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تاريخ القبول2015/10/25 :

This study aims to identify the most common styles of thinking and learning among students of
Al-Quds Open University (Tulkarem branch) in the light of the variables of gender, specialization, and
level of academic achievement. For this purpose, the researcher has developed a scale to measure
styles of thinking methods that consist of (45) items distributed to (5) domains, each of which represents
a specific style of thinking and learning: Synthetic (7 items), ideal (12 items), practical (8items), analytical
(10 items), and realistic (8 items). The sample consists of (222) male and female students from Al- Quds
Open University. After analyzing the data using the necessary statistical tools, namely a t-test and variance
analysis (ANOVA) test, the study results showed that the most common style of thinking and learning
among students was the synthetic style (38. 8% ), while the least common is the realistic style (12. 6%). On
the other hand, the results showed statistically significant differences in the level of thinking and learning
styles due to the sex variable. The differences were in favor of females with regard to the synthetic style,
and in favor of male with regard to the practical style, analytical style and realistic style. However, there
were no statistically significant differences with regard to the ideal style and the overall total. The results
also showed no statistical differences in the level of thinking and learning styles due to the specialization,
academic achievement, and study level variables.

Keywords: Thinking styles; synthetic thinking; practical thinking; analytical thinking; ideal thinking; realistic thinking

 وتن�سحب،كطريقة مميزة له يف معاجلة املعلومات
،على العديد من املواقف وامل�شكالت العقلية
بينما الإ�سرتاتيجية �أقل عموميـة فقد تنطبق على
 وتت�ضمن،م�شكالت عقلية معينة دون غريها
ٍعمليات عقلية معينة حتدث ب�شكل متتابع �أو مت�أن
 وهناك،لتحقيق هدف ما �أو �إجناز مهمة معينة
 التي،بع�ض الت�صورات النظرية لأ�ساليب التفكي
تختلف عن بع�ضها من حيث عدد هذه الأ�ساليب
وطبيعتها �أو الطرق التي يف�ضلها ويتبعها الأفراد
،)Paivio, 1971( ومنها منوذج بايفيو،يف تفكريهم
الذي يت�صور وجود نوعني من تف�ضيالت الأفراد
 طريقة التفكري اللفظي: هما،وطرقهم يف التفكري
 وطريقة التفكري،Verbal Thinking Method
،)Imagery Thinking Method( الت�صوري
Harison & Bra m( (ومنوذج هاري�سون وبرام�سون
 الذي يقرتح وجود خم�سة �أ�سـاليب،)son, 1982
يف�ضلها �أو يتعامل بها الأفراد مع املعلومات املتاحة
ويبنى
ُ ،حيال ما يواجهونه من م�شكالت ومواقف
هذا الت�صنيف علي �أ�سا�س ال�سيطرة الن�صفية للمخ
 فلكل منهما منط ًا،)(النمط الأي�رس والنمط الأمين

�إن �سيكولوجية التفكري متثل منزلة خا�صة
 و�إنه منذ بداية الن�صف،يف علم النف�س املعا�رص
الثاين من القرن الع�رشين �شهد علم النف�س اهتمام ًا
متزايد ًا مبا ي�سمى بالعمليات املعرفية �إىل احلد الذي
يدفع �إىل القول ب�أن الع�رص الراهن هو ع�رص االهتمام
ب�سيكولوجية التفكري؛ فالتفكري عملية ذهنية يتطور
فيها املتعلم من خالل عمليات التفاعل الذهني بني
الفرد وما يكت�سبه من خربات بهدف تطوير الأبنية
،املعرفية والو�صول �إىل افرتا�ضات وتوقعات جديدة
والتفكري عملية عقلية معرفية راقية تنطوي على
�إعادة تنظيم عنا�رص املوقف امل�شكل بطريقة جديدة
 ويت�ضمن،ت�سمح ب�إدراك العالقات �أو حل امل�شكالت
التفكري �إجراء العديد من العمليات العقلية واملعرفية
،الأخرى كاالنتباه والإدراك والتذكر وغريها
وكذلك بع�ض املهارات العقلية واملعرفية كالت�صنيف
واال�ستنتاج والتحليل والرتكيب واملقارنة والتعميم
.وغريها
وتختلف �أ�ساليب التفكري عن �إ�سرتاتيجياته
يف �أن الأ�ساليب �أكرث عمومية وا�ستقرار ًا لدى الفرد

خمتلف ًا عن الآخر يف معاجلة املعلومات وجتهيزها
ح�سب نوع الأداء ( منطقي – غري منطقي ) وحمتواه
(لفظي – ت�صوري) ،وينتج عن ذلك خم�سة �أ�ساليب
تفكري �أ�سـا�سية هي :الـرتكيبي(،)Synthesitic
والعمـلـي( ،)Pragmaticوالـواقعـي(،)Realistic
واملثــالــي ( ،)Idealisticوالـتحليلـي()Analytic
(�أبو املعاطي2005 ،؛ حبيب.)1995 ،

�إن �أ�سلوب التفكري مرادف لأ�سلوب التعلم
يف املحتوى �أو امل�ضمون ،ويرى العامل غريغورك
(� )Gregorc, 1984أنه من خالل حتليل ما يقوم
به ،وما يقوله النا�س ميكن التو�صل �إىل تعريف
ظاهراتي لنمط التعلم والتفكري ،و�أن هذا النمط
هو ال�سلوك املتميز الذي يعمل كم�ؤ�رش على
(� k(Phenomenological Styleأما التفكري
فهو كيفية تعلم الفرد من بيئته والتكيف معها ،ويقدم
تلميحات عن كيفية عمل الدماغ ،حيث ي�شري هذا
ال�سلوك الظاهري �إىل �أن بع�ض الأدمغة �أف�ضل ما
تكون �أداء يف املواقف احل�سية املادية ،وبع�ضها الآخر
يف املواقف املجردة بينما يعمل البع�ض الآخر منها
�أف�ضل يف املوقفني كليهما (الطيب .)2006 ،وهناك
�أفراد ت�سود لديهم تف�ضيالت تتابعية بينما يظهر
�آخرون تف�ضيالت ذات �أمناط غري تتابعية ،وي�ستعمل
بع�ض الأفراد كليهما ،بينما يت�ساوى �أداء �آخرين
يف املوقفني كليهما :الفردي واجلماعي ،كما ك�شفت
بع�ض الدرا�سات عن عالقة الفروق اجلن�سية ب�أمناط
التفكري والتعلم �أثناء القيام مبهمات �أو مهارات
خمتلفة كالكتابة والتذكر واللغة ،وان الرتتيب
تنظيما؛
الدماغي للن�صف الأي�رس لدى الإناث �أكرث
ً
ولذلك فهن �أكرث قدرة على الـكـالم والـتعبري
اللغــوي ( بركــات - 2005 ،ب).
اختلف العلماء حول �أثر الرتبية والوراثة يف
قدرة الأطفال – خا�صة  -على التعلم ،فمنهم من
جعل الأثر الأوفر لعوامل الرتبية والبيئة ب�شكل
عام ،ومنهم من ر�أى �أن عامل الوراثة �أهم ،وهو
املحور لعملية التفكري(املفلح .)2007،ولكن هناك

اتفاق على �أن لكل من الوراثة والرتبية دور ًا
حمدد ًا يف القدرة على التفكري ،ويف قبول الطفل
للتعلم ،غري �أن الرتبية احلديثة تويل عنايتها للبيئة
العلمية و�آثارها على الدماغ الذي هو �آلة التعلم
(Zhang,2001؛  .)Sewall, 1986وقد �أثبتت
درا�سات عديدة �أن للبيئة ال�صحية تربوي ًا دور ًا
ملمو�س ًا يف تكوين ارتباطات عالية بني الع�صبونات
يف الدماغ ،و�أنها جتعل ق�رشته اخلارجية �أكرث
�سماكة وقوة ،مما يرتتب عليه قدرة �أف�ضل على
التعلم ،فتزداد ت�شعبات اخلطوط الع�صبونية والفجوات
املجهرية ( .)Bathurst, 1994وتعد قدرة املناهج
الدرا�سية على حتدي عقل املتعلم من �أبرز مكونات
البيئة التعليمية اجليدة (�أبو ها�شم وكمال.)2008 ،
وكذلك الو�سائل املعينة املتطورة كاحلا�سب الآيل
واملحا�رضات والرحالت ،وكذلك تغيري ا�سرتاتيجيات
التعليم مبا يتنا�سب مع طبيعة املحتوى الدرا�سي
وقدرة الطلبة على اال�ستيعاب ،ومن مكونات البيئة
التعليمية اجليدة �أي�ض ًا قدرتها على تقدمي تغذية راجعة
للأ�ساتذة واملتعلمني ،وتوظيف و�سائل التعزيز لأفعالهم
و�أقوالهم ومتكينهم من التفاعل مع املجتمع والتكيف مع
عنا�رصه ( Reio&Wiswell, 2006؛غالب.)2004 ،
وتظهر العالقة بني التفكري والتعلم يف �أن
التفكري يعترب عملية �أ�سا�سية حلدوث التعلم ،فكلما
كان م�ستوى التفكري عميق ًا ارتفع م�ستوى التعلم
وازداد عمق ًا ،على �أنه ال ميكن الف�صل التام بني
التفكري والتعلم ،حيث ال توجد حدود فا�صلة بينهما
فكالهما ي�ؤثر بالآخر ويت�أثر به (.)Zhang, 2002
�إن �أ�ساليب التفكري عبارة عن عمليات عقلية
تهدف للح�صول على املعرفة ،وهذه الأ�ساليب ال تنمو
مرة واحدة ،و�إمنا تتطور عرب مراحل احلياة املختلفة
للإن�سان ،ووفق الفروق الفردية بني الطلبة ف�إن لكل
طالب منهم �أ�سلوبا معينا من �أ�ساليب التفكري التي
يعتمدها يف حياته وخا�صة يف تعلمه وحت�صيله،
�إن معرفة �أ�ساليب التعلم والتفكري ملجموعة من
املتعلمني له دور مهم يف عملية التعلم وت�سهيل عمل

والتفوق يف �إيجاد طرق جديدة لعمل الأ�شياء
املعلم (.)Reio & Wiswell, 2006
وهناك العديد من �أ�ساليب التفكري املختلفة باال�ستعانة باملواد اخلام املتاحة وتناول امل�شكالت
التي يتميز بها طلبة اجلامعة ،وقد ظهر العديد من ب�شكل تدريجي ،والبحث عن احلل ال�رسيع والقابلية
املقايي�س واالختبارات التي تقي�س �أ�ساليب التفكري للتكيف (�أبو املعاطي.)2005 ،
والتعلم وتتعرف عليها لدى الطلبة ،وتوجد هناك  .5التفكري الواقعي ( : ) Realistic Thinkingهناك من
�أمناط عديدة للتفكري ،ومن هذه الأمناط :التفكري يظن �أن التفكري الواقعي ال يختلف عن التفكري العملي،
العلمي ،وهو نوع من التفكري الذي يعتمد على ويف الواقع هما يختلفان بدرجة كافية لف�صل النمطي،
التجربة والبيانات امل�أخوذة من املالحظات العلمية ،بحيث ُيعنى التفكري الواقعي باالعتماد على املالحظة
والتفكري املجرد ،وهو عبارة عن التفكري الذي يتم والتجريب ،فالأ�شياء احلقيقية هي ما نخربه يف حياتنا
فيه ت�شكيل املفاهيم بناء على اخلربة ،وهناك �أ�ساليب ال�شخ�صية مثل ما ن�شعر به ونلم�سه ونراه ون�شمه �إذ ما
�أخرى �أهمها:
نراه هو ما نح�صل عليه ،و�شعار التفكري الواقعي هو
 .1التفكري التحليليُ )Analytic Thinking( :يعنى احلقائق هي احلقائق (.)Reio & Wiswell, 2006
مبواجهة امل�شكالت بحر�ص قبل اتخاذ القرار  .6التفكري املادي ( :)Concrete Thinkingوهو
ب�ش�أنها ،ويقوم الفرد بتجزئة املادة التعليمية �إىل النمط من التفكري الذي يتعامل مع الأمور املادية
عنا�رص ثانوية �أو فرعية و�إدراك ما بينهما من للعامل الذي يحيط بنا (عبد العزيز.)2009 ،
عالقات �أو روابط مما ي�ساعد على بينتها والعمل
 .7التفكري املنطقي ( :)Logical Thinkingيعتمد
على تنظيمها (العتوم.)2010 ،
على قواعد الفكر وقوانينه ،ويفرت�ض وجود تفكري
 .2التفكري الرتكيبي ( :)Synthesis Thinkingفل�سفي خال من الأخطاء املنطقية (�أبو املعاطي.)2005 ،
وهو ُيعنى بالتوا�صل لبناء �أفكار جديدة خمتلفة متام ًا
عما يفعله الآخرين ،والقدرة على تركيب الأفكار  .8التفكري الناقد ( :)Critical Thinkingهو منط
املختلفة والتطلع �إىل وجهات النظر التي قد تنتج من التفكري ي�شتمل على �إخ�ضاع املعلومات التي
ال �أف�ضل جتهيز ًا والربط بني وجهات النظر التي لدى الفرد لعملية حتليل وفرز ومتحي�ص ملعرفة مدى
حلو ً
مالءمتها ملا لديه من معلومات �سابقة �أخرى ثبت
تبدو متعار�ضة (.)Kim, 1995
�صدقها وثبتها (العتوم.)2010 ،
 .3التفكري املثايل ( ُ : ) Idealistic Thinkingيعنى
بتكوين وجهات نظر خمتلفة جتاه الأ�شياء وامليل �إىل  .9التفكري الإبداعيى ( :)Creative thinkingيعرف
التوجه امل�ستقبلي والتفكري يف الأهداف ،واالهتمام جيلفور التفكري الإبداعي �أنه تفكري يف ن�سق
باحتياجات الفرد وما هو مفيد بالن�سبة له ،وتركيز مفتوح ،مميز الإنتاج فيه بخا�صية فريدة ،هي تنوع
الإجابات املنتجة التي ال حتدها املعلومات املعطاة
االهتمام على ما هو مفيد ويكون حمور االهتمام
هو القيم االجتماعية وبذل �أق�صى ما ميكن ملراعاة (.)Kim,1995
الأفكار وامل�شاعر واالنفعاالت والعواطف وامليل  .10التفكريالت�أملي ( :)Reflective Thinkingوهذا
للثقة بالآخرين وعدم الإقبال على املجاالت مفتوحة النمط من التفكري مرتبط بالوعي الذاتي واملعرفة الذاتية
�أو الت�أمل الذاتي الذي يعتمد على التحقق ومراقبة
ال�رصاع (بركات.)2006 ،
النف�س والنظر بعمق �إىل الأمور (بركات.)2006 ،
 .4التفكري العملي (:)Pragmatic Thinking
ويعنى بالتحقق مما هو �صحيح �أو خاطئ بالن�سبة نظريات التفكير:
ُ
ي�شري الأدب ال�سابق �إىل وجود نظريات
ويعنى بحرية التجريب
املبا�رشة،
ال�شخ�صية
للخربة
ُ

عديدة ومناذج عدة لتف�سري �أ�ساليب التفكري والتعلم
التي ي�ستخدمها الطلبة �أثناء عملية التعلم والتعليم
�أهمها:

 .1نظرية اجل�شطالت ( :)Gestalt Theoryحيث
تركز على فكرة الكل ،والعوامل الرئي�سـة التي
حتدد الكل هي :القرب �أو التقارب والتماثل
واالنغالق (الإمتام) والب�ساطة ،ويرى اجل�شـطالت
�أن التفكري يبد�أ �أوال با�ستثناء عن طريق املوقف
بحيث تن�شط جمموعة من العمليـات الإدراكية ،التي
ت�ؤدي �إىل �إعادة ترتيب وتنظيم العمليات الإدراكية
عن طريق التفاعل الدينامي مع بع�ضها البع�ض،
وال�ضغوط الداخلية توجه نف�سها �إىل ن�شاط حل
امل�شكلة الذي يت�ضـمن عـادة اخلبـرة والعمليات
الإدراكية حيث تعمالن معا لتغيري تركيب املجال
املعريف وما يعرف اال�ستب�صار (�سعادة.)2003 ،

التفكري ال�صوري ومرحلـة العمليـات املح�سو�سة
ومرحلة العمليات ال�شكلية ،ثم قام بدمج املرحلتني
الأوىل والثانية مع ًا لت�شمل التفكيـر غري املنطقي �أو
ما قبل العمليات ،بينما حتدث املرحلتان الأخـريان
معـا بو�صـفهما حقبـة العمليات املنطقية (حبيب،
.)2003

 .4نظرية معاجلة املعلومات تقوم على �أ�سا�س تكميم
املعلومـات الـواردة للفـرد وكيفيـة معاجلتها وهي
داخل الذهن ,وقدمت هذه الفر�ضية فرو�ضا لها
دور يف تقدمي بحوث العمليـات بوجود عدد من
املراحل والعمليات وامل�ستويات ،التي متر بها املعلومات
وتت�ضمن املراحـل الآتية :مرحلة الذاكرة املبا�رشة
والذاكرة ق�صرية املدى والذاكرة الطويلة املدى� ،أما
العمليات فتت�ضمن الت�سجيل والتخزين واال�سرتجاع،
وبالن�سبة للم�ستويات فتت�ضمن التمثيل الفيزيقي
والتمثيل الرمزي والتمثيل اخلا�ص باملعنى (الطيب،
 .2النموذج ال�سلوكي (.)2006 :)The Behavioral Mode
حيث �أن التفكري قد مت النظر �إليه على هيئة التعلم
واجلدير بالذكر هنا ،معرفة �أن الدرا�سة
ذي امل�ستوى املرتفع ،وتركيز االنتباه يكون يف
احلالية قد تبنت النظرية ال�سلوكية يف تف�سري �أ�ساليب
حـاالت احلـث اخلارجيـة وظـروف اال�ستجابة .وتف�رس
التفكري والتعلم ،وقد اعتمدت على مفاهيمها الأ�سا�سية
هذه النظرية التفكري باالعتماد على العالقة القائمة
وافرتا�ضاتها النظرية والتطبيقية يف بناء �أداتها التي
بني املثيـر واال�سـتجابة ،فكـل �سلوك ميكن تف�سريه
مت �إعدادها لقيا�س �أ�ساليب التفكري والتعلم.
على �أ�سا�س الرابطة بني مثري معني وا�ستجابة معينة،
ويلج�أ ال�سلوكيني �إىل افرتا�ض و�سيلة بني املثري مشكلة الدراسة
�أكدت العديد من الدرا�سات �أن لكل متعلم
واال�ستجابة ،مبعنى �أنه ال تفكري بدون �صورة ذهنية
�أ�سلوبه اخلا�ص يف التفكري والتعلم ،الذي يختلف
(�إبراهيم.)2005 ،
به عن الآخرين يف ا�ستقبال املعلومات ومعاجلتها
 .3النموذج املعريف للتفكري( The Cognitive
واالحتفاظ بها ،بالإ�ضافة �أنها �أجمعت على �أنه
� :)Modelإن كل الظروف اخلا�صة بالبيئة والأنظمة
يجب مراعاة هذه الأ�ساليب يف العملية التعليمية
البيولوجية قد مت تف�سريها ،وت�ؤكد الفر�ضية �أننا نولد
لتحقيق �أف�ضل النتائج .ومن هنا نبعت فكرة هذه
مع الرتكيبـات العقليـة املحددة بجيولوجيا تتغري
الدرا�سة للإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الآتي :ما �أ�ساليب
كدالة للتطور ،وهنا جند �أن النمو العقلي يزداد
التفكري والتعلم ال�سائدة لدى طلبة جامعة القد�س
بالتعلم ،وين�ش�أ عنـه �سعة اعتقادية �أو تفكريية كبرية
املفتوحة\ فرع طولكرم يف �ضوء متغريات اجلن�س
(�إبراهيم .)2006 ،وتف�رس هذه النظرية التفكري من
والتخ�ص�ص والتح�صيل الأكادميي؟
خالل ما تو�صل �إليه «بياجيه» بخ�صو�ص تطور
تفكري الطفل ب�صورة عامه ،حيث حدد املراحل التي أهمية الدراسة
تربز �أهمية الدرا�سة من الناحيتني النظرية
مير بها النمو العقلي من مرحلة ح�سية �إىل مرحلة

ت�سعى هذه الدرا�سة لتحقيق الأهداف الآتية:
والتطبيقية ،وذلك كالآتي:
 .1معرفة �أ�ساليب التفكري والتعلم الأكرث �شيوع ًا
اجلانب النظري :ويظهر ذلك يف الآتي:
 .1كون هذه الدرا�سة �ستجرى على فئة مهمة من لدى طلبـة جامعـة القد�س املفتوحـة فـرع طولكـرم.
املجتمع الفل�سطيني وهم طلبة اجلامعات ،لهذا يجب  .2معرفة داللة الفروق الإح�صائية يف م�ستوى
�إعطا�ؤهم كل االهتمام واجلدية بالتعرف �إىل �أ�ساليب الأ�ساليب التفكري ال�سائدة لدى طلبة جامعة القد�س
التفكري والتعلم لديهم.
املفتوحة يف �ضوء متغريات :اجلن�س ،والتخ�ص�ص،
 .2تعترب �أ�ساليب التفكري والتعلم من الأهمية مبكان والتح�صيل الأكادميي ،وامل�ستوى الدرا�سي)
يف حت�صيل املعرفة والتعامل مع الق�ضايا الدرا�سية أسئلة الدراسة
والتعليمية واحلياتية؛ لذا حري بالباحثني �أن يتعرفوا
حتـاول هـذه الدرا�سـة الإجابـة عن الأ�سئلـة الآتيــة:
على تلك الأ�ساليب لدى طلبة اجلامعة من �أجل
 .1ما �أ�ساليب التفكري والتعلم ال�سائدة لدى طلبة
ت�سهيل عملية التعامل معهم على �أ�سا�سها.
جامعة القد�س املفتوحة فرع طولكرم؟
 .3تعترب الدرا�سة على درجة من الأهمية كون �أمناط
التفكري و�أ�ساليبه لها عالقة بالكثري من ال�سلوكات  .2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى
االجتماعية وكذلك ال�سلوكات املعرفية والدرا�سيـة� .أ�ساليب التفكري والتعلم ال�سائدة لدى طلبة جامعة
القد�س املفتوحة فرع طولكرم تبع ًا ملتغري اجلن�س؟
� .4ستعزز هذه الدرا�سة ميدان الدرا�سات العربية
والفل�سطينية بف�ضل حتديد �أ�ساليب التفكري والتعلم  .3هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى
�أ�ساليب التفكري والتعلم ال�سائدة لدى طلبة جامعة
لدى طلبة اجلامعات يف فل�سطني.
القد�س املفتوحة فرع طولكرم تبع ًا ملتغري التخ�ص�ص؟
اجلانب التطبيقي :ويظهر ذلك يف الآتي:
 .4هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى
 .1كونها من �أول الدرا�سات – يف حدود علم الباحث–
�أ�ساليب التفكري والتعلم ال�سائدة لدى طلبة جامعة
التي تناولت �أ�ساليب التفكري والتعلم لدى طلبة
القد�س املفتوحة فرع طولكرم تبع ًا ملتغري م�ستوى
اجلامعات يف فل�سطني.
التح�صيل الأكادميي لديهم؟
 .2كما تربز �أهمية هذه الدرا�سة كونها تفيد بع�ض
 .5هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى
املجاالت الرتبوية والنف�سية ،وخا�صة يف جمال
�أ�ساليب التفكري والتعلم ال�سائدة لدى طلبة جامعة
الإر�شاد والتوجيه الرتبوي والنف�سي ،والقيا�س النف�سي
القد�س املفتوحة فرع طولكرم تبع ًا ملتغري امل�ستوى
والرتبوي.
الدرا�سي؟
 .3وتعود �أهمية هذه الدرا�سة �إىل توفريها �أداة قيا�س
حدود الدراسة
مهمة مطورة ومطبقة على البيئة الفل�سطينية ،وهي
ميكن تعميم نتائج هذه الدرا�سة باحلدود الآتية:
مقيا�س �أ�ساليب التفكري والتعلم لدى طلبة اجلامعـة.
 .4تعد الدرا�سة مهمة لأن التعرف على �أ�ساليب  .1حدود زمنية :طبقت �إجراءات الدرا�سة يف الف�صل
التفكري والتعلم ميكن املهتمني وامل�رشفني من حتديد الـدرا�سـي الأول من العـام الدرا�ســي ( .)2013-2014
�أ�ساليب التدري�س وطرائقه واختيار املنا�سب منها مما  .2حدود مكانية :طبقت الدرا�سة يف جامعة القد�س
ي�سهل عملية التعلم والتعليم.
املفتوحة  -فرع طولكرم.
أهداف الدراسة

 .3حدود ب�رشية :مت تطبيق �إجراءات الدرا�سة على

عينة من طلبة جامعة القد�س املفتوحة فرع طولكرم
يف التخ�ص�صـات وامل�ستويـات الأكادمييـة املختلفـة.
 .4حدود مو�ضوعية :تعمم نتائج هذه الدرا�سة يف
حدود اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية للأداة امل�ستخدمة
جلمع البيانات.

مصطلحات الدراسة:

 �أ�ساليب التفكري (� :)Thinking Stylesإن�أ�ساليب التفكري عند الأفراد ق�ضية خمتلف فيها،
ذلك �أن �أ�سلوب التفكري مفهوم متعلم يتم تطويره
من خالل اال�شرتاطات التي يواجهها الفرد يف
البيئة املحلية ،حيث ت�صبح ا�شرتاطاته حمفوظة
وي�ستند �إليها عندما يواجه هذه املثريات .وهذا
ميثل اجتاه بافلوف ( )Bavlovيف تف�سري التعلم،
�أما �سكرن ( )Skinerفريى �أن �أ�سلوب التفكري
ما هو �إال �أ�سلوب مت تعلمه من �أجل ال�سيطرة
على البيئة املحيطة (قطامي ،وقطامي.)2000 ،
ويعرف ( � )Zhang, 2002أ�ساليب التفكري �أنها عملية
عقلية تعتمد يف الأ�سا�س على اكت�ساب املعارف
واملعلومات ،وفهمها ،واالعتماد عليها للو�صول
�إىل التفكري العلمي والتحليل الإبداعي والناقد.
ويعرف كل من(Grigorenko & Sternberg,
� )1995أ�ساليب التفكري �أنها عملية عقلية معرفية
ت�ؤثر ب�شكل مبا�رش يف طريقة جتهيز املعلومات
وكيفية معاجلتها ،والتمثيالت العقلية املعرفية
داخل العقل الإن�ساين ،بينما يعرف(  (Ha r,1993
� )risأ�سلوب التفكري �أنه طريقة الفرد املف�ضلة يف
التفكري عند �أداء الأعمال ،وهو لي�س قدرة� ،إمنا هو
تف�ضيل ال�ستخدام القدرات ويقع بني ال�شخ�صية
والقدرات ( ال�شخ�صية – �أ�ساليب التفكري – القدرات)،
ويعرفه الديب (� )2002أنه الك�شف عن العالقات
بني عنا�رص املو�ضوع ،وهو ال يتكون لدى الطفل �إال
عندما تتوفر لديه ذخرية من املفاهيم التي تنظم مع
بع�ضها يف ن�سق متما�سك .ويعرفه (Sternberg
� )& Wagner, 1991أنه« :ن�شاط ذهني مفرت�ض
ال ميكن مالحظته ولكن ي�ستدل عليه من نتائجه

وينظم العقل من خالل خرباته بطريقة جديدة حلل
م�شكلة ما �أو �إدراك الأمور املحكم عليها .ويعرفه
ملحم (� )2001أنه» :و�سيلة عقلية ي�ستطيع الإن�سان
�أن يتعامل بها مع الأ�شياء ،والوقائع والأحداث ،من
خالل العمليات املعرفية التي تتمثل يف ا�ستخدام
الرموز واملفاهيم.

وتتبنى الدرا�سة احلالية تعريف ًا لأ�ساليب
التفكري والتعلم ،وهو :الأ�ساليب الذهنية التي
ي�ستخدمها الفرد للتعامل مع الأ�شياء واملفاهيم
يف �سبيل ال�سيطرة على البيئة املحيطة والتحكم
مبثرياتها املختلفة� .أما �إجرائي ًا في�شري مفهوم �أ�ساليب
التفكري والتعلم �إىل الدرجة التي يح�صل عليها
املفحو�ص على االختبار املعد لهذا الغر�ض.

 التعلم ( :)Learningهو مفهوم افرتا�ضي ي�شري�إىل عملية حيوية حتدث لدى الكائن الب�رشي وتتمثل
يف التغري يف الأمناط ال�سلوكية ويف اخلربات� ،إذ من
خاللها ي�ستطيع الفرد ال�سيطرة على البيئة املحيطة
به والتكيف مع الأو�ضاع املتغرية ( الزغول.) 2002 ،
 م�ستوى التح�صيل الأكادميي (Academic :(achievementهو املعرفة املكت�سبة ومدى
ا�ستيعاب الطالب ملا تعلمه من خربات معرفية �أو
مهارية ،ويقا�س باملجموع الكلي لدرجات الطالب
يف املقررات الدرا�سية التي �سجل لها الطالب يف
برناجمه الدرا�سي يف اجلامعة ،ويف الدرا�سة احلالية
مت قيا�س التح�صيل الأكادميي باملعدل الرتاكمي
للطالب العام.
الدراسات السابقة

هدفت درا�سة يا�س والتميمي ( )2013التعرف
�إىل م�ستوى التفكري املزدوج لدى طلبة جامعة
امل�ستن�رصية بالعراق ،تكونت عينة الدرا�سة من
( )480طالب ًا وطالبة طبق عليهم اختبار لقيا�س
التفكري املزدوج ،وخل�صت الدرا�سة لعدة نتائج
�أهمها وجود م�ستوى مرتفع من التفكري املزدوج
لدى الطلبة ،ووجود فروق يف م�ستوى هذا التفكري
تبع ًا ملتغري اجلن�س ل�صالح الطالبات ،بينما ال يوجد
فروق يف م�ستوى هذا النوع من التفكري تبع ًا ملتغري

للف�صل الثاين من العام الدرا�سي (،)2006/2005
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )80معلم ًا ومعلمة .وقد
طور الباحثان �أداة للدرا�سة ،وهي بطاقة مالحظة،
تكونت من ( )46فقرة .وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة
�أن درجة ا�ستخدام معلمي املرحلة الأ�سا�سية الدنيا
لأمناط التفكري الإبداعي يف تدري�س العلوم كانت
كبرية ،بن�سبة( ،)%72.6ووجود فروق ذات داللة
�إح�صائية تعزى ملتغري اخلربة يف (جمايل طرق
التدري�س و�أ�ساليبها والأ�سئلة التقوميية ،حيث كانت
الفروق ل�صالح �سنوات اخلربة(� )10-5سنوات(و)
�أكرث من (� )10سنوات(مقارنة مع اخلربة) �أقل من ()5
�سنوات.

التخ�ص�ص.
هدفت درا�سة ال�رشيدة وب�شارة (� )2010إىل
الك�شف عن التفكري املركب ،وبيان عالقته بكل من
اجلن�س ،واملعدل الرتاكمي ،والتخ�ص�ص ،وامل�ستوى
الدرا�سي لدى طلبة جامعة احل�سني بن طالل ،وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )332طالب ًا وطالبة من طلبة
البكالوريو�س للعام الدرا�سي( ،)2007- 2006وقد
دلت نتائج الدرا�سة على �أن منط التفكري الإبداعي هو
�أكرث �أمناط التفكري املركب �شيوع ًا ،و�أنه ال يوجد �أثر ذو
داللة �إح�صائية ملتغريات اجلن�س� ،أو التخ�ص�ص� ،أو
امل�ستوى الدرا�سي يف القدرة على التفكري املركب،
يف حني يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية ملتغري املعدل
الرتاكمي يف القدرة على التفكري املركب ،ول�صالح
�أما درا�سة بركات ( )2006فقد هدفت
الطلبة من م�ستوى مقبول.
التعرف �إىل م�ستوى التفكري الإيجابي وال�سلبي لدى
وهدفت درا�سة ال�شهري ( )2010التعرف �إىل طلبة اجلامعة يف �ضوء بع�ض املتغريات الدميغرافية
�أمناطالتفكريالإ�سرتاتيجي،و�أعلىدرجةممار�سة التفكري والرتبوية؛ ولهذا الغر�ض اختار الباحث عينة مكونة
طالبا وطالبة ملتحقني يف جامعة القد�س
الإ�سرتاتيجي،وعلىمعوقاتالتفكري الإ�سرتاتيجي لدى من (ً )200
مديري املدار�س الثانوية احلكومية والأهلية مبدينة املفتوحة – منطقة طولكرم التعليمية ،كما ا�ستخدم
الطائف .وقد مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي ،حيث مقيا�س التفكري الإيجابي وال�سلبي لدى طلبة
يتنا�سب مع �أهداف الدرا�سة ،تكونت عينة الدرا�سة اجلامعة مت �إعداده لهذا الغر�ض ،ولقد تك�شفت نتائج
النهائية من �سبعة وخم�سني مدير ًا من مديري هذه الدرا�سة عن� :أن ما ن�سبته ( )% 40.5من �أفراد
املدار�س الثانوية احلكومية والأهلية للبنني مبحافظة الدرا�سة قد �أظهروا ً
منطا من التفكري الإيجابي ،منهم
الطائف للعام الدرا�سي(1431ه ،)1430 /وخل�صت ما ن�سبته( )%40من الذكور ،و( )16.5%من الإناث،
الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج كان من �أهمها� :أن ووجود فروق جوهرية بني درجات الطلبة على
درجة امتالك مديري املدار�س لنمط التفكري ال�شمويل اختبار التفكري الإيجابي وال�سلبي تعزى ملتغريات:
لدى مديري املدار�س الثانوية مبدينة الطائف كانت اجلن�س وعمل الأم ،وذلك مل�صلحة الطالبات الإناث
كبرية� ،أما منط التفكري التجريدي ومنط التفكري والطلبة �أبناء الأمهات غري العامالت ،وعدم وجود
الت�شخي�صي ،ومنط التفكري التخطيطي كانت درجة فروق جوهرية بني درجات الطلبة على اختبار
امتالكهم لها قليلة .كما �أن تقييم الأو�ضاع احلالية التفكري الإيجابي وال�سلبي تعزى ملتغريات  :التح�صيل
من ممار�سات التفكري الإ�سرتاتيجي لدى مديري الأكادميي ،ومكان ال�سكن ،وعمل الأب ،وم�ستوى تعليم
املدار�س الثانوية مبدينة الطائف ح�صل على درجة الأب والأم .
متو�سطة.
وهدفت درا�سة بركات (� 2005-أ) التعرف
وهدفت درا�سة زيدان والعودة ( )2007التعرف �إىل �إىل �أمناط التفكري والتعلم لدى طلبة اجلامعة
درجة ا�ستخدام معلمي املرحلة الأ�سا�سية الدنيا لأمناط الذين ي�ستخدمون اليد الي�رسى يف الكتابة يف
التفكري الإبداعي يف تدري�س العلوم مبحافظ (اخلليل) �ضوء متغريات :اجلن�س ،وبعد التفا�ؤل – الت�شا�ؤم،

وبعدي ال�شخ�صية االنب�ساطية والع�صابية ،وبع�ض
اال�ضطرابات االنفعالية كالقلق واالكتئاب والو�سو�سة
طالبا
واملزاجية ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()68
ً
طالبا و ( )35طالبة ممن ي�ستخدمون
وطالبة ،منهم (ً )33
اليد الي�رسى يف الكتابة وملتحقني للدرا�سة يف جامعة
القد�س املفتوحة  -فرع طولكرم ،ولدى حتليل
البيانات خل�صت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية� :أن
منط التفكري والتعلم ال�سائد لدى الطلبة امل�ستهدفني
بالدرا�سة هو النمط الأمين ،مبعنى �أن ال�سيطرة املخية
ال�سائدة للطلبة الذين ي�ستخدمون اليد الي�رسى يف
الكتابة هو النمط الأمين ،وهذا ين�سجم مع الإطار
النظري والإمربيقي يف هذا املجال .و�أنه ال يوجد
إح�صائيا بني درجات الطلبة على �أمناط
فروق دالة �
ً
ال�سيطرة املخية تعزى ملتغريات اجلن�س ،وبعد
ال�شخ�صية التفا�ؤل – الت�شا�ؤم ،وبعدي ال�شخ�صية
(االنب�ساطية–االنطوائية) و(االتزان – االنفعال) ،كما
إح�صائيا يف درجات الطلبة
�أنه ال يوجد فروق دالة �
ً
الذين ي�ستخدمون اليد الي�رسى يف الكتابة على
مقيا�س ال�سيطرة املخية بحيث تعزى �إىل اال�ضطرابات
االنفعالية :القلق ،واالكتئاب ،والو�سو�سة ،واملزاجية
مل�صلحة اال�ضطرابات املزاجية والو�سو�سة .
وهدفت درا�سة فجل ووالهوفد )Fjel & Wal
� )hovd, 2004إىل بحث عالقة �أ�ساليب التفكري
ب�أمناط ال�شخ�صية ،بالإ�ضافة �إيل مقارنة البناء العاملي
لأ�ساليب التفكري لدي عينتني ،الأويل ( )107طالب
وطالبة من �أمريكا ،والثانية ( )114طالبا وطالبة من
الرنويج ،و�أظهرت النتائج وجود تطابق �إيل حد كبري
بني البناء العاملي لأ�ساليب التفكري يف العينتني حيث
ت�شبعت �أ�سـاليب التفكري بخم�س عوامل ،الأول ت�شبع
بالأ�ساليب :احلكمي ،واملتحرر ،والت�رشيعي ،والهرمي.
والثاين ت�شبع بالأ�ساليب :التنفيذي ،واملحافظ ،وامللكي.
والثالث ت�شبع بالأ�سلوبني :الأقلي ،والفو�ضوي .والرابع
ت�شبع بالأ�سلوبني :الداخلي ،واخلارجي .واخلام�س ت�شبع
بالأ�سلوبني:املحلي،والعاملي.

�أ�ساليب التفكري لدى الطلبة املعلمني ،وتكونت عينة
طالبا وطالبة من ق�سمي
الدرا�سة من ()222
ً
الريا�ضيات والعلوم االجتماعية ملتحقني بجامعة
�صنعاء باليمن ،وقد ك�شفت نتائج الدرا�سة �أن ما
ن�سبته ( )%12.6من جمموع الطلبة ف�ضلوا �أ�سلوب
التفكري الرتكيبي ،وما ن�سبته ( )% 17منهم ف�ضلوا
�أ�سلوب التفكري العملي ،بينما ف�ضل ما ن�سبته
( )13.5%من الطلبة �أ�سلوب التفكري الواقعي،
وف�ضل ما ن�سبته ( )% 25.7التفكري التحليلي
و ( )25.7%ف�ضلوا �أ�سلوب التفكري املثايل ،كما
خل�صت النتائج �إىل عدم وجود �أثر ملتغريات :اجلن�س
والتخ�ص�ص والتح�صيل وامل�ستوى الدرا�سي على
�أ�ساليب التفكري املختلفة.
�أما درا�سة احلراح�شة (  ) 2003فقد هدفت
التعرف �إىل م�ستوى �أمناط التفكري الإ�سرتاتيجي
لدى القيادات الإدارية يف وزارة الرتبية والتعليم
يف الأردن وعالقته بدرجة ممار�سة �أمناط اتخاذ
القرار ،وكذلك معرفة �أثر كل من املركز الوظيفي
واخلربة وامل�ؤهل العلمي على م�ستوى �أمناط التفكري
الإ�سرتاتيجي ودرجة �أمناط اتخاذ القرار ،وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )365قائد ًا من القيادات الإدارية
يف وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن من مديرين
عامني ،ومديرين خمت�صني ،ومديري تربية وتعليم،
ور�ؤ�ساء �أق�سام ،وخل�صت النتائج �إىل �أن هناك
انخفا�ض ًا يف م�ستوى التفكري الإ�سرتاتيجي بجميع
�أمناطه لدى القيادات الإدارية يف وزارة الرتبية
والتعليم يف الأردن.

وهدفت درا�سة �أنتوين ( )Anthony, 2002
التعرف �إىل مدى توافر �أمناط التفكري ،لدى عينة من
طالبا وطالبة ن�صفهم
طلبة اجلامعة ،مكونة من ( ً ) 206
من الطلبة الذكور ،والن�صف الآخر من الطالبات من
تخ�ص�صات خمتلفة ،وقد خل�صت الدرا�سة �إىل ميل
الطلبة �إجماال نحو منط التفكري ال�سلبي ،كما �أظهرت
الإناث ميال نحو التفكري الإيجابي �أكرث من الذكور،
بينما �أظهر الطلبة من التخ�ص�صات العلمية ميال
وهدفت درا�سة غالب ( )2004التعرف �إىل نحو التفكري الإيجابي مب�ستوى �أكرب مقارنة بالطلبة

�أ�ساليب التفكري لطلبة التخ�ص�صات الأكادميية
املختلفة من املرحلة اجلامعية ،وتكونت العينة
من ( )417طالب ًا وطالبة ،و�أظهرت النتائج وجود
ت�أثري للتخ�ص�ص الدرا�سي على �أ�ساليب التفكري:
الت�رشيعي ،والتنفيذي ،واحلكمي ،والكلى ،والتقدمي،
واملحافظ ،والهرمي ،وامللكي ،والفو�ضوي ،والداخلي،
واخلارجي ،وعدم داللتها فيما يتعلق بالأ�سلوب
الأقل ،ووجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني الذكور
والإناث يف كل من الأ�ساليب :الت�رشيعي ،واحلكمي،
والهرمي ل�صالح الذكور ،وفى الأ�سلوب التنفيذي
ل�صالح الإناث ،وعدم وجود فروق يف الأ�ساليب
الأخرى ،ووجود ارتباط �سالب دال �إح�صائي ًا بني
كل من الأ�سلوب الت�رشيعي والكلى مع التح�صيل
الدرا�سي.

من التخ�ص�صات النظرية.
�أما درا�سة زهاجن ( )Zhang, 2002فقد
هدفت �إىل التحقق من ال�صدق العاملي لقائمة
�أ�ساليب التفكري ل�سترينربج ،وقائمة توران�س لأمناط
التفكري ،وذلك بتطبيقها على عينة مكونة من ()212
طالب ًا وطالبة من طلبة اجلامعة بالواليات املتحدة
الأمريكية ،و�أظهرت النتائج متايز عوامل قائمة
�أ�ساليب التفكري ل�سترينربج عن عوامل قائمة
�أمناط التفكري لتوران�س ،حيث وجد ارتباط موجب
دال بني �أ�ساليب التفكري (الت�رشيعي ،والتنفيذي،
واحلكمي ،والعاملي ،واملحلى ،واملتحرر ،واملحافظ)
وكل من �أمناط التفكري الكلى والتحليلي واملتكامل،
بينما وجدت ارتباطات �سالبة لأ�ساليب التفكري
(الهرمي ،وامللكي ،والأقلي ،والفو�ضوي ،والداخلي،
واخلارجي) و�أمناط التفكري ،يف حني ال توجد فروق
وهدفت درا�سة زهاجن ()Zhang, 2001
جوهرية يف م�ستوى هذه الأ�ساليب �إجما ً
ال تبع ًا
ملتغريات :اجلن�س والتخ�ص�ص والتح�صيل وال�سنة �إيل التحقق من �صدق قائمة �أ�ساليب التفكري لدي
املعلمني يف هوجن كوجن  ،وتكونت العينة من ()76
الدرا�سية.
معلم ًا ومعلمة ،تراوحت �أعمارهم بني (� )26-46سنة،
وهدفت درا�سة بريناردو و�آخرين(  (Be r
وطبق عليهم قائمة �أ�ساليب التفكري التي �أعدها
 )nardo, 2002الك�شف عن عالقة �أ�ساليب التفكري
جريجورينكو و�سترينربج ( ،)1993وهي �صورة
بالتح�صيل الأكادميي لدى الطلبة الفلبينني ،وتكونت
العينة من ( )429طالب ًا وطالبة .و�أظهرت النتائج متتع خمت�رصة من القائمة الأ�صلية تقي�س �سبعة �أنواع
�أ�ساليب التفكري بدرجة مقبولة من معامل ثبات �ألفا من التفكري ،هي :الت�رشيعي ،والتنفيذي ،واحلكمي،
انح�رصت بني ( )0.50للأ�سلوب امللكي ،و( )0.81والعاملي ،واملحلي ،واملتحرر ،واملحافظ� .أظهرت
لكل من الأ�سلوبني املتحرر والداخلي ،ووجود ارتباط النتائج وجود عاملني ف�رسا ن�سبة ( )73%من
موجب دال بني �أ�ساليب التفكري (التنفيذي ،واحلكمي ،التباين الكلي ،ت�شبع العامل الأول ب�أ�ساليب التفكري
واملحافظ ،والهرمي ،والفو�ضوي ،والداخلي)والتح�صيل (الت�رشيعي ،واحلكمي ،واملتحرر ،والعاملي) ،بينما
الدرا�سي ،وت�شبعت قائمة �أ�سـاليب التفكري ت�شبع العامل الثاين ب�أ�ساليب التفكري (التنفيذي،
بثالثة عوامل :الأول ت�شبع ت�شبع ًا موجب ًا ب�أ�ساليب واملحافظ  ،واملحلي ).
التفكري (الت�رشيعي ،واملتحرر ،والداخلي ،والعاملي،
وهدفت درا�سة حمودة (  )2000التعرف �إىل
واحلكمي) ،والثاين ت�شبع ت�شبع ًا موجب ًا ب�أ�ساليب �أمناط تفكري طلبة اجلامعة الأردنية وعالقتها باجلن�س
التفكـري (املحافظ ،والتنفيذي ،وامللكي ،واملحلى ،والتخ�ص�ص الأكادميي وامل�ستوى الدرا�سي ،تكونت
والأقلى ،واحلكمي ،والهرمي) ،وت�شبع العامل الثالث عينة الدرا�سة من ( )352طالب ًا وطالبة من كليات
ت�شبع ًا موجب ًا ب�أ�ساليب التفكري (اخلارجي ،والأقلى)،
الآداب وال�صيدلة والعلوم االجتماعية� ،أظهرت النتائج
بينما ت�شبع ت�شبع ًا �سالب ًا ب�أ�سلوب التفكري الداخلـي.
�أن م�ستوى �أمناط التفكري ب�شكل عام لدى الطلبة كان
وتناولت درا�سة �شلبي ( )2002بروفيالت منخف�ض ًا ،و�أن منط التفكري الأكرث �شيوع ًا لدى الطلبة

هو النمط التحليلي ،بينما �أقلها �شيوع ًا هو النمط عام ،و�أن �أي ًا من هذه الدرا�سات مل تبحث يف �أ�ساليب
الواقعي .وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية التفكري التي هي حمل الدرا�سة احلالية مما يربرها
يف منط التفكري الناقد والإبداعي تعزى ملتغريات :ويدعمها ومييزها عن غريها من الدرا�سات ال�سابقة.
اجلن�س ،والتخ�ص�ص والتح�صيل .يف حني وجدت
الطريقة واإلجراءات
فروق ذات داللة �إح�صائية يف منط التفكري الإبداعي
�أو ً
ال :منهج الدرا�سة :اعتمد املنهج الو�صفي التحليلي
تعزى ملتغري امل�ستوى الدرا�سي ،ول�صالح ال�سنة
لتحقيق هدف هذه الدرا�سة ،وذلك با�ستخدام مقيا�س
الثانية فما دون ،ومل تظهر فروق دالة �إح�صائيا يف
�أمناط التفكري املعد لهذا الغر�ض ،حيث مت توزيعه
منط التفكري الناقد تعزى ملتغري امل�ستـوى الدرا�سـي.
على عينة الدرا�سة جلمع البيانات الالزمة وحتليلها
وهدفت درا�سة غونزالي�س وكومبو� س  Go nبالطرق والأ�ساليب الإح�صائية املنا�سبة.
� )zales & Compos, 1997إىل الك�شف عن
ثاني ًا :جمتمع الدرا�سة :تكون جمتمع هذه الدرا�سة
التفكري الإبداعي وعالقته ببع�ض الأن�شطة الذهنية،
من جميع طلبة جامعة القد�س املفتوحة يف فرع
تكونت عينة الدرا�سة من ( )560طالب ًا وطالبة من
طولكرم ،وذلك يف الف�صل الدرا�سي الأول من العام
املدار�س العليا يف �أمريكا تراوحت �أعمارهم ما
الدرا�سي ( ،)2014 /2013والبالغ عددهم ()4449
بني (� )8-13سنة ،و�أ�شارت النتائج �إىل �أن م�ستوى
طالب ًا وطالبة (وفق �إح�صاءات فرع طولكرم التعليمية
التفكري الإبداعي لدى الطلبة كان متو�سط ًا ،و�أن
للف�صل الدرا�سي الأول من العام (،)2014\2013
هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية يف الأداء الكلي
وهم موزعون تبع ًا ملتغريي الكلية واجلن�س كما هو
على التفكري الإبداعي يعزى �إىل اجلن�س ل�صالح
الإناث ،وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
التفكري الإبداعي الدرجة الكلية تعزى �إىل الذكاء
والتخ�ص�ص والتح�صيل.
يتبني من املراجعة ال�رسيعة للأدب ال�سابق
ملو�ضوع الدرا�سة �أن هذه الدرا�سات جميعها قد
�أظهرت ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش �أن هناك فروقا
دالة �إح�صائي ًا يف العينات لأ�ساليب التفكري ب�شكل

جدول ( ) 1توزع مجتمع الدراسة تبعًا لمتغيري
البرنامج الدراسي والجنس

الإناث

اجلن�س  /الكليات

الذكور

الرتبية
العلوم الإدارية واالقت�صادية
التكنولوجيا والعلوم التطبيقية
التنمية االجتماعية والأ�رسية
املجموع
الن�سبة املئوية

1683
488
714
840
175
211
205
132
2777 1671
%62 .4 %37 .2

املجموع الن�سبة
املئوية
%48 .1 2171
%34 .2 1554
%8 .8
386
%7 .1
337
4449

ثالث ًا :عينة الدرا�سة :تكونت عينة الدرا�سة من
( )222طالب ًا وطالبة من طلبة جامعة القد�س املفتوحة
يف طولكرم امللتحقني يف الف�صل الدرا�سي الأول من
العام الدرا�سي ( ،)2014 /2013وهم ميثلون ما ن�سبته

( )5%تقريب ًا من املجموع الكلي ملجتمع الدرا�سة،
مت اختيار �أفرادها بالطريقة الع�شوائية الطبقية تبع ًا
ملتغريي اجلن�س والكلية العلمية ،وهم موزعون تبع ًا
لهذين املتغريين كما هو مبني يف اجلدول الآتي:

جدول ( ) 2توزيع عينة الدراسة تبعًا للمتغيرات
المستقلة

املتعريات
اجلن�س
الكلية

التح�صيل الأكادميي
امل�ستوى الدرا�سي

املجموع الكلي

امل�ستوى
ذكور
�إناث
الرتبية
العلوم الإدارية واالقت�صادية
التكنولوجيا والعلوم التطبيقية
التنمية االجتماعية والأ�رسية
�أقل من ()68%
( )76% - 68%
�أكرث من ( )76%
�سنة �أوىل
�سنة ثانية
�سنة ثالثة
�سنة رابعة

العدد
86
136
108
77
20
17
108
86
28
60
84
44
34
222

الن�سبة املئوية
38% .7
61% .3
48% .6
34% .7
9%
7% .7
48% .7
38% .7
12% .6
27% .1
37% .8
19% .8
15% .3
100%

رابع ًا� :أداة الدرا�سة :لتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدم عن �أ�سلوب معني من �أ�ساليب التفكري والتعلم الذي
مقيا�س من �إعداد الباحث لقيا�س �أ�ساليب التفكري ي�ستخدمه �أثناء عملية التعلم والتعليم ،وتتوزع هذه
والتعلم ،وي�شتمل على ( )45فقرة مزدوجة (�أ) و الفقرات �إىل خم�سة �أ�ساليب مبينة يف اجلدول ( )3الآتي:
(ب)؛ بحيث يختار املفحو�ص واحدة منها للتعبري
جدول ( ) 3أساليب التفكير والتعلم التي
يشتمل عليها المقياس

الرقم
1
2
3
4
5

عدد
�أ�ساليب التفكري
الفقرات
والتعلم
7
الرتكيبي
12
املثايل
8
العملي
10
التحليلي
8
الواقعي

الفقرات
37 ،24 ،23 ،22 ،21 ،15 ،12
45 ،40 ،36 ،35 ،34 ،31 ،28 ،19 ،14 ،10 ،7 ،1
44 ،43 ،41 ،26 ،20 ،17 ،4 ،2
42 ،38 ،30 ،29 ،25 ،18 ،16 ،11 ،9 ،8
39 ،33 ،32 ،27 ،13 ،6 ،5 ،3

صدق المقياس وثباته :مت التحقق من �صدق املقيا�س
بطريقتني ،الأوىل� :صدق املحكمني (Construct
 )Validityبعر�ضه على جمموعة من املتخ�ص�صني
من �أ�ساتذة اجلامعات الفل�سطينية بلغ عددهم ()9
متخ�ص�صني ،طلب منهم �إبداء الر�أي بخ�صو�ص
�أهلية املقيا�س وفقراته ومدى منا�سبتها ملجالها ،وقد
�أخذ الباحث مبالحظات املحكمني عند بناء املقيا�س
ب�صورته النهائية .والثانية :طريقة ال�صدق العاملي
( ،)Factorial Validityومت ذلك بح�ساب معامل
االرتباط بري�سون بني درجات �أفراد العينة الدرا�سة
الفعلية ،لكل مفردة من مفردات املقيا�س ،وقد
تراوحت معامالت االرتباط على فقرات املقيا�س ما
بني ( )0.29و ( ،)0.77وجميعها قيم دالة �إح�صائي ًا،
وهذا م�ؤ�رش جيد على ال�صدق العاملي لأداة
الدرا�سة .كما مت التحقق من ثبات هذا املقيا�س
بطريقة االت�ساق الداخلي(  (Internal Consis t
 ،)encyوذلك با�ستخدام معادلة الثبات كرونباخ الفا
( ،)Cronbach- Alphaحيث بلغت قيمة معامل
الثبات الكلية للمقيا�س ( ،)0 .82بينما تراوحت قيم
معامل الثبات على املجاالت الفرعية للمقيا�س ما
بني ( ،)0 .66 – 0 .81وهي معامالت ثبات مقبولة
ملثل هذا املقيا�س.

خام�س ًا :املعاجلات الإح�صائية :من �أجل معاجلة
البيانات مت ا�ستخدام الربنامج الإح�صائي للعلوم
االجتماعية ( ،)SPSSوذلك با�ستخدام املعاجلات
الإح�صائية الو�صفية والتحليلية الآتية:
 .1املتو�سطات احل�سابية واالنحراف املعياري والن�سب
املئوية.

Indepen dI
2
ent-Samples T-test) Independent Ttest
 .3حتليل التباين الأحادي (.)One Way ANOVA

نتائج الدراسة ومناقشتها

�أو ً
ال :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول وهو :ما
�أ�ساليب التفكري والتعلم ال�سائدة لدى طلبة جامعة
القد�س املفتوحة يف حمافظة طولكرم؟

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ح�سبت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية
ال�ستجابات �أفراد الدرا�سة على �أ�ساليب التفكري
والتعلم املختلفة ،كما هو مبني يف اجلدول ( )4الآتي:

جدول ( ) 4عدد الطلبة والمتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية
الستجابات أفراد الدراسة تبعًا ألساليب التفكير
والتعلم

�أ�ساليب التفكري
الرتكيبي
املثايل
العملي
التحليلي
الواقعي
املتو�سط الكلي

العدد
29
84
50
31
28
222

املتو�سط احل�سابي
0 .671
0 .622
0 .622
0 .596
0 .649
0 .632

يو�ضح اجلدول ( )4ال�سابق �أن �أ�سلوب التفكري
والتعلم الأكرث �شيوع ًا لدى �أفراد الدرا�سة هو الأ�سلوب
املثايل وبن�سبة مئوية بلغت ( ،)%37.8يليه �أ�سلوب التفكري

االنحراف املعياري
0 .351
0 .347
0 .336
0 .336
0 .314
0 .211

الن�سبة املئوية
13% .1
37% .8
22% .5
14%
12% .6
100%

العملي وبن�سبة مئوية بلغت ( .)%22.5بينما كان �أ�سلوب
التفكري الواقعي هو الأقل �شيوع ًا لدى الطلبة وبن�سبة
مئوية بلغت ( .)%12.6ولدى مقارنة هذه النتيجة مع

نتائج الدرا�سات ال�سابقة تبني �أنها تتفق مع درا�سات
(غالب2004 ،؛ حمودة ،)2000 ،التي �أظهرت نتائجها
�أن الأ�سلوبني املثايل والعملي هما الأكرث �شيوع ًا لدى
الطلبة اجلامعيني ،و�أن �أقلها �شيوع ًا الأ�سلوب التحليلي
والواقعي ،بينما تعار�ضت مع درا�سات :يا�س والتميمي،
2013؛ ال�شهري2010 ،؛ زيدان والعودة2010 ،؛
بركات� - 2005 ،أ؛ Fjel & Walhovd, 2004؛
احلراح�شة2003 ،؛ Anthony, 2002؛ Zhang,
2002؛ Bernards et al, 2002؛ �شلبي2002 ،؛
 ،)Zhang, 2001التي �أظهرت نتائجها �شيوع �أ�ساليب
و�أمناط عدة من التفكري والتعلم لدى الطلبة.

ويعزو الباحث هذه النتيجة الداعية �إىل �شيوع
التفكري املثايل لدى ثلث الطلبة تقريب ًا �إىل اخل�صائ�ص
التي يت�سم بها الأ�سلوب املثايل وهي وجود وجهات
نظر خمتلفة دائم ًا بني الطلبة بخ�صو�ص النظرة للأ�شياء
وطرق التعامل معها ،والتفكري العميق بتحقيق الأهداف،
والنظرة الإيجابية للم�ستقبل ،واالهتمام باالحتياجات
املعرفية ومدى تلبيتها ،واالهتمام بالقيم االجتماعية

والأخالقية ،والر�ؤية النافذة حلقائق الأ�شياء وجوهرها
وعدم االكتفاء بالنظرة ال�سطحية للأمور وال�صدق واجلد
واملثابرة يف التفكري ،واال�ستغراق يف ذلك بعمق حتى
ي�صل الإن�سان �إىل ال�صورة املثالية ،واال�ستقالل واالبتعاد
عن تقليد الآخرين ،حيث �إن بع�ض الطلبة يكون تفكريه
�آخر كالم �سمعه� ،أو �آخر كتاب طالعه (.)Zhang, 2002

ثاني ًا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين وهو :هل
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى
املتو�سطات احل�سابية لال�ستجابة على �أ�ساليب
التفكري والتعلم لدى طلبة القد�س املفتوحة
يف حمافظة طولكرم تبع ًا ملتغري ملتغري اجلن�س؟

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ح�سبت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد الدرا�سة
على �أ�ساليب التفكري والتعلم تبع ًا ملتغري اجلن�س ،كما
ا�ستخدم اختبار (ت) ملجموعتني م�ستقلتني لفح�ص داللة
الفروق الإح�صائية بني هذه املتو�سطات واملبينة نتائجه
يف اجلدول ( )5الآتي:

جدول ( )5نتائج اختبار (ت) لفحص داللة الفروق
اإلحصائية الستجابات أفراد الدراسة على أساليب
التفكير والتعلم تبعًا لمتغير الجنس

اجلن�س
�أمناط التفكري

الذكور ()86
االنحراف
املتو�سط

0 .56
الرتكيبي
0 .75
املثايل
0 .59
العملي
0 .68
التحليلي
0 .63
الواقعي
0 .61
املجموع الكلي
* دال عند م�ستوى الداللة (≤)α 0.05

0 .35
0 .34
0 .33
0 .33
0 .36
0 .31

يو�ضح اجلدول ( )5ال�سابق وجود فروق دالة
�إح�صائي ًا بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات
�أفراد الدرا�سة على �أ�ساليب التفكري والتعلم تبع ًا
ملتغري اجلن�س ،كالآتي :الرتكيبي ل�صالح الإناث،
والعملي ل�صالح الذكور ،والتحليلي ل�صالح الذكور،

الإناث ()136
االنحراف
املتو�سط
0 .68
0 .72
0 .51
0 .57
0 .51
0 .65

0 .32
0 .33
0 .27
0 .35
0 .32
0 .29

قيمة (ت)
املح�سوبة

م�ستوى
الداللة

2 .53
0 .59
1 .99
2 .28
2 .48
1 .34

*0 .012
0 .554
*0 .048
*0 .024
*0 .014
0 .182

والواقعي ل�صالح الذكور ،بينما ال يوجد فروق
جوهرية بني م�ستوى ا�ستجابات �أفراد الدرا�سة تبع ًا
ملتغري اجلن�س على منط التفكري املثايل واملجموع
الكلي .ولدى مقارنة هذه النتيجة مع الدرا�سات
ال�سابقة تبني �أنها تتفق كلي ًا �أو جزئي ًا مع درا�سات:

يا�س والتميمي2013 ،؛ ب�شارة2010 ،؛ بركات،
20066؛ بركات 2005- ،ب؛ غالب2004 ،؛ A n
thony, 2002؛ Zhang, 2002؛ �شلبي2002 ،؛
حمودة2000 ،؛ .)Gonzales & Compos, 1097
ويعزو الباحث هذه النتيجة ب�أن منط التفكري
احلد�سي املرتفع وال�سطحي توزع توزيع ًا عاد ً
ال بني
الذكور والإناث وبنف�س الن�سبة تقريب ًا ،وهذا يدل
على �أن الأ�ساليب يف التفكري للذكور والإناث
لها عالقة بالبيئة التعليمية يف اجلامعة ،وبطريقة
الدرا�سة ونظامها التي تتبعها اجلامعة؛ وهو نظام
التعليم املفتوح ،وما يرتتب عليه من طرق و�أ�ساليب
ي�ستخدمها الطلبة يف التفكري لتح�صيلهم الدرا�سي،
كما ميكن تف�سري هذه النتيجة الداعية بعدم ظهور
فروق بني اجلن�سني يف �أ�ساليب التفكري تبع ًا لأ�سباب
ذات عالقة بت�أثري اجلن�س يف �أ�ساليب التفكري،
حيث يت�ضح ( )Fjel & Walhovd, 2004يف:
 .1االفرتا�ض الأ�سا�سي هو �أن الطلبة جميعهم
يتعلموا من املناهج نف�سها ويتلقوا خربات تعليمية
متقاربة يف مدار�سهم ،ولكن الواقع هناك احتمال
كبري لوجود فروق وا�ضحة بني اجلن�سني لتلقي

التعلم ب�أ�ساليب خمتلفة نتيجة لظروف اجتماعية
وثقافية وف�سيولوجية .2 .واالفرتا�ض الأ�سا�سي
الثاين هو �أن الفر�صة متاحة لكال اجلن�سني ومت�ساوية
وخا�صة يف املرحلة اجلامعية� ،إال �أنه ال بد من احرتام
فردية الطلبة ونزعتهم ال�ستخدام �أ�ساليبهم اخلا�صة
وممار�سة وجهة نظرهم يف التعلم والتعليم.
ثالث ًا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث وهو :هل توجد
فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى املتو�سطات
احل�سابية لال�ستجابة على �أ�ساليب التفكري والتعلم
لدى طلبة القد�س املفتوحة يف حمافظـة طولكرم
تبعـ ًاملتغريملتغريالتخ�ص�ص؟

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ح�سبت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد
الدرا�سة على �أ�ساليب التفكري والتعلم تبع ًا ملتغري
التخ�ص�ص ،واملبينة يف اجلدول ( )6الآتي:

جدول ( ) 6المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية الستجابات أفراد الدراسة على أساليب
التفكير والتعلم تبعًا لمتغير التخصص

علوم تكنولوجية ( )77علوم �إدارية ( )20خدمة اجتماعية ()17
تربية ()108
اجلن�س
�أمناط التفكري املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف
0 .30
0 .63
0 .35
0 .61
0 .32
0 .68
0 .33
0 .56
الرتكيبي
0 .31
0 .65
0 .34
0 .63
0 .33
0 .63
0 .32
0 .65
املثايل
0 .37
0 .57
0 .33
0 .58
0 .32
0 .61
0 .34
0 .59
العملي
0 .35
0 .63
0 .34
0 .65
0 .35
0 .67
0 .36
0 .66
التحليلي
0 .32
0 .61
0 .35
0 .63
0 .35
0 .61
0 .30
0 .60
الواقعي
0 .29
0 .62
0 .31
0 .63
0 .29
0 .64
0 .31
0 .61
املجموع
الكلي
يو�ضح اجلدول ( )6ال�سابق وجود فروق ظاهرة ولفح�ص داللة الفروق بني هذه املتو�سطات ا�ستخدم اختبار
بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد الدرا�سة على حتليل التباين الأحادي ،واملبينة نتائجه يف اجلدول ()7
�أ�ساليب التفكري والتعلم تبع ًا ملتغري التخ�ص�ص العلمي ،الآتي:

جدول ( ) 7نتائج اختبار تحليل التباين األحادي
لفحص داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات
الحسابية الستجابات أفراد الدراسة على أساليب
التفكير والتعلم تبعًا لمتغير التخصص العلمي

�أمناط التفكري م�صدر التباين
الرتكيبي
املثايل
العملي
التحليلي
الواقعي
الكلي

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

يو�ضح اجلدول ( )7ال�سابق عدم وجود فروق
جوهرية بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد
الدرا�سة على �أ�ساليب التفكري والتعلم املختلفة
تبع ًا ملتغري التخ�ص�ص العلمي ،مبعنى �أنه ال تختلف
ا�ستجابات الطلبة يف �أمناط التفكري املعريف بغ�ض
النظر عن تخ�ص�صاتهم العلمية .ولدى مقارنة هذه
النتيجة مع الدرا�سات ال�سابقة تبني �أنها تتفق مع
درا�سات :يا�س والتميمي2013 ،؛ ب�شارة2010 ،؛
غالب2004 ،؛ Zhang, 2002؛ حمودة2000 ،؛
 ،)Gonzales & Compos, 1097التي �أظهرت
نتائجها عدم وجود فروق جوهرية يف م�ستوى
التفكري تبع ًا ملتغري التخ�ص�ص العلمي .بينما

جمموع درجات متو�سط قيمة (ف) م�ستوى
املربعات احلرية املربعات املح�سوبة الداللة
0 .736 0 .476 0 .049
3
0 .147
0 .103 218
22 .3
221 22 .45
0 .247 1 .059 0 .203
3
0 .108
0 .102 218 22 .132
221 22 .24
0 .853 0 .029 0 .024
3
0 .072
0 .081 218 17 .72
221 17 .79
0 .078 1 .586 0 .157
3
0 .47
0 .099 218 21 .61
221 22 .08
0 .059 1 .605 0 .167
3
0 .50
0 .104 218 22 .64
221 23 .14
0 .056 1 .611 0 .153
3
0 .46
0 .095 218 20 .68
221 21 .14

تعار�ضت مع درا�سة ( ،)Anthony, 2002التي
�أظهرت نتائجها وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف
م�ستوى �أ�ساليب التفكري تبع ًا ملتغري التخ�ص�ص
العلمي ل�صالح التخ�ص�صات العلمية .ويعزو الباحث
تلك النتيجة �إىل �أنه لو دققنا النظر باجلداول لر�أينا �أن
�أغلب طلبة العينة من ذوي تخ�ص�ص الإدارة والرتبية.
�أي �إن �أ�ساليب التفكري تختلف باختالف املجتمع
والنمط ال�سـائد وال�سيا�سـة ال�سـائدة والظـروف
االجتماعية التي تبني خربات معينة �ضمن �إطار
معني عند الفرد ،مما يك�سبه �أ�سلوب ًا معين ًا من التفكري،
ولأن الفرد ي�ؤثر ويت�أثر يف املجتمع ي�صبح انتقال
�أ�ساليب التفكري وانت�شارها �رسيعا يف املجتمـع.

رابع ًا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث وهو :هل توجد
فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى املتو�سطات
احل�سابية لال�ستجابة على �أ�ساليب التفكري
والتعلم لدى طلبة القد�س املفتوحة يف حمافظة
طولكرم تبع ًا ملتغري م�ستوى التح�صيل الأكادميي؟

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ح�سبت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد
الدرا�سة على �أ�ساليب التفكري والتعلم تبع ًا ملتغري
م�ستوى التح�صيل الأكادميي املتمثل باملعدل الرتاكمي،
واملبينة يف اجلدول ( )8الآتي:

جدول ( )8المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية الستجابات أفراد الدراسة على أساليب
التفكير والتعلم تبعًا لمتغير مستوى التحصيل
األكاديمي

اجلن�س
�أمناط التفكري
الرتكيبي
املثايل
العملي
التحليلي
الواقعي
املجموع الكلي

�أقل من ( 68%ن=)108
االنحراف
املتو�سط
0 .59
0 .73
0 .54
0 .63
0 .54
0 .70

(( )76% - 68%ن=)86
االنحراف
املتو�سط

0 .36
0 .33
0 .35
0 .35
0 .33
0 .35

يو�ضح اجلدول ( )8ال�سابق وجود فروق
ظاهرة بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد
الدرا�سة على �أ�ساليب التفكري والتعلم تبع ًا ملتغري
م�ستوى التح�صيل الأكادميي ،ولفح�ص داللة
الفروق بني هذه املتو�سطات ا�ستخدم اختبار حتليل
التباين الأحادي ،واملبينة نتائجه يف اجلدول ()9
الآتي:

يو�ضح اجلدول ( )9ال�سابق عدم وجود فروق
جوهرية بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد
الدرا�سة على �أ�ساليب التفكري والتعلم املختلفة تبع ًا
ملتغري م�ستوى التح�صيل الأكادميي ،مبعنى �أنه ال
تختلف ا�ستجابات الطلبة يف �أمناط التفكري املعريف
بغ�ض النظر عن م�ستوى حت�صيلهم الدرا�سي .ولدى
مقارنة هذه النتيجة مع الدرا�سات ال�سابقة تبني �أنها
تتفق مع درا�سات :بركات2006 ،؛ غالب2004 ،؛
Zhang, 2002؛ �شلبي2002 ،؛ حمودة2000 ،؛
 ،)Gonzales & Compos, 1097التي �أظهرت

0 .67
0 .74
0 .59
0 .59
0 .61
0 .74

0 .35
0 .32
0 .33
0 .34
0 .34
0 .33

�أكرث من (( )76%ن=)28
االنحراف
املتو�سط
0 .64
0 .71
0 .56
0 .59
0 .54
0 .68

0 .34
0 .34
0 .31
0 .34
0 .35
0 .31

نتائجها عدم وجود فروق جوهرية يف م�ستوى
التفكري تبع ًا ملتغري التح�صيل الأكادميي .بينما
تعار�ضت مع درا�سة (ال�رشيدة وب�شارة2010 ،؛
 ،)Bernards, 2002التي �أظهرت نتائجها وجود
فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى �أ�ساليب التفكري
تبع ًا ملتغري التح�صيل الأكادميي ل�صالح فئة الطلبة
ذوي التح�صيل املنخف�ض .ويعزو الباحث تلك
النتيجة �إىل ما الحظه من �أن �أغلب �أمناط التفكري
تركزت مبن هم معدلهم �أقل من ( ،)70حيث يالحظ
�أن �أ�سلوب التفكري ال�سطحي تركز بهم ،وكذلك
�أكرث من ( )65%منهم متيزوا بتفكري اتكايل حد�سي،
و�أكرث من (  )55%من ذوي التفكري املرتفع� ،أي �إن
من هم �أقل من معدل ( )70مل يتبعوا �أ�سلوب ًا متميز ًا،
و�إمنا ت�شتتوا يف �أ�ساليب خمتلفة ،ومل يجتمعوا يف
�أ�سلوب واحد ،وهذا يدل على �أن هذا الت�شتت
وعدم اال�ستقرار هو الذي �أدى �إىل تدين حت�صيلهم
الدرا�سي ،كذلك فان الباحث يعزو �أي�ض ًا تلك النتيجة

�إىل �أن الطلبة مهما اختلفوا يف م�ستوى حت�صيلهم
الأكادميي ف�إنهم ي�ستخدمون نف�س �أ�ساليب التفكري؛
لأنهم ي�ستخدمون نظام ًا واحد ًا للتعلم والتعليم،
وهو نظام التعليم املفتوح ،الذي ي�ستخدم تقنيات
تكنولوجية حديثة يف التعلم والتعليم ،كال�صفوف
االفرتا�ضية والفيديو التعليمي والو�سائط املتعددة
مما ي�سهل عملية التعلم لدى جميع الطلبة.

رابع ًا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث وهو :هل
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى
املتو�سطات احل�سابية لال�ستجابة على �أ�ساليب
التفكري والتعلم لدى طلبة القد�س املفتوحة يف
حمافظة طولكرم تبع ًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي؟

جدول ( ) 9نتائج اختبار تحليل التباين األحادي
لفحص داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات
الحسابية الستجابات أفراد الدراسة على أساليب
التفكير والتعلم تبعًا لمتغير مستوى التحصيل
األكاديمي

�أمناط التفكري م�صدر التباين
الرتكيبي
املثايل
العملي
التحليلي
الواقعي
الكلي

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

جمموع درجات متو�سط قيمة (ف) م�ستوى
املربعات احلرية املربعات املح�سوبة الداللة
0 .291 1 .422 0 .142
2
0 .284
0 .102 219 22 .163
221 22 .45
0 .949 0 .059 0 .006
2
0 .012
0 .102 219 22 .229
221 22 .24
0 .328 1 .259 0 .102
2
0 .203
0 .081 219 17 .589
221 17 .79
0 .648 0 .49 0 .049
2
0 .098
0 .100 219 21 .978
221 22 .076
0 .061 1 .615 0 .168
2
0 .337
0 .104 219 22 .805
221 23 .14
0 .556 0 .708 0 .068
2
0 .13
0 .096 219 21 .01
221 21 .14

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ح�سبت املتو�سطات الدرا�سة على �أ�ساليب التفكري والتعلم تبع ًا ملتغري
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد امل�ستوى الدرا�سي ،واملبينة يف اجلدول ( )10الآتي:

ال�سنة الدرا�سية
�أمناط التفكري
الرتكيبي
املثايل
العملي
التحليلي
الواقعي
املجموع الكلي

جدول ( ) 10المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية الستجابات أفراد الدراسة على أساليب
التفكير والتعلم تبعًا لمتغير المستوى
الدراسي

رابعة ()34
ثالثة ()44
ثانية ()84
�أوىل ()60
املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف
0 .39
0 .36
0 .34
0 .34
0 .35
0 .32

0 .62
0 .66
0 .58
0 .60
0 .52
0 .63

0 .56
0 .61
0 .55
0 .62
0 .59
0 .63

0 .32
0 .38
0 .32
0 .35
0 .33
0 .31

0 .60
0 .67
0 .54
0 .62
0 .61
0 .65

0 .37
0 .34
0 .33
0 .36
0 .35
0 .34

0 .73
0 .65
0 .53
0 .64
0 .58
0 .61

0 .33
0 .32
0 .34
0 .35
0 .32
0 .30

جدول ( ) 11نتائج اختبار تحليل التباين األحادي
لفحص داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات
الحسابية الستجابات أفراد الدراسة على أساليب
التفكير والتعلم تبعًا لمتغير المستوى
الدراسي

�أمناط التفكري م�صدر التباين
الرتكيبي
املثايل
العملي
التحليلي
الواقعي
الكلي

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

جمموع درجات متو�سط قيمة (ف) م�ستوى
املربعات احلرية املربعات املح�سوبة الداللة
0 .291 1 .357 0 .133
3
0 .993
0 .098 218 21 .454
221 22 .45
0 .949 0 .059 0 .055
3
0 .166
0 .102 218 22 .075
221 22 .241
0 .328 0 .259 0 .021
3
0 .063
0 .081 218 17 .729
221 17 .792
0 .448 0 .106 0 .011
3
0 .034
0 .101 218 22 .043
221 22 .076
0 .061 1 .1305 0 .137
3
0 .410
0 .105 218 22 .732
221 23 .142
0 .056 1 .396 0 .133
3
0 .398
0 .095 218 20 .747
221 21 .145

 .2االهتمامت بربامج تدريب املعلمني على ا�ستخدام
�أ�ساليب التفكري والتعلم الفعالة واملنوعة ملراعاة
الفروق الفردية لت�سهل عملية التعلم والتعليم
وزيادة الدافعية للتعلم.

يو�ضح اجلدول ( )10ال�سابق وجود فروق
ظاهرة بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد
الدرا�سة على �أ�ساليب التفكري والتعلم تبع ًا ملتغري
امل�ستوى الدرا�سي ،ولفح�ص داللة الفروق بني هذه
املتو�سطات ا�ستخدم اختبار حتليل التباين الأحادي� .3 ،إجراء مزيد من الدرا�سات املماثلة على طلبة
واملبينة نتائجه يف اجلدول ( )11الآتي:
جامعات فل�سطينية �أخرى لتعميق النتائج.
يو�ضح اجلدول ( )11ال�سابق عدم وجود � .4إجراء درا�سات با�ستخدام برامج �إر�شادية خمتلفة
فروق جوهرية بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات لتنمية �أ�ساليب التفكري والتعلم.
�أفراد الدرا�سة على �أ�ساليب التفكري والتعلم املختلفة
تبع ًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي ،مبعنى �أنه ال تختلف  .5حث مراكز الإر�شاد النف�سي والرتبوي العتماد
ا�ستجابات الطلبة يف �أمناط التفكري املعريف بغ�ض �أ�ساليب التفكري والتعلم خالل �إر�شاد الطلبة
النظر عن م�ستوى ال�سنة الدرا�سية .ولدى مقارنة وتوجيههم.
هذه النتيجة مع الدرا�سات ال�سابقة تبني �أنها تتفق مع
قائمة المراجع:
درا�سات :ال�رشيدة وب�شارة2010 ،؛ بركات2006 ،؛
غالب2004 ،؛  ،)Zhang, 2002التي �أظهرت � .1إبراهيم ،جمدي عزيز ( .)2004التفكري من منظور
نتائجها عدم وجود فروق جوهرية يف م�ستوى تربوي :تعريفه  -طبيعته  -مهارته  -تنميته – �أمناطه.
التفكري تبع ًا ملتغري م�ستوى ال�سنة الدرا�سية .بينما القاهرة :عامل الكتب.
تعار�ضت مع درا�سة حمودة ( ،)2000التي �أظهرت � .2إبراهيم ،حممد �أنور ( .)2006التفكري الناقد
نتائجها وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى وق�ضايا الع�رص .القاهرة :مكتبة الأجنلو امل�رصية.
�أ�ساليب التفكري تبع ًا ملتغري م�ستوى ال�سنة الدرا�سة
� .3أبو املعاطي ،يو�سف (� .)2005أ�ساليب التفكري
ل�صالح الطلبة من ال�سنوات الدنيا .ويعزو الباحث
املميزة للأمناط املختلفة لل�شخ�صية .املجلة امل�رصية
تلك النتيجة �إىل تركز �أ�ساليب التفكري من ناحية
للدرا�سات النف�سية.446-375 ،)49(15 ،
العدد مبن هم من طلبة ال�سنة الثانية �سواء �أكان
تخ�ص�صهم الإدارة �أو الرتبية ،وباقي امل�ستويات � .4أبو ها�شم ،ال�سيد وكمال� ،صافناز (� .)2008أ�ساليب
كانت الن�سبة �أقل ،لذا مل تظهر فروق وا�ضحة يف التعلم والتفكري املميزة لطالب اجلامعة يف �ضوء
ا�ستخدام �أ�ساليب التفكري والتعلم� ،إ�ضافة �إىل �أن م�ستوياتهم التح�صيلية وتخ�ص�صاتهم الأكادميية.
اجلامعة ت�ستخدم نف�س التقنيات التكنولوجية يف متاح على �شبكة الإنرتنت للمعلومات على املوقع:
تو�صيل املادة التعليمية جلميع الطلبة بغ�ض النظر www.faculty.ksu.edu.sa
عن امل�ستوى الدرا�سة لديهم.
 .5بركات ،زياد (�-2005أ)� .أمناط التفكري والتعلم
لدى الطلبة الذين ي�ستخدمون اليد الي�رسى يف
التوصيات:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة يو�صي الباحث بعدد الكتابة وعالقة ذلك ببع�ض ال�سمات النف�سية
وال�شخ�صية .جملة جامعة الزرقاء الأهلية،)2(7 ،
من التو�صيات منها:
.138-109
 .1زيادة مهارات التفكري لدى الطلبة من خالل
تدريبهم على �أ�ساليب التفكري وطرقها يف الدرا�سة  .6بركات ،زياد (-2005ب) .العالقة بني التفكري
الت�أملي والتح�صيل لدى عينة من الطالب اجلامعيني
والتح�صيل.

والثانوية العامة يف �ضوء بع�ض املتغريات الدميغرافية.
جملة العلوم الرتبويـة والنف�سيـة.126-100 ،)4(6 ،

 .16ال�رشيدة ،حممد وب�شارة ،موفق ( .)2010التفكري
املركب وعالقته ببع�ض املتغريات (درا�سة ميدانية
لدى طلبة جامعة احل�سني بن طالل .جملة جامعة دم�شق،
.552-517 ،)3(26

 .7بركات ،زياد ( .)2006التفكري الإيجابي وال�سلبي
لدى طلبة اجلامعة  :درا�سة ميدانية يف �ضوء بع�ض
املتغريات .جملة درا�سات عربية يف علم النف�س� .17 ،شلبى� ،أمينة ( .)2002بروفيالت �أ�ساليب التفكري
لطلبة التخ�ص�صات الأكادميية املختلفة من املرحلة
..138-85 ،)3(4
اجلامعية :درا�سة حتليلية مقارنة .املجلة امل�رصية
 .8حبيب ،جمدي ( .)2003تعليم التفكري ا�سرتاتيجيات
للدرا�سات النف�سية.142-87،)34(12 ،
م�ستقبلية للألفيـة اجلديـدة .القاهرة :دار الفكر العربي.
 .18ال�شهري ،حممد ( .)2010واقع التفكري
 .9حبيب ،جمدي ( .)1995درا�سات يف �أ�ساليب
اال�سرتاتيجي لدى مديري املدار�س الثانوية مبدار�س
التفكري .القاهرة  :مكتبة النه�ضة العربية.
التعليم العام احلكومية والأهلية مبدينة الطائف.
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