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أساليب التفكري والدافعية العقلية لدى طلبة كلية الرتبية 
 امللك سعودجبامعة 

ىدؼ البحث إلى التعرؼ عمى أساليب التفكير السائدة لدل  _ممخصال
التربية بجامعة الممؾ سعكد، كعف العالقة بيف  طالب كطالبات كمية

تمؾ األساليب كأبعاد الدافعية العقمية، كما ىدؼ لمكشؼ عف الفركؽ 
( 223بينيـ في تمؾ األساليب كالدافعية العقمية، تككنت العينة مف )

( مف 119( مف الطالب، ك)104طالبان كطالبة مف كمية التربية، )
سفرت نتائج البحث عف أف معظـ أ  .الطالبات، اختيركا عشكائيا

أساليب التفكير تميزت بمستكل مرتفع لدل طمبة كمية التربية حيث 
كاف ىناؾ عشرة أساليب في ىذا المستكل، بينما ثالثة أساليب لمتفكير 

 .حققت مستكل متكسطان لدل أفراد العينة
( بيف 01.،) كأسفر البحث عف فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل 

لصالح الطالبات،   كاإلناث في أسمكب التفكير )التشريعي(الذككر 
 –اليرمي   –  بينما كانت الفركؽ بينيـ في أساليب التفكير )التنفيذم

( لصالح 05الداخمي( دالة إحصائيان عند مستكل ).، –األقمية 
كفيما يتعمؽ بالفركؽ بينيـ في أبعاد الدافعية العقمية  .الطالبات أيضان 
( في بعد "التركيز 05).، ؽ دالة إحصائيان عند مستكلفقد كانت الفرك 

العقمي" لصالح الطالبات، كأما عالقة أساليب التفكير بأبعاد الدافعية 
العقمية، فقد كانت دالة بيف جميع أساليب التفكير ككؿ مف "التركيز 
العقمي" ك"التكجو نحك التعمـ" في حيف لـ يكف ارتباط كؿ مف التفكير 

نفيذم( ببعدم "الحؿ اإلبداعي لممشكالت" ك"التكامؿ التك  )التشريعي
كما لـ تكف ىناؾ دللة لرتباط أسمكب التفكير  .المعرفي" دالن 

)اليرمي( ببعد "التكامؿ المعرفي"، كأيضان فإف ارتباط التفكير 
كأخيران فإف  .)الخارجي( ببعد الحؿ "اإلبداعي لممشكالت" لـ يكف دالن 

ف ارتباطو دالن ببعدم "الحؿ اإلبداعي )التحررم( لـ يك التفكير
لممشكالت" ك"التكامؿ المعرفي"، كقد نكقشت نتائج البحث في ضكء 

 .اإلطار النظرم كالدراسات السابقة
: أساليب التفكير، الدافعية العقمية، طمبة كمية الكممات المفتاحية

 .التربية، جامعة الممؾ سعكد
 مقدمة. ال1

 رات الميمة في مجاؿ التعّمـ، إذ أنو ف المتغيػر مػػد التفكيػػيع      

الطريؽ األمثؿ لتطكر الميارات العقمية لدل المتعمـ كي يصبح 
قادران عمى التعامؿ مع المكضكعات كاألشياء بطريقة منطقية 
كعممية، كما أف التفكير يعد مف أىـ المتغيرات التي تحظى 

م كالتعميمي، كيحرصكف باىتماـ المختصيف في المجاؿ التربك 
عمى تنميتيا كدراستيا كمعرفة أبعادىا كمككناتيا لما يترتب عمييا 
مف تعّمـ فاعؿ يؤدم إلى اكتساب معرفة إجرائية كليست مجرد 
 قكالب تفتقر لمتأمؿ كالتحميؿ كالنقد كالستنتاج، كتشير السركر

[ إلى أف التفكير مجمكعة مف الميارات المتعّددة التي تعد 1]
تطمبات أساسية ينبغي تحقيقيا مف خالؿ التكظيؼ العممي م

 .لمحتكل المنيج الدراسي لمطمبة
[ أف التفكير يمّثؿ أعقد أشكاؿ السمكؾ 2] كيرل العياصرة     

اإلنساني إذ أنو يقع في أعمى مستكيات النشاط العقمي، كما أنو 
 .يعد مف أىـ الخصائص التي يتمّيز بيا اإلنساف عمى غيره

[ أف الحاجة لميارات التفكير 3] كما يفيد جابر،      
كممارستيا مف قبؿ األفراد ليست مقتصرة عمى التربية كالتدريب 
فحسب، كلكنيا ضركرة في سياؽ األسرة، كالصداقة، كالمجتمع، 

 .كفي تككيف كبناء المعتقدات كالقيـ الشخصية كالمشتركة
تمامان كبيران كقد شيد التجاه المعرفي في عمـ النفس اى      

كمتناميان بسيككلكجية التفكير كالعمميات المعرفية، حيث يبيف 
[ أف التفكير كأنماطو المختمفة يمثؿ أحد مجالت 4] بركات

 [5]الفركؽ الفردية كالتبايف فييا بيف األفراد، كما يشير
Santrock  ،أف التفكير يتضمف عددا مف العمميات العقمية

ّكر كالتصنيؼ كالستنتاج كالتركيب كالنتباه كاإلدراؾ كالتذ
[ أف كظيفة 6] كالتحميؿ كالمقارنة كالتعميـ كغيرىا.، كيبيف قطامي

التفكير ىي إيجاد الحمكؿ المناسبة كالعممية لممشكالت المختمفة 
التي يكاجييا اإلنساف كتتجدد بشكؿ مستمر مما يدفعو إلى 

 .البحث كالتفكير عف طرؽ كأساليب جديدة
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[ أف حركة اإلصالح التربكم في العقديف 7] عكض كتذكر      
الماضييف ركزت عمى تنمية ميارات التفكير لدل الطمبة 
ليصبحكا مؤىميف عمى استيعاب كتمثؿ كمسايرة التطكر السريع 

 .كالمتالحؽ في حقكؿ المعرفة
[ أف لكؿ فرد أسمكب يميزه عف غيره 8] كما يشير العتكـ     

أف نتنبأ بأساليب التفكير التي يتميز  في تفكيره، كليس مف السيؿ
بيا اآلخركف، كيعد أسمكب التفكير لدل الفرد أحد المؤشرات 
الجيدة لقياس ما يفضؿ في مجالت مختمفة؛ لغكية، أك معرفية، 
إضافة إلى ككف أسمكب التفكير يكشؼ لنا عف مستكيات 

 .المركنة العقمية أثناء المكاقؼ المختمفة
ير بالىتماـ الكبير في معظـ الثقافات لما كلقد حظي التفك     

يمثمو مف أىمية في صياغة األفكار كاإلسياـ الفاعؿ في معرفة 
ما يتمتع بو األفراد مف إمكانات عقمية كما يمكف أف يسيمكا بو 

[ إلى أف 9] مف تقدـ المعرفة كبنائيا، كيشير الشريدة كبشارة
ـ النفس التفكير يعد مف المكضكعات ذات األىمية في عم

المعرفي، حيث أنو مع تعدد الرؤل كالتجاىات حكؿ تعريفو كما 
ىي أبعاده، إل أنيا تؤّكد عمى تعّقد العقؿ اإلنساني كاختصاصو 
بعدد مف األنشطة مثؿ الذكاء كالتفكير كغيرىا مف المفاىيـ 
المجردة، كمما يؤيد الختالؼ في معنى التفكير أف ىناؾ 

كصفو كمسمياتو، ففي حيف يتحدث  اختالفان بيف الباحثيف في
بعضيـ عف التفكير الناقد، نجد آخركف يستخدمكف مفيـك 
التفكير التأممي أك الناقد، أك ما كراء المعرفي كغير ذلؾ مف 
األنكاع أك التسميات، كينظر إلى التفكير أيان كاف نكعو عمى أنو 
 يمثؿ خطان متصالن؛ بحيث يمثؿ أحد طرفيو نمطان بسيطان كالطرؼ

 .اآلخر يمثؿ النمط المتقدـ منو أك األكثر تعقيدان 
بيف مستكييف مف أنماط التفكير كفقان  Newmann [10] كيميز

 :لدرجة التعقيد التي يخضع ليا كؿ نمط ىما
 Lower/Basic Thinkingالميارات األساسية الدنيا -1

Skills  كىذه الميارات تتضمف العمميات العقمية المعرفية
معرفة، كالمالحظة كالمقارنة، كالتصنيؼ كالتفكير األساسية كال

الحسي كالعممي، كفي ىـر بمـك تتضمف تمؾ الميارات كؿ مف 

)المعرفة، كالستيعاب، كالتطبيؽ( حيث أنيا بمثابة األسس التي 
ينبغي النطالؽ منيا لمستكيات التفكير األكثر تعقيدا أك ما 

 .يطمؽ عمييا الميارات العميا
 Higher/Complex Thinkingلعميا المركبةالميارات ا -2

skills  ،كىذه الميارات تتضمف التفكير الناقد، كالتأممي
كاإلبداعي، كالتفكير ما كراء المعرفي كغيرىا، حيث أنيا تعيف 
الفرد عمى تفسير المعمكمات كتحميميا، كمعالجتيا بشكؿ أكثر 
كفاءة كميارة عند محاكلة اإلجابة عف سؤاؿ أك حؿ مشكمة 

كما أف مثؿ ىذه يستحيؿ حميا باستخداـ ميارات التفكير الدنيا، 
عطاء اآلراء  الميارات العميا تمكف الفرد مف إصدار األحكاـ كا 
كاستخداـ محكات كمعايير متعددة لمكصكؿ إلى نتيجة مقنعة 

 .كمنطقية
[ ألساليب التفكير عمى أنيا تعتمد 11كينظر ستيرنبرغ ]      

عمى طرؽ تفضيؿ الفرد لستخداـ قدراتو التي يتمتع بيا، كفي 
فإنو بعد  Riding & Cheemam [13]ك Jones [12]  رأم

عممية البحث كالتنظير حكؿ مفيـك األسمكب، أصبح ينظر لكثير 
مف تمؾ األساليب عمى أنيا مسممات، كفي ىذا الصدد فإف ىناؾ 
ثالثة مصطمحات عامة يتـ تداكليا كاستخداميا مف قبؿ الباحثيف 

 التعمـ، كأسمكب Cognitive Style ىي، األسمكب المعرفي
Learning Styleكأسمكب التفكير ، Thinking styleكيرل ، 

[14] Zhang  أف كثيران مف البحكث تؤّكد عمى كجكد تفاعؿ بيف
أساليب التفكير لدل المعمـ، كأساليب التعّمـ لدل الطالب لمتأثير 
عمى تعمميـ، كمف ثـ يصبح ألسمكب التفكير دكر محكرم في 

 .ىذا التفاعؿ
[ أف ىناؾ نماذج كثيرة لمتفكير كأساليبو، إل 15كيفيد نكفؿ، ] 

أف أبرز النماذج كأكثرىا شيرة كأىمية نمكذج ستيرنبرغ، كسيتـ 
 .تناكؿ ىذا النمكذج بشيء مف التفصيؿ

 Mental Self-government  نمكذج التحّكـ العقمي الذاتي
نمكذجان حكؿ أساليب التفكير التي  Sternberg [16] كضع

 دارة الذاتية لمعقؿ" مستخدمان كممةعبر عنيا "باإل
Government  مف باب المجاز، كيرل أف ىناؾ عدة طرؽ تتـ 
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 .بيا إدارة عممية التفكير ككثير مف األنشطة التي يقـك بيا الفرد
يصؼ نمكذج ستيرنبرغ ثالثة عشر نكعان مف التفكير مشتقة      

مف خمسة أبعاد، كىناؾ ثالثة كظائؼ لألسمكب، تشريعي، 
كتنفيذم، كقضائي، بينما تكجد أربع صيغ لألساليب، تمثؿ 
األسمكب اليرمي كأسمكب األقمية، كاألسمكب لممكي، كاألسمكب 
الفكضكم، كىناؾ مستكييف لألسمكب )األسمكب الشمكلي، 
كاألسمكب المحمي( كما أف ىناؾ كجيتاف لألساليب ىما)األسمكب 

الميكؿ )األسمكب الداخمي كاألسمكب الخارجي( كاثناف يتعمقاف ب
المحافظ كاألسمكب الميبرالي( كيرل ستيرنبرغ أف ىذه األساليب 
في التفكير تعد بمثابة مبادئ لقيـ الحرية كتخدـ الفرد بشكؿ رائع 
في حالة معينة بينما قد يفشؿ ذلؾ الشخص كيككف تعيسان في 

 .مكقؼ آخر
أف التركيز في البحث حكؿ  Sternberg [17] كيبيف     

التفكير ينصب عمى اختالؼ األفراد في التفكير  أساليب
كالنفعالت كالسمكؾ كالنشاط العقمي بكافة صكره كمجالتو، ألف 
التعرؼ عمى ىذه الفركؽ كميادينيا ذات أىمية لمعامميف في 
مجاؿ التعّمـ، لكي يتـ تصنيؼ األفراد عمى أساس تمؾ الفركؽ 

 .امما يساعد عمى نجاح العممية التربكية كتميزى
خمسة مجالت يندرج تحتيا ثالثة  Sternberg [17] كقد ذكر

 :عشر أسمكبان في التفكير ىي
 :أكلن: مجاؿ كظائؼ التحّكـ العقمي الذاتي كىي

كيفضؿ األفراد في ىذه  Legislative الكظيفة التشريعية -1
الكظيفة تقرير ما سيفعمكف بأنفسيـ، كالطريقة التي يمكنيـ القياـ 

ـ يتكلكف إيجاد القكانيف الخاصة بيـ، كيجدكف بيا، كما أني
المتعة في صياغة الحمكؿ لممسائؿ التي يتناكلكنيا، كىناؾ 
أنشطة يميؿ ليا ىؤلء األفراد كتابة المقالت اإلبداعية، كاختراع 
أشياء جديدة، كما أف مف األنشطة المفضمة لدييـ اليندسة 

 ....المعمارية، كالسياسة كالفف، كقطاع األعماؿ
غالبان ما ينزع األفراد الذيف  Executive الكظيفة التنفيذية -2

يستخدمكف ىذا األسمكب في تفكيرىـ إلى تنفيذ الخطط 
كالتعميمات كالخضكع لمقكانيف، كالختيار مف قكائـ تعطى ليـ، 

كيفضمكف المشكالت كالقضايا المعّدة ليـ سمفان، كما أنيـ يميمكف 
تي تـ التكصؿ ليا مف قبؿ اآلخريف، إلى تقميد الحمكؿ السابقة ال

كفي مجاؿ الدراسة يمتثمكف لمتعميمات المدرسية كتعميمات 
المتحانات، كمف األنشطة التي تناسبيـ تطبيؽ القكاعد كالقكانيف 
عمى المسائؿ كمحاكاة اآلخريف عند تقديـ الدركس، أما كظائؼ 
التفضيؿ لدييـ فيي المحاماة كضباط الشرطة كالجيش 

 .ريفكالمدي
يستمتع الطمبة كفقان ليذا  Judicial الكظيفة القضائية -3

األسمكب بتقييـ القكانيف كالقكاعد كاإلجراءات، كالتكجو نحك الحكـ 
عمى األفراد مف خالؿ أعماليـ، كيمتمككف قدرة جيدة عمى 
التحميؿ كالمنطؽ الذم يساعدىـ عمى إصدار األحكاـ، كمف 

قالت النقدية، كطرح اآلراء، األنشطة التي تناسبيـ كتابة الم
كتقييـ األفراد مف خالؿ أعماليـ، أما الميف المفضمة لدييـ فيي، 
القضاة، كضباط الجيش كالشرطة، كمديرم المبيعات، كتحميؿ 

 .األنظمة، كالتأريخ
  ثانيان: أشكاؿ السمطة في التحكـ العقمي الذاتي

عمى ىناؾ أربعة أشكاؿ لمسمطة تتفرع عف ىذا المجاؿ ىي 
 :النحك اآلتي

يميؿ األشخاص كفقان ليذا   Monarchicاألسمكب الممكي -1
األسمكب في التفكير إلى الستقالؿ، كينيمككف في إنجاز ما ىـ 
بصدد فعمو، كيمارسكف األعماؿ مف خالؿ دكافعيـ المحّددة، 
كلدييـ ميؿ لتجاىؿ كؿ العقبات التي قد تحكؿ دكف تحقيؽ 

العمـك كالتاريخ كالرسـ، كاألعماؿ  أىدافيـ، كيميمكف لدراسة
 .التجارية

في ىذا األسمكب مف  Hierarchical األسمكب اليرمي -2
التفكير يككف الىتماـ بالترتيب كاألكلكية، كيميؿ األفراد كفقان ليذا 
األسمكب إلى تحديد األكلكيات حسب الحاجة، كقد تكاجييـ 

المؤسسة مشكمة في حالة كانت حاجاتيـ متناقضة مع حاجات 
 .التي يعممكف فييا، كتفكيرىـ يعتمد عمى المنطؽ كالكضكح

األفراد في ىذا األسمكب  Oligarchic أسمكب األقمية -3
يشبيكف النمط اليرمي مف حيث الميؿ إلى أداء أكثر مف عمؿ 
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في الكقت نفسو، حيث أف الشخص المتميز بيذا األسمكب يككف 
لتي يعتقد أنيا متساكية مدفكعان بجممة مف األىداؼ المتعّددة ا

 .األىمية بالنسبة لو، كبذلؾ ل يدرؾ أكلكياتو
لدل األفراد الذيف يتميزكف  Anarchic األسمكب الفكضكم -4

بيذا األسمكب ميؿ إلى العشكائية في مكاجية المشكالت كعدـ 
التخطيط، كما أنيـ يرفضكف األنظمة كخاصة الصارمة منيا، 

قيد حركتيـ، كمف المحتمؿ أف كيبدكف مقاكمة لمنظاـ الذم ي
يكاجيكف مشكمة مع األنظمة المدرسية؛ بسبب عدـ كضكح 

 .أىدافيـ، باإلضافة إلى أنيـ ل يتمكف األعماؿ المطمكبة منيـ
ثالثان: مستكيات السمطة كيندرج تحت ىذا المجاؿ أسمكبيف 

 :لمتفكير ىما
، يفضؿ األفراد Global األسمكب الشمكلي أك العالمي -1

الذيف يتصفكف بيذا األسمكب التعامؿ مع المشكالت المجردة 
نسبيان كل يحبكف التفاصيؿ؛ حيث يميمكف لإلدراؾ الكمي، 
فيدرككف الكؿ أكلن، ثـ الجزء كلذلؾ فإف السيطرة الدماغية لدييـ 

 .في الجانب األيمف
األفراد في ىذا األسمكب عكس  Local األسمكب المحمي -2

يميمكف لمتفاصيؿ كيحبكف التعامؿ مع النمط السابؽ؛ فيـ 
المشكالت المجردة، كالسيطرة الدماغية لدييـ في الجانب 
األيسر، كمع تميز الميؿ لدل كؿ مف ذكم السيطرة الدماغية 
اليمنى كاليسرل فإنو قد يحدث التكامؿ الكظيفي في أسمكب 

 .الفرد
 :رابعان: مدل السمطة كيندرج تحت ىذا المجاؿ أسمكباف ىما

يتكجو األفراد الذيف يفضمكف  Internal األسمكب الداخمي -1
ىذا األسمكب إلى العمؿ بشكؿ فردم كمنعزؿ عف اآلخريف، 
كيككف تكجييـ الجتماعي ضعيفان، كييتمكف بتطبيؽ ذكائيـ 

 .عمى المياـ التي يتعاممكف معيا
يميؿ األفراد في ىذا  External األسمكب الخارجي -2

حك اآلخريف، كالعمؿ معيـ ما أمكف، األسمكب إلى التكجو ن
بيدؼ حؿ ما يكاجو الجماعة مف مشكالت، كيتميزكف أيضان 

 .بالنبساطية بعكس األفراد ذكم األسمكب المحمي

 :خامسان: النزعة إلى السمطة كيتضمف ىذا المجاؿ أسمكبيف ىما
كيميؿ األفراد كفقان   Liberal)األسمكب التحررم )الميبرالي -1

ب إلى التفكير في ما كراء القكاعد كالقكانيف ليذا األسمك 
المكجكدة، كيسعكف إلى التغيير بيدؼ طرح أفكار جديدة عمى 
الجميكر كيفضمكف أساليب العمؿ المبتكرة في تعامميـ مع ما 

 .يتعرضكف لو مف مكاقؼ
كيتسـ ىؤلء  Conservative) األسمكب المحافظ )التقميدم -2

كالقكانيف المتعارؼ عمييا، كلدييـ الرغبة األفراد بالتمسؾ بالقكاعد 
في تجريب المكاقؼ الغامضة حيث يميمكف إلى محاكاة نماذج 

 .معركفة بالنسبة ليـ
  العكامؿ المؤثرة في أساليب التفكير

ىناؾ مجمكعة مف العكامؿ التي يمكف أف تمعب دكران ميمان في 
 & Zhangفرد كمف أىـ ىذه العكامؿ كفقان ؿنمط التفكير لدل ال

Sternberge  [18]ما يأتي: 
فاألسرة تنشئ أبناءىا عمى ممارسة الدكر  Gender الجنس -1

الجتماعي الذم يتسؽ مع جنس كؿ مف الذكر كاألنثى، لذلؾ 
فإف مثؿ ىذا العامؿ يتأثر بالثقافة بشكؿ كبير، كينعكس عمى 

 .أسمكب التفكير الذم يتميز بو كؿ مف الذكر كاألنثى
يعيش الفرد في إطار ثقافي معيف كليذا  Culture الثقافة -2

فإنو سيتأثر بيذه الثقافة في قدراتو كعاداتو العقمية كفقان لما 
يتعرض لو في تمؾ الثقافة سمبان أك إيجابان، إضافة إلى متطمبات 

 .الثقافة بالنسبة لو ذكران كاف أـ أنثى
أف األسر تشجع  [11] يزى ستيزنبزغ: (Age)ر العم -3

التفكير التشريعي لدل األطفاؿ قبؿ دخكليـ المدرسة، أسمكب 
غير أنو عند دخكؿ الطفؿ المدرسة يقؿ لديو اإلبداع، إذ أف 
المعمـ في المدرسة غالبان ما يقرر ما الذم يجب عمى الطالب 
فعمو كما ل يفعمو، كيككف عميو التنفيذ فقط، كما أنو قد يعكد 

، كيعكد ذلؾ إلى األسمكب التشريعي مرة أخرل في المراىقة
 .الفمسفة التربكية التي تتبناىا المدرسة كمنسكبكىا

 Parenting)ممارسة الكالديف ألنماط معينة مف التفكير -4

Types)  فطريقة تعامؿ الكالديف مع أبنائيـ مف حيث تشجيعيـ
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عمى طرح األسئمة تعزز أساليب التفكير لدييـ، إذ أف الطريقة 
مع أسئمة الطفؿ تحدد نمكه العقمي إلى التي يتعامؿ بيا الكالداف 

درجة كبيرة، كما أنيا تساعده في العتماد عمى نفسو في تقّصي 
 .اإلجابة

حيث يعتقد ستيرنبرغ أف النظـ  (Schooling): التعميـ -5
التعميمية في مختمؼ أنحاء العالـ تعزز األساليب التنفيذية 

اء في كالمحافظة في التعميـ، كيكتسب األطفاؿ صفة الذك
المؤسسات التعميمية إذا ما قامكا بتنفيذ ما يطمب منيـ بإتقاف، 
كبالتأكيد فإف مثؿ ىذه اإلجراءات ل تساعد عمى تعزيز 

 .الستقالؿ في التفكير التشريعي
كقد حظيت أساليب التفكير التي ذكرىا ستيرنبرغ ىذه      

بيئة باىتماـ الباحثيف كأجريت دراسات متعّددة حكليا سكاء في ال
العربية أك في البيئات األجنبية، كمف تمؾ الدراسات دراسة 

[ حيث ىدفت الدراسة إلى استقصاء أنماط التفكير 19] عطيات
في ضكء نمكذج ستيرنبرغ لدل طمبة جامعة البمقاء التطبيقية في 
األردف، كالكشؼ عف الختالفات في درجات تفضيؿ أنماط 

ع الكمية، كالمعّدؿ التراكمي، التفكير تبعان لمتغيرات: الجنس، كنك 
( طالب كطالبة اختيركا بطريقة عشكائية 800تككنت العينة مف )

مف طمبة مرحمة البكالكريكس بالجامعة، استخدـ الباحث قائمة 
 .ستيرنبرغ ككاجنر ألنماط التفكير

تكصؿ الباحث مف دراستو إلى أف درجة تفضيؿ جميع      
نت أكثر أنماط التفكير أنكاع التفكير قد جاءت مرتفعة ككا

تفضيال لدل الطمبة ىي النمط التشريعي، فاليرمي، فالخارجي، 
ثـ المتحرر، ثـ األحادم، في حيف كانت أقؿ أنماط التفكير 
تفضيالن لدل الطمبة ىي النمط المحافظ، فالمحمي، فالداخمي، ثـ 
الفكضكم، كقد كانت ىناؾ فركؽ دالة إحصائيان في درجات 

تفكير: المحمي، كالمتحرر، كالفكضكم، تفضيؿ أنماط ال
كالخارجي، لصالح اإلناث، كفركؽ دالة إحصائيان في درجات 
تفضيؿ أنماط التفكير: التنفيذم، كالقضائي، كالمحافظ، كاليرمي، 
لصالح الذككر. كما أظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيان 
في درجات تفضيؿ أنماط التفكير: التشريعي، كالمحمي، 

داخمي، لصالح طمبة الكميات العممية، كفركؽ دالة إحصائيان كال
في درجات تفضيؿ أنماط التفكير: القضائي، كالعالمي، 
كالمتحرر، كالمحافظ، كالممكي، كاألحادم، كالفكضكم لصالح 
طمبة الكميات اإلنسانية، كما أسفرت الدراسة عف كجكد فركؽ 

التشريعي،  دالة إحصائيان في درجات تفضيؿ أنماط التفكير:
كالقضائي، كالمحمي، كاليرمي، كالداخمي كالخارجي، لصالح 
الطمبة ذكم المعدلت التراكمية المرتفعة، كفركؽ دالة إحصائيان 
في درجات تفضيؿ أنماط التفكير: التنفيذم، كاألحادم، 

 .كالفكضكم، لصالح الطمبة ذكم المعدلت التراكمية المنخفضة
[ دراسة ىدفا منيا إلى 20] كأجرل نكفؿ كأبك عكاد     

استقصاء أساليب التفكير الشائعة في ضكء نظرية ستيرنبرغ عف 
أساليب التفكير لدل طمبة الجامعات األردنية، استخدـ في تمؾ 
الدراسة قائمة أساليب التفكير التي أعدىا ستيرنبرغ ككاجنر، 

( طالبان كطالبة مف طالب كطالبات 1174كتككنت العينة مف )
العممية كالكميات اإلنسانية كقد أظيرت الدراسة فركقا في  الكميات

بعض أساليب التفكير لصالح الذككر بينما كانت أخرل لصالح 
اإلناث، كما أف الباحثاف كجدا أف أكثر أساليب التفكير شيكعان 
لدل طالب كطالبات الجامعات األردنية ىي عمى الترتيب، 

حيف كانت أقؿ  األسمكب المحافظ فالمحمي ثـ الممكي، في
  .األساليب شيكعان ىي: األسمكب التشريعي، فاليرمي، فالخارجي

[ بإجراء بحث لمتعرؼ عمى الخصائص 21] ـأبك ىاش كما قاـ
السيككمترية لقائمة أساليب التفكير في ضكء نظرية ستيرنبرغ 
لدل طالب جامعة الممؾ سعكد كقد تككنت عينة البحث مف 

( طالبان مف مختمؼ كميات الجامعة، كباستخداـ التحميؿ 537)
العاممي الستكشافي كالتحميؿ العاممي التككيدم أظيرت نتائج 

بحث تشبع عبارات قائمة ستيرنبرغ عمى خمسة عكامؿ تفسر ما ال
%( مف التبايف الكمي لمصفكفة التحميؿ، كما 74.14يقارب )

تكصؿ إلى أف قائمة ستيرنبرغ ألساليب التفكير تتمتع بقدر 
مقبكؿ مف الثبات كالصدؽ لدل الطمبة الجامعييف في البيئة 

ئمة أساليب التفكير السعكدية باإلضافة لتكفر معايير مناسبة لقا
 .في ضكء نظرية ستيرنبرغ
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[ بحثان كاف اليدؼ منو استقصاء أساليب 22كأجرت كقاد ]     
التفكير كعالقتيا بأساليب التعمـ كتكجيات اليدؼ لدل طالبات 
المرحمة الجامعية بمدينة مكة المكرمة، شممت العينة كؿ الكميات 

باحثة قائمة كالمستكيات كالتخصصات الدراسية، استخدمت ال
ستيرنبرغ كمقياسان آخر لتكجيات أىداؼ اإلنجاز، أظيرت نتائج 
الدراسة اختالؼ الطالبات في أساليب التفكير، حيث كانت أكثر 
األساليب شيكعان األسمكب العالمي، كما تبيف كجكد عالقة 
ارتباطيو دالة إحصائيا بيف أساليب التفكير كأساليب التعمـ، 

بيف مستكل أساليب التعمـ كتكجيات  ككجدت عالقة ارتباطيو
اليدؼ، كما أف مف نتائج البحث كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف 
أساليب التفكير)القضائي، كاألقمي، كاليرمي، كالمحمي( كبيف 
 أساليب التعمـ )التمثيمي، كالتقاربي، كالتكيفي( كتكجيات اليدؼ

كبي )اإلتقاف/ اإلقداـ( لصالح التخصصات العممية، كفي أسم
 .التفكير )الممكي، كالمحافظ( لصالح التخصصات األدبية

[ بحث أساليب التفكير لطالب 23شمبي، ] كتناكؿ     
التخصصات األكاديمية المختمفة في المرحمة الجامعية، تككنت 

( طالبان كطالبة استخدـ الباحث قائمة 417عينة البحث مف )
د تأثير ستيرنبرغ ألساليب التفكير، أظيرت النتائج كجك 

لمتخصص الدراسي عمى أساليب التفكير: التشريعي، كالتنفيذم، 
كالقضائي، كالكمي، كالمحافظ، كاليرمي، كالممكي، كالخارجي، 
كعدـ كجكد تأثير ألسمكب األقمي، كمف النتائج كجكد فركؽ دالة 
إحصائيان بيف الذككر كاإلناث في كؿ مف األسمكب التشريعي، 

الذككر، كفي األسمكب التنفيذم  كالقضائي، كاليرمي لصالح
لصالح اإلناث كعدـ كجكد فركؽ في األساليب األخرل، كما كجد 
ارتباط سالب داؿ احصائيا بيف كؿ مف األسمكب التشريعي 
كالكمي مع التحصيؿ الدراسي، ككجكد ارتباط مكجب كداؿ 
إحصائيان بيف األسمكب اليرمي كالتحصيؿ الدراسي كعدـ كجكد 

 .ساليب األخرل كالتحصيؿ الدراسيارتباط بيف األ
فقد بحث عالقة أساليب التفكير باألداء  Zhang [24] أما     

( طالبان كطالبة بالجامعة، 212األكاديمي، تككنت العينة مف )
طبؽ عمييـ قائمة أساليب التفكير لستيرنبرغ، كمقياس تكرانس 

خداـ ألنماط التعمـ كالتفكير، كدرجات التحصيؿ األكاديمي، كباست
التحميؿ العاممي كمعامالت الرتباط كتحميؿ التبايف، أظيرت 
نتائج البحث تمايز عكامؿ قائمة أساليب التفكير لستيرنبرغ عف 
عكامؿ قائمة أنماط التفكير لتكرانس، ككجدت عالقة سالبة دالة 

)العالمي  إحصائيا بيف التحصيؿ األكاديمي كأسمكبي التفكير
القة مكجبة كدالة مع األسمكب كالمتحرر( بينما كانت الع

 .المحافظ
[ بحثان ييدؼ إلى التعرؼ عمى 25] كأجرل القضاة كمقدادم     

أساليب التفكير السائدة لدل عينة مف طمبة جامعة الممؾ خالد 
في ضكء متغيرات الجنس، كالتخصص، كالمستكل الدراسي" 

( طالبان كطالبة يدرسكف في كمية 314تككنت عينة البحث مف )
التربية ككمية البنات في جامعة الممؾ خالد، استخدـ الباحثاف 

أساليب التفكير لستيرنبرغ، ككشؼ تحميؿ النتائج عف أف مقياس 
أسمكب التفكير التشريعي كاف أعمى مستكل مف حيث قيمة 
المتكسط ليذا األسمكب لدل أفراد العينة، بينما جاء األسمكب 
الفكضكم في المرتبة األخيرة مف حيث قيمة المتكسط، كما 

ساليب كشؼ البحث عف كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية بيف أ
التفكير تعزل لختالؼ جنس الطالب عمى كافة أبعاد المقياس 
الفرعية لصالح الذككر، ككانت ىناؾ فركؽ أيضان بالنسبة 
لمتخصص لصالح التخصصات العممية في أساليب )األقمية، 
العالمي، المحمي، الداخمي، التقميدم( أما المستكل الدراسي فقد 

)التشريعي،  ليب التفكيرأسفرت النتائج عف كجكد فركؽ في أسا
التنفيذم، الفكضكم، المحمي، الداخمي، التقميدم( في حيف لـ 
تظير فركؽ دالة إحصائيان في باقي األساليب عمى أساس أم 

 .مف متغيرات البحث
[ بحثان كاف اليدؼ منو التعرؼ عمى 26حمكدة ] كما أجرل     

 أنماط تفكير طمبة الجامعة األردنية كعالقتيا بالجنس،
كالتخصص األكاديمي كالمستكل الدراسي. تككنت العينة مف 

( طالبان كطالبة مف كميات اآلداب كالصيدلة كالعمـك 9352)
الجتماعية، كطبقت أداة أنماط التفكير كلـ تظير النتائج أية 
فركؽ ذات دللة إحصائية في نمط التفكير الناقد كاإلبداعي 
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فركؽ ذات دللة تعزل لمتغير الجنس، في حيف كانت ىناؾ 
إحصائية في نمط التفكير اإلبداعي تعزل لمتغير المستكل 
الدراسي كلصالح السنة الثانية فما دكف كلـ يكف ىناؾ فركؽ 
ذات دللة إحصائية في نمط التفكير الناقد تعزل لمتغير 

 .المستكل الدراسي
[ دراسة ىدفت لمتعرؼ عمى أساليب 27المدني، ] كأجرت     

طالبات كمية التربية بجامعة طيبة، كالفركؽ بينيف التفكير لدل 
في تمؾ األساليب كفقان لألقساـ العممية كاألدبية، تـ تطبيؽ قائمة 

( 658أساليب التفكير لستيرنبرغ ككاجنر عمى عينة قكاميا )
 ( طالبة مف األقساـ العممية302طالبة مف كمية التربية لمبنات )

تكصمت الباحثة إلى أف  ( طالبة مف األقساـ األدبية(356)ك
بعض أساليب التفكير مشتركة بيف مجمكعات األقساـ العممية، 
كأخرل يتميز بيا كؿ قسـ عف اآلخر ككذلؾ بالنسبة لمجمكعات 
األقساـ األدبية، كأف أسمكب التفكير المحافظ ىك األكثر انتشاران 
في أساليب التفكير ألفراد العينة الكمية، كاألقساـ األدبية بشكؿ 
عاـ، كلقسـ الدراسات اإلسالمية، بينما كاف أسمكب التفكير 
الداخمي ىك األكثر انتشاران في أساليب التفكير لدل عينة العممية 
بشكؿ عاـ، ككاف أسمكب التفكير التشريعي ىك األكثر انتشاران 
لدل عينات أقساـ الكيمياء، كالفيزياء، كالرياضيات، كالمغة 

سمكب التنفيذم ىك األكثر انتشاران اإلنجميزية، في حيف كاف األ
في أساليب التفكير لدل عينة قسـ المغة العربية، كمف نتائج 
 الدراسة أيضان كجكد فركؽ دالة إحصائيان في أساليب التفكير

)التشريعي، الحكمي، الممكي، اليرمي، العالمي، الداخمي، 
المتحرر( لصالح األقساـ العممية، في حيف كانت الفركؽ في 

 .أساليب التفكير لصالح األقساـ األدبية باقي
دراسة ىدفت لمعرفة طبيعة العالقة  [24] زانج كما أجرل     

بيف أساليب التفكير كما تقاس بقائمة ستيرنبرغ، كعمميات 
الستذكار كفقان لالستبانة المخصصة لتمؾ العمميات، أجريت 

 (65( كاألخرل )67الدراسة عمى عينتيف مستقمتيف إحداىما )
مف طالب الجامعة األمريكية، كقد أسفرت الدراسة عف كجكد 

 .ارتباط بيف كؿ مف أساليب التفكير كعمميات الستذكار

يتضح مف العرض السابؽ تنكع العينات كاألساليب البحثية،      
التي استخدمت حكؿ أساليب التفكير كبعض المتغيرات المرتبطة 

عمى نطاؽ كاسع في بيا، كما يتضح استخداـ قائمة ستيرنبرغ 
تمؾ البحكث لقياس أساليب التفكير مما يشير إلى أىمية ىذه 
القائمة كشمكليتيا لجكانب التفكير المتعّددة، كمف خالؿ العرض 
السابؽ يتبيف لنا أيضان اختالفان في نتائج تمؾ البحكث؛ ففي 
الكقت الذم تكصؿ بعضيا لكجكد فركؽ بيف الذككر كاإلناث في 

تفكير كأبعاده نجد بعضا منيا لـ تتكصؿ لتمؾ بعض أساليب ال
الفركؽ في بعض األساليب عمى كجو الخصكص، مع أف ىناؾ 
تنكعان كاضحان في المتغيرات التي تـ الربط بينيا كبيف أساليب 
التفكير، كنظران لعدـ اتساؽ نتائج تمؾ الدراسات كندرة دراسات 

قة بيف تناكلت مكضكع الدراسة الحالية؛ مف حيث بحث العال
حسب  – أساليب التفكير كالدافعية العقمية في البيئة السعكدية

فإف البحث الحالي يحاكؿ كشؼ طبيعة ىذه  -إطالع الباحث
 .العالقة
كتعد الدافعية أحد المفاىيـ الميمة ذات األثر الفاعؿ في        

التعّمـ، حيث أنيا ترتبط بمستكل اإلنجاز كاألداء كلما يتحقؽ مع 
تكجيو النتباه لبعض األنشطة التي تجذب اىتماـ  كجكدىا مف

المتعّمـ مع المثابرة كمكاصمة الجيد بشكؿ فعاؿ، كما أف لمدافعية 
أىمية كبيرة مف الناحية التربكية ككنيا تمثؿ غاية ككسيمة في 

[ إلى أف استثارة دافعية الطمبة 28] لحيمةا نفس الكقت، فقد أشار
خارج نطاؽ العمؿ المدرسي تجعميـ يمارسكف نشاطات معرفية 

 .كفي حياتيـ المستقبمية
كيبرز في السنكات األخيرة مصطمح الدافعية العقمية حيث      
 Mental Motivation)) أف الدافعية العقمية [29] ديبكنك يرل

تكشؼ لنا ما يتمتع بو المتعممكف مف باألنشطة كالمياـ التي 
عمى القياـ بأفكار يتعاممكف معيا، باإلضافة لكجكد ما يحفزىـ 

بداعية كاضحة، كما أف الميمات التي  جديدة ليا قيمة عممية كا 
يتصدكف ليا تزداد أىمية بما تمثمو مف قيمة، مع شعكر المتعمـ 

 .بالمتعة أثناء مباشرتو لتمؾ المياـ
 إلىيستند  ،ديبونو إف مفيـك الدافعية العقمية كفقان لكجية نظر   
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األفراد يمتمككف القدرة عمى ممارسة افتراض مضمكنو أف جميع 
ميارات التفكير اإلبداعي، كما أف لدييـ القابمية لستثارة دكافعيـ 
المرتبطة بالنشاط العقمي، كعميو فإنو ينبغي تحفيز القدرات 
العقمية الكامنة لدل اإلنساف كي يستخدميا بحدىا األقصى، كىذا 

 .المجاؿما يؤّكد عمى أىمية الدافعية العقمية في ىذا 
كمفيـك الدافعية العقمية مف المفاىيـ حديثة التناكؿ، حيث      
[ أف أكؿ مف استخدـ ىذا المفيـك كأعد مقياسان 30] مرعي يذكر

، Giancarlo & Facione خاصان بو كاف جانيكيرلك كفاشيكف
( سمياه "مقياس 1998حيث أعدا مقياسان ليذا الغرض عاـ )

 California Measure of)"كاليفكرنيا لمدافعية العقمية

Mental Motivation)  كييدؼ ىذا المقياس إلى قياس أبعاد
أك أنماط مختمفة مف صكر التفكير اإلبداعي لدل طمبة الجامعة 
عمى أساس أف الدافعية العقمية تعد نمطان جديدان في تصكرىما 
لإلبداع، حيث يعتقداف أنيا حالة تؤىؿ صاحبيا لمقياـ بأعماؿ 

نجازات  إبداعية جادة، كصكر متعّددة مف التحفيز ليذه الحالة، كا 
كما أنيا تمثؿ قدرة متميزة كفريدة عمى حؿ المشكالت المطركحة 
بطرؽ متنكعة، كقد تبدك بعضيا خالؼ السائد مف أنماط التفكير 
كالتعامؿ مع المياـ العقمية المختمفة، عمى أنو سيككف في المقابؿ 

ذه الحالة تككف الطرؽ التقميدية ما يكصؼ بالجمكد العقمي كفي ى
 .كالمألكفة ىي السائدة عند األفراد لمعالجة كمكاجية المشكالت

عف مفيـك  Giancarlo & Facione [31] أسفرت أبحاث 
الدافعية العقمية باستخداـ التحميؿ العاممي لفقرات المقياس الذم 

 :تـ إعداده ليذه الغاية عف أربعة أبعاد رئيسة ىي
 Mental focus العقميالتركيز  -1
يتضح مف خالؿ ىذا البعد قدرة المتعمـ عمى التركيز العقمي      

كيتمّيز بالمثابرة، كتركيز الجيد، كتنظيـ مادة التعمـ كأنشطتو 
المختمفة، كما أف المتعمـ الذم يتميز بالتركيز العقمي ينجز مياـ 

تزاـ بالكقت التعمـ المطمكبة منو بمنيجية كاضحة مراعيان الل
المحدد لكؿ ميمة دكف تسكيؼ أك تأجيؿ، كما أف األفكار 
 المرتبطة بمكضكع الميمة التي ينشغؿ بيا، كتصكر الحمكؿ

 .كاضحة لديو مع اندماجو في النشاط بمتعة كانشراح

 Learning Orientation  التكجو نحك التعّمـ -2
عمى تكليد  المتعّمـ الذم يتصؼ بيذا العامؿ يتميز بالقدرة     

دافعية لرفع حصيمتو المعرفية، إذ أنو يرّكز عمى التعّمـ مف أجؿ 
التعّمـ المتقف حيث يدرؾ أنو ىك المفتاح الميـ لمميمات التعميمية 
التي تكجيو في المكاقؼ المختمفة، إضافة لككنو يغذم الفضكؿ 
العقمي لدل المتعمـ كيدفعو لمبحث كالستكشاؼ بشكؿ فّعاؿ، 

مية إلى الندماج في عممية التعّمـ كالمشكالت كيسعى بفاع
المتسمة بالتحدم بشكؿ خاص، كيثمف الحصكؿ عمى المعمكمات 
التي تعد بالنسبة لو تدعيمان كدليالن عمى ما يعتقده مف أفكار، 

 .كيككف أكثر اندماجان في مياـ التعّمـ
 Creative Problemsالحؿ اإلبداعي لممشكالت -3

Solving  
الحمكؿ التي يمارسيا المتعممكف لممشكالت التي تتنكع     

يتعاممكف معيا، لكف المتعّمـ الذم يتمتع بقدر مف القدرة 
اإلبداعية في تناكلو لممشكالت كحميا يتميز بأفكار كحمكؿ خالقة 
كتتسـ باألصالة مقارنة بالحمكؿ العادية، كمما يميز ىذا النكع 

تفاخركف بيا أماـ مف المتعمميف أنيـ يستعرضكف إمكاناتيـ كي
اآلخريف بسبب ما فييا مف الختالؼ كالتميز كبعدىا عف 
التقميدية، كمما يترتب عمى ذلؾ النيماؾ النشط في مياـ التعمـ 
المتسمة بالتحدم، كحب التميز، كما أف المتعمميف يتميزكف كفقان 
ليذا العامؿ باإلحساس القكم بالرضا عف الذات عند تعامميـ مع 

عقمية المعّقدة أك المتسمة بالتحّدم كل يفضمكف في األنشطة ال
المقابؿ األنشطة السيمة، كلدييـ تنكع كأفكار خالقة في تناكؿ 

 .المشكالت
 Cognitive Integrity  التكامؿ المعرفي -4

كفقان ليذا العامؿ تظير قدرة المتعّمـ عمى الستخداـ     
المكضكعي لميارات التفكير كالنفتاح عمى األفكار بمكضكعية، 
فيك يستطيع أف يتعامؿ مع جميع األفكار بشكؿ مكضكعي 
كدكف تحيز أك انتقائية، بما في ذلؾ األفكار التي تخصو أك 

لتكامؿ المعرفي تنسب إليو، لذلؾ نجد إف المتعّمـ الذم يتصؼ با
باحث عف الحقيقة، متفتح الذىف، يتعامؿ بمركنة مع تعدد 
الخيارات البديمة، ككجيات النظر المختمفة التي تصدر عف 
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اآلخريف، لديو شعكر بالراحة كالنسجاـ مع مكاقؼ التعّمـ 
المختمفة، كما أنو يستمتع بالتفكير مف خالؿ التفاعؿ مع 

كجيات النظر التي تيدؼ في  اآلخريف مف خالؿ النقاش كتبادؿ
النياية بالنسبة لو إلى الكصكؿ لمحقيقة أك الحؿ األمثؿ 

 .لممشكالت
فإف عممية اإلبداع نتاج الدافعية  [29] ديبكنك ككما يبيف 

العقمية؛ إذ أنيا تؤدم لتكليد تصكرات جديدة، كمفاىيـ جديدة، 
 .كأفكار جديدة، كبدائؿ جديدة

لعقمية بالبحث كالىتماـ مف عدد كحظي مكضكع الدافعية ا     
 Graciaدراسةمف الباحثيف كمف الدراسات حكؿ ىذا المكضكع 

and Pintritch  حيث كاف اليدؼ منيا بحث العالقة بيف
مف  758التفكير الناقد كالدافعية العقمية، حيث شمؿ البحث 

طالب كميات المجتمع في ثالث تخصصات ىي األحياء، كالمغة 
عمـك الجتماعية، طبؽ الباحث عمييـ مقياس اإلنجميزية، كال

الستراتيجيات المحفزة عمى التعمـ في بداية كنياية الفصؿ 
الدراسي، كقد أسفرت الدراسة عف كجكد عالقة ارتباطية دالة بيف 

 .الدافعية العقمية، كالتفكير الناقد
في بحثو الكشؼ عما إذا كاف النجاح  [32] منتيزير كتناكؿ     

لمطمبة في التصميـ اليندسي كنمك الدافعية العقمية  األكاديمي
لحؿ المشكالت كالتفكير الناقد يرجع إلى التغير الحاصؿ لدل 
الطالب في اإلنجاز بسبب استعماؿ أسمكب التحدم لدل العينة، 

مف طمبة الصؼ الحادم عشر مف  53كقد شممت عينة الدراسة 
 12تـ استبعاد صفكؼ المدارس العميا في كلية يكتاه إل أنو 

 41منيـ لعدـ إكماليـ متطمبات الدراسة فكانت العينة النيائية 
طالبان استخدـ الباحث في الدراسة مقياس كاليفكرنيا لقياس 
الدافعية العقمية، كأظيرت النتائج اختالفا في مستكيات اإلنجاز 
لدل الطمبة، ككاف مف النتائج الممفتة ارتباط بعد التركيز العقمي 

اف ينمك بشكؿ مستمر أثناء الدراسة سمبيان مع القدرة عمى الذم ك
، كأظيرت  اإلنجاز كالتحصيؿ في مادتي الرياضيات كالعمـك
النتائج ارتباطان بيف بعد حؿ المشكالت إبداعيان كالقدرة عمى 
اإلنجاز، كلـ تظير الدراسة عالقة دالة بيف كؿ مف بعدم 

درة عمى اإلنجاز التكامؿ المعرفي كالتكجو نحك التعّمـ كالق
 .األكاديمي

[ إلى قياس مستكل 33] كما ىدفت دراسة حمكؾ كعمي     
الدافعية العقمية لدل طالب كطالبات جامعة المكصؿ في 
العراؽ، كالتعرؼ عمى دللة الفركؽ بيف مستكيات الدافعية تبعان 

إنساني(  –إناث( كالتخصص )عممي  -لمتغيرات الجنس )ذككر
الرابع( حيث اختيرت عينة عشكائية  –كؿ كالصؼ الدراسي )األ

( طالبان كطالبة مف طمبة جامعة المكصؿ لمعاـ 405قكاميا )
( مف الكميات العممية كاإلنسانية، 2012 -2011الدراسي )

كاستخدـ الباحثاف مقياس الدافعية العقمية الذم قننو مرعي كنكفؿ 
 Giancarloكالذم أعده في األساس [30عمى البيئة األردنية ]

and Factions 1998  كقد أظيرت نتائج الدراسة تمتع طمبة
جامعة المكصؿ مف كال الجنسيف بمستكل مرتفع مف الدافعية 
العقمية، ككانت ىناؾ فركؽ دالة إحصائيان في الدافعية العقمية 

إناث(  -)ذككر بيف أفراد عينة البحث تعزل لمتغير الجنس
فركقان دالة إحصائيان في  لصالح الذككر، كلـ تظير النتائج

الدافعية العقمية بيف أفراد عينة البحث تعزل لمتغيرم 
 (.الرابع –إنساني( كالصؼ الدراسي )األكؿ  -التخصص)عممي

يتضح مما سبؽ أف الدافعية العقمية حظيت بالبحث      
كالىتماـ مف قبؿ الباحثيف، مع تنكع المتغيرات التي درست 

الباحث ل يكجد دراسة تناكلت عالقة  معيا إل أنو حسب إطالع
أساليب التفكير كفقان لقائمة ستيرنبرغ كأبعاد الدافعية العقمية، 
كلذلؾ تحاكؿ الدراسة الحالية بحث طبيعة العالقة بيف 

 .المتغيريف
 الدراسةمشكمة . 2

كفقان لمعرض النظرم السابؽ لكؿ مف أساليب التفكير كالدافعية 
التي تناكلت المتغيريف فإف مشكمة  العقمية، ككذلؾ الدراسات

 :الدراسة الحالية تتحدد في محاكلة اإلجابة عف األسئمة اآلتية
 أ. أسئمة الدراسة

 ما أساليب التفكير السائدة لدل طالب كطالبات كمية التربية  -1
 بجامعة الممؾ سعكد؟
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ىؿ تكجد فركؽ في أساليب التفكير بيف طالب كطالبات  -2
 عة الممؾ سعكد؟كمية التربية بجام

ىؿ تكجد فركؽ في الدافعية العقمية بيف طالب كطالبات  -3
  كمية التربية بجامعة الممؾ سعكد؟

ىؿ تكجد عالقة ارتباطية بيف أساليب التفكير كالدافعية  -4
  العقمية لدل طالب كطالبات كمية التربية بجامعة الممؾ سعكد؟

 دراسةالأهداف ب. 
ىدؼ نظرم كىك التعرؼ عمى  ييدؼ البحث إلى تحقيؽ     

أساليب تفكير طالب كطالبات كمية التربية السائدة، ككذلؾ 
مستكل الدافعية العقمية لدييـ، باإلضافة إلى البحث عف كجكد 

 .فركؽ في تمؾ األساليب بيف الطالب كالطالبات
ككذلؾ ىدؼ تطبيقي كىك تكظيؼ نتائج البحث في رفع      

ل الطالب بما يتكافؽ مع األساليب مستكل الميارات التعممية لد
التي يفضمكنيا، في التفكير، كالستفادة مف أم نتائج تسفر عنيا 
الدراسة في تطكير األداء األكاديمي لمطالب كتفعيؿ الميارات 

 .ذات األثر في التحصيؿ كالتعّمـ الفاعؿ
 جرااات. الطريقة واإل3

 الدراسة منهجأ. 
ي ألرتباطي كالمقارف، حيث استخدـ الباحث المنيج الكصف     

 .أنو المنيج المناسب لمشكمة البحث كتساؤلتو
 دراسةالمجتمع ب. 
تضمف مجتمع البحث طالب كطالبات كمية التربية      

بأقساميا المختمفة المقيديف لمدراسة فييا خالؿ الفصؿ الدراسي 
 .ق1436/ 1435الثاني مف العاـ الجامعي 

 دراسةالعينة ج. 
( 104( طالبان كطالبة )223تككنت عينة البحث مف )     

( طالبة، مف طالب كطالبات كمية التربية 119طالب، ك)
بجامعة الممؾ سعكد بالرياض، في الفصؿ الثاني 

ق، حيث تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية مف شعب 1435/1436
المقررات التي تدرس كمتطمبات لمكمية لضماف تمثيؿ عينة 

حث، المستيدؼ بالدراسة كىـ طالب كطالبات البحث لمجتمع الب
 .كمية التربية بالجامعة

 ة الدراسةأداد. 
استخدـ الباحث لجمع بيانات البحث أداتيف تـ تطبيقيما عمى 
عينة البحث؛ األكلى قائمة أساليب التفكير لستيرنبرغ كالثانية 
مقياس كاليفكرنيا لمدافعية العقمية مف إعداد جانكرلك كفاشيكف 

 :يأتي كصؼ لألداتيف كفيما
قائمة أساليب التفكير، أعدىا في أصميا األجنبي ستيرنبرغ  -1

مف العبارات، كقد ترجـ المقياس لمبيئة  104حيث تككنت مف 
العربية، كاستخدـ في عدة دراسات، كحسبت معامالت صدقو 
كثباتو في تمؾ الدراسات بطرؽ مختمفة، كقد اعتمد الباحث عمى 

 [ كاستخدميا القضاة في بحثو34الصمادم ] النسخة التي أعدىا
( حيث تـ حساب الصدؽ كالثبات ليا عمى عينة مف 2008)

طمبة جامعة الممؾ خالد في أبيا، كيتككف المقياس في صكرتو 
أسمكبان مف أساليب التفكير  13فقرة مكزعة عمى  70العربية مف 

التي أشار إلييا ستيرنبرغ في نظريتو، كتـ حساب صدؽ ىذه 
 5داة في البحث الحالي بطريقتيف األكلى: تـ عرضيا عمى األ

مف أعضاء ىيئة التدريس المتخصصيف في عمـ النفس التربكم 
كالقياس إلبداء مالحظاتيـ مف حيث صياغة عبارات المقياس، 
كمدل مالءمتيا لعينة البحث، كقد استفاد الباحث مف بعض 

% حدان 85بة المالحظات التي أبداىا المحكمكف كتـ األخذ بنس
أدنى ألم تعديؿ عمى أم فقرة مف فقرات المقياس، كالثانية: 
حساب معامؿ ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لمبعد الذم 

( طالبان 28طالبان كطالبة ) 60تنتمي إليو مف خالؿ عينة قكاميا 
( طالبة مف نفس مجتمع البحث، كقد كانت معظـ فقرات 32ك)

كتتمتع بمعامالت ارتباط جيدة، حيث  المقياس دالة إحصائيان 
تراكحت معامالت الرتباط بيف الفقرة كالدرجة الكمية لكؿ أسمكب 
مف أساليب التفكير عمى النحك اآلتي: ألسمكب التفكير 

كألسمكب التفكير  (0.76ك 0.609) )التشريعي( كانت بيف
كألسمكب التفكير )القضائي(  (0.772ك 0.529) )التنفيذم( بيف

 كألسمكب التفكير )الممكي( بيف (0.749ك 0.546) بيف
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 0.767))اليرمي( بيف  كألسمكب التفكير (0.809ك 0.601)
( 0.708ك 0.626) )األقمية( بيف كألسمكب التفكير( 0.830ك

كألسمكب  (0.745ك 0.688) )الفكضكم( بيف كألسمكب التفكير
كألسمكب التفكير  (0.778ك 0.650) التفكير )الشمكلي( بيف

)الداخمي(  كألسمكب التفكير( 0.759ك 0.652)المحمي( بيف )
 كألسمكب التفكير )الخارجي( بيف (0.744ك 0.559) بيف
 0.673)كألسمكب التفكير )التحررم( بيف  (0.831ك 0.645)
 (0.799ك 0.656) كألسمكب التفكير )المحافظ( بيف( 0.890ك

ير إلى مما يش (0.01) ككؿ معامالت الرتباط دالة عند مستكل
 .تمتع المقياس بمؤشرات صدؽ جيدة

كركنباخ  لفاأات فقد تـ حسابو عف طريؽ معادلة أما الثب     
بينما  (0.87ك 0.65) كقد تراكحت معامالت الثبات لألبعاد بيف

( مما يشير إلى تمتع المقياس 0.96كاف معامؿ الثبات الكمي )
 .بمعامالت ثبات جيدة أيضان 

 العقمية، كقد أعد المقياس في أصمو األجنبيمقياس الدافعية  -2

(Giencarlo and Facione,1988) ( فقرة 64كيتككف مف )
في بحث  [35كقد استخدـ المقياس كؿ مف القضاة كالعسيرم ]

ليما عمى عينة مف طالب كمية التربية كحسبا صدقو كثباتو في 
تمؾ الدراسة، باإلضافة لستخدامو في عدة دراسات عربية مف 
قبؿ كجميعيا فحصت الصدؽ كالثبات لممقياس، كنظران لحداثة 
البحث الذم استخدـ فيو المقياس مف قبؿ الباحث كتطبيقو عمى 
عينو مف طالب كمية التربية التي منيا عينة البحث الحالي فقد 

 .اكتفى الباحث بصدقو كثباتو في تمؾ الدراسة
 نتائج ومناقشتها. ال5

لبحث التي تكصؿ ليا الباحث، عرض نتائج ا يميفيما      
 :كمناقشتيا، ففيما يتعمؽ بالتساؤؿ األكؿ كالذم ينص عمى

ما أساليب التفكير السائدة لدل طالب كطالبات كمية التربية؟" "
كقد تـ حساب المتكسط الحسابي الفرعي لستجابات أفراد العينة 
عمى كؿ عبارة مف عبارات البعد كالجدكؿ اآلتي يكضح نتيجة 

 :إلجراءىذا ا
 1جدول 

 يوضح متوسط أساليب التفكير لدى عينة البحث
 االنحراف المعياري المتوسط العينة أسموب التفكير

 التشزيعي

Legislative Style 
223 4.39 .47 

 التنفيذي

Executive Style 
223 4.13 .57 

 القضائي

Judicial Style 
223 4.00 .66 

 الملكي

Monarchic Style 
223 3.95 .76 

 الهزمي

Hierarchic Style 
223 3.81 .70 

 األقلية

Oligarchic Style 
223 3.11 .64 

 الفوضوي

Anarchic Style 
223 3.79 .66 

 الشمولي

Global Style 
223 3.76 .66 

 المحلي

Local Style 
223 3.74 .66 

 الذاخلي

Internal Style 
223 3.70 .72 

 الخارجي

External Style 
223 3.68 .65 

 التحزري

Liberal Style 
223 3.65 .68 

 المحافظ

Conservative Style 
223 3.61 .64 
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كحيث أف الستجابة عمى المقياس تككف كفقا لتدرج خماسي 
( درجات، كالستجابة غالبان 5عمى حيث تعطى الستجابة دائمان )

( درجات، 3( درجات، كالستجابة أحيانان تعطى )4تعطى )
( 1( درجة، كتعطى الستجابة أبدانف )2كتعطى الستجابة نادران )

( تمثؿ 2.33 -1درجة ككفقان لمتقييـ الرقمي تككف الدرجات مف )
( تمثؿ 3.67 -2.34المستكل المنخفض، كالدرجات مف )

ثؿ المستكل ( تم5 -3.68المستكل المتكسط كالدرجات مف )
المرتفع كعند مقارنة ىذه المستكيات الثالثة ألساليب التفكير 
السائدة لدل طمبة كمية التربية كفقان لمجدكؿ السابؽ نالحظ اآلتي: 
ىناؾ عشرة مف أساليب التفكير حقؽ طمبة كمية التربية فييا 
مستكل التفكير مرتفع كىي عمى التكالي: )التشريعي( بمتكسط 

( ك)التنفيذم( بمتكسط 0.47معيارم ) ( كانحراؼ4.39)
( 4.00بمتكسط ) (، كالقضائي0.57( كانحراؼ معيارم )4.13)

( 3.95) (، ك)الممكي( بمتكسط0.66كانحراؼ معيارم )
( كانحراؼ 3.81بمتكسط ) ( ك)اليرمي(0.76كانحراؼ معيارم )

( 3.79متكسطو ) (، ك)الفكضكم( حيث كاف0.70معيارم )
( 3.76بمتكسط ) (، ك)الشمكلي(0.66كانحراؼ معيارم )
( 3.74ابي )(، )المحمي( بمتكسط حس0.66كانحراؼ معيارم )

(، ك)الداخمي( بمتكسط حسابي 0.66كانحراؼ معيارم )
بمتكسط  ( ك)الخارجي(0.72) ( كانحراؼ معيارم3.70)
(. أما مستكل التفكير 0.65( كانحراؼ معيارم )3.68)

مية التربية في ثالثة )متكسط( فقد حقؽ ىذا المستكل طمبة ك
 أساليب لمتفكير ىي عمى التكالي: )التحررم( بمتكسط حسابي

( ك)المحافظ( بمتكسط 0.68( كانحراؼ معيارم )3.65)
متكسطو  (، ك)األقمية( ب0.64) ( كانحراؼ معيارم3.61)
( كفي نظر الباحث أف ىذه 0.64( كانحراؼ معيارم )3.11)

مع الثقافة السائدة في النتيجة منطقية كتتسؽ إلى حد بعيد 
المجتمع السعكدم كالتي تتأثر بعكامؿ متعددة أسرية كاجتماعية، 
كينعكس ذلؾ عمى ما يحققو الطمبة مف خالؿ المؤسسات 
التعميمية التي يمتحقكف بيا ككفقان لقائمة ستيرنبرغ، فإف أسمكب 
التفكير )التشريعي( يشير إلى استقاللية الطالب في ىذه المرحمة 

عميـ، فقد أصبح أكثر اعتمادان عمى نفسو كمع طبيعة ىذه مف الت

المرحمة حيث تعكس مدل ما يتمتع بو الطمبة مف إمكانات ذاتية 
كأنشطة ككجكد فرص لممارستيـ ألنشطة لمنيجية تتطمبيا 
الدراسة الجامعية، كفيما يتعمؽ بأسمكب التفكير التنفيذم فإنو 

البان ما ينزعكف فيو لتنفيذ يشير كفقان لستيرنبرغ إلى أف األفراد غ
الخطط كالتعميمات كالخضكع لمقكانيف، كىذا يتفؽ مع شعكرىـ 
بمسؤكلياتيـ الفردية نحك اللتزاـ بمثؿ ىذه الممارسات، كأما ما 
يتعمؽ بأسمكب التفكير القضائي فيك ينتمي إلى ما يسميو 
ستيرنبرغ "مجاؿ كظائؼ التحكـ العقمي الذاتي" كالتشريعي 

م، فالطمبة كفقان ليذا األسمكب يستمتعكف بتقييـ القكانيف كالتنفيذ
كالقكاعد كاإلجراءات كالتكجو نحك الحكـ عمى األفراد مف خالؿ 
أعماليـ كقد أتاحت ليـ دراستيـ الجامعية تحقيؽ مثؿ ىذا 

، كأما كؿ مف األسمكب الممكي كاليرمي، كالفكضكم كىي اإلجراء
ـ العقمي الذاتي فيي تفيد تنتمي لمجاؿ أشكاؿ السمطة في التحك

باستقاللية التفكير كالنيماؾ في إنجاز المياـ المككمة إلييـ، مع 
الترتيب كاألكلكية، إل أف ىناؾ بعض العشكائية في بعض 
األحياف كربما كاف ذلؾ بسبب عدـ اللتزاـ بنمط ثابت في 
التعامؿ مع المكاقؼ المختمفة بسبب مؤثرات متعددة كمشتتات 

 .سائؿ اإلعالـ كالتكاصؿ الحديثة كغير ذلؾكثيرة كك 
كأما أسمكبي التفكير الشمكلي كالمحمي فقد كانا أيضان مف      

األساليب األكثر شيكعان لدل عينة البحث، كىما ينتمياف لمجاؿ 
مستكيات السمطة، حيث يشير األكؿ منيما إلى تفضيؿ التعامؿ 

بينما يككف مع المشكالت المجردة دكف الخكض في التفاصيؿ 
 .اصحاب األسمكب الثاني أكثر ميالن لمتفاصيؿ

كيأتي في الترتيب مف حيث شيكع أساليب التفكير كؿ مف       
أسمكب التفكير الداخمي كالخارجي المذاف ينتمياف لمجاؿ مدل 
السمطة حيث يشير الداخمي إلى تفضيؿ العمؿ الفردم كالنعزاؿ، 

نحك اآلخريف كربما كاف كاآلخر إلى العمؿ الجماعي كالتكجو 
ذلؾ بسبب طبيعة المرحمة الجامعية التي تتطمب ممارسة كؿ مف 
 األسمكبيف في التفكير. كأخيران نالحظ أف أسمكبي التفكير

التحررم " ك"المحافظ " في مجاؿ النزعة إلى السمطة قد كانا "
أقؿ أنكاع التفكير شيكعان مف حيث المتكسط لدل عينة البحث، 

ليذه النتيجة في ضكء ما يميز ىذيف األسمكبيف  كيمكف النظر
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مف خصائص فاألكؿ منيما كىك التفكير في ما كراء القكاعد 
كالقكانيف المكجكدة كيسعكف إلى التغيير بيدؼ طرح أفكار 
جديدة، بينما عكسو ىك األسمكب المحافظ حيث ل يرغب مف 
نما يحافظكف عمى القكاعد  يتسـ بيذا األسمكب في التغيير كا 
كالقكانيف المتعارؼ عمييا، أما أسمكب التفكير األقمية فقد كاف 
أقؿ أنكاع التفكير شيكعان لدل عينة البحث كىذا النمط مف 
التفكير يشير إلى أداء أكثر مف عمؿ في ذات الكقت مع كجكد 
جممة مف األىداؼ المتعددة التي يعتقد أنيا متساكية في األىمية 

لطمبة الجامعة، كيرل الباحث أف كيفترض أف يككف ذلؾ نادران 
ىذه النتيجة فيما يتعمؽ بالتساؤؿ األكؿ تتفؽ مع طبيعة الدراسة 

 .الجامعية كالمستكل التعميمي ألفراد العينة أيضان 
 :كأما التساؤؿ الثالث كالذم ينص عمى

ىؿ تكجد فركؽ في أساليب التفكير بيف طالب كطالبات كمية "
التربية؟" كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ فقد تـ إجراء المقارنة بيف 
متكسطات أساليب التفكير لدل الطالب كالطالبات بكاسطة 

 :الختبار التائي كالجدكؿ اآلتي يكّضح نتيجة ىذا اإلجراء
 3 جدول

 لداللة الفروق في أساليب التفكير بين الطالب والطالبات
 قيمة "ت " االنحراف المعياري المتوسط العدد الجنس أسموب التفكير
 **4.37 2.54 21.26 104 ذككر التشريعي

 2.03 22.60 119 إناث
 *2.63 3.08 20.13 104 ذككر التنفيذم

 2.60 21.13 119 إناث
 820. 3.37 17.86 104 ذككر القضائي

 3.08 18.21 119 إناث
 628. 3.09 18.26 104 ذككر الممكي

 3.48 18.54 119 إناث
 *2.66 3.09 19.38 104 ذككر اليرمي

 3.40 20.54 119 إناث
 *1.91 3.25 18.27 104 ذككر األقمية

 3.31 19.11 119 إناث
 129. 3.10 18.27 104 ذككر الفكضكم

 3.68 18.21 119 إناث
 237. 3.17 18.92 104 ذككر الشمكلي

 3.39 19.00 119 إناث
 639. 2.61 15.14 104 ذككر المحمي

 2.71 14.92 119 إناث
 *2.34 5.02 29.64 104 ذككر الداخمي

 5.09 31.24 119 إناث
 1.08 4.15 27.07 104 ذككر الخارجي 

 5.52 26.35 119 إناث
 1.07 3.68 19.48 104 ذككر التحررم

 3.86 20.02 119 إناث
 674. 4.01 22.42 104 ذككر المحافظ

 4.55 22.03 119 إناث
 0.01 عند داؿ**  05. عند داؿ *

 عند إحصائيان  دالة فركؽ كجكد أعاله الجدكؿ مف يتضح     
 التفكير أسمكب في كالطالبات الطالب بيف( 0.01) مستكل 
 الحسابي المتكسط كاف حيث الطالبات، لصالح" التشريعي"
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 المعيارم كالنحراؼ( 22.60) األسمكب ىذا في لمطالبات
( 21.26) لمطالب الحسابي المتكسط كاف بينما( 2.03)

 دالة فركقا ىناؾ كاف كذلؾ( 2.54) المعيارم كالنحراؼ
 في كالطالبات الطالب بيف( 0.05) مستكل عند إحصائيان 
 المتكسط كاف حيث الطالبات، لصالح" التنفيذم"  التفكير أسمكب

 كاف بينما( 2.60) معيارم بانحراؼ( 21.13) ليف الحسابي
( 3.08) معيارم بانحراؼ( 20.13) لمطالب الحسابي المتكسط
( 0.01) مستكل عند إحصائيان  دالة فركؽ كجكد النتائج كتبيف
 لصالح" اليرمي" التفكير أسمكب في كالطالبات الطالب بيف

 األسمكب ىذا عمى ليف الحسابي المتكسط كاف حيث الطالبات؛
 المتكسط كاف بينما( 3.40) معيارم بانحراؼ( 20.54)

 ككذلؾ( 3.09) معيارم بانحراؼ( 19.38) لمطالب الحسابي
 بيف( 0.05) دللة مستكل عند إحصائيان  دالة فركؽ ىناؾ كانت

 األقمية"  التفكير أسمكب في الطالبات لصالح كالطالبات الطالب
 معيارم بانحراؼ( 19.11) ليف الحسابي المتكسط كاف حيث" 
( 18.27) لمطالب الحسابي المتكسط كاف بينما( 3.31)

 فركؽ كجكد عف أيضان  البحث كأسفر( 3.25) معيارم بانحراؼ
 أسمكب في الطالبات لصالح( 0.05) مستكل عند إحصائيان  دالة

( 31.24) ليف الحسابي المتكسط بمغ إذ" الداخمي" التفكير
 لمطالب الحسابي المتكسط كاف بينما( 5.09) معيارم بانحراؼ

 إلى البحث يتكصؿ كلـ( 5.02) معيارم بانحراؼ( 29.64)
 األخرل، التفكير أساليب باقي في كالطالبات الطالب بيف فركؽ
[ 27] المدني بحث إليو تكصؿ ما مع جزئيان  تتسؽ النتيجة كىذه
 كؿ في الطالبات لصالح الحالي البحث في الفركؽ كانت كقد
 األقمية، اليرمي، التنفيذم، التشريعي،) التفكير أساليب مف

 نظرنا إذا كخاصة منطقية النتيجة ىذه أف الباحث كيرل( الداخمي

 المرحمة طبيعة مع تتفؽ أنيا نجد حيث األساليب ىذه لدللة
 ما تقرير األفراد بتفضيؿ يفيد التشريعي فاألسمكب الجامعية،
 بتنفيذ أيضان  يفيد التنفيذم األسمكب أف كما بأنفسيـ، سيفعمكنو
 اإلناث جانب في ىذا كاف كربما لمقكانيف، كالخضكع الخطط
 أسمكب أما الجانب، ىذا في المحمية الثقافة لطبيعة نظران  أكبر

 مشاىد كىذا األكلكيات بتحديد يفيد فيك"  اليرمي"  التفكير
 النكع ىذا اتساؽ إلى إضافة خاص بشكؿ اإلناث لدل كمممكس

 الىتماـ كضركرة الجامعية الدراسة متطمبات مع التفكير مف
 عمى ذلؾ كينطبؽ الدراسية، المتطمبات إنجاز في باألكلكيات
 األىداؼ مف جممة بكجكد يفيد أنو نجد إذ" األقمية"  األسمكب

 األىداؼ ىذه كجكد مع أنو إل إلييا مدفكعان  الشخص يككف التي
 ىذا أف الباحث كيرل األكلكيات إدراؾ عميو يصعب المتعددة

 لصالحيف الفركؽ كانت لذلؾ خاص بشكؿ اإلناث أداء مع يتفؽ
 يفيد الذم"  الداخمي"  التفكير أسمكب كأما األسمكب، ىذا في

 الجتماعي التكجو كضعؼ فردم بشكؿ لمعمؿ األفراد تفضيؿ
 الفرؽ جاء كقد الجامعية المرحمة طبيعة مع تتسؽ النتيجة كىذه
 تتطمبو ما مع يتفؽ كىذا الطالبات لصالح األسمكب ىذا في

 بيف التنافس خاصية تكفر مع ذاتي جيد مف الجامعية الدراسة
 مع جزئيان  النتيجة ىذه كتتفؽ الذككر مف أكبر بشكؿ اإلناث
 ].19] عطيات دراسة

 :عمى ينص كالذم الرابع التساؤؿ
 كمية كطالبات طالب بيف العقمية الدافعية في فركؽ تكجد ىؿ "

 " التربية؟
 كؿ لدل األبعاد متكسطات بيف المقارنة إجراء تـكلإلجابة عميو 

 يكضح اآلتي كالجدكؿ العقمية الدافعية في كالطالبات الطالب مف
 :اإلجراء ىذا نتيجة

 4 جدول
 العقمية الدافعية في والطالبات الطالب بين الفروق

 ""ت قيمة االنحراف المعياري المتوسط العينة البعد

 التركيز العقمي
 9.22 74.60 ذككر

2.76* 
 8.06 77.79 إناث

 التكجو نحك التعمـ
 7.04 50.10 ذككر

1.27 
 7.94 51.39 إناث
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 التكامؿ المعرفي
 5.98 30.93 ذككر

.355 
 6.66 30.63 إناث

 الحؿ اإلبداعي لممشكالت
 7.00 26.64 ذككر

.191 
 8.72 26.85 إناث

 0.05 داؿ عند *
 يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف ىناؾ فركقان دالة عند مستكل     

بيف الذككر كاإلناث في بعد التركيز العقمي كلصالح  (0.05)
الطالبات، كىذه النتيجة تفيد أف الطالبات أكثر تركيزان عمى مياـ 
التعمـ كمياراتو كعمى األداء بشكؿ أكثر تميزان كيتسؽ ذلؾ مع ما 
ىك مشاىد مف تميز الطالبات عف الطالب في بعض مياـ 

بما يعكد ىذا إلى أف التعمـ كمياراتو، كتنفيذ متطمباتو، كر 
الطالبات يحرصف عمى األداء المتميز نظران لعامؿ التنافس بينيف 
مع أىمية بعد التركيز العقمي في تحقيؽ متطمبات المرحمة 
الجامعية لكؿ مف الطالب كالطالبات، أما باقي أبعاد الدافعية 
العقمية فمـ تكف الفركؽ دالة بيف الطالب كالطالبات فييا كىذا 

مى تساكم الجنسيف في ىذه المرحمة في مقدار ما مؤشر ع

يتميزكف بو مف ىذه األبعاد نظران ألىميتيا في التعمـ الجامعي 
ف لـ تكف المتكسطات فييا مرتفعة إل أف ىناؾ قدران مف  كا 
ممارسة ىذه األبعاد، كيتفؽ ىذا مع نمط التعمـ الجامعي الذم 

إيجابي عمى يتطمب ممارسة أنشطة عقمية فاعمة كذات تأثير 
 .التحصيؿ األكاديمي

 :التساؤؿ الخامس كينص عمى
ىؿ تكجد عالقة ارتباطية بيف أساليب التفكير كأبعاد الدافعية "

 " العقمية لدل طالب كطالبات كمية التربية؟
كلمعرفة كجكد ىذه العالقة مف عدميا حسبت معامالت الرتباط 

ى العينة الكمية بيف أساليب التفكير كأبعاد الدافعية العقمية عم
 :طالب كطالبات كالجدكؿ اآلتي يبيف نتيجة ىذا اإلجراء

 5جدول 
 معامالت االرتباط بين أساليب التفكير وأبعاد الدافعية العقمية

 أبعاد الدافعية العقمية  أساليب التفكير
 التكامل المعرفي  الحل اإلبداعي لممشكالت  التوجه نحو التعمم  التركيز العقمي 

 018. 014. **379. **447. التشريعي
 052. 004. **287. **402. التنفيذم
 **175. **182. **353. **299. القضائي
 **277. **267. **345. **292. الممكي
 122. *142. **380. **406. اليرمي
 **266. **264. **366. **375. األقمية

 **356. **301. **393. **306. الفكضكم
 **275. **261. **318. **325. الشمكلي
 **178. *142. **357. **371. المحمي
 **186. **179. **437. **384. الداخمي

 **235. 110. **374. **372. الخارجي 
 113. 122. **377. **372. التحررم 
 **316. **316. **375. **338. المحافظ 

  0.01 ** داؿ عند مستكل 0.05 داؿ عند مستكل *
يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد عالقة ارتباطية دالة عند      

( بيف جميع أساليب التفكير الثالثة عشر كبعدم 0.01مستكل )
"التركيز العقمي" ك"التكجو نحك التعّمـ" في مقياس الدافعية 

 حيف لـ تكف العالقة دالة بيف أسمكب التفكيرالعقمية، في 
التشريعي" كأسمكب التفكير " التنفيذم" ككؿ مف بعدم "الحؿ "

اإلبداعي لممشكالت" ك" التكامؿ المعرفي"، بينما كانت العالقة 
( بيف أسمكب التفكير" 0.01دالة إحصائيان عند مستكل )
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الداخمي" ك" القضائي " ك" األقمية" ك" الفكضكم" ك" الشمكلي" ك" 
المحافظ" كبيف جميع أبعاد الدافعية العقمية األربعة، أما أسمكب 
 التفكير " اليرمي فقد كانت عالقتو دالة إحصائيان عند مستكل

( بيف كؿ مف بعدم "التركيز العقمي" ك" التكجو نحك 0.05)
( مع بعد "الحؿ اإلبداعي 0.05)التعمـ" كعند مستكل 

عالقتو ببعد " التكامؿ المعرفي" لممشكالت" في حيف لـ تكف 
دالة. كما أف أسمكب التفكير " المحمي ارتبط بدللة عند مستكل 

( مع بعد " التركيز العقمي" كبعد" التكجو نحك التعمـ" 0.01)
كبعد" التكامؿ المعرفي بينما كانت العالقة بينو كبيف بعد" الحؿ 

د التفكير ( كأما بع0.05اإلبداعي لممشكالت" دالة عند مستكل )
"الخارجي" فقد كاف ارتباطو بكؿ مف األبعاد "التركيز العقمي" 
كالتكجو نحك التعمـ" ك" التكامؿ المعرفي دالن عند مستكل 

( في حيف لـ يكف ارتباطو ببعد " الحؿ اإلبداعي 0.01)
( أف أسمكب 5لممشكالت" دالن. كيالحظ أيضان مف الجدكؿ )

( بكؿ مف بعد " التركيز 0.01لة )التفكير " التحررم " ارتبط بدل
العقمي" ك" التكجو نحك التعمـ" بينما لـ يكف ارتباطو بكؿ مف 

 .بعدم " الحؿ اإلبداعي لممشكالت" ك" التكامؿ المعرفي " دالن 
كتبدك ىذه النتيجة منطقية إذا أخذنا في العتبار أف كؿ       

د الدافعية مف أساليب التفكير التي كاف ارتباطيا دالن مع أبعا
العقمية تتناكؿ جكانب في نفس السياؽ مف الناحية الكظيفية؛ 
فمعظـ أساليب التفكير في قائمة ستيرنبرغ تمثؿ بناء متكامالن 
ألكثر األنشطة العقمية ممارسة في مستكل التعميـ الجامعي، 
كاألمر كذلؾ بالنسبة ألبعاد الدافعية العقمية، كليذا فإف أبعاد 

ة تتميز بالتركيز عمى ميارات كأنشطة عقمية تتسـ الدافعية العقمي
بالحيكية كالفاعمية كالنشاط الذىني المكجو، كىي في ذات السياؽ 

 تؤثر في التعميـ الجامعي كتتأثر بو أيضان.
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 ABSTRACT_ The research aims to identify the methods prevailing thinking among the College of 

Education students at King Saud University, and the relationship between those methods and 

dimensions of mental motivation, as aims to the detection of differences between them in those 

methods and mental motivation, formed the sample of 223 students from the students of Education, 

(104) male, and (119) female, randomly selected the search results showed that most methods of 

thinking is a high level of the students of Education, where there are ten styles at this level, while 

the three of thinking styles achieved a moderate level. Results showed statistically significant 

differences at the level (0.01) between males and females in the style of thinking (Legislative) for 

the benefit of the female, while the differences between them in the styles of thinking (Executive - 

hierarchical - the minority - internal) are statistically significant at the level of (0.05) for the 

benefit of the female also. The results indicate that differences between them on the dimensions of 

mental motivation it was statistically significant at the level (0.05) in "mental focus" for the benefit 

of the female, and the relationship of thinking about the dimensions of mental motivation, it was a 

significant of all the thinking styles, and each of the "mental focus" "orientation towards learning" 

while did not significant between of the thinking styles (legislative and executive) and "creative 

problem solving" and "integration of knowledge. "The results indicate that differences between 

male and female was statistically significant at the level (0.05) in "mental focus" for the benefit of 

the female, while relationship between thinking styles and mental motivation, was significant in all 

thinking styles, and each of the "mental focus", "orientation towards learning" while there did not 

significant between of the thinking styles (legislative and executive) and "creative problem 

solving" and "integration of knowledge." 

KEY WORDS: Thinking Styles, Mental motivation, students of education, king Saud university. 

 

 


