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شمةت ذحقلت لطحىلم.  ة  مقسيس ذميطسب تفكسى لطممةمسج في لطتحىسس مج   حلح متسىنعىج    

 ( ،  قكيطك مقسيس2004( ، تمىسب قتقنسج :  عحلطمنمم ذحمح لطحىحسى ) 1993قنىسنقىسنكق ) 

 (2012حنيج حممني  ثميج ) ( ، تمىسب قتقنسج :1996ذميطسب لطتحىسس   حلح نىلشي ىستشميج )

قطتحةس  لطعسينيت لطتي نممت مج  سن. لطحىلم. قطتحقس  ذسيحف لطحىلم. ، ستم ل متمين.      

( ، قيطك مج  ال    spssعيطحيمب لآلطي قلمت حلم عىنيمج لطحهم لاحيي س. طةمةقم ل نتمي س. )



 
 

 ف

، يت لطعمسب. عسج متغسىلت لطحىلم. ل متح   في ذحح ذميطسعه مميم  لىتعيب عسىمقج طتقيي لطمالق

( طةفىق  عسج لطمتغسىلت لطحسمقغىلفس. قمتغسىلت لطحىلم.   ققح  ةيت سية  tقل تعيى لطفىق  ) 

 لطحىلم.  ط  منمق . مج لطنتي ج ذسمهي مي سةي : 

تقنح  الق. لىتعيبس. عسج ذميطسب لطتفكسى قذميطسب لطتحىسس ، حسث ننح ذج سنيك  الق. عسج      

يطسب لطتفكسى قذمةقب لطتحىسس لط عسى ، قكيطك تقنح  الق. عسج ذميطسب لطتفكسى قذمةقب لطتحىسس ذم

لطمةب. لطىممس. ، قذسضي تقنح  الق. عسج ذميطسب لطتفكسى قذمةقب تحىسس لطش يس. لطنمقينس. ، 

الق. قذسضي تقنح  الق. لىتعيبس. عسج ذميطسب لطتفكسى قذميطسب لطتحىسس لطمسمى ، قكيطك تقنح  

 لىتعيبس. عسج ذميطسب لطتفكسى قذمةقب لطتحىسس لطمفقض  

طمحةي قمج ثم لألمةقب ت لطمىحة. لطثينقس. سفضةقج ذمةقب لطتفكسى لممةميذج ممةمي ق     

 لطتشىسمي  

 ت ،ممةميت في ذميطسب لطتفكسى لطتشىسمي طييطأ لطممةميتقنح فىق  عسج لطممةمسج قلط

لنه   ت في ذمةقب لطتفكسى لطتنفسيع طييطأ لطيكقى كمي ممةميلطقكيطك تقنح فىق  عسج لطممةمسج ق 

ت في ممةميتقنح فىق  في ذمةقب لطتفكسى لطحكمي طييطأ لطيكقى ، قتقنح فىق  عسج لطممةمسج قلط

ت في ذمةقب ممةميذمةقب لطتفكسى لطمتحىى طييطأ لانيث ، كمي تقنح فىق  عسج لطممةمسج قلط

ت في ذمةقب لطتفكسى ممةميفىق  عسج لطممةمسج قلط، قلنه   تقنح لطتفكسى لطمحةي طييطأ لطيكقى 

 لطميطمي  

   تقنح فىق  عسج لطت يا لطمةمي قلألحعي حق  ذميطسب لطتفكسى        



 
 

 ص

تحىسس لطمةب. لطىممس. طييطأ لانيث  ة. لطثينقس. سفضةقج ذمةقبت لطمىحممةميلج ممةمي ق       

 ىسس  ق  تقنح فىق  في عيقي ذميطسب لطتح

   فىق  عسج لطت يا لطمةمي قلألحعي حق  ذميطسب لطتحىسس  تقنح     
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 :مقدمة - 1.1

عيطمق  قلطقحىة  ة  لطتفكسى قلعتكيى لطبى  لطتي  هلل معحينه قتميط  قح مسه لانميجلج        

تمي حة  ة  مقلنه. مقلقف لطحسية قلطتغةب  ة  لطيمقعيت ، ق  تتع  لانميج ذثنيذ حسيته 

ت تةف تةك ل ميطسب كمي  ، لطتي سنتهنهيبىسق. قلححة مج لطتفكسى ع  تتمحح لطبى  قلألميطسب 

، حسث  لطتفكسى مةس.  نقح  حة ذميطسب تتعمهي فيتقي  لطمةميذ  ط  ق  ى فقح مج ش ا أل

طك  فىح مني ذميطسعه لطمفضة. في لطتفكسى قلطتي سقظف عهي قحىلته قستمكج مج  الطهي مج 

قلطمهيم لكتميب لطمميىف قتنظسم ل فكيى قلطتمعسى  نهي عمي ستالذم م  لطمقلقف لطتي ستمىض طهي 

فمنحمي ستمىض لطفىح مني طةمقلقف ل نتمي س. فهق سفم  ذميطسب ممسن. مج لطتفكسى لطتي ستق سي ، 

، عسنمي  نحمي سققم عح  لطممي   لطىسيضس. فإنه سةنأ ألميطسب ل ى  ، قم  مىقى لطهمج فإج تةك 

   لألميطسب قح تتبقى قتتغسى عمي ستالذم م  نمق لطفىح  قةسي قنفمسي   

؛ ألج تبقسى لط بقلت  ة  بىس   يالح لطتمةسم سمح مج ذسمستميم عمهن. لطتمةسم   ج ل

   مج  ال  لطممةم يع لطكفيسيت لطمهنس. لطمبةقع.، قمموظم لألمم لطمتقحم.  نق س. لطتمةسم   تتم

، قمج ذقنه سيل ل ستمويم تحىسب لطممةم  ة  ستميم عيطممةم قتمنحه ى يس.  يي.   لتحيق 

مكينيتهم لطمتعيسن.   لطتفكسى ذميطسب قبى  م تةف. في قلطتحىسس عمي ستنيمب م  قحىلت لطبالب قل 

منتم  مج لطمنتمميت  نمي سنبة  مج لطعيميت لطتي ستىكهي  ذعفي قل ستميم عمهن. لطتمةسم 

قلطميطم لطسقم سمى عتقحم  ةمي قتقني قعحثي سي   ؛ طيطك ، هملطممةم  ة  مةقكسيت بالعه قذ الق

        لطتفكسى قلطتحىسس لطفميط. لطتي  عح ذج سكتمعهي يطسبح مج ذممهس  فيطممةم عحين. ققس.  ط

 (  2012 ، ميجث ) 
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مي سمتمح  حىقى طهي مج ثىقلت بعسمس. قميحس. عج تقحم لألمم قىقسهي   سمتمح  ة  مي ستقلفل  ق   

سى تمهم في ىف  قل س. تمتةك مهيىلت قذميطسب تفك  ة  مي ستقلفى طهي مج  مكينسيت عشىس.

 ، ذحمح،   عحلهلل ) م.قلطةحي  عىكب لطحضيىة قتنمةهي في مييف لألمم لطمتقحم   لألمممتق 

2011 )   

  . ، ع  في تمةمه  يحة سحفظ قسمتق ب مج لطمقلح لطحىلمس ج ننيح نس  مي   ستمث  فسميل  ق 

 . يطن. مقضق سقسميطج لطمشكة. مم حلً محس  ةمسيً  ةه سفكى في ذع مشكة. تفكسىلً يحسح. تنم فكىس.

              (   1970)ييطأ ، 

بىسق.  في ميطسب لطتفكسى لطمفضة. طح  لطممةم تؤثىذج ذ ة   zhang (2004)ققح ذكح 

 م تةف. طبى  لطتحىسس لطتي سفضةهي ، كمي ذنهي تؤكح  ة  ذج لطممةمسج لطم تةفسج طحسهم تفضسالت

   لطتحىسس

 مج  الطهي تححسح لطبى ذج  حح  لطبى  لطممكن. لطتي سمكج  Lumb (1996)قسيكى

) نقاًل  ج  لطممقحة لطتي ستمةم عهي لألفىلح سي حىلم. لطبىسق. ذق لألمةقب لطيع سفكى عه سؤ ذ لألفىلح

                             (  2013لطنمسةي ، 

  لطممةم سق ذميس ننيح نس  لطسقم لطيع سحتيج  ط  حطه قذمةقعلطتفكسى . وج لطمنيس. عبىسققل  

 ( 2009  قض،لطحسية قتقحمهي ) يحلت فكىس. يحسح. تمي حة  ة  لطتقلف  م  تبقىتمةم  

 ط  ذنه  عح مج تغسى لطنظىة طمفهقم لطتمةم، مج منىح  كميب ( 2009عحى )  حىلم. قتشسى 

ب ل متىلتسنسيت لطم تةف. لطبالب منمق . مج لطمميىف قلطممةقميت لطيميذ  ط   كميب لطبال

قمي ستىتب  ،ققىلذة مي عسج لطمبقى ،يي لطقىلىسعهم  ة  ح  لطمشكالت قلت طةتفكسى مج  ال  تحى 
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نقال  ج )  ة  يطك مج لطقحىة  ة  لطتميم  لطنسح م  لطممةقميت قتقظسفهي قتنظسمهي تنظسمي نسحل

   ( 2012 ،ميجث 

قتشسى ذميطسب لطتحىسس  ط  لطفنسيت قلطبى  لطتي سمت حمهي لطممةم في قي . لطحىس قسنيك 

لطم تةف. ، كمي ذنه   سقنح ذمةقب يب قذميطسب تحىسمس. م تةف. قمتعيسن. في مىلح  لطتمةسم ذنم

تحىسمي قلحح ذفض  سيةأ طك  لطمقلقف لطتمةسمس. ، فنقحة لألمةقب لطتحىسمي ستححح عمح  تحقسقه 

لطتحىسس  قتتنقع ذميطسب عته طقحىلت لطمتمةمسج قممتقسيتهم ، لطتمةسمس. لطمنشقحة قمح  منيم طألسحلف

فمنهي مي سكقج مىكهسي لطممةم حسث سكقج لطممةم سق لط عسى قلطمةب. في تقحسم لطممةقميت ، قمنهي 

  ( 2004، قمسمى طتمةم لطبالب  )  ممي س  سكقج مىكهسي لطمتمةم حسث سكقج لطممةم لطمقنه  مي

ةسمس. طتمل ج  مةس. لطتحىسس طح  لطممةم مىتعب. عيطمىلح   ذط   Grasha (2002)قسشسى

لطمةميذ في متىشيح عيطنمييج لطميعق. قنتي ج ذ مي  غسىة مج قل ، ، قلألفكيى لطكيمن. في يسنهلطميعق.

عيطممةسيت  قةسالً ، قسمتىشح . لطكيمن. قىلذ لطتمةسملطفةمف يق  لطتىكسه  ة ، قطكنه سح نفس لطمني 

تنيسيت قلطمسق  لطتي ت قضغقب اححلث ل ق يلطتمةسمس. لطتقةسحس. في لطميضي، قسققم  عمح

   (  Grasha، 2002)  تتميش  م  مي سفمةه لآل ىقج قسبقى لطبى  لطتقةسحس.

 هووم قى وسس فوي ممووي حةسو. طمووي سقوقم عوه موج حقى مح ح يمو. لطممةسو. لطتمةسمطويل فوإج لطممةوم سموو 

س.، كمي لطممةس. لطتمةسم ق نحقذ.، ، قلكتميب لطممىف. قل تنيسيت نحق لطمحىملطتالمسي  ة  لطتحيس 

، قعيطتووويطي سوووؤثىلج  ةووو   ذج موووةقك لطممةوووم قش يوووسته سوووؤثىلج فوووي موووةقك لطتالمسوووي  ذق ش يوووسيتهم

ج ممىفوو. لألفووىلح عأمووةقب لطتفكسووى لطمفضوو  طووحسهم تمووي حسم  ةوو  لنتقوويذ لأل مووي  لطمهنسوو.  ذحل هووم  قل 

 (       2006 لطبسب،) لطمتقل م. م  سيل لألمةقب
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  :مشكلة الدراسة -2.1

، ققووووح حقى كعسووووى قعوووويىه فووووي تحقسوووو  ذسووووحلفهي ج لطممةووووم سووووق محووووقى لطممةسوووو. لطتمةسمسوووو. قطووووه  

عهوي لطممةوم  قذمويطسب م تةفو. سفكوى يً ممةمو. ذج سنويك  بىقوعيوفتهي لطعيحث. مج  ال   مةهي   حظوت

قذمويطسب  توحىسس مفضوة. حقج غسىسوي  يً ع ذج سنويك بىقولطتوحىسس لطمفضوة. طحسوه، ذ في ل تسيى بىسقو.

، قعووويطىغم موووج ل ستمووويم لطمتهلسوووح عووويطممةم قلطتىكسوووه  ةووو  لطممةسووو. لطتمةسمسووو. تممةمووويطوووح  لطممةموووسج قلط

متموح تقمح  لنمكيمهي  ةو  تمةوسم لطمتمةموسج    ذج نموع. كعسوىة موج لطممةموسج  قلطمميىميت لطتحىسمس.

   لطتقةسحع لألمةقب ة  

 حظووت ذج ذمووةقب  ينووت تمموو  عهووي فووي لطمووحلىس لطتووي ك يت لطعيحثوو. قمووج  ووال  مالحظوو         

سمووهم فووي ضوومف في ةسوو. لطمتمةمووسج قتفووي ةهم موو  لطممةمووسج قمووج سنووي  ظهووىت لطمشووكة.  لطتووحىسس قووح

ت ق القووو. سوووية ممةمووويطةتموووىف  ةووو  لألمووويطسب لألكثوووى تفضوووسال طةتفكسوووى قلطتوووحىسس طوووح  لطممةموووسج قلط

  عمضهيلألميطسب ع

 : طمييل سكقج عمض لطبالب  حة تميؤ ت  Grigorenko & Sternberg قسشسى كال مج        

 سكقنقج في حيط.  مق  قكم  م  غسىسم مج  ة  حسج ؛حيط. نشيب قسقظ. م  عمض لطممةمسجفي 

  ةوو  حووسج، فضوةقج بىسقوو. لطمحيضووىة حل وو  لطفيوو لطممةموسج  مووي لطوويع سنموو  لطممةمووسج قلطبووالب س

م لستمووت عمووض لطعحووقث قلطحىلموويت لألننعسوو.   قمووج ث وو لطووعمض لآل ووى لطمنيقشوويت لطنمي سوو.سفضوو  

  ج قلطتالمسوي فوي ضوقذ نظىسو.  موتسىنعىج لطوتحكم لطمقةويسعتنيق  ذميطسب لطتفكسى طح  لطممةم لطممييىة

 ( ذ  2004 لطحىحسى،نقال  ج  )



 
 

6 

ستقعوو   ىفووض لطمتمةمووسج  ج لطممةووم  يل كوويج  ةوو  ق ووي عأمووةقعه فووي لطتفكسووى فإنووه سمكووج ذج  

سكوقج مشونمي  ةو   طىذسه فوي غسوى حينو.  طو  ذج سقوف مققوف لطموحلف   وج ذموةقعه فوي لطتفكسوى ، عو 

 (  2007 ،  عحلطفتيح قيم. منيخ سمم   ة  محب لألفكيى )

حح لطمقلم  لطمؤثىة في  مةس. ل تسيى بى  ذ  ط  ذج ذسم  Duman (2011)قسشسى  

قسيل لألمةقب لطممت حم طمميطن. لطممةقميت سؤثى  ة  لطمشي ى  ،لطتحىسس سق ذمةقب لطتفكسى

ي قل تسيى لطبىسق. لطتي ستم قلنههالت لطتي نى لألفكيى  ة  كسفوس. ح  لطمشكقعيطتيطي تؤث قلألفكيى

حىسس لطتي تج قتححسح بى  لطق قتمسسج لطكسفس. لطتي سفكى عهي لطممةم   مةس. لطح  لمت حلمهي في

  لطمشكالت لطحميم. قلط الق. قح  ة  فميطس. لطبالب ، كالت قح سؤثىستعمقنهي  نح ح  لطمش

   في تنمس. لطمهيىلت لطفكىس. طةبالب امهيمبىس  ل  ال   مةس. لطتمةم  ج

ح مج سنيطت لستميم لطمححسث   ذميطسب لطتفكسى طمتسىنعىج قطقح تعنت لطعيحث. في حىلمتهي   

، ققح تحيةت لطعيحث.  ة  لطمحسح مج لطحىلميت لطتي  قلطعحثحىلم. قلطمىب عيط لطغىعسسج يحثسجلطع

( 2000قمج سية لطحىلميت حىلمو. لطةهسعي ) تنيقطت مقضقع ذميطسب لطتفكسى قذميطسب لطتحىسس ، 

  Zhang& Sternberg( 2000ت قحىلم. )ممةمي ج ذميطسب لطتفكسى لطمفضة. طح  لطممةمسج قلط

 ج لطمالق. عسج   Zhang( 2001قحىلم. ) لطتمةمب ميطسألطتفكسى ع ذميطسبتنيقطت  الق.  قلطتي

تنيقطت  يقلطت ,Cheng et al( 2001لطتحىسس  قحىلم. ) قذميطسب لطتفكسى في منيسج لطتمةسم

قحىلم.  قلطمتغسىلتطح  لطممةمسج قلطبالب في لطمنتم  لطيسني ق القتهي ععمض  ذميطسب لطتفكسى

(2002 )Zhang& Sternberg   قلطنقعم ةط يي ا لطش يس. طح  لطممت ذثى للطتي تنيقط 

تنيقطت  الق. ذميطسب  ب( 2004) ىلطحىحس، قحىلم.  ( محة لط عىة في لطتحىسس قغسىسي قلطت يا

قكينت  ج ذميطسب  Zhang (2004قحىلم. ) لطحىلميلطتفكسى طح  لطممةمسج ق القتهي عيطتحيس  
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( 2006قحىلم. )  طةمممةسجم لطتفكسى قتفضس  ذميطسب لطتحىسس طح  بالب لطنيمم. قتيقىلته

Zhang  ميطسب لطتحىسس لطمفضة. قبى  لطتفكسى عسج بالب لطنيمم. في مست  نح لطيسج، ذ ج

قكينت  ج لمتكشيف مي  لمتكشيفسه. محىل لطمممةسج ج ذميطسب تفكسى  Zhang( 2008قحىلم. )

(  ج ذميطسب 2011) سقبذ. حىلمق  لطتفكسى ذميطسبم   جج قذميطسب لطتحىسس ستقلفقق ق  يل كيج لطممةم

  ط لطتي سحفت   Duman(2011قحىلم. ) طةتمةمتفكسى لطبالب قممةمسهم في  القتهي عيطحلفمس. 

 تحىمسهمت عيطمىحة. ل عتحل س. قذميطسب ميممةميطسب لطتفكسى طح  لطممةمسج قلطذتححسح لطمالق. عسج 

ب سج ذميطسب لطتفكسى قذميطس( لطتي سحفت  ط  لطتمىف  ة  لطمالق. ع2012ميج )ثقكيطك حىلم.  

( لطتي تنيقطت ذميطسب لطتحىسس لطمي حة 2002، قكيطك حىلم. نىلشي ) لطتحىسس في لطمىحة. ل عتحل س.

في لطمحلىس قلطنيمميت لطميم. قلط يي. في لطق سيت لطمتححة ل مىسكس.  ممةميتعسج لطممةمسج قلط

 ق القتهي ععمض لطمتغسىلت  

لطمنتم  لطةسعي حسث مث  سية لطحىلم. في سيل  مح  لطحين. ألنىلذحث. قممي مع  طممت لطعي     

  تسيى سيل لطمقضقع  حم قنقح حىلم. ممحس. نتمىف في ضق هي  ة  ذميطسب لطتفكسى طح  حفمهي 

لطمىحة. لطثينقس. في لطعس . لطةسعس. ، ذضف  ط  سيل نحىة لطحىلميت لطميعق. حق   ممةميتممةمي ق 

لطةسعس.  لطعس .فضة. في لطتمةسم ، حسث ذج لطعيحث. طم تنح    ىميط. قلححة في ذميطسب لطتحىسس لطم

( حسث كينت عمنقلج 2012   ألميطسب لطتفكسى قسي لطىميط. مميح كشيح )قسية لطىميط. طم تتبى  

ذميطسب لطتفكسى طح  ممةمي لطىسيضسيت ق القتهي عيطممتقسيت لطممىفس. كمي تقسمهي ل تعيىلت لطتمةسم 

ميمي  شمعس. بىلعةس   طيطك تبىقت لطعيحث. طمث  سيل لطمقضقع قمج سني تتححح مشكة. لطحىلم. لأل

 عيطتميؤ  لطتيطي : 
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لطمىحةوو. لطثينقسوو. ق القتهووي عأموويطسب تحىسمووهم  ممةموويتمووي لطمالقوو. عووسج ذموويطسب لطتفكسووى طووح  ممةمووي ق 

 في محسن. لطمىج  

 قلطيع تفى ت منه لألم ة. لطفى س. قسي كيألتي :

   ممةميتمي ذميطسب لطتفكسى لطمفضة. طح  لطممةمسج قلط -1

  حمب متغسى لطنقع ممةميتمةمسج قلطس  سقنح ل تالف في ذميطسب لطتفكسى طح  لطم  -2

   حمب متغسى لطت يا ممةميتةمسج قلطس  سقنح ل تالف في لطتفكسى طح  لطمم -3

  ممةميتلطمفضة. طح  لطممةمسج قلط مي ذميطسب لطتحىسس  -4

  حمب متغسى لطنقع ممةميتالف في ذميطسب لطتحىسس طح  لطممةمسج قلطس  سقنح ل ت  -5

    لطت يا حمب متغسى  ممةميتةمسج قلطس  سقنح ل تالف في ذميطسب لطتحىسس طح  لطمم  -6

 أهمية الدراسة   - 3.1 

 تمثةت ذسمس. لطحىلم. فسمي سةي: 

قسنووب ذج ت لطحسووية فووي نمسوو  منووي ذسمسوو. متغسىلتهووي ، فأموويطسب لطتفكسووى طهووي ذسمسوو. كعسووىة  -1

قنووه ،قذموويطسب  تؤ ووي عمووسج ل  تعوويى طكووي سووؤحع لألفووىلح لأل مووي  لط ييوو. عهووم  ةوو  ذكموو 

يل ننووأ لطممةووم فووي تقليووةه ،بيطووب لطتووحىسس تمووح حةقوو. لطقيوو  عووسج لطممةووم قلط بالعووه موو   قل 

 ننأ في تحقس  لألسحلف لطتمةسمس. لطمىنقة  

منووي  لطتووي تنيقطووت  لطتىعقسوو.طنفمووس. ل ىلموويت ضوويف. نحسووحة طةح حمووت يذسمسوو. لطحىلموو. فووي ذنهوو -2

 حسث تم ىعب سية لألميطسب عأميطسب لطتحىسس   لطتفكسى ذميطسب 
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 مووج قلضوومي لطممووؤقطسج ج ممىفوو. ذموويطسب لطتفكسووى لطمفضووة. طووح  لطممةووم سمكووج ذج تمووي ح  -3

 لطعىلمج قلط بب لطتىعقس. في تححسح بىسق. لطتحىسس لطتي ستعمهي لطممةم 

لطتموووىف  ةووو  موووح     طووو تفكسوووى لطممةموووسج قذمووويطسب تحىسموووهم توووؤحع عنوووي  ج حىلمووو. ذمووويطسب -4

 .قحىلتهم في مميىم. لطممةس. لطتمةسمسو. قىموم يوقىة قلضوح.  وج لطكسفسو. لطتوي توتم عهوي  مةسو

 لطتمةسم قل  حلح قتهس . لطتالمسي طميطم لطغح طمقلكع. لطتبقى لطمةمي لطمىس    

تنيقطووت ذموويطسب  -فووي حووحقح  ةووم لطعيحثوو. -سمسوو. لطنظىسوو. فووي  ووحم قنووقح حىلموو. قتىنوو  لأل -5

   ةسعس.لطتفكسى قذميطسب لطتحىسس في لطعس . لط

ذق  ي ستقيوو   طسووه مووج نتووي ج سمكنهووي لامووهيم عشووك فسمووسضووي ذتكمووج ذسمسوو. لطحىلموو. لطحيطسوو.  -6

عووو  ى فوووي  طقووويذ لطضوووقذ  ةووو  ذمووويطسب لطتفكسوووى قذمووويطسب لطتوووحىسس لطمفضوووة. طوووح  لطممةموووسج 

 . لطثينقسووو.  قعووويطك تموووي ح لطنتوووي ج فوووي لموووت حلم لألمووويطسب لطتحىسموووس.فوووي لطمىحةووو ممةمووويتقلط

 لطمىتعب. عأميطسعهم لطتفكسىس.   

لطمىحةوو. لطثينقسوو. فووي ممىفوو. ذموويطسب  ممةموويتق سمكووج ذج تفسووح نتووي ج لطحىلموو. لطحيطسوو. ممةمووي  -7

 تفكسىسم لطمفضة. قتبقسىسي عمي سال م ذميطسعهم في لطتحىسس   

شووى لطووق ي لطمهنووي  نووح لطممةووم فسمووي ستمةوو  عأموويطسب تفكسووىة تكمووج فووي لطكشووف  ووج مووح  ن -8

قيووقىة قلطموومي طتق ستووه حتوو  سووتمكج مووج تنهسووه لطممةقموويت عمووي سنمووي لطتفكسووى لطنسووح طحسووه 

 قمج ثم سنمكس سيل  ة  بالعه  
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 الدراسة   أهداف - 4.1 

 تهحف لطحىلم. لطحيطس.  ط  لطتمىف  ة : 

 لطتحىسسيطسب ى قذمميطسب لطتفكسذلطمالق. عسج   - 1

 عمحسن. لطمىج  .لطثينقسلطمىحة.  ممةميتطح  لطممةمسج قلطميطسب لطتفكسى لطمفضة. ذ سمذ - 2

 حمب متغسى لطنقع   ممةميتلطمفضة. طح  لطممةمسج قلط ذميطسب لطتفكسى - 3

  حمب متغسى لطت يا ممةميتلطمفضة. طح  لطممةمسج قلط ذميطسب لطتفكسى - 4

 . عمحسن. لطمىج لطثينقس لطمىحة. ممةميتقلططح  لطممةمسج  لطمفضة.ميطسب لطتحىسس ذ سمذ - 5

   حمب متغسى لطنقع ممةميتميطسب لطتحىسس طح  لطممةمسج قلطذ - 6

  حمب متغسى لطت يا ممةميتلطتحىسس طح  لطممةمسج قلط ذميطسب - 7

 الدراسة   تحديد مصطلحات  - 5.1

 رأساليب التفكي - 1.5.1

    التعريف النظري :أوالً 

 طوو  ذج   ) 1995Sternberg and Grigorenko)  تسىنعىج قنىسنقىسنكووق سمووىف موو

فووي بىسقوو. تنهسووه لطممةقموويت قلطتمثووسالت  معيشووىلً  تووأثسىلً موويطسب لطتفكسووى  مةسوو.  قةسوو. ممىفسوو. تووؤثى ذ

 لطمقةس. لطممىفس. قكسفس. مميطنتهي حل   لطمق  لطعشىع  
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قلطبوى  لطم تةفو.  تل موتىلتسنسي. موج تمني منمق و    Sternberg(  1997)   جقسمىفهي متسىنعى 

 سمت حمهي لطفىح طةتميم  م  مج طحسه مج ممةقميت طمقلنه. لطمشكالت  لطتي 

لطفووىح طسحموويس  يي سمووت حمه. مووج لطبووى  لطتووعأنهووي جمنمق وو Zhang (2000)ي هسووينج ق ىفهوو   

 (1984 سى لهلل، نقال  ج )ي لطتي تقلنهه قتىتعب عمةقكه لطفمةج قلطتميم  م  لطمشكالت عيآل ىس

ذج ذمةقب لطتفكسى جسق بىسق. لطتميم  لطممسهة طةفىح م  مشكة.   Murphy( 1989)قسوى  مقىفوي 

نقال )تحقسقوهج  مي تةك لطبىسق. لطتي تمسه تفىحة  ج لآل ىسج قتمم   ة   حم. لطهحف لطيع سىسح

                                       (                                                   1989قيمم ،  ج 

  :التعريف اإلجرائي: ثانياً 

   طتححسح ذميطسب تفكسىسم  عيت ذفىلح لطمسن.  ة  فقىلت لطمقسيسستمث  في لمتني

 أساليب التدريس - 2.5.1 

 التعريف النظري : أوالً 

س. لطتي لطش ي تةك لطيفيت قلطمةقكسيتجعأنهي ذميطسب لطتحىسس  Grasha (2002)سمىف  

سمسه لطمحىس قلطيع سةمب  يذ عيىة  ج ك  ش يتظهى مج قع  لطمحىس في لطفي ، قعيطتيطي فه

طه تأثسى معيشى  ة  لطبالب ققحىلتهم مي في تقنسه لطممةس. لطتمةسمس.، قمج نيحس. ذ ى  مهمي  حقىل

   ة  لطتمةسم

طتنمسو. قوحىة لطمتمةموسج  ةو   قتمىف  ة  ذنهي جسي لطتي تهوحف  طو  تنظوسم لطمقلقوف لطتمةسمسو.       

حموويح ،  ). طتنمسوو. ش يووسيتهم عكيفوو. نقلنعهوويلطووتمةم قمميىموو. لطووتمةم لمووتنيحل  طوو  نهووقحسم لطش يووس

2004 )   
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 : التعريف اإلجرائي: ثانياً 

قلطتوووي تحوووحح ذمووويطسب لطتوووحىسس  سوووي لموووتنيعيت ذفوووىلح لطمسنووو.  ةووو  مقسووويس ذمووويطسب لطتوووحىسس    

  ميطسب تفكسىسم لطمفضة. طحسهم قلطتي تمكس ذ

 الدراسة   حدود - 6.1

 :لآلتيفي لطحىلم.  ححقح قتتمث  

قتتمثووو  فوووي ممىفووو. لطمالقووو. عوووسج ذمووويطسب لطتفكسوووى قذمووويطسب لطتوووحىسس  :موضدددوعيةالحددددود ال -1

لطمىحةووو.  ممةمووويتلطت يوووا( طوووح   سنووو. موووج ممةموووي ق  –لطنوووقع  ق القتهوووي عوووعمض لطمتغسوووىلت )

 لطثينقس. في محسن. لطمىج 

 محسن. لطمىج قتتمث  في لطعس . لطتي متنى  فسهي لطحىلم. لطمسحلنس. قسي  ود المكانية:الحد -2

 2019 - 2018 لطميم لطحىلميتم  نىلذ سية لطحىلم.  ال   :زمنيةالحدود ال -3

محسنو.  ممةمويتقتتمث  في لطمسن. لطتي متنى   ةسهي لطحىلم. مج ممةمي ق  :بشريةالحدود ال -4

 ممةم قممةم.  (  478)   كتب لط حميت لطتمةسمس. قلطعيطغ  ححسم لطمىج قلطممنةسج في م
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 ل الثانيالفص

 الخلفية النظرية

 

 ر: أساليب التفكي المبحث األول  .1.2

 

 أساليب التدريس الثاني : المبحث   .2.2
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 أساليب التفكير وعالقتها ببعض المفاهيم النفسية   - 5.1.2 
 النظريات المفسرة ألساليب التفكير   - 6.1.2 
  مبادئ نظريات أساليب التفكير    - 7.1.2       
 العوامل المؤثرة في أساليب التفكير   - 8.1.2       

 أساليب تفكير المعلمين في التدريس   - 9.1.2       
 طرائق التدريس وأساليب التفكير  - 10.1.2        

 

 

 

 



 
 

15 

 تمهيد  - 1.1.2 

مةحقظي مج قع   ةميذ لطنفس عمفهقم  تميميً شهحت لطمنقلت لأل سىة مج لطقىج لطميضي لس

لطتغسىلت  سى عمضم ة  فهم قتفي حت سؤ ذ لطمةميذ ذميطسب لطتفكسى؛ نظىل ألج ذميطسب لطتفكسى م

في لكتشيف لطحةق  لطفميط. لطتي ستغةب  ذمهمتلطتي تححث طألفىلح في لطمم  لطمهني، كمي ذنهي 

  ةسهي لانميج  ة  مي سقلنهه في لطحسية مج ميي ب 

مكقنيت لألمةقب ق قمفهقم ذميطسب لطتفكسى ،  لألمةقبهقم قمقف نتنيق  في سيل لطفي  مف 

 مىة ألميطسب لطتفكسى،لطنظىسيت لطمفق ،  .وسب لطتفكسى ق القتهي ععمض لطمفيسسم لطنفمسذميطق  ، قةيلطم

في  كسى لطممةمسجذميطسب تفق كسى، لطمقلم  لطمؤثىة في ذميطسب لطتفق سى، ب لطتفكسمعيحئ نظىس. ذميطق 

 ه يطسعبىل   لطتحىسس قذمق  لطتحىسس

 مفهوم األسلوب:   - 2.1.2

 ج فىقع لطممىف. قتبقى في  ةم لطنفس في  حة مني تظهى ميبةأ لألمةقب في  حح م 

( ذج 2004، قلطمةقك  قسيكى لطمتقم ) ، قلطحلفمس. ، قلطتمةسم مث  لطش يس.، قلطممىف.، قلاحىلك ؛

تظهى  لطتيقلطمةقكسيت لطفىحس. ا ميبةأ لألمةقب سمت حم طسيف  ححل مج لألنشب. قلط يي 

   (  2004،  ملطمتق لطهمج )عشك  ثيعت نمعسي طفتىة مج 

بىسق.  ه جعيطنيحس. لطمقةس.  نحمي  ىفه عأنأ لألمةقب ميبة Witckinج قتكح  ا قق  

نقال  ج  )ج مةقك لطفىح لطمقةي في نبي  قلم  مج لطمقلقف لاحىلكس. قلطمقةس. تالهم قةس. ممسهة 

  ( 1998  ميى، 
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 :مفهوم أساليب التفكير  - 3.1.2

طنفمس. لمفهقم ذميطسب لطتفكسى عي تالف لطعيحثسج قلطمحلىس  لطمقحم. حق  ىسفيتلطتمتمححت  

 ي تشك   عس تهيج م  بىسق. تميم  لانم جهي عأن لطتي عحثت في سيل لطمني  فسمىفهي فىقم

سمكج لطحكم  ة  سية  جقسضسف ذنه  لطم تةق. متىلتسنسيت مكتمع. طمقلنه. مشكالت لطحسية 

ةق  لطمشكالت قذ ى  طتفكسى منتن. طحفهنيك ذميطسب ل نتي جمج حسث مي تؤحع  طسه مج  يطسبلألم

يطسب لطتفكسى لطممت حم. طةمققف ك  ذمةقب مج ذم مال م.  قسيل سكقج عنيذ  ة  منتنه غسى

 (  2006لطبسب،  ) لطمشك 

لت قحى  تطسم يقس، ( عأنهي لطبىسق. لطتي سقنه عهي لطفىح تفكسىة2007تمىفهي  عح لطفتيح )ق  

لطقحىة تشسى  طي  فضة.  مت حلم لطقحىة قلطفى  عسج لألمةقب قلطقحىة ستححح في ذجلطبىسق. لطم يطكنهق 

  لألحلذ لألقي  قمح  نقحة لألحلذ عسنمي لألمةقب سشسى  ط  كسف سؤحع لطفىح تةك لطمهيم 

سيت لطفكىسو. نهوي لطبوى  قل موتىلتسنأعج Harrison & Baramson (1982)  ققوح  ىفهوي 

لطحيطوو.   يموو  عهووي موو  لطممةقموويت لطمتيحوو. ذق ل نتقووي  مووج لطحيطوو. لطىلسنوو.  طووسمتوويح لطفووىح ذج ستم لطتووي

  ( ذ  1995حعسب، نقال  ج ) جلطثينس. 

قلألميطسب  لطبى   ذج ذميطسب لطتفكسى تشسى  ط Sternberg & Wagner (1992)سيكىق        

م   ذمستال  نهي عمي معسىقتنظسم ذفكيىسم قلطت مميىفهملطمفضة. طألفىلح في تقظسف قحىلتهم، قلكتميب 

لطمقلقف ل نتمي س. في  لطمهيم قلطمقلقف لطتي تمتىض لطفىح فأمةقب لطتفكسى لطمتع   نح لطتميم  م 

ممي سمن  ذج لطفىح  لطنقلنب لطحسيتس. قح س تةف  ج ذمةقب لطتفكسى  نح ح  لطممي   لطمةمس.

  طهمجيطسب م  لمققح تتغسى سية لأل لطتفكسىسمت حم  حة ذميطسب في 
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لطتميموو  موو   لطبىسقوو. لطتووي سفضووةهي لطفووىح فوويج( ذموويطسب لطتفكسووى عأنهووي 2011) ذسووقبقتمووىف  

مكينسيتووهممووت حمي فووي يطووك قحىلتووه  مقلقووف لطحسووية لطم تةفوو. قسووق سنعوو  مووج ش يووسته قسوونمكس فووي  قل 

  ج مةقكه لطسقمي قسمعى  ج لطفىق  لطفىحس. عسنه قعسج لآل ىسج

مققوف موي  لطبىسقو. لطتوي سفضوةهي لطفوىح فوي حو  مشوكة. ذقجهوي ( عأن2006قتمىفهي لطمعي ي ) 

 مووي  فستىتووب  ةوو  يطووك مووح  ننيحووه ذق فشووةه فووي مقلنهوو. تةووك لطمشووكة. ذق لطمققووف عغووض لطنظووى

 فبى جسمتةكه مج قحىلت  قةس. ذق يكيذ 

 جلطبىسق. لطتي سقنه عهي لطفىح يكيذة جلطتفكسى عأنه  ذمةقب ج Sternberg (1988قسمىف ) 

نمي سق بىسق. لطفىح لطقحىلتى ذج ذميطسب لطتفكسى طسس مىلحفي طممتق  لطيكيذ ذق ، قسيك في  قل 

   ( 2005سقمف، نقال  ج ) ج تقظسف يكي ه ق قحىلته

 نح  ذمةقب لطتفكسى عأنه بىسق. لطفىح لطمفضة. في لطتفكسىج  Sternberg (2002) سمىفق        

    مت حلم لطقحىلت قسق  عسج لطش يس. قلطقحىلت نمي سق تفضس    ،  قسق طسس قحىة لأل مي ذحلذ 

  ( ( Sternberg, 2002 ( ج  لطقحىلت لطتفكسىذميطسب  - لطش يس. )

 :مكونات األسلوب العقلي - 4.1.2 

 ط  بىسق. لطفىح  ذج لألمةقب لطمقةي سشسى  Zhang & Sternberg( 2005سيكى) 

  ققح يكىل ذج لألميطسب لطمقةس. تمت حم ةتميم  م  لطممةقميت قلطتيىف في لطمهميتط لطمفضة.

ذمةقب  ، فيلطممى  لألمةقب ) لألميطسب لطمقتىح. في لطمققح لطقةسة. لطميضس.؛ مث  ك  طتشم  مميني

لألمةقب لاحىلكي، قسية ق ،  قح  لطمشكالت ذمةقب لت يي لطقىلىق  ، لطتمةم ذمةقبق ،  لطتفكسى

 لطنقلنب: لألميطسب تتضمج لطمحسح مج
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 :الجانب المعرفي - 1.4.1.2

ت لطش ا حسج سمتمم  ذمةقعي  قةسي فإنه سكقج مشغق  عنقع مج لطممةسيذع ذج 

  لطممىفس.

 :الجانب الوجداني - 2.4.1.2

هم. سقىى نه سي يم  م  لطممةقميت قلطتيىف في لطمبىسق. لطفىح في لطتم فإج 

م   -عيطمهم.  حقسقسي تميميً   فةق كيج لطش ا مهتمي لس عكسفس. شمقىة تنية لطمهم.

 فإج لطفىح مسمتمم  لطتفكسى لطتشىسمي -  مسقيً  قفهميً  لفتىلض ذج لطمهم. تتبةب لعتكيىلً 

فكسى هم. فقح سمتمم  ععميب. ذمةقب لطتممعيطسي عيط قلتنية لطتمةم لطممس ، ذمي  يل كيج  

   لطتقنه لطمبحي في لطتمةم لطتنفسيع ذق

 :الجانب العضوي )الفسيولوجي( - 3.4.1.2

في لمتقعي  لطممةقميت   ج لمتممي  لطفىح طألمةقب ستأثى نه سي عبىسق. لطحقلس

    ج بىس  لطعيى ذق لطمم

 :الجانب النفسي - 4.4.1.2

ج م  ة  كسفس. تفي   ش يس. لطفىح  ج لمتممي  لطفىح طألمةقب لط يا ستققف

  عس ته

 :الجانب االجتماعي - 5.4.1.2

 مةقب مي ستأثى عمي سفضةه لطمنتم  لطيع سمسش فسه لطفىحلمتممي  لطفىح أل ذع ذج         

 (  2008ققيح ، )
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 :أساليب التفكير وعالقتها ببعض المفاهيم النفسية  - 5.1.2 

  (  ط  تحل   مفهقم ذميطسب لطتفكسى م  لطمحسح مج لطمفيسسم لطنفمس.2010سشسى لطفي قىع ) 

 ، حىة قطسس عنمب مج ذنميب لطش يس.عق، فهق طسس   ج سية لطمفيسسم قفي لطققت نفمه ستمسه

، قطق  سيل لطتمسه  ج سية لطمفيسسم طمي كيج طةعحث قلطحىلم. في ذميطسب  كيطك طسس عإمتىلتسنس.ق 

لطتفكسى ذع قسم.  ةمس. ذق  مةس.  فعنسته لطممتقة. عيلتهي كمفهقم قفي لطققت نفمه بعسم.  القيته 

لطتي تكمب سيل لطمفهقم شى س. كمفهقم  يا سأ ي لطمتحل ة. م  لطمفيسسم لطنفمس. لأل ى  سي 

ققح لمتمىض لطفي قىع ذسم لطمفيسسم لطنفمس. لطتي سححث فسهي    ةمسي قنحسي لطعحث فسه منحن   

 :  ة  لطنحق لطتيطيقعسج سية لطمفيسسم  لط ةب عسج لألمةقب

 :أساليب التفكير والقدرات - 1.5.1.2

سوووي ذج  تسىنعىج  نوووحمي بوووىح نظىسووو. ذمووويطسب لطتفكسوووى، ج ذسوووم لطنقووويب لطتوووي ىكوووه  ةسهوووي مووو      

طووسس عقووحىلت قطكنهووي تمثوو  تمعسووىل  ووج سووية لطقووحىلت، قذج لطشوو ا قووح سكووقج طحسووه قووحىة  لألموويطسب

 ووج سووية لطقووحىة كيألمووةقب  لاعووحل ي قطكنووه طووم سمووت حم لألمووةقب لطمنيمووب طةتمعسووى  ةوو  لطتفكسووى

متةك سية لطقحىة ألنه في لطحقسق. طم سظهى سية )لطتشىسمي، لطمتحىى(  فسظهى لطش ا قكأنه   س

لطقحىة عيطشك  لطيوحسأ، قطألموف فوإج لطكثسوى موج بوالب لطموحلىس سقموقج ضوحس. فوىض ذمويطسب 

لاشويىة  طو  ذج لطتمسوه عوسج موج طهوم عإظهويى قوحىلتهم لطحقسقو.، ق عوح  محححة حقج غسىسي،   تمومأ

فوي لألمويطسب  ةو  لطتمسوه  لألفوىلحطتمسوه عوسج سقوقم ل ة  حوسج لألفىلح في لطقحىلت سق تمسه كمي، 

 لطنق ي، ذع مح  تفضس  لطفىح ألمةقب حقج غسىة 
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 :أساليب التفكير وأنماط الشخصية - 2.5.1.2    

. مقس. م    بيذ عس سج ذنميب لطش يس. سي محية. تفي   لطمقلم  لطقىلثس. قلطمقلم  لط 

يح سي  عيىة  ج تنظسم ثيعت قممتمى نمعسي ط ة  لألقطقس. طألميس لطقىلثي، قممتعىل ذج سية لألعم

تالهم لطفىح في نمس     فأنميب لطش يس. تننأ ألج تكقج يف. ثيعت.  لطفىح قمهلنه ق قةه قنممه

حتيج ذميطسب لطتفكسى ت  ة  حسج ذج،  لً نح لً كعسى  لً لطمقلقف لطتي ستمىض طهي ، قتةمب لطقىلث. حقى 

 عياضيف.  ط  ذج طةمقلم  ل نتمي س. حقىل كعسىل في ظهقىسي   ط  ذج تكقج متغسىة عتغسى لطمقلقف، 

 :أساليب التفكير واستراتيجيات التفكير - 3.5.1.2

 لطفي قىع قسفى  سمح ميبةأ ل متىلتسنسيت مج ذكثى لطميبةحيت ية. عأميطسب لطتفكسى،

لألميطسب  ذج لطفى  لألميمي عسج  عياشيىة  ط قلمتىلتسنسيت لطتفكسى ذميطسب لطتفكسى عسج

س  فيفيألمةقب سشسى  ط  ت ستضمج لطمح  لطيع تتقهع  ةسه مهميت ك  منهمي ، قل متىلتسنسيت

 حة، كبعسم. لامتىلتسنس.  ط  ل تعيى ممسج تم عنيؤة عي  تميح  ة   قلم    يم، فسمي تشسى

 ( 2010،  لطمهم. قلامكينيت لطمتيح. قلطققت لطمتقفى )لطفي قىع

 :المفسرة ألساليب التفكيرالنظريات  - 6.1.2

ل وتالف لطهوحف؛ قموج سوية ل تةفت لطنظىسيت لطمفمىة ألميطسب لطتفكسى عي تالف لطمحتق ، ق  

 لطنظىسيت:

  :Paivio (1971)نموذج بايفيو  - 1.6.1.2

 : قلطيع ذكح  ة  قنقح نق سج مج تفضسالت لألفىلح قبىقهم في لطتفكسى سمي 

 قس تا لطتفكسى لطةفظي عيطتميم  م  لطةغ. التفكير اللفظي:   - 1.1.6.1.2   
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قس تا سيل لطنظيم عيطتميم  م   التفكير غير اللفظي أو التصوري: -2.1.6.1.2 

نظىسته لطمممية عنظىس. لطتشفسى  لطمقضق يت ذق لاححلث غسى لطةفظس. قسققم سيل لطتيقى  ة 

طتميم  م  لطممةقميت قسي مت يي. في ل ،لطثني ي لطتي تفتىض قنقح نظم لطتمثس  لطىمهس.

مقلذ كينت سية لطممةقميت  حىلكس. ذق قنحلنس. ذق مةقكس.، قسبة  عيسفسق  ة  مس  لطفىح قذمةقعه 

قسمسهسي  ج لطقحىة لطممىفس. لطتي تىتعب عكفيذة ، لطمفض  في لطتفكسى ميبةأ لطميحة لطممىفس.

 (  1996 هلم، نقال  ج  )لألحلذ  ة  مهيم ممىفس. ممسن. 

 : (,Harrison & Bramson 1982) نظرية هاريسون وبرامسون  -  2.6.1.2 

، قبعسم. ل ىتعيب عسنهي قعوسج موةقكه حتقضأ سية لطنظىس. ذميطسب لطتفكسى لطتي سفضةهي لطفى 

كمي تقضوأ موي  يل كينوت سوية لألمويطسب ثيعتو. ذم قيعةو. طةتغسوى  قتعوسج كسوف تنموق لطفوىق   لطفمةي،

ى ققوووح قوووحم سيىسموووقج قعىلمموووقج تفموووسىل قلضوووحي قشووويمال ألمووويطسب عوووسج لألفوووىلح فوووي ذمووويطسب لطتفكس

  ذج لألميطسب لط مم. سي:  لطتفكسى، قذشيى  ط

سوق ذموةقب تفكسوى سقيوح عوه قوحىة لطفوىح  ةو  لطقسويم عممو  :  التركيبدياألسلوب  - 1.2.6.1.2 

ةفوو. شوويذ نحسووح قذيووس  قم تةووف  مووي سفمةووه لآل ووىقج، قكوويطك قحىتووه  ةوو  تىكسووب لألشووسيذ لطم ت

قعيف.  يي. لألفكيى، كمي سمس  سيل لطفىح  طو  منيقضو. قمميىضو. موي سوق موأطقف قمتفو   ةسوه 

 (    1998 ميى،نقال  ج )عسج لألفىلح  

قستيف لألفىلح لطيسج سفضةقج سيل لألمةقب عتكقسج قنهيت  األسلوب المثالي: - 2.2.6.1.2

قل ستميم  قلطتفكسى في لألسحلف ية لألشسيذ قلطمس   ط  لطتقنه لطممتقعةيوى م تةف. تنونظ

عيحتسينيت لألفىلح، ققض  مميسسى لنتمي س. مىتفم. طتحقس  مي سهمهم ش يسي قلنتمي سي، 
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قلطتىكسه  ة  مي سق مفسح طةنيس قلطمنتم ، قتمث  لطقسم ل نتمي س. قلطمعيحئ لطميمس. محقى 

 (  2016مىهقك، نقال  ج )لستميمهم 

لطتحقو  مموي  مثو ؛سمني لألمةقب لطمةمي في يون  لطقوىلى ق  : العملي األسلوب  - 3.2.6.1.2

سنوويح بووى  نحسووحة  سووق يووحسأ ذق  بووي عيطنمووع. طة عووىة لطش يووس. لطمعيشووىة، قحىسوو. لطتنىسووب، قل 

ل مووتمين. عوويطمقلح لط وويم لطمتيحوو.، قتنوويق  لطمشووكالت عشووك  تووحىسني، قل ستموويم ق  طمموو  لألشووسيذ

 لطح  لطمىس ، قلطقيعةس. طةتكسف   عيطمم  قلطنقلنب لانىل س.، قلطعحث  ج

عقيفه  نميني لطظهقى   : لطمس   ط قسمكج تححسح لطمؤشىلت لطمةقكس. طةفىح لطممةي فسمي سةي     

ستمم عيطقيعةس. ق نه سحيق  ل  تييى طتقضسأ لألفكيى، قذ ، في ل تفي  يقمتمى  يلنتمي س منبقي

سمس   ط  لمت حلم ق يمت حلم لطقمي   لطم تةف.، سمتمت  عق ،  سعحق منيفقي ذق م ةيي قحق ،  طالتفي 

، في حسج سكىة لطححسث لطنيف غسى لطمىح قكيطك لطححسث لطتحةسةي  قشمعس. ذم ة. مأطقف.

 قلطفةمفي 

لامتىلتسنس. لطى سمس. طةفىح لطممةي سي لطمح   لطتقلفقي قسي  متىلتسنس. كةس. تمتمح  ة  ق      

يح لطكةي  ة  لطمققف، قسيل لطمح   لطتقلفقي طسس مةقكي : مييل نفم    قل  تم معحذسج قسمي

 مةس. تفي ةس. عسج ل متنيع. قلطتكسف، قسفتىض لطفىح لطممةي قنقح ققلنسج   شقل سي  نمي سق

طممةس. لطحكم  ة  بعسم. لطمقلقف لطمحسب. عه، قسق   سنظى طةعنيذ لطمنبقي قطكنه ععميب. 

 سفهمه  قس عىة قسمى عه  

مقلنه.  مث ؛سمني لألمةقب لطتحةسةي في ين  لطقىلى ق التحليلي : األسلوب   - 4.2.6.1.2

لطت بسب عحىا قع  لت يي لطقىلى، ق  لطمشكالت عحىا قعبىسق. منهنس. قل ستميم عيطتفييس ،

ل ستميم عيطنظىسيت قلطتنظسى ق نم  ذكعى قحى مج لطممةقميت م   حم تكقسج لطنظىة لطشمقطس.، ق 
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مكينس. لطقيعةس. طةتنعؤ، ق  ة  حميب لطحقي  ،  مكينس. لطتنه . قلطحكم  ة  لألشسيذ في  بيى ق ل  ل 

 ل متنتينيت      ط ل ستميم عتقضسأ لألشسيذ حت  سمكج لطقيق ق  يم، 

قسمكج تححسح لطمؤشىلت لطمةقكس. طةفىح لطتحةسةي كمي سةي: لطمس   طي لطظهقى عيطعمح  ج    

تمعسى  ج لطققل ح قلطققلنسج لطميم.، قسق سشىح لألشسيذ لطمس   طي لطق لطمقلبف قلطنقلنب لطيلتس.، 

عنظيم قحق. قستمم عيطنظيم قلطحىا ققح سعحق  نسحل، في حسج سمتمت  عي  تعيىلت لطمقالنس. 

لطى سمس. طةفىح لطتحةسةي سي لطعحث  ج ذفض   قلامتىلتسنس.قسكىة لطححسث غسى لطمقالني  

لطعحث ق  ،لطمشكة. عحق. .مىفقم ،نم  لطممةقميت عحثه:  لطبى  قسمت حم لط بقلت لآلتس. في

 ،لننيه لطح  لطيع   سنهي لطمم ق  ،ل تسيى ذفض  عحس ق  ، ج حةق  عحسة. حت  سمكج تقسسمهي

ج تقسسم لطنيتج  ج لطح  طةتأكح مج ذنه ذفض  عحس  ق  فأنه سعحذ مج  كيج لطح  طسس سق لألفض ،قل 

 نحسح   

: ل  تموويح مثوو نووي لألمووةقب لطووقلقمي فووي يوون  لطقووىلى مقس :  الددواقعياألسددلوب  - 5.2.6.1.2

قذج لألشوووسيذ لطحقسقسوو. سوووي مووي ت عوووىة فووي حسيتنوووي لطش يووس. مثووو  موووي ،  ةوو  لطمالحظووو. قلطتنىسووب

نشمى عه قنةممه قنىلة كيطك  ج مي نىلة سق مي نحي   ةسه، قلطتىكسه  ة  لطحقي   قسق في سيل 

 )مميىض(  ج لطفىح لطتىكسعي   تميميً م تةف 

عقيفه  نميني  : لطمس   ط  لطظهقى سمكج تححسح لطمؤشىلت لطمةقكس. طةفىح لطقلقمي في لآلتيق 

، قسق   سمىع في لطتمعسى لطةفظي  ج لتفيقه ذق  حم لتفيقه قلطمس  يً ققلضح يً قنشسبقققسًي  معيشىلً 

 ل  تييى في  ىض مي سقحمه، قسق ستمم عيطيىلح.   ج لآلىلذ، كمي سمس   ط  طي لطتمعسى

طبسب ، )ل لطنقلنب لطيلتس. قلطميفس. قغسى لطممةس.  سنيعس.، قسكىة لطححسث لطنظىع عياضيف.  طال

2006 )   
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 نموذج المخ لهيرمان:  - 3.6.1.2

قمووومي نموووقيج سسىمووويج طةموووسيحة لطم سووو. قسموووىض لطنموووقيج ألىعمووو. ذمووويطسب طةتفكسوووى تقضوووأ      

 لطبى  لطتي ستميم  عهي لألفىلح في لطميطم قسي: 

لطقحىة ق ،  قمج ذسم  يي يه لطقحىة  ة  عنيذ قي حة ممىفس. : األسلوب المنطقي -1.3.6.1.2

 قلطممةسيت لطممىفس.   قلألنظم.قحمنهي لألعنس.   ة  فهم

، قتنظسمهووووي لألنشووووب. .نحقطوووو ) قمووووج ذسووووم  يي يووووه التنظيمددددي : األسددددلوب  - 2.3.6.1.2

   ( نحقسي سحلف قلطتحىكلألل ستميم عيطتفييس ، قض  ق 

لطقووحىة  ةوو   قمووج ذسووم  يي يووه ) : األسددلوب بددين الشخصددي )االجتمدداعي( - 3.3.6.1.2

 (   لطقحىة  ة  لطتميم  م  لآل ىسجق لطتأثسى  ة  لآل ىسج، ق ل تيي ، 

، ت بووي لطحووقلنه  ت سوو  لطعووحل   : قمووج ذسووم  يي يووه )االبتكدداري األسددلوب  - 4.3.6.1.2

 ( 2007 عح لطفتيح، ) ة  ذفكيى نحسحة لطحيق  ق قلطمقعيت، 

 : تايرنظرية   -  4.6.1.2

توويسى ذج طكوو  فووىح ذمووةقعه لط وويا فووي لطتفكسووى لطوويع سيووعأ شووس ي  ييووي عووه كعيووم.  تؤكووح  

 :  ، قطهي ذىع  مىلح  ( حقىة لطتفكسى لايع ، قلطيع ستم مج  ال  حقىة تمم  )

طةمققووف حسووث تكووقج كوو  قفسهووي سعووحذ لطفووىح فووي لطتميموو  قل مووتسميب  : االسددتقبال -1.4.6.1.2

 لاحميميت قلطمشي ى قلألفكيى في حيط. سقظ.، قتتم سية لطمىحة. في فتىة قيسىة نحل  
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قفسهي ستم مميطن. مي ستم لمتقعيطه، قسي لطنينب لطتنىسحع ط يي   : المعالجة - 2.4.6.1.2

 لطفىح  

،  ىع طةفىحقسي مىحة. لطتمعسى لطتي ت ا لطنينب لطمقةي قلطفك:  الناتج - 3.4.6.1.2

  مميطنته في لطمىحة. لطميعق.   قعيطتيطي فك  فىح سمعى  مي تمت

 ققيح، ) ىحولطنيتج لطكةي، قكسفس. ححقثه طح  لطف قسي ت ا : االسترجاع - 4.4.6.1.2

2008 )   

كى متسىنعىج قةي لطيلتي حسث يقتيكى لطققيح ذج سية لطنظىس. ت يطف نظىس. لطتحكم لطم  

  قتى  ذسضي ذج ذميطسب لطتفكسى  تتغسى  عى لطمهيم قلطمقلقف لطم تةف. ذج لألميطسب (1997)

 ؛ فةك  فىح ذمةقعه ، قطكنهي ثيعت. ثعيتي نمعسي طسمت ثيعت.، كمي ذنهي طسمت متغسىة في لطمقلقف

لط يا لطممسه طه قطكج قح ستغسى في عمض لطمقلقف قسيل سمتمح  ة  مىقن. لطفىح لألمةقعس. لطتي 

 . عىج ذنه  يل كيج سيل سنيك مفتيح طةتكسف فىعمي سكقج لطمىقن. لألميمس نهي متسىن قي 

 : (1985نموذج جانبس ) -5.6.1.2

قحم نينعس ميفقف. طممةسيت لطتفكسى تتضمج مت. ممتقسيت سغةب  ةسهي لألعميح لطممىفس.    

 سي:

 حسحسيلطتمىف  ة  لطمشكة. قتح ؛ قسشم  عمض لط بقلت : مستوى حل المشكلة - 1.5.6.1.2

نتيج لألفكيى لطمىتعب. ق يسيغ. لطحةق  لطمنيمع.، ق يسيغ. لطفىقض، ق  تقضسأ لطمشكة.،ق ،  ل 

تقنسه لطح  لطيع تم ، ق تبعس  لطح ق  ذفض  لطحةق ، ل تسيى عيطمشكة.، يسيغ. لطحةق  لطعحسة.،

   قعقطه، قلطقيق   ط  لطنتي ج لطنهي س.
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،  لطهحف لطمىغقب فسه قتقضسحه يسيغ. ؛ قسشم القرار : مستوى اتخاذ  - 2.5.6.1.2

ظهيى لطيمقعيت قلطممققيت لطتي تمتىض تحقس  سيل لطهحفق  تححسح لطعحل   لطممكن. ق ،  ل 

تققسم ق ل تسيى ذفض  لطعحل  ، ق تىتسب لطعحل  ، ق  ، تهيقحىلم لطعحل   ل تسيىق ،  قلطتمىف  ةسهي

 لطمقلقف قلألححلث 

  متقىل يللطتفكسى  ؛ قسنحىج تحته ك  مج : إلى االستنتاجاتمستوى الوصول  - 3.5.6.1.2

  علطتعي حق ل متنعيبي، ق ، 

تحةس  لطمشكالت يلت ق تححسح لطمالق. عسج لطمعب قلطنتسن.، ؛  قسشم  :التفكير االستقرائي -

 تححسح لطممةقميت لطمنيمع. ،ق ،   ال  لطمقيىن. قلطمضيسية ل متح   مجق لطنهيس. لطمفتقح. ، 

ح  لطمشكالت عبىسق. تمتمح  ة  ق ححلث قتمسهسي ، ألعسج لطظقلسى قل لطتمىف  ة  لطمالقيتق 

 ل متعييى 

لطتحةسوو  ق لمتكشوويف لطمعوويىلت لطمتميىضوو.، ق لمووت حلم لطمنبوو ، قسشووم ؛  :التفكيددر االسددتنباطي -

 لطمشكالت لطمكينس.   ح ق  مج  ال   مةسيت لطقسيس لطمنبقي،

نتيج لألفكيى لطمتمححة )ق لألشسيذ قلاححلث،  م  لطققل م عيفيت  قسشم ؛ :التباعدي التفكير -  ل 

نتووويج لألفكووويىق ،  ( لطبالقووو. نتووويج لألفكووويى لطفىسوووحة )لأليووويط.(، ق ،  ( لطمىقنووو. لطمتنق ووو. ) ل  نتووويج ق ل  ل 

 (  لطتحمسنيت قتىكسب لطممةقميت ) لألفكيى لطمبقىة قلطممحط.

لطحكم ق ،  قلآلىلذ لطتمسسه عسج لطحقي   ؛ قسشم  : مستوى التفكير التقويمي - 4.5.6.1.2

 لطتمىف  ة ق ،  ة  تقيىسىسي لطمالحظ. قلطحكم ق ،   ة  ميحلقس. لطميحى ذق لطمىن 

لطكشف  ج لألفكيى لطمعتيط. ،  ، قلطتمىف  ة  لطممةميت لطفى س. قتمسسهسي لطمشكالت قتححسحسي
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يطي ثطم ىض لانتيج لق ،  لطتنعؤ عيطنتي جق ،  تينسف لطعسينيتق ،  تققسم لطفىقضق ،  قتننعهي

لطتمىف  ة  ذقنه لطتنيقض في لآلىلذ قلطممةقميت ق ت بسب ل متىلتسنسيت لطعحسة.، ق طةممةقميت ، 

 تنقع لطمنيقشيت ق قتمسسهسي، 

 حسث تمت حم لطمحل   قلطنحطس. قلطمنيقشيت واالستدالل :مستوى الفلسفة  - 5.5.6.1.2

   ( 2004)لطبسب ، 

 (:1985نموذج كوستا ) -6.6.1.2

 تمتموح كو  مىحةو.  ةو  لطمىلحو  لطمويعق. طهوي، قتموح، ذىعو  مىلحو  سىمسو. طةتفكسوى ححح كقموتي

 : قسي مةسيت ك  ممتق  ذميمس. طةممتق  لطتيطي طه 

قتتضمج منمق . نقلنب للتفكير : المهارات المنفصلة  - المرحلة األولى - 1.6.6.1.2

 :سيحل ق كثى تمقسلأل تمح متبةعيت ذميمس. طممتقسيت لطتفكسى؛ ق  قةس. فىحس. منفية.

 لطحميمس. طةمشكالت، ق  لطحقلس نم  لطممةقميت مج ؛ قستم فسهي : ال البياناتدإدخ -

 عيطعس .  ، قل نعهيى  قل  تالفيت

ل متنعيب ، ق  لطتحةس  قلطتىكسب، ق  لطمقيىن. قلطمضيسية ؛ قستم فسهي : البيانات لدتشغي -

حىلك لطمالقيت  ، ق  قل متقىلذ  ل 

ج لطتنعووووؤ عيطنتوووووي ق  ،فوووووىض لطفووووىقض، ق ل مووووتنتيج: واتج وتعدددددديلها وتطويرهددددااسددددتخراج الندددد  -

 لطتققسم  ق  ،لطقيق   طي لطنتي ج م  لطتممسم قلاسنيه، ق قل متكشيف
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قتتضمج  مةس. لطىعب عسج لطمهيىلت  : استراتيجيات التفكير - المرحلة الثانية - 2.6.6.1.2

نسيت لطتي سمت حمهي لألفىلح حسنمي سقلنهقج لطمنفية. طةتفكسى لطميعق. مج  ال   ل متىلتس

 لطمشكالت قلطمقلقف لطيمع. لطتي تتبةب حال ذق  نيعيت طم تكج ممىقف. ققتهي  

، ل متح  ، ق لت يي لطقىلى، ق لطتفكسى لطنيقح، ق ح  لطمشكالت:  قتشم  سية ل متىلتسنسيت

 لطمنب   ق 

قسشم  منمق . لطمةقكسيت لطتي تتيف  : التفكير االبتكاري - المرحلة الثالثة - 3.6.6.1.2

، قلطنوووقلتج لطمتفوووىحة ،لطتفكسوووى لطنحسوووحة قلطتوووي سموووت حمهي لطفوووىح انتووويج ذنمووويب ،عيطنوووحة قل متعيووويى

 ، قلطتفكسوى لطمنوويهع، ق لطبالقو.، ق قلطحةوق  لأليوسة. طةمشوكالت، قتشووم  سوية لطموةقكسيت: لاعووحلع

 سيطي  لطتيقى لط ، ق  م  لطنمييجق  ،لطححمس.ق  ،تححع لطيمب

مو  توقلفى لطمموتقسيت لطمويعق.   عوح موج ف  : الدرو  المعرفيدة - المرحلة الرابعة - 4.6.6.1.2

قنقح  يم  ذميمي قسق ذج لطش ا لطمفكى سنب ذج سكقج طحسه قوقة لاىلحة قل متوومحلح قلطمسو ، 

لطفوىح عأحكيموه لحتفيظ ق  ،: تفتأ لطيسج ، قستضومج سيل لألمةقب لطيوفيت لآلتوس. قلطىغوع. قل طتهلم

لطكفيح طةقيق   طي لطحق. قلطتنحسح ، ق لطتميم  م  لطمقلقف لطغيمض.،ق لطعحث  ج لطعحل   ، ق طنفمه

حىلك لطمالقويت، ق لمتمىلىس. ل ستميم عيطمقضقع لألميمي قلألفكيى لطى سموس.، ق  قلطقضقح لطىغعو. ، ل 

  (  ج 1995،  حعسب لطممتمىة في لطتمعسى )

 الذات العقلية:نظرية حكومة   - 7.6.1.2

 ج لطفكوووىة لألميمووووس. طنظىسووو. لطحكقموووو. لطمقةسووو. سووووي ذج ذشوووكي  لطحكووووم لطتوووي نىلسووووي طسمووووت        

نهوي تمثو  لطبوى  لطعحسةو. طتونظم ق لنمكيميت  يىنس. طمي سحقى في ذيسويج لطشومقب، بيعق. طكنهي مت ل 
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يذ متقلهسو. عوسج تنظوسم لطحكقم. لطتي نىلسي سي مىلسوي أليسيننوي  قسنويك ذشوس فأشكي  ذفكيىني قعيطتيطي

،  ج لطفووىح  طوو  حكووم نفمووهي، سحتوو نفمووه  حكووم  طوو فكمووي سحتوويج لطمنتموو   لطفووىح قتنظووسم لطمنتموو  

قل موتنيع. طتغسوىلت لطمويطم لط ويىني  لألقطقسيتقتقىسى  لطمييحىكمي ذج لطفىح عحين.  ط  تححسح ق 

  ((Sternberg,2002 هق عيطك سشعه لطحكقميتف

ى قنوح ثالثو. موحل   طتفموستنوه ذ   Grgorenko & Sternberg (1997)كوال موج قسويكى 

    لألميطسب لآلتس.:       

 المدخل المتمركز على المعرفة: -1

قظهىت في سيل لابيى لألميطسب لطممىفس. قسي تشعه لطقحىلت لطمقةس. ألنه ستم قسيمهي في      

، ت لألحلذ لألقي (ل تعيىل ممظم لألحسيج مج  ال  ل تعيىلت تتضمج لطيقلب قلط بأ )

( لطتي تقسس لطفىق   1976 كينيج ) قلاحىلك قمنهي نظىس. لطممىف.قتقسس لطفىق  لطفىحس. في 

( لطتي تقسس لطفىق   1978 ) ىقجآ ، قنظىس.  قتكج ق  لطفىحس. عسج لألفىلح لطمتىقسسج قلطمنحفمسج

سي مج لطنظىسيت لطمت يي. لطفىس. عسج لألفىلح لطممتقةسج قلطممتمحسج  ة  لطمني  لاحىلكي قغسى 

 ( Grgorenko & Sternberg , 1997)في مني ت ممسن. مج لطتقظسف لألمةقعي لطممىفي 

 المدخل المتمركز على الشخصية: -2

        قظهىت في سيل لابيى مميت لطش يس. لطتي ستم قسيمهي عي تعيىلت لألحلذ لطممسه

 تمح لألميطسب نهذل مج لطش يس.، لابيىل تعيىلت   تتضمج لطيقلب قلط بأ(، قفي سيل  )

 لطتميم  م  لطيلت قلآل ىسج:  محيقى ذميمس. طةش يس. .قذظهىت ذىعم

 قسق ل تنية في لطتميم  م  لألفىلح، قسشم :  : االنبساط( - )االنطواء - المحور األول
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 ح لآل وىسج قلطعس و.سمه  لطتميم  ممهم، قسهتموقج عويألفىل جلألفىلح ل نعميبسسج قسم لألفىلح لطيس  1

     لطمحسب.

   ت سؤ ذ لألفىلح ذكثى تىكسهل في حسه ضس تميميً لألفىلح ل نبقل سسج قتكقج لس   2

 قسشم : يملألحك  ط قسمتنح سيل لطمحقى  : الشعور( -الحكم )التفكير -المحور الثاني

 تهم في ذحكيمهم    لألفىلح لطشمقىسسج قسؤ ذ سكقنقج ذكثى تقنهي نحق لطقسم قنحق لنفمي    1

لألفىلح لطقلقمسسج قسؤ ذ سمتموحقج  ةو  موي سوق مقنوقح فوي لطعس و. ق ةو  لطحقوي   لطقلقمسو. فوي    2

     ذحكيمهم

قسىكه  ة  تفمسى  : ( اإلدراك - الحكم التعامل مع العالم الخارجي ) - المحور الثالث

 لطممةقميت قسشم  : 

 ي قىلذ لطممةقميت طتقحسم تفمسىلت م تةف.   قسؤ ذ سممقج  ط  م سجلألفىلح لطحكمس  1

  ج قسم سمتمحقج  ة  لطممةقميت في لطعس . لطمحسب.سلألفىلح لاحىلكس  2

 قسق  عيىة  ج لطقظسفس. لاحىلكس. قسضم:  : ( اإلدراك ) الحس د الحدس - المحور الرابع

 ة  ذنهي حقسق. قسق لطفىح لطيع سمتمح  ة  لاحميس قسحىك لطممةقميت : الفرد الحسي .1

     قيلت قسم.

 قسق لطفىح لطيع سمس   ط   حىلك لطمثسىلت عشك  كةي قذج سىكه  ة  لطممن ، :الفرد الحدسي .2

 قطسس  ة  لطتفييس   
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متغسىلت عقيفهي  ىكه سيل لطمح    ة  مفهقم لألميطسب :المدخل المتمركز على النشاط .3

قلنب لطممىف. قلطش يس.، قظهىت في سيل مج  ال  ن لألشكي  م تةف. مج لألنشب.، تظهى

نمقيج كقطب ، نمقيج حج قحج ، نمقيج ىسنهسقطي  لابيى ذميطسب لطتمةم قذميطسب لطتحىسس )

  ( قممسث

 ج نظىس. حكقم. لطيلت لطمقةس. تنم  عسج م تةف لطمحل   لطتي تفموى لألمويطسب، قسوي فوي      

 (ب  2004 )لطحىحسى،  سبنفس لطققت طهي ش يستهي لطمتمسهة  ج عقس. لألميط

قتشووعه نظىسوو. ذموويطسب لطتفكسووى طمووتسىنعىج لطحكقموويت ذق لطمووةبيت لطالتووي طهووي  مموو. ذعموويح      

 سي: 

  :الحكمية أو القضائية( -التنفيذية  -الوظائف )التشريعية  -البعد األول

طحووو  لطتنحسوووح، قلطتيووومسم، قلطت بوووسب ق سفضوووةقج ل عتكووويى، قذيوووحيعه األسدددلوب التشدددريعي:  .1

سمسةوقج ق مموحة مموعقي، لطسفضوةقج لطمشوكالت غسوى ق لط ييو.،   م  لألشوسيذ عبوىسقتهمق لطمشكة. ، 

 وويطم، ق سفضووةقج عمووض لطمهووج مثوو : كيتووب معتكووى، ق مشووكة.،  طعنوويذ لطنظوويم قلطمحتووق  طكسفسوو. حوو 

سفضوةقج لطتميمو  ق سفضةقج لعتكويى قوقلنسنهم قنظمهوم، ق  مهنحس ممميىع قغسىسي،ق ، قذحسبفنيج، ق 

  طمشكالت لطتي تمتثسى فسهم ل عتكيىس.م  ل

سفمةقج مي ق ،  لطتمةسميت قلطققلنسج لطمحححة طهم  تعيعسفضةقج قذيحيعه  : األسلوب التنفيذي .2

سمسةقج  ط  لمت حلم لطبى  ق سفضةقج لطمشكالت لطمنظم. قلطممحة ممعقي، ق سبةب منهم، 

ط  م ذق لطمقنقحة ممعقي طح  لطمشكالت  ستمسهقج عيطقلقمس. ق ،  م لطمقنقحةلطمحتق  حل   لطنظ ل 
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سفضةقج لألنقلع ق في لطمحمقميت،  سىسمسةقج طةتفكق قلطمقضق س. في مميطنتهم طةمشكالت، 

 (  لطتيمسميت لطتي قضمهي لآل ىقج في ضقذ   لطخ ) لطتنفسيس. مج لطمهج: محيمي، محسى

،  ج قذ ميطهمسمسةقج  ط  لطحكم  ة  لآل ىسقذيحيعه  : األسلوب القضائي أو الحكمي .3

سمسةقج  ط  ق ،   ة  لألنظم. لطمقنقحة سمسةقج  طي لطحكمق  سمسةقج طتقسسم لطققل ح قلانىلذلت،ق 

، سمسةقج  ط  تقحسم لآلىلذ  ، قسمسةقج  ط  كتيب لطمقي ت لطنقحس. تحةس  قتقسسم لألشسيذ

يض، نيقح، ق سفضةقج عمض لطمهج مث ق طحسهم لطقحىة  ة  لطت س  قل عتكيى، ق ،  قلطمقتىحيت

 (   سممةقج نسحل قجقلطنيس لطحكمس قجلطنيس لطتشىسمس مقسم عىنيمج    لطخ )

  :فوضوية( -قليةأ -هرمية -األشكال )ملكية -البعد الثاني

يذ قلحح في لطمىة لطقلححة، سمتقحقج ذج سمسةقج  ط   م  شقذيحيعه األسلوب الملكي:  .1

تمثسةهم طةمشكالت سكقج معمبي  ط  حح ق مقى،   سحىكقج  قلقب لألق لألسحلف تعىى لطقمي  ، 

طحسهم  حىلك قةس  ق غسى قل سسج نمعسي عأنفمهم، متميمحقج قمىنقج، ق  لطتشقسه ذق مقذ لطفهم،

لأل مي  لطتنيىس.، ق لطمةقم، ق لطتيىسخ، ق سفضةقج لطىمم، ق نمعسي عيألقطقسيت قلطعحل   حيممقج 

طققت، من فضقج في لطقحىة  ة  لطتحةس  سمسةقج  ط  تحقس  سحف ذق حين. قلححة في ممظم لق 

 قلطتفكسى لطمنبقي 

سأ ويقج عمعوحذ ق سمسةقج  ط   م  ذشسيذ كثسوىة فوي لطموىة لطقلحوحة،  قذيحيعه األسلوب الهرمي: .2

لطمميطنووو. لطمتقلهنوووو. طةمشووووكالت، سمتقوووحقج ذج لطغيسوووويت   تعووووىى لطقموووي  ، سعحثووووقج  ووووج لطتمقسووووح، 

ج نوحل سمنظموق طحسهم  حىلك نسح طألقطقسيت، ق قمىنسج نمعسي، سكقنقج قل سج عأنفمهم قمتميمحسج ق 

 ستمسهقج عيطقلقمس. قلطمنبقس. في حةهم طةمشكالت  ق  في حةهم طةمشكالت قفي لت يي قىلىلتهم،
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ذشووسيذ كثسوىة فووي لطمووىة لطقلحووحة طكووج طووحسهم قةوو   موو سمسةووقج  طوو   قذيووحيعه  :ياألسددلوب األقلدد .3

طوووحسهم ق ،  لألسوووحلف لطمتنيقضووو.  ةووو  ذنهوووي متمووويقس. لألسمسووو. موووج كثسوووىلً سوووحىكقج ، تنوووية لألقطقسووويت

لطمحسح مج لطمميطنيت طةمشكالت، قلطتي مج لطممكوج ذج تكوقج متنيقضو.،   سقليوةقج لطممو  موج 

سكقنووقج ق ،  ذنوو  تحقسوو  ذسووحلفهم ألنهووي  وويحة مووي تكووقج متنيقضوو. قطهووي نفووس لطحىنوو. مووج لألسمسوو.

 قج ذج لطغيسيت   تعىى لطقمي   ج، سمتقحنسقل سج عأنفمهم، متميمحقج، قمى 

سيمب ق ،  سأ يقج عمعحذ لطمميطن. لطمشقل س. طةمشكالتوأصحابه األسلوب الفوضوي:  .4

ذسحلفهم غسى قلضح.، ق تححسح لطحقلف  لطتي قىلذ مةقكهم، سمتقحقج ذج لطغيسيت تعىى لطقمي  ، 

غسى منظمسج ق حسج، ستمسهقج عيطمةب. قلطمىقن.    ذنهم غسى قل سج عأنفمهم قغسى متميمق 

 متبىفقج في لطحمم  ق سققمقج عمم  لألشسيذ ق  سمتبسمقج تكمةتهي، ق قسكىسقج لألنظم.، 

  : المحلي( - المستويات )العالمي -البعد الثالث 

    سمسةووقج  طووق سووحىكقج لطيووقىة لطميموو. طةمقلقووف ذق لطمشووكة.، قذيووحيعه  األسددلوب العددالمي: .1

سمسةووقج  طووي لطت سوو  قلطتنىسووح ق قلطمنووىحة نمووعسي، عووى  طقضوويسي لطكلطمموو  موو  ل ةقجضووسفق لطتفييووس ، 

سفضووةقج لطتميموو  موو  ق سمسةووقج  طووي لطتميموو  موو  لطممقمسوويت، ق قذحسينووي سمتىمووةقج فووي لطتفكسووى ، 

سفضووةقج لطتغسسووى قلطتنحسووح ق ،  سمسةووقج  طوو  لطنمبسوو. فووي لطحسووية ذق لطمموو   ق لطمقلقووف لطغيمضوو.، 

 قل عتكيى 

،  لطمشكالت لطمسنس. لطتي تتبةب عحث لطتفييس   سمسةقج  طقذيحيعه  األسلوب المحلي: .2

  سمتمتمقج عيطتميم  م  لطتفييس  قلط يقيسيت ستقنهقج نحق لطمقلقف لطمةمس.ق 
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  :خارجية( - المجاالت )داخلية  -البعد الرابع 

طممو  منبققج قسكقج توقنههم نحوق لق سفضةقج لطمم  عمفىحسم، قذيحيعه  األسلوب الداخلي: .1

 سفضةقج لمت حلم يكي هم في لطمم  قطسس م  لآل ىسج،ق ستمسهقج عيطتىكسه لطحل ةي، ق ذق لطمهن.، 

حىلكهم ل نتمي ي ق   ق  عيطمالقيت ل نتمي س. مقيىن. عيقع لألمةقب لط يىني ذل 

منعموبقج قسكوقج توقنههم نحوق ق سفضةقج لطمم  م  لآل وىسج، قذيحيعه  :األسلوب الخارجي .2

ستموووويمةقج موووو  لآل ووووىسج عمووووهقط. قسمووووى حقج  نوووو ، ق مسووووهقج عوووويطتىكسه لط وووويىني، ستق لآل ووووىسج، 

حىلكهم ل نتمي ي ذكثى عيطمالقيت ل نتمي س. مج يقع لألمةقب لطحل ةي  ق   ل 

  :المحافظ( -النزاعات أو الميول )المتحرر -البعد الخامس 

لطقوووووقلنسج تغسسوووووى ق سفضوووووةقج  مووووو  لألشوووووسيذ عبوووووى  نسوووووحة، قذيوووووحيعه األسدددددلوب المتحدددددرر:  .1

سموووووتمتمقج عيطتميموووو  مووووو  لطمقلقوووووف ق تغسسوووووى ممكووووج،  سفضووووةقج ذقيووووو ق قلانووووىلذلت لطمقنوووووقحة، 

لطغيمض.، قسفضةقج غسى لطمأطقف في لطحسية ذق لطمم  فسموي قىلذ لطقوقلنسج قلانوىلذلت لطمقنوقحة، 

 ذع ذنهم لعتكيىسقج في لطتميم  م  لطمقلقف  

، ستعمقج  لطمحيقط. قلط بأ في  م  لألشسيذستعمقج بىسق. قذيحيعه  األسلوب المحافظ: .2

، ستننعقج لطمقلقف لطغيمض.،  سفضةقج ذق  تغسسى ممكج ، لطققلنسج قلانىلذلت لطمقنقحة

  (2002متسىنعىج، ىقعىت ) عيطحىا قلطنظيم ستمسهقجق ،  سفضةقج لطمأطقف في لطحسية قلطمم ق 
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 :بصفة عامة  أساليب التفكير مبادئ نظريات  - 7.1.2 

 عمنمق . لطمعيحئ قسي:  يتسية لطنظىستتمسه  

يل طوم سكوج سنويك فوى    1 لألميطسب سي تفضسالت في لمت حلم لطقحىلت قطسمت لطقحىلت نفمهي، قل 

 عسج لألميطسب قلطقحىلت فال حين. طمفهقم لألميطسب  ة  لابال   

ع ذنهل هوووي لطتقلفووو  عوووسج لألمووويطسب قلطقوووحىلت سوووؤحع  طوووي تكوووقسج شوووك  نحسوووح نوووينأ موووج منموووق   2

 )عممن  ذج لألميطسب  ي تبيعقت م  لطقحىلت تحق  نتي ج نينح.(  

 لطقحىلت ق ل تسيىلت لطحسية تتبةب لتفي  لألميطسب   3

  لألفووىلح سكووقج طووحسهم عووىقفسالت مووج لألموويطسب قطووسس ذمووةقعي قلحووحل فقووب، حسووث سمسوو  لطفووىح  طوو  4

 ذمووةقب تفكسووى كعسووى مووج لألفووىلح ) لطمموو  موو   ووحح  ذمووةقب قلحووح حل وو  كوو  ف وو.، فمووثال سمسوو   طوو

 ، ذق سمس   طي لطمم  م   حح قةس  نحل )ذمةقب تفكسى حل ةي(       لطخ   (  يىني

قلطمققووف، فيألمووةقب لطوويع سظهووىة لطفووىح فووي مهموو. مووي  لألموويطسب متغسووىلت نق سوو.  عووى لطمهوويم  5

 س تةف  ج لألمةقب لطيع سظهىة لطفىح في مهم. ذ ى   

فووي قووقة تفضووسةهم طألموويطسب فووعمض لألفووىلح سفضووةقج ذج سكقنووقل موو  لآل ووىسج لطنوويس س تةفووقج   6

 ممهم، في حسج ذج لطعمض لآل ى طحسهم تفضسالت بفسف. سمكج تقظسفهي ذق تىكهي   قلقسممة

لطنوويس س تةفوووقج فووي موووىقنتهم لألمووةقعس. ، قسفضووو  لطفووىح ذج سكوووقج فووي عس ووو. تووح م لألمووويطسب   7

ج لطمىقنوو.  لطتكسووف موو  مقلقووف  حسووحة حسووث  ة تمكووج لألفووىلح مووجقلطمىقنوو. لطهل ووح لطمفضووة. طحسووه،

  طةتكسف لألمةقعس. مفتيح
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 لألميطسب سمكج ذج تكتمب مج  ال  لطتبعس  ل نتمي ي    8

لألموووويطسب قووووح تتعوووويسج عتعوووويسج لطحسووووية ، ذع ذنهووووي تتعوووويسج مووووج حسووووث مىلحوووو  لطممووووى ذق لطتووووحىج   9

  لطقظسفي

ق ذثو  ذع مفهوقم نفموي تىعوقع، قلج طوم نموتب  قسويس مكوقج لألميطسب سمكج قسيمهي مثةهوي م  10

 مفهقم مي فإنه مج لطيمب ذج تعىسج  ة  قنقحة  

لألمووويطسب سمكوووج تمةسمهوووي ذق تحىسموووهي موووج  وووال    بووويذ لألبفوووي  ذق لطبوووالب لطمهووويم لطتوووي   11

   مستبةب منهم ذج سمت حمقسي قسنتفمقل عيألميطسب لطتي نىسح ذج ننمسهي طحسه

   سب لألفض  في ققت مي قح   تكقج يلت قسم. في ققت آ ىلألميط  12

 مةقب لألفض  طهيل لطققف  لأل ميقطكج لطمؤل  ،  لألميطسب طسمت نسحة ذق ىحس .  13

 فيألمةقب لطيع ستالذم نسحل في  بيى ممسج قح   ستالذم  ة  لابال  في مققف آ ى  

 م. في مكيج آ ى  لألميطسب لألفض  في مكيج مي قح   تكقج يلت قس  14

لألموةقب قمموتقسيت لطقوحىة، حسوث  ج لألفوىلح قلطمؤممويت سمسةوقج  عوسج مالذمو.س ةب لطنيس   15

،  ) مووتسىنعىج ، ب( 2004)لطووحىحسى، ى كعووذ طووي   بوويذ لألفووىلح قلطمؤمموويت لطتووي تشووعههي قسموو. 

2004 )  
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 :العوامل المؤثرة في أساليب التفكير  - 8.1.2

لألموةقب لطمفضو   طوي حقى لطقىلثو. لطتوي تةمعوه فوي تكوقسج    Sternberg (2002)سشوسى  

 هم. لطتي سمكج ذج تقثى في يطك: مطحسني، قمج لطمقلم  لطقتشكسةه 

 ثقافة المجتمع: - 1.8.1.2

 ج طك  منتم  ثقيفته لط يي.، قطك  ف . حل ة. ذسضي ثقيفتهي ق يقيوستهي، قسوية لطثقيفويت 

موووو  لألموووويطسب حقج غسىسووووي، فوووويطمنتم  لطمحوووويفظ قووووح سشوووون  فووووي لألفووووىلح، فقووووح سشوووون  لطمنت تووووؤثى

ج سنيك عموض ذذق لطنمب لطمحيفظ قسقف مققفي مميحسي طألمةقب لطمتحىى، كمي  لألمةقب لطتنفسيع

لطمؤمميت لطتي ت ا  ةو  ل طتوهلم عأموةقب مموسج حقج غسوىة، ففوي لطمؤممويت لطمموكىس. سغةوب 

تنفسوووي لألقلموووى، قتوووىك مهمووو. لت ووويي لطقوووىلى طألفوووىلح علج سققمووويج يةووولألموووةقعيج لطتنفسووويع قلطمحووويفظ لط

لأل ة  مةب.  ذمي لطمؤمميت لا المس. سغةب لألمةقب لطتشىسمي قلطتحىسوىع، حسوث سغةوب  ةو  

 مةهووي بوويع  لطنقووح قمحيقطوو. لطتووأثسى فووي عمووض لطمقىثوويت ل نتمي سوو.، لطتووي تعووحق طعمضووهم غسووى 

   (2010 لطفي قىع،نقال  ج )ييطح. 

 وع:الن - 2.8.1.2

عشك  ذميمي في نمق ذميطسب لطتفكسى ،فمة  معس  لطمثي  غيطعي مي  ى   ج سيل لطمتغسى مؤث

معح قج، قمثمىقج، ذمي لانيث فسغةب ذج ستيفج ق ستيف لطيكقى عأنهم مغيمىقج قمتفىحقج، 

 ج    سحعيج ل كتشيف  قسية لألميطسب في لطقلق   تمعىق  نق ت ق يضميت، ق عأنهج حيىلت، 

قطسس  ج حقسق. لألمى، قطكج  نحمي نكمب لطيغيى عمض ل نتمي سيت قنىعسهم  ة   حىلكيت 
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 ل نمسي  طمي سنب ذج سيعحقل  ةسه فنحج نمحسم لنتمي سي في  بيى لحىلكيتني، قطسس في  بيى

  ( 2006)لطبسب، لطقلق  

 العمر: - 3.8.1.2

لطهمج سكقج طحسهم لطحىس.   ج لألفىلح لطيسج سكقنقج قح  مةقل في مني  ممسج طفتىة بقسة. مج

  ححسثي، قكيطك لطعحقث لطتي تقتىح قتقحم وطةتمعسى  ج ذنفمهم ذكثى مج ذقط ك لطيع لطتحققل عيطمم

عيطبىسق. نفمهي لطتي تميم  عهي تةك  تميميً   تميم   ،مج قع  لطعيحثسج لطقحلم  قلطم ضىمسج

   ( 2004،  )متسىنعىج ةلطمقحم. مج لطعيحثسج لطنحح قلألق   عى 

 أساليب المعاملة الوالدية: - 4.8.1.2

ذج مووي سشوونمه لطقلطووحلج قمووي سح مووه سووق عيطفموو  ذكثووى لحتميطسوو. ألج سوونمكس فووي ذمووةقب لطبفوو  

شن  لطقلطحلج ذبفيطهم  ة  بىح لألم ة. سنمق طحسهم ذمةقب لطتفكسى لطتشىسمي، ذمي  يل توم  فمثال  يل

م  ةو  لألشوسيذ سنموق طوحسهم ذموةقب لطتفكسوى لطحكموي، تشنسمهم  ة  لطقسيم عيطمقيىن. قلطتحةسو  قلطحكو

، ستمويمالج مو  لطقضويسي لطكعوى  سجقعيطمث  سنمق طح  لطبف  ذمةقب لطتفكسى لطكةي،  نحمي سى  لطقطوح

ستمويمالج مو  لطقضويسي لطيوغى ،  سجسنمق طحسهم ذمةقب لطتفكسى لطمحةي  نحمي سوى  لطقلطوح  ة  حسج

يل شن  لطقلطحلج ذبفويطهم  ةو  ممو  فوي منمق ويت سنموق طوحسهم ذموةقب لطتفكسوى لط ويىني،  ةو  لط قل 

 (  2011 ذسقب ، )  يل تم تشنسمهم  ة  لطمم  لطمنفىح سنمق طحسهم ذمةقب لطتفكسى لطحل ةيحسج 

 التعليم والعمل: - 5.8.1.2

ج لطموحلى       س ذج نقع لطتمةسم قلطممو  موج لطمتغسوىلت لطموؤثىة  ةو  ذمويطسب لطتفكسوى  نوح لألفوىلح، قل 

غةووب ذنحوويذ لطموويطم ىعمووي تكووقج ذكثووى  ثيعوو. قتشوونسمي طألموويطسب لطتنفسيسوو. قلطحل ةسوو. قلطمحيفظوو.، ذفووي 

كمووي لنووه نوويحى  لألبفووي   ةوو  ذنهووم ذيكسويذ  نووحمي سفمةووقج مووي سبةووب مونهم عبىسقوو. نسووحة   قسنظوى  طوو

  ( 2012،  ثميج) تشنس  ل متقال  لطمقةي    في لطممتقسيت لطمةسي مج لطتمةسم  منمعسي مي ست
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 :أساليب تفكير المعلمين في التدريس  9.1.2

ذج ذميطسب تفكسى لطممةمسج في   Grigorenko & Sternberg (1993b)لطعيحثيج قسى   

( ذمووةقعيً  13مووعم. ذموويطسب مووج ذموويطسب لطتفكسووى )  تووم تححسووحسي مووج قنهوو. نظووىسم  طوو لطتووحىسس

قسي في حىلمتهي قطكج طمعم. ذميطسب فقب قسق مي تعنته لطعيحث. سمت حمهي لطممةمقج في لطتحىسس 

 كيألتي: 

 أسلوب التفكير التشريعي: - 1.9.1.2

 لطممةم لطيع ستمسه عهويل لألموةقب ستوسأ طتالمسوية ذج سوقحقل موي سبةوب مونهم عبوىقهم لط ييو.،     

لطممةووم  ذج سقطووحقل لألفكوويى لط ييوو. عمقضووق يتهم لطحىلمووس. مووج  ووال  لطقلنعوويت لطتحىسىسوو.، قسىكووه

كموي ق لطحسوية لطش يوس.، ق تحىسمه  ة  ذسمس. لاعحلع مج  ال  لألنشب. فوي لطوتمةم، قلطممو  ،في 

تالمسية عت بسب كسفس.  نىلذ لمتقييذ حق  لطمقضق يت لطتي سىقنهي مهم.،  لنه سفض  ذج سققم

لموت حلم  قسحيق  تنمس. ذميطسب تالمسية لط يي. في ح  لطمشوكالت، قتنمسو. حلفمسو. تالمسوية نحوق

قسمت حم مهيمي تمةسمس. تتبةوب لموتىلتسنسيت لعتكيىسو.،  هم لاعحل س. حل   لطفيق  لطحىلمس.،قحىلت

 قسكةف تالمسية عمم  مشىق يت ممتقة. 

 أسلوب التفكير التنفيذي: - 2.9.1.2

لطممةوووووم لطووووويع ستمسوووووه عهووووويل لألموووووةقب سفضووووو  ذج سنفوووووي تالمسوووووية تمةسميتوووووه ، قتمةسمووووويت  حلىة 

سح مج قنه. نظىة سق لطيع سمتم  نسحل طتمةسمويت لطممةموسج، قسوؤحع موي ج لطتةمسي لطنذق  لطمحىم.،

قسفضووو  تححسوووح  لطتمةسمووويت ذثنووويذ قسيموووه عيطتوووحىسس،  تعووويعسبةوووب منوووه عحقووو.، قسفضووو  سووويل لطممةوووم 

 طتالمسية حقج ذج ستىك طهم حىس. ل  تسيى  لطمقضق يت
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 أسلوب التفكير الحكمي: - 3.9.1.2

نوووه ذألموووةقب سقوووحم تغيسووو. ىلنمووو. عيموووتمىلى  وووج ذحلذ تالمسوووية، كموووي ستمسوووه عهووويل ل لطووويعلطممةوووم    

قسقوحم موي سحتينوه تالمسوية طسيوعحقل ذكثوى نقوحل قتقسسموي طموي  ،قسقحم لطمقتىحيت، سالحظ ذحلذ همال ه

ج قطووحسهم تأموو  يلتووي، قمقووقمسج أل موويطهم لطتحىسمووس.، سسقىؤقنووه، قسووى  ذج سكووقج لطممةمووقج تحةسةسوو

 ثى مج حفظهي  قسفض  تقسسم لألفكيى ذك

 أسلوب التفكير المتحرر: - 4.9.1.2

لطممةم لطيع ستمسه عهيل لألمةقب سفض  ممىف. لطعىلمج لطححسث.، قك  مي سق نحسوح فوي لطممةسو.    

ة  ةووو   ثووويىة لطمشوووكالت ى ، قطحسوووه لطقوووحقستقنهووويلطتمةسمسووو.، قسموووت حم قموووي   نحسوووحة طتوووحىسس ميحتوووه 

متنيقضووويت قلطمتووووح الت )لطمفيىقوووويت( عسنهمووووي، قسشوووون  قتقنسوووه لألموووو ة. قمنيقشوووو. تالمسووووية فووووي لط

قووح تكوقج م يطفوو. طىذسوه بيطمووي ذج سوية لألفكوويى يوحسح.، قسمووت حم  لً لطتالمسوي لطويسج سظهووىقج ذفكويى 

 ذحقلت تققسم قبى  تحىسس نسحة  

 أسلوب التفكير المحافظ:  - 5.9.1.2

ذحقلت تققسم قبى  تحىسس ثعوت لطممةم لطيع ستمسه عهيل لألمةقب   سفض  لطتغسسى قسمت حم     

في ةستهوووي فوووي لطميضوووي قتموووح لطكتوووب لطمحىموووس. موووج قنهووو. نظوووىة ذسوووم لطميووويحى طةحيوووق   ةووو  

لطممةقموويت قسفضوو  تووحىسس نفووس لطموويحة طوونفس لطفيوو  كوو   وويم  قسفضوو  لطتووحىسس قفقووي طققل ووح 

نىلذلت ثيعت. قمحوححة، قلج ستعو  تالمسوية تمةسمويت لطممةموسج قآىل هوم، قسويل لألموة قب سوق  كوس قل 

 ذمةقب لطتفكسى لطمتحىى 

 أسلوب التفكير العالمي: - 6.9.1.2

لطممةووووم لطوووويع ستمسووووه عهوووويل لألمووووةقب سهووووتم عوووويطممن  لطموووويم )لابوووويى لطموووويم( طةموووويحة ذكثووووى مووووج     

لطتفييوووس ، قذثنووويذ شوووىح لطوووحىس سقوووحم لطفكوووىة لطميمووو. طمقضوووقع لطوووحىس تيىكوووي لطتفييوووس  طتالمسوووية، 
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ج سفهوم تالمسوية لطمشوكالت لطكعوى ، ذتىلتسنس.  يم. طتحةس  ذع  مو ، ق قسفض    بيذ تالمسية  م

 ج سمحسم عأمةقب  يم في لطتفكسى كي سبعققة في حىقمهم ذق 

 أسلوب التفكير المحلي: - 7.9.1.2

ذنه  طممن  لطميم طهي، كميللطممةم لطيع ستمسه عهيل لألمةقب سهتم عتفييس  لطميحة ذكثى مج   

قسم تتضمج تفيسالت كثسىة مفية.  ج ميحته، قستع  في شىحه طميحته سفض  لمت حلم ذحقلت تق

 (ب 2004)لطحىحسى،  ذمةقب لط بقة ع بقة، قسيل لألمةقب  كس لألمةقب لطميطمي 

 :طرائق التدريس وأساليب التفكير  - 10.1.2

ممسج كي  كمي ذج ذمةقب تفكسى لألميطسبقلححة طك   نه بىسق. تحىسسذ ط   متسىنعىج ذشيى

 قج منيمعي سمتمح يطك  ة  لطقحىلت قلطمهيىلت لطمتضمن. في محتقع ل  تعيىلت  سك

ن ةا مج يطك عأنه سنب  ة  لطممةمسج ذج سمت حمقل بىقي تحىسمس. متنق .، قذحقلت 

  تققسم م تةف. كي تتالذم م  ممظم ذميطسب تفكسى لطتالمسي

ج  تيوقىل  طمقةوي لطويلتيلطوتحكم ل  ىضي نظىسوي  وج نظىستوه ج Sternberg( 1994قسيكى ) 

  ج ذميطسب لطتفكسى قبى  لطتحىسس لطمنيمع. طهي، كمي سق مقضأ في لطنحق  لآلتي: مقتىحي
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 (1.  2 جدول )

 أساليب التفكير وطرق التدريس المناسبة

 طرق التعليم أو التدريس األساليب المالئمة

     لطمحيضىة                                لطتنفسيع / لطهىمي 

 لألم ة. لطمىتكهة  ة  لطمقضقع             لطحكمي / لطتشىسمي 

 لطتمةم لطتميقني                                لط يىني 

 ح  لطمشكالت قل  بيذ لطمشكالت            لطتنفسيع 

 لطمشىق يت                                   لطتشىسمي 

 ة طةمنمق يت لطيغسىة     لطمحيضى  لط يىني / لطتنفسيع 

 لطمنيقش. طةمنمق يت لطيغسىة               لط يىني / لطحكمي 

 حل ةي / سىمي 

 لطمحةي / لطتنفسيع 

  يطمي / تنفسيع 

 حكمي 

 لطقىلذة :  ذ و عيطتفيس                           

 ب و قض  ذفكيى ى سمس. 

 ةس            حج و عيطت

 لطحفظ قلطتممس                                يفظتنفسيع / محةي / مح

 (ب 2004)لطحىحسى،     
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  : تمهيد – 1.2.2

سوث عح لطممةومستضمج ذمةقب لطتحىسس لطمقلقف لطتمةسمس. لطتي تتم حل   لطفي  قلطتي سنظمهوي       

 ةوو  لطممةووم ذج سنموو  حىمووه مىغقعووي فسووه طووح  ق سنموو  سووية لطمقلقووف فميطوو. قمثمووىة فووي لطققووت نفمووه  

يىة في ةسوو. لطتالمسووي قنشوويبهم  قمووقف ثقمووج  ووال  لمووت لطبووالب  ووال  بىسقوو. لطتووحىسس لطتووي ستعمهووي،

 لطتووحىسسقبىل وو   لطتووحىسسلطفووى  عووسج ميووبةأ )ذموويطسب لطتووحىسس ق نتنوويق  فووي سوويل لطفيوو  مفهووقم 

لطمالقو. عوسج ق  لطتوحىسسلطمقلمو  لطموؤثىة فوي ذمويطسب  لطتوحىسسذمويطسب  مفهوقم قلمتىلتسنسيت لطتحىسس(،

 لطمالق. عسج لألمةقب قلطبىسق. قلامتىلتسنس. ق قلألسحلف لطتمةسمس.،  بىل   لطتحىسس

 : أساليب التدريس - 2.2.2

ألسحلف لطتمةسمس. قلطمحتق  تمتعى ذميطسب لطتحىسس مج مكقنيت لطمنهج لألميمس. قيطك ذج ل     

لطيع س تيىة لطم تيقج في لطمنيسج   سمكج تققسمهي    عقلمب. لطممةم قلألميطسب لطتي ستعمهي في 

 تحىسمه ، طيطك سمكج ل تعيى لطتحىسس عمثيع. سمهة لطقي  عسج لطبيطب قمكقنيت لطمنهج  

؛ لطفيوو  قلطتووي سنظمهووي لطممةووم  قلألمووةقب عهوويل لطشووك  ستضوومج لطمقلقووف لطتمةسمسوو. لطتووي تووتم حل وو   

قلطبىسق. لطتي ستعمهي عحسث سنم  سية لطمقلقوف في ةو. قمثموىة فوي لطققوت نفموه كموي ذنوه  ةو  لطممةوم 

 الطهوي لمتشويىة ذج سنم  حىمه مىغقعي فسه طح  لطبالب  وال  بىسقو. لطتوحىسس لطتوي ستعمهوي ؛ قموج 

 في ةس. لطبالب قنشيبهم   

 ةوو  لج لطممةووم سووق ل موويس ، فةسمووت لطبىسقوو. سووي ل موويس قمووج ل سمسوو. عمكوويج ذج تؤكووح 

نمي سي ذمةقب ستعمه لطممةم طتقيس  ممةقميته قمي سييحعهي لطي لطبالب    قل 
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 مفهوم التدريس: - 3.2.2

نقوو  لطمموويىف مووج لطكعوويى ق نسوو ،   كوويج لطتووحىسس قووحسمي سمووىف عنقوو  لطممةقموويت مووج نسوو   طوو

نظوىة طةتوحىسس قييوىل كويج حقى لطممةوم عنويذ  ةو  سوية لطسي، ق لطتالم  لطيغيى ذق مج لطممةمسج  ط   ط

 طقيذ قلطتةقسج قنق  لطممةقميت طةتالمسي قمتيعم. حفظ لطميحة لطمةمس. قلمتىني هي ا ة  ل

بيى  قسمىف لطتحىسس ححسثي عأنه جذنشب. شيمة. طكسفس. تنفسي مققف لطتحىسس في ححقح  

تمحسةهي قنمةهي ذكثى  لامكيجنم  في سج لطمىقن.  فةمفي ممسج بعقي طمعيحئ محححة تتيف عقحى م

م. طةظىقف لطمتغسىة في لطمقلقف لطتمةسمس. لطحقسقس.  ة  ذج سكقج لطمتمةم مشيىكي متفي ال ذمال

   ( 2004لعي لط ةس  ، ؛ سحلف مقيقحة )شحيتهذسنيعسي نشبي طتحقس   

حة،   سمكج لطفي  عسنهمي، ج لطميحة لطمةمس. قبىسق. لطتحىسس لطممت حم. قنهيج طممة. قلحذ

فمهمي كينت لطبىسق. نسحة   تؤحع حقىسي عيقىة مىضس.  يل كينت لطميحة لطمةمس. لطمىلح تمةمهي غسوى 

يع نف  ذق ذسمس. عيطنمع. طةمتمةم ،كمي ذج لطميحة لطمةمسو. تيوعأ  حسمو. لطقسمو. قلطنفو   يل طوم تموت حم 

 ( 1993) لطمسح ، في تمةمهي بىسق. نسحة  

فض  عكثسوى موج مونهج حوحسث فوي ذفي لطمحتق  سميطج عبىسق. نسحة في لطحقسق.  فقسىلً  منهنيً ج ذ  

 (  1973سنحلم، )محتقلة قمسئ في بىسق. تحىسمه 

الفرق بين مصطلح أساليب التدريس وطرق التدريس واستراتيجيات الفرق بين  - 4.2.2

 التدريس:

. لطتووي سنووب ذج نمسووه عووسج ح  تهووي، ( ذج سنوويك عمووض لطمفوويسسم لطمهموو2008قسشووسى لطممووةمي )

موتىلتسنس. ل  موةقب لطتوحىسس ق ذمىلحفويت طمفهوقم قلحوح، قسوي بىسقو. لطتوحىسس، ق  ذنهيعمض سى  لطألج 
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لطتحىسس، قسي مفيسسم يلت  القيت فسمي عسنهوي،    ذج طكو  منهوي ح طتوه قممنوية  قسشوسى ذج لط ةوب 

ننعس.، قيكوى ذج سنويك أللطكتيعيت قلطقىلذلت لطسس فقب في لطكتيعيت قلطقىلذلت لطمىعس. ع  حت  في 

 قضأ ذج: قذ متىلتسنس. لطتحىسس،ل  فيية. عسج بىل   لطتحىسس، قذميطسب لطتحىسس ق  لً ححقح

 :أسلوب التدريس -1.4.2.2

مووةقب لطتووحىسس ذنمويب لطتحىسمووس. لط ييوو. عويطممةم قلطمفضووة. طحسوه ، ذع ذج ألمنمق وو. ل قسوج  

   جا لطش يس. طةممةمقثسقي عيط يي  لىتعيبيً سىتعب 

 :طريقة التدريس -2.4.2.2

ثنيذ قسيموه عيطممةسو. ذلطبىسق. لطتي سمت حمهي لطممةم في تقيس  محتق  لطمنهج طةبيطب جسي   

 لطتمةسمس.  

 :إستراتيجية التدريس -3.4.2.2

  طو سي منمق . تحىكيت لطممةم حل   لطيف لطتي تححث عشك  منتظم قمتمةمو  تهوحف ج  

    جلطتحىسمس. لطممحة ممعقيً  لفلألسحتحقس  

   ج قض    ؤق نظيم متكيم  مم عأنهي .لامتىلتسنس Webster (1972)قسمىف قيمقس  

حعسب، نقال  ج )لألحلذ ذق لطبىسق. لطمفضة. ثم مىلقع. ه لألمةقب قتكقسن سحلف، قل تسيىلأل

   ( ذ 1995
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 مفهوم أساليب التدريس: -5.2.2 

نموووويب لطتحىسمووووس. لط ييوووو. ألموووويطسب لطتووووحىسس عأنووووه جمنمق وووو. لذ( 2005) لطىعسموووو. قسمووووىف  

موةقب لطتوحىسس طوح  ممةوم مموسج قوح ذنني قوح ننوح ذج ذعيطممةم قلطمفضة. طحسهج، قمفيح سيل لطتمىسف 

س تةوووف  نوووه طوووح  ممةوووم آ وووى ىغوووم ذج بىسقووو. لطتوووحىسس لطمتعمووو. قوووح تكوووقج قلحوووحة ذع ذج ذموووةقب 

قسويل سمنوي ذج ذموةقب لطتوحىسس ذ وم  لطش يوس. طةموتمةمقثسقي عيط يي ا  لىتعيبيً لطتحىسس سىتعب 

 ( 2012 ثميج، نقال  ج  )قلشم  مج بىسق. لطتحىسس 

تنظووووسم لطمقلقووووف   طوووو تهووووحف  يسووووي لطتووووجذموووويطسب لطتووووحىسس عأنهووووي  (2004) قسمووووىف حموووويح  

سوو. نهووقحسم لطش يووس. طتنم  طوو لطتمةسمسوو. طتنمسوو. قووحىة لطمتمةمووسج  ةوو  لطووتمةم قمميىموو. لطووتمةم لمووتنيحل 

   ( 2004)حميح،   ش يسيتهم عكيف. نقلنعهي

 تةك لطيفيت قلطمةقكسيت لطش يس. جذميطسب لطتحىسس  ة  ذنهي    Grasha (2002)قسمىف      

سمسووه لطمووحىس قلطوويع يذ لطتووي تظهووى مووج قعوو  لطمووحىس فووي لطفيوو ، قعيطتوويطي فهووق  عوويىة  ووج كوو  شوو

 ةووو  لطبوووالب  معيشوووى توووأثسىنيحسووو. ذ وووى  طوووه فوووي تقنسوووه لطممةسووو. لطتمةسمسووو.، قموووج  همووويً م سةموووب حقىلً 

  لطتمةسم ققحىلتهم  ة 

( عأنهي جمنمق . لطممةسيت قلانىلذلت لطتي سققم عهي لطممةوم 1996قسمىفهي لطةقيني قلطنم  ) 

  جطمةقك لطممةم في لطتحىسس ممسهلً  في ذثنيذ لطتحىسس قسي تشك  في منمق هي نمبيً 

ب لطتحىسمس. لط يي. عمةقك لطممةم، قيطك مج  ال  نميأللجنهي ذ (2009) سح ألقتمىفهي ل 

  جم لطبالبوثيىة لطيكيذلت لطمتمححة لطتي ستمسه عهي ممظ نشب. لطممتمحة  ة  ألل
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ميمس. ذب عيقىة ىسس سىتعةقب لطتحمذ. نمتنتج ذج قمج  ال  لطتمىسفيت لطميعق           

 حم قنقح ققل ح محححة  ط  عيطيفيت قلط يي ا قلطمميت لطش يس. طةممةم، قسق مي سشسى 

مةقب ذثنيذ قسيمه عممةس. لطتحىسس قعيطتيطي فإج بعسم. ذ  تعي هيسنعغي  ة  لطممةم  ألميطسب لطتحىسس

  مىسقن. عيطممةم لطفىح قعش يسته قيلتسته قعيطتمعسىلت لطةغقس.، قلطحىكيت لطنممس.، تظلطتحىسس 

سميذلت، قلطتمعسى اشيىلت قلاطحىقف، قلقتمعسىلت لطقنه، قل نفمي ت، قنغم. لطيقت، قم يىج ل

 ج لطقسم، قغسىسي تمث  في نقسىسي لطيفيت لطش يس. لطفىحس. لطتي ستمسه عهي لطممةم  ج غسىة مج 

  نميبهذلطممةمسج، ققفقي طهي ستمسه ذمةقب لطتحىسس لطيع سمت حمه قتتححح بعسمته ق 

 النظريات التي فسرت أساليب التدريس: - 6.2.2

 :(2007السميع ) موذج عبدن - 1.6.2.2

عبدد قسشوسى  لطممىفس.ت عنقع مج لطممةسي فإنه سكقج مشغق ً   قةسيً  لطش ا حسج سمتمم  ذمةقعيً      

ج مووج سسوويكى نووق ث مووةقك قتفضووسالته حسوولطموويطسب لطتووي تمتمووح  ةوو  أل ووى مووج لآنووقع   طوو  السددميع

نوو  جكةمووي هلحت لطمعوويحىلت مووج ذموويطسب لطتووحىسس سمووي لطتووحىسس لطمعيشووى، قلطتووحىسس غسووى لطمعيشووى عمم

، معيشوىلً لطتوحىسس  فكويى لطمتمةموسج قمشووي ىسم كويجألقعو  لطمتمةم، قكةومي كيج لطمحىس مشنومي متقوعال 

قلموى كويج لطتوحىسس أليل مي ىكه لطمحىس  ة  مةقك لطشىح قلطنقوح قلطتقنسهويت قل  ى ج ذجقمج نيحس. 

 :كيآلتيقسيكى يطك عيطتفيس   غسى معيشىج 

 :أسلوب التدريس المباشر - 1.1.6.2.2

لطيلتسوو.  ةفكوويى ذق لطممةووم قسمووىف عأنووه يطووك لطنووقع مووج ذموويطسب لطتووحىسس لطوويع ستكووقج مووج آىلذ 

مويطسب لطتوي تعوىه ألموةقب موج لألتقنسه  م  لطتةمسي قنقوح موةقكه، قسموح سويل لع)لط يي.( قسق سققم 

تهقسوح   طو موةقب سموم  ألسويل للمت حلم لطممةم طةمةب. حل   لطفي  لطحىلمي حسث ننوح لطممةوم فوي 
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نهووووي منيمووووع.، كمووووي سقووووقم عتقووووقسم ممووووتقسيت ذلطتالمسووووي عوووويط عىلت قلطمهوووويىلت لطتمةسمسوووو. لطتووووي سووووى  سووووق 

تحيووسةهم قفقووي   تعوويىلت محووححة سمووتهحف منهووي لطتمووىف  ةوو  مووح  توويكى لطتالمسووي طةممةقموويت لطتووي 

 قحمهي طهم 

 :أسلوب التدريس غير المباشر - 2.1.6.2.2

موو  تشوونس  قلضووأ  لطتالمسووي قذفكوويىسمىلذ آمووةقب لطوويع ستمثوو  فووي لمتيوويا ألنووه لأعقسمىفوه 

سموم  موةقب ألمج قع  لطممةم اشىلكهم في لطممةس. لطتمةسمس. قكيطك في قعق  مشوي ىسم، قفوي سويل ل

لطمشويىك.  طو  ، قسحويق  تمثسةهوي ثوم سوح ق لطتالمسوي همقمشوكالتلطتالمسوي ىلذ آلطتموىف  ةو    ط لطممةم 

لم. سوية لآلىلذ قلطمشوكالت ققضو  لطحةوق  لطمنيموع. طهوي قموج لطبوى  لطتوي سموت حمهي مو  سويل في حى 

 مةقب بىسق. ل كتشيف لطمقنه  ألل

مووج  كثووىذمووةقب لطمعيشووى أللمووت حلم ل  طوو لطممةمووسج سمسةووقج ذج لطموومس   عووح يووالح  سووى ق 

( لطيع  لطثةثسج قينقج )قلفتىض تعمي طيطك لطقينقج لطممىقف ع مةقب لطغسى لطمعيشى حل   لطيف ألل

قثةثووي سوويل لطحووحسث سشووغةه  -ثةثووي لطققووت فووي لطيووف س يووا طةحووحسث  تووي:ألفمووىة  ةوو  لطنحووق ل

لطةغوقع  ج لطنموقذحوح لطعويحثسج قوح قنوح ذج ذ   قثةث حوحسث لطممةوم ستكوقج موج توأثسى معيشوى  -لطممةم

قب لطمعيشوى فوي لطتوحىسس موةألتحوت توأثسى ل جقلطتحيوس  لطمويم سكوقج  يطسوي طوح  لطتالمسوي لطويسج سقموق 

  ( 2007لطممس ،  ) عح

 :,Jarvis) 1985) نموذج جارفيس - 2.6.2.2

 ميطسب لطتحىسس قسي:   ذنقلع مج ذقسيكى ثالث. 

قسكوقج فسوه لطبيطوب تحوت موسبىة لطممةوم قسوتمةم فسوه موج  وال   سلوب التعليمي:ألا - 1.2.6.2.2

   لطحيطيميطسب لطعحث ذ عسى قسق مج مةقب لطممةم لطذمةقب م  أللطمحيضىلت، قستف  سيل ل
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موووو ة. طةبووووالب، قستفوووو  سوووويل أل: قسقووووقم فسووووه لطممةووووم عتقنسووووه لسددددلوب السددددقراطيألا - 2.2.6.2.2

 مةب. ىممس. قسق مج ذميطسب لطعحث لطحيطي عقيفه مةقب لطممةم ذمةقب م  ألل

لطبوووالب سوووم : قسكوووقج لطممةوووم سنوووي سوووق لطمموووح طةعس ووو. لطتمةسمسووو.، ق ميسدددرسدددلوب الألا - 3.2.6.2.2

قستف  سيل لألمةقب م  ذمةقب لطممةم لطمسمى قلطمفوقض قسوق موج  ج  ج لطممةس. لطتمةسمس.،مؤقطق لطم

 ( ( Evans et al., 2008 ذميطسب لطعحث لطحيطي

 :لدمج األساليب Curry)) نموذج كوري - 3.6.2.2

نوووقلع ذ الثووو.نمقينوووي طوووحمج لألمووويطسب ذبةووو   ةسوووه نموووقيج لطعيوووة.، قستضووومج ث كوووقىع قتىحوووتل      

نمقينهووي بعقوو. ىلعموو. تةووي لطبعقوو. لط يىنسوو.؛ طتيووعأ  يم تةفوو. حووق  عمضووهي، ققووح ذضوويفت كووقىع  طوو

  ة  لطنحق لطتيطي:

قتتضمج تفضسالت لطتحىسس لطتي تمث  ل تسيى لطفىح طعس . لطوتمةم  :الطبقة الخارجية - 1.3.6.2.2

طمقلم  لط يىنسو.، قتقويس عيألمويطسب لطتوي لحتمي  طةتغسى قلطتأثى عي كثىألنميب لألقسية لطبعق. تضم ل

 تتنيق  تفضسالت لطفىح لطتمةسمس. مث  مقسيس تفضسالت لطتمةم 

: قتتضوومج نمووب مميطنوو. لطممةقموويت، ذع لطبىسقوو. لطتووي سموويطج عهووي الطبقددة الوسددطى - 2.3.6.2.2

ستم لطتفي   ، قسكسفهي قف  ش يسته لطتي تكمج  ةفهي، قفي سيل لطممتق  لطعس .لطفىح لطممةقميت مج 

طسووه مووج لطعس وو. قتقوويس   لآلتسوو.قلطكسفسوو. لطتووي عقلمووبتهي سموويطج لطفووىح لطممةقموويت  لانمووينيعووسج لطمسوو  

 ألميطسب لطتمةم     كولب عين.طةممةقميت مث  لمت عأميطسب تقسم تنهسه لطفىح
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نموويب لطش يووس. لطتوي سفتووىض ذنهووي  ةوو  حىنوو.  يطسوو. ذ: قتتضوومج الطبقددة الداخليددة - 3.3.6.2.2

مج لطثعيت، قتظهى عشك  قلضوأ  نوحمي توتم مالحظو. موةقك لطفوىح فوي مقلقوف تمةوم م تةفو.، قتقويس 

  شكي  لطمتضمن.ألعأميطسب تقسسم ذمةقب ش يس. لطفىح لطممىفي مث  ل تسيى ل

: قتضم سية لطبعق. تفضسالت لطفىح في لطتفي   ل نتمي ي التفاعل االجتماعي - 4.3.6.2.2

  ( 2008 ،)ققيح  ال  لطتمةم

 :Arthurl Costa, 1998)) نموذج آرثر كوستا - 4.6.2.2

 ثى  ةو  تمةوم لطتالمسوي،ؤ ج ك  مي سققطه لطممةم قسفمةه فوي لطفيو  سوذ  ط كقمتي قسشسى آىثى 

ج تووأثسى مووةقك لطممةووم طووسس فقووب  ةوو  ذ  طوو لطتووي تمووت فووي لطمشووىسج موون. لطميضووس. تشووسى  قلطعحووقث

ج مووةقك لطممةووم  قلطمالقوويت ل نتمي سوو. ققوحىلت لطتفكسووى   نمووي  ةوو  مفهوقم لطوويلتل  تحيوس  لطتالمسووي ق 

 تس.: آلىعم. لألج نمىضه في لطف يت لذلطيع سشن  قسنمي تفكسى لطتالمسي سمكج 

: لطتمووويؤ  سموووي ح لطتالمسوووي  ةوو  نمووو  لطعسينووويت، قمميطنتهوووي عحسوووث توجيددده األسدددئلة -1.4.6.2.2

 سوية لطمالقويت فوي مقلقوف نحسوحة قم تةفو.  القويت ثوم سموت حم  سكمعهي ممنو ، قستعوسج موي عسنهوي موج

   ميطسب لطعحث لطحيطي ذقسق مج  ىلً مسم عقيفه مةقب لطممةمذقتتف  سية لطف . م  

 ج: ذ: سمم  لطممةم  ة  بناء الفصل - 2.4.6.2.2

سهسووئ طةتالمسووي ، سهسووئ طةتالمسووي لطتفي وو  فووي منمق وويت يووغسىة، سهسووئ طةتالمسووي لطتفي وو  لطفووىحع     

حلىته، تنظسم لطهمج ، في  كةهلطتفي   طة تنظسم لطحسه عيطنموع. طكو  ، لطمتيح. قلألحقلتتنظسم لطمقلح قل 

 ةوو  ألسؤكووح لطممةووم طةتالمسووي ذج لطتفكسووى سووق لطهووحف ل، فووىح ذق طةمنمق وويت لطيووغسىة ذق طةفيوو  ككوو 

  طةتمةم
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ي  ةو  تنمسو. طةتالمسو ل موتنيع.مةقب لطممةم فوي ذ: سمي ح  استجابة المعلم للتلميذ - 3.4.6.2.2

موةقب لطممةوم ك عسوى ذقكسفس. لكتميعهي قتنمستهي   قتنف  سية لطف و. مو   لطق ي طحسهم عممةسيت لطتفكسى

 لطعحث لطحيطي   قسق مج ذميطسب

لطممةوم كنموقيج طةموةقك لطممىفوي لطمىغوقب فسوه قلطويع  "النمذجة " المعلدم كنمدوذج: - 4.4.6.2.2

 متىلتسنسيت حل   لطفي  قلطمحىم.  قتتف  سية لطف . سظهى في ك  مققف مج مقلقف لطحسية قفي ل

 ميطسب لطعحث لطحيطي ذلطممةم كش يس. نمقينس. قسق مج  ذمةقبم  

 :1984)) نموذج ديلون - 5.6.2.2

 قسمسه عسج نمقينسج في لطتفي   حل   لطفي  لطمحىمي: 

ج تمةمهووي لطتالمسووي ذمووتيي  ووج لطمووقلح لطتووي مووع  أل  لأ: قفووي لطتموومس  سموو التسددميع - 1.5.4.2.2

لطمحقى فهق ستمةم في لطفيو  عموي ، قسكقج لطممةم سني سق، قسققم لطتالمسي عتممس  مي مع  ذج تمةمقة

موةقب توحىسس لطممةوم ذنيعيت لطيحسح.  قستف  سيل لطنمقيج مو  سقكيطك عتح سمه ط ذم ة.سقنه مج 

 كمةب. لطىممس. قسي مقضقع لطعحث لطحيطي 

تنيووووب لطمنيقشوووو.  ةوووو  ىؤ  م تةفوووو. تتمووووحح عتمووووحح لطمشوووويىكسج فسهووووي،  : مناقشددددةال - 2.5.4.2.2

ق  ؤ قتتنقع عيطك لطنظىة طةشيذ لطقلحح، قسكوقج لطممةوم سنوي سوق لطقي وح لطويع سونظم لطمنيقشو. قسكوقج ممو

سوويل لطنمووقيج موو   قستفوو   ووج تنمستهووي عمووي سووقفىة مووج منوويخ  وويم ستمووم عيطحىسوو. قلطقضووقح قلطمموويقلة 

 لأل مووى ، ( قسووي مقضووقع لطعحووث لطحوويطي ) لط عسووى، لطمسمووى، لطمفووقض )مووةقب لطتووحىسس لطممةووم ذ

1998  )   
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 :2002)) نظرية جراشا - 6.4.2.2

قسوي لطنظىسو. لطتوي ل تموحتهي لطعيحثو. نوقلع، ذ ممو.   طو ذميطسب لطتوحىسس  Grasha ينفت

 سي :ميطسب ألقسية لفي حىلمتهي لطحيطس. 

لطممىفووو. قلط عوووىة لطتوووي سحتينهوووي لطممةوووم ةقب سمتةوووك موووأل: فوووي سووويل ل المعلدددم الخبيدددر - 1.6.4.2.2

لطتالمسوووي، قسحووويفظ  ةووو  منهطتوووه ك عسوووى عوووسج لطتالمسوووي  وووج بىسووو  تنظوووسم لطممىفووو. لطمفضوووة. قتحوووحع 

مووةقب عيطممةقموويت، لطممىفوو.، قلطمهوويىلت لطتووي سمتةكهووي ألقستمسووه سوويل ل تنيفمووهم، لطتالمسووي طكووي سمووهه

ج ذمووةقب ، فووإج تنظووسم لطممةقموويت ذق لطممىفوو. سمكووج أليل لفووىب فووي لمووت حلم سووذيل ل  ىلح، ق لألفوو سووؤ ذ

  ذً ق  يكيألسححث  ةال طح  لطتالمسي ل

منهطتوه عوسج لطتالمسوي، موج لطممةوم موةقب سمتةوك أل: فوي سويل لالمعلم كسلطة أو هيدأة - 2.6.4.2.2

تالمسوي موةقب عتهقسوح لطألة لطتوحىسس، قسهوتم سويل لأموج سسو  ال  لطممىف. قلطحقى لطويع سقوقم عوه كمضوق

لطتققميت قمعيحئ قسيحة لطتالمسي  كمي سهتم ق سحلف لطتمةم، ذسنيعس.، ق ة  اعيطتغيس. لطىلنم. لطمةعس. قل

موووةقب عتهقسوووح لطتالمسوووي ألكموووي سهوووتم سووويل ل عيألمووويطسب لطيوووحسح. قلطمقعقطووو. قلطمثيطسووو. طةقسووويم عيألشوووسيذ 

ممنسسج ععنويذ  القويت مو   قلةقب طسممألعيطهسك  لطتىعقع لطيع سحتينه لطتالمسي، قلطممةمقج في سيل ل

ج بالعهووم تكووقج طووحسهم  القوويت موو  بووالب آ ووىسج، قستمسووه سوويل ذنووه طووسس مووج لطمهووم ذبالعهووم، كمووي 

ج ل موتغال  ذ ة  لطتققميت لطقلضح. قلطبى  لطقيعة. طةتيحسأ طةقسويم عيألشوسيذ، ق  مةقب عيطتىكسهألل

قووو  مىقنووو. احلىة لطتالمسوووي ذقممسيىسووو. ق بوووى   نسفووو.   طووو ج سوووؤحع ذموووةقب سمكوووج أللطقوووقع فوووي سووويل ل

 قمةقكهم 

ج لطتحىسس سقوقم  ةو  ذمةقب سمتقح لطممةم أل: في سيل ل المعلم كشخصية نموذجية - 3.6.4.2.2

مثي  ش يي، قعنيذ نمقيج مثيطي سمي ح لطتالمسي كسف سفكوىقج قسموةكقج بوىسقهم  قسويل لطنوقع موج 
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   ظهويى لطمهويىلت قلطممةسويت، قموج ثوم كموحىب/ عوه، موج  وال  نفموه نمقينوي سحتوي لطممةمسج سمتعوى

سىشووح قسقنووه ق سىلقووب،  فووي ممووي حة لطبووالب  ةو  تبووقسى سووية لطمموويىف قلطمهوويىلت  سويل لطنووقع  حطسو 

نوووه سشووون   ةووو  مشووويىك. ذج كموووي  ذع لطممةوووم لطنموووقيج ج تعووويع حقىذ وووج بىسووو  لطمالحظووو. لطمعيشوووىة ق 

فووي حيطوو.  ووحم ممىفتووه ق ةوو  بةووب لطممووي حة  طوو  قطس. طممىفوو. مووي سحتووينقج ؤ لطبووالب قتحموو  لطمموو

موةقب ذ قذفضو  بىسو  ذنوه ذمةقب سمتقحقج مج  ال  نظوىستهم أل، قعمض لطممةمسج في سيل ل لطفهم

 ج سحقققل سية لطممتقسيت قلطتققميت ذيل طم سمتبسمقل  تميم لطغىض  ج سشمىقل عمحم ذطقسيحة لطتالمسي 

مووةقب سؤكووح  ةوو  لطمالقوو. لطبسعوو. عووسج لطتالمسووي أل: سوويل لالمعلددم كميسددر أو مسددهل - 4.6.4.2.2

لطتىكسوه   طو موةقب أل، قسمسو  سويل ل مو ة.أل وج بىسو  بوىح لقسىشوحسم سقنه لطتالمسي حسث قلطممةم  

قطس. لطمةقووية  ةوو  مووؤ قسنوويك لطكثسووى مووج لطم نشووب. ذع سؤكووح لطووتمةم لطمتمىكووه حووق  لطمووتمةم،لأل ةوو  

، قسوويل لطنووقع مووج  متبةعوويت م تةووف لطمهوويم لطتمةسمسوو.  وويت  لطبووالب  ةوو  ذ ووي هموويم لطمعوويحىة طتةعسوو.

فضوو  طةبووالب لطوويسج سشوومىقج عي ىتسوويح طةووتمةم لطممووتق ، قلطوويع ذمووةقب لطتووحىسس سمموو   ةوو  نحووق ذ

ج ذمووةقب سووق أل ووىسج ، قلطهووحف لطموويم طهوويل لآلج سشوويىك عنشوويب قستموويقج موو  لطبووالب لذسمكنووه مووج 

قطس.، ؤ شووسيذ قلطممووأل ج ذع سقووقم لطتةمسووي عنفمووه  نووح فموو  لجلطفموو  لطممووتق وسبووقى لطتةمسووي فووي لطقسوويم  عوو

 طو  ج سوهقح لطتالمسوي عيطوح م قلطتشونس  ذقلطمم  م  لطتالمسي في مشويىس  عأموةقب لمتشويىع، قسحويق  

سوووحلف، لحتسينووويت ذموووةقب عيطمىقنووو. لطش يوووس.، قلطتىكسوووه  ةووو  ألقيووو  حوووح ممكوووج، قستمسوووه سووويل لذ

مووووةقب سمووووتهةك لطققووووت ألىلت قلطمووووع  لطعحسةوووو. طةفموووو ، قسوووويل لحلىة لطتالمسووووي ؛ طكووووي سمتكشووووف لط سوووويل  ق 

عيطىلحوو.  يل طووم تبعوو  عأمووةقب مثعووت  جمووى سنموو  لطتالمسووي   سشوومىق ألكثووى مووج نظىسوو.، لذقسمووت حم 

  سنيعيل  ق 
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عيمووتقالطس. حلذ ألمووةقب عتنمسوو. قووحىة لطتالمسووي  ةوو  لأل: سهووتم سوويل ل المعلددم كمفددوض - 5.6.4.2.2

مووةقب ألعيطمشوويىس  عيمووتقالطس. تيموو. كنووهذ مووج لطفىسوو  لطممووتق ، قفووي سوويل ل قج، قلطتالمسووي سققمووذكثووى

مةقب عممي حة لطتالمسي ذج أل، قستمسه سيل لقمبيطعهمم ة. لطتالمسي ذطةىح  ة   ًل سكقج لطممةم متقلنح

مةقب ىعمي سمئ فهوم قوحىة لطتالمسوي  ةو  لطممو  لطمموتق ، ألنفمهم كمتمةمسج ممتقةسج، قسيل لذسحىكقل 

 شسيذ   ألمب  طهم ل متقالطس. لطتيم. في فم  لتعيطتقتى  نحمي  جلطتالمسي ىعمي سييعق  قعمض

عسج لطنظىسيت لطتي تم  ىضهي قنظىس.  يج سنيك تقلفقذقمج  ال  مي تم  ىضه ستضأ طني  

قيج( ملطن – لطمةب. لطىممس. -لط عسى ميطسب لطتحىسس )ذج  حسث   Grasha (2002)تقني نىلشي 

 -لطتحىسس )لطمسمى قذميطسبتىتكه  ة  لطممةم،  يذنهلطتحىسس لطمعيشى حسث  قبةذم  م  وستف

   تىتكه  ة  لطمتمةم  نهيحسث  ستفقي م  ذمةقب لطتحىسس لطغسى معيشىحسث  قلطمفقض(

ج موووج لطمقلمووو  لطتوووي توووؤثى  ةووو  ل تسووويى ذب(  1995قسووويكى منوووحع  عوووح لطكوووىسم  حعسوووب ) 

،  مموووووتق  لطتالمسوووووي، ق  بعسموووو. لطمووووويحة، ق  مىحةووووو. لطحىلموووووس.لطق :  لطممةووووم ألموووووةقب لطتوووووحىسس مووووي سةوووووي

 .لطمىلح تحقسقهي ، قلألسحلفلطمتيح. قلامكينيت

 التدريس: أساليبالعوامل المؤثرة في  - 7.2.2

: حنوم  ج سنويك عموض لطمقلمو  لطتوي توقثى فوي بوى  لطتوحىسسذ  Grasha (2002) سويكى 

، قكعووويى لطموووج،  قطووو ألفوووي لطمووون. ل )مموووتقع لطيوووف موووج لطبوووالب ، ق  مقضوووقع لطوووحىسق  ، لطفيووو 

 ،قةوو. تووحىسب لطممةمووسج  ووج بووى  عحسةوو. طةتمةووسمق  ، تضووس  لطققوو، حووب لطتالمسووي طةموويحةق  ،  ووىسج(قلط

 .لطىغع. في لط ىقج مج حل ىة لطققل حق  ، بل متمحلح طتحم  لطميي ق 
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 :القة بين األسلوب والطريقة واإلستراتيجيةالع - 8.2.2

طقلضوح. عوسج لألموةقب قلطبىسقو. قلاموتىلتسنس.    ذننوي ننوح لقتوىلب قعىغم مالحظو. لطفوىق  ل 

متىلتسنس. ق سقنح فىق  عسج ميبةحي ذمةقب، قلامتىلتسنس.، ق مةقب مج لطبىسق. ألل منوح لطحوحسث فل 

 وووج لطممةسووويت لطمقةسووو. فكةمووو. ذموووةقب تمنوووي جبىسقووو. لطفوووىح فوووي نبوووي  قلمووو  موووج لطمقلقوووف لاحىلكسووو. 

  لألحلذتمني حىلم. لطممةسيت لطمقةس. فهمي قنهيج طممتق   .قلامتىلتسنسقلطمقةس.   

 نهموووي متمووويسهلج عوووىغم تنيقهسموووي،ذموووةقب عسوووح ألسةتقوووي مووو  ل لاموووتىلتسنس.قسووويكى ذج مفهوووقم  

تعوووحق فوووي شوووك  تفضوووسالت متعةوووقىة تحوووحح حسوووث فيألموووةقب سمكوووج تيوووقىة كمووويحة طتنهسوووه لطممةقمووويت 

ج ذشوومقىسي عشووك  تةقووي ي  عووى مقلقووف متعيسنوو.  فووي حووسج  قتمووت حم  لألفووىلح  لطبىسقوو. لطممسووهة ألحلذ

تمح حلط. طمتبةعيت  لامتىلتسنس.حح مي ق ييس. لنتقي س.   ط لنتقي س. منظم. قمضعقب.  لامتىلتسنس.

  ذ ( 1995حعسب،  ) لطمهم. ققسقح لطمققف لطمشك 
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  هيدتم - 1.3

لطمتمةقوووو. عمقضووووقع لطحىلموووو.، قمووووقف سووووتم  ووووىض سوووويل لطفيوووو  طةحىلموووويت لطموووويعق.  ستنوووويق  

لطحىلمووويت لطمىعسووو. قلألننعسووو. لطتوووي كتعوووت حوووق  ذمووويطسب لطتفكسوووى قذمووويطسب لطتوووحىسس؛ حسوووث توووم تقموووسم 

 لطحىلميت  ط  ثالث. محيقى 

كووو  حىلمووو. قموووستم لطتمقسوووب  ةووو  كووو  محوووقى موووج حسوووث لألسوووحلف قلألحقلت قلطمسنووو. قنتوووي ج  

 قمقيىنتهي عيطحىلم. لطحيطس. 

 ساليب التفكير لدى المعلمين أ: دراسات تناولت األوللمحور ا - 2.3

 Sternberg&Gregorenko,1995  دراسة ستيرنبرج وجريجورينكو - 1.2.3

 مح  تأثسى ذميطسب لطتفكسى عنقع لطحىلم.   عنوان الدراسة:

عنوقع  ممةميتمح  تأثى ذميطسب لطتفكسى طةممةمسج قلط قسحفت لطحىلم.  ط  لطكشف  ج هدف الدراسة:

قعموووض  ممةمووويتسممةوووقج عهوووي، قلطمالقووو. ل ىتعيبسووو. عوووسج ذمووويطسب تفكسوووى لطممةموووسج قلط لطمحىمووو. لطتوووي

 (   لطنقعق ممتق  لطيف لطحىلمي، ق نقع لطميحة، ق منقلت لط عىة، ق لطممى،  ) ى  أللطمتغسىلت ل

قممةموو.، تووم ل تسوويىسم مووج  ممةموويً  (28) سنوو. تكقنووت مووج تووم تبعسوو  لطحىلموو.  ةوو   عينددة الدراسددة:

 من.   3 37قممةم. عمتقمب  مىع قحىة  ممةميً ( 85)

 ( (TSQTلمت حم لطعيحثيج قي م. ذميطسب لطتفكسى طةممةمسج   داة الدراسة:أ
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سمووت حمقج ذموويطسب لطتفكسووى لطتشووىسمي هووي ممةميتق ذج ممةمووي لطمحىموو. ل عتحل سوو. لط ييوو.  : النتددائج

سمت حمقج  هيممةميتق  ذج ممةمي لطمحىم. ل عتحل س. لطكيثقطسكس.،   ى أللطمحلىس ل ممةميت ثى مجكذ

ذمةقب لطتفكسى  قجسمت حمهي ممةميتق ذج ممةمي لطمحىم. لطثينقس. لط يي. ،  ذمةقب لطتفكسى لطتنفسيع

ذج ، لطمحةووويسمووت حمقج ذموووةقب لطتفكسوووى  هووويممةميتق  لطمحىمووو. لطثينقسوو. لطميمووو. ذج ممةموووي،  لطمتحووىى

حل   لىتعيبويً نقع لطميحة( توىتعب ق ممتق  لطيف لطحىلمي، ق لطنقع، ق لطممى، ق متغسىلت )منقلت لط عىة، 

   ممةميتعأميطسب تفكسى لطممةمسج قلط

  1995 دراسة ستيرنبرج وجريجورينكو - 2.2.3

 طةتالمسي    لألكيحسمي الق. ذميطسب تفكسى لطممةمسج عيطتحيس   عنوان الدراسة:

لطتموووىف  ةووو  بعسمووو. لطمالقووو. عوووسج ذمووويطسب تفكسوووى لطممةموووسج   طووو سوووحفت لطحىلمووو.  ف الدراسدددة:هدددد

 تالمسيسم  ي طقلطتحيس  لألكيحسم

قممةموو.، تووم ل تسوويىسم مووج  ممةموويً ( 28تووم تبعسوو  لطحىلموو.  ةوو   سنوو. تكقنووت مووج ) عينددة الدراسددة:

مووون.، ق سنووو.  3 37قوووحىة  سنووو. لطحىلمووو. لطفى سووو. لألقطووو (، عمتقموووب  موووىع . )قممةمووو ممةمووويً ( 85)

 من.   14-8تةمسية( عمتقمب  مىع  51، تةمسيلً  73) :قتةمسية تةمسيلً ( 124تالمسيسم عةغ  ححسي )

لمووت حم لطعيحثوويج قي موو. ذموويطسب لطتفكسووى طةممةمووسج، ققي موو. تقووحسى لطممةمووسج ألموويطسب  داة الدراسددة:أ

 تفكسى لطبالب، قحىنيت تحيس  تالمسي لطمسن. 
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عووووسج حىنوووويت ذموووويطسب تفكسووووى لطتالمسووووي  01 0قنووووح  القوووو. مقنعوووو. حلطوووو.  نووووح ممووووتق  ت:  النتددددائج

قكينووت قوووسم ممووويمالت ل ىتعووويب  ي،كووويحسمأللطمتحوووىى(، قحىنوويت تحيوووسةهم لق لطمووويطمي، ق )لطتشووىسمي، 

موويطسب أل ةوو  لطتىتسووب عيطنمووع. طتالمسووي منمق وو. لطممةمووسج يقع ل ،( 432 0،  345 0،  663 0)

عووسج حىنوويت ذمووةقب لطتفكسووى لطحكمووي طووح   01 0مقنعوو. حلطوو.  نووح ممووتق   تقنووح  القوو.، لطتشووىسمي

عيطنموع. طتالمسوي لطممةموسج يقع ذموةقب لطتفكسوى  577 0 لألكويحسمي، قحىنيتهم في لطتحيوس  لطتالمسي

عسج ذميطسب تفكسى لطتالمسي )لطتنفسيع، لطمحةوي  01 0تقنح  الق. مقنع. حلط.  نح ممتق  ، لطحكمي

، 313 0، 477 0كينوووت قوووسم مميمووو  ل ىتعووويب )ق كووويحسمي، ألهم فوووي لطتحيوووس  ل، قحىنووويت(لطمحووويفظ

ذموي عيطنموع. طعوويقي (  ةو  لطتىتسوب، عيطنموع. طتالمسوي لطممةموسج يقع ذمووةقب لطتفكسوى لطتنفسويع، 228 0

لطتفكسوى قلطتحيوس  طوح  لطتالمسوي حلطو. فقوب  ذموةقبذميطسب لطتفكسى فقح كينت مميمالت ل ىتعويب عوسج 

 ذمةقب لطتفكسى طح  لطتالمسي مبيعقي ألمةقب لطتفكسى طح  لطممةمسج     نحمي سكقج

  ((Weng, 1999ونج  دراسة  - 3.2.3

 ذميطسب لطتفكسى طح  لطممةمسج قلطبالب قتفي ةهم في لطتمةسم   عنوان الدراسة:

 تفوي ةهمق طو  لطكشوف  وج ذمويطسب لطتفكسوى طوح  لطممةموسج قلطبوالب  سوحفت لطحىلمو.  هدف الدراسة:

 في لطتمةسم 

 تكقنت  سن. لطحىلم. مج منمق تسج:  عينة الدراسة:

   مج ممةمي لطمحىم. لطمةسي في تيسقلج ممةميً  30تكقنت مج  :األولىالمجموعة 

 Koashuingمج بالعهم في  بيطعيً ( 1217، )ممةميً  30تكقنت مج  المجموعة الثانية:
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ج فوووي لطتوووحىسس، قمقسووويس موووةقك لطتوووحىسس، لموووت حمت لطحىلمووو. قي مووو. تفكسوووى لطممةموووس داة الدراسدددة:أ

 ققي م. ذميطسب تفكسى لطبالب، ققي م. لطىضي لطمحىك  ج لطتمةم  

تقنوح  القويت مقنعو. حلطو. عوسج ذمويطسب لطتفكسوى )لطتشوىسمي، قلطمحةوي، قلطمتحوىى( قبىسقو.  النتائج: 

  ، تفكسوى لطبوالبقذمويطسب  لطممةموسج   تقنوح  القو. حلطو. عوسج ذمويطسب تفكسوى، لطتحىسس عي كتشويف

 تقثى لطمهقلن. عسج لطممةمسج قلطبالب في ذميطسب تفكسىسم  ة  لطىضي  ج لطتمةم قلطتحيس  

  (2000ناصر بن حامد بن ناصر اللهيبي ) - 4.2.3

 لطتمةسم لطميم عمك. لطمكىم.  ممةميتذميطسب لطتفكسى لطمفضة. طح  ممةمي ق  عنوان الدراسة:

 ممةموويتموويطسب لطتفكسووى لطمفضووة. طووح  ممةمووي ق ذطوو  لطتمووىف  ةوو   سووحفت لطحىلموو.  هدددف الدراسددة:

مووويطسب لطتفكسوووى تعموووي طمتغسوووىلت )لطنوووقع، ذلطتمةوووسم لطمووويم عموووحلىس مكووو. لطمكىمووو. ، قلطفوووىق  عسووونهم فوووي 

 لطمىحة. لطحىلمس.، لطت يا لطحىلمي ،ممتق  لط عىة، لطمؤس  لطحىلمي(  

موج موحلىس لطتمةوسم  قممةمو.، ممةمويً ( 619موج )تم تبعس  لطحىلم.  ة   سن. تكقنت  :عينة الدراسة

 لطميم عمك. لطمكىم.  

(، 1980قآ وووىقج ) مووويطسب لطتفكسوووى، توووأطسف: ذ  سيىسموووقجذلموووت حم لطعيحوووث ل تعووويى  سدددة:اداة الدر أ

 (  1996قل  حلح منحع  عح لطحكسم حعسب ) تىنم.

موةقب ذسى )لطمثيطي( سةسه لطتفك ذمةقبسق  ممةميتذمةقب لطتفكسى لطمفض  طح  لطممةمسج قلط: النتائج

لطتفكسووى لطمفضوووة. طووح  لطممةموووسج  ذموويطسب حيووي س. فوووي  .قنووقح فوووىق  يلت ح طوو، لطتفكسى)لطتحةسةووي(

  تقنوووح فوووىق  يلت ح طووو.  ةووو  حوووسج  ممةمووويتلطتفكسوووى )لطمثووويطي( طيووويطأ لط موووةقبذفوووي  ممةمووويتقلط

. فوووي ذمووويطسب لطتفكسوووى   تقنوووح فوووىق  يلت ح طووو.  حيوووي سلأل وووى ،  لطتفكسوووى ذمووويطسبفوووي   حيوووي س.
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  تقنووح فووىق  يلت ح طوو.  حيووي س. فووي ، تعمووي طةمىحةوو. لطحىلمووس. ممةموويتلطمفضووة. طووح  لطممةمووسج قلط

  تقنوح فوىق  يلت ح طو.  حيوي س. ، تعموي طة عوىة ممةمويتذميطسب لطتفكسى لطمفضة. طح  لطممةموسج قلط

تقنوح فوىق  يلت ح طو. ، طحىلمويتعموي طةت يوا ل ممةمويتفي ذميطسب لطتفكسوى لطمفضوة. طةممةموسج قلط

 تعمي طةمؤس  لطحىلمي  ممةميت حيي س. في ذميطسب لطتفكسى لطمفضة. طح  لطممةمسج قلط

  (2002دراسة أمينة شلبي ) -5.2.3

عووىقفسالت ذموويطسب لطتفكسووى طبووالب لطت ييوويت لألكيحسمسوو. لطم تةفوو. مووج لطمىحةوو.  عنددوان الدراسددة:

 لطنيممس. عمحسن. مك. لطمكىم.  

 لألكيحسمس.لطتفكسى طبالب لطت يييت  ذميطسبسحفت لطحىلم.  ة  تنيق  عىقفسالت  الدراسة: هدف

 لطمىحة. لطنيممس.   لطم تةف. مج

 عيطنيمم.   .قبيطع بيطعيً ( 417قتكقنت  سن. لطحىلم. مج ) : عينة الدراسة

لطبقسةو. ج قعيموت حلم طموتسىنعىج ققلننوى جلطيوقىة  مويطسب لطتفكسوىذقتوم لموت حلم قي مو.  : داة الدراسةأ

 جتج قمميمالت ل ىتعيب  حيحع ل تنية، قل تعيىذطحميعس. قتحةس  لطتعيسج ت للطمتقمبي

 ميطسب لطتفكسى: لطتشوىسمي، قلطتنفسويع،ذطةت يا لطحىلمي في  تأثسىظهىت لطنتي ج قنقح ذ : النتائج

ق وحم ، لطوحل ةي قلط ويىنيق  قلطمةكوي، قلطفقضوقع، قلطحكمي، قلطكةي، قلطتقحمي، قلطمحويفظ، قلطهىموي،

نوويث فووي كوو  مووج لاحيووي سي عووسج لطوويكقى ق  قنووقح فووىق  حلطوو. ، ألقةوويل عيألمووةقبح طتهووي فسمووي ستمةوو  

نيث ق حم امةقب لطتنفسيع طييطأ لألمةقب لطتشىسمي، قلطحكمي، قلطهىمي طييطأ لطيكقى، قفي لألل

 لألمووووةقبعووووسج كوووو  مووووج  حيووووي سي قنووووقح لىتعوووويب موووويطب حل  لأل ووووى ،  موووويطسبألقنووووقح فووووىق  فووووي ل
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مووةقب لطهوووىمي ألحيووي سي عووسج ل لطتشوىسمي قلطكةووي موو  لطتحيووس  لطحىلمووي ققنووقح لىتعوويب مقنووب حل  

  ى  قلطتحيس  لطحىلمي ألميطسب لأللىتعيب عسج ل قلطتحيس  لطحىلمي ق حم قنحقح

  (Zhang & Sternberg ,2002)زهانج وستيرنبرج  دراسة  - 6.2.3

  م. ذميطسب لطتفكسى طح  لطممةمسج في سقنج كقنج  يح  قي عنوان الدراسة:

لطتحق  مج يح  قي م. ذميطسب لطتفكسى طح  لطممةموسج فوي سوقنج   ط سحفت لطحىلم.  هدف الدراسة:

ثووى لط يووي ا لطش يووس. طووح  لطممةووم )لطنووقع، لطت يووا، ذلطعحووث  ووج   طوو قسووحفت لطحىلموو.  كووقنج

 محة لط عىة في لطتحىسس(،  ة  ذميطسب تفكسىة  

 ووحسي نىسننقىسنكووق قمووتسىنعىج قسووي يووقىة ذموويطسب لطتفكسووى لطتووي ذلمووت حلم قي موو.  تووم داة الدراسددة:أ

مووج لطتفكسووى سووي: لطتشووىسمي، لطتنفسوويع، لطحكمووي،  ذنووقلعم تيووىة مووج لطقي موو. ل يووةس. تقووسس مووعم. 

مسو. سضي مقسيس طسكىت طقسويس  ممو. موج لطمميىمويت لطتمةسذ، لطمحيفظ  ق ىلطميطمي، لطمحةي، لطمتحى 

 قتيقىلت لطممةمسج طةعس . لطتحىسمس.  

ق  أل( مج لطتعيسج لطكةوي، تشوع  لطميمو  ل%8 73ع. )مظهىت لطنتي ج قنقح  يمةسج فمىل نذالنتائج: 

عأموويطسب لطتفكسووى )لطتشووىسمي، لطحكمووي، لطمتحووىى، لطموويطمي( ، عسنمووي تشووع  لطميموو  لطثوويني )لطتنفسوويع، 

مقنعي عأمةقعي لطتفكسى  لىتعيبيً يب  عىة لطمم  لطمهنس. طةممةم ىتعلظهىت لطنتي ج ، ذلطمحيفظ، لطمحةي(

مقنعوي عأموةقعي  لىتعيبويً لىتعبت حىن. لمتمتيع لطممةم عتعنوي موقلح تمةسمسو. نحسوحة ، لطحكمي قلطتقحمي

لىتعبت حىن. ل تقيح ، ميطعي عأمةقب لطتفكسى لطمحيفظ لىتعيبيً لطتفكسى)لطتشىسمي، لطتقحمي(، قلىتعبت 

مقنعوووي  لىتعيبووويً يج محلىموووهم تمووومأ طهوووم عتحوووحع محتوووق  لطموووقلح لطتوووي سققموووقج عتحىسموووهي لطممةموووسج عووو
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تفوووق  لطممةموووسج  ةووو   وووحح  طووو  تقيوووةت لطحىلمووو. ، لطمحةوووي، لطمحووويفظ( عأموووةقب لطتفكسوووى )لطحكموووي،

  مةقب لطتفكسى لطتنفسيعذفي لمت حلم  ممةميتلط

  (ب 2004حمد الدردير)أعبد المنعم دراسة  - 7.2.3

قتالمسوووويسم قذثىسووووي  ةوووو   ممةموووويتذموووويطسب لطتفكسووووى طمووووتسىنعىج طووووح  لطممةمووووسج قلط دراسددددة:عنددددوان ال

 لطتحيس  لطحىلمي طح  سؤ ذ لطتالمسي 

مويطسب تفكسوى بالعهوم، ذثوى تفكسوى لطممةموسج  ةو  ذلطتمىف  ةو    ط سحفت لطحىلم.  هداف الدراسة:أ

 سم تالمسي  لطممةمسج  ة  لطتحيس  لطحىلمي طح ميطسب تفكسىذ ثىذق 

 حلحس. عقني، ق سن. مج اقممةم. مج ممةمي لطمىحة. ل ممةميً  40بعقت لطحىلم.  ة   عينة الدراسة:

  حلحع لاتةمسي قتةمسية عيطيف لطثيني  200قعةغ  ححسم  تالمسيسم

حسي نىسنقىسنكوووق قموووتسى نعوووىج ذ ووومووو. ذمووويطسب تفكسوووى لطممةموووسج لطتوووي ي توووم لموووت حلم ق داة الدراسدددة:أ

 ميطسب تفكسى لطبالب  في لطمحىم. قمقسيس ذ (1993)

 تووأثسىلً تووؤثى ذموويطسب تفكسووى لطممةمووسج )لطتشووىسمي، لطتنفسوويع، لطمتحووىى، لطمحوويفظ، لطموويطمي( النتددائج: 

لطحكموووي،    توووقثى ذمووويطسب تفكسوووى لطممةموووسج )، حل   ةووو  ذمووويطسب تفكسوووى تالمسووويسم لطمنووويظىة مقنعوووي

)لطتشوىسمي،  قثى ذمويطسب تفكسوى لطممةموسج قلطتالمسويت، لطمحةي(  ة  ذميطسب تفكسى تالمسيسم لطمنيظىة

توؤثى ، مقنعي حل   ة  لطتحيس  لطحىلمي طح  لطتالمسي تأثسىلً لطتنفسيع، لطحكمي، لطمتحىى، لطميطمي( 

موويطعي  ةووو  لطتحيووس  لطحىلمووي طوووح   تووأثسىلً ذموويطسب تفكسووى لطممةموووسج قلطتالمسووي )لطمحوويفظ ، لطمحةوووي( 

 لطتالمسي  
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  (2006) محمد السيد على دراسة -  8.2.3

عموحلىس لطتمةوسم لطثوينقع لطمويم ق القتهوي عوعمض  ممةمويتذمويطسب تفكسوى لطممةموسج قلط عندوان الدراسدة:

 لطمتغسىلت 

لطموحلىس  ممةمويتلطعحث  ج لطمالق. عسج ذميطسب تفكسى ممةموي ق   ط سحفت لطحىلم.  هدف الدراسة:

 ت يا، محة لط عىة( عيطهقيهس  ق القتهي عمتغسى )لطنقع، لط لطثينقس.

ألمةقب لطتفكسى) لطتشىسمي، لطحكمي،  ممةميتتفضس  لطممةمسج قلط  ط تقيةت لطحىلم. : جالنتائ

، كثى مج ذمةقب لطتفكسى )لطتقحمي، لطكةي، لطمحةي، لطمحيفظ( ة  لطتىتسبذلطتنفسيع(  ة   لطتىتسب 

لطنتي ج  ذظهىت ،تفكسى لطحكميمت حلم ذمةقب لطلفي  ممةميتذظهىت لطنتي ج تفق  لطممةمسج  ة  لط

طم تظهى لطحىلم. فىق  حلط. ، مةقب لطتفكسى لطمحيفظذ ة  لطممةمسج في لمت حلم  ممةميتتفق  لط

 في عيقي ذميطسب لطتفكسى   ممةميتحيي سي عسج لطممةمسج قلط 

  (  Mehmet Yildilar,2010)دراسة  - 9.2.3

لطتفكسووى طووح  لطبووالب لطممةمووسج لطمغتووىعسج فووي  تووأثسى متغسووى لطثقيفوو.  ةوو  ذموويطسب عنددوان الدراسددة:

 ذكيحسمس. ذتيتقىك في نيمم. قعىا لطحقطس.  

لطكشووف  وووج تووأثسى متغسوووى لطثقيفوو.  ةووو  ذموويطسب لطتفكسوووى طوووح    طووو سوووحفت لطحىلموو.  هدددف الدراسدددة:

لطبووووالب لطممةمووووسج لطمغتووووىعسج لطوووويسج سحىمووووقج فووووي ذكيحسمسوووو. ذتوووويتقىك طةممةمووووسج ، قلطممةمووووسج لطوووويسج 

 كةس. لطتىعس. عنيمم. قعىا لطحقطس.    ج عيطةغ. لطتىكس. فيسحىمق 
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( مج لطيكقى مج لطبالب لطيسج سحىمقج 44نيث، )لا( مج 102تكقنت لطمسن. مج ) عينة الدراسة:

نوويث مووج لطبووالب لطوويسج سحىمووقج لطةغوو. لطتىكسوو. ا( مووج ل74( مووج لطوويكقى ق)41ق ) لألكيحسمسوو.فووي 

 عكةس. لطتىعس. 

(   1992لمووت حلم قي موو. ذموويطسب لطتفكسووى )لطنموو . لطقيووسىة( مووتسى نعووىج ققلننووى ) تووم داة الدراسددة:أ

 هوويبيطعيتهووي قبووالب لألكيحسمسوو. ق بيطعيتتموويسهت ذموويطسب لطتفكسووى عووسج بووالب كةسوو. لطتىعسوو. ق  النتددائج:

حسث تميسه ذمةقب لطتفكسى لطمحةي طييطأ لطيكقى طح  بالب كةسو. لطتىعسو.، قتمويسه ذموةقب لطتفكسوى 

كيحسمسوو. ، قسوويل سؤكووح تعوويسج ذموويطسب لطتفكسووى تعمووي   ووتالف ألفظ طيوويطأ لطوويكقى طووح  بووالب للطمحووي

 لطثقيفيت  

  (2011) أيوب مريم بولس دانيالدراسة  - 10.2.3

ذموويطسب تفكسووى لطبووالب قممةمووسهم فووي  القتهووي عيطحلفمسوو. طةووتمةم  ةوو  ضووقذ نظىسوو.  عنددوان الدراسددة:

   متسىنعىج

مويطسب ذلطتموىف  ةو  توأثسى لطمهلقنو. عوسج لطبوالب قممةموسهم فوي   طو ىلم. سحفت لطح هدف الدراسة:

 لطتفكسى  ة  حلفمس. لطتمةم طح  بالب لطيف لطثيني لطثينقع   

. مووج ممةمووي لطةغوو قممةموو. ممةمويً ( 50قبيطعوو.، ق) بيطعوويً ( 250قتكقنووت لطمسنو. مووج ) عينددة الدراسددة:

 لطقي مسج عيطتحىسس طمسن. لطبالب   لطمىعس.

ميطسب تفكسوى ذقمقسيس   حلح لطعيحث.،  ميطسب لطتفكسى لطبالب مجذتم لمت حلم مقسيس  الدراسة:داة أ

 .طعيحث.، قمقسيس لطحلفمس. طسننيه حلح ل لطممةمسج مج 
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نويث ( فوي ذموةقب تفكسوى لطبيطوب احيي سي عوسج لطنوق سج موج ) لطويكقى قل قنقح فىق  حلط.  النتائج:

 -لطتنفسيسوووو. –تووووؤثى ذموووويطسب تفكسووووى لطممةمووووسج )لطتشووووىسمس. ، ةووووي()لطتشووووىسمي، لطحكمووووي، لطمحةووووي، لطك

 حيي سي  ة  ذميطسب تفكسى بالعهم لطمنيظىة طهم  مقنعي حل   تأثسىلً لطمحةس.(  -لطكةس. -لطحكمس.

 ( 2012دراسة سعاد كشاد ) - 11 . 2. 3

ممىفس. كموي تقسموهي ذميطسب لطتفكسى طح  ممةمي لطىسيضسيت ق القتهي عيطممتقسيت لطعنوان الدراسة : 

 .  ل ميمي لطتمةسمل تعيىلت 

سووووحفت لطحىلموووو. لطووووي لطتمووووىف  ةوووو  ذيوووونيف ذموووويطسب لطتفكسووووى لطمووووي حة طممةمووووي هدددددف الدراسددددة : 

لطىسيضووسيت قلطتمووىف  ةوو  ذعموويح لطتفكسووى لطمموووسبىة تفكسووى ممةمووي لطىسيضووسيت قلطتمووىف  ةوو  موووح  

لطنموعس. قلطكشوف  وج قنوقح  القو.  طوألقهلجسح  ع قطسمل تمي  عسج لطممتقسيت لطممىفس. قعسج نمقيج 

  عسج ذميطسب لطتفكسى قلطممتقسيت لطممىفس.  ل ىتعيب

 ( ممةم.  1 44ق )  ممةميً ( 28منهم ) ممةميً (  172تكقنت  سن. لطحىلم. مج )عينة الدراسة : 

ىطسوووت ي، عحلح : سيىسموووقج ، عىلمموووقج لطتفكسوووى ج موووج ل وووذحلة لطحىلمووو. : توووم لموووت حلم جل تعووويى ذمووويطسب 

ج ,  ( ، تيووونسف جعةوووقم ج طةمموووتقسيت لطممىفسووو. ، ل قهلج لطنموووعس. حموووب نموووقيج جقطوووسم  عسوووح1980)

 طممةمسج ) ذفىلح  سن. لطحىلم. (ذم ة. ل تعيى ميحة لطىسيضسيت مج ذ حلح ل

 نتي ج لطتميؤ  ل ق  لج ذنميب ذميطسب لطتفكسى لطموي حة سموي ذموةقعي لطتفكسوى لطمثويطي ذمفىتالنتائج :

ثوووم لطوووقلقمي قلطممةوووي ثوووم لألموووةقب لطتىكسعوووي  ةووو  لطتوووقلطي ، قتقنوووح فوووىق  فوووي حلطووو. لحيوووي سي عوووسج 

متقمبيت حىنيت ل تعيى لميطسب لطتفكسى بعقي طمتغسى لطننس فكيج لمةقب لطتفكسى لطتىكسعي طييطأ 

فوي  كمي لكحت لج متغسى لطننس غسى حل  لحيي سي عسج متقمبيت ل  تعيى طسنيثلطيكقى قلطمثيطي 
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ذميطسب لطتفكسى لطممةي قلطتحةسةوي قلطوقلقمي ، كموي لكوحت نتوي ج لطحىلمو.  ةو  قنوقح فوىق  يلت ح طو. 

ث نوويذت طيوويطأ بعقووي طمتغسووى لطممووى حسووذموويطسب لطتفكسووى ل تعوويى . عووسج متقمووبيت حىنوويت سلحيووي 

ي سي عسج ج سيل لطمتغسى غسى حل  لحيذ كمي حطت لطنتي ج  ة   لطتفكسى ميطسب م تةفي ل  ميى في ذ

كمووي ذمووفىت لطنتووي ج فووي سووية لطحىلموو.  ةوو   ووحم ، متقمووبيت ل  تعوويى فووي لمووةقب لطتفكسووى لطتحةسةووي 

حسوث نويذت طيويطأ ت يوا  لطمؤسو  لطحىلموي ى قنقح فىق  حلط. فوي ذمويطسب لطتفكسوى بعقوي طمتغسو

كسوى لطىسيضسيت في لمةقعي لطمثيطي قلطتحةسةي كمي نويذت طيويطأ لطت يوا لطمةموي فوي لموةقب لطتف

 ت يا لطحىلمي غسى حل  ممنقسي في لمةقعي لطتىكسعي قلطقلقمي  كمي لج متغسى لط ،  لطممةي

موويطسب لطتفكسووى بعقووي عوويى ذكوويطك حطووت لطنتووي ج فووي سووية لطحىلموو.  ةوو  قنووقح فووىق  حلطوو. فووي ل ت    

طمتغسووى موونقلت لط عووىة  حسووث نوويذت طيوويطأ م تةفووي موونقلت لط عووىة فووي ذموويطسب لطتفكسووى لطتىكسعووي 

  حل  لحيي سي في ذمةقب لطتفكسى لطممةي  لطمثيطي قلطتحةسةي قغسىق 

مووو ة. لطمموووحة موووج قعووو  لطممةموووسج طوووم تبووويع  لطمقليوووفيت ل  تعووويى نتوووي ج لطحىلمووو. ذج لألموووفىت ذ    

سووحلف قطكنهووي قشوومقطس. لأل ل مووت حلملطتحيووسةي لطنسووح مووج حسووث لطيووح  قلطتنووقع قلطتمسسووه قمووهقط. 

  سث لطمقضق س. قلطثعيت بيعقت سية لطمقليفيت مج ح

لألموو ة. لطتووي ذ ووحسي ممةمووي موويحة لطىسيضووسيت ىكووهت ذج سووية لطحىلموو.  ةوو   نتووي ج لسضووي حطووت      

سووية لطحىلموو.  ةوو   كوويطك عسنووت نتووي ج ، لطممووتقسيت لطمةسووي  قذسمةووت ةوو  لطممووتقسيت لطممىفسوو. لطووحنسي 

لطممىفس. لطحنسي حسث نويذت كموي قلطممتقسيت قنقح  الق. لىتعيب عسج عمض ذميطسب لطتفكسى لط مم. 

 :سةي 

تقنووح  القوو. لىتعوويب عووسج لمووةقب لطتفكسووى لطتحةسةووي قممووتق  لطتوويكى حسووث عةووغ مميموو  ل ىتعوويب    1

   ( 040 0( قممتق  لطح ط. )  - 157 0عسنهمي) 
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تقنووح  القوو. لىتعوويب عووسج لمووةقب لطتفكسووى لطممةووي قممووتق  لطفهووم ، حسووث عةووغ مميموو  ل ىتعوويب    2

   ( 011 0( قممتق  لطح ط.)  - 194 0ي) عسنهم

تقنح  الق. لىتعيب عوسج ذموةقب لطتفكسوى لطمثويطي قمموتق  لطتبعسو  ، حسوث عةوغ مميمو  ل ىتعويب    3

   (012 0( قممتق  لطح ط.)  199 0عسنهمي ) 

نسي تقنووح  القوو. لىتعوويب عووسج ذمووةقعي لطتفكسووى لطتىكسعووي قلطووقلقمي قعووسج لطممووتقسيت لطممىفسوو. لطووح   4 

  )لطتيكى ، لطفهم ، لطتبعس  ( 

لطتىكسعوووي ، قلطمثووويطي ، قلطممةوووي ، لطتحةسةوووي ،  0  تقنوووح  القووو. عوووسج ذمووويطسب لطتفكسوووى لط ممووو.    5

  لطقلقمي ( قلطممتقسيت لطممىفس. لطمةسي ) لطتحةس  ، لطتىكسب ، لطتققسم ( 

 التعقيب على الدراسات الخاصة بالمحور األول:

 قألجذميطسب لطتفكسى قمتغسىلت م تةف.  لطحىلميت  ط  عحث لطمالق. ل ىتعيبمظم سحفت م.الهدف: 1

فقوووح تقنوووه ل ستمووويم  طووو  عحوووث ذمووويطسب  ممةمووويتموووج لطحىلمووويت قوووح بعقوووت  ةووو  لطممةموووسج قلط كثسوووىلً 

لطتفكسوووى، فوووي ضوووقذ  وووحح موووج لطمتغسوووىلت، كيطتحيوووس  لألكووويحسمي، قلط عوووىة، قلطت يوووا لطحىلموووي، 

محىم.، قطم سة  متغسى لطممى نفس ل ستميم ىغم ذج لطممى مج لطمقلم  لطمؤثىة قلطنقع، لطثقيف.، نقع لط

 في ذميطسب لطتفكسى، قفقي طنظىس. لطتحكم لطمقةي لطيلتي 

، كمووووي لمووووت حمت عمووووض لطحىلموووويت ل ىتعوووويبي لمووووت حمت غيطعسوووو. لطحىلموووويت لطموووونهج  . المددددنهج:2

 (  2002لم. شةعي )لطمقيىن. فسهي عسج كةسيت م تةف. في نفس لطنيمم. مث  حى 
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هوي قكويطك ممةموي لطموحلىس ممةميتتموت ممظوم لطحىلمويت  ةو  ممةموي لطمىحةو. ل عتحل سو. ق  العينة: 3

لطثينقسوو. قشوومةت عس وويت م تةفوو. قلطووعمض لآل ووى  ةوو   سنوويت مووج لطبووالب مثوو  ل  حلحسوو. قلطمووحلىس 

   ل ميمي(  ة  ممةمي لطتمةسم 2012قحىلم. كشيح ) (2001حىلم. مىسم عقطس حلنسي  )

تووووم لمووووت حلم قي موووو. ذموووويطسب لطتفكسووووى طةممةمووووسج، قمقسوووويس قي موووو. تفكسووووى لطممةمووووسج فووووي  . األدوات:4

ققلننى، قكيطك مقسيس طسكىت  لطتحىسس، قمقسيس مةقك لطتحىسس، ققي م. ذميطسب لطتفكسى طمتسىنعىج 

ح نىسنقىسنكووق طقسوويس  مموو. مووج لطمميىموويت لطتمةسمسوو. ، قمقسوويس ذموويطسب تفكسووى لطممةمووسج مووج   ووحل

ل تعويى سيىسموقج قعىلمموقج فوي قمتسىنعىج قلطنم . لطقيسىة طموتسىنعىج ققلننوى، قكويطك توم لموت حلم 

  (2012، قكيطك حىلم. كشيح )( 2000نييى لطةهسعي ) حىلم.

مووج لطنتووي ج مووي ذتووسأ طةعيحثوو. ل بووالع  ةسووه مووج حىلموويت؛ ذج ذموويطسب تفكسووى لطممةمووسج  . النتددائج:5

ى عنوووقع لطمحىمووو. حسوووث  ج ممةموووي لطمىحةووو. ل عتحل سووو.  سموووت حمقج ذمووويطسب لطتفكسوووى تتوووأث ممةمووويتقلط

لطتشووىسمي ذكثووى مووج ممةمووي لطمووحلىس لأل ووى ، قذج ممةمووي لطمووحلىس لطكيثقطسكسوو. ل عتحل سوو. سفضووةقج 

لمووت حلم ذمووةقب لطتفكسووى لطتنفسوويع، قممةمووي لطمووحلىس لطثينقسوو. لط ييوو. سمووت حمقج ذموويطسب لطتفكسووى 

تقيوووةت لطحىلمووويت  طووو  تفضوووس  ق طثينقسووو. لطميمووو. سموووت حمقج ذموووةقب لطتفكسوووى لطمحةوووي، لطمتحوووىى قل

ألمةقب )لطتفكسى لطتشىسمي قلطحكمي قلطتنفسيع(  ة  لطتىتسب ذكثى مج )لطمحةي  ممةميتلطممةمسج قلط

 قلطمحيفظ(  ة  لطتىتسب 

  التدريسساليب أ: دراسات تناولت الثانيلمحور ا - 3.3

     (Tony Grasha, 2002)جراشادراسة  - 1.3.3

فوي لطموحلىس قلطنيممويت لطميمو.  ممةمويتذمويطسب لطتوحىسس لطموي حة عوسج لطممةموسج قلط عنوان الدراسدة:

 قلط يي. في لطق سيت لطمتححة لألمىسكس. ق القتهي ععمض لطمتغسىلت 



 
 

71 

 مةمويتممويطسب لطتوحىسس لطموي حة عوسج لطممةموسج قلطذلطكشوف  وج   طو قسوحفت لطحىلمو.  هدف الدراسدة:

مىسكس. ق القتهي عمتغسىلت )لطيوف ألفي لطمحلىس قلطنيمميت لطميم. قلط يي. في لطق سيت لطمتححة ل

    ، لطمىتع.(لألكيحسميلطحىلمي، لطنقع، لطت يا 

مج سس . لطتحىسس عيطكةسيت لطميم. قلط يي.  مةم قممةم. ( م125تكقنت لطمسن. مج ) عينة الدراسة:

نووويث قلطووويكقى فوووي قىش  مووو  ا( مشووويىكي موووج ل275) لألمىسكسووو.تحوووحة قلطنيممووويت فوووي لطق سووويت لطم

قةسمس.   نىلسي لطعيحث  ذقبنس. قل 

مووويطسب لطتوووحىسس ط ممووو. ذمووويطسب سوووي )لطممةوووم ك عسوووى، لطممةوووم كموووةب. ذتوووم لموووت حلم  داة الدراسدددة:أ

 وووووحلح نىلشوووووي ىستشوووووميج  لطممةوووووم كنموووووقيج طةش يوووووس.، لطممةوووووم كمسموووووى، لطممةوووووم كمفوووووقض(  ىمووووومس.،

(1996)  

موةقب لط عسوى قلطموةب. قلطىمومس. ذذج لطممةمسج لطويسج سموت حمقج بىسقو. لطمحيضوىة فضوةقل النتائج:  

ذج لطممةمووسج ًي، موون لألكعووىلطنيمموو. قلطممةمووسج  ذموويتيةكثووى مووج لطمسمووى قلطمفووقض قستمثوو  يطووك فووي ذ

ةقل ذج لطموووحىعسج فضووو، يوووغى موووني قكوووينقل فوووي لطحىلمووويت لطمةسوووي فضوووةقل ذموووةقب لطمسموووى قلطمفوووقضألل

قنوووقح ل وووتالف فوووي لطنوووقع حسوووث ذظهوووىت لطنتوووي ج تفوووق  لطووويكقى فوووي ،  .لطنمقينسوووذموووةقب لطش يوووس. 

كثوى ذنويث امةقعي لطمسمى قلطمفقض، قفموى يطوك عويج لذنيث في امةقعي لط عسى قلطمةب.، قتفق  لذ

س. لط عوىة قتحموو  لطممووؤقط لمووتالككثوى قووحىة  ةو  ذقمشويىك. مووج لطويكقى، قلطوويكقى  حسمقىلبسو. قتموويقج

 قلطتميم  م  لطمقلقف لطيمع. 
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  (2004شريف حماد )دراسة  - 2.3.3

ذميطسب توحىسس لطتىعسو. لاموالمس. لطشوي م. لطتوي سموت حمهي ممةموق لطتىعسو. لاموالمس.  عنوان الدراسة:

  في لطمىحة. لألميمس. لطمةسي عمحيفظيت غهة قمعىىلت لمت حلمهي  

لطشووي م. لطتووي  لامووالمس.ةوو  ذموويطسب تووحىسس لطتىعسوو. لطتمووىف    طوو سووحفت لطحىلموو.  هدددف الدراسددة:

لطمةسوووووي عمحيفظووووويت غوووووهة قمعوووووىىلت  لألميموووووس.فوووووي لطمىحةووووو.  لاموووووالمس.لطتىعسووووو.  سموووووت حمهي ممةموووووق

 لمت حلمهي 

قممةمو. موج قهلىة لطتىعسو. قلطتمةوسم  ممةمويً ( 66 ة   سن. مكقن. مج ) بع  لطعيحث ل : عينة الدراسة

 طغقث لطحقطس. لكيط. ق ق 

 قنيع قلطحقلى قلطمنيقش. اميطسب شسق ي ذمةقب لألكثى لذذج   ط سم لطنتي ج تشسى ذكينت ائج: لنتا

حيوي س.    تقنح فوىق  يلت ح طو. ، مةقب لطتمةم لطيلتي، قلطتمةم لطفىحعذميطسب لمت حلم ألق  لذ ج 

مووت حلم  ج معووىىلت ل، لط عووىة قلطنووقع قلطت يووا قنهوو. لطمموو   طوو تمووه   ممةموويتعووسج لطممةمووسج قلط

 وووحلح لطبوووالب، كمسووو. لطمووويحة ق وووحم ممىفووو. لطممةموووسج  كثوووىة   طووو لطممةموووسج ألمووويطسب لطتوووحىسس تىنووو  

   ذ ى ألميطسب 

 (2009أسماء زين صادق األهدل )دراسة  - 3.3.3

فميطس. ذنشب. قذميطسب لطتوحىسس لطقي مو.  ةو  نظىسو. لطويكيذلت لطمتموححة فوي تحموسج  عنوان الدراسة:

  لطيف لألق  لطثينقع عمحيفظ. نحة  بيطعيتعقيذ ذثى لطتمةم طح  تحيس  لطنغىلفسي ق 
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مويطسب لطتوحىسس لطقي مو.  ةو  نظىسو. ذنشب. ق ذلطكشف  ج في ةس.   ط سحفت لطحىلم.  هدف الدراسة:

ق  لطثووينقع أللطيووف ل بيطعوويتطلثووى لطووتمةم ذلطوويكيذلت لطمتمووححة فووي تحمووسج تحيووس  لطنغىلفسووي قعقوويذ 

 محيفظ. نحة  

( بيطع. مقه يت  ة  منمق تسج )تنىسعسو.، قضويعب.( 72تكقنت  سن. لطعحث مج ) اسة:عينة الدر 

( طممأ لطيكيذلت لطمتموححة عموح تموحسةهي عموي سنيموب 2000ميكنههع لطممىع. )ذحلة لمت حمت لطعيحث. 

مويطسب لطتوحىسس طقي مو.  ةو  ذنشوب. ق ذطةممةمو. فوي لموت حلم  منتم  لطمسن.، كمي ذ حت لطعيحثو. حطوسال

. لطووويكيذلت لطمتموووححة فوووي توووحىسس لطمموووتق  لطممىفوووي طوووعمض مقضوووق يت لطنغىلفسوووي، قتوووم  مووو  نظىسووو

عمووح ذىعموو. ذموويعس   ل تعوويى تحيووسةي قتووم تحكسمووه قبعوو  ل  تعوويى  ةوو  لطمسنتووسج ثووم ذ سووح ل  تعوويى

 لطتمةم   ثىذطقسيس في ةس. عقيذ 

 لطقي مو.  ةو  نظىسو. لطويكيذلت لطمتموححة فوي قذمويطسعه لطتحىسس ذنشب.ظهىت لطنتي ج في ةس. ذالنتائج: 

 ثى لطتمةم طح  بالب لطمنمق . لطتنىسعس. مقيىن. عيطمنمق . لطضيعب. ذلطتحيس  قعقيذ 

 التعقيب على الدراسات الخاصة بالمحور الثاني:

سوووحفت ممظوووم لطحىلمووويت  طووو  لطممىفووو. ذق لطكشوووف  وووج ذمووويطسب لطتوووحىسس لطموووي حة عوووسج  . الهددددف:1

(، قكيطك ممىف. قلطكشف  وج في ةسو. قذنشوب. 2002قمج ذسمهي حىلم. نىلشي ) مةميتملطممةمسج قلط

 لطتحىسس  قذميطسعه لطقي م.  ة  نظىس. لطيكيذلت لطمتمححة 

( 2004( قحمويح )2002مث  حىلم. نىلشي ) ممةميتممظم لطمسنيت كينت  ة  ممةمي ق  .العينة:2

 لطيف لألق  لطثينقع   بيطعيت( فكينت  ة  بةع. ق 2009ذمي حىلم. لألسح  )
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نظوىل ألج لطعيحثوو. ىكووهت  ةوو  ذموويطسب لطتووحىسس طويل فوويج سنوويك حىلموو. موويعق. لمووت حمت . األدوات: 3

  (2000)مث  سيل لطمقسيس قسي حىلم. تقني نىلشي  قكيطك تم لمت حلم ذحلة ميكنهع لطممىع. 

فتقيوةت  ممةمويتةمسج قلطل تةفت نتي ج لطحىلميت فسمي س ا ذميطسب لطتحىسس طح  لطمم.النتائدج: 4

فضةقل ذمةقب لط عسى قلطموةب. لطىمومس. ذكثوى موج لطمسموى  ممةميتحىلم. نىلشي  ة  ذج لطممةمسج قلط

قلطمفقض قستمث  في ذميتية لطنيمم. قلطممةمسج لألكعى مني قكيطك ذج لطممةمسج لأليغى موني قكوينقل 

نوت لطحىلمويت ذج سنويك ل وتالف فوي في لطحىلميت لطمةسي فضةقل ذمةقب لطمسمى قلطمفقض، قكيطك تعس

لطنووقع  حسووث ذظهووىت لطنتووي ج تفووق  لطوويكقى فووي ذمووةقعي لط عسووى قلطمووةب. قتفووق  لانوويث فووي ذمووةقعي 

لطمسمووووى قلطمفووووقض ، قكوووويطك ذج لألموووويطسب لألكثووووى شووووسق ي ذمووووةقب لاقنوووويع قلطحووووقلى قلطمنيقشوووو. قذج 

ج معووىىلت لمووت حلم لطممةمووسج لمووت حلمي سووق ذمووةقب لطووتمةم لطوويلتي قلطووتمةم لطفوولألقوو  لألمووةقب  ىحع، قل 

ألميطسب لطتحىسس تىن  طكثىة   حلح لطبالب قكمس. لطميحة ق حم ممىف. لطممةمسج ألموعيب ذ وى  مثو  

(، كوويطك ذظهووىت لطنتووي ج في ةسوو. ذنشووب. لطتووحىسس قذموويطسعه لطقي موو.  ةوو  نظىسوو. 2004حىلموو. حموويح )

  بالب لطمنمق . لطتنىسعس. مقيىن. عيطمنمق . لطيكيذلت لطمتمححة في لطتحيس  قعقيذ ذثى لطتمةم طح

 ( 2009مث  حىلم. لألسح  ) لطضيعب.

  التفكير والتدريسساليب أ: دراسات تناولت  الثالثلمحور ا - 4.3

 : (Shuang,2000) دراسة شونج - 1.4.3

قذ ممىفو. ذمويطسب لطتفكسوى طوح  لطممةموسج قلطبوالب عيطموحلىس لطمةسوي عيطيوسج فوي ضو عنوان الدراسة:

   ق القته عيطمميىميت لطتحىسمس.  نظىس. متسىنعىج ألميطسب لطتفكسى
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 عيطموحلىسلطكشف  ج ذمويطسب لطتفكسوى طوح  لطممةموسج ، قلطبوالب   ط سحفت لطحىلم.  هدف الدراسة:

لطمةسي عيطيسج ، فوي ضوقذ نظىسو. موتسىنعىج  ألمويطسب لطتفكسوى، ق القو. ذمويطسب لطتفكسوى عيطمميىمويت 

   لطتحىسمس.

 مج بالب لطيف لطميع   بيطعيً  (516)ق  ممةميً ( 277)تكقنت  سن. لطحىلم. مج  ة الدراسة:عين

 وووحسي لطعيحثووويج نىسنقىسنكوووق ذتوووم لموووت حلم قي مووو. ذمووويطسب لطتفكسوووى فوووي لطتوووحىسس لطتوووي  أداة الدراسدددة:

 (، قمقسيس مةقك لطتحىسس  1993قهقنهي متسىنعىج )

تقنح  الق. حلطو. فقوب ، ى لطممةمسج قلطمميىميت لطتحىسمس.تقنح  الق. حلط. عسج ذميطسب تفكس النتائج:

لطبوووالب )لطتشووووىسمي،  مووويطسب تفكسوووىذعوووسج لطبىسقووو. لطنمي سووو. )موووج عوووسج موووع  مميىمووويت تحىسموووس.(، ق 

 لط يىني، لطمتحىى( 

  Zhang& Sternberg, 2000)) دراسة - 2.4.3

   الق. ذميطسب لطتفكسى عبى  لطتمةم   عنوان الدراسة:

 ميطسب لطتفكسى عبى  لطتمةم  ذلطكشف  ج  الق.   ط سحفت لطحىلم.  ة:هدف الدراس

 عيطيسج  ( 215( مج بالب نيمم. سقنج كقنج ،)854تكقنت لطمسن. مج ) عينة الدراسة:

( طبوووى  لطوووتمةم، ققي مووو. موووتسىنعىج ققلننوووى (JB Biggs,1992توووم لموووت حلم قي مووو.  داة الدراسدددة:أ

(1992)  
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مقنعووي عيألمووةقب )لطتشووىسمي،  لىتعيبوويً لىتعوويب لطبىسقوو. لطممووحس. طةووتمةم    طووتقيووةت لطنتووي ج النتددائج: 

 ،موويطعي عيألمووةقب ) لطتنفسووويع لىتعيبوويً لطحكمووي، لطهىمووي، لطتقووحمي(، قلىتعوويب لطبىسقوو. لطممسقوو. طةووتمةم 

 لطمحيفظ(  ،لطمةكي ،لطمحةي

     (Cheng et al. ,2001)تشنج وآخرون  دراسة - 3.4.3

قوو. عووسج ذموويطسب تفكسووى لطممةمووسج قلطمووةقكسيت لطتحىسمووس. طووح   سنوو. مووج ممةمووي لطمال الدراسددة:عنددوان 

 قلطبالب في لطمىحة. ل عتحل س.  

 ميطسب تفكسى لطممةمسج قلطمةقكسيت لطتحىسمس.  ذلطكشف  ج لطمالق. عسج هدف الدراسة: 

 254) .ل عتحل سوووبعقوووت لطحىلمووو.  ةووو   سنووو. موووج لطممةموووسج قلطبوووالب موووج لطمىحةووو.  عيندددة الدراسدددة:

(، قمج لطمحلىس لطثينقسو. تةمسيلً   507، ممةميً   277، قمج لطمحلىس لطمتقمب. )تةمسيلً  507، ممةميً 

 ( في منبق. تيسقلج  بيطعيً  1217، ممةميً  374لطمةسي )

قمقسيس مةقك لطتحىسس  ميطسب تفكسى لطممةمسج في لطتحىسس،ذلمت حمت لطحىلم. قي م.  داة الدراسة:أ

 كسى لطبالب، ققي م. لطىضي لطمحىك  ج لطتمةم ذميطسب تف ققي م.

ذظهوووىت قنوووقح  القووويت مقنعووو. حلطووو. عوووسج ذمووويطسب تفكسوووى لطممةموووسج قلطموووةقكسيت لطتحىسموووس. النتدددائج: 

ظهىت قنقح  القيت ذق ، % مج لطتعيسج لطكةي 43,4قذظهىت لطنتي ج قنقح ثالث  قلم  فمىل نمع. 

عووووسج لطممةمووووسج  لطمهلنوووو. ج ذق  لطبووووالبب تفكسووووى موووويطسذموووويطسب تفكسووووى لطممةمووووسج ق ذمقنعوووو. حلطوووو. عووووسج 

   مقنعي  ة  تحيس  سؤ ذ لطبالب قىضيسم  ج لطتمةم تأثسىلً ميطسب تفكسىسم تقثى ذقلطبالب في 
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  (Zhang, 2001)زهانج  دراسة - 4.4.3

    ذميطسب لطتفكسى طح  لطممةمسج ق القتهي عأميطسب تحىسمهم عنوان الدراسة:

موويطسب لطتفكسووى طووح  لطممةمووسج ق القتهووي عأموويطسب ذلطكشووف  ووج   طوو  حىلموو.سووحفت لط هدددف الدراسددة:

  تحىسمهم قسي )لطبىسق. لطمتمىكهة  ة  لطممةم، قلطبىسق. لطمتمىكهة  ة  لطتةمسي( 

مووج لطممةمووسج ،  نوويثال(  50 ) لطوويكقى، (  26) ممةموويً ( 76بعقووت لطحىلموو.  ةوو  ) عينددة الدراسددة:

( مووج لطمةتحقووسج عيطحىلموويت لطمةسووي عكةسوو. لطتىعسوو.، نيمموو. سووقنج 67)قمهنوو. لطتووحىسس،  جلطوويسج سهلقطووق 

مون.، قمتقموب  عوىتهم  31من.، عمتقمب  موىع قوحىة  46 - 26 ميىسم فسمي عسج ذكقنج، تىلقحت 

 منقلت   8 - 6تتىلقح مي عسج 

 & Gregoreko  حسيذلطتفكسى في لطتحىسس لطتي  ذميطسبتم لمت حلم قي م.  : داة الدراسةأ

Sternber (1993)  حسي ذميطسب لطتفكسى لطتي ذققي م. حيى   K.Trigwell  & M.prossor 

(1996) 

موووويطسب تفكسووووى لطممةمووووسج فووووي ذطقي موووو.  Obliminذمووووفىت نتووووي ج لطتحةسوووو  لطموووويمةي عبىسقوووو. النتددددائج: 

ق  أل% مووج لطتعوويسج لطكةووي طةميووفقف.، تشووع  لطميموو  ل 73لطتووحىسس  ووج قنووقح  وويمةسج، فمووىل نمووع. 

ت مقنعوو. عأموويطسب لطتفكسووى )لطتشووىسمي، لطحكمووي، لطمتحووىى، لطموويطمي(، قتشووع  لطميموو  لطثوويني عتشووعمي

 نوح   حيوي سيتقنح  الق. مقنعو. حلطو. ، تشعمي مقنعي عأميطسب لطتفكسى )لطتنفسيع، لطمحيفظ، لطمحةي(

  ق ، قبىسقوو. لطتووحىسس لطمتمىكووهة  ةووألعووسج ذموويطسب لطتفكسووى لطمتضوومن. فووي لطميموو  ل 01 0ممووتق  

مووويطعي عبىسقووو. لطتوووحىسس  لىتعيبووويً مووويطسب أللىتعبوووت سوووية ل  ةووو  حوووسجلطتةمسوووي )لطهوووحف، ل موووتىلتسنس.( 

 01 0تقنح  الق. مقنع. حلط.  حيي سي  نوح مموتق  ، متىلتسنس.(الطمتمىكه  ة  لطممةم )لطهحف، ل
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ةووم )لطهووحف، موويطسب لطتفكسووى لطمتضوومن. فووي لطميموو  لطثوويني قبىسقوو. لطتووحىسس لطمتمىكووهة  ةوو  لطممذعووسج 

عوسج ذمويطسب تفكسوى سويل لطميمو  قبىسقو. لطتوحىسس لطمتمىكوهة  ل متىلتسنس.(، عسنمي تقنح  القيت ميطع.

مقنعووي عهووية لطبىسقوو.    ذج قسمتووه غسووى  لىتعيبوويً لطمحةووي لىتوعب   ةو  لطتةمسووي، مووي  ووحل ذمووةقب لطتفكسووى

طممويمالت ل ىتعويب  Obliminج ذظهىت نتي ج لطتحةس  لطميمةي لطميث  عبىسق. طميفقف. عسىمق ، حلط.

% مووج  64 61عووسج قي موو. ذموويطسب تفكسووى لطممةمووسج ققي موو. بووى  لطتووحىسس  ووج قنووقح  وويمةسج فمووىل 

ق  عتشعميت مقنع. عأميطسب لطتفكسى )لطتنفسيع، لطمحيفظ، لأللطتعيسج لطكةي طةميفقف.، قتشع  لطميم  

تشووع  لطميموو   ة  حووسج (،لامووتىلتسنس. قعبىسقتووي لطتووحىسس لطمتمىكووهة  ةوو  لطممةووم )لطهووحف، (لطمحةوي

لطثوووويني عتشووووعميت مقنعوووو. ذموووويطسب لطتفكسووووى )لطتشووووىسمي، لطحكمووووي، لطمتحووووىى، لطموووويطمي(، قعبىسقتووووي 

نحوووحلى لطمتموووحح  ظهوووىت لطنتووي ج تحةسووو  ل، ذ(لاموووتىلتسنس.لطتووحىسس لطمتمىكوووهة  ةووو  لطتةمسووي )لطهوووحف، 

 لطممةمسج   لحىلكيتقبى  لطتحىسس ق  فكسىلطتحىسج  ج قنقح  القيت مقنع. حلط. عسج ذميطسب لطت

  (Zhang, 2004a)زهانج  دراسة - 5.4.3

حقى ذمويطسب لطتفكسوى فوي ل تسويى ذمويطسب لطتوحىسس طوح  بوالب لطنيممو. قتيوقىلتهم  الدراسة:عنوان 

 طةممةم لطفمي   

سس ذموويطسب لطتووحى  ل تسوويىلطكشووف  ووج حقى ذموويطسب لطتفكسووى فووي   طوو سووحفت لطحىلموو.  هدددف الدراسددة:

 لطمفضة. طح  بالب لطنيمم. قتيقىلتهم طةممةم لطفمي   

( مج 134( مج لطيكقى، )121قبيطع.، حسث كيج ) بيطعيً ( 255تكقنت لطمسن. مج ) عينة الدراسة:

 نيث مج نيمم. سقنج كقنج عيطيسج  ال
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سينج، ققلننى، ه  حقلت: قي م. ذميطسب لطتفكسى طمتسىنعىج،ذلمت حمت لطحىلم. ثالث داة الدراسة:أ

      ( C2003 ) جميطسب لطتحىسس لطمفضة. هسينذقمقسيس  (2003b)ققي م. لطممةم لطفمي  هسينج 

،  ووج لطووتمةم لطفمووي  قذفكوويىسملطتفكسووى طووح  لطبووالب يوونمت ل ووتالف طمفوويسسمهم  ذموويطسبذج النتددائج: 

 ت تةف ققة تفضس  ذميطسب لطتحىسس بعقي   تالف ذميطسب لطتفكسى  

    (Zhang, 2004b)انج زه دراسة - 6.4.3

 حقى ذميطسب لطتفكسى طح  بالب لطنيمميت في ل تسيى ذمةقب لطتحىسس لطمفض   الدراسة:عنوان 

ممىفوو. حقى ذموويطسب لطتفكسووى طووح  بووالب لطنيمموويت فووي ل تسوويى   طوو سووحفت لطحىلموو.  هدددف الدراسددة:

 ذمةقب لطتحىسس لطمفض   

( 237( موج لطويكقى، ق )111بيطعو.، حسوث كويج )ق  بيطعويً ( 348تكقنت لطمسن. مج ) عينة الدراسة:

 مج كعى  نيمميت عكسج عيطنمهقىس. لطيسنس.    لانيثمج 

(،  1992تووم لمووت حلم قي موو. ذموويطسب لطتفكسووى )لطنموو . لطقيووسىة( مووتسىنعىج ققلننووى ) داة الدراسددة:أ

 (   2003قمقسيس ذميطسب تحىسس هسينج )

 لطنووقع، لطممووى، لطممووتق  لطنوويممي طةبعقوو.، قل نضووعيبشوويىت لطنتووي ج عمووح لطمووسبىة  ةوو  )ذالنتددائج: 

كووويحسمي( ظهوووقى ل وووتالف ألنمووويب لطتفكسوووى طوووح  لطبوووالب، قل وووتالف تفضوووسالت ذمووويطسب لطتوووحىسس ألل

عشووك  مةحووقظ طتووحىسس منوويسج  ييوو.، قل تعووى ذج كوو  مووج تغسووى لطمفوويسسم قنقوو  لطممةقموويت ضووىقىة 

  طةتحىسس لطفمي 
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  (Zhang, 2005)زهانج  دراسة - 7.4.3

  تفضس  ذميطسب لطتحىسس عسج بالب نيمم. سقنج كقنج، قلطنيمم. لألمىسكس.  عنوان الدراسة:

لطتموىف  ةو  تفضوس  ذمويطسب لطتوحىسس عوسج بوالب نيممو. سوقنج   ط سحفت لطحىلم.  هدف الدراسة:

 مىسكس.  ألكقنج، قلطنيمم. ل

بيطووب قبيطعوو. مووج  81ج، قبيطووب قبيطعو. مووج نيمموو. كوقن 250تكقنوت لطمسنوو. مووج  :عينددة الدراسددة

   مىسكس.ألل لطنيمم.

لمت حمت لطحىلم. قي م. ذميطسب تفكسى لطممةمسج في لطتوحىسس طموتسىنعىج قنىنقىسنكوق  : داة الدراسةأ

 ( قلمتعسيج قحىلت لطبالب  1993)

سقنوووح حىنووو. كعسوووىة فوووي لطتشووويعه عوووسج بوووالب ، مووويطسب لطتوووحىسس لطمفضوووة.ذتوووم لكتشووويف  وووج النتدددائج: 

فووووي تفضووووس  ذموووويطسب لطتووووحىسس   سمكووووج لطتنعووووؤ عأموووويطسب لطتووووحىسس لطمفضووووة. مووووج  ووووال  لطنوووويممتسج 

  لط يي ا لطش يس. قلطقحىلت لطيلتس.

   (Zhang, 2008)زهانج  دراسة د- 8.4.3

 ممىف. مي  يل كينت ذميطسب تحىسس لطممةمسج تتف  م  ذميطسب تحىسمهم   عنوان الدراسة:

شووويف موووي  يل كينوووت ذمووويطسب توووحىسس لطممةموووسج تتفووو  مووو  لمتك  طووو  لطحىلمووو. سوووحفت هددددفت الدراسدددة:

 ميطسب تفكسىسم  ذ

نويث( موج اموج ل 109مج لطيكقى، ق 85قممةم. ) ممةميً ( 194تكقنت لطمسن. مج )  عينة الدراسة:

 ميتية لطنيمميت مج شنغهيع لطيسج  ذلطثينقس. ق س لطمحلى 
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ج فوي لطتوحىسس طموتسىنعىج قنىنقىسنكوق لمت حمت لطحىلم. قي م. ذمويطسب تفكسوى لطممةموس داة الدراسة:أ

( تم لطمسبىة  ة  جلطمموى قلطنوقع، قبوق  2003ميطسب لطتحىسس طهسينج )ذ(،  ققي م. حيى 1993)

كوويحسمي، قمتقمووب حنووم لطمىحةوو. لطتووي أللط عووىة فووي منووي  لطتووحىسس، قممووتق  لطمحىموو.، قل نضووعيب ل

 ستم تحىسمهي  

 لطتفكسووىمووج  ووال  ذموويطسب   حيووي سيس سمكووج لطتنعووؤ عهووي لطنتووي ج ذج ذموويطسب لطتووحىس ذظهووىتالنتددائج: 

 .ميطسب لطتفكسىذعسج ذميطسب لطتحىسس ق   حيي سيسقنح لىتعيب حل  ق 

 (Bilal Duman ,2011) دراسة - 9.4.3

لطمالق. عسج ذميطسب لطتفكسى طممةمي لطمىحة. ل عتحل س. قبى  لطتحىسس لط ييو. عهوم  عنوان الدراسة:

 نقع ق القتهي عيطت يا قلط

عتحل سوو.  تححسووح لطمالقوو. عووسج ذموويطسب لطتفكسووى طممةمووي لطمىحةوو. ل  طوو  سووحف لطعحووث هدددف الدراسددة:

 ا قلطنقع  يميطسب عيطت أللط يي. عهم قلىتعيب تةك ل قبى  لطتحىسس

لطقووي مسج  مووج ( ممةووم ت يووا44( ممةووم يووف ق)75تكقنووت  سنوو. لطحىلموو. مووج )  عينددة الدراسددة:

 -2009طةموويم لطحىلمووي ) (Mugla) ي محسنوو.مووع  مووحلىس لعتحل سوو. فووعيطتووحىسس قتووم ل تسوويىسم مووج 

2010)   

(، ققي موووو. ذموووويطسب 1992لمووووت حمت لطحىلموووو. قي موووو. ذموووويطسب لطتفكسووووى طمووووتسىنعىج ) : داة الدراسددددةأ

   (Fer,2005) لطتحىسس طفسى

، لألقةويمويطسب )لطتشوىسمي، أل وحل ل عي تالف لطنقع قلطت يا فسموي ت تةف ذميطسب لطتفكسىالنتائج: 

قو  ذق  لطتىتسوب،  لطتنفسويع(  ةوق لطهىموي، ق ميطسب تفضسال سي )لطتشىسمي، ألل ذكثىقكينت  لطمحيفظ( 
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عووسج  05 0 نووح   حيووي سيتقنووح  القوو. حلطوو. ، لطمحوويفظ(ق لطمحةووي، ق موويطسب تفضووسال سووي )لألقةووي، ألل

  لطتنفسيع(ق لطهىمي، ق ميطسب لطتفكسى)لطتشىسمي، ذ

 (2012) انحنان حسني عثم دراسة - 10.4.3

ذموويطسب لطتفكسووى طووح   سنوو. مووج ممةمووي لطمىحةوو. ل عتحل سوو. عمحيفظوو. قنووي ق القتهووي  عنددوان الدراسددة:

 عأميطسب تحىسمهم 

لطتمووىف  ةوو  ذموويطسب لطتفكسووى طووح   سنوو. مووج ممةمووي لطمىحةوو. ل عتحل سوو. ق القتهووي  هدددف الدراسددة:

 عأميطسب تحىسمهم  

 ( ممةم قممةم. مج ممةمي لطمىحة. ل عتحل س. 200تكقنت  سن. لطحىلم. مج ) عينة الدراسة:

توووم لموووت حلم مقسووويس ذمووويطسب تفكسوووى لطممةموووسج فوووي لطتوووحىسس، قكووويطك قي مووو. ذمووويطسب  أداة الدراسدددة:

 لطتحىسس  

، سقنووح ل ووتالف فووي ممةموويتسقنووح ل ووتالف فووي ذموويطسب لطتفكسووى لطمفضووة. طووح  لطممةمووسج قلطالنتددائج: 

  ممةميتةمسج قلطذميطسب لطتحىسس لطمفضة. عسج لطمم

 الخاصة بالمحور الثالث:التعقيب على الدراسات 

ذغةب لطحىلميت سحفت  ط  لطتمىف  ة  لطمالق. عسج ذميطسب لطتفكسى قذميطسب لطتحىسس . الهدف: 1

 قكيطك  القته عأميطسب لطتمةم  

 قذسضي لطبالب   ممةميتذغةب لطمسنيت كينت مج لطممةمسج قلط. العينة: 2
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ي م. ذميطسب لطتفكسى طمتسىنعىج ققلننى قهسينج قكيطك متسىنعىج نىسنقىسنكق قكيطك ق. األدوات: 3

 ( 2005قي م. حيى ذميطسب لطتحىسس طهسينج ققي م. ذميطسب لطتحىسس طفسى )

قنووقح  القوو. حلطوو. عووسج ذموويطسب تفكسووى لطممةمووسج قلطمميىموويت لطتحىسمووس.، ذظهووىت نتووي ج .النتددائج: 4

حىسج  ج قنقح  القيت مقنع. حلط. عسج ذمويطسب لطتفكسوى قبوى  لطتوحىسس تحةس  ل نححلى لطمتمحح لطت

حىلكووويت لطممةموووسج، ذكوووحت عمووووض لطحىلمووويت لكتشووويف ذمووويطسب لطتووووحىسس لطمفضوووة. قكووويطك ت تةووووف  قل 

ذمووويطسب لطتفكسوووى عوووي تالف لطنوووقع قلطت يوووا فسموووي  وووحل )لألمووويطسب لطتشوووىسمي قلألقةوووي، قلطمحووويفظ ( 

عوسج  5 0)لطتشىسمي قلطهىمي قلطتنفسيع( قتقنح  القو. حلطو.  نوح  قكينت ذكثى لألميطسب تفضسال سي

                  ذميطسب لطتفكسى )لطتشىسمي، لطهىمي قلطتنفسيع(  

  االستفادة من الدراسات السابقة: - 5.3

 لمتفيحت لطعيحث. مج لطحىلميت لطميعق. لطتي تم  ىضهي في لآلتي:       

 لذ لطنينب لطنظىع طةحىلم. لطحيطس. ميسمت لطحىلميت لطميعق. في  ثى   1

 ميسمت في تح سم قتفمسى قمنيقش. لطنتي ج لطتي تقيةت طهي لطحىلم. لطحيطس.   2

ل بووووالع  ةوووو  لطمنووووي ت لطنظىسوووو. لطتووووي نووووى  لطتىكسووووه  ةسهووووي فووووي سووووية لطحىلموووويت ق ةوووو    3

 لطمتغسىلت لطتي لستمت عهي لطحىلميت لطميعق.  

ىلمووويت لطمووويعق. فوووي يوووسيغ. مشوووكة. لطعحوووث قكتيعووو. لطمنهنسووو. لطمةمسووو. لطتوووي لموووت حمتهي لطح  4

 لألسحلف 

مقيىنوووو. نتووووي ج لطحىلموووو. لطحيطسوووو. عيطنتووووي ج لطتووووي تقيووووةت  طسهووووي لطحىلموووويت لطموووويعق. قلطمىتعبوووو.   5

 عنقلنب سية لطحىلم. 
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  مكانة الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة: - 6.3

القوو. عووسج ذموويطسب لطتفكسووى قذموويطسب تتفوو  لطعيحثوو. موو  لطحىلموويت لطموويعق. فووي ذسمسوو. حىلموو. لطم  1

( 2012) ، قحىلمو.  ثمويجBilal (2011)لطتحىسس قكيطك في متغسوىلت لطحىلمو. مثو  حىلمو. 

  ( 2008قحىلم. هسينج ) ،

ل تةفوووت عموووض لطحىلمووويت لطمووويعق. فوووي حوووحقح قذسوووحلف قبعسمووو. لطمشوووكة. لطتوووي ذنىسوووت طهوووي   2

 لطحىلم.؛ قكيطك لطمتغسىلت 
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 تمهيد:    - 1.4

  طوو قطوو  أللموو. عيطحىنوو. لنووىلذلت لطحىلموو. حسووث سووحفت سووية لطحى اسوويل لطفيوو   ىضووي  شووم س      

ج إممةموي مىحةو. لطتمةوسم لطثوينقع عيطتويطي فو  ميطسب لطتوحىسس طوحذق  لطتفكسىميطسب ذممىف. لطمالق. عسج 

كووح مووج ألطفيوو  ستنوويق  موونهج لطحىلموو. لطمتعوو  ققيووفي طمنتموو  لطحىلموو. قلطمسنوو. لطممووت حم.، قلطت سوويل

  حيي س. الطحىلم. قلطمميطنيت لتي حلذيح  قثعيت 

 منهج الدراسة: - 2.4

 ج تححسح منهج لطحىلم. ستققف  ة  بعسم. مشكة. لطحىلم. قذسحلف لطحىلم.؛ عياضيف.  ط          

، حسث تهحف لطحىلم. لطحيطس.  ط  ( 1999)التير، لامكينسيت لطفنس. قلطميحس. لطمتيح. طةعيحث 

لطمىحة. لطثينقس.  ةميتمملطكشف  ج لطمالق. عسج ذميطسب لطتفكسى قذميطسب لطتحىسس طح  ممةمي ق 

لطت يا(، قفي ضقذ سيل لطهحف لمت حم  -طمحسن. لطمىج ق القتهي ععمض لطمتغسىلت )لطنقع

 طمال مته  طمقضقع قذسحلف لطحىلم.  لطمنهج ل ىتعيبي 

 مجتمع الدراسة: - 3.4

نهوي سمىف منتم  لطحىلم. عأنه ج منمق و. قحوحلت لطحىلمو. لطتوي سوىلح لطحيوق   ةو  عسينويت م       
 (   1999)لطهميطي، ذق  نهي 
قطمي كيج مقضقع لطحىلمو. سوق  القو. عموض ذمويطسب لطتفكسوى عوعمض ذمويطسب لطتوحىسس، فوإج  

لطحىلم. لطحيطس. ذنىست  ة  شىسح. لطممةموسج ألج ذمويطسب لطتفكسوى قذمويطسب لطتوحىسس ذكثوى عةوقىة فوي 

ستضأ    عموح لطت وىج موج لطنيممو. ش يس. لطممةم، طيطك فإج تأثسىسي  ة  ذميطسب لطتحىسس ىعمي   

قمميىم. مهن. لطتحىسس، فإج سية لطمىحة. كموي ذشويىت لطمحسوح موج لطحىلمويت سوي مىحةو. ثعويت نموعي 

فووي نمووق لطمحسووح مووج لطمتغسووىلت لطنفمووس. قلطتىعقسوو. عمووي فسهووي ذموويطسب لطتفكسووى ممووي سمبسنووي يووقىة ذقووىب 
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، لطنوقعىلفسو. ) القتهوي عويطمتغسىلت لطحسمقغ ة  قلقمهي لطفمةي مقلذ موج حسوث مموتقلسي ذق موج حسوث  

 شىسح. لطممةمسج ذكثى تميقني قذطف. ألحقلت لطعحث لطمةمي  جلطت يا( قنظىل أل

قستّكوووقج منتمووو  لطحىلمووو. موووج نمسووو  ممةموووي مىحةووو. لطتمةوووسم لطثوووينقع فوووي محسنووو. لطموووىج طةمووويم  

( ممةموو.  372 ق) يً ممةموو(  106 ) قممةموو. ممةموويً (  478 ق ووححسم ) ( 2019 - 2018)لطحىلمووي 

 ، ققفقووي طسحيووي س. لطتووي تحيووةت  ةسهووي لطعيحثوو. مووج  ( 1   4)  كمووي سووق مقضووأ فووي لطنووحق  ىقووم

    عةحس. لطمىج قمىف  يطك عيطمالح  علطتىعس. قلطتمةسم  مىلقب

 (  1.  4)  جدول

 مجتمع الدراسة

 النسبة  المجموع عدد اإلناث عدد الذكور اسم المدرسة  ت

نييىنمي   عحلط 1  33 1 34 7.11 

 8.15 39 9 30 لطقىضيعس. 2

 3.76 18 10 8  مى لطم تيى  3

 10.25 49 47 2 لطحىس. 4

 14.43 69 65 4 نس  لطثقىة  5

 8.36 40 39 1 بيى  عج هسيح 6

 16.10 77 68 9 ذمميذ عنت لعي عكى 7

 1.67 8 4 4  عحلهلل لطفس   8

 5.02 24 21 3 ييطأ لحىسس  9

ة لطمىعس. لطقحح 10  7 12 19 3.97 

 13.38 64 62 2 لطضسيذ  11

 7.74 37 34 3 لطنهض.  12

 100 478 372 106 المجموع
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 يا  طت ب متغسى لسه تقهس  ذ حلح منتم  لطحىلم. حمسقضأ ف ( 2   4)  حق كيطك ن

 ( 2.  4) جدول 

 مجتمع الدراسة حسب متغير التخصص

 النوع 

 التخصص

  اإلناث  الذكور

 180 55 ةموويلطم

 192 51 لألحعووي

 

 الدراسة االستطالعية: -4.4

عموووح لأل وووي عمالحظووويت لطمحكموووسج توووم يوووسيغ. لطمقسووويس حموووب لطتقنسهووويت؛ ققيموووت لطعيحثووو.        

عإنىلذ حىلم. لمتبال س. عغىض تنىسب لطمقسيس قلطقققف  ة  ح  ت لطيح  قلطثعيت مج لطنيحس. 

 لاحيي س. 

م قممةمو. عمووحلىس محسنوو. لطموىج طةمىحةوو. لطثينقسو. عشووك   شووقل ي ممةوو( 30حسوث تووم ل تسويى ) 

نووقفمعى  30. فووي لطفتووىة مووي عووسجم نموو  عسينوويت لطحىلموو. ل مووتبال سقتبعسوو  لطمقسوويس  ةووسهم  كمووي توو

 م  2019 سنيسى 30   ط 2018
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 عينة الدراسة:  -5.4

قسووو. لطنموووعس. لطمشوووقل س. لطمسنووو. قفقوووي طةبىسقووو. لطبع ل تسووويىنظوووىًل طبعسمووو. منتمووو  لطحلىمووو. توووم  

قلطت يووووا  نقعموووومس. )كوووويط فضوووو  لطبووووى  طتمثسوووو  لطمتغسووووىلت لذفي  تسوووويى لطبعقووووي لطنمووووعي سمووووح 

نموب لطبوى  طتمثسو  مموتقسيت ذموي لطمشوقل س. فهوي ذعحمب قنقحسوي فوي منتمو  لطحىلمو.،  (كيحسميألل

قل ي سىنوو  لحتميطسوو. شووملط يىسووج ل  تذموويطسب لطتووحىسس كمووي ذموويطسب لطتفكسووى ق ألطمموويفيت )لطفتىسوو.( ك

لطمتغسوىلت  طضوعبموةقب ذفض  ذ همى لطيع نمةعمتغسىلته لطم تةف. لأل لأليةيتمثس  لطمسن. طةمنتم  

   لطح سة.

نيث قل تسىت لطمسن. حمب حنم ك    قعنيذ  ة  يطك تم تقمسم لطمحلىس  ط  بعقيت يكقى قل 

حنوم لطمسنو. قيطوك  ةو  لطنحوق ×  بعق.  ج بىسق. لطمميحط. لآلتسو.: حنوم لطبعقو. % لطمنموقع لطكةوي

 لطتيطي:

  82 77= 100×  478 ÷ 372منمقع بعق. لانيث  

   17 22= 100×478÷ 106قمنمقع بعق. لطيكقى  

( نظىل طقي حة  ةمس. تنا  ة  ذج حنم لطمسن. 100قتم ل تسيى لطمسن. لألميمس. عحنم ) 

طمةمي، قعيطك كينت هسيحة حنم ( سكووقج منيمعي ألغىلض لطعحث ل30 نحمي ستنيقه لطثالثسج )

ي هلح حنم لطمسن.  ق   بي ذج منتم  لطحىلم. كعسى؛ قطكج كةملطمسن. في سية مج قع  لطعيحث. ىغم 

  يىة حت  سمكج تممسم نتي نهطةظيسلطيحف. مج ذن  ذج تمكس لطمسن. لطقلق  لطفمةي 

% (  50(  مس محلىس ذع عنمع. )  6 سن. لطحىلم. لألميمس.  ة  )  لشتمةتحسث 

قتم يطك عيطبىسق. لطبعقس.  محىم.( 12) لثن   شىمج لنميطي لطمنتم  ل يةي لطمكقج مج 
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سقضأ تقهس  ذفىلح لطمسن. حمب لطمتغسىلت )  حح لطمحلىس  ( 3   4) لطنمعس. لطمشقل س. قلطنحق 

 حنم لطمسن. (  -لنميطي  حح لطممةمسج  -

 ( 3.  4) جدول                                     

 حجم العينة ( -اجمالي عدد المعلمين  -توزيع أفراد العينة حسب متغيرات )عدد المدارس 

 االناث الذكور المدرسة ت
 حجم العينة

 االناث الذكور العينة االساسية
 32 28 4 68 9 ذمميذ عنت لعي عكى 1

 9 5 4 10 8  مى لطم تيى  2

 4 2 2 4 4  عحلهلل لطفس   3

 30 28 2 65 4 طثقىة نس  ل 4

 9 6 3 12 7 لطقححة لطمىعس.  5

 16 1 15 1 33 نمي   عحلطنييى  6

 100 70 30 107 65 لطمنمقع
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     :ات الدراسةمتغير  – 1

                 متغير النوع : –أ 

 ( 4.  4)  جدول

 الدراسة حسب متغير النوعيوضح تصنيفا لعينة                       

 النسبة المئوية % لعددا النوع

 30.00 30 ذكور

 70.00 70 إناث

 100 100 المجموع
      

عسينيت لطنحق  لطميع  ستضأ طني لج متغسى لطنقع في سية لطحىلم. تشم  كوال  عيطنظى  ط  

( فووي  %30)  قعنمووع. ممةمويً (  30موج لطننمووسج )لطويكقى ، لانوويث (   حسووث عةوغ  ووحح لطوويكقى ) 

(  قلطمالحظ ننح لنوه سقنوح فوى   %70( ممةم. قعنمع. )  70) سه  حح لانيث لطققت لطيع عةغ ف

عوسج  وحح لطوويكقى مقيىنو. عمووحح لانويث مموي نموو  لطعيحثو. ت شوو  ذج سكوقج توأثسىة مووةعي  ةو  نتووي ج 

 سية لطحىلم. قسعتمح  نهي شىب لطمقضق س. لطتي تمتمح  ة   سن. غسى متعي حة في لطمحح  

 متغير التخصص : - ب

 ( 5 . 4ول ) جد

 يوضح تصنيفا لعينة الدراسة حسب متغير ) التخصص (

 النوع
 التخصص

 اإلناث الذكور

 33 18 العلمي
 34 15 األدبي
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 أدوات الدراسة: -6.4

 قائمة أساليب تفكير المعلمين في التدريس:  -1.6.4

، (2004حىحسى )حمح لطذ عحلطمنمم  :قتقنسج تمىسب، (1993قنىسنقىسنكق )  حلح متسىنعىج       

 عحلطمنمم  :( ققيم عتمىسعهي قتقنسنهي1993)قنىسنقىسنكق ح سية لطقي م. ك  مج متسىنعىج ذ

عميح مج نظىس. ذتفكسى لطممةمسج في لطتحىسس في ضقذ ثالث.  ميطسبذ( طقسيس 2004لطحىحسى )

 ،لطحكمي( سيع،لطتنف لطقظي ف )لطتشىسمي، /1، قسية لألعميح سي: متسىنعىج جلطتحكم لطمقةي لطيلتيج

  لطمحيفظ( لطمسق  )لطمتحىى، /3 لطمحةي(، )لطميطمي، جلطممتقسي /2

  : المقياس طريقة تصحيح 

(  عيىة عممح  مع  49ميطسب لطتفكسى قستكقج لطمقسيس مج )ذنقلع مج ذسقسس معم.  لطمقسيس     

تنبع   ميم ك  منهمي  مم. لمتنيعيت سي ) ذمةقب في ضقذ مقسيس  ميمي ذ عيىلت طك  

؛  ( تميميً و تنبع   ةي  كثسىلً  يو تنبع   ة حسينيً ذو تنبع   ةي  قةسالً و تنبع   ةي  لبالقيً  ةي 

، 1 = لبالقيً   تنبع   ةي ) :فهق مقسيس متحىج قتمبي لطحىن. قفقي طهيل لطتحىج، كمي سةي

 تميميً ع   ةي ، تنب 4 = كثسىلً ، تنبع   ةي  3 = حسينيً ذ، تنبع   ةي  2 = قةسالً  ةي  تنبع 

 لىتفي يً ق  ألمةقب، قلطحىن. لألتح   ة  ققة تفضس  لطممةم طهيل ل لىتفي يً  ة  أل، لطحىن. ل 5 =

عميح لطفى س. طةمقسيس بعقي ألقهع لطمعيىلت  ة  لومةقب  قتتألتح   ة  قة. تفضس  لطممةم طهيل ل

 :طمي سق مقضأ في لطنحق  لطتيطي
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 (  6.  4)  جدول

 قائمة أساليب تفكير المعلمين على أبعادها الفرعية توزيع عبارات

 عدد العبارات  رقم العبارة  األساليب

 7 49,34,18,15,8,6,4 لطتشىسمي

 7 48,42,36,33,28,19,14 لطتنفسيع

 7 43,41,37,32,25,17,10 لطحكمي

 7 7,3 ,44,39,38,20,16 لطمتحىى

 7 21,5 ,47,40,35,27,22 لطمحيفظ

 7 11,1 ,46,30,29,26,24 لطميطمي

 7 9,2 ,45,31,23,13,12 لطمحةي

 

 :للدراسة السابقة  الخصائص السيكومترية للمقياس

قتقنوسج ( تمىسوب 1993نىسنقىسنكوق ) طموتسىنعىج ق لطممةمسج فوي لطتوحىسس تفكسىقي م. ذميطسب :  أوالً 

 ( 2004ذحمح  عح لطمنمم لطحىحسى )

 صدق القائمة : - 1 

 املي :صدق التحليل الع -أ 

( انووىلذ لطتحةسوو  لطموويمةي  SPSS)تووم لمووت حلم لطحهموو. ل حيووي س. فووي لطمةووقم ل نتمي سوو. 

طكوويىق  موو  لمووت حلم محووك كوويسهى   Obliminطةمحوويقى لألميمووس. عقلمووب. لطتووحقسى لطمي وو  عبىسقوو.

 : كيآلتيطةحيق   ة  تكقسج عمسب طألعميح كمي سق مقضأ في لطنحق  
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 ( 7.  4)  جدول

 بطريقة التدوير المائل  نتائج التحليل العاملي الستبانة أساليب تفكير التدريس            

Oblimin Rotation                                      = ( 100) ن 

 العوامل
 ساليب ألا

 النوع الثاني ولأل ا

 671 0 080 0 - 815 0 لطتشىسمي  
 733 0 856 0 020 0 ع لطتنفسي

 742 0 050 0 - 800 0 لطحكمي 
 709 0 022 0 842 0 لطمتحىى 
 714 0 830 0 160 0 - لطمحيفظ 
 636 0 065 0 795 0 لطميطمي 
 541 0 715 0 172 0 لطمحةي 

 65 4 95 1 70 2 لطنيقى لطكيمن. 
 43 66 86 27 57 38 لطنمع. لطم قس. طةتعيسج
%  66   43  لطموويمةي  مووتعين. ذموويطسب لطتفكسووى طةممةمووسج  وويمةسج فمووىل ذظهووىت نتووي ج لطتحةسوو

 مج لطتعيسج لطكةي طةميفقف.  ة  لطنحق لطتيطي :

  % مووج لطتعوويسج لطكةووي طةميووفقف. 57.38قنمووع. تعيسنووه  2.70 : نوويىة لطكوويمج العامددل األول •

طمتحووووىى ، تشووووع  عتشووووعميت مقنعوووو. مىتفموووو. عأموووويطسب لطتفكسووووى ) لطتشووووىسمي ، لطحكمووووي ، لق 

 ، قسيل سح   ة   القيت مقنع. حلط. عسج سية لألميطسب  لطميطمي ( 

% موج لطتعويسج لطكةوي طةميوفقف.   27.68قنموع. تعيسنوه  1.95نويىة لطكويمج  : العامل الثداني •

قتشووع  عتشووعميت مقنعوو. مىتفموو. عأموويطسب لطتفكسووى ) لطتنفسوويع ، لطمحوويفظ ، لطمحةووي ( ، قيل 

 ع. حلط. عسج سية لألميطسب  سح   ة  قنقح  القيت مقن
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 الصدق المرتبط بالمحك : - ب 

تم حميب لطيح  لطمىتعب عيطمحك مج  ال  حميب لىتعيب ل  تعيى م  محك آ ى     

 يىني ممتق   نه طةحيق   ة  لطممةقميت في لطققت لطىلسج ، فتم تبعس  قي م. ذميطسب 

طقسيس ذميطسب  1992ى في  يم لطتي ذ حسي متسىنعىج ققلننلطنم . لطقيسىة   TSTتفكسى

( ذمةقعي ، في ضقذ نظىس. متسىنعىج ألميطسب لطتفكسى لطتي مع    حلحسي طةعس .  13لطتفكسى )

قممةم. مج  ممةميً ( 50(  ة  ) 2003لطمىعس. في حىلم. ميعق. ) عح لطمنمم ذحمح لطحىحسى ، 

، قتم حميب   TSQTممةم قممةم. (، لطتي بع   ةسهي لمتعين. 100ممةمي  سن. لطتقنسج )

    TSI، قحىنيتهم  ة  قي م.  TSQTمميمالت ل ىتعيب عسج حىنيت لطممةمسج  ة  لمتعين. 

 كمي سق مقضأ في لطنحق  لطتيطي :

 

 ( 8.  4)  جدول

 ودرجاتهم على قائمة  TSQTمعامالت ارتباط درجات المعلمين على استبانة 

TSI   = ( 50) ن 

TSQTمحلي عالمي محافظ رمتحر  حكمي تنفيذي تشريعي 

TSI0.625 0.572 0.574 0.632 0.564 0.551 0.524 
 

، ذج قسم مميمالت ل ىتعيب عسج حىنيت لطممةمسج في  ( 8   4)  نالحظ مج لطنحق 

مىتفم.  TSIقحىنيتهم في ذميطسب لطتفكسى لطمنيظىة طهي في    TSQTذميطسب لطتفكسى لطمتضمن. في 
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( ، قسيل سؤكح يح  ذمتين. ذميطسب تفكسى لطممةمسج في  0.01قحلط. لحيي سي  نح ممتق  )

 (   TSQTلطتحىسس )

 ثبات القائمة :  - 2

 ثبات االتساق الداخلي : -أ 

سوو. عبىسقوو. ذطفووي  تووم حموويب مموويمالت ثعوويت لطقي موو. عقلمووب. حموويب مموويمالت ل تموويقيت لطحل ة     

 تيطي :لطفى س. كمي سق مقضأ في لطنحق  لط يكىقنعيخ  طمقيسسمه

 ( 9.  4)  جدول                              

 معامالت ثبات ألفا لكرونباخ ألساليب التفكير السبعة المتضمنة في       

                            TSQT   = ( 100) ن  

 محلي عالمي محافظ متحرر حكمي تنفيذي تشريعي األساليب

 0.56 0.75 0.62 0.73 0.64 0.69 0.77 ثبات ألفا
 

  0.01( ذج قسم مميمالت ثعيت ذطفي طكىقنعيخ مىتفم. قحلط.  نح ممتق  9.4نالحظ مج نحق  )   

 ثبات إعادة االختبار :  -ب 

قممةمو.  ممةميً  50تم حميب مميم  ثعيت لطقي م. عبىسق.   يحة تبعسقهي  ة   سن. عةغ ققلمهي       

 ةسهووي عفييوو  همنووي  ، لطتووي مووع  تبعسو  ل مووتعين.ممةموو. ( ممةوم ق 100موج ممةمووي  سنوو. لطتقنووسج ) 

سقمي مج لنىلذ لطتبعسو  لألق  ، قتوم حمويب مميمو  لطثعويت ، كموي سوق مقضوأ فوي لطنوحق   18قحىة 

 لألتي : 
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 ( 10.  4)  جدول

 ( 50بطريقة إعادة االختبار ) ن =   TSQTمعامالت ثبات االستبانة 

 محلي عالمي محافظال المتحرر الحكمي تنفيذي تشريعي األساليب

ثبات 

 االعادة
0.805 0.677 0.680 0.745 0.745 0.783 0.574 

 

  0.01ذج قسم مميمالت لطثعيت مىتفم. قحلط.  نح ممتق   ( 10   4)  نالحظ مج لطنحق 

(   تتمسوه عممويمالت ثعويت قيوح    TSQTستضأ ممي مع  ذج لموتعين. ذمويطسب لطتفكسوى طةممةموسج )

حىلمو. لطموويعق. ، مموي سؤكووح يوالحس. لمووت حلمهي فوي لطحىلموو. لطحيطسو. ، قلطعحووقث مىتفمو. ، فوي عس وو. لط

 قلطحىلميت لطممتقعةس.   

( تمىسوووب قتقنوووسج حنووويج حموووني  ثمووويج  1996ىستشوووميج  )قي مووو. ذمووويطسب لطتوووحىسس طنىلشوووي :  ثانيددداً 

(2012)  

 االتساق الداخلي للمقياس :

موج مفوىحلت لطمقسويس قلطحىنو. لطكةسو. طةعموح لطويع  طقح تم حميب مميم  ل ىتعيب عسج حىن. كو  مفوىحة

 كمي سقضحهي لطنحق  لطتيطي :سنتمي لطسه قنيذت لطنتي ج 
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 ( 11.  4) جدول 

 معامالت ارتباط درجة كل مفردة بالدرجة الكلية للبعد الذي ينتمي إليه في

 مقياس أساليب التدريس

 المفوض الميسر النموذج الشخصية السلطة الرسمية الخبير

 المقرر
معامل 

 االرتباط
 المقرر

معامل 

 االرتباط
 المقرر

معامل 

 االرتباط
 المقرر

معامل 

 االرتباط
 المقرر

معامل 

 االرتباط

1 0.435 2 0.452 3 0.564 4 0.470 5 0.408 
6 0.420 7 0.417 8 0.482 9 0.566 10 0.447 
11 0.424 12 0.641 13 0.613 14 0.664 15 0.524 
16 0.453 17 0.523 18 0.537 19 0.569 20 0.566 
21 0.486 22 0.583 23 0.587 24 0.584 25 0.423 
26 0.504 27 0.495 28 0.590 29 0.547 30 0.411 
31 0.506 32 0.458 33 0.468 34 0.529 35 0.501 
36 0.525 37 0.555 38 0.578 39 0.606 40 0.434 

 

  الت ل ىتعويب حلطو. لحيوي سي  نوح مموتق ج نمسو  ممويمذ(  11   4)  قستضأ مج لطنوحق  

 0.664 ط   0.408مج  ل ىتعيبقسم مميمالت  تقتىلقح(  0.01)  

قعووويطك طوووم سموووفى ل تموووي  لطوووحل ةي طةمقسووويس  وووج حووويف آسووو. مفوووىحة كموووي نووويذت فوووي قوووسم ممووويمالت 

   (0.4لىتعيبهي ذكعى مج )
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 صدق المقياس : 

 0.01لطوي قنوقح فوىق  يلت ح طو. لحيوي سي  نوح مموتق  جتج لشيىت لطنتوي ج  عيمت حلم ل تعيى     

عسج متقمبيت لطت ييسج في نمس  مفىحلت مقسويس ذمويطسب لطتوحىسس ققوح تىلقحوت قوسم ج ت ج موج 

 ( مفىحة   40، قعيطك ظ   حح مفىحلت لطمقسيس  )  4.63 ط   10.54

 المقياس : ثبات

 معامل االلكرونباخ : -1

  ة  حوحة  ي حميب مميم  لطفي طك  عمح مج لعميح لطمقسيستم لمت حلم لطحهم. ل حيي س. ف

 قسم مميم  لطفي ألعميح قي م. ذميطسب لطتحىسس كيألتي :  ( 12   4)  قسقضأ نحق 

 ( 12.  4) جدول 

 قيم معامل ألفا ألبعاد قائمة أساليب التدريس

 الخبير األسلوب
السلطة 

 الرسمية

النموذج 

 الشخصية
 المفوض الميسر

 0.546 0.794 0760  0.692 0.562 امعامل الف

 

قطوووم سموووفى سووويل لطنوووقع موووج لطثعووويت  وووج حووويف آسووو. مفوووىحة موووج مفوووىحلت لطمقسووويس ، حسوووث  ج 

مميمالت لطثعيت لطتي تم لطحيق   ةسهي  نح حيف تةك لطمفىحلت تقة  مج مميم  ثعيت لطعموح لطويع 

  تنتمي  طسه 
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 التجزئة النصفية :  - 2

س. فوووي حموويب لطتنه ووو. لطنيوووفس. مميمووو  ل ىتعووويب ، قلطنوووحق  تووم لموووت حلم لطحهمووو. لاحيوووي 

قوسم مميمو  ل ىتعويب طموعسىميج عوىلقج ألعمويح لطمقسويس طكو  عموح موج ذعمويح (  13   4) لطتيطي سقضأ 

 قي م. ذميطسب لطتحىسس كيألتي :

 ( 13.  4) جدول 

 قيم معامل االرتباط لسبيرمان براون البعاد المقياس 

 الخبير األسلوب
طة السل

 الرسمية

النموذج 

 الشخصية
 المفوض الميسر

 0.762 0.776 0.766 0.743 0.772 معامل الثبات
 

 الخصائص السيكومترية للمقياس للدراسة الحالية :

 ::  قائمة أساليب التفكير أوالً 

 الصدق :

سشوووسى لطيوووح   طووو  لطحىنووو. لطتوووي سمكوووج ذج سقوووحم ممةقمووويت يلت يوووة. عووويطقىلى لطووويع موووسعن  

لطحكم عيح  ل  تعيى سكقج حل مي عح طو. لطقوىلى ذق ل موتممي ، قعيطتويطي سكوقج ل  تعويى   ةسهي، ذع

 (  1989س قطسس شس ًي آ ىج )ثقىلنحسك قسسنج، ي ج يل كيج سقسس مي ذىحني ذج سقسييحق

سمووح لطيووح  مووج لط يووي ا لطمووسكقمتىس. لألميمووس. طال تعوويىلت قلطمقوويسسس قنمنووي عيطيووح   

 (  2006ت في لت يي قىلىلت مقل م. طمىض ممسجج ) الم، جمح  في حة لطقسيمي
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 ققح قيمت لطعيحث. عيمت حلم نق سج مج لطيح  سمي:

 الصدق العاملي .2  . صدق المحكمين1

قسقيووح عووه مووح  تغبسوو. لطمؤشووىلت طةمفهووقم لطمقوويس، قتووم يطووك  ووج بىسوو  :  صدددددق المحكمددين /1

؛  سيذ سس وو. لطتووحىسس عقمووم  ةووم لطوونف ىضووه  ةوو  منمق وو. مووج لط عووىلذ قلطمت ييووسج مووج ذ ضوو

 قيطك طتححسح مح  يالحس. فقىلت لطمقسيس  

نووىلذ لطتحةسوو  لطموويمةي طةمحوويقى ا (Spss)حيووي س. اهموو. لحتووم لمووت حلم لط:  الصددددق العدداملي /2

( بعقوووي طمحوووك 3 0±)  موووج سوووي ذقووولطتوووي ق ميموووس. عبىسقووو. لطتوووحقسى لطمي ووو  قتوووم حووويف لطتشوووعميت ألل

 :ضأ في لطنحق  لطتيطينسةفقىح كمي سق مق 

 (  14.  4)  جدول

( قبل 30ساليب التفكير للمعلمين بطريقة التدوير المائل ) ن=أنتائج التحليل العاملي لقائمة 

 حذف التشبعات غير الدالة

 العوامل
 ساليب ألا

 التشبعات الثاني ولأل ا

 679 0 233 0       725 0 لطتشىسمي  
 732 0 742 0 215 0 لطتنفسيع 

 662 0 219 0 683 0 طحكمي ل
 619 0 343 0 608 0 لطمتحىى 
 622 0 580 0 262 0 لطمحيفظ 
 793 0 237 0-      761 0 لطميطمي 
 504 0 712 0 214 0 لطمحةي 

 070 3 660 1 09 2 لطنيقى لطكيمن. 
 %6 53 %3 23 %9 29  عيسجلطنمع. لطم قس. طةت
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 (  15.  4)  جدول

 بعد( 30ساليب التفكير للمعلمين بطريقة التدوير المائل ) ن=ألي لقائمة نتائج التحليل العام

 حذف التشبعات غير الدالة

 العوامل
 ساليب ألا

 الثاني ولأل ا

 - 725 0 لطتشىسمي  

 742 0 215 0 لطتنفسيع 

 - 683 0 لطحكمي 

 - 608 0 لطمتحىى 

 580 0 262 0 لطمحيفظ 

 - 761 0 لطميطمي 

 721 0 214 0 لطمحةي 

 660 1 09 2 لطنيقى لطكيمن. 

 %23.3 %29.9  باينالنسبة المئوية للت

  

ج نتووووي ج لطتحةسوووو  لطموووويمةي طقي موووو. ذ(  5 15) ،(4 14 قستضووووأ مووووج لطنووووحقطسج لطموووويعقسج ) 

 :% مج لطتعيسج لطكةي طةميفقف.  ة  لطنحق لطتيطي 6 53ظهىت  يمةسج فمىل ذميطسب لطتفكسى ذ

% مج لطتعيسج لطكةي طةميفقف. قتشع   9 29% قنمع. تعيسنه  09 2كيمج نيىة لط ول:أل العامل ا

قسيل سح   ة  ، سمي، لطحكمي، لطمتحىى، لطميطمي(ى ميطسب لطتفكسى)لطتشأعتشعميت مقنع. مىتفم. ع

 ميطسب  أل القيت مقنع. حلط. عسج سية ل
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ي طةميفقف. قتشع  % مج لطتعيسج لطكة 3 23قنمع. تعيسنه ، 66 1نيىة لطكيمج  العامل الثاني:

لطمحيفظ( قسيل سح   ة  قنقح  القيت ق  ،لطتفسيعق ميطسب لطتفكسى )لطمحةي، أعتشعميت مقنع. ع

 ميطسب ألمقنع. حلط. عسج سية ل

 الثبات :

طفي طكىقنعيخ، حسث تم لمت حم ذميطسب لطتفكسى عبىسق. مميم  ذمج ثعيت قي م. لطتأكح  تم 

قسقضأ  عميح لطمقسيسذطفي طكىقنعيخ طك  عمح مج ذيم  في حميب مم (Spss) حيي س. الطحهم. ل

 :كيألتيلطمقسيس  ذعميح( قسم مميم  لطفيطكىقنعيخ 4 16 نحق  )

 (  16.  4)  جدول

 معامالت ثبات أبعاد قائمة أساليب التفكير بطريقة ألفا لكرونباخ

 المحلي العالمي المحافظ المتحرر الحكمي التنفيذي التشريعي األسلوب

 882 0 687 0 783 0 879 0 779 0 783 0 882 0 ألفامعامل 

  

طفي مىتفم. قحلط. نمسمهي  نح ممتق  ذج قسم مميم  ثعيت ذ( 4 16 )قستضأ مج لطنحق   

0 05 

 قائمة أساليب التدريس: - ثانياً  

 سية لطقي م.  ح، قذ( 2012ي )نتمىسب قتقنسج حنيج حم، (1996 حلح نىلشي ىستشميج )       

 : ي؛ قسيلج لطعمحلج سميطسب لطتحىسس طح  لطممةمسج في ضقذ عمحسجمذطقسيس 
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  لطش يس. لطنمقينس.( ،لطمةب. لطىممس.، مةقب لطمعيشى قتشم  )لطممةم لط عسىألل  1

   )لطمسمى قلطمفقض( غسى لطمعيشى قسشم  بلألمةق   2 

 :طريقة تصحيح المقياس  

(  عيىة عممح  40قستكقج لطمقسيس مج ) لطتحىسس، ميطسبذنقلع مج ذلطقي م. تقسس  مم.      

ميم ك  منهمي  مم. لمتنيعيت سي )مقلف  ذمةقب في ضقذ قي م.  ميمس. ذثميني  عيىلت طك  

غسى مقلف  عشحة(  فهق مقسيس متحىج قتمبي لطحىن.  ،غسى مقلف ،حح مي  ط  ذقلف  ،مقلف  ،عشحة

=  ، غسى مقلف  3 حح مي =  ط قلف  ذ ، 4، مقلف  =5 قفقي طهيل لطتحىج كمي سةي: )مقلف  عشحة =

مةقب، قلطحىن. أل( قلطحىن. لطمىتفم. تح   ة  ققة تفضس  لطممةم طهيل ل1= مقلف  عشحة ، غسى2

قتتقهع  عيىلت  ة  لطمقيسسس لطفى س. طةقي م. ، مةقبأللطمن فض. تح   ة  قة. تفضس  لطممةم طهيل ل

 :تيلآلبعقي طمي سق مقضأ في لطنحق  

 (  17.  4) جدول

 توزيع عبارات قائمة أساليب التدريس للمعلمين على أبعادها الفرعية

 عدد العبارات رقم العبارة ساليبألا

 8 31,36 ,1,6,11,16,21,26 لطممةم لط عسى

 8 32,37 ,2,7,12,17,22,27 لطمةب. لطىممس.

 8 3,8,13,18,23,28,33,38 لطش يس. لطنمقينس.

 8 4,9,14,19,24,29,34,39 لطمسمى

 8 5,10,15,20,25,30,35,40 لطمفقض
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  قائمة اساليب التدريس  : ثانياً   

 : الصدق

 تم لطتحق  مج يح  قي م. ذميطسب لطتحىسس عبىسقتسج سمي: 

 . االتساق الداخلي2  . صدق التحليل العاملي1

حيي س. في لطمةقم ل نتمي س. المت حلم لطحهم. ل تمصدق التحليل العاملدي:  .1

(Spss) قتم  لكارولميمس. عبىسق. لطتحقسى لطمي   أللطتحةس  لطميمةي طةمحيقى ل انىلذ

( بعقي طمحك نسةفقىح كمي سق مقضأ في 3 0±)ق  مج سي ذ لطتيحيف لطتشعميت 

 :تيآللطنحق  ل

 (  18.  4) جدول

 بعات ( قبل حذف التش30نتائج التحليل العاملي لقائمة أساليب التدريس بطريقة التدوير المائل )ن=

 العوامل

 ساليب  ألا
 التشبعات الثاني ولأل ا

 489 0 271 0 699 0 لطممةم لط عسى 

 498 0 452 0 705 0 لطممةم كمةب. لطىممس. 

 683 0 523 0 626 0        لطممةم كش يس. نمقينس. 

 645 0 603 0 301 0 لطممةم كمسمى 

 607 0 679 0 309 0 لطممةم كمفقض 

 737 1 370 1 560 1 لطنيقى لطكيمن. 

 % 58.6 %27.4 %31.2 النسبة المئوية للتباين 
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 (  19.  4)  جدول

 ( 30نتائج التحليل العاملي لقائمة أساليب التدريس بطريقة التدوير المائل )ن=

 بعد حذف التشبعات غير الدالة

 العوامل
 الثاني ولأل ا ساليب ألا

 - 699 0 لطممةم لط عسى 

 - 705 0 . لطممةم كمةب. لطىممس

 - 626 0 لطممةم كش يس. نمقينس. 

 603 0 - لطممةم لطمسمى 

 679 0 - لطممةم لطمفقض 

 370 1 560 1 لطنيقى لطكيمن. 

 % 27.4 %31.2 النسب المئوية للتباين 

  

ج نتي ج لطتحةس  لطميمةي طقي م. ذ( 4 19 ) ، (4 18 قستضأ مج لطنحقطسج لطميعقسج )

 % مج لطتعيسج لطكةي طةميفقف.  ة  لطنحق لطتيطي:6 58ت  يمةسج فمىل ظهى ذميطسب لطتحىسس ذ

  % مج لطتعيسج لطكةي طةميفقف. قتشع2 31قنمع. تعيسنه  560 1نيىة لطكيمج  ول:أل العامل ا

سيل سح   ة   القيت ، لطنمقيج( ،لطمةب. ،ميطسب لطتحىسس )لط عسىأعتشعميت مقنع. مىتفم. ع

  سبميطألمقنع. قحلط. عسج سية ل



 
 

107 

% مج لطتعيسج لطكةي طةميفقف.، قتشع  4 27قنمع. تعيسنه  370 1نيىة لطكيمج  العامل الثاني:

لطمفقض( قسيل سح   ة   القيت مقنع. حلط.  ،ميطسب لطتحىسس )لطمسمىأعتشعميت مقنع. مىتفم. ع

 ميطسب ألعسج سية ل

قثعيت( لطمفىحلت قلألعميح  سمح ل تمي  لطحل ةي مؤشىًل طةح ط.  ة  )يح /االتساق الداخلي: . 2

عيطمقسيس؛ قيطك  ج بىس  حميب مميمالت ل ىتعيب عسج حىنيت ك   عيىة قحىن. لطعمح لط يا 

 ( 4 10كمي سق مقضأ عيطنحق  )( 2000) مىلح ، عهي عمح لمتعميح حىن. لطمعيىة منه 

 (  20.  4)  جدول

 د الذي تنتمي إليهمعامالت ارتباط فقرات أساليب التدريس بالدرجة الكلية للبع

 المعلم كخبير
المعلم كسلطة 

 رسمية
المعلم كشخصية 

 نموذجية
 المعلم كمفوض المعلم كميسر

رقم 
 العبارة

معامل   
 رتباطا

 رقم
 العبارة

 معامل
 ارتباط

    رقم
 العبارة

 معامل
 ارتباط

رقم 
 العبارة

 معامل
 ارتباط

رقم 
 العبارة

معامل   
 ارتباط

1 0 55 2 0 47 3 0 48 4 0 70 5 0 62 
6 0 48 7 0 62 8 0 63 9 0 58 10 0 45 
11 0 53 12 0 71 13 0 57 14 0 50 15 0 51 
16 0 51 17 0 58 18 0 58 19 0 48 20 0 47 
21 0 88 22 0 66 23 0 62 24 0 45 25 0 74 
26 0 47 27 0 62 28 0 54 29 0 55 30 0 74 
31 0 70 32 0 62 33 0 37 34 0 85 35 0 85 
36 0 66 37 0 48 38 0 52 39 0 49 40 0 49 
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حيوووي سي  نوووح  نوووه تقنوووح ممووويمالت ل ىتعووويب حلطووو. ذستضوووأ (  20   4)  قموووج  وووال  نوووحق  

 ؛طسوه عسج حىنيت ك  فقىة مج فقىلت لطقي م. قلطحىن. لطكةسو. طةعموح لطويع تنتموي  05 0ممتق  لطح ط. 

  قيطك عمح حيف حىن. لطفقىة لطكةس. طةعمح

  :الثبات 

 حىسس عثالث بى  سي:ميطسب لطتذمج ثعيت قي م. لطتأكح  مت 

تم حميب مميمالت ل ىتعيب لطعسنس. طمعيىلت ك  عمح مج حساب معامالت االرتباط البينية:  .1

 ذعميح قي م. ذميطسب لطتحىسس كيآلتي:

 (  21.  4)  جدول

 ت عبارات البعد األول )الخبير( لقائمة أساليب التدريسارتباطاً مصفوفة 

 رقم العبارة
 

 ارتباط بيرسونل معام
1 6 11 16 21 26 31 33 

1 -        

6 0 815 -        

11 0 920 0 776 -      

16 0 780 0 827 0 799 -     

21 0 842 0 833 0 843 0 939 -    

26 0 887 0 806 0 908 0 871 0 919 -   

31 0 806 0 770 0 798 0 902 0 912 0 890 -  

36 0 858 0 809 0 852 0 898 0 922 0 898 0 827 - 
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حيوي سي  نوح ممووتق   ج قووسم ممويمالت ل ىتعويب طكو   عوويىة قحلطو. ذ( 4 21 موج لطنوحق  )قستضوأ  

  ت لطقي م.ي( قسيل سؤكح ثع05 0ح ط. )

 (  22.  4)  جدول

 ت عبارات البعد الثاني )السلطة الرسمية( لقائمة أساليب التدريسارتباطاً مصفوفة 

 رقم العبارة
 لمعام
 رتباط بيرسونا 

2 7 12 17 22 27 32 37 

2 -        

7 0 853  -       

12 0 899  0 930  -      

17 0 836  0 772 0 788 -     

22 0 804 0 808 0 773 0 919 -    

27 0 772 0 755 0 720 0 884 0 963 -   

32 0 881 0 814 0 857 0 860 0 841 0 842 -  

37 0 828 0 791 0 783 0 949 0 963 0 926 0 840 - 

  

حيوي سي  نوح  ج قسم مميمالت ل ىتعيب طكو   عويىة قحلطو. ذ(  22   4)  مج لطنحق قستضأ 

  ت لطقي م.ي( قسيل سؤكح ثع05 0ممتق  ح ط. )
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 (  23.  4)  جدول

 يب التدريست عبارات البعد الثالث )الشخصية النموذجية( لقائمة أسالارتباطاً مصفوفة 

 رقم العبارة 
 معامل

 ارتباط بيرسون 
3 8 13 18 23 28 33 38 

3 -        

8 0 801 -       

13 0 785 0 891 -      

18 0 788 0 751 0 837 -     

23 0 799 0 911 0 904 0 785 -    

28 0 774 0 896 0 866 0 765 0 938  -   

33 0 830 0 822  0 88 0 756 0 873 0 841 -  

38 0 848 0 879 0 830 0 826 0 864 0 849 0 842 - 

  

  حيي سيج قسم مميمالت ل ىتعيب طك   عيىة مىتفم. قحلط. ذ( 4 23 قستضأ مج لطنحق  )

  كح ثعيت لطقي م.ؤ ( قسيل س5 0 نح ممتق  ح ط. )
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 (  24.  4)  جدول

 ساليب التدريست عبارات البعد الرابع )الميسر( لقائمة أارتباطاً مصفوفة 

 رقم العبارة 
 معامل

 ارتباط بيرسون 
4 9 14 19 24 29 34 39 

4 -        

9 0 919 -       

14 0 881 0 920 -      

19 0 760 0 763 0 733 -     

24 0 940 0 933 0 930 0 707 -    

29 0 831 0 900 0 839 0 894 0 847 -   

34 0 883 0 844 0 797 0 822 0 877 0 883 -  

39 0 830 0 849 0 870 0 679 0 839 0 773 0 784 - 
  

حيوي سي  ج قسم مميمالت ل ىتعويب طكو   عويىة مىتفمو. قحلطو. ذ( 4 24 قستضأ مج لطنحق  )

  ( قسيل سؤكح ثعيت لطقي م.05 0 نح ممتق  ح ط. )
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 (  25 . 4)  جدول

 أساليب التدريست عبارات البعد الخامس )المفوض( لقائمة ارتباطاً مصفوفة 

 رقم العبارة 
 معامل 
 بيرسون ارتباط

5 10 15 20 25 30 35 40 

5 -        

10 0 872 -       

15 0 847 0 810 -      

20 0 845 0 947 0 808 -     

25 0 825 0 856 0 867 0 842 -    

30 0 895 0 827 0 876 0 814 0 928 -   

35 0 846 0 843 0 840 0 829 0 847 0 933 -  

40 0 840 0 799 0 749 0 833 0 755 0 797 0 874 - 
  

حيووي سي  قووسم مموويمالت ل ىتعوويب طكوو   عوويىة مىتفموو. قحلطوو. ذج ( 4 25 قستضووأ مووج لطنووحق  )

   ( قسيل سؤكح ثعيت لطقي م.05 0 نح ممتق  ح ط. )

يمو  ذطفوي طكو  عموح فوي حمويب مم(Spss) حيوي س. الطحهمو. لتوم لموت حلم  معامدل االلكرونبداخ:. 2

 :كيألتيلطتحىسس  سب( قسم مميم  ذطفي ألعميح قي م. ذميط4 26 عميح لطمقسيس قسقضأ نحق  )ذمج 
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 (  26.  4)  جدول

 لقائمة أساليب التدريس بطريقة ألفا لكرونباخ الثباتمعامالت 

السلطة  الخبير األسلوب
 الرسمية

الشخصية 
 النموذجية

 المفوض الميسر

 772 0 774 0 775 0 773 0 771 0 ذطفيمميم  
  

طفووي مىتفموو. قحلطوو. نمسمهووي  نووح ممووتق  ذج قووسم مميموو  ثعوويت ذ( 4 26 ستضووأ مووج لطنووحق  )

 قسيل سح   ة  ثعيت لطقي م.  (05 0)

لطتنه و. لطنيوفس. فوي حمويب (Spss) حيوي س. الطحهم. لتم لمت حلم  التجزئة النصفية: /3

 بدددراون ( سقضوووأ قوووسم مميمووو  ل ىتعووويب طموووعسىميج4 27 مميمووو  ل ىتعووويب؛ قلطنوووحق  لطتووويطي )

 ألعميح لطمقسيس طك  ع مح مج ذعميح قي م. ذميطسب لطتحىسس كيآلتي:

 (  27. 4)  جدول

 معامالت الثبات لقائمة أساليب التدريس بطريقة التجزئة النصفية

السلطة  الخبير األسلوب
 الرسمية

الشخصية 
 النموذجية

 المفوض الميسر

 873 0 886 0 877 0 854 0 882 0 لطثعيتمميم  
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 األساليب اإلحصائية: -7.4

ل تعووويى جتج طمسنووو. طممىفووو. ذسوووم ذمووويطسب لطتفكسوووى قذمووويطسب لطتوووحىسس لطمموووت حم. فوووي منوووي    1

 لطتحىسس 

تحةسوووو  جتج طمسنتووووسج ممووووتقةتسج يلت تعوووويسج متنووووينس طممىفوووو. لطفووووىق  فووووي ذموووويطسب لطتفكسووووى   2

 قذميطسب لطتحىسس قفقي طةنقع قلطت يا 

 مميم  ذطفيكىقنعيخ   3

  مميم  لىتعيب عسىمقج   4

 لطتحةس  لطميمةي   5
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 تمهيد - 1.5

لطعيحثو. عموىض نوا ستنيق  سيل لطفي   ىضي طنتي ج لطحىلم. لطحيطس. عأسحلفه، حسوث قيموت  

لطتميؤ  ثم قضحت كسفس. مميطن. لطنا  حيي سًي قمج ثم تحةس  لطنتي ج قتفمسىسي في ضقذ مي نيذ 

لطتووي تووم بىحهووي  ةوو   تقيووسيت قلطمقتىحوويتلط كمووي تضوومج  قلطحىلموويت لطموويعق. بوويى لطنظووىعال فووي

  ضقذ نتي ج لطحىلم.

  : عرض النتائج ومناقشتها - 2.5

 الهدف األول : - 1

لطتوحىسس قلطويع سنا لطهحف لألق   ة  لطتمىف  ةو  لطمالقو. عوسج ذمويطسب لطتفكسوى قذمويطسب        

 قلطنحق  لطتيطي سقضأ نتي ج لطتميؤ  لألق  : تتفىع منه ذميطسب لطتحىسس لط مم. ،

 (  1.  1.  5)  جدول

 المعلم الخبير -العالقة بين درجات أساليب التفكير وأسلوب التدريس نتائج 

 مستوى الداللة اإلحصائية (100معامل ارتباط )ن= ليب التفكيرأسا م

 0.01 0.399 - لطتشىسمي 1

 غسى حل  0.125 - لطتنفسيع 2

 0.05 0.137 - لطحكمي 3

 0.01 0.598 لطمتحىى  4

 0.01 0.287 لطمحيفظ 5

 0.01 0.491 لطميطمي 6

 غسى حل  0.117 - لطمحةي 7
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 مي سةي : ( 1   1   5) قسالحظ مج لطنحق   

( عسج 05 0 حيي سًي  نح ممتق  ح ط. ) .( قحلط399 0) .ميطع لىتعيبسهسنيك  الق.  -

 ذمةقبذع كةمي هلح لمت حلم  ذمةقب لطتفكسى لطتشىسمي قذمةقب لطتحىسس لطممةم لط عسى

    مةقب لطتحىسس لطممةم لط عسىذلطتشىسمي ق   لطتفكسى

مةقب لطتفكسى ذ( عسج 05 0ق نح ممتق  ح ط. )( 125 0)مقنع.   الق. لىتعيبسه سنيك -

  مةقب لطتحىسس لطممةم لط عسىذلطتنفسيع ق 

مةقب لطتفكسى ذ( عسج 05 0( ق نح ممتق  ح ط. )137 0ميطع. ) لىتعيبسه الق. تقنح  -

   مةقب لطتحىسس لطممةم لط عسىذلطحكمي ق 

 مةقب لطتفكسىذ ( عسج05 0( ق نح ممتق  ح ط. )598 0ميطع. ) لىتعيبسه الق. تقنح  -

   مةقب لطتحىسس لطممةم لط عسىذق  ىلطمتحى 

 مةقب لطتفكسىذ( عسج 05 0( ق نح ممتق  ح ط. )287 0ميطع. ) لىتعيبسهسنيك  الق.  -

  مةقب لطتحىسس لطممةم لط عسىقذ لطمحيفظ 

 مةقب لطتفكسىذ( عسج 05 0( ق نح ممتق  ح ط. )491 0ميطع. ) لىتعيبسهسنيك  الق.  -

  ةقب لطتحىسس لطممةم لط عسىمذلطميطمي ق 

مةقب لطتفكسى ذ( عسج 05 0. ) ط( ق نح ممتق  ح117 0ميطع. ) لىتعيبسهسنيك  الق.  -

  مةقب لطتحىسس لطممةم لط عسىذلطمحةي  ق 

 

 



 
 

118 

 (  2.  1.  5)  جدول

 السلطة الرسمية -العالقة بين درجات أساليب التفكير وأسلوب التدريس نتائج 

 مستوى الداللة اإلحصائية (100ارتباط )ن= معامل أساليب التفكير م

 0.01 0.403 لطتشىسمي 1

 0.01 0.559 لطتنفسيع 2

 0.01 0.443 لطحكمي 3

 0.00 0.980 لطمتحىى  4

 غسى حل  0.050 لطمحيفظ 5

 غسى حل  0.043 لطميطمي 6

 0.00 0.610 لطمحةي 7

  

 كمي سةي :( 2  5 1  قسالحظ مج لطنحق  ) 

( عسج 05 0 حيي سًي  نح ممتق  ح ط. ) .( قحلط403 0مقنع. ) تعيبسهلى سنيك  الق.  -

    ذمةقب لطتفكسى لطتشىسمي  قذمةقب لطتحىسس  لطمةب. لطىممس.

( عسج 05 0حيي سي ق نح ممتق  ح ط. ) ( حلط. 559 0) سنيك  الق. لىتعيبسه مقنع. -

 مةقب لطتحىسس لطمةب. لطىممس.    ذمةقب لطتفكسى لطتنفسيع ق ذ

( عسج 05 0حيي سي ق نح ممتق  ح ط.  ) ( حلط. 443 0مقنع. ) لىتعيبسه الق.  كسني -

 مةقب لطتحىسس  لطمةب. لطىممس. ذمةقب لطتفكسى لطحكمي ق ذ
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 ( عسج 05 0حيي سي ق نح ممتق  ح ط. ) ( حلط. 98 0ميطع. ) لىتعيبسهسنيك  الق. تقنح  -

  س.مةقب لطتحىسس لطمةب. لطىممذ لطمتحىى ق مةقب لطتفكسىذ

حيي سي ق نح ممتق  ح ط.   ( غسى حلط. 5 0ميطع. عةغت ) لىتعيبسهسنيك  الق.  تقنح -

 مةقب لطتحىسس لطمةب. لطىممس. ذ مةقب لطتفكسى لطمحيفظ  قذ ( عسج 05 0)

حيي سي ق نح ممتق  ح ط.   ( غسى حلط. 043 0مقنع. عةغت ) لىتعيبسهسنيك  الق.  -

  مةقب لطتحىسس لطمةب. لطىممس.ذ قمةقب لطتفكسى لطميطمي ذ ( عسج 05 0)

( 05 0حيي سي ق نح ممتق  ح ط. )  (  حلط.61 0)ت مقنع. عةغ لىتعيبسهسنيك  الق.  -

  مةقب لطتحىسس لطمةب. لطىممس.ذلطتفكسى لطمحةي ق  ذمةقبعسج 

 (  3.  1.  5) جدول

 العالقة بين درجات أساليب التفكير وأسلوب التدريس الشخصية النموذجيةنتائج 

 مستوى الداللة اإلحصائية (100معامل ارتباط )ن= أساليب التفكير م

 حلط. 0.377 - لطتشىسمي 1

 غسى حلط. 0.017 - لطتنفسيع 2

 حلط. 0.367 لطحكمي 3

 حلط. 0.306 لطمتحىى  4

 .حلط 0.376 لطمحيفظ 5

 .حلط 0.402 لطميطمي 6

 غسى حلط. 0.127 لطمحةي 7
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 مي سةي:  (5 1 3 ) قسالحظ مج لطنحق 

( عسج 05 0 حيي سًي  نح ممتق  ح ط. ) .( قحلط337 0) ميطع. لىتعيبسهسنيك  الق.  -

        لطش يس. لطنمقينس. ذمةقب لطتفكسى لطتشىسمي  قذمةقب لطتحىسس

( 05 0حيي سي ق نح ممتق  ح ط. ) حلط.  غسى (017 0) ميطع.  الق. لىتعيبسهقسنيك  -

 لطتحىسس لطش يس. لطنمقينس.     ةقبقذملطتفكسى لطتنفسيع  ذمةقبعسج 

حيي سي ق نح ممتق  ح ط.  ( حلط. 367 0مقنع. ) لىتعيبسهسنيك  الق. سالحظ ذج  -

  لطش يس. لطنمقينس. مةقب لطتحىسسذمةقب لطتفكسى لطحكمي ق ذ( عسج 05 0)

( 05 0حيي سي ق نح ممتق  ح ط. )  ( حلط.306 0مقنع. ) لىتعيبسهسنيك  الق.  تقنح -

  مةقب لطتحىسس لطش يس. لطنمقينس.ذلطمتحىى ق  قب لطتفكسىمةذعسج 

حيي سي ق نح ممتق  ح ط.   ( حلط.376 0مقنع. عةغت ) لىتعيبسهيك  الق. سن تقنح -

   لطتحىسس   لطش يس. لطنمقينس. قذمةقبلطتفكسى لطمحيفظ    ذمةقب( عسج 05 0)

ي ق نح ممتق  ح ط. حيي س  ( حلط.402 0مقنع. عةغت ) لىتعيبسهسنيك  الق. كمي ذج  -

   مةقب لطتحىسس  لطش يس. لطنمقينس.ذمةقب لطتفكسى لطميطمي ق ذ ( عسج 05 0)

حيي سي ق نح ممتق  ح ط.  حلط.  ( غسى127 0مقنع. عةغت ) لىتعيبسهسنيك  الق. ق  -

    لطش يس. لطنمقينس. مةقب لطتحىسسذمةقب لطتفكسى لطمحةي ق ذ( عسج 05 0)
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 (  4.  1.  5)  جدول

 العالقة بين أساليب التفكير وأسلوب التدريس الميسرتائج ن

 مستوى الداللة اإلحصائية (100معامل ارتباط )ن= أساليب التفكير م

 حلط. 0.348 لطتشىسمي 1

 حلط. 0.476 لطتنفسيع 2

 حلط. 0.401 لطحكمي 3

.حلطغسى  0.038- لطمتحىى  4  

 .حلطغسى  0.011- لطمحيفظ 5

 .لطح 0.460 لطميطمي 6

 حلط. 0.388 لطمحةي 7

 

 كمي سةي :   ( 4   1   5) قسالحظ مج لطنحق   

( عسج 05 0 حيي سًي  نح ممتق  ح ط. ) .( قحلط348 0) مقنع. سنيك  الق. لىتعيبس. -

        ذمةقب لطتفكسى لطتشىسمي  قذمةقب لطتحىسس لطمسمى

( 05 0ح ممتق  ح ط. )حيي سي ق ن حلط. ق ( 476 0) سنيك  الق. لىتعيبسه مقنع. عةغت -

 مةقب لطتحىسس لطمسمى    ذمةقب لطتفكسى لطتنفسيع ق ذ عسج 

( عسج 05 0) حيي سي ق نح ممتق  ح ط. ( حلط. 401 0سنيك  الق. لىتعيبس. مقنع. ) -

   لطمسمى مةقب لطتحىسسذمةقب لطتفكسى لطحكمي ق ذ
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( عسج 05 0) ح ط. ق نح ممتق  حيي سي ( غسى حلط. 038 0ميطع. ) سنيك  الق. لىتعيبس. -

  لطمسمى مةقب لطتحىسسذلطمتحىى ق  مةقب لطتفكسىذ

حيي سي ق نح ممتق  ح ط.  ( غسى حلط. 011 0سنيك  الق. لىتعيبس. ميطع. عةغت ) -

    مةقب لطتحىسس لطمسمىذلطتفكسى لطمحيفظ  ق  مةقبذ( عسج 05 0)

( 05 0  ح ط. )حيي سي ق نح ممتق  ( حلط. 460 0) سنيك  الق. لىتعيبس. مقنع. عةغت -

    مةقب لطتحىسس لطمسمىذمةقب لطتفكسى لطميطمي ق ذعسج 

( 05 0حيي سي ق نح ممتق  ح ط. )  ( حلط.388 0سنيك  الق. لىتعيبس. مقنع. عةغت ) -

   مةقب لطتحىسس لطمسمىذلطمحةي ق  مةقب لطتفكسىذعسج 

  

  (  5.  1.  5)  جدول

 لوب التدريس المفوضالعالقة بين درجات أساليب التفكير وأسنتائج 

 مستوى الداللة اإلحصائية (100معامل ارتباط )ن= أساليب التفكير م

 حلط. 0.384 - لطتشىسمي 1

.حلطغسى  0.088 - لطتنفسيع 2  

 .حلطغسى  0.047 لطحكمي 3

.حلط 0.654 لطمتحىى  4  

 .حلط 0.276 لطمحيفظ 5

 .حلط 0.543 لطميطمي 6

 حلط. 0.246- لطمحةي 7
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 ( كمي سةي: 5 1 5 ظ مج لطنحق  )قسالح 

( عوووسج 05 0 حيوووي سًي  نوووح مموووتق  ح طووو. ) .( قحلطووو384 0مووويطع. ) سنووويك  القووو. لىتعيبسووو. -

  طتفكسى لطتشىسمي قذمةقب لطتحىسس لطمفقضلذمةقب 

حيووووي سي ق نووووح ممووووتق  ح طوووو.  حلطوووو.  ( غسووووى088 0) سنوووويك  القوووو. لىتعيبسووووه موووويطع. عةغووووت -

 مةقب لطتحىسس لطمفقض    ذسيع ق مةقب لطتفكسى لطتنفذ( عسج 05 0)

( عسج 05 0حيي سي ق نح ممتق  ح ط.  ) حلط.  ( غسى04 0سنيك  الق. لىتعيبس. مقنع. ) -

   مةقب لطتحىسس لطمفقضذمةقب لطتفكسى لطحكمي ق ذ

عوسج  (05 0حيي سي ق نح ممتق  ح ط. ) حلط.  (غسى654 0سنيك  الق. لىتعيبس.  عةغت ) -

   مةقب لطتحىسس لطمفقضذلطمتحىى ق  مةقب لطتفكسىذ

حيوووي سي ق نوووح مموووتق  ح طووو.  ( غسوووى حلطووو. 276 0مقنعووو.  عةغوووت ) سنووويك  القووو. لىتعيبسووو. -

    لطتحىسس لطمفقض مةقبذ لطمحيفظ ق لطتفكسى مةقبذ( عسج 05 0)

( 05 0حيووي سي ق نووح ممووتق  ح طوو. )  ( حلطوو.543 0 القوو. لىتعيبسوو. مقنعوو. عةغووت )تقنووح  -

     لطتحىسس لطمفقض مةقبقذ لطتفكسى لطميطمي ذمةقبعسج 

( 05 0حيووي سي ق نووح ممووتق  ح طوو. ) ( حلطوو. 246 0سنوويك  القوو. لىتعيبسوو. موويطع. عةغووت ) -

 ض  لطمفق  مةقب لطتحىسسذمةقب لطتفكسى لطمحةي ق ذعسج 

  :الثاني الهدف   - 2 

طووووح   "لطمفضووووة. موووويطسب لطتفكسووووىذ سوووومذ ةوووو   لطتمووووىفطةحىلموووو.  ةوووو  ج سوووونا لطهووووحف لطثوووويني        

      :لطتيطي سقضأ نتي ج لطتميؤ  لطثيني ت في لطمىحة. لطثينقس. عمحسن. لطمىج  قلطنحق ممةميطممةمسج قلطل
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 (  2.  5جدول ) 

 أهم أساليب التفكير المفضلة

 م
أساليب 

 التفكير

المتوسط 

 النظري

متوسط 

 العينة
 1-ن ت االنحراف

مستوى 

 الداللة
 الترتيب

 2 001 0 99 44 4  6 33 22   ميلطتشىس 1

   7 000 0 99  -3 22 4 55 22 34  لطتنفسيع 2

 4  000 0 99 33 2  4   37  32   لطحكمي 3

 3  000 0 99 3,66 22 6 39 31                 لطمتحىى 4

 6  551 0 99 2 1  9  26 28 لطمحيفظ 5

 5  781 0 99  16 2 5  23  29 لطميطمي 6

 1 001 0 99 44 8 8 39 27 لطمحةي 7

  

 نوويذ فووي، لطمحةووي سووق لطتفكسووى ذمووةقب مووج ذموويطسب ( ذج ذ ةوو 5 2  قستعووسج مووج لطنووحق  )

فوي لطتىتسوب لطثويني لألموةقب لطتشوىسمي   ةو  حوسج نويذ(، 44 8لطتىتسب لألق  عفى  حل   حيوي سًي )

( ،  قنووويذ فوووي لطتىتسوووب لطثيطوووث لألموووةقب لطمتحوووىى عفوووى  حل   حيوووي سًي 44 4عفوووى  حل   حيوووي سًي )

قفي لطتىتسوب لط ويمس  ،(33 2قفي لطتىتسب لطىلع  لألمةقب لطحكمي عفى  حل   حيي سًي ) ،(66 3)

موةقب لطمحويفظ عفووى  حل  ألقفووي لطتىتسوب لطمويحس ل، (16 2)  حيوي سيموةقب لطمويطمي عفوى  حل  ألل

 (3-   حيووي سًي )لفسويع عفووى  مويطب حنمووةقب لطتأل سوى لألقفووي لطتىتسوب لطموويع  قل، (2 1)  حيوي سي

سوويل سمنووي ذج لطممةمووسج   سهلطووقج سمووت حمقج لطبووى  لطتقةسحسوو. ألنهووم   سمتةكووقج مهوويىلت لطتقليوو  ق 
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لطححسث. لطتي تنتمي  ط  ذىق  ممتقسيت لطتفكسى، قسىن  يطك مج قنهو. نظوى لطعيحثو. لطمموتنعب. موج 

قطتووه منبوو  لابوويى لطنظووىع  طوو  لألقموويب ل نتمي سوو. لطتووي نشووأ قنضووج فسهووي تفكسووى لطممةووم منووي بف

ق ييوو. ذموويطسب لطمميمةوو. لطقلطحسوو. ألج لألمووىة سووي لطعس وو. لألقطوو  لطتووي تتبووقى فسهووي لطقووحىلت لطمقةسوو. 

قلطممىفس. قمج ثم عس . لطمحىم. ق يي. لطمىلح  لألميمس. لطتي طم سؤي  في محتقسيتهي بى  تنمس. 

 س. لطتفكسى لعتحلًذ مج محتق  لطمنيسج  ط  لطقمي   لطتمةسمس. قلألسحلف لطتمةسم

 :الهدف الثالث   - 3

طةحىلموو.  ةوو  لطتمووىف  ةوو  لطفووىق  فووي ذموويطسب لطتفكسووى قفقووًي طمتغسووى سوونا لطهووحف لطثيطووث   

 :سقضأ نتي ج لطتميؤ  لطثيطث   نيث(؛ قلطنحق  لطتيطي –لطنقع )يكقى 
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 ( 3.  5) جدول

 تفكيرنتائج اختبار )ت( لحساب داللة الفرق بين متوسط الذكور واإلناث حول أساليب ال

 االنحراف المتوسط النوع أساليب التفكير

ت 

 المحسوبة

درجة الحرية 

 2-ن

 الداللة

0.5 

 لطتشىسمي

 يكى
51 17.28 

5.88 98 0.000 

 ذنث 
69 16.27 

 لطتنفسيع

 يكى
41 14.28 

3.53 98 0.000 

 ذنث 
55 14.27 

 لطحكمي

 يكى
56 19.44 

1.11 98 0.141 

 ذنث 
58 18.33 

 ى               لطمتحى 

 يكى
36 18.12 

0.97 98 0.831 

 ذنث 
38 14.99 

 لطمحيفظ

 يكى
38 17.11 

0.431 98 0.876 

 ذنث 
40 19.27 

 لطميطمي

 يكى
41 15.17 

1.77 98 0.965 

 ذنث 
55 16.21 

 لطمحةي
 يكى

33 15.11 
0.351 98 0.782 

 ذنث 
36 14.77 
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نوويث لايكقى ق لطووطةفووىق  عووسج متقمووبي ممووتق   (ت)ذج قسموو. ( 5 3  ستضووأ مووج لطنووحق  ) 

(، 05 0حلط.  حيي سًي  نح ممتق  ح ط. ) ( قسي قسم. 88 5في ذمةقب لطتحىسس لطتشىسمي عةغت )

 نويث اتقنح فىق  عسج لطيكقى قلانويث فوي تبعسو  ذموةقب لطتفكسوى لطتشوىسمي طيويطأ ل عمي سمني ذنه

قى فووي لطمسوو   طوو  لاعووحلع قسمكووج تفمووسى يطووك مووج لطنظووى  طوو  ممووي سمنووي ذج لانوويث ذفضوو  مووج لطوويك

ذمووةقب تفكسووى لانوويث لطتشووىسمي لطوويع سحوويق  تنمسوو. ذموويطسب لطتالمسووي لط ييوو. فووي حوو  لطمشووكالت، 

قتنمسووو. حلفمسووو. لطتالمسوووي نحوووق لموووت حلم قوووحىلتهم لاعحل سووو. حل ووو  لطفيوووق  لطحىلموووس.، قلموووت حلم مهووويم 

ج قسمووو. )ت( ذق يىسوو.، قتكةسوووف لطتالمسووي عمموو  مشوووىق يت ممووتقة.، تمةسمسوو. تتبةووب لموووتىلتسنسيت لعتك

نووويث فوووي ذموووةقب لطتفكسوووى لطتنفسووويع عةغوووت ) ( قسوووي قسمووو. حلطووو. 53 3طةفوووىق  عوووسج متقموووبي يكوووقى قل 

نووه تقنووح فووىق  عووسج لطوويكقى قلانوويث فووي تبعسوو  ذ(، عمووي سمنووي 05 0 حيووي سي  نووح ممووتق  ح طوو. )

ت فووي ممةموويممووي سمنووي ذج لطممةمووسج سكقنووقج ذفضوو  مووج لططيوويطأ لطوويكقى ذمووةقب لطتفكسووى لطتنفسوويع 

 & Zhang) 2002)قحىلم.   (Weng, 1999)لطقسيحة قلاحلىة، قتتف  نتي ج سية لطحىلم. م  حىلم.

Sternberg, لطووويكقى قلانووويث فوووي تفضوووس  ذموووةقب لطتفكسوووى لطتنفسووويع  لطتوووي تقيوووةت  طووو  ل وووتالف

يكقى قلانوويث فووي ذمووةقب لطتفكسووى لطووبي ممووتق  ج قسموو. )ت( طةفووىق  عووسج متقمووذق طيوويطأ لطوويكقى، 

   نوهذ( عموي سمنوي 05 0( قسي قسم. غسوى حلطو.  حيوي سي  نوح مموتق  ح طو. )11 1لطحكمي عةغت )

طيوويطأ لطوويكقى حسووث نووى  ذج تقنووح فووىق  عووسج لطوويكقى قلانوويث فووي تبعسوو  ذمووةقب لطتفكسووى لطحكمووي 

م  لطيلتي؛ قسمكج تفمسى يطك مج  وال  لطنظى لطيكقى ذفض  مج لانيث في لطمس   ط  لطتحةس  قلطتأ

 طوو  ذمووةقب تفكسووى لطوويكقى لطممةمووسج لطحكمووي قلطوويع سووى  ذج  سكووقج لطممةموووقج تحةسةسووسج قطووحسهم تأموو  

يلتووي، قمقووقمسج أل موويطهم لطتحىسمووس.، قسفضووو  تقسووسم لألفكووويى ذكثووى مووج حفظهووي، قتتفووو  نتي ووووج سووية 

(  في 2011، قحىلم. ذسقب )(Sternberg & Grigorenko, 1995)لطحىلم. م  مي تقي   طسوه 

قنقح ل تالف عسج لطيكقى قلانوويث في تفضس  ذمةقب لطحكمي طييطأ لطيكووقى، قت تةف موي تقيو  
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ذ( في ذنه   سقنح ل تالف عسج لطيكقى قلانيث في ذمةقعي لطتفكسى لطتشىسمي  2004 طسه )لطحىحسى، 

  قلطمسن.قلطحكمي قسىن  ل  تالف  ط  لطعس . 

    نوويث فووي ذمووةقب لطتفكسووى لطمتحووىىلايكقى ق لطووج قسموو. )ت( طةفووىق  عووسج متقمووبي ممووتق  ذق  

قنوح فوىق  عوسج س نوهذعموي سمنوي ، (05 0( قسي قسم. حلط.  حيي سي  نح ممتق  ح ط. )97 0عةغت )

ج ت سكووممةموويحسووث ننووح ذج لط فووي تبعسوو  ذمووةقب لطتفكسووى لطمتحووىىطيوويطأ لانوويث لطوويكقى قلانوويث 

 ذفض  مج لطممةمسج في ل ستميم عممىف. لطعىلمج لطححسث.، قك  مي سق نحسح في لطممةس. لطتمةسم. 

نويث فوي ذموةقب  لطتفكسوى لطمحويفظ  لايكقى ق لطوج قسم. )ت( طةفىق  عسج متقموبي مموتق  ذق  

تقنوح فوىق   نوه ذ(، عموي سمنوي 5 0حلطو.  حيوي سي  نوح مموتق  ح طو. ) (، قسوي قسمو. 431 0عةغت )

طييطأ لانيث قتتف  نتي ج سية لطحىلم. م  سج لطيكقى قلانيث في تبعس  ذمةقب  لطتفكسى لطمحيفظ ع

( فووي قنووقح ل ووتالف عووسج لطوويكقى قلانوويث فووي 2006ذ(، قحىلموو. ) ةووي،  2004حىلموو. )لطووحىحسى، 

  تفضس  ذمةقب لطتفكسى لطمحيفظ طييطأ لانيث 

لطموويطمي  نوويث فووي ذمووةقب لطتفكسووىلاق  قىيكلطووطةفووىق  عووسج متقمووبي ممووتق   ج قسموو. )ت(ذق  

نووه   تقنووح ذ(، عمووي سمنووي 5 0(، قسووي قسموو. غسووى حلطوو.  حيووي سي  نووح ممووتق  ح طوو. )77 1)عةغووت 

قتتفو  نتوي ج سووية لطحىلمو. مو  حىلموو.  لطموويطمي فوىق  عوسج لطوويكقى قلانويث فوي تبعسوو  ذموةقب لطتفكسوى

ح ل تالف عوسج لانويث قلطويكقى فوي في  حم قنق  (Zhang, 2001)قم  حىلم.  ،(2004)لطبسب، 

موج قنوقح فوىق  فوي   Weng (1999)ذموةقب لطتفكسوى لطمويطمي، قت تةوف موي تقيوةت حىلمو.  طسوه 

قلج قسموو. )ت( طةفووىق  عووسج  ذمووةقب لطتفكسووى لطموويطمي طيوويطأ لانوويث قسىنوو  ل  ووتالف فووي لطمسنوو.،

حلطووو.  (، قسوووي قسموو. 35 0 )لطمحةوووي عةغووت  نوويث فوووي ذمووةقب لطتفكسووىلايكقى ق لطووومتقمووبي ممووتق  

تقنوح فوىق  عوسج لطويكقى قلانويث فوي تبعسوو      نووهذ(، عموي سمنوي 5 0 حيوي سي  نوح مموتق  ح طو. )
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طييطأ لطيكقى ممي سمني ذج لطيكقى ذفض  مج لانيث في ل ستميم عتفييس  لطمحةي ى ذمةقب لطتفكس

لطمحةوووي، لطووويع سفضووو   لطمووويحة، قسمكوووج تفموووسى يطوووك موووج  وووال  لطنظوووى  طووو  ذموووةقب تفكسوووى لطممةموووسج

تعوويع ذمووةقب لط بووقة عوويط بقة  لمووت حلم ذحقلت تقووقسم تتضوومج تفضووسالت كثسووىة مفيووة.  ووج لطموويحة، قل 

فووي شووىح لطموويحة؛ قسمكووج تفمووسى يطووك مووج  ووال  لطنظووى  طوو  ذمووةقب تفكسووى لطممةمووسج لطمحةووي لطوويع 

ت قتقنسووه لألموو ة. سمووت حم قسنتقووي قمووي   نحسووحة طتووحىسس لطموويحة، قطحسووه لطقووحىة  ةوو   ثوويىة لطمشووكال

قمنيقش. لطتالمسي قتشنس  لطتالمسي لطيسج سظهىقج ذفكيىًل قح تكقج م يطف. طىذسه بيطمي ذج سية لألفكيى 

يحسح.، قلمت حلم ذحقلت تققسم قبى  تحىسس نحسحة، قتتف  سية لطنتي ج م  نتوي ج حىلمو. )لطبسوب، 

طووح  لانوويث قلطوويكقى طيوويطأ ( فووي ذنووه سقنووح ل ووتالف فووي تفضووس  ذمووةقب لطتفكسووى لطمحةووي 2004

( مووج قنووقح ل ووتالف عووسج 2011لطوويكقى   ةوو  حووسج ت تةووف موو  مووي تقيووةت  طسووه حىلموووو. )ذسووقب، 

لطيكقى قلانيث في تفضس  ذمةقب لطتفكسى لطمحةي طييطأ لانويث، قت تةوف موي تقيوةت  طسوه حىلمو. 

لانويث فوي تفضوس  ( في  حم قنوقح ل وتالف عوسج لطويكقى ق 2004ذ( ، ق)لطبسب،  2004، ىلطحىحس)

 ن  ل  تالف  ط  لطمسن. قلطمنتم   ذمةقب لطتفكسى لطمحةي قلطمتحىى قسى 

 :الهدف الرابع  - 4

 ةو  لطتموىف  ةو  لطفوىق  فوي ذمويطسب لطتفكسوى قفقوي طمتغسوى لطت يوا سنا لطهحف لطىلعو    

 :سعسج نتي ج ل تعيى لطتميؤ  لطىلع  ذحعي(؛ قلطنحق  لطتيطي  –) ةمي 
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 (  4.  5)  جدول

 نتائج اختبار )ت( لحساب داللة الفرق بين متوسطي التخصص العلمي واألدبي 

 حول أساليب التفكير

 االنحراف المتوسط النوع أساليب التفكير

ت 

 المحسوبة

درجة الحرية 

 2-ن

الداللددة   

0.5 

 لطتشىسمي

 ذحعي
30 14.33 

3.44 98 0.000 

  ةمي
41 16.11 

 لطتنفسيع

 ذحعي
37 12.99 

0.55 98 0.436 

  ةمي
40 15.27 

 لطحكمي

 ذحعي
39 16.44 

5.33 98 0.141 

  ةمي
42 17.32 

 لطمتحىى               

 ذحعي
44 18.12 

6.11 98 0.002 

  ةمي
38 14.44 

 لطمحيفظ

 ذحعي
33 13.12 

0.33 98 0.651 

  ةمي
31 17.11 

 لطميطمي

 ذحعي
43 17.17 

0.234 98 0.563 

  ةمي
41 15.21 

 لطمحةي

 ذحعي
29 15.11 

0.11 98 0.346 

  ةمي
30 14.77 
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حعووي قلطمةمووي  حووق   أل( ذج قسموو. )ت( طةفووىق  عووسج متقمووبي  ل5 4  ستضووأ مووج لطنووحق  ) 

حلط.  حيي سًي  نح ممتق  ح ط.  غسىقسي قسم. ، ( 44 3مةقب  لطتفكسى لطتشىسمي عةغت ) ذتبعس  

مووووةقب  ذفوووي  تبعسووو  قلألحعوووي تقنوووح فوووىق   عوووسج لطت يوووا لطمةموووي    ذنوووه عموووي سمنوووي  ( 05 0)

حعووي قلطمةمووي حووق  تبعسوو  ألج قسموو. )ت( طةفووىق  عووسج متقمووبي لذقكوويطك تعووسج ، لطتفكسووى لطتشووىسمي

(، 05 0حيوي سي  نوح مموتق  ح طو. ) ( قسوي قسمو. غسوى حلطو. 55 0) مةقب لطتفكسى لطتنفسيع عةغتذ

، موةقب لطتفكسوى لطتنفسويعذحعوي قلطمةموي  فوي تبعسو  ألعسج  لطت يوا ل نه   تقنح فىق ذعمي سمني 

مووةقب ذحعوي قلطمةمووي حووق  تبعسوو  ألج قسمو. )ت( طةفووىق  عووسج متقمووبي لذسضووي مووج لطنووحق  ذقتعوسج 

عمي سمني ، (05 0حيي سي  نح ممتق  ح ط. )  ( قسي قسم. غسى حلط.33 5لطتفكسى لطحكمي عةغت )

ي قكويطك تعوسج كمولطح موةقب لطتفكسوىذحعوي فوي تبعسو  ألا لطمةموي قلنه   تقنح فىق  عوسج لطت يوذ

موووةقب لطتفكسوووى ذحعوووي قلطمةموووي حوووق  تبعسووو  ألج قسمووو. )ت( طةفوووىق  عوووسج متقموووبي لذموووج لطنوووحق  

نوه تقنووح ذعمووي سمنوي ، (05 0حيوي سي  نووح مموتق  ح طو. ) ( قسوي قسموو. حلطو. 11 6لطمتحوىى عةغوت )

 يا لألحعوي، لطتفكسى لطمحىى طييطأ لطت ذمةقببعس  قلطمةمي في ت لألحعيفىق  عسج لطت يا 

مووةقب ذحعوي قلطمةمووي حووق  تبعسوو  ألج قسمو. )ت( طةفووىق  عووسج متقمووبي لذسضووي مووج لطنووحق  ذقتعوسج 

عمووي ، (05 0حيووي سي  نووح ممووتق  ح طوو. ) قسووي قسموو. غسووى حلطوو.  ،(33 0لطتفكسووى لطمحوويفظ عةغووت )

  مةقب  لطتفكسى لطمحيفظ ذةمي في تبعس  حعي قلطمألنه   تقنح فىق  عسج لطت يا لذسمني 

حعي ألسضي ذج قسم. )ت( طةفىق  عسج متقمبي  لطت يا لطمةمي قلذ قستضأ مج لطنحق   

قسوي قسمو. غسووى حلطو.  حيوي سًي  نوح ممووتق  ، (234 0لطموويطمي عةغوت ) موةقب لطتفكسوىذحوق  تبعسو  

مووةقب ذلطمةمووي فووي تبعسوو  حعووي ق أل(، عمووي سمنووي ذنووه   تقنووح فووىق  عووسج لطت يووا ل05 0ح طوو. )

ج قسمووو. )ت( طةفوووىق  عوووسج متقموووبي  لطت يوووا ذقكووويطك تعوووسج طنوووي موووج لطنوووحق  ، لطتفكسوووى لطمووويطمي

( قسوي قسمو. غسوى حلطو.  حيوي سًي 11 0موةقب لطتفكسوى لطمحةوي عةغوت )ذحعوي حوق  تبعسو  أللطمةمي قل
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لطمةمي فوي تبعسو  حعي ق أل(، عمي سمني ذنه   تقنح فىق  عسج لطت يا ل05 0 نح ممتق  ح ط. )

، قسيل سفمى ذنه   تقنح فىق  في ذميطسب لطتفكسى طمتغسى لطت يا لطمةمي مةقب لطتفكسى لطمحةيذ

 قلألحعي 

 :الهدف الخامس  - 5

لطتموووىف  ةووو  ذسوووم ذمووويطسب لطتوووحىسس لطمفضوووة. طوووح  لطممةموووسج  ةووو  سووونا لطهوووحف لط ووويمس  

 :لطتيطي سقضأ لطتميؤ  لط يمس  طنحق ت في لطمىحة. لطثينقس. عمحسن. لطمىج، قلممةميقلط

 (  5.  5)  جدول

 أهم أساليب التدريس المفضلة

 م

أساليب 

 التدريس

المتوسط 

 النظري

متوسط 

 العينة

 1-ن  ت  االنحراف

مستوى 

 الداللة

 الترتيب

 2 0.000 99 5.21 7.22 4.19 31.22 لطممةم لط عسى 1

 1 0.002 99 9.87 7.56 15.43 32.35 لطمةب. لطىممس. 2

3 

لطش يس. 

 لطنمقينس.
21.88 19.18 9.76 2.21 99 0.003 3 

 4 0.342 99 1.1 6.96 26.99 28.34 لطمسمى 4

 5 0.453 99 0.67 8.33 19.22 22.11 لطمفقض 5
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لطتوحىسس سوق لطموةب. لطىمومس. فوي ذمويطسب  فويذمةقب ( عأج ذ ة  5 5  قستعسج مج لطنحق  )

 ، قسيل سوح   ةو  لطموةب. حل موي توأتي فوي لطمىتعو. لألقطو ،(87 9لطتىتسب لألق  عفى  حل   حيي سًي )

(، 21 5لطتوحىسس لطممةوم لط عسوى عفوى  حل   حيوي سًي ) ذمويطسبفي لطتىتسب لطثيني في   ة  حسج نيذ

قفوي لطتىتسوب لطىلعو  فوي  ،(21 2قنيذ في لطتىتسب لطثيطث لطش يس. لطنمقينس. عفى  حل   حيي سًي )

لطمفوقض لأل سى ذموةقب لطتوحىسس سب تقفي لطتى ، (1 1ى  حل   حيي سًي )لطمسمى عف لطتحىسس ذميطسب

، قسمكوووج تفموووسى سوووية لطنتسنووو. موووج  وووال   وووحم لبوووالع لطممةموووسج  ةووو  (67 0)  حيوووي سيعفوووى  حل  

لطتبووقىلت لطححسثوو. فووي منووي ت بووى  لطتووحىسس ققمووي ةهي لطتووي تشوون   ةوو  لطحىسوو. قل مووتقالطس. فووي 

سج لطممةوم قلطموتمةم؛ مموي نمةهوم سميىموقج ذموةقب لطموةب. لطىمومس. لطتوي لطتمةسم قلطمشيىك. قلطتميقج عو

تمتمووح  ةوو  لطحفووظ قلطتةقووسج قلطتكووىلى، قطووسس  ةوو  لطمنيقشوو. قلطحووقلى قلاعووحلع قل عتكوويى، قلألموويطسب 

لطححسث. تشن   ة  تنش . قتنمس. ش يس.  متبوقىة قويحىة  ةو  كموى لطحوقلنه عوسج لطممةوم قلطموتمةم، 

ةوو  تنمووس  نهووقح لطمشوويىك.، قتنمووس  لألحقلى مووج ذنوو  لطقيووق   طوو  ذسووحلف  ييوو. ققووحىة لطممةووم  

نىل س. تمكس محتق  لألسحلف لطتمةسمس. لطميم. لعتحلًذ مج لطموح الت فيطممةسويت فيطم ىنويت لطتوي   قل 

 تمي ح  ة  تنمس. لطمنتم  قتقحمه في نمس  نقلنب لطمظيسى لطعنسقس. قلطقظسفس. 

  :الهدف السادس  - 6

 ةوو  لطتمووىف  ةوو  لطفووىق  فووي ذموويطسب لطتووحىسس قفقووًي طمتغسووى لطنووقع  لطهووحف لطموويحس سوونا 

 لطتيطي سقضأ نتي ج لطتميؤ  لطميحس : نيث(، قلطنحق   -)يكقى
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 (  6.  5)  جدول

 نتائج اختبار )ت( لحساب داللة الفرق بين متوسطي الذكور واإلناث حول أساليب التدريس

 فاالنحرا المتوسط النوع المتغير
ت 

 المحسوبة

درجة الحرية 

 2-ن

الداللددة   

0.5 

 لطممةم لط عسى

 يكى
44 12.11 

2.33 98 0.551 

 ذنث 
43 10.27 

 لطمةب. لطىممس.

 يكى
33 10.14 

5.44 98 0.000 

 ذنث 
23 9.44 

 لطش يس. لطنمقينس.

 يكى
37 10.44 

0.54 98 0.854 

 ذنث 
34 11.91 

 لطمسمى              

 ىيك
38 9.99 

0.97 98 0.543 

 ذنث 
39 8.33 

 لطمفقض

 يكى
32 12.45 

0.431 98 0.542 

 ذنث 
34 13.12 

 

نوويث لايكقى ق لطوو( ذج قسموو. )ت( طةفووىق  عووسج متقمووبي ممووتق  5 6  ستضووأ مووج لطنووحق  ) 

( قسووووي قسمووو. غسووووى حلطووو.  حيووووي سًي  نوووح ممووووتق  ح طوووو. 33 2فوووي ذمووووةقب لطتوووحىسس لط عسووووى عةغوووت )

  (، عمي سمني ذنه   تقنح فىق  عسج لطيكقى قلانيث في تبعس  ذمةقب لطتحىسس لط عسى05 0)
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نويث فوي ذموةقب لطتوحىسس لطموةب. لطىمومس. لايكقى ق لطوج قسم. )ت( طةفوىق  عوسج متقموبي ذق  

تقنووح فووىق    نووهذ(، عمووي سمنووي 05 0( قسووي قسموو.  حلطوو.  حيووي سي  نووح ممووتق  ح طوو. )44 5عةغووت )

 انيث في تبعس  ذمةقب لطمةب. لطىممس. طييطأ لانيث عسج لطيكقى قل

يكقى قلانيث في ذمةقب لطتحىسس لطش يس. لطج قسم. )ت( طةفىق  عسج متقمبي ممتق  ذق  

نوه   ذ( عمي سمني 05 0( قسي قسم. غسى حلط.  حيي سي  نح ممتق  ح ط. )54 0لطنمقينس. عةغت )

 قب لطش يس. لطنمقينس.  تقنح فىق  عسج لطيكقى قلانيث في تبعس  ذمة

نوويث فووي ذمووةقب لطتووحىسس لطمسمووى لايكقى ق لطووج قسموو. )ت( طةفووىق  عووسج متقمووبي ممووتق  ذق  

نووه   تقنووح ذعمووي سمنووي  ،(05 0( قسووي قسموو. غسووى حلطوو.  حيووي سي  نووح ممووتق  ح طوو. )97 0عةغووت )

  فىق  عسج لطيكقى قلانيث في تبعس  ذمةقب لطمسمى

نوويث فووي ذمووةقب لطتووحىسس لطمفووقض قلا يكقىلطووقمووبي ممووتق  ج قسموو. )ت( طةفووىق  عووسج متذق 

نوه   تقنووح ذ(، عموي سمنووي 5 0(، قسوي قسموو. غسوى حلطوو.  حيوي سي  نووح مموتق  ح طوو. )431 0عةغوت )

قسويل سفموى ذنوه   تقنوح فوىق  عوسج لطويكقى  فىق  عسج لطيكقى قلانويث فوي تبعسو  ذموةقب لطمفوقض 

ت عحكووم ثقيفتنووي لطةسعسوو. ذفضوو  ممةمووي، ممووي سمنووي ذج لطقلانوويث فووي ممووتق  ذمووةقب لطتووحىسس لطمفووقض

مج لطممةمسج في لطقوحىة  ةو  لطموةب. لطىمومس.، قعحكوم ذنهوج مىعسويت قطوحسهج لط عوىة فوي لطتميمو  مو  

لألعنيذ قسيل نمةهج سهتممج عتهقسح لطتالمسي عيطتغيس. لطىلنم. لطمةعس. قلاسنيعس.، ق ة  ذسحلف لطوتمةم 

ققموووويت، قفهووووم معوووويحئ قسوووويحة لطتالمسووووي كمووووي سهووووتممج عيألموووويطسب لطيووووحسح. قلمووووتالك لطقووووحىة  ةوووو  لطت

طقحىتهج  ة  لطىعب عسج لطنينب ل نفميطي قلطنينوب لطممىفوي؛  قلطمقعقط. قلطمثيطس. طةقسيم عيألشسيذ نظىلً 

قسوويل مووي سىنوو  مووج قنهوو. نظووى لطعيحثوو. عي تعيىسووي نووهذ مووج سووية لطشووىسح. عووأج بعسموو. لطثقيفوو. لطةسعسوو. 
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ت كإنويث سنوحج منويخ لطتمةوسم ممةمويلطقوسم لطيكقىسو. فوي لطنقلنوب ل نتمي سو. مموي نمو  لط تشن   ةو 

  قب لطمةب. لطىممس.مميىم. ذمة

  :الهدف السابع   - 7

 ة  لطتمىف  ة  ذسم ذميطسب لطتحىسس قفقوًي طمتغسوى لطت يوا )ذحعوي  سنا لطهحف لطميع    

 :ع  لطتيطي سقضأ نتي ج لطتميؤ  لطمي ةمي(، قلطنحق   -

 (  7.  5)  جدول

 نتائج اختبار )ت( لحساب داللة الفرق بين متوسطي التخصص العلمي واألدبي

 حول أساليب التدريس 

 االنحراف المتوسط التخصص المتغير
ت 

 المحسوبة

درجة الحرية 
 2-ن

الداللة 
0.5 

 لطممةم لط عسى
 11.44 38 ذحعي

0.65 98 0.986 
 12.14 39  ةمي

 .لطمةب. لطىممس
 12.99 37 ذحعي

0.61 98 0.654 
 9.91 38  ةمي

لطش يس. 
 لطنمقينس.

 10.23 41 ذحعي
0.91 98 0.347 

 12.44 38  ةمي

 لطمسمى
 11.12 42 ذحعي

1.32 98 0.453 
 10.44 39  ةمي

 لطمفقض
 11.1 35 ذحعي

0.99 98 0.884 
 12.77 33  ةمي
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حعوي قلطمةموي حوق  تبعسو  ألقسمو. )ت( طةفوىق  عوسج متقموبي ل( ذج 5 7 ستضأ موج لطنوحق  )     

( قسوووي قسمووو. غسوووى حلطووو.  حيوووي سًي  نوووح مموووتق  ح طووو. 65 0موووةقب توووحىسس لطممةوووم لط عسوووى عةغوووت )ذ

موةقب توحىسس ذحعوي فوي  تبعسو  أل(، عمي سمني ذنوه   تقنوح فوىق  عوسج لطت يوا لطمةموي قل05 0)

مةقب ذحعي قلطمةمي حق  تبعس  ألىق  عسج متقمبي لج قسم. )ت( طةفذقكيطك تعسج   ىلطممةم لط عس

(، عمي سمني 05 0حيي سي  نح ممتق  ح ط. ) ( قسي قسم. غسى حلط. 61 0لطمةب. لطىممس. عةغت )

سضوي ذموةقب لطموةب. لطىمومس. قتعوسج ذحعي قلطمةمي في تبعسو  ألنه   تقنح فىق  عسج  لطت يا لذ

حعوي قلطمةموي حوق  تبعسو  لطش يوس. لطنمقينسو. ألل ج قسم. )ت( طةفوىق  عوسج متقموبيذمج لطنحق  

نووه   تقنووح ذعمووي سمنووي  (05 0حيووي سي  نووح ممووتق  ح طوو. ) ( قسووي قسموو. غسووى حلطوو. 91 0عةغووت )

قكوويطك تعووسج مووج ، مووةقب لطش يووس. لطنمقينسوو.ذحعووي فووي تبعسوو  ألفووىق  عووسج لطت يووا لطمةمووي قل

مووةقب لطتووحىسس لطمسمووى ذحووق  تبعسوو   حعووي قلطمةموويألج قسموو. )ت( طةفووىق  عووسج متقمووبي لذلطنووحق  

نووه   تقنووح ذ( عمووي سمنووي 05 0حيووي سي  نووح ممووتق  ح طوو. ) ( قسووي قسموو. غسووى حلطوو. 32 1عةغووت )

   مةقب لطتحىسس لطمسمىذحعي قلطمةمي في تبعس  ألفىق  عسج لطت يا ل

حعوي قلطمةموي حوق  تبعسو  ألج قسمو. )ت( طةفوىق  عوسج متقموبي لذسضي موج لطنوحق  ذقتعسج  

( 05 0 نوح مموتق  ح طو. ) حيوي سيً  ( قسي قسم. غسوى حلطو. 99 0ةقب لطتحىسس لطمفقض عةغت )مذ

، موةقب لطتوحىسس لطمفوقض ذحعي قلطمةموي فوي تبعسو  ألنه   تقنح فىق  عسج لطت يا لذعمي سمني 

 قمج سني تعسج لنه   تقنح فىق  في لطت يا قفقي ألميطسب لطتحىسس 
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 التوصيات والمقترحات: -3.5

 توصيات الدراسة:  - 1.3.5

 في ضقذ مي تقيةت  طسه لطحىلم. مج نتي ج؛ فإج لطعيحث. تقحم لطتقيسيت لآلتس.:: 

فوي محتوق  لطمنويسج قبىل و  لطتوحىسس  تيويا تضومسج مهويىلت لطتفكسوى تقيي نهيت ل   1

 قلطقمي   لطتمةسمس. مني مىلح  لطتمةسم لألميمس. 

 لطنيمم. قتمم  ميحة لطتفكسى لطنيقح  نم  لطتفكسى ميحة ممتقة. تحىس في كةسيت  2

 لطتىكسه  ة  ميحة بىل   لطتحىسس قسي لطنمييج لطتحىسمس. لطتي تمت حم لطتفكسى   3

تشووك  طنوويج  ةمسوو. مت ييوو. طتنمووس  لطمنوويسج تقيووي لطعيحثوو. قهلىة لطتىعسوو. قلطتمةووسم عووأج    4

 قبى  لطتحىسس  
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 مقترحات لدراسات وبحوث مستقبلية: - 2.3.5

ي لطعيحث. عيطمهسح مج لطحىلميت  ج ذميطسب لطتفكسى قذميطسب لطتحىسس  ق ة  ضقذ تقي 

 ؛ تقتىح لطعيحث.  نىلذ لطحىلميت لآلتس.: لطتقيسيت قنتي ج لطحىلم. لطحيطس.

في قذثىسي  ة  تحيس  لطبالب  ذميطسب تحىسمهمق  لطممةمسج حىلم. لطمالق. عسج ذميطسب تفكسى   1

    م تةف لطمىلح  لطتمةسمس.

قتحيس  لطبالب في  جراشاضقذ نظىس.  في حىلم. لطمالق. عسج ذميطسب لطتحىسس لط مم.   2 

    م تةف لطمىلح  لطممىس.

  . حىسس في لطمىلح  لطممىس. لطم تةفذميطسب لطتفكسى م  ذميطسب لطت حىلم.   3 

   حىلم. ذميطسب لطتفكسى طح  لطبالب لطممةمسج ق القتهي عأميطسب تحىسمهم   4

حىلم. تقسسم محتق  لطمنيسج قبىل   لطتحىسس قذميطسب لطتفكسى طح  لطممةمسج في نمس  لطمىلح     5

 لطتمةسمس. 

حىلموو. ذموويطسب لطتفكسووى ق القتهووي عأموويطسب لطتووحىسس طووح  ذ ضوويذ سس وو. لطتووحىسس قفقووي طةمتغسووىلت    6

 لط عىة قلطنقع قلطممى قلطت يا 

  تهي عأميطسب لطتمةم طح  بالب كةس. لطتىعس. حىلم. ذميطسب لطتحىسس لطمفضة. ق الق   7
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 قائمة المراجع

 

 : المراجدع العربيدة أوالً 

 : المراجع األجنبيدة ثانياً 
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 : المراجع العربيددة أواًل :

 ، مقىة لطنم  لطقىلج لطكىسم -

علم أساليب التدريس المفضلة وعالقتها بأساليب الت( : 2014 ممي س  ،  عىلسسم لطمسح ) -

   ةم لطنفس لطتىعقع ، كةس. لطتىعس. ،  واألساليب االجتماعية لدى طالب كلية التربية

 نيمم. لطمنيقىة ، منة. كةس. لطتىعس. ، لطمحح لطميحس  شى  

  اإلبدددداع فدددي حدددل المشدددكالت سلسدددلة فدددي التربيدددة السددديكولوجية(: 2000لأل موووى ، )  -

 لطقيسىة، حلى قعيذ طةبعي . قلطنشى قلطتقهس  

  لطقوويسىة، حلى لافتوويذ طةبعي وو. تعلدديم مددن أجددل التفكيددر(: 1998، يووفيذ سقمووف ) ووووووووووووووووووووووووو -

 قلطنشى قلطتقهس  

فعالية أنشطة وأساليب التدريس القائمة على (: 2009)ذمميذ هسج لطييح  ، لألسح  -

لبات نظرية الذكاءات المتعددة في تحسين تحصيل الجغرافيا وبقاء أثر التعلم لدى طا

، لطمنةح ذم لطقى  طةمةقم لطتىعقس. قلطنفمس.  منة. الصف األول الثانوي بمحافظة جدة 

 لطمحح لألق ، سنيسى ،  لألق 

أساليب تفكير الطالب ومعلميهم في عالقتها  (:2011ذسقب، مىسم عقطس حلنسي  ) -

 مم.، كةس. لطتىعس.، نيمينمتسىىميط. بالدافعية للتعلم على ضوء نظرية ستيرنبرج. 

  مقسيج

 ، طسعسي، بىلعةس، منشقىلت نيمم. لطفيتأ  أسس البحث العلمي(: 1999لطتسى، ميبف  ) -
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التفكير وأساليب التعلم لدى طلبة  أساليب(: 2013)مؤسح حيمح نيمم ، لطنمسةي  -

  عغحلح، نيمم. لعج لطهسثم –طةمةقم لطيىف.  ، كةس. لطتىعس.حكتقىلة  ىميط. الجامعات العراقية

أساليب التفكير لستيرنبرج لدى طالب كلية التربية بقنا ذ(:  2004 عحلطمنمم ) لطحىحسى، -

  حىلميت وعالقتها بأساليب التعلم لبيجز وبعض خصائص الشخصية )دراسة عاملية(

 ممييىة في  ةم لطنفس لطممىفي، لطقيسىة،  يطم لطكتيب، لطنهذ لألق   

أساليب التفكير لستيرنبرج لدى المعلمين وتالميذهم ب(:  2004،  عحلطمنمم ) ووووووووووووووووووووووو -

حىلميت في  ةم لطنفس لطممىفي،  وأثرها على التحصيل الدراسي لدى هؤالء التالميذ.

 لطقيسىة،  يطم لطكتيب، لطنهذ لطثيني  

أساليب التفكير لدى طلبة الثانوية العامة بمحافظة (: 2006لطمعي ي،  حسن. ذحمح ) -

  لطمؤتمى لطمةمي لطمىعي لألق ، كةس. يمنية وفق عدد من المتغيراتتعز في الجمهورية ال

 ، لعىس  19-18لطتىعس. عمقسيج، نيمم. ننقب لطقلحع، 

أثر استخدام بعض أساليب تدريس التاريخ على تنمية  (:1993لطمسح، في هة ذحمح ) -

 . لطتىعس.، كةسمينمتسىىميط. بعض القيم االجتماعية لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي. 

  ننقب لطقلحع ، نيمم.عقني

التفكير وعالقتها بمهارات التعلم واالستذكار  أساليب(: 2004) ييم  ةي ، لطبسب -

  ننقب لطقلحع، كةس. لطتىعس.، نيمم. حكتقىلة  ىميط. ودافعية اإلنجاز

  صدددرةأسددداليب التفكيدددر نظريدددات ودراسدددات وبحدددوث معا(: 2006،  يووويم  ةوووي ) وووووووووووووووووووووووووو -

 لطقيسىة،  يطم لطكتب طةنشى قلطتقهس  قلطبعي . 
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   موويج، حلى النظريددة والتطبيددق -علددم الددنفس المعرفددي(: 2004لطمتووقم،  ووحنيج سقمووف ) -

 لطممسىة طةنشى قلطتقهس  قلطبعي . 

دراسة أساليب التفكير السائدة لدى الطلبة ذوي صعوبات (: 2010)ذسهم  ةي ، لطفي قىع -

  حمش ، كةس. لطتىعس.، نيمم. مينمتسىىميط.   التعلم في الرياضيات

  معجدددم المصدددطلحات التربويدددة المعرفيدددة(: 1996لطةقووويني، ذحموووح حموووسج؛ لطنمووو ،  ةوووي ) -

 لطكتيب طةنشى قلطتقهس   ملطقيسىة، حلى  يط

 (: لمتىلتسنسيت لطتحىسس  2008لطممةمي، لطمسح ) -

http:// mrelasayedelmesalamy.bolgapot.com 

أساليب التفكير المفضلة لدى معلمي  (:2000عج حيمح عج نييى )لطةهسعي، نييى  -

، كةس. لطتىعس.، مينمتسىىميط. ومعلمات التعليم العام بمكة المكرمة )دراسة نفسية(. 

  ذم لطقى  عمك. لطمكىم. نيمم.

(، منشووووقىلت نيمموووو. 2  ب)أسدددداليب البحددددث العلمددددي(: 2003لطهموووويطي،  عووووحلهلل  وووويمى ) -

 سي قيىسقنس، عنغيهسج طسع

أساليب التفكير وعالقتها بأساليب التعلم وتوجهات (: 2008) طهيم عنت  عىلسسم ، لطققيح -

، كةس. لطتىعس.، حكتقىلةىميط. الهدف لدى طالبات المرحلة الجامعية بمدينة مكة المكرمة. 

  ذم لطقى  عمك. لطمكىم.نيمم. 
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ت الشخصددية لدددى أسدداليب التفكيددر وعالقتهددا بددبعض متغيددرا(: 2007عووحى، في قوو. محمووح ) -

  لطمنةوووو. لطميووووىس. طةحىلموووويت لطنفمووووس.، لطمنةووووح طالبددددات جامعددددة الملددددك عبدددددالعزيز بجدددددة

 (، فعىلسى 54)17

القيداس والتقدويم فدي علدم الدنفس والتربيدة، (: 1989ثقىلنحسك ، ىقعىت؛ سسنج، لطسهعسوث ) -

 لألىحج، مىكه لطكتب لألىحني  )تىنم.  عحلهلل لطكسالني ق عحلطىحمج  حس( 

اسددتراتيجيات التفكيددر المفضددلة لدددى بعددض عينددات ذ(: 1995ب، منووحع  عووح لطكووىسم )حعسوو -

  لطقوويسىة، مددن أسدداتذة الجامعددة )دراسددة تشخيصددية تقويميددة( دراسددات فددي أسدداليب التفكيددر

 مكتع. لطنهض. لطميىس. 

المعلمدات الخصائص البنائيدة لتفكيدر المعلمدين و ب(: 1995، منحع  عح لطكوىسم )و  ووووووووووووووووووووووو -

   لطقيسىة، مكتع. لطنهض. لطميىس. )دراسة نفسية تحليلية( دراسات في أساليب التفكير

نشددددداط النصدددددفين الكدددددرويين بدددددالمخ كمحددددددد ج(: 1995، منوووووحع  عوووووح لطكوووووىسم ) وووووووووووووووووووووووووووو -

السددتراتيجيات التفكيددر )دراسددة ميدانيددة فددي ضددوء نظريددة هاريسددون وبرامسددون وبعددض 

   لطقيسىة، مكتع. لطنهض. لطميىس. صية( دراسات في أساليب التفكيرمتغيرات الشخ

(: أساليب تدريس التربية األسالمية الشائعة التي يستخدمها 2004حميح، شىسف ) -

معلمو التربية اإلسالمية في المرحلة األساسية العليا بمحافظات غزة ومبررات استخدامها 

 (  2)12ةمة. لطحىلميت لانمينس.، لطمنةح   منة. لطنيمم. لامالمس.، م)دراسة مسحية(

البنية العاملية لصورة غربية عن استبيان )بايفو( (: 1996 هلم، ننسب لطفقلنسس ) -

 ( 14)6لطمنة. لطميىس. طةحىلميت لطنفمس.،  لطمنةح  للفروق الفردية في طرق.
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تعووو. ذننةوووق   لطقووويسىة، مكاختبدددار القددددرة علدددى التفكيدددر االبتكددداري(: 1984 سوووى لهلل، موووسح ) -

 لطميىس. 

)تىنم.  يح  سقمف  ضى، مىلنم. ذحمح أساليب التفكير، (: 2004متسىنعىج، ىقعىت ) -

 لطقيسىة، حلى لطنهض. لطميىس.  حمققي( 
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 (1ملحق )

 

 مقياس أساليب تفكير المعلمين في صورته األولية

 ازي جامعة بنغ

 كلية اآلداب 

 قسم التربية وعلم النفس

  

 لدى المعلمين ستبانة أراء الخبراء بشأن مقياس أساليب التفكيرا

 

 متيي لطفيض                            ألل

 ،، لطمالم  ةسكم 

تمم  لطعيحث. طتبعس  مقسيس ذميطسب تفكسى لطممةمسج مج   حلح نىسنقىسنكق قمتسىنعىج  
( عقيفه نهذل مج متبةعيت لطحيق  2004قتقنسج  عحلطمنمم ذحمح لطحىحسى )( قتمىسب 1993)

)ذميطسب لطتفكسى طح  ممةمي قممةميت لطمىحة. لطثينقس. عمحسن. لطمىج   ة  حىن. لطمينمتسى
  ق القتهي عأميطسب تحىسمهم(

قنظىل طمي تتمتمقج عه مج  عىة  ةمس. في سيل لطمني ، تمىض  ةسكم لطعيحث. مقسيس  
مج نظىس. متسىنعىج ألميطسب لطتفكسى  سب لطتفكسى طح  لطممةمسج لطيع سحتقع  ة  ثالث. ذعميحذميط

يج لطممتقس - 2  ، لطحكمي( ، لطتفسيع لطقظي ف )لطتشىسمي -1 :ي جلطتحكم لطمقةي لطيلتيج س
، ذع ذج لطمقسيس سقسس معم.  عيىلت طك   لطمسق  )لطمتحىى، لطمحيفظ( - 3  )لطميطمي، لطمحةي(

 - لبالقيً  ي مم. لمتنيعيت قسي )  تنبع   ة مةقب في ضقذ مقسيس  ميمي ذميم ك  منهيذ
( فهق مقسيس متحىج تنبع   ة  تميميً  لً كثسى  يتنبع   ة - ذحسينيً  يتنبع   ة - قةسالً  يتنبع   ة



 
 

153 

، 2= قةسالً  يتنبع   ة، 1= بالقيً   ي، كمي سةي )  تنبع   ةقتمب  لطحىن. قفقي طهيل لطتحىج
 (، قلطحىن. لأل ة  لىتفي يً 5= تميميً  ي، تنبع   ة4= كثسىلً  ي، تنبع   ة3= حسينيً ذ ينبع   ةت

تح   ة  قة. تفضس  لطممةم طهيل  لىتفي يً ، قلطحىن. لألق  لألمةقبتح   ة  ققة تفضس  لطممةم طهيل 
لت مج حسث متفيحة مج مالحظيتكم لطقسم. حق  ك  فقىة مج لطفقى  لألمةقب  طيطك تقح لطعيحث. ل

 تمحس     طيكقنهي ييطح. ذق غسى ييطح. ذق تحتيج 

لطمفضة. لطتي سمت حمهي  منمق . مج لطبى  ى فإنهمي تمىسف متسىنعىج ألميطسب لطتفكسذ 
 لطفىح ذق سقظف عهي قحىلته  

 تس.:آلشتم  لطمقسيس  ة  معم. ذميطسب لل ققح 

ذموووةقب لطتفكسوووى ، ق لطحكموووي موووةقب لطتفكسوووىذ، ق ذموووةقب لطتفكسوووى لطتنفسوويع، ق ذمووةقب لطتفكسوووى لطتشوووىسمي
 لطمحةي، قذمةقب لطتفكسى لطميطمي ذمةقب لطتفكسى ، ق ذمةقب لطتفكسى لطمحيفظ ، ق لطمحىى

 

 الباحثة  مع خالص شكري وتقدير

 امساء العقيلي                                                                                                                        
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 أساليب تفكير المعلمين

 التعديل   غير صالحة    صالحة العبدددددارة  م

 ة  لطممةمسج ذج سهسحقل مج لطمحتق  لطمفيسسمي  1
  ة  لطمحتق  لطقلقمي لطمتضمج في حىقمهم 

      

 ة  لطممةم ذج سمح تالمسية عيطكثسى مج  2
لطتي حق  لطميحة قم. لطممةقميت لطمفية. قلطمةم

 سققم عتحىسمهي 

      

 ة  لطممةمسج ذج سكقنقل حل مي  ة  ق ي  3
عيطعىلمج لطححسث. قك  قىلى قتقنه في لطممةس. 

 لطتمةسمس. 

      

ذفض  ذج سققم لطتالمسي عت بسب كسفس.  نىلذ  4
 لمتقييذ حق  لطمقضقع لطيع سىقنه  مهمي 

      

مج لطقهلىة سي  مقىىةلط ذى  ذج لطكتب لطمحىمس. 5
 ذفض  لطمييحى طةتحىسس 

      

لطتالمسي ذميطسعهم لط يي. في ح   لفض  ذج سنم   6
 لطمشكالت 

      

ذفض  في ك   يم لنتقيذ مقلح نحسحة قفىسحة  7
 طتحىسس ميحتي 

      

ذفض  لمت حلم مهيمي تممأ طك  تةمسي ذج سؤحع  8
  يي. ته لطمي سبةب منه عبىسق
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 التعديل   غير صالحة    صالحة العبدددددارة  م

ذفض  ذج ذبع   ة  تالمسيع ل تعيىلت تتبةب  9
 حق. قتفضسالت كثسىة 

      

 ة  لطممةمسج ذج سقحمقل تغيس. ىلنم. حق   10
 مح  تقحم لطتالمسي عيمتمىلى 

      

ذفض  ل ستميم عيطممن  لطميم )لابيى لطميم(  11
 ىسمهي طةميحة لطتي ذققم عتح

      

مج لألفض  طةتالمسي ذج سمىفقل ذكعى قحى مج  12
لطحقي   قلطتقلىسخ حت  سمكنهم ذج ستمةمقل كسفس. 

 تحةس  قىعب لألفكيى ععمضهي

      

 ة  لطتمةسم لج سعىه مح  ذسمس. لمتسميب  13
 لطتالمسي طةحقي   

      

لطتةمسي لطنسح حل مي سمتم  نسحل طةتمةسميت  14
 لطمحىمس. 

      

ذىسح مج تالمسيع ذج سقطحقل لألفكيى لط يي.  15
عمقضق يتهم لطحىلمس. مج  ال  لطقلنعيت 

 لطتحىسىس.

        

ذ تقح ذنه  ة  لطممةمسج قلطتالمسي ذ  ستمةمقل   16
لألميطسب لطتقةسحس. في لطتفكسى قذج ستمةمقل بى  

 نحسحة تمكنهم مج مقلنه. لطممتقع   
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 التعديل   غير صالحة    صالحة ارة العبددددد م

ذج ذفض  ذمةقب طتحمسج  مةستي لطتمةسم  17
قلطتمةم عيطمحلىس سكمج في  تيح. لطفىا 

طةممةمسج طسالحظ عمضهم لطعمض م   تيح. 
  ذحل هم لطققت لطكيفي طتققسم قنقح 

      

حلفمس. تالمسيع نحق لمت حلم  ذحيق  ذج ذنم   18
 فيقطي قحىلتهم لاعحل س. حل   

      

 ة  لطتالمسي لج ستمةمقل كسف سؤحقج مي سبةب  19
 منهم

      

سنب  ة  لطممةمسج لمتالك لطقحىة  ة   ثيىة  20
لطمشكالت قتقنسه لألم ة. قمنيقش. لطمتنيقضيت 

 قلطمتح الت لطتي سمم  لطتالمسي لطي حةهي

      

سنعغي  ة  لطتالمسي ذج ستعنقل آىلذ ممةمسهم لطتي  21
 قج ذنهي يي ع.سى 

      

       ذفض  لطتحىسس قفقي طققل ح  نىلذلت ثيعت.  22

ذفض  ذج ذشىح  بقلت قتفييس  محححة  23
 طتالمسيع 

      

 نح   حلحع طحيتي  نني ذفض  تقحسم لطفكىة  24
لطميم. طمقضقع لطحىس ذتىك لطتفييس  طتالمسيع 

 حل   لطفي  
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 التعديل   صالحة   غير  صالحة العبدددددارة  م

سحتيج لطتالمسي طكي ستمةمقل ذج سكقنقل ذكثى نقحل  25
 قنه ذقتقسسمي طمي سقى 

      

ذفض  ذج ذققم عتحىسس  متىلتسنس.  يم.  26
 طتالمسيع طتحةس  ذع تيمسم 

      

       ذفض  تحىسس نفس لطميحة طنفس لطفي  ك   يم   27

       يمي عيطتحىسس  ذمس   ط   تعيع لطتمةسميت  نح قس 28

ذفض  ذج ذقحم لطمنظقى قلطمسي  لطميم طةميحة  29
لطتي ذققم عتحىسمهي طتالمسيع ذكثى مج لطتىكسه 

  ة  لطتفييس   

      

ذ تقح ذنه سنعغي  ة  لطتالمسي ذج ستمةمقل كسفس.  30
 فهم لطمشكالت لطكعى  قمحتقلسي

      

م حقي   سنعغي ذج سىكه نقسى لطتمةسم  ة  تقحس 31
كثسىة نحل كي ستمكج لطتالمسي مج ممىف. ذكعى 

 قحى مج لطممةقميت لطمفسحة 

       

سنب تشنس  لطممةمسج  ة  ذج سكقنقل متأمةسج  32
قيلتسسج قتحةسةسج قمققمسج طمي سىتعب عأحل هم 

 لطتحىسمي 

       

ذفض  ذج لححح لطمقضق يت لطعحثس. طتالمسي  33
 تسيى  ة  ذج لتىك طهم حىس. ل  
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 التعديل   غير صالحة    صالحة العبدددددارة  م

ذقضأ طتالمسيع لج سكقنقل  ة  ق ي عمح    34
ذسمس. لاعحلع في ك  نقع مج لألنشب. في 
 )لطتمةسم، لطمحىم.، لطمم ، لطحسية لطش يس.(

      

ذثنيذ  مةي ذفض  لتعيع لطمقضق يت  35
ت ننيحهي ،ل  تعيىلت قبى  لطتحىسس لطتي ذثعت

 في لطميضي 

      

ذ تقح ذج لاىشيحلت لطتحىسمس. سنب ذج تتضمج  36
مفية. حت  سمكج ل متفيحة مج  ت متىلتسنسي
 لطحىقس 

      

مج لألفض  ذج نتمةم كسفس. تقسسم لألفكيى عح   37
 مج حفظهي قنممهي 

      

ل شمى عمميحة  نحمي سعحع تةمسي مي قنه. نظى  38
 ع قتكقج مح م. عيألمعيبمتميىض. م  ىذ

      

ذ تقح ذنه  ة  لطممةم ذج سنظى طةتمةسم قلطتمةم  39
كممةستسج ممتمىتسج طح  لطمشكالت قكبىسقتسج 

  عحل ستسج طةعحث قل متقييذ 

      

سنب ذج سققم لطممةمقج قف  مميسسى تىتكه  ة   40
ممتقسيت متعيسن. مث  قنقح لطهحف لطمةقكي 

كسيت لط يي. عيطتالمسي  ة  لطمعقىة قلطمةق 
كيآلحلب ، قلطنظيم لطميم قلطقحىة  ة  ل بيذ 

 لمتنيعيت يحسح.  
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 التعديل   غير صالحة    صالحة العبدددددارة  م

سنب ذج ستقع  لطتالمسي لطكثسى ممي سقىؤقنه  ة   41
 ميسسته 

      

ذى  ذج تمةسميت لطمحسىسج طةممةمسج طهي نفس  42
 ميت لطممةمسج طةتالمسي حىن. ذسمس. تمةس

      

تقسسم لطممةمسج طمح  تقحم تالمسيسم سق ذحح  43
 لألشسيذ لطمهم. لطتي سؤحقنهي 

      

حقى لطممةمسج سق قض  فىقضي تنىسعس. ذثنيذ  44
 لطحىس

      

ذفض  تحىسس لطمقضق يت لطتي تىكه  ة   45
 قضيسي محححة عك  تفييسةهي 

      

لطى سمس. طةممةم سي تقحسم ذ تقح ذج لطمهم.  46
ذمةقعي  يمي طةتفكسى طتالمسية سمكنهم مج تبعسقه 

  لطمةمس. حىقمهمفي 

             

لتف  م  لطيسج سنيحقج عي نضعيب لطشحسح قلطمقحة  47
  ط  لطبىسق. لطقحسم. لطنسحة في لطتحىسس

      

سنعغي  ة  لطتالمسي ذج ستمةمقل كسفس. لتعيع  48
 هم تمةسميت ممةمس

      

       ذققم عتكةسف لطتالمسي عمشىق يت ممتقة.  49
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 ( 2 ملحق )

 مقياس أساليب التدريس في صورته األولية

 جامعة بنغازي 

 كلية اآلداب 

 قسم التربية وعلم النفس

 

 استبانة آراء الخبراء بشأن قائمة أساليب التدريس

  

         متيي لطفيض :                               ألل

  ،، ،،لطمالم  ةسكم

( 1996تمووم  لطعيحثوو. طتبعسوو  قي موو. ذموويطسب لطتووحىسس مووج   ووحلح تووقني نىلشووي قىستشووميج ) 
( عقيوووفه نوووهذل موووج متبةعووويت لطحيوووق   ةووو  حىنووو. 2012حموووي ) ثمووويج قتمىسوووب قتقنوووسج حنووويج 

  لطمينمتسى

لطعيحث. مقسيس  قنظىل طمي تتمتمقج عه مج لط عىة لطمةمس. في سيل لطمني ، تمىض  ةسكم 
عمحسج سمي: لألمةقب لطمعيشى قسشم  )لطممةم لط عسى،  قي م. ذميطسب لطتحىسس لطيع سحتقع  ة 

قلألمةقب غسى لطمعيشى قسشم  )لطمسمى، قلطمفقض(، ذع ، قينس.(ملطمةب. لطىممس.، لطش يس. لطن
يىة عممح  ثميني (  ع40ذج لطقي م. تقسس  مم. ذنقلع مج ذميطسب لطتحىسس  قستكقج لطمقسيس مج )

 - عيىلت طك  ذمةقب في ضقذ قي م.  ميمس. ذميم ك  منهي  مس لمتنيعيت سي )مقلف  عشحة
غسى مقلف  عشحة( فهق مقسيس متحىج قتمبي لطحىن. قفقي طهيل  -غسى مقلف -حح  ذقلف   ط -مقلف 

، غسى 2مقلف  =  ى، غس3، ذقلف   طي حح مي =4، مقلف  =5=لطتحىج كمي سةي: )مقلف  عشحة 
(، قلطحىن. لطمىتفم. تح   ة  ققة تفضس  لطممةم طهيل لألمةقب، قلطحىن. لطمن فض. 1مقلف  عشحة =
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متفيحة مج مالحظيتكم لطقسم. حق  ل تقح لطعيحث.  تح   ة  قة. تفضس  لطممةم طهيل لألمةقب  طيطك
 تمحس    ط ك  فقىة مج لطفقىلت مج حسث كقنهي ييطح. ذق غسى ييطح. ذق تحتيج 

تمىسف ذميطسب لطتحىسس قفقوي طنظىسو. نىلشوي  ةو  ذنهوي تةوك لطيوفيت قلطموةقكسيت لطش يوس.  
سمسوه لطموحىس قلطويع يذ لطتوي تظهوى موج قعو  لطموحىس فوي لطفيو  ، قعيطتويطي فهوق  عويىة  وج كو  شو

 ووى  طووه تووأثسى معيشووى  ةوو  لطبووالب ذهمووي فووي تقنسووه لطممةسوو. لطتمةسمسوو. ، قمووج نيحسوو. مسةمووب حقىل 
 ة  لطتمةسم ققحىلتهم  

 قينف نىلشي ذميطسب لطتحىسس  مم. ذنقلع قسية لألميطسب سي:  

   لطممةم لط عسى  1
    مةب. ىممس.عقيفه لطممةم   2
   ش يس. نمقينس.عقيفه طممةم ل  3
 ًل  مسمى عقيفه لطممةم   4
 ي مفقضعقيفه لطممةم   5
  

 

 مع خالص شكري وتقديري لكم 

 الباحثة                                                                                                                                

 امساء العقيلي                                                                                                                                         
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 ليب التدريسقائمة أسا

 التعديل   غير صالحة    صالحة العبدددددارة  م

ذج لطحقي   قلطمفيسسم قلطمعيحئ سي ذسم لألشسيذ لطتي  1
 سنب ذج سكتمعهي لطتالمسي  

      

       ذض  تققميت مىتفم. طةتالمسي في سية لطميحة   2

 ج مي لققطه قمي لفمةه سمح نمييج تححح لطبى  لطمال م.  3
 ي كي سفكىقل في قضيسي لطمحتق   طةتالمس

      

لج لألسحلف قلطبى  لطتي لتعمهي في لطتحىسس تتالذم م   4
 لميطسب لطتمةم لطم تةف. طح  لطتالمسي  

      

سمم  لطتالمسي  ة  نحق نمقيني في ذنشب. لطمقىى  5
 عمفىحسم في ظ  متيعم. مححقحة مني  

      

قلطممىف. ذمى مهم نحل  ج مشيىكتي طةتالمسي في لط عىة  6
 طي  

      

ذ بي لطتالمسي تغيس. ىلنم. ميطع.  نحمي سكقج ذحلؤسم  7
 غسى مىضي  

      

       ذشن  لطتالمسي طسحيكقل لطمثي  لطيع ذقحمه طهم   8

ذقضي عمض لطققت م  لطتالمسي في لمتشيىة  ج كسفس.   9
 تحمسج  مةهم في لألنشب. لطفىحس. قلطنمي س. 

      

 ج لألنشب. لطمتضمن. في لطميحة تشن  لطتالمسي  ة   10
 تنمس. ذفكيىسم لطمتمةق. عقضيسي لطمحتق   
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 التعديل   غير صالحة    صالحة العبدددددارة  م

ذ ح مي سنب ذج ذققطه حق  مقضقع مي طةتالمسي كي  11
سكتمعقل ىؤس. ذقضأ حق  لطقضيسي لطمتضمن. في سيل 

 لطمني   

      

       سيف لطتالمسي محكيتي قتققميتي عأنهي ييىم. قنيمحة    12

       ذقضأ طةتالمسي كسف قمييل سفمةقج كي ستقنقل لطمحتق    13

تقظف لطمنيقشيت لطنمي س. لطيغسىة في ممي حة  14
 لطتالمسي  ة  تنمس. قحىتهم  ة  لطتفكسى لطنيقح  

      

         شب. لطتمةم لطيلتي  سيمم لطتالمسي قلححة ذق ذكثى مج ذن 15

ذبةب مج لطتالمسي عمح لنتهيذ حىلميتهم ذج سكقنقل  16
 ممتمحسج طمم  ذ ى مىتعب عهيل لطمني   

      

 ج مهمتي ذج ذححح مي سنب ذج ستمةمه لطتةمسي قكسف  17
 ستمةمقنه  

      

غيطعي مي ذمت حم ذمثة. مج  عىتي لطش يس. طتقضسأ  18
 طميحة  عمض لطنقيب حق  ل

      

ذىشح  م   لطتالمسي في مشىق يت لطمقىى  ج بىس   19
تقنسه ل م ة. قلكتشيف لطعحل   قلقتىلح بى  عحسة. 

 طكسفس. ذحلذ لألشسيذ   

      

سمح تنمس. قحىة لطتةمسي نحق لطتفكسى قلطمم  في لمتقالطس.  20
 سحفي مهمي  
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 تعديل  ال غير صالحة    صالحة العبدددددارة  م

تمح بىسق. لطمحيضىة نهذل فمي  في كسفس. تحىسس  21
 لطحيا لطحىلمس. 

      

ذقحم  ىشيحلت قلضح. حق  كسفس.  كمي  لطمهيم في  22
 لطمقىى 

      

حل مي ذقضأ طةتالمسي كسف سمت حمقج معيحئ قمفيسسم  23
 متنق .  

      

حميس تشنس  ذنشب. لطمقىى طةتالمسي نحق لطمعيحىة قلا 24
 عيطممؤقطس.   

      

ستحم  لطتةمسي ممؤقطس. عمض لألنشب. لطمتضمن. في  25
 لطحيا 

      

تةمب  عىتي حقىل في  حلىة ل  تىلضيت حق  قضيسي  26
 لطمقىى 

      

        ج لطمقىى طه ذسحلف قغيسيت محححة س ىلح تحقسقهي  27

ل ثنسج ممي ستةق  لطتالمسي تمةسقيت طفظس. ذق كتيعس. ذق  28
  ج ذحل هم  

      

ذحىا حل مي  ة   ىشيح لطتالمسي حق  كسفس. قميسس.  29
 تحىسس لطمقىى  

      

سححح لطبالب مى تهم لط يي. في  كمي  لألنشب.  30
 لطفىحس. قلطنمي س. ذق ل ثنسج ممي 
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 التعديل   غير صالحة    صالحة العبدددددارة  م

ي جكميحى طةممىف. ج سهقحسم عيطحقي   قح سيفني لطتالمس 31
 قلطمعيحئ قلطمفيسسم لطتي سحتينقنهي 

       

سححح لطمقىى تققميتي حق  مي ذقح ذج سفمةه لطتالمسي في  32
 سيل لطمقىى 

      

       كثسى مج لطتالمسي سفكىقج مثةي حق  محتق  لطمقىى   33

ةقل سمتبس  لطتالمسي ل  تسيى عسج لألنشب. كي سكم 34
 متبةعيت لطمقىى  

      

لج لتنيسي في لطتحىسس سشعه تميمي محسىل طمم  نمي ي  35
 سفقض لطمهيم قلطمم قطسيت طةقكالذ  

      

سحتق  لطمقىى  ة  مقضق يت ذكثى مج لطققت  36
 لطم يا ذكثى مج لطققت لطم يا طتغبستهي  

      

مس. تمي حني محيكيتي قتققميتي حق  لطتالمسي  ة  تن 37
 حينيتهم طةتمةم  

      

قح سيفني لطتالمسي عأني جمحىبج سمم   ج قىب م   38
ش ا مي طح  لطمشكالت لطتي تقنح في كسفس. تفكسىسم 

 قتيىفيتهم  

      

ذقحم طتالمسيع كثسىل مج لطتشنس  قلطح م لطش يي كي  39
 سمسىقل نسحل في سيل لطمقىى  

      

ج ميحىل متيحي طةتالمسي ذتقط  لطقسيم عحقى ش ا سكق  40
 حسنمي سبةعقج لطممي حة  
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 (3ملحق )
 مقياسا أساليب تفكير المعلمين وأساليب التدريس في صورتهما النهائية

 جامعة بنغازي 
 كلية اآلداب 

 قسم التربية وعلم النفس
 عمح لطتحس.،،  
قممةمووويت لطمىحووو. تقوووقم لطعيحثووو. عوووإنىلذ حىلمووو. تحوووت  نوووقلج جذمووويطسب لطتفكسوووى طوووح  ممةموووي  

 لطثينقس. عمحسن. لطمىج ق القتهي عأميطسب تحىسمهم، قتمم  لطحىلم.  ط  لانيع.  ج لألم ة. لآلتس.:
مي لطمالق. عسج ذميطسب لطتفكسى قذميطسب لطتحىسس طح  ممةمي قممةميت لطمىحةو. لطثينقسو. فوي   1

 محسن. لطمىج  
 يت   مي ذسم ذميطسب لطتفكسى لطمفضة. طح  لطممةمسج قلطممةم  2
سووو  سقنوووح ل وووتالف فوووي ذمووويطسب لطتفكسوووى طوووح  لطممةموووسج قلطممةمووويت حموووب متغسوووىع لطنوووقع   3

 قلطت يا 
 مي ذسم ذميطسب لطتحىسس لطمفضة. طح  لطممةمسج قلطممةميت   4
سووو  سقنوووح ل وووتالف فوووي ذمووويطسب لطتوووحىسس طوووح  لطممةموووسج قلطممةمووويت حموووب متغسوووىع لطنوووقع   5

 قلطت يا 
 

 تعليمات المقياس
  تي لطممةم. ذ ي لطممةم / ذ  

 لطمالم  ةسكم قىحم. لهلل قعىكيته،،
سهوووحف سووويلج لطمقسيمووويج لطةووويلج عوووسج سوووحسك  طووو  ممىفووو. ذمووويطسب لطتفكسوووى قذمووويطسب لطتوووحىسس  

( فووي لط ينوو. لطتووي تمعووى لطمفضووة. طووحسك، قلطمبةووقب منووك ذج تقووىذ كوو   عوويىة عحقوو. ثووم تضوو   الموو. )
ت يوووحسح. قذ وووى   يب ووو.، فوووأع  نيعووو. تموووح  ووج ىذسوووك فسهوووي ق ةسوووك ذج تموووىف عأنوووه   تقنوووح  نيعوووي

يحسح. بيطمي ذنهي تمعى  ج ىذسك عيح  قذمينو.، كموي ذج  نيعيتوك موقف تميمو  عموىس. تيمو.، قطوج 
 تقظف    في ذغىلض لطعحث لطمةمي 

 وأشكركم حلسن تعاونكم 

 الباحثة                                                                                                 

 أمساء العقيلي                                                                                                            

 



 
 

167 

 جامعة بنغازي

 كلية اآلداب

 قسم التربية

 التخصص: ......................... النوع: ...........................

 

 يب تفكير المعلمينأسال

 البعد األول: الوظائف )التشريعي، التنفيذي، الحكمي(

 العبدددددارة  م
ال تنطبق 
 علي إطالقا

تنطبق 
علي 
 قليال

تنطبق 
علي 
 أحيانا

تنطبق 
علي 
 كثيرا

تنطبق 
علي 
 تماما

ذفض  ذج سققم لطتالمسي عت بسب كسفس.  1
 نىلذ لمتقييذ حق  لطمقضقع لطيع 

 سىقنه  مهمي  

          

لطممةم ذميطسب لطتالمسي  ذفض  ذج سنم   2
 في ح  لطمشكالت  

          

ذفض  لمت حلم مهيمي تممأ طك  تةمسي  3
ذج سؤحع مي سبةب منه عبىسق. 

  يي.  

          

ذىسح مج لطتالمسي ذج سقطحقل لألفكيى  4
لط يي. عمقضق يتهم لطحىلمس. مج 

  ال  لطقلنعيت لطتحىسىس.  

            



 
 

168 

 العبدددددارة  م
ال تنطبق 
 علي إطالقا

تنطبق 
علي 
 قليال

تنطبق 
علي 
 أحيانا

تنطبق 
علي 
 كثيرا

تنطبق 
علي 
 تماما

سنب تنمس. حلفمس. لطتالمسي نحق  5
لمت حلم قحىلتهم لاعحل س. حل   

 لطفي  

          

ذقضأ طةتالمسي ذج سكقنقل  ة  ق ي  6
عمح  ذسمس. لاعحلع في ك  نقع مج 

نشب. في )لطتمةسم، لطمحىم.، لطمم ، لأل
 لطحسية لطش يس.(  

          

ذققم عتكةسف لطتالمسي عمشىق يت  7
 ممتقة.  

          

لطتةمسي لطنسح حل مي سمتم  نسحل  8
 طةتمةسميت لطمحىمس.  

          

 ة  لطتالمسي ذج ستمةمقل كسف سؤحقج  9
 مي سبةب منهم  

          

عيع لطتمةسميت  نح قسيمي ذمس   ط   ت 10
 عيطتحىسس  

          

ذفض  ذج ذححح لطمقضق يت لطعحثسو.  11
طتالمسيع  ة  ذج ذتىك طهم حىس. 

 ل  تسيى  
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 العبدددددارة  م
ال تنطبق 
 علي إطالقا

تنطبق 
علي 
 قليال

تنطبق 
علي 
 أحيانا

تنطبق 
علي 
 كثيرا

تنطبق 
علي 
 تماما

لطتحىسمس. سنب  ذ تقح ذج لاىشيحلت 12
مفية. حت   تذج تتضمج  متىلتسنسي

 سمكج ل متفيحة مج لطحىقس  

          

ذى  ذج تمةسميت لطمحسىسج طةممةمسج طهي  13
نفس حىن. ذسمس. تمةسميت لطممةمسج 

 طةتالمسي 

          

سنعغي  ة  لطتالمسي ذج ستمةمقل كسفس.  14
  تعيع تمةسميت ممةمسهم 

          

لطممةمسج ذج سقحمقل تغيس. ىلنم.   ة  15
 حق  مح  تقحم لطتالمسي عيمتمىلى  

          

مج ذن  تحمسج   مةستي لطتمةسم  16
قلطتمةم عيطمحلىس سكمج في  تيح. 
لطفىا طةممةمسج طسالحظ عمضهم 

م  لتيح. لطققت لطكيفي طتققسم  لطعمض
   قنقح يلتهم

          

كقنقل ذج سسحتيج لطتالمسي طكي ستمةمقل  17
 قنه ذكثى نقحل قتقسسمي طمي سقىذ

          

سنب تشنس  لطممةمسج  ة  ذج سكقنقل  18
متأمةسج يلتسسج تحةسةسسج قمققمسج طمي 

 سىتعب عأحل هم لطتحىسمي  
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 العبدددددارة  م
ال تنطبق 
 علي إطالقا

تنطبق 
علي 
 قليال

تنطبق 
علي 
 أحيانا

تنطبق 
علي 
 كثيرا

تنطبق 
علي 

 مامات

مج لألفض  ذج نتمةم كسفس. تقسسم  19
 لألفكيى عح  مج حفظهي قنممهي  

          

سنب ذج ستقع  لطتالمسي لطكثسى ممي  20
 سقىؤقنه  ة  ميسسته  

          

تقسسم لطممةمسج طمح  تقحم تالمسيسم سق  21
 ذحح لألشسيذ لطمهم. لطتي سؤحقنهي  
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 ثاني: المستويات )العالمي، المحلي(البعد ال

 العبدددددارة  م

ال تنطبق 
علي 
 إطالقا

تنطبق 
علي 
 قليال

تنطبق 
علي 
 أحيانا

تنطبق 
علي 
 كثيرا

تنطبق 
 علي تماما

 ة  لطممةمسج ذج سهسحقل مج لطمحتق   1
لطمفيسسمي  ة  لطمحتق  لطقلقمي 

 لطمتضمج في حىقمهم  

          

لطميم )لابيى  ذفض  ل ستميم عيطممن  2
 لطميم( طةميحة لطتي لققم عتحىسمهي  

          

 نح   حلحع طحيتي فإنني ذفض   3
تقحسم لطفكىة لطميم. طمقضقع لطحىس 
قذتىك لطتفييس  طتالمسيع حل   

 لطفي   

          

لفض  لج لققم عتحىسس  متىلتسنس.  4
  يم. طتالمسيع طتحةس  ذع تيمسم 

          

لقحم لطمنظقى قلطمسي  لطميم  ذفض  ذج 5
طةميحة لطتي ذققم عتحىسمهي طتالمسيع 
 ذكثى مج لطتىكسه  ة  لطتفييس   

          

ذ تقح ذنه سنعغي  ة  لطتالمسي ذج  6
ستمةمقل كسفس. فهم لطمشكالت لطكعى  

 قمحتقلسي 
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 العبدددددارة  م

ال تنطبق 
علي 
 إطالقا

تنطبق 
علي 
 قليال

تنطبق 
 علي
 أحيانا

تنطبق 
علي 
 كثيرا

تنطبق 
 علي تماما

ذ تقح ذج لطمهم. لطى سمس. طةممةم سي  7
تقحسم ذمةقعي  يمي طةتفكسى طتالمسية 

 لطمةمس.  حىقمهمسمكنهم مج تبعسقه في 

          

 ة  لطممةم ذج سمح تالمسية عيطكثسى مج  8
حق  لطممةقميت لطمفية. قلطمةمقم. 

   لطتي سققم عتحىسمهيلطميحة 

          

ذفض  ذج لبع   ة  لطتالمسي ل تعيىلت  9
تتبةب حق. قتفضسالت كثسىة فسمي سبىح 

 مج ذم ة.  

          

مج لألفض  طةتالمسي ذج سمىفقل ذكعى  10
قحى مج لطحقي   قلطتقلىسخ حت  سمكنهم 
ذج ستمةمقل كسفس. تحةس  قىعب ل فكيى 

 ععمضهي  

          

عىه مح  ذسمس.  ة  لطتمةسم ذج س 11
 لمتسميب لطتالمسي طةحقي    

          

ذفض  ذج لشىح  بقلت قتفييس   12
 محححة طةتالمسي  
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 العبدددددارة  م

ال تنطبق 
علي 
 إطالقا

تنطبق 
علي 
 قليال

تنطبق 
علي 
 أحيانا

تنطبق 
علي 
 كثيرا

تنطبق 
 علي تماما

سنعغي ذج سىكه نقسى لطتمةسم  ة   13
  كثسىة نحل كي ستمكج تقحسم حقي 

لطتالمسي مج ممىف. ذكعى قحى مج 
 لطممةقميت لطمفسحة  

           

ذفض  تحىسس لطمقضق يت لطتي تىكه  14
  ة  قضيسي محححة عك  تفييسةهي  
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 البعد الثالث: الميول )المتحرر، المحافظ(

 العبدددددارة  م
ال تنطبق 
 علي إطالقا

تنطبق 
علي 

 ليالق

تنطبق 
علي 
 أحيانا

تنطبق 
علي 
 كثيرا

تنطبق 
علي 
 تماما

 ة  لطممةمسج لج سكقنقل حل مي  ة   1
ق ي عيطعىلمج لطححسث. قك  قىلى قتقنه 

 في لطممةس. لطتمةسمس.  

          

ذفض  في ك   يم لنتقيذ مقلح نحسحة  2
 قفىسحة طتحىسس ميحتي  

          

طتالمسي لأل ذ تقح ذنه  ة  لطممةمسج قل  3
ستمةمقل لألميطسب لطتقةسحس. في لطتفكسى 
قلج ستمةمقل بى  نحسحة تمكنهم مج 

 مقلنه. لطممتقع  

          

سنب  ة  لطممةمسج لمتالك لطقحىة  ة   4
 ثيىة لطمشكالت قتقنسه لألم ة. قمنيقش. 
لطمتنيقضيت قلطمتح الت لطتي سمم  

 لطتالمسي لطي حةهي  

          

عيطمميحة  نحمي سعحع تةمسي مي ل شمى  5
قنه. نظى متميىض. م  ىذسي قتكقج 

 مح م. عيألمعيب  
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 العبدددددارة  م
ال تنطبق 
 علي إطالقا

تنطبق 
علي 
 قليال

تنطبق 
علي 
 أحيانا

تنطبق 
علي 
 كثيرا

تنطبق 
علي 
 تماما

ذ تقح ذنه  ة  لطممةم ذج سنظى طةتمةسم  6
ح  قلطتمةم كممةستسج ممتمىتسج ط

لطمشكالت قكبىسقتسج  عحل ستسج طةعحث 
 قل متقييذ 

          

حقى لطممةمسج سق قض  فىقضي  7
 تنىسعس. ذثنيذ لطحىس  

          

مج  لطمقىىة ذى  ذج لطكتب لطمحىمس. 8
 لطقهلىة سي ذفض  لطمييحى طةتحىسس 

          

سنعغي  ة  لطتالمسي ذج ستعسنقل آىلذ  9
 ذنهي يي ع. ممةمسهم لطتي سىقج 

          

نىلذلت  10 ذفض  لطتحىسس قفقًي طققل ح قل 
ثيعت. قذمس قمعيحئ لطتىعس. قح م 

 لألمس 

          

ذفض  تحىسس نفس لطميحة طنفس لطفي   11
 ك   يم 

          

ذثنيذ  مةي ذفض  لتعيع لطمقضق يت،  12
قل  تعيىلت قبى  لطتحىسس لطتي ذثعتت 

 ننيحهي في لطميضي 
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 العبدددددارة  م
ال تنطبق 
 علي إطالقا

تنطبق 
علي 
 قليال

تنطبق 
علي 
 أحيانا

تنطبق 
علي 
 كثيرا

تنطبق 
علي 
 تماما

سنب ذج سققم لطممةمقج قف  مميسسى  13
تىتكه  ة  ممتقسيت متعيسن. مث  قنقح 

لطهحف لطمةقكي  ة  لطمعقىة 
قلطمةقكسيت لط يي. عيطتالمسي كيألحب، 

م قلطقحىة  ة    بيذ قلطنظيم لطمي
 لمتنيعيت يحسح. 

          

لتف  م  لطيسج سنيحقج عي نضعيب  14
لطشحسح قلطمقحة  ط  لطبىسق. لطقحسم. 

 لطنسحة في لطتحىسس 
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 أساليب التدريسقائمة 

 البعد األول: المعلدددم الخبير

 العبدددددارة  م
موافق 
 بشدة

 موافق
موافق إلى 
 حد ما

 غير
 موافق

غير موافق 
 بشدة

ذج لطحقي   قلطمفيسسم قلطمعيحئ سي ذسم  1
لألشسيذ لطتي سنب ذج سكتمعهي 

 لطتالمسي  

          

 ج مشيىكتي طةتالمسي في لط عىة  2
 قلطممىف. ذمى مهم نحل طي  

          

ذ ح مي سنب ذج ذققطه حق  مقضقع  3
مي  طةتالمسي كي سكتمعقل ىؤس. ذقضأ 

سي لطمتضمن. في سيل حق  لطقضي
 لطمني   

          

ذبةب مج لطتالمسي عمح  لنتهيذ  4
حىلميتهم ذج سكقنقل ممتمحسج طمم  

 آ ى مىتعب عهيل لطمني   

          

تمح بىسق. لطمحيضىة نهذل فمي  في  5
 كسفس.  كمي  لطمهيم في لطمقىى 

          

تةمب  عىتي حقىل في  حلىة  6
 ضيسي لطمقىى  ل  تىلضيت حق  ق
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 العبدددددارة  م
موافق 
 بشدة

 موافق
موافق إلى 
 حد ما

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

قح سيفني لطتالمسي جكميحى طةممىف. ج  7
سهقحسم عيطحقي   قلطمعيحئ قلطمفيسسم 

 لطتي سحتينقنهي  

          

سحتق  لطمقىى  ة  مقضق يت تتبةب  8
   طهيلطققت لطم يا 
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 البعد الثاني : السلطة الرسمية

 العبدددددارة  م
موافق 
 بشدة

 موافق
موافق إلى 
 حد ما

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

ذض  تققميت مىتفم. طةتالمسي في سية  1
 لطميحة  

          

ذ بي لطتالمسي تغيس. ىلنم. ميطع.  2
  نحمي سكقج ذحلؤسم غسى مىضي  

          

سي محيكيتي قتققميتي سيف لطتالم 3
 عأنهي ييىم. قنيمحة 

          

 ج مهمتي ذج ذححح مي سنب ذج ستمةمه  4
 لطتةمسي قكسف ستمةمقنه 

          

ذقحم  ىشيحلت قلضح. حق  كسفس.  5
  كمي  لطمهيم في لطمقىى  

          

ذج لطمقىى طه ذسحلف قغيسيت محححة  6
 سىلح تحقسقهي 

          

مقىى تققميتي حق  مي ذقح ذج سححح لط 7
 سفمةه لطتالمسي  

          

تمي حني محيكيتي قتققميتي حق   8
 لطتالمسي  ة  تنمس. حينيتهم  
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 البعد الثالث: الشخصية النموذجية

 العبدددددارة  م
موافق 
 بشدة

 موافق
موافق إلى 
 حد ما

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

مةه سمح نمييج تححح  ج مي ذققطه قمي ذف 1
لطبى  لطمال م. طةتالمسي كي سفكىقل في 

 قضيسي لطمحتق   

          

ذشن  لطتالمسي طسحيكقل لطمثي  لطيع ذقحمه  2
 طهم  

          

ذقضأ طةتالمسي كسف قمييل سفمةقج كي  3
 ستقنقل لطمحتق   

          

غيطعي مي ذمت حم ذمثة. مج  عىتي  4
ض لطنقيب حق  لطش يس. طتقضسأ عم

 لطميحة  

          

حل مي ذقضأ طةتالمسي كسف سمت حمقج  5
 معيحئ قمفيسسم متنق .  

          

ستةق  لطتالمسي تمةسقيت طفظس. ذق كتيعس. ذق  6
 ل ثنسج ممي  ج ذحل هم  

          

كثسى مج لطتالمسي سفكىقج مثةي حق   7
 محتق  لطمقىى 

          

مسي عأني جمحىب ج سمم  قح سيفني لطتال 8
 ج قىب م  ش ا مي طح  لطمشكالت 

 قتيىفيتهملطتي تقنح في كسفس. تفكسىسم 
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 البعد الرابع: الميسر

 العبدددددارة  م
موافق 
 بشدة

 موافق
موافق إلى 
 حد ما

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

ذج لألسحلف قلطبى  لطتي لتعمهي في  1
طسب لطتمةم لطم تةف. لطتحىسس تتالذم م  ذمي

 طح  لطتالمسي  

          

ذقضي عمض لطققت م  لطتالمسي في  2
لمتشيىة  ج كسفس. تحمسج  مةهم في 

 لألنشب. لطفىحس. قلطنمي س.  

          

تقظف لطمنيقشيت لطنمي س. لطيغسىة في  3
ممي حة لطتالمسي  ة  تنمس. قحىتهم  ة  

 لطتفكسى لطنيقح  

          

ىى  م  لطتالمسي في مشىق يت لطمقوح ذىش 4
 ج بىس  تقنسه لألم ة. قلكتشيف لطعحل   
 قلقتىلح بى  عحسة. طكسفس. ذحلذ لألشسيذ   

          

تشنس  ذنشب. لطمقىى لطتالمسي نحق  5
 لطمعيحىة قلاحميس عيطممؤقطس.   

          

ذحىا حل مي  ة   ىشيح لطتالمسي حق   6
 سيل لطمقىى  كسفس. قميسس. تحىسس 

           

سمتبس  لطتالمسي ل  تسيى عسج لألنشب.  7
 كي سكمةقل متبةعيت لطمقىى 

          

مج لطتشنس  قلطح م  ذقحم طةتالمسي كثسىلً  8
في سيل  لطش يي كي سمسىقل نسحلً 

 لطمقىى  

          



 
 

182 

 البعد الخامس : المفوض

 العبدددددارة  م
موافق 
 بشدة

 موافق
 موافق إلى
 حد ما

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

سمم  لطتالمسي  ة  نحق نمقيني في  1
ذنشب. لطمقىى عمفىحسم في ظ  متيعم. 

 مححقحة مني  

          

ذج لألنشب. لطمتضمن. في لطميحة تشن   2
لطتالمسي  ة  تنمس. ذفكيىسم لطمتمةق. 

 عقضيسي لطمحتق   

          

مج ذنشب. سيمم لطتالمسي قلححة ذق ذكثى  3
 لطتمةم لطيلتي 

            

سمح تنمس. قحىة لطتةمسي نحق لطتفكسى قلطمم   4
 في لمتقالطس. سحفي مهمي  

          

ستحم  لطتةمسي ممؤقطس. عمض لألنشب.  5
 لطمتضمن. في لطحيا  

          

سححح لطبالب مى تهم لط يي. في  كمي   6
ج لألنشب. لطفىحس. قلطنمي س. ذق ل ثنس

 ممي  

           

7 

 

 

 

 

 محسىلً  ذج لتنيسي في لطتحىسس سشعه تميميً 
طمم  نمي ي سفقض لطمهيم قلطممؤقطسيت 

 طةقكالذ  

          

8 

 
 ذتقط  لطقسيم عحقى ش ا سكقج ميحىلً 

 طةتالمسي حسنمي سبةعقج لطممي حة   متيحيً 
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 ( 4)  ملحق 

 لجنة التحكيم 

 جة العلمية الدر  االسددددددم ت

 أستاذ ح  عحلطكىسم لنقسةي  عحلطميطي  ذ  1

 أستاذ  عحلطىحسم محمح لطعحىع  ذ  ح 2

 أستاذ مشارك ح  محمح ذعق ىقش  3

 محاضر ح  لحىسس عقعكى لطنحسة  4

 أستاذ محاضر عقعكى لطنحسة محمح   ذ 5
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 (5ملحق )

  رسالة موجهة من الجامعة الى مراقب التربية والتعليم بالمرج
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 ( 6ملحق )

 مجتمع الدراسة حسب اإلحصائية من مراقب التربية والتعليم بالمرج 
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Abstract 

 The methods of thinking and teaching are among the most important modem 

topics that have developed along the lines of most societies and the importance of this 

subject. The problem of the study is to  investigate the relationship between thinking 

methods and teaching methods of secondary in AL-Marj city. 

          The study was based on the associative approach.. The study sample consisted of 

(100) female teachers and male teachers representing(478) male teachers and female 

teachers in AL-Marj city in the secondary stage.  

         The tools of the study were basedie measure of teachers thinking methods in 

teaching by Sternberg and Gregorinko (1993) Arabization and Legalization Abdel-

moneim Al-Dardir (2007) and also the methods of Teaching by Arabjzation and 

legalization: Abdel-rnoneii measure of teaching methods prepared by Gracha Richman 

(1996), Arabization and legalization: Hanan Hussni Othman (2012). 

In order to analyze the data collected from the sample of the study and to achieves the 

objectives of the study, the use of the computer and the use of statistical packages for 

social sciences (Spss),through the explanatory statistic in one of the methods Pearson 

correlation coefficient to investigate the simple relationships etween  

the variables of the study, and (t) Demographic and study variables. The study 

concluded a number of results, the most important of which are the following: 

- There is a relationship between the methods of thinking and teaching methods, where 

we find that there is a relationship between the methods of thinking and the method of 
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teaching expert, as well as there is a relationship between methods of thinking and the 

methods of teaching official authority, and there is also a relationship between the 

methods of thinking and the method of teaching facilitator, as well as there is a 

relationship between the methods of thinking and the method of teaching authorized. 

- Male and female secondary school teachers prefer local thinking methods and then 

the legislative method. 

- There are differences between male teachers and female teachers in the method of 

legislative thinking in favor of teachers. There are also differences between male 

teachers and female teachers in the method of executive thinking in favor of males. 

There are also  differences in the method of governance in favor of males. There are 

differences between male teachers and female teachers in the way of thinking freely 

for females. There are differences between male teachers and female teachers in the 

conservative thinking method for the benefit of females, there are differences between 

male teachers and female teachers in the way of thinking locally for the benefit of 

males, and that there are no differences between male teachers and female teachers in 

the global thinking. 

- There are no differences between scientific and literary specialization on the methods 

of thinking. 

- Female teachers and secondary school male teachers prefer the method of teaching 

official authority for the benefit of Females and there are no differences in the rest of 

teaching methods. 

- There are no differences between scientific and literary specialization on teaching 

methods. 
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