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 ملخص

 دى طلبةلالتفكير لقائمة ستيرنبرغ  ألنماطعلى األهمية النسبية  ة للتعرفسالدراهدفت 

زى موضع الدراسة؛ تع التفكير أنماطجامعة غزة، مع التعرف على الفروق المعنوية في 

وطالبة،  اطالب  ( 213وقد تكونت عينة الدراسة من ) البرنامج األكاديمي.و، لنوع: ايلمتغير

ينت وقد ب، االتفكير بعد التحقق من صدقها وثباته ألنماطستيرنبرغ  نموذجقائمة  ُطبقت عليهم

 انت أقلكي حين ، فالقضائي النمطهو  لدى الطلبة اشيوع   األنماطنتائج الدراسة ما يلي: أن أكثر 

، لصالح الهرميو ،الفوضوي نمطيفروق معنوية في  . كما وجدتالمحافظ النمطا شيوع   األنماط

ي، التشريع أنماطفروق معنوية في  دت. ووجناثلصالح اإل التنفيذي النمطالذكور، وفي 

تحرري، الفوضوي وال نمطيالمحلي، لصالح طلبة البكالوريوس، وفي والعالمي، والتنفيذي، و

 .لصالح طلبة الدراسات المتوسطة

 ستيرنبرغ، حكومة الذات العقلية. نموذجالتفكير،  أنماطالكلمات المفتاحية: 

 

Abstract 

The study aimed to identify the relativity significance of Sternberg's 

thinking styles of Gaza University students, to identify the significant 

differences in the styles under study, related gender and academic 

program. The study sample consisted of (213) students with the 

application of Sternberg's model of thinking styles after verifying validity 
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of the model. The results of the study showed the following: The most 

common style for students is the judicial style, while the least common 

style is conservative. Also there were significant differences in the 

anarchic, hierarchical for males, and executive style for females. There 

were significant differences in legislative, executive, global and local 

styles for undergraduate students, while in the anarchism and liberalism 

styles for students of intermediate studies. 

Keywords: Thinking Styles, Sternberg's Model, Self-Governing 

Mentality. 

 

 خلفية الدراسة

هو خرى، وألانسان عن غيره من الكائنات اإل سمة من السمات التي تميزبأنه التفكير  مثليُ 

ويتم  لياته،واختلفت حوله اآلراء مما يعكس تعقد العقل البشري وتشعب عم أبعادهمفهوم تعددت 

ر يتم لمثي التفكير من خالل سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ عندما يتعرض

ن علبحث استقباله من خالل واحدة أو أكثر من الحواس الخمسة المعروفة، ويتضمن التفكير ا

ر بها تي يموإمعان النظر في مكونات الموقف أو الخبرة ال ليه تأمال  ، ويتطلب التوصل إمعنى

وقت اله في نما أياء التي تحيط به في بيئته، كشل التفكير يتعامل االنسان مع األالفرد، ومن خال

 لتمثيالتوار فكاء فعل ظاهري، فالتفكير يستخدم األذاته يعالج المواقف التي تواجهه بدون إجرا

 إذ يشير مكن تذكرها أو تصورها أو تخيلها،يء واألحداث غير الحاضرة التي الرمزية لألشيا

(Sternberg, 2004: 34 ) يات التفكير يعني مجموعة من االستراتيج أنماطإلى أن مفهوم

ل عمام واألنجاز المهاإو األفراد بصورة عامة لحل مشكالتهم،والطرق المختلفة التي يستخدمها 

ة تعليميويستخدمها الطلبة بصورة خاصة لحل مشكالتهم ال على عقله،وسيطرة الفرد الذاتية 

 والشخصية وتنمية المهارات واألفكار بما يحقق وينمي القدرات اإلبداعية.

تهم، وتشير أنماط التفكير إلى الطرائق واألساليب المفضلة لألفراد في توظيف قدرا

ي ف التتالءم مع المهام والمواقواكتساب معارفهم، وتنظيم أفكارهم والتعبير عنها بما ي

ية قد لحياتاتعترضهم، فنمط التفكير المتبع عند التعامل مع المواقف االجتماعية في الجوانب 

ماط في دة أنيختلف عن نمط التفكير عند حل المسائل العلمية، مما يعنى أن الفرد قد يستخدم ع

 (. ,1992Sternberg: 68) التفكير قد تتغير بمرور الزمن

األفراد،  قد تعددت النظريات والنماذج التي حاولت تفسير الطرائق التي يفكر بهاول

ا أو الطرائق التي يفضلها ويتبعها  األنماطمن حيث عدد وطبيعة هذه  واختلفت عن بعضها بعض 

(، ونموذج (Paivio، ونموذج (Isabel Myers): نموذج األفراد في تفكيرهم، ومن هذه النماذج

Harison and Bramson)  ونموذج ،)Kolb) ونموذج ،)Sternberg) وغيرها من ،)

، والذي أطلق عليها "Sternberg" نموذج الحاليةوسوف يتبنى الباحث في الدراسة ، النماذج
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ة حيث يعرف كلمة من أوضح التصورات الحديث كون هذا النموذجاسم حكومة الذات العقلية، 

مفضلة التي يتخذها الفرد في معالجته للمعلومات الخارجية وقيامه " على أنها الطريقة النمط"

إذ التفكير،  أنماطأكد على أهمية دراسة  (Sternberg, 2012: 1)بالمهام المختلفة، كما أن 

واهم الدراسي، المعلم في تحسين مست التالميذ تساعديشير إلى أن القدرة على فهمها وتميزها لدى 

ظهرت هذه النظرية تفكيره، وقد  ألسلوب لكل تلميذ وفق ا حد ممكنقصى ومن خالل استغالل أ

 ( باسم نظرية التحكم العقلي الذاتي غير أن1988في صورتها األولى عام )

(1990Sternberg, )  غير مسماها لتصبح نظرية أساليب التفكير أو حكومة الذات، وظهرت

لنظرية هي أن أشكال الحكم التي ا( والفكرة األساسية لهذه 1997في صورتها النهائية عام )

ثل الطرق نراها ليست متطابقة لكنها انعكاسات خارجية لما يدور في أذهان الشعوب، وهي تم

وهناك أشياء  مة التي نراها هي مرايا ألذهاننا،فإن أشكال الحكوومن ثم  البديلة لتنظيم األفكار،

متوازية بين تنظيم الفرد وتنظيم المجتمع فكما يحتاج المجتمع إلى حكم نفسه يحتاج الفرد أيضا 

ى وكما نحتاج إل لويات لها, يقوم الفرد بذلك أيضا،إلى حكم نفسه، وكما الحكومة تقوم بوضع أو

تسعى الحكومة إلى االستجابة للمتغيرات والظروف للعالم  ي بيئتنا،أن نستجيب للمتغيرات ف

تفكيرنا في اإلدارة أو في مختلف  أنماطوهذه الطرق المختلفة يمكنها أن تفسر  لمحيط بها،ا

 وقد حدد(، 65: 2006)الطيب،  الذي نشعر معه باألمان والراحة النمطالنشاطات، إذ نستخدم 

"Sternberg للتفكير تندرج تحت فئات خمس وهي: نمط ا" ثالثة عشر 

 التفكير من حيث الشكل أنماط: الفئة األولى

 رئيسة للحكومات، هي:  أنماطوتشمل أربعة 

ميل يتميز أصحاب هذا الشكل بالتوجه نحو هدف واحد طوال الوقت، وي :الملكي النمط .1

ظر ض النحل المشكالت بغ اأصحاب هذا النمط إلى التعامل مع القضايا الرئيسة، ويحاولو

س لها تي ليعن طبيعة العقبات التي قد تعترض طريقهم، ويتجاهل هؤالء األفراد القضايا ال

إلى  اتقلووسائل عديدة للوصول إلى أهدافهم، وال ين اعالقة بموضوع اهتمامهم، ويستخدمو

 ايفضلووبالتسامح والمرونة،  امشروع جديد قبل االنتهاء من المشروع الحالي، ويتميزو

 .(2012األعمال التجارية، والتاريخ، والعلوم )نوفل وأبو عواد، 

  اقوموتناول جميع األهداف التي تواجههم، وي نيرميهاليفضل األفراد الهرمي:  النمط .2

ا بشكل المشكالت ويعالجونه اأهميته، ويتناولو بحسب ُكل  بوضع ترتيـب لهذه األهداف 

 سائل جميع المشكالت والم ايتقبلووالوسيلة، نوا بأن الغاية ال تبرر ازن، ويؤممتو

مية بالتشويش في حال تساوي أه احتـى التـي يظهـر بينهـا التعارض، ولكنهم يشعرو

رمية، هصورة معها، ولهذا فهم ال يرون المعلومات ب ااألهـداف أو المـسائل التـي يتعاملو

في  رونةبه من م ااألمور المعقدة بسبب ما يتمتعو ابالثقـة بـالنفس ويواجهو نويتميزو

يب صبح ترتإذا أ إالحاسمين،  ان لـديهم إدراك جيد لألولويات، غالبا  ما يكونوأالتعامل، كما 

خاذ بالتنظيم في حل المشكالت وات ايتميزوو ،أو الفعل عن القرار األولويات بديل

 . (Sternberg & Wagner, 1991: 3)القرارات
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جات ن خالل خليط من الحاأنهم مدفوعين مكالفوضوي: يتميز أصحاب هذا الشكل  النمط .3

وائية العش بالمعالجة اويقومو معهم، اعليهم جعل اآلخرين يتوافقوومن الصعوبة  واألهداف،

 ي طريقةتبن إلى اويميلو ذه األهداف تستحق ما يبذلونه من أجلها،بأن ه اللمشكالت ويعتقدو

ن فإ الهرمي النمطفي نقاش مع اآلخرين ذوي  اوعندما يقعو ،عشوائية في حل المشكالت

او منهم قد يكون ثقيال  كال   كان مفي كل  فالفرد الفوضوي يميل إلى أن يكون خر،لآل مزعج 

بأن  الفوضوي النمط يويتميز األفراد ذو ،ويجد صعوبة في إتباع خط مستقيم في نقاشه

أخرى  بارةأو بع بها غير منظمة، اف التي يكلفوءهم أفضل عندما تكون المهمات والمواقأدا

 .(Sternberg, 2004: 100) غير متقيدة بترتيب معين

ساوية اف متاألهداف، وكل هذه األهد ييتميز أصحاب هذا الشكل بأنهم متعدد األقلي: النمط .4

 ال  ؤون أوسيبد فـي األهميـة بالنسبة لهم، وهذا ما يسبب لهم مشكلة كبيرة، فهم محتارون بمن

ـه تُ ب قيمنـة هـذه األهـداف كـل بحـسفالكل مهـم بالنسبة لهم، فهم يحتاجون إلـى مواز

لى عألقلي ربما يبدو ا والنمط، (Grigorenko & Sternberg, 1995: 222) هوأهميتـُ 

نها، مريبة نها قالهرمي وربما نسخة ركيكة فقدت إحساسها باألولوية لك النمطأنه نسخة من 

ت يب ثابالهرمي في بعض األعمال وكأنه جامد ذو ترت النمط، حيث يبدو وتتميز بالمرونة

 (Sternberg, 2004: 94). ال يأخذ بعين االعتبار تغير الظروف

 التفكير من حيث الوظيفة أنماطالفئة الثانية: 

 رئيسة للحكومات، هي:  أنماطتشمل ثالثة 

ي تالت الالمشك اويفـضلو من التفكير االبتكار، النمطيفضل أصحاب هذا التشريعي:  النمط .1

ا أنهم ة، كمبعمل األشياء بطـريقتهم الخاصـ اويستمتعو ،تكون غير منتظمة أو معدة مسبق ا

بناء ل ايميلوبإعطاء األوامر، و ايستمتعوو، فيه انوع العمل الذي يرغبو اويختارو ايقـررو

 اتعن أفكارهم من خالل الرسوم ابروالنظام والمحتوى لكيفية حل المشكلة، ويع

.(Sternberg, 2004: 256)   

بالقواعد  االتنفيذي المهمات المحددة، فيلتزمو النمطالتنفيذي: يفضل أصحاب  النمط .2

، فهم مجرد ا اآلخرين للتفكير في تخطيط العملددة واتباع التعليمات، ويتركووالقوانين المح

 & Grigorenkoلألوامر يقومـون بتنفيذ ما يطلب منهم وفق ما هو محدد ) ونمتلق

Sternberg, 1995: 222).  

يفها األشياء وتصن األعمال التي تشمل تحليل النمطالقضائي: يفضل أصحاب هذا  النمط .3

واعد اآلخرين، واصدار األحكام، وتقييم الق إلى انتقاد أعمال اويميلوومقارنتها، 

بتكار واال يلالنقدية، ولديهم قدرة كبيرة على التخ وكتابة المقاالت واإلجراءات، وتحليل،

 .(173: 2007)عبيدات وأبو السميد، 
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 التفكير من حيث المستوى أنماطالفئة الثالثة: 

 رئيسين للحكومات، هي: نمطينتشمل 

من  ي كثيرالعالمي التعامل مع مفاهيم واسعة ف النمط يالعالمي: يفضل األفراد ذو النمط .1

 ا يميزوالن لكو ،الغابة اا فهم يشاهدوللتعامل مع قضايا مجردة وكبيرة نسبي   ااألحيان يتجهو

ن م ي عالمار فاإلبح إلى اويميلو التفاصيل، اا ما يتجاهلوفهم غالب   كونها،األشجار التي تُ 

 ضة،ين من خالل هدف أو أهداف متناقمدفوع اويكونو في تفكيرهم، االخيال ويسترسلو

أن  اوقدعتوي ر شروط الحل له أهمية الحل نفسها،متوترين بسبب اعتقادهم بأن توف اويكونو

واعين  غير اعن التعقيد أحيانا نتيجة إحباطهم ويكونو اويبحثو الغايات ال تبرر الوسائل،

 يةألنهم ال ينظرون إليها بدرجة متساو هم مشوشين بوضع أولويات ألعمالهم،بأنفس

 .(64 -63: 2010)الفاعوري، 

لى إ ايلوالمحلي التعامل مع التفاصيل، فهم يم النمط يالمحلي: يفضل األفراد ذو النمط .2

 ازؤو، ويجالعامة المحددة، أكثر من االهتمام بالمشكالت التوجه نحـو القضايا والمشكالت

 اينظرووموقف، للالمشكالت إلى أجزاء صغيرة يمكن حلها دون االهتمام بالمشكلة الكلية 

ا ألنهم يضعو( Sternberg, 2002: 65) ، ويصفهمللواقع ا لكـل حساب   ابالموضوعيين نظر 

، مليةقف العنحو الموا امـا يتوجهو فهـم غالبـ ا ،للمصادفة أو الحظ شيئ ا اشيء وال يدعو

 . علـى أرض الواقـع اإنهـم يعيـشو ،ا بالتفاصيليستمتعوو

 التفكير من حيث الميل )النزعة( أنماطالفئة الرابعة: 

 رئيسين للحكومات، هي: نمطينتشمل 

غيير ت اإلى عمل األشياء بطرق جديدة ويفضلو النمطالتحرري: يميل أصحاب هذا  النمط .1

اقف بالتعامل مع المو االقوانين واإلجراءات الموجودة أقصى تغيير ممكن ويستمتعو

 وراء إلى العمل فيما اغير المألوف في الحياة أو العمل، ويميلو نالغامضة، ويفضلو

 ايفضلووالقوانين واإلجراءات الموجودة، أي أنهم ابتكاريون في التعامل مع المواقف، 

 .(81: 2011طرق غير مألوفة واالبتعاد عن المحافظة )علوان، كذلك عمل األشياء ب

 اكرهوة، ويالمحافظ: يتميز هؤالء األفراد بالتمسك بالقوانين واإلجراءات الموجود النمط .2

يق طر اوبالحرص والنظام كما يتبع االتغيير ويتميزو االمألوف ويرفضو االغموض, ويحبو

و أن هبعونه وأسلوبهم الذي يتأقل تغيير ممكن،  اوالخطأ في عمل األشياء ويفضلو المحاولة

 .(10: 2007الفرد يحب التقليدية والثبات ويفضل عمل األشياء بطرق صحيحة )أبو هاشم، 

 التفكير من حيث المجال أنماطالفئة الخامسة: 

 رئيسين للحكومات، هي: نمطينتشمل 
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إلى  االعمل مع الناس، ويميلو ابأنهم يفضلو النمطيتصف أصحاب هذا الخارجي:  النمط .1

كثر وعي أالتعامل مع الناس بسهولة، ولديهم حس اجتماعي مرتفع، و ااالنبساط، ويستطيعو

 بالعالقات بين األشخاص.

ردهم، وتوجههم نحو العمل بمف يينبأنهم منطو النمطيتصف أصحاب هذا الداخلي:  النمط .2

قات م في العمل وليس في العالاستخدام ذكائه ابالتركيز الداخلي، ويفضلو ايتميزو

رجي الخا النمطقل بالعالقات مع اآلخرين عن ذوي ماعي أاالجتماعية، ولديهم حس اجت

 .(128 -126: 2012)النور، 

تفكيـر ال ألنماط ( اقترحت تصنيف ا جديد اZhang, 2010: 2والبد من اإلشارة إلى أن )

راسات، لمجموعة من الد"، من خالل التحليل الذي قامت به "Sternbergالمذكورة في نظرية 

فق تفكير وال أنماطإلى أن هناك ثـالث مجموعـات مـن الل نتائج هذا التحليل من خوقد توصلت 

 ، وهم: أثـر كبيـر فـي اإلنجاز الدراسي النظرية، مجموعتان منهما لهما

ة لى قدرالتفكير التي تـدل ع أنماطتعرف بالنمط األول: وتتكون من  المجموعة األولى:

قات ع العالمشديد ها الوذلك الرتباط ،مع القيم أكثر تكيف ا األنماطأكبر في توليد اإلبداع، وهذه 

رري، هـي: )التح األنماط، وهذه من التطور المعرفي اإلنسانية، فهي تمثل مستوى عالي ا

 التشريعي (.والقضائي، والهرمي، والعالمي، و

معين  يل نمطالتي تقترح تفض األنماطتعرف بالنمط الثاني: والتي تشمل  ية:المجموعة الثان

ابها ع أصح، ومـن المحتمـل أن تطبتوى أدنى من التعقيد المعرفيمن الميول التي تدل على مس

تضم وبخاصية التكيف السيء على اعتبار أنها تمثل ميزات أو سمات شخصية غيـر مناسبة، 

 الملكي، المحلي، التنفيذي(.: )المحافظ، األساليب

جي(، خاروي، فوضـووأقلـي، واألربعة الباقية )النمط الثالث(، وهـي: )داخلي،  األنماطأما 

ا ن كلتم األنماطفهي ال تنتمي إلى المجموعتين السابقتين ولكن قـد تظهـر فيهـا خـصائص 

 عينة.الخاص الذي تتطلبـه مهمـة م النمط، وذلك باالعتماد على المجموعتين

 مجموعة من المبادئ التي  Sternberg"" التفكير في ضوء نموذج وألنماط

 توضح طبيعتها، والمجاالت التي يمكن استثمارها فيها، والحدود التي تقف عندها؛ منها:

(Sternberg, 2004: 130- 162) (Sternberg & Zhang , 2006: 246.) 

ة عن عبار التفكير هي تفضيالت في استخدام القدرات وليست القدرات نفسها، ولكنها أنماط .1

ي فمفضلة التفكير تُعبر عن طريقة الفرد ال أنماطجسر يربط بين القدرة والشخصية، كون 

فراد ن األالتعامل مع مختلف األنشطة والمـشكالت التي تعترضه في حياته اليومية، كما أ

 فقط. واحد ا نمط اوليس  نماطاألبروفيل من  لديهم

 .مطيةالنهم التفكير، كم أنهم يختلفون في مرونت ألنماطيختلف األفراد في قوة تفضيالتهم  .2

ضل من كون أفـمن التكامل الناجح والذي ي والقدرات يخلق نوع ا جيد ا األنماطبين االتفاق  .3

 .توظيف أي منها بشكل منفرد
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دوار حياة وأحل اللتباين مرا التفكير تبع ا أنماطة إلى تباين ، إضافتُكتسب اجتماعي ا األنماط .4

 العمل.

 لنمطفا؟، مةمالئمة أو غير مالئ األنماطليست في المتوسط سيئة أو جيدة، بل هل  األنماط .5

فـي ق إلطـالسيء أو ال يتالءم على ا في إطار معين، ربما يتالءم بشكل الذي يتالءم جيد ا

 موقف آخر.

رك أن نـد مع مستويات القدرات، فنحن نميـل إلـى النمطخلط بين مالئمة في الغالب هناك  .6

 مطنقـد وافـق  نمطهماألشخاص الذين يشبهوننا على أنهم مرتفعون في القدرة، ألن 

 المقيمين لهم.

 التفكير، وكذلك يمكن قياسها. أنماطيمكن تدريس وتعليم  .7

 نماطأالمتغيرات الهامة التي يمكن أن تؤثر في نمو  من عدد ا "Sternbergذكر "وقد 

لبيئة اوالدية، أساليب المعاملة الووالعمر، والنوع البشري، و)ثقافة المجتمع،  التفكير، منها:

المفضل  نمـطالن دور كبير في تكوي لهاشكك في أن يكون أما بالنسبة لمتغير الوراثة التعليمية(، 

ن هناك ذكر أوبشكل كبير،  و وكأنها مكونات مكتسبة اجتماعي ابدت األنماطلدينا، وأشار إلى أن 

ام ي المهف النمطوكيف يعمل هذا  النمطحلقة مـستمرة من التغذية المرتدة بين التدريب على 

 (.Sternberg, 2002: 99)المحـددة بشكل افتراضي في المجتمع

 ماطأنراسة قيام العديد من البحوث والدراسات حول د التفكير بأنماطومن مظاهر االهتمام 

( التي 2002 ومن أمثلتها: دراسة )شلبي، ،السائدة لدى فئات وشرائح اجتماعية مختلفة التفكير

حلة ن المرالمختلفة م التفكير لطالب التخصصات األكاديميـة أنماطبروفيالت  هدفت إلى دراسة

ـ لــ التفكير اطأنموطالبة بالجامعة طبق عليهم قائمة  ا( طالب  417الجامعية، وتكونت العينة من )

"Sternberg تـشريعيالتفكير: ال أنماط"، وأظهرت النتائج وجود تأثير للتخصص الدراسي في ،

ضوي، والتنفيذي، والقضائي، والعالمي، والتقدمي، والمحافظ، والهرمي، والملكي، والفو

ين ب صائي الـة إحقلي، ووجـود فـروق دااأل بالنمطوالداخلي، والخارجي، وعدم داللتها فيما يتعلق 

 طالنمى الذكور، وفالتشريعي، والقضائي، والهرمي لـصالح  النمطالذكور واإلناث في كل من 

 األخـرى. األنماطالتنفيذي لصالح اإلناث، وعدم وجود فروق في 

غ لدى لنظرية ستيرنبر التفكير تبع ا أنماطلتعرف على ا( Zhang, 2002دراسة )وهدفت 

خدم في هذه وطالبة، واست ( طالب ا212طـالب الجامعة بأمريكا، وقد تكونت عينة الدراسة من )

اسة وجود ( وكان من أهم نتائج الدرSternberg & Wagner)ـ التفكير ل طأنماراسة قائمة الد

فروق   توجدالالتفكير التشريعي والمتحرر لصالح الذكور، بينما  نمطيفروق بـين الجنـسين فـي 

 التفكير. أنماطبين الجنسين في باقي 

 التفكير المفضلة لدى  أنماطهدفت إلى التعرف على ف( 2006دراسة )الشهري، أما 

 طالبات وطالب جامعـة طيبة، وأجريت الدراسة على عينة من طالب وطالبات الجامعة 

 ( 491وطالبة، العلوم ) ( طالب ا106وطالبة، الدعوة ) ( طالب ا699) التربية :من كليات
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 التفكير النسخة القصيرة التي أعدها  أنماط، وقد استخدم الباحث قائمة وطالبة طالب ا

(Sternberg & Wagner, 1991 ،) ،النمطنتائج أن وأظهرت ال (،2004تعريب )الدردير 

ا جامعة  تميز طالبات ، كما أظهرت النتائجالهرمي النمطلدى طلبة جامعة طيبة هو  األكثر انتشار 

األقلي، والملكي، ولهرمي، اوالتنفيذي، والتفكير )التشريعي،  أنماطعن الطالب في  طيبة

وإن طالب وطالبات كلية العلوم تميزوا عن طالب وطالبات كلية  الخـارجي(،والداخلي، و

التفكيـر التشريعي، التنفيذي، القضائي، المحلي، المتحرر، المحافظ، الهرمي،  أنماطالتربية في 

طالب كلية التربية تميزوا عن  وأن طالب وطالباتالملكي، األقلي، الفوضوي، الخارجي(، 

 التفكير القضائي. نمطكلية الـدعوة فـي وطالبات 

طلبة  التفكير الشائعة التي يستخدمها أنماط( 2007)الزعبي والشريدة،  وتقصت دراسة

ن ، وتكونت عينة الدراسة م، وعالقتها بكل من الجنس والتخصصجامعة الحسين بن طالل

كير ماط التفكثر أنأات العلمية واإلنسانية، أظهرت نتائج الدراسة أن من الكليا وطالبة ( طالب  140)

لبراجماتي، كيبي واالتر بين الطلبة هو التفكير الواقعي فالتفكير التحليلي فالتفكير المثالي ثم شيوع ا

ن طلبة ، وبيا في أنماط التفكير بين الذكوروأظهرت النتائج عدم وجود اختالفات دالة إحصائي  

 العلمية واإلنسانية. التخصصات

  أنماطلتعرف على طبيعة ا( 2008دراسة )أبو هاشم وكمال، في حين هدفت 

ميـة التفكير المميزة لطالب جامعة طيبة بالمدينة المنورة في ضوء تخصـصاتهم األكادي

 كيرالتف أنماطوطالبة، طبق عليهم قائمة  ( طالب ا318المختلفـة، وتكونت العينة من )

(Sternberg & Wagner, 1991 وكان من أهم نتائج الدراسة تميز ،)وضويالتفكير الف نمط 

ا النمطينللذكور بينما كان   لإلناث. التقاربي والتشريعي األكثر تميز 

ية التفكير ودافع أنماطالعالقة بين  (Weiqiao Fan & Zhang, 2008)وفحصت دراسة 

 نماطأئمة اإلنجاز بين طالب جامعة شنغهاي بالصين، وقد اسـتخدمت في هذه الدراسة كل من قا

( طالب 238ومقياس دافعية اإلنجاز، وتكونت عينة الدراسة مـن ) "Sternberg"التفكير لـ 

 لمتحـررـتح واالتي يتميز أصحابها بالفكر المنف األنماطوطالبة، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن 

 افعية)التشريعي، القضائي، الهرمي، التحرري، العالمي( قد ارتبطت بشكل ايجابي مع الد

مـا اق، فيبشكل سالب مع الدافعية لتفادي اإلخف األنماطالناجحة في اإلنجاز، فيما ارتبطت 

لملكي، االمعرفي )التنفيذي، المحافظ، ذات المستوى المتدني من التعقيد  األنماطارتبطت 

ب شكل سالبطت بـالثانوية )الفوضوي، األقلي، الداخلي، الخـارجي( فقد ارت األنماطالمحلي(، أما 

 .خفاقدي اإلمع الدافعية إلى اإلنجاز فيما كانت ترتبط ارتباطا  ايجابيا  مع الدافعية لتفا

عة كير التي تميز بين طلبة جامالتف أنماطلكشف عن ( ل2009دراسة )سحلول، وهدفت 

خدم قائمة ستاوطالبة، ولتحقيق أهداف الدراسة  ( طالب ا801صنعاء، تكونت عينة الدراسة من )

(، تعريب )الدردير Sternberg & Wagner, 1991) القـصيرة التفكير النسخة أنماط

( فظ)المحا التفكير نمطفي  وكان من أهم النتائج وجود فروق ا دالة إحصائي ا (،2004والطيب، 

 اث.التفكير )الملكي( لصالح الطالبات اإلن نمطفي  للطلبة الذكور، كما وجدت فروق ا



 9ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد هللا شراب
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نماط التفكير الشائعة في ضوء نظرية ( هدفت إلى تقصي أ2012دراسة )نوفل وأبو عواد، 

 & Sternbergردنية، واستخدم الباحثان قائمة )ات العقلية لدى طلبة الجامعات األحكومة الذ

Wagner( بصورتها المطولة، تم تطبيقها على )طالب ا وطالبة في الجامعات األردنية، 1174 )

لدى الطلبة كانت: النمط المحافظ فالمحلي فالملكي،  أظهرت النتائج أن أكثر أنماط التفكير شيوع ا

ت ظهر، كما أا: النمط التشريعي فالهرمي فالخارجيفي حين كانت أقل أنماط التفكير شيوع  

نماط التفكير: القضائي، واألحادي، والخارجي تعزى إلى جنس ا في أوجود فروق دالة إحصائي  

فروق في النمط الملكي؛ لصالح اإلناث، ووجود فروق في  الطالب؛ لصالح الذكور، ووجود

نماط التفكير: القضائي، والمحلي، والتقدمي، والهرمي تعزى إلى تخصص الطالب؛ لصالح أ

يات االنسانية، ووجود فروق في نمط التفكير األحادي لصالح الطلبة في الكليات الطلبة في الكل

 العلمية.

ون السائدة لدى طلبة كلية الفن األنماط( هدفت لمعرفة Ebru Temiz, 2012دراسة )

يلة من من مختلف أقسام كلية الفنون الجم ( طالب ا168الجميلة، حيث طبقت الدراسة على )

(Nigde University )" واستخدم مقياسSternberg "ج أن التفكير، وأظهرت النتائ ألنماط

 التفكير الداخلي. نمطالسائد لدى عينة الدراسة  النمط

 ( هدفت الدراسة إلى استقصاء أنماط التفكير في ضوء نموذج2013دراسة )عطيات، 

"Sternberg( طالب ا800" لدى طلبة جامعة البلقاء التطبيقية، تم تطبيقها على ) طالبة، أظهرت و

حرر، المت ارجي،لدى الطلبة هي )التشريعي، الهرمي، الخ ئج أن أكثر أنماط التفكير تفضيال  النتا

الداخلي،  محلي،لدى الطلبة هي )المحافظ، ال األحادي(، في حين كانت أقل أنماط التفكير تفضيال  

، حررت)المحلي، المنماط التفكيرأ ا في درجات تفضيلالفوضوي(، ووجود فروق دالة إحصائي  

 رتفكينماط الا في درجات تفضيل أناث، وفروق دالة إحصائي  الفوضوي، الخارجي( لصالح اإل

الة روق دفظهرت النتائج وجود افظ، الهرمي( لصالح الذكور، كما أ)التنفيذي، القضائي، المح

يات ة الكلطلب)التشريعي، المحلي، الداخلي( لصالح  نماط التفكيرا في درجات تفضيل أإحصائي  

تحرر، ي، الم)القضائي، العالم نماط التفكيرا في درجات تفضيل أالعلمية، وفروق دالة إحصائي  

 نسانية. الفوضوي( لصالح طلبة الكليات اإل المحافظ، الملكي، األحادي،

ة التفكير وفق نظري أنماطلكشف عن لدراسة هدفت ( 2017ق، ل)هتهات وبوشالوأجرت 

في  دينة ورقلةمبثانويات  " لدى التالميذ المتفوقين دراسي اSternbergي لـ "الحكم العقلي الذات

مت الباحثتان ا وتلميذة من المتفوقين، واستخد( تلميذ  281، وتكونت عينة الدراسة من )الجزائر

السائد  طالنموأظهرت النتائج أن ، (Sternberg & Wagner, 1991التفكير لـــ ) أنماطقائمة 

الميذ ين التب هر الدراسة أي فروق دالة إحصائي اولم تظلدى عينة الدراسة التفكير التشريعي، 

لك ظهر كذ، ولم تلمي والخارجياالتفكير الع نمطيالتفكير ما عدا  أنماطناث في الذكور واإل

 نمطي عدا امالتفكير  أنماطبين التخصصين العلمي واألدبي في  الدراسة أي فروق دالة إحصائي ا

 التفكير )الحكمي والداخلي(.



 "......أنماط التفكير في ضوء نموذج ستيرنبرغ لدى ـــــــــــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2020( 6)34مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

لبة الباحث بأن ط واستناد ا على ما سبق طرحة من تأطير نظري ودراسات سابقة، يرى

ا األنماطهم، وقد يكون لهذه المفضلة لدي التفكير أنماطالجامعة يختلفون في  ا دور  جاح في الن كبير 

ات ختصاصوالموضوعات الدراسية، والتي يمكن أن تحدد طبيعة اال الحياتية في بعض المهارات

التفكير ال  أنماط( أن أهمية 12: 2009)العنزي،  هن المستقبلية، وهذا ما أشار إليهوربما الم

ي فحتاج نتقتصر على الجانب التعليمي والمهني بل تشمل جميع مجاالت الحياة العامة، فنحن 

عمال م باألجل القياالمنزل أو المدرسة أو العمل من أ فكير فيالت أنماطحياتنا إلى استخدام 

 .المطلوبة على أكمل وجه

ية ى أهموانطالقا  مما سبق، ونتيجة ألهمية موضوع الدراسة الحالي يمكننا التأكيد عل

ة المرحل ب هذهفشبا من المراحل المهمة في حياة الفرد،عد هذه المرحلة ، إذ تُ المرحلة الجامعية

الون يمث ا بشري ا مهم  هم، ة قدراتة تنميلتنمية المجتمع وتقدمه مما يحتم ضرور طاقة هائلة ومصدر 

 اية يتميزو(، فالطلبة في هذه المرحلة العمر9: 2008تفكيرهم وتعلمهم )وقاد،  أنماطوتحسين 

 لقوانينلك امن إتباع ت خاصة بهم لمعالجة المشكالت بدال   بتبني طرق وقوانين جديدة وابداعية

يها فواإلجراءات المعدة من قبل اآلخرين، فالطالب الجامعي يعيش مرحلة عمرية تتبلور 

زام االلتشخصيته بصورة واضحة، حيث انتقل من مرحلة التعليم المدرسي الذي يمتاز بالضبط و

د موار في الختيابالتعليمات والدوام الرسمي اإللزامي إلى الحياة الجامعية التي تمتاز بحرية اال

 الحموري،) ييرلنظام الساعات المعتمدة لذلك فهو يسعى وراء التغ راسية وأيام الدوام وفق االد

2009 :52.) 

ان دبأ( 2007ويضيف )الشكعة،  طالب على تزويد ال ور الجامعات اليوم لم يعد مقتصر 

 ة بل إنلعقليبالمعارف والمعلومات حسب، أو االكتفاء بتنمية مواهبه العلمية وتطوير قدراته ا

ء ي بناففلسفتها التربوية اتسع نطاقها وتعددت أغراضها واتجاهاتها لتشمل أيضا اإلسهام 

ة ت الحياتطلبامواجهة التفكير السليمة لم أنماطالشخصية اإلنسانية للطالب الجامعي وتعويده على 

، وذلك النفسيةو عيةفي مختلف جوانبه العقلية والبدنية واالجتما العصرية واعداده إعداد ا متكامال  

رد ام بالفالهتمامن المفهوم التربوي للسياسات التعليمية المعاصرة التي تنادي بضرورة  انطالق ا

 لفكري.شاط ارس الكثير من ألوان النبوصفه وحدة متكاملة ال تتجزأ وافساح المجال أمامه ليما

ى لد مفضلةالالتفكير  ألنماطاألهمية النسبية  عن الكشففي محاولة تتمثل مشكلة الدراسة 

 إلجابة عن، وذلك من خالل ا(األكاديميالبرنامج لنوع، ا) :بمتغيريطلبة الجامعة وعالقتها 

 األسئلة اآلتية:

 أسئلة الدراسة

 زة؟غالتفكير في ضوء نموذج ستيرنبرغ لدى طلبة جامعة  ألنماطما األهمية النسبية  .1

عة التفكير في ضوء نموذج ستيرنبرغ لدى طلبة جام أنماطهل توجد فروق معنوية في  .2

 النوع االجتماعي: )طالب، طالبه(؟.؛ تعزى لمتغير غزة
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عة التفكير في ضوء نموذج ستيرنبرغ لدى طلبة جام أنماطهل توجد فروق معنوية في  .3

 البرنامج األكاديمي: )البكالوريوس، الدراسات المتوسطة(؟.غزة؛ تعزى لمتغير 

 أهمية الدراسة

 :تتمثل أهمية الدراسة بالنقاط اآلتية

، نماطاألهذه لالتفكير يمكن أن يعمق المعرفة والمفاهيم النظرية  ألنماطإن تناول الدراسة  .1

 .د ذلك إضافة علمية في هذا الميدانويع

عل ور فادتناول الدراسة لشريحة مهمة من شرائح المجتمع وهم طلبة الجامعة لما لهم من  .2

 في بناء المجتمع وتقدمه لكونهم قاب قوسين أو أدنى من االلتحاق بسوق العمل.

س في التفكير لدى طلبة الجامعة قد تساعد أعضاء هيئة التدري أنماطإن التعرف على  .3

لى عيضا أوتساعدهم  يس المناسبة في البرامج الدراسية،الجامعة على اختيار طرائق التدر

من  شادهمفهم بعض القدرات العقلية للطلبة ومعالجة الفروق الفردية بينهم، إضافة  إلر

 يمية.مية التي تواجههم في حياتهم األكادخالل مساعدتهم في تجاوز المشكالت التعلي

 حدود الدراسة

 التزمت الدراسة بالحدود اآلتية:

  زة؛ امعة غالتفكير لدى طلبة ج أنماطالحد الموضوعي: تقتصر الدراسة الحالية على دراسة

 التفكير لستيرنبرغ.   أنماطاستناد ا إلى قائمة 

  ة غزة،عينة من طالب وطالبات جامعالحد المكاني: طبق الجانب الميداني للدراسة على 

 فرع الجنوب، للبرنامج األكاديمي )الدراسات المتوسطة، البكالوريوس(. 

  ي العام الجامعالحد الزماني: طبقت أداة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من

2017/2018. 

 للدراسة ةاإلجرائي اتالتعريف

 لمصطلحاتها:تعتمد الدراسة التعريفات اإلجرائية اآلتية 

بأنها "مجموعة من ( Sternberg, 2004: 34)تم تبني تعريف التفكير:  أنماط

ة ها بصورخدموناالستراتيجيات والطرق المختلفة التي يوظف بها األفـراد قـدراتهم وذكائهم ويست

 .ة"عامة في حل مشكالتهم التي يواجهونها، وانجاز المهام والمشروعات الخاصة والعام

لى حدة ع نمطالطالب في كل بالدرجة التي يحصل عليها  :إجرائي ا التفكير أنماط وتعرف

لهرمي، )الملكي، ا ، وهينمط ا برغ، والذي يضم ثالثة عشرستيرنالتفكير ل أنماطمن قائمة 

 حافظ،الفوضوي، األقلي، التشريعي، التنفيذي، الحكمي، العالمي، المحلي، المتحرر، الم

 .الخارجي، الداخلي(
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 دي بعدهو مجموعة مميزة ومنظمة من المقررات الدراسية التي تؤالبرنامج األكاديمي: 

دراسات  االنتهاء منها إلى منح الدرجة األكاديمية المرتبطة بهذا البرنامج )بكالوريوس،

 متوسطة(.

 فيه ال برنامج دراسي منظم من المقررات الدراسية، مدة الدراسة برنامج البكالوريوس:

 ساعة. 125ربع سنوات موزعة على ثماني فصول، وال يقل عدد ساعاته الدراسية عن تقل عن أ

 لدراسةبرنامج دراسي منظم من المقررات الدراسية، مدة ابرنامج الدراسات المتوسطة: 

ن عاسية فيه ال تقل عن سنتان دراسيتان موزعة على أربعة فصول، وال يقل عدد ساعاته الدر

 ساعة. 70

 اءاتالطريقة واالجر

 منهج الدراسة

لمسح ريقة ابط معتمد ا، فقد استخدم الباحث المنهج الوصفيلطبيعة الدراسة الحالية  وفق ا

 االجتماعي بالعينة للحصول على المعلومات المناسبة لإلجابة عن أسئلة الدراسة.

 مجتمع الدراسة

برنامجي الدراسات ل، -رع الجنوبف –طلبة جامعة غزة  تكون مجتمع الدراسة من جميع

، 2017/2018، من العام الدراسي الثانيالمتوسطة والبكالوريوس، والمسجلين للفصل الدراسي 

 .معةوطالبة، حسب قوائم عمادة القبول والتسجيل في الجا ( طالب ا295والبالغ عددهم )

 عينة الدراسة

وهي  فرع الجنوب -ا وطالبة، من طلبة جامعة غزة( طالب  213من ) الدراسةتكونت عينة 

شوائية، األصلي، وقد تم اختيارهم بالطريقة الطبقية الع الدراسة%( من مجتمع 72.2تشكل )

 والجدول التالي يوضح خصائص العينة.

 .الدراسةخصائص عينة  (:1جدول )

 النسبة المئوية التكرار الفئات متغيرات الدراسة

 النوع االجتماعي
 %53 113 طالب

 % 47 100 طالبة

 البرنامج األكاديمي
 %45.5 97 الدراسات المتوسطة

 %54.5 116 البكالوريوس

 الدراسة مقياس

قرة ( ف65وهو يتكون من )( Sternberg & Wagner, 1991) أعد هذا المقياس كل من

، 1)ال تنطبق إطالقا =  ( بدائل وهي:7ويتكون سلم اإلجابة من ) ،نمط اُموزعة على ثالثة عشر 
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، تنطبق 4ستطيع التحديد =، ال أ3، ال تنطبق بدرجة صغيرة =2بدرجة كبيرة = ال تنطبق 

يوضح  التالي(، والجدول 7، تنطبق تماما = 6، تنطبق بدرجة كبيرة = 5بدرجة صغيرة = 

 .توزيع فقرات القائمة على المقاييس الفرعية

 .التفكير لستيرنبرغ أنماطتوزيع فقرات قائمة  (:2جدول )

 أرقام الفقرات النمط لفقراتأرقام ا النمط

 60، 47، 34، 21، 8 الهرمي 53، 40، 27، 14، 1 التشريعي

 61، 48، 35، 22، 9 الملكي 54، 41، 28، 15، 2 التنفيذي

 62، 49، 36، 23، 10 األقلي 55، 42، 29، 16، 3 القضائي

 63، 50، 37، 24، 11 الفوضوي 56، 43، 30، 17، 4 العالمي

 64، 51، 38، 25، 12 الداخلي 57، 44، 31، 18، 5 المحلي

 65، 52، 29، 26، 13 الخارجي 58، 45، 32، 19، 6 المتحرر

   59، 46، 33، 20، 7 المحافظ

السعودية،  البيئة العربية والثقافة تالءم معتل القائمةبترجمة ( 2007قام )أبو هاشم، و

يث الية، حصلية والعربية بدالالت صدق تنبؤي وعاملي وتمييزي عاأل ابصورته القائمة توتمتع

قد  (13ها )وعدد القائمةقيسها تالتفكير التي  أنماطأظهرت نتائج التحليل العاملي إلى تشبع 

 .ةالقائم%( من األداء الكلي على 74.14تشبعت بخمسة عوامل، حيث فسرت هذه العوامل )

كمين المح على عينة من ا؛ بعرضهالقائمةاحث بتحكيم أما في الدراسة الحالية فقد قام الب

الحية دى صلبيان م ؛والقياس والتقويم التعليمي، علم النفس مجالي في ذوي الخبرة واالختصاص

عليمات وح التوض على الذي تنتمي إليه، ومناسبتها لعينة الدراسة، إضافة   النمطلقياس  الفقرات

%، 100% إلى 90تتراوح ما بين ومناسبة بدائل االستجابة، والتي حازت على نسبة اتفاق 

ام قعد ذلك ب، نيينللطلبة الفلسطيوبذلك تم التحقق من مدى صدق الفقرات ومالئمتها للبيئة الغّزية 

صلية سة األالدرا من خارج عينة على عينة استكشافية االباحث بتجريب القائمة من خالل تطبيقه

، لالطمئنان لوضوح الفقرات، رع الجنوبف -من جامعة غزة وطالبة طالب ا( 35) مؤلفة من

داخلي اق الإضافة عن سهولة فهم التعليمات، وصالحية بدائل االستجابة، وتم التحقق من االتس

تنتمي  الذي للنمطبحساب معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات القائمة والدرجة الكلية 

 الدرجةالقائمة و أنماطمن  نمطإليه، وكذلك تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل 

 ينجدولوال ه،الذي تنتمي إلي النمطالكلية للقائمة، وقد وجد ارتباط بين درجة كل فقرة ودرجة 

 النتيجة. انيوضح ينالتالي
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 .التفكير والدرجة الكلية للقائمة أنماطمعامالت االرتباط بين  (:3جدول )

 النمط
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة
 النمط

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 0.01 0.73 الهرمي 0.01 0.69 التشريعي

 0.01 0.64 الملكي 0.01 0.71 التنفيذي

 0.01 0.76 األقلي 0.01 0.71 القضائي

 0.01 0.63 الفوضوي 0.01 0.64 العالمي

 0.01 0.69 الداخلي 0.01 0.62 المحلي

 0.01 0.63 الخارجي 0.01 0.77 المتحرر

    0.01 0.67 المحافظ

لكلية لدرجة اوا التفكير أنماطمعامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات قائمة  (:4جدول )

 .الذي تنتمي إليه للنمط

 يهالذي تنتمي إل النمطمعامل االرتباط بين درجة كل فقرة ودرجة  النمط

 53 40 27 14 1 رقم الفقرة التشريعي

 0.44 0.53 0.57 0.52 0.55 معامل االرتباط

 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 مستوى الداللة

 54 41 28 15 2 رقم الفقرة التنفيذي

 0.48 0.51 0.46 0.60 0.55 معامل االرتباط

 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 مستوى الداللة

 55 42 29 16 3 رقم الفقرة القضائي

 0.71 0.60 0.63 0.59 0.67 معامل االرتباط

 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 مستوى الداللة

 56 43 30 17 4 رقم الفقرة العالمي

 0.50 0.68 0.71 0.64 0.62 معامل االرتباط

 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 مستوى الداللة

 57 44 31 18 5 رقم الفقرة المحلي

 0.72 0.50 0.61 0.57 044 معامل االرتباط

 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 مستوى الداللة

 58 45 32 19 6 رقم الفقرة المتحرر

 0.51 0.56 0.58 0.58 0.49 معامل االرتباط

 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 مستوى الداللة
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 (4... تابع جدول رقم )

 النمط
النوع 

 االجتماعي
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 Tقيمة 

مستوى 

 الداللة

 59 46 33 20 7 رقم الفقرة المحافظ

 0.55 0.71 0.57 0.68 0.62 معامل االرتباط

 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 مستوى الداللة

 60 47 34 21 8 رقم الفقرة الهرمي

 0.68 0.70 0.76 0.71 0.49 معامل االرتباط

 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 مستوى الداللة

 61 48 35 22 9 رقم الفقرة الملكي

 0.71 0.60 0.67 0.57 0.53 معامل االرتباط

 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 مستوى الداللة

 62 49 36 23 10 رقم الفقرة األقلي

 0.59 0.44 0.71 0.69 0.75 معامل االرتباط

 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 مستوى الداللة

 63 50 37 24 11 رقم الفقرة الفوضوي

 0.55 0.69 0.55 0.51 0.69 معامل االرتباط

 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 مستوى الداللة

 64 51 38 25 12 رقم الفقرة الداخلي

 0.51 0.69 0.48 0.53 0.47 معامل االرتباط

 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 مستوى الداللة

 65 52 39 26 13 رقم الفقرة الخارجي

 0.70 0.44 0.60 0.67 0.57 معامل االرتباط

 0.01 0.05 0.01 0.01 0.01 مستوى الداللة

يدل على أن  (، وهذا0.81أما الثبات، فتم حسابه بمعادلة ألفا كرونباخ، وكانت قيمة ألفا )

في  تائجهااالعتماد على القائمة وعلى نالقائمة تمتعت بدرجة جيدة من الثبات، وبذلك يمكن 

 الدراسة الحالية.

 األساليب اإلحصائية

 نة، تمت معالجة البيانات إحصائي ابعد االنتهاء من جمع البيانات وتفريغ استجابات أفراد العي

ستخدام (، والتي اشتملت على اSPSSباستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )
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ألسئلة الدراسة، وهي على النحو اآلتي: المتوسطات الحسابية،  اإلحصائية وفق االمعالجات 

 .T-testاالنحرافات المعيارية، النسب المئوية، معامل ارتباط بيرسون، اختبار 

 ومناقشتها نتائج الدراسة

ى برغ لدذج ستيرنالتفكير في ضوء نمو ألنماطما األهمية النسبية  نتائج السؤال األول:

 جامعة غزة؟.طلبة 

ة، لكل لنسبيولإلجابة عن هذا السؤال؛ قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية، واألوزان ا

 ، والجدول التالي يوضح النتيجة.موضع الدراسة التفكير أنماطمن  نمط

 .القائمة موضع الدراسة ألنماطالمتوسطات الحسابية واألوزان النسبية  (:5جدول )

 الترتيب الوزن النسبي المتوسط الحسابي التفكير أنماط م

 10 66.51 4.6556 التشريعي 1

 9 67.31 4.7115 التنفيذي 2

 1 75.31 5.2720 القضائي 3

 5 71.52 5.0065 العالمي 4

 11 65.88 4.6118 المحلي 5

 7 69.93 4.8951 المتحرر 6

 13 63.49 4.4444 المحافظ 7

 8 67.42 4.7197 الهرمي 8

 2 73.09 5.1166 الملكي 9

 4 72.32 5.0626 األقلي 10

 3 72.59 5.0814 الفوضوي 11

 6 71.02 4.9713 الداخلي 12

 12 64.69 4.5283 الخارجي 13

لدى الطلبة موضع الدراسة، هو:  التفكير شيوع ا أنماطق: أن أكثر يتضح من الجدول الساب

الملكي، بوزنه النسبي  النمط(، يليه على التوالي: 75.31) القضائي، ووزنه النسبي النمط

األقلي، بوزنه النسبي  النمط(، ثم 72.59الفوضوي، بوزنه النسبي ) فالنمط(، 73.09)

(، 71.02بوزنه النسبي ) الداخلي، فالنمط(، 71.52العالمي، بوزنه النسبي ) النمط(، ثم 72.32)

 النمط(، ثم 67.42الهرمي، بوزنه النسبي ) مطفالن(، 69.93المتحرر، بوزنه النسبي ) النمطثم 

المحلي،  النمط(، ثم 66.51التشريعي، بوزنه النسبي ) فالنمط(، 67.31التنفيذي، بوزنه النسبي )

(، وجاء بالمرتبة األخيرة 64.69الخارجي، بوزنه النسبي ) فالنمط(، 65.88بوزنه النسبي )

هذه النتيجة مع نتائج دراسة )الشهري، (، وتختلف 63.49المحافظ، بوزنه النسبي ) النمط

ا  لدى طلبة جامعة طيبة هو النمط الهرمي، 2006  ( والتي أظهرت أن النمط األكثر انتشار 
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( والتي أظهرت أن 2007كما تختلف نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة )الزعبي والشريدة، 

الواقعي، كما اختلفت نتائجنا مع نتائج دراسة أكثر أنماط التفكير شيوع ا بين الطلبة هو التفكير 

(Ebru Temiz, 2012 ،والتي أظهرت أن النمط السائد لدى عينة دراسته نمط التفكير الداخلي )

( والتي أظهرت أن النمط السائد لدى 2017واختلفت نتائجنا مع نتائج دراسة )هتهات وبوشاللق، 

دراسة الحالية مع نتائج دراسة )نوفل وأبو عواد، عينة دراسته النمط التشريعي، واتفقت نتائج ال

( والتي أظهرت أن أقل أنماط التفكير شيوع ا لدى الطلبة هو 2013(، ودراسة )عطيات، 2012

النمط المحافظ، ويمكن ارجاع سبب مجيء النمط القضائي من أكثر األنماط شيوع ا لدى عينة 

هم ما زالوا في مرحلة المراهقة، فلهذه المرحلة الدراسة؛ إلى طبيعة المرحلة العمرية للعينة، كون

حاجاتها وخصائصها المميزة عن باقي المراحل العمرية األخرى، فهم يميلون إلى الحكم على 

اآلخرين وأعمالهم، وتقييم القواعد واالجراءات، وتقييم وتحليل األشياء، كما أنهم يمتلكون القدرة 

ة على ربط الموضوعات التي يدرسونها بموضوعات على التخيل واالبتكار، ويتميزون بالقدر

أخرى مرتبطة بها أو ربطها بالبيئة التي يعيشون بها، وهذا وفق ما أشارت إلية نظرية 

(Sternberg, 1992.) 

 تيرنبرغسالتفكير في ضوء نموذج  أنماطهل توجد فروق معنوية في  نتائج السؤال الثاني:

 .(؟وع االجتماعي: )طالب، طالبةير النلدى طلبة جامعة غزة؛ تعزى لمتغ

(، والجدول التالي T-testباسـتخدام اختبـار ) الباحـثولإلجابـة عـن هـذا السـؤال قـام 

 يوضح النتيجة. 

موضع  التفكير ألنماط( Tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )(: 6جدول )

 .ة(النوع االجتماعي: )طالب، طالبتبعا  لمتغير  الدراسة، والدرجة الكلية للقائمة؛

 النمط
النوع 

 االجتماعي
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 Tقيمة 

مستوى 

 الداللة

 1.04057 4.7261 113 طالب التشريعي
1.017 .311 

 1.10652 4.5759 100 طالبة

 1.46318 4.2407 113 طالب التنفيذي
5.316- .000 

 1.28978 5.2435 100 طالبة

 1.13231 5.2746 113 طالب القضائي
.035 .972 

 1.12764 5.2691 100 طالبة

 1.52474 4.9556 113 طالب لعالمي
.594- .553 

 1.13262 5.0640 100 طالبة
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 (6... تابع جدول رقم )

 النمط
النوع 

 االجتماعي
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 Tقيمة 

مستوى 

 الداللة

 1.55197 4.4976 113 طالب المحلي
1.297- .196 

 1.17902 4.7409 100 طالبة

 1.23529 5.0367 113 طالب المتحرر
1.720 .087 

 1.31326 4.7350 100 طالبة

 1.45529 4.3610 113 طالب المحافظ
.906- .366 

 1.40220 4.5386 100 طالبة

 1.18564 4.8917 113 طالب الهرمي
2.016 .045 

 1.43435 4.5254 100 طالبة

 1.15702 5.0336 113 طالب الملكي
1.192- .235 

 1.00886 5.2104 100 طالبة

 1.20516 4.9755 113 طالب األقلي
1.178- .240 

 1.09476 5.1611 100 طالبة

 1.25390 5.4928 113 طالب الفوضوي
4.824 .000 

 1.38141 4.6166 100 طالبة

 1.17419 4.9308 113 طالب الداخلي
.534- .594 

 1.17826 5.0170 100 طالبة

 1.24182 4.4620 113 طالب الخارجي
.818- .414 

 1.27050 4.6032 100 طالبة

)الفوضوي، الهرمي( لصالح  نمطييتضح من الجدول السابق: وجود فروق معنوية في 

وهما من الفئة الثانية ألنماط التفكير والتي تأخذ الطابع الشكلي في معالجة الطلبة الطلبة الذكور، 

الذكور ألمورهم، بسبب خلطهم ما بين حاجاتهم وأهدافهم، حيث يجاهد أصحاب النمط الفوضوي 

بأن يكون في كل مكان لكنه يجد صعوبة في إتباع خط مستقيم في تناوله الموضوعات التي 

ذا يتوافق مع النمط الهرمي كونهم يتميزون بالثقـة بـالنفس ويواجهون األمور تتطلب النقاش، وه

المعقدة بسبب ما يتمتعون به من مرونة في التعامل، وهذه الصفات تنسجم مع خصائص الذكور، 

(، و)أبو هاشم 2002وتتفق نتائج الدراسة الحالية بشكل جزئي مع نتائج دراسات )شلبي، 
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(، و)نوفل Zhang, 2002(، وتختلف مع نتائج دراستي )2013 (، و)عطيات،2008وكمال، 

 (.  2012وأبو عواد، 

في حين لم توجد )التنفيذي( لصالح الطالبات اإلناث،  النمطكما وجد فروق معنوية في 

لصالح  لمتغير النوع االجتماعي تبع االقائمة موضع الدراسة؛  أنماطفروق معنوية في باقي 

(، و)الشهري، 2002الطالبات اإلناث، وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة )شلبي، 

 :Grigorenko & Sternberg, 1995(، ويمكننا تفسير النتيجة من خالل ما أوضحه )2006

( بأن أصحاب هذا النمط ملتزمون بالقواعد والقوانين المحددة واتباع التعليمات، وهذا أقرب 222

 إلى الطابع التنفيذي لإلناث.

نماط أ(: أظهرت النتائج إلى عدم وجود فروق معنوية في باقي 6ومن ذات الجدول رقم )

سات ج الدرانتائ القائمة موضع الدراسة؛ تبع ا لمتغير النوع االجتماعي، ويمكننا التثبت من خالل

محددة ابتة وثبأنماط تفكير السابقة، والتأطير النظري لنموذج ستيرنبرغ، بأنه ال يمكن الجزم 

 الك هذهي امتفللفرد أو النوع، فاالختالف في تفضيل األنماط مردة إلى طريقة االستخدام، وليس 

فضل أكثر ( في نظريته أن الفرد يSternberg, 1997األنماط من عدمها، وهذا ما أشار إليه )

موقف  خر فينه يفضل نمط ا آمن نمط، ولكنه يفضل نمط ا معين ا في موقف ما أو مشكلة ما، ولك

، لدراسيةقات اآخر، ال سيما أن البيئة التعليمية متنوعة متعددة، ومختلفة تبع ا لطبيعة المسا

 واألنماط التدريسية التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

 تيرنبرغسالتفكير في ضوء نموذج  أنماطهل توجد فروق معنوية في  نتائج السؤال الثالث:

 .وسطة(؟المت لدى طلبة جامعة غزة؛ تعزى لمتغير البرنامج األكاديمي: )البكالوريوس، الدراسات

(، والجدول التالي T-testباسـتخدام اختبـار ) الباحـثولإلجابـة عـن هـذا السـؤال قـام 

 يوضح النتيجة. 

موضع  التفكير ألنماط( Tالمعيارية وقيمة ) المتوسطات الحسابية واالنحرافات (:7جدول )

راسات س، دبكالوريوالدراسة، والدرجة الكلية للقائمة؛ تبعا  لمتغير البرنامج األكاديمي: )

 .(متوسطة

 العدد النوع االجتماعي النمط
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 Tقيمة 

مستوى 

 الداللة

 التشريعي
 93485. 4.8880 116 بكالوريوس

3.486 .001 
 1.16109 4.3776 97 دراسات متوسطة

 التنفيذي
 1.48300 4.9263 116 بكالوريوس

2.368 .019 
 1.41842 4.4545 97 دراسات متوسطة

 القضائي
 1.13869 5.3431 116 بكالوريوس

1.009 .314 
 1.11377 5.1869 97 دراسات متوسطة
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 (7... تابع جدول رقم )

 العدد االجتماعيالنوع  النمط
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 Tقيمة 

مستوى 

 الداللة

 العالمي
 1.17567 5.2702 116 بكالوريوس

3.113 .002 
 1.48371 4.6911 97 دراسات متوسطة

 المحلي
 1.29435 4.8784 116 بكالوريوس

3.090 .002 
 1.44250 4.2930 97 دراسات متوسطة

 المتحرر
 1.28480 4.6717 116 بكالوريوس

2.847- .005 
 1.22444 5.1622 97 دراسات متوسطة

 المحافظ
 1.52341 4.3789 116 بكالوريوس

.740- .460 
 1.31316 4.5227 97 دراسات متوسطة

 الهرمي
 1.39672 4.5994 116 بكالوريوس

1.480- .140 
 1.20850 4.8636 97 دراسات متوسطة

 الملكي
 1.13938 5.0567 116 بكالوريوس

.884- .378 
 1.03154 5.1883 97 دراسات متوسطة

 األقلي
 1.18981 5.0259 116 بكالوريوس

.510- .611 
 1.11806 5.1066 97 دراسات متوسطة

 الفوضوي
 1.44663 4.7877 116 بكالوريوس

.3.529- .001 
 1.22093 5.4327 97 دراسات متوسطة

 الداخلي
 1.27595 4.8719 116 بكالوريوس

1.378- .170 
 1.03337 5.0901 97 دراسات متوسطة

 الخارجي
 1.34663 4.3939 116 بكالوريوس

1.745- .082 
 1.12006 4.6890 97 دراسات متوسطة

)التشريعي، التنفيذي، العالمي،  األنماطيتضح من الجدول السابق: وجود فروق معنوية في 

)الفوضوي، التحرري(  نمطيالمحلي( لصالح طلبة البكالوريوس، كما وجد فروق معنوية في 

القائمة موضع  أنماطلصالح طلبة الدراسات المتوسطة، في حين لم توجد فروق معنوية في باقي 

ا ألنه لم يتو ،لمتغير البرنامج األكاديمي تبع االدراسة؛   -على حد اطالعه  –للباحث  فرونظر 
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بإجراء المزيد من الدراسات لمعرفة مدى تأثر ، لذلك نوصي دراسة سابقة تناولت هذا المتغير

 التفكير بمتغير البرنامج األكاديمي.  أنماط

 وتوصياتخالصة 

 صلت الدراسة إلى النتائج التاليةتو

  ي، الخارج النمطالمحافظ،  النمطا: تنازلي   التفكير في ضوء نموذج ستيرنبرغ أنماطترتيب

 النمطر، المتحر النمطالهرمي،  النمطالتنفيذي،  النمطالتشريعي،  النمطالمحلي،  النمط

 القضائي. النمطالملكي،  النمطالفوضوي،  النمطاألقلي،  النمطالعالمي،  النمطالداخلي، 

  فروق  )الفوضوي، الهرمي( لصالح الطلبة الذكور، كما وجد نمطيوجود فروق معنوية في

ي عنوية ففي حين لم توجد فروق متنفيذي( لصالح الطالبات اإلناث، )ال النمطمعنوية في 

 لمتغير النوع االجتماعي.   تبع االقائمة موضع الدراسة؛  أنماطباقي 

  طلبة  المحلي( لصالح)التشريعي، التنفيذي، العالمي،  األنماطوجود فروق معنوية في

)الفوضوي، التحرري( لصالح طلبة  نمطيالبكالوريوس، كما وجد فروق معنوية في 

ع القائمة موض أنماطالدراسات المتوسطة، في حين لم توجد فروق معنوية في باقي 

 لمتغير البرنامج األكاديمي.   تبع االدراسة؛ 

 تية:خرج الباحث بالتوصيات اآلهذه الدراسة فقد لواستكماال للجوانب ذات العالقة 

 التفكير على البيئة الفلسطينية. ألنماطتقنين قائمة ستيرنبرغ  .1

ى يتها لدية تنمالتفكير، وكيف بأنماطألعضاء الهيئة التدريسية لتعريفهم  عقد دورات تدريبية .2

 طلبة الجامعة.

ئة اعضاء هيإجراء دراسات تهدف للكشف عن درجة تأثير انماط التفكير المفضلة لدى  .3

 التدريس على انماط التفكير التي يفضلها الطلبة.

شريعي ، كالتالمفجرة لإلبداع األنماط، والتي تسهم في نمو االهتمام باألنشطة الالمنهجية .4

 والقضائي والتحرري.
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  )Sternberg & Wagner (التفكير في ضوء نموذج أنماطقائمة 

 تعريب الدكتور / السيد أبو هاشم

د فووي حوول ( مفووردة تشووير إلووى االسووتراتيجيات والطوورق المختلفووة التووي يسووتخدمها األفوورا65تتكووون القائمووة موون )

 ، من خالل االستجابات التالية : ت وأداء المهام واتخاذ القراراتالمشكال

 أ

ال تنطبق 

 إطالق اعليك 

 ب

ال تنطبق عليك 

 بدرجة كبيرة

 ج

ال تنطبق عليك 

 بدرجة صغيرة

 د

ال تستطيع 

 أن تحدد

 ه

تنطبق عليك 

 بدرجة صغيرة

 و

تنطبق عليك 

 بدرجة كبيرة

 ز

تنطبق 

ا  عليك تمام 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 ز و ه د ج ب أ العبارة م

فإني استخدم أفكاري واستراتيجياتي  ،عندما تواجهني مشكلة ما 1

 الخاصة في حلها 

       

        أفضل الوصول إلى حل المشكالت التي تواجهني وفق طرق محددة     2

ة تلفأفضل المواقف التي أستطيع من خاللها أن أقارن بين الطرق المخ 3

 لحل المشكالت    

       

          بالتفاصيل في الموضوعات التي تواجهني   قليال   اأولى اهتمام   4

        ة أفضل التعامل مع مشكالت محددة أكثر من التعامل مع مشكالت عام 5

أفضل أن أتحدى الطرق التقليدية لحل المشكالت وأبحث عن طرق  6

 أخرى جديدة أفضل لحلها    

       

        التزم بالقواعد المحددة والطرق المألوفة لعمل األشياء    7

         تهافإني أقوم بترتيبها حسب أهمي ،عندما أقوم بتنفيذ أشياء معينة 8

         ة  أركز على فكرة رئيسية واحد ،عند التحدث أو كتابة أفكار معينة 9

اء آلرفإني ألتزم بوجهات النظر أو ا ،عند مناقشة أو كتابة موضوع ما 10

 التي تكون مقبولة من زمالئي    

       

ى عل يمكنني االنتقال من مهمة ألخرى بسهولة ألن كل المهام تبدو لي 11

 نفس القدر من األهمية    

       

اء آر أميل إلى تنفيذ جميع مراحل المشروع أو العمل دون الحاجة ألخذ 12

 اآلخرين    

       

ه أفضل الوصول إلى أفكار جديدة لهذ ،عند البدء في أداء مهمة ما 13

 المهمة من خالل األصدقاء 

       

        أحب أن أجرب أفكاري وأراقب مدى نجاحها     14

           اهتم كثيرا  باستخدام الطرق المناسبة لحل أية مشكلة تواجهني  15

        أميل إلى تقييم ومقارنة وجهات النظر واآلراء المتباينة     16
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 هتمامين افإني اهتم كثيرا  بالقواعد العامة أكثر م ،عند أدائي لعمل ما 17

 بالتفاصيل    

       

لى عفإني اعتقد أن التركيز  ،عند الكتابة أو النقاش حول موضوع ما 18

 التفاصيل والحقائق أكثر أهمية من تناول الصورة العامة الكلية

 للموضوع   

       

ت جيافإني أفضل استخدام الطرق واالستراتي ،عندما تواجهني مشكلة ما 19

 الجديدة في حلها    

       

 لتيواألفكار اطرق فإني أفضل إتباع ال ،عندما أكون مسئوال  عن عمل 20

     استخدمت مسبق ا

       

فإني أحاول الربط بين الموضوعات  ،عند البدء في أداء مهمة ما 21

 الفرعية والهدف العام للمهمة    

       

يسي لرئفإني أميل إلى التركيز على الهدف ا ،عند محاولتي التخاذ قرار 22

 فقط    

       

أفضل أداء المهام أو المشروعات التي تلقى قبول واستحسان لدى  23

 زمالئي    

       

ن حاول أأ فإني ،بأداء العديد من األشياء المهمة عندما أجد نفسي مطالب ا 24

    ها أؤدي أكبر قدر منها بغض النظر عن الوقت الذي استغرقه في أدائ

       

        اعتمد على تقديري الخاص للموقف    ،عند محاولتي التخاذ قرار 25

ي في حالة مناقشة أو كتابة تقرير معين فإني أفضل أن أمزج أفكار 26

 الخاصة مع أفكار اآلخرين    

       

        أفضل المشكالت التي تتيح لي استخدام طرقي الخاصة في حلها     27

        استمتع بأداء األشياء التي تؤدى في ضوء تعليمات محددة     28

أفضل المشروعات التي يمكنني فيها أن أقارن بين مختلف وجهات  29

 النظر    

       

 الكلى ثيرأميل إلى تأكيد األوجه العامة للقضايا التي أتناولها أو التأ 30

 للمشروع أو العمل الذي أقوم به    

       

 أفضل أن أجمع معلومات محددة أو مفصلة عن المشروعات التي أقوم 31

 بها    

       

أفضل أن أؤدي األشياء بطرق جديدة لم يتطرق إليها اآلخرون في  32

 الماضي    

       

           أفضل المواقف التي تتيح لي إتباع مجموعة من القواعد المحددة  33

عند مواجهتي لبعض المشكالت فإنه يكون لدى إحساس جيد بمدى  34

 أهمية كل مشكلة وبأية طريقة أتعامل معها    
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 ز و ه د ج ب أ العبارة م

ية فإني أؤدي أكثرها أهم ،لو أن هناك أشياء كثيرة على أن أؤديها 35

 بالنسبة لي    

       

ا 36  قومأعلى أداء مجموعة من األشياء المهمة فإنني  عندما يكون لزام 

 بأداء أكثرها أهمية بالنسبة لي ولزمالئي

       

        مية ألهأفضل معالجة كل أنواع المشكالت وكذلك التي تبدو منها قليلة ا 37

        أفضل العمل بمفردي عند أدائي لمهمة أو مشكلة ما     38

 عضوأفضل االشتراك في األنشطة التي تتيح لي التفاعل مع اآلخرين ك 39

 منهم    

       

        فإني أميل ألن أبدأ بآرائي الخاصة     ،عند أدائي لمهمة ما 40

        أفضل التعامل مع المشروعات التي لها هدف وخطة محددان     41

          ن  أفضل المهام أو المشكالت التي تتيح لي تقييم طرق وخطط اآلخري 42

  لتيأفضل العمل في المشروعات التي تهتم بالقضايا العامة عن تلك ا 43

     تهتم بالتفاصيل الدقيقة جد ا

       

        أفضل المشكالت التي تتطلب منى االهتمام بالتفاصيل  44

ي فأفضل أن أغير من أنماط الطرق الروتينية من أجل تحسين طريقتي  45

 أداء المهمة    

       

عها تباإأفضل التعامل مع المهام والمشكالت التي لها قواعد ثابتة يجب  46

 إلنجازها    

       

كون ي فإنه ،عندما يكون هناك العديد من األشياء التي يجب القيام بها 47

  ألهميتها    في ترتيب وحل هذه المشكالت طبق ا لدى إحساس واضح

       

           أفضل أن أركز على أداء مهمة واحدة فقط في الوقت المحدد لذلك  48

همية ا أفإني أؤدي أكثره ،لو أن هناك أشياء مهمة كثيرة على أن أؤديها 49

 بالنسبة لزمالئي ورفاقي    

       

لى ق إعند مناقشة أو كتابة أفكاري فإني أتناولها في ضوء كل ما يتطر 50

 ذهني    

       

            على نفسي ي يمكنني أن أنجزها كاملة معتمد اأفضل المشروعات الت 51

اء فإني أفضل مشاركة وتبادل اآلر ،عند البدء في مشروع أو عمل ما 52

 مع اآلخرين    

       

           أفضل المواقف التي تتيح لي استخدام أفكاري الخاصة في أدائها  53

ء أفضل أن أتبع قواعد أو تعليمات محددة عند حل المشكالت أو أدا 54

 مهمة ما     
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            ألشياءن ااستمتع بالعمل الذي يتضمن التحليل أو الترتيب أو المقارنة بي 55

 فإني أفضل أن أوضح المنظور ،أفكاري أو كتابتهاعند الحديث عن  56

 والسياق الخاص بأفكاري أي الصورة الكلية لها    

       

ا 57 من  كثربمعرفة األجزاء الخاصة بالمهمة التي سأعمل بها أ اهتم كثير 

 أهميتها العامة وأثرها    

       

        أفضل التطرق إلى المشكالت السابقة وإيجاد طرق جديدة لحلها  58

و أفإني أفضل أن أحلها بطريقة تقليدية  ،عندما تواجهني مشكلة ما 59

 مألوفة    

       

ياء شائمة باألفإني أميل إلى إعداد ق ،عند البدء في مشروع أو عمل ما 60

 ألهميتها     التي سأؤديها وفق ا

       

         البد أن انتهى من المشروع الذي أؤديه قبل أن أبدأ في غيره    61

ثر ألكفإني أركز على الجوانب ا ،عندما أقوم بأداء مهمة أو مشروع ما 62

 أهمية بالنسبة لرفاقي بالجماعة    

       

 رىشكالت األخأجد أن حل مشكلة واحدة يؤدى عادة إلى العديد من الم 63

االمساوية   في األهمية     لها تمام 

       

اد أفضل المواقف التي تتيح لي استخدام أفكاري الخاصة دون االعتم 64

 على اآلخرين    

       

ل أفضل المواقف التي تتيح لي التفاعل مع اآلخرين ومع كل من يعم 65

 معي    

       

 


