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 ملخص الّدراسة

     هدفت الّدراسة الحالٌة إلى الّتعرؾ على أسالٌب الّتفكٌر وفق نظرٌة الّسٌطرة الّدماؼٌة 
طالبا وطالبة من  (210)وعبلقاتها بؤسالٌب الّتعلم المفضلة لدى عٌنة متكونة من "نٌدهٌرمان"لـ

مستخدما  ،2014-2013طلبة الّسنة األولى ثانوي بثانوٌات مقاطعة عشعاشة للعام الّدراسً
 نموذج هٌرمان الّرباعً،المعّدل حسب مجتمع الّدراسة،ومقٌاس بمقٌاس أسالٌب الّتفكٌر حس

وهذا بعد أّن اُستبدلت  (2007)األستاذ ناصرالّدٌن أبوحماد أسالٌب الّتعلم المفضلة المعّد من قبل
بعض المفردات من فقراته بمرادفتها لتتبلءم معانٌها مع بٌبة مجتمع الّدراسة،والتحقق من 

أظهرت نتابج الّدراسة إلى أّن أفراد عٌنة الّدراسة أكثر استخداما .صدق وثبات هاتٌن األداتٌن
األكثرتفضٌبل فكان  باألسلو لجانب الّسٌطرة الّدماؼٌة األٌمن،وأسلوب التفكٌرالتفاعلً،أما

وأشارت نتابج معامل االرتباط إلى وجود عبلقة ارتباطٌة موجبة بٌن .اسلوب التعلم الّسمعً
كماأظهرت نتابج اختبار .جانب الّسٌطرة الّدماؼٌة األٌمن وأسلوبً الّتفكٌروالّتعلم الّسابدان

إلى وجود فرق فً جانب  (ت)واختبار (تحلٌل التباٌن الثنابً) التباٌن األحادي فً اتجاهٌنلتحلً
الّسٌطرة الّدماؼٌة األٌمن ٌعزى لمتؽٌرجنس الطلبة ولصالح اإلناث،وال توجد فروق تعزى 

لمتؽٌر التخصص الّدراسً والّتفاعل بٌنه وبٌن الجنس، كما ال توجد فروق فً أسلوب الّتفكٌر 
 نتابج الّدراسة تأشار  تعزى لمتؽٌرالجنس والتخصص الّدراسً والتفاعل بٌنهما،كمايالّتفاعل

بؤنه ٌوجد فرق فً أسلوب الّتعلم الّسمعً ٌعزى لمتؽٌر الجنس ولصالح اإلناث،وال توجد فروق 
فً ذات المتؽٌر تعزى للتخصص الّدراسً والتفاعل بٌن هذا األخٌر والجنس لدى عٌنة 

.   الّدراسة
Abstract 

  This actual study aims at defining the thinking styles according to Ned Herrmann 

brain dominance and their relationships with the preferred learning styles among a 

sample consisted of 210 male and female students of 1
st
 year secondary school in 

Achaacha district in 2013-2014.  

     The researcher applied the thinking styles instrument according to Ned 

Herrmann quadripartite theory which is reformulated according to the study 

society and the preferred learning styles prepared by the teacher Necer Eddin Abu 

Hammad (2007) after changing some terms with their synonyms to be suitable 

with the sample society environment and also ensuring appropriate validity and 

reliability of this two instruments. 

Study results indicate that the most study sample individuals used the right brain 

dominance part  and the interactive style but the most preferred style was auditory 

learning style.Also the correlation coefficient results indicate that there is a positif 

correlation relationship between the right brain dominance part and the dominant 

thinking and learning styles.Two-Way ANOVA test and (t) test results indicate 

that there is a difference in the right brain dominance part related to students' 

gender variant and for females ,but there are no differences related to educational 

specialization variant and the interaction between it and the gender .Also there are 

no differences in the interactive thinking style related to gender and educational 

specialization variant and the interaction between them. There is also a difference 

in auditory learning style related to gender variant and for females ,but there are no 

differences in the same variant related to educational specialization and its 

interaction with gender among the study sample. 

 



 ز

 

Résumé 

    L'objectif  de cette étude est de définir les styles de pensée selon la théorie de la 

domination cérébrale de Ned Herrmann et ses relations avec les styles 

d'apprentissage préférés de 210 étudiants et étudiantes de la 1
ère

 année secondaire à 

la circonscription de Achaacha en 2013-2014. 

    Le rechercheur a utilisé le critère des styles de pensée selon la théorie 

quadripartite de Ned Herrmann ,modifié selon la société d'étude et le critère des 

styles d'apprentissage préférés préparé par le professeur Nacer Eddin Abu 

Hammad(2007),après changer des termes par leurs synonymes pour être 

convenable avec l'environnement de la société d'étude et pour réaliser la validité et 

la stabilité de ces deux critères.  

    Les résultats montrent que les individus utilisent plus beaucoup la partie droite 

de la domination cérébrale et le style de pensée interactive  mais le plus préféré est 

le style d'apprentissage auditif .Les résultats de la coefficient de la correlation 

montrent qu'il y a une relation corrélative positive entre la partie droite de la 

domination cérébrale et les styles de pensée et d'apprentissage dominants.Aussi 

Two- Way ANOVA test et (T) test montrent qu'il ya une différence dans la partie 

droite de la domination cérébrale qui a rapport avec le variant de genre des 

étudiants et pour les filles et il n'ya pas de différences qui ont rapport avec le 

variant de la spécialisation éducative et son interaction avec le genre.Il n'ya pas 

aussi des différences dans le style d'apprentissage interactif qui ont rapport avec le 

variant de genre et de la spécialisation éducative et l'interaction entre eux. 

  Les résultats montrent qu'il ya une différence en le style d'apprentissage auditif 

qui a rapport avec le variant de genre et pour les filles et il n'ya pas des différences 

dans le même variant qui ont rapport avec la spécialisation éducative et 

l'interaction entre cette dernière et le genre.  
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      :الّدراسة  مقدمة

 أصبح الّتفكٌر والّتعلّم من الموضوعات التً شؽلت اهتمام العدٌد من الّدارسٌن لعلم الّنفس   

وخاصة علم النفس المعاصر لصلتها بتطور الحٌاة اإلنسانٌة، وما سٌطرة اإلنسان على كافة 

الكابنات الحٌة، واكتشاؾ الحلول الفعالة التً ٌتؽلب بها على ما ٌواجهه فً الحٌاة من 

 .صعوبات ومشكبلت ما هو إالّ دلٌل على قّوة اإلنسان والتفاعل بٌن  التفكٌر والتعلم

كما أن أسلوب الفرد فً التفكٌر و إستعابه للمواد الدراسٌة ٌعد أحد العوامل التً تإدي إلى     

التفوق الدراسً،لذالك ٌحتاج الطالب المفكر إلى اكتساب إستراتٌجٌات مختلفة للتفكٌر إلعطابه 

القدرة على كٌفٌة التعامل مع المعلومات والمواد الدراسٌة المختلفة لفهمها فهما جٌدا واختٌار 

. أنسبها له

لئلنسان بشكل مستمر   ٌومٌة تحدثة فالتفكٌر هو الحٌاة بلسمها الّتفكٌر االٌجابً،وهو عملً   

،وهو موضع اهتمام منذ زمن بعٌد، وزادت أهمٌته رأداء طبٌعً ٌتم القٌام به باستمرا فالتحدث

فً العصر الحدٌث نتٌجة للتؽٌرات التً حدثت فً المجتمع بسبب التطورات التكنولوجٌة 

حٌث لم  والتطلعات االجتماعٌة التً عجلت بهذا التؽٌٌر مما حتم ظهور طرق جدٌدة للتفكٌر،

والتفكٌرالخرافً،  التفكٌرالعٌانً، والتفكٌرالمجرد، والتفكٌرالتخٌلً،)تعد طرق التفكٌر القدٌمة

  .كافٌة لمواجهة تلك التؽٌرات المستمرة  (والتفكٌر القابم على التعمٌم

علم اتجاها جدٌدا وعصرٌا فً مجال علم النفس        ّّ ٌمثل البحث فً أسالٌب الّتفكٌر والّت

:  بصفة عامة وعلم النفس التربوي والمدرسً بصفة خاصة حٌث ٌرتكز هذا االتجاه على

( 111-69، ص ص2000أبو هاشم،)االهتمام بالتفكٌر والتعلم من المتعلم نفسه، وقد ذكر-  أ

أّن البحث فً أسالٌب التعلم ٌعد اتجاها جدٌدا فً مٌدان علم النفس التربوي، وخاصة عندما 

بحث التعلم اإلنسانً من وجهة نظر المتعلم نفسه، على العكس مما كان سابدا من قبل، ٌعتمد 

. على وجهة نظر اآلخرٌن فً تقوٌم أداء المتعلم

فإن تركٌز أسالٌب الّتعلم على  (55،ص1990رمضان،)االهتمام بكٌفٌة حدوث التعلم -    ب

الطرق التً ٌستخدمها األفراد فً تعلم وفهم المعلومات والمفاهٌم والمبادئ المقدمة لهم ولٌس 

 .كما كان التركٌز سابدا من قبل على كم تعلم الطبلب

  



2 

 

بتحلٌل إجابات الطبلب على األسبلة المفتوحة فً  (610-597ص ص،1990مرزوق،)وقد قام 

االستفتاء المطبق علٌهم فوجد فروقا فً نواتج التعلم ترجع إلى مستوٌٌن من مستوى المعالجة 

 .وهما المستوى السطحً والعمٌق

ولمساعدة المتعلّمٌن فً معرفة األسلوب أو األسالٌب السابدة فً تفكٌرهم أو تعلّمهم، قام 

أسالٌب التفكٌر وفق السٌطرة الّدماؼٌة لـ ً نٌد هٌرماًن  " الباحث باختٌار هذا الموضوع 

لمعرفة طبٌعة تلك األسالٌب التً _ دراسة مٌدانٌة _ وعبلقاتها بؤسالٌب التعلّم المفضلة 

. ٌستخدمها المتعلمٌن أو طبلب المرحلة الثانوٌة

: قام الباحث بتقسٌم الّدراسة  إلى أربعة فصول أساسٌة 

 عبارة عن مدخل إلى الّدراسة وحدد فٌه الباحث،إشكالٌة الّدراسة وتساإالتها،: الفصل األّول

 حدود الّدراسة،و، أهمٌة الّدراسة ةأهداؾ الّدراس،دواعً اختٌار الموضوع، فرضٌات الّدراسة

.  الّدراسةعاإلجرابٌة المتعلقة بموضوالتعارٌؾ كما تناول 

، تصنٌؾ أسالٌب الّتفكٌر، كما تطرق إلى هخصص إلى تعرٌؾ الّتفكٌر وأسالٌب :الفصل الّثانً 

 الّنظرٌات المفسرة ألسالٌب ،الّتفكٌروالّدماغ ذو الجانبٌن، نظرٌة الّدماغ الكلً،رالّدماغ والّتفكً

 تطرق إلى الّدراسات التً ل وفً آخر هذا الفصأسالٌب الّتفكٌروالعملٌة التعلٌمٌة،الّتفكٌر،

.  تناولت أسالٌب الّتفكٌر،لٌنتهً بخبلصة الفصل

تطرق فٌه الباحث إلى تعرٌؾ أسالٌب التعلم،أهمٌة دراسة أسالٌب الّتعلم،  :الفصل الّثالث

تصنٌفات أسالٌب التعلم،المضامٌن الّتربوٌة ألسالٌب الّتعلم،كما تطرق إلى أهم الّدراسات التً 

 .    تناولت أسالٌب الّتعلم، لٌنتهً بتقدٌم خبلصة لهذا الفصل

 .(الّدراسة االستطبلعٌة،الّدراسة األساسٌة)تناول فٌه الباحث إجراءات الّدراسة: الفصل الّرابع

خبلصة لنتابج مختتما ب خصص هذا الفصل إلى عرض النتابج ومناقشتها:الفصل الخامس 

. مراجع ومبلحق الّدراسةقابمة  وتقدٌم بعض التوصٌات واالقتراحات مع  ذكر .الّدراسة



 

اافيصلةااوّيلةةة
 ال لةاالّيواسي

ة

اوا يةا تطاوةااجهضهوةة-ة1ةةةةةةةةةةةةةةةة

إشكااطيةاالّيواسيةوتمااالتماةة-ة2

فئضطاتةاالّيواسيةة-ة3

أ لااةاالّيواسيةة-ة4

أ جطيةاالّيواسيةة-ة5

حلواةاالّيواسيةة-ة6

ااتّيشاوريةاإل ئااطيةاللّيواسيةة-ة7
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 :دواعً اختٌار موضوع الّدراسة- 1

:                ٌرجع سبب اختٌار الباحث لهذا الموضوع إلى عّدة أسباب نوجزها فً الّنقاط الّتالٌة

رؼبة الباحث فً الكشؾ عن جانب الّسٌطرة الّدماؼٌة الّسابد وأسالٌب الّتفكٌرالّسابدة - 

. المرتبطة به فً مإسستنا الّتعلمٌة وخاصة منها مرحلة الّتعلٌم الّثانوي

لدى طلبة مرحلة الّتعلٌم الّثانوي ومدى ارتباطها (الّسابدة)الكشؾ عن أسالٌب الّتعلم المفضلة- 

. بجانب الّسٌطرة الّدماؼٌة وأسالٌب التفكٌرالّسابدة

طؽٌان الجانب الوجدانً واالجتماعً فً مإسستنا الّتربوٌة مقارنة بالجانب المعرفً فً - 

. التعلمٌة– العملٌة التعلٌمٌة

عدم وجود دراسات جزابرٌة من جهة وقلّة الّدراسات العربٌة من جهة أخرى التً تناولت - 

موضوع أسالٌب الّتفكٌر وفق الّسٌطرة الّدماؼٌة حسب نموذج هٌرمان الّرباعً وعبلقاتها 

.   (ذلك فً حدود إطبلع الباحث )بؤسالٌب الّتعلم المفضلة 

 (أسالٌب الّتفكٌر والتعلم)    لهذا جاء الباحث بهذا الموضوع لٌسلط الضوء على هذه األسالٌب

. ومدى ارتباطها بجانب الّسٌطرة الّدماؼٌة لدى طلبة الّسنة األولى من مرحلة الّتعلٌم الّثانوي

 :اوتساؤالته إشكالٌة الّدراسة- 2

لقد أصبح موضوع الفروق الفردٌة من الموضوعات التً شؽلت اهتمام العدٌد من      

الباحثٌن والمختصٌن بالدراسات النفسٌة قدٌما وحدٌثا، وانصبت االهتمامات األولى على 

دراسة الفروق الفردٌة فً مجال القدرات العقلٌة والسٌما الذكاء منها، ثم تتابعت حركة 

االهتمام بدراسة لتشمل مجاالت أخرى كالسمات الشخصٌة واالنفعالٌة والجوانب االجتماعٌة 

 ففً مجال القدرات العقلٌة، ٌظهر حجم كبٌر من نتابج .والقدرات والمهارات اللؽوٌة والحركٌة

البحوث ووجود ظاهرة الفروق الفردٌة بٌن األفراد فً أسالٌب التفكٌر والتعلم، حٌث ٌتباٌنون 

فٌما بٌنهم من حٌث أسالٌب تفكٌر وتعلم خاصة بهم تمٌزهم عن ؼٌرهم من األفراد 

 أن األفراد خبلل نموهم ٌقومون (.60Felder,1996,p)ففً هذا الصدد، ٌرى فٌلدر.اآلخرٌن

 ببناء معارفهم وخبراتهم وٌطورون مهارتهم المتعددة حسب طرابق تعلم تتماشى مع أسالٌب
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 تعلمهم المفضلة لدٌهم، وٌرى أن مثل هذه األسباب تتحكم فً أسالٌب تفكٌرهم  بالمثٌرات 

 . الحٌاتٌةموالمشكبلت التً ٌواجهونها فً أثناء تفاعبلته

تمثل أسالٌب التفكٌر والتعلم طرابق األفراد فً التفاعل مع المثٌرات والخبرات البٌبٌة التً       

 & Dunn)  واسترجاعهـا ٌصادفونها، وٌتجلى ذلك فـً أسالٌبهم فً التركٌز على المعلومـات ومعالجتها

Dunn ,1993,p.35) . وتجمع معظم تعارٌؾ أسالٌب التعلم على أنها األسلوب المفضل لدى

 .الفرد الذي ٌتعلم من خبلله بشكل أفضل

إّن من أهم المشكبلت التً ٌواجهها المدرسون فً حٌاتهم الٌومٌة هً مشكلة أسالٌب       

 تعلمهم، إال أن ما ٌسود فً مدارسنا هو يالتفكٌر والتعلم إضافة إلى الطرٌقة التً ٌفضلونها ؾ

التدرٌس بنسق واحد نوعا ما، وربما تكون المحاضرة بالعرض المباشر أو المناقشة هً أكثر 

. طرابق التدرٌس شٌوعا، دون مراعاة للفروق الفردٌة بٌن الطلبة

     وبقصد البحث عن سبل أخرى تساعد المدرسون فً معرفة خصابص كل متعلم من حٌث 

أسلوب تفكٌره الّسابد وتعلمه المفضل وفً ظّل التدرٌس السابد فً مدارسا، ونظرا لتناقض 

نتابج الّدراسات التً تناولت الّسٌادة الّدماؼٌة لدى األفراد فً تعلمهم وعبلقتها بالجنس 

والتخصص العلمً أو األكادٌمً أو المستوى التعلٌمً ولقلة الّدراسات التً تناولت أسالٌب 

، جاءت هذه الّدراسة للكشؾ عن أسلوب "نُٛذْٛشياٌ" الّسٌطرة الّدماؼٌة لـقالّتفكٌر وؾ

 ً والكشؾ عن أسلوب الّتعلم المفضل نُٛذْٛشياٌ" الّسٌطرة الّدماؼٌة لـق وؾدالّتفكٌر الّسائ

 .    السابد لدى طلبة الّسنة األولى ثانوي فً ظل الّتدرٌس الّسابد فً مدارسنا

: تتجلى إشكالٌة الّدراسة فً التساإل الّربٌسً اآلتًن خبلل ما سبق مو        

 الّسٌطرة قهل توجد عبلقة ارتباطٌة ذات داللة إحصابٌة بٌن أسلوب الّتفكٌر الّسابد وؾ- 

وأسلوب الّتعلم المفضل الّسابد لدى طلبة الّسنة األولى ثانوي؟  "نٌد هٌرمان"الّدماؼٌة لـ

:  تنبثق عنه الّتساؤالت الفرعٌة الّتالٌة

هل توجد عبلقة ارتباطٌة دالة احصابٌا بٌن جانب الّسٌطرة الّدماؼٌة الّسابد وأسلوب الّتفكٌر - 

الّسابد لدى طلبة الّسنة األولى ثانوي؟ 

هل توجد عبلقة ارتباطٌة دالة احصابٌا بٌن جانب الّسٌطرة الّدماؼٌة الّسابد وأسلوب الّتعلم - 

الّسابد لدى طلبة الّسنة األولى ثانوي؟ 

هل توجد عبلقة ارتباطٌة دالة احصابٌا بٌن أسلوب الّتفكٌر الّسابد وأسلوب الّتعلم الّسابد لدى - 

 طلبة الّسنة األولى ثانوي؟



6 

 

هل توجد فروق دالة احصابٌا فً جانب الّسٌطرة الّدماؼٌة الّسابد تعزى لمتؽٌري جنس - 

 الطلبة والّتخصص الّدراسً والّتفاعل بٌنهما لدى طلبة السنة األولى ثانوي؟

هل توجد فروق دالة إحصابٌا فً أسلوب الّتفكٌر الّسابد تعزى لمتؽٌري جنس الطلبة - 

والّتخصص الّدراسً والّتفاعل بٌنهما لدى طلبة السنة األولى ثانوي؟ 

هل توجد فروق دالة إحصابٌا فً أسلوب الّتعلم الّسابد تعزى لمتؽٌري جنس الطلبة - 

والّتخصص الّدراسً والّتفاعل بٌنهما لدى طلبة السنة األولى ثانوي؟ 

: فرضٌات الّدراسة- 3

:        اقترح الباحث كإجابة ألسبلة الّدراسة الحالٌة الفرضٌات التالٌة

توجد عبلقة ارتباطٌة دالة احصابٌا بٌن جانب الّسٌطرة الّدماؼٌة الّسابد وأسلوب الّتفكٌر - 

. الّسابد لدى طلبة الّسنة األولى ثانوي

توجد عبلقة ارتباطٌة دالة احصابٌا بٌن جانب الّسٌطرة الّدماؼٌة الّسابد وأسلوب الّتعلم الّسابد - 

. لدى طلبة الّسنة األولى ثانوي

توجد عبلقة ارتباطٌة دالة احصابٌا بٌن أسلوب الّتفكٌر الّسابد وأسلوب الّتعلم الّسابد لدى طلبة - 

 .الّسنة األولى ثانوي

توجد فروق دالة احصابٌا فً جانب الّسٌطرة الّدماؼٌة الّسابد تعزى لمتؽٌري جنس الطلبة  - 

فاعل بٌنهما ّّ  .والّتخصص الّدراسً والّت

توجد فروق دالة إحصابٌا فً أسلوب الّتفكٌر السابد تعزى لمتؽٌري جنس الطلبة والّتخصص - 

 .الّدراسً والّتفاعل بٌنهما

توجد فروق دالة إحصابٌا فً أسلوب الّتعلم الّسابد تعزى لمتؽٌري جنس الطلبة والّتخصص - 

. الّدراسً والّتفاعل بٌنهما

: أهداف الّدراسة- 4

:        هدفت الّدراسة إلى الّتعرؾ على 

. جانب الّسٌطرة الّدماؼٌة الّسابد لدى طلبة الّسنة األولى ثانوي- 

. أسلوبً الّتفكٌر والّتعلم الّسابدان لدى طلبة الّسنة األولى ثانوي- 

 .  لدى طلبة الّسنة األولى ثانويدعبلقة جانب الّسٌطرة الّدماؼٌة الّسابد بؤسلوب الّتفكٌر الّسائ-

 

 



7 

 

.   لدى طلبة الّسنة األولى ثانويدعبلقة جانب الّسٌطرة الّدماؼٌة الّسابد بؤسلوب الّتعلم الّسائ-

.  عبلقة أسلوبً الّتفكٌر والّتعلم الّسابدان لدى طلبة الّسنة األولى ثانوي-

الفروق فً جانب الّسٌطرة الّدماؼٌة الّسابد تبعا للجنس والّتخصص الّدراسً لدى طلبة الّسنة - 

. األولى ثانوي

الفروق فً أسلوب الّتفكٌر الّسابد تبعا للجنس والّتخصص الّدراسً لدى طلبة الّسنة األولى - 

. ثانوي

الفروق فً أسلوب الّتعلم الّسابد تبعا للجنس والّتخصص الّدراسً لدى طلبة الّسنة األولى - 

. ثانوي

:  أهمٌة الّدراسة - 5

:            الحالٌة فً الجوانب الّتالٌةالّدراسة ء      تتمثل أهمٌة إجرا

تقدم معرفة نظرٌة علمٌة متعلقة بجانب الّسٌطرة الّدماؼٌة وأسالٌب الّتفكٌر وأسالٌب الّتعلم - 

 .المفضلة لدى طلبة السنة األولى ثانوي

التعرؾ على جانب الّسٌطرة الّدماؼٌة الّسابد وأسلوبً الّتفكٌر والّتعلم الّسابدان لدى هذه الفبة - 

من الطلبة لٌتمكن متخذي القرار فً توجٌه هإالء الطلبة إلى المهن التً تناسب أسالٌب تفكٌهم 

. وأسالٌب تعلّمهم

ٌمكن أن تفٌد نتابج هذه الّدراسة المدرسٌن على اختبلؾ مواقع عملهم سواء أكان ذلك فً - 

 التعلمٌة التً تتسق مع  أسالٌب –المدارس أو الجامعات فً انتقاء االستراتٌجٌات التعلٌمٌة 

 التفكٌر السابدة وفق الّسٌطرة الّدماؼٌة لدٌهم، وعندبذ ٌإمل أن تتحقق لدٌهم إنجازات أفضل 

 .  فً مستوى الّتفكٌر والّتعلم

أسالٌب  فً مجال التربٌة بمعلومات حول المتخصصٌنوأساتذة المراحل الّتعلٌمٌة تزوٌد - 

 الّتعلٌمٌة، لٌصبح المتعلم، من أجل إعداد برامج تدرٌبٌة كفٌلة بتطوٌر مهارات الّتفكٌر والّتعلم

 .أكثر تكٌفا داخل الفصول الّدراسٌة

تكمن أهمٌة هذه الّدراسة أنها ستضٌؾ إلى علم الّنفس فً مجال القٌاس الّنفسً أداة لقٌاس - 

أسالٌب التفكٌر وأسالٌب الّتعلم جدٌدة تضاؾ إلى أدوات قٌاس أسالٌب الّتفكٌر المستندة إلى 

. الّسٌطرة الّدماؼٌة وأسالٌب الّتعلم المفضلة المتعارؾ علٌها من قبل
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 :  تتحدد حدود الّدراسة الحالٌة بـ :حدود الّدراسة- 6

 .م2014-05-15إلى -04-13طبقت هذه الّدراسة خبلل الفترة الزمنٌة من :الحدود الزمنٌة- أ

اقتصرت هذه  الّدراسة على خمس ثانوٌات من مقاطعة عشعاشة بوالٌة : الحدود المكانٌة-ب

. مستؽانم

 طالبا وطالبة من طلبة الّسنة األولى من 210اشتملت هذه الّدراسة على : الحدود البشرٌة - ج

 .التعلٌم الثانوي

: ةالّتعارٌف اإلجرائً- 7

  : لؽاٌات هذه الّدراسة تم تحدٌد الّتعارٌؾ اإلجرابٌة الّتالٌة

وهً مٌل الفرد : "نٌد هٌرمان " أسالٌب الّتفكٌر وفق الّسٌطرة الّدماغٌة للنموذج الّرباعً- أ

إلى االعتماد على أحد أرباع الّدماغ أكثر من اعتماده على األرباع األخرى ُمقاسة بمجموع 

من الّدماغ على مقٌاس أسالٌب الّتفكٌر وفق نموذج نٌد  (قسم)الّدرجات التً ٌحققها كل ربع 

  :وهذه الّدرجات تتلخص فٌما ٌلً (HBDI)هٌرمان للّسٌطرة الّدماؼٌة 

 هورمز ل (بالخارجً)أطلق هٌرمان على هذا القسم)الّدرجة على القسم العلوي األٌسر- 

وهً : (External Thinking Style) وأطلق علٌه الباحث أسلوب الّتفكٌر الخارجAًبالرمز

تعنً درجة تفضٌل الفرد لؤلنشطة التً تتطلب معلومات تستند إلى الحقابق والمنطق والتحلٌل، 

وتقاس بمجموع الدرجات التً ٌحصل علٌها الفرد نتٌجة تطبٌق المقٌاس، وذلك على الفقرات 

 .التً ترتبط بوظابؾ هذا الجزء

 هورمز ل (باإلجرائً)أطلق هٌرمان على هذا القسم )الجزء السفلً األٌسر الّدرجة على- 

: (Procedural Thinking Style) وأطلق علٌه الباحث أسلوب الّتفكٌر اإلجرائBًبالرمز

ٌّدا والمتسلسلة والمنتظمة والمعلومات  وهً تعنً درجة تفضٌل الفرد لؤلنشطة المخططة ج

التفصٌلٌة، وتقاس بمجموع الدرجات التً ٌحصل عٌها الفرد نتٌجة تطبٌق المقٌاس، وذلك على 

 .الفقرات التً ترتبط بوظابؾ هذا الجزء

 هورمز ل (بالّتفاعلً)أطلق هٌرمان على هذا القسم )الّدرجة على الجزء السفلً األٌمن- 

 :(Interactive Thinking Style) وأطلق علٌه الباحث أسلوب الّتفكٌر الّتفاعلCًبالرمز
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 وهً تعنً درجة تفضٌل الفرد لؤلنشطة المستندة إلى العواطؾ واالنفعاالت والمشاعر، 

وتقاس بمجموع الدرجات التً ٌحصل عٌها الفرد نتٌجة تطبٌق المقٌاس ، وذلك على الفقرات 

 .التً ترتبط بوظابؾ هذا الجزء

 هورمز ل (بالّداخلً)أطلق هٌرمان على هذا القسم )الجزء العلوي األٌمن الّدرجة على- 

وهً : (Internal Thinking Style) وأطلق علٌه الباحث أسلوب الّتفكٌر الّداخلDًبالرمز

تعنً درجة تفضٌل الفرد لؤلنشطة الّتفكٌر التً تستند إلى المفاهٌم والنظرة الكلٌة، وتقاس 

بمجموع الّدرجات التً ٌحصل عٌها الفرد نتٌجة تطبٌق المقٌاس، وذلك على الفقرات التً 

. ترتبط بوظابؾ هذا الجزء

وجمع فٌه الباحث أسلوبً الّتفكٌر الخارجً واإلجرائً )جانب الّسٌطرة الّدماغٌة األٌسر- 

هً مٌل الفرد إلى االعتماد (:A+B بالرمزهورمز ل (Left Sideربالجانب األٌس)وأطلق علٌه 

على وظابؾ الجانب األٌسر للّدماغ أثناء معالجة المعلومات، معبرا عن هذا المٌل بمجموع 

الدرجات التً ٌحصل علٌها الفرد نتٌجة تطبٌق المقٌاس، وذلك على الفقرات التً ترتبط 

. بوظابؾ هذا الجانب

وجمع فٌه الباحث أسلوبً الّتفكٌر الّتفاعلً والّداخلً )جانب الّسٌطرة الّدماغٌة األٌمن- 

 هً مٌل الفرد إلى (:C+D بالرمزهورمز ل ( Right Sideبالجانب األٌمن)وأطلق علٌه 

االعتماد على وظابؾ الجانب األٌمن للّدماغ أثناء معالجة المعلومات، معبرا عن هذا المٌل 

بمجموع الّدرجات التً ٌحصل علٌها الفرد نتٌجة تطبٌق المقٌاس، وذلك على الفقرات التً 

. ترتبط بوظابؾ هذا الجانب

الّدرجة التً ٌحصل علٌها الطالب أو الطالبة فً مقٌاس أسالٌب :أسالٌب الّتعلم المفضلة- ب

الّتعلم المفضلة من إعداد األستاذ ناصر الدٌن ابو حماد والذي أُعٌَد صٌاؼة بعض مفرداته من 

:  وهذه الّدرجة تتلخص فٌما ٌلً . قبل الباحث لتبلبم بٌبة عٌنة الّدراسة

وهً الدرجة : Vورمز له الباحث بالرمز (Visual Learning Style) أسلوب الّتعلم البصري-

.  التً ٌحصل علٌها الطالب أو الطالبة على فقرات هذا البعد من المقٌاس

وهً : Auورمز له الباحث بالرمز (Auditory Learning Style) أسلوب الّتعلم السمعً-

 . الدرجة التً ٌحصل علٌها الطالب أو الطالبة على فقرات هذا البعد من المقٌاس

وهً الّدرجة : Tورمز له الباحث بالرمز (Tactile Learning Style) أسلوب الّتعلم اللمسً-

 .التً ٌحصل علٌها الطالب أو الطالبة على فقرات هذا البعد من المقٌاس
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وهً الّدرجة : Mورمز له الباحث بالرمز (Motor Learning Style) أسلوب الّتعلم الحركً  -

 .التً ٌحصل علٌها الطالب أو الطالبة على فقرات هذا البعد من المقٌاس

وهً الّدرجة : Iورمز له الباحث بالرمز (Individual Learning Style) أسلوب الّتعلم الفردي-

 . التً ٌحصل علٌها الطالب أو الطالبة على فقرات هذا البعد من المقٌاس

وهً : Coورمز له الباحث بالرمز (Collective Learning Style) أسلوب الّتعلم الجماعً-

 .الّدرجة التً ٌحصل علٌها الطالب أو الطالبة على فقرات هذا البعد من المقٌاس



 

ة

ةاافيصلةاابيّيااي

 أسااطبةااتّيفكطئ
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تشئريةااتّيفكطئةة-ة1

تشئريةأسااطبةااتّيفكطئةة-ة2

تصنطيةأسااطبةااتّيفكطئةة-ة3

االّياااةةوةااتّيفكطئةة-4

ااتّيفكطئةواالّياااةذوةاالااعطبةة-ة5

اظئريةاالّياااةااكليةة-ة6

اانظئراتةااجفمّيئةةاسااطبةااتّيفكطئةة-ة7

أسااطبةااتّيفكطئةوااشجلطيةااتّيشلطجطيةة-ة8

االّيواساتةااشئ طيةواا نعطيةااتيةتناواحةأسااطبةااتّيفكطئةة-9

ة ع يةة
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: تمـهـٌد

ازداد االهتمام بموضوع الّتفكٌر بشكل ملحوظ فً الّنصؾ الّثانً من القرن 

العشرٌن،سٌماعقد الثمانٌنٌات منه، وتمثل ذلك االهتمام فً الكثٌر من نماذج التفكٌر والبرامج 

التدرٌبٌة والبحوث والّدراسات واتفاق وجهات النظر الّداعٌة للنهوض بهذا المجال الحٌوي 

 المتعلمٌن وتمكٌنهم من دوتطوي عمبل بمبادئ التربٌة الهادفة بكّل أبعادها إلى تنظٌم الّتفكٌر عن

استثمار أقصى حد ممكن من قدراتهم وطاقاتهم اإلبداعٌة،وكما هو معروؾ فإن التفكٌر أرقى 

أشكال النشاط العقلً لدى اإلنسان،وهو الهبة العظمى التً منحها هللا تعالى لئلنسان، وفضله 

بها على سابر مخلوقاته،والحضارة اإلنسانٌة هً خٌر دلٌل على آثار هذا الّتفكٌر، إّنه العملٌة 

 .التً ٌنظم بها العقل خبرات اإلنسان بطرٌقة جدٌدة لحل المشكبلت وإدراك العبلقات

 عقلٌة راقٌة فً تطور الفرد وتقدم المجتمع على حد سواء، ة التفكٌر كعملًة  ونظرا ألهمً    

فقد حظً هذا الموضوع باهتمام الفبلسفة والعلماء منذ قدٌم الزمان، واجتهد المنظرون فً 

مجاالتهم المختلفة فً تفسٌر هذه الظاهرة، وإدراك أسرارها رؼبة منهم فً تطوٌر 

استراتٌجٌات ومناخ تساعدهم على تطوٌر هذه العملٌة العقلٌة عند اإلنسان حتى أواخر القرن 

التاسع عش، ومع بداٌة علم النفس التجرٌبً على ٌد فونت وافتتاح أول مخبر لعلم النفس 

 أخضع فونت بعض القضاٌا العقلٌة المعروفة قدٌما فً (leipzig)التجرٌبً فً جامعة لٌبزج 

  .علم النفس إلى الدراسات التجرٌبٌة

وعلى أي حال فإن االهتمام بموضوع التفكٌر قدٌم قدم اإلنسان ذاته، حٌث كان األمر ٌتطلب 

دابما استخدام العقل للتكٌؾ مع البٌبة بمتؽٌراتها التً ال تقع تحت حصر، والتً شكلت على 

مّر الزمن تحدٌات كبٌرة، كان على اإلنسان دوما أن ٌتمكن من مواجهتها حتى ٌضمن لنفسه 

البقاء واستمرار الحٌاة، ولٌس أدل على ذلك من أن األدٌان السماوٌة قد حثت على استخدام 

العقل والتدبر فً خلق هللا، واالستدالل علٌه وعلى عظمته وقدراته بشتى الوسابل والطرق 

 . العقلٌة الممكنة، ولم تضع قٌودا على ذلك

:    Thinking Definition تعرٌف الّتفكٌر  -1

      تباٌنت وجهات نظر العلماء والباحثٌن التربوٌٌن حول تعرٌؾ الّتفكٌر، إذ قدموا تعرٌفات 

مختلفة استنادا إلى أسس واتجاهات نظرٌة متعددة، ولٌس من شك أن لكل فرد أسلوبه الخاص 

 فً التفكٌر،الذي قد ٌتؤثر بنمط تنشبته ودافعٌته وقدراته وخلفٌته الثقافٌة،
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 وؼٌرها مما ٌمٌزه عن اآلخرٌن،األمر الذي قاد إلى ؼٌاب الرإٌة الموحدة عند العلماء 

ونظرا ألهمٌة وجهات النظر .والباحثٌن بخصوص تعرٌؾ التفكٌر وخصابصه وأسالٌبه

: المختلفة فً تعرٌؾ الّتفكٌر  فسوؾ نستعرض عددا منها على النحو اآلتً

      ٌرى دٌبونو أنه ال ٌوجد تعرٌؾ واحد ُمرض للّتفكٌر، ألن معظم التعرٌفات ُمرضٌة عند 

أحد مستوٌات الّتفكٌر، فقد ٌقول قابل أن الّتفكٌر نشاط عقلً،وٌقول آخر إنه المنطق وتحكٌم 

معٌن، وعموما فإنه ٌرى أن التفكٌر عبارة عن استكشاؾ  العقل، وكل هذا صحٌح عند مستوى

مترو للخبرة بهدؾ الوصول إلى هدؾ، وقد ٌكون هذا الهدؾ هو تحقٌق الفهم،أو اتخاذ قرارا 

. (De Bono,2003,p.245)ما،أو حل المشكبلت،أو الحكم على األشٌاء،أو القٌام بعمل ما

 بهدؾ تشكٌل ة     أّما كوستا وكالٌك فقد عرؾ التفكٌر بؤنه المعالجة العقلٌة للمدخبلت الحسً

 .(Costa & Kallik ,2001,p.105) إدراك المثٌرات الحسٌةناألفكار م

أّما مجدي فٌقدم تعرٌفا للتفكٌر بؤنه عملٌة عقلٌة معرفٌة وجدانٌة علٌا ُتبنى وتإسس على      

محصلة من العملٌات النفسٌة األخرى كاإلدراك،واإلحساس،والتخٌل، وكذلك العملٌات العقلٌة 

كالتذكر والتجرٌد والتعمٌم،والمقارنة، واالستدالل، وكلما اتجهنا من المحسوس إلى المجرد كان 

(. 65، ص2003مجدي، )التفكٌر أكثر تعقٌدا

 التفكٌر بؤنه ذلك النوع من السلوك الذي ٌستخدم عملٌات رمزٌة أو م     وٌعرؾ أبو عبل

تمثٌلٌة، فعندما ٌقوم الفرد بعمل إشارة إلى شًء ؼٌر موجود أمامه، أو عمل ال ٌقوم به فً 

الوقت الحاضر، فإنه ٌستخدم إشارات رمزٌة تعبر عما ٌفكر به، ونظرا ألن التفكٌر رمزي فً 

طبٌعته، فإن مداه أوسع من أي نشاط آخر، فهو ٌتضمن المدركات الحالٌة ولكنه ٌعالج ما 

(. 316،ص2004،مأبو عبل)تشتمل علٌه من معان بصورة تذهب به إلى ما وراء الحاضر

ٌشٌر الجانب :  التفكٌر بؤنه مفهوم ٌتضمن ثبلثة جوانب أساسٌة(Solso)      وٌعرؾ سولسو

األول إلى التفكٌر عملٌة عقلٌة معرفٌة تتضمن مجموعة من عملٌات المعالجة أو التجهٌز داخل 

الجهاز المعرفً للفرد، وتحدث هذه العملٌات فً الدماغ أم الجانب الثانً فٌشٌر إلى أنه ٌستدل 

على هذه العملٌات من خبلل سلوك أو مجموعة من السلوكات، فٌما ٌشٌر الجانب الثالث إلى 

الكنانً، )أن التفكٌر موجه أي أنه عملٌة هادفة نحو حل المشكبلت أو تولٌد  البدابل 

 (.32،ص 2005
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أّن الّتفكٌر عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلٌة التً ٌقوم بها الدماغ (جروان)وٌرى       

:  عندما ٌتعرض لمثٌر ٌتم استقباله عن طرٌق واحدة أو أكثر من الحواس الخمس

(. 28،ص 2010، وبكر،وأبو جاد) .اللمس، والبصر، والسمع، والشم، والتذوق

فتذكر أّن التفكٌر عملٌة ذهنٌة ٌتطور فٌها المتعلم من خبلل  (177،ص2002قطامً،)   أما 

 المعرفٌة، ةعملٌات التفاعل الذهنً بٌن الفرد وما ٌكسبه من خبرات،بهدؾ تطوٌر األبنً

  .والوصول إلى افتراضات وتوقعات جدٌدة

أّن التفكٌر عملٌة معرفٌة تكمن الفرد من التعلم ذي المعنى من خبلل  (Beyer)    وٌرى 

(. 25،ص2003ورد فً سعادة، )الخبرة التً ٌمّر بها 

 

نهرؼشٚفاخعاتقحانزكشنًفٕٓوانرفكٛشٚؤكذػهٗذؼقذيفٕٓوانرفكٛش      إن استقراء متؤن

ٔذؼذدأتؼادِٔذشاتكٓا،ٔانرٙذؼكظذؼقذانؼقماتشش٘ٔػًهٛاذّ،ٔذثٍٛنُاأَّكغٛشِيٍ

انًفاْٛىانًجشدجانرٙٚصؼةػهُٛاقٛاعٓايثاششجأٔذذذٚذياْٛرٓاتغٕٓنح،نزافقذاعرخذيّ

انؼهًاءتًغًٛاخٔأٔصافػذج،نًٛٛضٔاتٍَٕٛعٔآخشيٍإَٔاػّ،ٔنِٛكذٔافٙانٕقدَفغّ

ػهٗذؼقذِٔصؼٕتحاإلداطحتجًٛغجٕاَثّ،فُجذْىٚرذذثٌٕػٍانرفكٛشانُاقذٔاإلتذاػٙ

ٔانرأيهٙ،ٔانشٚاضٙ،ٔانؼهًٙ،ٔانًؼشفٙ،ٔيافٕقانًؼشفٙٔغٛشْا،ٔقذأصثخُٚظشإنٗ

تؼضإَٔاعانرفكٛشكًانٕكاَدػهٗخطيرصم،ًٚثمأدذطشفّٛشكالتغٛطايٍانرفكٛش

ٔطشفّاٜخششكاليرقذيايُّ،كًافٙانرفكٛشانرقاستٙٔانرثاػذ٘،ٔانرفكٛشانفؼالٔغٛش

انفؼال،ٔانرفكٛشانًذغٕطٔانًجشد،ٔانرّفكٛشاالَذفاػٙٔانرأيهٙ،ٔانرفكٛشانًؼشفٙٔيافٕق

       .انًؼشفٙ

                                                                                                                                                                                   

    :Thinking Styles  تعرٌف أسالٌب الّتفكٌر  -2

 الخاصة مع نتعرٌفا ألسالٌب التفكٌر بؤنها طرٌقة تعامل الكانسا ( Fromm)      ٌقدم فروم

بٌبته،إذ تشكل هذه األسالٌب استراتٌجٌات مكتسبة لمواجهة مشكبلت الحٌاة المختلفة، وٌضٌؾ 

أنه ٌمكن الحكم على مثل هذه األسالٌب من حٌث ما تإدي إلٌه من نتابج ، فهناك أسالٌب تفكٌر 

 منتجة لحلول المشكبلت وأخرى ؼٌر منتجة، وهذا ٌكون بناء على مبلءمة  كل أسلوب
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أ،ص ص 1997 حبٌب،ممجدي عبد الكري). من أسالٌب التفكٌر المستخدمة للموقؾ المشَكل

356-468                                 .)

 مجموعة من الطرق المعرفٌة التً اأسالٌب التفكٌر بؤنه        بٌنما ٌعرؾ ً دي بوٌروكوتز

تستخدم فً إصدار اإلحكام وصنع القرار وحل المشكبلت  وكل أسلوب من هذه األسالٌب 

 , De Boeer & Coetzee)ٌساعد على فهم الشخصٌة، والعبلقات المهنٌة بطرٌقة جٌدة

2000,p.143)   .

 أن أسلوب التفكٌر هو طرٌقة التعامل الممٌزة للفرد مع مشكلة (Murphy)     وٌرى مورفً 

ما، تلك الطرٌقة التً تمٌز تفرده عن اآلخرٌن والتً تعمل على خدمة الهدؾ الذي ٌرٌد تحقٌقه 

( . 40،ص1989نادر فتحً قاسم ـ  )

   وٌذكر هارٌس وبرامسون تعرٌؾ ألسالٌب بؤنها مجموعة من الطرق أو االستراتٌجٌات 

الفكرٌة التً اعتاد الفرد على أن ٌتعامل بها مع المعلومات المتاحة لدٌه عن ذاته أو بٌبته، 

 .    (Harrison & Bramson ,1982 ,p.45)وذلك حٌال ما ٌواجهه من مشكبلت

 أسالٌب التفكٌر بؤنها مجموعة من الطرق المفضلة  التً  (Sternberg)  وٌرى ستٌرنبرج    

ٌستخدمها أو ٌوظؾ بها الفرد قدراته أو ذكاءه، وهً الطرق أو المفاتٌح لفهم أداء الطبلب، 

فهً الحد المشترك بٌن الشخصٌة والذكاء، وأسالٌب التفكٌر فً ضوء نظرٌة ستٌرنبرج 

األسلوب التشرٌعً واألسلوب التنفٌذي واألسلوب الحكمً واألسلوب : ألسالٌب التفكٌر هً 

الملكً واألسلوب الهرمً واألسلوب األقلً واألسلوب الفوضوي واألسلوب العالمً واألسلوب 

 المحلً واألسلوب الداخلً واألسلوب الخارجً واألسلوب المحافظ واألسلوب المتحرر

(Sternberg,1997a, p. 14) .     

                                       

 :تصنٌف أسالٌب الّتفكٌر -  3

ٌّد عثمان مع  (285،ص1995)و محمد عثمان نجاتً  (25،ص1997)         ٌتفق فاروق الس

: فً تصنٌفهم للتفكٌر إلى نوعٌن هما  (317،ص1993)رجاء محمود أبو عبلء 

مثل أحبلم الٌقظة واأللعاب اإلٌهامٌة ، وهذا النوع من  : التفكٌر الحر غٌر الموجه نسبٌا- أ

النشاط العقلً هو مجرد تعبٌر عن رؼبات أو حاجات، وال ٌعتمد إال على عبلقات بسٌطة قد 

. تكون ؼٌر حقٌقٌة ، ولذلك فإن هذا النوع أقرب إلى التخٌل منه إلى التفكٌر
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الذي ٌهدؾ إلى حل مشكلة أو ابتكار شًء نافع، وٌمكن تقسٌم هذا النوع :التفكٌر الموجه- ب

:  من التفكٌر إلى القسمٌن اآلتٌٌن

ْٕٔانزَ٘هجأإنّٛػُذياَذألفذصسأ٘يؼٍٛفُقشسيذٖ:التفكٌر النقدي أو التقوٌمً-

صذرّ،ْٔزاانُٕعيٍانرفكٛشُٚرٓٙتئصذاساألدكاوأٔانًٕاصَحتٍٛيٕضٕػٍٛأٔأكثش

.نهًفاضهحتًُٛٓا

وهو الذي ٌستخدم التفكٌر النقدي ال لمجرد مراجعة رأي : التفكٌر اإلبداعً أو االبتكاري- 

معٌن بل إنتاج شًء جدٌد ذي قٌمة،والعمل االبتكاري ٌتضمن اختراع شًء ٌخدم ؼرضا 

. معٌنا،أو ابتكار شًءجدٌد،أو اكتشاؾ عبلقات جدٌدة أو الوصول إلى حل للمشكبلت

وجود : و تصنٌفا أخر ألسالٌب التفكٌر ه,.Marzano,et al      وٌقدم ًمارزانو و آخرون ً

خمسة أبعاد أو عناصر للتفكٌر،وٌنبؽً النظر إلى هذه األبعاد على أنها عناصر تنظٌم عامة 

:  ألنماط التفكٌر، وأبعاد التفكٌر الخمس هً 

المعرفة )وهً تعنً ببساطة أن ٌكون الفرد واعٌا بتفكٌره،المٌتامعرفة تتضمن : المٌتامعرفة- 

. (بالذات والتحم فٌها، المعرفة بالعملٌة العقلٌة والتحكم فٌها

 .  التفكٌر الناقد واإلبداعً- 

تكوٌن المفهوم،تكوٌن المبدأ،الفهم،حل المشكبلت، اتخاذ )عملٌات(8)لعملٌات التفكٌر وتشم-

. (القرار، البحث، الصٌاؼة، الخطاب اللفظً

مهارات التحدٌد،مهارات التحلٌل، مهارات التذكر،مهارات ): مهارات الّتفكٌر األساسٌة- 

. (التنظٌم، المهارات التولٌدٌة، مهارات التكامل ، مهارات التقٌٌم

.  المعرفة بمجال محتوى معٌن- 

     وٌذكر سٌد خٌر هللا أن هناك تصنٌفا مختلفا ألسالٌب التفكٌر فذكر أن أسالٌب التفكٌر تنقسم 

:  إلى

 . Concerete Thinkingالتفكٌر العٌانً - 

 . Abstract Thinkingالتفكٌر المجرد - 

 .Superstitions Thinking   التفكٌر الخرافً- 

 .Scientific Thinkingالتفكٌر العلمً - 

 .Critical Thinkingالتفكٌر الناقد - 
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 .Creative Thinking التفكٌر االبتكاري - 

(. 163،ص1976سٌدخٌر هللا، )التفكٌر القابم على التعمٌم عن طرٌق تكوٌن مفاهٌم مختلفة- 

         وٌرى فرج عبد القادر طه وآخرون أن أسلوب للتفكٌر أنواع متعددة فهناك ما ٌسمى 

بالتفكٌر العلمً، وهناك التفكٌر االبتكاري، والتفكٌر االجتراري الذااتوي وهو تفكٌر ٌمٌز 

العصامً وشبه العصامً، وهناك تفكٌر تباعدي ٌتمٌز باالنطبلق إلى رحبة ؼٌر محددة، 

 وهو Wishful Thinking بوتفكٌر تنبإي قابم على دراسة وتجربة وتمحٌص،وتفكٌر راغ

فرج وآخرون )تفكٌر ٌوجد فً مراحل الطفولة األولى ولدى بعض المرضى النفسٌٌن 

(. 47،ص1993

        بٌنما صنؾ فهٌم مصطفى  أسالٌب التفكٌر تصنٌفا مختلفا فهو ٌرى أن هذه األسالٌب 

، يالتفكٌر الدٌنامٌكً االستداللً،التفكٌر االستنباط التفكٌراإلدراكً يالتفكٌر التحلٌل :هً

  . (29، ص2002: فهٌم)التفكٌر العلمً، التفكٌر المثالً

  :الّدماغ والّتفكٌر -4

لقد كان موضوع الّدماغ محط اهتمام الكثٌر من األطباء والتربوٌٌن والباحثٌن ولقـد ساعد       

التقدم العلمً فً الكشؾ عن خفاٌا الّدماغ ولكن هناك سإال ٌطرح نفسه وهو كٌؾ تم 

 الحصول على المعلومات عن الّدماغ ؟  

  :مصادر معلوماتنا عن الّدماغ  -

 مع تقدم التكنولوجٌا، حٌث أصبح باإلمكان تصوٌر العملٌات الّدماغتقدمت وسابل معرفة     

 :  التً تجري داخله فً ظروؾ وأوضاع مختلفة ومن أبرز وسابل معرفتنا عن الّدماغ 

، MRIأو ما ٌعرؾ Magnetic Renosance Imaging الرنٌن المؽناطٌسً : أجهزة التصوٌر- 

حٌـث باإلمكان الحصول على  NMI  أو ما ٌعرؾ Nuclearوالرنٌن المؽناطٌسً النووي 

 ملثانٌة بما ٌسمح بقٌاس تسلسل التفكٌر،وتتبـع مقدار النشاط الّدماؼً فً أثناء 50صورة كل 

 . حل المشكبلت

  Reaction timeحٌث ٌمكن قٌاس زمن الرجع أو سرعة االسـتجابة : الّدراسات اإلكلٌنٌكٌة- 

 . من خبلل وجود متطوعٌن فً العٌادة أو المختبر 
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 PET   أو ما ٌسمً Position Emission Tomogaphy : جهاز التصوٌر الشعاعً الطبقً- 

حٌث ٌقرأ هذا الجهاز كمٌة المادة المشعة الناتجة عن استهبلك الدماغ للجلكوز، كما ٌقرأ نشاط 

 . الجلكوز فً مختلؾ أجزاء الدماغ 

ومـن أبـرز هذه . إن إجراء عملٌات تشرٌح للدماغ كشفت كثٌرا من المعلومات : التشرٌح - 

االكتشافات ما ٌحدث للشجٌرات العصبٌة فً الدماغ حٌن ٌتعرض الدماغ لمواقؾ صعبة، حٌث 

اتضح أن من خضعوا لمهام تعلٌمٌة أو ؼٌر تعلٌمٌة معقدة تؽٌرت أدمؽتهم فزٌولوجٌا بدرجة 

 . ونمت لدٌهم شجٌرات عصبٌة أكبر . أكبر 

 وهً أجهزة تقٌس كٌماوٌات الدماغ واإلرشادات العصبٌة الناتجة عن نشاطه : مقٌاس الطٌف- 

 (. 64ص: 2007عبٌدات، أبو السمٌد، )

  

 : الّتفكٌر والّدماغ ذو الجانبٌن - 5

 تكمن قوة التخٌل كقدرة عقلٌة فً أنه ٌتقدم نتاج التفكٌر فً الّنصؾ األٌمن من الّدماغ     

وٌزودنا بمصادر فً كبل الجانبٌن من الدماغ، فإذا طلبنا من المتعلمٌن مثبل أن ٌفكروا باسم ما 

فسٌستجٌبون بمعلومات من النصؾ األٌسر من الدماغ، وإذا طلبنا منهم أن  (مروان)ولـٌكن 

ٌصؽوا هم أنفسهم اسما وٌخبرونا عن كٌفٌة شعورهم، فسٌدعون استبصار النصؾ األٌمن من 

الّدماغ، فالتخٌل من وظابؾ النصؾ األٌمن من الدماغ، ولذا فإنه ٌعد عملٌة مختلفة تماما عن 

عملٌـات النصؾ األٌسر منه، وٌحدث التفكٌر فً النصؾ األٌمن من الدماغ دون وعً لفظً 

عفانة، ) ولـذلك فنحن أقل شعورا به، وفً التخٌل نستقبل الصور من الّنصؾ األٌمن للّدماغ

           .(27– 25 ،ص ص2008الجٌش،

فالعملٌة تشـبه نوعا ما مشاهدة فٌلم سٌنمابً وال تحكم للمشاهد طبعا فً الصور، بٌنما      

 األٌسر الّنصؾٌستطٌع المتعلم أن ٌجد ظروفا معٌنة تمكنه من استدعاء الصور الخٌالٌة من 

للـّدماغ بالوصول إلى الوعً بسهولة، ومن خبلل استخدام التصوٌر بالرنٌن المؽناطٌسً 

نبلحـظ أن هناك اختبلفا واضحا فً أداء الجانبٌن من الدماغ، إذ ٌقوم الجانب األٌمن بالعدٌد 

  .تتمٌـز عن أنماط التفكٌر التً ٌقوم بها الجانب األٌمن منه.من أنماط التفكٌر

 :  مكونات الّدماغ ذي الجانبٌن  -5-1

 (:1)ٌشتمل الّدماغ البشري على أجزاء ربٌسٌة كما هً موضحة بالشكل رقم 
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. مكونات الّدماغ البشري ٌبٌن: (1)شكل رقم 

 جذاع الدماغ  Cerebellum منها المخٌخ  وتتضمن العدٌد من األجزاء الفرعٌة:الطبقة األولٌة-أ

Brain stem  ي الّنخاع الشوك Medul الممر الشمً من المخ إلى  األنؾ ،Olfactory bulbs ،

إذ ٌقوم هذا الجزء من الدماغ بالتحكم فً عملٌة التنفس والعضبلت وضربات القلب، كما أنه 

ٌكون نشٌطا لتكرار السلوكٌات دون أن ٌتم أي نوع من التعدٌل أو التؽٌٌر فً روتٌن الحركات 

أو األنشطة ، ولهذا فإن هذا الجزء سمً بالعقل المٌكانٌكً، وذلك نظرا لعمله ونشاطه المستمر 

 . حتى ولو كان اإلنسان نابما

وهذا الجزء هو الذي ٌتحكم بالجوانب االنفعالٌـة المرتبطـة : (الجاسئ)الجسم الثفنً-ب

باألنماط السلوكٌة لئلنسان، وذلك مثل اإلحباط، الرؼبة، المٌل، واالرتٌاح، وؼٌرها ولهذا فإن 

هذا الجزء ٌتحكم بالجهاز العصبً التلقابً الذي ٌوفر الحوافز والبواعث االنفعالٌة تجاه 

وحول طبٌعة  (عملٌات التعلم، وٌشكل الجسم الثفنً الطرٌق العام الربٌسً للعصبونات معا

الدور الذي ٌإدٌه مثل هذا التواصل فً الفكر والفعل، فهناك الواصـلة بٌن نصفً الدماغ، إذ 

، حٌث أثارت الدراسات رواألٌسبدونه لم ٌكن هناك تواصل بٌن نصفً الدماؼٌن األٌمن 

األولٌة لنصفً الدماغ عدة أسبلة مهمة حول ما إذا كان النصفان الدماؼٌان المنفصل أحدهما 

التواصل بضعة جسور من العصبونات تدعً )عن اآلخر ٌستمران فً إمكانٌة التحادث معا

، تربط النصفٌن الدماؼٌٌن أحـدهما باآلخر،مع العلم بؤن الجسم الثفنً Commissuresالملتقٌات 

 . أضخمها 
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وهً الجزء األقدم واألكثر بدابٌة فً الدماغ،إذ أن منظومة االنتباه   :القشرة الّدماغٌة- ج

Attentional system  تشكل عدة بنى من القشرة الدماؼٌة التحتٌـة ، Subcortex بٌنما القشرة ،

وتنقسم القشرة إلى نصفٌن أحدهما أٌمن واآلخر أٌسر تعرفان  ،رالعلٌا تسمى بؽطاء التفكً

، وٌتحكم الجزء األٌمن من الّدماغ فً الجانب األٌسر من الجسم، ربالّدماؼٌن األٌمن واألٌس

بٌنما ٌتحكم الجزء األٌسر فً الجانب األٌمن منه، وتتوقؾ عملٌات التعلم عند الفرد على 

والجدول . رالتفاعل بٌن الطبقة األولٌة والجسم الثفنً والقشرة الّدماؼٌة بنصفٌها األٌمن واألٌس

. (120- 119 ص ص،2003:عبٌد وعفانة)ٌبٌن ذلك (01)رقم 

 : الجانبٌن األٌمن واألٌسر من الّدماغيالّتفكٌر فأنماط  -5-2

 .ٌبٌن الجدول التالً أنماط الّتفكٌر فً جانبً الّدماغ       

 . فً الجانبٌن األٌمن واألٌسر من الّدماغالتفكٌرأنماط  (1)جدول رقم 

 الجانب األٌسر من الّدماغ الجانب األٌمن من الّدماغ

 (Imaginative) تخٌلً

 

 (Musical) موسٌقً

 

 (Mathematical) رٌاضً

 

 (Planned) تخطٌطً

 

 (Synthetic)بنابً

 

 (Talking)تخاطبً

 

 (Analytical) تحلٌلً

 

 Technical))تقنً

 

 (Spiritual)روحً

 
 (Administrated)إداري (Control)تحكمً (Artistic)فنً

 (Conceptual)مفاهٌمً

 

 (Emotional)عاطفً

 

 (Systemic)منظومً

 
 (Problem Solving)حل مشكبلت

 (Conservated)احتفاظً (Deductive)استداللً (Enternal)داخلً (Holistic)كلً

 
وعلى الرؼم من اختصاص كل من جانبً الّدماغ بؤنماط تفكٌر معٌنة، فإن ذلك ال ٌلؽً      

الّدماغ بشكل متكامل وموحد، وإّن العملٌات العقلٌة التً نستقبل بها المعارؾ والخبرات  عمل

ونعٌد إنتاجها أو ننتجها تستدعً نشاط الجانبٌن معا، إال أن أؼلب الناس ألسباب مختلفة 

ٌطـورون أنماطا معٌنة للتفكٌر فً أحد الجانبٌن دون اآلخر من خبلل القٌام بؤنشطة وعملٌات 

عقلٌة تختص بهذا الجانب أو ذاك، فمثبل قد ٌطور معلم الرٌاضٌات لدى تبلمٌذه عملٌات 

 :  فكرٌـة أو عقلٌة تتعلق بالجانبٌن، وذلك كما ٌلً 

 :  ٌتعامل المتعلم فً الجانب األٌمن من الدماغ مع المعلومات الرٌاضٌة التالٌة -  أ

 .  الفراؼٌة، األشكال الهندسٌة، العبلقات، المقاطع: اللؽة الرٌاضٌة- 

 . الرموز التصوٌرٌة، اإلٌماءات، اإلشارات- 
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 . الدوري، الفصول: الزمن- 

 :  ٌتعامل المتعلم فً الجانب األٌسر مع المعلومات الرٌاضٌة التالٌة  - ب 

     (الحقابق األساسٌة  )األعداد، العملٌات الرٌاضٌة  -

   (. قسمةضرب، طرح، جمع، )المهارات الحسابٌة  -

   .الرٌاضٌة منطوق النظرٌات الرٌاضٌة، التعرٌفات الرٌاضً،المنطق  -

 .  الزمن الرجعً مثل الثوان، الدقابق، الساعات ، األٌام، األسابٌع ، السنوات  -

سبق نجد أن هناك تناسقا بٌن جانبً الدماغ األٌمن واألٌسر فً إنجـاز التفكٌر  وفً ضوء ما

المقبول والمبلبم، إال أن هذا التناسق ال ٌعنً أن التفكٌر ال ٌكون عرضة للمؽالطات 

 :   المنطقٌة،األمر الذي ٌلزمنا بٌان مواطن الخطؤ فً التفكٌر، والتً ٌمكن إٌجازها فٌما ٌلً 

 .  أخطاء فً اإلدراك الحسً -  أ

  .الصحٌح فً استخدام اللؽة على النحو ؼٌر أخطاء- ب

 . أخطاء عدم تناسق الفكر - ج

 .  (142-140،ص ص2008عفانة والجٌش،)أخطاء فً سٌطرة الوجدان على العقل - د

 .أنماط التفكٌر المسٌطر على جانبً الّدماغ عند المتعلمٌن-

تإثر المواقؾ التعلٌمٌة واألفعال، المصاحبة لها فً البٌبة الصفٌة على عمل الـّدماغ      

وبالتالً على أنماط التعلم التً ٌستخدمها المتعلم فً تلبٌة حاجاته العلمٌة واألكادٌمٌة والنفسٌة، 

حتى  فكل متعلم له نمط معٌن فً التعلم، فقد ٌلجؤ متعلم ما إلى تلخٌص الموضوع الدراسً

ٌستطٌع أن ٌستوعبه وٌفهمه، وقد ٌلجؤ متعلم آخر إلى الدراسة بصوت عال حتى ٌتمكن من 

تخزٌن المعلومات فً الذاكرة المكانٌة وهً المسبولة عن تسجٌل جمٌع الخبرات الٌومٌـة التـً 

ت اٌتعرض لها الفرد، فً حٌن قد ٌلجؤ متعلم ثالث إلى استخدام حاسة السمع قبل أن ٌقرأ الكلم

فالجّو المدرسً المرٌح والبٌبة التعلٌمٌة الصحٌة لها أثار إٌجابٌة فً استخدام ، أو ٌكتبها، وهكذا

المـتعلم ألسـالٌب تعلمه، فؤنماط التعلم هً العادات التعلٌمٌة الدراسٌة والطرق التً ٌنسجم 

إال أن تلك األنماط فً الجانب األٌمن المسٌطر من الّدماغ . المتعلم من خبللها مع المادة العلمٌة

تختلؾ عنها فً الجانب األٌسر المسٌطر منه، وبهذه الطرٌقة تستطٌع أن تتعرؾ على نماط 

 التعلم عند المتعلمٌن من خبلل معرفة الجانب 
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 :  ، والجدول التالً ٌوضح ذلك(153-150،ص ص2008والجٌش، عفانة)المسٌطر من الّدماغ 

  .الّتعلم المسٌطرة على جانبً الّدماغالّتفكٌر و بٌن أنماط مقارنة(2)جدول رقم

المسٌطرة على   التعلم التفكٌر وأنماط
 الجانب األٌمن  

المسٌطرة على  التفكٌر والتعلم أنماط
 الجانب األٌسر

 ل لسالتس

ٌعمل وٌقرأ فً مجموعات حتى أٌام 

 .  االمتحانات ٌفضل القراءة الجماعٌة 

 1-     (منفردا )ٌعمل وٌقرأ لوحده 

ٌدمج المادة العلمٌة مع ما توصل إلٌه البحث 

العلمً من تصورات لبعض المشارٌع التً لها 

 .  عبلقة بالموضوع 

ٌدمج المادة العلمٌة مع آخر ما ٌتوصل إلٌه 

 .  دراسته لموضوع معٌن البحث العلمً خبلل

  -2 

ٌسعى للمشاركة فً نشاطات صفٌة وٌثٌر 

إٌجابٌة وٌتحرك فً الصؾ من حٌن ضجة، 

   .آلخر

ٌلتزم بالهدوء أثناء الّدرس بدون أي ضجة 

   .لهوأو 

  -3 

ٌواجه صعوبة فً فهم الدرس عن طرٌق 

المحاضرة وٌنسجم مع المربٌات والشرابح 

 .الدرسن بها لتوضٌح االعاكسة التً ٌستع

ٌواجه صعوبة فً فهم الـدروس باستخدام 

المربٌات مثل الفٌدٌو أو الشرابح العاكسة أو 

   .اإللقاء

  -4 

ٌنجز أعماله وواجباته بصورة كاملـة ولكنه 

 .  ٌنتقل خبلل عمله من موضوع إلى آخر 

 5-   .  دقٌق وٌنجز أعماله لدرجة الكمال

ٌفهم الدرس بصورة أفضل من خبلل تمرٌر 

 على المتعلمٌناألوراق على أهداؾ الدرس 

   .السبورةولٌس كتابتها على 

ٌفهم الدرس بصورة أفضل عندما ٌضع 

   .السبورةالمعلم أهدافه على 

  -6 

ٌتقبل المعلومات من خبلل الرسومات 

 .  والمربٌات باستخدام السبورة أثـاء الشرح 

المعلومات عن طرٌق الشرح وٌكتبها  ٌتقبل

 .  فً الدفتر أثناء الدرس 

  -7 

 البسٌطة،ٌحث المعلم على شرح المفاهٌم 

   .العلمٌةوٌحاول تبسٌط األمر بالمادة 

ٌحث المعلم على شرح المفاهٌم المتسعة 

 .  وٌحاول تلخٌصها وتبسٌطها 

  -8 

ٌشارك اآلخرٌن فً حل الواجبات والقٌم 
ل التعاون فً الباألنشطة الصفٌة من خ

   .مجموعات

 وال  ٌمٌل المنزلٌةٌنفرد فً حل الواجبات 
 .  إلى مشاركة اآلخرٌن 

  -9 

ٌعً الدرس من خبلل سماع المناقشات بٌن 
المعلم والتبلمٌذ ومشاركة اآلخرٌن وإبداء 

   .الدرسالرأي حول موضوع 

عندما ٌكون الفصل  ٌفهم موضوع الدرس
هادبا ومنظما ولٌس فٌه أي نقاش جانبً 

   .التعلٌمأثناء عملٌة 

  -10 
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 :  الفروق الّدماغٌة بٌن الجنسٌن-5-3

 :  لقد ركزت الدراسات التً بحثت فً الفروق بٌن أدمؽة الذكور واإلناث على كل من     

لقد أظهرت معظم الدراسات وجود فروق فً حجم الدماغ مـا بـٌن : حجم الدماغ الكلً- 

من دماغ األنثى عند  ( %20 – 12)الذكور واإلناث عند الوالدة، فدماغ الذكر أكبر بحوالً 

من اإلناث، ولكـن علـى  الرؼم من  (%2)الوالدة، ومحٌط رأس الذكور أكبر أٌضا بحوالً 

هذه الفروق فهذا ال ٌإثر على الذكاء، فهناك العدٌد من الفروق السلوكٌة التً تم الوصول إلٌها، 

فقد تبٌن أن القدرات اللؽوٌة لدى النساء أفضل من الرجال، بٌنما الرجال : فعلى سبٌل المثال 

 . أفضل فً بعض القدرات المكانٌة

 . ٌزن دماغ الذكر البالػ أكثر من دماغ األنثى البالؽة- 

ر من النصؾ األٌمن لدى اإلناث، فً حٌن أن النصؾ كثٌتطور النصؾ الكروي األٌسر أ- 

األٌمن لدى الذكور ٌتطور قبل األٌسر وهذه الفروق تلعب دورا فً االنضباط الصفً 

 . والتفضٌبلت الرٌاضٌة 

مما هو لدى  الذكر، كما (%10– 3)تمتلك األنثى جسما جاسبا أكبر بزٌادة فً األلٌاؾ بنسبة- 

 . أنه لدى األنثى أكثر تطورا مما هو لدى الذكر 

 : هناك فروق بنابٌة فً الهٌبوثبلموس ما بٌن الذكور واإلناث وتحدٌدا فً المناطق التالٌة-

 . ( Presptic) و ( Suprachiasmatic) فً الهٌبوثبلموس -أ

  .هذه المنطقة متضمنة فً سلوك التـزاوج (Preoptic ) - ب

 لقد وجد أن هذه المنطقة لدى الذكور أكبر كتلة وأكثر خبلٌا مما هـو (Mating Behavior) -ج

 فهً لدى الذكور أكبر بنسبة الضعؾ تقرٌبا والذي ٌعنً أٌضا زٌـادة عدد الخبلٌا اإلناث،لدى 

 تظهر هذه الفروق لدى األفراد بعد عمر أربع سنوات بشكل واضح، فقد وجد .الضعؾبنسبة 

فً عمر أربع سنوات تناقص عدد الخبلٌا فً هذه النواة لدى اإلناث، ولكن ال تزال وظٌفة هذه 

 . النواة الدقٌقة فً السلوك ؼٌر معروفة 

هناك فرق واحد فً شكل هذه : فً الهٌبوثبلموس ( Suprachiasmatic Nucleus )منطقة  -د

المنطقة ما بٌن الذكور واإلناث، فهً لدى الذكور مثل الكرة ، أما لدى اإلناث فهً أكثر 

استطالة، ولٌس هناك فروق فً عدد فً عدد الخبلٌا ، ومن المحتمل أن الشكلٌن الكروي 
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والمستطٌل لهذه المنطقة ٌإثران فً الترابطات التً تكونها هذه المنطقة مع مناطق أخرى فً 

 . الدماغ خصوصا تلك الموجودة فً الهٌبوثبلموس 

تنتشر وظابؾ الّتفكٌر لدى اإلناث فً منطقة واسعة من الّدماغ والذي ٌترجم إلى   -

صعوبات تعلم أقل،أما لدى الذكور فهناك محدودٌة فً ذلك بسبب ضٌق الجسم الجاسا لدٌهم، 

 .  مما ٌزٌد نسبة صعوبات الّتعلم لدٌهم 

فً السٌروتونٌن لدى اإلناث مما لدى الذكور، حٌث  (%30% – 20 )هناك زٌادة بنسبة - ح

ص  ،2000الّسلطً، )ترتبط زٌادة نسبته بالخوؾ والخجل وانخفاض الثقة بالنفس والعدوان

 . (52 – 51ص

  واإلٌستروجٌن(Progesterone)البروجٌستٌرون :لدى األنثى تقلبات فً الهرمونات- ح

(Estrogen) وٌسبب هرمون اإلٌستروجٌن تؽٌرا على درجات االختبارات الفضـابٌة 

، والرٌاضٌات، واللؽة، والمهارات الحركٌة الدقٌقـة،إذ ٌتبـع انخفـاض مستوٌات هذا (المكانٌة)

الهرمون تحسنا فً الدرجات على اختبارات الرٌاضٌات والفضابٌات، أما المستوٌات المرتفعة 

 . لمستوٌات هذا الهرمون فٌتبعـه تحسن فً المهارات اللؽوٌـة والمهارات الحركٌة الدقٌقة

  :The Whole Brain نظرٌة الّدماغ الكلً- 6

حظً موضوع الّسٌطرة الّدماؼٌة بالبحث واالستقصاء من قبل الباحثٌن فً محاولة جادة         

لفهم أسالٌب التفكٌر التً ٌستند إلٌها األفراد فً معالجتهم للمعارؾ والمهارات التً ٌتعلمونها، 

إذ شهد عقد التسعٌنات تفجرا معرفٌا هاببل فً أبحاث الّدماغ بحٌث سمً هذا العقد بعقد 

الّتربٌة والّتعلٌم فً مجال وتؤثٌرها الّدماغ، نظرا لما أسفرت عنه هذه األبحاث 

: ، وفٌها قسم الّدماغ إلى النماذج الثبلثة الّتالٌة  (66 – 62 ،ص ص2007نوفل،)

م أن لكل من نصفً 1960اكتشؾ روجر سبٌري عام:(أٌمن،أٌسر)نموذج روجر سبٌري- أ

. الّدماغ األٌمن واألٌسرعمل خاص به إذ نال سبٌري جابزة نوبل على اكتشافه هذا

أوضح بول ماكلٌن فً السبعٌنات أن دماغ اإلنسان ٌتكون من ثبلثة : نموذج بول ماكلٌن- ب

 :أدمؽة هً
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.  التفكٌر، التصور، الّتعلم: اإلنسان العاقلالّدماغ - 

. الشعور، المهارات اللطٌفة ، الشم ، الذوق ، االنفعال: دماغ الّثدٌٌات- 

. والجنس الطعام والشراب األمن والسبلمة ،جٌةالحاجات البٌولو: دماغ الزواحف- 

( Ned Herrmann)السٌاق قدم العالم نٌد هٌرمان   وفً هذا:نموذج هٌرمان الّرباعً- ج

مفهوما آخر لفهم وظابؾ الّدماغ من خبلل نظرٌة الدماغ الكلً، أو التً تسمى أحٌانا بـالنموذج 

دمج هٌرمان نموذج سبٌري ونموذج ماكلٌن فً حٌث  (Four Quadrant Model).باعًرّ ال

 لشكلٌنوانموذج واحد هو نموذج هٌرمان الّرباعً وهو نموذج رمزي ولٌس فسٌولوجً،

إلى جانب نموذج سبٌري ،(نموذج هٌرمان الّرباعً) النظرٌة هذهضحتو (3) ورقم(2)رقم

. وماكلٌن الذي شكل منهما هٌرمان نموذجه الّرباعً

 

 

   
 
 
 

 
نموذج بول ماكلٌن الثبلثً         نموذج هٌرمان الرباعً       (أٌمن،أٌسر)نموذج سبٌري

 
. (سبٌري، ماكلٌن، هٌرمان) النماذج الثالثة للّدماغ حسب (2)شكل رقم 
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.  حسب نظرٌة هٌرمانالّنموذج الّرباعً للّدماغ (3)شكل رقم 

 

 :  عالقة الّدماغ بأنماط الّتفكٌر- 

، وتفضٌبلت ألنماط المعرفة  التفكٌرمجازٌا ألنماط إن هذا النموذج للّدماغ ٌعتبر تفسٌرا       

 :  لدى اإلنسان، وٌعرض النموذج الكلً للّدماغ أربعة أسالٌب أو أنماط للتفكٌر على النحو التالً

وٌقسم هذا ( Left mode thinking processes)األٌسر نموذج عملٌات التفكٌر فً الجانب-

 : الجانب إلى قسمٌن هما
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وٌمتاز  (A) وٌرمز له بالرمز ،(Upper Left Brain)الجزء األٌسر العلوي من الّدماغ  - أ

وٌعالج  معها بدقـة وطرق مدروسة ٌحب العمل مع الحقابق، وٌتعامل:بالخصابص التالٌة

المشكبلت بطرق تخضع إلى المنطق والعقبلنٌة، وٌمٌل إلى التعامل بلؽة األرقام  وٌهتم 

وبناء .  فً العمل مهم بالنسبة إلٌه، وٌفضل تحلٌل الحقابقيبالتعامل مع التقنٌات، األداء العال

على هـذه الخصابص فإن الشخص الذي ٌفضل طرٌقة التفكٌر المرتبطة بالجانب األٌسر 

العلوي للدماغ سوؾ ٌمٌل إلى حل ومعالجة المشكبلت بطرٌقة منطقٌة تستند إلى الدقة ولن 

 .بالنسبة إلٌه تظهر العاطفة فً معالجة المشكبلت، وبالتالً فإن عملٌة تقٌٌم الحقابق مهمة

 وٌمتاز (B)وٌرمز له بـالرمز ، (Lower Left Brain)الجزء األٌسر السفلً من الّدماغ -ب

 The)الطرٌقة التً أعرؾ فٌها كٌؾ )ٌفضل الطرق التقلٌدٌة فً التفكٌر: بالخصابص التالٌة 

Way I Know How)ب أن تكون الحقابق مرتبة ومنظمة، وأن تكون بٌبة العمل مستقرة ج، ي

وثابتة ، وٌشعر بالرضا واألمان مع طرق العمل، وٌفضل األمن واألمان على المخاطر 

ء علٌه فإن الشخص اوالمؽامرات، وٌمٌل إلى إنجاز المهمات قٌد العمل بالوقت المناسب ، وبن

التنظٌم واالحتفاظ بمتابعته  الذي لدٌه تفضٌبلت نحو األٌسر السفلً للدماغ سوؾ ٌمٌل إلى

 . للمعلومات األساسٌة، وٌحتفظ بعبلقة صارمة مع األمـور المالٌة ، ولدٌه أولوٌة بالنسبة لؤلمن

 وٌتضمن هذا :(Right mode thinkin processes)الجانب األٌمن نموذج عملٌات التفكٌر فً- 

 :  الجانب الجزأٌن التالٌٌن، وهما 

 وٌمتاز (C) وٌرمز له بالرمز ،(Upper Right Brain) الجزء األٌمن العلوي من الّدماغ-ج

ٌرى الصورة الكلٌة كاملة وال ٌدقق فً التفاصٌل، حٌث أنه ٌرى من خارج :بالخصابص التالٌة

،ٌفضل وٌحب التؽٌٌر وٌحاول وٌجرب لٌجـد أشٌاء جدٌدة، وٌستمتع بكونه (جشطلت)اإلطار

مشؽوال بؤشٌاء عدٌدة فً الوقت نفسه، لدٌه خٌال،وال ٌقنع بسهولة، بل ٌبحث عن بدابل أخرى 

لٌقتنع، وٌستمتع بالمخاطر والتحدٌات، لدٌه حساسٌة تجاه المشكبلت الجدٌدة، وقدرة على إعادة 

 مع بعضها بعضا بطرق وتراكٌب ؼٌر مؤلوفة، وال ٌمٌل إلى عمل ااألفكار ووضعهترتٌب 

إّن الفرد .األشٌاء دابما بالطرٌقة نفسها، وٌحب أن ٌجد عبلقات وروابط بٌن الحاضر والمستقبل

 الذي لدٌه تفضٌل للجزء األٌمن العلوي 
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من الّدماغ سوؾ ٌمٌل إلى رإٌة األشٌاء بطرٌقة كلٌة ولٌس جزبٌة، وال ٌمٌل إلى االتفاق مع 

القوانٌن، وٌستند إلى االعتماد على وتر اإلحساس والعاطفة ولٌس على المنطق فً مواجهة 

 . المشكبلت 

وٌمتاز ( D) وٌرمز له بالرمز ،(Lower Right Brain) الجزء األٌمن السفلً من الّدماغ -د

 وحقابق التجارب لها طرق الناس، تجاه (Intuitive) متعاطؾ ولدٌه حدس :التالٌةبالخصابص 

 لدٌه قدرة على استعمال اللؽة الرمزٌة وؼٌر الشفوٌة والمتمثلة بمهارات االتصال عن عاطفٌة،

التعابٌر، وٌشعر بالتعاطؾ مع  و وتجمٌل الوجه( Body Langua)طرٌق لؽة الجسد واألعضاء

اآلخرٌن، وٌعالج المشكبلت بطرٌقة عاطفٌة ولٌس بطرٌقة منطقٌة، إضافة إلى شعور بالحماس 

وبناء علٌه فإن الشخص الذي ٌمٌل إلى تفضٌل نمط تفكٌر الجزء . عندما ٌحب فكرة جدٌدة

اس واألحداث، وٌملك قدرة على قراءة لؽة الجسد ناألٌمن السفلً من الدماغ لدٌه تعاطؾ مع ال

 .  واالستمتاع بالتفاعل مع المجتمع الذي ٌحٌى فٌه 

وتوصلت دراسة آدمز التً اهتمت بمعرفة مدى شٌوع السٌطرة الدماؼٌة بٌن األفراد إلى      

من األفراد لدٌهم سٌطرة دماؼٌة لجزأٌن الـدماغ، وأن  (%60)مجموعة من الحقابق منها،أن 

مـن األفراد  (%7)من األفراد لدٌهم سٌطرة لثبلثة أجزاء من الّدماغ، فً حٌن أن  (30%)

من األفراد لدٌهم سٌطرة دماؼٌة فً  (%3)لدٌهم سٌطرة لجزء واحد من الدماغ، بٌنما ٌوجد 

األجزاء األربعة للدماغ، بمعنى لدٌهم سٌطرة دماؼٌة متوازٌة، وبٌن أنه ال توجد صورة أفضل 

أو مثلً لنمط التفكٌر، وفً السٌاق نفسه أورد آدمز نقاط القوة ألنماط التفكٌر لكل جزء من 

حٌث ٌتمٌز الجزء األٌسر العلوي من الّدماغ بجمع المعلومات، وتحلٌل  أجزاء الّدماغ األربعة،

القضاٌا، وتشكٌل النظرٌات، وقٌاس الدقة والضبط، وحل المشكبلت من خبلل المنطق، والقدرة 

 .  على التحلٌل المالً واتخاذ القرارات، والفهم التقنً لؤلجزاء مع األرقام واإلحصاء 

فٌما ٌتمٌز الجزء األٌسر السفلً من الدماغ بإٌجاد منظور محدد للحركة، ومعالجة      

المشكبلت باالستناد إلى التجارب والخبرة، وصٌانة القٌاسات باتساق ومعالجتها، وقدرة على  

 تقدٌم وقٌادة المبادرات واإلشراؾ علٌها، وقراءة التفاصٌل الدقٌقة فً الوثابق والعقود، 
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ومتابعة المعلومات، وتطوٌر الخطط بتفاصٌلها وطرق عملها، واالحتفاظ بسجبلت مالٌة 

 .  واضحة المعالم

أما الجزء األٌمن السفلً من الّدماغ فٌتمٌز بمجموعة من نقاط القـوة منها، االعتراؾ       

بالمشكبلت الشخصٌة، وقراءة مشاعر اآلخرٌن، وقدرة على توظٌؾ الحدس الستكشاؾ 

مشاعر اآلخرٌن، وفهم لؽة الجسد، وقدرة على إثارة الحماس لدى اآلخرٌن، وقدرة ومنطق فً 

التؤثٌر واإلقناع والمصالحة بٌن األفراد، وقدرة على التعلٌم،والمشاركة، وفهم انفعال األجزاء 

 .  والمكونات مع األخذ بعٌن االعتبار القٌم

فً حٌن أن الجزء األٌمن العلوي من الدماغ ٌتمٌز بمجموعة من نقاط القوة منها، رإٌة       

الصورة الكبٌرة، واالعتراؾ باالحتماالت الجدٌدة، وتحمل الؽموض، وقدرة على  إٌجاد 

التكامل بٌن األفكار والمبادئ، وتركٌب األجزاء ؼٌر المتماثلة بطرٌقة جدٌدة وؼٌر مؤلوفة 

،والقدرة على االختراع واإلبداع للمشكبلت والقضاٌا، ومهارات حل المشكبلت من خبلل 

 .  الحدس، وعملٌات آنٌة لمدخبلت حسٌة

  (:  32 – 31،ص ص2000وعفانة،  عبٌد)العوامل العقلٌة المساعدة فً تنمٌة التفكٌر- 

هناك بعض العوامل العقلٌة التً تساعد على تنمٌة التفكٌر بصفة عامة، ومن هذه العوامل ما 

 :  ٌلً

وهً القدرة على إدراك السمة، أو السمات األساسٌة المشـتركة بـٌن : القدرة التجرٌدٌة - أ

مجموعة من األشٌاء، مثل القدرة على تحدٌد الصفة أو الصفات العامة المشتركة بـٌن عدد من 

 .  األشكال

وهً قدرة مركبة ٌمكن تحلٌلها إلى القدرة التجرٌدٌة  والقدرة على : القدرة التعمٌمٌة- ب

على ؼٌر  (أي القاعدة العامة المستخلصة)إمكانٌة تطبٌق السمة أو السمات األساسٌة المشتركة 

. ذلك من الشواهد،أو المثٌرات الجدٌدة التً لم تستعمل بالذات فً استخبلص هذه القاعدة

 : وٌمكن تقسٌم هذه القدرة من حٌث طرٌقة حدوثها إلى

   .الحركًتعمٌم فً السلوك - 

  .االنفعالًتعمٌم فً السلوك  -

  .واالتجاهتعمٌم فً المٌل - 
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وتتٌح هذه القدرة للفرد أن ٌستجٌب لعدد من الموضوعات وكؤنها الموضوع          

األصلً،أي ظهور االستجابات المتعلقة إزاء مجموعة من المثٌرات األخرى المتشابهة، وذلك 

 .  استنادا إلى ما ٌبلحظه المتعلم فً الموقؾ الجدٌد من خصابص متشابهة للموقؾ األصلً

وهً القدرة على التمٌٌز بٌن المثٌر األصلً والمثٌرات األخرى، أي أن  : القدرة التمٌٌزٌة- ج

الفرد ال ٌستجٌب بنفس االستجابة المتعلقة لجمٌع المواقؾ التً ٌتعرض لها، وإنما ٌستجٌب 

لبعضها طبقا للقدرة على التعمٌم دون البعض اآلخر أي عدم ظهور االستجابة المتعلقة إزاء 

المواقؾ المتباٌنة استنادا إلى ما ٌبلحظه الفرد فٌها من مصادر لبلختبلؾ بٌنهما وبٌن الموقؾ 

 .  األصلً 

وهً القدرة على إدراك أوجه التشابه واالختبلؾ بٌن الموضوعات أو : القدرة التصنٌفٌة -د

 . األحداث أو األشٌاء الموجودة فً العالم الخارجً 

 .  القدرة على التعمٌم والقدرة على التمٌٌز:  وبتحلٌل هذه القدرة نجد أنها تتكون من 

= وبما أن القدرة على التعمٌم تعتمد أساسا على القدرة على التجرٌد، إذن القدرة التصنٌفٌة 

 .  القدرة التمٌٌزٌة + القدرة التعمٌمٌة + القدرة التجرٌدٌة 

ت والوقابع اوهً القدرة على تنظـٌم وتفسٌر البٌان : (الشامل) اإلدراك التكاملً ةالقدر-هـ

المستمدة من اإلدراك الحسً فً إطار تكاملً من العبلقات، بمعنى أن القدرة اإلدراكٌة 

 . القدرة التجرٌدٌة والقدرة التعمٌمٌة والقدرة التمٌٌزٌة والقدرة التصنٌفٌة:  التكاملٌة تتكون من

 

:  الّنظرٌات المفسرة ألسالٌب الّتفكٌر-7

 اختلفت النظرٌات المفسرة ألسالٌب التفكٌر باختبلؾ مإلفٌها و باختبلؾ المحتوى الذي       

وهناك ،تضمنته هذه النظرٌات و باختبلؾ الهدؾ الذي تسعى كل نظرٌة إلى تحقٌقه و تفسٌره

: مجموعة من النظرٌات التً فسرت أسالٌب التفكٌر منها 

 :نظرٌة هارٌسون و برامسون - 1

 وطبٌعة االرتباط بٌنها وبٌن،  توضح هذه النظرٌة أسالٌب التفكٌر التً ٌفضلها الفرد      

ما إذا كانت هذه األسالٌب ثابتة آم قابلة  للتؽٌٌر؟ وتبٌن كٌؾ تنمو   كما توضح،سلوكه الفعلً 

. Harrisson & Bramsson(1982,pp.196-232)الفروق بٌن األفراد فً أسالٌب التفكٌر
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 وقد أوضحت هذه النظرٌة أن الطفل ٌكتسب عددا من االستراتٌجٌات ٌمكنه       

وتنمو هذه االستراتٌجٌات و تزدهر خبلل مرحلتً المراهقة و الرشد كنماذج أساسٌة .تخزٌنها

 ....Bramison .et al) 19(83فً الحٌاة العملٌة مما ٌإدي إلى تفضٌل استراتجٌات خاصة 

التفكٌر .التفكٌر التركٌبً:    وقد صنفت هذه النظرٌة أسالٌب التفكٌر إلى خمسة أسالٌب هً     

وأكدت النظرٌة على أن هذه األسالٌب .التفكٌر التحلٌلً.التفكٌر العملً.التفكٌر الواقعً.المثالً

وان أسلوب التفكٌر التركٌبً ٌؤتً .هً فبات أساسٌة للطرق المفٌدة لئلحساس باآلخرٌن والعالم 

أما األسلوب األكثر انتشارا فهو األسلوب .كؤقل أسلوب من الناحٌة االنتشارٌة بٌن األفراد 

كما أن أسلوبً التفكٌر التركٌبً و المثالً ذو توجه قوى نحو القٌمة و التفكٌر .التحلٌلً

أما أسلوبً التفكٌر التحلٌلً و الواقعً فذو توجه قوى وواضح نحو الحقابق و التفكٌر .الذاتً

. الوظٌفً

 أما التفكٌر العملً فٌقوم بدور الجسر للفجوة بٌن الجانبٌن وربما ٌتجاهل أو ٌرفض االتجاهٌن

(Delisi .2002). 

      و ذكرت هذه النظرٌة أن الفروق فً السٌطرة النصفٌة للمخ تتسبب أو تنتج أو تإدي إلى 

وهو ما ٌإدي إلى تفضٌبلت حقٌقة فً .وفً المدخل إلى تناول المشكلة.فروق فً التفكٌر

ٌتوقعان  (Harrison & Bramson ,1982)نبرامسو وبناء علٌه فان هارٌسون و.أسالٌب التفكٌر

أن تإدي سٌطرة النصؾ األٌسر إلى استخدام استراتٌجٌات التفكٌر التحلٌلً و التفكٌر الواقعً 

أما سٌطرة النصؾ األٌمن فقد تإدي إلى استخدام استراتٌجٌات التفكٌر التركٌبً والتفكٌر .

(. 63، ص1996مجدي ،)المثالً

وأشارا إلى إن . واضحا و شامبل ألسالٌب التفكٌر ابرامسون تفسٌر.    وقد قدم هارٌسون

: األسالٌب الخمسة للتفكٌر هً

 

 .Synthesitic Style:األسلوب التركٌبً-ا

     ٌهتم التفكٌر التركٌبً بالتواصل لبناء أفكار جدٌدة و أصٌلة مختلفة تماما عما ٌفعله 

والتطلع إلى وجهات النظر التً قد تتٌح ،والقدرة على تركٌب األفكار المختلفة ،نالساخرو

وإتقان الوضوح و ،الربط بٌن وجهات النظر التً قد تبدو متعارضة ،حلوال أفضل تجهٌزا 

 والعملٌة المفضلة للفرد ذى التفكٌر .االبتكارٌة و امتبلك المهارات التً تإدي إلى ذلك
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كما أن الفرد ذى التفكٌر التركٌبً ال ٌهتم بعملٌات المقارنة ، Speculationالتركٌبً هً التؤمل 

.   أو االتفاق الجماعً فً الرأي أو الموافقة على أفضل الحلول لمشكلة ما

 

 .Idealistic Style:األسلوب المثالً-ب 

و . تكوٌن وجهات نظر مختلفة تجاه األشٌاء :     ٌهتم األسلوب المثالً فً صنع القرار باالتً

واالهتمام باحتٌاجات الفرد وما هو مفٌد ،المٌل إلى التوجه المستقبلً و التفكٌر فً األهداؾ 

بمراعاة األفكار و المشاعر و االنفعاالت و العواطؾ .وبذل أقصى ما ٌمكن ،بالنسبة له

واالستمتاع بالمناقشات مع .والمٌل للثقة فً اآلخرٌن .وتكوٌن معامبلت وعبلقات مفتوحة .

. وعدم اإلقبال على المجادالت مفتوحة الصراع.الناس فً مشكبلتهم 

المٌل إلى الظهور كانسان لطٌؾ :    وٌمكن تحدٌد المإشرات السلوكٌة للفرد المثالً فٌما ٌلً

والمٌل إلى ....ٌبدو......متفتح مبتسم واإلكثار من استخدام تعبٌرات معنٌة مثل أال تعتقد 

التعبٌر عن المشاعر و األفكار الخاصة بالقٌم و أهمٌة األهداؾ و انه ٌتسم بحب االستطبلع و 

ومشكبلتهم وٌكره  لذلك ٌستمتع بالمناقشات التً تتعلق بمشاعر اإلنسان.ثرة األسبلة و التشجٌع

الحدٌث المتجه نحو المعلومات و كذلك الحدٌث الواقعً كما ٌكره المناقشات المفتوحة ذات 

.  الصراعات

أو  Assimilative Thinking     واإلستراتٌجٌة الربٌسٌة للفرد المثالً هً التفكٌر التمثٌلً 

وهذا ٌتم إذا اتفقوا .المتعلق بالفهم الجٌد حٌث ٌرؼب فً أن ٌعٌش التالً معا فً حب وتجانس 

وٌرى انه ٌمكن فهم أٌة مشكلة من خبلل المنظور الكلً حٌث العبلقات بٌن .على أهداؾ عامة 

. األشٌاء و األحداث و محاولة التقرٌب فٌما بٌن وجهات النظر 

  Pragmatic Style:األسلوب العملً-ج

التحقق مما هو صحٌح أو خطا بالنسبة :   ٌعنً األسلوب العملً فً صنع القرار بما ٌؤتً     

 ةوإٌجاد طرق جدٌدة لعمل األشٌاء باالستعان.و حرٌة التجرٌب .للخبرة الشخصٌة المباشرة 

واالهتمام بالعمل والجوانب اإلجرابٌة .وتناول المشكبلت بشكل تدرٌجً  .بالمواد الخام المتاحة

. والقابلٌة للتكٌؾ.والبحث عن الحل السرٌع .

المٌل إلى الظهور كانسان منطلق :     ٌمكن تحدٌد المإشرات السلوكٌة للفرد العملً فٌما ٌلً

 انه ٌحاول ....."أنا متؤكد"واإلكثار من استخدام تعبٌر . اجتماعً و متسرع فً االتفاق
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ٌستمتع .قد ٌبدو منافقا أو ؼٌر مخلص .ٌتسم بالقابلٌة لبلتفاق. االختصار لتوضٌح األفكار

فً حٌن ٌكره .ٌمٌل إلى استخدام أمثلة مؤلوفة و شعبٌة . باستخدام الوسابل و التكنٌكات المختلفة

 .الحدٌث الجاؾ وؼٌر المرح و كذلك الحدٌث التحلٌلً و الفلسفً

 Contingency Approach  واإلستراتٌجٌة األساسٌة للفرد العملً هً المدخل التوافقً  

وهذا .ماذا نفعل؟ واالعتماد الكلً على الموقؾ: وهً إستراتٌجٌة كلٌة تعتمد على مبداٌنهما 

وٌفترض .المدخل التوافقً لٌس سلوكا عشوابٌا إنما هو عملٌة تفاعلٌة بٌن االستجابة و التكٌؾ

وهو ال ٌنظر للبناء  .الفرد العملً وجود قوانٌن لعملٌة الحكم على طبٌعة المواقؾ المحٌط به

. المنطقً ولكنه ببساطة ٌفهمه و وٌمر به

 .Analytic Style:األسلوب التحلٌلً -د

مواجهة المشكبلت بحرص وبطرٌقة :       ٌعنً األسلوب التحلٌلً فً صنع القرار ما ٌؤتً 

التخطٌط بحرص قبل اتخاذ القرار،بجمع أكبر قدر من المعلومات .منهجٌة واالهتمام بالتفاصٌل

مع عدم تكوٌن النظرة الشمولٌة، االهتمام بالنظرٌات والتنظٌر على حساب الحقابق، إمكانٌة 

، االهتمام بتوضٌح األشٌاء مالقابلٌة للتنبإ، أمكانٌة التجزيء والحكم على األشٌاء فً إطار عا

. (P,1982.Harrison & Bramson 25)حتى ٌمكن الوصول إلى االستنتاجات

    وٌمكن تحدٌد المإشرات السلوكٌة للفرد التحلٌلً فٌما ٌلً المٌل الى الظهور بالبعد عن 

ٌكون   اذا نظرت إلٌه: العواطؾ والجوانب الذاتٌة، اإلكثار من التعبٌرات الشابعة اآلتٌة

منطقٌا ً، المٌل إلى التعبٌر عن القواعد و القوانٌن العامة، وهو ٌشرح األشٌاء بنظام ودقة 

وٌتسم بالنظام والحرص والجفاء وقد ٌبدو عنٌدا، فً حٌن ٌستمتع باالختبارات العقبلنٌة و ٌكره 

واإلستراتٌجٌة الربٌسة للفرد التحلٌلً هً البحث عن أفضل الطرق .الحدٌث ؼٌر العقبلنً

Search for the Best Wayو ٌستخدم الخطوات اآلتٌة فً بحثه  .

 جمع المعلومات .

 تعرٌؾ المشكلة بدقة .

 البحث عن حلول بدٌلة حتى ٌمكن تقٌٌمها .

 وضع فبة من قرار خاص أو محكات مختارة .

 اختٌار أفضل بدٌل .

 ٌُنهً العمل . انجاز الحل الذي ال 
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  تقٌٌم الناتج عن الحل للتؤكد من انه أفضل بدٌل، وإذا كان الحل لٌس هو األفضل ،فانه

. ٌبدا بالعملٌة من جدٌد مّرة ثانٌة

  :Realistic Style األسلوب الواقعً- هـ

 :         ٌعنً األسلوب الواقعً فً صنع القرار ما ٌؤتً

االعتماد على المبلحظة و التجرٌب، وان األشٌاء الحقٌقة هً ما تخبره فً حٌاتنا الشخصٌة 

مثل ما نشعر به ونلمسه ونراه ونشمه،كذلك فان ما نراه هو ما نحصل علٌه،والتركٌز على 

. عن الفرد التركٌبً (معارض )الحقابق وهو فً هذا مختلؾ تماما

 :          وٌمكن تحدٌد المإشرات السلوكٌة للفرد الواقعً فً اآلتً

المٌل الى الظهور كانسان مباشر وقوي ونشٌط وواضح ،وهو ال ٌسرع فً التعبٌر اللفظً عن 

من الواضح لً أن كل إنسان :" اتفاقه أو عدم اتفاقه، واالكثار من التعبٌرات الشابعة اآلتٌة

،والمٌل إلى التعبٌر عن اآلراء ،كما ٌمٌل إلى االختصار فً عرض ما ٌقدمه،وهو .."ٌعرؾ

ٌتسم بالصراحة واالٌجابٌة،وٌكره الحدٌث النظري باإلضافة إلى الجوانب الذاتٌة والعاطفٌة 

. وؼٌر العملٌة

 & Harrison.1982)هارٌسون برامسون"       وقد اهتم بعض الباحثٌن بدراسة نظرٌة

Bramson) فً البٌبة العربٌة، ونتج عن ذلك مجموعة من البحوث والدراسات التً تناولت 

نادر ) المتؽٌرات،ومن هإالء الباحثٌنضعبلقة أسالٌب التفكٌر فً ضوء هذه النظرٌة ببع

،حسٌن 468-356 أ،ص ص1997 ،مجدي ،196،ص 1998 ،ي ،محمد عل)40،ص1989،

 (. 86-36،ص ص2003،

 : Gubbins نظرٌة جابنس- 2

 لعملٌات التفكٌر تتضمن ستة مستوٌات ٌؽلب علٌها مصفوقة Gubbins" جابنس"       قدم 

: ،وهذه المستوٌات هً(53،ص2006علً،)اإلبعاد المعرفٌة 

التعرؾ على المشكلة :  ٌشمل بعض الخطوات مثل:مستوى حل المشكالت - أ

وتحدٌدها،توضٌح المشكلة،صٌاؼة الفروض،صٌاؼة الحلول المناسبة،إنتاج األفكار 

توجٌه )المرتبطة بالمشكلة،صٌاؼة الحلول البدٌلة،اختبار أفضل الحلول،تطبٌق الحل

 .الذي تم قبوله،الوصول إلى النتابج النهابٌة (الحل
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ٌشمل صٌاؼة الهدؾ الموضح فٌه وتوضٌحه،إظهار الصعوبات :مستوى اتخاذ القرار - ب

 تعترض تحقٌق هذا الهدؾ مع تحدٌد البدابل الممكنة والتعرؾ علٌها،اختبار يالت والمعوقات

 .ودراسة البدابل،ترتٌب البدابل واختٌار أفضلها، تقوٌم المواقؾ

ٌندرج تحتها كل من التفكٌر االستقرابً والتفكٌر : مستوى الوصول إلى االستنتاجات - ت

 .االستنباطً

ٌتضمن عمل القوابم بصفات األشٌاء و األحداث ،إنتاج :مستوى التفكٌر التباعدي - ث

، (األصالة) ة،إنتاج األفكار الفرٌد(المرونة)ة،إنتاج األفكار المتنوع(الطبلقة)األفكار المتعددة 

                                                                                             .(التحسٌنات) ةاألفكار المطور

 ٌشمل التمٌٌز بٌن الحقابق واآلراء،الحكم على مصداقٌة : مستوى التفكٌر التقوٌمً - ج

،المبلحظة والحكم على تقارٌرها،التعرؾ على المشكبلت وتحلٌلها،تقوٌم عالمصدر والمرج

 .الفروض،تصنٌؾ البٌانات،التنبإ بالنتابج

ٌتم من خبلل استخدام المداخل الجدلٌة والمناقشات : مستوى الفلسفة واالستدالل - ح

 .(ب1995مجدي ).المتبادلة

 

 :نظرٌة كوستا- 3

تعتمد كل مرحلة على المراحل السابقة لها،وتعد )أربع مراحل هرمٌة للتفكٌر" كوستا"     حدد

، وهذه (pp.66-681985, Costa,) (عملٌات كل مستوى أساسٌة للمستوى التالً لها

: المراحل هً

وتشمل  Discrete Skills Thinkingالمهارات المنفصلة للتفكٌر :    المرحلة األولى

مجموعة جوانب عقلٌة فردٌة منفصلة،وتعد متطلبات أساسٌة لمستوٌات التفكٌر األكثر تعقٌدا 

. إدخال البٌانات وتشؽٌل البٌانات واستخراج النواتج بعد تعدٌلها وتطوٌرها:يوه

 وتتضمن عملٌات الربط Strategiesof Thinkingاستراتٌجٌات التفكٌر : المرحلة الثانٌة  

بٌن المهارات المنفصلة للتفكٌر السابقة من خبلل االستراتٌجٌات التً ٌستخدمها األفراد حٌنما 

 ٌواجهون المشكبلت والمواقؾ الصعبة المختلفة،والتً تتطلب حبل أو إجابات لم تكن معروفة
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حل المشكبلت والتفكٌر الناقد واتخاذ القرار واالستدالل :  وقتها وهذه االستراتٌجٌات هً

 .والمنطق

 وتشمل مجموعة السلوكٌات التً  Creative Thinkingالتفكٌر االبتكاري :المرحلة الثالثة  

تتصؾ بالجدة واالستبصار والتً ٌستخدمها الفرد إلنتاج أنماط التفكٌر الجدٌدة والنواتج 

اإلبداع والطبلقة والتفكٌر :المتفردة والحلول األصلٌة للمشكبلت،وتشمل هذه السلوكٌات 

  لالمجازي وتحدي الصعب والحدسٌة وعمل النماذج واالستبصار والخٌا

مع توافر المستوٌات السابقة البد  The Cognitive Spiritالروح المعرفٌة :   المرحلة الرابعة

من وجود عامل أساسً،وهو أن الشخص المفكر ٌجب أن ٌكون لدٌه قوة اإلرادة واالستعداد أو 

تفتح الذهن والبحث عن البدابل :المٌل،والرؼبة وااللتزام،وٌتضمن هذا المستوى الصفات االتٌة

. والتعامل مع المواقؾ الؽامضة وإدراك العبلقات والرؼبة المستمرة فً التؽٌٌر

(Costa,1985 ,p.66). 

 (:Presseison)نظرٌة برسٌسن- 4 

    تصنؾ هذه النظرٌة عملٌات التفكٌر إلى عملٌات أساسٌة وأخرى مركبة كاألتً 

(: 54،ص2006علً،)

السببٌة والتحوٌبلت وإدراك :نموذج العملٌات األساسٌة للتفكٌر وتتضمن العملٌات االتٌة :   أوال

 .العبلقات والتصنٌؾ واكتشاؾ السمات الفرٌدة الممٌزة

حل المشكبلت :وتتضمن مجموعة العملٌات االتٌة:نموذج العملٌات المركبة للتفكٌر:  ثانٌا

واتخاذ القرار والتفكٌر االبتكاري،وهً تعتمد على مجموعة العملٌات األساسٌة السابقة 

من خبلل  )المذكورة فً أوال،وٌبلحظ أن كل عملٌة تفكٌر مركبة تستخدم فً أداة مهمة معٌنة

وٌترتب علٌها الوصول إلى ناتج (االستعانة بالعملٌات األساسٌة السابقة المذكورة فً أوال

معٌن،وٌوضح هذا النموذج أن عملٌة حل المشكبلت تإدي إلى اتخاذ القرار، وتإدي إلى 

التفكٌر الناقد،ثم ٌؤتً فً النهاٌة التفكٌر االبتكاري الذي ٌؤتً فً قمة السلوكٌات والعملٌات 

(.   p.431985, Costa,). العقلٌة المركبة والمعقدة
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 :نظرٌة قٌادة المخ لهٌرمان- 5

 (H.B.D.I)" اداة هٌرمان للسٌادة المخٌة"      تسمى هذه النظرٌة

Hermann Brain Dominance Instrument وتعرض النظرٌة أربعة أسالٌب للتفكٌر توضح 

: الطرق التً ٌتعامل بها األفراد مع العالم وهً

 .A Logical Style):)األسلوب المنطقً-أ

 على فهم ودمج األبنٌة ةالقدرة على بناء قاعدة معرفٌة والقدر: من أهم خصابصه         

. واألنظمة والعملٌات المعرفٌة

 Organizing Style  (B) .            :األسلوب التنظٌمً-ب

  جدولة وتنظٌم األنشطة واالهتمام بالتفاصٌل ووضع أهداؾ :من أهم خصابصه          

. والتحرك نحوها

              . Social Style(C ):األسلوب االجتماعً-ج

 اآلخرٌن والقدرة على التعامل مع ىالقدرة على االتصال والتؤثٌر عل:من أهم خصابصه

.  اآلخرٌن

 .Creative Style(D):األسلوب االبتكاري-د

 تخٌل البدابل وتخطً الحواجز والعقبات والحصول على أفكار جدٌدة:من أهم خصابصه

(Hermann,1987,pp.171-178)  .

 "ستٌرنبرج"نظرٌة التحكم العقلً الذاتً أو نظرٌة أسالٌب التفكٌر لـ- 6

تعد هذه الّنظرٌة من أحدث الّنظرٌات التً ظهرت بهدؾ تفسٌر طبٌعة أسالٌب         

باسم نظرٌة التحكم  (1988)التفكٌر،فقد ظهرت هذه النظرٌة فً صورتها األولى فً عام 

لتصبح نظرٌة  (1990) من مسماها فً عام Sternberg"ستٌرنبرج"العقلً الذاتً،ثم ؼٌر 

وهو العام الذي ظهر فٌه  (1997b)أسالٌب التفكٌر،وظهرت فً صورتها النهابٌة فً عام 

،وتبع ظهور هذا الكتاب الكثٌر من البحوث و الدراسات "ستٌرنبرج"كتاب أسالٌب التفكٌر لـ

أمرٌكا،كندا،اسبانٌا،الفلبٌن،استرالٌا،الصٌن،هونج كونج، )حول تلك النظرٌة وفً بلدان متعددة 

 55)بحٌث وصل عدد الدراسات حول تلك النظرٌة بعد ظهور هذا الكتاب إلى حوالً  (مصر

بٌنما لم ٌزد عدد الدراسات قبل ظهور هذا الكتاب حول نفس  ،2005حتى عام  (دراسة
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 األمرٌكٌة حٌث ٌعمل روبرت Yaleأجرٌت فً جامعة  (ثمانٌة دراسات)الموضوع عن 

  .  ,pp.197-224, 1990,pp.366-371,1997b,pp.15-40) 1988 (Sternberg  ستٌرنبرج

ومن هذه الدراسات التً أجرٌت قبل ظهور كتاب أسالٌب التفكٌر لستٌرنبرج دراسة         

 التً هدفت إلى التعرؾ على طبٌعة العبلقة بٌن أسالٌب Martin(p.1431988,)"مارتن"

التفكٌر و الذكاء و التحصٌل الدراسً و االستعداد الدراسً  للرٌاضٌات و اللؽة ،وقد بٌنت 

نتابج الدراسة عدم وجود عبلقة دالة إحصابٌا بٌن أسالٌب التفكٌر وكل من نسبة الذكاء و 

الحكمً،العالمً،المتحرر  :رالتحصٌل الّدراسً،ووجود عالقات دالة إحصائٌا بٌن أسالٌب التفكً

واالستعداد الدراسً للرٌاضٌات،بٌنما لم تكن هناك عبلقات دالة إحصابٌا لنفس األسالٌب أو 

 .(a ,pp.169-187 1994Sternberg ).ؼٌرها مع االستعداد الّدراسً فً اللؽة

  وأجرى دراسة هدفت إلى التعرؾ على طبٌعة العبلقة بٌن أسالٌب تفكٌر المعلمٌن و أسالٌب   

تفكٌر تبلمٌذهم،واثر تلك العبلقة على التحصٌل األكادٌمً للتبلمٌذ ،وقد بٌنت نتابج الدراسة أن 

هناك ارتباط دال إحصابٌا بٌن أسالٌب تفكٌر المعلمٌن و المعلمات من جهة و أسالٌب التفكٌر 

للتبلمٌذ من جهة أخرى،وان هذا االرتباط ٌإثر تؤثٌرا اٌجابٌا فً التحصٌل األكادٌمً 

للتبلمٌذ،كما أوضحت النتابج انه ٌجب على التربوٌٌن أن ٌؤخذوا فً اعتبارهم أسالٌبهم فً 

التفكٌر عند محاولة فهم كٌؾ أن هذه األسالٌب تإثر فً ادراكاتهم و تفاعبلتهم مع 

. (pp.366-38711990Sternberg,)نالزاخري

 

:    أسالٌب الّتفكٌر والعملٌة الّتعلٌمٌة- 8

     ألسالٌب التفكٌر مكانة كبٌرة فً العملٌة التعلٌمٌة، ذلك الن هناك ارتباط بٌن طرق 

التدرٌس المختلفة وهذه األسالٌب، والن معرفة هذه األسالٌب تساعد المعلم فً أن ٌكون أكثر 

                                     .(a,p.1151999Sternberg) .مرونة عند تدرٌسه لهؤالء الطالب و تزٌد من فرصهم التعلٌمٌة

     وقد اهتم الباحثون بدراسة العبلقة بٌن أسالٌب تفكٌر المعلمٌن و أسالٌب تفكٌر التبلمٌذ 

واثر هذه العبلقة على التحصٌل الدراسً، ومن الدراسات التً تناولت أسالٌب التفكٌر لدى 

 والتً هدفت إلى (,.p.1352001Cheng,et al,)المعلمٌن و تبلمٌذهم الدراسة التً آجراها 

العالقة الكشؾ عن العبلقة بٌن أسالٌب التفكٌر عند المعلمٌن وأسالٌب تفكٌر تبلمٌذهم واثر هذه 

  التدرٌس، وقد على التحصٌل الدراسً،وكذلك عالقة أسالٌب تفكٌر المعلمٌن واتجاهاتهم نحو
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بٌنت نتابج الدراسة أن هناك عبلقة ارتباطٌة دالة إحصابٌا بٌن المعلمٌن و الطبلب فً أسالٌب 

،ووجود ارتباط دال إحصابٌا بٌن أسالٌب تفكٌر المعلمٌن (المتحرر،التنفٌذي،التشرٌعً)التفكٌر 

 التبلمٌذ هً أسالٌب ىواتجاهاتهم نحو التدرٌس،وان أكثر أسالٌب التفكٌر انتشارا لد

،وأشارت كذلك نتابج الدراسة إلى أن المزاوجة بٌن (التشرٌعً،العالمً،المتحرر)التفكٌر

أسالٌب تفكٌر المعلمٌن وأسالٌب تفكٌر تبلمٌذهم لها تؤثٌر اٌجابً على التحصٌل الدراسً 

. للتبلمٌذ

    كما أجرى شانػ وآخرون دراسة هدفت إلى الكشؾ عن طبٌعة العبلقة بٌن أسالٌب التفكٌر 

وأسالٌب القٌادة لدى مدٌري المدارس، والتعرؾ على أسالٌب التفكٌر و عبلقتها ببعض 

المتؽٌرات المناسبة فً بعض المدارس العلٌا األقل انتشارا بتاٌوان،وقد أظهرت نتابج الدراسة 

األسلوب :أن أسالٌب التفكٌر السابدة بالمدارس العلٌا األقل انتشارا بتاٌوان هً

الهرمً،واألسلوب التنفٌذي،واألسلوب العالمً،واألسلوب الخارجً،واألسلوب المتحرر على 

الترتٌب،وان المبدأ األساسً الختٌار المدرسٌن ٌجب أن ٌتمٌز أسلوب تفكٌرهم باألسلوب 

التنفٌذي حتى ٌستطٌعوا أن ٌصبحوا فً المستقبل مدٌرٌن متمٌزٌن وأكثر ثقة ومهارة فً 

اإلدارة،وأشارت كذلك نتابج الدراسة إلى أن هناك فروق دالة إحصابٌا بٌن المدٌرٌن و 

 لصالح المدٌرٌن،أما باقً األسالٌب فلم توجد فروق بٌن يالمدٌرات فً أسلوب التفكٌر المحل

. (,.p.1402001Cheng,et al, )المدٌرٌن والمدٌرات فٌها

عبد المنعم احمد الدردٌر فقد هدفت إلى التعرؾ على اثر أسالٌب تفكٌر المعلمٌن "   ودراسة 

على أسالٌب تفكٌر تبلمٌذهم، واثر أسالٌب تفكٌر المعلمٌن على التحصٌل الدراسً لدى 

تبلمٌذهم، واثر المزاوجة بٌن المعلمٌن وتبلمٌذهم فً أسالٌب التفكٌر على تحصٌل هإالء 

وقد أظهرت نتابج الدراسة أن .التبلمٌذ، واثر أسالٌب تفكٌر التبلمٌذ على تحصٌلهم الدراسً 

تإثر تؤثٌرا موجبا  (التشرٌعً، التنفٌذي، المتحرر، المحافظ، العالمً )أسالٌب تفكٌر المعلمٌن 

الحكمً، )داال فً أسالٌب تفكٌر تبلمٌذهم المناظرة،بٌنما ال تإثر أسالٌب تفكٌر المعلمٌن 

فً أسالٌب تفكٌر تبلمٌذهم المناظرة، وكذلك تإثر أسالٌب تفكٌر المعلمٌن وتبلمٌذهم  (المحلً

 التحصٌل الدراسً لدى يتثٌرا موجبا داال ؾ (يالتشرٌعً، التنفٌذي، الحكمً، المتحرر، العالم)

تؤثٌرا سالبا داال فً (المحافظ، المحلً )التبلمٌذ، بٌنما تإثر أسالٌب تفكٌر المعلمٌن و التبلمٌذ 

 كما تإثر المزاوجة بٌن المعلمٌن والتبلمٌذ فً أسالٌب. التحصٌل الدراسً للتبلمٌذ
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تؤثٌرا موجبا داال فً تحصٌل هإالء التبلمٌذ، (التشرٌعً،التنفٌذي،المتحرر،العالمً) تفكٌرهم

تؤثٌرا  (المحافظ،المحلً) أسلوبً تفكٌرهم يبٌنما تإثر المزاوجة بٌن المعلمٌن و التبلمٌذ ؾ

سالبا داال فً تحصٌل هإالء التبلمٌذ،كما ال تإثر المزاوجة بٌن المعلمٌن والتبلمٌذ فً أسلوب 

(. 135-9ب،ص ص2004الدردٌر،)تفكٌرهم الحكمً على تحصٌل  هإالء التبلمٌذ 

إلى انه ٌجب ( 121أ،ص2003" )مجدي"،(30،ص1997)"فٌصل ٌونس"وٌشٌر           

تعلٌم التفكٌر فً جمٌع المواد وذلك عن طرٌق تقدٌم مشكبلت للتبلمٌذ فً المقرر تتطلب منهم 

أن ٌستخدموا أسالٌب التفكٌر ،فلٌس كل التعلم تعلم استكشاؾ،فهناك أوقات تقدم فٌها المعادالت 

وتشرح المفاهٌم وتوصل المعلومات،لذلك ٌنبؽً على المعلم فً كل موضوعان ٌصمم وحدة 

من وحدات الدراسة تقدم من منظور تفكٌر فتمكن التبلمٌذ من تعلم التفكٌر و تنمٌته، وألن هناك 

أدلة على أن هذا المنحنى متعدد التخصصات أكثر فعالٌة من وضع مقرر خاص لتدرٌس 

. التفكٌر للطبلب داخل الفصل الدراسً

أن  (80،ص2006علً،) المشار إلٌه فً (,2001Yun Feng He)" ٌن فنج هً"      وٌذكر

: ألسالٌب التفكٌر أهمٌة كبرى فً العملٌة التعلٌمٌة لؤلسباب االتٌة

الن تركٌب أسالٌب التفكٌر ٌقترب من التعلم حتى انه ُوجد : أهمٌة األسالٌب فً حدوث التعلم(أ

إن هناك ارتباط بٌن األسالٌب و التحصٌل األكادٌمً،باإلضافة إلى أن بعض المعلمٌن ٌجدون 

انه بالرؼم من صعوبة البحث فً أسالٌب التفكٌر،إال أن لها تطبٌقاتها فً التعلم وحل المشكبلت 

 .و اإلبداع فً مختلؾ جوانب أنشطة التعلم

إن بنٌة األسلوب الخاص بتفكٌر الفرد ذات تطبٌق ضمنً فً فلسفة التربٌة،فمجتمع  (ب

المعرفة ٌتطلب تؽٌٌرا فً فلسفة التربٌة من مجرد المعرفة التربوٌة أو مهارة التدرٌب إلى ما 

 ". تعلم كٌفٌة التعلم"ٌُسمى 

أن أسالٌب التفكٌر لها مردود فعلً فً التعلٌم المدرسً،ٌتم ذلك من خبلل تقبل التؽٌٌر فً  (ج

وعً بهذا فلسفة التربٌة من مجرد التدرٌب إلى تعلم كٌفٌة التعلم،وعلى المربٌن أن ٌكونوا على 

الشخصٌة،االبتكارٌة،القدرة، ومن : مثلكله،باإلضافة إلى أن األسالٌب ترتبط بجوانب أخرى عدٌدة

اجل تحقٌق أهداؾ التربٌة تحت هذه الظروؾ فبلبد للمربٌن أن ٌحٌطوا بكل ما سبق حتى 

 .أسالٌب التدرٌس فً حد ذاتها
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أننا نجد :أن أسالٌب التفكٌر لها تضمٌناتها المباشرة داخل الممارسة الصفٌة ،وكمثال لذلك (د

انه بمعرفتنا بؤسالٌب التفكٌر ٌستطٌع المعلمون أن ٌحددوا مهارات التعلم و االستذكار المناسبة 

 .للتبلمٌذ،والتً تساعدهم على تحقٌق التفوق الّدراسً

ٌُعد ضرورٌا معرفة  (هـ) أسالٌب التفكٌر لها تطبٌقاتها فً المجاالت ؼٌر األكادٌمٌة ،حتى أنه 

هذه األسالٌب لتفسٌر النجاح والفشل لؤلفراد فً بعض األعمال،والن لها دورا فً بعض 

 .                 أداء الفرد لعمله و النجاح فٌه،وحتى فً نطاق حٌاة الفرد العامة:المجاالت مثل

أن المعلم ٌستطٌع أن ٌزٌد من نشاط التفكٌر عند الطبلب  (240،ص2000السرور،)وترى 

داخل الفصول كجزء أساسً من وظٌفته ، وٌكون المعلم بهذه الطرٌقة كنموذج للسلوك 

. المعرفً المرؼوب فٌه ،والذي ٌظهر فً كل موقؾ من مواقؾ الحٌاة

إلى أن اإللمام بؤسالٌب التفكٌر تساعد المدرسٌن  ,a,pp.141-1552002(Zhang)زهانج"  وٌشٌر

: على تحسٌن عملٌتً التعلٌم والتعلم،وٌتم ذلك من خبلل عدة طرق منها

 تغٌر توقعات المدرسٌن: 

ٌُؽٌروا من توقعاتهم حول أسالٌب التفكٌر الخاصة بالطبلب،الن ذلك    ٌجب على المدرسٌن أن 

سوؾ ٌساعد المعلمٌن على استخدام أسالٌب تدرٌس جدٌدة ومتنوعة تتماشى مع االختبلؾ فً 

ٌُإدي فً النهاٌة الى تحقٌق تقدم فً المستوى الدراسً للطبلب . مستوٌات هإالء الطبلب،وبما 

 التغٌر فً نظرة المدرس لفشل الطالب أو نجاحهم: 

      ٌعتقد بعض المعلمٌن أحٌانا أن األداء الضعٌؾ فً التحصٌل من الناحٌة األكادٌمٌة ٌرجع 

إلى عوامل كثٌرة،مثل ضعؾ قدرات الطبلب أو كسلهم ،ولطن ببعض المعرفة ٌستطٌع المعلمون 

ٌُدركوا أن ألسالٌب التفكٌر الخاصة بالطبلب دور كبٌر فً التحصٌل األكادٌمً، وبذلك  أن 

. ٌستخدمون طرقا أخرى للتدرٌس تتناسب مع هذه األسالٌب المختلفة

 تطوٌر المعلمٌن لدافعٌة الطالب للتعلم وتقدٌرهم لذاتهم :

إذا قام المعلم بتطوٌر الدافعٌة لدى الطبلب وتؽٌٌر أسالٌب  (ب)،(أ)      بناء على الخطوتٌن 

ٌُإدي إلى نتابج جٌدة للتعلم  وكل ذلك )تدرٌسهم وتعلمهم وتنمٌة تقدٌر الذات لدٌهم، فان ذلك سوؾ 

 .(ٌتم من خبلل مراعاة أسالٌب التفكٌر أثناء تدرٌس المعلم للطبلب
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 تغٌٌر طرق التقٌٌم وطرق التدرٌس :

ٌُؽٌر من ُطرق التدرٌس وطرق التقٌٌم،          تبعا الختبلؾ أسالٌب التفكٌر ٌجب على المعلم أن 

 .بحٌث تناسب ُمعظم الطبلب

  (خارج الفصل)إثراء خبرات الطالب : 

      ٌتم إثراء خبرات الطبلب خارج الفصل إذا فهم المدرس أسالٌب التفكٌر لدٌهم ،ألن معرفة 

المدرس لهذه األسالٌب تساعده على استخدام طرق ووسابل متعددة تتناسب مع هذه األسالٌب،وبما 

. ٌإدي فً النهاٌة إلى تنمٌة هذه الخبرات

 التطوٌر الشامل للطالب :

فهم المدرس ألسالٌب التفكٌر ٌساعده على إحداث التطوٌر الشامل لشخصٌة الطبلب،نظرا ألن 

معرفة هذه األسالٌب تساعد المعلم على تنظٌم الطبلب فً مجموعات،حسب نشاطهم و قدراتهم 

. العقلٌة و أسالٌب تفكٌرهم

 الّنماذج:Modeling. 

   ٌستطٌع المدرسون أن ٌطوروا من تعلٌم الطبلب من خبلل النماذج الفعالة ألسالٌب التفكٌر     

،كذلك فان معرفة المدرسٌن ألسالٌب التفكٌر ومراعاتها عند التدرٌس للطبلب تساعدهم على أن 

. ٌكونوا أكثر مرونة فً تدرٌسهم،وبالتالً سوؾ ٌكون الطبلب أكثر تفوقا ونجاحا

      وتتؤثر أسالٌب التعلٌم بالبٌبة التعلٌمٌة التً ٌعٌش فٌها الطبلب ،فقد تإدي بٌبة تعلم معٌنة الى 

 ( Lumb ,1996 ;He2001)تنمٌة وتشجٌع أسالٌب تفكٌر معٌنة بٌنما بٌبة اُخرى إلى العكس

 أنه ٌمكن للمدرسٌن تنمٌة اإلبداعٌة لدى Zhang,2002c,pp.145-261)  (" زهانج"  وٌرى 

الطبلب بطرٌقة أسرع ادا ما تم مراعاة طبٌعة العبلقات المتداخلة بٌن أسالٌب التفكٌر ونماذج 

. لدى هإالء الطبلب فً أثناء عملٌة التدرٌس (التحلٌلً ،التركٌبً ،التكاملً)التفكٌر 

:      ومن الّدراسات التً تناولت أسالٌب التفكٌر لدى الطبلب الموهوبٌن منها

أسالٌب قابمـة  التً هدفت إلى التحقق من صدق (Dai Feldhusen ,1999,pp.302-308)دراسة 

 الطبلب من خالل دراستها على مجموعة من( النسخة الطوٌلة)(1991)" ستٌرنبرج وواجنر"التفكٌـر لـ 

الموهوبٌن بجامعة مٌدوستٌرن بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، وقد أظهرت نتابج الدراسة إلى أن 

تمٌزت بالصدق العالً عند دراستها على الطبلب " ستٌرنبرج وواجنر"قابمة أسالٌب التفكٌر ل 

العامل األول : الموهوبٌن، ومن خبلل التحلٌل العاملً لهذه القابمة ظهرت ثبلثة عوامل كالتالً
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،والعامل الثانً (التشرٌعً،الحكمً،المتحرر،الفوضوي،المحلً)تركزت فٌه أسالٌب التفكٌر

،والعامل الثالث تركزت فٌه أسالٌب (،المحافظ،الهرمً،الملكًيالتفكٌرالتنفٌذ)تركزت فٌه أسالٌب

. (الخارجً، العالمً،الداخلً)التفكٌر

 

دراسة هدفت إلى التعرؾ على طبٌعة االختبلفات بٌن الطلبة  (Kaufman,2001)     كما أجرى 

الكتاب المبدعٌن والطلبة الصحفٌٌن العادٌٌن فً أسالٌب التفكٌر المختلفة ،وركزت هذه الدراسة 

نظرٌة للتفكٌر القصصً ونظرٌة ستٌرنبرج للتحكم :على نظرٌتٌن من نظرٌات أسالٌب التفكٌر 

الذاتً العقلً ،وفد أظهرت نتابج الدراسة أن الطلبة الكتاب المبدعٌن أعلى جدا من الطبلب 

الصحفٌٌن فً أسلوب التفكٌر القصصً و األسلوب التشرٌعً ،بٌنما الطبلب الصحفٌٌن كانوا 

أكثر فً أسلوب التفكٌر التنفٌذي من الطبلب الكتاب المبدعٌن، و اظهرت كذلك نتابج الدراسة أن 

أسالٌب التفكٌر تؤثر بالنوع حٌث وجد أن اإلناث من الكتاب المبدعٌن أو الصحفٌٌن أكثر من 

الذكور فً أسلوب التفكٌر القصصً ،وأن أسالٌب التفكٌر ذات تركٌب فعال وصحٌح وٌمكن أن 

. ٌكون لها دور فعال فً الفنون اإلبداعٌة لدى كل من الكتاب والصحفٌٌن

 

تصورا مقترحا لطبٌعة العبلقة  (Sternberg,1994b,pp.122-135)" ستٌرنبرج"     وٌقدم 

االرتباطٌة بٌن أسالٌب التفكٌر المختلفة وطرق التدرٌس المناسبة لها،وكذلك طرق التقٌٌم التً 

تتناسب معها، وأهم المهارات المستخدمة، بمعنى أنه عند معرفة المعلم أو المحاضر بؤسلوب 

التفكٌر السابد لدى مجموعة من الطبلب ٌستطٌع من خبلل ذل تحدٌد طرٌقة التدرٌس المناسبة 

لهم، وكذلك تحدٌد طرٌقة التقٌٌم المبلبمة لهذا األسلوب بسهولة، وأهم المهارات المستخدمة مع 

      .(3)كل أسلوب ،وكما هو موضح فً الجدول رقم 
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 .العالقة بٌن أسالٌب الّتفكٌر وطرق الّتدرٌس المناسبة لها  (3)جدول            

              األسالٌب األكثر مبلءمة             طرق التعلٌم أو التدرٌس

 الهرمً/التنفٌذي   المحاضرة

 التشرٌعً/الحكمً  إعطاء األسبلة المركزة للموضوع

 الخارجً التعلم التعاونً

 التنفٌذي  حل المشكبلت و إعطاء مشكبلت

 التشرٌعً المشروعات

 التنفٌذي/ الخارجً  .اإللقاء للمجموعات الصؽٌرة

 الحكمً/الخارجً  المناقشة والمحاورة مع المجموعات الصؽٌرة

القراءة 
بالتفصٌل  - 
. بوضع أفكار ربٌسٌة- 
 بالتحلٌل     - 

الهرمً  /الداخلً 
التنفٌذي / المحلً

التنفٌذي /العالمً 
 الحكمً

 المحافظ/ المحلً/التنفٌذي  الحفظ و التسمٌع الذاتً

 
 .العالقة بٌن أسالٌب الّتفكٌر وطرق التقٌٌم و أهم المهارات المستخدمة(4)جدول 

 

األسالٌب األكثر ُمبلءمة أهم المهارات المستخدمة       أشكال التقٌٌم 

اإلجابات القصٌرة  
واالختٌار من متعدد 

الذاكرة 
التحلٌل 

تقسٌم الوقت 
العمل الفردي 

المحلً /التنفٌذي 
المحلً /الحكمً 
الهرمً 
الداخلً 

الذاكرة المقال 
التحلٌل البسٌط 

التحلٌل البسٌط جدا 
اإلبداعٌة 

التنظٌم 
تقسٌم الوقت 

السماح من المعلم 
 (رأي)وجهة النظر 

العمل الؽردي 

محلً /تنفٌذي 
عالمً /حكمً 
محلً /حكمً 

تشرٌعً 
هرمً 
هرمً 
محافظ 
داخلً 
داخلً 

التحلٌل المجلدات /المشروعات  
اإلبداعٌة 

العمل من خبلل مجموعة 
العمل الفردي 

التنظٌم أو الترتٌب 
 (عالٌة)االلتزام بدرجة قصوى 

حكمً 
تشرٌعً 
خارجً 
داخلً 
هرمً 
ملكً 

خارجً  (االجتماعٌة)الٌسر االجتماعً المقابلة 
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 :أسلٌب الّتفكٌرالّدراسات العربٌة واألجنبٌة التً تناولت -9

(. 89،ص2006علً،)ورد فً : (Martin)  "مارتن" دراسة

      هدفت الدراسة إلى التعرؾ على طبٌعة العبلقة بٌن أسالٌب التفكٌر والذكاء والتحصٌل 

الدراسً واالستعداد الدراسً لدى الطبلب فً مادتً الرٌاضٌات واللؽة،وتكونت عٌنة الدراسة 

قابمة ألسالٌب التفكٌر :طالب و طالبة من المرحلة الجامعٌة،واستخدم فً هذه الدراسة (75)من 

. واختبار للذكاء واختبار لبلستعداد الّدراسً

عدم وجود عبلقة دالة إحصابٌا بٌن أي :      وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتابج منها

من أسالٌب التفكٌر وكل من نسبة الذكاء التحصٌل الدراسً،ووجود عبلقات دالة إحصابٌا بٌن 

واالستعداد الدراسً للرٌاضٌات،بٌنما لم تكن هناك  (الحكمً،العالمً ،المتحرر)أسالٌب التفكٌر 

.  عبلقات دالة إحصابٌا لنفس األسالٌب أو ؼٌرها مع االستعداد الدراسً فً اللؽة 

:   (Sternberg & Wagner ,1991,p.88 )" ستٌرنبرج ، وواجنر"   دراسة 

      هدفت هذه الدراسة إلى التعرؾ على طبٌعة العبلقة بٌن أسالٌب التفكٌر وكل من نسبة 

تلمٌذ وتلمٌذة بالمرحلتٌن  (230)الذكاء و االستدالل اللفظً ،وتكونت عٌنة الدراسة من

( 85)بالصفٌن التاسع والعاشر، (75)بالصفٌن السابع والثامن، (70)اإلعدادٌة و الثانوٌة منهم

من  (75)فرد من األفراد العادٌٌن، و (90)بالصفٌن الحادي عشر والثانً عشر،باإلضافة إلى

، (1991)طلبة الجامعة،واستخدم فً هذه الّدراسة مقٌاس أسالٌب التفكٌر لستٌرنبرج وواجنر 

.  طبق على عٌنة الجامعة فقطيواختبار االستدالل اللفظً الذ

: بالنسبة لعٌنة الصفٌن السابع والثامن:      وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتابج منها

ونسبة الذكاء  (التنفٌذي ،المحافظ ،الملكً)وجود معامل ارتباط دال إحصابٌا بٌن أسالٌب التفكٌر

،بٌنما لم توجد معامبلت ارتباط دالة إحصابٌا بٌن بقٌة أسالٌب التفكٌر  (0,01)وهو دال عند 

وجود معامل ارتباط :أما بالنسبة لعٌنة الصفٌن التاسع والعاشر.ونسبة الذكاء (عشرة أسالٌب)

، (0,01)ونسبة الذكاء وهو دال عند  (التشرٌعً،المحافظ)دال إحصابٌا بٌن أسلوبً التفكٌر

 (أحد عشر أسلوبا للتفكٌر)بٌنما لم توجد معامبلت ارتباط دالة إحصابٌا بٌن بقٌة أسالٌب التفكٌر

 دال طوجود معامل ارتبا:ونسبة الذكاء، وبالنسبة لعٌنة الصفٌن الحادي عشر والثانً عشر

 ،بٌنما لم  (0,05)مع الذكاء وهو دال عند  (التشرٌعً ،الداخلً)إحصابٌا بٌن أسلوبً التفكٌر 

ونسبة  (أحد عشر أسلوبا للتفكٌر)توجد معامبلت ارتباط دالة إحصابٌا بٌن بقٌة أسالٌب التفكٌر 
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فقد توصلت الدراسة إلى وجود معامل ارتباط دال إحصابٌا :الذكاء،أما عٌنة األفراد العادٌٌن 

مع الذكاء وهو دال  (التنفٌذي ،المحلً،المحافظ، الملكً ،األقلً،الخارجً)بٌن أسالٌب التفكٌر 

ستة ) ،بٌنما لم توجد معامبلت ارتباط دالة إحصابٌا بٌن بقٌة أسالٌب التفكٌر (0,05)عند 

. وبنٌة  الذكاء (أسالٌب تفكٌر

ٌُطبق علٌها اختبار للذكاء ولكن طبق علٌها اختبار         أما بالنسبة لعٌنة الجامعة، فلم 

االستدالل اللفظً،وتوصلت الدراسة إلى أنه لم ٌوجد معامل ارتباط دال إحصابٌا بٌن أي من 

. واالستدالل اللفظً من اختبار االستعدادات الفارقة ( أسلوب13)أسالٌب التفكٌر

   (Sternberg & Grigorenko ,1997,pp.700-712)" ستٌرنبرج ،وجرٌجورنكو"دراسة 

 هدفت هذه الدراسة إلى الكشؾ عن تؤثٌر أسالٌب التفكٌر على الموهبة،واختبار نظرٌة     

ألسالٌب التفكٌر بٌن مجموعات مختلفة من الطبلب،وقد تكونت عٌنة (1988ستٌرنبرج،)

واستخدم  ومن الموهوبٌن األمرٌكٌة(YaleUniversity)الطبلب الجامعٌٌن من(75)نم الدراسة

(. 1991)" ستٌرنبرج وواجنز"فً الدراسة قابمة أسالٌب التفكٌر لـ 

أن التحلٌل العاملً ألسالٌب التفكٌر :       توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتابج منها 

العامـل األول ٌوجـد به أسالٌب التفكٌر : أعطى خمسة عوامل تتركز فٌهم أسالٌب التفكٌـر

 والعامـل الثانً ٌوجـد به أسالٌب التفكٌـر. (المحافـظ،المتحـرر،التشرٌعـً،التنفٌـذي)

 .(الحكمً،األقلً،الفوضوي،الملكً)

والعامل الرابع ٌوجد به أسالٌب .(الخارجً،الداخلً)الثالث ٌوجد به أسالٌب التفكٌر والعامل

وكذلك توصلت . الخامس ٌوجد به اسلون التفكٌر الهرمً والعامل.(المحلً،الكلً)التفكٌر 

 بالتدرٌس للموهوبٌن على مالدراسة على أنه ٌجب على المعلمٌن أال ٌقتصر اهتمامهم عند قٌامه

قدراتهم و البرامج المقررة علٌهم فقط، بل البد من مراعاة أسالٌب تفكٌرهم لما لها من صلة 

بتنمٌة الموهبة لدٌهم،وٌجب كذلك عند تشكٌل العملٌة التعلٌمٌة مراعاة أسالٌب التفكٌر الخاصة 

بالطبلب بحٌث ٌستفٌد أكبر عدد من الطبلب أثناء العملٌة التعلٌمٌة، وتوصلت الدراسة أٌضا 

إلى أن أسالٌب التفكٌر السابدة لدى الطبلب الموهوبٌن هً أسالٌب 

. ،وأقل األسالٌب لدٌهم هو أسلوب التفكٌر التنفٌذي(التشرٌعً،الحكمً،المتحرر)التفكٌر
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 : (Grigorenko &  Sternberg ,1995)" جرٌجورٌنكو،و ستٌرنبرج"دراسة 

    هدفت هذه الدراسة إلى التعرؾ على أسالٌب التفكٌر السابدة لدى الطبلب الموهوبٌن 

،والكشؾ عن العبلقة بٌن أسالٌب التفكٌر واالنجاز األكادٌمً لدى تبلمٌذ المرحلة االبتدابٌة و 

تلمٌذ وتلمٌذة  (124)الثانوٌة بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، وقد تكونت عٌنة الدراسة من 

.  سنة (15,2)تلمٌذ بمتوسط عمري  (73)تلمٌذ، (51)بالمرحلة االبتدابٌة والثانوٌة منهم 

، كما جمعت درجات (1991)ستٌرنبرج وواجنر "وطبق علٌهم قابمة أسالٌب الّتفكٌر لـ 

التحصٌل األكادٌمً للتبلمٌذ والتلمٌذات أفراد العٌنة من خبلل نتابجهم ودرجاتهم فً 

االختبارات التحصٌلٌة 

أسالٌب التفكٌر السابدة لدى : منهاج     وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائ

فً التفكٌر،ووجود معامبلت  (العالمً،المحلً،التقدمً،المحافظ)الموهوبٌن هً األسلوب 

: ارتباطٌة دالة إحصابٌا بٌن أسالٌب التفكٌـر واالنجاز األكادٌمً وهذه األسالٌب هـً 

،وبالنسبة لمجموعة المعلمٌن و المعلمات ذوي أسالٌب التفكٌر  (التشرٌعً،الحكمً ،التنفٌذي )

فً التفكٌر كانت معامبلت االرتباط بٌنهم وبٌن االنجاز  (العالمً،المحلً،التقدمً، المحافظ )

األكادٌمً لدى التبلمٌذ والتلمٌذات دالة فقط عندما ٌكون أسلوب التفكٌر لدى التبلمٌذ والتلمٌذات 

(. 2006:91ورد فً عصام ، ).هو نفس أسلوب التفكٌر لدى المعلمٌن والمعلمات

: (Sternberg & Grigorenko ,1995)"ستٌرنبرج وجرٌجورنكو"دراسة 

:    تضمنت هذه الّدراسة دراستٌن فرعٌتٌن هما    

 كان الهدؾ الربٌسً منها هو الكشؾ عن طبٌعة العبلقة بٌن :الّدراسة الفرعٌة األولى      

أسالٌب التفكٌر ونوع المدرسة التً ٌعمل بها المعلمون والمعلمات باإلضافة إلى تؤثٌر 

على هذه األسالٌب، وتكونت عٌنة (العمر ،سنوات الخبرة،نوع المادة ،مستوى الصؾ)متؽٌرات

األولى : معلما من أربعة مدارس مختلفة بالوالٌات المتحدة  (28)معلمة و (57)الدراسة من 

واستخدم فً . ثانوٌة خاصة، ثانوٌة عامة نظامٌة، ابتدابٌة خاصة ،ابتدابٌة كاثولٌكٌة

(. 1991ستٌرنبرج وواجنر،)قابمة أسالٌب التفكٌر لـ :الدراسة

أن معلمً ومعلمات المدرسة االبتدابٌة :       وتوصلت الّدراسة إلى مجموعة من النتابج منها 

،ٌلٌهم معلمو ومعلمات المدرسة  (األسلوب التشرٌعً فً التفكٌر)الخاصة كانوا أكثر تشرٌعٌة 

بٌنما معلمً ومعلمات المدرسة .االبتدابٌة الكاثولٌكٌة ثم معلمو ومعلمات المدرستٌن الباقٌتٌن
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االبتدابٌة الكاثولٌكٌة أعلى فً األسلوب التنفٌذي ٌلٌهم معلمو ومعلمات المدرسة األولى ثم 

كانوا أقل داللة فً  (األولى والثالثة )أما معلمً ومعلمات المدارس الخاصة . المدرسة الثالثة

األسلوب المحلً و األسلوب المحافظ عن معلمً ومعلمات المدرستٌن األخٌرتٌن،وتوصلت 

ترتبط بداللة  (مستوى الصؾ ،الجنس ،العمر ،سنوات الخبرة)الدراسة كذلك إلى أن متؽٌرات  

بالنسبة لمستوى الصؾ : مع أسلوب التفكٌر للمعلمٌن والمعلمات حٌث كانت نتابجهم كآالتً 

الدراسً فهو محدد هام للتنبإ باألسلوب العلمً فً التفكٌر لدى المعلمٌن والمعلمات الذٌن 

ٌُدرسون للصفوؾ األعلى ،ومتؽٌر سنوات الخبرة للمعلمٌن والمعلمات محدد هام للتنبإ 

بمعنى أن المعلمٌن والمعلمات أصحاب  (التنفٌذي،الحكمً،المحلً ،المحافظ )بؤسالٌب التفكٌر 

الخبرة ٌكونون أكثر تنفٌذٌة ، حكمٌة ، محلٌة،محافظة فً التفكٌر،أما بالنسبة لمتؽٌر نوع المادة 

ووجد كذلك أن متؽٌر الجنس . التً ٌقوم المعلم بتدرٌسها فلم ٌكن منببا بؤي من أسالٌب التفكٌر

 (أعلى فً األسلوب الحكمً من المعلمات المعلمون)محدد منبا بؤسلوب التفكٌر الحكمً

فكان الهدؾ من القٌام بها التعرؾ على طبٌعة العبلقة بٌن أسالٌب : أما الدراسة الفرعٌة الثانٌة

المستوى )التفكٌر وبعض العوامل الشخصٌة لدى الطبلب بالمرحلة االبتدابٌة والثانوٌة ومنها 

االجتماعً لؤلسرة،عدد أفراد اآلسرة، ترتٌب التلمٌذ بٌن إخوته ،مستوى تعلٌم –االقتصادي

تلمٌذا من أربعة مدارس مختلفة  (124)وتكونت عٌنة الدراسة من . (األب،مستوى تعلٌم إالم

ثانوٌة خاصة ،ثانوٌة عامة نظامٌة،ابتدابٌة خاصة،ابتدابٌة :بالوالٌات المتحدة هً

واستخدم فً هذه الدراسة قابمة أسالٌب التفكٌر .  سنة16 -12كاثولٌكٌة،تراوح أعمارهم بٌن 

–المستوى االقتصادي )،واستبٌان قصٌر للمعلومات الشخصٌة (1991ستٌرنبرد وواجنر،)ل

،عدد أفراد األسرة، ترتٌب التلمٌذ بٌن إخوته، مستوى تعلٌم األب ،مستوى (االجتماعً لؤلسرة

. تعلٌم إالم

عدم وجود تؤثٌر دال إحصابٌا لنوع :     وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتابج منها

المدرسة على أسالٌب التفكٌر لدى التبلمٌذ، وقد تنوعت معامبلت االرتباط بٌن أسالٌب التفكٌر 

لدى التبلمٌذ وعدد أفراد األسرة بٌن معامل ارتباط دال إحصابٌا بٌن األسلوب التشرٌعً وعدد 

،ومعامبلت ارتباط دالة إحصابٌا بٌن مستوى تعلٌم األب وعدد (0,01)أفراد األسرة دال عند 

ولكن بصورة سلبٌة بمعنى أن التبلمٌذ  (الحكمً ،المحلً ،المحافظ ،األقلً )من أسالٌب التفكٌر

الحكمً،المحلً،  )الذٌن ٌكون والدهم ذا مستوى تعلٌمً مرتفع ٌكونون أقل فً أسالٌب التفكٌر
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،وتوصلت كذلك نتابج الّدراسة إلى عدم وجود معامبلت ارتباط دالة إحصابٌا (المحافظ،األقلً

. بٌن مستوى تعلٌم األم وأسالٌب تفكٌر التبلمٌذ 

  (Sternberg & Grigorenko ,1997,pp.700-712)" ستٌرنبرج، وجرٌجورنكو"  دراسة 

هدفت هذه الّدراسة الى التعرؾ على طبٌعة العبلقة بٌن أسالٌب التفكٌر وبعض القدرات        

باإلضافة إلى متؽٌر التحصٌل  ( والتفكٌر التحلٌلً والتفكٌر االبتكارييالتفكٌر العلم)العقلٌة مثل

تلمٌذا بالمدرسة الثانوٌة بالوالٌات المتحدة  (199)الدراسً، وتكونت عٌنة الدراسة من

" ستٌرنبرج وواجنر"وجنوب أفرٌقٌا،وطبق علٌهم مقٌاس أسالٌب التفكٌر لـ األمرٌكٌة

. ،واختبار للقدرات العقلٌة قابم على النظرٌة الثبلثٌة لستٌرنبرج للذكاء(1991)

ٌُمكن التنبإ باألداء األكادٌمً للتبلمً:      توصلت الدراسة الى مجموعة من النتابج منها   ذأنه 

وجود : من خبلل أسالٌب القدرة،وأن العبلقة بٌن أسالٌب التفكٌر والقدرة العقلٌة كانت كالتالً

 (التشرٌعً ،التنفٌذي ،التحلٌلً ) بٌن أسالٌب التفكٌر (0,05)معامل ارتباط دال إحصابٌا عند 

 بٌن أسلوبً التفكٌر (0,05)والتفكٌر االبتكاري ،ووجود معامل ارتباط دال إحصابٌا عند 

ووجود معامل ارتباط دال . وكل من التفكٌر االبتكاري ،والتفكٌر العلمً  (الحكمً،التحلٌلً)

 بٌن األسلوب الهرمً فً التفكٌر والتفكٌر االبتكاري، وعدم وجود عبلقة (0,05)إحصابٌا عند 

ووجود معامل ارتباط دال . العقلٌة والقدرات  (تسعة أسالٌب)دالة إحصابٌا بٌن بقٌة األسالٌب 

مع عدم وجود  والتحصٌل الدراسً (التشرٌعً،الحكمً) التفكٌر بٌن أسلوبً(0,05)إحصائٌا عند 

. والتحصٌل الّدراسً ( أسلوبارأحد عش)عبلقة دالة إحصابٌا بٌن بقٌة أسالٌب التفكٌر 

( :  419-363،ص ص1998)عبد العال، حامد عجوة "   دراسة 

هدفت تلك الدراسة إلى بحث طبٌعة العبلقة بٌن أسالٌب التفكٌر وبعض القدرات العقلٌة       

، والتحصٌل (أدبً/علمً )،التخصص الدراسً (إناث/ذكور)باإلضافة إلى متؽٌرات الجنس

 ( طالبة82 طالب،50)طالب وطالبة منهم  (132)الدراسً، وقد تكونت عٌنة الدراسة من 

اللؽة العربٌة ،اللؽة االنجلٌزٌة،الرٌاضٌات ،الفٌزٌاء  )بالفرقة الثالثة بكلٌة التربٌة من أقسام 

ستٌرنبرج )لـ " النسخة الطوٌلة"، واستخدم فً هذه الدراسة قابمة أسالٌب التفكٌر (،الكٌمٌاء

،اختبار (281-234،ص ص1999")عبد العال حامد عجوة"ومن تعرٌب  (1991وواجنر،

ورد  (1978)"أحمد زكً صالح"من تعرٌب وتقنٌن (ثرستون)القدرات العقلٌة األولٌة لـ
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هاشم "، استفتاء تورانس ألنماط معالجة المعلومات من تعرٌب وإعداد (94،ص2006علً،)فً

(. 1988)" علً محمد

.  المرجع السابق ونفس الصفحة

عدم وجود عبلقة دالة إحصابٌا بٌن بعض :      ولقد توصلت الدراسة إلى النتابج التالٌة 

، فً حٌن وجد ارتباط (اللفظٌة،المكانٌة ،االستداللٌة ،العددٌة)أسالٌب التفكٌر والقدرات العقلٌة

 (دال إحصابٌا بٌن اسلوب التفكٌر الحكمً والقدرة اللفظٌة والقدرة االستداللٌة عند مستوى

وكذلك ال توجد . ال توجد عبلقة دالة إحصابٌا بٌن أسالٌب التفكٌر والذكاء:وبوجه عام ((0,05

عبلقة دالة إحصابٌا بٌن أسالٌب التفكٌر وأنماط معالجة المعلومات للنصفٌن الكروٌٌن للمخ 

،حٌث وجد ارتباط دال إحصابٌا بٌن اسلوب التفكٌر (لنمط األٌسر،النمط األٌمن،النمط المتكامل)

الحكمً والنمط األٌسر،والتفكٌر المتحرر والنمط األٌسر ،وأسلوبً التفكٌر التنفٌذي والهرمً 

التشرٌعً و التنفٌذي والحكمً والمتحرر والهرمً والملكً  )والنمط األٌمن،وأسالٌب التفكٌر

باإلضافة إلى أنه ال توجد فروق دالة إحصابٌا بٌن الذكور واالناث فً .(والنمط المتكامل

، بٌنما وجدت فروق فً اسلوب التفكٌر المحلً لصالح (13اسلوب من 11)أسالٌب التفكٌر

ذوي اإلناث ،وفً اسلوب التفكٌر المحافظ لصالح اإلناث، وعدم وجود فروق دالة إحصابٌا بٌن 

، بٌنما وجدت (13 اسلوب من 11 )التخصصات العلمٌة وذوي التخصصات األدبٌة فً أسالٌب التفكٌر

فروق فً أسلوبً التفكٌر الحكمً و األسلوب العالمً لصالح التخصصات األدبٌة، وتوصلت 

الدراسة  كذلك إلى أنه ال توجد عبلقة دالة احصابٌا بٌن أسالٌب التفكٌر والتحصٌل 

بٌنما وجدت عبلقة دالة إحصابٌا بٌن اسلوب التفكٌر الهرمً  (13 اسلوب من 12)الدراسً

. والتحصٌل الّدراسً 

    :(Dai Feldhusen, 1999 ,pp.302-308 )"داي، وفٌلدهوزن"   دراسة 

(  1991ستٌرنبرج وواجنر،)      هدفت الدراسة إلى التحقق من صدق قابمة أسالٌب التفكٌر

( 96)وتكونت عٌنة الدراسة من . من خبلل دراستهما على مجموعة من الطبلب الموهوبٌن

سنة ، واستخدم فً  ( 17 -12)فً مرحلة عمرٌة من  ( طالبة 38 طالب ،58)طالب وطالبة 

( . 1991)الدراسة قابمة أسالٌب التفكٌر ستٌرنبرج وواجنر 

أن قابمة أسالٌب التفكٌر تمٌزت بالصدق :       وتوصلت الّدراسة إلى مجموعة من النتابج منها

العالً عند دراستها على الطبلب الموهوبٌن المراهقٌن ،ومن خبلل التحلٌل العاملً لقابمة 
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العامل األول تجمع فٌه أسالٌب :عوامل كالتالً  (3)أسالٌب التفكٌر تجمعت تلك األبعاد فً 

والعامل الثانً تجمع فٌه أسالٌب .(التشرٌعً،الحكمً،المتحرر،الفوضوي،المحلً)التفكٌر

،والعامل الثالث تجمع فٌه أسالٌب (التنفٌذي،المحافظ،الهرمً،الملكً)التفكٌر

باإلضافة إلى ذلك فقد توصلت الدراسة إلى وجود معامبلت .(الخارج،العالمً،الداخلً)التفكٌر

ارتباط سلبً بٌن : ارتباط دالة إحصابٌا بٌن أسالٌب التفكٌر مع بعضها البعض كالتالً 

ففً هذا .( 0٫32 =ر )بقٌمة  (المستقل )األسلوب المحافظ مع كل من األسلوب المتحرر 

الصدد ، نجد أن إدارة اتحادات المدارس األمرٌكٌة تعرؾ أسلوب التعلم بؤنه الطرٌقة التً 

 فٌنظر إلٌه على أنه الطرٌقة (Kolb ,1984)ٌتعلم بها كل طالب بشكل أفضل، أما كولب 

 أسلوب (Kinsela,1994)وُتعّرؾ كٌنسبل . المفضلة لدى الفرد إلدراك المعلومات ومعالجتها

التعلم بؤنه طرٌقة الفرد الطبٌعٌة والعادات المفضلة المتصاصه ومعالجته واسترجاعه 

للمعلومات الجدٌدة والمهارات التً تستمر بصرؾ النظر عن طرابق التعلٌم أو المحتوى ، فً 

حٌن ٌعده ؼرٌؽور مجموعة من األداءات الممٌزة للتعلم التً تعّد الدلٌل على طرٌقة تعلمه 

 & Jonassen)واستقباله للمعلومات الواردة إلٌه من البٌبة المحٌطة به بهدؾ التكٌؾ معها 

Grabowski,1993).  

 التً هدفت إلى دراسة نشاط النصفٌٌن الكروٌٌن للدماغ (245ج، ص1995) دراسة مجدي   

طالبا وطالبة،  (170)كمحددات إلستراتٌجٌات التفكٌر لدى عٌنة من طلبة الجامعة مكونة من

وأسفرت نتابج الدراسة إلى أن نشاط النصفٌن الكروٌٌن للدماغ له دور فّعال فً تحدٌد 

استراتٌجٌات أسالٌب التفكٌر، كما تبٌن أن هناك دورا مهم ألسلوب التفكٌر المرتبط بالجانب 

. األٌمن للدماغ فٌرتبط به أسلوب التفكٌر المنطقً

 استقصت مساهمة البٌبة التعلٌمٌة فً تعزٌز (42-11،ص ص2003) دراسة مزٌان، والزقاي 

من الطلبة،  (304)فردا،منهم(475)، حٌث تكونت عٌنة الدراسة من(الدماؼٌة)السٌادة المخٌة 

من أساتذة الجامعة موزعٌٌن على معهدي العلوم الدقٌقة،والعلوم اإلنسانٌة، استخدم  (171)و

فً هذه الدراسة مقٌاس السٌطرة الدماؼٌة لتورنس، ومقٌاس مساهمة طرابق التدرٌس فً 

السٌادة الدماؼٌة،ومقٌاس العبلقة التربوٌة، وجاءت نتابج الدراسة لتإكد أسلوب السٌطرة 

الدماؼٌة األٌسر لدى عٌنة العلوم الدقٌقة،بٌنما ساد األسلوب األٌمن للدماغ لدى عٌنة العلوم 



52 

 

اإلنسانٌة، وبٌنت نتابج الدراسة أٌضا أن طرابق التدرٌس التً ٌستخدمها طلبة الجامعة تسهم 

.  فً تعزٌز أسلوب التفكٌر المرتبط بالجانب األٌسر للدماغ

هدفت إلى بحث العناصر اإلبداعٌة والشكلٌة فً حل المشكبلت (Nicola,1994)نٌكوال دراسة 

طالبا فً المدارس الثانوٌة، بعد أن حصل هإالء على  (20)إبداعٌا لدى عٌنة مكونة من 

تدرٌبات لئلبداع استمرت لمدة أسبوعٌن، أسفرت نتابج الدراسة إلى أن حل المشكبلت إبداعٌا 

من عٌنة الدراسة ٌستخدمون   (%56)ٌتضمن كبل من التعلم ومعالجة المعلومات، كما تبٌن أن 

ٌمٌلون إلى توظٌؾ الجانب األٌسر للدماغ ،  (%13)الجانب األٌمن من الدماغ، فً حٌن أن 

من عٌنة الدراسة الطلبة الذٌن ٌمٌلون إلى توظٌؾ األسلوب  (%31)فً حٌن شكل 

.   لجانبً الدماغ  (النصفٌن)المتوازي

التً اهتمت بدراسة العبلقة بٌن نظرٌة نمط الشخصٌة  (Power , 1997,pp.22-28)دراسة بور - 

وأداة  (بروجز–ماٌرز  )والنظرٌة المعرفٌة لجانبً الدماغ، حٌث استخدم الباحث مإشر النمط 

مستجٌبا تراوحت  (1925)على عٌنة مكونة من "هٌرمان " لـ (HBDI) الدماؼٌةالسٌطرة 

سنة، أظهرت نتابج الدراسة بؤن هناك ارتباطا اٌجابٌا ذا داللة  (60-25)أعمارهم ما بٌن 

إحصابٌة بٌن االنبساط والحدس والشعور واإلدراك من جهة، وبٌن أسلوب التفكٌر للجانب 

وهناك ارتباط اٌجابً دال إحصابٌا بٌن االنطواء والتفكٌر . األٌمن للدماغ من جهة أخرى

.   جهة أخرىنالمنطقً من جهة، وأسلوب التفكٌر للجانب األٌسر م

 التً هدفت إلى تحسٌن برنامج القادة (Froehlich,et al.2003)   دراسة فروهش ،وآخرٌن

التربوٌٌن لمدٌري المدارس المتوقعٌن استنادا إلى وظابؾ النصفٌن الكروٌٌن للدماغ، وتكونت 

مستجٌبا من طلبة الماجستٌر فً اإلدارة التربوٌة، استخدم الباحث مقٌاس  (256)العٌنة من 

 والذي (Hermann Brain Dominance Instrument)السٌطرة الدماؼٌة الذي أعده هٌرمان 

مستجٌبا ٌفضلون توظٌؾ الجانب  (71)أظهرت نتابج الدراسة أن  (HBDI) بـ ةٌختصر عاد

ٌفضلون توظٌؾ الجانب األٌسر للدماغ أي بنسبة  (81)، و(%28)األٌمن للدماغ أي بنسبة 

من المستجٌبٌن مٌبل متوازٌا للسٌطرة الدماؼٌة، أي بنسبة  (104)، بٌنما أظهر (32%)

(40% . )
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التً هدفت إلى استقصاء أنماط التعلم ( :209-171، ص ص1994)   دراسة السلٌمانً 

والتفكٌر لدى عٌنة من طبلب وطالبات المرحلة الثانوٌة فً مدٌنتً مكة المكرمة وجدة فً 

طالبا وطالبة ، واستخدم اختبار تورنس لقٌاس أنماط  (674)السعودٌة، حٌث شملت العٌنة 

التعلم والتفكٌر، أشارت نتابج الّدراسة إلى سٌطرة الجانب األٌمن على جمٌع الطبلب والطالبات 

ماعدا طبلب وطالبات الصفٌن الثانً والثالث األدبٌٌن، إذ سٌطر علٌهم الجانب األٌسر للّدماغ، 

وبٌنت الدراسة أٌضا عدم وجود فوق ذات داللة إحصابٌة فً أنماط التعلم والتفكٌر تبعا 

. لمتؽٌري الجنس

 ,Shelnutt, Middleton, Buch, &Lumsdain)   دراسة شلنت ومدلتون وبوش ولمسدٌن

1996)    

التً أشارت إلى أّن النمط األكثر شٌوعا بٌن طلبة كلٌة الهندسة فً جامعة شمال كارولٌنا، 

ثم النمط  (التعلم اإلجرابً)Bٌلٌه النمط  (التعلم الخارجً)A باستخدام مقٌاس هٌرمان هو النمط

C (ًالتعلم التفاعل)  النمطD (ًالتعلم الّداخل) .

التً أشارت إلى أّن النمط األكثر شٌوعا . .( Steyn &Maree,2003)دراسة ستٌن ومري     

التعلم )Bبٌن طلبة كلٌة الهندسة وكلٌة العلوم التجرٌبٌة فً جامعة برٌتورٌا هو النمط 

 . ، بعد تلقٌهم تدرٌسا مدعما لمفاهٌم أساسٌة فً العلوم والرٌاضٌات(اإلجرابً

التً أشارت إلى أن النمط األكثر شٌوعا لدى طلبة  (:156،ص 2008)دراسة نوافلة     

 (B) النمط اإلجرابً ثم(A)النمط الخارجً ٌلٌه (C)الصؾ التاسع فً األردن هو النمط التفاعلً

. (D)وفً األخٌر النمط الداخلً

التً تطرق فٌها الى دراسة الفروق بٌن (:359-329،ص ص1998)    دراسة عبد الحمٌد 

الجنسٌن فً أسالٌب التعلم والتفكٌر اإلبداعً لدى عٌنة من الطلبة المصرٌٌن والعمانٌٌن فً 

المستوى الجامعً،إذ استخدم الباحث اختبار تورنس ألسالٌب التعلم، وقد كشفت نتابج الدراسة 

عن وجود فرق بٌن الذكور واالناث فً العٌنة المصرٌة فً اسلوب الجانب األٌمن للدماغ 

بٌنما لم تظهر فروق فً نمط التفكٌر .ولصالح الذكور،وفً األسلوب المتوازي لصالح اإلناث 

فً الجانب األٌسر بٌن الذكور واالناث، فً حٌن الدراسة بٌن وجود فروق ذات داللة إحصابٌة 

 الجانب األٌسر لصالح الذكور،وفً النمط المتوازي يفً العٌنة العمانٌة فً نمط التفكٌر ؾ

.   لصالح اإلناث،بٌنما لم توجد فروق بٌن الجنسٌن فً نمط التفكٌر فً الجانب األٌمن
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 التً هدفت إلى استقصاء أسالٌب التفكٌر الشابعة (:189،ص2007)    دراسة الزعبً وآخر

التً ٌستخدمها طلبة جامعة الحسٌن بن طبلل فً مختلؾ المواقؾ وعبلقاتها بكل من الجنس 

طالبا وطالبة من الكلٌات  (140)والتخصص والمستوى الّدراسً، وتكونت عٌنة الدراسة من 

العلمٌة واإلنسانٌة ولم تظهر نتابج فروقا ذات داللة إحصابٌة بٌن الذكور واالناث فً أسالٌب 

التفكٌر وكذلك األمر لدى التخصص والمستوى الدراسً بل أظهرت فروقا بسٌطة بٌن 

.   المتوسطات

: التعلٌق على الّدراسات السابقة

ٌبلحظ مما سبق أن مجمل الدراسات العربٌة منها والعالمٌة قد أكدت سٌطرة وظابؾ 

الجانب األٌسر للّدماغ، وبالتالً برز األسلوب التحلٌلً كؤسلوب من أسالٌب التفكٌر لدى الطلبة 

على حساب وظابؾ الجانب األٌمن للّدماغ، والذي أدى بدوره إلى تؽٌٌب أسلوب التفكٌر 

 لدى الطلبة والذي هو من أهم وظابؾ الجانب األٌمن للدماغ، كما بٌنت الّدراسات أن ياإلبداع

هناك إهمال واضح لتنشٌط جانبً الّدماغ، والتً تعمل على ما ٌسمى بالّسٌطرة المتوازٌة 

.  لجانبً الّدماغ

 

 

 

 

: خالصة 

 

     من خبلل إلمامنا بمحتوٌات هذا الفصل تتضح لنا أهمٌة تناول أسالٌب الّتفكٌر فً الوسط 

 لدى  الطلبة من جهة ونتابجهم الّدراسة من جهة ةالمدرسً النعكاساتها على المظاهر السلوكً

أخرى، لذا ٌجب إعطاء عناٌة لهذا الموضوع فً مإسساتنا التربوٌة بصفة عامة ومرحلة 

التعلٌم الثانوي بصفة خاص، مّما رأى الباحث أهمٌة فً دراسة هذه األسالٌب باعتبارها جانبا 

مهما من جوانب العملٌات المعرفٌة العقلٌة والكشؾ عن عبلقاتها فً كّل من جانب الّسٌطرة 

علم المفضلة لدى طلبة السنة األولى من مرحلة التعلٌم الثانوي ّّ . الّدماؼٌة وأسالٌب الّت
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    :تمهٌــد 

: لقد أصبحت الفروق الفردٌة مٌزة جالٌة بٌن األفراد فً مظاهرهم النمابٌة المختلفة        

العقلٌة واالجتماعٌة واالنفعالٌة واالؽوٌة والحركٌة، ومثل هذه الفروق ال تتواجد لدى أفراد 

الجنس الواحد فحسب، ال بل تمتد لتتواجد بٌن الجنسٌن من الذكور واإلناث، كما أنها تمتاز 

 .بالعالمٌة النتشارها عند مختلؾ الشعوب و الجنسٌات المختلفة

    إّن االهتمام فً مجال دراسة الفروق الفردٌة ٌكاد ٌكون منصبا على دراسة االختبلفات 

البٌنٌة بٌن األفراد فً القدرات العقلٌة وال سٌما الذكاء منها، إذا أن األبحاث والدراسات األولٌة 

 ٌتؤلؾ منها ي دراسة طبٌعة الذكاء والتباٌن فٌه والعناصر التىركزت جّل اهتمامها عل

والعوامل المإثرة فٌه لدرجة إن هناك مجاالت أخرى عقلٌة أو جوانب الشخصٌة األخرى لم 

ٌتم التعرؾ علٌها ودراستها بشكل مكّثؾ هذا وتشٌر نتابج الدراسات الحدٌثة إلى أن ظاهرة 

الفروق الفردٌة تتواجد فً كافة المظاهر النمابٌة جمٌعها و فً مجال القدرات العقلٌة ُوجد أن 

 .الفروق الفردٌة تمتد لتشمل مجاالت أخرى ؼٌر الذكاء مثل قدرات التفكٌر و التعلم 

      ٌظهر حجم كبٌر من النتابج و األبحاث وجود ظاهرة الفروق الفردٌة بٌن األفراد فً 

أسالٌب التعلم حٌث ٌتباٌن األفراد فٌما بٌنهم من حٌث تفضٌبلتهم ألسالٌب التعلم الخاصة بهم 

 (, p.18-231996Felder,)تمٌزهم عن ؼٌرهم من األفراد اآلخرٌن ففً هذا الصدد، ٌرى فٌدلر

إن أفراد خبلل نومهم ٌقومون ببناء معارفهم وخبراتهم وٌطورون مهارتهم المتعددة حسب 

طرابق التعلم تتماشى مع أسالٌب تعلمهم المفضلة لدٌهم ،وٌرى إن مثل هذه األسالٌب تتحكم فً 

أسالٌب تفكٌرهم بالمثٌرات و المشكبلت التً ٌواجهونها أثناء تفاعبلتهم الحٌاتٌة 

 تعكس أسالٌب التعلم طرق األفراد المفضلة  (Jonassen & Grabowksi,1993,p.123)المختلفة

فً التفاعل مع المثٌرات و الخبرات البٌبٌة التً ٌصادفونها، وٌتجل ذالك فً أسالٌبهم فً 

.  (Dunn & Dunn,1993,p.84)التركٌز على المعلومات ومعالجتها و استرجاعها 

     وبهذا المنظر ٌمكن اعتبارها على أنها أسالٌب المفضلة لدى األفراد فً التعلم واكتساب 

 . خبرات ومعارؾ و األسالٌب السلوكٌة المتعددة
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   Definition of Learning styles.: تعرٌف أسالٌب الّتعلم– 1

     بالرؼم من تعدد تعرٌفات أسالٌب التعلم ، إال أنها جمٌعا تشترك فً اعتبار أسلوب التعلم 

على انه األسلوب المفضل لدى الفرد فً االكتساب ومعالجة المعلومات، ففً هذا الصدد 

تعرؾ إدارة اتحادات المدارس األمرٌكٌة نمط التعلم بؤنه الطرٌقة التً ٌتعلم بها كل طالب 

نمط التعلم بؤنه طرٌقة المفضلة لدى األفراد ( Kolb,1984,p.96) بشكل أفضل، أما كولب

أسلوب التعلم بؤنه ( Kinsella,1994,p.121)إلدراك المعلومات و معالجتها، وتعرؾ كنسٌبل 

طرٌقة الفرد الطبٌعٌة و العادات المفضلة المتصاصه ومعالجته واسترجاعه للمعلومات الجدٌدة 

و المهارات التً تستمر بصرؾ النضر عن طرق التعلم أو المحتوى، فً حٌن ٌعتبره ؼرٌؽور 

على انه مجموعة من األدوات الممٌزة للمتعلم التً تعد الدلٌل على طرٌقة التعلم و استقباله   

 . به بهدؾ التكٌؾ معها ةللمعلومات الواردة إلٌه من البٌبة المحٌط

(Jonassen & Grabowski,1993,p.144).  

    وٌذهب االتحاد القومً لمدراء المدارس الثانوٌة األمرٌكٌة إلى تقدٌم تعرٌؾ أكثر شمولٌة 

لنمط التعلم، إذ ٌنذر إلٌه انه مزٌج من الممٌزات العقلٌة و االنفعالٌة و الجسمٌة التً تعمل 

كمإشر ثابت نسبٌا حول كٌفٌة قٌام المتعلم باستقبال البٌبة  التعلٌمٌة وتفاعل معها و االستجابة 

 (.ASSA ,1991)لها 

 والذي ٌعتبره على انه مجموعة من (Keefe,1979 )     وٌتفق هذا التعرٌؾ مع تعرٌؾ

الصفات و السلوكٌات اإلدراكٌة و الوجدانٌة و الفسٌولوجٌة التً تشكل مإثرات نسبٌا لكٌفٌة 

    .اإلدراك و المعالجة و التفاعل مع البٌبة التعلٌمٌة

    باستعراض التعارٌؾ السابقة نلمس أنها جمٌعا تإكد على أن أسلوب التعلم هو بمثابة 

األسلوب المفضل من قبل الفرد فً تناول المعلومات ومعالجتها وإدراكها واسترجاعها، ومثل 

 هذا النمط ٌتؤثر إلى درجة كبٌرة بالخصابص الشخصٌة والبٌولوجٌة والتطوٌر للفرد 

(Dunn & Dunn,1993,p.74)  .

 Learning Styles Importance .:أهمٌة دراسة أسالٌب الّتعلم - 2

     أن التعرؾ على أسالٌب التعلم المفضلة لدى المتعلمٌن ٌعود بالنفع على كل من المتعلم 

. والمعلم و مصممً المناهج على حد سواء، وذلك لما تنطوي علٌه من تطبٌقات تربوٌة واسعة

ٌساعد تحدٌد أسالٌب المتعلم المعلم على اختٌار الخبرات التعلٌمٌة ومبلبمة استراتجٌات 

التدرٌس بما ٌتبلءم وأسلوب المتعلمٌن المفضل فً التعلم، والذٌن ٌسهم فً تعزٌز تعلمهم 
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واالحتفاظ به ونقل أثره، كما انه ٌعمل على مساعدة المتعلمٌن على تعلم مسإولٌة اكبر 

 لظروؾ تعلمهم و التفاعل مع خبرات التعلم حسب أسلوبهم المفضل فً التعلم 

 (Thomson & Mascazine,1997,pp.66-98). 

     ولما كانت جمٌع األسس التربوٌة تنادي بضرورة مراعاة الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن 

والتؤكٌد على أحداث التعلٌم المرؼوب فٌه لدى المتعلمٌن ورفع مستوى أدابهم األكادٌمً، بما 

ٌتناسب مع قدراتهم واهتماماتهم ،فانه من الضروري األخذ بعٌن االعتبار أسالٌب التعلٌم 

المفضلة لدى المتعلمٌن على اعتبار أن مستوى تحصٌلهم النهابً ٌعتمد على األسلوب الذي 

 .ٌوظفه المتعلم فً إدراك المعلومات و معالجتها 

     واعتمادا على ذلك تقع على عاتق المعلمٌن مسإولٌة التعرؾ على أسالٌب لتعلم المفضلة 

لدى طبلبهم من خبلل المقاببلت و االمتحانات و المشاهدات وتحلٌل نواتج التعلم ، والعمل 

على مساعدتهم و تشجٌع على التعلم ، وتوظٌؾ أسالٌب المفضلة فً التعلم بتوسٌع وتنوٌع 

             .(Dajani,1999,p.156 ; Hickcox,1995,p.236)األنشطة و خبرات التعلم 

  . (Learning Style Classifications):تصنٌفات أسالٌب الّتعلم - 3

     أدى االهتمام المتزاٌد بدراسة الفروق الفردٌة فً مجال أسالٌب التعلم و التعلم  إلى بروز 

العدٌد من االتجاهات النظرٌة و التطبٌقٌة فً هذا المجال ، تمخض عن ذلك عدد من النماذج 

 :التصنٌفٌة األسالٌب التعلم ٌنطوي كل منها على مضامٌن تربوٌة ، ومن التصنٌفات ما ٌلً 

 . (Kolb): تصنٌف كولب * 

    ٌصؾ كولب أسالٌب التعلم إلى أربعة أنواع اعتمادا على نوعٌة الخبرات التعلم،وٌرى أن  

: هذه األصناؾ مواصفات فردٌة خاصة بها،وهذه األصناؾ هً

 .وٌسود هذا النمط لدى األفراد الذٌن  ٌعتمدون على الخبرات فً التعلم: الخبرات المحسوسة

وٌسود هذا النمط لدى األفراد الذٌن ٌملون إلى معالجة المعلومات من خبلل : المشاهدة التأملٌة

 .(االستبطان)التؤمل الداخلً 

وٌسود هذا النمط لدى األفراد الذٌن ٌملون إلى معالجة النشطة للمثٌرات و  : التجرٌب النشط

 .الخبرات الخارجٌة 

وٌسود هذا النمط لدى ألفراد الذٌن ٌملون إلى معالجة المعلومات على  : التجرٌد ألمفاهٌمً

 .المستوى الرمزي و ألمفاهٌمً 
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ٌرى كولب أن الفروق فً أسالٌب التعلم هً ناتج لتفاعل مجموعة العوامل الوراثٌة خبرات 

البٌبة ومتطلباتها، بحٌث تتعزز مثل هذه األسالٌب لدى األفراد من خبلل عملٌات التفاعل 

 & Jonassen)والتواصل االجتماعً داخل األسرة والمدرسة ووسط العمل

Grabowski,1993,pp.96-147). 

 . (Dunn & Dunn,1993,pp.210-239) :تصنٌف دون و دن *- 

    اهتم دون ودن فً دراستهما ألسالٌب التعلم بعدة عوامل متداخلة و متفاعلة معا تتمثل فً 

 :ما ٌلً 

 . وتتضمن عوامل الصوت و الحرارة و الضوء وتصمٌم األثاث  : المتغٌرات البٌئٌة

. وتشمل مجموعات التعلم وأشكال السلطة : المتغٌرات االجتماعٌة

 .و تتضمن الدفاعٌة و المسإولٌة و المثابرة و التصمٌم  : المتغٌرات االنفعالٌة

و ٌتضمن الطعام و الشراب و الوقت و الحركة و الوضع المفضل من  : المتغٌرات الجسمٌة

 .(سمعً ، بصري وحركً)قبل الفرد 

    واعتماد على ذلك قسم دن و دون األفراد حسب مٌولهم ي أداء العملٌات إلى األصناؾ 

 :التالٌة 

 .وهو الذي ٌركز على كافة التفاصٌل فً معالجة موضوع أو محتوى مهم: النمط الشمولً

وهو الذي ٌعتمد على تحلٌل المواضٌع ،وٌسعى إلى عمل استنتاجات و : النمط التحلٌلً

وهو النمط الذي ٌمتاز باالندفاع و االعتماد على  : النمط الحركً النشطخبلصات  حولهم  

 . العمل و التجربة

 .وهو النمط الذي ٌعتمد على التؤمل الذاتً لمعالجته للموضوعات : النمط التأملً

 :    ٌنطلق دن ودن فً تصنٌؾ أسالٌب التعلم من االفتراضات التالٌة 

 .لدى معظم األفراد القدرة وقابلٌة التعلم- 

 .تحدد البٌبات التعلٌمٌة ومصادر التعلم و أسالٌب التعلٌم قوة نمط التعلم السابد لدى األفراد- 

 .لدى األفراد جوانب قوة مختلفة و لكل فرد جوانب قوة خاصة به - 

 .ٌمكن تشخٌص التفضٌبلت التعلٌمٌة الفردٌة وقٌاسها بدقة و موضوعٌة - 

ٌرتفع مستوى التحصٌل لدى الفرد عندما تتبلءم مصادر التعلم و أسالٌب التعلم أسالٌب  مع - 

 .نمطه المفضل فً التعلٌم 

 .ٌمكن زٌادة قوة نمط التعلم لدى ألفراد من خبلل التركٌز علً مواد تعلٌمٌة معنٌة - 
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 .; MAT (Mc Carthy:تصنٌف الفورمات لمكارثً * 

      استند مكارثً فً تصنٌفه ألسالٌب التعلٌم على نموذج كولب إذ ٌرى الن األفراد ٌتعلمون 

المعلومات الجدٌدة و ٌواجهون األوضاع الجدٌدة بإحدى الطرقتٌن هما المشاعر و التفكٌر 

 من ذلك فقد أكد نموذج الفور مات على تطور واستخدام مناهج تراعً أسالٌب التعلم اوانطبلق

لدى المتعلمٌن ،حٌث تم تقسٌم األفراد حسب أسالٌب التعلم المفضلة لدٌهم إلى أربعة أصناؾ 

 :هً 

ٌفضل المتعلم فً هذا األسلوب استراتٌجٌات التعلم المرتبطة باالستماع : المتعلم  التخٌلً- أ

 .والتحدث والتفاعل والعصؾ الفكري 

فالمتعلم فً هذا األسلوب ٌسعى إلى المشاركة الشخصٌة والبحث من المعانً والترابطات فً 

، ومن (1987)كل ما ٌتعلمه وٌتفاعل على نحو جدي مع خبرات التعلم وٌتامل فٌها مكارثً 

األنشطة المبلبمة لهذا األسلوب هو استخدام الخرابط الذهنٌة والعصؾ الفكري، ومشاهدة 

الفٌدٌو واألفبلم وعمل القوابم والمناقشة وعمل االستنتاجات، وعادة المتعلم فً هذا األسلوب 

 ٌسعى إلى اإلجابة عن سإال لماذا؟ 

ٌبحث  المتعلم فً هذا األسلوب عن الحقابق والمعلومات وٌعمل على : المتعلم التحلٌلً- ب

تشكٌل األفكار والتفكٌر من خبلل األفكار المجردة، وفً الؽالب ٌفضل المتعلم هنا العملٌات 

المجردة والتؤمل والتركٌز على محتوى ما ٌتم تعلمه، تتضمن استراتٌجٌات التعلم المفضلة لدى 

، اعتمادا على (1987)هذا األسلوب المشاهدة والتحلٌل والتصنٌؾ ووضع النظرٌات مكارثً 

البحث عبر االنترنت عن ملفات ذات : ذلك فان األنشطة المناسبة للمتعلم فً هذا األسلوب هً

عبلقة بالموضوع والرجوع إلى الموسوعات ومشاهدة الخرابط ومقابلة الخرابط ومقابلة 

وهنا نجد أن المتعلم ٌطرح دابما ،الخبراء والمختصٌن والتفاعل مع البرامج التعلٌمٌة المحسوبة 

 سإال ماذا؟ 

تتمثل إستراتجٌة التعلٌم المناسبة للمتعلم المناسب للمتعلم فً هذا : المتعلم المنطقًـ ج 

األسلوب فً التجرٌب والتفاعل الحسً مع الخبرات،المتعلم هنا ٌتعلم من خبلل الفعل 

والتجرٌب والتطبٌق النظرٌات، لذا نجده ٌحصل على المعلومات من خبلل التجرٌب النشط 

والمعالجة وهو ٌسمى دابما إلى معرفة كٌفٌة التطبٌق ما ٌتعلمه و البحث عن إجابة سإال 

التكلٌؾ بالقٌام بالتجارب عملٌة : كٌؾ، من األنشطة المبلبمة للتعلم فً هذا األسلوب هً

 .وتؤلٌؾ األؼانً  والقصص والقصابد ومتابعة رحبلت على الخرٌطة وتصمٌم لوحات 
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ٌعتمد المتعلم فً هذا األسلوب على التعلم من خبلل البحث واالكتشاؾ :المتعلم الدٌنامٌكً- د

ومن خبلل المحاولة والخطاء، ٌفضل التجرٌب واختٌار نتابج تجارب عملٌة، وٌسعى إلى 

تطبٌق ما تم تعلمه على مواقؾ جدٌدة فهو ٌتبنى ما ٌتعلمه و ٌعمل على تعدٌله من خبلل طرح 

أسبلة مثل مادا إذا ؟،انطبلقا من ذلك فهو ٌستخدم استراتجٌات التعلم التً تستند إلى التعدٌل 

سرد القصص :والتبٌٌن وحب المؽامرة و اإلبداع ،ومن األنشطة المبلبمة لهذا األسلوب 

والمشاركة فً المشارٌع وعمل التقارٌر وتصمٌم الملفات، و المشاركة باألنشطة الكتابٌة وسرد 

 .القصص شفوٌا ومراجعة القصابد والمشاركة فً األؼانً

   .  Mediation Ability Model Gregork: تصنٌف جرٌجورك *

     وٌعرؾ هذا التصنٌؾ بنموذج القدرات المتوسطة ،وفٌه ٌرى جرٌجورك أن وضعٌة 

تعلٌمات أثناء عملٌات التعلم تتؤثر بؤسلوب تعلم كل المتعلمٌن و المعلمٌن، لذا دعا إلى ضرورة 

الوعً الطبٌعة القدرات المتوسطة لدى المتعلمٌن ومراعاتها أثناء عملٌة التدرٌس وانطبلق من 

 :ذلك صنؾ جرٌجورك األفراد حسب طبٌعة القدرات المتوسطة المستخدمة لدٌهم وهً 

وفٌه ٌفصل األفراد التفكٌر باألشٌاء على أساس مادي وفق  :التفكٌر التتابعً المادي -  أ

 .تسلسل منظم 

وفٌه ٌفصل األفراد التفكٌر باألشٌاء على أساس رمزي وفق :التفكٌر التتابعً المجرد-    ب

 .تسلسل منظم 

وفٌه ٌفصل األفراد التفكٌر على أساس رمزي وفق تسلسل  :التفكٌر المجرد العشوائً-  ج  

 .ؼٌر منضم 

وفٌه ٌفصل األفراد التفكٌر باألشٌاء على أساس مادي وفق : التفكٌر المادي العشوائً-    د

 . تسلسل ؼٌر منظم 

 أربعة ىالتعلم إل (أنماط)وقد قسمت أسالٌب  ،(Keith Golay)تصفٌف كٌت جوالي* 

 .(David Keiresy)أسالٌب أساسٌة مستندة فً ذلك على تصنٌؾ دٌفٌد كٌرسً 

، 2002الفقهاء،)ألنماط الشخصٌة،بحٌث ٌقابل كل نمط من أنماط التعلم نمط شخصٌة معٌن 

(.   104ص

وقد افترضت جوالي أن نمط الشخصٌة السابد لدى الفرد ٌنجم عنه تفضٌله لنمط تعلم معٌن 

:  هً  (األنماط)وهذه األسالٌب 
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 وهو ٌسود لدى األفراد ذوي نمط التعلم الواقعً التلقابً وهو ٌهتم : أسلوب الطبٌعً-أ 

واقل أهمام باألمور الثقافٌة و العقلٌة ،لذا نجد أن أفراد هذا ألسلوب  ،باألمور المادٌة الملموسة

وٌعتمدون على االستفادة من الخبرات ،ٌعوزهم الذكاء ألنهم ال ٌكترثون بالمفاهٌم النظرٌة 

ٌإكد األفراد على الحاضر إنهم ٌنظرون إلى .السابقة على اعتبار أن التجربة هً أفضل معلم 

الماضً على انه مندثر وان المستقبل شًء محقق، وٌملون إلى المشاركة فً األنشطة 

الجماعٌة واألعمال التنافسٌة ومواقؾ المرح، لذا نجدهم ال ٌطٌقون النظام الصفً الذي ٌتطلب 

منهم المثابرة والتركٌز مما ٌجعلهم ٌندفعون إلى الفكاهة والمرح واللهو والبداهة والتفكٌر 

 .الواقعً

وٌعرؾ بنمط التعلم الواقعً الروتٌنً وفً هذا النمط ٌهتم المتعلم كذلك : ب ـ النمط البرامجاتً

بالمسابل المادٌة الملموسة،وهو فً العادة ٌعمل على حفظ المعرفة من خبلل التكرار والتدرٌب 

ٌعنً أصحاب هذا النمط بالجوانب العملٌة للمعرفة مع التركٌز على . والعرض المتدرج للوقابع

منطلقاتها النظرٌة،فنجدهم ٌمٌلون الى االستبصار و االستنتاج و البحث عن الحقابق المادٌة 

 .والنظرٌة

وعلى الصعٌد االجتماعً، فٌنزع أصحاب هذا النمط إلى إشباع حاجاتهم من خبلل 

التفاعبلت االجتماعٌة وتكوٌن جماعات الصداقة وٌسعون الى الحفاظ علٌها،لذا نجدهم 

ٌشاركون فً النوادي وفرق الكشافة والتنظٌمات الطبلبٌة،و ٌحرصون على النظام الصفً 

وٌطٌعون التعلٌمات وٌتوقعون من اآلخرٌن االلتزام بذلك،فهم ٌنزعون إلى التؤثٌر فً سلوك 

 .اآلخرٌن من اجل االلتزام بالتعلٌمات

واعتمادا على ذلك،ٌمتاز هإالء األفراد فً تحمل المسإولٌة وتكوٌن عادات دراسٌة 

 .جٌدة واتجاهات اجتماعٌة اٌجابٌة

 وٌعرؾ هذا بنمط التعلم المفاهٌمً المحدد وٌمتاز أصحاب هذا النمط :ج ـ النمط العقالنً

بالموضوعٌة والكفاءة وحب االستطبلع والدافعٌة الشدٌدة للحصول على إجابات واضحة 

ٌمثل الفرد فً هذا النمط صؽٌر ٌسعى بشؽؾ إلى .ومحددة للتساإالت التً تدور فً أذهانهم

المعرفة وٌعتمد على االكتشاؾ والتجرٌب، وٌعمل على جمع البٌانات وتعمٌم الحقابق واشتقاق 

 .النظرٌات والتمٌٌز و المقارنة فٌما بٌنها للتواصل إلى المعرفة الموضوعٌة والحقٌقٌة

    ٌستطٌع أفراد هذا النمط التركٌز على المهمات لفترة طوٌلة دون أي ملل آو كلل، وٌمثل 

إن اإلفراد فً هذا النمط ال ٌمٌلون إلى الروتٌن والتكرار والتدرٌب على اعتبار أن ذلك .العمل
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ٌإدي بهم إلى الملل وٌقلل من مستوى الدافعٌة لدٌهم، لذا دابما هم فً البحث عن الؽرٌب 

 .والجدٌد

    وعلى الصعٌد االجتماعً،نجد إن أصحاب هذا النمط ٌواجهون صعوبة فً التعبٌر عن 

مشاعرهم وإظهار عواطفهم اتجاه اآلخرٌن،فهم ال ٌشاركون اآلخرٌن اهتماماتهم وؼالبا 

، وعلٌه فان اآلخرٌن ٌعتبرونهم يتعاملهم مع اآلخرٌن ٌؤخذ شكل الوعظ والرشاد واألمر والنه

 .انعزالٌٌن وعدٌمً اإلحساس و معجرفٌن ومتبلدي العواطؾ

و ٌمتاز األفراد فً هذا النمط .وٌعرؾ بنمط التعلم المفاهٌمً الشمولً:  د ـ النمط المثالً

باالهتمام بالمفاهٌم المجردة واألشٌاء المطلقة أكثر من اهتمامهم بالواقع، وهم أكثر اهتماما 

ٌتؤثر أصحاب هذا النمط بسهولة بمعتقدات اآلخرٌن . بالمستقبل أكثر من الماضً أو الحاضر

ووجهات نظرهم وطرق تفكٌرهم، ولكنهم بالوقت نفسه ٌمٌلون إلى تؤكٌد الذات والتفوق 

والشهرة، فهم ٌمتازون بؤنهم متحدثٌن بارعٌن و لدٌهم القدرة على االستمتاع بعملٌات التواصل 

 .اللفظً و الكتابً و ٌحرصون على جذب انتباه واهتمام اآلخرٌن نحوهم

  وعلى الصعٌد األكادٌمً، نجد إن أصحاب هذا النمط ٌتفوقون فً المجال ألتحصٌلً 

وٌمتازون بقدرات فابقة فً الكتابة والكبلم والتعبٌر وسعة األفق والخٌال، أما اجتماعٌا فهم 

ٌتصفون بالود والصداقة وشدة الحساسٌة واالنتفاخ على اآلخرٌن واالستقامة وصدق التعامل 

والتفاعل االجتماعً االٌجابً ورفض العقاب، لذا فهم ٌشكلون محط إعجاب واحترام اآلخرٌن 

(. 146-127،ص ص2007الزؼلول والمحامٌد)وال سٌما أقرانهم ومعلمٌهم

 

 :تصنٌف تورنس و زمالئه* 

      استطاع تورنس وزمبلبه تصنٌؾ أنماط التعلم اعتمادا على نصؾ الدماغ المستخدم من 

قبل المتعلم فً عملٌات االكتساب و معالجة المعلومات،ففً ضوء نتابج الدراسات الطبٌة على 

وظابؾ الدماغ والدراسات فً مجال األعصاب لدى األفراد العادٌٌن واإلفراد الذٌن ٌعانون من 

تلؾ أو خلل فً مناطق الدماغ،باإلضافة إلى األبحاث التً أجراها تورنس و زمبلبه بتطبٌقهم 

 :مقٌاس نمط التعلم و التفكٌر،توصل تورنس و زمبلبه إلى ثبلثة أنماط من أنماط التعلم وهً

 . Left Style :النمط التعلٌمً المرتبط بالّنصف األٌسر من الّدماغ- أ

       وٌعرؾ بنمط التعلم األٌسر حٌث ٌوظؾ األفراد النصؾ األٌسر من الدماغ فً عملٌات 

التعلم،و فٌه ٌمتاز األفراد بالمٌل إلى المعالجة التحلٌلٌة والمنطقٌة للمعلومات اللفظٌة والرقمٌة 
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وتفضٌل اإلعمال المنظمة المخطط لها جٌدا، حٌث ٌعملون على ترتٌب األفكار فً صورة 

فاألفراد من ذوي هذا . خطٌة من اجل عمل االستنتاجات وإصدار األحكام وحل المشكبلت

النمط جٌدون فً تذكر األسماء وإدراك المعانً واالستجابة للتعلٌمات الحركٌة والبصرٌة، 

. وٌستطٌعون التعبٌر عن انفعاالتهم وضبطها والتحكم بها

كما أنهم ٌفضلون التعامل مع مشكلة واحدة فً أن واحد وهم جٌدون فً حل المشكبلت 

من خبلل التجرٌب وٌتصفون بالموضوعٌة فً إصدار األحكام وتفضٌل المعلومات  اللفظٌة 

فً الوقت الذي نجدهم فٌه ضعاؾ الفهم لؽة اإلشارة أو االستجابة الصورٌة أو التفكٌر 

وأخرون،  ، تورانس550-509، ص ص1994، الخلٌفً، 1998عناقرة، )باألشكال الفاكهٌة 

ومثل هذا األسلوب ٌسمى بالدماغ األكادٌمً حسب وجهة نضر التعلم  (216، ص1978

 .المستند الّدماغ

 . Right Styleأسلوب الّتعلم المرتبط بالّنصف األٌمن من الّدماغ - ب

وٌعرؾ بؤسلوب التعلم الٌمن حٌث فٌه ٌعتمد األفراد على استخدام نصؾ األٌمن من           

الدماغ فً عملٌات التعلم،وفٌه ٌمتاز األفراد من بالقدرة على انجاز العملٌات ؼٌر المتعلقة 

بالكبلم وتشمل القدرة على تحدٌد االتجاهات والتحرك فً حٌز المكانة و إدراك العبلقات 

المكانٌة و تحدٌد المواقع ،كما أنهم جٌدون فً القدرات الموسٌقٌة وإدراك المتعلق بالحدس و 

تذكر الوجوه و استجابة للتعلٌمات البصرٌة و الحركٌة و التعبٌر عن انفعاالتهم بشكل صرٌح 

وٌستطٌع أفراد هذا األسلوب التعامل مع عدد من المشكبلت فً آن واحد ،و تفسٌر لؽة اإلشارة 

و التفكٌر باألشٌاء الفاكهٌة فً قدرات التخٌل و االبتكار ،وهم ذات ٌون فً إصدار األحكام و 

التعامل مع ٌتصرفون بتلقابٌة و ٌملون إلى استخدام المجزآت و االستعارات و التخمٌن فً 

،ص 1994السلٌمانً، :73-51،ص ص1998عناقرة ،:53-38،ص ص1995عبد الفتاح،)المعلومات 

مثل هذا األسلوب ٌسمى بالّدماغ البتكاري حسب وجهة نظرة الّتعلم المستند .(209-171ص

 .إلى الّدماغ 

  :Integration Styleأسلوب الّتعلم المتكامل - ج 

وٌمتاز أفراد هذا األسلوب بقدرتهم على استخدام نصفً الّدماغ األٌمن و األٌسر معا فً 

عملٌات التعلم والتفكٌر،فهم ٌمتازون بالتساوي فً استخدام النصفٌن فً تنفٌذ المهمات 

العقلٌة،لم ٌعنً أنهم ٌمتازون بالخصابص والقدرات التً تتواجد لدى األفراد مستخدمً 



66 

 

،ص 1995عبد الفتاح،:175-159،ص ص1986عكاشة )األسلوب األٌسر و األسلوب األٌمن

 (.67-54ص

لقد حضً تصنٌؾ تورنس و زمبلبه لؤلسالٌب التعلم اعتمادا على سٌطرة احد نصفً الّدماغ 

فكٌر و الدعم التجرٌبً،ولعل نتابج األبحاث فً مجال الّتعلم  ّّ فً عملٌات االكتساب و الّت

 .المستند إلى الّدماغ من أكثر أدلة التً تإكد هذا االتحاد

ٌفترض التعلم المستند إلى الّدماغ إن الخبلٌا العصبٌة قادرة على التعلم و االكتساب ،حٌث 

بلٌون خلٌة عصبٌة وتكون الخبلٌا  (200)إلى(100)ٌتؤلؾ الّدماغ البشري من ما ٌقارب 

العصبٌة قادرة على التعلم إذا تم إثارتها بشكل مناسب على نحو ٌمكنها من تشكٌل وصبلت أو 

 .Neu Connection /Pathwass) ممرات عصبٌة 

و ٌإكد .مع الخبلٌا األخرى بحٌث تصبح هذه الممرات مراكز معالجة المعلومات و تخزٌنها

التعلم المستند إلى الدماغ حقٌقة مفادها أن لكل إنسان دماغ فرٌد من نوعه،هو قادر التعلم و 

االكتساب إذا توفرت له الظروؾ المناسبة،وتزداد قدرته على التعلم و التفكٌر بإثارة خبلٌا 

 .العصبٌة وتنشٌطها بالمإثرات البٌبٌة المناسبة

(2001, p.234,Funderstanding،1994, cain&cain) 

     ٌمتاز الّدماغ البشري بالقدرة التكٌؾ مع المواقؾ المختلفة ،وهو نضام تكٌٌفً معقد و 

فرٌد،قادرة على معالجة أكثر من مهمة بشكل متوازي،وهو اجتماعً الطابع ٌتؤثر بجملة 

التعامل اجتماعٌا وانفعالٌة،بحٌث ٌكون فً أفضل أداء لها عندما تتفاعل جملة العوامل 

 (.Cain&Cain ،1994)البٌولوجٌة و المعرفٌة و االنفعالٌة و االجتماعٌة معا 

وٌإكد التعلم الّدماؼً أن التباٌن بٌن األفراد فً أسلوب التعلم و التفكٌر ٌرجع إلى 

اعتمادهم على احد نصفً الدماغ فً استقبال المعلومات ومعالجتها إذا ٌصنؾ األفراد حسب 

طرٌقة تعلمهم وتفكٌرهم اعتمادا على نصؾ الدماغ الذي ٌعتمدون علٌه فً معالجة المعلومات 

 .فاألسلوب األٌسر ٌعتمد الّنصؾ األٌسر من الدماغ و ٌعرؾ هذا األسلوب بالدماغ البتكاري

     هذا وٌستطٌع الّدماغ التعلم بشكل أفضل وأكثر فعالٌة عندما ٌشترك كبل النصفٌن معا فً 

 .معالجة المعلومات و تخزٌنها و استرجاعها، وهدا ما ٌعرؾ عادتا باألسلوب المتكامل

     فً ضوء اكتشافات لؤلسلوب الّتعلم المستندة إلى وظابؾ نصفً الّدماغ معالجة المعلومات 

انطلقت العدٌد من انتقادات إلى المناهج والقرارات الدراسٌة الشابعة فً المدارس والمعاهد 

والجامعات التعلٌمٌة، وكذالك األسالٌب وطرابق التدرٌس على اعتبار أنها متحٌزة إلى فبة من 
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األفراد وهم الذٌن ٌسود عندهم النصؾ األٌسر منت الدماغ، وذلك الن مثل هذه المناهج 

والطرق تركز على الجوانب اللؽوٌة والمعالجات الفضٌلة واالهتمام بجوانب التحصٌل 

والتحلٌل والنقد والتفكٌر المنطقً واالستدالل الرٌاضً والبحت والتجرٌب والكتابة فً الوقت 

الذي ال توفر فٌه القدرات كافٌا من االهتمام بفبة األفراد الذٌن ٌسود لدٌهم النصؾ األٌمن من 

 (.139,1991p26, kitchens etal،ص2007الزؼول،) الّدماغ

    واعتماد على ذلك بات من الضروري إعادة النظرة فً بناء المناهج والمقرات الدراسٌة 

بحٌث تشتمل على خبرات تعلٌمٌة تخدم األفراد من كلى األسلوبٌن، وتساهم كذلك فً مساعدة 

األفراد على توظٌؾ نصفً الدماغ معا فً التعلم وظهرت الدعوات كذلك إلى تنوٌع فً 

األسالٌب واألنشطة وطرابق التدرٌس من مثل تفرٌد التعلٌم والتعلم الذاتً والتعلم تعاونً 

وؼٌرها من الطرابق من اجل تحقٌق اعلً مستوى من التحصٌل لدى المتعلمٌن وتشجٌعهم 

. على اختٌار ما ٌناسبهم من خبرات التعلم و علمها بالطرق التً ٌفضلونها 

 

 

 

 . Educational Implication:المضامٌن التربوٌة ألسالٌب الّتعلم - 4

     فً ضوء تصنٌؾ أسالٌب التعلم حسب نصؾ الدماغ المعتمد فً معالجة المعلومات ٌقترح 

نموذج التعلم المستند إلى الدماغ مراعاة اإلجراءات المبٌنة أدناه عند إعداد المناهج واختٌار 

 (.p.84،Cain,2001)طرابق وأنشطة التدرٌس 

ٌنبؽً تصمٌم المناهج وتضمٌنها  بؤنواع الخبرات على نحو  : فً مجال إعداد المناهج :أ 

ٌتبلءم مع اهتمامات المتعلمٌن و توقعاتهم مع مراعاة أن تكون هذه الموضوعات ذات قٌمة 

 .ومعنى بنسبة لهم من اجل زٌادة دافعتٌهم ومثابرتهم فً التعلم و الكتساب 

ٌجب التركٌز على الطرق التً تعتمد على أسلوب الفرق  :فً مجال التدرٌس  :ب 

والجماعات مع حصر انتباه الطبلب فً قضاٌا محددة إتاحة الفرصة لهم فً استخدام اإلدراك 

الشمولً عوضا عن التركٌز على مسابل محددة مع العمل على تشجٌع المتعلمٌن على التعامل 

مع المشكبلت الحقٌقٌة ذات ارتباط معٌشً ،وتوفٌر فرص  التعلم خارج نطاق ؼرفة الصفٌة 

 .وتشجٌع التعلم الذاتً
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ٌنبؽً إن تتٌح عملٌة التقوٌم الفرص أمام المتعلمٌن على إدراك  :فً مجال عملٌة التقٌٌم : ج

وهذا  .الفهم أسلوب تعلمهم وتفصٌبلتهم كً ٌتسنى لهم مراقبة عملٌات التعلم لدٌهم و تعزٌزها

ٌعنً تفعٌل دور عملٌات المعرفٌة الماورابٌة و التً تتضمن التخطٌط االختٌار أسلوب التعلم و 

 .   أسلوب المعالجة و التفكٌر المناسب و مراقبة سٌر تنفٌذها وتقٌٌم نتابجها 

     فً ضوء ما سبق نموذج التعلم مستمد إلى الدماغ ثبلث تقنٌات ربٌسٌة لحدوث التعلم 

 :وهً

وٌقصد به توفٌر بٌبات تعلٌمٌة حقٌقٌة :  Oechestrated Immersionانغماس المنسق  •

ٌنؽمس فٌها المتعلمٌن بحٌث تشتمل مثل هذه البٌبات على الخبرات واقعٌة ذات معنى وقٌمة 

 .بنسبة للمتعلمٌن وتخلق لدٌهم نوعا من التحدي وحب الفضول 

 وٌتضمن ذلك توفٌر بٌبات تعلٌمٌة ٌسودها جو  :Relaxed Alternessاالنتباه االسترخائً  •

من األمن و الطمؤنٌنة بعٌدا عن عوامل العقبات و التهدٌد مع الحرص على إزالة المشاعر 

 .الخوؾ القلق و تبدٌدها لدى المتعلمٌن 

وٌتضمن ذلك توفٌر فرص تعلٌمٌة للمتعلمٌن تمكنهم   :Active processingانتباه األنشطة  •

نم اكتساب المعلومات و معالجتها و تحلٌلها بشكل فعال ونشط و تمكٌنهم من السٌطرة على 

 .عملٌة التعلم وإدارتها ذاتٌا

 

: دراسات تناولت أسالٌب الّتعلم- 5

 
:  (أ1995)دراسة شاكر عبد الحمٌد سلٌمان * 

هدفت هذه الدراسة الى الكشؾ عن طبٌعة العبلقة بٌن أسالٌب التعلم والتفكٌر ودافعٌة      

طالب وطالبة  (491)االنجاز لدى الطبلب بالمرحلة الجامعٌة،وتكونت عٌنة الدراسة من

ومن تخصصات  ( طالبة368 طالب،123)بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان منهم 

صفاء األعسر وإبراهٌم قشقوش )مقٌاس دافعٌة االنجاز لـ :مختلفة، واستخدم فً هذه الدراسة 

(. تورانس) ومقٌاس أسالٌب التعلم والتفكٌر لـ (ومحمد سبلمة 

وجود فروق دالة إحصابٌا بٌن الذكور :    وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتابج منها 

واإلناث فً دافعٌة االنجاز لصالح الذكور ،ووجود ارتباط سالب بٌن األسلوب األٌسر فً 
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التعلم ودافعٌة االنجاز، وارتباط موجب بٌن األسلوب التكاملً وكذلك األسلوب األٌمن فً 

 .التعلم والتفكٌر ودافعٌة االنجاز لدى عٌنة الدراسة ككل

 إلى السٌطرة دومن بٌن الدراسات التً اتخذت من دراسة أسالٌب التعلم و التفكٌر المستن      

الدماؼٌة مجاال محددا لها سواًء على الصعٌد العربً أو العالمً و التً ٌستند إلٌها األفراد فً 

معالجتهم للمعارؾ والمهارات التً ٌتعلمونها، إذ شهد عقد التسعٌنات تفجرا معرفٌا هاببل فً 

أبحاث الدماغ بحٌث ُسمً هذا العقد بعقد الدماغ، نظرا لما أسفرت عنه هذه األبحاث من رفد 

. التعلمٌة - رجال التربٌة بؤسس مبتكرة فً مجال العملٌة التعلٌمٌة

 التً هدفت إلى استقصاء أنماط التعلم والتفكٌر لدى عٌنة من (1994)دراسة السلٌمانً *  

طبلب وطالبات المرحلة الثانوٌة فً مدٌنتً مكة المكرمة وجّدة فً السعودٌة، حٌث شملت 

طالبا وطالبة، واستخدام اختبار تورنس  لقٌاس أسالٌب التعلم والتفكٌر، أشارت  (674)العٌنة 

نتابج الدراسة إلى سٌطرة الجانب األٌمن عند جمٌع الطبلب والطالبات ماعدا طبلب وطالبات 

الصفٌن الثانً والثالث األدبٌٌن، إذ سٌطر عندهم الجانب األٌسر للدماغ، وبٌنت الدراسة أٌضا 

 .عدم وجود فروق ذات داللة إحصابٌة فً أسالٌب التعلم والتفكٌر تبعا لمتؽٌر الجنس

 التً هدفت التعرؾ إلى الفروق بٌن الجنسٌن فً أسالٌب التعلم (1998)دراسة عبد الحمٌد  *

والتفكٌر اإلبداعً لدى عٌنة من الطلبة المصرٌٌن والعمانٌٌن، حٌث كشفت نتابجها عن وجود 

فروق بٌن الذكور واإلناث فً العٌنة المصرٌة فً أسلوب الجانب األٌمن للدماغ ولصالح 

الطلبة الذكور، وفً األسلوب المتوازي ولصالح اإلناث،بٌنما لم تظهر فروق فً أسلوب 

 الذكور واإلناث، فً حٌن أن الدراسة بٌنت وجود فروق ذات نالتفكٌر فً الجانب األٌسر بً

داللة إحصابٌة فً العٌنة العمانٌة فً أسلوب التفكٌر فً الجانب األٌسر ولصالح الذكور،وفً 

النمط المتوازي و لصالح اإلناث، بٌنما لم توجد فروق بٌن الجنسٌن فً أسلوب التفكٌر فً 

. الجانب األٌمن

التً هدفت الى التعرؾ إلى األسالٌب المفضلة فً التعلم والتفكٌر ( 1998)دراسة عناقرة  *

لدى طلبة جامعة الٌرموك، وعبلقة هذه األسالٌب بجنس الطالب، وتخصصه األكادٌمً 

طالبا  (631)وتحقٌقا لهدؾ الدراسة اختار الباحث عٌنة عشوابٌة مكونة من . ومستواه الدراسً

وقد .1998-1997وطالبة من طلبة جامعة الٌرموك المسجلٌن فً الفصل الدراسً للعام 

للتعرؾ على أسلوب التعلم (Torrance, et al.,1978) استخدم الباحث مقٌاس تورانس وزمبلبه 
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وقد أشارت نتابج الدراسة إلى فروق ذات داللة إحصابٌة فً .والتفكٌر لدى أفراد عٌنة الدراسة 

وقد أشارت نتابج الدراسة الى فروق .اسلوب التعلم المفضل ٌعزى إلى الجنس ولصالح اإلناث

ذات داللة إحصابٌة فً اسلوب التعلم المفضل تعزى الى التخصص األكادٌمً لصالح الطلبة 

كما أشارت الدراسة أٌضا الى فروق ذات داللة .ذوي التخصصات اآلداب والعلوم اإلنسانٌة 

إحصابٌة فً اسلوب التعلم المفضل تعزى الى المستوى الدراسً لصالح الطلبة ذوي المستوى 

 . الدراسً األعلى

 التً هدفت الى التعرؾ إلى األسالٌب تعلم طلبة المرحلة الثانوٌة (1989)دراسة دعنا  *

تكونت .األكادٌمً،واختبلؾ هذه األسالٌب باختبلؾ جنس الطلبة،ومستوى تحصٌلهم األكادٌمً

طالبا وطالبة جرى اختٌارهم عشوابٌا من طلبة المرحلة الثانوٌة (400)عٌنة الّدراسة من 

وقد استخدمت الباحثة قابمة دن .1988/1989األكادٌمً فً محافظة الزرقاء للعام الّدراسً 

 لتقدٌر أسلوب التعلم، حٌث تكونت هذه األداة (Dunn,Dunn,Price,1987)براٌس  ودن و

مجاالت الحاجات البٌبٌة و االجتماعٌة :فقرة،موزعة على أربعة مجاالت ربٌسٌة هً (96)من

وقد أشارت نتابج الدراسة الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصابٌة فً .و االنفعالٌة والجسمٌة

كما أشارت النتابج أٌضا الى فروق ذات داللة .اسلوب التعلم المفضل تعزى الى الجنس

إحصابٌة فً اسلوب التعلم المفضل ٌعزى الى مستوى التحصٌل األكادٌمً لصالح الطلبة ذوي 

 .التحصٌل األكادٌمً العالً

 التً هدفت الى بحث العبلقة بٌن أسالٌب الّتعلم والذكاء (Snyder,2000,p20)دراسة سنٌدر  *

 طالبا أمرٌكٌا 128والتحصٌل الّدراسً لدى طبلب المدارس الثانوٌة وذلك لدى عٌنة قوامها 

من الجنسٌن ممن ٌدرسون التارٌخ ، طبق علٌهم استبٌان أسالٌب التعلم، وتم قٌاس التحصٌل 

أشارت النتابج الى وجود ارتباط موجب ودال احصابٌا بٌن .باستخدام اختبارات تحصٌلٌة مقننة

كما وجدت فروق دالة احصابٌا بٌن الطبلب الذكور . أسالٌب الّتعلم والتحصٌل الّدراسً

.    واالناث فً أسالٌب التعلم المقاسة

 

: خالصة

      ٌتضح مما سبق أّن أسالٌب الّتعلم المفضلة تلعب دورا مهما فً التحصٌل الّدراسً ومن 

ٌّدة للتحصٌل الّدراسً، وهذا ما دعا الباحثٌن إلى دراسة هذا المتؽٌر للتعرؾ  ثم ُتعّد ُمنببات ج
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على أمكانٌة التنبإ بالتحصٌل الّدراسً لدى طلبة المراحل الّتعلٌمٌة، ولدرجة أهمٌتها ارتؤى 

نٌد " الباحث دراستها فً عبلقاتها مع أسالٌب الّتفكٌر وفق نموذج الّسٌطرة الّدماؼٌة لـ

".هٌرمان



 

اافيصلةاائّيا عةة
إ ئاااتةاالّيواسيةة

 ةةةةةةةةةةةةةةةةتجمطل

االّيواسيةاالستطع طيةة-أوال
اكانةوالّيةةاالّيواسيةاالستطع طيةة-ة1

التجعةو طّينيةاالّيواسيةاالستطع طيةة-ة2

أاواتةاالّيواسيةاالستطع طيةة-ة3

ائرميةااتّيصحطيةوااحصهلة للةاالّيو يةااخامةة-4

ااخصاائةاامّيطكهاتئريةااواتةاالّيواسيةة-ة5

االّيواسيةااساسطيةة- ااطا
ااجنمجةااجشتجلةفيةاالّيواسيةااساسطيةة-ة1

اكانةوالّيةةاالّيواسيةااساسطيةة-ة2

التجعةو طّينيةاالّيواسيةااساسطيةة-ة3

أاواتةاالّيواسيةااساسطيةة-ة4

ااسااطبةاإلحصااطيةااجتّيعشيةفيةاالّيواسيةااساسطيةة-ة5ةةةةةةةةةةةةةةةة
ة
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ة
      :تمـهٌـد

   ٌتناول هذا الفصل اإلجراءات المنهجٌة للّدراسة، خبلله بٌن الباحث أهم الخطوات     

األساسٌة التً أتبعها أثناء دراسته االستطبلعٌة واألساسٌة من أدوات ومكان ومّدة الدراسة 

ٌّنة التً طبق علٌها الّدراسة،وهذا قصد إثبات أو نفً الفرضٌات المطروحة . والع

 

: الّدراسة االستطالعٌة- أوال

 :االستطالعٌة مكان ومّدة الّدراسة- 1

بمقاطعة عشعاشة، و ذلك " اإلخوة بلقاسمً"    أجرى الباحث الّدراسة االستطبلعٌة بثانوٌة   

بعد حصوله على إذن للقٌام بالتربص من قبل مدٌرٌة التربٌة لوالٌة مستؽانم، وكانت المّدة 

 م، حٌث قام الباحث بشرح التعلٌمات للطبلب الذٌن 2014 أفرٌل 27 إلى 13أسبوعٌن من 

. قاموا بملء االستمارات الخاّصة بكّل طالب

نة الّدراسة االستطالعٌة- 2 ٌّ  :مجتمع و ع

 :مجتمع الّدراسة االستطبلعٌة -أ

تكون مجتمع الدراسة من جمٌع الطلبة المسجلٌن فً السنة األولى ثانوي بثانوٌة ًاإلخوة      

طالبا  (225) م ، والبالػ عددهم 2014- 2013بلقاسمً ً بعشعاشة مركز للسنة  الدراسٌة 

 جزع مشترك علوم –وطالبة موزعٌن على جزعٌن مشتركٌن جزع مشترك آداب 

. إلى توزٌع أفراد المجتمع تبعا لمتؽٌرات الّدراسة  (05)وتكنولوجٌا وٌشٌر الجدول رقم 

 

 .توزٌع مجتمع الّدراسة االستطالعٌة حسب الّتخصص والجنس (05)جدول رقم 

المجموع جذع مشترك علوم وتكنولوجٌا جذع مشترك آداب التخصص 

 إناث ذكور إناث ذكور الجنس 

30 40 101 54 

 225 155 70المجموع 
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: عٌنة الّدراسة االستطالعٌة  -  ب

      اختٌرت عٌنة ممثلة لمجتمع الدراسة األصلً بالطرٌقة العشوابٌة الطبقٌة المنتظمة،    

طالبا وطالبة، موزعٌن   (45)من حجم مجتمع الدراسة حٌث بلػ عدد أفرادها(%20)وبنسبة 

 :حسب التخصص والجنس، كما هو فً الجدول التالً

 . الّدراسة االستطالعٌة حسب الّتخصص والجنسةتوزٌع أفراد عٌن (06)جدول رقم 

المجموع جذع مشترك علوم وتكنولوجٌا جذع مشترك آداب التخصص 

 إناث ذكور إناث ذكور الجنس 

06 08 20 11 

 45 31 14المجموع 

 

: أدوات الّدراسة االستطالعٌة- 3

      لتحقٌق أهداؾ الّدراسة والتؤكد من صحة الفروض استخدم الباحث استبٌانٌن األول ٌتعلق 

 ًنٌد هٌرمان ً من إعداد وتقنٌن أعضاء مخبر البحث :بؤسالٌب التفكٌر وفق السٌطرة الدماؼٌة لـ

، ( الّنموذج الّرباعً لـ ً نٌد هٌرمان ًبُسمٌت األبعاد فً دراستنا هذه بؤسالٌب الّتفكٌر حس )

(1) فقرة مقسمة إلى أربعة أبعاد52ٌحتوي على 
 فقرة مقسمة 30 ٌحتوي على يوالثان (أسالٌب (

ُسمٌت األبعاد فً دراستنا هذه بؤسالٌب الّتعلم المفضلة حسب ُمعّد )على ستة أبعاد 

 (:01أنظر المبلحق رقم)كالتالً  (أسالٌب) (ناصر الدٌن أبو حامد)المقٌاس

 فقرة مقسمة إلى أربعة أبعاد 52ٌحتوي هذا االستبٌان على: استبٌان أسالٌب الّتفكٌر -أ

: وهً (أسالٌب)

 من الدماغ ٌحتوي يوهو الذي ٌعتمد على الجزء األٌسر العلو: (A)يأسلوب الّتفكٌر الخارج- 

(. 49-45-41-37-33-29-25-21-17-13-9-5-1) فقرة وه13ًعلى

 من الدماغ ٌحتوي يوهو الذي ٌعتمد على الجزء األٌسر السفل: (B)أسلوب الّتفكٌر اإلجرائً- 

(. 50-46-42-38-34-30-26-22-18-14-10-6-2) فقرة وه13ًعلى

 من الدماغ ٌحتوي يوهو الذي ٌعتمد على الجزء األٌمن السفل: (C)أسلوب الّتفكٌر التفاعلً- 

 (. 51-47-43-39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)  فقرة وه13ًعلى

وهو الذي ٌعتمد على الجزء األٌمن العلوي من الدماغ ٌحتوي : (D)أسلوب الّتفكٌر الّداخلً- 

 (.52-48-44-40-36-32-28-24-20-16-12-8-4) ي فقرة وه13على
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هذا االستبٌان موجه للطلبة الذٌن ٌدّرسون فً السنة األولى من المرحلة الثانوٌة بهدؾ    

اإلجابة علٌه؛ فكل طالب أو طالبة ٌقرأ االستبٌان ٌختار استجابة من بٌن االستجابات الخمسة  

: لكل فقرة، بحٌث تمنح لكل استجابة درجة كالتالً 

  اإلجابة أبدا تعطى لها درجة واحدة  .

  اإلجابة نادرا تعطى لها درجتان .

 اإلجابة أحٌانا تعطى لها ثبلث درجات. 

 اإلجابة ؼالبا تعطى لها أربع درجات. 

 اإلجابة دابما تعطى لها خمسة درجات. 

 فقرة مقسمة على ستة أبعاد 30ٌحتوي هذا االستبٌان على: استبٌان أسالٌب التعلم المفضلة- ب

: وهً (أسالٌب )

وهو الذي ٌعتمد على حاسة البصر فً عملٌة التعلم ٌحتوي : (V) أسلوب الّتعلم البصري- 

(. 25-19-13-7-1) فقرات وه05ًعلى

وهو الذي ٌعتمد على حاسة الّسمع فً عملٌة التعلم ٌحتوي : (Au)أسلوب الّتعلم الّسمعً - 

 (.26-20-14-8-2) فقرات وه05ًعلى

وهو الذي ٌعتمد على حاسة اللمس فً عملٌة التعلم ٌحتوي : (T)أسلوب الّتعلم اللمسً - 

 (.27-21-15-9-3) فقرات وه05ًعلى

 05وهو الذي ٌعتمد على الحركة فً عملٌة التعلم ٌحتوي على: (M)أسلوب الّتعلم الحركً - 

(. 28-22-16-10-4)فقرات وهً

 05وهو الذي ٌعتمد على االنفرادٌة فً عملٌة التعلم ٌحتوي على: (I)أسلوب الّتعلم الفردي- 

 (.29-23-17-11-5)فقرات وهً

 05على الجماعة فً عملٌة التعلم ٌحتوي على وهو الذي ٌعتمد: (Co)أسلوب الّتعلم الجماعً- 

 (.30-24-18-12-6)فقرات وهً

 استجابة من بٌن االستجابات الخمسة لكل فقرة، بحٌث بفً هذا االستبٌان ٌختار الطال       

: تمنح لكل استجابة درجة كالتالً 

  اإلجابة ؼٌر موافق بشدة تعطى لها درجة واحدة  .

  اإلجابة ؼٌر موافق تعطى لها درجتان .
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 اإلجابة ال أعرؾ تعطى لها ثبلث درجات. 

 اإلجابة أوافق  تعطى لها أربع درجات. 

. اإلجابة أوافق بشدة  تعطى لها خمسة درجات

: طرٌقة الّتصحٌح والحصول على الّدرجات الخام ألدوات الّدراسة - 4

: استبٌان أسالٌب الّتفكٌر - أ

 .للحصول على الدرجة الخام لبلستبٌان تجمع العبلمات التً ٌضعها الطالب فً الخانة 

: استبٌان أسالٌب التعلم المفضلة-   ب

أنظر )للحصول على الدرجة الخام لبلستبٌان تجمع العبلمات التً ٌضعها الطالب فً الخانة    

(. 04الملحق رقم

 :الخصائص السٌكومترٌة ألدوات الّدراسة االستطالعٌة- 5

. الخصائص الّسٌكومترٌة ألسالٌب الّتفكٌر- أ

: تم حساب معامبلت الصدق والثبات لبلستبٌان كماٌلً

. تم حساب الصدق بثبلث طرق: الصدق- 

: (المحكمٌن )الصدق المنطقً- 

      لحساب الصدق المنطقً ُعرض المقٌاس على عشرة محكمٌن من األساتذة المختصٌن فً 

 علم النفس للحكم على صبلحٌة الفقرات ومناسبتها لقٌاس أسالٌب الّتفكٌر من جامعة مستؽانم،

والجدول التالً ٌوضح نسبة موافقة المحكمٌن  (02 رقمقأنظر الملح)تٌارت، عٌن تموشنت 

  .على فقرات هذا االستبٌان

 

 

 

 .عدم مناسبة فقرات استبٌان أسالٌب الّتفكٌر حسب المحكمٌن/مناسبة ٌبٌن (07)جدول رقم
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 على كل %90تحصل المقٌاس على نسبة موافقة بـ  (07)رقم      نبلحظ من خبلل الجدول

 على عبارات المقٌاس معٌارا لصدقه؛ نفقرة من فقراته، بحٌث اعتبرت نسبة اتفاق المحكمً

كما ركز الباحث على العبارات الؽٌر المناسبة تماما والؽٌر المناسبة وبما أّنه ال توجد أي 

.  فقرة52عبارة ؼٌر مناسبة نقبل المقٌاس على ما هو علٌه مكون من 

. صدق االتساق الّداخلً- 

.  تم حساب معامبلت االرتباط بٌن درجة كل بند من بنود البعد والّدرجة الكلٌة لنفس البعد

 ٌبٌن معامالت االرتباط بٌن درجات البنود والدرجة الكلٌة للبعد (08)الجدول رقم 

. ألسالٌب التفكٌر
 

بنود 

( A)البعد

معامبلت 

(  A)االرتباط

بنود 

( B)البعد

معامبلت 

(  B)االرتباط

بنود 

( C)البعد

معامبلت 

(  C)االرتباط

بنود 

( D)البعد

معامبلت 

(  D)االرتباط

1 ,449 (**) 2 ,474 (**) 3 ,476 (**) 4 ,376 (*) 

5 ,432 (**) 6 ,442 (**) 7 ,537 (**) 8 ,551 (**) 

9 ,524 (**) 10 ,438 (**) 11 ,570 (**) 12 ,450 (**) 

13 ,544 (**) 14 ,455 (**) 15 ,617 (**) 16 ,540 (**) 

17 ,489 (**) 18 ,490 (**) 19 ,498 (**) 20 ,509 (**) 

21 ,494 (**) 22 ,498 (**) 23 ,605 (**) 24 ,425 (**) 

25 ,467 (**) 26 ,580 (**) 27 ,494 (**) 28 ,447 (**) 

29 ,425 (**) 30 ,483 (**) 31 ,380 (*) 32 ,543 (**) 

33 ,540 (**) 34 ,472 (**) 35 ,451 (**) 36 ,445 (**) 

37 ,552 (**) 38 ,552 (**) 39 ,563 (**) 40 ,424 (**) 

 رقم الفقرة مناسبة النسبة المبوٌة ؼٌر مناسبة النسبة المبوٌة

10 % 01 90 % 09 19 

10 % 01 90 % 09 46 

باقً الفقرات  10 % 100 00 % 00
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41 ,459 (**) 42 ,484 (**) 43 ,612 (**) 44 ,465 (**) 

45 ,372 (*) 46 ,472 (**) 47 ,561 (**) 48 ,622 (**) 

49 ,472 (**) 50 ,517 (**) 51 ,580 (**) 52 ,512 (**) 

 

 .0.05 معامالت االرتباط دالة احصائٌا عند مستوى *.  0.01  معامالت االرتباط دالة احصائٌا عند مستوى **

أن معامبلت االرتباط بٌن الدرجات على البنود والدرجة الكلٌة  (08)ٌتبٌن من الجدول رقم 

، مما ٌعنً أن األبعاد تتمتع باتساق داخلً جٌد مما 0.01للبعد كلها دالة احصابٌا عند مستوى 

 .ٌدل على أنها تقٌس مؽٌرا واحدا متناسقا ، وهذا مإشر واضح على صدق األبعاد

:      وتم حساب معامبلت االرتباط بٌن درجات األبعاد األربعة والدرجة الكلٌة لبلستبٌان

 

 ٌبٌن معامالت االرتباط بٌن درجات األبعاد والدرجة الكلٌة لالستبٌان (09)الجدول رقم 
 أسالٌب التفكٌر

 (D)البعد (C)البعد (B)البعد (A)البعد األبعاد
- - - -  (A)البعد
- - -  (**) 574, (B)البعد
- -  (*) 549 (**) ,383, (C)البعد
-  (**) 671 (**) ,525 (**) ,505, (D)البعد

 (**) 861, (**) 725, (**) 747, (**) 802, االستبٌان

 

 .0.05 معامالت االرتباط دالة احصائٌا عند مستوى *    .0.01معامالت االرتباط دالة احصائٌا عند مستوى ** 

أن معامبلت االرتباط بٌن األبعاد واالستبٌان ككل، دالة  (09)    ٌتبٌن من الجدول رقم 

. ، مما ٌشٌر إلى صدق األبعاد واالستبٌان ألسالٌب التفكٌر0.01احصابٌا عند مستوى الداللة 

. (اسلوب المقارنة الطرفٌة)صدق التمٌٌزي - 

 من طرفً التوزٌع للدرجات التً تحصل علٌها أفراد العٌنة فً كل بعد % 27حٌث تم سحب 

. ترتٌبها من أعلى درجة إلى أدناها

 

لداللة الفروق بٌن متوسطً المجموعتٌن " ت " ٌبٌن نتائج اختبار  (10)الجدول رقم 

. المتطرفتٌن فً أبعاد استبٌان  أسالٌب التفكٌر

 .p (sig)درجة  قٌمة المجموعة المجموعة البٌانات 
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 اإلحصائٌة

 
األبعـــاد 

األعلى  

 12=ن

الدنٌا 

 12= ن

الحرٌة " ت " 

df 

value 

ع م ع م 

 37.25 4.13 45.41 2.02  -6.14  22 0.000 (A)البعد

 43.75 1.91 58.08 2.27  -16.70       22 0.000 (B)البعد

 40.91 3.52 60.33 2.26  -16.03 22 0.000 (C)البعد

 38.66 5.82 55.41 2.96  -8.88 22 0.000 (D)البعد

 

أنها دالة احصابٌا  (10)لداللة الفروق بٌن المتوسطٌن فً الجدول رقم " ت " ٌتبٌن من قٌمة 

 لداللة الذٌلٌن، مما ٌشٌر إلى أن أبعاد االستبٌان لها القدرة على التمٌٌز بٌن 0.01عند مستوى 

. المجموعتٌن المتطرفتٌن مما ٌدل على صدقها لدى أفراد العٌنة

: الثبات-

 :تم حساب ثبات المقٌاس باستخدام الطرق اآلتٌة 

: الثبات عن طرٌق إعادة االختبارمعامل إٌجاد - 

 ٌوما 15قام الباحث بتطبٌق المقٌاس ثم إعادة أعادة تطبٌقه مرة أخرى بفاصل زمنً قدره  

على أفراد عٌنة التقنٌن، وبعد حساب معامل االرتباط بٌن درجات األفراد فً التطبٌقٌن األول 

 اتضح أن معامل االرتباط دال عند مستوى (spss)والثانً باستخدام الحزمة اإلحصابٌة 

مما ٌطمبن إلى توافر شرط الثبات بالنسبة للمقٌاس والجدول التالً ٌوضح معامل  (0.01)

.  ثبات المقٌاس

 

 

 

ٌبٌن معامل ثبات استبٌان أسالٌب التفكٌر لدى أفراد عٌنة التقنٌن بطرٌقة  (11)جدول رقم
 إعادة التطبٌق

 التطبٌق الثانً    

 (**)Pearson Correlation ,993 التطبٌق األول
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 45 
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 .0.01معامالت االرتباط دالة احصائٌا عند مستوى **

  .فٌةالتجزئة الّنص بطرٌقة تمعامل الثبا إٌجاد- 
،ودرجات الفقرات (القسم األول)تم حساب معامبلت االرتباط بٌن درجات الفقرات الفردٌة      

لكل عٌنة، وبعد ذلك تم تصحٌح معامل االرتباط الناتج  باستخدام معادلة (القسم الثانً)الزوجٌة

 براون،اتضح أن معامل االرتباط للمقٌاس باستخدام طرٌقة التجزبة النصفٌة دال –سبٌرمان

مما ٌإكدان أن المقٌاس ٌتمتع بقدر من الثبات، والجدول التالً ٌوضح  (0.01)عند مستوى

. معامل الثبات بطرٌقة التجزبة الّنصفٌة على أفراد العٌنة

ٌبٌن معامل ثبات استبٌان أسالٌب الّتفكٌر لدى أفراد عٌنة التقنٌن بطرٌقة التجزئة ( 12)جدول رقم 
 النصفٌة

    
   (القسم الثانً)

 الزوجً

( لالقسم األو)
 الفردي

Pearson Correlation 
,776(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 45 

 .0.01معامالت االرتباط دالة احصائٌا عند مستوى ** 

  2x0.776 
    ـــــــــــــــــــ                                 0.873 =    : باستخدام معادلة سبٌرمان براون:  التصحٌح

1+0.776 

 
 
 .(معامل آلفا كرونباخ)بطرٌقة  معامل إٌجاد-  

 
 فً التحقق من ثبات المقٌاس ، واتضح أن معامل الثبات دال ختم استخدام طرٌقة كرونبا       

مما ٌطمبن إلى أن المقٌاس ٌتمتع بقدر عال من الثبات  (0.01)احصابٌا عند مستوى الداللة

. والجدول التالً ٌوضح معامل الثبات بطرٌقة كرونباخ على عٌنة التقنٌن.

 

بطرٌقة كرونباخ لدى أفراد عٌنة ( أسالٌب التفكٌر)معامل ثبات استبٌان  (13)جدول رقم 
.  التقنٌن

 
Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,911 52 
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إّن هذه النتابج تبٌن أن معامبلت ثبات المقٌاس بلؽت درجة عالٌة، وعلٌه ٌمكن اعتبارها 

  .صالحة لبلستخدام فً دراستنا

. الخصائص السٌكومترٌة ألسالٌب الّتعلم- ب

: تم حساب معامبلت الصدق والثبات لبلستبٌان كماٌلً

. تم حساب الصدق بثبلث طرق: الصدق 

: (المحكمٌن )الصدق المنطقً- 

      لحساب الصدق المنطقً ُعرض المقٌاس على مجموعة من األساتذة المختصٌن فً علم 

تٌارت،  أسالٌب الّتعلم من جامعة مستؽانم، النفس للحكم على صبلحٌة الفقرات ومناسبتها لقٌاس

فلم ٌكن هناك أي تعدٌل باستثناء بعض المفردات التً تم  (03أنظرالمبلحقرقم).عٌن تموشنت

  :تؽٌٌرها لتناسب بٌبة عٌنة الّدراسة والموضحة فً الجدول التالً

 

. ٌبٌن المفردات التً تم تغٌٌرها فً أسالٌب التعلم المفضلة( 14)جدول رقم 

 

 

 

 

. والجدول التالً ٌوضح نظرة المحكمٌن لفقرات أسالٌب الّتعلم المفضلة

 

 

 

 

. عدم مناسبة فقرات استبٌان أسالٌب الّتعلم حسب المحكمٌن/مناسبة  ٌبٌن (15)جدول رقم

 رقم الفقرة المفردة فً االستبٌان األصلً المفردة فً االستبٌان الجدٌد

األستاذ  المدرس  1،2  

القسم  الصؾ  3،9،14،17 ،20 ،27 

الكتب المدرسٌة  الكتب المنهجٌة  25 

 رقم الفقرة مناسبة النسبة المبوٌة ؼٌر مناسبة النسبة المبوٌة

 04- 01من  10 % 100 00 % 00

10 %  01 90 %   09 05 

20 %   02 80 %   08 09 
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على كل   %80 تحصل المقٌاس على نسبة موافقة بـ  (15)رقم      نبلحظ من خبلل الجدول

 على عبارات المقٌاس معٌارا لصدقه؛ نفقرة من فقراته؛ بحٌث اعتبرت نسبة اتفاق المحكمً

كما ركز الباحث على العبارات الؽٌر المناسبة تماما والؽٌر المناسبة وبما أّنه ال توجد أي 

.  فقرة30عبارة ؼٌر مناسبة نقبل المقٌاس على ما هو علٌه مكون من 

. صدق االتساق الّداخلً- 

 .تم حساب معامبلت االرتباط بٌن درجة كل بند من بنود البعد والدرجة الكلٌة لنفس البعد

  :ذلك  والجدول التالً ٌوضح

ٌبٌن معامالت االرتباط بٌن درجات البنود والّدرجة الكلٌة للبعد الستبٌان  (16)الجدول رقم 
 أسالٌب الّتعلم 

بنود 

( V)البعد

معامالت 

(  V)االرتباط

بنود 

( Au)البعد

معامالت 

(  Au)االرتباط

بنود 

( T)البعد

معامالت 

(  T)االرتباط

بنود 

( M)البعد

معامالت 

(  M)االرتباط

1 ,552 (**) 2 ,355 (*) 3 690 (**) 4 ,628 (**) 

7 ,529 (**) 8 ,381 (*) 9 ,573 (**) 10 ,688 (**) 

13 ,700 (**) 14 ,372 (*) 15 ,543 (**) 16 ,382 (*) 

19 ,591 (**) 20 ,584 (**) 21 ,614 (**) 22 ,614 (**) 

25 ,326 (*) 26 ,418 (**) 27 ,726 (**) 28 ,625 (**) 

بنود 

( I)البعد

معامالت 

(  I)االرتباط

بنود 

( Co)البعد

معامالت 

(  Co)االرتباط

5 ,602 (**) 6 ,736 (**) 

11 ,798 (**) 12 ,637 (**) 

17 ,379 (**) 18 ,759 (**) 

23 ,362 (*) 24 ,729 (**) 

29 ,464 (**) 30 ,475 (**) 

 
 .0.05 معامالت االرتباط دالة احصائٌا عند مستوى * .0.01 معامالت االرتباط دالة احصائٌا عند مستوى **

10 %   01 90 %   09 14 

20 %   02 80 %   08 17 

10 %   01 90 %   09 24 

10 %   01 90 %   09 28 
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أن معامبلت االرتباط بٌن الدرجات على البنود والّدرجة الكلٌة  (16)ٌتبٌن من الجدول رقم 

 مما ٌعنً أن األبعاد تتمتع باتساق داخلً 0.05، 0.01للبعد كلها دالة احصابٌا عند مستوى 

 .جٌد مما ٌدل على أنها تقٌس مؽٌرا واحدا متناسقا ، وهذا مإشر واضح على صدق األبعاد

     وتم حساب معامبلت االرتباط بٌن درجات األبعاد األربعة والّدرجة الكلٌة لبلستبٌان

  :والجدول الّتالً ٌوضح ذلك

ٌبٌن معامالت االرتباط بٌن درجات األبعاد والدرجة الكلٌة لالستبٌان  (17)الجدول رقم 
 أسالٌب الّتعلم

 (Co)البعد (I)البعد (M)البعد (T)البعد (Au)البعد (V)البعد األبعاد

- - - - - -  (V)البعد

- - - - -  (**) 619, (Au)البعد

- - - -  (**) 710 (**) ,430, (T)البعد

- - -  (*) 631 (**) ,776 (**) ,605, (M)البعد

- -  (**) 512 (**) ,743 (**) ,396 (**) 559, (I)البعد

-  (*) 642 (*) ,352 (*) ,947 (**) 565 (**) 341, (Co)البعد

 (**) 786 (**) 721 (**) 846, (**) 845, (**) 804, (**) 851, االستبٌان

 .0.05معامالت االرتباط دالة احصائٌا عند مستوى *    0.01معامالت االرتباط دالة احصائٌا عند مستوى **

 

أن معامبلت االرتباط بٌن األبعاد واالستبٌان ككل، دالة  (17)    ٌتبٌن من الجدول رقم 

، مما ٌشٌر إلى صدق األبعاد 0.05 وعند مستوى الداللة 0.01احصابٌا عند مستوى الداللة 

. واالستبٌان ألسالٌب التعلم المفضل

 

. (اسلوب المقارنة الّطرفٌة)صدق التمٌٌزي - 

 من طرفً التوزٌع للدرجات التً تحصل علٌها أفراد العٌنة فً كل بعد % 27حٌث تم سحب 

والجدول التالً ٌبٌن نتابج اختبار ت لداللة الفروق بٌن .ترتٌبها من أعلى درجة إلى أدناها

. المقارنة الطرفٌة

لداللة الفروق بٌن متوسطً المجموعتٌن المتطرفتٌن فً " ت " ٌبٌن نتائج اختبار  (18)الجدول رقم 

. التعلم أبعاد استبٌان أسالٌب
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البٌانات 

 اإلحصائٌة

 
األبعـــاد 

المجموعة 

األعلى  

 12=ن

المجموعة الدنٌا 

 12= ن

 قٌمة 

" ت " 

درجة 

الحرٌة 

df 

(sig) p. 

value 

ع م ع م 

 24.08 0.66 16.91 2.10 11.22 22 0.000( V)البعد

 23.75 0.75 16.66 0.98 19.78 22 0.000( Au)البعد

 23.91 0.99 17.16 2.20 9.65 22 0.000( T)البعد

 24.08 0.66 17.50 1.24 16.15 22 0.000( M)البعد

 24.25 0.96 17.16 2.28 9.87 22 0.000( I)البعد

 22.75 1.21 15.58 1.78 11.51 22 0.000( Co)البعد

 

أنها دالة احصابٌا  (18)لداللة الفروق بٌن المتوسطٌن فً الجدول رقم " ت " ٌتبٌن من قٌمة 

 لداللة الذٌلٌن، مما ٌشٌر إلى أن أبعاد االستبٌان لها القدرة على التمٌٌز بٌن 0.01عند مستوى 

. المجموعتٌن المتطرفتٌن مما ٌدل على صدقها لدى أفراد العٌنة

: الثبات- 

:    تم حساب ثبات المقٌاس باستخدام الطرق اآلتٌة 

 

    .الثبات عن طرٌق إعادة االختبارمعامل إٌجاد - 
 

 15قام الباحث بتطبٌق المقٌاس ثم إعادة أعادة تطبٌقه مرة أخرى بفاصل زمنً قدره       

ٌوما على أفراد عٌنة التقنٌن، وبعد حساب معامل االرتباط بٌن درجات األفراد فً التطبٌقٌن 

مما ٌطمبن إلى توافر  (0.01)األول والثانً، اتضح أن معامل االرتباط دال عند مستوى 

 . شرط الثبات بالنسبة للمقٌاس والجدول التالً ٌوضح معامل ثبات المقٌاس

 .لدى أفراد عٌنة التقنٌن بطرٌقة إعادة التطبٌق( أسالٌب الّتعلم)ٌبٌن معامل ثبات استبٌان  (19)جدول رقم 

 التطبيق الثاني    

 Pearson التطبيق األول

Correlation 
,795(**) 

 Sig. (2-tailed) ,000 

 N 45 

 .0.01 معامالت االرتباط دالة احصائٌا عند مستوى **
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  فٌةالتجزئة الّنص بطرٌقة تمعامل الثبا إٌجاد- 
 

،ودرجات الفقرات (القسم األول)تم حساب معامبلت االرتباط بٌن درجات الفقرات الفردٌة      

لكل عٌنة،وبعد ذلك تم تصحٌح معامل االرتباط الناتج  باستخدام معادلة (القسم الثانً)الزوجٌة

 براون،اتضح أن معامل االرتباط للمقٌاس باستخدام طرٌقة التجزبة النصفٌة دال –سبٌرمان 

مما ٌإكدان أن المقٌاس ٌتمتع بقدر من الثبات، والجدول التالً ٌوضح (0.01)عند مستوى

. معامل الثبات بطرٌقة التجزبة النصفٌة على أفراد العٌنة

لدى أفراد عٌنة التقنٌن بطرٌقة التجزئة  (أسالٌب التعلم) استبٌانٌبٌن معامل ثبات  (20)جدول رقم 
 .النصفٌة

 
 (لثانًالقسم ا) أقسام االستبٌان

 الزوجي

 (لالقسم األو)
 الفردي

Pearson 

Correlation 
,869(**) 

 Sig. (2-

tailed) 
,000 

   

 .0.01 معامالت االرتباط دالة احصائٌا عند مستوى **

 
    

                                                                                  2x0.869 
 ـــــــــــــــــــ                              0.929 =    : باستخدام معادلة سبٌرمان براون:  التصحٌح

                                                                               1+0.869 
   
 

 .ثبات آلفا كرونباخ معامل إٌجاد- 
 

 فً التحقق من ثبات المقٌاس ، واتضح أن معامل الثبات دال ختم استخدام طرٌقة كرونبا       

مما ٌطمبن إلى أن المقٌاس ٌتمتع بقدر عال من الثبات  (0.01)احصابٌا عند مستوى الداللة

. والجدول التالً ٌوضح معامل الثبات بطرٌقة كرونباخ على عٌنة التقنٌن.

 

 

.  بطرٌقة ألفا لكرونباخ (أسالٌب التعلم) استبٌان معامل ثبات (21)جدول رقم 
 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,897 30 
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وبذلك ٌكون الباحث قد تؤكد من صدق وثبات المقٌاسٌن، وبالتالً أصبحا صالحٌن للتطبٌق 

. (موضوع دراستنا) على عٌنة الدراسة األساسٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: الّدراسة األساسٌة- ثانٌا 

 

   بعد التؤكد من صدق وثبات أداة القٌاس ، و إجراء الدراسة االستطبلعٌة طبق المقٌاس  

. على عٌنة الدراسة األساسٌة إلثبات أو نفً فرضٌات الّدراسة

: المنهج المعتمد فً الّدراسة األساسٌة- 1

   استخدم الباحث فً هذه الدراسة المنهج الوصفً االرتباطً، الذي تفرضه طبٌعة 

الموضوع من حٌث أنه ٌقوم بوصؾ ما هو كابن وتفسٌره ، كما أنه ٌهتم بتحدٌد الظروؾ 

والعبلقات التً توجد بٌن الواقع والحقابق، وال ٌقتصر على جمع البٌانات وتبوٌبها ولكنه 

. ٌتضمن قدرا من التفسٌر لهذه البٌانات 

    وبهذا ٌهتم المنهج الوصفً بوصؾ الظاهرة المدروسة وتحلٌلها وتفسٌرها، ومقارنتها، من 

خبلل وصؾ أسلوبً التفكٌر و التعلم السابدٌن، والعبلقة بٌنهما عند طلبة السنة األولى من 

.   مرحلة التعلٌم الثانوي باختبلؾ الجنس والتخصص

: مكان ومّدة الّدراسة األساسٌة- 2

: مكان الّدراسة األساسٌة- أ
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:      أجرى الباحث دراسته المٌدانٌة فً خمس ثانوٌات بمقاطعة عشعاشة والٌة مستؽانم وهً

 .ثانوٌة اإلخوة بلقاسمً ببلدٌة عشعاشة مركز_ 

 .ثانوٌة حمدي شرٌؾ عبد القادر ببلدٌة عشعاشة مركز_ 

 .ثانوٌة ٌحً شرٌؾ ٌحً  بالشراٌفٌة بلدٌة عشعاشة _ 

 .ثانوٌة محمد باشا محمد  ببلدٌة أوالد بوؼالم مركز _ 

 .ثانوٌة بشٌر باي عّدة  ببلدٌة خضرة مركز _ 

        وهذا بعد حصوله على رخصة الدخول لثانوٌات المقاطعة من مدٌرٌة التربٌة لوالٌة 

 .مستؽانم

: مّدة الّدراسة األساسٌة-  ب

.  م15/05/2014 إلى13/04/2014 ن دامت الدراسة شهر وٌومٌن وذلك ابتداء ام

 

: مجتمع وعٌنة الّدراسة األساسٌة- 3

: مجتمع الّدراسة األساسٌة- أ

تكّون مجتمع الدراسة من جمٌع طلبة السنة األولى ثانوي المسجلٌن فً ثانوٌات مقاطعة        

 ءقبل إجرا)طالبا وطالبة  (1095) م،والبالػ عددهم 2013/2014عشعاشة للسنة الدراسٌة 

موزعٌن   ( الّدراسة االستطبلعٌةءبعد إجرا)طالب وطالبة  (1050)و (الدراسة االستطبلعٌة

وٌشٌر الجدول  (جذع مشترك آداب، جذع مشترك علوم وتكنولوجٌا)على جذعٌن مشتركٌن

.  مجتمع الّدراسة تبعا لمتؽٌرات الدراسة دإلى توزٌع أفرا (22)رقم 

.  الجنس والتخصصبتوزٌع أفراد مجتمع الّدراسة األساسٌة حس (22جدول رقم 

     الجنس والتخصص
   الثانوٌة

 إناث ذكور
 العلمٌٌن األدبٌٌن العلمٌون األدبٌٌن المجموع

 180 43 32 81 24 ثانوٌة اإلخوة بلقاسمً- 01

 191 44 31 77 39 ثانوٌة حمدي شرٌؾ عبد القادر- 02

 271 33 49 115 74 ثانوٌة ٌحً شرٌؾ ٌحً- 03

 202 42 58 85 17 ثانوٌة محمد باشا محمد- 04

 206 27 43 90 46 ثانوٌة بشٌر باي عّدة- 05

المجموع
 

200 448 213 189 1050 
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648 402 

 
: عٌنة الّدراسة األساسٌة  - ب
اختٌرت عٌنة ممثلة لمجتمع الّدراسة األصلً بالطرٌقة العشوابٌة الطبقٌة المنتظمة،       

طالبا وطالبة، موزعٌن  (210) من حجم مجتمع الدراسة حٌث بلػ عدد أفرادها %20وبنسبة 

(. 23)حسب اسم الثانوٌة والجنس والتخصص، كما هو فً الجدول رقم 

 

 

 

 

 

. توزٌع أفراد عٌنة الّدراسة األساسٌة حسب الجنس والتخصص (23جدول رقم 

     الجنس والتخصص
   الثانوٌة

 إناث ذكور
 المجموع

 العلمٌٌن األدبٌٌن العلمٌٌن األدبٌٌن

 36 09 06 16 05 ثانوٌة اإلخوة بلقاسمً- 01

 38 09 06 15 08 ثانوٌة حمدي شرٌؾ عبد القادر- 02

 55 07 10 23 15 ثانوٌة ٌحً شرٌؾ ٌحً- 03

 40 08 12 17 03 ثانوٌة محمد باشا محمد- 04

 41 05 09 18 09 ثانوٌة بشٌر باي عّدة- 05

 المجموع
41 89 42 38 

210 129 81 

 

 . أن نسبة الذكور أعلى من نسبة اإلناث فً كّل الثانوٌات (23)      نبلحظ من خبلل الجدول

: أدوات الّدراسة األساسٌة - 4

:     تمثلت األدوات المعتمدة إلعداد هذه الّدراسة فٌما ٌلً 

 :HBDI))استبٌان أسالٌب الّتفكٌر المقتبس من مقٌاس الّسٌطرة الّدماغٌة لـنٌد هٌرمان -أ

 والمصاغ لفقراته من قبل طلبة وأساتذة م       استخدم الباحث استبٌان أسالٌب الّتفكٌر المصم

 المعطٌات الكمٌة والكٌفٌة لعلم الّنفس بجامعة عبد الحمٌد بن بادٌس مستؽانم لمخبر تحلً

وهذا بعد " نٌد هٌرمان"المقتبس من مقٌاس الّسٌطرة الّدماؼٌة للفنان والّرسام األمرٌكً 

. ترجمتهم لفقراته من اللؽة االنجلٌزٌة والفرنسٌة إلى اللؽة العربٌة
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: ربٌسٌة هً (أبعاد) فقرة موزعة على أربعة أسالٌب 52     وٌتؤلؾ  هذا االستبٌان من 

، 9، 5، 1) وٌضم الفقرات A) .) ورمز له هٌرمان بالرمز:الجزء األٌسر العلوي من الّدماغ - 

13 ،17 ،21 ،25 ،29 ،33 ،37 ،41 ،45 ،49 .)

، 6، 2)وٌضم الفقرات  B) .) ورمز له هٌرمان بالرمز:الجزء األٌسر السفلً من الّدماغ - 

10 ،14 ،18 ،22 ،26 ،30 ،34 ،38 ،42 ،46 ،50.) 

، 7، 3) وٌضم الفقرات C) .) ورمز له هٌرمان بالرمز:الجزء األٌمن السفلً من الّدماغ - 

11 ،15 ،19 ،23 ،27 ،31 ،35 ،39 ،43 ،47 ،51 .)

، 8، 4) وٌضم الفقرات D) .) ورمز له هٌرمان بالرمز:الجزء األٌمن العلوي من الّدماغ - 

12 ،16 ،20 ،24 ،28 ،32 ،36 ،40 ،44 ،48 ،52 .)

: استبٌان أسالٌب الّتعلم المفضلة . ب

 من قبل األستاذ ناصر الّدٌن أبو م       استخدم الباحث استبٌان أسالٌب التعلم المفضلة المصم

. حٌث أعٌدت صٌاؼة بعض فقراته لتتبلءم معانٌها مع البٌبة الجزابرٌة (1)حماد

: ربٌسٌة هً (أبعاد) فقرة موزعة على ستة أسالٌب30     وٌتؤلؾ  هذا االستبٌان من 

(. 19،25، 13، 7، 1) وٌضم الفقرات (V) ورمز له الباحث بالرمز:البصري - 

 (.20،26، 14، 8، 2) وٌضم الفقرات (Au)  ورمز له الباحث بالرمز:الّسمعً - 

(. 21،27، 15، 9، 3) وٌضم الفقرات (T)  ورمز له الباحث بالرمز:اللمسً - 

(. 22،28، 16، 10، 4) وٌضم الفقرات (M)  ورمز له الباحث بالرمز:الحركً - 

(. 23،29، 17، 11، 5) وٌضم الفقرات (I)  ورمز له الباحث بالرمز:الفردي - 

(. 24،30، 18، 12، 6) وٌضم الفقرات(Co)  ورمز له الباحث بالرمز:الجماعً - 

: األسالٌب اإلحصائٌة المتبعة فً الّدراسة األساسٌة - 5

 م       استعمل الباحث مجموعة من األسالٌب اإلحصابٌة لمعالجة أسبلة الّدراسة باستخدا

:  وهذه األسالٌب هspss-15ًحزمة البرامج اإلحصابٌة 

 .Pearsonمعامل ارتباط بٌرسون - 

(. 2ن =1ن) فً الحجمنلعٌنتٌن مستقلتٌن ومتساوٌتً" ت"  اختبار الفروق -

 .Two-way Anova (التباٌن الثنابً)تحلٌل التباٌن فً اتجاهٌن- 
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ــــــــــــــــــــــــــ 

إربد )عالم الكتب الحدٌث للنشر والتوزٌع  – الذكاء ومقاٌٌس الشخصٌة تطبٌق مٌدانً ناصر الدٌن أبو حماد ت اختبارا(1)

 . 521/522 ص 2007 (األردن



 

اافيصلةااخّياايةة
 ئضةاتااجةاالّيواسيةواناقلتماةة

 ةتجمطل -

 ئضةاتااجةاالّيواسيةة-أوال
ةااجتشلمية أسيليةاالواسيةةج ئضةاانّيتائ-ة1
ةااجتشلمية اافئضطيةااوالةةج ئضةاانّيتائ-ة2
ةااجتشلمية اافئضطيةاابيّيااطيةةج ئضةاانّيتائ-ة3
ةااجتشلمية اافئضطيةاابيّياابيةةج ئضةاانّيتائ-ة4
ةااجتشلمية اافئضطيةاائّيا شيةةج ئضةاانّيتائ-ة5
ةااجتشلمية اافئضطيةااخااميةةج ئضةاانّيتائ-ة6
ةااجتشلمية اافئضطيةاامااسيةةج ئضةاانّيتائ-ة7

ةاناقليةاتااجةاالّيواسي-ة ااطا
ةااجتشلمية اافئضطيةااوالةةجاناقليةاانّيتائ-ة1
ةااجتشلمية اافئضطيةاابيّيااطيةةجاناقليةاانّيتائ-ة2
ةااجتشلمية اافئضطيةاابيّياابيةةجاناقليةاانّيتائ-ة3
ةااجتشلمية اافئضطيةاائّيا شيةةجاناقليةاانّيتائ-ة4
ةااجتشلمية اافئضطيةااخااميةةجاناقليةاانّيتائ-ة5
ةااجتشلمية اافئضطيةاامااسيةةجاناقليةاانّيتائ-ة6

ةةةةةةةةةةةةةةةةااتّيه طاتةواالقتئاحاتةة

ة
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 :تمـهٌــد

بعد التطبٌق المٌدانً وإجراء القٌاسات على عٌنة الّدراسة األساسٌة ، قام الباحث بفرز          

 اإلحصابٌة المناسبة، وذلك بالمعطٌات، وتجمٌعها فً جداول إحصابٌة لتحلٌلها باألسالً

  :بؽرض التحقق من صدق فرضٌات البحث، إذ تمثلت نتابج الّدراسة األساسٌة فٌما ٌلً 

: األساسٌة عرض نتائج الّدراسة- أوال

 :عرض النتائج المتعلقة بأسئلة الّدراسة - 1

      قبل التحقق من صدق الفرضٌات بدأ الباحث فً اإلجابة عن األسبلة الّثبلثة الّربٌسٌة وهذا 

بالكشؾ عن كّل من جانب الّسٌطرة الّدماؼٌة، أسلوب التفكٌر، أسلوب الّتعلم، الّسابدة  عن 

األٌمن )طرٌق تصنٌؾ طلبة عٌنة الّدراسة حسب كل جانب من جانبً الّسٌطرة الّدماؼٌة  

 لـ (HBDI) الّنموذج الّرباعً للّسٌطرة الّدماؼٌةقوكل أسلوب من أسالٌب الّتفكٌر وؾ (واألٌسر

لدى كل منهم اعتمادا على الّدرجة العلٌا التً تحصل علٌها فً كل ّمن جانبً "  نٌد هٌرمان"

الّسٌطرة الّدماؼٌة ،أسالٌب التفكٌر وأسالٌب الّتعلم المفضلة،  بحٌث حصرت التكرارات 

والتً أطلق علٌه  (األعلى)ونسبتها المبوٌة الستجابات طلبة عٌنة الّدراسة حسب المجال الثالث

لكل جانب من جانبً الّسٌطرة الّدماؼٌة وهذا بعد تقسٌم درجات كل  (95≤) األساسًلالتفضً

. جانب إلى ثبلثة مجاالت متساوٌة

تفضٌل )الثانً ،المجال(60≥)بالنسبة لجانب الّسٌطرة الّدماؼٌة (عدم التفضٌل)المجال األول

 والشكل 24 مانظرالجدول رق)(95≤()تفضٌل أساسً)، المجال الثالث(95>،60< )(ثانوي

 أسالٌب التفكٌر وأسالٌب الّتعلم المفضلة هً األخرى إلى ثبلث مجاالت تكما قسم (4رقم 

تفضٌل )الثانً ،المجال(30≥)بالنسبةألسالٌب الّتفكٌر(عدم التفضٌل)متساوٌة،المجال األول

 والشكل 25 م رقلانظر الجدو.)(48≤()تفضٌل أساسً)، المجال الثالث(48>،30<)(ثانوي

، المجال (11≥)من مجاالت أسالٌب الّتعلم ( عدم التفضٌل)أما المجال األول (5رقم

  (.6 والشكل رقم 26 م رقلانظر الجدو (18≤)، المجال الثالث (18>،11<)الثانً
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ٌبٌن التكرارات ونسبتها المئوٌة إلجابات عٌنة الّدراسة لمجاالت التفضٌل  (24)الجدول

  فً كل جانب من جوانب الّسٌطرة الّدماغٌة حسب (95≤)،(95>،60<)، (60≥)الثالثة 

. نموذج سبٌري

 

 

 

( 04)الشكل رقم

 . .A +B,C+D)ٌبٌن مجاالت التفضٌل الثالثة لجانبً السٌطرة الّدماغٌة األٌمن واألٌسر

 أسالٌب التفكٌر

فً جانبً 

السٌطرة 

 الدماغٌة

 تكرار عدم

 التفضٌل

(≤60 )

النسبة 

المئوٌة 

لتكرار 

عدم 

التفضٌل 

تكرار تفضٌل 

 ثانوي

(>60،<95 )

النسبة 

المئوٌة 

لتكرار 

 لتفضً

ثانوي 

تكرار 

تفضٌل 

 أساسً

(≥95) 

النسبة 

المئوٌة 

لتكرار 

 لتفضً

 أساسً

 

الجانب األٌسر 

(A+B )

0 0,00  % 82 39,05  % 128 60,95   % 

الجانب األٌمن 

(C+D )

0 0,00 % 77 36,67  % 133 63,33   % 
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ٌبٌن التكرارات ونسبتها المئوٌة إلجابات عٌنة الدراسة لمجاالت التفضٌل  (25)الجدول

 فً كل بعد أو أسلوب من األسالٌب التفكٌر األربعة (48≤)، (48>،30<)، (30≥)الثالثة 

 .حسب نموذج هٌرمان

 تكرار عدم أسالٌب التفكٌر

 التفضٌل

(≤30) 

النسبة 

المئوٌة 

لتكرار 

عدم 

التفضٌل 

تكرار تفضٌل 

ثانوي 

(>30،<48

) 

النسبة 

المئوٌة 

لتكرار 

 لتفضً

ثانوي 

تكرار 

تفضٌل 

 أساسً

(≥48) 

النسبة 

المئوٌة 

لتكرار 

 لتفضً

 أساسً

 

 %  4 1.90 % 85 40,48% 121 57,62 (A)الخارجً

 % 3 1.43 % 83 39,52  % 124 59,05 (B)اإلجرائً

 % 0 0.00 % 70 33,33  % 140 66,67 (C)التفاعلً 

 % 0 0.00 % 79 37,62  % 131 62,38 (D)الداخلً 

     

 

 

. .(A ,B,C,D)ٌبٌن مجاالت التفضٌل الثالثة ألسالٌب الّتفكٌر (05)الشكل رقم 

 

التكرارات ونسبتها المئوٌة إلجابات عٌنة الدراسة لمجاالت التفضٌل الثالثة (26)الجدول

.  فً كل بعد أو أسلوب من األسالٌب الّتعلم المفضلة(18=<)، (18>11<)، (11)>
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أسالٌب التعلم 

المفضلة 

 تكرار عدم

 التفضٌل

(≤11) 

النسبة 

المئوٌة 

لتكرار 

عدم 

التفضٌل 

تكرار تفضٌل 

 ثانوي

(>11،<18) 

النسبة 

المئوٌة 

لتكرار 

 لتفضً

ثانوي 

تكرار 

تفضٌل 

 أساسً

(≥18) 

النسبة 

المئوٌة 

لتكرار 

 لتفضً

 أساسً

 

 %  0 0.00 % 25 11,90% 185 88,10 (V)البصري

 % 0 0.00 % 18 8,57  % 192  91,43 (Au)السمعً

 %  0 0.00 % 31 14,76  % 179 85,24 (T)اللمسً 

%   0 0.00 % 44 20,95  % 166 79,05 (M)الحركً 

 %  2 0.95 % 52 24,76  % 156 74,29( I)الفردي 

 %  0 0.00 % 36 17,14  % 174 82,86( Co)الجماعً 

 

 

 

 ..(I ,CO , M ,T,AU,V)ٌبٌن مجاالت التفضٌل الثالثة ألسالٌب الّتعلم (06)الشكل رقم 

 

( C+D)أن جانب الّسٌطرة الّدماؼٌة الّسابد هو الجانب األٌمن  (24)    ٌتضح من الجدول 

 ، كما ٌتضح من الجدول % 60,95بنسبة  (A+B)ٌلٌه الجانب األٌسر   % 63,33بنسبة 

أن أسلوب الّتفكٌر الّسابد من بٌن أسالٌب الّتفكٌر األربعة وفق النموذج الّرباعً للّسٌطرة  (25)
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الّدماؼٌة لـ ًنٌد هٌرمان ً هو ذلك األسلوب الذي ٌرتبط بالجزء األٌمن السفلً والذي ٌطلق علٌه 

، ٌلٌه أسلوب الّتفكٌر الداخلً % 66,67بنسبة  (C)فً دراستنا هذه بؤسلوب التفكٌر التفاعلً

(D) وهذان األسلوبٌن ٌشكبلن الّنصؾ % 62,38 الذي ٌرتبط بالجزء األٌمن العلوي بنسبة 

الذي ٌرتبط بالجزء األٌسر  (B )يفً حٌن احتل أسلوب الّتفكٌر اإلجرائ األٌمن من الّدماغ،

المرتبط بالجزء األٌسر  (A) واألسلوب الخارجً % 59,05السفلً المرتبة الثالثة بنسبة 

 وهذان األسلوبٌن ٌشكبلن الّنصؾ األٌسر من %  57,62العلوي المرتبة األخٌرة بنسبة 

(. 02حسب نموذج سبٌري المبٌن فً الشكل)الّدماغ 

أن أسلوب الّتعلم الّسابد من أسالٌب الّتعلم المفضلة هو أسلوب  (26)ٌتضح من الجدول       

 ، ٌلٌه أسلوب التعلم البصري % 91,43 ةجاء فً المرتبة األولى بنسب ،(Au)الّتعلم الّسمعً 

(V) الّتعلم اللمسًأسلوبكما جاء   ،% 09, 88 بنسبة ( T)  بنسبة فً المرتبة الثالثة 

،  %  82,86المرتبة الرابعة بنسبة (Co ) التعلم الجماعًفً حٌن احتل أسلوب ، 85,24%

، وجاء أسلوب التعلم %79,05فً المرتبة الخامسة بنسبة  (M)الحركً كما جاء أسلوب التعلم

. %  29, 74فً المرتبة األخٌرة بنسبة  (I)الفردي

قسم   الّتفكٌر والّتعلم السابدانيوبعد ما عرؾ الباحث جانب الّسٌطرة الّدماؼٌة الّسابد وأسلوب

 :  أقسام فً ضوء فرضٌاتهاةالباحث نتابج الّدراسة إلى ستّ 

  :والذي نصها  المتعلقة بالفرضٌة األولىجعرض النتائ- 2

توجد عبلقة ارتباطٌة دالة احصابٌا بٌن جانب الّسٌطرة الّدماؼٌة الّسابد وأسلوب الّتفكٌر » 

 .«الّسابد لدى طلبة الّسنة األولى ثانوي

عن  Pearson Coefficient معامل ارتباط بٌرسونم  و للتحقق من الفرضٌة تم استخدا

. ٌوضح ذلك (26)والجدول رقم.spssطرٌق الحزمة اإلحصابٌة 

 

 

( 27)جدول رقم
أسلوب  األٌمن،ةجانب الّسٌطرة الّدماغً)متغٌرات الّدراسة الثالثة  بٌنط معامالت االرتباٌبٌن

. (التفكٌر الّتفاعلً وأسلوب الّتعلم الّسمعً

معامل المتغٌرات 
االرتباط 

قٌمة 
الّداللة 
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 0,893** 0.00 .(C) وأسلوب التفكٌر التفاعلً(C+D)جانب الّسٌطرة الّدماؼٌة األٌمن 

 0,395** 0.00 .(Au)الّسمعً   وأسلوب الّتعلم(C+D)جانب السٌطرة الّدماؼٌة األٌمن

 0,393** 0.00 .(Au الّسمعً)وأسلوب الّتعلم  (Cالتفاعلً)أسلوب الّتفكٌر

 .0.01 معامل االرتباط دال احصابٌا عند مستوى الداللة  **

: ما ٌلً ( 27 )جدول رقم نتابج ال من  لناٌتضح   

توجدعبلقة ارتباطٌة موجبة بٌن جانب الّسٌطرة الّدماؼٌة األٌمن وأسلوب الّتفكٌر التفاعلً   -

(.  α =0.01) السنة األولى ثانوي عند مستوى الداللةةلدى طلب

  : المتعلقة بالفرضٌة الثانٌة والذي نصهاجعرض النتائ- 3

توجد عبلقة ارتباطٌة دالة احصابٌا بٌن جانب الّسٌطرة الّدماؼٌة الّسابد وأسلوب التعلم » 

. «الّسابد لدى طلبة الّسنة األولى ثانوي

عن  Pearson Coefficient معامل ارتباط بٌرسونم  و للتحقق من الفرضٌة تم استخدا

. ٌوضح ذلك (27)والجدول رقم.spssطرٌق الحزمة اإلحصابٌة 

لدى جانب الّسٌطرة الّدماؼٌة األٌمن وأسلوب التعلم الّسمعً توجدعبلقة ارتباطٌة موجبة - 

 (.α =0.01) السنة األولى ثانوي عند مستوى الداللةةطلب

  :والذي نصها  المتعلقة بالفرضٌة الثالثةجعرض النتائ- 4

السابد وأسلوب الّتعلم الّسابد لدى طلبة بٌن أسلوب الّتفكٌرتوجد عبلقة ارتباطٌة دالة احصابٌا » 

 .«الّسنة األولى ثانوي

عن  Pearson Coefficient معامل ارتباط بٌرسونم  و للتحقق من الفرضٌة تم استخدا

. ٌوضح ذلك (27)والجدول رقم.spssطرٌق الحزمة اإلحصابٌة 

 ةتوجدعبلقة ارتباطٌة موجبة بٌن أسلوب التفكٌر التفاعلً  وأسلوب الّتعلم الّسمعً  لدى طلب- 

(. α =0.01)السنة األولى ثانوي عند مستوى الداللة

 

 

  :  المتعلقة بالفرضٌة الرابعة والذي نصهاجعرض النتائ- 5

توجد فروق دالة احصابٌا فً جانب الّسٌطرة الّدماؼٌة الّسابد تعزى لمتؽٌري جنس الطلبة » 

.«والّتخصص الّدراسً والّتفاعل بٌنهما لدى طلبة الّسنة األولى ثانوي
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األحادي فً  باستخدام أسلوب تحلٌل التبـاٌن  قام الباحثةتحقق من الفرضًولل      

.   Two Way ANOVAاتجاهٌن

ٌبٌن نتائج تحلٌل التباٌن األحادي فً اتجاهٌن لتحدٌد الفروق فً جانب  (28)جدول رقم

بٌن جنس الطلبة والتخصص الّدراسً ( (C+Dالجانب األٌمن) دالسٌطرة الدماغٌة السائ

 .والتفاعل بٌنهما

مجموع مصدر التباٌن 

المربعات 

درجات 

 الحرٌة 

متوسطات 

المربعات 

 P.Value (ؾ)قٌمة 

 قٌمة الداللة

 األول لالمتؽٌر المستق

 (الجنس)

770.229 1 770.229 5,915 ,016 

 الثانً لالمتؽٌر المستق

 (التخصص)

120.858 1 120.858 ,928 ,336 

التفاعل بٌن 

الجنس والتخصص 

الّدراسً 

268.835 1 268.835 

 

2,064 ,152 

* *  130.218 206 26824.918الخطؤ 

* * *  209 27999.714اإلجمالً 

 :  أنه (28)ٌتضح من جدول رقم        

ٌعزى لمتؽٌر جنس  (C+Dاألٌمن )  فً جانب الّسٌطرة الّدماؼٌةٌوجد فرق دال إحصابٌا- أ

 وهً أصؽر من مستوى الّداللة اإلحصابٌة  0.016 تساويP.Valueالطلبة،حٌث أن قٌمة 

 . هو رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البدٌل، إذا القرار0.05

للعٌنات المستقلة لداللة " ت " ولمعرفة أي الجنسٌن ٌرجع هذا الفرق تم استخدام اختبار 

ٌبٌن هذه  (29)والجدول رقم (ذكور،إناث)الفروق بٌن متوسط الّدرجات بٌن الجنسٌن

. النتابج

 

 

ٌبٌن مصدر وداللة الفرق بٌن متوسطً درجة جانب الّسٌطرة الّدماغٌة  (29 )مالجدول رق

. لدى الجنسٌن (C+Dالجانب األٌمن)الّسائد

متؽٌر 
الجنس 

عدد أفراد 
المجموعة 

المتوسط 
الحسابً 

االنحراؾ 
المعٌاري 

درجة 
الحرٌة 

قٌمة 
اختبار 

" ت"

الداللة 
اإلحصابٌة 
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 0.012 2.52-  208 10.47 99.27 129ذكور 

 12.80 103.37 81إناث 

بٌن  (0.05)أنه ٌوجد فرق دال احصابٌا عند مستوى الّداللة (29)      ٌتضح من الجدول رقم 

وذلك لصالح  (C+D)الذكور واالناث فً متوسط درجات جانب الّسٌطرة الّدماؼٌة األٌمن 

ومن . (99.27)اكبر من متوسط درجة الذكور (103.37)اإلناث حٌث متوسط درجة اإلناث 

" ت"تبٌن وجود فرق دال احصابٌا بٌن الذكور واالناث،حٌث أن قٌمة " ت"خبلل تطبٌق اختبار

عند درجة  (1.97)الجدولٌة والتً تساوي" ت"أكبر من قٌمة  (2.52)المحسوبة والتً تساوي 

(.   0.05)وعند مستوى الداللة  (208)الحرٌة 

ٌعزى لمتؽٌر الّتخصص  ((C+D الّسابدفً جانب الّسٌطرة الّدماؼٌةال ٌوجد فرق -   ب

 وهً أكبر من مستوى الداللة اإلحصابٌة  0.336 تساويP.Valueالّدراسً،حٌث أن قٌمة 

.  هو قبول الفرض الصفري، إذا القرار0.05

جانب بٌن الجنس والّتخصص الّدراسً فً  (تؤثٌر)تفاعلأنه ال ٌوجد -  أٌضا–كما ٌتضح -   ج

 وهً أكبر  0.152 تساوي P.Value، حٌث أن قٌمة  الّسابد(C+D)الّسٌطرة الّدماؼٌة األٌمن

.  هو قبول الفرض الصفري ، إذا القرار0.05من مستوى الداللة اإلحصابٌة 

 

 .  والذي نصها  المتعلقة بالفرضٌة الخامسةجعرض النتائ- 6

 تعزى لمتؽٌري جنس الطلبة دتوجد فروق دالة احصابٌا فً أسلوب الّتفكٌر الّسائ» 

«والّتخصص الّدراسً والّتفاعل بٌنهما لدى طلبة الّسنة األولى ثانوي

األحادي فً  باستخدام أسلوب تحلٌل التبـاٌن  قام الباحثةتحقق من الفرضًولل      

 .  Two Way ANOVAاتجاهٌن

ٌبٌن نتائج تحلٌل التباٌن األحادي فً اتجاهٌن لتحدٌد الفروق فً أسلوب  (30)جدول رقم  

 .بٌن جنس الطلبة والتخصص الّدراسً والتفاعل بٌنهما (Cالتفاعلً )التفكٌر السائد 

مجموع مصدر التباٌن 

المربعات 

درجات 

 الحرٌة 

متوسطات 

المربعات 

 P.Value (ؾ)قٌمة 

 قٌمة الداللة

 األول لالمتؽٌر المستق

 (الجنس)

92,179 1 92,179 1,749 ,187 
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 الثانً لالمتؽٌر المستق

 (التخصص)

14,597 1 14,597 ,277 ,599 

التبادل بٌن   

الجنس والتخصص الدراسً 

60,574 1 60,574 1,149 ,285 

* *  52,703 206 10856,757الخطؤ 

* * *  209 11030,957اإلجمالً 

 :  أنه (30)ٌتضح من جدول رقم        

ٌعزى لمتؽٌر جنس الطلبة، حٌث أن   (C)دال ٌوجد فرق فً أسلوب الّتفكٌر الّتفاعلً الّسائ- أ

 هو ، إذا القرار0.05 وهً أكبر من مستوى الداللة اإلحصابٌة  0.187تساوي P.Valueقٌمة 

. قبول الفرض الصفري

ٌعزى لمتؽٌر الّتخصص الّدراسً،   (C)ال ٌوجد فرق فً أسلوب الّتفكٌر الّتفاعلً الّسابد-  ب

، إذا 0.05 وهً أكبر من مستوى الداللة اإلحصابٌة  0.599 تساوي P.Valueحٌث أن قٌمة 

.  هو قبول الفرض الصفريالقرار

أسلوب  فً بٌن الجنس والّتخصص الّدراسً (تؤثٌر)تفاعلأنه ال ٌوجد -  أٌضا–كما ٌتضح - ج

 وهً أكبر من مستوى الداللة  0.285 تساوي P.Value، حٌث أن قٌمة (C)الّتفكٌر الّتفاعلً

 . هو قبول الفرض الصفري، إذا القرار0.05اإلحصابٌة 

 .  والذي نصها  المتعلقة بالفرضٌة السادسةجعرض النتائ- 7

علم الّسائ»  ّّ  تعزى لمتؽٌري جنس الطلبة دتوجد فروق دالة احصابٌا فً أسلوب الّت

.«والّتخصص الّدراسً والّتفاعل بٌنهما لدى طلبة الّسنة األولى ثانوي 

األحادي فً  باستخدام أسلوب تحلٌل التبـاٌن  قام الباحثةتحقق من الفرضًولل      

 .  Two Way ANOVAاتجاهٌن

 

ٌبٌن نتائج تحلٌل التباٌن األحادي فً اتجاهٌن لتحدٌد الفروق فً أسلوب  (31)جدول رقم 

. بٌن جنس الطلبة والّتخصص الّدراسً والّتفاعل بٌنهما (Au الّسمعً)الّتعلم 

مجموع مصدر التباٌن 

المربعات 

درجات 

 الحرٌة 

متوسطات 

المربعات 

 P.Value (ف)قٌمة 

 قٌمة الداللة
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 األول لالمتغٌر المستق

 (الجنس)

41,174 1 41,174 6,65 ,011 

 الثانً لالمتغٌر المستق

 (التخصص)

4,059 1 4,059 ,656 ,419 

التبادل بٌن   

الجنس والتخصص الدراسً 

,0007 1 ,0007 1,13 ,289 

* *  6,191 206 1275,244الخطأ 

* * *  209 1344,881اإلجمالً 

 

 : أنه (31)ٌتضح من جدول رقم              

ٌعزى لمتؽٌر جنس الطلبة، حٌث   (Au) السمعًالّتعلمٌوجد فرق دال احصابٌا فً أسلوب - 

 ، إذا القرار0.05 وهً أقل من مستوى الّداللة اإلحصابٌة  0.011 تساوي P.Valueأن قٌمة 

  .قبول الفرض البدٌلهو رفض الفرض الصفري و

للعٌنات المستقلة لداللة " ت "  ولمعرفة أي الجنسٌن ٌرجع هذا الفرق تم استخدام اختبار     

. ٌبٌن هذه النتابج (32)والجدول رقم  (ذكور،إناث)الفروق بٌن متوسط الدرجات بٌن الجنسٌن 

 

 

ٌبٌن مصدر وداللة الفرق بٌن متوسطً درجة اسلوب الّتعلم الّسائد  (32 )مالجدول رق

.  لدى الجنسٌن (Auالسمعً )

متغٌر 
الجنس 

عدد أفراد 
المجموعة 

المتوسط 
الحسابً 

االنحراف 
المعٌاري 

درجة 
الحرٌة 

قٌمة 
اختبار 

" ت"

الداللة 
اإلحصائٌة 

 0.003 3.02-  208 2.51 20.27 129ذكور 

 2.44 21.34 81إناث 

 

: أنه (32) ٌتضح من الجدول رقم  
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بٌن الذكور واالناث فً متوسط  (0.05)ٌوجد فرق دال احصابٌا عند مستوى الداللة -  أ

 وذلك لصالح اإلناث، حٌث متوسط درجة اإلناث (Au)الّسمعً السابد  درجات أسلوب الّتعلم

تبٌن وجود " ت"، ومن خبلل تطبٌق اختبار(20.27)اكبر من متوسط درجة الذكور (21.34)

( 3.02)المحسوبة والتً تساوي " ت"فرق دال احصابٌا بٌن الذكور واالناث،حٌث أن قٌمة 

وعند مستوى  (208)عند درجة الحرٌة  (1.97 )الجدولٌة والتً تساوي" ت"أكبر من قٌمة 

(.   0.05)الداللة 

ٌعزى لمتؽٌر الّتخصص الّدراسً،  السابد(Au)الّسمعً الّتعلمال ٌوجد فرق فً أسلوب -  ب

 ، إذا 0.05 وهً أكبر من مستوى الداللة اإلحصابٌة 0.419 تساوي P.Valueحٌث أن قٌمة 

.  هو قبول الفرض الصفريالقرار

 بٌن الجنس والّتخصص الّدراسً فً (تؤثٌر )تفاعلأنه ال ٌوجد -  أٌضا–كما ٌتضح - ج

 وهً أكبر من  0.289 تساوي P.Value السابد، حٌث أن قٌمة (Au)الّسمعً أسلوب الّتعلم

.  هو قبول الفرض الصفري، إذا القرار0.05مستوى الداللة اإلحصابٌة 

 

 

 

 :مناقشة نتائج الّدراسة - ثانٌا

     على ضوء ما أسفر عنه التحلٌل اإلحصابً لبٌانات الّدراسة، سنتطرق إلى مناقشة 

: نتابجها، وذلك باالعتماد على أهم الدراسات المتداولة 

أن الجانب الّسابد من  (24)     كشفت لنا التكرارات والنسبة المإوٌة من خبلل الجدول رقم 

 من الدماغ،أما (C+D)هو الجانب األٌمن(حسب نموذج سبٌري)جانبً الّسٌطرة الّدماؼٌة 

كشؾ لنا أن أسلوب التفكٌر السابد وفق النموذج الرباعً للسٌطرة الدماؼٌة   (25)الجدول رقم 

ٌلٌه أسلوب التفكٌر الداخلً . % 66,67بنسبة  (C)يلـ ًنٌد هٌرمان ً هو أسلوب التفكٌر التفاعل

(D)  وهذان األسلوبٌن ٌشكبلن الّنصؾ % 62,38الذي ٌرتبط بالجزء األٌمن العلوي بنسبة 
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األٌمن من الّدماغ، وهذا ٌعنً أن أفراد عٌنة الّدراسة ٌستخدمون الّنصؾ األٌمن من الّدماغ 

.  الّنصؾ األٌسرنأكثر م

التً أشارت إلى أن النمط  (2008) الّدراسة مع دراسة نوافلة ه        فقد اتفقت نتٌجة هذ

، كما اتفقت نتٌجة (C)األكثر شٌوعا لدى طلبة الصؾ التاسع فً األردن هو النمط التفاعلً 

التً أشارت إلى سٌطرة الجانب األٌمن على جمٌع  (1994)هذه الّدراسة مع دراسة السلٌمانً 

الطبلب والطالبات ماعدا طبلب وطالبات الصفٌن الثانً والثالث الثانوي األدبً،إذ سٌطر 

انرٙأشاسخإنٗأٌ (Nicola,1994)، و اتفقت مع دراسة نٌكوال غاألٌسر للدما  الجانبمعلٌه

ٌمٌلون إلى  (%13)من عٌنة الدراسة ٌستخدمون الجانب األٌمن للدماغ ، فً حٌن أن (56%)

من عٌنة الدراسة ٌمٌلون إلى توظٌؾ النمط  (%31)توظٌؾ الجانب األٌسر للدماغ، و

 . المتوازي لجانبً الّدماغ

 وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة بؤن أكثر الطلبة ٌستخدمون الجانب األٌمن السفلً، فقد ٌعود ذلك 

إلى استراتٌجٌات التدرٌس التً ٌستخدمها األساتذة فً تدرٌسهم بعد تطور المناهج ، والتً 

. ترتكز على العملٌات العقلٌة التً ٌختص بها الجزء األٌمن من الّدماغ

 ة التفاعلً هو األكثر سٌادC (األسلوب)    واختلفت نتٌجة هذه الّدراسة من حٌث أن النمط 

 B كان النمط  Maree,2002)  (Steynوشٌوعا، عن دراسات أخرى، ففً دراسة ستٌن ومري

 Shelnutt)  اإلجرابً هو األكثر شٌوعا لدى طلبة كلٌة الهندسة، وفً دراسة شلنت و أخرون

et al,1996) كان النمطA الخارجً هو األعلى نسبة  .

التفكٌر األكثر سٌادة وشٌوعا،  (نمط)    وقد ٌفسر االختبلؾ بٌن الّدراسات من حٌث أسلوب 

إلى اختبلؾ البٌبات والمجتمعات بعضها عن بعض فً خصابصها الدٌمؽرافٌة وثقافتها 

 .(Yamazaki,2005)واختبلؾ مناهجها 

أن أسلوب الّتعلم الّسابد من  (26)كشفت لنا التكرارات والنسبة المإوٌة من خبلل الجدول رقم 

وٌمكن تفسٌر . % 91,43بنسبة  (Au)بٌن أسالٌب التعلم المفضلة هو أسلوب التعلم الّسمعً

.  هذه النتٌجة بؤن أكثر الطلبة ٌستخدمون أسلوب التعلم السمعً

بواسطة  أي أنهم ٌتعلمون،  التعلم عن طرٌق الّسمعٌمٌل هذا النوع من المتعلمٌن إلى     

 هذا التفضٌل  إلى د، فقد ٌعوكل شًءوٌسمعون باستمرار هنا وهناك استخدام حاسة السمع 
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طرق واستراتٌجٌات التعلٌم التً ٌستخدمها األساتذة فً تدرٌسهم للمواد بعد تطور  الوسابل 

والطرق والمناهج التً ترتكز خاصة على األصوات والكلمات والتعلم عن طرٌق السمع هً 

.   إحدى الطرق المستخدمة فً ظل المقاربة بالكفاءات

التً أشارت إلى أن اسلوب الّسمعً أحتل  (2006)      تتفق هذه الّدراسة مع دراسة بلعاوي 

المرتبة األولى من حٌث تفضٌله لدى أفراد عٌنة الّدراسة، كما تتفق مع دراسة العلوان 

من أفراد عٌنة الّدراسة هم متعلمون سمعٌون أو ٌفضلون  (% 49)التً أشارت أن  (2008)

التعلم والّدراسة من خبلل السماع للحصص الصفٌة، أي ٌتعلمون جٌدا من سماع الكلمات 

 .     والشروحات اللفظٌة واالشرطة والمناقشات والحوار

:  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضٌة األولى- 1

تشٌر الّنتابج إلى تحقق الفرضٌة األولى حٌث وجدت عبلقة  (27)      من خبلل الجدول رقم 

ارتباطٌة موجبة  دالة احصابٌا بٌن جانب الّسٌطرة الّدماؼٌة األٌمن وأسلوب الّتفكٌر التفاعلً 

فً ضوء أن الفقرات التً تقٌس أسلوب الّتفكٌر فً الّدراسة .لدى طلبة السنة األولى ثانوي

الحالٌة أكثر ارتباطا بالجانب األٌمن من الّسٌطرة الّدماؼٌة ،حٌث ٌمتاز أفراد هذا النمط بالقدرة 

على تحدٌد االتجاهات والتحرك فً الحٌز المكانً وإدراك العبلقات المكانٌة، كما أنهم جٌدون 

فً القدرات الموسٌقٌة وإدراك المتعلق بالحدس وتذكر الوجوه واالستجابة للتعلٌمات الّسمعٌة 

وٌستطٌع أفراد هذا النمط التعامل .  بشكل صرٌحموالبصرٌة والحركٌة والتعبٌر عن انفعاالته

مع عدد من المشكبلت فً آن واحد، وتفسٌر لؽة اإلشارة والتفكٌر فً األشٌاء الفكاهٌة، كما 

أنهم جٌدون فً االستجابة للمواقؾ العاطفٌة والتعامل مع المعلومات الؽامضة،وفً عملٌة 

التخٌل واالبتكار،وهم ذاتٌون فً إصدار األحكام وٌتصرفون بتلقابٌة وٌمٌلون الى استخدام 

(.     1994السلٌمانً،)المجازات واالستعارات والتخمٌن فً التعامل مع المعلومات 

:  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضٌة الثانٌة- 2

تشٌر النتابج إلى تحقق الفرضٌة الثانٌة حٌث وجدت عبلقة  (27)      من خبلل الجدول رقم 

ارتباطٌة موجبة  دالة احصابٌا بٌن جانب الّسٌطرة الّدماؼٌة األٌمن وأسلوب الّتعلم الّسمعً لدى 

. طلبة السنة األولى ثانوي
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     وهذا ٌدل على أنه كلما استخدم الطلبة حاسة السّمع فً عملٌة الّتعلم كلنا زاد تنشٌط الجانب 

الٌمن من الّدماغ، فهً الحاسة التً ٌجب أن تستخدم منطقٌا فً بداٌة الّتعلم ، فهم ٌختزنون 

.  الكلمات فً أدمؽتهم بنفس طرٌقة المسجل،وٌستعٌدونها فً مواقؾ وظروؾ مماثلة

:  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضٌة الثالثة- 3

تشٌر النتابج إلى تحقق الفرضٌة الثالثة حٌث وجدت عبلقة  (27)      من خبلل الجدول رقم 

ارتباطٌة موجبة  دالة احصابٌا بٌن أسلوب الّتفكٌر التفاعلً وأسلوب الّتعلم الّسمعً لدى طلبة 

فً ضوء أن الفقرات التً تقٌس أسلوبً التفكٌر والتعلم فً الّدراسة الحالٌة .السنة األولى ثانوي

أكثر ارتباطا بالجانب األٌمن من الّسٌطرة الّدماؼٌة ،حٌث ٌمتاز أفراد هذا النمط بالقدرة على 

تحدٌد االتجاهات والتحرك فً الحٌز المكانً وإدراك العبلقات المكانٌة، كما أنهم جٌدون فً 

القدرات الموسٌقٌة وإدراك المتعلق بالحدس وتذكر الوجوه واالستجابة للتعلٌمات الّسمعٌة 

وٌستطٌع أفراد هذا النمط التعامل .  بشكل صرٌحموالبصرٌة والحركٌة والتعبٌر عن انفعاالته

مع عدد من المشكبلت فً آن واحد، وتفسٌر لؽة اإلشارة والتفكٌر فً األشٌاء الفكاهٌة، كما 

أنهم جٌدون فً االستجابة للمواقؾ العاطفٌة والتعامل مع المعلومات الؽامضة،وفً عملٌة 

،وهم ذاتٌون فً إصدار األحكام وٌتصرفون بتلقابٌة وٌمٌلون الى استخدام رالتخٌل واالبتكا

. المجازات واالستعارات والتخمٌن فً التعامل مع المعلومات 

 

 

:  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضٌة الرابعة- 4

ٌّنة فً     أشارت إلى تحقق الفرضٌة الرابعة تحققا  (29)و (28)الجدولٌن رقم  النتابج الُمب

بٌن الذكور واالناث فً  (0.05)فرق دال احصابٌا عند مستوى الداللة جزبٌا، حٌث ُوجد 

" ت " متوسط درجات جانب الّسٌطرة الّدماؼٌة األٌمن ولصالح اإلناث،حٌث كانت قٌمة 

(. 0.012)وتحت مستوى الداللة  (2.52- )المحسوبة تساوي

فً شطرها األول والتً توصلت  (1998عبد الحمٌد )    وتتفق هذه النتٌجة مع نتابج دراسة 

لدى العٌنة  (الّسٌطرة الّدماؼٌة)الى وجود فروق بٌن الجنسٌن فً الجانب األٌمن من الّدماغ 

المصرٌة وتختلؾ فً نفس الّدراسة فً شطرها الثانً والتً توصلت عدم وجود فروق بٌن 

. الجنسٌن فً الجانب األٌمن من الّدماغ لدى العٌنة العمانٌة
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   وهذا ٌعنً فً دراستنا هذه  أن الجانب األٌمن من الّدماغ أكثر استخداما عند اإلناث منه عند 

الذكور،كما قد ٌرجع هذا االختبلؾ إلى اختبلؾ طبٌعة البٌبة االجتماعٌة والثقافٌة ألفراد عٌنة 

ٌعزى لمتؽٌر التخصص ال ٌوجد فرق السابق بؤنه  (28) رقم لالدراسة، كما أظهر الجدو

 فً هذا الجانب من الّسٌطرة بٌن الجنس والتخصص الّدراسً (تؤثٌر)الّدراسً وال ٌوجد تفاعل

فً  (التفاعلً)وهذا ٌدل على أّن كل من األدبٌن والعلمٌٌن ٌركزون على األسلوب.الّدماؼٌة

معالجتهم للمسابل وحل المشكبلت هذا من جهة ومن جهة ثانٌة،كون األفراد الذي ٌسود عندهم 

.   هذا األسلوب ٌمتلكون القدرة على االستمتاع والتفاعل مع المجتمع الذي ٌنتمون إلٌه

 

: مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضٌة الخامسة- 5

ٌّنة فً      أشارت الخامسة، حٌث ال إلى عدم تحقق الفرضٌة  (30)الجدولٌن رقم  النتابج الُمب

تعزى لمتؽٌري جنس وتخصص الطلبة  د السائ (C)يتوجد فروق فً أسلوب التفكٌر التفاعل

      (.0.05)هذا األسلوب عند مستوى الداللة   بٌنهما فً(تؤثٌر )وال ٌوجد تفاعل

التً  (2007)      وتتفق نتابج هذه الّدراسة فً جزءها األول مع دراسة الزعبً وآخر

توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن الذكور واالناث فً أسالٌب التفكٌر 

وكذلك األمر بالنسبة للتخصص الّدراسً، 

ٌُركزن على أسلوب التفكٌر التفاعلً أكثر من الذكور وهذا أمر      هذا ٌدل  على أن الطالبات 

ٌُردن التؤثٌر على اآلخرٌن والقدر  على التعامل مع اآلخرٌن وهً ةعادي فً كون أن اإلناث 

  .  سمة من سمات هذا األسلوب من أسالٌب التفكٌر

التً توصلت الى عدم وجود  (1998)      كما تتفق فً جزءها الثانً  مع دراسة عبد العال

.    فروق دالة احصابٌا بٌن ذوي التخصصات العلمٌة واألدبٌة فً اسلوب التفكٌر

فً  (التفاعلً)     وهذا ٌدل على أّن كل من األدبٌن والعلمٌٌن ٌركزون على نفس األسلوب

 بؽض النظر عن جنسهم وتخصصهم الّدراسً وكذا التفاعل معالجتهم للمسابل وحل المشكبلت

 هذا من جهة ومن جهة ثانٌة،كون األفراد الذي ٌسود عندهم هذا بٌن الجنس والتخصص

.  األسلوب ٌمتلكون القدرة على االستمتاع والتفاعل مع المجتمع الذي ٌنتمون إلٌه

:  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضٌة السادسة- 6
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ٌّنة فً       أشارت  تحققا السادسةإلى تحقق الفرضٌة  (32)و (31)الجدولٌن رقم  النتابج الُمب

بٌن الذكور واالناث فً  (0.05)فرق دال احصابٌا عند مستوى الداللة جزبٌا، حٌث ُوجد 

" ت " ولصالح اإلناث،حٌث كانت قٌمة (Au) الّسمعً  متوسط درجات أسالٌب الّتعلم

(. 0.003)وتحت مستوى الداللة  (3.02- (المحسوبة تساوي

التً توصلت إلى وجود فروق ذات  (Snyder,p.11)       وتتفق نتابج هذه مع دراسة سنٌدر

 .التعلم داللة إحصابٌة بٌن الذكور واالناث فً أسالٌب

ٌُركزن على التعلم الّسمعً أكثر من الذكور،كما ٌظهر        وهذا ٌشٌر إلى أن الطالبات 

ٌعزى لمتؽٌر التخصص الّدراسً وال ٌوجد ال ٌوجد فرق السابق بؤنه  (31) رقم لالجدو

.  فً هذا األسلوب من التعلمبٌن الجنس والتخصص الّدراسً (تؤثٌر)تفاعل

التً توصلت إلى عدم وجود  (610، ص1990)      وتتفق نتابج هذه مع دراسة مرزوق

 . بٌن الطلبة ذوي التخصصات المختلفةالتعلم اختبلفات  فً أسالٌب

فً  (الّسمعً)     وهذا ٌدل على أّن كل من األدبٌن والعلمٌٌن ٌركزون على نفس األسلوب

معالجتهم لؤلنشطة الصفٌة هذا من جهة ومن جهة ثانٌة،أّن األفراد الذي ٌسود عندهم هذا 

األسلوب ٌمٌلون الستخدام الصوتٌات، وٌتذكرون أسماء األشخاص أكثر من الوجوه، 

 لفظٌا ، وٌفضلون موٌتحدثون عن مشاكلهم وحلها بالكبلم ، وٌعبرن عن مشاعرهم وانفعاالته

 أن ٌعٌدوا ما سمعوه فً مناقشات نالموسٌقى على الفنون، وٌتذكرون ما ٌسمعون و ٌستقطعو

سابقة أو محاضرات ما، فهم ٌختزنون الكلمات فً أدمؽتهم بنفس طرٌقة التسجٌل وٌستعٌدونها 

. (Abiator ,2001) أو ٌندفعون إلى ذلك –عندما ٌتذكرون -متى أرادوا

 

 : خالصة نتائج الّدراسة- 

 

   بعد استعراض نتابج الّدراسة الحالٌة ومناقشتها ٌقدم الباحث ملخص ألهم ما توصلت إلٌه 

: الّدراسة وهو 

 موجبة بٌن جانب الّسٌطرة الّدماؼٌة األٌمن وأسلوب التفكٌر التفاعلً ةتوجدعبلقة ارتباطً- 1

(. α =0.01)لدى طلبة الّسنة األولى ثانوي عند مستوى الداللة
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 موجبة بٌن جانب الّسٌطرة الّدماؼٌة الٌمن وأسلوب الّتعلم الّسمعً لدى ةتوجدعبلقة ارتباطً- 2

(. α =0.01)طلبة الّسنة األولى ثانوي عند مستوى الداللة

 موجبة بٌن أسلوب الّتفكٌر التفاعلً وأسلوب التعلم الّسمعً لدى طلبة ةتوجدعبلقة ارتباطً- 3

(. α =0.01)الّسنة األولى ثانوي عند مستوى الداللة

  فً جانب الّسٌطرة الّدماؼٌة(.α =0.05) ٌوجد فرق دال إحصابٌا عند مستوى الداللة-4

ٌعزى لمتؽٌر الّتخصص وال ٌوجد فرق ٌعزى لمتؽٌر جنس الطلبة و لصالح اإلناث،  األٌمن

 .بٌن الجنس والّتخصص الّدراسً فً هذا الجانب (تؤثٌر)تفاعل كما ال ٌوجد الّدراسً،

تعزى لمتؽٌر  (.α =0.05) أسلوب التفكٌر التفاعلً عند مستوى الداللةفً ال توجد فروق -5

 بٌن الجنس والّتخصص الّدراسً فً (تؤثٌر)تفاعلال ٌوجد جنس الطلبة والّتخصص الّدراسً و

 .هذا األسلوب

  (Au) السمعًالّتعلمفً أسلوب (.α =0.05)وجد فرق دال احصابٌا عند مستوى الداللةي- 

ٌعزى لمتؽٌر الّتخصص الّدراسً، ال ٌوجد فرق ٌعزى لمتؽٌر جنس الطلبة و لصالح اإلناث، و

.  بٌن الجنس والّتخصص الّدراسً فً هذا األسلوب(تؤثٌر)تفاعل ٌوجد كما ال

 

 

: التوصٌات واالقتراحات

: فً ضوء الّنتابج التً توصلت إلٌها الّدراسة ٌمكن تقدٌم الّتوصٌات واالقتراحات التالٌة 

 :توصٌات الّدراسة  -1

 :   بما ٌلً ٌوصًفً ضوء نتابج الدراسة وبناء على مبلحظات الباحث فإنه         

 الّتفكٌر والّتعلم لدى الطلبة حسب نموذج هٌرمان وتحدٌد أسالٌبإجراء دراسات تستقصً -

األسلوب المسٌطر على مدى جؽرافً أوسع فً الجزابر وعلى مستوٌات مختلفة من طلبة 

   .المدارس والجامعات

 المناهج الّدراسٌة فً مختلؾ المراحل والمستوٌات الّتعلٌمٌة باألنشـطة التربوٌـة إثراء- 

المناسبة التً تساعد على تنشٌط جانبً الدماغ ، دون االهتمـام بجانـب دون اآلخر، وذلك من 

أجل إتاحة الفرصة أمام الطلبة للتعبٌر عن أنفسهم واستؽبلل قـدراتهم واستعداداتهم بصورة 

 . جٌدة



109 

 

  .  المختلفةابمستوٌاتهوالتعلم التفكٌر أسالٌب على تنمٌة كل الطلبة إضافة أسبلة تساعد - 

عقد لقاءات مع المدرسٌن فً المدارس وتوضٌح أهمٌة التعلم القابم على جانبً الدماغ وكٌفٌة - 

   .التعلمٌة-جمٌع األنشطة التعلٌمٌة استثماره فً خدمة 

تعلمٌة  لتنشٌط –  على تصمٌم برامج تعلٌمٌة االساتذات واألساتذةالعمل على تدرٌب - 

جمٌع المراحل  وظابؾ الجانب ؼٌر المسٌطر من الّدماغ فً مختلؾ المواد الّدراسٌة، وفً

  .التعلٌمٌة 

االهتمام باألنشطة الطبلبٌة التً تسهم بصورة إٌجابٌة فً الكشؾ عن الجانب المسٌطر - 

 .   التفكٌر لدٌهم وتطورها بصورة إٌجابٌةأسالٌبلدٌهم، وتكشؾ عن 

 إلى الصعوبة، من السهولة األسبلةاالهتمام بالفروق الفردٌة من خبلل التدرج فً نوعٌة - 

 . المختلفةوالتركٌز على جمٌع أنماط التفكٌر 

 فٌمـا ٌزودون به األساتذة، إذ ٌنبؽً أال ٌهمل لبةضرورة توازن الخبرات التً ٌتم تقدٌمها للط- 

  .ر من معارؾ ومهارات أٌا من جانبً الّدماغ المسٌطالطلبة

 

 

 

 :  مقترحات الّدراسة- 2

 :  فً ضوء هذه الدراسة ٌقترح الباحث إجراء الدراسات التالٌة         

  المراحل التعلٌمٌة ؾوعبر مختل أخرى مستوٌات مشابهة لهذه الّدراسة على اتإجراء دراس-

ة أسلوب التفكٌر التفاعلً  على جانبً الدماغ من أجـل تنمًدراسات مستقبلٌة قابمةإجراء - 

 .  إلى جانب األسالٌب األخرى للّتفكٌر

تنمٌة أسلوب التعلم السمعً مع من أجـل ات مستقبلٌة قابمة على أسالٌب التعلم إجراء دراس- 

 .  األسالٌب المختلفة األخرى

 .إجراء دراسة مقارنة بٌن المدارس والثانوٌات والجامعات الجزابرٌة - 

 .دراسة لمعرفة عبلقة المكونات البٌبٌة للمدارس والثانوٌات فً أسالٌب الّتفكٌر والّتعلم جراءا- 

إجراء دراسة مقارنة بٌن أسالٌب الّتفكٌر لدى أعضاء الهٌبة الّتدرٌسٌة وتطابقها مع أسالٌب - 

. الّتفكٌر والّتعلم المفضلة لطبلبهم
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 (01)الملحق رقم 
 
 

 (أساليب التفكير والتعلم)استبيان 
 

 .أخً الطالب ، أختً الطالبة

التً تناسبك حتى نستطٌع معا تحسٌن تعلمك من  (التفكٌر والتعلم)إلى تحدٌد أسالٌب ٌهدؾ هذا االستبٌان - 

 .خبلل بناء أنشطة متنوعة تناسب تفكٌرك وتعلمك

 .لذا أرجو منك اإلجابة عن فقرات االستبٌان بكل دقة ووضوح- 

فقرة خاصة بؤسالٌب التفكٌر والجزء الثانً  (52)ٌتكون االستبٌان من جزأٌن الجزء األول ٌتكون من - 

 .فقرة خاصة بؤسالٌب التعلم المفضلة، أمام كل فقرة خمس اختٌارات  (30)ٌتكون من 

مقابل الفقرة التً تنطبق علٌك ، بحٌث تحدد إجابة واحدة  (x)اقرأ فقرات االستبٌان بتمعن ثم ضع أشارة - 

 .فقط لكل فقرة 

 . جمٌع األسبلة ال تفترض بالضرورة وجود إجابات صحٌحة وأخرى خاطبة ، وإنما كلها تعبر عن رأٌك- 

 .مع العلم بان إجابتك لن ٌتم استخدامها إال لؽاٌات البحث العلمً فقط- 

 

 .    شاكرا ومقدارا لحسن تعاونك 

 

 

 

 

 :البٌانات العامة: أوال 

 :.....................اسم المإسسة- 1

 .(إن شبت )......................االسم واللقب- 2

  أنثى       ذكر          : الجن- 3

 :.................السن- 4

 :..............المستوى- 5

 :............التخصص- 6

 .(أساليب التفكير): بـ ةعبارات االستبيان الخاص: ثانيا 
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 أبدا نادرا أحٌانا غالبا دائما الفقرة الرقم

      .لدي القدرة على استنتاج الحلول من خبلل معلومات سابقة 1

      .تمام المرحلة السابقةإال أنتقل من مرحلة إلى أخرى إال بعد  2

      . عبلقات مع اآلخرٌنتطوٌرلدي القدرة على  3

      .على الصور والرسوماتعلى المعلومات باالعتماد  أحصل 4

      . بطرٌقة عقبلنٌة بعٌدا عن العاطفةأحدد خٌاراتً الشخصٌة 5

6 
 أو األفكار أو المواقؾ أستطٌع إٌجاد العبلقة بٌن األشٌاء

 .المتشابهة

     

      .أحب العمل مع اآلخرٌن والتعاون معهم من أجل هدؾ مشترك 7

8 
على فهم الموضوع أو الموقؾ من خبلل الفكرة لدي القدرة 

 .العامة دون اللجوء إلى التفاصٌل

     

      . العاطفة فً التعامل مع اآلخرٌنأستعملال  9

      .أحافظ على أؼراضً بصفة منظمة 10

      .ال ٌمكننً إخفاء مشاعري أمام اآلخرٌن 11

      .مبتكرةأستطٌع إٌجاد أفكار وطرق  12

      .أتعامل مع الحقابق التً تمت البرهنة على صحتها 13

      .أستمتع بترتٌب وتنظٌم األشٌاء 14

15 
والحركة فً  (السمع، البصر، اللمس)أفضل استعمال الحواس 

 .التعلم

     

      .أستطٌع تخٌل أشٌاء ؼٌر موجودة فً الواقع 16

      .أعتمد على الجداول والرسوم البٌانٌة فً التعامل مع األشٌاء 17

      .ستطٌع تحلٌل القضاٌا المركبة إلى جزبٌاتأ 18

      .ال أعبر مباشرة عن أفكاري، بل أستعمل المجاز والرمزٌة 19

20 
لدي القدرة على تجمٌع وتركٌب األفكار الجزبٌة المختلفة من 

 .أجل الوصول إلى فكرة متكاملة

     

      .أركز على اللحظة التً أعٌشها أكثر من المستقبل 21

      .ال أبدأ بإنجاز أي عمل أو نشاط إال بعد تخطٌط مسبق 22

      .(...الرسم، الموسٌقى، الشعر)أستمتع باألعمال الفنٌة  23

      أستطٌع تولٌد أفكار جدٌدة انطبلقا من موضوعات معاشة 24
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25 
عندما تواجهني مشكلة أقوم بتحليلها إلى أجزاء ثم تركيبها ألجد 

 .الحل المناسب

     

      .نجاز المهامإألتزم بالمعاٌٌر الخاصة ب 26

27 
أكثر من األشٌاء  (الجوانب الروحٌة)أهتم بالقٌم والمشاعر 

 .المادٌة

     

28 
 أفكار ومفاهٌم منفصلة للحصول على شًء تركٌبٌمكننً 

 .جدٌد

     

      .أمٌل إلى الحصول على قٌاسات دقٌقة 29

30 
  المشرؾ أوأنجز األعمال حسب التعلٌمات المقدمة من طرؾ

 .المسإول

     

      . بطبلقة ووضوحعن مشاعري وأفكاريعبر لآلخرٌن أ 31

      .أقوم بإنجاز أكثر من شًء فً وقت واحد 32

      .ستخدم األرقام فً تقدٌر األشٌاءأ 33

      .أستطٌع التحكم والسٌطرة على مشاعري نحو اآلخرٌن 34

      .حترمهاأ مشاعرهم ووأتفهم ر اآلخرٌن لوجهات نظأصؽً 35

36 
 أو قتفكٌر عمً بدون (األفكار، المفاهٌم، المواقؾ) أدرك األشٌاء

 .الحاجة لدلٌل أو برهان

     

      .ال أتقبل األحكام دون تقٌٌم أو نقد 37

      .ال أؼٌر أفكاري بسهولة 38

      .ما اكتسبت من خبراتوأعلمهم  اآلخرٌن أدعم 39

      .الكتشاؾ معلومات جدٌدة بمفرديأسعى  40

      .أنتقد األفكار الؽٌر عقبلنٌة 41

      .أهتم بالمواضٌع التً تحدد فٌها التعلٌمات بوضوح 42

      .تحدث مع اآلخرٌن بوضوح ألختار المفردات بعناٌةأ 43

      . تعلٌمات اآلخرٌنانتظار فً إنجاز أعمالً دون أبادر 44

      .أتحكم فً استخدام األجهزة والتقنٌات المعقدة 45

      .أفكر فً العواقب قبل القٌام بؤي عمل 46

      .القراءة والمطالعةب أستمتع 47

     اعتٌادٌة وأستطٌع تجمٌع األشٌاء فً شكل ؼٌر   ؼٌراأمتلك أفكار 48
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 .مؤلوؾ

      . ال أنفق شٌاً من مالً إال بعد تحلٌل ودراسة متؤنٌة 49

      .ألتزم بالمواعٌد وأحرص على القٌام بمهامً فً الوقت المحدد 50

      .التعبٌر عن مشاعري كتابٌاب أستمتع 51

      .واإلقدام على المخاطرة المؽامرة تستهوٌنً 52

 

 .(أسالٌب التعلم المفضلة): بـ ةعبارات االستبٌان الخاص: ثالثا

 الفقرة الرقم
أوافق 

 بشدة
 أوافق

 ال

 أعرؾ

 ؼٌر

 موافق

ؼٌر 

موافق 

 بشدة

      أُفضل التعلم من خبلل قراءة ما ٌكتبه األستاذ على السبورة  1

ٌُخبرنً األستاذ بالتعلٌمات فإنً افهمها بشكل أفضل 2       .عندما 

      .ٌكون تعلمً أفضل عندما أُعّد نموذجا لما أرٌد تعلمه 3

      .أفضل التعلم بالعمل داخل القسم 4

      .أتذكر دروسً بشكل أحسن إذا قرأتها وحدي 5

      .ٌزٌد انجازي عندما أعمل مع اآلخرٌن 6

      .عندما أقرأ الدروس فإنً أتذكرها بشكل أفضل 7

      .ٌتحسن تعلمً إذا أخبرنً شخص أخر كٌؾ أقوم بالعمل 8

      .أتعلم جٌدا عندما أشارك فً مشروع للقسم 9

      .أفضل التعلم من خبلل العمل  10

      .أتعلم أفضل عندما أتعلم وحدي 11

      .أتعلم أكثر عندما ادرس فً مجموعة 12

      .أستوعب الدروس بشكل أفضل عندما أقرأها  13

14 
أتذكر المعلومات التً أسمعها فً القسم أكثر من التً 

 .أقرأها 

     

      .أتعلم أفضل عندما أرسم أثناء الدراسة  15

      .أستمتع بالتعلم عند القٌام بالتجارب  16

      .ٌكون أدابً أفضل عندما اعمل وحدي فً القسم 17

      .أشعر باالرتٌاح أثناء التعلم عندما أكون مع طبلب آخرٌن 18
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      .أتعلم من القراءة أفضل من االستماع إلى شخص أخر  19

      .أتعلم أفضل عندما ٌلقً األستاذ فً القسم  20

      .أتذكر ما تعلمته إذا قمت به بنفسً  21

      . عندما أشارك فً لعب األدوارلأفهم األشٌاء أفض 22

      .أفضل انجاز المشارٌع بنفسً 23

24 
أستمتع بإنجاز الواجبات بمشاركة اثنٌن أو ثبلثة من 

 . الزمبلء

     

25 
أتعلم عن طرٌق قراءة الكتب المدرسٌة أكثر من االستمتاع 

 .للدروس

     

      .أتعلم بشكل أفضل عندما أستمع لشخص أخر 26

      .أستمتع بالمشاركة فً مشروع داخل القسم 27

28 
أتعلم بشكل أفضل عندما أتمكن من المشاركة فً النشاطات 

 .المتعلقة بالموضوع

     

      .أفضل العمل بمفردي 29

      .أفضل أن أتعلم مع اآلخرٌن 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 02)الملحق رقم 

 
الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة  

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 
 مستغانم  –جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس 
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كلٌة العلوم االجتماعٌة 
 

قسم علم النفس وعلوم التربٌة                               تخصص علم النفس المدرسً  
 
 

 

................... أستاذي الفاضل

 ..................أستاذتً الفاضلة

 

     فً إطار تحضٌري لرسالة ماجستٌر فً علم النفس المدرسً وتطبٌقاته ، والموسومة أسالٌب الّتفكٌر 

علم المفضلة "نٌد هٌرمان " وفق الّسٌطرة الّدماؼٌة لـ ّّ دراسة مٌدانٌّة  لتبلمٌذ "وعبلقاتها بؤسالٌب الّت

نضع بٌن  أٌدٌكم هذه االستمارة الخاصة بؤسالٌب الّتفكٌر فً شكلها األولً راجٌا منكم " المرحلة الثانوٌة 

.     أبداء أرابكم واقتراحاتكم حول صبلحٌة كل فقرة، وذكر التعدٌبلت التً ترونها ضرورٌة ومناسبة

 

:            الطالب  ولكم جزٌل الشكر

                                                                               عباس محمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استبٌان أسالٌب الّتفكٌر 

 
 مناسبة الفقرة الرقم

غٌر 
 مناسبة

مالحظات 
 أخرى
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( 03)الملحق رقم 

 
الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة  

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 
 مستغانم  –جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس 
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كلٌة العلوم االجتماعٌة 
 

قسم علم النفس وعلوم التربٌة                               تخصص علم النفس المدرسً  
 
 

 

................... أستاذي الفاضل

 ..................أستاذتً الفاضلة

 

     فً إطار تحضٌري لرسالة ماجستٌر فً علم النفس المدرسً وتطبٌقاته ، والموسومة أسالٌب الّتفكٌر 

علم المفضلة "نٌد هٌرمان " وفق الّسٌطرة الّدماؼٌة لـ ّّ دراسة مٌدانٌّة  لتبلمٌذ "وعبلقاتها بؤسالٌب الّت

علم المفضلة فً شكلها األولً " المرحلة الثانوٌة  ّّ نضع بٌن أٌدٌكم هذه االستمارة الخاصة بؤسالٌب الّت

راجٌا منكم أبداء أرابكم واقتراحاتكم حول صبلحٌة كل فقرة، وذكر التعدٌبلت التً ترونها ضرورٌة 

.     ومناسبة

 

 

 

:            الطالب  ولكم جزٌل الشكر

                                                                              عباس محمد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استبٌان أسالٌب الّتعلم المفضلة
 مالحظات أخرى غٌر مناسبة مناسبة الفقرة الرقم

    أُفضل التعلم من خبلل قراءة ما ٌكتبه المدرس على السبورة  1

ٌُخبرنً ا 2     . بالتعلٌمات فإنً افهمها بشكل أفضللمدرسعندما 

    .ٌكون تعلمً أفضل عندما أُعّد نموذجا لما أرٌد تعلمه 3
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    .أفضل انجاز المشارٌع بنفسً 23
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(. 04)الملحق رقم 

 كٌفٌة حساب الّدراجات الخام لجانب الّسٌطرة الّدماغٌة ولكل بعد من أبعاد أسالٌب الّتفكٌر 

. وأسالٌب الّتعلم المفضلة
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: حساب الدرجة الخام لجانبً الّسٌطرة الّدماغٌة _ أ

فً  ( فقرة لكل جانب26)لحساب الّدرجة الخام لجانب السٌطرة الّدماؼٌة نضرب عدد فقراته  

: الّدرجة التً تعطى لكل استجابة أي

. 78 = 3 ×26=  ، أحٌانا 52  = 2  × 26=  ، نادرا26  = 1×26=   أبدا 

. 130  = 5  × 26=  ، نادرا104  = 4×26=  ؼالبا 

. 130 و 26الّدرجة الخام لجانب الّسٌطرة الّدماؼٌة  محصورة بٌن 

 

: حساب الدرجة الخام لكل بعد من أبعاد أسالٌب الّتفكٌر_ ب 

فً الدرجة التً تعطى  ( فقرة لكل بعد13) لحساب الدرجة الخام لكل بعد نضرب عدد فقراته 

: أي  لكل استجاب

. 39 = 3 ×13=  ، أحٌانا 26  = 2  × 13=  ، نادرا13  = 1×13=   أبدا 

. 65  = 5  × 13=  ، نادرا52  = 4×13=   ؼالبا 

. 65 و 13 الّدرجة الخام  للبعد محصورة بٌن 

: حساب الدرجة الخام لكل بعد من أبعاد أسالٌب الّتعلم المفضلة_ ج

فً الدرجة التً تعطى  ( فقرات لكل بعد5) لحساب الدرجة الخام لكل بعد نضرب عدد فقراته

 :أي  لكل استجابة

 .15 = 3 ×5= ،ال أعرؾ 10  = 2× 5=  ، ؼٌر موافق5  = 1×5=  ؼٌر موافق بشدة 

. 25  = 5  × 5=  ، أوافق بشدة 20  = 4×5=   أوافق 

                                                               .25 و 5 الّدرجة الخام للبعد محصورة بٌن 



 ملخص الّدراسة
 

وعالقاتها بأسالٌب الّتعلم المفضلة "نٌدهٌرمان"     هدفت الّدراسة الحالٌة إلى الّتعرف على أسالٌب الّتفكٌر وفق نظرٌة الّسٌطرة الّدماغٌة لـ
، مستخدما 2014-2013طالبا وطالبة من طلبة الّسنة األولى ثانوي بثانوٌات مقاطعة عشعاشة للعام الّدراسً (210)لدى عٌنة متكونة من 

 نموذج هٌرمان الّرباعً،المعّدل حسب مجتمع الّدراسة،ومقٌاس أسالٌب الّتعلم المفضلة المعّد من قبل األستاذ بمقٌاس أسالٌب الّتفكٌر حس
وهذا بعد أّن اُستبدلت بعض المفردات من فقراته بمرادفتها لتتالءم معانٌها مع بٌئة مجتمع الّدراسة،والتحقق  (2007)ناصرالّدٌن أبوحماد

أظهرت نتائج الّدراسة إلى أّن أفراد عٌنة الّدراسة أكثر استخداما لجانب الّسٌطرة الّدماغٌة .من صدق وثبات هاتٌن األداتٌن
وأشارت نتائج معامل االرتباط إلى وجود عالقة . األكثرتفضٌال فكان اسلوب التعلم الّسمعًباألٌمن،وأسلوب التفكٌرالتفاعلً،أما األسلو

 التباٌن األحادي فً لكماأظهرت نتائج اختبار تحلً.ارتباطٌة موجبة بٌن جانب الّسٌطرة الّدماغٌة األٌمن وأسلوبً الّتفكٌروالّتعلم الّسائدان
إلى وجود فرق فً جانب الّسٌطرة الّدماغٌة األٌمن ٌعزى لمتغٌرجنس الطلبة ولصالح  (ت)واختبار (تحلٌل التباٌن الثنائً)اتجاهٌن

 ياإلناث،وال توجد فروق تعزى لمتغٌر التخصص الّدراسً والّتفاعل بٌنه وبٌن الجنس، كما ال توجد فروق فً أسلوب الّتفكٌر الّتفاعل
 نتائج الّدراسة بأنه ٌوجد فرق فً أسلوب الّتعلم الّسمعً ٌعزى تتعزى لمتغٌرالجنس والتخصص الّدراسً والتفاعل بٌنهما،كما أشار

لمتغٌر الجنس ولصالح اإلناث،وال توجد فروق فً ذات المتغٌر تعزى للتخصص الّدراسً والتفاعل بٌن هذا األخٌر والجنس لدى عٌنة 
.   الّدراسة

Abstract 

  This actual study aims at defining the thinking styles according to Ned Herrmann brain dominance and 

their relationships with the preferred learning styles among a sample consisted of 210 male and female 

students of 1
st
 year secondary school in Achaacha district in 2013-2014.  

     The researcher applied the thinking styles instrument according to Ned Herrmann quadripartite theory 

which is reformulated according to the study society and the preferred learning styles prepared by the 

teacher Necer Eddin Abu Hammad (2007) after changing some terms with their synonyms to be suitable 

with the sample society environment and also ensuring appropriate validity and reliability of this two 

instruments. 

    Study results indicate that the most study sample individuals used the right brain dominance part  and 

the interactive style but the most preferred style was auditory learning style.Also the correlation 

coefficient results indicate that there is a positif correlation relationship between the right brain 

dominance part and the dominant thinking and learning styles.Two-Way ANOVA test and (t) test results 

indicate that there is a difference in the right brain dominance part related to students' gender variant and 

for females ,but there are no differences related to educational specialization variant and the interaction 

between it and the gender .Also there are no differences in the interactive thinking style related to gender 

and educational specialization variant and the interaction between them. There is also a difference in 

auditory learning style related to gender variant and for females ,but there are no differences in the same 

variant related to educational specialization and its interaction with gender among the study sample. 

Résumé 

    L'objectif  de cette étude est de définir les styles de pensée selon la théorie de la domination cérébrale 

de Ned Herrmann et ses relations avec les styles d'apprentissage préférés de 210 étudiants et étudiantes de 

la 1
ère

 année secondaire à la circonscription de Achaacha en 2013-2014. 

    Le rechercheur a utilisé le critère des styles de pensée selon la théorie quadripartite de Ned Herrmann 

,modifié selon la société d'étude et le critère des styles d'apprentissage préférés préparé par le professeur 

Nacer Eddin Abu Hammad(2007),après changer des termes par leurs synonymes pour être convenable 

avec l'environnement de la société d'étude et pour réaliser la validité et la stabilité de ces deux critères.  

    Les résultats montrent que les individus utilisent plus beaucoup la partie droite de la domination 

cérébrale et le style de pensée interactive  mais le plus préféré est le style d'apprentissage auditif .Les 

résultats de la coefficient de la correlation montrent qu'il y a une relation corrélative positive entre la 

partie droite de la domination cérébrale et les styles de pensée et d'apprentissage dominants.Aussi Two- 

Way ANOVA test et (T) test montrent qu'il ya une différence dans la partie droite de la domination 

cérébrale qui a rapport avec le variant de genre des étudiants et pour les filles et il n'ya pas de différences 

qui ont rapport avec le variant de la spécialisation éducative et son interaction avec le genre.Il n'ya pas 

aussi des différences dans le style d'apprentissage interactif qui ont rapport avec le variant de genre et de 

la spécialisation éducative et l'interaction entre eux. 

  Les résultats montrent qu'il ya une différence en le style d'apprentissage auditif qui a rapport avec le 

variant de genre et pour les filles et il n'ya pas des différences dans le même variant qui ont rapport avec 

la spécialisation éducative et l'interaction entre cette dernière et le genre. 
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