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 .كریًما عظیًما

إلى أرواح شهداء كلیة التربیة جمیًعا، وأخص من بینهم بالذكر الزمیل الشهید البطل هادي خّیال الذي 

یجني حصاد عمره في الدكتوراه، وقد كانت شكلت له لجنة الحكم  أن في سبیل الوطن، قبل ، عظیًما،قضى

 .هعلى رسالت
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 شكر
 الدكتورة مها زحلوق، رئیسة قسم ةالشكر كل الشكر، والعرفان كل العرفان لمشرفتي الفاضلة األستاذ

ووجهتني إلیه. ثم أحاطتني بعد ذلك بالرعایة  ،هذه موضوع رسالتي ليَّ قترحت عالتربیة الخاصة، التي ا

، وتبادل الرأي معي في شؤونه والعنایة والتوجیه، ولم تتواَن، طوال فترة إنجاز البحث، عن توجیهي ونصحي

حتى انتهى إلى خواتیمه بالصورة التي هو علیها اآلن. فلها مني خالص التقدیر، وعمیق االحترام، ووافر 

 المودة.

ن: في مساكن برزة وجرمانا: األستاذی مدیري المركزین اإلرشادیین لصعوبات التعلموالشكر كذلك ل

. وال كل عون ومساعدة ممكنتینلي یاي، وتقدیمهما إان، لتعاونهما معي، واستقبالهما ماهر اآلغا وأیمن خیر 

الالتي استقبلنني بمودة، وساعدنني بأریحیة كبیرة في تطبیق  ،أستطیع أن أنسى المعلمات في هذین المركزین

 استبانة بحثي لدى طالبهن.

، والتقدیر والعرفان أیًضا ألساتذتي في كلیة التربیة الذین تكرموا عليَّ بتحكیم مقیاس أسالیب التفكیر

 وقدموا لي بخصوصه كثیًرا من المالحظات واآلراء القیمة، التي طورته وأغنته. 

وشام المعارف بدمشق،  للتعلیم األساسي وسلیمان الحلبي بلقیس :ر ببالغ التقدیر مدیري مدارسوأذك

 ، وطالبهم الذین طبقت استبانتي لدیهم، لحسن استقبالهم وطیب تعاونهم معي.بصحنایا

شرفوها ، الذین الرسالة هذه وٕاجاللي ألساتذتي أعضاء لجنة الحكم علىوافر شكري وأختم بتوجیه 

 . وعنایتي واحترامي بقبولهم مناقشتها. وستكون مالحظاتهم علیها وآراؤهم بخصوصها موضع تقدیري
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 الفصل األول

 اإلطار المنهجي للبحث

 

 تمهید .1

أهم المراحل في حیاة اإلنسان، فهي التي تساهم بشكل فعال في بناء تعد مرحلة الطفولة من 

سیكون لكل ما یلقاه الطفل و  .ة والجسمیة واالنفعالیة والعقلیةشخصیته وتكوینها من مختلف النواحي: النفسی

هذه  إذا مر الطفل فيفي هذه المرحلة تأثیر في مراحل حیاته القادمة، سواء أكان ذلك بالسلب أم باإلیجاب. ف

وسیتمتع بالتالي بالصحة الجسمیة  ،فإن هذا األمر سینعكس إیجابیًا على حیاته اسلیمً  مروًرا هادًئا المرحلة

والعقلیة واالنفعالیة. أما إذا واجه مشكالت ولم یلَق الرعایة الكافیة التي تساعده على حلها فإنها ستتفاقم لدیه 

 .لى مسیرة حیاته في سن الرشد، وستترك آثارها السلبیة عكثیرًا في المستقبل

ون في مستویات متباینة من النضج العقلي وعندما یلتحق األطفال بمرحلة التعلیم األساسي یكون

والتذكر والقدرة على  في عملیات االنتباهأحیاًنا تؤدي إلى وجود فروق نوعیة كبیرة  ،والوجداني واالجتماعي

یتطلب أن یكون الطفل في التعلیم األساسي  وضعقدرتهم على التعلم.  وهذا ال فيؤثر بدرجة كبیرة تالفهم، قد 

موضع اهتمام المختصین والباحثین؛ الكتشاف مختلف المتغیرات المؤثرة في نمو شخصیته، وبحث 

المشكالت التي تعوق عملیة نموه المتكامل، التي قد تشتمل على صعوبات تعلم لدیه مع ما یرافقها من 

 .وحّلها لعمل على عالجهامظاهر، وا

التفكیر من الظواهر النمائیة التي تتطور عبر مراحل العمر المختلفة. وفي هذا الصدد یرى الوقفي و 

فالتفكیر اإلنساني ینجز خمس  .أن عملیة التفكیر تمر بمراحل تشبه الدائرة؛ لذا أطلق علیها (الدائرة الفكریة)

ر، والتقریر، والتخطیط، والتنفیذ. وتظهر هذه الوظائف كما لو مهام أو وظائف رئیسة هي: الوصف، والتفسی

أنها متصل بعضها ببعض؛ فالفكر یبدأ فعالیاته الفكریة بوصٍف للمعلومة أو المنبه الذي یستقبله الدماغ، 

ویبدأ اإلنسان بالتوسع بهذه المعلومة وتفسیرها بأن یضیف إلیها مما في ذاكرته من خبرات ومعارف إللقاء 
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وینتقل الفكر بعد ذلك إلى تقریر ما یجب فعله  ید من األضواء علیها وتبین أسبابها أو التنبؤ بنتائجها.المز 

 ).1988تجاه هذه المعلومة، فیضع خطة لتنفیذ العمل وتوجیهه. وقد یتخذ قرارًا بشأن منبه جدید (الوقفي، 

إلى أن تفكیر   Goldstienن جولدشتایو  Sheerer وقد أشار عدد من علماء النفس، مثل شیرر

د الفرد نوع التعلیم الذي أن یحدّ  ،طریقة التفكیرأن باإلمكان، من خالل و  ،اإلنسان متنوع وعریض الحدود

 اكتسبه بخبرته من العالم.

le.asp?id=91424#sthash.Z04Ya3Fg.dpufhttp://www.alnoor.se/artic 

الحاسم في تطور حیاته، وال سیما في ا في حیاة اإلنسان، ولدورهوأسالیبه المختلفة التفكیر  ونظًرا ألهمیة

تناولت أسالیب التفكیر بالدراسة والتحلیل، أبرزها:  طور الدراسة وٕاعداده للحیاة العملیة، ظهرت نظریات عدة

أسالیب للتفكیر توضح الطرائق التي أربعة  التي عرضت )Herrman, 1987(نظریة قیادة المخ لهیرمان 

 ،)Their( نظریة تایرو هي: المنطقي، والتنظیمي، واالجتماعي، واالبتكاري؛ و ، یتعامل بها األفراد مع العالم

أن دورة تسمى (دورة التفكیر)، و تؤكد أن لكل فرد أسلوبه الخاص في التفكیر، الذي یحصل من خالل التي 

نظریة و  ؛)1997(الطویل، ل، والمعالجة، والناتج، واالسترجاع ااالستقبلها أربع مراحل، هي: 

التركیبي،  :هيخمسة،  تصنف أسالیب التفكیر إلىالتي  ،)Harrison & Bramson( وبرامسون هارسون

 ). 1996(حبیب، والمثالي، والعملي ن والتحلیلي والواقعي 

حكومة الذات العقلیة  نظریةغیر أن أشهر النظریات وأبعدها أثًرا في هذا الخصوص هي 

 ,Sternberg، التي أرجعت أسالیب التفكیر إلى ثالثة عشر أسلوًبا تنتمي إلى خمسة أبعاد (لستیرنبرج

الباحثة بهذا الثالث من هذه الرسالة. ولذلك ستكتفي ذه النظریات كلها موضوعًا للفصل وستكون ه ).2009

 التعریف السریع بها.

في حیاتهم البالغة  ، وأهمیتهافي حیاة الناس المحوري ألسالیب التفكیر الدور وقد بینت الدراسات 

(وهذا ما سیتناوله بالتفصیل  التي تعّدهم للحیاة العملیة عند االنخراط في میدان العملفي المدرسة التربویة 

نجز منها تناول أُ ولكن الدراسات العربیة في هذا المجال مازالت قلیلة، وما الفصل الثاني من هذه الرسالة). 

[3] 
 

http://www.alnoor.se/article.asp?id=91424%23sthash.Z04Ya3Fg.dpuf
http://www.alnoor.se/article.asp?id=91424%23sthash.Z04Ya3Fg.dpuf


. أما لیب التفكیر لدى طالب المرحلة الثانویةادرس أسٕان كان القلیل منها في األعم األغلب طلبة الجامعة، و 

   مرحلة التعلیم األساسي فنادًرا ما كان طالبها موضوًعا لدراسات أسالیب التفكیر. 

نسبی�ا على بدا لها هام�ا وحدیثًا إلى ما سبق كله، رغبت الباحثة في أن تعالج موضوًعا وبالنظر  

 بأسالیب التفكیر المفضلة لدى كل من الطال، وال سیما الساحة السورّیة، فعملت على الساحة التربویة العربیة

 الب العادیین وعالقتها بتحصیلهم الدراسي.ذوي صعوبات التعلم والط

 . مشكلة البحث2

أكثر من  ،أشار الباحثون إلى أن األفراد یمیلون إلى االعتماد بشكل متسق على أحد جانبي الدماغ

 الجانب المسیطر السائد لدى األفراد.أنه وقد أشیر إلى هذا الجانب، ب. اآلخر في أثناء معالجة المعلومات

الدماغیة افتراض مفاده أن سیطرة أحد جانبي الدماغ ب على ظهور مفهوم السیطرة الدماغیة أو السیادة وترت

ر عنه على شكل أسلوب معین یتبناه الفرد في عملیة التعلم والتفكیر.  ومن هنا لدى األفراد یمكن أن یعبَّ 

نلمس اهتمام المربین في اختالف المستویات التعلیمیة (في المدارس األساسیة أو الثانویة أو حتى في 

بهذه الظاهرة المهمة في عملیة التعلم والتفكیر، في محاولة منهم لفهم األسلوب المفضل المستوى الجامعي) 

لدى الطلبة في عملیة التعلم والتفكیر، عن طریق دراسة االرتباط بین أسلوب التعلم والتفكیر والوظائف التي 

 ).313-275، 1995یقوم بها النصفان الكرویان للدماغ (كاملوالصافي،

ر عند األفراد بتأثیر عوامل البیئة والوراثة، وقد استخدم الباحثون أوصافًا عدیدة للتمییز یتطو  التفكیرو 

وربما كان تعدد أوصاف التفكیر وتسمیاته أحد الشواهد على مدى اهتمام  .بین نوع وآخر من أنواع التفكیر

بعد منتصف القرن التاسع ذكاء الباحثین بدراسة التفكیر وفّك رموزه منذ بدأت المحاوالت الجادة لقیاس ال

 .عشر
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في أفراد المجتمع، فهي تملي علیهم أسالیب سلوكیة معینة.  أن للبیئة أثرًا كبیراً  شك فيمن وما 

) أن بعض الثقافات تؤدي إلى أسالیب تفكیر معینة Sternberg 1997وحول هذه الفكرة، یرى ستیرنبیرغ (

فقد أكدت دراسة  أسالیب التفكیر في بلدان مختلفة. قارنت بیندون غیرها. وهذا ما أكدته نتائج الدراسات التي 

في أسلوب التفكیر العملي على   تفوق الطلبة الصینیین  )Haung and Sisco 1994(  هونج وسیسكو

) وجود فروق في أسالیب التفكیر ترجع إلى اختالف 1995كما أكدت دراسة حبیب ( الطلبة األمریكیین.

في حین ارتفع مستوى التفكیر  ،التحلیلي والواقعي لدى الطالب المصریین ین:التفكیر  البیئة، إذ ارتفع مستوى

وبرامسون إلى وجود فروق بین السیطرة النصفیة  دراسة هاریسون العملي لدى الطلبة اللیبیین. وأوضحت

تفكیر استخدام ال النصف األیسر من الدماغ تؤدي إلىوأشارت إلى أن سیطرة  للدماغ وأسالیب التفكیر،

في حین أن سیطرة النصف األیمن من الدماغ قد تؤدي الى استخدام أسالیب التفكیر ، التحلیلي والواقعي

 .)1996 التركیبي والمثالي (حبیب،

ال تظهر إال بعد  وترتبط صعوبات التعلم بالقدرة على التحصیل الدراسي. فصعوبات التعلم عند الطفل

وعدم قدرته على مجاراة أقرانه العادیین داخل الفصل في تحصیل الدروس أو التحاقه بالمدرسة، وبدایة تعثره، 

كذلك ال یستطیع األطفال الذین یعانون من صعوبات التعلم القیام  التجاوب مع المعلمین في أثناء المناقشات.

ر من یسبب لهم الكثی وهذا؛ والتي تتطلب أن یعتمدوا على أنفسهم ،بالواجبات التي یكلفهم بها المعلم

 ومع المعلم والمدرسة من جهة ثانیة. ،المشكالت داخل األسرة من جهة

فالطلبة الذین یعانون من صعوبات تعلیمیة أو أكادیمیة یحتاجون إلى وسائل جدیدة تساعدهم على 

أسالیب غیر مناسبة في التفكیر. ولذلك  التكیف. والطلبة الذین عاشوا في بیئات غیر مناسبة لتعلیمهم طوروا

ن من الضروري أن تسهم المدرسة في تطویر أسالیب تفكیر الطلبة عن طریق توفیر الظروف البیئیة كا

 )116، 2007المناسبة وتوافق أسلوب الطالب مع ما یتعرضون له من نشاطات تعلیمیة (القطامي،
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الطلبة ذوي كل من أسالیب التفكیر لدى  الكشف عنفي: البحث  مشكلة تحدیدواعتمادا على ما سبق یمكن 

بین و ها العالقة بین دراسة، و في الحلقة األولى من التعلیم األساسي صعوبات التعلم والطلبة العادیین

 .الدراسي تحصیلهم

 أسئلة البحث .3

 :األسئلة اآلتیة یسعى البحث إلى اإلجابة عن

 ما أسالیب التفكیر المفضلة لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم؟ -1

 المفضلة لدى الطلبة العادیین؟ ما أسالیب التفكیر -2

 ،بین أسالیب التفكیر لدى كل من الطلبة العادیین والطلبة ذوي صعوبات التعلم طبیعة العالقة ما -3

 وتحصیلهم الدراسي؟

، والطلبة العادیین الطلبة ذوي صعوبات التعلملدى كل من  التفكیر أسالیب ما طبیعة العالقة بین -4

 ؟لدیهم عامل الجنسو 

الطلبة ذوي صعوبات  نالصف الدراسي في اختالف أسالیب التفكیر لدى كل م ما دور متغیر -5

 .العادیین، والطلبة التعلم

 أهمیة البحث .4

 أنه: منالبحث تنبع أهمیة 

 یلقي الضوء على أسالیب التفكیر التي یستخدمها الطلبة ذوو صعوبات التعلم والطلبة العادیین. -1

في عالقتها بالتحصیل الدراسي، في محاولة لفهم أوسع التعلم  بین أسالیب التفكیر وصعوبات یربط -2

 .صعوباتهم علم على تجاوزتلدور أسالیب التفكیر في مساعدة الطالب ذوي صعوبات ال

یضع بین أیدي المعنیین بعض المقترحات التي یفترض أن تسهم في تحسین أوضاع الطالب الذین  -3

 تعلم.  یعانون من صعوبات
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 وتعرف أسالیب تفكیرهم، ،لطلبة الذین یعانون من صعوبات في تعلمیساعد المعلمین على تعرف ا -4

جدیدة لتعلیمهم والتعامل معهم والتقلیل من آثار صعوبات  تطویر أسالیب ومساعدتهم، بالتالي، على

 التعلم علیهم.

یعتبر هذا البحث، في ربطه بین أسالیب التفكیر والتحصیل الدراسي لدى الطالب ذوي صعوبات التعلم  -5

من األبحاث الحدیثة محلیًا في هذا المیدان، وال  والمقارنة بینهم من جهة ثانیة، لعادیین من جهة،وا

 الباحثین على جمیع األصعدة.مجال صعوبات التعلم یحظى اآلن باهتمام سیما أن 

یساعد على تطویر برامج عالجیة تأخذ بعین االعتبار أسالیب التفكیر لدى الطلبة ذوي صعوبات  -6

 حل الكثیر من المشكالت التعلیمیة التي یعانون منها.من بالتالي یمّكن و  التعلم،

 أهداف البحث .5

 یرمي البحث إلى تحقیق األهداف اآلتیة:

 التفكیر لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم. تعرف أسالیب -1

 لدى الطلبة العادیین. التفكیرتعرف أسالیب  -2

سي لدى كل من الطالب العادیین والطالب أسالیب التفكیر والتحصیل الدرا دراسة العالقة بین -3

 ذوي صعوبات التعلم.

والطلبة ذوي صعوبات التعلم في أسالیب التفكیر لدى كل من الطلبة  عامل الجنس تعرف دور -4

 العادیین.

ذوي صعوبات التعلم في أسالیب التفكیر لدى كل من الطلبة متغیر الصف الدراسي تعرف دور  -5

 والطلبة العادیین.

 البحثفرضیات  .6

 یسعى البحث إلى التحقق من الفرضیات اآلتیة:

التفكیر والتحصیل الدراسي لدى  لیس هناك من عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین أسالیب -1

 الطالب ذوي صعوبات التعلم.
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لیس هناك من عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین أسالیب التفكیر والتحصیل الدراسي لدى  -2

 العادیین.الطالب 

الطالب ذوي صعوبات التعلم في  متوسطي درجات داللة إحصائیة بین فرق ذي من لیس هناك -3

 أسالیب التفكیر ترجع إلى عامل الجنس.

أسالیب  الطالب العادیین في متوسطي درجات داللة إحصائیة بین يذ قلیس هناك من فر  -4

 الجنس.التفكیر ترجع إلى عامل 

الطالب ذوي صعوبات التعلم  متوسطات درجات داللة إحصائیة بین اتذ وقلیس هناك من فر  -5

 .متغیر الصف الدراسيفي أسالیب التفكیر ترجع إلى 

أسالیب  الطالب العادیین في متوسطات درجات داللة إحصائیة بین اتذ وقلیس هناك من فر  -6

 .متغیر الصف الدراسيالتفكیر ترجع إلى 

 اهمنهج البحث وأدات. 7

 البحثمنهج .  1.7 

منهج بحث علمي، واسع االنتشار وهو: " ،المنهج الوصفيمنهج البحث المناسب لهذه الدراسة هو 

في العلوم اإلنسانیة، یصف الظاهرة المدروسة، كما هي في واقعها الراهن، وصفًا دقیقًا، بعد جمع معلومات 

واالستبانة وتحلیل الوثائق وتحلیل كافیة عنها، عبر واحدة أو أكثر من أدوات متعددة: (المقابلة والمالحظة 

 ).2014المضمون والروائز)، ویقدم لها وصفًا كمیًا أو نوعیًا" (عمار والموسوي، 

 البحث اات. أد2.7

 یستند البحث إلى أداتین هما:

ستیرنبرغ، المنبثق من نظریته ماد على مقیاس باالعت الذي أعّدته الباحثة مقیاس أسالیب التفكیر .1

ت من للتثبّ وأخضعته إلجرائي الصدق والثبات  ،نظریة حكومة الذات العقلیةالمعروفة باسم: 

 صالحیته لالستعمال.
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الباحثة نتائج الطالب في  اعتمدت دقو  .التحصیل الدراسي التي تشكل مؤشر درجات الطالب .2

والمدونة  ،2015 -2014الدراسي األول للعام التي طبقت في نهایة الفصل  االختبارات المدرسیة

 .في سجالتهم المدرسیة

 حدود البحث .8

 تنحصر حدود البحث في:

الرابع والخامس والسادس  :الصفوفالطلبة الذین یعانون من صعوبات التعلم والطلبة العادیین في  -1

 .في مدینة دمشق التعلیم األساسيمن 

 ، الذي طبق فیه مقیاس أسالیب التفكیر.2015– 2014العام الدراسي الفصل الثاني من  -2

ثالثة عشر أسلوًبا. ولكن البحث الحالي  ت العقلیة لستیرنبرجتضم أسالیب التفكیر في حكومة الذا  -3

، وهي: األسالیب التي أثبتت الدراسات عالقة ارتباط موجبة بینها وبین التحصیلاقتصر على 

 .والعالمي والمحلي والتحرري والمحافظالتشریعي والتنفیذي والقضائي والملكي والهرمي 

 التعریفات اإلجرائیة لمصطلحات البحث .9

  صعوبات التعلم .1.9

صعوبات ) kirk )1962كیرك  أرجع فقد االستعمال،صعوبات التعلم عبر مفهوم تطورت تعریفات 

الكتابة، أو أو التهجئة، و القراءة، و عجز أو تأخر في واحدة أو أكثر من عملیات النطق، "التعلم إلى 

ولكنها لیست نتیجة  ،ضطراب انفعالي أو سلوكيالنتیجة لخلل محتمل في وظیفة الدماغ أو  ،الحساب

 ).30، 2005وآخرون،  البطاینة" (لتخلف عقلي أو إعاقة حسیة أو عوامل ثقافیة أو تعلیمیة

"أولئك الذین ) األطفال الذین یعانون من اضطراب في التعلم بأنهم 1964وعرفت باربرا بیتمان (

یفصحون عن تباین تربوي ذي داللة بین قدراتهم العقلیة الكافیة ومستوى أدائهم الفعلي الذي یعزى إلى 

اضطرابات أساسیة في عملیة التعلم، قد تكون أو ال تكون مصحوبة بقصور واضح في وظیفة الجهاز 

لیست ناتجة عن تخلف عقلي، أو حرمان تربوي أو ثقافي، أو اضطراب انفعالي هي و  لمركزي.العصبي ا

 ).30، 2005وآخرون،  (البطاینةشدید أو فقدان للحواس" 
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وضعت اللجنة االستشاریة الوطنیة للمعوقین في المكتب األمریكي للتربیة تعریفًا  1968وفي عام 

أولئك األطفال  :الصعوبات الخاصة بالتعلم یعنيلصعوبات التعلم ینص على أن "مصطلح األطفال ذوي 

الذین یعانون قصورًا في واحدة أو أكثر من العملیات النفسیة األساسیة التي تدخل في فهم اللغة المنطوقة 

أو المكتوبة، أو األداء فیهما. ویظهر هذا القصور في نقص القدرة على االستماع، أو القراءة، أو الكتابة، 

على أداء العملیات الحسابیة. وقد یرجع هذا القصور إلى إعاقة في اإلدراك، أو إصابة أو التهجئة، أو 

في المخ، أو إلى خلل وظیفي مخي بسیط، أو إلى عسر في القراءة، أو إلى ُحْبَسة في الكالم. وال یشتمل 

حركیة،  مفهوم صعوبات التعلم األطفال ذوي صعوبات التعلم الناتجة عن إعاقة بصریة، أو سمعیة، أو

، 1988أو تخلف عقلي، أو اضطراب انفعالي، أو حرمان بیئي وثقافي واقتصادي" (كیرك وكالفانت، 

 )15ص

 National Joint Committee on) أقرت اللجنة القومیة المشتركة (1994في عام (و 

Learning Disabilities) (NJCLD :مجموعة غیر متجانسة من ") تعریف صعوبات التعلم على أنها

تظهر على شكل مشكالت واضحة و  ،عن خلل وظیفي في الجهاز العصبي المركزي تنجم ،االضطرابات

وهي  .الحساب وأالكتابة  وأالقراءة أو الحدیث  وأاإلصغاء  وأفي اكتساب أو استخدام قدرات االستماع 

كالقصور الحسي  ،ویمكن أن تتالزم مع بعض المشكالت ،تحدث خالل حیاة الفرد ،داخلیة المنشأ

 ,NJCLD, 1994( "هذا ال یعني أن صعوبات التعلم ناجمة عن هذه المشكالت لكنو  .والتخلف العقلي

P65( ،الزیات) 122-121، ص1998، نقال عن.( 

حددت مفهوم صعوبات التعلم بأنه فقد ) في الوالیات المتحدة األمریكیة IDEAأما الحكومة الفدرالیة (

أو أكثر من العملیات النفسیة األساسیة، التي تدخل في فهم أو استخدام اللغة  "وجود اضطراب في واحدة

المكتوبة أو المنطوقة، والتي قد تظهر في عدم القدرة على اإلصغاء، أو التفكیر، أو الكالم، أو القراءة، 

 ).IDEA, 1997, P13( "أو الكتابة، أو التهجئة، أو العملیات الحسابیة

، وهو أحدث تعریفات صعوبات التعلمالباحثة  تتبنىصعوبات التعلم،  مو همف د هذا العرض لتطورعوب

. وهو أن لبحثهاإجرائیًا لیكون تعریًفا ) في الوالیات المتحدة األمریكیة، IDEAتعریف الحكومة الفدرالیة (

تدخل صعوبات التعّلم تعني:" وجود اضطراب في واحدة أو أكثر من العملیات النفسیة األساسیة، التي 
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في فهم أو استخدام اللغة المكتوبة أو المنطوقة، والتي قد تظهر في عدم القدرة على اإلصغاء، أو 

 .التفكیر، أو الكالم، أو القراءة، أو الكتابة، أو التهجئة، أو العملیات الحسابیة"

  .صعوبات التعلم الطلبة ذوو .2.9    

الملتحفون ذوو صعوبات التعلم الطلبة إجرائیًا بأنهم:  الطلبة ذوي صعوبات التعلم تعرف الباحثة

والذین تنطبق علیهم شروط السوري، برزة وجرمانا التابعین لمنظمة الهالل األحمر مساكن بمركزي 

 .، لتحدید صعوبات التعلمنالمركزاقها یطببارات التي المعاییر واالخت صعوبات التعلم وفق

 الطلبة العادیون. 3.9    

 .وال یعانون من صعوبات في التعلم ،الطلبة الملتحقون بالمدارس العادیة الباحثة إجرائی�ا بأنهم:تعرفهم 

 أسالیب التفكیر .4.9    

: الطرائق المفضلة لدى كل فرد في التفكیر، والتي توضح كیفیة االتفكیر بأنه أسالیبج ستیرنبر  عرف

ا تقع (كالمعرفة مثًال). وهذه األسالیب لیست بقدرات، ولكنهاستعمال واستغالل الفرد للقدرات التي یمتلكها 

 .بین الشخصیة والقدرات

أن هذه  :تتبنى الباحثة تعریف ستیرنبرج ألسالیب التفكیر لیكون تعریًفا إجرائی�ا لبحثها، وتضیف علیهو 

على سلم درجات  طالب الذین طبق علیهم المقیاس،علیها الالدرجات التي یحصل باألسالیب تقاس 

 .لهذه الغایةذي صممته الباحثة ال أسالیب التفكیر مقیاس

 : سيالتحصیل الدرا .5.9    

براعة في العمل المدرسي یقاس المستوى محدد من اإلنجاز أو ": التحصیل الدراسي بأنه جابلن یعرف

 .)13، 2006(العیسوي وآخرون،  "االختبارات المقررةبمن قبل المعلمین أو 

 ي قیاسهأو الكفاءة أو األداء في العمل المدرسي یجر مستوى محدد من اإلنجاز " :وعرفه تشابلن بأنه

 )101، 2012(تونسیة،  "مین أو بواسطة االختبارات المقننةمن قبل المعل
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مواد مجموع الدرجات التي یحصل علیها الطالب في كل مادة من  بأنه: اإجرائی�  وتعرفه الباحثة

 ، بحیث یكون المجموع الكلي للدرجات مؤشًرا على مستوى إنجازه.المدرسيالمنهاج 
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 الفصل الثاني

 الدراسات السابقة

 تمهید .1

طلبة ذوي التفكیر لدى الأسالیب التي تناولت  السابقة الدراسات الفصل في هذاالباحثة  تتناول

دراسات أولهما:  محورین: مصنَّفًة إلى ،العادیین وعالقتها بالتحصیل الدراسيصعوبات التعلم والطلبة 

التفكیر لدى أسالیب  دراسات عالجتوثانیهما:  ،التفكیر لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلمأسالیب  عالجت

حسب تسلسل  ها، ورتبتلى عربیة وأجنبیةإالدراسات تحت كل محور الباحثة وقد صّنفت  الطلبة العادیین.

 ظهورها تاریخیًا.

 أسالیب التفكیر لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلمدراسات عالجت  .2

 عربیةدراسات . 1.2

هدف من  ،لبعض المتغیرات الشخصیة المرتبطة بصعوبات التعلمبدراسة  )1992( السیدقام  

(سعة الذاكرة،  إلى دراسة متغیرات الشخصیة المرتبطة بصعوبات التعلم والتي اشتملت على خاللها

والهما أتكونت العینة من مجموعتین:  .)االندفاع -المعرفي (التروي  سلوباألو الدافعیة لإلنجاز، و 

لصف من ذوي صعوبات التعلم في العلوم في اوطالبة  اً ) طالب53عدد أفرادها (مجموعة صعوبات التعلم و 

وقد استخدم  .وطالبة اً ) طالب60التي ضمت (: مجموعة الطالب العادیین، الثاني اإلعدادي، والثانیة

 من إعداده؛(اختبار تشخیص صعوبات التعلم في العلوم ستة اختبارات هي:  إلنجاز دراسته حثالبا

باإلضافة  ؛يالحرك البصري ،واختبار بندر جشتالت من إعداد أحمد زكي صالح؛ اختبار الذكاء المصورو 

 إعداد هیرمانزمن ألطفال والراشدین واختبار الدافع لإلنجاز ل من إعداده؛سعة تذكر الصور إلى اختبار 

 واختبار تزاوج األشكال المألوفة من إعداد حمدي الفرماوي. وتعریب فاروق عبد الفتاح؛

توصلت هذه الدراسة إلى وجود فروق بین الطالب ذوي صعوبات التعلم والعادیین في سعة و 

 إحصائیةة توجد فروق ذات دالل في حین أنه ال ،الطالب العادیین لمصلحةالذاكرة وفي الدافع لإلنجاز 

االندفاع (السید، و  الترويالمعرفي:  سلوبي األبین الطالب ذوي صعوبات التعلم والطالب العادیین ف

1992(. 
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صعوبات  ذويفیة لدى األطفال الفروق الفردیة في بعض المتغیرات المعر ) 2006( درس زیادةو 

هدف من خالل دراسته إلى و  ،اضیات والقراءة معًا وأقرانهمصعوبات تعلم الری ذويالریاضیات، و  تعلم

صعوبات تعلم  ذوي، واألطفال من جهة صعوبات تعلم الریاضیات فقط ذويبین األطفال معرفة الفروق 

 ياختبارات االنتباه والذاكرة والتصور البصر  األداء في واألطفال األسویاء فيالریاضیات والقراءة معًا، 

 في تعلمالصعوبات  ذوي: مجموعة األطفال أوالهامن ثالث مجموعات:  تكونت عینة الدراسةاني. المك

: الثالثةالریاضیات والقراءة معًا؛ و  في تعلمالصعوبات  ذوي: مجموعة األطفال الثانیةو  الریاضیات فقط؛

 مجموعة األطفال األسویاء. 

صعوبات تعلم  ذويبین األطفال  إحصائیةوأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة 

، واألطفال من جهة ثانیة صعوبات تعلم الریاضیات والقراءة معاً  ذوي، واألطفال من جهة الریاضیات فقط

المكاني. كما أسفرت نتائج  االنتباه والتذكر والتصور البصري اختبارات في األسویاء فیما یتعلق بأدائهم

 من جهة، صعوبات تعلم الریاضیات فقط ويبین األطفال ذ إحصائیةالدراسة عن وجود فروق ذات داللة 

اختبار التصور  من جهة ثانیة في األداء فيصعوبات تعلم الریاضیات والقراءة معًا  ذويواألطفال 

طفال في المجموعتین في األداء بین األ إحصائیةفروق ذات داللة  ، في حین لم تظهرالمكاني يالبصر 

 .)2006یادة، (ز  اختبارات التذكر واالنتباه في

الموهوبین وذوي صعوبات  طالببروفیالت التفكیر المفضلة لدى ال) بدراسة 2010النجار( قامو 

أسالیب عن بروفیل  الكشف إلى. وهدفت دراسته التعلم والعادیین وعالقتها بالتوافق والتحصیل الدراسي

من الحلقة الثانیة الموهوبین والعادیین وذوي صعوبات التعلم في  طالبالتفكیر المفضلة لدى كل من ال

باإلضافة إلى دراسة العالقة بین  ،رنیرجیفي ضوء نظریة التحكم العقلي الذاتي لست، التعلیم األساسي

ملت عینة البحث تشا .التفكیر والتوافق الدراسي والتحصیل الدراسي لدى كل من الفئات السابقةأسالیب 

من ذوي صعوبات التعلم في القراءة  وتلمیذةتلمیًذا ) 82(ومن الموهوبین  تلمیًذا وتلمیذة) 58على (

اختبار أدوات البحث تضمنت . و حلقة الثانیة من التعلیم األساسيالالعادیین في  من تلمیًذا وتلمیذة) 96و(

قائمة تقدیر السمات و  )؛2002(إعداد فاروق عبد الفتاح موسى من سنه) 14 – 12القدرة العقلیة العامة(

مقاییس تقدیر الخصائص السلوكیة و  )؛2002(إعداد محمود عبد الحلیم منسيمن السلوكیة للموهوبین 

من تفكیر االبتكاري براهام للاختبار أو  )؛2002التعلم من إعداد فتحي الزیات (للطالب ذوي صعوبات 
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ترجمة ، و وواجنر رنبرجیإعداد ستمن التفكیر أسالیب باإلضافة إلى قائمة  ،)2001(إعداد مجدي حبیب

درجات و  ؛إعداد الباحثمن ومقیاس التوافق الدراسي  )؛2004( وعصام الطیب الدردیروتقنین عبد المنعم 

 . 2009 – 2008التحصیل الدراسي للطالب في المواد الدراسیة األساسیة في اختبار نهایة عام 

ذاتي لعقلي الالتفكیر المنبثقة من نظریة التحكم اأسالیب  الدراسة إلى أن بروفیالت توصلتو 

الهرمي، و الحكمي، و (التشریعي، التفكیر: أسالیب ن تختلف باختالف عینة الدراسة، إذ یفضل الموهوبو 

یذي، (التنففكیر: تأسالیب الصعوبات التعلم  ، في حین یفضل ذوو)تحرريالو الخارجي، و العالمي، و 

المحافظ، و الحكمي، ( التفكیر:أسالیب ما الطلبة العادیون فیفضلون أ .المحلي)و الفوضوي، و الداخلي، و 

 ئیاً فروق دالة إحصاكما توصلت إلى وجود  المحلي).و الداخلي، و العالمي، و األقلي، و الخارجي، و الملكي، و 

ذوي صعوبات الطلبة ن نظریة التحكم العقلي الذاتي بین الطلبة الموهوبین و التفكیر المنبثقة عأسالیب في 

بین  إحصائیةفروق ذات داللة وجود و  حلقة الثانیة من التعلیم األساسي؛الالعادیین في الطلبة التعلم و 

دالة فروق  وظهرت الطلبة الموهوبین. یل الدراسي لمصلحةوكل من التوافق والتحصسالیب بعض هذه األ

سي لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم؛ وكل من التوافق والتحصیل الدراسالیب بین بعض هذه األأیضًا 

 الطلبة العادیین من التوافق والتحصیل الدراسي لمصلحة وكلسالیب هذه األ ة بین بعضوفروق دال

 .)2010(النجار، 

التفكیر السائدة لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم أسالیب ) دراسة عن: 2010وأجرى الفاعوري (

هدفت إلى تحدید نسبة انتشار صعوبات التعلم في الریاضیات لدى طلبة الصف الثامن  في الریاضیات،

التعلم في والكشف عن الفروق بین الجنسین في نسبة انتشار صعوبات  ،في مدارس محافظة القنیطرة

التفكیر السائدة لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم أسالیب إلى الكشف المبكر عن  الریاضیات. كما هدفت

في مدارس محافظة القنیطرة، والكشف األساسي العادیین في الصف الثامن لدى الطلبة ي الریاضیات و ف

تكونت بین الجنسین داخل المجموعات. عن الفروق التفكیر، و أسالیب عن الفروق بین المجموعتین في 

ت ى محافظا) طالبًا وطالبة من المدارس التابعة لمحافظة القنیطرة والموزعة عل1244العینة من (

تكونت العینة النهائیة بعد عملیات . 2010 -2009لعام الدراسي (القنیطرة، ودمشق، وریف دمشق) في ا

من  95من الذكور و 49) طالبًا (144التعلم وعددها ( مجموعة الطلبة ذوي صعوباتالفرز من: 

من اإلناث).  94ورومن الذك 108) مئتان وطالبان (202اإلناث)، ومجموعة الطلبة العادیین وعددها (

)، ومقیاس 2004في الدراسة: اختبار المصفوفات المتتابعة لرافن (تقنین عزیزة رحمه الباحث وقد استخدم 
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تقنین الباحث، وبطاقة الطالب من ) 2008ي لصعوبات التعلم في الریاضیات للزیات(التقدیر الشخص

 ث. وقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالیة:من تقنین الباحالتفكیر لستیرنبرج أسالیب المدرسیة، ومقیاس 

 )2010(الفاعوري، 

 ) من مجموع العینة الكلیة. %13.26( صعوبات التعلم في الریاضیاتتبلغ نسبة انتشار  -1

إذ تشكل  ،وجود اختالف بین الذكور واإلناث في نسبة انتشار صعوبات التعلم في الریاضیات -2

تشكل نسبة  ، في حین)%57.57نسبة الذكور من فئة ذوي صعوبات التعلم في الریاضیات (

 ).%42.42اإلناث (

 التعلم في الریاضیات مرتبة تنازلیًا، هي:التفكیر السائدة لدى الطلبة ذوي صعوبات أسالیب  -3

فالقضائي، فالعالمي، الهرمي، فالتنفیذي، فالمحافظ، فالتحرري، فالمحلي، فالتشریعي،  سلوب(األ

 فالملكي).

الهرمي، فالتنفیذي،  سلوب(األ لدى الطلبة العادیین مرتبة تنازلیًا، هي:التفكیر السائدة أسالیب  -4

 فالمحافظ، فالتحرري، فالقضائي، فالتشریعي، فالعالمي، فالملكي).

ین سلوبفروق بین الطلبة ذوي صعوبات التعلم في الریاضیات والطلبة العادیین في األ هناك -5

ین الهرمي والمحلي سلوبفروق في األ ذوي صعوبات التعلم، وهناك لمصلحةالملكي والعالمي 

 العادیین. لمصلحة

التفكیر بین الطلبة ذوي صعوبات التعلم في الریاضیات وفقًا أسالیب في  لیس هناك من فروق -6

 لمتغیر الجنس.

 الذكور بالنسبة لعینة العادیین وفقًا لمتغیر الجنس. لمصلحةالمحافظ  سلوبفروق في األ هناك -7

فروق بین الطلبة ذوي صعوبات التعلم في الریاضیات والطلبة العادیین (ذكور) في  هناك -8

 العادیین. لمصلحةین الهرمي والمحلي سلوباأل

التعلم في  الطالبات ذوات صعوبات لمصلحةین الملكي والعالمي سلوبفروق في األ هناك -9

 الطالبات العادیات. لمصلحةالمحلي  سلوبفروق في األات، و الریاضی

ذوي صعوبات تعلم  طالبالتعلم والتفكیر السائدة لدى الأسالیب  )2014ودرس الخطیب (

مادة الریاضیات في المملكة العربیة  ووعالقتها بالتحصیل الدراسي والنوع واالتجاه نحالریاضیات 

ذوي صعوبات التعلم  طالبلدى الالسائدة التعلم والتفكیر أسالیب  دراسته إلى تعرفهدفت  .السعودیة
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 ) طالبٍ 100تكونت العینة من (. الریاضیات وم واتجاهاتهم نحریاضیات وعالقتها بتحصیلهم وجنسهبال

التعلم المعدلة أسالیب استخدمت هذه الدراسة قائمة و  ،وطالبة من ذوي صعوبات التعلم في الریاضیات

أسالیب مقیاس التقدیر التشخیصي لصعوبات التعلم في الریاضیات، ومقیاس و ، )2005(ومكارثي  لكولب

والنسخة القصیرة من  ، 1991التفكیر الطویلةأسالیب من إعداد الباحث بعد االعتماد على قائمة  التفكیر

 هانجوز  ستیرنبرجلمعلمین والطالب من إعداد تفكیر اأسالیب القوائم الخاصة بقیاس ، و ستیرنبرجإعداد 

، 2001رمضان و ، 2010الفاعوري و ، 2004الدردیرلطلبة (تفكیر اأسالیب ومقیاس  ،)2006(

وقد أظهرت هذه الدراسة وجود  .الریاضیات من إعداد الباحث وتجاهات نحاال، ومقیاس )2009وسحلول

 وٕامكان ،التفكیرأسالیب التعلم عن أسالیب ، وتمایز التفكیرأسالیب التعلم وبعض أسالیب ارتباط بین 

 أسلوبأن بینت الدراسة و  بالتحصیل. التنفیذي)و الداخلي، و (المحافظ،  :التفكیرأسالیب  خالل التنبؤ من

. لتباعدياالتقاربي و  سلوباأل والتكیفي واالستیعابي، وعند الطالبات ه سلوباأل والتعلم عند الطالب ه

أسالیب  دالة فيووجود فروق  ،اإلناث لمصلحة كلها التفكیر أسالیب كما أظهرت وجود فروق دالة في

 .)2014(الخطیب،  الریاضیات والطلبة ذوي االتجاه المرتفع نح لمصلحة كلها التعلم والتفكیر

 أجنبیةدراسات  .2.2

في  التعلمالذین یعانون من صعوبات  الطلبةالمعرفیة لدى سالیب األ بدراسة )1981قام تیشلر (

وقد هدفت هذه  ."Cognitive Style in Students Evidencing Dyscalculia " الریاضیات

ت كونمجموعتین في الصف السابع، ت المعرفیة ضمنسالیب الدراسة إلى مقارنة العوامل الخاصة باأل

ویعانون من صعوبات في  ،فوق المتوسط من الذكاء وأ اً مستوى متوسط یملكون أوالهما من أطفال

فوق  وأ اً مستوى متوسط من أطفال یملكون ؛ وتكونت ثانیتهمافي القراءة اً جید ویؤدون أداءً  ،الریاضیات

كل في  ل ن طالباً یثالث وتكونت العینة من. في الریاضیات والقراءةجید أداء  مولدیه ،المتوسط من الذكاء

 المعرفي المجال متغیراتفي  المجموعتین بین دالة فروق : وجودهذه الدراسة إلى توصلت. و مجموعة

 مقارنة المجالفي  معرفًیا الً استقال أكثر (العادیین) الثانیة المجموعة فقد كانت المكاني، البصري والتصور

 الثانیة المجموعة في ر األطفالظهِ یُ  كما). الریاضیات في صعوبات التعلم األولى (ذوي المجموعة بأطفال

 بین دالة فروق وجودأیضًا  النتائج أظهرتو  المكاني. البصري التصورفي  دال ونح على مرتفعاً  مستوى

 م)بالحج االحتفاظ( البصريو النم في المجموعتین في األطفال

 (Tishler ,A .G, 1981 ,11_13) 
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استخدام برنامج محوسب لمعالجة الصعوبات التي ) بدراسة هدفت إلى 2010( سوبهان قامو 

 Improving Basic Math Skills "وتذكرها،تتعارض مع فهم الحقائق الریاضیة األساسیة 

Using Technology " بلغ عدد لدى عینة من طالب الصف الرابع والخامس والسادس والتاسع ،

) سنه، وشارك في تطبیق هذه 12(سن فوق  طفالً ) 50و( ،) سنه12تحت سن ( ) طفالً 42( أفرادها

توصلت الدراسة و  .والمسح الطالبي ،واالختبارات ،المالحظةفي الدراسة م واستخد .) معلماً 20الدراسة (

) بعد توظیف التكنولوجیا باستخدام استراتیجیة حل %70إلى أن مستوى الطالب قد تحسن بنسبة (

 .)Siobhan, 2010( یاضیةالمشكالت في تذلیل الصعوبات الر 

 دراسات عالجت أسالیب التفكیر لدى الطلبة العادیین. 3

 عربیةدراسات . 1.3

من خاللها بحث  المتغیرات التفكیر وعالقتها ببعضأسالیب دراسة حول ) 1998عجوة ( أجرى

الجنس  يمغیر أثر باإلضافة إلى  ،رنبرج وبعض القدرات العقلیةیستعند التفكیر أسالیب العالقة بین 

طبقت علیهم  ،وطالبة بالجامعة اً ) طالب132تكونت عینة الدراسة من (.والتخصص الدراسي(علمي، أدبي)

واختبار القدرات العقلیة  الباحث،تعریب  ، منوواجنر رنبرجیالصورة الطویلة لست :التفكیرأسالیب قائمة 

من  ،واختبار تورانس ألنماط معالجة المعلومات ،)1978(وتقنینه تعریب أحمد زكي صالحمن ، لثرستون

ب بین طال وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائیاً  .)1988تعریب هاشم محمد(

كانت  فقد ،الحكمي والعالمي :ي التفكیرأسلوبالتفكیر باستثناء أسالیب التخصصات العلمیة واألدبیة في 

 وجود عالقة دالة إحصائیاً  ولم تظهر الدراسة .طالب التخصصات األدبیة لمصلحة الفروق دالة إحصائیاً 

التفكیر الهرمي الذي ارتبط بالتحصیل الدراسي  أسلوبفكیر والتحصیل الدراسي باستثناء التأسالیب بین 

 .)1988(عجوة،  موجباً  ارتباطاً 

التفكیر الشائعة وعالقتها ببعض المتغیرات األخرى أسالیب ) بدراسة 2001رمضان (قام و 

من مجموعتین من الطالب  تكونت عینة البحث.التخصص الدراسي)و المستوى الدراسي، و مثل(الجنس، 

سائدة الالتفكیر أسالیب أكثر وخلصت إلى أن  ،المرحلة الثانویة واألخرى في المرحلة الجامعیة أحداها في
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في  اً أن هناك اختالف باإلضافة إلى ،)تحرريالو المحلي، و الهرمي، و ، والحكمي(التنفیذي،  :الطلبة هي لدى

 -11، 2001(رمضان،  أدبي) وباختالف العمر الزمني (علمي، التفكیر باختالف التخصصات:أسالیب 

40(. 

التعلم والتفكیر الممیزة لطالب الجامعة في ضوء أسالیب ) فدرس 2007( ماشه وأب أما

طبیعة  ، وهدف من خالل دراسته إلى تعرفمستویاتهم التحصیلیة وتخصصاتهم األكادیمیة المختلفة

 جامعة طیبة بالمدینة المنورة في ضوء مستویاتهم التحصیلیةالتعلم والتفكیر الممیزة لطالب أسالیب 

، منهم بجامعة طیبة) طالبًا وطالبة 318من (الدراسة عینة وتخصصاتهم األكادیمیة المختلفة. تكونت 

 & Kolbومكارثي التعلم المعدلة لكولبأسالیب علیهم قائمة  قَ طبَّ  ) طالبة،172و(، ) طالباً 146(

McCarthy   )2005(وواجنر التفكیر لستیرنبرجأسالیب ائمة ، وقSternberg & Wagner  

باستخدام المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات و  ي.ل على معدالت التحصیل الدراس،وحص)1991(

أظهرت ، ، وتحلیل االنحدار المتعددالمعیاریة، والرسوم البیانیة، ومعامالت االرتباط ، والتحلیل العاملي

 ، وهي: (التكیفي، والتقاربي،التعلمأسالیب وجود ارتباط موجب دال إحصائیًا بین بعض  النتائج:

، وهي: (التشریعي، والتنفیذي، والحكمي، التفكیرأسالیب ، وبعض من جهةالتباعدي) و  واالستیعابي،

) لخارجي، والمحافظ، والهرمي، والملكي، واألقلي، والفوضوي، والداخلي، واتحرريوالعالمي، والمحلي، وال

 أسلوبتفكیرهم؛ وتمیز الذكور بأسالیب تعلم طالب الجامعة عن أسالیب تمایز طالب الجامعة؛ و  لدى

التفكیر  أسلوبالتعلم التقاربي و  أسلوبالتفكیر الفوضوي، مقابل تمیز اإلناث ب أسلوبستیعابي و التعلم اال

ي التفكیر أسلوبالتعلم االستیعابي و  أسلوبالتشریعي، وتمیز الطالب ذوي المستویات التحصیلیة المرتفعة ب

، والملكي، التشریعي( :التفكیرأسالیب خالل التنبؤ من  التشریعي والخارجي. كما أظهرت النتائج إمكان

اللغتین العربیة  األدبیة)ز طالب التخصصات ؛ ویمیّ ) بالمستویات التحصیلیة لطالب الجامعةالهرميو 

 ).2007التفكیر التشریعي (أبو هاشم،  أسلوباعدي، و والتب قاربيي التعلم التأسلوبواالنكلیزیة) ب

إلى  ت دراستههدف قدو  .التفكیر والتعلم عند طلبة كلیة الفقهأسالیب ) 2009الیوسفي ( ودرس

باإلضافة إلى معرفة الفروق بین  ،الفقه التعلم عند طلبة كلیةأسالیب التفكیر و أسالیب تعرف العالقة بین 

أداتین هما: قائمة م ااستخدبوطالبة  ) طالباً 324طبقت الدراسة على( التعلم.أسالیب و التفكیر أسالیب 

وتوصل .، بعد استخراج الصدق والثبات لهماالتعلم لكولبأسالیب  قائمةالتفكیر لستبرنبرج و أسالیب 

الیب أسعالقة متباینة النوع (موجبه ــ سالبه) والداللة (داله ــ غیر داله) بین  الباحث إلى وجود
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والمحلي،  ،العالميو  ،الحكمي، والتشریعي، والتنفیذي، و قلياألوالهرمي، والفوضوي، و ، ملكي(ال:التفكیر

لتباعدي) ا، واالستیعابي، و التقاربيو  ،(التكیفي :التعلمأسالیب و  الداخلي)، والمحافظ، والخارجي، تحرريوال

 التعلم لدى طلبة كلیة الفقهأسالیب و التفكیر أسالیب فروق بین  ، وٕالى عدم وجودلدى طلبة كلیة الفقه

 .)2009(الیوسفي، 

التفكیر وعالقتها بتقدیر الذات في ضوء متغیري أسالیب  عن) دراسة 2012( أجرى بلقومیديو 

تعرف طریقة ، هدف من خاللها إلى المرحلة الثانویة طالبالجنس والتخصص دراسة مقارنة على 

 مقیاس هااستخدم فی، و تخصصبتقدیر الذات في ضوء متغیري الجنس والوعالقتها لدى الطالب التفكیر 

استبانة  إلىالذي بني استنادًا أحمدالدردیر  المنعم عبد إعداد منالثانویة  المدرسة في طالبال تفكیر أسالیب

 تقدیر مقیاس كما استخدم .ستیرنبرجو  ورینكو ججری أعدها التي التدریس في المعلمین لدى التفكیرب أسالی

وتوصلت هذه الدراسة إلى وجود عالقة ضعیفة بین متغیرات الجنس والتخصص من  .سمیث كوبرل تالذا

تصل إلى مستوى تخصصاتهم وجنسهم لم  باعتبارالفروق بین الطالب أن ٕالى ، و حصائیةوجهة النظر اإل

 التفكیرأسالیب  فيذات داللة إحصائیة بین الجنسین  اً فروق .ولم تظهر الدراسةالداللة المطلوبة

 .)2012، (بلقومیدي

في نظریة حكومة الذات  التفكیر الشائعةأسالیب ) بعنوان 2012عواد ( نوفل وأبو أما دراسة

التفكیر الشائعة في نظریة حكومة أسالیب لى استقصاء هدفت إ فقد، ة الجامعات األردنیةالعقلیة لدى طلب

التفكیر أسالیب استخدم الباحثان قائمة  ولتحقیق هدف الدراسة. دنیةالذات العقلیة لدى طلبة الجامعات األر 

. وواجنر بصورتها المطولة بعد التأكد من خصائصها السیكومتریة ستیرنبرجالمطورة من قبل كل من 

) یمثلون 772یمثلون الكلیات العلمیة و() 402منهم (وطالبة  ) طالباً 1174تكونت عینة البحث من (

، ثم المحلي سلوبفاأل ،المحافظ سلوبشیوع األ: ةأبرز نتائج هذه الدراسمن كان و  .الكلیات اإلنسانیة

وظهرت فروق ذات  .التشریعي، فالهرمي، فالخارجي سلوباأل :شیوعاً سالیب أقل األ الملكي في حین كان

والخارجي تعزى  ،قليواأل ،والقضائي ،الملكي سلوباأل فيجات الطلبة ر بین متوسطات د إحصائیةداللة 

اإلناث على  لمصلحةو  ؛قلي والخارجيالقضائي واأل سلوبكل من األ فيالذكور  لمصلحةلمتغیر الجنس، 

القضائي والمحلي والتقدمي  :بالیاألس فيت فروق بین متوسطات درجات الطلبة ظهر و  .الملكي سلوباأل

 ؛األقلي سلوباأل الكلیات العلمیة في لمصلحةوهي دراسي، لمتغیر التخصص ال، تعزى والهرمي واألقلي
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ضعیفة بین المعدل ظهرت عالقة ارتباطیة  األخرى. كماسالیب األي ف الكلیات اإلنسانیة لمصلحةو 

 .)2012(نوفل وأبو عواد،  التفكیرأسالیب التراكمي وبعض 

لدى طالب  ستیرنبرجالتفكیر في ضوء نظریة أسالیب  ) دراسة بعنوان2013أجرى عطیات(و 

لدى  اط التفكیراستقصاء أنم من خاللها إلىهدف  ،جامعة البلقاء التطبیقیة وعالقتها ببعض المتغیرات

الختالفات في درجات تفضیل ا ، والكشف عنستیرنبرجفي ضوء نموذج  طلبة جامعة البلقاء التطبیقیة

عینة  تر التراكمي. ولتحقیق هذا الهدف اختیل أنماط التفكیر تبعًا لمتغیرات: الجنس، ونوع الكلیة، والمعد

 ستیرنبرجوطالبة، ُطبقت علیهم قائمة  ) طالبٍ 800فة من (عشوائیة عنقودیة من طلبة البكالوریوس مؤل

درجة تفضیل جمیع ن لى أوثباتها. وقد توصلت الدراسة إألنماط التفكیر بعد التحقق من صدقها  وواجنر

التشریعي،  :طانمأكثر أنماط التفكیر تفضیًال لدى الطلبة هي األ مرتفعة، وأن جاءت نماط التفكیرأ

النمط  اط التفكیر تفضیًال لدى الطلبة:نمأقل أ في حین كان األحادي،، فتحرريالف فالهرمي، فالخارجي،

في درجات  إحصائیاً  دالة اً فروق كذلكالدراسة أظهرت المحافظ، فالمحلي، فالداخلي، ثم الفوضوي. و 

 دالة إحصائیاً  اً وقفر و  ناث؛اإل لمصلحة، والفوضوي، والخارجي، تحرريالتفكیر: المحلي، وال نماطتفضیل أ

الذكور. كما  لمصلحةفظ، والهرمي، نماط التفكیر: التنفیذي، والقضائي، والمحافي درجات تفضیل أ

 لمصلحةي، خلنماط التفكیر: التشریعي، والمحلي، والدال أفي درجات تفضی دالة إحصائیاً ًا فروقظهرت أ

نماط التفكیر: القضائي، والعالمي، في درجات تفضیل أ إحصائیاً  دالة اً وفروق طلبة الكلیات العلمیة؛

نسانیة. وبخصوص طلبة الكلیات اإل لمصلحة ظ، والملكي، واألحادي، والفوضوي،، والمحافتحرريوال

نماط التفكیر: التشریعي، فضیل أفي درجات ت دالة إحصائیاً  اً فروق المعدالت التراكمیة، أظهرت الدراسة

 ذوي المعدالت التراكمیة المرتفعة؛الطلبة  لمصلحةوالمحلي، والهرمي، والداخلي، والخارجي  والقضائي،

الطلبة  لمصلحةنماط التفكیر: التنفیذي، واألحادي، والفوضوي، تفضیل أ في درجات إحصائیاً  دالة اً وفروق

 .)2013(عطیات،  ذوي المعدالت التراكمیة المنخفضة

التفكیر لدى طالبات كلیات التربیة للبنات بجامعة أسالیب  عن:) بدراسة 2013المدني(قامت و 

 ات كلیة التربیةالتفكیر لدى طالبأسالیب  هدفت من خاللها إلى تعرف، بالمملكة العربیة السعودیة طیبة

لیة التربیة ألقسام العلمیة وطالبات كا الفروق بین طالبات كلیة التربیة فيتعرف  مَّ ومن ثَ  ،بجامعة طیبة

ترجمة عبد من ) 1992وواجنر ( ستیرنبرجطبقت الباحثة قائمة  .التفكیرأسالیب ألقسام األدبیة في في ا

لبة من كلیتي ) طا658على عینه قوامها ( ،)2004(وتقنینهماوعصام علي الطیب  المنعم أحمد الدردیر
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 - 1432الهجري (لعام ) في األقسام األدبیة في ا356األقسام العلمیة و() في 302التربیة للبنات، منهن(

ز خرى یمتاوأ واألدبیة، قسام العلمیةتفكیر تشترك فیها األأسالیب وجود وتوصلت الدراسة إلى: ). 1433

 أفراد العینةدى ل انتشاراً ألكثر ا كانالتفكیر المحافظ  أسلوبأن كما توصلت إلى  .بها كل قسم عن اآلخر

التفكیر الداخلي  أسلوب في حین أنقسم الدراسات اإلسالمیة، دى ول ها،كلألقسام األدبیة لدى او  ،یةالكل

لدى  انتشاراً األكثر  والتفكیر التشریعي ه أسلوبوكان  .هاكلعینة األقسام العلمیة  لدى انتشاراً األكثر  كان

كثر األ والتنفیذي ه سلوبأقسام الكیمیاء والفیزیاء والریاضیات واللغة اإلنكلیزیة في حین كان األ طالبات

التفكیر بین أسالیب كما أظهرت الدراسة وجود فروق في بعض  .قسم اللغة العربیة طالباتلدى  انتشاراً 

أسالیب قسام العلمیة في األ لمصلحةلفروق وكانت ا ،قسام األدبیةاألطالبات طالبات األقسام العلمیة و 

في حین كانت الفروق  ،)تحرريالو الداخلي، و مي، العالو الهرمي، و الملكي، و الحكمي، و التشریعي، (التفكیر: 

 .)2013(المدني،  التفكیرأسالیب األقسام األدبیة في بقیة  لمصلحة

 أجنبیةدراسات  3-2

 Manual For The MSG Styles"  )1991(وواجنر رنبرجیست على هذا المستوى أجرى

Inventory " التفكیر وكل من نسبة الذكاء أسالیب طبیعة العالقة بین  دراسة هدفت إلى تعرف

من طالبًا ) 230( :ياآلت وموزعین على النحطالبًا ) 395من(الدراسة  عینةتكونت   .واالستدالل اللفظي

الصفین السابع والثامن ً◌في  طالبا) 70طالب المرحلتین اإلعدادیة والثانویة من الجنسین من بینهم(

) 75من األفراد العادیین و( طالباً ) 90باإلضافة إلى ( ،الصفین الحادي والثاني عشرفي  ) طالباً 75و(

 ،وواجنر ستیرنبرج(لالتفكیر أسالیب في هذه الدراسة مقیاس  انواستخدم الباحث .من الجامعیینطالبًا 

 .الذي طبق على عینة الجامعین فقط ،واختبار االستدالل اللفظي ،)1991

، والمحافظ(التنفیذي، : التفكیرأسالیب بین  ارتباط دال إحصائیاً  وجود توصلت هذه الدراسة إلى:و 

ي أسلوببین  ارتباط دال إحصائیاً وجود و  لدى طالب الصفین السابع والثامن؛ الملكي) ونسبة الذكاءو 

 إحصائیاً  وارتباط داللدى طالب الصفین التاسع والعاشر؛  المحافظ) ونسبة الذكاءو (التشریعي،  :التفكیر

أما  لدى طالب الصفین الحادي والثاني عشر. الداخلي) ونسبة الذكاءو (التشریعي،  :ي التفكیرأسلوببین 

: التفكیرأسالیب بین  د معامل ارتباط دال إحصائیاً على وجو  نتائجال دلتاألفراد العادیین فقد بخصوص 

ن فلم تتوصل وأما الطلبة الجامعیو  .نسبة الذكاءاألقلي، والخارجي) و و الملكي، و المحلي، و (التنفیذي، 
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 Sternberg)لدیهم  التفكیر واالستدالل اللفظيأسالیب بین  إحصائیةالدراسة إلى وجود فروق ذات داللة 

R.J. and R.K. Wagner, 1991). 

 بدراسة " styles of thinking in the school" )1995( ستیرنبرجو  جریجورینكووقام 

عن العالقة بین أسالیب التفكیر والكشف  ،عرف أسالیب التفكیر السائدة لدى الطلبة الموهوبینتهدفت إلى 

تكونت العینة الوالیات المتحدة األمریكیة. المرحلة االبتدائیة والثانویة في  طالبوالتحصیل األكادیمي لدى 

، كما جمعت )1991وواجنر ( ستیرنبرجت علیهم قائمة أسالیب التفكیر لطبق ،وطالبة) طالًبا 124من (

 األكادیمي من خالل نتائجهم ودرجاتهم في االختبارات التحصیلیة. همتحصیلدرجات 

العالمي، ( :الموهوبین هي طالبئدة لدى الأسالیب التفكیر السا أنهذه الدراسة إلى توصلت 

: تفكیراطیة دالة إحصائیًا بین أسالیب الفظ)، ودلت على وجود معامالت ارتبالتقدمي، والمحاو المحلي، و 

 .)92 -91، 2006(الطیب، یلهم األكادیميتحصالتنفیذي) لدى الطالب، و و الحكمي، و (التشریعي، 

 styles of thinking, abilities, and“) 1997( ستیرنبرجو  وكجریكورینوسعت 

academic performance ”   التحقق من الصدق التنبؤي لقائمة أسالیب التفكیر في ضوء إلى

بعض القدرات العقلیة ومستوى األداء األكادیمي، من خالل تطبیقها إلى جانب اختبار ثالثي القدرات على 

أظهرت  .) طالبًا وطالبة بالمدارس العلیا للمتفوقین في الوالیات المتحدة األمریكیة199عینة مكونة من (

الحكمي) وكل من التحصیل و (التشریعي،  :التفكیر يبباط موجب ودال إحصائیًا بین أسلو د ارتالنتائج وجو 

ولكنه دال إحصائیًا بین  ،وجد ارتباط سالب في حینالتفكیر التحلیلي، والتفكیر االبتكاري، و الدراسي، 

األداء األكادیمي ب باإلمكان التنبؤ نأكذلك بینت الدراسة و . أسلوب التفكیر التنفیذي والتحصیل الدراسي

(أبو هاشم،  أن أسالیب التفكیر مستقلة جزئیًا عن القدرات العقلیةو  ،للطالب من خالل أسالیب التفكیر

2006 ،11 ( 

 Learning and Thinking Styles: an analysis of" )2000وهوایت ( قام كانوو 

their interrelationship and influence on academic achievement ”.   كان بدراسة

التنبؤ بالتحصیل عن إمكانیة وجود عالقة بین أسالیب التفكیر وأسالیب التعلم، و  لبحث عنالهدف منها ا

 42أنثى،  168في الجامعة منهم ( ) طالب210شملت العینة (الدراسي من خالل أسالیب التفكیر. 
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ضافة إلى قائمة باإل ،)1991وواجنر ( ستیرنبرجالدراسة قائمة أسالیب التفكیر ل استخدم في هذهًا). و ر ذك

 ).1986( مارشال ومیجیتأسالیب التعلم ل

ولكن بدرجة متوسطة بین أسالیب التفكیر  ،توصلت هذه الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطیة

به  بمعنى أننا نستطیع التنبؤ ،أن تحصیل الطالب األكادیمي یرتبط بأسالیب التفكیرٕالى وأسالیب التعلم، و 

عالقة ارتباطیة بین أسالیب التفكیر وطرق التدریس، بمعنى أنه  هناك من خالل أسالیب التفكیر، وأن

توصلت الدراسة إلى أن الطالب  كمافي التفكیر عند تدریسهم.  یجب مراعاة أسالیب الطالب المختلفة

یام بالتخطیط لحل الذین یفضلون العمل بمفردهم (األسلوب الداخلي في التفكیر) ال یستطیعون الق

أما الطالب الذین یتبعون  .ویحصلون على درجات منخفضة في التحصیل األكادیمي ،المشكالت

(األسلوب التنفیذي في التفكیر) یحصلون على درجات مرتفعة في  جراءات والقواعد الموجودة سابقاً اإل

 .)Cano, Hewitt،430،2000–413( التحصیل األكادیمي

 Thinking Styles and Academic Achivement" )2002وأخرون (وأجرى برناردو 

among Filipino Students"  دراسة هدفت إلى قیاس فاعلیة نظریة التحكم العقلي الذاتي في

التطبیق على بیئات غیر غربیة وتعرف طبیعة العالقة بین أسالیب التفكیر والتحصیل األكادیمي، طبقت 

) طالبًا فلبینیًا 429) على (1992وواجنر ( مة أسالیب التفكیر لستیرنبرجفیها النسخة المختصرة من قائ

) عامًا، واعتبر متوسط درجات الطالب 18) عامًا بمتوسط عمري مقداره (21و 16تراوحت أعمارهم بین (

مؤشرًا على التحصیل األكادیمي. وكان من نتائج هذه الدراسة عدم وجود عالقة ارتباطیة دالة إحصائیًا 

أسلوب التفكیر التشریعي والتحصیل األكادیمي، ووجود عالقة ارتباطیة دالة إحصائیًا بین باقي  بین

أسالیب التفكیر والتحصیل األكادیمي. وأجري التحلیل العاملي لقائمة أسالیب التفكیر فظهرت ثالثة 

فوضوي، والداخلي) بأسالیب التفكیر التالیة: (التشریعي، والعالمي، والتقدمي، وال تشبع عوامل، األول

والثاني تشبع بأسالیب التفكیر التالیة: (التنفیذي، والحكمي، والمحلي، والمحافظ، والهرمي، والملكي، 

 .( Bernardo et al , 2002)(األقلي، الخارجي)  واألقلي) والثالث تشبع بأسالیب التفكیر التالیة:

 a2002( "Measuring thinking styles in addition toزهانج ( أجرتو 

measuring personalitytraits? Personality and Individual Differences".   دراسة

طبیعة العالقة بین أسالیب التفكیر والنمو المعرفي عند طالب جامعة هونج هدفت من خاللها إلى تعرف 

الهندسة، و الحقوق، و ن، الفنو و ) طالبًا وطالبة وفي كلیات مختلفة(التربیة، 82شملت عینة الدراسة (. كونج
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وقائمة النمو )،1992وواجنر( ستیرنبرجلیب التفكیر لقائمة أسافیها خدمت واستُ  ،)والعلوم الطبیعیةالعلوم، و 

عالقة ارتباطیة بین  وجودوكان من النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة  .)1997زهانج (المعرفي ل

وجد أن الطالب الذین أعطوا استجابات عالیة في مقیاس النمو  سالیب التفكیر والنمو المعرفي، فقدأ

المعرفي كان لدیهم أسالیب تفكیر أكثر من الطالب الذین أعطوا استجابات منخفضة في مقیاس النمو 

، متفاوتةكما توصلت الدراسة إلى أن االرتباط بین أسالیب التفكیر والنمو المعرفي كان بدرجات  .المعرفي

ووجود  ،الداخلي)و المحافظ، و المحلي، و (التنفیذي،  :أسالیب التفكیرو ماتیة الدوغط بین ارتبا فقد ظهر

الهرمي، و الخارجي، و ، تحرريالو العالمي، و الحكمي، و (التشریعي،  :ارتباط بین النسبیة وأسالیب التفكیر

 .(Zhang, L-F, 2002a, 445-458) الملكي)و 

 2002b ("Thinking styles and the Big Five( في دراسة ثانیة هدفت زهانجو  

Personality Traits"  لدى طالب الجامعة بأمریكا  ستیرنبرجنظریة وفق تعرف أسالیب التفكیر إلى

من ثالث والیات  ) طالبًا وطالبة212تكونت العینة من ( .وعالقتها بنماذج التفكیر والتحصیل األكادیمي

العلوم و الطب، و اآلداب، و ٕادارة األعمال، و ومن كلیات مختلفة (التربیة،  ،أیوا)و تكساس، و (كالیفورنیا، هي: 

، )1992وواجنر ( ستیرنبرجالدراسة قائمة أسالیب التفكیر ل في هذه تالعلوم)، واستخدمو االجتماعیة، 

)، وتقاریر ذاتیة لدرجات الطالب 1988( كولسینسكيومكارثي و  تورانسوقائمة أسلوب التعلم والتفكیر ل

 ید التحصیل األكادیمي لدیهم.لتحد

یر: التفك يوقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة نتائج منها: وجود فروق بین الجنسین في أسلوب

ووجود عالقة  ؛فروق بین الجنسین في باقي أسالیب التفكیر وعدمالذكور،  لمصلحة )تحرريال(التشریعي و 

ارتبط نموذج  فقد ،ستیرنبرجارتباطیة دالة إحصائیًا بین نماذج أسالیب التعلم والتفكیر وأسالیب التفكیر ل

)، تحرريالو المحلي، و العالمي، و التنفیذي، و التشریعي، (اآلتیة: التعلم والتفكیر التحلیلي بأسالیب التفكیر 

المحلي، و الحكمي، و التنفیذي، و التشریعي، اآلتیة: (یب التفكیر ارتبط نموذج التعلم والتفكیر التركیبي بأسالو 

ارتباط بین النموذج التكاملي في التعلم وأسالیب التفكیر لدى  ظهرلم ی في حینالمحافظ)، و ، تحرريالو 

كادیمي من خالل أسالیب التفكیر كما توصلت الدراسة إلى أنه یمكن التنبؤ بالتحصیل األ .ستیرنبرج

یمكن التنبؤ بالتحصیل األكادیمي من خالل النموذج أنه المحافظ)، و و العالمي، و ، تحرريالاآلتیة: (

لتنبؤ بالتحصیل األكادیمي امن باقي نماذج التعلم والتفكیر  تمّكنال  في حین ،التحلیلي في التعلم والتفكیر

 .) Zhang, 2002b, 17_31( للطالب

[26] 
 



 "c2002 ("Thinking styles and Cognitive Developmentثالثة (وفي دراسة 

لتفكیر لدى طالب جامعة هونج إلى البحث في طبیعة العالقة بین أسالیب التفكیر ونماذج ازهانج هدفت 

اآلداب، و الفنون الجمیلة، كلیات مختلفة () طالبًا وطالبة من 371من (هنا تكونت عینة الدراسة  كونج.

 في هذه تواستخدم ،العلوم االجتماعیة)و العلوم، و ب، الطو الحقوق، و الهندسة، و التربیة، و طب األسنان، و 

ومكارثي  تورانسوقائمة ألسلوب التعلم والتفكیر ل )،1992وواجنر( ستیرنبرجالدراسة قائمة أسالیب التفكیر ل

 .) النسخة الرابعة1988كولسینسكي(و 

ونماذج  ى الطالبأظهرت نتائج هذه الدراسة وجود عالقات ارتباطیة بین أسالیب التفكیر لد 

: قد وجدت عالقة ارتباطیة دالة بین نموذج التعلم والتعلیم التحلیلي وأسلوبي التفكیرالتفكیر لدیهم، ف

 :عالقة ارتباطیة دالة بین نموذج التعلم والتفكیر التركیبي وأسالیب التفكیرو  ؛(التنفیذي، والمحافظ)

سلوبي موذج التعلم والتفكیر التكاملي وأوعالقة ارتباطیة دالة بین ن ؛المحافظ)و الحكمي، و (التشریعي، 

نه یمكن للمعلمین تنمیة اإلبداعیة لدى طالبهم عن . كما أظهرت نتائج الدراسة أالحكمي)و (التشریعي، 

 zhang, (2002c))،ب ونماذج التعلم والتفكیر لدیهمطریق مراعاة العالقة بین أسالیب التفكیر لدى الطال

179_195). 

 Revisiting the predictive power of" )2004(أجرتها عام زهانجل أخرى هدفت دراسةو 

thinking styles at Academic Performance"  تعرف دور أسالیب التفكیر في التنبؤ إلى

) طالبة 119تكونت عینة البحث من (. بالتحصیل األكادیمي لدى طلبة المدارس الثانویة في هونج كونج

استخدمت عالمات الطلبة في اختبار أسالیب التفكیر للتنبؤ بتحصیلهم و  ،نتامن مدرسة بنات البروتست

) مستوى الصف، واألداءو الجنس، و العمر، :(عوامل تضبطبعد أن  ،) موضوعاً 16دراسي في (ال

لتحدید درجة التنبؤ  ستیرنبرجقائمة أسالیب التفكیر ل تفوقد وظ .للقدرات ستیرنبرجاختبار باستعمال 

 .ي من واقع أسلوب التفكیر للطالببالتحصیل األكادیم

 بدرجة دالة مستوى التحصیل كما یأتي: تحسنأسالیب تفكیر  ثالثة أن وبینت نتائج الدراسة

التفكیر أسلوب ن مستوى التحصیل في مادة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة، و یحسأسلوب التفكیر الهرمي 

في مجال التصمیم یحسنه في مجال العلوم الطبیعیة، واألسلوب الملكي یحسن التحصیل القضائي 

ضرورة و  ،أوصت الدراسة بضرورة أخذ أسالیب التفكیر بالحسبان في المدرسة ،وعلیه .والتكنولوجیا

 ).Zhang, 2004( االهتمام باألسالیب التي تولد اإلبداع لدى الطلبة
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 Validity and Reliability Of the Thinking Styles" )2005أجرى فیر(و 

Inventory  " في ضوء نظریة  وثباتهاالتفكیر أسالیب التحقق من صدق قائمة دراسة هدفت إلى

قام بإعداد نسخة من القائمة باللغة التركیة باإلضافة إلى النسخة في تركیا. ومن أجل ذلك  ستیرنبرج

من برنامج تدریس  اختیروا) من معلمي المستقبل 402ن على عینة مكونة (وطبقت النسختا ةاإلنجلیزی

 فيبین أداء الطالب  أظهرت النتائج وجود ارتباط دال إحصائیاً  .، والعلوم، والریاضیاتةاإلنجلیزیاللغة 

وتحقق للقائمة الجدیدة معامالت اتساق داخلي مرتفعة بمتوسط  ،)0،99و 0،44النسختین تراوحت بین (

التفكیر في أسالیب وخلص الباحث إلى نتیجة تؤكد صدق النسخة التركیة لقائمة  .)0،89ل ارتباط (معام

 .)(Fer S, 2005وثباتها  ستیرنبرجضوء نظریة 

 .تعقیب على الدراسات السابقة-4

التفكیر لدى الطلبة ذوي صعوبات أسالیب للدراسات السابقة التي تناولت  بعد العرض السابق

وأن  ،ستیرنبرجالتفكیر لأسالیب قائمة  استخدمهذه الدراسات قد أن معظم  نجدالتعلم والطلبة العادیین 

و الثانویة أ ، أكثرها من طلبة الجامعات وبعضها من طلبة المرحلتینحل عمریة مختلفةتناولت مرا عیناتها

وعجوة  ؛1991، وواجنر ستیرنبرجو  ؛1997، وجریجورینغو ستیرنبرجو  ؛2004 زهانجدراسات: ( اإلعدادیة

 .)1992 ،والسید ؛1988

 (دراسات:التفكیر والتحصیل الدراسي أسالیب بعض هذه الدراسات بدراسة العالقة بین  اهتمو 

ي ف ،)2010 ،النجارو  ؛2004 ،وزهانج ؛2002، خرونوآ ووبرنارد ؛1997، ووجریجورینك ستیرنبرج

هجریة،  1429هاشمو أبا: تدراس(التفكیر والتعلم والتحصیل الدراسي أسالیب بین بعضها اآلخر  ربطحین 

دراسة و  ؛التعلمأسالیب التفكیر و أسالیب التي ربطت بین  ،2009والیوسفي  ؛كدت وجود هذه العالقةأالتي 

 وقد توصلت هذه .)التعلم والتفكیر وربطهما بالتحصیل الدراسيأسالیب بین  تربطالتي  ،2014 الخطیب

 الدراسات إلى وجود عالقة بین أسالیب التفكیر والتحصیل الدراسي.

التنبؤ  في محاولة لدراسة إمكانیةبعض الدراسات بین أسالیب التفكیر والتحصیل الدراسي  ربطو 

وجود ارتباط قوي هذه الدراسات نتائج أكدت  وقد .بالتحصیل األكادیمي للطلبة من خالل أسالیب التفكیر

ودراسات زهانج  ؛)1997(؛و)1995( ستیرنبرججریجورینكو و  الدراسات: دراستا هذه ومن. بینهما

)2002a ،(و)2002b ،(و)2002c ،(و)یل بین التحصاالرتباط هذه الدراسات  . لقد أكدت)2004
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المحافظ، و العالمي، و ، تحرريالو التنفیذي، و الحكمي، و (التشریعي، : یةالدراسي وأسالیب التفكیر اآلت

 الملكي).و القضائي، و الهرمي، و 

 موقع الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة -5

ذات الصلة المباشرة  نالحظ بعد العرض السابق للدراسات السابقة التي عالجت أسالیب التفكیر

طلبة ، أنها ُطّبقت في معظمها على الطلبة الجامعیین، وعلى بنظریة حكومة الذات العقلیة لستیرنبرج

 ) تناولت في جانب منها2010ثانوي، في حین أن دراسة واحدة فقط من بینها (دراسة النجار، التعلیم ال

  .التعلیم األساسي الحلقة الثانیة من التعلیم األساسيفي  الطلبة ذوي صعوبات التعلم

تناول أسالیب التفكیر المشتقة تهدف إلى التي  الدراسةهذه  حد عناصر الجدة التي تمتاز بهاأإن 

 ستیرنبرجلنظریة حكومة الذات العقلیة التي جعلت من عن الدراسات السابقة ، ستیرنبرجمن نظریة 

 الحلقة األولى من فيوالعادیین ذوي صعوبات التعلم  طالبتتوجه إلى الأنها یكمن في  ،موضوعًا لها

في على الرغم من أهمیتها المحوریة  ،هذا النوعمن راسات دالا فیهتكاد تغیب  التي ساسيالتعلیم األ

ربط فیتجلى في أنها تهدف إلى  سةرالى. أما عنصر الجدة الثاني لهذه الدإعداد الطالب للمراحل األع

وهو موضوع بالتحصیل الدراسي لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم،  ستیرنبرجوفق نظریة أسالیب التفكیر 

 بعینه من مجاالت مجاالً االفاعوري  هفیتناول  ةإال دراسة واحد، في سوریة مماثلةدراسة لم تجد له الباحثة 

 ).2010الفاعوري، الریاضیات ( صعوبات التعلم في سوریة هو

المقارنة بین الطالب ذوي صعوبات التعلم  وحقًال أوسع من حقول المعرفة ههذه الدراسة تتناول و 

 من هاتین الشریحتین في كلفكیر المفضلة لدى الطالب التأسالیب العالقة بین دراسة ، بهدف والعادیین

تمهیدًا لطرح جملة من المقترحات  ،من جهة ثانیةالدراسي  همتحصیلو  ،من جهة مرحلة التعلیم األساسي

التفكیر في أسالیب التي ینتظر أن تسهم في تطویر تعلیم ذوي صعوبات التعلم، عبر توظیف أفضل 

 . إن لم تحّسن تعلیم أبنائها وتطوره فال مجال ألن تنهض أمة حضاریاً  م،تعلیمجال التعلم وال

 تفكیر الطلبة ذوي صعوبات والطلبةأسالیب ، عبر تسلیطها الضوء على الدراسةكما أن هذه 

، وتطمح إلى مساعدة معاً تؤدي دورًا إیجابیًا في هذا المجال الهام والغني في آن تتطلع إلى أن  ،العادیین

حاجاتهم الخاصة، وتقدیم المساعدة الضروریة  مصعوبات التعلم، وتفهّ  ذويتعمیق معرفتهم ب على المعلمین

 لهم قدر المستطاع.
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 الفصل الثالث

(نظریة حكومة الذات العقلیة)ونظریة ستیرنبرغ  أسالیب التفكیر  
 

 

 تمهید .1

 .المجاالت مختلففي  هاتطویر نفسه و بناء لتساعده على  اإلنسانالتفكیر عملیة معقدة یقوم بها 

أهم هذه النظریات نظریة ومن  .هتلیآكثیرة لتفسیر نظریات  ووضعتكلها  جوانبهالتفكیر من  رسدُ وقد 

ستكون و  .رئیسیة أبعادإلى خمسة  ّسمت، قُ اً أسلوبالتفكیر بثالثة عشر  أسالیبالتي حددت ، رنبرجیست

 هذا الفصلالمحور األساس لهذه النظریة 

 مفهوم التفكیر .2

ن أكثر وهو م ،من الظواهر النمائیة التي تتطور عبر مراحل العمر المختلفةواحدة یعد التفكیر 

فالتفكیر عملیة ذهنیة یتطور فیها المتعلم من خالل  .البشريد العقل یالموضوعات التي تعكس تعق

ما یكتسبه من خبرات بهدف تطویر األبنیة المعرفیة والوصول إلى بین و  هعملیات التفاعل الذهني بین

) عملیة 2005( أبو المعاطي والتفكیر في رأي .)120 ،2001قطامي، ( افتراضات وتوقعات جدیدة

ل بطریقة جدیدة تسمح بإدراك كِ شْ إعادة تنظیم عناصر الموقف المُ  علىعقلیة معرفیة راقیة تنطوي 

 كاالنتباه لعملیات العقلیة والمعرفیةویتضمن التفكیر إجراء العدید من ا .العالقات أو حل المشكالت

(أبو المعاطي،  ارنة والتعمیم وغیرهاالتصنیف واالستنتاج والتحلیل والتركیب والمقو واإلدراك والتذكر 

2005 ،375 - 446 (. 

(حبیب،  یة:تمفهوم التفكیر یتضمن األفكار الرئیسیة اآل أنیشیر مایر إلى في هذا الصدد و 

 هجریة).1430عن ( العنزي،  ) نقالً 1996

 المعالجة أو التجهیز داخل الجهاز المعرفي.تتضمن مجموعة من عملیات  عملیةالتفكیر  -

ستدل علیه من سلوك حل المشكلة بطریقة ویُ  يالبشر یحدث داخل العقل معرفي نشاط كیر التف -

 غیر مباشرة.
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 شكل سلوك مركز نحو حل مشكلة ما.ه یظهر في أنأي  ،التفكیر موجه -

 التفكیر نشاط تحلیلي تركیبي معقد للمخ.  -

 التفكیر أسالیبمفهوم . 3

وهي ال تختلف وضوعًا للدراسة والتحلیل، عدیدة كانت م أسالیبمن  نمطالتفكیر هي  أسالیب

یمكن المعرفیة  األسالیب أنبعض الباحثین یعتبرون ف. المعرفیة األسالیبعن في تعریفها  كثیراً 

 األسالیبهي عنصر من التفكیر  أسالیب نإ :یقولون ینآخر  أنفي حین  ،في التفكیر أسالیباعتبارها 

 .)WANG&AL,2012, 48( المعرفیة

ولكنه على األغلب طریقة  ،التفكیر ولیس قدرةفي طریقة  التفكیر أسلوب أنفیرى  جستیرنبر أما 

فالقدرة تشیر إلى الكیفیة التي یستطیع بها الشخص فعل  .مفضلة الستخدام القدرات الموجودة لدینا

 ,Sternberg)  التي یفضل بها الشخص فعل شيء ما یشیر إلى الكیفیةف األسلوبأما  .شيء ما

2009, 8) 

 قدراتهم، المفضلة لدى األفراد في توظیف األسالیبإلى الطرائق و  إذاً  أسالیب التفكیر تشیر

التي تعترضهم.  مع المهام والمواقف  والتعبیر عنها بما یتالءم ،وتنظیم أفكارهم واكتساب معارفهم،

یر نمط التفك عنة الحیافي نمط التفكیر المتبع عند التعامل مع المواقف االجتماعیة قد یختلف ولذا 

 في التفكیر یمكن أن ا عدةماطً أنالفرد قد یستخدم  أنیعني  وهذا المتبع في حل المسائل العملیة.

 .)Sternberg, 1992, 6( تتغیر مع مرور الزمن

وهذه الطرق إذا ما أخذت  ،طالبق أو المفاتیح لفهم أداء الائالطر  أسالیب التفكیر تشكل أنكما 

باعتبار ، على النجاح والتفوق المدرسي والتوافق االجتماعي همتساعدسیس بعین االعتبار عند التدر 

الحد المشترك بین وتوظیفها، وتمثل المفضلة في استخدام قدراتهم أو ذكائهم  همقائتمثل طر  أنها

تفضیالت الستخدام هذه  وٕانمالیست قدرات  األسالیبهذه ینتج عن ذلك أن  .الشخصیة والذكاء

 .)Sternberg, 1997A, 15( القدرات
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 التفكیر أسالیبالعوامل المؤثرة في  .4

نمو  فيتؤثر تغیرات التي بعض الم إلى  (Sternberg, 2009, 100-107)ستیرنبرجیشیر  

 وهي: التفكیر أسالیب

 الثقافة. 1.4

إذ إن بعض الثقافات هو الثقافة. لیب التفكیر ارى ستیرنبرع أن العامل األول في التأثیر في أسی

التشریعي  األسلوبأخرى، فالمجتمع األمیركي یمیل إلى ثقافات ف بخالمعینة  أسالیبتعزیز ى لإ میلت

في ، تحرريال األسلوب ُیعاِقبو  التنفیذیة والمحافظة األسالیبیمیل إلى في ناالمجتمع الیاب أما، تحرريوال

أثیر كبیر في الفات تهذه االختلو  .عما تعلموه بعض المجتمعات األطفال على طرح األسئلةشجع ت حین

لى نمط الثقافة التي ینتمي دون الرجوع إصعًبا من الفرد  تفكیر أسالیبتحدید  یجعلالتفكیر،  أسالیبنمو 

 إلیها.

 الجنس. 2.4

، فالذكور یتصفون واإلناثبر الثقافیة حول صفات الذكور هناك اتساق في نتائج الدراسات ع

ل والخضوع بالحذر والخج اإلناثحب المخاطرة، في حین تتصف بحب المغامرة والتفرد واإلبداع والتحرر و 

التنشئة  أسلوبعن قد تنتج  وٕانما ،وهذه الصفات قد ال تعبر عن صفات مطلقة اكتشافاتهن ناقصة. أنوب

إلى ظهور  من جهتهالذي یؤدي ثى، ألنالذي یعتمد على توقع المجتمع لدور الذكر ودور ا ،االجتماعیة

التفكیر:  بالیأسعلى الذكور  عیشجَّ  أنحتمال األكبر التفكیر یكون اال أسلوبیتعلق بوفیما  .ماطألنهذه ا

الحكمي، و التنفیذي، ( أسالیب التفكیر:على  اإلناثع تشج، في حین )تحرريالو الداخلي، و التشریعي، (

 .)المحافظو الخارجي، و 

 العمر . 3.4

إلى  بالتالي هتفكیر یتجه ف ،بتكارقبل المدرسة على االكتشاف واال ع الطفل من مرحلة مایشجَّ 

التي یجب علیه اتباعها، یتحول هذا ومع دخوله المدرسة ووجود الكثیر من القواعد  .التشریعي األسلوب

 ،في المدرسة القدرة على االبتكاریفقدون األطفال  أن اً ناأحیفقد نرى  ؛التنفیذي األسلوبإلى  األسلوب

وفي السنوات األولى من  .د األداء االبتكاريالذي یولّ التفكیر  أسلوبلكن ما یفقدونه في الواقع هو و 

فإذا  .التنفیذي األسلوبعلى استرجاع الحقائق، فیمیل التفكیر نحو  أغلب االختبارات القدرةَ تقوم الجامعة 
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وفي  .الحكمي األسلوبل التفكیر إلى والمقارنة بین النظریات، ما یم إلى كتابة المقاالتو تغیر نظام التق

نتیجة آخر، ى لإطور أسلوب التفكیر من شكل یت وهكذا التشریعي. األسلوبع یشجَّ مرحلة الدراسات العلیا 

علیه  یشجع ل فیمافي كفاءة الفرد بكامنة الفروق تكون  وبالتالي ال، ظمة التعزیز مع مرور الزمنأنلتغیر 

 خالل مراحل معینة من العمر.

 المعاملة الوالدیة أسالیب. 4.4

 ألن الوالد ویدعمه یكون أكثر احتماًال تفكیر الطفل، فما یشجعه  أسلوبذا المتغیر في یؤثر ه

 أسالیبنمو  بدورها علىالتي تنعكس  األسالیبالعدید من  یظهران فالوالدان ؛الطفل أسلوبینعكس في 

فل الذي الطالوالد سیعزز  ألن ؛والده الملكي عالیة سلوبتقلید الطفل أل التفكیر لدى أطفالهم، واحتمال

أو  طفله الملكي غیر المرغوب أسلوبالوالد الفوضوي سیحاول منع  أنسیظهر التفرد العقلي، في حین 

 .قمعه

 أسالیبة المؤثرة في نمو المعاملة الوالدی أسالیبمن الطفل  ن أسئلةاإلجابة ع أسلوبویعتبر 

الفرصة للبحث عن اإلجابات  انهمیعطیعلى طرح األسئلة و  اأطفالهم یشجعان اللذان فالوالدانتفكیرهم، 

 والوالدانكثر احتماًال. األهو  یعيالتفكیر التشر  بسلو أل أطفالهم اكتساب كونكلما أمكن ذلك، ی فسهمأنب

یشجعون نمو والتحلیل والحكم على األشیاء  والتضادعلى القیام بالمقارنات  اأطفالهم یشجعان اللذان

یكون  أنذي یرى والده یتعامل مع القضایا العامة سیمیل إلى والطفل ال .التفكیر الحكمي لدیهم أسلوب

 .المحلي األسلوب، أما الطفل الذي یجد والده یهتم بالقضایا الصغیرة فسیمیل في تفكیره إلى اً تفكیره كلی

 وهكذا.

 التعلیم والعمل .5.4

فة تعتمد على مختل أسالیبالتفكیر، فالوظیفة تشجع أو تقمع  أسالیبنمو  فيیؤثر نوع العمل والتعلیم 

التنفیذیة  األسالیبجع وتعزز شتحاء العالم أنمعظم المدارس في أغلب  أنكما  .نفسه متطلبات العمل

 .بذلك بشكل جید ویقومونعندما یفعلون ما یقال لهم مون ذكاء األطفال و فالمربون یق .والداخلیة والمحافظة

 تشجیع االستقالل العقلي.ومن النادر  .ئدنمط الثقافة السامع وعادة تعمل المدرسة على تطبیع الطفل 

 األسالیبتنمو  ،مع القدراتالتفكیر  أسالیبتفاعل ول ،ونتیجة للتفاعالت المركبة بین هذه المتغیرات

. وهذا ن نقاط قواهم ویعالجون أوجه ضعفهمهم الذین یستفیدون موتتطور، فاألفراد ذوو الذكاء السیاقي 
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أما األفراد غیر القادرین على إیجاد حلقة  .ه المفضلةأسالیبات الفرد و بإیجاد حلقة الوصل بین قدر  یكون

أداء المهمات وقدرتهم  أسلوبالتطابق بین  ملعدابوا باإلحباط نتیجة صی أنمن المحتمل فالوصل هذه 

األفراد  أنوالعمل نجد وفي مجال التعلیم  .التفكیر مع قدراتهم) أسلوب(أي نتیجة لعدم تطابق  على األداء

 أقل من قدراتهم الفعلیة.أداؤهم  نو كی قدغیر مناسب لهم  أسلوبباألذكیاء إذا أجبروا على العمل 

  التفكیر أسالیبالنظریات التي تناولت  .5

ن بین هذه وم .الختالف المحتوى والهدف تبعاً  ،التفكیر أسالیبت اختلفت النظریات التي تناول        

 :النظریات

 نارمنظریة قیادة المخ لهی. 1.5

 تعرض هذه النظریة أربعة أسالیب للتفكیر توضح الطرائق التي یتعامل بها األفراد مع العالم وهي:     

)Herrman, 1987, 171_ 178( 

ومن أبرز خصائصه القدرة على بناء قاعدة معرفیة والقدرة على فهم األبنیة  ،ياألسلوب المنطق -1

 واألنظمة والعملیات المعرفیة ودمجها.

واالهتمام بالتفاصیل ووضع  وتنظیمها، ومن أبرز خصائصه جدولة األنشطة ،التنظیمياألسلوب  -2

 األهداف والتحرك نحوها.

االتصال والتأثیر باآلخرین والقدرة على ومن أبرز خصائصه القدرة على  ،األسلوب االجتماعي -3

 التعامل معهم.

ز والعقبات والحصول ومن أبرز خصائصه تخیل البدائل وتخطي الحواج ،األسلوب االبتكاري -4

  على أفكار جدیدة

للتفكیر توضح الطریقة التي  أسالیبهذه النظریة تعرض أربعة  أن) 2006( وقد ذكر الطیب       

توّضع مناطق أسالیب التفكیر األربعة في  أضاف على العرض السابق. و یتعامل بها األفراد مع العالم

 :)30-29، 2009ض،نقًال عن (عو  ، كما یأتي،، ورمز كل منهاالمخ

ومن أهم خصائصه القدرة على  ،)A( ، ورمزهمن المخ األیسر ویمثله الربع العلوي .المنطقي األسلوب-1

 فهم األبنیة والعملیات المعرفیة.
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)، ومن أهم خصائصه القدرة على B( ، ورمزهمن المخ ویمثله الربع السفلي األیسر .التنظیمي األسلوب-2

 الهتمام بالتفاصیل.شطة واألنجدولة وتنظیم ا

ومن أهم خصائصه القدرة  ،)C( ورمزه من المخ، ویمثله الربع السفلي األیمن .االجتماعي األسلوب-3

 اآلخرین والتعامل معهم. فيعلى االتصال والتأثیر 

)، ومن أهم خصائصه تخیل D( ورمزه من المخ، ویمثله الربع العلوي األیمن .ياالبتكار  سلوباأل-4

 .فكار جدیدةأطي الحواجز، والحصول على وتخ ،البدائل

 نظریة تایر. 2.5

ه الخاص في أسلوبلكل فرد  أنتؤكد  )Their(تایر أن  )55، 1997(الطویل،  تذكر الطویل

  :، هي(دورة التفكیر)، ولها أربع مراحل من خالل دورة تسمى الذي یحصلالتفكیر، 

شاعر حیث تكون اإلحساسات والم ،للموقف واالستیعابفي التفاعل وفیها یبدأ الفرد  .االستقبال .1

 قصیرة جدا.هذه المرحلة واألفكار في حالة یقظة وتكون 

 التجریدي لخصال الفرد. الجانب، وهي لستقبَ یُ  ب ماستوعَ وفیها یُ  .المعالجة .2

كل فرد یعبر عما ف، وبالتالي العقلي والفكري للفرد الجانبوهي مرحلة التعبیر التي تخص  .الناتج .3

 ي المرحلة السابقة.ه فعالج

 . وهي تخص الناتج الكلي، وكیفیة حدوثه لدى الفرد .االسترجاع .4

 )Harrison & Bramson( برامسونو  نظریة هارسون . 3.5

 التفكیر إلى: أسالیبتصنف هذه النظریة  

 التركیبي األسلوب  .1.3.5

آلخرون، صیل ومختلف عما یفعله اأعلى القیام باألشیاء بشكل جدید و الفرد ویقصد به قدرة 

إلى  في هذا األسلوب الفردكما یمیل  .على تركیب األشیاء المختلفة وبصفة خاصة األفكار قدرتهو 

التركیبي ال یهتم بعملیات  األسلوبصاحب ف .ومعارضته فرادمناقضة ما هو مألوف ومتفق علیه بین األ

یتطلع إلى لك ذ من بدالً و  .مافضل الحلول لمشكلة أعلى  تفاقفي الرأي أو اال المقارنة واالتفاق الجماعي
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أو  التي تبدو متعارضةكما یقوم بربط وجهات النظر  .التأملیة التي تنتج الحل األفضل العملیات

 وٕانماالحقائق  ین في الحقائق، والمهم عنده لیسیة اتفاق أي شخصناسلوب عدم إمكفترض األویَ  .متناقضة

ه یبحث نإحتى  .التركیبي إلى التغییر األسلوبویمیل صاحب  .االستنتاجات التي یجب الوصول إلیها

التي  ،والسمة الممیزة لألفراد التركیبین .والروتین ،وأكثر ما یزعجه هو األشیاء التي ال تتغیر ،عنه غالباً 

ن . كما یتسم األفراد االبتكاریو یزهون بها هي البحث عن المتناقضات وعدم االتفاق، والجدة، والحداثة

عما  یتصفون بالتواصل لبناء أفكار جدیدة وأصیلة مختلفة تماماً و  ،هم لهانااراتهم وٕاتقبمهبالوضوح الخاص 

. أفضل وجهات النظر التي تنتج حلوالً ى لإیفعله اآلخرون، والقدرة على تركیب األفكار المختلفة، والتطلع 

حدي والمغامرة والنظرة یتصفون بالت الذین العملیة العقلیة المفضلة لدى هؤالء األشخاص عتبر التأملكما یُ 

 .)6، 1998(عمار،  . وتعتبر الجدلیة استراتیجیتهم الرئیسیةالتكاملیة للمواقف واألحداث

 )147 -146، 1996(حبیب،  في اآلتي: األسلوبویلخص مجدي حبیب خصائص هذا 

 .عما یفعله اآلخرون مختلفة تماماً  صیلةألبناء أفكار جدیدة و  التواصل .1

 ألفكار المختلفة.ا القدرة على تركیب  .2

 أفضل.  التطلع إلى وجهات النظر التي تتیح حلوالً   .3

 .ظر التي تبدو متعارضةالربط بین وجهات الن .4

 الوضوح واالبتكار وامتالك المهارات التي توصل إلى ذلك.و  ناتقاإل .5

 المثالي األسلوب. 2.3.5

تقبلي لتحقیق األهداف لى التوجه المسإ ونمیلیهتم أصحاب هذا األسلوب بالقیم االجتماعیة، وی

 )6، 1998(عمار،  هو مفید للناس والمجتمع معاً  عمل مإالى المنشودة، و 

وبناء  .یجمع وجهات النظر المتعارضةبوجود حد أدنى من االتفاق  األسلوبویؤمن أصحاب هذا 

من أجل الوصول إلى حل شامل بل یستوعبونها  ،النظر جهاتاالختالفات في و یتقبلون على ذلك 

 . )21، 1989(قاسم،  نحو اآلخرین باالنفتاحتتسم عملیة التفكیر لدیهم و  .موضع البحثشكالت للم

ن وجهات نظر مختلفة تجاه األشیاء، والمیل إلى التوجه المستقبلي التفكیر بتكویویتصف الفرد المثالي 

 ما هویز االهتمام على تركبما هو مفید بالنسبة له، و بواالهتمام باحتیاجات الفرد، و والتفكیر في األهداف 

أقصى ما یمكن لمراعاة األفكار  محور اهتمامه، ویبذلوتمثل القیم االجتماعیة  .مفید للناس والمجتمع
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واالستمتاع بالمناقشات  االنبساطبو  ،مفتوحةكما یتصف بتكوین عالقات  .والعواطف واالنفعاالت روالمشاع

التفكیر  المفضلة لدیه، كما یعدّ والتقبل العملیة العقلیة  نفتاحاال عدبهم، ویُ لثقة ى لإویمیل  ،مع اآلخرین

 .)8-6، 1996(حبیب،  التمثیلي االستراتیجیة الرئیسیة الممیزة للفرد المثالي

 )8-6، 1996(حبیب،  في اآلتي: األسلوبویلخص مجدي حبیب خصائص هذا 

 تكوین وجهات نظر مختلفة تجاه األشیاء. .1

 التفكیر في األهداف.المیل إلى التوجه المستقبلي و   .2

 .له مام باحتیاجات الفرد وما هو مفیداالهت .3

 تركیز االهتمام على ما هو مفید للفرد والمجتمع. .4

 فعاالت والعواطف.ناللمراعاة المشاعر وابذل أقصى ما یمكن  .5

 .عالقات مفتوحةتكوین  .6

 العملي األسلوب. 3.3.5

یز بالمرونة وعدم الثبات على رأي ، ویتمعلى خبراته الشخصیة تفكیر یعتمد صاحبه أسلوبهو 

الطرق  األسلوبویفضل أصحاب هذا  .متغیر تناول المشكالت بطریقة تدریجیة ذات تكتیكبمعین، و 

لى نتیجة لما یواجههم من عن أي معیار آخر سوى الوصول إالمختصرة ذات العائد السریع بغض النظر 

 ،ااالجتماعیة المتطورة دائمً دید من المهارات ا على إظهار العیعتمد أصحابه أیضً  أسلوبوهو مشكالت. 

فعملیة  لك االختالفات؛على القدرة على التوفیق بین توعلى الحساسیة الشخصیة لالختالفات بین األفراد، و 

، 1989(قاسم،  تتسم بالمرونة والقدرة على التوفیق بین المتناقضات األسلوبالتفكیر لدى أصحاب هذا 

21.( 

 )8، 1996(حبیب، لي:ما یب األسلوبائص هذا ویلخص مجدي حبیب خص

 لخبرة الشخصیة المباشرة.تحقق مما هو صحیح أو خاطئ بخصوص اال -1

 حریة التجریب. -2

 ة بالمواد المتاحة.ناالتفوق في إیجاد طرق جدیدة لعمل األشیاء باالستع -3

 .اً تناول المشكالت تدریجی -4

 ب اإلجرائیة.نااالهتمام بالعمل والجو  -5
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 سریع.البحث عن الحل ال -6

 .القابلیة للتكیف -7

 التحلیلي األسلوب. 4.3.5

المشكالت بحرص، وبطریقة منهجیة، واالهتمام بالتفاصیل، القدرة على مواجهة  بهذا األسلوب قصدوی

شمولیة، مكن من المعلومات مع عدم تكوین نظرة والتخطیط بحرص قبل اتخاذ القرار، وجمع أكبر قدر م

أو الحكم التجزئة  وٕامكانیة، والعقالنیةلتنبؤ ل یةالقابلو والتنظیر على حساب الحقائق،  ،واالهتمام بالنظریات

(حبیب،  یمكن الحصول على استنتاجاتلعلى األشیاء في إطار عام، والمساهمة في توضیح األشیاء 

1995 ،85(. 

وجمع اج والمثابرة واالستنتوالتنظیر والدقة  والعقالنیةالتحلیلي بالتخطیط فرد ذو التفكیر ویتصف ال

واالهتمام  ،ق منهجیةائشمولیة، ومواجهة المشكالت بحرص وطر تكوین نظرة مع عدم المعلومات 

واالستراتیجیة الرئیسیة للفرد التحلیلي هي البحث عن أفضل  .والقابلیة للتنبؤ ،بالتفاصیل، وعدم المرونة

 .)85، 1995(حبیب،  والعملیة العقلیة المفضلة لدیه هي النصح واإلرشاد .قائالطر 

 الواقعي األسلوب  .5.3.5

الواقع یمثل لهم ما یمكن اإلحساس  أنهم تجریبیون، ویعني هذا أنب األسلوبز أصحاب هذا تایم

ه بدون أنب األسلوبویؤمن أصحاب هذا الحظته مالحظة شخصیة أو تجریبیة. به بإحدى الحواس أو م

وعملیة التفكیر  .قیمه يذ فعل شيءكون باإلمكان ی لنالثابتة في مشكلة ما  االتفاق على الواقع والحقائق

 خطاء في مجال ماأفالواقعي یهتم بشكل رئیسي بإصالح ما یراه من  ،بخاصیة اإلصالحلدى هؤالء تتسم 

 .)22، 1989(قاسم، 

 التحكم العقلي الذاتيستیرنبرغ في نظریة  .6

 ستیرنبرجذكر لتفصیل. لقد ناولها بشيء من اتتظریة عماد البحث الحالي؛ ولذلك ستشكل هذه الن

لیست أشكال الحكم التي نراها  أنهي  لنظریة حكومة الذات العقلیةالفكرة األساسیة  أن) 1997(

ق البدیلة لتنظیم األفكار، ائالشعوب، وهي تمثل الطر  أذهانخارجیة لما في  انعكاساتهي  وٕانما ،متطابقة

وهناك أشیاء متوازنة بین تنظیم الفرد وتنظیم  .ذهانناألمرایا  ،أشكال الحكومة التي نراها تكونوبالتالي 

وٕالى تحدید المصادر،  الفرد أیضا إلى حكم نفسه،یحتاج إلى حكم نفسه، المجتمع فكما یحتاج ، المجتمع
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 Sternberg, R(الخارجي، وهو بذلك یشبه الحكومات وتقریر األولویات، واالستجابة إلى تغیرات العالم

1997, 1.( 

فالوظائف  .النزعةو المجال، و ، المستوىو الشكل، و مظاهر عدیدة مثل الوظیفة، لحكومات ول

األشكال التشریعیة، والوظیفة القضائیة. أما  الرئیسیة الثالث ألي حكومة هي: الوظیفة التنفیذیة، والوظیفة

. وهناك ويالشكل الفوضو الشكل األقلي، و كي، الشكل الملو هي: الشكل الهرمي، فاألربعة الرئیسیة للحكومة 

الداخلي،  هما: نیاثن نها مجالیل أنفي حین  ،العالمي، والمحلي :وهما ،ن لكل حكومةامستویان رئیسی

 ، والمحافظ.تحرريالاألسلوبین: التي تندرج في ، )لتكون النزعة (أو المیوفي النهایة  .والخارجي

تنعكس على نوع العملیات  ئیة،التشریعیة والتنفیذیة والقضا: هي، تمتلك ثالث وظائف أولیةفالحكومة 

إلى محددة وظیفة ل تفضیالت الفردتقود  أنومن المحتمل  .تعالجها والمشكالت التي التي تقوم بها العقلیة

 .)sternberg; wagner, 1991, 1( العملیات العقلیة المتعلقة بهذه الوظیفة تفضیل

یة حكومة الذات العقلیة لدى لنظر ، التفكیر وفق األبعاد الخمسة سالیبأل وفیما یلي تفصیل

 :ستیرنبرج

 (الوظائف) البعد األول . 1.6

 ).Sternberg, 2009, 28_41( هي:، أسالیبثالثة  ذا البعده یندرج تحت

والتخطیط لحل  الذین یستمتعون باالبتكار والتجدید والتصمیم األفراد ویخص .التشریعي األسلوب. 1.1.6

بناء النظام والمحتوى لكیفیة ى لإیمیلون و ، تكون غیر معدة مسبقاً ویفضلون المشكالت التي  ،المشكالت

یفضلون المشكالت و ، بطریقتهم الخاصة)( یبتكرون ویعملون وفق قواعدهم الخاصةو حل المشكلة، 

ابتكار نظم تربویة و تصمیم المشاریع، و والنشاطات القائمة على التخطیط التكویني مثل: كتابة األبحاث، 

مبدع، الكاتب الهم التشریعي مثل، أسلوبیفضلون بعض المهن التي تمكنهم من توظیف و وتجاریة جدیدة، 

 ستثماري.االبنك ال ورئیسسیاسة، ال صانعو مهندس معماري، والدیب، واأل، نافنوالعالم، وال

لهم، ین المحددة نااألفراد الذین یفضلون اتباع التعلیمات والقو  ویخص .التنفیذي األسلوب. 2.1.6

ق ائطر استخدام الى لإویمیلون ا، یفضلون المشكالت المنظمة والمعدة مسبقً و ما یطلب منهم،  یفعلونف

بالواقعیة  یمتازونو ٕالى ملء الثغرات داخل النظم الموجودة، و لحل المشكالت،  الموجودة مسبقاً 

فیذیة في واع التنألنیفضلون او یمیلون إلى التفكیر بالمحسوسات، و والموضوعیة في معالجتهم للمشكالت، 
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رجل و محامي، المثل  ،نا ما یكونون تشریعیی. وغالبً المهن في ضوء القواعد التي وضعها اآلخرون

 بناء في ضوء التصمیمات التي یضعها اآلخرون.والجراح، والمدیر، والدین، الرجل و الشرطة، 

تقییم و ین، إلى الحكم على اآلخر  فراد الذین یمیلوناألویخص  .القضائي(الحكمي) األسلوب. 3.1.6

تقدیم و كتابة المقاالت النقدیة، و تحلیل األفكار الموجودة، و ظمة الموجودة، ألنتقییم او القواعد واإلجراءات، 

 .القدرة على التخیل واالبتكار یمتلك هؤالء األفرادو  .الحكم على الناس وأعمالهمو اآلراء والمقترحات، 

محلل و حسابات، ال ومراقبمن، األضابط و برامج، لامقیم و ناقد، والقاضي، المثل  ،یفضلون بعض المهنو 

 . موجهالأو  والمرشدنظم، ال

 (الشكل) يناالبعد الث . 2.6

 (Sternberg, 2009, 45_59) :وهي أسالیبأربعة  ذا البعده یندرج تحت

یروا األشیاء من خالل توجهاتهم  أناألفراد الذین یمیلون إلى  ویخص .الملكي األسلوب. 1.2.6

ال یدركون عاقبة و الغایة تبرر الوسیلة،  أنیعتقدون و  یندفعون نحو هدف واحد كل مرة،ف وحاجاتهم،

فسهم، ألن غیر واعین نسبیاً ویكونون  إلى حد التشویه، تمثیلهم للمشكالت بسیطاً یكون و األمور، 

ن یحاولون حل المشكالت یحاسم . ویكونونیفقدون التبصر بأولویات اآلخرینو ن، ومتسامحین ومرنی

األعمال التجاریة، و العلوم، و التاریخ، و یفضلون الرسم، و متجاهلین كل العقبات، االتجاه نحو الهدف ب

 المنطقي منخفضة.قدرتهم على التحلیل والتفكیر وتكون  .واحدةإلى تحقیق هدف أو حاجة  ویمیلون

 ملكنهو ، رة الواحدةكثیرة في الم تحقیق أهدافألفراد الذین یمیلون إلى ا ویخص .األقلي األسلوب. 2.2.6

یهم العدید من األهداف لدیكون و  یدركون األهمیة النسبیة لألهداف. وال ،لألولویات اجیدً  اإدراكً  ال یملكون

هم یبحثون عن و . لهم التوتر ذلك یسببف ها متساویة في األهمیة،أنیدركونها على  لكنهمو  ،متناقضةال

ها عادة ما تكون ألن ؛ون العمل من أجل تحقیق أهدافهمال یواصلو اإلحباط،  هسببالتعقید الذي قد یكون 

ویعتقدون  .نومتسامحین، ومرنیفسهم نویكونون واعین أل .من األهمیةواحدة متناقضة، ویرونها على درجة 

 أنفي  ولكنها تختلف عنهاالهرمي، سمات تشبه سمات األقلي  أننجد بهذا و  .الغایة ال تبرر الوسیلة أنب

 ساس االختالف.أوهذا الفرق هو  .اتهاألخیر یدرك أولوی

یأخذون بمبدأ و األفراد الذین یقومون بأشیاء كثیرة في وقت واحد، ویخص  .الهرمي األسلوب. 3.2.6

یكونون واعین و یبحثون عن التعقید، و الغایة ال تبرر الوسیلة،  أنیعتقدون و للمشكالت، المعالجة المتوازنة 
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ذلك یضعون األهداف بصورة هرمیة ول ،لدیهم إدراك جید لألولویاتو  .بیاً فسهم، متسامحین ومرنین نسنأل

في حل  منظمون جداً  . وهمبدرجة واحدةجمیعًا یمكن تحقیقها ال  فاهداأل أنب أهمیتها، ویعرفون حس

 بالواقعیة والمنطقیة في حل المشكالت. یمتازونو ت، اوفي اتخاذ القرار المشكالت 

ولذلك دأ العشوائیة في معالجة المشكالت، بمب راد الذین یأخذوناألف ویخص .الفوضوي األسلوب. 4.2.6

أهدافهم غیر و الغایة تبرر الوسیلة،  أن وهم یعتقدون .یصعب تحدید الدوافع التي تكمن وراء سلوكهم

 .غیر منظمینو فسهم وغیر متسامحین، نألهم غیر واعین أنإال  .زون بالبساطة والمرونةتایمهم . و واضحة

ما إ ،متطرفونوهم  .تطیعون إكمالهایقومون بعمل األشیاء وال یسو ، ظمةألنكرهون اوی ،نوهم مرنو 

لدیهم بتة قواعد ثا ب عدم وجوجبسب ،مشوشون في وضع األولویاتوهم  .ن أو غیر حاسمینو حاسم

 لتحدیدها.

 (المستویات) البعد الثالث. 3.6

 (Sternberg, 2009, 60_66) :هما ناأسلوبویندرج تحته 

 أو المشكلةاألفراد الذین یحركون الصورة العامة للموقف  ویخص .الكلي(العالمي) ألسلوبا. 1.3.6

یفضلون العمل مع القضایا و ویتجاهلونها، ال یمیلون إلى التفاصیل  ، فهم(ینظرون للمشكلة نظرة كلیة)

یمیلون و  ي التفكیر،فأحیانًا یسترسلون و یمیلون إلى التخیل والتفكیر التجریدي، و ، الكبیرة والمجردة نسبیاً 

وال یمیلون إلى النمطیة في الحیاة  ،یفضلون التعامل مع المواقف الغامضةو إلى التعامل مع العمومیات، 

 یفضلون التغییر والتجدید واالبتكار.و أو العمل، 

یة، التي تتطلب بحث نایاألفراد الذین یمیلون إلى المشكالت العَ  ویخص .المحلي األسلوب. 2.3.6

یستمتعون بالتعامل مع التفاصیل والخصوصیات، ویهملون و العملیة،  یتوجهون نحو المواقفو ، التفاصیل

 الفكرة العامة.

هما أنالعالمي والمحلي على  :یناألسلوبینظر إلى  ماه غالبًا أن) a2005( ستیرنبرجوقد ذكر 

تركیز على الكلیات أو فمعظم الناس یمیلون إلى ال ،، ولكنهما في الحقیقة لیسا كذلكمتصلخط ل نانهایت

إلى  من األفراد اآلخرین تباهاً نا، وربما یكونون أكثر االثنین، ولكن بعض األفراد یجمعون بین التفاصیل

 وجدافربما  األسلوبإلى نهایة  أقرب نافرد نافإذا كولذلك  ؛كل من الصورة المحلیة والصورة الكلیة

 األسلوبمن ذوي  ناشخص ناه إذا كأنكما  .اً جیدل التواص ناهما ال یستطیعألن؛ معاً صعوبة في العمل 
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إلى شخص یهتم  نا، ولكنهما یحتاجوصیاغتها على تشكیل األفكار نامعًا فسیركز  نالالكلي یعم

 .) Sternberg, 2005a,PP. 370-382( بالتفاصیل أو بكیفیة تنفیذها

 (المجاالت) البعد الرابع. 4.6

 (Sternberg, 2009, 66_71)  وهما: ناأسلوبویندرج تحته 

نحو  یتوجهون ،منطوونفهم ویشمل األفراد الذین یفضلون العمل بمفردهم، . الداخلي األسلوب. 1.4.6

 ؛یفضلون استخدام ذكائهم في العمل ولیس مع الناسو بالتركیز الداخلي،  یمتازونو العمل أو المهنة، 

أقل من ذوي فجتماعي للعالقات االجتماعیة إدراكهم االأما لذلك یفضلون المشكالت التحلیلیة االبتكاریة، و 

 الخارجي. األسلوب

 یمتازونمنبسطون، فهم األفراد الذین یفضلون العمل مع اآلخرین،  ضموی .الخارجي األسلوب. 2.4.6

یبحثون عن المشكالت التي و ودون خجل،  یتعاملون مع اآلخرین بیسر وسهولةو بالتركیز الخارجي، 

 األسلوبأفضل من ذوي فإدراكهم االجتماعي للعالقات االجتماعیة  ا. أمتتضمن العمل مع الفریق

 الداخلي.

 (النزعة أو المیول) البعد الخامس. 5.6

 )sternberg, wagner, 1991,1_6( ین وهما:أسلوبویشمل 

تغییر كویتمیز به األفراد الذین یقومون باألشیاء بطریقة جیدة،  .(التقدمي)تحرريال األسلوب. 1.5.6

یفضلون أقصى تغییر ممكن، فهم ین الموجودة)، ناالذهاب فیما وراء القو ( ین واإلجراءات الموجودةناالقو 

اء یفضلون غیر المألوف في الحیاة، أو العمل فیما ور و یستمتعون بالتعامل مع المواقف الغامضة، و 

 هم ابتكاریون في التعامل مع المواقف.نإ ین واإلجراءات الموجودة.ناالقو 

فهم المحاولة والخطأ في عمل األشیاء،  ویتضمن األفراد الذین یتبعون طریقة .المحافظ سلوباأل. 2.5.6

یتجنبون المواقف الغامضة، و یفضلون أقل تغییر ممكن، و ین واإلجراءات الموجودة، نایتقیدون بالقو 

 .بالحرص والنظام یمتازونو والعمل،  یفضلون المألوف في الحیاةو 
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 لذات العقلیةمبادئ نظریة حكومة ا. 6.6

 تقوم نظریة حكومة الذات العقلیة على المبادئ اآلتیة:     

 في استخدام القدرات ولیست القدرات نفسها.هي تفضیالت  األسالیب" .1

من التكامل الناضج الذي یكون أفضل في  جدیداً  والقدرات یخلق نوعاً  األسالیباالتفاق بین  .2

 توظیف أي منها بشكل أفضل.

 -Sternberg , 2002, Pp 79 ( "والقدرات األسالیبتتفق مع  أنحاجة إلى اختیارات الحیاة ب .3

 81.( 

 قد فالفرد الذي یكون ابتكاریاً  ،واحد أسلوبولیس فقط  األسالیبمجموعات من  لدى األفراد" .4

 .أو غیر منظم تماماً  جیداً  یكون منظماً 

 متغیرة عبر المواقف والمهام المختلفة. األسالیب .5

یكون مع اآلخرین في  أنقد یفضل بشكل كبیر  همبعض، فقوة تفضیالتهم یختلف األفراد في .6

 أخذها أو تركها. هم اآلخر قد تكون لدیه تفضیالت طفیفة یمكنهبعض أنحین 

یتكیف مع  أنالفرد أكثر مرونة أمكنه  نافكلما ك .یةاألسلوبیختلف األفراد في مرونتهم  .7

 ).Sternberg& Zhang , 2006,p 246( "العدید من المواقف

 فاألطفال من خالل مالحظتهم لنموذج الدور یتأثرون به. ًا،سب اجتماعیكتَ تُ  األسالیب" .8

 لتباین مراحل الحیاة وأدوار العمل. التفكیر تبعاً  أسالیبتتباین  .9

. ال یوجد اختبار أو مقیاس قادر على قیاسها بشكل تام غیر أنه ،قابلة للقیاس األسالیب .10

 .ر وجودها لدى الفرداقدمعلیها تجعلنا نتنبأ بالتي تدل  السلوكأنماط إن 

تعلیمها تكلیف الطالب بمهمات تتطلب  أسالیبومن بین . التفكیر أسالیب تعلیمیمكن  .11

 .بهااعهم نتفوا التي نرید تنمیتهااألسالیب یستخدموا  أنمنهم 
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فالطالب  ،في وقت آخر كذلكن قد ال تكون التي تكون ذات قیمة في وقت معی األسالیب  .12

العمل  نافي المجال العملي أو في مید في كلیة الطب قد ال یكون متفوقاً  المتفوق أكادیمیاً 

 الحقیقي.

، آخر نافي مك نفسها القیمة قد ال تكون لها ناالتي تكون ذات قیمة في مك األسالیب .13

 ة الجامعة.بقیمة مع طل اویة قد ال یكون ذناتعامل المعلم مع طلبة المرحلة الث أسلوبف

الذي یكون  األسلوب، فهي مسألة مالءمة وٕانما ،في المتوسط لیست سیئة أو جیدة األسالیب .14    

 في إطار معین قد ال یتالءم على اإلطالق في موقف آخر. جیداً 

ندرك األشخاص الذین  أننمیل إلى ومستویات القدرات، و  األسلوبنحن نخلط بین مالءمة  .15    

، 2010، النجار(نقال عن  )Sternberg, 2004, 130_162( "ت مرتفعةلهم قدرا أنیشبهوننا على 

 .)184ص 

  بالجدول اآلتي: ستیرنبرجویمكن تلخیص نظریة حكومة الذات العقلیة ل

 التفكیر في ضوء نظریة حكومة الذات العقلیة أسالیب): 1( رقم جدولال

 األبعاد
 

لالنزعات أو المیو  ئفالوظا األشكال المستویات المجاالت   

تحرريال  
Liberal 

 الخارجي
External 

 العالمي
Global 

 الملكي
Monarchic 

 التشریعي
Legislative 

 األسالیب
Styles 

 الهرمي
Hierarchic التنفیذي 

Executive 

 المحافظ
Conservation 

 الداخلي
Internal 

 المحلي
Local 

 األقلي
Oligarchic 

 الحكمي
Judicial 

فوضويال  
Anarchic 

Sternberg , 1997, 16-23)  ( 

[45] 
 



 . مكانة أسالیب التفكیر في العملیة التربویة7

وذلك من  ،أن نختم هذا الفصل بالحدیث عن مكانة أسالیب التفكیر في العملیة التربویة من المفید

یجیات واألنشطة خالل التصور الذي اقترحه سترنبرج عن طبیعة العالقة بین أسالیب التفكیر واالسترات

. فیها ق التقییم التي تتناسب معها، وأهم المهارات المستخدمةائلى طر باإلضافة إ ،المناسبة لهاالتعلیمیة 

 جموعة من الطالب یستطیع من خاللهالدى م ةالتفكیر السائد وهذا یعني أن المعلم عندما یعرف أسالیب

م أسلوب، وأهحدید طریقة التقییم المالئمة لكل كما أنه یستطیع ت .التدریس المناسبة لهم تحدید طرائق

 :یینالمهارات المستخدمة معه. كما هو موضح في الجدولین اآلت

 العالقة بین أسالیب التفكیر واالستراتیجیات واألنشطة التعلیمیة المناسبة لها :)2( رقم جدولال

 مةالتفكیر األكثر مالء أسالیب االستراتیجیات واألنشطة التعلیمیة 

 التنفیذي، والهرمي المحاضرة 1

 الحكمي، والتشریعي إعطاء األسئلة المركزة للموضوع 2

 الخارجي التعلم التعاوني 3

 التنفیذي حل المشكالت وٕاعطاء المشكالت 4

 التشریعي المشروعات البحثیة 5

 الخارجي، والتنفیذي اإللقاء للمجموعات الصغیرة 6

 الخارجي، والحكمي وعات الصغیرةالمناقشة أو المحاورة مع المجم 7

8 

 القراءة:

 بالتفصیل -

 بوضع أفكار رئیسیة -

 بالتحلیل -

 الداخلي، والهرمي

 المحلي، والتنفیذي

 العالمي، والتنفیذي

 الحكمي
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 التنفیذي، والمحلي، والمحافظ الحفظ والتسمیع القرائي 9

 

 المهارات المستخدمةق التقییم وأهم العالقة بین أسالیب التفكیر وطر :)3( رقم جدولال

 األسالیب ستخدمةالمهارات المأهم  أشكال التقییم

، واالختیار من اإلجابات القصیرة

 متعدد

 الذاكرة

 التحلیل

 تقسیم الوقت

 العمل الفردي

 تنفیذي، محلي

 حكمي، محلي

 هرمي

 داخلي

 المقال

 الذاكرة

 التحلیل البسیط

 التحلیل البسیط جداً 

 اإلبداعیة

 التنظیم

 وقتتقسیم ال

 السماح من المعلم

 وجهة النظر( الرأي)

 العمل الفردي

 تنفیذي، محلي

 حكمي، عالمي

 حكمي، محلي

 تشریعي

 هرمي

 هرمي

 محافظ

 داخلي

 داخلي

 حكمي التحلیل المشروعات، والمجلدات
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 اإلبداعیة

 العمل من خالل مجموعه

 العمل الفردي

 التنظیم أو الترتیب

 االلتزام بدرجة قصوى (عالیة)

 تشریعي

 خارجي

 داخلي

 هرمي

 ملكي

 خارجي الیسر االجتماعي (االجتماعیة) المقابلة

 ) 190 -189، 2010(النجار، 
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 الفصل الرابع

  تصنیفها: تعریفها وعواملها وتشخیصها و صعوبات التعلم

 

 تمهید. 1

، من دون أن نغفل ضرورة ستماع والتحدث قبل دخوله المدرسةالطفل یتقن عمومًا مهارتي االكان  إذا    

المدرسة. یقول  بة تَُتعّلمان بعد دخولن مهارتي القراءة والكتایتهما وتطویرهما خالل الدراسة، فإتنم

إن جمیع األطفال، األغبیاء واألذكیاء، المحفوزین وغیر في هذا الخصوص: "  Chomsky تشومسكي

 ،المحفوزین، یتعلمون لغتهم األم. وٕاذا لم یحدث أن تعلم الطفل هذه اللغة األولى قبل البلوغ فمن الصعب

ي للغة في المدارس لیس ضروریًا لتعلم أن یتعلمها فیما بعد. والتعلیم المنهج ،إن لم یكن من المستحیل

. ولكن تعّلم )136، 1973سیرل، (اللغة. فالطفل یتعلم في المدرسة القراءة والكتابة وال یتعلم التكلم باللغة" 

إتقان ویكتسب سابق على تعلم الكتابة وممهد له.  ، في إطار هذا التعلم المنهجي في المدرسة،القراءة

یة، ألن اكتساب المعرفة بفروعها المختلفة إنما یكون عبر القراءة. ولهذا یرتبط مهارة القراءة أهمیة محور 

حد كبیر بمدى إتقان هذه المهارة. فالطالب الذي یتقن مهارة القراءة سیتفوق بالنتیجة  إلىاإلنجاز الدراسي 

هذه  تأثیرفإن  كان الطفل یعاني من صعوبات قراءةٕاذا و في التحصیل على ذاك الذي ال یتقنها. 

  في تحصیله في مقررات المنهاج األخرى.سیظهر بالنتیجة صعوبات ال

وما من شك في أن تعلم القراءة یساعد على تعلم الكتابة، فالقراءة تتناول األصوات اللغویة  

والكتابة تتناول صورتها الخطیة، أي الحروف. وتعلم القراءة یسبق منطقیًا تعلم الكتابة، وییسره، فقبل تعلم 

شفوًیا، ثم تأتي الكتابة لترسخ تعلم األصوات  ایتعلم الطفل نطق أصواتها واستعمالهبة الرموز اللغویة كتا

متكاملتان، فالتقدم في القراءة یسهم في التقدم في الكتابة. والعكس  نوٕاتقانها. والقراءة والكتابة مهارتا

تآزر متطور ومستمر. قراءة والكتابة في صحیح أیًضا. وتستمر مهارات اللغة األربع: االستماع والتكلم وال

ا من المهارات األخرى، ألنها تتآزر معً یسهم في تطویر للغة إن تطویر كل مهارة من المهارات األساسیة 

 أجل إتقان اللغة. 

مادامت دراستها باللغة األم في إتقان تعلم المواد الدراسیة األخرى كلها،  وٕاتقان القراءة والكتابة یسهم إًذا  

اءة والكتابة فال سبیل إلى الفهم من دون إتقان القراءة والكتابة. وٕاتقان القر التي یتعلمها الطفل في المدرسة، 

 راسیة األخرى، ومنها الحساب.یسهم بالنتیجة وٕالى حد بعید في إتقان المواد الد

[50] 

 



یتقن تعلم  ا غیر قلیل من الطالب، ال یتقن التعلم اللغوي، والغیر أننا نجد في مدارسنا عددً  

عموًما في القراءة والكتابة والحساب.  تتمركزالتي  صعوبات التعلم الحساب. إنه یواجه ما یطلق علیه

حیاًنا إلى ترجع أقد قد ترجع إلى إصابات قبل الوالدة أحیاًنا. و عوامل متعددة  وصعوبات التعلم تعود إلى

 عوامل وراثیة أو كیمیائیة أو بیئیة. 

 فیه كز الدراساتوتتر  .االهتمام بها حدیثاً  بدأ المجاالت التي واحد من ،ممجال صعوبات التعلو 

هذا  محور وستكون هذه األمور كلها .وكیفیة تشخیصه وعالجه ،وخصائصه ،األسباب المؤدیة إلیهعلى 

 الفصل.

 . تعریف صعوبات التعلم2

 قرة التعریفات اإلجرائیةصعوبات التعلم وتطوره في فسبق للباحثة أن استعرضت تعریفات مفهوم      

حث في الفصل األول، وستكتفي هنا بذكر تعریف الحكومة الفدرالیة للوالیات المتحدة لمصطلحات الب

بأنه "وجود اضطراب في واحدة أو أكثر من مفهوم صعوبات التعلم  حدد )، الذيIDEA( األمیركیة

غة المكتوبة أو المنطوقة، والتي قد العملیات النفسیة األساسیة، التي تدخل في فهم أو استخدام الل

تظهر في عدم القدرة على اإلصغاء، أو التفكیر، أو الكالم، أو القراءة، أو الكتابة، أو التهجئة، أو 

 ).IDEA, 1997, P13( "العملیات الحسابیة

(الفصل األول)  قدمته الباحثة لتطور مفهوم صعوبات التعلمسبق أن من خالل العرض الذي و 

ركزت على أن صعوبات التعلم ناجمة عن خلل محتمل في وظیفة  هذه التعاریف قدأن  الحظت

أكانت سواء  ،أو أي نوع من اإلعاقات ،تربويأو حرمان  ،أنها غیر ناتجة عن تخلف عقلي؛ و الدماغ

أو التهجئة أو وأن هذا الخلل یظهر في عدم القدرة على القراءة أو الكتابة  ؛حركیة بصریة أم سمعیة أم

 أو اإلصغاء أو الكالم. ملیات الحسابیةالع

 عوبات التعلمصالعوامل المسببة ل. 3

 اإلصابات المكتسبةمجموعة . 1.3

نشأ عنها وت ،یصیب الجهاز العصبي المركزي أذىً  إلىوهي اإلصابات الخارجیة التي تؤدي  

 .ا أو بعدهاأثنائهفي قد تحدث هذه اإلصابات قبل الوالدة أو و تعلم. صعوبات 
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  . إصابات ما قبل الوالدة1.1.3

 بأنواع من الصعوباتأثناء الحمل في ربط االختالطات التي تحدث  إلىانتهت دراسات كثیرة 

لدى األطفال ذوي  الخداج)و النزف، و (تسمم الدم، حظ أثر هذه االختالطات المتمثلة بـلو  فقد .التعلیمیة

ذلك أیضًا انخفاض الوزن عند الوالدة، وعدم ویشمل  .الصعوبات التعلیمیة أكثر من األطفال األسویاء

(قصور الغدة الدرقیة،  األم وزمرة دم الطفل، واختالل عمل الغدد الصماء عند األمدم التوافق بین زمرة 

وعمر األم عند الوالدة، والجاهزیة للوالدة، والعقاقیر، والتعرض لألشعة السینیة،  ،وغیر ذلك) ،والسكري

 .)97، ص2003(الوقفي،  تدخین األم الحاملص األوكسجین، و ة األلمانیة، ونقوالحصب

 أثناء عملیة الوالدةفي . اإلصابات 2.1.3

أو أو نقص األوكسجین، أو قصر مدة الطلق،  ،(الخداج) الوالدات المبكرة ومن هذا النوع  

بكر، أو تمزق األغشیة الموات التولید كالمالقط، أو نتیجة اإلصابات التي تحدث نتیجة استخدام أد

 .)98، ص2003(الوقفي،  المشیمة المنزاحة

 إصابات ما بعد الوالدة .3.1.3

نموه بعد الوالدة بشكل غیر مالئم في  یمكن أن تؤثر الحوادث واألمراض التي یتعرض لها الطفل

یًا ، فإصابات الرأس والجلطات الدماغیة والحمى والتهاب السحایا والتهاب الدماغ قد تترك أثرًا سلبوتطوره

تختلف باختالف  وبالتالي على عملیة التعلم. غیر أن اآلثار التي تتركها اإلصابات الدماغیة ،على الدماغ

 .)98، ص2003(الوقفي،  شدة اإلصابة وموقعها وعمر المصاب والتدخل المبكر في المعالجة

 العوامل الوراثیةمجموعة  .2. 3

في إحداث أن الوراثة تلعب دورًا كبیرًا  إلىینیات بدءًا من أواسط الثمانجریت أتشیر األبحاث التي 

الذین قاموا بفحص العالقة بین فقد انتهى عدد من الباحثین صعوبات التعلم أكثر مما كان یعتقد سابقًا. 

وخاصة  تعلم األدلة تفید بأن صعوباتمن القول بوجود مجموعة  إلىالعوامل الجینیة وصعوبات التعلم 

 .)Pennington, 1995, P569_ 577(وراثي یة وذات منشأ الدیسكلیسیا وراثمنها 

 إلىباء آلهي التي تنتقل من امنها المباشرة ف ،ن تكون مباشرة وغیر مباشرةألعوامل هذه ایمكن لو 

قد أظهرت الدراسات المختلفة و  ثناء التكوین الجنیني.في أوغیر المباشرة هي التي تنتتج عن خلل  ،بناءألا

ن وأ ،ها هذه الصعوبةفرادما تظهر في األسر التي خبر أحد أ غالباً  ،القراءة وال سیما ،ن صعوبات التعلمأ

 صعوبة التعلم أن إلىالرغم من الحقیقة التي تشیر وعلى  .سرالتعاقب في األ إلىعوبات تمیل هذه الص
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 أن هناك صعوبةي ولكنه یعن ه.واالستفادة من علیمالتبطفال ال یمكنهم االنتفاع ن األأهذا یعني ال ، وراثیة

عادة مع  تستعملة التي طرق التدریس العام في التعلم لدى هؤالء األطفال الذین تستعمل معهم أكبر

 .)78، 2007(أبو الفخر، و القابلیة الوراثیة ستعداد أطفال الذین ال یتصفون بمثل هذا االاأل

نتقال غیر واضحة، فقد طریقة االال تزال  ،لصعوبات التعلم وراثي وعلى الرغم من وجود أساس

 فيتوریث مرض یؤثر أو ب ؛و بتوریث أنماط غریبة لنضج الدماغأ ؛تكون بتوریث بنیة غیر عادیة للدماغ

 .)102 -101، ص 2003(الوقفي، وظیفة الدماغ 

 . العوامل الكیمیائیة3. 3

 .ثیةدون أن یعانوا من أذى عصبي أو عوامل ورامن یعاني بعض األفراد من صعوبات تعلیمیة 

وي أساسه عدم االتزان في إنتاج النواقل لَ رض في مثل هذه الحاالت إمكان وجود شذوذ كیمیائي خَ افتُ  وقد

بحیث یؤدي أي خلل أو تغیر في هذا  ،أخرى إلىالتي تنقل النبضات العصبیة من خلیة دماغیة  العصبیة

(الوقفي،  ت تعلیمیة وسلوكیةمشكال ذلك ینتج عنف ،خلل في قیام الدماغ بوظائفه إلىالدقیق التوازن 

 ).104، ص 2003

 العوامل البیئیة .4. 3

أشكال الحرمان البیئي المبكر من مثیرات حسیة ونفسیة ال یتلقاها تتلخص العوامل البیئیة في 

نقص في النمو  إلىؤدي لمراحل العمریة المبكرة ین سوء التغذیة الشدید في اأكما  .الطفل بصورة طبیعیة

طفال الطبقات االجتماعیة الفقیرة الكثیر من أف .صعوبات في التعلم بدوره إلىیؤدي  ،ركيالجسمي والح

مهارات  فيهذا القصور یؤثر و  ،المدرسة إلىساسیة عندما یدخلون ة األفي المهارات اللغوی یعانون قصوراً 

حول وجود عالقة ِرَیت ُأجذلك نتائج بحوث عدیدة  كدتوقد أ .القراءة والكتابة عبر مراحل الدراسة المختلفة

 .)80، 2007(أبو الفخر،  صعوبات التعلمماعیة لألسرة و بین الحالة االقتصادیة واالجت

منها ما هو موروث له عالقة  ،في مجموعتینالعوامل المؤدیة إلى صعوبات التعلم  ویمكن حصر

هذا ات التي ُأجرَیت في على الرغم من الدراس بالعوامل الجینیة التي مازالت طریقة انتقالها غیر واضحة

متعلقة بالطریقة  أكانت منزلیة أم مدرسیة أمبدوره دور البیئة سواء  ُیظِهرهو مكتسب  المجال، ومنها ما

 تعني أن الطفل ذا ال ،على اختالفها ،هذه العواملو  .لطالبى الإالتي یستخدمها المعلم في إیصال الفكرة 

أنه یحتاج إلى ، وٕانما تعني ال یستطیع االستفادة من التعلیم صعوبة التعلم غیر قادر على التعلم أو أنه

 مناسبة لتعلیمة ومساعدته على الفهم.الطریقة الاختیار 
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 . المداخل النظریة المفسرة لصعوبات التعلم4

 هناك مداخل عدة سعت إلى تفسیر صعوبات التعلم، أبرزها: 

 الطبي المدخل. 1.4

طباء وخاصة أطباء األعصاب، واالفتراض تجاه هم األاالضح من التسمیة أن المهتمین بهذا یت

 ،ساسي للعالج هو أن صعوبات التعلم ناتجة عن خلل وظیفي في الدماغ أو خلل بیوكمیائي في الجسماأل

 )21، 2007( محمود، ویكون العالج: 

ن النشاط ن التقلیل مستخدم في حاالت اإلفراط في النشاط، إذ إتما  غالًبا التي العقاقیر الطبیةب .1.1.4
 الزائد یحسن من درجة استعداد الطفل للتعلم

: سلوبوهو صاحب هذا األ، Feingold وفي هذا الصدد یقول فینجولد . بضبط البرنامج الغذائي .2.1.4
ن المواد الملونة والحافظة ومواد الفاكهة الصناعیة التي تدخل في صناعة أغذیة االطفال أو إ

فراط في النشاط لدى لمواد الكیمیائیة تزید من حدة اإلا حفظ المواد الغذائیة المعلبة وغیرها من
 لتقلیل من استخدام هذه المواد.اى لإجولد نلذلك یدعو فیو  ؛االطفال

سلوب إلى أن جرعات الفیتامینات التي یشیر أنصار هذا األ .العالج عن طریق الفیتامینات .3.1.4
فراط ، وتقلل من درجة اإلهما في فترة انتباهأطفال ذوي صعوبات التعلم تظهر تحسنً ى لإتعطى 

 سلوب بحاجة إلى المزید من الدراسة والبحث.  . وال یزال هذا األفي النشاط

ال تتناول یتبین مما سبق إًذا أن االتجاه الطبي هو عبارة عن أسالیب عالجیة غیر مباشرة، 

 .فراط في النشاط وقلة االنتباهتتناول اإلبل  ،صعوبة التعلم بحد ذاتها

 دخل النمائي. الم2. 4

ونموه، مفترضًا أن هناك على التركیز على الخصائص األساسیة لنضج الطفل  هذا المدخل یقوم

أو انحرافاته یمكن أن خط نمط النمو  ع تعثربُّ تَ ، وأن تَ للنمو العادي أو الطبیعي نمًطا واضًحا ومحدًدا

خاصیة  هأو خطُّ  النمو المفترضمنحنى یتناول ومن المنطقي أن  .مشكالت التعلم یكون سبًبا من أسباب

 الدالَّ  االنحرافَ  وهذا یعني أنّ  أو الكالم. ،أو المشي ،و عدد المفردات اللغویةكالطول، أو الوزن، أ ،واحدة

 العادي لهذه الخاصیة في المتوسط، عن منحنى النمو ،هلُ أو معدّ  ةِ عَ المتابَ  ع منحنى نمو الخاصیةِ بُّ لَتتَ 

ر   .)148، 1998وبات التعلم (الزیات، صع أنماطَ یمكن أن یفسِّ
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 . المدخل السلوكي3. 4

 )166 -165، 1988(الزیات،  :، هيعلى عدد من المزایاهذا المدخل یقوم 

في ظل هذا المدخل یمكن ربط األنشطة والبرامج العالجیة واألهداف بسهولة بالمناهج والمقررات . 1.3.4

 داخل الفصل.الدراسیة وأنشطة التعلیم 

یتجنب استخدام أنماط من  اهر السلوكیة للمشكلةأو المظ لسلوكنماط ااالقتحام المباشر أل .2.3.4

 .التعویضي غیر المنتج السلوك

في ضوء العالقة المباشرة بین السلوك  وأكثر قابلیة للتطبیق في هذا المدخل أیسرتعمیم النتائج . 3.3.4

 والصعوبة.

 المالئمة لها البرامج واألنشطة یتیح تصمیمفي هذا المدخل التشخیص المباشر للصعوبة النوعیة . 4.3.4

  .في ضوء الصعوبة والخصائص السلوكیة للطفل وٕاعدادها

 النفسي التربوي  المدخل. 4. 4

 )  22، 2007( محمود، یة: لى الطرائق الثالث الرئیسیة اآلتیشتمل االتجاه النفسي التربوي ع 

  طریقة التدریب على العملیات. 1.4.4

تقوم هذه الطریقة على تصمیم أنشطة تعلیمیة تهدف إلى التغلب على المشكالت الوظیفیة التي 

 تعاني منها العملیات اإلدراكیة ذات الصلة بصعوبة التعلم.

  ویتم في هذه الطریقة استخدام أسالیب مختلفة أهمها:

ویستخدم هذا  دریب على التآزر البصري الحركي.التالذي یقوم على  ي لغويالتدریب النفس .1

برنامج أسالیب التدریب هذه،  وأشهر ة.سلوب بشكل خاص في عالج صعوبات الكتابة والقراءاأل

 كیرك ورفاقه.

سمع، الالقنوات الحسیة المختلفة (فیه م تستخد، الذي تدریب باستخدام الحواس المتعددةال .2

اإلدراكیة. ویقوم هذا لتدریب على العملیات الحاسة المكانیة) في او لمس، والشم، والبصر، وال

 أكثر من حاسة. في تعلمه فَ ظِّ ن الطفل یتعلم بشكل أسهل إذا وُ افتراض أاألسلوب على 
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إلى تحسین استراتیجیات الطالب في فهم عملیات التفكیر المختلفة  یؤدي الذي التدریب المعرفي .3

ضمن هذا االسلوب ویت ابقة غیر مالئمة لعملیة التعلم.على اعتبار أن استراتیجیاته السوتنظیمها، 

 التعلم الذاتي والضبط الذاتي. :مهامتعددة أهإجراءات 

  . طریقة التدریب على المهارات2.4.4

ر فیها التلمیذ قصورًا أو عجزًا.  ظهِ على التدریب المباشر على المهارات التي یُ تركز هذه الطریقة 

وتقوم هذه الطریقة على افتراض أن العجز أو القصور في أداء المهارات ال یعود إلى خلل في العملیات 

 وٕانما إلى حرمان من فرص التعلم المالئمة. ،اإلدراكیة

  لیات والتدریب على المهاراتالطریقة القائمة على الجمع بین التدریب على العم. 3.4.4

 في أوساط المختصین في الوقت الحاضر هو الجمع بین إن االتجاه األكثر حداثة وقبوًال 

  لكل منهما السابقین واالستفادة من المیزات اإلیجابیات االتجاهین

 . المدخل المعرفي5. 4

على دور كل من عملیات اكتساب المفاهیم واالستراتیجیات المعرفیة والعملیات هذا المدخل یركز 

 ،رفیة ونظم تجهیز المعلومات في التعلم المعرفي القائم على عملیات التجهیز والمعالجة من ناحیةالمع

وأسالیب اكتسابها  النشاط العقلي المعرفي یتأثر بكل من المعرفة السابقة أنواع نوع من أن كل وعلى اعتبار

 -184، 1988(الزیات،  انیةتیجیات استخدامها من ناحیة ثواالحتفاظ بها وتخزینها واستخدامها واسترا

185(. 

تجدر اإلشارة إلى  ،حاولت تفسیر صعوبات التعلم بعد هذا العرض الموجز للنماذج النظریة التي

 یعني اع نموذج نظري واحدتبغیر كاٍف، ألن التفسیر صعوبات التعلم یعد دون سواه واحد  اتجاه تبّنيأن 

 .هاوعالج مة في تفسیر صعوبات التعلمن تكون هاإهمال باقي النماذج التي من الممكن أ

ا في تفسیر صعوبات التعلم هم جمیعهتسالمفسرة لصعوبات التعلم متكاملة،  أن النماذج یعنيوهذا 

 .عالجها
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 المحكات التشخیصیة لصعوبات التعلم .5

إلى مجموعة من  اإلشارة قبل الحدیث عن المحكات التشخیصیة لصعوبات التعلم من المفید

المراحل التي تسهم في تحدید صعوبات التعلم وتقویمها، وتخطیط عالجها، وهي: (كیرك  الخطوات أو

 ) 84، 1988وكالفانت، 

 المرحلة األولى: تعرف الطلبة ذوي األداء المنخفض. .1

 المرحلة الثانیة: مالحظة السلوك ووصفه. .2

 المرحلة الثالثة: إجراء تقییم غیر رسمي. .3

 یم بإجراء تقییم رسمي.المرحلة الرابعة: قیام فریق التقی .4

 المرحلة الخامسة: كتابة نتائج التشخیص. .5

 المرحلة السادسة: تخطیط البرنامج العالجي .6

 أما المحكات التشخیصیة لصعوبات التعلم فهي اآلتیة:

  . محك التباعد1.5

 رونهظهِ یُ  یعتمد هذا المحك على تحدید األطفال الذین یعانون من صعوبات تعلیمیة من خالل ما

 )35، 2005(علي،  یة:تتباعد في أحد الجوانب الثالثة اآلمن 

 تباعد مستوى النمو العقلي العام أو الخاص عن مستوى التحصیل الدراسي للتلمیذ. -1

 التباعد في نمو بعض الوظائف العضویة مثل اللغة واالنتباه والحركة. -2

 .نفسها السن تباعد مستوى تحصیل الطفل عن معدل تحصیل األطفال اآلخرین من -3

 محك االستبعاد .2.5

ویعتمد هذا المحك في تشخیصه لصعوبات التعلم على استبعاد حاالت التخلف العقلي، أو 

، أو النقص أو الحرمان البیئي والثقافي ،أو االضطرابات االنفعالیة الشدیدة ،اإلعاقة السمعیة أو البصریة

 .)38، 2005(علي، في حاالت فرص التعلم 
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 التربیة الخاصةمحك  .3.5

ق ائطر  إلىیحتاجون على أن األطفال الذین یعانون من صعوبات التعلم هذا المحك یعتمد  

 .)38، 2005دیة في التعلیم (علي، وتختلف عن الطرق العا خاصة في التعلیم تتناسب مع صعوباتهم

 . محك المشكالت المرتبطة بالنضوج4.5

 تهیئتهفي  صعوبة إلى یؤدي وهذا .آخرعلى  طفل من تختلف النمو معدالت المعروف أن من

 أو الخامسة حوالي في یجعلهم وهذا ،اإلناث من أبطأ بمعدل نموهم یتقدم الذكور األطفالف .التعلم لعملیات

 .وكتابة قراءة الهجائیة الحروف بین التمییز لتعلم اإلدراكیة الناحیة من مهیئین أو مستعدین غیر السادسة

 عملیات یعوق الذي النمو قصور تصحح تربویة برامج تقدیم یتعینبالتالي و  ،لغةال تعلمهم یعوقوهذا 

 .)42، 2011(أبو رزق،  بیئیة أم تكوینیةأم  وراثیة عواملى لإ یرجعذلك  كانأ سواء التعلم

 ولوجیةفور ممحك العالمات ال .5.5

 ،یط في المخیمكن االستدالل على صعوبات التعلم من خالل التلف العضوي البس ومن خالله 

 على وینعكس االضطراب البسیط في وظائف المخ .الذي یمكن فحصه من خالل رسام المخ الكهربائي

أن االضطرابات في وظائف بالذكر صعوبة األداء الوظیفي. ومن الجدیر على و االضطرابات العقلیة، 

(مصطفى، قها واالستفادة منها وهذا یعوق الخبرات التربویة وتطبی .العملیات العقلیة ىعل المخ تنعكس سلباً 

2005 ،31(. 

عددًا  یتطلبه وتشخیصك بأنه یعاني من صعوبة في التعلم شَ تقییم الطفل الذي یُ  والخالصة أنّ 

تحدید و ، الدراسي هتحصیلللطفل عن مستوى مستوى النمو العقلي تحدید تباعد  :ها، أهممن اإلجراءات

الت التي ااستبعاد الح كما یتطلب .الطلبة العادیینمستوى تحصیل و  ه هوالتباعد بین مستوى تحصیل

وهذه اإلجراءات تعتبر ضروریة لتصمیم البرنامج . تعاني من إعاقات أو من تخلف عقلي أو حرمان بیئي

والذي یقوم على نوع الصعوبة والضعف الذي یعاني  ،التعلیمي المناسب الذي یلبي حاجات الطفل الفردیة

 منه. 

 التعلم الجیة تقوم على هذه اإلجراءات التي تستخدم في تحدید صعوباتعملیة التشخیص العو 

 تقدیم التوجیهات واإلرشادات الالزمة للبرنامج العالجي.من بالتالي ، لتمّكن التي یعاني منها الطفل
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 تصنیف صعوبات التعلم. 6

 تصّنف صعوبات التعلم تحت نوعین من الصعوبات، هما:

 ة . صعوبات التعلم النمائی1.6

 خلل فیه یبدو أو مختلًفا، النمو هذا یظهرو  .والنفسیة العقلیة القدرات بنمو تتعلق صعوبات وهي

 نقص من یعاني فالذي عملیة، بمهام المرتبطة القدرات تلك تتطلبها التي بالمهمات ریقصّ  الطفل یجعل

 یسبق الصعوبات من النوع ذاوه .القدرتین بهاتین مرتبطة بمهام یقوم أن یستطیع ال التذكر أو االنتباه في

 علیها السابقة النمائیة بالصعوبات وثیًقا ارتباًطا مرتبطة األكادیمیة الصعوباتألن  ؛األكادیمیة الصعوبات

 .)163، ص2004أبو فخر، (

 . صعوبات ثانویةأولیة، و إلى صنفین: صعوبات التعلم النمائیة صعوبات تصنف و   

 الصعوبات األولیة. 1.1.6

 ذه الصعوبات:ه وتشمل  

  .صعوبات االنتباه .1.1.1.6

ة تنطوي على تركیز االنتباه على مثیر من بین عدة مثیرات عملیة معرفی"یعرف االنتباه بأنه      

وتحدد الجمعیة األمریكیة للطب النفسي مجموعة من  .)69 -68، 2004(العتوم،  "من حولنا

، 2007ة الطب النفسي األمریكیة، (جمعی وهي: :المظاهر التي تدل على وجود صعوبة في االنتباه

33.( 

 ب األخطاء في الواجبات المدرسیة.ارتكه في إعارة االنتباه للتفاصیل أو اقاخفإ •

 لدیه غالبًا صعوبة المحافظة على االنتباه في أداء العمل أو ممارسة األنشطة. •

 غالیًا ما یبدو غیر مصغ عند توجیه الحدیث إلیه. •

ویخفق في إنهاء الواجب المدرسي أو األعمال  ،ال یتبع التعلیمات ما غالباً  •

 الروتینیة.

 كون لدیه صعوبة في تنظیم المهام واألنشطة.ت غالبًا ما •

 غالبًا ما یسهل تشتیت انتباهه بمنبه خارجي. •
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  .ضروریة لممارسة مهامه وانشطته اغالبًا ما یضیع أغراضً  •

 صعوبات الذاكرة .2.1.1.6

والمفاهیم  الفرد للمعلومات واألفكار والخبرات والمعاني القدرة على استیعاب"تعرف الذاكرة بأنها  

(سیسالم،  "التي مرت به، وٕامكانیة تذكرها واستعادتها إلى الذهن في المواقف التي تتطلب منه ذلك

كرة القصیرة المدى لدى الطلبة ذوي الى الذإكرة تعود اولعل المشكلة الرئیسیة في الذ .)231، 2002

إلى اختیار وتنفیذ االستراتیجیات المالئمة المتعلقة  هاافتقار كفاءة وفاعلیة بسبب  أقلصعوبات التعلم فهي 

 .)378، 1998بالتسمیع والتنظیم، والترمیز، ومعالجة المعلومات وحفظها (الزیات، 

 الصعوبات اإلدراكیة .3.1.1.6

لحواس عبر ایة تنظیم وتفسیر للمعطیات الحسیة الواردة إلى الكائن الحي عمل"یعرف اإلدراك بأنه 

بحیث  ،ویكون هذا التفسیر لهذه اإلحساسات من خالل الخبرات السابقة التراكمیة للكائن الحي الخمس.

 .)164، 2009(ربیع،  "مقتضیات الموقفلمعطیات الحسیة تعامًال مالئمًا لیتعامل مع ا

مییز یواجه مشكلة في عملیة التالصعوبات النمائیة  ) إلى أن الطفل ذا2001ر الروسان (ویشی 

 یصعب علیهو  یته،كلفي أن یدرك الشكل أو المثیر علیه كما یصعب  .بین الشكل واألرضیة لموقف ما

ف أو األرقام أو األشكال (الروسان، و المعكوسة للحر الصورة أن یمیز بین الصورة الصحیحة و  أیًضا

2001 ،204(. 

 الصعوبات الثانویة  .2.1.6

 هذه الصعوبات: وتشمل

 اللغة الشفهیة  .1.2.1.6

 الذي نعیشه من خالل نظامالنظام الرمزي الذي نمثل به األفكار حول العالم "عرف اللغة بأنها ت

وتقوم بینهم صالت قربى في المكان والزمان تسهیًال لعملیة  ،مجموعه من الناس اصطالحي یتفق علیه

 .)314، 2003(الوقفي،  "التواصل والتفاعل فیما بینهم

ت تتعلق بالنطق والكالم تظهر في عدم قدرتهم على تركیب صعوبات التعلم مشكال ویواجه ذوو

كما أنهم  .كلمة واحدةن األسئلة الموجهة إلیهم على ، فغالبًا ما تقتصر إجاباتهم عالجمل بشكل سلیم
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یظهر لدیهم التلعثم والبطء الشدید في الكالم . و یعانون من صعوبة في بناء جملة تقوم على قواعد سلیمة

 .)174، 2004األصوات بشكل مشوه (أبو فخر، وتكرار  ،الشفهي

 اضطرابات التفكیر .2.2.1.6

في العملیات المشكالت التي یواجهها الطفل ویقصد بها:  ،وهي ترتبط باضطرابات اللغة الشفهیة

أفكار لتكوین  بعضها ببعضالمعرفیة الالزمة لتكوین المفهوم وتعمیمه، وحل المشكالت، وربط األفكار 

ضعف المتصلة باألمور المعنویة بسبب ضعف عدد المفردات لدیه، أو بسبب فكار وخاصة األجدیدة، 

 .)29، 2003في تمثل المعاني الكاملة للكلمات (عبد السالم، 

هم غیر . و م استراتیجیات التفكیر بشكل عفويصعوبات التعلم ال یستطیعون استخدا والطلبة ذو و 

 ،ذلك الفتقارهم إلى مهارة السیطرة على الذاتو  ،قادرین على تكییف سلوكهم كما یفعل الطلبة اآلخرون

ر التدریب والعمل على نقل أث ،الستیعاب لدیهملذلك فهم بحاجة إلى تعلم استراتیجیات التفكیر لتسهیل او 

 .)20، 2010، الفاعوريإلى مواقف جدیدة (

 صعوبات التعلم األكادیمیة .2.6

القراءة، بتشمل الصعوبات الخاصة  هيو  .المدارس أطفال لدىأصًال  تظهر التي المشكالت وهي  

الصعوبات الخاصة و  ،الصعوبات الخاصة بالتهجئة والتعبیر الكتابيو لصعوبات الخاصة بالكتابة، و 

 المدرسي التعلیم تقدیم بعد ذلك في یفشل ولكنه التعلم، على كامنة قدرة الطفل رظهِ یُ  فحین .بالریاضیات

 أو أو الحساب، الكتابة، أو ،القراءة تعلم في خاصة صعوبة طفلال لدى أن االعتبارب یؤخذ له، المالئم

 .)21ص ،1988،نتاوكالف كیرك( الكتابي التعبیر أو التهجئة،

 صعوبات التعلم في القراءة . 1.2.6

عصبیة معقدة في بنیتها األساسیة، تظهر أعراضها في العدید من جوانب التعلم  حالة" بأنها وتحّدد

اللغة المكتوبة، وتؤثر في واحدة  وأالتهجئة،  وأعوبة معینة في القراءة، أنها صبوقد توصف  .والوظائف

مثل رموز الموسیقى، والوظائف  ،یة: الحساب، ومجموعة من المهارات الرمزیةأو أكثر من الجوانب اآلت

لشفهیة اللغة ا فيؤثر الحركیة، والمهارات التنظیمیة، وهي تتعلق خصوصًا بإتقان اللغة المكتوبة، وقد ت

 .)Ott , 1997,  p4( "حد ما إلى

أو  تركیبهابة أو استیعاب الكلمة و تعرف الكلمة المكتو "نمط یصیب القدرة على كما تعرف بأنها 

 .)181، 2007(القمش، المعایطة،  "تحلیل
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 صعوبات التعلم في الكتابة. 2.2.6

ومـــن ثـــم  ،ف وتتابعهـــاآلیـــة تـــذكر تعاقـــب الحـــرو ب تـــرتبط"صـــعوبة الـــتعلم أن ) 2002الزیـــات (بـــین 

 .)509، 2002(الزیات،  "المطلوبة تتابعیًا لكتابة الحروف أو األرقامتناغم العضالت والحركات الدقیقة ب

مشكالت أن و  ،تتشكل في مجال اإلمالء أو التعبیر الكتابي"أنها  )2007( القمش والمعایطةویرى 

  .)181 ،2007،المعایطة ،(القمش "بطةترجع إلى القلق وعدم القدرة على صیاغة جمل متراالتعبیر 

 الریاضیاتالتعلم في صعوبات . 3.2.6

تتمثل في مشكالت أجراء العملیات الحسابیة وفي حل " أن صعوبات التعلم القمش والمعایطة بین

، 2007(القمش، المعایطة،  "ویعني ذلك عدم القدرة على إتقان الرموز والحسابات الریاضیة .المسائل

 :مصطلح یعبر عن عسر أو صعوبات في" فقد عرفها بأنهالزیات أما ا ).181

 استخدام وفهم المفاهیم والحقائق الریاضیة. -1

 الفهم الحسابي واالستدالل العددي والریاضي. -2

 .)549، 2002(الزیات، " إجراء العملیات الحسابیة والریاضیة -3

إجراء وصعوبة  لریاضیةوهذه الصعوبة تعبر عن نفسها من خالل العجز عن استیعاب المفاهیم ا

 .الحسابیةالعملیات 

 وأسالیب التفكیر صعوبات التعلم. 7

ونحن لیس في مقدورنا أن نعرف  ،كل طفل یعاني من صعوبات في التعلم لدیه خصائص فردیة

إال عندما نفهم أنماط  ،وضع البرامج العالجیة المناسبة لهومن هنا تنشأ ضرورة  .نقاط القوة والضعف لدیه

في هذا و  . خرین في البیئة االجتماعیةاد اآلل بین خصائص هذا الطالب والمهمات التعلیمیة واألفر التفاع

التعامل مع الفروق أن أفضل طریقة لتیسیر تعلم الطالب تكمن في  ونیرى علماء النفس التربویالصدد 

، ألنهما عملیتان علممن خالل التركیز على أسالیب التفكیر وأسالیب التفي الوظائف المعرفیة،  الفردیة

 .عندما نفكر وعندما نتعلموالفروق الفردیة تتدخل في استخدامنا ألسالیب معینة مترابطتان. 

ن على النجاح إذا ما قدم لهم ما بة ذوي صعوبات التعلم قادرو أن الطلوالمعلم بحاجة ألن یدرك 

بل تنقصهم االستراتیجیة  ،رةفهم ال تنقصهم القد عن العادیین، یناسب طبیعتهم المختلفة في التعلم
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وعندما یدرك الطلبة ذوو صعوبات التعلم أن المعلمین قادرون على تفهم  .الصحیحة الكتساب المعرفة

التفكیر الذي یناسبهم فإنهم بذلك یعززون من معهم بأسلوب  قادرون على التعاملو  ،همتكالإمكاناتهم ومش

ائق لبحث عن طر ى الإوهذا األمر یدفع المعلم  معلمیهم. معویبدؤون بالتواصل اإلیجابي تقدیرهم ألنفسهم 

 .ب تفكیرهمیالأسنفسه تراعي الوقت و  تتالءم مع مشكالت األطفال ذوي صعوبات التعلم،خاصة تعلیم 

وتزید ألنها تتوافق مع تفضیالتهم المعرفیة  ؛ق الجدیدةائهذه الطر ها یبدأ هؤالء الطلبة بالتفاعل مع وعند

  جاز.من دافعیتهم لإلن

استثمار الطاقة الكامنة في الفرد من خالل مراعاة  في یسهم التفكیرأسالیب تنوع  فإن هكذاو 

هدف االرتقاء بالعقلیة توظیف قدراته وفي  وتنظیمها وتخزینها، أسلوبه الخاص في استقبال المعلومات

بت البحث فیها في ثة صعوبات التعلم من الفئات التي أوفئ .حد ممكنقصى ألى بمستوى اإلنجاز لدیه إ

لطالب نحصل دى االمفضلة ل التفكیر سالیبأفي التعلیم، بالحسبان  خذأننا عندما نأ التفكیر أسالیبمجال 

المحتوى  هؤالء الطالب عندما یقدم لهممثال على ذلك التحسن الذي یطرأ على وال .على نتائج ممیزة

 .)77 -73، 2010لفاعوري، (ا الوقت المناسبعلمي المناسب باألسلوب المناسب وفي ال
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 الفصل الخامس

 منهج البحث وأداتاه

 

 

 .تمهید .1
 .منهج البحث .2
 .مجتمع البحث اإلحصائي وعینته .3
بناء مقیاس أسالیب التفكیر لدى الطلبة العادیین وذوي صعوبات التعلم في  .4

 .الصفوف الرابع والخامس والسادس من مرحلة التعلیم األساسي
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 الفصل الخامس

وأداتاه منهج البحث  

 

 تمهید .1

البحث ومجتمعه اإلحصائي وعینته وبناء أداته یتناول هذا الفصل الحدیث عن منهج 

 والتحقق من صدقها وثباتها وتطبیقها. وفیما یلي تفصیل ذلك.

 البحثمنهج  .2

 هوه سبق أن تحدثت الباحثة في الفصل األول عن منهج البحث، فبینت أن المنهج المتبع فی

: "منهج بحث علمي، واسع االنتشار في العلوم اإلنسانیة، ، فهوالمنهج الوصفي، ألنه المالئم له

یصف الظاهرة المدروسة، كما هي في واقعها الراهن، وصفًا دقیقًا، بعد جمع معلومات كافیة 

ئق عنها، عبر واحدة أو أكثر من أدوات متعددة: (المقابلة والمالحظة واالستبانة وتحلیل الوثا

 ).2014وتحلیل المضمون والروائز)، ویقدم لها وصفًا كمیًا أو نوعیًا" (عمار والموسوي، 

 هتاإلحصائي وعین البحثمجتمع  .3

الصفوف الرابع والخامس والسادس في مرحلة التعلیم األساسي في  طالبهو  البحث تمعمج

الملكة أخذت من مدرسة:  فضمت مجموعة الطالب العادیین التي البحث عینة مدینة دمشق. أما

 دتا أبكز المدینة من جهة، وألن إدارتهفي مر  ألنها ،تیرتخا ، التيبلقیس في حي الحلبوني

؛ ومجموعة الطالب ذوي صعوبات التعلم، الذین أخذوا من مركزي مع الباحثةوتعاونًا  استجابة

، والفرعان یعمالن وجرمانافرعي: مساكن برزة الهالل األحمر االستشاریین لصعوبات التعلم في 

 وهما تابعان مًعا لمنظمة الهالل األحمر السوري. ،االستراتیجیات نفسهاو بالطریقة 

، 4/5/2015الملكة بلقیس یوم اإلثنین في مدرسة ُطبِّقت االستبانة على الطالب العادیین 

، السابق ألسبوع االمتحان، وهو أسبوع یسمح فیه بتغیب من العام الدراسي خالل األسبوع األخیر

الطالب، إن رغبوا، بهدف التحضیر لالمتحان. ولذلك كانت العینة جمیع الطالب الحاضرین من 
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طالب وطالبات. أما  105لهؤالء  النهائیةوقد بلغت العینة الصفوف الرابع والخامس والسادس. 

ستغرق تطبیق االستبانة علیهم حوالي شهر اعتبارًا مجموعة الطالب ذوي صعوبات التعلم فقد ا

وفیما یأتي ، باعتبار أن العمل في المركزین یستمر خالل الصیف. 2015/ 5/5من الثالثاء 

 :البحثل بتوزع أفراد عینة دو ج

 ين وذو یف والجنس والحالة الدراسیة (عادیبحسب الص البحث): توزع طالب عینة 4( رقم جدولال

 صعوبات تعلم).

 الصف العادیون   ذوو صعوبات التعلم المجموع الكلي
 ذكور إناث المجموع ذكور إناث المجموع

 الرابع 18 13 31 21 8 29 60
 الخامس 22 20 42 17 7 24 66
 السادس 20 12 32 18 8 26 58

 المجموع  60 45 105 56 23 79 184
 

 برزة وجرمانان االستشاریان لصعوبات التعلم في مساكن مركزاال. 1.3

مساكن برزة لصعوبات التعلم في  االستشاریینالمركزین عّرف بوري أن تر من الض نأ الباحثة رأت

، 2008عام  المركزان أنشئأخذت عینة األطفال ذوي صعوبات التعلم منهما. لقد ، ألنها ناوجرما

النفس وریاض  من خریجات كلیات التربیة في مجال التربیة الخاصة وعلمویعمل فیهما متخصصات 

 لمراحعدة  تجرى عبرتشخیص صعوبات التعلم لدى األطفال المنتسبین إلیه فإجراءات . أما األطفال

لى (حصلت الباحثة ع فیما یأتي وصف مختصر لهاو . متعددة تشخیصیة تطبق فیها أدوات

یتعلق األول  ،مشكوًرا عن سؤالین مدیر مركز مساكن برزةالمعلومات أدناه بنتیجة إجابة خطیة من 

منهما باإلجراءات التي یتبعها المركز في تشخیص صعوبات التعلم لدى األطفال الذین یعالجون فیه، 

 :ویتعلق الثاني بإجراءات العالج بعد التشخیص)

التاریخ األسري والحالة الصحیة (للعائلة والطفل)، ، لمعرفة أسریةمقابلة ببدأ التشخیص ت .1

 .الوالدة، وفترة ما قبل المدرسة، ثم فترة المدرسة)(فترة الحمل و ل داخل األسرة وحالة الطف
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فقرة إمالئیة بسیطة  وتتضمن ،سلوكات الطفل لمعرفة االختبارات البسیطةبعض یلیها  .2

 ).تشابهة في الشكل والتنوین والمد(الحروف المتقاربة والمتضم وقصیرة 

 ، وهي:تشخیصیةتطبیق مجموعة من االختبارات ال یلي ذلك .3

 :، هي)اختبارات 7وتتضمن ( ،االدراكیةاالختبارات أوًال: 

ییز بین تقییم قدرة الطفل على التم ، الذي یهدف إلىیز السمعيیاختبار التم .1
من القدرات اإلدراكیة الهامة  یعد السمعيیز یالتمإذ إن  أصوات اللغة العربیة،

 ذات الصلة بتطور اللغة العربیة والنطق عند األطفال.
بة إذا حذف جزء من كلمات بسیطة ومركیتألف  الذي ،التحلیل السمعياختبار  .2

 یشكل كلمة ذات معنى معروف.آخر منها جزء معین منها یبقى 
یتضمن  منهاكل  ،یتألف من خمسة مستویاتالذي  ،اختبار سعة الذاكرة السمعیة .3

ة تبدأ بكلمتین سالسل من الكلمات الشائعة في لغة الطفل، وكل سلسل ثالث
ویطلب من . كلمة من مقطع صوتي واحد وتتكون كل .وتنتهي بست كلمات

وال یشترط الترتیب  ،ها الفاحصؤ إعادة الكلمات التي یقر  في هذا االختبار الطالب
 .في إعادة الكلمات

ل على تذكر سلسة من قدرة الطف یقیس الذي ،ختبار الذاكرة السمعیة التتابعیةا .4
الذي سمعه من الفاحص، ویتألف االختبار من أربعة عشر  نفسه الترتیباألرقام ب

مكون من منها سلسة من األرقام، نظمت في سبع مستویات، كل مستوى 
 سلسلتین.

اختبار غیر لفظي یتكون من ثالثة وهو ، اختبار التداعي البصري الحركي .5
تتضمن عشرین حرفًا، ویقع تحت كل  منها مجموعات من الفقرات، كل مجموعة

 حرف مربع فارغ، ولكل حرف رمز یقترن به.
وعشرین شكًال، متدرجة  ةمن أربعیتكون الذي  ،ختبار التكامل البصري الحركيا .6

 ، تبدأ باألشكال البسیطة ثم تصبح أكثر صعوبة وتركیبًا.في التركیب والصعوبة
، متدرجة في یتألف من ثمانیة عشر شكًال هندسیاً  ، الذياختبار التحلیل البصري .7

، كل بخطوط مستقیمةنقاط مثبتة على أرضیة الشتتشكل من توصیل ا، و تركیبه
 .على الطالب أن یقوم برسمهایكون و 
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 لقیاس القدرات العقلیة للطفل طفاللذكاء األ مقیاس وكسلر ثانیًا:        

 :وینقسم الى قسمین ،اختباراً ي عشر اس من اثنییتكون المق              

، الفهم العاموهي: ، قسم لفظي ویشمل المعلومات العامة •

 .المفرداتو ، المتشابهاتو ، الحسابو 

رسوم و ، هاترتیبو تكمیل الصور،  :ویشملقسم عملي  •

 .المتاهاتو ، شیاءتجمیع األو ، المكعبات

 فوفات المتتابعة الملونة لرافنالمصثالثًا: 

وتعتمد  .لى حد كبیرإوهي خالیة من تأثیر الثقافة  ،الذكاء غیر اللفظيتقیس وهي        

المصفوفات  وتتكون .ن تطبق فردیًا في ظروف معینةأویمكن  .أساسًا على التطبیق الجمعي

)، وتناسب ( بو، ( أ ب )و، : ( أ )قسام هيأبندًا موزعة على ثالثة  36من  المتتابعة

كما تصلح للمتأخرین  ،سنة 11لى إس سنوات ونصف عمار من خمالمصفوفات الملونة األ

كثر تشویقًا ألكي تجعل االختبار  ،خلفیة للمشكالت بوصفها لوانوقد استخدمت األ .عقلیاً 

 .ألطفالاالنتباه ثارة إ ووضوحًا و 

 .كادیمیة)قبل األ  النمائیة (مااختبار المهارات رابعًا: 

) لمعرفة مهاراتهم سنوات 8سنوات حتى 6طفال من عمر (هذا االختبار لأل یستخدم       

 :، هياختبارات ) 10ویتضمن (  ،النمائیة

 .شكالاختبار معرفة االتجاهات واأل. 1      

 .اللمس اختبار التعرف عن طریق. 2      

 .اختبار التمییز البصري. 3      

 .اختبار التمییز السمعي. 4      

 .دراك البصرياختبار اإل. 5      

 .دراك السمعياختبار اإل. 6      

 .غالق البصرياختبار اإل. 7      
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 .غالق السمعياختبار اإل. 8      

 .اختبار الذاكرة البصریة. 9      

 .اختبار الذاكرة السمعیة. 10      

ض المهارات المعرفیة تشمل بعي الت، كادیمیة)قبل األ  مااختبار المهارات المعرفیة ( خامسًا:

البسیطة التي یستطیع الطفل دقیقة والمهارات الحركیة الكبیرة) المهارات الحركیة الوالحركیة (

 .و البیئة المحیطة بهأیمیزها من خالل الحیاة الیومیة  نأ

صورة ( مقیاس تقدیر أعراض اضطراب نقص االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد سادسًا:

ات التي تصف سلوك العبارات أو السلوك مجموعة منویضم  .م)صورة األمعلم الصف + 

 )؟ات یمثل مشكله لهذا الطفلمن هذه السلوك : أيمن فضلك وضح( :الطفل

 ) مستویات تحصیلیة 6وتتضمن ( ،یةاالختبارات التحصیل سابعًا:        

. تعطى بظروف مقننةالتي  ،هي كل االختبارات المزودة بتعلیمات موحدةو       

االختبارات مزودة بأدلة ثابتة توضح طریقة التطبیق والتصحیح  هوتكون هذ

هو  ختباراتهذه اال لتطبیقها حدود زمنیة، والهدف من وغالبًا ما یكون .والتفسیر

طفل خطة عالجیة فردیة لكل  عدت عملیة التشخیصوبعد   .مهارات الطفل تعرف

ا بنتیجة هیلعالتي حصل  )ةالقبلی اتمن خالل نقاط الضعف والقوة (االختبار 

، طویلة المدىالهداف األ، و قصیرة المدىالهداف األ الخطة: وتتضمن التشخیص.

اختبارات  للطفل ىُیجرَ من تطبیق الخطة العالجیة نتهاء وبعد اال .التعزیز الیوميو 

 .هضعفوتجاوزه نقاط  لمعرفة مدى تحسنه(االختبار البعدي)  تحصیلیة

وبات التعلم في الصفوف الرابع عمقیاس أسالیب التفكیر لدى الطلبة العادیین وذوي ص بناء .4

 ساسيوالخامس والسادس من مرحلة التعلیم األ

بحسب نظریة حكومة الذات العقلیة  ،إلى تعرف أسالیب التفكیر البحثهدف هذه ی

في  في مرحلة التعلیم األساسين تي یفّضلها الطلبة ذوو صعوبات التعلم والطلبة العادیو ال، لستیرنبرغ

كان ال بد من تحقیق هذا الهدف وعالقة هذه األسالیب بتحصیلهم الدراسي. ومن أجل  ،مدینة دمشق

الباحثة من سجالت الطالب  تي حصلت علیهاال، درجات الطالب في الفصل األول ، أوالهما:أداتین
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هذه  لقیاسبناء مقیاس  األول)،یة (وقد وضح ذلك في فقرة أدوات البحث في الفصل المدرس

على دراسات مقاییس صاحب النظریة و  علىبشكل أساسي  ،وقد اعتمدت الباحثة في بنائه ،األسالیب

المقیاس  في ىوخّ تَ . على أن یُ )2010(دراسة الفاعوري،  في البیئة السوریة ، وطبق بعضهاأخرى

، والزمن الذي یستغرقه تطبیقه لهذه المرحلة العمریة من حیث وضوح عباراته ودقتها مالءمته الجدید

. ه على العینة المدروسةلشروط الصدق والثبات المعتمدة في البحث التربوي، تمهیًدا لتطبیق وعهخضو 

 وفیما یلي عرض لمراحل بنائه.

الذات العقلیة نظریة حكومة العدید من األطر النظریة حول  ة علىثاطلعت الباح .1

 البحثمن هذه  الثالثالفصل على  (یرجى االطالع أسالیب التفكیر لدى سترنبرجو 

الوثیقة الصلة الدراسات السابقة على عدد من و  ،الذي یتناول بالتفصیل هذه األطر)

 .الدراسات السابقة)الخاص ب على الفصل الثاني یرجى االطالع( البحثبموضوع 

، التي نقلها إلى اللغة )1991وواجنر( التفكیر لسترنبرجلى قائمة أسالیب اطلعت ع .2

أسلوبًا من  13 تنتمي إلىعبارة  65التي تضمنت و ، )2006أبو هاشم ( العربیة

 .)2یر (الملحق رقمالتفكسالیب أ

فیها التي اعتمد فیها نظریة ستیرنبرغ وبنى ، على دراسة أیهم الفاعورياطلعت  .3

 محافظةفي  الصف الثامن األساسي في 2010 عاممقیاسًا ألسالیب التفكیر طبقه 

تحدید أسالیب التفكیر السائدة لدى الطالب ذوي صعوبات التعلم في  بهدف القنیطرة

 .)2010(الفاعوري،  الریاضیات

 وردت في( التفكیر أجرتها على أسالیبالتي  دراسات زهانجسلسة على اطلعت  .4

وصنفت فیها  ،2004والسیما دراستها التي أجرتها عام  ،فصل الدراسات السابقة)

إلى ثالث  ة حكومة الذات العقلیة لستیرنبرغالخاصة بنظریالتفكیر أسالیب 

 (Zahang, 2004a, 233-253) مجموعات، هي:

)، وهو الذي یتضمن القیام باألشیاء 1المجموعة األولى أو النموذج ( •

المعرفي، ویضم مستویات علیا من التعقید على بشكل مبدع، ویدل 

تیة: (التشریعي، والحكمي، والعالمي، والتقدمي، أسالیب التفكیر اآل

 والهرمي).
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)، وهو الذي یتضمن القیام باألشیاء 2المجموعة الثانیة أو النموذج ( •

بطرق أكثر معیاریة، ویدل على مستویات أدنى من التعقید المعرفي، 

 اآلتیة: (التنفیذي، والمحلي، والمحافظ، والملكي).ویضم أسالیب التفكیر 

)، وهو الذي یتضمن ما بقي من أسالیب 3المجموعة الثالثة: النموذج (

التفكیر الثالثة عشر، وهي: (األقلي، والفوضوي، والداخلي، 

ف في النموذجین السابقین؛ والخارجي)، وهي األسالیب التي لم تصنَّ 

رون خصائص هِ ظهذه األسالیب یُ ل اً الذین یفكرون وفقألن األشخاص 

: إن من كلتا المجموعتین السابقتین، بناء على ما تتطلبه المهمة

رة أو العمل بطریقة مطوَّ مثًال فوضوي یمكنه ذا أسلوب تفكیر  اً شخص

دون أن یفقد الصورة الكلیة لما من مهمات متعددة  فیتعامل مع ،معقدة

). 1( أسالیب تفكیر النموذجیرغب في إنجازه. وبالتالي هو یستعمل 

عمل بطریقة غیر یفوضوي  تفكیر أسلوب ذا ًا آخرشخصنجد مقابل بالو 

دون أن یعرف كیف من تعامل مع المهمات فی رة،مطوَّ غیر معقدة أو 

تسهم كل مهمة في الوصول إلى الهدف النهائي، وهو بهذا یستعمل 

 ).Zhag, 2004 a, 233_252( ) من أسالیب التفكیر2( النموذج

إلى  وفق نظریة ستیرنبرغألسالیب التفكیر السابق  اعتمدت الباحثة تصنیف زهانج .5

 من هذه الفقرة).  4ثالث مجموعات (البند 

نقلها أبو هاشم ، التي )1991( وواغنر أسالیب التفكیر لستیرنبرغرجعت إلى قائمة  .6

إلى  كما رجعت بنود قائمتها ألسالیب التفكیر.معظم ا واستقت منه، إلى اللغة العربیة

قائمة أیهم الفاعوري، التي تبّنى فیها هو أیًضا تصنیف زهانغ ألسالیب التفكیر إلى 

إلى بالنتیجة فتوصلت من هذه الفقرة)، واستقت عدة بنود،  3ثالث مجموعات (البند 

عبارة تغطي أسالیب التفكیر الثالثة عشر التي  وخمسین ثمانٍ من ن مقیاس مكو 

وشكلت هذه القائمة مقیاس أسالیب التفكیر هانغ الثالث. تنتمي إلى مجموعات ز 

صورته األولیة التي وزعت في  للطالب في الصفوف الرابع والخامس والسادس

عبارات هذا المقیاس إلى مزید من صوغ . وقد عمدت الباحثة في على المحكمین
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استبعدت التبسیط للكلمات والعبارات لتتالءم مع الشریحة الجدیدة من الطالب. لقد 

عتبار ، با"الوظیفةأقوم ب" :لتستعمل بدًال منها عبارة "المهمةي أؤدّ " :مثل مثًال عبارة

وال سیما الصغار منهم.  ،بمألوف جدًا لدى الطال أن الوظیفة عمل یومي ومفهوم

لتستعمل بدًال منها عبارة  "روعذ المشروع أو أنجز المشأنفّ " :ت عبارة مثلواستبعد

حذفت بعض . كما لبساطتها وكثرة استعمالها مقارنة بالسابقة، وهكذا، "أقوم بالعمل"

قائمة أسالیب  3(الملحق رقم البحثالبنود التي قدرت أنها صعبة الفهم على عینة 

 التفكیر في صورتها األولیة).

 صدق المقیاس .1.4

الصدق الظاهري أو صدق المحكمین؛  :بقت الباحثة إجراءین لمعرفة صدق المقیاس هماط

 والصدق الّطرفي.

 الصدق الظاهري (أو صدق المحكمین) .1.1.4

. یطبق علیهم ألفراد الذینول ،هیقیس لما مقیاسمناسبة ال التأكد من یهدف هذا اإلجراء إلى

االختصاص والخیرة للقیام على مجموعة من المحكمین من ذوي  المقیاسذلك بعرض  یكونو 

، البحثلموضوع  تهامءمدى مالو  ه،فقرات آرائهم ومالحظاتهم حول من خالل إبداء ،بتحكیمه

 ومدى وضوح الفقرة وسالمة صیاغتها، ،ف عن المعلومات المرغوبة للدراسةوصدقها في الكش

 والنظر في تدرج المقیاس، ،العباراتفي تعدیل ال وأ بقاء،اإل واقتراح طرق تحسینها بالحذف أو

محكمین ومالحظاتهم وبناء على آراء ال مناسبًا.المحكمون وغیر ذلك مما یراه  ،ومدى مالءمته

 ،أو یحذف، أو یضیف ،یرونه وفق ما بنود المقیاسبعض ة صیاغالباحث ل عدیاقتراحاتهم و 

 .ًا للتطبیق بعد أخذ شكله النهائيویكون صالح ،مقیاسإلى الصدق في ال بعد ذلك لتوصَّ یُ و 

على مجموعة من  ،ذكرها األولیة التي سبق تهالمقیاس في صور الباحثة وزعت ولتحقیق ذلك 

 في كلیة التربیة من أقسام علم النفس والتربیة الخاصة والتقویم والقیاس ذة المتخصصینتاألسا

 : ، هيأمور ةأربعوقد تركزت مالحظات المحكمین على . )1(الملحق رقم

مستوى األطفال الذین یتوجه ضرورة تبسیط عدد من عبارات المقیاس أكثر لتالئم  .1

 .المقیاس إلیهم
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 و فكرة واحدة.أ ،ضرورة قصر كل عبارة على مهمة واحدة .2

ال تزید مدة اإلجابة عنها على حصة دراسیة ضرورة تخفیض عدد العبارات لكي  .3

 .على أبعد تقدیر

، ت الدراسات عالقتها القویة بالتحصیلبتسالیب التفكیر على تلك التي أثقصر أ .4

 تجه إلى قیاس العالقة بین أسالیب التفكیر والتحصیل الدراسي.ی البحثباعتبار أن 

 مالحظات المحكمین على بنود االستبانة عدلتمن  ولى والثانیةوبخصوص المالحظتین األ

 وهي اآلتیة:یلها، العبارات التي اقترحوا تعد الباحثة

 العبارات التي تم تعدیلها اعتمادا على مالحظات المحكمین): 5(رقم جدول ال

 قبل التعدیل العبارة                   بعد التعدیل العبارة            
أحب األسئلة التي یطلب فیها ترتیب 

 األشیاء.
أستمتع بالعمل الذي یتطلب التحلیل أو 

 الترتیب أو المقارنة.
أركز على فكرة رئیسیة واحدة عندما أتحدث  أتحدث.أركز على موضوع واحد عندما 

 أو أكتب أفكاًرا معینة.
 أحب أن أجرب أفكاري وأراقب مدى نجاحها. أحب أن أجرب ما یخطر في بالي.

أستطیع أن أربط بین الفكرة الرئیسیة 
 للدرس وأفكاره الفرعیة.

عندما أبدأ في عمل أحاول أن أربط بین 
 رعیة.هدفه الرئیسي وأهدافه الف

یمكنني االنتقال من وظیفة إلى أخرى 
 بسهولة.

یمكنني االنتقال من عمل إلى آخر بسهولة، 
 على نفس القدر من األهمیة. ماألني أعتبره

 

طت صیاغة على مهمة واحدة أو فكرة واحدة، وبسّ في االستبانة قصرت كل عبارة كما 

 البحث.مستوى األطفال عینة العبارات واختیار الكلمات لتالئم 

إلى أسالیب التفكیر التي تنتمي الباحثة استبعدت ، المالحظتین الثالثة والرابعة بخصوصو  

راسات لم تؤكد ارتباطها دة، ألن الهانغ الذي سبق أن اعتمدته الباحثالمجموعة الثالثة من تصنیف ز 

(التشریعي،  :أسالیب التفكیرتضم  التي األولى :على المجموعتین اقتصرتبالتحصیل الدراسي، و 
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ذي، والمحلي، ضم أسالیب التفكیر: (التنفیالتي ت والثانیة؛ )يوالحكمي، والعالمي، والتقدمي، والهرم

یرجى ( لیبهما اإلیجابي بالتحصیلأشارت الدراسات إلى ارتباط أسا ألن الدراساتوالمحافظ، والملكي)،

عبارات. وبذلك غدا مجموع العبارات  ، ووضعت لكل أسلوب أربعفصل الدراسات السابقة) مراجعة

 .)4(الملحق رقم  عبارات 4× أسالیب 9: عبارة 36 یاسقالتي تضمنها الم

التي یتكون أرقام العبارات التي تعود إلى كل من األسالیب التسعة  )6الجدول رقم (نجد في 

 :المقیاس منها

الخاصة بحكومة الذات التسعة على أسالیب التفكیر  المقیاس): توزع عبارات 6( رقم جدولال

 العقلیة لستیرنبرغ

  األسلوب أرقام الفقرات

 1 األسلوب الملكي 4، 3، 2، 1
 2 األسلوب الهرمي 8، 7، 6، 5

 3 األسلوب التشریعي 12، 11، 10، 9
 4 األسلوب المحلي 16، 15، 14، 13
 5 األسلوب التحرري 20، 19، 18، 17
 6 المحافظاألسلوب  24، 23، 22، 21
 7 األسلوب العالمي 28، 27، 26، 25
 8 األسلوب القضائي(الحكمي) 32، 31، 30، 29
 9 األسلوب التنفیذي 36، 35، 34، 33

من عشوائیة  ثم قامت الباحثة بتطبیق هذه الصورة األخیرة للمقیاس على عینة استطالعیة

للتعلیم  سلیمان الحلبي في مدرسة )الرابع، والخامس، والسادس( في الصفوف الثالثة طالباً  25

وبنتیجة التطبیق تبین أن متوسط الوقت الذي  .8/4/2015اء ربعاألیوم  سوسةساسي في كفر األ

الوقت الذي  مجموع وهو حاصل قسمة دقیقة. 31هو  استغرقته عملیة اإلجابة عن بنود المقیاس

 طالبدقیقة، والوقت الذي استغرقته إجابة آخر  25، وهو سلم المقیاس طالبإجابة أول ه تاستغرق

 . 2على  دقیقة 37سلمه، وهو 
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الصف  طالب، وال سیما طالبحها بعض الاألسئلة التي طر ورأت الباحثة، نتیجة لبعض 

الرابع، حول بعض العبارات أن تعدل صیاغتها قلیًال لتصبح أكثر مالءمة لقدرتهم على الفهم. وفیما 

 عدیل:ت التي عدلت مع صیاغتها قبل التیلي العبارا

 العبارات المعدلة بعد التطبیق االستطالعي للمقیاس ):7دول رقم (الج

 العبارة قبل التعدیل العبارة بعد التعدیل
 أفضل المشاریع التي تهتم بالقضایا العامة. أحب القیام باألعمال التي یحبها الناس.

الوظائف أتقید بما یقوله لي المعلم إلتمام 
 المطلوبة مني.

ألتزم بما یقال لي إلتمام الوظائف المطلوبة 
 مني.

في مدرستي ال أستطیع القیام بالنشاطات 
 التي أحبها.

أعتقد أن نظام مدرستي ال یسمح لي 
 بممارسة النشاطات التي أحبها.

ن أحب الوظائف التي تتطلب المقارنة بی
  آراء أصدقائي حول موضوع معین.

المهام التي تسمح لي بتقییم طرق أفضل 
 اآلخرین بالعمل.

لوظائف التي یقوم أحب أن أقارن بین ا
 بها أصدقائي.

أفضل الوظائف التي یمكنني فیها مقارنة 
 .وجهات النظر

 

 فيرَ الصدق الطّ . 2.1.4

، الخامسو  الرابع، طالًبا من طالب الصف 25 عینة من تسحبلتأكد من الصدق إحصائیًا ل

علیها المقیاس،  طبقو ، 9/4/2015یوم األربعاء ، صحنایافي مدرسة شام المعارف ب والسادس

 توزع اإلجابات. فبلغت القیمة ةكولموغروف لمعرفة طبیع-معادلة سیرونوف على النتائج وطبق

)z=2 ( وحین یكون التوزع غیر  توزع لیس اعتدالیًا.. وهذا یعني أن ال0.01مستوى الداللة عند

. ولهذا طبق على اختبارات معلمیه، وٕانما اختبارات ال معلمیهعلى المعطیات ال تطبق  اعتدالي

 وكانت النتائج كما هو مبین في .لحساب الصدق الطََّرفيّ  الالمعلمي ویتني-المعطیات اختبار مان

 الجدول التالي:
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 ى.دنى واألعلي للصدق الطرفي بین الثلثین األویتن-اختبار مان :)8جدول رقم (ال

 العدد الثلث
مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

Z 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائیة

 12.5 100 8 األعلى
 دال 0.001 3.393

 4.5 36 8 األدنى
 

ا ألنها أصغر وهي دالة إحصائیً  ،0.001بلغت قیمة مستوى الداللة  یبین الجدول السابق أن

یعني أن األداة تتمتع  وهذا .بین الثلثین األعلى واألدنىفروق وجود وهذا یشیر إلى  .0.05من 

 .بالصدق الطرفي

 المقیاس ثبات. 2.4

 :ثالث هيطرائق وفق المقیاس حسب ثبات 

في  ، والسادسالخامسالرابع، و على طالب الصف . طبقت األداة التطبیق وٕاعادة التطبیق .1

كما رأینا عند  .9/4/2015یوم الخمیس في في المرة األولى  صحنایاب مدرسة شام المعارف

 فيیوًما، أي یوم الخمیس  ثم أعید التطبیق بعد خمسة عشر .فيحساب الصدق الّطرَ 

23/4/2015 . 

 .التجزئة النصفیة .2

 كرونباخ-ألفامعادلة  .3

 :يتآلالجدول ا وقد كانت قیم كل منها كما هو مبین في

 دلة ألفا كرونباخاواإلعادة، وبالتجزئة النصفیة، وبمعبالتطبیق معامالت الثبات : )9جدول رقم (ال

 تهٕاعادالتطبیق و  نوع الثبات
وفق معامل 

 ارتباط بیرسون

التجزئة النصفیة  مستوى الداللة
معامل  وفق

 براون-سبیرمان

 كرونباخ-لفا أ مستوى الداللة
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 0.73 0.003 0.78 0.001 0.86 معامل الثبات
 

، 0.86للتطبیق وٕاعادته  بلغت على التوالي: الثبات تالمعامأن  السابق یبین الجدول

، عند مستوى 0.73كرونباخ -؛ ولمعادلة ألفا0.01مًعا عند مستوى داللة  0.78جزئة النصفیة وللت

معامالت الثبات الثالثة ذات قیم مرتفعة نسبیًا تسمح بتطبیق األداة باطمئنان. وبهذا و  .0.03داللة 

 األداة صالحة للتطبیق وإلجراء البحث. الشكل من الصدق والثبات أصبحت

 تطبیق المقیاس . 3.4

على الطالب  )5(الملحق رقم  النهائیة الصادقة والثابتة المقیاس في صورتهالباحثة طبقت 

 105لهؤالء  النهائیة. وقد بلغت العینة 4/5/2015الملكة بلقیس یوم اإلثنین  مدرسةفي العادیین 

علیهم مقیاس تعلم فقد استغرق تطبیق الالطالب ذوي صعوبات الطالب وطالبات. أما مجموعة 

المعلمة ستتحدث مع كل طفل على حدة. ، باعتبار أن 2015/ 5/5حوالي شهر اعتبارًا من الثالثاء 

، وال یتوقف في منتصف شهر العمل في المركزین یستمر خالل الصیفوال بد من اإلشارة هنا إلى 

  .كما في المدارس العادیة أیار

وآلیة  لمقیاسارة والمعلمات عن موضوع اوقد قامت الباحثة بزیارة المركزین وتحدثت مع اإلد

في الیوم األول عدة استبانات، ثم تولت المعلمات على الطالب تطبیقها على كل طالب، وطبقت 

تطبیق باقي االستبانات مع طالبهن وطالباتهن بصورة فردیة. وعندما انتهى تطبیق االستبانات 

جمعتها الباحثة من المعلمات. وقد بلغ مجموع الطالب ذوي صعوبات التعلم الذین طبقت علیهم 

 طالًبا وطالبة. 79االستبانة 

وعولجت المعطیات إحصائًیا باعتماد البرنامج اإلحصائي المقیاس استبانات ثم فرغت 

spssبة عن سؤالي البحث، . ویتضمن الفصل السادس التالي لهذا الفصل، النتائج المتعلقة باإلجا

 واختبار فرضیاته، باإلضافة إلى المقترحات والتوصیات.
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 الفصل السادس

 عرض نتائج البحث وتحلیلها وتفسیرها

 

 .تمهید .1

 .عرض نتائج البحث وتحلیلها وتفسیرها .2

صعوبات ما أسالیب التفكیر المفضلة لدى الطلبة ذوي ": ونصه النتائج المتعلقة بالسؤال األول. 1.2    

 ".؟التعلم

 ".؟التفكیر المفضلة لدى الطلبة العادیین ما أسالیب": ونصه النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني. 2.2    

 .مقارنة بین أسالیب التفكیر المفضلة لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم والطلبة العادیین. 3.2    

"ما طبیعة العالقة بین أسالیب تفكیر كل من الطالب بالسؤال الثالث ونصه: النتائج المتعلقة .4.2    

 تعلم، والتحصیل؟".العادیین والطالب ذوي صعوبات ال

 من كل لدى التفكیر أسالیب بین العالقة طبیعة ما: "ونصه الرابع بالسؤال المتعلقة النتائج.5.2    

 "لدیهم؟ الجنس وعامل العادیین، والطلبة التعلم صعوبات ذوي الطلبة

تالف أسالیب ما دور متغیر الصف الدراسي في اخ "خامس ونصه: ال بالسؤالالنتائج المتعلقة  .6.2    

 ؟"العادیین، والطلبة الطلبة ذوي صعوبات التعلمالتفكیر لدى كل من 

 التوصیات والمقترحات. 3     
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 الفصل السادس

 عرض نتائج البحث وتحلیلها وتفسیرها

 

 تمهید .1

یتناول هذا الفصل عرض نتائج البحث بعد معالجتها إحصائی�ا باعتماد الحزمة اإلحصائیة للعلوم   

، ونتائج الدراسات السابقة حول الموضوع. وتفسیرها في ضوء خلفیته النظریة، وتحلیلها spssتماعیة االج

. وفیما یأتي هذه تائج البحثویخلص الفصل إلى مجموعة من المقترحات والتوصیات المنبثقة من ن

 النتائج.

 نتائج البحث وتحلیلها وتفسیرهاعرض  .2

ما أسالیب التفكیر المفضلة لدى الطلبة ذوي صعوبات " :ونصه السؤال األولالنتائج المتعلقة ب .1.2

 ".؟التعلم

 بحسب قیما تنازلیً  بتثم رت ،المتوسطات الحسابیة ألسالیب التفكیر تبسِ لإلجابة عن هذا السؤال حُ   

  یبین هذه النتائج.متوسطاتها. والجدول التالي 

مرتبة  لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم ةالمفضل المتوسطات الحسابیة ألسالیب التفكیر: )10جدول رقم (ال

 اتنازلیً 

 المتوسط الحسابي أسلوب التفكیر
 10.22 األسلوب الملكي
 9.41 األسلوب المحلي
 9.34 األسلوب الهرمي
 9.27 األسلوب التنفیذي

 9.10 األسلوب التشریعي
 9.08 األسلوب المحافظ
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 9.05 األسلوب العالمي
 8.88 تحررياألسلوب ال

 8.11 سلوب القضائياأل
 

مرتبة  المفضلة لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم المتوسطات الحسابیة ألسالیب التفكیر: )1رقم ( الشكل

 اتنازلیً 

 

ذوي  الطالبلدى  أن أكثر أسالیب التفكیر تفضیالً ، )1) والشكل (10( من خالل الجدول ،نالحظ

في  ثم الهرمي ،في المرتبة الثانیةثم المحلي  ،ولىفي المرتبة األ األسلوب الملكي  هي: صعوبات التعلم

یتوجهون نحو هدف واحد طوال  أن أصحابه سلوب الملكياألتعني بخصوص  هذه النتیجةو  .المرتبة الثالثة

صاحب و  .لیس لها عالقة بموضوع اهتمامهم ویتجاهلون القضایا التيالوقت ویتعاملون مع القضایا الرئیسیة 

ذوي طبیعة األطفال مع  وهذا یتالءم .الواحد ذو التركیزهو صاحب الهدف الواحد، بالتالي  األسلوبهذا 

 ،التي یخضعون لها حتى النجاح فیه صعوبات التعلم الذین یركزون على هدف واحد في الخطة التعلیمیة

 . الهدف الذي یلیهى لإوبعد ذلك ینتقلون 

ویفضلون  ،لون إلى العمل بشكل فرديیمی فتعني النتیجة أن أصحابهألسلوب المحلي ا بخصوصأما 

كما أنهم  .ویهتمون بجمع معلومات محددة عن المشكلة التي یواجهونها ،التركیز على العمل الذي كلفوا به
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 ،القوانین والتعلیمات والنظامیتمسكون بو  ،عناصرها األساسیة لیسهل علیهم حلهاؤون المشكلة إلى یجزّ 

والتي تطبق  ،مدارسناالسائدة عموًما في لیمیة التقلیدیة مع الطریقة التع یتناسب . وهذاویرفضون تغیر الروتین

 .على الطالب جمیًعا في الصف كله

هذا األسلوب أصحاب أن لثة فتعني النتیجة الذي جاء بالمرتبة الثا ألسلوب الهرمياوبخصوص 

طریقة ب بوضوح ونأثر یتبترتیب األهداف بحسب أولویتها، وبالمنطقیة في تناول المشكالت،  الذي یتصف

كما یتوافق نمط تفكیرهم  ؛والمعلم الطالبتفاعل بین ال فیها لقائیة یغیبإ ما تكون اً غالب التيالسائدة التدریس 

التسلسل والتراتبیة واالنتقال من السهل إلى الصعب، ومن البسیط إلى مع بنیة مناهجنا التربویة التي تعتمد 

 (وغیر ذلك من مبادئ التعلیم المعروفة) في التدریس وعرض الخبرات. المعقد، ومن المعلوم إلى المجهول 

 التحرري :اناألسلوبفهما  المرتبتین األخیرتین في أما األسلوبان األقل تفضیال اللذان جاءا

وتجدید واستخدام االستراتیجیات الجدیدة في حل المشكالت اإلبداع  انیشجع اناألسلوب وهذان .القضائيو 

 إال .وهذه األمور یمكن اعتبارها في مجملها من األسالیب المحفزة لإلبداع .یدیة في عمل األشیاءالطرائق التقل

یة التفكیر والمهارات بدًال من تنموالحفظ والتلقي التعلیم في مدارسنا تركز على التحصیل والتفوق  أن طرائق

التي تستعمل معهم،  التعلم وطرائقه الیبأسالیب تفكیر الطالب بأستتأثر ومن الطبیعي جًدا أن  لدى الطالب.

 المشجعة على التطویر واإلبداع. قیم هذه األنماط من التفكیربالنتیجة فیها  فال ترتفع

فیمكن التي تمركزت في الوسط ، والتشریعي، والمحافظ، والهرمي، ألسالیب التنفیذيبخصوص او 

علون ما یفه لمدارس ألن أصحابة في ااألسلوب التنفیذي هو من األسالیب المحبببما یأتي: تفسیر ذلك 

تشجع هذا النوع من األفراد الذین یتسمون بالطاعة  ، التيثقافة المدرسة والمجتمعوهذا یتوافق مع ، یؤمرون به

 یدیة ثبت نجاحها في الماضي،األسلوب المحافظ یفضلون تأدیة األشیاء بطریقة تقلوأصحاب  .وتنفیذ األوامر

 الذین ،وهذا یتفق مع خصائص الطلبة ذوي صعوبات التعلم .ى تنظیم األولویاتفي القدرة عل لدیهم ضعفو 

أشیاء  إنجازإلى  ونیمیلفاألسلوب الهرمي  . أما أصحابضعف التنظیم والتصنیفوبدم المرونة بعیتصفون 

ركیز فت ؛هم في تشتت االنتباهیس ،ق التدریس المتبعة في مدارسنابالنسبة لطرائ ،وهذا .كثیرة في وقت واحد

فأصحابه  أما بخصوص األسلوب التشریعيو  .وزعًا على أكثر من موضوعالطالب في هذه الحالة یكون م

تطبیق أن  ویبدو  .نهم یفضلون القیام بها بطریقتهم الخاصةإنجازها. كما أقبل  للمهمات یفضلون التخطیط
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في إعطاء المعلومات وشرح  یتبعون طریقة تقلیدیة فالمعلمون ،من األمور المفضلة لیسذلك في مدارسنا 

 یتفق بدوره مع خصائص هذا األسلوب. وهذا ال ،لألوامر فقط ایعتبرون الطالب منفذً  كما أنهم ،الدروس

اختلفت مع  فإذا أخذنا المرتبتین األولى والثانیة في أفضلیات أسالیب التفكیر، نجد أن هذه الدراسة

واتفقت معها في تفضیل  ،ذي جاء في المرتبة األولىفي تفضیل أسلوب التفكیر ال، )2010دراسة النجار(

التفكیر  يبو لن الطلبة ذوي الصعوبات یفضلون أسأاألسلوب الذي جاء في المرتبة الثانیة، فقد بینت دراسته 

 التي)، 2010اختلفت كذلك مع دراسة الفاعوري (و  .)في المرتبة الثانیة ، والمحليفي المرتبة األولى (التنفیذي

األسلوب  المرتبة الثانیةوب، األسلوب الهرمي یفضلون بالمرتبة األولى التعلم صعوباتبة ذوي بینت الطل

یجة للمعرفة المكتسبة نت، فهي لف من فرد آلخرتتفسیر ذلك بأن أسالیب التفكیر تخ وربما أمكنناالتنفیذي. 

في تفضیله ألسلوب دون  تؤثري الته الفردیة للتفاعل بین الجوانب المعرفیة والوجدانیة وخصائص ونتیجة ،لدیه

إلى المرحلة العمریة التي ینتمي إلیها أفراد في جانب منه، نعزو االختالف من جهة أخرى  أنویمكن  .آخر

الفئة األصغر سن�ا التي مازالت خبراتها الحیاتیة أدنى مستوى طلبة عینة بحثنا تنتمي إلى ف العینات الثالث،

  في الكم والنوع.

 ".؟ما أسالیب التفكیر المفضلة لدى الطلبة العادیین": ونصه السؤال الثانيلقة بالنتائج المتع .2.2

 قیمل تبًعاا تنازلیً  بتلحسابیة ألسالیب التفكیر ورتالمتوسطات ا تبلإلجابة عن هذا السؤال حس  

 متوسطاتها. والجدول التالي یبین هذه النتائج.

 امرتبة تنازلیً  لدى الطلبة العادیین فكیرالمتوسطات الحسابیة ألسالیب الت: )11جدول رقم (ال

 المتوسط الحسابي أسلوب التفكیر
 10.37 األسلوب الهرمي
 10.37 األسلوب التنفیذي
 10.23 األسلوب الملكي
 10.21 األسلوب المحلي
 9.99 األسلوب المحافظ
 9.89 األسلوب العالمي

 9.75 األسلوب القضائي
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 8.88 األسلوب التشریعي
 8.70 تحرريب الاألسلو 

 

 امرتبة تنازلیً  لدى الطلبة العادیین المتوسطات الحسابیة ألسالیب التفكیر: )2رقم ( الشكل

 

 لدى الطلبة العادیین أسلوبا: التفكیر:األسالیب تفضیًال  أكثرأن ) 2) والشكل (11( یبین الجدول

الذي  األسلوب الهرميخصوص جة بكن تفسیر هذه النتیویم مًعا في المرتبة األولى.التنفیذي و الهرمي 

ویمتاز بالمنطقیة في تناول  ،ولویتهاحسب أب األهداف بحسب األهمیة، وترتیب ترتیب األمور یتطلب

من السهل والتراتبیة واالنتقال التسلسل على في بنیتها التعلیمیة التي تعمد مع مناهجنا  بأنه یتوافق ،لمشكالتا

ومن المعلوم إلى المجهول (وغیر ذلك من مبادئ التعلیم المعروفة)  ،ومن البسیط إلى المعقد ،إلى الصعب

التعامل مع المحتوى و  الفهم الطالبسهل على اإلجراءات التربویة ت . وهذهتفي التدریس وعرض الخبرا

فیمكن تفسیر النتیجة بأن هذا األسلوب یمیل إلى أن  لألسلوب التنفیذي ما بخصوص. أ، واإلنجازالتعلیمي

به ویقیمون أنفسهم بالطریقة ن أصحاب هذا األسلوب یفعلون ما یؤمرون أل ،قیمة عالیة في المدارس یكون ذا

بدو ا ما یوهذ بما یطلب إلیهم. لتزمونضافة إلى أنهم یباإل ،التربوي ن یقیمهم بها النظامي یحتمل أنفسها الت

. 2001، ورمضان 2009م الفاعوري مع دراسة أیه تتفق هذه النتیجةو  .رسنانظام التعلیم في مدا سائًدا في

ولطرق التقییم  ،هم یخضعون ألنظمة التعلیم نفسهانأخصوص العادیین بر هذا التشابه بیفسوربما أمكن ت
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تعتبر من  المتقاربة وهذه األمور في الحاالت الثالث. متشابهة كما أن البیئة المدرسیة .واالختبارات نفسها

  دون غیره. . كما تشجع تفضیًال آخر العوامل التي تشجع أسلوب تفكیر دون

) 0.02ارق بسیط جد�ا بینهما یكاد ال یلحظ (بف الثة ثم الرابعةثم یجيء في المرتبتین الث

في  اواحدً  شیئاً عملون أن أصحاب األسلوب الملكي یب تفسرجة هذه النتیلعل و  .األسلوبان: الملكي ثم المحلي

یرهم على الموضوع الذي یركزون تفكو  ،میحتاجه من اهتما بمعنى أنهم یعطون لكل موضوع ما ،وقت واحد

یقومون به، في حین أن أصحاب األسلوب المحلي یستمتعون بالتعامل مع التفاصیل والخصوصیات 

الخصائص المتقاربة لهذین األسلوبین إلى حد ما تساعد الطالب على . ولعل ویتوجهون نحو المواقف العملیة

  دراسة.اعده على النجاح في الوهذا یس .ون غیرهادالتركیز على مادة دراسیة 

األسلوب التشریعي یتصف و  .تحرريالتشریعي ثم ال :نبتین األخیرتین األسلوبافي المرت ویأتي

 ،ویستخدمون استراتیجیاتهم وأفكارهم الخاصة بهم بأنفسهم، وضع قوانینهم الخاصةى لإأصحابه بأنهم یمیلون 

أما أصحاب  .جیات تعلم خاصةكما أنهم یستخدمون استراتی .المشكالت لحل اخاص�  الدیهم نظامً بأن و 

ویفضلون التعامل مع المواقف  ،فهم یفضلون تغییر القوانین واإلجراءات الموجودة تحررياألسلوب ال

 .وبالتالي فهم ابتكاریون في التعامل مع المواقف التي یتعرضون لها ،الغامضة

ن یخرجان عموًما على المألوف، ویغایران سلوكًیا ما هو سائد وهذا األسلوبان اإلبداعیان اللذا 

 ،عموًمام التقلیدیة یلمع طرق التعمع األعراف والقواعد التربویة السائدة، و  ومطلوب في مدارسنا ال یتوافقان

ا في ومن الطبیعي جًدا إذن أن یأتی االبتكار واإلبداع.في األعم األغلب والتي ال تشجع  ،المتبعة في مدارسنا

 ؛ ألنهما ال یجدان المناخ المشّجع والمطور والمحفز على الظهور واالنتشار والنمو.آخر سلم األفضلیات

 مقارنة بین أسالیب التفكیر المفضلة لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم والطلبة العادیین .3.2

ى كل من الطلبة أسالیب التفكیر المفضلة لد )2.2و 1.2عرضت الباحثة في الفقرتین السابقتین (     

 ب تفضیًال لدى العادیین أسالیبوتبین فیها أن أكثر األسالی ،العادیین والطلبة ذوي صعوبات التعلم

هي األسالیب تفضیًال لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم  أكثر، وأن والملكي التفكیر الهرمي والتنفیذي

تفضیل أسالیب التفكیر  ترى الباحثة أنوللمقارنة بین النتیجتین  .األسالیب الملكي والمحلي والهرمي

في  مًعا الفئتین تدرسان أن كلتاعلى الرغم من  یختلف بین الطالب العادیین والطلبة ذوي صعوبات التعلم
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ن یمكن إرجاعه لیس فقط إلى أاالختالف وهذا  .المدارس العادیة، وتخضعان للظروف التعلیمیة نفسها

. فاألطفال خصائص كل من الفئتینإلى أیضًا وٕانما  ،یخضع له الفردأسالیب التفكیر تتأثر بالموقف الذي 

وصعوبات  ،صعوبات في الذاكرةصعوبات في اإلدراك، و لهم خصائص عامة، منها  صعوبات التعلم ذوو

 .في توظیف االستراتیجیات المالئمة لحل المشكالت التعلیمیة المختلفة ةمشكل فهم یواجهون .في التفكیر

 تؤثر في التي وغیرها من المظاهر عملیات التنظیم هم إلىلك الصعوبات إلى افتقار ویعود جزء من ت

، في حین أن العادیین ال یعانون من هذه دون آخر تفكیر تفضیلهم ألسلوب وفي طریقة تفكیرهم

، الصعوبات. ولعل من الطبیعي أن تتأثر تفضیالت كل من الفئتین بخصائصهم النفسیة من جهة

 المختلفة التي یتعرضون لها. وبطبیعة المواقف

"ما طبیعة العالقة بین أسالیب تفكیر كل من الطالب العادیین بالسؤال الثالث ونصه: النتائج المتعلقة .4.2

 والطالب ذوي صعوبات التعلم، والتحصیل؟".

التأكد من ال بد من  ،في معالجة النتائج هنالمعرفة الطرائق اإلحصائیة التي یمكن استخدامها    

 ي:تتائج كما هو مبین في الجدول اآلكانت النقد و  .حساب معامالت االلتواءمن خالل  ،اعتدالیة توزیع العینة

 ): معامال االلتواء لنتائج مكوني عینة البحث: ذوي صعوبات التعلم والعادیین.12جدول رقم (ال

ذوي ل معامل االلتواء أسلوب التفكیر
 التعلم صعوبات

معامل االلتواء 
 ینلعادیل

 0.84- 1.18- األسلوب الملكي
 0.99- 0.71- األسلوب الهرمي

 0.30- 0.11- األسلوب التشریعي
 0.40- 0.63- األسلوب المحلي

 0.19 0.27- تحررياألسلوب ال
 0.62- 0.06 األسلوب المحافظ
 0.41- 0.45- األسلوب العالمي

 0.89- 0.16- األسلوب القضائي 
 0.42- 0.51- األسلوب التنفیذي
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 0.63- 0.63- اإلجمالي
 

 وهي تسمح .ضمن الحدود الطبیعیةقع تجمالیة رعیة واإلمعامالت االلتواء الفیبین الجدول السابق أن 

 .وتحلیل التباین) ،ستودنتت  ، واختبارمعامل ارتباط بیرسونباستخدام االختبارات المعلمیة ( بالتالي

حصلت الباحثة على درجات الطالب في تفكیر والتحصیل بین أسالیب الولدراسة العالقة االرتباطیة 

قبل امتحانات الفصل الثاني) من  (باعتبار أن المقیاس طبق 2014/2015من العام الدراسي  الفصل األول

صعوبات التعلم فقد  الطلبة العادیین. أما الطلبة ذوو المدرسة بخصوص صحیفة الطالب التي تحتفظ بها

المركزین االستشاریین على صورة من صحیفة كل طالب. وحصول المركز  منبخصوصهم حصلت الباحثة 

 لقبول فیه.للطالب شرط أساسي التحصیل الدراسي لاالستشاري على صحیفة 

لیس هناك من عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین أسالیب التفكیر " الفرضیة األولى:نص . 1.4.2

 ".التعلم والتحصیل الدراسي لدى الطالب ذوي صعوبات

معامل ارتباط  بَ سِ عند ذوي صعوبات التعلم حُ التحصیل و لتفكیر أسالیب االعالقة بین طبیعة لدراسة 

 بیرسون كما هو مبین في الجدول التالي:

لدى الطالب ذوي صعوبات  التحصیلو  أسالیب التفكیربیرسون بین  معامالت ارتباط: )13جدول رقم(ال

 التعلم.

 اإلحصائیةالداللة  مستوى الداللة تباط بیرسونمعامل ار  أسلوب التفكیر
 غیر دال 0.24 0.134 األسلوب الملكي
 غیر دال 0.166 0.158 األسلوب الهرمي

 غیر دال 0.078 0.201 األسلوب التشریعي
 غیر دال 0.269 0.127 األسلوب المحلي

 غیر دال 0.331 0.111 تحررياألسلوب ال
 یر دالغ 0.921 0.011 األسلوب المحافظ
 غیر دال 0.099 0.188 األسلوب العالمي

 دال 0.01 0.290 األسلوب القضائي 
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 دال 0.04 0.232 األسلوب التنفیذي
 غیر دال 0.059 0.221 اإلجمالي

القضائي، والتنفیذي) بین أسلوبي التفكیر (دالة إحصائیًا  ارتباطیة عالقة وجودالجدول السابق بین ی

قبولة مبخصوص األسلوبین: (القضائي والتنفیذي)، و مرفوضة جزئیاً الفرضیة  ني أنوهذا یع .والتحصیل

 بخصوص األسالیب السبعة الباقیة. جزئًیا

الدراسي والتحصیل بین أسلوبي التفكیر (القضائي، والتنفیذي) الدالة إحصائی�ا ویمكن تفسیر العالقة 

) من حیث عالقة أسلوب 2014اسة الخطیب (، ومع در 2012دراسة نوفل، وأبو عواد مع نتائج التي اتفقت (

التي لى طبیعة عرض المقررات الدراسیة، أن طبیعة هذین األسلوبین قریبة إب )التفكیر التنفیذي مع التحصیل

 اكما أنه مثل هذین األسلوبین للتعامل معها.الحقائق والمفاهیم والنظریات والتي تتطلب عرض تعتمد على 

بشكل كبیر على التحصیل الدراسي.  وهو األمر الذي یساعد ،قید بما هو مطلوبتعتمد على الحفظ الصم والت

اع بز باتّ تاتمإلى تفضیل أسالیب التفكیر التي  أن الطلبة ذوي صعوبات التعلم یمیلون ذلك إلىیضاف 

عروفة والم ةموجودق الائهم یفعلون ما یطلب منهم ویمیلون إلى استخدام الطر التعلیمات والقوانین المحددة. و 

 . في حل المشكالت

والنتائج التي بین أیدینا تبین أن الطالب ذوي صعوبات التعلم یفضلون استخدام أسالیب معینة في 

لدى  استثمرت استثماًرا جیًداعت و جّ التفكیر، وٕاذا ما أخذت هذه األسالیب بعین االعتبار في التعلیم، وشُ 

تؤدي إلى تحسین تحصیلهم وتوجیهه في الوجهة مفترض أن ئق التدریس وأسالیب التقییم فإن من الاختیار طرا

 المناسبة

 غیابإلى  كان عائًدا والتحصیل الدراسي فربماالتفكیر أسالیب االرتباطیة بین باقي عالقة أما غیاب ال

بخصوص المناسبة تعلیمیة الوسائل مثل ال ،في المدرسةصعوبات التعلم  التي یحتاجها الطلبة ذوواإلمكانات 

تعلم في هذه المجاالت أن الطلبة ذوي صعوبات التعلم یعانون من صعوبات ٕالى و  ءة والكتابة والحساب،القرا

عموًما موجود وهذا غیر  .همائق خاصة في تعلیمإلى برامج وطر بالتالي هم یحتاجون كلها أو في بعضها، ف

رفة المعلم بخصائصهم وعدم مع ،في مدارس الطلبة العادیین هؤالء الطالب كما أن وجود في مدارسنا.

 .تحصیلهم یًا فيواحتیاجاتهم یمكن أن یؤثر سلب
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لیس هناك من عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین أسالیب التفكیر " :الثانیةالفرضیة نص . 2.4.2

 ."العادیین الطالبوالتحصیل الدراسي لدى 

معامل ارتباط بیرسون  بَ سِ حُ  یینالعاد الطالبعند التحصیل و أسالیب التفكیر دراسة العالقة بین ل 

 كما هو مبین في الجدول التالي:

 .العادیین الطالبلدى  التحصیلو  معامالت ارتباط بیرسون بین أسالیب التفكیر )14جدول رقم(ال

معامل ارتباط  أسلوب التفكیر
 بیرسون

الداللة  مستوى الداللة
 االحصائیة

 دال 0.022 0.223 األسلوب الملكي
 دال 0.004 0.282 هرمياألسلوب ال

 غیر دال 0.646 0.045 األسلوب التشریعي
 دال 0.017 0.232 األسلوب المحلي

 غیر دال 0.658 0.044- تحررياألسلوب ال
 غیر دال 0.949 0.006- األسلوب المحافظ
 غیر دال 0.833 0.021- األسلوب العالمي

 غیر دال 0.203 0.125 األسلوب القضائي 
 غیر دال 0.126 0.150 فیذياألسلوب التن

 غیر دال 0.059 0.185 اإلجمالي
 

 (الملكي، والهرمي، والمحلي): دالة إحصائیًا بین أسالیب التفكیرموجبة الجدول وجود عالقة  یبین

سالیب األبخصوص  جزئًیا مرفوضة. وهذا یعني أن الفرضیة التحصیل الدراسي لدى األطفال العادیینو 

 الستة الباقیة. ربخصوص أسالیب التفكیبولة جزئًیا ومقالثالثة السابقة. 

) من حیث 2007( ودراسة أبو هاشم)، 2010( دراسة النجارنتائج تتفق مع التي (وهذه النتیجة  

من حیث  )2002bدراسة زهانج ( نتائج مع تختلفو  ،والتحصیل الملكي والهرميأسلوبي التفكیر: عالقة 

العادیین  الطالبقسًما من تشیر إلى أن  ،)مع التحصیل لعالمي والمحافظوا تحرريالارتباط أسالیب التفكیر: 
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فالطالب صاحب األسلوب  ؛الموقف الذي یتعرض له الفردتتفق مع یمیلون إلى استخدام أسالیب تفكیر 

أكانت متعلقة سواء  ،الطالبولعل الظروف المحیطة ب .یستطیع إنجازهامهمة واحدة ل الملكي یركز على

یمكن أن تعتبر عامًال یساعده على  ،بالطریقة التي یتعامل بها المعلم معه التعلیم أمبطریقة  مبالمدرسة أ

الطلبة أما  .التحصیلوخاصة أنه یركز دائمًا على تحقیق هدفه األساس من التعلیم، وهو  ،اإلنجاز والتحصیل

ینسجم مع طبیعة تسلسل ومنظم ل منجاز المهمات التعلیمیة بشكیقومون بإفي التفكیر ف األسلوب الهرمي ذوو

المحلي  طلبة ذوي األسلوبفي حین أن ال ،لى زیادة التحصیل الدراسيمن شأنه أن یؤدي إوهذا  .المهمة

مواد الدراسیة والمهام وهذا یتفق مع طبیعة ال .وینجزونها بشكل فرديیركزون على المهمة التي تعطى لهم 

وهذا  .إلى كثیر من التفسیر والشرح ن أسئلتهاي تحتاج اإلجابة عكما أنهم یفضلون االمتحانات الت التعلیمیة.

الذي یحتاج  على األسلوب المقاليفي حاالت كثیرة التي تعتمد مع طبیعة االمتحانات في مدارسنا، یتالءم 

 .یلفصوالتإلى الشرح 

عرفة المعلم بعدم م فیمكن تفسیره والتحصیل ة بین بقیة أسالیب التفكیرلعدم وجود عالق أما بالنسبة

بالتالي ینعكس  اوهذ التعلمیة. ولما لها من أهمیة كبیرة في العملیة التعلیمیة لدى الطلبة، ألسالیب التفكیر

أكثر بالطریقة التقلیدیة في التعلیم األمر الذي  اً جعله متمسكره غیر المناسب لطریقة التدریس ویعلى اختیا

 .على مستوى التحصیل لدى الطالب سلبی�ا ینعكس

الطلبة لدى كل من أسالیب التفكیر  ما طبیعة العالقة بین"بالسؤال الرابع ونصه: النتائج المتعلقة  .5.2

 ."؟لدیهم عامل الجنسوالطلبة العادیین، و  ذوي صعوبات التعلم

 عن هذا السؤال اختبرت الفرضیتان الثالثة والرابعة.لإلجابة 

 الطالبداللة إحصائیة بین متوسطات درجات  اتذ قولیس هناك من فر "الفرضیة الثالثة:  نص. 1.5.2

  ."ذوي صعوبات التعلم في أسالیب التفكیر ترجع إلى عامل الجنس

ستودنت للفروق بین العینات المستقلة كما هو مبین ت اختبار  يجر أللتحقق من صحة هذه الفرضیة 

 في الجدول التالي:
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ذوي  الطالبمتوسطات درجات  بین للفروق )،لعینات المستقلة(ل ستودنتت اختبار : )15جدول رقم(ال

 جنسحسب متغیر البفي أسالیب التفكیر  ،صعوبات التعلم

االنحراف  المتوسط العدد سنالج األسلوب
 المعیاري

F 
 لیفینز

مستوى 
 الداللة

T 
 المحسوبة

درجات 
 الحریة

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائیة

األسلوب 
 الملكي

1.3 2.17 9.84 56 ذكر
1 

0.25 2.49 77 0.01
5 

 دال
 1.86 11.13 23 انثى

األسلوب 
 الهرمي

1.3 2.46 8.92 56 ذكر
4 

0.25 2.41 77 0.01
8 

 دال
 2.14 10.34 23 انثى

األسلوب 
 التشریعي

0.0 1.55 8.80 56 ذكر
4 

0.83 2.71 77 0.00
8 

 دال
 1.43 9.82 23 انثى

األسلوب 
 المحلي

1.1 2.59 8.92 56 ذكر
3 

 دال 0.01 77 2.65 0.29
 2.19 10.56 23 انثى

األسلوب 
 تحرريال

0.0 1.93 8.64 56 ذكر
04 

 غیر دال 0.07 77 1.79 0.95
 1.76 9.50 23 انثى

األسلوب 
 المحافظ

0.0 1.83 9.98 56 ذكر
0 

 غیر دال 0.41 77 0.81 0.99
 1.74 9.34 23 انثى

األسلوب 
 العالمي

0.0 2.32 8.80 56 ذكر
5 

 غیر دال 0.14 77 1.47 0.81
 2.30 9.65 23 انثى

األسلوب 
 القضائي 

0.1 2.55 7.92 56 ذكر
4 

 غیر دال 0.32 77 1 0.70
 2.59 8.56 23 انثى

األسلوب 
 التنفیذي

0.6 2.39 8.94 56 ذكر
1 

 غیر دال 0.06 77 1.85 0.43
 2.67 10.08 23 انثى

0.3 16.81 79.65 56 ذكر جمالياإل
3 

 لدا 0.03 77 2.13 0.56
 15 88.5 23 انثى
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حسب متغیر بفي أسالیب التفكیر  ،متوسطات درجات الطالب ذوي صعوبات التعلم :)3( رقم الشكل

 جنسال

 

(الملكي،  التفكیر: أسالیبخصوص ب حصائیاً إ دالة فروق وجود) 3) والشكل (15(یبین الجدول 

 لمصلحة جمیعهاالقیم وكانت  .سالیب التفكیرالنتیجة اإلجمالیة ألفي و  ،لهرمي، والتشریعي، والمحلي)وا

ر، وتقبل یالتي ال تفترض فروًقا بین الذكور واإلناث في أسالیب التفك وبهذا ترفض الفرضیة الثالثة. ناثاإل

ذوي صعوبات  الطالبرجات داللة إحصائیة بین متوسطات د اتذفروق  هناك :وهي الفرضیة البدیلة،

أن اإلناث یفضلن العمل تفسیر هذه النتیجة ب ویمكن .التعلم في أسالیب التفكیر ترجع إلى عامل الجنس

كما أن هناك  .من األداء واإلتقان أعمالهن بمستوى عالنجاز ویفضلن إ ،بدافع الرغبة في التفوق باستقاللیة

. ثل العمل وفق خطوات محددة وبشكل مرتب ومتسلسلیمكن أن تنسجم مع طبیعة اإلناث م أخرىصفات 

إلى  2008 یشیر میلدنر. وفي هذا الصدد، ن حسابًا لكل شيءیفضلن التعامل مع التفاصیل ویضع واإلناث

تجنح  ز بمعالجة الوقائع بشكل محلي، إذط القسم األیسر من الدماغ الذي یمتالى تنشین إلیم اإلناث"أن 

نقًال عن:    (Mildner, 2008)لألعمال التي یقمن بها لتفاصیل الدقیقةاإلناث إلى التركیز على ا

 ).2010(الفاعوري، 
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 الفرضیة الرابعةالنتائج المتعلقة ب. 2.5.2

داللة إحصائیة بین متوسطات درجات الطالب العادیین في  اتق ذولیس هناك من فر ": نص الفرضیة

  ."أسالیب التفكیر ترجع إلى عامل الجنس

ستودنت للفروق بین العینات المستقلة كما هو مبین ت اختبار  يجر أمن صحة هذه الفرضیة للتحقق 

 في الجدول التالي:

العادیین  الطالبمتوسطات درجات للفروق بین  )العینات المستقلة( ستودنتت اختبار : )16جدول رقم(ال

 حسب متغیر الجنسبفي أسالیب التفكیر 

نحراف اال  المتوسط العدد الجنس األسلوب
 المعیاري

F 
 لیفینز

مستوى 
 الداللة

T 
 المحسوبة

درجات 
 الحریة

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائیة

األسلوب 
 الملكي

0.1 1.35 10.06 60 ذكر
6 

 غیر دال 0.11 103 1.59 0.68
 1.15 10.46 45 انثى

األسلوب 
 الهرمي

4.8 1.74 10.21 60 ذكر
1 

 غیر دال 0.25 103 1.19 0.03
 1.35 10.57 45 نثىا

األسلوب 
 التشریعي

0.1 1.82 8.65 60 ذكر
9 

 غیر دال 0.11 103 1.60 0.65
 1.63 9.20 45 انثى

األسلوب 
 المحلي

0.8 1.53 10.10 60 ذكر
2 

 غیر دال 0.34 103 0.94 0.36
 1.41 10.37 45 انثى

األسلوب 
 تحرريال

0.0 1.47 8.81 60 ذكر
50 

 غیر دال 0.37 103 0.89 0.81
 1.47 8.55 45 انثى

األسلوب 
 المحافظ

0.5 1.65 10.05 60 ذكر
3 

 غیر دال 0.66 103 0.44 0.46
 1.53 9.91 45 انثى

األسلوب 
 العالمي

2.8 1.69 9.78 60 ذكر
4 

 غیر دال 0.41 103 0.82 0.09
 1.49 10.04 45 انثى

 دال 0.01 103 2.47 3.30.06 1.71 9.43 60 ذكراألسلوب 
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 8 1.23 10.17 45 انثى القضائي 
األسلوب 
 التنفیذي

6.8 1.50 10.15 60 ذكر
4 

 دال 0.04 103 2.02 0.01
 1.10 10.66 45 انثى

6.8 8.89 87.26 60 ذكر اإلجمالي
7 

 غیر دال 0.06 103 1.86 0.01
 5.97 89.97 45 انثى

 

 حسب متغیر الجنسبالعادیین في أسالیب التفكیر  الطالبمتوسطات درجات : )4(رقم الشكل

 

النتیجة اإلجمالیة  فروق دالة بین الذكور واإلناث في عدم وجود) 4) والشكل (16(یبین الجدول 

لوبین اثنین فقط من أسالیب التفكیر، هما: األسلوبان: أس، ووجود فروق دالة في التفكیر ألسالیب

وبذلك تقبل الفرضیة جزئًیا بخصوص هذین األسلوبین، وترفض بخصوص   .، والتنفیذي)(القضائي

هذه  اتفقتقد و  .مقارنة المتوسطات نالحظ أن هذه الفروق هي لمصلحة اإلناثوب األسالیب السبعة الباقیة.

في  اوفروقً  ،ثاإلنا لمصلحةفي األسلوب التنفیذي  االتي أظهرت فروقً ، 2002جزئیًا مع دراسة شلبي النتائج 

كما  .في بقیة األسالیب افروقً ولم تظهر  .(التشریعي، والقضائي، والتنفیذي) لمصلحة الذكورأسالیب التفكیر: 

التي أظهرت فروقًا لمصلحة الذكور بالنسبة لألسلوب  ،)2012( ، وأبو عوادأنها اتفقت جزئیًا مع دراسة نوفل

 .انت في األسلوب الملكيواختلفت بأن الفروق لمصلحة اإلناث ك القضائي

[93] 

 



بأن اإلناث في هذه الدراسة  لمصلحة اإلناثفي األسلوبین القضائي والتنفیذي لفروق ویمكن تفسیر ا 

لى التعلیمات المدرسیة وتعلیمات كما أنهن یمتثلن إ ،یفضلن االختیار من قائمة خیارات تعطى لهن

ي تعتبر الت ثقافة المجتمعفیمكن عزوه إلى دور ق في بقیة األسالیب و في حین أن عدم وجود فر  ،االمتحانات

، ولكل جماعة أیضًا ثقافتها فلكل مجتمع ثقافته الخاصة به .أسالیب التفكیر من العوامل التي تؤثر في

، فقد یشجع المجتمع أسالیب دون المنتمین إلیها األفرادأسالیب تفكیر  في ، وهذه الثقافات تؤثروخصوصیتها

 .بتنفیذ األوامر وطاعتها صحابهفظ مثُال یشجع األسلوب التنفیذي الذي یتسم أ، فالمجتمع المحاأخرى

جعلهن أكثر انفتاحًا على ت أن فرص التعلم والعمل التي أصبحت متاحة لإلناث ذلك لىإ یضاف

المساواة بین  كلها ساهمت في وهذه العوامل .في المنزل أكان ذلك في المدرسة أمالخبرات المقدمة لهن سواء 

 .جنسین إلى حد كبیرال

ما دور متغیر الصف الدراسي في اختالف أسالیب  "خامس ونصه: ال بالسؤالالنتائج المتعلقة  .6.2

 ؟"العادیین، والطلبة الطلبة ذوي صعوبات التعلمالتفكیر لدى كل من 

 لإلجابة عن السؤال الخامس اختبرت الفرضیتان الخامسة والسادسة. 

داللة إحصائیة بین متوسطات درجات  اتق ذولیس هناك من فر ": الفرضیة الخامسة نص. 1.6,2

  ."الطالب ذوي صعوبات التعلم في أسالیب التفكیر ترجع إلى متغیر الصف الدراسي

ذوي لدرجات الطالب  الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ت المتوسطاتبَ سِ الختبار هذه الفرضیة حُ  

 فكانت النتائج كما یبینها الجدول اآلتي: ،تغیر الصف الدراسيسالیب التفكیر بحسب مفي أصعوبات التعلم 

في طالب ذوي صعوبات التعلم ات الالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرج :)17جدول رقم(ال

 حسب متغیر الصف الدراسي.بأسالیب التفكیر 

 االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي الصف أسلوب التفكیر

 كياألسلوب المل
 1.90 10.17 الرابع

 2.82 9.70 الخامس
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 1.61 10.73 السادس

 2.15 10.21 إجمالي

 األسلوب الهرمي

 2.41 9.24 الرابع

 2.90 9.25 الخامس

 2.08 9.53 السادس

 2.44 9.34 إجمالي

 األسلوب التشریعي

 1.40 9.24 الرابع

 1.97 9.16 الخامس

 1.39 8.88 السادس

 1.58 9.10 إجمالي

 األسلوب المحلي

 2.38 9.28 الرابع

 3.11 9.25 الخامس

 2.31 9.69 السادس

 2.58 9.41 إجمالي

 األسلوب التحرري

 1.65 8.89 الرابع

 2.41 8.86 الخامس

 1.77 8.88 السادس

 1.92 8.88 إجمالي
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 األسلوب المحافظ

 1.37 9.39 الرابع

 2.38 9.25 الخامس

 1.55 8.61 السادس

 1.80 9.08 إجمالي

 األسلوب العالمي

 2.18 9.03 الرابع

 2.85 9 الخامس

 2.04 9.11 السادس

 2.34 9.05 إجمالي

 األسلوب القضائي

 2.44 8.13 الرابع

 2.95 8.25 الخامس

 2.40 7.96 السادس

 2.56 8.11 إجمالي

 األسلوب التنفیذي

 2.43 9.27 الرابع

 3.02 9.29 الخامس

 2.16 9.26 السادس

 2.51 9.27 إجمالي

 اإلجمالي
 15.35 83.37 الرابع

 21.35 81.26 الخامس
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 13.41 82.04 السادس

 16.70 82.28 إجمالي

 

في أسالیب التفكیر طالب ذوي صعوبات التعلم المتوسطات الحسابیة لدرجات ال :)5رقم( الشكل

 حسب متغیر الصف الدراسي.ب

 

كما هو مبین في الجدول  )ANOVA(حادي االتجاه األاختبار تحلیل التباین  يجر أ ولحساب الفروق

 التالي:

ذوي  الطالبللفروق بین متوسطات درجات  )ANOVA(حادي االتجاه األتحلیل التباین : )18جدول رقم(ال

 حسب متغیر الصف الدراسيبصعوبات التعلم في أسالیب التفكیر 

أسلوب 
 التفكیر

ع مجمو  مصدر التباین
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

F 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة 

الداللة 
 اإلحصائیة

األسلوب 
 الملكي

بین 
 المجموعات

 غیر دال 0.247 1.425 6.565 2 13.13

 4.608 76 350.21داخل 
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 المجموعات
  78 363.34 اإلجمالي

األسلوب 
 الهرمي

بین 
 المجموعات

 غیر دال 0.885 0.122 0.75 2 1.5

داخل 
 المجموعات

466.27 76 6.135 

  78 467.77 اإلجمالي
األسلوب 
 التشریعي

بین 
 المجموعات

 غیر دال 0.691 0.372 0.948 2 1.89

داخل 
 المجموعات

191.28 76 2.55 

  78 193.17 اإلجمالي
األسلوب 

 المحلي
بین 

 المجموعات
 دال غیر 0.796 0.229 1.56 2 3.12

داخل 
 المجموعات

509.75 76 6.797 

  78 512.87 اإلجمالي
األسلوب 

 تحرريال
بین 

 المجموعات
 غیر دال 0.999 0.001 0.005 2 0.009

داخل 
 المجموعات

283.95 76 3.786 

  78 283.96 اإلجمالي
األسلوب 
 المحافظ

بین 
 المجموعات

 غیر دال 0.252 1.405 4.52 2 9.04

داخل 
 المجموعات

241.33 76 3.218 

  78 250.37 اإلجمالي
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األسلوب 
 العالمي

بین 
 المجموعات

 غیر دال 0.984 0.016 0.088 2 0.177

داخل 
 المجموعات

421.61 76 5.622 

  78 421.79 اإلجمالي
األسلوب 
 القضائي 

بین 
 المجموعات

 غیر دال 0.925 0.078 0.527 2 1.05

ل داخ
 المجموعات

506.9 76 6.759 

  78 507.96 اإلجمالي
األسلوب 
 التنفیذي

بین 
 المجموعات

 غیر دال 0.999 0.001 0.003 2 0.007

داخل 
 المجموعات

493.86 76 6.498 

  78 493.87 اإلجمالي
بین  اإلجمالي

 المجموعات
 غیر دال 0.905 0.1 28.676 2 57.35

داخل 
 المجموعات

20305.68 76 285.996 

  78 20363.04 اإلجمالي
 

ذوي  لدى الطلبةفي أسالیب التفكیر  إحصائیاً  فروق دالة وجودعدم السابق  الجدولیبین 

أن ویمكن تفسیر هذه النتیجة ب یة الخامسة.وبذلك تقبل الفرض. الدراسي صفلحسب متغیر ابالصعوبات 

ق التعلیم والتقییم المختلفة، ومعرفة المعلم ألسالیب التفكیر ائوطر  ارتباط أسالیب التفكیر باستراتیجیات

عامة تفكیر مظاهر لدیهم  صعوبات التعلم والطلبة ذوو .المفضلة لطالبه تجعله أكثر مرونة في تدریسه لهم

 ،ذكوًرا وٕاناثًا مًعا ،بالتاليهم . إنهمفي تدریسأسالیب خاصة طرائق و  إلى تاجونحهم یو  .یشتركون فیها
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قد و  ،ق التقییم نفسهاائولطر  ،هاالتعلمیة ذات للظروف التعلیمیةیخضعون و  ،سیة نفسهاادر بیئة الالفي یعیشون 

همت أس مجتمعةً ولعل هذه األمور  .تأدیة مهامهم المدرسیةفي باع أسالیب متقاربة یمیلون إلى اتّ  یجعلهم ذلك

 .متغیر الصف الدراسيتبعًا لفي أسالیب التفكیر،  بین الجنسین في إلغاء الفروق

ق ذي داللة إحصائیة بین متوسطات درجات الطالب العادیین ولیس هناك من فر " نص الفرضیة:. 2.6.2

 ."في أسالیب التفكیر ترجع إلى متغیر الصف الدراسي

ت المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات الطالب العادیین بَ سِ الختبار هذه الفرضیة حُ 

 ب التفكیر بحسب متغیر الصف الدراسي فكانت النتائج كما یبینها الجدول اآلتي:في أسالی

في أسالیب التفكیر  العادیین الطالبالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات  :)19جدول رقم(ال

 حسب متغیر الصف الدراسي.ب

 االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي الصف أسلوب التفكیر

 ب الملكياألسلو 

 1.22 10.64 الرابع

 1.07 10.35 الخامس

 1.24 9.68 السادس

 1.28 10.23 إجمالي

 األسلوب الهرمي

 1.65 10.51 الرابع

 1.75 10.16 الخامس

 1.31 10.50 السادس

 1.59 10.37 إجمالي

 األسلوب التشریعي
 1.85 9.12 الرابع

 1.60 8.69 الخامس
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 1.87 8.90 السادس

 1.75 8.88 جماليإ

 األسلوب المحلي

 1.36 10.83 الرابع

 1.51 10 الخامس

 1.42 9.90 السادس

 1.48 10.21 إجمالي

 األسلوب التحرري

 1.80 9 الرابع

 1.31 8.52 الخامس

 1.31 8.65 السادس

 1.47 8.70 إجمالي

 األسلوب المحافظ

 1.62 9.87 الرابع

 1.49 10.04 الخامس

 1.73 10.03 السادس

 1.59 9.99 إجمالي

 األسلوب العالمي

 1.70 10.22 الرابع

 1.64 9.76 الخامس

 1.45 9.75 السادس

 1.61 9.89 إجمالي
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 األسلوب القضائي

 1.54 10.45 الرابع

 1.55 9.30 الخامس

 1.38 9.65 السادس

 1.56 9.75 إجمالي

 األسلوب التنفیذي

 1.24 10.80 الرابع

 1.38 10.26 امسالخ

 1.39 10.09 السادس

 1.36 10.37 إجمالي

 اإلجمالي

 9.28 91.48 الرابع

 7.32 87.11 الخامس

 6.30 87.18 السادس

 7.86 88.42 إجمالي
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حسب متغیر الصف بالمتوسطات الحسابیة لدرجات الطالب العادیین في أسالیب التفكیر  :)6رقم( الشكل

 الدراسي.

 

كما هو  )ANOVA(حادي االتجاه األاختبار تحلیل التباین  يجر أه الفرضیة قق من صحة هذللتحو 

 مبین في الجدول التالي:

 الطالبللفروق بین متوسطات درجات  )ANOVA( حادي االتجاهاألتحلیل التباین : )20جدول رقم(ال

 .حسب متغیر الصف الدراسيبالتفكیر  في أسالیب العادیین

أسلوب 
 التفكیر

مجموع  در التباینمص
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

F 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة 

الداللة 
 اإلحصائیة

األسلوب 
 الملكي

بین 
 المجموعات

 دال 0.008 5.058 7.716 2 15.433

داخل 
 المجموعات

155.615 102 1.526 

  104 171.048 اإلجمالي
األسلوب 

 الهرمي
بین 

 المجموعات
 غیر دال 0.566 0.573 1.47 2 2.939

 2.564 102 261.575داخل 
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 المجموعات
  104 264.514 اإلجمالي

األسلوب 
 التشریعي

بین 
 المجموعات

 غیر دال 0.576 0.555 1.725 2 3.45

داخل 
 المجموعات

317.179 102 3.11 

  104 320.629 اإلجمالي
األسلوب 

 المحلي
بین 

 المجموعات
 دال 0.02 4.084 8.525 2 17.05

داخل 
 المجموعات

212.912 102 2.087 

  104 229.962 اإلجمالي
األسلوب 

 تحرريال
بین 

 المجموعات
 غیر دال 0.388 0.955 2.076 2 4.153

داخل 
 المجموعات

221.695 102 2.173 

  104 225.848 اإلجمالي
األسلوب 
 المحافظ

بین 
 المجموعات

 غیر دال 0.885 0.122 0.317 2 0.633

داخل 
 المجموعات

264.357 102 2.592 

  104 264.99 اإلجمالي
األسلوب 

 العالمي
بین 

 المجموعات
 غیر دال 0.4 0.925 2.405 2 4.809

داخل 
 المجموعات

265.038 102 2.598 

  104 269.848 اإلجمالي
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األسلوب 
 القضائي 

بین 
 المجموعات

 دال 0.007 5.256 11.854 2 23.69

داخل 
 المجموعات

229.872 102 2.254 

  104 253.562 اإلجمالي
األسلوب 
 التنفیذي

بین 
 المجموعات

 غیر دال 0.093 2.427 4.419 2 8.838

داخل 
 المجموعات

185.677 102 1.082 

  104 194.514 اإلجمالي
بین  اإلجمالي

 المجموعات
 دال 0.034 3.481 205.346 2 410.693

داخل 
 المجموعات

6017.022 102 58.99 

  104 6427.714 اإلجمالي
 

 بحسب العادیین الطالب في أسالیب التفكیر عندإحصائًیا فروق دالة وجود ول السابق دیبین الج

ضیة الصفریة، وتقبل وبهذا ترفض الفر  سالیب التفكیر.أل ةجمالیالنتیجة اإلفي الدراسي ر الصف متغی

الجدول یبین و  الفرضیة البدیلة التي تفترض وجود الفروق بین الطالب العادیین بحسب الصف الدراسي.

كي نعرف: لمصلحة أي صف كانت ول ).الملكي والمحلي والقضائي( :بیلافروق دالة في األسوجود  كذلك

 تي:الجدول اآل كما فيانت النتائج فك ،احصائیً إ قل فرق دالٍّ ألاختبار بینفورنیه ي جر أ ؟الفروق
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 احصائیً إاختبار بینفورنیه ألصغر فرق دال : )21الجدول رقم (

الصف  aالصف  األسلوب
b 

متوسط 
 الفرق
a-b 

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائیة

 غیر دال 0.981 0.288 خامس رابع الملكي
 دال 0.008 0.957 سادس

 لغیر دا 0.981 0.288- رابع خامس
 غیر دال 0.069 0.669 سادس

 دال 0.008 0.957- رابع سادس
 غیر دال 0.069 0.669- خامس

 دال 0.048 0.838 خامس رابع المحلي 
 دال 0.036 0.932 سادس

 دال 0.048 0.838- رابع خامس
 غیر دال 1 0.093 سادس

 دال 0.036 0.932- رابع سادس
 غیر دال 1 0.093- خامس

 دال 0.005 1.142 خامس رابع لقضائيا
 غیر دال 0.114 0.795 سادس

 دال 0.005 1.142- رابع خامس
 غیر دال 0.982 0.346- سادس

 غیر دال 0.114 0.795- رابع سادس
 غیر دال 0.982 0.346 خامس

 غیر دال 0.055 4.364 خامس رابع اإلجمالي
 غیر دال 0.086 4.296 سادس

 غیر دال 0.055 4.364- ابعر  خامس
 غیر دال 1 0.068- سادس
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 غیر دال 0.086 4.296- رابع سادس
 غیر دال 1 0.068 خامس

 

(الملكي،  :التفكیر سالیبأجود فروق دالة إحصائیًا بخصوص و  )21( یالحظ من خالل الجدول

 الرابع والخامس والسادس. وف:لبة الصفبین ط والمحلي، والقضائي)

 ،الرابعالصف  طالبلمصلحة جد أن هذه الفروق كانت ین الرابع والخامس نلمقارنة بین الصفوعند ا

 .الصف الرابع طالب الفروق لمصلحة، فقد كانت السادسالرابع و  ین:لمقارنة بین الصفعند ا كذلكاألمر و 

 یركزون على هدف واحد طوالالطالب  بأنألسلوب الملكي بخصوص ا ویمكن تفسیر هذه النتیجة

في سبیل التي تواجههم العقبات  كما أنهم یذللون .أهدافهم، ویستخدمون عدة وسائل للوصول إلى الوقت

 أهدافهم.ى لإالوصول 

، ویمتلكون یحاولون تحلیل األشیاء وتصنیفها ومقارنتهافیما یتعلق باألسلوب القضائي فالطالب أما 

والتعامل  التركیز على التفاصیل فضل الطالب. وبخصوص األسلوب المحلي یالقدرة على التخیل واالبتكار

 .من المشكالت العامة أكثر مع مشكالت محددة

 الطالب، باعتبارهمهؤالء بأن  كانت لمصلحة الصف الرابعالتي ظهرت و مكن تفسیر الفروق یو 

یكون و  أكبر ممن هم أعلى سن�ا، علیمات االمتحاناتللتعلیمات المدرسیة وت امتثالهماألصغر في السن، یكون 

مكونات  أیًضا. یضاف إلى ذلك أن أكبرفاهیم تقبلهم للمعلومات التي تعطى لهم وللحقائق العلمیة والم

تعنى بهم جیًدا، أصبحت  من أهداف ومحتوى وأنشطة وأسالیب تعلیم وطرق تدریس :المناهج المدرسیة

 .وتراعي حاجاتهمللتعلم  وتستثیر دافعیتهم
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 التوصیات والمقترحات. 3

، التي ینتظر أن یؤدي االهتمام رحاتتي ختام هذه الدراسة تطرح الباحثة مجموعة من التوصیات والمقف

 :فهيالتوصیات  أما. أسالیب التفكیر والعنایة بذوي صعوبات التعلم يبها إلى تطویر العمل التربوي في مجال

   .المفضلة لدى الطلبةلتفكیر تناسب مع أنماط اهم لتتقییمهم و تدریس طرائقتنویع في للن یالمعلم دعوة -1

 األطرتوفیر ، على أن تعمل الجهات والمؤسسات المعنیة بذوي صعوبات التعلمالحاجة إلى   -2

مثل مدرس التربیة الخاصة، من ، بهؤالءیر العنایة لزمات البنیة التحتیة لتطو تالمتخصصة، ومس

متابعته من ى الطالب عبر الصعوبة لدأن یخفف من حدة  ألن من شأن ذلك التعلم؛ مصادروغرفة 

ومن المفید كذلك العنایة بتطویر بعض الخطوات العالجیة  قبل شخص مدرب ومهیأ للتعامل معه.

 الممكنة.

ومراعاتها عند وال سیما ذوو صعوبات التعلم منهم،  ،االهتمام بأسالیب التفكیر المفضلة لدى الطالب -3

حفز على اإلبداع واالبتكار، كتلك یمیة تشطة تعلضافة إلى استخدام أنباإل ،المناهج التعلیمیة بناء

 .)تحرريالو القضائي، و (التشریعي،  :تركز علیها أسالیب التفكیرالتي 

، وال سیما ذوو على معرفة أسالیب التفكیر المفضلة لدى طالبهمفي المیدان التربوي تشجیع المعلمین  -4

لتعامل مع الطلبة، الذي یفترض فیه ومراعاتها في تطبیق طرائق التدریس واصعوبات التعلم منهم، 

 أن یحسن مستویات التحصیل لدى الطالب العادیین وذوي صعوبات التعلم على السواء.

وتساعد على تنمیة أسالیب التفكیر  ت الطالب وتطورها،عمق خبراتمام باألنشطة المدرسیة التي تااله -5

 التي تشجع على االبتكار.

في العملیة التعلیمیة تتناول شرح أسالیب التفكیر ودورها ت وندواوضع برامج تربویة وعقد ورشات  -6

 ذوي صعوبات التعلم والعادیین. وفي تحسین مستوى التحصیل لدى الطالبالتعلمیة، 

والعمل للعمل مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم، المعدین أكادیمیًا االهتمام بخریجي التربیة الخاصة  -7

للعنایة بالطلبة ذوي  ،توظیفهم في المدارس ألكادیمي عبرراتهم وٕاعدادهم اعلى االستفادة من خب

 صعوبات التعلم وتدریسهم.

[108] 

 



 عالج ذوي صعوبات التعلم.لتشخیص و  االستشاریةاالهتمام بإنشاء المزید المراكز  -8

 :ات فهيوأما المقترح

إجراء مزید من الدراسات عن أسالیب التفكیر المفضلة لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم،  -1

 فها، في مساعدتهم على تجاوز صعوباتهم التعلمیة.وتوظی

 أسالیب التعلم، مثلعالقة أسالیب التفكیر بمتغیرات جدیدة  تتناولعلمیة القیام بأبحاث  -2

 ، وال سیمامن التعلیم األساسي طلبة الحلقة األولى، لدى التفوق الدراسيو االستعداد المدرسي، و 

 جدًا.قلیلة الفئة وجهت لهذه تأن األبحاث التي 

 ائقطر في الطلبة و  التفكیر المفضلة لدى المعلمین فيالقیام بأبحاث لدراسة مدى تأثیر أسالیب  -3

 تدریسهم.
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 االسم المرتبة العلمیة القسم المختص
 د. علي منصور .أ أستاذ علم النفس
 د. أمل األحمد .أ أستاذ  علم النفس
 . أمینة رزقد .أ أستاذ  علم النفس
 د. علي نحیلي .أ أستاذ علم النفس

 ریاض العاسمي د. .أ أستاذ اإلرشاد النفسي
 د. رمضان درویش .أ أستاذ القیاس والتقویم          
 د. رنا قوشحة مدرسة القیاس والتقویم          

 د. آذار عبد اللطیف مدرس التربیة الخاصة
 د. مروان األحمد مدرس علم النفس
 د. مازن ملحم مدرس  علم النفس
 د. بسماء آدم مدرسة علم النفس

 

[119] 
 



 )2الملحق رقم (

 )2006م (اش) تعریب أبو ه1991قائمة أسالیب التفكیر ل ستیرنبرغ وواجنر ( 

 

 .................................................................................................................   (اختیاري): االســم-1
 .................................................................................................................. :الدراسي المستوى-2

     ) سنة    (  العمر-4..................................................................................................   الكلیة:-3

 
  :لتعلیماتا

) مفردة تشـیر إلى االسـتراتیجیات والطرق المختلفة التي یسـتخدمها األفراد في حل المشكالت وأداء المهام 65تتكون القائمة من (
واتخاذ القرارات، اقرأ كل مفردة جیدًا ثم قرر إلى أي حد تنطبق هذه المفردات على الطرق التي تســـــــــــــتخدمها في أداء األشـــــــــــــیاء 

 : لعمل من خالل االستجابات التالیةنزل أو ابالجامعة أو الم

ال تنطبق 
 علیك إطالقاً 

 

ال تنطبق 
علیك بدرجة 

 كبیرة

ال تنطبق 
علیك 
بدرجة 
 صغیرة

ال تستطیع 
 أن تحدد

تنطبق 
علیك 
بدرجة 
 صغیرة

تنطبق 
علیك بدرجة 

 كبیرة

تنطبق 
 علیك تماماً 

1 2 3 4 5 6 7 

یر سوى كما ال تتخ بدقة،فاإلجابة الصـحیحة هي التي تعبر عن وجهة نظرك  خاطئة،علمًا بأنه ال توجد إجابة صـحیحة وأخرى 
 وٕاجابتك ستحاط بالسریة التامة وال یطلع علیها سوى الباحث عنها،وال تترك أیة مفردة دون اإلجابة  مفردة،إجابة واحدة فقط لكل 

 الستخدامها في البحث العلمي

 ز و ه د ج ب أ العبارة م

فإني استخدم أفكاري واستراتیجیاتي  ما،عندما تواجهني مشكلة  1
 الخاصة في حلها 

1 2 3 4 5 6 7 

 7 6 5 4 3 2 1 أفضل الوصول إلى حل المشكالت التي تواجهني وفق طرق محددة     2
أفضل المواقف التي أستطیع من خاللها أن أقارن بین الطرق المختلفة  3

 لحل المشكالت    
1 2 3 4 5 6 7 

 7 6 5 4 3 2 1 أولى اهتمامًا قلیًال بالتفاصیل في الموضوعات التي تواجهني     4
أفضـــــــل التعامل مع مشـــــــكالت محددة أكثر من التعامل مع مشـــــــكالت  5

 عامة 
  

1 2 3 4 5 6 7 
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أفضل أن أتحدى الطرق التقلیدیة لحل المشكالت وأبحث عن طرق  6
 أخرى جدیدة أفضل لحلها    

1 2 3 4 5 6 7 

 7 6 5 4 3 2 1 التزم بالقواعد المحددة والطرق المألوفة لعمل األشیاء    7
 7 6 5 4 3 2 1 فإني أقوم بترتیبها حسب أهمیتها  معینة،عندما أقوم بتنفیذ أشیاء  8
 7 6 5 4 3 2 1 أركز على فكرة رئیسیة واحدة    معینة،عند التحدث أو كتابة أفكار  9
فإني ألتزم بوجهات النظر أو اآلراء  ما،عند مناقشة أو كتابة موضوع  10

 التي تكون مقبولة من زمالئي    
1 2 3 4 5 6 7 

یمكنني االنتقال من مهمة ألخرى بسهولة ألن كل المهام تبدو لي على  11
 نفس القدر من األهمیة    

1 2 3 4 5 6 7 

أمیل إلى تنفیذ جمیع مراحل المشروع أو العمل دون الحاجة ألخذ آراء  12
 اآلخرین    

1 2 3 4 5 6 7 

أفضل الوصول إلى أفكار جدیدة لهذه  ما،عند البدء في أداء مهمة  13
 المهمة من خالل األصدقاء 

1 2 3 4 5 6 7 

 7 6 5 4 3 2 1 أحب أن أجرب أفكاري وأراقب مدى نجاحها     14
 7 6 5 4 3 2 1 اهتم كثیرًا باستخدام الطرق المناسبة لحل أیة مشكلة تواجهني     15
 7 6 5 4 3 2 1 أمیل إلى تقییم ومقارنة وجهات النظر واآلراء المتباینة     16
فإني اهتم كثیرًا بالقواعد العامة أكثر من اهتمامي  ما،عند أدائي لعمل  17

 بالتفاصیل    
1 2 3 4 5 6 7 

فإني اعتقد أن التركیز على  ما،عند الكتابة أو النقاش حول موضوع  18
التفاصیل والحقائق أكثر أهمیة من تناول الصورة العامة الكلیة 

 للموضوع   

1 2 3 4 5 6 7 

فإني أفضل استخدام الطرق واالستراتیجیات  ما،عندما تواجهني مشكلة  19
 الجدیدة في حلها    

1 2 3 4 5 6 7 

فإني أفضل إتباع الطرق واألفكار التي  عمل،عندما أكون مسئوًال عن  20
 استخدمت مسبقًا    

1 2 3 4 5 6 7 

فإني أحاول الربط بین الموضوعات  ما،عند البدء في أداء مهمة  21
 الفرعیة والهدف العام للمهمة    

1 2 3 4 5 6 7 

فإني أمیل إلى التركیز على الهدف  قرار،عند محاولتي التخاذ  22
 الرئیسي فقط    

1 2 3 4 5 6 7 

أفضل أداء المهام أو المشروعات التي تلقى قبول واستحسان لدى  23
 زمالئي    

1 2 3 4 5 6 7 
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 فإني أحاول المهمة،عندما أجد نفسي مطالبًا بأداء العدید من األشیاء  24
أن أؤدي أكبر قدر منها بغض النظر عن الوقت الذي استغرقه في 

 أدائها    

1 2 3 4 5 6 7 

 7 6 5 4 3 2 1 اعتمد على تقدیري الخاص للموقف    قرار،عند محاولتي التخاذ  25
في حالة مناقشة أو كتابة تقریر معین فإني أفضل أن أمزج أفكاري  26

 الخاصة مع أفكار اآلخرین    
1 2 3 4 5 6 7 

 7 6 5 4 3 2 1 أفضل المشكالت التي تتیح لي استخدام طرقي الخاصة في حلها     27
 7 6 5 4 3 2 1 استمتع بأداء األشیاء التي تؤدى في ضوء تعلیمات محددة     28
أفضل المشروعات التي یمكنني فیها أن أقارن بین مختلف وجهات  29

 النظر    
1 2 3 4 5 6 7 

أمیل إلى تأكید األوجه العامة للقضایا التي أتناولها أو التأثیر الكلى  30
 للمشروع أو العمل الذي أقوم به    

1 2 3 4 5 6 7 

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

1 2 3 4 5 6 7 

أفضل أن أؤدي األشیاء بطرق جدیدة لم یتطرق إلیها اآلخرون في  32
 الماضي    

1 2 3 4 5 6 7 

 7 6 5 4 3 2 1 أفضل المواقف التي تتیح لي إتباع مجموعة من القواعد المحددة     33
عند مواجهتي لبعض المشكالت فإنه یكون لدى إحساس جید بمدى  34

 أهمیة كل مشكلة وبأیة طریقة أتعامل معها    
1 2 3 4 5 6 7 

فإني أؤدي أكثرها أهمیة  أؤدیها،لو أن هناك أشیاء كثیرة على أن  35
 بالنسبة لي    

1 2 3 4 5 6 7 

المهمة فإنني أقوم عندما یكون لزامًا على أداء مجموعة من األشیاء  36
 بأداء أكثرها أهمیة بالنسبة لي ولزمالئي

1 2 3 4 5 6 7 

أفضل معالجة كل أنواع المشكالت وكذلك التي تبدو منها قلیلة  37
 األهمیة 

1 2 3 4 5 6 7 

 7 6 5 4 3 2 1 أفضل العمل بمفردي عند أدائي لمهمة أو مشكلة ما     38
أفضل االشتراك في األنشطة التي تتیح لي التفاعل مع اآلخرین  39

 كعضو منهم    
1 2 3 4 5 6 7 

 7 6 5 4 3 2 1 فإني أمیل ألن أبدأ بآرائي الخاصة     ما،عند أدائي لمهمة  40
 7 6 5 4 3 2 1 أفضل التعامل مع المشروعات التي لها هدف وخطة محددان     41
 7 6 5 4 3 2 1 أفضل المهام أو المشكالت التي تتیح لي تقییم طرق وخطط اآلخرین     42
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لتي اأفضل العمل في المشروعات التي تهتم بالقضایا العامة عن تلك 
 بالتفاصیل الدقیقة جدًا     تهتم

1 2 3 4 5 6 7 

 7 6 5 4 3 2 1 أفضل المشكالت التي تتطلب منى االهتمام بالتفاصیل  44
أفضل أن أغیر من أنماط الطرق الروتینیة من أجل تحسین طریقتي  45

 في أداء المهمة    
1 2 3 4 5 6 7 

أفضل التعامل مع المهام والمشكالت التي لها قواعد ثابتة یجب  46
 إتباعها إلنجازها    

1 2 3 4 5 6 7 

یكون  فإنه بها،عندما یكون هناك العدید من األشیاء التي یجب القیام  47
 لدى إحساس واضح في ترتیب وحل هذه المشكالت طبقًا ألهمیتها    

1 2 3 4 5 6 7 

 7 6 5 4 3 2 1 أفضل أن أركز على أداء مهمة واحدة فقط في الوقت المحدد لذلك     48
فإني أؤدي أكثرها  أؤدیها،لو أن هناك أشیاء مهمة كثیرة على أن  49

 أهمیة بالنسبة لزمالئي ورفاقي    
1 2 3 4 5 6 7 

عند مناقشة أو كتابة أفكاري فإني أتناولها في ضوء كل ما یتطرق إلى  50
 ذهني    

1 2 3 4 5 6 7 

 7 6 5 4 3 2 1 أفضل المشروعات التي یمكنني أن أنجزها كاملة معتمدًا على نفسي     51
فإني أفضل مشاركة وتبادل اآلراء  ما،عند البدء في مشروع أو عمل  52

 مع اآلخرین    
1 2 3 4 5 6 7 

 7 6 5 4 3 2 1 أفضل المواقف التي تتیح لي استخدام أفكاري الخاصة في أدائها     53
أفضل أن أتبع قواعد أو تعلیمات محددة عند حل المشكالت أو أداء  54

 مهمة ما     
1 2 3 4 5 6 7 

استمتع بالعمل الذي یتضمن التحلیل أو الترتیب أو المقارنة بین  55
 األشیاء    

1 2 3 4 5 6 7 

فإني أفضل أن أوضح المنظور  كتابتها،عند الحدیث عن أفكاري أو  56
 والسیاق الخاص بأفكاري أي الصورة الكلیة لها    

1 2 3 4 5 6 7 

اهتم كثیرًا بمعرفة األجزاء الخاصة بالمهمة التي سأعمل بها أكثر من  57
 أهمیتها العامة وأثرها    

1 2 3 4 5 6 7 

 7 6 5 4 3 2 1 أفضل التطرق إلى المشكالت السابقة وٕایجاد طرق جدیدة لحلها  58
فإني أفضل أن أحلها بطریقة تقلیدیة أو  ما،عندما تواجهني مشكلة  59

 مألوفة    
1 2 3 4 5 6 7 

فإني أمیل إلى إعداد قائمة باألشیاء  ما،عند البدء في مشروع أو عمل  60
 التي سأؤدیها وفقًا ألهمیتها    

1 2 3 4 5 6 7 

 7 6 5 4 3 2 1 البد أن انتهى من المشروع الذي أؤدیه قبل أن أبدأ في غیره     61
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فإني أركز على الجوانب األكثر  ما،عندما أقوم بأداء مهمة أو مشروع  62
 أهمیة بالنسبة لرفاقي بالجماعة    

1 2 3 4 5 6 7 

أجد أن حل مشكلة واحدة یؤدى عادة إلى العدید من المشكالت  63
 األخرى المساویة لها تمامًا في األهمیة    

1 2 3 4 5 6 7 

أفضل المواقف التي تتیح لي استخدام أفكاري الخاصة دون االعتماد  64
 على اآلخرین    

1 2 3 4 5 6 7 

أفضل المواقف التي تتیح لي التفاعل مع اآلخرین ومع كل من یعمل  65
 معي    

1 2 3 4 5 6 7 
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 )3ملحق رقم (ال

 قائمة أسالیب التفكیر في صورتها األولیة 

 ور................................... المحترم.األستاذ الدكت

 األستاذة الدكتورة..................................المحترمة.

 السالم علیكم.

الحلقة الصفین الثالث والرابع من لیب التفكیر لدى تالمیذ اتبانة لقیاس أسسیدیكم اأبین الباحثة ضع ی

من مقیاس  ، مستقىفي الجمهوریة العربیة السوریة في التعلیم األساسيالحلقة الثانیة والخامس من األولى 

 أسالیب التفكیر لستیرنبرغ.

ترغب الباحثة في اإلفادة من خبرتكم العلمیة في تحكیم هذه االستبانة، باعتباركم من ذوي 

 مجال.االختصاص في هذا ال

دقة صیاغة عبارات االستبانة، وقدرتها على التعبیر عن الفكرة مدى یرجى التكرم بإبداء رأیكم في 

المطروحة، ومالءمتها لمستوى التالمیذ، واقتراح ما ترونه مناسبًا لتطویرها.  وستكون مالحظاتكم وتوجیهاتكم 

 موضع التقدیر الكبیر.

 تشكر الباحثة سلفًا تعاونكم الكریم. 

 فضلوا بقبول فائق التقدیر واالحترام.وت

 الباحثة                                                                  
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 .التي عرضت على السادة المحكمینمقیاس أسالیب التفكیر الصورة األولیة ل

 أوًال: البیانات الشخصیة

:االسم  

  :اسم المدرسة

:العمر  

تملؤه الباحثة من سجالت التالمیذ). :الدرجات مجموعي (التحصیل الدراس  

:الجنس  

:الصف  

 ثانیا: التعلیمات

في إنجاز  خدمها الناسإلى معرفة أسالیب التفكیر التي یست عزیزي الطالب هذا المقیاس یهدف

 . بشأن كل ما یتعلق بحیاتهم وحل مشكالتهم واتخاذ قراراتهم أعمالهم المختلفة

خالل اختیار واحدة من  وتحدید مدى انطباقها علیك ةانالواردة في هذه االستب العباراتقراءة  یرجى

بدرجة َعَليَّ بدرجة عالیة جدًا، ینطبق َعَليَّ (ینطبق  ، وهي:الموجودة في أعلى كل حقل اإلجابات الخمس

 .)َعَليَّ إطالقاً  ، ال ینطبقعليَّ  بدرجه متوسطة، ال ینطبقَعَليَّ عالیة، ینطبق 
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 العبارة
 

َعَليَّ  ینطبق
بدرجه عالیة 

 جداً 

ینطبق َعَليَّ 
بدرجه 
 عالیة

ینطبق َعَليَّ 
بدرجه 

 متوسطة

 ال ینطبق
 َعَليَّ 

ال ینطبق 
 إطالقاً َعَليَّ 

أربط بین ما آخذه في المدرسة وما هو 
 .موجود في البیئة المحیطة بي

     

      .موضوع یشغل بالي دائماً أفكر ب
      .في قاعة المخبرأفضل أن أتعلم 

ومات الموجودة في كتابي لالمع
، وال أحتاج لدراستي المدرسي كافیة

 .أن أزید علیهاى لإ

     

      .م وقتي بین الدراسة واللعبأنظّ  
ذات خطوات  بمهماتأفضل القیام 

 محددة.
     

      .رأحب كتابة القصص والشع
أستمتع بالعمل الذي یتطلب التحلیل 

 .الترتیب أو المقارنةأو 
     

      .أحب تجریب كل ما هو جدید
أحب األسئلة التي یجاب عنها بإجابة 

 .واحدة فقط
     

 وٕانم المزید من المعلومات أحاول تعلّ 
 .لم تكن تهمني

     

تي ترتبط ي في القضایا الرفاق أناقش
 .ةفي المدرسبحیاتنا 

     

أفضل أن أعبر عن أفكاري عن طریق 
 .الرسم

     

الذي أقوم به قبل أفضل إنهاء العمل 
 .ي عمل آخراالنتقال إلى أ
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یقید من أعتقد أن نظام مدرستي 
 .حریتي

     

والطرق  ألتزم بالقواعد المحددة
 .للقیام باألعمال المختلفة المعروفة

     

معینة أقوم بترتیبها  عندما أنفذ أعماالً 
 .حسب أهمیتهاب

     

 التعامل مع مشكالت محددةأفضل 
غیر أكثر من التعامل مع مشكالت 

 .محّددة

     

أركز على فكرة رئیسیة واحدة عندما 
 .معینة اً أتحدث أو أكتب أفكار 

     

 آخریمكنني االنتقال من عمل إلى 
على نفس القدر  أعتبرألني  ،بسهولة

 من األهمیة.

     

الذي أمیل إلى تنفیذ خطوات العمل 
الحاجة إلى أخذ رأي دون سأقوم به 
 .اآلخرین

     

فكاري وأراقب مدى أأحب أن أجرب 
 .نجاحها

     

 التي أراها اهتم باستخدام الطرق
 .هنيالمناسبة لحل أي مشكلة تواج

     

من خبرات فادة أمیل إلى االست
ومقارنة وجهات النظر اآلخرین 
 المختلفة.

     

 أفضل استخداماجهني مشكلة عندما تو 
 طرق جدیدة في حلها.

     

     أحاول أن أربط  عندما أبدأ في عمل
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 .وأهدافه الفرعیة الرئیسي ههدفبین 
بخصوص  عند أحاول أن أتخذ قراراً 

، أمیل إلى التركیز على أمر معّین
 .الهدف الرئیسي

     

 والً قبتجد التي  لقیام باألعمالفضل اأ
 ي.لدى رفاق واستحساناً 

     

  أعمال متعددة،یكون لدي  مادعن
أكبر قدر منها بغض ب قومأحاول أن أ

 النظر عن الوقت الذي ستستغرقه.

     

أعتمد على تقدیري  اً عندما أتخذ قرار 
 .الخاص للموقف

     

أفضل المشكالت التي تسمح لي  
 .حلهاام طریقتي الخاصة لستخدبا

     

فضل المشروعات التي یمكنني فیها أ
 مقارنة وجهات النظر.

     

 جدیدةأفضل أن أجمع معلومات 
 .التي أقوم بها فضلة عن األعمالم

     

      .أفضل القیام باألشیاء بطرق جدیدة
لمشكلة التي امًا كافیًا لمتأهي عطأ  

 تواجهني.
     

      .حسب أولویتهابأرتب األشیاء 
أفضل معالجة جمیع المشكالت التي 

 .تواجهني
     

ي بالعمل الذوحدي م حب أن أقو أ
 .مني بُ لَ طْ تُ 

     

أفضل القیام باألنشطة التي تسمح لي 
 المشاركة مع اآلخرین.ب
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ي أبدأ برأیعندما أنفذ مهمة ما 
 الخاص.

     

فضل التعامل مع المشاریع التي لها أ
 هدف وخطة محددان.

     

تقییم بالتي تسمح لي  أفضل األعمل
 .في العمل اآلخرینطرق 

     

التي تهتم بالقضایا  أفضل األعمال
 العامة.

     

أفضل المشكالت التي تتطلب مني 
 االهتمام بالتفاصیل.

     

فضل تغییر طریقتي في أداء األعمال أ
 .من حین إلى آخر

     

التي لها قواعد ثابته  أفضل األعمال
 إلنجازها.

     

أفضل أن أركز على أداء عمل واحد 
 محدد.الوقت الفقط في 

     

إذا أوًال ي ء المهمة لرفاقأؤدي األشیا
 .طَلُب منيكثر من عمل یُ كان هناك أ

     

التي أستطیع إنجازها  أفضل األعمال
 بنفسي.

     

ل البدء أفضل أخذ آراء اآلخرین قب
 .عملبأي 

     

تسمح لي  فضل المواقف التيأ
 صة.بالتعبیر عن أفكاري الخا

     

أفضل اتباع قواعد محددة عند حل 
 .التي تواجهني المشكالت

     

     الخاصة  أفضل معرفة التفصیالت
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 .بالعمل الذي سأقوم به
المشكالت السابقة لى أفضل العودة إ

 یجاد حلول مناسبة لها.وإ لمراجعتها 
     

قائمة باألشیاء التي سأقوم بها قبل  دُّ عِ أُ 
 البدء بأي مشروع.

     

أن یمكن أن حل مشكلة واحدة  أرى
 كثیر من المشكالتیؤدي إلى حل 

 .التالیة

     

أفضل المواقف التي تسمح لي 
 التفاعل مع كل من یعمل معي.ب
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)4ملحق رقم (ال  

  أسالیب التفكیر وفقاالستبانة مقسمة  بنود 

  

 

 العبارة
 

 ال ینطبق أبداُ  ینطبق أحیاناً  دائماُ  ینطبق

    األسلوب الملكي
    أفضل أن أقوم بوظیفة واحدة في الوقت المحدد لها. .1
    یمكنني االنتقال من وظیفة إلى أخرى بسهولة. .2
    أتحدث.أركز على موضوع واحد عندما  .3
أحب إنهاء الوظیفة التي أقوم بها قبل أن أنتقل إلى وظیفة  .4

 أخرى.
   

    الهرمياألسلوب 
     بحسب أهمیتها. أرتب األعمال التي أقوم بها .1
    أنّظم وقتي بین الدراسة واللعب.  .2
           استطیع أن أربط بین الفكرة الرئیسة للدرس وأفكاره الفرعیه. .3
    .أحدد الخطوات التي سأقوم بها وظیفةقبل حل أي  .4

    التشریعياألسلوب 
    أحب كتابة القصة والشعر. .1
    أعبر عن أفكاري من خالل الرسم. .2
    حلها بطریقتي الخاصة.أستطیع المشكالت التي حل أحب  .3
    أحب أن أجرب ما یخطر ببالي. .4

    المحلياألسلوب 
    أهتم بالمشكلة التي تواجهني. .1
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    أفضل معرفة التفاصیل الخاصة بالعمل الذي سأقوم به. .2
    أحب أن أجمع معلومات جدیدة عن الوظائف التي أقوم بها. .3
    أعرف كل التفاصیل عن المشكلة التي أتعامل معهاأحب أن  .4

    المتحرراألسلوب 
أعتقد أن نظام مدرستي ال یسمح لي بممارسة النشاطات التي  .1

  أحبها.
   

    القیام باألشیاء بطرق جدیدة. أفضل .2
    حل المشكالت التي تواجهني بطریقة مختلفة عن اآلخرین.أ .3
حتى لو كانت ال تتعلق أحاول تعّلم المزید من المعلومات  .4

 بدراستي.
   

    المحافظاألسلوب 
    بما یقوله لي المعلم إلتمام الوظائف المطلوبة مني. أتقید .1
     تحتاج إلى إجابة واحدة فقط. أحب األسئلة التي .2
    احب أن أتعلم في قاعة المخبر    .3
    اتباع قواعد محددة عند حل المشكالت. أحب .4

    العالمياألسلوب 
    أتحدث مع رفاقي عن أشیاء تخص المدرسة. .1
    أحب حل المسائل التي تركز على التفاصیل. .2
    العامة إلكماله.  أهتم بالخطواتفإنني عندما أقوم بعمل  .3
    أحب القیام باألعمال التي یحبها الناس. .4

    القضائي(الحكمي)األسلوب 
    ترتیب األشیاء. فهاأحب األسئلة التي تطلب  .1
  أحب القیام بوظائف أستطیع من خاللها أن أقارن بین طرق .2

          حلها.
   

اصدقائئي بین آراء أحب الوظائف التي تتطلب مني أن أقارن  .3
      .   حول موضوع معین

   

    أصدقائي.     أحب أن أقارن بین الوظائف التي یقوم بها .4
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    التنفیذياألسلوب 
    أفضل الوظائف التي لها قواعد ثابتة إلنجازها. .1
     محددةو  واضحة أفضل القیام باألعمال التي لها خطة .2
    أحب أن أقوم بحل المشكالت بالطریقة التي تناسبني.        .3
    أحب األشیاء التي أستطیع القیام بها من خالل تعلیمات محددة.      .4
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 )5ملحق رقم (ال

 االستبانة بصورتها النهائیة 

 

 أوًال: البیانات الشخصیة

:االسم  

:اسم المدرسة  

:العمر  

:التحصیل الدراسي(المجموع)  

:الجنس  

:الصف  

 ثانیا: التعلیمات

 .طالبعزیزي ال

 أعمالهم المختلفةفي إنجاز  طالبخدمها الإلى معرفة أسالیب التفكیر التي یست هذا المقیاس یهدف 

 . بشأن كل ما یتعلق بحیاتهم وحل مشكالتهم واتخاذ قراراتهم

إجابة خالل اختیار من  وتحدید مدى انطباقها علیك، ةانقراءة العبارات الواردة في هذه االستب یرجى

، ال قلیًال َعَليَّ ، ینطبق كثیرًاَعَليَّ (ینطبق  :وهي الموجودة في أعلى كل حقلالثالث اإلجابات من واحدة 

 .)َعَليَّ  ینطبق
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 العبارة 
 

 ینطبق
 عَليَّ 
 دائماُ 

 ینطبق
 عليَّ 

 أحیاناً 

ال ینطبق 
 عَليَّ 

    أفضل أن أقوم بوظیفة واحدة في الوقت المحدد لها. 1
    یمكنني االنتقال من وظیفة إلى أخرى بسهولة. 2
    أركز على موضوع واحد عندما أتحدث. 3
    قبل أن أنتقل إلى وظیفة أخرى.أحب إنهاء الوظیفة التي أقوم بها  4
    أرتب األعمال التي أقوم بها بحسب أهمیتها. 5
    أنّظم وقتي بین الدراسة واللعب. 6
    ستطیع أن أربط بین الفكرة الرئیسة للدرس وأفكاره الفرعیة.   أ 7
    قبل حل أي وظیفة أحدد الخطوات التي سأقوم بها. 8
    والشعر.أحب كتابة القصة  9

    أعبر عن أفكاري بالرسم. 10
    أحب المشكالت التي أستطیع حلها بطریقتي الخاصة. 11
    أحب أن أجرب ما یخطر ببالي. 12
    أهتم بالمشكلة التي تواجهني. 13
    أفضل معرفة التفاصیل الخاصة بالعمل الذي سأقوم به. 14
    الوظائف التي أقوم بها.أحب أن أجمع معلومات جدیدة عن  15
    أحب أن أعرف كل التفاصیل عن المشكلة التي أتعامل معها. 16
    أحب حل المسائل بطرق جدیدة.   17
    .النشاطات التي أحبهاب أستطیع القیاممدرستي ال  في 18
    أحل المشكالت التي تواجهني بطریقة مختلفة عن اآلخرین. 19
    المزید من المعلومات حتى لو كانت ال تتعلق بدراستي.أهتم بتعّلم  20
    أتقید بما یقوله لي المعلم إلتمام الوظائف المطلوبة مني. 21
    أحب األسئلة التي تحتاج إلى إجابة واحدة فقط. 22
    أحب أن أتعلم في قاعة المخبر.    23
    أحب اتباع قواعد محددة عند حل المشكالت. 24
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    أتحدث مع رفاقي عن أشیاء تخص المدرسة. 25
    أحب حل المسائل التي تركز على التفاصیل. 26
    أهتم بالخطوات العامة إلكمال العمل الذي أقوم به.  27
    أحب القیام باألعمال التي یحبها الناس. 28
    ها ترتیب األشیاء.یأحب األسئلة التي ُیطَلب ف 29
    بوظائف أستطیع من خاللها أن أقارن بین طرق حلها.أحب القیام  30
ئي حول أحب الوظائف التي تتطلب المقارنة بین آراء أصدقا 31

 موضوع معین.   
   

    أحب أن أقارن بین الوظائف التي یقوم بها أصدقائي.    32
    إلنجازها. محددةأفضل الوظائف التي لها قواعد  33
    أفضل القیام باألعمال التي لها خطة واضحة وهدف محدد.  34
    أحب أن أحل المشكالت بالطریقة التي تناسبني.    35
    أحب األشیاء التي أستطیع القیام بها من خالل تعلیمات محددة.    36
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 باللغة العربیة ملخص البحث

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف أسالیب التفكیر المفضلة لدى الطالب ذوي صعوبات التعلم 

 هموالعادیین في مرحلة التعلیم األساسي بالجمهوریة العربیة السوریة، وعالقة هذه األسالیب بتحصیل

) طالبًا من ذوي 79() طالب من الطلبة العادیین و105(تكونت عینة الدراسة من . الدراسي

باالعتماد على  الذي أعّدته الباحثة مقیاس أسالیب التفكیرالدراسة  وقد استخدمت .صعوبات التعلم

خضعته وأ ،نظریة حكومة الذات العقلیةستیرنبرغ، المنبثق من نظریته المعروفة باسم: مقیاس 

 دقأما بخصوص التحصیل الدراسي ف الصدق والثبات للتثبت من صالحیته لالستعمال.إلجرائي 

 المدرسیة.حثة نتائج الطالب في االختبارات البا اعتمدت

 اإلجابة عن السؤالیة اآلتیین: سعت الدراسة إلىومن أجل ذلك 

 ما أسالیب التفكیر المفضلة لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم؟ -1

 المفضلة لدى الطلبة العادیین؟ ما أسالیب التفكیر -2

 :یةالفرضیات اآلت من التحقق ثم

التفكیر والتحصیل الدراسي لدى  لیس هناك من عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین أسالیب -1

 الطالب ذوي صعوبات التعلم.

لیس هناك من عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین أسالیب التفكیر والتحصیل الدراسي لدى  -2

 الطالب العادیین.

داللة إحصائیة بین الطالب ذوي صعوبات التعلم في أسالیب التفكیر  ذات قو لیس هناك من فر  -3

 ترجع إلى عامل الجنس.

أسالیب التفكیر ترجع إلى  داللة إحصائیة بین الطالب العادیین في ذات قو لیس هناك من فر  -4

 الجنس.عامل 

الب ذوي صعوبات التعلم في أسالیب التفكیر داللة إحصائیة بین الط ذات قو لیس هناك من فر  -5

 .متغیر الصف الدراسيترجع إلى 
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أسالیب التفكیر ترجع إلى  داللة إحصائیة بین الطالب العادیین في ذاتق و لیس هناك من فر  -6

 متغیر الصف الدراسي.

 إلى النتائج اآلتیة: الدراسةوتوصلت 

األسلوب الملكي في  هي: التعلمأكثر أسالیب التفكیر تفضیًال لدى الطالب ذوي صعوبات  -1

المرتبة األولى، ثم المحلي في المرتبة الثانیة، ثم الهرمي في المرتبة الثالثة، وفي المرتبتین 

 األسلوبان: التحرري والقضائي.جاء األخیرتین 

مًعا في الهرمي والتنفیذي التفكیر:  أسلوبا :هماأكثر األسالیب تفضیًال لدى الطلبة العادیین  -2

ثم الرابعة بفارق بسیط جد�ا بینهما یكاد ال یلحظ  ،ثم یجيء في المرتبتین الثالثةاألولى؛  المرتبة

یأتي في المرتبتین األخیرتین األسلوبان: التشریعي ثم  ثم؛ ) األسلوبان: الملكي ثم المحلي0.02(

 .المتحرر

لدى  والتنفیذي) والتحصیلوجود عالقة ارتباطیة دالة إحصائیًا بین أسلوبي التفكیر (القضائي،  -3

 .الطلبة ذوي صعوبات التعلم

دالة إحصائیًا بین أسالیب التفكیر: (الملكي، والهرمي، والمحلي) والتحصیل الدراسي وجود عالقة  -4

 لدى األطفال العادیین.

 بخصوص أسالیب التفكیر: (الملكي، والهرمي، والتشریعي، والمحلي)، حصائیاً إ دالة فروق وجود -5

 . وكانت القیم جمیعهالدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم سالیب التفكیرالنتیجة اإلجمالیة ألفي و 

 .ناثلمصلحة اإل

عدم وجود فروق دالة بین الذكور واإلناث في النتیجة اإلجمالیة ألسالیب التفكیر، ووجود فروق   -6

والتنفیذي) لدى  دالة في أسلوبین اثنین فقط من أسالیب التفكیر، هما: األسلوبان: (القضائي،

 .الطلبة العادیین

حسب متغیر بذوي الصعوبات  لدى الطلبةفي أسالیب التفكیر  إحصائیاً  فروق دالة عدم وجود -7

 لمستوى الدراسي.ا
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متغیر الصف  بحسب العادیین الطالب في أسالیب التفكیر عندإحصائًیا فروق دالة وجود  -8

 سالیب التفكیر.أل ةجمالیالنتیجة اإلفي الدراسي 

 وانتهت الدراسة بمجموعة من التوصیات والمقترحات المنبثقة من نتائج البحث.

 

 

 

 

 

[141] 
 



3. Il y a une corrélation signifiante entre les deux styles de pensée: 

législatif et exécutif et l’achèvement scolaire chez les élèves 

éprouvant de difficultés d’apprentissage. 

4. Il y a une corrélation signifiante entre les styles de pensée: royal, local 

et pyramidique et l’achèvement scolaire chez les élèves normaux. 

5. Il y a des différences signifiantes à propos des styles: royal, 

pyramidique, législatif et local chez les élèves éprouvant de difficultés 

d’apprentisage; ainsi qu’au résultat global des styles de pensée. 

L’ensemble des valeurs sont en faveur des femelles. 

6.  Il y a des différences signifiantes entre les males et les femelles quant 

au résultat global des styles de pensée. Des différences signifiantes ont 

été apparues quant aux deux styles: exécutif et législatif chez les 

élèves normaux. 

7. Il n’y a pas de différences signifiantes chez les élèves éprouvant de 

difficultés d’apprentissage, dans les styles de pensée, attribuées au 

facteur de classe scolaire. 

8. Il y a des différences signifiantes chez les élèves normaux, quant au 

résultat global des styles de pensée, attribuées au facteur de classe 

scolaire. 

La recherche est finie par la formulation d’un certain nombre de 

recommandations et propositions inspirées de ses résultats. 
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2. Il n’y a pas de corrélation signifiante entre les styles de pensée des 

élèves normaux et leur achèvement scolaire. 

3. Il n’y a pas de différences signifiantes entre les élèves éprouvant de 

difficultés d’apprentissage, dans les styles de pensée, attribuées au 

facteur de sexe. 

4. Il n’y a pas de différences signifiantes entre les élèves normaux, dans  

les styles de pensée, attribuées au facteur de sexe. 

5. Il n’y a pas de différences signifiantes entre les élèves éprouvant de 

difficultés d’apprentissage, dans les styles de pensée, attribuées au 

facteur de classe scolaire. 

6.  Il n’y a pas de différences signifiantes entre les élèves normaux, dans  

les styles de pensée, attribuées au facteur de classe scolaire. 

La recherche est arrivée aux résultants suivants: 

1. Les styles de pensée les plus préférés chez les élèves éprouvant de 

difficultés d’apprentissage sont: le royal, venant au premier rang; puis 

le local venant au deuxième rang; enfin le pyramidique, venant au 

troisième rang. Au deux derniers rangs viennent les deux styles: 

libéral, puis juridique. 

2. Les styles de pensée les plus préférés chez les élèves normaux sont: le 

pyramidique et l’exécutif ensemble au premier rang. Viennent après 

au 3ème rang ; puis au 4ème rang, avec une toute petite différence qui est 

à peine remarquée )0.02( , le royal, puis le local. Viennent enfin au 

deux derniers rangs: le législatif, puis  le libéral. 
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Résumé 

Cette recherche a visé à reconnaître les styles de pensée préférés chez 

les élèves éprouvant de difficultés d’apprentissage, ainsi que les élèves normaux, 

et les relations de ces styles avec leur achèvement scolaire dans  la première 

étape de l’enseignement fondamental en Syrie. L’échantillon est de 184 élèves 

dont 105 sont normaux et 79 sont de difficultés d’apprentissage. L’outil de la 

recherche était le questionnaire des styles de pensée, inspiré des la théorie de 

sternberg, nommée: le gouvernement mental du soi, construit par la 

chercheuse, et soumis aux procédures de la crédibilité et la fidélité pour se 

rassurer de sa fiabilité. Les résultats de l’achèvement scolaire ont été pris des 

résultats des examens scolaires du premier semestre de l’année scolaire 2014-

2015, la recherche étant effectuée au mois de mai, avant l’examen du second 

semestre 2014-2015. 

Pour cela, la recherche a essayé de répondre aux deux questions 

suivantes: 

1. Quels sont les styles de pensée préférés chez les élèves éprouvant de 

difficultés d’apprentissage? 

2.  Quels sont les styles de pensée préférés chez les élèves normaux? 

Puis, elle a examiné les six hypothèses suivantes: 

1. Il n’y a pas de corrélation signifiante entre les styles de pensée des 

élèves éprouvant de difficultés d’apprentissage et leur achèvement 

scolaire. 
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