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أساليب التفكري املفضلة لدى طلبة كلية الرتبية 
 جامعة تعز
 * سهام سيف علي غالب

 

  

_ هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أساليب التفكير املفضلة لدى طلبة كلية التربية جامعة تعز، وكذلك الكشف عن الفروق في أساليب  امللخص

 ملتغير الجنس )ذكر / أنثى(، ومتغير التخصص )علمي / أدبي(. ولتحقيق أهداف الدراسة ا
ً
ستخدمت  التفكير بين طلبة كلية التربية جامعة تعز تبعا

( فقرة، وبعد التأكد 65(، وعدد فقراته )9( النسخة القصيرة ترجمة أبو هاشم )1992باحثة مقياس أساليب التفكير من إعداد ستيرنبرج وواجنر )ال

( 475( ذكور، و)286( طالب وطالبة من طلبة املستوى الرابع كلية التربية جامعة تعز، منهم )761من صدقه وثباته تم تطبيقه على عينة مكونة من )

( طالب والطالبة من التخصصات األدبية. وتوصلت الدراسة إلى أن أكثر أساليب 439( طالب وطالبة من التخصصات العلمية و)322إناث، ومنهم )

  التفكير تفضيال لدى طلبة كلية التربية جامعة تعز هو األسلوب العاملي يليه األسلوب الهرمي، يليه األسلوب التنفيذي. وأقل أساليب الت
ً
فكير تفضيال

الهرمي   -هو األسلوب املحافظ، يليه األسلوب املحلي. كذلك توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في تفضيل أساليب التفكير ) الحكمي

لح اإلناث، وفي تفضيل  املحافظ( لصا -املحلي -العاملي -الفوضوي  -األحادي  -الخارجي(، لصالح الذكور، وأساليب التفكير )التشريعي -املتحرر  –

  -الخارجي -العاملي -املتحرر(، لصالح التخصصات العلمية، وأساليب التفكير )الهرمي -املحلي -األحادي -التنفيذي -أساليب التفكير )التشريعي

 املحافظ(، لصالح التخصصات األدبية. 

 : أساليب التفكير، طلبة كلية التربية، جامعة تعز.الكلمات املفتاحية
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 أساليب التفكير املفضلة لدى طلبة كلية التربية جامعة تعز

 . املقدمة 1

يعد التفكير أرقى أشكال النشاط العقلي لدى اإلنسان، وهو الهبة      

العظمى التي منحها هللا تعالى لإلنسان وفضله على سائر مخلوقاته، ولوالها 

ملا وصل اإلنسان إلى ما وصل إليه من تقدم حضاري في جميع مجاالت الحياة 

ملا يتميز به من  وميادينها املختلفة. وُيعرف العصر الحالي بعصر املعرفة،

تغيرات وتطورات علمية وتقنية مذهلة وسريعة، وتعاظمها وتراكمها في 

مجاالت العلم والتكنولوجيا وتطبيقاتها التي شملت معظم مجاالت الحياة، 

األمر الذي أدى بصفة خاصة إلى ظهور مسئوليات جديدة على التعليم؛ 

فهومها وأهدافها، فلم وعليه تغيرت النظرة إلى التربية العلمية من حيث م

تعد موجهة ًنحو تزويد الطالب بقدر معلوم من املعرفة، وإعداده للقيام 

بأدوار وظيفية محدودة، وإنما أصبحت تقوم على العديد من املبادئ أهمها 

 االعتماد على التفكير.

إن االتجاه في تعليم التفكير بمختلف أساليبه يعد من االتجاهات التربوية      

ة، ويأتي االهتمام بها بناًء على ما أحرزته نتائجها في دول العالم الحديث

املتقدم، فاالهتمام العاملي بتوجيه التعليم نحو تنمية التفكير بمختلف 

أساليبه دفع العديد من األنظمة التعليمية في املنطقة العربية للتحرك بهذا 

 للم
ً
 مدعما

ً
 ال االتجاه لتصبح مهارات التفكير وأساليبه جزءا

ً
ناهج وجزءا

يتجزأ من املواد الدراسية، وفي مختلف املراحل التعليمية لإلسهام في القدرة 

 [.1على حل املشكالت لدى الطلبة ]

وتكمن وظيفة التفكير في إيجاد حلول مناسبة للمشكالت النظرية      

والعملية امللحة التي يواجهها اإلنسان في الحياة، وتتجدد باستمرار مما 

 عن طرائق وأساليب جديدة تمكنه من تجاوز يدفعه 
ً
للبحث والتفكير دوما

الصعوبات والعقبات التي تواجهه، أو التي يتوقع مواجهتها في املستقبل. ويعد 

التفكير عملية ذهنية يتطور فيها املتعلم من خالل عمليات التفاعل الذهني 

ة والوصول إلى بين الفرد وما يكتسبه من خبرات بهدف تطوير األبنية املعرفي

 [. 2افتراضات وتوقعات جديدة ]

[، أن التفكير عملية عقلية معرفية تنطوي على إعادة 3ويرى أبو املعاطي ]

تنظيم عناصر املوقف املشكل بطريقة جيدة وجديدة تسمح بإدراك 

العالقات أو حل املشكالت، ويتضمن التفكير إجراء العديد من العمليات 

كاالنتباه واإلدراك والتذكر وغيرها، وكذلك بعض  العقلية واملعرفية األخرى 

املهارات العقلية واملعرفية كالتصنيف واالستنتاج والتحليل والتركيب 

 واملقارنة والتقييم.

من املفاهيم الحديثة التي  Thinking stylesويعد مفهوم أساليب التفكير     

وعلماء النفس ظهرت في السنوات العشرين األخيرة، ونبع اهتمام الباحثين 

بمفهوم أساليب التفكير باعتباره من العوامل املؤثرة في العملية التعليمية 

مية سواًء كانت في التعليم الجامعي أو قبل الجامعي ] 
ُ
[. وتشير 4التعل

أساليب التفكير إلى الطرق واألساليب املفضلة لألفراد في توظيف قدراتهم 

ر عنها بما يتالءم مع املهام واكتساب معارفهم وتنظيم أفكارهم والتعبي

واملواقف التي تعترضهم، فأسلوب التفكير املتبع عند التعامل مع املواقف 

االجتماعية في الجوانب الحياتية قد يختلف عن أسلوب التفكير عند حل 

املسائل العلمية مما يعني أن األفراد قد يستخدمون عدة أساليب في التفكير 

 [.5الزمن ]وقد تتغير هذه األساليب مع 

[، أن أساليب التفكير املستخدمة عبر الحياة ليست 6] ويؤكد ستيرنبرج     

 للمواقف التي نمر فيها في أوقات مختلفة في حياتنا. 
ً
ثابتة، وتختلف تبعا

 في درجة املرونة في االنتقال من أسلوب تفكير آلخر، 
ً
ويختلف األفراد أيضا

 وبالرغم من أن لكل فرد أساليب تفكير يفضلها عن غيرها، إال أنها متغيرة

 وليست ثابتة. 

[، أن لكل فرد أسلوبه الخاص في التفكير، ومن الصعب 7ويرى العتوم ]

التنبؤ بطرق تفكير اآلخرين، كما أن أسلوب التفكير يقيس تفضيالت األفراد 

اللغوية واملعرفية ومستويات املرونة لديهم في العمل والتعامل مع اآلخرين. 

رها إلى الشخصية وأنماطها، إذ فأساليب التفكير تمتد في ارتباطها وتأثي

[، إلى االرتباط الوثيق بين أساليب التفكير 8أشارت دراسة فيجل والهوفد ]

وأنماط الشخصية إذ كلما كانت أساليب التفكير إيجابية انعكس ذلك على 

طبيعة شخصية األفراد الذين يمتلكون أساليب تفكير فاعلة وإيجابية 

.بامتالكهم ألنماط ومقومات شخصية 
ً
 فاعلة وإيجابية أيضا

ولقد ظهرت العديد من النظريات والنماذج املختلفة التي حاولت تفسير      

الطرائق التي يفكر بها األفراد، واختلفت عن بعضها البعض من حيث عدد 

وطبيعة هذه األساليب أو الطرائق التي يفضلها ويتبعها األفراد في تفكيرهم، 

(، الذي صنف تفضيالت األفراد paivio) ومن هذه النماذج: نموذج بايفيو

 Verbalإلى نوعين من أساليب التفكير هما: أسلوب التفكير اللفظي )

Thinking Method9 (، وأسلوب التفكير التصوري]Imagery Thinking 

Method( الذي صنف األساليب التي 1982[. ونموذج هاريسون وبرامسون )

مسة أساليب هي التركيبي، والعملي، يتعامل بها األفراد في التفكير إلى خ

[، ونموذج النصف كرويين للدماغ 10,11والواقعي، واملثالي، والتحليلي ]

(، والتي صنفت وظائف الدماغ إلى نصفين: وظائف النصف Sperryلسبيري )

 Whole Brainاأليمن، ووظائف النصف األيسر. ونموذج الدماغ الكلي )

Theoryإلى أربعة أجزاء، ويعد كل جزء ( لهيرمان، والذي قسم الدم 
ً
اغ مجازيا

 عن وظائف تفكير مختلفة عن وظائف األجزاء األخرى، وهي 
ً
منها مسئوال

[. 12الجزء األيسر العلوي والسفلي، والجزء األيمن العلوي والسفلي ]

(، Isabel Myersإضافة إلى نماذج تفكير أخرى مثل نموذج إيزابيل مايرز )

(، Kolb(، ونموذج كولب )Katherine, Briggsونموذج كاثرين برنجز )

(، ونموذج ريتشارد فليدر Anthony Grashaونموذج أنثوني جراشا )

(Richard Felder[ وغيرها من النماذج )13.] 

 في أساليب      
ً
وتستند الدراسة الحالية إلى أكثر النماذج النظرية شيوعا

(، Theory Thinking Stylesالتفكير وهي نظرية أساليب التفكير لستيرنبرج )

( Mental self- governmentوأطلق عليها اسم التحكم العقلي الذاتي أو )

 في التفكير يتكون من مجموعة من التفضيالت 
ً
حيث طور ستيرنبرج نموذجا

العقلية لدى األفراد التي تقع ضمن عدة مستويات تتعلق بالتنظيم والتحكم 

[ وقد شبه 14لفرد وترتيب أولوياته ]الذاتي في إدارة النشاطات اليومية ل

ستيرنبرج األفراد بالدول واملدن التي تحتاج إلى تنظيم وضبط، من خالل 

تشريعات وقوانين تنظم أمورها، وتحدد أولوياتها ومصادر تمكنها من 

االستجابة حول التغيرات التي تحدث في العالم، وتخطي العقبات التي 

ذي يحتاج إلى تنظيم وضبط أموره وترتيب تعترضها. وكذلك بالنسبة للفرد ال

أولويات حياته وأهدافه، وتذليل العقبات التي تعيق سير حياته وتحقيق 
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[ وصنفت هذه النظرية أساليب التفكير إلى 13أهدافه كما تفعل الحكومة ] 

 يتصف كل منها بعدد من الخصائص، متضمنة في خمسة 
ً
ثالثة عشر أسلوبا

 [ 15باملجتمع، وهي كاآلتي: ] مجاالت تتصل بعالقة السلطة

 : ويشمل التشريعي، التنفيذي، الحكمي.Functionالوظيفة  -

 : ويشمل امللكي، الهرمي، األحادي، الفوضوي.Formالشكل   -

 : ويتكون من العاملي، املحلي. Levelاملستوى  -

 : ويتكون من الداخلي، والخارجي.Scopeاملجال  -

 : وتشمل املتحرر، املحافظ.Leaningالنزعة  -

إن الهدف األسمى من التربية في القرن الحادي والعشرين هو تعليم التفكير 

بمختلف أساليبه لدى كل فرد، ومن هنا يتعاظم دور املؤسسة التربوية في 

إعداد أفراد قادرين على حل املشكالت غير املتوقعة، ولديهم القدرة على 

 [. 16وعة للمواقف املتجددة ]التفكير في وسائل متعددة ومتن

ويؤكد املربون على ضرورة نهوض التربية بدور متجدد وتنمية قدرات      

املتعلمين على التفكير وتطويرها، وتعويدهم على استخدام أساليب التفكير 

السليم، ليتمكنوا من التعامل بفاعلية مع أي نوع من أنواع املعلومات 

[، على أهمية 18[. كما يؤكد السيد ]17] واملتغيرات الحالية واملستقبلية

دراسة أساليب التفكير لدى الفرد فهو أساس نجاح جيل اليوم الذي يحتاج 

إلى تعلم عادات فكرية صحيحة لتساعده على التوافق مع تطور الحياة 

[، أنه قد أصبح اآلن 19وتقدمها. باإلضافة إلى ذلك يرى الهويدي، والجمل ]

 أن اكتساب املت
ً
علم آليات التفكير، وخطواته وأدواته مهمة يجب أن واضحا

 من رياض األطفال، وعندما يكتسب الفرد 
ً
تفعلها املدارس والكليات وبدءا

آليات التفكير فإنه يستطيع أن يعيش وفق متطلبات عصر التقانة والتفجر 

 املعرفي.

وتمثل املرحلة الجامعية مرحلة مهمة في حياة الفرد، كما أن شباب هذه 

رحلة لهم دوٌر هاٌم في التوافق اإليجابي مع متطلبات العصر وتحدياته امل

املتجددة، والذي يجعل منهم أعضاء فاعلين في مسيرة املجتمع الذي ينتمون 

 على النهوض 
ً
 قادرا

ً
 هاما

ً
إليه باعتبارهم طاقة مفكرة متجددة ومصدرا بشريا

أهم املؤسسات التي باملجتمع في كافة املجاالت، ويعد التعليم الجامعي من 

تأخذ على عاتقها مسؤولية تدريب الطلبة على أساليب التفكير العلمي 

 [.  20لتخريج كوادر علمية يعتمد عليها في تنمية املجتمع ]

ويعد طلبة كلية التربية هم معلمي املستقبل، وقادته التربويين ولهم بالغ     

األجيال الناشئة ملواجهة  األثر في بناء املجتمع، فعليهم تقع مسؤولية إعداد

التحديات التي تصادفهم، حيث أن قدرتهم على استخدام أساليب التفكير 

قد تؤثر على أساليب تدريسهم ومن ثم على قدرتهم في تنمية األنماط 

. وعليه فإن برامج كلية التربية 
ً
املختلفة للتفكير لدى طلبتهم مستقبال

 بجامعة تعز تهدف إلى إعداد معلمين مؤهلي
ً
 تخصصيا

ً
 أكاديميا

ً
ن تأهيال

، وإكساب الطلبة املعلمين املعارف، واملهارات، 
ً
، وثقافيا

ً
، وتربويا

ً
ومهنيا

والخبرات النظرية والتطبيقية حسب تخصصاتهم، وتعريفهم بأساليب 

 [. 21التفكير املختلفة العلمية والعملية ]

الطلبة في  ويعد التفكير واحد من املجاالت الرئيسية للفروق الفردية بين 

الجوانب العقلية واملعرفية، واملواقف اليومية، وحل املشكالت، وتختلف 

أساليب التفكير باختالف عدة جوانب منها الخصائص الشخصية للطالب، 

وأساليب التدريس التي يستخدمها املدرسون في التعلم والتعليم، وطبيعة 

 يث تنعكس بصورة املواقف التي يتعرض لها الطلبة في حياتهم الجامعية، ح

 [. 22مباشرة أو غير مباشرة على أساليب تفكير الطلبة ]

إن الكثير من املشكالت التي تواجه الطالب في عدم القدرة على التحصيل      

ال يعود بالضرورة إلى انخفاض قدراتهم ومستوياتهم وإنما إلى سوء االنسجام 

املعلمون في تعليم  والتوافق مابين الطرق وأساليب التدريس التي يتبعها

طالبهم واألساليب والطرق التي يفكر ويتعلم بها الطالب. وقد القت أساليب 

التفكير القليل من االهتمام عما تستحقه وبيان أهميتها ودورها فيما يوظفه 

الفرد من خبرات، وتشير العديد من الدراسات إلى أن كل من النجاح 

 إلى القدرات 
ً
يرجع قسم كبير منه إلى األسلوب أو والفشل والذي يعزى غالبا

 [.23التفضيالت الفردية ]

 لألهمية السابقة وعدم توفر دراسات محلية      
ً
حسب علم الباحثة  –ونظرا

وباإلضافة إلى أن بلدنا )اليمن(، شهد خالل هذه السنوات خبرات وتجارب  –

مؤملة من حروب ونكسات وضغوط نفسية واجتماعية وسياسية 

واقتصادية، أدت إلى سلسلة من اإلحباطات أثرت بمحصلتها على البنية 

لفرد، ونشوء أفكار جديدة وتطورات سريعة أثرت على قدرة املعرفية ل

األفراد في اختيار اإلستراتيجية املالئمة من بين ما لديهم من استراتيجيات 

ملواجهة ما يعترضهم من مشكالت، ارتأت الباحثة القيام بهذه الدراسة 

للكشف عن أساليب التفكير املفضلة لدى الطلبة مما قد يساعد في 

لة الراهنة، وييهئ الفرصة في أن يعتمد التعليم على طرائق تشخيص الحا

أكثر فاعلية وكفاءة ليتمكن الطلبة من تنمية طرائق وأساليب في التفكير 

تعينهم في التغلب على املشكالت التي تواجههم بشكل أفضل وتحسن من 

 أدائهم.

 .مشكلـة الدراسـة  2

بالرغم من أهمية أساليب التفكير في مختلف مؤسسات املجتمع والتي      

تسعى إلى تحقيق النجاح والتفوق والتكيف مع البيئة واملواقف املختلفة 

التي يمر بها الفرد سواًء في مجال العمل أو مجال العالقات االجتماعية 

يثة والشخصية أو في مختلف املراحل التعليمية، وبالرغم من الجهود الحث

التي تبذل في اليمن في مجال تطوير التعليم في كافة املراحل التعليمية حتى 

الجامعية، فعلى سبيل املثال أن من أهداف برامج إعداد املعلم بكلية التربية 

 وإكساب 
ً
 وثقافيا

ً
 ومهنيا

ً
 تخصصيا

ً
 أكاديميا

ً
إعداد معلمين مؤهلين تأهيال

رات النظرية والتطبيقية، وتعريفهم الطلبة املعلمين املعارف واملهارات والخب

[، إال أننا نرى أنه لم يرتقي 21بأساليب التفكير املختلفة العلمية والعملية ]

إلى مستوى الطموحات االجتماعية، وتعتقد الباحثة أن السبب هو عدم 

االهتمام بتحديد أساليب التفكير التي يجب أن يكتسبها الطلبة بما يتالءم 

التي يدرسونها، وأن عدم االهتمام هذا أدى إلى اكتساب  مع املواد الدراسية

الطلبة أنماط مختلفة من أساليب التفكير الخاطئة التي تقود نشاطاتهم 

وحل مشكالتهم إلى نتائج خاطئة كون أن الغالب على تفكيرهم التفكير اآللي 

والروتيني بسبب أن املدرس يكرر ما يقول بدون اهتمام بأساليب التفكير 

جب توجيه الطلبة نحوها، لذلك يعتمد نجاح أو فشل الطلبة على الوا

اختالف األساليب التي يفكروا بها أكثر من قدراتهم الذاتية، وعليه فإن 

معرفتنا بأساليب التفكير التي يفضلها الطلبة تساعدنا في تحديد طرق 

التدريس املناسبة لتعليمهم، واألنشطة والوسائل التعليمية، وبالتالي 

صول إلى التخطيط األفضل للعملية التعليمة، وبذلك تعد الدراسة الو 

الحالية على املستوى األكاديمي مساهمة ميدانية تزودنا برؤيا واضحة عن 

 أساليب التفكير التي يستخدمها طلبة كلية التربية جامعة تعز. 
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 وبناًء على ذلك يمكن تحديد مشكلة الدراسة في األسئلة اآلتية:

 التفكير املفضلة لدى طلبة كلية التربية جامعة تعز؟ما أساليب  -

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في أساليب التفكير املفضلة بين طلبة  -

 كلية التربية جامعة تعز تعزى ملتغير الجنس )ذكر/ أنثى(؟ 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في أساليب التفكير املفضلة بين طلبة  -

 عة تعز تعزى ملتغير التخصص )علمي / أدبي(؟كلية التربية جام

 ا. أهداف الدراسـة 

 تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على اآلتي:

 أساليب التفكير املفضلة لدى طلبة كلية التربية جامعة تعز. -

-  
ً
الفروق في أساليب التفكير املفضلة بين طلبة كلية التربية جامعة تعز تبعا

 (.ملتغير النوع )ذكر/ أنثى 

-  
ً
الفروق في أساليب التفكير املفضلة بين طلبة كلية التربية جامعة تعز تبعا

 ملتغير التخصص )علمي/ أدبي(.

 ب. أهميـة الدراسـة 

تنبثق أهمية الدراسة الحالية من أهمية أساليب التفكير باعتبارها من 

 العوامل املؤثرة في العملية التعليمية سواء أكان في التعليم الجامعي أم

التعليم قبل الجامعي، فإن معرفتنا بأساليب التفكير التي يفضلها الطلبة 

تساعدنا على االستدالل على الشخصية املراد التعامل معها، ومن ثم اختيار 

األسلوب األمثل للتعامل، كما تساعد املعلم في تحديد أفضل األساليب 

قييمهم بما يؤدي والطرائق املناسبة لتعليمهم، وتحديد الوسائل املالئمة لت

 –إلى ارتفاع التحصيل الدراس ي لديهم، واالرتقاء بالعملية التعليمية. كما أنه 

تعد الدراسة األولى في اليمن والتي هدفت إلى الكشف  -حسب علم الباحثة

 عن أساليب التفكير لدى طلبة كلية التربية جامعة تعز.

 اآلتي:ويمكن تحديد األهمية اإلجرائية للدراسة الحالية في 

قد تفيد نتائج الدراسة املعلمين لتوجيه تدريسهم نحو تعليم التفكير  -1

 وتنميته بمختلف أساليبه. 

قد تفيد نتائج الدراسة في مساعدة القائمين على العملية التعليمية في  -2

بناء برامج تدريسية وفق أساليب التفكير مما يساعد على زيادة التحصيل 

 الدراس ي والتفوق. 

مكن أن تعمل نتائج الدراسة الحالية على إثارة اهتمام أصحاب القرار ي -3

ومصممي املناهج التعليمية في إعادة النظر في املناهج الحالية واختيار 

املحتوى والخبرات التعليمية واستراتيجيات التدريس بما يتناسب مع 

ن أساليب التفكير لدى الطلبة مما يؤدي إلى تحقيق األهداف املنشودة م

 العملية التعليمية.

قد تمثل نتائج الدراسة نقطة انطالق ألبحاث ودراسات في مجاالت أو  -4

 محاور أخرى.

 ج. حدود الدراسـة 

 اقتصر البحث على املحددات اآلتية:

 م. 2018  - 2017حدود زمانية: الفصل األول للعام الجامعي  -

 لعمل الباحثة في كلية  -مكانية: كلية التربية  حدود -
ً
جامعة تعز، وذلك نظرا

 التربية وبالتالي سهولة التطبيق.

 -فيزياء -حدود بشرية: طلبة املستوى الرابع من األقسام العلمية )كيمياء -

 -إنجليزي  -علوم قرآن  -رياضيات(، واألقسام األدبية )لغة عربية -أحياء

تربية خاصة(، بكلية التربية جامعة تعز، وذلك  -لرياض أطفا -إرشاد نفس ي 

 على اعتبار أنهم أمضوا ثالث سنوات في تخصصهم والذي هو أحد أهداف 

 الدراسة.

(، 1992حدود موضوعية: مقياس أساليب التفكير لستيرنبرج وواجنر ) -

 للتفكير، وتتكون 9] واملعرب من قبل أبو هاشم
ً
[، وتقيس ثالثة عشر أسلوبا

( مفردة، وبمعدل خمس عبارات لكل أسلوب من أساليب 65القائمة من )

 التفكير.

 د. مصطلحـات الدراسـة:

 :  Thinking styles أساليب التفكير

[ أساليب التفكير بأنها: "مجموعة من االستراتيجيات 15] يعرف ستيرنبرج -

والطرق املختلفة التي يستخدمها الفرد للتعامل مع ما لديه من معلومات 

 أثناء مواجهته ملشكالته". 

[ بأنها: "الطريقة املفضلة في التفكير لدى 13ويعرفها نوفل وأبو عواد ] -

ة معالجة املعلومات والتمثيالت الفرد والتي تعمل على التأثير في آلية وكيفي

 املعرفية في العقل اإلنساني".

 التعريف اإلجرائي ألساليب التفكير:

وتعرف الباحثة أساليب التفكير في هذه الدراسة بأنها: الدرجة التي يحصل 

عليها الطلبة في استجاباته على قائمة أساليب التفكير لستيرنبرج وواجنر 

 لى عينة الدراسة الحالية.(، والتيسيتم تطبيقها ع1992)

 students of facultyطلبة كلية التربية 

 في هذه الدراسة بأنهم: جميع الطلبة 
ً
تعرف الباحثة طلبة كلية التربية إجرائيا

من الذكور واإلناث امللتحقين بكلية التربية بتخصصاتها املختلفة العلمية 

 واألدبية للحصول على درجة البكالوريوس.

  نظري اإلطار ال. 3

إن أهمية أساليب التفكير ال ترجع لتأثيرها على العملية التعليمية فقط،     

بل لدورها في مجال الحياة العامة، حيث أن معرفة األفراد ألسلوب التفكير 

املفضل لديهم يساعدهم على انتقاء األعمال املهنية املناسبة لهذه األساليب 

[15 .] 

 ألن الدراسة ولقد تعددت النظريات التي تن     
ً
اولت أساليب التفكير ونظرا

الحالية تركز على أساليب التفكير في ضوء نظرية ستيرنبرج، فسوف يقتصر 

[، 15اإلطار النظري على عرض هذه النظرية. وفي هذا الصدد يرى ستيرنبرج ]

 للتفكير تندرج تحت الفئات الخمس: الوظيفة 
ً
أن هناك ثالثة عشر أسلوبا

التنفيذي، الحكمي(، والشكل ويشمل أساليب التفكير وتشمل )التشريعي، 

)امللكي، الهرمي، الفوضوي، األحادي(، واملستوى ويشمل )العاملي، املحلي(، 

واملجال ويشمل )الخارجي، الداخلي(، والنزعة وتشمل )املتحرر، املحافظ(. 

ويمكن توضيح خصائص األفراد في ضوء أساليب التفكير كما عرضها كل 

 على النحو اآلتي:  [3,9,11,24,25,26,28]من

: أساليب التفكير من حيث الوظيفة )التشريعي  
ً
 الحكمي(: –التنفيذي  –أوال

(: ويتميز أفراد هذا األسلوب بأنهم Legislative Styleاألسلوب التشريعي ) .1

يفضلون ويستمتعون باالبتكار، والتجديد، والتصميم، والتخطيط لحل 

األشياء بطريقتهم الخاصة، وهم مستقلون، ويفضلون املشكالت، وعمل 

املهن التي تمكنهم من توظيف أسلوبهم التشريعي، مثل كاتب، أديب، فنان، 

 مهندس معماري، سياس ي.
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(: ويتميز األفراد املستخدمون لهذا Executive Style) . األسلوب التنفيذي2

ق القوانين وتنفيذها، األسلوب بامليل إلى إتباع التعليمات، ويميلون إلى تطبي

 لحل املشكالت، ويتميزون بالواقعية 
ً
واستخدام الطرق املوجودة مسبقا

واملوضوعية في معالجتهم للمشكالت، ويفضلون املهن التنفيذية مثل 

 املحامي، رجل البوليس، رجل الدين. 

(: أصحاب هذا األسلوب Judicial Style. األسلوب الحكمي )القضائي( )3

لحكم على اآلخرين وأعمالهم وتقييم القواعد واإلجراءات، يميلون إلى ا

وتحليل وتقييم األشياء، وكتابة املقاالت النقدية، ولديهم القدرة على التخيل 

واالبتكار، ويفضلون املهن املختلفة مثل: كتابة النقد، وتقييم البرامج، 

 واإلرشاد والتوجيه، والعمل كقضاة وضباط أمن.

: أساليب التف
ً
 –األقلي  –امللكي  –كير من حيث الشكل )الهرمي ثانيا

 الفوضوي(:

(:يميل أصحاب هذا األسلوب إلى عمل Hierarchic Styleاألسلوب الهرمي ) .1

أشياء كثيرة في وقت واحد، ويضعون أهدافهم في صورة هرمية على حسب 

 أهميتها وأولوياتها، وال يعتقدون بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة، ويبحثون دائم
ً
ا

 ومدركون لألولويات، ويتميزون بالواقعية 
ً
عن التعقيد ولكنهم منظمون جدا

واملنطقية في تناولهم للمشكالت أي يفضلون األسلوب املنظم عند حل 

 املشكالت.

(:يتصف هؤالء األفراد بالتوجه نحو Monarchic Styleاألسلوب امللكي ) .2

قواهم، كما هدف واحد أو حاجة وحيدة طوال الوقت، وتستنفذ كل 

يعتقدون أن الغايات تبرر الوسائل، وال يدركون عواقب األمور، وتمثيلهم 

للمشكالت، وهم متسامحون ومرنون، ويفضلون األعمال التجارية والتاريخ 

 والعلوم، ولديهم القدرة على التحليل والتفكير املنطقي.

ن يفضلون (: األفراد الذيOligarchic Style) األسلوب األحادي )األقلي( .3

 ما تكون 
ُ
أسلوب األقلية مدفوعون نحو العديد من األهداف التي غالبا

متعارضة من حيث أهميتها املدركة على أنها متساوية، ولديهم العديد من 

املعالجات املتعارضة للمشكالت، كما يعتقدون أن الغايات ال تبرر الوسائل، 

 قضة. متوترون، مشوشون، لديهم العديد من األهداف املتنا

(: يتصف هؤالء األفراد بأنهم Anarchic Styleاألسلوب الفوضوي )ِ .4

مدفوعون من خالل خليط من الحاجات واألهداف، عشوائيين في معالجتهم 

للمشكالت، أهدافهم غير واضحة، ويصعب تفسير الدوافع وراء سلوكهم، 

 مشوشون ومتطرفون في مواقفهم، ويكرهون النظام.

 
ً
 املحلي(:  –فكير من حيث املستوى )العاملي :أساليب الت ثالثا

(: يفضل أصحاب هذا األسلوب التفاعل Global Styleاألسلوب العاملي ) .1

 وال يميلون إلى التفاصيل، بل يفضلون 
ً
والتعامل مع القضايا املجردة نسيبا

 التعامل مع العموميات، والتعامل مع املواقف الغامضة.

 (: يتصف أصحاب هذا األسلوب بتفضيل Local Styleاألسلوب املحلي ) .2

املشكالت التي تتطلب عمل التفاصيل، ويتجهون نحو املواقف العملية، 

 ويستمتعون بالتفاصيل.

: أساليب التفكير من حيث املجال )الداخلي  
ً
 الخارجي(: –رابعا

يتصف هؤالء األفراد بأنهم متطورون  (:Internal Styleاألسلوب الداخلي )ِ .1

وتوجههم نحو العمل بمفردهم، يتميزون بالتركيز الداخلي، ويفضلون 

استخدام ذكائهم في العمل وليس في العالقات االجتماعية، ومتحفظون، 

 ولديهم حس اجتماعي أقل بالعالقات مع اآلخرين من ذوي األسلوب الخارجي. 

يتصف أصحاب هذا األسلوب بأنهم  (:Externl Styleاألسلوب الخارجي )ِ .2

يفضلون العمل مع الناس، ويميلون إلى االنبساط، ويستطيعون التعامل مع 

الناس بسهولة، ولديهم حس اجتماعي مرتفع، ووعي أكثر بالعالقات بين 

 األشخاص.

: أساليب التفكير من حيث النزعة )املتحرر 
ً
 املحافظ(: –خامسا

(:يتصف أصحاب هذا Liberal Styleي( )األسلوب املتحرر )التقدم .1

األسلوب بالذهاب فيما وراء القوانين واإلجراءات، وامليل إلى الغموض 

 واملواقف غير املألوفة، ويفضلون عمل األشياء بطرق جيدة.

(:يتصف أصحاب هذا األسلوب Conservation Styleاألسلوب املحافظ ) .2

لغموض وتجنبهم للمواقف بالتقيد بالقوانين والتمسك بها، ويكرهون ا

الغامضة، ويفضلون املألوف في الحياة والعمل، ويرفضون التغيير، 

 ويتميزون بالحرص والنظام.

 خصائص أساليب التفكير:

 [، ست خصائص للتفكير في النقاط اآلتية:29يذكر السحيمات ]

التفكير سلوك هادف، فهو ال يحدث من فراغ أو بال هدف وإنما يحدث في  .1

 معينة. مواقف

 لنمو الفرد وتراكم خبراته. .2
ً
 ونوعا

ً
 التفكير سلوك تطوري يتغير كما

التفكير الفاعل هو الذي يؤدي إلى أفضل املعاني واملعلومات املمكن  .3

 استخالصها.

مفهوم نسبي فال يصل الفرد إلى درجة الكمال في التفكير أو  التفكير .4

 يمارس جميع أنواع التفكير.

يتشكل التفكير من تداخل عناصر البيئة التي يجري فيها التفكير واملوقف  .5

 والخبرة.

يحدث التفكير بأشكال وأنماط مختلفة )لفظية، رمزية، كمية، منطقية،  .6

 ية.مكانية، شكلية(، لكل منها خصوص

 تصنيف أساليب التفكير:

 لنظرية التحكم 30صنفت زهانج املذكورة في ]
ً
[، أساليب التفكير وفقا

 العقلي الذاتي إلى ثالث مجموعات:

املجموعة األولى: وتتضمن تنفيذ األشياء بابتكار وإبداع وتدل على مستويات 

 من الناحية املعرفية، وتضم أساليب التفكير )التش
ً
ريعي، عليا أكثر تعقيدا

 الحكمي، العاملي، املتحرر، الهرمي(.

املجموعة الثاني: وتتضمن تنفيذ األشياء بطرق أكثر معيارية وتدل على 

مستويات أدنى من التعقيد املعرفي، وتضم أساليب التفكير )التنفيذي، 

 املحلي، املحافظ، امللكي(.

فوضوي، املجموعة الثالثة: وتشمل باقي أساليب التفكير وهي )األحادي، ال

 [. 30الداخلي، الخارجي(، وهي لم تصنف في املجموعتين السابقتين ]

 ويمكن تلخيص ما سبق بالشكل اآلتي:
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 1شكل

 التفكير  أساليب تصنيف

  واختالفها املواقف، بتعدد التفكير أساليب تعدد سبق مما ويتضح     
ً
 أيضا

  املواقف، باختالف
ً
 وشخصيته،  نفسه، الفرد وظروف العمرية، للمرحلة وفقا

 أن  إلى باإلضافة حوله، من للعالم ورؤيته لها، وتقديره ولنفسه لذاته ورؤيته

 . التفكير أساليب في تؤثر التي  البيئية العوامل بعض هناك

 :التفكير أساليب نمو في املؤثرة العوامل

 في تؤثر التي  العوامل من مجموعة هناك أن  إلى[ 31] وسيترنبرج زهانج وتشتير

 : تشمل التفكير أساليب

 يتسق الذي  االجتماعي الدور  ممارسة على أبناءها تنش ئ  فاألسرة: الجنس .1

 بالثقافة يتأثر العامل هذا مثل فإن  لذلك واألنثى، الذكر من كل جنس مع

 الذكر من كل به يتميز الذي التفكير أسلوب على وينعكس كبير، بشكل

 .واألنثى 

 في  الثقافة بهذه سيتأثر فإنه ولهذا معين  ثقافي إطار في الفرد يعيش: الثقافة .2

  العقلية وعاداته قدراته
ً
  الثقافة تلك في له يتعرض ملا وفقا

ً
، أو سلبا

ً
 إيجابا

  له بالنسبة الثقافة متطلبات إلى إضافة
ً
 .أنثى  أو كان  ذكرا

 لدى التشريعي التفكير أسلوب تشجع األسر أن  ستيرنبرج يرى : العمر .3

 في  املعلم أن  إذ لديه، اإلبداع يقلل مما املدرسة الطفل دخول  قبل  األطفال

  املدرسة
ً
 ويكون  يفعله، ال وما فعله الطالب على يجب الذي ما يقرر  ما غالبا

 تتبناها  التي  التربوية الفلسفة إلى ذلك يعود قد أنه كمان فقط، التنفيذ عليه

 .ومنتسيبيها املدرسة

 مع  الوالدين تعامل فطريقة: التفكير من معينة ألنماط الوالدين ممارسة .4

 إذ لديهم، التفكير أساليب تعزز  األسئلة طرح على تشجيعهم حيث من أبنائهم

  إلى  العقلي نموه تحدد الطفل أسئلة مع الوالدان  بها يتعامل التي  الطريقة أن 

 .اإلجابة تقص ي  في نفسه على االعتماد في تساعده أنها كما كبيرة، درجة

 ويرى  التفكير، أساليب على املؤثرة املتغيرات من التعليم نوع إن : التعليم .5

 األساليب  تعزز  العالم أنحاء مختلف في التعليمية النظم أن  ستيرنبرج

  أنه كما التعليم، في واملحافظة والداخلية التنفيذية
ً
 تشجيع  يتم ما نادرا

 بعض  أكدت وقد التعليم، من العليا املستويات في إال العقلي االستقالل

 التخصصات  في والنجاح التفكير أساليب بين عالقة وجود على الدراسات

 .والتحصيل التفكير أساليب بين  عالقة وجود وكذلك املختلفة،

 :التفكير ألساليب املميزة املبادئ

 [:  9,15,32] منها املبادئ من بمجموعة ستيرنبرج نظرية تتميز 

 .نفسها  القدرات وليست القدرات استخدام في التفضيالت هي األساليب.1

  وليس األساليب من بروفيل لديهم يكون  األفراد.2
ً
 .فقط  واحد أسلوبا

 .الحياة باختالف تختلف األساليب. 3

 .وقياسها تعلمها يمكن األساليب.4

 .واملواقف املهمات عبر متغيرات هي األساليب. 5

 . آخر وقت في األفضل تكون  ال ربما ما وقت في األفضل األساليب. 6

 .األسلوبية ومرونتهم لألساليب تفضيلهم قوة من كل في يتباينون  األفراد. 7

 .آخر مكان  في األفضل تكون  ال ربما ما مكان  في األفضل األساليب. 8

 األسلوب  هل هو: السؤال ولكن جيدة أو رديئة ليست عام بوجه األساليب. 9

 الظروف؟ هذه أو املوقف لهذا مالئم أو صالح

 القياس وسهلة ومتعلمة، متعددة التفكير أساليب أن يتضح سبق مما

 لوقت يصلح ال فإنه ما موقف أو ما وقت في الفرد يفضله وما ومرنة، ومتغيرة

 مناسب  يوجد ولكن خطأ، أو صحيح هو  ما يوجد وال آخر، ملوقف أو آخر

 أفضل  طالبنا نعلم أن  بإمكاننا كمربين  فإننا لذا. للموقف مناسب وغير

 من واملتنوعة املتعددة التعليمية املواقف في للتفكير املستخدمة األساليب

 على  الوقوف وعدم التفكير أساليب في بالتنوع يتسم أفضل جيل بناء أجل

 فيها  يستخدم التي  األساليب بين  املزج محاولة إلى باإلضافة فقط، منها بعض

 .واالنفعال اإلحساس بها يتسم التي  لذاته الفرد تقدير مع العقل

 :التعليمية بالعملية وعالقتها التفكير أساليب

 الرتباطها وذلك برمتها التعليمية العملية في كبير دور  التفكير ألساليب

 في  مرونته من يزيد األساليب لهذه املعلم معرفة ألن  وكذلك التدريس بأساليب

 أن " هي فنج ين" ويذكر التعليم، في الطالب فرصة من يرفع ما وهذا التدريس

 [ :33,34]اآلتية النقاط إلى تعود التعليمية العملية في التفكير أساليب أهمية

 أساليب  تركيب بين  تقارب في تكمن التعلم حدوث في األساليب أهمية .1

 .والتعلم التفكير

 تعلم  خالل من وذلك املدرس ي  التعليم في فعلي مردود لها التفكير أساليب .2

 التدريس  وطرق  التفكير أساليب عن الكثير املعلم معرفة وكذا التعلم كيفية

 .لها املناسبة

 النجاح  تفسير يمكن أنه بمعنى أكاديمية غير تطبيقات لها التفكير أساليب .3

 .خاللها من األعمال في والفشل

 التفكير بأساليب املدرسين  إملام أن  إلى وستيرنبرج زهانج من كال ويذكر

 :منها طرق  عدة خالل من وذلك والتعلم، التعليم عملية تحسين  في تساعدهم

 عن  وتوقعاتهم املدرسين  تغير خالل من وذلك املدرسين  توقعات تغير .1

 تدريس  أساليب الختيار يساعدهم  ما وهذا بالطالب الخاصة التفكير أساليب

تصنيف أساليب 

 المجموعة الثالثة

األحادي،الفوضوي، 
 الداخلي، الخارجي

 المجموعة الثانية

التنفيذي، المحلي، 
 المحافظ، الملكي

 المجموعة األولى

التشريعي، 
الحكمي، العالمي، 
 المتحرر، الهرمي
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 العملية في تقدم يعطي وهذا الطلبة، مستويات اختالف مع وتتماش ى  جديدة

 .التعليمية

 تغير طريق عن وذلك نجاحهم أو الطالب لفشل املدرس نظرة في التغير .2

 الطالب  لتفكير أساليب أخذ دون  عوامل عدة إلى كله التحصيل ضعف عزو 

 .معها تتماش ى  التي  الطرق  الستخدام االعتبار بعين  التحصيل في

 تفكير أساليب اختالف مع يتماش ى بما التدريس وطرق  التقييم طرق  تغير .3

 .الطالب أغلب مع ذلك ليتماش ى  الطالب

 .الصف خارج الطالب خبرات إثراء .4

 تساعده  التي  التفكير ألساليب املعلم فهم طريق عن وذلك الشامل التطوير .5

 املعلم  تساعد التفكير بأساليب املعرفة ألن  الطالب، شخصية تطوير على

 وأساليب  العقلية وقدراتهم نشاطهم حسب مجموعات في الطالب تنظيم على

 .تفكيرهم

 املواد جميع في التفكير تعليم يجب أنه إلى [ 35] وحبيب يونس، من كل ويشير

 أساليب  استخدام تتطلب للطالب املقرر  في مشكالت تقديم  طريق عن

 املقررات  كل مستوى  على التفكير تعلم بأن  يضيفان  أنهما كما التفكير،

 الفصل  داخل التفكير لتعلم خاص مقرر  تخصيص من أفضل الدراسية

  1994 عام في لنا قدم فقد ستيرنبرج أما. الدراس ي 
ً
  تصورا

ً
 أساليب عن مقترحا

 التقييم  لطرق  بالنسبة وكذلك معها، تتماش ى  التي  التدريس وطرق  التفكير

 في  ذلك ويتلخص املستخدمة املهارات وأهم التفكير ألساليب املناسبة

 [: 34] اآلتيين  الجدولين 

 :املختلفة التدريس وطرق  التفكير أساليب .أ

 1 جدول 

 لها  املناسبة التدريس  وطرق  التفكير  أساليب بين العالقة يبين

 أساليب التفكير املالئمة  طرق التدريس 

 الهرمي  -التنفيذي  املحاضرة 

 الحكمي –التشريعي  األسئلة املحفزة على التفكير 

 الخارجي التعليم التعاوني

 التنفيذي حل املشاكل املقدمة 

 التشريعي  املشروعات البحثية

 التنفيذي  – الخارجي السرد ملجموعات صغيرة 

 الحكمي –الخارجي  املناقشة مع مجموعات صغيرة 

 القراء:

 بالتفصيل  •

 باستخالص األفكار •

 بالتحليل •

 

 الهرمي  -الداخلي  •

 التنفيذي  –املحلي  •

 الحكمي  -التنفيذي  –العاملي   •

 املحافظ  -املحلي  –التنفيذي  التسميع )التذكير(

 :لها املناسبة التقييم وطرق  التفكير أساليب .ب

 2جدول 

 العالقة بين أساليب التفكير وطرق التقييم وأهم املهارات املستخدمة 

 أساليب التفكير املالئمة  املهارة شكل التقييم 

 التذكر - اإلجابات القصيرة واالختيار من متعدد. 

 التحليل -

 تقسيم الوقت  -

 العمل الفردي  -

 املحلي -التنفيذي -

 املحلي -الحكمي  -

 الهرمي  -

 الداخلي -

 التذكر - األسئلة املقالية

 التحليل الدقيق  -

 التحليل العميق  -

 اإلبداعية -

 التنظيم -

 تقسيم الوقت  -

 تقييم وجهة نظر املدرس  -

 العمل الفردي  -

 املحلي  –التنفيذي  -

 الحكمي العاملي  -

 املحلي –الحكمي  -

 التشريعي  -

 الهرمي  -

 الهرمي  -

 املحافظ -

 

 الداخلي -

 التحليل - املشروعات البحثية

 اإلبداعية -

 الحكمي -

 التشريعي  -
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 أساليب التفكير املالئمة  املهارة شكل التقييم 

 فريق العمل  -

 العمل الفردي  -

 التنظيم -

 االلتزام املرتفع  -

 الخارجي -

 الداخلي -

 الهرمي  -

 امللكي  -

 الخارجي - االجتماعي االنفتاح - املقابلة 

 السابقة  الدراسات .4

 تناولت  والتي  الدراسة بموضوع الصلة ذات الدراسات ألبرز  عرض يلي فيما     

  بعرضها الباحثة وقامت ستيرنبرج، نظرية وفق التفكير أساليب
ً
 للتسلسل  تبعا

 . األحدث إلى األقدم من الزمني 

 [ 36] وستيرنبرج سيالرس دراسة .1

 طالب  لدى املفضلة التفكير أساليب على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت     

 أساليب  في  الفروق عن والكشف األمريكية، املتحدة  الواليات في األولى السنة

  العينة أفراد لدى التفكير
ً
 أجريت  وقد والجنس، التخصص ملتغير تبعا

 ( 223) من مكونة عينة على الدراسة
ً
 كلية  األولى السنة طالب من وطالبة طالبا

 املتحدة  بالواليات بوسش ستبلين  بجامعة التطبيقية والعلوم الفنون 

 وواجنر ستيرنبرج إعداد التفكير أساليب مقياس عليهم طبق وقد األمريكية،

 الطالب  لدى املفضلة التفكير أساليب أن  الدراسة نتائج وأظهرت ،(1992)

 واملحافظ، والداخلي، والهرمي، والتشريعي، التنفيذي، التفكير أسلوب هو

  دالة فروق وجود إلى الدراسة نتائج توصلت كما
ً
 التفكير أساليب في إحصائيا

 .التفكير أساليب على له أثر فال  الجنس أما التخصص ملتغير تعزى 

 [ 37] تشن دراسة .2

 والسائدة  املفضلة التفكير أساليب على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت     

 ( 185) من العينة تكونت وقد التيوانيين، الطالب لدى
ً
 طلبة من وطالبة طالبا

 لستيرنبرج التفكير أساليب قائمة الباحث واستخدم التجارة، كلية

 التفكير أساليب أهم من أن  إلى الدراسة نتائج توصلت وقد ،(1992)وواجنر

 التنفيذي  األسلوب اإلناث ولدى  والتشريعي، الداخلي األسلوب الذكور  لدى

 .والتشريعي

 [  38] رمضان  دراسة .3

 الشائعة التفكير أساليب على التعرف الدراسة هذه أهداف بين من كان      

 في  الفروق عن والكشف املختلفة، التعليمية املراحل في الطلبة من عينة لدى

  التفكير أساليب
ً
 على  الدراسة أجريت وقد والتخصص، الجنس ملتغير تبعا

 وطبق والجامعية، الثانوية املرحلة من وطالبة طالب( 417) من مكونة عينة

 نتائج أظهرت وقد ،(1991) وواجنر لستيرنبرج التفكير أساليب قائمة عليهم

 هي  والجامعية الثانوية املرحلة في الشائعة التفكير أساليب أكثر أن  الدراسة

 فروق النتائج أظهرت كما واألحادي، واملتحرر، واملحلي، والحكمي، التنفيذي،

 العاملي  التفكير أسلوب في األدبية التخصصات لصالح إحصائية داللة ذات

 التشريعي، التفكير أساليب في دالة الفروق تكن لم بينما والداخلي،

 .والداخلي والفوضوي، واألحادي، والهرمي، واملحافظ، واملتحرر، والتنفيذي،

 [ 27] شلبي  دراسة .4

 أساليب في الفروق على التعرف الدراسة هذه أهداف بين  من كان      

  الجامعة طلبة لدى التفكير 
ً
 تكونت  وقد والتخصص، الجنس ملتغير تبعا

 تخصصات  من الجامعة طلبة من وطالبة طالب( 417) من الدراسة عينة

 وواجنر لستيرنبرج التفكير أساليب قائمة عليهم الباحثة طبقت وقد مختلفة،

 على  الدراس ي  للتخصص تأثير وجود الدراسة نتائج أظهرت وقد ،(1991)

 واملتحرر،  واألحادي، والحكمي، والتنفيذي، التشريعي،: التفكير أساليب

 أظهرت  كما والخارجي، والداخلي، والفوضوي، وامللكي، والهرمي، واملحافظ،

  دالة فروق وجود النتائج
ً
 األسلوب  من كل في واإلناث الذكور  بين  إحصائيا

 لصالح  التنفيذي األسلوب وفي الذكور، لصالح والهرمي والحكمي، التشريعي،

 .األخرى  األساليب في فروق وجود وعدم اإلناث،

 [ 33] الطيب دراسة .5

 التفكير  أساليب في الفروق عن الكشف الدراسة هذه أهداف بين  من كان      

  الودي جنوب جامعة طلبة لدى
ً
 وأجريت  والتخصص، الجنس ملتغير تبعا

 ( 147) من مكونة عينة على الدراسة
ً
 الفرقة طلبة من طالبة( 176)و طالبا

 أساليب  مقياس الباحث استخدم وقد الوادي، جنوب بجامعة الثالثة

 فروق  وجود النتائج توصلت وقد ،(1992) وواجنر ستيرنبرج إعداد التفكير

  دالة
ً
 التفكير  وأسلوب الذكور، لصالح املحلي التفكير أسلوب في إحصائيا

 إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج أظهرت كما اإلناث، لصالح الهرمي

 وأسلوب  األدبي، التخصص لصالح والعاملي التنفيذي، التفكير أسلوب في

 .العلمي  التخصص لصالح األحادي التفكير

 [ 39] وآخرين بارك دراسة .6

 الطلبة لدى السائدة التفكير أساليب على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت     

 ( 179) من الدراسة عينة تكونت وقد كوريا، في املوهوبين وغير املوهوبين 
ً
 طالبا

 ( 176)و علميتين، ثانويتين مدرستين من
ً
 العامة، الثانوية املدرسة من طالبا

 وأظهرت  ،(1992) وواجنر لستيرنبرج التفكير أساليب قائمة عليهم طبق وقد

 الكوريين  املوهوبين  الطلبة لدى السائدة التفكير أساليب أن  الدراسة نتائج

 والعاملي، والفوضوي، والحكمي، التشريعي، األسلوب هو التوالي على

 أساليب موهوبين  الغير الكوريين  الطالب فضل بينما واملتحرر، والخارجي،

 .واملحافظ واألحادي، التنفيذي، التفكير

 [ 22] الوقاد دراسة .7

 لدى  السائدة التفكير أساليب على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت     

  التفكير أساليب في الفروق عن الكشف وإلى القرى، أم جامعة طالبات
ً
 تبعا

 طالبة( 1760) من مكونة عينة على الدراسة أجريت وقد التخصص، ملتغير

 إعداد التفكير أساليب مقياس عليهن طبق وقد القرى، أم جامعة طالبات من

 التفكير أساليب أن  إلى الدراسة نتائج توصلت  و ،(1992) وواجنر ستيرنبرج

 والتشريعي،  العاملي، األسلوب التوالي على كانت الجامعة طالبات لدى السائدة

 وامللكي، والفوضوي، واألحادي، والخارجي، واملتحرر، والتنفيذي، والهرمي،

 إلى  الدراسة نتائج توصلت كما واملحافظ، واملحلي، والحكمي، والداخلي،

  دالة فروق وجود
ً
 والحكمي، واألحادي، الهرمي، التفكير أساليب في إحصائيا

 واملحافظ امللكي، التفكير أسلوبي وفي العلمية، التخصصات لصالح واملحلي

 .األدبية التخصصات لصالح
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 [  40] وشريف خضير، دراسة .8

 طالبة  لدى السائدة التفكير أساليب على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت   

  التفكير أساليب في الفروق عن والكشف املوصل، جامعة
ً
 ملتغير تبعا

 ( 153) من مكونة عينة على الدراسة وأجريت والجنس، التخصص
ً
 طالبا

 التفكير أساليب مقياس عليهم طبق وقد املوصل، جامعة طلبة من وطالبة،

 أكثر  أن  إلى الدراسة نتائج توصلت وقد ،(1992) وواجنر ستيرنبرج إعداد

  التفكير أساليب
ً
 ثم  الهرمي، التفكير أسلوب كان الجامعة طلبة لدى شيوعا

  التفكير أساليب وأدنى األحادي، ثم الخارجي،
ً
 العاملي  التفكير أسلوب شيوعا

 دالة فروق وجود إلى الدراسة نتائج أشارت كما الداخلي، ثم املحافظ ثم

 
ً
 التخصصات  ولصالح التخصص ملتغير تعزى  التفكير أساليب في إحصائيا

 عدم وإلى الفوضوي، وامللكي، والهرمي، التنفيذي، التفكير أسلوب في العلمية

 عدا  الجنس ملتغير تعزى  التفكير أساليب في إحصائيا دالة فروق وجود

 . الذكور  لصالح وكالهما والخارجي، التنفيذي، التفكير أسلوبي

 [ 13] عواد وأبو نوفل، دراسة .9

 لدى  الشائعة التفكير أساليب تقص ي  الدراسة هذه أهداف بين  من كان      

  التفكير أساليب في الفروق عن والكشف األردنية، الجامعات طلبة
ً
 ملتغير تبعا

 من  مكونة عينة اختيار تم الدراسة أهداف ولتحقيق والتخصص، الجنس

 األردنية، الجامعات في واألدبية العلمية الكليات من وطالبة طالب( 1174)

 التفكير، ألساليب( 1991) وواجنر ستيرنبرج مقياس عليهم الباحثان  طبق وقد

  التفكير أساليب أكثر أن  إلى الدراسة نتائج وأظهرت
ً
 العينة، أفراد لدى شيوعا

 أقل  كانت حين  في امللكي، ثم املحلي، ثم املحافظ، التفكير أسلوب كانت

  التفكير أساليب
ً
 ثم  الهرمي، ثم التشريعي، التفكير أسلوب هي شيوعا

  دالة فروق وجود إلى الدراسة نتائج أشارت كما الخارجي،
ً
 أساليب في إحصائيا

 ولصالح الطلبة جنس إلى تعزى  والخارجي، واألحادي، الحكمي، التفكير

 أظهرت  ذلك إلى باإلضافة اإلناث، ولصالح امللكي التفكير وأسلوب الذكور،

  دالة فروق وجود النتائج
ً
 واملحلي،  الحكمي، التفكير أساليب في إحصائيا

 وأسلوب  اإلنسانية، الكليات طلبة لصالح التخصص، ملتغير تعزى  واملتحرر،

 .العلمية الكليات طلبة لصالح األحادي التفكير

 [  41] وسيكرت بالكس دراسة .10

 وأنماط التفكير أساليب بين  العالقة عن الكشف إلى الدراسة هذه هدفت    

 ( 367) من مكونة عينة على الدراسة وطبقت الشخصية،
ً
 املرحلة  من طالبا

 الباحثان  واستخدم واإلنساني، العلمي  التخصصين  من الجامعة في الثالثة

 الدراسة نتائج أظهرت وقد ،(1992)وواجنر لستيرنبرج التفكير أساليب قائمة

 أساليب  وأن  الشخصية، وأنماط التفكير أساليب بين  تام توافق وجود

 التخصص وكذلك ،(إناث /ذكور ) الجنس باختالف تختلف ال التفكير

 (.أدبي /علمي ) الدراس ي 

 [ 42] عطيات دراسة .11

 السائدة  التفكير أساليب على التعرف الدراسة هذه أهداف بين  من كان      

 أساليب  في الفروق عن والكشف التطبيقية، البلقاء جامعة طالبة لدى

  التفكير
ً
 أهداف ولتحقيق ،(إنسانية – علمية) والكلية الجنس ملتغير تبعا

 طلبة من وطالبة، طالب( 800) من مكونة عينة اختيار تم الدراسة

 ألساليب ( 1992) وواجنر ستيرنبرج مقياس عليهم وطبق البكالوريوس،

 لدى  السائدة التفكير أساليب أن  إلى الدراسة نتائج توصلت وقد التفكير،

 ثم  فالهرمي، التشريعي، التفكير أسلوب وهي مرتفعة كانت العينة، أفراد

 هي  التفكير أساليب أقل كانت حين  في األحادي، ثم املتحرر، ثم الخارجي،

 كما. الفوضوي  ثم فالداخلي، فالعاملي فاملحلي، املحافظ، التفكير أسلوب

  دالة فروق وجود إلى الدراسة نتائج أشارت
ً
 التفكير أساليب في إحصائيا

 التفكير وأساليب اإلناث، لصالح والخارجي، والفوضوي، واملتحرر، املحلي،

 توصلت كما. الذكور  لصالح والهرمي، واملحافظ، والحكمي، التنفيذي،

  دالة فروق وجود النتائج
ً
 واملحلي،  التشريعي،  التفكير أساليب في إحصائيا

 الحكمي، التفكير وأساليب لعلمية،ا الكليات طلبة لصالح والداخلي،

 لصالح والفوضوي، واألحادي، وامللكي، واملحافظ، واملتحرر، والعاملي،

 .اإلنسانية الكليات

 [ 43] محمد دراسة .12

 السائدة  التفكير أساليب على التعرف الدراسة هذه أهداف بين  من كان       

( 244)  من مكونة عينة على الدراسة أجريت وقد األطفال، رياض  طالبات لدى

 عليهن وطبق السعودية، العربية باململكة الجوف جامعة طالبات من طالبة

 نتائج أشارت وقد ،(1992)وواجنر ستيرنبرج إعداد التفكير أساليب قائمة

  األساليب أكثر أن إلى الدراسة
ً
 املرتبة واحتل التشريعي األسلوب وهو شيوعا

 .الهرمي األسلوب ثم الثانية، املرتبة تلاح الخارجي األسلوب يليه ثم األولى

 [ 44] هواريه دراسة .13

 السائدة  التفكير أساليب على التعرف الدراسة هذه أهداف بين  من كان      

 عن والكشف بوهران، التقني  التعليم ألساتذة العليا املدرسة طلبة لدى

  التفكير أساليب في الفروق
ً
 من الدراسة عينة تكونت وقد الجنس، ملتغير تبعا

 التفكير أساليب قائمة عليهم الباحثة طبقت وقد وطالبة، طالب( 220)

 األساليب  أكثر أن  الدراسة نتائج أظهرت وقد ،(1991) وواجنر لستيرنبرج

 
ً
 ثم  الهرمي، ثم التشريعي، األسلوب التوالي على جاءت الطلبة لدى شيوعا

 التفكير  ألساليب الذكور  تفضيل الدراسة نتائج أظهرت كما املتحرر،

 الهرمي،) التفكير ألساليب اإلناث وتفضيل ،(امللكي الهرمي، التشريعي،)

 (املتحرر  التشريعي،

 [ 45] فرحات دراسة .14

 السائدة  التفكير أساليب على التعرف الدراسة هذه أهداف بين  من كان      

 التفكير  أساليب في الفروق عن والكشف املسيلة، بوالية الثانوية طلبة لدى

 
ً
 طالب ( 270) من الدراسة عينة تكونت وقد والتخصص، الجنس ملتغير تبعا

 الباحث طبق وقد املسيلة، بوالية الثانية السنة الثانوية طلبة من وطالبة

 نتائج وأظهرت ،(1992) وواجنر لستيرنبرج التفكير أساليب قائمة عليهم

  األساليب أكثر أن  الدراسة
ً
 األسلوب  التوالي على  جاءت الطلبة لدى تفضيال

  األساليب وأقل التشريعي،  امللكي، الهرمي، الخارجي،
ً
 العاملي، هي تفضيال

 فروق وجود عدم الدراسة نتائج أظهرت كما املحلي، الفوضوي، املحافظ،

 الجنس  ملتغير تعزى  الدراسة عينة أفراد بين إحصائية داللة ذات

 . والتخصص

 [ 46] عبود دراسة .15

 الشائعة التفكير أساليب على التعرف الدراسة هذه أهداف بين  من كان       

 وطالبة طالب( 100) من الدراسة عينة تكونت وقد املتفوقين، الطلبة لدى

 الباحثة طبقت وقد دمشق، ملحافظة التابعة للمتفوقين  الثانوية مدارس من

 نتائج أظهرت وقد ،(1991) وواجنر لستيرنبرج التفكير أساليب قائمة عليهم

  األساليب أكثر أن  الدراسة
ً
 التوالي  على جاءت املتفوقين  الطلبة لدى شيوعا
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 امللكي،  الهرمي، والتحرري، املحافظ، ثم العاملي، ثم املحلي، األسلوب

 .التشريعي األسلوب وأقلها والتنفيذي، الحكمي،

 [ 47] مسلم دراسة .16

 السائدة  التفكير أساليب على التعرف الدراسة هذه أهداف بين  من كان      

 أساليب  في الفروق عن والكشف القادسية، بجامعة الفيزياء طلبة لدى

  التفكير
ً
 وطالبة طالب( 82) من الدراسة عينة تكونت وقد الجنس، ملتغير تبعا

 أساليب  قائمة عليهم الباحثة طبقت وقد الرابعة، املرحلة الفيزياء قسم من

 أكثر أن الدراسة نتائج أظهرت وقد ،(1991) وواجنر لستيرنبرج التفكير

  األساليب
ً
 التشريعي، األسلوب التوالي على جاءت الطلبة لدى تفضيال

 تفضيل  الدراسة نتائج أظهرت كما والعاملي، واألحادي، واملحلي، والتنفيذي،

 املحلي، العاملي، الهرمي، األحادي، التشريعي،) التفكير ألساليب الذكور 

 (.امللكي التنفيذي،) التفكير ألساليب اإلناث وتفضيل ،(املتحرر  الخارجي،

 [ 35] كادي دراسة .17

 طلبة  لدى التفكير أساليب على التعرف الدراسة هذه أهداف بين من كان      

 طلبة من وطالبة طالب( 100) من الدراسة عينة تكونت وقد الثانوية، املرحلة

 جميع  ومن التخصصات كل من محمد عبيد الشهيد بمدرسة الثانوية

 ،(1992)وواجنر لستيرنبرج التفكير أساليب قائمة عليهم طبق وقد الصفوف،

 أفراد لدى السائدة التفكير أساليب أن إلى الدراسة نتائج توصلت وقد

 التشريعي،  الهرمي، املتحرر، الخارجي، األسلوب التوالي على كانت العينة،

 الفوضوي،  الداخلي، املحافظ، املحلي، امللكي، الحكمي، األحادي، التنفيذي،

 .العاملي

 [ 48] العنزي  دراسة .18

 السائدة  التفكير أساليب عن الكشف الدراسة هذه أهداف بين  من كان      

  التفكير أساليب في الفروق عن والكشف الجوف، جامعة طالب لدى
ً
 تبعا

 ( 2641) من مكونة عينة على الدراسة أجريت وقد الجنس، ملتغير
ً
 طالبا

 استخدم وقد التطبيقية، الطبية والعلوم واآلداب العلوم كليات من وطالبة

  وقد  ،(1992) وواجنر ستيرنبرج إعداد التفكير أساليب مقياس الباحث

 الدراسة  عينة أفراد لدى السائدة التفكير أساليب أكثر أن  النتائج أظهرت

 أساليب  وأقل واألحادي، املحافظ، التنفيذي، التشريعي، التفكير أسلوب كان

 بين  فروق وجود عدم الدراسة نتائج أظهرت كما العاملي، الداخلي، التفكير

 . الجنس ملتغير تعزى  التفكير أساليب في العينة أفراد

 : السابقة الدراسات على تعقيب •

 الدراسة ومع البعض بعضها مع السابقة الدراسات تباين سبق مما يتضح     

 ويمكن اآلخر، البعض في وتماثلها والعمليات العناصر بعض في الحالية

 :اآلتي في واالختالف التشابه أوجه تحديد

 إذ التفكير، ألساليب تناولها جوانب في السابقة الدراسات تباينت :األهداف( أ

 السائدة، التفكير أساليب على فقط التعرف  إلى الدراسات بعض هدفت

 ودراسة ،[43] محمد ودراسة ،[37]تشن ،ودراسة[39]وآخرين بارك كدراسة

 التعرف إلى منها اآلخر البعض هدف حين  في[.35] كادي ودراسة ،[46] عبود

  التفكير أساليب في الفروق عن والكشف السائدة التفكير أساليب على
ً
 تبعا

 هواريه  ودراسة ،[48] العنزي  ودراسة ،[47]  مسلم كدراسة الجنس ملتغير

  التفكير أساليب في  الفروق عن  الكشف إلى هدفت ما ومنها[. 44]
ً
 ملتغير تبعا

 ما  ومنها[. 27] شلبي  ودراسة ،[33] الطيب كدراسة والتخصص الجنس

 عن  الكشف إلى باإلضافة السائدة التفكير أساليب على التعرف إلى هدفت

  األساليب هذه في الفروق
ً
 رمضان  كدراسة والتخصص الجنس ملتغير تبعا

 ودراسة ،[36] وستيرنبرج سيالرس ودراسة ،[45] فرحات ودراسة ،[38]

 عطيات  ودراسة ،[13] عواد وأبو نوفل، ودراسة ،[40] وشريف خضير،

 إلى  باإلضافة السائدة التفكير أساليب على  التعرف إلى هدفت ما ومنها ،[42]

  األساليب هذه في الفروق عن الكشف
ً
 الوقاد كدراسة التخصص ملتغير تبعا

 وأنماط التفكير أساليب بين  العالقة معرفة إلى هدفت ما ومنها[. 22]

  الشخصية
ً
 [. 41] وسيكرت بالكس كدراسة والتخصص الجنس ملتغير تبعا

 على  التعرف إلى هدفت التي  الدراسات هذه مع الحالية الدراسة وتتفق      

 أساليب  في الفروق عن الكشف إلى باإلضافة السائدة التفكير أساليب

  التفكير
ً
 .الدراسات بقية مع تختلف أنها إال. والتخصص الجنس ملتغير تبعا

 طلبة على أجريت منها مختلفة، عينات على الدراسات أجريت: العينة( ب

 ودراسة ،[36] وستيرنبرج سيالرس ودراسة ،[37] تشن كدراسة الجامعة

 خضير، ودراسة ،[22] الوقاد ،ودراسة[33] الطيب ،ودراسة[27] شلبي 

 عواد وأبو نوفل، ودراسة ،[41] وسيكرت بالكس ودراسة ،[40] وشريف

 ، [48] العنزي  ودراسة ،[43] محمد ودراسة ،[42] عطيات ودراسة ،[13]

 الثانوية  املرحلة طلبة على بعضها أجريت حين  في ،[47] مسلم ودراسة

 ، [35] كادي ودراسة ،[44] هواريه ودراسة[ 39,] وآخرين بارك كدراسة

 املرحلة طلبة على أجريت ومنها[. 45] فرحات ودراسة ،[46] عبود ودراسة

 [. 38] رمضان كدراسة والجامعية الثانوية

 طلبة على أجريت التي  الدراسات مع عينتها في الحالية الدراسة وتتفق

 . الثانوية طلبة على أجريت التي  الدراسات مع وتختلف الجامعة،

 إذ  مختلفة، ومدن بلدان  في الدراسات أجريت :ومستواها الدراسة مكان ( ج

 أي  تجرى  ولم أجنبية، دول  في ومنها عربية دول  في الدراسات معظم أجريت

 اليمن  في الحالية الدراسة إجراء تاريخ حتى  -الباحثة علم حسب- دراسة

  التفكير أساليب عن الكشف إلى تهدف
ً
 .وواجنر ستيرنبرج لنظرية وفقا

 أساليب  قائمة استخدمت السابقة الدراسات بعض استخدمت : األداة(د

( 104) من املكونة الطويلة النسخة( 1991) ووواجنر لستيرنبرج التفكير

 عواد  وأبو نوفل، ،ودراسة[27] شلبي  ودراسة ،[38] رمضان كدراسة مفردة،

 حين  في[. 47]  مسلم ودراسة ،[44] هواريه ودراسة ،[46] عبود ودراسة ،[13]

 ووواجنر لستيرنبرج التفكير أساليب قائمة الدراسات معظم استخدمت

 ،[37] تشن كدراسة مفردة،( 65) من املكونة القصيرة النسخة( 1992)

 الطيب  ودراسة[39] وآخرين بارك ،ودراسة[36] وستيرنبرج سيالرس ودراسة

 بالكس  ودراسة ،[40] وشريف خضير، ودراسة ،[22] الوقاد ودراسة ،[33]

 فرحات ودراسة ،[43] محمد ودراسة ،[ 42] عطيات ودراسة ،[41]وسيكرت

 [. 35] كادي ودراسة ،[48] العنزي  ودراسة ،[45]

 استخدمت التي  الدراسات مع األداة حيث من الحالية الدراسة وتتفق

 املكونة القصيرة النسخة( 1992) ووواجنر لستيرنبرج التفكير أساليب قائمة

 أساليب  قائمة استخدمت التي  الدراسات مع وتختلف مفردة،( 65) من

( 104) من املكونة الطويلة النسخة( 1991) ووواجنر لستيرنبرج التفكير

 .مفردة

 عناصر  جميع إعداد في السابقة الدراسات من الباحثة استفادت وقد     

 بصفة الباحثة استفادت إذ عملياتها، وتنفيذ الحالية، الدراسة ومكونات

 وتحديد  ومتغيراتها، الدراسة مشكلة تحديد في الدراسات معظم من عامة
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 عرض وفي اإلحصائية، واألساليب الوسائل وتحديد وبنائها، الدراسة أداة

 .ومناقشتها النتائج

   جراءاتالطريقة وال . 5

 الدراسة  منهجأ. 

 معرفة بغرض امليداني املسح على القائم الوصفي املنهج الباحثة اتبعت 

 األسلوب  هذا ملناسبة وذلك الدراسة، عينة لدى املفضلة التفكير أساليب

 املنظم الوصف على يركز الوصفي املنهج أن  إذ وأسئلتها الدراسة ألهداف

 كما الدراسة، بمجاالت عالقة ماله لكل  املحددة الجوانب وتشخيص للحقائق

  ووصفها الواقع في هي كما الظاهرة أو الواقع دراسة على يعتمد أنه
ً
 وصفا

 
ً
  عنها يعبر دقيقا

ً
  تعبيرا

ً
، أو كيفيا

ً
 ويوضح الظاهرة يصف الكيفي فالتعبير كميا

  فيعطينا الكمي  التعبير أما خصائصها،
ً
  وصفا

ً
 هذه  مقدار يوضح رقميا

 [.49] األخرى  املختلفة بالظواهر ارتباطها ودرجة حجمها أو الظاهرة

 وعينتها الدراسة مجتمع ب.

 للعام تعز، جامعة في التربية كلية طلبة جميع من الدراسة مجتمع يتكون  

  وذلك م؛2018 -2017 الجامعي
ً
 وبالتالي  التربية كلية في الباحثة لعمل نظرا

 ( 2020) عددهم والبالغ التطبيق، سهولة
ً
  وطالبة، طالبا

ً
 إلحصائيات  وفقا

 ( 761) من مكونة عينة على الدراسة وأجريت العام، لهذا الكلية
ً
 وطالبة طالبا

 تخصصهم  في سنوات ثالث أمضوا أنهم اعتبار على الرابع املستوى  طلبة من

 -كيمياء) العلمية األقسام من( 322) منهم الدراسة، أهداف أحد هو والذي

 علوم -إنجليزي ) األدبية ألقسام من( 439) ومنهم ،(رياضيات -أحياء -فيزياء

 اآلتي  والجدول  ،(نفس ي  إرشاد -خاصة تربية -أطفال رياض -عربية لغة -قرآن 

 :ذلك يوضح

 3 جدول 

  العينة أفراد توزيع
 
 ( إنساني/   علمي) والتخصص ( أنثى /ذكر) الجنس ملتغير  وفقا

 املجموع  اإلناث الذكور  التخصص 

 322 204 118 علمي

 439 271 168 إنساني

 761 475 286 املجموع

 الدراسة  أداة ج.

 الخطوات  من مجموعة الباحثة اتبعت, الدراسة من الهدف تحقيق أجل من 

 : اآلتي في تلخيصها ويمكن واإلجراءات

 املتعلقة العلمية واملراجع السابقة والدراسات األدبيات على االطالع .1

 استخدام في الدراسات تفاوتت وقد قياسها، وأدوات التفكير، بأساليب

 وبرامسون  هاريسون  مقياس استخدمت فالبعض التفكير ألساليب مقاييس 

 العملي،  املثالي، التركيبي،) للتفكير أساليب خمسة يقيس والذي ،(م1982)

 النسخة ،(م1991) ستيرنبرج مقياس استخدمت ومنها ،(الواقعي التحليلي،

 يقيس  وكالهما القصيرة النسخة( م1992) ستيرنبرج مقياس وأخرى  املطولة،

  عشر ثالثة
ً
 املحلي، العاملي، الحكمي، التنفيذي، التشريعي،) للتفكير أسلوبا

 (.الهرمي الداخلي، الفوضوي، األحادي، امللكي، الخارجي، املحافظ، املتحرر،

 ، (1992) وواجنر لستيرنبرغ التفكير أساليب قائمة الباحثة اعتمدت .2

  عشر ثالثة ،وتقيس[9] هاشم أبو قبل من واملعرب القصيرة، النسخة
ً
 أسلوبا

 املحافظ،  املتحرر، املحلي، العاملي، الحكمي، التنفيذي، التشريعي،) للتفكير

 القائمة تكونت وقد ،(الهرمي الداخلي، الفوضوي، األحادي، امللكي، الخارجي،

 التفكير، أساليب من أسلوب لكل عبارات خمس وبمعدل مفردة،( 65) من

 يستخدمونها التي  تفكيرهم طرق  عن األفراد يسأل  الذاتي التقدير من نوع وهي

 سباعي  مقياس ضوء في العمل أو املنزل  أو الجامعة داخل األشياء أداء في

، تنطبق ال) االستجابة
ً
 بدرجة  تنطبق ال كبيرة، بدرجة تنطبق ال إطالقا

  تنطبق كبيرة، بدرجة تنطبق أحدد، أن  أستطيع ال صغيرة،
ً
 وتعطى (. تماما

 مع  يتعامل وإنما كلية، درجة للقائمة وليست  ،(1،2،3،4،5،6،7) الدرجات

 .حدة على تفكير أسلوب كل درجة

 التربوية  العلوم في واملتخصصين  الخبراء من عدد على املقياس عرض .3

 يتالءم ملا التفكير ألساليب املقياس فقرات تمثيل مدى على للحكم والنفسية،

 مع  الفقرات، جميع صالحية على املحكمون  إتفق وقد اليمنية، البيئة مع

 . الفقرات لبعض اللغوية الصياغة في التعديالت بعض

 املقياس أصبح املقترحة التعديالت وإجراء املحكمين  بمالحظات األخذ بعد. 4

 على  موزعه عبارات خمس وبمعدل مفردة( 65) من ومكون  النهائية، صورته في

  عشر ثالثة
ً
 أساليب  على العبارات توزيع اآلتي الجدول  ويبين  للتفكير، أسلوبا

 .التفكير

 4 جدول 

 التفكير  أساليب قائمة بنود توزيع

 البنود األساليب  البنود األساليب 

 8،21،34،47،60 الهرمي  1،14،27،40،53 التشريعي 

 9،22،35،48،61 امللكي  2،15،28،41،54 التنفيذي

 10،23،36،49،62 األحادي  55،42،29،16،3 الحكمي

 11،24،37،50،63 الفوضوي  4،17،30،43،56 العاملي 

 12،25،38،51،64 الداخلي 5،18،31،44،57 املحلي

 13،26،39،52،65 الخارجي 6،19،32،45،58 املتحرر 

   33،46،59،7،20 املحافظ
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 على  موافقته درجة املستجيب يحدد أن  املقياس هذا على اإلجابة تتطلب. 5

 على وذلك درجات سبع إلى متدرج مقياس خالل من وذلك العبارة في جاء ما

  عليك تنطبق ال: )اآلتي النحو
ً
 تنطبق  ال–كبيرة بدرجة تنطبق ال– إطالقا

 بدرجة  تنطبق – صغيرة بدرجة تنطبق– أحدد أن أستطيع ال–صغيرة بدرجة

  تنطبق–كبيرة
ً
 : اآلتي بالجدول  موضح هو كما( تماما

 5 جدول 

 املقياس  فقرات على الطلبة إجابات تصحيح طريقة

 املستوى  العبارات 

 
ً
 1 ال تنطبق عليك إطالقا

 2 ال تنطبق بدرجة كبيرة 

 3 ال تنطبق بدرجة صغيرة 

 4 أحدد  ال أستطيع أن

 5 تنطبق بدرجة صغيرة 

 6 تنطبق بدرجة كبيرة 

 تنطبق 
ً
 7 تماما

 معيار  اعتماد خالل من التفكير، أساليب تفضيل درجة على الحكم يتم. 6

= ٥÷1 -7 املستويات عدد: )اآلتية املعادلة خالل من إليه التوصل تم للحكم،

 التفكير، أساليب تفضيل درجات تعكس فئات خمس لدينا ليصبح ،(1.2

 النحو على التفكير أساليب تفضيل درجات تصبح حيث ،(1.2) مقداره بمدى

 :اآلتي

  منخفضة تفضيل درجة( "2.2 - 1)
ً
 ،"جدا

  ،"منخفضة تفضيل درجة( "3.4 – 2.2) و

 ،"متوسطة تفضيل درجة( "4.6 – 2.4) و

  ،"مرتفعة  تفضيل درجة( "5.8 – 4.6) و 

  مرتفعة تفضيل درجة( "7 – 5.8) و
ً
 ".جدا

 وطالبة طالب( 150) من مكونة استطالعية عينة على املقياس تطبيق تم. 7

 على  الباحثة أشرفت وقد تعز، جامعة التربية بكلية الرابع املستوى  طلبة من

  استغرقه الذي الزمن وتسجيل الطلبة تساؤالت ومالحظة بنفسها التطبيق

 . الفقرات جميع على الطلبة كل إجابة وضمان  طالب، وآخر طالب، أول 

 متوسط حساب خالل من وذلك املقياس على لإلجابة الالزم الزمن تحديد. 8

 الذي  والزمن املقياس، على اإلجابة في طالب أول  أستغرقه الذي الزمن

 املقياس  تطبيق زمن متوسط بلغ  وقد عليه اإلجابة في طالب آخر استغرقه

 . دقيقة( 50)

 
ً
 :للمقياس السيكومترية الخصائص من التحقق: رابعا

 عرضها خالل من, لألداة الظاهري  الصدق من التحقق تم: املقياس صدق .أ

 األخذ  وتم والنفسية، التربوية العلوم في واملتخصصين  الخبراء مجموعة على

 .بآرائهم

 حساب تم االستطالعية العينة على املقياس تطبيق بعد: املقياس ثبات .ب

 لالتساق  ،(كرونباخ ألفا) معادلة استخدام طريق عن للمقياس الثبات معامل

 املقياس أبعاد من بعد لكل الثبات معامل  حساب تم حيث الداخلي،

 :ذلك يوضح اآلتي والجدول  ككل، وللمقياس

 6 جدول 

 ككل  وللمقياس املقياس ألبعاد كرونباخ ألفا الثبات معامالت

 قيمة معامل ألفاكرونباخ األبعاد  قيمة معامل ألفاكرونباخ األبعاد 

 0.29 امللكي  0.66 التنفيذي

 0.43 األحادي  0.55 الحكمي

 0.68 الفوضوي  0.24 العاملي 

 0.59 الداخلي 0.53 املحلي

 0.54 الخارجي 0.48 املتحرر 

 0.87 املقياس ككل  0.25 املحافظ

  ككل  وللمقياس املقياس ألبعاد الثبات معامالت أن ( 6)  الجدول  من يالحظ     

 صالحيتها وبالتالي بالثبات تتميز القائمة أن  على يدل مما عالية، كانت

 .للتطبيق

 
ً
 : الدراسة إجراءات: خامسا

 الباحثة  قامت وثباتها، صدقها من والتحقق الدراسة، أداة إعداد بعد

 كما وشرحها، فقراته بقراءة وقامت الدراسة، عينة أفراد على بتطبيقها

 وتم  باملقياس، املطروحة األسئلة عن اإلجابة كيفية العينة ألفراد أوضحت

 إدخال  ثم ومن فقراته، على اإلجابة من االنتهاء بعد املقياس نسخ جمع

 على  لإلجابة املناسبة اإلحصائية التحليالت وإجراء الحاسوب إلى البيانات

 .ومناقشتها النتائج واستخراج الدراسة، أسئلة

 
ً
 نتائجها واستخالص الدراسة أسئلة على لإلجابة: اإلحصائية املعالجات: ساسا

  واستخدام اآللي الحاسب ذاكرة في البيانات بإدخال الباحثة قامت

  -: اآلتية اإلحصائية التحليالت إلجراء( SPSS) اإلحصائي البرنامج

 . املعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط استخراج .1

 الفروق  لتحديد( Independent T-test) مستقلتين  لعينتين التائي االختبار .2

 (.أدبي/  علمي ) بالتخصص واملتعلقة ،(أنثى  /ذكر)بالجنس املتعلقة

 النتائج عرض. 6

 
ً
 طلبة لدى املفضلة التفكير أساليب ما :األول  بالسؤال املتعلقة النتائج -:أوال

 تعز؟ جامعة التربية كلية
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 واالنحرافات  الحسابية املتوسطات حساب تم  السؤال هذا على ولإلجابة

 النتائج وكانت التفكير، أساليب مقياس على العينة أفراد الستجابات املعيارية

 :اآلتي الجدول  في موضحة هي كما

 7 جدول 

  مرتبة التفكير  أساليب مقياس على العينة أفراد لستجابات املعيارية والنحرافات الحسابية املتوسطات
 
 تنازليا

 النحراف املعياري  املتوسط الحسابي أسلوب التفكير  الترتيب

 0.95 5.37 العاملي  1

 0.96 5.35 الهرمي  2

 1.08 5.26 التنفيذي 3

 1.09 5.2 التشريعي  4

 1.05 5.18 الخارجي 5

 0.9 5.08 امللكي  6

 1.05 5 األحادي  7

 0.91 4.97 الفوضوي  8

 0.92 4.84 الداخلي 9

 1.12 4.76 الحكمي 10

 1.01 4.74 املتحرر  11

 0.98 4.71 املحلي 12

 1.09 4.69 املحافظ 13

 التفكير أساليب تفضيل في تباين هناك أن  ،(7) رقم الجدول  من يتضح     

 الترتيب في العاملي األسلوب جاء حيث تعز، جامعة التربية كلية طلبة لدى

  واألكثر األول 
ً
 ، (0.95) معياري  وبانحراف ،(5.37) حسابي بمتوسط تفضيال

 وبانحراف  ،(5.35) حسابي بمتوسط الهرمي األسلوب الثاني بالترتيب وجاء

 حسابي  بمتوسط التنفيذي األسلوب الثالث بالترتيب وجاء ،(0.96) معياري 

 العاملي  التفكير أسلوب تفضيل يعود وقد ،(1.08) معياري  وبانحراف ،(5.26)

 أن  إلى باإلضافة التكنولوجي، والتطور  املعرفي، واالنفتاح املعلوماتية الثورة إلى

 املجردة  القضايا مع التعامل يفضلون  العاملي التفكير أسلوب أصحاب

 ألي الكلية بالصورة ويهتمون  التفاصيل، ويتجاهلون  الغامضة واملواقف

 التغيير ويفضلون  والعمل، الحياة في النمطية إلى يميلون  ال أنهم كما موضوع،

 كما. العصر هذا متطلبات مع تتناسب الصفات وهذه واالبتكار، والتجديد

 أن  إلى العاملي التفكير أسلوب بعد الهرمي التفكير أسلوب تفضيل يرجع

 في كثيرة أشياء عمل من الرغم على ألهدافهم محددون  األسلوب هذا أصحاب

 باملنطقية ويتميزون الوسائل، تبرر ال الغايات أن  ويعتقدون  واحد، وقت

 املناهج فإن  ذلك إلى باإلضافة تواجههم، التي  للمشكالت حلهم في والواقعية

 السهل  من التسلسل تراعي هرمي بشكل مبنية الجامعية الدراسية والخطط

 والخبرات  املعلومات واكتساب استيعاب من الطلبة يمكن مما الصعب إلى

 . الدراسية املهمات وإنجاز التعليمية املواقف مع وتفاعلهم

  واألقل  األخير الترتيب في جاء املحافظ األسلوب أن الجدول  من يتضح كما     

 
ً
 األسلوب  وجاء ،(1.09) معياري  وبانحراف ،(4.69) حسابي بمتوسط تفضيال

 معياري  وبانحراف ،(4.71) حسابي وبمتوسط األخير قبل الترتيب في املحلي

 نحو  باالتجاه يتصفون  األسلوبين  هذين أصحاب أن  إلى ذلك يعود قد ،(0.98)

 السابقة الخبرات ويوظفون  الدقيقة، بالتفاصيل واالهتمام العملية، املواقف

 والتعليمات  القوانين  وإتباع الحرص إلى يميلون  كما بأعمالهم، القيام عند

 الحياة  في املألوف ويفضلون  الغامضة املواقف عن ويبتعدون  واألنظمة،

 ستيرنبرج رأي الدراسة هذه نتائج أكدت وقد. التغيير ويرفضون  والعمل،

 نهايتين  على يقعون  املحافظ واألسلوب العاملي األسلوب أصحاب أن  ،[15]

  ليس املتصل هذا وأن( متصل على) متقابلتين 
ً
 . األخرى  األساليب مع مرتبطا

 اختالف إلى الطلبة يفضلها التي  التفكير أساليب تعدد تفسير ويمكن     

 التي  التدريسية واألساليب الدراسية املناهج باختالف والتفكير التعلم مواقف

 معين  تفكير أسلوب تنمية على تركز كانت إذا وفيما األفراد هؤالء لها تعرض

 الفرد أن  إلى ،[5] ستيرنبرج نظرية أشارت وقد األخرى، األساليب من أكثر

 مع  اليومية، حياته شؤون  إدارة في يستخدمها متعددة تفكير أساليب يفضل

 أسلوب  أن  على ،[7] العتوم أكد كما. موقف لكل معين أسلوب تفضيل

  قد  الحياتية الجوانب في االجتماعية املواقف مع التعامل عند املتبع التفكير

 قد  الفرد أن  يعني  مما العلمية، املسائل حل عند التفكير أسلوب عن يختلف

 . الزمن مع تتغير قد التفكير في أساليب عدة يستخدم

 الطلبة يفضلها التي  التفكير أساليب ترتيب في االختالف تفسير يمكن كما     

 ، [50] عوض إليه أشارت ما ضوء في الدراسات من غيرها عن الدراسة هذه في

 طبيعة تختلف حيث الدراسات، هذه فيها أجريت التي  املجتمعات اختالف إلى

 تؤثر التي  العوامل اختالف إلى باإلضافة اآلخر، املجتمع عن مجتمع كل تفكير

 . التفكير في

 هذه  اتفقت كما ،[22] الوقاد دراسة مع الدراسة هذه نتائج اتفقت وقد      

  الدراسة
ً
  حصول  في ،[45] فرحات ودراسة[ 44] هوارية دراسة مع جزئيا

،  األكثر األساليب من الثانية املرتبة على الهرمي التفكير أسلوب
ً
 تفضيال

  على الهرمي التفكير حصول   في ،[42] عطيات دراسة مع واتفقت

 .األخيرة املرتبة على املحافظ التفكير وحصول  الثانية املرتبة

 محمد  ودراسة ،[47]مسلم دراسة نتائج مع الدراسة هذه نتائج واختلفت      

 كادي  ودراسة ؛[27] شلبي  ودراسة ؛[13] عواد أبو نوفل، ودراسة ،[43]

 وشريف خضير، ودراسة ،[48] العنتري  ودراسة ؛[ 38] رمضان ودراسة ؛[35]

 سيالرس  ودراسة ،[39] وآخرين بارك، ودراسة ؛ [46] عبود ودراسة ،[40]

 [. 36] وستيرنبرج
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ً
  داللة ذات فروق توجد هل: الثاني بالسؤال املتعلقة النتائج -:ثانيا

 تعزى  تعز جامعة التربية كلية طلبة بين  املفضلة التفكير أساليب في إحصائية

  ؟(أنثى  /ذكر) الجنس ملتغير

 واالنحرافات  الحسابية املتوسطات حساب تم  السؤال هذا على ولإلجابة

 في العينة أفراد بين  الفروق ملعرفة مستقلتين  لعينتين ( ت) واختبار املعيارية،

  املفضلة التفكير أساليب
ً
 : اآلتي بالجدول  موضح هو كما الجنس، ملتغير تبعا

 8 جدول 

  املفضلة التفكير  أساليب   في الفروق لدللة مستقلتين ملجموعتين (ت) وقيم املعيارية والنحرافات الحسابية املتوسطات
 
 ( أنثى /ذكر) الجنس ملتغير  تبعا

   املعياري  النحراف املتوسط الحسابي   
 الدللة اإلحصائية

 قيمة "ت" إناث ذكور  إناث ذكور  أسلوب التفكير 

 0.059 -1.894 0.82 1.01 5.02 4.9 التشريعي 

 0 -3.647 1.02 1.15 5.33 5.05 التنفيذي

 0 3.921 0.87 1.03 5.21 5.48 الحكمي

 0.109 1.603 1.16 0.89 5.04 5.16 العاملي 

 0.159 -1.41 0.92 0.98 5.41 5.32 املحلي

 0.03 2.173 0.94 0.86 5.02 5.15 املتحرر 

 0 -4.031 1.08 1.07 5.4 5.09 املحافظ

 0 4.844 0.99 1.07 4.82 5.17 الهرمي 

 0.001 -3.293 0.92 0.9 4.94 4.72 امللكي 

 0.655 -0.447 1.03 1.12 5.27 5.24 األحادي 

 0.444 -0.766 1.09 1.13 4.79 4.73 الفوضوي 

 0.12 -1.55 1.02 0.98 4.79 4.68 الداخلي

 0 3.792 1.13 1.04 4.56 4.85 الخارجي

 أساليب  في واإلناث الذكور  بين فروق هناك أن  ،(8) رقم الجدول  من يتضح     

 الفروق هذه كانت حيث تعز، جامعة التربية كلية طلبة لدى املفضلة التفكير

 -الهرمي -الحكمي ) التفكير أساليب في الذكور  ولصالح إحصائية داللة ذات

 ولصالح  إحصائية داللة ذات الفروق هذه كانت بينما ،(الخارجي -املتحرر 

 من يتضح كما ،(املحافظ -امللكي -التنفيذي) التفكير أساليب في اإلناث

 في  واإلناث الذكور  بين  إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم الجدول 

 ،( الداخلي -املحلي -العاملي -الفوضوي  -األحادي -التشريعي) التفكير أساليب

 أساليب  كون  التفكير ألساليب الطلبة تفضيل في االختالف هذا تفسير ويمكن

  بشكل  الوالدان  بها يقوم التي  االجتماعية التنشئة خالل من مكتسبة التفكير

 اكتساب  في للفرد بالنسبة ودورها البيئة وكذلك عام، بشكل واملجتمع خاص

 الفرد  تفكير على ذلك ينعكس أن  الطبيعي ومن وقيمه وتقاليده عاداته

  يظهر وبالتالي
ً
 التعليمية البيئة تنوع إلى باإلضافة. تفكيره طريقة في جليا

مية
ُ
 املعطيات مع الذكور  تعامل وأساليب وطرق  عام بشكل الطلبة لدى والتعل

 .خاص بشكل اإلناث عن التعليمية واملواقف

 -املتحرر  -الهرمي -الحكمي ) التفكير ألساليب الذكور  تفضيل تفسير ويمكن     

 طبيعتهم، مع تتناسب سمات من أسلوب كل به يتسم ما إلى ،(الخارجي

 واإلجراءات، القواعد تقييم يفضلون  الحكمي  التفكير أسلوب فأصحاب

 اآلراء  تقديم إلى  يميلون  أنهم كما اآلخرين، على والحكم األشياء وتقييم وتحليل

 بالواقعية يتميزون  فهم الهرمي، التفكير أسلوب أصحاب أما واملقترحات،

 ترتيب  إلى يميلون  أنهم كما القرارات، واتخاذ املشكالت، معالجة في واملنطقية

 بالنسبة أما. تسلسلها وفق تحقيقها ثم  وأولويتها أهميتها حسب األهداف

 ويميلون  ممكن، تغيير أقص ى  يفضلون  فهم املتحرر  التفكير أسلوب ألصحاب

 والرجولة، النضج إلثبات محاولة الظهور  وحب واالستقاللية االنفتاح نحو

 اجتماعية عالقات تكوين إلى فيميلون  الخارجي التفكير أسلوب أصحاب أما

 .إليهم املوكلة املهام إلنجاز فريق مع العمل ويفضلون 

 -امللكي -التنفيذي)التفكير ألساليب اإلناث تفضيل تفسير يمكن كما     

 طبيعتهن  مع تتناسب سمات من أسلوب كل به يتسم ما إلى ،(املحافظ

 والتعليمات  القوانين  إتباع يفضلون  التنفيذي التفكير أسلوب فأصحاب

  موجودة طرق  استخدام إلى ويميلون  لهم، املحددة
ً
 وال املشكالت لحل مسبقا

 إليهم؛  املوكلة املهام تنفيذ في جديدة واستراتيجيات طرق  اعتماد إلى يميلون 

 ألول  وتطبيقها جديدة طرق  اعتماد في الجرأة يمتلكن ال الطالبات فإن  لذلك

  واحد  هدف تحقيق إلى فيميلون  امللكي التفكير أسلوب أصحاب أما مرة،

 العمل  يفضلون  لذلك إليهم املوكلة املهام لتنفيذ واحدة طريقة واستخدام

 بسبب  اإلناث مع يتالءم وهذا األحيان، أغلب في منعزلة وبصورة باستقاللية

 طريقة من أكثر استخدام أو اآلخرين مع  العمل على القدرة امتالكهن عدم

 يتجنبون  فهم املحافظ التفكير أسلوب ألصحاب  بالنسبة أما املشكالت، لحل

 املواقف  إلى يميلون  بل  وتفسير تحليل إلى تحتاج التي  الغامضة املواقف

 يتالءم وهذا والقوانين، األنظمة وإتباع بالحرص ويتميزون  والبسيطة املألوفة

 واألعراف والعادات األنظمة وإتباع األوامر بتطبيق التزامهن بسب اإلناث مع

 .واملجتمع األسرة في السائدة

  الدراسة هذه نتائج  اتفقت وقد
ً
  تفضيل في ،[47] مسلم دراسة مع جزئيا

 وتفضيل  ،(املتحرر  -الخارجي -الحكمي _ الهرمي) التفكير ألساليب الذكور 

  معها وتتعارض ،(امللكي -التنفيذي) التفكير ألساليب اإلناث
ً
 تفضيل  في جزئيا

 هذه  نتائج اتفقت كما ،(األحادي – التشريعي) التفكير أسلوب الذكور 

  الدراسة
ً
 ألسلوب  الذكور  تفضيل في ،[40] وشريف خضير، نتيجة مع جزئيا

 أسلوب  في واإلناث الذكور  بين فروق وجود عدم في وكذلك الخارجي، التفكير

 وتختلف  ،(الداخلي -الفوضوي  -األحادي -املحلي -العاملي -التشريعي) التفكير

  معها
ً
 أساليب من أسلوب ألي اإلناث تفضيل عدم أكدت حيث جزئيا

  الدراسة هذه نتائج تتفق كما التفكير،
ً
 ، [42] عطيات دراسة نتائج مع جزئيا

  وتتعارض ،(الهرمي -الحكمي ) التفكير أسلوب الذكور  تفضيل في
ً
 في  جزئيا
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 ،(الخارجي -الفوضوي  -املتحرر  -املحلي) التفكير ألساليب اإلناث تفضيل

  وتتفق
ً
  الدراسة هذه نتائج أيضا

ً
 في  ،[13] عواد وأبو نوفل دراسة مع جزئيا

 اإلناث  وتفضيل ،(الخارجي -الحكمي ) التفكير ألساليب الذكور  تفضيل

 التفكير ألسلوب الذكور  تفضيل في معها وتختلف ،(امللكي) التفكير ألسلوب

  الدراسة هذه نتائج واتفقت ،(األحادي)
ً
 في  ،[27] شلبي  دراسة مع جزئيا

 ألسلوب اإلناث تفضيل ،(والحكمي  -الهرمي) التفكير ألسلوب الذكور  تفضيل

  معها وتختلف ،(التنفيذي) التفكير
ً
 التفكير ألسلوب الذكور  تفضيل في جزئيا

 ودراسة ،(33) الطيب دراسة مع الدراسة هذه نتائج تختلف كما ،(التشريعي)

 ألساليب  واإلناث الذكور  تفضيل في ،[44] هواريه ودراسة ،[37] تشن

[  41] وسيكرت بالكس دراسة مع الدراسة هذه نتيجة اختلفت كما التفكير،

 وستيرنبرج  سيالرس ودراسة ،[35] كادي ودراسة ،[45] فرحات ودراسة

 / ذكور ) الجنس ملتغير تعزى  التفكير أساليب في فروق وجود عدم ،في[36]

 (. إناث

 
ً
 إحصائية داللة ذات فروق توجد هل: الثالث بالسؤال املتعلقة النتائج -:ثالثا

 ملتغير تعزى  تعز جامعة التربية كلية طلبة بين  املفضلة التفكير أساليب في

  ؟(أدبي/  علمي ) التخصص

 واالنحرافات  الحسابية املتوسطات حساب تم  السؤال هذا على ولإلجابة

 في العينة أفراد بين  الفروق ملعرفة مستقلتين  لعينتين ( ت) واختبار املعيارية،

  املفضلة التفكير أساليب
ً
 هو  كما ،(أدبي /علمي ) التخصص ملتغير تبعا

 : اآلتي بالجدول  موضح

 9 جدول 

  املفضلة  التفكير  أساليب في  الفروق لدللة مستقلتين ملجموعتين(ت) وقيم املعيارية والنحرافات الحسابية املتوسطات
 
 (أدبي  /علمي) التخصص ملتغير  تبعا

   النحراف املعياري  املتوسط الحسابي   
 الدللة اإلحصائية

 قيمة "ت" أدبي  علمي  أدبي  علمي  أسلوب التفكير 

 0.002 3.142 1.03 0.89 4.6 4.82 التشريعي 

 0 -4.426 1.03 1.14 4.53 4.87 التنفيذي

 0.17 -2.382 0.95 0.89 4.92 4.76 الحكمي

 0.059 -1.984 0.82 1.01 5.02 4.9 العاملي 

 0 3.98 0.97 0.92 5.24 5.5 املحلي

 0 -3.647 1.15 1.02 5.05 5.33 املتحرر 

 0.071 1.806 0.89 0.91 5.03 5.14 املحافظ

 0.655 -0.447 1.04 1.12 5.28 5.24 الهرمي 

 0 -5.334 1.01 0.96 4.93 4.55 امللكي 

 0 4.575 1.06 1.13 4.59 4.94 األحادي 

 0.038 -2.082 1.06 1.03 5.08 4.93 الفوضوي 

 0.013 -2.494 0.95 0.87 5.05 4.89 الداخلي

 0.068 1.825 0.94 0.98 5.29 5.41 الخارجي

 العلمية التخصصات بين  فروق هناك أن  ،(9) رقم الجدول  من يتضح     

 تعز،  جامعة التربية كلية طلبة لدى املفضلة التفكير أساليب في واألدبية

 العلمية  التخصصات ولصالح إحصائية داللة ذات الفروق هذه كانت حيث

  بينما ،(املتحرر  -املحلي -األحادي -التنفيذي -التشريعي) التفكير أساليب في

 في  أدبية التخصصات ولصالح إحصائية داللة ذات الفروق هذه كانت

 من يتضح كما ،(الداخلي -الفوضوي  -امللكي -الحكمي ) التفكير أساليب

 العلمية  التخصصات بين  إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم الجدول 

 ويمكن  ،(الخارجي -املحافظ -العاملي -الهرمي) التفكير أساليب في واألدبية

 مختلف في التفكير ألساليب الطلبة تفضيل في االختالف هذا تفسير

 التدريس  أساليب وتعدد تنوع إلى األدبية أو العلمية التخصصات

 للتخصص  أن  ،[27] شلبي  أكدت وقد التعليمية، املناهج في واالختالفات

  األكاديمي 
ً
 السيد  أرجع كما التفكير، أساليب بعض تنمية تشكيل في أثرا

 بينهما  الفرق  إلى وآخر فرد يستخدمها التي  التفكير أساليب في الفروق ،[18]

 نوع  أن  ،[51] عمار يؤكد كما منهما، لكل املعرفي والبناء السابقة املعرفة في

  يلعب التعليم
ً
  دورا

ً
 بعد  خاصة التفكير، في الفرد أسلوب توجيه في أساسيا

 .مؤثرة طبيعة ذات برامج مع الفرد  فيها يتعامل دراسية فترة قضائه

 التفكير ألساليب العلمية التخصصات طلبة تفضيل تفسير ويمكن     

 التعليمية املهام طبيعة إلى ،(املتحرر  -املحلي -األحادي -التنفيذي -التشريعي)

  العلمية، املواد بها تتمتع التي  والخصوصية
ً
 النظري  الجانب ذات خصوصا

 املشكالت  حل من تمكنهم خاصة تفكير أساليب تتطلب فهي  والعملي،

 مناسب، بشكل  فهمها يتحقق حتى  العلمية، واألدلة البراهين  وإيجاد

 التجديد  يفضلون  التشريعي  التفكير أسلوب أصحاب أن  إلى  باإلضافة

 التطبيق تتطلب التي  الدراسية املواد لفهم العملي والتجريب واالبتكار

 باملختبر، وتنفيذها واملواد واألدوات األجهزة تحضير من يتطلبه وما العملي

 وتصميم  إبداعية، بطريقة املشكالت وحل لألمور، التخطيط إلى يميلون  كما

 وتفسيرها، البيانية املخططات ورسم والتقارير، البحوث وكتابة املشروعات،

 كذلك فهمها، يتحقق حتى  العلمية املوضوعات دراسة مع يتالءم وهذا

 بتنفيذ  يهتمون  فهم التنفيذي التفكير أسلوب ألصحاب بالنسبة الحال

 واتخاذ تواجههم، التي  الغامضة املشكالت لحل  القوانين  وتطبيق القواعد،

 املهام  تنفيذ في زمالئهم مع والنقاش العمل يفضلون  كما املناسبة، القرارات

 بالقدرة  يتميزون  فهم األحادي التفكير أسلوب أصحاب أما إليهم، املوكلة

 واملوضوعات العامة القضايا دراسة ويفضلون  املعقدة، املهام إنجاز على

 املحلي  التفكير أسلوب ألصحاب بالنسبة أما الزمالء، مع التنافس طريق عن

 تطبيق إلى تحتاج التي  العلمية واملهام املواقف مع التعامل يفضلون  فهم

 أصحاب  أما الغامضة، واملواقف املشكالت تفسير على تساعد والتي  عملي

 املألوفة، غير الغامضة املواقف يفضلون  فهم التقدمي التفكير أسلوب
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 في تساعد التي  الحالية باملعلومات وربطها السابقة املعلومات على ويعتمدون 

 تواجههم التي  الغامضة املشكالت لحل وتطبيقها العلمية القوانين  اشتقاق

 .املختلفة العلمية املوضوعات دراسة عند

 األدبية التخصصات لدى املفضلة التفكير أساليب إلى نظرنا وإذا     

 األساليب هذه صفات أن  نجد ،(الداخلي -الفوضوي  -امللكي -الحكمي )

 التخصصات  في للطلبة التعليمية واملهام املوضوعات طبيعة مع تنسجم

 املقارنة،  على بالقدرة الحكمي  التفكير أسلوب أصحاب يتميز حيث األدبية،

 اآلراء وتقديم النقدية، املقاالت وكتابة األشياء، وتقييم والتحليل،

 ش يء عمل إلى يميلون  فهم امللكي التفكير أسلوب أصحاب أما واملقترحات،

 والتفكير التحليل، على القدرة لديهم وليس واحد، هدف وتحقيق واحد

 أسلوب  ألصحاب بالنسبة أما والبدائل، واألولويات األدلة وإدراك املنطقي،

 ويفضلون  والقوانين، القواعد رفض إلى يميلون  فهم الفوضوي  التفكير

 أن  يعتقدون  فهم لتنفيذها، وترتيب تنظيم تتطلب ال التي  املهام إنجاز

 التفكير  أسلوب ألصحاب بالنسبة الحال كذلك الوسائل، تبرر ال الغايات

 ضمن العمل ويرفضون  بمفردهم، العمل يفضلون  فهم الداخلي

 . اآلخرين مع التعامل في وليس العمل في ذكائهم ويستخدمون  مجموعات،

  الدراسة هذه  نتائج اتفقت وقد     
ً
 والتي  ،[22] الوقاد دراسة مع جزئيا

 لصالح ( املحلي -األحادي) التفكير أساليب في فروق وجود إلى أشارت

 التخصصات  لصالح( امللكي) التفكير وأسلوب العلمية، التخصصات

  وتعارضت األدبية،
ً
( الهرمي الحكمي،) التفكير أسلوب تفضيل في معها جزئيا

 لصالح  املحافظ) التفكير وأسلوب العلمية، التخصصات لصالح

  مع  الدراسة هذه نتائج تتفق كما األدبية، التخصصات
ً
 دراسة مع جزئيا

 التفكير أسلوب في  فروق وجود أظهرت والتي  ،[40] وشريف خضير،

  معها وتعارضت العلمية التخصصات لصالح ،(التنفيذي)
ً
 تفضيل  في جزئيا

 العلمية، التخصصات لصالح( الهرمي -الفوضوي  -امللكي) التفكير أساليب

 إلى أشارت التي [ 42] عطيات دراسة مع الدراسة هذه نتائج تتفق كما

 وتفضيل ( املحلي -التشريعي) التفكير ألساليب العلمية التخصصات تفضيل

 في معها واختلفت ،(الفوضوي  -امللكي) التفكير ألساليب األدبية التخصصات

 التفكير  وأسلوب العلمية، للتخصصات( الداخلي) التفكير أسلوب تفضيل

 نتائج اتفقت كما األدبية، للتخصصات( األحادي -املحافظ -املتحرر  -العاملي)

  الدراسة
ً
 التفكير أسلوب تفضيل في ،[13] عواد وأبو  نوفل، دراسة مع جزئيا

 لصالح( الحكمي ) التفكير وأسلوب العلمية، للتخصصات( األحادي)

  واختلفت األدبية، التخصصات
ً
 -املحلي) التفكير أسلوب تفضيل في جزئيا

  الدراسة نتائج تتفق كما األدبية، التخصصات لصالح( املتحرر 
ً
 مع جزئيا

 لصالح ( األحادي) التفكير أسلوب تفضيل في ،[33] الطيب دراسة

 التفكير أسلوب تفضيل في معها وتتعارض العلمية، التخصصات

 الدراسة نتائج تتفق كما األدبية، التخصصات لصالح( العاملي -التنفيذي)

 عدم  في ،[35] كادي ودراسة ،[48] العنتري  ودراسة ؛[45] فرحات دراسة مع

 يعزى ( الخارجي -العاملي -املحافظ -الهرمي) التفكير أساليب في فروق وجود

 . األساليب بقية في معها وتختلف التخصص، ملتغير

 التي  ،[41] وسيكرت بالكس دراسة مع الدراسة هذه نتائج اختلفت كما     

 كما التخصص، ملتغير تعزى  التفكير أساليب في فروق وجود عدم على تؤكد

 في  فروق وجود عدم إلى أشارت والتي  ،[38] رمضان  دراسة مع اختلفت

 لصالح( الداخلي -العاملي)التفكير أسلوب عدا التفكير أساليب جميع

 .األدبية التخصصات

 . التوصيات7

 في  املناسبة لألساليب الطلبة اكتساب بأهمية التربوية الكوادر توعية -

 .تواجههم التي  املشكالت طبيعة تتطلبه ما بحسب وتنوعها التفكير

 والتقويم  التدريس طرائق في التنوع ألهمية التدريس هيئة أعضاء توعية  -

 .الطلبة لدى املختلفة التفكير أساليب مع لتتوافق

 التفكير، بأساليب لتعريفهم التدريس هيئة ألعضاء تدريبية دورات عقد -

 .الجامعة طلبة لدى تنميتها وكيفية

 تتضمن بحيث الدراسية املناهج وتصميم املقررات بإعداد االهتمام -

 في  يساعدهم وبالتالي الطلبة، تفكير إثارة على تعمل التي  واملعلومات الخبرات

 .الدراسية مقرراتهم مع يتالءم بما تفكيرهم أساليب تنظيم

 :املقترحات •

 وتخصصات  تعليمية مراحل تتناول  الدراسة لهذه مماثلة دراسات إجراء •

 .مختلفة

 .املتعددة بالذكاءات وعالقتها التفكير أساليب تتناول  دراسات إجراء •

 طلبة لدى فيها املرغوب التفكير أساليب تنمي  تدريبية دورات عقد •

 .الجامعة

 لستيربنرج  التفكير أساليب ضوء في املناهج لتحليل وصفية دراسات إجراء •

 .وواجنر

 املراجع 

 العربية  املراجع أ.

 التفكير مهارات تطوير(: "2008) الدناوي  حسين  مؤيد أسعد، [1]

 . الحديث الكتاب عالم: األردن  عمان، ،1.ط ،"اإلبداعي

: األردن  عمان، ،"األطفال لجميع التفكير تعليم(: "2007) نايفة قطامي، [ 2]

 .املسيرة دار

 لألنماط املميزة التفكير أساليب(:" 2005) يوسف املعاطي، أبو [3]

 ،(15) ،(49) النفسية، للدراسات املصرية املجلة": للشخصية املختلفة

375-446 . 

 املفتوح التعليم طلبة لدى التفكير أساليب(:" 2012) غسان  الزحيلي، [4]

  الجامعات اتحاد مجلة": الصف ومعلم األطفال رياض

 (.10) ،(2) النفس، وعلم للتربية العربية     

 ،"والتطبيق النظرية: املعرفي النفس علم(: "2004) عدنان  العتوم، [7]

 . والتوزيع للنشر املسيرة دار: األردن  عمان،

 لقائمة  السيكومترية الخصائص(:" 2007) محمد  السيد هاشم، أبو [ 9]

": الجامعة طالب لدى ستيرنبرج نظرية ضوء في التفكير أساليب

 سعود، امللك جامعة التربية، كلية التربوية، البحوث مركز منشورات

 .الرياض

 تعليم  في حديثة اتجاهات(: " 2003)  الكريم عبد مجدي حبيب، [10]

 مصر،  القاهرة،": الجديدة لأللفية مستقبلية إستراتيجيات: التفكير

 .العربي الفكر دار

  ، " املعرفي النفس علم في دراسات(: "2004) أحمد املنعم عبد الدردير، [11]

 .الكتب عالم: مصر القاهرة،(: 2)
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 الشائعة التفكير أساليب(:" 2012) فريال عواد، وأبو محمد، نوفل، [13]

": األردنية الجامعات طلبة لدى العقلية الذات حكومة نظرية ضوء في

 (.26) ،(5) ،(اإلنسانية للعلوم) لألبحاث النجاح مجلة

  ، (5) ،"املعرفي النفس علم(: "2006)  علي محمد صالح جادو، أبو  [14]

 .املسيرة دار: األردن  عمان،

: مصر ،"اإلبداعي التفكير تعليم(: "2005) إبراهيم انشراح املشرفي، [16]

 . اللبنانية املصرية الدار

  تعليم  في  مقترح برنامج فعالية(: " 2000)  السيد أحمد خديجة بخيت، [17]

 لدى الدراس ي  والتحصيل الناقد التفكير تنمية في املنزلي االقتصاد

 التعليم مناهج عشر الثاني العلمي  املؤتمر": اإلعدادية املرحلة تلميذات

 عين جامعة ،1. مج ،( يوليو 26 ـ25) الفترة في املنعقد التفكير، وتنمية

 .   مصر شمس،

 أساليب  بعض بين  التفاعلية العالقة(:" 2004) البهي  أحمد السيد، [18]

 املجلة": اإلبداعي التفكير على بمستوياتهما املعرفي والتمثيل التفكير

 . 42 -1 ،(14) ،(44) النفسية، للدراسات املصرية

 عن الكشف أساليب(: "2003) جهاد محمد والجمل، زيد، الهويدي، [19]

 اإلمارات  العين، ،(1) ،"واإلبداع التفكير وتنمية واملتفوقين  املبدعين 

 . الجامعي الكتاب دار: املتحدة العربية

 طلبة لدى التفكير أساليب(:" 2002) عبود األمير عبد الشمس ي، [20]

 (.2)األجيال، مجلة": الجامعة

 .اليمن ،"تعز جامعة الئحة(: "2000) التربية كلية [21]

 التعلم بأساليب وعالقتها التفكير أساليب" (:2007) إلهام الوقاد، [22]

 ،"املكرمة مكة بمدينة الجامعية املرحلة طالبات دلى الهدف وتوجهات

 اململكة املكرمة، مكة القرى، أم جامعة منشورة، غير دكتوراه رسالة

 .السعودية العربية

 لطالب التفكير أساليب بروفيالت(: "٢٠02) أمينة شلبي، [27]

 دراسة -الجامعية املرحلة من املختلفة األكاديمية التخصصات

 أسيوط، جامعة النفسية، للدراسات املصرية املجلة": مقارنة تحليلية

(34)، (12)، 87 -142  . 

 من  بكل وعالقتها التفكير أساليب(: "٢٠12) يعقوب أحمد النور، [28]

": جازان  جامعة التربية كلية طلبة لدى األكاديمي  والتخصص التعلم

 (.28) ،(2) أسيوط، جامعة التربية، لكلية العلمية املجلة

 ،1.ط ،"واألنماط املفاهيم التفكير(: "2010) ختام السحيمات، [29]

 . والتوزيع للنشر الحرية: األردن  عمان،

 سعد عادل) ترجمة ،"التفكير أساليب(: "2004) روبرت ستيرنبرج، [30]

 .املصرية النهضة مكتبة: مصر القاهرة، ،1.،ط(خضر يوسف

 وعالقتها لسيترنبرج التفكير أساليب(: "٢٠12) الدسوقي عصام الجبه، [32]

  املنظم التعلم بإستراتيجيات
ً
 الخاصة التربية طالب من عينة لدى ذاتيا

 (. 2) ،(26) النفس، وعلم التربية في عربية دراسات": جدة بمدينة

 ودراسات نظريات التفكير أساليب(: "2006) علي عصام الطيب، [33]

 .الكتب عالم: مصر القاهرة، ،"معاصرة وبحوث

 لدى  السائدة التفكير أساليب دراسة(: " 2009) علي، أيهم الفاعوري [34]

 غير ماجستير رسالة ،"الرياضيات في التعلم صعوبات ذوي  الطلبة

 .سوريا دمشق، جامعة منشورة،

 لإلنجاز بالدافعية التفكير أساليب عالقة(: "2016) محمد كادي، [35]

 كلية منشورة، غير ماجستير رسالة ،"الثانوية املرحلة طالب لدى

 . الجزائر بلقايد، بكر أبو جامعة واالجتماعية، اإلنسانية العلوم

 ضوء في التفكير ألساليب دراسة(:" 2001) محمد رمضان  رمضان، [38]

 ،(3) ببنها، التربية كلية مجلة": الدراس ي  واملستوى  والتخصص الجنس

(40)، 1135 -  1159 . 

 لدى التفكير أساليب(:" 2010) محمد إيمان  وشريف، ثابت، خضير، [40]

 (. 10) ،(2) األساسية، التربية كلية أبحاث مجلة": املوصل جامعة طلبة

 نموذج ضوء في التفكير أنماط" (:2013) محمد مظهر عطيات،[ 42]

 ببعض وعالقتها التطبيقية البلقاء جامعة طلبة لدى ستيرنبرج

 . 1159  - 1135 ،(40) ،(3) التربوية، العلوم دراسات مجلة": املتغيرات

 وعالقتها التفكير أساليب(:" 2016) علي  الرحمن عبد عال محمد، [43]

": بالجامعة األطفال رياض لطالبات الدراس ي  والتحصيل الذات بتقدير

 (.1) ،(4) القاهرة، جامعة التربوية، العلوم مجلة

 طلبة لدى التفكير استراتيجيات(:" 2014) عباد بن قدور  هورية،[ 44]

  الجنس  متغيري  حسب التقني  التعليم ألساتذة العليا املدارس

 (.16) واالجتماعية، اإلنسانية العلوم مجلة ":والتخصص

 حل  على بالقدرة التفكير أساليب عالقة(: "2015) ناصر بن فرحات،[45] 

 ميدانية دراسة – الثانوية الثانية تالميذ من عينة لدى  املشكالت

 اإلنسانية العلوم كلية منشورة، غير ماجستير رسالة ،"املسيلة بوالية

 .الجزائر ورقله، مرباح قصدي جامعة واالجتماعية،

 بفاعلية وعالقتها السائدة التفكير أساليب" (:2016) ضحى عبود،[46]

 مجلة": دمشق بمحافظة املتفوقين  مدارس  في  الطلبة لدى الذات

 (. 32) ،(2) دمشق، جامعة

 نظرية وفق الشائعة التفكير أساليب" (:2016) طاهر محسن مسلم، [47]

 قسم طلبة لدى األكاديمي  بالتحصيل وعالقتها العقلية الذات حكومة

 جامعة واإلنسانية، التربوية للعلوم األساسية التربية مجلة": الفيزياء

 (.  27) بابل،

 ومستوى  التفكير أساليب(:" 2016) الهادي عبد هللا عبد العنزي، [48]

 املجلة ": األكاديمي  بالتسويف التنبؤ في ودورهما األكاديمي  الطموح

 (. 5) ،(8) املتخصصة، التربوية الدولية

 مفهومه، العلمي، البحث(: "2005)  وآخرين، ذوقان، عبيدات، [49]

 .الفكر دار: األردن عمان، ،9ط ،"أساليبه أدواته،

 التفكير بأساليب وعالقته الوجداني الذكاء(: "2009) منى  عوض، [50]

 غير ماجستير رسالة ،"األزهر جامعة التربية كلية وطالبات طالب لدى

 . فلسطين  األزهر، جامعة التربية، كلية منشورة،

 وعالقتها  التفكير أساليب(: "1998) حسين علي محمد عمار، [51]

 رسالة ،("مقارنة دراسة) الجامعة طالب لدى الشخصية بخصائص

 .مصر القاهرة، شمس، عين  جامعة منشورة، غير دكتوراه
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ABSTRACT_The study aimed at identifying the preferred thinking styles of the students of faculty of 

Education, Taiz University and discovering the differences in the thinking styles between learners of faculty 

of Education, Taiz University according to the gender variable (male /Female) and the variable of 

specialization (scientific or Literary). In order to achieve the goals of the study, the researcher uses the scale 

of thinking styles prepared by Sternberg and Wagner 1992 and the translated version by Mr. Hashem 2007. 

The scale consists of 65 items. After the validity and reliability of the scale, it was implemented on (761) 

students from level four, Faculty of Education, Taiz University. The male are (286) and (475) female. (322) 

students from scientific departments and (439) students from literary departments. The study comes up with 

the following results : Most thinking style preferred by the students of faculty of Education, Taiz University is 

the international style and then the pyramid style. Then the executive style comes after. The least thinking 

style is the consecutive style and finally the local style .There are statistical differences between the male and 

female in preferring the thinking styles ( controlled, pyramid, free, and consecutive ) in favor of the female 

side.There are statistical differences between the specializations of scientific and literary (departments in 

preferring the thinking styles of ( legislative, executive, solo, local and consecutive ) in favor of the 

specialization of literary departments . 

KEYWORDS, thinking styles, students of faculty of Education, Taiz University. 

 

 


