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بعد مسًنة دراسية زتلت يف طياهتا الكثًن من الصعوبات واملشقة والتعب ” احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات “

احلقيقية إىل معىن الرجولة  اليوم نقطف ذترها واحلمد هلل . أهدي خترجي اىل منبع احلب واحلياة اىل روحك الطيبة اىل

من علمين معاين كثًنة يف احلياة إىل من تربيت على يديه أيب احلبيب رزتة اهلل عليك وطيب ثراك فلن أنساك أبدا ما 

حييت و إىل من خلد اهلل ذكرها يف القرآن يتلى إىل يوم الدين، وجعـل اجلنـة حتـت قـدميها ،زتلتـين وهنـا علـى وهن إىل 

 وأطاف يف عمرها إىل القلب الكبًن النابب باحلب زوجا  الكر ةة الا  وقفت معي يف هذ  والديت الغالية حفظها اهلل

املرحلة و شجعتين إلدتام ما بدأته ذات يوم وكان حلما . إىل أبنائي و قرة عيين نسرين ، بشرى ، رتانة ، هبة و آخر 

و إىل كل أحبايب و أصدقائي داخل الوطن و العنقود حممد إسالم . إىل إخويت وأخوايت الذين أتقاسم معهم ذكريايت 

 خارجه .
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الحمد هلل العظيـ سمطانو ،الجزيؿ إحسانو ،قدر األشياء بحكمتو، خمؽ الخمؽ بقدرتو، فمؾ الحمد يا ربي حتى 

 ترضى كلؾ الحمد إذا رضيت كلؾ الحمد كما ينبغي لجبلؿ كجيؾ كعظيـ سمطانؾ لؾ الحسف كالثناء الجميؿ

. 
أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف لؤلستاذة المشرفة " عميمش فمة" عمى صبرىا الجميؿ معي كعمى إرشاداتيا 

 الصائبة كتكجيياتو القيمة لي طيمة مدة إنجازم ليذا العمؿ ، فشكرا جزيبل لؾ أستاذتي الكريمة

زة مصطفى خركبة الشكر لكؿ  أفراد عينة الدراسة مف  تبلميذ السنة األكلى ثانكم  بثانكية بف زا

 بمستغانـ عمى تعاكنيـ إلتماـ ىذا العمؿ

 كأتقدـ بجزيؿ الشكر ألعضاء لجنة المناقشة ،الذيف يشرفكف عمى مناقشة ىذا العمؿ المتكاضع

ي تعممي مف االبتدائي إلى الجامعة ككؿ مف كأخيرا ،أشكر كؿ أستاذ صادفتو في حياتي الدراسية ككاف سببا ف

.ساىـ في إخراج ىذا البحث المتكاضع
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نماط التفكير حسب نظرية السيطرة الدماغية أتيدؼ الدراسة الحالية إلى الكشؼ عف الفركؽ في 

االعتماد عمى لدل تبلميذ السنة االكلى ثانكم بيف المتفكقيف ك المتأخريف دراسيا؛ حيث تـ لييرماف 

المنيج الكصفي المقارف، كشممت عينة الدراسة تبلميذ السنة األكلى ثانكم بثانكية بف زازة مصطفى 

ية ( أنثى، لمسنة الدراس32( ذكرا ك)23( تمميذا مف بينيـ )46خركبة بمستغانـ، بمغ عددىـ )

رماف المصمـ مف ، كتـ االعتماد عمى مقياس لمكشؼ عف أنماط التفكير حسب نظرية ىي3102/3131

( ، ²طرؼ الدكتكر بمكرد محمد، كلتحميؿ النتائج استخدـ الباحث النسب المئكية،  اختبار الفركؽ )كا

، كبعد المعالجة كالتحميؿ 31spssكذلؾ باالعتماد عمى برنامج الرـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية 

 تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 .( حسب نظرية السيطرة الدماغية لييرمافABاألكلى ثانكم نمط تفكيرىـ )معظـ تبلميذ السنة -0

لدماغية لييرماف بيف المتفكقيف نماط التفكير السائدة حسب نظرية السيطرة اأتكجد فركؽ في --2

 كلى ثانكم ذكم التخصص العممي.المتأخريف دراسيا لدل تبلميذ السنة األك 

السائدة حسب نظرية السيطرة الدماغية لييرماف بيف المتفكقيف نماط التفكير أعدـ كجكد فركؽ في  -3

 .كلى ثانكم ذكم التخصص األدبياأل كالمتأخريف دراسيا لدل تبلميذ السنة

 

 أنماط التفكير؛ السيطرة الدماغية؛ التفكؽ الدراسي ؛ التأخر الدراسيالكممات المفتاحية: 
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Abstract : 

 

        The current study aims to reveal the differences in thinking patterns according to 

Herman's brain control theory among first-year high school pupils, between high achievers 

and late students. Where reliance was made on the descriptive comparative approach, and 

the study sample included students of the first year of secondary school at the secondary 

school of Bin Zaza Mustafa Kharrouba Mostaganem, their number reached (64) pupils, 

including (32) males and (28) females, for the academic year 2019/2020. To reveal 

patterns of thinking according to the theory of Hermann designed by Dr. Belkard 

Muhammad, and to analyze the results, the researcher used percentages, the difference test 

(Ka²), based on the 20spss statistical packages program for social sciences, and after 

processing and analysis, the study reached the following results: 

1-Most of the first year secondary school students have (AB) thinking pattern according to 

Herman's brain control theory. 

 2--There are differences in the prevailing thinking patterns according to Herman's brain 

control theory between the high school students and those who are late in studies in the 

first year of secondary school with a scientific specialization. 

3- There are no differences in the prevailing thinking patterns, according to Herman's brain 

control theory, between those who excelled and who were late in studies among first-year 

secondary school students with a literary major. 

key words: 

Thought patterns; Cerebral control; Academic excellence ; Academic tardiness 

 

 

 

 



 

 ه
 

 

 قائمة المحتكيات

 المكضػػػػػػػػػكع الصفحة

 إىداء  أ

 شكر كتقدير ب

 ممخص البحث  ج

 قائمة المحتكيات  د

 قائمة الجداكؿ  ق

 قائمة األشكاؿ  ط

 قائمة المبلحؽ ؾ

 مقدمة 01

 الفصؿ األكؿ : مدخؿ الدراسة 

13 
 إشكالية الدراسة  -0

10 
 فرضيات الدراسة   -3

10 
 اختيار مكضكع الدراسةدكافع   -2

10 
 أىداؼ الدراسة  -6

10 
 أىمية الدراسة -5

10 
 التعاريؼ اإلجرائية   -4



 

 و
 

 الفصؿ الثاني : أنماط التفكير 

 تمييد 10

 أكال : التفكير 10

 تعريؼ التفكير -0 10

 أىمية التفكير -3 12

 خصائص التفكير -2 01

 أدكات التفكير -6 01

 عمميات التفكير -5 00

 مستكيات التفكير -4 09

 ثانيا : أنماط التفكير 03

 تعريؼ أنماط التفكير -0 03

 تصنيفات أنماط التفكير -3 00

 المبادئ المميزة ألنماط التفكير -2 01

 العكامؿ المؤثرة عمى أنماط التفكير -6 00

 النظريات المفسرة ألنماط التفكير -5 02

 خبلصة 91

 التفكؽ الدراسي الفصؿ الثالث : 

 تمييد 92

 مفيـك التفكؽ -0 92



 

 ز
 

 تعريؼ التفكؽ الدراسي -3 30

 المفاىيـ المرتبطة بالتفكؽ -2 30

 العكامؿ المؤثرة في التفكؽ الدراسي -6 33

 خصائص المتفكقيف دراسيا -5 33

 أنكاع التفكؽ -4 30

 النظريات المفسرة لمتفكؽ الدراسي -7 33

 المتفكقيف دراسيا حاجات -2 31

 مشكبلت المتفكقيف دراسيا -2 30

 أساليب الكشؼ عف المتفكقيف -01 32

 خبلصة 01

 الفصؿ الرابع : التأخر الدراسي 

 تمييد 02

 مفيـك التأخر الدراسي -0 02

 أنكاع التأخر الدراسي -3 31

 أسباب التأخر الدراسي -2 30

 سمات المتأخر دراسيا -6 30

 المشكبلت المصاحبة لمتأخر الدراسي -5 30

 طرؽ الكشؼ عف المتأخريف دراسيا -4 30

 تشخيص التأخر الدراسي -7 33



 

 ح
 

 خبلصة 31

 الفصؿ الخامس : اإلجراءات المنهجية لمدراسة الميدانية 

 تمييد 10

 أكال : الدراسة االستطبلعية 10

 أىداؼ الدراسة االستطبلعية -0 10

 المجاؿ الجغرافي ك الزماني لمدراسة االستطبلعية -3 10

 العينة االستطبلعية ك مكاصفاتيا -2 10

 أدكات الدراسة االستطبلعية -6 10

 الخصائص السيككمترية لمقياس أنماط التفكير حسب نظرية ىيرماف -5 13

 ثانيا : الدراسة األساسية  09

 منيج الدراسة -0 09

 الجغرافي كالزماني لمدراسة األساسية  المجاؿ -3 09

 مجتمع الدراسة -2 09

 عينة الدراسة األساسية ك مكاصفاتيا -6 09

 أدكات الدراسة األساسية  -5 00

 طريقة إجراء الدراسة األساسية  -4 03

 األساليب اإلحصائية المستخدمة -7 03

 الفصؿ السادس : عرض كتفسير كمناقشة فرضيات الدراسة 

 تمييد 20



 

 ط
 

 عرض ك تفسير كمناقشة الفرضية العامة -0 20

 عرض كتفسير كمناقشة الفرضية الفرعية األكلى -3 20

 عرض كتفسير كمناقشة الفرضية الفرعية الثانية -2 21

 الخاتمة 013

 االقتراحات 010

 قائمة المصادر كالمراجع 010

 المبلحؽ  000

 

  



 

 ي
 

 قائمة الجداكؿ 

 الرقـ  عنكاف الجدكؿ  الصفحة

 10 ف دراسيایقكفمتلا ةبملطلزة ممیلص ائاخصلأبرز ا حضكیجدكؿ  30

 19 تكزيع عينة الدراسة االستطبلعية حسب الجنس 10

 13 تكزيع أفراد عينة الدراسة االستطبلعية حسب السف 10

 10 تكزيع أفراد عينة الدراسة االستطبلعية حسب التخصص 10

االرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو لمقياس أنماط معامبلت  12

 التفكير حسب نظرية ىيرماف

10 

 13 معامبلت ارتباط كؿ بعد مع الدرجة الكمية لمقياس أنماط التفكير حسب نظرية ىيرماف 01

صبلح معامبلت االرتباط بيف نتائج المقياس الدكتكر بمكرد محمد ك مقياس المدرب  00

 صالح معمار )الصدؽ التبلزمي(

11 

 10 نتائج قيـ معامؿ الفا لكركنباخ لمقياس أنماط التفكر حسب نظرية ىيرماف 00

نتائج حساب معامؿ  ثبات مقياس أنماط التفكر حسب نظرية ىيرماف عف طريؽ  09

 التجزئة النصفية

12 

 01 الدرجات المعيارية ألفراد العينة 03

 00 الدراسة األساسية حسب الجنستكزيع عينة  00

 09 تكزيع أفراد عينة الدراسة األساسية حسب السف 00

 03 تكزيع األفراد عينة الدراسة األساسية حسب التخصص كمستكل التحصيؿ الدراسي   00

 00 تكزيع فقرات مقياس أنماط التفكير حسب نظرية ىيرماف كفقا ألبعادىا كاتجاىاتيا     00



 

 ك
 

 00 تصحيح مقياس أنماط التفكير حسب نظرية ىيرمافمفتاح  00

 التكرارات كالنسب المئكية ألنماط التفكير حسب نظرية ىيرماف جدكؿ 20

 لدل تبلميذ السنة أكلى ثانكم

03 

 جدكؿ التكرارات كالنسب المئكية لنصؼ الدماغ المسيطر حسب نظرية ىيرماف 20

 لدل تبلميذ السنة أكلى ثانكم.

01 

 التكرارات كالنسب المئكية ألنماط التفكير حسب نظرية ىيرمافجدكؿ  23

 لدل التبلميذ المتفكقيف كالمتأخريف دراسيا ذكم التخصص العممي

00 

 جدكؿ التكرارات كالنسب المئكية لنصؼ الدماغ المسيطر حسب نظرية ىيرماف 23

 لدل التبلميذ المتفكقيف كالمتأخريف دراسيا ذكم التخصص العممي

02 

(  لقياس الفركؽ في نصؼ الدماغ المسيطر حسب نظرية ىيرماف ²نتائج اختبار )كا 23

 بيف التبلميذ المتفكقيف كالمتأخريف دراسيا ذكم التخصص العممي

91 

جدكؿ التكرارات كالنسب المئكية ألنماط التفكير حسب نظرية ىيرماف لدل التبلميذ  21

 بيالمتفكقيف كالمتأخريف دراسيا ذكم التخصص األد

90 

 جدكؿ التكرارات كالنسب المئكية لنصؼ الدماغ المسيطر حسب نظرية ىيرماف 20

 لدل التبلميذ المتفكقيف كالمتأخريف دراسيا ذكم التخصص األدبي

99 

(  لقياس الفركؽ في نصؼ الدماغ المسيطر حسب نظرية ²جدكؿ نتائج اختبار )كا 22

 دراسيا ذكم التخصص األدبيىيرماف بيف التبلميذ المتفكقيف كالمتأخريف 

93 

 

 

 



 

 ل
 

 

 

 

 

 قائمة األشكاؿ 

 

 الرقـ  عنكاف الشكؿ  الصفحة

 10 العالقة بيف التفكؽ الدراسي كالذكاء كاإلبداع 39

 

 

 قائمة المالحؽ 

 

 

 الصفحة عنكاف الممحؽ الرقـ

مقياس أنماط التفكير حسب نظرية السيطرة الدماغية المصمـ مف يبيف  10

 طرؼ الدكتكر بمكرد محمد

003 

 007 مقياس صبلح صالح معمار الذم استعمؿ كمحؾ 13

 002 لنتائج الدراسة األساسية(spss) مخرجات 12

 



 مقدمة 
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 مقدمة

 

فالبعض تراه … ما يشتكي المدرس مف عدـ انتباه التبلميذ في الصؼ، أك حتى في طريقة تفاعميـ معو كثيرا

صغيرا إال كيكتبو في كراستو، بينما البعض اآلخر يحاكؿ كتابة بعض  يفّكت تفصيبل ُمجدا في دراستو، ال

الصؼ، يحب الحركة النقاط الرئيسية في الدرس كحسب. أما البعض اآلخر فعادة ما يككف مشاغبا في 

 .كالفكضى، لدرجة أنو يحاكؿ إفشاؿ الدرس، فبل يككف مف المدرس إال أف يتجاىمو أك يعاقبو بشكؿ مستمر

نما ىنالؾ فرؽ كتمايز في  في الحقيقة ليس السبب أف التبلميذ ينقسمكف إلى مجد كغير مجد في الدرس، كا 

 يمكنو تغييرىا بشكؿ كامؿ. فقد يككف تصميـ الدرس أنماط تفكيرىـ . كىذه أشياء مرتبطة بطبيعة التمميذ كال

ال يناسب نمط تفكير ىذا التمميذ مما يجعمو غير ميتـ بالمادة، كما أنو ينبغي عمى المدرس أف يتفيـ أف 

نما كؿ سيرد بحسب نمط تفكيره  .ردات فعؿ التبلميذ لف تككف كاحدة، كا 

مـ، تساعده عمى فيـ تبلميذه كاحتياجاتيـ، كبالتالي تصميـ كعميو فإف أنماط التفكير تعتبر أداة ميمة لدل المع

الدرس بما يتبلءـ كىذه االحتياجات. كمف أىـ الدراسات التي جرت عف أنماط تفكير المتعمميف نذكر نمكذج 

 .“الييمنة الدماغية“ ىيرماف أك ما يعرؼ بػ

نظرية السيطرة الدماغية لييرماف لذا جاءت ىذه الدراسة لتعرؼ عمى الفركؽ في أنماط التفكير حسب      

لدل تبلميذ السنة األكلى ثانكم بيف المتفكقيف ك المتأخريف دراسيا؛ كلمتفصيؿ في ىذا المكضكع تـ تقسيـ 

 الدراسة إلى ستة فصكؿ حيث استيؿ البحث بمقدمة تـ طرح  فييا إطار عاـ لمدراسة.

فيو اإلشكالية، كصيغت الفرضيات، كأبرزت دك تطرقنا إلى مدخؿ الدراسة أيف طرحت الفصؿ األكؿ :كيميو  

 افع اختيار المكضكع، كأىداؼ الدراسة كأىميتيا، كحددت مفاىيميا األساسية إجرائيا.

خصص ألنماط التفكير، كيتككف مف قسميف : أكال التفكير. حدد فيو  تعريؼ التفكير، كالفصؿ الثاني :   

 ات التفكير، ثـ مستكياتو.كأىميتو، خصائص التفكير، أدكات التفكير، عممي



 مقدمة 

2 

ثانيا أنماط التفكير. ك اشتمؿ عمى تعريؼ أنماط التفكير، تصنيفات أنماط التفكير، المبادئ المميزة ألنماط 

 التفكير، ثـ عرض ألىـ النظريات المفسرة ألنماط التفكير .

التفكؽ ،ثـ تعريؼ التفكؽ  :تـ التطرؽ فيو إلى التفكؽ الدراسي، حيث تطرقنا فيو لمفيـك أما الفصؿ الثالث   

الدراسي ك المفاىيـ المرتبطة بالتفكؽ ، كالعكامؿ المؤثرة في التفكؽ الدراسي ، ك خصائص المتفكقيف دراسيا، 

ثـ أنكاع التفكؽ كالنظريات المفسرة لو، كحاجات المتفكقيف دراسيا كمشكبلتيـ كبعد ذلؾ أساليب الكشؼ عف 

 المتفكقيف . 

فقد ناقش مفيكـ التأخر الدراسي كأنكاعو ، كتطرؽ إلى أسباب التأخر الدراسي، سمات :أما الفصؿ الرابع    

 المتأخر دراسيا، طرؽ الكشؼ عف المتأخريف دراسيا، ثـ كصؿ إلى تشخيص التأخر الدراسي.

الخاص باإلجراءات المنيجية لمدراسة في جانبيا الميداني، حيث تـ فيو الفصؿ الخامس :في حيف احتكل   

الدراسة االستطبلعية مع ذكر اليدؼ منيا، كمجاليا المكاني  الزماني كعينتيا كمختمؼ مراحميا عرض 

كنتائجيا، كتـ التطرؽ لمدراسة األساسية التي تتضمف تعريؼ المنيج المستخدـ في الدراسة، التي تـ فييا ذكر 

زماف كمكاف إجراء الدراسة، المجتمع األصمي ،عينة الدراسة األساسية كحجميا، كبعد ذلؾ تـ التطرؽ إلى 

كذكر أدكات الدراسة األساسية، ككذا كيفية إجراء الدراسة األساسية ،كأخيرا األساليب اإلحصائية المستعممة 

 في الدراسة.

ك األخير ،فقد خصص لعرض ك تفسير النتائج كمناقشتيا، حيث تـ فيو  الفصؿ السادسأما فيما يخص    

الكصفي، ثـ عرضيا  مناقشتيا ك تفسيرىا، ليختـ الفصؿ باستنتاج عاـ، عرض النتائج عف طريؽ اإلحصاء 

 كفي األخير نجد خاتمة الدراسة، كاقتراحات كبعض التكصيات، ثـ المراجع ك المبلحؽ.
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 إشكالية الدراسة:-0

يعتبر الدماغ العضك األكثر أىمية في الجياز العصبي كىك بمثابة المحرؾ األساسي لجسـ اإلنساف، 

ذلؾ أنو مسؤكؿ عف األنشطة الحركية كالفكرية كاالنفعالية كالكجدانية كالسمككية التي يقكـ بيا اإلنساف 

معيف، كبتعدد المكاقؼ كالمثيرات تتعدد السمككيات كاألنشطة لذلؾ يعتبر السمكؾ اإلنساني في مكقؼ 

عمى درجة كبيرة مف التعقيد، كقد يعكد ذلؾ إلى تعقد تركيب المخ ككظائفو. كلقد حضي ىذا األخير 

العمـك بأبحاث كدراسات كثيرة مف طرؼ عمكـ متعددة سكاء ما تعمؽ منيا بالعمكـ الطبية العصبية أك 

النفسية المعرفية، حيث حاكلت التعرؼ عمى النكاحي التشريحية لممخ كحقيقة نشاطو كأىـ الكظائؼ 

المعرفية التي تؤدييا كؿ منطقة مف المناطؽ المككنة لو كذلؾ باستخداـ تقنيات كتجييزات خاصة 

 كالتصكير اإلشعاعي أك الرنيف المغناطيسي...الخ.

يبدكاف متناظريف نسبيا، إال أف التخصص الكظيفي لكمييما يختمؼ عف كرغـ أف النصفيف الكركييف 

اآلخر، فالنصؼ الدماغي األيمف يختمؼ في كظائفو كأنماط نشاطو عف النصؼ الدماغي األيسر كما 

أثبتت مختمؼ الدراسات بأف نصؼ الدماغ األيمف يتحكـ في الجانب األيسر مف الجسـ، كنصؼ 

كلكؿ مف النصفيف الكركييف كظيفتو في تكظيؼ .نب المعاكس مف الجسـالدماغ األيسر يتحكـ في الجا

 .القدرات العقمية كتفاعميا مع نمطو المفضؿ لمتعمـ كالتفكير

كيعد التفكير مف أىـ كظائؼ الدماغ كأرقاىا كىك مف الظكاىر النمائية التي تتطكر عبر مراحؿ العمر 

تي تختمؼ الرؤل كتعدد أبعادىا كتشابكيا، كالتي المختمفة. كما يعد التفكير مف أكثر المكضكعات ال

 تعكس تعقد العقؿ البشرم كتعقد عممياتو.

إف ما يميز اإلنساف عف غيره مف المخمكقات قدرتو عمى التفكير، كبالطبع تختمؼ ىذه القدرات مف فرد 

ريقة ك أثر آلخر كمف فئة ألخرل كبيف طريقة تفكير األفراد العادييف كالمبدعيف حيث أف الممفت ىك ط

 سيادة جانب دماغي عف اآلخر في التفكير.
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إلى أف الطمبة الذيف يتعممكف مف خبلؿ طرائؽ تتكافؽ (Herman,2002 )كقد أشارت دراسة ىيرماف 

التعميـ بعكس ىؤالء  -مع نمط السيطرة الدماغية السائد لدييـ يحققكف نتائج مرتفعة في عممية التعمـ

: 3117ر متسقة مع نمط السيطرة الدماغية السائد لدييـ . )نكفؿ ، الطمبة الذيف يتعممكف بطرؽ غي

5.) 

( إلى سيطرة الجزء األيسر لمدماغ عند غالبية تبلميذ السنة 3107كقد أشارت دراسة محمد بمكرد )    

 . (B)ك (A)األكلى ثانكم مما يفسر عمى أف نمط تفكيرىـ ىك النمط 

الفركؽ في أنماط التعمـ ك التفكير كعبلقتيا بكؿ مف  ( إلى3105كما تطرقت دراسة سعيدة لعجاؿ )

االتجاه نحك مادة الرياضيات ك دافعية االنجاز لدل تبلميذ السنة الخامسة ابتدائي كالتي خمصت إلى 

كجكد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف النمط المتكامؿ كاالتجاه نحك مادة الرياضيات ككجكد فركؽ 

ت درجات التبلميذ عمى مقياس أنماط التفكير لدل عينة الدراسة في النمط دالة إحصائيا بيف متكسطا

 األيمف لصالح ذكم صعكبات تعمـ الرياضيات .

كبالنظر إلى ىذه الدراسات نجد أف معظميا ركزت عمى أنماط التفكير لدل التبلميذ دكف التطرؽ     

 لخصكصياتيـ 

اؾ فركؽ في أنماط التفكير لدل تبلميذ السنة لذا جاءت ىذه الدراسة لتسمط الضكء عمى إف كاف ىن

األكلى ثانكم بيف المتفكقيف ك المتأخريف دراسيا مف ذكم التخصص العممي ك لدل المتفكقيف ك 

المتأخريف دراسيا مف ذكم التخصص األدبي عند نفس المستكل التعميمي ، كعميو نطرح التساؤؿ 

 الرئيسي التالي :

 ؟ نظرية السيطرة الدماغية لييرماف لدل تبلميذ السنة أكلى ثانكمما نمط التفكير السائد حسب  -

 كالتي تندرج تحتو التساؤالت الفرعية التالية:
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ىؿ تكجد فركؽ في أنماط التفكير السائدة حسب نظرية السيطرة الدماغية لييرماف  بيف  . أ

 ممي؟المتفكقيف كالمتأخريف دراسيا لدل  تبلميذ السنة األكلى ثانكم ذكم التخصص الع

ىؿ تكجد فركؽ في أنماط التفكير السائدة حسب نظرية السيطرة الدماغية لييرماف  بيف  . ب

 المتفكقيف كالمتأخريف دراسيا لدل  تبلميذ السنة األكلى ثانكم ذكم التخصص األدبي؟

 فرضيات الدراسة : -9

 لئلجابة عف التساؤالت تـ اقتراح الفرضية التالية:

هك  نظرية السيطرة الدماغية لييرماف لدل تبلميذ السنة أكلى ثانكمنمط التفكير السائد حسب  -

 (ABالنمط  )

 كانجر عنيا الفرضيات الفرعية التالية: 

تكجد فركؽ في أنماط التفكير السائدة حسب نظرية السيطرة الدماغية لييرماف  بيف المتفكقيف   . أ

 ص العممي.كالمتأخريف دراسيا لدل  تبلميذ السنة األكلى ثانكم ذكم التخص

تكجد فركؽ في أنماط التفكير السائدة حسب نظرية السيطرة الدماغية لييرماف  بيف المتفكقيف   . ب

 كالمتأخريف دراسيا لدل  تبلميذ السنة األكلى ثانكم تخصص أدبي

 دكافع اختيار مكضكع الدراسة: -3

 مف أىـ المبررات التي جعمت الباحث يختار ىذا المكضكع ىي:

مكضكع البحث يقع ضمف اختصاص الطالب كاىتماماتو، كارتباط المكضكع بالمجاؿ التربكم -

 كالمدرسي.

الشعكر بالحاجة الى تطكير البرامج ك المناىج التربكية كذلؾ مف خبلؿ تنمية مختمؼ أنماط التفكير -

 لدل المتعمميف.
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ظرية السيطرة الدماغية لييرماف قمة البحكث كالدراسات المحمية التي اىتمت بأنماط التفكير حسب ن-

 حسب عمـ الباحث.، لدل التبلميذ، كمدل تأثيرىا عمى تحصيميـ الدراسي

 أهداؼ الدراسة: -0

 ييدؼ الباحث مف خبلؿ ىذه الدراسة إلى : 

التعرؼ عمى نمط التفكير السائد حسب نظرية السيطرة الدماغية لييرماف لدل تبلميذ السنة  -

 .أكلى ثانكم

فركؽ في أنماط التفكير السائدة حسب نظرية السيطرة الدماغية لييرماف  بيف الكشؼ عف ال -

 المتفكقيف كالمتأخريف دراسيا لدل  تبلميذ السنة األكلى ثانكم ذكم التخصص العممي.

الكشؼ عف الفركؽ في أنماط التفكير السائدة حسب نظرية السيطرة الدماغية لييرماف  بيف  -

 لدل  تبلميذ السنة األكلى ثانكم ذكم التخصص األدبي. المتفكقيف كالمتأخريف دراسيا

 أهمية الدراسة: -0

 تكمف أىمية الدراسة مف خبلؿ ما يمي:

إمكانية تحسيف تعمـ التبلميذ كتكيفيـ المدرسي في المرحمة الثانكية، كذلؾ مف خبلؿ تطكير مستكل -

 التفكير لدييـ.

المساىمة في تحقيؽ االحترافية المينية لدل أساتذة المرحمة الثانكية كرفع مستكل التفاعؿ بينيـ كبيف  -

تبلمذتيـ، كذلؾ مف خبلؿ معالجة نقائص التعميـ كسمبياتو كمساعدة األساتذة عمى التعرؼ عمى أنماط 

 أنماط تفكيرىـ. تفكير تبلمذتيـ ككيفية التعامؿ معيا، مف خبلؿ كضع خطط تدريسية تتبلءـ مع

المساىمة  في تحقيؽ األىداؼ التربكية المرجكة، كذلؾ مف خبلؿ تحسيف مستكل التحصيؿ الدراسي  -

 لدل تبلميذ المرحمة الثانكية.
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مساعدة المسؤكليف كالمشرفيف التربكييف كحثيـ عمى كضع برامج كمناىج تربكية، كتصميـ أساليب  -

 كير التبلميذتعميمية متنكعة مما يتناسب كأنماط تف

إثراء المكتبات الكطنية بمكضكعات كدراسات حكؿ أنماط التفكير حسب نظرية السيطرة الدماغية  -

 لييرماف لدل تبلميذ المرحمة الثانكية.

 التعاريؼ اإلجرائية: -3

 أنماط التفكير حسب نظرية السيطرة الدماغية: 3-0

لمعمكمات، كالمفضمة لديو في اكتساب معارفو ىي الطرؽ كاألساليب التي يتعامؿ بيا الفرد مع ا     

كتكظيؼ قدراتو كتنظيـ أفكاره كالتعبير عنيا مما يتبلءـ مع المكاقؼ التي يتعرض ليا، كتفسرىا نظرية 

السيطرة الدماغية عمى أنيا ميؿ الفرد إلى االعتماد عمى أحد أرباع الدماغ أكثر مف اعتماده عمى 

 اط إلى:األرباع األخرل؛ كقسمت ىذه األنم

  النمط(A) : ىي ميؿ الفرد إلى االعتماد عمى كظائؼ الجانب العمكم األيسر لمدماغ أثناء

 معالجة المعمكمات.

  النمط(B)  : ىي ميؿ الفرد إلى االعتماد عمى كظائؼ الجانب السفمي األيسر لمدماغ أثناء

 معالجة المعمكمات.

  النمط(C)  :لجانب السفمي األيمف لمدماغ أثناء ىي ميؿ الفرد إلى االعتماد عمى كظائؼ ا

 معالجة المعمكمات.

  النمط(D)  : ىي ميؿ الفرد إلى االعتماد عمى كظائؼ الجانب العمكم األيمف لمدماغ أثناء

 معالجة المعمكمات.

كيعبر عف ىذه األنماط بالدرجة المتحصؿ عمييا في مقياس السيطرة الدماغية المستخدـ في ىذه 

 الدراسة.
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 المتفكقيف دراسيا:-3-9

ىـ تبلميذ متمدرسيف بمرحمة التعميـ الثانكم مف الشعب العممية كاألدبية الحاصميف عمى معدؿ      

، 3131- 3102يفكؽ عف مف ىـ في نفس مستكاىـ العممي، في الفصؿ الدراسي مف السنة الدراسية 

 فما فكؽ. 01دد مفكتـ اختيارىـ عف طريؽ المعدؿ المحصؿ عميو في الفصؿ الثاني  الذم ح

 المتأخريف دراسيا: -3-3

ىـ تبلميذ متمدرسيف بمرحمة التعميـ الثانكم مف الشعب العممية كاألدبية الحاصميف عمى معدؿ يقؿ عف 

، كتـ 3131 -3102مف ىـ في نفس مستكاىـ العممي، في الفصؿ الدراسي مف السنة الدراسية 

 فما دكف. 01ؿ الثاني  الذم حدد مفاختيارىـ عف طريؽ المعدؿ المحصؿ عميو في الفص





 

 

 

 

 الفصؿ الثاني

أنماط التفكير
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 تمهيد:

التفكير أمر مألكؼ لدل الناس كمع ذلؾ فيك مف أكثر المفاىيـ كأشدىا استعصاء في التعريؼ،     

فيك بمعناه العاـ يشير إلى البحث عف المعنى سكاء كاف ىذا المعنى مكجكدا بالفعؿ كنحاكؿ العثكر 

نستخمصو  عميو كالكشؼ عنو أك استخبلص المعنى مف أمكر ال يبدك فييا المعنى ظاىرا كنحف الذيف

 (004: 3106أك نعيد تشكيمو مف مفرقات مكجكدة. )رجب، 

 أكال: التفكير

 تعريؼ التفكير: -0

 لغة: 0-0

 .(1969:635جاء في الصحاح، التفكر كالتأمؿ كاالسـ منو الفكر كالفكرة )الزبيدم،     

مف الفكرة، بالكسر كالفتح، كىك إعماؿ الخاطر أك النظر في شيء كتردد القمب فيو. كالفكرة  فالتفكير

 (.202:  3117كالفكر كقد فكر الشيء كأفكر فيو كتفكر بمعنى، كالتفكر اسـ التفكير. )ابف منظكر،

 اصطالحا: 0-9

كمعقد يعكس الطبيعة المعقدة لمدماغ البشرم كيشتمؿ عمى أبعاد كمككنات  التفكير ىك مفيكـ مجرد    

 شائكة ىي:

 العمميات المعرفية المعقدة.( أ

 ب( المعرفة الخاصة بمحتكل المادة.

 ج( االستعدادات كالعكامؿ شخصية.

 كلقد تعددت تعاريؼ التفكير كؿ كتنكعت حسب كجية نظر صاحبو، كنجد مف بيف ىذه التعاريؼ:   
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يؼ جكف ديكم: يعرؼ  التفكير بأنو طريقة منيجية منظمة لحؿ مشكمة أك أزمة مكجكدة، كقد ارتبط تعر 

التفكير العممي بالطريقة المنيجية التي يستخدميا اإلنساف في التصدم ليذه المشكبلت أك التغمب 

 عمييا فيك األداة الصالحة لمعالجتيا كالتغمب عمييا كتبسيطيا.

رل أف التفكير عممية عقمية معرفية عميا تبنى كتؤسس عمى محصمة العمميات (: في0225أما جيب )   

النفسية األخرل كاإلدراؾ كاإلحساس كالتخيؿ ككذلؾ العمميات العقمية كالتذكر كالتجريد كالتمييز 

كالمقارنة كاالستبداؿ، ككمما اتجينا مف المحسكس إلى المجرد كمما كاف التفكير أكثر تعقيدا )رجب، 

3102 :004. ) 

كعرفو ماير: "بأنو يحدث عندما يحؿ شخص ما مشكمة"؛ أما جكنثاف باركف: فأكد عمى أف التفكير     

ميـ جدا في حياتنا اليكمية فإنو يساعد في التخطيط لؤلىداؼ الفردية كيعمؿ لتحقيقيا أك حؿ مشكمة 

 (.05: 3115ما، أك معرفة ماذا تعتقد أك نأخذ مف غيرنا أك نترؾ )قطامي، 

(: أف التفكير يعني الكصكؿ إلى المجيكؿ باالعتماد عمى المعمكـ كأنو 3101كما جاء في الحبلؼ )

 نشاط يقكـ بو الفرد حيف يشعر أنو يكاجو صعكبة ما فيحاكؿ بالتفكير التغمب عمى ما يكاجيو.

رئ معتقدا كما عرفو ديكم: بأنو ذلؾ اإلجراء الذم تقدـ فيو الحقائؽ لتمثيؿ حقائؽ أخرل بطريقة تستق

 ( 30: 3100ما، عف طريؽ معتقدات سابقة عميو. )العياصرة، 

كمف كؿ ىذه التعاريؼ يمكف تعريؼ التفكير عمى أنو: سمكؾ عقمي تطكر، لو أسس معرفية، نفسية 

 .كفيزيكلكجية يستخدمو الفرد أك الجماعة لحؿ مسألة معينة تختمؼ في صعكبتيا أك سيكلتيا

يو ال يمغي التعريفات الّسابقة أك يدؿ عمى خطئيا ، بؿ ىك تعريؼ مف إف التعريؼ الذم تكصمنا إل

كجية نظرنا، حاكلنا فيو الجمع بيف التعريفات الّسابقة عامديف التركيز عمى ككف التفكير سمكؾ فردم 

Solitary كجمعي Collective . 
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 أهمية التفكير: -9

تيتـ المدرسة بتنمية تفكير التمميذ ليتمكف مف الكصكؿ إلى النتائج السميمة في المكاقؼ كالمشكبلت     

التي تكاجيو داخؿ المدرسة أك خارجيا، كلعؿ السبب الرئيسي في االىتماـ بالتفكير كاحتبللو مركز 

تميز برغبتو المستمرة في صدارة أىداؼ المدرسة، أف التمميذ يتممس خطكاتو األكلى في المدرسة، فإنو ي

التساؤؿ كفي معرفة ما يحدث حكلو، لذلؾ يجب استثمار ىذه الرغبة لتنمية تفكيره، أك تعميمو التفكير 

 عمى أسس عقبلنية كمكضكعية، فتعميـ التفكير أىـ بكثير مف اكتساب المعرفة.

ـ اليائؿ لممعرفة فالفرد ميما بمغت طاقتو ال يستطيع أف يسيطر عمى أكثر مف جزء يسير في الك

كالمعمكمات، فالمعارؼ ميمة كلكنيا غالبا ما تصبح قديمة، كلكف ميارات التفكير تبقى دائما جديدة 

 كمتجددة.

 كتكمف أىمية  االىتماـ بتعميـ التبلميذ ميارات التفكير في ككف أف:

ستكل التحصيؿ التفكير يسيـ في مساعدة التبلميذ لفيـ المحتكل الدراسي كذلؾ يؤدم إلى رفع م  -

 الدراسي.

يعمؿ التفكير عمى مساعدة التبلميذ عمى رفع مستكل الكفاءة غير التقميدية في عصر ارتبط فيو  -

 النجاح كالتفكؽ بالقدرة عمى التفكير.

يسيـ التفكير في تككيف شخصية التمميذ كبنائيا بطريقة صحيحة ليككف عضكا صالحا في مجتمعو،  -

 (.63: 3115 )مجدم، مساىما في تنميتو مستقببل

ينمي التفكير قدرة التمميذ عمى االستقبلؿ في الكصكؿ إلى النتائج الصحيحة في المكاقؼ  -

 كالمشكبلت التي يكاجييا في حياتو الدراسية أك حياتو الخاصة.

 يعطي التفكير التمميذ إحساسا بالسيطرة عمى أفكاره، كينمك لديو شعكر الثقة بالنفس. -
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ميارات الجانب الكجداني عند التمميذ، ألف التفكير ال ينمك في فراغ عاطفي،  ينمي التفكير -

فالمشاعر كاألحاسيس تمثؿ قمب السمكؾ اإلنساني كتشكؿ القكة الدافعة لتكجييو نحك تحقيؽ اليدؼ 

 (. 62: 3115)مجدم، 

 خصائص التفكير: -3

 يمكف تحديد أىـ خصائص التفكير في ما يمي : 

 فيك ال يحدث في فراغ أك ببل ىدؼ، كدائما يحدث في مكاقؼ معينة  التفكير سمكؾ ىادؼ

 ،  (.022: 3116)العتـك

  ،(.24: 3103التفكير سمكؾ تطكرم يزداد تعقيدا كعمقا مع نمك الفرد كتراكـ خبراتو )الفي 

  التفكير الفعاؿ فيك التفكير الذم يكصؿ إلى أفضؿ المعاني كالمعمكمات التي يمكف استخداميا

 (.32: 3117ما )أبكجادك كنكفؿ،  في مكقؼ

 .التفكير يأخذ أشكاال أك أنماطا عديدة كالتفكير اإلبداعي كالناقد كالمجرد كالمنطقي كغيرىا 

  التفكير مفيكـ نسبي فبل يعقؿ لفرد ما أف يصؿ إلى درجة الكماؿ في التفكير أك أف يحقؽ

ر البيئة التي يجرم فييا التفكير كيمارس جميع أنماط التفكير، بؿ يتشكؿ التفكير مف تداخؿ عناص

 )فترة التفكير( كالمكاقؼ أك الخبرة.

  يحدث التفكير بأشكاؿ كأنماط مختمفة )لفضية، رمزية، كمية، منطقية مكانية، شكمية( لكؿ منيا

 (.30: 3112خصكصية)العتكـ، 

 التفكير يدؿ عمى خصائص الفرد الشخصية، حيث إف نظاـ الحاجات كالدكافع كاالنفعاالت 

 (.07: 3101لدل الفرد كاتجاىاتو كميكلو ينعكس عمى تفكيره )سميماف،

  التفكير الجيد يستند إلى قاعدة مف المعمكمات كالخبرات الجيدة المكثقة التي يستحضرىا المفكر

 (.61: 3102لحظة التصدم لمكقؼ مشكؿ )عطيات، 
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 أدكات التفكير: -0

م ىك شرط أساسي لمتفكير فبدكف استرجاع ما لمتفكير أدكات ال يتـ بدكنيا االسترجاع، الذ     

تعممناه مف قبؿ ال نستطيع حؿ مشاكمنا أك إيجاد حمكؿ لتمريف رياضي كال يقتصر األمر عمى مجرد 

عممية استرجاع المعمكمات بؿ يقتضي إعادة تنظيـ ما تعممناه كتحميمو كتكظيفو لذلؾ الفرض ،خاصة 

 كار شيء جديد، كمف ىذه األدكات ما يمي:إذا كنا أماـ مكقؼ يتطمب حؿ مشكمة أك ابت

الصكرة الذىنية: كىي التي يستطيع الفرد بكاسطتيا تصكر أك تخيؿ الماضي عف طريؽ -أ

 الصكر الحسية كالمفظية لممكاقؼ الماضية.

 الكبلـ الباطف كالمغة الصامتة: الكبلـ الباطف ىك حديث داخمي يحدث فيو الفرد نفسو.-ب

عاني الكمية: يستطيع الفرد بكاسطتيا التفكير في مستكل أرقى كأعمى مف األفكار العامة كالم-ج

 مستكل اإلدراؾ الحسي، كالمعنى الكمي ىك فكرة تخرج بيا الصفات.

التجريد: فيك ال يتـ إال مف خبلؿ المغة كالرمكز كيتطكر بتطكرىا كىك عممية عزؿ بعض -د

: 3102كدة في شيء معيف )عبد العزيز، الصفات المشتركة أك تجريدىا عف أشياء أخرل ليست مكج

32-21.) 

المغة: إننا عندما نفكر فإننا نفكر بالكبلـ كالمغة ، كنخرج أفكارنا في كممات إذ أف التفكير -ق

 (.02: 3115نفسو يعبر عف كبلـ أك حديث داخمي )طبي،

ة الذىنية، كمنو نستنتج أف لمتفكير أدكات ال يتـ إال بيا كاالسترجاع كالذم يحكم عمى الصكر 

 الكبلـ الباطف كالمغة الصامتة، األفكار العامة كالمعاني الكمية، التجريد، المغة.
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 عمميات التفكير: -0

تعتبر العمميات المعرفية إحدل المككنات الرئيسية لمتفكير كمف أىـ تمؾ العمميات ما أكردىا     

( في كتابيـ أبعاد التفكير كالتي يمكف تعميميا باستخداـ المحتكل الدراسي 0222كزمبلؤه ) مارزينك

 المقرر كىي:

 :االستيعاب0-0

ىي عممية يقكـ الفرد فييا بتفسير المعمكمات كيربطيا كيدمجيا بما لديو مف معرفة سابقة في     

يث يتكقع المتطمبات السابقة مف المعارؼ بنائو المعرفي كىذا يتطمب مف المعمـ تنظيـ التعمـ الجديد بح

 أك الميارات األساسية التي سبؽ لممتعمـ أف اكتسبيا مف تعممو، ثـ اختيارىا قبؿ البدء بعممية التعمـ.

 حؿ المشكالت:0-9

 يرل عمماء النفس المعرفي أف حؿ المشكبلت عممية تفكير ألنيا تتصؿ بتطبيؽ المعرفة،

بدك عندما يككف الحؿ غير متيسر أك عندما ال يككف الجكاب تمقائيا، فحاجة الفرد إلى حؿ المشكمة ت

 فحؿ المشكمة يتمثؿ في تطبيؽ المعرفة كانتقاؿ أثر التعمـ.

 عممية اتخاذ القرارات: 0-3

 ترتبط ىذه العممية كتكثيقيا بعممية حؿ المشكبلت، فالقرار ىك الحؿ األمثؿ لممشكمة    

 لرجكع إلى بعض المعايير.يقترح اختياره مف عدة بدائؿ كبا

كىناؾ عدة نماذج متعددة لعممية اتخاذ القرار منيا ما طكره كيمز كرفاقو كيشتمؿ عمى أربع عمميات  

 ىي:

 

 تحديد اليدؼ أك الغاية )مجاؿ اتخاذ القرار(.-أ

 تكليد األفكار كالخيارات ذات الصمة.-ب
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 إعداد الخطة التخاذ القرار )كضع خطة(.-ت

 ب )تنفيذ الخطة(.اتخاذ اإلجراء المناس-ث

 االستقصاء: 0-0

الذم يعرؼ بأنو نمط مف التعمـ يستخدـ فيو المتعمـ ميارات كاتجاىات لتكليد المعمكمات كتنظيميا     

 كتقكيميا.

عممية الكصكؿ إلى إجابات عف أسئمة مف خبلؿ جمع المعمكمات كتنظيميا كاكتشاؼ عبلقات بيف  فيك

 ىذه المعمكمات مف أجؿ استنتاج مبادئ كتعميمات كمعالجة كتحقيؽ كاختبار صدؽ فرضيات معينة.

يستدعي اىتماـ الطمبة، كالنتاج العادم الستقصائيـ ك جكاب لسؤاؿ أك  فبذلؾ االستقصاء ىك  سؤاؿ

 (62-35: 3111حؿ لمشكمة. )دياب، 

 مستكيات التفكير: -3

يعتمد شكؿ التفكير كمستكاه بصكرة مباشرة عمى الميمة أك النشاط العقمي كالذم يقـك بو الفرد، فإذا     

ـ عمى استرجاع المعمكمات أك ذكر أك كصؼ ظاىرة كانت الميمة الذم يقكـ بيا مف النكع الذم يقك 

بسيطة فإف الفرد يستجيب لذلؾ بطريقة آلية دكف جيد عقمي كبير، أما إذا كاف النشاط العقمي 

المطمكب نشاط يحتاج إلى إصدار أحكاـ أك اقتراح بدائؿ، فإنو سيجد نفسو أماـ ميمة عقمية تحتاج 

(، لذا 7: 3112استخداـ بنى عقمية أكثر تعقيدا )المصرم، إلى جيد ذىني يتسـ بالتعقيد مما يستدعي 

حدد بعض الباحثيف كالميتميف بمكضكع التفكير مستكييف رئيسيف ليذه العممية الذىنية، تتمثؿ في 

 اآلتي:

 تفكير مستكل أدنى أك أساسي: -3-0

الثبلثة الدنيا  كىك عبارة عف أنشطة عقمية غير معقدة كالتي تتطمب ممارسة أك تنفيذ المستكيات    

، لممجاؿ المعرفي أك العقمي المتمثمة في مستكيات المعرفة التذكر كالفيـ كالتطبيؽ،  مف تصنيؼ بمـك
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مع بعض الميارات القميمة األخرل مثؿ المبلحظة كالمقارنة كالتصنيؼ كالتمخيص، كىي ميارات يتفؽ 

 تفكير المركب.الباحثكف عمى أف إجادتيا أمر ضركرم قبؿ االنتقاؿ إلى مستكل ال

 تفكير مف مستكل أعمى أك تفكير مركب: -3-9

 يتضمف ىذا المستكل مستكييف مف التفكير يتفاكتاف في التعقيد. 

مستكل معرفي: كيشمؿ عمميات التفكير الناقد كالتفكير اإلبداعي كحؿ المشكبلت، كاتخاذ . أ

 القرارات.

رات التخطيط كالمراقبة كالتقييـ مستكل فكؽ )أك ما كراء( المعرفي: أكثر تعقيدا كيشمؿ ميا. ب

 (.64: 3117)جركاف، 

 ثانيا: أنماط التفكير:

إف النجاح في العمؿ كالحياة ال يعتمد عمى كـ كعدد ميارات التفكير التي تتقنيا، بؿ يعتمد عمى     

ر كيؼ نفكر، فاألفراد يفكركف بطرؽ مختمفة كىذا يعتمد عمى أنماطيـ في التفكير، ففيمنا لنمط التفكي

ف المتتبع لعممية  يزيؿ كثيرا مف سكء الفيـ الذم يحدث بيف كجيات النظر المختمفة بيف األفراد، كا 

التفكير يجدىا متنكعة كمتعددة الجكانب كىذا يرتبط ارتباطا كثيقا بالظركؼ التي تحيط بالفرد، فكثير 

تفكير الذم يستخدمكنو مف األفراد تربطيـ الظركؼ العامة التي تعدؿ مسار تفكيرىـ أك تحدد نمط ال

 لحؿ المشكبلت.

 تعريؼ أنماط التفكير:-0

 لغة: 0-0

ىك الطريقة، يقاؿ ألـز ىذا النمط أم الطريقة، كالنمط أيضا، الضرب مف الضركب كالنكع مف    

األنكاع، إذ يقاؿ ليس ىذا مف ذلؾ النمط أم مف ذلؾ النكع كالضرب. يقاؿ ىذا في المتاع كالعمـ كغير 

 ذلؾ.
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مف العمـ كالمتاع ككؿ شيء نكع منو، كالجمع مف ذلؾ كمو أنماط كنماط، كالنمط أيضا جماعة  كالنمط

 (.6027مف الناس أمرىـ كاحد )ابف منظكر، 

كيشير مصطمح نمط في المغة العربية إلى المثاؿ أك النمكذج الذم يحتذم أك ينقؿ، كما يدؿ عمى 

كالنكع...الخ، مثاؿ ذلؾ أنماط الشخصية كاألنماط  األسمكب كالشكؿ كالمنكاؿ كالقالب كالفئة كالصكرة

 (6027األدبية كىناؾ نمط أسمكب )ابف منظكر ص 

 اصطالحا:9 -0

يرل بعض الباحثيف أف نمط التفكير متعمـ يتـ تطكيره مف خبلؿ مكاقؼ كمثيرات كاف قد استخدميا 

سمككا دائما لديو. كفؽ  سابقا، كتثبت صحتيا كفعاليتيا كبالتالي أصبح يميؿ إلى تكرارىا حتى أصبحت

 ىذه الكجية.

كيمكف القكؿ إف نمط التفكير متعمـ، يكتسبو الفرد مف خبلؿ استجابتو لممثيرات التي يكاجييا،     

 كاالستجابات المعززة المتكررة كالتي تشكؿ نمطا تفكيريا لديو.

أك أم عناصر أخرل كيرل سكينر أف التفكير ىك أسمكب يسيطر بو الفرد مف أجؿ التحكـ في البيئة  

 محيطة بو، كبذلؾ يككف نمط التفكير لديو متعمما.

أما المكقؼ المعرفي فيك يختمؼ عما ذىب إليو السمككيكف، حيث أف نمط التفكير بالنسبة 

نما المرحمة النمائية ىي التي تحدد نمط التفكير  لممعرفييف محككـ بعكامؿ نيائية، كال يمكف تسريعو كا 

 (.3503115كف تفكيره حسيا حركيا كيككف عمميا ماديا مجردا )طبي، لدل الفرد، لذلؾ يك

( إلى أف مفيكـ أساليب التفكير يعيف مجمكعة مف االستراتيجيات 3116كما يشير ستيرنبرغ )     

نجاز المياـ كاألعماؿ كسيطرة  كالطرؽ المختمفة التي يستخدميا األفراد بصكرة عامة لحؿ مشكبلتيـ، كا 

مى عقمو، كيستخدميا الطمبة بصكرة خاصة لحؿ مشكبلتيـ التعميمية كالشخصية، كتنمية الفرد الذاتية ع

 الميارات كاألفكار بما يحقؽ كينمي القدرات اإلبداعية.
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كتشير أساليب التفكير إلى الطرؽ كاألساليب المفضمة لمفرد في تكظيؼ قدراتو كاكتساب 

 المياـ كالمكاقؼ التي يتعرض ليا الفرد. معارفو كتنظيـ أفكاره كالتعبير عنيا بما يتبلءـ مع

التفكير المتبع عند التعامؿ مع المكاقؼ االجتماعية في الجكانب الحياتية قد يختمؼ عف  فأسمكب

أسمكب التفكير عند حؿ المسائؿ العممية مما يعني أف الفرد قد يستعمؿ عدة أساليب في التفكير كقد 

 (.3203102تتغير ىذه األساليب مع الزمف )الجميمي، 

الطريقة التي يتعامؿ بيا الفرد مع المعمكمات مف حكلو فيما  ( نمط التفكير بأنو0225كيعرؼ باركف )

 يحقؽ أىدافو، كىك يتأثر بسمات الفرد الشخصية.

كيعرؼ ىاريسكف كزمبلؤه أساليب التفكير ىي: "مجمكعة الطرؽ أك االستراتيجيات الفكرية التي     

تو كذلؾ حياؿ ما يكاجيو مف اعتاد الفرد أف يتعامؿ بيا مع المعمكمات المتاحة لديو عف ذاتو أك بيئ

 (4503114مشكبلت)بكقفة،

مف ىذا كمو يمكف القكؿ إف النمط ىك الطريقة المتصمة بالتفكير، فيك ليس قدرة بؿ ىك طريقة    

استخداـ القدرة، حيث إننا ال نممؾ نمطا كاحدا بؿ نممؾ عددا مف األنماط، فاألفراد قد يككنكف متساكيف 

ف األفراد الذيف تتكافؽ أنماطيـ مع مكقؼ معيف، عادة في قدراتيـ، كمع ذلؾ فيـ  مف أنماط مختمفة؛ كا 

ما يحكـ عمييـ أنيـ يمتمككف قدرات عالية عمى الرغـ مف أنيـ ال يمتمككف ىذه القدرات، إنما ىـ فقط 

 متكافقكف مع الكضع.

 تصنيفات أنماط التفكير:-9

 عدة أنماط كصكر لمتفكير قدميا العديد مف عمماء التربية نذكر بعضيا فيما يمي: تكجد

 تصنيؼ ماير: 9-0

قدـ ماير أنكاعا مف أنماط التفكير مرتكزا عمى العممية العقمية المكصمة إلى النتيجة كىذه األنماط     

 ىي:
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 التفكير بالمحاكلة كالخطأ.- أ

 مشكبلت(التفكير بإعادة بناء المكقؼ )سمكؾ حؿ ال- ب

 التفكير االستقرائي.- ت

 التفكير االستنباطي.- ث

لى النتائج     كما افترض أنماطا أخرل لمتفكير استنادا إلى العمميات الذىنية المستخدمة تارة، كا 

 المترتبة عمييا تارة أخرل كىذه األنماط ىي:

 التفكير بالمحاكلة كالخطأ.. أ

 التفكير الخرافي.. ب

 التفكير بعقكؿ اآلخريف.. ت

 لعممي.التفكير ا. ث

 تصنيؼ السركر: 9-9

 ( أنماط التفكير إلى:3113صنؼ السركر )    

 التفكير الشخصي.. أ

 التفكير العممي.. ب

 التفكير التأممي.. ت

 التفكير في حؿ المشكبلت باستخداـ االستبصار.. ث

 التفكير التنبؤم.. ج

 التفكير العممي السمككي.. ح

 التفكير مف خبلؿ التعمـ بالمبلحظة.. خ
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 الجمؿ: تصنيؼ9-3

 ( أف أنماط التفكير ىي:3110بينما يرل الجمؿ )    

 التفكير التصكرم.. أ

 التفكير التأممي.. ب

 التفكير االبتكارم.. ت

 التفكير االستداللي.. ث

 التفكير االستبصارم.. ج

 التفكير الترابطي.. ح

 تصنيؼ عفانة: 9-0

 ( أف أنماط التفكير السميمة في الرياضيات الحديثة:0225يرل عفانة )    

 االستقرائي. التفكير. أ

 التفكير االستداللي.. ب

 التفكير الربطي.. ت

 التفكير التفحصي.. ث

 التفكير الناقد.. ج

 التفكير الحدسي.. ح

 التفكير الفكؽ معرفي.. خ

 التفكير البصرم. . د

 تصنيؼ سيد عثماف كفؤاد أبك حطب:9-0

 يرل سيد عثماف كفؤاد أبك حطب أف أنماط التفكير السميمة ىي:   
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 .التفكير القائـ عمى الطبلقة. أ

 التفكير القائـ عمى المركنة.. ب

 التفكير الحدسي.. ت

 التفكير االستداللي.. ث

 التفكير االبتكارم.. ج

 التفكير الناقد.. ح

 تصنيؼ المفتي:9-3

 يحدد المفتي أسمكبيف رئيسييف لمتفكير كىما:    

 األسمكب العممي: كيشمؿ التفكير التأممي، التفكير الناقد كالتفكير االستداللي.. أ

العممي: كيشمؿ التفكير الخرافي، التفكير الميتافيزيقي، التفكير بعقكؿ األسمكب غير . ب

 (.52-54: 3112اآلخريف )السنكرم، 

كما أف ىناؾ باحثيف آخريف يصنفكف أنماط التفكير عمى أساس األزكاج المتناظرة مع اختبلؼ 

ماط بعضيـ في عدد األزكاج التي يعرضكنيا ككذلؾ كقكع بعض الخمط في مقابمة بعض األن

التي ليست متناظرة مثؿ مقابمة التفكير االستكشافي لمتفكير التحميمي أك مقابمة التفكير 

: 3114اإلبداعي لمتفكير الناقد، كىذا عرض ألغمب ىذه األزكاج مف أنماط التفكير )بكقفة، 

42.) 

 التفكير القائـ عمى الجانب األيمف مف الدماغ مقابؿ التفكير القائـ عمى الجانب األيسر. 

  .التفكير اإليجابي مقابؿ التفكير السمبي 

  .التفكير السطحي مقابؿ التفكير المتعمؽ 

  .التفكير الفعاؿ مقابؿ التفكير غير الفعاؿ 
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  .التفكير البسيط مقابؿ التفكير المعقد 

  .التفكير المحسكس أك العياني مقابؿ التفكير المجرد أك التجريدم 

  لتفكير الخارجي )المكضكعي(.ذالتفكير الداخمي )الذاتي( مقابؿ ا 

 .)التفكير االستقرائي مقابؿ التفكير االستنباطي )االستنتاجي 

  .التفكير النظرم مقابؿ التفكير العممي 

 .التفكير المثالي أك الخيالي مقابؿ التفكير الكاقعي 

 .التفكير التباعدم أك التشعبي مقابؿ التفكير التقاربي أك التجميعي 

 ابؿ التفكير الرأسي.التفكير الجانبي مق 

 .التفكير الشامؿ مقابؿ التفكير الجزئي 

 .التفكير العممي مقابؿ التفكير الخرافي أك األسطكرم 

 .)التفكير المرف مقابؿ التفكير المتصمب )المتحجر أك المتعمؽ 

 .التفكير السكم أك التفكير السميـ مقابؿ التفكير المرضي أك المضطرب 

 ير التحميمي.التفكير المركب مقابؿ التفك 

 .التفكير االستداللي مقابؿ التفكير الحدسي 

 .التفكير اإلبداعي مقابؿ التفكير التقميدم أك المألكؼ 

  ،(.46: 3114التفكير الناقد مقابؿ التفكير التبريرم أك المساير )بكقفة 

 المبادئ المميزة ألنماط التفكير: -9

( عدة مبادئ يرياف أف أساليب التفكير تميزىا بعض 0227كضع جريككرينكك كستيرنبرغ )    

 المميزات نذكر منيا:
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 األساليب ىي تفضيبلت في استخداـ القدرات كليست القدرات نفسيا.-

االتفاؽ بيف األساليب كالقدرات يخمؽ نكعا جيدا مف التكامؿ الناجح الذم يككف أفضؿ مف تكظيؼ  -

 يا بشكؿ منفرد.أم من

 اختيارات الحياة في حاجة إلى أف تتفؽ مع األساليب ككذلؾ القدرات.-

 األفراد لدييـ بركفيبلت أك أنماط مف األساليب كليس فقط أسمكبا كحيدا.-

 األساليب متغيرة عبر المكاقؼ كالمياـ المختمفة.-

 يختمؼ األفراد في قكة تفضيبلتيـ.-

 األفراد في مركنتيـ األسمكبية. تختمؼ-

 األساليب تكتسب اجتماعيا.-

 األساليب قابمة لمقياس.-تتبايف أساليب التفكير تبعا لتبايف مراحؿ الحياة.-

 يمكف تدريس كتعميـ أساليب التفكير.-

: 3116األساليب الذات قيمة في كقت معيف ربما ال يككف ذات قيمة في كقت آخر.)ستيرنبرغ، -

021- 043). 

 العكامؿ المؤثرة عمى أنماط التفكير: -0

مف خبلؿ الدراسات التي قاـ بيا كؿ مف زاف كستيرنبرغ تكصبل إلى مجمكعة مف العكامؿ التي     

 يركف أنيا تؤثر في أساليب التفكير كالتي يمكف إجماليا فيما يمي:

 الثقافة :-0-0

تأثير عمى القدرات التي يمتمكيا األفراد حيث كجد أف الثقافة التي تركز عمى تنمية التفكير  لمثقافة

اإلبداعي مثبل تتطمب تعزيز أساليب التفكير التشريعية اإلبداعية المتحررة، كبكؿ تأكيد فإف الثقافة تدفع 

 أفرادىا إلى تعمـ معارؼ كعمكـ كتنمية قدرات معينة.
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 الجنس:-0-9

الجنس بالثقافة التي يعيش بيا الفرد حيث تحدد الدكر المتكقع لكؿ مف الذكر كاألنثى،  يتأثر عامؿ

لذلؾ نجد أف الذككر يتجيكف في الغالب إلى تبني كؿ مف األسمكب التشريعي كالتحررم في حيف تتجو 

 اإلناث إلى كؿ مف األسمكب التنفيذم كالقضائي كالمحافظ.

 العمر:-0-3

يرل ستيرنبرغ أف األسر تشجع النكاحي التشريعية لدل األطفاؿ قبؿ دخكليـ المدرسة، لكف مستكل     

ال تفعؿ( فيككف عميو التنفيذ -اإلبداع ينخفض بعد دخكليـ ليا بسبب ما يقرره المعمـ عمى طبلبو )افعؿ

الفمسفة التي تتبناىا فقط ،كفي مرحمة المراىقة يعكد األسمكب التشريعي إلى الطالب كىذا راجع إلى 

 المدرسة.

 أنماط المعاممة الكالدية:-0-0

يتأثر الفرد بالطريقة التي يتعامؿ بيا كالديو مف حيث تشجيعيـ عمى طرح األسئمة التي تعزز     

 تفكيرىـ كلتنمية األسمكب التشريعي لدييـ.

 التعميـ كالكظيفة:-0-0

ة كاإلبداعية كالعممية كيرل ستيرنبرغ أف النظـ التعميمية لمتعميـ دكر ميـ في تنمية القدرات التحميمي    

 (.21: 3105في مختمؼ أنحاء العالـ تعزز األساليب التنفيذية كالمحافظة في التعميـ )الجيني، 

 النظريات المفسرة ألنماط التفكير: -0

 لقد تعددت النظريات التي تناكلت أنماط التفكير ، نذكر منيا ما يمي:   

 (:0201قيادة المخ )السيطرة الدماغية( لهيرماف )نظرية -0-0

أثبتت األبحاث أف لكؿ فرد مخا فريدا خاصا بو مثؿ بصمة اإلصبع، كقد قامت العديد مف األبحاث    

في ىذا المجؿ، منيا أبحاث سبيرم كالذم بدأ عممو مع مرضى الفصاـ عف المخ األيسر)التحميؿ 
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ع، كأبحاث ماكميف التي انتيت نظريتو اسميا المخ الثالكثي أك المنطقي( كالمخ األيمف المتضمف اإلبدا

 المخ المنطقي أك المخ المتكسط، المخ البدائي.

كقد قاـ ىيرماف بدمج نظريتي سبيرم كماكميف ك خرج بنظريتو الرباعية لممخ كىذه النظرية تعرض     

 عالـ كىي:أربعة أساليب لمتفكير تكضح الطريقة التي يتعامؿ بيا األفراد مع ال

 الجزء األيسر العمكم مف الدماغ:-أ

( كيمتاز الشخص الذم يككف ىذا الجزء مسيطرا لديو بأنو يحب العمؿ عمى Aكيرمز لو بالرمز )

الحقائؽ كيتعامؿ مع الحقائؽ كالقضايا بدقة كطرؽ مدركسة، كيعالج المشكبلت بطريقة تخضع إلى 

 المنطؽ كالعقبلنية.

المغة كاألرقاـ كييتـ بالتعامؿ مع التقنيات، كاألداء العالي في العمؿ ميـ كما أنو يميؿ إلى التعامؿ ب

 بالنسبة إليو، كيفضؿ تحميؿ الحقائؽ.

كبناء عمى ىذه الخصائص فإف ىذا الشخص يفضؿ طريقة التفكير المرتبط بالجانب األيسر العمكم    

لمدماغ ك يميؿ إلى حؿ المشكبلت كمعالجتيا بطريقة منطقية تستند إلى الدقة كلف تظير العاطفة  

 عنده في معالجة المشكبلت كمف ثـ فإف عممية تقكيـ الحقائؽ ميمة بالنسبة إليو.

 األيسر السفمي مف الدماغ:الجزء -ب

( كيمتاز الشخص الذم يككف ىذا الجزء مسيطرا لديو بأنو يفضؿ الطرؽ Bكيرمز لو بالرمز ) 

التقميدية في التفكير، كيحب أف تككف الحقائؽ مرتبة كمنظمة كبيئة العمؿ مستقرة كثابتة، كيشعر 

ناد إلى التجارب كالخبرة، كما  بالرضا كاألماف مع طرؽ العمؿ المحددة، كمعالجة المشكبلت باالست

 يميؿ إلى إنجاز الميمات قيد العمؿ في الكقت المناسب.

كبناء عميو فإف الشخص الذم لديو سيطرة لمجزء األيسر السفمي لمدماغ سكؼ يميؿ إلى التنظيـ     

كية كاالحتفاظ بمتابعتو لممعمكمات األساسية كيحتفظ بعبلقة صارمة مع األمكر المالية، كلديو أكل
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بالنسبة لؤلمف، كما يمتاز بقراءتو لمتفاصيؿ الدقيقة في الكثائؽ كالعقكد كمتابعة المعمكمات، كتطكير 

- 64: 3102الخطط بتفاصيميا كطرؽ عمميا كاالحتفاظ بسجبلت مالية كاضحة المعالـ )الجميمي، 

67.) 

 الجزء األيمف السفمي:- ج

كف الشخص المسيطر لديو ىذا الجزء متعاطفا ( كيكCكنمط التفكير المرتبط بو يرمز لو بالرمز ) 

اتجاه الناس كلديو القدرة عمى استخداـ المغة الرمزية كغير الشفكية كالمتمثمة بميارات االتصاؿ 

عف طريؽ لغة الجسد كأعضاء الجسـ كتجميؿ الكجو كتعابيره كيشعر بالتعاطؼ مع اآلخريف 

ية، كشعكره بالحماس عندما يحب فكرة كيعالج المشكبلت بطريقة عاطفية كليست بطريقة منطق

 جديدة كينزع إلى الحقائؽ كالتجارب التي ليا جذكر عاطفية كيستمتع بالتفاعؿ مع أبناء المجتمع.

( العمؿ التعاكني كنقاش المجمكعات، كالعمؿ الكتابي كالقرائي كلغة Cكيفضؿ ذك نمط التفكير )   

التكاصؿ كبناء العبلقات مع اآلخريف، كيمتاز  الجسد كتجميؿ الكجو كتمثيؿ األدكار، كيسعى إلى

 بالعاطفة كالمشاعر المرىقة كالبدييية الحسية كااللتزاـ الركحي كاألخبلقي.

 الجزء األيمف العمكم: -د

( كيمتاز  الشخص الذم يككف ىذا الجزء مسيطرا Dكنمط التفكير المرتبط بو يرمز لو بالرمز )     

شياء كبشكؿ كمي كليس جزئي، كال تعنيو التفاصيؿ كيفضؿ التغيير لديو بأنو يرل كيدرؾ الصكر كاأل

كالتجريب لمكصكؿ إلى األشياء كاألفكار الجديدة كيستمتع بعمؿ عدة أشياء بنفس الكقت، ال يقتنع 

 بسيكلة كيبحث عف بدائؿ أخرل لكي يقتنع، كيستمتع بالمخاطر كالتحديات.

ة عمى إعادة ترتيب األفكار ككضعيا مع بعضيا البعض كلديو حساسية عالية اتجاه المشكبلت، كالقدر 

بطرؽ كتراكيب غير مألكفة كال يميؿ إلى عمؿ األشياء دائما بالطريقة نفسيا، كيحب إيجاد ركابط بيف 
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األشياء، كال يميؿ إلى االلتزاـ بالقكانيف كيعتمد عمى اإلحساس كالعاطفة كليس عمى المنطؽ في 

 لديو قدرة عالية عمى التخيؿ كالتخطيط االستراتيجي.مكاجية المشاكؿ كىك شخص حدسي 

( األنشطة الحرة مف مثؿ العصؼ الذىني كالتشبييات المجازية كالصكر Dكيفضؿ ذك نمط التفكير )

 البصرية كالخرائط العقمية كالنظرة الكمية.

كال يحب العمؿ كيمتاز بتكيفو الجيد مع البيئة، كيحب دمج المفاىيـ كالعناصر المجزأة في شيء جديد، 

ضمف طرؽ مقيدة كمرتجمة، كيعتمد عمى الخياؿ كثيرا كييتـ بالمستقبؿ كيميؿ لممخاطر كالتحدم 

 (.57- 53: 3105)الييبلت، 

 :0209نظرية هاريسكف كبرامسكف -0-9

ينتمي ىذا التصنيؼ إلى نظرية التفكير التي تكضح العبلقة بيف ىذا التصنيؼ ككؿ مف التفكير    

، األساليب الكظيفي، ال تفكير الذاتي )النصفيف الكركييف بالمخ( استراتيجيات بركنر لتعمـ المفيـك

 المعرفية .

كلقد صنؼ ىاريسكف كبرامسكف التفكير مف حيث أساليبو أك أنماطو أك استراتيجياتو إلى مجمكعة    

ما يكاجيو مف الطرؽ الفكرية التي يعتاد الفرد أف يتعامؿ بيا مع المعمكمات المتاحة لديو حياؿ 

 مشكبلت كمكاقؼ عمى النحك اآلتي:

 التفكير التركيبي:. أ

 كيعنى بما يأتي:

 التكاصؿ لبناء أفكار جديدة كأصيمة مختمفة تماما عما يفعمو اآلخركف. -

 القدرة عمى تركيب األفكار المختمفة. -

 التطمع إلى كجيات النظر التي تتيح حمكال أفضؿ تجييزا. -

 كجيات النظر التي تبدك متعارضة. الربط بيف -
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 إتقاف الكضكح كاالبتكارية كامتبلؾ الميارات التي تكصؿ إلى ذلؾ. -

كالعممية المفضمة لمفرد ذم التفكير التركيبي ىي التأمؿ كيستخدـ بكثرة التبريرات التالية : ضركرم  

 أكال، أكثر كأقمو نسبيا، كما النتيجة الحاصمة.

يبي بعمميات المقارنة أك االتفاؽ الجماعي في الرأم أك المكافقة عمى كال ييتـ الفرد الترك -

 أفضؿ الحمكؿ لمشكمة ما.

نما االستنتاجات التي يجب  - كيفترض عدـ إمكانية اتفاؽ أم شخصيف في الحقائؽ كا 

 التكصؿ إلييا.

كيبي يفترض أف الصراع بيف الفكرة كنقيضيا ىي عممية ابتكارية، كمف ىنا نجد االتساؽ التر  -

 (. 20 - 21: 3115يختمؼ عف اآلخريف) جمؿ،

 التفكير المثالي:. ب

يفترض الفرد المثالي إمكانية المبلءمة يبف كجيات النظر المختمفة كالبدائؿ المتعددة كيمكنو التكصؿ 

لحؿ شامؿ يرضي جميع األفراد كيسعد الناس كيككف المثالي راسخا كثابتا بقدر زيادة بحثو عف 

 كاقؼ.المثاليات في الم

كاالستراتيجيات الرئيسية لمفرد المثالي ىي التفكير المتعمؽ بالفيـ الجيد، إذ يرغب في أف يعيش الناس 

 معا في حب كتجانس كىذا يتـ إذ اتفقكا عمى أىداؼ عامة.

 ت. التفكير العممي:

ا أكزاف يعتقد الفرد ذك التفكير العممي أف األشياء تحدث بطريقة تدرجية كالحقائؽ كالقيـ عنده لي

متساكية كالميـ عنده ماذا يحدث؟ كالعكامؿ الذاتية مثؿ االنفعاالت كالمشاعر تككف حقائؽ إذا كانت 

متناسبة لممكقؼ، االستراتيجية األساسية لمفرد العممي ىي المدخؿ التكافقي كىي استراتيجية كمية تعتقد 
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المدخؿ التكافقي ليس سمككا عشكائيا عمى مبدأيف ىما :ما نفعؿ؟ كاالعتماد الكمي عمى المكاقؼ . كىذا 

نما ىك عممية تفاعمية بيف االستجابة كالتكيؼ )الييبلت،   (.60 -61: 3105كا 

 التفكير التحميمي:. ت

يقصد بو قدرة الفرد عؿ مكاجية المشكبلت بحرص، كاالىتماـ بالتفاصيؿ كالتخطيط بحرص قبؿ اتخاذ 

 يف النظرة الشمكلية.القرار، كجمع أكبر قدر ممكف مف المعمكمات مع تكك 

 التفكير الكاقعي:. ج

ال يختمؼ عف أسمكب التفكير العممي كلكنيما يختمفاف في الفركض كالقيـ كاالستراتيجيات     

المستخدمة، كيعنى التفكير الكاقعي باالعتماد عمى المبلحظة كالتجريب، كأف األشياء الحقيقية أك 

احب ىذا الكاقعية، ىي ما تخبره في حياتنا الشخصية مثؿ ما نشعر بو كنممسو كنراه كنشمو كشعار ص

 التفكير ىك: الحقائؽ ىي الحقائؽ.

كقد كضع ىاريسكف كبرامسكف بركفيبلت التفكير عف األفراد فيناؾ صاحب التفكير المسطح حيث    

تضعؼ عنده القابمية لمتمييز كاإلدراؾ بالمقارنة باألفراد ذكم التفضيبلت النمطية القكية فيذا الشخص 

بؤ كىك يستخدـ فئة مف األساليب كلكف بطريقة عشكائية، كيؤدم أقؿ عاطفة كانفعاال كأقؿ قابمية لمتن

 التفكير المسطح إلى اتصاؼ صاحبو بالمطؼ كاالنسجاـ مع أم إنساف يتعامؿ معو.

أما صاحب التفكير أحادم الجانب فإنو يستخدـ نكعا كاحدا فقط مف أساليب التفكير الخمسة، أما    

التفكير ثنائي البعد، فيك يستخدـ ثبلثة أنكاع مف أساليب التفكير الخمسة كىك شخص نادر الكجكد 

 (.622-623: 3116نسبيا )المنصكر، 
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 (:0200نظرية ككستا )-0-3

راحؿ ىرمية لمتفكير تعتمد كؿ مرحمة عمى المراحؿ السابقة ليا، كىذه المراحؿ حدد ككستا أربع م    

 ىي:

الميارات المنفصمة لمتفكير: كتشمؿ مجمكعة مف جكانب عقمية منفردة كتعد متطمبات أساسية . أ

 لمستكيات التفكير األكثر تعقيدا كىي إدخاؿ كتشغيؿ البيانات كاستخراج النتائج بعد التعديؿ كالتطكير.

تراتيجيات التفكير: كتتضمف عمميات الربط بيف الميارات المنفصمة لمتفكير السابقة مف اس. ب

خبلؿ االستراتيجيات التي يستخدميا الفرد إلنتاج أنماط التفكير الجديدة كالنتائج المنفردة كالحمكؿ 

ميـ المبتكرة لممشكبلت، كىي اإلبداع كالطبلقة، كالتفكير المجازم، كتحدم الصعاب كالحدس كتص

 النماذج كاالستبصار كالخياؿ.

التفكير االبتكارم: كتشمؿ ىذه المرحمة عمى مجمكعات مف السمككيات التي تتصؼ بالجدة . ت

كاالستبصار كالتي يستخدميا الفرد إلنتاج أنماط التفكير الجديدة كالنتائج المنفردة كالحمكؿ المبتكرة 

كتحدم الصعاب كالحدس كتصميـ النتائج لممشكبلت كىي : اإلبداع كالطاقة كالتفكير المجازم، 

 كاالستبصار كالخياؿ.

الركح المعرفية: يرل ككستا إنو مع تكافر المستكيات السابقة ال بد مف كجكد اإلرادة كاالستعداد . ث

كالرغبة كااللتزاـ كىك ما أسماه بالركح المعرفية التي تتضمف الصفات اآلتية )تفتح الذىف، البحث عف 

مع المكاقؼ الغامضة، إدراؾ العبلقات كالرغبة المستمرة في التغيير( )الجميمي، البدائؿ، التعامؿ 

3102 :66 - 65.) 

 نظرية جاينس:-0-0

قدـ جاينس مصفكفة لعمميات التفكير تتضمف ستة مستكيات يغمب عمييا األبعاد المعرفية، كىذه     

 المستكيات عمى النحك التالي:
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كمة كتحديدىا كتكضيحيا كصياغة الحمكؿ المناسبة كيشمؿ المش مستكل حؿ المشكالت: -أ

نتاج األفكار المرتبطة بيا كصياغة الحمكؿ البديمة كاختيار أفضؿ الحمكؿ، كتطبيؽ الحؿ ثـ قبكلو  كا 

 كالكصكؿ إلى النتائج النيائية.

كيشتمؿ عمى صياغة اليدؼ كتكضيحو، إظيار الصعكبات  مستكل اتخاذ القرارات:-ب

رض تحقيؽ ىذا اليدؼ مع تحديد البدائؿ الممكنة كالتعرؼ عمييا، كاختيار دراسة كالمعكقات التي تعت

 البدائؿ كترتيبيا كاختيار أفضميا كتقكيـ المكاقؼ.

كيندرج تحت ىذا المستكل كؿ مف التفكير االستقرائي  مستكل الكصكؿ إلى االستنتاجات: -ج

 كالتفكير االستنباطي.

نتاج األفكار تتضمف  مستكل التفكير التباعدم: -د إنتاج األفكار المتعددة )الطبلقة( كا 

نتاج األفكار المطكرة )التحسينات(. نتاج األفكار الفريدة )األصالة( كا   المتنكعة )المركنة( كا 

كيشتمؿ عمى التمييز بيف الحقائؽ كاآلراء كالحكـ عمى  مستكل التفكير التقكيمي: -ق

ا كتقكيـ الفركض كتصنيؼ البيانات كالتنبؤ مصداقية المصدر كالتعرؼ عمى المشكبلت كتحميمي

 بالنتائج.

كيستخدـ في ىذا المستكل المداخؿ الجدلية كالمناقشات  مستكل الفمسفة كاالستدالؿ: -ك

 (.05: 3112المتبادلة )العنزم،

 : 0209نظرية غريغكرؾ -0-0

بعد إحدل عشر سنة مف البحث كالتجريب كباالستعانة بنظريات القدرات الكسطية تكصؿ     

غريغكرؾ إلى تصميـ أداة لتخطيط أسمكب التفكير تستخدـ في عممية تحميؿ الذات، كتسند نظرية 

القدرات الكسطية عمى أف لمعقؿ قنكات يستخدميا في تمقي المعمكمات ثـ تحميميا عبر قنكات أخرل 

 ر كفاية ك فاعمية.أكث
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كقد جدد غريغكرؾ أربعة قنكات لمتفكير كقاؿ إف البيئات كالميكؿ الطبيعية ىي التي تممي عمى     

 المتعمـ تكظيؼ كاحد أك أكثر مف أساليب التفكير اآلتية:

 التفكير المادم العشكائي: . أ

 الفرد الذم يعتمد ىذا النمط مف التفكير:

 .ييتـ بالمثؿ العميا 

 ستكشؼ أفكار اآلخريف.يستطيع أف ي 

  .يتعامؿ مع الكاقع المادم بكفاية عالية 

 .مياؿ لمبيئة المنظمة العامرة بالحركة كيكره األماكف المغمقة 

 .مكلع بالمغامرة كيتطمع إلى المستقبؿ بتفاؤؿ 

 .ابتكاراتو خارقة كفريدة مف نكعيا 

 أسمكب التفكير المادم التتابعي:  . ب

 المتعمـ الذم يفكر بيذا األسمكب:   

 .يميؿ إلى اليدكء كالنظاـ كيحدد أىدافو كيعمؿ عمى تحقيقيا بمعايير دقيقة 

 إلى األشياء مف حكلو بطريقة منيجية كاضحة كمنظمة كمتصمة كيممس العبلقات بيف  ينظر

 األحداث كمسبباتيا معتمدا عمى الذاكرة القكية مف دكف االىتماـ بالنظريات التجريدية.

  يحسف االستفادة مف أفكار اآلخريف إلنتاج أشياء جديدة أك في تطكير األشياء الجديدة لتصبح

 كمفة. أكثر كفاية كأقؿ 

 أسمكب التفكير التتابعي التجريدم: . ت

 المتعمـ الذم يفكر بيذا األسمكب:   
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 .ىادئ في تصرفاتو، عادؿ في أحكامو 

 .كاقعي يعتمد عمى الحكار المكضكعي 

  .يفكر بطريقة منطقية 

 .يحدد أىدافو بكضكح كيعمؿ عمى تحقيقيا بجيد كاجتياد 

  .ينفؽ كقتو فيما يعكد عميو بالنفع 

 في بيئة منظمة خالية مف العكامؿ التي تشتت الذىف. يفضؿ العمؿ 

  .يميؿ إلى االستقبللية في العمؿ 

 أسمكب التفكير التجريدم العشكائي:  . ث

 صاحب ىذا النكع مف التفكير:

 .حساس قمؽ 

  .يتأثر بالبيئة التي يعمؿ فييا كيتأقمـ مع اآلخريف بسيكلة كيقيـ معيـ عبلقات صداقة 

  ؿ كاسع.يتمتع بذاكرة قكية كخيا 

  .يميؿ إلى تجميع األشتات 

 .ال ييتـ بتكليد األفكار 

 .يصاب باإلحباط ألتفو األسباب 

كقد حدد غريغكرؾ نمطيف مف القدرات التي يمكف المتعمـ مف استخداـ قنكاتو العقمية بكفاءة عالية  

 كىما:

كبو يتمقى المتعمـ المعمكمات، فيفكر بيا كيستكعبيا سكاء كانت ىذه المعمكمات  اإلدراؾ : -

 مجردة أك محسكسة.
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: 3102التنظيـ : كىي قدرة المتعمـ التي يمتقطيا كالتعامؿ معيا عمى ىيئة تتابعية )الجميمي، -

21-23.) 

 ـ:0200نظرية التحكـ العقمي الذاتي لستيرنبرغ -0-3

 مجاالت ىي: 5( أسمكبا في ضمف 02حاكاة أشكاؿ السمطة في العالـ لتحدد )كالتي تقكـ عمى فكرة م

 كيشمؿ ىذا المجاؿ أساليب التفكير التالية: الجانب الكظيفي لمسمطة:- أ

  :كيميؿ صاحبو إلى عمؿ المشاريع ككتابة القصص كالشعر كالمكسيقى  األسمكب التشريعي

 كغيرىا.

 :كيميؿ صاحب ىذا األسمكب إلى كتابة البحكث كالتقارير  األسمكب التنفيذم أك اإلجرائي

 كالتصاميـ الفنية.

  :األسمكب القضائي ، صدار األحكاـ كانتقاد اآلخريف )العتـك كيميؿ صاحبو إلى التقييـ كا 

3116 :313- 312.) 

 ىناؾ أربع أشكاؿ لمسمطة تتفرع عف ىذا المجاؿ: أشكاؿ السمطة:- ب

  :فيو إلى االستقبلؿ كينيمككف في إنجاز ما ىـ بصدد فعمو، يميؿ األشخاص األسمكب الممكي

كيمارسكف األعماؿ مف خبلؿ دكافعيـ المحددة كلدييـ ميؿ لتجاىؿ كؿ العقكبات التي قد تحكؿ دكف 

 تحقيؽ أىدافيـ كيميمكف لدراسة العمكـ كالتاريخ كالرسـ كاألعماؿ التجارية.

 :األكلكية كتحديد األكلكيات حسب الحاجة كيككف صاحبو ميتما بالترتيب ك  األسمكب الهرمي

كقد تكاجيو مشكمة في حالة كانت حاجتيـ متناقضة مع حاجات المؤسسة التي يعمؿ فييا كتفكيره 

 يعتمد عمى المنطؽ كالكضكح.
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  :الفرد في ىذا األسمكب يشبو النمط اليرمي مف حيث الميؿ إلى أداء أكثر مف أسمكب األقمية

الشخص المتميز بيذا األسمكب يككف مدفكعا بجممة مف األىداؼ  عمؿ في الكقت نفسو حيث أف

 المتعددة التي يعتقد أنيا متساكية األىمية بالنسبة لو، كبذلؾ ال يدرؾ أكلكياتو.

  :يميؿ صاحبو إلى العشكائية في مكاجية المشكبلت كعدـ التخطيط، كما  األسمكب الفكضكم

مقاكمتو لمنظاـ الذم يقيد حركتو، كمف المحتمؿ أنو أنو يرفض األنظمة كخاصة الصارمة منيا، يبدم 

إلضافة إلى أنو ال يتـ األعماؿ ʪيكاجو مشكمة مع األنظمة المدرسية بسبب عدـ كضكح أىدافو، ك

 (.47-44: 3105المطمكبة منو )العسيرم، 

 كيندرج تحت ىذا المجاؿ أسمكبيف لمتفكير ىما: مستكيات السمطة:- ح

 يمتاز أصحاب ىذا النمط االىتماـ بالقضايا الرئيسية أكثر مف  :األسمكب الشمكلي أك العالمي

االىتماـ بتفاصيؿ األمكر كيفضمكف التعامؿ مع القضايا كالمفاىيـ المجردة، كلدييـ المقدرة عمى 

 التعامؿ مع المكاقؼ الغامضة كالعمكميات، كتجاىؿ التفاصيؿ.

 :كيز عمى التفاصيؿ، كيفضمكف يفضؿ أصحابو الميمات التي يتـ فييا التر  النمط المحمي

االىتماـ بالمشاكؿ العامة، كيجزؤكف المشكبلت  التعامؿ مع القضايا كالمشكبلت المحددة أكثر مف

إلى أجزاء صغيرة يمكف حميا دكف االىتماـ بالمشكمة الكمية، كما ييتـ أصحاب ىذا النمط بالتفاصيؿ 

القضايا أكثر مف الصكر الكمية  كجمع المعمكمات المحددة حكؿ المشكمة، كيناقشكف تفاصيؿ

 (.64-65: 3102لممكضكع كيتجيكف نحك المكاقؼ)عطيات، 

 كيندرج تحت ىذا المجاؿ أسمكبيف ىما:مدل السمطة: - خ

  :يتكجو ىؤالء األفراد إلى العمؿ بشكؿ منطكم كفردم كمنعزؿ، كيتميزكف  األسمكب الداخمي

س مع اآلخريف كيفضمكف المشكبلت التحميمية بالتركيز الداخمي كيستعممكف ذكاءىـ في األشياء كلي

 كاالبتكارية.
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 :يتصؼ أصحاب ىذا األسمكب بأنيـ يميمكف إلى االنبساط كالعمؿ مع فريؽ  األسمكب الخارجي

 كلدييـ حس اجتماعي كيككنكف عبلقات

 (2-2: 3105اجتماعية كيساعدكف في حؿ المشكبلت الجماعية )الجيني، 

 :يتصؼ األفراد ذك األسمكب المحافظ في التفكير بالتمسؾ بالقكاعد  األسمكب المحافظ

كاإلجراءات المكجكدة كيميمكف إلى تجنب المكاقؼ الغامضة ما أمكف ذلؾ، كيفضمكف المألكؼ في 

 الحياة كالعمؿ، كما يفضمكف أقؿ تغيير ممكف.

 :لى يميؿ أفراده إلى عدـ التقيد بالقكانيف كاإلجراءات الم األسمكب المتحرر كجكدة بشكؿ دائـ، كا 

البحث في إمكانية تغييرىا كتطكيرىا، فيـ يحبكف المكاقؼ الغامضة كيفضمكف التجديد كالتغيير في كؿ 

 (.30: 3112مف الحياة كالعمؿ )العنزم،

 الخالصة:

تعرضنا في ىذا الفصؿ إلى جانب مف أىـ الجكانب المككنة لمسمكؾ البشرم، كىك التفكير الذم     

يتضمف األسمكب الذم يعالج بو الفرد المعمكمات كالمعارؼ التي يكتسبيا أثناء تفاعمو مع الخبرات 

تفكيره السميـ،  اليكمية، كبالضبط إلى ما ينطكم عميو ىذا التفكير مف انحرافات معرفية يمكف أف تعكؽ

لى األنماط الصحيحة التي مف شأنيا أف تساعد الفرد عمى تغيير كتعديؿ مسالكو كمعتقداتو الفكرية  كا 

 الخاطئة.





 

 

 

 

 الفصؿ الثالث

التفكؽ الدراسي



التفكؽ الدراسي                                          الثالث   الفصؿ

38 

 تمهيد:

يختص اهلل سبحانو كتعالى بعضان مف عباده بممكات معينة، كىي ما يطمؽ عمييا المكىبة الفطرية    

كىذه المكىبة إذا ما اكتشفت في كقت مبكر كتناكلتيا أيد خبيرة كتعيدتيا بالعناية كالرعاية فإنيا سكؼ 

صاحبيا مثيبلن تصقؿ كيصبح ليا شأف كبير، أما إذا لـ تبلحظ فإنيا سكؼ تضمحؿ كتفنى كيصبح 

لغيره مف المغمكريف كيفقد المجتمع كاألمة بكامميا تمؾ المنحة اإلليية التي قدمت ليـ كلـ يحسنكا 

استغبلليا. كال شؾ أننا بحاجة ماسة ليذه المكاىب، بما يكجد عمى أكلي األمر كالمسئكليف أف يتبنكىا 

 اقتصاديان.كيشجعكنيا ألنيا الذخيرة التي تغذم األمة كتثرييا فكريان ك 

%( مف الناس يمثمكف 5 – 3كقد أثبتت البحكث كالدراسات العممية أف ىناؾ نسبة ما بيف)     

المتفكقيف كالمكىكبيف، حيث يبرز مف بينيـ العمماء كالمفكريف كالمصمحيف كالقادة كالمبتكريف 

كارىـ كالمخترعيف، كالذيف اعتمدت اإلنسانية منذ أقدـ عصكرىا في تقدميا الحضارم عمى ما تنتجو أف

صبلحات. كالمكىكب أك المتفكؽ ىك التمميذ الذم يكجد لديو  بداعات كا  كعقكليـ مف اختراعات كا 

استعداد أك قدرة غير عادية أك أداء متميز عف بقية أقرانو في مجاؿ أك أكثر مف لمجاالت التي يقدرىا 

كاديمي، كالميارات المجتمع، كخاصة في مجاالت التفكؽ العقمي كالتفكير أالبتكارم، كالتحصيؿ األ

كالقدرات الخاصة، كيحتاج إلى رعاية تعميمية خاصة ال تستطيع المدرسة تقديميا في منيج الدراسة 

العادية. كيعد المكىكبكف ك المتفكقكف في كؿ مجتمع الثركة الكطنية التي سيككف ليا شأف عظيـ بإذف 

ماـ بيذه الفئة كتقديـ الرعاية البلزمة ليا اهلل تعالى في تقدـ كازدىار األمـ كمف ىنا تتضح أىمية االىت

 الستثمار طاقاتيا كقدراتيا بالشكؿ األمثؿ كرعاية المكىكبيف مسؤكلية الجميع .

 مفهـك التفكؽ: -0

تناكؿ كثير مف الباحثيف في عمـ النفس كالتربية مفيكـ التفكؽ إال أنو ظير بينيـ اتجاىات مختمفة    

مف عرفو في ضكء مستكل التحصيؿ الدراسي كمنيـ مف عرفو في في تعريفيـ لمفيكـ التفكؽ، فمنيـ 
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ضكء مستكل الذكاء كمنيـ مف عرفو في ضكء مستكل األداء كمنيـ مف عرفو في مستكل المكىبة.) 

 (.0225عبد اهلل، 

 مفهـك التفكؽ في ضكء مستكل الذكاء: 0-0

ك ىك رائد الباحثيف في ميداف التفكؽ العقمي أف الطفؿ المتفكؽ ىك مف تجاكزت نسبة  عرؼ تيرماف    

إذا انطبؽ عميو مقياس استانفكرد لمذكاء كفي ضكء ىذا التعريؼ عرؼ تيرماف ك آخركف  061ذكائو 

المتفكقيف بأنيـ األطفاؿ الذيف يحصمكف عمى نقاط عالية في اختبارات الذكاء العاـ التي تدؿ عمى 

 ستعدادىـ كاستمرارىـ في جديتيـ في االختبارات ك أف يككنكا أعضاء منتجيف في المجتمع.ا

تيرماف عمى اختبارات الذكاء لتحديد التفكؽ كبيذا يككف المعيار  كنجد أنو في ىذا التعريؼ إقتصر    

 األساسي عند تيرماف لمتفكؽ ىك الذكاء.

لمطفؿ المتفكؽ بأنو الطفؿ الذم يتعمـ بقدرة  قد تكسعت في تعريفيا 0232إال أف ىكلنجكرث     

كسرعة تفكؽ بقية األطفاؿ في مجاؿ الفنكف أك المكسيقى أك الرسـ أك في المجاالت الميكانيكية كفي 

 (.0277مجاؿ المجردات كالتحصيؿ األكاديمي.)عبد الغفار، 

الباحثة اعتمدت عمى كعمى الرغـ مف ىذا التكسع كالشمكؿ في تناكؿ ىكلنجكرث لمتفكؽ إال أف     

اختبارات الذكاء في اختيار العينة لمدراسة التي قامت بيا كحددت المتفكؽ بأنو مف تجاكزت نسبة ذكائو 

كحينما سئمت الباحثة عف استخداميا لمذكاء كمحؾ لمتفكؽ في اختيارىا  نقطة كحد أدنى لمتفكؽ.021

ان عف كسيمة أخرل لمكشؼ عف المتفكقيف عقميان لعينة الدراسة لممتفكقيف عقميان، أجابت بأنيا بحثت كثير 

كلكنيا لـ تجد محكان أفضؿ مف معامؿ الذكاء يمكف االعتماد عميو في اختيارىا لممتفكقيف.) الطحاف، 

0223.) 
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 مفهـك التفكؽ في ضكء المستكل التحصيمي:0-9

ع أف يحصؿ باستمرار عرفت الجمعية الكطنية لدراسة التربية بأمريكا الشخص المتفكؽ بأنو مف استطا

 (.0244تحصيبلن مرمكقان أك فائقان في أم مجاؿ مف المجاالت التي تقدرىا الجماعة.)عبد الغفار، 

ك قد عرؼ عطية ىنا الطفؿ المتفكؽ بأنو الطفؿ الذم يتميز عف زمبلئو كيسبقيـ في الدراسة     

أكثر منيـ ذكاء ك سرعة  كيحصؿ عمى درجات أعمى مف الدرجات التي يحصمكف عمييا ك يككف عادة

 (.0242في التحصيؿ.) عطية، 

 مفهـك التفكؽ في ضكء مستكل األداء: 0-3

عرؼ عبد السبلـ عبد الغفار المتفكؽ بأنو الفرد الذم يصؿ أداؤه إلى مستكل أعمى مف مستكل 

لمجاؿ العادييف في مجاؿ مف المجاالت التي تعبر عف المستكل العقمي ك الكظيفي لمفرد ك يككف ىذا ا

 مكضع تقدير الجماعة.

ثـ تكسع بعد ذلؾ في تعريؼ التفكؽ ك كضع أربع محكات يمكف االعتماد عمييا في التعرؼ عمى      

 ذكم القدرة عمى التفكؽ.

% مف مجمكع 31% إلى أعمى 05مستكل تحصيمي أكاديمي يضع التمميذ في أفضؿ - أ

 التبلميذ.

 إذا قيس الذكاء باالختبارات الشخصية. 031ب معامؿ الذكاء يقارب- ب

 (.0244مستكل عاؿ مف القدرة عمى التفكير االبتكارم.)عبد الغفار، - ت

كنجد ىذه المحكات تشترط أف يككف المتفكؽ باإلضافة إلى نسبة الذكاء أف يككف ذا مستكل تحصيمي 

القدرة عمى التفكير  أكاديمي عاؿ ك أف يككف لديو مستكل عاؿ مف االستعدادات الخاصة كلديو

 (.3116االبتكارم.)عبد الرؤكؼ، 
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 تعريؼ التفكؽ الدراسي: -9

يعتبر التحصيؿ الدراسي مف مؤشرات التفكؽ الدراسي، ففي بعض الدراسات األجنبية استخدـ      

مع التفكؽ الدراسي، فقد عرؼ التفكؽ العقمي بأنو القدرة عمى االمتياز في  يتساكل التفكؽ العقمي بحيث

 العميا في الدراسة. الطالب المتفكؽ بأنو ذم االستعدادات Pntlyالتحصيؿ، كعرؼ بنتمي 

المتفكقيف بأنيـ "األفراد الذيف أثبتكا تفكقا في األداء في مجاؿ Havigherstكعرؼ ىافيجيرست     

 قبكلة اجتماعيا".مف المجاالت الم

كيعرؼ "عطية ىنا" المتفكؽ دراسيا بأنو "الذم يتميز عف زمبلئو، فيك يسبقيـ في الدراسة كيحصؿ 

عمييا، كيككف عادة أكثر منيـ ذكاء كسرعة في  عمى درجات أعمى مف الدرجات التي يحصمكف

 (.23-22: 3110التحصيؿ". )سميماف،

( أف التفكؽ الدراسي ىك 0272(، )حسيف كامؿ 0270(، )شابمؼ 0242ف قكرة يكيرل كؿ مف )حس

اإلنجاز التحصيمي لمطالب في مادة دراسية، أك التفكؽ في ميارة أك مجمكعة مف الميارات، كيقدر 

بالدرجات طبقا لبلختبارات المكضكعية المقننة أك غيرىا مف كسائؿ التقكيـ. )عبد الرحماف، غازم ، 

3110 :03.) 

مي ىك االمتياز في التحصيؿ، بحيث تؤىؿ الفرد مجمكع درجاتو ألف يككف كنعني بالتفكؽ التحصي    

مف أفضؿ زمبلئو، مف حيث االستمرار في التحصيؿ، كيبدك ىنا أف المحؾ لمتفكؽ التحصيمي ىك 

 (.337: 3112حصيمة أداء الفرد في االمتحانات. )الداىرم، 

سيا ىك الذم يتميز عف أقرانو مف ىـ ( فيقكؿ: "إف الطالب المتفكؽ درا3110أما محمد سيد فيمي )

في مثؿ سنو كمستكاه التعميمي الثقافي، لككنو يسبقيـ في الدراسة كالتحصيؿ كالحصكؿ عمى درجات 

 أعمى في االمتحانات".
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( أف التفكؽ الدراسي ىك "االمتياز بالتحصيؿ بحيث 3113كيرل "يكسؼ محمد القاضي كآخركف" )

كف أفضؿ مف زمبلئو، حيث يتحقؽ االستمرار في التحصيؿ، كيبدك تؤىؿ الفرد مجمكع درجاتو ألف يك

 (23: 3115أف المحؾ لمتفكؽ التحصيمي ىك حصيمة أداء الفرد في االمتحانات".  )بف الزيف، 

 المفاهيـ المرتبطة بالتفكؽ: -3

 المكهبة:3-0

 استخدمت المكىبة في أمريكا كأكركبا بمعاني مختمفة عمى النحك التالي:    

 خدـ بمعنى التفكؽ العقمي فأدل ذلؾ إلى الربط بيف الذكاء كالتحصيؿ.است-

 استخدـ بمعنى اإلبداع فتـ التركيز عمى األصالة كالمركنة كالطبلقة. -

 (.23: 3110استخدـ بمعنى المكاىب الخاصة في مجاؿ معيف مثؿ المكسيقى كالفنكف. )سميماف، -

 كيكمف الفرؽ بيف التفكؽ كالمكىبة في:    

 المكىبة طاقة كامنة كنشاط أك عممية، كالتفكؽ نتاج ليذا النشاط أك تحقيؽ تمؾ الطاقة.-

 المكىبة تقاس باختبارات مقننة بينما يشاىد التفكؽ عمى أرض الكاقع. -

 (.60: 3112التفكؽ ينطكم عمى كجكد مكىبة كليس العكس. )حجازم، مرزيؽ،  -

 العبقرية :3-9

ية في الندرة كدرجة الذكاء المرتفعة جدا أك اإلبداع العالي جدا، أك ىي ما يشير إلى القكة العمم

التحصيؿ العالي جدا، فالعبقرم مبدع كمكىكب كذك تحصيؿ عاؿ في المجاؿ الذم تظير فيو عبقريتو، 

 (.32: 3112كالعبقرية أعمى ما تعنيو اختبارات الذكاء. )قطناني، مرزيؽ،
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 الذكاء : 3-3

التككيف  يعتبر معامؿ الذكاء مف المفاىيـ التي اعتمدت لتعريؼ التفكؽ، حيث سادت نظريات    

العقمي التي تحدثت عف الذكاء كعامؿ عاـ في تفسير النشاط المعرفي عند اإلنساف، كيعرؼ التفكؽ 

 .031بأنو الذم يعطي مستكل مرتفعا مف الذكاء العاـ بحيث ال يقؿ معامؿ الذكاء عف 

فأكثر في اختبارات الذكاء. )الصاعدم ،  031عرؼ المتفكؽ بأنو الذم يحصؿ عمى نسبة ذكاء كما ي

3117 :34-37) 

 اإلبداع : 3-0

ىك يعبر عف مجمكعة مف العكامؿ النفسية داخؿ المبدع تعطيو القدرة كاالستعداد عمى إنتاج     

ثارة يتصؼ بالجدة كالفاعمية، كما أف سمكؾ الفرد يتضمف حب االستطبلع  كالرغبة في الكشؼ كا 

 (.032: 3117كاالستقبللية في العمؿ. )الصاعدم،  كالتركيب كالقدرة عمى التحصيؿ التساؤالت،

 كالشكؿ التالي يكضح العبلقة بيف ىذه المفاىيـ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 (31150027(: يبيف العبلقة بيف التفكؽ الدراسي كالذكاء كاإلبداع. )عثماف، 0الشكؿ رقـ )

 

 

 الموهبة

 التفوق

 الدراسي

 

 الذكاء

 االبداع
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 العكامؿ المؤثرة في التفكؽ الدراسي: -0

ىناؾ الكثير مف العكامؿ التي يمكف أف تؤثر عمى التفكؽ الدراسي، فالبعض منيا خاصة بالفرد     

 نفسو، كالبعض اآلخر بالبيئة التي يعيش فييا كأىميا:

 عكامؿ خاصة بالفرد: -0-0

 مف أىـ العكامؿ المرتبطة بالفرد ما يمي:

قة بيف الذكاء كالتفكؽ األكاديمي، أف أثبتت العديد مف الدراسات التي أجريت حكؿ العبل الذكاء:-أ

ىناؾ عبلقة ارتباطية مكجبة بيف ىذيف المتغيريف، كعمى ذلؾ يمعب الذكاء دكرا ميما في عممية التفكؽ 

 التحصيمي، بمعنى ضركرة تكفير قدر مناسب مف الذكاء لدل األشخاص المرجك تفكقيـ.

بيف الدافعية كالتفكؽ الدراسي، ما قاـ بو  مف الدراسات التي أجريت لمعالجة العبلقة الدافعية: -ب

 (، باإلضافة إلى العشرات مف الدراسات كاألبحاث التي اضطمعت بمعالجةA. Perkal) 0272بركاؿ 

العبلقة بيف الدافعية كالتحصيؿ كالتفكؽ الدراسي، كاتفقت في مجمميا عمى أف ىناؾ ارتباطا داال 

 إحصائيا كمكجبا بيف ىذيف المتغيريف.

لقد أثبتت الكثير مف الدراسات العربية كاألجنبية ذلؾ حيث أسفرت تمؾ الدراسات  تكل الطمكح:مس -ج

 عف نتائج ارتباطية دالة مكجبة بيف مستكل الطمكح كالتحصيؿ الدراسي.

 عكامؿ خاصة بالبيئة: - 0-9

 مف بيف ىذه العكامؿ ما يمي:

ف ينتمكف إلى مستكيات مرتفعة اجتماعيا معظـ المتفكقي المستكل االجتماعي الثقافي كاالقتصادم:-أ

كثقافيا كاقتصاديا، كقد يبدك ىذا منطقيا، ألف المناخ األسرم الثقافي المرتفع يؤثر في تككيف شخصية 

األبناء العممية؛ كذلؾ بالنسبة لمحالة االقتصادية التي تمكف مف تكفير اإلمكانات الضركرية لعممية 

 ا عمى المكانة االجتماعية لؤلسرة.التفكؽ الدراسي، كبالتالي يصدؽ ىذ
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( بدراسة 0274)H.HopsكىكبزH.M.Walkerقاـ كؿ مف كالكر  التدعيـ مف طرؼ اآلخريف: -ب

عمى عممية زيادة التحصيؿ األكاديمي، كذلؾ عف طريؽ تدعيـ الممارسة األكاديمية المباشرة أك عف 

سة مع ما تكصؿ إليو كؿ مف )ككب طريؽ االستجابات غير األكاديمية المسمطة، كاتفقت ىذه الدرا

Cobb 0272كىكبز Hops مف أف السمككيات المعززة ليا تأثير ميـ كمكجب عمى عممية التحصيؿ )

 ( 27-26:  3112األكاديمي كالتفكؽ فيو) بكاليؼ ،

 خصائص المتفكقيف دراسيا: -0

 يتميز التمميذ المتفكؽ بعدد مف الصفات كالخصائص مف أىميا ما يمي:   

 الخصائص الجسمية: -0 -0

ظيرت بعض االعتقادات الخاطئة حكؿ الخصائص الجسمية لممتفكقيف كالتي خمصت في ضعؼ النمك 

الجسمي، كلكف الدراسات الحديثة حكؿ خصائص المتفكقيف الجسمية تشير عكس ذلؾ، فيـ أكثر 

دراسة كؿ مف  صحة ككزنا كطكال كحيكية، كأقؿ عرضة لؤلمراض، كمف الدراسات التي أثبتت ذلؾ نجد

(، كدراسة جالجر Terman&Oden, 1959( كدراسة تيركانككادف)Terman, 1920تيرماف )

(Gallagher, 1976،337: 3112(. )طربية.) 

 الخصائص األكاديمية كالفكرية:  -0-9

يعرؼ أف المتفكقيف لدييـ قدرة عقمية عامة تظير عمى شكؿ أداء مرتفع عمى اختبارات الذكاء     

 بينيو-الفردية كاختبار ستانفكرد

Stanford-Binet كاختبار ككسمرWechsler ( فما فكؽ، مما 021إذ يصؿ معامؿ ذكائيـ إلى )

 عمؽ بالتحصيؿ األكاديمي.يجعميـ متقدميف في الجكانب التربكية التعميمية كتمؾ التي تت

كما يمتاز المتفكقكف بقدراتيـ اإلبداعية المتمثمة بالتفكير المنتج مف خبلؿ انفتاحيـ عمى الخبرات 

 (.55-56: 3117الجديدة كقدرتيـ العالية عمى التعامؿ معيا. )البطانية، الجراح، 
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 الخصائص العقمية:  -0-3

( أنو يمكف تحديد الخصائص العقمية 0223و الفرح )كيشير كماؿ أبك سماحة كنبيؿ محفكظ ككجي    

 في النقاط التالية:

 سريع التعمـ كالحفظ كالفيـ، كقكم الذاكرة، كدائـ التساؤؿ كمتفكؽ في التحصيؿ الدراسي.-

 قادر عمى المثابرة كالتركيز كاالنتباه كالتفكير اليادؼ لفترات طكيمة. -

القدرة عمى التحميؿ كاالستدالؿ، كيربط بيف الخبرات السابقة سريع االستجابة ككاسع األفؽ كيمتمؾ  -

 كالبلحقة.

 محب لبلستطبلع كالفضكؿ )العممي( العقمي الذم ينعكس في أسئمتو المتعددة. -

 كضكح التفكير كدقتو، كخصكبة الخياؿ كاليقظة، كالقدرة الفائقة عمى المبلحظة كالتذكر كاالستيعاب. -

 ساع، كعنده رغبة قكية في المعرفة.يحب االطبلع في عمؽ كات -

يتناكؿ المشكبلت بأسمكب متعدد الحمكؿ، كيستخدـ األساليب اإلبداعية في معالجتيا.)سميماف،  -

3110 :32-32.) 

 الخصائص االنفعالية كاالجتماعية:  -0-0

تشير إلى يقاؿ أف المتفكقيف أكثر انطكاء، كأقؿ مشاركة في الحياة االجتماعية، كلكف بعض الدراسات  

خصائص مغايرة، فثبت أف غالبية المتفكقيف ىـ أكثر انفتاحا، كأكثر استقرارا مف النكاحي االنفعالية 

كاالجتماعية، كأكثر التزاما بالميمات التي تككؿ إلييـ، كأكثر حساسية لمشاعر اآلخريف، كما أنيـ أكثر 

 (.52: 3112استمتاعا بالحياة ممف حكليـ. )قطناني، مرزيؽ،
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 (22:  3116)بف الزيف،ف دراسيایقكفمتلا ةبملطلزة ممیلص ائاخصلأبرز ا حضكی(: 0رقـ ) جدكؿ

 الخاصيػػػػػػػة الترتيب

 يتعمـ بسرعة كسيكلة ك فعالية  10

 يحصؿ عمى معدالت عالية في معظـ المقررات الدراسية  13

 يقظ جدا ك حاضر البديية  12

 يتطمع دائما إلى التقدـ ك النماء  16

 طمكح جدا ك محب لبلطبلع 15

 يسترجع ك يستخدـ بفعالية المعمكمات التي يسمعيا ك يقرأىا  14

 مثابر ك يتمتع بمستكل عاؿ مف النشاط ك الطاقة  17

 يتميز بقكة التركيز كحدة االنتباه  12

 يستمتع بدراسة في بعض المقررات التي تبلئـ ميكلو بأقؿ تكرار ممكف  12

 يثير الكثير مف األسئمة االستطبلعية المثيرة  01

 

 أنكاع التفكؽ: -3

( اقتراح درجبلس بكجكد ستة أنماط أساسية لمتفكؽ، كقد تمتزج ىذه األنماط 0270يذكر تكرانس )    

 أك تتداخؿ مع بعضيا مككنة أنماطا أخرل كىذه األنماط ىي:

يستطيعكف استيعاب ما يقدـ إلييـ مف كيشمؿ أكلئؾ الذيف نمط ذكم القدرة عمى االستظهار: . أ

 معمكمات كيسيؿ عمييـ االحتفاظ بما استكعبكه كاسترجاعو بكفاءة كسرعة تفكؽ غيرىـ مف األفراد.
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كيشمؿ الذيف لدييـ القدرة عمى فيـ ما يقدـ ليـ مف  نمط ذكم القدرة عمى الفهـ الكاعي:. ب

لكصكؿ إلى التعميمات المناسبة. معمكمات كلدييـ القدرة عمى إدراؾ العبلقات المختمفة، كا

 (26: 3112)الطنطاكم، 

 لمكصكؿ إلى أمكر جديدة في مجاؿ الفنكف أك الحرؼ. نمط ذكم القدرة عمى اإلبداع:. ت

كيشمؿ مف يحسنكف استخداـ ما كصمكا إليو مف  نمط ذكم القدرة عمى حؿ المشكالت:. ث

 معمكمات في حؿ المشكبلت في المجاؿ الذم يعممكف فيو.

 كيشمؿ مف لدييـ القدرة عمى تككيف كتنمية ميارات متعددة.المهارات:  نمط ذكم. ج

كيشمؿ مف يمتازكف بقدرتيـ عمى التعامؿ مع نمط ذكم القدرة عمى القيادة الجماعية: . ح

 (.23: 3117اآلخريف كاحتبلؿ مراكز قيادية بينيـ. )خميؿ، محمد، 

طبيعة التميز في األداء عمى أربع فئات ( التفكؽ اعتمادا عمى Walker, 1978كيصنؼ كالكر )    

 رئيسية كىي:

المتفكقكف أكاديميا ىـ أفراد يمتمككف قدرة عقمية عامة متميزة أك قدرات  التفكؽ االكاديمي:. أ

أكاديمية خاصة، كىـ مف تزيد درجات ذكائيـ بمقدار انحرافيف معيارييف، أم درجة ذكاء أكثر مف 

 لممتفكقيف أكاديميا. 021

يظير المتفكقكف إبداعيا قدرة متميزة في التفكير اإلبداعي البناء، فإف ما  بداعي:التفكؽ اإل. ب

يميزىـ عف الفئات األخرل مف المتفكقيف ىك قدرتيـ عمى تطكير أفكار جديدة كفريدة تعكس األصالة 

 كالمركنة في التفكير.

ك السياسية، إنو يعبر عف ذاتو في القدرة المتميزة االجتماعية أ االجتماعي:-التفكؽ النفسي. ت

 تميز األداء عمى مستكل العمؿ مع المجمكعة ممثبل بالقدرة عمى التأثير عمى أفكار كأفعاؿ اآلخريف.
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كتشمؿ ىذه الفئة في فئات التفكؽ تميز األداء في المجاالت الفنية التفكؽ الفني الحركي: . ث

 (.362-362: 3112المختمفة كالمكسيقى كالتمثيؿ كالرسـ. الخ. )جماؿ، منى،

 النظريات المفسرة لمتفكؽ الدراسي:-1

 تكجد الكثير مف الدراسات كالنظريات المفسرة لمتفكؽ الدراسي نذكر منيا:   

 النظرية المرضية: 1-0

تقـك ىذه النظرية عمى الربط بيف التفكؽ بأشكالو المختمفة، كخاصة التفكؽ االبتكارم، كبيف الجنكف  

النظرية إلى المطابقة بينيما، كقد شاعت ىذه النظرية حتى  إلى الحد الذم تؤدم ببعض أتباع ىذه

 أصبح مف المشيكر أف بيف التفكؽ كالجنكف رباطا أك أف مف الجنكف فنكف، كال يكجد ليذا ما يبرره.

كمف بقايا ىذه النظرية في العصر الحديث نجد: المبركز كالنبفيمد ككرتشمر، الذيف خمصكا بأف 

 بيف العباقرة عف العادييف. المرض العقمي أكثر انتشارا

 النظرية الفيزيكلكجية:9 -1

تيتـ ىذه النظرية بالنخاع أكثر مف القشرة، إذ أف نشاط النخاع يمكف أف ينبئ عف النشاط العقمي    

الناتج عف عممية إمداد الذىف بالطاقة لمعمؿ، كيفترض مريدكىا أف األذكياء ىـ أرباب القدرة الفائقة 

ؤيد ىذه الحقيقة دراسات عمى التحصيؿ كالتفكؽ ، لدييـ نشاط نخاعي أدريناليني أكثر مف العادييف، كي

 (.0272-0274عاـ ) D.Magnussonكماجنسكف  L.R.Bergmanكؿ مف بيرجماف 

كما تبيف ليـ أف الذككر أكثر إفرازا مف اإلناث مف ذكم التحصيؿ العالي كىذا ما يثبت صحة النظرية 

 إلى حد ما.
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 النظريةالكراثية:1-3

ى أف التككيف العقمي لمفرد سكاء نظر إليو في ضكء تعتمد ىذه النظرية عمى الدالئؿ التي تشير إل    

القدرة العقمية العامة أـ في ضكء عدد مف القدرات العقمية، يتحدد بالعكامؿ الكراثية أكثر مما يتحدد 

 (.20-21: 3112بالعكامؿ البيئية. )بكالميؼ، 

 نظرية التحميؿ النفسي: 0 -1

م فسر ظاىرة التفكؽ كاالبتكار في ضكء ميكانيـز ( الذS. Freudترجع ىذه النظرية إلى فركيد )    

التسامي، أك اإلعبلء، أك التصعيد، الذم يعني بو فركيد أف المتفكؽ يتسامى فكؽ طاقتو الجنسية 

 كيكبتيا حتى يصؿ لمتفكؽ، إنو تقبؿ األنا لمدفاع الغريزم.

 نظرية عمـ النفس الفردم:1-0

( الذم فسر ظاىرة التفكؽ بصكرة عامة في ضكء A. Adlerترجع ىذه النظرية إلى ألفرد أدلر )    

 عقدة النقص، أك القصكر التي تستكجب القياـ بعممية تعكيض بخمؽ عقدة تفكؽ، أك حافز التفكؽ.

كيعتقد أدلر أف الحافز لمتفكؽ مف أقكل مكجيات السمكؾ االجتماعي، كأف ممارسة ىذا الحافز أمر 

لمحصكؿ عمى تقدير اآلخريف كقبكليـ مف خبلؿ إنجازاتو،  أساسي لمنمك الفردم حيث أف الفرد يسعى

 (.26: 3112كعندما يتحقؽ ذلؾ اجتماعيا يككف الفرد مفيدا. )بكجبلؿ،

 حاجات المتفكقيف دراسيا: -0

عمى الرغـ مف أف التبلميذ المتفكقيف قد يككنكف قادريف عمى التعمـ بسرعة، فإنيـ يحتاجكف إلى    

 إرشاد كتكجيو لتنمية تفكقيـ عمى نحك كامؿ، كنجد مف أىـ ىذه الحاجات ما يمي:

أف يتـ تأييده كدعمو كتشجيعو كرعايتو مف قبؿ اآلباء كالمدرسيف كالزمبلء، مما يساعده في تنمية -

 ألىداؼ بعيدة المدل، فالمكاىب ال تنمك تمقائيا بؿ بحاجة إلى التشجيع.ا

 أف يدرس مستقبل، كأف يبحث بنفسو، كيكتسب الميارة في تقكيـ الذات. -
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أف يككف المنيج كالتعميـ عمى معدؿ كمستكل تراه مناسبا كمتحدا، كذلؾ لتسييؿ النمك األكاديمي  -

 كتقكية الدافعية لمتعمـ.

 ميارات االتصاؿ.أف يتقف  -

 أف يككف لو نشاط كاضح في مجاالت كأنشطة متنكعة، كيحس بمضاميف التغيير. -

 يحتاج إلى استثارة الخياؿ كالتخيؿ كأف تنمي لديو ميارات التفكير عامة كالتفكير االبتكارم خاصة. -

 أف ينمي بعد الرؤية ليدرؾ إمكانات المستقبؿ كحقائؽ الحاضر كتراث الماضي. -

تاجكف لمعمميف عمى دراية كبيرة كيستطيعكف مساعدتيـ في إجراء البحكث كالقياـ بمشركعات يح -

 فردية.

 (.60: 3117أف يسمح لو بنكع مف المركنة في أنشطة الفصؿ. )بنت سعد ، -

 مشكالت المتفكقيف دراسيا: -2

قادريف عمى يتصكر البعض أف المتفكقيف ال يكاجيكف مشكبلت أك معكقات أك صعكبات، كأنيـ    

تكجيو أنفسيـ، كبالرغـ مف تفكقيـ الممحكظ، قمما يجدكف الحياة سيمة فيـ يتعرضكف لمشكبلت ال 

 يتعرض ليا األفراد العادييف في نمكىـ، كيمكف حصر ثبلثة أنماط مف المشكبلت كما يمي:

 مشكالت مصدرها المجتمع كمفاهيمه السائدة:2-0

رية كاإلبداع أحد أعمدة المكىبة في صكرة اتجاه سمبي نحك كيظير اتجاه المجتمع نحك االبتكا    

األفراد المبتكريف، كبالتالي نحك المتفكقيف كعدـ تشجيعيـ عمى االبتكارية، كىذا االتجاه مف قبؿ 

نما يتسبب في صكرة مختمفة مف السمكؾ الذم يدؿ  المجتمع بشكؿ عاـ ال يثبط االبتكارية فحسب، كا 

 ينتقـ بعضيـ بالعنؼ كالخركج عمى المجتمع. عمى ضعؼ تكيؼ صاحبو، كقد

ىذا المجتمع نفسو الذم يضع مجمكعة مف التكقعات كربما التقاليد أك األفكار البلعقبلنية لمفرد،   

 غالبا ما تقيد قدراتو االبتكارية أك اإلبداعية.
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 مشكالت مصدرها األسرة: 2-9

مف بيف المشكبلت البارزة التي تؤثر عمى المتفكؽ في محيط األسرة، مشكمة غياب الكعي كالفيـ    

لدل الكالديف بظاىرة التفكؽ كالمكىبة، كمف ثـ صعكبة فيـ المتفكؽ كصعكبة تقدير ميكلو كاحتياجاتو، 

ثارة اآلالـ باإلضافة إلى ممارستيـ ألسباب تربكية مع المتفكؽ بدءا مف التحكـ كالتسمط كالت شدد كا 

النفسية كأحيانا اإلىماؿ التاـ، كقد يضغط الكالداف عمى الفرد المتفكؽ لئلسراع بنمكه العقمي أك قدراتو 

الفنية أك األكاديمية أك غيرىا، كىناؾ بعض األسر تعاني مف تدني المستكل االقتصادم مما يقمؿ مف 

 ثر مف جية أخرل عمى صحتو النفسية.قدرتيا عمى مساعدة المتفكؽ كتكفير احتياجاتو مما يؤ 

 مشكالت مصدرها المدرسة:2-3

ىناؾ بعض المعمميف أصحاب اتجاىات تسمطية نحك المتفكؽ، ربما خكفا مف أسئمتو الصعبة أك     

مكاجياتو الفكرية المحرجة أحيانا، كلذلؾ فرغبة بعض المعمميف في أف يمتـز المتفكؽ بنمط التفكير 

مراعاة رغبتو في التفكير بطرؽ أخرل مغايرة، تنعكس آثاره عمى تطكر تفكير ىك المستخدـ لدييـ دكف 

 (.322-324: 3113أساليب إبداعو. )الشربيني، 

 المشكالت الشخصية كاالنفعالية: 2-0

في مقدمة المشكبلت الشخصية التي قد تعكؽ مسيرة المتفكؽ عدـ التناسب بيف مستكيات النضج     

لي أك الجسماني لديو مما يزيد مف شعكره بالقمؽ كعدـ الرضى عف نفسو أحيانا، العقمي كالنضج االنفعا

كىناؾ دالئؿ لدل بعض الدراسات إلى أنو كمما زاد العمر العقمي لممتفكؽ زاد ميمو لمكحدة، كبذلؾ تزيد 

 ء.الفجكة بينو كبيف زمبلئو، فتتطكر لديو العديد مف المشكبلت االجتماعية مثؿ االنعزاؿ ك االنطكا

كقد تنشأ ىذه المشكبلت االنفعالية نتيجة شعكر المتفكؽ بالغركر بسبب كثرة المدح كالثناء، أك    

 الشعكر باإلحباط كالممؿ، أك الشعكر بالتميز كاالختبلؼ.
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ىذه األسباب كغيرىا ربما تككف أحيانا دافعا إلى االنحراؼ، كقد ثبت فعبل في دراسة لكثير مف حاالت 

ت النفسية أف قسما كبيرا مف المحاليف إلييا ترتفع نسبة ذكائيـ فكؽ العادم. الجنكح في المصحا

 (.022-027: 3112)بكجبلؿ، 

 أساليب الكشؼ عف المتفكقيف:-01

نجد مف أىـ الكسائؿ كاإلجراءات التي يمكف أف تستخدـ في الكشؼ كالتعرؼ عمى المتفكقيف فيما     

 يمي:

 االختبارات كالمقاييس. 01-0

االختبارات كالمقاييس أدكات مكضكعية مقننة تمتاز بدرجة عالية مف الصدؽ كالثبات كيمكف    

 تصنيفيا إلى جكانب رئيسية أىميا:

تقيس اختبارات الذكاء قدرة الفرد العقمية بشكؿ عاـ أم تقيس قدرتو عمى  اختبارات الذكاء:. أ

 اكتساب الحقائؽ كتنظيميا كاستخداميا كنجد مف بينيا:

 أكثرىا شيكعا عمى المستكل العالمي مقياس ستانفكرد بينيو لمذكاء  الذكاء الفردم: مقياس

Standford Binet مقياس ككسمر لمذكاء ،Wechsler. 

 :كأكثرىا استخداما اختبار رافف  مقاييس الذكاء الجماعيةRaven  المعركؼ باسـ اختبار

 المصفكفات المتتابعة.

تعرؼ اختبارات االستعداد عادة بأنيا كسيمة لقياس إمكانية االختبارات المدرسية كاألكاديمية: . ب

 المفحكص ألداء سمكؾ غير مرتبط بتعميـ أك تدكيف معيف مف أجؿ التصنيؼ.

كىي نكع مف االختبارات التي تحاكؿ قياس تحصيؿ األفراد فعبل بعد  االختبارات التحصيمية:. ت

 دراستيـ لبرنامج معيف.
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كىي االختبارات التي تقيس التفكير االبتكارم، حيث  بتكارم:اختبارات االبتكار كالتفكير اال. ث

 تتطمب طبلقة كمركنة كأصالة في التفكير.

كىي اختبارات تسعى إلى التعرؼ عمى السمات الشخصية لممتفكؽ  االختبارات الشخصية:. ج

بصكرة شاممة كالحصكؿ عمى معمكمات قيمة لتكجييو في مجاؿ النمك االنفعالي كاالجتماعي. )بنت 

 (.57-55: 3117سعد، 

 .Interviewأسمكب المقابمة 01-9

تعد المقابمة أداة ميمة يستخدميا المختصكف في ميداف التربية كالتعميـ، ككذلؾ الميتمكف في البحث  

عف األفراد الذيف يمتمككف طاقات عقمية، بغية تشخيصيـ أك اكتشافيـ، كنظرا ألىمية ىذا األسمكب في 

مقابمة: تمؾ التي تجرل عممية االكتشاؼ فإف المختصيف غالبا ما يميمكف إلى التمييز بيف نكعيف مف ال

بيدؼ التشخيص كتقييـ الشخصية مف حيث الجكانب العقمية كالدافعية كاالجتماعية، ككذلؾ االنفعالية، 

كتمؾ المقابمة التي تستخدـ في مجاؿ تصميـ كتقديـ البرامج العممية، كالخدمات المناسبة في سبيؿ 

 (.025: 3112كقكف. )الخالدم، إنماء القدرات كاإلمكانات المختمفة التي يمتمكيا المتف

 خالصة:

اتضح لنا مف خبلؿ عرض ىذا الفصؿ االختبلفات المكجكدة بيف العمماء في تحديد مفيكـ التفكؽ 

الدراسي، كذلؾ راجع إلى كجكد مفاىيـ ذات الصمة بو، باإلضافة إلى أف التفكؽ الدراسي ربما يككف 

 لفرد كانت أك بالبيئة.خاصية ثابتة، فيك يتأثر بعكامؿ مختمفة مرتبطة با

فيمكف أف يككف الفرد متفكقا إذا تكافرت لو الظركؼ المناسبة، كرغـ ما يتمتع بو المتفكقكف مف 

 خصائص مختمفة كمتميزة إال أنيـ بحاجة إلى رعاية خاصة.
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 تمهيد:

يكاجو بعض التبلميذ كاحدة مف أىـ المشكبلت في حياتيـ الدراسية كىي "مشكمة التأخر الدراسي"،     

حيث يعاني منيا: التبلميذ كاآلباء كالمعممكف عمى حد سكاء، كالتأخر الدراسي أك ضعؼ التحصيؿ مف 

تماـ كبير مف عمماء المشكبلت التي ليا أبعاد متعددة  )نفسية كتربكية كاجتماعية(، مف ىنا حظيت باى

 النفس كالتربية كالمدرسيف كأكلياء األمكر. 

فالػتأخر الدراسي مشكمة نفسية تربكية تعاني منيا كؿ المجتمعات، سكاء كانت ىذه المجتمعات     

متقدمة أك متأخرة، لكنيا تختمؼ مف مجتمع آلخر مف حيث الشكؿ الذم تظير فيو، كمف حيث الحدة 

 كىكذا مف حيث الطرؽ ك األساليب التي تعالج بيا. التي تبرز بيا ، ....

كالتبلميذ المتأخركف دراسيا غالبا ما يعانكف مف مضاعفات الرسكب الدراسي، كيككنكف عرضة لمتسرب 

المدرسي الذم يعد الكاجية الرئيسة إلىدار الطاقات كالكفاءات، التي يمكنيا المساىمة في النيكض 

 ألم بمد.بمختمؼ قطاعات اإلنتاج الكطني 

 مفهـك التأخر الدراسي: -0

ارتبطت مسألة التأخر الدراسي في أذىاف المدرسيف كالكالديف بالمفاىيـ الخاطئة، كالغباء كالتخمؼ    

العقمي كىذا الحكـ ىك بطبيعة الحاؿ حكـ عشكائي كمتسرع إذ يمكف أف يفيـ التأخر الدراسي عند 

ا يككف ليا ما الطالب عمى أنو تأخر في التحصيؿ بالقياس إلى أقرانو ألسباب قد تككف آنية، كربم

 يبرىا.

فربما يككف التأخر الدراسي ناتجا عف عجز حسي أك جسمي، أك نفس اجتماعي، كالحقيقة أف     

ظاىرة التأخر الدراسي ظاىرة معقدة، تختمط فييا العكامؿ البيئية مع بعض العكامؿ االقتصادية 

شكبلت التي ينتج عنيا التأخر كاألسرية كالمدرسية، كقد تعكد إلى الطالب نفسو عندما يعاني بعض الم

 الدراسي.
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لقد تعرض مصطمح )المتأخركف دراسيا ( في األكساط التربكية إلى كثير مف سكء االستعماؿ لدرجة    

أف بعض الباحثيف أطمقو كأراد بو طائفة مف ضعاؼ العقكؿ، كيعبر عنيا اآلف بطائفة الضعؼ العقمي 

%( كذلؾ بتكرار استخداـ 71ك 51نسبة ذكائيـ بيف ) الخفيؼ أك مجمكعة التربية الخاصة، كتتراكح

مقاييس الذكاء المقننة، كيسمييا البعض جماعة العادييف األغبياء أك األطفاؿ المتخمفيف، أك مجمكعة 

 (.21: 3114الحد الفاصؿ بيف العادييف كضعاؼ العقكؿ. ) كـر الديف،

تمميذ بما يتناسب كقدراتو كاستعداداتو كيمكف تعريؼ التأخر الدراسي بأنو التحصيؿ المتدني لم    

لمدراسة، كالتي تككف متكسطة، بالمقارنة مع زمبلئو الذيف يناظركنو في العمر الزمني، كبمعنى آخر، 

فإنو إذا تبيف مف خبلؿ تطبيؽ اختبارات القدرات العقمية، كاختبارات االستعداد لمدراسة عمى التمميذ، أف 

حصيمو المدرسي متدف، فإنو يعد متأخرا ، أما إذا تبيف أف قدراتو العقمية قدراتو كاستعداداتو جيدة كأف ت

أقؿ مف المتكسط، ككاف تحصيمو الدراسي كذلؾ، فإنو ال يمكف عده متأخرا بؿ يحتمؿ أنو يعاني 

 (.40-57: 3112صعكبات في التعمـ أك بطيئا دراسيا فيو أك إعاقة عقمية بسيطة. )حمداف، 

ف دراسيا ىـ الطمبة الذيف ال يستطيعكف أداء العمؿ المدرسي حتى لك كانكا في كالتبلميذ المتأخرك    

صؼ دكف مستكل صفيـ االعتيادم ،فيـ أكلئؾ الذيف لـ يتمكنكا مف استيعاب المناىج الدراسية المقررة 

 (3117022عمييـ في الصؼ أثناء الفترة الزمنية المحددة لمدة المناىج "عاـ دراسي".)حفني،

أبك عبلـ أف التأخر الدراسي ىك" التحصيؿ في مستكل أقؿ مما تسمح بو استعدادات  كترل رجاء

 (.3114040الطالب الدراسية ". ) أبك عبلـ،

كالتأخر الدراسي قد يككف عاما في جميع المكاد الدراسية، كىنا يرتبط التأخر في الغالب بنقص القدرات 

% . كما أف التأخر 25ك  71ى حد يتراكح بيف العقمية عند الطالب، كتنخفض نسبة الذكاء عنده إل

الدراسي قد يككف خاصا في مادة أك مكاد معينة )مثؿ الحساب، أك اإلمبلء، أك المغة .....( حيث 
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يرتبط التأخر ىنا بنقص في قدرة معينة، كيمكف تقدير التأخر الدراسي عمى أساس العمر التحصيمي 

 دلة التالية:كالعمر الزمني لمفرد، كذلؾ مف خبلؿ المعا

العمر التحصيمي    
العمر الزمني

 التعميمية النسبة 

فعندما يككف العمر التحصيمي أقؿ مف العمر الزمني فيذا يعني أف ىناؾ تأخرا دراسيا.                     

 (.31100302) الزغبي،

 كيعتبر التمميذ متأخرا إذا كاف مستكاه دكف المتكسط في التحصيؿ في مادة دراسية أك أكثر.  

كيربط بعض المربيف بيف مستكل تحصيؿ الطالب كمستكل ذكائو، كيركف أف المتأخر دراسيا ىك الذم 

( 3112022، ) السيد، كتياني،ل الذم يبلئـ استعداداتو العقميةيحقؽ في التحصيؿ مستكل دكف المستك 

. 

كقد عرفو عمماء النفس كبل عمى حدة، كلكف التعريؼ الشائع كالمتداكؿ بيف الدكؿ ىك "حالة أك    

نقص في التحصيؿ ألسباب عقمية، أك جسمية، بحيث تنخفض نسبة التحصيؿ عف المستكل المتكسط 

 بأكثر مف انحرافيف سالبيف".

 أنكاع التأخر الدراسي: -9

تأخر الدراسي عمى أساس انخفاض الدرجات التي يحصؿ عمييا الطالب لؤلغراض التربكية عرؼ ال 

 (311204باالختبارات المكضكعية التي تقاـ لو، كليذا صنؼ التأخر الدراسي في أنكاع منيا:)عبد اهلل،

 التأخر الدراسي العاـ: 9-0

 %.25ك  71ء بيف كىك الذم يككف في جميع المكاد الدراسية كيرتبط بالغباء إذ يتراكح نسبة الذكا    
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 التأخر الدراسي الخاص: 9-9

 كىك الذم يككف في مادة أك مكاد بعينيا فقط، كالحساب مثبل كيرتبط بنقص في قدرة معينة.

 التأخر الدراسي الدائـ: 9-3

 في ىذا النكع مف التأخر يقؿ تحصيؿ الطالب عف مستكل قدرتو عمى مدل فترة زمنية.

 التأخر الدراسي المكقفي: 9-0

الذم يرتبط بمكاقؼ معينة بحيث يقؿ تحصيؿ الطالب عف مستكل قدرتو بسبب خبرات سيئة مثؿ  كىك

 مكت أحد أفراد األسرة.

 التأخر الدراسي الحقيقي: 9-0 

 كىك تأخر يرتبط بنقص مستكل الذكاء كالقدرات.    

 رم:ھالتأخر الدراسي الظا 9-3

 بالتالي يمكف عبلجو.ىك تأخر زائؼ غير عادل يرجع ألسباب غير عقمية ك    

 أسباب التأخر الدراسي: -3

إف التأخر الدراسي ىك نتاج عكامؿ متعددة متداخمة تتفاكت في نكعيا كتأثيرىا مف حالة إلى أخرل، 

كبعض ىذه العكامؿ كقتي كعارض، كبعضيا دائـ، كليذا ينبغي عند تشخيص التأخر الدراسي أف 

 نتعامؿ مع الحالة ككحدة فردية خاصة.

 ا ما يمي:ھلقد تعددت أسباب التأخر الدراسي لعدة عكامؿ مف أبرزك    

 القدرات العقمية: -3-0

يقصػد بالقػدرات العقميػة الكراثيػة التػي يكلػد بيػا الطفػؿ كينبغػي تأكيػد أف فتػرة الحمػؿ ميمة جدا      

ة سػميمة أك بكجػكد تػكازف لتنمية القدرات الفكرية كالذىنية لدل الجنيف سكاء كانت باتباع أسمكب تغذي

نفسػي عنػد األـ الحامػؿ، كلكػف ىنػاؾ نسػبة مػف األطفػاؿ الػذيف يكلدكف بقدرات عقمية ضعيفة ال يمكف 
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أف يذكر كجكدىا كقد يتأخر الطالب فػي دراسػتو لضعؼ في قدراتو العقمية، كىذا الضعؼ يأتي مػف 

 (.62: 3114از العصبي " )األشكؿ،الكراثة أك مػف مرض أصاب الجممة العصبية " الجي

فيناؾ بعض األطفاؿ يتأخركف في الناحية الدراسية، ألف ذكاءىـ قميؿ أك حافظتيـ ليس لدييا      

الدقة الكافيػة ألجػؿ التقػدـ كالتحصػيؿ الجيػد، كبعػػض األطفػػاؿ يكلػػدكف كىػػـ قميمػػك الػػذكاء بصػػكرة 

أف درجة ذكػاء الطفػؿ ليػا ارتبػاط قػكم بتخمػؼ الطفػؿ كتػأخره مػف الناحيػة  ذاتيػػة. فقػػد أكػػدت الدراسػػات

الدراسػية، كمػا أف ىناؾ بعض األطفاؿ ممف ذكاؤىـ جيد إال أف أسبابا متعددة كاألمراض الشديدة 

 كخاصة في الشيكر األكلى، كاليرقاف تسبب نقص الذكاء، كبالتالي إلى تأخرىـ دراسيا.

ألطفػاؿ لػيس لػدييـ اسػتيعاب كاحػد لجميػع الػدركس، فينػاؾ مػف يسػتكعب الرياضيات كمػا أف بعػض ا

كىناؾ مػػف يسػتكعب األدب كالمغػػة، كبعضػػيـ يعػػانكف الضػػعؼ الػػذىني أك العجػػز في جػػزء مػػف 

 ( .02220071االسػتعدادات الذىنيػػة، كال يسػػتطيعكف أف يتقػػدمكا مػػع اآلخريف. )القائمي،

كيمكػف أف نسػتخمص أف أىػـ العكامػؿ العقميػة التػي تػؤدم إلػى تػأخر الطفػؿ دراسػيا ىػػي: قمػة الػذكاء،    

ضػعؼ القػدرة عمػػى اإلدراؾ، أك نقػػص القػػدرات الخاصػػة. كالقػػدرات المغكية، أك ضعؼ االستيعاب، 

 (. 0227033كالعجز الذىني.)النجار،

 الصحية: العكامؿ -3-9

العامؿ الثاني الذم يؤدم إلى تأخر الطمبة الدراسي كضعؼ تحصيميـ، ىك العامؿ الصحي،      

صابات صحية متكررة، كعيكبا في النظر  فبعض الطمبة يعانكف أمراضا معينة مثؿ الربك المزمف كا 

 ( . 31130202كالسمع كالنطؽ أك حتى عاىات جسدية. )جمعة،

كاإلصابة بتعػب فسػيكلكجي أك االختبلؿ فػي إفػراز الغدد أك نقص النكـ أك كما أف اضطرابات النمػك  

حاالت البػؤس المادم كالفقر كما يػنجـ عنيا مػف سكء التغذية كفقػر الدـ كسػكاه ىي مف االضطرابات 

 ( .22-3112024الجسدية التي تؤثر عمى الكضع الدراسي لػدل األطفاؿ. )لطؼ اهلل 



الدراسي التأخر                         الفصؿ الرابع                 

61 
 

العكامؿ الناتجة عف عدـ القدرة عمى العمؿ كالحركة، فبعض األطفاؿ ليس كما أف ىناؾ بعض    

لدييـ القدرة الكافية مف الناحية الجسمية كاالستعداد الكافي إلنجاز الكاجبات المدرسية، فأصابعو تككف 

 غير قادرة عمى اإلمساؾ بالقمـ مما يؤدم إلى التأخر مف الناحية الدراسية.

نزيؼ الداخمي في الجمجمة كزرقة الجسـ كالتشنجات العصبية بسبب كما أف بعض حاالت ال    

الضربات الكاردة عمى الرأس أك اليزات الشديدة لمرأس كالدماغ، ىي عكامؿ لمتأخر الدراسي كما أف 

كجكد بعض األمراض مثؿ الصرع خفيفا كاف أك شديدا يسبب المتاعب كاإلحساس بالخجؿ كالحياء 

 إلى ضعؼ التحصيؿ المدرسي كالتأخر الدراسي. كاالنفعاؿ مما يؤدم أيضا 

 العكامؿ النفسية: -3-3

قد يرجع التأخر الدراسي إلى كثير مف العكامؿ كاالضطرابات النفسية التي يتعرض ليا الطالب،     

كالتي تنتج عف معاناتو ارتفاع مستكل القمؽ أك ضعؼ الثقة بالنفس أك النشاط الزائد كضعؼ االنتباه 

بيا لمذات كسكء التكيؼ االجتماعي كالشعكر بالنبذ كتكقع الفشؿ كعدـ االتزاف االنفعالي كمفيكما سم

كالقدرة عمى تحمؿ األلـ، كبالتالي انخفاض الدافعية كاإلنجاز، كغيرىا مف االضطرابات كالمشكبلت 

 ( .0223064النفسية التي تجعمو متأخرا دراسيا عف أقرانو. )الشخص،

بات النفسية غير قادريف أك بطيئيف في التعمـ، كال يستطيعكف أف يعممكا فالمصابكف باالضطرا    

كيجتيدكا كاآلخريف، فالكثير منيـ ليس لدييـ الدليؿ كالمحرؾ أك الدافع البلـز ألجؿ الجيد كالعمؿ، 

.   كىذا يكلد مشكمة كبيرة لدييـ تسمب منيـ االنتباه كاإلرادة البلزمة، مما يؤدم بيـ إلى التأخر الدراسي

كما أف اليزائـ المتكررة كاإلخفاؽ قد يشعرىـ بأنيـ فقدكا كؿ شيء، كال يستطيعكف الحصكؿ عميو مرة 

 (.02220076ثانية. ) القائمي،

فالذيف يعانكف القمؽ يتأخركف دراسيا في أغمب األحياف فأكلى مظاىر القمؽ تنشأ مف خكؼ الطمبة     

اب لممعمكمات كحفظيا، كبالتالي حصكليـ عمى عبلمات مف الفشؿ كعدـ قدرتيـ عمى التذكر كاالستيع



الدراسي التأخر                         الفصؿ الرابع                 

61 
 

متدنية كترتيبا في النجاح أقؿ مف زمبلئيـ. كما يظير القمؽ نتيجة لخكؼ الطالب مف أف يفقد االحتراـ 

 كالمحبة مف المعمميف أك المدرسيف لو كيتطكر األمر ليخاؼ الطالب مف عقاب كالديو كمحبتيا لو.

قمؽ نتيجة عدـ الرضى عف كجكده في المدرسة ككرىو ليا كشعكره كما أف الطالب قد يشعر بال 

بالدكنية إزاء رفاقو كعدـ مجاراتيـ في النجاح، كؿ ذلؾ لو عبلقة بتحصيؿ الطفؿ الدراسي.              

 ( .02220323) مينا،

لقدرة كما أف المصابيف باضطراب فرط الحركة أك النشاط الزائد كضعؼ االنتباه يعانكف مف ضعؼ ا   

عمى فيـ المعمكمات التي يستقبمكنيا سكاء كانت شفيية أك مكتكبة نتيجة عدـ قدرتيـ عمى تركيز 

انتباىيـ لفترة محدكدة بسبب الحركات البلإرادية التي يقكمكف بيا كما أنيـ يعانكف النسياف كشركد 

تالي فإنيا تؤثر عمى الذىف لذا فإنيـ دائما ينسكف في الصباح بعض كتبيـ كأدكاتيـ المدرسية، كبال

 ( 0222074دراستيـ كتحصيميـ. )بدر،

 العكامؿ االجتماعية: -3-0

العكامؿ االجتماعية التي تؤدم إلى التأخر الدراسي عند الطالب متنكعة، فمنيا ما يرجع إلى      

المنزؿ كمنيا ما يرجع إلى المدرسة، ففي المنزؿ نجد أف سكء التكيؼ األسرم كاتجاىات الكالديف 

التربكية الخاطئة كتحميؿ الطالب فكؽ طاقتو كقدراتو الدراسية كمقارنتو دائما بزمبلئو األفضؿ منو 

دراسيا كاإلسراؼ في متابعتو قد يؤثر سمبا عمى مستكاه مف الناحية الدراسية، أما في المدرسة فنجد مف 

 (.0227072ر،عكامؿ التأخر أك عكسو المدرس، كالمنيج، كأسمكب التدريس، كالرفاؽ. )النجا

فعدـ كفاية التدريس كالجك االجتماعي المدرسي غير المناسب، كعدـ تكيؼ التمميذ فيو، تؤثر سمبا     

عمى تحصيمو الدراسي فكؿ عنصر مف ىذه العناصر يترؾ آثاره بكضكح عمى سكء تكيؼ التمميذ 

 كيعيؽ النمك السميـ لديو كيشكش إدراكو كبالتالي يتأخر دراسيا.
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الصكرة التي يككنيا الفرد عف أسرتو تبعا لمكقعو في األسرة كالظركؼ التي ينشأ عمييا مف كما أف    

حيث الكضع الثقافي لؤلىؿ كتربيتو بيف إخكتو أك ككنو كحيدا مف حيث ىك ذكر أـ أنثى، كالخبلفات 

ـ تقدير الذات المستمرة بيف الكالديف كالعبلقات المشحكنة بالتكتر كاالنفعاالت قد يكلد عنده إحساسا بعد

كعدـ الثقة بالنفس كتزعزع صكرة األب كتعطيؿ حاجتو إلى الشعكر بالحماية كالحناف، كبالتالي ينعكس 

ذلؾ عمى مستكل تحصيمو الدراسي كتأخره، كمف األىمية أف يشار إلى تككيف القيـ كاالتجاىات عند 

لدية، كعميو فإف عدـ تشكيؿ ىذه القيـ التمميذ كالمعايير االجتماعية، كذلؾ مف خبلؿ أساليب التنشئة الكا

كاالتجاىات أك تككنيا بصكرة مشكىة يؤدم إلى عدـ تكيؼ الطالب مع المحيط كالبيئة المدرسية 

كبالتحديد عندما يكتشؼ ىذا الطالب أف ثمة اختبلفا بيف ما زكدتو بو أسرتو مف القيـ كاتجاىات كبيف 

مك عنده مشاعر العدائية كعدـ القبكؿ، كذلؾ يؤدم إلى كاقع البيئة المدرسية كضغكطيا كضكابطيا، فتن

عدـ تكيفو مع المدرسة، كبالتالي يؤدم إلى ضعؼ مستكاه الدراسي بالمقارنة مع زمبلئو.                  

 ( .02220326) مينا،

باإلضافة إلى ذلؾ ىناؾ العديد مف األمكر التي تسيـ في تأخر الطالب الدراسي يمكف إدخاليا ضمف 

 ئة العكامؿ االجتماعية منيا:ف

* االنشغاؿ بأمكر جانبية غير متابعة الكاجبات المدرسية كالذىاب إلى السكؽ كقضاء بعض األعماؿ 

 األخرل.

 * االنشغاؿ بالمعب كقضاء معظـ أكقاتو في التجكؿ مع األصدقاء، كعدـ متابعة كاجباتو.

 اليـ كعدـ مراقبة أكالدىـ.* مصاحبة أصدقاء السكء، كانشغاؿ اآلباء كاألميات بأعم

-00: 0226* كثرة سفر الكالديف كالكضع السيئ لؤلسرة كالتخمؼ كالشجارات المستمرة. )الشربيني،

03.) 
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 العكامؿ الثقافية كالمعرفية: -3-0

ىناؾ بعض الجذكر كالعمؿ الثقافية التي تساىـ إلى حد كبير في تأخر التمميذ دراسيا فالتأخر    

الدراسي أحيانا يككف بسبب أف الطالب ليس لديو خمفية عممية ، كتدريسو في السنكات الماضية كاف 

ككف بسبب ضعيفا فمثبل كأف ينجح التمميذ كىك ما زاؿ ال يعرؼ كتابو الحركؼ أك العد، كنجاحو ي

التكصيات، كما أف المساعدات الخاطئة مف جانب األىؿ ألطفاليـ مثؿ كتابة كظائفيـ كحؿ كاجباتيـ 

المدرسية مف دكف أف يسيمكا ىـ في ذلؾ تجعميـ ال يستطيعكف االعتماد عمى أنفسيـ في المدرسة 

 كاالمتحاف.

كما أف الخمفية الثقافية لؤلىؿ كمستكاىـ الدراسي كالشيادات التي حصمكا عمييا ليا دكر أساسي     

في مستكل ابنيـ الدراسي كالتضارب في أسمكب تعميـ المعمـ مع األسمكب الذم يتبعو األىؿ في 

بع، كبالتالي مساعدة أكالدىـ يؤدم إلى تضارب أفكار التمميذ كتشكيشو كعدـ معرفتو أم األسمكبيف يت

 ( .02220026تأخره دراسيا)القائمي،

 العكامؿ االقتصادية: -3-3

 إف الحالة االقتصادية لؤلسرة حسنة أك سيئة ليا دكر ميـ في ىذه الظاىرة.    

فالحياة المعيشة المعتدلة كالمتعارؼ عمييا تستطيع أف تميد مجاال مناسبا إلرشاد التبلميذ كترتيبيـ أما 

المتدينة فقد تؤثر في المستكل الدراسي ليـ كىذا األمر يصدؽ عمى التبلميذ األذكياء أحكاؿ المعيشة 

كالحساسيف بصكرة جيدة فيؤالء يعرفكف كضع أبكييـ كيعرفكف عذاب معيشتيـ فكؿ فكرىـ ينصرؼ إلى 

 التفكير بيذه المسائؿ فبل يستطيعكف التكجو إلى دركسيـ.

ثراء، ككثرة األلعاب كالنزىات كالمعب بيذه األلعاب كاألدكات كذلؾ يجب أف يقاؿ إف األفراط في ال    

المتنكعة تسبب انجذاب التمميذ إلييا كبالتالي إىمالو لدراستو كتأخره، فالثراء أك الغني حسف كلكف 
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بشرط أف يككف تحت تكجيو أفراد عقبلء بحيث ال يككف التمميذ حرا في أف ينتفع منو كيفما يشاء)كـر 

 . (3114077الديف،

 سمات المتأخر دراسيا: -0

 (:3117022يمكف أف نمخص تمؾ السمات بالتالي)حفني،    

 نمكه الجسمي دكف المتكسط بصكرة عامة.. أ

 قصكره في تعمـ المغة كاضح.. ب

 مدة انتباىو قصيرة. . ت

 ضعيؼ في عمميات التمييز كالتحميؿ العقمية.. ث

 قدرتو عمى التعميـ كالتفكير دكف المتكسط بكثير.. ج

 ؿ المسائؿ عمى كجو الخصكص.ضعيؼ في ح. ح

 انتقاؿ التعميـ محدكد لديو.. خ

 ضعيؼ ضعفا كاضحا في تقدير نفسو كمعرفة قكتو كضعفو كالحكـ عمى أعمالو.. د

 استطاعتو نكعا ما القياـ بما يقكـ بو الطمبة العاديكف لكنو يككف دكنيـ سرعة ككفاءة.. ذ

 يس إلى جيده الخاص.االعتقاد بأف عدـ قدرتو عمى التعمـ يرجع إلى عامؿ الحظ كل. ر

االندفاع كالتصرؼ بانفعاؿ عاطفي دكف استخداـ األساليب العقمية، كالسرعة في إصدار  . ز

 األحكاـ.

 المشكالت المصاحبة لمتأخر الدراسي: -0

 يعاني المتأخركف دراسيا مف بعض المشكبلت المصاحبة، نذكر منيا ما يمي:

 نقص الذم يسببو ليـ اإلخفاؽ الدراسي.الخركج عمى النظاـ المدرسي كتعكيض لمشعكر بال -

 االتجاه إلى أحبلـ اليقظة كطريؽ لمتخمص مف صعكبات الدرس. -
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االتجاه نحك االنحراؼ في السمكؾ مثؿ : التدخيف كمتابعة المسائؿ الجنسية كمحاكالت النقد أك  -

 المشاركة أك التسمط كالعدكانية.

 طرؽ الكشؼ عف المتأخريف دراسيا : -3

 (3112032المتأخريف دراسيا، يمكف المجكء إلى الكسائؿ التالية:)سميماف، تياني، لمكشؼ عف

 السجبلت التراكمية.. أ

 استخداـ اختبارات تحصيمية مكضكعية كمقننة. . ب

 دراسة األكضاع األسرية المعيشية لمتبلميذ.. ت

 دراسة األكضاع الصحية كالحيكية لمتبلميذ.. ث

 اختبار ذكاء مقنف جماعي، أك فردم مناسب لمرحمة نمك التبلميذ. استخداـ. ج

 تطبيؽ اختبارات نفسية شخصية.. ح

 اإللماـ بالمكقؼ الكمي لمطمبة المتأخريف دراسيا. خ

 إجراء التحميؿ النفسي لمطمبة الذيف يشؾ بأنيـ متأخركف دراسيا.. د

 تشخيص التأخر الدراسي: -1

المشكمة كالعكامؿ المسببة ليا، ككيفية تفاعميا في أحداث إف التشخيص محاكلة كاعية لمعرفة طبيعة 

 (.3112020المكقؼ أك المشكمة، كذلؾ لكضع الخدمات العبلجية المناسبة. )سميماف،تياني،

كعميو فإف عممية التشخيص، تعتبر ميمة جدا، كخاصة إذا كاف التشخيص مبكرا لممشكمة قصد  

 دد حتى تستكعب كافة أنكاع التأخر الدراسي .عبلجيا، كأف الكسائؿ التشخيصية يجب أف تتع

 -راف ما مفاده أف تشخيص التأخر الدراسي يتطمب اآلتي:ھلقد أكرد ز    

أف يقـك بالتشخيص األخصائي النفسي، كاألخصائي االجتماعي كالمدرسي بمعاكنة الكالديف . أ

 لئللماـ بالمكقؼ الكمي لمتمميذ المتأخر دراسيا .



الدراسي التأخر                         الفصؿ الرابع                 

66 
 

المشكمة كتاريخيا، كالتاريخ التربكم، كالعبلقات الشخصية، كالتاريخ النفسي كالجسمي  دراسة. ب

 لمتمميذ.

 دراسة الذكاء كالقدرات العقمية المختمفة باستخداـ االختبارات المقننة.. ت

 دراسة المستكل التحصيمي كاالستعدادات كالميكؿ باستخداـ االختبارات المقننة. . ث

 المدرسيف كنحك المكاد المدرسية. دراسة اتجاىات التمميذ نحك. ج

دراسة العكامؿ المختمفة المؤثرة في شخصية التمميذ مثؿ ضعؼ الثقة في النفس كالخمكؿ . ح

 ككراىية المادة الدراسية.

 دراسة الصحة العامة لمتمميذ المتعمؽ بحكاسو مثؿ األنيميا كاألمراض األخرل.. خ

ة ألخرل، أك كثرة الغياب كاليركب، كشعكر دراسة العكامؿ البيئية مثؿ انتقاؿ التمميذ مف مدرس. د

التمميذ بقيمة المدرسة كمبلءمة المكاد الدراسية، كطرؽ التدريس، كالجك المدرسي العاـ، كعبلقة التمميذ 

 (.3115020بكالديو. ) زىراف،

كلقد أجمؿ ) حامد عبد العزيز الفقي ( مجمكع الكسائؿ التي تستخدـ في تشخيص التأخر الدراسي 

 اط التالية:في النق

 االختبارات المقننة بأنكاعيا المختمفة لمذكاء كالتحصيؿ، كالميكؿ، كاختبارات الشخصية.. أ

 التاريخ التربكم لمتمميذ.. ب

 سجؿ التحصيؿ الدراسي الحالي.. ت

 مبلحظات كآراء المدرسيف.. ث

 مبلحظات األخصائي النفسي.. ج

 مبلحظات األخصائي االجتماعي.. ح

 مبلحظاتيـ عمى سمككو.رأم األبكيف أك المحيطيف بالطفؿ ك . خ
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كنظرا لتعدد أسباب التأخر الدراسي كتنكعيا فإنو يجب مراعاة تنكع كتتعدد كسائؿ التشخيص 

 (.3112022كأساليبو بحيث تشمؿ جمع جكانب شخصية التمميذ. )الفقي،

 ـ خطكات تشخيص التأخر الدراسي ما بكبيا محمد حسيف في اآلتي:ھكيمكف تمخيص أ

بحث العكامؿ االجتماعية كالتربكية التي يتعرض ليا التمميذ المتأخر دراسيا كالتعرؼ عمى  . أ

أساليبيا كاتجاىات الكالديف نحكه، كنحك التعميـ كمدل تعاكف الكالديف مع المدرسة كالمدرسيف، كعبلقة 

ة في المدرسة التمميذ بكالديو كبمدرسيو كمدل مبلءمة المناىج كطرؽ التدريس، كاإلمكانيات البشري

 لقدرات التمميذ كمدل إشباعيا لحاجاتو كتماشييا مع ميكلو كاتجاىاتو.

قبالو عمى التعميـ  . ب كصؼ حالة التمميذ الدراسية في جميع األنشطة المدرسية، كمدل تعاكنو كا 

كسمككو االجتماعي كاالنفعالي داخؿ كخارج الفصؿ، كمستكل تحصيمو الحالي مقارنة بمستكيات 

تكيات تحصيمو في األعكاـ السابقة، كذلؾ لمكقكؼ عمى أسباب التأخر زمبلئو كمس

 ( .3110020الدراسي)حسيف،

 خالصة

كتعد مشكمة التأخر الدراسي مف المشكبلت التي حظيت باىتماـ كتفكير الكثير مف التربكييف أنفسيـ    

 (.5-6: 3116باعتباره مصدرا أساسيا إلعاقة النمك كالتقدـ لمحياة المتجددة  )عبد ااهلل،

فمكضكع التأخر الدراسي )التحصيمي( دقيؽ كحساس كيتعمؽ بمستقبؿ األبناء كحياتيـ االجتماعية 

 كالمينية كاستقرارىـ النفسي أك اضطرابيـ في الطفكلة كفي الشباب.

كعميو فالنجاح التربكم لمتبلميذ المتأخريف دراسيا يمثؿ تحديا ليـ كلؤلشخاص الذيف يحيطكف بيـ    

)األىؿ، المدرسيف، التكجيو، اإلدارة ....( إذ أف الكصكؿ إلى اليدؼ لف يككف ممكنا إال إذا التـز 

( .02: 3111مساعدة ىؤالء التبلميذ عمى النجاح. ) الديب،مجمكع العامميف في الحقؿ التربكم ب
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 تمهيد: -

بعدما تطرقنا في الجزء األكؿ إلى مختمؼ الجكانب النظرية، كالتي تـ فييا إعطاء فكرة شاممة عف     

مكضكع البحث، سنتطرؽ اآلف إلى الجزء الثاني مف البحث المتمثؿ في الجانب الميداني، كالذم يضـ أىـ 

ر العينة كجمع المعمكمات الخطكات المنيجية كطريقة  العمؿ التي اتبعت في إعداد أدكات البحث، كاختيا

كتحديد الكسائؿ اإلحصائية المطبقة في تحميؿ البيانات كالمعطيات كالنتائج، كغير ذلؾ مف اإلجراءات العممية 

 الضركرية إلنجاز الدراسة الميدانية. 

 أكال: الدراسة االستطالعية:

 أهداؼ الدراسة االستطالعية: -0

 تيدؼ ىذه الدراسة إلى:

 كضكع الدراسة لتفادم النقائص كالغمكضتككيف فكرة عف م-

 التعرؼ عمى الصعكبات التي يمكف أف يتعرض ليا الباحث فيإجراءات تطبيؽ الدراسة األساسية.-

 التأكد مف صياغة كفيـ فقرات المقياس كالتحقؽ مف مدل مبلئمة األداة لمستكل أفراد عينة الدراسة.-

 سة.التأكد مف الخصائص السيكك مترية ألداة الدرا-

 المجاؿ الجغرافي كالزماني لمدراسة االستطالعية:-9

 المجاؿ الجغرافي لمدراسة االستطالعية: 9-0

 أجريت الدراسة االستطبلعية في ثانكية بف زازة مصطفى بكالية مستغانـ.

 المجاؿ الزماني لمدراسة االستطالعية: 9-9

جانفي 20إلى  13،مف 3131-3102الدراسية أجريت الدراسة االستطبلعية خبلؿ الفصؿ الثاني مف السنة 

3131. 
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 :عينة الدراسة االستطالعية كمكاصفاتها-3

اعتمد الباحث عمى أسمكب المعاينة العشكائية البسيطة في سحب عينة الدراسة، حيث بمغ عدد العينة 

كيتراكح سنيـ ما بيف  ،( تمميذا مف الجنسيف مف مستكل السنة األكلى مف التعميـ الثانكم61االستطبلعية )

 كىـ يتكزعكف كاآلتي: (05-02)

 حسب الجنس: -3-0

 يمثؿ الجدكؿ التالي تكزيع عينة الدراسة االستطبلعية حسب الجنس: 

 (: يكضح تكزيع أفرادعينة الدراسة االستطالعية حسب الجنس.19الجدكؿ رقـ ) 

 النسبة المئكية عدد األفراد الجنس

 %63.51 07 الذككر

 %57.51 32 اإلناث

 %011 61 المجمكع

 .%05يتضح مف الجدكؿ أعبله أف نسبة اإلناث أكبر مف نسبة الذككر بفارؽ 

 حسب السف: - 3-9

 يمثؿ الجدكؿ التالي تكزيع عينة الدراسة االستطبلعية حسب السف:

 (: تكزيع أفراد عينة الدراسة االستطالعية حسب السف13الجدكؿ رقـ )

 السف األفراد عدد النسبة المئكية

 سنة 03إلى 00مف  22 23.51%

 سنة 00إلى 01مف 17 07.51%

 المجمكع 61 011%

  04- 05( أف معظـ تبلميذ السنة الثانية ثانكم تراكحت أعمارىـ ما بيف12نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ)

 سنة. 02-07سنة، بينما أقميتيـ بمغ عمرىـ ما بيف 
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 حسب التخصص : -3-3

 يمثؿ الجدكؿ التالي تكزيع عينة الدراسة االستطبلعية حسب التخصص:

 (: يبيف تكزيع أفراد عينة الدراسة االستطالعية حسب التخصص10الجدكؿ رقـ ) -

 التخصص عدد األفراد النسبة المئكية

 أدبي 06 25%

 عممي 34 45%

 المجمكع 61 011%

( أف معظـ تبلميذ السنة األكلى ثانكم ينتمكف إلى تخصص عممي حيث 16مف خبلؿ الجدكؿ رقـ) نبلحظ

 .%25، في حيف أف أقميتيـ تخصصيـ أدبي حيث قدرت نسبتيـ %45بمغت نسبتيـ 

 أدكات الدراسة االستطالعية:-0

الدماغية(، الذم  اعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى مقياس أنماط التفكير حسب نظرية ىيرماف)الييمنة

صممو كقننو الدكتكر بمكرد محمد بيدؼ قياس درجة كؿ نمط مف أنماط التفكير األربعة، حسب نظرية 

 ىرماف.

الخصائص كالصفات التي تميز  حيث اعتمد الباحث في إعداده عمى نظرية الييمنة الدماغية كذلؾ مف خبلؿ

بطيا بأنماط التفكير، حيث يمثؿ كؿ نمط بعدا كؿ قسـ مف أقساـ الدماغ األربعة التي كضعيا ىيرماف كر 

 فرعيا في المقياس لو صفاتو كخصائصو التي تعرفو، ك ىذا عمى النحك التالي:

يتميز الشخص صاحب ىذا النمط بككنو يحب العمؿ مع الحقائؽ، يفضؿ لغة األرقاـ، ييتـ :(A)*النمط

كالتعميؿ، عقبلني في قراراتو، يعتمد عمى المنطؽ  باألمكر التقنية، يستند إلى الدقة، يعالج القضايا بالتحميؿ

 .في حؿ مشكبلتو بعيدا عف الحدس كالعاطفة

يفضؿ الطػرؽ التقمػيدية في التفػػكيػػر، ييتـ بترتيب ك  يتميز الشخص صاحب ىذا النمط بكػػكنو:(B)* النمط

 .ؽ، كيقدر الكقتتنظيـ أغراضو، يفضؿ العمؿ في بيئة مستقرة كآمنة، ينجز ميامو بعد تخطيط مسب
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يتميز الشخص صاحب ىذا النمط بككنو متعاطؼ مع الناس ك يعتمد عمى أحاسيسو كمشاعره :(C)* النمط

 .في حؿ مشاكمو بدال مف المنطؽ، يستعمؿ المغة الرمزية في تكاصمو، لو ميارات اتصاؿ عف طريؽ الجسد

ير، يتحمس لؤلفكار كالتجارب يتميز الشخص صاحب ىذا النمط بككنو متجدد كيحب التغي:(D)* النمط

الجديدة، لديو نظػرة كمية كال يدقػػؽ في التفاصيؿ، ينشغػػؿ بعػػدة أشياء في كقت كاحد، يحب المغػػػامرة كالتحدم، 

 .كال يميؿ الحتراـ القكانيف

( 46كيحتكم مقياس أنماط التفكير حسب نظرية ىيرماف المصمـ مف طرؼ الدكتكر بمكرد محمد  عمى)   

المكجبة كمنيا السالبة، مكزعة عمى  أربعة أبعاد، تتـ اإلجابة عميو بإحدل البدائؿ )دائما، غالبا،  منيافقرة 

 أحيانا، نادرا، أبدا(.

( 1( لنادرا كدرجة )10ألحيانا كدرجة ) 13( لغالبا كدرجة )12( لدائما، كدرجة )16حح بمنح درجة )صكي    

كيتـ تفسير الدرجات المتحصؿ  بالعكس بالنسبة لمفقرات السالبة،ألبدا بالنسبة لمفقرات المكجبة، كيصحح 

 عمييا في كؿ نمط كالتالي:

  (2: يدؿ ذلؾ عمى عدـ التفضيؿ ليذا النمط مف التفكير كنرمز لو )30إلى  1مف 

  (3: يدؿ ذلؾ عمى التفضيؿ الثانكم ليذا النمط مف التفكير كنرمز لو ) 63إلى  33مف 

  عمى التفضيؿ األساسي ليذا النمط مف التفكير )سيطرة قكية ليذا النمط  : يدؿ ذلؾ 46إلى  62مف

 (0أم النمط السائد كالمسيطر(. كنرمز لو )

 كبالتالي يحصؿ كؿ فرد عمى أربع درجات كؿ درجة خاصة بكؿ نمط.

 لمقياس أنماط التفكير حسب نظرية هيرماف: الخصائص السيككمترية-0

 بالنسبة لصاحب المقياس:  0-0

مف الخصائص السيككمترية لمقياس أنماط التفكير حسب نظرية ىيرماف اعتمد الباحث الدكتكر بمكرد لمتأكد 

محمد  عمى عدة طرؽ مف الصدؽ كالثبات، حيث أجرل الباحث دراستو االستطبلعية عمى عينة مككنة 

 التالي:تمميذا كتمميذة مف تبلميذ السنة األكلى ثانكم كالية مستغانـ؛ ككانت النتائج ك (714)مف
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 الصدؽ: . أ

 ىنا اعتمد الباحث عمى عدة طرؽ، ىي كاآلتي:   

 صدؽ المحكميف: 

لمكشؼ عف الصدؽ الظاىرم ك صدؽ المحتكل لممقياس، تـ عرض الفقرات مع المفاىيـ األساسية كالصفات  

التربكم، ( مف األساتذة المختصيف في القياس النفسي كعمـ النفس 05(التي تقيسيا كؿ فقرة كتعبر عنيا،عمى 

 .(مستشاريف تربكييف مف ذكم تخصص تحميؿ المعطيات الكمية كالنكعية في عمـ النفس15ك)

 كتمخصت أىـ المبلحظات التي أدلى بيا السادة المحكمكف حكؿ:

 ضركرة إعادة ترتيب الفقرات.-

 تعديؿ الفقرات التي يجتمع فييا أسمكبا النفي كاالستثناء معا.-

 االتجاه المكجب كاالتجاه السالب التنكيع بيف الفقرات ذات-

بمكجب ىذا اإلجراء اإلحصائي كبناء عمى آراء السادة الخبراء كمبلحظتيـ تـ تعديؿ الصياغة المغكية 

(، في حيف لـ يتـ إلغاء أم فقػرة مف المقياس،أما %75(فقرة لحصكليا عمى نسبة اتفاؽ أقؿ مف )06لػ)

( مف قبؿ %011( ك)%75بيف ) ما سبة االتفاؽ عمييابخصكص صبلحية البدائؿ كالعبارات فتراكحت ن

 .السادة الخبراء

 الصدؽ العاممي: 

قبؿ الشركع في إجراءات التحميؿ العاممي االستكشافي لكؿ نمط تـ التأكد مف قابمية البيانات )مصفكفة 

االرتباطات( لمتحميؿ العاممي حيث تـ حذؼ فقرة كاحدة مف كؿ نمط لعدـ تكافر شركط إجرائو، كىي الفقرات 

( ، كعميو تحذؼ ىذه الفقر 1.35)التي كانت جميع معامبلت ارتباطيا مع الفقرات األخرل ضعيفػػة ك أقؿ مف

 ( فقرة في كؿ نمط. 04ات كيعاد التحميؿ العاممي لمفقرات األخرل ك عددىا)

مصفكفات التشبعات التي تـ الحصكؿ عمييا بعد التدكير المتعامد بطريقة الفاريماكس، استخرج  كبالرجكع إلى

حيث تككف  ت عمييا ثبلثة فقرات فأكثر،الباحث العكامؿ )األبعاد الفرعية( المككنة لكؿ نمطك التي تشبع



الفصل الخامس                                       االجراءات المنهجية للدراسة الميدانية

74 

مف أربعة أبعاد فرعية (C)مف أربعة أبعاد فرعية، النمط (B)مف أربعة أبعاد فرعية ،النمط (A) النمط

االطبلع عمى الفقرات المتشبعة عمى كؿ عامؿ  األخير كبعد مف خمسة أبعاد فرعية. كفي(D)كالنمط

المغزل المشترؾ بيف محتكل الفقرات التي تتشبع تشبعا مرتفعا )بعد(،قاـ الباحث بتسمية العكامؿ بناء عمى 

 عمى العاـ.

 :صدؽ االتساؽ الداخمي 

لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لبلختبار، تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف درجات كؿ فقرة مف 

 .(SPSS20)صائيفقرات المقياس كالدرجة الكمية لمنمط الذم تنتمي إليو كذلؾ باستخداـ البرنامج اإلح

(، حيث 1.10كأسفرت النتائج عمى أف جميع معامبلت االرتباط ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )

 .الداخمي لممقياس االتساؽصدؽ  (، مما يدؿ عمى1.402(ك)1.224تراكحت قيميا ما بيف )

 الصدؽ التمييزم: 

اختيار المجمكعتيف الطرفيتيف  الطرفية حيث تـكىنا قاـ الباحث بحساب الصدؽ التمييزم بأسمكب المقارنة 

مف القيـ  (%33.33) فرد في كؿ مجمكعة مف المجمكعتيف العميا كالدنيا باعتماد نسبة (139) كالبالغ عددىما

مف القيـ الدنيا، كتـ بعد ذلؾ استخراج قيمة )ت( المحسكبة الختبار داللة الفركؽ  (%33.33) العميا كنسبة

بات المجمكعتيف العميا كالدنيا لكؿ فقرة مف فقرات المقياس حسب النمط الذم تنتمي إليو بيف متكسطات استجا

 مف جية، ثـ لكؿ نمط مف األنماط األربعة.

( عند درجة -02.277( ك)-5.545كبينت النتائج أف قيـ اختبار )ت( لمعينتيف المستقمتيف تراكح ما بيف )

( في كؿ فقرات المقياس، كىي أصغر 1.111( ، أما قيـ مستكل الداللة اإلحصائية فيي تساكم )374رية )ح

(، كعميو تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف درجات المجمكعتيف الطرفيتيف في كؿ 1.115مف مستكل الداللة )

 فقرة؛ مما يدؿ عمى القكة التمييزية لفقرات المقياس.

( -21.222(، )-25.746(، )-32.212(، )-25.266فقد بمغت قيـ اختبار )ت( )أما بالنسبة لؤلنماط   

( ، أما قيـ مستكل الداللة اإلحصائية 374( عمى التكالي عند درجة حرية )A(،)B(،)C(،)Dبالنسبة لمنمط )
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(، كعميو تكجد 1.115( في األبعاد األربعة لممقياس، كىي أصغر مف مستكل الداللة )1.111فيي تساكم )

ركؽ دالة إحصائيا بيف درجات المجمكعتيف الطرفيتيف في كؿ بعد؛ مما يدؿ عمى القكة التمييزية ألبعاد ف

 المقياس.

 الصدؽ المرتبط بمحؾ: 

اعتمد الباحث في حساب الصدؽ بداللة المحؾ عمى طريقة الصدؽ التطابقي عف طريؽ حساب معامؿ 

ث ك المقياس الذم كضعو المدرب صبلح صالح معمار االرتباط بيرسكف بيف نتائج المقياس الذم أعده الباح

 لقياس الييمنة الدماغية حسب نظرية ىيرماف.

( بالنسبة 1.422(،)1.717(،)1.763(،)1.730رتب) قد كتكصمت النتائج إلى أف قيـ معامبلت االرتباط

تحقؽ الصدؽ (، كبذلؾ 1.10( عمى التكالي، كىي كميا دالة عند مستكل داللة )D(ك)A(،)B(،)Cلمنمط )

 الترابطي.

 الثبات: . ب

 عمى: تـ االعتماد   

 :طريقة ألفا كركنباخ 

قاـ الباحث بحساب معامؿ ألفا لكركنباخ لكؿ نمط مف األنماط األربعة باستخداـ الحزمة اإلحصائية لمعمـك    

 . (SPS 20) االجتماعية

( بالنسبة 1.721(، )1.772(، )1.206(، )1.212ب) قدرت كتكصمت النتائج إلى أف قيـ معامبلت االرتباط

( عمى التكالي، كىذا دليؿ عمى الترابط الجيد بيف فقرات كؿ نمط مف األنماط D(ك)A(،)B(،)Cلمنمط )

 األربعة، مما يدؿ عمى تباث المقياس.

 طريقة التجزئة النصفية : 

قاـ الباحث باستخراج معامبلت االرتباط )بيرسكف( بيف درجات النصفيف )الفقرات الزكجية ،الفقرات الفردية(  

 ). في كؿ نمط ، تـ تصحيحيا باستخداـ معادلة )سبيرماف براكف



الفصل الخامس                                       االجراءات المنهجية للدراسة الميدانية

76 

( 1.770(، )1.715(، )1.252(، )1.233قدرت ب ) كتكصمت النتائج إلى أف قيـ معامبلت االرتباط

 ( عمى التكالي، مما يدؿ عمى تباث المقياس.D(ك)A(،)B(،)C)بالنسبة لمنمط 

 طريقة إعادة التطبيؽ: 

قاـ الباحث بإعادة تطبيؽ المقياس عمى مجمكعة مف عينة البناء بعد ثبلثة أسابيع مف التطبيؽ األكؿ ، ثـ    

الكمية لمنمط في التطبيؽ حساب معػػامؿ االرتبػػاط بيف الدرجة الكمية لكػػؿ نمػػط في التطبيؽ األكؿ ك الدرجة 

 الثاني.

( 1.216(، )1.222(، )1.267(، )1.242قدرت ب ) كتكصمت النتائج إلى أف قيـ معامبلت االرتباط

 ( عمى التكالي، مما يدؿ عمى تباث المقياس.D(ك)A(،)B(،)Cبالنسبة لمنمط )

 بالنسبة لمدراسة الحالية: 0-9

عمى عدة طرؽ  التفكير حسب نظرية ىيرماف اعتمد الباحثلمتأكد مف الخصائص السيككمترية لمقياس أنماط 

 مف الصدؽ كالثبات، ككانت النتائج كالتالي:

 الصدؽ: . أ

 ىنا اعتمد الباحث عمى عدة طرؽ،ىي كاآلتي:   

 :صدؽ االتساؽ الداخمي 

قاـ الباحث بحساب صدؽ االتساؽ الداخمي لمقياس أنماط التفكير حسب نظرية ىيرماف، كذلؾ بحساب     

معامؿ االرتباط "بيرسكف" بيف درجة كؿ فقرة ك البعد الذم تنتمي إليو كالدرجة الكمية لمبعد ك الدرجة الكمية 

 كىذا ما تبينو الجداكؿ التالية: ،(spss)لؤلداة، كذلؾ باستخداـ الحزمة اإلحصائية لمعمـك االجتماعية
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 مقياس أنماط التفكير حسب نظرية هيرماف: نتائج حساب معامؿ ارتباط بيف الفقرات كأبعاد -أ

(: يكضح معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليه لمقياس 10لجدكؿ رقـ )ا

 أنماط التفكير حسب نظرية هيرماف

 (D)البعد الرابع: نمط (C)البعد الثالث: نمط (B)البعد الثاني: نمط (A)األكؿ: نمط البعد

 معامؿ رقـ الفقرة

 االرتباط

  معامؿ رقـ الفقرة

 االرتباط

 معامؿ رقـ الفقرة

 االرتباط

 معامؿ رقـ الفقرة

 االرتباط

13 11903
*

 10 11000
**

 10 11930
*

 13 11001
**

 

11 11011
**

 10 11319
*

 19 11901
*

 10 11300
**

 

09 11310
*

 01 11330
* 12 11011

**
 00 11000

**
 

00 11391
*

 03 11330
**

 00 11921
*

 03 11301
*

 

01 11039
**

 02 1911
*

 00 11000
**

 90 1311
*

 

99 11011
**

 91 1902
*

 90 1923
*

 90 11303
**

 

93 11391
*

 91 11000
**

 31 11011
**

 93 11013
** 

90 *0,332 92 1300
**

 33 11390
*

 39 11903
* 

30 *0,207 30 11330
**

 31 11093
** 33 *0,332 

30 *0,435 01 **1,468 30 **1,638 32 *0,207 

00 *0,324 09 **1,574 00 *1,402 03 *0,435 

00 **0,642 01 *1,314 03 **1,640 00 *0,324 

00 *0,262 02 **1,521 01 *1,451 09 **0,642 

00 *0,384 00 **1,507 03 *1,338 00 *0,262 

30 **0,526 03 *1,387  01 **1,580 02 *0,384 

30 **1,477 33 **1,500 39 **1,721 31 *1,420 

 (1010دالة عند )**

 (1015دالة عند )*
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( أف بعض معامبلت ارتباط الفقرات باألبعاد التي تنتمي إلييا دالة إحصائيا عند 15يتضح مف الجدكؿ رقـ )

الداخمي  االتساؽ(،ما يعتبر مؤشرا عمى صدؽ 1015( كبعضيا دالة عند مستكل داللة )1010مستكل الداللة )

 .لمقياس أنماط التفكير حسب نظرية ىيرماف

 نتائج حساب معامؿ ارتباط بيف األبعاد كالدرجة الكمية لمقياس أنماط التفكير حسب نظرية هيرماف: -ب

(: يكضح معامالت ارتباط كؿ بعد مع الدرجة الكمية لمقياس أنماط التفكير حسب 13الجدكؿ رقـ )

 نظرية هيرماف

 الداللة اإلحصائية معامؿ االرتباط األبعاد

 1**0.77 1.10 (A) البعد الرابع: النمط 

** (B) البعد الثاني: النمط 
0.806 1.10 

** (C)البعد الثالث: النمط 
0.886 1.10 

1.774 (D) البعد الرابع: النمط 
**

 1.10 

لمقياس أنماط التفكير  ( أف قيـ معامبلت االرتباط بيف األبعاد األربعة04يتضح مف الجدكؿ رقـ)

، حيث تراكحت 1.10حسب نظرية ىيرماف كالدرجة الكمية لو، كانت ذات داللة إحصائية عند مستكل 

(، كىذا ما يعطي مؤشرا لمتجانس الداخمي لممقياس، أم انو يتمتع 1.224ك 1.771معامبلت االرتباط بيف)

 بدرجة مرتفعة مف الصدؽ.

 :الصدؽ التالزمي 

مقياس أنماط التفكير المصمـ مف طرؼ الدكتكر بمكرد محمد ك كذلؾ تطبيؽ المقياس  قاـ الباحث بتطبيؽ

 الذم  يتمتع بالخصائص السيككمترية )الصدؽ، الثبات(. المدرب صبلح صالح معمار الذم أعده

كلمتأكد مف الصدؽ التبلزمي قاـ الباحث بحساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف نتائج المقياسيف )المعد مف طرؼ 

 النتائج كالتالي: (، فكانتالمدرب صبلح صالح معمار لدكتكر بمكرد محمد ك مقياسا
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المدرب  ( : يبيف معامالت االرتباط بيف نتائج المقياس الدكتكر بمكرد محمد ك مقياس11الجدكؿ رقـ )

 صالح صالح معمار )الصدؽ التالزمي(

 االرتباط معامؿ األبعاد

 **1.716 (A) البعد الرابع: النمط 

 **1.752 (B) البعد الثاني: النمط 

 **1.731 (C)البعد الثالث: النمط 

 **1.427 (D) البعد الرابع: النمط 

 (1010دالة عند )**

 

( كىي كميا دالة 1.752( ك)1.427( أف قيـ معامبلت االرتباط تراكحت بيف )17) يتضح مف الجدكؿ رقـ   

، ك عميو كما تقكؿ أنستازم تعتبر ىذه القيـ مؤشران لصدؽ المقياس في  1.10احصائيا عند مستكل الداللة 

 قياسو الظاىرة.

 ب الثبات: 

 حث عمى:لمتأكد مف ثبات مقياس أنماط التفكير حسب نظرية ىيرماف، اعتـ البا

 : طريقة ألفا لكركنباخ 

 يمي: كىنا تـ حساب معامؿ الثبات عف طريؽ معادلة ألفا لكركنباخ كما
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 لمقياس أنماط التفكر حسب نظرية هيرماف ( : يبيف نتائج قيـ معامؿ الفا لكركنباخ10الجدكؿ رقـ)

 معامؿ الفا لكركنباخ األبعاد

 1.746 (A) البعد الرابع: النمط 

 1.705 (B) البعد الثاني: النمط 

 1.771 (C)البعد الثالث: النمط 

 1.212 (D) البعد الرابع: النمط 

( يتضح لنا أف مقياس أنماط التفكير حسب 12مف خبلؿ قيـ معامبلت ألفا لكركنباخ المبينة في الجدكؿ رقـ )

لمقيػػاس تػػكفر لػػو درجػػة عاليػػة مػػف نظريػػة ىيرمػػاف يتسػػـ بقػػدر مػػف االسػػتقرار فػػي نتائجػػو، ممػػا يشػػير إلػػى أف ا

 الثبات. 

 :طريقة التجزئة النصفية 

الفقرات  قاـ الباحث بحساب معامبلت االرتباط )بيرسكف( بيف درجات النصفيف )الفقرات الزكجية، 

(؛ كما ىك مبيف في الجدكؿ . الفردية( في كؿ نمط ، تـ تصحيحيا باستخداـ معادلة )سبيرماف براكف

 التالي:

عف  أنماط التفكر حسب نظرية هيرمافثبات مقياس  نتائج حساب معامؿ (: يكضح 12الجدكؿ رقـ  ) 
 طريؽ التجزئة النصفية

 التصحيح بسبيرماف براكف  االرتباط معامؿ األبعاد

 1.773 1.270 (A) البعد الرابع: النمط 

 7620. 1.254 (B) البعد الثاني: النمط 

 11190 11009 (C)البعد الثالث: النمط 

 1.715 1.237 (D) البعد الرابع: النمط 

( أف معامبلت تباث أبعاد مقياس أنماط التفكير حسب نظرية ىيرماف 12يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ)

 مما يدؿ عمى تباث المقياس. (،1.270( ك)1.237تراكحت ما بيف )
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 ثانيا: الدراسة األساسية:-

 منهج الدراسة: -0

نظرا لطبيعة مكضكع الدراسة الذم يستيدؼ الكشؼ عف الفركؽ في أنماط التفكير السائدة حسب نظرية    

السيطرة الدماغية لييرماف  بيف المتفكقيف كالمتأخريف دراسيا لدل  تبلميذ السنة األكلى ثانكم، فقد استخدـ 

 الباحث المنيج الكصفي المقارف.

 ة األساسية:المجاؿ الجغرافي كالزماني لمدراس-9

 المجاؿ الجغرافي لمدراسة األساسية: -9-0

 تـ إجراء الدراسة األساسية بأقساـ السنة األكلى ثانكم بثانكية بف زازة مصطفى بكالية مستغانـ.     

 المجاؿ الزمني لمدراسة األساسية: -9-9

 3131جكاف  16مام إلى  35أجريت الدراسة األساسية خبلؿ الفترة الممتدة مف  

 مجتمع الدراسة:-3

( تمميذا مف كبل الجنسيف يتمدرسكف بثانكية بف زازة مصطفى بكالية 024يتككف مجتمع الدراسة مف )    

 مستغانـ.

 عينة الدراسة األساسية كمكاصفاتها: -0

 طريقة المعاينة:-0 -0

لمجتمع في التمثيؿ لقد تـ اختيار العينة بطريقة عشكائية بسيطة، لتساكم الفرص أماـ كؿ مفردة مف مفردات ا

 بالعينة، ككانت في البداية كفؽ المراحؿ التالية:

مف طرؼ إدارة ثانكية بف زازة  الحصكؿ عمى نتائج الفصؿ األكؿ لكؿ تبلميذ السنة األكلى ثانكم -0

 مصطفى بمستغانـ
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فيك حساب الدرجة المعيارية  مف أجؿ تحديد عينة البحث كالمتمثمة في المتفكقيف كالمتأخريف دراسيا؛  -3

أسمكب احصائي يحكؿ العبلمة الخاـ إلى عبلمة قابمة لممقارنة مع الدرجات األخرل كتـ مف خبللو التمييز 

بيف الفئات المختمفة ألفراد العينة كىذا بعد حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم ألقساـ السنة األكلى 

 ثانكم بثانكية بف زازة مصطفى،

التي عرفتيا الجزائر عمى غرار دكؿ العالـ، فقد  02غمقيا نتيجة الجائحة ككفيد لتعطؿ المدارس ك كنظرا    

تعذر عمينا الحصكؿ عمى جميع أفراد العينة ، فاضطررنا لتغيير معيار اختيارىا، كذلؾ باالعتماد عمى 

 كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ: معدؿ الفصؿ الثاني بدال مف الدرجة المعيارية،،

 (:يبيف التحصيؿ الدراسي لمفصؿ الثاني ألفراد عينة الدراسة األساسية01)الجدكؿ رقـ 

 التخصص العممي التخصص األدبي

 األفراد معدؿ المتفكقيف معدؿ المتأخريف األفراد معدؿ المتفكقيف معدؿ المتأخريف

4.24 06.13 01 2.31 05.35 01 

6.02 02.25 02 4.53 02.12 02 

2.07 06.14 03 2.22 03.35 03 

5.44 02.51 04 7.22 06.20 04 

2.21 03.12 05 2.37 06.20 05 

7.21 06.56 06 2.12 03.12 06 

2.02 03.22 07 2.12 03.40 07 

2.74 03.22 08 2.22 04.13 08 

2.02 03.22 09 2.10 06.21 09 

2.45 03.03 10 2.15 02.21 10 

7.26 02.75 11 2.72 06.31 11 

2.02 03.27 12 2.12 05.54 12 

4.72 00.27 13 2.62 04.30 13 

2.00 03.00 14 7.22 05.27 14 

4.22 03.53 15 4.27 06.44 15 

2.01 06.27 16 2.32 07.01 16 
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كبيذا انقسمت عينة الدراسة إلى عينتيف،العينة األكلى كشممت التبلميذ المتفكقيف دراسيا كىـ التبلميذ الذيف 

( تمميذا، أما العينة الثانية فشممت التبلميذ المتأخريف دراسيا كىـ 23( كالبالغ عددىـ )01فاقت معدالتيـ)

 ( تمميذا. 23( كبمغ عددىـ )01التبلميذ الذيف كانت معدالتيـ أقؿ مف )

 مميزات عينة الدراسة:-0-9

 حسب الجنس: -أ

 يمثؿ الجدكؿ التالي تكزيع عينة الدراسة األساسية حسب الجنس:

 (: يبيف تكزيع عينة الدراسة األساسية حسب الجنس.00الجدكؿ رقـ ) -

 البيانات عدد األفراد النسبة المئكية

 الجنس

 ذككر 21 %46.87

 اناث 26 %53.13

 المجمكع 64 011%

 %4.34(  أف نسبة اإلناث أكثر مف نسبة الذككر بفارؽ قدره00يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ)    

 حسب السف: -ب

 يمثؿ الجدكؿ التالي تكزيع عينة الدراسة األساسية حسب السف:

 (: تكزيع أفراد عينة الدراسة األساسية حسب السف.09الجدكؿ رقـ )

 السف عدد األفراد النسبة المئكية

 سنة 03إلى 00مف  56 26.27%

 سنة 00إلى 01مف 01 05.42%

 المجمكع 46 011%
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 04-05( أف معظـ تبلميذ السنة األكلى ثانكم تراكحت أعمارىـ ما بيف 03نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )

 سنة. 02-07سنة، بينما أقميتيـ بمغ عمرىـ بيف

 حسب الشعبة كمستكل التحصيؿ الدراسي: -ج

 يمثؿ الجدكؿ التالي تكزيع عينة الدراسة األساسية حسب الشعبة كمستكل التحصيؿ الدراسي:

(: يبيف تكزيع األفراد عينة الدراسة األساسية حسب التخصص كمستكل التحصيؿ 03الجدكؿ رقـ )

 الدراسي.

 المتفكقيف المتأخريف المجمكع

النسبة  التخصص

 المئكية

النسبة  العدد

 المئكية

النسبة  العدد

 المئكية

 العدد

 أداب  04 35% 04 35% 23 51%

 عممي 04 35% 04 35% 23 51%

 المجمكع 23 51% 23 51% 46 011%

 

( نبلحظ أف تكزيع العينة متساكم عمى كمى التخصصيف سكاء بالنسبة لممتفكقيف 02مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )

 فردا في كؿ مجمكعة. 04أك المتأخريف حيث بمغ 

 أدكات الدراسة األساسية:  -0

 استخدـ في ىذه الدراسة مقياس لمكشؼ عف أنماط التفكير حسب نظرية ىيرماف 

 :كصؼ المقياس 

 تـ االعتماد في ىذه الدراسة عمى مقياس لمكشؼ عف أنماط التفكير حسب نظرية ىيرماف    

بالمعمكمات الشخصية كتعميمتو المصمـ مف طرؼ الدكتكر بمكرد محمد؛ حيث يتككف مف جزئيف، جزء خاص 

( فقرة منيا ذات اتجاه  46كجزء آخر خاص بالفقرات،بحيث يحتكم عمى أربعة أبعاد تضـ في مجمكعيا )
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مكجب كمنيا ذات اتجاه سالب، كالجدكؿ التالي يكضح تكزيع فقرات مقياس أنماط التفكير حسب نظرية 

 ىيرماف عمى أبعادىا كاتجاىاتيا:

كفقا ألبعادها  كضح تكزيع فقرات مقياس أنماط التفكير حسب نظرية هيرماف(: ي00الجدكؿ رقـ )

 كاتجاهاتها

 المجمكع أرقاـ الفقرات السالبة أرقاـ الفقرات المكجبة األبعاد

 البعد الرابع: النمط 

(A) 

4-7-03-07-33-32-32-
20-25-60-66-62-55-40-
46. 

06. 04 

 البعد الثاني: النمط 

(B) 

2-01-04-02-31-37-32- 
26-61-63-56-54-42. 

6-67-62. 04 

البعد الثالث: النمط 
(C) 

0-3-2-02-36-21-22-27-
65-64-51-57-43. 

05-22-52. 04 

 البعد الرابع: النمط 

(D) 

2-5-00-02-30-35-34-
23-24-22-62-50-53-52-
52-41. 

/ 04 

 46 17 57 المجمكع

 

 :طريقة التطبيؽ 

 ىذا المقياس فرديا أك جماعيا، كتتـ اإلجابة عميو بإحدل البدائؿ )دائما، غالبا، أحيانا، نادرا، أبدا(. يطبؽ

 :طريقة التصحيح 

( لنادرا كدرجة 10( ألحيانا كدرجة )13( لغالبا كدرجة )12( لدائما، كدرجة )16حح بمنح درجة )صكي    

بالنسبة لمفقرات السالبة، كما ىك مبيف في الجدكؿ ( ألبدا بالنسبة لمفقرات المكجبة، كيصحح بالعكس 1)

 التالي:

 

 



الفصل الخامس                                       االجراءات المنهجية للدراسة الميدانية

86 

 (: يبيف مفتاح تصحيح مقياس أنماط التفكير حسب نظرية هيرماف00الجدكؿ رقـ )

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما نكع الفقرة

 1 0 3 2 6 الفقرات اإليجابية

 6 2 3 0 1 الفقرات السمبية

 تفسير الدرجات المتحصؿ عمييا في كؿ نمط كالتالي:كبعد جمع جميع الدرجات، يتـ 

  (2: يدؿ ذلؾ عمى عدـ التفضيؿ ليذا النمط مف التفكير كنرمز لو )30إلى  1مف 

  (3: يدؿ ذلؾ عمى التفضيؿ الثانكم ليذا النمط مف التفكير كنرمز لو ) 63إلى  33مف 

  تفكير )سيطرة قكية ليذا النمط : يدؿ ذلؾ عمى التفضيؿ األساسي ليذا النمط مف ال 46إلى  62مف

 (0أم النمط السائد كالمسيطر(. كنرمز لو )

 كبالتالي يحصؿ كؿ فرد عمى أربع درجات كؿ درجة خاصة بكؿ نمط 

( ، ك الدرجة Bفي النمط ) 66( ، كعمى الدرجة Aفي النمط ) 62مثبل : تحصؿ أحد األفراد عؿ الدرجة 

( ، يقابؿ ىذه النتائج رمز 62-66-22-02( ام:)D)في النمط  02(، ك الدرجة Cفي النمط ) 22

 (2300البركفايؿ التالي: )

 طريقة إجراء الدراسة األساسية:-3

 مرت طريقة إجراء الدراسة بالخطكات اآلتية:

 .الخطكة األكلى: تطبيؽ األداة 

عطائيـ  قاـ الباحث في ىذه الخطكة بطمأنة األفراد المعنييف بالدراسة، فبعد تحضير التبلميذ كتييئتيـ نفسيا، كا 

التعميمات البلزمة، تـ تطبيؽ مقياس أنماط التفكير حسب نظرية ىرماف عمى مجمكعة مف التبلميذ) المتفكقيف 

 كالمتأخريف دراسيا(.
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 .الخطكة الثانية: تفريغ نتائج الدراسة 

تـ تفريغ نتائج المقياس في جداكؿ إحصائية كذلؾ باستخداـ برنامج الرـز االحصائية لمعمكـ االجتماعية     

31spss. 

 .الخطكة الثالثة: المعالجة اإلحصائية لمنتائج 

 ( كذلؾ لعرض كتفسير كمناقشة نتائج فرضيات الدراسة.²كابعد تفريغ النتائج استخدـ الباحث معامؿ اختبار )

 اليب االحصائية المستخدمة:األس -1

، حيث تـ استخداـ spssاعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى أسمكب الرزمة االحصائية لمعمـك االجتماعية 

 االساليب االحصائية التالية: 

 استخدـ الباحث النسب المئكية لمتعبير عف مكاصفات العينة كمعالجة فرضيات الدراسة.النسب المئكية:  -

الفركؽ بيف المجمكعتيف  استخدـ ىذا االختبار لقياس فرضيات الدراسة كذلؾ بقياس (:²الفركؽ )كااختبار -

 )المتفكقيف كالمتأخريف( في أنماط التفكير حسب نظرية السيطرة الدماغية.

 

 

 





 

 

 

 

 

 
 الفصؿ السادس

 

عرض كتفسير كمناقشة فرضيات الدراسة
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 تمهيد: -

التطبيؽ الميداني قاـ الباحث بتفريغ المعطيات، كتجميعيا في جداكؿ إحصائية لتحميميا باألساليب  بعد

 المناسبة، كذلؾ بغرض التحقؽ مف صدؽ فرضيات الدراسة، إذ تمثمت النتائج فيما يمي:اإلحصائية 

 الفرضية العامة: كتفسير كمناقشة عرض-0

نمط التفكير السائد حسب نظرية السيطرة الدماغية لييرماف لدل تبلميذ السنة أكلى تنص الفرضية عمى أف: "

 (ABهك النمط  ) ثانكم

 يكضحاف ذلؾ: التالييف الختبار ىذه الفرضية استخدـ الباحث التكرارات كالنسب المئكية، كالجدكليف

 ألنماط التفكير حسب نظرية هيرماف التكرارات كالنسب المئكية(: يبيف 16جدكؿ رقـ )ال 

 لدل تالميذ السنة أكلى ثانكم

 النسبة المئكية التكرار أنماط التفكير
 13 2.02% (A)نمط 
 13 2.02% (B)نمط 
 12 06.14% (C)نمط 
 % 04 4.35 (D)نمط 
 23 26.22% (AB)نمط 
 01 0.54% (AD)نمط 
 01 0.54% (BC)نمط 
 % 07 34.54 (CD)نمط 
 05 7.20% (ABC)نمط 
 01 0.54% (ABCD)نمط 

 %011 46 المجمكع
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 الدماغ المسيطر حسب نظرية هيرماف التكرارات كالنسب المئكية لنصؼ(: يبيف 01جدكؿ رقـ )ال

 لدل تالميذ السنة أكلى ثانكم.

 

 

 

 

 

 

حيث بمغت نسبتيـ  ،(AB)( أف معظـ تبلميذ السنة األكلى ثانكم نمط تفكيرىـ 04يتضح مف الجدكؿ رقـ )

( التي بينت أف معظـ تبلميذ السنة األكلى ثانكم 07%، كىذا ما أكدتو أيضا نتائج الجدكؿ رقـ )26.22

 %.52.02يسيطر لدييـ النصؼ األيسر، حيث بمغت نسبتيـ 

نمط التفكير السائد حسب نظرية مما يجعمنا نرفض الفرض الصفرم كنقبؿ الفرض البديؿ القائؿ بأف    

 (ABهك النمط  ) السيطرة الدماغية لييرماف لدل تبلميذ السنة أكلى ثانكم

يمكف تفسير ذلؾ في ككف أف معظـ تبلميذ قد تنمت لدييـ القدرات العقمية كالتحميؿ، الترتيب كالتفكير 

المنطقي....إلخ، كذلؾ مف خبلؿ استراتيجيات كطرؽ التدريس التي يخضع ليا التمميذ منذ دخكلو المرحمة 

االبتدائية إلى غاية كصكلو لممرحمة الثانكية ؛ كالتي تركز عمى العمميات العقمية التي يختص بيا الجزء 

نمط التفكير السائد حسب نظرية السيطرة الدماغية لييرماف لدل تبلميذ األيسر مف الدماغ ، األمر الذم جعؿ 

 ك النصؼ األيسر.جزء الدماغ المسيطر لدييـ ى ( كABهك النمط  ) السنة أكلى ثانكم

، الجزائر(في أف معظـ تبلميذ السنة  3107كتتفؽ نتيجة الدراسة المتكصؿ إليو مع  دراسة محمد بمكرد )

 األكلى ثانكم يستعممكف الجزء األيسر مف الدماغ في العمميات العقمية. 

 النسبة المئكية التكرار نصؼ الدماغ المسيطر

 %03103 30 النصؼ األيسر

 %03101 31 النصؼ األيمف

 %011 30 المجمكع
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ف السيطرة  ( بجامعة المنكفية بمصر التي تكصمت  إلى أ0225كىذا ما أكدتو أيضا دراسة ىاشـ عمي )

الدماغية  لدل طبلب المرحمة الثانكية في جميع التخصصات كانت لمنصؼ األيسر كيميو النصؼ األيمف ثـ 

 المتكامؿ.

 كتفسير كمناقشة الفرضية الفرعية األكلى: عرض-9

تكجد فركؽ في أنماط التفكير السائدة حسب نظرية السيطرة الدماغية لييرماف  بيف " تنص الفرضية عمى أنو:

 المتفكقيف كالمتأخريف دراسيا لدل  تبلميذ السنة األكلى ثانكم ذكم التخصص العممي".

أنماط التفكير " لقياس الفركؽ في ²استخدـ الباحث التكرارات كالنسب المئكية كاختبار "كا الختبار ىذه الفرضية

المتفكقيف كالمتأخريف دراسيا السائدة كنصؼ الدماغ المسيطر حسب نظرية السيطرة الدماغية لييرماف  بيف 

 ، كالجداكؿ التالية تكضح ذلؾ:لدل  تبلميذ السنة األكلى ثانكم ذكم التخصص العممي

 التكرارات كالنسب المئكية ألنماط التفكير حسب نظرية هيرماف(: يبيف 00جدكؿ رقـ )ال

 لدل التالميذ المتفكقيف كالمتأخريف دراسيا ذكم التخصص العممي

 المجمكع المتأخريف المتفكقيف 
 النسبة التكرار أنماط التفكير

 المئكية 

 النسبة التكرار
 المئكية 

 النسبة  التكرار
 المئكية

 % 13 6.25% 1 0% 13 6.25 (A)نمط 

 % 1  0% 13 6.25 % 13 6.25 (B)نمط 

 1  0% 12 9.375% 03 9.375% (C)نمط 

 1 0% 12 9.375% 03 9.375% (D)نمط 

 00 34.375% 12 9.375% 14 43.75% (AB)نمط 

 10 3.125% 1 0% 01 3.125% (BC)نمط 

 1 0 % 15 15.625% 5 15.625% (CD)نمط 

 % 13 6.25 % 1 0 % 02 6.25 (ABC)نمط 

 % 100 32 % 50 04 % 50 04 المجمكع
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 التكرارات كالنسب المئكية لنصؼ الدماغ المسيطر حسب نظرية هيرماف(: يبيف 02جدكؿ رقـ )ال

 لدل التالميذ المتفكقيف كالمتأخريف دراسيا ذكم التخصص العممي

نصؼ الدماغ 

 المسيطر

 المجمكع المتأخريف المتفكقيف

النسبة  التكرار

 المئكية

النسبة  التكرار

 المئكية

النسب  التكرار

 المئكية 

 النصؼ

 األيسر

06 62.75% 14 02.75 31 43.51 
% 

 النصؼ

 األيمف

13 4.35 % 01 20.35 03 27.51 
% 

 %011 23 % 51 04 %51 04 المجمكع

(  لقياس الفركؽ فينصؼ الدماغ المسيطر حسب نظرية ²كا(: يبيف نتائج اختبار )91رقـ ) الجدكؿ

 هيرماف بيف التالميذ المتفكقيف كالمتأخريف دراسيا ذكم التخصص العممي

مستكل 

 الداللة 

SIG قيمة  درجة الحرية

 المحسكبة3كا

0.00 0.03 01 8.533 

 

( مما يدؿ 1.15(ىي أصغر مف مستكل الداللة )1.12التي تساكم)sig( أف  قيمة31يتضح مف الجدكؿ رقـ )

في نصؼ الدماغ المسيطر حسب نظرية ىيرماف بيف التبلميذ المتفكقيف عمى كجكد فركؽ دالة إحصائيا  

أف أعمى نسبة كانت لمنصؼ  (02، كبينت نتائج الجدكؿ رقـ )كالمتأخريف دراسيا ذكم التخصص العممي

( التي 02ػػ كىذا ما أكدتو أيضا نتائج الجدكؿ رقـ )%(62.75األيسر لدل التبلميذ المتفكقيف حيث قدرت ب )

(، كعميو فإف الفرؽ لصالح التبلميذ المتفكقيف ABبينت أف أعمى نسبة كانت لمتبلميذ المتفكقيف ذكم النمط )
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كنصؼ الدماغ المسيطر عندىـ ىك النصؼ األيسر، مما  ( ABذكم التخصص العممي الذم نمطيـ )

فركؽ في أنماط التفكير السائدة حسب  يجعمنا نرفض الفرض الصفرم كنقبؿ فرض البحث القائؿ بكجكد

نظرية السيطرة الدماغية لييرماف  بيف المتفكقيف كالمتأخريف دراسيا لدل  تبلميذ السنة األكلى ثانكم ذكم 

 التخصص العممي.

الباحػػث ىػػذه النتيجػػة كػػكف أف ىػػذه الفئػػة ذات التخصػػص العممػػي تتطمػػب طبيعػػة المػػكاد فييػػا التحميػػؿ كيفسػػر 

كالتقصي كاالىتماـ بالتقنية كالتحميؿ كخاصة االعتماد عمى المنطؽ في حؿ المشكبلت، كىػي النشػاطات التػي 

مػي لمتبلميػذ الػذيف يختص بيا النصؼ األيسر مػف الػدماغ ، ىػذا مػا جعػؿ التفػكؽ الدراسػي فػي التخصػص العم

 يسيطر عمييـ الجزء األيسر مف الدماغ. 

( كدراسػػػة شػػػمنت SteynMaree, 2002كتتفػػػؽ نتيجػػػة الدراسػػػة المتكصػػػؿ إلييػػػا مػػػع دراسػػػة سػػػتيف ك ميػػػرم )

( حيػث خمصػت الدراسػتيف إلػى ىيمنػة الجػزء األيسػر مػف الػدماغ لػدل عينػة Shelnutt et al,1996كآخػركف)

 مف طبلب كمية اليندسة .

 كتفسير كمناقشة الفرضية الفرعية الثانية: عرض-3

تكجد فركؽ في أنماط التفكير السائدة حسب نظرية السيطرة الدماغية لييرماف  بيف " تنص الفرضية عمى أنو:

 المتفكقيف كالمتأخريف دراسيا لدل  تبلميذ السنة األكلى ثانكم ذكم التخصص األدبي

أنماط التفكير " لقياس الفركؽ في ²رارات كالنسب المئكية كاختبار "كاالختبار ىذه الفرضية استخدـ الباحث التك

السائدة كنصؼ الدماغ المسيطر حسب نظرية السيطرة الدماغية لييرماف  بيف المتفكقيف كالمتأخريف دراسيا 

 ، كالجداكؿ التالية تكضح ذلؾ:لدل  تبلميذ السنة األكلى ثانكم ذكم التخصص األدبي
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التكرارات كالنسب المئكية ألنماط التفكير حسب نظرية هيرماف لدل التالميذ (: يبيف 90جدكؿ رقـ )ال

 المتفكقيف كالمتأخريف دراسيا ذكم التخصص األدبي

 المجمكع المتأخريف المتفكقيف 

 النسبة التكرار أنماط التفكير

 المئكية 

 النسبة التكرار

 المئكية

 النسبة التكرار

 المئكية

 1 1 % 14 02.75 % 14 02.75 (C)نمط 
% 

 10 2.035 % 1 1 % 10 2.035 (D)نمط 
% 

 % 10 2.035 % 07 30.275% 12 35 (AB)نمط 

 01 2.035 % 1 1 % 10 2.035 (AD)نمط 
% 

 12 32.035 % 12 2.275 % 03 27.51 (CD)نمط 
% 

 12 2.275 % 1 1 % 12 2.275 (ABC)نمط 
% 

نمط 

(ABCD) 

01 2.035 % 1 1 % 10 2.035 
% 

 % 011 23 % 51 04 % 51 04 المجمكع

 

 

 



وتفسير ومناقشة فرضيات الذراسةس                                                     عرض سادالالفصل 

94 
 

 التكرارات كالنسب المئكية لنصؼ الدماغ المسيطر حسب نظرية هيرماف(: يبيف 99جدكؿ رقـ )ال

 لدل التالميذ المتفكقيف كالمتأخريف دراسيا ذكم التخصص األدبي

نصؼ الدماغ 

 المسيطر

 المجمكع المتأخريف المتفكقيف

النسبة  التكرار

 المئكية

النسبة  التكرار

 المئكية

النسب  التكرار

 المئكية 

 %62.75 06 %32.02 12 %05.43 15 النصفاأليسر

النصؼ 

 األيمف

00 26.22% 17 30.27% 02 54.35% 

 %011 23 %51 04 %51 04 المجمكع

 

المسيطر حسب نظرية (  لقياس الفركؽ في نصؼ الدماغ ²كا(:يبيف نتائج اختبار )93رقـ ) الجدكؿ -

 هيرماف بيف التالميذ المتفكقيف كالمتأخريف دراسيا ذكم التخصص األدبي

مستكل 

 الداللة 

SIG قيمة  درجة الحرية

 المحسكبة3كا

0.01 0.154 01 2.032 

 

( مما 1.10( ىي أكبر مف مستكل الداللة )0.154التي تساكم)sig( أف  قيمة32يتضح مف الجدكؿ رقـ )

في نصؼ الدماغ المسيطر حسب نظرية ىيرماف بيف التبلميذ يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا  

( أف نسب لمنصؼ األيمف 33، كبينت نتائج الجدكؿ رقـ )المتفكقيف كالمتأخريف دراسيا ذكم التخصص األدبي

المتفكقيف كالمتأخريف دراسيا، حيث قدر الفرؽ بيف النسب ب  كنسب النصؼ األيسر متقاربة عند كؿ مف

( التي بينت أف نسب لمتبلميذ المتفكقيف ذكم النمط 30ػػ كىذا ما أكدتو أيضا نتائج الجدكؿ رقـ )%(4.35)
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(AB كالنمط )(CD)  متقاربة مع نسب( لمتبلميذ المتأخريف ذكم النمطAB كالنمط )(CD) ، حيث قدر

،  كعميو نقبؿ الفرض الصفرم كنرفض فرض %( عمى التكالي02.25)ك%(02.75ب )الفرؽ بيف النسب 

فركؽ في أنماط التفكير السائدة حسب نظرية السيطرة الدماغية لييرماف  بيف المتفكقيف البحث القائؿ بكجكد 

 كالمتأخريف دراسيا لدل  تبلميذ السنة األكلى ثانكم ذكم التخصص األدبي.

طبيعة المكاد المبرمجة في التخصص األدبي تتيح فرصة أكبر لمتعامؿ الكمي الشامؿ كيفسر ذلؾ في ككف أف 

كالمػػػرف مػػػع المعمكمػػػات عكػػػس المػػػكاد العمميػػػة كالرياضػػػيات، اليندسػػػة، الكيميػػػاء...إلخ فيػػػي تركػػػز عمػػػى الدقػػػة 

تفكيػػر كالتفسػػيرات المنطقيػػة، كبيػػذا فػػإف تحقيػػؽ التفػػكؽ الدراسػػي  فػػي التخصػػص األدبػػي ال يحتػػاج إلػػى نمػػط 

 معيف.

(  التػي أسػفرت نتائجيػا إلػى عػدـ كجػكد فػركؽ ذات 0220كقد اتفقت نتائج ىذه الدراسػة مػع دراسػة السػمماني )

 داللة إحصائية بيف الطبلب كالطالبات المتفكقيف كغير المتفكقيف في الجزء األيمف.

نتائجيػا إلػى عػدـ كجػكد  ( بجامعة المنكفية بمصر التػي أسػفرت0225كىذا ما أكدتو أيضا دراسة ىاشـ عمي )

 فركؽ في أنماط التعمـ لدل طبلب المرحمة الثانكية تعزل لمتغير التخصص كالجنس.

، سمطنة عماف( التي خمصت إلى كجكد 0225بينما تناقضت نتائج الدراسة مع دراسة شاكر عبد الحميد )

ارتباط مكجب ك داؿ بيف النمط األيمف ك دافعية اإلنجاز ك ارتباط سالب ك داؿ بيف النمط األيسر كدافعية 

االنجاز.
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 خاتمة

 

التفكير مف أرقى العمميات المعرفية كأعقدىا لما تتصؼ بو مف عدة عناصر تستعمؿ في ىذه تعتبر عممية 

العممية مف ترميز كمعالجة كتفاعؿ بيف مجمكعة مف العناصر المختمفة كالعمميات العقمية األخرل مثؿ 

 عنو اإلدراؾ كالذاكرة، حيث أنو يمكف استنباط النظاـ التمثيمي لمتمميذ مف الكممات التي تصدر

أم يمكف استخبلص نمط التفكير األساسي مف خبلؿ األدكات المناسبة مف خبلؿ المقاييس كاالختبارات     

ككذلؾ مف خبلؿ حديث التمميذ كحركاتو ، حيث تتجو إلى تغمب نمط مف األنماط األربعة المذككرة عمى 

مف األنماط السابقة تفكيره فيمكف تصنيؼ تمميذ معيف بأنو يغمب عميو أك عمى عرفو نمط معيف 

(. ك يمكف لمتمميذ أف يككف النمط الغالب عمى تفكيره مشكؿ مف نمطيف اثنيف ك ثبلث A,B,C,Dالذكر)

أنماط مع بعض أك حتى أربعة .كىذا يعني أف ىناؾ نمطا غالبا كليس نمطا كحيدا لمتفكير لدل التمميذ أك 

 . الشخص

ذ تبدك ممحة كخاصة في ظؿ ىذا االنفجار المعرفي إف أىمية دراسة أنماط التفكير لدل التبلمي    

كالتكنكلكجي الرىيب الذم نشيده فيي تمفت انتباه األساتذة كالمدرسيف في مختمؼ األطكار أف التبلميذ ال 

 يفكركف بطريقة كاحدة كبالتالي يجب مراعاة ذلؾ أثناء العممية التعميمية التعممية.

الذم خمصنا فيو إلى أف نمط التفكير حسب نظرية السيطرة الدماغية ك في األخير كمف خبلؿ بحثنا ىذا ك     

(، كأنو  يكجد فركؽ دالة في ىذه األنماط  لدل تبلميذ ABالسائد لدل تبلميذ السنة األكلى ثانكم ىك النمط )

السنة األكلى ثانكم بيف المتفكقيف كالمتأخريف دراسيا ذكم التخصص العممي  ، بينما ال تكجد فركؽ بيف 

 التبلميذ المتفكقيف كالمتأخريف دراسيا لدل تبلميذ السنة األكلى ثانكم ذكم التخصص األدبي.
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كعميو يمكف أف نمفت القائميف عمى المنظكمة التربكية في الجزائر إلى ضركرة استخداـ ىذا التصنيؼ     

كاستغبللو في تكييؼ المناىج كتكجيو التبلميذ إلى التخصصات التي تبلئـ نمط تفكيرىـ لمكصكؿ إلى نتائج 

 أحسف كاستغبلؿ كؿ الكفاءات كالميارات لدل التبلميذ .
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 االقتراحات:

 عمى ضكء النتائج المتكصؿ إلييا نقترح ما يمي:

إجراء دراسات أخرل لتأكيد النتائج المتكصؿ إلييا كالحكـ عمى مدل مصداقيتيا مف خبلؿ دراسة -0

 تقكيمية ،كذلؾ مف خبلؿ تكسعة البحث ليشمؿ عينة أكبر.

 إضافة متغيرات أكثر مثؿ : السف ك الجنس ك الييمنة الدماغية ك المنطقة الجغرافية .-3

إعداد مراجع خاصة باألستاذ حكؿ التدريس مع مراعاة أنماط التفكير ك الييمنة الدماغية لدل  -2

 المتعمـ.

مطي جعؿ األستاذ كمكسكعة حاممة لعدة تخصصات عممية كال يقتصر فقط عمى أسمكب تعميمي ن-5

مثبل أستاذ في عمـ النفس كأستاذ في التعميـ كأستاذ في التربية كضؼ إلى ذلؾ التككيف الكاسع ضمف 

 تمؾ المعارؼ المكتسبة .

 التنكيع في الكسائؿ التعميمية المتطكرة في المدراس لممتعمميف ذكم أنماط التفكير المختمفة . -4

ف مساعدا لؤلستاذ كي يبرز كفاءتو الحقيقية في إدراج المختص النفسي في المدارس الجزائرية ليكك -7

التدريس مع مراعاة أنماط التفكير، كجعؿ المختص معالجا لممشكبلت النابعة مف األسرة إلى المدرسة 

 كدكر خاص.

لدل المتعمميف المتأخريف دراسيا ذكم التخصص العممي.( ABمحاكلة تنمية  نمط التفكير )-2
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أنماط التفكير حسب نظرية السيطرة الدماغية المصمـ مف طرؼ (: يبيف مقياس 10الممحؽ رقـ )

 الدكتكر بمكرد محمد

 المقياس

 بعد التحية ك االحتراـ

يرجى اإلجابة عف كؿ الفقرات بتركيز ك اهتماـ، ك بكؿ صدؽ ك أمانة مع النفس، كذلؾ بكضع عالمة ) 

x ،في الخانة المناسبة حسب ما ينطبؽ عميؾ كتفعمه شخصيا كليس ما تأممه ) 

جميع العبارات ال تفترض بالضركرة كجكد اختيارات صحيحة ك أخرل خاطئة ، ك أنما كمها تعبر      

 عف رأيؾ .

 أكال : البيانات العامة 

 : نتائج الفصميف االسـ ك المقب:

 الجنس:  3

 ذكر                      أنثى 

 : التخصص 2

 عممي                     أدبي 

 ثانيا: عبارات االستبياف 

 الرقـ 

 

أحيا غالبا  دائما  الفقرة 

 نا 

 أبدا  نادرا 

أفضؿ التعمـ باستخداـ كؿ الحكاس كتحريؾ األشياء  0

 ك الممس ك السمع ك البصر 

     

      أحد أصدقائي  أتضايؽ كثيرا حيف أغضب 9
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      ال أحب القكانيف ك األنظمة ك أشعر بأنها تقيدني 3

      أتأخر عف الدراسة ألتفه األسباب  0

      الركتيف يشعرني بالممؿ ك أحب التغيير دائما  0

أعتقد أف الدراسة أهـ بكثير مف المشاعر ك  3

 العكاطؼ 

     

أستعيف بالجانب النظرم مف الدركس لفهمها بشكؿ  1

 جيد 

     

      يعتمد عمي األساتذة كيتقكف في أنجاز لكاجباتي  0

أرغب البقاء أطكؿ كقت ممكف مع زمالئي بدال مف  2

 البقاء منفردا 

     

يصفني األخركف بأني منضبط داخؿ القسـ ك  01

 خارجه 

     

      تستهكيني المغامرة ك األقداـ عمى المخاطرة  00

أرل إف القكانيف كاجبة الطاعة كينبغي معاقبة كؿ  09

 مخالؼ لها 

     

في المكاقؼ المختمفة تكجد لدم أفكار جديدة ك  03

 غير مألكفة 

     

      أبتعد عف العامؿ باألرقاـ ك الحسابات  00

      أفضؿ العمؿ الفردم عمى العمؿ الجماعي  00
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      أنجز كؿ كاجباتي المدرسية عمى أكمؿ كجه  03

      أعرؼ أني عمى الصكاب ك أممؾ مبررات مقنعة  01

أعرؼ عف أفكارم ك مشاعرم كتابيا مثؿ : كتابة  00

 شعر ، خكاطر ، مذكرات ، ...........

     

ألتـز بالمكاعيد ك أحرص عمى القياـ بكاجباتي في  02

 كقتها 

     

      أفكر في العكاقب قبؿ القياـ بأم عمؿ  91

أبادر في أنجاز أعمالي كاجباتي دكف انتظار  90

 تعميمات اآلخريف 

     

      أجد متعة في دراسة مادة الرياضيات  99

      أنفؽ مصركفي بعناية ، ك األكلية لمضركريات  93

 

 

 الرقـ 

 

أحيا غالبا  دائما  الفقرة 

 نا 

 أبدا  نادرا 

      استمتع بالقراءة  ك المطالعة  24

      أسعى الكتشاؼ معمكمات الجديدة بمفردم    90

      أعتمد عمى الحدس ك اإللهاـ أكثر مف المنطؽ  93

التي  تحدد فيها التعميمات أفضؿ المكاضيع  91

 بكضكح بدال مف االجتهاد الشخصي 
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أجد سهكلة في استخداـ األجهزة التقنية كلك  90

 كانت المعقدة 

     

      أحتـر القانكف الداخمي خاص بالثانكية  92

أحب مساعدة زمالئي ك إعطائهـ مف كقتي ك  31

 جهدم  

     

      األشياء التي ال أتفؽ معها دكف حرج أنتقد 30

      أقـك بإنجاز أكثر مف شيء في كقت كاحد  39

أصغي لكجهات نضر اآلخريف ك أتفهـ مشاعر  33

 هـ ك أحترمها. 

     

أفضؿ حؿ المشكالت بطرؽ معركفة بدؿ البحث  30

 عف طريؽ الجديدة.

     

      أميؿ إلى التدقيؽ في أبسيط األمكر.  30

أستطيع إعادة ترتيب األفكار ك المعمكمات مف  33

 أجؿ الحصكؿ عمي أفكار الجديدة   

     

      أحب التعبير عف أفكار ك مشاعرم لآلخريف. 31

أركز عمي الجانب المادم لؤلشياء ك ال اهتـ  30

 بجانبيها الركحي ك المعنكم 

     

إلي أفكار جديدة مف المقارنات بيف  أتكصؿ 32

 األشياء 
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احرص عمي االلتزاـ باإلجراءات ك إتباع  01

 الخطكات الخاصة بإنجاز المهاـ 

     

عندما تكاجهني مشكمة أقـك بتحميمها ك تحديد  00

 سببها ألجد ألجؿ الحؿ المناسب.

     

أقـك يا لتخطيط المسبؽ ألم عمؿ أك نشاط أقـك  09

 به.

     

أستطيع تجميع األفكار الجزئية المختمفة في  03

 فكرة محددة 

     

أركز عمي المحظة التي أعيشها بعيدا عف  00

 الخياؿ  

     

ارغب لك إدارة الثانكية تضاعؼ مف حصص  00

 الرسـ ك المكسيقي 

     

استعمؿ التعبير المجازم في التعبير عف أفكارم  03

 التشبيه ك االستعارة.  مثؿ

     

اكتفي بالفكرة العامة لممكاضيع ،    كال اهتـ  01

 بالتفاصيؿ   

     

      أفضؿ االعتماد عمي الحقائؽ عند تقيـ األفكار 00

      أستطيع مراجعة دركسي كسط الفكضى  02

      ابني عالقات صداقة بسرعة ك أحافظ عميها 01
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أحالـ اليقظة في حؿ  أعتمد عمي مخيمتي ك 00

 مشاكمي

     

      أستطيع إيجاد أفكار ك طرؽ جديدة ك مبتكرة  09

      يمكنني إخفاء مشاعرم أماـ اآلخريف  03

      أحافظ عمي أغراضي ك أدكاتي بصفة منظمة  00

أحدد خياراتي بطريقة عقالنية بعيدا عف  00

 العاطفة.

     

      بطريقة متسمسمة خطكة بخطكة. أفضؿ الدارسة 03

أحب العمؿ مع اآلخريف ك التعاكف معهـ مف  01

 اجؿ هدؼ مشترؾ.

     

ابحث عف الفهـ الكمي لممكاضيع دكف االهتماـ  00

 بالجزئيات.

     

تساعدني الصكر ك الرسكمات ك مقاطع الفيديك  02

 في فهـ الدركس.

     

      اتخذ قراراتي بسرعة دكف التفكير في العكاقب   31

      لدم القدرة عمي التفسير المنطقي لؤلحداث   30

استخداـ المغة الرمزية مثؿ اإلشارة باليد أك  39

 تمميحات الكجه.

     

     عند شراء جهاز جديد أقرأ كتيب التشغيؿ ك أتبع  33
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 التعميمات 

إذا أردأت أف أتخذ قرار مصيريا أفكر في األمكر  30

 مميا ك أدقؽ في المشكمة ك أحممها.   
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 ( : مقياس صالح صالح معمار02الممحؽ رقـ )

 ( في الخانة المناسبةxضع عبلمة )

 ال نعـ العبارة الفئة الرقـ

0 A حرصي عمى الدقة كالحقائؽ قد يجعمني في نظر اآلخريف جاؼ المشاعر   

3 C أعمؿ مع اآلخريف عف طيب نفس مف أجؿ ىدؼ مشترؾ   

2 A أدرؾ األرقاـ كأعي دالالتيا كلي القدرة عمى حسابيا كتطكيعيا لما أرغب   

6 C لدم القدرة عمى تكقع احتياجات اآلخريف كمف ثـ مراعاتيا   

5 D أدرؾ الكثير مف األشياء بالحدس كالبديية دكف التفكير العميؽ فييا   

4 B حذر كحريص كأىتـ بالعكاقب كثيرا   

7 C أجمؿ المحظات ىي المحظات التي أسعد فييا اآلخريف   

2 D أتحمس لؤلىداؼ كأكرس ليا كقتي كجيدم كمو   

2 A أستطيع أف أحدد سبب المشكمة عند حدكثيا كأحمميا ثـ أجد ليا الحؿ المناسب   

01 B  ال يمكف أف أصبر عمى الفكضى بؿ أرتب كأنظـ كؿ األمكر  األشياء الخاصة

 كالعامة

  

00 C لدم القدرة عمى تنمية العبلقات مع اآلخريف كالمحافظة عمييا كالتكاصؿ معيا   

03 D الماؿ عندم لئلنفاؽ كيصعب عمي جمعو   

02 A بخيبل كلكني ال أصرؼ شيئا مف مالي إال بعد تحميؿ كدراسة متأنية لست   

06 D أكره الركتيف كأحب التغيير دائما   

05 B أحافظ عمى أغراضي كممتمكاتي بطريقة منظمة كمرتبة   
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04 D )يقكؿ بعض الناس عني )أنت مندفع كال يمكف تكقع أفعالؾ   

07 A أسير بكضكح إلى ىدفي الذم قررتو أعتبر نفسي   

02 B أنفذ األمكر دائما خطكة بخطكة كأتمتع بالدقة في عممي   

02 C أعتبر أف عبلقاتي الطيبة مع اآلخريف ىي أعز ما أممؾ   

31 B أميؿ لمفعؿ أكثر مف ميمي لمتأمؿ كالتفكير كالتنظير   

30 C لمخدمة كتقديـ نفسي لآلخريف متى احتاجكا إلى ذلؾ مستعد   

33 A أجد نفسي أفكر كأستنتج بعيدا عف العاطفة كالمشاعر   

32 B خبلصي    يعتمد عمي اآلخركف كيثقكف في إنجازم كا 

36 C أحب التحدث مع اآلخريف عف مشاعرم كقصصي   

 ال نعـ العبارة الفئة الرقـ

35 D  غير االعتيادية كالتي يسمييا اآلخركف أفكار مجنكنةتستيكيني األفكار   

34 A لدم قدرة عالية عمى تعميؿ األحداث كاستنتاج آثارىا المنطقية   

37 B لدم القدرة عمى مكاصمة العمؿ حتى إنجازه   

32 C أجيد بث الحماس في ىمـ اآلخريف   

32 A أمتمؾ معرفة مميزة بالمكاضيع العممية كالتقنية   

21 C أعتبر نفسي عطكفا كلطيفا كآنس باآلخريف كأساعدىـ متى احتاجكا   

20 D أحب العمؿ في أكثر مف شيء في كقت كاحد   

23 C أراقب كجكه اآلخريف الإراديا عندما يتحدثكف إلي   

22 D كثيرا ما تراكدني األفكار الجديدة   
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26 B ال أحب أف يقاطع أحد نمطي الركتيني   

25 B أشعر بارتياح أثناء أدائي ألعماؿ التصنيؼ كالترتيب كالتنظيـ   

24 D أىتـ عادة بالصكرة العامة كال أدقؽ في التفاصيؿ   

27 A أعتقد أف العمؿ أىـ بكثير مف المشاعر اإلنسانية   

22 A يفضؿ اآلخركف أف أتكلى زماـ القيادة   

22 B أدكف التزاماتي االجتماعية في مفكرتي الخاصة كأحرص عمى القياـ بيا   

61 D أتمتع بركح الدعابة التي قد تكقعني في مشاكؿ   

60 D  أميؿ في حكمي عمى األشياء عمى حدسي كتكقعاتي أكثر مف ميمي إلى الدقة

 كالتحميؿ

  

63 B أفضؿ تعميمات محددة عمى أف يترؾ األمر ببل تعميمات محددة ككاضحة   

62 C يصفني الناس بأني عاطفي   

66 B يصفني الناس بأني حريص ) أك ( حذر ) أك ( منضبط   

65 D يصفني الناس بأني مغامر   

64 A يصفني الناس بأني حاـز ) أك ( عقبلني   

67 B أحب معرفة التفاصيؿ كخطكات أم عمؿ سأقـك بو   

62 D ال أحب األنظمة كالقكانيف كأشعر بأنيا تقيدني   

62 C أحب الشعر ) أك ( القصص ) أك ( التكاصؿ مع اآلخريف   

51 A أشعر بأنو يجب أف تنفذ القكانيف كالعقكبات بحـز كبدكف عاطفة أك مجامبلت   

50 A أحب األشياء المحتممة أك التي ال يمكف تكقع نتائجيا ) غير مضمكنة ( ال   



 

116 

53 C عطائيـ مف كقتي كمالي كجيدم    أحب مساعدة اآلخريف كا 

52 B أحب التخطيط المفصؿ ألم عمؿ سأقكـ بو   

56 D عند شرائي لجياز جديد أحاكؿ تشغيمو بنفسي دكف المجكء إلى كتيب التشغيؿ   

55 C أحب االستماع لمشاكؿ اآلخريف كمساعدتيـ   

54 A لدم القدرة عمى التعامؿ مع األرقاـ ) أك ( الحسابات   
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 لنتائج الدراسة األساسية(spss) (: مخرجات13الممحؽ رقـ )

 الفرضية االكلى :

 

VAR00063 

 Observed 

N 

Expected 

N Residual 

oui 34 32,0 2,0 

no 30 32,0 -2,0 

Total 64   

 

 

Test Statistics 

 VAR000

63 

Chi-

Square 

,250
a
 

df 1 

Asymp. 

Sig. 

,617 
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Test Statistics 

 VAR000

63 

Chi-

Square 

,250
a
 

df 1 

Asymp. 

Sig. 

,617 

a. 0 cells (,0%) 

have expected 

frequencies 

less than 5. 

The minimum 

expected cell 

frequency is 

32,0. 

13الفرضية   

 

Case ProcessingSummary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

 * االستجابات

 المجنكعات

32 100,0% 0 ,0% 32 100,0% 
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istijabate * groupeCrosstabulation 

   groupe 

Total 

   groupe 

1 groupe2 

 Count 14 6 20 راضي  االستجابات

Expected 

Count 

10,0 10,0 20,0 

غير 

 راضي

Count 2 10 12 

Expected 

Count 

6,0 6,0 12,0 

Total Count 16 16 32 

Expected 

Count 

16,0 16,0 32,0 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 8,533
a
 1 ,003   

ContinuityCorrection
b
 6,533 1 ,011   

Likelihood Ratio 9,113 1 ,003   

Fisher's Exact Test    ,009 ,005 

Linear-by-Linear 

Association 

8,267 1 ,004 
  

N of Valid Cases 32     
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a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

6,00. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

12الفرضية   

 

 

 

Case ProcessingSummary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

 * االستجابات

 المجمكعات 

32 100,0% 0 ,0% 32 100,0% 

 

istijabate * groupeCrosstabulation 

   groupe 

Total    groupe 1 groupe2 

 Count 5 9 14 نعـ االستجات

Expected 

Count 

7,0 7,0 14,0 

 Count 11 7 18 ال

Expected 

Count 

9,0 9,0 18,0 

Total Count 16 16 32 
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istijabate * groupeCrosstabulation 

   groupe 

Total    groupe 1 groupe2 

 Count 5 9 14 نعـ االستجات

Expected 

Count 

7,0 7,0 14,0 

 Count 11 7 18 ال

Expected 

Count 

9,0 9,0 18,0 

Total Count 16 16 32 

Expected 

Count 

16,0 16,0 32,0 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 2,032
a
 1 ,154   

ContinuityCorrectio

n
b
 

1,143 1 ,285 
  

Likelihood Ratio 2,055 1 ,152   

Fisher's Exact Test    ,285 ,143 

Linear-by-Linear 

Association 

1,968 1 ,161 
  

N of Valid Cases 32     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 7,00. 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 2,032
a
 1 ,154   

ContinuityCorrectio

n
b
 

1,143 1 ,285 
  

Likelihood Ratio 2,055 1 ,152   

Fisher's Exact Test    ,285 ,143 

Linear-by-Linear 

Association 

1,968 1 ,161 
  

N of Valid Cases 32     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 7,00. 

. Computed only for a 2x2 table 

 


