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 املستخهص
ييدؼ البحث التعرؼ عمى أساليب التفكير السائدة لدل طمبة المرحمة اإلعدادية, 
كداللة الفركؽ في أساليب التفكير السائدة لدل طمبة المرحمة اإلعدادية تبعا لمتغيرات الجنس, 

 كالتخصص, كالصفكؼ الدراسية. 
المرحمة اإلعدادية البالغ ( طالب كطالبة مف مجتمع طمبة 380تككنت العينة مف )

 ,Gregorc( طالب كطالبو. اعتمد الباحثاف مقياس أساليب التفكير )30304عددىـ )
(. كقد أظيرت 1111( كالمقنف عمى البيئة العراقية طمبة جامعة مف قبؿ )أبك خمره, 1982
 النتائج:
طمبة أكثر يستعمؿ الطمبة عينة البحث أساليب التفكير كافة كبدرجات متفاكتة, ككاف ال -1

 كأسمكب التفكير ألتتابعي التجريدم (CS) تفضيؿ ألسمكب التفكير المادم ألتتابعي
(AS.) 

كفؽ  (ASكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في أسمكب التفكير ألتتابعي التجريدم ) -1
كعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا تبعا لمتغير  متغير الجنس كلصالح اإلناث.

 التخصص كالصفكؼ الدراسية.
( CS) دـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في أساليب التفكير المادم ألتتابعيع -3

(, تبعا لمتغيرات الجنس CR) ( كالمادم العشكائيAR) التجريدم العشكائي
 كالتخصص كالصفكؼ الدراسية.

Abstract 

The research aims to identify the prevailing among students of the 
preparatory stage thinking methods, and the significance of the differences in the 
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prevailing thinking among students in the preparatory stage due to gender, 
specialty, classroom  

The sample consisted of (380) male and female students, of the 
preparatory stage's society (30 304) male and female. The researchers adopted a 
measure thinking methods (Gregorc, 1982) and rated on the Iraqi environment by 
the students of the University (Abouchmrh, 2011). The results showed 

1- students using research sample all thinking and methods to varying 
degrees, the students had a preference for a more physical style of 
thinking Sequential (CS) and sequential style of abstract thinking (AS)  

2- There were statistically significant differences in the way of thinking 
Abstract Sequential differences (AS) in accordance with the sex variable 
Alanat.uadm and in favor of the existence of significant differences 
depending on the variable of specialization and grades. 

3- There were no statistically significant differences in the physical methods 
of thinking sequential differences (CS) and Abstract Random (AR) and  
Concrete Random (CR), depending on the variables of gender, 
specialization and classrooms 

 انتعريف بانبحث انفصم األول:
 اوال: مشؽؾة البحث

عالمنا الراىف يتميز بصفات التغير المستمر كالتطكر في المجاالت العممية كالتقنية 
لدل اإلنساف الحاجة إلى استعماؿ قدراتو  تالحياة معقدة كمتعددة المطالب, مما كلد ؿمما جع

العقمية بنشاط كفاعمية لكي يتمكف مف مسايرة التغيرات سكاء عمى مستكل التحكالت السياسية 
أـ عمى مستكل التطكر العممي كالتقني, لذا فاف تطكير القدرات العقمية لإلنساف  كاالقتصادية,

اعية سميمة. إف الطمبة المراىقيف ضركرة تفرضيا مطالب المجتمع لغرض بناء حياة اجتم
منيا فقداف أكلياء األمكر كاألصدقاء كاألقرباء  مكضكع البحث, كاجيكا ظركؼ قاسيو كصعبو,

كالمعارؼ, فضال عف التغيرات االجتماعية التي نتجت عف ذلؾ, ىذه الضغكط مجتمعة أك 
في المكاقؼ  منفردة كلدت مشكالت نفسيو كاجتماعيو انعكست عمى شخصية كسمكؾ الطالب

فضال عف ما يحدث ليـ في ىذه المرحمة مف تغيرات نفسية كفسيكلكجية  التي يتعرض ليا,
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كاجتماعية نتيجة كصكليـ إلى مرحمة البمكغ التي يتحدد عمى كفقيا تفصيالتيـ ألساليب معينو 
معرفة كبالنتيجة يبينيا سترنبرج أف االىتماـ بأساليب التفكير تككنت ل مف التفكير كالتعميـ.

لماذا يختمؼ الطمبة في أدائيـ؟ اإلجابة تككف كافيو في النقطة المشتركة بيف القدرات مف 
(. كالجانب األخر مف المشكمة, 112: 1118ناحية كالشخصية مف ناحية أخرل )سترنبرج, 

دارات المدارس عف تدني المستكل العممي لمطمبة, فضال عف  شككل الكثير مف المدرسيف كا 
تنسجـ مع طبيعة كأساليب  مف الطمبة لطرؽ التدريس لبعض المدرسيف كالتي ال شككل الكثير

ككذلؾ شككل البعض مف  تفكيرىـ كالتي قد ينتج عنيا عدـ فيـ كاستيعاب ليذه الدركس,
أكلياء أمكر الطمبة لسمككيات أبنائيـ الغير مرغكبة مف خالؿ ممارسة حياتيـ المنزلية 

اىتماـ المدرسيف كالمؤسسات التعميمية  بعدـاف, الباحث رشعك كالمدرسية المعتادة,  فضال عف 
إلى القكانيف التي تضعيا كزارة التربية عمى  يمكف عزكهفي بالدنا بأساليب التفكير لدل الطمبة 

 )السادس بفرعية العممي كاألدبي( نظاـ التعميـ في مراحمو المختمفة كخاصة المراحؿ المنتيية
معنى تقديـ المعمكمات كالتعميمات كاألكامر لمطمبة مف دكف كالذم يعتمد عمى التمقيف ب

 أفمشاركتيـ فييا مما يجعؿ الطالب فاقد لركح البحث كالتفكير السميـ. فكيؼ يمكف لممدرسيف 
يسمحكا لطالبيـ مف ممارسة البحث كالتفكير السميـ كىك مكمؼ بإكماؿ المنيج الدراسي المقرر 

ظؿ الظركؼ األمنية المضطربة كالعطؿ المتكررة, فضال قبؿ الكزارة في كقت محدد كفي  فم
عف إعداد الطمبة المزدحمة في الصؼ الكاحد, كاف سمح المدرس بممارسة الطمبة لتمؾ 
 األساليب فانو يعتبر إىدار لمكقت الف أسئمة االمتحانات لمصفكؼ المنتيية كغير المنتيية ال

االجابو عمييا, كحصكلو عمى الدرجة  الطالب عمى درجات مف ؿتقيس ىذه الجكانب كال يحص
الجكانب العممية  أفحفظة لمادة المنيج المقرر في التدريس فقط. كما ك  المراجعة يعتمد عمى 

كالتربكية التي تقدميا ىذه المؤسسات تفتقر إلى كيفية مكاجية التغيرات االجتماعية السريعة 
البحث الحالي في اإلجابة عف  كعمى كفؽ ما تقدـ تحددت مشكمةكما يصاحبيا مف معكقات. 

  -السؤاؿ التالي:
 *ما أساليب التفكير السائدة كفؽ نظرية غريغكرؾ لدل طمبة المرحمة اإلعدادية. 

 أهؿقة البحث:   ثانقا:

المجتمعات البشرية تتسـ باالستقرار في الماضي ألنيا كانت تعتمد في معالجتيا 
 عمية مف عاداتيـ كتقاليدىـ المكركثة كالمكتسبة,لممكاقؼ كاتخاذىا لمقرارات عمى ما متعارؼ 
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كالتطكرات االجتماعية كالسياسية  إما أالف فالتغيرات التي طرأت بفضؿ التكنكلكجيا,
لتجعؿ صفة عدـ االستقرار تتسـ بيا مجتمعات الكقت  كاالقتصادية عجمت بيذا التغير,

زاء التسارع العممي كانعداـ االستقرار يبقى أمر  الحاضر, اف مضمكناف ىما اليقيف اإليماني, كا 
 Mac) كبما أف التفكير احد الركائز األساسية لالقتدار المعرفي  فاف ميكمر المعرفي. ركاالقتدا

lure, 1991) يمكف لمحياة  يبيف األىمية الكبرل لمتفكير مف خالؿ تشبييو بالتنفس الذم ال
, يعطي المعمكمات معنىأف تستمر مف دكنو, كالتفكير ال يستطيع الفرد أف يستغني عنو, ألنو 

)عمي,  بما يقكـ بو مف عمميات التحميؿ كالتنظيـ كالتعميـ كغيرىا كيجعؿ لممعرفة مغزل,
أداة العقؿ كاسمكبة كىك أساس أحداث أم تغير في حياة  ك(. كما أف التفكير ى7: 1114

باستخدامو تحؿ المشاكؿ كالقضايا كعف طريقة تسخر المكارد الطبيعية, فضال عف  لفرد,ا
تكجيو العقؿ كتنشيطو عمى التفكير  يمكف الكصكؿ إلى أقصى طاقاتو كتفعيؿ دكره في تطكير 

(. إف أىـ مصادر الثركات القكمية لمشعكب ىك الفكر المتطكر, 11: 1111)عدس,  الحياة
الياباني إلى )إف معظـ بمداف العالـ تعيش عمى ثركات تقع تحت إقداميا  كىذا ما أكده الفكر

كمما أخذت منيا كمما قمت, أما نحف فثركاتنا تقع فكؽ أكتافنا كمما أخذنا منيا كمما زادت( 
(. كتأتي أىمية أسمكب التفكير لمفرد في ككنو الطريقة التي يستقبؿ بيا 11: 1442)حبيب, 

لطريقة التي يرتب كينظـ ىذه المعمكمات كيعالجيا في مخزكنو كبا المعمكمات كالخبرة,
أك شبو  ثـ يطمبيا بالطريقة التي تناسبو في التعبير عنيا إما بكسيمة حسية مادية, المعرفي,

دراسة التفكير كفيـ اساليبة  كما أف (.244: 1111صكرية أك بطريقة رمزية )قطامي, 
الكاعي الستخداـ أسمكب تفكير مناسب لكؿ مكقؼ  كخصائصو البنائية المختمفة تعتبر األساس

كما أنيا تجعؿ الفرد قادر عمى فيـ تفكير  يمكف أف يكاجو  أك يمر بة الفرد في حياتو.
خطر الكقكع في مطب األفكار اليدامة كالمغرضة كفي بعض  عف الفرد كأبعاداآلخريف 

داؼ كمصالح معينة, كما األحياف تككف منيية لمحياة, كالتي يركجيا أصحابيا لتحقيؽ أى
أكثرىـ اليكـ في مجتمعنا, كما أكثرىا مف أفكار في عصرنا الحالي, فكثير ما يقؼ اليـك 
 الشباب كبما فييـ الطمبة حائريف إماـ ىذه األفكار كغير قادريف عمى تقييميا أك الحكـ عمييا,

دراؾ إل ى ما سيؤكؿ إليو كنرل انجراؼ بعض الشباب كراء تمؾ األفكار المغرضة دكف كعي كا 
مصيره كىذا يدؿ إلى عدـ فيمة كادراكة لكيفية استخداـ أساليب التفكير المناسبة كالتي تنسجـ 
مع المكقؼ الذم يتعرض لو الفرد في الحياة, فأساليب التفكير تعني الطرؽ المفضمة في 
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كره تنسجـ التفكير لدل اإلفراد, كىي مدخؿ لإلدراؾ كفيـ كاستخداـ المعمكمات التي لدية بص
مع مجاالت الحياة التي يعيشيا الفرد, فضال عف أساليب التفكير يمكف تغييرىا بسيكلة ألنيا 

 مرتبطيككف األسمكب  نكعتختمؼ باختالؼ المكقؼ الذم يتعرض لو الفرد, كيتضح ذلؾ مف 
  المكقؼ أك الميمة التي يتعرض ليا الفرد, كما أف األساليب نتاج التطبع االجتماعي بطبيعة

أف أساليب التفكير التي يمارسيا األفراد في المكاقؼ  كيرل الباحثافكبالتالي يمكف تعديميا, 
كالدراسة اإلعدادية كما بينيا )بياجيو(  التي يتعرضكف ليا يمكف أف تتغير عمى مدار الحياة.

بد مف تحتؿ مكانة بارزة في النظاـ التعميمي, كتحظى بأىمية كبيرة في األكساط التربكية, فال 
كسابيا القدرة عمى التحميؿ كالتفكير  أعطاء أىمية لمجكانب الفكرية ليذه المرحمة, كتنميتيا كا 

فضال عف الطمبة في ىذه المرحمة  كاالستنتاج كحؿ المشكالت, كصياغة األفكار المبتكرة,
تظير لدييـ القدرات عمى التفكير المجرد بعيدا عف المثيرات الحسية, كما أف القدرات 

ستداللية تبدأ بالظيكر كما تطكرت مع ىذه القدرات القدرة عمى حؿ المشكالت )بياجيو, اال
 (. كفقا لما تقدـ تتضح لنا أىمية البحث الحالي مف ناحيتيف ىما: 111 :1444

ػػػ األىمية النظرية: يسعى البحث الحالي إلى تسميط الضكء كتقديـ المعمكمات عف 1
أساليب التفكير السائدة كفؽ نظرية غريغكرؾ لدل طمبة المرحمة اإلعدادية, نظرا لعدـ كجكد 
دراسة محمية تناكلت ىذا المكضكع عمى حد عمـ الباحثاف, فاف أىمية البحث تكمف في انو 

ليب التفكير السائدة كفؽ نظرية غريغكرؾ لدل طمبة المرحمة اإلعدادية في محاكلو لمعرفة أسا
)الجنس, التخصص, كالصفكؼ الدراسية(, فضال عف انو يعد حمقة  ضكء المتغيرات المستقمة:

 مكممة لألبحاث كالدراسات التي تناكلت متغيرات البحث. 
و مف قبؿ كزارة التربية, كذلؾ ػػػ األىمية التطبيقية: تكمف في إمكانية اإلفادة مف نتائج2

الف التربية تعد ضركرة إنسانية لتحقيؽ أىداؼ المجتمع, كتيدؼ إلى مساعدة الطمبة عمى 
التكافؽ مع بيئتيـ كتطكير إمكانياتيـ, مما يجعميـ قادريف عمى تحمؿ مسؤكلياتيـ الشخصية 

كما يرل  بناء المجتمع. كاالجتماعية كأعدادىـ ليتمكنكا مف اتخاذ قراراتيـ كممارسة دكرىـ في
ألنو  الباحثاف أف ىذا البحث قد يككف لو أىميو في المدارس الثانكية بمجاؿ اإلرشاد التربكم,

يساعد المرشديف عمى معرفة أساليب التفكير ألنيا تعتبر جزء ميـ مف العممية اإلرشادية فيي 
كمعرفة اآللية  ير,تساعدىـ في تقييـ طمبتيـ ,كتنكع طرؽ أرشادىـ كتحفيزىـ عمى التفك

المناسبة لمعالجة المشاكؿ التي تكاجو ألطمبو سكاء كانت مدرسية أك أسرية أك اجتماعية. إف 
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معرفة أساليب التفكير المفضمة لدل الطمبة مف قبؿ المدرسيف قد تؤدم إلى تطابؽ الرؤل في 
كربما يسيـ في  مما يؤدم إلى حالة مف االنسجاـ كالتفاعؿ بيف المدرسيف كالطمبة, التفكير,

عف تجنيب الطمبة  تطكير المناىج كطرؽ التدريس, كمراعاة الفركؽ الفردية لدل الطمبة, فضال
 كالمدرسيف المشاكؿ التي تحدث نتيجة عدـ االنسجاـ.

 أهداف البحث:  ثالثا:

 ييدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى:
 أساليب التفكير السائدة لدل طمبة المرحمة اإلعدادية.  -1
 الفركؽ اإلحصائية في أساليب التفكير السائدة لدل العينة كفؽ المتغيراتداللة  -1

 الصفكؼ الدراسية(.-التخصص-)الجنس
  Limits of the Researchحدود البحث  رابعا:

يتحدد البحث الحالي بدراسة  أساليب التفكير السائدة كفؽ نظرية غريغكرؾ لدل طمبة 
)المدارس الحككمية الصباحية( لمعاـ الدراسي  لخالديةالمرحمة اإلعدادية في قضاني الرمادم كا

(2015-2014). 
 -حتدود املصطؾحات: خامسا:

 (: عػػػرفػػػػو كػػػػؿ مػػػفThinking Stylesأساليب التفكير )
التي تميز الفرد, كالتي تعد دليال  مجمكعة مف االداءات  Gregorc, 1982ــــ غريغورك 1

عمى كيفية استقبالو لمخبرات التي يمر بيا في مخزكنو المعرفي كاستعماليا لتكيؼ مع نفسو 
 (. 17: 1117)الغريرم,  كالبيئة المحيطة

"مجمكعة مف الطرؽ  (Harrison &Bram son, 1982ــــ ىاريسون وبرامسون )2
الفرد عمى أف يتعامؿ بيا مع المعمكمات المتاحة لديو عف كاالستراتيجيات الفكرية الذم اعتاد 

 Harrison &Branson) كذلؾ حياؿ ما يكاجيو مف مشكالت" طريؽ ذاتو أك بيئتو,
,1982: 45)  

عممية عقمية معرفية  (Grigorenko&Sternberg, 1995)جريجورنكو وستيرنبرج  -3
المعمكمات كالتمثيالت العقمية المعرفية تؤثر بشكؿ مباشر في طريقة ككيفية تجييز كمعالجة 

 (.184: 1118داخؿ العقؿ اإلنساني" ) الدر دير, 
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, فيك الطريقة المفضمة في التفكيراألسمكب بأنو " (Sternberg , 1997) ــــ ستيرنبرج4
, فنحف ال نمتمؾ أسمكب كاحد ية استخداـ القدرات التي تمتمكياليس قدره كلكنو تكضيح لكيف

 (.Sternberg, 1997, 15بيانيا لمجمكعة مف األساليب" ) كلكف تخطيط
"مجمكعو مف الطرائؽ المعرفية  (De Boer &Coetzee,2000) ــــ دي بوير وكوتز 5

ككؿ أسمكب مف ىذه  التي تستعمؿ في إصدار األحكاـ كصنع القرار كحؿ المشكالت,
 & De Boeer) " األساليب يساعد في فيـ الشخصية كالعالقات المينية بطريقة جيدة

Coetzee, 2000: 13-14). 
ىك "الطريقة التي تجمع بيا المعمكمات كمعالجتيا ككيفية  (Jones, 2006 )ــــ جونز 6

 (.p;3 ,Jones ,2006استخداـ ىذه المعمكمات لصنع كاتخاذ القرارات" )
نظريا ( تعريفا Gregorc,1982 تعريؼ غريغكرؾ )  ييتبنى البحث الحال التعريف النظري:
 ألساليب التفكير.

مف خالؿ ىك الدرجة التي يحصؿ عمييا المستجيب  ألساليب التفكير: اإلجرائيالتعريف 
 المتمثمة في القائمة المستخدمة في البحث التفكير أجابتو عمى كؿ أسمكب مف أساليب

 اإلطار اننظري ودراساث سابقت:  انفصم انثاني:
يعتبر التفكير مجمكعو مف النشاطات العقمية التي يقكـ بيا الدماغ عندما يتعرض إلى  
مثير مف البيئة الخارجية يتـ استقبالو عف طريؽ كاحده أك أكثر مف الحكاس الخمسة, بحثا عف 
معنى في المكقؼ أك ألخبره. فضال عف ككنو سمكؾ ىادؼ كمتطكر يتككف مف داخؿ القابميات 

(. كيصؼ التفكير بأنو 31: 1111خصية كالعمميات المعرفية )النقشبندم, كالعكامؿ الش
التقصي المدركس لمخبرة مف اجؿ ىدؼ ما قد يككف ىذا اليدؼ ىك الفيـ أك اتخاذ قرار, أك 

: 1113)حبيب,  التخطيط, أك حؿ المشكالت, أك الحكـ عمى األشياء أك القياـ بعمؿ ما
14.) 

ـ عمى أعادة تنظيـ ما نعرفو مف رمكز أك مفاىيـ كما أف التفكير يعد عممية تقك 
كتصكرات في أساليب جديدة تستخدـ في اتخاذ القرارات كحؿ المشكالت كفيـ الكاقع الخارجي 

(. إف التفكير ىك الذم يحرؾ جميع نشاطات اإلنساف 4, ص1111)الخز ندار كآخركف, 
عو لالنطالؽ مف التفكير في المعرفية, كيييئ لو االستفادة مف الخبرات السابقة, ثـ يدف

المخمكقات إلى التفكير في خالقيا عز كجؿ, فيتكلد لدل اإلنساف االعتبار كاالتعاظ المؤدم 
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(. كيرل 141: 1111, الييشاف كمحمدإلى تكحيد اهلل كخشيتو, ثـ إلى سمكؾ أيماني صادؽ )
ة عقكؿ مبدعة تنظر الباحثاف أف التقدـ كالتطكر الذم نأمؿ الكصكؿ آلية يككف مف خالؿ تنشئ

كأننا في ظؿ ىذه الظركؼ الغامضة  إلى األشياء مف جكانب متعددة كجديدة كمغايره لممألكؼ,
التي يمر بيا بمدنا في أمس الحاجة إلى تنمية عقكؿ تتسـ باألسمكب العممي في التفكير 

اجينا سكاء كرعايتيا كاالرتقاء بمستكاىا لتصبح قادرة عمى مكاجية التحديات الخطيرة التي تك 
ىك مجمكعة  عمى المستكل الداخمي أك الخارجي. كأسمكب التفكير كما يبينو )قطامي كآخركف(

التي يقكـ بيا الفرد لحؿ المشكالت التربكية كاالجتماعية باالعتماد عمى  العمميات أك االنشطو
ما يمتمؾ في مخزكنو المعرفي كالبيئة الخارجية المؤثرة في التعميـ , فضال عف أسمكب التفكير 
يتككف مف مجمكعة مف االداءات المميزة لمطالب التي تعد دليؿ عمى طريقة تعمـ الطالب 

: 1111لقادمة إليو مف البيئة بيدؼ التكيؼ معيا )قطامي كآخركف, كاستقبالو لممعمكمات ا
244 .) 

يبيف كيؼ يؤدم العقؿ  ( إلى كجكد نظاـ فكرمGregorc, 1982كأشار غريغكرؾ )
اإلنساني كظائفو, كيعكس ذاتو مف خالؿ السمكؾ الذم يظيره. كتكصؿ إلى عدد مف 

ف السمكؾ الذم يظير لدل بعض اإلفراد االستنتاجات حكؿ كيفية عمؿ العقؿ اإلنساني. كبيف أ
( كالبعض اآلخر في المكاقؼ concreteيككف أفضؿ أداء في المكاقؼ الحسية المادية )

. (243: 1111, ( كالبعض الثالث في المكقفيف كمييما )أبك جابر كنايفوAbstractالمجردة )
مات الخارجية مف حيث كما أف أساليب التفكير الطرؽ المفضمة لدل األفراد في تناكؿ المعمك 

استقباليا كمعالجتيا كتنظيميا, كالى الفركؽ الفردية في الكيفية التي يدرؾ بيا األفراد المكاقؼ 
 (.48: 1113كالحكادث الخارجية التي يفكركف مف خالليا بمثؿ ىذه المكاقؼ )ألزغمكؿ, 

 العوامل املؤثرة يف منو أدالقب التػؽري: رابعا:

 -أساليب التفكير كنمكه نذكر منيا:ىناؾ عكامؿ تؤثر في 
 ىناؾ ثقافات تميؿ لتفضيؿ أساليب معينة عف ثقافات أخرل. (:Culture) الثقافة -1

)التحميمي  فالمجتمع األمريكي يفضؿ أساليب معينة مف التفكير تتمثؿ بأسمكب التفكير
المجتمعات إما  بينما يفضؿ المجتمع الياباني أسمكب التفكير العممي, كالكاقعي(,

المذاف تتالءماف مع المجتمعات  )المثالي كالتركيبي( العربية فتفضؿ أساليب التفكير
 & Huang) كىذا ما أكدتو دراسة أجراىا ىانغ كسيسمك الشرقية كالتديف المعتدؿ,
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Siso, 1994) في مقارنة أجراىا بيف الطالب األمريكييف كالصينييف آذ بمغت العينة 
فالطالب األمريكيكف كانكا  ىناؾ اختالفا في أسمكب التفكير,طالبا آذ كجد  (121)

 يمتعكف بأسمكب التفكير الكاقعي كالطالب الصينييف يتمتعكف بأسمكب التفكير العممي
 1994: 96) ,Sternberg ) 

 ىناؾ اتساؽ في النتائج عبر الثقافات عف صفات الذككر كاإلناث, النوع االجتماعي: -1
بينما تتصؼ  ة كالتفرد كاإلبداع كالتحرر كحب المخاطرة,فالذككر يتصفكف بالمغامر 

نما تنتج عف  كىذه الصفات قد ال اإلناث بالحذر كالخجؿ كالخضكع, تعتبر مطمقة كا 
أسمكب التنشئة االجتماعية الذم يعتمد عمى تكقع المجتمع لدكر الذكر كدكر األنثى 

كالتحميمي يشجع الذككر عمية فأسمكب التفكير التركيبي  فيتكلد عنة ىذه األساليب,
 كالعممي تشجع عمية اإلناث.   الكاقعي, في حيف أسمكب التفكير المثالي, كثيرا,

أساليب التفكير يكتسبيا الفرد تدريجيا كيخزنيا في ذاكرتو, كتنمكا  (:Ego) العمر -3
بالتدريج مع تقدـ العمر لتصبح خالؿ مرحمة المراىقة كالرشد نماذج أساسية يفضؿ 

 (.Jones,38 :2006 اليا حياؿ ما يكاجو مف المشكالت )استعم
نكع  العمؿ كنكع التعميـ يؤثراف في نمك  ,(Lerning&Bramson) التعميم والعمل -8

أساليب التفكير فالكظيفة تثبت كتشجع أساليب مختمفة تعتمد عمى متطمبات العمؿ 
فاألفراد  كتطكرىا,كنتيجة تفاعؿ أساليب التفكير مع القدرات تؤدم إلى نمكىا  نفسو,

الذيف يستعممكف أساليب التفكير ىـ الذيف يستفيدكف مف نقاط قكاىـ كيعالجكف اكجة 
كىذا يحصؿ في أيجاد حمقة كصؿ بيف قدرات الفرد كاساليبة المفضمة  ضعفيـ,

كاألفراد غير القادريف عمى أيجاد حمقة الكصؿ ىذه مف المحتمؿ أف يصابكا باإلحباط 
 & Harrison) بيف أسمكب أداء المياـ مع قدراتيـ عمى األداء, نتيجة عدـ التطابؽ

Bramson, 1982: 862).      
 التػؽري وعالؼته باجملتؿع:

يتعيف عمى المرء أف يفكر كثيرا عمى مستكل الصعيد الشخصي كاف يصنع قرارات 
 االجتماعي.أكثر مف أم كقت مضى بسبب تزايد الفرص كالضغكط, فيناؾ تزايد في التفاعؿ 

كما أف تعميـ التفكير  التكصؿ إلى حؿ لممشكالت بالتأمؿ العميؽ. الف التفكير يعمؿ عمى
كالكاقع أف اتخاذ قرار تعميـ التفكير يعد قرارا  يعني لمبعض تعميـ عبارات اصطالحية خاصة.
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ظاـ كالشؾ أف الن مفكرا, إذ تفضؿ بعض األنظمة السياسية أف يككف الشعب تابعا ال سياسيا,
كيؤىؿ السياسيكف إلصدار  الديمقراطي يغرس في أبنائو صفة الثقة بالنفس كالعتماد عمييـ.

إلى ميارات  ففإذا ما افتقر ىؤالء السياسيي كيمنحيـ الفرصة الكفيمة لمنظر فييا, القرارات,
 (. 17: 1113 )حبيب, فاف قراراتيـ تصبح شعارات ليس إال التفكير,

 أدالقب التػؽري . األطر الـظروة اليت ػسرت

غريغكرؾ بيف نكعيف  لمقدرات التي تمكف الفرد  (Gregorc, 1982) أوال: نظرية غريغورك
 مف استخداـ قنكاتو العقمية بكفاءة عالية كىما:         

(, كىك العممية التي يتـ عف طريقيا تمقي المعمكمات فتككف ليا Perception) اإلدراؾ -1
 التفكير, سكاء كانت ىذه المعمكمات مجردةمفيكما كتستكعبيا عف طريؽ 

(Abstractness) ( أك محسكسةConcreteness). 
كىك خاصية التقاط المعمكمات كتككيف مفيكما ليا  (Abstractness) التجريد -أ 

 كنتصكرىا ذىنيا عف طريؽ التفكير.
خاصية تمكف الفرد مف تمقي المعمكمات  (Concreteness) المحسكس أك المادم -ب 

 في الذىف كذلؾ عف طريؽ استعماؿ الحكاس مباشرة. كتسجيميا
(, كىي القدرات التنظيمية التي تزكد الفرد بالطريقة التي يرتب Orderingالتنظيـ ) -1

( آك Sequential) كينظـ المعمكمات كيزكدىا بالمراجع كتظير عمى ىيئة تتابعيو
  .(Random) عشكائية

تييئة الذىف حتى يستقبؿ كينظـ كىي خاصية تتـ فييا  (Sequential) التتابعية -أ 
كىذه الخاصية تمكف  المعمكمات ضمف ترتيب طكلي كمتدرج كمنيجي محدد سمفا,

الفرد مف ترتيب األجزاء غير المترابطة مف المعمكمات كتنفيذىا تسمسميا ثـ تصنيفيا 
 إلى فئات.

كىي الطريقة التي يييئ الفرد فييا ذىنو لكي يستقبؿ  (,Random) العشكائية -ب 
كبالعشكائية يتسنى لمفرد أف  ثـ يقكـ بتنظيميا بطريقة متعددة االتجاىات, معمكمات,ال

يستقبؿ كما ىائال مف المعمكمات خالؿ كقت قصير جدا ألنيا ال تمتـز بأم ترتيب. 
 (.214: 1111 كآخركف, )قطامي
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بعض المفاىيـ التي مف خالليا يمكف معرفة أساليب التفكير لدل  حدد غريغكرؾ
 األفراد منيا:

(, ىي األسمكب الذم يستعممو الفرد مف اجؿ (Ordering Abilityالقدرات التنظيمية  -أ 
 تنظيـ العالـ المحيط بو كبنائو.

: ىك النشاط المنطكم عمى اختبار كؿ ما (Thinking Process) عمميات التفكير -ب 
 بغض النظر عف النتائج كالمحتكل المحدد. امنا أك يجذب انتباىنا,يحدث أم

إم المكضكع الذم يسيطر عمى تفكير الفرد,  (: Focus of Attention) بؤرة االنتباه -ج 
 كيكجو اىتمامو, كيحدد ىكيتو أحيانا كما يميؿ إليو.

اج جديد الطريقة المستعممة لدفع فكرة ما إلى الظيكر عمى نت (:Creativity) اإلبداع -د 
 غير مألكؼ.

ظركؼ العالـ الخارجي التي تعد  (:Environmental Preface) التفصيالت البيئية -ق 
 أكثر جذبا لمفرد كالتي تتضمف تسييؿ تحقيؽ حاجاتو كمطالبو كرغباتو.

 كبذلؾ تكصؿ غريغكرؾ إلى أربعة أنكاع مف األساليب كىي:
 .(Concrete Sequential) أسمكب تفكير الفرد المادم ألتتابعي -1
 .((Abstract Sequentialأسمكب تفكير الفرد التجريدم ألتتابعي  -1
 .(Concrete Randomly) أسمكب تفكير الفرد المادم العشكائي -3
 :1441( )قطامي, Abstract Randomly) أسمكب تفكير الفرد التجريدم العشكائي -8

113 .) 
كىك أسمكب تفكير يتميز  Style concrete sequentialاألسمكب المادم ألتتابعي  -1

 كيقكـ بتحديد أىدافو كيعمؿ عمى تحقيقيا بمعايير دقيقة, صاحبة باليدكء كالنظاـ,
 كيتعامؿ مع األشياء المحيطة بو بطريقة منيجية كاضحة منظمة كمتصمة الحمقات,
كيممس العالقات بيف األحداث كمسبباتيا معتمدا عمى ذاكرتو القكية دكف االىتماـ 

كيحسف االستفادة مف أفكار اآلخريف لغرض أنتاج أشياء جديدة  التجريدية,بالنظريات 
 لتصبح أكثر كفاءة كاقؿ كمفة.

الفرد الذم يفضؿ ىذا  Style Concrete Randomاألسمكب المادم العشكائي  -1
يستطيع إف  ييتـ بالمثؿ العميا, باعتماده عمى الغريزة, النكع مف أساليب التفكير يتميز:
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دائـ التردد بيف النظرية كالكاقع كاف اىتمامو بالمكاقؼ تككف  اآلخريف,يستشؼ أفكار 
كيتعامؿ مع الكاقع المادم بكفاءة عالية كىك يميؿ إلى  أكثر مف اىتمامو بالحقائؽ,

ينظر  يحب المغامرة, يرغب األماكف المغمقة, ال البيئة المنظمة العامرة بالحركة,
 دة مف نكعيا.بتفاؤؿ لممستقبؿ كبتكاراتة خارقة كفري

يتميز الفرد الذم يفضؿ  Abstract Sequential Style األسمكب ألتتابعي التجريدم -3
كىك كاقعي  باليدكء في تصرفاتو عادؿ في أحكامو, ىذا النكع مف أساليب التفكير:
كيحدد أىدافو بكضكح كيعمؿ  كيفكر بطريقة منطقية, يعتمد عمى الحكار المكضكعي,

كيكظؼ المعرفة في  يحب العمـ كينيؿ مف مكارده بشغؼ, د,عمى تحقيقيا بجد كاجتيا
كيفضؿ العمؿ في بيئة منظمة  كينفؽ كقتو في ما يعكد عميو بالنفع, اتخاذ القرارات,

يرغب  كيركز جيده لمعمؿ الذم يقكـ بو, خالية مف العكامؿ التي تشتت الذىف,
لتكليد أفكار جديدة أك  كيعتمد عمى التأليؼ كالتحميؿ في سعيو االستقاللية في العمؿ,

 الكشؼ عف حقائؽ جديدة.
الفرد في ىذا األسمكب  Abstract Random Styleاألسمكب التجريدم العشكائي -8

يتأثر بالبيئة التي يعمؿ فييا كيتكيؼ مع اآلخريف بسيكلة  باإلحساس كالقمؽ, يتميز:
 ع األشتات,يرغب في تجمي لدية ذاكرة قكية كخياؿ كاسع, كيقيـ معيـ عالقات صداقة,

: 1118 )طاش, كيصاب باإلحباط ألتفو األسباب كال ييتـ بتكليد أفكار جديدة,
114-114.) 

 (Costa, 1985) نظرية كوستا :ثانيا
في نظريتو أف التفكير لو أربعة مراحؿ ىرمية تعتمد كؿ مرحمة  (Costa) اكدد ككستا

أساسية لممستكل الذم يمييا فضال عف عمميات كؿ مستكل تككف  عمى المرحمة التي قبميا,
 كىذه المراحؿ ىي:

( مجمكعة مف جكانب Discrete Skills Thinkingالميارات المنفصمة لمتفكير ) -أ 
إدخاؿ  كتعد متطمبات لمستكيات التفكير األكثر تعقيدا كىي: عقمية فردية منفصمة,

 كتطكيرىا.البيانات كتشغيؿ البيانات كاستخراج النكاتج بعد إجراءات التعديؿ 
كتشمؿ عمميات الربط بيف  (,Strategies of Thinking) استراتيجيات التفكير -ب 

الميارات ألمفضمو لمتفكير السابقة مف خالؿ االستراتيجيات التي يمارسيا األفراد عندما 
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كالتي تتطمب حال لـ يكف معركفا في كقتيا  يكاجيكف المشكالت كالمكاقؼ الصعبة,
حؿ المشكالت كالتفكير الناقد كاتخاذ القرار كاالستدالؿ  كىذه االستراتيجيات ىي:

 كالمنطؽ.
كىي مجمكعة السمككيات التي تتميز  (,Creative Thinking) التفكير أالبتكارم -ج 

بالجدة كاالستبصار التي يستخدميا الفرد إلنتاج أساليب تفكير جديدة كنكاتج متفردة 
كالطالقة كالتفكير المجازم كتحديد  اإلبداع كالسمككيات ىي: كحمكؿ أصيمو لممشكالت,

 المصاعب كالحدسية كاالستبصار كالخياؿ.
بناء عمى كجكد عمميات كميارات سمككيو في  (,Cognitive Spirit) الركح المعنكية -د 

البد مف كجكد عامؿ أساسي كىك أف الشخص المفكر يجب أف  المرحمة السابقة,
تفتح الذىف  كسمات ىذا المستكل ىي: زاـ,يتصؼ بالقكة كإلرادة أك الميؿ كالرغبة كااللت

كالبحث عف البدائؿ كالتعامؿ مع المكاقؼ المبيمة كأدراؾ العالقات كالرغبة المستمرة 
 (.(Costa, 1985, p. 66 في التعبير

 ((Preseason, 1985نظرية برسيسن  :ثالثا
أشار في نظريتو إلى تقسيـ عمميات التفكير إلى عمميات  Preseason)) برسيس

 أساسية كعمميات مركبة ككاالتي: 
السببية كالتحكيالت كأدراؾ  كتشمؿ العمميات اآلتية, نمكذج العمميات األساسية لمتفكير: -أ 

 العالقات كالتصنيؼ كاكتشاؼ السمات الفريدة ألمميزه.
طات التي يقكـ بيا مف حؿ المشكالت كىي النشا نمكذج العمميات المركبة لمتفكير: -ب 

كتعتمد عمى مجمكعة العمميات  كاتخاذ القرار كالتفكير الناقد كالتفكير أالبتكارم,
الف كؿ عممية تفكير مركبو تستخدـ في انجاز ميمات معينو   األساسية السابقة,

 فعممية حؿ المشكالت تؤدم كاالستعانة بالعمميات السابقة لمكصكؿ إلى ناتج معيف,
إلى اتخاذ القرار كتؤدم إلى التفكير الناقد ثـ يأتي في النياية التفكير أالبتكارم الذم 

-Costa, 1985, pp: 66) يككف قمة السمككيات كالعميات العقمية المركبة كالمعقدة
67.) 
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 (:Herrmann, 1987) نظرية قيادة المخ لييرمان: رابعا
 H; B: D: I) Herrmannألمخيو(كتسمى ىذه النظرية )أداة ىيرماف لمسيادة 

Brain ) نظرية ىيرماف قسمت الدماغ تقسيـ رمزم كليس فسيكلكجي إلى أربعة أقساـ ككؿ قسـ
يختص بكظائؼ عقمية معينة كيرل ىيرماف أف كؿ إنساف يطغى عميو التفكير بإحدل األقساـ 

 األربعة كمنو صنفو أربعة أساليب لمتفكير ىي:
يستخدـ القسـ العمكم األيسر مف الدماغ  :Logical Style (Aاألسمكب المنطقي ) -أ 

كنشاط ىذا األسمكب, التحميؿ, الحقائؽ, بيانات, جدكل تقييـ, نتائج, فضال عف قدرتو 
 عمى بناء قاعدة معرفية كالقدرة عمى فيـ كدمج األبنية كاألنظمة كالعمميات المعرفية.

دـ القسـ السفمي األيسر مف كيستخ :((Organizing Style (B) األسمكب التنظيمي -ب 
كيتميز  انضباط األمف كالسالمة. أدارة الكقت, الدماغ كيقكـ بكظائؼ التخطيط,

بخصائص جدكليو كتنظيـ األنشطة كاالىتماـ بالتفاصيؿ ككضع األىداؼ كالتحرؾ 
 نحكىا.

كيمثمو الربع السفمي األيمف مف الدماغ  :Social Style (C) األسمكب االجتماعي -ج 
فضال عف  بالقدرة عمى االتصاؿ كالتأثير عمى اآلخريف كالتعامؿ معيـ, كيمتاز,

الرعاية  معاني اإلنسانية, , العالقات مع اآلخريف,كظائؼ المشاعر كالعكاطؼ
 البدييية الحسية. كاالىتماـ بالكالديف,

 كيمثمو الربع العمكم األيمف مف الدماغ, :Creative Style (D) األسمكب أالبتكارم -د 
كيقكـ بكظائؼ  كالحصكؿ عمى أفكار جديدة. البدائؿ التي تخطي الحكاجز,لو تخيؿ 

 ,التطكرات أالستكشافيو ألنظره ألشاممو, التفكير االستراتيجي, التفكير اإلبداعي,
 .(Herrmann, 1987: 171- 178) البدييية التجارب, الخيارات المتعددة,

 درادات دابؼه ملػفوم أدالقب التػؽري 

 .Brian & Jamesm, 2006)) دراسة-1
ىدفت الدراسة التعرؼ عمى  تأثير أسمكب تعمـ الطالب عمى ميارات التفكير الناقد.

كمعرفة تأثير الجنس  أسمكب التعمـ كميارات التفكير الناقد لمطالب لتطكير كفاءتيـ الزراعية,
( عمى 1441ؾ كلمعرفة تأثير أساليب التعمـ كما عرفيا )غريغكر  عمى ميارات التفكير الناقد,

( طالب كطالبة مف جامعة فمكريدا 111ميارات التفكير الناقد, كتألفت عينة الدراسة مف )
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(, أما الكسائؿ اإلحصائية المستخدمة في ىذه 1441ككانت أداة الدراسة مخطط )غريغكرؾ, 
عادة االختبار, معامؿ ألفا كركنباخ, معامالت االرتباط,  الدراسة ىي طريقة االختبار كا 

 :كر كاإلناث كانت عمى النحك األتيظيرت النتائج إف أساليب التفكير السائدة لدل الذككأ
%(, أسمكب التفكير التجريدم  72.4) CSالذككر: أسمكب التفكير المادم ألتتابعي  -أ 

%(, أسمكب  31) CR%(, أسمكب التفكير المادم العشكائي  27.6) ARالعشكائي 
 %AS (1.4 .)التفكير ألتتابعي التجريدم 

%(, أسمكب التفكير التجريدم  62.2) CSاإلناث: أسمكب التفكير المادم ألتتابعي  -ب 
%CR (41.5  ,)%(, أسمكب التفكير المادم العشكائي  47.6) ARالعشكائي 

 ;AS (34.1 .)% Brian & James, 2006أسمكب التفكير ألتتابعي التجريدم 
43-52) .) 

 (:2111ـــ دراسة أبو خمره )2
أساليب التفكير لدل غريغكرؾ كعالقتيا باستراتيجيات التعمـ كاالستذكار لدل طمبة 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أساليب التفكير السائدة لدل طمبة الجامعة كالتعرؼ  الجامعة.
, المرحمة الدراسية(, كالتعرؼ عمى الجنس, التخصصعمى أساليب التفكير بحسب )

تذكار كالتعرؼ عمى قكة العالقة بيف أساليب التفكير كاستراتيجيات استراتيجيات التعمـ كاالس
( طالب كطالبة, كلقياس 811التعمـ كاالستذكار لدل طمبة الجامعة, كتألفت العينة مف )

أساليب التفكير استخدـ مقياس أساليب التفكير لدل غريغكرؾ, كلقياس استراتيجيات التعمـ 
اس, كبعد تحميؿ البيانات إحصائيا أظيرت النتائج إف كاالستذكار قاـ الباحث ببناء المقي

األساليب السائدة لدل الطمبة ىك األسمكب المادم ألتتابعي كاألسمكب ألتتابعي التجريدم, كما 
, , التخصصأظيرت النتائج أف الفركؽ في أساليب التفكير لدل العينة حسب متغير )الجنس

لذككر اإلنساني كالمرحمة األكلى, إما أسمكب كانت لصالح ا CSالمرحمة الدراسية( لألسمكب 
AS  كاف لصالح الذككر العممي المرحمة األكلى, إما أسمكبAR  كاف لصالح اإلناث اإلنساني

كاف لصالح الذككر العممي كلممرحمة الرابعة. كما أظيرت  CRكلممرحمة األكلى, إما األسمكب 
 ,CR, ASستذكار مع أساليب التفكير )كاال النتائج إف معامالت ارتباط استراتيجيات التعمـ

CSغير دالة, إما معامؿ ارتباط استراتيجيات التعمـ كاالستذكار مع أسمكب التفكير ) AR 
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دالة كالعالقة عكسية كىذا يعني انو كمما ترتفع استراتيجيات التعمـ كاالستذكار ينخفض أسمكب 
 (.ARالتفكير )

 ( :2114ــــ دراسة حسن )3
 أساليب التفكير كفؽ نمكذج غريغكرم كعالقتيا بالسيطرة الدماغية لدل طمبة الجامعة
ىدفت الدراسة التعرؼ عمى أساليب التفكير السائدة لدل طمبة الجامعة, كالتعرؼ عمى داللة 

, المرحمة الدراسية(, التعرؼ , التخصصالفركؽ في أساليب التفكير بحسب متغيرات )الجنس
( طالب 211أساليب التفكير كالسيطرة الدماغية. تألفت عينة البحث مف )عمى العالقة بيف 

كطالبة كقد تبنت الباحثة مقياس أساليب التفكير لدل غريغكرؾ, كقامت ببناء مقياس لمسيطرة 
 الدماغية, كبعد تحميؿ البيانات إحصائيا أظيرت النتائج 

يستعمؿ الطمبة أساليب التفكير كافة كبدرجات متفاكتة كعمى التكالي أسمكب التفكر  -أ 
CS  ثـCR  ثـAR  كأخيراAS. 

  .إف السيطرة الدماغية السائدة لدل العينة كانت لصالح النصؼ األيسر -ب 
كجكد فركؽ ذات داللة  CSالفركؽ في أساليب التفكير كانت في أسمكب التفكير  -ج 

الجنس كلصالح اإلناث كال تكجد فركؽ كفقا لمتغيرم التخصص  إحصائية تبعا لمتغير
فال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية. إما  ASك CRكالصؼ. إما أسمكب التفكير 

أظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيا كفقا لمتغير الجنس كلصالح  ARأسمكب 
كؿ, إما فيما الذككر, كما تكجد فركؽ دالة إحصائيا كفقا لمتغير الصؼ كلصالح األ

 يتعمؽ بالتخصص فال يكجد فركؽ دالة إحصائيا.
, بينما تكجد عالقة CRك CSعدـ كجكد عالقة دالة إحصائيا بيف أساليب التفكير  -د 

   كالسيطرة الدماغية.  AS, ARعكسية دالة إحصائيا بيف أسمكب التفكير 
 The Approaches and the وإجراءاتهمنهجيت انبحث  انفصم انثانث:

procedures of the Research. 
سيتـ في ىذا الفصؿ كصؼ لإلجراءات التي قاما بيا الباحثاف مف تحديد مجتمع 

كعينتو كطريقة اختيارىا كتحديد أداة البحث ككيفية استخراج خصائصيا السيككمترية  البحث,
جراءات تطبيقيا, لمستعممو في تحميؿ البيانات كعمى فضال عف تحديد الكسائؿ اإلحصائية أ كا 

 النحك األتي.
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 (Population of the Research) جمتؿع البحث أوال:

لغرض اختيار عينة البحث تـ تحديد مجتمع البحث المتمثؿ بطمبة المرحمة اإلعدادية 
 الخامس, التابعيف لممديرية العامة لمتربية في محافظة االنبار بصفكفيا الثالثة )الرابع,

مف 1788) ) (* طالبا كطالبة مكزعيف بكاقع30304)السادس( لكال الجنسيف كالبالغ عددىـ 
 (.2015 — 2014) مف اإلناث كلمفرعيف العممي كاألدبي لمعاـ الدراسي12424) ) الذككر,

 عقـة البحث: -ثانقا

طالب كطالبو تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية الطبقية  (380) تألفت عينة البحث مف
طالب كطالبو, كاختيركا مف ثالث مدارس  (30304) مف المجتمع األصمي كالبالغ عدده

 كطالبو تكزعكا عمى التخصص (190طالب ك) (190لمذككر كثالث مدارس لإلناث بكاقع )
  ()الرابع, الخامس, السادس كعمى الصفكؼ الدراسية الثالثة )عممي, أدبي(

 أداة البحث ثالثا:

 ير:مقياس أساليب التفك- 
اطمع الباحثاف عمى العديد مف الدراسات السابقة كمقاييس أساليب التفكير كقد كقع 

)أبك  ألساليب التفكير كالذم قاـ بتقنينو (Gregorc, 1982) اختيارىما عمى مقياس غريغكرؾ
عمى البيئة العراقية طمبة الجامعة, كنظرا لحداثة ىذا المقياس ألساليب التفكير  (1111 خمره,
. شرع الباحثاف بعد مناقشة االساتذه كالمختصيف ال القميؿ مف الباحثيف في العراؽيتناكلو إكلـ 

في العمكـ التربكية كالنفسية إلى جمع المعمكمات كالتأطير النظرم حكؿ المتغير مف خالؿ 
كعمى الرغـ مف تمتع المقياس بصدؽ  اطالعيما عمى البحكث كالدراسات العربية كاألجنبية.

المرحمة ييف كتـ تطبيقو حديثا عمى طمبة الجامعة أال أف الباحثاف طبقاه عمى طمبة ثبات عال
الخصائص السايككمترية المتمثمة بالصدؽ كالثبات عمى عينة  اإلعدادية بعد أف استخرج
طالبا كطالبة كعينة الستخراج الخصائص السايككمتريو ( 300) التحميؿ اإلحصائي ألبالغو

 لقياس أساليب التفكير.
 وصف المقياس

مكقفا كؿ  (15فقره مكزعو عمى ) (60) يتآلؼ مقياس غريغكرؾ ألساليب التفكير مف
 )مادم تتابعي مكقؼ يحتكم عمى أربعة أساليب مختمفة مرتبو أفقيا عمى شكؿ مصفكفة ىي

CS, تتابعي تجريدم AS, تجريدم عشكائي AR, مادم عشكائي CR,) ( 15كبذلؾ تككف) 
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فقره لكؿ أسمكب مف أساليب التفكير االربعو المذككرة سابقا آذ يعد كؿ أسمكب مقياس مستقؿ 
عف اآلخريف كقد رمز لكؿ مكقؼ مف المكاقؼ الخمسة عشر عددا محددا فأعطى لممكقؼ 

 كىكذا لبقية المكاقؼ. (2A, 2B, 2C, 2D) ( كالمكقؼ الثاني1A, 1B, 1C, 1D) األكؿ
المحكميف ذكم الخبرة في مجاؿ التخصص كفي ضكء أرائيـ  عرض المقياس عمى عدد مف
( فأكثر لتحديد صالحية الفقرة في قياس ما أعدت مف 0.80) كاعتماد نسبة االتفاؽ بينيـ

 اجمو كقد ابقي عمى جميع الفقرات.
 التفكير: أساليب مقياس لفقرات اإلحصائيالتحميل 

الستجابات الطمبة عمى كؿ  اإلحصائيةالتي تتعمؽ باستقصاء الخصائص  ألعمميوىي 
قياس جيدة كفعالة تعمؿ عمى  بأدكاتلما تقدمو لمخركج  أىمية كليافقرات المقياس,  فقرة مف

يعمؿ تحميؿ الفقرات عمى تطكير  أفقياسا مناسبا كما يتكقع  اإلنسانيةقياس السمات كالصفات 
 ,)النبياف ذا داللة فيما يقيسو ذلؾ المقياس أسياماالحد الذم يجعميا تسيـ  إلىالمقياس 
1118 :144). 

 .Discrimination power)القوه التميزية لمفقرات)-د
مف  ألمككنو اإلحصائيالتفكير عمى عينة التحميؿ  أساليببتطبيؽ مقياس  افقاـ الباحث

لتحميؿ  أسمكباف اد( طالبا كطالبو,اختيرت بالطريقة الطبقية العشكائية مف المجتمع كاعتم300)
 الفقرات كىما:

 .(Contrasted Group)المتطرفتين المجموعتين  أسموب-1
 أساليبمقياس  ألداة استمارة (300) ألبالغو ألطمبوجمعت استمارات عينة  أفبعد 

 األساليبعمى  اإلحصائيالكمية لكؿ طالب مف طمبة عينة التحميؿ  ألدرجوالتفكير تـ تحديد 
 كالتجريدم العشكائي(. ,ألتتابعيكالتجريدم  كالمادم العشكائي, ,ألتتابعي)المادم  االربعو

مف  (27 %) نسبةدرجة ثـ اختيرت  أدنى إلىدرجو  أعمىكرتبت درجاتيـ تنازليا مف 
 (Upper-Groupالدرجات كسميت المجمكعة العميا ) أعمىاالستمارات التي حصمت عمى 

مف االستمارات التي حصمت عمى أدنى  27 %)) كنسبة (44-58بيف )كدرجاتيا تتراكح ما 
 (32-40بيف ) كدرجاتيا تراكحت ما (Lower-Groupدرجاتيا كسميت المجمكعة الدنيا )

كفي ضكء ىذه النسبة بمغت  كبذلؾ تـ تحديد مجمكعتيف تمتاز بأكبر حجـ كأقصى تمايز.
عدد االستمارات التي استمارة أم أف  (81استمارة كالمجمكعة الدنيا ) (81المجمكعة العميا )
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كالختبار الفرؽ بيف متكسطي  ( استمارة,300) استمارة مف أصؿ (162) خضعت لمتحميؿ ىي
درجات المجمكعتيف العميا كالدنيا عمى كؿ فقره مف فقرات المكاقؼ الخمسة عشر لألساليب 

يف عف طريؽ كبعد تطبيؽ االختبار التائي لعينتيف مستقمت فقره, (60االربعو لمتفكير كالبالغة )
 - 7.436, تراكحت القيـ التائية المستخرجة بيف )SPSS-20)) البرنامج اإلحصائي

كمستكل داللو  160)( كعند مقارنتيا بالقيمة التائية الجدكلية عند درجة حرية )2.250
 فقد كانت جميع الفقرات مميزه. (1.96)جدكليو بمغت  و( كقيم0.05)

 بالدرجة الكمية لممقياس: عالقة درجة ألفقره
أسمكب ارتباط ألفقره بالدرجة الكمية لممقياس مف الكسائؿ المستخدمة في حساب 
االتساؽ الداخمي لممقياس, آذ ييتـ بمعرفة ككف كؿ فقره مف فقرات المقياس تسير في االتجاه 

 عبد الرحمف,فيي تمتاز بأنيا تقدـ لنا مقياسا متجانسا ) الذم يسير فيو المقياس كمو أـ ال,
إذ احتسبت  (1982 كتـ أيجاد صدؽ مقياس أساليب التفكير ؿ)غريغكرؾ, (.117 :1447

معامالت االرتباط بيف درجات كؿ فقره كبيف درجاتيـ الكمية عمى أسمكب التفكير الذم تنتمي 
 التجريدم,ألتتابعي  )المادم ألتتابعي, كىذا ينطبؽ عمى األساليب األربعة لمتفكير إليو ألفقره,

المادم العشكائي( كبتطبيؽ معامؿ ارتباط بيرسكف عف طريؽ البرنامج  التجريدم العشكائي,
 بيف فقد بمغت قيـ معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية ما (SPSS-20) اإلحصائي

 عند مستكل داللو .(113) .( كبالمقارنة مع القيمة الجد كلية التي تبمغ397 - .150)
 ( كبذلؾ فقد عدت جميع الفقرات مميزه.298)كدرجة حرية  (05.0)

 Psychometric Features of the scaleالخصائص السايكومتريو لممقياس 
كمف أىـ الخصائص ىي الصدؽ كالثبات, كقد قاـ الباحثاف بحسابيا كفؽ الخطكات 

 آالتية:
 Validity Of the Scale صدق المقياس-1

المقياس الخاصية التي كضع مف اجميا كصدؽ المقياس إف يقيس  كيقصد بالصدؽ:
كتـ التحقؽ  (,187 :1447 )كراجو, يعني صالحيتو لمقياـ بكظيفتو لتحقيؽ ما كضع ألجمو

 مف صدؽ المقياس بالطرؽ آالتية.
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 Face Validityالصدق الظاىري:-أ
ألتربيو كقد تحقؽ الصدؽ الظاىرم بمكافقة مجمكعة مف المحكميف كالمختصيف في 

كعمـ النفس مف خالؿ عرض فقرات المقياس كأساليبو كبدائمو كتعميماتو عمييـ كحظيت فقرات 
( فأكثر ككما مر ذكره في إجراءات اعتماد 85 %) المقياس بمكافقة المحكميف كبنسبة

 المقياس.
 صدق البناء:-ب

يجاد تحقؽ ىذا النكع مف الصدؽ مف خالؿ تحميؿ فقرات مقياس أساليب التفكير  كا 
كعالقة ألفقره بالمجمكع الكمي لألسمكب  المجمكعتيف المتطرفتيف, القكه التميزية ليا بطريقتيف:

 آذ أظيرت النتائج اإلبقاء عمى الفقرات جميعيا ككما مر ذكره في إجراءات اعتماد المقياس.
 Reliability Scaleثبات المقياس:-2

نفسيا أذا أعيد تطبيقو عمى األفراد يقصد بثبات المقياس أف يعطي المقياس النتائج 
أنفسيـ في كقت أخر كتبدك قيمة ثبات المقياس في قدرتو عمى الكشؼ عف الفركؽ في األداء 

كلمتحقؽ مف ثبات المقياس ألساليب التفكير اعتمد  (.111 :1111 )ميمز كبيتر, بيف األفراد
يجاد معامؿ ألفا  )التجزئة النصفية, الباحثاف طريقتيف ىما  (80) آذ اختيرت كركنباخ(كا 

 بصكره عشكائية كبكاقع طالب كطالبو, (300) استمارة مف عينة التحميؿ اإلحصائي ألبالغو
 استمارة لطريقة ألفا كركنباخ.  (40استمارة لطريقة التجزئة النصفية ك) (40)
 ((Split –Half Method النصفية ألتجزئو-أ

الشكميف المتكافئيف يؤلفاف  فالداخمي, التعد طريقة التجزئة مؤشرا لقياس االتساؽ 
نقكـ بالتعامؿ مع اختبار كاحد  بدال عف أجراء شكؿ بديؿ لالختبار, بمعنى انو, اختبارا كاحدا.

(. قاـ الباحث بفرز الفقرات التي يحتكييا كؿ أسمكب مف 183 :1118 )النبياف, فقط
لكؿ  (15) تيف بعد تكرار ألفقرهاألساليب االربعو بكصفو مقياس مستقؿ إلى مجمكعتيف متساكي

 caparison) كحساب معامؿ ارتباط بيرسكف أسمكب ليتساكل عدد فقرات نصفي المقياس
correlation coefficient)  بيف درجات النصؼ األكؿ كالثاني فكاف معامؿ ثبات أسمكب

 العشكائيكالتجريدم  (0.70) (AS) كالتتابعي التجريدم (0.68) (CS) المادم ألتتابعي
(AR) (0.73) كالمادم العشكائي (CR) (0.75,) ,كجرل تصحيحو  كىك لنصؼ المقياس

سيككف عميو مستكل  ( لتقدير ماSpearman-Brown Formula) بمعادلة سبيرماف براكف
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 CS),) (0.82, AS,) ,0.80ككانت النتائج (.188 :1118 ثبات االختبار كمو )النبياف,
0.84, AR),) 0.85, CR).) ( 0.05عند مستكل داللة ) 

   :كرونباخ   ألفاالثبات بطريقة -ب
تقكـ فكرة ىذه الطريقة عمى حساب االرتباط بيف الدرجات لمجمكعة الثبات عمى 

فأننا قسمنا االختبار ليس عمى قسميف كما في طريقة  جميع الفقرات ألداخمو في االختبار.
األجزاء يساكم عدد فقراتو, أم أف كؿ فقره ألتجزئو ألنصفيو, بؿ نقسـ االختبار عمى عدد 

لذلؾ عمد الباحث إلى أيجاد الثبات كفؽ ىذه  (.881: 1118)عكده,  تشكؿ اختبار فرعيا
استمارة لمعادلة  (40) ألطريقو مف خالؿ إخضاع درجات استمارات عينة الثبات البالغ عددىا

( كالتتابعي التجريدم 0.76) كقد بمغ معامؿ ثبات ألفا ألسمكب المادم ألتتابعي ألفا كركنباخ
( كىي معامالت ثبات يمكف 0.81)( كالمادم العشكائي 0.80)( كالتجريدم العشكائي 0.79)

 الرككف ألييا. 
 تطبيق المقياس:

لممقياس طبؽ الباحثاف المقياس عمى عينة  بعد التحقؽ مف الخصائص السايككمترية
كأكضح الباحثاف ألفراد العينة باف التطبيؽ يككف  طالب كطالبة, (380) البحث البالغة

جمع  كطبؽ المقياس بشكؿ جماعي, ألغراض البحث العممي حتى  تككف  جدية في اإلجابة,
كالتأكد مف إجابة الطمبة عمى جميع الباحثاف استمارات الطمبة بعد االنتياء مف اإلجابة مباشرة 

 فقرات المقياس
 الوسائل اإلحصائية:

-SPSSاعتمد الباحثاف الكسائؿ اإلحصائية اآلتية باالستعانة بالحقيبة اإلحصائية 
 -ككما يأتي: 20

النسبة -3تحميؿ التبايف األحادم  -1االختبار التائي لمجمكعتيف مستقمتيف -1
التجزئة النصفية كمعادلة -1معادلة الفاكركنباخ  -2ف معامؿ ارتباط بيرسك -8المئكية  

 سبيرماف براكف.
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 عرض اننتائج وتفسريها انفصم انرابع:
حتؼقؼا لؾفدف األول الذي وـص عؾى معرػة أدالقب التػؽري السائدة وػق نظروة  أوال:

   -غروغورك لدى طؾبة املرحؾة اإلعدادوة:

الخصائص السايككمترية بعد التحقؽ مف  (Gregorc, 1982) مقياس افطبؽ الباحث
كلمعرفة األساليب السائدة أك  طالب كطالبو, (380) لو عمى عينة البحث األساسية ألبالغو

 -:المفضمة استعممت التكرارات كالنسبة المئكية كالجدكؿ كالشكؿ يكضحاف ذلؾ
 ( يبيف أساليب التفكير السائدة لدل العينة الكمية1) جدكؿ
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 -أف أساليب التفكير السائدة كفؽ التكرارات كالنسبة المئكية كانت كفؽ الترتيب األتي:
كنسبة  (111) ىك المتصدر أذا بمغت تكراراتو (CS) ألتتابعي مأسمكب التفكير الماد *

 %(. 27.1) تمئكية بمغ
حصؿ عمى  (AS) إما ألمرتبو الثانية فقد جاء أسمكب التفكير ألتتابعي التجريدم *

 .(23.7 %كنسبو مئكية ) (97) تكرارات بمغت
 ( آذ بمغ تكراراتوAR) إما في ألمرتبو الثالثة فجاء أسمكب التفكير التجريدم العشكائي *

 %(.19.5 كنسبو مئكية ) (80)
 فقد جاء في ألمرتبو األخيرة بتكرارات بمغت (CRإما أسمكب التفكير المادم العشكائي ) *

 (.(17.6 % كنسبو مئكية (72)
 ترتيب أساليب التفكير المزدكجة فمف خالؿ النتائج أعاله يتضح. إما

 ةىك المتصدر كبنسب (CSAS) أسمكب التفكير المادم تتابعي كالتجريدم تتابعي *
 (.1.7 %) كنسبو مئكية (7تكرارات )

 (CSCR) إما ألمرتبو الثانية فكاف أسمكب التفكير المادم تتابعي كالمادم عشكائي *
 %(.1.2 ) سبو مئكيةكن (5) بتكرارات

 أما ألمرتبو الثالثة فقد جاء أسمكب التفكير المادم تتابعي كالتجريدم عشكائي *
(CSARكأسمكب التفكير ) ألتتابعي التجريدم كالتجريدم العشكائي (ASAR) 

 %(. 0.7) كنسبو مئكية (3) بتكرارات بمغت
 كالمادم العشكائيكالمركز األخير كاف مف نصيب أسمكب التفكير ألتتابعي التجريدم  *

(ASCRبتكرارات ) (2) (. 0.5) كنسبو مئكية% 
مف النتائج التي تكصؿ ألييا تبيف أف ألطمبو يستخدمكف األساليب جميعيا كلكف 
بدرجات متفاكتة, كأسمكب التفكير المادم تتابعي كأسمكب التفكير ألتتابعي تجريدم ىما 

 األسمكباف األكثر تفضيؿ لدل أفراد عينة البحث.
التي تشير  (Gregorc, 1982) أف ىذه التفضيؿ انسجـ مع نظرية افيرل الباحثك 

 Concrete)إلى السمكؾ الظاىرم لبض العقكؿ أفضؿ ما يككف في المكاقؼ الحسيو المادم )
 )ابك كالبعض الثالث في المكقفيف كمييما (Abstract) كالبعض األخر في المكاقؼ  المجردة

 (.241 :1111 جابر كنافيو,
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أف تنكع الطمبة في استخداـ األساليب األربعة أك المزدكجة يمكف  افالباحث جدك كما 
 فيي تتسؽ مع ما عزكه إلى الفركؽ الفردية في عمميات استقباؿ المعمكمات كطريقة معالجتيا,

( باف أساليب التفكير تعني مجمكعو مف االستراتيجيات كالطرؽ Sternberg) بيف ستبرنيرج
كاإلعماؿ  ـكانجاز الميا ستخدميا اإلفراد بصكره عامو لحؿ مشكالتيـ,المختمفة التي ي

 (Brian & James, 2006) كانسجمت ىذه النتيجة مع دراسة (.34 :2004 )ستيرنبرج,
 باف أسمكب التفكير المادم ألتتابعي ىك (1118 )حسف, كدراسة (1111 خمره, )ابك كدراسة

في  (1111 خمره, )ابك النتيجة متسقة مع دراسةكجاءت ىذه  االسمكب المفضؿ في التفكير.
 .ازدكاجية األساليب

مف خالؿ  أف أساليب التفكير األحادية أكثر تكرارا مف المزدكجة. افإذ يرل الباحث
تبيف أف النتيجة منطقيو كمتسقة مع  النتائج التي تكصؿ ألييا كبعد مقارنتيا بالدراسات ألسابقو,

لتنكع كتبايف المكاقؼ التي يتعرضكف ألييا كالتي تحتاج كؿ  أساليب التفكير المختمفة كذلؾ
كالف أساليب التفكير تختمؼ باختالؼ المجتمع كاألسمكب  منيا إلى معالجات مختمفة كمتباينة,

معيف عند  السائد كالسياسة السائدة كالظركؼ االجتماعية التي تبني خبرات معينو ضمف أطار
أف الفرد يؤثر كيتأثر في المجتمع الذم ينشا فيو فيصبح كبما  يكسبو أسمكب معيف, الفرد ما

كالف الفرد في المجتمع يتأثر بالقدكة  انتقاؿ أساليب تفكير معينو كانتشارىا سريع في المجتمع,
)مرحمة  أف طمبة المرحمة اإلعدادية في ىذه الفترة مف العمر فكجد الباحثاف كالكضع العاـ,

ككذلؾ  تتشابو خبراتيـ, فضال ,ع يتأثركف بمف حكليـىـ أكثر فئة مف المجتم المراىقة(
لتحقيؽ  ربط مجريات األمكرفي حسي  كأإلى المكقؼ بنظر مادم  أىدافيـ كيمكف أف ينظر

ألسمكب  نتائج  البحث مف تفضيؿ طمبة المرحمة اإلعدادية اتفؽ معكىذا ما  أىداؼ معينو,
 أك المادم مع المشاكؿ التي تكاجيو,التفكير المادم ألتتابعي الذم يتصؼ بالتعامؿ الحسي 

كيدرؾ األمكر عمى شكؿ حسي  كينظر إلى العالـ مف حكلو عمى نحك مرتب كتتابعي,
 مممكس.

تعرف داللة الفروق في أساليب التفكير لدى العينة بحسب متغيرات الجنس  اليدف الثاني:
 والتخصص والصفوف الدراسية.

االختبار التائي لمجمكعتيف مستقمتيف ليتـ  افلتحقيؽ ىذا اليدؼ استعمؿ الباحث
 التعرؼ عمى الفركؽ لكؿ أسمكب مف أساليب التفكير األربعة بحسب متغيرات الجنس 
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 الصفكؼ الدراسية.كفؽ متغير كالتخصص كتحميؿ التبايف األحادم لمعرفة الفركؽ 
 -:(CS) أسموب التفكير المادي ألتتابعي-أ

 افالفركؽ ليذا األسمكب كتحقيقا لذلؾ استعمؿ الباحثمف اجؿ التعرؼ عمى داللة -1
االختبار التائي لمجمكعتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفركؽ كفؽ متغيرات الجنس كالتخصص 

 -كالجدكؿ يكضح ذلؾ:
مستقمتيف لمعرفة داللة الفركؽ في أسمكب  فلمجمكعتي ( يبيف نتائج االختبار التائي1جدكؿ )

 بحسب متغيرات الجنس كالتخصص. التفكير المادم ألتتابعي

 
 

لمصفكؼ  كفؽ متغير (CS) ألسمكب التفكير نتائج تحميؿ التبايف األحادم (8) جدكؿك 
 الدراسية.

 
 

كشفت نتائج االختبار التائي لمجمكعتيف مستقمتيف عف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  *
كفقا لمتغير الجنس  (CS) إحصائية بيف طمبة المرحمة اإلعدادية في أسمكب التفكير
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 ألبالغو ة( اصغر مف القيمة الجد كلي1.93) الف القيمة التائية المحسكبة البالغة
 (.   378)( كبدرجتي حرية 0.05)عند مستكل  (1.96)

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية الف القيمة ألتائيو  إما بالنسبة لمتخصص فانو ال *
( 0.05)مستكل داللة  د( عن1.96) البالغة ةالجدكلي المحسكبة اصغر مف القيمة

 (.378)حرية  يكبدرجت
إما الصفكؼ الدراسية فاف النتائج أظيرت عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف  *

 ةاصغر مف الجدكلي ي( كى0.627) الصفكؼ الثالثة حيث بمغت الفائية المحسكبة
 (. 378)( كدرجة حرية 0.05)( عند مستكل داللة 3.07)البالغة 

 (:AS) التفكير ألتتابعي التجريديأسموب -ب
( تبعا لمتغيرات الجنس AS) مف اجؿ التعرؼ عمى داللة الفركؽ في أسمكب

االختبار التائي لمجمكعتيف مستقمتيف الختبار  ثافلذلؾ استعمؿ الباح اكالتخصص, كتحقيق
 -كالجدكؿ يكضح ذلؾ: داللة الفركؽ,
لمجمكعتيف مستقمتيف ألسمكب التفكير ألتتابعي  يبيف نتائج االختبار التائي (2) جدكؿ

 التجريدم.

 
 

كلمعرفة داللة الفركؽ كفؽ متغير الصفكؼ الدراسية استخدـ تحميؿ التبايف األحادم  *
كؿ ابعد استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمصفكؼ الدراسية كالجد

 تكضح ذلؾ ةاآلتي
كفؽ  (AS) الحسابية كالنحرافات المعيارية ألسمكب التفكيريكضح المتكسطات  (1) جدكؿ

 متغير الصفكؼ الدراسية
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لمتغير الصفكؼ كفقا  (AS) ألسمكب التفكير نتائج تحميؿ التبايف األحادميكضح  (7) جدكؿك 

 الدراسية.

 
 

لمجمكعتيف مستقمتيف عف كجكد فركؽ دالو إحصائيا بيف  كشفت نتائج االختبار التائي *
تبعا  (AS) التجريدمألتتابعي متكسطات درجات أفراد العينة في أسمكب التفكير 

كىي اكبر مف القيمة  ,(2.003) آذ كانت القيمة ألتائيو المحسكبة ,لمتغير الجنس
ككانت ىذه  (.378) كدرجة حرية (0.05) عند مستكل داللو (,1.96) الجدكلية

اكبر مف متكسط الذككر  (31.010) الفركؽ لصالح اإلناث الف متكسطيـ البالغ
  .(29.473) البالغ

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية الف القيمة التائية  أما بالنسبة لمتخصص فانو ال *
( 0.05مستكل داللو ) د(, عن1.96( اصغر مف القيمة الجدكلية )0.355) المحسكبة

 (.378)كبدرجتي حرية 
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الصفكؼ الدراسية فاف نتائج تحميؿ التبايف األحادم أظيرت عدـ  لمتغيرإما بالنسبة  *
( اصغر مف 1.570) كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية الف القيمة الفائية المحسكبة

   (.378)حرية  ي( كبدرجت0.05)( عند مستكل داللة 3.07)البالغة  ةالجدكلي
 (:AR) العشوائيأسموب التفكير التجريدي -ج

تبعا لمتغيرات  AR)) مف اجؿ التعرؼ عمى داللة الفركؽ في أسمكب التفكير-1
االختبار التائي لمجمكعتيف مستقمتيف  افلذلؾ استعمؿ الباحث االجنس كالتخصص, كتحقيق

  -الختبار داللة الفركؽ, كالجدكؿ يكضح ذلؾ:
لمجمكعتيف مستقمتيف ألسمكب التفكير التجريدم  ( يبيف نتائج االختبار التائي4) جدكؿ

 العشكائي.

 
 

لتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ استخراج المتكسط الحسابي كاالنحرافات المعيارية لمصفكؼ -1
الثالثة كاستخدـ تحميؿ التبايف األحادم لمعرفة داللة الفركؽ كفؽ متغير الصفكؼ الدراسية 

 -كالجداكؿ اآلتية تكضح ذلؾ:
كفؽ متغير  (AR) المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألسمكب التفكير( 4) جدكؿ

 الصفكؼ الدراسية.
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لمصفكؼ  (AR) نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ في أسمكب التفكير (11) جدكؿ
 الثالثة.

 
 

فركؽ ذات داللة  كجكد كشفت نتائج االختبار التائي لمجمكعتيف مستقمتيف عف عدـ *
)الجنس  كفقا لمتغير (AR) إحصائية بيف طمبة المرحمة اإلعدادية في أسمكب التفكير

( لمتغير الجنس 1.492) الف القيمة التائية المحسكبة كالبالغة كالتخصص(
 د( عن1.96)( كلمتغير التخصص كىما اصغر مف الجد كلية البالغة 0.646)ك

 (.378)حرية  ي( كبدرجت0.05)مستكل داللة 
إما بالنسبة لداللة الفركؽ في متغير الصفكؼ الدراسية فقد كشفت النتائج عدـ كجكد  *

 فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل ليذا المتغير.
 (:CRأسموب التفكير المادي العشوائي)-د

تبعا لمتغير الجنس  (CR) مف اجؿ التعرؼ عمى داللة الفركؽ في أسمكب التفكير-1
االختبار التائي لمجمكعتيف مستقمتيف الختبار داللة  تـ تطبيؽ لذلؾ اكتحقيقكالتخصص, 

 -:الفركؽ كالجدكؿ يكضح ذلؾ
( يبيف نتائج االختبار التائي لمجمكعتيف مستقمتيف ألسمكب التفكير المادم 11) جدكؿ

 العشكائي.
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الحسابية لمعرفة داللة الفركؽ كفؽ متغير الصفكؼ الدراسية استخرج المتكسطات -1
كطبؽ تحميؿ التبايف األحادم لمعرفة داللة  الدراسيةلصفكؼ ا لمتغير كاالنحرافات المعيارية

 -الفركؽ كفؽ متغير الصفكؼ الدراسية الجداكؿ اآلتية تكضح ذلؾ:
كفؽ متغير  (CR) ( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألسمكب التفكير11) جدكؿ

 .الصفكؼ الدراسية
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الصفوف ت
 7.418 27.300 120 الرابع 1
 7.884 27.700 120 الخامس 2
 7.740 27.747 140 السادس 3

   
تبعا لمتغير الصفكؼ  (CR) السمكب التفكير نتائج تحميؿ التبايف األحادم( بيف 13) كجدكؿ

 الدراسية.

 
 

لمجمكعتيف مستقمتيف عف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  االختبار التائي نتائجكشفت  *
( كفؽ متغير الجنس CR) إحصائية بيف طمبة المرحمة اإلعدادية في أسمكب التفكير

( عند 1.96)البالغة  ة( اصغر مف القيمة الجد كلي1.530) الف التائية المحسكبة
 (.378)( كدرجة حرية 0.05)مستكل داللو 

التائي كفؽ متغير التخصص عدـ كجكد فركؽ ذات داللة كما أظيرت نتائج االختبار  *
( 1.96)( اصغر مف ألجدكليو ألبالغو 1.479) إحصائية الف القيمة التائية المحسكبة

 (.378( كدرجة حرية )0.05)عند مستكل داللة 
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أظيرت نتائج تحميؿ التبايف األحادم عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية يمكف أف  *
   الصفكؼ الدراسية.تعزك إلى متغير 

فركؽ ذات داللة إحصائية في أسمكب  دمف خالؿ النتائج التي تكصؿ ألييا تبيف كجك 
اإلناث كىي نتيجة منطقية  حكفؽ متغير الجنس كلصال (ASألتجريدم )ألتتابعي التفكير 

ألتتابعي التجريدم كمنسجمة مع ما ذكر في اإلطار النظرم ليذا البحث الف أسمكب التفكير 
يفكر بطريقة  كاقعي, )الفرد يككف ىادئ في تصرفاتو عادؿ في أحكامو, يمتاز بصفات

ميمو إلى العمؿ في بيئة ىادئة, فضال عف  ,عمى تحقيقيا يعمؿيرسـ أىدافو بكضكح ك  منطقية,
 انو الكما أظيرت النتائج  ة العراقية.كىذه الصفات تككف اقرب إلى التككيف األنثكم في البيئ

كفؽ  (CR) كأسمكب التفكير ((AR كأسمكب التفكير (CS) يف أسمكب التفكيرتكجد فركؽ ب
 (Brian & James, 2006) كاختمفت النتيجة مع دراسة (,إناث-)ذككر متغير الجنس

عدـ كجكد فركؽ دالو إحصائيا بيف الذككر كاإلناث  افكيعزك الباحث (.1118 )حسف, كدراسة
لدل طمبة المرحمة اإلعدادية إلى طبيعة الحياة االجتماعية كنكعية ألتربيو األسرية, ككذلؾ 

يختمفكف في أساليب  الثقافة السائدة في المجتمع, ىذه الظركؼ مجتمعو جعمت أفراد العينة ال
لطمبة المرحمة اإلعدادية فأشارت نتائج  أدبي( -ي)عمم تفكيرىـ. إما بالنسبة لمتغير التخصص

كلـ تتسؽ ىذه  ىذا البحث بعدـ كجكد فركؽ دالو إحصائيا بيف الفرع العممي كالفرع األدبي,
 اف. كيعزك الباحث(1118)حسف,  كانسجمت مع دراسة (1111النتيجة مع دراسة )أبك خمره, 

اد بصكره عامو كطمبة المرحمة اإلعدادية ىذه النتيجة ككف أساليب التفكير ألمفضمو لدل األفر 
ربما يعكد ذلؾ  )أدبي(, أـ )عممي( بصكره خاصة ىي كاحده لمجميع سكاء كاف تخصصيـ

-إما متغير الصفكؼ الدراسية )الرابع .إلى السمات الشخصية كالفركؽ الفردية بيف األفراد
داللو إحصائية بيف فقد أظيرت نتائج ىذا البحث عدـ كجكد فركؽ ذات  السادس(,-الخامس

 كاختمفت مع (,1111 خمره, )ابك كانسجمت ىذه النتيجة مع دراسة المراحؿ الدراسية الثالثة,
كالصؼ.  AR أكدت نتائجو كجكد عالقة بيف أسمكب التفكير التي (1118 )حسف, كدراسة

الكبير  تشابو أساليب التفكير ألمفضمو لدل طمبة الصفكؼ الثالثة إلى التقارب افكيعزك الباحث
فضال عف  كتشابو المستكل الثقافي لككنيـ يعيشكف في بيئة كاحده, لمعمر الزمني فيما بينيـ,

 .محدكدية البيئة التي يعيشكف فييا
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  Conclusionاالدتـتاجات ثانقا:

 استنادا إلى نتائج البحث الحالي يمكف الكصكؿ إلى االستنتاجات اآلتية:
كيعزك ذلؾ إلى التشابو في  ةأساليب التفكير كافإف الطمبة عينة البحث يستعممكف  -1

 الحياة االجتماعية كالتربية االسريو فضال عف تعرضيـ لنفس الظركؼ.  
إف ألطمبو يمتمككف نفس الميارات كالقابميات في اكتسابيـ كتخزينيـ لممعمكمات كطريقة  -1

 ؼ الفسيكلكجية.  االستذكار لككنيـ ينتمكف إلى نفس البيئة أالجتماعيو كالثقافية كالظرك 
يستنتج الباحثاف عدـ كجكد فركؽ ذات داللو إحصائية في التخصص الدراسي  -3

إلى تشابو أساليب التفكير في دراستيـ كطرؽ   كالصفكؼ الدراسية, أدبي(,-عممي)
فضال عف كاألطر ألثقافيو كالمفاىيـ ألعامو يتمقكنيا  ألدراسية, ـتعمميـ كطبيعة مناىجي
 إلى حد كبير. مف مصادر متشابيو

 Recommendationالتوصقات  ثالثا:  

 باالتي: افتكصؿ أليو البحث الحالي يكصي الباحث بناء عمى ما
, أساليب التفكيراالىتماـ بالبحكث التي تجرم عمى ألطمبو كخاصة تمؾ التي تتناكؿ  -1

قبؿ المرشديف كالمدرسيف كاألخذ بالتكصيات لغرض الكصكؿ إلى التكيؼ السميـ  فم
 لمطمبة.

العمؿ عمى أقامة دكرات لتطكير ميارات المرشديف التربكييف بكصفيـ المسئكليف عف  -1
 تطكير األجياؿ الناشئة.

اإلفادة مف مقاييس أساليب التفكير في المجاالت ألتربكيو كالمينية كأدكات مكضكعيو  -3
 ي معرفة خصائص األفراد ككضع الشخص المناسب في المكاف المناسب.ف

 التفكير مراعاة التدريسييف لمفركؽ الفردية بيف طمبو ألمرحمو اإلعدادية في أساليب -8
 السائد عند قياميـ بتدريس المكاد الدراسية ألمقرره.

لككادر العمؿ عمى تنمية أساليب التفكير لدل ألطمبو كذلؾ بإقامة دكرات لتطكير ا -2
التدريسية لممرحمة اإلعدادية لتعميـ ألطمبو أساليب تفكير تتالءـ مع طبيعة ألمرحمو 

مع تكفير األجكاء المناسبة التي تشجع ألطمبو عمى ممارسة  العمرية التي ىـ فييا,
 نشاطاتيـ بأنفسيـ كالعتماد عمى خبراتيـ في مكاجية المشكالت.
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 ة:يقترح الباحثان أجراء الدراسات آالتي
 إجراء بحكث مماثمو لمبحث الحالي عمى طمبة الجامعة. -1
 إجراء بحكث تتناكؿ أساليب التفكير كفؽ نظرية غريغكرؾ كربطيا بمفاىيـ أخرل -1

, التفاؤؿ, )تأكيد الذات,  االنطكائية( االنبساطية, التشاـؤ
إجراء بحكث مماثمو لمبحث الحالي عمى شرائح المكظفيف كالمدرسيف كالمرشديف  -3

 التربكييف.
إجراء بحكث لمعرفة العالقة بيف أساليب التفكير لدل غريغكرؾ كعالقتيا بالعكامؿ  -8

 ألخمسو لمشخصية.
( B,A) دراسة العالقة بيف أساليب التفكير كفؽ نظرية غريغكرؾ كنمط الشخصية -2

 كاختياره لمتخصص الدراسي المفضؿ لديو
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