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 : انًهخص

استيدف البحث الحالي التعرف عمى عبلقة الذكاء الوجداني بكل من أساليب التفكير 
 971( تمميًذا وتمميذًة )573تبلميذ الصف الثامن األساسي، وشمل البحث ) بينم والتعم

م ، 5193/5192تمميذًة( من تبلميذ الصف الثامن األساسي لمعام الدراسي  971تمميًذا، و 
ثبلثة أدوات: مقياس الذكاء الوجداني )إعداد/ الباحثة(، اختبار أساليب  البحثوقد استخدم 

ريسون وبرامسون وآخرون، تعريب/ مجدي عبد الكريم حبيب(، ومقياس التفكير )إعداد/ ىا
 أساليب التعمم )إعداد/ الباحثة(، واختيرت عينة البحث بطريقة عشوائية.

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور وتوصل البحث إلى: 
أبعاده؛ )مكونات الشخصية،  واإلناث عمى الدرجة الكمية لمقياس الذكاء الوجداني، وثبلثة من

المكونات االجتماعية، مكونات إدارة الضغوط( وذلك لصالح اإلناث، كما توجد فروق ذات داللة 
إحصائية بين متوسطات درجات الذكور واإلناث عمى أسموب التعمم العميق وذلك لصالح 

ات داللة الذكور، وعمى أسموب التعمم التحصيمي لصالح اإلناث. بينما ال توجد فروق ذ
ناث( عمى مقياس أساليب التفكير؛ )التركيبي، المثالي،  إحصائية لمتغير الجنس )ذكور، وا 

. كما توصل البحث إلى أن مكونات الشخصية كبعد لمذكاء )العممي، التحميمي، الواقعي
الوجداني منبأ جيد ألسموب التفكير المثالي، ومكونات التكيف كبعد لمذكاء الوجداني منبأ جيد 

سموبي التفكير العممي والتحميمي، ومكونات إدارة الضغوط كبعد لمذكاء الوجداني منبأ جيد أل
بأسموبي التفكير التحميمي والواقعي، ومكونات المزاج كبعد لمذكاء الوجداني العام منبأ جيد 
بأسموب التفكير المثالي. كما أن مكونات الشخصية كبعد من أبعاد الذكاء الوجداني منبأ جيد 

 سموب التعمم التحصيمي.أل
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 يمذيح انثحس:

ا لنجاحو في الحياة العممية قويً يحتاج الفرد إلى الذكاء الوجداني الذى يعد أساًسا 
والعممية، وترجع زيادة االىتمام بقياس الذكاء الوجداني إلى محدودية مقاييس الذكاء التقميدية 

األسرة والمدرسة في مسئولية في التنبؤ بنجاح الفرد في مختمف نواحي الحياة، وتتشارك 
اكتشاف ميارات الذكاء الوجداني في جميع مراحل التعميم، كما يتشاركان في االىتمام بأساليب 

 .التفكير والتعمم
ن المشاعر واالنفعاالت ضرورية لمتفكير، والتفكير ضروري لممشاعر واالنفعاالت، وأل 

ىتمام بأساليب التفكير التي يستخدميا وكبلىما يعمل بتنسيق رائع مع اآلخر، ومن ىنا جاء اال
 .الفرد في مواجية مشكبلت حياتو

وأيًضا تؤدي االنفعاالت والمشاعر دورًا ميًما ومؤثًرا في عممية التعميم والتعمم، ومن ثم فإن 
أساليب التعميم والتعمم تتأثر بالحالة الوجدانية لمفرد، مما يوضح ضرورة االستفادة من الذكاء 

 تحسين أساليب التفكير والتعمم لدى التبلميذ. الوجداني في
 يشكهح انثحس:

االىتمام بقياس الذكاء الوجداني، بعد أن ثبتت محدودية مقاييس الذكاء التقميدية في  تزايد
التنبؤ بشكل كاف بنجاح الفرد في مختمف نواحي الحياة مثل المجال االجتماعي والميني 

 (.541: 5199)غسان الزحيمي، 
ضرورة ممحة باالستفادة من الذكاء الوجداني وأبعاده في توجيو األفراد الختيار  كما توجد

أساليب تفكير وتعمم معينة لمتمكن من النجاح في الحياة العممية والعممية، حيث يمكن 
االنفعاالت والمشاعر في اكساب مرونة في استخدام تمك األساليب التعرف عمى االستفادة من 

  .قف الحياتية عامة والمواقف الدراسية خاصةوفق ما تحتاجو الموا
 :تحددت مشكمة البحث في اإلجابة عن السؤال الرئيس التاليو 

ما عبلقة الذكاء الوجداني بكل من أساليب التفكير والتعمم لدى تبلميذ الصف الثامن 
 األساسي؟

 أهذاف انثحس: 

 :فيم وتفسيرييدف البحث الحالي إلى 
يذ وتمميذات( في أبعاد الذكاء الوجداني لدى كل من تبلميذ الفروق بين الجنسين )تبلم .1

 وتمميذات الصف الثامن األساسي.
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الفروق بين الجنسين )تبلميذ وتمميذات( في أبعاد أساليب التفكير لدى كل من تبلميذ  .0
 وتمميذات الصف الثامن األساسي.

كل من تبلميذ  الفروق بين الجنسين )تبلميذ وتمميذات( في أبعاد أساليب التعمم لدى .3
 وتمميذات الصف الثامن األساسي.

إمكانية التنبؤ بأساليب التفكير من خبلل أبعاد الذكاء الوجداني لدى كل من تبلميذ  .4
 وتمميذات الصف الثامن األساسي.

إمكانية التنبؤ بأساليب التعمم من خبلل أبعاد الذكاء الوجداني لدى كل من تبلميذ  .5
 ي.وتمميذات الصف الثامن األساس

 أهًيح انثحس:

قد يسيم البحث في إثراء البحوث التربوية المرتبطة بكل من الذكاء الوجداني وأساليب 
توجيو المعممين والقائمين عمى العممية التربوية إلى توعية ، كذلك التفكير وأساليب التعمم

م مرحمتيم تبلميذىم بقدرات الذكاء الوجداني ومختمف أساليب التفكير والتعمم بشكل مبسط يبلئ
توجيو انتباه أولياء أمور تبلميذ الصف العممي، و العمرية مما يزيد من قدرتيم عمى التحصيل 

الثامن األساسي ومرحمة المراىقة عموًما باالعتناء بانفعاالت أوالدىم وتوجيييا في دعم 
 . اليومية   العممية التربوية والتعامبلت في الحياة 

 فشوض انثحس:

إحصائًيا بين متوسطي درجات تبلميذ وتمميذات الصف الثامن ال يوجد فرق دال  .9
 .الذكاء الوجدانياألساسي عمى مقياس 

ال يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسطي درجات تبلميذ وتمميذات الصف الثامن  .5
 .التفكيراألساسي عمى مقياس أساليب 

الثامن ال يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسطي درجات تبلميذ وتمميذات الصف  .5
 األساسي عمى مقياس أساليب التعمم.

ال يمكن التنبؤ بأساليب التفكير من أبعاد الذكاء الوجداني لدى تبلميذ الصف الثامن  .4
 األساسي.

ال يمكن التنبؤ بأساليب التعمم من أبعاد الذكاء الوجداني لدى تبلميذ الصف الثامن  .3
 األساسي.

 يصطهحاخ انثحس: 
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 :Emotional  Intelligenceانزكاء انىظذاَي   

المقياس عمى في أدائو  التمميذبالدرجة التي يحصل عمييا ُيقاس الذكاء الوجداني إجرائًيا 
 أبعاد مقياس الذكاء الوجدانيعمى حدة من  بعدالمستخدم في الدراسة الحالية في كل 

نات مكونات الشخصية، المكونات االجتماعية، مكونات إدارة الضغوط، مكونات التكيف، مكو )
 المزاج العام(.

 
 :  Thinking Styles أسانية انرفكيش 

ألساليب  Harrison and Bramson (179 :1982)الحالي تصنيف  البحثتبنى ي
حيث عرفيا بأنيا مجموعة من الطرق واالستراتيجيات الفكرية التي اعتاد الفرد عمى  التفكير

أو بيئتو وذلك حيال ما يواجيو من أن يتعامل بيا مع المعمومات المتاحة لديو عن ذاتو 
 مشكبلت ومواقف.

ألساليب التفكير وفق ( األنواع الخمسة 11-11: 9113مجدي عبد الكريم ) وأوضح
 :تصنيف ىاريسون وبرامسون كاآلتي

: ويتمثل في قدرة الفرد عمى التواصل لبناء  Synthetics Thinkingالتفكير التركيبي  .1
مفة عما يمارسو اآلخرين، والتطمع إلى بعض وجيات وتركيب أفكار جديدة وأصيمة مخت

النظر التي قد تتيح حمواًل أفضل إعداًدا وتجييزًا والربط بين وجيات النظر التي تبدو 
 متعارضة باإلضافة إلى إتقان الوضوح واالبتكارية وامتبلك الميارات التي توصل لذلك.

ة الفرد عمى تكوين وجيات نظر ويقصد بو قدر   Idealistic Thinking:التفكير المثالي  .0
مختمفة تجاه األشياء، والميل إلى التوجو المستقبمي، والتفكير في األىداف باإلضافة إلى 
اىتمام الفرد باحتياجاتو، وما ىو مفيد لآلخرين من جية أخرى والميل نحو الشفقة 

الت باآلخرين واالستمتاع بالمناقشات مع الناس ومشكبلت عدم اإلقبال عمى المجاد
 مفتوحة الصراع. 

: ويقصد بو قدرة الفرد عمى التحقق مما ىو Pragmatic Thinkingالتفكير العممي  .3
صحيح أو خاطئ بالنسبة لمخبرة الشخصية التي مر بيا، ومنحو حرية التجريب إليجاد 
طرق جديدة لعمل األشياء باالستعانة بالمواد الخام المتاحة لو، باإلضافة إلى تناولو 

 بشكل تدريجي واىتمامو بالعمل والجوانب اإلجرائية. المشكبلت
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ويقصد بو قدرة المتعمم عمى مواجية المشكبلت  Analytic Thinking:التفكير التحميمي  .4
بحذر وبطريقة منيجية واالىتمام بالتفاصيل والتخطيط بحرص قبل اتخاذ القرار، باإلضافة 

عمى المساىمة في توضيح  إلى جمع أكبر قدر ممكن من المعمومات، ويممك القدرة
األشياء حتى يتمكن من الحصول عمى استنتاجات عقبلنية من خبلل الحقائق التي 

 يعرفيا. 
: ويقصد بو قدرة المتعمم عمى االعتماد عمى Realistic Thinkingالتفكير الواقعي  .5

المبلحظة والتجريب من خبلل الحقائق التي يدركيا، ويتضمن ىذا النوع من التفكير 
ستمتاع بالمناقشات المباشرة وفيو يفضل المتعمم النواحي العممية المرتبطة بالجوانب اال

 الواقعية.
 :  Learning Stylesأسانية انرؼهى 

في كل أسموب عمى حدة  التمميذبالدرجة التي يحصل عمييا ُيقاس أسموب التعمم إجرائًيا 
أدائو عمى المقياس المستخدم  (، فيالتحصيمي، العميق، السطحي) التعممأساليب  اختبارمن 
 .الحالي البحثفي 

 األسانية اإلحصائيح:

تمثمت األساليب اإلحصائية لمعالجة البيانات في التالي: اختبار "ت" لعينتين مستقمتين، 
 (.η2تحميل االنحدار المتعدد، ومربع إيتا )

 خطىاخ انثحس وإظشاءاذه:
 أوالًـ إػذاد اإلطاس انُظشي نهثحس:

الجزء اإلطار النظري لمبحث من خبلل عرض متغيرات البحث بشيء من التفصيل يتناول ىذا 
 كما يمي: ينمن خبلل محور 

 المحور األول: الذكاء الوجداني: -
إلى أّن أىم المفاىيم التي تحاول تفسير النجاح  Goleman (271 :1995)أشار 

 والتفوق في الحياة العامة واألكاديمية ىو مفيوم الذكاء الوجداني.
وقد حظي مفيوم الذكاء الوجداني باىتمام العديد من الباحثين، وذلك الحتوائو عمى بعض 
المفاىيم الضرورية مثل: الميارات االجتماعية، والتعرف عمى االنفعاالت اإلنسانية، والتي 

 ,Kiersteadأرجعيا البعض لميارات يمتمكيا الفرد يتعامل بيا مع ذاتو ومع اآلخرين )
1999: 2. ) 
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 حور الثاني: أساليب التفكير:الم -
في ضوء االىتمام المتزايد بالتفكير ظير االىتمام بأساليب التفكير المفضمة لدى األفراد في 
مواجيتيم لمشاكل الحياة، حيث تتنوع تمك الطرق من فرد آلخر، ومنيا ما يميزه عن غيره في 

 شتي المجاالت الحياتية خاصة مجال التعميم.
أن معرفة الفروق الفردية في أساليب التفكير يقصد بيا  9117عام كما أوضح ستيرنبرج 

معرفة الفروق الفردية فقط دون أن يكون ىناك أسموًبا جيًدا أو أسموًبا سيًئا من أساليب 
التفكير، إال أن كل فرد يفضل أسموًبا بعينو عند تعاممو مع األحداث عن غيره، وأن األساليب 

ويذكر أن تمك المرونة األسموبية ميمتيا مساعدة الفرد عمى  تتغير عبر المواقف المختمفة،
 (.54: 5195التكيف )حنان حسني، 
أن كل فرد يستخدم أساليب التفكير التي تتناسب معو وفًقا لمموقف  5112ويوضح عامر عام 

أو المشكمة التي تعترضو، ودائما يطغي أحد أساليب التفكير عمى الفرد في حياتو )فاطمة 
 (.951: 5199محمود، 

 ػاللح انزكاء انىظذاَي تأسانية انرفكيش:

تعد العبلقة بين التفكير والوجدان ىي الجسر الذي يمكن االعتماد عميو في التعرف عمى 
ُيعمِّم و  (.55: 5112الذكاء الوجداني لدى الفرد )سبلمة عبد العظيم، وطو عبد العظيم، 

 (.51 -91: 5112يره )ياسر العيتي، الذكاء الوجداني الفرد كيف ُيغّير من أسموب تفك
وقد بحث عدد من الدراسات في عبلقة الذكاء الوجداني بأساليب التفكير، فبحث ستيرنبرج في 
العبلقة بين الذكاء الوجداني والتفكير، مشيًرا إلى أىمية تنمية ىذا الذكاء لدى الطبلب، وربطو 

 (.545: 5191بالنجاح في الحياة )سميمان عبد الواحد، 
( إلى وجود عبلقة ارتباطية دالة بين أساليب التفكير 5113وتشير دراسة ميرفت فيصل )

(  إلى وجود عبلقة ارتباطية 5195والذكاء الوجداني. كما تشير دراسة نسمة كمال الدين )
بين كل من أبعاد الذكاء الوجداني وبعض أساليب التفكير. إال أن الدراسات في العبلقة بين 

 ني وأساليب التفكير قميمة ومازالت تحتاج إلى البحث.الذكاء الوجدا
 المحور الثالث: أساليب التعمم: -
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أنو مع اىتمام الباحثين بفيم الطرق التي يتبعيا المتعممون عند التعمم، تركز بيجز  ذكر
االىتمام عمى تحديد تمك األساليب عمى نحو يفسر الفروق الفردية بين المتعممين في أدائيم 

 (.31: 5111لتعميم المختمفة )خيري المغازي، وبدير عجاج، في مراحل ا
وقد برزت اتجاىات متعددة تيتم بأساليب تعمم األفراد في األوساط التربوية باعتبارىا مجموعة 
من األداءات المتميزة لممتعممين والتي يستخدميا في استقبالو لممعمومات الواردة إليو من 

  (Cornelius, 1995: 8).البيئة المحيطة ومعالجتيا
، والتي أرشد فييا 9157ىو المؤسس األول لنظرية أسموب التعمم عام Carl Yung ويعتبر 

إلى الفروق الفردية في الطريقة التي يستقبل بيا التبلميذ، ويتخذون القرارات ويتفاعمون 
 (.935-939: 5111)طارق عبد الرؤوف، 

 
 ػاللح انزكاء انىظذاَي تأسانية انرؼهى:

االىتمام بالممارسات التطبيقية لتنمية الذكاء الوجداني من خبلل المنيج في جميع يمزم 
 (.71: 5199المراحل الدراسية )رانيا عبد العميم، 
أنو يمكن لمفرد أن يتعمم كيفية اكتشاف وتطوير  5111وأوضح فاروق الروسان عام 

اكتشاف ن دوًرا فعاال في ذكائو الوجداني عن طريق التعمم والتعميم، ويمعب اآلباء والمربو
وتطوير ىذا النوع من الذكاء لدى أبنائيم وطبلبيم والذكاء الوجداني دوًرا ميًما في دفع الفرد 
نحو الوصول إلى اليدف واألخذ بيده لتحقيق النجاح في حياتو العممية وفي تنمية الذكاء العام 

 (.15: 5191والذكاء الوجداني أيًضا )محمد بكر، 
 اءاخ انثحسشاَيًا: إظش

 . يُهط انثحس:1

استخدم البحث الحالي المنيج الوصفي التحميمي لمتحقق من صحة الفروض، حيث تم 
تطبيق األدوات المناسبة، ثم تحميل البيانات الناتجة إحصائًيا وتفسيرىا بيدف التحقق بشكل 

 عممي ودقيق من صحة فروض البحث.
 .ػيُح انثحس:0

تمميًذة( من 971 -تمميًذا 917تمميًذا وتمميذًة ) 573تكونت عينة البحث األساسية من 
تبلميذ الصف الثامن األساسي بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعميم بمحافظة سوىاج 

 م.5197/  5192لمعام الدراسي 
 . وصف أدواخ انثحس:3
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 .السيكومترية والخصائص واإلعداد األىداف حيث البحث من عرض ألدوات يمي فيما 
 قياس الذكاء الوجداني:       إعداد / الباحثة.م  - أ

 وصف االختبار: 
االطبلع عمى الدراسات السابقة ت، ىي؛ خطواعدة مر إعداد الصورة األولية لبلختبار ب

االطبلع عمى ما أتيح لمباحثة و، و القراءة الناقدة لئلطار النظري عن، و الذكاء الوجدانيبالمتعمقة 
الفقرات  ، ثم صياغةعباراتالوذلك لبلستفادة منيا في صياغة  لذكاء الوجداني،ا مقاييسمن 

عداد االختبار في صورتو األولية، ثم عرض بعدالتي تقع تحت كل  عمى عدد من أساتذة  ووا 
، يمييا حساب الصدق والثبات إجراء التعديبلت التي أوصى بيا المحكمونثم عمم النفس، 

 لممقياس.
 :خصائص السيكومترية لممقياسال
 :المقياس اًل: صدقأو 
 صدق المحكمين: (9

التربوي عمم النفس أساتذة من ا ( ُمحّكمً 93تم عرض المقياس في صورتو األولية عمى )
مدى مبلئمة ، و التأكد من مناسبة عبارات المقياس لتبلميذ العينة والصحة النفسية، بيدف

ضافة ، و تحديد مدى وضوح العبارات، و العبارات لؤلبعاد المدرجة تحتيا عبارات من الضروري ا 
. ثم تم تفريغ آراء السادة المحكمين مع األخذ في االعتبار المبلحظات والمقترحات إضافتيا

والتعديبلت الخاصة بكل منيم، ولقد أشار المحكمون إلى ضرورة تجزئة الفقرات المركبة، تم 
 حساب صدق محتوى عبارات المقياس حيث تم حذف عبارات المقياس غير الصادقة، مع

 إجراء تغييرات الصياغة المغوية.

، Lawsheوقد قامت الباحثة بحساب نسبة صدق المحكمين باستخدام طريقة )لوش( 
 (:515: 5111وُتحسب من المعادلة التالية )سعد عبد الرحمن، 

𝟓 𝟎 ن م 
𝟓 𝟎  ن 

 ق 

 حيث ق ىي درجة صدق العبارة، م عدد المحكمين اّلذين اتفقوا عمى صدق العبارة، ن
( 95تكون العبارة صادقة ىو ) يأقل عدد من المحكمين يتم قبولو كو  العدد الكمي لممحكمين.
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لتكون دالة عند  1441(، فالحد األدنى المطموب لمدرجة ىو 93محكم ألن عدد المحكمين )
 .(515: 5111)سعد عبد الرحمن،  1413مستوى 

تم حذف  حيثعبارة،  (971تكّون مقياس الذكاء الوجداني في صورتو األولية من )
( عبارات، لُيصبح المقياس مكّون 5تقسيم )تم و ، (عبارة55العبارات غير الصادقة وعددىا )

 :رئيسة أبعاد( 3( عبارة موزعة بطريقة التدوير عمى )921من )
 صدق عبارات المقياس ) صدق الميزان الداخمي(: (5

تحميل العبارات المتصمة ( إلى أّن أىم بيانات 34: 5111) وآخرونحطب أبو فؤاد يشير 
 ى بصدق العبارات.بصدق محتوى المقياس ككل ىو ما ُيسمّ 

وقد تم حساب صدق عبارات المقياس الحالي وذلك بحساب معامل االرتباط بين الدرجة 
عمى كل عبارة والدرجة الكمية لمٌبعد الذي تنتمي إليو ىذه العبارة مع حذف درجة العبارة حتى 

. وقد تراوحت معامبلت ارتباط العبارات ما ن درجة الٌبعد الخاص بياتكون درجتيا مستقمة ع
 بين الضعيف والقوي، وتم حذف العبارات التي لم تصل إلى حد التشبع كالتالي:

، 53، 51عبارات من تسع وثبلثين عبارة وىي: العبارات ) نيتم حذف ثماالبعد األول: 
ليصبح عدد عبارات البعد األول  ( ألن ارتباطيم غير دال،15، 11، 71، 23، 31، 41

 .ن عبارةً يوثبلث إحدى
، 2ين وخمسين عبارة وىي: العبارات )تتم حذف ثبلث وعشرين عبارة من اثنالبعد الثاني: 

1 ،55 ،55 ،51 ،35 ،21 ،15 ،15 ،13 ،12 ،912 ،917 ،911 ،951 ،952 ،
ح عدد ( ألن ارتباطيم غير دال، ليصب931، 932، 935، 944، 953، 955، 957

 .الثاني تسٍع وعشرين عبارة البعدعبارات 
، 34، 51، 1ت من أربع وثبلثين عبارة وىي: العبارات )اتم حذف سبع عبار  البعد الثالث:

الثاني سبع  البعد( ألن ارتباطيم غير دال، ليصبح عدد عبارات 957، 951، 14، 21
 رة.وعشرين عبا

مستوى ألن معامل ارتباطيا لم يصل إلى  ،(995) رقم العبارةالبعد الرابع: أنو تم حذف 
الرابع ثماني  البعدعبارة، ليصبح عدد عبارات  ة، وذلك من أصل تسع عشر الداللة اإلحصائية

 .عبارة ةعشر 
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، 11، 73، 21، 43، 44، 51، 93، 94تم حذف عشر عبارات وىي: ): الخامس البعد
ليصبح عدد عبارات ارة، وذلك من أصل ست عشرة عب( ألن ارتباطيم غير دال، 994، 915
 ت.است عبار  البعد

 ثبات المقياس:
 لمتحقق من ثبات مقياس الذكاء الوجداني تم حساب معامبلت ألفا كرونباخ 

Cronbach's Alphaبراون  -، وسبيرمانSpearman-Brown Coefficient ،
لمثبات باستخدام البرنامج االحصائي  Guttman Split-Half Coefficientوجتمان  

SPSS في تحميل البيانات الناتجة عن تطبيق المقياس عمى العينة االستطبلعية. 
مقياس الذكاء الوجداني يتمتع بدرجة عالية من الثبات، حيث بمغ معامل وقد اتضح أن  

( وجتمان 1419براون ) -( ومعامل سبيرمان1415ألفا كرونباخ لمدرجة الكمية عمى المقياس )
(، وتراوحت 1415إلى1432بلت ألفا كرونباخ لؤلبعاد )من (، بينما تراوحت معام1471)

)من  (، ومعامبلت جتمان لؤلبعاد1412إلى 1434براون لؤلبعاد )من -معامبلت سبيرمان
 (.1413إلى 1434

( 31( إلى )41ال يوجد ليذا المقياس زمن محدد لمتطبيق، ولكن يتراوح تطبيقو من )
( درجة 333لذكاء الوجداني بحيث تتراوح بين )تم توزيع الدرجات عمى مقياس اوقد  دقيقة.

( درجة كحد أدنى لممقياس ككل، ويتم التصحيح تبًعا لطريقة "ليكرت" حيث 999كحد أعمى و)
= 4= دائًما، 3يختار التمميذ استجابة واحدة من بين خمسة استجابات متدرجة كالتالي: )

  ارات السالبة.= أبًدا(، والعكس لمعب9= نادًرا، 5= أحياًنا، 5غالًبا، 
 ا: الصورة النيائية لممقياس:نيً ثا

األولية، وبعد إجراء تعديبلت السادة المحكمين، وبعد استبعاد  ةبعد مرور المقياس بالصور 
العبارات نتيجة إجراءات الصدق والثبات، أصبحت الصورة النيائية لمقياس الذكاء الوجداني 

عبارة  55ىي: مكونات الشخصية ) د،( عبارة موزعة عمى خمسة أبعا999تتكون من )
عبارات سالبة(،  2عبارة موجبة،  55عبارات سالبة(، المكونات االجتماعية ) 1موجبة، 

عبارة  99عبارات سالبة(، مكونات إدارة الضغوط ) 4عبارة موجبة،  55مكونات التكيف )
 سالبة(.عبارات سالبة(، ومكونات المزاج العام )خمس عبارات موجبة، عبارة  7موجبة، 
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اختبار أساليب التفكير: إعداد/ ىاريسون وبرامسون وآخرون، ترجمة وتعريب/ مجدي عبد  -أ 
 الكريم حبيب.

وضع ىذا االختبار أ.ىاريسون، و. برامسون، أ. بارليت، ومعاونييم األساتذة بجامعة 
مجدي ، وقام بترجمة المقياس وتقنينو عمى البيئة العربية " م 9111كاليفورنيا وذلك في عام 
يدف االختبار إلى قياس أسموب التفكير السائد والمفضل ي .م5111عبد الكريم حبيب" عام 

 لدى المفحوص في مواجية مواقف الحياة اليومية.
( موقف من المواقف اليومية التي 91( عبارة موزعة عمى )11يتكون االختبار من )و 

كل عبارة منيم حبًل لذلك تواجو الفرد، وذلك بواقع خمس عبارات عمى كل موقف، تمثل 
األسموب ، األسموب التركيبي)؛  الموقف، حيث يعبر كل حل عن أحد أساليب التفكير الخمسة

طمب من التمميذ كتابة يُ (. األسموب العممي، األسموب الواقعي، األسموب المثاليي، التحميم
من  أليٍ  د تعرضووفق ما يفعمو عناالختبار  ى مواقففصل(. واإلجابة عمال -سمال)ا وبيانات

 إجابة. ىذه المواقف، مع عدم تركو لعبارة دون
 الخصائص السيكومترية لبلختبار:

 أواًل: صدق االختبار:
، العاممي بإجراء صدق البناء، صدق التكوين الفرضي، التحميلاالختبار ومترجم  اقام واضعو 

 .وقد أظيرت النتائج صدق االختبار الصدق التبلزمي
 ختبار:: ثبات االثانًيا

حساب تباينات أبعاد االختبار، ب معامل ألفا:قامت الباحثة بحساب ثبات االختبار عن طريق 
قيم  ، وكانتكرونباخ لمثباتألفا وكذلك تباين الدرجة الكمية عمى االختبار، ثم تم تطبيق معادلة 

 - 1415ب ))التركيبي، المثالي، العممي، التحميمي، الواقعي( عمى الترتي بعادؤلمعامل ألفا ل
 (.1419جميعيا مرتفعة ودالة عند ) ( وكانت1415 - 1411 - 1419- 1413

 مقياس أساليب التعمم: إعداد/ الباحثة. -ب 
بالمغة مناسًبا  امقياسً  لم تجدالباحثة نظًرا ألن قامت الباحثة بإعداد مقياس أساليب التعمم 

وقد قامت ، حمة اإلعداديةيقيس أساليب التعمم لدى تبلميذ المر وفق نموذج بيجز العربية 
 الباحثة بتحديد النقاط التالية كي تتمكن من إعداد المقياس:
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محاولة قياس أسموب التعمم السائد أو المفضل في مواجية المواقف الدراسية : ىدف المقياس
 األساسي. الثامنومواقف الحياة اليومية لدى تبلميذ وتمميذات الصف 

الحالي إلى  لمبحثوضعيا فقرات المقياس المصمم  استندت الباحثة في وصف المقياس:
الذي  :أسموب التعمم السطحي ؛وىي ،األبعاد الثبلثة التي تضمنيا نموذج بيجز ألساليب التعمم

الذي يوضح  :وأسموب التعمم العميق ،الوظيفة غاية التعمم لدى التمميذ يوضح أن الشيادة أو
الذي يوضح قوة دافعية االنجاز  :عمم التحصيميوأسموب الت ،تركيز التمميذ عمى فيم المحتوى

 والتحصيل لدى التمميذ.
 بصورتين األولية والنيائية:مر إعداد المقياس : مراحل إعداد المقياس

 أواًل: الصورة األولية لمقياس أساليب التعمم
توجد مقاييس أخرى بالمغة العربية تناسب البحث الحالي مما  العمى حد اطبلع الباحثة 

قامت الباحثة باالطبلع ، و الباحثة إلعداد أداة مبلئمة لمقياس أساليب التعمم من إعدادىادفع 
عمى عدد مناسب من أدبيات البحث ذات العبلقة بأداة القياس، وذلك لمتعرف عمى النماذج 
النظرية المختمفة التي تناولت مفيوم أساليب التعمم بالدراسة، وكذلك قامت الباحثة باالطبلع 

 المقياس عبارات صياغة في منيا لبلستفادةتقيس أساليب التعمم  وأجنبية عربيةاييس عمى مق
( إعداد/ الدرديري R-SPQ-2 ذات العاممين ) -عمميات الدراسة المعدلة يا: استبانةومن

 ..Fox et al  قائمة أساليب التعمم لـ ، 5115
مت في عرض المقياس عمى مّرت الصورة األولية لمقياس أساليب التعمم بعدة إجراءات تمث

في مجال عمم النفس التربوي، وتم تطبيقو عمى العينة االستطبلعية السادة المحكمين بعض 
لمتحقق من صدقو وثباتو، وقد أدت ىذه اإلجراءات إلى إجراء بعض التعديبلت عمى المقياس، 

 ويمكن توضيح ذلك من خبلل عرض الخصائص السيكومترية لممقياس فيما يمي:
 ئص السيكومترية لممقياس:الخصا
 صدق المقياس: أواًل:

 اعتمدت الباحثة في حساب الصدق عمى ما يمي:
 صدق المحكمين: (9

عمم النفس أساتذة ن م ( محكًما93حيث تم عرض المقياس في صورتو األولية عمى )
 األخذ مع المحكمين السادة آراء تفريغ ، تموذلك لمحكم عمى عبارات المقياس والصحة النفسية
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 المقياس عبارات محتوى صدق حساب تم والتعديبلت، والمقترحات المبلحظات االعتبار في
 .المغوية الصياغة تغييرات إلجراء مع الصادقة، غير المقياس عبارات حذف تم حيث

،  Lawsheوقد قامت الباحثة بحساب نسبة صدق المحتوى باستخدام طريقة )لوش( 
 (:515: 5111د الرحمن، وُتحسب من المعادلة التالية )سعد عب

𝟓 𝟎 ن م 
𝟓 𝟎  ن 

 ق 

حيث ق ىي درجة صدق العبارة، م عدد المحكمين الّمذين اتفقوا عمى صدق العبارة، ن 
( 95ى تكون العبارة صادقة ىو )تأقل عدد من المحكمين يتم قبولو ح. و العدد الكمي لممحكمين

لتكون دالة عند  1441لمدرجة ىو  (، فالحد األدنى المطموب93محكًما ألن عدد المحكمين )
 .1413مستوى 

( سطحي/ ابذل قميبًل 94( وىي: )91) اعددىو صادقة التم حذف عبارات المقياس غير 
( 91( سطحي/ أقرأ وما ال أفيمو أتجنبو وال أحاول فيمو. )97من الجيد ألتجنب الفشل )

( عميق/ 54كتوراه )سطحي/ ال أخطط لمحصول عمى شيادات عالية مثل : الماجستير أو الد
( 52( عميق/ أرغب في المذاكرة الجادة. )52تدفعني الموضوعات الدراسية إلى التأمل فييا. )

( 31( عميق/ أساعد زمبلئي الضعفاء دراسًيا. )43عميق/ أذاكر كل المقررات بشغف وحب. )
ب عن ( تحصيمي/ أكره الغيا35تضاف لممجموع ضئيل. ) تحصيمي/ اىتمامي بالمواد التي ال
( تحصيمي/ أذىب إلى المدرسة حتى 21ولو قميل. ) شيءالدروس والمدرسة كي ال يفوتني 
 ( استذكر دروسي أمام التمفاز وبمصاحبة أحد األفراد.91لوكنت مريًضا. وتم تقسيم العبارة )

( عبارة 21من ) اصبح مكونً بعد مروره بصدق المحكمين أتوزيع عبارات المقياس تم 
التحصيمي(، تم األسموب العميق، و األسموب السطحي، األسموب )بعاد أ( 5موزعة عمى )

 توزيعيم بطريقة التدوير.
 صدق عبارات المقياس ) صدق الميزان الداخمي(: (5

تم حساب صدق عبارات المقياس الحالي وذلك بحساب معامل االرتباط بين الدرجة عمى كل 
مع حذف درجة العبارة حتى تكون درجتيا  عبارة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو العبارة

، وتراوحت معامبلت الصدق والثبات بين المنخفض مستقمة عن درجة الٌبعد الخاص بيا
، 91ىي: العبارات ) ،عشرين عبارة ت مناثبلث عبار  البعد األولوالمرتفع، وتم حذف من 
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ي البعد الثانومن . (97( ألن ارتباطيم غير دال، ليصبح عدد عبارات البعد األول )41، 42
 اثبلثً  الثاني ( ألن ارتباطيا غير دال، ليصبح عدد عبارات البعد94)رقم حذف العبارة تم 

( ألن ارتباطيما غير دال، 41، 5حذف العبارتين )تم  البعد الثالثومن  وعشرين عبارة.
 عبارة. ةليصبح عدد عبارات البعد الثالث أربع عشر 

  ثانًيا: ثبات المقياس:
 -من ثبات مقياس أساليب التعمم تم حساب معامبلت ألفا كرونباخ، وسبيرمانلمتحقق 
في تحميل البيانات الناتجة عن  SPSSحصائي مثبات باستخدام البرنامج اإلن لبراون، وجتما

أن مقياس أساليب التعمم يتمتع بدرجة  واتضح تطبيق المقياس عمى العينة االستطبلعية،
( ومعامل 1411امل كرونباخ لمدرجة الكمية عمى المقياس )عالية من الثبات، حيث بمغ مع

(، وبمغ أقل معامبلت ألفا كرونباخ لؤلبعاد 1474( ومعامل جتمان )1472براون ) -سبيرمان
( وذلك لمتعمم السطحي وتساوى كل من التعمم السطحي والعميق في معامل ألفا  1471)

( وكان أقل األبعاد 1447التحصيمي )براون لمتعمم  -(، وبمغ معامل سبيرمان1415بنسبة )
تراوحت معامبلت جتمان و (، 1419نسبة في حين بمغ في التعمم السطحي أعبلىا بنسبة )

 (.1411 إلى 1447لؤلبعاد الثبلثة )من 
 طريقة تصحيح المقياس:

يجيب التمميذ عمى عبارات مقياس أساليب التعمم باالختيار من خمسة بدائل ىي: )دائًما، 
( المقابمة لبلستجابات 9، 5،  5، 4، 3حياًنا، نادًرا، أبًدا(، تقدر بإعطاء الدراجات )غالًبا، أ

 درجات أسموب التعمم السطحي ويتم توزيع الدرجات عمى المقياس بحيث تتراوح عمى الترتيب.
بين  درجات أسموب التعمم العميق تتراوحدرجة كحد أدنى، و  97درجة كحد أعمى و 13بين 
 71بين  درجات أسموب التعمم التحصيمي تتراوحدرجة كحد أدنى،  55عمى ودرجة كحد أ 993

( درجة كحد أعمى 571)درجة كحد أدنى، كما تتراوح الدرجة الكمية بين  94درجة كحد أعمى و
 ( درجة كحد أدنى لممقياس ككل.34و)

 زمن تطبيق المقياس:
 (.دقيقة 43 -51يتراوح تطبيقو بين )لكن مقياس، ال ال يوجد زمن محدد لتطبيق

 ا: الصورة النيائية لمقياس أساليب التعمم:نيً ثا
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( عبارة موزعة عمى ثبلثة أبعاد 34تكّون مقياس أساليب التعمم في صورتو النيائية من )
( عبارة ألسموب التعمم التحصيمي، 55( عبارة ألسموب التعمم السطحي، و )97فرعية منيا )

 ( عبارة ألسموب التعمم التحصيمي.94و)
 ساتًؼا: َرائط انثحس

 نتائج الفرض األول وتفسيرىا : -9
عمى أنو "ال يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسطي درجات تبلميذ  األولينص الفرض 

 وتمميذات الصف الثامن األساسي عمى مقياس الذكاء الوجداني".
ّيم لمتحقق من صحة ىذا الفرض تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وق

"ت" لمعينات المستقمة لممقارنة بين متوسطي درجات الذكور واإلناث عمى مقياس أبعاد الذكاء 
كما  ، SPSS( وحجم األثر لمجنس باستخدام برنامج η2الوجداني، كما تم حساب مربع إيتا)

 (.9يتضح منيا جدول )
 
 

 -نُىػيٍ )انزكىسهفشوق تيٍ اويشتغ إيرا وحعى األشش نليًح "خ" ويسرىي دالنرها  (1ظذول )

 اإلَاز( في انزكاء انىظذاَي
 أتؼاد

انزكاء 

 انىظذاَي

 انُىع

انًرىس

ط 

 انحساتي

االَحشاف 

 انًؼياسي

دسظح 

 انحشيح

ليًح 

 "خ"

يسرىي 

 انذالنح

يشتغ 

 اإير

(η2) 

حعى 

 انرأشيش

انًكىَاخ 

 انشخصيح

 06,,,1 92,48 ركىس
 صغيش 2,214 2,25 *0,302- 3,3

 18,306 94,83 إَاز

انًكىَاخ 

 االظرًاػيح

 19,958 0,59, ركىس
 صغيش 2,211 2,25 *1,883- 3,3

 90,,18 6,56, إَاز

 يكىَاخ

 انركيف

 15,013 ,90,5 ركىس
   نحغيش دا 2,509- 3,3

 15,1,4 90,42 إَاز

 يكىَاخ

إداسج 

 انضغىط

 10,101 6,,52 ركىس
 صغيش 2,211 2,25 *0,254 3,3

 10,040 53,35 إَاز

 يكىَاخ

انًزاض 

 انؼاو

 5,084 19,28 ركىس
   حغيش دان 52,,2- 3,3

 20,,5 19,41 إَاز

 عمى واإلناث الذكور بين إحصائية داللة ذات فروق أنو توجد (9يتضح من جدول )
 المكونات الشخصية، مكونات) أبعاده؛ من وثبلثة الوجداني، الذكاء لمقياس الكمية الدرجة
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 إحصائية داللة ذات فروق توجد ال بينما. اإلناث لصالح وذلك ،(الضغوط إدارة ،االجتماعية
 .العام والمزاج التكيف مكوني عمى واإلناث الذكور بين

في داللة الفروق عمى أبعاد الذكاء الوجداني )المكونات  األولويمكن تفسير نتائج الفرض 
اإلناث إلى تميز اإلناث عن  الشخصية، المكونات االجتماعية، مكونات الضغوط( لصالح

الذكور بالعاطفة فالصورة الشائعة لئلناث في المجتمع المصري تشير إلى غمبة الوجدان عن 
، كما أن تربية األنثى منذ الصغر تتجو نحو تنمية الوجدان كتمييد لتحمميا لديينالفكر 

تواصل والعبلقات ، كما يعزز المجتمع المصري قدرات اللمسئولية األمومة والحياة األسرية
 االجتماعية لدى األنثى، بينما ُيربى المجتمع الذكور عمى العمل واإلنجاز.

( بأن اإلناث ذوات ذكاء 79: 5111ىذه النتيجة مع ما أشار إليو دنيـال جولمان ) وتتفق
وجداني مرتفع يتصفن بالحسم والتعبير عـن مشاعرىن بصورة مباشرة، ويثقن في مشاعرىن، 

نسبة لين معنى، ويستطعن التكيف مع الضغوط النفسية، ومن السيل المحافظة ولمحياة بال
 عمى توازنين االجتمـاعي، وتكـوين عبلقات جديدة.

 جزئًيا. األولمما سبق يتضح تحقق الفرض 
 نتائج الفرض الثاني وتفسيرىا: -5

عمى أنو "ال يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسطي درجات تبلميذ  الثانيالفرض  ينص
 وتمميذات الصف الثامن األساسي عمى مقياس أساليب التفكير".

من صحة ىذا الفرض تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقّيم  لمتحقق
لممقارنة بين متوسطي درجات  Independent samples t-test"ت" لمعينات المستقمة 

 (.5)وىي كما يوضحيا جدول الذكور واإلناث عمى كل أسموب من أساليب التفكير، 
اإلَاز( في أسانية  -فشوق تيٍ انُىػيٍ )انزكىسنه"خ" ويسرىي دالنرها ليًح  (0ظذول )

 انرفكيش
أسانية 

 انرفكيش

انًرىسظ  انُىع

 انحساتي

االَحشاف 

 انًؼياسي

دسظح 

 انحشيح

يسرىي  ليًح "خ"

 انذالنح

  1,259- 3,3 11,990 ,53,9 ركىس انرشكيثي

 

 انميّى

 نحدا غيش

 10,018 55,18 إَاز

 2,252- 3,3 34,,8 50,89 ركىس انًصاني

 11,029 53,24 إَاز

 1,481 3,3 18,153 54,29 ركىس انؼًهي

 15,9,8 51,39 إَاز

 1,094- 3,3 13,9,1 54,99 ركىس انرحهيهي
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)ذكور،  لجنسمتغير اداللة إحصائية ل أن أنو ال يوجد تأثير ذو( 5) يتضح من جدول
ناث( عمى مقياس  )التركيبي، المثالي، العممي، التحميمي، الواقعي(.؛ أساليب التفكير وا 

( في أنيا 5117دراسة غسان المنصور وعمى المنصور ) مع الثانيواتفقت نتائج الفرض 
التركيبي والتحميمي، واختمفت معيا في  التفكير أسموبيروق بين الذكور واإلناث في لم تظير ف

، ودراسة منى والمثالي وجود أثر لمتغير الجنس في تفضيل أساليب التفكير العممي والواقعي
فمسطين في عدم وجود فروق ـــــــ  ( عمى عينة من طبلب جامعة األزىر بغزة5111سعيد )

أبعاد مقياس أساليب التفكير الخمسة )التركيبي، المثالي، العممي،  دالة إحصائًيا عمى
ناث(، ودراسة عواطف ضاىر ) التحميمي، الواقعي( تبًعا لمتغير ( عمى 5195الجنس )ذكور، وا 

 .الجامعة طبلبعينة من 
 باألسباب التالية:الفرض الرابع  ويمكن تفسير نتيجة

 يش فييا الذكور واإلناث، التي تتسم بنفس وحدة البيئة الثقافية واالجتماعية التي يع
 العادات والتقاليد، واالتجاىات الفكرية.

  وحدة المناىج التعميمية في مرحمة التعميم األساسي التي يتعرض ليا كل من الذكور
أن أسموب التفكير يعتمد عمى ما يستقر في  (51: 5113محمد جياد )واإلناث، ويذكر 

 ذىن اإلنسان من معمومات.
 االىتمام بتدريب التبلميذ والتمميذات عمى أساليب التفكير سواء في المناىج المصرية  عدم

 أو في داخل اإلطار األسرى لمفرد من قبل الوالدين.
 .يتضح من ذلك تحقق الفرض الرابع

 نتائج الفرض الثالث وتفسيرىا: -5
تبلميذ عمى أنو "ال يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسطي درجات  الثالثينص الفرض 

 وتمميذات الصف الثامن األساسي عمى مقياس أساليب التعمم".
لمتحقق من صحة ىذا الفرض تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقّيم 

لممقارنة بين متوسطي درجات  Independent -samples T-test"ت" لمعينات المستقمة 

 14,119 51,39 إَاز

 2,594 3,3 9,858 54,19 ركىس انىالؼي

  53,65 إَاز

9,588 
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وحجم األثر  (η2)تعمم، كما تم حساب مربع إيتاالذكور واإلناث عمى كل أسموب من أساليب ال
 (.5)وىي كما يوضحيا جدول ،  SPSSباستخدام برنامج  مجنسل

 -)انزكىس يٍهفشوق تيٍ انُىػويشتغ إيرا وحعى األشش نليًح "خ" ويسرىي دالنرها  (3ظذول )

 في أسانية انرؼهى اإلَاز(
انًرىسظ  انُىع أسانية انرؼهى

 انحساتي

االَحشاف 

 ياسيانًؼ

دسظاخ 

 انحشيح

يسرىي  ليًح "خ"

 انذالنح

 إيرا يشتغ

(η2) 

حعى 

 األشش

   غيش دال 2,306 3,3 10,8,9 53,62 ركىس سطحي

 10,116 54,20 إَاز

 صغيش 2,215 2,25 *,0,42 3,3 04,060 60,42 ركىس ػًيك

 18,082 56,81 إَاز

 صغيش 2,236 2,21 **51,,3 3,3 12,064 00,46 ركىس ذحصيهي

 13,068 23,,0 إَاز

 (5يتضح من جدول )
ناث( عمى أسموب التعمم  - ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لمتغير الجنس )ذكور، وا 

وربما يفسر ذلك أن ىدف . (5194) واتفقت أيًضا مع دراسة جمانة عادل خزام، السطحي
وظيفة أو ارضاء  ىعمكل من الذكور واإلناث عمى ىذا األسموب واحد وىو الحصول 

بغرض النجاح، وىي  -الصمأو الحفظ –اآلخرين مما يدفع إلى استظيار المادة بالتكرار 
 طريقة ال تتأثر بجنس المتعمم، حيث ىدف كمييما النجاح والوظيفة بأقل جيد.

ناث( عمى أسموب التعمم ال فروق ذات دو توجد أن - لة إحصائية لمتغير الجنس )ذكور، وا 
، (5115)صالح الذكور، وواتفقت ىذه النتيجة مع دراسة منصور عبد اهلل العميق وذلك ل

أنو في حال تبني  9114ويذكر روسم وشنك ، (5194)واختمفت مع جمانة عادل 
األحيان تكون  المتعممين ألسموب التعمم العميق فيكون لمجنس )ذكور، إناث( أثر وأغمب

يكون عمى درجة من الصعوبة الغمبة لمذكور عن اإلناث، حيث محتوى نص التعمم 
. (591: 5199والتعقيد، وبذلك يظير مجااًل لممقارنة بين المتعممين )محمود عوض اهلل، 

أن العديد من الدراسات حول  Severiens and Ten Dam (1994: 498)ويذكر 
تأثير جنس المتعمم في تبني أسموب التعمم العميق أظيرت في كثير من األحيان تبني 

 .عميق أكثر من اإلناثالسموب التعمم الذكور أل
ناث( عمى أسموب التعممال فروق ذات دتوجد  -  لة إحصائية لمتغير الجنس )ذكور، وا 

ىذا األسموب يسعين دائما  ذواتاإلناث  إلى أنّ التحصيمي لصالح اإلناث. ربما يرجع ىذا 
االحتفاظ بما إلى التميز وىدفين أقوى وتزيد لديين القدرة عمى التنافس، وىن أقدر عمى 
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اكتسبن من ميارات ومعارف خبلل مرورىن بالخبرات التعميمية عمى مر السنوات السابقة، 
 وبذلك تكون بداية لظيور فوارق بين الجنسين.

العديد من العوامل المؤثرة في أساليب تعمم التبلميذ )الذكور واإلناث( تجعل وجود  وتوجد
 ,.Biggs et alذكاء والسمات الشخصية )منيا ال سموب تعمم بعينوأاختبلف في تبني 

وتختمف السمات الشخصية بين الجنسين باختبلف المرحمة العمرية مما يوجد  ،(2001:134
 جزئًيا. الثالثمما سبق يتضح تحقق الفرض  ني أساليب تعمم معينة.باختبلف بينيما في ت

 نتائج الفرض الرابع وتفسيرىا: -4
من أبعاد الذكاء الوجداني  التفكيرالتنبؤ بأساليب  عمى أنو "ال يمكن الرابعينص الفرض 

 لدى تبلميذ الصف الثامن األساسي".
لمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام تحميل االنحدار المتعدد )باستخدام طريقة 

Enterمكونات التكيف –المكونات االجتماعية  -( لممتغيرات المستقمة )المكونات الشخصية- 
مكونات المزاج العام(  لمعرفة مدى إسياميا في التنبؤ بأساليب  -طمكونات إدارة الضغو 

 كمتغير تابع. التفكير
منفرًدا كمتغير تابع مع أبعاد  التفكيروعمى ىذا تم التعامل مع كل أسموب من أساليب 

الذكاء الوجداني الخمسة كمتغيرات مستقمة، ووضع لو فرضية عدم إمكانية التنبؤ كفرضية 
مكانية  التنبؤ كفرضية بديمة، وكانت النتائج كالتالي: صفرية وا 

 :سموب التفكير التركيبيبالنسبة أل (9
ذحهيم انرثايٍ ويؼايم االسذثاط انًرؼذد ويؼايم انرحذيذ نًُىرض االَحذاس َرائط  (4ظذول )

 انًرؼذد تيٍ أسهىب انرفكيش انرشكيثي وأتؼاد انزكاء انىظذاَي
 

 انًصذس

يعًىع 

 انًشتؼاخ

SS 

دسظاخ 

 شيحانح

dF 

يرىسظ 

 انًشتؼاخ

MS 

ليًح ف 

 انًحسىتح

F 

انذالنح 

 اإلحصائيح

 Sig. 

يؼايم االسذثاط 

 انًرؼذد

(R) 

يؼايم 

 انرحذيذ

(R
2

) 

 2,228 2,285 غيش دانح 2,649 323,,8 5 496,514 االَحذاس

   ,0,,145 368 3,036,,53 انخطأ

    3,4 48,,54058 انكهي

 يوى، 14221التباين يتضح أن قيمة " ف" المحسوبة = ( الذي يتضمن تحميل 4من جدول )
مما يدل عمى عدم داللة نموذج االنحدار، وبالتالي ال يمكن استخدام غير دالة إحصائًيا، 

 .نموذج االنحدار في التنبؤ بأسموب التفكير التركيبي
 :سموب التفكير المثاليبالنسبة أل (5
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ط انًرؼذد ويؼايم انرحذيذ نًُىرض االَحذاس ذحهيم انرثايٍ ويؼايم االسذثاَرائط ( 5ظذول )

 انًرؼذد تيٍ أسهىب انرفكيش انًصاني وأتؼاد انزكاء انىظذاَي
 

 انًصذس

 

يعًىع 

 انًشتؼاخ

SS 

دسظاخ 

 انحشيح

dF 

يرىسظ 

 انًشتؼاخ

MS 

ليًح ف 

 انًحسىتح

F 

انذالنح 

 اإلحصائيح

 Sig. 

يؼايم االسذثاط 

 انًرؼذد

(R) 

يؼايم 

 انرحذيذ

(R
2

) 

*,5,99 620,805 5 3214,605 االَحذاس

* 

2,21 2,0,0 2,2,

4 

   120,614 368 81,333,,3 انخطأ

    3,4 ,42925,85 انكهي

 
 
 
 
 

 يغ انرفكيش انًصاني يؼايالخ االَحذاس انًرؼذد ودالنرها اإلحصائيح نًرغيشاخ انثحس (6ظذول )
يؼايم  اخ انًسرمهحانًرغيش

 االَحذاس

(B) 

 انخطأ انًؼياسي

Std. Error 

يؼايم 

االَحذاس 

انًؼياسي 

Beta 

 ليًح "خ"

(t) 

انذالنح 

 اإلحصائيح 

Sig. 

 2,21 **11,563  ,,4,2 144,,4 انًمذاس انصاتد

انثٌؼذ األول: يكىَاخ 

 انشخصيح

2,029 2,25, 2,3,1 3,609** 2,21 

انثٌؼذ انصاَي: انًكىَاخ 

 االظرًاػيح

 غيش دانح 2,368 2,233- 2,249 2,219-

: يكىَاخ انثٌؼذ انصانس

 انركيف

 غيش دانح 82,,2 2,246 2,242  2,231

انثٌؼذ انشاتغ : يكىَاخ 

 إداسج انضغىط

 غيش دانح 2,620 2,253- 2,2,5 2,245-

انثٌؼذ انخايس: يكىَاخ 

 انًزاض انؼاو

-2,563 2,109 -2,085 4,38,** 2,21 

ا، وبالتالي يمكن نموذج االنحدار المقدر دال إحصائيً ( إلى أّن 2، 3) يتشير نتائج جدول
 ، ويمكن صياغتو في المعادلة التالية:نموذج في التنبؤ بأسموب التفكير المثاليالاستخدام 
 - 4س 14143 -  5س 14159+  5س 14191 - 9س 14511+  474944 ص=

 3س 14325
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الذكاء  من أبعادأسموب التفكير المثالي ب أي أنو يمكن التنبؤوبذلك يتم قبول الفرض البديل؛ 
 لوجداني.ا
 :سموب التفكير العمميبالنسبة أل (5

ذحهيم انرثايٍ ويؼايم االسذثاط انًرؼذد ويؼايم انرحذيذ نًُىرض االَحذاس َرائط  (,ظذول )

 انًرؼذد تيٍ أسهىب انرفكيش انؼًهي وأتؼاد انزكاء انىظذاَي
 

 انًصذس

يعًىع 

 انًشتؼاخ

SS 

دسظا

خ 

 انحشيح

Df 

يرىسظ 

 انًشتؼاخ

MS 

ليًح ف 

 انًحسىتح

F 

انذالنح 

 اإلحصائيح

 Sig. 

يؼايم 

االسذثاط 

 انًرؼذد

(R) 

يؼايم 

 انرحذيذ

(R
2

) 

االَحذا

 س

4390,996 5 9,6,5,

, 

0,96,* 2,25 2,204 2,23

, 

6,,325 368 114,,1090 انخطأ

5 

  

11,012,22 انكهي

2 

3,4    

 
 

أسهىب انرفكيش  يغ يؼايالخ االَحذاس انًرؼذد ودالنرها اإلحصائيح نًرغيشاخ انثحس (9ظذول )

 انؼًهي

 اخ انًسرمهحانًرغيش

يؼايم 

 االَحذاس

(B) 

انخطأ 

 انًؼياسي

Std. 

Error 

يؼايم 

االَحذاس 

انًؼياسي 

Beta 

 ليًح "خ"

(t) 

انذالنح 

 اإلحصائيح 

Sig. 

 2,21 **8,022  245,, 64,916 انًمذاس انصاتد

انثٌؼذ األول: يكىَاخ 

 انشخصيح
 انحغيش د 2,953 2,298- 2,288 2,295-

انثٌؼذ انصاَي: انًكىَاخ 

 االظرًاػيح
 غيش دانح 2,1,4 2,216 2,294 2,215

 2,21 **,0,84 2,1,4- 2,268 2,023- انثٌؼذ انصانس: يكىَاخ انركيف

انثٌؼذ انشاتغ : يكىَاخ إداسج 

 انضغىط
 غيش دانح 2,594 2,250 2,108 2,2,6

انثٌؼذ انخايس: يكىَاخ 

 انًزاض انؼاو
 غيش دانح 1,691 2,115 2,001 2,3,1

نموذج االنحدار المقدر دال إحصائًيا، وبالتالي يمكن ( إلى أّن 2، 3) يتشير نتائج جدول
 ، ويمكن صياغتو في المعادلة التالية:العممينموذج في التنبؤ بأسموب التفكير الاستخدام 
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 14579+  4س 14172+   5س 14515 - 5س 1493+  9س 1413 - 244192 ص=
 3س

الذكاء  من أبعادأسموب التفكير العممي أي انو يمكن التنبؤ بتم قبول الفرض البديل؛ وبذلك ي
 .الوجداني

 :سموب التفكير التحميميبالنسبة أل (4
ذحهيم انرثايٍ ويؼايم االسذثاط انًرؼذد ويؼايم انرحذيذ نًُىرض االَحذاس َرائط  (8ظذول )

 نىظذاَيانًرؼذد تيٍ أسهىب انرفكيش انرحهيهي وأتؼاد انزكاء ا
 

 انًصذس

يعًىع 

 انًشتؼاخ

SS 

دسظاخ 

 انحشيح

dF 

يرىسظ 

 انًشتؼاخ

MS 

ليًح ف 

 انًحسىتح

F 

انذالنح 

 اإلحصائيح

 Sig. 

يؼايم االسذثاط 

 انًرؼذد

(R) 

يؼايم 

 انرحذيذ

(R
2

) 

2,26 2,056 2,21 **5,169 858,4,5 5 3,6,,4,8 االَحذاس

   195,6,0 368 69513,204 انخطأ 5

    3,4 3312,422, انكهي

 
 
 
 

يغ أسهىب انرفكيش  يؼايالخ االَحذاس انًرؼذد ودالنرها اإلحصائيح نًرغيشاخ انثحس (12ظذول )

 انرحهيهي
يؼايم  اخ انًسرمهحانًرغيش

 االَحذاس

(B) 

انخطأ 

 انًؼياسي

Std. 

Error 

يؼايم 

االَحذاس 

انًؼياسي 

Beta 

ليًح 

 "خ"

(t) 

انذالنح 

 اإلحصائيح 

Sig. 

*6,614  5,482 36,329 انًمذاس انصاتد

* 

2,21 

انثٌؼذ األول: يكىَاخ 

 انشخصيح

 غيش دانح ,1,19 2,100- ,,2,2 2,280-

انثٌؼذ انصاَي: انًكىَاخ 

 االظرًاػيح

 غيش دانح 86,,1 2,160- 2,265 ,2,11-

انثٌؼذ انصانس: يكىَاخ 

 انركيف

2,062 2,254 2,090 4,949*

* 

2,21 

انثٌؼذ انشاتغ : يكىَاخ 

 غىطإداسج انض

2,093 2,121 2,04, 0,911*

* 

2,21 

انثٌؼذ انخايس: يكىَاخ 

 انًزاض انؼاو

 غيش دانح 2,1,2 2,211- 2,1,0 2,208-
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نموذج االنحدار المقدر دال إحصائًيا، وبالتالي يمكن ( إلى أّن 99، 91) يتشير نتائج جدول
 ي المعادلة التالية:، ويمكن صياغتو فالتحميمينموذج في التنبؤ بأسموب التفكير الاستخدام 
 - 4س 14515+  5س 14521+  5س 14997 - 9س 14115 - 524511 ص=

 3س 14151
الذكاء  من أبعادأسموب التفكير التحميمي يمكن التنبؤ ب وبذلك يتم قبول الفرض البديل؛ أي أنو

 .الوجداني
 :سموب التفكير الواقعيبالنسبة أل (3

ذثاط انًرؼذد ويؼايم انرحذيذ نًُىرض االَحذاس ذحهيم انرثايٍ ويؼايم االسَرائط  (11ظذول )

 انًرؼذد تيٍ أسهىب انرفكيش انىالؼي وأتؼاد انزكاء انىظذاَي
 

 انًصذس

يعًىع 

 انًشتؼاخ

SS 

دسظاخ 

 انحشيح

dF 

يرىسظ 

 انًشتؼاخ

MS 

ليًح ف 

 انًحسىتح

F 

انذالنح 

 اإلحصائيح

 Sig. 

يؼايم االسذثاط 

 انًرؼذد

(R) 

يؼايم 

 انرحذيذ

(R
2

) 

2,23 2,201 2,25 *0,600 814,,18 5 898,569 اساالَحذ

   5,480, 368 0,956,608 انخطأ 4

    3,4 ,09946,18 انكهي

 
 
 

يغ أسهىب انرفكيش  يؼايالخ االَحذاس انًرؼذد ودالنرها اإلحصائيح نًرغيشاخ انثحس (10ظذول )

 انىالؼي
يؼايم  اخ انًسرمهحانًرغيش

 االَحذاس

(B) 

انخطأ 

 انًؼياسي

Std. 

Error 

يؼايم 

االَحذاس 

انًؼياسي 

Beta 

 ليًح "خ"

(t) 

انذالنح 

 اإلحصائيح 

Sig. 

*240,,1  3,521 58,656 انًمذاس انصاتد

* 

2,21 

انثٌؼذ األول: يكىَاخ 

 انشخصيح

 غيش دانح 2,954 2,298- 2,248 2,240-

انثٌؼذ انصاَي: انًكىَاخ 

 االظرًاػيح

 غيش دانح 82,,1 2,164 2,240 2,2,4

ذ انصانس: يكىَاخ انثٌؼ

 انركيف

 غيش دانح 2,989 2,253- 2,234 2,231-

انثٌؼذ انشاتغ : يكىَاخ 

 إداسج انضغىط

-2,1,6 2,264 -2,045 0,,35** 2,21 

انثٌؼذ انخايس: يكىَاخ 

 انًزاض انؼاو

 غيش دانح 1,838 2,133 2,112 2,013
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إحصائًيا، وبالتالي يمكن  نموذج االنحدار المقدر دال( إلى أّن 2، 3) يتشير نتائج جدول
 ، ويمكن صياغتو في المعادلة التالية:الواقعينموذج في التنبؤ بأسموب التفكير الاستخدام 
 14595+  4س 14972- 5س 14159-5س 14174+  9س 14145 - 314232 ص=
 3س

ء الذكا من أبعادأسموب التفكير الواقعي ب يمكن التنبؤيتم قبول الفرض البديل؛ أي أنو  وبذلك
 .الوجداني

وربما تعزى نتيجة الفرض الرابع إلى أّن الفرد القادر عمى إدارة ضغوط الحياة المحيطة بو 
والقادر عمى التحكم في انفعاالتو ىو األقدر عمى التفكير بشكل واقعي أكثر من غيره، وبذلك 

 يكون مكون إدارة الضغوط منبئ جيد بأسموب التفكير الواقعي.
 وتفسيرىا:الخامس الفرض نتائج  -3

عمى أنو "ال يمكن التنبؤ بأساليب التعمم من أبعاد الذكاء الوجداني لدى  الخامسينص الفرض 
 تبلميذ الصف الثامن األساسي".

( Enterلمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام تحميل االنحدار المتعدد )باستخدام طريقة 
مكونات  -مكونات التكيف –تماعية المكونات االج -لممتغيرات المستقمة )المكونات الشخصية

مكونات المزاج العام(  لمعرفة مدى إسياميا في التنبؤ بأساليب التعمم كمتغير  -إدارة الضغوط
وعمى ىذا تم التعامل مع كل أسموب من أساليب التعمم منفرًدا كمتغير تابع مع أبعاد  تابع.

عدم إمكانية التنبؤ كفرضية الذكاء الوجداني الخمسة كمتغيرات مستقمة، ووضع لو فرضية 
مكانية التنبؤ كفرضية بديمة، وكانت النتائج كالتالي:  صفرية وا 

 سموب التعمم السطحي: بالنسبة ألأواًل: 
ذحهيم انرثايٍ ويؼايم االسذثاط انًرؼذد ويؼايم انرحذيذ نًُىرض االَحذاس َرائط  (13ظذول )

 ىظذاَيانًرؼذد تيٍ أسهىب انرؼهى انسطحي وأتؼاد انزكاء ان
 

 انًصذس

يعًىع 

 انًشتؼاخ

SS 

دسظاخ 

 انحشيح

dF 

يرىسظ 

 انًشتؼاخ

MS 

ليًح ف 

 انًحسىتح

F 

انذالنح 

 اإلحصائيح

 Sig. 

يؼايم االسذثاط 

 انًرؼذد

(R) 

يؼايم 

 انرحذيذ

(R
2

) 

2,21 2,132 غيش دانح 1,0,4 022,349 5 39,,1221 االَحذاس

59212,06 انخطأ ,

0 

368 15,,028   

58210,22 انكهي

2 

3,4    
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،  94574( الذي يتضمن تحميل التباين يتضح أن قيمة "ف المحسوبة = 95من جدول )
وىي غير دالة إحصائًيا، مما يدل عمى عدم داللة نموذج االنحدار، وبالتالي ال يمكن استخدام 

 نموذج االنحدار في التنبؤ بأسموب التعمم السطحي.
 ق: سموب التعمم العميبالنسبة ألثانًيا: 

ذحهيم انرثايٍ ويؼايم االسذثاط انًرؼذد ويؼايم انرحذيذ نًُىرض االَحذاس َرائط  (14ظذول )

 انًرؼذد تيٍ أسهىب انرؼهى انؼًيك وأتؼاد انزكاء انىظذاَي
 

 انًصذس

يعًىع 

 انًشتؼاخ

SS 

دسظاخ 

 انحشيح

dF 

يرىسظ 

 انًشتؼاخ

MS 

ليًح ف 

 انًحسىتح

F 

انذالنح 

 اإلحصائيح

 Sig. 

ذثاط يؼايم االس

 انًرؼذد

(R) 

يؼايم 

 انرحذيذ

(R
2

) 

1235,41 5 258,,,51 االَحذاس

0 

2,20 2,169 غيش دانح 0,136

9 

   52,,494 368 ,1,,1,99,0 انخطأ

    3,4 6,,,194248 انكهي

 سموب التعمم التحصيمي: بالنسبة ألثالثًا: 
 
 
 
 
 

انرحذيذ نًُىرض االَحذاس  ذحهيم انرثايٍ ويؼايم االسذثاط انًرؼذد ويؼايمَرائط  (15ظذول )

 انًرؼذد تيٍ أسهىب انرؼهى انرحصيهي وأتؼاد انزكاء انىظذاَي
 

 انًصذس

يعًىع 

 انًشتؼاخ

SS 

دسظاخ 

 انحشيح

dF 

يرىسظ 

 انًشتؼاخ

MS 

ليًح ف 

 انًحسىتح

F 

انذالنح 

 اإلحصائيح

 Sig. 

يؼايم االسذثاط 

 انًرؼذد

(R) 

يؼايم 

 انرحذيذ

(R
2

) 

1124,83 5 5504,664 االَحذاس

3 

9,451** 2,21 2,301 2,12

3 

49044,55 انخطأ

6 

368 132,,44   

53,68,01 انكهي

6 

3,4    

يغ أسهىب انرؼهى  يؼايالخ االَحذاس انًرؼذد ودالنرها اإلحصائيح نًرغيشاخ انثحس (16ظذول )

 انرحصيهي
يؼايم  اخ انًسرمهحانًرغيش

 االَحذاس

(B) 

انخطأ 

 انًؼياسي

Std. 

Error 

يؼايم 

َحذاس اال

انًؼياسي 

Beta 

ليًح  

 "خ"

(t) 

انذالنح 

 اإلحصائيح 

Sig. 
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*3,309  ,4,62 15,330 انًمذاس انصاتد

* 

2,21 

انثٌؼذ األول: يكىَاخ 

 انشخصيح

2,008 2,265 2,355 3,509*

* 

2,21 

انثٌؼذ انصاَي: انًكىَاخ 

 االظرًاػيح

 غيش دانح ,2,52 2,245- 2,255 2,209-

 غيش دانح 1,900 2,124- 2,245 2,290- انركيفانثٌؼذ انصانس: يكىَاخ 

انثٌؼذ انشاتغ : يكىَاخ إداسج 

 انضغىط

 غيش دانح ,2,36 2,230- 2,294 2,231-

انثٌؼذ انخايس: يكىَاخ 

 انًزاض انؼاو

 غيش دانح 2,335 2,200 2,145 2,249

ب االنحدار الخاصة بأسالي تنتائج تحميل معامبل( 92، 93، 94، 95)من عرض جداول 
أبعاد الذكاء الوجداني الخمسة وىي: )مكونات  أنو ال يمكن استخدامالتعمم الثبلثة يتضح 

مكونات المزاج  -مكونات إدارة الضغوط -مكونات التكيف -المكونات االجتماعية -الشخصية
أبعاد الذكاء الوجداني الخمسة  يمكن استخدامال ي، و العام( في التنبؤ بأسموب التعمم السطح

 -مكونات إدارة الضغوط -مكونات التكيف -المكونات االجتماعية -ونات الشخصيةوىم )مك
أربعة من  ، كما يتضح أنو الستخداممكونات المزاج العام( في التنبؤ بأسموب التعمم العميق

 -مكونات إدارة الضغوط -مكونات التكيف -أبعاد الذكاء الوجداني )المكونات االجتماعية
أحد أبعاد  أمكن استخدامفي التنبؤ بأسموب التعمم التحصيمي، بينما  مكونات المزاج العام( 

 الذكاء الوجداني وىو مكونات الشخصية في التنبؤ بأسموب التعمم التحصيمي.
التعمم يرجع إلى عدة  أساليبوترى الباحثة اختبلف تأثير أبعاد الذكاء الوجداني عمى 

يراتيا عمى التمميذ، ومنيا: أسموب المعمم في عوامل، قد تنفرد أو تتضافر ىذه العوامل في تأث
عرض محتوى التعمم، كذلك غرض التبلميذ من التعمم، طريقة أسئمة االمتحانات، والمجال 

 البيئي المحيط بكل تمميذ.
 جزئًيا. الخامسيتضح مما سبق تحقق الفرض 

 ذىصياخ انثحس:

لتوصيات التي قد تسيم بناء عمى ما أسفرت عنو نتائج البحث الحالي، يمكن عرض بعض ا
في إفادة الباحثين، والمعممين، والقائمين عمى العممية التربوية، وأولياء األمور وتتمثل ىذه 

 التوصيات في التالي:
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  توعية المعممين بأىمية مراعاة الذكاء الوجداني لدى تبلميذىم في الفصول، ألن ىذا
يم وانفعاالت اآلخرين، وكيفية النوع من الذكاء يساعد التبلميذ عمى فيميم النفعاالت

التعامل مع المشاعر، ويمنحيم القدرة عمى إبداء الرأي، والقدرة عمى حل المشكبلت التي 
 قد تعترضيم، وتيسير عممية التفكير ونمو االبتكار، والتخطيط الجيد لحياتيم.

 تدريب المعممين والقائمين عمى العممية التربوية عمى طرق اكتشاف وتنمية أساليب 
 تفكير التبلميذ.

  توعية المعممين بأىمية تنويع أساليبيم في التعميم، كي تتناسب مع تنوع أساليب التعمم
 لدى التبلميذ.

  إمداد المعممين بما يمزم من معمومات حول أساليب تعمم التبلميذ، وكيفية اكتشافيا عند
 التبلميذ، بحيث يطوعونيا في خدمة المادة التعميمية.

  األمور بما يمزم من معمومات حول اكتشاف أساليب التفكير لدى أوالدىم، إمداد أولياء
بالطرق  عمى تنمية تفكيرىم بالشكل المتجو نحو حل المشكبلت الحياتية والعمل

 الصحيحة
 
 

 

 : نًشاظغ
وراء  (. أسموب التعمم السطحي والعميق وعبلقتيما بأبعاد التفكير ما5194جمانة عادل خزام )

 التربية، جامعة البعث بفمسطين. ، كميةرسالة ماجستيرالمعرفي دراسة ميدانية. 
(. أساليب التفكير لدى عينة من معممي المرحمة االبتدائية بمحافظة قنا 5195حنان حسني حسان )

 كمية التربية بقنا، جامعة جنوب الوادي. ،رسالة ماجستيروعبلقتيا بأساليب تدريسيم. 
(. القاىرة: مكتبة أساليب التفكير والتعمم )دراسة مقارنة (.5111بدير عجاج )، و يخيري المغاز 

 األنجمو المصرية.
مجمة  مراجعة محمد يونس، ترجمة: ليمى الجبالي، .. الذكاء العاطفي( 5111، )دانيال جولمان

 ، المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب.(، الكويت525) عالم المعرفة،سمسمة 
، القاىرة: دار برامج رعاية الموىوبين والمتفوقين في رياض األطفال (.5199عبد العميم المنير ) نياار 

 الفكر العربي.
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، الجيزة: ىبة النيل لمنشر 3. طالقياس النفسي النظرية والتطبيق(. 5111) الرحمنعبد  سعد
 والتوزيع.
 .لوجداني لمقيادة التربويةالذكاء ا(. 5112عبد العظيم حسين، وطو عبد العظيم حسين ) سبلمة

 اإلسكندرية: دار الوفاء لمطباعة والنشر.
(، 93، )مجمة الدراسات والبحوث االجتماعية(. الذكاء العاطفي مدخل نظري. 5192سبلمي دالل )

924-971. 
المخ اإلنساني والذكاء الوجداني رؤية جديدة في إطار نظرية  (.5191سميمان عبد الواحد يوسف )

 . اإلسكندرية: دار الوفاء لمطباعة والنشر.لمتعددةالذكاءات ا
 ، القاىرة : دار السحاب.الذكاءات المتعددة(. 5111عبد الرؤوف عامر )طارق 

دراسة ميدانية  -الشخصية الناقدة ًعبلقتيا ببعض سمات التفكير (. أساليب5195عواطف ضاىر )
 .312 -313(، 9)51 شق،مجمة جامعة دم ،من طمبة كمية التربية جامعة دمشق عينة لدى

(. أساليب التفكير وعبلقتيا بحل المشكبلت دراسة ميدانية  5117)، وعمي المنصور غسان المنصور
 55، مجمة جامعة دمشق عمى عينة من تبلمذة الصف السادس األساسي في مدارس مدينة دمشق.

(9 ،)497-433. 
 جامعة في التعميم المفتوح طمبة دىل الوجداني الذكاء في الفروق (. دراسة5199غسان الزحيمي )

 .571-555(، 4+5)57، مجمة جامعة دمشقالمتغيرات.  لبعض وفقاً  دمشق
مجمة (. العبلقة بين أساليب التفكير والتفكير التكاممي لدى المسنين. 5199فاطمة محمود الزيات )

 .945 -959(، 9) 91بور سعيد، جامعة ، كمية التربية
، القاىرة: مكتبة األنجمو 4. طالتقويم النفسي(. 5111آمال صادق )و ، فؤاد أبو حطب، سيد عثمان

 .المصرية
. اإلسكندرية: مكتبة النيضة دراسات في أساليب التفكير(. 9113مجدي عبد الكريم حبيب )

 المصرية.
، القاىرة: النيضة 5. طكراسة تعميمات اختبار أساليب التفكير(. 5111مجدي عبد الكريم حبيب )

 المصرية.
، عمان: دار 5. طالذكاء المتعدد في غرفة الصف النظرية والتطبيق(. 5191محمد بكر نوفل )

 المسيرة لمنشر والتوزيع.
، اإلمارات العربية المتحدة: دار 5. طالعمميات الذىنية وميارات التفكير(. 5113محمد جياد جمل )
 الكتاب الجامعي.
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التدريس في إطار تفاعل االستعدادات و أساليب التعمم و (. 5199محمود عوض اهلل سالم )
 . بنيا: المكتب الجامعي الحديث.المعالجات

(. أساليب التفكير والذكاء العاطفي لدى ىينة من طالبات المرحمة 5113دىموي )فيصل رفت يم
 ، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.رسالة ماجستير غير منشورةالثانوية في مدينة مكة المكرمة. 

(. الذكاء الوجداني وعبلقتو بأساليب التفكير لدى عينة من الطالبات 5195لدين حسين )نسمة كمال ا
 ، كمية التربية، جامعة أسيوط. رسالة ماجستيرالمتفوقات والعاديات تحصيمًيا بالمرحمة اإلعدادية. 

: ريةسو ، 4. طنظرة جديدة في العبلقة بين الذكاء والعاطفة(. الذكاء العاطفي: 5112ياسر العيتي )
 .بدمشقدار الفكر 
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