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البحث :ملخص 
، والكشـف عـن أسالیب التفكیر السائدة لـدى طلبـة الجامعـة الىهدف البحث إلى التعرف 

علمـي (الفروق في أسالیب التفكیر السائدة بین طلبة الجامعة تبعا لمتغیـري : التخصـص الدراسـي 

، تـــم اختیـــار عینـــة عشـــوائیة مـــن طلبـــة جامعـــة الموصـــل )إنـــاث –ذكـــور (و الجـــنس )إنســـاني–

)اإلنســـاني-ومـــن االختصاصـــین (العلمـــي )اإلنـــاث-وشـــملت هـــذه العینـــة كـــال الجنســـین (الـــذكور 

طالبـًا وطالبـة ، ولغـرض تحقیـق أهـداف البحـث تـم اعتمـاد القائمـة المعـدة مـن قبـل  )١٥٣(وبلغت 

لقیاس أسالیب التفكیر وتم التأكـد مـن الصـدق الظـاهري للقائمـة وكـذلك إیجـاد  )١٩٩٧(ستیرنبرج  

ط الثبـــات بطریقتـــي إعـــادة االختبـــار وتحلیـــل التبـــاین، تـــم اســـتخراج النتـــائج باســـتخدام معامـــل ارتبـــا

بیرســون وكــذلك الوســط الحســابي واالنحــراف المعیــاري واالختبــار التــائي لعینتــین مســتقلتین وكانــت 

النتائج كاآلني:

یلیه أسلوب )الهرمي(أن أكثر األسالیب شیوعا لدى أفراد العینة كان أسلوب التفكیر  .١

راد العینة فقد أما أدنى األسالیب شیوعا لدى أف )األقلي(ثم أسلوب التفكیر )الخارجي(التفكیر

.)یلیه أسلوب التفكیر(الداخلي)یلیه أسلوب التفكیر(المحافظ)العالمي(كان أسلوب التفكیر

التنفیذي، (أن هناك أربعة أسالیب دالة تبعا لمتغیر التخصص الدراسي وهذه األسالیب هي .٢

وجمیعها كانت لصالح أفراد عینة التخصص العلمي. )الهرمي، الملكي والفوضوي

دالة في أسلوبین من أسالیب التفكیر األكثر شیوعا تبعا لمتغیر الجنس وهما  اناك فروقأن ه.٣
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Abstract:
This research is aimed o identify the common thinking styles of

students at university level, and to reveal the differences between these

styles according to the variables: specialization (scientific, human). A
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random sample of (153) students has been chosen, and it has included

both male and female students and of both branches of specialization

mentioned above.

To achieve the research aims, a list prepared by Sternberg (1997),

has been used to measure students thinking styles. The validity and

stability of this list has been found by using the re-test and variance

analysis. The results has been computed by using Pearson correlation

factor, mean, standard deviation, and T-test of two independent samples

The results are the following:

1. The most common style used by the sample subjects is the hierarchic

thinking style followed by the external one, then comes the minimal

thinking style.The least used thinking style is the global thinking style,

followed by conservative one and then followed by the internal

thinking style,

2. There are four significant styles according to the variable of

specialization, viz , executive ,hierarchic ,monarchic ,and the anarchic

thinking style. All of these styles are in favour of the scientific

specialization.

3. There are significant differences between the two most common styles

according to the variable of sex, viz , the executive and external

thinking styles and favour of male subjects .

مشكلة البحث:
یعـــد العقـــل مـــن اكبـــر نعـــم اهللا علـــى اإلنســـان وهبهـــا إیـــاه الســـتخدامها فـــي عملیـــة التفكیـــر 

لمواجهــة المواقــف ألیومیــه التــي یمــر بهــا، ویواجــه األفــراد الیــوم فــي بلــدنا كمــًا هــائًال مــن األحــداث 

ضـــاغطة والمشـــكلة لـــه والتــــي تتطلـــب أنماطـــا متعـــددة مــــن التفكیـــر إزاءهـــا لمواجهتهـــا ومحاولــــة ال

تجاوزهــــا، ولمــــا كانــــت أشــــكال التفكیــــر متعــــددة ومتنوعــــة وتتحــــدد بــــنمط وأســــلوب التفكیــــر طبیعــــة 

شخصیة الفرد والذي بالتالي یقوده إلى الهدف الذي یسعى إلى تحقیقه، خاصـة وان تحدیـد الهـدف 

ت مشـــكلة تحـــد نتیجـــة الكـــم المعرفـــي الهائـــل والمتنـــوع، وٕاذا مـــا أخـــذنا بنظـــر االعتبـــار وتحقیقـــه بـــا
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شریحة الشباب من طلبة الجامعة والذي یفرض علیهم هذا الكم المعرفي نشاطا مطردا فـي مواكبـة 

تنــوع المعرفــة وتعقــدها یظهــر جلیــا حجــم المشــكلة التــي یواجهونهــا. . . وعلیــه وانطالقــا ممــا تقــدم 

من خالل معاناة الطلبة ومشكالتهم والضغوط التي یعانون منها.لة البحث تبرز مشك

أھمیة البحث: 
تطور التفكیر اإلنساني منذ نشأة المجتمعات األولى حتى المجتمع الحدیث، فمن المرحلة 

األولى التي تتمیز بمحاوالت اإلنسان في تفسیر الظـواهر بشـكل بـدائي إلـى المرحلـة الثانیـة عنـدما 

إلنسـان یـدرك العالقـات بـین الظـواهر وان بعضـها یـؤثر فـي اآلخـر، إلـى المرحلـة الثالثـة التـي بدا ا

أصبح فیها اإلنسان مدركا استحالة تحدید صفات أجزاء الكون بمعزل عن الوسط المحیط بها وان 

لكــل جــزء أهمیتــه وصــفاته التــي تختلــف بحســب تــأثیره فــي كــل موقــع یقــع فیــه، وان القــرن الحــادي 

ین قد یكون قـرن الـذكاء اإلنسـاني، فـالتفوق سـیكون للمجتمـع الـذي یعمـل علـى تنمیـة تفكیـر والعشر 

أفــراده، وهــذا المتغیــر یحتمــل أن یكــون لــه آثــار كبیــرة فــي محتــوى منــاهج التعلــیم بكافــة مســتویاته 

ومنها الجامعي، خاصة أن المؤسسات التي تتواتر فیها معاییر الجودة تعد بیئات مساهمة ومنمیة 

  .)٢٣، ١٩٩٣اني(جالل،تفكیر اإلنسلل

ویلعــب الشــباب الجــامعي دورًا هامــًا فــي التوافــق االیجــابي مــع متطلبــات العصــر وتحدیاتــه 

المتجددة ذلك إن التوافق الذي یجعل مـنهم أعضـاء فـاعلین فـي مسـیرة المجتمـع الـذي ینتمـون إلیـه 

لى النهوض بالمجتمع نحو آفاق باعتبارهم طلیعة مفكرة وطاقة مفكرة وطاقة متجددة واعیة قادرة ع

واسعة في سلم التطور في المجاالت كافة، إن التعلیم الجامعي من أهم المؤسسات التعلیمیة التـي 

تأخــذ علــى عاتقهــا مســؤولیة تــدریب الطلبــة علــى أســالیب التفكیــر العلمــي باعتبــاره المؤسســة الرائــدة 

جوانــب تنمیــة المجتمــع علیهــا فــيفــي التطــویر والتحــدیث مــن خــالل تخــریج كــوادر علمیــة یعتمــد 

  .)١٧٨، ٢٠٠٢(الشمسي، 

إن امتالك اإلنسان لقدرات معرفیة راقیة فـي مقـدمتها التفكیـر، دفـع البـاحثین إلـى االهتمـام 

الواسع به حیث عده أرقى النشاطات العقلیة، فهو غایة مرغوبة ومطلوبة ال یمكن لإلنسان السوي 

ا باألســـالیب الســـلوكیة المعتــــادة كلة ال یســـتطیع حلهـــاالســـتغناء عنهـــا خاصـــة عنـــدما تواجهـــه مشـــ

ال بــل ذهــب بعــض المهتمــین إلــى اعتبــار التفكیــر واحــدة مــن مصــادر  )١٧٩، ٢٠٠٢(الشمســي، 

أن معظـم بلـدان العـالم تعـیش علـى ثـروات (الثروات القومیة في بلدانهم اذ یشیر مفكر یابـاني إلـى 

ا تــزداد وتعطــي نعــیش علــى ثــروة فــوق أرجلنــتقــع تحــت أقــدامها وتنضــب بمــرور الــزمن، أمــا نحــن ف

  .)١١، ١٩٩٦(حبیب، )بقدر ما نأخذ منها

لــم یبــت علــم الــنفس فــي ماهیــة عملیــة التفكیــر، فمــن العلمــاء مــن یعتقــد إن التفكیــر عملیــة 

رمزیة بینما یرى آخرون بأنها فعالیـة عقلیـة تصـوریة، وهنـاك مـن یراهـا لغـة صـامتة فـي حـین نجـد 
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ـــأن علمـــاء الـــنفس الم ـــیالت العقلیـــة (الـــوقفي، عـــرفیین یـــرون أن عملیـــة التفكی ر هـــي معالجـــة التمث

، فقد كان لظهور االتجاه المعرفي وتطوره اثر بالغ علـى ازدواجیـة وصـف وتفسـیر )٤٧٨، ١٩٩٨

الســلوك اإلنســاني، تلــك االزدواجیــة التــي قامــت علــى الفصــل الحــاد بــین التنظــیم العقلــي ومكوناتــه 

وناته، وبات من المسـلم بـه أن هنـاك ثمـة تفاعـل بـین التنظـیم العقلـي فمـثال والتنظیم االنفعالي ومك

في الوظائف العقلیة المعرفیة كالذكاء العام والقدرات الخاصة والتنظیم الوجداني فمثال في أسـالیب 

ـــداخل هـــو مـــا یشـــكل خصـــائص الفـــرد المنتجـــة  النشـــاط االنفعـــالي والنزوعـــي، هـــذا التفاعـــل أو الت

  .)٨٧، ٢٠٠٢عرفي من خالل التفكیر بوجه خاص (شلبي، في مواقف األداء المألسلوبه الممیز 

وقـــد أشـــار أبـــو حطـــب إلـــى أن ســـیكولوجیة التفكیـــر تمثـــل منزلـــة خاصـــة فـــي علـــم الـــنفس 

المعاصـــر إلـــى الحـــد الـــذي یصـــل فیـــه إطـــالق تســـمیة عصـــر االهتمـــام بســـیكولوجیة التفكیـــر علـــى 

فیها المتعلم من خالل عملیـات التفاعـل الـذهني بـین العصر الراهن، فالتفكیر عملیة ذهنیة یتطور

ول إلــى افتراضــات وتوقعــات الفــرد ومــا یكتســبه مــن خبــرات بهــدف تطــویر األبنیــة المعرفیــة والوصــ

  .)١٢٠، ٢٠٠١جدیدة (قطامي، 

ویرى أبـو المعـا طـي أن التفكیـر عملیـة عقلیـة معرفیـة تنطـوي علـى إعـادة تنظـیم عناصـر 

دة وجدیدة تسمح بإدراك العالقات أو حـل المشـكالت ویتضـمن التفكیـر الموقف المشكل بطریقة جی

أجـــراء العدیـــد مـــن العملیـــات العقلیـــة والمعرفیـــة األخـــرى كاالنتبـــاه واإلدراك والتـــذكر وغیرهـــا وكـــذلك 

أبـو ل والتركیب والمقارنة والتعمیم (بعض المهارات العقلیة والمعرفیة كالتصنیف واالستنتاج والتحلی

  .)٥٤، ٢٠٠٥طي، المعا

إلى أن التفكیر یمتاز بخصائص أوجزهـا فـي كونـه سـلوك هـادف  )١٩٩٩ویشیر (جروان 

ون فعـاال یوصـل إلـى أفضـل المعـاني والمعلومـات كـال یحدث في فراغ وهو سلوك تطوري عنـدما ی

، ٢٠٠٧وهو مفهوم نسبي یحدث بأسالیب مختلفـة لفظیـًا أو رمزیـًا أو كمیـًا.......الخ (أبـو هاشـم، 

٣(.  

شــــیر أســــالیب التفكیــــر إلــــى الطــــرق واألســــالیب المفضــــلة لألفــــراد فــــي توظیــــف قــــدراتهم وت

واكتساب معارفهم، وتنظیم أفكارهم والتعبیر عنها بما یتالءم مع المهـام والمواقـف التـي تعترضـهم، 

فأسلوب التفكیر المتبع عند التعامل مع المواقف االجتماعیة في الجوانـب الحیاتیـة قـد یختلـف عـن 

التفكیــر عنــد حــل المســائل العلمیــة ممــا یعنــي أن األفــراد قــد یســتخدمون عــدة أســالیب فــي أســلوب 

Sternbergالتفكیر وقد تتغیر هذه األسـالیب مـع الـزمن (  )٢٠٠٤، إذ یـرى (العتـوم )1992,68,

، كمـا خـرین، ومـن الصـعوبة بمكـان التنبـؤ بطـرق تفكیـر اآللكل فرد أسلوبه الخاص في التفكیرأن 

فـي العمـل تفكیر یقیس تفضـیالت األفـراد اللغویـة والمعرفیـة ومسـتویات المرونـة لـدیهمأن أسلوب ال

  . )١٦٨،  ٢٠٠٤والتعامل مع اآلخرین (العتوم ، 
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Grigorrenko ١٩٩٧جریجو وستیرنبرج (ویؤكد and Sternberg( إلـى ارتبـاط كبیـر

ـــر وكـــل مـــن التحصـــیل الدراســـي والتفكیـــر ا لتحلیلـــي والتفكیـــر وایجـــابي بـــین بعـــض أســـالیب التفكی

أالبتكــاري، وانــه یمكــن التنبــؤ بــاألداء األكــادیمي للطــالب مــن خــالل أســالیب التفكیــر، فضــال عــن 

Grigorrenko(استقالل أسالیب التفكیر عن القدرات العقلیة and Sternberg, 1997, 172(.

یب إذ أكـد وجـود قــدرة تنبؤیـة ألســال)Zhang1998 ١٩٩٨زهــانج وهـذا مـا أكدتــه دراسـة (

,التفكیر بالتحصیل الدراسي ( 82Zhang,1998(.

وممـا تجــدر اإلشـارة إلیــه هـو اخــتالف أسـالیب التفكیــر عـن اســتراتیجیاته فـي أن األســالیب 

األكثــر عمومیـــة واســـتقرارًا لـــدى األفـــراد كطریقـــة ممیــزة لـــه فـــي معالجـــة المعوقـــات، وتنســـحب علـــى 

ستراتیجیة اقل عمومیة فقـد تنطبـق علـى مشـكالت العدید من المواقف والمشكالت العقلیة، بینما اإل

عقلیــة معینــة دون غیرهــا، وتتضــمن عملیــات عقلیــة معینــة تحــدث بشــكل متتــابع أو متــأني لتحقیــق 

  .)٣٧٩، ٢٠٠٥أبو المعا طي، (هدف ما أو إنجاز مهمة معینة 

اسـة وأنماطهـا، اذ أشـارت در إن أسالیب التفكیر تمتد في ارتباطهـا وتأثیرهـا إلـى الشخصـیة 

Fjel ٢٠٠٤فیجل والهوند ( and Walhovd( إلـى االرتبـاط الوثیـق بـین أسـالیب التفكیـر وأنمـاط

الشخصیة اذ كلما كانت أسـالیب التفكیـر ایجابیـة انعكـس ذلـك علـى طبیعـة شخصـیة األفـراد الـذین 

ضـایمتلكون أسالیب تفكیر فاعلة وایجابیة بامتالكهم ألنماط ومقومات شخصیة فاعلیة وایجابیة أی

)Fjel and Walhovd, 2004, 293-300(.

Sternberg،١٩٩٤ویشــــیر (ســــتیرنبرج  ــــى أن أســــالیب التفكیــــر لهــــا نفــــس )1994 إل

الوظــائف واألشــكال والمســتویات والمجــال والمیــول وعلیــه قــدمت مجموعــة مــن التصــورات النظریــة 

Paivio ١٩٧١ألسالیب التفكیر كنمـوذج (بـایفیو   ١٩٨٢مسـون ونمـوذج (هاریسـون وبرا)1971

Harison and Bramson لمـا لـه مـن أهمیـة كبیـرة فـي جوانـب حیـاة الشـخص والـذي )1982

  .)٢٠٠٧،٣أبو هاشم،(عكس على الطریقة التي یسلك بهاین

وممـــا تقـــدم مـــن أهمیـــة التفكیـــر وأســـالیبه وتـــأثیره فـــي جوانـــب حیـــاة الشـــخص تبـــرز أهمیـــة 

تیة:البحث فضال عن أن تلك األهمیة تتضح من النقاط اآل

یقدم البحث فكرة عن أسالیب التفكیر التي تؤثر فـي نجـاح وفشـل الطلبـة حسـب رأي سـتیرنبرج .١

والناتج عن سوء االنسجام بین طرق وأسالیب التدریس وبین طرق تفكیر الطلبة.

التعرف على أسالیب التفكیر وبما یعطي فكرة عن طبیعة المناهج التي یحتاجها الطلبة وبما .٢

غییر المناهج الحالیة.یمكن من تطویر وت

إضافة جهد إلى المكتبة البحثیة العربیة في اكتشاف فاعلیة قائمة ستیرنبرج في الكشف عن .٣

.لمالءمتها للبیئة العراقیةأسالیب التفكیر لدى الطلبة 
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أھداف البحث:
یهدف البحث إلى:

التعرف على أسالیب التفكیر السائدة لدى طلبة الجامعة .-١

في أسالیب التفكیر السائدة بین طلبة الجامعة تبعا لمتغیري:الكشف عن الفروق -٢

)إناث –ذكور (الجنس  -ب      )إنساني–علمي (التخصص الدراسي  -أ

حدود البحث:
  )٢٠٠٩ – ٢٠٠٨(ین فعال للعام الدراسيیتحدد البحث بطلبة جامعة الموصل المداوم

تحدید المصطلحات:
أسالیب التفكیر: وعرفها كل من:

1995Grigorrenko   ١٩٩٥جریجو وستیرنبرج - and Sternberg:"عقلیةعملیة

العقلیةوالتمثیالتالمعلوماتومعالجةتجهیزوكیفیةطریقة في مباشربشكلتؤثرمعرفیة

)٧ ، ٢٠٠٧ ،ابوهاشم("اإلنسانيالعقلداخلالمعرفیة

Sternberg،١٩٩٧ ستیرنبرج- األعمال أداء عندالتفكیر في المفضلة الفرد طریقة":1997

الشخصیة( والقدرات الشخصیةبینویقع القدرات الستخدامتفضیل هو إنماقدرة،لیس وهو

,Sternberg" ( )القدرات – التفكیرأسالیب– 1997, 36(

عنهاوتعبرقابلیاتهمنواحدةیستعملعندما الفرد یفضلهاالتيالطریقة" :  ٢٠٠٢ الشمسي-

)١٨٠ ، ٢٠٠٢،الشمسي("

نظریتهالعتمادهما )١٩٩٧ ستیرنبرج(تعریفالباحثانیتبنى:للباحثانالنظريالتعریف-

.التفكیرألسالیبوقائمته

منحدة على أسلوبكل في الفرد علیهایحصلالتيالدرجة":للباحثاناإلجرائيالتعریف-

"التفكیرأسالیبقائمة
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  :سابقة ودراساتنظريإطار
:نظريإطار

سـتیرنبرجنظریـةضـوء فـي التفكیـرأسـالیب هـو البحث هذا في األساسيالمتغیر كان لما

:یأتيوكماالنظریة هذه عرض على النظري اإلطار یقتصرفسوف

 :هــي فئــاتخمـستحــتتتــدرجاسـلوباعشــرثالثــةهنـاك أن Sternbergســتیرنبرجیـرى

وتشــــــملوالوظیفــــــة،)االقلــــــي ي،الفوضــــــو الهرمــــــي،الملكــــــي،(التفكیــــــرأســــــالیبویشــــــملالشــــــكل

ــــذي،التشــــریعي،( ــــيالعــــالمي،( وىوالمســــت)الحكمــــيالتنفی )المحــــافظالمتحــــرر،(والنزعــــة،)المحل

:منهالكلتفصیلي عرض یأتيوفیما)الداخليالخارجي،(والمجال

:الشكلحیثمنالتفكیرأسالیب:أوال
Monarchicالملكياألسلوب Style

الغایــةمبــدأ فــي یعتقــدون، الوقــت طــوالواحــد هــدف نحــوبالتوجــه األفــراد هــؤالء ویتصــف

نســــبیاقلیــــل إدراك لــــدیهم،مرنــــون،متســــامحون،مشــــوشللمشــــكالتتمثــــیلهم،الوســــیلةتبــــرر

 علـى القدرة في منخفضون، والعلوم ،والتأریخ،التجاریةاألعمالیفضلون،والبدائلباالولویات

.المنطقيوالتفكیرالتحلیل

Hierachicالھرمياألسلوب Style
 في أهدافهم یضعونواحد، وقت في كثیرةأشیاءعمل على األسلوب هذا أصحابویمیل

 عـن دائمـایبحثـونالوسـیلة،تبـررالغایـةبمبدأیعتقدون ال واولویاتها،أهمیتهاحسبهرمیةصورة

تنـــاولهم فـــي والمنطقیـــةعیـــةبالواقیتمیـــزونلالولویـــات،ومـــدركونجـــداومنظمـــونمرنـــونالتعقیـــد،

.المشكالت

Anarchicالفوضوياألسلوب Style
یعتقـدون، واألهـداف الحاجـاتمـنخلیطخاللمنمدفوعونبأنهم األفراد هؤالء یتصف

 وراء الـدوافع تفسـیرالصـعبمن،للمشكالتمعالجتهم في عشوائیین،الوسائلتبررالغایات أن

.النظام،ویكرهونمواقفهم يف ومتطرفونمشوشون،سلوكهم

Oligarchicاالقلياألسلوب Style
مشوشـــون،متــوترون،األهمیـــة،متســاویة أهــداف خـــاللبانــدفاعهم األفـــراد هــؤالء یتصــف

.المتناقضة األهداف منالعدیدلدیهم

:الوظیفةحیثمنالتفكیرأسالیب:ثانیاً 
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Legislativeالتشریعياألسلوب Style
المشكالتلحلوالتخطیطالتصمیم،التجدید،االبتكاریفضلوناألسلوب هذا وأصحاب

یمیلــونمســبقا،معــدةغیــرتكــونالتــيالمشــكالتیفضــلون،الخاصــةبطــریقتهماألشــیاءعمــل،

اســلوبهمتوظیــفمــنتمكــنهمالتــيالمهــنیفضــلون،المشــكلةحــللكیفیــةوالمحتــوىالنظــاملبنــاء

.سیاسةوصانعسیاسي،معماريمهندس،أدیب،فنان، رمبتككاتب:مثلالتشریعي

Excutiveالتنفیذياألسلوب Style
ــــذین األفــــراد ویمیــــز ــــونال الموجــــودة الطــــرق اســــتخدامالموضــــوعیة، القواعــــد إلتبــــاعیمیل

المحسوسـات فـي التفكیـر،وتنفیذهاالقوانینتطبیق إلى یمیلون،المشكالتلحلمسبقاوالمحددة

.دینرجل،مدیر،محامي:مثلالتنفیذیةالمهنضلونویف،

Judicialالحكمياألسلوب-٣ Style
ـــوناألســـلوب هـــذا وأصـــحاب ـــى یمیل ـــى الحكـــم إل ـــیم،وأعمـــالهماآلخـــرین عل  القواعـــد وتقی

واالبتكـارالتخیـل علـى القـدرة لـدیهم،النقدیةالمقاالتكتابة،األشیاءوتقییمتحلیل،واإلجراءات

والتوجیهواإلرشاد،البرامجتقییم،النقدكتابة:مثلالمختلفةالمهنیفضلون،

:المستوىحیثمنالتفكیرأسالیب.ثالثاً 
Globalالعالمياألسلوب-١ Style

الرتبــة،عالیــةوالمفــاهیم،المجــردةالقضــایامــعالتعامــلبتفضــیلهم األفــراد هــؤالء ویتصــف

.التفاصیلویتجاهلون،والعمومیاتالغمضةوالمواقف،بتكارواال والتجدیدوالتغییر

Localالمحلياألسلوب-٢ Style
ـــــةالمشـــــكالتبتفضـــــیلاألســـــلوب هـــــذا أصـــــحابویتصـــــف ـــــيالحیاتی ـــــبالت عمـــــلتتطل

.بالتفاصیلویستمتعونالعملیةالمواقفنحوویتجهونالتفاصیل،

:النزعةحیثمنالتفكیرأسالیب:رابعاً 
Liberalالمتحرراألسلوب-١ Style

 إلـــى المیـــل،واإلجـــراءاتالقـــوانین وراء فیمـــابالـــذهاباألســـلوب هـــذا أصـــحابویتصـــف

.ممكنتغییرأقصىویفضلون،المألوفةغیروالمواقفالغموض
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Conservationالمحافظاألسلوب-٢ Style
یرفضـونالمـألوف،یحبـونوض،الغمـویكرهونبالقوانین،بالتمسك األفراد هؤالء ویتصف

.والنظامبالحرصویتمیزونالتغییر،

:المجالحیثمنالتفكیرأسالیب:خامساً 
Externalالخارجياألسلوب-١ Style

حـسلـدیهم،فریـقمع،العملاالنبساط إلى یمیلونبأنهماألسلوب هذا أصحابیتصف

.االجتماعیةالمشكالتلح في اعدونیس،اجتماعیة عالقات وتكویناجتماعي

Internalالداخلياألسلوب-٢ Style
 أو العمـلنحـوتـوجههمیكـون،منطـوون،بمفـردهمالعمـلاألسلوب هذا أصحابیفضل

مـعولیساألشیاء في همءذكا یستخدمون،الوحدة إلى یمیلونالداخلي،بالتركیزیتمیزونالمهمة،

  .)١٠-٨ ، ٢٠٠٧ ،هاشمأبو(بتكاریةاالو  التحلیلیةالمشكالتیفضلون،اآلخرین

  :سابقة دراسات
:١٩٩٨عجوةدراسة

 العام الذكاء منبكللستیرنبرجالتفكیرأسالیببین العالقة تناول إلى الدراسة هدفت

 )١٣٢( منالعینةتكونتالدراسيوالتحصیل،المعلوماتمعالجةأنماطاألولیة،العقلیة والقدرات

األولیةالعقلیة القدرات واختبار،التفكیرأسالیبقائمةالباحثیهمعل طبق نجامعییوطالبةطالبا

كوسائلالتائيواالختبار،االرتباطمعامالتوباستخداممات،المعلو لمعالجةتورانسواختبار،

الدراسيوالتحصیلالتفكیرأسالیببینإحصائیادالارتباطوجود عدم النتائج أظهرت ،إحصائیة

،إحصائیاداالً موجباً ارتباطاسيالدرا بالتحصیلارتبط الذي الهرميالتفكیرأسلوبباستثناء

 دالة فروق وجود وعدم ،العام والذكاء التفكیرأسالیبینبإحصائیادالارتباطوجود عدم وكذلك

والمحافظالمحليالتفكیرأسلوبيباستثناءالتفكیرأسالیب في واإلناث الذكور بینإحصائیا

 طالب بینإحصائیا دالة فروق وجود وعدم ،اإلناثلمصلحةإحصائیا دالة لفروقا نتفكا

كانتواالقلي،حیثالحكميأسلوبيباستثناءالتفكیرأسالیب في واألدبیةالعلمیةالتخصصات

  )٤٢٥ - ١٩٩٨،٣٦٣عجوة،(.األدبيالتخصصلصالحإحصائیا دالة الفروق
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١٩٩٩Daiوفیلدھیوزندايدراسة and Feldhusen
وواجنرستیرنبرج أعدها التيالتفكیرأسالیبقائمةصدقمنالتحقق إلى الدراسة هدفت

طبقتحیثألتمییزيالصدقباستخدام وذلك ،)الذاتي العقلي التحكم(یرنبرجستنظریةضوء في

الموهوبینالطلبةمنعینة على  Eysenkالیزنكالشخصیةوقائمةالتفكیرأسالیبقائمة

معاملوبحسابوطالبهطالباً  )٩٦( قومهابلغأمریكا في Midwostrenمیدوسترنامعةبج

واسلوباالنطواء–االنبساطسمةبیندالموجبارتباطوجودالنتائج أظهرت ،بیرسونارتباط

وجود وعدم ،الداخليالتفكیرأسلوبمعدالیروغ سالباالرتباط كان بینما،الخارجيالتفكیر

)الفوضوي،الملكي،الهرمي(التفكیرأسالیبمعارتباط

)Dai and Feldhusen, 1999 , 302(.

٢٠٠٢Bernardoوآخرونبیرناردودراسة and etal 2002
الطلبة لدى األكادیميبالتحصیلالتفكیرأسالیب عالقة تناول إلى الدراسة هدفت

Delaدیالسالي(بجامعتيالجددالطلبة نموطالبهطالباً  )٤٢٩( منالعینةتكونت،الفلیبینیین

SalleومانیالManila(،التحصیلدرجات إلى باإلضافةالتفكیرأسالیبقائمةعلیهمطبقت

أسالیبتمتعالنتائج أظهرت ،ألعامليوالتحلیلاالرتباطمعامالتوباستخدام،لدیهمالدراسي

لكل ٠،٨١ و الملكيلألسلوب ٠،٥٠( ینبانحصرت الفا ثباتمعاملمنمقبولةبدرجةالتفكیر

التفكیرأسالیببیندالموجبارتباطوجود وعدم )الداخليواألسلوبالمتحرراألسلوبمن

الدراسيوالتحصیل)الداخلي،الفوضوي،الهرمي،المحافظ،الحكمي،التنفیذي(

)Bernardo and etal, 2002 ,149-163(

٢٠٠٢ شلبي دراسة
المختلفةاألكادیمیةالتخصصاتلطلبةالتفكیرأسالیب على التعرف إلى راسةالد هدفت

قائمةعلیهمطبقبالجامعة،وطالبهطالباً  )٤١٧( منالعینةوتكونتالجامعیةالمرحلةمن

وتحلیلالحسابیةالمتوسطاتوباستخدام)الطویلةالصورة(وواجنرلستیرنبرجالتفكیرأسالیب

للتخصصتأثیروجودالنتائج أظهرت االرتباط،ومعامالتالتائيختبارواال الحاديالتباین

،المحافظ،التقدمي، االقلي ،الحكمي،،التنفیذيالتشریعي:التفكیرأسالیب على الدراسي

 الذكور بینإحصائیا دالة فروق ،ووجودوالخارجيالداخلي،الفوضوي،الملكي،الهرمي

التنفیذياألسلوب وفي الذكور لصالحوالهرميوالحكميالتشریعي باألسلو منكل في واالناث

  .)٨٧ ، ٢٠٠٢،شلبي(األخرىاألسالیب في فروق وجود وعدم اإلناثلصالح
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٢٠٠٢الشمسيدراسة
والمرحلةالجنسلمتغیريتبعاالتفكیرأسالیب في الطلبةبینالمقارنة إلى الدراسة هدفت

بغداد،جامعةرشدابنالتربیةكلیةطلبةمنوطالبةطالباً  )١٩٠( منالعینةتكونتالدراسیة،

صدقاستخراجوبعدستیرنبرجنظریةأساس على التفكیرألسالیبمقیاسببناءالباحث قام

مستقلتین،لعینتینالتائياالختبارواستخدامالعینة على المقیاسبتطبیق قام المقیاسوثبات

تكن لم حین في فقط التشریعيالتفكیرأسلوب في الجنسحسب ةدال فروق وجودالنتائج أظهرت

 – ١٧٨ ،٢٠٠٢ الشمسي،( كافة األسالیب في الدراسیةالمرحلةلمتغیرتبعا دالة فروق هناك

١٩٢(.  

٢٠٠٧ھاشمأبودراسة
التفكیرأسالیبلقائمةالسیكومتریةالخصائصطبیعة على التعرف إلى الدراسة هدفت

الملكجامعةمنطالبا)٥٣٧(منالعینةتكونت،الجامعة طالب لدى تیرنبرجسنظریةضوء في

 الفا ومعاملألعامليالتحلیلوباستخداملستیرنبرجالتفكیرأسالیبقائمةعلیهمطبقت،سعود

والمتوسطاتوجتمانبراونسبیرمانبمعادلتيالنصفیةوالتجزئةالتائيواالختباركرونباخ

منمقبولةدرجةوتوفرمعاً تفسرعواملخمسة على القائمةتشبعلنتائجا أظهرت ،الحسابیة

  )١ ، ٢٠٠٧ ،ابوهاشم(السعودیةالبیئة في والمعاییروالثباتالصدق

٢٠٠٧المنصوردراسة
وبینالتفكیرأسالیببعضبینالمحتملة العالقة عن الكشف إلى الدراسة هدفت

 عددها بلغاألساسيالسادستالمیذمنینةع لدى المشكالتحلمقیاس على األداء

التفكیرأسالیباختبارالباحثاستخدم وقد الرسمیة،دمشقمدارس في وتلمیذةتلمیذ )١٠٠(

 العالقة هذه عن للكشفاالرتباطمعاملالباحثاستخدم وقد ،وبارلیتوبرامسونلهاریسون

ومستوىالتفكیرأسالیببعضینبإحصائیا دالة ارتباط عالقة وجود عدم النتائج أظهرت ،

الجنسلمتغیرتبعا عالقة هناكولیسالمشكالتحلمقیاس على التالمیذ لدى األداء

  .)٤١٨ – ٤١٧ ، ٢٠٠٧ ،المنصور(أخرىأسالیب في عالقة ووجود

:السابقةالدراساتمنودالالتمؤشرات
وبعضالتفكیرأسالیببین العالقة كشفبین أهدافها في الدراساتتباینت: األهداف.١

بعضمنالتحققوبینالمنصورودراسةوآخرینوبیرنادوعجوةكدراسةالمتغیرات

شلبيدراسةكانتبینماهاشمأبوودراسةوفیلدهیوزن داي كدراسةالسیكومتریةالخصائص
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المتغیراتبعض في الطلبةبینالتفكیرأسالیب في الفروق عن للكشفتهدفوالشمسي

.الحاليالبحثمعیانتلتقوهما

البحثعینةبلغتحین في وطالبهطالباً  )٥٣٧ - ٩٦( بینالدراساتعینةتراوحت:العینة.٢

.السابقةالدراساتكلمعتتطابق وهي عشوائیاً واختیرتوطالبهطالباً  )١٥٣( الحالي

 عدا للبحث أداة التفكیرألسالیبستیرنبرجقائمة على السابقةالدراساتكلاعتمدت:األدوات.٣

المنصورودراسةستیرنبرجنظریةأساس على مقیاساً الباحثبنى الذي الشمسيدراستي

الدراساتمعالحاليالبحثواتفق،وبارلیتوبرامسونهاریسونمقیاساعتمدتالتي

.وواجنرستیرنبرجقائمةالعتمادهوالمنصورالشمسيدراستي عدا السابقة

والتحلیلالتباینوتحلیلاالرتباطمعامالت على الدراسات لتاشتم:اإلحصائیةالوسائل.٤

.التائيواالختباربیرسونارتباطمعاملالحاليالبحثواعتمدالتائيواالختبارألعاملي

النتائج عرض في الحاليالبحثنتائجمعالسابقةالدراساتنتائجمقارنةسیتم:النتائج.٥

ومناقشتها

:البحثإجراءات
:لبحثا مجتمع

ومنواإلنسانيالعلميالتخصصینمنالموصلجامعةطلبةمنالبحثمجتمعیتألف

.واإلناث الذكور

:الكلیاتعینة
كلیة وهي علمیةكلیةهماااحدالموصلجامعةكلیاتمنینكلیتالكلیاتعینةشملت

)الریاضیات، ضاألر  علوم ،الكیمیاء علوم ،الحیاتیة العلوم( المختلفةبأقسامها العلوم

عشوائیةبطریقةالكلیتینهاتیناختیارتم وقد ،السیاسیة العلوم كلیة هي إنسانیةكلیةواألخرى

.الموصلجامعةطلبة وهو الكلي بحثال مجتمعلتمثیلالبحث أهداف معیتالءموبما

:البحثعینة
عینةمنتناسبیةیةطبقعشوائیةبطریقةالثالثالصفطلبةمنالعینة أفراد اختیارتم

تخصصهم في سنواتثالثامضوا قد أنهماعتبار على الثالثالصفطلبةاختیاروتمالكلیات

  .)١(جدولال فيمبین وكما )١٥٣( العینة أفراد بلغوبذلكالبحث، أهداف احد هو والذي

    )١( جدولال

البحثعینة في الطلبةتوزیع
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المجموعاإلناثالذكورالتخصص

٤٩٦٢١١١علمي

١٧٢٥٤٢إنساني

٦٦٨٧١٥٣المجموع

:البحثأداة
:األداةوصف

ـــــــــــــــــــى االعتمـــــــــــــــــــادتـــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــرلســـــــــــــــــــتیرنبرجالتفكیـــــــــــــــــــرأســـــــــــــــــــالیبقائمـــــــــــــــــــة عل    ١٩٩٧وواجن

Sternberg & Wagner1997عشـرثالثـةوتقـیس )١٩٩٧  هاشـم،أبـو(قبـلمـنوالمعـرب

منأسلوبلكلعباراتخمسبمعدلعبارة )٦٥( منالقائمةوتتكونالتفكیر،أسالیبمنأسلوباً 

یسـتخدمونهاالتـيتفكیـرهم طـرق عـن األفـراد یسـألالـذاتيالتقریـرنـوعمـن وهـى ،التفكیرأسالیب

ســــباعيمقیــــاسضــــوء فــــي العمــــل أو المنــــزل أو الجامعــــة أو المدرســــةداخــــلاألشــــیاء أداء فــــي

، أعـــرف ال صـــغیرة،بدرجـــةتنطبـــق ال ،كبیـــرةبدرجـــةتنطبـــق ال ،إطالقـــاً تنطبـــق ال( االســتجابة

ـــــــــق ـــــــــق،صـــــــــغیرةبدرجـــــــــةتنطب ـــــــــرةبدرجـــــــــةتنطب ـــــــــق،كبی ـــــــــدرجاتوتعطـــــــــى.)تمامـــــــــاً تنطب ال

مقیـاسكـلدرجةمعالتعاملیتمإنما،كلیةدرجةللقائمةولیست )٧ ، ٦، ٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢ ،١(

.لتفكیرا أسالیب على العباراتتوزیع)٢(الجدولویبین .حدة على)تفكیرأسلوبكل(فرعى

   )٢( جدولال

لستیرنبرجالتفكیرأسالیبقائمةبنودتوزیع

البنوداألسالیبالبنوداألسالیب

٨،٢١،٣٤،٤٧،٦٠الهرمي١،١٤،٢٧،٤٠،٥٣التشریعي

٩،٢٢،٣٥،٤٨،٦١الملكي٢،١٥،٢٨،٤١،٥٤التنفیذي

١٠،٢٣،٣٦،٤٩،٦٢األقلي٣،١٦،٢٩،٤٢،٥٥الحكمي

١١،٢٤،٣٧،٥٠،٦٣الفوضوي٤،١٧،٣٠،٤٣،٥٦العالمي

١٢،٢٥،٣٨،٥١،٦٤الداخلي٥،١٨،٣١،٤٤،٥٧المحلى

١٣،٢٦،٣٩،٥٢،٦٥الخارجي٦،١٩،٣٢،٤٥،٥٨المتحرر

٧،٢٠،٣٣،٤٦،٥٩المحافظ

یرى إذ األداة صدقاستخراج في الظاهري الصدق اداعتمتم: األداة صدق

)Kidder الستخراجالضروریةاإلجراءاتاحد هو الظاهري الصدق على الحصول ان )1987

,Kidder)(الصدقمعامل  هي الظاهري الصدقالستخراجوسیلةأفضل أن شك وال1987,132
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تمثیلمدىحولبآرائهمواألخذوالمختصینالخبراءمنمجموعة على المقیاس فقرات عرض

 عرض تم األداة صدقمنللتأكدو  ،)٣٧٠ ،١٩٩٨، عودة( قیاسهاالمرادللصفةالمقیاس فقرات

مدى على للحكم)١(والتربویةالنفسیة العلوم في والخبراءالمختصینمنمجموعة على األداة

ایبلأشار إذ ،)١(ق ملحالعراقیةالبیئةمعیتالءموبماالتفكیرألسالیبالمقیاس فقرات  تمثیل

منمجموعة على األداة رضتع أن هو القیاس أداة صدقمنللتأكدالمفضلةالوسیلة أن إلى

قیاسهاالمرادللصفةممثلةكونهامدىلتقدیرالخبراء

)Ebel, 1972:  على المحكمینبیناالتفاقمدىلبیانمعیاراً المئویةالنسبةواستخدمت.)555

أدنىكحد )%٨٠( موافقة على حصلت إذا صادقة الفقرة عدت فقد المقیاس، فقرات من فقرة كل

معالفقرات،جمیعصالحیة على واتفقوامالحظاتهم نو المحكمأبدى وقد المحكمین، آراء من

میزانتعدیلإمكانیةالخبراءبینكماالفقرات،لبعضاللغویةالصیاغة في التعدیالتبعض

أصبحوبذلكالمقیاستصحیحلسهولةالسباعيالمیزانمنبدالخماسيمیزان إلى التصحیح

بدرجةتنطبقأعرف، ال ،صغیرةبدرجةتنطبق ال ،كبیرةبدرجةتنطبق ال( التصحیحمیزان

  . )٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢ ،١( الدرجاتوتعطى،)كبیرةبدرجةتنطبق،صغیرة

:األداةثبات
,Eble(قیاســـهاجـــلمـــنوضــعمــاقیــاس فــي یــاسالمقدرجــاتاتســاقبأنــهبالثبــاتیقصــد

1972 : التطبیـق، إعـادة طریقـة األولـى ،بطـریقتینالمقیـاسثبـاتبحسـابالباحثـان قـام ،)409

:بهاقاماالتيلإلجراءاتتوضیحیأتيوفیماالتباینتحلیلطریقةوالثانیة

   علي حسنخشمانالدكتورالمساعداألستاذ )١(

سمیریونسالدكتورالمساعداألستاذ

صالح علي أنورالدكتورالمساعداألستاذ

الطائيیوسف ذكرى الدكتورالمساعداألستاذ

محفوظیاسرالدكتورالمساعداألستاذ

قاسمأنورالدكتورالمساعداألستاذ

یاسرصبیحةالدكتورالمساعداألستاذ

نوريمحمداحمدالدكتورالمساعداألستاذ
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:التطبیق إعادة طریقة-١

اســتقرا عــن معلومــاتتعطینــا اذ الثبــاتحســاب فــي األســالیب أهــم مــنالطریقــة هــذه تعــد

بهذهالثباتولحساب )٢٤٢ ،١٩٨١،احمد(زمنيفاصلبوجودالثانيالتطبیقبعدحتىالنتائج

بفترةاألولالتطبیقبعدوطالبةطالبا )٥٦( منتألفتعینة على المقیاسالباحثانطبقالطریقة

ودرجاتهماألولالتطبیق في المقیاس على لبةالط درجاتبیناالرتباطمعاملوحسب،أسبوعین

جیـدامؤشـراالمعامـل هـذا ویعـد)٠.٨٠( االرتبـاطمعامـلبلغ وقد الثانيالتطبیق في المقیاس على

  . )٥٨ ، ١٩٨٥ ،عیسوي(للثبات

:التباینتحلیلطریقة-٢

نةعی أفراد استماراتمناستمارة )٦٠( بسحبالباحثان قام الطریقةبهذهالثباتلحساب

بطریقةاإلحصائيللتحلیلوأخضعاهاالعشوائیةبالطریقة لألداة النهائيالتطبیق في البحث

الثباتاستخراج في ناجحاأسلوباالطریقة هذه تعدحیثالثنائيالتباینتحلیل

)Kerlinger,1973,448(،هوایتمعادلةتطبیقوبعد)،معامل ان تبین )٣٤٠ ، ١٩٨١ احمد

  )٣( الجدول فيمبین كماللثباتجیدؤشرم وهو ٠.٨٢ الثبات

  )٣( الجدول

هوایتمعادلةباستخدامالثباتمعاملالستخراجالتباینتحلیل

التباینمصدر
مجموع

المربعات

درجات

الحریة

متوسط

المربعات
هوایتمعادلةحسبالثباتمعامل

طأالخمربعاتمتوسط٦٣.٩٧٥٩١.٠٨٤٢الطلبةبین
  ــــــــ -١=الثباتمعامل

الطلبةبینالمربعاتمتوسط
٠.١٩٣٩

=١-----------
١.٠٨٤٢

=٠.٨٢

٨٣.٩٧٦٤٢.٢٠٩٧الفقرات بین

٤٣٥.٠٣٣٧٧٦٠.١٩٣٩الخطأ

٥٨٢.٩٧٣٨٩٩الكلي المجموع

  )٢رقم ملحق(النهائیةبصیغتهجاهزاالمقیاسأصبحوبذلك

:اإلحصائیةالوسائل
:اآلتیةاإلحصائیةالوسائلاستخدامتم

.المقیاس فقرات صالحیة على الخبراءاتفاقمدىإلیجادالمئویةالنسبة-

.المقیاسثباتإلیجادبیرسونارتباطمعامل-

واإلنسانيالعلميالتخصصوبینواإلناث الذكور بین الفروق إلیجادالتائياالختبار-

    .)١٩٧٧ ،اثناسیوس و البیاتي(
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:ومناقشتھاالبحث نتائج
الموصلجامعةطلبة لدى التفكیر بأسالی على الكشف هو والذي األول الهدف منللتحقق

   )٤(جدول في كما )١٥٣( عددها والبالغالعینة ادألفر  الحسابيالوسطاستخراجتم

  )٤( جدولال

العینة ألفراد الحسابيالوسط

الحسابيالوسطالتفكیرأسالیباألسلوبتسلسل

٢٠،٤٧التشریعي١

٢٠،١١التنفیذي٢

١٩،٧٧الحكمي٣

١٧،١٥العالمي٤

١٨،٥٤المحلي٥

١٩،٨٦المتحرر٦

١٧،٣٧المحافظ٧

٢١،٦٢الهرمي٨

٢٠،١١الملكي٩

٢٠،٨٢األقلي١٠

١٨،٣٣الفوضوي١١

١٧،٥٨الداخلي١٢

٢٠،٨٩جيالخار ١٣

أســــــلوب كــــــان العینــــــة أفــــــراد لــــــدى شــــــیوعااألســــــالیبأكثــــــر أن )٤( جــــــدولمــــــنیتبــــــین

 )٢٠،٨٩( حسـابيبوسط)الخارجي(التفكیرأسلوبیلیه )٢١،٦٢(حسابيبوسط)الهرمي(التفكیر

حســابيبوســط)العــالمي(التفكیــرأســلوب كــان فقــد العینــة ادأفــر  لــدى شــیوعااألســالیبأدنــىأمــا،

 هــذه مــناالســتنتاجویمكــن،)١٧،٣٧( حســابيبوســط)المحــافظ(رالتفكیــأســلوبیلیــه )١٧،١٥(

وضــع إلــى یمیلــونالــذین وهــم الهرمــياألســلوب كــان الشــكلحیــثمــنالطلبــةتفكیــر أن النتــائج

الخــارجياألســلوب فكــان المجــالحیــثمــنأمــا،وأولویتهــاأهمیتهــاحســبهرمــيبشــكل أهــدافهم

األسـالیبدنـىأمـا،اآلخـرینمعاالجتماعیة العالقات وتكوینباالنبساطیةأصحابهیتصفحیث

 إلـى یمیلـونوأصـحابهالعالمياألسلوبالمستوىحیثمن كان فقد العینة أفراد قبلمناستخداما

األسلوبالنزعةحیثومنالتفاصیلویتجاهلونالغامضةوالمواقفالمجردةالقضایامعالتعامل

.الغموض وكره التغییر عدم ىإل أصحابهیمیلحیثالمحافظ
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 لــدى الســائدةالتفكیــرأســالیب فــي الفــروق علــى التعــرف وهــو الثــاني الهــدف عــن وللكشــف

والتبـاینالحسـابيالوسـطحسابتم)إنساني–علمي(الدراسيالتخصصلمتغیر:تبعاالعینة أفراد

 )٠،٠٥(داللــة مســتوىعنــدالجدولیــةالتائیــةبالقیمــةومقارنتهــاالمحســوبةالتائیــةالقیمــةواســتخراج

  )٥( جدول في كما )١٥١( حریةبدرجة

  ) ٥( جدولال

لمتغیرتبعا الداللة ومستوىوالجدولیةالمحسوبةالتائیةوالقیمةوالتباینالحسابيالوسط

الدراسيالتخصص

األسالیب
التائیةالقیمةالتباینالحسابيالوسط

المحسوبة

التائیةالقیمة

الجدولیة
٠،٠٥ اللةالد مستوى

اإلنسانيالعلمياإلنسانيالعلمي

دالغیر٢٠،٦٩١٩،٩٠٩،٩٧١١،٠٨١،٤٦١،٦٤٥التشریعي

دال٢٠،٣٦١٩،٤٥٩،٣٢١٠،٠٥٦١،٦٤٥التنفیذي

دالغیر٢٠١٩،١٦١١،٩٢١٤،١٣١،٤١،٦٤٥الحكمي

دالغیر١٧،٢٧١٦،٨٠١٠،٥٧١١،٤٣٠،٨٥١،٦٤٥العالمي

دالغیر١٨،٦٧١٨،٢١٩،٣٥٨،٢١٠،٩٠١،٦٤٥المحلي

دالغیر١٩،٧٨٢٠،٠٩١٢،٤٧٩،١٨٠،٥٤١،٦٤٥المتحرر

دالغیر١٧،٥٨١٦،٨٠١٣،٤٤١٥،٦٣١،٢٣١،٦٤٥المحافظ

دال٢١،٩٠٢٠،٨٨٦،٢١١٠،٤٨٢،٢١١،٦٤٥الهرمي

دال٢٠،٤٣١٩،٢٨٨،٤٦٢،٣٠٢،٣٠١،٦٤٥الملكي

دالغیر٢٠،٨٦٢٠،٧١١٠،٨٧١٣،٦٨٠،٢٥١،٦٤٥األقلي

دال١٨،٥٣١٧،٦٦٨،٠٨٩،٠٧١،٧٧١،٦٤٥الفوضوي

دالغیر١٦،٤٢١٥،٦٤١٩،٢٠١٥،٠٣١،٠٨١،٦٤٥الداخلي

دالغیر٢٠،٨٩٢٠،٩٠١٠،٤٧٧،٣٢٠،٠٢١١،٦٤٥الخارجي

تبعــــاالتفكیــــرأســــالیب فــــي إحصــــائیا دالــــة فــــروق وجــــود عــــم   )٥( الجــــدولمــــنیتبــــین

 هــــي األســــالیب وهــــذه إحصــــائیا دالــــة أســــالیبأربعــــةباســــتثناء)اإلنســــاني–لعلمــــيا( للتخصــــص

التخصــــصعینـــة أفــــراد مصـــلحةل كانــــتوجمیعهـــا)الفوضــــوي و  الملكـــي،الهرمــــي،التنفیـــذي(

أسـلوبي فـي دالـة فـروق وجود  أظهرت التي )١٩٩٨ عجوة(دراسةلنتائجمخالف وهذا ،العلمي

.األدبيالتخصص الحلص واالقلي كميالحالتفكیر

الجـنسلمتغیـرتبعـاالعینـة أفـراد لـدى التفكیـرأسالیب في الموجودة الفروق على وللكشف

بالقیمــةومقارنتهــاالتائیــةالقیمــةواســتخراجوالتبــاینالحســابيالوســطحســابتــم)إنــاث – ذكــور(

   )٦( جدول في موضحكما )١٥١( حریةودرجة )٠،٠٥( داللة مستوىعندالجدولیة



إیمان محمدو ثابت محمد 

١٧٢

  )٦( جدولال

لمتغیرتبعا الداللة ومستوىوالجدولیةالمحسوبةالتائیةوالقیمةوالتباینالحسابيالوسط

الدراسيالتخصص

األسالیب
التائیةالقیمةالتباینالحسابيالوسط

المحسوبة

التائیةالقیمة

الجدولیة

مستوى

٠،٠٥ الداللة اإلناثالذكوراإلناثالذكور

دالغیر٢٠،٦٠٣٧،٢٠٩،٦٠١٠،٩٩٠،٤٤١،٦٤٥التشریعي

دال٢٠،٣٠١٩،٤٩١١،١٢٨،٥٦٤،٤١،٦٤٥التنفیذي

دالغیر٢٠،١٣١٩،٤٩١١،٣٦١٣،٤٩١،١٢١،٦٤٥الحكمي

دالغیر١٧،١٩١٧،١١١٠،٨٥١٠،٨٦٠،١٤١،٦٤٥العالمي

دالغیر١٨،٢١١٨،٨٠٨،٢٨٩،٥٣١،٢٢١،٦٤٥المحلي

دالغیر١٩،٨٤١٩،٨٨١٢،٣١١١،٠٤٠،١١،٦٤٥المتحرر

دالغیر١٧،٨٣١٧،٠٢١٣،٩٢١٤،٠٦١،٣٥١،٦٤٥المحافظ

دالغیر٢١،٥٢١،٧١٧،٠٦٧،٩٧٠،٤٧٧١،٦٤٥الهرمي

دالغیر٢٠،٣٠١٩،٩٧٧،٦٩٩،٨٣٠،٦٨١،٦٤٥الملكي

دالغیر٢٠،٦٦٢٠،٩٤١٢،٧٣١٠،٧٨٠،٥١١،٦٤٥األقلي

دالغیر١٧،٩١٨،٦٥٩،٧٧٧،٣٢١،٦١١،٦٤٥الفوضوي

دالغیر١٧،١٥١٧،٩٠١٩،٤٩١٩،٢٣١،٠٥١،٦٤٥الداخلي

دال٢١،٥٤٢٠،٤٠٧،٦١١٠،٥٦٢،٣٢١،٦٤٥الخارجي

بینالسائدةالتفكیرأسالیب في إحصائیا دالة فروق وجود عدم )٦ ( جدولمنیتبین

وتعتبر الذكور مصلحةل وكالهما)الخارجي و التنفیذي(التفكیرأسلوبيباستثناءواإلناث الذكور

حیثواإلناث الذكور بین فروق وجود على األدبیاتمنالكثیرتؤكدحیثمنطقیةالنتیجة هذه

 واإلدارة المحاماةمثلاإلناثمنأكثرالتنفیذیةالمهن إلى یمیلون الذكور أن نالحظ

الفریقمعوالعملاالجتماعیة القاتللع تكویناأكثر الذكور أن نالحظكما،بالدینواالختصاص

یقومالتياالجتماعیةالتنشئةلعملیةنتیجةاالختالف هذا یكون إن ویمكناالنبساط إلى ویمیلون

 العالقات تكوین على الذكور تشجیع في عام بشكلوالمجتمعخاصبشكل الوالدان بها

  . واألوهام لخیاالتا عن البعید الواقعي الموضوعيالتفكیر على وحثهماالجتماعیة

بین دالة فروق وجود على أكدت التي )١٩٩٨ عجوة(دراسةمعتنطبق ال النتائج وهذه

مخالف وهذا ،  فقط  والمحافظالمحليالتفكیرأسلوبي في اإلناثمصلحةول واإلناث الذكور

 ثاإلنالصالح كان التنفیذياألسلوب أن أظهرت التي◌ً أیضا )٢٠٠٢ شلبي(دراسةلنتائج

  .  الذكور لصالحوالهرميوالحكميالتشریعيواألسلوب
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:التوصیات
.االیجابیةالتفكیرأسالیبتنمیةنحوموجههبرامجوضع على العمل.١

التفكیرأسالیب في التنویعنحو الطالب یدفعبماالدراسیةالمناهجوضع.٢

  اإلفراد لدى التفكیرأسالیبتنميبرامجمنمتوفرمامناالستفادة.٣

:المقترحات
.مختلفةعمریةولفئاتمماثلةدراسةإجراء.١

المـــدارسوطلبــةالمتمیــزینمـــدارسطلبــةبــینالتفكیـــرأســالیب فــي بـــینمقارنــةدراســةإجــراء.٢

.االعتیادیة

المعاملـةأسـالیبمثـلأخـرىبمتغیـراتوعالقتهـاالتفكیـرأسـالیب علـى للتعـرفدراسـاتإجراء.٣

.المتغیراتمنوغیرهاالشخصیةسماتبعض، الوالدي التسلسل،الوالدیة

.المختلفةالتفكیرأسالیب على العمراثرلمعرفةتتبعیةدراسةإجراء.٤

:المصادر
،"للشخصــیةالمختلفــةلألنمــاطالممیــزةالتفكیــرأســالیب"، )٢٠٠٥( یوســف،المعــاطيأبــو.١

  .)٤٩( العدد ، )١٥( المجلد،النفسیةللدراساتالمصریةالمجلة

 فــي التفكیــرأســالیبلقائمــةالســیكومتریةالخصــائص"، )٢٠٠٧( محمــدالســید،هاشــمأبــو.٢

كلیـــة،التربویـــةالبحـــوثمركـــزمنشـــورات،"الجامعـــة طـــالب لـــدى ســـتیرنبرجنظریـــةضـــوء

.الریاض،سعودالملكجامعة،التربیة

.المصریة،القاهرةنجلواال مكتبة"والتربويالنفسيالقیاس"،)١٩٨١( عبدالسالممحمداحمد،.٣

،"واالســتدالليألوصــفياإلحصــاء"، ١٩٧٧ ،اثناســیوس زكــي زكریــا و الجبــارعبــد،البیــاتي.٤

.المستنصریةالجامعة،والنشرللطباعةالكتب دار

اإلقلیمیــةالدراســیةالحلقــة،"األطفــال لــدى العلمــيالتفكیــر غــرس" ،)١٩٨٥( شــوقي،جــالل.٥

. القاهرة ،للكتابالعامة ةالمصریالهیئة، ١٩٨٤ لعام

،العربیـةالنهضـةمكتبـة، ١ط ،"التفكیـرأسـالیب فـي دراسـات"،)١٩٩٥( مجدي،حبیب.٦

.مصر

المختلفـةاألكادیمیـةالتخصصات لطالب التفكیرأسالیببروفیالت"،)٢٠٠٢( أمینة،شلبي.٧

"الجامعیةالمرحلةمن المجلـد،النفسـیةللدراسـاتالمصـریةالمجلـة"مقارنـةتحلیلیـةدراسة"

.شباط )٣٤( العدد ، )١٢(
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األجیالمجلة،"الجامعةطلبة لدى التفكیرأسالیب"، )٢٠٠٢( عبوداألمیرعبد،الشمسي.٨

. )٢( العدد ،

المسیرة دار ،عمان،"والتطبیقالنظریة:المعرفيالنفس علم" ، )٢٠٠٤( عدنان،العتوم.٩

.والتوزیعللنشر

كلیــةمجلــة،"المتغیــراتبــبعضوعالقتهــاالتفكیــرأســالیب"، )١٩٩٨( ألعــالعبــد،عجــوة.١٠

.)٣٣( العدد ، )٩( المجلد،نهابجامعة،التربیة

للنشـــر الفكـــر دار" التدریســـیةالعملیـــة فـــي والتقـــویمالقیـــاس"،)١٩٨٨( ســـلیماناحمـــد، عـــودة.١١

.،عمانوالتوزیع

المعرفـة،دار"والتربیـةالـنفس علـم فـي لتجریبـيا القیـاس"،)١٩٨٥(محمـدعیسـوي،عبدالرحمن.١٢

اإلسكندریة،الجامعیة

للطباعة الفكر دار ،عمان،"األساسیةللمرحلةالتفكیرتعلیم"، )٢٠٠١( نایفة،قطامي.١٣
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)المتغیراتببعضوعالقتهاالجامعةطلبة لدى التفكیراسالیب(بعنوانبحثاجراءالنیة في    

منبهتتمتعونلماونظرا،للبحثاداةً تفكیرال السالیبستیرنبرجمقیاس على االعتمادوسیتم

ومالئمتها الفقرات صالحیةمدى في رایكمبیانترجوالباحثة فان المجال هذا في ودرایةخبرة

معالمقیاس فقرات یأتيما،وفي فقرات منمناسباماترونهاواضافةاوتعدیلحذفمعللبحث

.والتقدیرالشكر

صالحةالعبارةت
غیر

صالحة

المالحظا

ت

حلها في الخاصةواستراتیجیاتي أفكاري استخدمفإني،مامشكلةتواجهنيعندما١

محددة طرق وفق تواجهنيالتيالمشكالتحل إلى الوصولأفضل٢

المشكالتلحلالمختلفة الطرق بین أقارن أن خاللهامنأستطیعالتيالمواقفأفضل٣

تواجهنيالتيالموضوعات في بالتفاصیلقلیالً اً اهتمام أولى٤

عامةمشكالتمعالتعاملمنأكثرمحددةمشكالتمعالتعاملأفضل٥

ـــة الطـــرق أتحـــدى أن أفضـــل٦ جدیـــدةأخـــرى طـــرق عـــن وأبحـــثالمشـــكالتلحـــلالتقلیدی

لحلهاأفضل

ألشیاءا لعملالمألوفة والطرق المحددةبالقواعدالتزم٧

أهمیتهاحسببترتیبها أقوم فإني،معینةأشیاءبتنفیذ أقوم عندما٨

واحدةرئیسیة فكرة على أركز ،معینة أفكار كتابة أو التحدثعند٩

تكـــونالتـــي اآلراء أو النظـــربوجهـــاتألتـــزمفـــإني،مـــاموضـــوعكتابـــة أو مناقشـــةعنـــد١٠

زمالئيمنمقبولة

مـن القـدر نفـس علـى لـي تبدوالمهامكل ألن بسهولةألخرىمهمةمناالنتقالیمكنني١١

األهمیة

اآلخرین آراء ألخذالحاجة دون العمل أو المشروعمراحلجمیعتنفیذ إلى أمیل١٢

لخـالمـنالمهمـة لهـذه جدیـدة أفكـار إلى الوصولأفضل،مامهمة أداء في البدءعند١٣

األصدقاء

نجاحهامدى وأراقب أفكاري أجرب أن أحب١٤

تواجهنيمشكلةأیةلحلالمناسبة الطرق باستخدامكثیراً اهتم١٥

المتباینة واآلراء النظروجهاتومقارنةتقییم إلى أمیل١٦

بالتفاصیلاهتماميمن رأكثالعامةبالقواعدكثیراً اهتمفإني،مالعملأدائيعند١٧

التفاصــــیل علـــى التركیـــز أن اعتقــــدفـــإني،مـــاموضـــوعحــــولالنقـــاش أو الكتابـــةعنـــد١٨

للموضوعالكلیةالعامةالصورةتناولمنأهمیةأكثروالحقائق
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 فــي الجدیــدةواالســتراتیجیات الطــرق اســتخدامأفضــلفــإني،مــامشــكلةتــواجهنيعنــدما١٩

حلها

اســـتخدمتالتــي واألفكــار الطـــرق إتبــاعأفضــلفـــإني،عمــل عــن مســـئوالً  أكــون عنــدما٢٠

مسبقاً 

 والهــدف الفرعیــةالموضــوعاتبــینالــربطأحــاولفــإني،مــامهمــة أداء فــي البــدءعنــد٢١

للمهمة العام

    فقط لرئیسيا الهدف على التركیز إلى أمیلفإني، قرار التخاذمحاولتيعند٢٢

زمالئي لدى واستحسانقبولتلقىالتيالمشروعات أو المهام أداء أفضل٢٣

أكبـر أؤدي أن أحـاولفـإني،المهمـةاألشـیاءمـنالعدیـدبـأداءمطالباً نفسيأجدعندما٢٤

أدائها في استغرقه الذي الوقت عن النظربغضمنها قدر

للموقفالخاصتقدیري على اعتمد، قرار اذالتخمحاولتيعند٢٥

 أفكـار مـعالخاصـة أفكـاري أمـزج أن أفضـلفـإنيمعـینتقریركتابة أو مناقشةحالة في٢٦

اآلخرین

حلها في الخاصة طرقي استخدام لي تتیحالتيالمشكالتأفضل٢٧

محددةتعلیماتضوء في تؤدىالتياألشیاءبأداءاستمتع٢٨

النظروجهاتمختلفبین أقارن أن فیهایمكننيالتيالمشروعاتأفضل٢٩

العمـل أو للمشـروع الكلـى التـأثیر أو أتناولهـاالتـيللقضایاالعامةاألوجهتأكید إلى أمیل٣٠

به أقوم الذي

بها قومأ التيالمشروعات عن مفصلة أو محددةمعلوماتأجمع أن أفضل٣١

الماضي في اآلخرونإلیهایتطرق لم جدیدةبطرقاألشیاء أؤدي أن أفضل٣٢

المحددة القواعد منمجموعةإتباع لي تتیحالتيالمواقفأفضل٣٣

مشـكلةكـلأهمیـةبمـدىجیـدإحسـاس لـدى یكـونفإنـهالمشـكالتلبعضمواجهتيعند٣٤

    امعهأتعاملطریقةوبأیة

    لي بالنسبةأهمیةأكثرها أؤدي فإني،أؤدیها أن على كثیرةأشیاءهناك أن لو٣٥

أهمیـةأكثرهـابـأداء أقـوم فإننيالمهمةاألشیاءمنمجموعة أداء على لزاماً یكونعندما٣٦

ولزمالئي لي بالنسبة

األهمیةقلیلةمنهاتبدوالتي وكذلك المشكالتأنواعكلمعالجةأفضل٣٧

مامشكلة أو لمهمةأدائيعندبمفرديالعملأفضل٣٨

منهمكعضواآلخرینمعالتفاعل لي تتیحالتياألنشطة في االشتراكأفضل٣٩

عند أدائي لمهمة ما ، فإني أمیل ألن أبدأ بآرائي الخاصة    ٤٠

ا هدف وخطة محددان    أفضل التعامل مع المشروعات التي له٤١

أفضل المهام أو المشكالت التي تتیح لي تقییم طرق وخطط اآلخرین    ٤٢

أفضل العمل في المشروعات التي تهتم بالقضایا العامة عن تلك التي  تهتم بالتفاصیل   ٤٣

الدقیقة جدًا    

أفضل المشكالت التي تتطلب منى االهتمام بالتفاصیل ٤٤

أفضل أن أغیر من أنماط الطرق الروتینیة من أجل تحسین طریقتي في أداء المهمة    ٤٥

أفضل التعامل مع المهام والمشكالت التي لها قواعد ثابتة یجب إتباعها إلنجازها    ٤٦

عندما یكون هناك العدید من األشیاء التي یجب القیام بها ، فإنه یكون لدى إحساس ٤٧

ترتیب وحل هذه المشكالت طبقًا ألهمیتها    واضح في



…أسالیب التفكیر لدى طلبة جامعة الموصل

١٧٧

صالحةالعبارةت
غیر

صالحة

المالحظا

ت

أفضل أن أركز على أداء مهمة واحدة فقط في الوقت المحدد لذلك    ٤٨

لو أن هناك أشیاء مهمة كثیرة على أن أؤدیها ، فإني أؤدي أكثرها أهمیة بالنسبة ٤٩

لزمالئي ورفاقي    

ولها في ضوء كل ما یتطرق إلى ذهني    عند مناقشة أو كتابة أفكاري فإني أتنا٥٠

أفضل المشروعات التي یمكنني أن أنجزها كاملة معتمدًا على نفسي    ٥١

عند البدء في مشروع أو عمل ما ، فإني أفضل مشاركة وتبادل اآلراء مع اآلخرین    ٥٢

أفضل المواقف التي تتیح لي استخدام أفكاري الخاصة في أدائها٥٣

أفضل أن أتبع قواعد أو تعلیمات محددة عند حل المشكالت أو أداء مهمة ما     ٥٤

استمتع بالعمل الذي یتضمن التحلیل أو الترتیب أو المقارنة بین األشیاء    ٥٥

عند الحدیث عن أفكاري أو كتابتها ، فإني أفضل أن أوضح المنظور والسیاق الخاص ٥٦

الصورة الكلیة لها    بأفكاري أي 

اهتم كثیرًا بمعرفة األجزاء الخاصة بالمهمة التي سأعمل بها أكثر من أهمیتها العامة ٥٧

وأثرها    

أفضل التطرق إلى المشكالت السابقة وٕایجاد طرق جدیدة لحلها ٥٨

وفة    عندما تواجهني مشكلة ما ، فإني أفضل أن أحلها بطریقة تقلیدیة أو مأل٥٩

عند البدء في مشروع أو عمل ما ، فإني أمیل إلى إعداد قائمة باألشیاء التي سأؤدیها ٦٠

وفقًا ألهمیتها    

البد أن انتهى من المشروع الذي أؤدیه قبل أن أبدأ في غیره    ٦١

ة بالنسبة عندما أقوم بأداء مهمة أو مشروع ما ، فإني أركز على الجوانب األكثر أهمی٦٢

لرفاقي بالجماعة    

أجد أن حل مشكلة واحدة یؤدى عادة إلى العدید من المشكالت األخرى المساویة لها ٦٣

تمامًا في األهمیة    

أفضل المواقف التي تتیح لي استخدام أفكاري الخاصة دون االعتماد على اآلخرین    ٦٤

عل مع اآلخرین ومع كل من یعمل معي    أفضل المواقف التي تتیح لي التفا٦٥
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..............................................................)اختیاري(االســم  -١ :

الجنس ...................-٤الكلیة : .............................................  -٣

التعلیمات :

مفردة تشیر إلى االستراتیجیات والطرق المختلفة التـي یسـتخدمها  )٦٥مة من (تتكون القائ

األفراد في حل المشكالت وأداء المهام واتخـاذ القـرارات ، اقـرأ كـل مفـردة جیـدًا ثـم قـرر إلـى أي حـد 

تنطبق هذه المفردات على الطـرق التـي تسـتخدمها فـي أداء األشـیاء بالجامعـة أو المنـزل أو العمـل 

االستجابات التالیة : من خالل 

ال تنطبق 

علیك 

بدرجة 

كبیرة

ال تنطبق 

علیك 

بدرجة 

صغیرة

ال 

تستطیع 

أن تحدد

تنطبق 

علیك 

بدرجة 

صغیرة

تنطبق 

علیك 

بدرجة 

كبیرة

١٢٣٤٥

علمــًا بأنــه ال توجــد إجابــة صــحیحة وأخــرى خاطئــة ، فاإلجابــة الصــحیحة هــي التــي تعبــر 

ســوى إجابــة واحــدة فقــط لكــل مفــردة ، وال تتــرك أیــة ان تختــاروال یمكــن عــن وجهــة نظــرك بدقــة ، 

مفـــــردة دون اإلجابـــــة عنهـــــا ، وٕاجابتـــــك ســـــتحاط بالســـــریة التامـــــة وال یطلـــــع علیهـــــا ســـــوى الباحـــــث 

  ٠الستخدامها في البحث العلمى
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حلها عندما تواجهني مشكلة ما ، فإني استخدم أفكاري واستراتیجیاتي الخاصة في١

احددهاأفضل الوصول إلى حل المشكالت التي تواجهني وفق طرق ٢

أفضل المواقف التي أستطیع من خاللها أن أقارن بین الطرق المختلفة لحل المشكالت    ٣

بالتفاصیل في الموضوعات التي تواجهني    ال اهتم كثیرا٤

حددة أكثر من التعامل مع مشكالت عامة أفضل التعامل مع مشكالت م٥

أفضل أن أتحدى الطرق التقلیدیة لحل المشكالت وأبحث عن طرق أخرى جدیدة ٦

أفضل لحلها    

التزم بالقواعد المحددة والطرق المألوفة لعمل األشیاء   ٧

یتها عندما أقوم بتنفیذ أشیاء معینة ، فإني أقوم بترتیبها حسب أهم٨

كتابة أفكار معینة ، أركز على فكرة رئیسیة واحدة   اوعند التحدث ٩

كتابة موضوع ما ، فإني ألتزم بوجهات النظر أو اآلراء التي تكون اوعند مناقشة ١٠

مقبولة من زمالئي    

فس القدر من األهمیة    یمكنني االنتقال من مهمة ألخرى بسهولة ألن كل المهام تبدو لي على ن١١

االستعانة باراء االخرین أمیل إلى تنفیذ جمیع مراحل المشروع أو العمل دون ١٢

عند البدء في أداء مهمة ما ، أفضل الوصول إلى أفكار جدیدة لهذه المهمة من ١٣

خالل األصدقاء 

أحب أن أجرب أفكاري وأراقب مدى نجاحها    ١٤

اهتم كثیرًا باستخدام الطرق المناسبة لحل أیة مشكلة تواجهني    ١٥

أمیل إلى تقییم ومقارنة وجهات النظر واآلراء المتباینة    ١٦

عند أدائي لعمل ما ، فإني اهتم كثیرًا بالقواعد العامة أكثر من اهتمامي بالتفاصیل    ١٧

حول موضوع ما ، فإني اعتقد أن التركیز على التفاصیل النقاشاو عند الكتابة١٨

والحقائق أكثر أهمیة من تناول الصورة العامة الكلیة للموضوع   

عندما تواجهني مشكلة ما ، فإني أفضل استخدام الطرق واالستراتیجیات الجدیدة في حلها    ١٩

ع الطرق واألفكار التي استخدمت مسبقًا    ًال عن عمل ، فإني أفضل إتباؤو عندما أكون مس٢٠

عند البدء في أداء مهمة ما ، فإني أحاول الربط بین الموضوعات الفرعیة والهدف ٢١

العام للمهمة    

عند محاولتي التخاذ قرار ، فإني أمیل إلى التركیز على الهدف الرئیسي فقط    ٢٢

شروعات التي تلقى قبول واستحسان لدى زمالئي    أفضل أداء المهام أو الم٢٣

عندما أجد نفسي مطالبًا بأداء العدید من األشیاء المهمة ، فإني أحاول أن أؤدي ٢٤

أكبر قدر منها بغض النظر عن الوقت الذي استغرقه في أدائها    

عند محاولتي التخاذ قرار ، اعتمد على تقدیري الخاص للموقف  ٢٥

و كتابة تقریر معین فإني أفضل أن أمزج أفكاري الخاصة مع أفكار افي حالة مناقشة ٢٦

اآلخرین    

أفضل المشكالت التي تتیح لي استخدام طرق الخاصة في حلها    ٢٧

استمتع بأداء األشیاء التي تؤدى في ضوء تعلیمات محددة    ٢٨

لتي یمكنني فیها أن أقارن بین مختلف وجهات النظر    أفضل المشروعات ا٢٩

أمیل إلى تأكید األوجه العامة للقضایا التي أتناولها أو التأثیر الكلى للمشروع أو ٣٠

العمل الذي أقوم به    

أفضل أن أجمع معلومات محددة أو مفصلة عن المشروعات التي أقوم بها    ٣١

ؤدي األشیاء بطرق جدیدة لم یتطرق إلیها اآلخرون في الماضي    أفضل أن أ٣٢

أفضل المواقف التي تتیح لي إتباع مجموعة من القواعد المحددة    ٣٣



إیمان محمدو ثابت محمد 

١٨٠

هدجبأالعبارةم

بمدى أهمیة كل مشكلة قويعند مواجهتي لبعض المشكالت فإنه یكون لدى إحساس ٣٤

وبأیة طریقة أتعامل معها    

ك أشیاء كثیرة على أن أؤدیها ، فإني أؤدي أكثرها أهمیة بالنسبة لي    لو أن هنا٣٥

عندما یكون لزامًا على أداء مجموعة من األشیاء المهمة فإنني أقوم بأداء أكثرها ٣٦

أهمیة بالنسبة لي ولزمالئي

أفضل معالجة كل أنواع المشكالت وكذلك التي تبدو منها قلیلة األهمیة ٣٧

أفضل العمل بمفردي عند أدائي لمهمة أو مشكلة ما    ٣٨

أفضل االشتراك في األنشطة التي تتیح لي التفاعل مع اآلخرین كعضو منهم    ٣٩

عند أدائي لمهمة ما ، فإني أمیل ألن أبدأ بآرائي الخاصة    ٤٠

محددان    أفضل التعامل مع المشروعات التي لها هدف وخطة٤١

أفضل المهام أو المشكالت التي تتیح لي تقییم طرق وخطط اآلخرین    ٤٢

أفضل العمل في المشروعات التي تهتم بالقضایا العامة عن تلك التي  تهتم   ٤٣

بالتفاصیل الدقیقة جدًا    

أفضل المشكالت التي تتطلب منى االهتمام بالتفاصیل ٤٤

أفضل أن أغیر من أنماط الطرق الروتینیة من أجل تحسین طریقتي في أداء المهمة    ٤٥

أفضل التعامل مع المهام والمشكالت التي لها قواعد ثابتة یجب إتباعها إلنجازها    ٤٦

عندما یكون هناك العدید من األشیاء التي یجب القیام بها ، فإنه یكون لدى إحساس ٤٧

في ترتیب وحل هذه المشكالت طبقًا ألهمیتها    واضح 

أفضل أن أركز على أداء مهمة واحدة فقط في الوقت المحدد لذلك    ٤٨

لو أن هناك أشیاء مهمة كثیرة على أن أؤدیها ، فإني أؤدي أكثرها أهمیة بالنسبة ٤٩

لزمالئي ورفاقي    

ذهني    یطرق إني أتناولها في ضوء كل ما عند مناقشة أو كتابة أفكاري ف٥٠

أفضل المشروعات التي یمكنني أن أنجزها كاملة معتمدًا على نفسي    ٥١

عند البدء في مشروع أو عمل ما ، فإني أفضل مشاركة  وتبادل اآلراء مع اآلخرین    ٥٢

في أدائها    أفضل المواقف التي تتیح لي استخدام أفكاري الخاصة٥٣

أفضل أن أتبع قواعد أو تعلیمات محددة عند حل المشكالت أو أداء مهمة ما     ٥٤

استمتع بالعمل الذي یتضمن التحلیل أو الترتیب أو المقارنة بین األشیاء    ٥٥

افكاري بصورة كلیةعند الحدیث عن أفكاري أو كتابتها ، فإني أفضل أن أوضح ٥٦

اهتم كثیرًا بمعرفة األجزاء الخاصة بالمهمة التي سأعمل بها أكثر من أهمیتها العامة ٥٧

وأثرها    

أفضل التطرق إلى المشكالت السابقة وٕایجاد طرق جدیدة لحلها ٥٨

عندما تواجهني مشكلة ما ، فإني أفضل أن أحلها بطریقة تقلیدیة أو مألوفة    ٥٩

عند البدء في مشروع أو عمل ما ، فإني أمیل إلى إعداد قائمة باألشیاء التي سأؤدیها ٦٠

وفقًا ألهمیتها    

البد أن انتهى من المشروع الذي أؤدیه قبل أن أبدأ في غیره    ٦١

عندما أقوم بأداء مهمة أو مشروع ما ، فإني أركز على الجوانب األكثر أهمیة ٦٢

ة لرفاقي بالجماعة    بالنسب

أجد أن حل مشكلة واحدة یؤدى عادة إلى العدید من المشكالت األخرى المساویة لها ٦٣

تمامًا في األهمیة    

أفضل المواقف التي تتیح لي استخدام أفكاري الخاصة دون االعتماد على اآلخرین    ٦٤

مع اآلخرین ومع كل من یعمل معي    أفضل المواقف التي تتیح لي التفاعل٦٥


