير بدرجة مقبولة مف معامؿ ثبات ألفا انحصرت 

لكؿ مف األسموب المتحرر،  0.81لألسموب الممكي،  0.5بيف )
واألسموب الداخمي(، ووجود ارتباط موجب داؿ بيف أساليب 

التنفيذي، الحكمي، المحافظ، اليرمي، الفوضوي، ) التفكير
 الداخمي( والتحصيؿ الدراسي. 

[  لمتعرؼ عمى بروفيؿ 1وىدفت دراسة أمينة إبراىيـ شمبي ]     
ة المختمفة مف أساليب التفكير لطالب التخصصات األكاديمي

( طالبًا وطالبة 417المرحمة الجامعية، وتكونت العينة مف )
بالجامعة طبؽ عمييـ قائمة أساليب التفكير لستيرنبرج وواجنر 
"الصورة الطويمة"، وباستخداـ المتوسطات الحسابية وتحميؿ التبايف 

االتجاه، واختبار "ت"، ومعامالت االرتباط. أظيرت  أحادي

ثير لمتخصص الدراسي عمى أساليب التفكير: النتائج وجود تأ
التشريعي، والتنفيذي، والحكمي، والكمى، والتقدمي، والمحافظ، 
واليرمي، والممكي،  والفوضوي، والداخمي، والخارجي، وعدـ 
داللتيا فيما يتعمؽ باألسموب األقمي. ووجود فروؽ دالة إحصائيًا 

، والحكمي، بيف الذكور واإلناث في كؿ مف األسموب التشريعي
واليرمي لصالح الذكور، وفى األسموب التنفيذي لصالح اإلناث 
وعدـ وجود فروؽ في األساليب األخرى. ووجود ارتباط سالب داؿ 
إحصائيًا بيف كؿ مف األسموب التشريعي والكمى م  التحصيؿ 
الدراسي، ووجود ارتباط موجب داؿ إحصائيًا األسموب اليرمي 

جود ارتباط بيف األساليب األخرى والتحصيؿ الدراسي وعدـ و 
 والتحصيؿ الدراسي.

يتضح مما سبؽ عرضو مف بحوث سابقة إمكانية استخداـ      
قائمة أساليب التفكير لستيرنبرج لمكشؼ عف أساليب التفكير بناء 
عمى انتشار استخداميا في بيئات كثيرة، حيث توصمت الدراسات 

طالب عمى ىذه القائمة السابقة  إلى إمكانية التنبؤ مف أداء ال
 بمستوياتيـ التحصيمية كما في دراسة كؿ مف:

[، وأنيا ترتبط بسمات وخصائص الشخصية 20,19,18,23,13]
[، 1] [، شمبي24[، رمضاف ]19وبالتخصص الدراسي عجوة ]

وكاف ذلؾ داف  لمباحثة الستخداميا في البيئة السعودية، حيث 
ر لدى طالبات كميات تسعى ىذه الدراسة لتقصي أساليب التفكي

التربية لمبنات بجامعة طيبة، إضافة إلى التعرؼ عمى الفروؽ بيف 
طالبات كمية التربية لألقساـ العممية وطالبات كمية التربية لألقساـ 

 األدبية في أساليب التفكير.
 الطريقة واإلجراءات. 4

 منهج الدراسة أ. 
أكثػر مالئمػة استخدمت الباحثة المنيج الوصفي، حيث أنػو        

 ألىداؼ الدراسة الحالية.
 مجتمع وعينة الدراسة ب. 
 وكمية  طبقت الدراسة عمى طالبات كمية التربية لألقساـ العممية    
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التربيػػػػػػػػػػة لألقسػػػػػػػػػػاـ األدبيػػػػػػػػػػة بجامعػػػػػػػػػػة طيبػػػػػػػػػػة لمعػػػػػػػػػػاـ الجػػػػػػػػػػامعي 
( 658ىػ. وقد تكونت العينة النيائية لمدراسػة مػف ) 1432/1433

( طالبػػة مػػف 302لمبنػػات، وذلػػؾ بواقػػ  )طالبػػة مػػف كميػػات التربيػػة 

( طالبػػػة مػػػف كميػػػة التربيػػػػة 356كميػػػة التربيػػػة لألقسػػػاـ العمميػػػة، و)
( إلػػى توزيػػ  أفػػراد العينػػة 4لألقسػػاـ األدبيػػة، ويشػػير الجػػدوؿ رقػػـ )

 حسب األقساـ في الكميات.
 1جدول 

 توزيع أفراد العينة حسب القسم
 العدد القسم الكمية

 العمميةكمية التربية لألقسام 
 111 الكيمياء
 27 الفيزياء

 171 الرياضيات

 كمية التربية لألقسام األدبية
 132 الدراسات اإلسالمية

 173 المغة العربية
 69 المغة االنجميزية

 956 المجموع
 أداة الدراسةج. 

 & Sternbergقائمة أساليب التفكير لستيرنبرج وواجنر      

Wagner (1667)  ية ستيرنبرج "التحكـ العقمي في ضوء نظر
عبد المنعـ أحمد الدردير وعصاـ عمي ترجمة وتقنين: " الذاتي

، وتقيس ثالثة عشر أسموبًا مف أساليب التفكير، [17]الطيب 
( مفردة بمعدؿ خمس مفردات لكؿ أسموب 45وتتكوف القائمة مف )

مف أساليب التفكير، وىى مف نوع التقرير الذاتي يسأؿ األفراد عف 
رؽ تفكيرىـ التي يستخدمونيا في أداء األشياء داخؿ المدرسة أو ط

الجامعة أو المنزؿ أو العمؿ في ضوء مقياس سباعي االستجابة 
)ال تنطبؽ إطالقًا، ال تنطبؽ بدرجة كبيرة، ال تنطبؽ بدرجة 
صغيرة، ال أعرؼ، تنطبؽ بدرجة صغيرة، تنطبؽ بدرجة كبيرة، 

( 4، 4، 5، 6، 4، 4، 4تنطبؽ تمامًا(. وتعطى الدرجات )
وليست لمقائمة درجة كمية، إنما يتـ التعامؿ م  درجة كؿ مقياس 

 [17].فرعي )كؿ أسموب تفكير( عمى حده 
 ( توزي  العبارات عمى أساليب التفكير.4ويوضح الجدوؿ رقـ )

 2جدول 
   وواجنرتوزيع بنود قائمة أساليب التفكير لستيرنبرج 

 البنود باألسالي البنود األساليب

 91، 16، 36، 16، 2 العالمي 16، 37، 11، 11، 5 التشريعي
 97، 11، 71، 9، 1 المحمى 36، 31، 17، 11، 6 التنفيذي

 تابع((وواجنر( توزيع بنود قائمة أساليب التفكير لستيرنبرج 2جدول )

 93، 55، 32، 15، 6 الداخمي 52، 51، 17، 73، 71 الحكمي
 19، 11، 31، 12، 3 الخارجي 59، 33، 75، 16، 1 اليرمي
 95، 91، 56، 53، 15 المتحرر 91، 51، 51، 13، 7 الممكي
 39، 76، 79، 77، 13 المحافظ 56، 57، 31، 76، 72 األقمي
   12، 11، 35، 71، 19 الفوضوي
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 ثبات وصدق القائمة د. 
وقػػػاـ عبػػػد المػػػنعـ [11] سػػػتيرنبرج وواجنػػػر أعػػػد ىػػػذه القائمػػػة      

بتعريبيػػػا، وتػػػـ تطبيػػػؽ القائمػػػة عمػػػى  [17]عصػػػاـ الطيػػػب  الػػػدردير،
لحسػػاب الشػػروط السػػػيكومترية  (طالػػب وطالبػػة 120عينػػة التقنػػيف )

)الثبػػػات والصػػػدؽ(، ولمتحقػػػؽ مػػػف صػػػالحية اسػػػتخداميا فػػػي البيئػػػة 
 العربية.

وقامػػػت الباحثػػػة فػػػي الدراسػػػة الحاليػػػة بػػػالتحقؽ مػػػف خصػػػائص      
تسػػػػاؽ الػػػػداخمي لمقائمػػػػة بحسػػػػاب القائمػػػػة السػػػػيكومترية باسػػػػتخداـ اال

معػػػػامالت االرتبػػػػاط بػػػػيف الػػػػدرجات التػػػػي حصػػػػمت عمييػػػػا مجموعػػػػة 
طالبػػة( بػػيف كػػؿ مػػف البنػػود والدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس  150التقنػػيف )

الفرعػػي الػػذي تنتمػػي لػػو، وفيمػػا يمػػي جػػدوؿ يوضػػح مػػا توصػػمت إليػػو 
 الباحثة مف نتائج في ىذا الصدد.

 3جدول 
 البنود والدرجة الكمية لممقياس الفرعيمعامالت االرتباط بين 

 الفرعي معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكمية لممقياس األساليب
 **0.604 **0.618 *0.427 **0.662 **0.635 التشريعي
 **0.647 **0.709 *0.429 **0.746 **0.739 التنفيذي
 **0.657 **0.713 **0.628 **0.725 **0.691 الحكمي
 **0.631 **0.529 **0.624 **0.707 *0.528 العالمي
 **0.659 **0.671 **0.667 **0.759 **0.775 المحمي
 **0.625 **0.672 **0.627 **0.556 **0.625 المتحرر
 **0.651 **0.739 **0.597 **0.619 **0.727 المحافظ
 **0.681 **0.701 **0.596 **0.732 **0.752 الهرمي
 **0.594 **0.675 **0.556 **0.672 **0.537 الممكي
 **0.685 **0.697 **0.562 **0.603 **0.612 األقمي

 **0.658 **0.692 **0.641 **0.628 **0.756 الفوضوي
 **0.624 **0.594 **0.576 **0.591 **0.674 الداخمي
 **0.584 **0.593 **0.642 **0.585 **0.633 الخارجي

 (0.0.** دال عند )، (0.0.) *دال عند

( أف جميػ  معػامالت ارتبػاط البنػود 4يتضح مػف الجػدوؿ رقػـ )     
تنتمػػػى إليػػػو دالػػػة إحصػػػائيًا،  الػػػذى يبالدرجػػػة الكميػػػة لممقيػػػاس الفرعػػػ

 قائمػػػػةلبنػػػػود ي درجػػػػة مرتفعػػػػة مػػػػف االتسػػػػاؽ الػػػػداخم بػػػػذلؾحقػػػػؽ توي
 . أساليب التفكير

 حسػػاب تػـ لمقائمػة الفرعيػػة البنػػود فػي المقػاييس لثبػات وبالنسػبة     
 التجزئػػػػة طريقػػػػة وكػػػػذلؾ باسػػػػتخداـ لمبنػػػػود، كرونبػػػػاخ ألفػػػػا التمعػػػػام

 جتمػػاف. وفيمػػا ومعادلػػة بػػراوف/ سػػبيرماف معادلػػة باسػػتخداـ النصػػفية
 ىػػػذا فػػػي نتػػػائج مػػػف الباحثػػػة إليػػػو توصػػػمت مػػػا يوضػػػح جػػػدوؿ يمػػػي

 .الصدد
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  4جدول 
 تفكيرأساليب ال معامالت ألفا، جتمان، سبيرمان/ براون لبنود المقياس الفرعية لقائمة

 معامل سبيرمان/ براون معامل جتمان معامل ألفا األساليب
 0.7391 0.7377 0.741 التشريعي
 0.7411 0.7204 0.748 التنفيذي
 0.7091 0.7085 0.715 الحكمي
 0.6649 0.6747 0.694 العالمي
 0.6706 0.6623 0.711 المحمي
 0.6593 0.6357 0.691 المتحرر
 0.7351 0.7297 0.753 المحافظ
 0.7311 0.7202 0.729 الهرمي
 0.6201 0.6404 0.641 الممكي
 0.6204 0.6085 0.615 األقمي

 0.7029 0.7147 0.722 الفوضوي
 0.6726 0.6301 0.681 الداخمي
 0.7061 0.7152 0.735 الخارجي

( 0.753وكانػػػػت قػػػػيـ معامػػػػؿ ألفػػػػا لمتحقػػػػؽ مػػػػف الثبػػػػات بػػػػيف )     
( لألسموب األقمي، وجميعيا معػامالت 0.615لألسػموب المحافظ، )

(. وىػذا يؤكػد تمتػ  القائمػة 0.01دالة إحصػائيًا عنػد مسػتوى داللػة )
بدرجة مرتفعة مف الثبات وصالحيتيا لالسػتخداـ مػ  العينػة النيائيػة 

 لمدراسة الحالية.
 هـ. اإلجراءات والمعالجة اإلحصائية 

ـ وذلػػػؾ عػػػف التأكػػػد مػػػف مػػػدى صػػػالحية أداة الدراسػػػة لالسػػػتخدا. 1
 طريؽ تقنينيا عمى عينة مف المجتم  المستيدؼ.

اختيػػار عينػػة الدراسػػة مػػف طالبػػات كميػػات التربيػػة لمبنػػات بجامعػػة . 2
طيبػػػػػة بالمدينػػػػػة المنػػػػػورة، ممثمػػػػػة فػػػػػي طالبػػػػػات الفرقػػػػػة الثانيػػػػػة لمعػػػػػاـ 

 ىػ. 1433/ 1432الجامعي 
تطبيػػػػػػؽ األداة " قائمػػػػػػة أسػػػػػػاليب التفكيػػػػػػر" عمػػػػػػى أفػػػػػػراد العينػػػػػػة . 3
صػػػحيحيا ثػػػـ رصػػػد الػػػدرجات الخاصػػػة بكػػػؿ أسػػػموب مػػػف أسػػػاليب وت

 التفكير.
اسػػػػػػػػػتخداـ األسػػػػػػػػػاليب اإلحصػػػػػػػػػائية التاليػػػػػػػػػة بواسػػػػػػػػػطة الحزمػػػػػػػػػة . 4

 : SPSSاإلحصائية في العمـو االجتماعية 

لإلجابة عمػى السػؤاؿ األوؿ تػـ حسػاب التكػرارات والنسػب المئويػة  -
حػػده،  لمدرجػػة الخاصػػة بكػػؿ أسػػموب مػػف أسػػاليب التفكيػػر كػػؿ عمػػى

 لدرجات عينة البحث عمى قائمة أساليب التفكير.
حسػػاب المتوسػػط الحسػػابي واالنحػػراؼ المعيػػاري لمدرجػػة الخاصػػة  -

لدرجات عينة البحػث  وب مف أساليب التفكير كؿ عمى حدهبكؿ أسم
 عمى قائمة أساليب التفكير.

لإلجابػػة عمػػى السػػؤاؿ الثػػاني تػػـ حسػػاب تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي  -
(One way Anova لمتعػػرؼ عمػػى الفػػروؽ بػػيف الطالبػػات فػػي )

أسػػاليب التفكيػػر بػػاختالؼ التخصػػص الدراسػػي لػػدى طالبػػات كميػػات 
التربيػػػػة لمبنػػػػات، بحيػػػػث يكػػػػوف التخصػػػػص متغيػػػػر مسػػػػتقؿ، وتكػػػػوف 

 أساليب التفكير ىي المتغيرات التابعة.
 النتائج .2

بعػػػػػد تطبيػػػػػؽ قائمػػػػػة أسػػػػػاليب التفكيػػػػػر، وبعػػػػػد تحميػػػػػؿ البيانػػػػػات      
( أسػػػفرت التحمػػػػيالت عػػػػف SPSSاـ البرنػػػػامج اإلحصػػػػائي )باسػػػتخد

 النتائج اآلتية: 
 النتائج الخاصة بالسؤاؿ األوؿ: .1
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ينص السؤاؿ األوؿ لمدراسة عمى: " ما أسػاليب التفكيػر األكثػر      
 انتشارًا لدى طالبات كميات التربية لمبنات بجامعة طيبة ؟ ".

ة القط  لدرجات أفػراد ولإلجابة عميو قامت الباحثة بتحديد نقط     
العينػػػة لكػػػؿ أسػػػموب مػػػف أسػػػاليب التفكيػػػر، وذلػػػؾ بنػػػاًء عمػػػى المػػػدى 
الفعمي بيف أعمى درجػة وأدنػى درجػة، وحيػث تتػدرج االسػتجابة عمػى 

)ال : قائمػػػة أسػػػاليب التفكيػػػر وفقػػػًا لسػػػمـ سػػػباعي عمػػػى النحػػػو التػػػالي
 تنطبؽ إطالقًا، ال تنطبؽ بدرجة كبيرة، ال تنطبػؽ بدرجػة صػغيرة، ال
أعػػرؼ تنطبػػؽ بدرجػػة صػػغيرة، تنطبػػؽ بدرجػػة كبيػػرة، تنطبػػؽ تمامػػًا(، 

( في جميػ  البنػود، وعنػد 6،7، 5، 4، 3، 2، 1وتعطي الدرجات )
حسػػاب نقطػػة القطػػ  فػػي أي أسػػموب مػػف أسػػاليب التفكيػػر وحيػػث أف 

( وأعمػى 5( بنػود، تكػوف أقػؿ درجػة )5عػدد البنػود فػي كػؿ أسػموب )
، وعميو نصؼ المدى 30=  5 - 35(، يكوف المدى = 35درجة )

، 20=  5+  15، وبنػػػػاًء عمػػػػػى ذلػػػػػؾ فػػػػػإف نقطػػػػػة القطػػػػػ  = 15= 
وذلػػػػؾ بالمثػػػػؿ لكػػػػؿ أسػػػػموب مػػػػف أسػػػػاليب التفكيػػػػر مػػػػف خػػػػالؿ عػػػػدد 

 العبارات التي تمثمو.
وبحسػػاب التكػػرارات وتحديػػد النسػػب المئويػػة لمػػف يمتمػػؾ درجػػة      

موب مػف ( لػدرجات أفػراد العينػة لكػؿ أسػ20أعمى مف درجػة القطػ  )
أسػػػاليب التفكيػػػر، يمكػػػف التعػػػرؼ عمػػػى مػػػدى امػػػتالؾ طالبػػػات كميػػػة 
التربيػػة بجامعػػة طيبػػة ألسػػموب التفكيػػر السػػائد. وجػػاءت النتػػائج كمػػا 

 ىي موضحة في الجدوؿ التالي:
  5 جدول

 النسب المئوية لدرجات أفراد العينة األعمى من درجة القطع ألساليب التفكير

 رياضيات ءفيزيا كيمياء أساليب التفكير
دراسات 
 لغة انجميزية لغة عربية إسالمية

األقسام 
 األدبية

األقسام 
 العينة الكمية العممية

111 27 171 132 173 69 317 359 956 

 % 2545 % 9646 % 9341 % 6942 % 9643 % 5242 % 6143 % 6143 % 2683 التشريعي

 % 5149 % 5345 % 2349 % 5645 % 6243 % 6941 % 5641 % 5147 % 9646 التنفيذي

 % 1542 % 1241 % 3947 % 3549 % 3149 % 7245 % 1245 % 5145 % 5647 الحكمي

 % 1242 % 2146 % 1149 % 5149 % 1943 % 1142 % 2545 % 9246 % 2349 الممكي

 % 1141 % 9149 % 3141 % 3541 % 3149 % 3746 % 9745 % 9346 % 5643 الهرمي

 % 5147 % 1141 % 9142 % 9145 % 9147 % 9149 % 1147 % 3645 % 3243 األقمي

 % 5645 % 1343 % 9541 % 2945 % 5942 % 5245 % 1143 % 1741 % 1546 الفوضوي

 % 2943 % 6146 % 9145 % 2647 % 5746 % 5946 % 6546 % 9141 % 2145 العالمي

 % 1546 % 1641 % 3947 % 3547 % 3149 % 3245 % 1245 % 5149 % 5947 المحمى

 % 2547 % 6946 % 9543 % 6947 % 5246 % 5242 % 6141 % 6341 % 2641 الداخمي

 % 9149 % 5542 % 2343 % 5245 % 2243 % 2941 % 9143 % 1646 % 5641 الخارجي

 % 2246 % 9245 % 6945 % 5641 % 6241 % 6249 % 9241 % 2146 % 9647 المحافظ 

 % 9646 % 2147 % 9143 % 6945 % 5242 % 5142 % 6147 % 9147 % 2941 المتحرر

 ( نجد أف:5وبالرجوع إلى )جدوؿ
( مػػػػف طالبػػػػات كميػػػػػة التربيػػػػة بجامعػػػػػة طيبػػػػة )العينػػػػػة 77.8%). 1

الكميػػػة( حصػػػمف عمػػػى درجػػػة أعمػػػى مػػػف درجػػػة القطػػػ  فػػػي أسػػػموب 
، يميػو أسػموب التفكيػر العػالمي (مف حيث النزعة)  التفكير المحافظ 

 (مػف حيػث الوظيفػة)(، ويميػو %76.3بنسػبة ) ()مف حيث المسػتوى

مػػػػػف حيػػػػػث )(، ويميػػػػػو %75.5أسػػػػػموب التفكيػػػػػر التشػػػػػريعي بنسػػػػػبة )
(. وكميػػػا نسػػػب %75.2المجػػػاؿ( أسػػػموب التفكيػػػر الػػػداخمي بنسػػػبة )

متقاربػػة فػػي حػػيف انخفضػػت نسػػبة الطالبػػات الحاصػػالت عمػػى درجػػة 
مػػػػف حيػػػث الشػػػكؿ( فػػػي أسػػػموب التفكيػػػػر )أعمػػػى مػػػف درجػػػة القطػػػ  
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(. وبػػػػػذلؾ تتميػػػػػز أفػػػػػراد العينػػػػػة الكميػػػػػة %58.5لفوضػػػػػوي بنسػػػػػبة )ا
 داخمي، فوضوي. –تشريعي  –عالمي  –بأسموب تفكير محافظ 

تختمػػػػػػؼ النسػػػػػػب لػػػػػػدرجات المجموعػػػػػػات الفرعيػػػػػػة حيػػػػػػث كانػػػػػػت . 2
( لػػػػػدى طالبػػػػػات األقسػػػػػاـ العمميػػػػػػة فػػػػػي أسػػػػػموب التفكيػػػػػػر 86.8%)

تفكيػػػر ( فػػػي أسػػػموب ال%81.9مػػػف حيػػػث المجػػػاؿ(، يميػػػو ))الػػػداخمي
( في أسػموب التفكيػر %74.2، ويميو )(العالمي )مف حيث المستوى

( فػػػي أسػػػموب التفكيػػػر %71.9مػػػف حيػػػث النزعػػػة(، يميػػػو ))المتحػػػرر
( فػػػي أسػػػموب التفكيػػػر %68.8مػػػف حيػػػث الشػػػكؿ(، ويميػػػو ))الممكػػػي

مف حيث الوظيفة(، وبذلؾ تتميز طالبػات األقسػاـ العمميػة )التشريعي
 تشريعي.-ممكي –متحرر –الميع –بأسموب تفكير داخمي

مػػػف )جػػػاءت أعمػػػى نسػػػبة مئويػػػة لػػػدى طالبػػػات األقسػػػاـ األدبيػػػة . 3
مػػف )( وبميػػو %86.5فػػي أسػػموب التفكيػػر المحػػافظ ) (حيػػث النزعػػة

(، يميػػػػػػػػػو %73.6أسػػػػػػػػػموب التفكيػػػػػػػػر التنفيػػػػػػػػذي ) (حيػػػػػػػػث الوظيفػػػػػػػػة
ثػػػـ ، مػػػف حيػػػث المجػػػاؿ()( فػػػي أسػػػموب التفكيػػػر الخػػػارجي73.3%)

مػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػث الشػػػػػػػػػكؿ(، ويميػػػػػػػػػو العػػػػػػػػػالمي )( %65.4الفوضػػػػػػػػػوي )
مػػػف حيػػػث المسػػػتوى(. وبػػػذلؾ تتميػػػز طالبػػػات األقسػػػاـ )( 61.5%)

 -فوضػػػوي –خػػػارجي  –تنفيػػػذي  -العمميػػػة بأسػػػموب تفكيػػػر محػػػافظ 
 عالمي.

 ( إلػػػى النسػػػب المئويػػػة لكػػػؿ مجموعػػػة5وبػػػالنظر فػػػي الجػػػدوؿ ) . 4
عمػػػى حػػػده مػػػف مجموعػػػات األقسػػػاـ العمميػػػة يتضػػػح أف اكبػػػر نسػػػبة 

ألسػػػػموب التفكيػػػػر التشػػػػريعي  ()مػػػػف حيػػػػث الوظيفػػػة   مئويػػػة كانػػػػت 
( %91.3( لمفيزيػػػػػػاء و)%94.3( لطالبػػػػػػات الكيميػػػػػػاء و)78.3%)

مػػػف حيػػػث المجػػػاؿ( ألسػػػموب التفكيػػػر الػػػداخمي )لمرياضػػػيات، ويمييػػػا 
( %90.1( لمفيزيػػػػػػاء و)%93.1( لطالبػػػػػػات الكيميػػػػػػاء و)78.1%)

التفكيػػػػػر المتحػػػػػرر  مػػػػػف حيػػػػػث النزعػػػػػة( أسػػػػػموب)لمرياضػػػػػيات، يمييػػػػػا
( لمرياضػػػػػيات، وأسػػػػػموب %84.2( لطالبػػػػػات الكيميػػػػػاء و)76.4%)

مػػػػػػف حيػػػػػػث المسػػػػػػتوى( )( لمفيزيػػػػػػاء، و%70.8التفكيػػػػػػر المحػػػػػػافظ )
( %64.4( لطالبات الكيميػاء و)%74.5ألسموب التفكير العالمي )

مػػػػف حيػػػػث الشػػػػكؿ( ألسػػػػموب )( لمرياضػػػػيات، و%85.8لمفيزيػػػػاء و)

( لمفيزيػػاء %67.9طالبػػات الكيميػػاء و)( ل%73.6التفكيػػر الممكػػي )
 ( لمرياضيات.%75.5و)
وبػػالنظر لمجموعػػات األقسػػاـ األدبيػػة لكػػؿ مجموعػػة عمػػى حػػده، . 5

يتضػػػح أف اكبػػػر نسػػػػبة مئويػػػة كانػػػػت )مػػػف حيػػػػث النزعػػػة( ألسػػػػموب 
مػػف )( لطالبػػات الدراسػػات االسػػالمية، و%87.6التفكيػػر المحػػافظ )
لعربيػػػػػة فػػػػػي أسػػػػػموب ( لطالبػػػػػات المغػػػػػة ا%87.3حيػػػػػث الوظيفػػػػػة( )
( لطالبات المغة اإلنجميزية فػي أسػموب %86.7التفكير التنفيذي، و)

( فػػػػػي أسػػػػػموب %86.1التفكيػػػػػر التشػػػػػريعي. ويمييػػػػػا كانػػػػػت نسػػػػػبة )
مف حيث الوظيفة( لطالبػات الدراسػات االسػالمية. )التفكير التنفيذي 

( فػػػػػي أسػػػػػموب التفكيػػػػػر المحػػػػػافظ %87.0) (و)مػػػػػف حيػػػػػث النزعػػػػػة
( فػػي أسػػموب التفكيػػر المتحػػػرر %86.5لبػػات المغػػة العربيػػة، و)لطا

مػػػػف حيػػػػث المجػػػػاؿ( أسػػػػموب )لطالبػػػػات المغػػػػة االنجميزيػػػػة. ثػػػػـ يمييػػػػا
( لطالبػػات الدراسػػات االسػػالمية، %76.1التفكيػػر الخػػارجي بنسػػبة )

( لطالبػػػػػات المغػػػػػة العربيػػػػػة، وألسػػػػػموب التفكيػػػػػر الػػػػػداخمي %77.3و)
مػػف حيػػث الشػػكؿ( )ة. ثػػـ يمييػػا( لطالبػػات المغػػة االنجميزيػػ86.2%)

( لطالبػػػػػػػات الدراسػػػػػػػات %60.6أسػػػػػػػموب التفكيػػػػػػػر األقمػػػػػػػي بنسػػػػػػػبة )
مػػػػػػف حيػػػػػػث )( لطالبػػػػػػات المغػػػػػػة العربيػػػػػػة، و%60.2االسػػػػػػالمية، و)

( لطالبػػػػػات المغػػػػػة %79.2ألسػػػػػموب التفكيػػػػػر العػػػػػالمي ) (المسػػػػػتوى
االنجميزيػػة. ثػػـ يمييػػا )مػػف حيػػث المسػػتوى( أسػػموب التفكيػػر العػػالمي 

( %52.8( لطالبػػػػػػػات الدراسػػػػػػػات االسػػػػػػػالمية، و)%56.9بنسػػػػػػػبة )
مػػػػػف حيػػػػػث الشػػػػػكؿ( ألسػػػػػموب التفكيػػػػػر )لطالبػػػػػات المغػػػػػة العربيػػػػػة، و

 ( لطالبات المغة االنجميزية. %76.5الفوضوي )
( أف أسػػموب التفكيػػر المحػػافظ ىػػو 5وبػػذلؾ يالحػػظ مػػف جػػدوؿ)     

( مػػف %77.8األكثػػر انتشػػارًا فػػي أسػػاليب التفكيػػر، حيػػث نجػػد أف )
( مػػػػػػػػف عينػػػػػػػػة األقسػػػػػػػػاـ األدبيػػػػػػػػة %86.5اد العينػػػػػػػػة الكميػػػػػػػػة و)أفػػػػػػػػر 
( مف عينة الدراسات االسالمية يفضػموف ىػذا األسػموب. %87.6و)

فػػي حػػيف أف أسػػموب التفكيػػر التشػػريعي ىػػو األكثػػر انتشػػارًا األقسػػاـ 
( مػػف أفػػراد %78.3العمميػػة وقسػػـ المغػػة االنجميزيػػة حيػػث نجػػد أف )

( مػػػػف %91.3الفيزيػػػػاء و) ( مػػػػف%94.3العينػػػػة لقسػػػػـ الكيميػػػػاء و)
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( مػػف عينػػة قسػػـ المغػػة االنجميزيػػة %86.7عينػػة قسػػـ الرياضػػيات و)
يفضػػموف ىػػذا األسػػموب. بينمػػا أسػػموب التفكيػػر الػػداخمي ىػػو األكثػػر 
انتشار في أساليب التفكير لدى عينة األقساـ األدبية، حيث نجد أف 

( مػػف أفػػراد العينػػة يفضػػموف ىػػذا األسػػموب. فػػي حػػيف كػػاف 86.8%)
سموب التنفيذي ىو األكثر انتشار فػي أسػاليب التفكيػر لػدى عينػة األ

( مػػػػػف أفػػػػػراد العينػػػػػة %87.3قسػػػػػـ المغػػػػػة العربيػػػػػة حيػػػػػث نجػػػػػد أف )
 يفضموف ىذا األسموب.

  النتائج الخاصة بالسؤاؿ الثاني: -2
ىؿ تختمؼ أساليب التفكير لػدى طالبػات كميػات التربيػة لمبنػات      

ألكػػػػاديمي؟. ولإلجابػػػػة عميػػػػو بجامعػػػػة طيبػػػػة بػػػػاختالؼ التخصػػػػص ا
( طالبػة مػف 658)حممت استجابات أفراد عينة البحػث البػالغ قواميػا 

( طالبػػة مػػف كميػػة التربيػػة 302كميػػات التربيػػة لمبنػػات، موزعػػة عمػػى )
  .( طالبة مف كمية التربية لألقساـ األدبية356لألقساـ العممية، و)

مة فػػػي حالػػػة لمعينػػػات المسػػتق T.testُحسػػبت قػػػيـ اختبػػار )ت(      
التعرؼ عمى فػروؽ متوسػطيف فقػط )عممػي/ أدبػي(، وتحميػؿ التبػايف 

لمفروؽ بيف متوسطات األقسػاـ  One – Way ANOVAاألحادي 
العممية )كيمياء، فيزياء، رياضيات( وبيف متوسطات األقساـ األدبية 

لمتعػػرؼ عمػػى )دراسػػات إسػػالمية، المغػػة العربيػػة، المغػػة اإلنجميزيػػة(، 
لطالبػػػػات فػػػػي أسػػػػاليب التفكيػػػػر بػػػػاختالؼ التخصػػػػص الفػػػػروؽ بػػػػيف ا

، والجداوؿ التالية توضػح الدراسي لدى طالبات كميات التربية لمبنات
 نتائج الفروؽ.

  6 جدول
 نتائج اختبار )ت( لمفروق بين متوسطات مجموعات األقسام العممية واألقسام األدبية في أساليب التفكير

 مستوى الداللة قيمة )ت( (356أدبي ) (302عممي ) أساليب التفكير
 ع ـ ع ـ

 0.000 8.601 4.73821 22.9466 5.04721 26.2318 التشريعي
 0.000 13.550 5.29130 23.0702 5.87533 17.1689 التنفيذي
 0.000 6.317 3.60439 16.7753 3.76154 18.5927 الحكمي
 0.000 10.620 4.75638 17.6657 6.77466 22.5960 الممكي

 0.000 12.018 6.32245 18.1236 6.13252 23.9868 ميالهر 
 0.000 7.997 5.08492 22.1910 5.68500 18.8013 األقمي

 0.000 6.415 4.73821 22.9466 5.79646 20.2682 الفوضوي
 0.000 4.413 4.44763 22.1461 6.09040 24.0099 العالمي
 0.000 8.251 3.60439 16.7753 3.61000 14.4470 المحمى
 0.000 8.601 4.73821 22.9466 5.04721 26.2318 الداخمي
 0.000 5.984 5.25648 23.0197 6.96241 20.0993 الخارجي
 0.000 3.772 5.97165 27.0646 7.85519 24.9834 المحافظ 
 0.000 4.391 4.36478 22.3343 6.01522 24.1623 المتحرر

لحسػػابية لمػػدرجات ( اخػػتالؼ المتوسػػطات ا6يوضػػح الجػػدوؿ )     
بػػػػػيف المجموعػػػػػات فػػػػػي أسػػػػػاليب التفكيػػػػػر المختمفػػػػػة. ويبػػػػػدو أف ىػػػػػذا 

مف أسموب إلى آخر، حيث أظيرت نتائج اختبار  االختالؼ يتفاوت
ت( بوجػػػػػود فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية بػػػػػيف متوسػػػػػطات عينػػػػػة )

األقسػػاـ العمميػػة ومتوسػػطات عينػػة األقسػػاـ األدبيػػة، وكانػػت الفػػروؽ 

 -مميػػػػة فػػػػي أسػػػػاليب التفكيػػػػر التاليػػػػة: التشػػػػريعيلصػػػػالح األقسػػػػاـ الع
المتحػػػرر.  –الػػػداخمي  –العػػػالمي  –اليرمػػػي  –الممكػػػي  –الحكمػػػي 

فػػػي حػػػيف كانػػػت الفػػػروؽ لصػػػالح األقسػػػاـ األدبيػػػة فػػػي بقيػػػة أسػػػاليب 
 –المحمػػػػػػػي  –الفوضػػػػػػػوي  –األقمػػػػػػػي  –التفكيػػػػػػػر وىػػػػػػػي: التنفيػػػػػػػذي 

 المحافظ.    –الخارجي 
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فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف  ولتقصػػي مػػا إذا كانػػت ىنػػاؾ     
كيميػػػػػاء، فيزيػػػػػاء، رياضػػػػػيات( وبػػػػػيف )متوسػػػػػطات األقسػػػػػاـ العمميػػػػػة 
دراسػػات إسػػالمية، المغػػة العربيػػة، المغػػة )متوسػػطات األقسػػاـ األدبيػػة 

 Oneتـ استخداـ أسموب تحميؿ التبايف أحادي االتجاه  اإلنجميزية(،

way Anova ليب لمتعػػرؼ عمػػػى الفػػروؽ بػػػيف الطالبػػات فػػػي أسػػػا
والجداوؿ التالية توضح نتائج  التفكير باختالؼ التخصص الدراسي،

  الفروؽ.

 7جدول
 المتوسط واالنحراف المعياري لدرجات مجموعات األقسام العممية في أساليب التفكير 

 العدد االنحراف المعياري المتوسط الحسابي القسم 

 التشريعي
 110 5.21770 24.5182 كيمياء
 72 4.11396 27.6806 فيزياء

 120 4.99198 26.9333 رياضيات

 التنفيذي
 110 5.76626 22.6727 كيمياء
 72 2.23484 14.3611 فيزياء

 120 3.11757 13.8083 رياضيات

 الحكمي
 110 3.88702 17.2545 كيمياء
 72 2.43652 19.9167 فيزياء

 120 3.93746 19.0250 رياضيات

 الممكي
 110 6.90228 21.9727 كيمياء
 72 6.50839 23.4167 فيزياء

 120 6.81220 22.6750 رياضيات

 الهرمي
 110 5.48882 23.9636 كيمياء
 72 5.83898 19.9306 فيزياء

 120 5.58178 26.4417 رياضيات

 األقمي
 110 5.33318 18.0818 كيمياء
 72 5.22182 19.2639 فيزياء

 120 6.21868 19.1833 رياضيات

 لفوضويا
 110 5.15970 21.2364 كيمياء
 72 5.65180 18.9722 فيزياء

 120 6.29659 20.1583 رياضيات

 العالمي
 110 5.41691 24.1545 كيمياء
 72 5.87745 19.8194 فيزياء

 120 5.47461 26.3917 رياضيات
 110 4.69451 15.6091 كيمياء المحمى

 72 2.23392 14.3472 فيزياء 
 120 2.74335 13.4417 رياضيات

 الداخمي
 110 5.21770 24.5182 كيمياء
 72 4.11396 27.6806 فيزياء

 120 4.99198 26.9333 رياضيات
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 الخارجي
 110 6.90228 21.9727 كيمياء
 72 3.16447 14.7639 فيزياء

 120 7.09312 21.5833 رياضيات

 المحافظ 
 110 7.85737 24.5182 كيمياء
 72 7.51898 25.7361 فيزياء

 120 8.07777 24.9583 رياضيات

 المتحرر
 110 4.71798 23.9182 كيمياء
 72 6.71059 21.1944 فيزياء

 120 5.90162 26.1667 رياضيات
العػػدد، المتوسػػط الحسػػابي، واالنحػػراؼ المعيػػاري(  لمػػدرجات فػػي أسػػاليب التفكيػػر المختمفػػة )ج اإلحصػػاء الوصػػفي( نتػػائ7يوضػػح الجػػدوؿ )     

 .(فيزياء رياضيات –كيمياء )لمجموعات األقساـ العممية 
 8 جدول

 نتائج تحميل التباين األحادي بين مجموعات األقسام العممية في أساليب التفكير
 االحصائية المعالجة أساليب التفكير

 مصدر التبايف
 مستوى الداللة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات

 التشريعي
 0,000 11,173 266,596 2 533,192 بيف المجموعات
   23,861 299 7134,583 داخؿ المجموعات
    301 7667.775 المجموع الكمي

 التنفيذي
 0,000 152,98 2627,483 2 5254,966 بيف المجموعات
   17,175 299 5135,421 داخؿ المجموعات
    301 10390,387 المجموع الكمي

 الحكمي
 0,000 13,203 172,803 2 345,606 بيف المجموعات
   13,088 299 3913,298 داخؿ المجموعات
    301 4258,904 المجموع الكمي

 الممكي
 0,368 1,002 45,986 2 91,972 بيف المجموعات
   45,895 299 13722,743 داخؿ المجموعات
    301 13814,715 المجموع الكمي

 الهرمي
 0,000 30,304 953,924 2 1907,848 بيف المجموعات
   31,479 299 9412,099 داخؿ المجموعات
    301 11319,947 المجموع الكمي

 األقمي
 0,250 1,394 44,932 2 89,863 بيف المجموعات
   32,235 299 9638,216 داخؿ المجموعات
    301 9728,079 المجموع الكمي

 الفوضوي
 0,034 3,409 112,742 2 225,484 بيف المجموعات
   33,07 299 9887,791 داخؿ المجموعات

    301 10113,275 الكميالمجموع 

 العالمي
 0,000 31,584 973,677 2 1947,343 بيف المجموعات
   30,828 299 9217,617 داخؿ المجموعات



252013 

644 
 

    301 11164.97 المجموع الكمي

 المحمى
 0,000 11,075 135,275 2 270,55 بيف المجموعات
   12,214 299 3652,102 داخؿ المجموعات
    301 3922,652 المجموع الكمي

 الداخمي
 0,000 11,173 266,596 2 533,192 بيف المجموعات
   23.861 299 7134,583 داخؿ المجموعات
    301 7667,775 المجموع الكمي

 الخارجي
 0,000 33,945 1349,974 2 2699,949 بيف المجموعات
   39,769 299 11891,071 داخؿ المجموعات
    301 14591,02 المجموع الكمي

 المحافظ 
 0,594 0,522 32,338 2 64,676 بيف المجموعات
   61,9 299 18508,241 داخؿ المجموعات
    301 18572,917 المجموع الكمي

 المتحرر
 0,000 17,185 561,421 2 1122,842 بيف المجموعات
   32,67 299 9788,208 داخؿ المجموعات
    301 10891,05 المجموع الكمي

وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػػيف ( 8الجػػػدوؿ ) يوضػػػح     
التشػػػػػػػريعي، )مجموعػػػػػػات األقسػػػػػػػاـ العمميػػػػػػػة فػػػػػػي أسػػػػػػػاليب التفكيػػػػػػػر 

التنفيذي، الحكمي، اليرمي، الفوضوي، العالمي، المحمي، الػداخمي، 
الخػػػػارجي، المتحػػػػرر( حيػػػػث كانػػػػت قيمػػػػة )ؼ( دالػػػػة عنػػػػد مسػػػػتوى 

الممكػػػي، )أسػػػاليب التفكيػػػر ، فػػػي حػػػيف كانػػػت غيػػػر دالػػػة فػػػي 0,05
 (.، المحافظاألقمي
 – بػػػػػيف مجموعػػػػػات األقسػػػػػاـ العمميػػػػػة معرفػػػػػة اتجػػػػػاه الفػػػػػروؽول     

وباسػػتخداـ اختبػػار شػػفيو أحػػد  –لمعرفػػة الفػػرؽ لصػػالح أي مجموعػػة 
 المقارنات البعدية، كانت النتائج كما في الجدوؿ التالي:

 9 جدول
 أساليب التفكير في متوسطات مجموعات األقسام العممية بين " المقارنة البعدية بطريقة " شيفيه نتائج

 أساليب التفكير التخصص (I) التخصص (J) (I-J) الفرؽ بيف المتوسطات الخطأ المعياري مستوى الداللة
 تشريعي كيمياء فيزياء *-3.16237- 74049. 000.
   رياضيات *-2.41515- 64480. 001.
  فيزياء كيمياء *3.16237 74049. 000.
   رياضيات 74722. 72819. 591.
  رياضيات كيمياء *2.41515 64480. 001.
   فيزياء -74722.- 72819. 591.
 تنفيذي كيمياء فيزياء *8.31162 62824. 000.
   رياضيات *8.86439 54705. 000.
  فيزياء كيمياء *-8.31162- 62824. 000.
   رياضيات 55278. 61780. 670.
  رياضيات كيمياء *-8.86439- 54705. 000.
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   فيزياء -55278.- 61780. 670.

 حكمي كيمياء فيزياء *-2.66212- 54841. 000.

   رياضيات *-1.77045- 47754. 001.

  فيزياء كيمياء *2.66212 54841. 000.

   رياضيات 89167. 53930. 257.

  رياضيات كيمياء *1.77045 47754. 001.

   فيزياء -89167.- 53930. 257.

 ممكي كيمياء فيزياء -1.44394- 1.02697 373.

   رياضيات -70227.- 89426. 735.

  فيزياء كيمياء 1.44394 1.02697 373.

   رياضيات 74167. 1.00990 764.

  رياضيات كيمياء 70227. 89426. 735.

   فيزياء -74167.- 1.00990 764.

 هرمي كيمياء فيزياء *4.03308 85051. 000.

   رياضيات *-2.47803- 74060. 004.

  فيزياء كيمياء *-4.03308- 85051. 000.

   رياضيات *-6.51111- 83638. 000.

  رياضيات ياءكيم *2.47803 74060. 004.

   فيزياء *6.51111 83638. 000.

 أقمي كيمياء فيزياء -1.18207- 86067. 391.

   رياضيات -1.10152- 74944. 341.

  فيزياء كيمياء 1.18207 86067. 391.

   رياضيات 08056. 84636. 995.

  رياضيات كيمياء 1.10152 74944. 341.

   فيزياء -08056.- 84636. 995.

 فوضوي كيمياء فيزياء *2.26414 87174. 036.

   رياضيات 1.07803 75909. 366.

  فيزياء كيمياء *-2.26414- 87174. 036.

   رياضيات -1.18611- 85725. 385.

  رياضيات كيمياء -1.07803- 75909. 366.

   فيزياء 1.18611 85725. 385.

 عالمي كيمياء فيزياء *4.33510 84168. 000.

   رياضيات *-2.23712- 73291. 010.

  فيزياء كيمياء *-4.33510- 84168. 000.
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   رياضيات *-6.57222- 82769. 000.

  رياضيات كيمياء *2.23712 73291. 010.

   فيزياء *6.57222 82769. 000.

 محمي كيمياء فيزياء 1.26187 52980. 060.

   رياضيات *2.16742 46133. 000.

  فيزياء كيمياء -1.26187- 52980. 060.

   رياضيات 90556. 52099. 222.

  رياضيات كيمياء *-2.16742- 46133. 000.

   فيزياء -90556.- 52099. 222.

 داخمي كيمياء فيزياء *-3.16237- 74049. 000.

   رياضيات *-2.41515- 64480. 001.

  فيزياء كيمياء *3.16237 74049. 000.

   رياضيات 74722. 72819. 591.

  رياضيات كيمياء *2.41515 64480. 001.

   فيزياء -74722.- 72819. 591.

 خارجي كيمياء فيزياء *7.20884 95598. 000.

   ياترياض 38939. 83244. 896.

  فيزياء كيمياء *-7.20884- 95598. 000.

   رياضيات *-6.81944- 94009. 000.

  رياضيات كيمياء -38939.- 83244. 896.

   فيزياء *6.81944 94009. 000.

 محافظ كيمياء فيزياء -1.21793- 1.19267 594.

   رياضيات -44015.- 1.03854 914.

  فيزياء كيمياء 1.21793 1.19267 594.

   رياضيات 77778. 1.17285 803.

  رياضيات كيمياء 44015. 1.03854 914.

   فيزياء -77778.- 1.17285 803.

 متحرر كيمياء فيزياء *2.72374 86645. 008.

   رياضيات *-2.24848- 75448. 013.

  فيزياء كيمياء *-2.72374- 86645. 008.

   رياضيات *-4.97222- 85205. 000.

  رياضيات كيمياء *2.24848 75448. 013.

   فيزياء *4.97222 85205. 000.
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بيف مجموعات األقساـ  اتجاه الفروؽ( 9الجدوؿ ) يوضح     
 حيث اتضح أف: العممية

فروؽ دالة بيف قسـ الكيمياء وكؿ مف الفيزياء والرياضيات _ وجود 
لصالح الفيزياء والرياضيات في كؿ مف أساليب التفكير: التشريعي، 
الحكمي، الداخمي، في حيف ال توجد فروؽ دالة في ىذه األساليب 

 بيف الفيزياء والرياضيات.

ات _ وجود فروؽ دالة بيف قسـ الكيمياء وكؿ مف الفيزياء والرياضي
لصالح الكيمياء في كؿ مف أساليب التفكير: التنفيذي، الفوضوي، 
المحمي، في حيف ال توجد فروؽ دالة في ىذه األساليب بيف 

 الفيزياء والرياضيات.

_ وجود فروؽ دالة بيف قسـ الرياضيات وكؿ مف الكيمياء والفيزياء 
، العالمي، لصالح الرياضيات في كؿ مف أساليب التفكير: اليرمي

لمتحرر، في حيف كاف الفرؽ داؿ في ىذه األساليب بيف الكيمياء ا
 والفيزياء لصالح الكيمياء.

_ وجود فروؽ دالة بيف قسـ الفيزياء وكؿ مف الكيمياء والرياضيات 
لصالح الكيمياء والرياضيات في أسموب التفكير الخارجي، في حيف 

 .ضياتكاف الفرؽ غير داؿ في ىذا األسموب بيف الكيمياء والريا
وقد كانت الفروؽ غير دالة في أساليب التفكير )الممكي، األقمي، 

 المحافظ(.

 01جدول 
 أساليب التفكير في مجموعات األقسام األدبية لدرجات المعياري واالنحراف المتوسط

 العدد االنحراف المعياري المتوسط الحسابي القسم 

 التشريعي
 137 5.12850 22.2701 الدراسات اإلسالمية

 123 4.32174 22.1382 المغة العربية
 96 4.08687 24.9479 المغة االنجميزية

 التنفيذي
 137 4.19536 25.0438 الدراسات اإلسالمية

 123 3.75661 24.7398 العربية المغة
 96 5.22115 18.1146 المغة االنجميزية

 الحكمي
 137 3.87135 16.2044 الدراسات اإلسالمية

 123 3.46341 16.8293 المغة العربية
 96 3.26377 17.5208 المغة االنجميزية

 الممكي
 137 6.28268 18.5182 الدراسات اإلسالمية

 123 3.46341 16.8293 المغة العربية
 96 3.26377 17.5208 المغة االنجميزية

 الهرمي
 137 4.46876 15.2847 الدراسات اإلسالمية

 123 5.06073 15.6341 المغة العربية
 96 3.90713 25.3646 المغة االنجميزية

 األقمي
 137 5.47599 22.5255 الدراسات اإلسالمية

 123 4.98839 22.5854 المغة العربية
 96 4.51644 21.2083 المغة االنجميزية

 الفوضوي
 137 5.12850 22.2701 اإلسالمية الدراسات

 123 4.32174 22.1382 المغة العربية
 96 4.08687 24.9479 المغة االنجميزية

 137 4.51781 21.5547 ةالدراسات اإلسالمي العالمي
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 123 4.10358 21.4472 المغة العربية
 96 4.34528 23.8854 المغة االنجميزية

 المحمى
 137 3.87135 16.2044 الدراسات اإلسالمية

 123 3.46341 16.8293 المغة العربية
 96 3.26377 17.5208 المغة االنجميزية

 الداخمي
 137 5.12850 22.2701 الدراسات اإلسالمية

 123 4.32174 22.1382 المغة العربية
 96 4.08687 24.9479 المغة االنجميزية

 الخارجي
 137 4.15144 24.9708 الدراسات اإلسالمية

 123 3.75826 24.7480 ة العربيةالمغ
 96 5.08243 18.0208 المغة االنجميزية

 المحافظ 
 137 5.83460 27.8467 الدراسات اإلسالمية

 123 6.11832 26.9756 ةالمغة العربي
 96 5.87737 26.0625 المغة االنجميزية

 المتحرر
 137 4.11071 20.9197 الدراسات اإلسالمية

 123 3.96906 21.8699 المغة العربية
 96 4.08687 24.9479 المغة االنجميزية

العػػػػػػػدد، )نتػػػػػػػائج اإلحصػػػػػػػاء الوصػػػػػػػفي (15الجػػػػػػػدوؿ ) يوضػػػػػػػح     
درجات فػػػي أسػػػاليب مػػػلالمعيػػػاري(  المتوسػػػط الحسػػػابي، واالنحػػػراؼ 

 –لمجموعات األقساـ األدبية )الدراسات اإلسالمية  التفكير المختمفة
 .المغة االنجميزية( -المغة العربية 

 00جدول  
 أساليب التفكير في مجموعات األقسام األدبية بين األحادي التباين تحميل نتائج

 مستوى الداللة ف متوسط المربعات درجات الحرية مربعاتمجموع ال المعالجة االحصائية أساليب التفكير
 مصدر التبايف

 التشريعي
 0,000 12,512 263,794 2 527,589 بيف المجموعات
   21,083 353 7442,397 داخؿ المجموعات
    355 7969.986 المجموع الكمي

 التنفيذي
 0,000 85,131 1617,046 2 3234,093 بيف المجموعات
   18,995 353 6705,152 داخؿ المجموعات
    355 9939.244 المجموع الكمي

 الحكمي
 0,022 3,847 49,186 2 98,372 بيف المجموعات
   12,787 353 4513,65 داخؿ المجموعات
    355 4612,022 المجموع الكمي

 الممكي
 0,015 4,222 93,822 2 187,645 بيف المجموعات
   22,22 353 7843,577 داخؿ المجموعات
    355 8031,222 المجموع الكمي

 0,000 167,039 3449,944 2 6899,888 بيف المجموعات الهرمي
   20,653 353 7290,674 داخؿ المجموعات
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    355 14190,562 المجموع الكمي

 األقمي
 0,085 2,48 63,582 2 127,164 بيف المجموعات
   25,643 353 9051,848 داخؿ المجموعات
    355 9179,011 المجموع الكمي

 الفوضوي
 0,000 12,512 263,794 2 527,589 بيف المجموعات
   21,083 353 7442,397 داخؿ المجموعات
    355 7969,986 المجموع الكمي

 العالمي
 0,000 10,616 199,209 2 398,419 بيف المجموعات
   18,765 353 6623,986 داخؿ المجموعات
    355 7022,404 المجموع الكمي

 المحمى
 0,022 3,847 49,186 2 98,372 بيف المجموعات
   12,787 353 4513,65 داخؿ المجموعات
    355 4612,022 المجموع الكمي

 الداخمي
 0,000 12.512 263,794 2 527,589 بيف المجموعات
   21,083 353 7442,397 داخؿ المجموعات
    355 7969,986 المجموع الكمي

 الخارجي
 0,000 88.989 1643,917 2 3287,834 بيف المجموعات
   18,473 353 6521,029 داخؿ المجموعات
    355 9808,862 المجموع الكمي

 المحافظ 
 0,079 2,563 90,591 2 181,181 المجموعات بيف

   35,349 353 12478,333 داخؿ المجموعات
    355 12659,514 المجموع الكمي

 المتحرر
 0,000 29,072 478,223 2 956,447 بيف المجموعات
   16,45 353 5806,775 داخؿ المجموعات
    355 6763,222 المجموع الكمي

وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف ( 11)الجػػدوؿ  يوضػػح     
التشريعي، التنفيذي، )مجموعات األقساـ األدبية في أساليب التفكير 

الحكمي، الممكػي، اليرمػي، الفوضػوي، العػالمي، المحمػي، الػداخمي، 
الخػػػػارجي، المتحػػػػرر( حيػػػػث كانػػػػت قيمػػػػة )ؼ( دالػػػػة عنػػػػد مسػػػػتوى 

)األقمػػػي، فػػػي حػػػيف كانػػػت غيػػػر دالػػػة فػػػي أسػػػاليب التفكيػػػر ، 0,05
 (المحافظ
 –بػػػػػيف مجموعػػػػػات األقسػػػػػاـ األدبيػػػػػة  معرفػػػػػة اتجػػػػػاه الفػػػػػروؽول     

وباسػػتخداـ اختبػػار شػػفيو أحػػد  –لمعرفػػة الفػػرؽ لصػػالح أي مجموعػػة 
 المقارنات البعدية، كانت النتائج كما في الجدوؿ التالي:

 02جدول 
 أساليب التفكير في ألقسام األدبيةمتوسطات مجموعات ا بين المقارنة البعدية بطريقة " شيفيه " نتائج

 أساليب التفكير التخصص (I) التخصص (J) (I-J) الفرق بين المتوسطات الخطأ المعياري مستوى الداللة
 تشريعي اسالمي عربي 13186. 57035. 974.
   انجميزي *-2.67784- 61115. 000.
  عربي اسالمي -13186.- 57035. 974.
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   انجميزي *-2.80971- 62532. 000.

  انجميزي اسالمي *2.67784 61115. 000.

   عربي *2.80971 62532. 000.

 تنفيذي اسالمي عربي 30396. 54137. 854.

   انجميزي *6.92921 58009. 000.

  عربي اسالمي -30396.- 54137. 854.

   انجميزي *6.62525 59354. 000.

  انجميزي اسالمي *-6.92921- 58009. 000.

   عربي *-6.62525- 59354. 000.

 حكمي اسالمي عربي -62489.- 44417. 373.

   انجميزي *-1.31645- 47595. 023.

  عربي اسالمي 62489. 44417. 373.

   انجميزي -69157.- 48698. 366.

  انجميزي اسالمي *1.31645 47595. 023.

   عربي 69157. 48698. 366.

 ممكي اسالمي عربي *1.68898 58552. 016.

   انجميزي 99741. 62741. 284.

  عربي اسالمي *-1.68898- 58552. 016.

   انجميزي -69157.- 64195. 560.

  يانجميز  اسالمي -99741.- 62741. 284.

   عربي 69157. 64195. 560.

 هرمي اسالمي عربي -34947.- 56451. 826.

   انجميزي *-10.07991- 60489. 000.

  عربي اسالمي 34947. 56451. 826.

   انجميزي *-9.73044- 61891. 000.

  انجميزي اسالمي *10.07991 60489. 000.

   عربي *9.73044 61891. 000.

 أقمي اسالمي عربي -05982.- 62901. 995.

   انجميزي 1.31721 67401. 150.

  عربي اسالمي 05982. 62901. 995.

   انجميزي 1.37703 68963. 138.

  انجميزي اسالمي -1.31721- 67401. 150.

   عربي -1.37703- 68963. 138.

 فوضوي اسالمي عربي 13186. 57035. 974.
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   انجميزي *-2.67784- 61115. 000.

  عربي اسالمي -13186.- 57035. 974.

   انجميزي *-2.80971- 62532. 000.

  انجميزي اسالمي *2.67784 61115. 000.

   عربي *2.80971 62532. 000.

 عالمي اسالمي عربي 10759. 53808. 980.

   انجميزي *-2.33067- 57657. 000.

  عربي اسالمي -10759.- 53808. 980.

   انجميزي *-2.43826- 58994. 000.

  انجميزي اسالمي *2.33067 57657. 000.

   عربي *2.43826 58994. 000.

 محمي اسالمي عربي -62489.- 44417. 373.

   انجميزي *-1.31645- 47595. 023.

  عربي اسالمي 62489. 44417. 373.

   انجميزي -69157.- 48698. 366.

  انجميزي اسالمي *1.31645 47595. 023.

   عربي 69157. 48698. 366.

 داخمي اسالمي عربي 13186. 57035. 974.

   انجميزي *-2.67784- 61115. 000.

  عربي اسالمي -13186.- 57035. 974.

   انجميزي *-2.80971- 62532. 000.

  انجميزي اسالمي *2.67784 61115. 000.

   عربي *2.80971 62532. 000.

 خارجي اسالمي عربي 22284. 53388. 917.

   انجميزي *6.94997 57207. 000.

  عربي اسالمي -22284.- 53388. 917.

   انجميزي *6.72713 58534. 000.

  انجميزي سالميا *-6.94997- 57207. 000.

   عربي *-6.72713- 58534. 000.

 محافظ اسالمي عربي 87111. 73852. 499.

   انجميزي 1.78422 79136. 080.

  عربي اسالمي -87111.- 73852. 499.

   انجميزي 91311. 80970. 530.

  انجميزي اسالمي -1.78422- 79136. 080.
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   عربي -91311.- 80970. 530.

 متحرر اسالمي عربي -95021.- 50380. 170.

   انجميزي *-4.02821- 53984. 000.

  عربي اسالمي 95021. 50380. 170.

   انجميزي *-3.07800- 55235. 000.

  انجميزي اسالمي *4.02821 53984. 000.

   عربي *3.07800 55235. 000.

 ( اتجػػػاه الفػػػروؽ بػػػيف مجموعػػػات األقسػػػاـ12يوضػػػح الجػػػدوؿ )     
 حيث اتضح أف: األدبية
وجود فروؽ دالة بيف قسـ المغػة اإلنجميزيػة وكػؿ مػف الدراسػات      

اإلسػػػػالمية والمغػػػػة العربيػػػػة لصػػػػالح المغػػػػة اإلنجميزيػػػػة فػػػػي كػػػػؿ مػػػػف 
التشػريعي، اليرمػي، الفوضػوي، العػالمي، الػداخمي، أساليب التفكير: 

ية . فػي حػػيف كانػت الفػػروؽ دالػة لصػػالح الدراسػات اإلسػػالمالمتحػرر
ولػـ التنفيػذي، الخػارجي.  والمغة العربية فػي كػؿ مػف أسػاليب التفكيػر

توجػد فػػروؽ دالػػة فػػي جميػػ  األسػػاليب السػػابقة بػػيف قسػػمي الدراسػػات 
 اإلسالمية والمغة العربية.

وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة بػػػيف قسػػػـ المغػػػة اإلنجميزيػػػة وقسػػػـ الدراسػػػات      
 التفكيػػػر اإلسػػػالمية لصػػػالح المغػػػة اإلنجميزيػػػة فػػػي كػػػؿ مػػػف أسػػػاليب

فػػي حػػيف ال توجػػد فػػروؽ دالػػة فػػي ىػػذه األسػػاليب المحمػػي  الحكمػػي،
بػػػيف قسػػػـ المغػػػة العربيػػػة وكػػػؿ مػػػف قسػػػـ المغػػػة اإلنجميزيػػػة والدراسػػػات 

 اإلسالمية.
وجػود فػروؽ دالػػة بػيف قسػػـ الدراسػات اإلسػػالمية والمغػة العربيػػة      

 فػي حػيف ال الممكػي لصالح الدراسات اإلسالمية في أسػموب التفكيػر
توجػػد فػػروؽ دالػػة فػػي ىػػذا األسػػموب بػػيف قسػػـ المغػػة اإلنجميزيػػة وكػػؿ 

وقػػػد كانػػػت الفػػػروؽ  مػػػف قسػػػـ والدراسػػػات اإلسػػػالمية والمغػػػة العربيػػػة.
 (.، المحافظغير دالة في أساليب التفكير )األقمي

 مناقشة النتائج .3
تناولػػت ىػػذه الدراسػػة البحػػث فػػي أسػػاليب التفكيػػر لػػدى طالبػػات      

د بينػػػت نتائجيػػػا أف أسػػػموب التفكيػػػر المحػػػافظ ىػػػو كميػػػات التربيػػػة وقػػػ
األكثر انتشارًا في أسػاليب التفكيػر ألفػراد العينػة الكميػة وكػذلؾ لعينػة 

األقسػػػػاـ األدبيػػػػة ككػػػػؿ ولقسػػػػـ الدراسػػػػات اإلسػػػػالمية، بينمػػػػا أسػػػػموب 
التفكير الداخمي ىو األكثر انتشار لدى عينة األقسػاـ العمميػة ككػؿ، 

و األكثػػػر انتشػػػارًا لػػػدى عينػػػات أقسػػػاـ وأسػػػموب التفكيػػػر التشػػػريعي ىػػػ
الكيميػػػػاء والفيزيػػػػاء والرياضػػػػيات والمغػػػػة االنجميزيػػػػة، فػػػػي حػػػػيف كػػػػاف 
 األسموب التنفيذي ىو األكثر انتشارًا لدى عينة قسـ المغة العربية.

بػػػأف لكػػػؿ فػػػرد أسػػػموبو  [8]ويعػػػزى ذلػػػؾ إلػػػى مػػػا ذكػػػره العتػػػـو      
تفضػػػيالت األفػػػراد الخػػػاص فػػػي التفكيػػػر، وأف أسػػػموب التفكيػػػر يمثػػػؿ 

المغويػة والمعرفيػة ومسػتويات المرونػة لػدييـ فػي العمػؿ والتعامػؿ مػ  
وىذا ُيظِير أف أعمى نسبة كانت ألسػموب التفكيػر المحػافظ  اآلخريف

ألفػػػراد العينػػػة الكميػػػة ولػػػدى األقسػػػاـ األدبيػػػة ككػػػؿ ولقسػػػـ الدراسػػػات 
 عربية.اإلسالمية، وأسموب التفكير التنفيذي لدى عينة قسـ المغة ال

ممػػػػا يعنػػػػي أف طالبػػػػات الجامعػػػػػة وطالبػػػػات األقسػػػػاـ األدبيػػػػػة       
وكذلؾ قسـ الدراسات اإلسالمية يتصفف بالتمسؾ بالقوانيف، ويكػرىف 
الغموض، ويحبػبف المػألوؼ، ويرفضػف التغييػر، ويتميػزوف بػالحرص 
والنظػػاـ. ويتميػػزف طالبػػات قسػػـ المغػػة العربيػػة بالميػػؿ إلتبػػاع القواعػػد 

واسػػػػػتخداـ الطػػػػػرؽ الموجػػػػػودة والمحػػػػػددة مسػػػػػبقًا لحػػػػػؿ الموضػػػػػوعية، 
لػػػػػػػػػى تطبيػػػػػػػػػؽ القػػػػػػػػػوانيف وتنفيػػػػػػػػػذىا، والتفكيػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي  المشػػػػػػػػػكالت، وا 

 المحسوسات، ومعالجتيف لممشػكالت بالواقعية والموضوعية.
وتػػرى الباحثػػة أف ذلػػؾ يعػػود لمػػا تتطمبػػو الدراسػػة الجامعيػػة مػػف      

لػػػػى طبيعػػػػة التخصػػػػ ص، تمسػػػػؾ بقػػػػوانيف وحػػػػرص عمػػػػى النظػػػػاـ، وا 
ويمكف إرجاع ذلؾ إلى طػرؽ التػدريس المسػتخدمة فػي جامعاتنػا فػي 
التخصصػػات النظريػػة والتػػي تسػػير فػػي اتجػػاه واحػػد مػػف المعمػػـ إلػػى 

فػػي حػػيف أف طالبػػات األقسػػاـ العمميػػة ككػػؿ يفضػػمف العمػػؿ  الطالػػب
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ويتميػزف بػالتركيز ، ويكوف توجييف نحو العمػؿ أو الميمػة، بمفردىف
فػػػػي األشػػػػياء ولػػػػيس مػػػػ  اآلخػػػػريف،  الػػػػداخمي، ويسػػػػتخدمف ذكػػػػائيف
وأف طالبات أقساـ الكيميػاء واالبتكارية ويفضمف المشكالت التحميمية 

، والفيزيػػاء والرياضػػيات والمغػػة االنجميزيػػة يفضػػمف االبتكػػار، التجديػػد
التصػػػػػميـ والتخطػػػػػيط لحػػػػػؿ المشػػػػػكالت، وعمػػػػػؿ األشػػػػػياء بطػػػػػريقتيـ 

قًا، ويممػف الخاصة، ويفضػمف المشػكالت التػي تكػوف غيػر معػدة مسػب
 لبناء النظاـ والمحتوي لكيفية حؿ المشكمة.

ويمكف إرجاع سبب أف أعمػى نسػبة كانػت مػف نصػيب كػؿ مػف      
أسػػموب التفكيػػر الػػداخمي لػػدى عينػػة األقسػػاـ العمميػػة ككػػؿ، وأسػػموب 
التفكير التشػريعي لػدى عينػات أقسػاـ الكيميػاء والفيزيػاء والرياضػيات 

التخصػػػػص الػػػػذي يتصػػػػؼ بػػػػالنظرة والمغػػػػة االنجميزيػػػػة، إلػػػػى طبيعػػػػة 
المتحررة واإلدراؾ الواس  حيث يتطم  إلى تحقيؽ األىداؼ المثاليػة، 

 ومواجية المشكالت بحرص ومنيجية.
وتتفػػػؽ ىػػػػذه النتيجػػػػة مػػػػ  نتػػػػائج بعػػػػض الدراسػػػػات مثػػػػؿ دراسػػػػة      

بأف ىناؾ اختالفا بيف الطالب في بعض  [1]شمبي ، [24]رمضاف 
 خصص الدراسي. أساليب التفكير باختالؼ الت

وىػػذا مػػا أظيػػره وجػػود الفػػروؽ فػػي بعػػض أسػػاليب التفكيػػر بػػيف      
طالبػػػػات األقسػػػػاـ العمميػػػػة وطالبػػػػات األقسػػػػاـ األدبيػػػػة والتػػػػي كانػػػػت 

 –الحكمػي  -لصالح األقساـ العممية في أسػاليب التفكيػر: التشػريعي
المتحػػػػرر، فػػػػي حػػػػيف  –الػػػػداخمي  –العػػػػالمي  –اليرمػػػػي  –الممكػػػػي 

صالح األقساـ األدبية في بقية أساليب التفكيػر وىػي: كانت الفروؽ ل
 المحافظ. –الخارجي  –المحمي  –الفوضوي  –األقمي  –التنفيذي 

 التوصيات .4
إف تعمػػػيـ التفكيػػػػر مػػػف أىػػػػـ مسػػػئوليات التربيػػػػة ويجػػػػب أف 
يكػػػوف ىػػػدفًا رئيسػػػًا فػػػي صػػػدارة أىػػػدافنا التربويػػػة ألي برنػػػامج وعمػػػى 

شػممو مػف محتػوى مػادة تعميميػة، األخػص برنػامج إعػداد المعمػـ بمػا ي
 طرؽ تدريس، وسائؿ تعميمية، وأساليب تقويـ. لذا يوصى باآلتي: 

تػػػدريب المعممػػػيف بصػػػورة مكثفػػػة ومسػػػتمرة قبػػػؿ الخدمػػػة وأثنائيػػػا . 1
عمػػى كافػػة الجوانػػب واألسػػاليب التػػي تتصػػؿ وتتعمػػؽ بتنميػػة أسػػاليب 

 . التفكير بجمي  أنواعيا
فػػػػػي كميػػػػػات التربيػػػػػة بتػػػػػدريب  أف يقػػػػػـو أعضػػػػػاء ىيئػػػػػة التػػػػػدريس. 2

الطػػػػالب عمػػػػى أسػػػػاليب التفكيػػػػر واإلبػػػػداع، وتػػػػدريبيـ عمػػػػى أسػػػػاليب 
 االستكشاؼ والتقصي. 

 المقترحات  
 . إجراء بحوث مماثمة عمى مختمؼ كميات جامعة طيبة. 1
. إجػػػػراء دراسػػػػة تتبعيػػػػة لمعرفػػػػة نمػػػػو التفكيػػػػر لػػػػدى الطػػػػالب فػػػػي 2

 . المرحمة الجامعية
 العربية لمراجعا

(. بػػػػػروفيالت أسػػػػػاليب التفكيػػػػػر 2002شػػػػػمبي، أمينػػػػػة إبػػػػػراىيـ )[1] 
لطالب التخصصات األكاديمية المختمفة مف المرحمػة الجامعيػة 

، المجمػػػة المصػػػرية لمدراسػػػات النفسػػػية"دراسػػػة تحميميػػػة مقارنػػػة"، 
 .142-87( فبراير، ص ص34(، العدد )12المجمد )

. ألساسػػػػػيةتعمػػػػيـ التفكيػػػػػر لممرحمػػػػة ا(. 2001قطػػػػامي، نايفػػػػػة )[2] 
 عماف، دار الفكر لمطباعة والنشر.

التفكيػػػر، دارسػػػات ( 1987عثمػػػاف، سػػػيد وأبػػػو حطػػػب، فػػػؤاد )[3]  
 ، القاىرة، االنجمو المصرية.2، طػنفسية

المػػػػدخؿ إلػػػػى عمػػػػـ . (1985الػػػػدريني، حسػػػػيف عبػػػػد العزيػػػػز )[6]  
 . 2، القاىرة، دار الفكر العربي، طالنفس

 ت.مفػػػاىيـ وتطبيقػػػا: التفكيػػػرتعمػػػيـ (. 1999فتحػػػي )، جػػػرواف[7]  
 اإلمػارات، العيف، دار الكتاب الجامعي.

، عػػػػػػدناف ) [8] : النظريػػػػػػة عمػػػػػػـ الػػػػػػنفس المعرفػػػػػػي(. 2004العتػػػػػػـو
 والتطبيؽ. عماف، دار المسيرة لمنشر والتوزي .

الػػػػػػتعمـ: أسسػػػػػػو ونظرياتػػػػػػو (. 2005محمػػػػػػود، إبػػػػػػراىيـ وجيػػػػػػو )[9] 
 ة.. القاىرة، مكتبة األنجمو المصريوتطبيقاتو
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(. أسػػػػػاليب التفكيػػػػر المميػػػػػزة 2005أبػػػػو المعػػػػػاطي، يوسػػػػؼ )[10] 
المجمػػػػػػة المصػػػػػػرية لمدراسػػػػػػات ، لألنمػػػػػػاط المختمفػػػػػػة لمشخصػػػػػػية

 . 446 -375ص ، (49(، العدد )15، المجمد )النفسية
. دراسػػػػػػات فػػػػػػي أسػػػػػػاليب التفكيػػػػػػر(. 1995مجػػػػػػدى )، حبيػػػػػػب[12]

 النيضة المصرية.، القاىرة
قائمػة أسػاليب (. 1999ي ، رضػا )عجوة، عبد العاؿ وأبو سر [14] 

 نجمو المصرية."، القاىرة، األ التفكير" كراسة التعميمات
أسػػػػاليب التفكيػػػػر نظريػػػػات (. 2006الطيػػػػب، عصػػػػاـ عمػػػػي )[17] 

 عالـ الكتب.، . القاىرةودراسات وبحوث معاصرة
(. أسػاليب التفكيػر وعالقتيػا بػبعض 1998عجوة، عبد العاؿ )[19]

(، العػدد 9، جامعػة بنيػا، المجمػد )لتربيةمجمة كمية االمتغيرات، 
 . 425-363(، ص 33)
(. دراسة أسػاليب التفكيػر فػي 2001رمضاف محمد )، رمضاف[24]
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ABSTRACT 

The recent study aims at identifying the thinking styles of female students, Faculty of 

Education, Taibah University. It also aims at identifying the thinking styles differences between 

female students of  literary and scientific departments. To achieve this, thinking styles list of 

Sternberg & Wagner (1992, translated by Abdalmonem Al-dardeer & Essam Al-tayeb, 2004) 

was applied on a sample consisted of 658 female students (302 scientific departments female 

students, 356 literary departments female students) on 2011/2012.  The results of the study 

found some common thinking styles among groups of scientific departments, and other styles 

characterized each department. This  result was also the same for literary departments. The 

conservation thinking style was the most common for the whole sample in general, literary 

departments and the Islamic studies department. On the contrary, the internal thinking style was 

the most popular for scientific departments female students. The legislative thinking style was 

the most common for students in chemistry, physics, mathematics and English departments. 

Whereas, the executive thinking style was the most common for Arabic department students. 

The results of the study revealed statistical differences in the legislative, judicial, monarchic, 

hierarchic, global , internal and liberal thinking styles in favour of  scientific departments 

female students. On the other hand, the differences were in favour of literary departments 

female students in the rest of thinking styles. 
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