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  ملخص

ذات     هدفت الدراسة الح   ة ال ة حكوم الية إلى استقصاء أساليب التفكير الشائعة في ضوء نظري
ر     ت ولتحقيق أهداف الدراسة    معات األردنية،العقلية لدى طلبة الجا   اليب التفكي ة أس م استخدام قائم

د     Sternberg & Wagnerالمطورة من قبل آل من ستيرنبيرغ وواجنر  ة بع بصورتها المطول
ة الدراسة من             ة    ١١٧٤التأآد من خصائصها السيكومترية، وتكونت عين ًا وطالب نهم     طالب  ٤٠٢ م

سانية،        ٧٧٢يمثلون الكليات العلمية، و    ات اإلن ون الكلي ائج الدراسة          يمثل رز نت ان من أب  شيوع   وآ
ي     يوعًا ه اليب ش ل األس ت أق ين آان ي ح ي، ف م الملك ي، ث لوب المحل افظ، فاألس لوب المح : األس

ين متوسطات درجات      دالة إحصائياً   فروق ظهرت و لوب التشريعي، فالهرمي، فالخارجي،   األس  ب
ذآور    األقلي والخارجي تعزى لمتغير   الطلبة على األسلوب القضائي والملكي و      صالح ال الجنس، ل

ي،      لوب الملك ى األس اث عل صالح اإلن ارجي، ول ي والخ ضائي واألقل لوب الق ن األس ل م ى آ عل
ات الط دتوج و طات درج ين متوس روق ب يف ضائي والمحل لوب الق ى األس ة عل دمي لب  والتق

ى األسلوب       التخصص الدراسي، لصالح طلبة ال    والهرمي واألقلي تعزى لمتغير      ة عل كليات العلمي
 عالقة ارتباطية ضعيفة  وظهرت، األساليب األخرىالكليات اإلنسانية على طلبة األقلي، ولصالح   

ر    بين المعدل التراآمي و    اليب التفكي ا       بعض أس دد من التوصيات أبرزه د انتهت الدراسة بع : ، وق
ة األر        ة     تقنين مقياس أساليب التفكير لستيرنبيرغ وواجنر على البيئ ة التنبؤي ة، واستقصاء القيم دني

  . أخرىلمقياس أساليب التفكير لستيرنبيرغ وواجنر مع متغيرات

 .أساليب التفكير، حكومة الذات العقلية، طلبة الجامعة: الكلمات المفتاحية
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Abstract 

This study aimed at investigating common thinking styles in the light 
of the theory of the mental self-government amongst students at 
Jordanian universities. To achieve this aim, the Thinking Styles Scale 
which was developed by Sternberg and Wagner, and its verified 
psychometric characteristics were used. The study sample consisted of 
(1174) students, of whom (402) from scientific faculties, and (772) from 
humanistic faculties. Results of the study showed the prevalence of the 
conservative style, the local style, and the monarchic, while the less 
common styles are: the legislative, the hierarchical, and the external. The 
study revealed that there were statistically significant differences 
between students’ means of scores on the judicial, monarchic, oligarchic 
and external styles attributed to gender in favor of the males on each of 
the judicial, oligarchic and external, and in favor of the females on the 
monarchic style. There were statistically significant differences between 
students’ means of scores on the judicial, local, progressive, hierarchical, 
and oligarchic thinking styles attributed to the students’ specialization in 
favor of students in scientific faculties in the oligarchic style, and for 
humanistic faculties in the other styles, and there was a weak positive 
correlation between the students’ GPA and some thinking styles. The 
study proposes some recommendations such as: developing the scale of 
Sternberg and Wagner on the Jordanian environment, and exploring its 
predictive value in light of different variables. 

Key words: Thinking styles, Mental self-government, University 
students.

 

  خلفية الدراسة

ت     نهم      شكلت دراسة اخ ا بي راد فيم اء؛ سواء                 الف األف ل من العلم ر قلي ر غي اًال خصبًا لنف  مج
نهم؛ بحيث آونت موضوعًا   ن االختالف بي شابه أم درجات م ا درجات من الت ى أنه سرت عل ُف

روق       والتي أصبح  ي      ،مستقًال من موضوعات علم النفس التربوي الحيوية       ا بمصطلح الف  شار إليه
ة  تيرنبيرغ    و.Individual differences الفردي شير س ى أن دراسة   (Sternberg, 2002)ي  إل

ة       روق الفردي م نفس الف ه عل ق علي  Individualالفروق الفردية تعد أحد فروع علم النفس، ويطل
differences psychology     شابه ف يت م آي ذا العل ر ه ف   ويختب ر    ويختل ي التفكي راد ف األف
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 معينة تعمل آموجهات  فئاتوفق تصنيفهم  العمل على   يتم  لوك والذآاء، ومن ثم     واالنفعاالت والس 
  .للعاملين في المجال التربوي

ى                ولعل االهتمام بدراسة   ات إل نفس من االلتف اء ال ر    الفروق الفردية مكن علم اليب التفكي  أس
Thinking Styles د ، و ة تع ضيالت الدماغي ى جدي    التف ت عل ي برهن ة الت ن األدل ذه م  ة ه

 من اطراد في إجراء الدراسات        لدماغ، وما صاحبه  إعالن عقد التسعينات عقدًا ل     الدراسات؛ إذ إنّ  
ذا الجانب   لمؤشر ذو داللةت العالقة بأساليب التفكير؛ ا السيكولوجية ذ  والبحوث  على أهمية فهم ه

  .)٢٠٠٧ نوفل، ( اإلنسانيالتطورمن جوانب 

اذج  التفكير اهتموا بدراسة أساليب ثمة عدد ال بأس به من علماء النفس الذين    و ، من خالل نم
نهم نموذج     رُع ايرز  فت بأسمائهم، م ل م اثرين بريجز   Isabel Myersإيزابي  Katherine وآ

Briggsونموذج آولب ، Kolb ونموذج أنتوني جراشا ،Anthony Grasha وشيريل ريشمان 
Sheryl Hruska-Riechmann ونموذج ريتشارد فيلدر ،Richard Felderوليندا سيلفرمان  

Linda Silverman) أبوعواد ونوفل، قيد النشر .(  

رز  ن أب ان م اليب  وآ ة أس وا بدراس ذين اهتم اء ال تيرنبرغ     العلم رت س الم روب ر الع التفكي
)Sternberg,1997 ( ر اليب التفكي ـ أس ون ب ه المعن ي آتاب ؛ إذ يعرف )Thinking Styles(ف

رد،   أسلوب التفكير بأنه الطريقة المفضلة ف    دى الف ة     نحيث إ ي التفكير ل ين آيفي ر يب  ُأسلوب التفكي
روفيالت              اتوظيف القدرات التي يمتلكه    ك ب رد يمل  الفرد تجاه قضية ما، ويضيف ستيرنبرغ أن الف

رجم ه     متعددة من األساليب،     د ت ة من خالل       وق اهيم بصورة عملي تحكم     ذه المف سماة ال ه الم نظريت
ذاتي ي ال ذات الع ( أوالعقل ة ال ةحكوم د  ،)Mental Self – Government) (قلي دى وتع إح

 الناس  Sternberg  حيث يشبه  تي ُعنيت بدراسة أساليب التفكير؛    النظريات المعرفية المعاصرة ال   
ددًا     ، واألقطار التي تحتاج إلى تنظيم وضبط      بالمدن  إّن الفكرة الرئيسة في هذه النظرية أن هناك ع

رد وتنظ         ين الف وانين           ؛ إذ إنّ  يم المجتمع  من األشياء المتشابهة ب شريعات وق ى ت  المجتمع بحاجة إل
الي ت                      وره، وبالت ى تنظيم أم اج إل ذي يحت رد ال ر  لتنظيم سير أموره، وآذا الحال بالنسبة إلى الف قري

د              ى تحدي اج إل ة تحت رات        مصادر  أولوياته آما تفعل الحكومة، آما أن الحكوم ى التغي ستجيب إل  لت
الم،        ى أن    إضافة إ  التي تحدث في الع ضًا معرض                ل رد أي إن الف ة ف ات تعترض الحكوم اك عقب هن

  ).Sternberg,2002( ه وتحقيق أهدافلوجود معيقات تعترض سير تقدمه

سيا و ي ال ه ف رفق ذات ن يع ل م تيرنبرغ  آ و وس  & Grigorenko ( جريجورينك
Sternberg, 1995 (ر اليب التفكي ة ا بأنهأس ة معالج  عملي ة وآيفي ي آلي أثير ف ى الت ل عل ة تعم

ساني       ل اإلن ة في العق يالت المعرفي ورد  .المعلومات والتمث تيرنبرغ  وي  Sternberg, 1997;( س
Sternberg, 2002 (   و ى النح ي عل االت، ه سة مج ر ضمن خم ي التفكي لوبًا ف ة عشر أس ثالث

  :اآلتي
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  وظائف حكومة الذات العقلية، وهي:  أوالًً

شريعية  .١ ة الت ؤالء األف ): legislative(الوظيف ضل ه سهم،  يف يفعلون بأنف ا س ر م راد تقري
ن    ا، ويقومون        هموالطريقة التي يمك ام به اد  القي ى             بإيج ون إل ا يميل م، آم وانينهم الخاصة به  ق

ا،          وتخطيط ا   بإيجاد وصياغة  االستمتاع   ي يقومون بحله سائل الت ول للم ى      لحل ون إل  وال يميل
ل   جد لها حل     المسائل التي و   شطة المناسبة لهؤالء ال       ومن . من قب ة األن االت    : طلب ة المق آتاب

دة   ياء جدي راع أش دة، واخت ال جدي داع أعم ة، وإب ضلونها . اإلبداعي ي يف ائف الت ن الوظ  :وم
ا  اع األعم ن، وقط ة، والف ة المعماري سياسة، والهندس ة  ال وم المختلف ي العل ل، والتخصص ف

  . العلماءليكونوا من 

زع   : Executiveالوظيفة التنفيذية    .٢ راد ين صف  األف ذا ا   ون المت ذ الخطط         به ى تنفي ألسلوب إل
وانين، واال ى الق ات والخضوع إل ارات ُتعطى لهوالتعليم ة خي ار من قائم ضلون ،مختي  ويف

ا من          م التوصل له ي ت المشكالت والقضايا المعدة سلفًا، ويميلون إلى تقليد الحلول السابقة الت
رين  ل اآلخ ؤالء  . قب رز ه رادويب ي التحص األف دًا،   ف ٍح ج شكل واض ي ب م  إذ إيل الدراس نه

شطة المناسبة         ا يمتثلون إلى التعليمات     م لمدرسية وتعليمات االمتحانات، ومن األن ق   له  تطبي
دروس، ومن              ي    القواعد والقوانين على المسائل، ومحاآاة اآلخرين عند تقديم ال الوظائف الت

  . المحاماة، وضباط الشرطة والجيش، ومساعدي المديرين: يفضلونها

ضائية   .٣ ة الق ي     : Judicialالوظيف ة بتقي ستمتع الطلب نمط ي ذا ال ق ه د  وف وانين والقواع م الق
الهم،واإلجراءات،  راد من خالل أعم ى األف م عل ه نحو الحك ى  والتوج درة عل ون ق ويمتلك

ام،      دار األحك ى إص ساعدهم عل ذي ي ق ال ل والمنط ن التحلي ؤالء   وم بة له شطة المناس األن
الهم،       وتقي آتابة المقاالت النقدية، وطرح اآلراء،    : الطلبة الوظائف  و يم األفراد من خالل أعم

ضلونها  ي يف شرطة،   مهن: الت يش وال باط الج ي، وض ديري ة القاض ل  الوم ات، وتحلي مبيع
            . والتأريخنظمة، األ

  أشكال السلطة في حكومة الذات العقلية: ثانيًا

  : ، وهييتفرع عن هذا المجال أربعة أشكال للسلطة في نظرية حكومة الذات العقلية

ي  .١ لوب الملك خاص ذوو: Monarchic األس تقالل،    األش ى االس ون إل ه يميل ذا التوج  ه
دفاع  يواالن ن خالل   ، وينالمحل ال م رون األعم ه، وي صدد عمل م ب ا ه از م ي إنج ون ف همك

ي               توجهاتهم ودوافعهم التي توجهم نحو أهدافهم المحددة، ويميلون إلى تجاهل آل العقبات الت
اريخ،           وق أهدافهم،   ربما تحول دون تحقي    وم والت ى الرسم، ودراسة العل ون إل ال   يميل واألعم

  .قدراتهم المنطقية متدنية إلى حد ماوالتجارية، 

ي .٢ لوب الهرم ب   :Hierarchical األس و الترتي ل نح يئًا يمي ة ش ة أن ثم وم الهرمي د مفه  يفي
ات وفق الحاج                  د األولوي ى تحدي راد إل ل األف  يمكن   ة؛ إذ ال  واألولوية، وفق هذا األسلوب يمي

دة،   ة واح ات دفع ق الحاج ضة     تحقي اتهم مناق ون حاج دما تك شكلة عن ون م م يواجه د أنه  بي
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 من خالل اعتمادهم على     في نمط تفكيرهم   وضوحثمة  ولحاجات المؤسسة التي يعملون بها،      
  .المنطق

ر من            يشبه الشخص الهرمي من حيث إ      :Oligarchic ُأسلوب األقلية  .٣ ى أداء أآث ل إل ه يمي ن
سه، إذ إّن الشخص ذا           ف عمل ة من األهداف              ي الوقت نف دفوعًا بجمل ة يكون م أسلوب األقلي

  . وبالتالي ال يدرك أولوياتهالنسبة إليه،المتعددة التي يعتقد أنها متساوية األهمية ب

داخل عشوائية       يميل هؤالء األفراد  : Anarchic األسلوب الفوضوي  .٤  في    إلى االستناد إلى م
شكالت الت   ة الم ة   مواجه ضون األنظم ث يرف هم؛ حي ا،   وبي تعترض صارمة منه ة ال خاص

م يواجهون مشكلة              ة     ويبدون مقاومة للنظام الذي يقيد حرآتهم، ومن المحتمل أنه  مع األنظم
ا    ام م ى إتم ون عل ا، وال يعمل سعون لتحقيقه ي ي دافهم الت دم وضوح أه سبب ع ية؛ ب المدرس

  .يقومون به من مهمات

  اهم من هذا المجال أسلوبين،يتض، مستويات السلطة: ثالثًا

المي   .١ شمولي أو الع لوب ال شكالت      : Global اُألس ع الم ل م راد التعام ؤالء األف ضل ه يف
ردة ن  ث إ المج يل؛ حي ون التفاص ي،   سبيًا، وال يحب ى اإلدراك الكل ون إل شطلت، يميل م ج نه

ا                  ف ى، وهي من وظ ة يمن الي تكون سيطرتهم الدماغي ئف يدرآون الكل أوًال ثم الجزء، وبالت
  . الجانب األيمن للدماغ

شمولي،    ي عكس األفراد ذو   المحلي التوجه   و األفراد ذو  :Local المحلياألسلوب   .٢  التوجه ال
 إلى إدراك التفاصيل، ويحبون التعامل مع المشكالت   المحلي التوجه وحيث يميل األفراد ذو 

اليالمجردة ة ، وبالت سيطرة الدماغي إن ال ديهم  ف سرى،ل شمو ي لوب ال الميليإّن األس   أو الع
ي ، واألسلوب    من والذي هو أحد وظائف الجانب األي      ذي هو أحد وظائف          المحل لجانب  ا وال

ٍذ ي    بعضهما  أن يكمال  يمكن   سراألي الي              ، وعندئ رد، وبالت ر الف حدث التكامل في أسلوب تفكي
  .  نحصل على السيطرة المتوازية التي نريد

  هما ن،ويتضمن هذا المجال ُأسلوبي: مدى السلطة: رابعًا

لوب  .١ داخلياألس ردي،        :Internal ال و، وف شكل منط ل ب ى العم راد إل ؤالء األف ه ه  يتوج
يالً    ق   ومنعزل، ويكون توجههم االجتماعي قل م      ، ويهتمون بتطبي ي ه ة الت ى المهم ائهم عل ذآ

  . إتمامهابصدد 

ا أمكن                 : External األسلوب الخارجي  .٢ م م ى التوجه نحو اآلخرين، والعمل معه يميلون إل
راد        بغية حل ما يواجه الجماعة من مشكالت،        ،  ذلك ساطية بعكس األف ويتميزون أيضًا باالنب

  . المحليذوي األسلوب 
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  :هما ويتضمن هذا المجال ُأسلوبين،، النزعة إلى السلطة: خامسًا

يميل هؤالء األفراد إلى التفكير فيما وراء القواعد : Liberal )الليبرالي(األسلوب التحرري    .١
ر في مسع           والقوانين   ى التغيي سعون إل ور،          الموجودة، وي ى الجمه دة عل ار جدي  ى لطرح أفك

  .ويفضلون أساليب العمل المبتكرة في التعامل مع ما يتعرضون له من مواقف

افظ   .٢ لوب المح دي(األس د     : Conservative )التقلي سك بالقواع راد بالتم ؤالء األف سم ه يت
ا والموجودة أصًال،      اوالقوانين المتع  ون تجريب المواقف الغامضة، حيث       ي و رف عليه رغب
يهم،        يميلون إلى مح   سبة إل ة بالن اذج معروف اة نم د       اآ راد ق دى األف ر ل اليب التفكي وع أس  إّن تن

 اإلجابة عن مثل هذا التساؤل تحملربما ! يثير بعض التساؤالت حول ُأسلوب التفكير األمثل     
شير إ     من في طياتها الكثير   ي ت ة أسلوب أفضل       نتائج الدراسات واألبحاث الت يس ثم ى أن ل ل

م البحث                    ه، ومن ث من اآلخر، لكن المهم هو وجود معلم مستقٍص ألساليب التفكير لدى طالب
م    ى أن المعل شير ضمنًا إل ذا ي ه، وه م طالب لوب تعل ع أس سق م ذي يت يم ال لوب التعل عن أس

  .  الطلبة التعلمية التي يمكن أن تلبي حاجات-مطالب بذخيرة من االستراتيجيات التعليمية
  

  التفكيرأساليب العوامل المؤثرة في 

ي    إلى) Zhang & Sternberg,2005(يشير زانغ وستيرنبيرغ   مجموعة من العوامل الت
  : ، يمكن إجمالها على النحو اآلتيالتفكيرأساليب تؤثر في 

ا          ان الثقافة التي يحيا فيه    إ Cultureالثقافة   .١ ي يمتلكه درات الت ى الق ة  ، فالث  الفرد تؤثر عل قاف
ثالً          داعي م ر اإلب ى التفكي اليب التفك      ت التي ترآز عل ز أس ة      تطلب تعزي شريعية اإلبداعي ر الت ي

  . آما أن الثقافة تساهم في تمكين أفرادها من تعلم معارف وقدرات معينةالمتحررة،

ش فيها الفرد، فاألسرة من المؤمل أن يتأثر عامل الجنس بالثقافة التي يعيGender الجنس  .٢
شئ أبنا ى،   ءتن ذآر واإلنث ن ال ل م ن آ ع م اعي المتوق دور االجتم داتها عن ال ًا لمعتق ا وفق ه

، فتجد    دور آل منهما   ة على نثى تؤثر بطريقة غير مباشر    فاعتقادات المجتمع نحو الذآر واأل    
اث                      شريعي والتحرري، في حيت تتجه اإلن الذآور يتوجهون إلى تنبي آل من األسلوب الت

  . والقضائي والمحافظيإلى آل من األسلوب التنفيذ

ر  .٣ تيرنبيرغ    Ageالعم شير س ى ) Sternberg, 1997(ي واحي  إل شجع الن ر ت أن األس
ل   التشريعية لدى األطفال قبل دخولهم     ى  المدرسة، بيد أن دخول الطف ى    إل ؤدي إل  المدرسة ي

تم  يفعله، حيث   تقليل اإلبداع؛ إذ إن المعلم آثيرًا ما يقرر ما الذي على الطالب فعله، وما ال         ت
ب؛    م الطال ة تعل ونأتمت ط،  فيك ذ فق ه التنفي لوب      علي ود األس د يع ة ق ة المراهق ي مرحل  وف

  . التشريعي إلى الطلبة، ويعود ذلك إلى طبيعة الفلسفة التي تتبناها المدرسة

ر    مما ال شك فيه أن الوالدين   Parenting Typesاألنماط الوالدية .٤ اليب تفكي يمارسان أس
الهم، فطر    ت ائهم،         نعكس على أطف دين مع أبن ة تعامل الوال ى طرح           يق شجيعهم عل  من حيث ت
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ئلة              ، حيث إ  هم تعزز أساليب تفكير   األسئلة دان مع أس ا الوال ن طبيعة الطريقة التي يتعامل به
ة                           ى تقصي اإلجاب ساعدته عل ى م ا تعمل عل ي، آم وه العقل رة نم ى درجة آبي الطفل تحدد إل

ه دراسة    بنفسه؛ فتقود إلى تنمية األسلوب التشريعي ل ا أآدت ) Zhang, 2002(ديهم، وهذا م
  .  األبناء ووالديهم آل منوالتي أظهرت أن هنالك عالقة ارتباطية بين أساليب تفكير

يم  .٥ ة  التعل يم دورًا مه   Schooling & Occupation والوظيف درات    يلعب التعل ًا في الق م
ة  ) Sternberg, 1997(التحليلية واإلبداعية والعملية؛ إذ يرى ستيرنبيرغ  أن النظم التعليمي

في مختلف أنحاء العالم تعزز األساليب التنفيذية والمحافظة في التعليم؛ إذ تصف المؤسسات             
د أن               ان، ومن المؤآ نهم بإتق ا ُيطلب م التعليمية األطفال بأنهم أآثر ذآاء إذا ما قاموا بنتفيذ م

  . عيهذه اإلجراءات ال تعمل على تعزيز االستقالل في التفكير التشري

اتهم مة في   تغيير مه  واتأدطلبة الجامعات   ولما آان    اليب     ،مجتمع امهم بأس يهم وإلم إن وع  ف
دًا مه    همتفكير رامج الدراسة                       ُيشكل بع ة، سواء في ب ة علمي وي بطريق وينهم الترب اد تك ًا من أبع م

ة    فإّنمن هذا المنطلق ،  أم في أثنائها ،الجامعية قبل الخدمة   ذات العقلي ة ال د  ت نظرية حكوم إحدى  ع
، وقدمت  لدى األفرادق بشكل شمولي ومعمالتفكيرالنظريات المعرفية الحديثة التي بحثت أساليب     

ستوياتهم         ت ق      فسيرات متنوعة ألساليب التفكير للطلبة على اختالف م ذا المنطل ذه     ، من ه  جاءت ه
ستق  لدى فئة مهمة من فئات     أساليب التفكير   شيوع الدراسة لتستقصي مدى   ة  بلية بالها تأثيرات م لغ
ة التن  ي عجل ة ف ستدامةيماألهمي م ،ة الم ة وه ي  طلب ون ف ذين يدرس ستقبل ال ات ال الم ة كلي العلمي

سانية ات واإلن ي الجامع ة ا ف ي    ألردني يهم ف ول عل ي يع ى    ، والت ود عل ا يع اتهم بم تثمار طاق اس
   .مجتمعهم بالخير والحياة الكريمة

  
  ا وأسئلتهالدراسةمشكلة 

شائعة          ةالدراسة الحالي   تحاول   ر ال اليب التفكي ذات           استقصاء أس ة ال ة حكوم في ضوء نظري
ة     العقلية لدى    ات عينة من طلب ة    آلي وم التربوي ة،    في     العل د مشكلة       الجامعات األردني  ويمكن تحدي

  :  الدراسة الحالية في اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي

ا  اليب م ر أس ة   التفكي ذات العقلي ة ال ة حكوم ي ضوء نظري شائعة ف ة ال ن طلب ة م دى عين   ل
اليب     آما آشفت عنها  الجامعات األردنية    تعلم   قائمة أس ة     ال ر بصورتها المطول ستيرنبيرغ وواجن ل

  ؟   فقرات) ١٠٤(والمكونة من 

  : وتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية

سؤال األول ًا لمق        :ال ة وفق ات األردني ة الجامع دى طلب شائعة ل ر ال اليب التفكي ا أس اس   م ي
  ستيرنبرغ وواجنر؟

ة      :السؤال الثاني د مستوى الدالل في  ) ٠.٠٥  (هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عن
نس    تالف الج زى الخ ر تع اليب التفكي اث(أس ور وإن ات  (، والتخصص )ذآ ة، وآلي ات علمي آلي

  ؟)سنة أولى، وثانية، وثالثة، ورابعة(، والمستوى الدراسي )إنسانية
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د مستوى        هل :الثالثالسؤال  ة إحصائية عن ة ذات دالل ة ارتباطي ) ٠.٠٥  ( توجد عالق
  بين أساليب التفكير لدى طلبة الجامعات األردنية ومعدالتهم التراآمية؟ 

  
  أهمية الدراسة

  : تتمثل أهمية الدراسة الحالية فيما يلي

ة    تعد من الدراسات القليلة التي استندت إلى نظرية حكومة الذات العقلية، وهي نظر              .١ ة علمي ي
ك من خالل استخدامها أداة                  ر، وذل اليب التفكي سير أس ة معرفية في تف م  موثوق  التحقق من   ت

ات          ي الجامع ين ف ن الدراس ة م ى عين ي عل ع األردن ي المجتم سيكومترية ف صها ال خصائ
  . األردنية

ة   .٢ ة التعليمي ي العملي ية ف ات األساس ن المكون ر م اليب التفكي د أس إن-تع الي ف ة، وبالت   التعلمي
نهم في ضوء                  ار مه معرفة طلبة الجامعات المستقبلية لها تمكنهم من التخطيط الواعي الختي

  . أساليب تفكيرهم

ائم       .٣ ًا    يإن تحديد مدى شيوع أساليب التفكير لدى عينة الدراسة ستمكن الق تهم مهني ى تنمي ن عل
ق                 الي تحقي رهم، وبالت اليب تفكي ة وفق أس تث  في المستقبل من بناء برامج تدريبي مار واعد    اس

  .لقدراتهم وفقًا لذلك

ار                       .٤ ين االعتب ى األخذ بع ود إل آما أن التبصر بأساليب التفكير لدى عينة الدراسة يمكن أن يق
تم                       ة، والتي في ضوئها ي تصميم البرامج التربوية المقدمة لهم في مستوى الدراسة الجامعي

  . تفكيرهمتلبية تفضيالتهم المعرفية وفق أساليب 
  

  الدراسةمحددات 

  : يمكن تعميم نتائج الدراسة الحالية في ضوء المحددات اآلتية

 .الجامعات األردنيةآليات  طلبة اقتصار البحث على .١

ستخدمة  .٢ ة         األداة الم ذات العقلي ة حكومةال ى نظري ستندة إل ر الم اليب التفكي ة أس ي قائم وه
ن  ة م ة والمكون صورتها المطول ر ب ستيرنبيرغ وواجن رات) ١٠٤(ل ق مفق د التحق ن  بع

 .خصائصها السيكومترية
  

  التعريفات اإلجرائية

  : النحو اآلتيعلى الدراسة تم تعريف مصطلحات 

رد           : أساليب التفكير الشائعة   دى الف  يعرف أسلوب التفكير بأنه الطريقة المفضلة في التفكير ل
ي ل       والت ي العق ة ف يالت المعرفي ات والتمث ة المعلوم ة معالج ة وآيفي ي آلي أثير ف ى الت ل عل تعم
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ساني،   اً  اإلن ة      وتتحدد إجرائي ة حكوم ى نظري ستندة إل ر الم اليب التفكي ة أس ذه الدراسة بقائم ي ه   ف
ة  ذات العقلي ن  ال ة م ة والمكون صورتها المطول ر ب ستيرنبيرغ وواجن رات) ١٠٤(ل ي فق ة ف  مرتب

  . قائمة تقدير ذات تدريج خماسي

ة    تيرنبير           : حكومة الذات العقلي ى روبرت س ة تنسب إل ة معرفي ضم ثالث  نظري  ة عشر غ، وت
ر، وهي اليب التفكي ات أس ًا من مكون ة مكون ون من الوظيف ة، وتتك ذات العقلي ة ال  وظائف حكوم

ة ا  شريعية، والوظيف ي،       الت لوب الهرم ي، واألس لوب الملك ضائية، واألس ة الق ة، والوظيف لتنفيذي
ة، و  لوب األقلي وي، وُأس لوب الفوض المي، وا  األس شمولي أو الع لوب ال لو واُألس يب ألس ، المحل

  ).التقليدي(األسلوب المحافظ  وواألسلوب التحرري،واألسلوب الداخلي، األسلوب الخارجي، و

ة         : الجامعات األردنية طلبة    الطلبة المسجلون في الجامعات األردنية في آليات العلوم التربوي
  .٢٠٠٩ – ٢٠٠٨للعام الدراسي 

  
 الدراسات السابقة

   : تي أمكن الحصول عليها، وهي على النحو اآلتيتم استقصاء مجموعة من الدراسات ال

سيكومترية             ) ٢٠٠٧(أجرى أبو هاشم     ة الخصائص ال ى طبيع دراسة هدفت إلى التعرف عل
ر   اليب التفكي تيرنبرج     لقائمة أس ة س ة، وتكونت       Sternbergفي ضوء نظري دى طالب الجامع ل

ر        طالبًا من مختلف آليات جامعة الملك سعود، طبق       ) ٥٣٧(العينة من    اليب التفكي ة أس  عليهم قائم
دي،        املى التوآي ل الع شافي، والتحلي املي االستك ل الع تخدام التحلي ستيرنبرج، وباس رت ول أظه

سر                 : النتائج ما يلي   ى خمسة عوامل تف تيرنبرج عل تشبع قائمة أساليب التفكير في ضوء نظرية س
اليب             %) ٧٤.١٤(معًا   ة أس وفر لقائم ي للمصفوفة، وتت اين الكل ة         من التب ر في ضوء نظري  التفكي

ات          ة من الثب سعودية      درجة مقب  وستيرنبرج درجة مقبول ة ال ة من الصدق في البيئ ا  ، ول وفر  آم تت
  .لقائمة أساليب التفكير فى ضوء نظرية ستيرنبرجيير مناسبة معا

اليب     دراسة هدفت إلى ) ٢٠٠٧(أجرت وقاد   و ا بأس ر وعالقته اليب التفكي  بحث استقصاء أس
تألفت عينة الدراسة والهدف لدى طالبات المرحلة الجامعية بمدينة مكة المكرمة،         التعلم وتوجهات   

ن  ات والتخصصات       ) ١٧٦٠(م ع الكلي ملت جمي ة ش ة المكرم رى بمك ة أم الق ن جامع ة م طالب
ل                   دة من قب ر المع اليب التفكي والمستويات الدراسية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام قائمة أس

ات    وومقياس توجهات أهداف اإلنجاز،   ستيرنبيرغ وواجنر،    أظهرت نتائج الدراسة اختالف طالب
لوب         يوعًا األس اليب ش ر األس ت أآث ر، وآان اليب التفكي ضيالتهن ألس وة تف ي ق ة ف ة الدراس عين
تعلم، ووجدت   اليب ال ر وأس اليب التفكي ين أس ة إحصائيًا ب ة دال ة ارتباطي المي، ووجدت عالق الع

يًا بين مستوى أساليب التعلم وتوجهات الهدف، آما وجدت فروق دالة           عالقة ارتباطية دالة إحصائ   
ر     اليب التفكي ي أس صائيًا ف ي   (إح ي، والمحل ي، والهرم ضائي، واألقل تعلم   ) الق اليب ال ي أس وف

ة،    ) اإلقدام/ اإلتقان(وتوجهات الهدف   ) التمثيلي، والتقاربي، والتكيفي  ( لصالح التخصصات العلمي
ضًا      ) لكي، والمحافظ الم(وفي أساليب التفكير     ة أي روق دال لصالح التخصصات األدبية، ووجدت ف

ان  / األداء(في أسلوب التفكير األقلي، وأسلوب التعلم التباعدي، والتكيفي، وتوجهات الهدف              اإلتق
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تعلم            ) اإلحجام/ واألداء اليب ال ر وأس اليب التفكي ة إحصائيًا في أس تبعًا للعمر، ولم توجد فروق دال
ان ( الدراسي، بينما وجدت فروق دالة إحصائيًا في توجهات الهدف         تبعًا للمستوى  ام /اإلتق )  اإلحج

  .تبعًا للمستوى الدراسي

ة جودي  تهدفت دراس ا اس ي نيجيري ر ) Judi, 2006(وف اليب التفكي ين أس ة ب بحث العالق
ن     ة م ة الدراس ت عين ث تألف تعلم، حي اليب ال وم   ) ٨١٠(وأس ة العل ي آلي ين ف ة الدراس ن الطلب م

ذات ا ة ال ى حكوم ستندة إل ر الم سب التفكي ة أسال ال، واستخدمت قائم ة إدارة األعم سكرية وآلي لع
ة،         العقلية حيث اقتصرت على عشرة أساليب، وقائم        ارات الدراسة للطلب اليب ومه وأظهرت  ة أس

ائج الدرا دمي، نت ر التق لوب التفكي يوع أس ة ش ط  س م، ورب ى الفه ستندة إل تعلم الم يوع طرق ال وش
ة               األفكار ة دال ة ارتباطي ين األسلوب    إحصائيًا    بالمعرفة السابقة، وأظهرت الدراسة وجود عالق ب

ر      )التعلم بالفهم(التشريعي وطريقة   اليب التفكي ستخدمون أس ة الدراسة ي ، وأظهرت النتائج أن عين
  .المعقدة والبسيطة

ة ب       ) Murphy, 2006(أجرى ميرفي  و ة االرتباطي ى استكشاف العالق ين دراسة هدفت إل
اليب  )Mayer and Salovey(الذآاء االنفعالي المستند إلى نموذج آل من ماير وسالوفي  ، وأس

ة          التفكير المعرفية المستند   ذات العقلي ة ال ة حكوم ى نظري ة الدراسة من     و، ة إل ) ٣٠٩(تكونت عين
ة    ة جامع نهم  )Gauteng university(من طلب سانية،      ) ٩٩(، م وم اإلن مسجلون في مساق العل

ساق اإلدارة، و )٤١(و ي م وم، و  ) ١٣١( ف ساق العل ي م ق    ) ٣٨(ف ة، ولتحقي ساق الهندس ي م ف
شوت      ذاتي ل ر ال ة التقري  Schutte Self-Report Inventoryأهداف الدراسة تم استخدام قائم

for emotional intelligence         م ة ت ر المعرفي اليب التفكي اس أس الي، ولقي ذآاء االنفع اس ال  لقي
ة    ال استخدام قائم ر أس ل   يب التفكي ائج   و ، Sternberg & Wagner  المطورة من قب أظهرت نت

داللة ووجود  ،  فكير اإلبداعي والذآاء االنفعالي    بين أساليب الت    قوية الدراسة وجود عالقة ارتباطية   
ة  اليلإحصائية تنبؤي ذآاء االنفع رل اليب التفكي ي أس ة   ف ضًا أن طلب ة أي ائج الدراس رت نت ، وأظه
ستويات م             الكليات المختلفة أ   ذلك م الي، وآ ذآاء االنفع شابهة في   ت ظهروا مستويات متشابهة في ال
  .أساليب التفكير

ة            )٢٠٠٢(وتناولت دراسة شلبي     ر لطالب التخصصات األآاديمي اليب التفكي روفيالت أس ب
ة من              ة، وتكونت العين ة الجامعي يهم          ) ٤١٧(المختلفة من المرحل ق عل ة طب ة بالجامع ًا وطالب طالب

ال  ة أس ر  قائم ستيرنبرج وواجن ر ل سخة"يب التفكي ة الن أثير   "المطول ود ت ائج وج رت النت ، وأظه
ر      شر : للتخصص الدراسي على أساليب التفكي ي    الت ضائي، والكل ذي، والق دمي،  يعي، والتنفي ، والتق

ق    ا يتعل ا فيم دم داللته ارجي، وع ي، والخ ي، والفوضوي، والمحل ي، والملك افظ ، والهرم والمح
ى، و  لوب األقل لوب           باألس ن األس ل م ي آ اث ف ذآور واإلن ين ال صائيًا ب ة إح روق دال ود ف وج

دم  اث وع صالح اإلن ذي ل ى األسلوب التنفي ذآور، وف صالح ال ضائي، والهرمي ل شريعي، والق الت
ين آل من األسلوب          اط سالب دال إحصائيًا ب اليب األخرى، ووجود ارتب ي األس روق ف وجود ف

شريعي وال يالت ي،  كل صيل الدراس ع التح صائيًا   م اط موجب دال إح ود ارتب ين ووج لوب ب األس
  .الهرمي والتحصيل الدراسي وعدم وجود ارتباط بين األساليب األخرى والتحصيل الدراسي
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 Modes ofعالقة أساليب التفكير بأنماط التفكير  )Zhang, 2002 (انج ز دراسةوتناولت
Thinking  اً ) ٢١٢( وتكونت العينة من      ، واألداء األآاديمي يهم         طالب ق عل ة، طب ة بالجامع  وطالب

ر، ودرجات التحصيل                 تعلم والتفكي اط ال ورانس ألنم اس ت ستيرنبرج، ومقي قائمة أساليب التفكير ل
ايز             ،األآاديمي ائج تم  وباستخدام التحليل العاملي ومعامالت االرتباط وتحليل التباين، أظهرت النت

 أنماط التفكير لتورانس، ووجدت عالقة عوامل قائمة أساليب التفكير لستيرنبرج عن عوامل قائمة   
ر         إحصائياً سالبة دالة  المي،   ( بين التحصيل األآاديمي وأساليب التفكي ا آانت     )المتحرر والع ، بينم

  .مع أسلوب التفكير المحافظإحصائيًا العالقة موجبة دالة 

اليب   ) Cano & Hewitte, 2000(وأجرت آانو وهويت  ين أس دراسة استقصت العالقة ب
اليب               التع لم وأساليب التفكير، وقدرتها على التأثير في اإلنجاز األآاديمي، حيث تم تطبيق قائمة أس

ر،        ستيرنبيرغ وواجن ة ل ذات العقلي ة ال ى حكوم ستندة إل ر الم اليب التفكي ة أس ب، وقائم تعلم لكول ال
ن    ة م ة الدراس ت عين دار    ) ٢١٠(وتكون تخدام االنح ى، وباس سنة األول نفس بال م ال ة عل ن طلب  م

ة     ة دال ة ارتباطي ود عالق ة وج ائج الدراس رت نت اط أظه امالت االرتب دد ومع صائيًا المتع ين إح ب
ر   اليب التفكي شريعي(أس ارجي،الت ين      )  والخ ضة ب ة منخف دت عالق ة، ووج ة التأملي والمالحظ

المي،          وي، والع ي، والفوض ي، واألقل ي، والهرم ضائي، والملك ذي، والق ر التنفي اليب التفكي أس
ي، و ال،    والمحل ب الفع سية، والتجري الخبرة الح ة ب تعلم المتمثل اليب ال افظ، وأس رر، والمح المتح

ة  ة دال دت عالق ي، ووج صور العقل ي   إحصائيًاوالت ر المحل اليب التفكي ة وأس ين تحصيل الطلب  ب
ذي تعلم ب و،والتنفي لوب ال ه  أس دد أن دار المتع ن خالل االنح ة م الخبرة الحسية، وأظهرت الدراس

  .اإلنجاز األآاديمي ألفراد العينة من خالل أساليب تفكيرهميمكن التنبؤ ب

ر وبعض             ) ١٩٩٨ (آما أجرى عجوة   اليب التفكي ين أس دراسة هدفت إلى استقصاء العالقة ب
رات  ائف        (المتغي ى وظ تنادًا إل ات اس ة المعلوم اط معالج ة، وأنم درات العقلي ام، والق ذآاء الع ال

ق          تبعًا لمتغيرات الجنس  ) النصفين الكرويين  اديمي والتحصيل الدراسي، ولتحقي  والتخصص األآ
ة       ة والمكون ر بصورتها المطول أهداف الدراسة تم تطبيق قائمة أساليب التفكير لستيرنبيرغ وواجن

ن  رات،) ١٠٤(م ار ث فق ة، و واختب درات العقلي تون للق ة   يرس اط معالج ورنس ألنم اس ت مقي
ات، ن   المعلوم ة م ة مكون ى عين اييس عل ذه المق ت ه ًا، و) ٥٠(وطبق ة ) ٨٢(طالب ن طلب ة م طالب

ر    اليب التفكي ين أس ة ب ود عالق دم وج ة ع ائج الدراس ة، وأظهرت نت ة التربي ي آلي ة ف سنة الثالث ال
ام والمت  ذآاء الع ة   موال تداللية، والمكاني ة، واالس ة اللفظي درة العقلي ة بالق رت  ،ثل ة، وأظه  والعددي

الي        ين أس ة إحصائيًا ب ة دال ستندة      النتائج عدم وجود عالق اط معالجة المعلومات الم ر وأنم ب التفكي
ة،                  سيطرة المتوازي سر والجانب األيمن وال إلى النصفين الكرويين والمتمثلة بوظائف الجانب األي
ة         ين الطلب المي ب فيما أظهرت نتائج الدراسة فروقًا دالة إحصائيًا في أسلوبي التفكير القضائي والع

  .ح التخصصات األدبيةمن التخصصات العلمية واألدبية، لصال

عالقة ) Bernardo, Zhang, & Callueng (2002 ,وبحثت دراسة بيرناردو وآخرون 
ن   ة م ت العين ين، وتكون دى الطالب الفلبين اديمي ل ر بالتحصيل األآ اليب التفكي ًا ) ٤٢٩(أس طالب

ر،  طبقت عليهم قائمة أساليب التف Manila, De la Salleوطالبة من الطالب الجدد بجامعتي  كي
ين                   اط موجب دال ب ائج وجود ارتب باإلضافة إلى درجات التحصيل الدراسي لديهم، وأظهرت النت
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ذي،   (أساليب التفكير    ضائي،   والتنفي افظ،   والق ي والفوضوي،  والهرمي،   والمح والتحصيل  ) المحل
ر  تشبعًا موجبًا بأساليب ااألول تشبع : مة أسـاليب التفكير بثالثة عواملوتشبعت قائ . الدراسي لتفكي

شريعي، ( ي، والمتحرر، والت المي، والمحل ضائيوالع اليب )الق ًا بأس شبعًا موجب شبع ت اني ت ، والث
، وتشبع العامل   )الهرميوالقضائي،  واألقلي،  والمحلي،  والملكي،  والتنفيذي،  والمحافظ،  (التفكـير  

ر  ، بينما تشبع تشبعًا)األقليوالخارجي، (الثالث تشبعًا موجبًا بأساليب التفكير       سالبًا بأسلوب التفكي
   .الداخلي

  
  التعليق على الدراسات السابقة

ل دراسة                 ة مث ين دراسات ارتباطي ا ب ا م يالحظ من العرض السابق للدراسات تنوع مناهجه
اد   ) Judi, 2006(جودي  ودراسة  ) Murphy, 2006(ميرفي   ، ودراسة  )٢٠٠٧(ودراسة وق

ودراسات وصفية مسحية    ) Bernardo, Zhang, & Callueng (2002 ,ن وناردو وآخربير
ة  ل دراس لبي مث ات    )٢٠٠٢( ش ي بعض الدراس تخدم ف ستيرنبرج   واس ر ل اليب التفكي ة أس قائم

 Bernardo, Zhang ( بيرناردو وآخرونودراسة  ) (Zhang, 2002انجدراسة ز مثلوواجنر 
& Callueng, 2002) ،ا يالحظ أن  آميالحظ تنوع الثقافات التي أجريت فيها هذه الدراسات، و

ا    جامعاتجميع الدراسات أجريت على طلبة       دارس علي ا          ،   وم ي تناولته رات الت ومن حيث المتغي
ل دراسة شلبي        ضها تناول الجنس والتحصيل الدراسي     هذه الدراسات يالحظ أن بع     ، )٢٠٠٢( مث
اردو وآخرون    وتناولت دراسة   ، )Bernardo, Zhang & Callueng, 2002( ودراسة بيرن

اد  ي )٢٠٠٧(وق ستوى الدراس صص والم ري التخ ذه   .  متغي ع ه ة م ة الحالي شابه الدراس وتت
ة            تخدام قائم ة باس ات الجامعي ة الكلي دى طلب شائعة ل ر ال اليب التفكي ا ألس ي تناوله ات ف الدراس

ة،         ر في الجامعات األردني ل         ستيرنبرغ وواجن رات الدراسة مث شترك مع بعضها في متغي ا ت آم
ي أجريت في األردن،                التخصص والجنس والمستوى الدر    ة الت ر من الدراسات القليل اسي، وتعتب

   . أية دراسة أردنية استخدمت فيها هذه األداةينحيث لم تقع بين يدي الباحث
  

  الطريقة واإلجراءات

  مجتمع الدراسة

ة ع الدراس ون مجتم ة  تك ع طلب ن جمي ةم ات األردني سب  الجامع ددهم ح غ ع ذين بل ، ال
ا  يم الع صاءات وزارة التعل امإح ة  ) 219277 (٢٠٠٩ -٢٠٠٨ لي لع ًا وطالب طالب

)www.mohe.gov.jo.(  

  عينة الدراسة

سيطة من           ١١٧٤من  عينة الدراسة   تكونت     طالبًا وطالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الب
ستويات  في يةالجامعات األردنبين طلبة آليات    ة من        الم ار عين م اختي ة، حيث ت ة المختلف  الجامعي

سيطة من                   ،ردنية بصورة عشوائية   الجامعات األ  ة عشوائية ب ار عين م اختي ذه الجامعات ت  ومن ه
اث  ( روعي توزيعهم حسب متغير الجنس        بحيث ،الطلبة ر التخصص    )ذآور، وإن ات  (، ومتغي آلي
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ى، وسنة    (، وتم قدر اإلمكان مراعاة تمثيلها للمستويات الدراسية        )إنسانية، وآليات علمية   سنة أول
ة،  نة ثالث ة، وس ةثاني نة رابع م  ).  وس دول رق ين الج رات   ) ١(ويب ًا لمتغي ة تبع راد العين ع أف توزي

  . الدراسة

  .توزيع أفراد العينة حسب الجنس والتخصص والمستوى الدراسي: )١(جدول 

  المجموع سنة رابعة  سنة ثالثة  سنة ثانية  سنة أولى  الجنس  الكليات
  ٦٤  ٣٥  ١٥  ٥  ٩  ذآور
  العلمية  ٣٣٨  ٥٨  ١٦٠  ٣٨  ٨٢  إناث
  ٤٠٢  ٩٣  ١٧٥  ٤٣  ٩١  الكلي
  ١١١  ٨٢  ١٦  ٦  ٧  ذآور
  اإلنسانية  ٦٦١  ١٩١  ٢٩٢  ٦٩  ١٠٩  إناث
  ٧٧٢  ٢٧٣  ٣٠٨  ٧٥  ١١٦  الكلي
  ١١٧٤  ٣٦٦  ٤٨٣  ١١٨  ٢٠٧  المجموع الكلي

  
  أداة الدراسة

ر    (وهي   الدراسة أدة واحدة تتضمن اليب التفكي ة أس ) Thinking Style Inventoryقائم
ا طوروالتي   تي   ه ر  آل من س  في صورتها   )Sternberg & Wagner (1992 ,رنبيرغ وواجن

ر لًا   أسلوب ة عشر  وتتكون من ثالث   األصلية، اليب          لتفكي اس آل أسلوب من أس ان    ، ويق ر بثم  يالتفكي
ة من           ا ع      ) ١٠٤(فقرات، لتتكون القائمة في صورتها المطول م توزيعه رات، ت ة      فق اد القائم ى أبع ل

دريج ليكرت           تتم االستجابة عن الق   بشكل عشوائي، و   ة من خالل ت دول ، ويظهر الج    الخماسي ائم
ة        ) ٢(رقم   ام   مع   أساليب التفكير الواردة في القائم رات أرق ى آل أسلوب      وعددها  الفق ة إل  المنتمي
  .تفكير

  .أساليب التفكير الواردة في قائمة ستيرنبيرغ وواجنر وأرقام الفقرات وعددها: )٢(جدول 

  المنتمية إليهأرقام الفقرات   اسم المقياس  الرقم
عدد 
  الفقرات

  ٨  .٥،٨٠،٨٨،٩١،٩٧،١٠٣، ١٩، ٣ Liberalاألسلوب التحرري  ١
األسلوب المحافظ  ٢

Conservative  
٨  ٢٠،٢٧،٤٥،٥١،٥٣،٥٥،٦٦،٧٩  

  ٨  ٧،٣٥،٣٦،٦١،٧١،٧٧،٨٢،٨٤  External األسلوب الخارجي ٣
  ٨  ٨،١٨،٤٦،٥٢،٥٤،٥٦،٩٠،٩٨  Monarchic األسلوب الملكي ٤
الهرمي األسلوب  ٥

Hierarchical  
٨  ١٠،٢٦،٣١،٤٠،٥٠،٥٧،٦٠،٩٥  
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 )٢(تابع جدول رقم ... 

  أرقام الفقرات المنتمية إليه  اسم المقياس  الرقم
عدد 
  الفقرات

األسلوب التشريعي  ٦
Legislative 

٨  ٤،١٢،٢١،٣٢،٥٩،٦٥،٧٢،٨٦  

  ٨  ٥،١٥،٢٢،٢٤،٥٨،٦٢،٦٩،٧٤  Executiveاألسلوب التنفيذي  ٧
  ٨  ١٧،٢٨،٣٣،٤٣،٦٧،٨١،٩٣،١٠٢ Internal ليالداخاألسلوب  ٨
  ٨  ١١،١٤،٣٩،٦٣،٦٨،٧٨،٨٥،١٠٠  Global  األسلوب العالمي ٩
  ٨  ١،٩،٣٨،٤١،٤٨،٧٣،٨٩،٩٦  Judicialاألسلوب القضائي  ١٠
  ٨  ٢٩،٣٤،٤٢،٦٤،٧٠،٨٣،٩٤،١٠٤  Anarchic األسلوب الفوضوي ١١
  ٨  ٦،٢٣،٣٧،٤٧،٧٥،٨٧،٩٢،٩٩  Oligarchicاألسلوب األقلي  ١٢
  ٨  ٢،١٣،١٦،٣٠،٤٤،٤٩،٧٦،١٠١  Local  المحلياألسلوب  ١٣

  ١٠٤  المجموع

  صدق البناء للقائمة في صورتها األصلية

تيرنبرج  ق س صدق (Sternberg, 1992)تحق ن ال ائي م ساب البن طة ح ة بواس  للقائم
 –مؤشر نمط مايرز    :  على القائمة ودرجاتهم على آل من      معامالت االرتباط بين درجات الطالب    

ل  ر، ومقياس جريجوMyers – Briggs Type Indicator (MBTI)بريجز  ك ألسـاليب العق
Gregorec Measure of Mind Stylesمعامل ) ١٢٨ من ٣٠(، فتوصل إلى ، واختبار ذآاء

ى     ارتباط ذا داللة إحصائية    اس جريجوك        MBTI بالنسبة إل سبة لمقي ا بالن  من   ٢٢( فوجد أن     ، أم
ة            وآانت االرت   ،حصائياً  إ ارتباط داالً معامل  ) ٥٢ ر دال ذآاء غي ار ال ا آانت     باطات مع اختب ، بينم

ر     المي و،  القضائي (أساليب التفكي ًا مع ا        ) تحرر المو،  الع ًا موجب ار االستعداد    مرتبطة ارتباط ختب
ر مرتبطة بالمدرسي الحسابي ا آانت غي تعداد المدرسي اللفظي، بينم ار االس د اختب ذا يؤآ ، وه
اليب تقالل أس تعدادات التفكياس ذآاء واالس ا أن ر عن ال ة مؤداه تيرنبرج بنتيجة عام ، وخلص س

ي           دة ب ة محاي ع في منطق ر تق ذآاء والشخصية  أساليب التفكي ه  ن ال ا     ، وأن قائمت اس م صادقة في قي
  .)أسـاليب التفكير(وضعت من أجله 

  
  الخصائص السيكومترية لألداة للدراسة الحالية

  صدق مقياس أساليب التفكير  .أ

م الت ريقتين  ت ر، بط ستيرنبرغ وواجن ر ل اليب التفكي اس أس دق مقي ن ص ق م دق : حق ص
  .المحكمين، وصدق البناء
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  صدق المحكمين
اسللتحقق من صدق  ذا المقي د ه ة ، فق ى اللغ ة إل ة اإلنجليزي ي من اللغ ة ف ة القائم م ترجم  ت

التربية  على خمسة محكمين من ذوي الخبرة والكفاية في تخصصات ا تم عرضهومن ثم العربية،
ة        ث دق ن حي بة، م ديالت المناس راء التع تها، وإج م، ودراس ة آرائه ت مراجع نفس، وتم م ال وعل

  . الترجمة، وسالمة الصياغة اللغوية، ووضوح الفقرات، ومالءمتها للغرض الذي أعدت له

  تصحيح قائمة أساليب التفكير

ة   بحيث تعطى آل فقرة منالخماسييستخدم في هذه الدراسة تدريج ليكرت        الفقرات الموجب
دًا وتعطي     ضعيفة بدرجة   :  وهي  األوزان اآلتية  ، وبدرجة  )٢( وتعطى  ضعيفة ، وبدرجة  )١( ج

  ).٥(،وبدرجة آبيرة جدًا وتعطى )٤(، وبدرجة آبيرة وتعطى )٣(متوسطة وتعطى 

  صدق البناء

آل  بإيجاد مصفوفة معامالت ارتباط الدرجات على تم التحقق من صدق البناء ألداة الدراسة     
  .هذه النتائج) ٣(مجال من مجاالت المقياس والعالمة الكلية على المجال، ويبين جدول رقم 

ين            : )٣(جدول   ا وب ة لكل مجال وبينه رات المكون ى الفق درجات عل اط ال امالت ارتب مصفوفة مع
  .الدرجة الكلية على المجال
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٠.٧٥  ٤                        
٠.٨١  ١٢                        
٠.٨١  ٢١                        
٠.٧٢  ٣٢                        
٠.٦٤  ٥٩                        
٠.٧٠  ٦٥                        
٠.٧٥  ٧٢                        
٠.٦٧  ٨٦                        
٠.٥٦    ٥                      
٠.٥٣    ١٥                      
٠.٦٧    ٢٢                      
٠.٥٦    ٢٤                      
٠.٦١    ٥٨                      
٠.٦٦    ٦٢                      
٠.٥٠    ٦٩                      
٠.٥٧    ٧٤                      
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٠.٨٧      ١                    

٠.٦٤      ٩                    

٠.٦٢      ٣٨                    

٠.٦٤      ٤١                    

٠.٦٤      ٤٨                    

٠.٦١      ٧٣                    

٠.٥٩      ٨٩                    

٠.٦٧      ٩٦                    

٠.٢٤        ٦                   

٠.٣٤        ٢٣                  

٠.٣٣        ٣٧                  

٠.٢٤        ٤٧                  

٠.٢٩        ٧٥                  

٠.٣٨        ٨٧                  

٠.٣٨        ٩٢                  

٠.٤١        ٩٩                  

٠.٥٤          ١٠                

٠.٤٧          ٢٦                

٠.٤٩          ٣١                

٠.٤١          ٤٠                

٠.٤٧          ٥٠                

٠.٦٦          ٥٧                

٠.٦٤          ٦٠                

٠.٤٦          ٩٥                

٠.٥٨            ٨              

٠.٤٥            ١٨              

٠.٣٦            ٤٦              

٠.٣٠            ٥٢              
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٠.٤٦            ٥٤              

٠.٤٣            ٥٦              

٠.٥١            ٩٠              

٠.٤٧            ٩٨              

٠.٦٢              ٢٩            

٠.٣٠              ٣٤            

٠.٦١              ٤٢            

٠.٥٤              ٦٤            

٠.٣١              ٧٠            

٠.٣٤              ٨٣            

٠.٣٠              ٩٤            

٠.٣٣              ١٠٤            

٠.٤٢                ١١          

٠.٣٣                ١٤          

٠.٣٨                ٣٩          

٠.٥٩                ٦٣          

٠.٥٧                ٦٨          

٠.٤٤                ٧٨          

٠.٣٥                ٨٥          

٠.٥٢                ١٠٠          

٠.٣٧                  ٢        

٠.٣١                  ١٣        

٠.٢٧                  ١٦        

٠.٢٨                  ٤٤        

٠.٣٦                  ٤٩        

٠.٤٤                  ٣٠        

٠.٤٢                  ٧٦        

٠.٢٨                  ١٠١        
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٠.٢٥                    ٣      

٠.٣٩                    ١٩      

٠.٢٧                    ٢٥      

٠.٣٢                    ٨٠      

٠.٣٠                    ٨٨      

٠.٣٧                    ٩١      

٠.٢٨                    ٩٧      

٠.٢٤                    ١٠٣      

٠.٣٥                      ٢٧    

٠.٣٦                      ٢٨    

٠.٤٠                      ٤٥    

٠.٢٨                      ٥١    

٠.٣١                      ٥٣    

٠.٤٥                      ٥٥    

٠.٣٣                      ٦٦    

٠.٢٧                      ٧٩    

٠.٣٧                        ٧  

٠.٢٦                        ٣٥  

٠.٣٢                        ٣٦  

٠.٣١                        ٦١  

٠.٣١                        ٧١  

٠.٣٣                        ٧٧  

٠.٣٥                        ٨٢  

٠.٣٧                        ٨٤  

٠.٣١                          ١٧

٠.٣٨                          ٢٠

٠.٤٦                          ٣٣

٠.٣٩                          ٤٣



  ١٢٣٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــمحمد نوفل، وفريال أبو عواد

 ٢٠١٢ ،)٥(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

 )٣(تابع جدول رقم ... 
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٠.٤٠                          ٦٧

٠.٥٢                          ٨١

٠.٣٨                          ٩٣

٠.٣١                          ١٠٢

م  دول رق ن ج امالت االرتب) ٣(يالحظ م ر  أن مع اليب التفكي رات الخاصة بأس ين الفق اط ب
ه     ي إلي ذي تنتم لوب ال ى األس ة عل ة الكلي ة والدرج ي  الفرعي ة، وه ا طردي ا  جميعه ة جميعه دال

  .   االختبارالداخلي لهذابناء ال، مما يعد مؤشرًا على صدق )٠.٠٥ ≤ α(إحصائيًا عند مستوى 

  ثبات مقياس أساليب التفكير

  ساليب التفكير بطريقتين هماتم التحقق من ثبات مقياس أ

ات               الداخلياالتساق   صفية باستعمال معامل الثب ة الن  باستخدام معادلة آرونباخ ألفا، والتجزئ
ن Spearman- Brown المصحح تطالعية تكونت م ة اس ى عين ن ) ٣٠(، عل ة م ًا وطالب طالب

ين  ) ٤( والجدول    من خارج عينة الدراسة،   و الجامعات األردنية     آليات العلوم التربوية في    طلبة يب
   .  معامالت الثبات

  .معامالت الثبات لمقياس حكومة لذات العقلية: )٤(جدول 

  معامل الثبات المصحح  معامل ألفا  أساليب التفكير
  ٠.٨٩  ٠.٨٧  التشريعي
  ٠.٨٤  ٠.٧٧  التنفيذي
  ٠.٤٣  ٠.٥٥  القضائي
  ٠.٣٩  ٠.٣٨  الملكي
  ٠.٨٣  ٠.٨٣  الهرمي
  ٠.٨١  ٠.٧٣  األقلي

  ٠.٤٢  ٠.٤٧  الفوضوي
  ٠.٥٢  ٠.٤١  العالمي
  ٠.٣٤  ٠.٣٨   المحلي
  ٠.٧١  ٠.٧٧  التقدمي
  ٠.٦٧  ٠.٥٠  المحافظ
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 )٤(تابع جدول رقم ... 

  معامل الثبات المصحح  معامل ألفا  أساليب التفكير
  ٠.٥٦  ٠.٦٤  الخارجي
  ٠.٦١  ٠.٦١  الداخلي
  ٠.٨٨  ٠.٩٢  الكلي

غ  أن معامل الثبات الكلي   ) ٤(يالحظ من جدول رقم      ساق   ) ٠.٩٢( للمقياس قد بل ة االت بطريق
داخلي ر        ) ٠.٨٨(، وال اليب التفكي ات أس امالت ثب ت مع ا تراوح صفية، آم ة الن ة التجزئ بطريق

ين      الداخلي بطريقة االتساق    ٠.٨٧ و ٠.٣٨الفرعية ما بين     ا ب ة     ٠.٨٩ -٠.٣٩، وم ة التجزئ  بطريق
  .النصفية، وهي جميعًا مؤشرات مناسبة لثبات المقياس

   ومتغيراتهام الدراسـةتصميـ

  : الدراسة الحالية دراسة مسحية، شملت المتغيرات المستقلة اآلتية

 ذآور وإناث: مستويانوله : الجنس.  

 آليات علمية، وآليات إنسانية: وله مستويان: التخصص الدراسي.  

 ة، وطلب   :  مستويات هي  أربعة وله   الدراسي المستوى ة طلبة السنة األولى، وطلبة السنة الثاني
  . السنة الثالثة، وطلبة السنة الرابعة

  المتغيرات التابعة 

اليب  وهي رأس ة التفكي ستة اآلتي اده ال ثًال بأبع شائعة، مم داخلي:  ال افظ، وال ي، ، والمح الملك
ي، و  وي، واألقل يوالفوض المي، والمحل ضائي، والع ارجي،  الق دمي، والخ ذي، والتق ، والتنفي
شريعي ي، والت ي ،والهرم ر عنه والت ى يعب ا عل صلون عليه ي يح درجات الت اليب ا بال ة أس  قائم

ة ة حكوم ى نظري ستندة إل ر الم ة  التفكي ذات العقلي ة ال صورتها المطول ر ب ستيرنبيرغ وواجن ل
  .فقرات) ١٠٤(والمكونة من 

  المعالجـة اإلحصائيـة

سؤال األول   ن ال ة ع تخلإلجاب ة     اس ات المعياري سابية واالنحراف طات الح رجت المتوس
  .متحققة ألفراد الدراسة على أداة الدراسةللدرجات ال

ة،           ولإلجابة عن السؤال الثاني    ات المعياري  فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحراف
ة     ،، واختبار شيفيه للمقارنات البعدية    MANOVAوتحليل التباين المتعدد     ق باإلجاب ا يتعل  أما فيم

  . معامل ارتباط بيرسون فقد تم اإلجابة عنه باستخدام الثالثعن السؤال 
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  تائج الدراسة ومناقشتهان

  : ًا بالمناقشة متبوع أسئلة، فيما يلي النتائج المتعلقة بكل سؤالةثالثتضمنت الدراسة 

ما أساليب التفكير الشائعة لدى طلبة الجامعات األردنية وفقًا لمقياس          : نتائج السؤال األول  
  ستيرنبرغ وواجنر؟

درجات     ة لل لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري
ين                          ًا، ويب ا تنازلي م ترتيبه ر، ث تيرنبرغ وواجن اس س ر وفق مقي اليب التفكي على آل أسلوب من أس

  .هذه النتائج) ٥(جدول رقم 

 عينة الدراسة على آل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد: )٥(جدول 
 .أسلوب من أساليب التفكير مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي

  الترتيب  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  أساليب التفكير  الرقم
  األول ٤.٧٦ ٢٣.٩٤ المحافظ  ١
  الثاني ٥.٤٠ ٢٣.٩٣ المحلي  ٢
  الثالث ٤.٢١ ٢٣.٥٣ الملكي  ٣
  بعالرا ٤.٧٣ ٢٤.٤٥ الفوضوي  ٤
  الخامس ٤.٧٠ ٢٣.٣٨ األقلي  ٥
  السادس ٤.٢٩ ٢٣.٣٦  الداخلي  ٦
  السابع ٤.٦٠ ٢٣.٣٦ العالمي  ٧
  الثامن ٤.٨٣ ٢٣.٣٤ القضائي  ٨
  التاسع ٥.٦٠ ٢٣.١٤ التنفيذي  ٩
  العاشر ٦.٧٣ ٢٢.٧٢ التقدمي  ١٠
  الحادي عشر ٥.٧٠ ٢٢.٦٤ الخارجي  ١١
  الثاني عشر ٦.٤٥ ٢٢.٣٢ الهرمي  ١٢
  الثالث عشر ٦.٨٢ ٢١.٨٨ عيالتشري  ١٣

ة الجامعات األرد      أن أآثر أساليب التفكي   ) ٥(يالحظ من جدول رقم      ة هو   ر شيوعًا بين طلب ني
اليب شيوعًا هي      المحلياألسلوب المحافظ، ويليه األسلوب   ل األس : ، ثم الملكي، في حين آانت أق

  .األسلوب التشريعي، واألسلوب الهرمي، واألسلوب الخارجي

س  ن تف ف         ويمك ي مختل شئة ف ة التن ا، أن عملي ل منه ن العوام ة م ة بمجموع ذه النتيج ير ه
د     ادات والتقالي ى الع ة عل ات محافظ ي بيئ ة ه ؤالء الطلب ا ه رع به ي ترع شئة الت سات التن ، مؤس

صيًال،            ة وتف يم وعادات             ويرون فيها نماذج يجب أن تتبع جمل ل ق ة تمث ا أن الجامعات األردني وبم
ذا ا      يم              المجتمع فقد يكون ه ى الق ة نحو المحافظة عل ة الجامع ؤثرة في طلب لعامل من العوامل الم
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يمكن   المحليوالعادات الشائعة في المجتمع، وفيما يتعلق بالمرتبة الثانية والتي احتلها األسلوب             ، ف
ى ك إل ضلون    رد ذل ة، يف ى اإلنطوائي ل إل ردي يمي شكل ف ل ب ى العم ون إل ة يميل ؤالء الطلب   أن ه

م بصدد إتما               به، الذي آلفوا التوجه نحو العمل     ي ه ة الت ى المهم ائهم عل ق ذآ ا،  ويهتمون بتطبي  مه
ة في الجامعات األردني         ويمكن تفسير تدني ترتيب األسلوب الخارج      يمتلكون درجة    ة  ي بأن الطلب

ه   والهرمي حيث     بما بسبب عدم تعزيزه من الجامعة،      التوجه نحو العمل الجماعي؛ ر     متدنية من  أن
ة            بتعدون  أنهم ي من المحتمل    اتهم وفق خطط هرمي ون حاج ستقبلي، بحيث ال يبن عن التخطيط الم

سابقة، ات ال سهتراعي المتطلب ي الوقت نف ا ال ير وف ة أو عون الما ربم سابقة لكل مهم ات ال تطلب
ر ي  وعلى أية حال فإن شيوع مثل هذه األساليب في الت           عمل، ة          فكي ة والثقاف أثير البيئ ول بت عزز الق

ة،             في أساليب التفكير   ، فالبيئات الجامعية في األردن تنسجم في سياساتها مع معطيات البيئة المحلي
ة،                         ة األردني سائدة في البيئ ة ال سقة مع الثقاف ابقًا مت ا س ويمكن  ولعل األساليب الشائعة المشار إليه

ة      ون الثقاف شريعي آ لوب الت ي األس ر ف ب األخي ى الترتي ة عل صول الطلب زو ح رية ع األس
امرة  على   هم طلبة الجامعات ال تشجع    ضمنهاي يحيا   تلالمجتمعية ا و ار  المغ م يرآزون     ،واالبتك فه

  .  بالدرجة األولى على التحصيل الدراسي والعالمات

ة ق نتيج ة وتتف ع نتيج ة م ذه الدراس ة ه ائج ) Judi, 2006( دراس رت نت ث أظه ًا حي جزئي
ي أظهرت شيوع    ) ٢٠٠٢(شلبي  الدراسة شيوع أسلوب التفكير التقدمي، واختلفت مع دراسة       الت

ي،  افظ ، والهرم دمي، والمح ى، والتق ضائي، والكل ذي، والق شريعي، والتنفي آل من األسلوب الت
اد  وواختلفت مع دراسة   ، والخارجي، المحليوالملكي، والفوضوي، و   والتي أظهرت    )٢٠٠٧(ق

 .أن أآثر األساليب شيوعًا األسلوب العالمي

اني   سؤال الث ائج ال روق  : نت د ف ل توج ة     ه ستوى الدالل د م صائية عن ة إح    ذات دالل
)  ر تعزى الختالف الجنس     ) ٠.٠٥ اث  (في أساليب التفكي ور وإن ات  (، والتخصص  )ذآ آلي

  ؟)سنة أولى، وثانية، وثالثة، ورابعة(، والمستوى الدراسي )علمية، وآليات إنسانية

سؤال        ذا ال ات الم          لإلجابة عن ه م حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف درجات    ت ة ل عياري
  : بحسب اآلتيأفراد العينة حسب متغيرات الدراسة

  الجنس  .أ

ى آل أسلوب من              : )٦(جدول   ة عل درجات الطلب ة ل ات المعياري المتوسطات الحسابية واالنحراف
  .أساليب التفكير تبعًا للجنس

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الجنس  أساليب التفكير
 ٦.١٢ ٢٤.٣٣ ١٧٥  ذآر

  التشريعي
 ٦.٨٥ ٢١.٤٦ ٩٩٩  أنثى
 ٥.١٤ ٢٣.٧١ ١٧٥  ذآر

  التنفيذي
 ٥.٦٧ ٢٣.٠٥ ٩٩٩  أنثى
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  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الجنس  أساليب التفكير
 ٥.٤٤ ٢٥.٨٠ ١٧٥  ذآر

  القضائي
 ٤.٥٩ ٢٢.٩١ ٩٩٩  أنثى
 ٥.١٩ ٢٣.٩٨ ١٧٥  ذآر

  العالمي
 ٤.٤٨ ٢٣.٢٥ ٩٩٩  أنثى
 ٤.٠٩ ٢٤.٨١ ١٧٥  ذآر

   المحلي
 ٤.٢٧ ٢٣.١٠ ٩٩٩  أنثى
 ٦.٣٢ ٢٥.٢١ ١٧٥  ذآر

  التقدمي
 ٦.٧٠ ٢٢.٢٨ ٩٩٩  أنثى
 ٥.٠٣ ٢٣.٦٧ ١٧٥  ذآر

  المحافظ
 ٤.٧١ ٢٣.٩٩ ٩٩٩  أنثى
 ٥.٤٣ ٢٤.٩٧ ١٧٥  ذآر

  الهرمي
 ٦.٥٠ ٢١.٨٦ ٩٩٩  أنثى
 ٤.٧٩ ٢٣.١١ ١٧٥  ذآر

  الملكي
 ٤.٠٩ ٢٣.٦٠ ٩٩٩  أنثى
 ٤.٤١ ٢٤.٢٧ ١٧٥  ذآر

  األقلي
 ٤.٧٣ ٢٣.٢٢ ٩٩٩  أنثى
 ٤.٩٤ ٢٥.١١ ١٧٥  ذآر

  الفوضوي
 ٤.٦٣ ٢٣.١٦ ٩٩٩  أنثى
 ٥.١٢ ٢٤.٨٣ ١٧٥  ذآر

  الداخلي
 ٥.٤٣ ٢٣.٧٧ ٩٩٩  أنثى
 ٥.٥٩ ٢٤.٧٣ ١٧٥  ذآر

  الخارجي
 ٥.٦٥ ٢٢.٢٧ ٩٩٩  أنثى

  



 "......أساليب التفكير الشائعة في ضوء نظرية حكومة الذات العقلية لدى  "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٢٤٠

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٢ ،)٥(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح ةجامع مجلة

  التخصص  .ب

ا    : )٧(جدول   ى آل أسلوب من          المتوسطات الحسابية واالنحراف ة عل درجات الطلب ة ل ت المعياري
  .أساليب التفكير تبعًا للتخصص

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المؤهل  األبعاد
 ٦.٧٤ ٢١.١٣ ٤٠٢  آليات علمية

  التشريعي
 ٦.٨٤ ٢٢.٢٨ ٧٧٢  آليات إنسانية
 ٤.٨٠ ٢٢.٦٣ ٤٠٢  آليات علمية

  التنفيذي
 ٥.٩٥ ٢٣.٤١ ٧٧٢  آليات إنسانية
 ٤.٣٨ ٢٢.٤١ ٤٠٢  آليات علمية

  القضائي
 ٤.٩٩ ٢٣.٨٢ ٧٧٢  آليات إنسانية
 ٤.٤٣ ٢٣.٢١ ٤٠٢  آليات علمية

  العالمي
 ٤.٦٨ ٢٣.٤٣ ٧٧٢  آليات إنسانية
 ٤.٢٧ ٢٢.٨٠ ٤٠٢  آليات علمية

   المحلي
 ٤.٢٧ ٢٣.٦٥ ٧٧٢  آليات إنسانية
 ٦.٠٦ ٢١.٥٥ ٤٠٢  آليات علمية

  التقدمي
 ٦.٩٨ ٢٣.٣٣ ٧٧٢  يةآليات إنسان
 ٤.٩٩ ٢٣.٨٩ ٤٠٢  آليات علمية

  المحافظ
 ٤.٦٤ ٢٣.٩٧ ٧٧٢  آليات إنسانية
 ٥.٧٩ ٢١.١١ ٤٠٢  آليات علمية

  الهرمي
 ٦.٦٨ ٢٢.٩٦ ٧٧٢  آليات إنسانية
 ٣.٥٦ ٢٣.٥٣ ٤٠٢  آليات علمية

  الملكي
 ٤.٥١ ٢٣.٥٣ ٧٧٢  آليات إنسانية
 ٤.٥٧ ٢٣.٧٤ ٤٠٢  آليات علمية

  األقلي
 ٤.٧٥ ٢٣.١٩ ٧٧٢  يات إنسانيةآل

 ٤.١٨ ٢٢.٩٥ ٤٠٢  آليات علمية
  الفوضوي

 ٤.٩٧ ٢٣.٧١ ٧٧٢  آليات إنسانية
 ٥.١٧ ٢٣.٢٨ ٤٠٢  آليات علمية

  الداخلي
 ٥.٤٨ ٢٤.٢٧ ٧٧٢  آليات إنسانية
 ٥.٠٠ ٢٢.٦١ ٤٠٢  آليات علمية

  الخارجي
 ٦.٠٤ ٢٢.٦٦ ٧٧٢  آليات إنسانية
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  المستوى الدراسي  .ج

ى آل أسلوب من              : )٨(جدول   ة عل درجات الطلب ة ل ات المعياري المتوسطات الحسابية واالنحراف
  .أساليب التفكير تبعًا للمستوى الدراسي

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المستوى الدراسي  المجاالت

 ٦.٥٥ ٢٠.٦٢ ٢٠٧  أولى
 ٥.٢٨ ١٩.١٢ ١١٨  ثانية
 ٥.٦٣ ١٩.٦٣ ٤٨٣  ثالثة

  التشريعي

 ٦.٥٩ ٢٦.٤٧ ٣٦٦  رابعة
 ٥.٣٤ ٢٢.٧٨ ٢٠٧  أولى
 ٤.٧٧ ٢٠.٩٤ ١١٨  ثانية
 ٥.٤١ ٢٢.١٧ ٤٨٣  ثالثة

  التنفيذي

 ٥.٥٦ ٢٥.٣٥ ٣٦٦  رابعة
 ٤.٥٢ ٢٢.٤٧ ٢٠٧  أولى
 ٣.٩٩ ٢١.٨٣ ١١٨  ثانية
 ٤.٠٩ ٢١.٩٩ ٤٨٣  ثالثة

  القضائي

 ٥.٠١ ٢٦.١٠ ٣٦٦  رابعة
 ٤.٦٤ ٢٢.٨٨ ٢٠٧  أولى
 ٣.٨٢ ٢٢.١٨ ١١٨  ثانية
 ٤.٥٢ ٢٢.٦٥ ٤٨٣  ثالثة

  العالمي

 ٤.٥٢ ٢٤.٩٣ ٣٦٦  رابعة
 ٣.٩٤ ٢٣.١٩ ٢٠٧  أولى
 ٤.٤٧ ٢٢.٠٦ ١١٨  ثانية
 ٤.٠٠ ٢٢.٢٥ ٤٨٣  ثالثة

   المحلي

 ٤.٠٧ ٢٥.٣٨ ٣٦٦  رابعة
 ٦.١٣ ٢١.٦١ ٢٠٧  أولى
 ٦.٢٩ ٢٠.٤٧ ١١٨  ثانية
 ٥.٨٧ ٢١.١٤ ٤٨٣  ثالثة

  التقدمي

 ٦.٩٧ ٢٦.١٦ ٣٦٦  رابعة
 ٤.٥٩ ٢٣.٧٩ ٢٠٧  أولى
 ٤.٥٠ ٢٣.٥١ ١١٨  ثانية
 ٤.٧٦ ٢٤.٩٧ ٤٨٣  ثالثة

  المحافظ

 ٤.٦٨ ٢٢.٨١ ٣٦٦  رابعة
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 )٨(تابع جدول رقم ... 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المستوى الدراسي  المجاالت

 ٥.٥٠ ٢١.٢٣ ٢٠٧  أولى
 ٥.٠٦ ١٩.٩١ ١١٨  ثانية
 ٥.٦١ ٢٠.١٦ ٤٨٣  ثالثة

  الهرمي

 ٦.٣١ ٢٦.٥٨ ٣٦٦  رابعة
 ٤.٤٠ ٢٣.٣١ ٢٠٧  أولى
 ٤.١٥ ٢٢.٧٣ ١١٨  ثانية
 ٤.٠٥ ٢٣.٣٩ ٤٨٣  ثالثة

  الملكي

 ٤.٢٧ ٢٤.١٠ ٣٦٦  رابعة
 ٤.٩٧ ٢٢.٥١ ٢٠٧  أولى
 ٥.٠٢ ٢٣.٣٣ ١١٨  ثانية
 ٤.٨٦ ٢٣.٤٣ ٤٨٣  ثالثة

  األقلي

 ٤.١٣ ٢٣.٨٠ ٣٦٦  رابعة
 ٤.٦٩ ٢٢.٤٧ ٢٠٧  أولى
 ٤.١١ ٢٢.١٢ ١١٨  يةثان

 ٤.٢٤ ٢٢.٤٥ ٤٨٣  ثالثة
  الفوضوي

 ٤.٧٥ ٢٥.٧٧ ٣٦٦  رابعة
 ٥.٠٨ ٢٢.٦٩ ٢٠٧  أولى
 ٤.٣٦ ٢١.٥٨ ١١٨  ثانية
 ٥.٥٠ ٢٣.١٧ ٤٨٣  ثالثة

  الداخلي

 ٤.٨٥ ٢٦.٣٩ ٣٦٦  رابعة
 ٦.٨٦ ٢٢.٥٥ ٢٠٧  أولى
 ٥.١٦ ٢٢.٦٥ ١١٨  ثانية
 ٥.١٧ ٢١.٣٥ ٤٨٣  ثالثة

  الخارجي

 ٥.٣٧ ٢٤.٤٠ ٣٦٦  رابعة

ة               ) ٨(،  )٧(،  )٦(يالحظ من الجداول     ين متوسطات درجات طلب ة ب ًا ظاهري اك فروق أن هن
د            ة، ولتحدي ضمنتها أداة الدراس ي ت شر الت ة ع ر الثالث اليب التفكي ى أس ة عل ات األردني الجامع
دد      اين المتع ل التب ار تحلي تخدام اختب م اس روق، ت ك الف صائية لتل ة اإلح ستويات الدالل م

MANOVA هذه النتائج) ٩(جدول رقم ويبين متغيرات الدراسة، ، حسب.  
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ة                  : )٩(جدول   ة الجامعات األردني ين متوسطات طلب روق ب دد للف نتائج اختبار تحليل التباين المتع
  .على أساليب التفكير حسب متغيرات الدراسة

 المجاالت مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة ف
 الداللة

اإلحصائية
 ٠.٨٢٢ ٠.٠٥١ ١.٨٧ ١ ١.٨٧  التشريعي
 ٠.١٢٩ ٢.٣٠٥ ٦٦.٦٦ ١ ٦٦.٦٦  التنفيذي
 ٠.٠٠٠*١٤.٠٨٣ ٢٧٤.٩٢ ١ ٢٧٤.٩٢  القضائي
 ٠.٥١٢ ٠.٤٣٠ ٨.٦٢ ١ ٨.٦٢  العالمي
 ٠.١٠٥ ٢.٦٢٥ ٤٣.٠٥ ١ ٤٣.٠٥  المحلي 
 ٠.٠٥٥ ٣.٦٧٥ ١٤٥.٢٠ ١ ١٤٥.٢٠  التقدمي
 ٠.٢٤٣ ١.٣٦٥ ٢٩.٨٢ ١ ٢٩.٨٢  المحافظ
 ٠.١٧٧ ١.٨٢٧ ٦٠.١٩ ١ ٦٠.١٩  الهرمي
 ٠.٠١١*٦.٥٦٧ ١١٤.٨٥ ١ ١١٤.٨٥  الملكي
 ٠.٠٣٨*٤.٣٠٥ ٩٣.٧٨ ١ ٩٣.٧٨  األقلي

 ٠.٠٩٥ ٢.٧٨٤ ٥٥.٥٣ ١ ٥٥.٥٣  الفوضوي
 ٠.٣٥٩ ٠.٨٤٢ ٢٢.٠٦ ١ ٢٢.٠٦  الداخلي

  الجنس
  ٤.٣٠٣=هوتلنغ
 ٠.٠٠١=الداللة

 ٠.٠٠٢*٩.٧٣١ ٢٩٩.٠٦ ١ ٢٩٩.٠٦  الخارجي
 ٠.٢٩٨ ١.٠٨٥ ٤٠.١٠ ١ ٤٠.١٠  التشريعي
 ٠.٢٣٦ ١.٤٠٧ ٤٠.٦٩ ١ ٤٠.٦٩  التنفيذي
 ٠.٠٠٠*١٣.٩٦٩ ٢٧٢.٦٩ ١ ٢٧٢.٦٩  القضائي
 ٠.٨٤٥ ٠.٠٣٨ ٠.٧٧ ١ ٠.٧٧  العالمي
 ٠.٠٢٧*٤.٩٢٠ ٨٠.٦٩ ١ ٨٠.٦٩  المحلي 
 ٠.٠٠١*١٠.٥٤٦ ٤١٦.٦١ ١ ٤١٦.٦١  التقدمي
 ٠.٣٧٢ ٠.٧٩٨ ١٧.٤٦ ١ ١٧.٤٦  المحافظ
 ٠.٠٠١*١١.٢٣٥ ٣٧٠.٢٠ ١ ٣٧٠.٢٠  الهرمي
 ٠.٥٨٠ ٠.٣٠٦ 5.35 ١ ٥.٣٥  الملكي
 ٠.٠٢٨*٤.٨١٨ ١٠٤.٩٦ ١ ١٠٤.٩٦  األقلي

 ٠.١٦٢ ١.٩٥٦ ٣٩.٠٣ ١ ٣٩.٠٣  الفوضوي
 ٠.٠٩٤ ٢.٨٠٨ ٧٣.٥٨ ١ ٧٣.٥٨  الداخلي

  التخصص
  ٤.٩٥٣= هوتلنغ
 ٠.٠٠١= الداللة

 ٠.٦٥٩ ٠.١٩٥ ٥.٩٨ ١ ٥.٩٨  الخارجي



 "......أساليب التفكير الشائعة في ضوء نظرية حكومة الذات العقلية لدى  "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٢٤٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٢ ،)٥(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح ةجامع مجلة

 )٩(تابع جدول رقم ... 

 المجاالت مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
المربعات

 قيمة ف
الداللة 
اإلحصائية

 ٠.٠٠٠*٣٢٨١.٣٠٨٨.٧٦١ ٣ ٩٨٤٣.٩٠  التشريعي
 ٠.٠٠٠*٣١.٤٩٩ ٩١٠.٩٦ ٣ ٢٧٣٢.٨٩  التنفيذي
 ٤٨.٠٣٢٠.٠٠٠ ٩٣٧.٦٤ ٣ ٢٨١٢.٩٣  القضائي
 ٠.٠٠٠*٢١.١٥٣ ٤٢٤.٣٣ ٣ ١٢٧٣.٠٠  العالمي
 ٠.٠٠٠*٣٦.٣٦٤ ٥٩٦.٣٨ ٣ ١٧٨٩.١٤  المحلي 
 ٠.٠٠٠*١٥٨٧.٧٠٤٠.١٨٩ ٣ ٤٧٦٣.١٠  التقدمي
 ٠.٠٠٠*١٥.٧٦٣ ٣٤٤.٧٥ ٣ ١٠٣٤.٢٤  المحافظ
 ٠.٠٠٠*٢٦٢٢.٧٣٧٩.٥٩٦ ٣ ٧٨٦٨.٢٠  الهرمي
 ٠.٠٠١*٥.٦٠٧ ٩٨.٠٦ ٣ ٢٩٤.١٨  الملكي
 ٠.٠٣٠*٢.٩٨٩ ٦٥.١٢ ٣ ١٩٥.٣٥  األقلي

 ٣٧.٠٦٧٠.٠٠٠ ٧٣٩.٤٣ ٣ ٢٢١٨.٢٨  الفوضوي
 ٠.٠٠٠*١٠٤٥.٦١٣٩.٩٠٠ ٣ ٣١٣٦.٨٢  الداخلي

  المستوى الدراسي
= ويلكس لمبدا
١٠.٤٣٩  
 ٠.٠٠١= الداللة

 ٠.٠٠٠*١٤.٦٤٤ ٤٥٠.٠٥ ٣ ١٣٥٠.١٥  الخارجي
 ٣٦.٩٧ ١١٦٨  ٤٣١٧٨.٥٦  التشريعي
 ٢٨.٩٢ ١١٦٨ ٣٣٧٧٩.٥٣  التنفيذي
 ١٩.٥٢ ١١٦٨ ٢٢٨٠٠.٧٣  القضائي
 ٢٠.٠٦ ١١٦٨ ٢٣٤٣٠.٢٤  العالمي
 ١٦.٤٠ ١١٦٨ ١٩١٥٥.٦٦  المحلي 
 ٣٩.٥١ ١١٦٨ ٤٦١٤٢.٩٥  التقدمي
 ٢١.٨٧ ١١٦٨ ٢٥٥٤٤.١٩  المحافظ
 ٣٢.٩٥ ١١٦٨ ٣٨٤٨٦.٣٩  الهرمي
 ١٧.٤٩ ١١٦٨ ٢٠٤٢٦.٧٥  الملكي
 ٢١.٧٩ ١١٦٨ ٢٥٤٤٥.٩٣  األقلي

 ١٩.٩٥ ١١٦٨ ٢٣٢٩٩.٥٢  الفوضوي
 ٢٦.٢١ ١١٦٨ ٣٠٦٠٧.٨٤  الداخلي

 الخطأ

 ٣٠.٧٣ ١١٦٨ ٣٥٨٩٤.٩٩  الخارجي

 

  .)٠.٠٥  (ال إحصائيًا عند مستوى   *
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 :ما يلي) ٩(يالحظ من جدول رقم 

ى األسلوب  ة عل ين متوسطات درجات الطلب ة إحصائية ب روق ذات دالل ضائيوجود ف  الق
ر   والملكي واألقلي والخارجي تعزى لمت     ى آل من األسلوب             غي ذآور عل صالح ال ك ل الجنس، وذل

ضائي ين      الق روق ب ر ف م تظه ي، ول لوب الملك ى األس اث عل صالح اإلن ارجي، ول ي والخ  واألقل
 .الجنسين على األساليب األخرى

اث                       ى اإلن ذآور عل ة ال وق الطلب ا، أن تف ويمكن عزو هذه النتيجة إلى جملة من األسباب منه
ض    لوب الق ن األس ل م ي آ ا ف ون ائي ربم وانين     يك اع الق و اتب شرقي نح ل ال ه الرج سبب توج ب

ى    الخارجيعلى األسلوب   ووالتقييم،   واألنظمة، ك إل ى العمل      م ربما يعود ذل ذآور إل ة ال ل الطلب ي
اث      عي في البيئة الدراسية   الجما سبب        ، لكونهم أقل أنانية من اإلن ي ب د    واألسلوب األقل وجود العدي

ى        ة إل تمكن من                    من المهمات الموآول ات لي ا في أولوي سعى لترتيبه ه ي ا يجعل شرقي، مم شاب ال ال
ى                  . إنجازها على نحو فعال    ك إل يمكن عزو ذل وفيما يتعلق بتفوق الطالبات في األسلوب الملكي ف

وق          يفضلن  على العكس من الذآور     أن الطالبات    ة في التف افس والرغب ، العمل باستقاللية بدافع التن
من األداء، ويمكن تفسير تساوي الجنسين في األساليب األخرى         اسب  منإنجاز أعمالهن بمستوى    و

ا       الثقافة التي يحيا بها هؤالء الطلبة أثرت بهم وساوت بين األساليب األخرى           إلى أن    د م ذا يؤآ  وه
  . وتفكيرهالثقافة التي يحيا فيه الفرد تؤثر على أسلوب تعلمهأشار إليه زانغ وستيرنبرغ من أن 

ائج     ذه ا  وتتفق نت ًا مع نتيجة آل من دراسة شلبي                 ه والتي أظهرت    ) ٢٠٠٢(لدراسة جزئي
ضائي،     شريعي، والق لوب الت ن األس ل م ي آ اث ف ذآور واإلن ين ال صائيًا ب ة إح روق دال ود ف وج
اليب         روق في األس والهرمي لصالح الذآور، وفى األسلوب التنفيذي لصالح اإلناث وعدم وجود ف

  .األخرى

ن الجدول  ضًا م ر أي ود) ٩(ويظه ين متوسطات درجات  وج ة إحصائية ب روق ذات دالل ف
لوب  ى األس ة عل ضائيالطلب ي والق ر المحل زى لمتغي ي تع ي واألقل دمي والهرم التخصص  والتق

الدراسي، وذلك لصالح درجات الطلبة من الكليات العلمية على األسلوب األقلي، ولصالح الكليات             
ة      المحلي و القضائياإلنسانية على آل من األسلوب       والتقدمي والهرمي، ولم تظهر فروق بين طلب

  .الكليات العلمية واإلنسانية على األساليب األخرى

ى صورة     في الكليات العلمية  الطلبة  أن ة إلى لنتيج هذه ا  تفسيريمكن  و توآل إليهم مهمات عل
ا ب أآثر مما هو مطلوب من الطل،في الوقت نفسهمشاريع مختلفة يطلب منهم إنجازها       ت ة في الكلي

سانية، ات    اإلن ق األولوي ات وف ذه المهم ب ه ى ترتي ون عل م يعمل ا يجعله ه  مم شار إلي ا ي ذا م وه
ه             ،باألسلوب األقلي  تعلم لدي شكيل أسلوب ال  ولعل هذا يؤآد أثر التخصص األآاديمي للطالب في ت

  .تبعًا للخبرات السابقة والبنية المعرفية لديه

ي  باألسلوب القضائي و      طلبة الكليات اإلنسانية   فوقوفيما يتعلق بت   دمي والهرمي    المحل   والتق
وانين               هميمكن عزو ذلك إلى أن    ف رة من الق  يتعاملون في مختلف موادهم الدراسية مع مجموعة آبي

رر      ، آما تتاح لهم فرصة أآبر إلبداء وجهات نظرهم حيال مواضيع معينة،           والنظريات ا ب  وهذا م
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يهم         طبيعة تخص  آما أن نزعتهم نحو األسلوب القضائي،      ات تفرض عل ذه الكلي صات الطلبة في ه
سق مع وظائف النصف                   ذه المهمات تت التعامل مع الرموز والمشكالت المجردة والتفاصيل وه

ى      ف يتعلق باألسلوب التقدمي     األيسر للدماغ، وترتبط باألسلوب المحلي للتفكير، وفيما       ك إل ود ذل يع
ة ة الطلب وان نحو  نزع د والق ا وراء القواع ر فيم ودةالتفكي سيرها ين الموج ا وتف  من خالل تحليله

ا    ات عليه راء التطبيق سعي إلج ن ال ر م ا أآث ل فيه ة  ، والتأم ك بغي ى  وذل دة عل ار جدي رح أفك ط
وا    طلبة الكليات العلمية  ولكن هؤالء الطلبة يمتلكون رؤية تخطيطية مقارنة مع          اآلخرين،  فقد تفوق

ارت الترت  وا مه ا امتلك ي، إذا لربم لوب الهرم ي األس بف ات .ي ة الكلي ساوي طلب سير ت ن تف  ويمك
ين هؤالء                     شترآة ب رامج دراسية م العلمية واإلنسانية في بقية أساليب التفكير إلى وجود مواد أو ب

ا                       الطلبة ى حد م ة إل شابهة أو مقارب ة مت ة ومجتمعي ؤثرات ثقافي ى م م يتعرضون إل وتتفق   ،، وأنه
ي أظهرت فروق   ) ١٩٩٨ (وةعج نتيجة هذه الدراسة جزئيًا مع نتيجة آل من دراسة        صالح  ًاالت  ل

ًا في     ) ٢٠٠٧(يًا أيضًا مع دراسة وقاد      االكليات األدبية، آما اتفقت جزئ     طلبة والتي أظهرت فروق
ر   اليب التفكي ضائي،(أس ي  الق ي، والمحل ي، والهرم ة ) واألقل صالح التخصصات العلمي ي ، ل وف
 .بيةلصالح التخصصات األد) الملكي، والمحافظ(أساليب التفكير 

ضًا من الجدول    ين متوسطات درجات    وجود) ٩(ويتضح أي ة إحصائية ب روق ذات دالل ف
ر                   ر في أداة الدراسة تعزى لمتغي اليب التفكي ع أس المستوى الدراسي، وولكشف      الطلبة على جمي

م                    ين جدول رق ة، ويب ات البعدي يفيه للمقارن ار ش ائج اختب م استخدام نت روق، ت عن مصادر هذه الف
  .نتائجهذه ال) ١٠(

دول  ًا        : )١٠(ج سابية تبع طات الح ين المتوس روق ب ة للف ات البعدي يفيه للمقارن ار ش ائج اختب نت
  .الختالف المستوى الدراسي

  سنة رابعة  سنة ثالثة  سنة ثانية  المستويات الدراسية  أسلوب التفكير
  *٥.٨٥-  ٠.٩٩  ١.٥  سنة أولى
  *٧.٣٥-  ٠.٥١.-    سنة ثانية
  *٦.٨٥-      سنة ثالثة

  التشريعي

  -      سنة رابعة
  *٢.٥٧-  ٠.٦٢  *١.٨٥  سنة أولى
  *٤.٤١-  ١.٢٣-    سنة ثانية
  *٣.١٩-      سنة ثالثة

  التنفيذي

  -      سنة رابعة
  *٣.٦٤-  ٠.٤٥  ٠.٦٤  سنة أولى
  *٤.٢٧-  ١٦.-    سنة ثانية
  *٤.١١-      سنة ثالثة

  القضائي

  -      سنة رابعة
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 )١٠(تابع جدول رقم ... 

  سنة رابعة  سنة ثالثة  سنة ثانية  المستويات الدراسية  رأسلوب التفكي
  *٢.٠٥-  ٠.٢٣  ٠.٧١  سنة أولى
  *٢.٧٥-  ٠.٤٧-    سنة ثانية
  *٢.٢٨-      سنة ثالثة

  العالمي

  -      سنة رابعة
  *٢.٢٩-  ٠.٨٤  ١.٠٤  سنة أولى
  *٣.٣٢-  ٠.١٩-    سنة ثانية
  *٣.١٣-      سنة ثالثة

  المحلي 

  -      سنة رابعة
  *٤.٥٥-  ٠.٤٧  ١.١٣  سنة أولى
  ٥.٦٨-  ٠.٦٦-    سنة ثانية
  *٥.٠٢-      سنة ثالثة

  التقدمي

  -      سنة رابعة
  ٠.٩٨  *١.١٨-  ٠.٢٨  سنة أولى
  ٠.٧٠  *١.٤٦-    سنة ثانية
  *٢.١٦      سنة ثالثة

  المحافظ

  -      سنة رابعة
  *٥.٣٥-  ١.٠٨  ١.٣٣  سنة أولى
  *٦.٦٨-  ٠.٢٥-    سنة ثانية
  *٦.٤٣-      سنة ثالثة

  الهرمي

  -      سنة رابعة
  ٠.٧٩-  ٠.٠٨-  ٠.٥٨  سنة أولى
  *١.٣٧-  ٠.٦٦-    سنة ثانية
  ٠.٧٠-      سنة ثالثة

  الملكي

  -      سنة رابعة
  *١.٢٩-  ٠.٩٢-  ٠.٨٢-  سنة أولى
  ٠.٤٧-  ٠.١٠-    سنة ثانية
  ٠.٣٧-      سنة ثالثة

  األقلي

  -      سنة رابعة
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  سنة رابعة  سنة ثالثة  سنة ثانية  المستويات الدراسية  أسلوب التفكير
  *٣.٣٠-  ٠.٠٢  ٠.٣٥  سنة أولى
  *٣.٦٥-  ٠.٣٣-    سنة ثانية
  *٣.٣٢-      سنة ثالثة

  الفوضوي

  -      سنة رابعة
  *٣.٧٠-  ٠.٤٨-  ١.١١  سنة أولى
  *٤.٨٢-  *١.٦٠-    سنة ثانية
  *٣.٢٢-      سنة ثالثة

  الداخلي

  -      سنة رابعة
  *١.٨٥-  ١.٢٠  ٠.١٠-  سنة أولى
  *١.٧٤-  ١.٣١    سنة ثانية
  *٣.٠٥-      سنة ثالثة

  الخارجي

  -      سنة رابعة

ان الفروق بين المتوسطات الحسابية آانت ذات داللة إحصائية  ) ١٠(يالحظ من جدول رقم   
ة                              ة من جه سنة الرابع ة ال ين طلب ة وب ة من جه ة والثالث ى والثاني سنوات األول ة ال بين آل من طلب

ذي و      شريعي والتنفي لوب الت ن األس ل م ى آ رى عل ضائيأخ المي والق ي والع ي  المحل  والهرم
يوالفوضوي و داخلي و والمحل ت     ال ا آان ة، آم سنة الرابع ة ال صالح طلب ا ل ارجي، وجميعه الخ

ة                 الفروق دالة إحصائيًا على األسلوب التقدمي بين طلبة السنتين األولى والثالثة من جهة وبين طلب
ى              السنة الر  سنة األول ة ال ين طلب ي ب ى األسلوب األقل ضًا، وعل ة أي سنة الرابع ة ال صالح طلب ابعة ل

سنوات   ة ال ين طلب افظ ب لوب المح ى األس ة، وعل سنة الرابع ة ال صالح طلب ة ل سنة الرابع ة ال وطلب
ة،                سنة الثالث ة ال صالح طلب ة أخرى ل األولى والثانية والرابعة من جهة وطلبة السنة الثالثة من جه

ة                 وآا صالح طلب ذي ل ى األسلوب التنفي ة عل ى والثاني نت الفروق دالة أيضًا بين طلبة السنتين االول
  . بين طلبة السنة الثانية والثالثة لصالح طلبة السنة الثالثةالداخليالسنة األولى، وعلى األسلوب 

ل   ن األس ل م ي آ ة ف سنة الرابع ة ال وق طلب ق بتف ا يتعل ة أوًال فيم ذه النتيج زو ه ن ع وب يمك
داخلي والهرمي والفوضوي   المحليالتشريعي والتنفيذي والقضائي والعالمي و      والخارجي، إذ  وال

ك بد  ر ذل ن تبري ة    ريمك ة مقارن سنة الرابع ستوى ال ي م ة ف ا الطلب ي حققه ي الت و المعرف ة النم ج
ل  من خال تفكيرهملبة في أساليب الط  إذ من المتوقع أن تزداد حصيلة؛بأقرانهم في السنوات األقل 

م         زيادة أبنيتهم المعرفية،   ا عل ر عنه ادة الو        التي يعب نفس المعرفي الحديث بزي صالت العصبية    ال
  .بين الخاليا تأآيدًا على استفادتهم من البرامج التعليمية التي تقدم لهم في الجامعات

ة في األسلوب                      ى والثاني سنة األول ة ال ى طلب ضًا عل  وفيما يتعلق بتفوق طلبة السنة الرابعة أي
 واألفكار وبالتالي  آثيرًا من التجارب استفادواابعة  التقدمي فيمكن عزو ذلك إلى أن طلبة السنة الر        
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ول مناسبة   لوفة في مجتمعاتهم  عن األفكار المأ  أصبحت أفكارهم تبتعد آثيرًا      ، سعيًا وراء إيجاد حل
  . معها للمشكالت التي تواجههم، في حين أصبحت التقليدية في التعامل غير مجدية آثيرًا

ا    م م ى أنه ك إل يمكن رد ذل افظ ف لوب المح ي األس ة ف سنة الثالث ة ال وق طلب ق بتف ا يتعل  وفيم
  .عاتهم والتي ترتبط آثيرًا بأفكار مجتمن أفكارهم،ويزالون يطور

ى             ك إل يمكن عزو ذل ذي ف ى في األسلوب التنفي سنة األول ة ال ذ    أما تفوق طلب ى  تنفي يلهم إل م
ارات ُتعطى له           الخطط والتعليمات والخضوع   ة خي  ويفضلون  ،م إلى القوانين، واالختيار من قائم

ل               ا من قب م التوصل له ي ت سابقة الت ول ال المشكالت والقضايا المعدة سلفًا، ويميلون إلى تقليد الحل
ة في التحصيل الدراسي     . اآلخرين  رز هؤالء الطلب دًا، إذ إ  ويب شكل واضٍح ج ى  ب ون إل م يمتثل نه

  .تعليمات االمتحاناتالتعليمات  المدرسية و

ة في األسلوب          سنة الثالث ة ال وق طلب ي وفيما يتعلق بتف ساع      المحل دم ات ك بع سير ذل يمكن تف  ف
ة،  ي الجامع ة ف رتهم االجتماعي ى اال  دائ ون إل الي يميل دادًا   وبالت ا امت ردي ربم ل الف واء والعم نط

  .لتحقيق ذواتهم والتي ابتدأت في المرحلة الثانوية من دراستهم

 فروق دالة والتي لم تظهر وجود) ٢٠٠٧(وقاد  نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة       واختلفت
  .إحصائيًا في أساليب التفكير وأساليب التعلم تبعًا للمستوى الدراسي

د مستوى     : الثالثالسؤال  ة إحصائية عن )  ٠.٠٥  (هل توجد عالقة ارتباطية ذات دالل
  ألردنية ومعدالتهم التراآمية؟ بين أساليب التفكير لدى طلبة الجامعات ا

ي          دل التراآم ين المع ون ب اط بيرس ل ارتب تخراج معام م اس سؤال، ت ذا ال ن ه ة ع ، لإلجاب
  .هذه النتائج) ١١(ودرجات الطلبة على آل أسلوب من أساليب التفكير، ويبين جدول رقم 

  .لتفكيرمعامل ارتباط بيرسون بين المعدل التراآمي وآل أسلوب من أساليب ا: )١١(جدول 

  مستوى الداللة  معامل ارتباط بيرسون  أساليب التفكير
 ٠.٩٤٤ ٠.٠٠٥- التشريعي
 ٠.٤٥٨ ٠.٠٥٧ التنفيذي
 ٠.٠٦١ ٠.١٤٤- القضائي
 ٠.٢٦٧ ٠.٠٨٥ العالمي
 ٠.٩٥٩ ٠.٠٠٤  المحلي
 ٠.٨٨٢ ٠.٠٤٣- التقدمي
 ٠.٧٥٧ ٠.٠١١ المحافظ
 ٠.٠٣٧ ٠.٠٢٤- الهرمي
 ٠.٦٩٣ ٠.١٦٠ الملكي
 ٠.٧٨٨ ٠.٠٣٠- ياألقل



 "......أساليب التفكير الشائعة في ضوء نظرية حكومة الذات العقلية لدى  "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٢٥٠

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٢ ،)٥(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح ةجامع مجلة

 )١١(تابع جدول رقم ... 

  مستوى الداللة  معامل ارتباط بيرسون  أساليب التفكير
 ٠.٦٨٦ ٠.٠٢١ الفوضوي
 ٠.٤١٤ ٠.٠٣١- الداخلي
 ٠.٩٤٤ ٠.٠٦٣- الخارجي

دول    ن ج ظ م ي        ) ١١(يالح دل التراآم ين المع عيفة ب ة ض ة طردي ة ارتباطي ود عالق وج
ة  ر التالي اليب التفكي المي، والتنف: وأس ذي، والع يي ا  المحل ي والفوضوي، آم افظ، والملك ، والمح

عيفة    سية ض ة عك ة ارتباطي دت عالق ين وج ة   ب اليب التالي ي واألس دل التراآم شريعي، : المع الت
 .، والخارجيوالداخلي، والتقدمي، والهرمي، واألقلي، القضائيو

سير  و ن تف اليب   يمك ين أس ة ب عف العالق رض ي إ التفكي دل التراآم اليب   والمع ى األس ل
واالستراتيجيات التدريسية التي يوظفها المدرسون في الجامعات والتي ربما تفتقر إلى التنوع فال              

ي   اليب  تلب رأس ا أ  التفكي ة، آم ة آاف الي  للطلب ستخدمها هؤالء    ن األس ي ي ة الت المدرسون ب التقويمي
ؤثر ب     ت ي للطال دل التراآم ى المع صلتها عل ي مح ي االختب  و ف ًا ف صر غالب ة تنح ارات بالدرج
سبي      ة ويليها أعمال فصلية   يالرئيس ل   فردية وزمرية ذات وزن ن دل التراآمي       قلي وتتفق   . في المع

ذه الدراسة مع دراسة آل من         ة    ) Cano & Hewitte, 2000(نتيجة ه والتي أظهرت عالق
تعلم    ر وال اليب التفكي ة وأس ة الجامع ين تحصيل طلب ة ب يإحصائية دال رةالمحل ذي والخب   والتنفي

 حيث أظهرت نتائج )Grigorrenko & Sternberg, 1997 (واتفقت أيضًا مع دراسة، الحسية
وآل من التحصيل    ) التشريعي والقضائي (الدراسة وجود ارتباط موجب دال بين أساليب التفكير        

بين أسلوب التفكير التنفيذي والتحصيل الدراسي،      إحصائيًا  الدراسي، بينما وجد ارتباط سالب دال       
ين  التي توصلت إلى وجود ارتباط سالب دال إحصائيًا ب  )٢٠٠٢شبلي، (ت آذلك مع دراسة  تفقوا

اط موجب دال إحصائيًا               آل من األسلوب التشريعي والكلي      مع التحصيل الدراسي، ووجود ارتب
 وعدم وجود ارتباط بين األساليب األخرى والتحصيل        ،األسلوب الهرمي والتحصيل الدراسي   بين  

ضًا مع دراسة آل من      واتفق .الدراسي   )Bernardo, Zhang & Callueng, 2002 (ت أي
اط موجب دال  ود ارتب رت وج ي أظه ين إحصائيًاوالت ر  ب اليب التفكي ذي( أس ضائي، التنفي ، والق

 .والتحصيل الدراسي) المحليو، والفوضوي، والهرمي، والمحافظ

ة   ع دراس ت م ة    )Zhang, 2002 (واختلف البة دال ة س دت عالق ث وج ص حي ين ائيًا إح  ب
ة مع            ) المتحررو،  العالمي(آاديمي وأساليب التفكير    التحصيل األ  ة دال ة موجب ، بينما آانت العالق

  .أسلوب التفكير المحافظ
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  التوصيات

  : يأتيية، يوصي الباحث بما ضوء نتائج الدراسة الحال في

ة  وضع برامج تربوية وعقد ورشات عمل وندوت تعزز من أساليب التفكير في ضوء نظ              .١ ري
  .حكومة الذات العقلية

  .ن مقياس أساليب التفكير لستيرنبيرغ وواجنر على البيئة األردنيةالعمل على تقني .٢

ذآاء    .٣ دد، وال ذآاء المتع ل ال ن مث دة م رات جدي ع متغي ر م اليب التفكي ة أس و دراس ه نح التوج
 .االنفعالي على عينات مختلفة

ل         ة التنبؤية لمقياس أساليب التفكير ل     استقصاء القيم  .٤ رات من مث : ستيرنبيرغ وواجنر مع متغي
 .االستعداد المدرسي، وبطارية أرورا الآتشاف الموهوبين

  
   واألجنبية العربيةالمراجع

 در        "). مقبول للنشر  (. محمد ، ونوفل . فريال ،عواد أبو اس فيل  –دالالت الصدق والثبات لمقي
ولومن  دى طل   Felder – solomanس ضيلها ل ة تف تعلم ودرج اليب ال ات  ألس ة الجامع ب
  . سوريا. دمشق.جامعة دمشق. مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية. "األردنية

 م سيد،أبوهاش سيكومترية " ).٢٠٠٧ (. ال صائص ال وء      الخ ي ض ر ف اليب التفكي ة أس لقائم
ة       ة     . "نظرية ستيرنبرج لدى طالب الجامع ة      – مرآز البحوث التربوي ة التربي ة   – آلي  جامع

  من.٢٠١٠\٣\٣يخ  مستخلص بتار.الملك سعود

http://colleges.ksu.edu.sa/Arabic%20Colleges 
/CollegeOfEducation/Pages/ResearchCenter.aspx 

 لبي ة،ش اليب الت " .)٢٠٠٢ (. أمين روفيالت أس صات األآاديمي   ب الب التخص ر لط ة فكي
سية  ." دراسة تحليلية مقارنة   -المختلفة من المرحلة الجامعية    . المجلة المصرية للدراسات النف

١٤٢-٨٧. )٣٤( ١٢.  

 وة ال،عج د الع رات "). ١٩٩٨ (. عب بعض المتغي ا ب ر وعالقته اليب التفكي ة . "أس ة آلي مجل
  .٤١٩ -٣٦٣ .)٣٣ (٩ .بنها-التربية 

 ل د،نوف ة   "). ٢٠٠٧( . محم ـدى طلب ـي ل ـة بالتخصـص األآاديم سـيطرة الدماغي ـة ال عالق
ـة  ـات األردني ـدارس والجامع اث  . "الم اح لألبح ة النج ة جامع سانية(مجل وم اإلن  ٢١ .)العل

)٢٦ -١ .)١.  

 اد ام،وق دى  "). ٢٠٠٧ (. إله دف ل ات اله تعلم وتوجه اليب ال ا بأس ر وعالقته الييب التفكي أس
ة       طالبات المرحلة الج   ة المكرم ة مك ة بمدين شورة       . "امعي ر من وراه غي الة دآت ة أم    .رس  جامع

  .السعوديةالمملكة العربية  . مكة المكرمة.القرى
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  الطالبة/ عزيزي الطالب 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته،،

رارت         اذ الق ستخدمها في حل المشكالت واتخ يقوم الباحثون بدراسة مسحية الستقصاء أساليب التعلم المختلفة التي ت
ا                    ة صادقة في تطوير البحث، وبم ة، ورغب ة علمي ة وأمان رة ودراي دون فيك من خب والتفكير، فيأملون منك بما يعه

ل أسلوب             ) ×(اآتسبته من خبرات أن تزودهم باستجاباتك بوضع إشارة          ي تمث اس الت رات المقي رة من فق أمام آل فق
  .اووضعها في الخانة المناسبة؛ تبعًا لدرجة موافقتك عليه، تعلمك

  شاآرين لكم تعاونكم

  الباحثون
  :معلومات أساسية

  :في المربع المناسب فيما يلي ) ×(يرجى وضع إشارة 
   الرابعة الثالثة  الثانية      األولى  : السنة الدراسية-١
  أنثى   ذآر             : الجنس-٢
  إنسانيةآليات      آليات علمية  : التخصص-٣
  (        %) المعدل التراآمي -٤
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قشتها؛ أميل إلى انتقاد الطرق التي عند آتابة أفكاري الخاصة أو منا ١
 .يستخدمها اآلخرون

          

           .أفضل التعامل مع مشكالت محددة أآثر من التعامل مع مشكالت عامة ٢

           .أحب العمل على مشاريع تسمح لي بتجريب طرق جديدة في األداء ٣

           .أميل إلى االعتماد على أفكاري وأساليبي الخاصة عند اتخاذ قرار ما ٤

أتبع القواعد المعروفة في التقديم أو األداء عند مناثشة أو آتابة موضوع  ٥
 .ما

          

           .أتمسك بفكرة رئيسة واحدة عند الحديث أو الكتابة ٦

عندما أبدأ بأداء مهمة ما؛ أفضل التوصل إلى أفكار جديدة حولها من  ٧
 .خالل األصدقاء

          

           .اء على مصلحة الزمالء واهتماماتهمأميل إلى صنع القرارات بن ٨

           .أميل إلى تقييم ومقارنة وجهات النظر واآلراء المتباينة حول مشكلة ما ٩

           .عندما أقوم بتنفيذ أشياء معينة؛ فإني أقوم بترتيبها حسب أهميتها ١٠

 أفضل العمل في المشروعات التي تهتم بالقضايا العامة عن تلك التي تهتم ١١
 .بالتفاصيل الدقيقة جدًا
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           .أستخدم استراتيجياتي الخاصة في حل المشكالت التي تواجهني ١٢

أرآز على التفاصيل عند الكتابة أو النقاش أآثر من ترآيزي على الفكرة  ١٣
 .الكلية

          

           .المشكالت التي تواجهني/ أولي اهتمامًا قليًال بالتفاصيل في الموضوعات ١٤

           .أحب أن أضع خطة لحل المشكالت وفق قواعد محددة ١٥

           .أفّضل المهمات التي تتناول مشكلة محسوسة واحدة ١٦

أميل إلى تنفيذ جميع مراحل المشروع أو المهمة المناطة بي دون  ١٧
 .االستعانة بوجهات نظر اآلخرين

          

لى الجوانب األآثر عندما أقوم بأداء مهمة أو مشروع ما؛ فإني أرآز ع ١٨
 .أهمية بالنسبة لزمالئي

          

           .أحب المواقف التي يمكنني فيها تجريب أشياء جديدة ١٩

           .أحب عمل األشياء بالطرق نفسها التي استخدمت في الماضي ٢٠

           .أحب أن أجرب أفكاري وأراقب مدى نجاحها ٢١

           .سبة لحل أية مشكلة تواجهنيأهتم آثيرًا باستخدام االستراتيجيات المنا ٢٢

           .أحب التعامل مع القضايا العامة وليس مع التفاصيل أو الحقائق ٢٣

           .أستمتع بأداء المهمات التي تتضمن تعليمات محددة ٢٤

           .أفضل المهمات التي تسمح لي برؤية الموقف من منظور جديد ٢٥

           . عند الحديث أو الكتابةأميل إلى ترتيب أفكاري حسب أهميتها ٢٦

           .ألتزم بالقواعد المحددة واالستراتيجيات المألوفة لعمل األشياء ٢٧

أفضل القراءة للحصول على المعلومات التي أحتاجها بدًال من سؤال  ٢٨
 .اآلخرين عنها

          

           .عندما يكون علي أداء مهمات عديدة، أبدأ بما هو مطلوب منها أوًال ٢٩

           .أفضل تسميع الحقائق والمعلومات بشكل منفصل خارج أي سياق محدد ٣٠

قبل البدء بمهمة ما؛ أفّضل أن أعرف األشياء التي علي أن أؤديها  ٣١
 .وترتيبها بالنسبة لبعضها بعضًا

          

           .أفّضل المشكالت التي تتيح لي استخدام استراتيجياتي الخاصة في حلها ٣٢

           . تقديري الخاص للموقف الذي أحاول اتخاذ قرار حولهأعتمد على ٣٣

يمكنني االنتقال من مهمة ألخرى بسهولة ألن آل المهام تبدو لي على  ٣٤
 .القدر نفسه من األهمية

          

أفّضل الحديث مع اآلخرين عن المعلومات التي أحتاجها بدًال من القراءة  ٣٥
 .عنها

          

الخاصة مع أفكار اآلخرين في التقارير التي أفّضل أن أمزج أفكاري  ٣٦
 .أآتبها أو أناقشها

          

           .أتجاهل المشكالت التي قد تصادفني عند محاولة االنتهاء من عمل ما ٣٧

عندما تواجهني أفكار متعاآسة؛ فإنني أختار األفكار المناسبة منها  ٣٨
 .للمهمة
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 أو التأثيرات الكلية للمهمة التي أقوم أميل إلى التأآيد على األفكار العامة ٣٩
 .بها

          

يمكنني فهم العالقة التي تربط بين األجزاء والكل في المهمة التي أقوم  ٤٠
 .بتنفيذها

          

أفّضل المواقف التي أستطيع من خاللها أن أقارن بين االستراتيجيات  ٤١
 .المختلفة لحل المشكالت

          

ديد من المهمات، فإني أحاول أن أؤدي أآبر عندما يطلب مني أداء الع ٤٢
 .عدد منها بغض النظر عن الوقت الذي أستغرقه

          

           .أفّضل العمل بمفردي عند أدائي لمهمة ما ٤٣

أميل إلى تجزئة المشكلة إلى أجزاء صغيرة قابلة للحل، بغض النظر عن  ٤٤
 .المشكلة األصلية

          

           .لتي استخدمتها مسبقًا عندما أؤدي عمًال ماأفّضل اتباع االستراتيجيات ا ٤٥

أحرص على التأآد من أن زمالئي يوافقون على طريقتي في حل  ٤٦
 .المشكلة

          

           .أستخدم أي وسيلة للوصول إلى أهدافي ٤٧

           .أحب فحص وتدقيق وجهات النظر المختلفة أو األفكار المتعاآسة ٤٨

حددة أو مفصلة عن المشروعات التي أقوم أفضل أن أجمع معلومات م ٤٩
 .بها

          

أمتلك إحساسًا واضحًا بمدى أهمية المشكلة التي تواجهني وطريقة  ٥٠
 .تناولها

          

           .أفضل المواقف التي يمكنني أن أتعامل معها بطريقة روتينية ٥١

ة أتمسك بوجهات النظر التي يتفق عليها زمالئي عند الحديث أو الكتاب ٥٢
 .حول موضوع ما

          

أفّضل التعامل مع المهمات والمشكالت التي تتبع في إنجازها قواعد  ٥٣
 .محددة

          

أفّضل أداء المهمات أو المشروعات التي تلقى قبوًال واستحسانًا لدى  ٥٤
 .زمالئي

          

           .أحب أداء المهمات التي يكون دوري فيها مألوفًا ٥٥

 علي أداء مجموعة مهمات؛ فإنني أؤدي أآثرها أهمية عندما يكون لزامًا ٥٦
 .بالنسبة لي ولزمالئي

          

           .أرآز على فكرة رئيسة واحدة عند التحدث أو الكتابة ٥٧

           .أفّضل التعامل مع المشروعات التي لها هدف محدد وخطة واضحة ٥٨

           .أعتمد على أفكاري الخاصة في تنفيذ مهمة ما ٥٩

لك إحساسًا واضحًا بترتيب المشكالت التي تواجهني وحلها طبقًا أمت ٦٠
 .ألهميتها

          

أفضل االشتراك في األنشطة التي تتيح لي التفاعل مع اآلخرين آعضو  ٦١
 .فاعل بينهم

          

           .قبل أن أؤدي مهمة ما؛ أفحص أفضل األساليب والطرق لتنفيذها ٦٢
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اتي وأساليبي مناسبة لتحقيق الهدف أسعى لمعرفة ما إذا آانت إجراء ٦٣
 .الكلي

          

           .أفّضل معالجة آل أنواع المشكالت وآذلك التي تبدو منها قليلة األهمية ٦٤

           .أضع تصورًا ذهنيًا عن طريقة األداء قبل أن أبدأ بمهمة ما ٦٥

عندما تواجهني مشكلة ما؛ فإنني أفضل أن أحلها بطريقة تقليدية أو  ٦٦
 .فةمألو

          

           .أحب أن أعمل وحدي لحل مشكلة أو أداء مهمة ما ٦٧

           .أميل إلى التأآيد على الفكرة أو القضية الرئيسة في مشروع ما ٦٨

           .أفّضل المواقف التي تتيح لي اتباع مجموعة من القواعد المحددة ٦٩

 ما يرد إلى عند مناقشة أفكاري أو آتابتها؛ فإني أتناولها في ضوء آل ٧٠
 .تفكيري

          

عند البدء في مشروع أو عمل ما؛ فإني أفّضل مشارآة اآلخرين وتبادل  ٧١
 .اآلراء معهم

          

           .أشعر بالسعادة عندما أقرر بنفسي ما علي أن أقوم به ٧٢

أفّضل المشروعات التي يمكنني فيها أن أقارن بين وجهات نظر  ٧٣
 .اآلخرين

          

قف التي يكون فيها الدور المناط بي أو الطريقة التي أستخدمها أحب الموا ٧٤
 .محددة تمامًا

          

           .أميل إلى الترآيز على الهدف الرئيس فقط عندما أحاول اتخاذ قرار ما ٧٥

           .أفّضل المشكالت التي تتطلب مني االهتمام بالتفاصيل ٧٦

           .اآلخرينأفّضل المشاريع التي يمكنني فيها العمل مع  ٧٧

أفّضل المهمات التي تسمح لي بالترآيز على القضايا العامة وليس  ٧٨
 .الخاصة

          

أشعر بالضيق من المشكالت التي تظهر في أثناء تنفيذي لمهمة ما  ٧٩
 .بطريقة اعتيادية

          

أتحدى االستراتيجيات التقليدية لحل المشكالت من خالل استقصاء  ٨٠
 . أفضل منهااستراتيجيات جديدة

          

           .أميل إلى االعتماد على أفكاري الخاصة عند أدائي لمهمة ما ٨١

أفّضل المواقف التي تتيح لي التفاعل مع اآلخرين ومع آل من يعمل  ٨٢
 .معي

          

أجد أن حل مشكلة واحدة يقود عادة إلى العديد من المشكالت األخرى  ٨٣
 .المساوية لها تمامًا في األهمية

          

           .عند اتخاذ قرار ما؛ آخذ بعين االعتبار آراء الزمالء ٨٤

أفّضل المشاريع التي أتعامل فيها مع قضايا عامة وليس مع تفاصيل دقيقة  ٨٥
 .غير ضرورية

          

           .أفّضل المواقف التي تتيح لي استخدام أفكاري الخاصة في أدائها ٨٦

           .فإنني أؤدي أآثرها أهمية بالنسبة ليإذا أردُت أن أؤدي أشياء آثيرة،  ٨٧
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           .أفّضل التطرق إلى المشكالت السابقة وإيجاد استراتيجيات جديدة لحلها ٨٨

أفّضل المهمات أو المشكالت التي تتيح لي تقييم استراتيجيات اآلخرين  ٨٩
 .وخططهم

          

آثرها أهمية لو أن هناك أشياء مهمة آثيرة على أن أؤديها، فإني أؤدي أ ٩٠
 .بالنسبة لزمالئي ورفاقي

          

           .أفّضل تجريب استراتيجيات جديدة في حل المشكالت التي تواجهني ٩١

           .أفّضل أن أرآز على أداء مهمة واحدة فقط في الوقت الواحد ٩٢

           .أفّضل المشروعات التي يمكنني أن أنجزها آاملة معتمدًا على نفسي ٩٣

           .لة اتخاذ قرار؛ آخذ جميع وجهات النظر بعين االعتبارعند محاو ٩٤

عند البدء في مشروع أو مهمة ما؛ فإنني أميل إلى إعداد قائمة باألشياء  ٩٥
 .التي سأؤديها وفقًا ألهميتها

          

           .أستمتع بالعمل الذي يتضمن التحليل أو الترتيب أو المقارنة بين األشياء ٩٦

 األشياء باستراتيجيات جديدة لم يتطرق إليها اآلخرون في أفّضل أن أؤدي ٩٧
 .الماضي

          

ألتزم بوجهات النظر أو اآلراء التي تكون مقبولة من زمالئي عند مناقشة  ٩٨
 .أو آتابة موضوع ما

          

           .أحرص على االنتهاء من المشروع الذي أؤديه قبل أن أبدأ في غيره ٩٩

ري أو أآتبها؛ فإنني أفضل أن أوضح السياق عندما أتحدث عن أفكا ١٠٠
 .المحدد لها أي الفكرة الكلية

          

أهتم آثيرًا بمعرفة األجزاء الخاصة بالمهمة التي سأعمل بها أآثر من  ١٠١
 .معرفة أهميتها أو تأثيرها

          

أفّضل المواقف التي تتيح لي تطبيق أفكاري الخاصة دون االعتماد على  ١٠٢
 .اآلخرين

          

أفّضل أن أغير من استراتيجياتي الروتينية من أجل تحسين طريقتي في  ١٠٣
 .أداء المهمة

          

عندما أبدأ بمهمة ما؛ آخذ بعين االعتبار جميع الطرق المستخدمة في  ١٠٤
 .أدائها حتى لو آانت قليلة األهمية

          

 
 


