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  المقدمة1.1

 

لتـي سـاهمت فـي    إن تطور األمم وتقدمها ال يرتبط بتقدم الصناعة والعمران، وال بتقدم التقنيات ا           

جعلـه عضـواً   تيسير األمور واختصار الوقت والجهد، إنما هو مرهون بتربية اإلنسان، وتعليمه، و         

 .تناط به األعمال في شتى القطاعات والمراتبصالحاً مصلحاً ألمته، 

 

هي قوة تستطيع تنمية األفراد وصقل مواهبهم وشحذ عقولهم وأفكارهم،          ) Education(وهذه التربية   

نمية الفرد تنمية متزنة شاملة متكاملة من جميع الجوانب الروحيـة، والعقليـة، والجسـدية،                ت يوه

ولها أسس ترتكز عليها، ومبادئ ال تستقيم إال بها، حتى تتبلـور            . والنفسية، واالجتماعية، والجمالية  

). Evaluation(والتقـويم   ) Measurement(على شكل أهداف محققة نعرف مدى نجاحها بالقيـاس          

أما التقويم  . التي يحصل عليها الفرد المتعلم في اختبار ما       ) الكمية(ويدل القياس على القيمة الرقمية      

 على السلوك، أو    مالتربوي فيعرف بأنه عملية منهجية، ومنظمة، ومخططة، وتتضمن إصدار األحكا         

 .)2003الحيلة، (الفكر، أو الوجدان، أو الواقع المقيس 

 

بالمعلومات الخاصة والدقيقة التي تفيدنا في اتخاذ قرار حكيم وصـائب فـي             ويقوم القياس بتزويدنا    

التي عرفها الحيلـة     التعرف على التحصيل التعليمي لطالبنا ويكون ذلك عادة باستخدام االختبارات         

موقف يطلب أثنائه من المفحوص أن يظهر معارفه، أو مهارته، أو اتجاهاتـه،             "بأنها  ) 38،  2003(

ولهذه االختبـارات   ". و جوانب منها تتصل بموضوع معين، أو عدد من الموضوعات         أ... أو ميوله، 

، "توزيع الطلبة على شعب متجانسة    "قياس تحصيل الطلبة وتقدمهم، التشعيب      : أغراض عديدة، منها  

وتنشيط الدافعية للمتعلم، وتحديد مستويات الطلبة والمدارس، والتشخيص ألجل الخطط العالجيـة،            

 الطلبة للدراسة في صف ما، والحصول على العالمات التخـاذ قـرارات إداريـة               وقياس استعداد 

الترفيع، والترسيب، والتخريج وغيرها، وتكشف مدى سالمة تخطيط الطالب لدراسته          : مختلفة، مثل 

 ).1996أبو لبدة، (

 

تصف واالختبار الذي يحقق هدفه هو االختبار الذي يحتوي على مجموعة من األسئلة الجيدة التي ت              

السؤال أكثر مـن    بوضوح المعنى المراد منها، ووضوح في المفردات المكونة لها، وأن ال يحتمل             

إجابة، وكذلك أن يرتبط كل سؤال بشكل مباشر أو غير مباشر مع المادة التعليمية المراد اختبارهـا                 

ـ                  ن ورقـة   مع مالئمته لعمر الطلبة، كما يفضل أن ال يكون السؤال طويال جدا فيأخذ حيز كبيـر م

فإذا تحققت هذه المواصفات فـي أسـئلة         .يشتت الطالب وال قصيرا جدا فال يكتمل معناه       فاالختبار  
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االختبار فعندها يكون االختبار قد أعد على الوجه المطلوب، وحمل أصدق تصوير لما يـدور فـي                 

 .فكر الطالب، وما يحويه من مادة المنهج
 

 :هيوتي يجب إتباعها عند إعداد اختبار تحصيلي، إلى أن أهم الخطوات ال) 1993(ويشير عودة 

 .تحديد الغرض من االختبار والغرض العام هو قياس التحصيل -1

تحديد الموضوعات الداخلة في االمتحان وتحديد المستويات العقلية لألهداف التابعـة لكـل            -2

 .وحدة

 .صياغة الفقرات بعد اختيار الفئة المناسبة -3

 .لتعليماتإخراج كراسة االختبار وتتضمن ا -4

 .التهيئة لتطبيق االمتحان -5

 .تصحيح إجابات الطلبة -6

 ). Atomistic(وعلى مستوى الفقرة الواحدة ) Wholistic( إجماليا تحليل النتائج تحليال -7

 

وعند بناء االختبار فإنه البد من الشمول والتوازن فنأخذ من كل نوع بقدر على أن نسع إلى تطوير                  

برات وحل المشكالت وأن يكون هناك دافع واهتمام نابعين مـن ذات          االختبارات باالطالع ونقل الخ   

وأن ال يحصـل لديـه   . المعلم بضرورة إتقان إعداد االختبار يتبعه التقويم الصادق والمتابعة الهادفة     

 ).1987جرادات وآخرون، (قصور في غمرة انشغاله في واجباته التربوية 

 

 : منهافهو عدة أنواعلتقويم التربوي أما ا

 

ويهدف إلى تحديد المستوى المدخلي للتعلم عنـد الطلبـة، ومـن وسـائله              :  التقويم التشخيصي  -1

استخدام اختبارات مقننة، أو تشخيصية، تحدد للمعلم المهارات التعليمية الالزمة قبل البدء في التعلم              

 .الجديد

 

الضـعف والقـوة لـدى       جوانب   دويهدف إلى تحديد مدى تقدم المتعلم، وتحدي      :  التقويم التكويني  -2

 .المتعلم، ويزود كل من المتعلم والمعلم بالتغذية الراجعة المنظمة المستمرة

 

ويهدف إلى تحديد مدى تحصيل الطلبة في نهاية التعلم، ويساعد المعلم في إيجاد             :  التقويم الشامل  -3

 وآخـرون،   جرادات(معيار لوضع الدرجات، ويزوده كذلك ببيانات وصفية ورقمية لمستوى الطلبة           

1987.( 
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تقدير التحصيل الدراسي لكل طالـب، تشـخيص        : وهي) 1998(وللتقويم وظائف أشار إليها جامل      

صعوبات التعلم بالنسبة للطالب، تقدير الفعالية التربوية لكل من المنهج وأدوات وأساليب التـدريس،              

 .تطوير السياسة التعليمية

 

  مشكلة الدراسة2.1

 

 في عملية تقويم طلبتهم، فمنهم من يعتمد على وضع اختبارات موضـوعية،             تتنوع أساليب المعلمين  

ومنهم من يعتمد على وضع اختبارات مقالية، والبعض يعتمد علـى وضـع اختبـارات متنوعـة                 

ويتميز كل نوع من هذه األسئلة بقدرته على قياس قدرات معينة، أو نـواحي              ). موضوعية ومقالية (

ولذلك . ر نوع األسئلة المناسبة يؤثر إيجاباً أو سلباً في مخرجات التعلم          معرفية معينة، ولذا فإن اختيا    

الموضوعية، والمقالية، والمتنوعة   (جاءت هذه الدراسة لتبين تأثير استخدام أنواع مختلفة من األسئلة           

فـي مـادة العلـوم      ) األدبـي (في تحصيل طلبة األول الثانوي      ) ، والشبكية "الموضوعية والمقالية "

أساليب التفكير لدى الطلبة التي لها دور أساسـي         :  ببعض العوامل النفسية والتربوية مثل     وعالقتها

وحيوي في نجاح الطلبة من خالل تقوية قدرتهم على تحليل المعلومات وتعلم أنماط مختلفـة مـن                 

م ودافعية التعلم عند الطلبة التي تنمي إقبـاله . التفكير ومساعدتهم على حل المشكالت وتحديد الهدف   

على الدرس واهتمامهم به، أما غيابها فمن المتوقع أن تؤدي إلى نفورهم من الدرس والمعلـم معـا                  

أما استراتيجيات التعلم المستخدمة من قبل الطلبة فيمكن أن تـؤثر فـي             . وضعف أدائهم وتحصيلهم  

 . تحصيلهم وإدراكهم للمعلومات وربطها مع بعضها البعض

 

 : أسئلة الدراسة3.1

 

 ):0.05α =( الدراسة عن األسئلة اآلتية عند مستوى الداللة هذهأجابت 

 ما أساليب التفكير السائدة لدى عينة من طلبة الصف األول الثانوي في مديرية تربيـة جنـوب                  -1

 الخليل؟

دة لدى عينة من طلبة الصف األول الثانوي في مديريـة تربيـة جنـوب               ما أنماط التفكير السائ    -2

 الخليل؟

 ما استراتيجيات التعلم السائدة لدى عينة من طلبة الصف األول الثانوي في مديرية تربية جنوب                -3

 الخليل؟

  ما دافعية التعلم لدى عينة من طلبة الصف األول الثانوي في مديرية تربية جنوب الخليل؟-4
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 الفروق في أساليب التفكير لدى عينة من طلبة الصف األول الثانوي في مديرية تربية جنوب                 ما -5

  تعزى إلى النوع االجتماعي ونوع األسئلة؟الخليل

 ما الفروق في إستراتيجية التعلم لدى عينة من طلبة الصف األول الثانوي في مديريـة تربيـة                  -6

  األسئلة؟جنوب الخليل تعزى إلى النوع االجتماعي ونوع

 ما الفروق في دافعية التعلم لدى عينة من طلبة الصف األول الثانوي في مديرية تربية جنـوب                  -7

 الخليل تعزى إلى النوع االجتماعي ونوع األسئلة؟

 ما الفروق في نمط التفكير لدى عينة من طلبة الصف األول الثانوي في مديرية تربية جنـوب                  -8

 لتعلم ودافعية التعلم والنوع االجتماعي ونوع األسئلة؟الخليل تعزى إلى إستراتيجية ا

 ما الفروق في التحصيل الدراسي لدى عينة من طلبة الصف األول الثانوي في مديرية تربيـة                 -9

 جنوب الخليل تعزى إلى النوع االجتماعي ونوع األسئلة؟

 ؟)، دافعية التعلم، التحصيلإستراتيجية التعلم، أساليب التفكير( ما العالقة بين متغيرات الدراسة -10
 

 : الفرضيات4.1

 

 إلى فرضيات صفرية عند مستوى      )10 إلى   5من  ( عن أسئلة الدراسة فقد تم تحويل األسئلة         لإلجابة

 ):0.05α =(الداللة 

ي  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في أساليب التفكير لدى عينة من طلبة الصف األول الثانو                -1

 .في مديرية تربية جنوب الخليل تعزى إلى النوع االجتماعي ونوع األسئلة

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إستراتيجية التعلم لدى عينة مـن طلبـة الصـف األول                   -2

 .الثانوي في مديرية تربية جنوب الخليل تعزى إلى النوع االجتماعي ونوع األسئلة

ائية في دافعية التعلم لدى عينة من طلبة الصف األول الثـانوي             ال توجد فروق ذات داللة إحص      -3

 .في مديرية تربية جنوب الخليل تعزى إلى النوع االجتماعي ونوع األسئلة

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في نمط التفكير لدى عينة من طلبة الصف األول الثـانوي                  -4

ة التعلم ودافعية التعلم والنوع االجتماعي ونوع       في مديرية تربية جنوب الخليل تعزى إلى إستراتيجي       

 .األسئلة

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل الدراسي لدى عينة من طلبـة الصـف األول                  -5

 .الثانوي في مديرية تربية جنوب الخليل تعزى إلى النوع االجتماعي ونوع األسئلة

إستراتيجية التعلم، أساليب التفكيـر،     (ت الدراسة    ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرا        -6

 ).دافعية التعلم، التحصيل
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 : أهداف الدراسة5.1

 

الموضـوعية، والمقاليـة،    (هدفت هذه الدراسة معرفة تأثير استخدام أنواع مختلفة مـن األسـئلة             

م، في تحصيل الطلبة وعالقته بكل مـن أسـاليب التفكيـر، ودافعيـة الـتعل              ) والمتنوعة والشبكية 

 .واستراتيجيات التعلم لديهم، ونوعهم االجتماعي
 

 : أهمية الدراسة6.1

 

 :تكمن أهمية هذه الدراسة فيما يأتي

 اسـتخدام األنـواع     رتغطية النقص في الدراسات العربية المتعلقة بمجالي األسئلة الشبكية، وتأثي          -

 .لنفسية والتربويةالمختلفة من األسئلة في التحصيل بشكل عام وعالقتها ببعض العوامل ا

 . مساعدة المعلمين في إعداد االختبار بشكل جيد-

 التأكيد على أهمية االختبارات في قياس تحصيل الطلبة وتقـدمهم، وتنشـيط دافعيـة المـتعلم،                 -

والتشخيص ألجل الخطط العالجية، والحصول على تقييم أكثر مناسـبة التخـاذ قـرارات إداريـة                

 .سيب، والتخريج، مما يساعد أصحاب القرار في مراكز القياس والتقويمالترفيع، والتر: مختلفة، مثل

 التأكيد على ضرورة تنويع االختبارات في جميع المراحل التعليمية وخاصة في الثانوية العامة إذ               -

يعتمد على نتائجها قبول الطالب في الجامعات، وبعدئذ تولي المناصب، ويمكن اسـتخدامها أيضـا               

 .اتعلى مستوى الجامع

 الكشف عن الدور الفعال لألسئلة الشبكية في التقليل من الحفظ والقلق عند الطلبة عن طريق جمع                 -

 .المعلومات من الصناديق وربطها بشكل منطقي ومتسلسل

 . مساعدة الطلبة على تحديد قدراتهم وتنمية مواهبهم وإعطاءهم فرص أكثر للنجاح-

 .بشكل أفضل المساعدة في توزيع الطالب حسب الفئات -

 تلبية حاجة المجتمع الفلسطيني إلجراء الدراسات العلمية التي تساهم في إلقاء الضوء على بعض               -

 .دافعية التعلم، وأسلوب التفكير، وإستراتيجية التعلم: المشكالت التي يعاني منها الطلبة مثل

تربوية مرغـوب فيهـا      إبراز دور كًل من إستراتيجية التعلم ودافعية التعلم في تحقيق مخرجات             -

 .بوجه عام كالتحصيل الدراسي المرتفع

 المساهمة في اطالع المعلمين وأولياء األمور والمشرفين التربويين واإلدارات المدرسـية علـى              -

 .بعض الجوانب التي تؤثر في عملية تعلم الطلبة

ثي وبذلك تساعد علـى      الحاجة إلى تنويع أساليب تفكير الطلبة لتحقيق أنماط التفكير الثنائي الثال           -

 .فهم المناهج المتداخلة
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 : محددات الدراسة7.1

 

 :اقتصرت هذه الدراسة على مجموعة من المحددات هي

 ).األدبي(طلبة الصف األول الثانوي :  المحدد البشري-

 .م2005/ 2004الفصل الثاني من العام الدراسي :  المحدد الزماني-

 .وب الخليلمديرية تربية جن:  المحدد المكاني-

 .المفاهيم والمصطلحات الواردة في الدراسة:  المحدد المفاهيمي-

هو تأثير استخدام أنواع مختلفة من األسئلة في تحصيل الطلبـة وعالقتهـا             :  المحدد الموضوعي  -

 ).أساليب التفكير لديهم، والدافعية نحو التعلم، وإستراتيجية التعلم(ببعض العوامل النفسية وهي 

 :اإلجرائي المحدد -

من كتاب العلـوم األدبـي لطلبـة األول         ) المعادن( تحليل محتوى الوحدة الثانية      -1:  األدوات -أ

 .الثانوي ولم تتطرق إلى وحدات أو مقررات دراسية أخرى

أسـئلة موضـوعية، وأسـئلة        :  بناء أربعة نماذج لالختبار على الوحدة السـابقة        -2

 . ، وأسئلة شبكية)يةمقالية وموضوع(مقالية، وأسئلة متنوعة 

استمارة أساليب التفكير لـدى     ( تطبيق ثالث استمارات عن العوامل النفسية وهي         -3

 ).الطلبة، واستمارة الدافعية نحو التعلم، واستمارة إستراتيجيات التعلم

تعتمد نتائج هذه الدراسة على مدى صدق وثبات األدوات المسـتخدمة           :  المعالجات اإلحصائية  -ب

 .اإلحصاء المستخدمة لتحليل النتائجفيها وطرق 

اقتصرت هذه الدراسة على عينة مكونة من ثمانية شعب لإلناث وثمانية شعب للـذكور              :  العينة -ج

 .في المدارس الثانوية جنوب الخليل تم اختيارهم عشوائيا
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 .الدراسات السابقة واألدب التربوي :الفصل الثاني

 

 المقدمة   1.2

 األدب التربوي   2.2

 الدراسات السابقة   3.2

  على الدراسات السابقةالتعقيب   4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة 1.2

 

األسـئلة  :  وهـي  ،في هذا الفصل استعرضت الباحثة األدب التربوي لموضوع الدراسة ومتغيراتها         

الدافعيـة نحـو الـتعلم،      واستراتيجيات التعلم،   و،   واألسئلة الشبكية  ، واألسئلة الموضوعية،  المقالية

 .أساليب التفكيرو

 ذات الصـلة بموضـوع      ،واستعرضت أيضا عددا كبيرا من الدراسات السابقة، العربية واألجنبيـة         

 .الدراسة ومتغيراتها

 

 األدب التربوي 2.2

أسـاليب التفكيـر، ودافعيـة      تبارات، وأنواعها، وطرق بنائها، وإلى      ير األدب التربوي إلى االخ    يش

 .التعلم، واستراتيجيات التعلم

 

 )األسئلة(أنواع االختبارات  1.2.2

 

 والمهارات التي يكتسبها المتعلمون     ، والمعارف ،أنواع لألسئلة تستخدم لقياس المعلومات    عدة  ظهرت  

 :ومنها

 

  )Essay Tests (األسئلة المقالية 1.1.2.2

 

 االختبـار عنـد بنـاء      و . على كل سؤال    أو جوابِ   قصيرِ كتابة مقالٍ يث يطلب المعلم من الطالب      ح

وتحديد السؤال المباشـر وغيـر      ،  تحديد األهداف التعليمية  :  منها ،إتباع بعض األسس  يلزم  المقالي  

،  ناقش ،كيفيةفسر   ، وضح : مثل ،بارات مناسبة لبدء السؤال    واستخدام ع  ،المباشر ألجل قياس الهدف   

 وتوجيـه   ،واستخدام العبارات ذات المعنى الواضح بحيث يحدد السؤال الموقف تحديدا جيدا          ،  قارن

 والعمـق   ، وطـول اإلجابـة    ،صحة السؤال و وتحديد مدى صعوبة     ،السؤال نحو األهداف السلوكية   

 ).1987 ،جرادات وآخرون(  مع مراعاة الوقت وعدد األسئلةاألكاديمي

 

 ، المقالية تمتاز بعدة مميزات    االختباراتإلى أن   ) 2003(والحيلة  ) 1999(و جاللة    من أب  وأشار كل 

تشـخيص  فـي    ةسـاعد ، والم لقدرات المعرفية اقياس  ، وقدرتها على    سهولة الوضع واإلعداد   :منها

، الطالب في كتابة عبارات مفهومة المعنـى      ومساعدة   ، المشكالت القدرة التعبيرية والقدرة على حل    

 . على تنظيم األفكار وبيان العناصر المهمة في الموضوعاتة الطالب قدروإظهار
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قيس تال   بعضا من عيوب هذا النوع من االختبارات، فهي          )2003( الحيلةوبالرغم من ذلك فقد ذكر      

 ، ال يحسنون ذلك   ةتحابي الطالب الذي يحسن التعبير عن نفسه كتابيا وبعض الطلب         ف ،جميع القدرات 

تسـم بالذاتيـة    ، وتكلفتها العاليـة، وت     موضوعات المنهج جميعاً   تهادم تغطي عو ها،صعوبة تصحيح و

 .والخلو من الموضوعية

 

الحـظ دورا   ، وقد يلعب    بأنها تمكن في كثير من األحيان التنبؤ عن األسئلة         )1990(وأضاف عاقل   

 .سأل عنهسيبالنسبة للطالب فقد ال يدرس الطالب إال موضوعا واحدا يتنبأ بأنه 

 

على درجة السؤال الالحق    قد تحدث أثرا    ابق  درجة السؤال الس   أضاف أن ف) 1999(و جاللة   وأما أب 

 .يتأثر تصحيحها باألسلوب والخط وترتيب اإلجابة، وقد )ة الهالأثر(

 

 : المقالاختباراتمقترحات لتحسين ومن ال

 وهكـذا  ،لثاني تصحيح كل سؤال لوحده فقط في جميع أوراق اإلجابات ثم االنتقال إلى السؤال ا              -1"

 .على السؤال الالحقالسابق حتى نتغلب على تأثير إجابة السؤال 

 . وضع أسئلة قصيرة تتطلب إجابات قصيرة-2

 مدى العمق المعرفي المطلوب فـي اإلجابـة          للطالب  وضع الدرجات على السؤال وهذا يوضح      -3

 .عنه

كيفيـة  برات جديـدة حـول       خ هم بعد تصحيحه وهذا يكسب    االختبار مناقشة الطلبة في عالمات      -4

 ).462، 1999 ،أبو جاللة ("االختباراتالنوع من  االتعامل مع هذ

 

 )Objective Tests(األسئلة الموضوعية  2.1.2.2

 

 وال يحتمل كل سؤال من أسئلة       ،سميت بهذا االسم ألن تصحيحها ال يتأثر بالعوامل الذاتية للتصحيح         "

، وتظهر االختبارات الموضوعية على عدة أشكال       حيحةلموضوعية إال إجابة واحدة ص    ت ا اختباراال

، وأسـئلة   أسئلة الصـواب والخطـأ    و ،أسئلة الترتيب االختيار من متعدد، وأسئلة التصنيف، و     : منها

 ).388،  2003،الحيلة( "أسئلة التكميلو ،)المقابلة(المزواجة 

 

تهدف ها عن النوع اآلخر، ف    أن لكل نوع من األسئلة المقالية أهداف تميز       ) 1999(ويشير أبو جاللة    

 ، والمفـاهيم ، إلـى معرفـة الحقـائق   Multiple Choice Questions من متعدد ارأسئلة االختي

 10



 وإدراك العالقـات    ، وتفسير المعرفة العلمية   ،والعلوم إلى تطبيق المعارف  و ، والقوانين ،والنظريات

 ، علـى تـذكر الحقـائق      الـب لخطأ فتهدف إلى قياس قدرة الط     أما أسئلة الصواب وا    .بين مفاهيمها 

مـا أسـئلة    أ . كما أنها تقيس مستويات عقلية متباينة نسبيا مثل مستويات الفهم          ، والمبادئ ،والمفاهيم

 على ربط المفاهيم والقـوانين      الطلبةفتستخدم ألغراض متعددة منها قياس قدرة       ) المقابلة(المزواجة  

أمـا أسـئلة     و . وربط المكونات بوظيفتها   ،يها وربط االكتشافات واألحداث العلمية بمكتشف     ا،بأمثلة له 

وأسـئلة   .التكميل فهي تقيس مستويات معرفية متنوعة مثل تذكر المعرفة العلمية وحفظ المعلومات           

 على تحصيل المعرفة عن طريق معرفته للحقائق والمفـاهيم          طالبالتصنيف تستعمل لقياس قدرة ال    

يب تستخدم لقياس قدرة الطالب على ترتيب مجموعـة         وأسئلة الترت  .هاواستيعابها وإدراك العالقة بين   

 . أو األهمية، أو الحجم، أو الزمان،من الكلمات حسب المكان

 

على أن من أهـم مميـزات       ) 1987 ، وجرادات وآخرون  1996،  عاقل(ن  يالتربويعدد من   ويجمع  

 للمـادة   الشمولية والصدق فهي تزودنا بأسئلة شاملة للمحتـوى المعرفـي           الموضوعية االختبارات

سـهولة  ، و  وتحديـد اإلجابـة    ،الحياد في التصحيح  ، و تدرج من السهولة إلى الصعوبة    ، وال الدراسية

ال يتـأثر تصـحيحها     و ، ألنه ال يختلف اثنان على تقدير درجة السـؤال         ،الموضوعية، و التصحيح

 .إزالة الخوف من االمتحان، واالختصار في وقت التصحيح، وبالعوامل الذاتية للمصحح
  
ال تقيس العمليات العقلية العليا     أنها   منها الموضوعية و  االختباراتعيوب  م أشاروا إلى بعض      أنه إال

،  والمفاهيم العلمية بالدرجة األولى    ،قيس غالبا الحقائق  ت و ، والتقويم ، والتركيب ،مثل مستويات التحليل  

ن مما يرفع عالمته     وإعطائه فرصة للتخمي   ،عدم إتاحة الفرصة للطالب في التعبير     ، و سهولة الغش و

، ويعتبر ذا تكلفة مادية      الموضوعي وقتا ومهارة وجهدا من المعلم      االختباريتطلب  ، و دون استحقاق 

 .عالية
  

 إال أنه ال يمكن إهمالها      ،وعلى الرغم من أن الهدف من هذه األسئلة هو إزالة عيوب األسئلة المقالية            

 االختبـارات  بين هذين النوعين من      فنجمع،  عنهاألن لكل نوع ميزاته واستعماالته التي ال يستغنى         

 .يةالتعلمية مي التعلةعملياللتحقيق الهدف األسمى والمنشود لالختبارات وهو قياس 

 

 :)Grid Questions (األسئلة الشبكية 3.1.2.2

 

 همالمعلم أن يدرك االختالفات بيـن ولكن  ،التعليم ليس نقل المعلومة أو المعرفة من المعلم إلى الطلبة 

على مجموعة من المعـارف     العلم  وال يقتصر   . بقة وأساليب التعليم  افيراعي كل من المعلومات الس    
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 رالطلبة أن يتعلمـوا األفكـا     على   و ، ولكنه شبكة ربط بين األفكار والمبادئ والمفاهيم       ،والمعلومات

بة إلى المفـاهيم    لطلن أن يجدوا تقنية تقييم لوصول ا      و المعلم حاول لذا ي  ،الجديدة من مثل هذه الشبكة    

 & Johnstone, 2000(للتقييم والتشخيص  الهيكلية االتصالكات يمكن استعمال شب و.وترابط األفكار

Bahar & Hasell ,1988 ,Johnstone(. 

 

 :األسئلة الشبكيةفكرة نشأة 

 

ثم تطورت واسـتعملت   Egans (1972)من ) األسئلة الشبكية(فكرة شبكات االتصال الهيكلية نشأت 

  :باحثين مثل قبل عدةمن 
(Duncan, 1974,Johnstone & Mughol, 1978-1979 , Johnstone, etal, 1981 ,MacCuire, 1981, 

Carrie, 1984 , Mac Guire & Johnstone, 1987,Scottish Exam Board ,1997). 
)Johnstone & Bahar & Hasell, 2000,1988 ,Johnstone(.  

 

 :تعريف األسئلة الشبكية

 

التي تلزم علـى صـناديق      بيانات  المعلومات أو   من أنواع األسئلة يتم من خاللها توزيع ال        نوع هي

لإلجابة عن مجموعة مـن      اختيار الصناديق المالئمة     طلبة ال طلب من شكل شبكة مرقمة ي   مرتبة في   

 ،المفاهيم الثانويـة  فرصة لربط    ويعطي استخدام هذه الشبكات      .ووضعها في ترتيب منطقي   األسئلة،  

 .مستوى الفهم العميق أمال في الوصول إلى  إلى الربط بين األفكارطلبة الويدعو

)SCG ( الهيكليـة  االتصالاختصار شبكات )Structural Communication Grid ()Iohnstone & 

Bahar & Hasell, 2000.( 
 

 :بناء الشبكات

 

إجابـة   ثم يكتب    ل المعلم سؤاال  يسأ، ففي البداية    طوات تتبع عند بناء الشبكات    هناك مجموعة من الخ   

 وقد يسأل المعلم    ،الشبكةعبر   الجواب إلى أجزاءه ويضعها بشكل عشوائي        قسموبعد ذلك ي   ،نموذجية

وهكذا يسـتمر للسـؤال     .. .بحاجة إلى بعض األجزاء من السؤال األول      ويكون الجواب   آخر   سؤاال

 ).Johnstone & Bahar & Hasell, 2000( الثالث ثم الرابع إلى أن تنتهي الشبكة

وبذلك يقوم المعلم على صف المعلومات على شكل شبكة والطالب يجيب عن األسئلة مـن خـالل                 

األوائـل أسـتعمل لهـم     فطلبة الصفوف  ،حيث أن الحجم المالئم للشبكة يتعلق بعمر الطلبة       . الشبكة
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لهم شـبكة  أما طلبة الصف الرابع أستعمل ). 4x3 أو3x4(ندوق ص 12بنجاح شبكات تحتوي على 

 صندوق وهذا أستعمل مـع الطلبـة        20 والشبكة األكبر كانت ب    ، صندوق وكانت مالئمة جدا    16ب

 سـواء رتبـت     ،أظهرت أن نتائج امتحانات الشبكات موثوقة     بعض الدراسات   حيث أن    .الجامعيين

أن تسـتعمل الشـبكة   لنـا  ن يوالمبدأ العام يب .أو نظمت بطرق مختلفة لهذه الشبكة4x3  أو 3x4ب

  لكن ال تتجاوز األحجام المشـار إليهـا فيمـا سـبق            ،ألصغر حجم المناسبة للمادة المراد فحصها     ا
)Johnstone, 1988.( 
 

 :االستعمالمبادئ 

 

 :تحتاج عملية استعمال هذا النوع من األسئلة إلى تحقيق مجموعة من المبادئ ومنها

أو مجموعة  ( أي صندوق     كل صندوق حتى يقرروا    يجب على الطلبة اإلطالع ووزن محتويات      -1

 .التي تشكل جوابا للسؤال) من الصناديق

 ألن الطالب ال يعرف كم عـدد الصـناديق التـي            ،ال يدخل في هذا النوع من األسئلة      التخمين   -2

ارات يوهذه ميزة لهذه األسئلة عن األسئلة المتعددة االخت       . يتطلبها هذا السؤال إلعطاء الجواب الكافي     

 .)Johnstone, 1988(  من ثالث أو أربع هو الجواب الصحيحا واحدالتي يعرف الطالب أن

ل األسـئلة   اسـتعم اأكثر مـن    بشكل  يحتاج المعلم إلى ممارسة وخبرة الستعمال هذه الشبكات          -3

 ).Johnstone & Bahar & Hasell, 2000( اراتيالمتعددة االخت
 

 :اإلجابات ودالالتها

 

 :اهناك مجموعة من الدالالت لإلجابات منه

اسـتنتاج  لطالب  يستطيع ا في الوقت الحاضر أصبح المعلم يضع بجانب كل سؤال عالمته ومنها             -

ضع العالمـة   يتم و األسئلة  ي مأخذ على هذه     أ يف ولتال .عدد الصناديق التي تجيب عن هذا السؤال      

 .الشبكة لجميع أسئلة الكلية

 وعليه  ،إلجابات بشكل عشوائي   فيها ا  تيطلب من الطالب أن يستعمل صناديق الشبكة التي عرض         -

 ويعبر عن الجواب بـرقم الصـندوق أو         ،ينظر إلى هذه الصناديق ثم يفكر أيها مناسب للجواب        أن  

ـ ،وبعض األسئلة يكون ترتيب هذه األرقام في الجواب مهم   . مجموعة من األرقام   يمكن أن تكـون   ف

 . ترتب بشكل منطقيصناديق، أو سلسلة منها أو مجموعة ،واحدصندوق سئلة أحد األإجابة 

الطالب على الجواب بشـكل     حصل   وما إذا    ،تهعند المعلم معلومات حول مدى معرفة طلب      يصبح   -

 .عشوائي أو عن طريق التفكير
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 حتى يربط بـين فهمـه       ،يحاول الطالب أن يستحضر جميع معلوماته أمام هذه الشبكة العشوائية          -

 الهيكلي أو التركيبي على     االتصال سمامكن إطالق   الشبكة ولهذا ي  المعلومات الموجودة في     و ،للمادة

 .هذا الشكل من األسئلة

عـدة  من   أو مجرد وضع إجابة سؤال       ، على جواب غير كامل    وبذلك فالطلبة العاديين يحصلون    -

ـ  ف ،كامـل المستوى الفهم العالي يستطيعون الحصول على الجواب        ذوي   أما الطلبة    ،صناديق ذلك ل

 & Johnstone & Bahar( تكشف عن مستويات فهم الطلبـة يمكن أن ة شبكة واحدة من هذه األسئل

,Hasell 2000, 1988,Johnstone(. 
 

 :طريقة التحليل

 

تقديم ، و اختيار أرقام الصناديق الالزمة لإلجابة على السؤال       :ب منهم كما سبق ذكرنا أن الطلبة يطل     

 .هذه األرقام بترتيب صحيح أو على شكل سلسلة صحيحة
 

 : منحسبطالب تونتيجة ال

  عدد الصناديق غير الصحيحة المختارة   عدد الصناديق الصحيحة المختارة 

 ـــــــــــــــ    ـ  ــــــــــــــــــــ

 صحيحة ال العدد الكلي للصناديق غير  العدد الكلي للصناديق الصحيحة      
 

 ويمكن أن تحسب بسهولة     ،لصفر مرورا با  1- إلى   1+ تتراوح من    ةجفالنتيوبناء على هذه المعادلة     

 إلزالـة   1 ببساطة أضـف     10 إلى   1لتحويل النتيجة إلى عالمة من       و .خدام الحاسوب أو يدويا   باست

ـ    Johnstone & Bahar & Hasell ,2000,( 5البة ثـم أضـرب النتيجـة الكليـة ب    النتيجـة الس

1988,Johnstone(. 
  

 ):Johnstone & Bahar & Hasell, 2000(كما ورد في  :أمثلة على طريقة التحليل

     ):1(مثال 

 0.21 = 0.50 – 0.71 = 1/2- 5/7: العالمة

 : )5(ثم نضرب ) 1( نضيف 10 إلى 1ولتحويل العالمة من 

1 + 0.21 = 1.21 

5 * 1.21 = 6.05 ≈ 6 

 ):2(مثال 

  0.57- = 1 – 0.43 = 2/2 – 3/7: العالمة
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 :فتصبح) 5(ونضرب ب) 1(ثم نضيف 

1) + -0.57 = (0.43 

5 * 0.43 = 2.14 ≈ 2 

 

 :فوائد تقنية الشبكات

 :لتقنية الشبكات فوائد عدة منها

أو  ،أعـداد أو  ،معـادالت أو  ،صورأو  ،عباراتأو  ،كون محتويات الصناديق كلماتتممكن أن   -

 .ت الشفوية والبصرية والكتابية وبذلك هذا النوع من األسئلة يناسب االمتحانا...،صيغ

 ،ب ال يعرف كم عدد صـناديق اإلجابـة   ألن الطال  ،خمينهذا النوع من الشبكات يزيل مشاكل الت       -

حد الصـناديق   أواحد قد يكون جوابا لسؤالين أو أكثر ولذلك إزالة أو حذف            ال محتوى الصندوق    نوأ

 .ما غير ممكنبعد اختياره إلجابة سؤال 

 وفي نفـس الوقـت      ،من الكلمات قليل  عدد  واحتوائه على    هقصربع من األسئلة    هذا النو  تميزيو -

 . من التعقيدختلفةمستويات مفي لعديد من األهداف ل هراختبا

 الهيكليـة بعـد     االتصـال أن الطلبة كانوا قادرين على حل شـبكات         ن  ي اكتشف العديد من الباحث    -

 . ألسئلة التقليدية بنفس األهدافلوقت الالزم لحل ا أو مشابه لممارسة قليلة ووقت أقل

وعـن مهـارات فصـل المعلومـات        ،   تطور الطلبة  مستوياتعن  األسئلة  النوع من    اهذيكشف   -

 Johnstone & Bahar & Hasell ,2000,(  منطقـي بشـكل  تقـديمها  غيرهـا و عـن  المترابطـة  

1988,Johnstone( . 
 

 :نماذج على األسئلة الشبكية

 

 ). Johnstone, 1988(سئلة الشبكية كما تم توضيحها في سيتم عرض عدة نماذج على األ

 .ر القدرة على التصنيف والوصول إلى المفاهيم اختبا:النموذج األول

 :يفترض أن البيانات مزودة كما في الشكل اآلتي
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 شبكة اختبار القدرة على التصنيف والوصول إلى المفاهيم: 1.2شكل 

 

 :األسئلة

   .11، 9، 7، 6، 1؟ )1(يغة الموجودة في صندوق رقم أي هذه المركبات لها ص -1

 .9، 7؟ )1(كيب مشابهة لصندوق رقم اأي التر -2

 .10، 8، 3أي الصناديق تحتوي على ألكين؟  -3

 .11، 6 ؟)1(أي الصناديق تحتوي على متشكالت للمركب الموجود في صندوق رقم  -4
 

القدرة على معرفـة    يختبر  ل الثاني    والسؤا ،يغجمع الص  على   القدرةيختبر  السؤال األول   فنالحظ أن   

 والسؤال الرابـع يختبـر مفهـوم        ، والسؤال الثالث يختبر التعريف    ،ب في المدارات المختلفة   التركي

 وهذا يسـتخدم    ،سئلةاألأن الصناديق استخدمت عدة مرات لإلجابة عن        كذلك  الحظ  ن و .المتشكالت

، 10،  8،  5،  3،  2): 1(السـؤال   انت اإلجابة على    فإذا ك  . تشخيصية قوية  مكانيةبإ نيتميزولطلبة  

 )2(وإذا أجابوا علـى سـؤال        ،هذا يكشف عدم قدرتهم على ترجمة الصيغ التركيبية العضوية         ف 12

 وإذا كانت إجاباتهم    ،4لكربون تكافؤ أكثر من     ل نيعطوإنهم   ف  5،  2 لصناديق أخرى مثل     بإضافتهم

 .)Johnstone, 1988(  عالمة12 يذه الشبكة تعطوه .فهم ال يستطيعون تميز المتشكالت 11، 6
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 :اختبار القدرة على ترتيب األفكار: النموذج الثاني

 

 اختبار القدرة على ترتيب األفكارشبكة : 2.2شكل 

 

 :األسئلة

 ؟)5( أي المركبات يستعمل لعمل اإلستر في صندوق -1

 تشكل وفي أي ترتيب؟ت أي المركبات من المحتمل أن روبانولالب عندما يؤكسد -2

 ؟ )9(أي المركبات يمكن أن تؤكسد لتعطي النتائج في صندوق  -3

 أي المركبات تحتوي على مجموعة الكاربونيل؟ -4

 )Johnstone, 1988( ؟)1(رتب تصاعديا السلسلة المتشابهة التي تتضمن المركب في صندوق  -5

 

 :اختبار األوصاف واإلجراءات :النموذج الثالث

 
 شبكة اختبار األوصاف واإلجراءات: 3.2شكل 
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 :األسئلة

 .ستخدم صناديق الشبكة التي توضح جوابا لألسئلة التالية بوضع أرقام الصناديق بالترتيبا -1

 مسمار حديدي يمنع تصدأ الحديد؟ يمكن أن ترتبط قطعة مغنيسيوم بوضح بالكامل كيف -2

 )Johnstone, 1988(فضة؟ كيف تتأكد أن هذا المعدن الفضي هو مغنيسيوم أو  -3
 

 :اختبار المتضادات واالستدالالت في المستويات المختلفة :النموذج الرابع

 

صف حالة ثم أعرض للطلبة تشكيلة من البيانات في الشبكة يمكن أن ترتبط مع بعضها في طـرق                  

 .مختلفة كل طريقة تشير إلى درجة الفهم ومستوى التعقيد للتضاد أو التداخل

 

  9،  5،  2،  1 أمثلة من هذه الفكرة موجودة في صناديق         ،أملك فكرة في عقلي   ) 2.2(شكل  في  : مثال

  هل تتوقع أن الصناديق األخرى تحمل أمثلة لنفس الفكرة؟،10لكن ليست موجودة في صندوق 

صـناديق   وبعد ذلـك يختـار ال      ،إلى العامل المشترك وهو الهيدروكربونات المشبعة     الطالب  ينظر  

سـوف يفقـد     2 صندوق   اختاروإذا   ،2 سوف يفقد أهمية صندوق      5صندوق  ختار  اإذا  ف األخرى،

 ).Johnstone, 1988( ، وهكذافكرة اإلشباع

 

 التفكيرأساليب  2.2.2

 

بأنه عملية بحث عن معنـى فـي   ") 43، 2002(جروان  ما عرفه : عدة تعريفات للتفكير منها هناك

بأنه عبارة عن سلسلة من النشاطات العقليـة        ") 401،  أ-2002(الحيلة  ه  فوعر ."الموقف أو الخبرة  

التي يقدم بها الدماغ عندما يتعرض لمثير يتم استقباله عن طريق واحـد أو أكثـر مـن الحـواس                    

أو معنى جامع مانع للتفكيـر      ) محيطي(ن البحث عن معنى     أ): 43،  2003(زيتون   وذكر   ."الخمسة

أن علم التفكيـر مـن       :لعدة أسباب أبرزها  يشبه في رأينا البحث عن إبرة في كومة من القش وذلك            

أن دراسـة   ، و مفاهيمه وعلينا االنتظار عدة سنوات حتى يستقر هذا العلم على           ،العلوم الحديثة نسبيا  

ولـم  .  والذكاء الصـناعي   ، والنفس ، والمنطق، علم الدماغ : التفكير تتنازعها أربعة مجاالت رئيسية    

 .ا يتعلق بتحديد ماهية التفكيرتجتمع هذه المجاالت بعد على كلمة سواء فيم

 

 : هيوبالنظر إلى ما سبق يتبن أن هناك حاجة إلى تذكر عدة نقاط

 .التفكير ضروري الكتشاف نواميس الحياةأن  -1

 .لتفكير دور أساسي وحيوي في نجاح األفراد داخل المؤسسة التعليمية وخارجهال -2
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 .لم اليوم والغدالتفكير قوة متجددة لبقاء الفرد والمجتمع في عا -3

 وبرامج المعالجـة    ،برامج العمليات المعرفية والفوق معرفية     :من برامج تعليم مهارات التفكير     -4

 .) ب-2002 ،الحيلة (تفكير المنهجي الم وبرامج تعلي،برامج التعلم باالكتشافو ،اللغوية والرمزية

 

يات معرفية وعمليـات فـوق      عمل :من ثالثة مكونات هي   يتألف  التفكير  أن  ) 2002(وذكر جرادات   

 .استعدادات وعوامل شخصية، ومعرفة شاملة بمحتوى المادة، ومعرفية
 

سـلوك  أنـه   : يتصف بعدة خصائص منها   بأنه  )  ب -2002( فقد أشار الحيلة     أما خصائص التفكير  

 ،لفظية(بأنماط مختلفة   ، وأنه يحدث    غير ممكن في الواقع    أمره  الكمال في ، و سلوك تطوري ، و هادف

 .محيطيتشكل من تداخل عناصر الوأنه  ،..).،مكانيةأو  ،كميةأو  ،مزيةرأو 
 

أن مستوى التعقيد في التفكير     ) 2003( الحيلة   ذكر ف ،واختلف التربويون في تحديد مستويات التفكير     

 أو  ، فمثال عندما يسأل شخص عن اسمه      .هلصعوبة في األمر المراد إيجاد حال ل      يعتمد على مستوى ا   

 ولكن عندما يسأل مثال كيف يتصـور العـالم بـدون            ،ه يجيب بسرعة دون أي جهد     رقم هاتفه فإن  

تفكيـر مـن    :  هما نشاط عقلي أكثر تعقيدا لهذا فإن للتفكير مستويان        فإنه يحتاج إلى القيام ب     ،كهرباء

 ، المعرفـة :يتضمن عـدة مهـارات منهـا   Basic" lower- level thinking   أساسيمستوى أدنى أو

 Complex Higer- level تفكير من مستوى أعلى أو مركـب و . والتصنيف،قارنة والم،والمالحظة

thinking   يشتمل على حلـول    ، و ال تقرره عالقات رياضية لوغاريتمية    أنه   :اهمنخصائص  عدة  له

يؤسس ، و يحتاج إلى مجهود  ، و يستخدم معايير متعددة  ، و مركبة أو متعددة ويشتمل على إصدار حكم      

 .معنى للموقف
 

، التذكر وإعـادة الصـياغة    : دنيا وتشمل  :فقد ذكر أن مستويات التفكير ثالثة     ) 2003 تون،زي(أما  

اتخاذ القرار، وحل   : نهاعليا وم ، و ...التخيلو ،التمثيلو ،التفسيرو ،المقارنة: ومنها) راقية(وسطية  و

 :ووضعها على شكل الخارطة اآلتية، ...التفكير اإلبتكاريو المشكالت،
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 .)10 ،2003 زيتون،( التفكير مستويات: 4.2شكل 

 

 : إلىالتفكير من حيث الفاعلية) 2002(جرادات صنف و

،  أساليب ومنهجيـة سـليمة بشـكل معقـول    عاتبإيتحقق فيه  Effective Thinkingتفكير فعال  -1

ويتطلب هذا النوع من التفكير عـددا      .المتوافرة من حيث دقتها وكفايتها    م أفضل المعلومات    استخدوا

 والبحـث   ،البحث عن األسباب وعرضـها     مثل   :بليات والتي أورد بعض الباحثين عددا منها      من القا 

االلتـزام  ، و االنفتاح على األفكار والمدخالت الجديـدة     ، و استخدام مصادر موثوقة  ، و عن عدة بدائل  

 .تحديد المشكلة بكل وضوح، وتأجيل اتخاذ القرار عند االفتقار لألدلة الكافية، وبالموضوعية

 

 : المرتبطة بالتفكير غير الفعال منها     تأورد الباحثون عددا كبيرا من السلوكيا      :فكير غير فعال  ت -2

، التردد في اتخاذ المناسب   ، و اللجوء إلى القوة والتهجم الشخصي أو الجماعي بغرض إجهاض رأي         

عـن  التضليل وإساءة استخدام الدعابة لتوجيـه النقـاش بعيـدا           ، و التبسيط الزائد لمشكالت معقدة   و

 .وغيرها كثير، الموضوع الرئيسي

 

 وإستراتيجيات تعليمية   ، وخططا ،أسساتتضمن  طرائق تدريس التفكير    أن  )  أ -2002(وأشار الحيلة   

 :تيبررات طرائق تعليم التفكير في اآل موقد حدد وجسمية، ،من أجل إنجاز عمليات عقلية

ال تطعمني   (ن خالل تعليمه كيف يتعلم    ة التعلم مدى الحياة للمتعلم هي األفضل م       من توفير ديمو  إ -1

 .) بل علمني كيف أصطاد السمك،سمكا كل يوم

 .إن التركيز على وظيفة التفكير أهم من التركيز على نتاج التفكير -2
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 .إن توجه المدارس نحو تعليم المتعلم كيف يفكر وليس كيف يتذكر -3

ومـة  له يفوق إنجاز حفظ معل    ن الشعور الجميل لدى شخص حين يفكر ويحصل على نتاج عق          إ -4

 . اجتهد في إنتاجها شخص أخر
 

 :رئيسية هيمحاور تندرج تحت ثالثة  أساليب تنمية التفكيرأن ) أ-2002الحيلة، (وذكر 

نعـاش الـذاكرة وجمـع      ، وإ التدريب على التركيـز   وذلك من خالل    : اتيجيات التعلم  تعليم إستر  -1

 اتجاهات الطلبة اإليجابيـة وتوجيههـا بمـا يتناسـب           تقوية التفكير بتعهد  ، و المعلومات ومعالجتها 

 . ل المسؤوليةتحم، وتحديد الهدف، ووقدراتهم

اكتساب  : مثل ويتم بإتباع بعض الخطوات    ، التفكير من خالل محتوى دراسي     ت تعليم إستراتيجيا  -2

 عمليـة الجمـع    و  وتحسين قدرات الطلبة في فهـم المعلومـات        ،تمييز األنماط ، و المفهوم وتطويره 

 .طالب كيفية تعلم مهارات جديدة به تعريف الاألسلوب اإلجرائي الذي يقصد، ووالترتيب

االسـتقراء  ، و االستنتاج القياسي أو التشابهي    خالل    من : تعليم إستراتيجية االستنتاج واالستدالل    -3

ة على تحليـل    ب، وتقوية قدرة الطل   حيث يستنتج الطالب ما سيحدث من خالل سلسلة من المالحظات         

كالمية الغير  ، وتعلم األنماط    كيفية التحليل الموضوعي لوجهات النظر المتباينة     ب هتعريفالمعلومات، و 

وضع نظام تحليلـي لحـل   ، و على التفكير اإلبداعيهتشجيع، و )اللغة الجسدية و ،المكانيةو ،الرقمية(

 .  كيفية القراءة النقدية، وتعليمهالمشكالت

 

 :أساليب التفكير

 

طريقة مفضلة في التفكير، وليس بقدرة، ولكنه يوضح كيفية استخدام القدرات التي            و  هإن األسلوب   "

يمكن القول أنه توجد خمسة مداخل مختلفة للتفكير لكل منها جوانب           و. )35،  2004خضر،   ("نملكها

قوة وجوانب ضعف، وأجمل ما في هذه التصنيفات أنه يمكن قياسها بدرجة معقولة من الدقة، كمـا                 

 ):1996 ،2004(هي كما ذكرها حبيب و .رد أن يختبرها ويتأكد من صدقهايمكن للف

 

وهو األسلوب األقل نسبة تكرارية في أساليب التفكير  ):Synthesist Thinking( التفكير التركيبي -1

الخمس، وهذا التفكير يعني بالضرورة القيام بعمل شيء جديد وأصيل ومختلف تماما عمـا يفعلـه                

 ن وجهات النظر التـي تبـدو متعارضـة،        الربط بي  :هذا التفكير بعدة مزايا منها    ميز  ويت.اآلخرون

االهتمام بالمتناقضـات   ، و تركيب األفكار وترتيبها  ، و التطلع إلى عمليات تأملية تنتج الحل األفضل      و

 .اإلبداع و االبتكارية، والوضوح الخاص بالمهارات وإتقانها، ووالمتعارضات
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وهو األكثر شعبية في أساليب التفكير الخمـس، ويزهـو    ):Idealist Thinking( التفكير المثالي -2

الميل إلى التوجه المستقبلي والتفكير     : ويعنى الفرد المثالي بكل من    ،  الفرد المثالي بالحدس الذي لديه    

تركيز ، و تعدد وجهات النظر والبدائل الكثيرة عند مواجهة المشاكل       ، و تفتح والتقبل ، وال في األهداف 

ويتشـابه الفـرد    .  هو القيم االجتماعية   همحور اهتمام ، و مام على ما هو مفيد لألفراد والمجتمع      االهت

في افتـراض   يختلف عنه   المثالي مع الفرد التركيبي في التركيز على القيم أكثر من الحقائق، بينما             

للفرد المثالي  أما اإلستراتيجية الرئيسية     .الفرد التركيبي لعدم االتفاق بين أي شخصين على الحقائق        

 .فهي التفكير التمثيلي أو المتعلق بالفهم الجيد

 

. هو أقل ثاني أسلوب من ناحية االنتشـار والشـعبية   و):Pragmatic Thinking( التفكير العملي -3

، إيجاد طرق جديدة لعمل األشياء باالستعانة بالمواد الخـام المتاحـة           :ومن اهتمامات الفرد العملي   

االهتمام بتكـوين   ، و  وتناول المشكالت بشكل تدريجي    ،بحث عن الحل السريع   الوحرية التجريب، و  

 األساسية للفـرد    اإلستراتيجيةو. المرونة والقابلية للتكيف  ، و االستراتيجيات والوسائل إلتمام عمل ما    

مـاذا نفعـل،   :  مبدأين هماالتي تعتمد على )Contingency Approach(العملي هي المدخل التوافقي 

ومن مقارنته بذوي أساليب التفكير األخرى فـالفرد العملـي قليـل            .  الكلي على الموقف   واالعتماد

 وهذا عكس الفرد المثالي، ويختلف كذلك مع الفرد التحليلي أن الفـرد             ،االهتمام بالمعايير المرتفعة  

 .العملي ميله منخفض نحو المدخل المنطقي والتفكير الجيد

 

لهذا األسلوب أكبر ثاني نسبة تكرارية وشـعبية فـي    و:)Analyst Thinking ( التفكير التحليلي-4

أساليب التفكير الخمس، حيث أن الفرد التحليلي يتميز بفهم جميع المتغيرات التـي مـن المحتمـل                 

توضـيح  و،  والحكم على األشياء في إطار عـام      ،  التركيز على القيم واألهداف والمعايير    ، و حدوثها

ويختلف الفرد التحليلي عـن     . التخطيط واالعتماد على البحث   و،  األشياء للوصول إلى االستنتاجات   

  وهذا عكس الفرد   ، والقابلية للتنبؤ، والعقالنية   ،غيره من أفراد التفكير األخرى في تفضيل االستقرار       

وأيضا يختلف الفرد التحليلـي عـن       .  وتحقيق الجدة  ،المتناقضاتالتركيبي الذي يهتم بالصراعات و    

ما يركز الفرد المثالي على القيم واألهداف والمعايير، نجد الفرد التحليلي يركـز             الفرد المثالي، فبين  

 .على المعطيات الموضوعية والطريقة المثلى والجانب اإلجرائي

 

أن هذا األسلوب يأتي في االتجاه ) 1996(يرى حبيب  ):Realistic Thinking( التفكير الواقعي -5

 فـي    عن أسـلوب التفكيـر العملـي       ويؤكد أنه يختلف  . يبيالمعارض تماما ألسلوب التفكير الترك    

 .في الجانب التمثيليمعه الفروض والقيم واالستراتيجيات المستخدمة ويتشابه 
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الحقائق هي  ( وشعاره   ، والتجريب ،ويوصف الفرد الواقعي بالتركيز في حل المشاكل على المالحظة        

تمام عمل األشياء بثبات ودقة ودون عيوب       الرغبة في إ  ، و ويختلف هذا مع الفرد التركيبي    ) الحقائق

 ويتشابه في هـذا مـع الفـرد         ،االتجاه نحو الدقة والموضوعية   ، و ويختلف في هذا مع الفرد العملي     

الحاجة إلى االنجاز والحركة ليكون في وضع التحكم التام ويتشابه في هذا مـع الفـرد                ، و التحليلي

 .ويتشابه في هذا مع الفرد التركيبي أيضا) Inactiveness(يتميز أنه واضح المعالم ، والتركيبي

 

 كيف تعمل أساليب التفكير معا؟

 

أنه عندما يحدث نوعا من االنسجام أو االنجذاب بين أساليب التفكير الخمـس             ) 2004(حبيب  يرى  

 ال تعمل منفصلة وإنما هي قابلة لالندماج الثنـائي أو           فهي. فإننا نرى ثراء تركيبات أساليب التفكير     

 .الثي في تركيبات أساليب التفكيرالث

 

االنسـجام مـع أي   ويوصف صاحب هذا التفكير باللطف و): Flatt profile(التفكير المسطح : أوال

 وهو أقل عاطفية وانفعال وأقل قابلية للتنبؤ، ويستخدم هذا الفرد أساليب التفكيـر              ،إنسان يتعامل معه  

 .بطريقة عشوائية

 

وصاحب هذا التفكير يستخدم نوعا واحدا : )One Dimension Thinking(التفكير أحادي البعد : ثانيا

األسلوب في أغلب المواقف، وتبلـغ       من أساليب التفكير الخمسة، ويميل إلى االستخدام الكفء لهذا        

 %.50نسبة هؤالء األفراد 

 

 نـوعين  التفكيرهذا يستخدم الفرد صاحب  ):Two Dimension Thinking(التفكير ثنائي البعد : ثالثا

فقط من أساليب التفكير الخمس، ومما ال شك فيه أنه قد ينتج ثراء عن التداخالت الثنائية الخاصـة                  

 .بتركيبات أساليب التفكير الخمس

 

صاحب هذا التفكير يستخدم ثالثة أنواع  ):Three Dimension Thinking(التفكير ثالثي البعد : رابعا

 .لفرد ذي التفكير الثالثي نادر الوجود نسبيافقط من أساليب التفكير الخمسة، وهذا ا
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 استراتيجيات التعلم السطحية والفعالة 3.2.2

 

تلك التي تعبر عـن طـرق الـتعلم       Superficial Learningاستراتيجيات التعلم السطحية قصد بي

تخمـين  واالستذكار التي يستخدمها الطلبة إلدراك معلومات ومعارف المادة الدراسية وتتمثل فـي ال            

أمـا  .  وتخطـي األجـزاء الصـعبة     ،والنقل من اآلخرين، والتركيز فقط على تذكر المادة دون فهم         

فتعبر عن طرق التعلم واالستذكار التـي  : Active Learning Strategiesاستراتيجيات التعلم الفعالة 

المعلومـات  يستخدمها الطلبة إلدراك معلومات ومعارف المادة الدراسية، وتتمثل في تكامل وربـط             

الجديدة بالمعارف السابقة، وطرح األسئلة، وأخذ المالحظات، واإلتقان وإعادة الصياغة والتلخـيص            

 ).2 ،2003  ستيبيك،،جرالينسكي( والتمكن من مادة الموضوع

 

تصور الوجود  : ن الراشدين يستخدمون تصورين للقدرة هما      أ )2003  ستيبيك، ،جرالينسكي( ويذكر

وهـدف   )نظرية الوجـود  (وأطلق عليه   .  أكثر من اآلخرين   أن البعض لديه قدرة   الثابت للقدرة وهو    

صرف النظـر   ب ،الطالب الذين يتبنون مفاهيم الوجود الثابت للقدرة هو أن يظهروا بمظهر البراعة           

 ولقـد   ،ار المهام التي ال يوجد بها أي احتمال للفشـل         يويميلون الخت ،  عن كمية التعلم التي تعلموها    

سات أنه عندما يواجه بعض هؤالء الطالب صعوبة تهبط فعالية الذات لديهم بصورة             أوضحت الدرا 

وفيه تتكون القدرة من ذخيرة مـن    Incremental-Insrumentalئي للقدرةتصور التزايد األداو. كبيرة

نظريـة  (لوك األدائي للفرد وأطلقت عليه      المهارات والمعارف تتسع بمرور الوقت وتزيد خالل الس       

 ، الذين يتبنون مفهوم الزيادة األدائية للقدرة إلى الظهور بمظهر البراعـة           ة وال يهدف الطلب   ،)التزايد

 فعندما يفشلون فإنهم يفترضـون أن الممارسـة         ،لكن أن يكونوا بارعين بزيادة مستويات مهاراتهم      

ومثل هـؤالء يختـارون مهامـا ذات صـعوبة           ،هم المستقبلية للنجاح  صوالجهد سوف تزيد من فر    

 .سطةمتو

 

 :)Self-Regulated Learning(مفهوم التعلم المنظم ذاتيا 

  

) 2003( ما عرفه الزيـود      ورد في األدب التربوي العديد من التعريفات لهذا النوع من التعلم منها           

 وتعتمد على الفـرد المـتعلم بالدرجـة          بعمليات معرفية وما وراء معرفية،     عملية ذهنية ترتبط  بأنه  

 باعتباره محـور    لمختلفة من أجل تحسين وتطور تعلمه،     استخدام االستراتيجيات ا   فهو يقوم ب   ،األولى

 وله مكونات تتعلـق بـذات       ، ويمكن تدريب الطلبة عليه من قبل المعلمين،       التعليمةالعملية التعليمية   

لية  وأن الهدف النهائي من هذا التعلم هو تحسين عم         ،المتعلم وبالمادة التعليمية والبيئة المحيطة بالفرد     
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، والحكـم علـى الـذات،       مالحظـة الـذات   :  هي خطوات هذا التعلم  من  واقترح ثالث    .تعلم الفرد 

 .االستجابة الذاتيةو
 

حيث يعطي التعلم المـنظم     منظم ذاتيا وبين التعلم التقليدي،      بين التعلم ال   ما) 2003 ،الزيود(ويفرق  

 وكـذلك   اون والتفاعل مع األقـران،    شجع التع  وي ر من الحرية الفردية لدى المتعلم،     ذاتيا مساحة أكب  

 ، االسـتقراء  :مثـل يعتمد على التفكيـر بطـرق مختلفـة          اتخاذ القرار و   داالعتماد على الذات عن   

 ويـتم أيضـا اسـتخدام       ، وفيه يتم تقييم عملية التعلم ذاتيا      ،التفكير التباعدي و ،اإلبداعو ،االكتشافو

 واستخدام اسـتراتيجيات  ،طرق البحثو ،راجع الم :مثلدة في التعلم تعتمد على المرونة       وسائل متعد 

ـ أما في التعليم التقليدي فالطالب يتقيد بوجهة نظر المعلم وترتيب مح           .وراء معرفية وغيرها   ما وى ت

ويعتمـد هـذا   ،  ويعتمد على المعلم في اتخاذ القرار     ،ع روح المنافسة أكثر من التعاون     ج ويش ،المادة

 ويتم تقييم عملية التعلم على اسـتخدام أسـاليب          جي والتقاربي، لى التفكير االستنتا  النوع من التعلم ع   

يقدم داخل   ويقتصرون على ما  ،  وراء معرفية  يستخدمون استراتيجيات ما   تقوم على الحفظ ونادرا ما    

 .غرفة الصف من وسائل مثل الكتاب والمقررات الدراسية

 

 أنهـم   :ا بخصائص عدة من أبرزها    الطلبة الذين يمارسون التعلم المنظم ذاتي     ) 2003( الزيود   ميّزو 

، لديهم ثقة كبيرة بأنفسهم وبقدراتهم التي تحقق لهم كفاءة ذاتية جيـدة           ، وأن   يفضلون الدراسة الفردية  

يثابرون للوصول إلى أهدافهم التعليمية ويسعون لتحقيقها عن طريق اسـتخدام اسـتراتيجيات             وأنهم  

، ميز تفكيرهم بالنقد واإلبداع والتفكيـر المتشـعب       يت، و يمارسون بكفاءة خبراتهم التعليمية   ، و معرفية

 .يهتمون بتطويع البيئة المحيطة بهم حتى يحققوا انجازاتهمو
 

 ومن  ،هناك عدد كبير من استراتيجيات التعلم الذاتي ذكرها األدب التربوي يمكن للطلبة استخدامها            و

 والتصحيح الـذاتي    تلخيص،ال، و التخطيط المسبق  )2003(زيود  الهذه االستراتيجيات التي وصفها     

 واالستعانة بالكتب عنـد حـل الواجبـات         ،طلب العون والمساعدة من اآلخرين    ، و )التقويم الذاتي (

 والمراجعـة   ،التحضير المسبق للموضوعات المقررة   ، و ن المعلومات اإلضافية  عالمدرسية والبحث   

تصـميم  ، و لم تشتت االنتبـاه    وإعادة التركيز عندما يالحظ المتع     ،مراقبة األداء ، و المنظمة للدروس 

 الكلمات المفتاحيـة    :خرائط لألفكار الرئيسية في الدرس مع االستخدام الفعال لمساعدات التذكر مثل          

 .)الطبيعية( وترتيب البيئة الفيزيقية ،لبيئيالضبط ا، ووالكلمة الالقطة

 

مـن  تطلب  لمنظم ذاتيا ي  استراتيجيات التعلم ا  ما الشك فيه أن تعليم الطلبة وتدريبهم على استخدام          وم

شرح اإلستراتيجية للطلبة    : وهي )2003(ار ذكر بعضا منها الزيود      ودالمعلم القيام بمجموعة من األ    
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نمذجة اإلستراتيجية بعرض نماذج من األقران وهم يسـتخدمون هـذه           ، و وتوضيحها وبيان أهميتها  

تقييم اإلستراتيجية  ، و التعليميةالتنويع في االستراتيجيات والمهمات     ، و اإلستراتيجية وعرض فوائدها  

، المشاركة والتفاعل مع الطلبة أثناء تطبيق اإلسـتراتيجية       و ،)وراء المعرفية  المعرفية وما (وتنويعها  

 .تطوير وبناء استراتيجيات جديدة وخاصة بالطلبةو

 

 :إلى المبادئ المعرفية في تعليم استراتيجيات التعلم وهي) 1998(أشار الشرقاوي و

 ومـن هـذه     ،استخدام استراتيجيات التعلم المختلفة لألغـراض المعرفيـة المختلفـة         : ألولالمبدأ ا 

 :االستراتيجيات

لى زيـادة كفـاءة    وتهدف هذه اإلستراتيجية إ: Understanding Strategiesاستراتيجيات الفهم  -1

بة للمعلومات السـابق    يقوم بدراسته وبالتالي إلى زيادة كفاءة التذكر أو التطبيق بالنس         المتعلم لفهم ما    

 .دراستها

فمثال تهدف هذه اإلستراتيجية إلى خلق معبر : Remembering Strategies التذكر اتستراتيجيا -2

غير شائعة إلى التعريفات المتصلة بها دون الحاجـة إلـى    رجاع المنتظم من مفردات الكلمات      لالست

 .فرداتفهم الطالب لمعنى مفردات الكلمات خالل تناولهم لهذه الم

: (Remembering- Through- Understanding Strategies)استراتيجيات التذكر خـالل الفهـم    -3

وتعتمد هذه اإلستراتيجية على تكامل المعلومات الجديدة المراد تعلمها في المعنى مع المفاهيم التـي               

ه المعلومات ويرفـع    سبق أن استقرت في البنية المعرفية للمتعلم مما يساهم في كفاءة التعامل مع هذ             

 .من كفاءة استرجاعها

وتحـدد هـذه    (Applying- Through- Understanding): ل الفهماستراتيجيات التطبيق من خال -4

اإلستراتيجية كفاءة الطالب في انتقال تعلم المفاهيم والمبادئ المتصلة بموضوع التعلم مـن خـالل               

 الموضوع وقدرتهم على تكوين االرتباطات بـين        كفاءتهم في كيفية معالجة المعلومات المتصلة بهذا      

 .المبادئ والمفاهيم الجديدة وما يشابهها في البنية المعرفية لديهم

 استراتيجيات الفهم والتذكر والتطبيق -5

 :(Understanding- Remembering and Applying Strategies)     األساس الـذي تقـوم عليـه هـذه

ر من إستراتيجية مع اخـتالف فـي األسـاس النظـري لهـذه              االستراتيجيات هو التعامل بين أكث    

 .االستراتيجيات

 

 وقد تكون هذه المكونـات      ،استراتيجيات التعلم الفعالة يجب أن تكون محددة المكونات       : المبدأ الثاني 

ترتبط ببعض مراحـل هـذه        أو قد تكون مكونات ثانوية     ،ترتبط ببعض العمليات المعرفية   رئيسية  

 . المراجعةو ،التلخيصو ،التشبيهو ،استخالص المعنىو التمثيل،و، صور الت:العمليات مثل
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 .يجب أن تكون استراتيجيات التعلم ذات صلة بمعارف ومهارات الطالب: المبدأ الثالث

 

يجب أن يكون لإلستراتيجية المستخدمة صدق تجربي حتى تحقق درجة عاليـة مـن              : المبدأ الرابع 

 .وضعت من أجلهاالكفاءة في تحقيق األهداف التي 

 

 : ها ومن،بعض الشروط لتحقيق االستذكار الفعالأن هناك  )1998(اعتبر الشرقاوي و

فت الدراسات والبحوث أن حيث كش: Clarity of criterion knowledgeوضوح المعرفة المحك  -1

 بمحك  لة ثم تعريف الطالب معرفة كام     ،داء يكون بدرجة عالية من الفعالية والكفاية سواء       مستوى األ 

 أو أن المحـك الموضـوع       ، أو أن لديهم خبرة مباشرة بهذا المحـك        األداء المطلوب الوصول إليه،   

 .تطابق كليا مع استراتيجيات التعلم المستخدمة واألغراض المطلوب تحقيقهاي

  (Congruence of Learned and tested ontent)التطابق بين المحتوى المتعلم والمحتوى المختبر  -2

طلب هذا الوجود تطابق بين محتوى المقرر ومحتوى االختبار حتى يحقق أكبر قدر من الفاعلية               ويت

 .في عملية التعلم

لألنشطة التي يمارسها الطالب سواء داخل الفصل الدراسـي   Instructor support)(تأييد المعلم  -3

 .أو خارجه

ما الشك فيـه  مف: Strategy use and maintenance)(ى استخدام اإلستراتيجية المتعلمة التأكيد عل -4

أن تزويد الطالب بالمعلومات الكافية عن فاعلية اإلستراتيجية المستخدمة في تحقيق مستوى متقـدم              

 ويسهل من عملية    ،من األداء يساعدهم على تأكيد استخدام هذه اإلستراتيجية في المواقف المتشابهة          

 .مقارنة مستوى أدائهم بمستوى األداء المحك

 

 : وهيالطالب ذي االستذكار الفعاليتصف بها خصائص وأضاف الشرقاوي بأن هناك عدة  

 وهي تلك التي تتعلق باألنشطة اليومية الروتينية ومنها مسـتوى           : خصائص ذات طبيعة معرفية    -1

 ما معرفة   ، معرفة المادة الدراسية   ،الخبرة السابقة في استخدام اإلستراتيجية    ،  القدرة األكاديمية ،  النحو

 .بعد المعرفة

 ،توجه االنجاز ،   توجه الهدف  ، العزم :ومنها :)خصائص ذات طبيعة دافعية   (ية   الخصائص اإلراد  -2

 .المدركة مفهوم الذات األكاديميكفاية الذات ، االنجاز المعتمد على الذات

 

وذلـك لتحديـد    : االختبـار  :)1998(ذكرها الشـرقاوي     ومن وظائف عملية االستذكار الفعال كما     

زيادة كفاءة تخـزين واسـترجاع      ، و زيادة كفاءة الفهم  ،  اختبار الدالالت المتعلقة بمعلومات المحك    و
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الضـبط  ، و تكوين عالقات بين عناصر الموضوع والمعلومات األخرى إلمكان تعلمها        ، و المعلومات

 ،جهـد إدارة ال ، و إدارة الوقت الالزم لالسـتذكار    ، و  وتقدير الحاجة إلى األنشطة المعرفية     ،المعرفي

 . للذات وتقرير مناسبة أنشطة إدارة الذات،الضبط اإلداري، ووخفض متطلبات المنافسة

 

  التعلمدافعية 4.2.2

 

لمتعلمـين علـى   أن الدافعية تلعب دورا مهما في السلوك يؤدي إلى إقبـال ا ) 1997(كراجه يؤكد   

الب مـن الـدرس ومـن        وغياب الدافعية من المتوقع أن يؤدي إلى نفور الط         الدرس واهتمامهم به،  

والدافع هام للمدرس أيضا حيث يخدم غرضـين         .المدرس معا وإلى شعور المتعلمين بالملل والتعب      

 وثانيهمـا أن  ، أولهما استثارة اهتمام المتعلمين بمختلف النشاطات العقلية والنفسـية         ،في نفس الوقت  

 .والفهم والمهارةالدافعية وسيلة هامة لتحقيق األهداف التربوية مثل تحصيل المعرفة 

 

) 257،  1984(األشـول وآخـرون     تعريف   : نذكر بعضا منها   ت التعاريف الخاصة بالدافعية   تعددو

ويجب أن تدرس بمفهوم مسـتقل      ،   وتدعم االستجابة  ،مثابة حالة داخلية تستهل وتوجه     أنهاب"للدافعية  

تدل عليهـا مـن     وذلك ألن خصائص الدافع ال يمكن أن تالحظ بصورة مباشرة ولكن يمكن أن يس             

  ."الحاالت السابقة واالستجابات التالية

 

بأنها عبارة عن الحاالت الداخلية والخارجية للعضوية التي تحرك         "فذكرت  ) 2،  2003(أما المغربي   

السلوك وتوجهه نحو تحقيق هدف أو غرض معين وتحافظ على استمراريته حتـى يتحقـق ذلـك                 

، تحريك السلوك وتنشـيطه    : ثالث وظائف رئيسية هي    ويتضح من هذا التعريف أن للدوافع     . الهدف

المحافظة على استدامة السلوك طالما بقي اإلنسـان        ، و توجيه السلوك نحو وجهة معينة دون أخرى      و

 . "مدفوعا
 

بأنها الطاقات التي ترسم للكائن الحي أهدافـه وغاياتـه          " فيعرف الدوافع    )214،  1997(أما كراجه   

  ." له أحسن تكيف مع البيئة الخارجيةئ تهيأو ،لتحقيق التوازن الداخلي

 

 :منهـا أن للدوافع وظائف هامة في عملية التعلم        ) 2000( جبرانو) 1997( كراجه   ويذكر كال من  

 وتسـاعد   ، وتثير النشـاط   ،تمد السلوك بالطاقة  ، و أنها تضع أمام المتعلم أهدافا معينة يسعى لتحقيقها       

أنها تساعد على تحديد أوجـه النشـاط        ، و تعلم المنشود ارية السلوك من أجل تحقيق ال     رصيانة استم 

 .المطلوبة لكي يتم التعلم
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ربية بوجه عام والتعليم    أن الدوافع من أهم العوامل التي تسهم في الت        ") 220،  1997(كراجه  ويرى  

 وكلمـا كـان موضـوع       ، وحاجاتهم جح هو التعلم القائم على دوافع الطلبة       فالتعلم النا  بوجه خاص، 

لذلك ينبغـي أن    و. بعا لهذه الدوافع والحاجات كلما كانت عملية التعلم أقوى وأكثر حيوية          الدرس مش 

   ." بحيث تشبع الحاجات الناشئة لديهم وتتفق مع ميولهم ورغباتهميوجه نشاط الطلبة

 ولكن الدرجات المتطرفـة مـن       ،أن زيادة الدافع إلى حد معين تؤدي إلى تسهيل األداء         بذلك يذكر   و

األشـول   ويتفق معـه   . والتعطيل في األداء   ،قد تؤدي إلى نوع من التدهور     ) قوة أو ضعفا   (الدافعية

 حيث يؤكد أن هناك دراسات كثيرة تؤكد أن ازدياد األداء بزيادة مستوى الدافعية              )1984(وآخرون  

األكثر من الالزم من المستوى العالي للدافعيـة        االزدياد   ولكن   ،إلى أن تصل إلى مستوى عال جدا      

) يسمى باسم الباحثين اللـذين طـوراه      ( دودسون   – واستعان بقانون بيركس     ،ج عنه أداء ضعيف   تين

 لكـن تنـتج     ، تطلبت مستويات دافعية أقل    ،كلما كانت المهمة صعبة بصورة أكثر     (الذي ينص على    

ذكر سابقا تنتج نتائج كالمبينة فـي الشـكل           وبمزاوجة هذه النتيجة مع ما     ،الحد األقصى من األداء   

 : التالي

 

 

 .)258، 1984 ،األشول وآخرون(عالقة الدافعية باألداء : 5.2شكل 

غير مباشرة لقياس الدافعيـة     ، لكن هناك فقط بعض الطرق       ال يمكن قياس الدافعية بصورة مباشرة     و

الدافعية المقاسـة مـن     ، و الدافعية المقاسة بكمية الحرمان   : وهي )1984( األشول وآخرون    ذكر منها 

ويؤكد أيضا أن التغيير في الدافعية يمكـن أن يحـدث    .كونات اإلجرائية واالستجابيةالم، والسلوك

 .ر في الدافعية يؤثر في التعلم وهذا ال يعني بالضرورة أن التغيي،تغيير في األداء

 

قياس الشروط السابقة باسـتخدام نظـام        :منهالقياس الدافعية   بعض الطرق   ) 1997(كراجه  وذكر  

 أو وسـائل  ،حديد درجات الحدة ألنواع معينة من الدوافع وذلك بتطبيق االختبارات    االختبار القبلي لت  

، قياس الظروف الراهنة في الموقف التجريبي     و ، أو الطرق االسقاطية لقياس الدوافع     ،التقرير الذاتي 

 .ض جوانب السلوكعاستنتاج الدافع من بو

االستمرار حتى يحقـق حالـة اإلشـباع         : السلوك الحيوي الناتج عن الدافع بمزايا عديدة منها        ميّزو

 وكلما ازدادت قوة الدافع والحاجـة كلمـا         ، فكلما ازدادت حيوية الغرض    ،التكيف الكلي ، و المطلوبة
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صفة الغرضـية   ، و  وله صفة التلقائية   ،سلوك الكائن الحي يتناوله التحسن والتغيير     ، و زادت الحاجة 

 .ن الناشئة عن هذا الدافعتهي إشباع الدافع حالة التوتر وعدم االتزانحيث ي

 

 واجتماعية تؤثر على    ، وتعليمية ، وجسمية ،أن هناك عدة عوامل نفسية    ) 2003( المغربيالحظت  و

 :دافعية التعلم لدى الطلبة أهمها

فدافعية التعلم لدى الطلبة ترتبط بمعتقـداتهم وتوجهـاتهم    :اتجاهات الطلبة نحو التعلم والمدرسة   -1

 ،ذين لديهم دافعية داخلية نحو التعلم يميلون المتالك اهتمام قوي بما يتعلمونـه             فالطلبة ال  ،نحو التعلم 

ا مع معلومـات    ودافعيتهم توجه جهودهم الكتساب وتذكر وربط المعلومات التي حصلوا عليها حديث          

 .حصلوا عليها سابقا

 

دائيـة إلـى    ن الدافعية تنخفض عند االنتقال من المرحلـة االبت        أ هامن مالحظات  ف :عمر الطالب  -2

  ، ويرجع هذا إلى التغيرات السيكولوجية والفسيولوجية والتي ترافق مرحلة البلوغ          ،المرحلة اإلعدادية 

وأيضا إلى عوامل تتعلق بالبيئة المدرسية والمعلم وطبيعة المنهاج حيث يميل الطالـب فـي هـذه                 

 .لية عن أهلهإلى االندماج مع أصدقائه واالستقالالمرحلة 

 

 وأن يشـعر    ئة التعلم تقدير الطالب للـتعلم،     من الظروف التي يجب توفرها في بي       ف :لمبيئة التع  -3

 وأن تكون الممارسـات     ، وأن يكون لدى الطالب حس االنتماء      ،ذى واالرتباك الطالب باألمن من األ   

 . وأن ينهمك الطالب بعملية التعلم وينسجم معها،التدريسية مشجعة وغير معيقة للتعلم

ترفع مشاركة الوالدين في عملية تعلم أبنائهم        حيث   :لوالدين في عملية تعلم أبنائهم    مدى مشاركة ا   -4

بإمكان الوالدين مشاركة أبنائهم فـي الواجبـات واألنشـطة          : من مستوى الدافعية للتعلم لديهم فمثال     

ت أيضا المستوى التعليمي للوالدين يؤثر ايجابيا على حصول أبنائهم على أفضل المهارا            و .المدرسية

كما يستطيع الوالدان أيضـا المشـاركة فـي         . األكاديمية وعلى استمرار تعلمهم حتى التعليم العالي      

 .العقاب والثواب مع المدرسة

 

 ، البيئات الفقيرة تفتقر للخصائص التي تساهم بتوفير تعلم فعال         أن :المستوى االقتصادي لألسرة   -5

وقد يكونوا في معظـم     .  المال ر من أجل توفي    في مثل هذه البيئات توجه لجهة أخرى       ةبوطاقات الطل 

 .الحاالت من والدين غير متعلمين
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  :عوامل الدافعية بشكل تخطيطي جيد) 122، 2003زايد، (ويلخص 

 

 
 .عوامل الدافعية: 6.2شكل 

 

انـدماج   يمكن أن تكـون ب     ) الخارجي –الداخلي  (أساليب الدافعية الخاصة    أن  ) 2003(زايد  ويذكر  

)Involvement (   الطالب مثل)أسـئلة  : حب االستطالع مثـل   ، و ) التعلم باالكتشاف  ، الحوار ،لتمثيلا

 ،مثـل صـور   ) Concrete(الخبـرات الواقعيـة     ، و  أسئلة التفكير التباعدي   ، الشك والحيرة  ،التفكير

،  معرفـة النتـائج    ، تشجيع ،التعزيز اللفظي مثل ثناء   ، و  خبرة شخصية للمدرس   ، رحالت ،تسجيالت

يتعلـق بحاضـر     ما، و  التنافس الفردي والجماعي   ، المكافأة ، سجل الشرف  :اصة مثل البواعث الخ و

 . تطبيق االستخدام العملي، الخبرة االبتكارية، حادثة سائدة:الطالب مثل

 

 :التعلم النشط 2.2.5

 

إشغال الطلبة بشكل مباشر ونشط في عمليـة        " :التعلم النشط ببساطة أنه   ) 8،  2000(يعرف جبران   

 وهذا يعني أنه بدال من اقتصار الطلبة على استقبال المعلومات اللفظية والمرئية فـإنهم               ،هاالتعلم ذات 

 وبالتالي فإن التعلم النشط هو إشغال الطلبة في عمل شي مـا إلـى               ،يستقبلون ويشاركون ويفعلون  

 إلى   فالطلبة يمكن أن ينشغلوا في التحدث واالستماع       الحظات، وتسجيل م  ،جانب االستماع إلى المعلم   

 ."بعضهم بعضا وفي الكتابة والقراءة والتفكير والتأمل
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داخلية لدى المتعلمـين لحفـزهم      الدافعية  الطور  ي  فهو )2000( ذكرها جبران أهداف  لتعلم النشط   ول

طـور اتجاهـات    يو ، والتقويم ، والتركيب ، التحليل :مهارات التفكير العليا مثل   بهم  كسي، و  التعلم لىع

 على اكتساب مهارات التفاعل     همشجعي، و من العمل بشكل إبداعي   هم  مكني، و لم نحو التع  يهمايجابية لد 

 .نسبة استبقاء الطلبة للمعرفةمن زيد ي، ووالتواصل والتعاون مع اآلخرين

 

يفكـك األدوار االجتماعيـة    أنـه  : النشط منهااك بعض التحديات الستخدام التعلم   هن ه ذكر بأن  ولكن

 والطلبة يجلسون علـى  ،لصف التقليدي يحاضر في مقدمة الصف    فالمعلم في ا   ،السائدة داخل الصف  

 وتتضمن تخلي المعلـم عـن دوره        ، أما صفوف التعلم النشط فال تلتزم باألدوار المذكورة        ،مقاعدهم

يـتم  و ، جهدا ووقتا من المعلم والطلبة     هيلزم، و التعلم تخطيطا مسبقا  هذا  يتطلب  ، و التقليدي وسلطته 

 .توى داخل الصفتغطية جزء أقل من المحه في

 

 :التعليق على األدب التربوي

 

 :بعد اطالع الباحثة على األدب التربوي توصلت إلى

 .طريقة بناء االختبار الجيد وتصميمه -

 .آلية استخدام األسئلة الشبكية وبناءها -

لـى ربـط     ع تهم األسئلة الشبكية في التقليل من الحفظ والقلق عند الطلبة وزيادة قدر           ةأهمي -

 . على التحليل والتركيبتنمية مهاراتهممع بعضها البعض، والمعلومات 

االستغناء عن األسئلة المقالية وتبديلها باألسئلة الشبكية عن طريق توزيع إجابـات األسـئلة        -

اختيـار    عن السؤال عن طريـق     اإلجابة فبذلك تساعد الطالب على      ،المقالية على صناديق  

 .سلالصناديق الصحيحة وربطها بشكل منطقي ومتسل

 . وتوفر فرص أكبر للنجاحأهمية تنويع األسئلة وشمولها حتى تحقق أهدافها -

الدور الفعال ألساليب التفكير في وصول الطالب للحل الصحيح لألسئلة المختلفة المتنوعـة              -

 .ولحلول متعددة للمشاكل

 استخدام استراتيجيات فعالة في التعلم تمكن الطالب من فهم المادة بشكل صحيح وإعطـاءه              -

 . القدرة على حل أنواع مختلفة من األسئلة

زيادة إقبـالهم علـى     وتنمية دافعية التعلم عند الطلبة تساعد على رفع مستواهم التحصيلي            -

 .التعلم والتعليم
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 :الدراسات السابقة 3.2

 

 واألجنبية ذات الصلة بموضوع     ،حثة عددا كبيرا من الدراسات السابقة، العربية منها       استعرضت البا 

وفيما يلي مجموعة الدراسات التي تم الحصول عليها بعـد مراجعـة األدب             .  ومتغيراتها ،راسةالد

) االنترنـت ( وشبكة المعلومـات     ، والمجالت ، والمراجع ،السابق عن طريق الدوريات المتخصصة    

 :حيث تم ترتيبها من األحدث حتى األقدم وتقسيمها إلى

 

 .ستخدام أنواع مختلفة من االختبارات في التحصيلالدراسات السابقة التي تناولت تأثير ا: أوال

 .الدراسات السابقة التي بحثت في أساليب تقويم الطلبة: ثانيا

 .األسئلة الشبكيةالمتعلقة ب الدراسات السابقة: ثالثا

 .الدراسات السابقة التي بحثت في أساليب التفكير: رابعا

 . دافعية التعلم والتحصيل الدراسيالدراسات السابقة التي بحثت في العالقة بين: خامسا

 .الدراسات السابقة التي تتعلق باستراتيجيات التعلم: سادسا

 :ي عرضا موجزا لهذه الدراساتأتوفيما ي

 

 : في التحصيلختباراتاال أنواع مختلفة من  استخدامالدراسات السابقة التي تناولت تأثير 1.3.2

 

 : اإلجابة القصيرةاتاختبارالدراسات التي أظهرت تحصيل أكثر في 

 كذلك مقارنة أثر نوعين     ،معرفة أثر االختبارات في االحتفاظ    دراسة هدفت   ) 1984( أجرى دويري   

االختيار من متعدد واإلجابة القصيرة على االحتفاظ فـي مسـتويي المعرفـة             : من االختبارات هما  

مجموعة  ،ث مجموعات طالب حيث قسمت العينة إلى ثال     ) 301(وتكونت عينة الدراسة من     . والفهم

مجموعة ضابطة لم تتعرض إلى أي نـوع مـن          ، و مجموعة االختيار من متعدد   ، و اإلجابة القصيرة 

 :يأتيكان من نتائج هذه الدراسة ما و.االختبارات الصفية

 باختبارتفوق مجموعة اإلجابة القصيرة على مجموعة االختيار من متعدد عندما قيس االحتفاظ              -1

 .لنوعين من االختبارات معا وعلى المستويات الثالثمكون من مزيج من ا

تفوقت مجموعة اإلجابة القصيرة على مجموعة االختيار من متعدد عندما قيس االحتفاظ باختبار              -2

وتعادل أداؤهما على اختبار االحتفـاظ      . اإلجابة القصيرة على مستويي المعرفة وعلى األداء الكلي       

 .لمستويات الثالثمن نوع االختيار من متعدد وعلى ا
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 على  ،مجموعة اإلجابة القصيرة ومجموعة االختيار من متعدد      : نتفوقت المجموعتان التجريبيتا   -3

 .المجموعة الضابطة

 فـي  االختبـارات  حول أثر أنواع مختلفة مـن  Duchastel (1981( بها توفي دراسة أخرى قام

ختبار مباشـرة بعـد     الاة فيما إذا كان     كان الهدف الرئيسي من الدراسة معرف     . بمادة النثر االحتفاظ  

 في هـذه الدراسـة ثـالث        تاستخدموقد  .  بالمعلومات لدى الطلبة   قراءة مادة معينة يقوي االحتفاظ    

 واختبـار   ،اختبار االختيـار مـن متعـدد      و ،اختبار اإلجابة القصيرة   : هي االختبارات،أنواع من   

 الباحثـة   وقد عزت . ختبار اإلجابة القصيرة   وأظهرت النتائج أن االحتفاظ كان أكبر في ا        .االستدعاء

لمعلومـات  نشـطة ل  ذلك إلى أن اختبار اإلجابة القصيرة تعزز التثبيت وتتطلب من القارئ مراجعة             

 .الذاكرةالمخزنة في 

 

 من متعـدد  عرفة أثر كل من اختبارات االختيار دراسة كان الهدف منها مGay (1980 (وقد أجرى

 الـذين يتعرضـون   ةبرضية الرئيسة للدراسة في أن الطل     وتلخصت الف  .واختبارات اإلجابة القصيرة  

لسلسلة من اختبارات اإلجابة القصيرة لموضوع ما سيظهرون احتفاظا أكبر لمفاهيم ذلك الموضوع             

وتضـمنت عينـة الدراسـة      . من الطلبة الذين يتعرضون لسلسلة من اختبارات االختيار من متعدد         

الثانية  وتعرضت   ،عرضت لسلسلة من اختبارات االختيار من متعدد      ت ألولىا ،مجموعتين من األفراد  

 أعطي أفراد المجموعتين اختبار احتفاظ      ،وفي نهاية المساق   .لسلسلة من اختبارات اإلجابة القصيرة    

 :يأت وكان من نتائج هذه الدراسة ما ي،مكون من فقرات من النوعين من االختبارات

 .ية بين المجموعتين على األداء الكليلم يكن هناك فرق ذو داللة إحصائ -1

 . في المجموعتين على فقرات اختبار االختيار من متعددةبتساوي أداء الطل -2

 . مجموعة االختيار من متعددةبمجموعة اإلجابة القصيرة على طل ةبتفوق الطل -3

 

حل رة والقصي االختبارات أثر الكشف عن التي هدفت إلى Gay & Galagher (1976) دراسةفي و

.  وتقدير أيهما ينتج احتفاظا أكبر     ، وإجراءاته مساقالتمرينات المكتوبة في احتفاظ الطالب لمفاهيم ال      

األولى تحل  :  عشوائيا إلى ثالث مجموعات    هم تم توزيع  ، طالبا 126وتكونت عينة الدراسة فيها من      

كانت لها حرية االختيـار     الثالثة  و ، القصيرة االختباراتوالثانية تخضع لسلسلة من     ،  تمارين مكتوبة 

وفي نهايـة المسـاق     .  أو تقوم بحل التمرينات في المجموعة األولى       ،اختباراتفي أن تأخذ سلسلة     

لقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن الطالب       و. أعطي الجميع اختبار احتفاظ من نوع اإلجابة القصيرة       

بداللة إحصائية من الطالب الـذين    أظهروا احتفاظا أعلى و     القصيرة االختباراتالذين أعطوا سلسلة    

 .طلب منهم أن يقوموا بحل التمرينات المكتوبة
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 :هيف ،أما الدراسات التي توصلت إلى تحصيل أكبر في األسئلة الموضوعية

 التي هدفت بحث العالقة بين اتجاهات طلبة جامعة القدس المفتوحة نحـو           ) 1999(دراسة بركات    

وتأثير ذلك على تحصيلهم األكاديمي في مقرر علم الـنفس  ) المقالية(األسئلة الموضوعية واإلنشائية  

طالبة من طلبـة مركـز      ) 41(طالبا و ) 28( منهم   ،طالبا وطالبة ) 68(وتكونت العينة من    . التربوي

اس اتجاهات   لقي ا واستخدمت الباحثة استبيان   ،مسجلين لمساق علم النفس التربوي    الطولكرم الدراسي   

المجموعة :  الباحثة مكون من مجموعتين من األسئلة      داختبار تحصيل من إعدا   ، و الطلبة نحو األسئلة  

 ،) والمزاوجـة  ، والصح والخطأ  ،االختيار من متعدد  (األولى من النوع الموضوعي بأشكاله المختلفة       

جت البيانات باسـتخدام    وعول. والمجموعة الثانية من النوع المقالي الذي يحتاج إلى إجابات قصيرة         

وتوصلت . لمقارنة داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لمجموعة الدراسة       ) T-test(اإلحصاء ت   

بين متوسـطات تحصـيل     ) α≥05.0 ( عند مستوى الداللة   الباحثة إلى وجود فروق جوهرية    

قاليـة وذلـك لصـالح األسـئلة        الطلبة على األسئلة الموضوعية وبين تحصيلهم على األسـئلة الم         

 .الموضوعية

 

 حول أثر كل من اختبارات االختيار مـن متعـدد   Duchastel & Nungester (1982(وفي دراسة 

طالبـا  ) 125(م إجراء الدراسة على عينة تتكون مـن         ت اإلجابة القصيرة على االحتفاظ ت     واختبارا

أعطيت المجموعة التجريبية األولـى      .ة والثالثة ضابط  نقسموا إلى ثالث مجموعات اثنتان تجريبيتا     

 بينما لـم    ، وأعطيت المجموعة التجريبية الثانية اختبار اإلجابة القصيرة       ،اختبار االختيار من متعدد   

  شـامال  ا وبعد أسبوعين أعطيت المجوعات الثالث اختبـار       ،تعطى المجموعة الضابطة أي اختبار    

 نمتوسطات المجموعتين التجريبيتي  أن  الدراسة  كان من نتائج     و .مكون من النوعين من الفقرات معا     

اللتين أخذتا إما اختبار االختيار من متعدد أو اختبار اإلجابة القصيرة أعلى من متوسط المجموعـة                

كان الفرق في المتوسطات بين المجموعات ذو داللة على فقرات           أما في اختبار االحتفاظ ف     .الضابطة

 .ة على فقرات اإلجابة القصيرة ولم يكن ذو دالل،يار من متعدداالخت

 

 :دراسات توصلت إلى عدم وجود فروق في تحصيل الطلبة يعود إلى نوع األسئلةوهناك 

دراسة لتطوير برامج التعلم الذاتي والمستخدمة في التعليم        ) 2000(أجرى كل من النعيمي والساعي      

ـ    الموضوعية، االختبارات مختلفة من    الجامعي من خالل أنماط     علـى    هـذه الدراسـة    ت وقد طبق

 وهو مقـرر    ، جامعة قطر  – تقنيات التعليم بكلية التربية      ة من الطالبات المسجالت في مقرر     مجموع

 خمـس   دراسـة  ال توقـد تضـمن   . كأحد أساليب التعلم الذاتي   يدرس حاليا بأسلوب الرزم التعليمية      
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 وهي على النحو    ،ية الموضوع االختباراتمجموعات تجريبية الختبار مدى فاعلية أنماط مختلفة من         

 :التالي

 التكوينيـة   االختبـارات اختبرت بأسئلة تتطلب إجابات قصيرة في كل مـن          : المجموعة األولى  -

 .واالختبار النهائي

 التكوينية واالختبـار  االختباراتاختبرت بأسئلة االختيار من متعدد في كل من         : المجموعة الثانية  -

 .النهائي

 التكوينية وأسئلة االختيار    االختباراتأسئلة تتطلب إجابات قصيرة في      اختبرت ب : المجموعة الثالثة  -

 . النهائياالختبارمن متعدد في 

 التكوينية وأسئلة اإلجابـات    االختباراتاختبرت بأسئلة االختيار من متعدد في       : المجموعة الرابعة  -

 .القصيرة في االختبار النهائي

 إجابات قصيرة واختيـار     ،ع بين نوعين من األسئلة    اختبرت باختبارات تجم  : المجموعة الخامسة  -

 . النهائي التكوينية واالختباراالختبارات في كل من ،من متعدد

وقد درست جميع المجموعات وحدة عملية االتصال خالل فترة زمنيـة اسـتمرت ثالثـة أسـابيع                 

 وجد  ،عالجات اإلحصائية  النهائية والم  االختباراتوبعد االنتهاء من    . باستخدام أسلوب الرزم التعليمية   

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعات الخمـس فـي مسـتوى التحصـيل فـي                   

ولكـن عنـد دمـج      .  النهائية يمكن أن ترجع إلى إسـتراتيجيات األسـئلة المسـتخدمة           االختبارات

فـي  % 5 وجدت فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ، في أساليب المعالجة  ةالمجموعات المتماثل 

مستوى التحصيل بين المجموعات التي تكونت اختباراتها من نوع واحد فقط من األسئلة في نفـس                

 مما أدى إلى الخروج بتوصية تحث على مراعاة استخدام          ، وذلك لصالح المجموعة األولى    ،االختبار

 . بدال من تنوع األسئلة في االختبار الواحداالختباراتنوع واحد من األسئلة في 

 

هدفت هذه الدراسة إلى مقارنة أثر االختبار من نوع االختيـار مـن متعـدد    ) 1989(سة العلي  درا

 واالختبار الذي يتضمن مزيجا من النوعين في مسـتوى األداء         ،واالختبار من نوع اإلجابة القصيرة    

 حسب تصـنيف بلـوم لمسـتويات        ، ومستوى التذكر ومستوى االستيعاب ومستوى التطبيق      ،الكلي

ـ   .  على معامل ثبات االختبار ومعامل صدق المحك التالزمـي         ،المعرفيةاألهداف   ة وتكونـت عين

 الصف األول الثانوي األكاديمي في مدرسة إيـدون الثانويـة           طالبا من طالب  ) 197(الدراسة من   

 وكان طالب مدرسة إيـدون الثانويـة        ، الثانوية للبنين في محافظة إربد     ينوج ومدرسة الزر  ،للبنين

م تقسـيم   ت و ، عينة الدراسة التجريبية   ي وطالب مدرسة الزرنوج   ،الدراسة االستطالعية يمثلون عينة   

 ومجموعة االختيـار    ،مجموعة اإلجابة القصيرة   : هي ،عينة الدراسة التجريبية إلى ثالث مجموعات     

وقد حسبت معامالت الثبات باستخدام معادلة كـودر    . ومجموعة المزيج من النوعين معا     ،من متعدد 
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 ومعامالت صدق المحك التالزمي باستخدام معامل ارتباط بيرسون بين          ،)KRSO (نسوريتشارد  

ـ    وعالمـاتهم علـى   ة،عالمات المفحوصين لمبحث العلوم العامة في امتحان القبول للمرحلة الثانوي

 ، واالسـتيعاب  ، والتـذكر  ، موضوع الدراسة في مستويات األداء الكلي      االختباراألشكال الثالثة من    

ذات داللة إحصـائية     االختبار وجود فروق بين معامالت ثبات       ،وأظهرت نتائج الدراسة   .والتطبيق

 من نوع المـزيج بـين       االختبار ولصالح   ،في مستوى األداء الكلي   ) α=05.0(على مستوى   

كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد           .  في مستوى التذكر   ،النوعين معا 

 فـي مسـتوى األداء      ،بين معامالت صدق المحك التالزمي لالختبـار       ) α=05.0(ستوى  م

 من نوع المزيج    االختباروكانت هذه الفروق لصالح     .  ومستوى االستيعاب  ،ومستوى التذكر   ،الكلي

مستوى  لصالح اإلجابة القصيرة في      ، ومستوى االستيعاب  ،داء الكلي من النوعين معا في مستوى األ     

 .  في حين لم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية لباقي المعامالت،التذكر

 

 معرفة العالقة بين األسـئلة  تهدفالتي ) 1999كما وردت في بركات،( Misher & Hogan  دراسةو

ـ  . الموضوعية واألسئلة المقالية وتحصيل طلبة المرحلة اإلعدادية في المهارات اللغوية           تحيث طبق

 على عينة   ، ومنها مقالي ذو إجابات قصيرة     ، األشكال دمنها موضوعي متعد  : لهذا الغرض  اختبارات

د فروق في تحصيل الطلبة فـي       وجعدم و الدراسة  وأظهرت نتائج   . طالبا وطالبة ) 168(مكونة من   

كان أداء الطلبة الذكور في     و.   موضوعية كانت أو مقالية    ،المهارات اللغوية تعزى إلى نوع األسئلة     

 بينما كان أداء الطالبات أفضـل       ،األسئلة الموضوعية في  رات اللغوية أفضل من أداء الطالبات       المها

 . األسئلة المقاليةفي

 

  الصواب والخطأ واالختيار من متعـدد فـي التحصـيل          اختبارات تناولت أثر    وهناك دراسة واحدة  

 :وهي

 الصـواب   اختبـارات د مع    االختيار من متعد   اختباراتهدفت إلى مقارنة    ) 1996(دراسة المومني   

 الصف الثاني الثانوي األكاديمي بمادة قواعـد اللغـة          ةب من تأثيرها في احتفاظ طل     ،والخطأ المتعدد 

طالبا وطالبة مـوزعين فـي      ) 81(تكونت عينة الدراسة من     . كليزية في مستوى المعرفة والفهم    اإلن

لمة وقد قسمت العينة بالطريقة      المع / ويدرسها نفس المعلم   ،أربع شعب بواقع شعبتين في كل مدرسة      

 وقد تعرضت لسلسـلة مـن       ،مجموعة االختيار من متعدد   :  هما ،العشوائية المنتظمة إلى مجموعتين   

.  الصواب والخطأ المتعـدد    اختبارات ومجموعة تعرضت لسلسلة من      ، االختيار من متعدد   اختبارات

 ،متعـدد من  منها من نوع االختيار     ) 20 (،فقرة) 40(وتكون اختبار االحتفاظ المعد لهذه الغاية من        

ه الدراسة أن متوسـطات     وأظهرت نتائج هذ  . فقرة أخرى من نوع الصواب والخطأ المتعدد      ) 20(و

 في مجموعات الصواب والخطأ المتعدد كانت أعلى رقميا من متوسطات عالمـات             ةبعالمات الطل 
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ة هذه الفروق وجد أنهـا غيـر       لبيان دالل ) ت (االختباروعند استخدام   . مجموعة االختيار من متعدد   

مما يعني أن تلك الفروق كانت نتيجة األخطاء        ) α=05.0(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة      

 .العشوائية

 

 :الدراسات السابقة التي بحثت في أساليب تقويم الطلبة 2.3.2

 

 : ى أسئلة المقالالدراسات السابقة التي أجمعت على أن أساليب تقويم الطلبة تركز عل

 واقع أساليب التقـويم التـي يسـتخدمها         إلىهدفت الدراسة إلى التعرف     التي  ) 1997(دراسة ثابت   

ومن أجل اإلجابـة     .المعلمون في تقويم طلبة المرحلة الثانوية بمحافظات غزة في مادة الرياضيات          

 على جميع   بيان قام بتطبيقه  لي مستعينا باست  عن أسئلة الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلي       

 1995-1996معلمي الرياضيات بمدارس المرحلة الثانوية بمحافظات غزة فـي العـام الدراسـي              

معلما ومعلمة بهدف استطالع آراءهم حول األساليب التي يستخدمونها فـي           ) 117(عددهم  البالغ  و

ـ     .تقويم طلبة المرحلة الثانوية في مادة الرياضيات       داة لتحليـل امتحانـات     داد أ  كما قام الباحث بإع

وبعد التأكد من صدق األداة     . فعال معرفيا ) 26(تتضمن  و تشمل تسعة مستويات معرفية      الرياضيات

قام الباحث بتحديد األوزان النسبية للمستويات المعرفية الواجب توافرها فـي           . ت عملية التحليل  اوثب

داف تدريس الرياضـيات ثـم قـام        اختبارات صفوف المرحلة الثانوية، وذلك عن طريق تحليل أه        

% 26,4ورقة اختبار تمثل    ) 11(  والتي تكونت من   ، عينة االختبارات  ،الباحث باستخدام أداة التحليل   

 بحيث تم سحب هذه العينـة بطريقـة         ،96/ 95/ 94 من المجتمع األصلي لالختبارات في األعوام     

العـام   مـادة الرياضـيات،   فـروع    الصف،(طبقية عشوائية بحيث تمثل جميع متغيرات الدراسة        

 لحسن المطابقة بـين النسـب المئويـة للمسـتويات           2كما قام الباحث باستخدام اختبار كا     ) الدراسي

 من صفوف المرحلة الثانوية وبين األوزان        الرياضيات وكل صف   المعرفية المتضمنة في اختبارات   

جميع المعلمـين يقومـون      وتوصل الباحث إلى أن    .النسبية المرغوب توافرها في هذه االختبارات     

ي مستوياتها الدنيا، ويتم التقويم باستخدام األسئلة الشـفوية         ف وخاصة   ،طلبتهم في الجوانب المعرفية   

 . من األسئلة الموضوعيةروالمقالية بدرجة أكب

 

بدراسة هدفت إلى التعرف على واقع التدريس وأساليب التقويم المستخدمة          ) 1995(وكما قام محمد    

وتكونـت عينـة    ) أسـوان وقنا،  وسوهاج،  ويوط،  أسومنيا،  ال(تربية بجامعات الصعيد    في كليات ال  

كليات اآلداب، وقـام الباحـث      وعضوا من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية        ) 96(الدراسة من   

لتعرف على أسـاليب التقـويم   لعلى هذه العينة، كما استخدم أسلوب تحليل المحتوى       ة  بتطبيق استبان 
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ها أعضاء هيئة التدريس من خالل تحليل محتوى اختباراتهم التي استخدموها في نهاية             التي يستخدم 

 . ورقة أسئلة) 264(خر فصلين دراسيين حيث بلغت أوراق األسئلة التي تم تحليل محتواها آ

 : يليوقد تبين من نتائج الدراسة الخاصة بأساليب التقويم ما

، وهـذا   )عينة البحـث  (سة من أعضاء هيئة التدريس      لم يستخدم االختبارات الموضوعية إال خم      -أ

 .منهم قد استخدم اختبارات المقال في التقويم% 90يعني أن أكثر من 

 تقيس االختبارات المجال المعرفي عند مستويات التذكر والفهم وأحيانا التطبيـق فـي معظـم                -ب

ا أسئلة في مستويات أخرى     المقررات ماعدا اختبارات اللغة االنجليزية وطرق تدريسها فقد كانت به         

 .كالتحليل أو التركيب أو التقويم

 تقيس االختبارات بعض المهارات األدائية في مقررات الجغرافيا فقط وتمثلت في بعض األسئلة              -ج

 .حول رسم خرائط أو توضيح أماكن

ـ                 -د ي وسائل التقويم المستخدمة ال تساهم في إعداد معلم قادر على تحقيق األهـداف التربويـة ف

 .المجاالت الوجدانية والمهارية

 

واقع أساليب التقـويم الشـائعة االسـتخدام         إلىي هدفت التعرف    الت) 1993( دراسة السويدي    وفي

ـ  بمناهج التربية اإلسالمية في مراحل التعليم العام بدولة قطر، وقامت الباحثة بإعـداد اسـتبان               م ة ت

مدرسـة  ) 120(م اختيـارهم مـن      تومعلمة  معلما  ) 288(تطبيقها على عينة الدراسة المكونة من       

 .تقريبا من مجموع المدارس بدولة قطر%) 63(بمختلف المراحل التعليمية تمثل 

بمراحل التعليم العام   وتوصلت الدراسة إلى أن األساليب التقويمية في مجال مناهج التربية اإلسالمية            

 وفهـم   ،ون من حفظ النصوص القرآنية    تعتمد على ما ألفه المعلم    ) الثانويو ،اإلعداديو االبتدائي،(

 وتحصيل لبعض المعلومات التي تعرضـها المنـاهج بمختلـف المراحـل             ،للموضوعات المقررة 

 ،االهتمـام بجانـب الحفـظ     :  ولقد تمثلت أكثر الممارسات التقويمية في األساليب اآلتيـة         .التعليمية

 ، واألسـئلة المقاليـة    ،الشـفهية  ة واألسـئل  ، واالختبارات التحريرية  ،والتركيز على مستوى التذكر   

وأكدت الدراسة على أن نظام التقويم لمناهج التربية اإلسـالمية          . ت والتعيينا صفوالمناقشة داخل ال  

 والتعـرف علـى     ،يحتاج إلى تطوير جذري يهدف إلى قياس وتقويم مدى تحقيق األهداف التربوية           

 . ومستوى النواتج التعليمية،مستوى تحصيل المتعلمين

 

دراسة هدفت معرفة األساليب التقيمية التي يستخدمها المعلمون        ) 1991( الباحثة أبو طالب     وأجرت

 ومدارس الوكالة التابعة لمديرية تربية عمان الكبـرى ومديريـة   ، والخاصة ،في المدارس الحكومية  

حداهما  مكونة من جزأين إ    ةاستبان: األولى استخدمت الباحثة أداتين لجمع المعلومات،    . تربية الزرقاء 

 واألخـرى خاصـة بالممارسـات       ،خاصة بأساليب التقييم التي يستخدمها المعلمون لتقييم طلبـتهم        
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 تم الحكم على عينة من      ومن خالل االستبانة   .التعليمية في إخراج وصياغة االختبار التحصيلي الجيد      

 تألفت عينة   سؤال وقد ) 320(ورقة احتوت على    ) 44(االختبارات التي يستخدمها المعلمون وعددها      

معلم أو معلمة موزعين حسب الجنس والمؤهل والخبرة وتوصلت الدراسة إلى           ) 215(الدراسة من   

 فالمشاريع  ، ثم حلقات النقاش   ، الكتابية االختباراتأن أكثر أساليب التقييم استخداما لدى المعلمين هي         

ا ه الكتابية التـي يسـتخدم     االختبارات كما أشارت إلى أن أكثر أنواع أسئلة         . والمالحظة ،الجماعية

كميل فاألنواع األخـرى مـن      ة التي تتطلب إجابات قصيرة ثم أسئلة الت       يسئلة المقال األالمعلمون هي   

 .األسئلة

 

واقع تدريس المواد االجتماعية    إلى   التعرف   التي هدفت ) 1984(وفي الدراسة التي أجرتها الوهيبي      

.  وأهم المشكالت والمعوقات   ،اط القوة والضعف فيه    وبيان نق  ،في مدارس البنات االبتدائية بالرياض    

موجهة من موجهات   ) 14(معلمة من معلمات المواد االجتماعية و     ) 121(تكونت عينة الدراسة من     و

 كان مـن    ، أجاب عنها أفراد العينة    استبانةالمواد االجتماعية بمدينة الرياض وقد كانت أداة الدراسة         

 وأن  ، المقالية واالختبارات الشفوية تستخدم بدرجة عاليـة       الختباراتاا يتعلق بالتقويم أن     منتائجها في 

 ، وأن أسلوب المالحظة يستخدم بدرجة منخفضـة       ، الموضوعية تستخدم بدرجة متوسطة    االختبارات

 وأن نتائج التقويم تسـتخدم بدرجـة        ،مناسبة للمقررات بدرجة عالية   بشكل عام   ن أساليب التقويم    أو

 .مناهج المواد االجتماعيةمنخفضة في تعديل وتطوير 

 

 :أما الدراسات التي توصلت إلى استخدام األسئلة الموضوعية أكثر من األسئلة المقالية فهي

هدفت معرفة واقع تدريس المواد االجتماعية فـي المـدارس االبتدائيـة            التي  ) 1989(دراسة الجبر 

معلما من  ) 85(من  نت العينة   وكت و .بالمملكة العربية السعودية من حيث محتواها وطرائق تدريسها       

 وقد كانت أهم نتائج الدراسة أن أغلب المعلمـين يسـتخدمون األسـئلة              ،معلمي المواد االجتماعية  

مون األسئلة المقاليـة فـي       وأن معظم المعلمين ال يستخد     ،القصيرة واألسئلة الموضوعية في التقويم    

 .ختبارات تركز على الجانب المعرفي وأن اال،التقويم

 

قاما فيها بتحليل االختبارات مـن حيـث إجـراءات      التي Marso & Pigge (1988(دراسة وفي 

 شملت هـذه الدراسـة تقـارير        .ناء الفقرات فيها  ية إلعدادها وأخطاء ب   تطبيقها والمتطلبات المعرف  

اختبـارا والتـي أعـدها      ) 175( والتقييم المباشر لعينة بلغت      ،المعلمين حول إجراءات االختبارات   

 وقد تبين أن معلمي هذه الصفوف قـد         . ووصف هذه االختبارات   ،ون في المدارس الحكومية   المعلم

 االختبارات خالل العام الدراسي واستخدموا بكثرة أسـئلة االختيـار مـن             منعدوا وطبقوا العديد    أ
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ت  أو أتموا التحليال   ،نادرا ما استخدموا أسئلة المقال    ، و  واإلجابات القصيرة  ، وأسئلة المزاوجة  ،متعدد

 .اإلحصائية لنتائج اختباراتهم

  

وهناك بعض الدراسات التي توصلت إلى عدم وجود فروق في استخدام أساليب التقويم بين األسئلة               

 :الموضوعية واألسئلة المقالية ومن هذه الدراسات

الجتماعيات بالمرحلـة   هدفت تعرف إلى واقع أساليب تقويم الطلبة في ا        التي  ) 1993( دراسة الفرا 

 والوقوف على بعض االتجاهات العالمية      ،بالكويت) الثاني الثانوي و األول الثانوي    ينالصف(انوية  الث

 ثم التوصل إلى بعض التوجهات المناسبة لتطوير أساليب تقـويم           ،المعاصرة في مجال تقويم الطلبة    

 مكونة مـن     تم تطبيقها على عينة    استبانةومن أجل ذلك قام الباحث بإعداد       . الطلبة في االجتماعيات  

معلما ومعلمة يدرسون   ) 131( وعددهم   ، تم سحبها عشوائيا من أفراد المجتمع      ،معلما ومعلمة ) 68(

 كما تم تطبيق    المناطق التعليمية الخمس بالكويت،   االجتماعيات للصفين األول ثانوي والثاني ثانوي ب      

 . وجها وموجهةم) 18(الجتماعيات وعددهم ل نفسها على كافة الموجهين الفنيين االستبانة

وتوصلت الدراسة إلى أن معلمي االجتماعيات بالمرحلة الثانوية يواجهون مشكالت متعددة في تقويم             

 علـى االمتحانـات     االختبـارات وتركـز   . الطلبة وصعوبات في بناء أدوات التقويم الالزمة لهـم        

ـ التحريرية وبخاصة أسئلة المقال التي تعتمد على التلقين والحفظ وبعض             الموضـوعية   اراتاالختب

وقد إيتعدت عملية التقـويم عـن إتاحـة         .  الشفوية االختباراتالتي تشوبها أخطاء الصياغة وبعض      

 .الفرص الكافية لإلبداع واالبتكار وتنمية سالمة الحكم والتفكير الناقد والواعي

 ،كية المرجع  واستخدام االختبارات مح   ، المقننة االختباراتوأوصت الدراسة بأهمية االتجاه نحو بناء       

 ، والتقارير الذاتية للطلبة   ، واختبارات المواقف وبطاقات المالحظة    ،واستخدام قوائم التقدير المتدرجة   

 ، والتعلم باالكتشاف وطرق المناقشـة واالستقصـاء       ،واالستفادة من أساليب التعلم الذاتي وتطبيقاته     

 كنشاطات أخرى تسـهم فـي        وغيرها ، والجمعيات ، والمشاركة في المعارض   ، والبحوث ،والتقارير

 .تقويم الطلبة في االجتماعيات

 

هدفت إلى تحديد أنماط وأساليب التقويم المستخدمة فعال فـي مـدارس            التي   )1994(دراسة علي   و

 وهل تختلف تلـك األنمـاط       ،البنات المتوسطة والثانوية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية       

واستخدمت الباحثة المـنهج    .  ومعلمات المرحلة الثانوية   ،متوسطةواألساليب بين معلمات المرحلة ال    

معلمـة مـن معلمـات      ) 50( حيث أعدت استبيانا طبق على عينة الدراسة المكونة مـن            ،الوصفي

 :يأتي ماوتبين من نتائج الدراسة . المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس مدينة الرياض بالسعودية
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فـأكثر  % 75خداما من جانب المعلمات والتي حصلت على نسبة مئوية      أكثر أساليب التقويم است    -أ 

  التكميـل،   واختبـارات  ،)اإلنشـائية ( واالختبارات التحريريـة     ، االختيار من متعدد   اختبارات: هي

 .والتقويم الختامي

% 75إلى  % 50أساليب التقويم التي استخدمت بدرجة متوسطة وحصلت على نسبة مئوية من             -ب

 الترتيب،   واختبارات ، واختبارات المزاوجة  ، واختبارات الصواب والخطأ   ، الشفوية تاالختبارا: هي

 . األدائية واالختبارات،أسئلة المشكالتو

أساليب التقويم التي استخدمت بدرجة أقل من المتوسط وحصلت على نسبة مئويـة أقـل مـن                  -ج

المالحظة المنظمـة والتقـويم     التقويم الذاتي واالختبارات المنزلية وبطاقات المالحظة و      : هي% 50

األولي ومقاييس التقدير والمقابالت واالستفتاءات والسـجالت التجميعيـة والسـجالت الوصـفية             

 . الكتاب المفتوحواختبارات

 ومعلمات المرحلة الثانوية    ،ال توجد فروق بين متوسطات استجابات معلمات المرحلة المتوسطة         -د

 . وأساليب التقويمفي استخدام أنماط

 

  :األسئلة الشبكيةب المتعلقةالدراسات السابقة  3.3.2

 

 بدراسة هدفت كشف العالقة بين نتـائج الصـيغ المختلفـة لألسـئلة     Danili & Reid (2005 (قام

واستخدمت في هذه الدراسة خمس اختبارات لمادة الكيمياء صممت لنفس األهداف من ثالث كتـب               

 إلـى شـهر     3/2002مـن شـهر     ( مدار عدة شهور     كيمياء مختلفة، وطبقت هذه االختبارات على     

 الصف األول ثانوي فـي      ةبعينة من طل  على  ) 5/2003 إلى شهر    9/2002، ومن شهر    4/2002

االختيار من  ( طالب وكان نوع األسئلة المستخدمة       288مدارس اليونان، وشمل االختبار األول على       

 طالب وكان يحتوي    185ني طبق على     أما االختبار الثا   )SA القصيرة   اإلجابة، وأسئلة   MCمتعدد  

 طالب  146واالختبار الثالث طبق على     ) SCG، واألسئلة الشبكية    AS القصيرة   اإلجابةأسئلة  (على  

 ,MC( طالب وكان يحتوي على 821واالختبار الرابع طبق على ) SCG, SA(وكان يحتوي على 

SA, SCG ( طالب فقط وكـان يحتـوي علـى    64واالختبار الخامس شمل )MC, SA, SCG .(

 :وتوصلت الباحثة إلى

 وأدائهم في أسئلة االختيار من متعدد كان أفضل من أدائهم في األسئلة الشبكية              ةب أن تحصيل الطل   -

 .و أسئلة اإلجابة القصيرة

 . كان أعلى في األسئلة المتنوعة الصيغةب أن تحصيل الطل-

 . متعدد واألسئلة الشبكية لم تظهر الدراسة وجود أي عالقة بين أسئلة االختيار من-
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 أن الطالب الذي تميز في نوع من األسئلة ليس بالضرورة هو نفس الطالب الذي يتميز في نـوع                   -

 . خر من األسئلةآ

ـ الطلوأوصت الباحثة بضرورة اختيار الصيغ المختلفة من األسئلة ودراسة أثرها على تحصـيل                ةب

 .وربط ذلك بالعوامل النفسية

 

العالقة بين العوامـل  معرفة تهدف هذه الدراسة إلى  التي Hansell  Bahar & )2000( دراسةفي و

 Field dependence/ Fieldتفكيـر مسـتقل  /تفكير غير مستقل -أ(Psychological factors  النفسية

independence  .اعدةومتب/إدراكية متقاربةأساليب  -ب Convergence/ Divergence .قـدرة -ج  

نوع األسـئلة  الطلبة اعتمادا على  على أداء هاتأثيرو )Working memory capacity الذاكرة العاملة

 .علومفي ال) WAT واختبارات توافق الكلمات  SCGالشبكية(

من الحاصلين على درجات عالية     ) 17( إلى) 16( طالب من عمر  ) 101(وطبقت هذه الدراسة على     

ـ  ) 300(اسكتلندا و  من أربع مدارس ثانوية مختلفة في        اتيةم الحي وعلالفي    طلبـة السـنة     نطالب م

 :وأظهرت النتائج اآلتية  .وغاألولى في جامعة غالس

ل وقدرة الذاكرة العاملة العالية وأسلوب التفكير المتباعد وبين         ستقلماالتفكير  أن هناك تداخل بين     _ 1

 .وقدرة الذاكرة العاملة المنخفضة وأسلوب التفكير المتقاربالتفكير غير المستقل 

لديهم مستقل كانوا أفضل من الطالب الذين       لديهم تفكير   من ناحية األسئلة الشبكية الطالب الذين       _ 2

 أكبر مـن الطـالب      همعددكان   والطالب الذين يملكون أسلوب التفكير المتباعد        ،تفكير غير مستقل  

 .الذين يملكون أسلوب التفكير المتقارب

 

القة بين تأسيس الطالب في مـادة الكيميـاء فـي     العإليجادبدراسة هدفت  Hassan (2004)وقام 

المدرسة وبين تحصيلهم في نفس المادة في السنة األولى من الجامعة، والبحث عن أفكار لتطـوير                

واستخدم الباحث اختبار تكون مـن      . مستوى الطالب في هذه المادة قبل البدء بتدريسها في الجامعة         

وتوصلت الباحث إلـى أن     . لسنة األولى من الجامعة    طالب كيمياء في ا    367أسئلة شبكية طبق على     

 .جيدبشكل  جيدا في المدرسة في مادة الكيمياء والبعض لم يؤسس اأسسوبعض الطالب قد 

   

 :الدراسات السابقة المتعلقة بأساليب التفكير 4.3.2

 

دمة بكلية  لى أساليب التفكير لدى معلمي الثانوية قبل الخ       إبدراسة هدفت التعرف    ) 2001(قام غالب   

رياضـيات  هما ال لى الفروق بين المعلمين قبل الخدمة في تخصصين         إالتعرف   و  صنعاء، –التربية  

 طالب وطالبة   222وقد تم إجراء الدراسة على عينة قوامها        . جتماعية في أساليب التفكير   االعلوم  الو
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ريقة عشوائية من   تم اختيارهم بط  بالترتيب  ) 114،  108(من قسمي الرياضيات والعلوم االجتماعية      

 . ألساليب التفكيرHarrison & Bramsonوقد تم استخدام مقياس .  طالب وطالبة475

وبعد أن استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وبعد تحليـل التباينـات توصـل              

فضلوا أسلوب التفكيـر العملـي      % 16.7فضلوا أسلوب التفكير التركيبي و    % 12.6الباحث إلى أن    

فضـلوا التفكيـر    % 25.7فضلوا التفكير التحليلي و   % 25.7التفكير الواقعي و  % 13.5بينما فضل   

المثالي من األفراد المبحوثين، وال يوجد أثر لمتغير التخصص على أساليب التفكير لـدى معلمـي                

أحـادي  تفكير  (كما أظهرت النتائج أن نمط التفكير المسيطر بين أنماط التفكير           . الثانوية قبل الخدمة  

هـو التفكيـر    ) حـدد غير م تفكير  تفكير مسطح، و  وتفكير ثالثي البعد،    وتفكير ثنائي البعد،    والبعد،  

وهذا يعني أن أغلب أفراد العينة يستعين بأسلوب واحـد          . أحادي البعد يليه التفكير الثنائي والمسطح     

 .فقط من أساليب التفكير الخمسة في جميع المواقف التي يمر بها

 
لى عالقة أنماط تفكير طلبة الجامعة األردنيـة مـع   إبدراسة هدفت التعرف ) 2000(ة وقامت حمود 

وتم بناء أداة لقياس أنمـاط تفكيـر        .  والمستوى الدراسي  ، والتخصص األكاديمي  ،متغيرات الجنس 

 والتفكيـر   ، والتفكيـر الخرافـي    ،والتفكير اإلبـداعي  ،   والتفكير الناقد  ،التفكير العلمي : محددة هي 

تـوافر مـن األدب     وذلك بعد التحليل المفاهيمي لكل نمط منها وفق ما         ، والتفكير التوفيقي  ،التسلطي

وتـم اعتمـاد     .وقد تم تحديد العمليات والقدرات المعرفية المميزة لكل نمط منها         . التربوي والنفسي 

وطالبـة   طالبا   352الفقرات في أداة الدراسة في شكلها النهائي بعد التطبيق األولي على عينة بلغت              

 وبعد التحقق من درجات صـدق وثبـات         ،من كلية الصيدلة واآلداب والعلوم االجتماعية واإلنسانية      

 طالبا وطالبة من طلبة الجامعة األردنية خالل الفصل         583تكونت عينة الدراسة من      .مناسبة لألداة 

من % 7لنسبية بنسبة    بعد اختيارها بالطريقة الطبقية العشوائية ا      ،1999/ 98 للعام الدراسي    يالدراس

 وأشارت   تم إجراء تحليل التباين المتعدد،     وللتوصل إلى النتائج  . كل مستوى حسب متغيرات الدراسة    

 .النتائج إلى عالقة كل متغير بأنماط التفكير موضوع الدراسة

 أشارت النتائج إلى اختالف الطالب الذكور عن الطالبات اإلناث فـي            ،يتعلق بمتغير الجنس   أما ما 

 ولصالح الطالبات اإلناث فيما لم تظهر النتائج أية فـروق ذات داللـة تعـزى                ، التفكير العلمي  نمط

 .لمتغير الجنس فيما يتعلق بباقي أنماط التفكير موضوع الدراسة

أما التفاعل الثالثي بين المتغيرات الثالثة الجنس والتخصص األكاديمي والمستوى الدراسـي فلـم              

 . داللة تعزى له في أي نمط من أنماط التفكير موضع الدراسةتظهر النتائج أية فروق ذات
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استراتيجيات التفكير المفضلة لدى بعض عينات من أساتذة الجامعة         بدراسة  )  أ -1995(وقام حبيب   

 من أعضاء هيئة التـدريس مـوزعين        310مكونة من   وذلك على عينة    ) دراسة تشخيصية تقويمية  (

المعهـد العـالي للتمـريض،    والصـيدلة،  وطب األسنان،  و الطب البشري، ( على إحدى عشر كلية   

وتوصلت الدراسـة   ) اآلدابوالعلوم،  والتجارة،  والتربية،  والزراعة،  والطب البيطري،   والهندسة،  و

 :إلى النتائج اآلتية

 توجد فروق دالة في أساليب التفكير بين أعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفة فكان أسـاتذة                -1 

طب األسـنان،   وأساتذة كلية الصيدلة،    وة والهندسة والعلوم األعلى في التفكير التركيبي،        كلية التجار 

المعهد العالي للتمريض أعلى المجموعات في التفكير المثالي، بينما كان أساتذة كلية التربية أعلـى          و

 التفكير   فكانت أعلى المجموعات في    واآلدابالمجموعات في التفكير العملي، أما أساتذة كلية الطب         

التحليلي، أما في التفكير الواقعي فكانت أعلى المجموعات أساتذة المعهد العالي للتمريض والطـب              

 .والزراعة

ثنائي البعـد،   وأحادي البعد،   ( ال توجد فروق بين األساتذة الذكور واإلناث في بروفيل التفكير            -2 

كما كانت نسـبة    . في مجموعة اإلناث  باستثناء التفكير المسطح إذ كانت نسبته أعلى        ) ثالثي البعد و

بينما كانت نسبة الذكور أعلى في التفكير       . اإلناث أعلى في تفضيل التفكير العملي والتفكير الواقعي       

وقد تعددت صور التداخالت الثنائية بين أساليب التفكير لدى عينة الذكور عنها لدى عينة              . التحليلي

  وتأييدا معتدال للتفكيـر العملـي،       ،ية للتفكير التركيبي  وقد أظهرت عينة اإلناث معارضة قو     . اإلناث

 . التفكير التحليليباعتدالبينما أيدت عينة الذكور 

بروفيل التفكير السائد لدى أساتذة الجامعة كان التفكير أحادي البعد، أما أسـلوب التفكيـر               شكل   -3

 .لدى عينة اإلناثوالتفكير المثالي . السائد فكان التفكير التحليلي لدى عينة الذكور

 

الـتحكم الـذاتي والسـمات االبتكاريـة        التي هدفت التعرف إلى     )  ب -1995(وفي دراسة حبيب    

 طالب  90مكونة من   المصاحبة للتفكير متعدد األبعاد لدى طالب المرحلة الجامعية وذلك على عينة            

 :تية وتوصلت الدراسات إلى النتائج اآل،وطالبة بالمرحلة الجامعية

درجة الوعي الذاتي   ومقاومة الذات لإلحباط،    : فراد ذوي البروفيالت المختلفة في متغيرات     تباين األ 

وقد تباين  . صالح مجموعة أصحاب التفكير ثنائي البعد     لالتحكم الكلي العام، وكانت الفروق       و للفرد،

كم الـتح وحب المغـامرة،    وحب االستطالع،   : األفراد ذوي األساليب المختلفة للتفكير في متغيرات      

 .درجة الوعي الذاتيوالتقويم الذاتي، والرؤية االنتقائية اإليجابية، والكلي العام، 

لم توجد فروق دالة بين الطالب والطالبات في بروفيل التفكير، بينما كانت الفروق دالة في تفضـيل                 

كيـر  أسلوب التفكير حيث تفوقت عينة الطالبات في التفكير المثالي، بينما تفوق الطـالب فـي التف               

 .التحليلي، وقد تعددت صور التداخالت الثنائية بين أساليب التفكير لدى عينة الطالبات
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ال يوجد بروفيل سائد سواء لدى عينة الذكور أم اإلناث وإن كان هناك اتجاه لسيطرة التفكير أحادي                 

ك اتجاه لسـيادة     وإن كان هنا   ،أما أسلوب التفكير السائد فلم تكشف النتائج سيادة أحد األساليب         . البعد

 .التفكير المثالي في عينة اإلناث، والتفكير التحليلي في عينة الذكور
 
 

دراسـة  "الخصائص البنائية لتفكير المعلمين والمعلمات      دراسة لمعرفة   )  ج -1995( حبيب   وأجرى

 معلم ومعلمة بمراحل التعليم المختلفة بـالتعليم األميـري،          650على عينة   ، وطبقت   "نفسية تحليلية 

 .والخاص، واألزهري

 :وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية

خريجي كليات التربية كـانوا األدنـى فـي         (تختلف أساليب تفكير المعلم باختالف كل من المؤهل         

 تفوق معلمي الرياضيات والعلوم في التركيـب التركيبـي،         (التخصص الدراسي   و،  )التفكير المثالي 

تفوق المعلمين ذوي الخبـرة     (مستوى الخبرة   و،  )فكير الواقعي ومعلمي الدراسات االجتماعية في الت    

 ،) عام فـأكثر فـي التفكيـر التحليلـي         16 عام في التفكير المثالي، والمعلمين ذي الخبرة         11-15

ارتفاع مسـتوى   (نوع التعليم   و،  )تفوق معلمي الثانوي العام في التفكير الواقعي      (المرحلة الدراسية   و

، واعتداله لدى معلمي التعليم األميري، وانخفاضه لدى معلمي         ياألزهرعليم  التالتفكير التحليلي لدى    

ال توجد فروق بين المعلمين والمعلمات في كل من التفكيـر            وتوصل أيضا إلى أنه      ).التعليم الخاص 

التفكير ثالثي البعد، بينما كانت النسبة لصالح المعلمات في التفكيـر أحـادي البعـد               وثنائي البعد،   

كما تفوقت المعلمات في التفكير المثالي، أما المعلمين فتفوقوا في كل           . ن في التفكير المسطح   والمعلمي

وقد تعددت صور التداخالت الثنائية بين أساليب التفكير لـدى          . من التفكير التركيبي التفكير العملي    

ير أحادي البعـد،    أن بروفيل التفكير السائد على عينة المعلمات والمعلمين هو التفك          و .عينة المعلمين 

 .أما أسلوب التفكير السائد فكان التفكير المثالي يليه التفكير التحليلي لدى عينتي المعلمين والمعلمات

 

مقارنة أساليب التفكير لدى عينتين من طالب المرحلة الجامعيـة          لبدراسة  )  د -1995(وقام حبيب   

 طالب وطالبة بجامعـة     190ملت العينة   واشت.  العربية الليبية  يةالجماهيروبجمهورية مصر العربية،    

 . طالب وطالبة بجامعة السابع من أبريل بالجماهيرية102طنطا بجمهورية مصر العربية و

 :وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية

بمقارنة متوسطات درجات طالب العينتين، تبين التقارب بينهما في كل من التفكيـر التركيبـي،                -

 التفكير التحليلي، والواقعي لدى العينة المصرية، وارتفاع مستوى التفكيـر           المثالي، وارتفاع مستوى  

 .العملي لدى العينة الليبية
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بمقارنة التكرارات والنسب المئوية في بروفيل التفكير، تبين ارتفـاع النسـب المئويـة للعينـة                 -

فـي   ب المئوية للعينة الليبية   في التفكير ثنائي البعد، وارتفاع النس     ،  بالمقارنة بالعينة الليبية  ،  المصرية

 .التفكير أحادي البعد والتفكير المسطح
 
 
 

ـ -1995(وأعد حبيب    نشاط النصفين الكرويين بالمخ كمحـدد السـتراتيجيات        دراسة لمعرفة   )  ه

واشتملت ". دراسة ميدانية في ضوء نظرية هاريسون، برامسون وبعض متغيرات الشخصية         "التفكير  

وتوصلت الدراسة إلـى النتـائج      .  وطالبة بالفرقة الثالثة بكلية التربية      طالب 170عينة البحث على    

 :اآلتية

 .ال توجد عالقة بين نشاط النصفين الكرويين بالمخ وبروفيل التفكير -

توجد عالقة دالة بين نشاط النصفين الكرويين بالمخ وتحديد استراتيجيات التفكير، حيـث ظهـر                -

وفعالية النمط األيسر والمتكامـل فـي التفكيـر         . التركيبي والعملي فعالية النمط األيمن في التفكير      

 .الواقعي، وتشترك كل من األنماط الثالثة في كل من التفكير المثالي والتفكير التحليلي

ن لكل نوع من أساليب التفكير ارتباطات دالة بمتغيرات معينة في الشخصية تختلف عن غيرها               إ -

 .ليب األخرىمن االرتباطات المناظرة لألسا

أمكن التنبؤ الدال بأساليب التفكير الخمسة من خالل وظائف النصفين الكرويين بـالمخ وبعـض                -

 .متغيرات الشخصية
 

بعنوان العالقة بين بعض    ) 2004(كما وردت في حبيب     ) 1989(وهناك دراسة أخرى قام بها قاسم       

 واشتملت العينـة    ،ية واالجتماعية أساليب التفكير لدى الشباب الجامعي وعدد من المتغيرات الشخص        

 واستخدمت الدراسـة     من طالب السنوات النهائية بالكليات المختلفة بجامعة عين شمس،         900على  

اختبـار للتوجـه    ومقياس كاتل لسمات الشخصية،     وبرامسون ألساليب التفكير،    و مقياس هاريسون 

 :دراسة إلى النتائج اآلتية وتوصلت ال، الوالدين في تنشئة األبناءتجاهاتاالشخصي، ومقياس 

 .تفوقت الطالبات عن الطلبة في كل من التفكير المثالي والتفكير التركيبي -

 .توجد فروق دالة بين طالب الكليات المختلفة في أسلوب التفكير -

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

  

 : تبحث في العالقة بين دافعية التعلم والتحصيل الدراسيالدراسات التي 5.3.2

 

 :أكدت العديد من الدراسات على عالقة الدافعية بالتحصيل الدراسي ومن هذه الدراسات
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 دافعيـة الـتعلم     :هدفت الكشف عن طبيعة العالقة بين كل مـن        ) 2003(دراسة قامت بها المغربي     

 واالتجاه نحو المدرسة ومستوى     ،وى التحصيل الدراسي  دافعية التعلم ومست  و،  واالتجاه نحو المدرسة  

 في المدارس الحكومية فـي مدينـة    األساسيينالتحصيل الدراسي لدى طلبة الصفين الثامن والعاشر  

 ومقياس االتجاه نحو    ،ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الباحثة مقياس دافعية التعلم لدى الطلبة         . أريحا

، حيث طبق هذان المقياسان على عينة عشـوائية         شعورهم نحوها المدرسة لقياس اتجاهات الطلبة و    

طالبا وطالبة من طلبة الصفين الثامن والعاشر في المدارس الحكومية فـي             )263(طبقية مكونة من    

 وبعـد جمـع     ،)2002/2001(مدينة أريحا وذلك خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي           

  وذلك باستخراج النسب المئوية،     ،التحليل اإلحصائي المناسب لها   البيانات الالزمة للدراسة، وإجراء     

والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية باإلضافة إلى تحليل التباين األحادي، وتحليل التبـاين            

 دال  توصلت الباحثة إلى وجود ارتبـاط      .SPSSالثنائي، ومعامل ارتباط بيرسون باستخدام برنامج       

، بين دافعية التعلم ومستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة       ) α=05.0 (إحصائيا عند مستوى  

 عنـد مسـتوى   ر دال إحصائيالم يكن للجنس وال للمرحلة الصفية أث نه  وتوصلت الباحثة أيضا إلى أ    

)05.0=α (  وأوصت الباحثة بإجراء المزيد من الدراسـات فـي مجـال           .على دافعية التعلم 

 .دافعية التعلم

 

ا إلى فحص العالقة بـين دافعيـة الطلبـة    م في دراستهChang & Huang  )1999(وهدف كل من 

 شملت عينة   ، واالستراتيجيات المستخدمة في تعلم اللغة االنجليزية كلغة أجنبية        ،)الداخلية والخارجية (

 .معات الحكومية في أمريكا الجامعية األولى في الجا السنةطالبا تايوانيا من طلبة) 46(الدراسة 

 فقـد  ،دافعية نحو التعلم الوقد أظهرت نتائج الدراسة أن استراتيجيات التعلم المستخدمة ارتبطت بقوة           

 بينما ارتبطت الدافعية الخارجية     ،ارتبطت الدافعية الداخلية لدى الطلبة باستراتيجيات التعلم المعرفية       

 .لدى الطلبة باستراتيجيات التذكر الفعالة

 

 دراسة هدفت التعرف إلى العوامل التي تؤثر على دافعية التعلم لـدى  Pedaste (1998(كما أجرى 

مـن  ) 82( حيث شملت عينة الدراسة      ،في استونيا ) Varska(طلبة المرحلة المتوسطة الثانوية في      

س فقرة لقيا ) 59( شملت   ة أجابوا على استبان   ، مرحلة الصف السابع ولغاية الصف الثاني عشر       طلبة

ة خارج نطاق المدرسة على دافعية      يتأثيرات البيئ ال و ،المواضيع المفضلة وغير المفضلة لدى الطلبة     

وقد افترضت الدراسة أن دافعية التعلم لدى الطلبة تتأثر عند مستوى الداللة بمسـتوى              . يهمالتعلم لد 

  ،م لـتعلم المـادة     وبمستوى اسـتعداده   ، والفضول لديهم فيما يتعلق بالمادة الدراسية      عحب االستطال 

 . وبمدى مشاهدتهم للتلفازلكتب الخارجية والمجالت والجرائد،وبمدى قراءاتهم ل
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وقد اتضح من نتائج الدراسة أن طلبة المدرسة الثانوية يفضلون المادة الدراسية التي لهـا عالقـة                 

ستوى عالماتهم في    كما اتضح أن عالقة الطلبة بالمادة الدراسية تتأثر بم         ،بخططهم المهنية المستقبلية  

 باإلضافة إلى وجود عالقة هامة بين الموضوع المفضل لدى الطالـب ومجـال عمـل                ،هذه المادة 

 . حيث وجد أن الطلبة يفضلون المادة الدراسية التي لها عالقة بمجال عمل والديهم،والديه

 

 يسـتخدمها   التـي دراسة كان هدفها فحص استراتيجيات التعلم والدافعية  Schutz (1998(وأجرى 

 :من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية" مقدمة في اإلحصاء"الطلبة في مساق 

  هل المتغيرات المتعلقة بالدافعية تعد تباينا في تحصيل الطلبة األكاديمي في اإلحصاء؟ -

  هل استراتيجيات التعلم التفسيرية تعد تباينا في تحصيل الطلبة في اإلحصاء؟-

  يتميزون باستخدام دافعية مختلفة واستراتيجيات تعليمية متطورة؟ هل الطلبة الناجحون-

 6الدكتوراه والماجستير، وزعوا علـى       طالبا من طلبة الدراسات العليا من        94شارك في الدراسة    

كـان األول منهـا لقيـاس       :  من تطوير الباحث   واستبانهوتقدم المشاركون لثالثة امتحانات     . شعب

 أما االسـتبانة الثالثـة فكانـت لقيـاس          ، والثاني لقياس اتجاهات الطلبة    ،المعرفة اإلحصائية السابقة  

استراتيجيات الدافعية واستراتيجيات التعلم االنفعالية فوق المعرفية، وتم إعالم المشاركين بالدراسـة            

 اختبار الرياضـيات واإلحصـاء فـي        :وهما وأعطي الطلبة اختباران قبليان   . وأهدافها واجراءتها 

وأعطى الطلبة في المحاضرة قبل األخيرة اختبار االتجاهـات واسـتبانه           . اق األولى محاضرة المس 

م اختيـارهم   توأجريت مقابالت لتسعة من الطلبة قبل االمتحان النهائي         . الدافعية ثم االختبار البعدي   

متدني بواقع ثالثة من كـل      و ومتوسط،   ،تحصيل عال : عشوائيا بعد أن قسم الطلبة إلى ثالث فئات       

 واختير ثالثة طلبة آخرين للمقابلة كانت عالمتهم متدنية في االمتحـان القبلـي وعاليـة فـي                  .فئة

وقد تم اختيار هؤالء ألن حالتهم ال تتفق مع نتائج األبحاث السابقة والتـي              . االمتحان األول للمساق  

اسـة  تقول بأن التحصيل العالي في اإلحصاء يعود للتحصيل العالي في الرياضيات، لذلك تمـت در              

وتمحورت أسئلة المقابالت حول طريقة الدراسة لالمتحان       ،  االستراتيجيات التي وظفها هؤالء الطلبة    

أظهرت النتائج وجود تباين ذي داللة إحصائية في تحصيل الطلبـة يعـود إلـى                و .األول بالتفصيل 

 المسـتخدمة أو    المعرفة السابقة والدافعية، ولم يكن للتباين في التحصيل والذي يعود لالستراتيجيات          

االتجاهات ذا داللة تذكر، وأظهر تحليل المقابالت نماذج االستراتيجيات المختلفـة المسـتخدم، وأن              

هناك استراتيجيات مشتركة استخدمت من قبل المجموعات الثالثة، واسـتراتيجيات وظفهـا طلبـة              

 .التحصيل العالي تؤدي إلى عمليات عقلية عليا

 

شـملت  .   إلى دراسة الخصائص السلوكية للطلبة المندفعين أكاديمياKeith et al (1995(كما هدف 

  الذين يعيشون في مجتمع قروي فـي أمريكـا،          ،طالبا من طلبة الصف الثامن    ) 149(عينة الدراسة   
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 باإلضافة إلـى اسـتخدام   ، لهذا الغرضأعدت تمعلما ومعلمة، أجابوا جميعهم على استبيانا    ) 16(و

حصول على معلومات، وقد أظهر تحليل النتائج أن خصـائص الطلبـة            سجالت الطلبة المدرسية لل   

المندفعين أكاديميا، وذلك من وجهة نظر الطالب المشاركين في الدراسة، أنهم يقومون بتأدية العمل              

المطلوب منهم، ويكملون أداء واجباتهم المدرسية، ويؤدون عملهم على النحو األفضـل، وينـالون              

 .عالمات جيدة في المدرسة

أما من وجهة نظر المعلمين، فقد اعتبروا أن الطالب المندفعين أكاديميا يمتـازون بـأنهم يؤمنـون              

يحبون الدراسة والتعلم، ولديهم اتجاهات ايجابية نحو       ويعملون بجد في المدرسة،     وبأهمية الدراسة،   

الب المدرسـي    كما أن لديهم طموحا أكاديميا عاليا، وأشارت نتائج الدراسة أن سلوك الط            ،المدرسة

يؤثر في اعتقاد المعلم وإدراكه لدافعية الطالب، كما أن إدراك المعلم لدافعية الطالـب يـؤثر فـي                  

 . المدرسيهمستوى تحصيل

 

  بدراسة هدفت إلى تقصي أثر كل من متغير الجنس، والتحصيل األكاديمي،          ) 1994(وقامت قطامي   

طالـب  ) 709(لعامة، وتكونت عينة البحث من وموقع الضبط على دافع اإلنجاز لدى طلبة الثانوية ا       

من طالب مدارس عمان متعددة المراحل، وطبق عليهم اختبار مقياس دافع اإلنجـاز الـذي أعـد                 

وقد دلت النتائج أن التحصيل الدراسي الذي يحرزه الطالب فـي دراسـتهم        . خصيصا لهذه الدراسة  

لة إحصائية على دافع اإلنجـاز لصـالح        والمقاس بمعدل الدراسة الثانوية، له تأثير واضح وذو دال        

 .الطلبة ذي التحصيل العالي

 

بحث أثر كل من دافعيـة التحصـيل والجـنس والفـرع            إلى  التي هدفت   ) 1993(دراسة المومني   

 األكاديمي على التحصيل لدى طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية فـي لـواء عجلـون،                

شعبة صفية من طلبة الصـف      ) 14(ب وطالبة موزعين على     طال) 376(وتكونت عينة الدراسة من     

 . األول الثانوي بفرعيه العلمي واألدبي، واستخدم الباحث اختبار الدافع للتحصيل لألطفال والراشدين           

تحصيل طلبـة الصـف     كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات            

يع المباحث التي يدرسونها، تعزى إلى دافعيـة التحصـيل          في جم ) العلمي واألدبي (األول الثانوي   

 .لديهم، ولصالح الطلبة ذوي دافعية التحصيل المرتفعة

 

دراسة هدفت فحص أثر الجنس وعالقته بدافع اإلنجـاز،    Pokay & Bumenfeld (1990(وأجرى 

وتكونت عينـة   . هوأثر دافعية اإلنجاز على نتائج امتحانات الطلبة في بداية الفصل الدراسي ونهايت           

طالبا وطالبة من الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر، وقد استخدم الباحثان           ) 203(الدراسة من   

مفهوم الطالب عن نفسه، وأهمية موضوع المادة الدراسـية وقيمتهـا بالنسـبة             : ثالثة مقاييس، هي  
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ت داللة إحصائية فـي  للطالب، وتوقعات الطالب بالنجاح، وقد دلت النتائج على عدم وجود فروق ذا  

الدافعية لالنجاز تعزى لمتغير الجنس، كما أشارت النتائج إلى وجود أثـر إيجـابي السـتراتيجيات                

 .الدافعية المستخدمة على عالمات الطلبة في بداية الفصل ونهايته

 

فقد درس أثر تفاعل مستوى دافعية اإلنجاز والذكاء والجنس على التحصـيل            ) 1990(أما الطواب   

طالبـة  ) 80(طالبا و ) 60(تكونت عينة الدراسة من     . طالب وطالبات جامعة اإلمارات العربية    لدى  

 وقد اسـتخدم    ، والعلوم اإلدارية والسياسية   واآلدابمن طالب وطالبات السنة األولى بكليات التربية        

د عينـة   وذلك لقياس واقعية التحصيل لدى أفرا     ) الدافع للتحصيل لألطفال والراشدين   (الباحث اختبار   

 واعتمد الباحث معدل عالمات الطلبـة فـي نهايـة          ،)الذكاء المصور (الدراسة، كما استخدم اختبار     

 في التحصيل   اوقد دلت نتائج البحث على وجود فرق دال إحصائي        . الفصل مقياسا للتحصيل الدراسي   

لدراسي الدراسي يعزى إلى الجنس ولصالح اإلناث، ووجود فرق ذي داللة إحصائية في التحصيل ا             

 في التحصيل الدراسي يعزى إلـى        إحصائيا  ووجود فرق دال   ،يعزى إلى دافعية التحصيل المرتفعة    

 .التفاعل بين المتغيرات الثالث السابقة

 

 بدراسة العالقة بـين دافعيـة التحصـيل         )(1993مومني  ال في   وقام كل من نعوم والكناني الواردة     

طالبا وطالبة من طلبة المدارس اإلعدادية      ) 300(ن  والتحصيل األكاديمي، وتكونت عينة الدراسة م     

طالبة، ولقياس دافعيـة التحصـيل لـدى        ) 147(طالبا و ) 153: (في مدينة بغداد، موزعين كالتالي    

فقرة مرتبة بشكل زوجـي، كـل       ) 52(الطلبة استخدم الباحثان مقياسا قاما بتطويره حيث تكون من          

ة، وفقرة أخرى تقيس دافعية تحصيل منخفضة، كما        زوج يتألف من فقرة تقيس دافعية تحصيل عالي       

اعتمد الباحثان درجات الطلبة في امتحان نصف السنة في بعـض المباحـث الدراسـية كمقيـاس                 

للتحصيل األكاديمي وقد أظهرت نتائج الدراسة أن العالقة بين دافعية التحصيل والتحصيل األكاديمي             

 .هي عالقة موجبة دالة إحصائيا

 

 :ابقة التي أظهرت عدم وجود عالقة بين التحصيل الدراسي والدافعية نحو التعلمالدراسات الس

التي هدفت التعرف إلى مستوى الدافع لإلنجاز لدى طلبة المرحلة          ) 1996(دراسة الرندي وآخرون    

الثانوية في كل من نظام الفصلين ونظام المقررات، كما هدفت الكشف عن العالقة بين درجة الدافع                

 والفروق بين الجنسين بالنسـبة لواقـع        ،ودرجة التحصيل الدراسي لدى طلبة عينة البحث      لإلنجاز  

وقد استخدم الباحث اختبار الدافع لإلنجاز لألطفال والراشدين، واختبار التحصيل الدراسي            .اإلنجاز

 دلـت   ، كما نوقد دلت النتائج على ارتفاع درجات الدافع لإلنجاز لدى معظم الطلبة الكويتيي           . النهائي
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على عدم وجود داللة إحصائية بين درجات الدافع لإلنجاز تبعا لمتغير الجنس، وعلى عدم وجـود                

 .عالقة بين درجة الدافع لإلنجاز ودرجة التحصيل الدراسي

 

برنامجا واحدا يشمل متغيرات ثالث هـي دافعيـة اإلنجـاز، وعـادات     Burgan (1985 (وقد أعد 

 المتغيرات التابعة التي اختيرت ثالثة هي سـمات الشخصـية           االستذكار، وأساليب التذكر، وكانت   

وتكونت عينة البحث من مجموعة مـن طـالب         . واالتجاه نحو الدراسة، ومعدل التحصيل الدراسي     

. المرحلة الجامعية، حيث قام الباحث بتقسيم العينة إلى مجموعتين األولى ضابطة لم تتلق أي تدريب              

وقد طبقت أداتان لقياس المتغيرين التابعين      . على مدى عشرة أسابيع   والثانية تجريبية تلقت البرنامج     

 وكذلك درجـاتهم بعـد      ، تقديم البرنامج  لاألولين، بينما تم الحصول على درجات تحصيل العينة قب        

وبينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة على كل متغير من متغيرات الدراسـة              . تقديم البرنامج 

وعند استطالع رأي المجموعة التجريبية عن البرنـامج        . التجريبية والضابطة الثالثة بين المجموعة    

 .وانطباعاتهم ذكر طالب المجموعة التجريبية أن البرنامج مفيدا لهم

 

 :إستراتيجية التعلم الذاتيعلقة بالدراسات المت 6.3.2

 

واألهـداف الدافعيـة    النموذج البنائي للكفاية المدركة ومعتقدات القـدرة        بدراسة  ) 2002(قام زايد    

لإلنجاز واستراتيجيات التعلم لدى طلبة الصفوف الرابع والخامس االبتدائي واألول اإلعـدادي مـن           

 Superficial and activeوالفعالـة اتيجيات الـتعلم السـطحية   مقياس اسـتر الجنسين وطبق كل من 

learning strategies scale  واستخدام طريقة ،Wallis-Kruskal واختبار Mann Whitney، ومقاييس 

 780معتقدات القدرة واألداء والجهد، والكفاية المدركة، وتوجهات أهـداف اإلتقـان واألداء علـى               

  . في بعض مدارس شرق الزقازيق التعليمية، وغرب الزقازيق التعليميةطالب

 :إلىوتم التوصل من خاللها 

 تناقصـية فـي     ،غلب واألعـم  في األ ،  تغير الصف الدراسي، وهذه الفروق     وجود فروق حسب م    -

. االستراتيجيات الفعالة، ولم توجد فروق حسب متغير الصف الدراسي في االستراتيجيات السطحية           

في الصف األول   (كما وجدت فروق بين الذكور واإلناث في االستراتيجيات الفعالة لصالح الذكور             -

 ).اإلعدادي

اسة، قرروا استخداما أكثـر لالسـتراتيجيات        أن الذين أكدوا على أهداف اإلتقان في حجرة الدر         -

بع من الجهد، ومن أدركوا أهداف األداء كانوا يميلون         نالفعالة، وكان لديهم اعتقاد قوي بأن النجاح ي       

 لنقص القـدرة، واتضـح أن        الفشل ابوضوح نحو التأكيد على قدرتهم، وتقويم قدرتهم سلبيا، وعزو        

  .ة التكيفيةأهداف اإلتقان تيسر توكيد أنماط الدافعي
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واتضح لطلبة الثانوي وجود عالقة ارتباط دالة بين التوجـه نحـو هـدف اإلتقـان واسـتخدام                   -

قة دالـة   استراتيجيات التعلم، وبين التوجه نحو هدف اإلتقان وعزوا النجاح للجهد، وعدم وجود عال            

ف األداء وعـزوا    تخدام استراتيجيات التعلم، وبين التوجه نحو هد      بين التوجه نحو هدف األداء واس     

 .النجاح للجهد، ولم تظهر تلك الفروق لدى طلبة االبتدائي

وأكثـر حبـا    الستخدام االستراتيجيات الصريحة،    أقل حبا   في المرحلة االبتدائية     كان كل األطفال     -

ولقد كـان مـا     . في جلسة المجموعة  ) من الذاكرة (الستخدام االستراتيجيات المضمرة واالسترجاع     

 .اإلستراتيجيةمنبئا الستخدام وراء المعرفة 

، اتضح اختالف الدافعية الداخلية للدراسة باختالف المـادة الدراسـية،           إعداديثانية  طلبة  ولدى   -

 .فكانت أعلى دافعية في الرياضيات تليها العربي ثم اللغة اإلنجليزية

ت متغيرات الدافعية   ووجدت عالقة موجبة بين تكرار استخدام اإلستراتيجية وفعالية الدافعية، وكان          -

اتضـح أن   و .كلها منبئات دالة لتكرار استخدام اإلسـتراتيجية      ) الشدة، وفعالية الذات، وقيم المهمة    (

رروا استخداما أكثر لإلستراتيجيات الفعالة، وكان لـديهم اعتقـاد          كالذين أكدوا على أهداف اإلتقان      

 . قوي بان النجاح ينبع من الجهد

اإلتقان واستخدام استراتيجيات التعلم وعزوا النجاح للجهد، ولم يـرتبط  وارتبط التوجه نحو هدف   -

 االبتـدائي هـذه     طلبـة ولم يظهـر    . التوجه نحو األداء باستراتيجيات التعلم أو عزوا النجاح للجهد        

 .وارتبطت خمسة أنماط للدافعية باستراتيجيات التعلم لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي .الفروق

روق في عينة ثانية إعدادي بين البنين والبنات لصالح البنات في ست اسـتراتيجيات              لقد وجدت ف   -

تقيـيم الـذات،    : للتنظيم الذاتي للتعلم، ولم توجد فروق بينهما في االستراتيجيات األربع الباقية وهي           

وتحديد الهدف والتخطيط، واالحتفاظ بالسـجالت، ومكافـأة الـذات، فـي اسـتخدام إسـتراتيجية                

ثانية إعدادي، وجدت فروقا بين البنـين       طلبة  الصف األول االبتدائي، وعلى     طلبة  ات، لدى   الرياضي

فروقـا دالـة    كما وجدت   . والبنات لصالح البنات في ست استراتيجيات تنظيم ذاتي للتعلم من عشرة          

توضح أن درجات اإلناث كانت أعلى مـن        ) من الصفين العاشر والثاني عشر    (بين الذكور واإلناث    

واتضـح تصـاعد منحنـى      .  الذكور في تكرار استخدام اإلستراتيجية ودافعيتهم لتعلم اللغة        درجات

 لدى طلبة رابـع   ) Intrinsicالداخلية  (ي الدافعية األكاديمية الذاتية     الذكور، وتدهور منحنى اإلناث ف    

  . ابتدائي وثانية إعدادي وثانية ثانوي

 

لتفكير دراستين بحثتا أيضا في استراتيجيات الـتعلم         في الدراسات المتعلقة بأساليب ا     ذكرت الباحثة و

 ).Schutz, 1998(ودراسة ) Chang & Huang, 1999(وهما دراسة 
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 :تعقيب على الدراسات السابقة 4.2

 

 السابقة أنها تجمع على بعض األمور التي يمكن تلخيصها في النواحي            ثتبين من الدراسات والبحو   

 :يةاآلت

 

 بمعنى أنه لم يتضح بعد تأثير أنواع األسـئلة فـي            ،بقة إلى نتائج متناقضة   تشير الدراسات السا   -1

  أشارت إلى وجود تأثير لصالح األسئلة المقاليـة        ة بالرغم أن معظم الدراسات السابق     ،تحصيل الطلبة 

ـ  أمـا  ). Duchastel ،Gay 1980 ،Gay & Galagher 1976 1198، 1984دويـري   (اتمثل دراس

 Danili،  1999بركـات   (ى وجود تأثير لصالح األسئلة الموضوعية فهي        الدراسات التي توصلت إل   

Reid 2005 ،Duchastel & Nungester 1982( وهناك أيضا دراسات أظهرت عدم وجود فروق في ،

 Misher، 1989، العلي 2000النعيمي والساعي (تحصيل الطلبة يعود إلى نوع األسئلة مثل دراسة 

& Hogan 1999.( 

 أن متوسط عالمات الطلبة في اختبارات الصواب والخطـأ          )1996 ،المومني(ة  أظهرت دراس  -2

 .كانت أعلى من متوسط عالمات مجموعة االختيار من متعدد

، السـويدي   1995، محمـد    1997ثابـت   ( كما في    على أسئلة المقال  المعلمين  تركز اختبارات    -3

ـ الج(أما دراسـة  ). 1984، الوهيبي 1991، أبو طالب 1993  )Marso & Pigge 1988،1989ر ب

 الموضوعية أكثر، وهناك أيضا دراسات أظهرت عدم وجود فروق في           استخدام األسئلة فأظهرت أن   

 .)1994، علي 1993الفرا (استخدام األسئلة الموضوعية واألسئلة المقالية مثل دراسة 

ة لدراسات األجنبي وقلت ا  عن األسئلة الشبكية  ) في حدود علم الباحثة   ( أي دراسة عربية     ال توجد  -4

 Danili & Reid 2005 ،Hansell & Bahar(ات وهـي دراسـة   دراسثالث حيث تم الحصول على 

2004، Hassan(يدل على أهمية هذه الدراسة أيضا وهذا . 

 ،الموضـوعية و ،المقاليـة (ت بين األنواع األربعة لألسئلة      قارنواحدة   دراسة سابقة    ال توجد إال   -5

 .)Danili & Reid, 2005(وهي دراسة  )شبكيةوال، متنوعةوال

 المقارنة بـين نوعيـة       لتحقيق غرضها هدفا محددا وهو     أن مجمل الدراسات والبحوث اتخذت     -6

عدا دراسـة     ما  بمتغيرات وعوامل أخرى   هاداء أو التحصيل دون ربط    األسئلة المستخدمة لقياس األ   

)Bahar & Hansell 2000 1989، العلي 1999، بركات(. 

الدراسات السابقة المتعلقة بأساليب التفكير لم تبحث في عالقتها بالتحصيل الدراسي كمـا              جميع   -7

 ).الحالية(تم دراسته في هذه الدراسة 

 وهذه العالقة طرديـة     ،أكدت العديد من الدراسات على عالقة دافعية التعلم بالتحصيل الدراسي          -8

 وانخفاضها يؤدي إلى انخفاض مستوى      ،اسيبمعنى ارتفاع الدافعية يؤدي إلى ارتفاع التحصيل الدر       
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، الطواب  1993، المومني   1994قطامي  ،  2003المغربي  (التحصيل الدراسي ومن هذه الدراسات      

، Ghang & Huang 1999 ،Pcdaste 1998 ،Schutz 1998، 1993، نعوم والكنـاني  1990

Keith et al 1995 ،Pokay & Bumenfeld 1990(. 
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 مقدمة 1.3

 

 كما وتتضمن وصفا لمجتمع الدراسـة       ة، الباحث تبعتهاجراءات التي ا  صل الطريقة واإل  يتناول هذا الف  

 . اإلحصائية المستخدمة فيهاوعينتها وخطوات إعداد أدوات الدراسة وكذلك األساليب

 

 منهج الدراسة 2.3

 

 .وذلك لمناسبته ألغراض الدراسةالتحليلي المنهج الوصفي الباحثة  تتبعا

 

 مجتمع الدراسة 3.3

 

 األدبي في مديرية تربية جنوب الخليل       /من جميع طلبة الصف األول ثانوي       لدراسة  ا مجتمع   يتكون

طالبة موزعين على   ) 1404(طالبا و ) 1137 (بلغ حيث   ،2005/ 2004والمسجلين للعام الدراسي    

 .مدرسة) 36(شعبة دراسية ضمن ) 78(

 

 عينة الدراسة 4.3

 

) 4(شـعبة دراسـية ضـمن       ) 16( على   طالبة موزعين ) 170(طالبا و ) 80(شملت عينة الدراسة    

اختيار عينـة الدراسـة     تم  حيث  ،  2004/2005 مدارس وذلك في الفصل الثاني من العام الدراسي       

بالتعامل مع مدارس الذكور واإلناث التي توجد فيها أربعة شـعب،            وذلك    عشوائية هعنقوديبصورة  

، والمـدارس التـي     شـوائي وتم توزيع نماذج االختبار على شعب العينة في كل مدرسة بشـكل ع            

، ومدرسـة بنـات الظاهريـة الثانويـة         )طالبة90(دورا  / مدرسة بنات دار السالم     : اختيارها هي 

، ومدرسة ذكـور الظاهريـة الثانويـة        )طالبا40(، ومدرسة ذكور صالح الدين الثانوية       )طالبة90(

 .)طالبا40(
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 أدوات الدراسة 5.3

 

 :يه و،جموعة من األدواتاستخدمت الباحثة ألغراض الدراسة م

 

 : االختبار التحصيلي-أوال

 

على  االختبارمل  تشاوقد  .  إلى قياس مدى تأثير نوع األسئلة في تحصيل الطلبة         االختباريهدف هذا   

 :حيث تم بناء أربعة نماذج من األسئلة. مستويات بلوم المعرفية بنسب مختلفة

 .عتمد على األسئلة الموضوعيةا: لنموذج األول ا-

 .عتمد على األسئلة المقاليةا: النموذج الثاني -

 .المقاليةو عتمد على األسئلة الموضوعيةا: النموذج الثالث -

  .عتمد على األسئلة الشبكيةا: النموذج الرابع -
 

 : بالمراحل اآلتيةاالختباروقد مرت عملية إعداد 

اع األسئلة خاصـة األسـئلة      لقة بأنو بعد قيام الباحثة باالطالع على الدراسات والبحوث السابقة المتع        

 : قامت بما يأتيالشبكية،

وقد وقع االختيار على هـذه    ) المعادن( وهي   االختبارتحديد الوحدة الدراسية التي سيطبق عليها        -1

 على أهداف متنوعـة ومتعـددة     ئها  الوحدة نظرا لما تحويه من جوانب متعددة عن المعادن واحتوا         

 .)1ملحق (

 .)2( كما تم توضيحه في ملحق  السلوكية المتضمنة في الوحدةتحديد األهداف -2

قارنة األهداف السلوكية التي تم وضعها مع نموذجين من أهداف معلمي المـدارس كمـا تـم                  م -3

 .)3( ملحق عرضه في

 .)4 ملحق(بار التحصيلي إعداد جدول المواصفات الخاص باالخت -4

 .متحان بصورته األوليةم إعداد اال حيث ت،االختبارصياغة مفردات  -5

م مؤلفة من أربعة أساتذة من أعضاء هيئة         على لجنة تحكي   االختبارتم عرض   : صدق المحكمين  -6

الخليـل    في محافظـة جنـوب     المادة التدريس في قسم التربية في جامعة القدس وخمسة من معلمي         

 ).5 ملحق(

 ومدى صحتها مـن الناحيـة       تباراالخ وكتابة المالحظات حول فقرات      ،وقد طلب منهم إبداء الرأي    

 االختبـار في بعض فقرات ال التعديالت واستبدال العبارات     وبناء على ذلك تم إدخ     ،اللغوية والعلمية 
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 إلى أربعة خيارات كما أشار جميع       ةومن بين ذلك زيادة الخيارات في األسئلة الموضوعية من ثالث         

 ).6ملحق ( المحكمين

وهي من ضـمن    (ية   مرة واحدة على مدرسة بنات يطا الثانو       تباراالختم تطبيق   : االختبار ثبات   -7

وقد تم اعتبار   ) 0.85( عن طريق التجزئة النصفية فبلغ       االختبارم حساب ثبات    وت) مجتمع الدراسة 

 .هذا المقدار داال ومالئما ألغراض الدراسة

حـت قيمـة    تراوو،  0.84 -0.24تراوحت قيمته ما بين     لالختبار ف الصعوبة  معامل  تم حساب    -8

وهذه القيم تتوافق مع األدب التربوي والدراسـات         ،)7ملحق   (0.73 -0.20ما بين   معامل التمييز   

 ).1996أبو لبدة، (السابقة 

 ).8 ملحق( ثم تم وضع اإلجابات النموذجية عن أسئلة االختبار -9
 

 :أساليب التفكيراستمارة  -ثانيا
 

 ,Bramson, Parlettرليـت، هاريسـون  لمقيـاس برامسـون، با  وضع هـذا ا : وصف االختبار 

Harrison and Associates  1980 بجامعة كاليفورنيا وذلك في عام. 

 موقف من المواقف اليومية التي تواجـه الفـرد،          18 عبارة موزعة على     90ويتكون المقياس من    

ويقيس االختبار خمسة أسـاليب أساسـية للتفكيـر أو          . وذلك بواقع خمس عبارات على كل موقف      

 :تراتيجيات البحث عن حلول المشكالت التي تواجه الفرد وهياس

        The Synthetic Styleاألسلوب التركيبي . أ

  The Idealistic Style األسلوب المثالي      .ب

 The Pragmatic Style األسلوب العملي       .ج

    The Analytic Style األسلوب التحليلي    .د

 The Realistic Style      األسلوب الواقعي.هـ
 

المفضل لدى الفرد في مواجهـة مواقـف   ولة قياس أسلوب التفكير السائد و    ويهدف المقياس إلى محا   

 .الحياة اليومية

 .ة والعربية ثم تمت عملية التقنينالبيئة المصريليناسب  االختبار تطويعب) 2004(وقد قام حبيب 
 

 :صدق االختبار

 

عو االختبار أنه تم تجميع بنود االختبار والعبارات من خالل نتـائج            أوضح واض : تركيبيصدق ال ال

 .طرق وضع األسئلةوحل المشكالت، : األبحاث والدراسات العديدة التي تمت فيما يخص مجاالت
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بيب بعرض االختبار على خمسة محكمين للتأكد من الصدق المنطقي للمقياس وذلك بهـدف              حوقام  

 .)9ملحق (ا  المفترض فيه قياسه18فات اإلجرائية والبنود الالتأكد من إتقان مضمون التعري

 

 :ثبات االختبار

 

 حيث قام حبيب بحساب ثبات االختبار test- retset تم حساب الثبات بطريقة إعادة إجراء االختبار 

من كل عينـة مـن      )  إناث 25 ذكور،   25 (50على عينة   )  يوم 15(لمرتين متتاليتين بفاصل زمني     

 .وأظهر ثبات عاليالعينات الخمس 

 

ـ  للتأكـد مـن   قامت الباحثة بتطبيق هذا االختبار على طالبات مدرسة يطا الثانوية           و  بطريقـة   ه ثبات

، والتفكيـر   0.77، والتفكيـر المثـالي      0.74مل الثبات للتفكير التركيبي     امعنصفية فكان   لالتجزئة ا 

 .0.65، والتفكير الواقعي 0.79، والتفكير التحليلي 0.81العملي 

 

 : Learning Motivation الدافعية التعلماستبانة -ثالثا

 

فقرة تقـيس   ) 23(وتتألف من   ) 2003(المغربي   التي استخدمتها    )10 ملحق(تم استخدام االستبانة    

 ):أفراد عينة الدراسة(األبعاد التالية في دافعية التعلم لدى الطلبة 

 .من المقياس) 11، 8، 3، 2(المعايير الشخصية لألداء األكاديمي، تقيسه الفقرات  -

 ). 23، 19، 7،18، 1(مستوى األهمية األكاديمية لدى الطالب، تقيسه الفقرات  -

 ).16، 15، 12، 9، 5(ز األعمال األكاديمية وتقيسه الفقرات  في انجا االجتهاد والمثابرة-

 ).22، 21، 17، 6، 4(اتجاهات ومواقف الطلبة نحو النشاطات الفكرية، تقيسه الفقرات  -

، 13،  10(قدرة الطالب على التركيز واالنتباه للعمل األكاديمي تقيسه الفقرات التالية من المقياس              -

14 ،20.( 
 

مـن   مقياس ليكرت الخماسـي      مغربي على فقرات المقياس استخدمت ال     ةبالطلولحساب استجابات   

  ).، معارض بقوة...موافق بقوة،(

 

 .وقد اعتبر مناسبا ألغراض الدراسة) 0.91(وقامت الباحثة بتحكيم االستبانة والتأكد من ثباتها وبلغ 
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 : السطحية والفعالةإستراتيجيات التعلماستمارة  -رابعا

 

) 7(بصورة أجنبية وكان يحتوي على  Stipek & Gralinskiقياس ستيبيك وجرالينسكي وضع هذا الم

بترجمـة  ) 2003(ثم قام زايد    . بنود لكل إستراتيجية وهي مصممة على مادة الدراسات االجتماعية        

اثنين من المختصين والعاملين في المجـال التربـوي         قبل  الصورة األجنبية ومراجعة الترجمة من      

 .)11ملحق ( ليمات المناسبةوصياغة التع

 إمـا اسـتراتيجيات     ،وتستخدم هذه االستمارة لقياس استراتيجيات التعلم المستخدمة من قبل الطالب         

عن طريق التعلم واالسـتذكار التـي يسـتخدمها      Superficial Learning Strategiesالتعلم السطحية

التخمين والنقل من اآلخرين، والتركيز     الطلبة إلدراك معلومات ومعارف المادة الدراسية وتتمثل في         

 Strategiesالفعالةما استراتيجيات التعلم  وإ.فقط على تذكر المادة دون فهم وتخطي األجزاء الصعبة

Active Learning  تعبر عن طرق التعلم واالستذكار التي يستخدمها الطلبة إلدراك معلومـات  التي

ربط المعلومات الجديدة بالمعارف السـابقة، وطـرح        ومعارف المادة الدراسية، وتتمثل في تكامل و      

 .األسئلة، وأخذ المالحظات، واإلتقان وإعادة الصياغة والتلخيص والتمكن من مادة الموضوع

، 6،  5،  3: االستراتيجيات الفعالة وعدد بنوده خمسة وهي     :  البعد األول  ويتكون المقياس من بعدين،   

حيث . 10،  8،  7،  4،  2،  1: سطحية وعدد بنوده ستة وهي    االستراتيجيات ال : والبعد الثاني . 11،  9

 .ال أوافق بشدة) 1(أوافق بشدة إلى ) 5(يأخذ كل بند درجة تتراوح بين 

 

 :صدق المقياس وثباته

 

وتصحيحها، وحصل على معـدل ثبـات       ) 437= ن  (قام زايد بتطبيق األداة على عينة استطالعية        

 .مناسب ألغراض الدراسة

 

على مدرسة بنات يطا الثانوية وتم حساب الثبـات          هاتطبيقب الباحثة   االستبانة قامت  وللتأكد من ثبات  

    .)0.82( طريق التجزئة النصفية فبلغ عن

 

 إجراءات الدراسة  6.3 

 

 قامت الباحثة بالحصـول     ، قسم التربية  / بعد إقرار خطة البحث من قبل عمادة الدراسات العليا           -1

، ثـم   )12ملحق  (قسم التربية   / اسات العليا الدرعمادة  / امعة القدس   جعلى أذن بتطبيق الدراسة من      

 ).13ملحق (تربية والتعليم في جنوب الخليل مكتب المن 
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 – الجـزء الثـاني    –أدبي  / حددت الباحثة وحدة المعادن من كتاب العلوم للصف األول الثانوي            -2

 .2005 / 2004 في مدارس فلسطين للعام الدراسيدرسيوالذي 

 ). التحصيلياالختبار( بإعداد أداة الدراسة ة الباحثتم قا-3

على لجنة المحكمين إلبداء الرأي وإدخال التعديالت       ) االختبار التحصيلي ( أداة الدراسة    ت عرض -4

 .عليها

 واسـتبانة ختبار أساليب التفكيـر،     او ، التحصيلي االختبار من مدى ثبات كل من       ت الباحثة  تأكد -5

 . استراتيجيات التعلمنةواستبادافعية التعلم، 

 . والتمييز لالختبار التحصيلي والصعوبةساب معامل السهولةتم ح -6

 وعرض أهميتها ودورها الفعـال      األسئلة الشبكية وطريقة اإلجابة عليها للطالب     آلية  م توضيح    ت -7

 .في التقليل من حفظ المعلومات والقلق عند الطلبة

 .تطبيق أدوات الدراسة على العينةتم  -8

 .تم تحليل النتائج وإجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة -9

 

 متغيرات الدراسة 7.3

 

 :تضمنت هذه الدراسة المتغيرات اآلتية

 :ة المستقلاتلمتغير ا-

 ). شبكيةو ،"مقالية وموضوعية"متنوعة ومقالية، وموضوعية، (سئلة  نوع األ-1

 ).ذكر وأنثى( النوع االجتماعي -2

 :تابعةالمتغيرات ال -

 .التحصيل -1

 ).تركيبيو ،تحليليو ،يلعمو واقعي،ومثالي، ( التفكير لدى الطلبة أساليب -2

 .الدافعية نحو التعلم -3

 ).الفعالو، سطحيال(إستراتيجيات التعلم  -4
 
 :المعالجة اإلحصائية 8.3

 

حيث تـم   ) SPSS(قامت الباحثة بتحليل البيانات التي حصلت عليها مستخدمة البرنامج اإلحصائي           

ين تحليـل التبـا   و ،)ت (اختبارحساب األعداد، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واستخدام        
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 بيرسون للعالقة ومعادلة الثبات حسب كرونباخ ألفـا والتجزئـة           اختبار، و اختبار شيفيه األحادي، و 

 .النصفية
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 نتائج الدراسة :الفصل الرابع

 
 مقدمة    1.4

 طرق تحليل المعلومات    2.4

 نتائج الدراسة    3.4

 الخالصة    4.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  مقدمة1.4
 

ـ       ة إليها الباحث  تيتناول هذا الفصل عرضا للنتائج التي توصل        ة من خالل استجابة أفراد عينة الدراس

ودافعية التعلم واسـتراتيجيات الـتعلم،      أسلوب التفكير   أنواع األسئلة و  ب على أدوات الدراسة المتعلقة   

، وسـوف يـتم     عليهاوذلك بعد تطبيق أدوات الدراسة وتحليل البيانات اإلحصائية التي تم الحصول            

 .عرض النتائج وفقا ألسئلة الدراسة وفرضياتها
 

  طرق تحليل المعلومات2.4
 

النسـب المئويـة،    و،  اسـتخراج األعـداد   فقـد تـم     الزمة   ال ا فيما يختص بالمعالجة اإلحصائية    أم

 واختبـار شـيفيه،     واختبار تحليل التباين األحادي،    ،)ت(اختبار  تم تطبيق   و .المتوسطات الحسابية و

ونباخ ألفا والتجزئـة النصـفية وذلـك        ن للعالقة ومعادلة الثبات حسب كر      بيرسو استخراج معامل و

 .)spss( برنامج الرزم اإلحصائية مباستخدا
 

 نتائج الدراسة 3.4
 

 )1.4(زيع العينة حسب النوع االجتماعي ونوع األسئلة كما في جدول تم تو
 

 جدول يبين خصائص العينة الديمغرافية: 1.4جدول 
 

 النسبة المئوية * الطلبةعدد المتغيرات

 النوع االجتماعي 32.0 80 ذكر

  68.0 170 أنثى

 32.0 80  شبكية

 32.4 81 يةموضوع

 15.2 38 مقالية

  نوع األسئلة

 20.4 51 متنوعة

 .لعينتين غير متساويتين في عدد األفراد" ت"تم استخدام اختبار * 
 

هم من الذكور في حين شكلت      من إجمالي العينة    % 32أن  ) 1.4(المعطيات الواردة في جدول     تشير  

 أسئلة عن أجابوا من الطلبة قد     %32.0 فقد كان    األسئلة فيما يتعلق بنوع     أما .%68 سبتهن ام اإلناث

 أجـاب  ا أخير  مقالية، أسئلة  عن أجابوا %15.2  موضوعية، أسئلة ن ع أجابوا منهم   %32.4 شبكية،

 . متنوعةأسئلة ن من الطلبة ع20.4%
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  الدراسةأسئلة 1.3.4
 

 اليب التفكير السائدة لدى الطلبةأس 1.1.3.4
 

 الصف األول الثانوي في مديرية تربيـة جنـوب           ما أساليب التفكير السائدة لدى عينة من طلبة        -1

 الخليل؟
 

من طلبة الصف األول الثانوي في مديرية تربية جنـوب           أساليب التفكير السائدة لدى عينة    لمعرفة   

من أساليب التفكير الخمسة وجدول     استخراج العدد والنسبة المئوية لكل أسلوب        تم    بشكل عام  الخليل

 .يوضح ذلك) 2.4(
  

لسائدة لدى عينة من طلبة الصف األول الثانوي فـي مديريـة تربيـة              أساليب التفكير ا  : 2.4جدول  

  بشكل عامجنوب الخليل
 

 

 نمط التفكير فما فوق) 60(سائد  )60 (وند سائد رغي

 النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد

 10.8 27 89.2 223 التركيبي

 20.4 51 79.6 199 المثالي

 14.8 37 85.2 213 عملي

 10.0 25 90.0 225 تحليلي

 13.6 34 86.4 216 الواقعي

 األدبي في   الصف األول الثانوي  سائدة لدى طلبة    ال  التفكير ن أكثر أساليب  أ) 2.4(يتضح من جدول    

تالهـا   ،%20.4 أسلوب التفكير المثالي بنسبة مئوية       و ه  في مديرية تربية جنوب الخليل     مادة العلوم 

 بنسـبة   الواقعيأسلوب التفكير    ثم   ومن   ،%14.8 بنسبة مئوية    ي العمل التفكير نمط   في المقام الثاني  

وأخيـرا أسـلوب التفكيـر      % 10.8 بنسبة مئوية    تركيبي ال ومن ثم أسلوب التفكير   % 13.6مئوية  

الحظ أن األسـلوب    ي)  د -1995( وعند الرجوع إلى دراسة حبيب     %.10.0 بنسبة مئوية    التحليلي

 من بين أساليب التفكير الخمس حيث شكل أكبر نسبة تكرارية في أساليب             شيوعاالمثالي هو األكثر    

في المجتمع المصري يفضـلون     % 44من األفراد في المجتمع الغربي و     % 37التفكير، وأوضح أن    

وذلك ألن الفرد المثالي يرحب بتعدد وجهات النظر وبالبدائل الكثيرة عند مواجهة            . األسلوب المثالي 

وما يفعله المثالي في الموقف هو محاولة االستيعاب والفهم         .  فيها اب حال واتخاذ قرار   مشكلة ما تتطل  
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والتوصل لحل شامل كما يزهو الفرد المثالي بالحدس الـذي       الجيد لوجهات النظر المختلفة والبدائل،      

 .لديه

يمكن إرجاع سبب أن أعلى نسبة كانت من نصيب التفكيـر المثـالي إلـى طبيعـة المجتمـع                   قد  و

 وحل المشكالت بطريقة منهجية، وألن      ،لفلسطيني الذي يتصف بالتطلع إلى تحقيق األهداف المثالية       ا

 .الفرد الفلسطيني يهتم باحتياجاته وما هو مفيد بالنسبة له

التي أظهرت وجود فروق بين الطالب في أسـاليب         ) 1989(دراسة قاسم   أيضا  وهذه النتيجة اتفقت    

التي أظهرت أعلى نسـب فـي التفكيـر المثـالي     ) 2001(ة غالب واتفقت أيضا مع دراس   . التفكير

التي أظهرت أن أسـلوب     )  ج -1995(ودراسة حبيب   . والتحليلي وأقل النسب في التفكير التركيبي     

 .التفكير السائد كان التفكير المثالي
 

  أنماط التفكير السائدة لدى الطلبة 2.1.3.4
 

 طلبة الصف األول الثانوي في مديريـة تربيـة جنـوب            ما أنماط التفكير السائدة لدى عينة من       -2

 الخليل؟
 

جـدول  تم حساب العدد والنسبة المئوية لكل نمط و       أما عند دراسة أنماط التفكير السائدة لدى الطلبة          

 . يوضح ذلك)3.4(
 

الصف األول الثانوي في مديرية تربية جنوب       طلبة  عينة من    التفكير السائدة لدى     أنماط :3.4جدول  

 . بشكل عامليل الخ
 

 

 النسبة المئوية العدد نمط التفكير

 27.2 68 مسطح

 59.6 149 أحادي التفكير

 12.8 32 ثنائي

 0.4 1 ثالثي التفكير

  100.0 250 المجموع

 

فـي   ،أحادي التفكير منهم يتسمون بنمط    % 59.6أن أغلبية الطلبة وبنسبة     ) 3.4 (يتضح من جدول  

 أكدلقد   و ،منهم نمط تفكيرهم ثنائي   % 12.8 كان   وقد ،يرهم مسطح منهم نمط تفك  % 27.2حين كان   

يسـتخدم  مـا  عود إلى أن الفرد غالبا     ربما ي وسبب هذه النتيجة     .تفكيره ثالثي نمط   نأمبحوث واحد   

) الـواقعي والتحليلـي،  والعملي، والمثالي، والتركيبي، (نوعا واحدا فقط من أساليب التفكير الخمسة   
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يرجع إلـى طـرق     ربما  وتعتقد الباحثة أن ذلك     . ا األسلوب في أغلب المواقف    الستخدام لهذ لويميل  

التدريس المستخدمة في مدارسنا والتي تسير في اتجاه واحد من المعلم إلى الطالـب، ويكـون دور                 

وهذه النتيجـة   .  في استخدام هذه الطرق السهلة     ة ولهذا يزداد تمسك الطلب    ،الطالب فيه إعادة اإلنتاج   

التي أظهرت أن نمط التفكير المسيطر من بين أنماط التفكير هـو            ) 2001(اسة غالب   اتفقت مع در  

 - ب - أ -1995 ( حبيب ةواتفقت أيضا مع دراس   . تفكير أحادي البعد يليه التفكير الثنائي والمسطح      ال

فذكر أن في المجتمع     كان نمط التفكير األحادي،   التي توصل فيها إلى أن نمط التفكير السائد         )  د -ج

في المجتمع المصري   ، و %50فكير األحادي من    غربي تقترب نسبة األفراد الذين يتسمون بنمط الت       ال

 .%58كانت 
 

اسـتخراج المتوسـطات    فقد تم    ؟استراتيجيات التعلم ودافعية التعلم   استجابات الطلبة حول    ولمعرفة  

 .يوضحان ذلك )5.5( و)5.4(الحسابية واالنحرافات المعيارية وجدولين 
 

 .استجابات الطلبة حول استراتيجيات التعلم 3.1.3.4
 

 ما استراتيجيات التعلم السائدة لدى عينة من طلبة الصف األول الثانوي في مديرية تربية جنوب                -3

 الخليل؟
  

لمعرفة استجابات حول استراتيجيات التعلم تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية           

 .يوضح ذلك) 4.4(وجدول 
 

 استراتيجيات التعلمالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة حول : 4.4جدول 
 

ترتيـــب 

 الفقرة

ــط  العبارة المتوسـ

 الحسابي

ــراف  االنح

 المعياري
 0.80 4.67 .عادتي أن أخمن كمية من العمل حتى أنتهي بسرعة 1

 1.05 4.09 .أكتب عادة بعض المالحظات أثناء المذاكرة 5

 1.13 3.93 .عادة أقوم بعملي بدون تفكير كثير 4

 1.05 3.83 .أحاول عادة فهم األجزاء الصعبة بمجهودي الخاص 11

 1.24 3.66 .أقوم عادة بأداء عملي فقط، وأتمنى أن يكون صوابا 10

 1.20 3.58 .أترك عادة األجزاء الصعبة 7

 1.19 3.53 .أشرح أو أكتب بعض األفكار بأسلوبي الخاص 6

 1.28 3.38 .أراجع عادة المعلومات التي ال أفهمها 9

 1.29 2.99 .أنقل اإلجابات عادة المعلومات التي ال أفهمها 8

 1.25 2.52 .أسأل نفسي عادة بعض األسئلة أثناء المذاكرة للتأكد من وضوح معنى ما يقوم به من عمل 3

  1.23 2.13 .ما أفعل مثلهمأنتظر عادة ألرى ما يفعله التالميذ اآلخرون ثم   2

يالمجموع الكل   3.37 0.48 
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 بمتوسـط حسـابي     متوسـطة   استراتيجيات التعلم لدى الطلبة كانت     أن )4.4(ضح لنا من جدول     تي

 )سطحية (هاء منها بسرعة   االنت حتىتخمين كمية من العمل      تاالستراتيجيابرز  أولقد تجلت    ،3.37

  )فعالـة ( المـذاكرة    أثنـاء لثاني كتابة بعض المالحظـات      تالها في المقام ا    ،4.67بمتوسط حسابي 

 بمتوسـط   )سـطحية  (تالها في المقام الثالث القيام بالعمل دونما تفكير كثير         ،4.09بمتوسط حسابي   

 بمتوسـط   )فعالـة  (مفهومهم الخـاص   ب األجزاءتالها في المقام الرابع بمحاولة فهم        ،3.93 حسابي

 )سـطحية  ( يكون صوابا  أن العمل والتمني    أداء بتقييم الخامس    تالها في المقام   أخيرا ،3.83حسابي  

 .3.66بمتوسط حسابي 

 

 يميلون إلى استخدام استراتيجيات التعلم السطحية حيـث ظهـرت           ةالنتائج أن الطلب  أظهرت  وبذلك  

يعـود إلـى أن معظـم       ربما   الباحثة أن سبب ذلك      رى بنسب مرتفعة وت   ثالث استراتيجيات سطحية  

 للوصول إلى النجاح، فيركز الطالب على تذكر المادة دون فهـم            االطرق األقل جهد   يسلكون   ةالطلب

وأيضا أغلب أساليب التدريس المستخدمة في مدارسنا تعتمد على التلقـين والحفـظ             . واستيعاب لها 

فكانت إستراتيجية تخمين العمل حتـى االنتهـاء        . دون تشجيع أسلوب التفكير واالبتكار عند الطالب      

علـى االسـتراتيجيات    % 95تعتمد بنسبة   ) لتي برزت في المقام األول في هذه الدراسة       وا(بسرعة  

تركـز بنسـبة    ) حصلت على المقام الثالث في الدراسة     (والقيام بعمل بدون التفكير الكثير      . السطحية

كانـت فـي المقـام      (والقيام بأداء عمل فقط والتمني أن يكون صوابا         . من هذه اإلستراتيجية  % 52

 .على استراتيجيات السطحية% 56تركز بنسبة ) في الدراسةالخامس 

إستراتيجية فهم األجزاء الصـعبة     : أما االستراتيجيات الفعالة فقد برز منها إستراتيجيتين فقط وهما        

وكتابة بعـض   . من هذه اإلستراتيجية  % 50تمثل  ) كانت في المقام الرابع   (بمجهود الطالب الخاص    

وترجـع  . من اإلستراتيجية الفعالة  % 31تمثل  ) انت في المرتبة الثانية   ك(المالحظات أثناء المذاكرة    

 دراسـتها،   الباحثة سبب ذلك أن هذه اإلستراتيجية تعتمد على التمكن من مادة الموضـوع وإتقـان              

مات الجديدة بالمعارف السابقة ويندر وجود لمثل هذه المهارات هـذه           وتتمثل في تكامل وربط المعلو    

 . األيام

 

 .دافعية التعلماستجابات الطلبة حول  4.1.3.4

 

  ما دافعية التعلم لدى عينة من طلبة الصف األول الثانوي في مديرية تربية جنوب الخليل؟-4

 

أما بخصوص دافعية التعلم لدى الطلبة فقد استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة             

 .يوضح ذلك) 5.4(وجدول 
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  لدى الطلبةدافعية التعلمللحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات ا: )5.4(جدول 
 

ترتيب 

 الفقرة

ــط  العبارة المتوس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 1.10 4.07 .أحرص كثيرا على دراستي وأداء واجباتي المدرسية بنجاح 23

 1.03 4.03 .أشعر بالالمباالة بخصوص الدراسة والواجبات المدرسية بنجاح 22

 1.21 3.73 .ل الواجبات المدرسية التي ال تحتاج إلى جهد كبير إلنجازهاأفض 17

 1.39 3.67 .أطالع كثيرا في الكتب الخارجية 6

 1.33 3.66 .ينصرف انتباهي بسهولة عن الدراسة لالنشغال بأمور أخرى 20

 1.31 3.31 .أستمتع بالقيام بأنشطة خارجية ال عالقة لها بالمواضيع المدرسية 4

أترك الواجبات المدرسية التي أجد صعوبة فـي انجازهـا دون            16

 .إتمام

3.13 1.22 

 1.23 3.12 .أتطلع قدما إلكمال دراستي الجامعية بعد التخرج من المدرسة 19

غالبا أتساءل كيف يستطيع بعض التالميذ االنهمـاك بجـد فـي             9

 .الدراسة

3.08 1.41 

 1.35 2.92 .المتحانيصعب علي التركيز جيدا عندما أستعد ل 14

 1.34 2.90 .غالبا أكون من المتأخرين في انجاز األعمال الصفية المدرسية 3

 1.35 2.89 .أعمل بجد النجاز الواجبات البيتية المدرسية 5

 1.30 2.88 .يهمني كثيرا أن أكون تلميذا ناجحا في دراستي 1

 1.37 2.85 .أحصل على عالمات متفوقة في امتحانات المدرسة 11

 1.39 2.70 .أهمل كثيرا بدراستي 2

 1.20 2.57 .عندما أبدأ بالدراسة أهمل كل ما حولي وأركز فقط على دراستي 13

 1.58 2.48 .أستمتع بالدراسة 7

 1.25 2.28 .يصعب علي االنتباه والتركيز أثناء شرح المعلم 14

ـ             18 هادة أميل إلى عدم االلتحاق بالدراسة الجامعية لو لـم تكـن الش

 .الجامعية مهمة للحصول على وظيفة

2.06 1.18 

بعد أخذ استراحة من عمل الواجبات المدرسـية والعـودة مـرة             15

 .أخرى فإنني أجد صعوبة في العودة إلكمال الواجبات

1.99 1.06 

 1.10 1.94 .أفضل القيام بأي شيء على القيام بانجاز الواجبات المدرسية 21

 1.29 1.93 .لة بالنسبة ليالواجبات المدرسية مم 8

 1.18 1.84 .أواجه صعوبات كثيرة عند القيام بالواجبات المدرسية 12

 .55 2.61 الدرجة الكلية 

 .تم عكس المقياس الوزني للفقرات السلبية* 
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 متوسط استجاباتهم نحو ذلـك   دافعية التعلم لدى الطلبة متدنية حيث بلغ   أن) 5.4(يتضح من الجدول    

 الواجبات المدرسية بنجـاح بمتوسـط       أداء مظاهر الدافعية لديهم بالحرص على       ت برز ولقد ،2.61

جبات المدرسية بمتوسط    من الدراسة والوا   ةبالالمباال ربالشعوتالها في المقام الثاني      ،4.07حسابي  

 جهـد كبيـر النجازهـا       إلىتفضيل الواجبات التي ال تحتاج      تالها في المقام الثالث     ،  4.03حسابي  

 أخيرا ،3.67بمتوسط حسابي   الخارجية  لكتب   مطالعة ا   تالها في المقام الرابع    ،3.73سط حسابي بمتو

 .3.66 حسـابي    أخرى بمتوسـط   أمورلالنشغال ب تالها في المقام الخامس انصرافهم عن الدراسة        

تدني المستوى االقتصادي لمعظـم     إلى   عينة الدراسة    ةبويمكن تفسير تدني مستوى الدافعية لدى طل      

 فينصب اهتمام   ، حيث تفتقر للميزات التي تساهم بتوفير تعليم فعال للطالب         ، المجتمع الفلسطيني  أسر

وخاصة في المرحلة الثانويـة ألن الطالـب        الطالب على تحقيق الحاجات األساسية أكثر من التعلم         

ـ                 .تعلميستطيع في هذه المرحلة مساعدة األسرة في الدخل مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الدافعية لل

المجتمـع  التي أشـارت إلـى أن       ) 1996(وتختلف هذه الدراسة مع نتائج دراسة الرندي وآخرون         

تـوفير االحتياجـات    فيهـا   الكويتي والمجتمعات التي تحظى بوضع اقتصادي جيد تستطيع األسرة          

 .األساسية والمناخ المالئم للطالب لالندفاع نحو التعلم بفاعلية أكبر

 

 علقة بأساليب التفكير المتاألسئلة 5.1.3.4

 

 ما الفروق في أساليب التفكير لدى عينة من طلبة الصف األول الثانوي في مديرية تربية جنوب                 -5

  الخليل تعزى إلى النوع االجتماعي ونوع األسئلة؟

 

 بين متوسط اسـتجابات الطلبـة       0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى          :الفرضية

وللتحقق من صحة    ونوع األسئلة،  ، تعزى إلى النوع االجتماعي     في أساليب التفكير   ةالمدارس الثانوي 

 توضـح   )14.4 -6.4(جداول  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و    الفرضية تم استخراج    

 .ذلك
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 .الفروق في أساليب التفكير تعزى إلى النوع االجتماعي -أ

 

النحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت للفروق بـين متوسـط          المتوسطات الحسابية وا  : 6.4جدول  

 .النوع االجتماعي إلى ى تعز حول أساليب التفكير المدارس الثانوية فياستجابات الطلبة
 

 .دالة إحصائيا* 

ــلوب  أســ

 التفكير

ــط  العدد الجنس المتوسـ

 الحسابي

االنحــراف 

 المعياري

درجـــات 

 الحرية 

مستوى الداللة   قيمة ت

 اإلحصائية

 تركيبي 79 6.38 53.93 80 ذكر

ىنثأ  170 51.41 5.97 169 3.038 *0.003 

 مثالي 79 7.07 54.28 80 ذكر

 0.139 1.485 169 6.25 55.59 170 أنثى

 عملي 79 6.42 54.05 80 ذكر

 0.575 0.562 169 5.77 54.51 170 أنثى

 تحليلي 79 5.97 52.94 80 ذكر

 0.185 1.300 169 5.61 53.97 170 أنثى

 واقعي 79 5.21 54.45 80 ذكر

 0.759 0.308 169  6.27 54.22 170 أنثى

 

نه ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد المسـتوى       أ) 6.4(تشير المعطيات الواردة في جدول      

 لتفكير أساليب ا  ي ف نوع االجتماعي  بين متوسط استجابات الطلبة المدارس الثانوية تعزى إلى ال         0.05

 وهي غير دالـة     ،0.05أكبر من   حيث كانت الداللة اإلحصائية     المثالي والعملي والتحليلي والواقعي     

 بـين   0.05نه توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد المسـتوى           أ  جهة أخرى تبين   من و .اإحصائي

 ،0.05ن  أقل م حيث كانت الداللة اإلحصائية     التركيبي   التفكير   أسلوب يمتوسط استجابات الطلبة ف   

 53.93اسـتجاباتهم   متوسط  ولقد كانت هذه الفروق لصالح الذكور الذين كانت          ،وهي دالة إحصائيا  

 فـي أسـاليب     واإلناث الباحثة أن عدم وجود الفروق بين الذكور         رىوت .لدى اإلناث  51.41مقابل  

دارس الـذكور   هج الدراسية وأساليب التدريس المستخدمة في م      االمنربما يعود إلى    التفكير األربعة   

يعود إلى تميز   فربما  في أسلوب التفكير التركيبي     أما سبب تفوق الذكور في أسلوب التفكير        . واإلناث

االستقاللية فـي التفكيـر،    وحب القيادة،   :  ومنها ،الذكور بعدة صفات تنمي هذا األسلوب من التفكير       

المجهول والمواقف الغامضـة،    والدافعية الذاتية، والثقة بالنفس، وحب المغامرة، وعدم الخوف من          

 مؤيـدة لنتيجـة حبيـب       وجاءت هذه النتيجـة    .والجدية، واالشتياق إلى المتناقضات وعدم االتفاق     

 فـي التفكيـر     اإلناث حيث أظهرت تفوق الذكور في التفكير التركيبي والعملي وتفوق           ) أ -1995(

ر أية فروق تعـزى لمتغيـر       التي لم تظه  ) 2000(دراسة حمودة   اختلفت هذه النتيجة مع     و. المثالي
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 فيما يتعلق في أساليب التفكير، باستثناء أسلوب التفكير العملي الذي تفوقـت فيـه               نوع االجتماعي ال

التي أظهرت تفوق الطالبات فـي       )1989(ومع دراسة قاسم    .  على الطالب الذكور   اإلناثالطالبات  

التي توصلت إلـى تفـوق      )  ب -1995 (ودراسة حبيب . كل من التفكير المثالي والتفكير التركيبي     

 . الطالبات في التفكير المثالي، وتفوق الطالب في التفكير التحليلي
 

 . الفروق في أساليب التفكير تعزى إلى نوع األسئلة-ب
 

ولدراسة نوع األسئلة فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتطبيق اختبـار             

 ).8.4(و) 7.4( في جدول التباين األحادي كما يظهر
  
حول المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق بين متوسط استجابات الطلبة           :7.4دول  ج

 . نوع األسئلةتعزى إلى أساليب التفكير
 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الترتيب العدد نوع األسئلة أسلوب التفكير

 5.91 50.55 4 80 شبكية

 6.41 53.89 1 81 مقالية

 6.45 53.47 2 38 موضوعية

 5.35 51.24 3 51 متنوعة

  تركيبي

 6.20 52.22  250 المجموع

 6.34 55.90 2 80 شبكية

 7.35 53.86 3 81 مقالية

 6.58 56.50 1 38 موضوعية

 5.09 55.10 4 51 متنوعة

 مثالي

 

 6.54 55.17  250 المجموع

 5.85 54.83 1 80 شبكية

 5.58 54.74 2 81 مقالية

 6.32 54.00 3 38 موضوعية

 6.53 53.29 4 51 متنوعة

 

 عملي

 5.98 54.36  250 المجموع

 5.61 54.78 1 80 شبكية

 5.24 52.94 3 81 مقالية

 7.20 52.13 4 38 موضوعية

 5.21 54.10 2 51 متنوعة

 تحليلي

  

 5.74 53.64  250 المجموع

 5.74 53.74 3 80 شبكية

 6.79 54.17 2 81 مقالية

 4.65 53.42 4 38 موضوعية

 5.47 56.00 1 51 متنوعة

 واقعي

  5.94 54.29   250 المجموع
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كانت أعلى شيء لـدى     التركيبي  طلبة نحو أسلوب التفكير     الأن استجابات   ) 7.4(يتضح من جدول    

تالها في المقام الثـاني الطلبـة        ،53.89ي   المقالية بمتوسط حساب   األسئلة على   أجابواالطلبة الذين   

 علـى   أجابواومن ثم الطلبة الذين      ،53.47 الموضوعية بمتوسط حسابي     األسئلة على   أجابواالذين  

 الشبكية بمتوسط   األسئلة على   أجابوا الطلبة الذين    وأخيرا ،51.24 المتنوعة بمتوسط حسابي     األسئلة

 .50.55حسابي 
 

 علـى   أجـابوا الطلبة الـذين    لدى   استجابة   أعلىير المثالي فقد كانت      التفك بأسلوب فيما يختص    أما

 األسئلة على   أجابواتالها في المقام الثاني الطلبة الذين        ،56.50 الموضوعية بمتوسط حسابي     األسئلة

 المتنوعة بمتوسط حسابي    األسئلة على   أجابواومن ثم الطلبة الذين      ،55.90الشبكية بمتوسط حسابي    

 .53.86 المقالية بمتوسط حسابي األسئلة على أجابوا الطلبة الذين وأخيرا ،55.10
 

 علـى   أجـابوا الطلبة الـذين    لدى   استجابة   أعلى فقد كانت    يالتفكير العمل  بأسلوب فيما يختص    أما

 األسـئلة  علـى    أجابواتالها في المقام الثاني الطلبة الذين        ،54.83 الشبكية بمتوسط حسابي     األسئلة

 الموضوعية بمتوسط   األسئلة على   أجابواومن ثم الطلبة الذين      ،54.74سابي   ح  بمتوسط الموضوعية

 .53.29 المتنوعة بمتوسط حسابي األسئلة على أجابوا الطلبة الذين وأخيرا ،54.00حسابي 
 

 علـى   أجـابوا الطلبة الـذين    لدى   استجابة   أعلى فقد كانت    يالتفكير التحليل  بأسلوب فيما يختص    أما

 األسـئلة  علـى    أجابواتالها في المقام الثاني الطلبة الذين        ،54.78متوسط حسابي   ب الشبكية   األسئلة

 المقالية بمتوسط حسابي    األسئلة على   أجابواومن ثم الطلبة الذين      ،54.10 بمتوسط حسابي    المتنوعة

 .52.13 الموضوعية بمتوسط حسابي السائلة على أجابوا الطلبة الذين خبرا وأ،52.94
 

 علـى   أجـابوا الطلبة الذين   لدى   استجابة   أعلى فقد كانت    يالتفكير الواقع  بأسلوبص   فيما يخت  أخيرا

 األسـئلة  علـى    أجابواتالها في المقام الثاني الطلبة الذين        ،56.0ة بمتوسط حسابي    المتنوع األسئلة

بمتوسط حسـابي   الشبكية   األسئلة على   أجابواومن ثم الطلبة الذين      ،54.17 بمتوسط حسابي    المقالية

ولمعرفـة   ،53.43 الموضوعية بمتوسط حسـابي  األسئلة على أجابوا الطلبة الذين    وأخيرا ،53.94

 تم استخراج نتائج اختبار تحليل      األسئلة نوع   إلى تعزى   إحصائيةفيما ذا كان هنالك فروقا ذات داللة        

 .)8.4( وذلك كما هو واضح من جدول األحاديالتباين 

تميز الفرد التركيبي بالقدرة    إلى  التركيبي في حل األسئلة المقالية       سيادة أسلوب التفكير     ويمكن تفسير 

أمـا فـي    . على بناء تركيب األفكار المختلفة وترتيبها والربط بينها، وهذا ما يلزم األسئلة المقاليـة             

األسئلة الموضوعية فتميز األسلوب المثالي ألن الفرد المثالي يرحب بتعدد وجهات النظر وبالبدائل              

وما يفعله المثالي فـي الموقـف هـو         . عند مواجهة مشكلة ما تتطلب حال واتخاذ قرار فيها        الكثيرة  

محاولة االستيعاب والفهم الجيد لوجهات النظر المختلفة والبدائل، والتوصل لحل شامل، وهـذا مـا               
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وفي حل األسئلة الشبكية استخدم الطـالب أسـلوبي التفكيـر العملـي       . تتطلبه األسئلة الموضوعية  

حليلي وذلك ألن األسلوب العملي يهتم بالتحقق مما هو صـحيح أو خـاطئ بالنسـبة للخبـرة                  والت

 بالمعلومات المتوفرة، فهو ليس     ةالشخصية والتفوق في إيجاد طرق جديدة لحل المشكالت باالستعان        

والفرد التحليلـي يبحـث عـن       . سلوك عشوائي إنما هو عملية تفاعلية بين الفهم والخبرة والتجربة         

ة أو صيغة أو نظام يمكنه من الحل، ويميل إلى اختيار أفضلها بحرص ومنطقيـة وبطريقـة                 طريق

كما يزهو الفرد التحليلي عند حل األسئلة الشبكية بكفاءته في فهـم            . منهجية مع االهتمام بالتفاصيل   

كان أسلوب   وفيما يختص باألسئلة المتنوعة فقد       .جميع المتغيرات، وإمكانية القابلية للتنبؤ والعقالنية     

التفكير الواقعي أكثر استخداما من غيره ألنه يجمع بين أساليب تفكير مختلفة مثل أسـلوب التفكيـر        

السـائد فـي حـل األسـئلة        (وأسلوب التفكير المثـالي     ) السائد في حل األسئلة المقالية    (التركيبي  

 ة وموضوعية، باإلضاف  وهذا ما يلزم األسئلة المتنوعة ألنها اشتملت على أسئلة مقالية         ) الموضوعية

 .إلى أن الفرد الواقعي يفضل النواحي العملية المرتبطة بالجوانب الواقعية
 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسط استجابات الطلبـة المـدارس             : 8.4دول  ج

 .األسئلةنوع تعزى إلى  حول أساليب التفكيرالثانوية 
 

أساليب 

 التفكير
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 185.962 3 557.886 بين المجموعات

 تركيبي 36.652 246 9016.450 داخل المجموعات

  249 9574.336 المجموع

5.074 
 0.02* 

 82.743 3 248.228 بين المجموعات

 مثالي 42.279 246 10400.716 جموعاتداخل الم

  249 10648.944 المجموع

1.957 
 

1.21 
 

 30.635 3 91.906 بين المجموعات

 عملي 35.796 246 8805.694 داخل المجموعات

  249 8897.600 المجموع

0.856 
 

4.65 
 

 80.036 3 240.107 بين المجموعات

 تحليلي 32.372 246 7963.493 داخل المجموعات

  249 8203.600 المجموع

2.472 
 

0.62 
 

 67.784 3 203.353 بين المجموعات

 واقعي 34.888 246 8582.331 داخل المجموعات

  249 8785.684 المجموع

1.943 
 

1.23 
 

 .دالة إحصائيا* 
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نحـو أسـلوب   طلبـة  النه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أ) 8.4(يتضح من جدول  

 ولمعرفة مصـدر     وهي دالة إحصائيا،   0.05أقل من    حيث كانت الداللة اإلحصائية      تركيبيالتفكير ال 

من جهـة أخـرى     ) 10.4 (ضح من جدول  ه وذلك كما هو وا    ي تم استخراج نتائج اختبار شيف     الفروق

أساليب  بين استجابات الطلبة حول      0.05نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى          تبين أ 

 وهي غير   0.05أكبر من   حيث كانت الداللة اإلحصائية     والمثالية  عية والعملية والتحليلية    قواالتفكير ال 

 سبب ذلك إلى أن ألسلوب التفكير التركيبي أقل نسـبة تكراريـة فـي                وربما يكون  .دالة إحصائيا 

قارنة أساليب التفكير الخمس وألن درجة الفرد على التفكير التركيبي غالبا ال تكون مرتفعة جدا بالم              

بدرجة األساليب األربعة األخرى إال إذا كان في مجموعة مختارة نادرة وحينها يميل هذا الفرد إلى                

تركيب األشياء المختلفة وبصفة خاصة لألفكار ليقوم بعمل شيء جديد ومختلف تماما عمـا يفعلـه                

 .اآلخرون

 

 حول أساليب التفكير  ات الطلبة   بين متوسط استجاب   نتائج اختبار شيفيه للمقارنات الثنائية    : 9.4جدول  

 .نوع األسئلةتعزى إلى 

 

أسلوب 

 التفكير

المتوسط  نوع األسئلة

 الحسابي

 متنوعة موضوعية مقالية شبكية

 - - *-1.352 - 50.55 شبكية
 *0.1656 - - 1.352* 53.89 مقالية

 - - - - 53.47 موضوعية

 التركيبي

   *0.1656  51.24 متنوعة

 .ادالة إحصائي* 

 

بين الطلبة الذين أجـابوا       كانت ما   التركيبي  التفكير لوبه أن الفروق في أس    يتشير نتائج اختبار شيف   

ن هنالـك    وأ  وسط حسابي،  1.352 وبفارق   المقاليةوعلى أسئلة المقالية لصالح     الشبكية  على األسئلة   

 0.1656ة األولى وبفارق    فروقا بين الطلبة الذين أجابوا على األسئلة المقالية والمتنوعة لصالح الفئ          

 سابقا إلى أن أسلوب التفكير التركيبي تجلى في األسئلة المقالية           ذلك كما فسر  رجع   وي .وسط حسابي 

، وألن األسئلة الشبكية تشبه األسئلة المقالية، وأن هناك أسئلة مقالية في            أكثر من غيرها من األسئلة    

 .األسئلة المتنوعة
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 تراتجيات التعلماساألسئلة المتعلقة ب: 6.1.3.4

 

 ما الفروق في إستراتيجية التعلم لدى عينة من طلبة الصف األول الثانوي في مديريـة تربيـة                  -6

 جنوب الخليل تعزى إلى النوع االجتماعي ونوع األسئلة؟

 

 استراتجيات التعلم المتبعـة    في 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى          -:الفرضية

وللتحقـق مـن صـحة       ،نوع االجتماعي، ونوع األسـئلة    رس الثانوية تعزى إلى ال    المدالدى طلبة   

جـداول  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتـائج اختبـار ت و         الفرضية تم استخراج    

 . تبين ذلك)11.4 -10.4(

 

 زى إلى النوع االجتماعيالفروق في استراتيجيات التعلم تع -أ

 

ق بـين متوسـط     سابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت للفرو      لمتوسطات الح ا: 10.4جدول  

 .في المدارس الثانوية تعزى إلى النوع االجتماعي استراتجيات التعلم استجابات الطلبة نحو

 

المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

مستوى  قيمة ت

الداللة 

 اإلحصائية

 79 .50 3.32 80 كرذ

 0.276 1.094 169 .47 3.40 170 أنثى

 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد المسـتوى         نه ال أ) 10.4 (تشير المعطيات الواردة في جدول    

تعزى إلى الجنس، حيث كانت الداللـة        استراتجيات التعلم   نحو  بين متوسط استجابات الطلبة    0.05

 استجابات الذكور نحو ذلـك       بلغت متوسط   حيث إحصائيا وهي غير دالة     0.05أكبر من   اإلحصائية  

فسر ذلك بسبب توحيد المناهج الدراسية في مدارس الذكور         ربما ي  و .اإلناث لدى   3.40 مقابل   3.32

واختلفت هذه النتيجة مع    . واإلناث، وبسبب تقارب مستوى أساليب التدريس لدى معلمي كال الجنسين         

ة إعدادي بين الذكور واإلناث لصالح اإلنـاث        التي وجدت فروق في عينة ثاني     ) 2002 (دراسة زايد 

 تسـتراتيجيا اال في   ثوالتي وجدت فروق بين الذكور واإلنا     . في استراتيجيات للتنظيم الذاتي للتعلم    

 .صالح الذكورلالفعالة 
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  الفروق في استراتيجيات التعلم يعزى لنوع األسئلة-ب

 

يات التعلم تعزى إلى نوع األسئلة فقد تم        الفروق في متوسط استجابات الطلبة نحو استراتيج      ولمعرفة  

 ).11.4(استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية كما يوضح جدول 

 

 بين متوسط اسـتجابات الطلبـة نحـو         نحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية واال  : 11.4جدول  

 .األسئلةنوع  تعزى إلى  المتبعة لديهماستراتجيات التعلم

 

ــط  العدد األسئلةنوع  المتوس

 الحسابي

 االنحراف المعياري

 .45 3.34 80 شبكية

 .51 3.32 81 مقالية

 .41 3.52 38 موضوعية

 .50 3.39 51 متنوعة

 .48 3.37 250 المجموع

 

 علـى   أجابوالدى الطلبة الذين    ية  لعا استراتيجيات التعلم المتبعة كانت      أن) 11.4(يتضح من جدول    

 األسئلة على   أجابواتالها في المقام الثاني الطلبة الذين        ،3.52ية بمتوسط حسابي     الموضوع األسئلة

الشبكية بمتوسط حسـابي    األسئلة   على   أجابواومن ثم الطلبة الذين      ،3.39المتنوعة بمتوسط حسابي    

ن ولمعرفة فيما إذا كا    3.32 المقالية بمتوسط حسابي     األسئلة على   أجابوا الطلبة الذين    وأخيرا ،3.34

متوسط استجابات الطلبة نحو استراتيجيات التعلم تعزى إلـى         هنالك فروق ذات داللة إحصائية بين       

 تم استخراج نتائج اختبار تحليل التباين األحادي وذلك كما هو واضـح مـن جـدول                 ،نوع األسئلة 

ة سبب ارتفاع نسبة استراتيجيات التعلم الفعالة فـي اإلجابـة علـى األسـئل             ربما يرجع    و .)12.4(

الموضوعية لحاجة هذه األسئلة إلى تكامل وربط المعلومات مع بعضها البعض والتمكن من المـادة               

 وتليها في ذلك األسئلة     ،التي تساعد الطالب على اختيار اإلجابة األفضل من بين مجموعة الخيارات          

ـ          .  ثم األسئلة الشبكية   ،المتنوعة  باسـتخدام   اأما األسئلة المقالية فيسـتطيع الطالـب اإلجابـة عليه

 .استراتيجيات تعلم سطحية تركز فقط على تذكر المادة دون فهم وسرد اإلجابة
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ولمعرفة الفروق بين استجابات الطلبة نحو استراتيجيات التعلم تعزى إلى نـوع األسـئلة فقـد تـم          

 ).12.4(استخدام اختبار تحليل التباين األحادي كما هو واضح في جدول 

 

  للفروق بين متوسط اسـتجابات الطلبـة نحـو         بار تحليل التباين األحادي   ئج اخت نتا: )12.4(جدول  

 . نوع األسئلةتعزى إلىاستراتيجيات التعلم 

 

ــوع  مصدر التباين مجمـ

 المربعات

ــات  درج

 الحرية

متوســـط 

 المربعات

ــة ف  قيم

 المحسوبة

ــة  مســتوى الدالل

 اإلحصائية

ــين  بــــ

 المجموعات

1.164 3 3.88 

ــل  داخـــ

 تالمجموعا

55.774 246 2.27 

  249 56.939 المجموع

1.712 
 

1.65 
 

 

توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد المسـتوى          نه ال أ) 12.4(شير المعطيات الواردة في جدول      ت

، حيـث كانـت     األسئلةنوع  تعزى إلى    استراتيجيات التعلم  نحو بين متوسط استجابات الطلبة      0.05

ألن ربما يعود    الباحثة سبب ذلك     رى وت .ة إحصائيا  وهي غير دال   0.05أكبر من   ائية  الداللة اإلحص 

جميع الطلبة يتعرضون إلى نفس الظروف من ذات المعلم والمـادة التعليميـة والبيئـة المحيطـة                 

وأن إستراتيجية التعلم التي يتبعها الطالب تحدث قبل أن يتقدم لالمتحان فبذلك ال يؤثر نوع               . باألفراد

 .لدى الطلبةاألسئلة على استراتيجيات التعلم 

 

 دافعية التعلماألسئلة المتعلقة ب  7.1.3.4

 

 ما الفروق في دافعية التعلم لدى عينة من طلبة الصف األول الثانوي في مديرية تربية جنـوب                  -7

 الخليل تعزى إلى النوع االجتماعي ونوع األسئلة؟

 

نوع تعزى إلى ال   التعلمدافعية   في 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى          :الفرضية

المتوسـطات الحسـابية    الفرضـية تـم اسـتخراج       وللتحقق من صحة    ،  نوع األسئلة  و ،االجتماعي

 .توضح ذلك) 15.4 -13.4(جداول واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت و
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 االجتماعيحو دافعية التعلم يعزى إلى النوع الفروق بين متوسط استجابات الطلبة ن -أ
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت للفروق بـين متوسـط            : 13.4 جدول

 .النوع االجتماعيفي المدارس الثانوية تعزى إلى  دافعية التعلماستجابات الطلبة نحو 

 
ــط  العدد النوع االجتماعي المتوسـ

 الحسابي

االنحــراف 

 المعياري

درجــــات 

 الحرية 

 الداللة اإلحصائية قيمة ت

 79 0.65 2.54 80 رذك

 0.202 1.283 169 0.50 2.64 170 أنثى

 

 فروق ذات داللة إحصائية عنـد المسـتوى         د توج  ال نهأ) 13.4(تشير المعطيات الواردة في جدول      

، حيـث كانـت   نوع االجتمـاعي  تعزى إلى الدافعية التعلم بين متوسط استجابات الطلبة نحو    0.05

حيث بلغت متوسط استجابات الـذكور       ، دالة إحصائيا   غير  وهي 0.05أكبر من   الداللة اإلحصائية   

نه ال يوجد اختالف فـي البيئـات         أ إلىويمكن عزو ذلك     . لدى اإلناث  2.64 مقابل   2.54نحو ذلك   

األهالي في البيئـة   تشجيعالمدرسية في كل من مدارس الذكور واإلناث وال يوجد أيضا اختالف في   

 التـي  )2003(المغربـي   كـل مـن    واتفقت هذه النتيجة مع دراسة  . نحو التعلم  ألبنائهمالفلسطينية  

 & Pokayودراسـة  .  على دافعية الـتعلم إحصائياثر دال  أنوع االجتماعيأنه لم يكن للهرت أظ

Bamenfeld (1990)   التي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة في الدافعية تعـزى لمتغيـر 

التي توصلت إلى عدم وجود داللة إحصـائية        ) 1996(ودراسة الرندي وآخرون    . نوع االجتماعي ال

 .متغير النوع االجتماعيبين درجات الدافع تبعا ل
 

 عية التعلم تعزى إلى نوع األسئلة الفروق بين متوسط استجابات الطلبة نحو داف-ب
  

 الحسابية واالنحرافات المعيارية  بين متوسط استجابات الطلبة نحو المتوسطات: )14.4(جدول 

  نوع األسئلة تعزى إلىفعية التعلمدا

 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الترتيب نوع األسئلة

 0.47 2.64 80 2 شبكية

 0.55 2.68 81 1 مقالية

 0.70 2.50 38 4 موضوعية

 0.54 2.53 51 3 متنوعة

 0.55 2.60 250  المجموع
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لى شيء لدى الطلبة الذين أجابوا على األسـئلة          دافعية التعلم كانت أع    أن) 14.4 (يتضح من جدول  

تالها في المقام الثاني الطلبة الذين أجابوا علـى األسـئلة الشـبكية              ،2.68المقالية بمتوسط حسابي    

وأخيـرا   ،2.53 على المتنوعة بمتوسط حسابي      ومن ثم الطلبة الذين أجابوا     ،2.64توسط حسابي   بم

ولمعرفة فيما إذا كان هنالـك       ،2.50وعية بمتوسط حسابي    الطلبة الذين أجابوا على األسئلة الموض     

 تم استخراج نتائج اختبار تحليـل التبـاين         ، لدى الطلبة  دافعية التعلم فروق ذات داللة إحصائية بين      

 )15.4( وذلك كما هو واضح من جدول ،ياألحاد

 

دافعية في  الطلبة نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  للفروق بين متوسط استجابات: 15.4جدول 

 . نوع األسئلة تعزى إلىالتعلم

 

ــوع  مصدر التباين مجمـ

 المربعات

ــات  درج

 الحرية

متوســـط 

 المربعات

ــة ف  قيم

 المحسوبة

ــة  الداللـ

 اإلحصائية

 0.409 3 1.228 بين المجموعات

 0.304 246 74.898 داخل المجموعات

  249 76.126 المجموع

1.345 
 

0.260 
 

 

  فروق ذات داللة إحصائية عنـد المسـتوى        دال توج نه  أ) 15.4(لواردة في جدول    تشير المعطيات ا  

، حيث كانـت الداللـة       نوع األسئلة   تعزى إلى  دافعية التعلم في    بين متوسط استجابات الطلبة    0.05

 ذلك ربما يعـود إلـى      الباحثة أن سبب     رى وت . وهي غير دالة إحصائيا    0.05أكبر من   ئية  اإلحصا

لم المرتفعة لدى الطالب تقودهم إلى اكتساب وتذكر وربط المعلومات للحصـول            مستوى دافعية التع  

وألن الدافعية هي حالة داخلية تحرك السلوك وتوجهـه نحـو تحقيـق             . على إجابات لجميع األسئلة   

 .الهدف دون ارتباطها بنوع األسئلة

 

  الخاصة بنمط التفكيراألسئلة 8.1.3.4
 

عينة من طلبة الصف األول الثانوي في مديرية تربية جنـوب            ما الفروق في نمط التفكير لدى        -8

 الخليل تعزى إلى إستراتيجية التعلم ودافعية التعلم والنوع االجتماعي ونوع األسئلة؟

 

عينـة مـن    لدى   نمط التفكير   في 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         : الفرضية

 ودافعية الـتعلم، والنـوع االجتمـاعي،         ،تيجيات التعلم استرا تعزى إلى الصف األول الثانوي    طلبة  
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وللتحقق من صحة الفرضية تم اسـتخراج المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات              .ونوع األسئلة 

 .)21.4 -16.4( جداول فياضح والمعيارية ونتائج اختبار تحليل التباين األحادي وذلك كما هو 

 

 .زى إلى استراتيجيات التعلمعتالطلبة لدى  تفكيرالط انمأ في الفروق -أ

 

ق بين متوسط اسـتجابات الطلبـة        للفرو  الحسابية واالنحرافات المعيارية   المتوسطات: 16.4جدول  

  تعزى إلى نمط التفكيراستراتيجيات التعلم نحو

 

ــط  العدد نمط التفكير المتوســ

 الحسابي

 االنحراف المعياري

 0.44 3.36 68 مسطح 

 0.52 3.36 149 أحادي التفكير

 0.37 3.46 32 ثنائي التفكير

 0.48 3.37 249 المجموع

 

مـط  طلبـة ذوي ن    لـدى ال   يةلاكانت ع  لدى الطلبة    استراتيجيات التعلم أن  ) 16.4(يتضح من جدول    

ـ تالها في المقام الثاني ،3.46 بمتوسط حسابي ثنائي ال تفكيرال مسـطح   تفكيـرهم  ط الطلبة الذين نم

ولمعرفة فيما إذا كـان هنـاك فروقـا داللـة      ،3.36توسط حسابي    بم وأحادي التفكير على التوالي   

 .)17.4( تم استخراج نتائج اختبار تحليل التباين األحادي وذلك كما هو واضح من جدول اإحصائي
 

تائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسـط اسـتجابات الطلبـة نحـو               ن: 17.4 جدول

  التفكير تعزى إلى نمطاستراتجيات التعلم

 

ــدر  مصـ

 التباين

ــوع  مجمـ

 المربعات

درجــــات 

 الحرية

ــط  متوســـ

 المربعات

ــة ف  قيم

 المحسوبة

ــة  مســتوى الدالل

 اإلحصائية

بين 

 المجموعات

0.276 2 0.138 

داخل 

 المجموعات

56.537 246 0.230 

  248 56.813 المجموع

0.600 
 

0.555 
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  فروق ذات داللة إحصائية عنـد المسـتوى         توجد النه  أ) 17.4(تشير المعطيات الواردة في جدول      

، لدى الطلبة تعزى إلى نمـط التفكيـر        استراتيجيات التعلم  نحو    بين متوسط استجابات الطلبة    0.05

 الباحثة سـبب ذلـك       وترى . دالة إحصائيا  غير وهي   0.05أكبر من   حيث كانت الداللة اإلحصائية     

 والمتالك الفرد نمـط آخـر       ،في الفرد  موجودةأن نمط التفكير هي خاصية تكون       ربما يرجع إلى    

 التعلم فيسـتطيع الطالـب      إستراتيجية وإلى تدريب من قبل المعلمين، أما        ، لمدة زمنية طويلة   يحتاج

   . ويستطيع الطالب تغيرها من وقت إلى آخر،سريعامتالكها بشكل 
 

 لدى الطلبة تعزى إلى دافعية التعلم ط التفكيرانمأ فيالفروق  -ب
 

ق بين متوسط اسـتجابات الطلبـة        للفرو  الحسابية واالنحرافات المعيارية   المتوسطات: 18.4جدول  

 .تعزى إلى نمط التفكيردافعية التعلم  نحو

 

 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد نمط التفكير

 0.58 2.48 68 مسطح 

 0.49 2.65 149 أحادي التفكير

 0.71 2.68 32 ثنائي التفكير

 0.55 2.61 249 المجموع

 ثنـائي نمط تفكير   لديهم  لذين  ل يةلاعكانت   دافعية التعلم لدى الطلبة    أن) 18.4(يتضح لنا من جدول     

وأخيرا الطلبة   ،2.65 بمتوسط حسابي     أحادي التفكير  تالها في المقام الثاني    ،2.68بمتوسط حسابي   

هنـاك فروقـا ذات داللـة       ولمعرفة فيما إذا كان      ،2.48تفكير مسطح بمتوسط حسابي     لديهم  الذين  

 ).19.4(جدول  إحصائية تم استخراج نتائج اختبار تحليل التباين األحادي وذلك كما هو واضح من
 

دافعية  بين متوسط استجابات الطلبة نحو  للفروقاألحاديتائج اختبار تحليل التباين ن: 19.4جدول 

 . تعزى إلى نمط التفكيرالتعلم لدى الطلبة

 
ــ مصدر التباين وع مجمـــ

 المربعات

درجــــات 

 الحرية

ــط  متوســـ

 المربعات

ــة ف  قيمـــ

 المحسوبة

مستوى الداللـة   

 اإلحصائية

 0.814 2 1.629 بين المجموعات

 0.303 246 74.468 داخل المجموعات

 - 248 76.096 المجموع

2.690 
 

0.070 
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نـد المسـتوى    ع فروق ذات داللة إحصائية      دال توج  أنه) 19.4(تشير المعطيات الواردة في جدول      

نـت الداللـة     تعزى إلى نمط التفكير، حيث كا      دافعية التعلم  بين متوسط استجابات الطلبة نحو       0.05

وتخمن الباحثة سبب ذلك ألن دافعيـة الـتعلم          . إحصائيا ةغير دال  وهي   0.05أكبر من   اإلحصائية  

ـ  .  وال تتأثر بنمط تفكيره    ،ترتبط بمعتقدات الطالب وتوجهاته نحو التعلم      د مسـتوى دافعيـة     فقد نج

فالدافعية حالة داخلية موجودة في الفـرد تدفعـه إلـى           . مختلف لدى طالبين لديهما نمط تفكير واحد      

 .حل المشكالت التي تواجههلالتعلم، أما نمط التفكير فهو عملية عقلية يستخدمها الطالب 

 

 .عزى إلى النوع االجتماعي لدى الطلبة تفكير نمط التفيالفروق  -ج

 

 .نوع االجتماعي لدى الطلبة تعزى إلى ال للفروق بين نمط التفكيرنتائج اختبار كاي: 20.4جدول 

 
ــط  نمــ

 التفكير 

 مسطح 

  

 قيمة  ح.د المجموع ثنائي التفكير التفكير أحادي

 كاي

ــة  الداللــ

 اإلحصائية

ــوع  النـ

 االجتماعي

 

النسبة  العدد

 المئوية

ــبة  العدد النس

 المئوية

النســبة  العدد

 لمئويةا

ــبة  دالعد النسـ

 المئوية

 32.1 80 15.0 12 52.5 42 32.5 26 ذكر

 67.9 169 11.8 20 63.3 107 24.9 42 أنثى

 100.0 249 12.9 32 59.8 149 27.3 68 المجموع

2 2.647 0.266 

 

نـوع  جد فروق بين أنماط التفكير لدى الطلبـة تعـزى إلـى ال            يو ال   نهأ) 20.4(يتضح من جدول    

 52.5 أكـد حيث   دالة إحصائيا، غير وهي 0.05أكبر من   ث كانت الداللة اإلحصائية      حي االجتماعي

مـن الـذكور    % 32.5 أكـد ولقـد    ،أحاديط تفكيرهم   نم أن من اإلناث % 63.3من الذكور و  % 

 أن اإلناثمن  % 11.8من الذكور و  % 10 أكد أخيرا ، نمط تفكيرهم مسطح   أن اإلناثمن  % 24.9و

لك كما ذكرت الباحثة سابقا ألن الطالب الذكور واإلناث يعيشون فـي             وسبب ذ  .نمط تفكيرهم ثنائي  

واتفقت هذه النتيجة مـع دراسـة حمـودة         . ظروف بيئية متشابهة في المجتمع والمدرسة والمنزل      

واتفقت أيضا مع دراسـة     .  التي لم تظهر أية فروق تعزى لمتغير الجنس في أنماط التفكير           )2000(

. إلى عدم وجود فروق بين الطالب والطالبات في نمـط التفكيـر           التي أشارت   )  ب -1995(حبيب  

 التي أظهرت عدم وجود فـروق بـين الـذكور      ) أ -1995( مع دراسة حبيب     واختلفت هذه النتيجة  

.  فـي مجموعـة اإلنـاث      واإلناث في أنماط التفكير باستثناء التفكير المسطح إذ كانت نسبته أعلى          

لت إلى عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في كل          التي توص )  ج -1995(حبيب  ودراسة أخرى   
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 والـذكور فـي     ، بينما كانت النسبة لصالح اإلناث في التفكير األحادي        ،من التفكير الثنائي والثالثي   

 .التفكير المسطح

 

  متوسط استجابات الطلبة نحو نمط التفكير تعزى إلى نوع األسئلةفي الفروق -د

 

نمط التفكير تعزى إلى متوسط استجابات الطلبة نحو لفروق بين  لج اختبار كاينتائ: 21.4جدول 

 .األسئلةنوع 

 
 نمط التفكير 

نــــوع 

 االمتحان

 مسطح 

  
 أحادي

 التفكير

 قيمة  ح.د المجموع ثنائي التفكير

 كاي

الداللــــة 

 اإلحصائية

 % العدد % العدد % العدد % العدد 
 32.1 80 12.5 10 56.3 45 31.3 25 شبكية

 32.5 81 16.0 13 60.5 49 23.5 19 مقالية

 20.1 50 1.2 3 64.0 32 30.0 15 موضوعية

 15.3 38 15.8 6 60.5 23 23.7 9 متنوعة

  250  32  149  68 المجموع

6 4.270 0.640 

 

 بـين أنمـاط     0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         ال نهأ) 21.4 (ضح من جدول  يت

  أكبر من   حيث كانت الداللة اإلحصائية    ،هانع التي أجابوا     نوع األسئلة  دى الطلبة تعزى إلى   التفكير ل 

  الشـبكية،  األسـئلة  ن ع أجابوامن الطلبة الذين    % 56.3 أكد حيث   ، دالة إحصائيا   غير  وهي 0.05

 ، الموضـوعية األسـئلة  ن عأجابوامن الذين % 64 ، المقالية األسئلة ن ع أجابوامن الذين    % 60.5

 وربما يرجع ذلـك كمـا   .أحادي نمط تفكيرهم أن . المتنوعةاألسئلة ن ع أجابوامن الذين   % 60.5و

ذكرت الباحثة سابقا بسبب طرق التدريس المستخدمة في مدارسنا والتي تسير في اتجاه واحد مـن                

م هذه  المعلم إلى الطالب، ويكون دور الطالب فيه إعادة اإلنتاج ولهذا يزداد تمسك الطالب في استخدا              

 .الطرق السهلة حيث يستخدم في حل األسئلة أسلوب تفكيري واحد فقط

 

 تحصيل الطلبةبالخاصة  األسئلة 9.1.3.4

 

 ما الفروق في التحصيل الدراسي لدى عينة من طلبة الصف األول الثانوي في مديرية تربيـة                 -9

 والنوع االجتماعي؟ جنوب الخليل تعزى إلى نوع األسئلة
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ين متوسط عالمات الطلبة في االختبار التحصـيلي         إحصائية ب  ةجد فروق ذات دالل   ال يو : الفرضية

وللتحقق من صحة الفرضـية تـم حسـاب المتوسـطات           . تعزى لنوع األسئلة، والنوع االجتماعي    

 وذلك كما هو واضـح      الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ونتائج اختبار ت، وتحليل التباين األحادي        

 .)24.4 -22.4(من جداول 
 

  الفروق بين متوسط عالمات الطلبة في االختبار التحصيلي تعزى لنوع األسئلة-أ
 

 فـي   ت الطلبة عالمامتوسط  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق بين       : 22.4جدول  

 . تعزى إلى نوع األسئلةاالختبار التحصيلي
 

ــط  الترتيب العدد نوع األسئلة المتوسـ

 الحسابي

اف االنحــــر

 المعياري

 9.01 14.38 2 80 شبكية

 4.36 13.75 3 81 مقالية

 5.22 13.37 4 51 موضوعية

 4.10 14.51 1 38 متنوعة

  6.28 14.05   250 المجموع

 

ـ  ية لاعأن متوسط عالمات الطلبة كانت  )22.4(دول من ج يتضح   ـ األ نلدى الذين أجـابوا ع ئلة س

 الشـبكية    األسئلة نالطلبة الذين أجابوا ع    المقام الثاني    تالها في  ،14.51المتنوعة بمتوسط حسابي    

 ،13.75 األسئلة المقالية بمتوسط حسـابي  نومن ثم الطلبة الذين أجابوا ع ،14.38بمتوسط حسابي  

ولمعرفة فيما إذا كـان      13.37 حسابي   ط األسئلة الموضوعية بمتوس   نوأخيرا الطلبة الذين أجابوا ع    

 وذلك كمـا هـو       تم استخراج نتائج اختبار تحليل التباين األحادي       ،ةهناك فروقا ذات داللة إحصائي    

 ).23.4(واضح من جدول 
 

ختبار  االفيعالمات الطلبة متوسط   بيننتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق: 23.4جدول 

 . تعزى إلى نوع األسئلةالتحصيلي

 
ــوع  مصدر التباين مجمـ

 المربعات

ــات  درجـ

 الحرية

متوســــط 

 عاتالمرب

ــة ف  قيمـ

 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

 14.675 3 44.025 بين المجموعات

 39.737 246 9775.399 داخل المجموعات

  249 9819.424 المجموع

0.369 
 

0.775 
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 توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد المسـتوى          ال نهأ) 23.4 (ر المعطيات الواردة في جدول    شيت

، حيث كانت الداللـة      تعزى إلى نوع األسئلة     في اختبار التحصيل   لبةعالمات الط  بين متوسط    0.05

 علـى   ااعتادووتعتقد الباحثة سبب ذلك ألن الطالب قد         . دالة  غير  وهي 0.05 أكبر من    اإلحصائية

في االمتحانات اليوميـة    )  أو متنوعة  ، أو موضوعية  ،سواء كانت مقالية  (أشكال متنوعة من األسئلة     

التي ذكـرت بأنـه ال توجـد        ) 2000(النتيجة مع دراسة النعيمي والساعي      واتفقت هذه   . والشهرية

يجيات فروق بين مجموعات الدراسة الخمسة في مستوى التحصيل يمكن أن يرجـع إلـى اسـترات               

 التي أشارت إلى عدم وجود فروق فـي  Mishe & Hogan (1999)ودراسة . األسئلة المستخدمة

 التي أظهرت أنه لم Gay (1980)اتفقت أيضا مع دراسة  و.تحصيل الطلبة تعزى إلى نوع األسئلة

علـى  ) مجموعة االختيار من متعدد، واختبارات اإلجابة القصيرة      (يكن هناك فرق بين المجموعتين      

 .األداء الكلي

 

 لتحصيل تعزى إلى النوع االجتماعي الفروق بين متوسط عالمات الطلبة في اختبار ا-ب

 

متوسـط  ة واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت للفروق بـين          المتوسطات الحسابي : 24.4جدول  

 .نوع االجتماعيتعزى إلى الالتحصيل  اختبار الطلبة في عالمات

 

ــوع  النـ

 االجتماعي

المتوسط  العدد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجــات 

 الحرية 

ــة  قيمة ت مســتوى الدالل

 اإلحصائية

 79 8.46 15.19 80 ذكر

 169  4.87 13.51 170 أنثى

1.980 0.049 

 

 0.05عند المستوى    نه توجد فروق ذات داللة إحصائية     أ) 24.4(شير المعطيات الواردة في جدول      ت

 ، حيث كانت الداللة اإلحصائية    جتماعينوع اال ال تعزى إلى    في االختبار  عالمات الطلبة بين متوسط   

 الذكور الـذين بلغـت متوسـط         الفروق لصالح   هذه ولقد كانت  ، وهي دالة إحصائيا   0.05أقل من   

أن ربما يعـود إلـى      سبب ذلك   أن   الباحثة   رى وت . لدى اإلناث  13.51 مقابل   15.19عالماتهم فيه   

الذكور يعتمدون في حل األسئلة على الوظائف العقلية التي تتعلق بالفهم وتحليل النص أما اإلنـاث                

) 1990(تيجة مخالفة لدراسة الطواب     وجاءت هذه الن  . فيستعملن غالبا المهارات المعرفية مثل الحفظ     

 ولصالح  نوع االجتماعي  في التحصيل الدراسي يعزى إلى ال      االتي أظهرت وجود فروق دالة إحصائي     

 اإلناث
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 العالقة بين المتغيرات يبحث في ذي الؤالالس 10.1.3.4

 

 ؟)لتعلم، التحصيلإستراتيجية التعلم، أساليب التفكير، دافعية ا( ما العالقة بين متغيرات الدراسة -10

 

إستراتيجية الـتعلم، أسـاليب     (ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرات الدراسة          : الفرضية

 ).التفكير، دافعية التعلم، التحصيل

 

 التفكيـر،   أسـاليب استراتيجيات التعلم وأساليب التفكير، دافعية الـتعلم        : بين كل من  لمعرفة العالقة   

عيـة الـتعلم،     وداف التحصـيل  التحصيل واستراتيجيات الـتعلم،      عية التعلم، يات التعلم وداف  استراتيج

 .25.4ول تبار بيرسون للعالقة كما يوضح جدوأسلوب التفكير لديهم، تم استخدام اخالتحصيل 

 

 .متغيرات الدراسةنتائج اختبار بيرسون للعالقة ذات داللة إحصائية بين : 25.4جدول 

 

 المتغيرات

 

 م استراتيجيات التعل

 

 التحصيل دافعية التعلم أساليب التفكير

 استراتيجيات التعلم 

 

 0.019ترآيبي  
 0.030مثالي 
 0.056عملي 

 0.066تحليلي 
 0.082واقعي 

0.001 0.007 

 0.010ترآيبي    أساليب التفكير
 0.030مثالي 
 0.046عملي 

 -0.0173تحليلي 
 0.089واقعي 

 0.011ترآيبي 
 0.050مثالي 
 0.043عملي 

 0.011تحليلي 
 0.078واقعي 

  دافعية التعلم
 
 
 
 
 

  0.088 

  التحصيل
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اللة إحصائية بين استراتيجيات    عالقة ذات د  توجد  نه ال   أ) 25.4( جدول    المعطيات الواردة في   تشير

 التفكير مثالي أو عملـي أو تحليلـي أو          التعلم لدى الطلبة وأساليب التفكير لديهم، سواء كان أسلوب        

 يكون   وربما . وهي غير دالة إحصائيا    0.05أكبر من    حيث كانت الداللة اإلحصائية      ،ي أو واقعي  كل

لتمكن من المادة ويمكن تغيرهـا بشـكل   لذلك ألن استراتيجيات التعلم هي طريقة يستخدمها الطالب     

 فـي  سريع، أما أساليب التفكير فتحتاج إلى وقت وتدريب حتى يستطيع الطالب أن يتقنها ويستخدمها    

بسبب أن نتائج الدراسـة أظهـرت بأنـه ال يوجـد عالقـة بـين                ربما  أنه  وتتوقع الباحثة   . حياته

استراتيجيات التعلم ومستوى التحصيل لدى الطلبة وأظهرت بأنه ال يوجد عالقة بين أساليب التفكير              

 . وأساليب التفكيرتالي ال يوجد عالقة بين استراتيجيات التعلمالومستوى التحصيل فب

 

أساليب التفكير لديهم،   لدى الطلبة و   دافعية التعلم عالقة ذات داللة إحصائية بين      توجد   ال   أيضاتشير  و

 أو واقعي حيث كانت الداللـة اإلحصـائية         ، أو تركيبي  ، أو عملي  ،سواء كان أسلوب التفكير مثالي    

ي حالة داخلية    وتعتقد الباحثة سبب ذلك أن دافعية التعلم ه        . وهي غير دالة إحصائيا    0.05أكبر من   

عند الفرد توجهه وتدفعه نحو التعلم، أما أسلوب التفكير هو طريق يستخدمها الفرد لحل المشـكالت                

 .واألسئلة التي تواجهه

لتفكيـر التحليلـي ودافعيـة       توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أسلوب ا        هنمن جهة أخرى تبين أ    

 قل أسلوب التفكيـر     بحيث كلما زادت الدافعية    ،)-0.173( حيث وجد معامل ارتباط مقداره       ،التعلم

 وقد يكون ذلك ألن الفرد التحليلي يتصف بخصائص تميـزه عـن             .التحليلي لديهم والعكس صحيح   

 ، وينظر إلى األسئلة بمنظـور منطقـي عـام مرتـب    ، مثل االستقرار والعقالنية ،غيره من األفراد  

عنـد   كما أنه يميل إلى تقييم الناتج        ،ة ويبحث دائما عن أفضل طريق     ، ويعطي كل أمر وزنه    ،ومنظم

 فإنه يبدأ بالعملية من جديـد مـرة         ، للتأكد من أنه أفضل بديل إذا كان الحل ليس هو األفضل           ،الحل

 بشكل سريع لحـل األسـئلة دون        ثانية، وهذه الصفات يفتقدها الطالب ذو الدافعية العالية ألنه يندفع         

 .تأني
 

استراتيجيات الـتعلم المتبعـة لـدى       ة ذات داللة إحصائية بين       توجد عالق   ال نهأ وأشارت أيضا إلى  

 .  دالة إحصائيا   غير وهي   0.05أكبر من   لديهم، حيث كانت الداللة اإلحصائية      ودافعية التعلم    الطلبة

وقد يكون ذلك ألن الدافعية توجه الطالب وتدفعه للتعلم واستخدام أي نوع من االستراتيجيات سـواء               

 Ghang & Huang   مع دراسـة هذه النتيجة اختلفت و.  تمكنه من النجاحكانت فعالة أو سطحية

. التي أظهرت أن استراتيجيات التعلم المستخدمة ارتبطت بقوة دافعية الطلبة نحـو الـتعلم              (1999)

التي أظهرت وجود عالقة موجبة بين تكرار استخدام اإلستراتيجية وفعاليـة           ) 2002(ودراسة زايد   

 . نلصفين العاشر والثاني عشر الصينييالدافعية لدى طلبة ا
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 استراتيجيات الـتعلم  و  الطلبة تحصيلنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين         أتشير المعطيات   و

 يكون ذلك ألن     وربما . وهي غير دالة إحصائيا    0.05أكبر من   حيث كانت الداللة اإلحصائية     ،  ملديه

أنه تمكـن    من الحصول على معدل تحصيلي عالي     الطالب يستخدم استراتيجيات تعلم سطحية تمكنه       

من حفظ المادة وتذكرها أو قد يستخدم استراتيجيات تعلم فعالة تمكن الطالب أيضا مـن الحصـول                 

بعضها ببعض، وقد يجمع الطالب بين نـوعي        على معدل عالي بسبب فهمه للمادة وربط المعلومات         

ستراتيجيات تعلم سطحية وفي أجزاء أخـرى       استراتيجيات التعلم فيستخدم في بعض أجزاء المادة ا       

وأيضا تعتقد الباحثة أن نـوع  . استراتيجيات تعلم فعالة فيكون لديه حفظ ألجزاء وفهم ألجزاء أخرى  

 .األسئلة كان له دور في ذلك ألنها جمعت بين االعتماد على الحفظ والفهم

 فـي التحصـيل يعـود    التي لم تظهـر تبـاين   Schutz (1998)مع دراسة هذه النتيجة اتفقت  و

 التي أظهرت أن الطالب المتقـدمين       )2002(واختلفت مع دراسة زايد      .لالستراتيجيات المستخدمة 

 .أكاديميا استخدموا أكثر االستراتيجيات الفعالة
 

 لـديهم، حيـث   ودافعية الـتعلم   الطلبة توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تحصيلالنه  أوأشارت  

 وذلك ربمـا ألن الطالـب قـد ال          . دالة إحصائيا   غير  وهي 0.05أكبر من   ة  كانت الداللة اإلحصائي  

يمتلك دافعية للتعلم ولكنه يطمح للحصول على معدل عالي ألهداف أخرى غير التعلم مثل إرضـاء                

 واتفقت هذه   .وغيرها... وتقدير للوالدين، والمنافسة، والحصول على معدل عالي لاللتحاق بالجامعة        

التي أظهرت عدم وجود عالقة بـين درجـة الـدافع           ) 1996(الرندي وآخرون   النتيجة مع دراسة    

 & Changودراسـة  ) 2003(واختلفت مع دراسة كل من المغربـي  . ودرجة التحصيل الدراسي

Huang (1999) ودراسة Pedaste (1998)  ودراسـةSchutz (1998)  ودراسـة Keithetal 

) 1993(ودراسـة المـومني     ) 1993(ني  ودراسة نعوم والكنـا   ) 1994(ودراسة قطامي    (1995)

 ).1990(ودراسة الطواب  Pokay & Bumenfeld (1990)ودراسة 
 

 

 بين تحصيل الطلبة في االختبـار وأسـلوب       عالقة ذات داللة إحصائية      توجد   نه ال  أيضا أ  تضح  وي

الـة   وهي غير د   0.05أكبر من   حيث كانت الداللة اإلحصائية     باختالف نمط التفكير    ،   لديهم التفكير

ربمـا   الباحثة ذلك ألن الطالب إذا أجاد استخدام أسلوب التفكير الذي يمتلكه فإنـه               رىوت .إحصائيا

ألنه ال يوجد أسـلوب تفكيـر       ربما يعود   وأيضا  . من التوصل إلى معظم اإلجابات الصحيحة     يتمكن  

حيث لـم    )2000(واتفقت هذه النتيجة مع دراسة حمودة       . محدد ينصح باستخدامه في جميع األسئلة     

 .أسلوب من أساليب التفكيرألي تظهر هذه الدراسة أي فروق في التحصيل الدراسي يعزى 
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  الخالصة4.4

 

 :يمكن تلخيص النتائج فيما يأتي

 .هو أسلوب التفكير المثالي) عينة الدراسة( أكثر أساليب التفكير السائدة لدى الطلبة -1

 . بنمط تفكير أحاديتسم غالبية الطلبة ي-2

 . بينما دافعية التعلم لديهم كان متدنيةمتوسطةانت استراتيجيات التعلم لدى الطلبة  ك-3

 في أسلوب التفكير التركيبي فقط ولصالح       إحصائية بين استجابات الطلبة    توجد فروق ذات داللة      -4

 .الذكور

ألسـئلة   حول أساليب التفكير تعزى لنوع الة إحصائية بين استجابات الطلبة  توجد فروق ذات دال    -5

 .نحو أسلوب التفكير التركيبي

نحو استراتيجيات التعلم تعزى     بين متوسط استجابات الطلبة      إحصائية ال توجد فروق ذات داللة       -6

 .إلى كل من النوع االجتماعي، ونوع األسئلة

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابات الطلبة نحو دافعية التعلم تعزى إلـى                 -7

 . االجتماعيالنوع

 . عن األسئلة المقالية والشبكيةاأجابو كانت دافعية التعلم عالية لدى الطلبة الذين -8

 . كانت كل من استراتيجيات التعلم ودافعية التعلم عالية لدى الطلبة الذين نمط تفكيرهم ثنائي-9

عية التعلم تعزى    ال توجد فروق بين ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابات الطلبة نحو داف             -10

 .إلى نمط التفكير

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أنماط التفكير لدى الطلبة تعـزى لكـل مـن النـوع                    -11

 .االجتماعي ونوع األسئلة

 . عن األسئلة المتنوعةا أعلى لدى الطلبة الذين أجابووسط عالمات الطلبة كان مت-12

سط عالمات الطلبة في االختبار تعزى إلـى النـوع           توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متو       -13

 . لصالح ذكوراالجتماعي

 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين استراتيجيات التعلم وكل من أساليب التفكير ودافعيـة                -14

 .التعلم

 . توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين دافعية التعلم وأسلوب التفكير التحليلي فقط-15

القة ذات داللة إحصائية بين متوسط عالمات الطلبة فـي االختبـار وكـل مـن                 ال توجد ع   -16

 . ودافعية التعلم وأسلوب التفكير لديهماستراتيجيات التعلم
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 مقدمة 1.5
 

 وعالقتهـا بـبعض     ،تأثير أنواع مختلفة من األسئلة في تحصيل الطلبـة         معرفة   هدفت هذه الدراسة  

أسـئلة  وأسـئلة مقاليـة،     (ك تم تطبيق أربع أنواع مختلفة من األسئلة         ومن أجل ذل  . العوامل النفسية 

دافعية التعلم،  قياس   ل هساليب التفكير، واستبان  أل، واختبار   )أسئلة شبكية وأسئلة متنوعة،   وموضوعية،  

  .استراتيجيات التعلمقياس  لآخرو

 

 خالصة النتائج 2.5

 

 :ما يأتي نتائج الدراسة أظهرتقد و

في مديرية تربية جنـوب     األدبي  سائدة لدى طلبة الصف األول الثانوي       الب التفكير   ن أكثر أسالي  إ -

 التفكيـر   أسـلوب  في المقام الثـاني      ، تاله )%20.4( أسلوب التفكير المثالي بنسبة مئوية       والخليل ه 

 ومـن ثـم   ،)%13.6( ثم أسلوب التفكير الواقعي بنسبة مئوية     ، ومن )%14.8( بنسبة مئوية    يالعمل

 وأخيرا أسلوب التفكير التحليلـي بنسـبة مئويـة          ،)%10.8(تفكير التركيبي بنسبة مئوية     أسلوب ال 

)10.0%(. 

 

 يتسمون بنمط تفكير أحادي، في حين كـان         )%59.65(وبنسبة  ) عينة الدراسة (ن أغلبية الطلبة     إ -

 نمط تفكيرهم ثنائي، ولقد أكـد مبحـوث         )%12.8( منهم نمط تفكيرهم مسطح، وقد كان        )27.2%(

 .ن تفكيره ثالثيأ %)0.4(احد بنسبة و

 

، ولقد تجلت   3.73 بمتوسط حسابي    متوسطة) عينة الدراسة ( استراتيجيات التعلم لدى الطلبة      كانت -

، تالها  4.67 بتخمين كمية من العمل حتى االنتهاء منها بسرعة بمتوسط حسابي          تأبرز االستراتيجيا 

، تالهـا فـي المقـام    4.09مذاكرة بمتوسط حسابي في المقام الثاني كتابة بعض المالحظات أثناء ال  

محاولـة فهـم    ، تالها في المقام الرابع      3.93ي  الثالث القيام بالعمل دونما تفكير كثير بمتوسط حساب       

، أخيرا تالها في المقام الخامس تقييم أداء العمـل          3.83األجزاء بمفهومهم الخاص بمتوسط حسابي      

 .3.66والتمني أن يكون صوابا بمتوسط حسابي 

 

 مظـاهر   ت، ولقـد بـرز    2.61سط استجاباتهم   ن دافعية التعلم لدى الطلبة متدنية حيث بلغ متو         إ -

، تالها في المقام    4.07الدافعية لديهم بالحرص على أداء الواجبات المدرسية بنجاح بمتوسط حسابي           

الها في المقـام    ت ،4.03 من الدراسة والواجبات المدرسية بمتوسط حسابي        بالمباالة رالثاني بالشعو 
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تالهـا فـي     ،3.73النجازها بمتوسط حسابي     جهد كبير    الثالث تفضيل الواجبات التي ال تحتاج إلى      

أخيرا تالهـا فـي المقـام الخـامس          ،3.67لكتب المدرسية بمتوسط حسابي     المقام الرابع مطالعة ا   

 .3.66انصرافهم عن الدراسة إلى أمور أخرى بمتوسط حسابي 

 

عينـة  (طلبـة   ال بين متوسط اسـتجابات      0.05ت داللة إحصائية عند المستوى      ال توجد فروق ذا    -

حيـث   أساليب التفكير المثالي والعملي والتحليلي والواقعي    يفنوع االجتماعي   تعزى إلى ال  ) الدراسة

حيث بلـغ متوسـط اسـتجابات         وهي غير دالة إحصائيا،    0.05أكبر من   كانت الداللة اإلحصائية    

أما التفكير العملـي فقـد بلغـت         ، لدى اإلناث  )55.59( مقابل   )54.28(لمثالي   ا رالذكور في التفكي  

 التحليلي فقـد بلـغ   رأما فيما يتعلق بالتفكي   لدى اإلناث،  )54.51( مقابل   )54.05(استجابات الذكور   

أخيرا فيما يتعلق بالتفكير الواقعي فقـد بلـغ          ،)53.93( مقابل   )52.94(متوسط استجابات الذكور    

 .لدى اإلناث) 54.22( مقابل )54.45(جابات الذكور متوسط است

 بين متوسط استجابات    0.05نه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         من جهة أخرى تبين أ    

 ، وهي دالة إحصائيا   0.05أقل من   حيث كانت الداللة اإلحصائية     التركيبي   التفكير   أسلوب يالطلبة ف 

لـدى   )51.41( مقابـل  )53.93(الذين كانـت اسـتجاباتهم   ولقد كانت هذه الفروق لصالح الذكور    

 .اإلناث

 

 حول أساليب التفكير تعزى     )عينة الدراسة (طلبة  التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات         -

 وهـي   0.05أقل مـن     حيث كانت الداللة اإلحصائية      إلى نوع األسئلة نحو أسلوب التفكير التركيبي      

بين الطلبة الـذين     لنتائج أن الفروق في أسلوب التفكير التركيبي كانت ما         ا حيث تشير  ،دالة إحصائيا 

 وسـط حسـابي،     )1.352( وبفارق   مقاليةسئلة المقالية لصالح ال   األ وعنالشبكية   األسئلة   نأجابوا ع 

 األسئلة المقالية والمتنوعة لصالح الفئة األولى وبفارق        فروقا بين الطلبة الذين أجابوا عن     وأن هنالك   

 . وسط حسابي)0.1656(

 بـين اسـتجابات     0.05نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى           من جهة أخرى تبين أ    

حيث كانت الداللة اإلحصـائية     والمثالية   ، والتحليلية ، والعملية ،عيةقالواأساليب التفكير   الطلبة حول   

 . وهي غير دالة إحصائيا0.05أكبر من 

 

  نحـو   بين متوسط اسـتجابات الطلبـة      0.05 حصائية عند المستوى  توجد فروق ذات داللة إ     ال -

 وهي  0.05أكبر من   ، حيث كانت الداللة اإلحصائية      نوع االجتماعي  تعزى إلى ال   استراتجيات التعلم 

 . لدى اإلناث)3.40( مقابل )3.32( حيث بلغ متوسط استجابات الذكور غير دالة إحصائيا
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نحـو   بين متوسط اسـتجابات الطلبـة        0.05ند المستوى   توجد فروق ذات داللة إحصائية ع      ال -

 وهي غير   0.05أكبر من   ائية  ، حيث كانت الداللة اإلحص    نوع األسئلة  تعزى إلى    استراتيجيات التعلم 

 .دالة إحصائيا

 

دافعية  بين متوسط استجابات الطلبة نحو       0.05 فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        د توج  ال -

 دالـة    غيـر   وهي 0.05أكبر من   ، حيث كانت الداللة اإلحصائية      وع االجتماعي ن تعزى إلى ال   التعلم

  . لدى اإلناث)2.64( مقابل )2.54(  متوسط استجابات الذكور، حيث بلغإحصائيا

   

، )2.68( األسئلة المقالية بمتوسط حسـابي       ندافعية التعلم أعلى لدى الطلبة الذين أجابوا ع       كانت   -

، ومـن ثـم     )2.64( األسئلة الشبكية بمتوسط حسابي      نتالها في المقام الثاني الطلبة الذين أجابوا ع       

ـ      )2.53(المتنوعة بمتوسط حسابي    األسئلة   نالطلبة الذين أجابوا ع     ن، وأخيرا الطلبة الذين أجابوا ع

  .)2.50(األسئلة الموضوعية بمتوسط حسابي 

 

لدى   بين متوسط استجابات دافعية التعلم     0.05  عند المستوى   فروق ذات داللة إحصائية    دال توج  -

 وهـي غيـر دالـة       0.05أكبر من     ائية  ، حيث كانت الداللة اإلحص     نوع األسئلة  تعزى إلى الطلبة  

 .إحصائيا

 

تالهـا   ،)3.46( بمتوسط حسابي    ثنائيلذين نمط تفكيرهم    ا لدى الطلبة    استراتيجيات التعلم كانت   -

بمتوسـط حسـابي     وأحادي التفكير على التوالي      ،مسطح تفكيرهم   طلبة الذين نم   الط في المقام الثاني  

)3.36(.  

 

 نحـو    بين متوسط اسـتجابات الطلبـة      0.05  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى       ال -

 غير وهي   0.05أكبر من   ، حيث كانت الداللة اإلحصائية      تعزى إلى نمط التفكير    ستراتيجيات التعلم ا

  .ئيادالة إحصا

 

 بمتوسـط حسـابي     ثنـائي الذين نمط تفكيـرهم      الطلبةلدى   أعلى دافعية التعلم لدى الطلبة    كانت   -

وأخيـرا الطلبـة الـذين       ،)2.65( بمتوسط حسابي     أحادي التفكير  تالها في المقام الثاني    ،)2.68(

  .)2.48(تفكيرهم مسطح بمتوسط حسابي 
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دافعية  بين متوسط استجابات الطلبة نحو       0.05وى  عند المست  فروق ذات داللة إحصائية      دال توج  -

 . تعزى إلى نمط التفكيرالتعلم

 

 حيث كانـت الداللـة      نوع االجتماعي، جد فروق بين أنماط التفكير لدى الطلبة تعزى إلى ال         وت ال   -

 )%63.3( من الـذكور و    )%52.5(أكد  حيث    دالة إحصائيا،   غير  وهي 0.05أكبر من   اإلحصائية  

 من اإلناث أن نمط     )%24.9( من الذكور و   )%32.5(مط تفكيرهم أحادي، ولقد أكد      من اإلناث أن ن   

 . من اإلناث أن نمط تفكيرهم ثنائي)%11.8( من الذكور و)%10(تفكيرهم مسطح، أخيرا أكد 

 

  بين أنماط التفكير لدى الطلبة تعزى إلى       0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى          ال -

 دالـة    غيـر   وهـي  0.05أكبر مـن     حيث كانت الداللة اإلحصائية    ،هاني أجابوا ع  نوع األسئلة الت  

 مـن الـذين     )%60.5( من الطلبة الذين أجابوا على األسئلة الشبكية،         )%56.3(أكد  إحصائيا حيث   

 مـن   )%60.5( األسئلة الموضـوعية، و    ن من الذين أجابوا ع    )%64( األسئلة المقالية،    نأجابوا ع 

 .سئلة المتنوعة أن نمط تفكيرهم أحادي األنالذين أجابوا ع

 

سئلة المتنوعة بمتوسط حسابي    األ نالذين أجابوا ع  الطلبة   لدى   ىمتوسط عالمات الطلبة أعل   كان   -

، )14.38( األسئلة الشبكية بمتوسط حسابي     ن، تالها في المقام الثاني الطلبة الذين أجابوا ع        )14.51(

، وأخيرا الطلبـة الـذين      )13.75(المقالية بمتوسط حسابي     األسئلة   نومن ثم الطلبة الذين أجابوا ع     

 .)14.37( حسابي ط األسئلة الموضوعية بمتوسنأجابوا ع

 

 عالمات الطلبة في االختبار    بين متوسط    0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         ال -

 . إحصائيا دالةر غي وهي0.05أكبر من  ، حيث كانت الداللة اإلحصائيةتعزى إلى نوع األسئلة

 

 الطلبة فـي االختبـار      عالمات بين متوسط    0.05عند المستوى     توجد فروق ذات داللة إحصائية     -

 وهـي دالـة     0.05 أقل من    ، حيث كانت الداللة اإلحصائية    نوع االجتماعي تعزى إلى ال  التحصيلي  

 مقابـل   )15.19(إحصائيا، ولقد كانت هذه الفروق لصالح الذكور الذين بلغ متوسط عالماتهم فيـه              

 . لدى اإلناث)13.51(

 

اللة إحصائية بين استراتيجيات التعلم لدى الطلبة وأساليب التفكير لـديهم،           عالقة ذات د  توجد  ال   -

 . وهي غير دالة إحصائيا0.05أكبر من يث كانت الداللة اإلحصائية ح
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حيـث   يب التفكير لـديهم،   أسال لدى الطلبة و   دافعية التعلم عالقة ذات داللة إحصائية بين      توجد  ال   -

 . وهي غير دالة إحصائيا0.05أكبر من كانت الداللة اإلحصائية 

من جهة أخرى تبين أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أسلوب التفكيـر التحليلـي ودافعيـة                  

، بحيث كلما زادت الدافعية قل أسلوب التفكيـر         )-0.173(التعلم، حيث وجد معامل ارتباط مقداره       

 .ليلي لديهم والعكس صحيحالتح

 

ودافعيـة الـتعلم     استراتيجيات التعلم المتبعة لدى الطلبة    توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين       ال   -

 . دالة إحصائيا غير وهي 0.05أكبر من لديهم، حيث كانت الداللة اإلحصائية 

 

كـل  وتبار التحصيلي   قة ذات داللة إحصائية بين متوسط عالمات الطلبة في االخ         نه ال توجد عال    أ -

أكبـر  حيث كانت الداللة اإلحصائية     ،  ملديهوأسلوب التفكير    ،، ودافعية التعلم  استراتيجيات التعلم من  

 . وهي غير دالة إحصائيا0.05من 

 

 التوصيات 3.5

 

 :تييمكن التوصية بما يأ ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسةفي 

 . على جميع األنواعهمبتدريل األسئلة في تقويم الطلبة تنويع -

 . ألهميتها في الكشف عن مستويات الطلبة ومهاراتهم استخدام األسئلة الشبكية في التقويم-

 . زيادة التركيز على اإلناث للتحسين من مستواهن التحصيلي-

 . استخدام طرق حديثة في التدريس تركز على المتعلم بشكل أساسي وال تعتمد على المعلم-

 .تنمي أساليب التفكير عند الطلبةتقويم مين على طرق  تدريب المعل-

 العمل على تحسين أوضاع المعلمين ورفع مستوى الدافعية لديهم نحو التـدريس لكـي يتمكنـوا                 -

 .بالتالي من رفع مستوى دافعية الطلبة نحو التعلم

 . من المادة الدراسيةم فعالة لتمكنهم على استخدام استراتيجيات تعلةب تعويد الطل-

 

 مقترحاتال 4.5

 

 .األسئلة الشبكيةب  خاصةات دراس إجراء-

 .أساليب التدريس دراسة عالقة أساليب التفكير المختلفة ب-

 .تطبيق هذه الدراسة على صفوف أخرى ومواد أخرى -
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