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ملخص البخح:
ىدفت ىذه الدراسة الحالية لمتعرؼ عمى أنماط التفكير السائدة لدى الطبلب العادييف
والطبلب ذوي صعوبات التعمـ وتحديد العبلقة بينيا وبيف أساليب التعمـ وتوجيات أىداؼ
اإلنجاز وقد شارؾ في ىذه الدراسة عينة قواميا ( )181طالباً منيـ ( )105مف الطبلب

العادييف ) 76( ،مف الطبلب ذوي صعوبات التعمـ تـ تطبيؽ أدوات الدراسة عمييـ بعد التأكد
مف الخصائص السيكو مترية لؤلدوات وىي مقياس أساليب التفكير وىو ييدؼ إلى "تحديد
أساليب التفكير المفضمة لدى طبلب المرحمة المتوسطة مف الطبلب العادييف وذوي صعوبات
التعمـ" ،ويتكوف مف ( )54مفردة تقيس ( ) 9أساليب مف أساليب التفكير وىي (التشريعي،
التنفيذي ،اليرمي ،الكمي ،التحرري ،الحكمي ،الممكي ،المحافظ ،المحمي).ومقياس أساليب
التعمـ وىو ييدؼ إلى "تحديد األسموب الذي يستخدمو الطالب في عممية تعممو مف الطبلب
العادييف وذوي صعوبات التعمـ بالصؼ الثاني المتوسط" ،ويتكوف مف ( )32مفردة تقيس ()4
أساليب مف أساليب التعمـ وىي (الحسي ،التأممي ،المجرد ،التجريبي) .ومقياس توجيات
أىداؼ اإلنج از وىو ييدؼ إلى "تحديد توجو الطالب في تحقيؽ أىدافو نحو اليدؼ والوصوؿ
إلى اإلتقاف نحو النجاح أو األداء أثناء عممية التعمـ لدى الطبلب العادييف وذوي صعوبات
التعمـ بالصؼ الثاني متوسط" .ويتكوف مف ( )24مفردة تقيس التوجيات نحو اإلتقاف،
والتوجيات نحو األداء ،كؿ توجو منيما تقيسو ( )12مفردة .وبعد معالجة البيانات إحصائيا
أشارت نتائج الدراسة إلى وجود تبايف في انماط التفكير المختمفة وايضا التوجيات في انجاز
االىداؼ
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Patterns of thinking among ordinary and learning
disabled studentsAnd their relation to learning methods and objectives
of achievement
Abstract
The present study aimed to identify the patterns of thinking
prevalent among ordinary students and students with learning disabilities
and to determine the relationship between them and the learning methods
and goals of achievement objectives. A sample of (181) students (105) of
ordinary students (76) Learning Disabilities The tools of the study were
applied to them after ascertaining the scholastic characteristics of the
tools, namely, the method of thinking, which aims to "identify the
preferred thinking methods among middle school students of ordinary
students and those with learning disabilities." It consists of (54) individual
measures (9) The methods of thinking are (legislative, The course aims to
"define the method used by students in the process of learning from
ordinary students and those with learning difficulties in the second
intermediate grade". It consists of (32) individual measures (4) methods of
learning methods (sensory, reflective, abstract, experimental). The aim of
the course is to "determine the student's orientation in achieving his goals
towards the goal and reach the achievement of success or performance
during the learning process of ordinary students and those with learning
difficulties in the second grade average." It consists of (24) individual
measures of attitudes towards perfection, and attitudes towards
performance, each direction measured by (12) single. After processing the
data statistically, the results of the study indicate that there is a difference
in different thinking patterns as well as trends in achieving the goals
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مكدمة وأهنية البخح:
يعد ميداف صعوبات التعمـ مف مياديف التربية الخاصة التي شغمت اىتماـ الكثير مف
ّ
الباحثيف ،وذلؾ نتيجة لبلىتماـ المتزايد مف قبؿ المجتمعات واألسر والحكومات بيؤالء األفراد
الذيف يعانوف مف مشكبلت سموكية أو تعميمية رغـ أنيـ ال يعانوف مف أية إعاقة جسمية
حسية أو حركية (عقمية – سمعية – بصرية – شمؿ أطفاؿ )....-كما أنيـ يبدوف أفراداً
عادييف في تعامبلتيـ مع مف حوليـ وفي استجاباتيـ لممواقؼ الحياتية المختمفة.

ويرى الكثير مف الباحثيف الميتميف بمجاؿ صعوبات التعمـ أف ىؤالء األفراد يتسموف
بأف قدراتيـ العقمية سميمة فذكاؤىـ مثؿ العادييف ويوجد منيـ المتفوقيف والموىوبيف في بعض
المجاالت المختمفة ،إال أنيـ يعانوف مف اضطرابات قد تكوف ىذه االضطرابات عمى شكؿ
صعوبات أكاديمية كصعوبات القراءة والكتابة والحساب أو صعوبات نمائية كاالنتباه واإلدراؾ
والذاكرة والتفكير.
ومنذ ظيور مجاؿ صعوبات التعمـ ويوجد جدؿ واضح بيف المختصيف لتحديد طبيعة
صعوبات التعمـ وكيفية تشخيصيا وعبلجيا وطبيعة االستراتيجيات والبرامج المناسبة ليذه
الفئة( .ىاالىاف وآخروف ،2007 ،ص ،)27كما لوحظ أف الطبلب الذيف يعانوف مف
صعوبات تعمـ أكاديمية غالباً ما يحتاجوف إلى اكتساب وسائؿ وأنماط جديدة لتحسيف عممية
تعمميـ ،وأنو مف الضروري أف تسيـ المدرسة في تطوير أساليب التفكير لدى ىؤالء الطبلب

عف طريؽ توفير ظروؼ بيئية يسودىا التسامح ،وعف طريؽ مطابقة أسموب التفكير المفضؿ
لدى الطبلب مع ما يعرض عمييـ مف نشاطات تعميمية مختمفة( .يوسؼ قطامي،2007 ،
ص)116
تعد مف
لذا فإف معرفة األساليب السائدة في التفكير لدى الطبلب ذوي صعوبات التعمـّ ،
األمور اليامة قبؿ إعطائيـ أي برنامج أو استخداـ أي أسموب مف أساليب التعمـ المناسبة
ليـ ،حيث أشار (صالح أبو جادو ،2006 ،ص )46إلى أف نمط التفكير الخاص بالفرد
يتمثؿ في الطريقة التي يستقبؿ بيا المعمومات والمعارؼ ،وفي الطريقة التي يسجؿ ويرمز
ويحتفظ بيا بالمعمومات ،وبالتالي يسترجعيا بالطريقة التي تمثؿ طريقتو في التعبير عنيا،
كما أشارت (زينب بدوي )2002 ،إلى أىمية االستفادة مف أساليب التعمـ التي اقترحيا
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"كولب" في تحسيف الممارسات التربوية ،ورفع مستوى األداء األكاديمي لدى الطبلب ،وتطوير
طرؽ التدريس بما يتناسب مع أساليب التعمـ المفضمة لدى الطبلب في المراحؿ المختمفة.
ومف الجدير بالذكر ما أشار إليو (محمد سحموؿ )2009 ،مف وجود عبلقة إيجابية
بيف توجيات أىداؼ اإلنجاز سواء كانت مرتفعة أو منخفضة وتبني الطالب ألساليب التفكير
المختمفة والتي تسيـ بحد كبير في تحصيؿ ىؤالء الطبلب وأدائيـ األكاديمي ،ويتفؽ معو
(ربيع رشواف )2005 ،في أف تبني الطالب توجيات إنجاز جيدة يساعده في تبني أساليب
واستراتيجيات تعمـ مناسبة مما يؤثر عمى أدائو األكاديمي.
ومما سبؽ فإف التعرؼ عمى أنماط التفكير السائدة لدى الطبلب العادييف والطبلب
تعد
ذوي صعوبات التعمـ وتحديد العبلقة بينيا وبيف أساليب التعمـ وتوجيات أىداؼ اإلنجاز ّ
مف األمور الضرورية قبؿ البدء بأي برنامج أو وضع أية خطة وفي ضوء ذلؾ فإف أىمية
البحث تبدو في النقاط التالية:
 -1تعريؼ المسئوليف والميتميف بالعممية التعميمية بأنماط التفكير السائدة لدى الطبلب
العادييف والطبلب ذوي صعوبات التعمـ ،باإلضافة إلى معرفة أساليب التعمـ وتوجيات
أىداؼ اإلنجاز لدييـ والوقوؼ عمى العبلقة بينيـ.
 -2تقديـ مجموعة مف المقاييس العممية المقننة لمتراث النفسي والتربوي والميتميف بالعممية
التعميمية يمكف مف خبلليا التعرؼ عمى (أنماط التفكير– أساليب التعمـ– توجيات أىداؼ
اإلنجاز) لدى الطبلب.
 -3قد ت ساعد معرفة العبلقة بيف أساليب التفكير لدى الطبلب ذوي صعوبات التعمـ وأساليبيـ
في التعمـ وتوجياتيـ نحو أىداؼ اإلنجاز في معرفة البرامج العبلجية التي تتناسب مع
ىذه األساليب ،بما يضمف مراعاة الفروؽ الفردية وبما يضمف تحقيؽ أكبر عائد تعميمي.
 -4تقديـ مجموعة مف التوصيات يمكف أف تستفيد منيا المؤسسات التعميمية والميتميف
بعممية التعمـ لمعرفة خصوصية كؿ طالب في طريقة تعممو وتفكيره ،وذلؾ عند تصميـ
برامج عبلجية تنطمؽ مف األسموب المفضؿ في عممية تعمميـ مما يحقؽ ليـ أداء
أكاديمي مرتفع.
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مشكلة البخح:
لعؿ مف أخطر المشاكؿ التي يواجييا طبلبنا في تعميميـ ىو تعمـ الرياضيات ،وتتضح
معالـ صعوبات تعمـ الرياضيات مف خبلؿ استخداـ الطبلب لطرؽ غير مناسبة في الحؿ،
واستخداميـ ألساليب واستراتيجيات تعمـ غير ذات جدوى وال تتفؽ مع ميوليـ وأساليب
تفكيرىـ.
واذا رجعنا إلى انتشار صعوبات تعمـ الرياضيات ،سنجد أنيا تنتشر بنسب كبيرة بيف
الطبلب حيث أشارت دراسة ( )Dirks,et.al, 2008إلى أف ىذه النسبة تصؿ إلى ()%7.6
في ىولندا ،بينما تشير دراسة (سوداف الزعبي )2008 ،إلى أنيا تصؿ إلى ( )%13.6في
الكويت ،في حيف يشير (وليد الصياد )2009 ،إلى أنيا بمغت ( )%14.8بيف تبلميذ المرحمة
المتوسطة بجميورية مصر العربية ،ولمحد مف ىذه الظاىرة أشارت ىذه الدراسات إلى ضرورة
التركيز عمى طرؽ التعمـ التي تتناسب مع أساليب التفكير والتعمـ لدييـ.
والمتتبع لمسيرة البحث في مجاؿ صعوبات تعمـ الرياضيات يجد االىتماـ باألساليب
والبرامج واالستراتيجيات التي تركز أحياناً عمى القدرات وأحياناً عمى الجوانب االجتماعية

والنفسية وأحياناً عمى التعامؿ مع الميارة ذاتيا وعبلجيا بشكؿ جذري ،ولكنيا في نفس الوقت

لـ تيتـ بالتعرؼ عمى األسباب وراء ذلؾ باإلضافة إلى التعرؼ عمى الطرؽ واالستراتيجيات

التي تتناسب مع أساليب تفكيرىـ وأساليب تعمميـ ،حيث توجد ندرة مف الدراسات في ىذا
المجاؿ فالتعرؼ عمى األساليب التي يتبناىا ويأخذىا الطالب يمعب دو ارً ىاماً في مجاؿ دراستو

بؿ وأحياناً يتدخؿ إلى حد كبير ،في مناسبة الطريقة العبلجية التي يجب أف تقدـ لو.

وقد توصؿ (طارؽ عامر )2005 ،إلى أف األسموب الذي يتخذه الفرد كأسموب مفضؿ

لديو في معالجة المعمومات والتعامؿ معيا ،لو دور كبير في تفسير السموؾ اإلنساني،
باإلضافة إلى فيـ األنشطة العقمية التي يمارسيا في معظـ مواقؼ حياتو.
ويشير (روبرت ستيرنبرغ )2004 ،إلى أف ىناؾ دور كبير ألساليب التفكير في تفسير
التبايف بيف الطبلب في التحصيؿ الدراسي يصؿ إلى ( ،)%80وتـ تعميؿ ذلؾ بأف عمماء
النفس اتفقوا عمى أف الفروؽ في القدرات تفسر حوالى ( )%20مف التبايف بيف الطبلب في
التحصيؿ الدراسي ،وبيذا يرى أف باقي تفسير التبايف لمتحصيؿ الدراسي يرجع إلى أف أساليب
التفكير تمعب دو ارً رئيساً في تفسيره( .روبرت ستيرنبرغ ،2004 ،ص)20
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وقد اىتمت العديد مف الدراسات بتفسير العبلقة بيف أساليب التفكير والتحصيؿ الدراسي
كدراسة كؿ مف (،)Zhang, 2002, 2004( ،)Sternberg & Grigorenko, 1997
( )Cano & Hewitt, 2000و (أمينة شمبي )2002 ،والتي أشارت نتائجيا إلى أف
أساليب التفكير تمعب دو ارً ىاماً في أداء الطالب ذوي صعوبات التعمـ في الرياضيات ،كما

أنيـ يحتاجوف إلى استراتيجية مختمفة في التعامؿ والتدريس.

وىذا يجعمنا نبحث اآل ف كيؼ يتعمـ ىؤالء الطبلب وماذا عمينا أف نفعؿ لمساعدتيـ
فاألمر ال يعدو إال أف نبحث عف األسموب السائد لدى ىؤالء الطبلب في التفكير ،ومف ثـ فإننا
نبحث عف األسموب التدريسي المناسب ليـ ،حيث يشير (محمد عمار )1998 ،إلى أف عدـ
االىتماـ بتحديد أساليب التفكير لدى الطبلب في المدارس قد يؤدي إلى اكتساب الطبلب
أساليب تفكير خاطئة تقودىـ في حؿ مشكبلتيـ وأنشطتيـ المختمفة مما يؤدي إلى نتائج
غاية في السوء.
ورغـ تناوؿ العديد مف الباحثيف دراسة أساليب التفكير المفضمة لدى الطبلب باإلضافة
إلى دراسة أساليب التعمـ التي يستخدميا الطبلب في عممية التعمـ ،ىذا بجانب دراسة مدى
تأثير ىذاف المتغيراف عمى أداء الطالب األكاديمي وعبلقتيا بتوجيات الطالب نحو اإلنجاز،
ومف ىذه الدراسات دراسة كؿ مف (عبد المنعـ الدردير– (2003أ))( ،كريماف منشار،
( ،)2004محمد سحموؿ،)Zhang , 2002 , 2004( ،)Judi , 2006( ،)2009 ،
( ،)Cano & Hewitt , 2000كما تناولت بعض الدراسات العبلقة بيف أساليب التفكير
وتوجيات أىداؼ اإلنجاز كدراسة (محمد سحموؿ ،)2009،كما تناولت بعض الدراسات العبلقة
بيف أساليب التعمـ وتوجيات أىداؼ اإلنجاز كدراسة كؿ مف ( Schutz & Lanehart ,
( ،)Dunn, 1990, 1999( ،)1994ناديو الحسينيAl-emadi , ( ،)2001 ،
( ،)2003ربيع رشواف ،)2006 ،إال أف محاولة معرفة أساليب التفكير السائدة لدى الطبلب
ذوي صعوبات التعمـ وعبلقتيا بأساليب التعمـ وتوجيات أىداؼ اإلنجاز التي يتبناىا ىؤالء
الطبلب مقارنة بالطبلب العادييف ،لـ تحظ باىتماـ الباحثيف رغـ أىمية ما يمكف التوصؿ إليو
مف نتائج في عممية التعمـ ،ومف ىنا يمكننا تمخيص مشكمة البحث الحالي في التساؤالت
التالية:
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 -1ما ىي أساليب التفكير السائدة لدى الطبلب العادييف والطبلب ذوي صعوبات تعمـ
الرياضيات في الصؼ الثاني المتوسط؟
 -2ىؿ توجد فروؽ في أساليب التفكير لدى الطبلب العادييف وأقرانيـ مف ذوي صعوبات
تعمـ الرياضيات بالصؼ الثاني المتوسط؟
 -3ىؿ توجد عبلقة بيف أساليب التفكير وأساليب التعمـ لدى الطبلب العادييف وأقرانيـ مف
ذوي صعوبات تعمـ الرياضيات في الصؼ الثاني المتوسط؟
 -4ىؿ توجد عبلقة بيف أساليب التفكير وتوجيات أىداؼ اإلنجاز لدى الطبلب العادييف
وأقرانيـ مف ذوي صعوبات تعمـ الرياضيات في الصؼ الثاني المتوسط؟
 -5ىؿ توجد عبلقة بيف أساليب التعمـ وتوجيات أىداؼ اإلنجاز لدى الطبلب العادييف
وأقرانيـ مف ذوي صعوبات تعمـ الرياضيات في الصؼ الثاني المتوسط؟

أهداف البخح:

ييدؼ البحث إلى:

 -1التعرؼ عمى أساليب التفكير السائدة لدى الطبلب ذوي صعوبات التعمـ في الرياضيات
والعادييف مف طبلب الصؼ الثاني متوسط.
 -2الكشؼ عف الفروؽ في أساليب التفكير السائدة لدى الطبلب ذوي صعوبات التعمـ
والعادييف مف طبلب الصؼ الثاني متوسط.
 -3الكشؼ عف العبلقة بيف أساليب التفكير وأساليب التعمـ لدى الطبلب ذوي صعوبات التعمـ
والعادييف مف طبلب الصؼ الثاني متوسط.

 -4الكشؼ عف العبلقة بيف أساليب التفكير وتوجيات أىداؼ اإلنجاز لدى الطبلب
ذوي صعوبات التعمـ والعادييف مف طبلب الصؼ الثاني متوسط.

 -5الكشؼ عف العبلقة بيف أساليب التعمـ وتوجيات أىداؼ اإلنجاز لدى الطبلب ذوي
صعوبات التعمـ والعادييف مف طبلب الصؼ الثاني متوسط.

مصطلخات الدزاسة:
 أساليب التفكير :ىي الطريقة المفضمة لدى الفرد في طريقة تناوؿ وتجييز المعموماتوالتمثيبلت المختمفة ،فيي ليست قدرة ولكنيا توضح كيفية استخداـ القدرات التي يمتمكيا
الفرد) .وىي ليست أسموباً واحداً ولكنيا تقع في تسعة أساليب وىي (األسموب التشريعي،
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واألسموب التنفيذي ،واألسموب الحكمي ،واألسموب اليرمي ،واألسموب العالمي ،واألسموب
المحمي ،واألسموب التحرري ،واألسموب الممكي ،واألسموب المحافظ).
 أساليب التعمـ :ىي الطريقة التي يستخدميا الفرد ويتبناىا ويتناوؿ بيا المعمومات (الحسي،المجرد ،التأممي ،التجريبي) ،وقد يستخدـ الطالب أسموباً أو أكثر أثناء عممية تعممو.

 -توجيات أىداؼ اإلنجاز :ىي تمثيبلت معرفية لما يحاوؿ األفراد الوصوؿ إليو ،وكذلؾ

أغراضيـ واألسباب التي يستندوف إلييا ألداء المياـ المطموبة منيـ سواء كاف ذلؾ توجياً

نحو األداء والنجاح أو نحو اإل تقاف والتمكف.

 صعوبات تعمـ الرياضيات :يعرفيا (وليد الصياد )2009 ،بأنيا اضطراب في القدرة عمىتعمـ المفاىيـ الرياضية والعجز عف مسايرة الزمبلء في الصؼ ،والضعؼ في إجراء العمميات
الحسابية األساسية (الجمع والطرح والضرب والقسمة) ،وفي حؿ المشكبلت الرياضية المفظية
واليندسية التي تقابمو وتسجيؿ حموليا.

اإلطاز النظسي والدزاسات السابكة:
أوالً :أساليب التفكري :Thinking Styles
- 1ماهية أساليب التفكري:
يشير الكثير مف الباحثيف إلى أف ىناؾ الكثير مف المؤثرات التي تمعب دو ارً ىاماً في

الفروؽ الفردية بيف األفراد في عممية تعمميـ مثؿ الدافعية ،والعوامؿ األسرية واالجتماعية،
والبعض يشير إلى تقدير الذات ،وكثير مف الباحثيف تناولوا دراسة األساليب المعرفية وأساليب
التعمـ وأساليب التفكير كعوامؿ تسيـ في األداء األكاديمي لدى الطبلبZhang,2002, ( .
 ،)pp.331-332في حيف يرى البعض أف التفكير عممية عقمية معرفية تنطوي عمى إعادة
تنظيـ عناصر الموقؼ المشكؿ بطريقة جديدة تسمح بإدراؾ العبلقات أو حػؿ المشكبلت،
ويتضمف التفكير إجراء العديد مف العمميات العقمية والمعرفية األخرى كاالنتباه واإلدراؾ والتذكر
وغيرىا وكذلؾ بعض الميػارات العقمية والمعرفية كالتصنيؼ واالستنتاج والتحميؿ والتركيب
والمقارنػة والتعميـ وغيرىا (يوسؼ أبو المعاطي ،2005 ،ص .)378كما يعتبر التفكير
عممية ذىنية يتطور فييا المتعمـ مف خبلؿ عمميات التفاعؿ الذىني بيف الفرد وما يكتسبو مف
خبرات بيدؼ تطوير األبنية المعرفية والوصوؿ إلى افتراضات وتوقعات جديدة( .يوسؼ
قطامي ،2007 ،ص)120
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فرد في توظيؼ
وفي ضوء ذلؾ فإف أساليب التفكير تعني الطرؽ واألساليب المفضمة لؤل ا
قدراتيـ ،واكتساب معارفيـ ،وتنظيـ أفكارىـ والتعبير عنيا بما يتبلءـ مع المواقؼ التي
تعترض الفرد ،فأسموب التفكير المتبع عند التعامؿ مع المواقؼ االجتماعية في الجوانب
الحياتي ة قد يختمؼ عف أسموب التفكير عند حؿ المشكبلت العممية ،مما يعنى أف الفرد قد
يستخدـ عدة أساليب في التفكير وقد تتغير ىذه األساليب مع الزمف(Sternberg, 1997, .
) ،p. 68وتعرؼ أساليب التفكير بأنيا الطرؽ المفضمة لمفرد في التفكير ،وىي توضح كيفية
استخداـ الفرد لمقدرات التي يمتمكيا (مثؿ المعرفة) ،وىي ليست بقدرة ولكنيا تقع بيف
الشخصية والقدرة ،)Sternberg, 2002, p.19( .بينما يعرفيا (مجدي حبيب،2004 ،
ص ) 36بأنيا نشاط عقمي ذاتي تمقائي يأخذ شكؿ العممية العقمية ويمكف االستدالؿ عميو مف
خبلؿ ما يترتب عميو مف آثار ويرتكز ىذا النشاط عمى ما بداخؿ الفرد والحقائؽ التي يعيشيا
وما يتوقعو في مستقبمو .ويتفؽ كؿ مف (،)Zhang, 2004(a)( ،)Sternberg, 2002
( )Sternberg & Zhang, 2006عمى أف أسموب التفكير ليس قدرة ولكنو طريقة مفضمة
في التفكير ،لذلؾ فاألفراد الذيف تتفؽ أساليب تفكيرىـ المفضمة مع تمؾ المتوقعة منيـ في
المواقؼ المختمفة ،فإنو يتـ الحكـ عمييـ بأنيـ ذوي مستويات أعمى في القدرات.
باإلضافة إلى أف أساليب التفكير أكثر عمومية واستقرار مف استراتيجيات تنمية التفكير
لدى الفرد فيي طريقة مميزة لو في معالجة المعمومات وتنسحب عمى العديد مف المواقؼ
والمشكبلت العقمية( .يوسؼ أبو المعاطي ،2005 ،ص ،)379كما أف لكؿ فرد أسموبو
الخاص في التفكير ،ومف الصعوبة بمكاف التنبؤ بطرؽ تفكير اآلخريف ،ىذا بجانب أف أسموب
التفكير يقيس تفضيبلت األفراد المغوية والمعرفية ومستويات المرونة لدييـ في العمؿ والتعامؿ
مع اآلخريف( .عدناف العتوـ ،2004 ،ص ،)65يتضح مما سبؽ أف أساليب التفكير تتميز
بمجموعة مف الخصائص يمكف تحديدىا في النقاط التالية:
 -1أسموب التفكير ليس قدرة ولكنو طريقة مفضمة في التفكير.
 -2مجموعة مف الطرؽ واألساليب التي يفضميا الفرد دوف غيرىا عند معالجة
المعمومات.
 -3ترتبط بطبيعة الموقؼ الذي يتعرض لو الفرد.
 -4قد يستخدـ الفرد عدة أساليب في التفكير وقد تتغير مف وقت آلخر.
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 -5تحدد تفضيبلت األفراد المغوية والمعرفية ومستويات المرونة لدييـ في العمؿ والتعامؿ
مع اآلخريف.
 -6تعتبر أكثر عمومية واستقرار مف استراتيجيات تنمية التفكير.
 -7يمكف االستدالؿ عمييا مف خبلؿ ما يترتب عمييا مف آثار.
وفي ضوء ذلؾ تـ وضع تعريؼ أساليب التفكير في البحث الحالي.

- 2النناذج والنظسيات املفسسة ألساليب التفكري:
تتعدد النماذج والنظريات المفسرة ألساليب التفكير وىي تختمؼ عف بعضيا البعض مف
حيث طبيعة ىذه األساليب أو الطرؽ التي يفضميا ويتبعيا األفراد في تعمميـ ،وسنستعرض
أىـ ىذه النماذج والنظريات فيما يمي:
 -1منوذج ( :)Harrison & Bramson, 1982وىو ينظر إلى أساليب التفكير عمى
أنيا "مجموعة مف الطرؽ الفكرية التي اعتاد الفرد أف يتعامؿ بيا مع المعمومات المتاحة لديو
عف ذاتو أو بيئتو ،وذلؾ حياؿ ما يواجو مف مشكبلت" ويقترح وجود خمسة أساليب يفضميا
أو يتعامؿ بيا األفراد مع المعمومات وما يواجيونو مف مشكبلت ومواقؼ وىي (األسموب
التركيبي -األسموب المثالي -األسموب العممي -األسموب التحميمي -األسموب الواقعي).
(عصاـ الطيب)2006 ،
-2نظسية قيادة املخ هلريمان :دمج ىيرماف نموذجي ماكميف وسبيري ليخرج بنموذجو الرباعي
في المخ ،وقد ركز عمى أربعة أساليب لمتفكير يستخدميا الفرد وىي (األسموب المنطقي،
األسموب التنظيمي ،األسموب االجتماعي ،األسموب االبتكاري)( .عصاـ الطيب)2006 ،

-3نظسية التخكه العكلي الراتي لسترينربج(Sternberg's Theory of Mental ( :

 :Self – Government, 1988وىي النظرية األكثر شيوعاً وقبوالً بيف الباحثيف في
ىذا المجاؿ وأطمؽ عمييا ستيرنبرج نظرية أساليب التفكير وتتضمف وجود خمسة أبعاد تشمؿ

ثبلثة عشر أسموباً لمتفكير ،وىذا ما أشار إليو كبلً مفSternberg, 1991, 1994, :

)( ،)Sternberg &Grienkro,1997( ،)Bernardo,et.al, 2002( ،)1997عبد
العاؿ عجوة ورضا أبو سريع( ،)1999 ،أمينة شمبي( ،)2002 ،السيد أبو ىاشـ،)2007 ،
(صالح أبو جاد ومحمد نوفؿ )2007 ،وىي:
أوالً :أساليب التفكري من حيح الشكل :وتتضمف أربعة أساليب وىي:
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-1األسلوب امللكي  Monarchic style:ويتصؼ أصحاب ىذا األسموب بتفضمييـ التوجو
نحو ىدؼ واحد طواؿ الوقت ،متسامحوف ،مرنوف ،لدييـ إدراؾ قميؿ نسبياً باألولويات
والبدائؿ ،يفضموف األعماؿ التجارية ،والتاريخ ،والعموـ ،منخفضوف في القدرة عمى التحميؿ.

 -2األسلوب اهلسمي  :Hierarchic styleويتصؼ أصحاب ىذا األسموب بتفضمييـ عمؿ
أشياء كثيرة في وقت واحد ،ويضعوف أىدافيـ في صورة ىرمية عمى حسب أىميتيا وأولويتيا،
ويبحثوف دائماً عف التعقيد ومرنوف ومنظموف جداً ومدركوف لؤلولويات ،ويتميزوف بالواقعية
في تناوليـ لممشكبلت.

-3األسلوب الفوضوي (التخسزي)  :Anarchic styleويتصؼ أصحاب ىذا األسموب بأنيػـ
مدفوعوف مف خبلؿ خميط مف الحاجات واألىداؼ ،يعتقدوف أف الغايات تبرر الوسائؿ،
عشوائيوف في معالجتيـ لممشكبلت ،مف الصعب تفسير الدوافع وراء سموكيـ ،مشوشوف
ومتطرفوف في مواقفيـ ،ويكرىوف النظاـ.
 -4األسلوب األقلي  :Oligarchic styleويتصؼ أصحاب ىذا األسموب باندفاعيـ خبلؿ
أىداؼ متساوية األىمية ،متوتروف ،مشوشوف ،لدييـ العديد مف األىداؼ المتناقضة.
ثانياً :أساليب التفكري من حيح الوظيفة :وتتضمف ثبلثة أساليب وىي:
-1األسلوب التشسيعي  :Legislative styleويتصؼ أصحاب ىذا األسموب بتفضمييـ
التجديد ،التصميـ والتخطيط لحؿ المشكبلت ،وعمؿ األشياء بطريقتيـ الخاصة ،ويفضموف
معدة مسبقاً ،ويميموف لبناء النظاـ والمحتوي لكيفية حؿ المشكمة.
المشكبلت التي تكوف غير ّ

-2األسلوب التنفيري  :Executive styleويتصؼ أصحاب ىذا األسموب بتفضمييـ اتباع
القواعد ،واستخداـ الطرؽ الموجودة والمحددة مسبقاً لحؿ المشكبلت ،ويميموف إلى تطبيؽ
القوانيف وتنفيذىا ،والتفكير في المحسوسات ،ويتميزوف بالواقعية والموضوعية في معالجتيـ

لممشػكبلت ،ويفضموف الميف التنفيذية.
-3األسلوب احلكني  Judicial style:ويتصؼ أصحاب ىذا األسموب بتفضيميـ الحكـ عمى
اآلخريف وأعماليـ ،وتقييـ القواعد واإلجراءات ،وتحميؿ وتقييـ األشياء ،وكتابة المقاالت
النقدية ،ولدييـ القدرة عمى التخيؿ واالبتكار ويفضموف الميف المختمفة مثؿ كتابة النقد،
وتقييـ البرامج ،واإلرشاد والتوجيو.
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ثالجاً :أساليب التفكري من حيح املستوى :وتتضمف أسموبيف وىما:
-1األسلوب العاملي(الكلي) Global style:ويتصؼ أصحاب ىذا األسموب بتفضيميـ التعامؿ
مع القضايا المجردة ،والمفاىيـ عالية الرتبة ،والتغيير والتجديد واالبتكار ،والمواقؼ الغامضة،
والعموميات ،ويتجاىموف التفاصيؿ.
-2األسلوب احمللي  :Local styleويتصفوف بتفضيؿ المشكبلت العيانية التي تتطمب عمؿ
التفاصيؿ ،ويتجيوف نحو المواقؼ العممية ويستمتعوف بالتفاصيؿ.

رابعاً :أساليب التفكير مف حيث النزعة :وتتضمف أسموبيف وىما:

-1األسلوب ال متخسز Liberal style:ويتصؼ أصحاب ىذا األسموب بتفضيميـ التفكير فيما
وراء القوانيف واإلجراءات ،والميؿ إلى الغموض والمواقؼ غير المألوفة ،ويفضموف أقصى
تغيير ممكف.
-2األسلوب احملافظ  :Conservation styleويتصؼ أصحاب ىذا األسموب بتفضيميـ
التمسؾ بالقوانيف ،ويكرىوف الغموض ،ويحبوف المألوؼ ،ويرفضوف التغيير ،ويتميزوف
بالحرص والنظاـ.

خامساً :أساليب التفكير مف حيث المجاؿ :وتتضمف أسموبيف وىما:

-1األسلوب اخلازجي  :External styleويتصؼ أصحاب ىذا األسموب بتفضيميـ العمؿ مع

فريػؽ ،ولدييـ حس اجتماعي ،وتكويف عبلقات اجتماعية ،ويساعدوف في حؿ المشكبلت.
 -2األسلوب الداخلي  :Internal styleويتصؼ أصحاب ىذا األسموب بتفضيميـ العمؿ
بمفردىـ ،منطووف ويكوف توجييـ نحو العمؿ أو الميمة ،يتميزوف بالتركيز الداخمي ،يميموف
إلى الوحدة ،ويستخدموف ذكاءىـ في التعامؿ مع األشياء وليس مع اآلخريف ،ويفضموف
المشكبلت التحميمية واالبتكارية.
ولقد اقترحت ( )Zhang, 2000, 2004(a), 2006, 2010تصنيفاً آخر ألساليب

التفكير وفؽ نظرية ستيرنبرج بعد تحميؿ مجموعة مف الدراسات إلى ثبلث مجموعات وىي:

 -1اجملنوعة األولي :وىي تمثؿ مستوى عاؿ مف التطور المعرفي وتعرؼ بالنمط الذي
يحرص عمى العمؿ اإلبداعي وتتضمف األساليب (التشريعي ،الحكمي ،العالمي ،التحرري،
اليرمي).
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 -2اجملنوعة الجانية :وىي تمثؿ المستوى الذي يميؿ إلى عمؿ األشياء بطرقيا المعيارية
ويحرص عمى مستوى أقؿ مف التعقيد المعرفي وتتضمف األساليب (التنفيذي ،الممكي،
المحمي ،المحافظ).
 -3اجملنوعة الجالجة :وىي األساليب المتبقية مف األساليب التي اقترحيا ستيرنبرج وىي
(الفوضوي ،الداخمي ،األقمي ،الخارجي) وىي متضمنة في األساليب السابقة لممجموعتيف
السابقتيف.
وبعد قراءة التحميؿ الذي أجرتو دراسات ()Zhang, 2004(a) ,2006 ,2010
وكذلؾ دراسة ( )Khasawnea, 2010تـ االقتصار في ىذا البحث عمى أساليب التفكير
التسعة المتضمنة في المجموعتيف السابؽ ذكرىما وىي (التشريعي ،الحكمي ،العالمي،
التحرري ،اليرمي ،التنفيذي ،الممكي ،المحمي ،المحافظ) وتـ استبعاد األساليب األربعة
المتبقية مف قائمة ستيرنبرج (الفوضوي ،الداخمي ،األقمي ،الخارجي) حيث وجد أف خصائصيا
متضمنة في األساليب التسعة المت بقية وكذلؾ لعدـ طوؿ القائمة عمى الطبلب ذوي صعوبات
التعمـ ألنيـ سريعي الممؿ.
وفي ضوء التعريفات والخصائص السابقة ألساليب التفكير تـ بناء واعداد مقياس
أساليب التفكير لدى الطبلب العادييف وذوي صعوبات التعمـ.
الدرسات التي اىتمت بأساليب التفكير دراسة أجراىا ( & Sternberg
ا
ومف
 )Grigorenko, 1997ىدفت إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف أساليب التفكير والقدرات
العقمية (التفكير العممي ،التحميمي ،اإلبداعي) وعبلقتيـ بالتحصيؿ لدى طبلب المدارس
الثانوية ،وتوصمت ىذه الدراسة في أىـ نتائجيا إلى أنو يمكف التنبؤ باألداء األكاديمي
لمتبلميذ مف خبلؿ أساليب التفكير والقدرات العقمية ،كما وجدت عبلقة بيف أساليب التفكير
(التشريعي ،التنفيذي ،التحميمي) والتفكير اإلبداعي والعممي ،كما وجدت عبلقة بيف أسموب
التفكير اليرمي والتفكير اإلبداعي ،كما وجدت عبلقة إيجابية بيف أسموبي التفكير (التشريعي،
القضائي) مع التحصيؿ الدراسي.
كما أجرى (رمضاف محمد )2001 ،دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أساليب التفكير
المفضمة لدى الطبلب بالمراحؿ التعميمية المختمفة لدى طبلب بالمرحمتيف الثانوية والجامعية،
وأظيرت نتائج ىذه الدراسة أف أكثر أساليب التفكير سيطرة لدى الطبلب ىي أساليب التفكير
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(التنفيذي ،القضائي ،اليرمي ،المحمي ،التحرري) وأنو يوجد اختبلؼ بيف الطبلب في بعض
أساليب التفكير باختبلؼ التخصص الدراسي والعمر الزمني والجنس.
كما قاـ ( )Zhang,2002بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى عبلقة قائمة أساليب
المعدلة والتي تضـ سبعة أنواع فقط وىي أساليب
التفكير (لستيرنبرج)1991 ،
ّ
التفكير(التشريعي ،التنفيذي ،الحكمي ،العالمي ،المحمي ،المتحرر ،المحافظ) بأنماط التعمـ
والتفكير ،ولقد أظيرت أىـ نتائج ىذه الدراسة وجود ارتباط إيجابي بيف أساليب التفكير
(التشريعي ،التنفيذي ،العالمي ،المحمي ،المتحرر) بنموذج التعمـ التحميمي ،وارتبط نموذج
التعمـ التركيبي بجميع أساليب التفكير ما عدا األسموب العالمي ،كما توصمت إلى أنو يمكف
التنبؤ بالتحصيؿ الدراسي لمطبلب مف خبلؿ أساليب التفكير(المحافظ ،العالمي ،المتحرر).
في حيف أجرى (عبد المنعـ الدردير(2003 ،ب)) دراسة ىدفت إلى معرفة أثر أساليب
التفكير لممعمميف في تبني أساليب التفكير لدى طبلبيـ وتحصيؿ ىؤالء الطبلب ،وأثر المزاوجة
بيف أساليب التفكير لدى المعمميف وتبلميذىـ في التحصيؿ الدراسي لدى تبلميذ الصؼ الثاني
اإلعدادي ،وكانت أىـ نتائج ىذه الدراسة ىي أف أساليب التفكير لدى المعمميف تؤثر تأثيراً
موجباً في األساليب المناظرة لدى طبلبيـ ،وأف مزاوجة األساليب (التشريعي ،التنفيذي،
القضائي ،التحرري ،العالمي) بيف المعمميف وطبلبيـ تؤثر تأثي ارً إيجابياً عمى تحصيؿ الطبلب.

الدرسات السابقة التي تناولت أساليب التفكير في عبلقتيا بمتغي ارت الدراسة
يتضح مف ا

أنو توجد عبلقة موجبة بيف أساليب التفكير والتحصيؿ الدراسي وىذا ماتوصمت إليو دراسة
( ،)Sternberg & Grigorenko, 1997ودراسة (عبد المنعـ الدردير(2003 ،ب)) كما
توصمت بعض الدرسات إلى أف قائمة أساليب التفكير ليس بالضرورة أف تكوف كاممة كما
تبناىا

()Sternberg,1990,1994

وىذا

ما

توصمت

إليو

دراسة

( )Zhang,2002,2004والتي تضـ سبعة أنواع فقط وىي أساليب التفكير(التشريعي،
التنفيذي ،الحكمي ،العالمي ،المحمي ،المتحرر ،المحافظ) وعبلقتيا الجيدة بأنماط التعمـ
والتفكير ،في حيف أنو ال يوجد دراسة اىتمت بمعرفة أساليب التفكير السائدة لدى الطبلب
العادييف وذوي صعوبات التعمـ ومدى تبنييـ وقدرتيـ عمى تبني توجيات نحو اإلنجاز.
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ثانياً :أساليب التعله :Learning Styles
يتكوف أسموب التعمـ مف السموؾ المميز الذي يعمؿ كمؤشر عمى كيفية تعمـ الفرد مف
بيئتو والتكيؼ ويعطي تمميحات عف كيفية عمؿ الدماغ ،ومف الصعب وضع تعريؼ محدد
ألساليب التعمـ ألف كؿ مجموعة تنظر إلييا وتفسرىا حسب األبعاد التي تحددىا وجية نظرىـ
وتفسيرىـ ليا ،وأدوات القياس التي يستخدميا أصحاب كؿ مدخؿCano & Hewitt, ( .
 ،)2000ويذكر في نفس السياؽ (رمضاف محمد ومجدي الشحات )2001 ،أف ىذا
االختبلؼ ما ىو إ ال اختبلؼ في المسميات ناتج عف اختبلؼ الباحثيف ومناىجيـ في البحث،
ولكف معاني ىذه االختبلفات قريبة جداً مف بعضيا.

ونظ ارً لتعدد التعريفات فإنو سيتـ اقتصارىا عمى الدراسات واألدبيات النظرية التي

تناولت نموذج "كولب" الذي يتبناه البحث الحالي فيعرؼ (رمضاف محمد ومجدي الشحات،
 ) 2001أساليب التعمـ بأنيا الطرؽ أو األساليب الشخصية التي يتبناىا األفراد في التعامؿ
مع المعمومات أثناء عممية تعممو أو بحثو عف المعمومات ،ويتفؽ مع ىذا التعريؼ كؿ مف
(عصاـ زيداف ،وكماؿ اإلماـ( ،)2003 ،فؤاد أبو حطب وآماؿ صادؽ( ،)2000 ،ىويدا
غنيو )1996 ،و (وليد القفاص )1993 ،في حيف يعرؼ كولب أساليب التعمـ بأنيا "الطريقة
التي يستخدميا الطالب في إدراؾ ومعالجة المعمومات أثناء عممية تعممو" .في (السيد أبو
ىاشـ ،2000 ،ص)234
وفي ضوء ذلؾ فإف أساليب التعمـ تتميز بالطريقة التي يستخدميا الفرد ويتبناىا
ويتناوؿ بيا المعمومات سواء أكانت حسية أو مجردة أو تأممية أو تجريبية ،كما أنو قد
يستخدـ الطالب أسموباً أو أكثر أثناء عممية تعممو.

التصنيفات والنناذج املفسسة ألساليب التعله:
يوجد العديد مف التصنيفات والنماذج التي تناولت أساليب التعمـ منيا تصنيؼ ( Hall
 )& Moseley, 2005الذي صنؼ أساليب التعمـ وفقاً لمدى ثبوت ىذه األساليب مع

األفراد ،ونموذج ()Entwistle ,1981

ويقوـ ىذا النموذج عمى أساس العبلقة بيف

أساليب تعمـ الفرد ومستوى نواتج التعمـ ،ويحتوي ىذا النموذج عمى ثبلثة توجيات ترتبط
بدوافع مختمفة ،وأىـ ىذه التوجيات :التوجو نحو المعنى الشخصي ،والتوجو نحو إعادة

- 586 -

انماط التفكير السائدة لدى الطالب العاديين وذوي صعوبات التعلم ......

اإلنتاجية ،والتوجو نحو التحصيؿ ،وبناء عمى ىذه التوجيات يرى  Entwistleوجود ثبلثة
أساليب لمتعمـ ىي (األسموب العميؽ -األسموب السطحي -األسموب االستراتيجي).
ومف أبرز النماذج التي تناولت أساليب التعمـ والقت اىتماماً كبي ارً بيف الباحثيف نموذج

 :)1984- 2005( Kolbوىو يفسر عممية التعمـ عمى أساس نظرية التعمـ التجريبي،
ويرى فيو أف التعمـ عبارة عف بعديف األوؿ :إدراؾ المعمومات والذي يبدأ مف الخبرات الحسية
وينتيي بالمفاىيـ المجردة والثاني :معالجة المعمومات ويبدأ مف المبلحظة التأممية وينتيي
الفعاؿ ،ومف خصائص ىذا النوع مف التعمـ أنو مف أفضؿ أنواع التعمـ كمعالجة
بالتجريب ّ
لممعمومات ،وىو تعمـ متصؿ أساسو الخبرة ،وعممية ديناميكية تعمؿ عمى تكيؼ الفرد مع
البيئة المحيطة بو ،وأنو يتضمف ما وراء األفعاؿ بيف الشخص والبيئة وأف ىذا يتـ في أربع
مراحؿ متتالية ىي:
(أ) الخبرات الحسية Concrete Experience :وتعني أف طريقة إدراؾ ومعالجة المعمومات
مبنية عمى الخبرة الحسية ،وأف ىؤالء يتعمموف أفضؿ مف خبلؿ اندماجيـ في األمثمة ،كما
أنيـ يميموف إلى مناقشة زمبلئيـ بد ًال مف السمطة التي تتمثؿ في معممييـ أثناء عممية
التعمـ ،ويستفيدوف مف مناقشتيـ مع زمبلئيـ وكذلؾ التغذية الراجعة الخارجية ،وىـ ذوو
توجو اجتماعي إيجابي نحو اآلخريف  ،ولكنيـ يروف أف األساليب النظرية في التعمـ غير
ف ّعالة.

(ب) المبلحظة التأممية Reflective Observation :حيث يعتمد األفراد في إدراؾ ومعالجة
المعمومات عمى التأمؿ والموضوعية والمبلحظة المتأنية في تحميؿ موقؼ التعمـ ،ويفضموف
المواقؼ التعميمية التي تتيح ليـ الفرصة لمقياـ بدور المبلحظ الموضوعي ،ولكنيـ يتسموف
باالنطواء.
(جػ) المفاىيـ المجردة Abstract Conceptualization :ويكوف االعتماد ىنا في إدراؾ
ومعالجة المعمومات عمى تحميؿ موقؼ التعمـ والتفكير المجرد والتقويـ المنطقي ،واألفراد الذيف
يميموف إلى ذلؾ يركزوف عمى النظريات والتحميؿ المنظـ والتعمـ عف طريؽ السمطة والتوجو
نحو األشياء ،في حيف يكوف توجييـ ضعيفاً نحو األشخاص اآلخريف.

الفعاؿ
(د) التجريب الفعاؿ Active Experimentation :ويعتمد األفراد ىنا عمى التجريب ّ
لموقؼ التعمـ والتطبيؽ العممي لؤلفكار واالشتراؾ في األعماؿ المدرسية ،والجماعات الصغيرة
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إلنجاز عمؿ معيف ،وىـ ال يميموف إلى المحاضرات النظرية ولكنيـ يتسموف بالتوجو النشط
نحو العمؿ.
ويري  Kolbأف أسموب التعمـ يحدد بناء عمى درجة الفرد في مرحمتيف مف المراحؿ
السابقة ،وتنتج ىذه الدورة أربعة أساليب وصفيا كؿ مف( ،)Loo , 1997( :يوسؼ قطامي
ونايفو قطامي (Duff, 2004)،)2000 ،و )(Kolb,2001-2005عمى النحو التالي:
(أ) األسموب التقاربي :ويتميز أصحاب ىذا األسموب بقدرتيـ عمى حؿ المواقؼ والمشكبلت
التي تتطمب إجابة واحدة.
(ب) األسموب التباعدي :ويتميز أصحاب ىذا األسموب باستخداـ الخبرات الحسية والمبلحظة
التأممية ،وكذلؾ اىتماماتيـ العقمية الواسعة.
(جػ) األسموب االستيعابي :ويتميز أصحاب ىذا األسموب باستخداـ المفاىيـ المجردة
والمبلحظة التأممية وال ييتموف بالتطبيؽ العممي لؤلفكار.
(د) األسموب التكيفي :ويتميز أصحاب ىذا األسموب باستخداـ الخبرات الحسية والتجريب
الفعاؿ.
ّ

وتـ تبني ىذا النموذج نتيجة لما أبرزتو الكثير مف الدراسات مف عبلقتو وتنبؤه الجيد

بالتحصيؿ الدراسي لدى الطبلب في كافة الفئات العمرية.
ومف الدراسات التي اىتمت بأساليب التعمـ وعبلقتيا بمتغيرات الدراسة دراسة أجراىا
( )Cano & Hewitt , 2000وىدفت ىذه الدراسة إلى مدى وجود عبلقة بيف أساليب
التفكير (ستيرنبرج )1991 ،وأساليب التعمـ وىؿ يمكف ألساليب التفكير التنبؤ بالتحصيؿ
الدراسي لدى طبلب الجامعة ،وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا وجود
ارتباط إيجابي بيف جميع أساليب التفكير وأساليب التعمـ المستخدمة ولكنيا ليست بدرجة
كبيرة ،كما أشارت إلى إ مكانية أساليب التفكير عمى التنبؤ بالتحصيؿ الدراسي ،مما يدؿ عمى
أنو يجب مراعاة أساليب التفكير المختمفة لمطبلب عند التدريس ليـ.
ودراسة (عبد المنعـ الدردير(2003 ،أ)) والتي ىدفت إلى معرفة أساليب التفكير
لستيرنبرج لدى طبلب كمية التربية وعبلقتيا بأساليب التعمـ وبعض خصائص الشخصية
وتوصمت نتائج ىذه الدراسة إلى أف أساليب التفكير لدى عينة الدراسة ىي (اليرمي،
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الخارجي ،األقمي ،التشريعي ،المتحرر ،التنفيذي ،القضائي ،الممكي ،المحمي ،الفوضوي،
العالمي ،المحافظ ،الداخمي) عمى الترتيب ،كما توجد عبلقة إيجابية بيف أساليب التفكير
وأساليب التعمـ.
دراسة (كريماف منشار )2004 ،وىدفت إلى دراسة العبلقة بيف أساليب التفكير لقائمة
سترنبرج وأساليب التعمـ لبيجز وأنماط التعمـ والتفكير لطبلب الجامعة ،وأظيرت أىـ نتائج ىذه
الدراسة وجود عبلقة بيف أساليب التفكير (الممكي ،والقضائي) مع أسموب التعمـ السطحي،
كما وجد ارتباطاً إيجابياً بيف أساليب التفكير (التشريعي ،واليرمي ،والقضائي ،والعالمي،
والمتحرر ،والمحمي ،والتقدمي ،والفوضوي) مع أسموب التعمـ العميؽ ،كما أظيرت الدراسة
توجو الطبلب نحو ىدؼ النجاح في االمتحانات.
دراسة (جيياف العمراف )2006 ،وىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى الفروؽ بيف
الطبلب ذوي أسموب التعمـ البصري/الحركي في الخصائص السموكية لذوي صعوبات التعمـ
والعادييف والتعرؼ عمى أساليب التعمـ في ضوء النوع والمرحمة الدراسية ،وأظيرت أىـ نتائج
ىذه الدراسة وجود فروؽ في الخصائص السموكية لصعوبات التعمـ لصالح المجموعة التي
تفضؿ أسموب التعمـ الحركي ،كما وجد ارتباط إيجابي بيف مجموعة أسموب التعمـ البصري
والتحصيؿ ،كما وجد ارتباط سالب بيف التحصيؿ والتعمـ الحركي بالنسبة لمعادييف وذوي
صعوبات التعمـ.
دراسة ( )Judi, 2006وىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف أساليب التفكير
وأساليب التعمـ لدى طبلب الجامعات العسكرية والمدنية في نيجيريا وتـ تطبيؽ قائمة مكونة
مف عشرة أساليب لمتفكير وقائمة أساليب التعمـ أل نتوستؿ ،وأظيرت نتائج الدراسة ارتباطاً

إيجابياً بيف أسموبي التفكير (التحرري والتشريعي) مع أسموب التعمـ الذي يعتمد عمى الفيـ.

دراسة ( )Talihieman , 2006في ( )Rotzer,et.al; 2009والتي ىدفت إلى

الكشؼ عف الفروؽ في أساليب التعمـ بيف ذوي صعوبات التعمـ والعادييف لدى طبلب
الجامعة ،وقد أظيرت النتائج أف الطبلب ذوي صعوبات التعمـ فضموا أسموب التعمـ التدريجي
في معالجة المعمومات ،بينما أظيرت انخفاضاً في أسموب التعمـ الذي يقوـ عمى التعمـ الذاتي.

ودراسة (السيد أبو ىاشـ وصافيناز كماؿ )2008 ،والتي ىدفت إلى التعرؼ عمى

طبيعة أساليب التعمـ والتفكير المميزة لطبلب الجامعة في ضوء مستوياتيـ الدراسية
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وتخصصاتيـ األكاديمية ومف أىـ نتائج ىذه الدراسة وجود ارتباط موجب بيف بعض أساليب
التعمـ وىي (التكيفي ،والتقاربي ،واالستيعابي ،والتباعدي) وجميع أساليب التفكير لدى طبلب
الجامعة ،كذلؾ أظيرت أف أسموب التفكير (التشريعي ،والخارجي) أظي ار تميي ازً لمرتفعي
التحصيؿ وأنو يمكف التنبؤ باألساليب (التشريعي ،والممكي ،واليرمي) بالتحصيؿ الدراسي.

الدرسات السابقة التي تناولت أساليب التعمـ وجود عبلقة بيف أساليب
يتضح مف ا
التفكير (ستيرنبرج )1991 ،وقائمة أساليب التعمـ وأنو يمكف تنمية أساليب التعمـ مف دراسة
أجراىا (( ،)Cano & Hewitt , 2000عبد المنعـ الدردير(2003 ،أ))( ،كريماف منشار،
( ،)2004السيد أبو ىاشـ وصافيناز كماؿ )2008 ،وأنو يمكف ألساليب التفكير التنبؤ
بالتحصيؿ الدراسي ،كما توصمت بعض الدراسات إلى وجود فروؽ بيف الطبلب ذوي أسموب
التعمـ المختمؼ في الخصائص السموكية لذوي صعوبات التعمـ والعادييف وأظيرت أىـ نتائج
ىذه الدراسة وجود فروؽ في الخصائص السموكية لصعوبات التعمـ لصالح المجموعة التي
تفضؿ أسموب التعمـ الحركي ،كما وجد ارتباط إيجابي بيف مجموعة أسموب التعمـ البصري
والتحصيؿ ،كما وجد ارتباط سالب بيف التحصيؿ والتعمـ الحركي بالنسبة لمعادييف وذوي
صعوبات التعمـ كدراسة (جيياف العمراف ،)2006 ،فضبل عف أنو ال توجد دراسة اىتمت
بمعرفة عبلقة أساليب التفكير بأساليب التعمـ وتوجيات أىداؼ اإلنجاز لدى الطبلب العادييف
وذوي صعوبات التعمـ وىو ما يدعونا إلى إجراء مثؿ ىذه الدراسة.

ثالجاً :توجوات أهداف اإلجناش
تعتبر توجيات أىداؼ اإلنجاز مف المتغيرات اليامة في عممية التعمـ ،حيث أنيا تدفع
الطبلب لموصوؿ إلى أفضؿ نواتج التعمـ كما أنيا تمكنيـ مف تقييـ سموكيـ ،حيث يشير
( )Seegers, et.al, 2002إلى أف توجيات أىداؼ اإلنجاز تؤثر عمى كيفية تعمـ الخبرات
في المواقؼ التي تتطمب إنجاز الكثير مف المياـ ،حيث تخمؽ لمفرد إطار عمؿ يمكنو مف
تقييـ سموكو اإلنجازي ووضع األىداؼ الخاصة بو ومعالجة المعمومات حتى يتـ تحقيؽ
األىداؼ.
ويرى ( )Pintrich & Garcia , 1991و( )Pintrich, 2000أف األىداؼ توجو
السموؾ وبصفة خاصة السموؾ االختياري وسموؾ المثابرة ،كما أف تبني النماذج المعرفية
لؤلىداؼ والغايات يساىـ بشكؿ كبير في فيـ أكبر وأكثر دقة وواقعية لعممية التعمـ.
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ويشير (حسف عمي )1998 ،إلى أف ماكميبلند وصؼ اتجاىيف متمايزيف عند وصفو
لدافعية اإلنجاز األوؿ :محاولة األفراد لئلنجاز مف خبلؿ التدعيـ االجتماعي أو اإل ثابة
األفرد اإلنجاز عمى أنو قيمة ويكونوف أكثر حساسية لئلشباع الذاتي
ا
الفورية ،والثاني :تبني
واإلحساس بالتفرد.
وفي ضوء ذلؾ فإف الطبلب أصحاب أىداؼ اإل تقاف يركزوف عمى التعمـ لذات التعمـ
ويميموف إلى ضعؼ جيدىـ ألشياء داخمية (كالجيد أو كمية المذاكرة) ،بينما نجد أف الطبلب
أصحاب أىداؼ األداء يركزوف عمى العمؿ لخارج الذات فيـ يميموف إلى النظر لآلخريف
وكيفية رضاىـ ويركزوف عمى ما يفعمو اآلخروف؛ وليس المطموب لمنجاح في العمؿ لذات
العمؿ.
ويعرؼ ( )Ames, 1990اليدؼ في نظرية توجيات أىداؼ اإلنجاز عمى أنو
االعتقادات المتعمقة بغرض الفرد مف النجاح في العمؿ األكاديمي ،بينما يعرفو Urdan,
) )2001عمى أنو الطرؽ المختمفة في مواجية مواقؼ اإلنجاز واالندماج فييا واالستجابة
ليا.
ويشير ( )Ames, 1990إلى أف القضية أكبر في حاؿ توجيات أىداؼ اإلنجاز تتمثؿ
في السبب وراء االندماج في التعمـ أو القياـ بعمؿ معيف واالندماج فيو.
واألىمية ىنا ترجع إلى أف األىداؼ تؤثر عمى المخرجات السموكية والمعرفية واال نفعالية
لممتعمـ فيي تمثؿ توجيات تنظيمية تتأثر بيا أداءات المتعمـ في مواقفو التي يقع فييا أو
يتعرض فييا لمادة عممية تحتاج منو إلى بذؿ جيد أثناء العمؿ.
ويرى ( )Pintrich, 2000أف مفيوـ األىداؼ مف منظور توجيات أىداؼ اإلنجاز مف
خبلؿ تصنيؼ ثبلثي التجاىات البحوث في ىذا المجاؿ وىي (أىداؼ في المستوى النوعي
لمميمة ،واألىداؼ األكثر عمومية ،أىداؼ اإلنجاز) وىذا ينقمنا مجدداً إلى استعراض ألىـ
النماذج التي تناولت تصنيفات توجيات أىداؼ اإلنجاز.

التصنيفات والنناذج املفسسة ألهداف اإلجناش
تتفؽ معظـ نماذج توجيات أىداؼ اإلنجاز عمى طبيعة اليدؼ ووظيفتو وأف كؿ ىدؼ
مف ىذه األىداؼ يدعـ الفرد بتنظيـ ما يدعـ مف خبللو تعاممو مع المواقؼ واستجاباتو ليا،
وكذلؾ فيي تيتـ بكيؼ الدافعية الموجودة لديو وليس بكميا)Urdan, 2001( .
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وقد افترض ( )Dweck , 1986و( )Elliot & Dweck, 1988في (ربيع رشواف،
 )2005واتفقت معو دراسة ( )Dupeyrat&Marine, 2005ودراسة ( Elliot, et.al,
 )2005إلى تصنيؼ توجيات أىداؼ اإلنجاز إلى:
 أىداؼ التعمـ :وىي التركيز عمى تطوير الكفاءة وتحسيف قدرة الفرد واتقاف الميارات. أىداؼ األ داء :وىي أف الفرد يحاوؿ تجنب األحكاـ السالبة والحصوؿ عمى أحكاـإيجابية والتفوؽ لمحصوؿ عمى التقدير مف اآلخريف.
كما قسـ كؿ مف ( )Ames & Archer, 1988و( )Ames, 1990توجيات
أىداؼ اإلنجاز إلى نوعيف وىما:
 أىداؼ اإل تقاف  :وتصؼ األفراد الذيف يعمموف عمى اكتساب الميارات الجديدة بجديةويميموف لمتحدي.
 أىداؼ األداء :وتصؼ األفراد الذيف ييتموف بمقارنة أدائيـ بغيرىـ إل ثبات أنيـ جيديفولموثوؽ في قدراتيـ مف خبلؿ اآلخريف  ،فيـ يندمجوف لمتفكير في القدرة أكثر مف التفكير في
الميمة وكيفية تحقيقيا.
في حيف صنفيا (السيد أبو ىاشـ )1999 ،إلى:
 اليدؼ المعرفي ويتمثؿ في (حب االستطبلع ،اإلبداع ،تجييز ومعالجة المعمومات). اليدؼ الوجداني ويتمثؿ في (الدؼء والطمأنينة). اليدؼ االجتماعي لتأكيد الذات ويتمثؿ في (العبلقات االجتماعية ،التفاعبلتاالجتماعية الفاعمة ،المشاعر تجاه اآلخريف).
 ىدؼ التنظيـ الذاتي ويتمثؿ في (التخطيط ،التنظيـ ،التفسير ،التقييـ). األىدؼ التكاممية لمعبلقات االجتماعية. ىدؼ الميمة ويتمثؿ في (التمكف ،معالجة المياـ ،التنظيـ ،الكفاءة).يتضح مف التصنيفات السابقة لتوجيات أىداؼ اإلنجاز أىمية التعرؼ عمى مستوى
توجيات أىداؼ اإلنجاز لدى الطبلب ،لما ليا مف دور ىاـ في تحسيف نواتج عممية التعمـ،
وىذا يتطمب ضرورة التعرؼ عمى عبلقة توجيات أىداؼ اإلنجاز بانماط التفكير والتعمـ لدى
الطبلب ،وىذا ما أشار إليو (محمد سحموؿ )2009 ،مف ضرورة دراسة أساليب التفكير لدى
الطبلب ذوي توجيات أىداؼ اإلنجاز سواء كانت مرتفعة أو متدنية وذلؾ مع استراتيجيات
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التعمـ ،ألف ذلؾ يدعـ فكرة اختيار األسموب المناسب لصاحب توجيات أىداؼ اإلنجاز
المختمفة.
ونبلحظ مما سبؽ أف ىناؾ اختبلفاً وتعارضاً في توجيات أىداؼ اإلنجاز بيف

توجيات أىداؼ األداء وتوجيات أىداؼ اإل تقاف ،وتمؾ التوجيات متعارضة مف الطبلب داخؿ
حجرات الدراسة فعند طرح موضوع ما لممناقشة فنبلحظ أف بعض الطبلب ذوي التوجو نحو
اإل تقاف يتابعوف غالبية األفكار التي تعرض مف قبؿ اآلخريف ،بؿ ويشاركوف بفاعمية في
المناقشات ال دائرة والتي يوافقوف عمى بعضيا ويعترضوف عمى البعض اآلخر ،وعمى النقيض
مف ذلؾ نجد الطبلب المختمفيف في التوجو نحو األداء فيـ يسعوف إلى كتابة وتأييد ما يطرح
في المناقشات أو في الحصة الدراسية أو في المحاضرة وىـ يتساءلوف دائماً عف مدى

حضور ذلؾ في االختبار مف عدمو ،و الجدوؿ التالي( )1يوضح االختبلفات بيف ذوي توجيات
اإلنجاز (اإل تقاف– األداء).
و
1
2
3
4
5

خذول ( )1االختالفاخ تٍُ روٌ تىخهاخ اإلَداص (اإلتماٌ – األداء)
انتىخه َسى األداء
انتىخه َسى اإلتماٌ
وخه االختالف
َماسَىٌ أدائهى تاِخشٍَ
َماسَىٌ أدائهى تزواتهى
األداء األكادًٍَ
وَثسثىٌ عٍ إتماٌ انًهاساخ
تغض انُظش عٍ اِخشٍَ
انتفىق عهً اِخشٍَ فٍ أداء
انُداذ فٍ أداء انًهًاخ
انثسث عٍ انُداذ
انًهًاخ هى انهذف
وانتًكٍ يُها
انتعهى َثذأ يٍ انخاسج دائًاً
انتعهى َثذأ يٍ انذاخم (دافعُح
انذافعُح
(دافعُح خاسخُح)
داخهُح)
يعُاس انًشخعُح اختًاعًُا
يعُاس انًشخعُح راتًُا
انًشخعُح
انتشكُض عهً انًُى وصَادج لذسج انسصىل عهً اعتسغاٌ يٍ
انعًم
اِخشٍَ
انفشد

ومف الدراسات التي اىتمت بتوجيات أىداؼ اإلنجاز الدراسة التي أجراىا ( Schutz
 )& Lanehart , 1994والتي ىدفت إلى معرفة العبلقة بيف توجيات أىداؼ اإلنجاز
واستخداـ استراتيجيات التعمـ والتحصيؿ لطبلب الجامعة ،وتوصمت أىـ النتائج إلى وجود
عبلقة موجبة بيف التحصيؿ الدراسي واستخداـ استراتيجيات التعمـ واالستذكار مع توجيات
األىداؼ نحو األداء.
كما قاـ ( )Johnson,et.al ; 1997بإجراء دراسة ىدفت إلى معرفة أثر إسيامات
التعمـ في التوجو نحو اليدؼ والتعميمات الذاتية عمى االكتساب والحفظ والتعميـ الستراتيجيات
الفيـ القرائي لدى الطبلب ذ وي صعوبات التعمـ ،تمقت المدرسة األولي التدريب عمى
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استراتيجيات التعمـ ذاتي التنظيـ فقط ،وتمقت الثانية استراتيجيات التعمـ باإلضافة إلى التوجو
نحو اليدؼ ،والثالثة استراتيجيات التعمـ باإلضافة إلى

التعمـ الذاتي فقط ،والرابعة

استراتيجيات التعمـ باإلضافة إلى التعمـ الذاتي وتوجو اليدؼ ،أظيرت النتائج ما يمي :أف
استخداـ إجراءات واستراتيجيات التعمـ ذاتي التنظيـ ووضع األىداؼ لو أثر إيجابي عمى أداء
الطبلب في الفيـ القرائي.
كما أجرى ( )Dunn , 1999دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف الفروؽ في توجيات
أىداؼ اإلنجاز لدى الطبلب العادييف وذوي اضطراب االنتباه والنشاط الزائد( )ADHDلدى
عينات مختمفة الثقافات وتوصمت نتائج ىذه الدراسة إلى وجود فروؽ بيف العادييف وذوي
( )ADHDفي وجية الضبط وأسموب العزو واختبلؼ توجيات اإلنجاز لصالح العادييف نحو
التمكف.
كما قاـ ( )Elliot,et.al ; 1999بإجراء دراسة ىدفت إلى معرفة العبلقة بيف توجيات
أىداؼ اإلنجاز (اإل تقاف /األداء) باستراتيجيات وطرؽ التعمـ (عميؽ – سطحي –عدـ تنظيـ)
واستراتيجيات تنظيـ الدافعية والتحصيؿ لدى طبلب الجامعة ،وأشارت إلى وجود عبلقة بيف
أىداؼ اإل تقاف وأسموب التجييز العميؽ ،وعبلقة ارتباط سالبة بيف أىداؼ األداء والتجييز في
المستوى العميؽ ،كما وجد ارتباط بيف مستوى التجييز السطحي وأىداؼ األداء.
كما قامت (نادية الحسيني )2001 ،بإجراء دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف العبلقة بيف
توجيات نحو اليدؼ واستراتيجيات التعمـ المعرفية وما وراء المعرفية وقمؽ االختبار لدى
المت فوقيف في المرحمة الثانوية ،وأظيرت أىـ نتائج ىذه الدراسة أف التوجو نحو اليدؼ تنبأ
إيجابياً بالتجييزيف السطحي والعميؽ وكذلؾ استراتيجيات ما وراء المعرفة ،ثـ تبله تنبؤ توجو
ىدؼ األداء/اإلقداـ ،بينما وجد أف تنبؤ أىداؼ األداء/اإلحجاـ باالنفعاؿ واالضطراب والقمؽ

االختباري بينما تنبأ توجو ىدؼ الميمة (اإل تقاف) سمبياً بالقمؽ واالضطراب.

كما قاـ ( )Al-Emadi , 2003بإجراء دراسة ىدفت إلى معرفة العبلقة بيف

استراتيجيات التعمـ (العميؽ /السطحي /عدـ تنظيـ) وتوجيات أىداؼ اإلنجاز (اإل تقاف /أداء
اإلقداـ /أداء اإلحجاـ) وموضع الضبط في ضوء التخصص األكاديمي والنوع لدى طبلب
الجامعة وأشارت نتائج الدراسات إلى وجود عبلقة سالبة بيف أىداؼ األداء والتحصيؿ ،كما
وجد توجو التخصصات األدبية لصالح التجييز السطحي ،وكذلؾ في أىداؼ األداء /إحجاـ،
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كما وجدت عبلقة إيجابية بيف أىداؼ اإل تقاف وأسموب التعمـ العميؽ لدى التخصصات
المختمفة.
كما أجرى ( )Weiqiaofan & Zhang ,2008في ( )Zhang, 2010دراسة
ىدفت إلى فحص العبلقة بيف أساليب التفكير ودافعية اإلنجاز لدى طبلب إحدى جامعات
الصيف وقد أشارت أىـ النتائج إلى أف أساليب التفكير (التشريعي ،واليرمي ،والقضائي،
والعالمي ،والمتحرر) ارتبطت إيجابياً مع الدافعية لئل نجاز بينما باقي األساليب سمبياً بالدافعية

لئل نجاز.

كما قاـ (محمد سحموؿ )2009 ،بإجراء دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف استراتيجيات
التعمـ المنظـ ذاتياً وأساليب التفكير لدى طبلب الجامعة ذوي توجيات أىداؼ اإلنجاز المرتفعة
والمنخفضة في جامعة صنعاء ،وأظيرت النتائج تميز الطبلب ذوي توجيات أىداؼ اإل تقاف

المرتفعة في استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتياً وأساليب التفكير (اليرمي ،والتنفيذي ،والتحرري،

والتشريعي ،واألقمي) وتميز الطبلب ذوو توجيات أىداؼ األداء المرتفع في أساليب التفكير

(العالمي ،والفوضوي ،والداخمي ،واألقمي ،والمحافظ ،والمتحرر) بينما تميز الطبلب ذوو
توجيات أىداؼ األداء المنخفض بأسموب التفكير الممكي.
الدرسات السابقة التي تناولت توجيات أىداؼ اإلنجاز الدراسة التي أجراىا
يتضح مف ا
( )Schutz & Lanehart , 1994عدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف ،كما وجدت عبلقة
موجبة بيف التحصيؿ الدراسي واستخداـ استراتيجيات التعمـ واالستذكار مع توجيات األىداؼ
نحو األداء ،ودراسة ( ،)Johnson,et.al ; 1997ودراسة (ربيع رشواف )2005 ،التي
أظيرت أف استخداـ إجراءات واستراتيجيات التعمـ ذاتي التنظيـ ووضع والتوجو نحو األىداؼ
لو أثر إيجابي عمى أداء الطبلب ،ودراسة ( )Dunn , 1999والتي توصمت إلى وجود فروؽ
بيف العادييف اضطراب االنتباه وفرط النشاط في وجية الضبط وأسموب العزو واختبلؼ
توجيات اإلنجاز بيف عينتي الدراسة لصالح العادييف نحو التمكف ،ودراسة (محمد سحموؿ،
 )2009والتي أظيرت تميز الطبلب ذوي توجيات أىداؼ األداء المرتفع في أساليب التفكير
(العالمي ،والفوضوي ،والداخمي ،واألقمي ،والمحافظ ،والمتحرر) بينما تميز الطبلب ذوي
توجيات أىداؼ األداء المنخفض بأسموب التفكير الممكي ،وكشفت دراسات ( Elliot, etal ,
( ،)1999نادية الحسيني )Al-Emadi , 2003( ،)2001 ،إلى وجود عبلقة بيف أىداؼ
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اإل تقاف وأساليب التجييز العميؽ ،وعبلقة ارتباط سالبة بيف أىداؼ األداء والتجييز في
المستوى العميؽ ،كما وجد ارتباط بيف مستوى التجييز السطحي وأىداؼ األداء.
ورغـ أف الدراسات السابقة تناولت عينات مختمفة ،إال أنيا لـ تتناوؿ ذوي صعوبات
التعمـ في المرحمة المتوسطة وأقرانيـ مف العادييف ،فضبل عف أنو ال توجد دراسة اىتمت
بمعرفة عبلقة أساليب التفكير وأساليب التعمـ وتوجيات أىداؼ اإلنجاز لدى الطبلب العادييف
أو لدى الطبلب ذوي صعوبات التعمـ فضبلً عف مقارنة العادييف بذوي صعوبات التعمـ.

وت كمف االستفادة مف الدراسات السابقة التي تناولت أساليب التفكير وعبلقتيا

بأساليب التعمـ وتوجيات أىداؼ اإلنجاز في وضع إطار نظري يوضح المفاىيـ والمتغيرات
التي يتناوليا البحث ،باإلضافة إلى معرفة آلية اختيار وتحديد العينة ،ىذا بجانب إعداد وبناء
مقياس أساليب التفكير ومقياس أساليب التعمـ ومقياس توجيات أىداؼ اإلنجاز ،مع تحديد
المعالجات اإلحصائية المناسبة ،وصياغة الفروض ،وتفسير النتائج.

فسوض الدزاسة:
 -1ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أساليب التفكير السائدة لدى الطبلب العادييف
وذوي صعوبات تعمـ الرياضيات بالصؼ الثاني المتوسط.
 -2ال توجد عبلقة ببيف أساليب التفكير وأساليب التعمـ لدى الطبلب العادييف وذوي صعوبات
تعمـ الرياضيات بالصؼ الثاني المتوسط.
 -3ال توجد عبلقة ببيف أساليب التفكير وتوجيات أىداؼ اإلنجاز لدى الطبلب العادييف
وذوي صعوبات تعمـ الرياضيات بالصؼ الثاني المتوسط.
 -4ال توجد عبلقة ببيف أساليب التعمـ وتوجيات أىداؼ اإلنجاز لدى الطبلب العادييف وذوي
صعوبات تعمـ الرياضيات بالصؼ الثاني المتوسط.

إجساءات البخح:
أوالً :عينة البخح
تكونت العينة بطريقة عشوائية مف بيف طبلب الصؼ الثاني المتوسط بمدينة اليفوؼ
بالمنطقة الشرقية االحساء ،وىي تنقسـ إلى عينتيف ،األولى :استطبلعية وتكونت مف ()70
طالباً ،عبارة عف ( )48طالباً مف الطبلب العادييف يبمغ متوسط أعمارىـ ( )13.389بانحراؼ
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معياري ( )22( ،)0.342طالباً مف الطبلب ذوي صعوبات التعمـ يبمغ متوسط أعمارىـ

( )13.427بانحراؼ معياري (.)0.306

والعينة الثانية :أساسية وعددىا ( )181طالباً منيـ ( )105مف الطبلب العادييف،

( )76مف الطبلب ذوي صعوبات التعمـ ،والجدوؿ التالي يوضح التكافؤ بيف الطبلب العادييف
وذوي صعوبات التعمـ في العمر الزمني.
خذول ( )2انفشوق تٍُ انطالب انعادٍَُ وروٌ صعىتاخ انتعهى فٍ انعًش انضيٍُ
لًُح
االَسشاف
انثُاٌ
انًتىعظ
انعذد
"خ"
انًعُاسٌ
انعُُح
03322
133311
105
عادٍَُ
03431
73327
133338
76
ذوو صعوبات التعلم

يتضح مف الجػدوؿ السػابؽ أف قيمػة (ت) بمغػت ( )0.431وىػي غيػر دالػة إحصػائياً عنػد

مسػػتوى ( )0.05وىػػذا مػػا يشػػير إلػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ دال لػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطي العمػػر
الزمني لمطبلب العادييف والطبلب ذوي صعوبات التعمـ مما يدعو إلػى التكػافؤ بينيمػا فػى العمػر
الزمني.

ثانيًا :أدوات البخح:
 )1مكياس أساليب التفكري :ممحؽ رقـ ( )1وىو ييدؼ إلى "تحديد أساليب التفكير
المفضمة لدى طبلب المرحمة المتوسطة مف الطبلب العادييف وذوي صعوبات التعمـ" ،ويتكوف
مف ( )54مفردة تقيس ( )9أساليب مف أساليب التفكير وىي (التشريعي ،التنفيذي ،اليرمي،
الكمي ،التحرري ،الحكمي ،الممكي ،المحافظ ،المحمي) ،كؿ أسموب تقيسو ( )6مفردات ،وتـ
اختيار ىذه األساليب بعد االطبلع عمى قائمة أساليب التفكير التي أعدىا ( &Sternberg
 )Wagner,1991وكانت تقيس ثبلثة عشر أسموباً مف أساليب التفكير ،والقائمة التي

أعددتيا () )Zhang, 2004(b) , 2004(aوالتي شممت تسعة أساليب لمتفكير ،والمقياس
الذي أعده ( )Khasawnea, 2010والذي اشتمؿ سبعة أساليب مف القائمة األولية.
تكديس الدزجات :تـ تقدير الدرجات وفؽ مقياس متدرج مف ( )1إلى ( )3بحيث إذا
اختار الطالب مستوى ( )3والذي يعبر عنو (تنطبؽ دائماً) فإف العبارة تكوف أكثر مطابقة
عميو ،وتكوف أقؿ مطابقة إذا وقع اختياره عمى مستوى ( )1والذي يعبر عنو (ال تنطبؽ أبداً).
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صدق املكياس :تـ حساب صدؽ المقياس عف طريؽ اآلتي:

أ -صدؽ المحكميف :تـ تقديـ المقياس في صورتو المبدئية إلى ( )15مف
المحكميف.
واندذول انتانٍ (َ )3ىضر آساء انًسكًٍُ فٍ يفشداخ انًمُاط
َغثح االتفاق
عُاصش انتسكُى
%71
يذي تًثُم انًفشدج نألعهىب انتٍ تُذسج تسته3
%33
يذي يالئًح يفشداخ انًمُاط نعُُح انثسث3
%70
تعذَم أو إضافح أو ززف يفشداخ3

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف نسبة اتفاؽ المحكميف تراوحت بيف ( )%80إلى
( ،)%93وىي نسب مقبولة ،كما تـ تعديؿ المبلحظات التي أبداىا المحكموف عمى المقياس.

ب -الصدؽ الداخمي :تـ حساب معامؿ االرتباط بيف كؿ أسموب مف أساليب التفكير

ودرجتو الكمية ودرجة العبارة بعد استبعاد درجة العبارة.
األعهىب
تششَعٍ
تُفُزٌ
زكًٍ
يهكٍ
يسهٍ
عانًٍ
هشيٍ
يسافظ
تسشسٌ

و
1
3
5
1
13
11
3
15
11

خذول (َ )4ىضر يعايالخ االستثاط تٍُ كم عثاسج وانذسخح انكهُح نألعهىب انتٍ تمُغه
و
انمًُح
و
انمًُح
و
انمًُح
و
انمًُح و انمًُح
37 **0357 31 **0363 20 **036 13 **0362 2 1**0342
40 **0364 33 **0367 22 **0357 21 **0362 4 2*0327
42 **0347 41 **0356 24 **0353 23 **0354 6 **0341
44 **0350 43 **0333 26 **0351 25 **0346 7 **0345
50 **0345 43 **0351 32 **0351 31 **0351 14 *0334
47 **0357 41 **0354 30 **0351 23 **0345 12 **0351
46 **0354 45 **0341 27 **0351 21 **0346 10 **0342
52 **0352 51 **0346 34 **0343 33 **0356 16 *0332
54 **0357 53 **0377 36 **0343 35 **0357 17 **0341

انمًُح
**0356
**0357
**0342
**0352
**0337
**0347
**0347
**0351
**0346

يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود عبلقة موجبة بيف الدرجة الكمية لكؿ أسموب مف
أساليب التفكير وبنوده الفرعية حيث تراوحت قيـ معامبلت االرتباط بيف ()0.88 ،0.28
وجميعيا دالة إحصائياً عند مستوى داللة (.)0.01 ،0.05

كما تـ حساب معامبل ت االرتباط بيف درجة كؿ أسموب مف أساليب التفكير وباقي
األساليب األخرى ،وقد جاءت النتائج كما ىي موضحة في الجدوؿ التالي:

1

جشير إلً أن القيمة دالة إحصائيا ً عند مسحىي ().0.1
2
جشير إلً أن القيمة دالة إحصائيا ً عند مسحىي ().0.5
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األعهىب
تششَعٍ
تُفُزٌ
زكًٍ
يهكٍ
يسهٍ
عانًٍ
هشيٍ
يسافظ
تسشسٌ

خذول (َ )5ىضر يعايالخ االستثاط تٍُ دسخح كم أعهىب وتالٍ األعانُة األخشي
يسافظ
هشيٍ
عانًٍ
يسهٍ
يهكٍ
زكًٍ
تُفُزٌ

تششَعٍ
**1
**1
**0375
0342 **0347
**0333 **0343
*0335 **0333
*0331 **0340
**0343 **0341
*0334 **0337
***0334 0343

**1
**0366
**0356
**0363
**0353
**0363
**0356

**1
**0364
**0361
**0363
**0353
**0366

**1
**0363
**0353
**0361
**0362

**1
**0355
**0364
**0364

**1
**0361
**0355

**1
**0361

تسشسٌ

**1

يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود عبلقة موجبة بيف أبعاد مقاييس أساليب التفكير مع
بعضيا البعض ،حيث تراوحت معامبلت االرتباط بيف ( )0.85 ،0.31وىي دالة عند مستوى
( ،)0.01 ،0.05مما يشير إلى أف المقياس يتمتع بدرجة مقبولة مف الصدؽ.

ثبات المقياس :بعد تطبيؽ المقياس عمى العينة االستطبلعية تـ حساب معامبلت

الثبات بطريقة ألفا كرونباخ  ،وبعد تطبيقو عمى نفس العينة مرة ثانية بعد مرور ثبلثة أسابيع
مف التطبيؽ األوؿ تـ حساب معامبلت الثبات عف طريؽ إعدادة التطبيؽ.
األعهىب
انتششَعٍ
انتُفُزٌ
انسكًٍ

خذول ( )6يعايالخ انثثاخ نًمُاط أعانُة انتفكُش تطشَمح أنفا كشوَثاش وإعادج انتطثُك
إعادج
إعادج انتطثُك
إعادج انتطثُك
األعهىب انمًُح
أنفا
األعهىب
أنفا
انتطثُك
انًسافظ **0317 **0352
انًهكٍ **0343 **0353
**0356 **0342
انهشيٍ **0366 **0362
انعانًٍ **0361 **0356
**0363 **0351
انتسشسٌ **0343 **0353
انًسهٍ **0353 **0365
**0312 **0363

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ معامؿ ألفا ومعامبلت االرتباط عف طريؽ إعادة
التطبيؽ تراوحت بيف ( )0.78 ،0.42وىي قيـ دالة إحصائياً عند مستوى ( ،)0.01وىذا ما

يشير إلى أف المقياس يتمتع بدرجة مقبولة مف الثبات.

 )2مقياس أساليب التعمـ :ممحؽ رقـ ( ،)2وىو ييدؼ إلى "تحديد األسموب الذي

يستخدمو الطالب في عممية تعممو مف الطبلب العادييف وذوي صعوبات التعمـ بالصؼ الثاني
اإلعدادي" ،ويتكوف مف ( )32مفردة تقيس ( )4أساليب مف أساليب التعمـ وىي (الحسي،
التأممي ،المجرد ،التجريبي) ،كؿ أسموب تقيسو ( )8مفردات ،وتـ اختيار ىذه األساليب بعد
االطبلع عمى قائمة أساليب التعمـ التي أعدىا(  )Romero & Tepper, 1992وكانت
مكونة مف أربعة عشرة عبارة مزدوجة واستخرجا األبعاد التي تـ ذكرىا واعتبر الباحثاف أف ىذه
القائمة تطبيؽ لقائمة كولب المكونة مف األساليب األربعة التي تبناىا البحث الحالي ،كما تـ
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االطبلع عمى قائمة ىني وممفورد في (السيد أبو ىاشـ )2000 ،وكانت تقيس أربعة أساليب
وىي النشط والمتأمؿ والنظري والنفعي وىي تعتبر تطبيقاً آخر لنموذج كولب ،وقائمة (منصور

القباطي )2003 ،وتـ صياغة ( )8عبارات لكؿ بعد والجدوؿ التالي يوضح توزيع عبارات
المقياس لكؿ أسموب.
األعهىب
انعثاساخ

خذول (َ )1ىضر أسلاو عثاساخ كم أعهىب يٍ أعانُة انتعهى
انتدشَثٍ
انًدشد
انتأيهٍ
انسغٍ
–23-16–15–7–1 –21–14–13-6–5 –13–12–11–4–3 –11–10–3–2–1
32-31–24
30–23–22
27-21–20
26 -25–17

تكديس الدزجات :تـ تقدير الدرجات وفؽ مقياس متدرج مف ( )1إلى ( )3بحيث إذا
اختار الطالب مستوى ( )3والذي يعبر عنو (تنطبؽ دائماً) فإف العبارة تكوف أكثر مطابقة

عميو ،وتكوف أقؿ مطابقة إذا وقع اختياره عمى مستوى ( )1والذي يعبر عنو (ال تنطبؽ أبداً).
صدق املكياس :تـ حساب صدؽ المقياس عف طريؽ اآلتي:
أ -صدق احملكنني :تـ تقديـ المقياس في صورتو المبدئية إلى ( )15مف المحكميف.
واندذول انتانٍ (َ )7ىضر آساء انًسكًٍُ فٍ يفشداخ يمُاط أعانُة انتعهى3
َغثح االتفاق
عُاصش انتسكُى
يذي تًثُم كم يفشدج ألعهىب انتعهى انًغتخذو3
يذي يالئًح يفشداخ انًمُاط نعُُح انثسث3
تعذَم أو إضافح أو ززف يفشداخ3

%33
%100
%71

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف نسبة اتفاؽ المحكميف تراوحت بيف ( )%87إلى
( ،)%100وىي نسب مقبولة ،كما تـ تعديؿ المبلحظات التي أبداىا المحكموف عمى
المقياس.

ب  -الصدق التالشمي (الصدق املستبط باحملك) :
يعد مف أكثر أنواع
يذكر (فؤاد أبو حطب وآخروف )1997 ،أف الصدؽ التبلزمي ّ
الصدؽ مبلئمة لممقاييس التى تستخدـ في وصؼ الوضع الراىف لمسموؾ ،كما تمتد إلى
األحداث الماضية ،وفى ضوء ذلؾ تـ حساب معامبلت االرتباط بيف درجات عينة البحث عمى
المقياس الحالي وعمى مقياس أساليب التعمـ الذي أعده ()Romero & Tepper, 1992
وذلؾ باعتبار كؿ منيما محكاً لآلخر.

وخذول (َ )3ىضر يعايالخ االستثاط تٍُ دسخاخ انطالب عهً انًمُاط انسانٍ ودسخاخ انطالب عهً
انًمُاط انًسك
انتدشَثٍ
انًدشد
انتأيهٍ
انسغٍ
أعهىب انتعهى
**0353
**0371
**0363
**0315
انمًُح
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامبلت االرتباط تراوحت بيف ()0.871-0.529
وجميعيا دالة إحصائياً عند مستوى ( ،)0.01وىذا يشير إلى أف المقياس يتمتع بدرجة

مقبولة مف الصدؽ.

ثبات املكياس :تـ حساب الثبات عف طريؽ حساب معامبلت الثبات لمقياس أساليب
التعمـ بطريقة ألفا كرونباخ  ،وطريقة إعادة التطبيؽ حيث تـ تطبيؽ المقياس عمى العينة
االستطبلعية وبعد مرور ثبلثة أسابيع مف التطبيؽ األوؿ تـ تطبيقو مرة ثانية عمى نفس
العينة.
خذول (َ )10ىضر يعايالخ انثثاخ نًمُاط أعانُة انتعهى تطشَمح أنفا كشوَثاش وإعادج انتطثُك
انتدشَثٍ
انًدشد
انتأيهٍ
انسغٍ
أعهىب انتعهى
**0363
**0313
**0354
**0366
أنفا كشوَثاش
**0372
**0375
**0341
**0312
إعادج انتطثُك

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ معامؿ ألفا ومعامبلت االرتباط عف طريؽ إعادة
التطبيؽ تراوحت بيف ( )0.85 ،0.47وىي قيـ دالة إحصائياً عند مستوى ( ،)0.01وىذا ما

يشير إلى أف المقياس يتمتع بدرجة مقبولة مف الثبات.

 )3مقياس توجيات أىداؼ اإلنجاز :ممحؽ رقـ ( ،)3وىو ييدؼ إلى "تحديد توجو

الطالب في تحقيؽ أىدافو نحو اليدؼ والوصوؿ إلى اإل تقاف نحو النجاح أو األداء أثناء
عممية التعمـ لدى الطبلب العادييف وذوي صعوبات التعمـ بالصؼ الثاني متوسط" .ويتكوف مف
( )24مفردة تقيس التوجيات نحو اإل تقاف ،والتوجيات نحو األداء ،كؿ توجو منيما تقيسو
( )12مفردة ،وتـ اختيار ىذاف التوجياف بعد االطبلع عمى النماذج المختمفة والمفسرة
لتوجيات أىداؼ اإلنجاز وبعد االطبلع عمى المقاييس التي أعدت في البيئة العربية واألجنبية
مثؿ مقياس (أحمد الشخيبي ،)1999 ،ومقياس (مسعد ربيع ،)2003 ،ومقياس ( & Elliot
 )Church, 1997ومقياس (ربيع رشواف ،)2005 ،وقد تبنى البحث الحالي التصنيؼ
الثنائي وىو أىداؼ اإل تقاف في مقابؿ أىداؼ األداء ،والجدوؿ التالي يوضح توزيع عبارات
المقياس لكؿ ىدؼ منيا:
تىخهاخ أهذف اإلَداص
انتىخه َسى اإلتماٌ
انتىخه َسى األداء

خذول ( )11أسلاو عثاساخ تىخهاخ أهذاف اإلَداص
انعثاساخ
22 – 21 – 17 – 11 – 14 – 13 – 10- 3- 6 -5 -2 -1
24 – 23- 20- 13- 16- 15- 12- 11- 7- 1 – 4- 3
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تقدير الدرجات :تـ تقدير الدرجات وفؽ مقياس متدرج مف ( )1إلى ( )5بحيث إذا
اختار الطالب مستوى ( )5والذي يعبر عنو (تنطبؽ تماماً) فإف العبارة تكوف أكثر مطابقة

عميو ،وتكوف أقؿ مطابقة إذا وقع اختياره عمى مستوى ( )1والذي يعبر عنو (ال تنطبؽ أبداً).
صدق املكياس :تـ حساب صدؽ المقياس عف طريؽ اآلتي:

أ-صدؽ المحكميف :تـ تقديـ المقياس في صورتو المبدئية إلى ( )15مف المحكميف.
واندذول انتانٍ (َ )12ىضر آساء انًسكًٍُ فٍ يفشداخ يمُاط تىخهاخ أهذاف اإلَداص
َغثح االتفاق
عُاصش انتسكُى
يذي تًثُم كم يفشدج نهتىخه َسى انهذف3
يذي يالئًح يفشداخ انًمُاط نعُُح انثسث3
تعذَم أو إضافح أو ززف يفشداخ3

%33
%100
%70

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف نسبة اتفاؽ المحكميف تراوحت بيف ( )%80إلى
( ،)%93وىي نسب مقبولة ،كما تـ تعديؿ المبلحظات التي أبداىا المحكموف عمى المقياس.

ب-صدؽ االتساؽ الداخمي :تـ حساب معامؿ االرتباط بيف كؿ مفردة والدرجة الكمية

لمتوجو نحو ىدؼ اإلنجاز التي تقيسو.
خذول ( )13يعايالخ االستثاط تٍُ كم يفشدج (و) تانذسخح انكهُح نهتىخه َسى انهذف انتٍ تمُغه3
أهذاف األداء
أهذاف اإلتماٌ
انمًُح
و
انمًُح
و
انمًُح
و
انمًُح
و
انمًُح
و
انمًُح
و
**0333 13
*0334 11 *0333 3 *0327 11 **0336 3
*0326
1
**0341 20 **0352 12 *0325 4 **0340 17 *0334 10 **0333
2
**0343 23 **0351 15 **0343 1 **0350 21 **0340 13 **0333
5
**0351 24
*0333 16 **0343 7 **0351 22 **0344 14 **0360
6

يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود عبلقة إيجابي ة بيف الدرجة الكمية لكؿ توجو مف
توجيات أىداؼ اإلنجاز وبنوده الفرعية حيث تراوحت قيـ معامبلت االرتباط بيف (،0.25
 )0.60وجميعيا دالة إحصائياً عند مستوى داللة (.)0.01 ،0.05

ثبات المقياس :تـ حساب الثبات عف طريؽ استخداـ طريقتي ألفا كرونباخ وطريقة

التجزئة النصفية ،والجدوؿ التالي يوضح معامبلت الثبات بالطريقتيف المستخدمتيف:
خذول ( )14يعايالخ انثثاخ نهًماَُظ انفشعُح نًمُاط تىخهاخ أهذاف اإلَداص
انتىخه َسى األداء
انتىخه َسى اإلتماٌ
انثعذ
**0371
**0371
أنفا كشوَثاش
**0375
**0370
انتدضئح انُصفُح
(يعايم عثُشياٌ تشاوٌ)
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ معامبلت الثبات تراوحت بيف ( )0.87 ،0.81وىي
قيـ دالة إحصائياً عند مستوى ( ،)0.01وىذا ما يشير إلى أف المقياس يتمتع بدرجة مقبولة
مف الثبات.

 )4مقياس تقدير سموؾ التمميذ (لفرز حاالت صعوبات التعمـ) :إعداد ( Myklebust,
 )1969تعريب وتقنيف (مصطفى كامؿ .)1990،وييدؼ إلى "تقدير الخصائص السموكية
التي تميز التبلميذ ذوي صعوبات التعمـ والتي ال يمكف قياسيا مف خبلؿ االختبارات المعيارية
األدائية" ،وىو يتكوف مف ( )24فقرة تقيس الخصائص السموكية التالية (الفيـ السماعي،
المغة المنطوقة ،التوجو ،السموؾ ،التناسؽ الحركي) ،كؿ فقرة مف فقرات المقياس مصحوبة
بخمس استجابات تتدرج مف ( ،)5-1بحيث يطمب مف معمـ الفصؿ أف يق أر الفقرة جيداً ،ثـ

يضع عبلمة صح ( )أماـ المستوى الذي يرى أنو يمثؿ سموؾ التمميذ ،حيث يعبر التقديراف
( )2،1أقؿ مف المتوسط ،بينما الدرجة ( )3عف التقدير المتوسط ،أما الدرجة ( )5،4فتعبر
وبناءا عمى ذلؾ فعند الحصوؿ عمى أكثر مف ( )65درجة فيذا يشير
عف التقدير المرتفع،
ً
إلى عدـ وجود صعوبات في التعمـ لدى التمميذ ،بينما إذا حصؿ عمى أقؿ مف ( )65درجة
فإنو يشير إلى أف التمميذ يعاني مف صعوبة في التعمـ( .مصطفى كامؿ ،1990،ص ص
)20-19

معرب المقياس باستخداـ طريقة صدؽ المحؾ الخارجي ،وتـ
صدؽ المقياس :قاـ ّ
حسابو مف خبلؿ االرتباط بيف الدرجات عمى المقياس والدرجات عمى اختبار (المسح

النيرولوجي السريع ،تعريب /عبد الوىاب كامؿ )1989 ،وتراوحت معامبلت االرتباط بيف
درجات العينة وعددىا ( )71تمميذاً عمى المقاييس الفرعية الخمسة ودرجاتيـ عمى المحؾ

التي ما بيف (.)0.82-( ،)011-

وفي الدراسة الحالية تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات العينة االستطبلعية عمى
المقياس الحالي ودرجاتيـ عمى المحؾ الخارجي وىو (اختبار المسح النيرولوجي تعريب /عبد
الوىاب كامؿ )1989 ،وبمغت قيمة معامؿ االرتباط ( ،)0.79وتمؾ المؤشرات تدؿ عمى صدؽ
ىذا المقياس مما يعد مؤش ارً لمثقة في النتائج التي سيؤدي إلييا.

ثانياً :الثبات :قاـ مع ّرب المقياس بتكميؼ عدد ( )12معمماً ممف يدرسوف لمصؼ الرابع
االبتدائي أربع سنوات متتالية ،بوضع تقديرات لعينة مقدارىا ( )103تمميذ بالصؼ الرابع
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االبتدائي وتمت إعادة التقدير بعد فاصؿ زمني قدره ثبلثة أشير وتراوحت قيـ معامؿ االرتباط
بيف ( )0.51 ،0.56 ،0.44 ،0.21 ،0.62عمى الترتيب لممقاييس الفرعية الخمسة
المذكورة سابقاً وجميعيا قيـ دالة إحصائياً عند مستوى ( ،)0.01وتـ حساب الثبات بطريقة

االتساؽ الداخمي عمى نفس العينة ،وتراوحت قيـ معامبلت االرتباط بيف ( )0.27إلى

(.)0.76
وفي الدراسة الحالية تـ حساب ثبات المقياس بطريقة إعادة تطبيؽ االختبار ،حيث
طمب مف سبعة معمميف وضع تقديرات لعينة مف تبلميذىـ بالصؼ الثاني اإلعدادي – العينة
االستطبلعية -مرتيف متتاليتيف بفارؽ زمني مدتو خمسة أسابيع وحسبت معامبلت االرتباط
بيف تقديرات المعمميف لتبلميذىـ فكانت ( )0.38 ،0.52 ،0.62 ،0.58 ،0.64لمفيـ
السماعي ،والمغة المنطوقة ،والتوجو المكاني ،والسموؾ الشخصي االجتماعي ،والتآزر
والتناسؽ الحركي ،عمى الترتيب ،وىي قيـ دالة إحصائياً عند مستوى ( ،)0.01وىذا ما يشير

إلى أف المقياس يتمتع بدرجة مقبولة مف الثبات.

 )5اختبار الذكاء اإلعدادي :إعداد (السيد محمد خيري) .وىو ييدؼ إلى التعرؼ عمى
نسبة الذكاء ،وقد تـ اختياره إلمكانية تطبيقو عمى عينة البحث الحالي ،كما يمكف تطبيقو
فردياً أو جماعياً في نفس الوقت ،وقد تـ تطبيقو في العديد مف الدراسات واألبحاث التربوية
والنفسية وأدى إلى نتائج طيبة.

الصدؽ :قاـ مؤلؼ االختبار بحساب صدقو بطريقتيف مختمفتيف ،أوليما :تـ اختيار
( )500تمميذ طبؽ عمييـ اختبار الذكاء االبتدائي إعداد (إسماعيؿ القباني) ثـ حسب معامؿ
االرتباط بيف نتيجة تطبيؽ االختباريف عمى نفس العينة فكاف معامؿ الصدؽ يساوي (،)0.65
أما الطريقة الثانية :فتنحصر في أخذ آراء ثبلثة مدرسيف مختمفيف عف ذكاء تبلميذىـ وذلؾ
بعد تقديـ تعريؼ الذكاء ليـ جميعا الذي يقيسو االختبار ،وبعد تحويؿ التقدير الكيفي إلى
تقدير كمي تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات االختبار ومتوسط التقديرات فبمغ معامؿ
الصدؽ (.)0.504
وفي البحث الحالي تـ حساب الصدؽ عف طريؽ أخذ آراء سبعة معمميف مختمفيف عف
ذكاء تبلميذىـ وذلؾ بعد تقديـ تعريؼ الذكاء ليـ جميعاً وبعد تحويؿ التقدير الكيفي إلى تقدير
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كمي تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات االختبار ومتوسط التقديرات فبمغ معامؿ الصدؽ
( )0.673وىو معامؿ كاؼ لمثؿ ىذا النوع مف معامبلت الصدؽ.
الثبات :قاـ مؤلؼ االختبار بحساب معامؿ ثبات االختبار بطريقتيف ،أوليما طريقة
إعادة التطبيؽ ،حيث بمغ معامؿ االرتباط ( ،)0.92أما الطريقة الثانية فقد استخدـ طريقة
التجزئة النصفية وكاف معامؿ االرتباط الذي تـ تصحيحو باستخداـ معادلة سبيرماف براوف
فوصؿ إلى( ،)0.91ويبلحظ أف المعامؿ في الطريقتيف متساو تقريباً كما أنو مرتفع.

وفي البحث الحالي تـ حساب معامؿ الثبات باستخداـ طريقة التجزئة النصفية فكاف

( )0.78وبعد التصحيح بمغ معامؿ الثبات ( )0.92وىو معامؿ ثبات يمكف الوثوؽ بو.

- 6السجالت السابكة (للتخصيل الدزاسي):
تـ الرجوع إلى السجبلت السابقة مف إدارة المدرسة لمعرفة درجات الطبلب في مادة
الرياضيات ،ثـ حولت ىذه الدرجات إلى درجات معيارية ومف ثـ إلى الدرجة التائية المناظرة
لكؿ درجة معيارية ،وأخذت الدرجة التائية ( )25كمحؾ لئلرباعي األدنى ،كما أخذت الدرجة
( )75كمحؾ لئلرباعي األعمى ،وعندئذ فالطبلب الذيف تقؿ درجاتيـ عف ( )25درجة تائية
تحصيميا.
يمثموف مجموعة الطبلب المنخفضيف
ً

نتائج البخح وتفسريها:

الفرض األوؿ :ينص عمى أنو "ال توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف أساليب التفكير

السائدة لدى الطبلب العادييف وذوي صعوبات تعمـ الرياضيات بالصؼ الثاني المتوسط"،

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ إيجاد بداية أساليب التفكير السائدة لدى الطبلب العادييف
والطبلب ذوي صعوبات التعمـ كؿ عمى حدة عف طريؽ حساب المتوسطات لكؿ أسموب مف
ىذه األساليب.
األعهىب
تششَعٍ
تُفُزٌ
زكًٍ

خذول ( )15لُى انًتىعطاخ ألعانُة انتفكُش نذي انطالب انعادٍَُ وروٌ صعىتاخ انتعهى
روٌ صعىتاخ انتعهى
انطالب انعادٍَُ
انًتىعظ األعهىب انًتىعظ األعهىب انًتىعظ األعهىب انًتىعظ األعهىب انًتىعظ األعهىب انًتىعظ
يهكٍ  2305تسشسٌ 2335
 133تسشسٌ  2334تششَعٍ 2321
يهكٍ
232
232
يسهٍ  2303تُفُزٌ  2340هشيٍ  2343يسهٍ
235
 2343هشيٍ
233
عانًٍ
233
زكًٍ  2322يسافظ
 2325يسافظ  2325عانًٍ 234

نبلحظ مف الجدوؿ السابؽ ما يمي :بالنسبة لمطبلب العادييف :جاء األسموب اليرمي في
قمة ترتيب األساليب المفضمة لدييـ ،بينما جاء األسموب الممكي في المرتبة األخيرة ،أما
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بالنسبة لمطبلب ذوي صعوبات التعمـ :جاء األسموب اليرمي في قمة ترتيب األساليب المفضمة
لدييـ بينما جاء في المرتبة األخيرة األسموب الممكي ،وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة
() ،)zhang,2001 ,2004(bودراسة (عبد المنعـ الدردير(2003 ،أ)(2003 ،ب)) ،وىـ
في ذلؾ يتفقوف مع أقرانيـ مف الطبلب العادييف في أف األسموب المفضؿ لدييـ ىو األسموب
اليرمي ويشير ( )Sternberg,1997إلى أف األسموب اليرمي يناسب طبلب ىذه العينة ألف
طريقة التدريس في المرحمة اإلعدادية تميؿ إلى أف تكوف غالباً بالطريقة اإللقائية مف المعمـ

والطبلب يتمقونيا بالطريقة التي غالباً ما يرددىا المعمـ دوف مزيد مف التفكير وىي األكثر
مبلئمة لؤلسموب اليرمي ،أما بالنسبة لؤلسموب التنفيذي فقد جاء في المرتبة الثانية بالنسبة

لمعينتيف مف حيث األساليب السائدة لدييـ ويرى ( )Sternberg, 1997أف الطبلب في ىذا
األسموب يميموف إلى أف يفعموف ما يوجو إلييـ مف أوامر ويكونوا فرحيف بذلؾ ،فيـ في حقيقة
األمر طبلب ممتزموف مطيعوف يحبيـ معمموىـ ويثنوف عمييـ داخؿ وخارج المدرسة مما
يجمب ليـ السعادة ،أما بالنسبة لؤلسموب المحافظ فقد حؿ في المركز الثالث بالنسبة لمطبلب
ذوي صعوبات التعمـ ،فيـ طبلب حذروف ويتجنبوف المواقؼ والمعمومات الغامضة ولدييـ
ضعؼ في القدرة عمى تنظيـ أولوياتيـ وتبعوف التقميد في أمورىـ الدراسية.
وىذا يتفؽ مع ما أشارت إليو العديد مف الدراسات في مجاؿ صعوبات التعمـ مف أف
ذوي صعوبات التعمـ يتميزوف بأف لدييـ جمود في التفكير وعدـ مرونة ونقص في مفيوـ
الذات وضعؼ في الثقة بالنفس مثؿ (( ،)Zhang,2001وليد الصيادAdler, ( ،)2009 ،
 ،)Murphy,et.al ; 2007( ،)2001أما بالنسبة لمطبلب العادييف فقد جاء األسموب
المحمي في المرتبة الثالثة وجاء األسموب التحرري في المرتبة الرابعة واألسموباف ال يدعماف
فكرة الجمود الفكري بؿ يدعماف المرونة في التفكير وتقبؿ آراء اآلخر ،وبالنظر إلى الجدوؿ
السابؽ نجد أنو جاء في المرتبة األخيرة األسموب العالمي وىو الذي يدعـ فكرة عدـ إعطاء
التفاصيؿ قدر كبير مف االىتماـ ،واألسموب الممكي فيو صاحب ىدؼ معيف واحد فقط وذو
تركيز محدود وبالرجوع إلى مناىجنا الدراسية وكذلؾ طرؽ التدريس في مدارسنا وطرؽ التقويـ
نجدىا تذخر بالمحتوى العممي المكثؼ المميء بالتفصيبلت والذي ال يعطي الطالب مجاالً
لتجاىؿ أي موضوع فرعي ،وكذلؾ فتعدد المقررات الدراسية ال تجعؿ الطالب يركز عمى ىدؼ

معيف ،لذلؾ فإف الطبلب يبتعدوف عف تبني أي أسموب مف ىذه األساليب ألنيما ال يتوافقاف
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مع الحصوؿ عمى النجاح ،ونجد أف األسموبيف القضائي والتشريعي يحتبلف مراكز ليست
بالمتقدمة في أساليب التفكير لدى العينتيف ،وذلؾ أيضاً ألف مدارسنا ال تشجع عمى أف يتبنى

طبلبيا أي مف ىذه األساليب والمذاف يعتبراف في محتواىما مف األساليب المحفزة عمى اإلبداع

والتي أشار إلييا كبلً مف ( )Zhang, 2002( ،)Sternberg,1997و( Kaufman,

 )2002وقد أكدوا عمى دور ىذه األساليب في تحفيز اإلبداع لدى أصحابيا.

وإليجاد الفروؽ بيف الطبلب العادييف والطبلب ذوي صعوبات التعمـ في أساليب التفكير،
تـ حساب قيمة (ت) بيف العينتيف في جميع األساليب المختمفة فكانت كالتالي:
خذول ( ) 16لُى اختثاس (خ) نهفشوق تٍُ أعانُة انتفكُش نذي انطالب انعادٍَُ وروٌ صعىتاخ
انتعهى3
أعانُة
انتفكُش
انتششَعٍ
انتُفُزٌ
انمضائٍ
انًهكٍ
انهشيٍ
انتسشسٌ
انًسافظ
انعانًٍ
انًسهٍ

انطالب انعادٍَُ
(ٌ= )105
ع
و
0331
232
0330
2343
0327
2325
0333
133
0323
235
0323
2325
0331
2334
0325
2303
0333
234

روٌ صعىتاخ انتعهى
(ٌ= )16
ع
و
0333
113
0321
113
033
113
0334
2305
0331
234
0327
233
0321
2335
0326
232
0331
233

دسخاخ
انسشَح

لًُح (خ)

113
113
113
113
113
113
113
113
113

135103013
03155
*2327*2324
13030303*231*23016

نبلحظ مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
 ال توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف الطبلب العادييف وذوي صعوبات تعمـ الرياضيات فيأساليب التفكير (التشريعي ،التنفيذي ،القضائي ،التحرري ،المحافظ).

 توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف الطبلب العادييف وذوي صعوبات تعمـ الرياضيات فياألسموبيف اليرمي والمحمي لصالح الطبلب العادييف.

 توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف الطبلب العادييف وذوي صعوبات تعمـ الرياضيات فياألسموبيف الممكي والعالمي لصالح الطبلب ذوي صعوبات تعمـ الرياضيات.

ويمكننا تفسير ىذه النتيجة بأف ضعؼ الطبلب ذوي صعوبات تعمـ الرياضيات في
ميارات التنظيـ والتصنيؼ وافتقارىـ إلييا وضعؼ تحديد األولويات في حياتيـ الدراسية ،أدى
إلى ضعؼ لدييـ في أسموب التفكير اليرمي حيث أف مف خصائصو التنظيـ الجيد وتحديد
األولويات واالختيار الجيد مف بيف المثيرات المعروضة أمامو إذا تـ تخييره بينيا ،ويتفؽ ذلؾ
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مع ما أشار إليو ( ،)Sternberg, Wagner, 1991وكذلؾ فذوي صعوبات تعمـ
الرياضيات يعانوف مف ضعؼ في تركيز اال نتباه ولدييـ صعوبة في تخزيف وحفظ المعمومات
في الذاكرة العاممة وىي األمور التي يتطمبيا األسموب المحمي ،وىذا يتفؽ مع ما أشار إليو
(( ،)Albaili, 2007وليد الصيادGeary, ( ،)Rotzer, et.al, 2009( ،)2009 ،
 )et.al, 2000وما أكده ( ) Rentzos,Simpson , 2005( ، )Geary, 2006وعمى
العكس مف ذلؾ نجد أف الطبلب العادييف يتميزوف في ىذيف األسموبيف (اليرمي ،المحمي) فيـ
يتميزوف بالخصائص التي يتطمبيا ىذيف األسموبيف عف ذوي صعوبات التعمـ.
 أما بالنسبة ألسموبي التفكير (الممكي ،العالمي) فنجد أف الفروؽ لصالح ذوي صعوباتالتعمـ في الرياضيات ألف أصحاب ذوي األسموب الممكي أصحاب تفكير جزئي ،فيـ غالباً ما

يكونوف أسرى لموضوع معيف أو ىدؼ محدد ،وغالباً ما يبدو الشخص الممكي مشتت اال نتباه
فيو مشغوؿ دائماً بالموضوع الذي يفكر بو ،مما يعد موجوداً لدى ذوي صعوبات تعمـ
الرياضيات أكثر مف العادييف ويتفؽ ذلؾ مع ما أشارت إليو دراسة ( Fan & zhang,

( ،)2008محمد سحموؿ( ،)2009 ،خالد زيادة،)Aurbach,et.al, 2008( ،)2005 ،
وما اشار اليو(  ) Geary,2004وبالنسبة لؤلسموب العالمي (الكمي) فتشير دراسة (خالد
زيادة )Heiman, 2006( ،)2005 ،إلى أف ذوي صعوبات تعمـ الرياضيات يستخدموف
األسموب العاـ أو الكمي عند معالجتيـ لممعمومات أكثر مف األساليب التي تقوـ عمى تحميؿ
المعمومات ،ويشير ( )Sternberg ,1997إلى أف ذوي األسموب العالمي يواجيوف صعوبة
في االنتقاؿ بيف مستويات تجييز المعمومات المختمفة فيـ غالباً ما يجيزوف ويتناولوف

األمور بشكؿ سطحي ،ويتفؽ ذلؾ مع ما أشارت إليو دراسة (أمينة شمبي )2002 ،و( Cano
 )& Hewitt, 2000والتي أظيرت ارتباطاً سالباً بيف التحصيؿ وأسموب التفكير الكمي.

 أما بالنسبة لعدـ وجود فروؽ في أساليب التفكير (التشريعي ،التنفيذي ،القضائي،التحرري ،المحافظ) فيذا يعني أف طرؽ التعمـ ومحتواىا ومناىجيا واختباراتيا ال تدعـ ظيور

القدرات اإلبداعية أو التفكير التباعدي وىو ما يتجمى في األسموب القضائي والتشريعي
والتحرري ،وكذلؾ فيي تمزـ الطبلب بواجبات ومياـ وأنشطة واختبارات محددة ،أي أننا نحتاج
إلى تغيير في طريقة التعمـ واستراتيجياتو في مدارسنا بشكؿ عاـ.
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الفرض الثاني :والذي ينص عمى أنو "ال توجد عبلقة بيف أساليب التفكير وأساليب
التعمـ لدى الطبلب العادييف وذوي صعوبات تعمـ الرياضيات بالصؼ الثاني المتوسط".
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ إيجاد معامبلت االرتباط بيف أساليب التفكير التسعة
وأساليب التعمـ األربعة لدى الطبلب العادييف وذوي صعوبات تعمـ الرياضيات فكانت كما
يوضحيا الجدوؿ التالي:
أعهىب
انتفكُش
تششَعٍ
تُفُزٌ
زكًٍ
يهكٍ
يسهٍ
عانًٍ
هشيٍ
يسافظ
تسشسٌ

خذول ( ) 11يعايالخ االستثاط تٍُ أعانُة انتفكُش وأعانُة انتعهى نذي انطالب انعادٍَُ وروٌ صعىتاخ
انتعهى
أعهىب انتعهى انتدشَثٍ
أعهىب انتعهى انًدشد
أعهىب انتعهى انتأيهٍ
أعهىب انتعهى انسغٍ
عادَىٌ روو صعىتاخ عادَىٌ روو صعىتاخ عادَىٌ روو صعىتاخ عادَىٌ روو صعىتاخ
0304
*0313
03030301
030603030311
*0314
0301*0315030603060303030401303050303
0303
*03200301030303070301
0303
0306
**0325
0307**0331- *0322**0345- *03210303
*0321
**03240304**0316
0305
**037
0301
*03160304
**0332
0303**03630307
**0310- 03175*0314
0302
**03230303
**0315
0301
**0313
0303*03110303
**0331
0304**03410301**03430306
*0311
03130302
031740312
*03250311
03070305-

يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
 وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً لدى الطبلب العادييف بيف أسموب التعمـالحسي وأساليب التفكير (التشريعي والعالمي والمحافظ) ،وبيف أسموب التعمـ التأممي

وأسموبي التفكير (المحمي واليرمي) ،وبيف أسموب التعمـ المجرد وأسموبي التفكير
(المحمي واليرمي) ،وبيف أسموب التعمـ التجريبي وأساليب التفكير (الممكي والعالمي
والمحافظ والتشريعي).
 وجود عبلقة ارتباطية سالبة دالة إحصائياً لدى الطبلب العادييف بيف أسموب التعمـالحسي وأساليب التفكير (المحمي واليرمي والتحرري) ،وبيف أسموب التعمـ التأممي
وأساليب التفكير (الممكي والعالمي والمحافظ) ،وبيف أسموب التعمـ المجرد وأساليب
التفكير (الممكي والعالمي والمحافظ) ،وبيف أسموب التعمـ التجريبي وأساليب التفكير
(التنفيذي والمحمي واليرمي).
 وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً لدى الطبلب ذوي صعوبات التعمـ بيفأسموب التعمـ التجريبي وأسموب التفكير المحمي.
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 وجود عبلقة ارتباطية سالبة دالة إحصائياً لدى الطبلب ذوي صعوبات التعمـ بيفأسموب التعمـ الحسي وأسموب التفكير الممكي ،وبيف أسموب التعمـ التأممي وأسموبي

التفكير (الممكي والتحرري) ،وبيف أسموب التعمـ المجرد وأسموب التفكير الحكمي.
ولمعرفة إمكانية التنبؤ بأسموب التعمـ تنبؤاً داالً إحصائياً بمعمومية أسموب التفكير ،تـ
استخداـ االنحدار المتعدد المتدرج 3بيف المتغير التابع أساليب التعمـ والمتغير المستقؿ

أساليب التفكير.
خذول (َ )17ىضر َتائح االَسذاس انًتعذد انًتذسج نًعشفح إيكاَُح انتُثؤ تأعهىب انتعهى تًعهىيُح
أعانُة انتفكُش
أعانُة
انتعهى
انسغٍ
انتأيهٍ
انًدشد
انتدشَثٍ
انتأيهٍ

أعانُة
انتفكُش
هشيٍ
يسهٍ
هشيٍ
يسهٍ
هشيٍ
عانًٍ
يسافظ
تسشسٌ

س2
انًُىرج
انطالب انعادَىٌ
ف

س

س2

03114

03030

03025

03133
03725
03153
03176
03320
03355

03633
03670
03516
03611
03102
03126

03243

03062

03523
03631
**17335
03437
03611
03433
03513
**14335
03443
03613
03216
03031
**12375
03362
03116
انطالب روو صعىتاخ انتعهى
*43312 03050
03456

*5362

B
0127-

Beta
03114
03410
03371
03423
03377
03214
03177
03243

خ

دسخح
اإلعهاو

*23311-

%235

**53733
**43702
**43763
**43333
*23512
*23201

%6331
%67
%5136
%6131
%331
%1136

*23216-

%5

يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
 -تراوحت قيـ (ؼ) بيف ( )143.5 ،5.62وىي قيـ دالة إحصائياً عند مستوى (،0.05

 ،)0.01وىذا ما يشير إلى فاعمية بعض أساليب التفكير فى التنبؤ بأساليب التعمـ لدى
الطبلب العادييف كما يوضحيا الجدوؿ السابؽ.
 درجة اإلسياـ النسبي تراوحت بيف ( ،)%68 ،%2.5وىي تشير إلى درجة اإلسياـالنسبي ألساليب التفكير فى تفسير تبايف أساليب التعمـ كما يوضحيا الجدوؿ السابؽ.
 تراوحت درجة معامؿ التفسير النيائي لمنموذج المصاحب لدخوؿ المتغيرات إلى نموذجاال نحدار المتعدد (ر 2النموذج) بيف ( ،)0.677 ،0.025كما تراوحت قيـ "ت" بيف
( )5.839 ،2.207وجميعيا دالة إحصائياً عند مستوى ( ،)0.01 ،0.05وىذا ما يشير

إلى أنو:
3

جم االقحصار علً القيم الحنبؤية ألساليب الحعلم بالنسبة ألساليب الحفكير الحي دخلث معادلة االنحدار المحعدد المحدرج وكانث
قيمة "ف" لها دالة إحصائياً0
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* بالنس بة لمطبلب العادييف يمكف التنبؤ بأسموب التعمـ الحسي بمعمومية أسموب التفكير
اليرمي  ،في حيف يمكف التنبؤ بأسموب التعمـ التأممي بمعمومية أسموب التفكير المحمي ،بينما
يمكف التنبؤ بأسموب التعمـ المجرد بمعمومية أسموب التفكير المحمي ،كما يمكف التنبؤ بأسموب
التعمـ التجريبي بمعمومية أسموب التفكير العالمي.
* بالنسبة لمطبلب ذوي صعوبات التعمـ فإنو يمكف التنبؤ بأسموب التعمـ التأممي بمعمومية
أسموب التفكير التحرري.
وتفسر ىذه النتيجة بما يمي:
يتضح مف الجدوليف السابقيف ( )18( ، )17عدـ تحقؽ صحة الفرض الثاني لدى الطبلب
ذوي صعوبات التعمـ ماعدا ارتباط ايجابي بيف أسموب التفكير المحمي مع أسموب التعمـ
المجرد وأف معامبلت االرتباط دالو ،نبلحظ أف أساليب التفكير قد ارتبطت ارتباطاً ايجابياً
بأغمب أساليب التعمـ

لدى الطبلب العادييف وذلؾ عمى العكس مع ذوي صعوبات تعمـ

الرياضيات وىذا يتفؽ مع دراسة (  ،) Cano & Hewitt , 2000والتي أظيرت أنو يوجد
ارتباط موجب بيف األسموب التشريعي والعالمي والمحافظ مع أسموب التعمـ الحسي ،أنو يوجد
ارتباط موجب بيف األسموب المحمي واليرمي مع أسموب التعمـ التأممي ،التجريبي) ،بينما
باقي معامبلت االرتباط كانت منخفضة ،ويتضح كذلؾ وجود ارتباط ضعيؼ بيف األسموب (
التشريعي  ،والقضائي  ،والتحرري  ،والمحمي) وأساليب التعمـ المختمفة .
 بؿ ونجدىا ارتبطت سمبياً بأسموبيف لمتعمـ (المجرد والتأممي والحسي) لدى الطبلب ذويصعوبات تعمـ الرياضيات وىذا يتفؽ مع دراسة (  ) Judi , 2006في أف ىؤالء الطبلب
يفضموف األشياء العممية التجريبية أكثر مف األشياء المجردة،وال يميموف الى التأمؿ والتفكير
التباعدي ،وما يميز الرياضيات ىو التفكير المجرد والتأممي في كثير مف فروعيا وىذا ال
يتفؽ مع ميوؿ ىؤالء التبلميذ كما أشار الى ذلؾ ( خالد زياده  ، )2005 ،كذلؾ نبلحظ وجود
ارتباط ايجابي بيف مف يستخدموف أسموب التفكير ( المحمي ) بأساليب التعمـ المختمفة لدييـ
مما يدلؿ عمى أنيـ أفراد يفضموف األعماؿ النمطية ميما أختمؼ األسموب الذي يستخدمونو
في عممية تعمميـ ويخافوف مف األشياء غير المألوفة أو المختمفة .
 ويتضح كذلؾ وجود األسموب (اليرمي والمحمي) كأفضؿ أساليب التفكير التي ارتبطتبأسموبي التعمـ (التأممي والمجرد) بؿ أنو يمكف التنبؤ بأسموبي التعمـ (التأممي والمجرد)
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باستخداـ نفس االسموبيف (المحمي واليرمي) حيث نجد أف مف خصائص أسموب التفكير
اليرمي البحث عف التعقيد وحؿ المشكبلت والنظر الييا مف أكثر مف زاوية ،وبالرجوع الى
نتائج الفرض السابؽ سنجد االفراد العادييف يتميزوف في ىاذيف األسموبيف عف ذوي صعوبات
التعمـ ولدييـ ارتباط ايجابي عمييـ.
-ونجد كذلؾ وجود ارتباطاً ايجابياً بيف أسموبي التفكير (التشريعي والعالمي والمحافظ ) مع

أسموبي التعمـ ( الحسي  ،والتجريبي) ،مما يدؿ عمى أف ىؤالء األفراد العادييف لدييـ تميز في

استخداـ ىذه األساليب عمى العكس مف ذوي صعوبات التعمـ الذيف يتصفوف بأف لدييـ ضعؼ
عاـ في األساليب التي تحتاج الى تأمؿ أو تفكير مجرد مما يدعـ القوؿ بأننا في تعميـ ذوي
صعوبات تعمـ الرياضيات يجب البدء باألشياء التطبيقية أو المعممية

أكثر مف األشياء

المجردة أو التي تحتاج الى تأمؿ  ،ونبلحظ ذلؾ مف خبلؿ ارتباط أسموب التفكير المحمي مع
األسموب التجريبي بينما يوجد لديو ضعؼ وارتباط سالب بيف االسموب الحسي في التعمـ
وأسموب التفكير الممكي .
الفرض الثالث :وينص عمى أنو "ال توجد عبلقة بيف أساليب التفكير وتوجيات أىداؼ
اإلنجاز لدى الطبلب العادييف وذوي صعوبات تعمـ الرياضيات بالصؼ الثاني المتوسط.
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب معامبلت االرتباط بيف متوسطات أساليب التفكير
المختمفة وتوجيات أىداؼ اإلنجاز ويظير الجدوؿ التالي ذلؾ:
خذول ( )13يعايالخ االستثاط تٍُ أعانُة انتفكُش وتىخهاخ أهذاف اإلَداص
انطالب روو صعىتاخ انتعهى
انطالب انعادَىٌ
تىخهاخ انهذف
األعانُة
أهذاف األداء
أهذاف اإلتماٌ
أهذاف األداء
أهذاف اإلتماٌ
03131
03001
03011
03115انتششَعٍ
0313103074
0305703013
انتُفُزٌ
03001
03063
03052
03060انسكًٍ
0304703020**03232
**03431انًهكٍ
0313003076**03637**03171
انًسهٍ
03130
03126**03667
**03123انعانًٍ
0307403104
**03662**03171
انهشيٍ
03071
03175**03464
**03507انًسافظ
03075
03152
03010**03133
انتسشسٌ

يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
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 -وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً لدى الطبلب العادييف بيف أىداؼ اإل تقاف

وأسموبي التفكير (المحمي واليرمي) وبيف أىداؼ األداء وأساليب التفكير (الممكي

والعالمي والمحافظ) عبلقة سالبة.
 -وجود عبلقة ارتباطية سالبة دالة إحصائياً لدى الطبلب العادييف بيف أىداؼ اإل تقاف

وأساليب التفكير (الممكي والعالمي والمحافظ) ،وبيف أىداؼ األداء وأسموبي التفكير

(المحمي واليرمي).
 ال توجد عبلقة دالة إحصائياً بيف أساليب التفكير وتوجيات أىداؼ اإلنجاز سواءأكانت أىداؼ اإل تقاف أو أىداؼ األداء.

ولمعرفة إمكانية التنبؤ بتوجيات أىداؼ اإلنجاز تنبؤاً داالً إحصائياً بمعمومية أسموب

التفكير ،تـ استخداـ االنحدار المتعدد المتدرج 4بيف المتغير التابع توجيات أىداؼ اإلنجاز
والمتغير المستقؿ أساليب التفكير.
أهذاف

اإلتماٌ

األداء

خذول (َ )20ىضر َتائح االَسذاس انًتعذد انًتذسج نًعشفح إيكاَُح انتُثؤ تتىخهاخ أهذاف اإلَداص تًعهىيُح
أعانُة انتفكُش
2
دسخح
س
أعانُة
2
خ
Beta
B
ف
س
س
اإلعهاو
انًُىرج
انتفكُش
انطالب انعادَىٌ
%6137 **33424 03233 03103
انهشيٍ 03617 03620 03171
%6636 **33004 03261 03621
03666 03663 03717
انًسهٍ
انعانًٍ
%6131
03611 03673 03726
**33340 03311 03774 **74337
%6737 **33252 03157 03124
انتسشسٌ 03677 03635 03734
انتششَعٍ
%10
03100 03107 03742
**23135 03111 03142
%4433 **43427 03375 03111
انعانًٍ 03443 03446 03667
**76375
انهشيٍ
%4737
03477 03434 03103
**43112 03357 03562

يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
 -بمغت قيميتي (ؼ) بيف ( )86.85 ،84.98وىي قيـ دالة إحصائياً عند مستوى (،)0.01

وىذا ما يشير إلى فاعمية بعض أساليب التفكير فى التنبؤ ببعض أساليب التفكير لدى الطبلب
العادييف كما يوضحيا الجدوؿ السابؽ.

4

جم االقحصار علً القيم الحنبؤية لحىجهات أهداف اإلنجاز بالنسبة ألساليب الحفكير الحي دخلث معادلة االنحدار المحعدد
المحدرج وكانث قيمة "ف" لها دالة إحصائياً0
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 درجة اإلسياـ النسبي تراوحت بيف ( ،)%70 ،%44.3وىي تشير إلى درجة اإلسياـالنسبي ألساليب التفكير فى تفسير تبايف توجيات أىداؼ اإلنجاز كما يوضحيا الجدوؿ
السابؽ.
 تراوحت درجة معامؿ التفسير النيائي لمنموذج المصاحب لدخوؿ المتغيرات إلى نموذجاال نحدار المتعدد (ر 2النموذج) بيف ( ،)0.700 ،0.443كما تراوحت قيـ "ت" بيف (-
 )4.428 ،2.795وجميعيا دالة إحصائياً عند مستوى ( ،)0.01وىذا ما يشير إلى:

* بالنسبة لمطبلب العادييف :يمكف التنبؤ بأىداؼ اإل تقاف بمعمومية أساليب التفكير (اليرمي

والمحمي والعالمي والتحرري والتشريعي) ،في حيف يمكف التنبؤ بأىداؼ األداء بمعمومية
أسموبي التفكير (العالمي واليرمي).
* بالنسبة لمطبلب ذوي صعوبات التعمـ فإنو ال يمكف التنبؤ بتوجيات أىداؼ اإلنجاز
بمعمومية أساليب التفكير.
وتفسر ىذه النتيجة بما يمي:
يتضح مف الجدوؿ السابؽ( )19أنو لـ تتحقؽ صحة الفرض بشكؿ جزئي فأساليب التفكير
مرتبطو ارتباطاً داالً (موجباً أو سالباً) مع توجيات أىداؼ اإلنجاز نحو اإلتقاف وكذلؾ توجيات

أىداؼ اإلنجاز نحواألداء لدى الطبلب العادييف  ،ومف الخصائص المميزة ليذا النوع مف

التوجو نحو اليدؼ ىو ال تركيز عمى اتقاف األىداؼ والتمكف في عممية التعمـ  ،وكذلؾ الفيـ
واالستيعاب وتطوير الكفاءة الذاتية لمفرد ومعرفة مدى التقدـ  ،كما نبلحظ أنو لـ ترتبط جميع
أساليب التفكير مع توجيات أىداؼ اإلنجاز نحو األداء واالتقاف لدى الطبلب ذوي صعوبات
التعمـ ،ومف الخصائص المميزة ليذا النوع مف التوجو نحو اليدؼ ىو التركيز عمى عمى
العمؿ وليس االتقاف والنظر الى االخريف ومحاولة التفوؽ عمييـ والظيور أفضؿ منيـ بغض
النظر عف االتقاف أو التمكف مف المادة العممية  ،وىذا يعني أف ذوي صعوبات تعمـ
الرياضيات ينحوف نحو التوجو لؤلداء دوف معرفة ىدفيـ الذيف يبغونو ،واذا نظرنا الى
معامبلت االرتباط بيف أساليب التفكير المختمفة والتوجو الى االتقاف واألداء نجدىا متفاوتة ولـ
تكف االرتباطات دالة مع أساليب التفكير بشكؿ عاـ وىذا يعني برجوعنا الى الفرض األوؿ أف
الطبلب ذوي صعوبات التعمـ لـ يتميزوا في ىذه األساليب وبالتالي فالنتائج ىنا مؤيدة لنتائج
الفرض األوؿ في عدـ وجود عبلقة بيف ىذه األساليب وتوجيات انجاز الطبلب نحو اليدؼ،
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بؿ ونجد أنو لـ يمكف التنبؤ بتوجيات أىداؼ اإلنجاز باستخداـ اسموب التفكير  ،وعمى
العكس مف ذلؾ نجد أنو يمكف التنبؤ بتوجيات أىداؼ اإلنجازنحو االتقاف باستخداـ بعض
أساليب التفكير لدى الطبلب العادييف الذيف توجد لدييـ ارتباط ايجابي أو سمبي مثؿ اسموب
التفكير ( التشريعي  ،واليرمي  ،والتحرري  ،والعالمي ،المحمي) بينما نبلحظ انو يمكف التنبؤ
بتوجيات ىؤالء الطبلب نحو األداء باستخداـ بعض أساليب التفكير لدى الطبلب العادييف
الذيف توجد لدييـ ارتباط ايجابي أو سمبي مثؿ اسموب التفكير (اليرمي والعالمي) وىذه النتائج
تتفؽ مع ما أشارت اليو بعض الدراسات مثؿ دراسة ( محمد سحموؿ( ، )2009 ،ربيع
رشواف ( ،)2005 ،عبد الناصر عامر  )2005 ،وما يشير اليو ( عصاـ الطيب ،)2006 ،
وذ لؾ يعني اف الطبلب العادييف يمكف التنبؤ بتوجياتيـ نحو االنجاز ( االتقاف  /االداء )
بمعمومية اساليب التفكير عمى العكس مف ذلؾ لدى الطبلب ذوي صعوبات التعمـ.
الفرض الرابع :وينص عمى أنو "ال توجد عبلقة بيف أساليب التعمـ وتوجيات أىداؼ
اإلنجاز لدى الطبلب العادييف وذوي صعوبات تعمـ الرياضيات بالصؼ الثاني المتوسط".
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب معامبلت االرتباط بيف متوسطات أساليب التعمـ
المختمفة وتوجيات أىداؼ اإلنجاز ويظير الجدوؿ التالي ذلؾ:
خذول ( )21يعايالخ االستثاط تٍُ أعانُة انتعهى وتىخهاخ أهذاف اإلَداص
أعهىب انتعهى
انتىخه َسى انهذف
انتىخه َسى
اإلتماٌ
انتىخه َسى
األداء

انعادَىٌ
صعىتاخ انتعهى
انعادَىٌ
صعىتاخ انتعهى

انسغٍ

انتأيهٍ

انًدشد

انتدشَثٍ

03031**03272
*03145
03133

**03100
03071**0355303027

03640
03112**03551*03131

**0335103127**03203
03041-

يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
 -بالنسبة لمطبلب العادييف وجود عبلقة موجبة دالة إحصائياً بيف التوجو نحو اإل تقاف

وأسموب التعمـ التأممي ،وسالبة بيف التوجو نحو اإل تقاف وأسموب التعمـ التجريبي،

في حيف توجد عبلقة موجبة دالة إحصائياً بيف التوجو نحو األداء وأسموبي التعمـ
(الحسي والتجريبي) وعبلقة سالبة بيف التوجو نحو األداء وأسموبي التعمـ (التأممي

والمجرد).
 بالنسبة لمطبلب ذوي صعوبات التعمـ فإنو توجد عبلقة موجبة بيف التوجو نحواإل تقاف وأسموب التعمـ الحسي وبيف التوجو نحو األداء وأسموب التعمـ المجرد.
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ولمعرفة إمكانية التنبؤ بتوجيات أىداؼ اإلنجاز تنبؤاً داالً إحصائياً بمعمومية أساليب

التعمـ ،تـ استخداـ االنحدار المتعدد المتدرج 5بيف المتغير التابع توجيات أىداؼ اإلنجاز
والمتغير المستقؿ أساليب التعمـ.
خذول (َ )22ىضر َتائح االَسذاس انًتعذد انًتذسج نًعشفح إيكاَُح انتُثؤ تأعهىب انتعهى تًعهىيُح
أعانُة انتفكُش
أهذاف

اإلتماٌ
األداء

اإلتماٌ

أعانُة
انتعهى

س2
انًُىرج
انطالب انعادَىٌ
03471

س

س2

ف

03100

03430

03134

03533

03152

03566

03533

03353

انسغٍ

03635

03403

انسغٍ

03272

03013

03131
**60342 03534
03161
03140
03553
03355
03762 **60303
03452
03336
انطالب روو صعىتاخ انتعهى
03461 *63375 03061

انتأيهٍ
انتدشَثٍ
انًدشد
انتأيهٍ

B

دسخح
اإلعهاو

Beta

خ

03347
03210
03351
03621
03211

**33053
**43131
**33204
**10361
**3361

%3336

03272

*23521

%631

%4731
%5334
%5533
%3535

يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
 -تراوحت قيـ (ؼ) بيف ( )60.42 ،6.385وىي قيـ دالة إحصائياً عند مستوى (،0.05

 ،)0.01وىذا ما يشير إلى فاعمية بعض أساليب التعمـ فى التنبؤ بتوجيات أىداؼ اإلنجاز
كما يوضحيا الجدوؿ السابؽ.
 درجة اإلسياـ النسبي تراوحت بيف ( ،)%55.9 ،%6.7وىي تشير إلى درجة اإلسياـالنسبي ألساليب التعمـ فى تفسير تبايف توجيات أىداؼ اإلنجاز كما يوضحيا الجدوؿ
السابؽ.
 تراوحت درجة معامؿ التفسير النيائي لمنموذج المصاحب لدخوؿ المتغيرات إلى نموذجاال نحدار المتعدد (ر 2النموذج) بيف ( ،)0.559 ،0.067كما ت اروحت قيـ "ت" بيف (-
 )3.61 ،10.67وجميعيا دالة إحصائياً عند مستوى ( ،)0.01 ،0.05وىذا ما يشير إلى

أنو:

* بالنسبة لمطبلب العادييف يمكف التنبؤ بالتوجو نحو اإل تقاف بمعمومية أساليب التعمـ
(التأممي والتجريبي والمجرد) ،كما يمكف التنبؤ بالتوجو نحو األداء بمعمومية أسموبي التعمـ
(التأممي والحسي).
5

جم االقحصار علً القيم الحنبؤية لحىجهات أهداف اإلنجاز بالنسبة ألساليب الحفكير الحي دخلث معادلة االنحدار المحعدد
المحدرج وكانث قيمة "ف" لها دالة إحصائياً0
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* بالنسبة لمطبلب ذوي صعوبات التعمـ فإنو يمكف التنبؤ بالتوجو نحو اإل تقاف
بمعمومية أسموب التعمـ الحسي.
وتفسر ىذه النتيجة بما يمي:
أف عدـ تحقؽ صحة الفرض الرابع ألف ىناؾ عبلقات بيف اساليب التعمـ وتوجيات
أىداؼ االنجاز دالة ايجابيا أو سمبياً لدى الطبلب العادييف وذوي صعوبات التعمـ ما عدا
العبلقة بيف أسموب التعمـ ( المجرد والحسي ) مع توجو الطبلب العادييف نحو االتقاف وأسموب

التعمـ ( التأممي والمجرد ) مع التوجو نحو األداء وظير ذلؾ جمياً في قدرة جميع أساليب

التعمـ لدى العادييف عمى التنبؤ بتوجياتيـ نحو االتقاف ما عدا اسموب التعمـ الحسي ،وكذلؾ
قدرة اساليب التعمـ ( التأممي والحسي) مع توجيات أىداؼ االنجاز نحو األداء ،بينماارتبطت
ايجابيا توجيات أىداؼ االنجاز نحو االتقاف لدى ذوي صعوبات التعمـ مع أسموب التعمـ

الحسي فقط ،وارتبطت ايجابيا توجيات أىداؼ االنجاز نحو االداء لدى ذوي صعوبات التعمـ
مع أسموب التعمـ المجرد فقط ،وظير ذلؾ في استطاعة أسموب التعمـ الحسي في التنبؤ
بأىداؼ االتقاف لدى ذوي صعوبات التعمـ ،أي أف الطبلب العادييف يتميزوف في أسموب التعمـ
التأممي وكذلؾ التجريبي وىذا يتفؽ مع ما أشارت اليو دراسة ( رمضاف محمد ومجدي
الشحات  ، )2001 ،ودراسة ( زينب بدوي )2002 ،مف وجود عبلقة منطقية بيف التوجيات
الدافعية وأساليب التعمـ لدى الطبلب ؛ فاختبلؼ التوجو الدافعي بيف األفراد ومستواه يؤدي الى
اختبلؼ األسموب المستخدـ لمتعمـ مف قبؿ ىؤالء األفراد  ،ولوحظ كذلؾ مف النتائج عدـ وجود
عبلقة بيف أساليب التعمـ ( المجرد والتأممي والتجريبي) مع توجو الطبلب ذوي صعوبات التعمـ
نحو االتقاف فيو يرجع الى عدـ القدرة لدييـ عمى المضي قدماً في ىذيف األسموبيف ولدييـ

ضعؼ في استخداميـ في عمميات تعمميـ فيـ ال يميموف الى التفكير المجرد غير المحسوس
وال التأمؿ والتفكير في جوىر األشياء  ،بؿ أنيـ يميموف الى التعمـ الحسي المشاىد العممي
ونبلحظ ىنا قوة العبلقة بيف التوجو نحو االتقاف وأسموبي التعمـ ( التأممي  ،التجريبي ) لدى

األفراد العادييف.

توصيات الدزاسة:
في ضوء ما أسفرت عنو النتائج فإف البحث الحالي يوصي بالتالي:
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 )1مراعاة أساليب التفكير السائدة لدى الطبلب العادييف وذوي صعوبات التعمـ عند إعداد
البرامج العبلجية والخطط التربوية الفردية المناسبة ليـ.

 )2العمؿ عمى تضميف البرامج ألساليب التعمـ السائدة لدى الطبلب العادييف وذوي صعوبات
التعمـ.

 )3العمؿ عمى إ يجاد بيئة تعميمية توفر البرامج التعميمية المناسبة لتوجيات أىداؼ اإلنجاز
لدى الطبلب العادييف وذوي صعوبات التعمـ.

 )4توجيو نظر المسؤليف بوزارة التربية والتعميـ إلى ضرورة إيجاد بيئة تعميمية تحفز
االىتماـ بأساليب التفكير وتفاعميا مع أساليب التعمـ المناسبة لمطبلب العادييف وذوي

صعوبات التعمـ.

 )5مراعاة اختيار أساليب التفكير وأساليب التعمـ المناسبة مع توجيات أىداؼ اإلنجاز لدى
الطبلب العادييف والطبلب ذوي صعوبات التعمـ عند بناء المناىج التعميمية أو وضع أي

برنامج تعميمي.

 )6إجراء مجموعة مف البحوث العممية والبرامج التدريبية التي تيدؼ إلى االستخداـ األمثؿ
ألساليب التعمـ بما يتناسب مع أسموب تفكير كؿ طالب وتوجيات أىداؼ اإلنجاز لديو.
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