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 اهلل مهرح هذا العمل المتواضع إلى الوالد العزيز ديهأ
 اهلل احفظه أسكنه فسيح جناته و إلى أمي الغالية

 إلىو نا ليماللذين أحسنوا تربيتنا ولم يدخروا جهدا في تع

 خواتاألو  واإلخوةهل األجميع 
 وإلى األصدقاء والزمالء 

 واألساتذة األفاضل.

افعا ما نلنا هذا عوفي األخير نرجو من اهلل أن يجعل علم
 للبالد والعباد.
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 شكر و عرفان

 ثيفي بح نيبجالله و عظيم سلطانه الذي وفق الحمد هلل و الشكر هلل حمدا يليق
 شرفني حب العلم و اإليمان. إنه يقود بيلرسوله الكريم الذي غرس في قل هذا و

ي وجه بعظيمي شكر ن أتواضع أهذا البحث المت تل النبل بعدما أتممالوفاء و جمي
ا لتفضله بقبول اإلشراف على هذ"  عبد الحميد معوش لألستاذ الدكتور الفاضل "

البحث وعلى ما بذله من جهد جهيد و توجيه رشيد و احتضانه له منذ أن كان 
و  جده أكثر صبران ةور. فمنذ بداية اإلشراف و كل مر مجرد فكرة حتى خرج إلى الن

 إالتفهما و ال أملك أن أقول له في هذا المقال 

 "ع نور للعلم و طالبهو أبقاك منب خيرا اهلل جزاك"  

ن كان خير عون في إنجاز هذا ا االعتراف كذلك بالفضل و شكر جميع منو علي
 ث.البح
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م لية إلى التعرف على دور المدرسة فيي تنميية أسياليب التفكيير ليدة طلبية التعلييهدفت الدراسة الحا
فيفيييييييري فيييييييي واليييييييية بيييييييرج بيييييييوعريري  للعيييييييام  18الثيييييييانوي بكيييييييل مييييييين ثانويييييييية صييييييياهد مبيييييييارك و ثانويييييييية 

، ولتحقيق ذلك اتبعت الطالبة في درستها المينه  الوصيفي التحليليي، وتكونيت عينية 2019/2020الدراسي
ة طالبا وطالبة، اختييروا بطريقية عشيوا ية طبقيية، ولجير  جميع البيانيات اسيتعانت الطالبي( 60الدراسة من)

 (2007محميد) وقام أبو هاشيم( 1992)وواجنر سترنبرج بمقياس سترنبرج لقياس أساليب التفكير من إعداد
ة المعالجيحيث تتمتع األداة بخصا ص سيكومترية مقبولة، وتم االعتمياد عليى تقنييات ، ةبتعريب هذه القا م

 اإلحصيييا ية المناسيييبة والمتمثلييية فييييح المتوسيييط الحسيييابي، االنحيييراف المعيييياري، معاميييل االرتبييياط لبيرسيييون،
 (. Anovaاختبار تحليل التباين األحادي "ف")( T.Testاختبار "ت" )

 تالميذ مرحلة التعليم الثانوي. -المراهقة -أساليب التفكيرالكلمات المفتاحية: 
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 ص الدراسة باللغة األجنبيةملخ
 

 
  

 

The aim of this study is to identify the role of school in developing 

thinking styles of high school education in both sahed mbarek end februqry, 

18th high school in bordj Bou Arreridj during the school year 2019/2020. For 

this end, the student has employed in her study, the descriptive analytical 

method, the sample used is comprised of (60) students both males and females 

selected in a purpose of data collection the student has relied on the stranburg 

scale to measure the thinking styles invented by stranburg wanger ( 1992) , 

Abou  Hashem Muhammed however Arabized this list in (2007), this tool has 

reasonable psychometric characteristics. Suitable statistical treatment techniques 

have been counted on which are: SMA (Simple Moving Average), Standard 

deviation , Pearson  correlation Coefficient, T Test, The mono-analysis of 

variance test (Anova). 
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تهيا، لقد شهد علم النفس اهتماما متزايدا باألبحاث في مجال أساليب التفكير منيذ الثمانينيات رغيم قل

ير األخ ولكن مع بداية التسعينات ومع ظهور نظرية أساليب التفكير لستيرنبرج انتعشت األبحاث إذ أن هذا
 أعطى دفعة قوية لهذا الموضوع وأبرز أهميته بالنسبة للعملية التعليمية في  المدرسة.

ونيييذكر بوجيييه أخيييص التعلييييم الثيييانوي اليييذي يعميييل بشيييكل مسيييتمر عليييى االهتميييام وتطيييوير البيييرام  
الدراسيييية لضيييمان السيييير الحسييين والرقيييي بمسيييتوة التالمييييذ، للنهيييو  بمسيييتوة اليييبالد إليييى مصييياف اليييدول 

يية لمتقدمة، ويعتبر هذا تحديا كبييرا للمختصيين التربيويين خاصية فيي ظيل تواجيدنا داخيل إطيار اليدول الناما
 من جهة، وتزامن تالميذ مرحلة التعلم الثانوي مع الفترة الحرجة وهي المراهقة من جهة أخرة.

التفكيييير وترتكيييز هيييذه البيييرام  الدراسيييية والتربويييية الحديثييية عليييى عنصييير مهيييم وهيييو تعلييييم أسييياليب 
يتوافد  للتالميذ، والتي تعتبر سر النجاح للمجتمعات، وتقع مسؤولية تطبيق هذه البرام  على الثانويات التي

سيات من األفكار اإلبداعيية والطموحيات، التيي تعميل هيذه المؤس رعليها التالميذ يوميا، وهم محملون بالكثي
االبتكييار بييين التالميييذ فييي مختلييف األنشييطة و واسييطة برامجهييا وخلييق جييو التنييافس التربوييية علييى تطويرهييا ب

ع حاجيات العلمية والثقافية، أو إحباطها وقمعها وذلك بعدم مراعاة الفروق الفردية بيين التالمييذ، وعيدم إشيبا
 .المراهق المختلفة

فالطلبيية وميين خييالل تفيياعالتهم اليومييية داخييل المؤسسييات التعليمييية بمختلييف تخصصيياتهم والطييرق 
عيييية ضيييعون لهيييا والقييييم التيييي تبنيييى فييييهم، ينميييون اسيييتعداداتهم المعرفيييية والنفسيييية واالجتماالتعلميييية التيييي يخ

المختلفيية، وهييذا بيياختالف الفييروق الفردييية بييينهم، ويتمكنييون ميين تنمييية قييدرات وطييرق تفكييير تسيياعدهم علييى 
ي قييع المعيشييمواجهيية وحييل مشييكالتهم. كمييا تعتبيير أسيياليب التفكييير العملييية التييي يتكيييف بهييا التلميييذ مييع الوا

يدا األوضاع الجديدة بعالمواقف و حيث يتطلب منه استخدام قاعدة معرفية الستخدام خبراته في التعامل مع 
 ذ.عن التوتر واالكت اب والقلق التي تكون في الجالب ناتجة عن المرحلة الحساسة التي يمر بها التالمي

المييراهقين فييي مرحليية التعليييم الثييانوي  نحيياول فييي هييذه الدراسيية معرفيية أسيياليب التفكييير لييدة التالميييذ
فيفييري بالحمادييية، وتتضييمن هييذه الدراسيية جييانبين همييا الجانييب  18بكييل ميين ثانوييية صيياهد مبييارك وثانوييية 

ويحتييوي علييى ثييالث فصييول، الفصييل األول يتمثييل فييي اإلطييار العييام للدراسيية وفيييه تييم التطييرق إلييى  النظييري
وذكيير أهيداف وأهمييية الدراسية وتحديييد مفاهيمهيا والدراسييات  طيرح اإلشييكالية وتسياؤالتها وصييياغة الفرضييات

السابقة أما الفصل الثاني فكان تحت عنيوان أسياليب التفكيير وانقسيم هيذا الفصيل إليى قسيمين، القسيم األول 
والقسيييم الثييياني مفهيييوم أسييياليب التفكيييير  ،مفهيييوم التفكيييير وأنواعيييه وأهميتيييه وخصا صيييه ومسيييتوياته ومراحليييه
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والنظريييات المفسييرة ألسيياليب التفكييير وقياسييه. والفصييل الثالييث تييم تجز تييه هييو اآلخيير إلييى ومباد ييه وأهميتييه 
يضم الفصل الرابع وتطرقت فيه إلىح الدراسة  الجانب الميداني الذيقسمين هما المراهقة والتعليم الثانوي  و 

بيانيييات و أخييييرا االسيييتطالعية ومييينه  الدراسييية ومجتميييع الدراسييية وعينتيييه ومجييياالت الدراسييية وأدوات جميييع ال
 لم يتم الوصول إلى نتا جه وذلك بسبب الظروف الراهنة. المعال  اإلحصا ية ولكن
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 الفصل األول: اإلطار العام للدراسة
 

 
 
 

 
 تمهيد:

 يتناول الفصل األول من هذه الدراسة، مجموعة المعطيات األولية التي تمهيد لليدخول فيي الدراسية،
لتييي اة كييذلك أهمييية وأهييداف الدراسييتها، والفرضيييات المنبثقيية عنهييا، و تتعلييق بكشييكالية الدراسيية وتسيياؤال والتييي

إشييكالية  واالسييتفادة منهييا الحقييا، كمييا تييم ميين خييالل هييذا الفصييل التعييرف علييى ينبجييي الوصييول إلييى تحقيقهييا
ييية وعيية ميين التعيياريف النظر مجم الدراسيية وتسيياؤالتها وفرضييياتها، مييع ذكيير أهييدافها وأهميتهييا، باإلضييافة إلييى

ة علييى زيييادالتييي تعتبيير بمثابيية متجيراتهييا األساسييية، واإلجرا ييية للمصييطلحات والمفيياهيم المتعلقيية بالدراسيية، و 
 .ذات العالقة بالموضوعالدراسات السابقة تثمين الدراسة ببع   ذلك
 :إشكالية الدراسة تساؤالتها .1

فيييرد والمجتميييع،  ففيييي عصيييرنا الحاضييير هيييو أحيييد  للتعلييييم الثيييانوي دور حييييوي وحاسيييم فيييي حيييياة ال
، نيمسؤولين ليس فقط عنيد األكياديميين والتربيويين بيل وحتيى االقتصياديين والسياسييالواهتمامات  أولويات 

ى باعتبار أن خريجي الثانويات هم عماد المستقبل كونهم مقبلين عن حياة مهنيية وجامعيية، واليذي يقيع علي
 ضمن التخصصات المختلفة المهنية والدراسية التي يوجه لها كل تلميذ.  عاتقهم بناء وتطوير المجتمع

ألن تالميذ مرحلة التعليم الثانوي من الف يات التيي يصيعب فهمهيا والتعاميل معهيا، خاصية وأن هيذه 
 .المرحلة المهمة والمصيرية من التعليم تتزامن وأصعب فترة يمر بها التالميذ أال وهي فترة المراهقة

ة، التيي هيذه األخييرة مين أخطير المراحيل التيي يمير بهيا اإلنسيان ضيمن أطيواره المختلفي حيث تعتبير
الصيييعود نحيييو الكميييال اإلنسييياني الرشييييد، وتحيييدث فيهيييا مجموعييية مييين و  تقييياءر ، واالتتسيييم بالتجيييدد المسيييتمر

حييدث تي واالجتماعييية والعقلييية والتفكييير أحييد األمثليية عيين التجيييرات العقلييية التيي التجيييرات الجسييمية والنفسييية
لتفكييير للتالميييذ المييراهقين كمييا أن األفييراد ال يختلفييون فيمييا بييينهم فييي التفكييير بييل يتعييدة ذلييك إلييى أسيياليب ا

 أيضا.
الطييرق وأسيياليب المفضييلة للطلبيية فييي توظيييف قييدراتهم واكتسيياب  إلييىتشييير أسيياليب التفكييير حيييث   

ب التييي تعتيير  الطالييب، ف سييلو  المواقييفبمييا يييتالءم مييع المهييام و  معييارفهم وتنظيييم أفكييارهم  والتعبييير عنهييا
عند  في جوانب الحياتية قد يختلف عن أسلوب التفكير د التعامل مع المواقف االجتماعيةالتفكير المتبع عن

حييل المسييا ل العلمييية ممييا يعنييي أن الفييرد يسييتخدم عييدة أسيياليب فييي التفكييير وقييد تتجييير هييذه األسيياليب مييع 
 (.243 ص، 2017وغريب،  ؛)كروشالزمن 
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ام عومع بروز التيار المعرفي في علم النفس وعلوم التربية ظهر االهتمام بالعمليات العقلية بشكل 
وأسيياليب التفكييير بوجييه خيياص وهييذا مييا يجعييل اإلنسييان قييادرا علييى تجهيييز المعلومييات وليييس مجييرد كييا ن 

ون ء اليينفس المعرفييييسييتقبل المنبهييات بشييكل سييلبي، ويتجلييى هييذا المعنييى فييي العبييارة التاليييةح "ويبييرهن علمييا
لتييي علييى أننييا لسيينا مجييرد كا نييات تقييوم باالسييتقبال السييلبي للمنبهييات، فييكن العقييل يقييوم بتجهيييز المعلومييات ا

 .(79، ص2000)عبد الخالق، " يتلقاها بطريقة فعالة، ويحولها إلى أشكال جديدة وف ات وصيغ
هيا نيالمفسيرة ألسياليب التفكيير مين بوهكذا ومع االهتمام المتزايد ب ساليب التفكير تنوعت النظرييات 

ت باهتمييام كبييير نظييرا لحييداثتها ميين التييي حظيييSternberg) ) روويجنيي نظرييية أسيياليب التفكييير لسييترنبرج
طيييرف البييياحثين األجانيييب فيييي بي يييات مختلفييية خاصييية بعيييد ظهيييور كتييياب أسييياليب التفكيييير لسيييتيرنبرج عيييام 

البياب لكثيير مين الدراسيات العربيية بعيدها،  1998م. فقد فتحت دراسة عبيد العيال حاميد عجيوة عيام 1998
فقييد تناولييت هييذه الدراسييية عالقيية أسيياليب التفكيييير لسييتيرنبرج وبعيي  القيييدرات العقلييية والجيينس والتخصيييص 

لتربية الدراسي، والتحصيل الدراسي، وقد اشتملت الدراسة عينة من طالب الجامعة من الفرقة الثالثة بكلية ا
وب  توجد فروق دالة بين اليذكور واإلنياث فيي أسياليب التفكيير باسيتثناء أسيلوخلص إلى عدة نتا   منهاح ال

 .(95 - 94، ص ص 2006 ،)عصامالتفكير المحلي والمحافظ، لصالح طالب األقسام األدبية 
أمييا علييى المسييتوة الجزا ييري نجييد دراسيية األسييتاذ عبيياس بلقوميييدي ميين جامعيية وهييران تنيياول فيهييا 

يييية سيييتيرنبرج وعالقتهيييا بتقيييدير اليييذات حييييث توصيييل فيهيييا إليييى تبييياين قيييوة أسييياليب التفكيييير فيييي ضيييوء نظر 
 تفضيييالت أسيياليب التفكييير لييدة عينيية الدراسيية وكييذا عييدم وجييود عالقيية ارتباطييية داليية بييين أسيياليب التفكييير
وتقدير الذات عنيد عينية الدراسية ماعيدا األسيلوب المحيافظ، إضيافة إليى عيدم وجيود فيروق دالية فيي أسياليب 

 عود إلى التخصص علمي وأدبي وكذلك بالنسبة إلى الجنس وكذلك إلى تقيدير اليذات ليم تكين داليةالتفكير ت
 (.2012 )بلقوميدي،في ضوء التخصص 

معرفيية أسيياليب  إليى هييدفت التييي( chen, 2001) شيينوهنياك دراسييات أجنبيية كييذلك مثيل دراسيية 
المحاسيييبة فيييي معاهيييد التعلييييم العيييالي التفكيييير وأسييياليب اليييتعلم سيييا دة ليييدة طلبييية بالنيييايوفيز، يدرسيييون عليييم 

(، wagner & Sternberg, 1991) بالصييين وتييم اسييتخدام قا ميية أسيياليب التفكييير لسييترنبرج و واجنيير
قييييياس تفضيييييالت أسيييياليب الييييتعلم )البصييييرية، السييييمعية، اللمسييييية، الحركييييية( ل (berzekh)  وقا ميييية بييييارزخ

حجيم العينية المسييتخدمة،  ة الدراسية وليم ييذكرة عين طيالب عينييغرافييو ديمالوبعي  أدوات جميع المعلوميات 
تفضييل الطيالب عينية الدراسية أسيلوب اليتعلم  إليىحوقد تم استخدام تحليل التباين أحيادي االتجياه وتوصيلت 
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طالب الذكور لديهم تفضيل قيوي ألسيلوب اليتعلم البصيري . البصري وأساليب التفكير )الداخلي، التشريعي(
 .اإلناثلتشريعي( أكثر من وأساليب التفكير )التنفيذي وا

ت إلى التعرف على طبيعة العالقة بين أساليب التفكيير هدفبدراسة  (weng, 1999ون  )كما قام 
عيية عند المدرسين والطيالب، باإلضيافة إليى طبيعية العالقية بيين أسياليب التفكيير المدرسيين ومعتقيداتهم وداف

نويية طالبيا بالميدارس الثا( 1217)ثانويية بتيايوان ومدرسا بالمدارس ال (404)لإلنجاز، بلجت عينة الدراسة 
صييل إلييى جمليية ميين النتييا   هيييح اخييتالف المدرسييين عيين المدرسييات فييي و بمنطقيية كوشيين  بالصييين. وقييد ت

مدرسييييين. ووجييييود فييييروق بييييين الطلبيييية أسيييياليب تفكييييير التشييييريعي والعييييالمي  والمتحييييرر والمحييييافظ لصييييالح ال
لية ة الداالعالمي لصالح الطلبة. زييادة عين وجيود بعي  العالقيكمي و ات في التشريعي والتنفيذي والحالطالبو 

بعي  أسياليب تفكييرهم وعيدم وجيود ارتبياط ذو داللية بيين أسياليب تفكيير الطيالب بين معتقيدات المدرسيين و 
  (.97 - 96، ص ص 2006)عصام،  والمدرسين

 ييية وفقييط بييل لييدورها فييييؤكييد أن أهمييية أسيياليب التفكييير ال ترجييع لت ثيرهييا فييي العملييية التعلمحيييث 
يية ل المهنحيث أن معرفة الطالب ألسلوب التفكير لديهم تساعدهم على انتقاء األعما ،مجال الحياة العامة
 ب.المناسبة لهذه األسالي

 :التاليالر يس على ما تقدم تم صياغة مشكلة الدراسة في السؤال  وبناء  
هد مييذ مرحلية التعلييم الثيانوي فيي كيل مين ثانويية صياما دور المدرسة في تنمية أساليب التفكيير ليدة تال -

 ؟فيفري ببلدية الحمادية والية برج بوعريريح 18مبارك وثانوية 
 : وتندرج تحت هذا التساؤل األس لة الفرعية التالية

 التساؤالت الفرعية:
 ما هي أساليب التفكير السا دة لدة عينة الدراسة؟ -
زة توسطات أساليب التفكير بين تالميذ مرحلة التعليم الثانوي تجهل توجد فروق ذات داللة إحصا ية في م -

 لمتجير المستوي الدراسي؟
زة هل توجد فروق ذات داللة إحصا ية في متوسطات أساليب التفكير بين تالميذ مرحلة التعليم الثانوي تج -

 لمتجير الجنس؟
تالميييذ مرحلية التعليييم الثييانوي هيل توجييد فيروق ذات دالليية إحصييا ية فيي متوسييطات أسيياليب التفكيير بييين  -

  تجزة لمتجير الشعبة؟
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 ولإلجابة على أس لة اإلشكالية نتبنى الفرضيات التاليةح فرضيات الدراسة:. 02
 دور متوسييط فييي تنمييية أسيياليب التفكييير لييدة تالميييذ مرحليية التعليييم الثييانوي فييي كييل ميين ثانوييية للمدرسيية -

 ادية والية برج بوعريريح.فيفري ببلدية الحم 18صاهد مبارك وثانوية 

 الر يسة الفرضيات الفرعية اآلتيةحالفرضية وتتفرع  من هذه 
 األسلوب الملكي هو األسلوب السا د لدة عينة الدراسة. -
( بيييين متوسيييطات أسييياليب التفكيييير بيييين α = 0,05ال توجيييد فيييروق ذات داللييية إحصيييا ية عنيييد مسيييتوة ) -

 جير الجنس.تالميذ مرحلة التعليم الثانوي تجزة لمت
( بيييين متوسيييطات أسييياليب التفكيييير بيييين α = 0,05ال توجيييد فيييروق ذات داللييية إحصيييا ية عنيييد مسيييتوة ) -

 تالميذ مرحلة التعليم الثانوي تجزة لمتجير المستوي الدراسي.
( بيييين متوسيييطات أسييياليب التفكيييير بيييين α = 0,05عنيييد مسيييتوة ) ال توجيييد فيييروق ذات داللييية إحصيييا ية -

 ليم الثانوي تجزة لمتجير الشعبة.تالميذ مرحلة التع
 يليح لخص أهداف الدراسة في التعرف على ماتت :أهداف الدراسة .03
 التعرف على دور المدرسة في تنمية أساليب تفكير التالميذ. -
رك التعرف  على أسلوب التفكير السا د لدة تالميذ مرحلة التعليم الثانوي في كل من ثانويية صياهد مبيا -

 في فترة المراهقة وطريقة تفكيرهم. يفري.ف 18وثاوية 
، لمتجيييير الجييينستجيييزة  العينييية ليييدة أفيييراد التفكيييير أسييياليب الفيييروق بيييين المتوسيييطات فيييي الكشيييف عييين -

 المستوة الدراسي والشعبة.
 يليح ترجع أهمية الموضوع إلى ما أهمية الدراسة:. 04
 ذ القيراراتدراسة باعتباره مؤشرا للقدرة على اتخايتجلى االهتمام بدراسة أساليب التفكير لدة أفراد عينة ال -

 وحل المشكالت.
لمراهقة تسعى الدراسة لمعرفة وكشف أساليب التفكير السا دة لدة تالميذ مرحلة التعليم الثانوي في فترة ا -

 والعمل على تقويتها.
 نوي.رحلة التعليم الثاتفيد نتا   البحث في وضوح الرؤية بشكل عام معرفة طريقة التفكير لدة تالميذ م -
 يفيد البحث في تفسير أساليب التفكير. -
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ية و المربين في إعداد برام  توجيهو مستشاري التوجيه المدرسي فتح مجال أوسع للباحثين و المفكرين  -
ة للشباب وغيرهم من المراحل العمرية لتصحيح بع  األفكار و المفاهيم الخاط ة التي اكتسبوها فيي مرحلي

 ة.المراهق
مسييياعدة أعضييياء هي ييية التيييدريس فيييي اختييييار أسييياليب وطرا يييق اليييتعلم المناسيييبة للطيييالب والطالبيييات فيييي  -

 .التخصصات المختلفة
 االستفادة من هذه الدراسة والمقياس المستخدم فيها في بحوث أخرة. -
قين مييذ الميراهكما تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تهتم بشريحة مهمة فيي المجتميع الجزا يري وهيم التال -

 وهذا يساعد على اكتشاف سماتهم وطريقة تفكيرهم ومن ثم تقديم المساعدة لهم.
 اختيار الموضوع: . دواعي05
 وجود الرغبة الشديدة في الموضوع و االهتمام به، واستكشافه عن قرب. -
طيييه بتخصصيييي كميييا وقيييع اختيييياري عليييى هيييذا الموضيييوع نظيييرا ألهميتيييه بالنسيييبة للعمليييية التعلميييية وارتبا -

 م.ت كيد أهميته عند علماء التربية والنفس والباحثين في مجال التربية والتعلي الجامعي.وكذلك من أجل
 الوقوف على واقع التفكير وأساليبه لدة طالب المرحلة الثانوية في فترة المراهقة. -
 سعيت في هذه الدراسة من أجل نيل شهادة الماستر في علم النفس المدرسي. -

 :إجرائياتحديد مفاهيم الدراسة  .06
 هو السلوك المتوقع من الفرد الذي يشجل وضعا اجتماعيا معينا. الدور: 1.6
لتيي هي البي ة الثانية للطفل، وفيها يقضي جزءا كبيرا من حياتيه، وهيي المؤسسية الرسيمية ا المدرسة: 2.6

به مين  المدرسة يكون قد قطع شوطا ال ب ستقوم بعملية التربية نقل الثقافة، وعندما يبدأ الطفل تعليمه في 
 التنش ة االجتماعية في األسرة، فهو يدخل المدرسة مزودا بالكثير من المعايير االجتماعية والقيم.

وبمييا أن المدرسيية تعييد المكييان الييذي سيييتعلم فيييه الطفييل أو المراهييق المقييرر الدراسييي، حيييث هنييا سيحاسييب 
 خالل الفصول الدراسية. التلميذ على المجهود المبذول من طرفه

لموضيوع  وهي عملية هادفة إليى تحقييق زييادة سيريعة وتراكميية فيي زمين محيدد وقصيير نسيبيا تنمية: 3.6
 .ما

، أسيييلوب التفكيييير هيييو الطريقييية التيييي يسيييتقبل بهيييا الفيييرد الخبيييرة، وينظمهيييا، ويسيييجلهاسااااليب التفكيااار:أ 4.6
 (.107، ص 1990،)قطاميويخزنها، وبالتالي يدمجها في محزنه المعرفي 
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 ( عدة تعارف ألساليب التفكير لعدة علماء منهاح1989ويذكر قاسم )
 تعريييف فييروم الييذي عرفهييا ب نهييا "طريقيية تعامييل اإلنسييان الخاصيية مييع بي تييه، إذ تشييكل هييذه األسيياليب،     

 مشكالت الحياة المختلفة ". ةإستراتجيات مكتسبة لمواجه
مين  معه وميا يعيشيه"طريقة تناول المرء وتفسييره لميا يبصيره وميا يسي تعريف المليجي الذي عرفها ب نها     

 (.41 - 40 صص ، 1990)قاسم،  "مختلف المثيرات
ووانجييير  هيييي الدرجيية التيييي يحصييل عليهيييا الطالييب فيييي مقييياس أسييياليب التفكييير لسيييترنبرج :إجرائياااايعاارف  
(Sternberg & Wagner) الدراسيات  بيقيه فيي أغليباليذي تيم ترجمتيه مين قبيل السييد أبيو هشيام وتيم تط

 ا، لدة تالميذ مرحلة التعليم الثانوي.السابقة التي تناولناه
ذ هيو والتلمييجمع كلمة تلميذ هيو مين ليزم شخصيا لييتعلم منيه علميا أو حرفية.  التعليم الثانوي: تالميذ 5.6

توسيط، التعلييم الم فرد طالب للمعرفة أو دارس في المؤسسيات التعليميية ب طوارهيا اليثالث التعلييم االبتيدا ي،
مرحلية  هو آخر مرحلية مين التعلييم اإللزاميي اليذي يتلقياه جمييع الطلبية، وذليك بعيد اجتييازهم التعليم الثانوي.

 التعليييييم األساسييييي والمتمثليييية فييييي التعليييييم االبتييييدا ي والتعليييييم المتوسييييط، وهييييي المرحليييية التييييي تقييييرر طبيعيييية
ميين الثانوييية، أو طبيعيية المهنيية التييي سيييعملها التخصييص الجييامعي الييذي سيييلحق بييه الطالييب بعييد تخرجييه 

ة التييي الحقييا، وغالبييا مييا يبييدأ التعليييم الثييانوي خييالل سيينوات المراهقيية حيييث تعييد هييذه األخيييرة الميييزة األساسييي
 تميز تالميذ هذه المرحلة عن غيرهم من التالميذ في مختلف المراحل التعليمية.  

 الدراسات السابقة:. 07
معرفيييية العالقيييية إلييييى  تهييييدفبدراسيييية  (2017) غريييييب العربيييييو  ؛مييييةكييييروي كري قييييام كييييل ميييين

ة ب نمياط اليتعلم وفيق نظريية بنجير ليد (Sternberg) االرتباطية بيين أسياليب التفكيير وفيق نظريية سيترنبرج
 ،وقيييد اعتميييد عليييى المييينه  الوصييييفي ،تالمييييذ مرحلييية الثانويييية وفيييق متجيييير والجييينس والتخصيييص الدراسيييي

ذ ( تلميي400عبيد القيادر بيوهران حييث بلجيت ) ليياجوريوا ية مين تالمييذ ثانويية واختيرت العينة بطريقة عشي
ألسيياليب التفكييير ومقييياس بنجيير  ووظييف مقييياس سييترنبرج .وأدبيييوبييين كييل التخصصييين العلمييي  ،وتلميييذة

فيق بيين أسياليب التفكيير و  إحصيا ياعدم وجود عالقية ارتباطيية دالية  حإلىألساليب التعلم، وخلصت النتا   
 .وعدم وجودها عند الجنسين حتى لدة التخصصين ،ة سترنبرج وأساليب التعلم وفق نظرية بنجرنظري

(ح بدراسية هيدفت إليى معرفية أسياليب التفكيير ليدة طلبية المدرسية العلييا 2014كما قام ابن عبيادة )
م اختييار ( طاليب طالبية وتي220) لألساتذة التعلم العالي بجامعة هران الجزا ر، واعتمدت عليى عينية قيدرها



12 

 الفصل األول: اإلطار العام للدراسة
 

 
 
 

( % 74,10( اإلنيييييياث )% 25,90) حيييييييث بلجييييييت نسييييييبة الييييييذكور .العينيييييية بالطريقيييييية العشييييييوا ية الطبقييييييية
واستخدمت في هذه الدراسة مقياس أساليب التفكير لسيتيرنبرج وواجنير اليذي عربيه وكيفيه محميود أبيو هاشيم 

اسيتطالعية عليى عينية  ( وهذا بعيد الت كيد مين صيدقه و ثباتيه عليى البي ية العربيية مين خيالل دراسية2004)
( فييردا، وخلصييت النتييا   إلييى أن أسييلوب التفكييير الشييا ع عنييد أفييراد عينيية الدراسيية هييو األسييلوب 75قوامهييا )

التشريعي، ثم يليه مباشرة الهرمي، فالمتحرر.أما أسلوب التفكير الشا ع عند الذكور هو األسلوب التشريعي 
 .فيفضلن األسلوب الهرمي، التشريعي، فالمتحرر ثم يليه مباشرة المتحرر، فالملكي، وعند اإلناث

التعييرف  إلييىهييدفت ميين خاللهييا  التييي تهادراسيي ( فييي2008) وقييادأشييارت إلهييام بنييت إبييراهيم محمييد 
علييى أسيياليب التفكييير المفضييلة لييدة طالبييات المرحليية الجامعييية فييي مدينيية مكيية المكرميية وعالقتهييا بكييل ميين 

رف علييى الفييروق بييين الطالبييات فييي )أسيياليب التفكييير، أسيياليب أسيياليب الييتعلم وتوجهييات الهييدف وكييذا التعيي
اسييتخدمت الباحثيية الميينه  الوصييفي االرتبيياطي، .الييتعلم، توجهييات الهييدف(تبعا للتخصييص،العمر والمسييتوة

( طالبيييية ميييين طالبييييات أم القييييرة بمكيييية المكرميييية ميييين جميييييع الكليييييات 1760اعتمييييدت علييييى عينيييية قوامهييييا )
 1199يب التفكير لسترنبرج و واجنر)الباحثة على كل من قا مة أسالوالتخصصات والمستويات، اعتمدت 

(wagner; Sternberg أسييفرت نتييا    ف.عدتييه الباحثيية ومقييياس توجهييات الهييدمقييياس أسيياليب الييتعلم أ
توجيد .الدراسة عن وجيود عالقية ارتباطيية ذات داللية بيين أسياليب التفكيير وأسياليب اليتعلم وتوجهيات الهيدف

فييي أسيياليب التفكير)الحكمييي، األقلييي، الهرمييي، المحلييي( وفييي أسيياليب الييتعلم )التمثيلييي، فييروق ذات دالليية 
لصييييالح التخصصييييات العلمييييية، وفييييي أسيييياليب  (اإلقييييدام، اإلتقييييانالتقيييياربي والتكيفييييي( وتوجهييييات الهييييدف )

 .( لصالح التخصصات األدبيالتفكير)الملكي والمحافظ
كان هدفها معرفة فروق بين الطالب في أسياليب التي و  (2007دراسة رقاقة مسعودة )ا أشارت كم

طاليييب وطالبييية واسيييتخدمت الدراسيييية  (180التفكيييير وأقيميييت الدراسييية بجامعيييية ورقلييية عليييى عينييية حجمهييييا )
 مقياسيييان ثيييم تقنينهميييا مييين طيييرف الباحثييية األول لقيييياس أسييياليب التفكيييير و الثييياني لقيييياس اليييتعلم ثيييم تحلييييل

 : وقد كشفت النتا   عن ( SPSS 13/0)  المعطيات بواسطة برنام 
 .(wagner & Sternberg) واجنريلهم ألساليب التفكير لسترنبرج و تباين عينة الدراسة في قوة تفض  -
  . وجبة بين أساليب التفكير وأساليب التعلم لدة عينة الدراسةموجود عالقة ارتباطية   -
 (األقلييي، العيالمي، المحيافظ الهرميي، وجود فروق دالة بين الجنسين في كل أسلوب )التنفيذي، الحكم  -

 واألسلوب الحكمي لصالح الذكور. اإلناثلصالح 
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وطيييالب  عربيييي، لجييية انجليزيييية( أدب) بيييين طيييالب التخصيييص األدبيييي إحصيييا ياعييدم وجيييود فيييروق دالييية  -
 (.10 ص 2017)إسالم، حطابي،  في أساليب التفكير (إلكترونيكتخصص العلمي )بيولوجي، 

التعيييرف عليييى  إليييىهيييدفت هيييذه  الدراسييية (2007) صيييافيناز احميييد كميييال؛ شيييممحميييد أبيييو هاأجيييرة 
طبيعيييية أسيييياليب الييييتعلم والتفكييييير المميييييزة لطييييالب الجامعيييية طيبيييية بالمدينيييية المنييييورة فييييي ضييييوء مسييييتوياتهم 

( 146( طاليييب وطالبييية مييينهم )318التحصييييلية وتخصصييياتهم األكاديميييية المختلفييية، وتكونيييت العينييية مييين )
 (kolb & mccarthy, 2005) ومكيارثي بق علييهم قا مية أسياليب اليتعلم لكوليب( طالبة ط172طالب )

والحصيول عليى معيدالت  (wagner & Sternberg, 1991) واجنيرقا مية أسياليب التفكيير لسيترنبرج و و 
ت التحصيييل الدراسييي. وباسييتخدام المتوسييطات الحسييابية، االنحرافييات المعيارييية والرسييوم البيانييية، ومعييامال

 وجييود ارتبيياط موجييب داليليييح  عييدد. أظهييرت النتييا   ميياوتحليييل االنحييدار المت ألعييامليوتحليييل االرتبيياط، 
 ، التباعييدي، التقيياربي، االسييتيعابي( وبعيي  أسيياليب التفكيييرألتكيفيييبييين بعيي  أسيياليب الييتعلم ) إحصييا يا

، ، الفوضيويقليياأل)تشريعي، التنفيذي، الحكمي، العالمي، المحلي، المتحرر، المحيافظ، الهرميي، الملكيي، 
يمكين ، تميايز أسياليب اليتعلم طيالب الجامعية عين أسياليب تفكييرهم، الداخلي، الخارجي( لدة طلبة الجامعة

 .التنبؤ من أساليب التفكير )التشريعي، الملكي، الهرمي( بالمستويات التحصيلية لطالب الجامعة
فيي أسياليب التفكيير بيين  التعيرف عليى الفيروق دراسة هدفت إليى (2006ما أجرة دراسة البيلي )ك

( طالبيا فيي المرحلية الجامعيية مين 228منخفضي و متوسطي ومرتفعي التحصيل، على عينة مكونة مين )
جامعييية اإلميييارات العربيييية المتحيييدة، واسيييتخدم مقيييياس أسييياليب التفكيييير لسيييتيرنبرج وواجنييير، وخليييص إليييى أن 

األكاديمي للطالب، وقد حصيل الطيالب ذو أساليب التفكير ممكن أن تكون متنب ات عن األداء و اإلنجاز 
)التنفييييذي، الهرميييي، الملكيييي، المحليييي،  االنجيياز المييينخف  عليييى معيييدالت منخفضييية  فيييي أسييياليب التفكيييير

س المحييافظ، الييداخلي( بينمييا كانييت نتييا جهم مرتفعيية فييي أسيياليب التفكير)التشييريعي، األقلييي، المتحييرر( ولييي
 فضة في أساليب التفكير. المنخن المجموعة المتوسطة و هناك فروق بي
إلييى كشييفت عيين العالقيية بييين أسيياليب  (park sykoung, 2005) كوينغو دراسيية بييارك سييهييدفت 

( من 179)تلميذة من المتفوقون منهم ( تلميذا و 355على عينة قوامها ) التفكير، والتفوق العلمي في كوريا
( تلمييييذ مييين 176) ي عليييوم الرياضييييات والثانويييية الخاصييية بالتالمييييذ المتفيييوقين فيييثانويييية بوسيييان العلميييية و 

الثانويات العامة من كريا الجنوبية، واستخدم مقياس أساليب التفكير لستيرنبرج وواجنر فيي طبيعتيه الكوريية 
 الحكميي، ومقياس التفوق العلمي، وخلص إليى وجيود فيروق دالية إحصيا يا فيي أسياليب التفكيير )التشيريعي،

ي، والمتحرر( لصالح المتفوقين علميا، وتوجد فروق دالة إحصيا يا فيي األقلي، الفوضوي، العالمي، الخارج
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وجييود عالقيية ارتباطييية موجبيية داليية إحصييا يا بييين المحييافظ( لصييالح العيياديين. و  أسيياليب التفكير)التنفيييذي،
 أساليب التفكير لدة التالميذ المتفوقين علميا في كوريا الجنوبية.

ف عليى مسيتوة أسياليب معالجية المعلوميات ليدة طلبية تعير  إليى(2004)  دراسة الرفوعكما هدفت 
الصييف الثيياني الثييانوي األكيياديمي )األدبييي العلمييي( وكييان التعييرف علييى فييروق بييين المتوسييطات الييدرجات 
، الطلبيييية الصييييف الثيييياني الثييييانوي األكيييياديمي علييييى مقييييياس أسيييياليب معالجيييية المعلومييييات بحسييييب الجيييينس

( طالييب وطالبيية والتييي تييم اختيارهييا 242نيية البحييث ميين  )تكونييت عي .التخصييص الدراسييي والتفاعييل بينهييا
العربييية  إلييىبشييكل عشييوا ي طبقييي اسييتخدم الباحييث مقييياس شييميك لمعالجيية المعلومييات الييذي تييم ترجمتييه 

وقيييد كشيييفت نتيييا   الدراسييية عييين وجيييود فيييروق ذات داللييية ، واسيييتخدمه عليييى طلبييية المستنصيييرية فيييي العيييراق
وأن التخصييص العلميييي يتفييوق عليييى ، وسييطات درجييات إنييياثبييين متوسيييطات درجييات ذكيييور ومت إحصييا ية

 . التخصص األدبي ب ساليب معالجة المعلومات
الفييروق بييين الطلبيية الجامعيية فييي أسيياليب التفكييير تبعييا لمتجيييري ( 2002) دراسيية الشميسيييتناولييت 

د وفييق ميين طلبيية الجامعيية بجييدا، ( طالييب وطالبيية195الجيينس، والمرحليية الدراسييية، وبلجييت عينيية الدراسيية )
 بييين الييذكور إحصييا يةال يوجييد هنيياك فيروق ذات دالليية ح اآلتييية وتوصييلت الدراسيية النتيا  ، نظريية سييتيرنبرج

ا   حييث أظهيرت نتي ،في الدراسة باستثناء األسلوب التشريعي إليهاواإلناث في كل أساليب التفكير المشار 
 .الدراسة ب ن هناك فروق ذات داللة إحصا ية لصالح الذكور

معرفية أسياليب التفكيير وأسياليب اليتعلم سيا دة ليدة  إليى هيدفت دراسيةب (chen, 2001) نشييقيام 
 قا ميية أسييياليبطلبيية بالنييايوفيز، يدرسييون علييم المحاسيييبة فييي معاهييد التعليييم العييالي بالصيييين وتييم اسييتخدام 

 بصيرية،قياس تفضيالت أسياليب اليتعلم )الل (berzekh) وقا مة بارزخ ،(1991) واجنرالتفكير لسترنبرج و 
ة عيين طييالب عينيية الدراسيية ولييم غرافيييو ديمالالسييمعية، اللمسييية، الحركييية( وبعيي  أدوات جمييع المعلومييات 

تفضييييل ح إليييىحجيييم العينييية المسيييتخدمة، وقيييد تيييم اسيييتخدام تحلييييل التبييياين أحيييادي االتجييياه وتوصيييلت  ييييذكر
هم طيالب اليذكور ليدي(. يعيالطالب عينة الدراسة أسلوب التعلم البصيري وأسياليب التفكيير )اليداخلي، التشير 

 .اإلناثمن  تشريعي( أكثرتفضيل قوي ألسلوب التعلم البصري وأساليب التفكير )التنفيذي وال
ت إلى التعرف على طبيعة العالقة بين أساليب التفكيير هدفبدراسة  (weng, 1999ون  )كما قام 

فكيير المدرسيين ومعتقيداتهم ودافعيية عند المدرسين والطيالب، باإلضيافة إليى طبيعية العالقية بيين أسياليب الت
طالبا بالمدارس الثانوية ( 1217) مدرسا بالمدارس الثانوية بتايوان و (404)لإلنجاز، بلجت عينة الدراسة 

بمنطقيية كوشيين  بالصييين. وقييد تصييل إلييى جمليية ميين النتييا   هيييح اخييتالف المدرسييين عيين المدرسييات فييي 
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والمحييييافظ لصييييالح المدرسييييين. ووجييييود فييييروق بييييين الطلبيييية أسيييياليب تفكييييير التشييييريعي والعييييالمي  والمتحييييرر 
ة الدالية العالمي لصالح الطلبة. زييادة عين وجيود بعي  العالقيالطالبات في التشريعي والتنفيذي والحكمي و و 

بعي  أسياليب تفكييرهم وعيدم وجيود ارتبياط ذو داللية بيين أسياليب تفكيير الطيالب بين معتقيدات المدرسيين و 
  (.97 - 96ص ص  ،2006)عصام،  والمدرسين

دراسيية فييي الواليييات  (Grigorrenko & Sternberg, 1995) جيريجورينييك سييتيرنبرجأجييرة 
المتحدة األمريكيية، والتيي اسيتهدفت الموهيوبين أي الكشيف عين أثير أسياليب التفكيير عليى الموهبية، توصيل 

ليى قتصيروا فيي التيدريس عالباحثان في النهاية إلى أنه يجب على المعلميين اليذين يدرسيون الموهيوبين أال ي
دة السييا  ، إضييافة إلييى أن أسيياليب التفكيييرقييدرات الموهييوبين والبييرام  المقييررة فقييط بييل حتييى أسيياليب التفكييير

 عنييد الموهيييوبين هيييي التشيييريعي والحكميييي والمتحيييرر، وأقيييل األسييياليب ليييديهم هيييو أسيييلوب التفكيييير التنفييييذي.
 هاسيتبانتعلم الثيانوي وتيم اسيتخدام لمة من مرحلية اليومع امعلم( 80)عينة حجمها  سة علىوكانت هذه الدرا

  (.184 - 183ص ص  ،2004)الدردير،  TQST))أساليب التفكير للمعلمين 
 التعقيب على الدراسات السابقة: 

ميا الدراسيات تباينيت في يتبيين للباحثية أنأسياليب التفكيير بعد عر  الدراسات السابقة التي تناوليت 
بياختالف المتجييرات والمواضييع أسياليب التفكيير ت التيي تناولي أهدافيهتعيددت  حييث ،بينها من حيث الهيدف

 ميع بعي  المتجييرات األخيرة، أسياليب التفكييرمعرفة عالقية  إلىالتي تناولتها هذه الدراسات، حيث هدفت 
 ميي( وعالقته بالتحصيل والتفيوق العل2007كمعرفة العالقة ب ساليب معالجة المعلومات في دراسة الرفوع )

(، بينمييا هييدفت دراسيية كييروي كريميية 2005) ( ودراسيية بييارك سييوكوينغ2006فييي كييل ميين دراسيية البيلييي)
 (Sternberg) سترنبرج لمعرفة العالقة االرتباطية بين أساليب التفكير وفق نظرية (2017وغريب العربي)

 ،دراسيييخصييص الوالت ب نميياط الييتعلم وفييق نظرييية بنجيير لييدة تالميييذ مرحليية الثانوييية وفييق متجييير والجيينس 
التعييرف علييى طبيعيية العالقيية بييين أسيياليب التفكييير عنييد المدرسييين ( كييذلك إلييى 1999) وهييدفت دراسيية ونيي 

 .والطالب، وهذين الدراستين تشبهان دراستي إلى حد ما في الهدف
 اختلفيييت هيييذه الدراسيييات السيييابقة فيميييا بينهيييا مييين حييييث حجيييم العينييية المسيييتخدمة فيييي الدراسييية فقيييد

طالب وطالبة،  1760( التي بلجت 2008) إلهام وقاد كبير مثل دراسة لدراسات عيناتاستخدمت بع  ا
 ابيين عبييادةتوسييطة مثييل دراسيية طالييب وطالبيية، ومنهييا ميين اسييتخدم عينييات م 1217(1999) ونيي ودراسيية 

( 1995) جيريجورينكييو سييتيرنبرجات صييجيرة مثييل طالييب وطالبيية، ومنهييا ميين اسييتخدم عينيي 220( 2014)
 ة.طالب وطالب 80



16 
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 طلبيةأما من حيث اختيار العينة فكانت كل الدراسات السابقة الم خوذة فيي هيذه الدراسية اختيارت ال
 نميهيي تالمييذ الثيانوي، ولكين هيذا ال يلجيي أن هنياك العدييد و  اختيار لعينتي)إناث وذكور( ألن هذا أقرب 

 إلخ. ... ممرضين وعمالمعلمين و عينات مختلفة منهم  ختارتأساليب التفكير االدراسات التي تناولت 
مثييل  قا ميية أسيياليب التفكييير لسييترنبرج و واجنيير  سيياليب التفكيييرتناولييت معظييم الدراسييات المتعلقيية ب

( ودراسيية بييارك سييوكوينغ 2006( ودراسيية البيلييي )2007) دراسيية محمييد أبييو هاشييم، صييافيناز أحمييد كمييال
 ( وكذلك الدراسة الحالية.2001( ودراسة شين)2005)

للمنه  فمعظم الدراسات السابقة استخدمت المنه  الوصفي وهو المينه  المسيتخدم فيي أما بالنسبة 
 الدراسة الحالية.

واسييتفدت ميين الدراسييات السييابقة فييي صييياغة فرضييياتي، والت كييد ميين الميينه  المسييتخدم فييي الدراسيية 
وسياعدتني هيذه وذلك بمقارنة دراستي مع معظم الدراسات السابقة حيث أنها اتفقت عليى المينه  الوصيفي، 

الدراسيييات فيييي الت كيييد مييين األسييياليب اإلحصيييا ية للفرضييييات وهيييذا مييين حييييث اختييييار األسيييلوب اإلحصيييا ي 
 المناسب لكل فرضية. 
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 يلدراسا المناخ: الثانيالفصل 
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 تمهيد:
فس يعد التفكير من أكثر الموضيييوعات دراسييية وبحثا في مجاالت علم النفس وخاصيييية فيي عليم الين

رس داالمعرفي فقط بل عنييت بيه جمييع المي االتجاهالتفكير ليس من اهتمام  وموضيييوع المعرفي والمدرسيييي،
ت التيي وبات والمشيكالقدرة على مواجهة الصع كي يصيبح أكثر لمسياعدة الفرد ،الفلسيفية والفكرية والتربوية

قية أم تربوية أم أخال ماعية أم اقتصاديةكانت اجت وفي جميع مناحي الحياة المختلفة سواء ،تعتر  طريقه
الهتميييام صييييييييييبح اكييين قياسييييييييييها وتنميتهيييا ولكييين أيمكقيييدرة معزولييية  إلييييهأم سيييييييياسيييييييييية، حييييث ليييم يعيييد ينظييير 

 .أسلوب استثمار هذه القدرات بطريقة

 التفكير أوال:
ه وعيدم ليذا فتوافقي ،إال ترجمية لميا يفكير فييه هي سان مالعل الحركة التي يقوم بها اإلن:  مفهوم التفكير. 1

ميين  إذن التفكييير ،ه مشييياكلهتجيياايا حكييان عميقييا أو سيييط سيييواء توافقييه يعبيير عيين قلقييه الييداخلي إزاء مدركاتييه
ة فيشيير التنبؤ باألحداث المسيتقبلي خالله يسيتطيع الفرد أن يعال  جميع األحداث الماضيية والحاضيرة وربما

العقلييية  ن التفكييير هييو نظييام معرفييي يقييوم علييى اسييتخدام الرمييوز التييي تعكييس العمليييات"إلييى أ "شيياكر قييديل
د قيينجييد أنييه  .الداخلييية إمييا بييالتعبير المباشيير عنهييا بييالرمز أو أشييكاال أخييرة تظهيير فييي السييلوك العييام للفييرد

ظريية نهيات تجاتلفية اسيييييتنادا إليى االمختباينت وجهات النظر بيين العلمياء والتربيويين حييث قيدموا تعريفيات 
 .(18، ص2014، العتوم)عالمكل  ا اآلن نطرح مجمل التعريفات حسبنمما يجعل متعددة،

المعجم الوسييط فكير فيي وجاء في  ،رب الفكر والفكرح أعمال في الشيءالخاطر جاء في لسان الع :لغة -
. فكير فييه حرألميو)أفكير( فيي ا يعليم ليصيل بيه إليى مجهيول، فييه ورتيب بعي  ميا اعميل العقيل حاألمر فكرا
 (.و)فكر فهو مفكر
فيهيا  اعميل عقليه حيكلةوفكير فيي المشيييييييي ،سييييييييييتعمال مين فكيرمبالجة في فكر وهو أشيييييييييييع فيي اال: في األمر

 .(2003 ،)المعجم الوسيطمفكر ليتوصييييييييل إلى حلها فهو
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 ،الخبرة من أجل الوصيول إليى هيدف من"استكشاف قدر  التفكير ب نهح 1989 يعرف ديبونو :اصطالحا -
أو حييل المشييكالت أو الحكييم علييى شيييء مييا "  الهييدف الفهييم، أو اتخيياذ القييرار أو التخطيييط، لييكوقييد يكييون ذ

  (.18، ص2015، )السيد
ت كاني ل بيه المشييكلة مهمياحيالنشيياط اليذي يبذليه الفيرد لي كالتفكيير ب نيه ذلي 1979ويرة أحمد عزة راجع  -

، )منساااىوقيييف أكثييير أو أقيييل أشيييكاالميييا يكيييون الم تطليييب تفكييييرا أكثييير أو أقيييل حسيييب ءطبيعييية النشيييياط سييييوا
   (376ص،2006

هيو جانييب ميين العقيل يقييوم بتقرييير األشييياء وهييو الييذي يعطيي معنييى ألحييداث الحييياة  كميا يعييرف التفكيييرح -
أن  نا باستمرارخاللها نحدد المواقف والعالقات و المشكالت، وهو الذي يخبر  ويقوم بخلق األفكار التي من

 . (24ص،  2013ول، ايلدر و ب )كهذا وذا ظنالح هذا هو ما يحدث وهذا ما يحصل وينبجي علينا أن

ح لييييه وقييييدرة الفييييرد الواحييييد التييييي تسيييييييم نيه مجييييال ميييين النشيييييييياط اإلنسيييييييياكيييين تعريييييف التفكييييير ب نيييييمكمييييا  -
 والمعييارف أو فعييال التفكيرييية بالتصييوراتعلييى أسيياس االسييتدالل واأل بالحصييييييول علييى المعييارف عيين الواقييع

  .(18ص، 2011، )فاديم المفاهيم
ة شياء والظواهر أي هيو معرفيألمعرفة الخصا ص العامة والنوعية لويعرفه عبد الوهاب ب ن التفكير هو  -

الخصييا ص الجوهرييية لهييا، والتفكييير هييو الييذي مكيين اإلنسييان ميين معرفيية العييالم  العالقييات والمتعلقييات بييين
  .(6، ص2004حبيب،  )رجيالخا
الرميوز  سيييييييتعماليييمن معالجية المعلوميات ويقيوم عليى اضب نهح عملية معرفية معقدة تت ينظر إلى التفكير -

 (.267ص، 2011، لاااولغ)ز بهيييدف الوصيييول إليييى نيييوات  معينييية (المجيييردة المفييياهيم )المادييييةوالتطيييورات و 

وجيه مانتقيا ي  خلية تعزة إلى نشيياط ذهني معرفيي تفياعليالتفكيرح مفهوم افتراضييي يشييير إلى عملية دا -
 .(17ص، 2007ي،الكبساا)بيية فييي الفهييمتإشييباع ر  أو اتخيياذ قييرار معييين، أو لة مييا، ة حييل مسييغنحييو صيييييا

 :أنواع التفكير. 2
 أو حليييول عييين البحيييث فيييي قويييية رغبييية توجهيييه وهيييادف مركيييب عقليييي نشييياط هيييوح اإلباااداعي التفكيااار 1.2

 نطيويي ألنيه والتعقييد بالشيمولية اإلبيداعي التفكيير ويتمييز. سابقا معروفة تكن لم أصلية نوات  إلى التوصل
 .(77ص ،2007جروان،) فريدة ذهنية حالة تشكل متداخلة وأخالقية وانفعالية معرفية عناصر على

تيه يسيتخدمه الفيرد فيي حيا أنكين يمي ذالنيوع مين التفكيير المينظم الي كويقصيد بيه ذلي: يكير العلماالتف 2.2
 (11ص، 2013، )النوايسةيط بهفي عالقته مع العالم المح أوالذي يبذله  في النشاط أواليومية، 
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فيية ، وتوليييد معر بهييا التوصييل إلييى إقييرار أو اسييتنتاجهييو عملييية عقلييية يييتم بموج :التفكياار االسااتداللي 3.2
 ،2013ن، )أبو الحس طقيراتيجيات معينة بالتنظيم المنباستخدام قواعد واست جديدة من المعلومات متوفرة

  (.94ص
، ) الطياااااااابويعتمييييييييد علييييييييى الوجييييييييدان الشخصييييييييي والشييييييييعور الييييييييذاتي :التفكياااااااار الفنااااااااي التاااااااا ملي 4.2

 (.241ص2009.
يميمات، هو عملية اسييتدالل عقلي تهيدف إليى التوصيييل إليى اسيييتنتاجات أو تصيي :التفكير االسااتقرائي 5.2

 .التيييييي حصيييييل عليهيييييا الفيييييرد مييييين خيييييالل خبراتيييييه السيييييابقة المتيييييوفرة أو المعلوميييييات مسيييييييتفيدة مييييين األدلييييية
هيو عمليية اسيتدالل منطقيي تهيدف إليى التوصيل السيتنتاجات أو معرفية جدييدة،  :التفكير االستنباطي 6.2

  .(237ص، 2014، العتااااااااااوم)أو المقييييييييييدمات المتييييييييييوافرة للفييييييييييرد معتمييييييييييدا علييييييييييى الفييييييييييرو 
 تحليييلالتييي تكامييل بييين عمليييات التفكييير ميين منظوميية ميين العمليييات العقلييية  هييو ي:التفكياار المنظااوم 7.2

 ،أبوعاااود )دة التنظييييم فيييي ضيييوء الهيييدف المنشيييودمكوناتيييه بمرونييية بطيييرق متعيييد م إعيييادة تركييييبثييي ،الموقيييف
  (.51ص، 2006

 د ممكيين ميين االرتباطييات التييي تتصيييفهييو القييدرة علييى توليييد أو إنتيياج أكبيير عييد :التفكياار أالبتكاااري 8.2
 .(04ص، 2001، )حبيبواضح كمح التفرد والجدة باسيتخدامب

كييييام يييييتم ، قا ميييية علييييى القييييرارات واسيييييييييتنتاجات وأحملييييية موضيييييييييوعيةت ملييييية عقلييييية عد:التفكياااار الناقاااا 9.2
ؤثرات و أي ميييييييز أحعييين التالعميييق واالتسييييييياع بعييييدا مبنيييية عليييى الدقييية والثبيييات و  مناقشيييييييتها بطريقييية علميييية
  (.06، ص 2001حبيااااااب، ) هندسيييييية كانييييييت جبرييييييية أو نإة   ة رياضيييييييييييي لخارجييييييية، حييييييول مسيييييييييي

يييييمعها طيع رؤيتها أو نسيير المحسيييييوسييييية التي ال نسييييييتغوهو التفكير في األشييييييياء  :التفكير المجرد 10.2
  ،بياا)د مفاهيم مجردة، ويتميز بهذا النوع من التفكير األفكيار األسيوياء البيالجون أو نزنها، أي يدور حول

  (.31، ص2000
 :أهمية التفكير. 3

، حييييث نجيييد أن المدرسييية كبييييرة فيييي حيييياة الفيييرد العامييية، والحيييياة الدراسيييية خاصييية للتفكيييير أهميييية
ح أهميية التفكيير ضي، وتتلحيل المشيكالت التيي تعترضيهم كالتفكيير وذلي كثير من اج إلىحتالعصرية اليوم ت
 :في النقاط التالية

 .هيلهم لممارسييييية أسييييياليب التيييييدريب عليييييى مهيييييارات التفكييييييرتييييي بييييية للمعلميييييين و تعليميييييية جاذي ييييية تيييييوفير ب -
سييييين حكييير ومال ميية لتييدريس مهاراتييه، ولتتييوفير منيياخ ومييواد دراسييييية تعتمييد علييى األنشييييطة الحييافزة للتف -
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يال والييوالء للييوطن، وسيييييا ر الخصييييي  نحييو القيييم المتمثليية فييي اإلخييالص للعقيييدة ميييول و توجهييات المتعلمييين
المتبييادل وتييوجيههم نحيييو الييتعلم الييذاتي وحيييب  والتعيياون واالحتيييرام  كالصيييييدق والصيييييييبر والتسيييييامح التربوييية
 ع.االستطال

 .تنفيذ األنشطة المصاحبة لتعليم التفكير -
التنبييؤ كمييا يسيياعد علييى  راتييه السييابقةبى اسييتعرا  الماضييي واالنتفيياع ميين خالتفكييير يسيياعد اإلنسييان عليي -

، )قاااروروالتبصيير بعواقييب أعمالييه ويييوفر علييى اإلنسييان الكثييير ميين الوقييت والجهييد السييتعداد لييهاقبل و بالمسييت
 (.31، ص2013

 :رخصائص التفكي. 4
كين يمكعمليية معرفيية إال أنيه يتمييز بخصيا ص  شارت العدييد مين الدراسيات التيي اهتميت بيالتفكيرأ

  :و التاليحنالالها على إجم
 شييييييييييييكاليةلتفكييير باإلا، فاللجيية واسييييييييييييطة التعبييير عيين معقييدة ال تنقسييييييييييييم ن وحييدةالتفكييير واللجيية يؤلفييا
ا فيييي حالييية المشيييكالت موضيييوعا ليييه ولهيييذا يختصييير العالقيييات وكيفيييية انتظامهييي أي أن التفكيييير يتخيييذ مييين
  .(30، ص2010، )معمارمشخصة أو في أية ظاهرة

ه يعتميد ييييياء فانين األشيح فلكي يتوصييييل اإلنسييييان إلى إقرار عالقات بيير مباشيييييرغالتفكير نشيييياط عقلي  -
دراكاإحساسييياته  سيييييييب عليييىحلييييس ف رورة عليييى معلوميييات خبرتيييه السيييابقة ضيييا باليضيييالمباشيييرة ولكييين أ هتيييوا 

 .المجتمعة في الذاكرة
 .يرتبط التفكير ارتباطا وثيقا بالنشاط العملي واالجتماعي لإلنسان -
 .التفكير من أهم محددات بناء شخصية اإلنسانيعد  -
-51صص ، 2011سااليمان، )ا وقياسييها والتعييرف علييى مييدة نموهيياكيين مالحظتهيييمعملييية التفكييير  -

53.) 
 .يرهاغتلفة، لفظية، رمزية،كمية و مخيحدث التفكير ب شكال وأنماط  -
 (.312، ص2010، )سليمانكن تطويره بالتدريب والتمرنيم -
هرح ففييي ر علييى مييا اسيييييييييتقر فييي ذهيين اإلنسييييييييان ميين معلومييات عيين القييوانين العاميية للظييوايعتمييد التفكييي -

لوميات عين ، مين معيابقةمن الخبرة العملية السييييياإلنسيييييان ما توفر له على أسييييياس  عملية التفكير يسيييييييتخدم
 .مة للعالم المحيط بناوالمبادئ العا القوانين والقواعد العامة التي تعكس العالقات

 ية كانت عمل ذاإصييييير فيها وال يقتصييييير عليهاح حالحسيييييية الحية، ولكنه ال ين ينطلق التفكير من الخبرة -
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بط فيي رواننا ننزع دا ما إلى التفكير في هذه العالقات والكوالروابط بين الظواهر. ف التفكير تعكس العالقات
  .(191، ص2003، منصور)مشيييييكلها التجريدي المعم

ر ، أو ابتكيييات  عنهييا يسيييييتخدم لحيييل مشييييكلة مييياإذن أن السيييييلوك الييذي ينييي ، فياالتفكييير عمليييية موجهيية هيييد -
  (.258ص، 2013،لولغ)الز موقف أو وصف شيء ما شيييء جديد أو تقييم

 .والمعلومييييييييات الممكيييييييين استخالصييييييييها نيل المعيييييييياضييييييييفالتفكييييييييير الفعييييييييال هييييييييو الييييييييذي يوصييييييييل إلييييييييى أ -
ارس يمييالكمييال فييي التفكييير أو أن يحقييق و  التفكييير مفهييوم نسييبي فييال يعقييل لفييرد مييا أن يصييل إلييى درجيية -

 (.215، ص2014، لعتوما)جميع أنواع التفكير

ونيه زه على الحييوان لكميكما أنه ي يعين اإلنسان في حل مشاكله ،كن القول أن التفكير نشاط عقلييم     
 .ث عن حلول المناسبةحبالفرد لل سلوك هادف وفعال ويدفع

 :مستويات التفكير. 5
 :كييييييييين تقسييييييييييم التفكيييييييييير مييييييييين حييييييييييث البسييييييييياطة والتعقييييييييييد والصيييييييييعوبة والتجرييييييييييد إليييييييييى مسيييييييييتويينيم     
يحتياج إليى لكيه معظيم النياس و يمتلتفكير األسييياسيييييي وهيو اليذي ويسييييمى بيا :أدنى ىتفكير من مساااتو  1.5

 .لمقارنة والتصنيفالمالحظة وا مهارات بسييييطة تتمثل في
ويسييمى بييالتفكير المركيب، ويحتيياج إلييى مهيارات وقييدرات عالييية، وتوجييد  :عااالي ىتفكياار ماان مسااتو   2.5
 :سة أنواع له هيخم
 .التفكير اإلبداعي -
 .التفكير الناقد -
 .التفكير بحل المشكالت -
 .التفكير باتخاذ القرار -
 (.312ص ، 2010، )سليمانالتفكير فوق المعرفي -
 :حين يرة أحمد عزت راجع أن للتفكير ثالثة مستويات هي في
ة أميام يل أحيانيا إن ليم يعتميد عليى موضيييوعات وأشيييياء ماثليحيتعذر التفكيير أو يسيييت: الحساي ىالمساتو  -

فكيير فيي التكل منهما على  فقدرة ،دة الطفل الصيييييييجير والحيوانكما هي الحال ل حواس الفرد ومؤثرة فيها،
حاوليية ى طريقيية المفييي حلهييا إليي  اعترضيييييييييته مشيييييييييكلة يلجيي يبتهييا محييدودة جييدا فالطفييل الييذيغييييييييييياء فييي األشي

 ألن هيييييييييييييذه الطريقييييييييييييية تقيييييييييييييوم عليييييييييييييى المعالجييييييييييييية الفعليييييييييييييية الذهنيييييييييييييية ،الحسييييييييييييييييييييية الحركيييييييييييييية  والخطييييييييييييي
 .للموقف
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ثير المختلفية والتفكيير بالصيور أكيستعين التفكير في هذا المستوة بالصور الحسيية : التصوري ىالمستو  -
تفكييير كيين القييول بيي ن اليمعنييد الكبييار ميين حيييث مقييداره ووضييييييييوح الصييييييييور حتييى  شيييوعا لييدة األطفييال منييه

    .الحسي نيللمستوة العيا كله في هذا المسييييييتوة باإلضيييييافة الطفل يكاد يقع
ماديية عليى ذواتهيا ال قابلهيا مين ألفياظ وأرقيام الاألشيييياء وميا ي نيهو التفكير الذي يعتميد عليى معيا 

 وهيييو التفكيييير اليييذي يرتفيييع عييين مسيييتوة جز ييييات العينييية الملموسييية واألشيييياء المجسيييييمة أو صيييييورها الذهنيييية
 .والقواعد والمبادئ العامة نيالمعا الخاصة إلى مستوة

 :ه أخر إلى ثالثة مستويات التفكير هيتجاويشير اال
 .بكصدار أحكام متسرعة يتم :التفكير السطحي
 .يعتمد على التعقل، والتمعن باألمور :التفكير العميق
 (.17ص، دس ،)علويوهو ما يسمى باالستنباط: رالتفكير المستني

 :مراحل التفكير .6
ون أن ييييييع علمييياء الييينفس عيييادة حيييدودا فاصيييييييلة بيييين التفكيييير وحيييل المشيييييييكلة، ألنهيييم يفترضيييييييضال ي

م ميين كيينهيمعمليييات التفكييير ذاتييه وأن هييذا النييوع ميين النشيييييياطات هييو الييذي  مشييييييكلة تمثييلنشييييياطات حييل ال
و حييلييى النع "ييييييييكلةحييل المشيي"و "ي" التفكيييرحمصيييييييييطل يييييييلون اسيييييييتخدامضيف كاالسيييييييتدالل علييى التفكييير، لييذل

" ول "التفكييرننا نتناكمشكلة" ف دث عن "حلحدما نتلمعرفية المتعلقة بهما وعنلتداخل النشييييييياطات ا ،الترادفي
 .ضمنيا

 أنيه إال ،ييييكلةيييياط التفكييري لحيل المشييم من الدراسييييات التجريبية العديدة التيي تناوليت النشييغعلى الر 
 وميع ذل تشيير الدراسيات عموميا،، من مهمية نموذجيية لحيل المشيكلةضينميوذجي يت يتوفر وضيييييع تعلميي ال
 المييتعلم فييي مواجهتييه المراحييل المتعاقبيية، يتبعهييا الفييرد من مجموعيية ميينضييميين التفكييير الهرمييي يتلييى نييوع إ

ف العلميياء م اخييتالغوبيير  ،يوع االهتمييام تقييع فييي مجييال العلييومكانييت المشييييييكلة موضييييي وخاصيييييية إذا ،للمشييييييكلة
 :ر يسية هيإال أنه كن إرجاعها إلى أربعة مراحل  ديد عدد المراحل وتسمياتها،تحفي 
العتيراف مين اويقصيييد بها االعتراف بوجود المشييييكلة ويبدأ هيذا  :امهمرحلة االعتراف بالمشاااكلة وفه 1.6

بة التيي قيد كميا يشييييعر بنيوع مين الصييييعو  ،دي لمواجهية الوضيييييع المشيييييكلحيبنيوع مين الت خالل شيييعور الفيرد
 .ث عن الحلحر الذي يولد لديه النزوع إلى الباألم ابقة،تتجاوز قدراته أو مهاراته أو معارفه السييي



24 

 ساليب التفكيرأ                                   :               انيالفصل الث
 

 
 
 

 ا فهميياكافيييا فييي هييذه المرحليية بييل البييد ميين فهمهيي إن الشيييييييعور بالمشيييييييكلة واالعتييراف بوجودهييا ليييس
ير غقية و إلى أبعادها المختلفة العال، ويتوفر هذا الفهم من خالل التعرف خاللها ث منحكامال ليتسيييينى الب

 .ذات الصلة بها ييييروريةضوهذا يتطلب جمع المعلومات ال ،عالقية

 بحثا عن أكبر يةثير العالقتيقوم بتوليد األفكار العالقية و  :مرحلة توليد األفكار وتكوين الفرضاااااايات 2.6
ل كي إذ أن ،أالبتكياريمين التفكيير المنطليق أو وتتطليب هيذه المرحلية نوعيا  ،الحلول البديلية كمية ممكنة من

ن يقيود الفيرد أكين يمكيل منهميا  وأن ،ييييمنان جانبيا مين اإلبيداعضيت التفكيير وأسيييييييييلوب حيل المشيييييييييكالتمن 
ديية، يير عاغنهيا  ك تبيدو للوهلية األوليى والتيي ،يير المتوقعيةغالمنفيتح عليى العدييد مين األفكيار  إلى التفكيير

لوقيت معقولية ا يكلة موضييييييييوع الحل، لكنها في نفسعالقة لها بالمشييييييي كما تبدو ال ،يكتنفها بع  الجمو 
 البيدا ل التيي تبيدو ظاهرييا عليى ة عيدد مين الفرضيييات أوغتطوير بع  األفكار وتخيلها لصيياومفيدة في 
 .ممكنة للمشكلة موضوع التفكير األقل حلوال

ييتراتيجيات في رحلة عدد من االسيسييتخدم الفرد في هذه الم :مرحلة اتخاذ القرار بالفرضااية المناساابة 3.6
 ،لييييييحيييييبة للييييية المناسقييرار بالفرضياذ الييييييييتييوافرت لديييه فييي المرحليية السييييابقة، التخ ات التييييييييييييالجة الفرضييييمعيي

 وقييد يسييتخدم بعيي  ،كييل منهييا بالحييل المنشييود متنيياوال عالقيية، بعمليييات مقارنيية بييين الفرضييييييات فهييو يقييوم
 .وعة لتسهيل عملية اتخاذ القرار بالبديل المناسبالمحطات المتن

ك ة الفرضييية المنتقيياة، وذلييحهييذه المرحليية يييتم اختيييار صيي فييي :اختيااار الفرضااية وتقويمهااامرحلااة  4.6
ي وب فيييه، وفيغيز الحييل المر قييق أو إنجيياتحللوقوف على حيد قيدرتهيا عليى  بتطبيقها على الوضع المشكل،

أو تعيديل أو  تلفية، تمكنيه مين تجيييرمخية يمتقو  يارس الفرد عمليياتيمعمليية التطبيق ضييييييييييوء ميا ينت  عن 
 (.41ص، 2015، )طبيير الفرضية موضوع التجريبتطو 

 ارسها الفرد في مواجه مشاكليمتشكل هذه مراحل نوعا من التفكير المنطقي في العمليات التي قد 
 .حياته اليومية

 ثانيا: أساليب التفكير
 :تاريخية عن تطور مفهوم أساليب التفكير لمحة. 1

كلمية أسيلوب يسيتخدم ليصيف عيدد مين األنشيطة والخصيا ص والسيلوكيات الفرديية  يذكر العتوم أن
مصييطلح األسيييلوب بالناحية  witkhin) ) وتكنبينما خص ،نسيييبيا لفترة من الزمن التي تظهر بشكل ثابت

واسيع المواقيف اإلدراكيية تيالزم سيلوك الفيرد العقليي فيي نطياق  ييزةالعقلية عندما عرفه ب نه "طريقية عقليية مم
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فيي عليم الينفس فيي  كوتطور بعيد ذلي كان ظهور مصطلح األسلوب في عدد من فروع المعرفة " لقدوالعقلية
 كالشخصية والمعرفة واإلدراك والتعلم والدافعية والسلوك عدة مجاالت

ا ميينبرج وزهييان  ميين سيييتير  كييال يرجعييه نيداء اإلنسييياث فييي أسييياليب التفكييير والييتعلم فييي األحييأمييا الب
هم وعليى ضيرجعيه بعف  العلماء اختلفوا حول بدايات اسيتخدام مفهيوم األسيلوب، ولكن ،يزيد عن نصيف قرن

كليم تم حيين 1890"وليييام جييمس" عييام  نيالعييالم اليونيا وبعالهيم إليى ،نيرأسهم"فيروتون" إلى األدب اليونيا
 كالمييه عيين فكييرة أسيييلوب الحييياة م فييي معيير 1938ييييهم إلييى "ألبييورت" عيييام ضوبع ،عيين الفييروق الفرديييية

أنمياط  عين "ييون " يهم إليى فكيرةعضيوب، الشيخصييية أو نميط السييلوك مييزكمفهوم نفسييي يعنيي الينمط اليذي ي
 .الشخصية

لينفس اارق وعلم لفييث في األسييييييييييالييب في عيدة مجياالت منهيا علم النفس احكميا أننيا نجيد جيذور الب
ث فييي األسييياليب فييي الفتييرة حييث فييي مجييال البحييونجييد العصييير الييذهبي للب التجريبييي. المعرفييي، وعلييم اليينفس

ات كبييرة مين النظريي القيرن اليذي ظهيرت فييه مجموعية مابين نهاية الخمسيينيات وبداية السيبعينيات مين هيذا
ياليب بعيد االهتميام باألسييي ي هذا المجال إليى أن عيادةوالنماذج التي أسهم ظهورها في الثورة الكبيرة للعمل ف

 تي فييي ونمييوذج "ريييدن  وشييييييما" لييي، األسييييياليب منهييا نمييوذج "كييوري" المحييوالت لييدم  كميين خييالل تليي كذليي
 (.22-21صص ، 2016، ")كاديهذه النماذج وهو نموذج "سترنبرجاألخير أحدث 

 :مفهوم أساليب التفكير. 2
رد فييي ييييييلة للفييضإلييى الطييرق واألسيييييياليب المفstyles de pensée) ) التفكييير تشييييييير أسيييييياليب

قيف التيي لمهميات والمواوتنظيم أفكارهم والتعبير عنها بما يتالءم ميع ا معارفهم، توظيف قدراتهم، واكتسييياب
تفكيير ن أسيلوب الالمواقف االجتماعية قد يختلف ع سيييييلوب التفكير المتبع عند التعامل مع ف ،تعر  الفرد
 (.222-221صص ، 2012 ،)العتومه األساليب مع الزمنوقد تتجير هذ

ييييهل علييى أن أسيييييييياليب التفكييير هييي "طرا ييق وأسيييييييياليب تسيييي1988 (wenstein): يييرة وينسيييييييين
، س، دي")قااادر ركاميل المعرفيية واسيترجاعها بكيل يسييصييلها وتسياعد علييى توتح الطاليب اكتسيييييياب المعلوميية

 (.6ص
قيف يييير المو كما تعرف أسيييييييياليب التفكير ب نها عملية معرفية راقية تنطوي على إعادة تنظيم عناصيييي

ات د مين العملييييييمن التفكيير إجيراء العدييضت أو حيل المشيييييييكالت، ويتالعالقيا بطريقة جديدة تسيييييييمح بكدراك
 (243، ص2017، ريبغ)كروش و يرها غو  دراك والتذكركاالنتباه واإل العقلية والمعرفية األخرة
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 مجموعية مين األفكيار التيي تحيدد لنيا مجموعية مين األفيراد اليذين يتبيادلونتعرف كذلك عليى أنهياح  
افتيه منها متجها يرجع حسب تطور التياريخي لمجاليه الفكيري والمعرفيي، وثق ويتفاعلون فكريا، ثم ي خذ الفرد

 .(François, 2011, p .53)اصة ر تكون خأي أن أساليب التفكي
 يها الفيرد فيي حيلإلل ميلة التي يضالطريقة المف ب نه ساليب التفكيرأمفهوم نستخلص  أننستطيع  

 .أخرةمشاكله اليومية أو في مواقف 
مين خيالل ميا سيبق نالحيظ تعيدد التعياريف التيي تناوليت أسياليب التفكيير، غيير أنهيا ال تختليف مين 

ة  سيياليب التفكييير تعنييي طريقيية الفييرد المتميييزة فييي تعاملييه مييع المثيييرات الخارجيييحيييث المعنييى والمضييمون، ف
 وتكيفه مع البي ة، وتوضح الفروق الفردية بين األفراد، وتحدد سلوكهم.

 ر. مبادئ وأهمية أساليب التفكي3
لقييد وضييع سييترينبرج مجموعيية ميين المبييادئ التييي يييرة أنهييا تميييز أسيياليب مبااادئ أساااليب التفكياار:  1.3

 للنقاي وليست نها ية ذكر منها مايليح  التفكير عن غيرها ولكنه يرة ب نها قابلة
 أساليب التفكير هي تفضيالت في استخدام القدرات وليست القدرات نفسها، فمفهوم أسياليب التفكيير -

 يكون إضافة لمفهوم القدرات.
 األساليب هي متجيرات تعبر عن المهمات والمواقف. -
 في قوة تفضيلهم في األساليب. الناس يختلفون -
 االتفاق بين أساليب التفكير والقدرات يؤدي إلى تركيبة أكبر من مجموعة أجزاء. -
 اختبارات الحياة تتطلب مال مة أساليب التفكير والقدرات. -
 الناس يكون لديهم بروفيل من أساليب التفكر وليس أسلوبا واحدا. -
 ة.يختلف الناس في مرونتهم األسلوبي -
 تختلف أساليب التفكير باختالف مواقف الحياة. -
 أساليب التفكير تكتسب اجتماعيا. -
 (.69-67ص ص ،2006)عصام، أساليب التفكير يمكن قياسها وتعليمها -

ألهميية ألساليب التفكير أهمية كبيرة في حياتنيا العامية والخاصية وتتبيع هيذه اأهمية أساليب التفكير:  2.3
 يحمن عدة اعتبارات ه
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أسيييياليب التفكييييير قييييدمت وسييييوف تسييييتمر فييييي تقييييديم التييييداخل المطلييييوب بييييين البحييييث والمعرفيييية فييييي  -
 الشخصية.

أساليب التفكير تساعد علمياء الينفس فيي بعي  التجييير فيي األداء المدرسيي والعميل اليذي ال يمكين  -
 أن يعزة فقط إلى الفروق الفردية في القدرات.

المفيييياهيم تشييييتمل علييييى التفكييييير وتشييييتمل أيضييييا عمليييييات حييييل معظيييم الحلييييول اإلنسييييانية أو تكييييوين  -
 المشكالت وتكوين المفاهيم.

الترقية  عملية أهمية أساليب التفكير في اختيار وانتقاء األفراد أثناء السلم الوظيفي ألن المشكلة في -
يفي وة اليوظال تكون كفاءة الفرد لكنها مال مة أسلوبه في التفكيير لهيذه الوظيفية، فالميديرون فيي المسيت

المتخصييص مييثال يحتيياجون ألن يكونييوا ذوي أسييلوب تنفيييذي، لكيينهم فييي مسييتوة أعييال يحتيياجون ألن 
 يكونوا ذوي أسلوب تشريعي.

إن التفكيييير ال يجليييب فقيييط االسيييتمتاع، ولكنيييه يمكييين أن يكيييون مفييييدا فيييي حياتنيييا العمليييية والعلميييية  -
 فكر هو الذي يحقق أفراده مدة الحياة.فالمجتمع الناجح إنما هو مجتمع التفكير والمجتمع الم

ت يمكن ألساليب التفكير أن تقدم لنا تفسيرا صحيحا عن البي ات وتفاعالت األفراد، وفي نفيس الوقي -
يمكيين أن تييؤدي بي يية تعلييم معينيية إلييى تنمييية وتشييجيع أسيياليب تفكييير معينيية، وتييؤدي بي يية أخييرة إلييى 

 العكس.
 رفييية المكتسيييبة والتفاعيييل بيييين الجوانيييب المعرفيييية والوجدانييييةأسييياليب تفكيييير الفيييرد تكيييون نتاجيييا للمع -

 )حساني،وخصا ص الفرج التي تظهر فيي أسيلوب معيين اليذي يتبعيه فيي األداء المعرفيي بوجيه خياص

 (.191-190صص ، 2010

 األفراد حسب أساليب التفكير. خصائص .4
 ( يمثل خصائص األفراد حسب أساليب التفكير1الجدول رقم )

 اليباألس الخصائص
يفضييييلون االبتكار،التحديد،التصيييييميم والتخطييييييط لحيييييل مشيييييكلة، عميييييل األشيييييياء 
بطيريقتهم الخاصيية، يفضيلون المشييكالت التيي تكييون غيير معييدة مسيبقا، يميلييون 
لبناء النظيام المحتيوة لكيفيية حيل المشيكلة، يفضيلون بعي  المهين مثيل حكاتيب 

بتكييار قييوانينهم مبتكر،عييالم، فنييان، أديييب، مهنييدس معميياري وغيرهييا، يفضييلون ا

 األسلوب التشريعي
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 يفضلون التعامل مع المشكالت التي تستشير فيهم االبتكارية.  ونظمهم،
يفضيييييييلون إتبييييييياع التعليميييييييات والقيييييييوانين المحيييييييددة لهيييييييم، يفعليييييييون ميييييييا يطليييييييب 
منهم،يفضييلون المشييكالت المنظميية والمعييدة مسييبقا،يميلون إلييى اسييتخدام الطييرق 

الموضيييوعية فيييي معيييالجتهم للمشيييكالت يميليييون الموجيييودة، يتمييييزون بالواقعيييية و 
للتفكييير فييي المحسوسييات، يفضييلون األنييواع التنفيذييية ميين المهيين مثلحمحييامي، 
رجييييل بييييوليس، رجييييل دييييين، مييييدير،بناء)في ضييييوء التصييييميمات التييييي وضييييعها 

 اآلخرون(.
 

 األسلوب التنفيذي

 جيراءات،يميلون إلى الحكم عليى اآلخيرين وأعميالهم، يميليون لتقيييم القواعيد واإل
 يميلون إلى الحكم على األنظمة الموجيودة، يميليون إليى تحلييل وتقيييم األشيياء،
 يميلييييون إلييييى كتابيييية المقيييياالت النقدييييية، يميلييييون إلييييى تقييييديم اآلراء والمقترحييييات، 
ليديهم القيدرة عليى التخييل واالبتكار،يفضيلون بعي  المهين مثيل حقاضيي، ناقييد، 

موجييييه  أو مرشييييد نظييييم، محلييييل ،مقيييييم، بييييرام ، ضييييابط أميييين، مراقييييب حسييييابات
 )الناس التشريعين والناس الحكميين يعملون جيدا معا( .

 األسلوب الحكمي

يميلييون إلييى عمييل شيييء واحييد فييي المييرة الواحييدة، يعتقييدون أن األهييداف تبييرر 
يييدركون عواقييب األمييور،تمثيلهم للمشييكالت يكييون مبسييطا إلييى حييد  الوسييا ل، ال

ين نسييبيا ب نفسهم،متسييامحون ومرنييون لييديهم التشييويه، أو سييوء الفهييم، غييير واعيي
إدراك قليييييل نسييييبيا باألولويييييات والبييييدا ل، حاسييييمون، يفضييييلون الرسييييم، التيييياريخ، 

حاجيييية فييييي معظييييم  العلييييوم، األعمييييال التجارييييية، يميلييييون إلييييى تحقيييييق هييييدف أو
 الوقت، منخفضون في القدرة على التحليل والتفكير المنطقي.  

 األسلوب الملكي 

نيية عمييل أشييياء كثيييرة المييرة الواحييدة، ي خييذون بمبييدأ المعالجيية المتواز يميلييون إلييى 
تبيييرر الوسيييا ل وميييرنين نسيييبيا،لألولويات،   للمشيييكالت، يعتقيييدون أن الجاييييات ال

ليييديهم إدراك جييييد، منظميييون جيييدا فيييي حلهيييم للمشيييكالت وفيييي اتخييياذ قيييراراتهم، 
 يتميزون بالواقعية والمنطقية في حلهم للمشكالت،

 مي األسلوب الهر 

يميلييييون إليييييى عميييييل أشيييييياء كثييييييرة فيييييي الميييييرة الواحيييييدة، لكييييين ليييييديهم قليييييق تجييييياه   األسلوب األقلي
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األولويات،يييدركون كثيييرا ميين األهييداف المتناقصيية علييى أنهييا متسيياوية األهمييية 
لديهم العديد من المعالجات للمشكالت، والتي مين الممكين أن تكيون متناقضية، 

مييا تكييون متناقضيية  يوصييلون العمييل ميين أجييل تحقيييق أهييدافهم،  ألنهييا عييادة ال
ويرونهييا علييى نفييس الدرجيية ميين األهمييية يكونييون واعييين ب نفسييهم، متسييامحون، 

 تبرر الوسا ل. ومرنون، يعتقدون أن الجايات ال
ي خييذون بمبييدأ المعالجيية العشييوا ية للمشييكالت، يصييعب تحديييد الييدافع التييي وراء 

دافهم غييير واضييحة يتميييزون سييلوكهم، يعتقييدون أن الجايييات تبييرر الوسييا ل، أهيي
بالبسيييياطة والمرونيييية إال أنهييييم غييييير واعييييين ب نفسييييهم وغييييير متسييييامحين، غييييير 

يسييييتطعون تكملتهييييا،  منظمييييين ويكرهييييون األنظميييية، يقومييييون بعمييييل األشييييياء وال
 متطرفون في الحسم.  

 األسلوب الفوضوي

ميل يدركون الصورة للموقف أو المشيكلة، ال يميليون إليى التفاصييل يفضيلون الع
مييييع القضييييايا الكبيييييرة والمجييييردة تسييييبيا يميلييييون إلييييى التخيييييل والتجريييييد، وأحيانييييا 
يسترسييلون فييي التفكير،يميلييون إلييى التعامييل مييع والعموميييات، يفضييلون التعامييل 

يميلييون إلييى النمطيية فييي الحيياة أو العمييل، يفضييلون  ميع المواقييف الجامضية، ال
 التجير والتجديد واالبتكار 

 األسلوب العالمي 

يميلون إلى المشكالت العيانيية،  التيي تتطليب بحيث التفاصييل، يتوجهيون نحيو 
 المواقييف العلمييية، يسييتمتعون بالتعامييل مييع التفاصيييل والخصوصيييات، ربمييا ال

 يرون الجابة ويرون األشجار التي بداخلها 

 األسلوب المحلي 

يفضييييلون العمييييل بمفييييردهم، منطييييوون ويكييييون تييييوجههم نحييييو العمييييل أو المهميييية 
مييييزون بيييالتركيز اليييداخلي، يفضيييلون اسيييتخدام ذكيييا هم فيييي العميييل ولييييس ميييع يت

عيية مقارنية بيذوي األسيلوب اآلخرين إدراكهم االجتمياعي أقيل بالعالقيات االجتما
 .الخارجي

 األسلوب الداخلي 

نحو اآلخرين يتميزون  منبسطون ويكون توجيههم  يفضلون العمل مع اآلخرين،
ميع اآلخيرين بسيهولة ويسير دون الخجيل، إدراكهيم بالتركيز الخارجي، يتعياملون 

 االجتماعي أكثر بالعالقات االجتماعية من ذوي األسلوب الداخلي 

 األسلوب الخارجي 



30 

 ساليب التفكيرأ                                   :               انيالفصل الث
 

 
 
 

يفضييييلون عمييييل األشييييياء بطييييرق جيييييدة، تجييييير القييييوانين واإلجييييراءات الموجييييودة 
يفضيييييلون أقصيييييى تجيييييير ممكييييين، يسيييييتمعون بالتعاميييييل ميييييع المواقيييييف الجامضييييية 

مييي لوف فيييي الحيييياة أو العميييل فيميييا وراء القيييوانين واإلجيييراءات يفضيييلون غيييير ال
 الموجودة، أي أنهم ابتكار يون في التعامل مع المواقف 

 األسلوب المتحرر 

ات يتبعون طريقة المحاولة والخط  في العمل األشياء، يتبعون القوانين واإلجراء
يفضييلون  الموجييودة، يفضييلون أقييل تجيييير ممكيين، يتجنبييون المواقييف الجامضيية،

 الم لوف في الحياة والعمل، يتميزون بالحرص والنظام 

 األسلوب المحافظ

 (.34-32ص ص، 2004ر، )الدري

 :سترنبرج والعوامل المؤثرة فيها ىنمو أساليب التفكير لد. 5
 يرة سترنبرج أن نمو أساليب التفكيير تيؤثر فييه عواميل تعتبير متجييرات محتملية ومتعيددة أورد منهيا

 حما يلي
ى ل إليمييبع  الثقافات تميل لتعزيز أساليب معينة عن ثقافات أخرة، فالمجتمع األمريكي ي :الثقافة 1.5

، ة والمحافظييةعلييى األسيييييييييييياليب التنفيذييي نيل المجتمييع اليابيياميييرر، بينمييا يحييوالمت تعزيييز األسييلوب التشييريعي
 ثيرتي لهيا  ميا تعلميوه، وهيذه االختالفياتلة ع ييياألسيييي وبع  المجتمعات نجدها تشييييييييييجع األطفيال عليى طيرح
ة نمييط الثقافيي الرجييوع إلييى ديييد أسيييييييياليب الفييرد دونتحكبييير فييي نمييو أسيييييييياليب التفكييير ويكييون ميين الصييييييييعب 

 .التي ينتمي إليها
 امرةبالمجيهناك اتسياق في نتيا   الدراسييات عين صييفات اليذكور واإلنياث، فاليذكور يتصييفون  :الجنس 2.5

افاتهن يوع وأن اكتشيييضييف اإلناث بالحذر والخجل والخوحب المخاطرة، بينما تتصي ررحوالتفرد واإلبداع والت
نميا قيد تنيت  عين  تعبر عن صيييفات وهذه الصيييفات ربما ال ناقصييية.  ة االجتماعيية أسييييييلوب التنشيييييمطلقة وا 

يير وفيها يخيص ب سيلوب التفك نثى فتنت  هذه األنماط،الذي يعتمد على توقع المجتمع لدور الذكر ودور األ
 .نهم أكثر احتماال لخلق األدوار في وسط المجتمعكف

ييييلوبه إلييى أس حييون علييى االكتشيييياف واالبتكييار فييييشيييجع الطفييل فييي المرحليية مييا قبييل الدراسيييية : العماار 3.5
ول إلييى حيييت ،ميين القواعييد التييي يجييب إتباعهيياثييير دخولييه للمدرسيييييييييييية ووجييود الك ومييع ،األسييييلوب التشييييريعي

 سييييية لكين ميا يفقدونيه فيي الواقيعتهم فيي المدر يفقدون ابتكيارا األسييييييييييلوب التنفيذي فقد نرة أحيانا أن األطفال
. فيييذيفيميييل أسييييييييييييلوب التن الثانوييية هييو أسييييييلوب التفكييير الييذي يولييد األداء االبتكييار وفييي السيييييينوات األخيييرة
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أسيييلوب  وهكيييذا فنتيجييية لتجيييير أنظمييية التعزييييز االجتمييياعي ميييع ميييرور اليييزمن يتطيييور أسيييييييييييييلوب التفكيييير مييين
، 2010، )تااوميل مراحييل معينيية ميين العمييركفيياءة الفييرد فيمييا يييتم تعزيييزه خييال يكييون فييي فييالفرق ال ،راألخيي
 .(60ص

عميه فكيير الطفيل، فميا يشيجعه الواليد ويدييؤثر هيذا المتجيير فيي أسيلوب ت :أسااليب المعاملاة الوالدياة 4.5
لتيي اب ييييييياليينعكس فيي أسيييييييييلوب تفكييرا لطفيل، فالواليدان يظهيران العدييد مين األسيي يكون أكثر احتمالية ألن

ييعزز الطفيل ألسييلوب واليده الملكيي يكيون عالييا ألن الواليد سي واحتماليية تقلييد ،تنعكس بيدورها عليى أطفيالهم
 همنييع أسييلوب طفليي اول قمييع أوحسيي ظهر نفييس التفييرد العقليي فييي حييين أن الوالييد الفوضيييويالطفيل الييذي سيييي

 .وبغير المر غالملكي 

ميو نكما يعتبر أسيلوب اإلجابة على تسيياؤالت األطفيال مين أسيياليب المعاملية اليو الديية الميؤثرة فيي 
ع ان يشييجعان أطفيالهم عليى طيرح األسيالليذ فالواليدين أسيياليب تفكييرهم،  ثحييطيياء الفرصية لهيم أمكين للبلة وا 

اد والحكيم ييييضييام بالمقارنيات ب نفسييييهم والتأطفيالهم عليى الق ، الوالدين اللذان يشيجعونعن اإلجابات ب نفسهم
لعيام ايا ضياييرة واليده يتعاميل ميع الق والطفيل اليذي ،يجعون نميو أسييييلوب تفكييرهم الحكميعلى األشيييياء يشييي

 .ا وهكذاكلي سيميل إلى أن يكون تفكيره

ييؤثر نييوع العمييل ونيوع التعليييم فيي نمييو أسييييييياليب التفكييير فالوظيفية تشيييييييجع أو تقمييع  :لتعلايم والعماالا 5.5
ليييب أنحييياء العيييالم تشيييييجع غومعظيييم الميييدارس فيييي أ ت نفيييس العميييل،عليييى متطلبيييا تلفييية تعتميييدمخأسييييييييياليب 

ذكيياء األطفييال بوجييود أدا هييم ممييا يطلييب ميينهم  مييوناألسيييياليب التنفيذييية والداخلييية والمحافظيية فييالمربون يقي  
 .االسييتقالل العقلييي وعييادة تعمييل المدرسييييية علييى تطبيييع الطفييل بيينمط الثقافيية السيييييا دة وميين النييادر تشيييييجيع

كييير مييع القييدرات باإلضيييافة إلييى نفتعييل أسييياليب التف ،اعالت المركبيية بييين هييذه المتجيييراتونتيجيية لهييذه التفيي
األسييييييياليب وتتطيييور فييياألفراد ذوو اليييذكاء السيييييييياقي هيييم اليييذين يسيييييييتفيدون مييين نقييياط  تنميييو ،ةالعقلييية المختلفييي
، مين المحتميل أن يصيييابوا باإلحبياط حلقية الوصييييل بيينهم ويتم هذا بكيجاد ،أوجه ضييييعفهم قواتهم ويعالجون

ة ذوي االحتياجيات الخاصية  يف يير نجيدنتيجة عدم التطابق بين أسيييلوب التفكير أداء المهام وفي هذا العنصي
فيي أداء  يوفيق ة المكفوفون في دراسة أن الكفيف قيد ال المشكل حيث يحدثنا سترنبرج عن ف تعاب من هذا

هيييا ليوأسيييييييلوب التفكيييير اليييذي يعتميييد عمهيييام معينييية بسييييييبب واحيييد هيييو عيييدم وجييود حاسيييييية البصييييييير  عمييل أو
. وميين جهيية ناسييييب هييؤالء التالميييذ المكفييوفينرنبرج" أن بعيي  األسييييياليب ال تفسييييير "سيييييت ، مميياكبييير بشييييييكل
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 )بالمختااركاألسلوب الداخلي التنفيذي ظهرت بشكل واضح عندهم أخرة توجد بع  األسييياليب التفكير قد

 (.29-28صص ، 2014، واآلخرون

 :نظريات المفسرة ألساليب التفكير .6

ات ييييييمنه هيييذه النظرييييضاليييذي تتيييييياليب التفكيييير بييياختالف المحتيييوة تختليييف النظرييييات المفسييييييرة ألس 
قيقيه وتفسييره وهنياك مجموعية مين النظرييات التيي فسيرت تحنظريية إليى  كل وباختالف الهدف الذي تسيييعى

 .أساليب التفكير منها

من سييتة مسييتويات يجلييب ضييمصييفوفة لعمليييات التفكييير تت1985 قييدم جييوبنس عييام :نظريااة جااوبنس 1.6
 :التالي حوعليها األبعاد المعرفية، وهذه المستويات على الن

ة غوصييياديييدها، وتوضيييح المشييكلة، تحالتعييرف علييى المشييكلة و  ويشييتمل علييى :حاال مشااكالت ىمسااتو  -
نتاج األفكار ة الحلولغالفرو  وصيا يار ة، واختديلة الحلول البغالمرتبطة بالمشييييكلة وصيييييا المناسييييبة، وا 

 .النتا   النها ية ييييل الحلول وتطبيق حل لم قبوله. والوصييييول إلىضأف
قييق تحه، إظهار الصعوبات التيي تعتير  حة الهدف وتوضيغصيا ويشتمل على :اتخاذ القرار ىمستو  -

 ل دييد البيداتحقييق هيذا الهيدف ميع تحإظهار الصيييييعوبات والمعوقيات التيي تعتير   ه،حهذا الهدف وتوضي
 .ها وتقويم المواقفضلواختيار أف الممكنة والتعرف عليها، واختبار ودراسيييية البدا ل،

كييل ميين التفكييير االسييتقرا ي والتفكييير  هييذا المسييتوة تحييتوينييدرج  :الوصااول إلااى االسااتنتاجات ىمسااتو  -
 .االستنباطي

نتييياج  ،اء واألحيييداثبصيييييييفات األشيييييييي ييييييمن عميييل القيييوا مضويت :التفكيااار التباعااادي ىمسااااااتو  - ألفكيييار اوا 
نتيياج نتيياج األفكييار الفريييدة )األصييالة األفكييار المتنوعيية )المرونيية(، المتعييددة )الطالقيية( وا  نتييا (،وا  ج األفكييار وا 

 (.سيناتحالمطورة )الت
صييدر ويشيتمل على التمييز بيين الحقيا ق واآلراء، والحكيم عليى مصييداقية الم :التفكير التقويمي ىمستو  -

 .ليلهييييا، وتقييييويم الفييييرو ، وتصيييينيف البيانييييات والتنبييييؤ بالنتييييا  تحالمشييييكالت و  والتعييييرف علييييىوالمرجييييع، 
 .ويستخدم في هذا المستوة، المداخل الجدلية والمناقشات المتبادلة :الفلسفة واالستدالل ىمستو  -

 كييل مرحليية علييى م أربييع مراحييل هرمييية للتفكييير )تعتمييد1985كوسيييتا فييي عييام  حييدد :كوسااتا ظريااةن 2.6
 :تي بعدها( وهذه المراحل هيأساسا للمستوة اآل كل مسيتوة المراحل السيابقة لها، وتعد عمليات
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سييييية وتشييييمل مجموعيية جوانييب عقلييية فردييية منفصييييلة وتعييد متطلبييات أسييا:المهااارات المنفصااالة للتفكياار -
 .لتطيويرنتيا   بعيد التعيديل واتعقيدا، وهييح إدخيال وتشيجيل البيانيات واسيتخراج ال لمسييتويات التفكير األكثر

يابقة ميين خييالل يمن عمليييات الييربط بييين المهييارات المنفصيييييييلة للتفكييير السييييييضييوتت :اسااااااتراتيجيات التفكياار -
تيييي لمختلفييية واليسيييييييتخدمها األفيييراد حينميييا يواجهيييون المشيييييييكالت والمواقيييف الصييييييعبة ا االسييييييييتراتيجيات التيييي
جابيا  وهيذه االسيتراتيجيات هيي ححيل المشيكالت والتفكيير الناقيد ت ليم تكين معروفية مين قبيل،تتطلب حليوال وا 

 .واتخاذ القرار واالستدالل والمنطق
وتشييييييتمل هييييذه المرحليييية علييييى مجموعيييية ميييين السييييييلوكيات التييييي تتصييييييف بالجدييييية  :بتكاااااريالتفكياااار اال -

المبتكيييرة  والحليييولالجدييييدة والنتيييا   المنفيييردة  الفيييرد إلنتييياج أنمييياط التفكيييير والتيييي يسيييييتخدمها ،رتبصييييياواالسيي
الصيييييعاب والحيييييدس وتصيييييميم النمييييياذج  ديوتحييييي المجيييييازي بيييييداع والطالقييييية والتفكييييييرهييييييح اإل للمشيييييييييييكالت

 .واالستبصار والخيال
ود " أنه مع توافر المسيتويات السيابقة البيد مين وجيود عاميل أسياس وهيو وجييرة "كوستا :الروح المعرفية -

تفتح الذهن  من الصفات اآلتيةضأسماه بالروح المعرفية التي تت ، مابة وااللتزامغوالر  واالستعداد  قوة اإلرادة
دراك العالقييييات والر ضييييدا ل والتعامييييل مييييع المواقييييف الجامث عيييين البييييحييييوالب  .بيييية المسييييتمرة فييييي التجييييييرغة وا 

 :هذه النظرية تصنف عمليات التفكير إلى نموذجين هما إن :ظرية برسيسنن 3.6
دراك العالقييييات والت :نمااااوذج العمليااااات األسااااساااااااية للتفكياااار هااااي - صييييييييينيف السيييييييييببية والييييت ويييييالت وا 

 .والمميزة واكتشييييياف السييييمات الفريدة
والتفكيييير  قيييداذ القيييرارات والتفكيييير الناالمشيييييييييييييكالت واتخييي حيييل نماااوذج العملياااات المركباااة للتفكيااار هاااي: -

 .أالبتكاري
 :تعر  النظرية ألربعة أساليب في التفكير هي :ية قيادة المخ لهيرماننظر  4.6

يتصييف الشييخص الييذي ينييته  هييذا األسييلوب ميين التفكييير بالقييدرة علييى بنيياء قاعييدة  :األساالوب المنطقااي -
 .ودم  األبنية واألنظمة والعمليات المعرفية معرفية والتمكن من فهم

ييييطة ينييته  هييذا األسييييلوب ميين التفكييير بجدوليية وتنظيييم األنشيقييوم الشييييخص الييذي  :األساااالوب التنظيمااي -
 .قيقهاحرك لتحة األهداف والتغوصيا واالهتمام بالتفاصيييل

تفكييير بالقييدرة علييى االتصيييال يتصيييف الشيييخص الييذي ينييته  هييذا األسيييلوب ميين ال :األساالوب االجتماااعي -
 .والتعامل معهم ثير على اآلخرين والت
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د البيدا ل يتصييف الشييخص الذي ينته  هذا األسييلوب من التفكير بالقدرة على إيجيا :ياالبتكار األساالوب  -
  (.14،17ص، ص 2009، )العنزيوالعقبات واقتراح أفكار جديدة وتخطي الحواجز

وشييامال ألسيياليب  حاتفسيييرا واضيي نوبييرام سييو قييدم هاريسييون  :1982نظريااة هاريسااون وبرامسااون 5.6
 :اليب الخمسة للتفكير هيالتفكير وأشار إلى أن األس

ا عميي هتييأصييلية تلفويتمثيل فييي قيدرة الفييرد علييى التواصييل لبنيياء وتركييب أفكييار جديييدة و  :التفكياار التركيبااي -
ين واليربط بي هييزا،تجعدادا و ضل إالتي قد تتيح حلوال أفر إلى بع  وجهات النظ والتطلع ،نرسيه اآلخريايم

 .وجهات النظر التي تبدو متعارضة
ييييييوعا بيين ن هذا النيوع مين األسييييياليب هيو األكثير شكعلى عكس األسييييلوب التركيبي، ف :ر المثاليالتفكي -

اب حصين أكفي المستقبلية الذاتية والمجتمعيية،االهتمام بالحاجيات الفردية واألهداف  ألنه مبني على الناس،
خييرين فييي األفكييار التييي ميين اآلعمييا يجمييع بييينهم وبييين  ثحييون إلييى البميياألسييلوب المثييالي ميين التفكييير يل

 .ركةاألهيييداف المشيييت كميييا أنهيييم يرحبيييون بالعميييل القيييا م عليييى نها العميييل عليييى حيييل المشيييييييياكل العامييية، شيييييييي
ة يح أو خياط  بالنسيبة للخبيرة الشخصييحقق مما هو صيحويقصد به قدرة الفرد على الت :التفكير العملي -

ة لخام المتاحد اد طرق جديدة لعمل األشييييياء باالسييييتعانة بالمواجايالحرية والتجريب إل حهومن التي مر بها،
 .تدريجي واهتمامه بالعمل والجوانب اإلجرا ية باإلضيييافة إلى تناوله المشييييكالت بشييييكل ،له
وهييييو القييييدرة الفييييرد علييييى مواجهيييية المشييييييكالت بحييييذر، وبطريقيييية منهجييييية واالهتمييييام  :التفكياااار التحليلااااي -

 .المعلومات مع أكبر قدر ممكن منقبل اتخاذ القرار، باإلضافة إلى ج ييل والتخطيط بحرصبالتفاصي
ن  يشيييييييييييي كفيييي ذلييي نهم شييييييييييييي اب التفكيييير اليييواقعي بالمالحظييية والتجرييييب،حيهيييتم أصييييييييييييي :التفكيااار الاااواقعي -

حملونيه يييعار الذي ير أنهم يختلفون عنهم في الشيييغ اسييييييتخدام األسييييييلوب العملي، لون إلىمياألفراد الذين ي
نهم تجييرهييا وينظييرون إليهييا ميين الخييارج فييي محاوليية ميي يسيييييييعون إلييى فهييم ال الحقييا ق هييي الحقييا ق"،" حوهييو
 ،2016، )شاريفتفياعلي ولييس مين بياب االنسييييجام معهيا فيي شيييييكل ،تكيف معها تكيفا مفروضيييا علييهمال

  (.18-17صص 
لنظريييية وأطلييق عليهيييا هيييذه ا1988قيييدم سييييييييييييترنبرج عيييام  :الااتحكم العقلااي الااذاتي لسااترنبرج لنظريااةا 6.6

 1997 أسياليب التفكير وأصييدر فيي عيام أطلق عليهيا نظريية1990كم العقلي اليذاتي وفي عيام حنظريية الت
أو السيييييييييلطات لهيا  ية هيي أن الحكومياتكتابا بعنوان أسياليب التفكير. وتقوم هيذه النظريية عليى فكيرة أسياسيي

 هرميييية ملكييية،األشييييييييييكال ، ييييييييييا يةضالحكمييية أو الق ،التنفيذييية ،الوظييا ف التشيييييييييييريعية سيييييييييية أبعيياد هيييحخم
 ،ررةحييالنزعييات أو الميييول مت ،خارجييية ،المجيياالت داخلييية، عالمييية ،المسيييييتويات المحلييية فوضيييييوية، وأقلييية،
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وبالتالي  ،كال والمسيتويات والمجال والميوللها نفس الوظا ف واألشي سييياليب التفكير لدة الفرد ف ،المحافظة
ليييل العيياملي الييذي أسييييييفر عيين وجييود حالت نييه يوجييد ثالثيية عشييير أسيييلوبا للتفكييير لييم التوصيييل إليهييا بواسيييطةكف

 .التباين الكلي بالما ة من 77لنظرية وكانت نسيييييبة تباينها سييييية عوامل متطابقة مع األبعاد الخمسييييية لخم
معييية ة ميين طيييالب الجاص ودراسييييية االتسيييياقات البينييية ألسيييياليب التفكيييير علييى عينيييحييقييام سييييييترنبرج بف     

 مييعيييييريعي جبييا داال )التشييدة فييالح أن بعيي  أسييييييياليب التفكييير تييرتبط فيمييا بينهييا ارتباطييا مو حييبالمملكيية المت
 "متقابلةب العقلية اليبينها ارتباطا سيييييالبا داال "األسييييييال يها ترتبط فيماضوبع مع التنفيذي( ظالمحاف ،رر حالمت
لتشيريعي ا ،العالمي مقابيل المحليي الداخلي مقابل الخارجي، حوهي "ات القطبينأو"األسيييييياليب ذ( ادةض)المت

ية الدراسيييي وأكيدت .كيل منهييا عين األخييرة وهيذه األسيياليب مسيتقلة ،ظرر مقابيل المحييافحييالمت ،مقابيل التنفييذي
دراسييييية  بينمييا توصييييلت ،عيية بالصيييييين النتييا   السيييييابقةزهييان  وسيييييتيرنبرج التييي أجريييت علييى الطييالب الجام

 وبينالجامعيية الموهييصييييييت مييدة صييييييدق قا ميية األسييييييياليب التفكييير علييى الطييالب حف هيييوزن التييي داروفيييل
ييييييالبة لبييين إلييى وجييود عالقييات سأجريييت علييى الطييالب الف وآخييرين التييي ببرنيياردودة ودراسييييييية حييبالمملكيية المت

صيدق  برجستيرن( وحسب المحلي العالمي مقابل ،قبل التنفيذيير دالة بين أسيييياليب التفكير )التشييييريعي مغ
االرتبيياط بييين  فييردة( بواسييطة حسيياب معييامالتم65المالمييون أو الصييدق التكييويني لقا ميية أسيياليب التفكييير )

ومقيياس  بريجيز، -نميط ميايرز دلييل )مؤشيييييييير( حكيل مين درجات الطالب على هذه القا مية ودرجياتهم عليى
ارتبيياط 128ميين  30فتوصيييييييييل إلييى  ،واختبييار أداء مقيينن واختبييار ذكياء ،يييييياليب العقيلألسييي فوجييد كجيير جييو 

اء كانييت ارتباطييات مييع اختبييار الييذك، ارتبيياط دال 52ميين 22 فوجييد كجييري جييو لمقييياس دال، أمييا بالنسيييييييييبة 
مييع اختبييار  مرتبطيية ارتباطييا موجبييا رر(حييالمت ،العييالمي ،)الحكميييركانييت أسيياليب التفكي بينمييا ييير داليية،غ

يييير غ يييييا، وكانييتاد المدرسيييييييي الحسييير مرتبطييية باختبييار االسييييييتعدغد المدرسييييييي الحسيييييييا، وكانييت االسييييييتعدا
اليييييذكاء  فكيييييير عيييييناالسيييييييييتعداد المدرسييييييييييي اللفظيييييي وهيييييذا يؤكيييييد اسييييييييييتقالل أسييييييييياليب الت مرتبطييييية باختبيييييار
دة بييين حايييممؤداهييا أن أسييييييياليب التفكييير تقييع فييي منطقيية  وخلييص سيييييييتيرنبرج بنتيجيية عاميية ،واالسييييييتعدادات

، )الاادردير( أسيياليب التفكييير) صيييييييادقة فييي قييياس مييا وضيييييييعت ميين أجلييه وأن قا متييه ،الييذكاء والشييييخصيييييييية
 .(150-153صص ، 2004

الشيييكل )الملكيييي،  حمنضيييك ثالثييية عشييير أسيييلوبا للتفكيييير وتتييييرة سيييترنبرج اليييذي ييييرة فييييه أن هنيييا
  ةالنزع المحلي( ،المستوة )العالمي (الحكم التنفيذي، ،التشريعي) والوظيفة (األقلي ،الفوضوة ،الهرمي
 (.الداخلي ،)الخارجي والمجال (ظالمحاف ،رر ح)المت
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 قياس أساليب التفكير. 7
   توجييد العديييد ميين الوسييا ل والمقيياييس لقييياس التفكييير عنييد األفييراد سييواء ميين التالميييذ أو المعلمييين

 ونذكر منها على سبيل المثال ال الحصر ما يليح
 :آخرونبارليت و ليب التفكير لهاريسون وبرامسون و أسا مقاييس -

ويهيييدف هيييذا المقيييياس إليييى قيييياس أسيييلوب التفكيييير السيييا د ليييدة الفيييرد فيييي مواجهييية مواقيييف الحيييياة 
تيي اليومية، وذليك مين خيالل التقيدير الكميي لميدة تفضيلي األفيراد ومييلهم السيتخدام أحيد أسياليب التفكيير ال

يتكيون مين و المثالي، العملي، اليواقعي(  يتم قياسها، ويقيس االختبار األساليب التاليةح )التركيبي، التحليلي،
موقيف مين المواقييف اليوميية التيي تواجييه الفيرد وذليك بواقييع خميس عبيارات لكييل  18عبيارة موزعية علييى  90

موقف، تمثل مل عبارة منهم حال لذلك الموقف حيث يعبر كل حل منها عن أحيد أسياليب التفكيير الخمسية 
 (.25ص  2017بي، )طه إسالم؛ مصطفى حطاالتي يقيسها االختبار

 (:1991ج وواجنر )اليب التفكير نسخة طويلة لستيرنبر قائمة أس -
 أسييلوب ميين أسيياليب التفكييير لييدة التالميييذ والمدرسييين واألفييراد العيياديين فييي 13تقيييس هييذه القا ميية 

مراحل لالمجتمع لذلك تعتبر هذه القا مة قا مة عامة ألنها تقيس أساليب التفكير لدة جميع األفراد في كل ا
ي فيالعمرية المختلفة وتعتبر األسياليب التيي تقيسيها هيي األسياليب التيي كشيفت عنهيا نظريية اليتحكم اليذاتي 

نظرييية سييتانبريدج وهييي )التشييريعي، التنفيييذي، الحكمييي، العييالمي، المحلييي، المتحييرر، المحييافظ، الهرمييي، 
عبييارة ميين نييوع ليكييرت لسييبعة  104الملكييي، األقلييي، الفوضييوي، الييداخلي والخييارجي( وتتكييون القا ميية ميين 

عبييارات موزعيية عشييوا يا، وهنيياك  8ميين خييالل  13مسييتويات ويييتم قييياس كييل أسييلوب ميين أسيياليب التفكييير 
 65وبمعييدل  13( والتييي تحفييظ أيضييا بيينفس عييدد أسيياليب التفكييير 1992أيضييا النسييخة المصييجرة لسيينة )
 (.26، ص2017 طه إسالم؛ مصطفى حطابي، مستويات) 7عبارة وبنفس نوع ليكرت من 

 :خالصة
إن أسيياليب التفكييير مصيييطلح يعبيير عيين الطيييرق المعرفييية التيييي يتعامييل بهييا فيييي مواجهيية مختليييف  

المشكالت في الحياة اليومية، و هي فيي النهايية تعبير عين )شخصيية، قيدرات، طريقية تفكيير(. وتوجيد عيدة 
ليييي"روبرت سيييتيرنبرج"، ونظريييية  نمييياذج نظريييية مفسيييرة ألسييياليب التفكيييير منهيييا نظريييية اليييتحكم العقليييي اليييذاتي

"هريسيون وبرامسييون" ونظريية القيييادة المخييية " لهيرميان"  والتييي فسيرت أسيياليب التفكييير عليى أسيياس سيييطرة 
أحذ أجزاء الدماغ وألساليب التفكير مجموعية مين المبيادئ التيي تميزهيا عين غيرهيا، حييث ييرة  "سيتيرنبرج" 

ا أهمييية كبيييرة تظهيير لنييا فييي مختلييف مواقييف الحييياة العملييية ب نهييا قابليية لنقيياي وليسييت نها ييية، كمييا أن لهيي
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والتعليمييية والعلمييية. ويتيي ثر نمييو أسيياليب التفكييير بعييدة عوامييل أو متجيييرات وهييذه المتجيييرات ميين شيي نها آن 
تعييزز أسيياليب التفكييير ويكميين قييياس هييذه األخيييرة بعييدة وسييا ل منهييا مقييياس "هاريسييون و برامسييون" وأيضييا 

 .يرنبرجر وواجنر" قا مة " روبرت ست
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 تمهيد:
يعتبيير التعليييم الثيييانوي الطييور الحاسيييم خاصيية فيييي شخصييية المراهييق كيييون هييذا األخيييير يكييون فيييي 

وحاتيه مرحلة حساسية، تتطليب االهتميام أكثير نظيرا لميا يعياني منيه مين مشيكالت وضيجوطا نفسيية تهيدد طم
  نه من برامالمستقبلية، فالتعليم الثانوي هو الحلقة األخيرة والتكميلية من المرحلة التعليمية وذلك لما يتضم

ومقييررات دراسييية خاصيية وأن هييذه المرحليية تفييتح المجييال أمييام ف يية المييراهقين الكتشيياف مييواهبهم واسييتخدام 
 قدراتهم العقلية.
 أوال: المراهقة

ية تمير باإلنسيان مثلهيا مثيل أي مرحلية عمريية أخيرة لكين المختليف فيهيا المراهقة هي مرحلة عمر  
ريقية هي التجيرات التي تحدث بيالمراهق والقيرارات الصيعبة التيي ينبجيي عليى اآلبياء اتخاذهيا لتنشي ته إميا بط
خيبط صحيحة أو خاط ة، وبالتالي ففترة المراهقة تعتبر من أصعب المراحل التي يمر فيهيا الفيرد ألنيه قيد يت

 بين محنة وأخرة أثناء محاولته تحديد هويته و ت كيد ذاته بين المحيطين به والمخالطين له  
 تعريف المراهقة: .1

د، مشتقة من الفعل رهق أي لحق  اقترب ودنى والمراهق هو الفتى الذي يدنو من الحلم واكتمال الرش لغة:
المشيييييتق مييييين الكلمييييية الالتينيييييية  (adolescenceويقابييييل هيييييذا المصيييييطلح فيييييي اللجييييية الفرنسيييييية مصيييييطلح )

(adolescere).التي تعني التدرج نحو النض  الجسمي والعقلي واالنفعالي 

رة أن من أوا ل الباحثين الذين اهتموا بهذا المفهوم،  فهو ي stanley hallيعتبر ستانلي هول  اصطالحا:
ثقيافي ؤكيد انيه مهميا يكين السيياق الالمراهقة مرحلة صراع تتماثل مع المراحل البدا ية لحياة اإلنسان حييث ي

هو  واالجتماعي فالمراهقة مرحلة أزمة وعدم توازن وان الفرق الكا ن من مراهق آلخر ومن ثقافة إلى أخرة
 (.67، ص1980)زيدان،  هفي الحدة أو شدة األزمة وفي األشكال التي تتخذه والحلول التي تعطى ل

اللييييية عليييييى المظييييياهر النما يييييية الجسيييييمية و وتشيييييير المراهقييييية إليييييى اصيييييطالح وصيييييفي يسيييييتخدم للد
ضي  نالفيزيولوجية والنفسية والعقلية و االنفعالية والجنسية في تحولها من مستوة نض  الطفل إلى مستوة 

 (.285، ص2002)الهنداوي، الراشد
يويية حيعرف فؤاد البهي السيد ب نها المرحلة التي تبدأ بالبلوغ وتنتهي بالرشيد فهيي عمليية بيولوجيية 

 ي بدايتها وظاهرة اجتماعية في نهايتها.ف
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فييي حييين يييرة ميخا يييل إبييراهيم معييو  أن المراهقيية هييي فتييرة تحييول ميين النضيي  غييير الكامييل أي 
ي وتحميل الفترة التي يعتمد فيها الفرد على الوالدين من الناحية االقتصادية إلى مرحلة االسيتقالل االقتصياد

 المسؤولية.
ت  يفييا وظيفيييا ب نهييا امتييداد فييي السيينوات التييي يقطعهييا البنييون والبنيياكمييا عييرف جيرزلييد المراهقيية تعر 

متجييياوزين ميييدراج الطفولييية إليييى مراقيييي الرشيييد، حييييث يتصيييفون بالنضييي  العقليييي و االنفعيييالي واالجتمييياعي 
 (.192، ص1994)الجسماني،  والجسمي

سييية إلييى فييي حييين يعرفهييا قيياموس علييم اليينفسح المراهقيية هييي مجييال زمنييي يييؤدي ميين الكفيياءة النف
 النض  االجتماعي للقدرات.

حيث نستنت  من خالل هذه التعريفات ب نها تختلف في نظرتها للمراهقية حسيب عيدة وجهيات نظير 
رحلية منها ما اهتم بالتجيرات البيولوجية ومنها ميا يعتبرهيا ظياهرة اجتماعيية أو مرحلية صيراعات نفسيية أو م

جسييمية رجيية فييي حييياة الفييرد نظييرا للتجيييرات الفيسيييولوجية والاالسييتقاللية االقتصييادية ولهييذا فهييي المرحليية الح
التي تترتب عنها توترات انفعالية واجتماعية تنعكس على شخصية المراهيق بصيفة خاصية وعليى األسيرة و 

 المجتمع بصفة عامة.

يمييير المراهيييق فيييي نميييوه بثالثييية مراحيييل، اختليييف العلمييياء فيييي تحدييييد زمانهيييا، لكييين  :مراحااال المراهقاااة .2
مسية بية تشير إلى أن المرحلة األولى هيي المراهقية المبكيرة تمتيد مين سين الثانيية عشير إليى غايية الخااألغل

المراهقيية المتييي خرة مييين الخامسييية عشيير إليييى الثامنيية عشييير، و  عشيير، أميييا المرحليية المتوسيييطة فتبييدأ مييين سيين
 الثامنة عشر إلى سن الواحدة والعشرين.

ي تتيزامن ميع النميو السيريع اليذة: سان 15-12مابين   early adolescenceمرحلة المراهقة المبكرة -
يصاحب البلوغ وفي هذه المرحلة يهتم المراهق اهتماما كبيرا بمظهر جسمه وليس بمستجرب أن تسيمع مين 
المراهق تعليقات تدل على أنيه يكيره نفسيه وفيي هيذه السين يمثيل ضيجط األقيران أهيم ميا يشيجل بيال المراهيق 

 (.8، ص2008)محمد رضا بشير، 

لذا يلج  المراهق إلى التشيبه ب قرانيه وتقلييدهم حتيى يكيون مقبيوال مينهم، وتتمييز هيذه المرحلية بجملية 
ميين الخصييا ص ميين أهمهيياح الحساسييية المفرطيية للمراهقيية، وهييذا بسييبب التجيييرات الفيزيولوجييية وهييي فتييرة ال 

اآلخيرين، أي المييول نحيو تتعدة العامين، حيث يتجه فيها سلوك المراهقة إلى اإلعيرا  عين التفاعيل ميع 
االنطواء، ويصعب عليه في هذه الفترة التحكم في سلوكه االنفعالي، وهذا ما يسبب له صعوبة في التكييف 
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وتقبييل القيييم والعييادات واالتجاهييات داخييل الوسييط االجتميياعي الييذي يعيييي فيييه، حيييث تبييدأ فييي هييذه المرحليية 
لييية، واالجتماعييية المميييزة للمراهقيية فييي الظهييور وتختفييي المظيياهر الجسييمية و العقلييية، الفسيييولوجية، االنفعا

 (.164، ص1982)محي الدين مختار، السلوكات الطفولية وهذا ما يزيد من حساسية المراهقة 

ويالحظ فيها استمرار في النمو في جميع مظاهره، وتسمى أحيانا  سنة:18-16المراهقة الوسطى من  -
 هييق تعيياني فيهييا الصييعوبة فهييم محيطييه وتكييفييه مييع حاجاتييه النفسيييةهييذه المرحليية بمرحليية التيي زم ألن المرا

ك، والبيولوجية، ويجد أن كل ما يرغب فيي فعليه، يمنيع باسيم العيادات و التقالييد، دون أن يجيد توضييحا ليذل
وتمتييد هييذه المرحليية حتييى سيين الثامنيية عشيير، وبييذلك فهييي تقابييل الطييور الثييانوي ميين التعليييم، و تسييمي بسيين 

رتبيياك ألنييه فييي هييذا السيين يصييدر عيين المييراق أشييكاال مختلفيية ميين سييلوك تكشييف عيين مييدة مييا الجرابيية واال
  (.297، ص1995)زهران، يعانيه مع ارتباك والحساسية الزا دة

وتعييرف هييذه المرحليية غالبييا بسيين اللياقيية، ألن المراهييق فييي هييذه ساانة: 21-18ماان  لمتاا خرةالمراهقااة ا -
ار دأ المراهييق فييي هييذه المرحليية باالتصييال بعييالم جديييد، عييالم الكبييالفتييرة يحييس أنييه محييل أنظييار الجميييع، ويبيي

 وتقليد سلوكهم.
حيييث يتجييه الفييرد محيياوال أن يكيييف نفسييه مييع المجتمييع الييذي يعيييي فيييه ويييوا م بييين تلييك المشيياعر 
الجديدة وظيروف البي ية ليحيدد موقفيه ميع هيؤالء الناضيجين محياوال التعيود عليى ضيبط الينفس واالبتعياد عين 

 (.331، ص1994)معوض، واالنطواء تحت لواء الجماعةالعزلة 
                                                                                               1964في جدول كول وهول نلخص أهم أهداف مرحلة المراهقة  المراهقة:. أهداف مرحلة 3

 قةأهداف المراهيبين  جدول(: 02الجدول رقم )
 النمو من إلى

 النضج الجنسي
    االهتمام ب عضاء الجنس اآلخر.                       -
      اختيار رفيق واحد.                                  -
    قبول النض  الجنسي.                                 -

   االهتمام ب عضاء نفس الجنس.                        -
    خبرات مع رفاق كثيرين.                             -
     الوعي الكامل بالنمو الجنسي.                       -

 النضج االجتماعي
      الشعور باألمن وقبول اآلخرين له.                    -
       التسامح اجتماعيا.                                  -

     الشعور بعدم الت كد من قبول اآلخرين له.            -
       االرتباك اجتماعيا.                                -
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         التقليد المباشر لألفراد.                          -         التقليد المباشر لألفراد.                 التحرر من -
 التخفف من سلطة األسرة

     ذات.                                        ضبط ال -
    االعتماد على الذات من أجل األمن.                   -
       االتجاه نحو الوالدين ك صدقاء.                      -

       ضبط الوالدين التام.                               -
     من.              االعتماد على الوالدين من أجل األ -
      التوحد مع الوالدين كمثال ونموذج.                  -

 النضج العقلي
      طلب الدليل قبل القبول.                             -
      الرغبة في تفسير الحقا ق.                           -
              ميول ثابتة وقليلة.                           -

قبول الحقيقة على أسياس أنهيا صيادرة مين سيلطة  -
                أو مصدر ثقة.                                       

        الرغبة في الحقا ق.                                -
     اهتمامات وميول جديد وكثير.                        -

 النضج االنفعالي
         التعبير االنفعالي البناء.                          -
    التفسير الموضوعي للمواقف.                          -
      المثيرات الناضجة لالنفعاالت.                       -
 عادات موجهة وحل الصراعات.                          -

       اض .                    التعبير االنفعالي غير الن -
        التفسير الذاتي للمواقف.                           -
        المخاوف الطفلية و الدوافع الطفلية.                -
   عادات الهروب من الصراعات.                         -

 اختيار مهنة
                    االهتمام بالمهن العملية.              -
      االهتمام بمهنة واحدة.                              -
        التقدير الدقيق لقدرات الفرد.                       -
      مناسبة الميول للقدرات.                             -

          االهتمام بالمهن البراقة.                          -
        االهتمام بمهن كثيرة.                              -
         زيادة أو قلة تقدير قدرات الفرد.                   -
       عدم مناسبة الميول للقدرات.                        -

 استخدام وقت الفراغ
      االهتمام باأللعاب الجماعية المنظمة.                -
       االهتمام بنجاح الفريق.                             -
      االهتمام بمشاهدة األلعاب.                          -
        االهتمام بهواية أو اثنين.                          -

      النشطة غير المنظمة.             االهتمام باأللعاب -
        االهتمام بالنجاح الفردي.                          -
       االشتراك في األلعاب.                              -
         االهتمام بهوايات كثيرة.                           -



 لثانوياالمراهقة والتعليم                            :   الثالفصل الث
 

 
 
 

                 االشتراك في عدد من األندية.             -       االشتراك في أندية قليلة.                           -
 فلسفة الحياة

       االهتمام بالمبادئ العامة وفهمها.                   -
يقييييييوم السييييييلوك علييييييى أسيييييياس المبييييييادئ األخالقييييييية  -

 العامة.       
 يقوم السلوك على أساس الضمير و الواجب.              -

     الالمباالة بخصوص المبادئ العامة.                  -
     يعتمد السلوك على العادات الخاصة المتعلمة.         -
يقوم السلوك على أساس تحقيق السرور وتخفيف  -

 األلم.    
 توحد الذات

      إدراك دقيق نسبيا للذات.                            -
    فكرة جيدة عن إدراك اآلخرين للذات.                  -
   اف ممكنة.                        توحد الذات مع أهد -

        إدراك قليل للذات.                                 -
     فكرة بسيطة عن إدراك اآلخرين للذات.                -
    توحد الذات مع أهداف شبه مستحيلة.                  -

 (.245، ص 1999)زهران، 

لييذي لخييص أهييم أهييداف مرحليية المراهقيية يمكيين القييول بيي ن هييذه المرحليية ا" كااول وهااول " ميين خييالل جييدول 
تسييعى إلييى تكيييوين فييرد أكثييير نضييجا، حييييث يييتم القضيياء عليييى التييوازن النسيييبي الييذي مييييز مرحليية الطفولييية 

رأت كاالستقرار العاطفي و التوافيق ميع المحييط. حييث يحياول المراهيق التي قلم ميع التجييرات العدييدة التيي طي
إلى  األخير الوصول إلى االستقرار و التوازن الذي يميز مرحلة النض . إذن فالمراهقة تهدفعليه ليتم في 

الوصييول بييالفرد إلييى النضيي  ميين عييدة أصييعدة كالصييعيد الجنسييي و االجتميياعي و االنفعييالي و ألعال قييي و 
 و اتخاذ فلسفة خاصة في الحياة. المهني و حتى استجالل وقت الفراغ وتوحد الذات

بيييالرغم مييين أن مرحلييية المراهقييية تعتبييير مرحلييية ملي ييية بالمشيييكالت و االضيييطرابات : المراهقاااةأهمياااة  .4
 المختلفة التي يتعر  لها المراهق إال أنها مرحلة هامة في حياة الفرد حيث تظهر أهميتها من خاللح

 أن المراهق في هذه الفترة يحاول التخلص من اعتماده على والديه، ويحمل مسؤولية نفسه. -
 يسعى إلى االستقاللية بالرغم من حاجته الملحة للمساعدة. -
شباع حاجاته المختلفة وفق معايير اجتماعية معينه. -  يسعى إلى تحقيق ميوالته، وا 
 صية.الوصول إلى التفكير في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بمستقبله وتحديد اتجاهات حياته المهنية الشخ -
 م من وقوفه أمام صراعات انفعالية تعرقل تفكيره.يحاول تحقيق الحرية على الرغ -
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كمييا تظهيير أهميتهييا ميين حيييث النمييو الجسييمي والعقلييي، المعرفييي واالجتميياعي، والجنسييي الييذي  -
يطيييييرأ عليييييى حيييييياة المراهيييييق والتيييييي تسييييياعده عليييييى أن يكيييييون راشيييييدا مهنييييييا للخيييييروج إليييييى مجتمعيييييه يفييييييد و 

 (.346،347، ص ص2003، )مجدييستفيد

                                                                                                        

 :أشكال المراهقة و العوامل المؤثرة فيها .5
أثبتييييت البحييييوث العلمييييية أن للمراهقيييية أشييييكاال متعييييددة، وصييييورا تتبيييياين بتبيييياين الثقافييييات، وتختلييييف 

 ألدوار التييي يقييوم بهييا المراهقييون فييي مجييتمعهم، وتتخييذ مرحلييةبيياختالف الظييروف و العييادات االجتماعييية وا
 المراهقة عدة أشكال هي كالتاليح

وميييين سييييماتها الهييييدوء واالعتييييدال و االبتعيييياد عيييين صييييفات العنييييف، والتييييوترات المراهقااااة المتوافقااااة:  1.5
يضيا أومين سيماتها واالنفعاالت الحادة، باإلضافة إلى التوافق مع الواليدين وكيذا األسيرة والمجتميع الخيارجي 

لمعانيات االستقرار واإلشباع المتزن للرغبات و االبتعاد نها يا عن الخيال وأحالم اليقظة، إضافة إلى عيدم ا
 من الشكوك حول أمور الدين 

 العوامل المؤثرة فيها:
 المعاملة األسرية السمحة التي تتسم بالحرية والفهم واحترام رغبات المراهق. -
 .ألمور الخاصة، وتوفير الثقة والصراحة بين الوالدين والمراهق في مناقشة مشاكلهحرية التصرف في ا -
احية شجل أوقات الفيراغ بالنشياط االجتمياعي والرياضيي والتفيوق الدراسيي والشيعور بياألمن واالسيتقرار والر  -

 النفسية.
 االنصراف بالطاقة إلى الرياضة والثقافة -

ا ي ن سمات هذا الشكل من أشيكال المراهقية سييطرة الطيابع االنطيو م المراهقة اإلنسحابية المنطوية: 2.5
تجياه والمتمركز حول الذات، التردد، الخجل، الشعور بالنقص، إضافة إلى اإلسراف في الجنسية الذاتية واال

 نحو التطرف الديني بحثا عن الراحة النفسية والتخلص من مشاعر الذنب، كميا يميزهيا محاولية النجياح فيي
ودة وبمييا أنهييا يجلييب عليهييا طييابع االنطييواء والعزلية فييكن العالقييات االجتماعييية فييي هييذا الشييكل محييد الدراسية،

جييدا سييواء داخييل األسييرة أو فييي المجتمييع الدراسييي ممييا ييينجم عنييه تيي خر ملحييوظ فييي المسييتوة الدراسييي رغييم 
 المحاولة.
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 العوامل المؤثرة فيها:

سيلط، وسيييطرة الواليدين وحمييايتهم ميع إنكييار األسييرة اضيطراب الجييو داخيل األسييرة كاسيتخدامها أسييلوب الت -
 لشخصية المراهق.

 تركيز قيم األسرة حول النجاح الدراسي وقلة االهتمام بممارسة النشاط الرياضي. -

 الفشل الدراسي وسوء الحالة الصحية. -

 ماعي.نقص إشباع الحاجة إلى التقدير والحرمان العاطفي، وكذا ضعف المستوة االقتصادي واالجت -

 سماتها العامة هيحالمراهقة العدوانية المتمردة:  3.5

 التمرد والثورة ضد المحيط األسري والمدرسي وضد كل ما يمثل سلطة على المراهق. -

 االنحرافات الجنسية، حيث يقوم المراهق العدواني المتمرد بعالقات جنسية غير شرعية. -

 لطوا ف و االتجاهات والمذاهب الدينية.إعالن اإللحاد الديني واالبتعاد عن جميع ا -

ميا الشعور بالظلم وقلية التقيدير مين الجمييع مميا يجعيل المراهيق ينحيو نحيو أحيالم اليقظية ليرسيم فيهيا عال -
 آخر كما يريده هو.

 سلوكات عدوانية على اإلخوة والزمالء وكذا األساتذة. -

 العوامل المؤثرة فيها:

 متسلطة.التربية الضاغطة و الصارمة و ال -

 اضي.ت ثير الصحبة السي ة و تركيز األسرة على النواحي الدراسية فقط إهمالها للنشاط الترفيهي و الري -

 (.438، ص1999زهران، )قلة األصدقاء، ونقص إشباع الحاجات و الميول -

افة إليى اإلضييتسم فيها سلوك المراهق باالنحالل الخلقي التام واالنهيار النفسي بالمراهقة المنحرفة:  4.5
هيذا و السلوك المضاد للمجتمع، وبلوغ الذروة في سوء التوافق والبعد عين المعيايير االجتماعيية فيي السيلوك، 

لييس معنياه أن المراهيق يظهير بشيكل معيين مين األشيكال وذليك إلمكانيية جميع بعي  الحياالت بيين مالميح 
 شكلين أو أكثر نظرا لكون شكل المراهقة تتجير حسب الظروف.
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 مل المؤثرة فيها: العوا
 المرور بتجارب حياتية تتخللها مشاكل عويصة. -
 المرور بخبرات وتجارب وصدمات عاطفية عنيفة. -
 قصور الرقابة األسرية أو تخاذلها أو ضعفها. -
 القسوة الشديدة في المعاملة أو العكس التدليل المفرط. -
 تجاهل األسرة لرغبات المراهق وميوالته وحاجاته. -
 لصحبة المنحرفة.ا - 
 الشعور بالنقص و الفشل الدراسي. -
 .(439، ص1999زهران، )الحالة االقتصادية لألسرة  -

 ثانيا: التعليم الثانوي
 تعريف التعليم الثانوي:  .1

ذليك و تعتبر مرحلة التعليم الثانوي مرحلة متميزة من مراحل النمو المتعلمين إذ تقع تابعات أساسيية 
اعي رغباتهم وتطلعاتهم وهي بحكم طبيعتها وموقعها في السيلم التعليميي تقيوم بيدور اجتميللوفاء بحاجاتهم و 

الحيياة  متوازن، إذ تقودوا طالبها لمواصلة تعليمهم في الجامعات والمعاهد العليا، كما تهييؤهم لالنخيراط فيي
 مميا يسياعدهم فيي العملية من خيالل كشيف مييولهم واسيتعداداتهم وقيدراتهم والعميل عليى تنميية تليك القيدرات

 (.46، ص2008)فوزي، اختيار المهنة أو الدراسة التي تتناسب مع خصا صهم
هية جهو العمود الفقري للعملية التعليمية يمثل المكانة الوسطى التي تصل ميا بيين التعلييم األساسيي مين  -

 والتعليم العالي من جهة أخرة.

ف المييدارس األساسييية ويميينح التالميييذ بيياختالالتعليييم الثييانوي ييي تي السييتكمال التكييوين الممنييوح فييي 
سعيهم تكوينيا عاميا يسيمح لهيم بتوسييع ثقيافتهم واكتسياب منهجيية علميية تخيدمهم بياختالف المجياالت التيي 

 (.15، ص1980،)عاقلتلي التعليم الثانوي
ة نسييتنت  ممييا سييبق أن مرحليية التعليييم الثييانوي هييي المرحليية التييي تلييي التعليييم اإللزامييي وهييي المرحليي

ا المتعلم التي تتوافق عمريا مع مرحلة المراهقة، وهذه المرحلة تعتبر من أهم المراحل التعليمية التي يمر به
الثيية دخييوال إلييى الجامعيية ويمكيين تمييييز المفهييوم ب نييه المرحليية التييي تبييدأ ميين المرحليية األولييى ثييانوي إلييى الث

 ثانوي.
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 مراحل التعليم الثانوي: .2
 الجزا ر على عدة مراحل تميزت بالتباين االختالف فيها وهي كاآلتيح مر  التعليم الثانوي في

الشديد  تعتبر هذه الفترة البداية األولى بعد االستقالل فرغم االهتمام (:1970-1962المرحلة األولى ) -
 ابعبييالتعليم إال أن اإلصييالح لييم يكيين شييامال فيياكتفوا بكدخييال اللجيية العربييية وتعريييب المييواد خاصيية ذات الطيي

آنيا  اط للتعلييمالثقافي )التاريخ، الججرافييا، تربيية المدنيية، واألخالقيية والدينيية والفلسيفية( واعتميدت ثالثية أنمي
 ذاك وهيح التعليم الثانوي العام، التعليم الصناعي والتجاري والتعليم التقني.

ة حيييث أبقييى علييى شييهد التعليييم التقنييي تجيييرات هاميية فييي هييذه الفتيير  (:1980-1970المرحلااة الثانيااة ) -
، )غيااااثتحضييير بكالورييييا تقنيييي رياضيييي وتقنيييي اقتصيييادي، وكيييذلك بكالورييييا تقنيييي تيييابع للشيييعب الصيييناعية

  (.57، ص1992
تحيت أمير الرقميية رقيم  1976أفرييل  16المؤرخية فيي  76كما شهدت هذه المرحلة ضجوط أمريية 

 التي جاءت فيها قرارات تقسيم التعليم الثانوي كاآلتيح 35-75
 يشمل التعليم الثانوي على ما يليح 34سب المادة ح -
 التعليم الثانوي العام -1
 التعليم الثانوي المتخصص -2

 التعليم الثانوي التقني المهني -3

 ي.هدف التعليم الثانوي العام هو إعداد التالميذ لاللتحاق بالمؤسسات التعليم العال 35حسب المادة  -
يم الثيانوي للمتخصصيين هيو عيالوة عين األهيداف المتبقيية فيي التعلييم إن أهيداف التعلي 36حسب الميادة  -

 العالي، تدريب التالميذ في المادة أو المواد التي يظهرون فيها تفوقا ملحوظا.
 إن هدف التعليم الثانوي التقني والمهني هو إعيداد الشياب للعميل فيي قطاعيات اإلنتياج 37حسب المادة  -

تعلييم هلين ويهيي  أيضيا للطلبية االلتحياق بمؤسسيات التعلييم العيالي، ويينظم الويقوم بتكوين تقنيين وعمال ميؤ 
 ياةللترب النشارة الرسامية)الثانوي التقني والمهني باالتصيال الوثييق بالمؤسسيات العموميية ومنظميات العميال

 (.25-21ص ص ،1976الوطنية

التحيوالت التاليية فيي  اقتصيرت اإلصيالحات فيي هيذه المرحلية عليى (:1989-1980المرحلة الثالثاة ) -
 التعليم الثانوي العام وهيح

  1990-1989وتم التخلي عنها في  1985-1984إدراج التربية التكنولوجية سنة  -
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 فتح شعبة العلوم اإلسالمية وكذلك شعب أخرة -

 تعليم تدريس مادة التاريخ لتشمل كل الشعب  -

 قن مع التكوين في الثانويات التقنيةأما فيما يخص التعليم التقني فقد تم تطبيقه في المتا

ة إعييادة صييياغة بييرام  السيينة األولييى الثييانوي خييالل السيين إلااى يومنااا هااذا(: 1990المرحلااة الرابعااة ) -
-1992ثيم  1992-1991ثم تلتها تعديالت للسنوات الثانية والثالثة، وفي سنة  1991-1990الدراسية 
 نوي )آداب، علوم، تكنولوجيا( لتتفرع إلى شعب مختلفيةتم تنصيب الجذع المشترك للسنة األولى ثا 1993

 (.58، ص1992غياث،)إبتداءا من السنة الثانية ثانوي

 التعليم الثانوي:أهداف  وأهمية  .3

  أهداف التعليم الثانوي: 1.3
 للتعليم الثانوي في الجزا ر عدة أهداف يمكن تلخيصها فيما يليح

 مختلف مجاالت المواد الدراسية  تعزيز المعارف المكتسبة وتعميقها في -
 تطوير طرق وقدرات العمل الفردي والجماعي وكذا تنمية ملكيات التحلييل والتلخييص واالسيتدالل والحكيم -

 والتواصل وتحمل المسؤولية.
  تحضير التالميذ لمواصلة الدراسة أو التكوين العالي. -

يجي لمتليييف الشيييعب تماشييييا ميييع اختبيييارات تيييوفير المسيييارات الدراسيييية المتنوعييية تسيييمح بالتخصيييص التيييدر  -
 (.57، ص2009، )عيادالتالميذ واستعداداتهم

عى من خالل ما تم ذكره نقول أن للتعلييم الثيانوي أهيداف بالجية األهميية فيي حيياة الميتعلم ألنهيا تسي
بييدورها إلييى تكييوين إطييارات ذو كفيياءات علمييية ومهنييية قييادرين علييى تحمييل المسييؤولية وممارسيية األنشييطة 

 علمية في كل األوقات متجاوزين ومتحدين الظروف والصعوبات التي تواجههم.ال

 أهمية التعليم الثانوي: 2.3
ال إن التعليم الثانوي يعد أهيم وأحيرج مرحلية عمريية فيي حيياة الفيرد أي أنيه يجطيي مرحلية المراهقية أ

 نييا يمكننييا تحديييد أهميييةوهييي بنيياء الييذات وتكييوين الشخصييية السييوية ذات االتجاهييات والقيييم السييليمة وميين ه
 التعليم الثانوي فيما يليح
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ا بما أن سنوات التعليم الثانوي تجطي فترة حرجة من حياة الشباب وهي فترة المراهقية وميا يصياحبه
ميين متجيييرات أساسييية ومييا يتبييع تلييك المتجيييرات ميين متطلبييات أساسييية لكييل ناحييية ميين النييواحي التييي تكييون 

الثانويييية أن تيييوفر العواميييل المختلفييية التيييي تسييياعد عليييى تحقييييق تليييك  شخصيييية الفيييرد وتحيييتم عليييى المدرسييية
 المتطلبات.

كثيرا ما تنبع مشكالت الفرد المراهق من مشكالت المجتمع الذي يعيي فيه وترتبط ظروفه ب حوال 
هييذا المجتمييع وبهييذا تكييون الكثييير ميين مشييكالت التعليييم الثييانوي ممييا يجييري فييي المجتمييع ميين أحييداث وممييا 

 من أزمات وما يطرأ عليه من تجيرات.يحيط به 
 

 :مميزات التعليم الثانوي .4
يختليييف التعلييييم الثيييانوي عييين التعلييييم األساسيييي بكونيييه بحاجييية أكبييير إليييى اإلعيييداد والتطيييوير لجعليييه 

 يتناسب مع متطلبات العمل وذلك عند وضع مناه  واالهتمام بالحياة العلمية للمراهقين من خاللح
 .أصجر عدد من المدارس -
 حاجة أكبر إلدارة قطاع أكبر من الوظا ف. -
 يتصف بنسبة مردود أعلى على المستوة الوطني واإلقليمي واالجتماعي. -
 (.24-23، ص ص2009النجار، )تكلفة أعلى لتعليم الطالب -

عييين غيرهيييا مييين المراحيييل التعليميييية  زمييين خيييالل هيييذا يمكييين القيييول أن مرحلييية التعلييييم الثيييانوي تتميييي
ميا يجعيل أن طلبة التعليم الثانوي مقبلين على شهادة البكالوريا وبالتالي االلتحياق بالجامعية مكون  ،األخرة

 الثانويات تكون متميزة من خالل الهياكل والوسا ل التعليمية.
 :وظائف التعليم الثانوي. 5

ن لقييد شييهد التعليييم الثييانوي تطييورا هييا ال منيييذ القييرن العشييرين وأجمييع معظييم المييربين آنييذاك عليييى أ
 التعلييييم الثيييانوي بصيييفة عامييية يعتبييير اسيييتكماال للتعلييييم االبتيييدا ي ومعنيييى ذليييك انيييه ال يختليييف عييين التعلييييم

نمييا يييتمم وظا فييه مكسييبا إييياه عمقييا واتسيياعا، فاللجيية التييي تعلييم مباد هييا فييي ال مرحليية االبتييدا ي فييي جييوهره وا 
 ا الرموز واألشكال.تنتظر منه أن يتقنها فهما وتعبيرا في المرحلة الثانوية ويضيف إليه

 حيإضافة إلى ذلك فان وظيفة التعليم الثانوي تظهر فيما يل
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يعمييق فييي التلميييذ فييي المرحليية الثانوييية يييزداد إدراكييه وخبرتييه ببي تييه الطبيعييية ف معرفااة البيئااة الطبيعيااة: -
ر العلمييي دراسيية عواملهييا كييي يصييير قييادرا إخضيياعها لمشييي ته وتييذليلها لحاجتييه، وعليييه التييدرب علييى التفكييي

 الستقصاء الحقا ق والقيام بالتجارب العلمية في المخابر المدرسية.
ل كيييييتعلم ميين إدراك بي تييه االجتماعييية طبيعيية كييل فييرد فييي المجتمييع وعالقيية  معرفااة البيئااة االجتماعيااة: -

 منها باآلخر وواجب كل منها نحو اآلخر.
ان األجيداد فيي رة العلمييية والدينيية والفنيية ل بيياءاالطييالع عليى الثيو  االطاالع علااى التاراث اآلباااء واألجاداد: -

 تلميييذ المدرسيية الثانوييية يعتبيير أقييدر عليييه ميين طفييل المدرسيية االبتدا ييية وذلييك ميين خييالل االتصييال بمصييادر
 (.65، ص1982، )تركيالمعرفة في الكتب والمجالت والدوريات والجرا د و المكتبات وغيرها

 

 دعم المعارف المكتسبة. -

 ريجي في مختلف الميادين وفقا لمؤهالت التلميذ وحاجيات المجتمع.تخصيص تد -

 يساعد التلميذ على النخراط في الحياة العلمية. -

مواصييييلة الدراسيييية ميييين أجييييل التكييييوين العييييالي بمعنييييى آخيييير إعييييداد التلميييييذ لاللتحيييياق بمؤسسييييات التعليييييم  -
 (.12، ص1988ألقذافي، )العالي

 خالصة:
ح وذلييك ميين خييالل إصييال ،زايييد االهتمييام يومييا بعييد يييوم بييالتعليم الثييانويبنيياءا علييى مييا تييم تقديمييه يت

هيذا  هياكله وتجديد برامجه وأسياليبه سيواء كيان ذليك فيي اليدول الصيناعية المتقدمية أو اليدول الناميية، ولعيل
ل مثييتاالهتمييام المتزايييد ييي تي ميين موقييع التعليييم الثييانوي فييي مراحييل التعليييم ككييل، فهييو الحلقيية الوسييطى التييي 

 مخرجاتها ومدخالت التعليم العالي بشقيه األكاديمي والتقني.
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 ية للدراسةاإلجراءات التطبيق                      الفصل الرابع:         
 

 
 
 

 :تمهيد
إن طبيعييية البحيييوث االجتماعيييية تتطليييب إليييى جانيييب الدراسييية النظريييية، دراسييية ميدانيييية 

ن الدراسية الميدانيية تيتم وفيق قواعيد تعزز المعلومات النظريية وتضيفي عليهيا صيبجة علميية، أل
منهجييية علمييية، وتبعييا لييذلك ولطبيعيية الظيياهرة المدروسيية فييي بحثنييا قمنييا بكتبيياع ميينه ، وأدوات 
جمييييع البيانييييات وتحديييييد مجيييياالت الدراسيييية، كمييييا اعتمييييدنا علييييى بعيييي  األسيييياليب اإلحصييييا ية 

 مية.المناسبة لتحليل البيانات المتحصل عليها بجية الوصول إلى نتا   عل
 . الدراسة االستطالعية:1

 سية ليفهي من الناحية المنهجية هي مرحلة أولية وتمهيدية قبل التطرق للدراسة الميدانية األسا
ا بحث علمي، فهي إجراء هام وأساسي لتحديد الموضوع واإلحاطة به عن طريق التقرب لميدان البحث مم

و همع اإلشكال المطروح، والهدف من هذه المرحلة يوفر إمكانية اتخاذ اإلجراءات المناسبة للتعامل 
اختيار مدة سالمة األدوات المستخدمة في الدراسة ومدة صالحيتها، كما تساعد على جمع المعطيات 

قياس م12وكان ذلك بتوزيع  2020الضرورية للدراسة، بحيث كانت الدراسة االستطالعية منذ بداية أفريل 
حديد تلظروف الراهنة وذلك كان لتحديد المجتمع األصلي للدراسة وكذا منها بحكم ا 7للتالميذ وتم جمع 

ا يوزع ي فيهالعينة ومعرفة إمكانية تطبيق الدراسة الميدانية في ثانويتين.ثم تليها المرحلة التطبيقية الت
 .االختبار على تالميذ المرحلة التعليم الثانوي

 المنهج المعتمد في الدراسة: .2
مية، الطريق العلمي أو األسلوب الذي يسلكه الباحث في تقصيه للحقا ق العل باعتبار المنه  هو

 ليصل إلى النتا   العلمية الصحيحة لذا فان أي بحث علمي يتطلب تبني منه  علمي معين يتوافق مع
 طبيعة الموضوع من خالل مجموعة من الخطوات ومراحل بحثية تتعلق بالبحث العلمي والمنه  المتتبع

وتعني الطريقة التي تحتوي عل  "« odosتعود إلى أصل يوناني تحت مصطلح" method كلمةلذا فان 
 مجموعة القواعد العلمية الموصلة إلى هدف البحث.

نه  فالم كما انه عبارة عن مجموعة العمليات والخطوات التي يتبعها الباحث بجية تحقيق بحثه، وبالتالي -
ساعد الباحث لإلجابة على سؤال خاص بظاهرة معينة، إذ ضروري للبحث، الذي هو ينير الطريق وي

 (.176، ص2008)زرواتي، يتطلب أي موضوع واية ظاهرة قيد الدراسة منهجيا
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المنه  الوصفي الذي يعرف على انهح أحد أساليب البحث حيث اتبعنا في دراستنا هذه على 
يعبر قا، و لواقع، ويهتم بوصفها وصفا دقيالعلمي الذي يعتمد على دراسة الواقع، أو الظاهرة كما توجد في ا

ة لدراسعنها تعبيرا كميا وكيفيا، ما يعني تحديد الظروف والعالقات والمقارنات التي توجد بين ظاهرة ا
فا والظواهر األخرة، كما أن المنه  يعتمد بدراسة الظاهرة كما هي في الواقع، حيث يقوم بوصفها وص

ي يصف الظاهرة و يوضح خصا صها، وكذلك التعبير الكمي الذي دقيقا من خالل التعبير النوعي الذ
  (.152ص 2009الغامدي،يعطي وصفا رقميا ويوضح مقدار وحجم الظاهرة)

طريقة من طرق التحليل والتفسير بشكل علمي منظم من اجل الوصول إلى أغرا  وهو أيضا  
 لوضعية اجتماعية أو مشكلة معينة.محددة 

ا يتطلب مسايرة واقعها والتقرب إليه المدرسية و االجتماعية ظواهرإذ فان هذا النوع من ال
لك الكتشاف وجمع معلومات أكثر عن حقيقتها فللمدار دور في تنمية أساليب التفكير لدة التالميذ وذ

اد يعتمد هذا المنه  على تحديد أبعوعلى هذا فضلنا المنه  الوصفي و  حسب الشعب العلمية و األدبية
سير التف وامل المؤثرة فيها والظروف المتعلقة بها مع دراسة مدة عالقتها بالمشكلة من خاللالمشكلة والع

 .والمقارنة والقياس والتحليل المتعمق

 خطوات المنهج المتتبع: 1.2

 اللهاوتتم فيه جمع البيانات والمعلومات النظرية وهي مرحلة هامة جدا حيث من خمرحلة االستكشاف: -
 وع قيد الدراسة. اتضحت مالمح الموض

ت وفيها بعد االطالع والتقصي خلصت إلى صياغة تساؤالت تمهد لإلشكالية والفرضيامرحلة الوصف: -
 المقترحة للدراسة مع تحديد المؤشرات.

 مجتمع الدراسة وعينته:. 3
، لدراسةتعد العينة من الدعا م الر يسية التي تتفق مع الدراسة، فهي جزء ال يتجزأ من المجتمع ا

والعينة في تعريفها "تعتبر مجموعة جز ية يقوم بها الباحث بدراسته عليها ويجب أن تكون ممثلة 
 ."لخصا ص مجتمع الدراسة الكلي

 فالعينة إذن جزء من المجتمع األصلي، ثم تعميم نتا   الدراسة على المجتمع ككل.
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الثة السنة الثانية والثقد كانت العينة في هذه الدراسة هي عينة مقصودة مكونة من مجموعة من 
 ثانوي وذلك لمعرفة مستوة التفكير السا د لدة كل منهم. 

 ين.إناث، موزعين على ثانويت/شملت عينة الدراسة على مجموعة من التالميذ لكال الجنسين ذكور

 عينة الدراسة:
ة بوالي ديةالتالميذ الموزعين على ثانويتين ببلدية الحماة من حجم العينة لهذه الدراسة هو مجموع
 سنة. 18إلى 16تلميذ محصورة ب عمار من  60برج بوعريري  ليصبح حجم العينة مكون من 

 مجاالت الدراسة: .4

برج  في واليةتمثل المجال المكاني لهذه الدراسة في ثانويتين ببلدية الحمادية  المجال المكاني: -
 مكان اإلقامة. بوعريري ، ولقد تم اختيارها هي بالتحديد على أساس قربها من

 ري.فيف 18ثانوية  -

 ثانوية صاهد مبارك. -

لجانب ايبدأ المجال الزمني من يوم الشروع في هذه الدراسة إلى غاية انتها ها من  المجال الزمني: -
 طالقةالميداني، من اجل جمع المعلومات الالزمة لهذه الدراسة ثم النزول إلى الميدان.ولقد كانت االن

.حيث واصلت جمع المعلومة الخاصة بالجانب 2020البحث في أواخر شهر أفريل  الفعلية لموضوع
 النظري من البحث.

لبحث يعد مجتمع البحث الحقل الثري الذي تختار منه عناصر العينة لذا "فمجتمع ا المجال البشري: -
ألخرة هو مجموعة من العناصر لها خاصية أو عدة خصا ص مشتركة تميزها عن غيرها من العناصر ا

ا هم وتماشيا مع هذا المنحنى فكن المجال البشري لموضوع دراستن ،والتي يجرة عليها البحث أو التقصي
 . التالميذ المتمدرسين في كل من السنة الثانية والثالثة ثانوي والذين هم في سن المراهقة

 أدوات جمع البيانات: .5
ا التعر  إلى األداة التي استخدمناه بعد تحديد المنه  المعتمد والتعر  ألهم خطواته البد

 .لستانبرج لتجسيد هذا المنه  وهي متمثلة في اختبار الذي بدوره يقيس مستوة أساليب التفكير
على مقياس أساليب التفكير لسترنبرج واجنر تم إعداد هذه  تم اإلعتماد وصف شامل لالختبار: 1.5 

كما  ثالثة عشر أسلوبا في ضوء نظرية سترنبرج،لتقيس  وواجنر، من طرف سترنبرج 1992القا مة عام 
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( بندا أو فقرة موزعة على ثالثة عشر أسلوبا للتفكير وبطريقة عشوا ية بنسبة 65أن القا مة تتكون من )
لعينة استجاب خمسة بنود لكل أسلوب.باإلضافة إلى أن كل فقرة تقابلها خمس استجابات يختار الفرد في ا

 يقابلها مفتاح التصحيح نعم)دا ما(، كثيرا، نادر،أحيانا، ،)أبدا(حالهي واحدة، واالستجابات
يشير هذا المقياس إلى االستراتيجيات والطرق المختلفة التي يستخدمها األفراد . حيث 1،2،3،4،5التاليح

في حل مشكالت وأداء المهام واتخاذ القرارات واستخدم هذا المقياس لقياس أساليب التفكير لدة تالميذ 
 التعليم الثانوي ويوضح الجدول أدناه توزيع البنود على أساليب التفكير لسترنبرج. مرحلة

 توزيع بنود قائمة أساليب التفكير لسترنبرج( يمثل 03رقم ) جدول
 المحاور األساليب البنود

 العالمي 4،17،30،43،56
 المستوي

 المحلي 5،18،31،44،57
 التشريعي 1،14،27،40،53

 التنفيذي 2،15،28،41،54 الوظيفة
 الحكم 3،16،29،42،55
 الملكي 9،22،35،48،61

 الشكل
 الهرمي 8،21،34،47،60
 الفوضوي 11،24،37،50،63
 األقلي 10،23،26،49،62
 المتحرر ،6،19،32،45،58

 النزعة
 المحافظ 7،20،33،46،59
 الداخلي 12،25،38،51،64

 المجال
 الخارجي 13،26،39،52،65

 بتعريب هذه القا مة والتحقق من خصا صها السيكومترية على عينة (2007محمد) بو هاشمقام أ
اقع (طالبا من مختلف كليات جامعة الملك سعود ندوة التحصيل العلمي للطالب الجامعيح الو 537مكونة )
 .2007،راكتوب31-29جامعة طيبة بالمدينة المنورة  والطموح،

التفكير في ضوء نظرية سترنبرج درجة مرتفعة من الصدق  أظهرت النتا   تمتع قا مة أساليب
 والثبات في البي ة السعودية.
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 ويعود مقياس أساليب (.325و 65( بند وتتراوح العالمة الكلية بين )65يتكون المقياس من )
 التفكير لستانبرج إلىح

 مناسبة للبي ة العربية. -
 صالحيته للعينة البحث الحالي. -
 لبية الباحثين في قياس قدرات أساليب التفكير.استعماله من غا -
 موافقة األستاذ المشرف على إمكانية استعماله ألغرا  البحث الحالي . -

 لتفكيرانقال عن دراسة فرحات نبيلة وغول رانيا بعنوان أساليب  الخصائص السيكومترية للمقياس: 2.5
درسي لنيل شهادة ليسانس في علم النفس الم ، مذكرةلشميك التعلم ب ساليب وعالقتها ووانجر جيرنبر لست

اتضح صدق وثبات المقياس على البي ة  2018بجامعة محمد البشير اإلبراهيمي برج بوعريري  سنة 
 الجزا رية.
وهو  درجة دقة المقياس في تحديد ما وضع لقياسه،" :يعرف الصدق على أنه: صدق مقياس 1.2.5

 (.17ص، 2007 ،)أبو هاشم "أهم خاصية من خواص القياس
 .ويعرف كذلك على أنهح يقيس االختبار بالفعل ما وضع لقياسه

 صدق المحكمين - 
  أساتذة من قسم علم النفس 6قمنا بتقديم المقاييس إلى عدد من أعضاء هي ة التدريس عددهم 

 وذلك بهدفح -العناصر- بجامعة برج بوعريري 
 مدة مال مة المقاييس مع البي ة. -
 ضوح العبارات.تحديد مدة و  -
 تحديد العبارات المتكررة والتي تعطي نفس المعنى. -
 تعديل بند من البنود. حذف أو -

 لقد أسفرت النتا   على المالحظات التي أخذناها بعين االعتبار وتم إجراء بع  التعديالت
 المناسبة والمتمثلة فيح

 إعادة صياغة بع  البنود -
 حذف بع  البنود. -

 بند بالنسبة لمقياس التفكير 65كانت  بند بعد ما 60في شكلها النها ي  وبقيت المقاييس
 لسترنبرج. 
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 األساتذة(: تحكيم 4الجدول رقم )                        
 األستاذ المحكم الدرجة العلمية المؤسسة

 بوبعاية أمينة .ماجستير علوم التربية ارشاد وصحة نفسية جامعة برج بوعريري 

 بلمرابطة أحمد .دكتوراه علوم التربية 4مسجل سنة وعريري جامعة برج ب
 بن خروف أمينة .ماجيستر في علم النفس العيادي جامعة برج بوعريري 

 جامعة برج بوعريري 
 علم النفس المدرسي، القياس النفسي  ماجستير
 التربوي.

 معوي عبد الحميد

 مريأبركان الع .دكتوراه علم النفس وعلوم التربية جامعة برج بوعريري 
 جوهاري سمير .دكتوراه علوم التربية جامعة برج بوعريري 
 بلقاسمي محمد األزهر .أستاذ محاضر.أ. علم النفس التربوي جامعة برج بوعريري 

 ثبات المقياس 2.2.5
  ية.قدرة األداة على قياس الدرجة الحقيقية وب قل قدر ممكن من األخطاء العشوا هوتعريف الثبات: 

 (.413 ، ص2006عالم، أبو )
ة باحثولقد قامت ال. هو ضمان الحصول على نفس النتا   تقريبا إذا أعيد نفس مجموعة األفراد أو

د بنو  5لى حذف إ( وقد تم توصل 0.613بحساب معامل الثبات )ألفا كرونباخ( لمقياس أساليب التفكير.)
 بند. 65عد ما كانت بند ب 60( وبقيت في شكلها النها ي 64.33.22.12.05) وهيح

 ح هو جذر التربيعي لمعامل الثباتالصدق الذاتي
 (، ومنه األداة على درجة عالية من الصدق.0.78= ) الصدق الذاتي= جذر الثبات

 األساليب التي كان يجب إتباعها في هذا البحث هيح المعاجلة اإلحصائية:. 6
 المتوسط الحسابي. -
 اإلنحراف المعياري. -
 .( لداللة الفروق بين متوسطاتT- test)ت، _ 
 .النسب الم وية -
 .معامل االرتباط برسون -
 .اختبار آلفا كرونباخ -
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 خالصة:
وميين خييالل هييذا الفصييل تييم التطييرق إلييى التعريييف بمجتمييع الدراسيية والميينه  المعتمييد فيهييا وكييذلك 

نيب يولوجية تربط بيين الجوااألدوات التي قمنا باستخدامها والتي تسمح بمعالجة هذا الموضوع معالجة سوس
 يقابلها ميدانيا. النظرية وما
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 :االستنتاج العام والخالصة
داني بعد طول هذه الجولة بين فصول الدراسة التي بين أيدينا، سواء من جانبها النظري أو المي

ذلك نوي، و مرحلة التعليم الثاوالتي كانت تحت عنوانح دور المدرسة في تنمية أساليب  التفكير لدة تالميذ 
وع فيفري بالحمادية والية برج بوعريري . نستخلص أن البحث في موض 18بثانوية صاهد مبارك وثانوية 

 أساليب التفكير ال يزال خصب ومازال في مستهل الطريق بوطننا إال أن الدراسات فيه ال تزال تعد
ن عيدا عليل، زيادة أن مدارسنا ال يزال اهتمامها بذلك بق، أو أدنى من ذلك بقليل أو أكثر من بالعشرات

ل أن ي تقو هذا المجال كما أنه ال يبرح أن ينصب حول قدرات التلميذ مبتعدة عن ما تنبه إليه الدراسات الت
 انخفا  أداء تحصيل التلميذ ال يعود دا ما إلى ضعف قدراته بل أمور أخرة كعدم تحكمه من أساليب

 التفكير لديه. 
ماء وضوع أساليب التفكير والمراهقة من المواضيع التي تحظى باهتمام كبير من قبل العليبقى م

جيرات وربط هذا المتجير مع متنظرا ألهميته.  خاصة على التالميذ المتمدرسين والباحثين في علم النفس
 المزيد حول أساليب أخرة كل حسب تخصصه، ومجال اهتمامه وهذا من أجل التعمق أكثر واكتشاف

 ساليبومن خالل التراث النظري تم االشارة إلى أن هناك دور هام وايجابي للمدرسة في تنمية أالتفكير.
      التالميذ.التفكير 
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 :قائمة المراجع

 ة السعوديةح مركز الكتب.. المملكة العربي1.ط(. التدريس و التفكير2014ابن عبادة.)

ة باعللط الوفاء دارح االسكندرية .1. طالمعرفي النفس علم(. 2013الدين.) حسام نسح، الحسن أبو 
 .والنشر

 تنمية استخدام النموذج البنائي في تدريس الرياضيات على أثر(. 2006محمد.) سليمأبو عودة، 
على  لحصولاسابعة أساسي استكماال لمتطلبات مهارات التفكير المنظومي و االحتفاظ بها لدى طالب ال

 الجامعة اإلسالمية. غزة.درجة الماجيستير. 

ار النشر د. القاهرةح 5طمناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية. (. 2006أبو عالم، رجاء محمود.)
 للجامعات.

 في الجامعة لطالب المميزة والتفكير التعلم أساليب .(2007)كمال. أحمد محمد. صافيناز هاشم أبو
لجامعي. ا لطالب العلمي التحصيل ندوة المختلفة األكاديمية وتخصصاتهم التحصيلية مستوياتهم ضوء
 .المنورة بالمدينة طيبة . جامعةواألطروحة الواقع

 الخصائص السيكومترية لقائمة أساليب التفكير في ضوء نظرية(. 2007أبو هاشم، السيد محمد.)
 ، مركز البحوث التربوية. جامعة الملك سعود. السعودية.الجامعة بحثستيرنبرج لدى طالب 

 وزيعت. إديكيشن بيرسون مؤسسة . دط. إصدارأالنتقادي التفكير. (2013) ريتشاد.، وبول ؛ليندا، ايلدر
 زبيرس. السعودية. التايم فاينانشي مؤسسة

العالقة بين أساليب  (.2014ريا ؛ لبصير، سميرة؛ بن ناصر، كلثوم؛ خلوفي، الضاوية.)بلمختار، 
لتكوين ااية مذكرة نه التفكير و التوافق الدراسي لدى ذوي الضعف البصري في مرحلة التعليم المتوسط.

 للترقية لرتبة أستاذ التعليم المتوسط في إطار التكوين المفتوح عن بعد.المسيلة. الجزا ر.

ر الذات في ضوء متغيري الجنس أساليب التفكير وعالقتها بتقدي(. 1012بلقوميدي، عباس.)
 . 231-211(، 9. مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، )والتخصص

 ية.. الجزا رح ديوان المطبوعات الجامعالتربية والتكوين في الجزائر(. 1992بوفلجة، غياث.)
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ة مع. مجلة جاأساليب التفكير وعالقتها بنمط الشخصية لدى المرشدين التربويين(.2006البيلي.)
 .03كركوك للدراسات اإلنسانية. المجلد السابع. العدد 

 . الجزا رح ديوان المطبوعات الجامعية.2. طأصول التربية والتعليم(.1991تركي، رابح.)

 يذتالمال لدى الدراسي " بالتوافق التفكير "لسترنبرج أساليب بعض عالقة (.2010)ب.طي، تومي 
 هادةش لنيل مقدمة . مذكرةالمكفوفين مراكز في يدانيةم دراسة –متوسط  رابعة سنة –المكفوفين 
 ية. جامعةالترب وعلوم النفس علم واالجتماعية. قسم اإلنسانية العلوم الخاصة. كلية التربية في الماجيستر
  الجزا ر.

دار  حعمان األردن الهاشمية. المملكة األردنية .3.طتعليم التفكير(.2007جروان، فتحي عبد الرحمان.)
  ر للنشر والتوزيع.الفك

ار دلبنانح سيكولوجية الطفولة والمراهقة وحقائقها األساسية. (. 1994عبد العالي.) الجسيماني،
 .البيضاء للعلوم

 . القاهرةح دار النهضة المصرية.(. اختبار التفكير االبتكاري2001حبيب، مجدي عبد الكريم.)

 . القاهرةح دار النهضة المصرية.2.طكيراختبار أساليب التف(. 2004حبيب، مجدي عبد الكريم.)

 وذويبين بروفيالت أساليب التفكير المفضلة لدى التالميذ الموهو(.2010حسني، زكريا السيد.)
جامعة  .مجلة كلية التربية.االحتياجات الخاصة وعالقتها بالتوافق النفسي و التحصيل اآلكاديمي

 االسكندرية.

 .مصرح دار الفكر العربي.ة نمو الطفولة والمراهقةسيكولوجي(.1994خليل، ميخا يل معو .)

عالم  .القاهرةح 2. ج1.ط دراسات معاصرة في علم النفس المعرفي(.2004الدردير، عبد المنعم أحمد.)
 الكتب للنشر و التوزيع و الطباعة.

 ائيةبتداال المرحلة لطلبة الرياضيات في وتعلمها التفكير مهارات (. تعليم2000رزق.) سهيل، دياب 
 .العليا

 ع..عمانح دار المسيرة للنشر والتوزي1.طالتعليم الثانوي المعاصر(. 2009رمضان، سالم النجار.)
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لتربية و .تونسح المنظمة العربية لالتعليم الثانوي في البالد العربية(.1988رمضان، محمد القذافي.)
 الثقافة و العلوم.

نة . قسنطي3.طفي العلوم االجتماعية ث العلميتدريبات على منهجية البح(.2008زرواتي، رشيد.) 
 الجزا ر.

ح لمتحدةا العربيةاإلمارات دولة . 1. طالتربوي النفس علم مبادئ(. 2011الرحيم.) دبع عماد ،الزغلول 
 .الجامعي الكتاب دار

رة .عمانح دار المسي1.طمدخل لعلم النفس(.2013الزغلول، عماد عبد الرحيم؛ الهنداوي، علي فاتح.)
 نشر والتوزيع.لل

 .القاهرةح عالم الكتب للنشر.5.طعلم النفس النمو(.1995عبد السالم.) حامد ،زهران

 .دار الشروق، جدةح  3، ط النمو النفسي للطفل والمراهق(.1990مصطفى.)ان، يدز  
ار العالم .القاهرةحد1.طالتفكير أساسياته وأنواعه التعليمية وتنمية مهاراته(.2011سليمان، سناء.)

 لكتب.ل

براهيم، يوسف.) سليمان، عبد الواحد؛  هندسة.دار ال القاهرةح .1.طعلم النفس العصبي المعرفي(.2010وا 

 . القاهرةح دار الكتاب الحديث.1. طالتفكير ما وراء المعرفي(. 2015السيد، رمضان بريك.)

 الميذت لدى كالتالمش حل وعملية لسترنبرج التفكير أساليب بين العالقة مقال(. 2016)غنية.، شريف
 . بليدة. الجزا ر.المتوسط التعليم من الرابعة السنة

 لصدمةل التالية الضغوط اضطراب مواجهة باستراتيجيات وعالقتها التفكير أنماط .(2015م.)طبي، سها
اجيستر. م شهادة لنيل مكملة . مذكرةباتنة الجامعي بالمستشفى بالحروق المصابين ميدانية من دراسة

 لخضر. باتنة. الحاج العقيد جامعة المعرفي النفس علم تخصص

ر األهلية للنشعمان . األردنح . 1ط .القوى العقلية والحواس الخمس(. 2009الرحمن.) الطيب، عبد
 والتوزيع.

 ح دار المعرفة الجامعية.3. ط(. أسس علم النفس2000عبد الخالق، أحمد محمد.)

 عمان األردنح دار المسيرة للنشر والتوزيع. .4ط .فيعلم النفس المعر (.2014العتوم، عدنان يوسف.)
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مسيرة .عمان.األردنح دار ال3.طعلم النفس المعرفي النظرية و التطبيق(.2012العتوم، يوسف عدنان.)
 للنشر و التوزيع.

الم عالقاهرةح  1. طأساليب التفكير نظريات و دراسات و البحوث معاصرة(.2006عصام، علي الطيب.)
 الكتاب.

ة لد ةمصفوف . نموذجالتفكير مهارات وتعليم والتعليم التفكيرمحمد.  فاطمة ناصر صالح أحمد، يعلو  
 ( المرحلة9.7)للصفوف العلوم مادة تدريس خالل من األساسية التفكير مهارات وتعلم ليمتع عممجت

    .األساسية
 وبعض الشريك تياراخ ومعايير التفكير أساليب دور (.2009)ربيع. بن سالم بن فرحان، العنزي 

 . رسالةالسعودي المجتمع من عينةى لدألزواجي  التوافق مستوى تحقيق في الديموغرافية المتغيرات
لنفس. ا علم قسم التربية نفسي" كليةإرشاد النفس " علم في الدكتوراه درجة لنيل تكميلي متطلب دكتوراه
 القرة. أم جامعة

 عزوف طالب المرحلة الثانوية عن(.2009عبد الحميد.)عياد، أبو المعاطي الدسوقي؛ ناصر، السيد 
 . اإلسكندريةح المكتب الجامعي الحديث.21االلتحاق بالشعب العلمية وفي القرن 

ى عينة اضطرابات الكالم وعالقتها بالثقة بالنفس وتقدير الذات لد(. 2009الجامدي، صالح بن يحي.)
كة ، المملالة دكتوراه. كلية التربية، قسم علم النفسجامعة أم القرة. رس من طالب المرحلة المتوسطة، 

 العربية السعودية.

 للماليين  العلم دارح بيروت. لبنان .7. طونظرياته التعلم(. 1993. )فاخر، عاقل

 .لكتابللهي ة العامة السورية ا.ترجمة عيون سود نزار. دمشقح التفكير واإلبداع(.2011فاديم، روزين.)

 ميدانية راسةد.  االجتماعي النفسي بالتوافق وعالقتها  سترنبرج التفكير عند ليبأسا. ، إبراهيمقادري
 الجزا ر. نموذجا". جامعة الرابعة المتوسط "السنة التعليم تالميذ على

 الطالب لدى النقدي التفكير مهارات تنمية في الحاسوب دور .(2013)ليندة.، عموي؛ نورة قارور
 ويرة.المدرسي. الب النفس علم في ماستر شهادة لنيل العقيد. مذكرة معةجا في ميدانية . دراسةالجامعي

العالقة بين بعض أساليب التفكير لدى الشباب الجامعي وعدد من (. 1990قاسم، نادر فتحي محمود.)
 . رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية التربية. جامعة عين الشمس.المتغيرات النفسية واالجتماعية
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 . عمانح األهلية للنشر و التوزيع.تفكير األطفال تطوير  وطرق تعليمه(. 1990قطامي، يوسف.)

 مذكرة .الثانوية المرحلة طالب لدى لإلنجاز بالدافعية التفكير أساليب عالقة(. 2016)كادي، محمد.
 مسان.تل بلقايد. بكرأبي  للمتعلم. جامعةواإلدماج  المدرسية التربية فيالماجستير  شهادة لنيل مقدمة

والنشر  دار ديبدو للطباعةاألردنح .1.طتنمية التفكير ب ساليب المشوقة(.2007الواحد.)الكبيسي، عبد 
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أمامك مجموعة من العبارات التي تدور حول طريقة تفكييرك حييث أن كيل شيخص يختليف عين غييره، فانيه 
جابية الصيحيحة هيي التيي تتفيق ورأييك والمطليوب منيك أن تقيرأ كيل ال يوجد إجابة صحيحة وال خاط ة، فاإل

ب ( أميام اإلجابية التيي تتوافيق ورأييك حسيxعبارة جيدا، ثم تقرر درجة انطباقها عليك، فعليك وضع عالمة)
التييدرج المناسييب، ال تنسييى أن تجيييب علييى كييل األسيي لة بكييل صييراحة وت كييد أن إجابتييك سييتوظف ألغييرا  

 رية وشكرا لك مسبقا على تعاونك.علمية وتبقى موضوع س

 الزمرة الدموية: -الجنس: ذكر )   (      أنثى )   (     السن:)     (           -

 السنة: -التخصص:                                                    -

 المنطقة: -الحالة العائلية: غير متزوج )   (      متزوج )    (           -

 نعم)دائما( كثيرا أحيانا نادر ال)أبدا( العبارات مالرق

أفضييل التعامييل مييع المشيييكالت محييددة ميين أكثييير  01
 من التعامل مع مشكالت عامة.

     

عنييد التحييدث أو كتابيية أفكييار معينيية، أركييز علييى  02
 فكرة ر يسة واحدة.

     

عنييد البييدء بيي داء مهميية مييا، أفضييل الوصييول إلييى  03
لمهميييية ميييين خييييالل أصييييدقاء أفكييييار جديييييدة لهييييذه ا

 ورفقاء.

     

 عندما أقوم بتنفيذ أشياء معينة فكنني أقوم بترتيبها 04
 حسب أهميتها.

     

عندما تواجهني مشكلة ما، فكنني أستخدم أفكياري  05
 واستراتيجياتي الخاصة في حلها.

 

     

عنيييد الكتابييية أو النقييياي حيييول موضيييع ميييا، فيييكني  06
لتفاصيييل والحقييا ق أكثيير أعتقييد أن التركيييز علييى ا

 أهمية من تناول الصورة العامة الكلية للموضوع.

     



 

 
 

   

أولي اهتماما قليال بالتفاصيل بالموضوعات التيي  07
 تواجهني.

     

أفضيييييييل الوصيييييييول إليييييييى حيييييييل المشيييييييكالت التيييييييي  08
 تواجهني وفق طرق محددة.

     

أميييل إلييى تنفيييذ جميييع مراحييل المشييروع أو العمييل  09
 ة ألخذ آراء اآلخرين.دون الحاج

     

      أحب أن أجرب أفكاري وأرقب مدة نجاحها. 10

أهييييتم كثيييييرا باسييييتخدام الطييييرق المناسييييبة لحييييل أي  11
 مشكلة تواجهني.

     

أسييييييتمتع بيييييي داء األشييييييياء التييييييي تييييييتم فييييييي ضييييييوء  12
 التعليمات المحددة.

     

ألتييييزم بالقواعييييد المحييييددة والطييييرق الم لوفيييية لعمييييل  13
 اء.األشي

     

أفضييل المشييكالت التييي تييتح لييي اسييتخدام طرقييي  14
 الخاصة لحلها.

     

عنيييد محييياوالتي التخييياذ قيييرار، أعتميييد عليييى تقيييدر  15
 الخاص للموقف.

     

يمكننيييي االنتقيييال مييين مهمييية ألخيييرة بسيييهولة ألن  16
 كل المهام تبدو لي على نفس القدر من األهمية.

     

تقرييييير معييييين فييييكني  فييييي حاليييية مناقشيييية أو كتابيييية 17
أفضييييييل أن أمييييييزج أفكيييييياري الخاصيييييية مييييييع أفكييييييار 

 اآلخرين.

     

عنيييد أدا يييي لعميييل ميييا، فيييكني أهيييتم كثييييرا بالقواعيييد  18
 العامة أكثر من اهتمامي بالتفاصيل.

     

     عنييد البييدء فييي مهميية مييا، فييكني أحيياول الييربط بييين  19



 

 
 

   

 الموضوعات الفرعية والهدف العام للمهمة.

مواقيييييف التيييييي أسيييييتطيع فيهيييييا أن أقيييييارن أفضيييييل ال 20
 وأوازن بين الطرق المختلفة لحل المشكالت.

     

عنييييييدما أجييييييد نفسييييييي مطالبييييييا بيييييي داء العديييييييد ميييييين  21
األشييييياء، فييييكني أحيييياول أن أؤدي أكبيييير كييييم ميييينهم 
بجييييي  النظييييير عييييين الوقيييييت اليييييذي أسيييييتجرقه فيييييي 

 أدا ها.

     

عنييييدما أكييييون مسييييؤول عيييين عمييييل، فييييكني أفضييييل  22
 رق واألفكار التي استخدمت مسبقاإتباع الط

     

أميل إلى تقييم ومقارنة وجهات النظر المتعارضة  23
 وآراء المتصارعة.

     

أفضل أن أجمع معلومات محددة أو مفصيلة عين  24
 المشروعات التي أقوم بها.

     

 

 

 

عنييد مواجهيية لييبع  المشييكالت فكنييه يكييون لييدي  25
وب يييييية إحسييييياس جييييييد بميييييدة أهميييييية كيييييل مشيييييكلة 

 طريقة أتعامل معها.

     

أفضل المواقف التي تتيح لي إتبياع مجموعية مين  26
 القواعد المحددة.

     

عنيييد مناقشييية أو كتابييية موضيييوع ميييا، فيييكني ألتيييزم  27
بوجهييات النظيير أو اآلراء التييي تكييون مقبوليية ميين 

 زمال ي.

     

أفضييل التعامييل مييع المهييام والمشييكالت التييي لهيييا  28
 يجب إتباعها ال إنجازها. قواعد ثابتة

     



 

 
 

   

أفضل أداء المهام والمشروعات التي تلقى القبيول  29
 واستحسان لدة زمال ي.

     

عندما يكون لزاما عليا أداء مجموعة مين األشيياء  30
المهمة فكنني أقوم ب داء أكثرها أهمية بالنسيبة ليي 

 ولزمال ي.

     

هيييدف أفضييل التعاميييل ميييع المشييروعات التيييي لهيييا  31
 وخطة محددان.

     

عنييد أداء مهميية مييا، فييكني أميييل ألن أبييدء بيي را ي  32
 الخاصة.

     

عندما يكون هناك العديد مين األشيياء التيي يجيب  33
القيييام بهييا، فكنييه يكييون لييدي إحسيياس واضييح فيييي 

 ترتيب وحل للمشكالت طبقا ألهميتها. 

     

 

عل أفضل اشتراك في األنشطة التي تتيح لي التفا 34
 مع اآلخرين كعضو منهم.

     

أفضل معالجة كل أنواع المشكالت حتى ما يبدو  35
 منها قليل األهمية.

     

عندما تواجهنني مشكلة ما فكنني أفضل أن أحلها  36
 بطريقة تقليدية )م لوفة(.

     

أفضييييييل العمييييييل بمفييييييردي عنييييييد أدا ييييييي بمهميييييية او  37
 مشكلة ما.

     

وجييييه العاميييية بالقضييييايا التييييي أميييييل إلييييى ت كيييييد األ 38
أتناولها أو الت ثير الكلي للمشيروع أو العميل اليذي 

 أقوم به.

     

أفضييل أن اتبييع القواعييد أو التعليمييات محييددة عنييد  39
 حل المشكالت أو أداء مهمة ما.

     



 

 
 

   

عنيييد مناقشييية أو كتابييية أفكييياري فيييكني أتناولهيييا فيييي  40
 ضوء كل ما يتطرق إلى ذهني.

     

البدء بمشروع أو عمل ما فكني أفضل تبيادل عند  41
 ومشاركة آراء مع اآلخرين.

     

أفضيييل المشيييروعات التيييي يمكننيييي فيهيييا أن أدرس  42
 وأقارن بين مختلف وجهات النظر.

     

عنيييدما محييياوالتي التخييياذ قيييرار، فيييكنني أمييييل إليييى  43
 التركيز على الهدف الر يسي فقط.

     

طلييييب منييييي االهتمييييام أفضييييل المشييييكالت التييييي تت 44
 بالتفاصيل.

     

أفضييييييييييل أن اتحييييييييييدي الطييييييييييرق التقليدييييييييييية لحييييييييييل  45
المشيييييكالت وأبحيييييث عييييين طرييييييق جدييييييدة أفضيييييل 

 لحلها.

     

أفضييييييل المواقييييييف التييييييي تتيييييييح لييييييي التفاعييييييل مييييييع  46
 اآلخرين ومع كل من يعمل معي.

     

أ جد أن حل مشيكلة واحيدة ييؤدي إليى العدييد مين  47
سيييييياوية لهييييييا تمامييييييا فييييييي المشييييييكالت األخييييييرة الم

 األهمية.

     

أفضل العمل في المشروعات التي تهتم بالقضيايا  48
 العامة عن تلك التي تهتم بالتفاصيل الدقيقة جدا.

     

أفضيييل المواقيييف التيييي تتييييح ليييي اسيييتخدام أفكييياري  49
 الخاصة في استخدامها.

     

ليييو أن هنييياك أشيييياء كثييييرة علييييا أن أؤديهيييا فيييكني  50
 كثرها أهمية بالنسبة لي.أؤدي أ

     

أفضييل المهييام أو المشييكالت التييي تتيييح لييي تقييييم  51
 طرق وخطط اآلخرين.

     



 

 
 

   

لييو أن هنيياك أشييياء مهميية كثيييرة عليييا أن أؤديهييا،  52
 فكني أؤدي أكثرها بالنسبة لزمال ي ولرفقا ي.

     

عندما تواجهني مشيكلة ميا، فيكني أفضيل اسيتخدام  53
 يجيات الجديدة لحلها.الطرق واالسترات

     

أفضييل أن أركييز علييى أداء مهميية واحييدة فقييط فييي  54
 الوقت المحدد لذلك.

     

 

أفضل المشروعات التي يمكنني أن أنجزها كامال  55
 معتمدا على نفسي.

     

عنيييد البيييدء فيييي مشيييروع أو عميييل ميييا، فيييكني أمييييل  56
إلييى إعييداد قا ميية باألشييياء التييي سيي ؤديها وترتيبهييا 

 فقا ألهميتها.و 

     

أستمتع بالعمل الذي يتضمن التحلييل أو التركييب  57
 أو المقارنة بين األشياء.

     

أفضيل أن أؤدي األشيياء بطيرق جدييدة ليم يتطييرق  58
 إليها اآلخرون في الماضي.

     

عندما أقوم ب داء مهمة أو مشروع ما، فكني أركز  59
فقيييييا ي عليييييى الجوانيييييب األكثييييير أهميييييية بالنسيييييبة لر 

 بالجماعة.

     

البييد أن أنتهييي ميين المشييروع الييذي أؤديييه قبييل أن  60
 أبدأ غيره.

     

عنيييييد الحيييييديث عيييييين أفكييييياري أو كتاباتهيييييا، فييييييكني  61
أفضييييل أن أوضييييح المنظييييور أو السييييياق الخيييياص 

 ألفكاري أي الصورة الكلية لها.

     

أهتم كثيرا بمعرفية األجيزاء الخاصية بالمهمية التيي  62
 ها أكثر من أهميتها العامة وأثرها.س عمل ب

     



 

 
 

   

أفضيييل المواقيييف التيييي تتييييح ليييي اسيييتخدام أفكييياري  63
 الخاصة دون االعتماد على اآلخرين.

     

أفضييل أن أغييير ميين أنميياط الطييرق الروتينييية ميين  64
 أجل تحسين طريقتي في أداء المهمة.

     

يجيييياد  65 أفضييييل التطييييرق إلييييى المشييييكالت السييييابقة وا 
 دة لها.طرق جدي
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