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دراسة الفروق في أساليب التفكير عند ستيرنبرج عبر المراحل العمرية المختلفة في 

 ضوء سمات الشخصية لدى الطلبة في سلطنة عمان

 

 المستخلص:

الطلبة تبعا لمتغيرات التعرف إلى الفروق في أساليب التفكير لدى هدفت الدراسة  

( طالب وطالبة والتي اختيرت بطريقة 344تكونت من ) مختلفة كسمات الشخصية.

عشوائية من طلبة المراحل التعليمية المختلفة من المدارس والجامعات الحكومية في سلطنة 

( طالبة من 50( طالب و)68عمان، موزعين كالتالي: من مرحلة التعليم األساسي عدد)

( سنة، أما من مرحلة التعليم مابعد األساسي 16-15شر تتراوح أعمارهم بين )الصف العا

( 19-18( طالبة من الصف الثاني عشر تتراوح أعمارهم بين)55( طالب و)67عدد)

-23( طالبة تتراوح أعمارهم بين )45( طالب و)59سنة، أما من المرحلة الجامعية عدد)

وخرجت نتائج الدراسة  م.2019/2020( سنة، وذلك خالل الفصل الدراسي األول 24

د عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا بين غالبية أساليب التفكير والسمات ووجتؤكد 

توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين كما  الشخصية لدى طلبة مرحلة التعليم األساسي.

لتعليم األساسي غالبية أساليب التفكير والسمات الشخصية لدى طلبة في مرحلتي ما بعد ا

 والتعليم الجامعي.

Abstract: 

 The present study is intended to achieve the following objective 

Identifying differences in the thinking styles among the study 

participants in accordance with different variables like personality 

traits, gender, and age stage. Participants of the study included (344) 

students who were randomly selected from Omani public schools 

and universities. The participants were distributed as follows; for 

basic education stage, there were (68) male and (50) female students 

of the tenth grade, whose ages arrange between (15-16) years. As for 

post-basic education stage, there were (67)  male and (55) female 

students of the twelfth grade, whose ages range between (18-19) 

years; as for undergraduate level, (59) male and (45) female students, 

aged between (23-24) years were selected during the first semester of 

2019/2020. Results of the study could be summarized as follows; 

There is a statistically significant positive correlation between most 

thinking styles and personality traits among basic education stage 
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students.There is a statistically significant positive correlation 

between most thinking styles and personality traits among students 

of post-basic education and university education stages.  

 

 أوال: مقدمة البحث:

إلنساني بالتطور منذ نشأة المجتمعات، واحتل التفكير والتعليم مكانة تميز التفكير ا

خاصة في علم النفس المعاصر، وإن من الطرق المناسبة التي تفيد في تعليم الطلبة هو 

التركيز على األساليب العقلية ومنها أساليب التفكير ليكونوا أكثر توافقا مع متغيرات الحياة 

 م المستقبلية بطريقة مقبولة اجتماعيا.وأكثر قدرة على حل مشكالته

وتعد أساليب التفكير من المفاهيم الحديثة التي ظهرت في السنوات العشرين  

األخيرة، وقد حظي هذا المفهوم باهتمام علماء النفس والباحثين بغرض دراسته ووضع 

 (.41: 2006النظريات التي تفسره واعداد المقاييس المناسبة لقياسه)الطيب، 

( إلى أن مفهوم أساليب التفكير لم Sternberg, 2002, 79شير "ستيرنبرج" )وي 

يحظ بهذا القدر الكبير من االهتمام لتأثيره في العملية التعليمية فقط؛ بل ألن له دورا آخر ال 

يقل في أهميته عن اسهاماته السابقة في العملية التعليمية، وهذا الدور يظهر في مجال الحياة 

أن معرفة األفراد بأسلوب التفكير المفضل لديهم تساعدهم على انتقاء األعمال  العامة، حيث

المهنية المتوائمة مع هذا األسلوب، فبعض األفراد ذوي أسلوب التفكير الخارجي يفضلون 

بشدة أن يعملوا مع اآلخرين، بينما األفراد اآلخرون ذوي أسلوب التفكير الداخلي يفضلون 

 العمل بمفردهم.

البحث الحالي إلى فحص الفروق بين المراحل العمرية المختلفة في ضوء  ويسعى 

 سمات الشخصية، وطبيعة العالقة بين أساليب التفكير وسمات الشخصية.

 ثانيا: مشكلة البحث:

تتمثل مشكلة البحث في طبيعة العالقة بين أساليب التفكير وسمات الشخصية، وذلك 

من خالل أساليب التفكير عبر مراحل عمرية مختلفة تبدأ من مرحلة التعليم األساسي ثم 

مرحلة ما بعد األساسي وتنتهي بالمرحلة الجامعية، وفهم العالقة بينها وبين مجموعة من 

ة القائمين على العملية التعليمية بالسلطنة على التخطيط والتنفيذ المتغيرات من أجل مساعد

 ووضع برامج تدريبية وتعليمية لتنمية وتحسين أساليب التفكير لدى الطلبة. 

 وتتحدد المشكلة من خالل التساؤل التالي:

هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين سمات شخصية طالب مرحلة التعليم  (1

 وأساليب تفكيرهم؟األساسي 

هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين سمات شخصية طالب مرحلتي ما بعد  (2

 التعليم األساسي والتعليم الجامعي وأساليب تفكيرهم؟
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 ثالثا: أهداف البحث:

يسعى الباحث من خالل إجراء هذا البحث إلى تحقيق عدة أهداف يمكن أن تسهم 

دى الطلبة وبالتالي ستؤثر على تحصيلهم العلمي والدراسي في تنمية بعض أساليب التفكير ل

 في المدارس والجامعات بسلطنة عمان.  

 وعليه فإن هدف البحث الحالي تتلخص في اآلتي:

التعرف إلى العالقة بين سمات شخصية طالب مرحلة التعليم األساسي وأساليب  (1

 تفكيرهم.

ما بعد التعليم األساسي التعرف إلى العالقة بين سمات شخصية طالب مرحلتي  (2

 والتعليم الجامعي وأساليب تفكيرهم.

 رابعا: أهمية البحث:

تتبع أهمية البحث الحالي في محاولة تسليط الضوء على جوانب مهمة في حياة  

الطالب العلمية من خالل دراسة أساليب التفكير لديهم الضرورية لرفع مستوى التحصيل 

 ة البحث الحالي تتمثل في:الدراسي والعلمي، وعليه فإن أهمي

تتمثل األهمية النظرية في فحص الفروق في أساليب التفكير بين المراحل األهمية النظرية: 

العمرية المختلفة، في ضوء سمات الشخصية، وطبيعة العالقة بين أساليب التفكير وسمات 

 الشخصية.

ب الطلبة مهارات أساليب توفير معلومات للتخطيط مستقبال بفوائد اكسااألهمية التطبيقية: 

 التفكير، وبالتالي تحسين التوجيه التعليمي واالختيار المهني لديهم.

 خامسا: مصطلحات البحث:

هي الطرق المفضلة لدى كل فرد في التفكير، (: Thinking Stylesأساليب التفكير)-أ

وتوضح كيفية استخدام أو استغالل الفرد للقدرات التي يمتلكها مثل المعرفة 

(Sternberg,2002,p12.) 

هي مجموعة الطرق أو االستراتيجيات  م(1982وبرامسون عام  –ويعرفها )هاريسون 

الفكرية التي اعتاد الفرد على ان يتعامل بها مع المعلومات المتاحة لديه عن ذاته أو بيئته، 

 وذلك حيال مايواجهه من مشكالت.

ة من الطرق واالستراتيجيات هي مجموع *ويعرف الباحث أساليب التفكير إجرائيا:

لتي يحصل عليها اجة درالالمفضلة لدى الطلبة في التفكير عند مواجهتهم لمشكلة ما، وهي 

-النسخة القصيرة تأليف ستيرنبرج  TSIمشارك على قائمة أساليب التفكير لا

م، وذلك ألنها تقيس أساليب التفكير لدى 1992( عام Sternberg&Wagnerوواجنر)

يعي رلتشالتالية: جميع األفراد، وفي المراحل العمرية المختلفة، وتشمل أساليب التفكير ا

، خليدال، المحلي، العالميوي، اضولف، األقلية، اميرله، الملكي، القضائيذي، التنفيوا

 (.86دي )عن عصام الطيب، صلتقليرري، والتح، اجيرلخاا
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 :Traitsتعريف السمة  -ب

هي مجموعة ردود األفعال أو االستجابات التي يربطها م: 1961تعريف كاتل للسمة عام 

نوع من الوصف التي تسمح لهذه االستجابات ان توضع تحت اسم واحد، والسمة عنده 

 جانب ثابت من خصائص الشخصية.

يحصل عليها الطالب وفق هي الدرجة التي ويعرف الباحث السمة للشخصية إجرائيا: 

المقياس المستخدم وهو البروفيل الشخصي إعداد/ جابر عبدالحميد و فؤاد أبوحطب، 

 والسمات التي يتضمنها المقياس المستخدم هي:

 االتزان االنفعالي.-السيطرة.               ج - أ

 االتزان االجتماعي.-المسئولية.              د - ب

سنورد تعريف ألبورت نظرا لتقبله من عدد كبير : Personalityتعريف الشخصية -ج

الشخصية بأنها: ذلك التنظيم  Alport1937من الباحثين حيث يعرف جوردن ألبورت 

الديناميكي داخل الفرد لتلك األجهزة النفسية الجسمية التي تحدد طابعه الخاص في توافقه 

 (.39لبيئته)ك.هول ، ج.لندزي، ص

 :المراحل التعليمية المختلفة-د

: هو تعليم موحد توفره الدولة لجميع من هم في سن المدرسة ومدته أوال:التعليم األساسي

(، ويبدأ من عمر سبع سنوات وينتهي في 10-1( عشر سنوات ويشمل الصفوف )10)

سنة، وفيه تقوم الدولة بتوفير االحتياجات التعليمية األساسية من المعلومات  16عمر

تمكن الطلبة من االستمرار في التعليم والتدريب، وفقا والمعارف والمهارات، والتي 

 (.2018لميولهم، واستعداداتهم وقدراتهم )وزارة التربية والتعليم، 

( سنتان دراسيتان، ويشمل الصفين 2هو نظام تعليمي مدته ) ثانيا:التعليم ما بعد األساسي:

رار في تنمية سنة تقريبا، ويهدف الى االستم 18و 17(، ويكون بين عمري 11-12)

المهارات األساسية ومهارات العمل والتخطيط المهني لدى الطلبة )وزارة التربية والتعليم، 

2018.) 

سنوات للحصول على الليسانس او  4وهو نظام تعليمي أقله  ثالثا: التعليم الجامعي:

إلى سنة تقريبا، ويهدف 22سنة و 19البكالوريوس ويتراوح أعمار الطلبة فيه تقريبا بين 

أعداد الطلبة وتزويدهم بالمهارات الالزمة للعمل وفق التخصصات المختلفة التي اختارها 

 (.2018الطالب )وزارة التربية والتعليم، 

 سادسا: اإلطار النظري للبحث:

 المقدمة:

إن االهتمام بمفهوم أساليب التفكير نتج عن كونه من العوامل المؤثرة في العملية 

التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي، نظرا ألن معرفتنا بأساليب التفكير التعليمية، سواء في 

التي يفضلها الطالب تساعدنا في تحديد الطرق المناسبة لتعليمهم وتحديد الوسائل المالئمة 
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لتقييمهم، مع إكسابهم االستراتيجيات المختلفة للتفكير والتعلم التي تعطيهم القدرة على 

والمواد الدراسية المختلفة وفهمها فهما جيدا، واختيار األنسب لهم، التعامل مع المعلومات 

مما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع مستوى التحصيل لديهم واالرتقاء بالعملية التعليمية، 

فمعرفة األفراد بأسلوب التفكير المفضل لديهم يساعدهم في انتقاء األعمال المهنية المتوافقة 

ي إلى النجاح في هذه األعمال وبقدر عال من الكفاءة وذلك مع أسلوب تفكيرهم مما يؤد

الرتباط أساليب التفكير باألعمال المهنية التي يؤديها األفراد، فاألفراد ذوو أسلوب التفكير 

الخارجي مثال يفضلون أن يعملوا مع اآلخرين، بينما يفضل ذوو أسلوب التفكير الداخلي 

 (.2006العمل بمفردهم )عصام الطيب،

 ريف أساليب التفكير:تع

إن المؤشرات غير الدراسية تلعب دورا هاما في حصول االختالفات، فمن 

الباحثين من يشير إلى الدافعية، والبعض اآلخر يشير إلى العوامل األسرية والدعم العائلي 

والبعض يشير إلى تقدير الذات؛ أما األسلوب كمتغير أساسي في هذه االختالفات فقد درس 

واسع بمختلف أنواع األساليب سواء األساليب المعرفية أو أساليب التعلم أو  على نطاق

( إلى أن القدرات الدراسية 1991يشير كل من ستيرنبرج وواجنر )وأساليب التفكير، 

واختبارات اإلنجاز التقليدية ال تعني سوى تفسير قليل لالختالفات الفردية من حيث اإلنجاز 

 (.48، ص2010الدراسي)الفاعوري:

وتعددت التعاريف لمفهوم أساليب التفكير باختالف الباحثين والمدارس النفسية  

بأنها طريقة تعامل االنسان الخاصة  Formmالتي بحثت في هذا المجال، فيعرفها فورم 

مع بيئته، إذ تشكل هذه األساليب استراتيجيات مكتسبة لمواجهة مشكالت الحياة المختلفة، 

على مثل هذه األساليب من حيث ما تؤدي إليه من نتائج، فهناك  ويضيف أنه يمكن الحكم

أساليب منتجة لحلول المشكالت وأخرى غير منتجة، وهذا يكون بناء على مالءمة كل 

 (.356، ص 1997أسلوب من أساليب التفكير المستخدمة للموقف المشكل )مجدي حبيب، 

أساليب التفكير ( Harrison&Bramson,1982ويعرف هاريسون وبرامسون) 

بأنها مجموعة من الطرق أو االستراتيجيات الفكرية التي اعتاد الفرد أن يتعامل بها مع 

المعلومات المتاحة لديه عن ذاته أو بيئته أو مع ما يواجهه من مشكالت )عصام 

 (.45، ص 2006الطيب،

( أساليب التفكير بأنه أسلوب الفرد Sternberg,1997ويعرف ستيرنبرج ) 

قته المفضلة في التفكير أو يوظف بها قدراته وذكائه لحل مشكالته وإنجاز المهام وطري

واألعمال وهو ليس قدرة، ولكنه يوضح كيفية استخدام القدرات التي نملكها، وأننا كأفراد ال 

نملك أسلوبا واحدا في التفكير، بل إننا نملك أنماطا عديدة من األساليب، فيمكن أن يكون 

 ,Sternberg, 2002ا في قدراتهم، ولكنهم يمتلكون أساليب تفكير مختلفة )متطابقين عملي

p19.) 
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أسلوب التفكير بأنه طريقة  (Sternberg,2001)ستيرنبرج  ويتضح من تعريف 

الفرد المفضلة في التفكير واستخدام القدرات أو الذكاءات في األعمال، وبناء على هذا 

إنما هو تفضيل، وهذا يعني أنه لدى كل فرد التعريف فإن أسلوب التفكير ليس قدرة و

مساحة واسعة من أساليب التفكير المختلفة والمتنوعة، وكذلك القدرة على تنويعها لتالئم 

المهمات والمواقف التي نحن بصدد التعامل معها، ويمكن إرجاع أسلوب التفكير إلى ما 

اة هو مبدأ النظام الذي بأسلوب الحياة حيث افترض أدلر أن نمط الحي Adlerأسماه أدلر

تمارس شخصية الفرد بمقتضاها وظائفها، ويرى بأنها الكل الذي يفسر لنا تفرد اإلنسان، 

أي أن لكل شخص نمط حياة اليماثل فيه أحد، فالمثقف نمط حياته يختلف عن نمط حياة 

 (.2007الرياضي مثال )العتوم،

واألساليب المفضلة ( إلى الطرق Thinking Stylesوتشير أساليب التفكير )

لألفراد في توظيف قدراتهم، واكتساب معارفهم، وتنظيم أفكارهم، والتعبير عنها بما يتالءم 

 مع المهمات والمواقف التي تعترض الفرد.

 عرض أهم النظريات المفسرة ألساليب التفكير:

اختلفت النظريات المفسرة ألساليب التفكير باختالف مؤلفيها وباختالف المحتوى 

لذي تضمنته هذه النظريات وباختالف الهدف الذي تسعى كل نظرية إلى تحقيقه وتفسيره ا

(، وفيما يلي يشير الباحث إلى نظريات مختارة منها تمت 41، 2006)عصام الطيب،

 دراستها في البيئات العربية مرتبة حسب ظهورها:

 :Harrison & Bramson1982أوال: نموذج هاريسون وبرامسون 

النموذج أساليب التفكير التي يفضلها الفرد، وطبيعة االرتباطات بينها  يوضح هذا 

وبين سلوكه الفعلي، كما توضح ما إذا كانت هذه األساليب ثابتة أم أنها قابلة للتغيير، كما 

 تشرح النظرية كيف تنمو الفروق بين األفراد في أساليب التفكير.

ولقد صنفت أساليب التفكير في هذا  ويتبنى النموذج مفهوم السيطرة النصفية للمخ، 

 النموذج إلى خمسة أساليب تعتبر الطرق األساسية المفيدة لإلحساس باآلخرين والعالم هي:

ويعني القيام بعمل شيء جديد وأصيل، والفرد : Synthesistأسلوب التفكير التركيبي -1

ل، ويميل إلى ذو األسلوب التركيبي يميل إلى تركيب األشياء، ويفضل الدمج والتكام

 التغيير.

ويتميز المثاليون بوجهات النظر الواسعة تجاه : Idealistأسلوب التفكير المثالي -2

ويفيد المجتمع، ويبدون  األشياء والتوجه المستقبلي، ويهتمون باحتياجات الفرد ومايفيده

اهتماما كبيرا بالقيم االجتماعية، ويحب المثاليون التعاون واالنفتاح والتسامح، ويتميز 

بالحس األخالقي القوي، ويعتمد المثالي على االستيعاب الجيد والفهم السليم لوجهات النظر 

 (2010المختلفة. )أمل العبدلي،
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ويتم من خالله االهتمام بتكوين  :Pragmatistأسلوب التفكير البراجماتي -3

االستراتيجيات والوسائل إلتمام عمل ما وإجراء األشياء، ويهتم الفرد في هذ األسلوب في 

التفكير بالتحقق مما هو صحيح أو خاطئ باستخدام خبرته الشخصية المباشرة، مما يعطيه 

وميله منخفض نحو حرية التجريب، ويتميز الفرد بأنه يهتم قليال بالمعايير المرتفعة، 

 المنطق والتخطيط، ويتصف بالمرونة والتكيف.

وفيه الفرد يواجه المشكالت بحرص ومنطقية  :Analystأسلوب التفكير التحليلي -4

وبطريقة منهجية مع االهتمام بالتفاصيل، ويهتم بجمع أكبر قدر من المعلومات، ويفضل 

 جميع المتغيرات.االستقرار والعقالنية، ويهتم بالتخطيط الجيد وفهم 

يعتمد الفرد في تفكيره على المالحظة والتجريب  :Realistأسلوب التفكير الواقعي -5

والتعامل الحسي المباشر، وهو يتجه دائما نحو انجاز النتائج الصحيحة، ويرغب في إتمام 

 عمل األشياء بثبات ودقة.

لعرب منذ وقد حظيت نظرية هاريسون وبرامسون ومازالت باهتمام الباحثين ا

 (.33-25، 2010( )أمل العبدلي، 1995ترجمة مقياسها على يد مجدي عبدالكريم حبيب )

 :Randsepp( 1999ثانيا: تصنيف راندسب )

لقد صنف راندسب أساليب التفكير تصنيفا فسيولوجيا مبنيا على أنشطة ووظائف  

أن هناك أسلوبين للتفكير لكل نصف من النصفين  النصف كرويين للمخ، ويرى ريندسب

 الكرويين هما:

  األسلوبA  ،للنصف األيسر: ويكون أصحاب السيادة في األسلوب تحليليون

 منطقيون، عقالنيون، موضوعيون، ناقدون وموهوبون في المعالجات الكمية.

  األسلوبD  ،للنصف األيسر: ويكون أصحاب السيادة في األسلوب جزئيين

 اتيين، حاسمين، واقعيين، منظمين ذوي ذاكرة تفصيلية.برجم

  األسلوبC  ،للنصف األيمن: ويكون أصحاب السيادة في األسلوب مبتكرون

 مثاليون، متكاملي التخيل وينزعون إلى الفرضية.

  األسلوبB  للنصف األيمن: ويكون أصحاب السيادة في األسلوب خياليون

التركيب والتوليف ذوي قدرات تصورية مبتكرون، مبدعون، بارعون، في إعادة 

 (.25-24، 2010إدراكية ينزعون إلى التكاملية )أمل العبدلي، 

 ( ألساليب التفكير:Sternberg,1988ثالثا: نظرية ستيرنبرج )

ألساليب التفكير    Sternberستيرنبرجونظرا ألن البحث الحالي يتبنى نظرية 

قا من األسس والمبادئ التي قامت عليها فسوف يتم التركيز على هذه النظرية، انطال

واألساليب التي تضمنتها وتطبيقاتها واألسباب التي دعت الختيارها وعالقتها بمتغيرات 

 الدراسة األخرى.
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  األسس النظرية لستيرنبرجSternberg: 

ظهرت هذه النظرية بهدف تفسير طبيعة أساليب التفكير، وقد ظهرت في صورتها 

ستيرنبرج سم نظرية حكومة التحكم العقلي الذاتي، ثم غير م با1988األولى عام 

Sternberg  م لتصبح نظرية أساليب التفكير، وفي عام 1990من مسماها في عام

 م ظهرت في صورتها النهائية.1997

  أساليب التفكير في نظرية ستيرنبرجSternberg: 

بتصنيف األفراد حسب أساليب تفكيرهم إلى ثالثة  Sternbergستيرنبرج قام 

عشر أسلوبا، قام بتوزيعها على خمس مجموعات رئيسة ينطوي تحت كل منها 

 مجموعة من األساليب وهي:

 : ويشمل أساليب التفكير الثالثة التالية:Functionsأوال: الوظيفة 

بأنهم يستمتعون يتميز هؤالء األفراد : Legislative Styleاألسلوب التشريعي  -1

باالبتكار والصياغة والتخطيط لحل المشكالت، وهم يميلون إلى بناء نظام 

ومحتوى لكيفية حل المشكالت، ومستقلون، ويفضلون المشكالت التي تكون غير 

منظمة والمشكالت االبتكارية، ويفضلون المهن التي تمكنهم من توظيف أسلوبهم 

 ان، أديب، مهندس معماري، سياسي.التشريعي مثل: كاتب، مبتكر، عالم، فن

يتميز هؤالء األفراد بالميل إلى اتباع  :Executive Styleاألسلوب التنفيذي  -2

القواعد الموضوعة واستخدام الطرق الموجودة مسبقا لحل المشكالت، كما 

يفضلون األنشطة المحددة مسبقا مثل: تطبيق القوانين، وتنفيذها، ويفضلون المهن 

 اماة.التنفيذية كالمح

يتصف هؤالء األفراد بتقييم القواعد : Judicial Styleاألسلوب الحكمي  -3

واإلجراءات، كما يميلون إلى الحكم على النظم القائمة، ويفضلون المشكالت التي 

تساعدهم على القيام بالتحليل والتقييم لألشياء، وهم يفضلون المهن التالية: 

 رشاد والتوجيه، محللي نظم.القضاء، تقييم البرامج، كتابة النقد، اإل

 : ويشمل أساليب التفكير األربعة التالية:Formsثانيا: األشكال 

يتصف هؤالء األفراد بأنهم مندفعون دائما : Monarchic Styleاألسلوب الملكي  -1

نحو هدف واحد، ويعتقدون أن األهداف تبرر الوسائل المستخدمة، ولديهم إدراك قليل 

ل، وهم حاسمون وغير واعيين بأنفسهم نسبيا، ومتسامحون نسبيا لألولويات والبدائ

 ومرنون.

هؤالء األفراد مدفوعون من خالل بنية  :Hierarchic Styleاألسلوب الهرمي  -2

هرمية لألهداف على درجة واحدة من األهمية، ويعتقدون بأن الغاية التبرر الوسيلة، 
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ة ما يكونون حاسمين ويبحثون عن التعقيد، ولديهم إدراك جيد لألولويات، وعاد

 ومنظمين جدا في حلهم للمشكالت وفي اتخاذهم للقرارات.

يتصف هؤالء األفراد بأنهم مدفوعون من  :Oligarchic Styleاألسلوب األقلي  -3

خالل العديد من األهداف التي تكون غالبا متناقضة، وهم يدركون هذه األهداف على 

ن، ويعتقدون بأن الغاية ال تبرر الوسيلة، أنها متساوية األهمية، ويكونون دائما متوتري

 ويبحثون عن التعقيد أحيانا، وهم متسامحون ومرنون وحاسمون.

يتصف هؤالء األفراد بأنهم مدفوعون من : Anarchic Styleاألسلوب الفوضوي  -4

خالل خليط من الحاجات واألهداف، وهم عشوائيون في معالجتهم للمشكالت، وغالبا 

واضحة وال يتأملونها، ويعتقدون أن الغايات تبرر الوسائل، وهم  ما تكون أهدافهم غير

 متطرفون في استجاباتهم، فهم إما حاسمون أو غير حاسمين جدا، وغير منظمين.

 : ويشمل أسلوبي التفكير التاليين:Levelsثالثا: المستويات 

مع يتصف هؤالء األفراد بأنهم يفضلون التعامل  :Global Styleاألسلوب العالمي  -1

القضايا المجردة والكبيرة نسبيا، ويتجاهلون التفاصيل، ويميلون للتجريد، وأحيانا 

يسترسلون في التفكير، ويميلون إلى العمل في عالم األفكار، والمفاهيم لديهم عالية 

 الرتبة.

يميل أصحاب هذا األسلوب إلى المشكالت العيانية  :Local Styleاألسلوب المحلي  -2

 تفاصيل، ويتوجهون نحو المواقف العملية، ويستمتعون بالتفاصيل.التي تتطلب عمل ال

 : ويشمل أسلوبي التفكير التاليين:Scopeرابعا: المجال 

يتصف هؤالء األفراد بأنهم منطوون على  :Internal Styleاألسلوب الداخلي  -1

أنفسهم، وتوجههم دائما ما يكون نحو العمل أو المهمة، لديهم حس أو إدراك اجتماعي 

أقل بالعالقات الشخصية، ويفضلون دائما الوحدة، والعمل بمفردهم، ويفضلون استخدام 

 ذكائهم في األشياء أو األفكار وليس مع األفراد اآلخرين.

يتصف هؤالء األفراد بأنهم منبسطون،  :External Styleاألسلوب الخارجي  -2

ون خجل، ويميلون وتوجههم دائما نحو الناس، ويتعاملون مع األفراد بسهوله ويسر د

للعمل مع اآلخرين، ولديهم حس وإدراك اجتماعي أكثر ووعي أكثر بالعالقات 

 الشخصية، ويبحثون عن المشكالت التي تكفل لهم العمل مع اآلخرين.

 : ويشمل أسلوبي التفكير التاليين:Leaningsخامسا: النزعة 

التقيد بالقوانين يتصف هؤالء األفراد ب :Conservative Styleاألسلوب المحافظ  -1

واإلجراءات الموجودة وتجنبهم للمواقف الغامضة ما أمكن ذلك، ويفضلون المألوف 

 في الحياة والعمل، كما يفضلون أقل تغيير ممكن.
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هؤالء األفراد غير متقيدين بالقوانين  :Liberal Styleاألسلوب التحرري  -2

جديد في كل من العمل واإلجراءات الموجودة، يحبون المواقف الغامضة ويفضلون الت

 (31-29، ص 2008والحياة، يسعون دائما لزيادة رقعة التغيير.)صالح الشمري،

 مبررات اختيار نظرية ستيرنبرج ألساليب التفكير من بين النظريات السابق عرضها:

من دراسة النظريات السابقة ألساليب التفكير يتضح مايلي: نظرية هاريسون 

(، وتصنيف 1990(، ونظرية الحكومة الذاتية العقلية لسترنبرج)1982)وبرامسون

(، تربط بين األساليب العرفية واألساليب الشخصية، ولكن يمكن القول 1999راندسب)

( لم يبتعد كثيرا عن تصنيف هاريسون 1999أن تصنيف راندسب)

رنبرج (، ولذا تم اختيار نظرية الحكومة الذاتية العقلية لستي1982وبرامسون)

 ( الرتباطها بموضوع البحث الحالي.1990)

 سابعا: الدراسات السابقة وفروض البحث:

 الدراسات السابقة: ( أ

 قام الباحث باالطالع على عدد من الدراسات السابقة تتعلق بموضوع البحث، كالتالي:

 المحور األول: دراسات مرتبطة بأساليب التفكير وسمات الشخصية:

 (: Zhang,2000دراسة زانج ) (1

هدددفت الدراسددة إلددى التعددرف علددى طبيعددة العالقددة بددين أسدداليب التفكيددر وأنمدداط 

 9( طالب جامعي من جامعدة هدونج كدونج فدي 600الشخصية، وتكونت عينة الدراسة من )

م( 1992كليات، ولقد استخدم في هدذه الدراسدة قائمدة أسداليب التفكيدر لسدتيرنبرج وواجندر )

وقدد توصدلت الدراسدة إلدى مجموعدة مدن النتدائج منهدا:  ومقياس البحث نحدو الدذات لزهدانج،

وجود ارتباط دال إحصائيا بدين أسداليب التفكيدر وأنمداط الشخصدية السدتة وهدي ) الشخصدية 

االجتماعيددة، الجريئددة، الفنيددة، الحقيقيددة، االستقصددائية، التقليديددة( ولكددن بدددرجات متفاوتددة 

صدية االجتماعيدة والحديثدة وأسدلوبي كالتالي: ارتباط دال إحصدائيا بصدورة سدالبة بدين الشخ

التفكير )الحكمي، الخارجي(، ووجود ارتباط دال إحصائيا وبصورة إيجابيدة بدين الشخصدية 

الفنية وأساليب التفكير )التنفيذي، المحلي، المحافظ(، وكذلك وجود ارتباط دال إحصائيا بدين 

 الشخصية الحقيقية واالستقصائية والتقليدية وباقي األساليب.

 م: 2001اسة رمضان محمد رمضان در (2
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أساليب التفكير الشائعة لدى عينة من الطلبة 

بالمراحل التعليمية المختلفة، ودراسة أثر المتغيرات التالية) الجنس، التخصص الدراسي، 

لطلبة المستوى الدراسي( على أساليب التفكير، وتكونت عينة الدراسة من مجموعة من ا

بالمرحلتين الثانوية والجامعية، واستخدم في هذه الدراسة قائمة أساليب التفكير لستيرنبرج 

 .1991وواجنر 
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وبينت نتائج الدراسة أن أكثر أساليب التفكير سيطرة لدى الطلبة بالمرحلتين  

جود الثانوية والجامعية أسلوب التفكير )التنفيذي، الحكمي، الهرمي، المحلي، المتحرر(، وو

فروق بين الجنسين في أساليب التفكير)التشريعي، المحلي، المحافظ، الملكي، الداخلي(، 

وأن هناك اختالفا بين الطلبة في بعض أساليب التفكير باختالف التخصص الدراسي 

 )علمي/أدبي( والعمر الزمني )ثانوي/جامعي(.

 (: Licata,2001دراسة "ليساتا" ) (3
عن طبيعة العالقة بين أنماط الشخصية وأساليب هدفت هذه الدراسة إلى الكشف 

التفكير، وكذلك التوصل إلى مدى فعالية هذه العالقة التي قد توجد على النجاح الدراسي 

( طالبا من 73لدى الطلبة في ظل ظروف البيئة المحيطة بهم، وتكونت عينة الدراسة من )

طالبة(، وقسموا 36طالبا، 37م )الفرقة األولى بكلية الحقوق بجامعة تينسي األمريكية منه

( طالب وطالبة. ولقد 23( طالب وطالبة، والمجموعة الثانية )50إلى مجموعتين األولى )

استخدم في هذه الدراسة: قائمة أساليب التفكير لستيرنبرج وواجنر، ومقياس أنماط 

 ، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: وجود عالقة1989الشخصية لكاتل 

ارتباطية دالة إحصائيا بين أساليب التفكير )بعد الوظائف( الذي يشمل أساليب التفكير 

لكاتل( ولكن بدرجة متفاوتة،  16)التشريعي، التنفيذي، الحكمي( وأنماط الشخصية ال )

وتوصلت الدراسة إلى أن السمات الشخصية للطلبة لها قدرة كبيرة في إكسابهم للمعلومات 

 يط بهم.من البيئة التي تح

 (:2003دراسة غالب سليمان البدارين ) (4

هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين أساليب التفكير وفقا لنظرية ستيرنبيرج  

ومدى ارتباطها بأنماط الشخصية وفقا لنظرية هوالند ألنماط الشخصية لدى طلبة جامعة 

ية، تبعا الختالف اليرموك، كما هدفت إلى معرفة اختالف أساليب التفكير وأنماط الشخص

الجنس والتخصص والمستوى الدراسي، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة 

( وقد 17450م والبالغ عددهم )2002/2003وطالبات جامعة اليرموك للعام الدراسي 

( طالبا وطالبة، وقد اشتملت هذه 873اختيرت منهم عينة طبقية عشوائية بلغ حجمها )

رات مستقلة وهي )الجنس والتخصص، والمستوى الدراسي( وعلى الدراسة على ثالثة متغي

 متغيرين تابعين هما: أنماط الشخصية، وأساليب التفكير.

واستخدم الباحث أداتين هما: مقياس أساليب التفكير لستيرنبرج، والمقياس  

األمريكي للميول المهنية المبني على نظرية هوالند ألنماط الشخصية، وجاءت نتائج هذه 

 الدراسة كالتالي:

وجود فروق ذات داللة إحصائية الختالف بعض أساليب التفكير وأنماط 

الشخصية عند طلبة جامعة اليرموك تعزى للجنس والتخصص والمستوى الدراسي، ارتباط 

أساليب التفكير وفقا لنظرية ستيرنبرج مع أنماط الشخصية وفقا لنظرية هوالند ألنماط 



 م 2021 يوليو ( 19العدد )   -اخلامس اجمللد                               اجمللة العربية للرتبية النوعية

 

 

449 

داللة إحصائية في العالقة االرتباطية بين أساليب التفكير الشخصية، وجود فروق ذات 

 واألنماط الشخصية تعزى للتخصص والمستوى الدراسي.

 (:2005دراسة يوسف جالل أبو المعاطي ) (5

هدفت الدراسة للكشف عن العالقات المتشابكة بين األبعاد األساسية للشخصية من  

ت إلى معرفة أساليب التفكير التي يمكن ناحية وأساليب التفكير من ناحية أخرى، كما هدف

( 170التنبؤ من خاللها باألنماط المختلفة للشخصية، وأجريت الدراسة على عينة قوامها )

( طالبا بالمستويين السادس والسابع 135( سنة، منهم )25.56فردا بمتوسط عمر زمني )

دائية، ومتوسطة ( وكيال ومدير مدرسة ابت35بكلية المعلمين بالجوف باإلضافة الى )

وثانوية، واستخدمت الدراسة النسخة الطويلة لقائمة أساليب التفكير، واختبار ايزنك 

(، باإلضافة إلى مقياس السيطرة  من اختبار 1991للشخصية إعداد وتعريب عبد الخالق )

(، وكان من أهم النتائج التي 1988الرياض مينيسوتا للشخصية إعداد محمد شحاته ربيع)

ا الدراسة وجود ارتباط موجب دال بين الذهانية وأسلوب التفكير الملكي، ووجود وصلت له

ارتباط سالب دال بين الذهانية وأسلوب التفكير الهرمي، وجود ارتباط موجب دال بين 

االنبساطية وكل من أساليب التفكير الحكمي والمتحرر والهرمي واألقلي والخارجي ، بينما 

االنبساطية وأسلوب التفكير الملكي، وجود ارتباط موجب دال وجد ارتباط سالب دال بين 

بين العصابية وكل من أساليب التفكير، استنتاج خمسة معادالت انحدارية يمكن تطبيقها 

للتنبؤ باألنماط المختلفة للشخصية من خالل أساليب التفكير، كما أظهرت النتائج وجود 

ة الذهانية والعادية من حيث أسلوبي فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات الشخصي

التفكير الملكي والداخلي لصالح الشخصية الذهانية، ووجود فروق دالة إحصائيا بين 

متوسطات درجات الشخصية االنبساطية واالنطوائية من حيث أساليب التفكير المتحرر 

التفكير والهرمي واألقلي والخارجي لصالح الشخصية االنبساطية، رسم بروفيالت أساليب 

 المميزة لكل نمط من أنماط الشخصية اإلنسانية.

 (:2009دراسة عماد الدين محمد السكري ) (6

هدفت هذه الدراسة للكشف عن الفروق بين المرتفعين والمنخفضين في عوامل  

( من طلبة 174الشخصية الخمس الكبرى في أساليب تفكيرهم، وتكونت عينة الدراسة من )

طالبا(، استخدمت الدراسة القائمة 71طالبة،103الفرقة األولى بكلية التربية بشبين الكوم )

(، وبطارية عوامل الشخصية الخمس الكبرى 1999الطويلة ألساليب التفكير)

(، وبعد المعالجة اإلحصائية توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: أنه 2002للمراهقين)

توجد عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين سمة االنبساطية وأساليب التفكير)الحكمي 

وأسلوبي  والهرمي والمتحرر والخارجي(، وكانت العالقة موجبة بين سمة القبول

التفكير)التشريعي والخارجي(، وكانت العالقة موجبة بين سمة العصابية وأساليب التفكير 

)التنفيذي والمحلي والمحافظ(، وكانت العالقة موجبة بين سمة االنفتاح على الخبرة 
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وأساليب التفكير )المتحرر، والداخلي، والتشريعي، والخارجي(، بينما كانت العالقة سالبة 

 ليب التفكير)المحافظ، والتنفيذي، والمحلي(.مع أسا

 (:2009دراسة إلهام أحمد مغازي ) (7

هدفت هذه الدراسة إلى إمكانية التنبؤ بالحكم الخلقي من خالل معرفة أساليب  

التفكير لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية، وقد استخدمت الباحثة مقياس أساليب تفكير التالميذ 

( ويقيس سبعة أساليب) التشريعي والتنفيذي والحكمي 2003إعداد عبد المنعم الدردير)

(، 2002والمتحرر والمحافظ والعالمي والمحلي( ومقياس الحكم الخلقي إعداد الشافعي )

وتم تطبيق األدوات على عينة الدراسة من طلبة الصفين الثاني والثالث اإلعدادي وبلغ 

( عاما، وكان من نتائج 16-13ن )( من البنين والبنات تراوحت أعمارهم بي838عددهم )

الدراسة: وجود عالقة ارتباطية ضعيفة ذات داللة إحصائية بين درجات الحكم الخلقي 

ودرجات أساليب التفكير)التشريعي، والتنفيذي والحكمي، والمتحرر، والمحافظ، والعالمي، 

لوبي التفكير والمحلي(، كما أمكن صياغة معادلة للتنبؤ بالحكم الخلقي من األداء على أس

 )التنفيذي والمحلي(.

 م(: 2010دراسة أمل بنت عبد هللا العبدلي ) (8

هدفت الدراسة إلى التعرف على أساليب التفكير السائد بين تالميذ الحلقة األولى 

من التعليم األساسي، والتعرف على العالقة بين أساليب التفكير كما حددتها نظرية 

إناث(، والتحصيل الدراسي والتوافق  -ذكور، والجنس )1982هاريسون وبرامسون 

 الشخصي واالجتماعي.

( تلميذا وتلميذة من تالميذ الصفين الثالث والرابع 166تألفت عينة الدراسة من )

من الحلقة األولى من التعليم األساسي بسلطنة عمان، طبق عليها اختبار أساليب التفكير 

اليب تفكير البالغين لهاريسون وبرامسون لألطفال إعداد الباحثة اقتباسا من اختبار أس

واختبار الشخصية لألطفال إعداد عطية محمود هنا، وقد تم التحقق من صدق وثبات اختبار 

( باستخدام 0.91-0.74أساليب التفكير لألطفال، حيث تراوحت معامالت ثبات االختبار )

 طريقة إعادة االختبار.

انتشارا هو أسلوب التفكير التركيبي، وأوضحت النتائج أن أكثر أساليب التفكير 

يليه األسلوب الواقعي، ثم األسلوب النفعي بعدها األسلوب التحليلي، ويحتل المرتبة األخيرة 

من حيث االنتشار األسلوب المثالي، كما بينت النتائج أن التفكير األحادي البعد هو األكثر 

ة إحصائية بين الجنسين في انتشارا، وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات دالل

أساليب التفكير، كذلك عدم تباين أساليب تفكير التالميذ بتباين التحصيل الدراسي، كما تبين 

وجود فروق ذات داللة إحصائية وفقا لمتغير المدارس التي ينتمي إليها تالميذ عينة الدراسة 

بين كل من أسلوب  لكل من أسلوب التفكير )النفعي والتحليلي(، كذلك ال يوجد ارتباط

التفكير التركيبي، والواقعي وبين التوافق الشخصي واالجتماعي للتالميذ، وعدم وجود 
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ارتباط بين كل من التفكير التركيبي والتفكير المثالي والنفعي للتلميذات بتوافقهن الشخصي 

 واالجتماعي.

 (:2011دراسة فريحة بنت سعيد الغنبوصية ) (9
فة العالقة بين أسداليب التفكيدر وفقدا لنظريدة سدتيرنبرج هدفت هذه الدراسة إلى معر 

ومدى ارتباطها بأنماط الشخصية وفقدا لنظريدة هوالندد ألنمداط الشخصدية لددى طلبدة جامعدة 

( طالبددا وطالبددة المسددجلين لدرجددة البكددالوريوس 568نددزوى، وتكونددت عينددة الدراسددة مددن )

ألولدى مقيداس أسداليب التفكيدر ، واستخدم فدي الدراسدة أداتدين: ا2010/2011للعام الجامعي

لستيرنبرج المعرب واألداة الثانية المقياس األمريكدي للميدول المهنيدة لهوالندد المعدرب، وقدد 

أظهرت نتدائج الدراسدة إلدى أن أسداليب التفكير)التشدريعي، التنفيدذي، الخدارجي، التحدرري، 

ا (، كمددد4.07-3.76الهرمددي( حصدددلت علدددى أعلدددى متوسدددطات حسدددابية وتراوحدددت بدددين )

أظهدددرت نتدددائج الدراسدددة وجدددود فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية فدددي أسددداليب الفكيدددر وأنمددداط 

الشخصددية عنددد الطلبددة تعددزى لنددوعهم االجتمدداعي، وكليدداتهم، ومسددتواهم الدراسددي، كمددا 

أظهددرت النتددائج وجددود عالقددة ارتباطيددة إيجابيددة ذات داللددة إحصددائية بددين أسدداليب التفكيددر 

 وأنماط الشخصية.

 : التعليق على الدراسات السابقة:المحور الثاني

يالحظ أن المنهجية التي اعتمدتها البحوث والدراسات السابقة استخدمت المنهج  (1

الوصفي، سواء تلك الدراسات التي استخدمت القائمة الطويلة أو القصيرة؛ لذا فإن 

 الباحث اعتمد على المنهج الوصفي.

، فقد استخدمت الدراسات عينات اختلفت البحوث والدراسات السابقة في حجم العينة (2

صغيرة، وأحيانا عينات كبيرة، مما ساعد الباحث على إمكانية تطبيق قائمة أساليب 

التفكير لستيرنبرج "القائمة القصيرة" على عينات ذات أحجام مختلفة في البحث 

 الحالي.

تحققت تنوعت البحوث والدراسات السابقة في تناولها قائمة أساليب التفكير فمنها من  (3

من خصائصها السيكومترية، ومنها من قامت بدراسة العالقة بين أساليب التفكير وكل 

من: خصائص الشخصية، وأساليب التعلم، والتحصيل الدراسي، والدراسة الحالية 

حاولت دراسة الفروق بين أساليب التفكير عند ستيرنبرج عبر مراحل عمرية مختلفة 

 وارتباطها بسمات الشخصية.

أدوات الدراسات السابقة التي هدفت للتعرف على طبيعة العالقة بين أساليب  تنوعت (4

التفكير وكل من خصائص أو سمات الشخصية، وهذا التنوع استفاد منه الباحث في 

 استخدام أدوات البحث الحالي.
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( والتي توصلت لوجود 2000أما بالنسبة لسمات الشخصية فكانت دراسة زانج)  (5

ارتباط دال إحصائيا بين أساليب التفكير وسمات الشخصية، وكذلك دراسة 

( التي أظهرت 2011( ودراسة فريحة)2009( ودراسة إلهام مغازي)2009السكري)

يب التفكير عند ستيرنبرج نتائجها بوجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين أسال

وأنماط الشخصية، ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة في هذا المجال بالسلطنة، ويرى 

الباحث أن الدراسة الحالية ستشكل نتائجها إضافة جديدة في مجال الحقل النفسي 

والتربوي في البيئة العمانية ممثلة بطلبة من مرحلة التعليم األساسي وحتى مرحلة 

 الجامعي.التعليم 

 ثانيا: فروض الدراسة:

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين سمات شخصية طالب مرحلة التعليم  (3

 األساسي وأساليب تفكيرهم. 

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين سمات شخصية طالب مرحلتي ما بعد  (4

 التعليم األساسي والتعليم الجامعي وأساليب تفكيرهم. 

 جرءاته:منهج البحث وإ

يتحدد البحث الحالي ونتائجه بالعينة واألدوات وأساليب المعالجة اإلحصائية 

 المستخدمة، وبيانها كالتالي:

يتبع البحث الحالي المنهج الوصفى؛ حيث تحاول الدراسة فحص الفروق  *منهج البحث:

بين بين المراحل العمرية المختلفة في ضوء بعض متغيرات الشخصية، وطبيعة العالقة 

 أساليب التفكير ومتغيرات الشخصية.

( من طالب الصفوف العاشر والثاني عشر 400شارك في البحث الحالي )عينة البحث: *

المقيدين بالمدارس التابعة لمديرية محافظة جنوب الشرقية ويتراوح أعمار المشاركين 

ال الشرقية ( عاما، وكذلك طالب جامعة العلوم والتقنية بإبراء بمحافظة شم18-15بين)

( عاما، وقد تم 23-21وطالبات جامعة نزوى بمحافظة الداخلية وتراوحت أعمارهم بين )

 تقسيمهم إلى:

( طالبا وطالبة، وذلك لحساب صدق وثبات أداة 155العينة االستطالعية: وتكونت من )

 البحث.

شر، ( طالبا وطالبة من الصفوف العاشر والثاني ع344العينة النهائية: وتكونت من )

( طالبا وطالبة من الصف الثاني 112( طالبا وطالبة من الصف العاشر، و)130وضمت )

( طالبة 44( طالبا من جامعة العلوم والتقنية بإبراء، وشملت كذلك)58عشر، كما شملت)

من جامعة نزوى، وأجري هذا البحث في الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

 م.2019/2020
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  *أدوات البحث:
 الباحث بتجميع بيانات الدراسة الميدانية من خالل أداتين هما:قام 

 ,Sternberg)( إعداد ستيرنبرج ووواجنر وزانج 1قائمة أساليب التفكير ملحق ) –1

Wagner & Zhang, 2007) . 

( لجوردن إعداد جابر عبد الحميد 2مقياس الشخصية )البروفيل الشخصى( ملحق ) – 2

 (.1971وفؤاد أبو حطب )

 اس أساليب التفكير:مقي
استخدم الباحث قائمة أساليب التفكير النسخة المعدلة )النسخة القصيرة( من إعداد 

(، وتتكون هذه القائمة من (Sternberg, Wagner & Zhang, 2007ستيرنبرج وواجنر وزانج 

ً تشتمل: األسلوب التشريعي، والتنفيذي، والحكمي، 65) ( مفردة موزعة على ثالثة عشر أسلوبا

والعالمي، والمحلي، والمتحرر، والمحافظ، والهرمي، والملكي، واألقلي، والفوضوي، والداخلي، 

ائية، ويتم تصحيح ( مفردات تم توزيعها بطريقة عشو5الخارجي، ويحتوي كل أسلوب على )

ً لطريقة "ليكرت" ) (؛ حيث تتم اإلجابة على 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1القائمة وتقدير الدرجات وفقا

كل عبارة باختيار بديل من السبعة بدائل )ال تنطبق تماماً، ال تنطبق بدرجة كبيرة، ال تنطبق بدرجة 

ال  تماماً(، وتعطى اإلجابة صغيرة، ال أعرف، تنطبق بدرجة صغيرة، تنطبق بدرجة كبيرة، تنطبق

ً درجة واحدة، وتعطى اإلجابة ال تنطبق بدرجة كبيرة درجتان وهكذا، وقد تم التحقق  تنطبق تماما

من الخصائص السيكومترية للقائمة في بيئتها األصلية لمقياس أساليب التفكير، وتم التحقق من 

عامالت االرتباط بين درجة كل صدق المقياس عن طريق االتساق الداخلي للمقياس، وتم حساب م

 مفردة بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه، والجدول التالي يوضح نتائج معامالت.

 ( قيم معامالت ارتباط كل مفردة بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه في1جدول )

 (155مقياس أساليب التفكير )ن= 
 المحافظ المتحرر المحلى العالمي الحكمي التنفيذي التشريعي

 م معامل االرتباط م
معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 معامل االرتباط م

5 0.758** 8 0.828** 20 0.855** 7 0.836** 1 0.783** 45 0.840** 13 0.835** 

10 0.815** 11 0.810** 23 0.789** 18 0.840** 6 0.797** 53 0.813** 22 0.824** 

14 0.781** 12 0.749** 42 0.863** 38 0.755** 24 0.826** 58 0.829** 26 0.698** 

32 0.809** 31 0.865** 51 0.819** 48 0.790** 44 0.839** 64 0.854** 28 0.847** 

49 0.776** 39 0.763** 57 0.847** 61 0.820** 62 0.712** 65 0.832** 36 0.779** 

  الخارجي الداخلي الفوضوي األقلى الملكي الهرمي

 م معامل االرتباط م
معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط

 م

 

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 

4 0.836** 2 0.865** 27 0.872** 16 0.850** 9 0.862** 3 0.795** 

 

19 0.851** 43 0.853** 29 0.848** 21 0.787** 15 0.815** 17 0.819** 

25 0.817** 50 0.837** 30 0.863** 35 0.816** 37 0.833** 34 0.778** 

33 0.669** 54 0.905** 52 0.820** 40 0.880** 55 0.839** 41 0.808** 

56 0.824** 60 0.843** 59 0.885** 47 0.827** 63 0.823** 46 0.750** 

 0,01إلى االرتباط دال عند مستوى **تشير 
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( يتضح أن معامالت ارتباط كل المفردات واألبعاد التي تنتمي 1بالنظر لجدول )

( وهي معامالت ارتباط متوسطة إلى مرتفعة 0.905( إلى )0.669إليها تراوحت ما بين )

 (، مما يدل على تمتع القائمة بدرجة جيدة من االتساق. 0.01ودالة إحصائياً عند مستوى )

ثبات مقياس أساليب التفكير باستخدام معامل ألفا كرونباخ،  تم حسابأما ثبات المقياس: 

 ( قيم ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد المقياس.2ويبين جدول )

 (155( قيم معامالت ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد مقياس أساليب التفكير )ن = 2جدول )
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( إلى 0.847تتراوح بين ) يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت ثبات ألفا كرونباخ

(، وهى معامالت ثبات مرتفعة، تدل على تمتع المقياس بدرجة مقبولة من الثبات، 0.912)

مما سبق يتضح أن مقياس أساليب التفكير يتمتع بدرجات صدق وثبات مقبولة تطمئن 

        إلى استخدامها في الدراسة الحالية.   

 مقياس سمات الشخصية:              -2

تم استخدام البروفيل الشخصى وهو مقياس للشخصية وضعه في 

وقام باقتباسه وإعداده )عبد الحميد جابر وفؤاد أبو  (Gorden, 1952)األصل

(، ويزودنا هذا االختبار بقياس أربعة جوانب للشخصية لها أهميتها في 1971حطب،

 –االتزان االنفعالى  -المسئولية  –األعمال بالنسبة للشخص السوى وهى )السيطرة 

 االجتماعية( وهذه الجوانب األربع مستقلة نسبياً.

مجموعة من العبارات الوصفية تشمل كل مجموعة على  18فيل من ويتكون البرو

أربع عبارات وتمثل كل عبارة إحدى سمات الشخصية األربع، جملتان من األربعة 

تتشابهان من حيث أن لهما قيمة تفضيلية عالية، والجملتان األخريان متساويتان في القيمة 

 التفضيلية المنخفضة.

من المفحوص أن يضع عالمة على جملة من الجمل األربعة يطلب  طريقة تقدير الدرجات:

باعتبارها تشبهه بأكبر درجة وعلى جملة أخرى باعتبارها تشبهه بأقل درجة وبناء على 

ذلك فإن هذا األسلوب من االختيار اإلجباري يتيح لألفراد أن يرتبوا الجمل األربعة في 

قبول لجميع العبارات كما يحدث في ثالثة رتب. وهم ال يستطيعون أن يستجيبوا استجابة 
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مقاييس التقرير الذاتي المألوفة ويترتب على هذا التنظيم أن البروفيل بالمقارنة 

باالستخبارات التقليدية أقل قابلية للتشوية من قبل األفراد الذين يحاولون أن يعطوا صورة 

 طيبة عن أنفسهم.  

سمة تشكل أو تكون مقياس كل  األسئلة الثمانية عشر التي يتكون منها مقياس كل

ً منفصالً، ومنطق المفتاح أن يعطى كل عبارة  سمة، وتصحح المقاييس األربع تصحيحا

تفضل بدرجة أكبر نقطتان، وكل عبارة ال يوضع عليها عالمة تعطى درجة واحدة، وكل 

عبارة تفضل أقل تفضيل ال تحسب لها أي نقطة، وباتباع هذا النظام من أنظمة التصحيح 

 نقطة.      36كون أقصى تقدير ممكن على كل مقياس )سمة شخصية( ي

 الخصائص السيكومترية لمقياس السمات الشخصية:

 تم حساب صدق المقياس كالتالي:صدق المقياس: 

 التحليل العاملى التوكيدى: –1

تم التحقق من صدق البناء الكامن )أو التحتى( لمقيداس السدمات الشخصدية عدن طريدق 

( طالباً وطالبدة مدن طدالب مراحدل 155ذج العامل الكامن لدى عينة تكونت من )اختبار نمو

التعليم الجامعى(، وفى نموذج العامل الكامن تدم  –التعليم ما بعد األساسى  -)التعليم األساسى

للسدددمات  Observed Factorsافتدددراض أن جميدددع العوامدددل )أو المقددداييس( المشددداهدة 

 -اآلتي: 1كما بالشكل* One Latent Factorsاحد الشخصية تنتظم حول عامل كامن و

 
 ( نموذج العامل الكامن الواحد لمقياس السمات الشخصية1شكل رقم )

يالحظ من النمدوذج السدابق أن السدمات الشخصدية يتكدون مدن أربعدة عوامدل هدي؛ 

السدديطرة، المسددئولية، االتددزان االنفعددالي، االجتماعيددة، واألرقددام المرتبطددة بكددل سددهم فددي 

نموذج تمثل التشبعات أو معامالت صدق العوامل المشداهدة بعدد حسداب النمدوذج بواسدطة ال

،وقددد حظددى نمددوذج العامددل الكددامن الواحددد لمقيدداس السددمات LISREL V.8.8برنددامج 

   الشخصية على مؤشرات حسن مطابقة جيدة.

                                           
1

األرقام المرتبطة بكل سهم فى الشكل تمثل التشبعات أو معامالت صدق العوامل المشاهدة بعد حساب النموذج  

 . Lisrel 8.8( 8.8بواسطة برنامج ليزرل )
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العوامدل الفرعيدة المشداهدة بالعامدل الكدامن الواحدد  ( قديم تشدبعات3ويوضح جدول )

لمقيدداس السددمات الشخصددية )البروفيددل الشخصددي( مقرونددة بقدديم )ت( وداللتهددا اإلحصددائية، 

 والخطأ المعياري لتقدير التشبع، ومربع معامل االرتباط المتعدد )معامل الثبات(.

 لمقياس السمات الشخصية( تشبعات العوامل الفرعية المشاهدة بالعامل الكامن 3جدول )

 التشبع العوامل المشاهدة

الخطأ 

المعيارى 

 لتقدير التشبع

 قيمة )ت(
 مستوى الداللة

 اإلحصائية

معامل االرتباط 

 R²المتعدد 

 0.75 0.01 12.85 0.067 0.87 السيطرة

 0.61 0.01 11.06 0.071 0.78 المسئولية

 0.52 0.01 9.94 0.072 0.72 االتزان االنفعالي

 0.71 0.01 12.31 0.068 0.84 االجتماعية

( أن نموذج العامل الواحد الكامن قد حصل على قيم 3يتضح من نتائج الجدول )

ً عند  لمؤشرات حسن المطابقة، وأن معامالت الصدق األربعة )التشبعات( دالة إحصائيا

 .0.01مستوى 

ويالحظ أن المتغير المشاهد )السيطرة( يمثل أفضل مؤشر صدق للمتغير الكامن 

(، كما يالحظ أيضاً أنه أكثر 0.87)السمات الشخصية(؛ حيث بلغ معامل صدقه أو تشبعه )

مربع معامل االرتباط المتعدد مؤشرات المتغير الكامن )السمات الشخصية( ثباتًا؛ حيث بلغ 

R² ( من التباين في درجات هذا  75(، وهذا يشير إلى أن نسبة )0.75أو معامل ثباته )٪

المتغير المشاهد )السيطرة( يمكن تفسيرها بالتباين في العامل الكامن )السمات الشخصية( 

وهذا يدل على حجم أثر كبير له، أما كمية التباين الباقية )غير المفسرة( في هذا المتغير 

 يمكن تفسيرها بهذا النموذج، ويمكن أن تععزى إلى أخطاء القياس، كما ٪( فال 25وهي )

 (.0.75يمكن القول إن الحد األدنى لثبات هذا المتغير المشاهد )السيطرة( هو )

ً على  ومن هنا يمكن القول إن نتائج التحليل العاملي التوكيدي قدمت دليالً قويا

الشخصية )البروفيل الشخصي( عبارة عن  صدق البناء الكامن لهذا المقياس، وأن السمات

عامل كامن عام واحد ينتظم حوله العوامل الفرعية األربعة )السيطرة، والمسئولية، 

 واالتزان االنفعالي، واالجتماعية(.

 تم حساب ثبات مقياس السمات الشخصية بطريقتين، هما:ثبات المقياس: 

 إعادة التطبيق. – 2معامل ألفا كرونباخ.   – 1

حساب معامل الثبات لمقياس السمات الشخصية عدن طريدق حسداب معامدل ثبدات تم 

( 155، وذلك على نفس عيندة التقندين المكوندة مدن )Cronbach – Alphaكرونباخ  –ألفا 

التعلدديم  –التعلدديم مددا بعددد األساسددى  -طالبدداً وطالبددة مددن طددالب مراحددل )التعلدديم األساسددى

طالبدداً وطالبددة مددن طددالب  (65نددة مكونددة مددن )الجددامعى(، وطريقددة إعددادة التطبيددق علددى عي
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التعلديم الجدامعى( بفاصدل زمندي قددره  –التعلديم مدا بعدد األساسدى  -مراحل )التعليم األساسى

 -أسبوعين، والجدول التالي يوضح قيم معامالت الثبات:

 ( معامالت ثبات مقياس السمات الشخصية4جدول )

 

 

 المقياس

 معامالت الثبات

 معامالت

 كرونباخ-ألفا

 155ن= 

 65إعادة التطبيق ن = 

معامالت االرتباط بين 

 درجات التطبيقين

مستوى 

 الداللة

 0.834 0.890 السيطرة

 

0
.0

1
 

 0.813 0.855 المسئولية

 0.762 0.861 االتزان االنفعالي

 0.791 0.893 االجتماعية

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:

ما بين  تراوحت قيم معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمفردات كل بعد ودرجته الكلية -

السمات  مما يدل على ثبات مقياس( وهي معامالت ثبات مرتفعة؛ 0.893- 0.855)

 الشخصية. 

( أن أصغر قيمة مقبولة لمعامل الثبات بهذه 50:2005) حيث يشير محمود البياتى

وأفضل قيمة مقبولة لمعامل الثبات بهذه الطريقة عندما تكون أعلى  0.60الطريقة هي 

 (.0.70من )

(، وجميعهدا 0.834 - 0.762تراوحت معامالت االرتباط في إعادة التطبيق مدا بدين ) -

 ( وتدل على درجة مناسبة من الثبات.  0.01دال إحصائيًا عند مستوى )

: أقدل 0.5فأكثر، ومتوسًطا إذا تدراوح بدين ) 0.8حيث يععد معامل االرتباط مرتفعًا إذا بلغ 

( )صالح أحمد مراد، وأمين علدي سدليمان، 0.8: 0.7(، ومناسبًا إذا تراوح بين )0.7من 

السدمات  أي أن جميع معامالت الثبات مرتفعة مما يشير إلى ثبدات مقيداس. (360: 2005

 .الشخصية

منننن اإلجنننراءات السنننابقة يتضنننح تمتنننع مقيننناس السنننمات الشخصنننية )البروفينننل 

لتعلنيم منا ا -الشخصي( بخصائص سيكومترية مناسبة لدى طالب مراحل )التعليم األساسنى

 التعليم الجامعى(، مما يسمح باستخدامه في الدراسة الحالية. –بعد األساسى 

 تاسعا: نتائج البحث ومناقشتها: 

يعرض الباحث في هذا المحور نتائج البحث وفقًا لتسلسل الفروض ومناقشتها 

وتفسيرها، وصوالً إلى تقديم مجموعة من التوصيات في ضوء نتائج البحث الحالي 
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راح مجموعة من البحوث والدراسات الالحقة التي تنطلق من هذا البحث أو تعزز ما واقت

 توصلت إليه من نتائج.

  نتائج الفرض األول:

توجد عالقة ارتباطية دالة  " للتحقق من الفرض األول والذي ينص على أنه

قام إحصائيًا بين سمات شخصية طالب مرحلة التعليم األساسى وأساليب تفكيرهم". 

الباحث بحساب معامالت ارتباط "بيرسون" بين درجات طالب مرحلة التعليم األساسي 

وذلك كما السمات الشخصية،  على قائمة أساليب التفكير وبين درجاتهم على مقياس

 بالجدول التالي:

( قيم معامالت االرتباط بين السمات الشخصية وأساليب التفكير لدى طالب 5جدول )

 (118سي )ن= مرحلة التعليم األسا

 السمات الشخصية               

 

 أساليب التفكير 

 االجتماعية االتزان االنفعالي المسئولية السيطرة

 **0.394 *0.364 **0.422 **0.360 األسلوب التشريعى

 **0.497 **0.648 **0.580 **0.609 األسلوب التنفيذي

 **0.445 **0.332 **0.501 **0.456 األسلوب الحكمى

 **0.422 **0.346 **0.432 **0.372 األسلوب العالمى

 **0.587 **0.566 **0.544 **0.640 األسلوب المحلى

 **0.344 **0.245 **0.328 *0.233 األسلوب المتحرر

 0.049 **0.507 0.072 0.045 األسلوب المحافظ

 **0.445 **0.471 **0.488 **0.513 األسلوب الهرمي

 **0.599 **0.730 **0.534 **0.751 األسلوب الملكى

 **0.276 *0.235 **0.287 *0.216 األسلوب األقلى

 0.180 0.167 *0.235 0.154 األسلوب الفوضوى

 0.173 0.043 **0.246 0.160 األسلوب الداخلى

 **0.374 **0.239 **0.360 **0.369 األسلوب الخارجي

 (0.01) (     ** دال عند مستوى0.05* دال عند مستوى )

 ( ما يلي:5يتضح من جدول )

وكل  السيطرة( بين 0.01(، )0.05توجد عالقة موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى ) -

 –المتحرر –المحلى –العالمى  –الحكمى  –التنفيذي -من األسلوب )التشريعى 

الخارجي(؛ وهذا يعنى أن طالب مرحلة التعليم األساسي –األقلى  -الملكى  –الهرمي
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يتسمون بشخصية مسيطرة يزداد استخدامهم لهذه األساليب في التفكير، والعكس الذين 

 صحيح.

 -الفوضوي  –وكل من األسلوب )المحافظ  السيطرةال توجد عالقة دالة إحصائيًا بين  -

الداخلي(؛ وهذا يعنى أن طالب مرحلة التعليم األساسي الذين يتسمون بشخصية 

 إلى استخدام هذه األساليب في التفكير. مسيطرة ال يمليون

وكل  المسئولية( بين 0.01(، )0.05توجد عالقة موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى ) -

 –المتحرر –المحلى –العالمى  –الحكمى  –التنفيذي -من األسلوب )التشريعى 

الخارجي(؛ وهذا يعنى أن طالب  –الداخلى  –الفوضوى –األقلى  -الملكى  –الهرمي

حلة التعليم األساسي الذين يتسمون بشخصية مسئولة يزداد استخدامهم لهذه مر

 األساليب في التفكير، والعكس صحيح.

وأسلوب التفكير المحافظ؛ وهذا يعنى أن  المسئوليةال توجد عالقة دالة إحصائيًا بين  -

 طالب مرحلة التعليم األساسي الذين يتسمون بشخصية مسئولة ال يمليون إلى استخدام

 هذا األسلوب في التفكير.

 االتزان االنفعالي( بين 0.01(، )0.05توجد عالقة موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى ) -

 –المتحرر –المحلى –العالمى  –الحكمى  –التنفيذي -وكل من األسلوب )التشريعى 

الخارجي(؛ وهذا يعنى أن طالب مرحلة التعليم –األقلى  -الملكى  –الهرمي –المحافظ 

ساسي الذين يتسمون بشخصية متزنة انفعاليا يزداد استخدامهم لهذه األساليب في األ

 التفكير، والعكس صحيح.

 -وكل من األسلوب )الفوضوي  االتزان االنفعاليال توجد عالقة دالة إحصائيًا بين  -

الداخلي(؛ وهذا يعنى أن طالب مرحلة التعليم األساسي الذين يتسمون بشخصية متزنة 

 ال يمليون إلى استخدام هذين األسلوبين في التفكير.انفعاليا 

وكل  االجتماعية( بين 0.01(، )0.05توجد عالقة موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى ) -

 –المتحرر –المحلى –العالمى  –الحكمى  –التنفيذي -من األسلوب )التشريعى 

تعليم األساسي الخارجي(؛ وهذا يعنى أن طالب مرحلة ال ––األقلى  -الملكى  –الهرمي

الذين يتسمون بشخصية اجتماعية يزداد استخدامهم لهذه األساليب في التفكير، والعكس 

 صحيح.

الفوضوي  –وكل من األسلوب )المحافظ  االجتماعيةال توجد عالقة دالة إحصائيًا بين  -

الداخلي(؛ وهذا يعنى أن طالب مرحلة التعليم األساسي الذين يتسمون بشخصية  -

 ال يمليون إلى استخدام هذه األساليب في التفكير.اجتماعية 
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، حيث تشير النتائج إلدى بالنظر لنتائج الفرض األول يتضح أنه بوجه عام قد تحقق

وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين غالبيدة أسداليب التفكيدر والسدمات الشخصدية 

 لدى الطالب في مرحلة التعليم األساسي.

 الثاني:نتائج الفرض 

"توجد عالقة ارتباطية دالة  للتحقق من الفرض الثاني والذي ينص على أنه

إحصائيًا بين سمات شخصية طالب مرحلتى ما بعد التعليم األساسى والتعليم الجامعى 

قام الباحث بحساب معامالت ارتباط "بيرسون" بين درجات طالب وأساليب تفكيرهم". 

التعليم الجامعي على قائمة أساليب التفكير وبين درجاتهم مرحلتي ما بعد التعليم األساسي و

 وذلك كما بالجدول التالي:السمات الشخصية،  على مقياس
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لدى طالب  ( قيم معامالت االرتباط بين السمات الشخصية وأساليب التفكير6جدول )

 ( 226مرحلتي ما بعد التعليم األساسي والتعليم الجامعي )ن= 

 السمات الشخصية

 

 أساليب التفكير

 االجتماعية االتزان االنفعالي المسئولية السيطرة

 **0.461 **0.412 **0.408 **0.508 األسلوب التشريعى

 **0.208- **0.407- **0.288- **0.442- األسلوب التنفيذي

 **0.396 **0.540 **0.437 **452 األسلوب الحكمى

 **0.466 **0.632 **0.589 **0.634 األسلوب العالمى

 0.107- **0.350- **0.279- **0.376- األسلوب المحلى

 **0.423 **0.607 **0.479 **0.637 األسلوب المتحرر

 **0.198- **0.391- **0.307- **0.346- األسلوب المحافظ

 **0.464 **0.608 **0.471 **0.653 األسلوب الهرمي

 **0.295- **0.474- **0.361- **0.438- األسلوب الملكى

 0.033- **0.188- 0.085- 0.128- األسلوب األقلى

 0.074- **0.187- 0.114- *0.137- األسلوب الفوضوى

 **0.227- **0.385- **0.245- **0.415- األسلوب الداخلى

 *0.163 0.095 0.098 *0.169 األسلوب الخارجي

 (0.01(     ** دال عند مستوى )0.05* دال عند مستوى )

 ( ما يلي:6من جدول ) يتضح

وكل  السيطرة( بين 0.01(، )0.05توجد عالقة موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى ) -

الخارجي(؛ وهذا  –الهرمي  –المتحرر –العالمى  –الحكمى  -من األسلوب )التشريعى 
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يعنى أن طالب مرحلتي ما بعد التعليم األساسي والتعليم الجامعي الذين يتسمون 

 زداد استخدامهم لهذه األساليب في التفكير، والعكس صحيح.بشخصية مسيطرة ي

وكل من  السيطرة( بين 0.01(، )0.05توجد عالقة سالبة دالة إحصائًيا عند مستوى ) -

الداخلي(؛ وهذا  –الفوضوي  –الملكى  –المحافظ  –المحلى  –األسلوب )التنفيذي 

جامعي الذين يتسمون يعنى أن طالب مرحلتي ما بعد التعليم األساسي والتعليم ال

 بشخصية مسيطرة يقل استخدامهم لهذه األساليب في التفكير، والعكس صحيح.

وأسلوب التفكير األقلى؛ وهذا يعنى أن  السيطرةال توجد عالقة دالة إحصائيًا بين  -

طالب مرحلتي ما بعد التعليم األساسي والتعليم الجامعي الذين يتسمون بشخصية 

 ستخدام هذا األسلوب في التفكير.مسيطرة ال يمليون إلى ا

وكل من  المسئولية( بين 0.01توجد عالقة موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى ) -

الهرمي(؛ وهذا يعنى أن طالب  –المتحرر –العالمى  –الحكمى  -األسلوب )التشريعى 

مرحلتي ما بعد التعليم األساسي والتعليم الجامعي الذين يتسمون بشخصية مسئولة 

 ستخدامهم لهذه األساليب في التفكير، والعكس صحيح.يزداد ا

وكل من  المسئولية( بين 0.01توجد عالقة سالبة دالة إحصائيًا عند مستوى ) -

الداخلى(؛ وهذا يعنى أن طالب  -الملكى  –المحافظ  –المحلى  –األسلوب )التنفيذي 

صية مسئولة يقل مرحلتي ما بعد التعليم األساسي والتعليم الجامعي الذين يتسمون بشخ

 استخدامهم لهذه األساليب في التفكير، والعكس صحيح.

 –الفوضوى  –وكل من األسلوب )األقلى  المسئوليةال توجد عالقة دالة إحصائيًا بين  -

الخارجي(؛ وهذا يعنى أن طالب مرحلتي ما بعد التعليم األساسي والتعليم الجامعي 

 استخدام هذه األساليب في التفكير. الذين يتسمون بشخصية مسئولة ال يمليون إلى

وكل من  االتزان االنفعالي( بين 0.01توجد عالقة موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى ) -

الهرمي(؛ وهذا يعنى أن طالب  –المتحرر – العالمى –الحكمى  -األسلوب )التشريعى 

مرحلتي ما بعد التعليم األساسي والتعليم الجامعي الذين يتسمون بشخصية متزنة 

 انفعاليا يزداد استخدامهم لهذه األساليب في التفكير، والعكس صحيح.

وكل من  االتزان االنفعالي( بين 0.01توجد عالقة سالبة دالة إحصائيًا عند مستوى ) -

الداخلى(؛  –الفوضوى –األقلى  -الملكى  –المحافظ  –المحلى –سلوب )التنفيذياأل

وهذا يعنى أن طالب مرحلتي ما بعد التعليم األساسي والتعليم الجامعي الذين يتسمون 

 بشخصية متزنة انفعاليا يقل استخدامهم لهذه األساليب في التفكير، والعكس صحيح.
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وأسلوب التفكير الخارجي؛ وهذا  االتزان االنفعاليال توجد عالقة دالة إحصائيًا بين  -

يعنى أن طالب مرحلتي ما بعد التعليم األساسي والتعليم الجامعي الذين يتسمون 

 بشخصية متزنة انفعاليا ال يمليون إلى استخدام هذا األسلوب في التفكير.

وكل  يةاالجتماع( بين 0.01(، )0.05توجد عالقة موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى ) -

الخارجي(؛ وهذا  –الهرمي  –المتحرر –العالمى  –الحكمى  –من األسلوب )التشريعى

يعنى أن طالب مرحلتي ما بعد التعليم األساسي والتعليم الجامعي الذين يتسمون 

 بشخصية اجتماعية يزداد استخدامهم لهذه األساليب في التفكير، والعكس صحيح.

وكل من  االجتماعية( بين 0.01عند مستوى )توجد عالقة سالبة دالة إحصائيًا  -

الداخلي(؛ وهذا يعنى أن طالب مرحلتي ما  -الملكى  –المحافظ  –األسلوب )التنفيذي 

بعد التعليم األساسي والتعليم الجامعي الذين يتسمون بشخصية اجتماعية يقل استخدامهم 

 لهذه األساليب في التفكير، والعكس صحيح.

 –األقلى  –وكل من األسلوب )المحلى االجتماعيةال توجد عالقة دالة إحصائيًا بين  -

الفوضوى(؛ وهذا يعنى أن طالب مرحلتي ما بعد التعليم األساسي والتعليم الجامعي 

 الذين يتسمون بشخصية اجتماعية ال يميلون إلى استخدام هذه األساليب في التفكير.

، حيدث تشدير النتدائج ضنح أننه بوجنه عنام قند تحقنقبالنظر لنتائج الفرض الثناني يت

إلى وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين غالبية أساليب التفكير والسمات الشخصدية لددى 

 طالب مرحلتى ما بعد التعليم األساسى والتعليم الجامعى.

 ثانيًا: ملخص عام لنتائج الدراسة:

 يمكن إيجاز نتائج الدراسة الحالية فيما يأتي:

 –وكل من األسلوب )التشريعي  السيطرةتوجد عالقة موجبة دالة إحصائيًا بين  -1

 –األقلي  -الملكي  –الهرمي  –المتحرر  –المحلي  –العالمي  –الحكمي  –التنفيذي 

وكل من األسلوب  السيطرةالخارجي(؛ في حين ال توجد عالقة دالة إحصائيًا بين 

 مرحلة التعليم األساسي. الداخلي( لدى طالب -الفوضوي  –)المحافظ 

 –وكل من األسلوب )التشريعي  المسئوليةتوجد عالقة موجبة دالة إحصائيًا بين  -2

 –األقلي  -الملكي  –الهرمي –المتحرر –المحلي –العالمي  –الحكمي  –التنفيذي 

الخارجي(؛ في حين ال توجد عالقة دالة إحصائيًا بين  –الداخلي  –الفوضوي 

 وأسلوب التفكير المحافظ لدى طالب مرحلة التعليم األساسي. المسئولية

وكل من األسلوب )التشريعي  االتزان االنفعاليتوجد عالقة موجبة دالة إحصائيًا بين  -3

الملكي  –الهرمي  –المحافظ  –المتحرر  –المحلي  –العالمي  –الحكمي  –التنفيذي  –
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وكل  االتزان االنفعاليإحصائيًا بين  الخارجي(؛ في حين ال توجد عالقة دالة–األقلي  -

 الداخلي( لدى طالب مرحلة التعليم األساسي. -من األسلوب )الفوضوي 

 –وكل من األسلوب )التشريعي  االجتماعيةتوجد عالقة موجبة دالة إحصائيًا بين  -4

 –األقلي  –الملكي  –الهرمي  –المتحرر  –المحلي  –العالمي  –الحكمي  –التنفيذي 

وكل من األسلوب  االجتماعية؛ في حين ال توجد عالقة دالة إحصائيًا بين الخارجي(

 الداخلي( لدى طالب مرحلة التعليم األساسي. -الفوضوي  –)المحافظ 

 -وكل من األسلوب )التشريعي  السيطرةتوجد عالقة موجبة دالة إحصائيًا بين  -5

د عالقة سالبة دالة الخارجي(؛ بينما توج –الهرمي  –المتحرر  –العالمي  –الحكمي 

 –الملكي  –المحافظ  –المحلي  –وكل من األسلوب )التنفيذي  السيطرةإحصائيًا بين 

وأسلوب  السيطرةالداخلي(؛ في حين ال توجد عالقة دالة إحصائيًا بين  –الفوضوي 

 التفكير األقلي لدى طالب مرحلتي ما بعد التعليم األساسي والتعليم الجامعي.

 -وكل من األسلوب )التشريعي  المسئوليةة دالة إحصائيًا بين توجد عالقة موجب -6

الهرمي(؛ بينما توجد عالقة سالبة دالة إحصائيًا بين  –المتحرر  –العالمي  –الحكمي 

الداخلي(؛ في  -الملكي  –المحافظ  –المحلي  –وكل من األسلوب )التنفيذي  المسئولية

 –وكل من األسلوب )األقلي  ليةالمسئوحين ال توجد عالقة دالة إحصائيًا بين 

 الخارجي( لدى طالب مرحلتي ما بعد التعليم األساسي والتعليم الجامعي. –الفوضوي 

 -وكل من األسلوب )التشريعي  االتزان االنفعاليتوجد عالقة موجبة دالة إحصائيًا بين  -7

يًا بين الهرمي(؛ بينما توجد عالقة سالبة دالة إحصائ –المتحرر  –العالمي  –الحكمي 

األقلي  -الملكي  –المحافظ  –المحلي  –وكل من األسلوب )التنفيذي  االتزان االنفعالي

 االتزان االنفعاليالداخلي(؛ في حين ال توجد عالقة دالة إحصائيًا بين  –الفوضوي –

وأسلوب التفكير الخارجي لدى طالب مرحلتي ما بعد التعليم األساسي والتعليم 

 الجامعي.

 –وكل من األسلوب )التشريعي  االجتماعيةموجبة دالة إحصائيًا بين  توجد عالقة -8

الخارجي(؛ بينما توجد عالقة سالبة دالة  –الهرمي  –المتحرر  –العالمي  –الحكمي 

الداخلي(؛  -الملكي  –المحافظ  –وكل من األسلوب )التنفيذي  االجتماعيةإحصائيًا بين 

 –وكل من األسلوب )المحلي  االجتماعيةن في حين ال توجد عالقة دالة إحصائيًا بي

 الفوضوي(؛ لدى طالب مرحلتي ما بعد التعليم األساسي والتعليم الجامعي. –األقلي 

 –المحلي  -على أساليب التفكير )التنفيذي  للسيطرةوجود تأثير موجب دال إحصائيًا  -9

 الملكي( لدى طالب مرحلة التعليم األساسي. -المحافظ 

الحكمي  –على أساليب التفكير )التنفيذي  للمسئوليةوجود تأثير موجب دال إحصائيًا  -10

 الداخلي( لدى طالب مرحلة التعليم األساسي. -
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 -على أساليب التفكير )التنفيذي  لالتزان االنفعاليوجود تأثير موجب دال إحصائيًا  -11

 الملكي( لدى طالب مرحلة التعليم األساسي. -المحافظ  –المحلي 

المتحرر  –على أساليب التفكير )المحلي  لالجتماعيةوجود تأثير موجب دال إحصائيًا  -12

 الملكي( لدى طالب مرحلة التعليم األساسي. -

الحكمي  –على أساليب التفكير )التشريعي  للسيطرةوجود تأثير موجب دال إحصائيًا  -13

الخارجي(، بينما يوجد تأثير سالب دال إحصائيًا  -الهرمي  –المتحرر  –العالمي –

الداخلي( لدى طالب مرحلتي ما  -المحلي  –على أساليب التفكير )التنفيذي  للسيطرة

 بعد التعليم األساسي والتعليم الجامعي.

على أسلوب التفكير الداخلي، بينما يوجد  للمسئوليةوجود تأثير موجب دال إحصائيًا  -14

الهرمي( لدى  -على أساليب التفكير )المتحرر  للمسئوليةدال إحصائيًا تأثير سالب 

 طالب مرحلتي ما بعد التعليم األساسي والتعليم الجامعي.

 –على أساليب التفكير )الحكمي  لالتزان االنفعاليوجود تأثير موجب دال إحصائيًا  -15

على  االنفعالي لالتزانالمتحرر(، بينما يوجد تأثير سالب دال إحصائيًا  -العالمي 

الفوضوي( لدى طالب مرحلتي ما بعد  -األقلي  –الملكي  –أساليب التفكير )المحافظ 

 التعليم األساسي والتعليم الجامعي.

 –على أساليب التفكير )التشريعي  لالجتماعيةوجود تأثير موجب دال إحصائيًا  -16

ساسي والتعليم الخارجي( لدى طالب مرحلتي ما بعد التعليم األ -الهرمي  –المحلي 

 الجامعي.

 ثالثًا: توصيات الدراسة:

 في ضوء نتائج الدراسة الحالية يمكن إبداء التوصيات التربوية التالية:

في ضوء ما أشارت إليه النتائج من وجود ارتباط وتأثير موجب دال إحصائيًا للسمات  (1

التعليم الشخصية على أساليب التفكير من النوع األول لدى طالب مرحلتي ما بعد 

األساسي والتعليم الجامعي وذلك مقارنة بطالب مرحلة التعليم األساسي الذين تبين 

وجود ارتباط وكذلك تأثير موجب للسمات الشخصية على أساليب التفكير من النوع 

الثانى؛ فإننا في حاجة إلى تنمية السمات الشخصية لدى الطالب حتى يتسنى لهم 

 ألول؛ لذا فإن الدراسة الحالية توصي باآلتي:استخدام أساليب تفكير النوع ا

العمل على تنمية السمات الشخصية اإليجابية فى المراحل المبكرة للعمر؛ وذلك من  -

خالل اهتمام مختلف المؤسسات التربوية برفع ثقة الطالب بأنفسهم وبقدراتهم 

 واستعداداتهم واتجاهاتهم فى مختلف الجوانب.

ديل سمات الشخصية السلبية لدى أطفال مرحلة الطفولة إعداد برامج ارشاد نفسى لتع -

المبكرة وعدم اإلنتظار للكبر ألن البرامج اإلرشادية في هذه الحالة ستكون أقل فاعلية 

 بسبب تحول السمات الشخصية إلى نزعات يكون من الصعب تغييرها.
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المناهج والمقررات الدراسية بالمراحل  ضرورة قيام المسؤلين بإعادة النظر فى -

التعليمية المختلفة من حيث أهدافها، ومحتواها، واألساليب المتبعة فى تدريسها 

ومحاولة تعديلها، واستخدام استراتيجيات التدريس المناسبة لتنمية السمات الشخصية 

ب لدى الطالب كاستراتيجيات التعلم الفردى، واالكتشاف الحر، وإجراء التجار

 المعملية.

تبصير الطالب بأهمية فهمهم ألنفسهم مما يساعدهم على النجاح مستقباًل فى شتى  -

 مجاالت الحياة.

االهتمام باإلرشاد النفسى لطالب الجامعة عن طريق زيادة أعداد األخصائيين  -

النفسيين، وتفعيل دور مركز اإلرشاد النفسى بالجامعات؛ بحيث يعمل على تقديم 

دية لمساعدة الطالب على التعرف على أنفسهم وقدراتهم فى مختلف الخدمات االرشا

الجوانب وكيفية استغاللها وتحديد أهدافهم بشكل واقعي، وإرشادهم بما يساعدهم على 

 حل المشكالت التي يتعرضون لها فى حياتهم العامة.

العمل على تضمين المقررات التربوية بمختلف الموضوعات المتصلة بالسمات  -

ة بما يزيد من كفايات األجيال الحديثة، وبما يحقق المزيد من التوظيف الممكن الشخصي

 لقدراتهم فى حياتهم العملية.

  ضرورة الحرص على تنمية كافة الجوانب اإليجابية التي تؤدي إلى ارتفاع

السمات الشخصية اإليجابية والتي بدورها تزيد من استخدام الطالب ألساليب 

ول، ويمكن أن يتم ذلك من خالل تضافر العديد من األدوار؛ التفكير من النوع األ

 وذلك كما يلي:

أوالً: دور الطالب: لكي يكون لدى الطالب سمات شخصية إيجابية ينبغي عليه أن 

 يكون قادًرا على:

 تنظيم االنفعاالت حتى تساعد في أداء المهام وتيسر التفكير. -

 معايشة مشكالت اآلخرين، ومحاولة حلها. -

 التواصل مع اآلخرين، والعمل معهم بروح الفريق الواحد من خالل أداء األدوار. -

 ينبغي على الوالدين لكي ينميان السمات الشخصية لدى أبنائهم:: ثانياً: الوالدان

تكوين عالقات اجتماعية سوية مع أبنائهم تعمل على إشباع حاجاتهم النفسية  -

 واالجتماعية والوجدانية.

 لكافية لألبناء للتعبير عن أنفسهم )أفكارهم ومشاعرهم(.إتاحة الفرص ا -

 الوفاء بمتطلبات األبناء وتحمل المسؤولية وأداء الواجبات تجاههم. -

 إتاحة الفرص الكافية لممارسة األنشطة البناءة وتحقيق األهداف الشخصية. -
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 إتاحة الفرصة لتعبير األبناء عما يزعجهم وتقبلهم لتلك المشاعر وتقديرها. -

 األبناء على الحديث حتى ال يكونوا منعزلين، وتعليمهم احترام اآلخرين. حث -

تنشئة الطفل على مشاركة اآلخرين له في ألعابه، وتركه يواجه بعض الصعوبات التي  -

ال تصل لمرحلة الخطر أثناء لعبه مع اآلخرين مما يقوي من قدرته على التعامل مع 

 ه.اآلخرين وإيجاد الحلول المناسبة لمشكالت

تشجيع األبناء على التفكير اإليجابى والمنطقى من خالل وضع األهداف التي تتناسب  -

 مع قدراتهم حتى ال تكون أعلى أو أقل من هذه القدرات.

مساندة األبناء لجعلهم يثابرون ويصرون على تحقيق ما يقومون به من أعمال من أجل  -

 الوصول لمستوى تعليمى أفضل.

ر الطرق الفعالة التى تمكنهم من التفكير السليم من أجل تشجيع األبناء على اختيا -

اإلجادة فى التعلم، ودائما يضعون نصب أعينهم أنا راض عن نفسي وأقدر نفسي من 

 أجل أن يتحسن أداؤهم.

 مساعدة األبناء على فهم ذاتهم والقدرة على إدارة الذات. -

 النفسية واالجتماعية. إكساب األبناء المهارات التي تساعدهم على مواجهة المشكالت -

ينبغي على عضو هيئة التدريس لكي ينمي السمات : ثالثاً: المعلم / عضو هيئة التدريس

 الشخصية لدى طالبه:

 تقبل مشاعر الطالب، وإظهار التعاطف لهم. -

 إشعارهم بالرغبة فى تطوير مهاراتهم وقدراتهم العقلية. -

راض أن الطالب يمتلك قدرات مساعدة الطالب على القيام بعملية التعلم على افت -

واستعدادات ومهارات مكتسبة تمكنه من تعليم نفسه وتمكنه من اإلبداع واالبتكار 

 والمبادرة.

مساندة المعلم ودعمه لطالبه من أجل تلبية االحتياجات اإلنسانية وهي حاجتهم لفهم  -

تبعد عنهم األزمات النفسية  ذاتهم والوصول إلى مرحلة تقدير وإدارة الذات التى

 والمشكالت االجتماعية.
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مساندة المعلم طالبه على تأسيس بنية معرفية تربوية تنمى لديهم الوعي بالذات  -

وتقويمها ونقدها وتغيرها عبر تبنى أساليب التعلم والتعليم القائم على المشاركة 

 وأساليب التواصل ذى االتجاهين.

 وتقدير مشاعرهم مما يدعم لديهم الثقة بالنفس.يظهر المعلم لطالبه احترام  -

يغرس المعلم فى طالبه أهمية وضوح األهداف والتفكير اإليجابى الجاد في تحقيق  -

األهداف، التخطيط الجيد القائم على الوعي باألهداف ومعرفة قدرات وإمكانيات التلميذ 

 التى تؤهله لتحقيق أهدافه.

أجل تحقيق أهدا فهم وعندما يكتشفوا خطأ ما يجب ينمى المعلم فى طالبه المثابرة من  -

 عليهم مراجعة أهدافهم والتقييم المستمر من أجل النجاح فى تحقيقها.

مساعدة الطالب على إدراك نواحى القوة والضعف لديه من أجل التغلب على نقاط  -

 ضعفه.

 –ممتاز -عاستخدام األسلوب الفعال في التحفيز كذكر األسماء واأللقاب التحفيزية )مبد -

 مبتكر.. وغيرها( سواء أصحاب المستويات المتدنية أو المرتفعة.

تحلى المعلم بروح التعاون داخل الفصل والعمل على إقامة عالقات اجتماعية طيبة  -

 بينه وبين طالبه.

يعلم المعلم طالبه المهارات الحياتية التى تساعد على النمو الوجدانى واالجتماعى  -

من خالل أن يغرس المعلم فى طالبه أهمية أن يعرفوا أنفسم والمعرفى، ويتم ذلك 

 ويدركوا تماًما ما بداخلها.

 توفير بيئة تعلم آمنة خالية من الخوف. -

 ترك الحرية للطالب للتعبير عما يريدون، وما يشعرون به. -

جعل مناخ قاعة الدرس مليئًا بالحماس، والحيوية، وإثارة حب االستطالع لدى  -

 الطالب.

 تخدام العبارات الجارحة، وعبارات الذم.تجنب اس -

 البحث عن األسباب الكامنة وراء سلوكيات الطالب، ومحاولة فهمها. -

 إقامة عالقات قوية مع الطالب. -
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 تدريب الطالب على إيجاد الحلول، والحلول البديلة للمشكالت. -

 رابعًا: بحوث ودراسات مقترحة:

 إجراء الدراسات التالية:في ضوء نتائج الدراسة الحالية يقترح الباحث 

نمذجة العالقات بين السمات الشخصية وأساليب التفكير والتحصيل الدراسي لدى  -1

 الطالب في المراحل العمرية المختلفة.

الدور الوسيطى للعوامل الديموجرافية في العالقة بين أساليب التفكير والسمات  -2

 الشخصية لدى طالب الجامعة.

االبتكار ونمط الشخصية لدى طالب مرحلة التعليم تأثير أساليب التعلم على  -3

 األساسي.

دراسة أثر استخدام أسلوب التعزيز على السمات الشخصية لدى الطالب في  -4

 المراحل العمرية المختلفة.

 دراسة عالقة السمات الشخصية بالنجاح األكاديمي والمهنى للطالب والخريجين. -5
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