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  إهـــــــــداء 

أطياف من نحب، فيحتار المرء لمن يقطف أزهاره، تتراءى مع امتالك بستان المجد 
ولمن يهدي أغاريد أطياره، وهو الذي يؤمن أن منهم ساقيه، وفيهم راعيه، ومنهم 
من علّم صاحبه كيف يعتلي صهوه ويزين بهوه، ثم يدرك أنها ثمرة عطاء جاد به 

  .األحباب، وناجاه بالدعاء األصحاب، فسطع علماً يهدى به وينتفع

  .معلم البشرية ومنبع العلم نبينا محمد صلى اهللا عليه وسلمإلى 

إلى اللذَين علماني أن التفوق جد واجتهاد يظللهما التقوى، وأن الحياة مراحل ومن أرقى 
  .مراحلها وأسماها العلم، والدي العزيزين

إلى من وجهني ورعاني وكان عوناً في خطواتي، إلى من التذت به توقّداً للعلم 
  .حبيب، الدكتور جمالاللمعرفة، زوجي وا

  :إلى أوالدي 

  عمرو.. سما.. جنى

  إلى الحب كل الحب، إخوتي وأخواتي

  حنين.. آية .. إسراء.. فاطمة ..أيمن.. نجيب.. مجدي.. خلدون

  أهل زوجي األعزاء.. إلى من ساندوني بالدعاء واالهتمام 

  .مداد عقلي وأفكاري ...إلى أساتذتي

  ...أهدي بحثي هذا  إلى كل نبض قلب،
 



 

 أ 
 

  

  

  

  

  

  :إقرار

أقر أنا مقدمة الرسالة أنها قدمت بجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة 
يه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أي درجة عليا ألي لباستثناء ما أشير إ

  .و معهدأجامعة 

  

  

  

  :............................التوقيع

  نانسي محمد نجيب مفارجة

  :............................التاريخ
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  شكر و عرفان

الحمد هللا رب العالمين، الذي علم بالقلم، والسالم على سيد المرسلين، معلم األمم، وموقظ الهمم، أما 
ر لي أمري، ورزقني من ة، إذ شرح لي صدري، ويسله عز وجل، صاحب الفضل والمنّالشكر فلّ

خالصا لوجهه الكريم داعية إياه أن يجعله عمالً والوقت إلتمام هذا العمل، حةالص.  

في  بالجميل، فال بد أن أشير إلى ما أحمله من شكر وامتنان ألولئك الذين تبدو بصماتهم واضحةً وعرفاناً
بخل علي ، الذي لم ي"محس محمود عدس"هذا العمل، وأبدأ بتوجيه شكري إلى المربي الفاضل الدكتور 

فقد كان لي وغزير خبرته، فما أكثر ما نبهني حين أسرف قلمي أو جنح فكري، بوقته وبفيض علمه 
كما أتقدم بالشكر الجزيل يبه، ومن اهللا خير الجزاء وأعظمه، دائما نعم األستاذ، فله مني عظيم الشكر وأط

  .التقديرألساتذتي األفاضل على عطائهم الصادق ونصائحهم الغالية، فلهم كل 

              إبراهيم العرمان والدكتور "محمد عمران"الدكتور : ديري لألساتذة األفاضل وأتقدم بخالص شكري وتق

بقبول مناقشة هذه الرسالة، ولما ستقدمه توجيهاتهما القيمة من إثراء لهذا البحث، والشكر  لتفضلهما  
إلى كل من أسهم في مساعدتي وتشجيعي في إتمام هذه لدراسة، وت هذه اموصول للسادة المحكمين ألدوا

" جميلة عاصي" الدراسة، و أخص بالذكر صاحبة الفضل األكبر بعد اهللا تعالى علي، معلمتي الفاضلة 
، صديقتي الغالية، وإلى صاحبة القلب المحب للقرآن. هو أساس كل نجاح نوالتي علمتني أن حفظ القرآ

  ".حليمة حبية" ها األلم والمرضرفع اهللا عن

، إلى جميع أفراد عائلتي، والدي، يقدمون دون انتظار، لمثوبة أو شكرأتوجه بكلمة شكر إلى الذين و
" ال أنسى رفيقتي في حضورها وغيابها، عمتي الغالية اوالدتي، زوجي و إخوتي وأخواتي وعائالتهم كم

في مساعدتي بطباعة  وإلى من أثقلت عليهم  ،والتي ال يفارق قلبها الحب وال لسانها الدعاء" هاجر
بمساعدتي في تحليل نتائج هذه قامت والتي  "آيات"، وإلى ابنة العم الغالية"أيمن وحنين"الرسالة، إخوتي 

والذي  ،سالما إلينا أسأل اهللا العلي القدير أن يعيده يوالذ "الدكتور مجدي"غالي الرسالة، وإلى أخي ال
والذي لم  "حسن مفارجة"ساعدني في الحصول على دراسات تتعلق بموضوع دراستي، وإلى األستاذ 

لحضور مناقشة هذه وأخيرا أتقدم بالشكر إلى كل من شرفني بالقدوم ، بالنصيحة والمساندةيبخل علي 
  .فلكم مني عظيم الشكر واإلمتنان ،لةالرسا
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  الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الذكاء االجتماعي وأنماط التفكير لدى الطلبة الحافظين للقرآن 
كما هدفت إلى الكشف عن العالقة بين كل من الذكاء  ،"رام اهللا والبيرة"الكريم في مدارس 

 2011(وقد تم إجراء هذه الدراسة في العام الدراسي ، الطلبةوأنماط التفكير لدى هؤالء االجتماعي 
الطلبة الحافظين للقرآن الكريم وهم ميع أفراد المجتمع جمن الدراسة  تكونت عينة و، ) 2012 –

 من) 90(من الذكور و) 40(منهم  ،با وطالبةطال )130( في مدارس رام اهللا والبيرة والبالغ عددهم
واستخدمت  سنة،)17- 12(تتراوح أعمارهم بين والخاصة، المدارس الحكوميةاإلناث موزعين على 

الباحثة أداتان للدراسة تمثلت باستبانتين واحدة لقياس الذكاء االجتماعي لدى الطلبة واألخرى لقياس 
  .أنماط التفكير لديهم وقد تم التحقق من صدق وثبات األداوات بالطرق المناسبة

ة قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ولإلجابة عن أسئلة الدراس
جنس ( والدرجات الكلية لكل من أبعاد الذكاء االجتماعي وأنماط التفكير حسب متغيرات الدراسة 
وحساب  ،)الطلبة ، مكان السكن ، التحصيل وعدد األجزاء التي يحفظها الطالب من القرآن الكريم

وبعد معالجة البيانات توصلت أنماط التفكير ،  بين الذكاء اإلجتماعي ومعامل ارتباط بيرسون 
أن مستوى الذكاء االجتماعي لدى الطلبة الحافظين للقرآن التي بينت النتائج عدد من الدراسة إلى 
أكثر أنماط التفكير استخداما من قبل الطلبة هو نمط التفكير العلمي يليه ، كما تبين أن كان مرتفعا

 لجنسلمتغيرات ا وجود فروق في الذكاء االجتماعي، وتبين ثم التخيلي ثم التسلطي ثم الخرافيالناقد 
للجنس والتحصيل تبعا  أنماط التفكيروجود فروق في ، مكان السكن، التحصيل وعدد األجزاء، و

مكان السكن، كما تبين فروق في أنماط تفكير الطلبة حسب متغير  ، وعدم وجود وعدد األجزاء
  .عالقة ذات داللة إحصائية بين الذكاء اإلجتماعي وأنماط التفكير وجود

انصبت بشكل أساسي على ضرورة  التي وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بعدد من التوصيات
، لما لحفظه من أثر في تنمية الذكاء وأنماط التفكير االهتمام بتدريس القرآن وتحفيظه للطلبة

اإليجابية لديهم وتخليصهم من التفكير السلبي، كما أوصت بضرورة اإلهتمام بأساليب التدريس 
   .الحديثة والتي تهتم بالجوانب اإلجتماعية وتعليم التفكير
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“The  Social Intelligence and its Relationship to patterns of thinking “ 

among students conservers of the Holy Qoran in” Ramallah and Al-

Bireh” schools. 

Prepared by: Nancy Mafarjeh 

Supervised by: Dr. Mohsen   Mahmoud   Adas 

Abstract: 

This study aimed at identifying the social intelligence and patterns of thinking among 

students conservers of the Holy Quran in the schools of Ramallah & Al-Bireh. This 

study also aimed at revealing the relationship between each of the social intelligence 

and patterns of thinking for those students. 

The study was conducted in the academic year (2011 – 2012), the sample was selected 

to include all of the study community who are the students conservers of the Holy 

Quran in schools of Ramallah and Al Bireh, they are (130) students ,(40) students  of 

them are  males, and (90) of them are females, distributed in public and private schools 

, The researcher has used the tools of the study through two surveys, one to measure the 

social intelligence of the students, while the other is to measure patterns of thinking 

they have, The validity and reliability of the instrument was verified in appropriate 

ways. 

To answer the questions of the study, the researcher calculates the means, standard 

deviations and the total degrees for each of the dimensions of social intelligence and 

patterns of thinking according to the study variables (student gender, place of living, 

achievement and the number of parts from the Holy Quran being memorized by each of 

the students) and after data processing, the study has reached some results that show 

that the level of the social intelligence among students conservers of the Holy  Quran 

was high. It was also shown that the most frequent patterns of thinking among those 

students are the scientific thinking, the critical thinking , imagination, dominant, and 

the superstition thinking  (ordered according to their importance). It also has shown that 

those students differ in their level of social intelligence according to their gender, place 

of residence, academic achievement, and the number of parts memorized from the Holy 

Quran. It is worthwhile to mention that there were no differences among students in 
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their patterns of thinking according to the place of residence. Besides, it has shown that 

there is a significant relationship at the (α ≤ 0.05) between the social intelligence and 

patterns of thinking.   

Basing on the results, this study has recommended that it is very important to teach our 

students the Holy Quran and to encourage them to memorize it due to the fact that it 

enhances their intelligence and their positive patterns of thinking. Moreover, it has 

highlighted the necessity of developing new teaching methods that support their 

progress.   
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  : وأهميتهامشكلة الدراسة 
 

  المقدمة 1:1
  

تبدأ البنية التحتية ألي مجتمع بالطفل فهو النواة األولى إلبراز شخصية األمة أي أمة ،وبناء 
شخصية الطفل في السنوات األولى من حياته يجب أن تأخذ اهتمام اآلباء والمدرسين والمجتمع حتى 

التغير  نهدي األمة خامة خير نعول عليها لقيادة المجتمع وحمل األمانة على خير وجه، علما بأن
  ).2003سالمة، ( السريع والمتسارع في كل مجاالت الحياة هو سمة العصر الذي نعيش فيه 

  
وثمة حكمة تربوية تقول أنه إذا أردت أن تحقق رخاء لفترة مائة عام في كل المجتمع فعليك أن 

مية البشرية تنمي اإلنسان ، واإلنسان هو وسيلة التنمية وأداتها وغايتها ، والتعليم هو ركيزة التن
أساس المعرفة ،  ء شح الموارد الطبيعية ، كما أنهوالقوة الدافعة وجواز السفر للمستقبل في ضو

والمعرفة سلطة وقوة، والقوة هي الحياة، والتربية من أجل التنمية المستدامة هي اإلعداد ليس فقط 
اضر بواقعه ومشكالته ، للحياة ، لكنها هي الحياة بكامل أبعادها الماضي بخبراته وعبره، والح

  .والمستقبل بتوقعاته وتحدياته في القرن الحادي والعشرين
وتتعدد المناهج والمواد الدراسية التي تقدمها المؤسسات التعليمية ،ولكل منهاج من فروع المعرفة 

وتميزه عن غيره من فروع المناهج التعليمية األخرى ، وتشمل هذه  اإلنسانية طبيعته الخاصة به
الطبيعة المنهجية لهذا الفرع أو ذاك محتواه ونواتجه  وأهدافه ،وطرقه وعملياته ،واتجاهاته 
وتوجهاته ، وأساليب البحث والتفكير ، وأخالقيات العمل فيه وغير ذلك مما يرى المختصون 

نه ضروري لفهم ذلك المنهاج فهما جيدا لتحقيق أهدافه ونتاجاته والباحثون في دراسته وبحثه أ
  )2010زيتون،(  يمية وأغراضه المتوخاةالتعل

  
وثمة طبيعة خاصة تميز مادة التربية اإلسالمية عن غيرها من المواد الدراسية األخرى ويستمد هذا 

التربية اإلسالمية لتحقيق  القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وتأتي: التميز من مصدرين هما
هدف اإلسالم في تنشئة أبنائه على عقيدته ومبادئه وقيمه ومثله وفي التسامي بفطرتهم إلى الغاية 

لربط المتعلمين بقيم ومنطلقات الكتاب  يةوتعتبر التربية اإلسالمية الوسيلة األساس، التي رسمها لهم
وتزود  اء الثقافي والسلوكي والعقائدي لألجيال،كما تمثل الركيزة والقاعدة األساس للبن ،ةوالسنّ
على العلم والعدل والحق  ، وتبصرهم بالحياة القائمةل بالحصانة الواقية من كل انحرافاألجيا

وتقودهم إلى اإلرتقاء بسلوكهم وترسخ عندهم منهج اإلعتدال ليحسنوا مواجهة التحديات  ،والمحبة
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، سالم وقدرته على إسعاد اإلنسان في كل زمان ومكانويستوعبوا التغيرات ، ويدركوا خلود اإل
ومن هذا المنطلق يتبين أن للتربية اإلسالمية وضعا مميزا عن أية مادة دراسية أخرى،ذلك أنها 
تتصل بفطرة أصيلة راسخة في أعماق اإلنسان وتعمل على تنقيتها وتنميتها تنمية رفيعة شاملة،كما 

  .بناؤها جتماعية كما ينبغي أن يكون عليهالفردية واالتتصل اتصاال مباشرا ببناء الحياة 
  
اإللمام بالمبادئ والمرتكزات التي يقوم عليها منهاج التربية  اإلسالمية معلم التربيةوينبغي ل 

وص الشرعية على وعي وثقة، بحيث تكون النصمنها إلى الحياة العملية التعليمية  اإلسالمية لينطلق
للتعلم وربط الطلبة بهذين المصدرين، وأن تشمل الخبرات  أساسينمن آيات وأحاديث مصدرين 

المقدمة للطالب على األبعاد المعرفية والجسمية والوجدانية واالجتماعية مع التأكيد على الجانب 
م قدوة وأن تتخذ شخصية الرسول صلى اهللا عليه وسل الوجداني الذي تزخر به التربية اإلسالمية،

، وأن تهتم التربية اإلسالمية بتنمية مهارات التفكير المتنوعة لدى الطلبة مليةللطلبة في الحياة الع
واإلرتقاء إلى مستويات عليا من التفكير، وعدم التقوقع في مستويات التفكير الدنيا  ليكون الطالب 
فردا واعيا معتمدا على نفسه ينبذ الخرافات واألساطير والقصص الخيالية، ويبتعد عن التقليد 

  .ويركز على المحاكمة العقلية لكل ما يعرض له من أفكار  ،عمى والتعصب للرأياأل

ويقسم منهاج التربية اإلسالمية إلى وحدات لمختلف المراحل إال أن هذه التقسيمات ال تعتبر حدا 
وحدة العقيدة اإلسالمية،وحدة تعامل مع دروسها وهذه الوحدات تشمل فاصال بينها ولكن ليسهل ال

حدة السيرة النبوية، وحدة الفقه اإلسالمي، وووحدة الحديث النبوي الشريف، وولكريم، القرآن ا
ووحدة األخالق والتهذيب، ولعل وحدة القرآن الكريم هي من أهم وحدة النظم والفكر اإلسالمي، و

ر وحدات مادة التربية اإلسالمية حيث يتعلم فيها الطلبة المصدر األساس لعقيدتهم وشريعتهم والدستو
الكامل الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه،فهو دستور الحياة ومصدر التشريع، ومنارة 

 m O  P  Q  R  S  T  U  l: يصفه رب العزة بقولهكما الهداية وطريق السعادة للمسلمين، 
دروس التالوة والتجويد، دروس ، وتتنوع الحصص الخاصة بالقرآن الكريم ما بين ]9اإلسراء [

ويكمن اإلختالف بينهما في الهدف المراد من الدرس، فدروس ) التفسير والحفظ( القرآن الكريم
س التفسير والحفظ وركز دريم وتطبيق أحكام التجويد، بينما تالتالوة تركز على تالوة القرآن الكر

منها وكذلك حفظ هذه اآليات لزيادة  على فهم اآليات وتحليلها وشرحها واستخراج الدروس والعبر
  ).2003سالمة،( حصيلة الطلبة من القرآن الكريم

وقد اهتم المسلمون قديما وحديثا بتعليم القرآن الكريم، واستخدموا أساليب عدة في تعليم القرآن  
 وتعلمه ودعا بعضهم إلى ضرورة اإلفادة من تكنولوجيا التربية في تعليم وتعلم القرآن الكريم،

وتعتبر األشرطة السمعية، أشرطة الفيديو، مختبرات اللغة، الشفافيات من أهم الوسائل واألساليب 
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، وقد شاءت إرادة المولى عزوجل أن ينزل كتابه، وأن التربوية المستخدمة في تعليم القرآن الكريم
ع في يتولى حفظه ورعايته، فقد حفظه جيل صحابة رسول اهللا، وكتبوه على الرقاع إلى أن جم

المصاحف ووزع على األمصار وتوالت األجيال هذه المهمة، ومن وسائل استحفاظ وحفظ القرآن 
  :الكريم

إذ تساعد على إتقان تالوة القرآن الكريم ونتيجة لتكرار وسماع اآليات فيتم : األشرطة المسجلة .1
 .الحفظ حسب مخارج الحروف ويتم التفاعل مع اآليات وترديدها ومحاكاتها

 .اإلذاعية والتلفزيونية البرامج .2
 .وتكون باختيار آيات معينة من المصحف المرتل أو بصوت طالب متقن: اإلذاعة المدرسية  .3
فإذكاء روح المنافسة يضفي جوا من اإلقبال والحماسة على حفظ  : مسابقات القرآن الكريم .4

ما يتمتع به القرآن الكريم وتعليمه وبخاصة في سن الطفولة، أي مرحلة التعليم األساسي، ل
 .األطفال من صفاء ذهني يساعد على حفظ القرآن الكريم

جامعة القدس ( الطريقة التقليدية المتمثلة في نظام حلقات تدريس وتحفيظ القرآن الكريم  .5
        ).2000المفتوحة ،

  
ي تطوير جوانب شخصية الطالب ومما سبق يظهر أن دور مادة التربية اإلسالمية دور محوري ف

ته وهي كذلك تكسبه القدرة على التكيف مع مجتمعه وبيئته وتعلمه أصح الطرق لحل مشكال، كلها
حيث ذكر أن الذكاء في صورته ) 2009(وهذا ما أشار إليه عسقول  لديه، " الذكاء"وهي بهذا تنمي 

 العامة يعني القدرات التي تمكن األشخاص من التعلم وتذكر المعلومات واستخدامها بطريقة مالئمة،
والتوصل إلى استبصارات وحلول مالئمة للمشكالت المختلفة واكتساب اللغة واستخدامها وإصدار 

سية أو الفكرية أو الحه واإلختالف بين موضوعات الخبرة األحكام الدقيقة واكتشاف أوجه الشب
  .واستخدام أنواع التجريد أو الوصول إلى المفاهيم العامة واإلستدالل ،اإلجتماعية

  
بأنه القدرة على التكيف العقلي مع الحياة " : شترن" دت تعريفات الذكاء فمنها ما عرفه وقد تعد

، وهناك نظرة تقليدية أنه القدرة على التفكير المجرد": ترمان" وظروفها الجديدة، ومنها تعريف 
يه للذكاء وتركز على مبدأين هما أن المعرفة اإلنسانية أحادية وأنه يمكن وصف الفرد على أن لد

إال أن النظرة الحديثة تركز على قدرة الفرد على حل المشكالت التي  ،ذكاء واحد يمكن قياسه
تواجهه في الحياة الواقعية، وقدرته على إحداث مشكالت جديدة لحلها وقدرته على إيجاد شيء ما 

 .)2008الهاشمي والدليمي،(أوتقديم خدمة ذات قيمة في ثقافته 
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والذي وضعها " جاردرنر"لحديثة للذكاء نظرية الذكاءات المتعددة لصاحبها ولقد انبثقت عن النظرة ا
ولعل  ،اني لدى الفئات العمرية المختلفةذكاءات لتغطي مدى واسعا من النشاط اإلنس يفي ثمان

أفضل وصف لنظرية الذكاءات المتعددة أنها فلسفة للتربية واتجاه نحو التعلم أو نموذج رفيع من 
وإن أصدق وصف لها اعتبارها برنامجا  "جون ديوي "مثل التربية التقدمية عند نماذج التربية 

، وهي بهذا المعنى تقدم للتربويين فرصة كبيرة أساليب محددة واستراتيجيات معينةيتألف من 
( اية وتربوية ال حصر لهليصوغوا على نحو خالق مبادئها الرئيسية في مواقف تعليم

  ).2003جابر،
  

مقياسا لمدى قدرتنا على التعايش ) 2007(، ويعتبره بوزانويعد الذكاء االجتماعي أحد هذه الذكاءات
 . اآلخرين واالرتباط بهم فاإلنسان ما هو إال كائن اجتماعيمع  

  
أن من يتمتع بالذكاء اإلجتماعي يمتلك القدرة على التفاعل مع اآلخرين ) 2006(وقد ذكر ألبرشت
هم للتعاون معه من ناحية أخرى، ويمكن تنمية هذا النوع من الذكاء انطالقا من من ناحية واستقطاب

مثل القدرة على العمل في استراتيجيات التعلم التي يستخدمه من يمتلك هذا النوع من الذكاء 
المناقشات بأنواعها، التعلم التعاوني، المشروعات الجماعية في المدرسة والبيئة المحيطة  ،مجموعات

  .بها 
  

يتضمن القدرة على تكوين ) اإلجتماعي ( إلى أن الذكاء بين االشخاص ) 2003(ويشير الشويقي
عالقات مع اآلخرين وفهم نواياهم ومشاعرهم ، وقيادة الجماعة والتواصل معهم، والتنسيق بينهم 

  .لحل  المشكالت 
  

بحث عن حلول لمشكالته ومما سبق يتبين أن الذكاء يتركز في قدرة الفرد على التكيف مع واقعه وال
الطريقة األولى وهي السير البطيئ : ويستعمل اإلنسان طريقتين في حل هذه المشكالت وفي تعلمه

لحل المشكلة، والطريقة الثانية هي السير السريع القوي المبني على إدراك العالقة، وكال الطريقتين 
  .) 1988صالح، (لتفكيرية أال وهي امكمل لآلخر، ألنهما مظهران لنفس العملية النفس

  
والتفكير عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ ، عندما يتعرض لمثير يجري 
استقباله عن طريقة واحدة أو أكثر من الحواس الخمس ، ويمكن القول بأن التفكير عملية كلية نقوم 

الحسية والمعلومات المسترجعة لتكوين األفكار واستداللها أو  عن طريقها بمعالجة عقلية للمدخالت
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طريقه تكتسب  الحكم عليها، ويتضمن اإلدراك والخبرة السابقة والمعالجة الواعية والحدس، وعن
  )www. Sabiadu.gov.saدرار، ( )معنىالخبرة 

  
عكس سلوكا يتسم بأنه ممارسات عقلية داخلية يمارسها اإلنسان، بحيث ت) 2007(ويعرفه إبراهيم

بنزعة إنسانية، تهتم بالحوار الذي يقوم على العقل والمنطق والبعد عن التعصب واإلثارة، وأيضا 
تعمل على توفير األشياء التي تسهم في سعادة اإلنسان، وتحقق له أمنه ورفاهيته وسالمه، وتضمن 

يئة من حوله بما يؤكد سمو له تحقيق مصالحه الحاضرة والمستقبلية على السواء، وتشعره بجمال الب
  .  إحساسه ونبل مشاعره

  
شاط كامن ال يمكن مالحظته أولهما أنه ن: ويتميز النشاط العقلي الذي يطلق عليه التفكير بخاصيتين

، والخاصية الثانية له أنه نشاط رمزي يتضمن العامل مع الرموز و استخدامها، وفضال عن مباشرة
 ونوع النشاط العصبي المصاحب له ذلك يصنف التفكير تبعا لدرجة الوعي به ومدى تعقيده،

  )1981ج، نويتي(
  

ه، فقد إن مفهوم التفكير إنما يكون دائما من منظور زمني خاص، من حيث اإلطار الذي يأتي ضمن
عصر النهضة، فاألوقات  صار إليه الحال فينظر إلى التفكير قديما بصورة تختلف عما كان ي

المختلفة لها عمليات التفكير الفريدة بها وأنماط التفكير المعاصرة تعكس الحقبة الحاضرة، وستأتي 
  ).2008والدليمي، الهاشمي (  االعصور الالحقة بمفاهيم وأنماط أخرى للتفكير غير ما هو سائد لدين

  
يكتسبها أثناء تفاعله ويشير نمط التفكير إلى األسلوب الذي يعالج به الفرد المعلومات والمعرف التي 

  .)1998قطامي ،( مع الخبرات
  

إذا فلكل عصر أنماط تفكير خاصة به، حيث لم تعد مسألة كمية المعلومات التي يكتسبها الطالب هي 
وإنما تهدف إلى كيفية اكتسابها ومعالجتها وتوظيفها في الميدان  هدف التربية في الوقت الحاضر،

الذي يحتك به الطالب،وهنا تكمن جودة مخرجات عملية التعليم في انتقال أثر التدريب، ولعل نمط 
التفكير الذي يخص شخصا ما يختلف عن نمط التفكير الذي يخص غيره، وأصبحت المؤسسات 

عات مطالبة بالتفاعل مع ظروف ومتطلبات مجتمعها، ومن هذه التعليمية وخاصة المدارس والجام
المتطلبات اكتساب المجتمع أنماط التفكير المختلفة، ومعرفة أنماط تفكير الطلبة من قبل المعلمين 
تساعدهم على معرفة أفضل السبل واألساليب التي يتعاملون بها معهم وكذلك تعينهم على اختيار 

  .   كس ايجابيا على تحصيل الطلبة وتنمية تفكيرهم أنسب طرق التدريس التي تنع
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ومن هنا تتضح أهمية الكشف عن أنواع الذكاءات المتنوعة لدى الطلبة وعن أكثر أنماط التفكير 
لديهم واستغاللها في مجال التدريس وأساليبه ونوعية المناهج المقدمة للطلبة، وكذلك االهتمام 

خاصة، فهو يدرس القرآن الكريم الذي تميز حفاظه على مر العصور  بنوعية معلم التربية االسالمية
بالسعة العقلية الكبيرة ،وكذلك محبة من حولهم، وال تزال الدراسات إلى اليوم تثبت أثر القرآن 
وحفظه في التربية والتعليم وتؤكد على أهمية دور القرآن الكريم في تنمية كافة المهارات التربوية 

حفظ القرآن الكريم أكدت على أثر والتي ) 2008(هنية المختلفة، كدراسة  الشراري والتعليمية والذ
أشارت إلى والتي ) 2010(، وكذلك دراسة  األسطل ى الطالباتفي تنمية مهارات التفكير الناقد لد

ائية لدى الطلبة، وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تالوة وحفظ القرآن ومستوى المهارات القر
ذات داللة احصائية بين تالوة وحفظ القرآن ومستوى المهارات الكتابية، ودراسة  عالقة ووجود
والتي بينت أثر حفظ القرآن على تنمية قدرات التفكير االبتكاري لدى تالميذ الصف ) 2003(الثبيتي

  .السادس اإلبتدائي بمحافظة الطائف
  

األفق   ونظروا فيه فوجدوه شامال واسع ،وائل هذه األهمية للقرآن الكريمولقد وعى المسلمون األ
، فاعتبروه قاعدة التربية والتوجيه لألمة ووجهوا األجيال نحو تالوته ركثير العلم، رباني المصد

فلم يكن يشغلهم حفظه عن طلب العلوم  ؛وحفظه وجعلوه األساس الذي يتعلمه الصغار والكبار
عارفهم وتنضبط سلوكياتهم وأخالقهم وتنمو األخرى بل كان يرتقي بذلك مستوى إدراكهم وتتحسن م

مهاراتهم، ويتطور فكرهم والنظر في الكون من حولهم، فقد كشفت دراسة إحصائية أن حفظ القرآن 
الكريم ينمي مدارك األطفال واستيعابهم، باإلضافة إلى تمتعهم بقدر كبير من اإلتزان النفسي 

فادة منه، كما يمتاز هؤالء بمتانة عالقاتهم بمن واإلجتماعي وقدرة كبيرة على تنظيم الوقت واالست
  .حولهم وحسن اختيارهم ألصدقائهم وهذا هوما يسمى بالذكاء اإلجتماعي

  
فبعد ذلك يمكن القول أنه حري بمن يحفظ من القرآن الكريم أن يتمتع بسعة عقلية وقدر كاف من 

من تطبيق آليات كثيرة يحثنا فيها اهللا عز وجل  الذكاء وخاصة الذكاء االجتماعي بما في التحلي به
على التعاون وحب االخرين والرفق بهم، مما ينعكس إيجابيا على تحصيل الطلبة وأنماط تفكيرهم 

دراستها  في مادة التربية االسالمية وغيرها بطبيعة الحال ومن هنا اختارت الباحثة موضوع
رام اهللا "ط التفكير لدى الطلبة الحافظين في مدارس الذكاء االجتماعي وعالقته بأنما ليتمحور حول

    ".والبيرة 
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  مشكلة الدراسة 1.2
  

) تكنولوجيا(و) علم(و) لغة( عيش بيعيش في القرن الحادي والعشرين أن يأن  ال بد لمن أراد 
أن نخرج أعدادا هائلة من الطالب ولكن خبراتهم تنحصر   فال يكفي ،القرن الحادي والعشرين

في التذكر واستدعاء المعلومات ويفتقرون القدرة الستخدام المعلومات في التوصل الى اختيارات 
أو بدائل أو قرارات مستنيرة، فالتصلب في الرأي حتى لو كان خطأ وإعطاء اجابات سهلة 

ي التعامل مع المشكالت الجديدة هي في الواقع إجابة قاطعة ف إلعطاءإلسئلة معقدة والسعي 
واليوم أضحت قضايا ، نتاجات نظام تربوي ال يوفر خبرات كافية في التفكير واستغالل الذكاء

تعليم التفكير والتدريس وفق نظرية الذكاءات المتعددة من أبرز القضايا التي تشغل التربويين 
الح التعليم والنظام التعليمي، وقد الحظت ويحتل تطبيقها جزءا مهما من تصوراتهم نحو إص

الباحثة أن تدريس القرآن الكريم يدعم هذه األساليب ويؤكدها انطالقا من دعوة القرآن الكريم 
ام إلى التفكير في كثير من المواضع  باإلضافة إلى تأكيده على أهمية الجانب االجتماعي واستخد

وكذلك انطالقا من السمات التي يتميز الحفّاظ للقرآن الكريم، وهنا االساليب التعاونية في تعلمه 
بما أن هذين الموضوعين من  –أرادت الباحثة التعرف على الذكاء اإلجتماعي وأنماط التفكير 

لدى الطلبة الحافظين للقرآن الكريم في هذا  - المواضيع الحديثة في مجال التربية والتعليم
دد مشكلة الدراسة في الذكاء اإلجتماعي  وعالقته بأنماط التفكير  ولهذا يمكن أن تتحالزمان، 

  ."رام اهللا والبيرة "لدى الطلبة الحافظين للقرآن الكريم في مدارس
  
  

  أهداف الدراسة 1.3
 

  : هذه الدراسة  تحقيق األهداف التالية  تحاول
لدى الطلبة الحافظين للقرآن الكريم في مدارس رام اهللا  مستوى الذكاء اإلجتماعي لىعالتعرف  .1

 .والبيرة
 لى أنماط التفكير لدى الطلبة الحافظين للقرآن الكريم  في مدارس رام اهللا والبيرةعالتعرف  .2
مستوى الذكاء اإلجتماعي لدى الطلبة الحافظين للقرآن الكريم في مدارس رام اهللا  لىعالتعرف  .3

 .وعدد االجزاء التي يحفظها الطالب و التحصيلالجنس ومكان السكن والبيرة تبعا لمتغيرات 
أنماط تفكير الطلبة الحافظين للقرآن الكريم في مدارس رام اهللا والبيرة تبعا  لىعالتعرف  .4

 .وعدد االجزاء التي يحفظها الطالبالتحصيل لمتغيرات الجنس ومكان السكن و
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 .اط التفكير  لدى الطلبة الحافظين للقرآن الكريم الكشف عن العالقة بين الذكاء االجتماعي وأنم .5
 

 

  أسئلة الدراسة 1.4
  

   :هذه الدراسة االجابة على األسئلة اآلتية  تحاول
رام اهللا "ما مستوى الذكاء اإلجتماعي لدى الطلبة الحافظين للقرآن الكريم في مدارس  :السؤال األول

  ؟"والبيرة
  

هل يختلف مستوى الذكاء اإلجتماعي لدى الطلبة الحافظين للقرآن الكريم في  :السؤال الثاني
    ؟الجنس مدارس رام اهللا والبيرة  باختالف 

  

هل يختلف مستوى الذكاء اإلجتماعي لدى الطلبة الحافظين للقرآن الكريم في  :السؤال الثالث
  مدارس رام اهللا والبيرة  باختالف مكان السكن؟

  

هل يختلف مستوى الذكاء اإلجتماعي لدى الطلبة الحافظين للقرآن الكريم في  :السؤال الرابع
  الطلبة؟  مدارس رام اهللا والبيرة  باختالف  تحصيل

  

هل يختلف مستوى الذكاء اإلجتماعي لدى الطلبة الحافظين للقرآن الكريم في  :السؤال الخامس
  ها الطالب من القرآن الكريم؟مدارس رام اهللا والبيرة  باختالف  عدد االجزاء التي يحفظ

  

  تفكير الطلبة الحافظين للقرآن الكريم  في مدارس رام اهللا والبيرة؟أنماط ما هي  :لسؤال السادسا
  

هل تختلف أنماط تفكير الطلبة الحافظين للقرآن الكريم في مدارس رام اهللا والبيرة  :السؤال السابع
  ؟جنس الطلبةباختالف 

  

تختلف أنماط تفكير الطلبة الحافظين للقرآن الكريم في مدارس رام اهللا والبيرة هل   :السؤال الثامن
  باختالف مكان السكن؟
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هل تختلف أنماط تفكير الطلبة الحافظين للقرآن الكريم في مدارس رام اهللا والبيرة : السؤال التاسع
   باختالف التحصيل؟

  

ن للقرآن الكريم في مدارس رام اهللا والبيرة هل تختلف أنماط تفكير الطلبة الحافظي: السؤال العاشر
   باختالف عدد األجزاء التي يحفظها الطالب من القرآن الكريم؟

  

هل يوجد عالقة ارتباطية بين مستوى الذكاء االجتماعي و أنماط التفكير لدى  :السؤال الحادي عشر
   ؟"رام اهللا والبيرة"الطلبة الحافظين للقرآن الكريم في مدارس 

  

   ةأهمية الدراس 5.1
  

إن أكثر ما نالحظه هذه األيام في اإلتجاهات الحديثة نحو التعليم والتربية هو موضوع التفكير 
 -وعلى حد علم الباحثة–وتنميته والكشف عن أنماطه وكذلك موضوع الذكاء والذكاءات المتعددة 

ي و أنماط التفكير  فإن هذه الدراسة هى األولى من نوعها والتي تبحث موضوعي الذكاءاإلجتماع
، وبهذا تعمل هذه الدراسة على إضافة استخدام غير حفظ القرآن الكريم في فلسطينباستخدام مت

  .المقاييس الهامة في مجال الدراسات التربوية والنفسية على عينات مختلفة وجديدة
  
  :وتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها  

لدى من يحفظون  أنماط التفكيراإلجتماعي و أبرز قد تساعد في الكشف عن مستويات الذكاء  •
 .شيئا من القرآن الكريم أو يحفظونه كامال

قد تسلط الضوء على أهمية موضوعي الذكاء اإلجتماعي و أنماط التفكير والبحث عن سبل  •
 . تنميتهما لينعكس ذلك على تحصيل الطلبة وعلى حياتهم في المستقبل 

الكشف عن أنماط تفكير طلبتهم ومستويات ذكائهم ومحاولة  قد تسهم في تشجيع المعلمين على •
 .بناء أساليب تدريسهم وفقها للحصول على مستويات عالية في تحصيلهم 

وقد تسهم في حث معلمي التربية اإلسالمية خاصة والمعلمين بشكل عام على تفعيل األساليب  •
 .انتقال أثر تعلمهم  الحديثة في التعليم لالرتقاء بمستويات تفكيرهم والمساهمة في

ى من الذكاءات وربطها وقد تساعد أيضا الباحثين في القيام بدراسات مشابهة على أنواع أخر  •
 .بتخصصاتهم 
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  محددات الدراسة 6.1

  

و أنماط التفكير لدى الطلبة الحافظين  التعرف على مستوى الذكاء اإلجتماعي  :لمحدد الموضوعيا 
  ".رام اهللا والبيرة"للقرآن الكريم  في مدارس 

     .المدارس الحكومية و الخاصة في منطقة رام اهللا والبيرة   :المحدد المكاني

) 2011/2012( الدراسي طبقت أدوات هذه الدراسة في الفصل األول من العام  :المحدد الزماني 
  .   في المدارس الحكومية و الخاصة بمنطقة رام اهللا والبيرة

الخاصة  بمنطقة رام اهللا الطلبة الحافظين للقرآن الكريم  في المدارس الحكومية و :المحدد البشري
            .والبيرة

        .فيها تحددت هذه الدراسة بالمنهج واألدوات والمعالجات اإلحصائية المستخدمة :المحدد اإلجرائي

  

  :مصطلحات الدراسة 7.1
  

عرف كل من هاريسون وبرامسون التفكير من حيث أنماطه أو استراتيجياته الى أنه : أنماط التفكير
المعلومات المتاحة لديه حيال ما  مجموعة من الطرق الفكرية التي يعتاد الفرد أت يتعامل بها مع مع

   ).2008نصر اهللا، . ( يواجهه من مشكالت ومواقف
رف التي انمط التفكير بأنه األسلوب الذي يعالج به الفرد المعلومات والمع) 1998(ويعرف قطامي

  .يكتسبها أثناء تفاعله مع الخبرات 
  
   :لتعريف اإلجرائي ألنماط التفكيرا -

ة التي يحصل عليها المستجيب على مقياس أنماط التفكير الذي أعدته الباحثة وتحدده الباحثة بالدرج
الناقد، العلمي، التخيلي، التسلطي، (نادية ابراهيم والذي يتضمن خمسة أنماط للتفكير وهي 

  .)الخرافي

  

 ندى قدرتنا على التعايش مع اآلخريبأنه مقياسا لم) 2007(عرفه بوزان: الذكاء االجتماعي - 
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واالرتباط بهم وهو القدرة على إدراك العالقات اإلجتماعية وفهم الناس والتفاعل معهم ، وحسن 
التصرف في المواقف االجتماعية والسلوك الحكيم في المواقف اإلنسانية ، مما يؤدي إلى 

 .التوافق اإلجتماعي والنجاح في الحياة
 

آلخرين ومقاصدهم ودوافعهم ومشاعرهم بأنه القدرة على إدراك أمزجة ا) 2003(وعرفه  جابر    
والتمييز بينها، ويضم هذا الحساسية للتعبيرات الوجهية والصوت واإليماءات والقدرة على التمييز 

لماعات ة على االستجابة بفاعلية لتلك اإلبين مختلف األنواع من اإللماعات بين الشخصية والقدر
  ).س ليتبعوا خطا معينا من الفعل أي تؤثر في مجموعة من النا( بطريقة براجماتية 

  
) القرآن كامال ( 30إلى  1هم الطلبة الذين يحفظون من جزء :  الطلبة الحافظين للقرآن الكريم -

، ضمن م2012-2011لدراسة للعام الدراسي أثناء سنوات الدراسة وما زالوا طلبة على مقاعد ا
  .سنة) 17 - 12(، والذين تتراوح أعمارهم بين )12- 6(الصفوف

 
هي المدارس الحكومية والخاصة  في منطقة رام اهللا والبيرة والتي : "رام اهللا والبيرة"مدارس  -

  .تتبع لوزارة التربية والتعليم العالي في رام اهللا
  

 :التعريف اإلجرائي للذكاء اإلجتماعي -

أبعاد وهي  الدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقياس الذكاء االجتماعي والذي يتكون من سبعة
حل المشكلة، الفكر اإلستقصائي، الموضوعية، عدم التعصب، التخطيط، المهارات اإلجتماعية، (

  . )القراءة
  

  :التعريف االجرائي للتحصيل  -

 2011- 2010الطالبة في العام الدراسي /هو المعدل العام الذي حصل عليه الطالب
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  الفصل الثاني

  ةالسابقاإلطار النظري والدراسات 

  

  اإلطار النظري المتعلق بالذكاء االجتماعي  2.1

  الدراسات السابقة المتعلقة بالذكاء االجتماعي  2.2

  أنماط التفكيرب المتعلق اإلطار النظري  2.3

  الدراسات السابقة المتعلقة بأنماط التفكير  2.4 
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  :اإلطار النظري المتعلق بالذكاء االجتماعي 1.2

    :الذكاءمفهوم  1.1.2

ومع ذلك فثمة اتفاق بينهم على أنواع النشاط  ،ال يوجد تعريف واحد للذكاء يرضي جميع العلماء  
العقلي والمعرفة التي تدخل في مجال الذكاء اإلنساني، فالذكاء مفهوم غير واضح التحديد، يشتمل 

  ).2004 الخزندار وعفانة،(م واالستدالل وحل المسائل المعقدة يعلى اإلدراك والتقي
  
جميع ( أن ظاهرة الذكاء هي المحصلة النهائية لمنظومة العوامل الفيزيقية  :)2007(ويقول إبراهيم  

ات يوالبيئة التي تتم فيها عمل) لقشرة المخية لمصادر المعلومات الضوئية والبيولوجية والفسيولوجية 
مقياس ولكنه محصلة نهائية  فهو يرى بأن الذكاء ليس مجرد درجة على، ونتائجه Learningالتعلم 

تنتج عن التفاعل بين كل ما يتعلمه الفرد في المراحل العمرية المختلفة لذلك فإنه يقترن بأساليب 
سرعة الفهم واالستدالل والتعلم ودقة األداء وإدراك : ظاهرة الذكاء تعلن عن نفسها في(داء األ

  ).العالقات والمتعلقات الخ
  
قدرة على معالجة المعلومات وحل المشكالت أو  االذكاء سمة عقلية له )Gardner(ويعتبر جاردنر  

تشكيل النتائج التي تعتبر لها قيمة في المجتمع، ثم وسع مصطلح الذكاء ليضم الطاقات القصوى 
)Capacities ( التي كانت تعتبر خارج نطاق الذكاء، واعتبر الذكاوات اإلنسانية بأنها ملكات
)Faculties (سبياً أحدها عن األخرى وهو يختلف عن اإلعتقاد بأن الذكاء ملكة عقلية مستقلة ن

  ).2004الخزندار وعفانة، " . (غبي"أو " ذكي"اإلنسان إما ترى  واحدة
  

أنه بناء على نظرية جاردنر فإن كل فرد قادر على التعامل مع العالم من حوله وبذلك ترى الباحثة 
أن الفرد  يأ ،"الذكاءات السبعة " ق عليها جاردنر لفظ من خالل سبعة طرق وأساليب مختلفة أطل

قادر على التعامل مع عالمه من خالل اللغة، المنطق، الموسيقى، تقدير وتمثيل الفراغات، استخدام 
مهاراته الجسمية لحل المشكالت، فهمه لآلخرين وفهمه لنفسه، وأن االختالفات بين الناس ناتجة عن 

ويمكن  ،.واستخدامهاأو عن طريق تداخلها  ،"الذكاءات السبعة " اختالف قوة كل ذكاء من هذه 
  .القول أنه يمكن تنمية الذكاء وتحسينه عن طريق التدريب والمران واإلكتساب والتقليد
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    :الذكاء االجتماعيمفهوم   2.1.2

وخاصة لتميزه  تعود أصول الذكاء االجتماعي كمفهوم إلى الكتابات المبكرة إلدوارد لي ثورندايك
القدرة على " الشهير بين الذكاء االجتماعي والميكانيكي والمجرد، وهو يعرف الذكاء االجتماعي بأنه 

فهم الرجال والنساء والفتيان والفتيات والتحكم فيهم وإرادتهم بحيث يؤدون بطريقة حكيمة في 
هوم الذكاء االجتماعي ألنه يتضمن ة إدراك األشخاص يعد إقتراباً لمفساوإن در" العالقات اإلنسانية 

  ).1991الدماطي، ( إدراك األشخاص في مواقف التفاعل اإلنساني 
  
 كامبل  هفويعر)Campbell,1996 ( بأنه القدرة على الفهم والتواصل مع اآلخرين على اختالف

فيها، جتهم ودوافعهم ومهاراتهم، كما يشمل القدرة على تكوين صداقات واالستمرار مزأخالقهم وأ
  .والقيام بأدوار متنوعة داخل الجماعة كأعضاء بارزين أو قادة

  
 Schemasأن الذكاء االجتماعي يعتمد على مخططات ) Collier 1995(ويرى كولير 
والمواقف  حيث تتمثل المخططات في مفاهيم الفرد عن األخرين Strategiesواستراتيجيات 

االجتماعية، بينما االستراتيجيات تتمثل في اإلجراءات التي يستخدمها الفرد في تجهيزه للمعلومات 
  .المتعلقة بهذه المخططات بغرض تحقيق أهدافه

  
لك القدرة أن الذكاء االجتماعي هو القدرة على التعامل مع البشر لذا فإن ت) 1991(وترى الدماطي 

  .للمعلم لها أهمية بالغة القدر
  

فه بياجيه بأنه حالة التوازن التي يسعى إلى تحقيقها كل أنواع التكيف مع طراز الحسي ويعر– 
  ) .1986شربل، ( ؤمات الخاصة بين الفرد والبيئة حركي والمعرفي، وكذلك كل التحوالت والتال

  
لخاص بالتعامل هو الذكاء ا) جتماعي اإل( أن الذكاء البين شخصي ) 2004(الخزندار وعفانة ويشير

وتفكير اآلخرين بسرعة، ويتضمن ذلك الحساسية  رعالقدرة على إدراك مشا: ع األشخاصم
  .ات والصوتءلتعبيرات الوجه وااليما

  
هو القدرة على  Interpersonal Intelligenceأن الذكاء االجتماعي ) 2003(كما أورد جابر 

ات ءتعبيرات الوجهية والصوت وااليمااسية للإدراك أمزجة اآلخرين والتمييز بينها ويضم هذا الحس
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ماعات بين الشخصية والقدرة على االستجابة بفاعلية لتلك لوالقدرة على التمييز بين مختلف اإل
 ).أي توثر في مجموعة من الناس ليتبعوا خطاً معيناً من الفعل (لماعات بطريقة براجماتيه اإل
  

    :مكونات الذكاء االجتماعي 3.1.2

  :الذكاء االجتماعي على أبعاد مكونة له، يمكن تلخيصها على النحو اآلتييحتوي   
 ةرخالص واالهتمام بهم، والقدمع اإلالحساسية لشعور اآلخرين واحترام حقوقهم ووجهة نظرهم  .1

 .على تحمل المسؤولية االجتماعية
ل صاالتو التميز بالمهارات االجتماعية، ومنها مهارة تحديد األهداف وانجازها، ومهارات .2

 .قيادةلوا
تتضح في التكيف االجتماعي  يللذكاء االجتماعي والت والتي تعتبر مرادفةٌ: الكفاءة االجتماعية .3

 .والقدرة على التخطيط االجتماعي واالهتمام بالمشاركة االجتماعية
،  عسقول( على كينونة الذات في المواقف االجتماعية  ظوالحفا ،الذات نالمفهوم الموجب ع .4

2009.( 
 

أن الذكاء االجتماعي يتشكل من مزيج متوازن من الشعور باحتياجات ) 2006(ويرى ألبرشت
اآلخرين، واهتماماتهم الصريحة والضمنية، ومن اكتساب مجموعة من المهارات التي تمكننا من 

  .النجاح في التفاعل معهم في كل زمان ومكان
  

  :نماذج الذكاء االجتماعي 4.1.2

من أن العديد من الباحثين قاموا بدراسة الذكاء االجتماعي منذ بداية القرن العشرين حتى على الرغم 
يومنا هذا، إال أنه ال يوجد إتفاق عام حول طبيعة الذكاء االجتماعي، وهناك عدد من النماذج التي 

نظرية جيلفورد ونظرية الذكاءات المتعددة ونظرية : حاولت تفسير الذكاء االجتماعي منها
تيرنبرغ، ونظرية إريكسيون، وكل نظرية من هذه النظريات ينظر صاحبها إلى الذكاء االجتماعي س

  .من زاويته الخاصة ومن جهة اختصاصه
  :نظرية ستيرنبرغ في الذكاء االجتماعي

، حيث صنف فيها لذكاء "في الذكاء البشريالنظرية الثالثية "النظرية اسم  أطلق ستيرنبرغ على هذه
  :ثالثة مكونات أساسية هيالبشري إلى 

ويتعلق بالبيئة الخارجية للفرد حيث يرجع الذكاء في هذا البعد إلى العالم : المكون األول البيئي .1
 .الخارجي المحيط بالفرد، ويندرج تحت هذا البعد الذكاء االجتماعي والعملي
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 .وهو يتعلق بالبيئة الداخلية للفرد :المكون الثاني عاملي .2
 .يعتمد على الخبرة: الثالث المكون .3

  :وبعد هذه المكونات يرى ستيرنبرغ ان هناك ثالث مكونات فرعية هي
التي تشمل التخطيط واختيار االستراتيجية والمتابعة والتصحيح والتغذية : المكونات الماروائية .1

 .الراجعة
دعاء المعلومات وتشتمل على تنفيذ العمليات العقلية وهو يتطلب من الفرد است: مكونات األداء .2

 .والقوانين والخبرات السابقة
وتخزينها واستدعائها عند ويتطلب تنقيح المعلومات وترميزها  :مكونات اكتساب المعرفة .3

 )2008النواصرة، (  الضرورة
 
اعتمدت الباحثة في دراستها الحالية مقياساً للذكاء االجتماعي قد بني على أساس نظرية  ولقد  

  .للذكاء االجتماعي ستيرنبرغ
  

 :تنمية الذكاء االجتماعي 5.1.2

يتميز الذكاء البشري بأنه قابل للتنمية والتطور بالتدريب واالكتساب والمران وهذا ينطبق على 
)  2006(ويرى  ألبرشت ،قابل للتنمية –باعتباره أحد الذكاءات االنسانية  –الذكاء االجتماعي، فهو 

من شأن هذا النظام دعم وتفعيل  حيث أن ،تنمية الذكاء االجتماعي هم وسائلأأن التعليم هو من 
وغرس هذه المبادئ وتلك  ،وتشجيع إنتهاج سلوكيات وتبني مبادئ قوامها الذكاء االجتماعي

خالل حثهم على التعاون ال على الصراع، هذا  في جذور المجتمع وعقول الصغار منالسلوكيات 
ذات بلباقة حتى يتسنى لهم تبادل عمليات التفاهم مع أقرانهم وذويهم فضالً عن تعليمهم التعبير عن ال

 .ورهتبالتعقل والرصانة ال الرعونة والبشكل إيجابي يتسم 
  

ويمكن القول بصفة عامة أن  ،أن هناك عدد متزايد من نظريات أسلوب التعلم) 2003(جابر ويشير
وبعبارة أخرى فإن أساليب التعلم مظاهر براجماتية للذكاء  ،أسلوب شخص في التعلم هو الذكاءات

اجتماعياً يستمتع بتدريس شخص  الذي يملك ذكاء ، والطالبيعمل في سياقات التعلم الطبيعية وهو
 هؤالءآخر أو مجموعة من الناس، وكذلك فهو يحب االندماج في األنشطة االجتماعية، وكذلك فإن 

أصدقاء وألعاب جماعية وحفالت جماعية ورحالت وتواصل مع الطلبة يحتاجون أن يكون لهم 
 .المجتمع المحلي
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وترى الباحثة أن هذه األنشطة هي أبرز استراتيجيات التعلم النشط والتي تسهم في تنمية ذكاء 
 .الطالب وطرق تفكيره وتبعد التعليم عن طرقه التقليدية والتي تحد من الذكاء بل وتعيقه

  
  :لتي تعتمد على الذكاء االجتماعيلتدريس ااستراتيجيات ا 6.1.2

  
 :من استراتيجيات التدريس وفق الذكاء االجتماعي ومنها عددا) 2003(أورد جابر 

  : Peersharingمشاركة األتراب  .1
استدر " ول للطالب وهي أسهل استراتيجيات الذكاء المتعدد في التنفيذ، ويمكن تنفيذها بالق

 ".لزميلك وشاركه
واستخدام المجموعات الصغيرة لتحقيق أهداف تعليمية  :الجماعات التعاونيةالمجموعات أو  .2

مشتركة هي المكون المحوري للتعلم التعاوني، ويستطيع الطلبة في الجماعات التعاونية أن 
 .يعالجوا تعيين التعلم بطرق متنوعة، ويمكن للمجموعات أن تقسم مسؤولياتها

ممتعة للطلبة وتتيح لهم أن يتعلموا في سياق وهي طريقة   Board Games: ألعاب الرقع .3
اجتماعي غير شكلي فهم يتحدثون ويرمون بحجارة النرد، وفي سياق ذلك يندمجون في تعلم 

  .المهارة أو الموضوع الذي ترتكز عليه اللعبة
) as-if) (كما لو أن (مجموعة من الناس معاً ليخلقوا بيئة  اجتماعوتتضمن المحاكاة : المحاكاة .4

الموقف المؤقت يصبح سياقاً لإلحتكاك المباشر وبدرجة أكبر مع المادة التي تتعلم، ويمكن  وهذا
وقد تكون مستمرة تتطلب إعداد جوهرياً مثل تجهيزات  ،أن تكون المحاكاة سريعة وارتجالية

 .المسرح والمالبس وغيرها لمساندة توهم أو تخيل عصر معين أو منطقة من العالم
منة في الجزء االجتماعي مع أنها تتطلب ذكاءات أخرى وذلك ألن وهذه المحاكاة متض

التفاعالت اإلنسانية التي تحدث تساعد الطلبة على تنمية مستوى جديد من الفهم وعن طريق 
النقاش والحوار وغيرها من التفاعالت يبدأ الطلبة في التوصل إلى نظرة ممتعة للموضوع الذي 

  .يدرسونه
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  :متعلقة بالذكاء االجتماعي دراسات سابقة 2.2

  
  (Migis and etal,2010)دراسة ميجيس وآخرون  

وهذه الدراسة تقارن تأثير الذكاء االجتماعي والذكاء اإلدراكي على التحصيل األكاديمي لدى الطلبة 
طالباً وطالبة تتراوح أعمارهم  )512 (البالغين ، في مدرستين منفصلتين، تكونت عينة الدراسة من

من الذكور في شمال غرب اوروبا، )%44(فهم من اإلناث و) % 56 (سنة،) 15(و )14(بين 
وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق في التحصيل تعزى للذكاء االجتماعي، رغم وجود ذكاء 

  .اجتماعي لدى معظمهم، ولكنهم ال يستخدمونه لإلنجاز األكاديمي 
  

  ) Juchniewicz, 2010(دراسة 
م الموسيقى الفعال ، وطبق لعن تأثير الذكاء االجتماعي في تعاسة الى الكشف هدفت هذه الدر

، كورال، ج معينة في فرق موسيقية واوركسترمن برام امعلم )40(دراسته على عينة قوامهاالباحث 
مدارس موسيقية عامة، وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن المعلمين الذين يملكون مهارات اجتماعية 
ومهارات االتصال والتواصل بشكل جيد صنفوا على أنهم معلمين فاعلين، بينما كان المعلمون الذين 

  .إدارتهم للصفوف صنفو بأنهم غير فاعلين كانت مهارات االتصال والتواصل لديهم ضعيفة بما فيها 

  

   ) 2009عسقول، ( دراسة 
هدفت هذه الدراسة إلى بحث العالقة بين الذكاء االجتماعي والتفكير الناقد وعالقته ببعض المتغيرات 

  .لدى طلبة الجامعة
واستخدم . طالب وطالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية المنتظمة) 381(وتكونت عينة الدراسة من 

ير، وأوضحت نتائج الدراسة ن هما مقياس الذكاء االجتماعي ومقياس انماط التفكمقياسييالباحث 
وجود مستوى متدني للذكاء االجتماعي ومستوى فوق المتوسط من التفكير الناقد لدى طلبة الجامعة، 

 ،)اإلسالمية، األقصى( وعدم وجود فروق في الذكاء االجتماعي والتفكير الناقد تعزى للجامعة 
 .الناقد تغري للجنس ولصالح اإلناثووجود فروق في التفكير 

  

 )2008النواصرة ، ( دراسة 
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الذكاء االنفعالي واالجتماعي والخلقي لدى الطلبة 

) 461(وبلغ عدد العينة  ،الموهوبين وعالقته بمتغيرات الجنس والعمر والمستوى التعليمي للوالدين
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استخدم الباحث مقاييس لكل من الذكاء  ،ن على مدارس الموهوبين في األردنطالباً وطالبة موزعي
االنفعالي واالجتماعي والخلقي، وعلى مستوى النتائج المتعلقة بالذكاء االجتماعي فإنه قد وجدت 

نس ولصالح اإلناث والمرحلة فروق في األداء على مقياس الذكاء االجتماعي تعزى لمتغير الج
إال أنه لم توجد فروق في الذكاء االجتماعي تعزى ) سنة 12(العمرية ولصالح المرحلة العمرية 

 .لمستوى تعليم الوالدين
 

  : )2007( ة ردراسة  القد
وعالقته بالتدين وبعض  الذكاء االجتماعي لدى طلبة الجامعة االسالمية: وهذه الدراسة بعنوان 

وهدفت هذه الدراسة الى معرفة مستوى الذكاء االجتماعي وعالقته بالتدين لدى طلبة .المتغيرات 
( الجامعة االسالمية والتعرف على العالقة بين مستوى الذكاء االجتماعي وكل من المتغيرات التالية

دوات الباحث هي مقياس الذكاء وكانت أ ،)ات الدراسية، والمعدل التراكمي الكلية ، المستوي
السلوك الديني على عينة الدراسة، وقد طبق الباحث دراسته على عينة قوامها  االجتماعي، ومقياس

طالباً وطالبة ، وقد أظهرت الدراسة وجود مستوى مرتفع لكل من الذكاء االجتماعي ) 528(
الة بين درجات الطلبة على ومستوى التدين لدى طلبة الجامعة ووجود عالقة ارتباطية موجبة د

   .مقياس مستوى الذكاء االجتماعي ودرجاتهم على مقياس التدين
  

  )Sameer, 2007(دراسة سمير 
بعنوان الذكاء االجتماعي وسلوك العدوانية لدى طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الثانوية، دراسة 

رس الثانوية في العدوانية لدى الطلبة في المدا وتنطلق مشكلة الدراسة من مالحظة السلوكات.مقارنة
وترتبط هذه المشكلة في الهند بعدة عوامل من أبرزها النمط االجتماعي، القبول االجتماعي ،  ،الهند 

الذكاء االجتماعي والطبيعة العدوانية، وهدفت الدراسة الى قياس مدى الذكاء االجتماعي لدى طالب 
العدوانية لدى هؤالء الطالب والى ايجاد العالقة بين الذكاء  المرحلة الثانوية، ودراسة مدى

االجتماعي والعدوانية ، والى المقارنة بي الطالب من حيث العدوانية ، وتكونت عينة الدراسة من 
طالب ، وأظهرت نتائج الدراسة أن  84طالب مدرسة ثانوية في مقاطعة ماالبورم في الهند وشملت 

، ولديهم مستوى عاٍل من العدوانية وأظهرت وجود متدنيا كان لدى الطلب مستوى الذكاء االجتماعي
  . عالقة ارتباطية سلبية بين الذكاء االجتماعي والعدوانية لدى معظم أفراد العينة
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    ):2004(دراسة  الخزندار وعفانة 
معرفة مستويات الذكاء المتعدد لدى طلبة مرحلة التعليم األساسي بغزة  هدفت هذه الدراسة الى

) 1387(وعالقتها بالتحصيل في الرياضيات، وميول الطلبة نحوها، فاشتملت عينة الدراسة على 
واستخدم  ،ألساسي في المدارس الحكومية بغزةطالب وطالبة من الصف األول وحتى العاشر ا

للذكاءات المتعددة، اختبار تحصيل " نيلي"حليلي وأدوات تمثلت بقائمة الباحثان المنهج الوصفي الت
وقد تبين من النتائج  أن عينة الدراسة تمتلك الذكاء . في الرياضيات، مقياس الميل نحو الرياضيات

المتعدد بدرجات مختلفة بالنسبة لمراحل التعليم األساسي بغزة، كما أوضحت النتائج وجود عالقة 
والتحصيل في الرياضيات، وأيضاً عالقة موجة  واإلجتماعي ذكاء المنطقي الرياضيموجبة بين ال

   .بين الذكاء المنطقي الرياضي الوميل نحو الرياضيات
  

  :)2003(دراسة الدسوقي 
 وهدفت دراسته إلى تحديد وقياس الذكاء اإلجتماعي لدى عينة من مشرفي األنشطة اإلجتماعية

بمرحلتي التعليم اإلعدادي والثانوي بمصر، وسعت الدراسة أيضا إلى محاولة تقديم تصور لمفهوم 
لدى عينة من مشرفي األنشطة بلغت وفق ذلك التصور، الذكاء اإلجتماعي وإعداد اختبار لقياسه 

اعي ، رت نتائج الدراسة التحليلية عن اشتقاق مفهوم للذكاء اإلجتمفمن مشرفي األنشطة وأس )328(
انية فكان من أبرز نتائجها وجود فروق في الذكاء الدراسة الميد اواشتقاق أبعاد لهذا المفهوم ، أم

اإلجتماعي تعزى للجنس ولصالح اإلناث، وجود فروق بين المراحل العمرية ولصالح األقل سنا، 
في الذكاء عدم وجود فروق في الذكاء اإلجتماعي بين األخصائيين والمعلمين، عدم وجود فروق 

   ).ريفي، حضري(اإلجتماعي تعزى لمكان السكن
  

   )2000( دراسة المطيري
بعنوان الذكاء االجتماعي لدى المتفوقين، دراسة استكشافية مقارنة بين الطالب المتفوقين عقلياً 
وغير المتفوقين في المرحلة الثانوية بمدارس الكويت، استهدفت هذه الدراسة الكشف عن مدى 

اء االرتباط بين التفوق العقلي وقدرات الذكاء االجتماعي، ومدى واتجاه االرتباط بين الذكواتجاه 
تميز طالب التخصص العلمي عن طالب  ، وكان من أهم النتائجاالجتماعي وبعض المتغيرات

 تميزوا المتفوقينإلى أن توصلت  كما ،التخصص األدبي في واحدة من قدرات الذكاء اإلجتماعي
ليس ثمه تفاعل أنه و أشارت إلى جتماعي عموماً بدرجة أكبر من غير المتفوقين، كما بالذكاء اإل

   .بين المستوى العقلي والتخصص األكاديمي في قدرات الذكاء اإلجتماعي
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  )1994(دراسة  القالزاني 
استهدفت هذه الدراسة دراسة عالقة الذكاء االجتماعي بمستوى التدريب الميداني في بعض 

من طالبات التخصص في علم النفس، والخدمة ) 121(التخصصات الجامعية، في عينة قوامها 
االجتماعية والدراسات االسالمية، وقد استخدمت الباحثة مقياس جورج واشنطن للذكاء االجتماعي، 

لتدريب الميداني، وكشفت نتائج هذه الدراسة عن وجود عالقة قييم مستوى الطالبات في اوبطاقات ت
ارتباطية دالة إحصائياً بين درجات الطالبات على مقياس الذكاء االجتماعي ككل، ودرجاتهن في 

   .التدريب الميداني
  

   )1991(دراسة الدماطي
طلبة دور المعلمين وقد هدفت إلى الكشف  بعنوان الذكاء االجتماعي وعالقته بكفاءة التدريس لدى

اءة التدريس والفروق بين الجنسين، واستخدمت الباحثة مقياس عن العالقة بين الذكاء االجتماعي وكف
وزارة التربية " اختبارات وبطاقة تقويم ) 5(الذكاء االجتماعي لجامعة جورج واشنطن ويتكون من 

من طالب وطالبات السنة الخامسة بدار معلمين مدينة ) 100(تكونت عينة البحث من " . والتعليم 
 حيث سجلت السالم ودار معلمات العباسية من جميع التخصصات، وقد اختيرت بطريقة عشوائية

سنة، وكان من أهم النتائج التي ) 21- 19(طالبة وكان متوسط عمر العينة ) 49(طالباً، و ) 51(
ين الذكاء االجتماعي وكفاءة التدريس، ال يوجد فروق توصلت إليها الدراسة وجود عالقة ارتباطية ب

  .دالة بين الجنسين في الذكاء االجتماعي
        

  :الدراسات السابقة الخاصة بالذكاء اإلجتماعي على تعقيب 3.2

من خالل استعراض الدراسات السابقة الخاصة بموضوع الذكاء اإلجتماعي فإنه يتبين وجود فروق 
هذا  تبعا لمتغيرات معينة، بينما ينتفي وجود فروق تبعا لمتغيرات أخرى؛ من الذكاء في هذا النوع

كشفت  فقد فالبنسبة لمتغير الجنس باإلضافة إلى التعارض بين الدراسات فيما يخص نفس المتغير،
عن وجود فروق في الذكاء اإلجتماعي ولصالح )2003(ودراسة الدسوقي) 2008 (ةالنواصردراسة 
  .اإلناث

عن وجود فروق بين الجنسين في الذكاء  )2009(عسقولو )1991(الدماطي اتبينما لم تكشف دراس
  .اإلجتماعي

وجود عالقة ) 1994(القالزاني ودراسة) 2007(القدوة التحصيل فقد أظهرت دراسة وبالنسبة لمتغير
وقين يمتلكون أن الطلبة المتف) 2000(بين الذكاء اإلجتماعي والتحصيل، وقد بينت دراسة المطيري

إجتماعيا بدرجة أكبر من غير المتفوقين ذكاء.  
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أما متغير مكان السكن فلم يكن له ذلك الظهور فيما وقع تحت يد الباحثة من دراسات حول الذكاء 

ء اإلجتماعي بين والتي لم تكشف عن فروق في الذكا) 2003(إال في دراسة الدسوقي ،اإلجتماعي
  .الريفيين والحضرين

  
بينما اعتبرته الدراسة الحالية متغيرا _ وقد تناولت بعض الدراسات الذكاء اإلجتماعي كمتغير مستقل

، وما تختلف به الدراسة الحالية ) Mejis nd etal,2010(كما في دراسة ميجيس وآخرون _ تابعا
رفة مدى عن غيرها هو إضافتها لمتغير عدد األجزاء التي يحفظها الطالب من القرآن الكريم، ومع

  .بذلك المتغير وأنماط التفكير تأثر مستوى الذكاء اإلجتماعي
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 :اإلطار النظري المتعلق بأنماط التفكير 4.2

تبدو الحياة بتفاصيلها المختلفة وكأنها لغز صعب التفسير لكن لغز األلغاز يبقى متمركزاً في الدماغ 
على مختلف أنواعها، كيف تتكون المعرفة ضمن خالياه البشري إذ يبقى مركز الصعوبات 

ويدرك ويفكر  سيتكون الذكاء عند الطفل؟ كيف يح كيف. كيف تبنى المفاهيم واإلدراكات وتركيباته؟
  )1986شربل، (ويتذكر ويقرر ويتصرف ويخزن المعلومات العديدة المتراكمة عبر األيام؟ 

  
   :التفكير مفهوم  1.4.2

ية على التفكير، إال أنه ال يزال من ملعديد والكثير من الدراسات والتجارب العللقد تم القيام با
   :الصعب إيجاب إجابة محددة وتفصيلية للعديد من األسئلة

ماالتفكير؟ وكيف يحدث؟ وما طبيعته وما محتواه؟ ورغم وجود الكثير من التقنيات المقدمة لقياس 
  .الدماغ إال أن هناك األشياء الكثيرة المجهوله للباحثين والعماء ومدارسين عن التفكير انشطة

  
 ؛قرب إلى أذهاننا هذا المفهومأ في بعض تعريفات العلماء علنا نجمل نظرة تولكنه يمكننا أن نقر

أو التفكير إستخدام المعرفة لتحقيق هدف ما ال يمكن تحقيقة بأن  يرى) 2006(فالعالم دي بونو
الوصول إليه مباشرة، أو هو عمليات النشاط العقلي التي يقوم بها الفرد من أجل الوصول إلى حلول 
   .دائمة أو مؤمنه لمشكلة ما وهي عملية مستمرة ال تتوقف أو تنتهي طالما أن اإلنسان في حالة يقظة

  
الدماغ عندما يتعرض المثير  بأنه سلسله من النشاطات العقلية التي يقوم بها) 1999(ويعرفه جروان

يتم استقباله عن طريق واحد او أكثر من الحواس الخمس، والتفكير بمعناه الواسع هو عملية بحث 
 .الموقف أو الخبرة  عن معنى

 
بأنه عملية عقلية معرفية لإلستجابات للمعلومات الجديدة بعد معالجات معقدة ) (solsoويعرفه سولسو

 ).2008ناصر، علوي و. (صدار األحكام وحل المشكالتتشمل التخيل والتعليل وإ
 

وتسمى هذه  ،أن اإلنتقال من غير المعروف إلى المعروف فهما) 1997(بونودي كما ويعتبر 
هية األشياء أو فهماً إلحداث بعض التأثير، فالفهم هو ي يحدث فيها التغيير تفكيراً لماالطريقة الت

  .هو التفكير اكتشاف ماذا نعمل وهذا اإلكتشاف
  

  .   للمشكلةبأنه حال) Johnson( ويعرفه جونسون
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الخفاف، . (ويعرفه باريل  بأنه سلسلة من النشاطات العقلية عند تعرضه لمثير ما بعد اسقباله
2011.(  

  
نشاط ذهني معرفي تفاعلي يحدث في  أي أنه "مفهوم افتراضي "أن التفكير) 2003(زيتون ويرى 

مرئي ، ويستدل عليه من السلوك الظاهري الذي يصدر عن الفرد ،  الدماغ وهو غير ملموس وغير
والحركات واإلشارات واالنفعاالت، وأنه نشاط موجه وليس عشوائيا ، بمعنى أن  كالكالم والكتابة

وإن التفكير يستهدف حل مسألة أو  .الفرد يوجه هذا النشاط نحو موضوع أو موقف أو حدث معين
  .اتخاذ قرار أو البحث عن معان وعالقات بين األشياء األحداث أو المواقف أو اإلجابة عن سؤال ما

  
  :خصائص التفكير 2.4.2

  :ويظهر من خالل تعريفات التفكير أن له خصائص معينة منها
 .التفكير سلوك هادف ال يحدث في فراغ وبدون هدف .1
 .تطوري يزداد تعقيداً مع نمو الفرد وتراكم خبراتهالتفكير سلوك  .2
يعتبر التفكير فعاالً إذا اسند إلى أفضل المعلومات الممكن توفرها أو استرشد باألساليب  .3

 .واإلستراتيجيات الصحيحة
الكمال في التفكير أمر غير ممكن في الواقع والتفكير الفعال غاية يمكن بلوغها بالتدريب  .4

 .والمران
، الموقف، والموضوع )فترة التفكير(التفكير من تداخل عناصر المحيط التي تقسم الزمان  يتشكل .5

 .الذي يجري حوله التفكير
لفظية، رمزية، كمية، مكانية، شكلية لكل منها (التفكير بأشكال وأنماط مختلفة  ثيحد .6

 )1999جروان، ( خصوصية
  

الوراثية، والعمليات العقلية واألبنية المعرفية والتفكير عند األطفال يتطور بتأثير العوامل البيئية و
تتطور بصورة منتظمة أو متسارعة ويزداد تعيدا وتشابكا مع التقدم في مستوى النضج والتعليم 

  .)www. Sabiadu.gov.sa درار،(
  

على أساس  فيه الواقع يعكس اإلنسان إلى أن التفكير نشاط عقلي راق) 2007(إبراهيمويشير 
ساس واإلدراك اللذين يعكسان فقط الظواهر حموضوعي وبطريقة مختلفة عما يحدث بالنسبة لإل

الخارجية التي تؤثر على أعضاء الحس من حيث اللون أو الشكل أو الحركة التي تميز بين هذه 
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االحداث  الظواهر فإلنسان حينما يفكر في األشياء واألحداث فان وعيه يعكس جوهر هذه األشياء أو
  .ذاتها بمعنى يعكس تفكير اإلنسان والعالقات المتبادلة التي تحدد ماهية الظاهرة أو الشيء أو الحدث

  
  :أنماط التفكير 5.2

  
هنالك العديد من أنماط التفكير التي يشير إليها العلماء والباحثون، وفي هذه الدراسة ستقتصر الباحثة 

  :على دراسة خمسة أنماط للتفكير هي
     Scientific Thinking:  التفكير العلمي

   Critical Thinking : التفكير الناقد 
  Imagination Thinking:  التفكير التخيلي
  Superstitious Thinking:   التفكير الخرافي
  Dominant Thinking:   التفكير التسلطي

  
  :التفكير العلمي 1.5.2

  : مفهوم التفكير العلمي

ر في مشكلة ماء بالضرورة، فالعالم يفكّلهو تفكير الع هنا العلمي الذي نقصدهوليس التفكير 
بل قد ال  ،متخصصة هي في غالب األحيان منتمية إلى ميدان ال تستطيع غير المخصص أن يخوضه

لف تفالعالم يستخدم في تفكيره لغه خاصة بالعلماء تخ ،يعرف في بعض الحاالت أنه موجود أصال
م هقصد به ذلك النوع من التفكير المنما يإديثهم، واوأح تخدمها الناس في معامالتهملتي يسعن اللغة ا

الذي يمكن استخدامه في شؤون الحياة اليومية أو في النشاط المهني أو في العالقات مع الناس 
والعالم المحيط، وهذا النوع من التفكير هو ما تبقى في أذهاننا من حصيلة علم العلماء من أجل 

  ).1978زكريا، (اب المعرفة والتواصل إلى حقيقة األشياء إكتس
  

يتضمن البحث عن العالقة بين و ،ية في البحثلملذي يتبع الطريقة العا وي همالتفكير العلفإذا 
وذلك  ،بعادهأموقف المشكل بعد دراسته من كافة األسباب والنتائج وإعطاء األحكام التي تتصل بال

  .من أجل تحديد تفسيرات تبين العالقات الحاصلة بين عناصر الموقف المشكل
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هو الشعور بالمشكلة وتحديدها وجمع البيانات ) Dewy(والتفكير العلمي من وجهه نظر جون ديوي 
. المتصله بها ووضع الفروض واختبار صحتها، واختيار األنسب، والوصول إلى حل لها

  )2011،المساعيد(
  

أن التفكير العلمي المطلوب هو طبع األطفال على الحكم على المسائل ) 1988(الهيتيير ويش
والمشكالت بوعي شامل استناداً إلى ضوابط معينة، وأنه نشاط ذهنييراد به له أن يظل قائما ليس في 

موضع اهتمام العلوم بل يتعداه إلى مختلف مسائل الحياة  النظر إلى الظواهر الختلفة التي اصبحت
  .اليومية

  
التفكير العلمي بأنه التفكير الذي يمارس عند محاولة بيان األسباب والعلل ) 1990(ويعرف قطامي

التي تكمن وراء األشياء ومحاولة معرفة نتائج األعمال وانه أكثر من مجرد تحديد األسباب أو 
  .حصول على أدلة تؤيد أو تثبت وجهة النظر أو تنفيهاالنتائج، بل يعني ال

  
ط من التفكير هو ذلك النم Scientific Thinkingأن التفكير العلمي ) 2003(وكذلك يرى سعادة

الذي يعتمد على األسلوب العلمي أو وجهات النظر العلمية مثل الواقعية والطبيعية والتربوية 
   .والتجريبية واإليجابية

  
بأنه نشاط عقلي منظم يمارسه الفرد في معالجة المشكالت التي تواجهه ) 2011(الخفاف وتعرفه

ويسجلها بدقة ويبدع ويعتمد على الحقائق ويتبع في أسلوبه الدقة والموضوعية في مالحظة الوقائع 
  .جديدة ويبتكر حلوال

  
 :سمات التفكير العلمي

مقياساً  رهعلى حد تعبي –تي يمكن أن تعتبر سمات أساسية للتفكير العلمي وال) 1978(أورد زكريا 
  :نقيس به مدى علمية أي نوع من التفكير، ومن هذه السمات

أن العلم يتطور ويعلو بطريقة توصف بالتراكمية، فالمعرفة العلمية أشبه  وتعني: ةيمالتراك .1
كون تريوبالبناء مع فارق أساسي هو ان سكان هذا البناء ينتقلون دواماً إلى الطابق األعلى 

لكن تغيرها يأخذ شكل التراكم أي ،  ةفالمعرفة العلمية متغير ،األسفل مجرد أساس يرتكز عليه
 .إضافة الجديد إلى القديم وبالتالي فإن نطاق المعرفة يتسع باستمرار

وال  ددةوتعني أننا نرتب أفكارنا بطريقة مح ،وهي من أهم صفات التفكير العلمي: التنظيم .2
إلى أننا كي نصل إلى هذا النوع من التنظيم ) 1978(ويشير زكريا. طليقهتركها تسير حرة ن
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نا إلرادتنا ريتعود أن نخضع تفكنتنا اليومية الشائعة وايجب أن نتغلب على كثير من عاد
 .الواعية

وال تكون  ،هالبمعنى أن الهدف من التفكير العلمي هو فهم الظواهر وتعلي: البحث عن األسباب .3
 .الظاهرة مفهومة بالمعنى العلمي لهذه الكلمة إال إذا توصلنا إلى معرفة أسبابها

ها العلم، ثعلى جميع أمثلة الظاهرة التي يبح ية العلمية شاملة، بمعنى أنها تسرالمعرف: الشمولية .4
 .ظواهر في صورتها الفرديةلوال شأن لها با

غير المقبول في العلم ترك عبارة واحدة دون تحديد  تعني هذه الخاصية أنه من: الدقة والتجديد .5
 .لتباسستخدام قضية يشوبها الغموض أو اإلدقيق أو ا

  
  :معوقات التفكير العلمي

  
يمكن تعليم مهارات هذا النوع من التفكير باستخدام استراتيجيات معينة وتوفير بيئات تعليمية تشجع 
التفكير وتسمح للطالب فرصة البحث والتجريب وتعويده على التغلب على عاداته السيئة في التفكير 

  .واتباع نمط منظم يساعده في أن يتصف تفكيره بالعلمي
  :ات التي تعترض تعلم هذا النوع من التفكير يمكن إجمالها فيما يليإال أن هناك عدد من المعوق

 .ضعف تأهيل المعلمين فيما يتعلق بتنمية مهارات التفكير لدى الطلبة -1
 .عدم تشجيع األنظمة المدرسية والبيئات التعليمية على التفكير في كثير من الدول -2
افات واألساطير في تفسير االعتماد على أنماط أخرى من التفكير ومن ذلك تصديق الخر -3

 .الظواهر
ميل المعلمين إلى استخدام أساليب التعليم والتقويم التلقينية وعدم حث الطلبة على طريقة    -4

 .التفكير الصحيحة
 ).2008حمدان، (المقررات الدراسية المبنية على أساس حشو المعلومات والتلقين  -5
  

و المسائل أنما نريده من الطلبة هو أن يحلّوبعد هذا العرض عن التفكير العلمي نستطيع القول 
فإن هذا يعني أننا . المتعلقة بحياتهم والمشكالت التي يواجهونها، ويفسروا الظواهر تفسيراً صحيحاً

، وأن يكون على بعض ي في خطوات معتمد بعضهاضنريد أن يكون تفكيرهم غير جزافي وأن يم
وهذه السمات  ،قائم على التعصب، وأن يكون واقعياً وغير ،هادفاً ودقيقاً وحراً وبيعدا عن الجمود

  ).1988تي، ياله( هي سمات التفكير العلمي عموماً 
   
  



 

29 
 

   : التفكير الناقد 2.5.2

 :مفهوم التفكير الناقد

أن خارطة التفكير تشتمل على ثالثة أنواع من ) Parks and Swartz(يرى بارك وسوارتز 
التفكير اإلبداعي والتفكير الناقد، ومهارات التفكير الناقد تمكن الفرد الفهم، والتوضيح، : التفكير وهي

  )2007جبر، ( من التحقق من معقولية المعلومات وصحتها وهي التي تقود إلى الحكم الجيد
  

والتفكير الناقد هو مفهوم مركب له ارتباطات بعدد غير محدود من السلوكات في عدد غير محدود 
ويعبر جون  ،وهو متداخل مع مفاهيم أخرى كالمنطق وحل المشكلة والتعلممن المواقف واألوضاع، 

ين التحقق حمهل في إعطاء األحكام وتعليقها لعن جوهر التفكير الناقد بالقول انه الت) Dewy(ديوي 
  ).2007جروان، . (من األمر

  
وقد تعددت تعريفات التفكير الناقد من قبل الباحثين فمنهم من عرفه بأنه تفكير تأملي ومنعكس وبؤرة 
اهتمامه اتخاذ القرار، ويركز على ما نعتقده وما نريد عمله، وعليه فإنه يتضمن التوجه 

Disposition والقدرات Abilitiesالت الهادفة ، وهو التفكير القابل للتقييم بطبيعته والمتضمن للتحلي
إضافة لقيمته والدقيقة والمتواصلة ألي معتقد ومن أي مصدر، وذلك للحكم على دقته وصالحيته 

  ).2007المبيرك،(الحقيقية 
  

أن التفكير الناقد هو نشاط عقلي منظم لتقييم مناقشة أو قضية أو إصدار ) Haitt,1993(ويرى هيت 
ة يإلى أن التفكير الناقد هو عمل) Mayer 1990(وقد أشار ماير  ،حكم يقود إلى تطوير المعرفة

ومناقشة توفر إثبات فيما يتعلق بخصائص موضوع أو  ،منتظمة ونشطه لفهم وتقييم المناقشات
  .ودليل لدعم أو دحض التأكيد أو االثبات ،العالقة بين موضوعين أو أكثر

  :منهاعددا من التعريفات للتفكير الناقد نذكر ) 2007( إبراهيموقد أورد 
راء مع األخذ بعين االعتبار وجهات النظر المختلة درة على تقييم المعلومات وفحص اآلأنه الق .1

 .حول الموضوع قيد البحث
ة ختلفوبين المعلومات الم ،االدعاءاتوبين الحقائق و ،مهارة التمييز بين الفرضيات والتعميمات .2

 .وغير المنقحة
وفحص  ،المعلومات المستندة إلى مصادر معقولةوالحكم على  ،تقدير حقيقة المعرفة ودقتها .3

 .األمور في ضوء الدليل ومقارنة الحوادث واألخبار ثم االستنتاج
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بأنه التفكير الذي يعتمد على استخدام مهارات وعمليات التفكير المنطقي ) 2011(الخفافوتعرفه 
 .ير اإلنسانيخاصة ، وهو يمثل أرقى صور التفك واستخالص النتائج والتفسيرات في معانٍ

  : أهمية التفكير الناقد

فهناك المشكالت المتراكمة التي يواجهها في مجتمعه والتي  يشعر اإلنسان بأنه يعيش حياة مضطربه
عليه أن يقف في وجهها، ويتأتى ذلك من خالل العقول الناقدة، ويعد التفكير الناقد أحد المفاتيح الهامة 
لضمان التطور المعرفي الفعال الذي يجعل الفرد يستخدم أقصى طاقاته وقدراته العقلية، ويتفاعل 

يئته، ويواجه مشكالتها وظروف الحياة التي تزداد فيها لمطالب واألعباء وذلك بشكل إيجابي مع ب
وكثيراً ما يواجه الطالب أحداث ومشكالت سواء . حتى يحقق النجاح والتكيف مع مستجدات الحياة

 ،في دراسته أو في حياته اليومية تحتاج إلى قدرات عقلية لتفحص هذه المشكالت واألحداث
لوصول لوذلك  ،ودرجة مصداقيتها ،وتحديد المعلومات المتعلقة بها ،ها المختلفةوالتعرف على أبعاد

راهين النابعة من التقييم الصحيح لهذه بإلى قرارات مناسبة حول هذه المشكالت في ضوء الحقائق وال
المشكالت، وال يقتصر التفكير الناقد على حل المشكلة بل يستفاد منه أيضاً في إثراء حياة اإلنسان 
ومساعدته على النمو األفضل لتحقق حياة اجتماعية ناجحة في كافة مراحلها، ويكتسب من خاللها 

  .معارف ومهارات تمكن الفرد من االختيار السليم لما يحقق له التميز
إلى أن التفكير الناقد ال يرتبط بمرحلة عمرية معينة، فكل فرد قادر على ) 2009(ويشير الشوربجي 
  .ستوى قدراته العقلية والحسية والتصوريةالقيام به، وفق م

  
  : مهارات التفكير الناقد 

  :إلى أن كثيراً من التربويين أكدوا أن المهارات الرئيسية للتفكير الناقد هي) 2006(سعادة يشير  
 .تميز الفرضيات وتعريف غير الواضح منها  .1
 .استنباط واستخالص المعلومات .2
 .واالدعاءة والرأي قالتمييز بين الحقي .3
 .التمييز بين المعلومات الضرورية وغير الضرورية .4
 .معرفة التناقضات المنطقية  .5
 .تحديد دقة الخبر واستيعابه والتأني في الحكم عليه .6
 .القدرة على التنبؤ .7
 .فهم األخبار والحجج الغامضة والمتداخلة .8
 .تقرير صعوبة البرهان .9

 .تحديد قوة المناقشة وأهميتها .10
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  :أن التفكير الناقد يتكون من ثالث مكونات هي) 2007(روانجويذكر 
 .صياغة التعميمات بحذر .1
 .التفكير والنظر في االحتماالت والبدائل .2
 .تعليق الحكم على الشيء أو الموقف لحين توافر معلومات أو أدلة كافية .3

   
  .داًسمات المفكر تفكيراً ناق

لتعامل مع المواقف واألحداث المختلفة لالفرد الذي يفكر تفكيراً ناقداً لديه من القدرات ما يؤهله 
لشخص الذي يفكر ا التي تميز ة، وقد وردت العديد من األوصافيبدرجة عالية من التعقل والمنطق

  .تفكيراً ناقداً
األوصاف للشخص الذي يفكر عددا من ) 2006(العاني  نقالً عن) 2009(قد أورد الشوربجي ف  

  :تفكيراً ناقداً وهي
 .نه منفتح على األفكار الجديدةأ .1
 .ال يجادل في أمر عندما ال يعرف شيئاً عنه .2
 .يعرف متى يحتاج إلى معلومات أكثر حول شيء ما .3
 " .ال بد أن تكون صحيحة " ونيتجة " ربما تكون صحيحة " يعرف الفرق بين نيتجة  .4
 .راً مختلفة حول معاني المفرداتيعرف أن لدى الناس أفكا .5
 .الشائعة في استدالله لألمور األخطاء نبيحاول تج .6
 .اءل عن أي شيء يبدو غير معقول أو غير مفهومسيت .7

 
  :ة للتفكير الناقدنميالبيئة الصفية الم

، فإن على المعلمين إعادة النظر في ير اإلجتماعي المتسارعأنه نتيجة للتغ" مالكهولم نويلز"يرى 
الموجهة " التساؤل"دورهم، والتركيز على تعليم الطلبة المهارات واإلتجاهات التي يحتاجونها لعملية 

وفي كثير من األحيان غير كافية،  ويرى أن الحقائق التي يتعلمها المرء في شبابه غير. ذاتيا
لتي تم تلقيها في فترة الشباب، وفي زمن تتسارع وقد تخطت التقنيات الحديثة المهارات ا. صحيحة

فيه المعارف بحيث يغلب أن تصبح معلومات الكتب قديمة قبل خروجها من المطابع، وحيث تتطور 
مايرز، . (المهن وتتوالى خطوات التحديث، فإنه ال بد من أن تكون أهداف التعليم مواكبة لهذا التغير

1993(  
ئة التي تخضع األشياء واألفكار يبد للتعليم الجيد من تهيئة البلى أنه ال ع) 2007(تؤكد جبرو

موضوع الدراسة للنقد والفحص وتورد بعض األفكار التي يمكن أن تسهم في إمكانية ممارسة 
  :مناسبة للتفكير الناقد يمكن تلخيصها كاآلتي



 

32 
 

أي  عنأية فكرة التفكير الناقد بالرغبة القوية في المعرفة واالستقصاء قبل إصدار الحكم حول  .1
شيء أو أي عمل أو حدث، وذلك من خالل جمع المعلومات الالزمة وفحص األسباب 

 .واألغراض والمعايير والنتائج
التعلم الجيد ال يكتفي بالتركيز على المعلومات من الحقائق فحسب، بل يشجع الطلبة على  .2

 .التي تعرض عليهم في الصف كار والقضايافمساءلة ما يقرأون ويسمعون وعلى مناقشة اإل
 .أهمية تعليم التفكير قد يطلبون من الطلبة أنشطة تعليمية غير تقليدية نومالمعلمون الذين يتفه .3
وتطور  ،اه الطلبةبتنمية مهارات التفكير الناقد تتطلب من المعلم طرح أسئلة مفتوحة تركز انت .4

ودهم بالفرصة الستيعاب المعلومات لديهم التوجه هو التعلم النشط وتحفزهم على المشاركة وتز
 .ويجب أن تسهم في تطوير مهارات التفكير الناقد، وتأملها

 
 

  :التفكير الخرافي 3.5.2

إن المجتمعات المتقدمة لم تحرز تقدمها الحالي إال بفضل اعتمادها على العلم والمنهج العلمي 
الوحيد في معركة التقدم والرقي والتفكير العلمي، إن العلم في عصرنا الحالي هو سالح األمم 

  .)1983عيسوي، ( واكتساب القوة والسلطان فقد أصبحت القوة لمن يمتلك ناحيته العلم واالختراع
  

والتفكير العلمي عادة ذهنية يمكن التدرب عليها وتعلمها واكتسابها إذا وجد الفرد الفرصة السانحة 
أن الكثير من الخرافات تنتشر بين الناس وتبعدهم عن والبيئة المشجعة والمثيرة والتوجيه السليم، إال 

التفكير المنطقي واالستدالل الصائب واألحكام الصحيحة واالعتماد على الحقائق الموضوعية 
   .ة والعلم ال يجتمعان والنتائج الثابتة وهنا ال بد لإلشارة بأن الخراف

  
 :مفهوم الخرافة) 1

  :لمفهوم الخرافة منهابعض التعريفات ) 1983(ورد عيسويأ  
تعريف جيمس دريفر بأنها عقيدة أو نسق من العقائد قائمة على أساس صلة خيالية بين  •

 .األحداث وغير قابلة للتبرير على أساس عقلي
وتشير الخرافة في  ،هي مجموعة من العقائد والمؤثرات والقوى التي يقبل وجودها دون نقد •

 .الفرد إلى نزعة قبول مثل هذه المعتقدات والتصرف على أساس منها
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والخرافة ال يعتبرها من يؤمن بها خرافة وإنما يظل يعتبرها حقيقة إلى أن يتعلم العوامل السببية 
  .األخرى المسؤولة حقاً عن الظاهرة

    
  :التفكير الخرافيمفهوم ) 2

خالله الظواهر والمشكالت إلى أساليب وعوامل شائعة لم يتم التحقق من ر الذي تعزى من يكهو التف
أن هذا األسلوب من أساليب ) 1988(الهيتي صحتها، أو لم يتم التحقق عن كونها خاطئة، ويرى

  .ه، فنحن نريد تفكيراً سليماً يرجع األمور لمسبباته الحقيقيةبنالتي تفتقد إلى السالمة ويجب تج التفكير
بأنه ذلك النوع من التفكير الذي يقوم على إنكار العلم ورفض مناهجه أو ) 1978(ريازك ويعرفه

  .إلى أساليب سابقة على هذا العصر –في هذا العصر  –يلجأ 
  

األفكار الخرافية بأنها معتقدات ال تعتمد على اساس من الواقع أو ) 2010(غانم وأبو عواد  وعرف
والتشاؤم وفي الحياة االجتماعية واألعمال المنزلية  من الدين، تدور حول قضايا من التفاؤل

  .والغيبيات، والقضايا الصحية
  

أن التفكير الخرافي هو نوع من التفكير غير المنطقي، ألنه ال يقوم على ) 2010(أبو نحل ويشير
أساس إدراك العلية أو السببية العلمية، حيث أنه يرجع الظواهر الطبيعية إلى أسباب غير طبيعية، 

   .وممارسات ال تستند إلى مبرر عقلي، وال أي مفهوم على مستوى النظرية والتطبيق
  
بأنه تصور أحداث أو أشياء وربطها بروابط غير حقيقية وغير عقالنية        ) 2011الخفاف ،( عرفه تو

  .واتخاذ أسباب ال تبدو واقعية أو تحدث مصادفة ويقيم بينها عالقة سببية تفتقر إلى المنطق
  

ن الحد الفاصل بينهما لم يكن واضحاً، ولقد ظل الفكر الخرافي يعايش العلم فترة طويلة من الزمن أل
لهم انهما متعارضين  ومثال ذلك أن هناك عدد من علماء الفلك كانوا منجمين ألنه لم يكن يتضح

أشكاالً  الخرافة واستمرارها إلى الشعور بالعجز، وهذا الشعور يتخذ ورظه ىويعز ،بداية األمر
ليله لألحداث حت في يلجأاإلنسان  تختلف باختالف البيئة والعصر، ولكن نتيجته دائماً واحدة، وهي أن

بدالً من أن تساعده  كالته التي يواجهها تخلصاً وهمياإلى قوى ال عقلية تساعده في التخلص من مش
  )1978زكريا، . ( على حلها أو حتى مواجهتها بطريقة واقعية
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 التفكير الخرافي مظاهر
من أرباب  الشخص البدائي بل اننا نجد كثيراومن الجدير بالذكر أن التفكير الخرافي ال يقتصر على 

  ) .1983عيسوي ، . (المدنيات الحديثة يرجعون كثيراً من أمورهم إلى علل خرافية حتى وقتنا هذا
  

  :ومن أهم المظاهر التي تشير إلى التفكير الخرافي
 .الفنجان والكف قراءة •
 .لضرب المند •
 .التشاؤم من أشياء او أرقام معينة •
 .الشعوذه •
 .العالج باستخدام الرقى والتعاويذ وإحراق البخور وتسخير الجن •
  

 .دور المدرسة في توجيه الطلبة نحو البعد عن التفكير الخرافي 
  .دور المدرسة في صرف المتعلمين عن اللجوء إلى هذا النمط من التفكير عن طريق ويكمن

وما تنبئ به النجوم لكي يتبين للطلبة  ،لمجالت من أخبار الطالعوامناقشة ماتكتبه الصحف  - 
 .سخافتها وبعدها عن الصحة والدقة

ون عن صحتها وتؤثر أال يترك المدرسون فرصة لمناقشة الخرافات التي يذكرها التالميذ ويدافع - 
 بالعواق وءصواب وما تنطوي عليه من الخطأ وسويبينوا لهم مدى بعدها عن ال ،في سلوكهم

 .)1983عيسوي، (. مع العلم المستمر على تنمية االتجاهات العلمية 
 
  

  :التفكير التسلطي  4.5.2

 : مفهوم السلطة - 1

يه هو الكلمة أبأن ر هبناء على إيمانالشخص خضع له يي المصدر الذي ال يناقش ، والذي السلطة ه
والخضوع للسطلة أسلوب مريح في حل المشكالت  ة اآلخرينئية وبأن معرفته تسمو على معرفالنها

ومن هنا فإن العصور التي كانت السطلة فيها هي  ،لكنه يتم عن العجز واالفتقار إلى الروح الخالقة
وكان لزاماً على  ،متخلفة خلت من كل إبداع المرجع األخير في شؤون العلم والفكر كانت عصوراً

زكريا، ( تجديدالبتكار العصور التالية أن تحارب السطلة العقلية السائدة بقوة ممهدة األرض بذلك لإل
1978.(  
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ون إليها قريلة وبأن غيره يفتضوالتعصب هو اعتقاد باطل بأن المرء يحتكر لنفسه الحقيقة أو الف
أي  - بل يقبله على ما هو عليه فحسب ،ال يفكر فيما يتعصب له بصعتن المأويترتب على ذلك 

فهو يلغي  ،يعتبر عقبة في وجه التفكير العلمي هأنفي يخضع لسلطته، و تكمن خطورة التعصب 
، وهنا يمكن ، والطاعة واالندماجالتفكير الحر والقدرة على التساؤل والنقد ويشجع قيم الخضوع

  .نفسه على اإلنسان ويخضعه لسلطته القول بأن التعصب هو الذي يفرض
  
 هوم التفكير التسلطيفم - 2

انه يعني التفكير ) 1988(الهيتي أما التفكير التسلطي أو التعصب أو الجمود الفكري الذهني فيرى
بعقول اآلخرين فهو يقوم على استيحاء الفرد تفكيره من أساليب اآلخرين وإخضاع تفكيرهم له ، 

أو كلياً، وهنا قد يخضع الفرد  ره بشكل شعوري أو ال شعوري جزئياغي تفكيوهذا يعني أن الفرد يل
 .تفكيره ألسلوب جماعة من الجماعات دون أن يتيح لنفسه التفكير إال في حدود ضيقة

وهو ذلك ) Close-minded Thinking(التفكير المغلق أو المتحجر ) 2003(ويطلق عليه سعادة 
استخدامها بطرق التفكير بحقائق وأفكار جديدة أو صاحبه فير الذي ال يرغب يكالنوع من التف

  .ر تقليدية أو قديمةيكذلك نظراً العتماده على أنماط تفإبداعية و
  
  

  : التفكير التخيلي  5.5.2

 :مفهوم الخيال

أن ) 1997(بونو  دي الخيال هو كلمة كبيرة ومفيدة ، ومحاولة وضع ودقيق لها أمر صعب وقد بين
  :مظاهر هيللخيال أربعة 

فإنه يتمكن من تخيله شخصاً  يتخيل شخص آخر عندما) Picture Vividness(:حيوية الصورة  1
  .وهي كلمة تدل على دقة التفاصيل ووفرتها بدالً من انطباعات مشوشة ،بحيوية

في المظهر األول كانت الغزارة في التفاصيل أما هنا ):  Number of tentative (عدة بدائل 2
 .البدائل وتعددها فهي في وفرة

 ) Different ways of looking at something (النظر إلى الشيء بأكثر من طريقة 3
ويتضمن التحرر من قيود الشكل والقدرة على تخيل  Creative imaginationالخيال اإلبداعي  4

 .شيء ما لم يجربه المرء مسبقاً، فهو بهذا خلق تجربة جديدة
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نفسي تحدث خالله عمليات تركيب ودمج بين مكونات الذاكرة وبين بأنه نشاط : الخيالويوصف 
وتكون نواتج ذلك كله تكوينات وأشكال عقلية ، ن الخبرات الماضية وم ،الصور التي تشكلت من قبل

  .جديدة
ويبعدنا عن القول بأن التفسير الوحيد ،  دي إلى بدائل كثيرة لحل المشكالتوتعدد األفكار وتنوعها يؤ

ن الخيال يضاعف من طالقة وانسياب إوكذلك ف ،والذي يكون فيه نقص في الخيال صواب مطلق
  .ولكنه لن يجعلها أكثر صواباً أو فائدة األفكار

    
  :تعريف التفكير التخيلي

التفكير التخيلي مقابل التفيكر الواقعي، الذي يقوم على الخبرات الحسية ) 2007(يضع إبراهيم 
ويحدد وظائف علمية التخيل  ،الحسييزودنا بها اإلدراك  تيالعقلية المباشرة أو على الصور ال

  :فها إلى عدد من التصنيفات وهينويص
و هو أ ،هو أقرب ما يكون إلى عملية استحضار واستعادة االنطباع الذهني لألحداث: التخيل 1

 .نسمة ضعيفة من اإلدراك الحسي
ركة، أو الخطوات التي تحقق حو تخيل الأث المستقبل فيما يتصل بهدف معين تخيل توقعي ألحدا 2

 .هذه األهداف
 .لتحقيق األهواء والميول ميتخيل توه 3
التخيل اإلبداعي أو اإلنشائي، ويتمثل في قدرة التفكير على إعادة التركيب بطريقة مبتكرة لما  4

 .سابقة يتم استعادته من صور ذهنية أو معانٍ او خبرا أو احداث
  

أن مصطلح التفكير ) 2009(نقالً عن إبراهيم) Finke and Slation(ويشير فينيك وسالتين 
ة الخاصة يع الصور العقليمو عباة عن نشاط عقلي يعمل على تجه Imaginationالتخيلي 

 وإعادة تشكيلها بطريقة مبتكرة، ويمكن أن نستدل عليه من خالل مالحظة، بالمدركات الحسية 
مختلفة لدى الفرد مثل اللعب اإليهامي أو اإلحيائية أو المواقف  الظاهر الذي يتخذ أشكاال السلوك
   .الخيالية

  
بأن التفكير كتخيل يتجدد عادة باألشكال التي ندركها على نحو مباشر ، ألننا ) 2011(الخفاف وترى

  .نميل إلى القول رأيت شجرة بدال من القول فكرت في الشجرة
  :عدة تعريفات منها) 2000 ( وقد أورد  دوفي

 .إنه القدرة على استحضار صورة ذهنية أو بصرية أو ملموسة أو سمعية في عقل المرء  - 
 .القدرة العقلية على تكوين صور ليست بعد موجودة  - 
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 .رؤية ما ليس موجودا - 
القدرة على رسم صور عقلية تجريدية ومتنوعة أو رسم صور ورؤى عن أشخاص وأماكن  - 

  .ف غير موجودةوأشياء ومواق
  

ويذكر أيضا بأن الطريقة التي تتحول بها مداركنا إلى صور تختزن وتستخدم ، تعتمد على الفرد ذاته ، 
حيث إننا حينما  ،ويفضل مختلف األفراد فيما يبدو صورا معينة ، وتختلف القدرة على التخيل بين األفراد

الخبرات و - كل ما سمعناه –خبرات السمعية وال - كل ما شاهدناه –نتخيل نعتمد على الخبرات البصرية 
شبه ما نتخيله عن العالم والوهم شكل من أشكال الخيال حيث ال ي. كل ما شعرنا به –الملموسة 
وبالنسبة له نرى أن الخيال هو إضفاء الصبغة الذاتية على صورنا الذهنية واستخدامها هي ،الواقعي

   .الخارجيواألشياء لخلق معايير ال تعتمد على العالم 
  

ومن أهم أشكال التفكير التخيلي اللعب اإليهامي أو التخيلي ومن أهم األساليب المنمية للتفكير    
واإلبداع لدى الطفل، ويختبر الطفل بواسطته الحياة ويتعرف على عالمه وينمو لديه التآزر الحسي 

  .) 2010،العبيدي وسعيد( الحركي 
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  :المتعلقة بأنماط التفكير الدراسات السابقة 6.2

  ) Zhu and Zhang, 2011(دراسة زو وزانج 

ويهدف هذا البحث الى فهم أنماط التفكير لدى الطلبة الجامعيين وعالقتها بنظرتهم الى االبداع، 
" ضبط الذات"نمط للتفكير حسب تعريف نظرية ستيرنبرغ ) 13(قاس به  ااختبار الباحث واستخدم

للتقييم هي شروط لتقييم االبداع وهي الذكاء، ) جوانب(معايير) 6(، واستخدم ومعايير االبداع
المعرفة، أنماط التفكير، الشخصية، الدافعية، وبيئة التعلم ، ووجد ان هناك عالقة وثيقة بين أنماط 

ن وحث المتعلمي ،هذا البحث في فهم العالقة بين اإلبداع وأنماط التفكيروقد أسهم . التفكير واإلبداع
بداع ة من أهم أهداف االختراعات العلمية هي تطوير اإلبداع واالختراع ، وذلك ألن واحدعلى اإل
   .جيال الشابةلدى األ

  
   )2011(دراسة  المساعيد 

وهدفت هذه الدراسة الى معرفة مستوى التفكير العلمي لدى طلبة جامعة آل البيت، وعالقته بكل من 
طالباً وطالبة من ) 255(وتألفت عينة الدراسة من  ،الدراسية، والجنسالعامة، والسنة الكفاءة الذاتية 

دم الباحث في هذه الدراسة أداتين وهما مقياس التفكير العلمي، واستبانة طلبة معلم الصف، وقد استخ
لقياس الكفاءةالذاتية العامة، وقد أشارت نتائج الدراسة الى وجود ارتباط ايجابي بين التفكير العلمي 

اءة الذاتية العامة، وأظهرت نتائج تحليل التباين وجود فروق في مستوى التفكير ذات داللة والكف
إحصائية بين السنوات الدراسية المختلفة وذلك لصالح الطلبة األعلى في السنة الدراسية إال أن 

   .النتائج لم تظهر فروقاً ذات داللة بين الذكور واإلناث في التفكير العلمي
  

   (szabo and shawart,2011) و وشوارتدراسة سيزاب

تكونت العينة من و قد . ، االنترنت لتحسين أنماط التفكير استخدام مناقشات: بعنوان وهي دراسة 
في جامعة ميدويستم ، ) سيكولوجية التعلم(طالب موزعين على أربع شعب في مساق ) 93(
تعرض أفراد الختبار قبلي، وبعد المعالجة خضعوا المتحان بعدي لقياس التفكير الناقد، واستخدمت و

النهاء مناقشات أسبوعية كجزء من متطلبات ) السبورة(مجموعتين من االربع اللوح االسود 
قد في الناالمساق، وأظهر التحليل االحصائي الكمي لقياس التفكير الناقد تزايد في مهارات التفكير 

وقد أظهر تحليل نتائج التعيينات اإللكترونية مستوى مرتفع من المهارات  ،المساق على مدار الفصل
أظهرت نتائج هذه الدراسة أهمية منتديات النقاش ، وباالعتماد على هرم بلوم) روبرك( قياساًعلى

   .االلكترونية في تحسين التفكير الناقد
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 ) 2010(دراسة البنهاني 
ة العلوم التطبيقية بنزوى يارات التفكير الناقد لدى طلبة كلالبحث إلى الكشف عن مستوى مهويهدف 

صميم وطالبة من طلبة برنامج الت اطالب) 332(في سلطنة عمان، حيث تكونت عينة الدراسة من 
 هداف البحث تم استخدام اختبار كاليفورينا لمهارات التفكير الناقدأودراسات االتصال ، ولتحقيق 

وأظهرت النتائج أن درجة امتالك الطلبة لمهارات التفكير الناقد دون المستوى ) 2000(نموذج 
، وكشفت النتائج ايضاً عن فروق في مستوى %) 80(ياً، والذي حدده الباحث ب المقبول تربو

 مهارات التفكير الناقد وفقاً لمتغير الجنس وذلك لصالح اإلناث، بينما لم تكشف نتائج البحث عن
   .فروق دالة إحصائياً في مستوى امتالك مهارات التفكير الناقد تعزى لمتغير التخصص

  
    ) 2010 (غانم وابو عواددراسة 

وهدفت هذه الدراسة إلى استقصاء درجة شيوع األفكار الخرافية بين طلبة كليات العلوم التربوية في 
) 70(تضمنت  ةسااالستبانة كأداة للدرالجامعات األردنية، وعالقتها ببعض المتغيرات واستخدمت 

 اطالب) 223(وتم تطبيقها على عينة مكونة من . فقرة توزعت على خمسة مجاالت لألفكار الخرافية
التربية في الجامعات األردنية، وقد أشارت نتائج هذه الدراسة إلى قلة شيوع  وطالبة من طلبة كليات

م وجود فروق في درجة الشيوع تعزى لمتغيرات الجنس األفكار الخرافية بين طلبة الكليات، وإلى عد
والتخصص في الثانوية العامة والمستوى الدراسي، ومستوى تعليم الوالدين، كما وجدت فروق في 
مجال التفاؤل والتشاؤم تعزى الختالف مكان السكن ولصالح القرية وفي مجال العينات تعزى 

   .الختالف المعدل التراكمي ولصالح المقبول
  

 ) 2009(دراسة الشوربجي 
مرشدة )  38(مرشداً و) 45(وهدفت إلى التعرف على التفكير الناقد لدى المرشدين التربويين منهم 

ار التفيكر بتاخ: م الباحث أداتين للدراسة هماتربوية، وتم اختيارهم بطريقة المسح الشامل، واستخد
) يةتعريف وتقينين صالح الدين أبو ناه( EPQواختبار ايزنك للشخصية ) تقنين عزو عفانة –الناقد 

وأوضحت نتائج الدراسة أن مهارة تقييم المناقشات حازت على أعلى متوسط نسبي ويليها على 
التوالي مهارة التنبؤ ثم مهارة التفسير ويليها مهارة االستنباط ثم مهارة االستنتاج، كما أشارت إلى 

لشخصية، وعدم وجود فروق بين التفكير الناقد وسمات عدم وجود عالقة بين التفكير الناقد وسمات ا
   .الشخصية وسنوات الخبرة والمرحلة التعليمية
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  ) 2009إبراهيم، ( دراسة 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على انماط التفكير لدى طلبة جامعة القدس وعالقتها بتحصيلهم 

 طالبا) 8786(لقدس والبالغ عددهم ااألكاديمي، وتكون مجتمع هذه الدراسة من جيمع طلبة جامعة 
رت عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية يتى الكليات األدبية والعليمية واخوطالبة موزعين عل
ة من الكليات بطالباً وطال) 170(يات األدبية و طالباً وطالبة من الكل) 160(حيث تكونت من 

يانات توصلت الباحثة إلى الستبانة، وبعد معالجة البث أداة للدراسة تمثلت باالعلمية، واستخدمت الباح
صات ثم يليه التفكير العلمي ثم التخيلي تخداما لدى الطلبة في جميع التخصكثر اسأر الناقد يكأن التف

ثم التسلطي وآخرها الخرافي، وإلى أن فروقاً توجد في  متوسطات في أنماط التفكير تعزى للجنس 
ولصالح الذكور في كل األنماط ماعدا الخرافي الذي كان الفرق فيه لصالح اإلناث، ووجود عالقة 

( مع التحصيل وعدم وجود عالقة بين انماط  التفكير   )العلمي والناقد( ارتباطية بين أنماط التفكير 
مع التحصيل، بينما لم تكشف عن وجود فروق تعزى لمستوى ) التخيلي والتسلطي والخرافي

التحصيل أو للتخصص وللتفاعل بين الجنس ومستوى التحصيل وللتفاعل بين مستوى التحصيل 
   .خصص وللتفاعل بين المتغيرات الثالثتوال
  

   )2009( لشهري دراسة  ا
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على أنماط التعلم والتفكير المفضلة لدى طالب وطالبات جامعة 

طالب وطالبة من المستويات ) 1291(وأجريت الدراسة على عينة مكونة من . طيبة بالمدينة المنورة
و استخدم  ،ربية والدعوةكلية العلوم والت /األولى والنهائية في ثالث كليات من كليات جامعة طيبة

وتوصلت الدراسة  ،)1994(انس والمترجم من قبل مراد الباحث مقياس أنماط التعلم والتفكير لتور
نتائج أهمها وجود فروق دالة إحصائياً بين عينتي كلية العلوم والتربية في متوسط درجات  الى

النصف الكروي األيسر لصالح عينة كلية التربية، ووجود فروق دالة إحصائية بين الطالب 
والطالبات في متوسط درجات النصف األيمن لدى الطالبات، و بين مجموعتي كلية العلوم والتربية 

سطات درجة النمط المتكامل لصالح مجموعة كلية العلوم، وبين الذكور واإلناث لصالح في متو
الذكور في النمط األيسر المسيطر، كما وجدت فروق بين الكليات الثالث في مجموعة النمط األيسر 

   .المسيطر لصالح أفراد عينة كلية التربية
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   )2008حمدان، (دراسة 
نماط التعلم لدى طلبة الصف التاسع أمستوى التفكير العلمي و لى تحديدهدفت هذه الدراسة إو

حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف التاسع من  ،ي في مديرية تربية الخليلساألسا
طالبة، ) 3144(طالباً و ) 2070(المدارس الحكومية والوكالة في محافظة الخليل، والبالغ عددهم 

طالبة ) 288(طالباً و ) 219(ة العشوائية العنقودية حيث تكونت من واختيرت عينة الدراسة بالطريق
، واستخدمت الباحثة أداتين األولى اختبار التفكير العلمي والثانية مقياس نمط التعلم، وكان من أهم 

ارات الفكير العلمي كان متوسطاً، امتالك الطلبة لمههذه الدراسة ، أن  النتائج التي توصلت لها
تعزى  ولنمط التعلم الذي  فروق في متوسطات التفكير العلمي تعزى للجنس ولصالح اإلناث ووجدت

   .ى لمستوى التحصيلتعز التفكير العلمي في متوسطاتيستخدمونه، و
  

  ) 2008( دراسة نصر اهللا

لسيكولوجية التفاؤل والتشاؤم لدى أنماط التفكير السائدة وعالقتها هدفت الدراسة الى الكشف عن 
طالباً وطالبة، أي ) 281(بة المرحلة الثانوية العامة في محافظة جنين، وتكونت عينة الدراسة من طل

واشتملت دراسته على أداتين  من مجتمع الطلبة حسب الطريقة العشوائية الطبقية،%) 9،4(ما نسبته 
وخلصت  ،ون ألنماط التفكير، ومقياس سيجمان للتفاؤل والتشاؤمسن وبرامسوقياس هاريم: هما

أن أنماط التفكير التي يستخدمها طلبة المرحلة الثانوية العامة في محافظة جنين هي  الدراسة الى
على التوالي، وقد بينت نتائج الدراسة ) نمط التفكير التركيبي، المثالي ، العملي، التحليلي، والواقعي(

ا طلبة الثانوية العامة، الى وجود فروق ذات داللة احصائية بين أنماط التفكير التي يستخدمه
وتوصلت أيضاً الى أن السلوك عند الطلبة هو سلوك التشاؤم وعدم وجود فروق في أنماط التفكير 

   .لدى الطلبة تعزى للجنس أو السكن أو معدل الفصل األول
  

   )2008(دراسة  البنا والبنا 

علم والتفكير لدى طالب المرحلة هدفت الدراسة الى التعرف على العالقة بين السعة العقلية وأنماط الت
الجامعية ، والتعرف على أثر هذه العالقة على التحصيل الدراسي في مادة الكيمياء ، وتمت الدراسة 

طالباً وطالبة ، وتوصلت الدراسة الى سيطرة النمط  95على عينة من طلبة كلية التربية قوامها
ة الجامعية مختلفي السعة العقلية، كما األيسر على كل من األيمن والمتكامل لدى طلبة المرحل

توصلت الى وجود عالقة موجبة دالة بين درجات النمط األيمن والسعة العقلية لدى الطالب بينما 
ووجدت عالقة دالة . العالقة دالة موجبة بين درجات النمط المتكامل والسعة العقلية لدى الطالبات 

ى بعض المجموعات بينما كانت العالقة غير دالة لدى بين التحصيل في الكيمياء وأنماط التفكير لد
   .مجموعات أخرى 
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  ) 2008( دراسة الشراري 
التعرف على أثر حفظ القرآن الكريم في تنمية مهارات التفكير الناقد  هدفت الباحثة في دراستها الى

واتبعت المنهج شبه التجريبي، وتكونت . منطقة الجوف) التاسع(لدى طالبات الصف الثالث متوسط 
طالبة من مدارس التعليم ) 120(طالبة من مدارس تحفيظ القرآن الكريم، و)100(عينة الدراسة من 

القرآن الباحثة اختباراً يقيس مهارات التفكير الناقد باالعتماد على آيات مختارة من  وقد اعدت ،العام
وقد أسفرت نتائج هذه الدراسة عن وجود فروق دالة بين متوسطات درجات المجموعة  ،الكريم

في مهارة االستنباط ، ) غير الحافظات(ومتوسط درجات المجموعة الضابطة ) الحافظات(التجريبية 
وخرجت الباحثة .ل بالنص، مهارة االستنتاج، مهراة البحث عن العالقات ، ومهارة التفسير االستدال

بتوصيات من أهمها االهتمام بكفاءة معلم القرآن الكريم وضرورة استخدام مهارة التفكير الناقد 
   .وخاصة حفظ وتدريس القرآن

  
  ) 2007(دراسة بركات  

على نمط  ةعينة من طلبةجامعة القدس المفتوحتوزع  وقد هدفت الدراسة الى التعرف على طبيعة
وعالقة ذلك بالتحصيل األكاديمي والتفكير االبداعي لديهم، ولهذا الغرض  ،التفكير المجرد العياني

منطقة طولكرم (طالباً وطالبة من جامعة القدس المفتوحة ) 150(اختار الباحث عينة بلغت 
فو اختبار المتشابهات لوكسر بليب زمة تمثلتلبيانات الال، واستخدم ثالث أدوات لجمع ا)التعليمية

واختبار الترابطات المتباعدة لميدينك لقياس التفكير اإلبداعي،  العياني،_لقياس التفكير المجرد
والمعدل التراكمي لقياس التحصيل األكاديمي،  وقد أسفرت هذه الدراسة عن أن توزع درجات 

العياني توزيعاً قريباً جداً من التوزيع -على اختبار التفكير المجرد الطالب الجامعيين ذكوراً وإناثاً
اإلعتدالي، وعن وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات الطالب الجامعيين التحصيليلة 

العياني وذلك لمصلحة مجموعة الطالب ذوي التفكير -تعزى لتبيانهم في مستوى التفكير المجرد
   .المجرد

  
   )2007(ر دراسة منصو

هدفت هذه الدراسة الى الكشف عن العالقة المحتملة بين بعض أساليب التفكير السائدة وبين األداء 
 100بلغ عدد أفرادها ( الصف السادس األساسي  طلبة على مقياس حل المشكالت لدى عينة من

اختبار أساليب التفكير الذي  الباحث ، واستخدم)طالب وطالبة من مدارس مدينة دمشق الرسمية 
.  ) 1980(  وضعه هاريسون وبرامسون، بارليت ومعاونيهم األساتذة في جامعة كاليفورنيا عام 

ومن خالل االختبارات تم التوصل الى عدة نتائج أهمها عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة بين 
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هم على مقياس حل المشكالت، وعدم بعض أساليب التفكير التي يستخدمها الطلبة ومستوى األداء لدي
لدى أفراد العينة تعزى )  التركيبي، النموذجي، التحليلي(وجود عالقة بين بعض أساليب التفكير

مع لدى أفراد عينة ) العملي والواقعي(وتوصلت الى وجود عالقة بين بعض أساليب التفكير . للجنس
د فروق في مستوى األداء على مقياس حل ووجد أيضاً الى أنه ال توج). ذكر، أنثى(لجنس متغير ا

   ).ذكور، إناث(المشكالت لدى أفراد عينة البحث تعزى لمتغير الجنس 
  

  ) 2007(دراسة المبيرك 
وهدفت إلى  ،عضاء هيئة التدريس للتفكير الناقد وعالقته بالبيئة الجامعيةأممارسة الدراسةتناولت 

ة هيئة أعضاء سرلناقد، وإلى التعرف إلى واقع ممااالتعرف على مبررات االهتمام بممارسة التفكير 
وتوصلت النتائج إلى . التدريس للتفكير الناقد في جامعة الملك سعود وجامعة اإلمام محمد بن سعود

ر الناقد البالغة وأنه يساعد الطلبة على حل مشكالتهم والتوصل إلى حلول سليمة كما أنه يكأهمية التف
وقبول الرأي مي ، كما أن يكسبهم القدرة على اتخاذ القرارات يضاعف حيوية الموقف التعلي

أيضاً إلى وجود عالقة بين ممارسة التفكير الناقد ومتغيرات البيئة الجامعية  ةساوتوصلت الدر.اآلخر
نوع الجامعة، وأهمية ممارسة " في محوري المناخ العام والتقويم، بينما لم توجد فروق في متغير 

   .كير الناقد وكذلك بالنسبة لمتغير الجنس بالنسبة ألهمية التفكير الناقد هيئة التدريس للتف
  

  )2007(دراسة زيدان وعساف 
في ) الدراسات العليا(وهدفت هذه الدراسة إلى تحديد واقع التفكير الخرافي لدى طلبة الماجستير 

كن والحالة جامعة القدس، والكشف عن مدى تأثير كل من متغيرات الجنس والتخصص ومكان الس
طالبا ) 135(االجتماعية ومستوى دخل األسرة ومصادر هذه األفكار ، تكونت عينة الدراسة من 

التي توصلت إليها هذه الدراسة أن  وطالبة من طلبة الدراسات العليا في الجامعة وكان من أهم النتائج
، وأن فروقاً توجد في التفكير الخرافي %)53(نسبة التفكير الخرافي لدى طلبة الدراسات العليا بلغت 

تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث، كما أشارت إلى عدم وجود فروق في التفكير الخرافي تعزى 
ة ومستوى دخل األسرة، وأن مصادر التفكير لمتغيرات التخصص ومكان السكن والحالة االجتماعي

الخرافي لدى الطلبة كانت هي األسرة ، الفهم الخاطئ للدين والثقافة والتراث ، والظروف السياسية 
   .واالقتصادية في ظل االحتالل ، باإلضافة إلى وسائل اإلعالم
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   )  Joiner and Jonez، 2004(جونير وجونز " دراسة  
لتعلم بواسطة الحاسوب والمناقشة، الدراسة إلى المقارنة بين طريقتين للتدريس وهما اوهدفت هذه 

طالب ) 1070(كل منهماعلى تنمية التفكير الناقد، وتكونت عينة الدراسة من وهدفت إلى معرفة أثر 
تحصيلياً ثم أجريا اختباراً  ،وطالبة من جامعة باث وقام الباحثان بتقديم قطعة قراءة للطلبة لقراءتها

لقياس فهمهم، وقد تم اختبار الفهم أوالً باختبار قبلي، ثم نوقش الموضوع مع المجموعة األولى 
إال أن نتائج الدراسة لم  ،ثم اختبار بعدي ،والمجموعة الثانية بطريق الحاسوب ،بطريقة المناقشة

مقياس أو لقلة عدد مرات تظهر اية فروق بين المجموعتين وعزا الباحثان هذه الفروق إما لعدم دقة ال
   .المناقشة

  
  )2004(دراسة العقيري 

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى انتشار التفكير الخرافي في المجتمع اليمني وعالقة ذلك 
  .ببعض المتغيرات كالجنس والعمر والمستوى التعليمي والموقع الجغرافي والحالة االجتماعية

ن الجنسين من مستويات تعليمية مختلفة ومن مناطق سكنية م) 1166(تألفت عينية الداسة من 
اً للتفكير اسفما فوق ، واستخدم الباحث مقي 18اعمارهم من ) جبال، صحراء، سواحل(مختلفة 

إال "ة مجاالته ج التي توصلت لها الدراسة تدني مستوى التفكير الخرافي بكافالخرافي ومن أبرز النتائ
اس كانت ذات حدة عالية بمعنى أن اإلفكار الخرافية تنتشر بشكل عبارات من المقي) 4(ن هناك أ

وتقع ضمن نطاق السحر والحسد، ووجود عالقة بين األفكار الخرافية والعمر، ووجود فروق  ،كبير
في درجة األفكار الخرافية تبعاً لمتغيرات المستوى التعليمي والموقع الجغرافي والحالة االجتماعية، 

   .خرافية تبعاً لمتغير الجنسالفكار األ فروق فيعدم وجود و
  

   ( Ediger and Marlow, 2003) دراسة إيدجر ومارلو
وترى أن معلم القراءة يجب أن  معرفة أنماط التفكير المستخدمة في القراءة ، هذه الدراسة إلى هدفت

   .يكون متقناً ألساليب التدريس والتي تحتوي على طرائق متعددة تناسب نمط تفكير كل طالب
  
  
  

  )2003(دراسة الثبيتي  
لى التعرف على أثر حفظ القرآن الكريم على تنمية قدرات التفكير االبتكاري إهذه الدراسة  تهدف

والختبار فروض الدراسة واالجابة عن أسئلتها، استخدم . طائفلدى طلبة الصف السادس بمحافظة ال
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ثم قدمه الى ) الطالقة، المرونة، األصالة( نس لقياس قدرات التفكر االبتكاري ارار توالباحث اختب
طالباً من طالب الصف السادس )104(عينة من الطالب الحافظين للقرآن وغير الحافظين له قوامها 

   .قدرات التفكير االبتكاري لديهم  بهدف التعرف على مستوى
  

   )2002( دراسة وطفة 
هذه الدراسة إلى تحليل ظاهرة التفكير الخرافي وأبعاده في المجتمع الكويتي المعاصر ، وقد  توهدف

من المثقفين في الكويت موزعة بين ) 1003(أجريت هذه الدراسة على عينة شملت ألف وثالثة 
من ) % 61(مقابل ) % 39(حيث بلغ عدد الذكور في هذه العينة  ،طالب جامعة وموظفين ومعلمين

االنتماءات  اإلناث، واعتمدت الدراسة منهج البحث الوصفي باستخدام استبانة محكمة لقياس نسق
وأشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن شريحة كبيرة من أفراد العينة تؤمن  السائدة في المجتمع،

د الخرافي يختلف من مؤشر آلخر ، وتصدراإليمان بفكرة الحسد سلم بالخرافات والسحر وأن االعتقا
االعتقاد الخرافي يليه الخوف من األماكن المهجورة ثم اإليمان بالسحر ، وأخيرا استحضار األرواح 

، وأشارت نتائج فروض هذه الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا بين الجنسين تؤكد بأن وقراءة الطالع
نا بالمعتقدات الخرافية لدى الذكور ، وتبينت فروق دالة أيضا وفقا لمتغير اإلناث أكثر إيما

المحافظات ، حيث اتضح أن المحافظات التقليدية أكثر إيمانا باألفكار الخرافية من أبناء المحافظات 
   .المدنية

  
  ) 2001(دراسة سالم 

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى التفكير الناقد لدى طلبة الدراسات العليا في الجامعات 
وعالقته بمتغيرات الجنس، والعمر، ) النجاحزيت، القدس، بير(الفلسطينية في المحافظات الشمالية 

اهمة المستوى الدراسي، ومعرفة مدى مسوالتخصص، ووالكلية، والمعدل التراكمي، ومنطقة السكن، 
أي من المتغيرات المستقلة في تفسير التباين بمستوى التفكير الناقد لدى طلبة الدراسات العليا في 
الجامعات الفلسطينية، واستخدم الباحث اختبار كاليفورنيا لقياس مهارات التفكير الناقد، وتم اختيار 

  .في الجامعات الثالث طالباً وطالبة من طلبة الدراسات العليا) 499(عينة عشوائية مكونة من 
وتوصلت الدراسة إلى وجود اختالف لدى أفراد العينة في مستوى مهارات التفكير النقاد، حيث 

وتبين أن نسبة أفراد العينة في  ،)مرتفع، متوسط، منخفض(: توزعوا على ثالثة مستويات، هي
ي التفكير الناقد ، وتوصلت إلى عدم وجود فروق ف)%39.2 (المستوى المرتفع متدنية، حيث بلغت

تعزى للجنس، وللمستوى الدراسي، وللمعدل التراكمي، والكلية، وعدم وجود فروق في التفكير الناقد 
  . تُعزى للتخصص
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   )Dajani( 2001دجاني دراسة 
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مهارات التفكير الناقد المختلفة الممارسة في حصص اللغة 

( ، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي الحكومية والخاصة في محافظة القدساالنجليزية في المدارس 
دوات وجمع المعلومات هي االستبانة ، المالحظة الصفية، األواستخدمت مجموعة من ) كميا وكيفيا

التي يستخدمها ) أوراق العمل واالمتحانات وغير ذلك( والمقابلة، باإلضافة إلى بعض أدوات التقييم،
إلنجليزية ، وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات باإلضافة إلى ا لغةمعلمو ال

   .بعض التوصيات الخاصة بتنمية مهارات التفكير الناقد
  

   ) :1998(دراسة كسر 
هدفت إلى التعرف على األفكار الخرافية  وعالقتها بمتغيرات القلق ومفهوم الذات ووجهة الضبط  
وتم اختيار العينة عشوائيا حيث  ،وطالبات مدارس الثانوية الفنية  عند طالب) داخلي ، خارجي (

للدراسة  طالبة بالمرحلة الثانوية ، واستخدم الباحث عدة أدوات) 367(طالبا ، و) 361(تكونت من 
مقياس مفهوم الذات ومقياس وجهة الضبط ، واستبانة المستوى ق ، تمثلت باختبار حالة وسمة القل

االقتصادي واالجتماعي باإلضافة إلى مقياس األفكار الخرافية، وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك 
، كما أشارت إلى  ارتباطا بين التفكير الخرافي وسمة القلق ، ووجهة الضبط الخارجي ومفهوم الذات

  .لمتغير الجنس بين الذكور واإلناثعدم وجود فروق في األفكار الالعقالنية تعزى 
  

  )  1988(دراسة ستوسي 
وتهدف هذه الدراسة إلى بناء نموذج لتطوير قدرات االستدالل العلمي لدى الطلبة المراهقين وقد 

 اطالب) 101(ي عشر في أمريكا ، تكونت عينة الدراسة من طلبة الصف السابع وحتى الصف الثان
من الصفوف الثانوية ، واستخدم الباحث اختبار االستدالل العلمي ) 89(من الصفوف المتوسطة و

فقرة ، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن قدرات االستدالل العلمي تتطور مع ) 15(والذي تكون من 
فاعل ذكاء والتتقدم العمر كما أظهرت النتائج أن القدرة على االستدالل العلمي تزداد بازدياد ال

   .االجتماعي والخبرة
  

   )1975(دراسة سول وجيمس 
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الفروق بين الجنسين في التسلط الفكري في إحدى الجامعات 

، وقد بلغت ) التصلب الفكري(األمريكية ، واستخدم الباحثان في هذه الدراسة ثالثة مقاييس للتسلط 
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إناث ، وكان من أهم النتائج التي ) 138(ذكور و ) 112(طالبا وطالبة ، ) 250(عينة الدراسة 
  .توصلت إليها هذه الدراسة وجود فروق في التصلب الفكري تعزى للجنس ولصالح الذكور

  
  

  :تعقيب على الدراسات السابقة المتعلقة بأنماط التفكير 7.2

  
الباحثة أن اهتمام بعد استعراض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع أنماط التفكير الحظت 

الباحثين قد انصب بشكل أساسي على تناول نمط من أنماط التفكير أكثر من غيره أال وهو نمط 
لمقارنة مع التفكير الناقد ؛ فهناك كثير من الدراسات التي بحثت هذا الموضوع من جوانب عديدة با

التفكير العلمي ، التخيلي ، (ة هي ، وأنماط التفكير التي تبحثها الدراسة الحالي أنماط التفكير األخرى
  .)الناقد ، التسلطي ، الخرافي

  
  : ويتبين أن الدراسات السابقة قد تناولت موضوع أنماط التفكير بالنسبة لمتغيرات عديدة 

ق في بعضها لصالح اإلناث كدراسة فبالنسبة لمتغير الجنس فقد تناولته دراسات عديدة كانت الفرو
وهذه الدراسات ، ) 2002 (، ودراسة وطفة ) 2009 (اهيم إبرودراسة ، )2007 (زيدان وعساف 

والتي  ،)2008 (اث أعلى منه لدى الذكور، ودراسة حمدان أكدت أن التفكير الخرافي لدى اإلن
  عن  ،)2010 (لصالح اإلناث ، كما كشفت دراسة النبهاني  أكدت وجود فروق في التفكير العلمي

   .الناقد وفقا لمتغير الجنس ولصالح اإلناث وجود فروق في مستوى التفكير
حيث بينت أن ) 1975(وكانت الفروق في دراسات أخرى لصالح الذكور كدراسة سول وجيمس 

والتي كانت الفروق في كل ) 2009 (فكريا من اإلناث ، وكذلك دراسة إبراهيم  الذكور أكثر تسلطا
 صالح الذكور ، ودراسة الشهري ل) تخيلي العلمي ، الناقد ، التسلطي ، ال( من أنماط التفكير 

   .ولصالح الذكور فروق في متوسط درجات النمط األيسروالتي أكدت وجود ) 2009(
  

ير بين الذكور واإلناث ؛ فدراسة غانم كما أظهرت دراسات أخرى عدم وجود فروق في أنماط التفك
أكدتا عدم وجود فروق في درجة شيوع األفكار ) 2004(العقيليودراسة ) 2010(بو عوادأو

الخرافية تعزى لمتغير الجنس ، كما لم تظهر النتائج فروقا في مستوى التفكير العلمي تبعا لمتغير 
كما توصلت  )1998( كسر ودراسة) 2001(ودراسة سالم  ،) 2011(المساعيد الجنس في دراسة 

   .في أنماط التفكير تعزى للجنس إلى عدم وجود فروق) 2008( نصراهللادراسة 
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) 2007 (زيدان عساف و) 2004( العقيلي ت دراسة كل من وبالنسبة لمتغير مكان السكن فقد أكد
 (نصراهللا تغير مكان السكن ولم تظهر دراسة عدم وجود فروق في درجة األفكار الخرافية تبعا لم

   .عا لمتغير السكنوجود أي فروق في أنماط التفكير لدى طلبة العينة تب) 2008
  

وجود عالقة ) 2008( البنا والبناأكدت دراسة وهناك دراسات أخرى تناولت متغير التحصيل حيث 
إلى وجود ) 2008 (ن انماط التفكير ، كما توصلت دراسة حمدبين التحصيل في الكيمياء وبين أ
عن وجود ) 2008 (نصراهللا تعزى للتحصيل ، ولم تكشف دراسة  فروق في مستوى التفكير العلمي

وجود عالقة بين ) 2009 (إبراهيم بين من دراسة ، وقد ت) فروق في أنماط التفكير تعزى للتحصيل
مع ) التخيلي والتسلطي والخرافي(وعدم وجود عالقة بين أنماط  ،) العلمي والناقد(أنماط التفكير 

   .التحصيل
غانم و ) 2011(النبهاني و) 2009(إبراهيمير التخصص فلم تكشف دراسة كل من وبالنسبة لمتغ

عن وجود فروق في أنماط التفكير تبعا لمتغير ) 2007(زيدان وعسافو ) 2010(وأبوعواد
   .التخصص
االستعراض للدراسات السابقة تبين وجود عالقة بين أنماط التفكير وبعض المتغيرات  اوبعد هذ

د هذه العالقة ونفيها من دراسة وعدم وجود هذه العالقة بالنسبة لمتغيرات أخرى كما تباين وجو
    .ألخرى

والدراسة الحالية تبحث موضوع أنماط التفكير تبعا لمتغيرات الجنس والسكن والتحصيل وهذا ما 
تناولته العديد من الدراسات كما تبين مما سبق ، إال أن هذه الدراسة تبحث متغيرا آخر باإلضافة 

الشراري يتناوله من الدراسات إال دراسة  لم لتلك المتغيرات وهو متغير عدد األجزاء الذي
تبين والتي هدفت إلى التعرف على أثر حفظ القرآن في تنمية مهارات التفكير الناقد حيث ) 2008(

في تلك الدراسة وجود فروق في مهارات التفكير الناقد لصالح مجموعة الطالبات الحافظات للقرآن 
  .الكريم

وما تم استعراضه من الدراسات السابقة ) 2008(دراسة الشراري فالدراسة الحالية تختلف عن 
لدى الطلبة الحافظين للقرآن الكريم  تحديدا بأنها تستهدف الكشف عن خمسة أنماط من التفكير

والكشف عن العالقة بين هذه  ،بإضافة متغير عدد األجزاء التي يحفظها الطالب من القرآن الكريم
  .اعياألنماط وبين الذكاء اإلجتم
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  منهج الدراسة 1.3
  

و  لى مستوى الذكاء اإلجتماعيعاعتمدت الباحثة المنهج الوصفي اإلرتباطي، حيث تم التعرف 
أنماط تفكير الطلبة الحافظين للقرآن الكريم في مدارس رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة ثم 

   .الكشف عن العالقة بينهما 
      

  مجتمع الدراسة 2.3
  

جميع الطلبة الحافظين للقرآن الكريم في والتي اشتملت على  اعينتهتكون مجتمع هذه الدراسة من 
ذكور، ) 40(إناث و) 90(، طالب وطالبة) 130(مية، والبالغ عددهم مدارس رام اهللا والبيرة الحكو

يبين توزيع ) 1.3(والجدول. موزعين على المدارس الحكومية والخاصة في منطقة رام اهللا والبيرة
الجنس، مكان السكن، التحصيل، عدد األجزاء التي يحفظها الطالب (مجتمع الدراسة على متغيرات 

  ).من القرآن الكريم
  

 )الجنس، مكان السكن، التحصيل، عدد األجزاء ( على متغيرات  المجتمعتوزيع ): 1.3(الجدول 

 العدد
لنسبة ا

 المئوية
 الفئة

 المتغير
 الذكور 30.8 40

 الجنس

 اإلناث 69.2 90
 المجموع 100 130
 مدينة 31.8 41

 مكان السكن
 قرية 68.2 89
 المجموع 100 130
 منخفض 1.5 2

 التحصيل

 متوسط 8.5 11
 مرتفع 90 117
 المجموع 100 130
10أقل من  80.6 104  

 عدد األجزاء

14 10.9 10_20 
12 8.5 21_30 
 المجموع 100 130
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  أدوات الدراسة 3.3

   :وهما  أداتاناستخدمت الباحثة في دراستها الحالية 
  

  : الذكاء االجتماعي  أداة 1.3.3

والذي قد أعده ) 2008(الباحث النواصرة ادعدإ من للذكاء االجتماعي أداةًقامت الباحثة بتبني 
معتمدا على اإلطار النظري لنظرية ستيرنبيرج في الذكاء االجتماعي وتتكون هذه االستبانة 

  : فقرة موزعة على سبعة أبعاد للذكاء االجتماعي وهي ) 41(من
  
  .فقرة) 16(بعد المهارات االجتماعية ويتكون من -1
  .فقرات) 3(التخطيط ويتكون من  بعد-2
  .فقرات) 3(بعد القراءة ويتكون من -3
  .فقرات) 5(بعد الموضوعية ويتكون من -4
  .فقرات) 5(بعد الفكر االستقصائي ويتكون من -5
  .بعد عدم التعصب ويتكون من فقرتين-6
  .فقرات )7(بعد حل المشكلة ويتكون من -7
  

وقد  اعتمدت ) 5(وكانت العالمة من ) 1،2،3،4،5(منفقرات هذه اإلستبانة  إجابة وقد تدرجت
  :للفقرات اتالباحثة التصنيفات التالية للحكم على درج

 .درجة قليلة جدا): 2.5أقل من ( - 
 .درجة قليلة): 2.99- 2.5(من - 
 .درجة متوسطة): 3.49-3(من - 
 .درجة كبيرة): 399- 3.5(من - 
  .درجة كبيرة جدا: فأكثر )4(  - 
  

   :صدق األداة

لمحكمين، والذين مقياس الذكاء اإلجتماعي وذلك بعرضه على عدد من ا الباحثة من صدقتحققت 
قاموا بدورهم في اقتراح بعض التعديالت دار معظمها حول وضع فقرات االستبانة مرتبة ضمن 
المعايير أو األبعاد التي يتكون منها الذكاء اإلجتماعي، وقامت الباحثة بناء على ذلك بتعديل 

  . ن الدراسةبما يناسب تحقيق  األهداف المرجوة م اإلستبانة
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   :ثبات األداة
من الطلبة  طالبا وطالبة) 15(قوامهاة للتحقق من ثبات األداة تم تطبيقها على عينة استطالعي

وقد وجد أن معامل  بفاصل زمني مقداره أسبوعين، الحافظين للقرآن الكريم في منطقة الخليل
   .، وبذلك تكون األداة قد تمتعت بدرجة عالية من الثبات)0.89(اإلرتباط الكلي بلغ 

  
  

    :أنماط التفكير أداة 2.3.3

في دراسة لها ) 2009(الباحثة إبراهيم األنماط التفكير قامت بإعداده أداةوقد استخدمت الباحثة 
فقرات  إجابة وقد تدرجت ،"أنماط تفكير طلبة جامعة القدس وعالقتها بتحصيلهم األكاديمي"بعنوان 

وقد  اعتمدت الباحثة التصنيفات التالية ) 5(وكانت العالمة من ) 1،2،3،4،5(هذه اإلستبانة من
  :للفقرات اتللحكم على درج

 .درجة قليلة جدا): 2.5أقل من ( - 
 .درجة قليلة): 2.99- 2.5(من - 
 .درجة متوسطة): 3.49-3(من - 
 .درجة كبيرة): 399- 3.5(من - 
  .درجة كبيرة جدا: فأكثر )4(  - 

فقرة موزعة على خمسة أبعاد تمثل خمسة من أنماط ) 50(وقد تكونت استبانة أنماط التفكير من 
   :التفكير التي اعتمدتها صاحبة المقياس وهذه األنماط هي 

  
   . فقرة) 14( ويحتوي على  :ي التفكير العلم-1
   .فقرة) 11(ويحتوي على  : التفكير الناقد -2
  .اتفقر) 9(ويحتوي على  : التفكير الخرافي -3
   .اتفقر) 8(ويحتوي على  : التفكير التسلطي-4
   .اتفقر) 8(ويحتوي على  : التفكير التخيلي-5
  

   :صدق األداة
تحققت الباحثة من صدق مقياس أنماط التفكير وذلك بعرضه على عدد من المحكمين، والذين قاموا 
بدورهم في اقتراح بعض التعديالت دار معظمها حول وضع فقرات االستبانة مرتبة ضمن المعايير 
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نة بما أو األنماط من التفكير التي يجري البحث فيها، وقامت الباحثة بناء على ذلك بتعديل اإلستبا
  . سةجوة من الدرايناسب تحقيق  األهداف المر

  
   :ثبات األداة

من الطلبة  طالبا وطالبة) 15(قوامهاللتحقق من ثبات األداة تم تطبيقها على عينة استطالعية 
، بفاصل زمني مقداره أسبوعين، وقد وجد أن معامل الحافظين للقرآن الكريم في منطقة الخليل

  .، وبذلك تكون األداة قد تمتعت بدرجة عالية من الثبات)0.88(اإلرتباط الكلي بلغ 
  

  الطريقة واإلجراءات  4.3
  

  :قامت الباحثة بما يلي إلتمام دراستها
على كتاب من كلية الدراسات العليا قسم العلوم التربوية  بجامعة القدس وذلك لتقديمه  ولحصال •

 .للجهات المعنية
كتاب من مدير التربية والتعليم في محافظة رام اهللا والبيرة للمدارس وذلك لتطبيق  استصدار •

 .االختبار
 اختيار عينة الدراسة  •
 . .تطبيق األداوات على العينة •
 .التي توصلت لها الدراسة استخدام الطرق واألساليب اإلحصائية المناسبة لرصد النتائج •

     

 متغيرات الدراسة 5.3

ولقد بحثت هذه الدراسة أثر أربعة متغيرات مستقلة في كل من الذكاء : قلالمتغير المست •

  : االجتماعي وأنماط التفكير وهي 

 )ذكر وأنثى(  وله مستويان: الجنس  - 
 ).مدينة، قرية، مخيم(  وله ثالثة مستويات : مكان السكن - 
  وله ثالثة مستويات: التحصيل العلمي - 

 )60المعدل العام أقل من ( مرتفع     
 )80-  61المعدل العام من( متوسط     
  )فما فوق 80المعدل العام ( منخفض     

  :  وله ثالثة مستويات .عدد االجزاء التي يحفظها الطالب     - 
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  .)30- 20، من 20- 10أقل من عشرة أجزاء ، من (
 

  : ةالتابع اتالمتغير •

.الكريم في مدارس رام اهللا والبيرة أنماط التفكير  لدى الطلبة الحافظين للقرآن والذكاء اإلجتماعي   

  التحليل اإلحصائي 6.3

لمعرفة تم استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة بحساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية 
  .للكشف عن العالقة بينهما ومعامل اإلرتباط مستوى الذكاء اإلجتماعي وأنماط التفكير لدى الطلبة 

 

   

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



 

55 
 

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

 النتائج
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  عرض النتائج 1.4

يتناول هذا الفصل عرضا للنتائج المتعلقة باإلجابة عن أسئلة الدراسة، حيث سيتم عرض إجابة كل 
  :من

  :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول: أوال 

  ؟"رام اهللا والبيرة"في مدارس لدى الطلبة الحافظين للقرآن الكريم ما مستوى الذكاء اإلجتماعي "

وللكشف عن مستوى الذكاء اإلجتماعي لدى الطلبة فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات 
اد الذكاء اإلجتماعي المعيارية لكل فقرة من فقرات استبانة الذكاء اإلجتماعي والدرجة الكلية ألبع

وقد  ) 5(وكانت العالمة من ) 1،2،3،4،5(من وقد تدرجت فقرات هذه اإلستبانة، المكونة لإلستبانة
للحكم على الدرجة الكلية  ي تم اإلشارة إليها في الفصل الثالثاعتمدت الباحثة التصنيفات الت

  ).1.4(وذلك كما في الجدول  للفقرات

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لفقرات الذكاء اإلجتماعي، مرتبة ): 1.4(الجدول

  .، حسب المتوسطات الحسابية للفقراتوالدرجة الكلية ازلياترتيبا تن

 الدرجة
طالمتوس  

 الحسابي

 االنحراف

 الرقم فقرات الذكاء اإلجتماعي المعياري

40 أشعر بالشفقة والتعاطف إزاء اآلخرين 0.45 4.81 كبيرة جدا

15 أرغب اللعب مع الفريق أكثر من اللعب بمفردي 0.63 4.72 كبيرة جدا

28 أتمتع باألمانة والصراحة مع اآلخرين 0.60 4.62 جداكبيرة 

32 أفي بالعهود والمواثيق اتجاه اآلخرين 0.72 4.61 كبيرة جدا

1 أهتم بنتائج أفعالي ضمن المجموعة 0.81 4.58 كبيرة جدا

31 أتمسك برأيي عندما يكون صحيحا 0.92 4.56 كبيرة جدا

مناسب أمام اآلخرينأتحدث بشكل  0.74 4.55 كبيرة جدا 3

41 أحترم حقوق اآلخرين 0.76 4.46 كبيرة جدا

12 أنتج أكثر عندما أتفاعل مع اآلخرين 0.72 4.45 كبيرة جدا

18 أفكر قبل أن أتصرف 0.72 4.44 كبيرة جدا

17 أستمع لجميع األطراف قيل أن اتخذ قرارا 0.73 4.35 كبيرة جدا

21 أستطيع االستفادة من من معرفتي السابقة لمعالجة مشكلة حالية 0.79 4.35 كبيرة جدا

11 لدي عالقات جيدة مع األفراد األكبر والراشدين 0.89 4.28 كبيرة جدا

24 أهتم بالمشاركة في صنع القرارات ضمن المجموعة كالتخطيط لرحلة 0.91 4.28 كبيرة جدا

23 في الوقت المحددأنجز أعمالي مع اآلخرين  0.80 4.25 كبيرة جدا

26 أمتلك مفردات لغوية جيدة للتواصل مع اآلخرين 0.75 4.23 كبيرة جدا

30 أتقبل أفكار اآلخرين 0.88 4.21 كبيرة جدا
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7 لدي طالقة لغوية أثناء التحدث مع اآلخرين 0.91 4.18 كبيرة جدا

16 أستمتع باالشتراك بالنوادي واألنشطة 1.18 4.18 كبيرة جدا

2 .أتقبل اآلخرين كما هم 0.96 4.14 كبيرة جدا

8 .أستجيب ألفكار اآلخربن وأناقشها 0.87 4.13 كبيرة جدا

.أشارك في المناقشات التي تحدث حولي 0.89 4.09 كبيرة جدا 14

36 أهتم بالمعلومات االجتماعية المتعلقة بالمشكلة التي أواجهها 0.92 4.02 كبيرة جدا

38 لدي اكثر من بديل لحل ما يواجهني من مشاكل مع الزمالء 0.91 4.00 كبيرة جدا

10 .أرغب بأن أقود نشاطات الجماعة التي أنتمي إليها 1.01 3.98 كبيرة

22 أخطط ألعمالي أو عالقاتي االجتماعية مسبقا 1.03 3.95 كبيرة

27 أستمتع يالعروض التلفزيونية واإلذاعية المجتمعية 1.01 3.91 كبيرة

9 .لدي سرعة بديهة اجتماعية 1.04 3.88 كبيرة

34 أحل المشكالت المتعلقة باالفراد أو الزمالء أو المجموعة بشكل مناسب 0.94 3.88 كبيرة

4 .أهتم بكل ما يتعلق بالمجتمع أوبالرفاق 0.90 3.85 كبيرة

19 لدي أفكار عديدة لما يتعلق باألفراد أو الرفاق 0.91 3.84  كبيرة

13 .أستمتع بمجموعات المحادثة في الصف أو على شبكة االنترنت 1.34 3.83 كبيرة  

35 أتعامل مع المشكالت بطريقة علمية 0.88 3.82 كبيرة

 كبيرة
أتوجه للمصادر الرئيسية في الحصول على المعلومات األساسية المتعلقة بالمواقف  1.10 3.77

37 االجتماعية

20 بطرح المسائل االجتماعية بالطريقة المثليأقوم  0.95 3.76 كبيرة 

25 أحب قراءة ما يحدث في المجتمع 0.90 3.67 كبيرة

33 أستطيع رؤية كافة جوانب المشكلة بسهولة ضمن سياقات اجتماعية 0.97 3.58 كبيرة

39 أهتم بالمشكالت والقضايا االجتماعية 1.08 3.56 كبيرة

6 .وحاجات اآلخرينأشعر برغبات  1.17 3.52 كبيرة

29 أفسر المعلومات المتعلقة بالعالقات بين الزمالء بدقة 1.07 3.4 متوسطة

5 .أتحدث بسهولة في مختلف المواضيع المتعلقة باآلخرين 1.18 3.19 متوسطة

 الدرجة الكلية 34. 4.10 كبيرة جدا

  

كما يتبين من  لدى الطلبة الحافظين مرتفع أن مستوى الذكاء اإلجتماعي) 1.4(يالحظ من الجدول
، ويالحظ أيضا أن أي بدرجة كبيرة جدا) 4.10( المتوسط الحسابي للدرجة الكلية، حيث بلغ

أشعر بالشفقة " المتوسط الحسابي مرتفع أيضا لكل الفقرات، حيث كان المتوسط ألعلى فقرة 
وقد كانت المتوسطات الحسابية للفقرات مرتفعة بدرجات كبيرة  ،)4.81" (والتعاطف إزاء اآلخرين

  .وكبيرة جدا، باستثناء الفقرات الثالث األخيرة والتي كانت درجة متوسطاتها متوسطة
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لكل  المتوسط الحسابي للدرجة الكليةترتيب أبعاد الذكاء اإلجتماعي حسب ): 2.4(الجدول 

  .نمط ترتيبا تنازليا

 المتوسط الدرجة

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 أبعاد الذكاء االجتماعي

جدا كبيرة  4.63 0.46  عدم التعصب
4.28 كبيرة جدا  0.45  الموضوعية
4.16 كبيرة جدا  0.61  التخطيط
4.15 كبيرة جدا  0.50  الفكر االستقصائي
كبيرة  جدا   4.10 0.37  المهارات االجتماعية 
3.94 كبيرة   0.53  القراءة
كبيرة  جدا   3.81 0.56  حل المشكلة

4.10  كبيرة جدا  الدرجة الكلية          0.34

          

  

أي ) 4.10(ن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية للذكاء االجتماعي أ )2.4(يالحظ من الجدول 
؛ واضحا من خالل الجدول الترتيب التنازلي ألبعاد الذكاء اإلجتماعي، ويظهر بدرجة كبيرة جدا

يليه ) 4.63(بأعلى درجة حيث كان المتوسط الحسابي لهذا البعد) عدم التعصب(فقد تمتع بعد 
، يليه بعد )4.15(، ثم الفكر اإلستقصائي)4.16(، ومن ثم يليه التخطيط)4.28(الموضوعية

  .)3.81(، وأخيرا حل المشكلة)3.94(، ثم القراءة)4.10(المهارات اإلجتماعية

  

  :لقة بالسؤال الثانيالنتائج المتع: ثانيا

رام اهللا " هل يختلف مستوى الذكاء اإلجتماعي لدى الطلبة الحافظين للقرآن الكريم في مدارس" 

  "باختالف جنس الطلبة؟" والبيرة 

ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ألبعاد الذكاء 
  :تبعا لهذا المتغير، كما في الجدول اآلتي غير الجنس والدرجة الكلية اإلجتماعي حسب مت
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المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ألبعاد الذكاء اإلجتماعي تبعا ): 3.4(الجدول

  .لمتغير الجنس

 الدرجة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 البعد المتغير

4.02 جدا كبيرة .39  المهارات االجتماعية  الذكور

4.13 جدا كبيرة .35  اإلناث

4.10 جدا كبيرة .37  المجموع

4.10 جدا كبيرة .67  التخطيط الذكور

4.19 جدا كبيرة .58  اإلناث

4.16 جدا كبيرة .61  المجموع

3.88 كبيرة .58  القراءة الذكور

3.96 كبيرة .51  اإلناث

3.94 كبيرة .53  المجموع

4.2 جدا كبيرة 5 .56  الموضوعية الذكور

4.29 جدا كبيرة .39 اإلناث

4.28 جدا كبيرة .45  المجموع

4.15 جدا كبيرة .54  الفكر االستقصائي الذكور

4.15 جدا كبيرة .48  اإلناث

4.15 جدا كبيرة .50  المجموع

4.53 جدا كبيرة .45  عدم التعصب الذكور

4.68 جدا كبيرة .46  اإلناث

4.63 جدا كبيرة .46  المجموع

3.85 كبيرة .58  حل المشكلة الذكور

3.79 كبيرة  .55  اإلناث

3.81 كبيرة .56  عالمجمو

  

  

المتوسط الحسابي للدرجة الكلية للذكاء اإلجتماعي حسب متغير الجنس  أن) 3.4(يتبين من الجدول
اإلناث المتوسط الحسابي للذكاء اإلجتماعي لدى لإلناث، ومنه يتبين أن ) 4.12(للذكور و) 4.06(

اإلناث المتوسطات الحسابية ألبعاد الذكاء اإلجتماعي لدى  ، كما يالحظ أنأعلى منه لدى الذكور
باستثناء المتوسطات الحسابية لبعدي الفكر اإلستقصائي  ،منها لدى الذكور_ بسيطةبفروق  _أعلى

 وحل المشكلة
  

 4.06 كبيرة جدا .39    ذآر

 الدرجة الكلية
 4.12 كبيرة جدا .33  نثىأ

 4.10 كبيرة جدا .34 المجموع
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  :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث :ثالثا

  "تماعي باختالف مكان سكن الطلبة؟هل يختلف مستوى الذكاء االج" 

  

الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد الذكاء  ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات
  ).4.4(االجتماعي تبعا لمتغير مكان السكن وذلك كما في الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد الذكاء االجتماعي تبعا ) : 4.4(الجدول 

  .لمتعير مكان السكن

 الدرجة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 البعد المتغير

4.04 جدا كبيرة .44  المهارات االجتماعية  مدينة

4.13 جدا كبيرة .33  قرية

4.1 جدا كبيرة .37  المجموع

4.05 جدا كبيرة .63  التخطيط مدينة

4.22 جدا كبيرة .59  قرية

4.16 جدا كبيرة .61  المجموع

3.92 كبيرة .59  القراءة مدينة

3.94 كبيرة .51  قرية

3.93  كبيرة .54  المجموع

4.24 جدا كبيرة .58  الموضوعية مدينة

4.3 جدا كبيرة .37  قرية

4.28 جدا كبيرة .45  المجموع

4.19 جدا كبيرة .57  الفكر االستقصائي مدينة

4.13 جدا كبيرة .47  قرية

4.15 جدا كبيرة .10  المجموع

4.61 جدا كبيرة .49  عدم التعصب مدينة

4.65 جدا كبيرة .45  قرية

4.64 جدا كبيرة .46  المجموع

3.91 كبيرة .59  حل المشكلة مدينة

3.75 كبيرة .54  قرية

4.08  كبيرة جدا .42   مدينة

4.11  كبيرة جدا  الدرجة الكلية .31   قرية

4.10  كبيرة جدا .34  المجموع
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لطلبة ) 4.11(المتوسط الحسابي للدرجة الكلية للذكاء اإلجتماعي بلغ  أن) 4.4(يتضح من الجدول 
، فاإلختالف كان بسيطا مع مالحظة )4.08(قل قليال لدى طلبة المدينة حيث بلغأالقرية، بينما كان 

أن مجموع المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية للذكاء اإلجتماعي تبعا لمتغير مكان السكن 
المتوسطات الحسابية للذكاء اإلجتماعي أن  ، ويالحظفع بدرجة كبيرة جداأي أنه مرت) 4.1(بلغت

لدى طلبة القرية أعلى منها لدى طلبة المدينة بالنسبة ألبعاد المهارات اإلجتماعية والتخطيط والقراءة 
ل والموضوعية وعدم التعصب، بينما كانت المتوسطات الحسابية لبعدي الفكر اإلستقصائي وح

  .لدى طلبة المدينةالمشكلة أعلى 

  : النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع :رابعا

  ".هل يختلف مستوى الذكاء االجتماعي لدى الطلبة الحافظين للقرآن الكريم باختالف التحصيل؟"

  
ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد الذكاء 

  .)5.4(ويبين ذلك الجدول ) مرتفع ، متوسط ، منخفض(بعا لمتغير التحصيل االجتماعي ت
ي لدى الطلبة اعحرافات المعيارية ألبعاد الذكاء االجتمنالمتوسطات الحسابية واال): 5.4(الجدول 

  .الحافظين للقرآن الكريم تبعا لمتغير التحصيل

 الدرجة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

المعياري
 البعد المتغير

3.97 كبيرة .13  المهارات االجتماعية نخفضم

4.12 كبيرة .41  متوسط

4.10 كبيرة .37  مرتفع

4.10 كبيرة .37  المجموع

3.67 متوسطة .47  التخطيط نخفضم

4.18 كبيرة .58  متوسط

4.17 كبيرة .61  مرتفع

4.16 كبيرة .61  المجموع

4.00 جدا كبيرة .47  القراءة نخفضم

3.88 كبيرة .65  متوسط

3.90 كبيرة .53  مرتفع

3.93 كبيرة .53  المجموع

4.20 جدا كبيرة .00  الموضوعية نخفضم

4.36 جدا كبيرة .49  متوسط

4.27 جدا كبيرة .45  مرتفع

4.28 جدا كبيرة .45  المجموع
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3.60 كبيرة .28  الفكر االستقصائي نخفضم

4.25 جدا كبيرة .42  متوسط

4.15 جدا كبيرة .50  مرتفع

4.15 جدا كبيرة .50  المجموع

4.25 جدا كبيرة .35 نخفضم  عدم التعصب

4.73 جدا كبيرة .52  متوسط

4.63 جدا كبيرة .46  مرتفع

4.63 جدا كبيرة .46  المجموع

2.71 قليلة .00  حل المشكلة منخفض

3.87 كبيرة .63  متوسط

3.82 كبيرة .54  مرتفع

3.81 كبيرة .56  المجموع

3.73 كبيرة  .00  منخفض

  الدرجة الكلية
4.17 كبير جدا  .41  متوسط

4.10  كبير جدا .34  مرتفع

4.10 كبير جدا  .34  المجموع

  

أن المتوسط الحسابي للذكاء االجتماعي حسب متغير التحصيل كان ) 5.4(يالحظ من الجدول 
المتوسط الحسابي للدرجة الكلية  اختالف مستويات تحصيلهم،حيث بلغدى الطلبة على مرتفعا ل

، ويالحظ أيضا أن المتوسط األعلى حصل عليه )4.10( للذكاء اإلجتماعي حسب التحصيل
لمنخفضي ) 3.73(التحصيل و لمرتفعي) 4.10(، مقابل )4.17(لديهم  بلغفقد  متوسطي التحصيل،

التحصيل، وهذا يدل على أن الفروق في الذكاء اإلجتماعي كانت لصالح الطلبة متوسطي التحصيل 
  .مع التأكيد على أن الفروق بينهم وبين مرتفعي التحصيل بسيطة جدا

  

  :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الخامس: خامسا

لدى الطلبة الحافظين للقرآن الكريم باختالف عدد األجزاء  هل يختلف مستوى الذكاء االجتماعي"

  ".التي يحفظها الطالب من القرآن الكريم؟

ولإلجابة عن هذا السؤال فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد االذكاء 
  ) .6.4(االجتماعي تبعا لمتغير عدد األجزاء وذلك يتضح من خالل الجدول 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد الذكاء االجتماعي تبعا لمتغير ): 6.4(دول الج

  .عدد األجزاء

 الدرجة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

المعياري
 البعد المتغير

 كبيرة جدا

4.10 .38 أقل من 

10 

 المهارات االجتماعية

4.06 كبيرة جدا .32 10_20

4.15 كبيرة جدا .35 21_30

4.10 كبيرة جدا .37  المجموع

 كبيرة جدا

4.17 .62 أقل من 

10 

 التخطيط

4.00 كبيرة جدا .63 10_20

4.36 كبيرة جدا .48 21_30

4.17 كبيرة جدا .61  المجموع

 كبيرة

3.92 .51 أقل من 

10 

 القراءة

3.95 كبيرة .80 10_20

4.00 كبيرة جدا .37 21_30

3.93 كبيرة  .53  المجموع

 كبيرة جدا

4.28 .48 أقل من 

10

 الموضوعية

4.21 كبيرة جدا .36 10_20

4.31 كبيرة جدا .21 21_30

4.28 كبيرة جدا .45  المجموع

 كبيرة جدا

4.13 .49 أقل من 

10 

 الفكر االستقصائي

4.19 كبيرة جدا .55 10_20

4.18 كبيرة جدا .56 21_30

4.14 كبيرة جدا .50  المجموع

 كبيرة جدا

4.63 .47 أقل من 

10 

 عدم التعصب

4.57 كبيرة جدا .47 10_20

4.68 كبيرة جدا .40 21_30

4.63 كبيرة جدا .46  المجموع

 كبيرة

3.76 .57 أقل من 

10 

 حل المشكلة
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3.94 كبيرة .49 10_20

4.01 كبيرة جدا .50 21_30

3.80 كبيرة .56  المجموع

  كبيرة جدا

4.09 .35 أقل من 

10 
  الدرجة الكلية

 
4.09   كبيرة جدا .34 10_20

4.18   كبيرة جدا .26 21_30

4.10   كبيرة جدا .34 المجموع

  

مرتفع لدى جميع الطلبة على اختالف أن مستوى الذكاء االجتماعي ) 6.4(يتضح من خالل الجدول 
التي يحفظونها من القرآن الكريم، كما يالحظ أن المتوسطات الحسابية للذكاء  عدد األجزاء

أعلى من متوسطات  جزءا) 30- 21(اإلجتماعي لدى الفئة األكثر حفظا للقرآن الكريم والتي تحفظ 
، بينما تساوت ) 4.18) (30-21(الفئتين األخريين،كانت وقد كان متوسط الدرجة الكلية لفئة 

  .) 4.09(ين بمتوسط الفئتين األخري

ما هي أنماط تفكير الطلبة الحافظين : "النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال السادس : سادسا 

  ".؟)رام اهللا والبيرة(للقرآن الكريم في مدارس 

رافات المعيارية لفقرات استبانة أنماط التفكير حولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات واالن
ية لفقرات كل نمط مرتبة ترتيبا تنازليا حسب المتوسطات الحسابية ، كما في الجدول والدرجة الكل

)7.4.(  

نماط التفكير والدرجة ة واالنحرافات المعيارية لفقرات أالمتوسطات الحسابي) : 7.4(الجدول 

  .الكلية لكل نمط مرتبة ترتيبا تنازليا

 الدرجة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 الرقم التفكير العلمي فقرات المعياري

1 تزداد المعرفة اإلنسانية بالتجربة 0.66 4.46 جدا كبيرة

8 أرى في الزيارات والرحالت العلمية طريقاً للمعرفة 0.83 4.35 جدا كبيرة

10 أفكر في نتائج عملي قبل األداء 0.84 4.22 جدا كبيرة

13 أفضل طلب العلم على كسب المال 1.23 4.22 جدا كبيرة

3 أبحث عن أدلة تؤيد وجهة نظري 0.91 4.13 جدا كبيرة

4 أتمهل في إصدار األحكام حتى استطيع دراسة الموضوع 0.83 4.13 جدا كبيرة

9 أجمع المعلومات الالزمة لحل مشكلة ما 0.85 4.08 جدا كبيرة

7 احرص على انسجام النتائج التي أصل إليها حول موضوع ما 0.79 3.99 كبيرة
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5 أفضل التحقق من الفروض التي أضعها حول موضوع ما 0.91 3.96 كبيرة

14 ال أصدق إال األدلة المدعومة بأدلة علمية 1.10 3.78 كبيرة

12 أنظم برنامجي اليومي عند بداية كل يوم 1.23 3.53 كبيرة

2 أفسر كل ما أراه من ظراهر تفسيرا علميا 1.00 3.42 متوسطة

أتجنب الحديث عن شيء ليس لدي معلومات أساسية عنه 1.37 3.35 متوسطة 11

6 أرفض الفكرة التي تفتقر إلى دليل قوي 1.42 3.21 متوسطة

  الدرجة الكلية 0.51 3.92  كبيرة

   فقرات التفكير الناقد      

21 أتعلم ما ال أعرف ألقوي ذاتي 0.91 4.35 جدا كبيرة

20 رأيي الخاص في المواقف المختلفةأدافع عن  0.82 4.23 جدا كبيرة

25 أستفيد من األحداث الماضي في التصدي للمشكالت 0.88 4.22 جدا كبيرة

22 أكتشف األخطاء عند حدوثها وأصححها 0.91 4.10 جدا كبيرة

23 .أخطط جيدا ألي عمل أريد 0.88 4.02 جدا كبيرة

24 حولي أتمتع بعالقات جيدة مع اآلخرين من 1.04 3.96 كبيرة

18 أتقبل أراء اآلخرين بارتياح 0.96 3.89 كبيرة

19 أرفض أن يفكر أحد نيابة عني 1.44 3.61 كبيرة

16 أستطيع إصدار أحكام نهائية حول موضوع ما 0.96 3.58 كبيرة

15 أستطيع اتخاذ القرارات بسهولة 0.77 3.47 متوسطة

17 مع المواقف المعقدة والحرجة أتكيف 1.20 3.39 متوسطة

  الدرجة الكلية 0.46 3.89 كبيرة

  فقرات التفكير التخيلي      

27 أتمنى بأن أكون مساهماً في بناء مسجد 0.69 4.66 جدا كبيرة

32 أتمنى بأن أكون قاضياً يعيد الحق إلى أصحابه 1.03 4.28 جدا كبيرة

 كبيرة

مناقشاً لرجاالت التربية والتعليم في بعض أتمنى بأن أكون  1.07 3.97

31 المشكالت التعليمية

26 أعيش في عالم يسوده الحب والسالم 1.31 3.36 متوسطة

30 أتمنى بأن أكون مالكاً لشركة تجارية كبيرة ومربحة 1.35 3.11 متوسطة

29 أحلم أنني شخص ثري يوظف أمواله لتحقيق مكاسب شخصية 1.30 2.12 جدا قليلة

 جدا قليلة

اعتقد بأنني شخص ذو صداقات قليلة وغير متأثر بمشاعر  0.96 1.75

28 اآلخرين

33 .أتحدث مع الحيوانات وهي ترد علي 0.84 1.41 جدا قليلة

  الدرجة الكلية 0.45 3.09 متوسطة

  فقرات التفكير التسلطي      

36 األخرينأميل ألى الظهور بمظهر قوي اما  1.14 3.85 كبيرة

34 أتمسك برأيي ألن ذلك شهامة 1.16 3.71 متوسطة

38 أختلف مع غيري ألن رأيه يخالف رأيي 1.20 2.45 جدا  قليلة

37 أرفع صوتي في المناقشات إلثبات وجهة نظري 1.34 2.25 جدا قليلة
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40 أفضل أن يطيعني اآلخرون طاعة مطلقة  1.18 2.22 جدا قليلة

35 أميل إلى مقاطعة من يخالفني الرأي 1.26 2.06 جدا قليلة

39 أختلق مشكلة للتخلص من اإلفتقار للدليل على ما أريد 1.08 1.92 جدا قليلة

41 .أرفض االعتراف بصحة آراء غيري 1.02 1.83 جدا قليلة

الدرجة الكلية 0.66 2.53 قليلة

  فقرات التفكير الخرافي      

48 أفضل ارتداء ما ارتديته يوم نجاحي عند انتظار النتائج 1.39 3.38 متوسطة

44 أتجنب الضحك الكثير العتقادي بحصول مصيبة 1.37 2.45 جدا قليلة

43 أتفاءل من بعض األرقام وأتشائم من أخرى 1.25 1.92 جدا قليلة

50 أرفض الدخول إلى الخالء في الظالم خوفاً من لبس الجن لي 1.22 1.75 جدا قليلة

 جدا قليلة
 أوافق على عادة إلصاق العروس العجين على الباب يوم زفافها 1.00 1.69

47

49 أوافق أمي لضرب المندل عند البحث عن المسروقات 1.35 1.6 جدا قليلة

46 أعتقد أن إيقاد البخور في البيت يجلب حسن الحظ 0.65 1.28 جدا قليلة

45 أعتقد أن الخرزة الزرقاء ترد عين الحاسد 0.68 1.22 جدا قليلة

42 ْأؤمن باكتشاف المستقبل عن طريق قراءة الفنجان 0.65 1.15 جدا قليلة

ألنماط التفكيرالدرجة الكلية 319. 3.17 متوسطة   

  

  .يبين ترتيب أنماط التفكير لدى الطلبة حسب الدرجة الكلية لكل نمط ترتيبا تنازليا) 8.4: (الجدول 

 المتوسط الدرجة

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

التفكير أنماط

3.92 كبيرة 0.51 التفكير العلمي

3.89 كبيرة 0.46 التفكيرالناقد

3.08 متوسطة 0.45 التفكير التخيلي 

2.53 قليلة 0.66 التفكير التسلطي

جدا  قليلة  1.82 0.50 التفكير الخرافي 

3.17 متوسطة  الدرجة الكلية 32.

  

، ويالحظ أن )3.17(ية ألنماط التفكيرلدرجة الكلالمتوسط الحسابي ل أن) 8.4(يتبين من الجدول 
) 3.92(حيث بلغ المتوسط الحسابي له نمط التفكير األكثر استخداما لدى الطلبة هو النمط العلمي 

وأخيرا التفكير ) 2.53(التفكير التسلطي  ثم) 3.08(ثم التفكير الخرافي ) 3.89(ويليه التفكير الناقد 
  ).1.82(الحسابي  همتوسط بلغ الخرافي والذي
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  :النتائج المتعلقة لإلجابة عن السؤال السابع: سابعا 

  ".هل تختلف أنماط تفكير الطلبة الحافظين للقرآن الكريم باختالف متغير الجنس؟" 

  
. الحسابية واالنحرافات المعيارية تبعا لمتغير الجنس ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات

  .يوضح ذلك) 9.4(والجدول 
  

  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألنماط التفكير تبعا لمتغير الجنس) : 9.4(الجدول 

 الدرجة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 النمط المتغير

3.93 كبيرة .56 التفكير  الذكور

3.91 كبيرة العلمي .50  اإلناث

3.92 كبيرة .51  المجموع

3.85 كبيرة .47 التفكير  الذكور

3.91 كبيرة الناقد .46  اإلناث

3.89  كبيرة .46  المجموع

1.91 جدا قليلة .59 التفكير  الذكور

1.78 جدا قليلة الخرافي .46  اإلناث

1.82 جدا قليلة .50  المجموع

2.81 قليلة .75 التفكير  الذكور

2.41 جدا قليلة التسلطي .59  اإلناث

2.53 قليلة .66  المجموع

3.24 متوسطة .52 التفكير  الذكور

3.01 متوسطة التخيلي .40  اإلناث

3.09 متوسطة .45  المجموع

3.26 متوسطة  .34  ذكر
الدرجة 

 الكلية
3.13 متوسطة  .30  أنثى

3.17 متوسطة  .33 المجموع

  

وجود فروق في متوسطات الدرجة الكلية بين الجنسين ولمصلحة الذكور، ) 9.4(يالحظ من الجدول 
 اتالمتوسطأن ، ويالحظ )3.26(لدى الذكورو) 3.13(حيث بلغ متوسط الدرجة الكلية لدى اإلناث

، أعلى منها لدى اإلناثلدى الذكور كانت ) العلمي، الخرافي، التخيلي ،التسلطي (نماطلأل ةالحسابي
  ).3.85(أعلى من الذكور ) 3.91(لدى اإلناث  للتفكير الناقد بينما كان المتوسط الحسابي
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  :تعلقة باإلجابة عن السؤال الثامنالنتائج الم: ثامنا 

  ".السكن؟ مكان هل تختلف أنماط تفكير الطلبة الحافظين للقرآن الكريم باختالف"

  
ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألنماط التفكير 

  ). 10.4(حسب متغير مكان السكن وذلك كما في الجدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألنماط تفكير الطلبة حسب متغير ) : 10.4(الجدول 

  .مكان السكن

 الدرجة

المتوسط 

 يالحساب

االنحراف 

 المعياري
 النمط المتغير

3.88 كبيرة .63 التفكير  مدينة

3.93 كبيرة العلمي .45 قرية

3.92 كبيرة .51  لمجموع

3.83 كبيرة .59 التفكير  مدينة

3.91 كبيرة الناقد .39  قرية

3.89 كبيرة .46  المجموع

1.77 جدا قليلة .50 التفكير  مدينة

1.85 جدا قليلة الخرافي .50  قرية

1.83 جدا قليلة .50  المجموع

2.72 قليلة .74 التفكير  مدينة

2.46 جدا قليلة التسلطي .60  قرية

2.54 قليلة .65  المجموع

3.17 متوسطة .52 التفكير  مدينة

3.04 متوسطة التخيلي .41  قرية

3.08 متوسطة .45  المجموع

3.17 متوسطة  .40  مدينة
الدرجة 

 الكلية
3.17 متوسطة   .28  قرية

3.17 متوسطة   .32  المجموع

  

تبعا الطلبة  نماط تفكيرالدرجة الكلية ألفروق في متوسطات وجود عدم ) 10.4(يالحظ من الجدول 
  . )3.17(متساوية بمقدار لمتغير مكان السكن  حيث كانت
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  :التاسعالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال : تاسعا 

  ".باختالف التحصيل؟ الحافظين للقرآن الكريم هل تختلف أنماط تفكير الطلبة" 

ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألنماط التفكير تبعا 
  ).11.4(لمتغير التحصيل ، وذلك يوضحه الجدول 

حرافات المعيارية ألنماط التفكير تبعا لمتغير المتوسطات الحسابية واالن) : 11.4(الجدول  

  .التحصيل

 الدرجة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

المعياري
 النمط المتغير

3.21 متوسطة .71 التفكير  منخفض

3.90 كبيرة العلمي .50  متوسط

3.93 كبيرة .51  مرتفع

3.92 كبيرة .51  المجموع

3.41 متوسطة .58  التفكير منخفض

3.93 كبيرة الناقد .43  متوسط

3.90 كبيرة .46  مرتفع

3.89 كبيرة .46  المجموع

2.06 جدا قليلة 1.49 التفكير  منخفض

2.02 جدا قليلة الخرافي .49  متوسط

1.71 جدا قليلة .48  مرتفع

1.82 جدا قليلة .50  المجموع

3.38 متوسطة .88 التفكير  منخفض

2.41 جدا قليلة التسلطي .63  متوسط

2.52 قليلة .66  مرتفع

2.53 قليلة .66  المجموع

2.94 قليلة .27 التفكير  منخفض

3.19 متوسطة التخيلي .36  متوسط

3.08 متوسطة .46  مرتفع

3.09 متوسطة .45  المجموع

3.03 متوسطة .04 منخفض

الدرجة 

 الكلية

3.19 متوسطة  .35  متوسط

3.17 متوسطة .32  مرتفع

3.17 متوسطة .32  المجموع
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لدى متوسطي  لتفكيرنماط األللدرجة الكلية  المتوسط الحسابيأن ) 11.4(يتضح من خالل الجدول 
حيث يالحظ أن الفروق كانت لصالح  التحصيل أعلى من متوسطات منخفضي ومرتفعي التحصيل،

في نمط التفكير  ود فروقوجأيضا ويالحظ  ،)التخيليو الناقد(متوسطي التحصيل في كل من أنماط 
لهذا النمط لدى الطلبة ذوي التحصيل التسلطي تبعا لمتغير التحصيل حيث كان المتوسط الحسابي 

وهو أعلى من المتوسط الحسابي بالمقارنة مع فئة التحصل المتوسط ومتوسط  ،) 3.38(المنخفض 
، فذلك يعني أن ذوي التحصيل المنخفض أكثر تسلطا من )2.52(والمرتفع ) 2.41(هذا النمط لديها

أما بالنسبة للتفكير العلمي فقد كان المتوسط الحسابي له عند ذوي التحصيل  طلبة الفئين األخريين،
لدى ) 3.21(بينما كان متوسط هذا النمط ) 3.90(ولدى ذوي التحصيل المتوسط ) 3.93(المرتفع 

   .الطلبة ذوي التحصيل المنخفض

  

  :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال العاشر: عاشرا

  ".هل تختلف أنماط تفكير الطلبة باختالف عدد األجزاء التي يحفظها الطالب من القرآن الكريم؟"

ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألنماط التفكير تبعا 
  ).12.4(في الجدول لمتغير عدد األجزاء ، كما 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألنماط التفكير تبعا لمتغير عدد ) : 12.4(الجدول 

  .األجزاء التي يحفظها الطالب من القرآن الكريم

 الدرجة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 النمط المتغير

3.92 كبيرة .52 التفكير  10أقل من 

3.77 كبيرة العلمي .54 10 _20

4.04 جدا كبيرة .31 21_30

3.91 كبيرة .51  المجموع

3.90 كبيرة .47 النفكير     10أقل من 

3.73 كبيرة الناقد .47 10_20

3.97 كبيرة .28 21_30

3.89 كبيرة .46  المجموع

1.87 جدا قليلة .52 التفكير  10أقل من 

1.59 جدا قليلة الخرافي .33 10_20

1.66 جدا قليلة .40 21_30

1.82 جدا قليلة .50 المجموع

2.55 قليلة .69 التفكير  10أقل من 
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2.45 جدا قليلة .56 10_20  التسلطي

2.43 جدا قليلة .574 21_30

2.53 قليلة .67  المجموع

3.14 متوسطة .45 التفكير  10أقل من 

2.77 قليلة التخيلي .41 10_20

2.88 قليلة .29 21_30

3.08 متوسطة .45  المجموع

3.19 متوسطة  .32 الالالالال 10أقل من 

 ال

اال

3.02 متوسطة  .36 10_20 

3.13 متوسطة  .20 21_30 

3.16 متوسطة  .32  المجموع

  

الفئة وجود فروق في متوسطات الدرجة الكلية ألنماط التفكير لصالح ) 12.4(يالحظ من الجدول 
العلمي (التفكير ألنماط  ةالحسابي  اتأن المتوسط التي تحفظ أقل من عشرة أجزاء، ويالحظ كذلك

أقل من ظين لعدد فكانت أعلى من متوسطات الطلبة الحا) جزءا30-20(لدى فئة الحفظ) والناقد
أقل (ن أعلى لدى من يحفظو) الخرافي،التسلطي والتخيلي( ، بينما كانت متوسطات األنماطاألجزاء

  ).من عشرة أجزاء

هل توجد عالقة ارتباطية بين : " النتائج المتعلقة لإلجابة عن السؤال الحادي عشر : الحادي عشر 
  ".؟"رام اهللا والبيرة"الذكاء االجتماعي وأنماط التفكير لدى الطلبة الحافظين للقرآن الكريم في مدراس 

بين الذكاء اإلجتماعي وأنماط التفكير ولإلجابة عن هذا السؤال فقد تم حساب معامل ارتباط بيرسون 
  ) . 13.4(وذلك كما في الجدول والدرجة الكلية لكل منهما 

  

  

الطلبة الحافظين  ىمعامل اإلرتباط بين الذكاء اإلجتماعي وأنماط التفكير لد: )13.4(الجدول 

  .الكريمللقرآن 

االجتماعي الذآاء                      
 التفكير الناقد

  
  

معامل االرتباط 0.59
 عدد األفراد 130
مستوى الداللة 0.03
معامل االرتباط 0.05-  التفكير الخرافي

 عدد األفراد 130  
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مستوى الداللة 0.03   
معامل االرتباط 0.1-  التفكير التسلطي

  
  

 عدد األفراد 130
مستوى الداللة 0.02
معامل االرتباط 0.20  التفكير التخيلي

  
  

 عدد األفراد 130
مستوى الداللة 0.02
معامل االرتباط 0.58  التفكير العلمي

  
  

 عدد األفراد 130
مستوى الداللة 0.01

  

وأنماط التفكير الخمسة  جتماعيإلوجود عالقة بين كٍل من الذكاء ا) 13.4(يالحظ من الجدول 
، حيث كان مستوى الداللة همامن والدرجة الكلية لكل) الناقد، الخرافي، التسلطي،التخيلي، والعلمي(

، وذلك يعني ) α ≥ 0.05(أقل من مستوى الداللةكل االنماط لاالجتماعي  لمعامل ارتباط الذكاء
، إال أن العالقة كانت موجبة كير الطلبةء االجتماعي وأنماط تفوجود عالقة دالة إحصائياً بين الذكا

بينما كانت سلبية بين الذكاء وكل ) العلمي، التخيلي والناقد( بين كل من الذكاء اإلجتماعي واألنماط
  .من التفكير التسلطي والخرافي
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  توصياتمناقشة النتائج وال
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  :مناقشة النتائج والتوصيات 1.5

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى الذكاء االجتماعي لدى الطلبة الحافظين للقرآن الكريم 
التحصيل وعدد األجزاء , مكان السكن, لمتغيرات الجنسواالختالف في أبعاد الذكاء االجتماعي تبعا 

ف في تلك ، كما هدفت إلى التعرف على أنماط تفكير هؤالء الطلبة واإلختالالتي يحفظها الطالب
وأخيرا فقد هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين  .األنماط تبعا للمتغيرات المذكورة سابقا

   .الذكاء االجتماعي وأنماط التفكير لدى الطلبة الحافظين للقرآن الكريم

ما مستوى الذكاء االجتماعي لدى الطلبة الحافظين للقرآن " :مناقشة نتائج السؤال األول: أوال

  "رام اهللا والبيرة؟" الكريم في مدارس

وكان أعلى , إلى أن الذكاء االجتماعي لدى الطلبة للحافظين مرتفع  الحالية أشارت نتائج الدراسة
، الذكاء االجتماعي هو حل المشكلةوأقل بعد  من أبعاد  عدم التعصببعد لدى هؤالء الطلبة هو بعد 

هذا يدل على أن الطلبة الذين يحفظون القرآن يتميزون بسلوكيات جيدة، من أهمها عدم التعصب و
  .والتخطيط واالستقصاء وغيرها من الصفات والمهارات الجيدة والموضوعية 

أن حفظ القرآن الكريم أشارت إلى  www. Asgh.org)(هذا يتفق مع ما أكدته دراسة إحصائية و 
استيعابهم، باإلضافة إلى تمتعهم بقدر كبير من اإلتزان النفسي واإلجتماعي ينمي مدارك األطفال و

وقدرة كبيرة على تنظيم الوقت واالستفادة منه، كما يمتاز هؤالء بمتانة عالقاتهم بمن حولهم وحسن 
ووتتفق أيضا مع ما توصلت إليه دراسة ، اختيارهم ألصدقائهم وهذا هوما يسمى بالذكاء اإلجتماعي

السماعيل عبد الكافي أستاذ علم النفس في جامعة حلوان من أن حفظ القرآن وتدبر معانيه، حديثة 
أوسع األبواب التي تنمي ذكاء الطفل وذلك أن القرآن الكريم دعوة الى التفكّر والتعقل والتدبر 

يوصل واالبتكار والذكاء، والدراسة تؤكد أن حفظ القرآن وإدراك معانيه ومعرفته معرفةً كاملة 
الصغير الى مرحلة متقدمة من الذكاء وبرجات مرتفعة ، وقد عرف أن غالبية كبار علماء المسلمين 

 .وأدبائهم كانوا يحفظون القرآن الكريم منذ الصغر 

أبعاد ى حل المشكلة كان من أدنفي أن بعد ) 2008(وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة النواصرة 
كانت  الحالية كل أبعاد الذكاء في الدراسةعلما بأن ( الطلبة  ايهالذكاء االجتماعي الذي حصل عل
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، وكما اتفقت مع دراسة الختالف في العينة بين الدراستينمع ا) بدرجة كبيرة وكبيرة جدامرتفعة 
   .حيث تمتع أفراد  عينة دراسته بمستوى مرتفع من الذكاء اإلجتماعي) 2001( القدرة

لدى هؤالء الطلبة هو استجابتهم لما يحفظونه  من الذكاء االجتماعي المستوى المرتفع ر الباحثةتفسو
توجه نحو معاونتهم في صدورهم من آيات كريمة ترسخ فيهم حب الناس واإلحساس بمشكالتهم وال

جتماعي لدى الطلبة ، ولم ال ؟ من أهم العوامل لتنمية الذكاء اإلفالقرآن الكريم   وحل مشكالتهم ،
ى التفكّر والتدبر واستخدام العقل لمعرفة اهللا عز وجّل، كما أن الدين االسالمي فالقرآن يدعونا ال

، كان له السبق في الحثّ على المساواة واألمانة والصدق والتسامح وضبط النفس واحترام الغير
والنهي عن مظاهر الغباء االجتماعي كالنفاق والتعصب والتسلّط والغرور والكبرياء واألنانية 

من األخالق السيئة التي تعيق التواصل بين الناس، واذا اعتبر علماء النفس وعلماء  وغيرها
، فإن االسالم االجتماع أن المعاملة الحسنة والتعامل مع اآلخرين بشكٍل لبق أحد أنواع الذكاء 

  ) .2009عسقول، ( يعتبرها الدين كله

هل يختلف مستوى الذكاء اإلجتماعي لدى الطلبة الحافظين " :مناقشة نتائج السؤال الثاني: ثانيا

   "للقرآن الكريم باختالف جنس الطلبة؟

وقد أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى وجود فروق في مستوى الذكاء االجتماعي تعزى للجنس 
حل بعد ، فقد تفوقت اإلناث على الذكور في كل أبعاد الذكاء اإلجتماعي ما عدا ولصالح اإلناث

   .المشكلة والذي تفوق فيه الذكور، بينما تساوت الفئتين في مستوى بعد الفكر اإلستقصائي

واللتان أكدتا وجود ) 2003(الدسوقي ودراسة) 2008(دراسة النواصرةمع  تتفق وهذه النتيجة
جتماعي في كافة أبعاده تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث، إلفروق في مستوى الذكاء ا

والتي أشارت نتائجهما إلى عدم ) 2009(و دراسة عسقول) 1991(تعارض مع دراسة الدماطيتو
   .وجود فروق في الذكاء االجتماعي تعزى للجنس

ضئيلة جدا مما يمكن اعتبار أن  في الذكاء االجتماعي بين الجنسين الفروقا أنالباحثة وترى 
إلى أن الفئتين  الذكور واإلناث يتمتعان بمستوى ذكاء اجتماعي متساوي، وتعزو الباحثة ذلك 

نفس أساليب التدريس التي تدرب الطلبة على المهارات تتلقيان  تعيشان  نفس الوضع االجتماعي و
أن يكون السبب أن هؤالء الطلبة االجتماعية وغيرها من أبعاد الذكاء االجتماعي كما ويمكن 
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يندرج أغلبهم من عائالت متدينة تلتزم أخالق اإلسالم التي تحث عليها اآليات ) الحافظين للقرآن (
القرآنية وخاصة في جانب التعامل مع الناس وتقديم يد العون لهم وخاصة أن عالقة العبد مع غيره 

وتكون سببا في عليها  لمسلمعبادة يؤجر ا من الناس من حوله هي من أهم األمور التي اعتبرها
الحة كما ان اإلسالم يحث على المساواة بين الذكر األنثى في الحقوق وفي التنشئة الصدخوله الجنة، 

وفي االحترام، إال أن التفوق البسيط لإلناث في مستوى الذكاء اإلجتماعي يعود إلى طبيعة الفتيات 
   .تغليب العاطفة تجاه اآلخرين والشعور بشعورهم والتي يظهر فيها

هل يختلف مستوى الذكاء اإلجتماعي لدى الطلبة  "مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث : ثالثا

   "الحافظين للقرآن الكريم باختالف مكان سكن الطلبة؟

تبعا لمتغير مكان  جتماعيمستوى الذكاء اإلفروق في وقد أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى وجود 
حل وذلك في كل األبعاد باستثناء بعدي الفكر اإلستقصائي و  ،لدى طلبة القرية كن ولصالحالس

واستقصاء  حيث ظهر أن طلبة المدينة لديهم قدرة أعلى على حل مشكالت اآلخرين ،المشكلة
  .هم المعلومات عن

والتي أكدت عدم وجود فروق في ) 2003(الدسوقي وتتعارض هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
   .مستوى الذكاء اإلجتماعي تبعا لمكان السكن

بأن طلبة المدينة من   - أعلى قليال- الباحثة تمتع طلبة القرية بمستوى  من الذكاء اإلجتماعي روتفس
مقارنة بتقلص األسرة في  قضية العالقات اإلجتماعية ما زالت تحظى بقدر من القدسية في القرية

؛ فعالقة األقارب والجيران أنه من النادر أن نرى فيها األسرة بشكلها الواسع الممتدلمدينة حتى ا
على  ،والمشاركة في األفراح  واألتراح واإلسراع إلى مساعدة الناس عند حاجتهم تبرز في القرى

واإلنعزالية لم أن  العولمة ووسائل اإلعالم واإلنترنت وما بثته من أفكار تعزز الفردية  الرغم من
تقتصر على المدينة بل أصبحت تجتاح القرية أيضا، وهذا ما يفسر ضآلة الفروق التي تم  تعد

    .رصدها

مما أكثر  يتعرض لمشاكل ومواقفنه إلى أ وتعزو الباحثة تفوق طالب المدينة في بعد حل المشكلة
ن الناس مختلفين في طريقة حيث تعج الحياة في المدينة بأصناف وألوان م ،القرية يتعرض له ابن

فتعتقد الباحثة أن زخم المدينة يزيد من احتمال اختالط  ،العيش والطبائع وطرق التعامل مع اآلخرين
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الطالب بهذه األصناف من الناس وبالتالي يكتسب خبرة أكثر في أصول التعامل معهم ومواجهة 
ة حقيقية عليه أن يتساءل في تفرض عليه نفسها فيجد نفسه أمام مشكل  مواقف ومشكالت جديدة

ول بناء على ما توصل إليه تفكيره، وبالمقابل أسبابها وعواملها ووضع الفروض واختيار أنسب الحل
فإن ما يتعرض له ابن القرية من مواقف ومشكالت يكون أقل مما يواجهه ابن المدينة وذلك أن 

عرفة بطباع بعضهم البعض ويقل أن ما تحتوي على أهل تلك القرية فقط وهم على م_ غالبا_القرية 
وقد يعود ذلك إلى اهتمام القائمين على التربية . يتوافد على القرى آخرون من مناطق مختلفة 

بأساليب التدريس القائمة على التعاون وعلى قيام الطلبة بأنشطة اجتماعية أكثر في المدينة مقارنة 
رة طالب المدينة على بلوغه تفوق قدرة طالب بالقرية ، وبالنسبة لبعد الفكر اإلستقصائي فإن قد

فترى الباحثة أن ذلك  بسبب تعدد المجاالت في   - كما تبين من نتيجة الدراسة الحالية -القرية 
   .المدينة للحصول على المعلومات وانفتاحها بشك أكبر من هو الحال عليه في القرية

هل يختلف مستوى الذكاء اإلجتماعي لدى الطلبة " :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: رابعا

   "الحافظين للقرآن الكريم باختالف تحصيل الطلبة؟

تبعا بين الطلبة   مستوى الذكاء اإلجتماعي فروق فيوقد أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى وجود 
وذلك في كل األبعاد باستثناء بعد  وكانت الفروق لصالح متوسطي التحصيل ،مستويات تحصيلهمل

  .القراءة والذي تفوق فيه مرتفعي التحصيل بفروق بسيطة جدا

وجود حيث أظهرت نتائجها , ) Mejis and etal, 2010(وهذا يتفق مع دراسة ميجيس وآخرون 
) 2008(ةرماعي ، وكذلك تتفق مع دراسة القدفي التحصيل لدى الطلبة تعزى للذكاء االجتفروق 
و  تحصيلواللتين أكدتا وجود عالقة بين كل من الذكاء االجتماعي وال، ) 1994(سة القالزانيودرا

لتحصيل يمتلكون مستوى أعلى من غيرهم وبذلك نتائج الدراسة الحالية كشفت عن أن متوسطي ا
أن الطلبة المتفوقين يمتلكون ذكاء  هاوقد تبين من) 2000 (,المطيري  فهي تتعارض مع دراسة 
   . ن غير المتفوقيناجتماعيا بدرجة أكبر م

انشغال  نبأجتماعي من الذكاء اإل امستوى مرتفع فئة التحصيل المتوسط امتالك وتفسر الباحثة
فرص انخراطهم باآلخرين مع العلم بأن مستوى ذكائهم اإلجتماعي  من يقلل ربما بالدراسة المتفوقين

 ، وترى الباحثة أيضا أن_بمعنى أن الفروق قليلة جدا_ من مستوى فئة متوسطي التحصيلرب يقت
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أو لعدم وجود توجيه ، لعلميحصيل اال يستخدمون هذا الذكاء لتحقيق تقدم على مستوى الت البعض
في المستوى المرتفع  السبب تؤكد كذلك على أنو لهذا الذكاء بشكل يخدم تحصيل هؤالء الطلبة، 

إلى احد اسباب امتالك هذا  اإلجتماعي لدى الطلبة على اختالف مستويات تحصيلهم قد يعود للذكاء
تظهر آياته في كثير من  - كما ذكر سابقا –الذكاء هو حفظ هؤالء الطلبة للقرآن الكريم والذي 

انخفاض مستوى الذكاء وتعزو الباحثة  ،يم التعاون والتراحم وحب اآلخرينالمواضع ترسيخا لق
الفكر االستقصائي (في كل من أبعاد  بالمقارنة بباقي أفراد العينة االجتماعي لفئة منخفضي التحصيل

إلى ان هذين البعدين يحتاجان لمهارات عالية لدى الطالب لكي يتمكن من تحقيقهما ) وحل المشكلة
كاء أن هؤالء الطالب ال يستخدمون الذ إلى بالشكل المطلوب خاصة وانه قد سبقت اإلشارة

االجتماعي في األبعاد األخرى لتطوير مهارات أكثر صعوبة، أو ان هذا الطالب ال يتمكن من فهم 
، ومن الجدير بالذكر أن عدد ذوي التحصيل المنخفض من مضامين اآليات التي يحفظها بشكل جيد

العينة له عينة الدراسة  هو طالبين فقط، وهذا ربما يشير إلى أن التحصيل المرتفع ألغلبية أفراد 
عالقة بالمستوى المرتفع من الذكاء اإلجتماعي والذي ظهر من خالل استجابتهم على مقياس الذكاء 

   .اإلجتماعي

لدى  هل يختلف مستوى الذكاء اإلجتماعي" :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس: خامسا

  "الطلبة الحافظين للقرآن الكريم باختالف عدد األجزاء التي يحفظها الطالب من القرآن الكريم؟

تبعا لمتغير عدد  ى وجود فروق في مستوى الذكاء اإلجتماعيوقد أشارت نتائج هذه الدراسة إل
من أجزاء  الذين يحفظون أكبر عدد الطلبة األجزاء التي يحفظها الطالب من القرآن الكريم ولصالح

تؤكد على أن حفظ القرآن الكريم ينمي هذا النوع من الذكاء  بازدياد مقدار وهذه النتيجة القرآن، 
الفروق بين  قضية مهمة تظهرها النتائج وهي أن اإلشارة إلى ومن الجدير بالذكر هناالحفظ ، 

 بدرجة كبيرة لدى الطلبة على ةمستويات الذكاء اإلجتماعي للطلبة مرتفعالفئات كانت قليلة؛ ف
  .من القرآن الكريمونها يحفظ اختالف عدد األجزاء التي

صل للذكاء االجتماعي في القرآن الكريم ؤوتعزو الباحثة عدم االختالف هنا إلى ان اآليات التي ت 
موزعة على سور وآيات القرآن الكريم ومبينة بشكل واضح بكلمات سلسلة وأسلوب بليغ فبذلك 

رور بتلك للطالب على اختالف مستوى حفظه أن يتشرب هذه المهارات التي يدربه عليها الميمكن 
اآليات الكريمة وحفظها، كما أن الباحثة تفسر هذه النتائج بما يشهده العصر الحديث من تنامي 
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همها وهذا يعزز مستوى أفضل من أط والتي يعد التعلم التعاوني من اإلهتمام بأساليب التعلم النش
   .الذكاء االجتماعي لدى الطلبة 

ماهي أنماط تفكير الطلبة الحافظين للقرآن " :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال السادس: سادسا

   "الكريم في مدارس رام اهللا والبيرة؟

د ثم التخيلي وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن أعلى نمط للتفكير هو التفكير العلمي يليه الناق
، حيث تبين أن الطلبة الذين يحفظون القرآن يفكرون بإيجابية ويستخدمون فالتسلطي فالخرافي 

  .أنماطا علمية في التفكير ويبتعدون عن التسلط والتعصب للرأي وعن اتباع األفكار الخرافية

 السائد للطلبة  والتي كان النمط) 2009(ر النمط العلمي يتعارض مع نتائج دراسة إبراهيم وتصد
ترتيب تتفقان في ال) 2009(فيها هو التفكير الناقد يليه العلمي إال أن الدراسة الحالية ودراسة إبراهيم

والتي ظهر من خالل ) 2004(كما تتفق هذه النتيجة مع دراسة العقيري العام لباقي أنماط التفكير
والتي كشفت ) 2002(نتائجها قلة األفكار الخرافية لدى أفراد العينة، وتتعارض مع دراسة وطفة

لتفكير التخيلي  لدى لوقد كانت الدرجة الكلية  نتائجها عن كثرة شيوع األفكار الخرافية في المجتمع،
ل على أن نمط التفكير التخيلي ال وهذا يدوليست مرتفعة، وهي درجة متوسطة ) 3.08(الطلبة 

وربما يعود السبب في  ،في أذهان الطلبة ، وليس هناك اهتمام كبير بتنمية الخياليستغل بشكل كبير
ذلك إلى عدم االهتمام بهذا الجانب من التفكير في أساليب التدريس وعدم إطالق العنان لمخيالت 

شغال الطلبة بألعاب تنمية الخيال الطلبة عن طريق عرض القصص وكتب الخيال العلمي وإ
   .واالنتباه

وتدل على  وتشير الباحثة إلى أن األنماط التي كانت درجات الطلبة فيها مرتفعة هي أنماط مطلوبة
كما أن األنماط  ،)الناقد والعلمي( وهي لدى الطلبة  وتنميتها في التفكير ويجب تعزيزها اإليجابية

نماط سلبية درستها الباحثة للتعرف أهي ) التسلطي والخرافي( التي حصلت على درجات منخفضة 
ترى و، "إن وجدت لديهم"اد الطلبه عنها على مدى انتشارها بين الطلبة لكي يتم التخلص منها وإبع

ه السليم وأنهم يتجنبون على أن تفكير الطلبة بشكل عام يسير نحو االتجايدل أن ذلك  - الباحثة- أي
إال أن الباحثة تعزو وجود ولو القليل من األنماط السلبية لكل ، اإلمكان األنماط السلبية للتفكيرقدر 

من أنماط التفكير التسلطي والخرافي إلى وجود رواسب في عقول هؤالء الطلبة من أسرهم أو 
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لمضامين فقرات االستبانة بشكل جيد مستوياتهم المعيشية وأحوالهم االقتصادية أو من عدم فهمهم 
فيما يخص هذين النمطين وخاصة أن الكثير من الطلبة يحس بأن التسلط يدل على قوة في 

وقد يعود السبب إلى أن بعض القائمين على التحفيظ ال يهتمون بالجانب التربوي . الشخصية
على تحفيظ القرآن فقط،  وتطهير السلوك وإعطاء النموذج الطيب والقدوة الحسنة، ويقتصر دورهم

وبما أن هذه الدراسة تبحث في ، بسلوكه عن هدي القرآن وتعاليمه فينشأ الطالب نتيجة ذلك منعزالً
أنماط تفكير الطلبة الذين يحفظون القرآن الكريم فيجب اإلشارة إلى ان القرآن الكريم في كثير من 

ام وهي من مهارات التفكير الناقد ومن ذلك آياته يدل على التفكير والتأمل والتمهل في إصدار األحك
  m Ë  Ì    Í  Îى وكذلك قوله تعال  m ¹   º  »  ¼  ½  ¾  ¿À  l: ىقوله تعال

Ï  Ð  Ñ    l  ] وهناك الكثير من اآليات التي تدل على ضرورة  ]219: اآلية, البقرة

   mÁ  Â  Ã  Ä  Å  Æ  ÇÈ   É  Ê  Ë :ن به علم ومن ذلك قوله تعالىالتحدث فيما ليس لإلنسا

Ì  Í    Î  Ï          Ð  Ñ     l  ]ي أهم سمات المفكر تفكيرا علمياوهذه ه ]36: اآلية اإلسراء ،
والقرآن الكريم كذلك يدعو المسلم دائما إلى االبتعاد عن التسلط وتصديق الخرافات وإرجاع 

يحفظه عن وعي وفهم وتأمل وتفكر وبذلك  وحافظ القرآن يجب ان .األسباب إلى مسبباتها الحقيقية
   .يتأصل شخصيته أنماط التفكير اإليجابية وتنفي االنماط السلبية

هل تختلف أنماط تفكير الطلبة الحافظين للقرآن " :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال السابع: سابعا

   "الكريم باختالف جنس الطلبة؟

الطلبة تبعا لمتغير الجنس  تفكير بين انماطفروق وقد أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى وجود 
  . باستثناء التفكير الناقد والذي كانت الفروق فيه لصالح اإلناث ،رولصالح الذكو

ذكور أكثر تسلطا فكريا من حيث تبين فيها أن ال)1975 (وجيمسوهذا يتفق مع دراسة سول  
عدا الخرافي  –وتتفق أيضا مع دراسة إبراهيم  والتي كانت الفروق في أنماط التفكير فيها  اإلناث،

لصالح الذكور ، كما تتفق نتيجة هذه السؤال مع نتائج دراسات سابقة أظهرت وجود فروق  –
 إال أن الفروق فيها كانت لصالح اإلناث في التفكير الخرافي كدراسة ألنماط التفكير تعزى للجنس

) 2008(حمدانوفي التفكير العلمي كدراسة ) 2009(إبراهيم ودراسة) 2007(زيدان وعساف
   . والتي كشفت عن وجود عالقة بين أساليب التفكير والجنس) 2010(نيوالتفكير الناقد كدراسة النبها
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ودراسة  ) 2010(غانم وأبو عوادمن دراسة  وكذلك فإن نتائج هذه الدراسة تتعارض مع نتائج كل
تتعارض  كذلك, فكار الخرافية تعزى للجنس واللتان أكدتا عدم وجود فروق في األ) 2004(عقيريال

والتي لم تكشف عن وجود فروق في ) 2008(نصر اهللا ودراسة )  2011(مع دراسة المساعيد
والتي أكدت عدم وجود فروق ) 2001(، ودراسة سالم تفكير العلمي تبعا لمتغير الجنسمستوى ال

   .التفكير الناقد حسب متغير الجنسفي 

لمصلحة الذكور إلى أن الذكور ربما  ه الفروق وخاصة في التفكير التسلطيوتعزو الباحثة هذ
باإلضافة إلى النظرة التي , يعتبرون التصلب في الرأي وعدم التراجع سبيل إلى بناء شخصية قوية 

ترس وراء أفكار ه النظرة لدى الذكور شيئا من التتفضل الذكور في مجتمعاتنا فربما رسخت هذ
ن مع التأكيد أن الفروق بذلك الشأ األخرى وآراء قديمة تمنعهم من التجديد في أفكارهم وتقبل اآلراء

ظاهرة يمكن تعميمها ولكن ال بد من اإلشارة إليها كنتيجة من نتائج كانت قليلة وال ترقى حتى تكون 
فلم تجد الباحثة ما قليال عنه لدى اإلناث توسط التفكير الخرافي لديهم ، أما ارتفاع مهذه الدراسة

بحيث أنه ال يمكن قليلة جدا ن الفروق بين الجنسين فيهما ألنماط األخرى فإوبالنسبة ليفسره، 
وذلك " التسلطي"الضروري الوقوف على الفروق في بعض األنماط خاصة من كان  ولكن ،تعميمها

على تخليص الطلبة للتأكيد على أن مثل هذه األنماط موجود فعال ولو بدرجات قليلة، ويجب العمل 
 البشري حد من اإلبداعتالصواب و تحريالحق وتتعارض مع  األنه الظواهر الفكرية السيئةمن 

  .هللا تعالى لإلنسان حتى يقوم بوظائفه في الحياةالذي وهبه ا وإعمال العقل

هل تختلف أنماط تفكير الطلبة الحافظين للقرآن " :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثامن: ثامنا

   ".الكريم باختالف مكان السكن؟

أنماط تفكير الطلبة تبعا  عدم وجود فروق في متوسطاتوقد اشارت نتائج الدراسة الحالية إلى 
، وهذا يشير إلى أن من يحفظ القرآن ينهج التفكير السليم ويبتعد عن األفكار لمتغير مكان السكن

  .الالعقالنية مهما بغض النظر عن مكان سكنه

) 2008 (هذا السؤال مع كل من دراسة  نصر اهللانتيجة وقد اتفقت هذه الدراسة فيما يخص  
وقد أكدت نتائج هذه الدراسات على ) 2006 (زيدان وعساف  ودراسة ) 2004(ودراسة العقيري

ويمكن تفسير عدم االختالف هنا . عدم وجود فروق في انماط التفكير تعزى لمتغير مكان السكن 
بأن القرية أصبحت تنال قسطا من االهتمام في مجال التعليم والتوعية وأن انفتاح العالم متمثال 
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كان له األثر االكبر وغيرها شبكة اإلنترنت وسهولة التواصل بين القرية والمدينة عالم وبوسائل اإل
   .في تالشي الفروق في أنماط التفكير بين من يسكن المدينة ومن يسكن القرية

هل تختلف أنماط تفكير الطلبة الحافظين للقرآن " :التاسع  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال: تاسعا

   "تحصيل الطلبة؟ الكريم باختالف

لصالح الطلبة ذوي التحصيل ونماط التفكير فروق في أوقد اشارت نتائج الدراسة الحالية إلى وجود 
  سلطية من زمالئهم مرتفعي و متوسطيأكثر ت المتوسط وتبين ان الطلبة ذوي التحصيل المنخفض

   . التحصيل

حيث أكدت ) 2008 (ودراسة حمدان)  2008(البنا والبنا النتيجة تتفق مع كل من دراسة هذه و
 ارض مع دراسةكما أن النتيجة تتع, الدراستان وجود فروق في أنماط التفكير تبعا لمتغير التحصيل 

فقد اتفقت معها نتائج الدراسة الحالية في أنها ) 2008(إبراهيم، وبالنسبة لدراسة ) 2008(نصر اهللا 
وعدم ) العلمي والناقد ( التفكير والتحصيل في كل من أنماط التفكير أكدت وجود عالقة بين انماط

إال أن التعارض بدا في ان الدراسة الحالية بينت ) التخيلي و الخرافي( وجود عالقة في أنماط 
وجود فروق في نمط التفكير التسلطي تبعا للتحصيل بينما لم تظهر عالقة للتفكير التسلطي مع 

   .)2009,راهيمإب(التحصيل في دراسة 

فروق في أنماط تفكير الطلبة مع اختالف مستويات تحصيلهم بأن القرآن الكريم ال قلةوتفسر الباحثة 
التزام الطلبة بما نهى عنه  أنهو مصدر امتالكهم ألنماط التفكير اإليجابية كالعلمي والناقد، كما 

الفطرة الصادقة  ال يتناسب معاقتراف آفات التفكير أدى إلى تجنبهم لكل ما القرآن الكريم من 
فآيات القرآن الكريم ليست فقط نصوص تحفظ، وإنم هو كتاب هداية يعلم الناس ، والعقل السليم

، كما أن لغة القرآن يراعي في خطابه كافة المستويات أمورا كثيرة من أهمها المعاملة بين الناس
الفكرية والعقلية للناس، فآيات بر الوالدين والتواضع واإلحسان إلى اآلخرين واآليات التي تحض 

    .على التكافل اإلجتماعي إنما تخاطب كل الناس وال تفرق بينهم 

ة ذوي التحصيل المنخفض يحاولون إلى أن الطلبفي النمط التسلطي  الفروق وتعز إال أن الباحثة
إثبات أنفسهم ويحاولون كذلك إخضاع تفكيرهم لتفكير اآلخرين انطالقا من نظرة المجتمع نحو 
الطلبة ذوي التحصيل المنخفض بأنهم ليسوا أذكياء ويمكن أن يكون الطالب قد اقتنعوا بهذه الفكرة 

يتيحوا ألنفسهم التفكير إال في حدود  أو كلي دون أن, مما يؤدي إلى إلغاء تفكيرهم بشكل جزئي 
أما بالنسبة للطلبة مرتفعي التحصيل فتعزو الباحثة الدرجة التي حصلوا عليها في التفكير .ضيقة

فيحب دائما أن التسلطي بسبب الغرور الذي ربما يصل إليه الطالب المتفوق ، بسبب تميزه الدراسي 
وترى الباحثة أن االهتمام  .هو الصواب يفرض رأيه على اآلخرين ويرى أن ما يراه دائما
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بالجوانب الفكرية والتربوية الى جانب التحفيظ قد يعزز أنماط التفكير االيجابية لدى الطالب، كما 
حفظهم للقرآن الكريم ومما يؤكد  ترى أن التحصيل المرتفع لطلبة عينة الدراسة الحالية قد يرجع الى

هذا الرأي ما أشارت إليه دراسةٌ على أن حفظ القرآن الكريم له دور كبير في زيادة التحصيل 
العلمي قالعلمي والتفو .  

(www.hawahome.com) 

هل تختلف أنماط تفكير الطلبة الحافظين للقرآن " :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال العاشر: عاشرا

   "الكريم باختالف عدد األجزاء التي يحفظها الطالب من القرآن الكريم؟

وجود فروق في أنماط تفكير الطلبة ولصالح  وقد أشارت نتائج الدراسة فيما يتعلق بهذا السؤال إلى
اك تقاربا في أنماط التفكير لدى الطلبة أن هن الفئة التي تحفظ أقل من عشرة أجزاء،كما أشارت إلى 

التسلطي (ات حفظهم في كل من انماط التفكيريحفظون القرآن على اختالف مستوي- الذين 
 منبينما كانت الفئة المتوسطة في عدد األجزاء تمتلك مستوى متوسط ) والخرافي والعلمي والتخيلي

أقل من ( لدى طلبة المستوى األول في ذلك النمط مقابل مستويات مرتفعة التفكير الناقد القدرة على
فق إلى والدرجات المرتفعة لتلك الفئتين في التفكير الناقد تت، جزء )30- 20(والثالث ) عشرة أجزاء

التي تبين أن حفظ القرآن الكريم له أثر في تنمية مهارات )  2008( حد ما مع دراسة الشراري
  .التفكير الناقد

اختالف مستوى التفكير الناقد حسب متغير عدد األجزاء للفئة الوسطى إلى أنه ربما احثة بال تعزو و
تكون هذه الفئة  هي من أصحاب المستوى المنخفض في التحصيل والتي أظهرت مستوى أقل من 

، مع التأكيد على بساطة تلك أن هناك أسباب ليس للباحثة علم بها أو, رها في التفكير الناقدغي
  .الفروق

   :شر نتائج المتعلقة بالسؤال الحادي عمناقشة ال: الحادي عشر

هل توجد عالقة ارتباطية بين الذكاء االجتماعي وأنماط التفكير لدى الطلبة الحافظين للقرآن "

   ؟"الكريم في مدارس رام اهللا والبيرة

وجود عالقة دالّة إحصائياً بين الذكاء  إلى فيما يتعلّق بهذا السؤال وقد أشارت نتائج الدراسة الحالية
وكما تبين أن العالقة بين الذكاء اإلجتماعي وأنماط التفكير العلمي  االجتماعي وأنماط التفكير،

  .والناقد والتخيلي كانت عالقة إيجابية، وكانت سلبية مع األنماط األخرى
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لذكاء ن وجود عالقة بين اوالتي كشفت ع) 2009(وبهذا تتفق هذه النتيجة مع ما دراسة عسقول 
ومما يدلّل على العالقة بين التفكير والذكاء تعريف البعض للتفكير بأنه  ،االجتماعي والتفكير الناقد

األداة التي يستخدمها الذكاء للتعامل مع المعلومات والخبرات وتوظيفها واالستفادة منها، فالذكاء 
إذن هو الذي يقود الذكاء  أن نتعلّمها، فالتفكير موهبة تولد معنا، أما التفكير فهو مهارات يمكن 

    )www.montada.islamtoday.net(.ويوجهه للوصول الى الهدف

التعريفات الدالة على  بعض سرد  باإلضافة إلى ما سبق يؤكد هذه النتيجة وترى الباحثة أن مما
، فيقول ترمان أن الذكاء هو القدرة على التفكير المجرد، أما سبيرمان التفكير والذكاءالعالقة بين 

، ويقرر بينيه أن الذكاء هو القدرة على الفهم اتفيعرفه بأنه القدرة على تجريد العالقات والمتعلق
كل تتناول بش واالبتكار والتوجيه الهادف للسلوك والنقد الذاتي، والمتفحص لهذه التعريفات يجد أنها

   ) .1999كامل،( أو آخر خصائص التفكير كعملية

ن التفكير مظهر من مظاهر الذكاء وإن كان غير متحد معه، فالتفكير يمكن تدريبه، فيجب فإ كذلك و
الفرد تظل ثابتة داخل مساعدة النشئ على اكتساب عادات فكرية صحيحة، ويرى بأن نسبة ذكاء 

   .)1988(صالح  حدود معينة

إلى أن التفكير هو استخدام المعرفة لتحقيق هدف ما ال يمكن الوصول ) 2011(تشير الخفّاف كما 
إليه مباشرة، وأما الذكاءات المتعددة فهي مجموعة من القدرات التي تؤدي الى إنتاج جديد أو جل 

والخبرات مشكلة معينة، فالتفكير إذن هو األداة التي تستخدمها الذكاءات للتعامل مع المعلومات 
 .وتوظيفها واالستفادة منها ، والذكاء االجتماعي من أبرز هذه الذكاءات

  

  توصيات الدراسة 2.5

 :وفقا لكل نتيجة توصي بما يلي ، فإن الباحثةانبثاقا من نتائج  الدراسة

  .الذكاء اإلجتماعي لدى الطلبة الحافظين مرتفع جدا : النتيجة األولى

ضرورة تعرف المعلمين على ذكاءات طلبتهم ومحاولة البحث عن سبل : التوصية المنبثقة منها
  .تنميتها

  .ولصالح اإلناث توجد فروق في الذكاء اإلجتماعي لدى الطلبة تبعا لمتغير الجنس: النتيجة الثانية
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جتماعي وتكثيف العمل على تدريب الطلبة الذكور على مهارات الذكاء اإل: التوصية المنبثقة منها
  .استخدام أساليب التدريس التي تقوم على الذكاء اإلجتماعي لتنمية هذا النوع من الذكاء لديهم

وجود فروق في الذكاء اإلجتماعي لدى الطلبة تبعا لمتغير مكان السكن ولصالح : النتيجة الثالثة
  .القرية

ية عالقاتهم االجتماعية باآلخرين ، في مدارس المدن على تقوتشجيع الطلبة : التوصية المنبثقة منها
  .واإلكثار من استخدام أساليب التعلم التعاوني والمجموعات مع هؤالء الطلبة

  .وجود فروق في الذكاء اإلجتماعي لدى الطلبة تبعا لمتغير التحصيل: النتيجة الرابعة

 في التعلم، ضرورة االهتمام بمشاركة الطلبة ذوي التحصيل المنخفض: التوصية المنبثقة منها
ومحاولة دمجهم بزمالئهم ، وكذلك مراعاة مشاركة ذوي التحصيل المرتفع في األعمال اإلجتماعية 

  .وأساليب التعلم التعاوني

  .وجود فروق في الذكاء اإلجتماعي لدى الطلبة تبعا لمتغير عدد األجزاء: النتيجة الخامسة

بدروس حفظ القرآن الكريم ، والتأكد على اآليات التي  ضرورة اإلهتمام: التوصية المنبثقة منها
  .تدعم الذكاء اإلجتماعي لدى الطلبة 

أكثر أنماط التفكير استخداما لدى الطلبة الحافظين هي العلمي يليه الناقد ثم التخيلي : النتيجة السادسة
  .فالتسلطي فالخرافي

نماط أتعزيز بحيث يتم  ،تفكير طلبتهمضرورة كشف المعلمين عن أنماط : التوصية المنبثقة منها
لتفكير في اوإعطائهم الحرية ، في قدراتهم وأفكارهم تهمثق وتعزيز ،اإليجابيةتفكيرهم 

بناء استراتيجيات تدريسية تخلص الطلبة من أنماط  و ،والمشاركة اإليجابية في المجتمع 
 .التفكير السيئة وتدربهم على عدم قبول األفكار الالعقالنية

 .وجود فروق في أنماط تفكير الطلبة تبعا لمتغير الجنس ولصالح الذكور: النتيجة السابعة

ضرورة تساوي الفرص التعليمية بين الجنسين ، وتشجيعهما على استخدام : التوصية المنبثقة منها
  .الطرق السليمة في التفكير

  . غير مكان السكنعدم وجود فروق في أنماط تفكير الطلبة تبعا لمت: النتيجة الثامنة
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سواء تشجيع تعليم التفكير واستخدام األساليب المنمية له في كل المدارس : التوصية المنبثقة منها
  .كانت هذه المدارس في المدن أو القرى أو المخيمات

وجود فروق في أنماط تفكير الطلبة تبعا لمتغير التحصيل لصالح فئة التحصيل  :النتيجة التاسعة
  .المتوسط

زيادة اإلهتمام بالطلبة ذوي التحصيل المنخفض وتعليمهم طرق التفكير : صية المنبثقة منهاالتو
السليمة التي تسهم في زيادة تحصيلهم وفي نظرتهم إلى من حولهم، واإلبتعاد عن طرق التعليم 

هدف الطالب منها العالمة العالية في االختبار فقط بغض النظر عن طريقة التلقينية والتي يصبح 
  .الوصول إلى المعرفة

وجود فروق في أنماط تفكير الطلبة تبعا لمتغير عدد األجزاء ولصالح الفئة التي :  النتيجة العاشرة 
  .تحفظ أقل من عشرة أجزاء

اإلهتمام بموضوع التفكير الناقد وتدريب الطلبة على مهاراته حتى يمتلكوا : التوصية المنبثقة منها
لمستنيرة والموضوعية في حياتهم ، باإلضافة إلى البحث عن أسباب القدرة على اتخاذ القرارات ا

  .وجود بعض األفكار الالعقالنية لدى بعض الطلبة  والعمل على تخليصهم منها

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الذكاء اإلجتماعي وأنماط التفكير لدى :  النتيجة الحادية عشرة
  .الطلبة الحافظين للقرآن الكريم 

ضرورة الكشف عن الذكاءات التي يتمتع بها الطلبة وأنماط تفكيرهم، وبناء : التوصية المنبثقة منها 
 .أساليب تدريسية تعزز العالقة بينهما

 

  :وتقترح الباحثة القيام بالدراسات اآلتية

مقارنة لطلبة آخرين غير  الطلبة الحافظين للقرآن فكيردراسات تبحث في أنماط ت  -1
  .حافظين 

  .للقرآن الكريم حول أنماط أخرى من التفكير لدى الطلبة الحافظين اتدراس -2
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لدى الطلبة للتنبيه إليها والبحث عن  دراسات حول أنواع أخرى من الذكاءات المتعددة -3
  .سبل لتنميتها على أرض الواقع

، ربطهما بمتغيرات أخرى لم تتم دراستهاوالذكاء اإلجتماعي وأنماط التفكير عن  اتدراس -4
 .متغير عمر أفراد العينةمثل 
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  :المراجعقائمة 

 المراجع العربية 

 . القرآن الكريم

، ، تنظيمات المناهج وتخطيطها وتطويرها)2001(إبراهيم، عبداهللا محمد وسعادة، جودت أحمد - 
 .األردن_دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان

سيناريوهات تربوية : اإلبداع وتنمية الذكاءالتفكير لتطوير ، )2007(إبراهيم، مجدي عزيز - 

 .، عالم الكتب، القاهرة1، طمقترحة
أنماط تفكير طلبة جامعة القدس وعالقتها بتحصيلهم ، )2009(:إبراهيم، نادية عبد عيد - 

 .، جامعة القدس، فلسطينرسالة ماجستير غير منشورة، األكاديمي
القرائية والكتابية لدى طلبة الصف مستوى المهارات ، )2010(األسطل، أحمد رشاد مصطفى - 

رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية،  السادس وعالقته بتالوة وحفظ القرآن الكريم،
 .فلسطين_غزة

، الشركة العربية لإلعالم علم النجاح الجديد: الذكاء االجتماعي، )2006(ألبرشت، كارل - 
 .القاهرة، العدد العاشر ،العلمي

عينة من طلبة جامعة القدس المفتوحة على نمط التفكير  ، توزع)2007(:بركات، زياد - 
مجلة الجامعة  العياني وعالقة ذلك بالتحصيل األكاديمي والتفكير اإلبداعي لديهم،_المجرد

 .1049 - 1015، ص 2 ع،  15م ، )سلسلة الدراسات االنسانية(اإلسالمية 
لسعة العقلية وعالقتها بأنماط التعلم ا، )2008(البنا، حمدي عبد العظيم والبنا، سعاد عبد العظيم  - 

، م ، مجلة كلية التربية، جامعة المنصورةوالتفكير والتحصيل الدراسي لطالب كلية التربية
  .160- 133، ص1، عدد 14

قوة الذكاء االجتماعي، عشر طرق لتحقيق أقصى استفادة من عبقريتك بوزان، توني،  - 

 .العربية المتحدة ، اإلمارات3، مكتبة جرير، ط)2007(االجتماعية
أثر حفظ القرآن الكريم على تنمية قدرات التفكير ، )2003(الثبيتي، يوسف بن سعد بن عوض - 

غير  ، رسالة ماجستيراالبتكاري لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي بمحافظة الطائف
 .المملكة العربية السعودية- ، جامعة أم القرى، مكة المكرمةمنشورة

، دار الفكر العربي، الذكاءات المتعددة والفهم تنمية وتعميق ،)2003(:ميدجابر، جابر عبد الح - 
 . 1القاهرة، ط
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، منشورات جامعة القدس ، أساليب تدريس التربية اإلسالمية )2000(جامعة القدس المفتوحة - 

 . االردن  –، عمان المفتوحة 
- دار الفكر، عمان، 3، طتعليم التفكير مهارات وتطبيق، )2007(جروان، فتحي عبد الرحمن  - 

 .األردن
_ ، دار الكتاب الجامعي، العينمفاهيم وتطبيقات: تعليم التفكير): 1999(جروان، فتحي - 

 .اإلمارات العربية المتحدة
مستوى التفكير العلمي وأنماط التعلم لدى طلبة الصف ، ) 2008(حمدان، أسيل نظمي عبد اهللا  - 

 - ماجستير غير منشورة، جامعة القدس ، رسالةالتاسع األساسي في مديرية تربية الخليل
 .فلسطين

، مستويات الذكاء المتعدد لدى طلبة )2004(الخزندار، نائلة نجيب وعفانة، عزو اسماعيل - 
مجلة الجامعة مرحلة التعليم األساسي بغزة وعالقتها بالتحصيل في الرياضيات والميل نحوها، 

 .400- 323، ص 2ع،12 م، )سلسلة الدراسات اإلنسانية(اإلسالمية 
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 المالحق                                         
  

  :الذكاء االجتماعي وانماط التفكير أسماء المحكمين لمقياسي: )1(الملحق رقم 

  

 مكان العمل المؤهل العلمي اسم المحكم  الرقم

 قباجةزياد . د 1
  

 جامعة القدس دكتوراة

 انرمإبراهيم ع. د 2
  

 جامعة القدس دكتوراة

 وفاء أبو عقل. د 3
  

منطقة رام اهللا والبيرة ( جامعة القدس المفتوحة دكتوراة
  ) التعليمية

 محمد شاهين. د 4
  

  الخليل فتوحةجامعة القدس الم دكتوراة

 جمال أبو مرق. د 5
  

 جامعة الخليل دكتوراة

 محمد عمران. د 6
  

  الطيرة/ كلية العلوم التربوية  دكتوراة

 باسم محيسن. د 7
  

منطقة رام اهللا والبيرة / جامعة القدس المفتوحة  دكتوراة
  .التعليمية 
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  تسهيل المهمة كتاب :)2(الملحق رقم 
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  أدوات الدراسة : ) 3 (الملحق رقم 

 جامعة القدس

العليا عمادة الدراست  

 قسم أساليب التدريس

ة /عزيزتي الطالبة المحترم/عزيزي الطالب  

: السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته   

تقوم الباحثة بدراسة حول الذكاء االجتماعي وعالقته بأنماط التفكير لدى الطلبة الحافظين للقرآن 
اجستير في أساليب التدريس ، وذلك استكماالً لمتطلبات الم"رام اهللا والبيرة" الكريم في مدارس 
، وبين يديك عزيزي الطالب استبانتين الرجاء قراءتهما جيدا واإلجابة عنهما من جامعة القدس

علماً بأن االجابات ستكون سرية ولن يطّلع عليها تراه قريبا من تصرفاتك وطريقة تفكيرك، بما 
.أحد ولن تستخدم إال في أغراض البحث العلمي  

.لكتابة األسماءال داعي : مالحظة  

 شاكرين لكم حسن التعاون واالهتمام

 الباحثة نانسي مفارجة 
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البيانات األولية : القسم األول  

.أمام االجابة التي تنطبق عليك ) ×(ة وضع عالمة /يرجى منك عزيزي الطالب  

 أنثى Oذكر                    Oالجنس                  .1
 مخيم Oقرية                  Oمدينة                  Oمكان السكن            .2

 

 :المعدل في السنة الماضية  .3

O  60أقل من                   O  (80-61)من                O  (100-81)من  

  

 :عدد األجزاء التي يحفظها الطالب .4

O  10أقل من                  O  (20-10)من               O  30-21من)(  
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   :القسم الثاني 

  الذكاء اإلجتماعي: أوال 

واإلستبانة التي بين يديك تهدف إلى التعرف على مستوى الذكاء االجتماعي لديك ومدى قدرتك على 
التعامل مع المواقف االجتماعية المختلفة وليس لذلك عالقة بالنتائج المدرسية، لذا يرجى منك 

أمام ) ×(واالجابة عنها جميعها بموضوعية ، وذلك بوضع إشارة قراءة فقرات اإلستبانة بدقة 
علماً بأن االجابات . كل فقرة وتحت الدرجة التي تصدق أكثر ما يمكن على سلوكك في الواقع

.ستكون سرية ولن يطّلع عليها أحد ولن تستخدم إال في أغراض البحث العلمي  

  .ق ووجهة نظركأمام البند وتحت الدرجة التي تنطب) ×(ي إشارة/ضع 

الرقم المجال الدرجة

نادرة  قليلة متوسطة   كبيرة

كبيرة 

   المهارات االجتماعية: أوال جدا

1 أهتم بنتائج أفعالي ضمن المجموعة          

2 أتقبل اآلخرين كما هم          

أتحدث بشكل مناسب أمام اآلخرين           3

4 أهتم بكل ما يتعلق بالمجتمع أوبالرفاق          

5 أتحدث بسهولى في مختلف المواضيع المتعلقة باآلخرين          

6 أشعر برغبات وحاجات اآلخرين          

7 لدي طالقة لغوية أثناء التحدث مع اآلخرين          

8 أستجيب ألفكار اآلخربن وأناقشها          

9 سرعة بديهة اجتماعيةلدي           

10 أرغب بأن أقود نشاطات الجماعة التي أنتمي إليها          

11 لدي عالقات جيدة مع األفراد األكبر والراشدين          

12 أنتج أكثر عندما أتغاعل مع اآلخرين          

13 أستمتع بمجموعات المحادثة في الصف أو على شبكة االنترنت          

14 أشارك في المناقشات التي تحدث حولي          

15 أرغب اللعب مع الفريق أكثر من اللعب بمفردي          

16 أستمتع باالشتراك بالنوادي واألنشطة          

   الفكر االستقصائي: ثانيا          

17 أستمع لجميع األطراف قيل أن اتخذ قرارا          

18 أفكر قبل أن أتصرف          

19 لدي أفكار عديدة لما يتعلق باألفراد أو الرفاق          
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20 أقوم بطرح المسائل االجتماعية بالطريقة المثلي          

21 أستطيع االستفادة من من معرفتي السابقة لمعالجة مشكلة حالية          

التخطيط:               ثالثا 

22 أخطط ألعمالي أو عالقاتي االجتماعية مسبقا          

أنجز أعمالي مع اآلخرين في الوقت المحدد           23

          

أهتم بالمشاركة في صنع القرارات ضمن المجموعة كالتخطيط 

 لرحلة

24

القراءة:رابعا             

25 أحب قراءة ما يحدث في المجتمع          

26 أمتلك مفردات لغوية جيدة للتواصل مع اآلخرين          

27 أستمتع يالعروض التلفزيونية واإلذاعية المجتمعية          

   الموضوعية: خامسا          

28 أتمتع باألمانة والصراحة مع اآلخرين          

29 أفسر المعلومات المتعلقة بالعالقات بين الزمالء بدقة          

30 أتقبل أفكار اآلخرين          

31 أتمسك برأيي عندما يكون صحيحا          

32 أفي بالعهود والمواثيق اتجاه اآلخرين          

   حل المشكلة: سادسا          

33 أستطيع رؤية كافة جوانب المشكلة بسهولة ضمن سياقات اجتماعية          

      

أحل المشكالت المتعلقة باالفراد أو الزمالء أو المجموعة بشكل     

34 مناسب

35 أتعامل مع المشكالت بطريقة علمية          

36 أهتم بالمعلومات االجتماعية المتعلقة بالمشكلة التي أواجهها          

          

أتوجه للمصادر الرئيسية في الحصول على المعلومات األساسية 37

   المتعلقة بالمواقف االجتماعية

38 لدي اكثر من بديل لحل ما يواجهني من مشاكل مع الزمالء          

39 أهتم بالمشكالت والقضايا االجتماعية          

   عدم التعصب: سابعا           

40 أشعر بالشفقة والتعاطف إزاء اآلخرين          

41 اآلخرين أحترم حقوق          
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  أنماط التفكير : ثانيا 

تهدف هذه اإلستبانة إلى التعرف على نمطك الخاص في التفكير،  عزيزتي الطالبة،/عزيزي الطالب
أمام كل فقرة وتحت الدرجة التي ) ×(يرجى منك قراءة الفقرات بدقة واإلجابة بوضع إشارة 

:تنطبق أكثر على أسلوبك المفضل في التفكير  

 الرقم المجال الدرجة

  كبيرة متوسطة قليلة مطلقا

كبيرة 

 جدا

 نمط التفكير الخرافي :أوال 

1 ْأؤمن باكتشاف المستقبل عن طريق قراءة الفنجان          

2 أتفاءل من بعض األرقام وأتشائم من أخرى          

3 أتجنب الضحك الكثير العتقادي بحصول مصيبة          

4 أعتقد أن الخرزة الزرقاء ترد عين الحاسد          

5 أعتقد أن إيقاد البخور في البيت يجلب حسن الحظ          

6 أوافق على عادة إلصاق العروس العجين على الباب يوم زفافها          

7 أفضل ارتداء ما ارتديته يوم نجاحي عند انتظار النتائج          

8 أوافق أمي لضرب المندل عند البحث عن المسروقات          

9 أرفض الدخول إلى الخالء في الظالم خوفاً من لبس الجن لي          

    التفكير العلمي: ثانيا             

10 تزداد المعرفة اإلنسانية بالتجربة          

أفسر كل ما أراه من ظراهر تفسيرا علميا           11

12 أبحث عن أدلة تؤيد وجهة نظري          

13 أتمهل في إصدار األحكام حتى استطيع دراسة الموضوع          

14 أفضل التحقق من الفروض التي أضعها حول موضوع ما          

15 أرفض الفكرة التي تفتقر إلى دليل قوي          

16 إليها حول موضوع ما احرص على انسجام النتائج التي أصل          

17 أرى في الزيارات والرحالت العلمية طريقاً للمعرفة          

18 أجمع المعلومات الالزمة لحل مشكلة ما          

19 أفكر في نتائج عملي قبل األداء          

20 أتجنب الحديث عن شيء ليس لدي معلومات أساسية عنه          

21 برنامجي اليومي عند بداية كل يومأنظم           

22 أفضل طلب العلم على كسب المال          

23 ال أصدق إال األدلة المدعومة بأدلة علمية          

   التفكير الناقد  : ثالثا           

24 أستطيع اتخاذ القرارات بسهولة          
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25 موضوع ماأستطيع إصدار أحكام نهائية حول           

26 أتكيف مع المواقف المعقدة والحرجة          

27 أتقبل أراء اآلخرين بارتياح          

28 أرفض أن يفكر أحد نيابة عني          

أدافع عن رأيي الخاص في المواقف المختلفة           29

30 أتعلم ما ال أعرف ألقوي ذاتي          

31 األخطاء عند حدوثها وأصححهاأكتشف           

32 .أخطط جيدا ألي عمل أريد          

33 أتمتع بعالقات جيدة مع اآلخرين من حولي          

34 أستفيد من األحداث الماضي في التصدي للمشكالت          

نمط التفكير التسلطي:  رابعا               

35 أتمسك برأيي ألن ذلك شهامة          

36 أميل إلى مقاطعة من يخالفني الرأي          

37 أميل ألى الظهور بمظهر قوي اما األخرين          

38 أرفع صوتي في المناقشات إلثبات وجهة نظري          

39 أختلف مع غيري ألن رأيه يخالف رأيي          

للدليل على ما أريد أختلق مشكلة للتخلص من اإلفتقار            40

41  أفضل أن يطيعني اآلخرون طاعة مطلقة          

42 .أرفض االعتراف بصحة آراء غيري          

نمط التفكير التخيلي: خامسا                

43 أعيش في عالم يسوده الحب والسالم          

44 أتمنى بأن أكون مساهماً في بناء مسجد          

      

اعتقد بأنني شخص ذو صداقات قليلة وغير متأثر بمشاعر     

 اآلخرين

45

46 أحلم أنني شخص ثري يوظف أمواله لتحقيق مكاسب شخصية          

47 أتمنى بأن أكون مالكاً لشركة تجارية كبيرة ومربحة          

48 بعض المشكالت التعليمية تمنى بأن أكون مناقشاً لرجاالت التربية والتعليم فيأ          

49 أتمنى بأن أكون قاضياً يعيد الحق إلى أصحابه          

.أتحدث مع الحيوانات وهي ترد علي           50


