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Résumé: 

Cette étude portant sur le concept de la connaissance est la façon de penser et sa relation 
avec l'estime de soi, lorsqu'elle se fonde sur plusieurs études antérieures, qui traitent de ce concept 
à bien des égards, et j'ai essayé cette étude a révélé des moyens les plus importants de la pensée 
utilisés dans l'échantillon et variable liée à l'estime de soi à la lumière de variables du sexe et de la 
spécialité, et après l'application des outils de recherche appropriés et de collecte de données ont été 
analysées statistiquement a atteint les résultats suivants qui ont révélé un écart entre l'échantillon de 
l'étude (par sexe) en termes de force de préférence pour les modes de pensée. 

La corrélation entre les variables de la base de l'étude étaient faibles et est une fonction d'un 
point de vue statistique, les différences entre les étudiants par spécialité et même selon le sexe n'a 
pas atteint le niveau de signification. 

En règle générale, on peut dire que l'individu peut utiliser plus d'une méthode de pensée mais 
en diffère par sa capacité à se déplacer entre ces méthodes, certains postes exigent une méthode 
spécifique et certains exigent une autre façon, les modèles établir non fixe, mais variable, puis une 
attention particulière doit être accordée à former les étudiants à développer des façons de penser 
qu'ils ont, et leur capacité le passage d'un style à l'autre, et doit faire preuve de souplesse dans le 
traitement des eux et les aider d'une manière qui éducatif efficace, et il peut se développer le 
processus éducatif afin qu'ils puissent faire face aux situations qu'ils rencontrent. 

 

  :المقدمة

 "المعرفيــة العمليــات"بدايــة النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين شــهد علــم الــنفس اهتمامــا متزايــدا بمــا يســمي  منــذ
اهتمـام البـاحثين فـي مجـال علـم الـنفس المعرفـي إذ يعـد مـن  فقـد نـال موضـوع أسـاليب التفكيـر الذاكرة،و  اإلدراككالتفكير و 

مظاهر الفروق الفردية وقد جاءت الدراسة الحالية  من ظهرصر نظرا ألنه مالموضوعات ذات الصلة الوثيقة بتغيرات الع
الجــنس والتخصــص لــدى تالميــذ الســنة الثانيــة مــن  يتقــدير الــذات فــي ضــوء متغيــر بعالقــة أســاليب التفكيــر "بعنــوان 

    ".التعليم الثانوي
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بالبحـث و التقصــي، ) تقـدير الـذاتأسـاليب التفكيـر و (لقـد تناولـت العديـد مـن الدراسـات السـابقة متغيــري الدراسـةو 
  : ونذكر منها على سبيل المثال

و قــد أجريــت علــى عينــة مــن "  تناولــت عالقــة أســاليب التفكيــر بتقــدير الــذات التــي  ):Zhag 2001( دراســة زهــانج -
 وقد استخدمت الباحثة مقياس أساليب التفكيـر الصـورة القصـيرة التـي ،)وطالبة اطالب794(طالب جامعة هونج كونغ 
 كـوبر سـميثو مقيـاس سـتيرنبرغ فـي ضـوء نظريـة  )Sternberg & Wagner 1992(أعدها ستيرنبرغ و واجنـر 

)Cooper Smith ( و قد توصلت إلى أن الطـالب مرتفعـي تقـدير الـذات مقارنـة بـالطالب منخفضـي  ،لتقدير الذات
بينمـا تميـز الطـالب منخفضـوا تقـدير "ررالتشـريعي، القضـائي، العـالمي و المتحـ"تقدير الـذات تميـزوا بأسـاليب التفكيـر 

  )178،179: 1،2004الدردير ،ج(".المحلي و المحافظ ،التنفيذي"الذات بأساليب التفكير 
عــرف علــى أســاليب التفكيــر الشــائعة لــدى عينــة مــن تلالتــي كــان هــدفها ا :)2001(دراســة رمضــان محمــد رمضــان -

) المسـتوى الدراسـي ،الجنس، التخصص الدراسـي(غيرات التالية الطالب بالمراحل التعليمية المختلفة و دراسة أثر المت
واســتخدم الباحــث فــي هــذه الدراســة المــرحلتين الثانويــة و الجامعيــة، عينــة الدراســة ، وقــد شــملت علــى أســاليب التفكيــر

 ســريعأبــا رضــا عبــد اهللا و  عبــد العــالي حامــد عجــوةترجمــة و تقنيــين  لســتيرنبرغ و واجنــرقائمــة أســاليب التفكيــر 

أن أكثر أساليب التفكير سيطرة لدى الطالب بـالمرحلتين الثانويـة و الجامعيـة أسـلوب إلى الدراسة  توصلت، و 1999
و علــــى فــــروق بــــين الجنســــين فــــي أســــاليب التفكيــــر  ،)التنفيــــذي، القضــــائي، الهرمــــي، المحلــــي و المتحــــرر(التفكيــــر 

ـــداخلي( ثـــانوي، (فـــي المـــرحلتينك اخـــتالف بـــين الطـــالب كمـــا أن هنـــا ،)التشـــريعي، المحلـــي، المحـــافظ، الملكـــي و ال
 )www.Gulfkids.com( )علمي، أدبي(في بعض أساليب التفكير باختالف التخصص الدراسي ) جامعي

مختلفـة بروفيالت أساليب التفكيـر لطـالب التخصصـات األكاديميـة الالتي تناولت  :2002دراسة أمينة إبراهيم شلبي -
طبقـت علـيهم قائمـة أسـاليب التفكيـر و  ،طالبـة بالجامعـةطالبـا و  417تكونـت العينـة مـن  ، حيـثمـن المرحلـة الجامعيـة

ــأثير، و )الصــورة الطويلــة(واجنــر  لســتيرنبرغ و ب للتخصــص الدراســي علــى اتجــاه أســالي قــد أظهــرت النتــائج وجــود ت
رمـــــي، الملكـــــي، الفوضـــــوي، الـــــداخلي رر، المحـــــافظ، الهالتشـــــريعي، التنفيـــــذي، القضـــــائي العـــــالمي، المتحـــــ(التفكيـــــر 
مـن  اإلنـاث فـي كـلفروق دالة إحصائيا بـين الـذكور و  عدم داللتها فيها يتعلق باألسلوب األقلي، و وجودو ) والخارجي

عـدم وجـود فـروق فـي األسـلوب التنفيـذي لصـالح اإلنـاث و فـي األسلوب التشريعي، القضائي والهرمي لصالح الـذكور و 
ب األخرى، كمـا قـد دلـت النتـائج علـى وجـود ارتبـاط دال إحصـائيا بـين كـل مـن األسـلوب التشـريعي و العـالمي األسالي

ود وعـدم وجـ التحصـيل الدراسـيال إحصـائيا بـين األسـلوب الهرمـي و مع التحصيل الدراسـي، و وجـود ارتبـاط موجـب د
  )www.Gulfkids.com( .التحصيل الدراسيارتباط بين األساليب األخرى و 

طالبـا  873أساليب التفكيـر و عالقتهـا بأنمـاط الشخصـية لـدى عينـة مكونـة مـن التي تناولت : 2003دراسة البدران  -
و أظهــرت النتــائج أن أســلوب التفكيــر التشــريعي احتــل المرتبــة  ،و طالبــة مــن طلبــة البكــالوريوس فــي جامعــة اليرمــوك

كمـــا أظهـــرت النتـــائج تفـــوق اإلنـــاث علـــى الـــذكور فـــي ، التفكيـــر المحـــافظ احتـــل المرتبـــة األخيـــرةاألولـــى و أن أســـلوب 
استخدام أساليب التفكير التشريعي،التنفيذي،الهرمي،و الخارجي في حين تفوق الذكور على اإلناث باسـتخدام أسـاليب 

ئج وجـود عالقــات كانـت فـي معظمهــا التفكيـر الملكـي، الفوضـوي، المحلــي، الـداخلي، المحـافظ، و أخيــرا أظهـرت النتـا
 )43،44: 2009الحموري،(. إيجابية و دالة إحصائيا بين مختلف أساليب التفكير و أنماط الشخصية المختلفة
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التربيـة ت تطرق باب علم الـنفس بشـكل عـام و تعتبر هذه بعض األبحاث و الدراسات التي تناولت مواضيع أصبح
و تنظــيم البــرامج و الممارســات ســواء علــى األفــراد  مــن أهميــة فــي تخطــيط تفكيــر لمــا لهــابشــكل خــاص مثــل أســاليب ال

  .العاديين أو مع ذوي االحتياجات الخاصة
  

  :الدراسة إشكالية )1

ألسـاليب التفكيــر أو  "سـتيرنبرغ"اهتمـت بعـض البحـوث والدراسـات المعاصـرة فـي البيئــات األجنبيـة بدراسـة نظريـة 
أهميتهــا التطبيقيــة فــي المجــال ريــة فــي مجــال علــم الــنفس المعرفــي و ة هــذه النظنظريــة الــتحكم العقلــي الــذاتي نظــرا لحداثــ

Cano & Hewitt( كانوا و هيوايتالتربوي فمنهم من حاول دراسة عالقة أساليب التفكير بأساليب التعلم مثل   2000(، 
قـات دالـة حيـث توصـلوا إلـى وجـود عال )Chen 2001( وتـيش )Zhang & Sternberg 2000( سـتيرنبرغوزهـانج و 

زهـانج منهم من ذهب إلى دراسـة عالقتهـا بأسـاليب التـدريس مثـل دراسـة وأساليب التعلم، و  لستيرنبرغبين أساليب التفكير 

)Zhang 2001(  راســة مــنهم مــن اهــتم بدو  ه فــي التــدريس،تــالتــي توصــلت إلــى أن أســاليب تفكيــر المعلــم تــرتبط بطريقو
برنـاردو آخـرون و  )Zhang 2002(زهـانج المعرفيـة األخـرى مثـل دراسـة  بعض المتغيراتعالقتها بالتحصيل الدراسي و 

)Bernardo & et al 2002( حيث توصلوا إلى أن بعض أساليب التفكيـر تـؤثر تـأثير موجبـا علـى التحصـيل الدراسـي .
  )143: 2004، 1الدردير،ج(

العـرب لهـم إسـهامات كبيـرة فـي دراسة أساليب التفكير لـم تقتصـر علـى البـاحثين األجانـب فقـط بـل حتـى للبـاحثين 
ــد العــال عجــوة هــذا المجــال نــذكر مــنهم علــى ســبيل المثــال ال الحصــر دراســة  أســاليب التفكيــر و عالقتهــا ( 1998عب

في البيئة العربية و التي  لستيرنبرغو التي فتحت المجال أمام الباحثين لدراسة نظرية أساليب التفكير ) ببعض المتغيرات
ـــنـــتج عنهـــا دراســـة  ـــة ( 2002ة شـــلبي أمين ـــة مـــن المرحل ـــروفيالت أســـاليب التفكيـــر لطـــالب التخصصـــات األكاديمي ب

ومـــن هنـــا تتحـــدد مشـــكلة الدراســـة الحاليـــة لمعالجـــة موضـــوع عالقـــة أســـاليب ) 144: 2004، 1الـــدردير،ج).(الجامعيـــة
فـــي ) أدبـــي/ي علمـــ(الجـــنس و التخصـــص  يتقـــدير الـــذات لـــدى تالمـــذة الســـنة الثانيـــة ثـــانوي فـــي ضـــوء متغيـــر بالتفكيـــر 

  :التساؤالت التالية
 هل يتباين تالميذ عينة الدراسة في قوة تفضيلهم ألساليب التفكير ؟ .1
 هل توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بين أساليب التفكير و تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة؟ .2
 أساليب التفكير؟ من حيث) أدبي -علمي(التخصص التالميذ حسب وجد فروق دالة إحصائيا بين تهل  .3
 من حيث أساليب التفكير؟) إناث -ذكور(الجنس التالميذ حسب وجد فروق دالة إحصائيا بين تهل  .4
 من حيث تقدير الذات؟)أدبي/علمي(حسب التخصصوجد فروق دالة إحصائية بين تالميذ عينة الدراسة تهل  .5

  :صياغة الفرضيات التاليةاستنادا على نتائج الدراسات السابقة و التساؤالت آنفة الذكر يمكن 
 .يتباين تالميذ عينة الدراسة في قوة تفضيلهم ألساليب التفكير .1
   .بين أساليب التفكير و تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسةدالة إحصائيا توجد عالقة إرتباطية  .2
  .من حيث أساليب التفكير) أدبي -علمي( بين التالميذ حسب التخصص توجد فروق دالة إحصائيا .3
 .من حيث أساليب التفكير) اثإن -ذكور(التالميذ حسب الجنستوجد فروق دالة إحصائيا يبن  .4
 من حيث تقدير الذات)أدبي/علمي(حسب التخصصتوجد فروق دالة إحصائية بين تالميذ عينة الدراسة  .5
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   :أهمية البحث )2

  :تنبع أهمية الدراسة الحالية من عدة اعتبارات أهمها ما يلي
 . ى أساليب التفكير باختالف أنواعها و تصنيفاتهاتسليط الضوء عل .1
بالتــالي فــإن معرفــة ألنهــا تكشــف عـن أســاليب التفكيــر، و يمكـن أن يســتفيد الجميــع بصــفة عامــة مـن الدراســة الحاليــة  .2

ير عالقاتـــه مــع أصــدقائه وزمالئـــه لآلخـــرين وكــذا تحســين وتطــو اعده علــى فهمــه لنفســه و الفــرد بأســاليب تفكيــره يســـ
 )147: 2004 ،1ج الدردير،.(المنزل ب الفرد للصراعات في العمل و وتجنوالديه و 

قــد تســاعد النتـــائج المحصــل عليهـــا فــي توزيــع األفـــراد علــى التخصصـــات األكاديميــة المناســبة لهـــم طبقــا ألســـاليب  .3
 .تفكيرهم ومدى تقدير هؤالء األفراد لقدراتهم

قاء األفراد أثنـاء السـلم الـوظيفي ألن الترقيـات تعتمـد انتا يمكن أن تساعد بعض المسؤولين والمدراء عند اختيار و كم .4
فأسلوب الفرد في التفكير يجب أن يؤخـذ فـي االعتبـار مثلـه  ،على أسلوب الفرد في التفكير بصورة أكثر من كفاءته

 ) 148، 147:  1،2004الدردير، ج.( الدافعية عند وضع الفرد في العمل المناسبو  مثل الذكاء
  

  :أهداف البحث )3

 :تحديد أهداف الدراسة الحالية في ما يلي يمكن 
 .معرفة أساليب التفكير المفضلة لدي تالميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي .1
 .دراسة العالقة بين أساليب التفكير و تقدير الذات .2
  .الجنس و التخصص بأساليب التفكيرمن معرفة عالقة كل  .3

 

  :التحديد اإلجرائي لمتغيرات الدراسة )4

و تقـاس فـي الدراسـة الحاليـة مـن  تشير إلى طرق الفرد المفضلة في التعامل مع مواقف الحيـاة المختلفـة: لتفكيرأساليب ا
  .خالل الدرجة التي يتحصل عليها التلميذ على مقياس أساليب التفكير الذي أعده عبد المنعم  الدردير

اس فـي الدراسـة الحاليـة عـن طريـق مقيـاس تقــدير يقـه حيـث ينقـل هـذه النظـرة لآلخـرين و هـو نظـرة الفـرد لذاتـ:تقـدير الـذات
  . الذات لكوبر سميث

  :اإلطار النظري للدراسة

  أساليب التفكير)5

ســتخدام الفـــرد إن التفكيــر هــو دائمــا العمليــة التــي يتكيــف بهــا الفــرد مـــع الواقــع الــذي يعــيش فيــه، حيــث يتطلــب ا
معظــم البــاحثين فــي مجــال لهــذا فقــد اتجــه والغريبــة، و  ةه فــي التعامــل مــع األوضــاع الجديــدكــذا خبراتــلقاعدتــه المعرفيــة و 

فـي مجـال التكنولوجيـة  ة بالغـة فـي مواجهـة التقـدم السـريععلم النفس إلى دراسة موضوع التفكيـر لمـا لـه مـن أهميـالتربية و 
يـنهم العـالم و هناك العديد من النظريات التي كان موضوع أبحاثها األساسي هـو التفكيـر وأسـاليبه وأنماطـه مـن ب العلمية،
 ؛ وقـد)Theory of self- government( صـاحب نظريـة الحكومـة الذاتيـة العقليـة )Sternberg( سـتيرنبرغ األلمـاني

تنـاول جانبـا مـن جوانـب أســاليب أن كـل واحـد منهـا يالتصـورات المحـددة لهـا حيـث نجـد و تعـددت تعـاريف أسـاليب التفكيـر 
  : نذكر منهاو التفكير 
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Harrison) هاريسون وبرامسـونعـرف   & Bramson 1982) اإلسـتراتيجيات بأنهـا الطـرق و « أسـاليب التفكيـر
 الدردير،( أو االنتقال من الحالة الراهنة إلى الحالة التالية الفكرية التي يعتاد الفرد أن يتعامل بها مع المعلومات المتاحة

 )25: 2004، 2ج

ير هو أسلوب الفرد الذي يتمثل فـي الطريقـة التـي نمط التفك« أسلوب التفكير على أنه 1990قطامي كما يعرف 
بالتــالي فهــو يســترجعها يخزنهــا فــي مخزونــه المعرفــي و و  يرمزهــاو يســتقبل بهــا المعرفــة و الخبــرة و المعلومــات و يســجلها 

    )30: 2009محمود غانم، ( » ي التعبير إما بوسيلة حسية أو شبه صورية أو رمزيةفبطريقته 
ضـــلة فـــي التفكيـــر عنـــد أداء أســـلوب التفكيـــر هـــو طريقـــة الفـــرد المف« )Sternberg 1994( ســـتيرنبرغ يضـــيفو 
ريقــــة المفضـــــلة الســــتخدام القـــــدرات الفـــــرد إنمــــا تفضــــيل الســـــتخدام القــــدرات، أو الط يملكهــــا هــــو لـــــيس قــــدرة، و األعمــــال

   ) 39: 2009الحموري، ( » الذكاءو 
الطريقـــة التـــي يتعامــل بهـــا الفـــرد مـــع « لتفكيــر هـــوفـــي تعريفـــه نمـــط ا )Baron 1995( بـــارونذهـــب فــي حـــين 

  ) 29: 2009محمود غانم، ( »هو يتأثر بسمات الشخصية ومات من حوله فيما يحقق أهدافه و المعل

السـائدة فـي التعامـل مــع و  ةب التفكيـر تشـير إلـى الطـرق المميـز أسـالي « 2000 صـفاء يوسـف األعسـر ىتـر و 
   .)25: 2،ج2004الدردير، ( » المعطيات المطروحة

المواقـف التـي لمفضلة فـي التعامـل مـع المعطيـات و نستخلص من هذه التصورات أن أسلوب التفكير هو الطريقة ا
هــو ال يعنــى القــدرة بــل طريقــة اســتخدام القــدرة، بمعنــى أننــا ال نملــك أســلوبا واحــدا فــي تواجــه الفــرد فــي حياتــه اليوميــة، و 

األفــراد يختلفـــون فيمــا بيـــنهم فــي أســـلوب التفكيــر حيـــث يمكــن أن نجـــد أن معنـــى التفكيــر بــل نملـــك عــددا مـــن األســاليب ب
  .أسلوب الحل و الذي يعتبر أسلوب التفكيرمشكلة ما لكن يختلفون في طريقة و مجموعة من األفراد متطابقين في حلول 

  :مداخل لتفسير األساليب )6

يمكــــن  ،)227: 2004،ســــتيرنبرغ(ســــاليبأنــــه توجــــد ثالثــــة مــــداخل لتفســــير األ جريجورنكــــو و ســــتيرنبرغذكــــر 
  )كل األشكال الواردة في المقال من تصميم الباحث من أجل االختصار: مالحظة( :اختصارها في الشكل التالي
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 :خصائص أساليب التفكير)7

  )31، 30: 2004، 2جالدردير، ( :ر منهاعددا من الخصائص التي تميز أساليب التفكير لدى الفرد نذك ستيرنبرغحدد 

 .األساليب هي تفصيالت في استخدام القدرات و ليست القدرات نفسها -
  التنسيق و االتفاق بين األساليب و القدرات يخلق نوعا جيدا من التكامل الناجح و يكون  -
 اره أفضل من توظيف أي منها بشكل منفرد بمعني أن األساليب مهمة لنوعية العمل الذي نخت -
 يمكن قياس األساليب  -
ليس أسلوب واحدا فقط، حيـث يميـل الفـرد إلـى أسـلوب واحـد داخـل كـل يكون لديهم بروفيل من األساليب و األفراد  -

 .فئة
  اختيارات الحياة تتطلب مالئمة األساليب و كذلك القدرات -

  : مجموعة من المبادئ هي 2009سنة  الحموريأضاف و 
و أخرى سيئة و لكن هناك بعـض األسـاليب تتناسـب مـع موقـف معـين و ال تتناسـب مـع ال توجد أساليب تفكير جيدة  -

  موقف آخر
 .أساليب التفكير قابلة للتغيير تبعا لتباين مراحل الحياة بالرغم من أنها تتميز بالثبات النسبي. -
 جتماعي مع اآلخرينيمكن تعليمها لألطفال و الطلبة بالرغم أنهم يكتسبون أساليب تفكيرهم من خالل التفاعل اال -
كمـــا يـــذكر أن األفـــراد ال يســـتخدمون أســـلوبا واحـــدا فقـــط بـــل يعملـــون علـــى تغيـــر هـــذه األســـاليب وفقـــا للموقـــف الـــذي  -

 )41: 2009الحموري، .(بالرغم من أن هناك بعض األساليب التي تغلب على شخصية الفرد. يتعاملون معه

) 168: 2007عبيــــدات،: (تصــــارها فــــي التصــــميم التــــالييمكــــن اخ: العوامــــل المــــؤثرة فــــي نمــــو أســــاليب التفكيــــر )8
  )178-171: 2004ستيرنبرغ،(و

 

  :النماذج المفسرة ألساليب التفكير)9

تعــددت واختلفــت نمــاذج أســاليب التفكيــر وفــق األســاس الــذي ترتكــز عليهــا، مــن أبــرز تلــك النمــاذج نــذكرها ملخصــة فــي 
  )216-207: 2006عرفة،(و ) 18: 2003قطامي،يوسف (و ) 30: 2007محمود غانم،(:الشكل التالي
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 يب نظـرا لتنـوع معـايير التصـنيف،لقد تم تصنيفها إلى عـدة أسـال ):حسب نظرية ستيرنبرغ(تفكيرتصنيف أساليب ال )10

  )41-40: 2009الحموري،(و)181-173: 2007عبيدات،(و)44-37: 2004ستيرنبرغ،(:يمكن تلخيصها في الشكل التاليو 

 
  

  :خصائص الطالب المفكر)11

األعمــال الذهنيــة  تتحــدد مهمــة المعلــم الصــفية كمــدرب علــى التفكيــر يــنظم موقــف الــتعلم يســاعد فيــه الطلبــة علــى
طالما أن للمعلـم هـذا الـدور و خبراتنا، يا و ذهنتطورا عمليا و تفاعل إلى أن يحقق الطلبة نموا و تنظيم هذا البأقصى فاعلية و 

بهـدف  ذلـك. يستوعب خصائص الطالب المفكـر الـذي يوظـف آلـة تفكيـره أقصـى توظيـفو  الهام لذلك فإن عليه أن يدرك
  )75-74: 2007نايفة قطامي (: من هذه الخصائص المميزة للطالب المفكر ما يليتنمية شخصيات صفية مفكرة و 

ب المعلـم طلبتـه علـى أن يتفـاعلوا مـع المواقـف الغامضـة بتسـامح و تقبـل و ويتضـمن أن يـدر  :التسامح مع الغموض  .أ 
إيجابيــة و النظــر إليهــا نظــرة المــتفحص و المتســائل و المتقلــب بهــدف إدراك و تنظــيم اســتيعابهم لــه حتــى يتســنى لهــم 

و أسـلوبه فـي قولبته وفـق أسـلوب معـالجتهم، كمـا أنـه ينبغـي أن يتـاح لكـل طالـب فـي كـل المواقـف أن يمـارس فرديتـه 
 .المعالجة و تحديد النهاية و حالة االتزان التي يشعر بها بإيجاز

الخبــرات هـو إعــداد الموقـف و و  يعتبــر دور المعلـم فــي التفكيـر دورا هامــا فـي هـذا المجــال :الترحيـب بــالخبرات الصـعبة  .ب 
يــا متفوقــا منــه جهــدا ذهن تســتدعيو وضــعه أمــام مواقــف تخــل توازنــه و  الصــفية التــي تتحــدى مســتوى تفكيــر الطالــب

 .الراحةو  التكيفلتحقيق حالة التوازن و 
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تحـث رعايتـه لتـأني بتوجيـه مـن المعلـم و امـام الطالـب فرصـة ممارسـة التـروي و يتيح الموقف الصـفي أ :االتزانية و الرو  .ج 
يكـون ذلـك بعـرض متزنـا و ينمـا ينـدمج سـلوكا ذهنيـا مترويـا و لهذه الممارسة حيث ينجح هذا األخيـر فـي تحقيـق ذلـك ح

ى عـدم يتسـامح معهـا، وهكـذا يـدربهم علـيتقبـل النقـد و أمام طلبته ثـم يناقشـهم فـي ذلـك و  نماذج التفكير بصوت مسموع
 .األحكامو  روي في الوصول إلى االستنتاجاتالتالقفز إلى النتائج بسرعة و 

خبــرات تســتدعى مــال ذهنيــا صــامتا و علــى المعلــم أن يهيــئ الظــروف البيئــة للطالــب لكــي يمــارس ع :التصــورالتأمــل و   .د 
أشـياء شـبه حسـية، كمـا أنـه عليـه أن يتـيح عـدة مواقـف أمـام و  فرصا يقيم فيها عالقات أشـياء حسـيةاستخدام مخيلته و 

الطالب للتعبير عن مشاعره أمام زمالئه ممـا يقـوي ثقتـه بنفسـه ويسـاعده علـي تحقيـق ذاتـه وبـذلك يكـون مـدفوعا دفعـا 
يقــوى فينقلـه بعــد ذلــك إلــى أوال إلــى أن يعتـزز هــذا االتجــاه و التفكيـر فــي الصــف التصــور و التأمــل و  داخليـا ألن يمــارس

  .مواقف حياتية واقعية
مرحبــة بتأمــل الطلبــة غنيــة مثيــرة للتفكيــر و ر الطالــب فــي صــف يشــكل بيئــة ثريــة و وبــذلك يكــون المعلــم مــدرب تفكيــ

الغـامض، ويكـون الجديـد و التعامـل مـع الغريـب و متيحـة لركـوب الصـعب و و االتـزان مشجعة لهم على التـروي و م و تصوراتهو 
قطـامي، فة ناي(التميزديته و يدرب فيه على االستقالل و فر نشاطه و ختبرا يمارس فيه الطالب حيويته و الصف جراء ذلك م

2007 :75(  

ستعداد و قـدرة علـى التحليـل يتصف بها المفكر الجيد فهو لديه ا –السمات العامة  -كما أن هناك سمات أخرى 
العقالنــي و التقــدير الخــاص لألحكــام و التوصــل إلــى قــرارات حــل المشــكل و يوضــح الجــدول التــالي خصــائص التفكيــر 

  )192: 2006عرفة، (الجيد في مقابل التفكير الرديء 
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 :أساليب تفكير التالميذ في المدرسة)12

االقتصـــادي لهـــم، فالطلبـــة مـــن المســـتوي الـــدنيا طلبـــة تتـــأثر بالمســـتوي االجتمـــاعي و أوضـــحت النتـــائج أن أنمـــاط ال
ذه اعيـة لهـيمارسون سلوكا محافظا محليا يفوق ما يمارسه الطلبة من فئات اجتماعية عليا ذلك يرجع إلى أن القـيم االجتم

الجمــود كمــا أشــارت الدراســات إلــى أن األنمــاط تتــأثر بترتيــب الطفــل فــي الــوالدة فاألطفــال و  الطبقــات تميــل إلــى الســلطوية
: 2007عبيـــدات، (الـــذين جـــاء ترتيـــب والدتهـــم مبكـــرا أقـــل ممارســـة للســـلوك التشـــريعي مـــن إخـــوانهم ذوي الترتيـــب المتـــأخر

 إلى أن يكونوا أكثر قبوال لألعراف االجتماعية عن المتأخرين في الترتيب الميالديكما أن المولودين أوال يميلون . )171
  )209: 2004ستيرنبرغ، (

التفكيـر فـي اسـة أسـاليب بدر  )Grigorenko & Sternberg 1995( جويجورينكو و ستيرنبرغقد قام الباحثين و 
ـــر األســـاليب التفكيـــر شـــيوعا فـــي المدرســـة هـــيالمدرســـة و  التشـــريعي، التنفيـــذي، القضـــائي، المتحـــرر، : قـــد تبـــين أن أكث

كل هذه األساليب إجرائيا في أحد دراسته على أساليب  عبد المنعم أحمد الدرديروقد عرف . المحليو  المحافظ، العالمي 
  )39 -37: 2004الدردير، ( التفكير عند التالميذ

ممارســـة األشـــياء بأفكـــاره الخاصـــة تعلم بالتلميـــذ الـــذي يتصـــف بهـــذا األســـلوب يفضـــل الـــ :أســـلوب التفكيـــر التشـــريعي .1
التـي تتضـمن أشـياء  الموضـوعاتيفضـل قـراءة القصـص و تيح له إظهار أفكـاره اإلبداعيـة و يفضل مادة الرسم ألنها تو 

يقـوم بعمـل بعـض تظهـر مـن خاللهـا أفكـاره الخاصـة و  االختراعات كما يفضـل األنشـطة المدرسـية التـيعن االبتكار و 
يفكـر ك يفضـل الـتعلم عـن طريـق التجريـب و كـذللى حل المسائل بأفكـاره الخاصـة، و ة التي تساعده عالرسومات البياني

 .الكمبيوتر و غيرهااالختراعات مثل الهاتف المحمول و في سر 
أمـين مـدير المدرسـة و يـذ تعليمـات المعلمـين و ب يفضـل تنفالتلميذ الـذي يتصـف بهـذا األسـلو  :أسلوب التفكير التنفيذي .2

ٕارشادات المسئولين في المدرسة، كمـا يستمع جيدا إلى تعليمات و و  ما يطلبه منه المعلمون دون تردد كما ينفذ المكتبة
ينفـذ تعليمــات المعلمـين فــي حـل الوجبــات المدرسـية كمــا أنـه يــذاكر فقـط مــا يطلـب منــه يفضـل األســئلة ذات االختيــار 

 المتعدد أو األسئلة ذات اإلجابات القصيرة 
  أفكـار زمالئـه تقيـيم أفكـاره سـلوب يتميـز بالقـدرة علـى تحليـل و التلميذ الذي يتصـف بهـذا األ :ير القضائيأسلوب التفك .3

يتميـز بقدرتـه علـى ربـط الموضـوعات التـي الترتيـب و التصـنيف و و  ، يفضل األسئلة التي تتطلب اإلجابة عنها المقارنة
يـة في البيئة، ويتميـز بقدرتـه علـى ربـط األفكـار الفرعيدرسها بموضوعات آخري مرتبطة به أو يربطها بما هو موجود 

 .أن االمتحانات غير كافية لتقييم التالميذالنقد فقد يري المواد الدراسية و يفضل و . سية لهللدرس بالفكرة الرئي
غيــر مــألوف، فهــو يفضــل و  التلميــذ الــذي يتصــف بهــذا األســلوب يفضــل كــل مــا هــو جديــد :أســلوب التفكيــر المتحــرر .4

عمـا هـو  يهـتم بجمـع معلومـات إضـافيةيفضـل األفكـار العلميـة الجديـدة و التي تتطلب حلهـا أكثـر مـن طريقـة و سئلة األ
يفضل طرقا جديدة في حل المسائل، يسـتطيع أن يحـدد ضل األسئلة التي تستثير تفكيره و يفموجود بالكتب المدرسية و 

 .مقيدة لحرية التالميذن المدرسية صارمة و بنفسه ما هو مهم في المواد الدراسية، يعتقد أن القواني
ٕاتباع خطوات محـددة عنـد سلوب يتميز بالحرص على النظام و التلميذ الذي يتصف بهذا األ :أسلوب التفكير المحافظ .5

خـري للحصـول علـى معلومـات حله للمسائل، يلتزم فقط بما هو موجود بالكتب المدرسية دون اطالعه على مصادر أ
ذاكرة الموضوعات الدراسية الغامضة كما يحافظ على النظام المدرسي،يفضل األسئلة التي تتطلب يتجنب مإضافية و 
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اإلجابــة عنهـــا إجابـــة واحـــدة فقــط، يـــؤدي األشـــياء بطـــرق تقليديــة تبـــث نجاحهـــا فـــي الماضــي و هـــذا األســـلوب عكـــس 
 .األسلوب المتحرر

ألفكـار العامـة ألي موضـوع دراسـي يع تلخـيص االتلميـذ الـذي يتصـف بهـذا األسـلوب يسـتط :أسـلوب التفكيـر العـالمي .6
يفضــل المــواد الدراســية التــي لعــام للقصــيدة أكثــر مــن تفاصــيلها و عنــد قراءتــه للقصــائد الشــعرية يركــز علــى المعنــي او 

، يميـل غلـى االختصـار فـي الحـديث تفاصـيل كثيـرةهـا مـن المـواد التـي تتضـمن حقـائق و تتضمن أفكارا عامة عـن غير 
األفكار الرئيسية دون تفاصيل الموضوع أي أن هـذا التلميـذ يهـتم باألفكـار العامـة للمـواد الدراسـية أكثـر التركيز على و 

 .من اهتمامه بتفاصيلها
حقائق المواد الدراسـية أكثـر مـن اهتمامـه تصف بهذا األسلوب يهتم بتفاصيل و التلميذ الذي ي :أسلوب التفكير المحلي .7

يفضــل التعلــيم خطــوة عنهــا كتابــة حقــائق كثيــرة مفصــلة و  نــات التــي تتطلــب اإلجابــةيفضــل االمتحاو  بأفكارهــا الرئيســية
لـــيس ر الحســـية أو الملموســـة و ضـــل األفكـــايفالموقـــف أثنـــاء التحـــدث مـــع زمالئـــه و بخطـــوة كمـــا يفضـــل ســـرد تفاصـــيل 

 .هذا األسلوب هو عكس األسلوب العالمياألفكار المجردة و 

   :تقدير الذات)13

  :ين كالتالييعرفها بعض الباحث
ألنهـا تتضـمن اتجاهـات تقييميـة  يـرى أن ظـاهرة تقـدير الـذات أكثـر تعقيـدا"« )Cooper Smith 1967(كوبر سـميث  −

  )171: 1998أبو جادو،(    » كما تتضمن استجابات دفاعية نحو الذات تتسم بالعاطفة،

رد علـــى أهميـــة الشخصية،فاألشـــخاص يـــرى أن تقـــدير الـــذات يشـــير إلـــى حكـــم الفـــ"« )Hamachek 1978(هامشـــك  −
و أنهـم جـديرون بـاالحترام والتقـدير كمـا أنهـم يثقـون  الذين لديهم تقـدير الـذات مرتفـع يعتقـدون أنهـم ذو قيمـة و أهميـة،

بصــحة أفكارهم،أمــا األشــخاص الــذين لــديهم تقــدير الــذات مــنخفض فــال يــرون قيمــة وأهميــة فــي أنفســهم ويعتقــدون أن 
  )55: 2007سالمة ،( » "يشعرون بالعجزاآلخرين ال يقبلونهم و 

أن تقـدير الـذات مفهـوم يعكـس اتجـاه الفـرد نحـو نفسـه  و أن الفـرد يكـون اتجاهـا  « )Rosenberg  1979(روزنبـرغ  −
  )83: 2007معايطة،ال(  » هذه الموضوعاتوالذات إحدى نحو كل الموضوعات التي يتعامل معها، 

بمعنــى أن ينظـر الفــرد إلــى  إلــى نفسـه،ت يشــير إلـى نظــرة الفــرد اإليجابيـة لـذاأن تقــدير ا« )Garard 1980(جـارارد  −
ذاته نظـرة تتضـمن الثقـة بـالنفس بدرجـة كافيـة، كمـا تتضـمن إحسـاس الفـرد بكفاءتـه واسـتعداده لتقبـل الخبـرات الجديـدة 

: 2007مهـداوي،(» ،وبصفة عامـة يـرتبط تقـدير الـذات بالسـلوك الـذي يعبـر عـن النمـو أكثـر مـن أن يعبـر عـن الـدافع

22 (  

يرى أن تقدير الذات يشير إلى وجود مشاعر إيجابية نحو الـذات، وٕالـى الشـعور بالنجـاح  « )Demo 1985(ديمو  −
  )83: 2007المعايطة،( »والقدرة، وٕالى قبول الذات أن الذات مقبولة من اآلخرين

بــأن تقــدير الــذات هــو «" 1990ة االجتماعيــة وتتفــق لجنــة كاليفورنيــا لتعزيــز تقــدير الــذات و المســؤولية الشخصــي
ـــــى تصـــــرف بمســـــؤولية، إزاء نفســـــه وٕازاء اآلخـــــرين ـــــي تدفعـــــه إل ـــــه الت ـــــرد ألهميت ـــــي ولـــــيمأمـــــا ،  » إدراك الف  بيرك

)William Purkey  1990( »هو اعتيادك ألن ترى نفسك على نحو معـين وميلـك ألن تتوقـع  فيوضح أن تقدير الذات
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 (»فــي المســتقبل الكفايــة والمحبــة مــن قبــل اآلخــرين فــي أي موقــف مــن المواقــف التــي تواجهــكلنفســك النجــاح،و البراعــة و 
  )126: 2006راشد، 

 Nathaneiel( ناثانيـــال برانـــدنهـــو التعريـــف الـــذي وضـــعه  غيـــر أن التعريـــف األكثـــر انتشـــارا لتقـــدير الـــذات،

Brandon .1993( خبرة الفرد في أن  «تقدير الذات على أنه حيث يعرف لس القومي األمريكي لتقدير الذاتوتبناه المج
  )62: 2005الغزبي، (  » يكون قادر إدارة ومعالجة تحديات الحياة والشعور بأنه جدير بالسعادة

أحــدهما إدراكيــة و األخــرى وجدانيــة فهــو :أن مفهــوم تقــدير الــذات يتضــمن عمليتــين  « وقــد أشــار روبــرت ريزونــر
ومن خالل عملية وجدانيـة تتمثـل فـي إحساسـه بأهميـة  ة تتمثل في تقييم الفرد نفسه،ينمو ويتطور من خالل عملية إدراكي

  )127: 2006 راشد، (:في ستة جوانب هي  ويتم ذلك  »وجدارته

 . المواهب الطبيعية الموروثة مثل الذكاء والمظهر والقدرات الطبيعية -
 الفضائل األخالقية أو االستقامة  -
 المهارات :اة مثل اإلنجازات والنجاحات في الحي -
 . الشعور باألهلية ألن يكون محبوب -
 الشعور بالخصوصية و األهمية و الجدارة باالحترام  -
  .                                                                        الشعور بالسيطرة على حياته -

ليتهـا وخصائصـها العقليـة واالنفعاليـة واألخالقيـة تقييم الفرد لذاتـه فـي ك هوتقدير الذات  أنونستخلص مما سبق  
أي  كمـا يبـدو فـي مختلـف مواقـف الحيـاة، و الجسدية، وينعكس هذا التقييم على ثقته بذاته وشعوره نحوها وتوقعاتـه منهـا،

ام الــنفس، وتجنــب الخبــرات التــي تقــدير الفــرد لقيمتــه وألهميتــه ممــا يشــكل دفعــا لتوليــد المشــاعر الفخــر و اإلنجــاز و احتــر 
فيعـود مصـطلح التقـدير  التـي نملكهـا حـول أنفسـنا، تسبب شعور بالنقص،فهو إذن مجموعة من لقيم واألفكـار و المشـاعر

       .                                                                          الذاتي إلى مقدار رؤيتنا ألنفسنا وكيف نشعر اتجاهها

         ) 22: 2009،فراحي: (ة وتقدير الذات حالة تقدير الذات سم )14
إلـى مصـطلحين،تقدير الـذات كسـمة  تطرق الكثير من الباحثين إلى دراسـة مفهـوم تقـدير الـذات مـن خـالل تجزئتـه

  :وتقدير الذات كحالة 
                                                                                                                                             ) (Estime de soi trait تقدير الذات سمة   .أ 

يستعمل هذا المفهوم لإلشارة إلى سمات الشخصـية التـي يـتم مـن خاللهـا فهـم األسـلوب الـذي ينتهجـه األفـراد لفهـم 
إلــى مفهــوم تقــدير الــذات الشــامل أو تقــدير الــذات ســمة،حيث  ن فــي هــذا اإلطــارانطباعــاتهم حــول أنفسهم،ويشــير البــاحثو 

Crocker & Wolf" (و ولف كروكر"أرجع  .                                                             مفهوم تقدير الذات إلى األحكام العامة الخاصة بقيمة الذات ) 
فـي حـين يتميـز  إلـى حـب الـذات، قدير الذات المرتفع عند األفراد العاديين بميل عـامويتميز هذا المفهوم بتفسير ت

بين الرضا وعدم الرضـا، ونجـد أنـه فـي بعـض الحـاالت النـاذرة يشـير تقدير الذات المنخفض بشعور متناقض نحو الذات 
 .لحاالت العياديةتقدير الذات المنخفض إلى كره األفراد ألنفسهم،وتنجم عن هذه الوضعية بعض ا
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  (Estime se soi état)تقدير الذات  حالة    .ب 

أرجـع أيضـا الكثيـر مـن البـاحثين مفهـوم تقـدير الـذات حالـة إلـى االنفعـاالت مـن خـالل الشـعور بقيمـة الــذات،حيث 
أو شــعوره أن شــعور الفــرد بــالفرح أو االفتخــار مــن الناحيــة اإليجابيــة  مارشــال، مارغرينــا ،بــراون جوناتــان،بــين كــل مــن 

يضـــيف الباحثـــان أن و  باإلهانــة أو الخجـــل مــن الناحيـــة الســـلبية تمثــل أمثلـــة واضــحة حـــول معنـــى الشــعور بقيمـــة الــذات،
إذ يمكــن اعتبــار أن معظــم اآلبــاء يــزداد افتخــارهم بأبنــائهم  الشــعور باالفتخــار مــثال ال يقــاس باكتســاب تقــدير ذات مرتفــع،

فالشعور  ال يمكن أن يغير مدى حب األولياء ألبنائهم، لكن هذا اإلنجاز الكبيرعند إقدام هؤالء على إنجاز أعمال كبيرة،
إذن شعور بقيمة الذات  .باالفتخار يظهر ويختفي نتيجة لحدث أو إنجاز معين،أما الحب فيبقى مستقال عما قدمه األبناء

   .بينما تقدير الذات الشامل فيستمر يظهر ويختفي ألوضاع معينة،

   :ن مفهوم الذات وتقدير الذات الفرق بي)15
مفهــوم  شــرح فيــه أنالــذات تعريفــا للتفرقــة بــين مفهــوم الــذات وتقــدير  )Cooper Smith( كــوبر ســميثقــد قــدم ل

بينما تقدير الذات يتضمن التقييم الذي يصنعه وما يتمسك به من عـادات  آراءه عن نفسه،الذات يشمل مفهوم الشخص و 
بـين االصـطالح الوصـفي لمفهـوم الـذات واالصـطالح العـاطفي   (Fox 1990)فـوكوميـز . اتـهمألوفـة لديـه مـع اعتبـار لذ

الوجداني لتقدير الذات من خالل توضيحه أن مفهـوم الـذات يشـير إلـى وصـف الـذات باسـتخدام مجموعـة مـن المعلومـات 
أمـا تقـدير الـذات  نـب،وذلـك لغـرض تكـوين وصـياغة صـورة شخصـية متعـددة الجوا أنـا طالـب، أنـا عامـل، أنا رجل،: مثل

ٕاصــدار األحكــام الخاصــة بقيمــتهم الشخصــية حيــث أن األفــراد يقومــون بصــياغة و الــذات لتقييمــي لمفهــوم افيهــتم بالعنصــر 
أما تقدير الذات فيهتم بالقيمة  ،كما يرونها وبالتالي فإن مفهوم الذات يسمح للفرد بان يصف نفسه في إطار تجربة معينة

  )21: 2009فراحي،(.ا الفرد بأدائه ضمن هذه التجربةالوجدانية التي يربطه

  :المبادئ األساسية لرفع تقدير الذات عند التالميذ )16

  )13ـ12: 2005عمار،(:يواجه المدرس حالتين 

 . وهنا فإن لدى المعلم أساسا صلبا تابتا ليبنى عليه: طلبة مفهومهم لذاتهم إيجابي   . أ
 . اإليجابية نحو الذات يحتاج المعلم لطرق يطور من خاللها المشاعروعندها س: طلبة مفهومهم لذاتهم سلبي  . ب

  :إذن فهناك الكثير مما يستطيع المعلم القيام به لرفع تقدير الذات عند الطلبة  ومن ذلك
 .التعرف على الطلبة -
 .تحديد مستوى تقدير الذات لديهم -
  .وضع توقعات عالية لجميع الطلبة ومساعدتهم في تحقيقها -
  .مسؤوليات للطلبة ليقوموا بها وٕاشعارهم بثقة المعلم بهم إعطاء -
  .من التغذية الراجعة اإليجابية لجميع الطالب توفير قدر كاف -
  .شرح األهداف من األنشطة التعليمية -
  .به كل طالب التعرف على ما يتميز -
 .إعطاء قيمة وأهمية إلنجازات وجهود الطالب -
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  .تعزيز نجاحات الطالب -
 .مساعدة الطلبة على تقبل أخطائهم -
االبتعاد عن المغاالة في المدح، الموضوعية في المدح التعاطف معهـم، اسـتخدام العبـارات اللفظيـة :امتداح الطالب بشروط -

  .الالئقة، مساعدتهم في برمجة ذاتهم إيجابيا

  اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية

  :الدراسة االستطالعية)17

ار عينتها بطريقة عشوائية وتمثلت في قسم من تالميـذ السـنة الثانيـة ثـانوي شـعبة العلـوم التجريبيـة بلـغ لقد تم اختي
  : تلميذا و تلميذة موزعين كاآلتي 28حجمها 

 
  :أما فيما يخص األدوات المستعملة في جمع البيانات فقد تمثلت في اآلتي

الهـدف منـه معرفـة أسـاليب التفكيـر " عبـد المـنعم أحمـد الـدردير"مـن إعـداد  مقياس أساليب تفكير التالميـذ فـي المدرسـة
فس فكرة استبيان أساليب التفكير لدى المعلمـين فـي التـدريس لدى التالميذ في المدرسة، تقوم فكرة المقياس الحالي على ن

نظريـة ، يهدف هذا المقياس إلى قياس سبعة أنواع من أساليب التفكير في ضـوء "جوكجو رينكو و سترنبرغ"التي أعدها 

  :وهي  سترنبرغ
  .التشريعي، التنفيذي، القضائي:الوظائف -
  .المحلي، العالمي:المستويات -
  .تحررالمحافظ، الم:الميول -

عبـارة تقـيس سـبعة أبعـاد مــن أسـاليب التفكيـر بمعـدل سـبع عبـارات لكـل أسـلوب، وأمــام  49يحتـوي المقيـاس علـى 
 .يختار التلميذ من بينهم اإلجابة التي تتفق مع طريقته في التفكير "نعم، أحيانا، ال "كل عبارة ثالث إجابات 

فقــرة تصــف مشــاعر، آراء و ردود الفعــل الفرديــة مــن  58ويتكــون هــذا االختبــار مــن :مقيــاس تقــدير الــذات كــوبر ســميث
نفـس  )المدرسـي والمهنـي( خالل إجابة الفرد علـى الفقـرات بوضـع إشـارة علـى ينطبـق أو ال ينطبق،ويضـم شـكال االختبـار

األبعـــاد عـــدى بعـــد تقـــدير الـــذات المدرســـي الـــذي يصـــبح بعـــد تقـــدير الـــذات المهنـــي فـــي الشـــكل المهنـــي الختبـــار تقـــدير 
 / تقـدي الـذات المدرسـي تتمثل هذه األبعاد في تقدير الذات العام،تقدير الذات االجتماعي،تقدير الـذات األسـري،الذات،و 
فقرات تتميـز بوضـوح االتجـاه الموجـب والسـالب ممـا يسـمح مـن التأكـد مـن صـدق  8الذي يتكون من  وبعد الكذب المهني

  تجاهات الدفاعية أثناء اإلجابة على فقرات االختباراالستجابات لدى أفراد العينة،ويعبر هذا البعد كمؤشر لال
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  :الخصائص السيكومترية 

  ر تالميذ في المدرسةمقياس أساليب تفكي/ أ

  .لقد تم استخدام طرق مختلفة للتأكد من ثبات وصدق هذا المقياس
  .لسبيرمان براون وطريقة التجزئة النصفية حسب بطريقتين طريقة معامل ألفا كرومباخ :الثبات

 
كــل ألســاليب التفكيــر حيــث بلغــت قيمتــه كالجــدول إلــى ارتفــاع قيمــة ألفــا كرومبــاخ بالنســبة للمقيــاس  بيانــاتتشــير 

  . 0.68 إلى  0.56ة تراوحت ما بين قبولفي حين جاءت قيم األبعاد الخاصة للمقياس م 0.71

  
  

تشــريعي، ،متحرر و محــافظ  محلــي تنفيــذي،(تشــير بيانــات الجــدول إلــى قــيم مرتفعــة مــن الثبــات لكــل األبعــاد 
  .وعليه تبين النتائج بأن االختبار يتمتع بدرجة عالية من الثبات) قضائي وعالمي
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  :كالتالي حساب صدق مقياس أساليب التفكير  تم:الصدق 
 : كانت نتائج كالتالي  الكلي بعد حساب ارتباطات فقرات البعد بالمجموع :االتساق الداخلي للفقرات -

 

أو  0,01الـــة ســـواء عنـــد كلهـــا دنالحـــظ مـــن خـــالل الجـــدول أن نتـــائج ارتباطـــات فقـــرات البعـــد بالمجموعـــة كانـــت 
0,05.  

بعــد حســاب ارتبــاط األبعــاد مــع الدرجــة الكليــة لمقيــاس أســاليب التفكيــر كانــت النتــائج : ارتبــاط األبعــاد باالختبــار ككــل -
 : كالتالي 

 

بالدرجـة الكليـة دالـة إحصـائيا  )محلـي قضـائي تنفيذي، تشريعي،(نالحظ من خالل الجدول أن قيم ارتباط األبعاد 
  0.05، أما قيم باقي األبعاد فكانت دالة عند مستوى داللة  0.01عند مستوى داللة 
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  :لذات لكوبر سميثمقياس تقدير ا/ ب

اســـتخدم الباحـــث عـــدة طـــرق لقيـــاس ثبـــات االختبـــار مـــن بينهـــا طريقـــة ألفـــا كرومبـــاخ، وطريقـــة التجزئـــة النصـــفية : الثبـــات
  : لسبيرمان براون وكانت النتائج كالتالي 

 

  .يتمتع بدرجة عالية من الثبات مقياسوهذا ما يؤكد على أن ال
استخدم الباحث عدة طـرق لحسـاب صـدق تقـدير الـذات،من بينهـا طريقـة معامـل إرتبـاط بيرسـون لمعرفـة : الصدق

  .إليهالذي تنتمي  لمقياسبالدرجة الكلية ل مقياسحيث تم حساب معامل االرتباط بين أبعاد ال مقياسالصدق الداخلي لل
  

 
   .المقياس يتمتع بدرجة عالية من الصدقتوصل إليها أن المج ئيتضح من خالل النتا

  :عينة الدراسة األساسية)18

بـوهران، وبلـغ حمـو بـوتليليس  وبلقايـد الجديـدة تم إجراء هذه الدراسـة وتطبيـق أدوات جمـع المعلومـات بثـانويتين 
، تـم تلميذا وتلميذة من المؤسستين مـن مسـتوي السـنة الثانيـة ثـانوي مـن تخصـص العلـوم و اآلداب 118لعينة عدد أفراد ا

  .اختيارهم بطريقة عشوائية

  
يلخــص الجــدول توزيــع أفــراد عينــة الدراســة األساســية حســب التخصــص و الجــنس بحيــث أن أكبــر نســبة هــي مــن 

 56أي مـــا يعـــادل   %47.5وتلميـــذة، ونســـبة اآلداب  اتلميـــذ 62أي مـــا يعـــدل  %52.5ة باختصـــاص العلـــوم التجريبيـــ
  .وتلميذة  اتلميذ
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بعــد جمــع البيانــات تــم معالجتهــا إحصــائيا باســتعمال األســاليب المناســبة الختبــار فرضــيات الدراســة، و ذلــك مــن 
؛ و تـم التوصـل للنتـائج SPSS19.0لـوم االجتماعيـة خالل البرنـامج اإلحصـائي المعـروف باسـم الحـزم اإلحصـائية فـي الع

  :التالية

  :عرض النتائج)19

لمعرفة أساليب و ، "يتباين تالميذ عينة الدراسة في قوة تفضيلهم ألساليب التفكير:" بالنسبة للفرضية األولى التي تنص -
نــة الكليــة، الــذكور و اإلنــاث، العي(التفكيــر المفضــلة لــدي تالميــذ عينــة الدراســة تــم ترتيــب متوســطات درجــات التالميــذ 

 :على قائمة أساليب التفكير المستخدمة و قد جاءت النتائج كما هو موضح في الجدول التالي) علميين وأدبيين
  

  
  

نالحــظ اخــتالف فــي متوســطات أســاليب التفكيــر لــدي عينــة الدراســة الكليــة وكــذلك  )10(رقــم ول مــن خــالل الجــد
 الــذكور واإلنــاث و حتــى األدبيــين والعلميــين، ومــن خــالل مقارنــة متوســطات أســاليب التفكيــر الســبعة نســتنتج أنــه حقيقــة

 .يتباين تالميذ عينة الدراسة في قوة تفضيلهم ألساليب التفكير موضوع الدراسة
توجــد عالقــة إرتباطيــة دالــة إحصــائيا بــين أســاليب التفكيــر وتقــدير الــذات لــدى : "تــنص لفرضــية الثانيــة التــيوبالنســبة ل -

 :، فقد جاءت نتائج اختبارها معروضة في الجدول التالي"أفراد عينة الدراسة
 

 
  

التشــريعي، التنفيــذي، المحلــى، (نســتنتج أن عالقــة االرتبــاط بــين أســاليب التفكيــر ) 11(مــن خــالل الجــدول رقــم 
  .االرتباط  تقيم معامال و ذلك بالنظر إلىوتقدير الذات كانت ضعيفة وغير دالة ) المتحرر، القضائي، العالمي

  .هذا يعني رفض الفرضية و عدم تحققهافكذلك ت جاءبما أن النتائج و 
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مـن ) أدبـي -علمـي(لتالميـذ حسـب التخصـص توجد فروق دالـة إحصـائيا بـين ا: " بالنسبة للفرضية الثالثة التي تنص -
 :فقد عرضت نتائجها في الجدول التالي." حيث أساليب التفكير

 

 

أن الفــرق المالحــظ بــين المتوســطين لــيس فرقــا حقيقيــا و ) 12(رقــم النتــائج المبينــة فــي الجــدول يتضــح مــن خــالل 
 .لم تتحقق الفرضيةليس له داللة إحصائية مما يعني أن 

مــن ) إنــاث /ذكــور(دالــة إحصــائيا يــبن التالميــذ حســب الجــنس توجــد فــروق : "أمــا بالنســبة للفرضــية الرابعــة التــي تــنص -
 :فقد عرضت نتائج اختبارها في الجدول الموالي." حيث أساليب التفكير

 
  

) إنـاث/ ذكور(الجنسين  تبين أن الفروق المالحظة بين نتائج الفرضية التي ) 23(يتضح من خالل الجدول رقم 
 .ليست لها داللة إحصائية مما يعني عدم تحقق الفرضيةمن حيث أساليب التفكير 

حسـب التخصـص توجـد فـروق دالـة إحصـائية بـين تالميـذ عينـة الدراسـة : " ة و التي تـنصخامسأما بالنسبة للفرضية ال -
 :فإن نتائج اختبارها معروضة في الجدول التالي" من حيث تقدير الذات)أدبي/ علمي (

 

المالحــظ مــن النتــائج المعروضــة فــي الجــدول أعــاله أن الفــرق بــين المتوســطين لــم يــرق إلــى مســتوى الداللــة ممــا 
  .يعني عدم تحقق الفرضية
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  :مناقشة النتائج)20

نالحظ أنه يتمايز تالميذ عينة الدراسة في قوة ) 10(من خالل الجدول رقم و :الفرضية األولى ةجينتب فيما يتعلق-      
فنجــد أن تالميــذ عينــة  ،ألســاليب التفكيــر ســتيرنبرغتفضــيلهم ألســاليب التفكيــر الســبعة وتحقــق بعــض خصــائص نظريــة 

يختلفـون فـي قـوة تفضـيلهم ألسـاليب هـم كمـا أن ،ن أسـاليب التفكيـر و لـيس أسـلوبا واحـدا فقـطالدراسة تميزوا ببر وفيالت مـ
التنفيذي، المحلي، المتحـرر و (على أساليب التفكير ) العالمي، التشريعي و القضائي(أساليب التفكير وا التفكير فقد فضل

تشـين األفضـل فـي مكـان أخـر حيـث  توصـل ، كم أن األساليب التي تكـون األفضـل فـي مكـان مـا قـد ال تكـون )المحافظ

)Chen 2001(  إلى أن طالب جامعة التايوانيين  بالصين فضلوا أسلوبي التفكير الداخلي و التشريعي وفضـل الـذكور
إلــى أن الطــالب  2003كمــا توصــل عبــد المــنعم الــدردير ســنة ، أســلوبي التفكيــر التنفيــذي و التشــريعي أكثــر مــن اإلنــاث

فــي حــين أن فــي  ،)219، 218: 2004، 1الــدردير، ج(فضــلوا أســلوبي التفكيــر الهرمــي و الخــارجي قنــاببكليــة التربيــة 
الدراسة الحالية توصل الباحث إلى أن تالميذ عينة الدراسة فضلوا أسلوبي التفكير العالمي و التشريعي و فضـل التالميـذ 

يمكــن . ســلوبي التفكيــر العــالمي و التنفيــذيالــذكور أســلوبي التفكيــر التشــريعي و القضــائي فــي حــين أن اإلنــاث فضــلن أ
تفســير هــذا االخـــتالف كــون أن أســـاليب التفكيــر تكتســـب مــن خـــالل التطبــع االجتمـــاعي فعمليــة التطبـــع االجتمــاعي فـــي 

كمــا أن عمليــة التطبــع االجتمــاعي فــي البيئــات العربيــة بحــد ذاتــه . الصــين تختلــف عــن عمليــة التطبــع فــي البيئــة العربيــة
تشــين، الــدردير و الدراســة (خــرى، كمـا يمكــن تفسـير هــذا االخـتالف و التعــارض فـي نتــائج الدراسـات أل ختلـف مــن بيئـةت

  .أيضاإلى اختالف عينة الدراسة ربما  )الحالية
يمكــن تفســير عــدم وجــود عالقــة إرتباطيــة بــين ) 11(مــن خــالل الجــدول رقــم و : ةنيــالفرضــية الثا ةجــيتأمــا بالنســبة لن-    

قدير الذات في ضوء أن المفردات التي تقيس سمة تقدير الـذات فـي اختبـار كـوبر سـميث المسـتخدمة أساليب التفكير و ت
في الدراسة الحالية أكثر ارتباطا بالناحيـة الوجدانيـة فهـي توضـح مشـاعر الفـرد تجـاه ذاتـه و مـدي معرفتـه بنفسـه  ، بينمـا 

اسة الحالية أكثر ارتباطا بالناحية المعرفية العقلية فهي المفردات التي تقيس أساليب التفكير في القياس المستخدم في الدر 
  .توضح استجابة الفرد نحو موقف معين و طرق التعامل مع المهام المختلفة التي تعترض حياته

ــالفرضــية ال ةجــينتوبالنســبة ل-     يمكــن تفســير عــدم وجــود فــروق دالــة ) 12(موضــح فــي الجــدول رقــم  وكمــا هــو: ةثالث
ربما لم يصل التالميذ إلى من حيث أساليب التفكير انه ) دبي/ علمي (التخصص الدراسي  ميذ حسبالتال إحصائيا بين

إذا أخذنا بعين االعتبار طريقة التوجيه و كيـف خاصة و تفكير الأساليب تكوين ملمح واضح يميزهم عن غيرهم من حيث 
بأنه توجد فروق دالة إحصائيا بين طـالب  1998حامد عبد العال عجوة مع ما توصل إليه  ه النتيجة ال تتفقو هذتتم، 

، كمـــا العلميـــة فــي الجامعـــة األقســام العلميـــة و األقســـام األدبيــة فـــي أســـلوب التفكيــر القضـــائي و الملكـــي لصــالح األقســـام
 0.01و التي توصل فيها إلى أنه يوجد فروق دالة إحصائيا عند مسوي  2003عبد المنعم الدردير تتعارض مع دراسة 

على التوالي وهذه الفروق ) المحلي و الهرمي(ين طالب األقسام العلمية و األقسام األدبية في أساليب التفكير ب 0.05و 
ــدردير،ج(كانــت لصــالح طــالب األقســام العلميــة  قــد يرجــع االخــتالف فــي النتــائج فــي الدراســات إلــى و  ،:  )2004، 2ال

اســتخدمت دراســة عبــد العــال عجــوة قائمــة أســاليب التفكيــر قيــاس أســاليب التفكيــر فقــد ل المســتعملةاالخــتالف فــي األداة 
 65في حين أن دراسـة عبـد المـنعم الـدردير اسـتخدمت النسـخة القصـيرة  ،أسلوب تفكير 13 ـفقرة ب 104النسخة الطويلة 

 49ن و الذي يتضـم الدردير عبد المنعمبينما استخدمت في الدراسة الحالية مقياس من إعداد  ،أسلوب تفكير 13 ـفقرة ب
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وهـذا المقيـاس خـاص بالتالميـذ فـي المدرسـة كمـا يمكـن تفسـير هـذا االخـتالف إلـى عمليـة  ،أسـاليب تفكيـر 7 ـفقرة ممثلة ل
  .التطبع االجتماعي التي تكتسب من خاللها أساليب التفكير التي تختلف باختالف البيئة االجتماعية

أنـــه ال توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائيا بـــين يتبـــين ) 13(رقـــم لجـــدول ومـــن خـــالل ا: بعـــةراالفرضـــية ال ةجـــينتوبالنســـبة ل-    
التي أجريت على عينتين من ) 1998( ، و هذا يتفق مع دراسة عمارمن حيث أساليب التفكير) إناث/ ذكور (الجنسين 

مـن تخصصـات متنوعـة، ومـن ضـمن النتـائج  )طالبـا197(وطـالب جامعـة األزهـر) طالبا192(طالب جامعة عين شمس
تعــارض مــع دراســة فــي حــين أن هــذه النتيجــة ت ،تفكيــرالأســاليب  فــروق بــين الجنســين فــي أنــه ال توجــدهــا التــي توصــل إلي

و التي توصل فيها إلـى أنـه هنـاك فـروق بـين الجنسـين فـي أسـاليب التفكيـر بـين الطـالب  2001رمضان محمد رمضان 
) جـامعي/ثـانوي(الطالب و العمر الزمنـي  كما أن هناك اختالف يبن) التشريعي ، المحلي، المحافظ، الملكي ، الداخلي(

خــتالف أداة قيــاس أســاليب الو قــد يرجــع ذلــك ). أدبــي/علمــي(فــي بعــض أســاليب التفكيــر بــاختالف التخصــص الدراســي 
ترجمـة و  واجنـرو لسـتيرنبرغ التفكير المسـتخدمة حيـث اسـتخدمت دراسـة رمضـان محمـد رمضـان قائمـة أسـاليب التفكيـر 

كما يمكن إرجـاع هـذا  غير األداة المستعملة في الدراسة الحالية، سريع ارضا عبد اهللا أبو  جوةعبد العال ع حامدتقنين 
لــى اخــتالف العينــات و نســبة تمثيــل الــذكور و اإلنــاث فــي كــل منهــا كمــا ال ننســي دور التطبــع إاالخــتالف فــي النتــائج 

  .ىاالجتماعي في تعليم أساليب تفكير معينة دون أخر 
وجــود فــروق ذات عــدم عــن ) 14(الجــدول رقــم المعروضــة فــي نتــائج الدلــت فقــد : خامســةالفرضــية ال ةجــينتأمابالنســبة ل  

، و هــذا ربمــا راجــع لعــدم وجــود مــن حيــث تقــدير الــذات) علمــي/ أدبــي (التخصــص التالميــذ حســب داللــة إحصــائية بــين 
وبر سـميث الـذي يقـيس عالقة بين طبيعة التخصصات التي هي صفات وأعراض لشيء خارجي، في حـين أن مقيـاس كـ

متغير تقدير الذات أكثر ارتباطا بالناحية النفسية الوجدانية فهو يهتم و يقيس  االتجاهات التقييمية لدى الفرد اتجـاه نفسـه 
  . في الميدان االجتماعي و األسري، الشخصي و المدرسي

نـه يختلـف فـى قدرتـه علـى التحـول أن الفـرد قـد يسـتخدم أكثـر مـن أسـلوب للتفكيـر ولكوكاستنتاج عام يمكن القـول 
إلــى جانــب أن أســاليب التفكيــر . بــين هــذه األســاليب، فــبعض المواقــف تتطلــب أســلوبًا معينــًا وبعضــها تتطلــب أســلوبًا آخــر

ليست محفورة منذ الميالد فهى فى معظمها ناتج عن الوسط الذى يتفاعل فيه الفرد، فبعض األفراد قد يكون لديهم أسلوبًا 
حلــة مــن حيــاتهم وأســلوبا آخــرا مفضــال فــى مرحلــة أخــرى، فاألســاليب ليســت ثابتــة ولكنهــا متغيــرة، ومــن ثــم مفضــًال فــى مر 

يجب االهتمام بتدريب التالميذ على تطوير أساليب التفكير لديهم، وقدرتهم على التحول من أسلوب إلـى آخـر، والبـد مـن 
يمكـن تطـوير العمليـة التعليميـة والتربويـة حتـى يمكـنهم  المرونة فى التعامل معهـم ومسـاعدتهم بطـرق تربويـة فعالـة، وعليـه

  .التعامل مع المواقف التى يواجهونها
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