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 شكر وعرفان

 
تاذي الفاضل                ال يسعني وقد أوشكت      ى أس هذه الدراسة على االنتهاء إال أن أتقدم بخالص شكري وامتناني إل

ه                         ي بتوجيهات م يبخل عل ة وعطاء، ول ا بكل جدي ذي تابعه الدآتور غسان سرحان المشرف على الرسالة، ال
ة          ى األس             . ومالحظاته، وسعة صدره في مراحل البحث المختلف دير إل دم بالشكر والتق وتني أن أتق اتذة وال يف

 :األفاضل أعضاء لجنة المناقشة 
 
 غسان عبد العزيز سرحان. د. ١
 محسن محمود عدس. د. ٢
 محمود األستاذ.د. ٣
 

 .على ما بذلوه من جهد آبير في تنقيح وتقييم هذه الرسالة آي تبدو على أفضل صورة
 

ي آ  دموا ل ذين ق دس ال ة ضواحي الق ي مكتب تربي ي ف ى زمالئ دم بخالص شكري إل ا أتق ل التسهيالت آم
 .والمساعدة الممكنة

 
 

بهم، ومساعدتهم،                        ذين منحوني ح ائي ال ى زوجي وأبن اني إل وال أنسى أن أتقدم بخالص شكري وعظيم امتن
 . وهيأوا لي الجو الهادئ، وساعدوا في طباعة الرسالة وإخراجها إلى حيز الوجود

 .وأتقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل
 
 
 
 
 
 

 دسهير عوا:                                   الباحثة       
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ت 

 التعريفات اإلجرائية
 

وم  ي العل ي ف توى التحصيل الدراس المجموع    : مس اس ب وم ويق ي العل ب ف ي ألداء الطال توى الفعل و المس ه
ا في                   الصف األول   التراآمي الذي حصل عليه الطالب في مادة العلوم العامة في الصف العاشر األساسي أم

ة          ) الفيزياء والكيمياء واألحياء  (الثانوي العلمي فمجموع     وم العام والصف األول الثانوي األدبي في مادة العل
 .٢٠٠٤/٢٠٠٥في نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي 

 
 هي نهاية المرحلة اإللزامية في التعليم ويكون الطالب قد أتم دراسة : الصف العاشر األساسي

 .ف متتالية من األول وحتى العاشرعشر صفو
 

اس    : التحصيل ية ويق ررات دراس ن خالل مق ه م رات معين ن خب ه م ا تعرضوا ل ة لم تيعاب الطلب دى اس م
رض          ذا الغ دة له يلية المع ارات التحص ي االختب ة ف ا الطلب ل عليه ي يحص ة الت ل،  (بالدرج اني والجم اللق

١٩٩٦.( 
 

ية ة األساس ة ا: المرحل از بإلزامي ة تمت ا  مرحل ر، وفيه ى الصف العاش ن الصف األول األساسي إل يم م لتعل
ف األول           نوات والص ثالث س ة ذات ال ة اإلعدادي نوات والمرحل ت س ة ذات الس ة االبتدائي ت المرحل دمج

 .الثانوي سابقا، ويعبر فيها عن الصفوف بترتيب من األول إلى العاشر
 

ر  رة من أجل الوصول إ         : التفكي ا من الخب در م اذ        هو استكشاف ق م أو اتخ د يكون الهدف الفه ى هدف وق ل
 ).٢٠٠٤الدردير، (القرار أو التخطيط أو حل المشكالت أو الحكم على شيء ما 

 
 ).٢٠٠٤الدردير، (هو طريقة الفرد في التفكير عند أداء األعمال : أساليب التفكير

 
ة ب    : توقعات النجاح  ا هي      آيفية رؤية المرء لألشخاص واألحداث واألشياء ذات األهمي ه وليست آم النسبة ل

 ). ١٩٨٤توق وعدس، (في الواقع 
 

ه من                            : مفهوم الذات  ا تتسم ب ا عن نفسه بنفسه من خالل م هو فكرة الفرد عن نفسه أو الصورة التي يكونه
راجح ،  (صفات وقدرات جسمية وعقلية وانفعالية باإلضافة إلى القيم والمعايير االجتماعية التي ينتمي إليها           

١٩٨٥.( 
 
 .هو الفرد الذي يستخدم نوعًا واحدًا من أساليب التفكير الخمسة: ادي التفكيرأح
 

 .هو الفرد الذي يستخدم نوعين من أساليب التفكير فقط: ثنائي التفكير
 

 هو الفرد الذي يستخدم ثالث أنواع من أساليب التفكير : ثالثي التفكير
 

 أساليب التفكير بطريقة عشوائية هو الفرد الذي يستخدم أي أسلوب من : التفكير المسطح
 ).ـ أ١٩٩٦حبيب، (
 



 ث 

ى                :  التفكير الترآيبي  ع إل بأنه يعنى بالتوصل لبناء أفكار جديدة وأصيلة ومختلفة عما يفعله اآلخرين، والتطل
 .وجهات نظر قد تتيح حلوال أفضل

 
ي  ر العمل ية ال    :  التفكي رة الشخص بة للخب اطئ بالنس و صحيح أو خ ا ه التحقق مم ي ب ة  يعن رة، وحري مباش

دريجي والبحث عن                           اول المشكالت بشكل ت ياء، وتن دة لعمل األش اد طرق جدي وق في إيج التجريب، والتف
 .الحل السريع والقابلية للتكيف

 
واقعي ر ال ا     : التفكي ي حياتن ا ف ي نختبره ة الت ياء الحقيقي ب واألش ة والتجري ى المالحظ اد عل ى باالعتم يعن

 .ه ونراه ونشمهالشخصية مثل ما نشعر به ونلمس
 

ل                 : التفكير التحليلي  ام بالتفاصيل والتخطيط قب ة واالهتم ة منهجي يعنى بمواجهة المشكالت بحرص وبطريق
 . اتخاذ القرار، والمساهمة في توضيح األشياء حتى يمكن الوصول إلى استنتاجات

 
ألهداف واالهتمام باحتياجات  يعنى بتكوين وجهات نظر مختلفة تجاه األشياء، والتفكير في ا   : التفكير المثالي 

 ). أ-١٩٩٥حبيب، (الفرد وما هو مفيد للناس والمجتمع 



 ج 

 الملخص بالعربية
 

ة الصفين العاشر                          دى طلب ذات وتوقعات النجاح والتحصيل الدراسي ل وم ال ر ومفه العالقة بين أساليب التفكي
 .األساسي واألول الثانوي العلمي واألدبي في مديرية تربية ضواحي القدس

 
دى        هدفت الدراسة إلى تحديد العالقة بين أساليب التفكير ومفهوم الذات وتوقعات النجاح والتحصيل الدراسي ل

 .طلبة الصفين العاشر األساسي واألول الثانوي علمي وأدبي
 

ي     ام الدراس ن الع اني م ي الث الل الفصل الدراس ة خ ذه الدراس ت ه ع  . ٢٠٠٤/٢٠٠٥طبق ون مجتم ث تك حي
راد مجتمع الدراسة           الدراسة من جمي    غ عدد أف دس، وبل ة ضواحي الق ة تربي دارس في مديري ) ١٠٩٥(ع الم

ة عشوائية                      ) ١٦٣٤(طالبا و  اث آعين تين من اإلن ذآور، ومدرس تين من ال ى مدرس ة عل طالبة، واشتملت العين
 .عنقودية تحتوي على شعبة في آل صف من صفوف العاشر واألول الثانوي العلمي واألدبي

 
ين آل      انات استخدمت مقاييس ألساليب التفكير، وتوقعات النجاح، ومفهوم الذات،ولجمع البي ة ب د العالق لتحدي

يل       ر، والتحص اليب التفكي ذات، وأس وم ال اح، ومفه ات النج ن توقع ابية،    .م طات الحس تخرجت المتوس اس
ارات  تخدمت االختب ة، واس ات المعياري اط  : واالنحراف ل ارتب ادي، ومعام اين األح ل التب اي تحلي ون، آ  بيرس

 .، وشيفيه)t-test(تربيع، 
 

 ما العالقة بين أساليب التفكير ومفهوم الذات:  تمحورت مشكلة الدراسة حول االجابة عن السؤال اآلتي
ي في                  وتوقعات النجاح والتحصيل الدراسي لدى طلبة الصفين العاشر األساسي واألول الثانوي العلمي واألدب

 :قد انبثقت عنه األسئلة اآلتيةو. مديرية تربية ضواحي القدس
 

 ما أساليب التفكير لدى الطلبة؟-١
 
 هل تختلف األساليب باختالف الجنس والصف؟-٢
 
 ما أنماط التفكير لدى الطلبة؟-٣
 
 هل تختلف األنماط باختالف الجنس والصف؟-٤
 

  ما توقعات النجاح لدى الطلبة؟-٥  
 
 ؟ هل تختلف التوقعات باختالف الجنس والصف-٦  
 
اح   -٧ ات النج ر وتوقع اط التفكي ر وأنم اليب التفكي ارات أس ي اختب ة ف ين أداء الطلب ة ب اك عالق ل هن ه

 والتحصيل؟
 
  
 
 



 ح 

 )α=٠٫٠٥(ق من صحته عند المستوى  لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم تحويلها إلى فرضيات صفرية للتحق
 
 .ة الدراسة باختالف الصفال وجد فروق ذات داللة إحصائية بين أساليب التفكير عند عين-١
 
 . ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أساليب التفكير عند عينة الدراسة باختالف الجنس -٢
 
 . توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أنماط التفكير عند عينة الدراسة باختالف الصف-٣
 
 .راسة باختالف الجنسال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أنماط التفكير عند عينة الد-٤
 
 .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين توقعات النجاح عند عينة الدراسة باختالف الصف-٥
 
 .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين توقعات النجاح عند عينة الدراسة باختالف الجنس-٦
 
 .ختالف الصفال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مفهوم الذات عند عينة الدراسة با-٧
 
 .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مفهوم الذات عند عينة الدراسة باختالف الجنس-٨
 
 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أداء الطلبة في اختبارات أساليب التفكير وتوقعات-٩

 . النجاح ومفهوم الذات والتحصيل لدى الطلبة
 

 : وآان من نتائج الدراسة ما يأتي
 

ة    توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف دى   ) α = ٠٫٠٥( توج ة ل ر المختلف اليب التفكي ين  أس ب
اختالف الصف  ة ب م     . الطلب ي معظ ة  ف ة الصفوف الثالث ابين طلب ا م ك فروق ائج أن هنال رت النت د أظه وق

ر شيوع          ة الصف العاشر أآث دى طلب ة الصفين    أساليب التفكير فقد آان أسلوب  التفكير المسطح ل ا من طلب
ي           . األول ثانوي األدبي والعلمي    نط    . وقد آان النمط المثالي سائدا أآثر لدى طلبة الحادي عشر األدب ل ال مقاب

دى                 ر شيوعا ل ان أآث د آ ر فق ائي التفكي ا ثن انوي علمي، أم ة األول ث دى طلب التحليلي الذي آان سائدا أآثر ل
 . طلبة األول الثانوي األدبي

 
ر شيوعا                ال توجد فروق     بين أساليب التفكير باختالف الجنس، حيث أظهرت لنا النتائج أن نمط التفكير األآث

 .لدى آال الجنسين هو النمط المثالي ومن ثم النمط التحليلي 
 

ديهم                       ة ل ة الطلب اختالف الصف، حيث غالبي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أنماط التفكير لدى الطلبة ب
ي        تفكير أحادي في الصف      انوي أدب ة الصف األول ث دى طلب ى ل ان األعل ثالث، وآ ة الصف    . وف ال ا طلب أم

 . العاشراالساسي آان نمط تفكيرهم مسطح في غالبية الوقت
 

اعي، حيث آانت                            وع االجتم اختالف الن ة ب دى الطلب ر ل ين نمط التفكي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ب
 .في الدرجة الثانية تفكير أحاديأغلبية الذآور واإلناث لديهم تفكير مسطح، و

 



 خ 

وع         ى الن زى إل اح تع ات النج و توقع ة نح تجابات الطلب ط اس ين متوس ائية ب ة إحص روق ذات دالل د ف توج
 .  وهي دالة إحصائيا، ولصالح اإلناث٠٫٠٥االجتماعي، حيث آانت الداللة اإلحصائية أقل من

 
ة ن            ة ،وفي              ال توجد  فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات الطلب ى الدرجة الكلي حو التوقعات النجاح عل

ر من                       ة اإلحصائية أآب ة وحل المشكالت ،حيث آانت الدالل ة الذاتي  ٠٫٠٥مجالي الدراسة المتعلقين بالفعالي
ة إحصائيا ر دال ه  . وهي غي ة نحو التوج تجابات الطلب ين اس روق ب ود ف ى وج ير إل ائج تش ين أن النت ي ح ف

حسب الصف، وأن هذه الفروق آانت مابين طلبة الصف العاشر األساسي             المهني الخاصة بتوقعات النجاح     
 . وطلبة الصف األول الثانوي األدبي، ولصالح طلبة األول الثانوي أدبي

 
وم                ر، وتوقعات النجاح، ومفه اليب التفكي ارات أس وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين أداء الطلبة في اختب

وم         حيث وجد معامل ا   . الذات، والتحصيل  دل وتوقعات النجاح ، ومفه ين المع رتباط موجب  دال إحصائيا ب
حيح        س ص ة والعك دى الطلب ذات ل وم ال اح ومفه ات النج دل زادت توقع ا زاد المع ث آلم ذات بحي ا . ال آم

ة،  بحيث                        دى الطلب ذات وتوقعات النجاح ل وم ال أظهرت الدراسة إنه يوجد ارتباط موجب إحصائيا بين مفه
ابين  . ات لدى الطلبة زادت توقعات النجاح لديهم   آلما زاد مفهوم الذ    وآذلك يظهر لنا الجدول وجود عالقة م

ة                    . أساليب التفكير الخمس مع بعضها البعض      ائج الدراسة عدم وجود عالق ا نت ومن جانب آخر أظهرت لن
 . ذات داللة إحصائية بين أساليب التفكير المختلفة، والمعدل، وتوقعات النجاح، ومفهوم الذات

 
 
 
 

 : وفي ضوء هذه النتائج خرجت الدراسة بالتوصيات اآلتية
 

دى                    ر من أسلوب ل ة استعمال أآث ة، من أجل تنمي ر المختلف تدريب المعلمين قبل الخدمة على أساليب التفكي
ة م        . الطلب ار التخصص المالئ ى اختي اعدتهم عل ة لمس ي للطلب وي والمهن اد الترب ة اإلرش ام بعملي واالهتم

اهج               لتوقعاتهم وقد  د وضع المن اتهم عن ة وحاج دى الطلب ر ل اليب التفكي ار أس وضع  .راتهم، وأخذ بعين االعتب
درتهم                 برامج تساعد على تدريب الطلبة على حل المشكالت، ورفع مستوى توقعاتهم المستقبلية بالنجاح، وق

كالت   ل المش ى ح ة ق           . عل هم، وبقيم ي أنفس ة ف ادة الثق الل زي ن خ ديهم م ذات ل وم ال ة مفه دراتهم وتنمي
 .وإمكانياتهم
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Abstract 
 
The relationship between Styles of Thinking, Self- Concept, Success 
Expectations and Achievement in Science of Tenth, and First secondary Graders 
in Science, and Literary Stream in Jerusalem Suburbs' Education directorate. 
 
Prepared by : Suhair Salah El-Deen Awad . 
 
Supervisor by : Dr.Ghassan Sirhan . 
 
This study aimed at finding out the relation between styles of thinking and self- 
concept, success, expectation and achievements in science as posed by tenth and 
lst secondary graders. 
 
This study was carried out during the second semester in scholastic year 
2004/2005. 
  
The subjects of the study were selected from all the schools of Jerusalem 
suburbs. The participants were (1905) male and (1634) female, the sample 
included two boy schools and two girl schools; It represented a random and 
cluster sample which involved one section of each of the tenth and eleventh 
graders . 
 
In data collection, the researcher employed the scales of thinking styles, success 
expectations, and self- concept in order to determine the relation between 
success expectations, self-concept, thinking styles, and achievement. The 
researcher calculated means, standard deviations, and the test of reliability 
coefficient of unrelated samples, ONE WAY ANOVA, Pearson correlation 
coefficient, t-test, and Scheffes test and Chi Square test 
 
The problem of this study answered the following questions: 
 
What is the relation between thinking styles, self concept, success, expectations 
and science achievement of tenth and lst secondary in Jerusalem suburbs 
education Directorate? The following questions came out of the main question 
 
1-What are the students' styles of thinking? 

 
2- Is there any difference between the styles according to gender and grade? 
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3- What are the kinds of thinking of the students? 
  

4- Is there any difference between profiles according to gender and grade? 
 

 
5- What are the success expectations of the students? 
 
6- Is there any difference between the success expectations according to grade 
and gender? 

 
7- Is there any relation between the students' performance in thinking styles tests 
and thinking profiles success expectations and achievements? 
 
In order to answer the questions; they where transformed into null      hypothesis 
at the level (0.05) 
 
1- There is no statistical indication difference between thinking styles with the 
study sample according to grade. 

 
2-There is no statistical difference between thinking styles of the study sample 
according to gender 
 
3-There is no statistical difference between thinking profiles of the study sample 
according to grade. 

 
4- There is no statistical difference between thinking profiles of the study sample 
according to gender 

 
 

5- There is no statistical difference between the success expectations of study 
sample according to grade. 

 
 

6- There is no statistical difference between success expectations of study sample 
according to gender.    
 
7- There is no statistical difference between self-concepts of study sample 
according to grade. 
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8- There is no statistical difference between self -concept of study sample 
according to gender. 

 
9- There is no statistical difference between the student's performance in 
thinking styles, test success expectations, self concepts and students' 
achievements. 

 
  Some of the study results are: 

 
There is a statistical indication difference at the level (0.05) between the different 
thinking styles with the students according to grades. The results indicate that 
there are differences between the three grade students in most thinking styles. 
The thinking styles were flat with the tenth grade students and more common 
than the students of the tenth and lst secondary graders. The ideal profile was 
more common with the lst secondary grade art students. But the analytical 
thinking was more prevailing with the lst secondary grade scientific students, but 
two dimensions thinking was prevailing with lst secondary grade literary stream 
students. 

 
There are no differences between thinking styles according to gender their results 
indicate that thinking profiles are more prevailing for males and females and 
then the ideal thinking and the analytical thinking.   

 
There are statistical indications differences between the thinking profiles with 
students according to the grade, and most of the students have got one dimension 
thinking in the three grades and the highest one was the first secondary literary 
stream grade, but the tenth grade thinking profile was flat most of the time.  

 
There is no statistical significance differences between the thinking profile of the 
students according to different social kind because most of the males and 
females have got flat thinking and one dimension thinking in the second degree. 

 
There are statistical differences between the students' responses means towards 
success expectations according to gender, and it is statistically indicate for 
female fitting. 

 
There are no statistical differences between students' answers towards success 
expectations in the total mark, and in the study scope which is connected with 
self activity, and problem solving. But the results indicate that there are 
differences between the students' answers towards private profession especially 
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for success expectations according to the grade, and the differences were 
between the tenth grade students, and lst secondary grade literary stream 
students, and for the benefit of the lst secondary grade literary stream students. 

 
There are statistical indication retaliation between students' performance in 
thinking styles, success expectations, self-concepts, and achievements. There 
was positive coefficient correlation statistically significant between the mean, 
success expectations and self- concept. 

 
In view of these findings the researcher recommended the following: 
      
  Teachers should be trained before they start their employment in the different 
thinking styles in order to encourage students to use them. More attention should 
be devoted to educational and professional instruction (guidance) to assist 
students in choosing majors' that suit their expectations and abilities, adequate 
training programs should be introduced to assist students in problem – solving, 
increasing the level of success expectations and improving self concept through 
self confidence and faith in their abilities. 
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 الفصل األول
 

 المقدمة
 

رن    اد الماضي اتسم الق ذآاء الح ر من اإلنجازات واالختراعات التي فاقت        ، بال دد الكبي ي الع ذي ظهر ف  ال
ة   تحدياتلمواجهةو . من اآتشاف الذرة وسفن الفضاء والكمبيوتر واالنترنت      السابقة إنجازات البشرية   األلفي

ة  ي      الثالث وم ف ي يق ام تعليم اء نظ ن إنش د م لحة      ال ب ة متس درات عالي وادر ذات ق ل آ ى تأهي اس عل األس
التفكير              ،بالمهارات ه ب تعلم في حق ل الم ة لعق داع  محترم ه ليصبح            ،واإلب ه بإمكانيات ز ثقت ى تعزي  والعمل عل

  ).١٩٩٩ ،العسكري( قادرًا على إحداث التغيير وصيانته
 
نظم         ) ١٩٩٢(قطامي  رف صبحي و  يّع ر م ة عمل             التفكير على أنه أداء منظم أو غي دماغ وفق آلي ه ال وم ب  يق
ا      ) بيوآيميائية( ة محددة              . محددة بهدف التوصل إلى نتيجة م ة أو مهن ة عمري ا بمرحل يس مرهون ر ل  ،والتفكي

 . وتنمو مع نمو اإلنسان،استمراروهو عملية متجددة أبدا ومتطورة ب
رة من                 ا من الخب ى       أوقد عرف ديبونو التفكير بأنه استكشاف قدر م ك       ،هدف جل الوصول إل د يكون ذل وق

ر في ثالث     . حل المشكالت أو الحكم على شيء ما     الهدف الفهم أو اتخاذ القرار أو التخطيط أو        ويتأثر التفكي
  -:مكونات هي

ل حل المشكالت -١ دة مث ة المعق ات المعرفي ل،العملي دًا مث ل تعقي ة واألق ة، المالحظ  والتصنيف ، والمقارن
 .فيةمعرالتحكم فوق التوجيه والوعمليات 

 . المعرفة الخاصة بمحتوى المادة أو الموضوع-٢
 ).٢٠٠٥ ،الخضراء(ميول ال و،موضوعيةال و،تجاهاتاال:  مثل، االستعدادات والعوامل الشخصية-٣
 

دة ال تنقسم        يؤلفان  التفكير واللغة  أن) ١٩٧٩( وذآر عاقل  يلة      ، وحدة معق ة وس ر     لل فاللغ ر عن التفكي  ،تعبي
ه           . يتخذ من المشكالت موضوعًا له     نهأل ،يتسم باإلشكالية الذي   وم ب  ويعد التفكير مجددا لكل نشاط عقلي يق

ا اإلنسان             ي و ،اإلنسان رة التي جمعه ى أساس الخب وم عل درات في النشاط           ،ق اهيم والق  والتصورات والمف
ى               .العقلي ة أو استخدام التصورات أو الكلمات عل ال العملي ا مستوى األفع دة منه  وللتفكير مستويات عدي

د  ، والمقارنة ، والتصنيف ، والتحليل ، الترآيب : مثل ،شكل عدد من العمليات    خ ---- والتصميم    ، والتجري . ال
ة الشخصية ر ال ينفصل عن الطريق ات الشخصية،والتفكي ي مكون ام ف و عنصر ه ن خصائص، فه  ه وم

 . وعمقه، ومرونته، وأصالته، سرعة التفكير، التي تختلف من فرد إلى آخر،الفردية
 

ليعتب  تعلم ) ١٩٧٩( ر عاق ن الشروط الضرورية لل ر م ية للتفكي دات األساس ات ،الوح اب معلوم  واآتس
ة     ى عقلي وفر بن دة ت رة         ،جدي ى شكل خب ر بشكل متماسك عل ادة األساسية للتفكي داد الم وم بمعالجة وإع  تق

تويات   ددة المس ة ومتع ور        ،متنوع ة والص ور األولي ل الص ات أو هياآ ن مخطط ي م ذه البن ون ه  وتتك
 .والرموز والمفاهيم

 
دردير عرفه  ف،وللتفكير أساليب مختلفة ه   )٢٠٠٤( ال ى أن ال      عل د أداء األعم ر عن رد في التفكي ة الف  ، طريق

ين     ، وإنما تفضيل الستخدام القدرات    ،وهو ليس قدره   .  آما أن أساليب التفكير هي المفاتيح لفهم أداء المتعلم
ين  دة ب ة محاي ي منطق ع ف ر تق اليب التفكي ذآاء والشخصيةوأن أس وي أن  .ال نفس الترب اء ال د ذآر علم وق

روق      ،أفضل طريقة في تسهيل تعلم الطالب      ة       ا  تكمن في التعامل مع الف ة في الوظائف المعرفي مع   ،لفردي
 والفروق الفردية تتدخل في استخدامنا  ، بالتفكيرةمرتبطالتعلم ال أساليب إن. الترآيز على األساليب العقلية  
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أثير    . وأيضا عندما نتعلم،دما نفكر عنةألساليب معين ونتيجة لذلك فقد ترآز اهتمام الباحثين على دراسة ت
 .أساليب التفكير على التحصيل الدراسي

 
دم    د ق ةHarrison & Bramson) ١٩٨٢ (وق اليب  نظري ة    ألس رد وطبيع لها الف ي يفض ر الت  التفكي

ي  د صنف التف  ،االرتباطات التي بينها وبين سلوآه الفعل اليب هي      وق ى خمسة أس ر إل ي   :كي ر الترآيب  ،التفكي
 . والواقعي، والمثالي، والتحليلي،والعملي

 
ذي    الفردف ، االفراد حسب اسلوب التفكير الذي يمارسونه      )أ-١٩٩٦( وقد عرف حبيب    ر       ال  يمارس التفكي

ع ي و ، عما يفعله اآلخرين     ومختلفة أصيلة و يعنى بالتوصل لبناء أفكار جديدة     الترآيبي ى وجهات نظر       تطل  إل
تالك                 يربط ،قد تتيح حلوال أفضل    ة وام ان ووضوح وابتكاري  بين وجهات النظر التي قد تبدو متعارضة بإتق

 . المهارات التي توصل لذلك
 
ياء              نهفإ الفرد الذي يمارس التفكير المثالي     أما اه األش ة تج وين وجهات نظر مختلف ى بتك التفكير في   ب  و ، يعن

  .اجات الفرد وما هو مفيد للناس والمجتمعاألهداف واالهتمام باحتي
 

ي      يعتبرفي حين    ذي      الفرد الذي يمارس التفكير العمل رد ال ا هو صحيح أو              هو الف التحقق مم ي ب  خاطئ  يعن
ياء            ،حرية التجريب يمتلك   و ،بالنسبة للخبرة الشخصية المباشرة    دة لعمل األش اد طرق جدي  ، والتفوق في إيج
 .  والقابلية للتكيف، والبحث عن الحل السريع،وتناول المشكالت بشكل تدريجي

 
ة                 أن وأضاف حبيب  ة منهجي  الفرد الذي يمارس التفكير التحليلي يعنى بمواجهة المشكالت بحرص وبطريق

ة         يهتمو ، قبل اتخاذ القرار   يخطط بالتفاصيل و  يهتمو  بالنظريات والتنظير على حساب الحقائق إمكانية التجزئ
 .  في توضيح األشياء حتى يمكن الوصول إلى استنتاجاتيساهم و،ر عامحكم على األشياء في إطايو
 

ياء               أن    حبيب حظالوقد   الفرد الذي يمارس التفكير الواقعي يعنى باالعتماد على المالحظة والتجريب واألش
ة  يالحقيقي مه ا نختبرهالت راه ونش ه ون ه ونلمس ا نشعر ب ل م ا الشخصية مث ي حياتن رد .  ف رى الف دما ي وعن

اد قعي مشكلة يحاول تصحيحها و     الوا ا    إيج ول له ة           ، حل ات ودق ياء بثب ام عمل األش واقعي في إتم  ويرغب ال
 .  ويحتاج إلى مصادر مضبوطة وأناس منضبطين ونتائج مضبوطة،ودون عيب

 
ا سبق تب ا ومم ر تعمل مع اليب التفكي دةين أن أس اعدة ومفي ر أدوات مس م أفضل ،تعتب ي فه اعد ف ا تس  ألنه
ين                     وتظهر. خرينألنفسنا ولآل  ا من االنسجام أو االنجذاب ب اك نوع ان هن ر إذا آ  أهمية اآبر ألساليب التفكي

 .أساليب التفكير الخمس
 

د  را)  ب-١٩٩٦(عرف حبيب وق ل التفكي ه بروفي بكةبأن ارة عن ش ر  من عب اليب التفكي ين أس ات ب  العالق
د    ،التفكير المسطح  :وهي د    ، والتفكير أحادي البع ائي البع د    وث ، وثن ي البع دما        .الث ر مسطحًا عن   ويكون التفكي

  يستخدم  فيكون عندما  التفكير أحادي البعد  أما   . التفكير بطريقة عشوائية    أساليب أي أسلوب من    الفرد يستخدم
ر الخمسة             الفرد اليب التفكي ي ( نوعا واحدا فقط من أس الي  ،الترآيب ي  ، والمث ي  ، والعمل واقعي  ، والتحليل  .) وال

را اك أف د وجد أن هن تخدمون وق ددًا يس ائي البع ر ثن ه ،التفكي ى أن ه حبيب عل د عرف رد  وق ذيالف تخدم ال  يس
ا . ةنوعين فقط من أساليب التفكير الخمس       رد    أم ذي  الف اليب         ال واع من أس ر الخمس    يستخدم ثالث أن  ،ةالتفكي

 .  نادر الوجود نسبيافيعتبر صاحب تفكير ثالثي االبعاد وهو بال شك 
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قو  و ن قش ل م دث آ ة  )١٩٧٩( مقاس وشتح ي الدراس اني ف ر الث ن المتغي اح ، ع ات النج ر أن   توقع  واعتب
ه       قوة الدافعية دام  أنو ، تحرك السلوك وتعمل على توجي تعلم                انع ام حدوث ال ًيا أم ا رئيس دافع يشكل عائق  . ال
رد                   :التوقع) ٢٠٠٣(توق وعدس وقطامي     وعرف ارة عن مجموعة من الظروف التي تحرك الف   بأنه عب

ى     وتوجهه نحو  ى يتحقق الهدف   استمراريته  تحقيق هدف أو غرض معين وتحافظ عل  وافي حين عرف    . حت
ال          ة بأنه حاله داخلي    :دافع التحصيل األآاديمي   اه للموقف التعليمي واإلقب ى االنتب ه إل تعلم تدفع د الم ه   عن  علي

ةبنشاط  تمرار،وحيوي تعلم واالس ق ال ى يتحق اط حت ذا النش ي ه ن متغ . ف ات م ر التوقع رات وتعتب ةي  الدافعي
  .لهامةا

 
 وبعوامل متعددة أخرى    ،)النجاح أو الفشل  (الخبرة السابقة    و ،لذاتامفهوم   :تتأثر التوقعات بعدة عوامل منها    

ة        ،منها العمر والجنس ومستوى التغذية الراجعة في دراساتهم        اتهم واقعي نًا تكون توقع ر س ة األآب  وأن الطلب
ة    تكون توق   الذي سنًاوأعلى من توقعات الطلبة األصغر ر واقعي اتهم منخفضة وغي أثر التوقعات    . ع ا وتت آم

ا           و ،بكثير من العوامل     ؤثر في عدد من الجوانب منه ة   : ُت ة الذاتي ى حل          ،الفعالي درة عل ي والق  التوجه المهن
 .المشكالت

 
د عرف ة)١٩٩٥(  قطاميوق ة الذاتي ات النجاح المرتبطة بالفعالي اء عمل: توقع رد أثن ا نشاط الف ي  بأنه ه ف

ة             ى نتيجة مرغوب ى         ،مهمة محددة والتي ترتبط بقدراته المختلفة للحصول عل ة إل ة الذاتي ذلك تشير الفاعلي  آ
 .مجموعة أفكار الفرد ومعتقداته حول قدرته في النجاح في مهمات تتضمن عناصر مألوفة أو غير مألوفة

 
اة        أن توقعات النجاح لدى األفراد تتأثر بالتوجه ال       ) ١٩٨٨(عطوى   وذآر مهني الذي يلعب دورا هاما في حي

ى             ،اإلنسان آدافع لسلوآه   ي عل ه         أ وقد عرف عطوى التوجه المهن اه ل ه واالنتب ام ب ين واالهتم ه إدراك مع ن
ين التخطيط التعليمي والتخطيط            . وبالتالي االندفاع نحو موضوع معين     ،باستمرار ومن الضروري الربط ب
ك          ،نشاط مدرسي معين   فعند اختيار المتعلم لمادة أو       ،المهني ادة أو ذل  ال بد أن يأخذ في اعتباره فائدة هذه الم

تقبل  ي المس ة ف ه المهني ق أهداف ي تحقي اط ف ذه   ،النش ون ه ة دون أن تك ة معين ذي يلتحق بدراس ب ال  فالطال
د                              ا ق ة للنجاح به ول الالزم ه والسمات والمي ر متناسبة مع قدرات ة وغي ه المهني ة مع توقعات الدراسة متالئم

اني من                      اقحامنه  أوال شك   . ثارا سلبية بالمتعلم  آلحق  ت ه سوف يع ا فان ا له ر مهيئ  المتعلم نفسه في دراسة غي
ة  نقص والدوني اعر ال اط ومش ل واإلحب اض دافعي ،الفش ى انخف ؤدي إل ا ي اح ة وتوقعاتة مم تقبلية للنج  المس

 .وحرمانه من التفوق
 

 الجهد العقلي الذي يبذله الفرد في فهم المشكلة القدرة على حل المشكالت بأنها) ٢٠٠٢(زغلول العرف 
وتحديها ومن ثم البحث فيما لديه من قواعد ومعارف ومفاهيم ليختار منها ما يساعده على تجاوز 

 .الصعوبات والوصول إلى الهدف
 

 البحث عن ،الحساسية للمشكالت :ممراحل وخطوات حل المشكالت وه) ٢٠٠٥(  الخضراءواستعرضت
 اختبار الحل ، إيجاد الفكرة المناسبة من بين الحلول الكثيرة والمتباعدة، تحديد المشكلة،لحقائقالمعلومات وا

  .األآثر مالئمة ليكون حال للمشكلة ومن ثم قبوله
 

أنها تكسب المتعلمين مهارات معرفية إلى  )١٩٨٠( فقد أشار أبو حطبأهمية أسلوب حل المشكلةأما 
 وتوفر استراتيجية لحل المشكلة أو النشاط الذي ،ور ثقة المتعلمين بأنفسهموعلمية لتعلم خبرات مختلفة وتط

 وتجعلهم ، وتطبيق المعرفة في مواقف جديدة، وتثير اهتمام المتعلمين وتشعرهم بأهمية التعلم،يمارسونه
  .يمارسون حل المشكالت داخل الصف وخارجه
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ومدى تأثيره على . ه سلوك الفرد بوجه عاملذات يعتبر أحد العوامل األساسية في توجيامفهوم يعتبر

مما شجع الباحثين والمهتمين على إجراء المزيد من الدراسات التي تناولت مفهوم . التحصيل األآاديمي
لذات اوجاءت هذه الدراسة إللقاء المزيد من الضوء على العالقة بين مفهوم . لذات وأثره على التعلما

 .االجتماعيالنوع  الطلبة باختالفف على مكامن الفروق بين طلبة وآذلك التعرال لدى والتحصيل
 

 أي الصورة التي يكونها عن نفسه ،لذات على أنه فكرة الفرد عن نفسهامفهوم ) ١٩٨٥ (حوقد عرف راج
 والمعايير ، باإلضافة إلى القيم، وانفعالية، وعقلية، وقدرات جسمية،بنفسه من خالل ما تتسم به من صفات

 .لذات االيجابيالذات السلبي ومفهوم امفهوم : لذاتا جوانب مفهوم ،تي ينتمي إليهااالجتماعية ال
ا       الذات السلبي بأنه يتضمن حكما سلبيا على        اعن مفهوم   ) ١٩٩٢(وقد تحدث يعقوب     لذات بغض النظر عم

ول  اأما مفهوم   . ينجزه الشخص  ذات الذات االيجابي فانه يتضمن قب اك  ،ل ة التي نر   ا وهن ذات المثالي غب أن  ل
ة   ، أو المزاجي ،لذات التي نرغب أن نكون عليها بالمظهر الجسمي   انكون عليها وقد تتعلق      درات العقلي  والق

ه                اذا نطمح إلي ا آانت      ،هي مهمة لكونها تحدد إلى حد ما من نحن وم ذاتي          ا وآلم ة من ال ة قريب ذات المثالي ل
ك يكون مؤشرا للتكيف الحسن            وم       .الواقعية فان ذل ا أن مفه ذ اآم ة وأشكال      يتكون من      اتل رات الذاتي الخب

 .التقويم التي يتلقاها الفرد من األفراد ذوي األهمية في بيئته آاآلباء و المعلمين
 

 مشكلة الدراسة
 

 :لسؤال اآلتي عن اجابةاإلتمحورت مشكلة الدراسة حول 
 

لدى طلبة الصفين ما العالقة بين أساليب التفكير ومفهوم الذات وتوقعات النجاح والتحصيل الدراسي 
 .العاشر األساسي واألول الثانوي في مديرية تربية ضواحي القدس

 
 :وقد انبثقت عنه اآلسئلة اآلتية

 
  لدى الطلبة؟ السائدة ما أساليب التفكير -١
 ؟ والنوع االجتماعي الصفباختالفهل تختلف االساليب  -٢
 ما أنماط التفكير لدى الطلبة؟ -٣
 النوع االجتماعي؟باختالف الصف وهل تختلف االنماط  -٤
 ما توقعات النجاح لدى الطلبة؟ -٥
 باختالف الصف والنوع االجتماعي؟هل تختلف التوقعات  -٦
 ما مستوى مفهوم الذات لدى الطلبة؟ -٧
  النوع االجتماعي والصف؟باختالف هل يختلف مستوى مفهوم الذات  -٨
 ،ومفهوم الذات،جاح وتوقعات الن،هل هناك عالقة بين أداء الطلبة في اختبارات أساليب التفكير -٩

 والتحصيل؟
 

 :فرضيات الدراسة    
 

 ).α=٠٫٠٥( إلى فرضيات صفرية عند المستوى  ٩،٨،٦،٤،٢ األسئلة تم تحويل     
 .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة في أساليب التفكير باختالف الصف .١
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  .النوع االجتماعياختالف  أساليب التفكير بذات داللة إحصائية بين الطلبة فيوجد فرق تال  .٢
 .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة في أنماط التفكير باختالف الصف .٣
 .النوع االجتماعيال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة في أنماط التفكير باختالف  .٤
 .الجتماعيالنوع اتوقعات النجاح باختالف بين الطلبة في ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  .٥
 .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة في توقعات النجاح باختالف الصف .٦
 .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة في مفهوم الذات باختالف النوع االجتماعي .٧
 .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة في مفهوم الذات باختالف الصف .٨

   
 لدى والتحصيل،الذات وتوقعات النجاح ومفهوم  ذات داللة إحصائية بين أساليب التفكير ال توجد عالقة.٩  

 .عينة الدراسة
 
 ف الدراسةاهدا

 
 :هدفت هذه الدراسة إلى

 
ومفهوم الذات وتوقعات النجاح والتحصيل الدراسي لدى طلبة أساليب التفكير تحديد العالقة بين آل من  -١

 .لثانوي في مديرية تربية ضواحي القدسالصفين العاشر األساسي واألول ا
تحديد العالقة بين متوسطات آل من توقعات النجاح ومفهوم الذات وأساليب التفكير لدى طلبة الصف  -٢

 .االجتماعيالنوع ثانوي باختالف الالعاشر األساسي واألول 
دى طلبة الصف تحديد العالقة بين متوسطات آل من توقعات النجاح ومفهوم الذات وأساليب التفكير ل -٣

 .ثانوي باختالف الصفالالعاشر األساسي واألول 
 لذات وأساليب التفكيرامعرفة فيما إذا آان هناك عالقة بين متوسطات توقعات النجاح ومفهوم  -٤

 . عند عينة الدراسةوالتحصيل
 

 أهمية الدراسة
 :تكمن أهمية هذه الدراسة في

 
التحصيل الدراسي ب عالقتها وأساليب التفكير ولذاتاتوضيح أهمية آل من توقعات النجاح ومفهوم  -١

 .وتحديد التخصص
 طبيعة توقعات النجاح األآاديمية بجوانبها المختلفة لدى الطلبة بشكل عام وبأدائهم إلىالتعرف  -٢

 . والمساهمة في إثراء موضوع التوقعات في البيئة الفلسطينية،األآاديمي بشكل خاص
تي يستخدمها آل من طلبة الصف العاشر األساسي واألول التعرف إلى استراتيجيات التفكير ال -٣

ن من معالجة الفروق الفردية بين المتعلمين ومراعاة أساليب التفكير وثانوي حتى يتمكن المعلمال
 .لديهم

 ، والعملي، والمثالي،الكشف عن سمات الشخصية األآثر ارتباطًا بكل من التفكير الترآيبي -٤
 .بة في الصفوف العاشر األساسي والصف األول الثانوي في فلسطين والواقعي بين الطل،والتحليلي

ى استخدام        ،التعرف على أنماط التفكير لدى الطلبة باختالف الجنس والصف         -٥  وآيفية تدريب الطلبة عل
 .نمطين في التفكير أو أآثر
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 :اقتصرت الدراسة على المحددات التالية: محددات الدراسة
 

 .٢٠٠٤/٢٠٠٥ الدراسي ني من العام الثا وهو الفصل:محدد زماني
 

 .محدد مكاني وهو مديرية تربية ضواحي القدس وعلى المدارس الحكومية التابعة لها
 

ة             ينمحدد بشري وهو طلبة الصف     انوي علمي وأدبي في مديري ة   العاشر األساسي واألول الث  ضواحي    تربي
 .القدس

 .اسةفي هذه الدر  والمصطلحات الواردةالمفاهيممحدد مفاهيمي 
 

  هيواألدوات الدراسة من حيث صدقها وثباتها وإجراءات تطبيقها ادوات محدد إجرائي
 .)١٩٩٥(بمصر عام اختبار أساليب التفكير وقد استخدمه حبيب في جامعة طنطا  - أ
 .٢٠٠٣لذات وقد استخدمه عساآرة في مدارس ضواحي القدس عام امقياس مفهوم  - ب
 .١٩٩١يسي في مدارس األردن عام ببل مقياس توقعات النجاح وقد استخدمته -ج

 
 

ق     راءات تطبي ى إج ذلك عل ا وآ تخدمة فيه ات األدوات المس دى صدق وثب ى م ة عل ائج الدراس دت نت اعتم
ة ا الباحث ي اتبعته ة الت ة   .الدراس ع وعين ار المجتم ة اختي ى المعالجات اإلحصائية وآيفي ا واقتصرت عل آم

ي عشرة شعبة       اشتملتالدراسة والتي    ى اثنت انوي في         عل دراسية في الصفين العاشر األساسي واألول الث
 .أربع مدارس حكومية تم اختيارها بصورة عشوائية عنقودية
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 الفصل الثاني
 

 اإلطار النظري
 

رات يستعرض ة مواضيع رئيسة تشكل متغي ذا الفصل ثالث يالدراسة ه ر:  وه اليب التفكي ات  ،أس وتوقع
  . ومفهوم الذات،النجاح

 
 أساليب التفكير ١٫٢

 
ا تفضيل الستخدام       ، وهو ليس قدره   ، أسلوب التفكير طريقة الفرد في التفكير عند أداء األعمال         يمثل   وإنم

درات ين،الق م أداء المتعلم اتيح لفه ر هي المف اليب التفكي ا أن أس ي  ، آم رد ف ة الف ى طريق ير إل ي تش والت
د ساهمت    .استخدام قدراته تجاه المهام المعرفية ال    وق  في  Galton  ،James  ،  Bartlettآل من أعم

دما                         نفس المعرفي عن م ال ذا المصطلح في عل بداية القرن العشرين في مجال الفروق الفردية في ظهور ه
ة البصرية  ،الحظوا أن بعض األفراد يفضلون الطريقة اللفظية في التفكير   ، والبعض اآلخر يفضل الطريق

اة التي            أول من قدم فكرة األ     Albertويعد ِ  اليب الحي سلوب إلى علم النفس عندما تحدث بالتفصيل عن أس
لوك   اط الس زة أو أنم ية الممي اط الشخص ا أنم د به اليب بمجموع  .قص ذه األس ز ه اديءوتتمي ن المب  ،ة م

درات   هي األساليبف دى  و، تفضيالت في استخدام الق دا         ل لوبا واح يس أس اليب ول ل من األس راد بروفي األف
ط اينو ،فق اليب ونيتب وة تفضيلهم لألس ي ق اعي،ف ع االجتم ن خالل التطبي اليب م ن ، وتكتسب األس  ويمك
 واألسلوب األفضل     ،األسلوب األفضل في وقت ما قد ال يكون األفضل في وقت آخر           إن  .  وتعليمها هاقياس

 .في مكان ما قد ال يكون األفضل في مكان آخر
 
   

 :لتفسير األساليب أنه توجد ثالثة مداخل Sternberg (1985) وGrigoneko   1997)(ويذآر آل من 
 وهي األساليب المعرفية التي تقاس من خالل االختبارات وتنمية : المدخل المتمرآز على المعرفة-١

 .وتقيس الفروق الفردية في المعرفة) اختبارات األداء األقصى ( الصواب والخطأ 
 الشخصية عن طريق اختبارات األداء  وهي التي تقيس سمات: المدخل المتمرآز على الشخصية-٢

 . والتعامل مع العالم الخارجي،لذات واآلخرينا والتعامل مع ، والحكم،المتميز وهي اإلدراك
 وفي إطار ، ويرآز على دراسة عالقة أساليب التعلم بسمات الشخصية: المدخل المتمرآز على النشاط-٣

وهي نظرية  ،يات منها نظرية التحكم العقلي الذاتيالبحث في تحديد أساليب التفكير ظهرت عدد من النظر
Sternberg (1985) التي تقوم على فكرة أساسية هي أن الحكومات أو السلطات لها خمس أبعاد هي 

فأساليب التفكير لدى الفرد لها نفس .  والنزعات أو الميول، والمجاالت، والمستويات،واألشكال،الوظائف
 أسلوبا للتفكير تم التوصل إليها بواسطة التحليل العاملي الذي أسفر عن التقسيم السابق فظهر ثالث عشر

 .وجود خمسة عوامل متطابقة مع األبعاد الخمسة النظرية
 

 النزعات والميول المجاالت المستويات األشكال الوظائف األبعاد
 التشريعي األساليب

 التنفيذي
 الحكمى

 الملكي
 الهرمي
 األقلى

 الفوضوي

 العالمي
 يالمحل

 الخارجي
 الداخلي

 المتحرر
 المحافظ
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ا  دمHarrison & Bramson) ١٩٨٢(أم د ق رد    ا فق لها الف ي يفض ر الت اليب التفكي رى ألس ة أخ  نظري

ي        ين سلوآه الفعل ا وب ة االرتباطات التي بينه اليب هي       ،وطبيع ى خمسة أس ر إل د صنف التفكي ر   : وق التفكي
ي ، والعملي ،الترآيبي الي ، والتحليل و ، والمث اليب           .اقعي وال ين أس ة ب ى دراسة العالق ذا البحث عل ام ه د ق وق

 . ومتغيرات الدراسةHarrison & Bramsonالتفكير القائمة على نظرية 
 

درة  ،فالفرد الذي يمارس التفكير الترآيبي يعنى بالتوصل لبناء أفكار جديدة وأصيلة عما يفعله اآلخرين       والق
 والربط بين وجهات النظر التي       ،ات نظر قد تتيح حلوال أفضل      والتطلع إلى وجه   ،على ترآيب أفكار مختلفة   

والعملية العقلية المفضلة    . قد تبدو متعارضة بإتقان ووضوح وابتكارية وامتالك المهارات التي توصل لذلك          
ل ي هي التأم ر الترآيب رد ذي التفكي ى ،للف ه إل ة ومدخل ي هي الجدلي رد الترآيب ية للف تراتيجية الرئيس  واالس

 التضاد والتناقض والترآيب والتخليق نتيجة الجمع  ،الفرضية العلمية :  يعتمد على ثالث مراحل هي     المعرفة
ة في           ) أ-١٩٩٦(ويشير حبيب   . والتكامل بين الفروض العلمية ونقيضها     ل نسب تكراري لهذا األسلوب أن اق
م يفضلون أس             %) ١١(أساليب التفكير الخمس حيث أوضحت          راد المجتمع الغربي أنه ر   من أف لوب التفكي

 %).٦( بينما آانت النسبة في المجتمع المصري ،الترآيبي
 

 والتفكير في ،يعنى بتكوين وجهات نظر مختلفة تجاه األشياءفأما الفرد الذي يمارس التفكير المثالي 
  ويرآز على االهتمام بالقيم االجتماعية،األهداف واالهتمام باحتياجات الفرد وما هو مفيد للناس والمجتمع

ويثق باآلخرين واالستمتاع . ويبذل أقصى ما يمكن لمراعاة األفكار والمشاعر واالنفعاالت والعواطف
العملية العقلية المفضلة للفرد ذي التفكير . بالمناقشات مع الناس وعدم تفضيل المجادالت مفتوحة الصراع

 افعل ،حياة إذا آنت شخصا جيداالمثالي هو التفتح والتقبل ويرحب بوجهات النظر المختلفة وفلسفته في ال
و يكون الفرد المثالي راسخا و ثابتا في أثناء بحثه عن . الشيء الصحيح فستحصل على حب الناس

 الن أهم شيء عنده القيم واألحكام والمشاعر و االنفعاالت و العواطف و الشخص ،المثاليات في المواقف
. ين عند مواجهة مشكلة منطقية عقلية رياضية معده جيداالترآيبي و المثالي قد يفشال أو يعتبرا غير مناسب

%) ٣٧( حيث أوضح ،أن لهذا األسلوب اآبر نسبة تكرارية في أساليب التفكير) أ-١٩٩٦(ويشير حبيب 
 بينما آانت النسبة في المجتمع ،من األفراد في المجتمع الغربي أنهم يفضلون أسلوب التفكير المثالي

 . هذا األسلوب هو األآثر شعبية من بين أساليب التفكير الخمسلذلك يعتبر %) ٤٤(المصري 
 

يعني بالتحقق مما هو صحيح أو خاطئ بالنسبة للخبرة الشخصية فأما الفرد الذي يمارس التفكير العملي 
 وتناول المشكالت بشكل تدريجي ، والتفوق في إيجاد طرق جديدة لعمل األشياء، وحرية التجريب،المباشرة

يعتقد الفرد ذي التفكير العملي أن األشياء تحدث بطريقة . الحل السريع والقابلية للتكيفوالبحث عن 
تدريجية والحقائق والقيم عنده لها أوزان متساوية والعوامل الذاتية مثل االنفعاالت والمشاعر تكون حقائق 

 العملي هي المدخل التوفيقي االستراتيجية األساسية للفرد.للفرد ذي التفكير العملي إذا آانت مناسبة للموقف
 ويفترض الفرد العملي عدم وجود قوانين لعملية الحكم على ،وهو عملية تفاعلية بين االستجابة والتكيف

هذا األسلوب . انه ال ينظر للبناء المنطقي ولكنه ببساطة يفهمه ويختبره ويجربه،طبيعة الموقف المحيط به
أن ) ـ أ١٩٩٦(االنتشار في أساليب التفكير حيث أشار حبيب هو اقل ثاني أسلوب من الناحية الشعبية و

 بينما آانت النسبة في ،من األفراد في المجتمع الغربي أنهم يفضلون أسلوب التفكير العملي%) ١٨(
 %).٧(المجتمع المصري

 
في حين أن الفرد الذي يمارس التفكير التحليلي يعنى بمواجهة المشكالت بحرص وبطريقة منهجية 

 واالهتمام بالنظريات والتنظير على حساب الحقائق ،تمام بالتفاصيل والتخطيط قبل اتخاذ القراروااله
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 والمساهمة في توضيح األشياء حتى يمكن الوصول ،إمكانية التجزئة والحكم على األشياء في إطار عام
اإلرشاد وعند حدوث العملية العقلية المفضلة للفرد ذي التفكير التحليلي هي التوجيه و. إلى استنتاجات

وإذا آان الفرد العملي يعتمد على . مشكلة فإنه يميل إلى أفضل طريقة لحل المشكلة المعروضة عليه
.  حيث يحاول الوصول إلى أفضل طريقة،التدريج والتجريب فإن الفرد التحليلي هو المناقض له تماما

فبينما يهتم الترآيبي . لتفكيرويمكن مالحظة اختالف التحليلي عن أصحاب األساليب األخرى من ا
 نجد أن التحليلي يفضل ،بالصراعات والتناقضات وضرورة التغيير وتحقيق الجدة والحداثة والتفرد

بينما يفضل . أما المثالي فيرآز على القيم واألهداف والصورة العليا.  والعقالنية، القابلية للتنبؤ،االستقرار
االستراتيجية الرئيسية للفرد التحليلي هي البحث عن أفضل الطرق .التحليلي الترآيز على الطريقة المثلى

لهذا . في جمع وتعريف المشكلة والبحث عن حلول واختيار أفضل بديل وإنجاز الحل وتقييم النتائج
أن ) أ-١٩٩٦(األسلوب اآبر ثاني نسبة تكرارية وشعبية في أساليب التفكير الخمس حيث أشار حبيب 

 بينما آانت النسبة في المجتمع ، المجتمع الغربي يفضلون أسلوب التفكير التحليليمن األفراد في%) ٣٥(
 %.٣٢المصري

 
وقد لوحظ أن الفرد الذي يمارس التفكير الواقعي يعنى باالعتماد على المالحظة والتجريب واألشياء 

ار التفكير الواقعي شع. الحقيقية التي نختبرها في حياتنا الشخصية مثل ما نشعر به ونلمسه ونراه ونشمه
ويأتي هذا األسلوب في االتجاه  .وهو في هذا مختلف تماما مع التفكير الترآيبي" الحقائق هي الحقائق " هو

المعارض تماما ألسلوب التفكير الترآيبي ويختلف أسلوب التفكير الواقعي عن األسلوب العملي في 
الفرد الواقعي مشكلة يحاول تصحيحها وعمل  وعندما يرى ،الفروض والقيم واالستراتيجيات المستخدمة

حلول لها ويرغب الواقعي في إتمام عمل األشياء بثبات ودقة ودون عيب ويحتاج الواقعي إلى مصادر 
من األفراد في %) ٢٤( أن إلى) أ-١٩٩٦(وقد أشار حبيب . مضبوطة وأناس منضبطين ونتائج مضبوطة
  %).١٧(ي بينما آانت النسبة في المجتمع المصري المجتمع الغربي يفضلون أسلوب التفكير الواقع

 
 :الدرجات و ماذا تعني

 
فاختبار أساليب .  فإننا نحتاج إلى توضيح معاني الدرجات وماذا تعني،وقبل التحدث عن بروفيالت التفكير

المطلوب من  و، آل بند عبارة عن جملة متبوعة بخمس استجابات محتملة، بند١٨التفكير يتكون من 
 بان يكتب في المربع يسار ،حوص ترتيب اإلجابات الخمس من خالل تحديد درجة انطباقها عليهالمف

تمثل السلوك )٥(  على اعتبار،١ ،٣ ،٤ ،٢ ،٥مثال .   اإلجابات الخمس الترتيب الفعلي الذي ينطبق عليه
 يحصل عليها الفرد في  ومن خالل الدرجات التي،تمثل السلوك األقل انطباقا عليه) ١ (،األآثر انطباقا عليه
 و لقد صمم االختبار على فلسفة مفادها أن ، يمكن الكشف عن بروفيل التفكير الخاص به،األساليب الخمس

) ٢٧٠( تمثل مقدارا ثابتا هو ةمجموع الدرجات الخام التي سيحصل عليها المفحوص على األساليب الخمس
موع العمودي فهو الذي يظهر األسلوب أو البروفيل أما المج) ١ملحق(على ورقة اإلجابة للمصفوفة األفقية

 وإذا حصل الشخص ،فأآثر في أي من األساليب) ٦٠(المفصل لدى الشخص المجيب إذا آانت عالمته 
 : مثال على ذلك، لهذا األسلوبةفأقل على أي أسلوب فان ذلك يدل على معارض) ٤٨(على 

 
٢٧٠= ٤٣ + ٦٤ + ٥١ + ٦٧ +٤٥ 

        ع           ح           وك           ث   
 :ل بدرجة متساوية آل منض فأنت تف،إذا آان لديك بروفيل مثل هذا
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نك أ معنى ذلك ، لذلك فأنت تتصف بالتفكير المثالي التحليلي،)ح( التفكير التحليلي،)ث(التفكير المثالي
 فهي قابلة لالندماج ، منفصلةأن هذه األساليب ال تعمل .األوقاتغلب أ  فيستستخدم هذين األسلوبين معا

 وفيما يلي توضيح عما يمكن أن ينتج عن تداخالت ثنائية أو ثالثية في ترآيبات أساليب ،الثنائي أو الثالثي
 . وهو ما يسمى بروفيل التفكير،التفكير

 
  بروفيل التفكير٢٫٢

 
يب التفكير وهي على بأنه عبارة عن شبكة العالقات بين أسال :بروفيل التفكير)  ب-١٩٩٦(عرف حبيب 
 :النحو اآلتي

 
 :التفكير المسطح ٢٫٢٫١

 
أن الفرد صاحب التفكير المسطح تضعف عنده القابلية للتمييز واإلدراك ) ب-١٩٩٦(وقد أوضح حبيب 

 ويمكن أن يستخدم ، أقل قابلية للتنبؤ، فهو أقل عاطفة،بالمقارنة باألفراد ذوي التفصيالت النمطية القوية
 ويتسم باللطف واالنسجام والتكيف ،كير المسطح أي أسلوب من التفكير بطريقة عشوائيةالشخص ذو التف

ويمكن تحديد الفرد إذا اخذ درجة خام في الخمسينات على أساليب التفكير . مع أي إنسان يتعامل معه
 في من جميع األفراد%) ١٣(من   نسبة هؤالء األفراد الخمس وذلك على اختبار أساليب التفكير وتقرب

 .من عينة الدراسة في المجتمع المصري%) ١١( بينما آانت تقرب من ،المجتمع الغربي
 

 : التفكير أحادي البعد١٫٢٫٢
 

 ، والعملي، والمثالي،الترآيبي(وهو الفرد الذي يستخدم نوعا واحدا فقط من أساليب التفكير الخمسة 
فأآثر على %) ٦٠(خذ درجة خام أادي إذا  ويمكن تحديد الفرد ذي التفكير األح،) والواقعي،والتحليلي

غلب المواقف إذا أ ويميل الفرد لالستخدام الكفء لهذا األسلوب في ،أسلوب واحد فقط من أساليب التفكير
 حيث يستخدمه في معظم ،فأآثر) ٧٠( وقد يكون األسلوب عائقا إذا حصل على،فأآثر) ٦٦( حصل على

فأآثر فيصبح لدى الفرد أمرا واجبا بان يعمل دائما ) ٧٢(أما إذا حصل على . األوقات في غير مكانه
نسبة  .بمناسبة وغير مناسبة مما يؤدي إلى حدوث جمود وتصلب وتطرف نحو استخدام هذا األسلوب

-١٩٩٦(وأشار حبيب . ممن طبق عليهم اختبار أساليب التفكير%) ٥٠(هؤالء األفراد في المجتمع الغربي 
راد عينة من فئات مختلفة طبق عليهم اختبار أساليب التفكير في مصر فأمن %) ٥٨(إلى أن نسبة ) ب

 . أحادي البعدًاتستخدم تفكير
 

 :التفكير ثنائي البعد ٢٫٢٫٢
 

ر الخمس           اليب التفكي وعين فقط من أس رد    . ةإن الفرد صاحب التفكير ثنائي البعد يستخدم ن د الف ويمكن تحدي
ائي إذا  ر الثن ن أذي التفكي ة م ذ درج ر ف) ٦٠(خ اليب التفكي ن أس ط م لوبين فق ى أس ذه . أآثر عل وتكشف ه

ة     اءة وفعالي تخدمها بكف ي يفضل الشخص أن يس رق الت ن الط اليب ع ع  . األس ي المجتم بتهم ف رب نس وتتق
ى أن   ) ب-١٩٩٦(وأشار حبيب    . العينة التي طبق عليها اختبار أساليب التفكير       من أفراد    %)٣٥(الغربي   إل

 . ثنائي البعدًا طبق عليهم اختبار أساليب التفكير في مصر يستخدمون تفكيرمن العينة التي%) ٢٢(نسبة 
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 : ظهر عدد من أنماط التفكير منهاةالخمس ونتيجة التداخالت الثنائية بين أساليب التفكير
 

الي  ي–المث الي بأفضل   : التحليل دف المث از اله ع وإنج اإلدراك الواس ي ب الي التحليل  يتصف الشخص المث
اء  طريقه متا  حة والتفتح على العديد من االحتماالت ويضع لنفسه معايير مرتفعه سواء في المعلومات أو البن

 .أو التنبؤ ومن المشكالت التي يواجها عدم قدرته على اتخاذ قرارات وأحكام سريعة
ع نحو العمل                : الواقعي -التحليلي ر بالتوجه المرتف ذا التفكي تم بالنظام وال     ، يتصف الفرد صاحب ه اء   ويه بن

م التحمل    ،والقابلية للتنبؤ والضبط واإلفراط في الحرص ويهتم باإلنجاز الملموس        راد ه  ما يعيب هؤالء األف
 .المنخفض للمواقف التي فيها ضغط

الي  –الترآيبي   يم                        :  المث ار والق ى األفك ه عل واقعي حيث يرآز انتباه ي ال نمط التحليل رد بعكس ال يصف الف
راد من              واالستنتاجات دون االهتمام با    اني األف لخطط والبناء والحقائق ويهتم بسببية األشياء دون الكيفية ويع

ي                     ا الترآيب اس بينم ين الن اق ب وجود صراعات بين نمطين من التفكير المثالي والترآيبي فالمثالي يهتم باالتف
 .ويراه اآلخرون آمهتم بالمفاهيم والنظريات وال يكون بالضرورة إنساًنا عمليا. يرفض ذلك

داخلي عن                    :  الواقعي –لمثالي  ا ة الرضا ال تح ويراعي أهمي اون ومنف ه متع واقعي بأن يتميز الفرد المثالي  ال
ات        دمات وحاج ل خ ن اج عه م ي وس ا ف ه أقصى م واقعي بصفه عام الي ال رد المث ذل الف ه ويب ل نفس العم

 .اآلخرين دون االهتمام بأنفسهم
ة نحو      ة يتوجه الفرد بدرج   : الواقعي -العملي ة        عالي ة والدافعي ل نحو       ،العمل ويتصف بالطاق ة ويمي  المرتفع

 .قرارات سريعة حتى مع وجود معلومات قليلة ويهتم بالحرآة والفعل أآثر من التخطيط والحرص
ي  –المثالي   اول المشكالت بطريق     :  العمل ة          ة عملي  ةيتن ايير المرتفع اظ باألهداف والمع  ويكسب   ، مع االحتف

ل بدرج  رد التحم رة ويعةالف عر        آبي راد ويش ين األف ات ب رة للخالف ه آبي ي أهمي الي  العمل رد المث ي الف ط
ة للتكيف                 ى القابلي د مع اآلخرين باإلضافة إل باالرتياح عند تلبية حاجات اآلخرين ويتصف بالتسامح الزائ
تم بالنظام     ذي يه واقعي ال ي ال رد التحليل ل الف ه بالضبط مث احون ل ذا الشخص أن اآلخرين ال يرت ويعيب ه

 . وفي نظر اآلخرين الفرد المثالي العملي ال يصلح للقيادة،بناءوال
ن          ،يهتم بالتجربة المضبوطة  : العملي-التحليلي نجح وأي ؤ ويعرف آيف ي ة للتنب اء والقابلي ة للبن  ويعطي قيم

 .يذهب لديه حلول بارعة ومحسوبة ويتصف بالجانب النفعي االنتهازي في التعامل مع األشياء
ه بعض الصراعات                 : الترآيبي-التحليلي يهتم هذا النوع بالبناء والمنطق معا وهذا النوع من التفكير يسبب ل

ل للمتناقضات حيث                ي يمي ا الجانب الترآيب الداخلية الن التحليلي ينصب اهتمامه على النظام والترتيب بينم
 . الترتيب والصراع، المنطق والسخافات،النظام والفوضى

د         يتصف بدمج  : العملي –الترآيبي   ام بالتجدي ر          ، االهتمام بالتغيير مع االهتم الم متغي  ويشعر بالراحة في ع
 .وينجح في القيادة فيتصف بالطاقة اإلبتكارية المرتفعة

ى مدى ثالث                    أوهو  :  الواقعي -الترآيبي قل االحتماالت الثنائية انتشارا من خالل البحوث التي أجريت عل
ان  واقعي يقع ي وال ر الترآيب تراتيجيات سنوات الن التفكي ات متعارضة من حيث الفروض واالس ي نهاي  ف

تج طاق          . واألساليب رد أن ين رة  ةوإذا تكامال يمكن للف ا هو                 ، آبي م م وه ويفه اه ويتحرك بق ى اتج  ويصمم عل
 . ومن المحتمل أن يتعطل األسلوبان نتيجة تعارضهما،االتجاه المضاد فيكون إنسانا مثمرا
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 :التفكير ثالثي البعد ٣٫٢٫٢
 

اد يستخدم ثالث         ) ب-١٩٩٦(وذآر حبيب    ي األبع ر ثالث ر     ةأن الفرد صاحب التفكي اليب التفكي واع من أس  أن
فأآثر على ثالثة أساليب من أساليب      %) ٦٠(خذ درجة   أ ويمكن تحديد الفرد ذي التفكير الثالثي إذا         ،ةالخمس
د ب  وي.  والشك أن الفرد ذي التفكير الثالثي نادر الوجود نسبيا   ،التفكير ن أتصف الفرد ذو التفكير الثالثي البع

ه استراتيجيات متنوعة          ا يحقق ل در     ،له آراء آثيرة ومتاحة مم ر ق ى  ة يستطيع أن يستخدمها ويكون أآث  عل
ه           ، وطليق الحرآة  ،الحرآة والتنوع وأآثر تعددا للجوانب     اختالف المواقف إذ لدي  ويستجيب بطرق مختلفة ب

راد  من %) ٢ ( من  تقترب نسبة هؤالء في المجتمع الغربي           و ،طرق متعددة ومتنوعة لمواجهتها    ة   أف  العين
ة التي    .%) ٠٠٤(إلى أن نسبة   ) ب-١٩٩٦( وأشار حبيب  .التي طبق عليها اختبار أساليب التفكير      من العين

راد  ومعنى ذلك أن الباحث لم يجد         ،طبق عليها اختبار أساليب التفكير في مصر لديهم تفكير ثالثي           ذوي  االف
ا         ر الثالثي في     التفكي ات التي درسها وطبق عليه ر      العين اليب التفكي ار أس  مجموعة صغيرة من        سوى   اختب

 . الذآور منأساتذة جامعة طنطا وبصفة خاصة
 

  التفكير والنصفين الكرويين بالمخ ٣٫٢
 

تحك    ، وظائف محددة  ان من النصفين الكرويين للمخ يؤدي     ًالإلى أن آ  ) ١٩٨٢(أشار مراد    م  فالنصف األيمن ي
ال    ألآاديمية مثل الحدس و اإلدراك وبالوظائف الحرآية والوظائف العقلية غير ا     ر اللفظي واألعم األداء غي

ي   اج الفن ى اإلنت افة إل ة باإلض ت  ،اليدوي ر في ا النصف األيس ة و  أم ة المنطقي ائف العقلي ابية حكم بالوظ الحس
م الت    التحليلية والمالحظات البنائية و   باإلضافة إلى الوظائف     د ت ك من خالل الدراسات التي              ق ى ذل عرف عل

خ     ي الم طرابات ف راد ذوي اإلض ى األف ت عل ن       ،تم انون م ذين يع راد ال خ لألف ن الم ر م ب األيس  فالجان
ة            ى الكالم والكتاب درة عل ي أداء األنشطة    ولكن يستمرون ف      ، وأداء الحساب   ،إضطرابات في المخ فقدوا الق

األلوان         يتضح انب األيمن من المخ          فالخلل في الج    ،العكس صحيح غير األآاديمية و   دان اإلحساس ب  في فق
 .وآذلك الحدس

ق حبيب  د طب ن ) أ-١٩٩٥(وق ة م ى عين ر عل تعلم والتفكي اط ال ار أنم ة ٩٠اختب ن المرحل ة م  طالب وطالب
 :الجامعية في جامعة طنطا وأظهرت النتائج

النمط األيمن               -١ ا ب ر ارتباط ي أآث ي والعمل النمط            ، أن أسلوب التفكير الترآيب اط سواء ب م أي ارتب يس له ول
 .األيسر أو المتكامل

 . أسلوب التفكير المثالي والتحليلي يتوزع على آل من النمط األيمن و النمط المتكامل والنمط األيسر-٢
النمط     ، أسلوب التفكير الواقعي أآثر ارتباطا بكل من النمط المتكامل       -٣ اط ب ه أي ارتب يس ل  النمط األيسر ول

 .األيمن
 . بصفة عامة أن القدرة على التفكير أآثر ارتباطا بالنمط األيمن يليه المتكامل وأقلها النمط األيسر-٤
 

  أساليب التفكير والتحصيل ٣٫٣
 

ر          ،تناولت بعض الدراسات عالقة أساليب التفكير بالتحصيل الدراسي        اط التفكي اليب وأنم  ومدى اختالف أس
اختالف التحصيل الدراسي ل،ب ي دراسة ش ر بالتحصيل ) ٢٠٠٢(بي  فف اليب التفكي ة أس ي تناولت عالق الت

ا     بط ارتباط اليب ارت ائج أن بعض األس رت النت ي مصر وأظه ة بالمنصورة ف ة الجامع دى طلب الدراسي ل
ا بالتحصيل الدراسي في                      ا موجب موجبًا بالتحصيل الدراسي في بيئة معينة ولم يرتبط نفس األسلوب ارتباط

 .بيئة أخرى
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ر والتحصيل       Bernardo & et al (2002) رى قام بهاوفي دراسة أخ اليب التفكي ين أس ة ب  بفحص العالق
ر                 ،الدراسي لدى طلبة الجامعة بالفلبين     اليب التفكي ين أس ة ب ة دال  وتوصلت النتائج إلى أنه توجد عالقة موجب

 .والتحصيل الدراسي
وة     ة عج ع دراس ائج م ك النت ت تل اول عال  ) ١٩٩٨(واختلف ى تن دفت إل ي ه بعض   الت ر ب اليب التفكي ة أس ق

ر                          اليب التفكي ين أس ة ب ة دال المتغيرات في آلية التربية بقنا في مصر وتوصلت النتائج إلى أنه ال توجد عالق
 .والتحصيل الدراسي

ين من     ،ويتضح من نتائج آثير من الدراسات أن النتائج آانت غير منسقة ومتعارضة   بط أسلوب مع  فقد ارت
ا           أساليب التفكير ارتباطا     ا موجب رتبط نفس األسلوب ارتباط م ي ة ول موجبًا بالتحصيل الدراسي في بيئة معين

د ال تكون األفضل في                     . بالتحصيل الدراسي في بيئة أخرى     ا ق ان م وهذا يؤآد أن األساليب األفضل في مك
اختال        ،مكان آخر  د تختلف ب ف  وأيضا خاصية األساليب تكتسب من خالل عملية التطبيع االجتماعي والتي ق

 . آما أن تاثير األساليب على أداء األفراد يعتمد على طبيعة المهام وطرائق التقييم المستخدمة،البيئة
 

  آيفية تحسين التفكير لدى المتعلمين ٤٫٢
  

ئلة تعمل                       Kosta )١٩٨٥(حدد   ه أس ا توجي ذ ومنه ر التالمي ى تحسين تفكي  سلوآيات المعلم التي تساعد عل
ار  ، وصنف ، وطابق ، وعدد ،أآمل: ليا مثل على إثارة مستويات تفكير ع     ى       .  وأخت وحل المعلومات ذات معن

الغ       الل إب ن خ ي م ب والوضوح التعليم ل والترآي ة والتحلي بب والنتيج ين الس ة ب الل إدراك العالق ن خ م
تعلم    ر من حل للمشكلة           ،المتعلمين بأهداف ال ين بالبحث عن أآث ل     ، وتشجيع المتعلم ئلة من قب  وطرح األس

ين ة ،المتعلم تخدام المناقش ردي       ، واس كل ف ات أو بش ي مجموع ل ف اء العم ة وأثن الل الحص ئلة خ .  واألس
ل        ارات تخّي تخدام العب الل اس ن خ ا م دة وتطبيقه داث الجدي ف واألح ويم المواق ي تق ون ف دريب المتعلم وت

ؤ  ، والتقويم ، والتخطيط ،المواقف تقراء  ، واالستدالل  ، والتنب راع  ، واالس ووضع   ، وفرض الفروض    ، واالخت
 . وبناء النماذج، والتصميم، والتعميم،التصورات

 
 
 

  توقعات النجاح ٥٫٢
 

 
نجم عن سلوك                      ) ١٩٨٤(عرف توق وعدس      ا سوف ي ا م ان ناتًج اد مؤقت ب ه اعتق ع بأن التوق

ياء ذات       داث واألش خاص واألح رء لألش ة الم ة رؤي ا آيفي ات بأنه رف التوقع ا تع ين وآم مع
ة            . هي في الواقع   وليست آما    ،األهمية بالنسبة له   ذين ناقشوا العالق اء ال وهناك العديد من العلم

لوك ع والس ين التوق ل ،ب ات Bernard مث الخبرة والتوقع أثر ب لوك يت رى أن الس ث ي  ، حي
ا    ،فالتوقعات التي يطورها الفرد تحدد آيفية سلوك اآلخرين تجاهه         ى       أ آم ؤثر عل ن التوقعات ت

ك ف  ،أسلوب تفسيره لسلوك اآلخرين    رد تضبط وتحدد        وعلى ذل ا الف ان التوقعات التي يطوره
ا  . آًال من سلوآه وتفسيره لسلوك اآلخرين   ُويرى أن هناك مصادر متعددة للتوقعات تتفاعل مع

ة     ون    ،لتكون في المحصلة توقعات الطالب الذاتي دين واإلخوة حيث يلعب ا األسرة والوال   منه
دى الطالب               اء توقعات النجاح ل ل         ،دورا هاما في تشكيل وبن درآون الطف دين واألخوة ي  فالوال

ى  ذلكأعل ًا ل ه وفق ًا ويعاملون ون ناجح ا يك ادة م ل ع ه طف ى أن يسلك ،ن ل عل ا يشجع الطف  مم
اتهم رة ليطابق توقع ه األس ذي تدرآ ة،السلوك ال ى المدرس ه إل ه ، وبذهاب زز توقعات ا أن تع  أم

اط            أ ،للنجاح من قبل المعلم والرفاق والمنهاج فتزيد بذلك توقعاته         بلهم باإلحب ل من ق ا تقاب و أنه
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وقد تحدثت عدة نظريات عن حاجة األفراد لتحصيل         . مما يؤدي الى تدنى توقعات النجاح لديه      
راد               ين األف تعلم ويختلف ب د         ،النجاح وتجنب الفشل وان الميل للنجاح أمر م ه يختلف عن ا ان  آم

ا              أثر بعوامل منه دافع يت ى النجاح        :الفرد الواحد في مواقف مختلفة وهذا ال دافع للوصول إل  ، ال
 .احتماالت النجاح والقيمة الباعثة للنجاح

 
 :العوامل المؤثرة والمتأثرة بتوقعات النجاح       

 
مفهوم الذات فهو صورة مجتمعة يطورها المتعلم عن ذاته  :تتأثر التوقعات بعدة عوامل منها

 ، ومعرفية،ت جسميةيظهر على صورة ادعاءا.  وفيها يصدر حكم وتقدير عام،وأدائه
 وتحدد في آثير من األحيان دوره في المجتمع والدراسة ، واجتماعية، ووجدانية،وانفعالية

المهمة والفرق بين مفهوم الذات والفاعلية الذاتية يكمن في أن الفاعلية الذاتية حكم وتقدير 
 وفكرته ،يمية بنجاحيتعلق بأفكار المتعلم ومعتقداته حول نفسه وقدرته على القيام بمهمات أآاد

 ثم تلبيته ، وحكم على القدرة، وتضم أيضا تقدير الذات،عن قدرته على تأدية مهمة بنجاح
وهناك عالقة قوية بين التوقع في شكل مفهوم . الذاتيه للقيام بالمهمة تبعا لما يتوقعه المتعلم

قعات الذاتية  حيث وجد أن التحصيل الذي ال يتطابق مع التو،الذات والتحصيل األآاديمي
 ويمكن تخفيف هذا التوتر لدى ،للطالب حول مفهوم الذات لديه يسبب حالة من القلق والتوتر

 وجعل التحصيل أآثر ،األفراد من خالل جعل توقعات الفرد قريبة من األداء الحقيقي له
ل إلى أن األفراد ذوي دافع التحصي) ١٩٨٤(ويشير توق وعدس . اقترابًا من توقعاته الذاتية

المرتفع يكونون اآثر فعالية وتجنبا للروتين وأآثر ميال للبحث عن المعلومات وإيجاد أفضل 
 .الطرق لألداء ويكونون اآثر إبداعا مقارنة مع األفراد ذوي دافعية التحصيل المنخفضة

 
 وبعوامل متعددة أخرى منها ،)النجاح أو الفشل(وتتأثر توقعات النجاح أيضًا بالخبرة السابقة 

عمر والجنس ومستوى التغذية الراجعة في دراساتهم وأن الطلبة األآبر سنًا تكون توقعاتهم ال
. تكون توقعاتهم منخفضة وغير واقعية واقعية وأعلى من توقعات الطلبة األصغر سنًا الذي

ووجد إن الطلبة الذين يتلقون مستوى عال من التغذية الراجعة تكون توقعاتهم أعلى من 
 آما وجد أن الذآور يظهرون ،يتلقون مستوى منخفض من التغذية الراجعةالطلبة الذين 

آما وتتأثر التوقعات بكثير من العوامل فإنها . توقعات غير واقعية وعالية بالمقارنة مع اإلناث
.  التوجه المهني والقدرة على حل المشكالت،الفعالية الذاتية: ُتؤثر في عدد من الجوانب منها

 . لذلكوفيما يأتي تفصيل
 
توقعات : أن توقعات النجاح تتأثر بعدة جوانب منها) ١٩٩٥( ذآر قطامي ،الفعالية الذاتية-أ

 ُوتعرف توقعات النجاح ، ومفهوم الذات وحل المشكالت،النجاح المرتبطة بالفعالية الذاتية
 بقدراته  بأنها نشاط الفرد أثناء عمله في مهمة محددة والتي ترتبط،المرتبطة بالفعالية الذاتية

 آذلك تشير الفاعلية الذاتية إلى مجموعة أفكار الفرد ،المختلفة للحصول على نتيجة مرغوبة
 .ومعتقداته حول قدرته في النجاح في مهمات تتضمن عناصر مألوفة أو غير مألوفة

 
 وهي الفاعلية الذاتية الشخصية المدرآة ،ويشير قطامي إلى مصادر االعتقاد بالفاعلية الذاتية

ى الفرد عن امكاناتة وادعاءاته في مواقف معينة يطلب فيها من نفسه اتخاذ قرار وحكمه لد
 تسهم في تفسير معتقدات أنويمكن تحديد أربعة أنواع من العوامل يمكن . على أمكانية اداءهه

 والحالة ، واإلقناع االجتماعي، والخبرات البديلة،إتقان الخبرات:  فاعليته وهيالفرد عن
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حيث يدرب المتعلم على تقليل التوتر وحل النزاعات العاطفية وهذه  ،االنفعاليةالنفسية 
التأثيرات السلوآية التي تؤثر على الفاعلية  ومن .العوامل األربعة تحسن الفاعلية وتنشطها

 ،بعادهأداءه ويستبصره بأ وهي عملية ذهنية متروية يالحظ فيها المتعلم ،مالحظة الذات الذاتية
 مع مستويات األهداف المقرره ة الحالية الذات من خالل مقارنة المتعلم الداءاتوالحكم على

آما يرى أن األفراد الذين .  ورد الفعل الذاتي حينما يتصور حكما ذاتيا عن ادائه،مسبقا
داء والنجاح وتكون توقعاتهم ألن هناك عالقة قوية بين اأيشعرون بالفعالية الذاتية يدرآون 

 .للنجاح مرتفعة
 
أن توقعات النجاح لدى األفراد تتأثر بالتوجه المهني الذي ) ١٩٨٨( ذآرعطوى ،التوجه المهني-ب

معين واالهتمام به ء لشي إدراك على أنه ه وقد عرف،يلعب دورا هاما في حياة اإلنسان آدافع لسلوآه
لتعليمي والتخطيط  ومن الضروري الربط بين التخطيط ا.هواالنتباه له باستمرار وبالتالي االندفاع نحو

 فعند اختيار المتعلم لمادة أو نشاط مدرسي معين ال بد أن يأخذ في اعتباره فائدة هذه المادة أو ،المهني
ذلك النشاط في تحقيق أهدافه المهنية في المستقبل فالطالب الذي يلتحق بدراسة معينة دون أن تكون 

ة مع قدراته والسمات والميول الالزمة للنجاح بها هذه الدراسة متالئمة مع توقعاته المهنية وغير متناسب
وال شك انه عندما يقحم المتعلم نفسه في دراسة غير مهيئا لها فانه سوف . وقد تلحق آثارا سلبية بالمتعلم

يعاني من الفشل واإلحباط ومشاعر النقص والدونية مما يؤدي إلى انخفاض دافعية وتوقعاتة المستقبلية 
 .التفوقللنجاح وحرمانه من 

 
إلى أن بيرسون آان أول من بدأ العمل في هذا المفهوم من خالل مكتب أسسه ) ٢٠٠٢(   وأشار ابو عطية 

لتحديد العمل المالئم لإلفراد في المرحلة سريعة التغير في تلك الفترة وتم إصدار ) ١٩٣٥(في امريكا عام 
 حتى اليوم ثم بدأت الجامعات والكليات قاموس عناوين المهنية والذي ال يزال يصدر بين الحين واألخر

بدأت مرحلة النمو المهني حيث أن الشباب ) ١٩٦٥(وفي عام . بالترآيز على تطوير اإلرشاد المهني
وقد ذآر أن التوجيه المهني يتأثر . يريدون مهنه ذات فائدة أو معنى تسمح لهم بتغيير العالم إلى األفضل

 والعملية التربوية والتي تتمثل في الدرجة العلمية التي يحصل ،ا المتعلمالبيئة التي يعيشه:بالعوامل التالية
 ، والنمو االنفعالي الذي يتمثل في الميول والطموح ونوع االستجابة والتعامل مع اآلخرين،عليها المتعلم

 . وقيم الفرد فإذا اتفقت قيم الفرد مع قيم المهنة تصبح عامال ايجابيا لصالح الفرد
 

أن نظرية النمو المهني لتيدمان الذي أهتم بمراحل نمو الفرد في عملية اتخاذ ) ٢٠٠٢(طية وذآر أبو ع
 وقدم عملية اتخاذ القرار ،لذات وتسييرهااالقرار وحدد دورها في مساعدة الفرد في تنمية القدرة على ضبط 

 -:وفق هذه الخطوات وهي
الل التواصل مع البيئات المهنية المختلفة التي تهدف إلى توعية الفرد بحاجات من خ: مرحلة التوقعات

وتحقيق المفاضلة بين المهن المتشابهة حيث يصل الفرد إلى . بهدف المعرفة وتحديد البدائل المهنية المتوقعة
 .اختيار مؤقت للمهنة

مهني تبدأ بااللتحاق بالدراسة الجامعية وبالعمل الفعلي حيث يكتسب السلوك ال: مرحلة التنفيذ والبدء بالعمل
وذآر تدمان القوة الذاتية للفرد ودورها في .  ويقوم بتعديل سلوآه وفقًا لذلك،الذي يتفق مع متطلبات المهنة

وتجعل .   وفي العمل على استثمارها بأساليب متنوعة ومفيدة له،تنمية وتقوية قدرته في اآتشاف الواقع
 .عملية اتخاذ القرار نابعًة من ذاته

 وإتقان اللغة ،تعمل المدرسة على تزويد الطلبة بالثقافة القومية: مرحلة األساسيةالتربية المهنية في ال
ومعرفة مبادئ العلوم والرياضيات وهذه المواد . العربية أو اإلحاطة بتاريخ وجغرافية الوطن العربي

بة  وآذلك تعمل المدرسة على اآتشاف قدرات واهتمامات الطل،مقدمه لما سيدرس في المرحلة الثانوية
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وقد أجريت عدة .لتوجيههم إلى تخصصات تتفق وهذه القدرات واالهتمامات عند االنتقال للمرحلة الثانوية
دراسات وأبحاث توصلت في نتائجها غلى أن األفراد ذوي دافع التحصيل المرتفع يكونون افصل في بناء 

آما وجد أن األفراد ذوي . ضتوقعاتهم المهنية وأآثر فعالية في عملهم من األفراد ذوي التحصيل المنخف
وهناك دراسات أثبتت أن . التحصيل المرتفع أآثر واقعية في طموحاتهم المهنية التي يضعونها ألنفسهم

األفراد الذين يكون لديهم تكرار الفشل مرتفعا يكونون غير واقعيين في توقعاتهم المهنية أآثر من األفراد 
 .الذين يكون لديهم تكرار الفشل منخفضا

 
) ٢٠٠٢(وقد عرف الزغلول :  توقعات النجاح المرتبطة بالقدرة على حل المشكالت حل المشكالت- ج

القدرة على حل المشكالت بأنها الجهد العقلي الذي يبذله الفرد في فهم المشكلة وتحديها ومن ثم البحث فيما 
 .والوصول إلى الهدفلديه من قواعد ومعارف ومفاهيم ليختار منها ما يساعده على تجاوز الصعوبات 

أن مهارة حل المشكالت هي األداة التي تتيح للمتعلم فرصة تكوين نهج شخصي ) ٢٠٠٠(وذآر فخرو 
 وتساعده على التكيف مع المعطيات الجديدات والتأقلم مع المشكالت التي تعترض حياته وثبت ،خاص به

هم يظهرون درجة عالية من الحساسية  مما يجعل،علميًا أن عملية حل المشكالت يمكن تدريسها للمتعلمين
تجاه المشكالت ويبدون أآثر ثقة بأنفسهم ودرجة أعلى من النمو اإلدراآي واالنفعالي واالجتماعي على حد 
سواء وآغيرها من المهارات يمكن تعليمها والتدريب عليها وتطبيقها في محاور ومواقف جديدة خالل 

  :تدريبات صفية ومهمات بيتية وعلى مراحل
 

 البحث عن ،الحساسية للمشكالت :مراحل وخطوات حل المشكالت وهن) ٢٠٠٥( استعرضت الخضراء
 اختبار الحل ، إيجاد الفكرة المناسبة من بين الحلول الكثيرة والمتباعدة، تحديد المشكلة،المعلومات والحقائق

حل المشكالت في المجال والغرض الرئيسي من عملية . األآثر مالئمة ليكون حال للمشكلة ومن ثم قبوله
 وهذا الهدف يصبح دافعا قويا يضمن استمرار ،التعليمي هو مضاعفة وتنمية قدرات المتعلم على الفهم

 . المتعلم في الدراسة والتحصيل وبناء توقعات واقعية
 

بأنها تكسب المتعلمين مهارات معرفية وعلمية لتعلم  أهمية أسلوب حل المشكلة) ١٩٨٠(ويحدد أبو حطب 
 ، وتوفر استراتيجية لحل المشكلة أو النشاط الذي يمارسونه،خبرات مختلفة وتطور ثقة المتعلمين بأنفسهم
 وتجعلهم يمارسون حل ، وتطبيق المعرفة في مواقف جديدة،وتثير اهتمام المتعلمين وتشعرهم بأهمية التعلم

 ومعالجة ذهنية ،إستبصارُوذآران عملية حل المشكلة تتضمن عملية  .المشكالت داخل الصف وخارجه
 ويمكن تحسين ، وتتطلب جهدا ذهنيا نشطا هادفا يترتب عليه حل المسألة التي تشغل بال المتعلم،وحسية

 ، وممارسة عملية ترآيب األدوات، وتوجيه األسئلة،قدرة المتعلمين على حل المشكلة عن طريق المناقشة
 ، والعمل في مجموعات لحل المشكلة،ظرهموإتاحة فرصة التجريب ألفكارهم واالستماع لوجهات ن

 وتوفر صفات وخصائص في المعلم تسهل ، والرحالت الميدانية إلى مواقع العمل،والتخطيط التعاوني
 .عملية تدريب المتعلمين على حل المشكالت

ويضيف أبو حطب أن آثير من الطلبة يتأثرون بوجود مشكالت شخصية تنعكس على التحصيل األآاديمي 
 أو أعباء مادية وتأثير ، أو حاالت انفعالية،اقف الدراسة ذاتها ومن هذه المشكالت ظروف اجتماعيةأو مو

 ويقلل من ،هذه المشكالت من شأنه إن يخفض دافعية المتعلم وان يضعف قدرته على االنتباه والترآيز
يتضح أهمية الذات الفعالة ومما سبق . آفاءة ودافعية المتعلم وبالتالي انخفاض توقعاته المستقبلية للنجاح

والتوجه المهني وتوقع القدرة على حل المشكالت في التأثير على دافعية التحصيل وأهميتها في بناء 
 .توقعات النجاح لدى األفراد

 
 



 17

  توقعات النجاح والتحصيل  ٦٫٢
 

النجاح والتحصيل  وتعتبر العالقة بين توقعات ،إن التحصيل من األبعاد الرئيسية المكونة لتوقعات النجاح
وتشير الدراسات إلى .  بشكل ايجابيةثر في الثانيأهما احدإه آلما زادت أنعالقة قوية ووثيقة إذ يمكن القول 

 ، فعندما يقوم الفرد بمهمة ويتبعها النجاح أو الفشل،أن النجاح أو الفشل يؤثران على مستوى توقعات النجاح
في األردن هدفت إلى ) ١٩٩١(في دراسة قامت بها بلبيسي  ف،فهذا سوف يؤثر على توقعات النجاح لديه

أشارت النتائج إلى أنه ،معرفة العالقة بين التحصيل الدراسي وتوقعات النجاح لدى طلبة المرحلة األساسية 
هناك اثر ذو داللة إحصائية للتفاعل ما بين توقعات النجاح والتحصيل الدراسي ولصالح ذوي التحصيل 

 المرتفع
 التي بحثت أثر توقعات النجاح أو الفشل على Johnson) ١٩٨١(ذه النتيجة مع نتائج دراسة وتلتقي ه

 وأشارت النتائج الى أن هناك أثر دال إحصائيا لتوقعات ،التحصيل الدراسي لدى طلبة المرحلة األساسية
 .النجاح على التحصيل الدراسي

 
  مفهوم الذات  ٧٫٢

 
إن عوامل آثيرة . وتعريفاته وجوانبه وسماته وعالقته بالتحصيلحيث استعرضت الباحثة مفهوم الذات 

  ويعتبر مفهوم الذات أحد العوامل األساسية في ،تسهم في التحديد السلوآي اإلنساني
 ،وهذا ما تؤآده نظرية الذات التي يعتبر آارل روجرز من أبرز الداعين لها. توجيه سلوك الفرد بوجه عام
نظرا .  هو اإلطار المرجعي الذي من خالله يستجيب الفرد للعالم الذي يحيط بهوهي تعتبر أن مفهوم الذات

 وهناك آثير من الباحثين يتفقون على أن ،للقوه المؤثرة التي يتمتع بها مفهوم الذات على السلوك اإلنساني
جابي في  حيث يعزو بعضهم التغيير االي،العالقة بين مفهوم الذات والتحصيل األآاديمي عالقة متبادلة

مفهوم الذات للنجاح األآاديمي بينما يؤآد البعض اآلخر على أن مفهوم الذات االيجابي متطلب سابق 
 :وقد دلت نتائج لدراسات عديدة منها.للتحصيل المرتفع

 
)Harsh،Song&Hattie،1984( و)ة وذات داللةعلى وجود عالقة موجب) ١٩٨٥ ،يعقوب وبلبل 

مما شجع الباحثين والمهتمين على إجراء المزيد من . حصيل األآاديميإحصائية بين مفهوم الذات والت
وجاءت هذه الدراسة إللقاء المزيد من الضوء على . الدراسات التي تناولت مفهوم الذات وأثره على التعلم

العالقة بين مفهوم الذات والتحصيل لدى الطلبة وآذلك التعرف على مكامن الفروق بين الطلبة باختالف 
 .ع اإلجتماعيالنو

 
مفهوم الذات على أنه مجموع األفكار والمشاعر والمعتقدات التي يكونها الفرد ) ١٩٨٤(ويعرف جبريل 

فيعتقد أن مفهوم الذات هو تكوين ) ١٩٧٧(أما زهران  .عن نفسه والكيفية التي يدرك بها الفرد نفسه
 حوقد عرف راج. ويعريف نفسه لذاته ،معرفي منظم ومتعلم للمدرآات الشعورية وتقييماته الخاصة للذات

 أي الصورة التي يكونها عن نفسه بنفسه من خالل ما ،مفهوم الذات على أنه فكرة الفرد عن نفسه) ١٩٨٥(
 والمعايير االجتماعية التي ، باإلضافة إلى القيم، وانفعالية، وعقلية، وقدرات جسمية،تتسم به من صفات

 والكتب ، وزوجته ومهنته، وأصدقائه،وجه الفرد إلى اختيار أعماله وقد ذآر الطموح الذي ي،ينتمي إليها
 وهي بعد المسافة بين ما يرغب فيه الفرد ، وذآرها، وتحدث أيضًا عن أسباب استصغار الذات،التي يقرأها

) ١٩٨٤ (لجبريرف ويّع . والشعور بالذنب، مما يولد الشعور بالنقص أو العجز،وبين ما يقدر عليه بالفعل
 الذات على أنه مجموع األفكار والمشاعر والمعتقدات التي يكونها الفرد عن نفسه والكيفية التي مفهوم

 وقد أشار روجرز إلى التقدير الذاتي ، وعلى أن الذات صورة منعكسة عن اآلخرين،يدرك بها الفرد نفسه
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ستطيع شعوريًا  حيث يعتقد روجرز أن اإلنسان ي،أي من خالل اإلطار المرجعي الداخلي للفرد نفسه
وعقالنيًا أن يتحكم في نفسه وان يتحول من األساليب غير المرغوبة في الفكر والسلوك إلى األساليب 

 وهناك اتفاق بين المهتمين على اعتبار مفهوم الذات متعلم وليس وراثي وأآد بعض العلماء ،المرغوبة 
 .على االتجاه االجتماعي في تفسير الذاتي 

 
وأن النفس اإلنسانية تتكون من مجموعة من العناصر . أن اإلنسان خّير بطبعه) ١٩٨٠(وذآر عبد الغفار

 ففيها مثًال عنصرا الخير والشر ويدرك مفهوم الذات من خالل رؤية الفرد لنفسه ورؤية ،المتضادة
 الذات  فيتأثر مفهوم الذات الجسمي بمفهوم، وما يرتبط به من متغيرات آثيرة وبيئته الوراثية،اآلخرين له
 ويتأثر مفهوم الذات المدرك االجتماعي ، آما يتأثر مفهوم الذات النفسي بالجسمي واالجتماعي،االجتماعي

 .بمفهوم الذات المثالي
 

بنية : أن تشكيل الذات يتأثر بعدة عوامل منها) ٢٠٠٢(وقد أفاد آل من بني جابر وعبد العزيز والمعايطة 
 واثر ، والنجاح والفشل في المدرسة، الراجعة للطفل من والديه والتغذية،الجسم ومظهره وحجمه ولغته

 آما ويتأثر مفهوم الذات بالعمر واألدوار االجتماعية ،فقدان احد الوالدين أو آالهما أو التصدع األسري
 ومن العوامل المهمة والمؤثرة في مفهوم الذات قدراته المختلفة ،التي يقوم بها المتعلم منذ طفولته

آما ويتأثر مفهوم الذات لدى المتعلم باتجاهات الوالدين نحو األبناء  .الجسمية وسماته الشخصيةوخصائصه 
 والمدرسين وتعتبر الخبرات المدرسية من ، والرفاق،وأساليب تنشئتهم والوضع االقتصادي لألسرة

 .المصادر الرئيسية التي تشكل مفهوم الذات
 

 جوانب مفهوم الذات
 

 :مفهوم الذات االيجابيمفهوم الذات السلبي و
 

عن مفهوم الذات السلبي بأنه يتضمن حكما سلبيا على الذات بغض النظر عما ) ١٩٩٢(وقد تحدث يعقوب 
 ويعود قبول الذات لمن لديه مفهوم ،نه يتضمن قبول الذاتإأما مفهوم الذات االيجابي ف. ينجزه الشخص

ف مفهوم الذات السلبي فان مفهوم الذات االيجابي  وعلى خال،ايجابي عن ذاته وإلى معرفته الحقيقية بذاته
وفيما يتعلق بتقييم الذات يكون .  ووجود المرونة وقبول الحقائق المختلفة عن ذاته،يتصف بالثبات النسبي

وأضاف يعقوب إلى أن الذات الخاصة تشير إلى فهم  .ايجابيا لكن ذلك ال يعني عدم نقد األخطاء في الذات
 ومشاعره المتصلة بعدم األمن ونقاط ، من وجهة نظر صاحبها وتتضمن مخاوفهالذات آما هي عليه

 ، وهي تتضمن باإلضافة إلى الجوانب السلبية جوانب ايجابية،الضعف التي ال يعترف بها اإلنسان ألحد
 .وآثيرا ما يشار إليها الذات الخاصة بأنها الذات الحقيقية

ن نكون عليها وقد تتعلق الذات التي نرغب أن نكون عليها أما الذات المثالية فهي الذات التي نرغب أ
 والقدرات العقلية هي مهمة لكونها تحدد إلى حد ما من نحن وماذا نطمح ، أو المزاجي،بالمظهر الجسمي

آما أن .  وآلما آانت الذات المثالية قريبة من الذاتي الواقعية فان ذلك يكون مؤشرا للتكيف الحسن،إليه
تكون من الخبرات الذاتية وأشكال التقويم التي يتلقاها الفرد من األفراد ذوي األهمية في بيئته مفهوم الذات ي

 .آاآلباء و المعلمين
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 مفهوم الذات سمات
 

 وحددوا مفهوم ،إلى أن هناك باحثون آثيرون تحدثوا عن خصائص مفهوم الذات) ٢٠٠٤(أشار الظاهر
 :الذات بعدد من الخصائص منها 

 ومتعدد الجوانب وهرمي ويعتبر مفهوم الذات ، وثابت في المرحلة العمرية الواحدة،ات منظممفهوم الذ
عن ) ٢٠٠٢(تحدث بني جابر وعبد العزيز والمعايطة .  أخرىإلىنمائي ومتطور من مرحلة عمرية 

لى وهي التي يدرآها الفرد عن نفسه ع: أشكال متعددة لمفهوم الذات منها الذات المدرآة أو األساسية
هي : في حين أن الذات المثالية ، والذات االجتماعية هي الذات من وجهة نظر اآلخرين،حقيقتها وواقعها

:  وتحدث الظاهر عن الذات األآاديمية،آما يرغب الفرد أن يكون سواء من الناحية الجسمية أو النفسية
وهي الذات التي : ذات المؤقته وأخيرا ال،وهي اتجاهات الفرد ومشاعره نحو التحصيل ومواضيعه المختلفة

 .يدرآها الفرد لفترة قصيرة ثم تتالشى
 

  مفهوم الذات والتحصيل ٨٫٢
 

 وتعتبر العالقة بين مفهوم ،أن التحصيل من األبعاد الرئيسية المكونة لمفهوم الذات) ٢٠٠٤(أعتبر الظاهر 
. ا اثر في الثاني بشكل ايجابيالذات والتحصيل عالقة قوية ووثيقة إذ يمكن القول انه آلما زادت احدهم

وتشير الدراسات إلى أن األفراد ذوي التحصيل المنخفض غالبا ما يميلون إلى أن يكّونوا مشاعر سلبية 
 .في حين يميل األفراد ذوو التحصيل العالي إلى تكوين مفاهيم ومشاعر ايجابية. اتجاه أنفسهم

 
وأظهرت النتائج أن الفشل وعالقتها بمفهوم الذات  الدراسات التي بحثت عوامل النجاح ووهناك عديد من

ومن العوامل المهمة التي يجدر اإلشارة إليها أن  .مفهوم الذاتالتفوق الدراسي يساهم في رفع مستوى 
فإذا تعامل المعلم مع المتعلمين بشكل ايجابي أحبوه وانتبهوا . التحصيل يرتبط ارتباطا وثيقا بمدرس المادة

 التعزيز والتغذية استخدامه إلى جانب ،كل ايجابي على تحسنهم في المادة التي يدرسونهاإليه بما ينعكس بش
الراجعة التي تؤدي إلى تحسن عملية التعلم واستغالل طاقات المتعلمين لتحسينها في جوانب أخرى وخاصة 

 .السلبية
 

 الجسمية والنفسية وخبراته  وميوله وحالته،وهناك العوامل الذاتية التي تتعلق بشكل أساسي بقدرات الفرد
هل يتطور مفهوم الذات لدى طلبة المرحلة األساسية بتقدم المرحلة العمرية؟  والسابقة وعمره وجنسه

 .وأظهرت النتائج وجود أثر ذي داللة إحصائية للعمر في تطور مفهوم الذات لدى الطلبة
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 الدراسات السابقة ٩٫٢
 

ذه        ،البحوث العربية واألجنبية  تتوافر مجموعة من الدراسات و      التي تناولت متغيرات ذات صلة بموضوع ه
ا في             ،الدراسة ر وتأثيره اليب التفكي ة بأس ا  ،توقعات النجاح   التحصيل و  وعلى األخص تلك المتعلق  وعالقته
 .لذاتابمفهوم 

ق المراجع                        وي عن طري ة األدب الترب د مراجع ا بع م الحصول عليه دور  ،صنفت الدراسات التي ت يات  وال
 : وقسمت إلى، ورسائل الماجستير، والمجالت،المتخصصة

 .الدراسات السابقة التي تتعلق بأساليب التفكير -١
 .الدراسات السابقة التي تناولت أثر آل من التحصيل األآاديمي والجنس في بناء توقعات النجاح -٢
 .لذات وعالقته بعدد من المتغيراتاالدراسات السابقة التي تناولت مفهوم  -٣
 .ما يلي عرضًا لهذه الدراساتوفي
 

 :الدراسات العربية السابقة التي تتعلق بأساليب التفكير ١٫٩٫٢
 

ة         ( بدراسة بعنوان    )٢٠٠٠(غالب  قام   ل الخدم ة قب ة الدراسة     ) أساليب التفكير لدى معلمي الثانوي  وآانت عين
ة) ٢٢٢( ًا وطالب ة صنعاء،طالب ة بجامع وم االجتماعي ة ، من قسمي الرياضيات والعل ارهم بطريق م اختي  وت

اين األحادي   Harrison and Bramson وتم تطبيق مقياس ،عشوائية  ألساليب التفكير واستخدم تحليل التب
 : وآشفت نتائج الدراسة أن،بين مجموعتي الدراسة في أساليب التفكير

 .العملي فضلوا أسلوب التفكير%) ١٦٫٧( ومن الطلبة فضلوا أساليب التفكير الترآيبي)   %١٢٫٦(ـ 
واقعي و  من الطلبة ) %١٣٫٥ (- ر ال ي و    ) %٢٥٫٧( فضلوا التفكي ر التحليل لوا فض  %)٢٥٫٧(فضلوا التفكي

 .التفكير المثالي
 . ال يوجد أثر لمتغير التخصص على أساليب التفكير لدى معلمي الثانوية قبل الخدمة-
 .المسطحثم بعد يليه التفكير الثنائي  نمط التفكير المسيطر من بين أنماط التفكير هو التفكير أحادي ال-
 . أغلب أفراد العينة يستعين بأسلوب واحد فقط من أساليب التفكير الخمسة في جميع المواقف التي يمر بها-

 
 لمعرفة أساليب ، على المعلمين والطلبة، داخل جامعة طنطا في مصر،بخمس دراسات) ١٩٩٥(قام حبيب 

استراتيجيات التفكير المفضلة لدى بعض (بعنوان )  أ-١٩٩٥ (ولى لحبيب وآانت الدراسة األ،التفكير لديهم
 من أعضاء هيئة التدريس من مختلف )٣١٠(وآانت عينة الدراسة تتألف من ) عينات من أساتذة الجامعة
  -: وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية،الكليات في جامعة طنطا

 فكان أساتذة آلية التجارة ،اء هيئة التدريس بالكليات المختلفةـ توجد فروق دالة في أساليب التفكير بين أعض
 والمعهد العالي ، وطب األسنان،أساتذة آلية الصيدلةو ، األعلى في التفكير الترآيبي،والهندسة والعلوم

 بينما آان أساتذة آلية التربية أعلى المجموعات في ، أعلى المجموعات في التفكير المثالي،للتمريض
 أما في التفكير ، أعلى المجموعات في التفكير التحليليوا أما أساتذة آلية الطب واآلداب فكان،العمليالتفكير 

 .الواقعي فكانت أعلى المجموعات أساتذة المعهد العالي للتمريض والطب والزراعة
 ،)ثالثي البعد و، وثنائي البعد،أحادي البعد(ـ توجد فروق بين األساتذة الذآور واإلناث في بروفيل التفكير 

 بينما ،العملي والواقعي والتفكير المسطحآانت نسبة اإلناث أعلى في تفضيل   إذ،باستثناء التفكير المسطح
 وقد تعددت صور التداخالت الثنائية بين أساليب التفكير لدى ،آانت نسبة الذآور أعلى في التفكير التحليلي

مارست  بينما ، للتفكير العملياستخداما اآبرينة اإلناث  وقد أظهرت ع،عينة الذآور عنها لدى عينة اإلناث
 . اإلناثاآبر من بشكل عينة الذآور التفكير التحليلي
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 أما أسلوب التفكير السائد فكان ،ـ إن بروفيل التفكير السائد لدى أساتذة الجامعة آان التفكير أحادي البعد
 .دى عينة اإلناث والتفكير المثالي ل،التفكير التحليلي لدى عينة الذآور

 
التحكم الذاتي والسمات االبتكارية المصاحبة للتفكير (بعنوان آانت )  ب-١٩٩٥ (أما الدراسة الثانية لحبيب

طالبًا وطالبة من مختلف الكليات ) ١٩٠(وآانت عينة الدراسة ) متعدد األبعاد لدى طلبة المرحلة الجامعية
 واستخدم التحليل ، ألساليب التفكيرHarrison & Bramson وقد استخدم مقياس ،العلمية واألدبية

 وتوصلت الدراسة ،االبعاد لدى طلبة المرحلة الجامعية العاملي واالنحدار المتعدد المتدرج الستخراج نتائج
 :إلى النتائج اآلتية

الذاتي درجة الوعي  و،مقاومة الذات لإلحباط: تباين األفراد ذوي البروفيالت المختلفة في متغيرات ـ
  ، وآانت الفروق لصالح مجموعة أصحاب التفكير ثنائي البعد، والتحكم الكلي العام،للفرد

 ،وحب المغامرة، حب االستطالع:وقد تباين األفراد ذوي األساليب المختلفة للتفكير في متغيرات
 . ودرجة الوعي الذاتي، والتقويم الذاتي، والرؤية االنتقالية االيجابية،والتحكم الكلي العام

ر   ـ ال ة في            ،توجد فروق دالة بين الطالب والطالبات في بروفيل التفكي روق دال ا آانت الف تفضيل  بينم
  بينما تفوق الطالب في، حيث تفوقت عينة الطالبات في التفكير المثالي،أسلوب التفكير

 .نة الطالبات وقد تعددت صور التداخالت الثنائية بين أساليب التفكير لدى عي، التفكير التحليلي
د ،ـ ال يوجد بروفيل سائد سواء لدى عينة الذآور أم اإلناث      ، وإن آان هناك اتجاه لسيطرة التفكير أحادي البع

الي                    ر المث يادة التفكي اه لس اك اتج ان هن أما أسلوب التفكير السائد فلم تكشف النتائج سيادة أحد األساليب وإن آ
 .نة الذآور والتفكير التحليلي في عي،في عينة اإلناث

 
ين والمعلمات      (آانت بعنوان   )  ج -١٩٩٥( لحبيب   لثةالدراسة الثا  ر المعلم  دراسة  -الخصائص البنائية لتفكي

ة       )٦٥٠(وذلك على عينة مكونة من      ) نفسية تحليلية  تعلم المختلف ري    ، معلم ومعلمة بمراحل ال التعليم األمي  ، ب
 :ة وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتي، واألزهري،الخاصو

ن   ل م اختالف آ م ب ر المعل اليب تفكي ف أس ل : تختل انوا األ (المؤه ة آ ات التربي ريج آلي ر خ ي التفكي ى ف دن
ي         ( والتخصص الدراسي    ،)المثالي ر الترآيب و الدراسات     ،تفوق معلمو الرياضيات والعلوم في التفكي  ومعلم

واقعي     ر ال رة  ). االجتماعية في التفكي ر    (ومستوى الخب وق المعلمون ذوي خب ر    ١٥-١١ة تف ًا في التفكي  عام
 ). عامًا فأآثر في التفكير التحليلي١٦المثالي والمعلمون ذوي خبرة 

ية   ة الدراس ي    (والمرحل ر الترآيب ي التفكي ة ف ة العام و الثانوي وق معلم ر   ،تف ي التفكي ة ف و اإلعدادي  ومعلم
واقعي       ،التحليلي يم      ،) ومعلمو الثانوية الفنية في التفكير ال وع التعل دى         رتف ا( ون ي ل ر التحليل اع مستوى التفكي

 ). وانخفاضه لدى معلمي التعليم الخاص، واعتداله لدى معلمي التعليم األميري،معلمي األزهر
د                       ائي البع ر ثن ين والمعلمات في آل من التفكي ين المعلم ا آانت          وال توجد فروق ب د بينم ي البع ر ثالث التفكي

د        ر المسطح        النسبة لصالح المعلمات في التفكير أحادي البع ين في التفكي ا تفوقت المعلمات في        .  والمعلم آم
ي   -: أما المعلمين فتفوقوا في آل من         ،التفكير المثالي  ر الترآيب ر العلمي  ، التفكي ددت صور    ، والتفكي د تع  وق

ين      ة المعلم دى عين ر ل اليب التفكي ين أس ة ب داخالت الثنائي ائد  .الت ر الس ل التفكي ة بروفي دى عين ينل   المعلم
دى                     والمعلمات ي ل ر التحليل ه التفكي الي يلي هو التفكير أحادي البعد أما أسلوب التفكير السائد آان التفكير المث

 .عينتي المعلمين والمعلمات
 

ين من طالب    (آانت بعنوان  )  د -١٩٩٥(والدراسة الرابعة لحبيب     دراسة مقارنة ألساليب التفكير لدى عينت
ا بمصر      ) ١٩٠(عينة على    واشتملت ال  ،)المرحلة الجامعية بمصر وليبيا    ) ١٠٢ (،طالبًا وطالبة بجامعة طنط

 :وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية. طالبًا وطالبة بجامعة السابع من ابريل في ليبيا
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 وارتفاع مستوى التفكير التحليلي والواقعي لدى       ،المثاليو ،ـ تقارب بين العينتين في آل من التفكير الترآيبي        
 .تفاع مستوى التفكير العملي لدى العينة الليبية وار،العينة المصرية

رية          ة المص ة للعين ب المئوي اع النس ين ارتف ر تب ل التفكي ي بروفي ة ف ب المئوي رارات والنس ة التك ـ بمقارن
ة ة الليبي ة بالعين د-بالمقارن ائي البع ر الثن ي التفكي د  ، ف ادي البع ي أح ة ف ة الليبي ة للعين اع النسب المئوي  وارتف

 .مسطحوالتفكير ال
 

المخ آمحدد الستراتيجيات            (في   ) هـ ـ   ١٩٩٥ ( لحبيب  الخامسة وبحثت الدراسة    رويين ب نشاط النصفين الك
ر  ة    ) التفكي ة في ضوء نظري رات الشخصية Harrison &Barmson وهي دراسة ميداني  ،وبعض متغي

ة في جام  )١٧٠(واشتملت عينة البحث على     ا   طالبًا وطالبة بالفرقة الثالثة بكلية التربي ة طنط د استخدم   ،ع  وق
ى     .  إليجاد معامل االرتباط بين متغيرين منفصلين      Techemberالباحث معامل االرتباط     وانتهت الدراسة إل

 :النتائج اآلتية
 .ال توجد عالقة دالة بين نشاط النصفين الكرويين بالمخ وبروفيل التفكير

نمط       ،راتيجيات التفكير توجد عالقة دالة بين نشاط النصفين الكرويين بالمخ وتحديد است          ة ال  حيث ظهر فعالي
وتشترك آل من     .  وفعالية النمط األيسر والمتكامل في التفكير الواقعي       ،األيمن في التفكير الترآيبي والعملي    

 .األنماط الثالثة في آل من التفكير المثالي والتفكير التحليلي
ة      -  رات معين ة بمتغي ات دال ر ارتباط اليب التفكي ن أس وع م ل ن ن    لك ا م ن غيره ف ع ية تختل ي الشخص ف

 .االرتباطات المناظرة لألساليب األخرى
المخ          ،أمكن التنبؤ الدال بأساليب التفكير الخمسة     - رويين ب رات     ، من خالل وظائف النصفين الك  وبعض متغي

 .الشخصية
 

ر      ) ١٩٩٠(أما دراسة القيسي    تعلم والتفكي اليب ال ة أس ة لبحث عالق دم   ،الهادف اغ األيمن   المرتبطة بنصفي ال
ان            ،واأليسر ة في عم دارس الحكومي ة   ، باإلبداع والجنس لدى طلبة الصف العاشر في الم  واستخدمت الباحث

Torrance داعي ر اإلب ة  ، للتفكي ة الدراس ت عين ب و ) ٣٥٧( وآان ائج  ) ٣٦٧(طال ل النت م تحلي ة وت طالب
ين     ،باستخدام معامل ارتباط بيرسون   اط ب ائج أن معامل االرتب داع     وأظهرت النت ى اإلب ة عل درجات الكلي  ، ال

ه توجد            ،ودرجات أسلوب التعلم والتفكير األيمن موجب وذو داللة إحصائية         اين أن ل التب  آما بينت نتائج تحلي
ة  : فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة على آل من            ة  ،االختبارات اللفظي  ، والطالق

 . لتعلم والتفكير السائد تعزى ألسلوب ا، والتفاصيل،والمرونة
 

م   ة قاس ت دراس د اتفق وان  ) ١٩٨٩(وق ا بعن ام به ي ق باب    (الت دى الش ر ل اليب التفكي ين بعض أس ة ب العالق
اط        أمع دراسة حبيب في         ) الجامعي وعدد من المتغيرات الشخصية واالجتماعية      ا ارتب ر له اليب التفكي ن أس

ى    واشتملت العينة    ،مع بعض صفات الشخصية في الدراسة      ة  من ط   )٩٠٠(عل ات       لب ة بالكلي  السنوات النهائي
ي مصر   مس ف ين ش ة ع ة بجامع اس  ،المختلف تخدم الباحث مقي اليب Harrison &Bramson  واس ألس

ر  اس ،التفكي ار للتوجه الشخصي ، لسمات الشخصية Katell ومقي ي  ، وإختب ة ف اس االتجاهات الوالدي  ومقي
 :آلتية وانتهت الدراسة إلى النتائج ا،تنشئة األبناء

 .تفوق الطالبات على الطلبة في آل من التفكير المثالي والتفكير الترآيبي
 .توجد فروق دالة بين طالب الكليات المختلفة في أسلوب التفكير

 .توجد ارتباطات دالة بين أساليب التفكير ومتغيرات الشخصية المستخدمة في البحث
 

بارات أخرى لقياس أساليب تفكير جديدة ظهرت في   هناك مجموعة أخرى من الدراسات التي استخدمت اخت  
 .إطار نظريات متعددة
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لبي   ة ش ي دراس ي   ) ٢٠٠٢(فف يل الدراس ر بالتحص اليب التفكي ة أس ت عالق ي تناول تالف ،الت دى اخ   وم

ة الدراسة      ،بروفيالت أساليب التفكير باختالف التخصص األآاديمي والجنس لدى طلبة الجامعة           وآانت عين
ة المنصورة           طالبًا  ) ٤١٧( ة جامع  ومن تخصصات   ،مصر / وطالبة من طلبة آليتي التربية والتربية النوعي

ة ة واستخدمت قائم ة مختلف ائج أن  Stenberg and Wagnerأآاديمي ر وأظهرت النت اليب التفكي   لألس
ر           اليب التفكي ائج آانت        ،متغير التخصص األآاديمي يؤثر في تشكيل بعض أس ا أظهرت الدراسة أن النت  آم

 فقد ارتبط أسلوب معين من أساليب التفكير ارتباطا موجبًا بالتحصيل الدراسي في                ،غير منسقة ومتعارضة  
ا  لوب ارتباط رتبط نفس األس م ي ة ول ة معين ابيئ ة أخرىموجب ي بيئ د أن .  بالتحصيل الدراسي ف ذا يؤآ وه

ان آخر                   د ال تكون األفضل في مك ا ق اليب تكتسب من       وأيضا خاصية ا     ،األساليب األفضل في مكان م ألس
ة       اختالف البيئ راد      ،خالل عملية التطبيع االجتماعي والتي قد تختلف ب ى أداء األف اليب عل اثير األس ا أن ت  آم

 .يعتمد على طبيعة المهام وطرائق التقييم المستخدمة
 

وة   ة عج ي دراس ر   ) ١٩٩٨(وف اليب التفكي ة أس اول عالق ى تن دفت إل ي ه بعض Sternberg  لوالت  ب
ام  ( المتغيرات ة     ،الذآاء الع ة األولي درات العقلي المخ      ، والق رويين ب اط معالجة المعلومات للنصفين الك  .) وأنم

ة   -طالب وطالبة من آلية التربية بقنا     ) ١٣٢(أجريت الدراسة على عينة مكونة من        ام العملي  مصر من األقس
ة ة ،واألدبي تخدم الباحث قائم د اس ار ، Wagner  Sternberg & وق ة Torrance واختب اط معالج  ألنم

ار     ، بالتحصيل الدراسي في نهاية العام ه ومقارنت ،المعلومات اط واختب امالت االرتب  ،"ت" وبعد استخدام مع
 -:توصل الباحث إلى النتائج التالية و
ر                   - تثناء أسلوب التفكي ر والتحصيل الدراسي باس بط     اال توجد عالقة دالة بين أساليب التفكي ذي ارت دفي ال له

 .موجبا مع التحصيلارتباطًا 
ي والمحافظ                   - ر المحل تثناء أسلوبي التفكي ر باس اليب التفكي اث في أس  ، ال توجد فروق دالة بين الذآور واإلن

 .وآانت الفروق دالة لصالح اإلناث
ر      - لوبي التفكي تثناء أس ر باس اليب التفكي ي أس ة ف ة واألدبي ام العلمي ين طالب األقس ة ب روق دال د ف  ال توج

 . حيث آانت الفروق دالة لصالح طالب األقسام األدبية،يالحكمي والكل
 . ال توجد عالقات دالة بين أساليب التفكير والذآاء العام-
 

دى مجموعة           على التعرف    الى التي هدفت ) ١٩٩٥(وفي دراسة البشري     ة ل درات اإلبداعي  إمكانية تنمية الق
دريبي لت              امج ت ريفهم لبرن ق تع ة    من تالميذ الصف الثالث عن طري درات اإلبداعي ة الق راد    . نمي ع أف م توزي وت

 وشعبة أخرى     ، في الرياض    ةطالب من مدرس  ) ٢٥(عينة عشوائيًا إلى شعبتين األولى تجريبية تكونت من         
ابطة ) ٢٣( ة ض ب مجموع ار . طال اس اختب ت أداة القي داعيTorrance وآان ر اإلب ت . للتفكي تعرض

ة   دريبي لتنمي امج ت ط لبرن ة فق ة التجريبي ة لمالمجموع درات اإلبداعي ابيع) ٨(دة الق درات ،أس اس ق م قي  وت
امج    د البرن ل وبع وعتين قب توى     ،المجم ع مس دريبي رف امج الت ائج أن البرن رت النت ة أ وأظه داء المجموع

ة  ،التجريبية مقارنة مع المجموعة الضابطة في القدرات اإلبداعية        ة  ، والطالق وأوصى  . ة واالصال  ، والمرون
داع            الباحث إمكانية االستف   ارة اإلب ة     ،ادة من بعض األنشطة أثناء التدريس والتي تعمل على إث دريب الطلب  وت

 .على هذه الطرق من أجل تنمية أساليب التفكير اإلبداعي
 

واب  ام الط ا ق ات    ) ١٩٩١(آم ين طالب الجامع ر الصوري ب ة التفكي دى عمومي ة م دفت معرف ة ه بدراس
ات األ   ه الجامع ا توصلت إلي ة بم ةالمصرية مقارن ة   . جنبي وع الدراس ر ن ن أث ًا الكشف ع دفت أيض ا ه آم

دم من              ،المنطق:  مثل ، معينة توالتدريب العلمي والعملي في موضوعا     وع المتق ذا الن ة ه  والفيزياء في تنمي
ر ى   ،التفكي ة عل ة الدراس تملت عين ة       ) ٢٥٠( واش كندرية بالفرق ة اإلس ة جامع ة التربي ة بكلي ًا وطالب طالب
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ة د مستوى  وتوصلت الدر،الرابع ة عن روق دال ود ف ى وج ة إل ين الطالب ذوي التخصصات ) ٠٫٠١(اس ب
ي  ،تاريخ(المختلفة   ة  ، ورياضيات  ، وفلسفة  ، وعرب ل الشعب هي           )  وطبيع ر الصوري وآانت أق : في التفكي

ين         ، وأعالها شعبة الرياضيات، والتاريخ ،اللغة العربية  ة ب روق دال ى عدم وجود ف  آما توصلت الدراسة إل
 . التفكير الصوريالجنسين في

 
بدراسة تجريبية موضوعها شكل ومحتوى األداء العقلي المعرفي على عينة مكونة ) ١٩٩١(إبراهيم وقام 
 لدى طلبة جامعة  ونصفهم من منخفضي القدرة،طالب نصفهم مرتفعي القدرة العقلية العامة) ٤٨(من

 ألساليب التصور الذهني Kagatوطبقت على مجموعتين واستخدم الباحث اختبار . المنصورة في مصر 
وافترضت الدراسة أن . الستنتاجيا واألسلوب ، واألسلوب العالقي،األسلوب التحليلي: الذي يقيس

 وتختلف باختالف ،) والمتتابع،المسح المستعرض(والالحق )  وذاتي،شمولي( استراتيجية التجهيز األولي
حق للمشكالت الهندسية تختلف باختالف اسلوب أسلوب التصور الذهني وأن أزمنة التجهيز األولى والال

  -:التية اوتوصلت الدراسة إلى النتائج . التصور الذهني ومستوى القدرة
يتوقف ( اتيجية التجهيز باالنتهاء الذاتيـ إن أصحاب األسلوب العالقي ثم التحليلي أآثر استخدامًا الستر

 بينما آان أصحاب ،)دون االنتهاء منهانشاط المفحوص بعد معالجة فئة فرعية من خواص المثير 
 تجهيز يستمر المفحوص في(الستنتاجي أآثر استخدامًا الستراتيجية التجهيز الشمولي ااألسلوب 

 ) .ومعالجة جميع خواص المثير
التفكير (الستنتاجي أآثر استخدامًا الستراتيجية المسح المستعرض اـ أصحاب األسلوب العالقي و

الستراتيجية  بينما آان أصحاب األسلوب التحليلي أآثر استخداما) ئل في آن واحدباستخدام جميع البدا
 .)حد البدائل فقطاستخدام أ (لتتابعياالمسح 

 
بدراسة موضوعها أنماط التعلم والتفكير واالبتكار الشكلي واألداء العقلي لمستخدمي ) ١٩٨٨(وقد قام مراد 

 واستخدم فيها مقياس ،ادية بدولة اإلماراتالعدب المرحلة االيد اليسرى ومستخدمي اليد اليمنى لبعض طال
Torrance البتكاري باستخدام الصورة ا واختبار التفكير ،)أ( ألنماط التعلم والتفكير باستخدام الصورة

وآشفت النتائج أن النمط األيسر هو النمط المسيطر .   للقدرة العقلية العامةOteas Lion اختبار ،)ب(
 .  ولم يجد نمطًا مسيطرًا لمجموعة اليد اليسرى، اليمنىلمجموعة اليد

 
 : الدراسات األجنبية السابقة التي تتعلق بأساليب التفكير ٢٫٩٫٢

 
  :هناك عدد من الدراسات التي هدفت إلى تحديد أساليب مختلفة من التفكير باختبارات متعددة منها

 
بين اإلبداع وأساليب التعلم والتفكير الثالثة  بدراسة هدفت الكشف عن العالقة Jousevec (1985)قام 

من طلبة الرسم ) ٢٨(من الكتاب المشهورين و) ٢٨(وآانت عينة الدراسة )  والمتكامل، واأليسر،األيمن(
  لدى طلبة الفنون في الجامعة بالواليات ممن يتصفون بدرجة متدنية من اإلبداع) ٢٨(والموسيقى و

 ودلت النتائج على أن المفحوصين ذوي درجات ،أسلوب التعلم والتفكير واستخدم الباحث مقياس ،المتحدة
 بينما آانت ،علم والتفكير األيمن من درجات الكتابتمتدنية من االبداع آانت درجاتهم اقل على أسلوب ال
آما دلت النتائج على أن درجات الكتاب وطلبة الفنون . درجاتهم أعلى على أسلوب التعلم والتفكير األيسر

لم تختلف عن متوسط )  والمتكامل، واأليسر،األيمن(لى آل أسلوب من أساليب ألتعلم والتفكير الثالثة ع
واستنتج الباحث أن األفراد المبدعين يمكن أن يوصفوا آأفراد ذوي أسلوب وتفكير أيسر أو أيمن . المجتمع

ب على حد سواء وظائف آال أو متكامل ويدعم هذا وجهة النظر التي تفترض أن العملية اإلبداعية تتطل
 .النصفين األيمن واأليسر
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 ،واأليسر ،األيمن(  بدراسة العالقة بين أساليب التعلم والتفكيرJousevec (1983)وفي دراسة أخرى قام 

مفحوصا يمثلون ) ٤٥٣(أجريت الدراسة على . وبين العمر والقدرة على التفكير اإلبداعي) والمتكامل
 من طلبة المرحلة األساسية والجامعية في الواليات )سنة١٩ ،سنة١٤ ،سنوات١٠( ثالث مجموعات

 ودلت النتائج على أن درجات المفحوصين البالغين على أسلوب التعلم والتفكير المتكامل االمريكية.المتحدة
بينما آانت درجاتهم على آل من أسلوب التعلم والتفكير األيمن . أعلى من درجات المفحوصين األقل عمًرا

 آما دلت النتائج أيضا على ارتباط ذي داللة ما بين الدرجات على ،أسلوب التعلم والتفكير األيسر أقلو
 .أسلوب التعلم والتفكير بالنصف األيمن ودرجات األصالة لدى المفحوصين الكبار

 
تعلم بحث العالقة بين اإلبداع وأساليب ال  التي Torrance)1982(وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة 

 أي العالقة بين اإلبداع ودرجة ميل الفرد لألحد النصفين ،والتفكير المحددة باالستناد لوظائف نصفي الدماغ
وآانت .  وعدد من مقاييس التفكير االبداعي،واستخدم الباحث مقياس أسلوب تعلمك وتفكيرك. أو آالهما

رحلة الثانوية  المبة فيوطالطالب ) ٤٢-٢٢( عينة الدراسة مكونة من سبعة صفوف في آل صف 
وبعد تحليل .  من المسجلين في مساق التفكير االبداعي الذي أشرف الباحث على تدريسهبالواليات المتحدة

 دلت النتائج على وجود عالقة إرتباطية سالبة بين ،البيانات باستخدام معامل ارتباط بيرسون وتحليل التباين
 ووجود عالقة إرتباطية موجبة بين أسلوب التعلم والتفكير ،البداعأسلوب التعلم والتفكير األيسر وما بين ا

 .األيمن واإلبداع
 

 التي هدفت بحث العالقة بين العمليات Wong (1980)وتلتقي هذه الدراسة مع ما توصلت له دراسة 
 طلبة  من)٩٣٩( وآانت عينة الدراسة مكونة من ،المعرفية لنصفي الدماغ والتفكير االبداعي والجنس

 ومقياس ،للتفكير االبداعيTorrance  واستخدم الباحث اختبار . الثانوية في الواليات المتحدةمرحلة ال
ودلت النتائج على وجود عالقة إرتباطية موجبة ذات داللة إحصائية ما بين . أسلوب التعلم والتفكير

طية سالبة ذات داللة بين األسلوب المرتبط بالنصف األيمن من الدماغ واإلبداع وعلى وجود عالقة إرتبا
وأظهرت النتائج عدم وجود عالقة ذات داللة بين . اإلبداع واألسلوب المرتبط بالنصف األيسر من الدماغ

ودلت على وجود فروق ذات داللة فيما بين درجات الذآور واإلناث على . األسلوب المتكامل واإلبداع
افة إلى فروق ذات داللة بين الذآور واإلناث على  باإلض،أسلوب التعلم والتفكير األيمن لصالح الذآور

 .أسلوب التعلم
 

 أجرى ،ومن الدراسات التي تناولت العالقة بين أساليب التعلم والتفكير اإلبداعي آنمط للشخصية
Torrance،& et al (1980)   دراسة هدفت بحث العالقة بين اإلبداع وأسلوب التعلم والتفكير لدى آل 

 والذين يميلون للتجديد حيث طبق على المفحوصين عدد من المقاييس لقياس القدرة ،للتقليدمن الذين يميلون 
 من طلبة الجامعة في مفحوص) ٣٣( وآانت عينة الدراسة ،Kirtenعلى التفكير االبداعي منها قائمة 

مقياس إلى وجود عالقة موجبة ذات داللة بين درجات ال  وتوصلت الدراسةالواليات المتحدة االمريكية
 سمة التقليد أما  ، آما ظهرت عالقة موجبة بين سمة التجديد وبين أسلوب التعلم والتفكير األيمن،واإلبداع

 .ارتبطت ارتباطا موجبا ذا داللة مع أسلوب العلم والتفكير األيسر
 

بدراسة عالقة أساليب التفكير بالتحصيل األآاديمي لدى الطلبة  Bernardo & et al) ٢٠٠٢(قام 
طالب وطالبة من الطلبة الجدد بجامعتي ) ٤٢٩( وأجريت الدراسة على عينة مكونة من ،لفلبينبا

Manila، De La saleواستخدم الباحثون قائمة &Wagner   Sternbergألساليب التفكير ، 
 توصل الباحثون ،لعامليا وبعد استخراج معامالت االرتباط والتحليل ،ومتوسطات درجات تحصيل الطلبة
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 والفوضوي ،لهدفيا و، والمحافظ، والحكمي،التنفيذي(أنه توجد عالقة موجبة دالة بين أساليب التفكير إلى 
 .والتحصيل الدراسي) الداخلي 

 
 بتحديد مدى عالقة أساليب التفكير بأنماط التفكير واألداء Zhang) ٢٠٠٢(وفي دراسة أخرى قام 

 واستخدمت .بة من طلبة الجامعة في الواليات المتحدةطالبًا وطال) ٢١٢(وآانت عينة الدراسة . األآاديمي
 ، ألنماط التعلم والتفكيرTorrance وقائمه ، ألساليب التفكيرSternberg & Wagner  الباحثة قائمة

 ،وتوصلت الباحثة باستخدام معامالت االرتباط. ودرجات التحصيل األآاديمي العام لدى طلبة عينة الدراسة
 ،العالمي (حليل التباين البسيط إلى أنه توجد عالقة سالبة دالة بين أساليب التفكير  وت،لعاملياوالتحليل 
 بينما توجد عالقة موجبة دالة بين أسلوب التفكير المحافظ والتحصيل ،والتحصيل األآاديمي) والمتحرر
 .األآاديمي

 
ناولت عالقة أساليب  التي تZhang & Sternberg) ١٩٩٨(وتلتقي هذه النتائج مع ما توصلت له دراسة 

طالب وطالبة ) ٦٢٢(التفكير ببعض القدرات والتحصيل الدراسي وأجريت الدراسة على عينة مكونة من 
 ، ألساليب التفكير Sternberg & Wagner واستخدم الباحثان قائمة. من طلبة جامعة هونج آونج

. التحصيل العام للطالب ودرجات ،  Sternbergواختبار قدرات قائم على النظرية الثالثية للذآاء أعدها 
 توجد عالقة موجبة دالة بين أساليب -:وتوصل الباحثان باستخدام معامالت االرتباط إلى عدة نتائج منها

والتحصيل الدراسي بينما آانت العالقة سالبة مع أساليب التفكير )  والداخلي ، والهدفي،المحافظ(التفكير 
 ). والخارجي، والمتحرر،التشريعي(

هناك عدد من الدراسات التي هدفت تحديد مدى مساهمة عدد من المتغيرات باإلضافة إلى أساليب التفكير 
 في Joneses التي هدفت إلى تناول الفروق الشخصية لدى طلبة جامعة Angelo) ٢٠٠١( منها دراسة

ن واستخدم الباحث طالب وطالبة من طلبة القانو) ٧٣(الواليات المتحدة وآانت عينة الدراسة مكونة من 
 لسمات الشخصية وتوصل الباحث بوساطة معامل katell ومقياس ،Sternberg & Wagnerقائمة 

 :إلى أن" ت"ارتباط بيرسون واختبار 
 ، واالنفتاح للتغير،االتزان االنفعالي( توجد عالقة موجبة بين أسلوب التفكير التشريعي وسمات الشخصية -

 ). والخوف،القلق(ما توجد عالقات سالبة دالة مع سمات بين)  واالستقاللية،والتجريب
 ).  والضبط الذاتي،لذاتاآفاية ( توجد عالقات موجبة دالة بين أسلوب التفكير التنفيذي وسمات الشخصية -
 ، والتجريب،السيطرة( توجد عالقة موجبة دالة بين أسلوب التفكير الحكمي وسمات الشخصية -

 ).الضمير الحي( العالقة سالبة مع يقظة الضمير بينما آانت،)واالستقاللية
 

 في دراسة تناولت عالقة أساليب التفكير بتقدير Zhang (2001(وقد اتفقت هذه النتائج مع ما توصل إليه 
استخدمت الباحثة قائمة  .طالب وطالبه من هونج آونج) ٧٩٤( وآانت عينة الدراسة مكونة من ،لذاتا

Sternberg & Wagner ومقياس، التفكير ألساليب Cooper Smith  وبعد ،لذات العاما لتقدير 
لذات مقارنة بالطلبة التحليل النتائج توصلت إلى أن الطلبة مرتفعي تقدير ) t-test( استخدام اختبار

بينما تميز )  والمتحرر، والعالمي، والحكمي،التشريعي( لذات تميزوا بأساليب التفكيرامنخفضي تقدير 
 ). والمحافظ، والمحلي،التنفيذي(تقدير الذات بأساليب التفكيرالطلبة منخفضوا 

 
 Sternberg بالكشف عن العالقة بين أساليب التفكير لدىCano and Hewitt) ٢٠٠٠(في حين قام 

ومدى تنبؤ أساليب التفكير والتعلم بالتحصيل الدراسي وآانت عينة الدراسة  Kolb وأساليب التعلم لدى 
 & Sternbergاستخدم الباحثان أساليب تفكير .من طلبة الجامعة بأسبانيا)  طالبه١٦٨ طالب و٤٢(

Wagner  وقائمة  Kolb والتصور العقلي ، والتجريب الفعال،الخبرة الحسية(لقياس أساليب التعلم 
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 وتحليل ، ومعامالت االرتباط،وبعد حساب متوسطات تحصيل الطلبة العام).  والمالحظة التاملية،المجرد
 :  وتحليل التباين المتعدد توصال على النتائج اآلتيه،راالنحدا

 .والمالحظة التاملية)  والخارجي،التشريعي(ـ توجد عالقة موجة دالة بين أساليب التفكير 
 ، واالقلي، والهرمي، والملكي، والحكمي،التنفيذي ( ـ توجد عالقات منخفضة بين أساليب التفكير

 والتجريب ،الخبرة الحسية(وأساليب التعلم )  والمحافظ،لمتحرر وا، والداخلي، والعالمي،والفوضوي
 ). المجردوالتصور العقلي ،الفعال

 والخبرة ، والتنفيذي،الداخلي(ـ أظهر تحليل االنحدار أن تحصيل الطلبة مرتبط بأساليب التفكير والتعلم 
لوب التعلم بالخبرة الحسية وأس)  والتنفيذي،الداخلي(أي أن الطلبة الذين أسلوبهم في التفكير) الحسية

 . حصلوا على أعلى الدرجات
   

   يعة العالقة المتداخلة بين نظرية بدراسة طب Zhang and Sternberg )٢٠٠٠(آما قام آل من 
Sternbergساليب التفكير ونظرية ألBiggs وأجريت الدراسة على عينة من طلبة ، ألساليب التعلم 

 ألساليب التفكير Sternbergاستخدم الباحثان قائمة .  طالب وطالبة)٨٥٤(جامعة هونج آونج تكونت من 
 االرتباط لاستخدم الباحثان معام). والتحصلي، والعميق،السطحي( لقياس أساليب التعلم Biggsونظرية 

 -:وتوصال الى النتائج اآلتية
وأسلوب التعلم )  والمحافظ، والمحلي،التنفيذي(ـ توجد عالقات موجبة دالة بين أساليب التفكير 

 .السطحي
 ، والمتحرر، والحكمي، والعاملي، والداخلي،التشريعي(ـ توجد عالقات موجبة دالة بين أساليب التفكير

 .وأسلوب التعلم العميق)  والفوضوي،والهرمي
 .ـ توجد عالقة موجبة دالة بين أسلوب التفكير الملكي وأسلوبي التعلم السطحي والعميق

 .وأسلوب التعلم التحصيلي)  الفوضوي ،الهرمي( الة بين أساليب التفكيرـ توجد عالقة موجبة د
  
      التي بحثت العالقة بين أساليب التفكير عند Zhang ( 2000)قد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة و

Sternbergوأساليب التعلم عندBiggs ، وأجريت الدراسة على طالب جامعيين بالواليات المتحدة  )
 أساليب التفكير واستخدمت الباحثة قائمة)  طالب وطالبة٦٥= ٢ ن، وطالبة طالب٦٧=١ن

Sternberg & Wagner،واستبانة  Biggs استخدمت الباحثة معامالت .  لقياس أساليب التعلم
 ، والمتحرر،التشريعي(الإلبتكارية ) المولدة( وتوصلت إلى أن أساليب التفكير المنتجة . االرتباط
 .باطا بأسلوب التعلم العميقأآثر ارت) والحكمي

 
بدراسة أساليب Chen (20 ٠١ (وللكشف عن أساليب التعلم المفضلة وأساليب التفكير السائدة قام

التعلم المفضلة وأساليب التفكير السائدة لدى عينة من الطلبة التايوانيين الذين يدرسون محاسبة في 
 لقياس  Barsch وقائمة،ساليب التفكير ألSternberg & Wagnerواستخدم الباحث قائمة  . الصين

وبعض األدوات لجمع معلومات )  والحرآية، واللمسية، والسمعية،البصرية(تفضيالت أساليب التعلم 
 : وتوصل إلى عدة نتائج منها،واستخدم الباحث تحليل التباين األحادي االتجاه. عن طلبة عينة الدراسة

 ). والتشريعي،الداخلي( لبصري وأساليب التفكيرـ فضل طلبة عينة الدراسة أسلوب التعلم ا
)  والتشريعي،التنفيذي(ـ الطالب الذآور لديهم تفضيل قوى ألسلوب التعلم البصري وأساليب التفكير

 .أآثر من اإلناث
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تعقيب عام على الدراسات السابقة التي تناولت أساليب التفكير من خالل ما تم عرضه من دراسات 
 -:بأساليب التفكير فإنه يمكن ذآر المالحظات التاليةسابقة ذات عالقة 

 
:  ومن هذه الدراسات،يستعين غالبية األفراد في المجتمع بأسلوب واحد في التفكير في جميع المواقف -١

 )٢٠٠٠ ،غالب(و ) ـ أ ـ ج١٩٩٥ ،حبيب(
ه الدراسات  ومن هذ،أسلوب التفكير السائد لدى اإلناث هو المثالي ولدى الذآور األسلوب التحليلي -٢

 ).١٩٨٩ ،قاسم(و)  ج- ب-ـ أ١٩٩٥ ،حبيب(
 ،عجوة(و) أ ـ ب ـ جـ ١٩٩٥ ،حبيب(ال توجد فروق بين الطالب والطالبات في بروفيل التفكير  -٣

١٩٩٨.( 
 ).ـ أ١٩٩٥ ،حبيب( و) ٢٠٠٠ ،شلبي(يؤثر متغير التخصص في تشكيل أساليب التفكير  -٤
 :الدراسات  المرتبط بالنصف األيمن واإلبداع ومن هذهوجود عالقة إرتباطية موجبة بين أسلوب التفكير -٥

)     ١٩٨٢،Torrance (و)١٩٨٣،Wong (و(Torrance،1980) و Jousevec،1983)(. 
 a)، (Bernardo-2002 ،وجود عالقة موجبة بين أساليب التفكير والتحصيل  -٦

 Zhang & Sternberg) ،١٩٩٨ (و) ١٩٩١ ،الطواب( و
 :ة من أساليب التفكير مختلفتوزعت الدراسات على أنواع  -٧

 ،قاسم(و ) هـ- د- ج- ب- ـ أ١٩٩٥ ،حبيب(و) ٢٠٠٠ ،غالب( مثل Harrison & Bramsonمقياس 
١٩٨٩(. 

) ١٩٩٥ ،البشري(و) ١٩٩٨ ،عجوة(و) ٢٠٠٢ ،شلبي( مثل Sternberg and Wagnerمقياس 
  و) Angelo،2001(و  ،(Zhang & Sternberg،1998)و )Bernardo،2002(و

(Zhang،2001b)، 1982( و) (Cano & Hewitt،2000 ،  (Torrance،1982)،مراد ( 
 (Zhang & Sternberg، 2000) و) Chen،2000 (و)١٩٩٠ ،القيسي(و) ١٩٨٢ ،مراد( 

 اختيرت عينات الدراسة لدى الدراسات السابقة من مراحل دراسية مختلفة آمعلمين قبل الخدمة وأساتذة -٨
 . و طلبة مدارس في مراحل تعليمية مختلفة وفي دول مختلفة، و طلبة الجامعات في مصر وليبيا،جامعات

 
  : الدراسات العربية السابقة التي تتعلق بتوقعات النجاح ٣٫٩٫٢

 
على دراستين بحثتا في إل  ا، في حدود إمكانياتها، فلم تعثر،رغم المحاوالت العديدة التي قامت بها الباحثة

 : وفيما يلي عرًضا موجًزا لهذه الدراسات،نجاح في البيئة العربيةتوقعات ال
 

هدفت إلى معرفة طبيعة توقعات النجاح بشكل عام والمتعلقة بالفعالية ) ١٩٩١(ففي دراسة قامت بها بلبيسي 
 إضافة إلى ، والقدرة على حل المشكالت لدى طلبة المرحلة األساسية في األردن، والتوجه المهني،الذاتية

وآانت عينتها عشوائية طبقية مكونة من . تقصي أثر التحصيل األآاديمي والجنس في توقعات النجاح
وأشارت نتائج الدراسة . طالب وطالبة من طلبة نهاية المرحلة االساسية في منطقة عمان الكبرى) ٨٨٠(

التحصيل إلى وجود فروق بين متوسطات درجات الطلبة على مقياس توقعات النجاح تعزى لمتغيري 
 آما أظهرت النتائج أن هناك أثر ذو داللة ،والجنس لصالح الطلبة ذوي التحصيل األآاديمي المرتفع

على ) ذآور وإناث(والجنس )  وعال،متدني(إحصائية للتفاعل ما بين متغيري الدراسة التحصيل األآاديمي 
 والتوجه ،الفعالية الذاتية(والمتمثلة في  ،الدرجة التي تمثل توقعات النجاح الكلية وعلى الجوانب الفرعية لها

 .وهذا األثر لصالح الطلبة ذوي التحصيل ألألآاديمي المرتفع)  والقدرة على حل المشكالت،المهني
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 فقد ،من الدراسات التي اهتمت بدراسة أثر عامل الجنس على بناء توقعات النجاح المرتبطة بالتوجه المهني
اط الميول التي تميز بين طلبة المرحلة الثانوية في التخصصات دراسة حول أنم) ١٩٨٣(أجرى عدس 

طالب وطالبة من طلبة الصف الثالث اإلعدادي والصف األول ) ٦٨٠( تكونت عينة الدراسة من ،المختلفة
وقد دلت النتائج بأن . الثانوي األآاديمي والمهني والثالث الثانوي األآاديمي والمهني التابعة لمحافظة الكرك

ات النجاح المرتبطة بالتوجه المهني لإلناث تختلف عن توقعات النجاح المرتبطة بالتوجه المهني لدى توقع
الذآور في جميع الصفوف تقريًبا فاإلناث يفضلن األنشطة والممارسات المتعلقة بالنواحي اإلنسانية 

 تتطلب قوة عضلية  في حين يفضل الذآور المجاالت العلمية والميكانيكية والمهن التي،واالجتماعية
 آما أشارت نتائج الدراسة أيضا إلى نوع من استقرار توقعات النجاح المرتبطة بالتوجه ،آالصناعة وغيرها

 .المهني في مختلف مراحل العمر
 
  : الدراسات األجنبية السابقة التي تتعلق بتوقعات النجاح ٤٫٩٫٢ 
 

) ١٩٨٧( قام ،الذاتية والتحصيل في مادة الرياضياتلفحص العالقة بين توقعات النجاح المرتبطة بالفعالية 
Norwich وأخذ بعض ،طالبة من مدارس لندن) ٣٤(طالب و ) ٣٨( بدراسة على عينة تكونت من 

 .لذات المتعلق بالقدرة الرياضية والخبرة السابقةاالمتغيرات األخرى مثل مفهوم 
 بسيطة بين توقعات النجاح المرتبطة بالفعالية  أظهرت النتائج أن هناك عالقة،وبعد إجراء تحليل االنحدار

 آما وجد أن هناك داللة إحصائية بين مفهوم ألذات ،الذاتية وأداء المهمة في تحصيل مادة الرياضيات
 .الرياضي وبين التحصيل في مادة الرياضيات

 
في الواليات  على عينة من طلبة الكليات McClelland) ١٩٨٥(آما تبين من دراسة توقعات النجاح لدى 

المتحدة أنه حين طلب منهم تحديد توقعاتهم للنجاح المرتبطة بأهدافهم المهنية حسب مدى مالءمتها 
 آانت ، وبعد تحليل اختياراتهم المهنية وجد أن األفراد الذين يتكرر الفشل لديهم بصورة عالية،لقدراتهم

وآانت . يست متالئمة مع قدراتهم العقلية ول، غير واقعية،توقعاتهم للنجاح المرتبطة بأهدافهم المهنية
في حين تبين . احتمالية فشلهم عليها مرتفعة آما أنه ال توجد لديهم القدرة لألداء على هذه المهن بنجاح

 بين ،التعارض في توقعات النجاح المرتبطة باختيار المهنة لدى األفراد ذوي التحصيل المرتفع آان قليال
 .هم وبين قدراتهم الحقيقية التي تتطلبها مهارات المهنةالقدرة التي توقعوها ألنفس

 
 ، في تناولها توقعات النجاح وأثرها على الفعالية الذاتيةJordan (1981) هذه النتائج مع دراسة وتلتقي

 طالب وطالبة ممن يخططون للدخول في المدارس الثانوية) ٣٢٨(حيث قام بدراسة على عينة تكونت من 
 ومتغير الفعالية ،لذات األآاديميالذات العام ومفهوم ا بهدف معرفة أثر مفهوم دةفي الواليات المتح

وأشارت النتائج إلى وجود أثر دال إحصائيا يعود إلى أثر . األآاديمية في التحصيل األآاديمي) الكفاءة(
دم وجود أثر دال بينما أشارت النتائج إلى ع. توقعات النجاح المرتبطة ببعد الفعالية في التحصيل األآاديمي

لذات األآاديمي ا في حين وجد ارتباط دال إحصائيا بين مفهوم ،لذات العام على ذلكاإحصائيًا لمفهوم 
 .لذات مرتفعًا عند آال الجنسيناوالتحصيل األآاديمي عندما يكون مفهوم 

 
بهدف طالب ) ٤٢( بدراسة على عينة تكونت من Larkin&lent&B) ١٩٨٤(آما قام آل من الباحثان 

 وطلب ، في امريكالذات الفعالة بالمثابرة والنجاح لدى طالب آليات العلوم والهندسةافحص عالقة توقعات 
) ١٠(من أفراد عينة الدراسة المشارآة في مساقات للتخطيط المهني في حقل العلوم والهندسة على مدى 

 بأن األفراد ذوى توقعات الفعالية الذاتية وآشفت النتائج.  وطبقت عليهم عدة مقاييس بالفعالية الذاتية،أسابيع
 وآانت مدة مثابرتهم على العمل في األقسام العملية في السنة ،المرتفعة حصلوا على درجات مرتفعة
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آما أظهرت النتائج أيضا أن بناء توقعات النجاح . الالحقة أآثر من األفراد ذوى الفعالية الذاتية المنخفضة
تية المرتفعة المرتبطة بالتوجه المهني والتحصيل األآاديمي آانت أفضل من بناء لألفراد ذوى الفعالية الذا

 .توقعات النجاح لألفراد ذوى الفعالية الذاتية المنخفضة
 

على مثابرة الطلبة )  وفشل،نجاح(  الهادفة الستقصاء أثر توقع نتيجة األداءJohnson) ١٩٨١(أما دراسة 
 وعالقة النجاح والفشل باحترام ،م ألسباب النجاح والفشل المدرسي ودراسة تفسيره،وتحصيلهم األآاديمي

 األساسية في في المدارس سنة ) ١٢-٩(متعلم تراوحت أعمارهم ما بين ) ٦٠(تكونت العينة من . لذاتا
 إحصائيا لتوقع نتيجة األداء في تحصيل الطلبة وأشارت النتائج إلى أن هناك أثر داًال..الواليات المتحدة

 .في مثابرتهم على إنجاز المهمة) النجاح والفشل(يمي وإلى أهمية توقع نتيجة األداء األآاد
 

لذات المنخفض يعزون فشلهم إلى العوامل الداخلية اآما أشارت النتائج أيضا إلى أن الطلبة ذوي مفهوم 
من تجربة وهم من الذين عانوا ).  وصعوبة المهمة،حظ( العوامل الخارجية الىونجاحهم )  وجهد،قدرة(

 وأن عزو الفشل إلى عوامل داخلية يؤدي إلى ارتفاع مستوى بناء توقعات النجاح للطلبة ،الفشل المدرسي
 .لذات لديهماوإلى زيادة احترام 

 
) ١٣٤(طالب و ) ١٠١(بدراسة على عينة تكونت من Hekette &  Betz ) ١٩٨١(آما قام آل من 

 لفحص افتراضها بأن توقعات النجاح المرتبطة بالفعالية ة في الواليات المتحدطالبة من جامعة أوهايو
ووجد الباحثان في نتائج .  والتحصيل لدى اإلناث والذآور،لها تأثير قوي في قرارات التوجه المهني ،الذاتية

ذات الّّفعالة ترتبط بوضوح مع إظهار الميول والتوجهات المهنية لدى آل من للدراستهما أن توقعات النجاح 
على الفعالية الذاتية في المجاالت )  وإناث،ذآور(  ووجد أن هناك أثر لعامل الجنس ،ر واإلناثالذآو

فقد أظهرت اإلناث توقعات نجاح بالفعالية الذاتية أعلى من الذآور . التقليدية مقابل المجاالت غير التقليدية
ذاتية أقل من الذآور في المجاالت غير  آما أظهرت بالمقابل توقعات نجاح بالفعالية ال،في المجاالت التقليدية

 .التقليدية
 

 وتوقعات النجاح على مجال الدراسة األآاديمي الذي يختاره ،وللكشف عن مدى فاعلية أثر دافعية اإلنجاز
 من حيث تقديره الحتماالت النجاح في آل من المفردات األآاديمية المطلوب منه اجتيازها في ،الطالب
طلبة ) ١١٠( باستطالع رأي ) ١٩٧٩ ،آما ورد في قشقوش ومنصور(ابزاآسون  قامت الباحثة ،الكلية

 في تقييمهم الشخصي لمدى جودة أدائهم في  في الواليات المتحدةMetcheganطالبة من جامعة ) ١١٠(و
 وباستخالص معدل موضوعي للصعوبة التي يتألف من متوسط الدرجات التي يحصل ،المقررات المختلفة

 وبهذا أمكن تصنيف المجاالت الرئيسية للدراسة والتخصص ،في مقرر من المقرراتعليها الطلبة 
 ومجاالت سهلة تكون توقعات النجاح عليها ،آمجاالت صعبة تكون توقعات النجاح عليها منخفضة

ى دافعية  وبمستو،وأشارت النتائج إلى أن اختيار الطلبة لمجال التخصص يرتبط بمستوى المجال.مرتفعة
فقد ّتميز الطلبة ذوي توقعات النجاح .  وبمستوى توقعات النجاح في هذا المجال من التخصص،اإلنجاز

 على ،المرتفعة في االختيار المهني باختيار المجال األآاديمي الذي يصف مستوى متوسط من الصعوبة
 .نحو أآبر من الطلبة ذوي توقعات النجاح المنخفضة في االختيار أو التوجه المهني
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 -:قيب عام على الدراسات السابقة التي تناولت توقعات النجاحتع
 

هناك أثر للتحصيل الدراسي والجنس على توقعات النجاح ولصالح ذوي التحصيل المرتفع ومن  -١
 ،(Jordan، 1981) و ) ،١٩٩٨Johnson(و) ١٩٩١ ،بلبيسي( التي تناولتها الدراسات

(McCleland،1985) و )Lent، Larkin&B،1984(  
 من الدراسات التي تناولتها تؤثر توقعات النجاح في اختيار التخصصات في المجال األآاديمي و   -٢

 )١٩٧٩ ، ومنصور،قشقوش(و )McClelland،1985(و) (Lent&Larkin،1984و
 والذآور المهن العلمية والميكانيكية ،تفضيل االناث المهن التقليدية والمتعلقة بالنواحي اإلنسانية -٣

 ).١٩٨٣ ،عدس (والعضلية ومنها
ب النجاح والفشل في هناك أهمية آبيرة لتوقع نتيجة أداء مرتبطة بأهدافهم المهنية وتفسير أسبا -٤

 ) (McClelland،1985 المهمة ومنها
 

 :لذاتا الدراسات العربية السابقة التي تتعلق بمفهوم  ٥٫٢٫٩
 

ع العلمي وآل من التحصيل بدراسة هدفت إلى تحديد العالقة بين حب االستطال) ٢٠٠٣(قام عساآره 
حيث تكونت العينة . لذات واالتجاهات العملية نحو مادة العلوم لدى طلبة المرحلة األساسيةا ومفهوم ،العلمي

 وقد استخدم الباحث معامل ارتباط ،طالب وطالبة من طلبة مدارس ضواحي القدس في فلسطين) ١٣١(من 
هرت نتائج الدراسة عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة  الختبار الفرضيات وأظt- testبيرسون واختبار 

 وبين آل من متوسطات تحصيل الطلبة في العلوم ،إحصائية بين متوسطات حب االستطالع العلمي
آما وجـدت عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين متوسطات حب االستطالع . واالتجاهات العلمية

 ،لذاتاولم يجد ارتباطا بين متوسطات مفهوم . عينة الدراسة ومتوسطات مفهوم الذات لدى ،العلمي
 . مع متوسطات التحصيل العلمي في العلوم لدى الطلبة عينة الدراسة،واالتجاهات العلمية

 
التي قامت بالتعرف على أثر األنشطة المرافقة للمناهج في التوعية البيئية ) ٢٠٠١(وفي دراسة شاهين 

 حيث اقتصرت هذه الدراسة على وحدة ، في بيت لحمطلبة الصف السابعمن ) ١٢٠(لذات لدى اومفهوم 
لذات واختبار للتحصيل وآخر ا وتم فيها تطبيق مقياس لمفهوم ،)التربية البيئية في مجال الجغرافيا العامة(

وقد توصلت الباحثة الى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التحصيل ومستوى . للذآاء المصور
آما أظهرت . لذات ولصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام االنشطة المرافقة للمناهجاتقدير 

 . النتائج تفوق الذآور على اإلناث في مستوى التحصيل
 

. لذات واألنشطة المدرسيةامع دراسة شاهين في تناولها العالقة بين مفهوم ) ١٩٩٤(وتلتقي دراسة عبيدات 
 حيث طبق مقياسًا لمفهوم الذاتي ،من طلبة المرحلة الثانوية في عمان) ٧٥٠(وتكونت عينة الدراسة من 

 ، الخصائص الجسمية ، المزايا الشخصية ،العالقات االجتماعية والعائلية (  على عدة أبعاد لتوالذي اشتم
وى  تم التوصل إلى وجود عالقة ارتباطية بين مست،وبانتهاء هذه الدراسة) والوضع األآاديمي والفكري

آما تبين أن درجة ممارسة األنشطة .  ودرجة ممارسة النشاطات المدرسية لدى أفراد عينة الدراسة،لذاتا
وأظهرت نتائج التحليل . لذات المنخفضالدى أصحاب مفهوم الذات المرتفع أعلى بكثير من ذوي مفهوم 

واالتجاهات نحو الدراسة اإلحصائي على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين آل من العادات الدراسية 
وللتحقق من صحة الفرض وهو عالقة االتجاه .  إال أن هذه االرتباطات ضعيفة،مع التحصيل في مادة العلوم

 وأظهرت النتائج أن التحصيل ،عامليي مادة العلوم تم استخدام التحليل الاسه مع التحصيل فالدرنحو 
 .قل عن العادات واالتجاهات نحو الدراسة غير مست،الدراسي معبرًا عنه بدرجات مادة العلوم
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 ومفهوم ،التي هدفت الكشف عن عالقة آل من نمط الشخصية) ٢٠٠٠(أما بالنسبة إلى دراسة براغيث 

 بالتحصيل الدراسي لدى طلبة البكالوريوس في بعض من جامعات الضفة الغربية حيث تكونت عينة ،لذاتا
ومقياس آوبر سميث لمفهوم ) EPI(ائمة ايزنيك للشخصية  حيث طبق ق،طالب وطالبة) ٣٢٥(الدراسة من 

حيث أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود عالقة بين .  والمطور للبيئة األردنية على أفراد عينة الدراسة،لذاتا
 فالطالب الذي لديه مفهوم ذات إيجابي آان تحصيله الدراسي مرتفع والعكس ،لذات والتحصيلامفهوم 
 .صحيح
 

بدراسة على ) ١٩٩٦( قام البيطار ،لذات لدى الطلبة الراسبين وغير الراسبيناة بين مفهوم ولفحص العالق
 فروق ذات داللة  وجود، وقد آان من أبرز نتائجها،طلبة الصف السادس في مدارس منطقة بيت لحم

لذات لدى الطلبة الراسبين وغير الراسبين وذلك في المجال النفسي اإحصائية في متوسطات مفهوم 
لذات اعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات مفهوم وأظهرت الدراسة .والسلوآي والمثالي

 .لذاتاعلى المجال االجتماعي لنفس استبانة مفهوم 
 

لذات لدى المتفوقين اوالتي بحثت في معرفة مفهوم ) 1981(نتائج مع ما توصل له الفاعوري وتتفق هذه ال
 وتكونت عينة الدراسة من ،سيًا من طلبة المرحلة الثانوية في لواء جرشدراسيًا وغير المتفوقين درا

 واستخدم الباحث ،)١٩٨٣(لذات الذي أعده جبريل ا واستخدم الباحث مقياس مفهوم ،طالب وطالبة) ٣٢٠(
على )  والتحصيل،الجنس والتخصص(تحليل التباين الثالثي لمعرفة تأثير آل متغير من المتغيرات الثالثة 

 وغيرا لمتفوقين دراسيًا ،لذات عند المتفوقينا وأظهرت النتائج أن هناك فروقًا بين مفهوم ،لذاتام مفهو
 .لصالح الطلبة المتفوقين

 
 حيث ،لتحصيليالذات وعوامل النجاح والفشل ابدراسة العالقة بين مفهوم ) ١٩٨٣(في حين قام خنفر 

وأشارت . في األردن) علمي وأدبي(انوي طالب من الصف الثاني ث) ١٩٥(تكونت عينة الدراسة من 
 هم أآثر تأآيدًا على العوامل المتعلقة بالطالب ،ليًايالنتائج أن الطالب الذين يدرآون أنفسهم ناضجين تحص

 واألسرة والعوامل الخارجية ألسباب نجاحهم المدرسي من الطالب الذين يدرآون أنفسهم فاشلين ،والمعلم
 عدم وجود فروق دالة ، وتشير النتائج أيضًا،لذات لديهما مستوى مفهوم  وذلك بغض النظر عن،تحصليًا

لذات المنخفض عمومًا من حيث إدراآهم ا والطالب ذوي مفهوم ،لذات المرتفعابين الطالب ذوي مفهوم 
 ، والفشل،أظهرت النتائج أثرا لتفاعل بين متغيري النجاح. للعوامل المؤدية إلى نجاحهم وفشلهم المدرسي

 . أو فشلهم المدرسي،لذات في العوامل التي يعزوها الطالب لنجاحهماوم ومفه
 

بدراسة هدفت إلى تقصي أثر التحصيل األآاديمي والجنس في مرآز الضبط ) ١٩٨٨(هذا وقام اليعقوب 
استخدم . ومفهوم الذات لدى عينة من طلبة الصف التاسع األساسي في المدارس الحكومية في مدينة اربد

 حيث أوضحت هذه الدراسة ،لذات ومقياس روتر لمرآز الضبطاياس بيرس هارس لمفهوم الباحث مق
لذات ومرآز اوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطالب والطالبات على مقياس 

 .لذات لدى الطلبة الذآور أعلى منه من اإلناثا وأن مفهوم ،الضبط لصالح الطالبات
 

التي هدفت إلى تقصي أثر آل من المستوى ) ١٩٨٥(ع نتائج دراسة يعقوب وبلبل وتختلف هذه النتيجة م
) ٦٦٢(وأجريت الدراسة على عينة مكونة من . لذاتا والجنس في مفهوم ، والتحصيل األآاديمي،الدراسي

واستخدم الباحثان مقياس بيرس هارس لقياس .  في األردن) والتاسع، والثامن،السابع(من طلبة الصفوف 
 حيث توصل الباحثان إلى وجود عالقة إيجابية ذات داللة بين ،وم الذات المطور للبيئة االردنيةمفه
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حيث وجدت فروق هامة بين متوسطات عالمات . التحصيل األآاديمي وعالمات الطلبة على مفهوم الذات
 ،لمرتفع ولصالح ذوي التحصيل ا،الطلبة على مقياس مفهوم الذات تعزى لمستوى التحصيل االآاديمي

لنوع لذات يعزى إلى ااوعدم وجود فروق جوهرية بين متوسطات عالمات الطلبة على مقياس مفهوم 
 . في المرحلة اإلعدادية في األردن،اإلجتماعي

 
بدراسة لمعرفة ) ١٩٩٢(لذات لدى طلبة المرحلة األساسية قام عروق اوللكشف عن أثر الجنس في مفهوم 

طالب وطالبة من طلبة ) ٦٠٠(آانت عينة الدراسة مكونة من . متغير الجنسلذات تبعًا لاالفرق في مفهوم 
) ١٦ ،١٤ ،١٢( وآانت األعمار  في األردن والعاش، والثامن،المرحلة االساسية في الصفوف السادس

سنة واستخدم مقياس مفهوم الذات لبيرس وهارس المعرب لمالءمته للبيئة االردنية وآانت النتائج عدم 
 .ذات داللة إحصائية تبعًا لمتغير الجنسوجود فروق 

 
  وعالقتهلذاتافي دراسته التي آان موضوعها مفهوم ) ١٩٨٥(وتتالءم هذه النتائج مع ما توصل له حسين 

وشملت عينة .  في األمارات العربية) وأدبي،علمي(بالكفاية والتحصيل والتخصص في المرحلة الثانوية 
واستخدمت في الدراسة .  في مدرستين ثانويتينالثانوياني والثالث  الثنطالبًا من الصفي) ١٨٩(البحث 

 ، لمفهوم الذاتFits ومقياس ،لذات للكبارا اختبار مفهوم ،لذات في المجال المدرسيااختبار مفهوم 
لذات وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتفوقين ا لمفهوم Danielومقياس      
وتوجد فروق ذات داللة احصائية بين . لذاتا ولصالح مجموعة المتفوقين في مفهوم ،عاديينتحصليًا وال

ووجود فروق ذات داللة . لذاتاالعاديين والمتأخرين تحصيليًا ولصالح مجموعة العاديين في مفهوم 
وحظ أن  ول،لذاتا ولصالح المتفوقين تحصليًا في مفهوم ،إحصائية بين المتفوقين والمتأخرين تحصيليًا

    .لذات يرتبط بارتفاع التحصيلاارتفاع الدرجة على مفهوم 
 
 
 :لذاتا الدراسات األجنبية السابقة التي  تتعلق بمفهوم  ٦٫٩٫٢
 

 في المدارس الثانوية في  بدراسة هدفت مساعدة المراهقينBellen، & Schotta)٢٠٠١(قام آل من
 والعادات على ، والمجتمع،وتحديد مدى تأثير البيئة ، وسلوآياتهم، في فهم تصرفاتهمالواليات المتحدة

 وقد ،مراهق) ٩٧٨(تكونت عينة الدراسة من . لذاتا باإلضافة إلى بيان أهمية مفهوم ،لذات لديهمامفهوم 
خلصت الدراسة إلى وجود عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين مستوى مفهوم الذات ومستوى 

د عالقة ارتباطية أخرى وذات داللة إحصائية بين مستوى التحصيل آما وجدت الدراسة وجو. التحصيل
 .والنشاط الصفي

 
 والتحصيل ،لذاتا وتقدير ، الهادفة إيجاد العالقة بين آل من متغيرات الذآاءOpp) ١٩٩٤(ما دراسة أ

ات  في الواليطالب وطالبة من الموهوبين من المرحلة اإلعدادية) ٢٢٨(األآاديمي لدى عينة مكونة من 
وقد طبقت الدراسة مقياس الذآاء لستانفورد بنييه ومقياس آوبر .  في اللغة اإلنجليزية والرياضيات،المتحدة

 في آل من اللغة األساسية واختبار لقياس المهارات ، ومقياس تقدير الذآاء األآاديمي،لذاتاسميث لتقدير 
رتباطية إيجابية ودالة إحصائيا بين تقدير  حيث أشارت النتائج إلى وجود عالقة ا،اإلنجليزية والرياضيات

 آذلك تبين وجود ، وبين الذآاء والتحصيل من جهة أخرى في القراءة واللغة،لذات من جهةاالذآاء وتقدير 
 .عالقة ارتباطية ضعيفة بين تقدير الذآاء والتحصيل
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تغذية الراجعة لدى طلبة  وال،لذاتا بدراسة هدفت اختبار العالقة بين مفهوم Street (1988)في حين قام 
طالب ) ٤٢( بينهم ،طالب وطالبة يمثلون الصف الثاني عشر) ٨٠(وتكونت العينة من .  الثانويةارسالمد
 واستخدم الباحث مقياس تقييم السمة من إعداد الباحث وتوصلت ، في الواليات المتحدةطالبة) ٣٨(و

 .غذية الراجعةالدراسة إالى وجود عالقة إيجابية بين مفهوم الذات والت
 

 حيث أظهرت نتائجها وجود عالقة ارتباطيه Finna & Rock (1997)وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة 
 والتفاعل ، وعمل الواجبات البيئية، والالصفي،لذات األآاديمي وآل من النشاط الصفياايجابية بين مفهوم 

 آما أشارت النتائج إلى ،تحدة األمريكيةمن طلبة الجامعات في الواليات الم) ٢١٣٤( لدى،مع المعلمين
 ، وانخراطهم فيها،لذات األآاديمي عن طريق ممارسة الطلبة لألنشطة المختلفةاإمكانية تنمية مفهوم 

 .وبالتالي ارتفاع مستوى التحصيل لديهم
 

 معرفة العالقة بين  الىالتي هدفتMach، ،Parker، &Smith،L.O.(1983)آما تبين من دراسة 
حيث تكونت .  وقدرة الطالب األآاديمية،لذات لدى الطلبة وتقدير المعلم لمفهوم الطالب عن ذاتهامفهوم 

 وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية بين مفهوم ،بريطانيا في طالبا وطالبة) ٩٥٨(عينة الدراسة من
 ،ت األآاديمية للطالبوعدم وجود عالقة ارتباطية بين القدرا. لذات األآاديمي وبين التحصيل األآاديميا

لذات آان ا ورفاقه النتائج مبينين أن مفهوم  Marshوبذلك ناقش. لذاتاواألبعاد غير األآاديمية لمفهوم 
 وبتقدير المعلم للقدرة األآاديمية وتقدير المعلم لمفهوم ذات ،مرتبطًا بشكل أساسي بالتحصيل األآاديمي

 .الطالب في المجاالت األآاديمية
 

لذات واالتجاهات نحو اقد صمم برنامجًا تجريبيًا لتحسين مفهوم Smith (1971)  ة لدراسة أما بالنسب
لمجموعة من الطالب )  والسادس، والخامس،الرابع( ومستوى التحصيل في الصفوف الدراسية ،المدرسة
 -:طالب تم تقسيمهم إلى مجموعتين) ٣٥٣(تكونت عينة الدراسة من و. في الواليات المتحدةالزنوج

مفهوم الوقد درس الباحث بعض المتغيرات األخرى غير التحصيل و ،مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية
 وغياب ، واالجتماعي للمجموعتين والمستوى الثقافي والتعليمي لألماالقتصادي فدرس المستوى ،الذاتي

وقد دلت النتائج أن  ، وآاي تربيع،وعولجت البيانات إحصائيا باستخدام تحليل التباين. األب عن المنزل
. لذات وان رؤيتها لنفسها أصبحت أآثر إيجابية عن ذي قبلا المجموعة التجريبية ايجابيًا نحو مفهوم اتجاه

 بين المجموعتين التجريبية والضابطة في إحصائيةآما وأشارت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة 
 اإلناث قد تغير نحو اإليجابية بدرجة أآبر من لذات لدىاوان مفهوم . اتجاهاتهم نحو التحصيل بوجه عام

 .الذآور
 

دراسة على عينة   Alvord (1974)جرى أ،لذات والتحصيل في مادة العلوماولفحص العالقة بين مفهوم 
) ٣١٦٢(وتكونت العينة من .  في بريطانيا من بين طالب الصفوف الرابع والسادس والسابع والثاني عشر

 آما طبق استبيان ، وقد طبق الباحث اختبار تحصيلي في العلوم،رسة مختلفةمد) ٨٣(طالب موزعين على
لذات على المستوى المتوسط من طالب الصفين الرابع والسادس بينما طبق المستوى الثانوي من اتقدير 

 آل من هذين االستبانتين ت واحتو،لذاتانفس االستبيان على طالب الصف الثاني عشر وذلك لقياس مفهوم 
 وقد قام ، والنواحي المدرسية،األقرانة مقاييس فرعية تترآز حول النواحي العامة لألسرة ومجموعة أربع

وفي تفسيره للنتائج أوضح وجود عالقة موجبة ودالة بين . الباحث بتطبيق أدواته وحساب نتائجها وتحليلها
م الذات والتحصيل ال يمكن آما أآدت الدراسة على وجود تأثير متبادل بين مفهو. لذات والتحصيلامفهوم 
 . إغفاله

 



 35

 
 ذاتالتعقيب عام على الدراسات السابقة التي تناولت مفهوم 

 
 -: يمكن تدوين المالحظات التالية،بعد اإلطالع على ما تم عرضه من دراسات سابقة

 -:لذات والتحصيل في الدراسات التاليةاوجود عالقة ارتباطية موجبة بين مفهوم . ١
 )١٩٨٥ ،حسين  و،١٩٨٣ ،ويعقوب وبلبل ،٢٠٠٠ ، وبراغيث،٢٠٠١ ، وشاهين،٢٠٠٣ ،آرهعسا(
 )Marsh،1983 وAlvord،1974 وScotta & Bellen 2001(و
 :لذات وعدد من المتغيرات منهااتناولت الدراسات السابقة العالقة بين مفهوم . ٢

  واألنشطة،)٢٠٠١ ،شاهين( واألنشطة المرافقة للمنهاج ،)٢٠٠٣ ،عساآر(حب االستطالع العلمي 
 ،البيطار (وغيرا لراسبين  والراسبين،)٢٠٠٠ ،براغيث ( ونمط الشخصية،)١٩٩٤ ،عبيدات(المدرسية 
 ،)Street ،١٩٨٨(والتغذية الراجعة Opp) ،١٩٩٤  ( والذآاء،)١٩٩٢ ،عروق( والجنس ،)١٩٩٦

 .) ، ١٩٧٧Smith(ة واالتجاهات نحو المدرس
 :لذات منهاا العديد من المقاييس لقياس مفهوم استخدمت في الدراسات السابقة. ٣

    ،Opp)   ١٩٩٤  (تلذاامقياس آوبر سميث لتقدير 
  و،)١٩٩٢ ،عروق ( و،) ١٩٨٣ ،بلبليعقوب و(روتر لمرآز الضبط ومقياس بيرس هارس و مقياس 

  ،)١٩٨٨ ،يعقوب(
  .)٢٠٠١ ،شاهين(اختبار الذآاء المصور 

  .)١٩٩٣ ، والفاعوري،١٩٨٣ ،جبريل(لذات امقياس مفهوم 
 .)٢٠٠٠ ،براغيث(و مقياس آوبر سميث ) EPI(قائمة ايزنك الشخصية 

 ).١٩٨٥ ،حسين(لذات المفهوم   Fits مقياس 
 ، وشاهين،١٩٨٨ ،اليعقوب(لصالح الذآورم الذات و وجود فروق بين الطالب و الطالبات في مفهو.٤

٢٠٠١( 
 
 

 -:ة بما يأتيتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابق
 
 ، اختبار توقعات النجاح،اختبار أساليب التفكير: وهي، استخدمت ثالث أدوات دراسية لجمع المعلومات-أ

 .واختبار لمفهوم الذات
ألساليب التفكير على طلبة  Harrison & Bramson طبقت اختبار  من الدراسات االولى التي-ب

 .المدارس في فلسطين حسب علم الباحثة
 ومفهوم الذات وتوقعات النجاح والتحصيل أساليب التفكير العالقة بين سة الحالية بحثت في  الدرا-ج

 . والصف، لدى طلبة الصف العاشر واألول ثانوي علمي وأدبي وباختالف النوع االجتماعيالدراسي
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 الفصل الثالث
 

 تالطريقة واالجراءا
 

 الباحثة آما ويتضمن وصفًا لمجتمع الدراسة وعينتها  التي اتبعتهاواإلجراءاتن الطريقة ع هذا الفصل يتحدث
 . المستخدمة فيهااإلحصائية واألساليبوأدوات الدراسة 

 
  منهج الدراسة١٫٣

   . هذا النوع من الدراساتلمناسبته لمثلاستخدم المنهج الوصفي 
 

 مجتمع الدراسة ٢٫٣
 
في المدارس الحكومية ) علمي وأدبي(ثانوي  واألول الاألساسيكون مجتمع الدراسة من طلبة الصفين العاشر ت

وقد بلغ عدد أفراد مجتمع الدراسة .  ٢٠٠٤/٢٠٠٥ في العام الدراسي ،التابعة لمكتب تربية ضواحي القدس
شعبة ) ٣٤(شعبة اول ثانوي علمي و) ١٣(شعبة عاشر و) ٥٢(طالبة موزعين على ) ١٦٣٤(طالبا و) ١٠٩٥(

 )١٫٣( الجدول مدرسة آما هو موضح في) ٣١(أدبي ضمن
 

 .التوزيع الديموغرافي لمجتمع الدراسة: ١٫٣جدول
 

النوع 
 اإلجتماعي

 العاشر
 األساسي

االول ثانوي  عدد الشعب
 ادبي

االول ثانوي  عدد الشعب
 علمي

 عدد الشعب

 ٥ ١١٦ ١٤ ٣٦٢ ٢٣ ٦٠٠ ذآور
 ٨ ١٧٠ ٢٠ ٥٦٦ ٢٩ ٩١٥ اناث

 ١٣ ٢٨٦ ٣٤ ٩٢٨ ٥٢ ١٥١٥ المجموع
 

 ةاسدر عينة ال٣٫٣
 حيث تم تحديد المدارس ألغراض ،تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية العنقودية من مجتمع الدراسة

 مدرسة ومن ضمن ة وآانت ثالث عشر، ثانوي أدبي وعلميواألول أساسي فيها صفوف عاشرالدراسة التي 
اإلناث اختيارًا ن من اآور ومدرستن من الذا مدرست،هذه المدارس تم اختيار أربع مدارس بالطريقة العشوائية

 من شعبة واحدة من عينة أآثر وتم اختيار شعبة من آل صف من المدارس التي تحتوي على ،عشوائيًا
طالب وطالبة بمعدل ) ٢٩٩(شعبة صفية ويوجد بها ) ١٢ (األربعة فكانت عدد الشعب في المدارس ،الدراسة

 و أدبيطالب وطالبة من الصف األول الثانوي ) ١٢٠(األساسي و طالب وطالبة من الصف العاشر) ١١١(
 يمثل التوزيع )٢٫٣(طالب وطالبة من الصف األول ثانوي علمي آما هو موضح في الجدول ) ٦٨(

 .الديموغرافي للعينة
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 التوزيع الديموغرافي للعينة:  ٢٫٣جدول 
 

النوع 
 اإلجتماعي

 عدد طلبة الصف المدرسة
 العاشر االساسي

 

الصف عدد طلبة
 االول ثانوي ادبي

طلبة الصف  عدد
 االول ثانوي علمي

 المجموع

 ذآور ٥٧ ١٠ ٢٦ ٢١ ذآور الرام الثانوية
ذآور الملك غازي 

 الثانوية
٧٧ ٢٧ ٢٣ ٢٧ 

 اناث ٨٢ ١٤ ٤٢ ٢٦ بنات االموية الثانوية
 ٨٣ ١٧ ٢٩ ٣٧ بنات عناتا الثانوية

 ٢٩٩ ٦٨ ١٢٠ ١١١  مدارس٤ المجموع
 

 يبين خصائص العينة الديمغرافية: ٣٫٣جدول 
 

 المتغيرات المئويةالنسبة  العدد القيم الناقصة
 ١ ذآر ٤٥٫٠ ١٣٤
 أنثى  ٥٥٫٠ ١٦٤

 الجنس

 العاشر ٣٧٫١ ١١١ 
 األول ثانوي أدبي ٤٠٫١ ١٢٠ 

 الصف

  األول ثانوي علمي  ٢٢٫٧ ٦٨ 
 

  ،ة وهي اختبار اساليب التفكير تم استخدام ثالثة مقاييس في هذه الدراس-:أدوات الدراسة ٤٫٣
 . ومقياس توقعات النجاح وفيما يلي وصف لكل مقياس من هذه المقاييس الثالثة،ومقياس مفهوم الذات

 
 : التفكيرأساليبمقياس اختبار . ١٫٤٫٣

 
اس     ذا المقي ام       Harrison،Bramson&Parlett وضع ه ك في ع ا وذل ة آاليفورني اتذة بجامع  ١٩٨٠األس

ة             ) ١٩٩٥(ث حبيب    وقد قام الباح   ة المصرية والعربي ى البيئ ار عل ة االختب ة ومالئم ة       ،بترجم م تمت عملي  ث
رة    ات آبي ى عين ايير عل ين ووضع مع اس من    .التقن ى  ٩٠ويتكون المقي ارة موزعة عل  موقف من  ١٨ عب

ى آل موقف          ،المواقف اليومية التي تواجه الفرد     ذل          ، وذلك بواقع خمس عبارات عل ًال ل ارة ح ل آل عب ك  تمث
 .)٢ملحق(  حيث يعبر آل حٍل عن أحد أساليب التفكير الخمسة التي يقيسها االختبار،الموقف

 
ويقيس االختبار خمسة أساليب أساسية للتفكير أو استراتيجيات البحث عن حلول للمشكالت التي تواجه 

 -:يقة وهي وهذه األساليب أآثر عمقا وانتشارا آما أنها تنطوي على أسس فلسفية ونفسية عر،الفرد
 . والواقعي، والتحليلي، والعملي، والمثالي،األسلوب الترآيبي

 ، والمفضل لدى الفرد في مواجهة مواقف الحياة اليومية،ويهدف المقياس إلى محاولة قياس أسلوب التفكير السائد
 . يقيسها المقياس وميلهم الستخدام أحد أساليب التفكير التي،وذلك من خالل التقدير الكمي لمدى تفضيل األفراد

 وإنما ،وتشير التعليمات التي وضعت في بداية االختبار إلى أن هذا االختبار ليس به إجابات صحيحة أو خاطئة
 ومن الضروري اإلجابة بدقة بقدر االمكان في ،هي أداة تساعد الفرد في التعرف على أساليبه المفضلة في التفكير

 .ًال وليست الطريقة الواجب أو المفروض عليه أن يسلكهاتحديد الطريقة التي يسلك بها الفرد فع
  

 حيث تم التحقق من ،يتمتع االختبار بدرجة صدق مقبولة سواء بصورته األجنبية أو العربية: صدق االختبار
عن طريق حساب معامالت االرتباط على آل أسلوب من أساليب التفكير  جنبيةألصدق االختبار بصورته ا

وفي ). ٠٫٠٥( وهو دال عند مستوى )0.73(ة من طلبة الجامعات وآان معامل الصدقوعلى عينات مختلف
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الصدق و ،صدق التكوين الفرضيو ، قام الباحث بحساب الصدق بأربع طرق هي صدق البناء،البيئة المصرية
سالب دال ط لتالزمي بعد التعديل في أحد البنود بما يتالئم والمجتمع المصري حيث وجد ارتباالعاملي والصدق ا

 بين التفكير المثالي  دالآما وجد ارتباط سالب )-٠٫٤٣(  آان المعامل حيث،والعمليبين التفكير الترآيب 
  حيث، آما وجد ارتباط سالب بين التحليلي والواقعي)-٠٫٢٨( و)-٠٫١٣( ينعامللعملي والواقعي حيث آان الوا

 .ت االرتباطات غير مرتفعة بين أساليب التفكير وآان،)٠٫٠٥( وهو دال عند المستوى )-٠٫٦٣(آان المعامل 
وقبل تطبيقة قامت . يشير إلى االستقالل النسبي والتعامد بين هذه اإلستراتيجيات الخمس على طلبة الجامعةو

 .الباحثة بعرضه على مجموعة من المحكمين للتأآد من مالئمته للبيئة الفلسطينية
 

 األجنبيةفي صورته ) ٠٫٨٥ (و )٠٫٥(بات مقبولة تتراوح بين إن المقياس يتمتع بدرجة ث:ثبات االختبار
 .النصفية إعادة االختبار والتجزئة -:وفي البيئة المصرية فقد استخرج الباحث حبيب الثبات بطريقتين هما

 ١٥( بينهما فاصل زمني  االختبار قام الباحث بحساب ثبات االختبار لمرتين متتاليتينإعادة األولىالطريقة 
  طالب من خمس آليات في جامعة طنطا وتراوحت معامالت الثبات بين٥٠  مكونة منعلى عينة) يوم

مما يحقق ) ٠٫٨٨(إلى  )٠٫٨١( اما التجزئة النصفية فقد تراوحت معامالت الثبات بين )٠٫٨٣( إلى )٠٫٧(
 .توافر ثبات االختبار 

 
تحقق من ثبات االختبار في البيئة الفلسطينية وقد قامت الباحثة بال:   ثبات االختبار على البيئة الفلسطينية

 وتم حساب ثبات ، فاطمة الزهراء بنات مدرسةمنطالبة ) ٧٠(على عينة ممثلة من خارج عينة الدراسة 
االختبار بطريقة إعادة االختبار على طالبات الصف العاشر واألول ثانوي أدبي وعلمي مرتين متتاليتين 

 بين  لكل نوع من أساليب التفكير الخمسةراوحت معامالت الثباتأيام وت) ١٠(بينهما فاصل زمني 
 . وتدل هذه النتائج على درجة مقبولة من الثبات للمقياس،)٠٫٦٥( ،)٠٫٧٩( ،)٠٫٨١( ،)٠٫٧٧( ،)٠٫٧٤(
 

 ًالإن آل موقف من مواقف االختبار الثمانية عشر متبوع بخمس عبارات تمثل حلو: تصحيح االختبار
حد أساليب التفكير أ حيث يعبر آل حل عن ، حال لذلك الموقفاتمثل آل عبارة منه ،كل موقفلمختلفة 

 ويحسب مجموع الدرجات المعطاة ،الخمسة من خالل اتفاق مضمون مع التعريف اإلجرائي لهذا األسلوب
  ولقد صمم االختبار اعتمادا على، وهو يمثل التقدير الكلي لكل أسلوب،على حده) ١٨(لعبارات آل أسلوب 

فلسفة خاصة مؤداها أن مجموع الدرجات الخام التي سيحصل عليها المفحوص على األساليب الخمسة تمثل 
 ).٢٧٠(ا هو ثابًتمقدارًا

 
 : مقياس توقعات النجاح. ٢٫٤٫٣

 
فقرة تكون منها عند بناءه في الصيغة ) ١٥٠(صل أفقرة من ) ٣٠( يتكون من -:المقياس بصورته االجنبية

) ١٩٩٠( اللغة العربية من قبل قطامي   إلىFibel & Hale (1978)ختبار إلفقرات ات تم ترجم.األجنبية
وتم . اإلجابةة االحتفاظ بمستويات اقام بتعريبه وتعديل الصياغة لكي تالئم الثقافة العربية مع مراعواذ 

جات  خمس درةعطيت استجابة أوافق بشدأ بحيث ، سلم رقمي ترتيبيإلى اللفظي ةجابإلترجمة سلم ا
عارض درجتين واستجابة أعارض أربع درجات واستجابة متردد ثالث درجات واستجابة أوافق أواستجابة 

 وتم تصحيحها بطريقة ، وهناك بعض الفقرات التي صيغت بطريقة سلبية،ة واحدة أعطيت درجةبشد
وإستجابة  وأوافق درجتان وإستجابة متردد ثالث درجات ، أي أعطيت أوافق بشدة درجة واحدة،عكسية

 وبعد ذلك تم استخراج درجه لكل بعد من . وإستجابة أعارض بشدة خمس درجات،أعارض أربع درجات
 )٣ملحق(. لمقياس توقعات النجاحةآلية  آما استخرجت درج، الثالثةةلرئيسيااألبعاد 
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و  وضعت لتقيس التوجه اإليجابي نح،فقرة) ١٧(  وقد توزعت فقرات المقياس بصورته األصلية إلى
) ١٣(و ، تعني توفر توقعات عالية للنجاح لدى الطلبة عينة الدراسة، أي أن مستويات الموافقة عليها،النجاح

 حيث إن الموافقة عليها تعني بناء توقعات متدنية للنجاح في ،توقعات الفشل في الدراسةفقرة وضعت لتقيس 
 ، ومتردد، أوافق، أوافق بشدة،)رتسلم ليك( واتبعت بسلم إجابة متدرج مؤلف من خمس فئات ،الدراسة

 وتتوزع فقرات المقياس في ، وتمثل الدرجة المتدنية التوقع المتدني للنجاح، وأعارض بشدة،وأعارض
 :صورته األصلية إلى ثالث جوانب فرعية هي

 
 .الذاتيةتوقعات النجاح المتمثلة بالفعالية .١ 
 . توقعات النجاح المتمثلة بالتوجه المهني.٢ 
 .قعات النجاح المتمثلة بالقدرة على حل المشكالت تو.٣ 

 .يبين ذلك) ٤٫٣( والجدول إضافة إلى أن المقياس يقيس الدرجة الكلية لتوقعات النجاح بشكل عام
 

 مقياس توقعات النجاح بجوانبه الثالثة: ٤٫٣جدول 
 

 مدى الدرجات عدد الفقرات المقياس
 ٥٠-١٠ ١٠ الفعالية الذاتية
 ٧٥ -١٥ ١٥ التوجه المهني

 ٢٥ – ٥ ٥ القدرة على حل المشكالت
 ١٥٠ -٣٠ ٣٠ المجموع

 
 العاشر واألول الثانوي والثاني ثانوي  في المدارس وفتم تطبيق المقياس على طلبة الصف: صدق المقياس

حيث ) ١٩٩٠ ،قطامي(ستخرج معامل الصدق في دراسة غير منشورة من قبل ا ثم ،الحكومية في عمان 
وقد اآتفت الباحثة بصدق القياس الذي . لصالح الطلبة ذوي التحصيل العاليو) ٧٫٣٣( لصدق معامل ابلغ

 . وخاصة أن البيئة األردنية مشابهة للبيئة الفلسطينية في آثير من األمور،أوجده قطامي في األردن
 

طالب وطالبة من ) ١٠٠(على عينة من   البيئة االردنيةفيتم حسابه بطريقة إعادة االختبار : ثبات المقياس
 أسابيع ووجد أن معامل االرتباط الكلي للمقياس ٥الصف العاشر وأعيد االختبار على نفس الطلبة بعد 

معامل االرتباط واالتساق الداخلي للمقياس على الدرجة الكلية حيث ) ١٩٩٠ ،قطامي (أوجدو) ٠٫٨٦(
 .إلغراض الدراسةوهذه القيمة تعتبر مالئمة ومقبولة ) α=  ٠٫٠٥(عند ) ٠٫٨٥(بلغت 

 
 وقد تم تطبيق المقياس على عينة استطالعية من خارج عينة : على البيئة الفلسطينيةالمقياسثبات 

) ١٠(الدراسة في البيئة الفلسطينية في مدرسة بنات فاطمة الزهراء للتأآد من ثبات المقياس مرتين بواقع 
لقياس  test-retestطريقة الثبات باستخدام  وبعدها تم حساب معامل ،أيام بين التطبيق األول والثاني
 . الدراسة  ومقبولة ألغراضمالئمة ةوهي قيم) ٠٫٨٤ ( حيث بلغتتوقعات النجاح بجوانبه الثالثة

 
 :لذاتا مقياس مفهوم .٣٫٤٫٣

   
 واستخدمته ،ليالئم البيئة األردنية) ١٩٨٢( وقام بتقنينه وتعريبه الداوود ،Bearis Harsصمم هذا المقياس 

 ، ضواحي القدس مديريةعلى طلبة الصف العاشر في) ٢٠٠٣( واستخدمه عساآره ،)٢٠٠٠(صالح 
 ، والوضع الفكري،السلوك: بعاد رئيسية وهيأويتكون المقياس من ثمانين فقرة موزعة على ستة 



 40

  والسعادة، والرضا، والشهرة الشعبية، والقلق، والمطالعة الخارجية، والمظهر الجسمي،والمدرسي
 ).٤حقمل(
 

 وصدق ،لتمييزياباستخراج صدق المقياس بطريقتين هما الصدق ) ١٩٨٢(قام الداوود : صدق المقياس
 وأجمعوا ، بالتأآد من صدق المقياس بعرضه على مجموعة من المحكمين)٢٠٠٠( آما قامت صالح،البناء

 . المقياسوقد اآتفت الباحثة بما تم من صدق. على جودة المقياس وصالحيته ألغراض الدراسة
 

 عادة التطبيق وآان معامل الثباتإثبات المقياس بطريقة ) ١٩٨٢(استخرج الداوود :  ثبات المقياس
باستخراج معامل ثبات المقياس بطريقة االتساق ) ٢٠٠٠(آما قامت صالح  ).٠٫٩٥(للمقياس الكلي 

 .حسب معادلة آرونباخ الفا) ٠٫٨٦( وبلغ معامل الثبات ،الداخلي
 

قامت الباحثة بحساب ثبات المقياس على البيئة الفلسطينية بتطبيقها :  في البيئة الفلسطينيةاسالمقيثبات 
 في مدرسة بنات ، صفوف العاشر واألول ثانوي علمي وأدبي طالباتمرتين وبفارق عشرة أيام على

 والثاني األول  ثم تم حساب معامل االرتباط باستخدام معامل بيرسون بين التطبيق،فاطمة الزهراء الثانوية
 وقد اآتفت الباحثة بهذه النتائج للداللة على صدق ،وهذا معامل ثبات مرتفع ومالئم للدراسة) ٠٫٨٨(فبلغ 

 .هذا المقياسوثبات 
 
  

  إجراءات الدراسة ٥٫٣
 

 . بطريقة عشوائية عنقودية مدارس لتطبيق الدراسة عليها٤ اختيرت •
 ).٥ملحق ( تربية ضواحي القدسيةمديرتم الحصول على إذن لتطبيق الدراسة من  •
ات أدوات الدراسة         • ر   (تم التأآد من مدى ثب اليب التفكي ذات    ، وتوقعات النجاح    ،أس وم ال  من   ) ومفه

ات    ن طالب تطالعية م ة اس ى عين ا عل الل تطبيقه ي  خ ر االساس انوي الصفوف العاش واألول الث
ة         ا    ،العلمي واألدبي في مدرسة بنات فاطمة الزهراء الثانوي رتين بف ق      ) ١٠(رق  م ين التطبي ام ب أي

 .والثانياألول 
ام        • ع أي دة أرب طبقت أدوات الدراسة على المدارس األربعة حيث استغرق تطبيق أدوات الدراسة م

 .٢٠٠٥على المدارس األربعة في شهر أيار من عام 
اعدهم  • ة لتس ادات الكافي ات واإلرش زود بالتعليم اس م ان آل مقي اييس وآ ى المق ة عل أجاب الطلب

 .آيفية اإلجابة عن الفقراتعلى 
 .تم تصحيح المقاييس وتعبئتها في نماذج خاصة •
 . لتحليل البيانات واستخراج النتائجSPSSاستخدم البرنامج اإلحصائي  •

 
 

 متغيرات الدراسة    ٦٫٣
 

 :تضمنت الدراسة المتغيرات التالية
 

 :  المتغيرات المستقلة وهي.١٫٦٫٣
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 النوع اإلجتماعي  •
 ). أدبيأول ثانوي( ، )لميعأول ثانوي ( ،)عاشر(: الصف •

 
 :المتغيرات التابعة.  ٢٫٦٫٣
 . توقعات النجاح •
 . لذاتامفهوم  •
 .أساليب التفكير •
 .أنماط التفكير •
 .التحصيل •

 
 
 

  المعالجة االحصائية ٧٫٣
تخدم  اءاس ة ألداء    ا االحص ة والنسب المئوي ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس اب المتوس لوصفي لحس
اييس توقعات النجاح                    أفراد ى مق وم واستجاباتهم عل ادة العل ة الدراسة في م وم    ، عين ذات ا ومفه اليب   ،ل  وأس

ر ار  ،التفكي تخدم اختب ار الفرضيات اس ادي ،)ت( والختب اين األح ل التب ار تحلي يفيه، واختب ار ش  و ، واختب
ون اط بيرس ار ارتب ات حسب آرو،اختب ة الثب انب ومعادل ااخ ألف تخدا ، ٢  آ ك باس امج وذل م الحاسوب وبرن

 .)SPSS( الرزم االحصائية
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 الفصل الرابع
 

 نتائج الدراسة ومناقشتها
 

هدفت الدراسة معرفة عالقة التحصيل بأساليب التفكير وتوقعات النجاح ومفهوم الذات لدى طلبة الصفين 
 وفيما يلي ،في المدارس الحكومية بمديرية تربية ضواحي القدس) علمي وأدبي(العاشر واألول الثانوي 

 .عرضًا للنتائج التي تم التوصل إليها وتحليلها بغية التحقق من صحة فرضيات الدراسة
 

  النتائج المتعلقة بأساليب التفكير١٫٤
 
 

 :أساليب التفكير السائدة لدى الطلبة. ١٫١٫٤
 

 ما أساليب  التفكير السائدة لدى الطلبة بشكل عام؟
 

ية والتكرارات آما هو وارد في ئوتم استخراج النسب الم الطلبة لتحديد أساليب التفكير السائدة لدى
 )١٫٤(الجدول

 
 أساليب التفكير السائدة لدى الطلبة بشكل عام: ١٫٤جدول

 
 النسبة المئوية التكرار أساليب التفكير السائدة لدى الطلبة

 ٢٩٩٫٧ الترآيبي
 ٩٠٣٠٫١ المثالي
 ٣٢١٠٫٧ العملي
 ٨٠٢٦٫٨ التحليلي
عيالواق  ٦٨٢٢٫٧ 

  ٢٩٩١٠٠٫٠ المجموع
 

 :الذي يظهر النسب التكرارية لكل مجموعة على حده حيث تبين أن ) ١٫٤(بالنظر إلى الجدول 
آبر نسبة تكرارية آانت ألسلوب التفكير المثالي على عينة الطلبة جميعا حيث وجدت النسبة المئوية أ
%) ٢٦٫٨(أظهرت النتائج أن آما  .فكير مثاليمن الطلبة في الصفوف جميعا لديهم أسلوب ت %) ٣٠٫١(

  من الطلبة %)٢٢٫٧( تبين أن في حين. من الطلبة لديهم أسلوب تفكير تحليلي من عينة الدراسة جميعا
بينما أظهرت النتائج أن التفكير الترآيبي .من الطلبة لديهم تفكير عملي%) ١٠٫٧(أن و. لديهم تفكير واقعي

  .من أفراد العينة يستخدمون هذا األسلوب %) ٩٫٧(نتشار حيث وجد أن هو أقل األساليب من حيث اال
 

التي أشارت )  د-ج- ب-أ-١٩٩٥ ،حبيب(و) ٢٠٠٠ ،غالب(وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة 
إلى أن أآبر نسبة تكرارية في المجتمع المصري واليمني وحتى األجنبي آما ورد في دراسة حبيب 

 . وأن أقل األساليب انتشاًرا هو األسلوب الترآيبي،اليلألسلوب المث
 

 ومثله العليا تجاه ، وأفكاره،ويمكن تفسير هذه النتائج في أن األسلوب المثالي يرآز على قيم المجتمع
ونتائج الدراسة الحالية مشابهة للنتائج السابقة وخاصة أن المجتمع الفلسطيني يرآز على االهتمام . اآلخرين
 . والتوفيق بينهم وخاصة في ظل األوضاع الصعبة التي عاشها ويعيشهاباآلخرين
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أما تفسير آون األسلوب الترآيبي أقل األساليب من حيث االنتشار في العينة الفلسطينية وفي المجتمعات 
 ربما يعود إلى أن األسلوب الترآيبي يؤدي إلى إنتاج أفكار جديدة وأصيلة وهؤالء األشخاص ،األخرى

 .في جميع المجتمعاتقالئل 
 

 : والنوع االجتماعيأساليب التفكير لدى الطلبة باختالف الصف. ٢٫١٫٤
 

 هل تختلف أساليب التفكير لدى الطلبة باختالف الصف؟ 
ال توجد  "هصحة الفرضية الصفرية األولى في هذه الدراسة والتي تنص على أن وتتعلق هذه النتائج باختبار

 ."المختلفة باختالف الصف بين أساليب التفكير) α=٠٫٠٥(د مستوى الداللة عن ق ذات داللة إحصائيةوفر
 

 باختالف  بين أساليب التفكير لإليجاد العالقة،لدى عينة الدراسة على أساليب التفكير) ٢آا (استخدم اختبار
  .الصف

 
 الطلبة حسب   للفروق بين أساليب التفكير لدى٢األعداد والنسب المئوية ونتائج اختبار آا: ٢٫٤جدول
 الصف

 
 

 
٠٫٠٢٤=             مستوى الداللة إحصائية٢٣٫٤٩ =٢                    قيمة آا٨= درجات الحرية  

 
 

د المستوى     ) ٢٫٤(من الجدول   يتبين    ر    )٠٫٠٥(أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عن اليب التفكي ين أس  ب
ة وبدرجة    ،)٢٣٫٤٩( دالة إحصائية حيث بلغت   )٢آا(حيث آانت  قيمة   ،لدى الطلبة والصف   د   .)٨(حري ولق
ة الصف          أظهرت النتائج أن     دى طلب انوي  األولأسلوب التفكير المثالي آان سائدا أآثر ل ي  الث  وبنسبة  ،األدب

ة الصف      %) ١٠٫٨(مقابل  %) ٢٥(مئوية د   لدى طلب دى            العاشر وق ر ل ائدا أآث ي س نمط التحليل ان ال ة    آ طلب
بة   ي بنس انوي العلم ةاألول الث ل%) ٢٢٫١(مئوي ف العاش  %) ٩٫٩(مقاب ة الص دى طلب .                         رل

              
ون  ي آ ًا ف ر مثالي ي التفكي ي ف انوي أدب ة الصف األول الث ي بينت أن أسلوب طلب ويمكن تفسير النتيجة الت

االت  التخصص األدبي يبحث في االنسانيات والقيم المج     ة واالنفع ي بنسبة      . تمعي ا ظهور األسلوب التحليل أم
ام           ث االهتم ن حي ر م ي التفكي ي ف نهج العلم ع الم ق م ذا يتواف ي فه انوي علم دى الصف األول الث ر ل أآب

 .بالتفصيل والبحث عن أفضل الطرق للحل عن طريق التدرج والتجريب
 
 
 
 

 واقعي تحليلي عملي مثالي ترآيبي أسلوب
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد الصف
١٠٫ ٨ العاشر

٨ 
١٤٫٤ ١٦ ٩٫٩ ١١ ٨٫١ ٩ ١٠٫٨ ١٢ 

االول ثانوي 
 األدبي

١٣٫٣ ١٦ ١٥٫٨ ١٩ ٥٫٨ ٧ ٢٥٫٠ ٣٠ ٥٫٨ ٧ 

االول الثانوي 
 علمي

١٤٫٧ ١٠ ٢٢٫١ ١٥ ٨٫٨ ٦ ٢٠٫٣ ١٤ ١٫٥ ١ 

 ١٤٫٠ ٤٢ ١٥٫١ ٤٥ ٧٫٤ ٢٢ ١٨٫٧ ٥٦ ٥٫٤ ١٦ المجموع
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 :ماعيأساليب التفكير لدى الطلبة باختالف النوع االجت. ٣٫١٫٤
 

 هل تختلف أساليب التفكير لدى الطلبة باختالف النوع االجتماعي؟
ال توجد فرق ذات  "ه نتائج الفرضية الصفرية الثانية في هذه الدراسة والتي تنص على أنللتعرف علىو

 ." باختالف النوع االجتماعيالمختلفة بين أساليب التفكير) α=٠٫٠٥(عند مستوى الداللة  داللة إحصائية
 . للفروق بين أساليب التفكير لدى عينة الدراسة)٢آا (ونتائج اختبارية ئو والنسب الماألعدادد ا إيج تم

 
 باختالف النوع عينة الدراسة للفروق بين أساليب التفكير لدى )٢آا(األعداد والنسب المئوية ونتائج اختبار: ٥٫٤جدول 

  االجتماعي
 

عيواق تحليلي عملي مثالي آليأسلوب التفكير  
النوع 

 االجتماعي
العد % العدد % العدد

 د
العد %

 د
العد %

 د
% 

 ١٦٫٤ ٢٢ ١٤٫٩ ٢٠ ٧٫٥ ١٠ ٢٠٫٩ ٢٨ ٥٫٢ ٧ ذآر
 ١٢٫٢ ٢٠ ١٥٫٢ ٢٥ ٧٫٣ ١٢ ١٧٫١ ٢٨ ٥٫٥ ٩ أنثى

 ١٤٫١ ٤٢ ١٥٫١ ٤٥ ٧٫٤ ٢٢ ١٨٫٨ ٥٦ 10.7 ١٦ المجموع
 

٠٫٧٩٤=    مستوى الداللة اإلحصائية                 ٣٫١٤٤=٢              قيمة آا٤=  درجات الحرية  
 

 
بين أساليب التفكير ) ٠٫٠٥(أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند المستوى ) ٥٫٤(تبين من الجدول 

) ٤(وبدرجة حرية ) ٣٫١١٤(آانت) ٢آا( حيث أظهرت النتائج أن قيمة ،لدى الطلبة والنوع االجتماعي
التفكير  األآثر شيوعا لدى الذآور واإلناث هو اسلوب التفكير  حيث آان اسلوب ،وهي غير دالة إحصائيًا

  ومن األنماط األخرى ، من اإلناث)%١٧٫١( من الذآور مقابل )%٢٠٫٩( ظهر أن  حيث المثالي حيث 
وهي  ،من اإلناث) % ١٥٫٢( من الذآور مقابل )%١٤٫٩(السائدة آان النمط التحليلي حيث أآد على ذلك 

. لإلناث)%١٢٫٢(للذآور و%) ١٦٫٤(وآان اسلوب التفكير الواقعي .منسب متقاربة بشكل عا  
 

في أنه ال ) ١٩٩١ ،الطواب(و ) ١٩٩٨ ،عجوة(و ) ج-١٩٩٥ ،حبيب(تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة 
 .توجد فروق بين طلبة الجامعة في أساليب التفكير باختالف النوع االجتماعي

 
في أنه توجد فروق في أساليب التفكير بين أعضاء هيئة ) ـ أ١٩٩٥ ،حبيب(وتختلف هذه النتيجة مع نتائج 

 .التدريس حيث آان التفكير السائد لدى اإلناث مثالي ولدى الذآور تحليلي
 

والترآيبي ات الجامعيات في التفكير المثالي حيث تفوقت الطالب) ١٩٩٠ ،قاسم(واختلفت أيضًا مع دراسة 
 .فقط

 آما أن نسب الذآاء لدى ،تنادًا على أن القدرات العقلية للذآور واإلناث واحدة اس، النتائجويمكن تفسير هذه 
 آما ظهر ،النوع االجتماعي ولذلك ال توجد فروق بين أساليب التفكير باختالف ،هه متشابالذآور واإلناث
 .في عينة الدراسة
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 :النتائج المتعلقة بأنماط التفكير. ٢٫٤
 
 :السائدة لدى الطلبةأنماط التفكير . ١٫٢٫٤  
 

 ما أنماط التفكير السائدة لدى الطلبة بشكل عام؟
 

يوضح ) ٨٫٤( والجدول  والتكراراتلتحديد أنماط التفكير السائدة لدى الطلبة فقد تم إيجاد النسب المئوية
 ذلك

 
 .أنماط التفكير السائدة لدى الطلبة بشكل عام:  ٦٫٤ جدول 

 
 ئويةالنسبة الم التكرار نمط التفكير
 ٢١٫١ ٦٣ مسطح

 ٦٠٫٥ ١٨١ أحادي التفكير
 ١٨٫٤ ٥٥ ثنائي

  ٢١٫١ ٦٣ ثالثي التفكير
 ١٠٠ ٢٩٩ المجموع

 
 :أن) ٦٫٤(يتبين من الجدول 

من %) ٢١٫١( النتائج أن آما أظهرت ،%)٦٠٫٥(أغلبية الطلبة يتسمون بنمط تفكير أحادي البعد وبنسبة 
من الطلبة لديهم نمط تفكير %) ١٨٫٤( أظهرت النتائج أن وأخيرا ،الطلبة يتسمون بنمط تفكير مسطح

 .ثنائي
 

 ).٢٠٠٠ ،غالب(و )  هـ- ب- أ،١٩٩٥ ،حبيب(وهذه النتائج تتفق مع نتائج دراسات 
 من العينة يستخدمون أسلوبًا واحدًا فقط في التفكير%) ٦٠(ويمكن تفسير نتائج الدراسة بأن أآثر من 

ويمكن إرجاع ذلك إلى طرق التدريس المستخدمة في . و غير مناسبةفي جميع المواقف سواء بمناسبة أ
 ، والحاجة إلى إنهاء المادة الدراسية في فترة محددة،المدارس والتي ترآز على أسلوب التلقين في الغالب

 .وإعطاء أآبر قدر من المعلومات بأبسط الطرق دون أن يكون هناك دور للطالب في إنتاجها
 

 :ير لدى الطلبة باختالف الصفأنماط التفك. 2.2.4
 

 هل تختلف أنماط الفكير باختالف الصف؟
ال توجد فروق ذات داللة  " والتي تنص على أنهة في هذه الدراسةثلالثا الفرضية الصفرية عنلإلجابة 

فقد تم إيجاد آاي تربيع " التفكير لدى الطلبة باختالف الصف أنماطبين  )٠٫٠٥(المستوى عندإحصائية 
 يوضح ذلك) ٧٫٤(بين األنماط باختالف الصف والجدول للفروق 
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 .التفكير لدى الطلبة تعزى إلى الصفأنماط نتائج اختبار آاي تربيع للفروق بين : ٧٫٤جدول
 

 
 نمط التفكير

 مسطح
 

 أحادي التفكير
 

 المجموع ثنائي التفكير

 الصف
 

 التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

 ١١١ ٢٠٫٧ ٢٣ ٥٠٫٥ ٥٦ ٢٨٫٨ ٣٢ العاشر
 ١٢٠ ٢٠٫٠ ٢٤ ٦٦٫٧ ٨٠ ١٣٫٣ ١٦ األول ثانوي أدبي
 ٦٨ ١١٫٨ ٨ ٦٦٫٢ ٤٥ ٢٢٫١ ١٥ األول ثانوي علمي

 ٢٩٩  ٥٥  ١٨١  ٦٣ المجموع
 

 ٠٫٠٢٠=     مستوى الداللة اإلحصائية١١٫٦٩٩= ٢  قيمة آا٤=درجات الحرية
 -:تبين أن) ٧٫٤(بالنظر إلى الجدول 

 
بين أنماط التفكير حسب ) ٠٫٠٥(أنه توجد فروق ذات داللة احصائية عند المستوى) ٧٫٤(تبين من الجدول 

 وآان ،وهي دالة إحصائيا) ٤(وبدرجة حرية) ١١٫٦٩٩(آانت) ٢آا( حيث أظهرت النتائج أن قيمة ،الصف
نمط التفكير المسطح لدى طلبة الصف العاشر أآثر شيوعا من الصفين األول الثانوي األدبي واألول 

في حين آان %) ٢٨٫٢( حيث بلغت نسبة شيوع النمط المسطح لدى طلبة الصف العاشر ،ثانوي العلميال
 ومن جهة أخرى تبين أن هنالك ،%)١٣٫٣(نسبة شيوع هذا النمط لدى طلبة الصف األول الثانوي األدبي 

الثانوي األدبي والعاشر تفاوتا بين طلبة األول الثانوي العلمي في شيوع نمط التفكير الثنائي والصفين األول 
 فقد بلغت نسبة شيوع النمط الثنائي التفكير لدى طلبة الصف األول الثانوي العلمي ،من جانب آخر

لدى طلبة الصف األول الثانوي %) ٢٠(لدى طلبة الصف العاشر و%) ٢٠٫٧(منهم مقابل %) ١١٫٨(
 .األدبي

 
 ثانوي أدبيال لدى طلبة الصف األول النتائجلى غالبية الطلبة لديهم تفكير أحادي حيث آانت أعوتبين أن 

 وأخيرًا ،%)٦٦٫٢(تساويعلمي ال طلبة الصف األول الثانوي  آانت نتائج وفي الدرجة الثانية ،%)٦٦٫٧(
عينة  غير متوفر لدى  فكاننمط التفكير الثالثيأما  %).٥٠٫٥(وآانت تساويطلبة الصف العاشر 

 .الدراسة
 
 

في أنه أغلب أفراد العينة ) ٢٠٠٠ ،غالب(ودراسة )  ب-أ،١٩٩٥ ،حبيب(اسة وتتفق هذه الدراسة مع در
. من طلبة الجامعات ومعلميها يستعين بأسلوب واحد في التفكير ونمط التفكير السائد لديهم هو أحادي البعد

حيث آانت أغلبية طلبة الجامعات في العينة المصرية لديهم ) ــ هـ١٩٩٥ ،حبيب(واختلفت مع دراسة 
 .كير ثنائي بالمقارنة مع العينة الليبية ذات التفكير أحادي البعدتف
 

 وربما ،ويمكن تفسير النتائج لدى عينة الدراسة في أن طلبة العاشر لديهم تفكير مسطح أآثر من غيرهم
 في حين أن طلبة الصف األول ،يعود ذلك إلى عدم تكون مالمح الشخصية لدى الطلبة في هذا العمر بعد

 أما ، بسبب تأثرهم بالمنهج العلمي في التفكير،)التحليلي(مي يظهر لديهم نمط التفكير األحادي ثانوي عل
 بسبب تأثرهم بدراسة اإلنسانيان ،)المثالي(طلبة الصف األول ثانوي أدبي فظهر لديهم نمط التفكير األحادي

 والمواد األدبية   
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اسة األجنبية والدراسات في مصر واليمن أظهرت أن  أن غالبية أفراد المجتمع في الدراإلشارة إلىويمكن 
 والطلبة في فلسطين لديهم نفس خصائص الطلبة في باقي ،أفرادها يستخدمون أسلوب واحد في التفكير

 آما أن هذه النتائج تشير إلى عدم تدريب الطلبة لدينا من ،المجتمعات وهو استخدام أسلوب واحد في التفكير
 ، واقتصار التعليم على تلقين المعلومات،على استخدام أآثر من أسلوب في التفكيرقبل المعلمين والمنهاج 

 .وإنهاء المنهاج فقط
 
 

 : أنماط التفكير لدى الطلبة باختالف النوع اإلجتماعي.٣٫٢٫٤
  

 هل تختلف أنماط التفكير لدى الطلبة باختالف النوع االجتماعي
 

أنماط ال توجد فروق بين "  والتي تنص على أنه الدراسة في هذهالرابعة الفرضية الصفرية عنلإلجابة 
 للفروق بين األنماط والنوع )٢آا( فقد تم إيجاد قيمة ."التفكير لدى الطلبة باختالف النوع االجتماعي

 .يوضح ذلك) ٨٫٤(االجتماعي والجدول 
 

 .نوع االجتماعي التفكير لدى الطلبة تعزى إلى الأنماط للفروق بين )٢آا(نتائج اختبار : ٨٫٤جدول
 

 
 نمط التفكير

 مسطح
 

 أحادي
 التفكير

 المجموع ثنائي التفكير

 النوع االجتماعي
 

النسبة  العدد
 المئوية

النسبة  العدد
 المئوية

 العدد النسبة المئوية العدد

 ١٣٤ ٤٥٫٥ ٢٥ ٤٦٫٤ ٨٤ ٤٠٫٣ ٢٥ ذآر
 ١٦٤ ٥٤٫٥ ٣٠ ٥٣٫٦ ٩٧ ٥٩٫٧ ٣٧ أنثى

 ٢٩٨  ٥٥  ١٨١  ٦٢ المجموع
 

 ٠٫٧٠٥=مستوى الداللة اإلحصائية     ٠٫٦٩٨= ٢ قيمة آا    ٢=ات الحريةدرج
بين نمط التفكير لدى ) ٠٫٠٥(أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى) ٨٫٤(تبين من الجدول 

 .الطلبة والنوع االجتماعي
مسطح  بينما آان لديهم تفكير %) ٥٩٫٧(واإلناث بنسبة%) ٤٠٫٣(حيث آانت أغلبية الذآور وبنسبة 

من الذآور %) ٤٥٫٥(وتبين أن  .من اإلناث لديهم تفكير أحادي%) ٥٣٫٦(من الذآور و%) ٤٦٫٤(
 .من اإلناث لديهم تفكير ثنائي%) ٥٤٫٥(و

في أنه ال توجد فروق بين الذآور ) ١٩٩٨ -عجوة(و دراسة )  جـ-١٩٩٥ ،حبيب(تتفق نتائج الدراسة مع 
 .ى طلبة المرحلة الجامعي لد في أنماط التفكير واإلناث

 ونسبة ،ويمكن تفسير نتائج الدراسة في أن آال الجنسين لديهم نفس الخصائص من حيث القدرات العقلية
 مما يجعلهم متشابهين في ، ويعيش آال الجنسين في نفس البيئة االجتماعية والتربوية،االستيعاب والذآاء

 .أنماط التفكير
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 توقعات النجاح النتائج المتعلقة ب٣٫٤
 

  ؟ما توقعات النجاح ومدى توافرها لدى الطلبة  ١٫٣١٤
 

للتعرف على توقعات النجاح لدى الطلبة تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لقياس 
 ،والجدول الخاص بالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. توقعات النجاح بجوانبه الثالثة

لكل مجال من المجاالت الثالثة إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  تم مث ).٦ملحق(
 .يبين ذلك) ١٢٫٤(توقعات النجاح لدى الطلبة والجدول ل والدرجة الكلية

 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في الجوانب المرتبطة بتوقعات النجاح لدى : ٩٫٤جدول
 .الطلبة

 
 مجاالت توقعات النجاح لدى الطلبة المتوسط الحسابي  المعيارياالنحراف

 الفعاليات الذاتية ٣٫٩٤ ٠٫٥٧
 التوجه المهني ٣٫٦١ ٠٫٥٩
 حل المشكالت ٣٫٦١ ٠٫٥٠
 الدرجة الكلية ٣٫٧٠ ٠٫٤٤

 
إلى توفر توقعات للنجاح بشكل عام والمرتبطة ) ٩٫٤(تشير المتوسطات الحسابية الموضحة في الجدول 

بشكل مقبول ويفوق "  والقدرة على حل المشكالت، والتوجه المهني،الفعالية الذاتية"بعاد الثالثة باأل
المتوسط لدى أفراد العينة حيث يتضح من الجدول أعاله أن المتوسط الحسابي لدرجات الطلبة على الدرجة 

 في توقعات النجاح وآان المتوسط الحسابي لدرجات الطلبة على البعد األول المتمثل). ٣٫٧٠(الكلية
 في حين أن المتوسط الحسابي لدرجات ،وآان أعلى متوسط حسابي) ٣٫٩٤(المرتبطة بالفعالية الذاتية 

 ).٣٫٦١ (آان متساويًاالبعد الثالث حل المشكالت والطلبة على البعد الثاني التوجه المهني 
 

ح المرتبطة بالفعالية الذاتية لها  في أن توقعات النجا )١٩٩١ ،بلبيسي( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
 .متوسط حسابي أعلى من البعدين اآلخرين

 
ويمكن تفسير هذه النتيجة من خالل أن األسرة واألقارب والمدرسة يؤدون دورًا في رفع مستوى توقعات 

  آذلك إذا تكررت خبرات النجاح لدى الطالب تؤدي دورًا في رفع،النجاح لدى الطالب وخاصة البعد األول
في حين أن توقعات النجاح المرتبطة .  وتساهم في رفع قدرته على حل المشكالت،توقعات النجاح لديه

 وخاصة أن الطالب في هذه المرحلة ، تساعد الطالب على التوجه المهني الذي يرغبه،بالفعالية الذاتية
 وهذا ،التي تعترضه ومن ثم مساعدته على حل المشكالت ،يختار التوجه الذي سيلتحق به في المستقبل

 .يفسر أن المتوسطات الحسابية لألبعاد الثالثة متقاربة
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 :توقعات النجاح لدى الطلبة باختالف النوع االجتماعي. ٢٫٣٫٤
 

 هل تختلف التوقعات باختالف النوع االجتماعي؟
تجابات الطلبة  فروق بين متوسط اسال توجد" التي تنص على أنه الخامسةلإلجابة على الفرضية الصفرية 

 تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،"نحو توقعات النجاح باختالف النوع االجتماعي
 . للفروق بين المتوسطات"ت"ونتائج اختبار 

 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت للفروق بين متوسط استجابات : ١٠٫٤جدول 

 .قعات النجاح تعزى إلى النوع االجتماعيالطلبة نحو تو
 

المتوسط  العدد الجنسالمجاالت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى الداللة  قيمة ت درجات الحرية 
 اإلحصائية

الفعالية  ١٣٣ 51. 3.49 134 ذآر
 000. 3.971 ١٦٣ 47. 3.71 164 أنثىالذاتية

التوجه  ١٣٣ 65. 3.83 134 ذآر
 002. 3.146 ١٦٣ 48. 4.04 164 أنثىالمهني

حل  ١٣٣ 62. 3.48 134 ذآر
 000. 3.582 ١٦٣ 54. 3.72 164 أنثىالمشكالت

الدرجة  ١٣٣ 46. 3.57 134 ذآر
 000. 4.486 ١٦٣ 40. 3.80 164 أنثىالكلية

 
 بين )٠٫٠٥(ستوى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند الم) ١٠٫٤(تشير المعطيات الواردة في الجدول 

 أقل منحيث آانت الداللة إحصائية  ،النوع االجتماعيلبة نحو توقعات النجاح حسب متوسط استجابات الط
حيث آانت الفروق في مجاالت الدارسة الثالثة وعلى الدرجة الكلية لصالح  ،وهي دالة إحصائيا) ٠٫٠٥(

لدرجة الكلية  اعلىحيث آانت هذه الدرجة لديهن ر اإلناث اللواتي آانت توقعات النجاح لديهن أعلى من الذآو
 مقابل )٣٫٧١(للنجاحة فقد بلغت درجة توقعاتهم أما مجال الفعالية الذاتي ، لدى الذآور)٣٫٥٧( مقابل )٣٫٨٠(
 مقابل )٤٫٠٤(وأما فيما يتعلق بالتوجه المهني فقد بلغت هذه الدرجة لدى اإلناث  ،لدى الذآور) ٣٫٤٩(
 مقابل )٣٫٧٢( فقد بلغت هذه الدرجة لدى اإلناثالمشكالتأخيرا فيما يختص بحل  ،لدى الذآور) ٣٫٨٣(
ور                                                       لدى الذآ)٣٫٤٨(  

اث            ) ١٩٩٠ ،بلبيسي(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة       ذآور واإلن في أن هناك فروق في توقعات النجاح بين ال
ى    )١٩٨٣ ،عدس( دراسة أما.نما في الدراسة الحالية آانت لصالح اإلناث بي،ولصالح الذآور فقد أشارت إل

 حيث تفضل  ،وجود فروق في توقعات النجاح تعزى للنوع االجتماعي فيما يتعلق بالمجال المهني المستقبلي     
 .يكية والعضلية والذآور يفضلون المجاالت العلمية والميكان، األعمال المتعلقة بالنواحي اإلنسانيةاإلناث

 ارتفاع مستوى توقعات النجاح بشكل عام لدى اإلناث أآثر من الذآور في ويمكن تفسير النتائج في أن
 على العمل إال من خالل التعليم المرآةالدراسة الحالية إلى التنشئة االجتماعية التي ترآز على عدم قدرة 

ل على آثير من األعمال التي قد ال تتطلب  بينما يرآز الرج، والتوجه المهني،والنجاح في التحصيل
 .شهادات أآاديمية
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 :فتوقعات النجاح لدى الطلبة باختالف الص. ٣٫٣٫٤
 

 هل تختلف توقعات النجاح لدى الطلبة باختالف الصف؟
 توقعات النجاح لدى ال توجد فروق بين"  التي تنص على أنه دسةلإلجابة على الفرضية الصفرية السا

 فقد تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بين متوسط استجابات "تالف الصفالطلبة باخ
 .صفالطلبة نحو توقعات النجاح تعزى إلى ال

 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق بين استجابات الطلبة نحو توقعات  : ١١٫٤جدول 

 .النجاح حسب الصف
 

متوسط الحسابيال العدد الصف المجاالت  االنحراف المعياري 
 52. 3.59 111 العاشر

 46. 3.58 120 الحادي عشر األدبي
 54. 3.70 68 الحادي عشر العلمي

الفعالية الذاتية

 50. 3.61 299 المجموع
 61. 3.87 111 العاشر

 55. 4.04 120 الحادي عشر األدبي
 51. 3.89 68 الحادي عشر العلمي

التوجه المهني

 57. 3.94 299 المجموع
 57. 3.63 111 العاشر

 62. 3.60 120 الحادي عشر األدبي
 58. 3.62 68 الحادي عشر العلمي

حل المشكالت

 59. 3.61 299 المجموع
 47. 3.68 111 العاشر

 41. 3.71 120 الحادي عشر األدبي
 45. 3.73 68 الحادي عشر العلمي

الدرجة الكلية

 44. 3.70 299 المجموع
 

ة الصف                )  ١١٫٤(يتضح من الجدول     دى طلب ى ل األول أن استجابات الطلبة نحو توقعات النجاح آانت األعل
انوي يالث ك، العلم تجابتهم نحو ذل ة الصف ،)٣٫٧٣( حيث بلغت متوسط اس ة طلب ي الدرجة الثاني األول  وف
ام   ) ٣٫٣٨(ر بمتوسط حسابي      وأخيرا طلبة الصف العاش     ،)٣٫٧١( األدبي بمتوسط حسابي     الثانوي   .بشكل ع

                                          
 

ة الصف             دى طلب ر وضوحًا ل ذه الدرجة أآث د آانت ه ة فق انوي أما فيما يختص بمجال الفعالية الذاتي  األول الث
ة الص       ،)٣٫٧(العلمي بمتوسط حسابي     م طلب را   ،)٣٫٥٩(ف العاشر بمتوسط حسابي      ومن ث ة   وأخي األول طلب

                 ).٣٫٥٨( األدبي بمتوسط حسابيالثانوي
ذه الدرجة               ى أما فيما يختص بمجال التوجه المهني فقد آانت ه ي        األعل ة الصف الحادي عشر األدب دى طلب  ل

ة   )٣٫٨٩(ومن ثم طلبة الصف الحادي عشر العلمي بمتوسط حسابي     ،)٤٫٠٤(بمتوسط حسابي    را طلب  وأخي
ابي الصف العاشر بمتوسط ا ال.)٣٫٨٧( حس الأم ثمج د  الثال ان  حل المشكالت فق ة الصف العاشر آ  طلب

ى ابي  األعل ط حس ة الصف     ،)٣٫٦٣( بمتوس م طلب ن ث انويوم ابي   األول الث ط حس ي بمتوس  )٣٫٦٢( علم
انوي  وأخيرا طلبة الصف    ، ي بمتوسط حسابي        األول الث ا           ، )٣٫٦٠( األدب ك فروق ا إذا آانت هنال ة فيم ولمعرف

ل                   ذات دالل  ار تحلي ائج اختب ة إحصائية بين استجابات الطلبة نحو توقعات النجاح حسب الصف تم استخراج نت
                             ).١٢٫٤(التباين األحادي وذلك آما هو واضح من الجدول 
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 حسب نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين استجابات الطلبة نحو توقعات النجاح:١٢٫٤جدول 
                                                      الصف

 
مجموع  مصدر التباينالمجال

المربعات
درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

6862.343. بين المجموعات
73.975296.250 داخل المجموعات

الفعالية 
الذاتية

74.661298 المجموع
1.373 .255 

2.02421.012 بين المجموعات
94.537296.319 داخل المجموعات

التوجه 
المهني

 96.562298 المجموع
3.169 .043 

0622.031. بين المجموعات
104.028296.351 داخل المجموعات

حل 
المشكالت

 104.090298 المجموع
.088 .916 

1312.066. بين المجموعات
57.781296.195 داخل المجموعات

الدرجة 
الكلية

 57.912298 المجموع
.336 .715 

 
     * دالة احصائيا

انه ال توجد  فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ) ١٢٫٤(تشير المعطيات الواردة في الجدول 
وفي مجالي الدراسة المتعلقين  ، على الدرجة الكليةتوقعات النجاح بين استجابات الطلبة نحو ال)٠٫٠٥(

. وهي غير دالة إحصائيا)٠٫٠٥(أآبر منحيث آانت الداللة اإلحصائية  ، وحل المشكالتبالفعالية الذاتية  
 

التي أشارت إلى استقرار توقعات النجاح المرتبطة بالتوجه المهني ) ١٩٨٣ ،عدس(وهذا يتفق مع دراسة 
.في مختلف مراحل العمر  

 
 لدى األفراد تحتاج فترة ليست قصيرة حتى تتغير ونتائج ويمكن تفسير هذه النتيجة في أن توقعات النجاح

  . الدراسة تؤيد ذلك
 
من جانب آخر أظهرت نتائج اختبار تحليل التباين األحادي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين و

ا  وهي دالة إحصائي)٠٫٠٥(أقل  من اإلحصائية ة نحو التوجه المهني حيث آانت الداللة باستجابات الطل
). ١٣. ٤( وذلك آما هو واضح من الجدول ،ه يولمعرفة مصدر الفروق تم استخراج نتائج اختبار شيف  

 
نتائج اختبار شيفه للمقارنات الثنائية البعدية للفروق بين استجابات الطلبة نحو التوجه :١٣. ٤جدول رقم 

.اح حسب الصفالمهني الخاصة بتوقعات النج  
 

الحادي عشر  العاشر المتوسط الحسابي الصف
 األدبي

 الحادي عشر العلمي

 - *1766._  3.87 العاشر
األول الثانوي 

 4.04 األدبي
+.1766* - - 

 األول الثانوي
 - - - 3.89 العلمي
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اصة بتوقعات النجاح تشير المقارنات الثنائية البعدية للفروق بين استجابات الطلبة نحو التوجه المهني الخ
ولصالح ، األدبي  الثانوياألول أن الفروق آانت بين طلبة الصف العاشر وطلبة الصف ،حسب الصف

. وسط حسابي)٠٫١٧٧٦( األدبي وبفارق  الثانوياألولالصف طلبة   
 

 ويالغول الثان ولصالح األدبي واألول الثانويأما النتائج التي تشير إلى وجود فروق بين الصف العاشر 
 ،دبي بدأت لديهم مرحلة النضوج األ األول الثانوي فيمكن تفسيرها على أساس أن طلبة الصف ،األدبي

 مما يتطلب ، القرار أآثر من الصف العاشر بسبب السن وقرب نهاية المرحلة الثانويةاتخاذوالقدرة على 
  . منهم بلورة تصور واضح عن توجههم المهني

 
 وم الذاتلقة بمفه النتائج المتع ٤٫٤

 
 :مستوى مفهوم الذات لدى الطلبة. ١٫٤٫٤

 
 تم إيجاد المتوسطات الحسابية ،ما مستوى مفهوم الذات لدى الطلبة بشكل عام: لإلجابة على السؤال التالي

 ). ١٤٫٤( وآانت النتائج آما وردت في الجدول،واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة نحو مفهوم الذات
توسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألعلى وأدنى استجابات للطلبة نحو مفهوم الم: ١٤٫٤جدول 
 ).٧ملحق(في حين أن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية متوفرة آاملة للمقياس في. الذات

 
ترتيب 
 الفقرة

المتوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 20٠. 1.96 إنني شخص جيد 80
 ٠٫٢١ 1.95  زمالئي مني في الصفيسخر 1

 23٠. 1.94 سلوآي في المدرسة جيد 12
 24٠. 1.94 لدي أفكار جيدة 16
 26٠. 1.93 أحب إخواني وأخواتي 72
 26٠. 1.93 أتمتع بشكل ومظهر جيدان 73
 28٠. 1.92 مظهري جميل وأنيق 54
 29٠. 1.91 أطيع أوامر أهلي 35
 49٠. 1.41 إنني إنسان عصبي 28
 49٠. 1.40 انزعج آثيرا 37
 49٠. 1.39 اضطرب عندما أقع في مشكلة 34
 49٠. 1.38 إنني إنسان خجول 6

 48٠. 1.35 أوجه النقد إلخوتي وأخواتي 32
 47٠. 1.33 إنني القائد في األلعاب وأنواع الرياضة األخرى 63
 47٠. 1.33 أشعر بالقلق عندما يكون لدي امتحانات في المدرسة 10
 47٠. 1.32 غالبا ما أسرح أو احلم بأشياء خارج المدرسة 31
 45٠. 1.28 أجيد العزف على بعض اآلالت الموسيقية 24

 
     وتم االنتباه للعبارات السالبة٢أعلى قيمة * 

أن مستوى مفهوم الذات لدى الطلبة بشكل عام آان عاليا حيث بلغ متوسط ) ١٤٫٤(يتضح من الجدول 
بمتوسط " شخص جيد" ولقد آان أبرز مظاهر مفهوم الذات شعور الطالب بأنه ،)١٫٧١(استجاباتهم 

لديهم أفكار " وآانت جملة ،)١٫٩٤(بمتوسط حسابي " سلوآه في المدرسة جيد" ثم أن ،)١٫٩٦(حسابي 
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( بمتوسط حسابي" حبه إلخوانه وأخواته" وتلتها جملة ، )١٫٩٣(في الدرجة الثالثة بمتوسط حسابي " جيدة
غالبًا ما أسرح أو أحلم بأشياء خارج " وآانت من الجمل التي حصلت على متوسط حسابي متدٍن ، )١٫٩٣

 ". أجيد العزف على بعض اآلالت الموسيقية"وجملة " المدرسة
 

 :مفهوم الذات لدى الطلبة باختالف النوع االجتماعي . ٢٫٤٫٤
  

 ماعي؟هل يختلف مستوى مفهوم الذات لدى الطلبة باختالف النوع االجت
ال توجد " صحة الفرضية الصفرية السابعة في هذه الدراسة والتي تنص على أنهباختباروتتعلق هذه النتائج 

 ." االجتماعيبين الطلبة في مفهوم الذات باختالف النوع ) ٠٫٠٥(فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى
 

  "ت" واختبار،رافات المعيارية المتوسطات الحسابية واالنحاستخراج تموللتحقق من صحة الفرضية 
 .)(15.4 آما في الجدول ،إليجاد العالقة بين مفهوم الذات والنوع االجتماعي

 
 للفروق بين متوسط "ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار : ١٥٫٤جدول 

 .استجابات الطلبة نحو مفهوم الذات تعزى إلى النوع االجتماعي
 

النوع 
جتماعياال

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية 

مستوى  قيمة ت
 الداللة 

 ١٣٣ 0.12 1.72 134 ذآر
 ١٦٣ 0.11 1.71 164 أنثى

.097 .922 

 
) ٠٫٠٥(أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ) ١٥٫٤(تشير المعطيات الواردة في الجدول 

 حيث آانت الداللة اإلحصائية ،الطلبة نحو مفهوم الذات تعزى إلى النوع االجتماعيبين متوسط استجابات 
) ١٩٨٥ ،يعقوب وبلبل(وتتفق هذه الدراسة مع نتائج دراسة . وهي غير دالة إحصائيا) ٠٫٠٥(أآبر من 

حيث أوضحت عدم وجود فروق جوهرية بين متوسطات مقياس مفهوم الذات يعزى ) ١٩٩٢ ،عروق(و
حيث ) ٢٠٠١ ،شاهين(و) ١٩٨٨ ،اليعقوب(وتختلف هذه النتائج مع نتائج دراسة . االجتماعيإلى النوع 

 بينت هذه الدراسات أن مفهوم الذات لدى الطلبة الذآور أعلى منه لدى اإلناث 
 

ويمكن تفسير نتائج هذه الدراسة بأنه ال توجد فروق بين الطالب والطالبات من حيث مستوى تقديرهم 
 ، ربما يعود إلى أن العائلة والمدرسة والمنهاج تساهم في رفع مستوى تقدير الذات للطلبة،لمفهوم الذات

 .وتنميته لديهم دون تفرقة في النوع االجتماعي
 

 : مفهوم الذات لدى الطلبة باختالف الصف.٣٫٤٫٤
 

 هل يختلف مستوى مفهوم الذات لدى الطلبة باختالف  الصف؟
ال توجد " الفرضية الصفرية الثامنة في هذه الدراسة والتي تنص على أنهوتتعلق هذه النتائج باختبار صحة

 ."بين الطلبة في مفهوم الذات باختالف الصف) ٠٫٠٥(فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى
 
 تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات ،إليجاد استجابات الطلبة نحو مفهوم الذات تعزى إلى الصفو

 ).١٦٫٤(ا وردت في الجدول المعيارية آم
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بين متوسط استجابات الطلبة نحو مفهوم الذات : ١٦٫٤جدول 
 .تعزى إلى الصف

 
المتوسط  العدد الصف

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 12. 1.71 111 العاشر األساسي

 11. 1.72 120 دبياالثانوي الاألول 

 13. 1.72 68 علميالوي ثانالاألول 

 12. 1.71 299 المجموع

 
أنه يوجد تقارب بين متوسط استجابات الطلبة نحو مفهوم الذات لدى طلبة ) ١٦٫٤(يتبين من الجدول 
 )١٫٧٢(مقابل  ،)١٫٧١( حيث بلغت متوسطات استجابات طلبة الصف العاشر نحو ذلك ،الصفوف الثالثة

 . العلميودبي  األاالول الثانويلدى طلبة الصفين 
 

 تم استخراج ،ومن أجل إيجاد الفروق بين متوسط استجابات الطلبة نحو مفهوم الذات تعزى إلى الصف
 ).١٧٫٤( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي آما في الجدول 

 
ت نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسط استجابات الطلبة نحو مفهوم الذا: ١٧٫٤جدول 

 .تعزى إلى الصف
 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 001. 2 002. بين المجموعات
 014. 296 4.000 داخل المجموعات

 - 298 4.002 المجموع

.061 
 

.941 
 

 
) ٠٫٠٥( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى أنه ال) ١٧٫٤(تشير المعطيات الواردة في الجدول 

 أآبر من حيث آانت الداللة اإلحصائية ،نحو مفهوم الذات تعزى إلى الصفبين متوسط استجابات الطلبة 
 .وهي غير دالة إحصائيا ) ٠٫٠٥(
 

ة حتى يمكن  ويحتاج إلى فترة طويل، هذه النتائج بأن مفهوم الذات لدى األفراد ثابت نسبيًاويمكن تفسير
ال يمكن رصد حدوث تغيير  وعينة الدراسة أخذت من نفس الفترة العمرية تقريبا بحيث ،ره أو تعديلهيتغي

 .الفترةفي هذه 
 

  والتحصيلالعالقة بين أساليب التفكير وتوقعات النجاح ومفهوم الذات .٥٫٤
 

 بين أساليب لة إحصائية ذات دالال توجد عالقة" لإلجابة على الفرضية التاسعة في هذه الدراسة وهي 
  ." لدى عينة الدراسة والتحصيلوتوقعات النجاح ومفهوم الذاتالتفكير 
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 تم استخراج مصفوفة لمعامالت االرتباط بين آل من أساليب التفكير وتوقعات النجاح ومفهوم الذات
  .يوضح ذلك) ١٨٫٤( لدى عينة الدراسة والجدول والتحصيل

 
 

 وتوقعات النجاح ومفهوم  التفكيررتباط بين آل من أساليب عامالت اال يبين مصفوفة م: ١٨٫٤ جدول
. عينة الدراسة لدى والتحصيلالذات  

 
)ر(قيمة   أسلوب  التحصيل 

 التفكير الكلي
أسلوب 
التفكير 
 المثالي

أسلوب 
التفكير 
 العملي

أسلوب 
التفكير 
 التحليلي

أسلوب 
التفكير 
 الواقعي

توقعات 
 النجاح

مفهوم 
 الذات

)ر(قيمة  يلالتحص **854. **250. 064. 008.- 013.- 034. 081.- -   
 000. 000. 271. 887. 817. 560. 162. . الداللة اإلحصائية

)ر(قيمة  أسلوب التفكير  009.- 040.- **250.- **229.- **298.- **229.- - 081.- 
 877. 488. 000. 000. 000. 000. . 162. الداللة اإلحصائية الكلي

)ر(قيمة  وب التفكير أسل 025.- 040. **370.- **229.- **230.- 1.000 **229.- 034. 
 671. 486. 000. 000. 000. . 000. 560. الداللة اإلحصائية المثالي

)ر(قيمة  أسلوب التفكير  026.- 013. *145.- **228.- - **230.- **298.- 013.- 
 649. 827. 012. 000. . 000. 000. 817. الداللة اإلحصائية العملي

)ر(قيمة  أسلوب التفكير  015. 006. **285.- - **228.- **229.- **229.- 008.- 
 801. 921. 000. . 000. 000. 000. 887. الداللة اإلحصائية التحليلي

)ر(قيمة  أسلوب التفكير  043. 017.- - **285.- *145.- **370.- **250.- 064. 
صائيةالداللة اإلح الواقعي  .271 .000 .000 .012 .000 . .770 .454 

)ر(قيمة   توقعات النجاح **206. - 017.- 006. 013. 040. 040.- **250. 
 000. . 770. 921. 827. 486. 488. 000. الداللة اإلحصائية

)ر(قيمة   مفهوم الذات - **206. 043. 015. 026.- 025.- 009.- **854. 
 . 000. 454. 801. 649. 671. 877. 000. الداللة اإلحصائية

 

 
 التحصيلأنه يوجد معامل ارتباط موجب  دال إحصائيا بين )  ١٨٫٤(تشير المعطيات الواردة في الجدول 

 ومفهوم الذات مقداره التحصيل ومعامل ارتباط موجب  إحصائيا بين  ،)٠٫٢٥٠(وتوقعات النجاح مقداره 
آما . لعكس صحيح توقعات النجاح ومفهوم الذات لدى الطلبة وا زادتالتحصيل بحيث آلما زاد ،)٠٫٨٥٤(

 إحصائيا بين مفهوم الذات وتوقعات النجاح لدى الطلبة  دال يوجد ارتباط موجبأنهأظهرت الدراسة 
وآذلك يظهر لنا  .يهمة زادت توقعات النجاح لد بحيث آلما زاد مفهوم الذات لدى الطلب،)٠٫٢٠٦(مقداره 

 أقل من بين أساليب التفكير الخمس مع بعضها البعض حيث آانت الداللة اإلحصائية الجدول وجود عالقة
  .ا وهي دالة إحصائي)٠٫٠٥(
 

من جانب آخر أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين آل من أساليب التفكير 
 حيث آانت الداللة إحصائية رىأخ ومفهوم الذات من جهة ، وتوقعات النجاح،التحصيلالمختلفة من جهة و

. وهي غير دالة إحصائيا)٠٫٠٥( منأآبر   
 
 

 : دراسة آل من نتائج هذه الدراسة مع نتائجوتتفق
)Lent&Larken،1984( و)Norwich،1987(و)Jordan،1981(،  التي أظهرت جميعها أن هناك

لتحصيل العالي آانت توقعات  وأن األفراد ذوي ا،عالقة ايجابية بين توقعات النجاح والتحصيل الدراسي
) ١٩٧٩ ،منصور وقشقوش(آما تتفق مع دراسة ابراآسون الواردة في . نجاح لديهم عالية

 حيث أشرتا إلى أن توقعات الطلبة ذوي التحصيل الدراسي المرتفع )McClelland،١٩٨٥(ودراسة
  .أفضل من ذوي التحصيل الدراسي المنخفض
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ويمنحهم  ، في العمل عالقة بين الجهد والنجاح مما يجعلهم أآثر قدرةإلى وجود النتائج  هذهويمكن تفسير
 بعكس ذوي ، ويؤدي إلى ارتفاع الفعالية الذاتية في توقعاتهم، ويقلل خبرات الفشل لديهم،حافزا أآبر

التحصيل المنخفض الذي يؤدي تكرار مواقف الفشل إلى مستوى منخفض من توقعات النجاح وقلة الفعالية 
 .لديهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ا
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 لفصل الخامسا
 

 .خالصة النتائج والتوصيات
 

لذات اآل من توقعات النجاح ومفهوم  وأساليب التفكيربين لعالقة اهدفت هذه الدراسة إلى معرفة 
ومن أجل ذلك تم تطبيق اختبار . طلبة الصفين العاشر األساسي واألول الثانويلدى  والتحصيل الدراسي

  ، وآخر لقياس توقعات النجاح على عينة الدراسة،لذاتا ومقياس مفهوم ،أساليب التفكير
 :آلتييمكن إجمال نتائج هذه الدراسة على النحو او
بين  أساليب التفكير المختلفة لدى  ) α = ٠٫٠٥( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -١

تائج أن هنالك فروقا مابين طلبة الصفوف الثالثة  في معظم أساليب وقد أظهرت الن. الطلبة وباختالف الصف
األول  فقد آان أسلوب  التفكير المسطح لدى طلبة الصف العاشر أآثر شيوعا من طلبة الصفين ،التفكير
مقابل النط .  األدبياألول الثانويوقد آان النمط المثالي سائدا أآثر لدى طلبة .  األدبي والعلميالثانوي

 أما ثنائي التفكير فقد آان أآثر شيوعا لدى طلبة ، علمياألول الثانويحليلي الذي آان سائدا أآثر لدى طلبة الت
 األول الثانوي األدبي

 
 حيث أظهرت النتائج أن نمط التفكير ،النوع االجتماعي ال توجد فروق بين أساليب التفكير باختالف -٢

 .لنمط المثالي ومن ثم النمط التحليلي  هو االذآور واالناثاألآثر شيوعا لدى آال 
 
 حيث غالبية الطلبة ، توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أنماط التفكير لدى الطلبة باختالف الصف-٣

أما طلبة . أدبياالثانوي ال وآان األعلى لدى طلبة الصف األول ،لديهم تفكير أحادي في الصفوف الثالث
 .  في غالبية الوقتًاالصف العاشر آان نمط تفكيرهم مسطح

 
 حيث آانت ، ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين نمط التفكير لدى الطلبة باختالف النوع االجتماعي-٤

 .ًا أحاديًا وفي الدرجة الثانية تفكير،ًاأغلبية الذآور واإلناث لديهم تفكير مسطح
 
 توقعات النجاح تعزى إلى النوع  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابات الطلبة نحو-٥

 .  ولصالح اإلناث‘ وهي دالة إحصائيا)٠٫٠٥(أقل من  حيث آانت الداللة اإلحصائية ،االجتماعي
 
 ال توجد  فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات الطلبة نحو التوقعات النجاح على الدرجة الكلية -٦
اآبر  حيث آانت الداللة اإلحصائية ، وحل المشكالتوفي مجالي الدراسة المتعلقين بالفعالية الذاتية،

في حين أن النتائج تشير إلى وجود فروق بين استجابات الطلبة نحو .  وهي غير دالة إحصائيا)٠٫٠٥(من
 وأن هذه الفروق آانت مابين طلبة الصف العاشر ،التوجه المهني الخاصة بتوقعات النجاح حسب الصف

 . دبياأل األول الثانوي  الصف ولصالح طلبة،دبي األاالول الثانويوطلبة الصف 
 
 ، وتوقعات النجاح، وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين أداء الطلبة في اختبارات اساليب التفكير-٧

 التحصيل وتوقعات النجاححيث وجد معامل ارتباط موجب دال إحصائيا بين .  والتحصيل،ومفهوم الذات
.  زادت توقعات النجاح ومفهوم الذات لدى الطلبة والعكس صحيحتحصيلالومفهوم الذات بحيث آلما زاد 

ى الطلبة، يوجد ارتباط موجب إحصائيا بين مفهوم الذات وتوقعات النجاح لدأنه آما أظهرت الدراسة 
وآذلك وجود عالقة مابين أساليب . بحيث آلما زاد مفهوم الذات لدى الطلبة زادت توقعات النجاح لديهم 

ومن . ًا وهي دالة إحصائي)٠٫٠٥( أقل منخمس مع بعضها البعض حيث آانت الداللة اإلحصائية التفكير ال
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 ،جانب آخر أظهرت لنا نتائج الدراسة عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين أساليب التفكير المختلفة
 وهي غير )٠٫٠٥( أآبر من حيث آانت الداللة إحصائية ، ومفهوم الذات،توقعات النجاحو ،التحصيلو

 .دالة إحصائيا
 
 
 

 :التوصيات
 

 :اآلتيةفي ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة خلصت الباحثة إلى التوصيات 
 
 على آافة الجوانب واألساليب التي تتصل هتدريب المعلمين قبل ممارسة التعليم وأثنائ ضرورة  -١

 .بتنمية أساليب التفكير بجميع أنواعها
 .ةالتفكير وفي مواقف مختلفلى تدريب الطلبة على استخدام أآثر من نمط في تشجيع المعلمين ع -٢
  .  وعلى عينات مختلفة في فلسطين،إعادة تطبيق استراتيجيات التفكير من قبل باحثين آخرين -٣
 التي تساعدهم على اختيار التخصص المالئمواالهتمام بعملية اإلرشاد التربوي والمهني للطلبة  -٤

 قدرآبر أتزيد من فرص نجاحهم فيها  و بحيث تكون أقرب إلى الواقعية واإليجابيةهمدرات و قملتوقعاته
 .مكنم
 وبالتالي جعلهم يمرون ، وضع برامج وأهداف تربوية تتالءم مع قدرات الطلبة على حل المشكالت-٥

زيد من ية بالنجاح ولمستقبليابخبرات ناجحة في حل مشكالتهم مما سيعمل على رفع مستوى توقعاتهم 
 .قدرتهم على حل المشكالت

و  ، وغرس هذا المفهوم في نفوسهم من خالل زيادة الثقة في أنفسهمةلطلبالذات لدى اتنمية مفهوم  -٦
 .بقيمة قدراتهم وإمكانياتهم

 
 :مقترحات

 
 .دراسة عالقة الذآاء بأساليب التفكير المختلفة -١
 .دراسة عالقة أساليب التفكير المختلفة بأساليب التعلم -٢
 .دراسة أساليب التفكير لدى المعلمين بكافة التخصصات -٣
 .والنوع االجتماعيدراسة أنواع أخرى من أساليب التفكير وعالقتها بالصف  -٤
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 :العربيةالمراجع 
 

آلية . )المؤتمر السابع لعلم النفس في مصر.(شكل ومحتوى األداء العقلي المعرفي): ١٩٩١. ( ل،إبراهيم
 ).دراسة ميدانية(.  مصر، االنجلو مصريةةالمكتب. س جامعة عين شم،ةالتربي

 
 . الرياض،آلية التربية جامعة الملك سعود. تنمية القدرات اإلبداعية): ١٩٩٥( .ي،البشري

 . مصر، مكتبة االنجلو مصرية،مدخل إلى علم النفس التعليمي): ١٩٨٠( . ف،أبو حطب
 

 . عمان،ر الفكر للطباعة والنشر والتوزيعدا. ٢ ط،مبادئ اإلرشاد النفسي): ٢٠٠٢( . س،أبو عطية
 

لذات لدى الطلبة الراسبين وغير الراسبين في الصف االمقارنة بين مفهوم ): ١٩٩٦(.  ن،البيطار
 ، جامعة بيت لحم.بيت لحم والوآالة والخاصة في السادس األساسي في المدارس الحكومية

 )مشروع تخرج(.فلسطين
 

 . عمان، ديبونو للطباعة والنشر،البتكاري والناقدافكير تعليم الت): ٢٠٠٥. ( ف،الخضراء
 

 ، جامعة اليرموك. هارس لمفهوم الذات-اشتقاق  معايير أردنية لمقياس بيرس :)١٩٨٢. ( أ،الداوود
 .)رسالة ماجستير غير منشورة. (أربد

 
 . القاهرة، عالم الكتب،علم النفس المعرفي): ٢٠٠٤. (ع ،الدردير

 
 . االمارات العربية،دار الكتاب الجامعي. ٢ط ،مبادىء علم النفس التربوي): ٢٠٠٢. (ع ،الزغلول

أثر األنشطة المرافقة للمنهاج في توعية البيئة ومفهوم الذات لدى طلبة الصف ): ٢٠٠١.(شاهين، س
 ).رسالة ماجستير غير منشورة. ( جامعة القدس، فلسطينالتاسع،

 
مادة العلوم بالعادات واالتجاهات الدراسية لدى طلبة الصف عالقة التحصيل في  ):٢٠٠٠. (ز ،الشربيني

 ).دراسة تجريبية (. العربيةاالمارات ، العربية المتحدةاالماراتجامعة  .السادس االبتدائي
 

بروفيالت أساليب التفكير لطالب التخصصات االآاديمية في المرحلة ): "٢٠٠٢. (شلبي، أ
 .١٤٢  -٨٧، ص ص )١٢ (٣٤، صرية للدراسات النفسيةالمجلة الم). دراسة مقارنة".(الجامعية

 
 ،آلية التربية) المؤتمر السابع لعلم النفس ( .التفكير الصوري عند طالب الجامعة ): ١٩٩١( .س ،الطواب

 . مصر،مصرية مكتبة االنجلو،جامعة عين شمس 
 

 .ان عم، دار وائل للنشر،التطبيقت بين النظرية ومفهوم الذا): ٢٠٠٤. ( ق،الظاهر
 

 ،العربي مجلة ،القرن الواحد والعشرون العرب و"قرن يجيءقرن يمضي و): "١٩٩٩. ( س،العسكري
 .٢١-١٨  ص ص  ،)٤( ٩٣
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 ،جامعة اليرموك. أثر التحصيل األآاديمي والجنس في مفهوم الذات ومرآز الضبط): ١٩٨٥. (ع،العلي
 .)رسالة ماجستير غير منشورة( .األردن

 
لطلبة المتفوقين دراسيا وغير المتفوقين من طلبة المرحلة الذات لدى امفهوم : )١٩٨١. ( خ،الفاعوري

 ).رسالة ماجستير غير منشورة(. األردن،لجامعة األردنيةا. الثانوية في لواء جرش 
 

التفكير المرتبطة بنصفي الدماغ األيمن واأليسر باإلبداع عالقة أساليب التعلم و): ١٩٩٠. (ـ ه،القيسي 
 ).رسالة ماجستير غير منشورة( . األردن، الجامعة األردنية.لصف العاشر بمدينة عمانلدى طلبة ا

 
 ،المنهاج و طرق التدريس في معجم المصطلحات التربوية المعرفية): ١٩٩٦. ( ع، الجمل، أ،للقانيا
 . القاهرة، عالم الكتب.١ط
 

جامعة  ..ت ومرآز الضبطاثر التحصيل األآاديمي والجنس في مفهوم الذا ):١٩٨٨. ( ع،اليعقوب
 ).رسالة ماجستير غير منشورة (. األردن،اليرموك

 
عالقة آل من نمط ألشخصية و مفهوم الذات بالتحصيل الدراسي لدى طلبة ): ٢٠٠٠( .م ،براغيث

 ).رسالة ماجستير غير منشورة.( فلسطين،جامعة القدس. البكالوريوس في بعض جامعات الضفة الغربية
 

أثر التحصيل األآاديمي في توقعات النجاح لدى طلبة الصف العاشر في منطقة ): ١٩٩١( . م،بلبيسي
 .)رسالة ماجستير غير منشورة (. األردن، الجامعة األردنية،عمان الكبرى

 
دار الثقافة للنشر . ١ط ،المدخل إلى علم النفس): ٢٠٠٢. ( ع، المعايطة،س ، عبد العزيز، ج،بني جابر
 . عمان،والتوزيع

 
 ترجمة دار جون وايلي .١ ط، العربيةةلنسخاأساسيات علم النفس التربوي ): ١٩٨٤. ( ع،عدس،م  ،توق

 . نيويورك،للنشر والتوزيع
 

النشر  دار الفكر للطباعة و.أسس علم النفس التربوي): ٢٠٠٣. ( ع،عدس ، ي، قطامي، م،توق
 . األردن،التوزيعو
 

.  تونس،المجلة العربية للتعليم العالي". سي لدى الذآورتقدير الذات والتكيف المدر): "١٩٨٤. ( ع،جبريل
  .١١٦ -٩٢ص ص 

 
دراسة ". ( بعض عينات من أساتذة الجامعةإستراتيجيات التفكير المفضلة لدى): "أ-١٩٩٥. ( م،حبيب

 .١٢٩-٩٤ ص ص ،)٢(١ ،مجلة العلوم والثقافة). تشخيصية تقويمية
 

بعاد لدى طالب ت اإلبتكارية المصاحبة للتفكير متعدد األالتحكم الذاتي والسما): "ب-١٩٩٥( . م،حبيب
 ١٢٥-١٠٢ ص ص) ١(٢ .مجلة علم النفس ".المرحلة الجامعية
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مجلة  ). دراسة نفسية تحليلية(".الخصائص البنائية لتفكير المعلمين والمعلمات): "ج-١٩٩٥ (. م،حبيب
 .٧٢-٤٥ص ص ) ٣ (١ .التربية والتعليم

 
اسة مقارنة ألساليب التفكير لدى عينتين من طالب المرحلة الجامعية بكل من در): د-١٩٩٥( . م،حبيب

جامعة طنطا ،آلية التربية.الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراآية العظمى ،جمهورية مصر العربية
  ).بحث غير منشور(
 

دراسة .(يات التفكيرنشاط النصفين الكرويين بالمخ آمحدد إلستراتيج): هـ-١٩٩٥إبريل . ( م،حبيب
بكلية التربية . رن الحادي والعشرينعن التعليم وتحديات الق المؤتمر العلمي السنوي الثالثفي ). ميدانية

 .١١٨٨-١١٢٧ص ص . جامعة حلوان
 

 . القاهرة،لمصريةا مكتبة النهضة . األسس النظرية واإلستراتيجيات،التفكير):  أ–١٩٩٦. ( م،حبيب
 

 . القاهرة،لمصريةا مكتبة النهضة .دراسات في أساليب التفكير): ب-١٩٩٦. ( م،حبيب
 

التخصص في المرحلة  بالكفاية والتحصيل الدراسي وةعالقتلذات وامفهوم "): ١٩٨٥( . م،حسين
 .٢٨٠-٢٥١ ص ص ،)١٢(٥ ،رسالة الخليج العربي ،"ةالثانوي

 
طالب  التحصيليين آما يدرآهاالعالقة بين مفهوم الذات وعوامل النجاح والفشل ): ١٩٨٣( . ص،خنفر

 ).رسالة ماجستير غير منشورة( . األردن،جامعة اليرموك. األردنالمرحلة الثانوية في 
 

 . القاهرة، دار المعارف.اصول علم النفس): ١٩٨٥( . أ،راجح
 

 .ةلقاهرا ،عالم الكتب. ٢ ط، والعالج النفسيالصحة النفسية): ١٩٧٧. ( ح،زهران
 

 ، والتوزيع دار الفارس للنشر.مقدمة في الموهبة واالبداع):  1992( .وسف ي، قطامي، ت ،صبحي 
 .عمان

 
 في ١٥ -٧مفهوم الذات عند أبناء المعتقلين وأبناء غير المعتقلين للفئة العمرية ) : ٢٠٠٠. (صالح، ج

 )رسالة ماجستير غير منشورة.(، جامعة القدس، فلسطينمحافظة بيت لحم
 

 .بيروت ، دار العلم للماليين.٣ ط،لم النفسمعجم ع): ١٩٧٩( . ف،عاقل
 

 .، دار النهضة العربية، القاهرةمقدمة في الصحة النفسية): ١٩٨٠. (عبد الغفار، ع
 

 .، دار ديبونو للنشر والتوزيع، عمانالدماغ والتعلم والتفكير): ٢٠٠٥. (بو السميد، س أ ، عبيدات، ذ
ة النشاطات المدرسية لدى طلبة المرحلة الثانوية في عالقة مفهوم الذات بممارس): ١٩٩٤. (عبيدات، ر

 ).رسالة ماجستير غير منشورة.( الجامعة األردنية، األردن. األردن
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 ص ص ،)٩(٣٣ ،ة التربية آليةمجل ."أساليب التفكير وعالقتها ببعض المتغيرات): "١٩٩٨(. ع ،عجوة
٤٣٠  -٣٦١. 

 
 الجامعة . المرحلة الثانوية في التخصصات المختلفةأنماط الميول التي تميز طلبة): ١٩٨٣. ( م،عدس

 ).ةرسالة ماجستير غير منشور( . عمان،األردنية
 

رسالة ( . األردن، جامعة اليرموك،تطور مفهوم الذات لدى طلبة المرحلة األساسية): ١٩٩٢. (إ ،عروق
 ).ماجستير غير منشورة

 
واالتجاهات   وآل من التحصيل ومفهوم الذاتالعالقة بين حب االستطالع العلمي): ٢٠٠٣ (. م،آرةاعس

 ).رسالة ماجستير غير منشورة( . فلسطين،جامعة القدس .العلمية لدى طلبة المرحلة األساسية
 

عالقة النصفين الكرويين باألداء على بعض مقاييس القدرات العقلية لدى طالب ): ١٩٨٥. (العلي، هـ
 ).رسالة ماجستير غير منشورة. (جامعة المنوفية، القاهرة. المرحلة الثانوية

 
 ،األردنيةالجامعة .  الثانوية األآاديميةلمرحلةاأنماط الميول المهنية عند طلبة ): ١٩٨٨( .ج ،عطوى
 ).رسالة ماجستير غير منشورة( .األردن

 
دراسة ( . اليمن،جامعة صنعاء.  قبل الخدمةةأساليب التفكير لدى معلمي الثانوي :)٢٠٠٠. ( د،غالب
 ).بيةتجري

 
المؤتمر :  المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين في،بداعيةإحل المشكالت بطريقة ): ٢٠٠٠( .ع ،فخرو

 . عمان،العلمي العربي الثاني لرعاية الموهوبين والمتفوقين
النفسية  العالقة بين بعض أساليب التفكير لدى الشباب الجامعي وعدد من المتغيرات): ١٩٨٩. (قاسم، ن
 ).رسالة دآتوراه. (آلية التربية، جامعة عين شمس. عيةواالجتما

 
 .عمان، األهلية للنشر والتوزيع. تفكير األطفال وتطوره وطرق تعليمه): ١٩٩٥. (قطامي، ي

 
 .ة القاهر،مكتبة االنجلو المصرية. ١ ط،دافعية اإلنجاز وقياسها :)١٩٧٩. ( م، قاسم ، إ،قشقوش
 مكتبة االنجلو ، آراسة التعليمات،نماط التعلم والتفكيرألاختبارات تورانس ): ١٩٨٢( . ص،مراد

 .ة القاهر،المصرية
 

جامعة . عالقة أبعاد مفهوم الذات بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ المرحلة الثانوية): ١٩٩٢. ( ا،يعقوب
 ).دراسة مقبولة للنشر.(األردن، اربد،اليرموك

 
 في اإلعداديةت بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ المرحلة عالقة مفهوم الذا ):١٩٨٥( . ز، بلبل ،ا ،يعقوب
 .)٢(١ أبحاث اليرموك ،األردن
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 تلمحتوياا فهرس
 
 رقم الصفحة لموضوعا

 أ اإلقرار
 ب وعرفان شكر

 ج التعريفات
 هـ الملخص بالعربية

 ز )Abstract( الملخص باللغة اإلنجليزية
 ١ خلفية الدراسة وأهميتها: الفصل األول

 ١  المقدمة
 ٦ مشكلة الدراسة

 ٧ فرضيات الدراسة
 ٨ أهداف الدراسة
 ٨ أهمية الدراسة

 ٩ الدراسةمحددات 
 ١٠ الفصل الثاني

 ١٠ اإلطار النظري
 ١٠ أساليب التفكير
 ١٤ بروفيل التفكير

 ١٨  التفكير والنصفيين الكرويين بالمخ
 ١٨ أساليب التفكير والتحصيل

 ١٨ آيفية تحسين التفكير لدى المتعلمين
 ٢٠ توقعات النجاح

 ٢١ العوامل المؤثرة في توقعات النجاح
 ٢٥ مفهوم الذات

 ٢٧ جوانب مفهوم الذات
 ٢٨ سمات مفهوم الذات

 ٣٠ الدراسات السابقة : الفصل الثاني
 ٣٠ الدراسات العربية المتعلقة بأساليب التفكير 
 ٣٦ الدراسات األجنبية المتعلقة بأساليب التفكير 
 ٤٢ الدراسات العربية المتعلقة بتوقعات النجاح

 ٤٣  النجاحالدراسات األجنبية المتعلقة بتوقعات
 ٤٦  الذاتالمتعلقة بمفهومالدراسات العربية 

 ٥٠ الدراسات األجنبية المتعلقة بمفهوم الذات
 ٥٣ بماذا تميزت الدراسة الحالية

 ٥٤ الطريقة واإلجراءات: الفصل الثالث
 ٥٤ منهج الدراسة
 ٥٤ مجتمع الدراسة
 ٥٥ عينة الدراسة
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 ٥٦ أدوات الدراسة
 ٦٠ إجراءات الدراسة
 ٦١ متغيرات الدراسة

 ٦٢ المعالجة اإلحصائية
 ٦٣ ومناقشتها  نتائج الدراسة: الفصل الرابع

 ٦٣ بأساليب التفكيرالنتائج المتعلقة 
 ٦٨  بأنماط التفكيرالنتائج المتعلقة 
 ٧٢  بتوقعات النجاحالنتائج المتعلقة 
 ٧٨  بمفهوم الذاتالنتائج المتعلقة 
 ٨٣ قة بين أساليب التفكير وتوقعات النجاح ومفهوم الذات والتحصيلبالعالالنتائج المتعلقة 
 ٨٩ خالصة النتائج : الفصل الخامس 

 ٩٢ التوصيات 
 ٩٢ المراجع

 ٩٢ المراجع العربية 
 ٩٩ المراجع األجنبية
 ١٠٣ فهرس المالحق 
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 .الذاتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة حول مفهوم 
المتوسط  العبارةترتيب الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 20. 1.96 إنني شخص جيد 80
 21. 1.95 يسخر زمالئي مني في الصف 1

 23. 1.94 سلوآي في المدرسة جيد 12
 24. 1.94 جيدة لدي أفكار 16
 26. 1.93 أحب إخواني وأخواتي 72
 26. 1.93 أتمتع بشكل ومظهر جيدان 73
 28. 1.92 مظهري جميل وأنيق 54
 29. 1.91 أطيع أوامر أهلي 35
 29. 1.91 إنني مخلص في عملي وعالقاتي واستحق ثقة الناس على ذلك 76
 31. 1.89 إنني عضو هام في عائلتي 17
 31. 1.89 يصعب علي تكوين أصدقاء 3
 32. 1.89 سأآون إنسانًا مهمًا عندما أآبر 9
 32. 1.88 لي اإلزعاجيسبب شكلي  8

 33. 1.88 لقد خاب رجاء عائلتي بي 59
 33. 1.87 أفضل طريقتي الخاصة في أي عمل أقوم به 18
 34. 1.87 إنني إنسان ذآي 5

 34. 1.87 األمورأستسلم وأضعف في متابعة  20
 34. 1.87 شعري جميل 41
 34. 1.87 أسبب المتاعب لعائلتي 14
 35. 1.86 معيفي التعامل  يجد الناس سهولة 67
 35. 1.86 أعمل أشياء سيئة آثيرا 22
 36. 1.85 إنني مرح وبشوش 52
 36. 1.85 اآلخرينوجهي يبعث السرور لدى  60
 36. 1.85 أصدقائي آثيرون 51
 37. 1.84  التي أصنعها بيدياألشياءأتقن عمل  19
 37. 1.83 لدي الكثير من الطاقة للنشاط والحرآة 55
 38. 1.83 قة غير مقبولة في البيت أتصرف بطري 25
 38. 1.82 عيوني جميلة 29
 39. 1.82 إنني شخص قوي 15
 39. 1.81 أتمتع بشهرة وشعبية بين زمالئي 69
 40. 1.81 أحب نفسي آما هي 39
 40. 1.80 امرض آثيرا 47
 40. 1.80 يعتقد زمالئي أن لدي أفكار جيدة 49
 40. 1.80 إنني غير رشيق في حرآتي 64
 41. 1.79 يتوقع أهلي عمل أشياء آثيرة 38
 41. 1.78 ينتقدني الناس آثيرا 58
 42. 1.78 إنني إنسان سعيد  2
 42. 1.78 إنني إنسان حزين 4

 43. 1.75 األلعابفي  إنني آخر من يقع عليها االختيار 46
 44. 1.75 أستطيع تقديم تقرير جيد أمام الصف 30
 44. 1.74 يتي غير ما هي عليهآانت شخص أتمنى لو 43
 44. 1.74 إنني عضو هام في صفي 27
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 44. 1.74 أعمل واجباتي الصفية بشكل جيد 21
 44. 1.74 إنني إنسان غير سعيد 50
 44. 1.73 يظهر أصدقائي ميال نحو أفكاري 33
 45. 1.73 أقرأ وأطالع بعض الكتب غير المدرسية 70
 45. 1.72  المعلم يسألنيأرتبك عندما  7

 46. 1.70 غالبا ما تسقط مني األشياء وتنكسر 75
 46. 1.69 آلخرين نفسي في المشاجرات والعراك مع اغالبا ما أقحم 56
 46. 1.69 أنسى ما أتعلمه  66
 46. 1.69 لست إنسانًا معروفًا آثيرًا بين الناس 11
 47. 1.68 غالبا ما أتطوع بأعمال داخل المدرسة 42
 47. 1.67 ي أفراد عائلتي في البيتينتقدن 62
 47. 1.67 أآره المدرسة 45
 47. 1.67 تخطر على بالي أفكار سيئة 78
 47. 1.66 ينحصر دوري في األلعاب والرياضة بالمشاهدة وليس بالمشارآة 65
 48. 1.65 غالبًا ما أآون قاسيًا مع الناس 48
 48. 1.63  وال يحالفني الحظ أتعثر آثيرًا،عندما أحاول أن أقوم بعمل ما  61
 48. 1.63 األشياءإنني ال أعرف الكثير من  53
 48. 1.63 أنام جيدا في الليل 44
 48. 1.63 إنني بطيء في إنهاء واجباتي المدرسية 26
 49. 1.62 غالبا ما أآون خائفا 74
 49. 1.60 أتمتع بشهرة وشعبية بين األوالد 57
 49. 1.59 إنني إنسان محظوظ 36
 49. 1.58 إنني مختلف عن الناس اآلخرين 77
 50. 1.56 أشعر أنني مستثنى أو مستبعد من بعض المواقف 40
 50. 1.56 أفضل العمل وحدي على العمل مع الجماعة 71
 50. 1.52 إنني السبب في األخطاء التي تقع في أفعالي 13
 50. 1.45 افقد أعصابي بسهولة 68
 50. 1.45 إنني ابكي بسهولة 79
 50. 1.44 أستطيع أن ارسم بطريقة جيدة 23
 49. 1.41 إنني إنسان عصبي 28
 49. 1.40 انزعج آثيرا 37
 49. 1.39 اضطرب عندما أقع في مشكلة 34
 49. 1.38 إنني إنسان خجول 6

 48. 1.35 أوجه النقد إلخوتي وأخواتي 32
 47. 1.33 إنني القائد في األلعاب وأنواع الرياضة األخرى 63
 47. 1.33 أشعر بالقلق عندما يكون لدي امتحانات في المدرسة 10
 47. 1.32 غالبا ما أسرح أو احلم بأشياء خارج المدرسة 31
 45. 1.28 .أجيد العزف على بعض اآلالت الموسيقية 24

 1159. 1.7148  الدرجة الكلية
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  النجاح لدى الطلبةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتوقعات
ترتيب 
 الفقرة

المتوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
المعياري

 1.04 4.31 صالحًة/ أما صالحًا/ أتوقع أن أآون أبًا  98
 97. 4.28  احقق عالقة زوجية ناجحةأنأتوقع  99
 98. 4.24 أتوقع أن أحقق طموحي في المحنة التي أختارها في المستقبل 94
 85. 4.17 قق تفوقًا واهتمامًا في مهنتي التي سألتحق بهاأتوقع أن أح 97
 1.03 4.16 أتحمل المسؤوليات حينما تلقى علّي بنجاح 83

 1.03 4.11 أتوقع أن أحقق النجاح عندما أسّير حياتي الشخصية 103
 99. 4.01 أتوقع أن لدي القدرة على حل مشاآلي 104
 1.11 4.01 رينيصعب علّي التعامل مع الزمالء واآلخ 110
 1.11 3.90 سيكون تفكيري منصّبًا على المهنة المستقبلية من أجل تأمين متطلبات حياتي 95
 1.07 3.89 أتوقع أن أصدر أحكاما عادلة في المواقف التي أواجهها إذا ما استشرت 96
 1.13 3.86 يصغي اآلخرين إلّي باهتمام عندما أتحدث إليهم 88
 1.04 3.81  أقوم به من مشاريعأتوقع النجاح فيما 86

 1.09 3.71 أتوقع أن لدي القدرة على مواجهة أي موقف بفعالية 102
 1.09 3.71 أسلك بطريقة مناسبة في المواقف الحرجة 100
 1.03 3.70 أتوقع أن أحقق نجاحا في آل ما أتعامل معه من قضايا 89
 1.14 3.66  التي استحقهاالمكافآتأتوقع الحصول على  85
 1.39 3.60  الحسنة تفوق األشياء السيئة في الحياةاألشياءأرى أن  84

 1.03 3.58 أعالج المشكالت غير المتوقعة بنجاح 101
 1.04 3.56  التي أواجهها على المدى البعيداألمورأتوقع أن أحقق نجاحا في  90
 1.23 3.55 تنعدم مساهمتي الواضحة في المجتمع  91

 1.32 3.54  الكافي للزمالء واآلخريناحتراميار أعجز عن إظه 107
 1.32 3.51 يصعب علي تعلم مهارات جديدة 82
 1.23 3.48 أتوقع أن تالقي خططي المستقبلية نجاحا متدنيا 92

 1.30 3.48 أتوقع مواجهة المشاآل في التعامل مع الزمالء واآلخرين 105
 1.24 3.35 اتيأتوقع أن أواجه آثيرا من مواقف الفشل في حي 93

 1.37 3.29 أتوقع أني مهما بذلت من الجهد فإن األمور سوف ال تسير حسب ما أريد 109
 1.25 3.26 أتوقع أن ما أبذله من جهد في موقف ما غير مجد 108
 1.30 3.22 أجد أن آثيرا من الزمالء والناس ال يفهمون ما أقوله 106
 1.27 3.16 يصعب علي تحقيق أهدافي 81
 1.35 2.93  تحسن ظروف حياتي إلى صورة أفضلاحتماليةأتوقع تدني  87
  3.70 .44 

 
 


