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ملخص: 

والتفكري  التعّلم  اأمناط  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت   
�سقراء  جامعة  يف  بالدوادمي  الرتبية  كلية  طلبة  لدى  ال�سائدة 
اأداة  باململكة العربية ال�سعودية. ولتحقيق هدف الدرا�سة، طبقت 
ال�سيكومرتية  اخل�سائ�س  من  التحقق  بعد  )ال�ستبانة(  القيا�س 
لالأداة، وقد ا�ستملت الأداة على )30( فقرة. وتكونت عينة الدرا�سة 
من )375( طالباً وطالبة، اختريوا بالطريقة الع�سوائية الب�سيطة، 
املعيارية  والنحرافات  احل�سابية،  املتو�سطات  ا�ستخراج  ومت 
ا�ستخدم  كذلك  ال�ستبانة،  على  الدرا�سة  عينة  اأفراد  لتقديرات 
حتليل التباين الأحادي )ONE � WAY � ANOVA( للمقارنة بني 
ا�ستجابات عينة الدرا�سة على اأداة القيا�س تبعاً ملتغري التخ�س�س، 
يف حني ا�ستخدم اختبار “ت” T � test “ ملجموعتني م�ستقلتني 
وقد  اجلن�س.  ملتغري  تبعاً  الدرا�سة  عينة  تقديرات  بني  للمقارنة 
اأظهرت نتائج الدرا�سة �سيادة النمط املتكامل، يليه النمط الأي�رس 
الدرا�سة  اأظهرت نتائج  لدى طلبة كلية الرتبية بالدوادمي. كذلك 
الدرا�سة: )النوع  اإح�سائياً تبعاً ملتغريي  اأنه ل توجد فروق دالة 
على  العمل  التو�سيات  اأهم  من  وكان  والتخ�س�س(.  الجتماعي، 
املتكامل  النمط  مع  املتوافقة  التدري�س  اإ�سرتاتيجيات  ا�ستخدام 
من  املزيد  واإجراء  لهم،  املنا�سبة  للتخ�س�سات  الطالب  وتوجيه 

الدرا�سات حول اأمناط التعلم والتفكري. 
الكلمات♦املفتاحية: تعلم، تفكري، تربية

Learning and thinking patterns prevailing among 
students of the college of Education at the Univer-

sity of Shaqra Dawadmi , Saudi Arabia. 

Abstract:

 The present study aimed to identify the 
prevailing learning and thinking patterns among 
Dawadmi Faculty of Education Students (Male& 
Female), Shaqra University, KSA. To achieve this 
aim, the researcher used a questionnaire as a study 
tool for his study after the Psychometric properties 
of the study tool were confirmed, the study tool 
contained (30) items. The study sample consisted 
of (375) students (males & Females), the arithmetic 
means and the standard deviations of the students 
grades in the questionnaire were extracted, the One 
- way analysis of variance (ONE - WAY - ANOVA) 
was used to compare between the responses of the 
study sample to the study tool according to the field 
of specification variable, whereas T - test was used 
with two independent groups to compare between 
the grades of the study sample according to the sex 
variable. 

 The findings of the present study showed the 
sovereignty of the integrated pattern and after it 

came the Left pattern among Dawadmi Faculty 
of Education Students (male & female). The 
findings of the study also showed that there were 
no significant statistically differences between the 
groups according to the study variables (field of 
specification & sex). The study concluded a number 
of recommendations most important of which was: 
Work on the use of teaching strategies compatible 
with the integrated pattern, guide students to the 
appropriate disciplines and more studies should be 
conducted about learning and thinking styles. 

Keywords: Learning – Thinking - Education

مقدمة:
ال�سامل  النمو  على  املتعلمني  مب�ساعدة  الرتبويون  يهتم 
العملية  لتطوير  و�سعهم  ما يف  كل  ويبذلون  املجالت،  �ستى  يف 
ح�سب  للطالب  املنا�سبة  اخلربات  وتقدمي  التعلمية،  التعليمية 
كل  ت�سعى  التي  الأهداف  اأهم  ومن  املختلفة،  خ�سائ�سهم 
مهارات  تنمية  حماولة  هي  لتحقيقها  التعليمية  املوؤ�س�سات 
التفكري العلمي ال�سليم لدى طالبها يف خمتلف املراحل الدرا�سية، 
ويتحقق ذلك من خالل تقدمي خربات متعددة للم�ساعدة يف تنمية 
القدرات املختلفة، حيث تختلف هذه القدرات باختالف الطالب، 
فمنهم من يف�سل اأ�سلوباً معيناً من اأ�ساليب التعلم والتفكري دون 
يعني  وهذا  غريها،  دون  مواد  يف  الطالب  قدرات  وتظهر  غريه، 
الكاملة  ال�ستفادة  ومدى  الطالب  لدى  التفكري  اأمناط  اختالف 
بدرا�سة  الهتمام  بداأ  للمخ، وعليه  الكرويني  الن�سفني  ن�ساط  من 

وظائف الن�سفني الكرويني ملخ الإن�سان ) ال�سهري، 2009 (. 
ولقد اهتم علماء النف�س بالن�ساط العقلي، بل تعدى ذلك اىل 
العقليه  العمليات  يف  منه  ن�سف  كل  ودور  الب�رسي  املخ  درا�سة 
وال�سلوكية، حيث وجدت الدرا�سات العلمية اأن الن�سف الأي�رس من 
الأمين من اجل�سم، ويت�سف  ي�سيطر على وظائف اجلانب  الدماغ 
باأنه لفظي حتليلي ُيعنى بالتفكري املنطقي والريا�سي وال�سببي، 
واإدراك  الأ�سماء  وتذكر  التعرف  قدرات  جمال  يف  يتفوق  بحيث 
وال�ستدلل  املح�سو�س  والتفكري  املنطقي  والتفكري  املعاين، 
الريا�سي، وحل امل�سكالت والنقد والتحليل واجلدية والنظام، وهو 
الدماغ  من  الأمين  الن�سف  يتحكم  بيمنا  الأي�رس.  بالنمط  ُيعرف 
بوظائف اجلانب الأي�رس من اجل�سم، وهو مركز للوظائف العقلية 
العليا املرتبطة باحلد�س والنفعالت والإبداع واخليال والإدراك 
البتكار والتخيل والتفكري من  املكاين، ويتفوق يف قدرات مثل: 
خالل ال�سور وتذكر الوجوه والأ�سكال واإدراك العالقات املكانية 
والقدرات املو�سيقية، والقدرة على التعامل مع عدد من امل�سكالت 
بالوقت نف�سه، وهذا ما يعرف بالنمط الأمين، اأما النمط املتكامل 
فاإنه يوظف النمطيني ال�سابقني ب�سكل متوازن ) احلارثي، 2001 (. 
لتف�سري  التعلم  و  التفكري  اأمناط  بدرا�سة  الهتمام  لقد جاء 
تعلمهم،  واأ�ساليب  طرق  يف  الأفراد  بني  الفردية  الفروق  ظاهره 
املواقف  مع  تعاملهم  طرق  يف  وا�سحاً  تبايناً  يظهرون  حيث 

التعليمية املختلفة )اخلويل، 2002م(. 
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وذلك  املخ؛  ن�سفي  بدرا�سة  الرتبويون  النف�س  علماء  اهتم 
بهدف التعرف على اأمناط الأفراد يف التفكري والتعليم، حيث اعترب 
التعليم  عملية  لفهم  امل�سادر  اأهم  من  الدرا�سات  من  النوع  هذا 
رئي�س   )Farie,1981( فاري  اإليه  اأ�سار  ما  ذلك  ويوؤكد  التفكري. 
التي  والأبحاث  الدرا�سات  اأن  الأمريكية  الرتبية  اأبحاث  جمعية 
اإىل تغيري وجهة نظر الباحثني  جترى حول ن�سفي املخ �ستوؤدي 

يف خمتلف اأنحاء العامل )القي�سي،1990(. 
ثنائياً  نظامُا  ي�سكل  املخ  اأن  م(   2009( اليو�سف  وتوؤكد 
يت�سمن نظامني فرعيني يختلفان يف عملية معاجلة املعلومات، 
املخ  من  الأي�رس  اجلزء  اأن  اىل   )Torrance( توران�س  ي�سري  حيث 
املنطقي  والتفكري  واللغة  باحل�ساب  املتعلقة  العمليات  يتوىل 
املجرد والأداء التحليلي املنظم، فيما يتوىل اجلزء الأمين من املخ 
العمليات املتعلقة باخليال والإبداع وما يتجاوز التفكري املجرد 
وقد اتفق العلماء على ت�سمية هذه العمليات اأو الوظائف بجانبي 

املخ باأمناط التفكري والتعليم. 
ويعترب )توران�س( من اأهم العلماء الذين اأ�ساروا اإىل مفهوم 
ال�سيادة الن�سفية للمخ وعرفوها: باأنها رغبة الفرد يف العتماد 
العمليات  تنفيذ  يف  الآخر  الن�سف  من  املخ  ن�سفي  اأحد  على 
مقيا�س  ببناء  زمالئه  من  جمموعة  مب�ساركة  قام  وقد  العقلية. 
الن�سفني  باأن�سطة  قائمة  على  اعتماداً  والتعليم  التفكري  اأمناط 
املتخ�س�سة  للوظائف  حتليلي  بحث  بعد  ،وذلك  للمخ  الكرويني 
للن�سفني الكرويني، وكان ذلك بني عامي )1978,1974م(. )حممد، 
الفرد للمخني  ا�ستخدام  اأن  اإىل  1985م(. وي�سري توران�س وزمالوؤه 
الأمين والأي�رس يف ذات الوقت وبدرجة مت�ساوية ميثل عمل اخلط 
اأورد كثري من الباحثني  املتكامل )مراد و م�سطفى،1982م( وقد 
وفقاً  وظائفهما  الكرويني  الن�سفني  وظائف  بدرا�سة  واملهتمني 

للتايل: 
وظائف♦الن�صف♦الكروي♦الأي�رضوظائف♦الن�صف♦الكروي♦الأمين

التعرف وتذكر الأ�سماء. التعرف وتذكر الوجوه. 
ال�ستجابة للتعليمات امل�سورة 

ال�ستجابة للتعليمات اللفظية. واملتحركة. 

املنطقية يف حل امل�ساكل. البتكار يف حل امل�ساكل. 

التعلم من اجلزء اإىل الكل. التعلم من الكل اإىل اجلزء. 

ا�ستخدام اللغة يف التذكر. ا�ستخدام اخليال يف التذكر. 
التعامل مع عدة م�سكالت يف وقت 

واحد. 
التعامل مع م�سكلة واحدة يف وقت 

واحد. 
حتليل الأفكار. تركيب الأفكار. 

كبت العواطف وال�سعور. ال�ستجابة العاطفية وال�سعور. 

الدقة يف القيا�س. التقريب والتقدير. 

القيام بالتفكري التجريبي، 
والإبداعي، والرتكيبي، واحلد�سي. 

القيام بالتفكري املجرد، والناقد، 
والتحليلي، واملنطقي. 

تلقي املعلومات يف تتابع. تلقي املعلومات ع�سوائياً. 
ا�ستعمال ال�ستعارة والت�سبيه بدرجة 

ا�ستعمال اأقل لال�ستعارة والت�سبيه. كبرية. 

اليوسف،   ،2002 2004،الدوسري،  الحربي،   ،1988, )مراد 
2009،الحربي، 2000(. 

العوامل املؤثره يف أمناط التفكري والتعلم: 
تعددت♦العوامل♦املوؤثره♦يف♦تبني♦الفرد♦منط♦تفكري♦حمدد♦
وفقاً♦ ذلك♦ يف♦ املوؤثرة♦ العوامل♦ من♦ عدداً♦ املهتمون♦ اأورد♦ حيث♦

للتايل:

1♦ الأمين . الن�سف  �سيادة  عن  م�سئوولة  جينات  وجود  الوراثة: 
اأكرث من  اأو الأي�رس هي ال�سبب يف ميل الفرد لأحد الن�سفني 

الآخر ) اليو�سف، 2009 (. 
2♦ طبيعة♦املهمة♦املعرفية:♦اإن الن�ساط املعريف املراد القيام به .

يحدد ميل الفرد نحو ا�ستخدام اأحد اأمناط التفكري، حيث ذكر 
)Nishizawa,1994( اأن املهمة املعرفيه اللفظية جتعل الفرد 
مييل اإىل ا�ستخدام النمط الأي�رس من املخ، واملهمة املعرفية 
التي تعتمد على الب�رس جتعل الفرد مييل اإىل ا�ستخدام النمط 
الأمين من املخ، اأما العمليات املعرفية املعقدة فتجعل الفرد 

مييل اإىل ا�ستخدام النمط املتكامل. 
3♦ اخللفية♦الثقافية♦واحل�صارية: ت�سجع املجتمعات التي تنمي .

�سيادة  على  والتقاليد  والعادات  والأعراف  والقواعد  القيم 
التي  املجتمعات  ت�سجع  بينما  التفكري،  يف  الأي�رس  النمط 
التقليدية  الأ�ساليب  عن  واخلروج  والتطوير  البتكار  تنمي 

على �سيادة النمط الأمين )عطار ، 2006(. 
4♦ التعليم: اإذا كان التعليم يركز على اجلوانب اللفظية والعددية .

و�رسد املعلومات ب�سورة جمردة وت�سجيع النظام والتتابع، 
فاإن هذا ي�سكل �سيادة النمط الأي�رس من التفكري، اأما اإذا كان 
التعليم يتم باملرونة والنفتاح على التجارب ال�ستك�سافية 
واإثارة خيال املتعلم؛ فاإن هذا ي�سكل �سيادة النمط الأمين من 

 .) Kitchens,1991) )Farmer,2004( التفكري
5♦ حيث . الذهنية،  القدرات  اأهم  الذكاء  ميثل  الذهنية:  القدرات♦

ذوي  الطلبة  لدى  املتكامل  النمط  �سيادة  الدرا�سات  اأثبتت 
الذكاء العايل )عبد الفتاح،1995(. 

أهمية أمناط التفكري والتعلم يف العملية التعليمية:
ت�سكل معرفة اأمناط التفكري والتعلم ال�سائدة لدى املتعلمني 
جوانبها  لكافة  التعليمية  العملية  حت�سني  يف  ق�سوى  اأهمية 
التدري�س  وطرق  اأ�ساليب  ا�ستخدام  يف  التنويع  خالل  من  وذلك 
التدري�س  قاعة  وتنظيم  املنا�سبة  التعليمية  الأن�سطة  واختيار 
حت�سيل  على  اإيجاباً  ينعك�س  �سوف  مما  التعليم،  عملية  واإدارة 

 .)Sinatra, 1983( املتعلمني
ولكن بنظرة �سمولية للمناهج جند اأن اأغلب الأبحاث تتفق 
النمط  لتنمية  انحازت  قد  عام  ب�سكل  التعليم  اأ�ساليب  اأن  على 
الأي�رس على ح�ساب النمط الأمين. وذلك نظراً ملا يفر�سه النظام 
والعددية واملجردة،  اللفظية  اجلوانب  الرتكيز على  التعليمي من 
واإهمال جوانب اخليال وال�ستك�ساف والتجريب، ومن خالل خربة 
اأغلب التعليم يف اجلامعات  الباحث فاإن هذا كذلك ين�سحب على 

وخا�سة اجلامعات النا�سئة )اليو�سف، 2009م(. 
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مشكلة الدراسة: 
�سقراء  جامعة  يف  بالدوادمي  الرتبية  كلية  طلبة  يعترب 
باململكة العربية ال�سعودية حمط اهتمام الباحث حيث؛ اإّن ع�سو 
وطرق  املناهج  جمال  يف  ومتخ�س�س  بالكلية،  تدري�س  هيئة 
فلديهم  املجتمع  اأفراد  من  جزءاً  ي�سكلون  ولكونهم  التدري�س، 
الباحث  �سعى  لذا  متباينة،  تفكري  واأمناط  خمتلفة،  فردية  فروق 
كلية  وطالبات  طالب  لدى  ال�سائدة  التفكري  اأمناط  معرفة  اإىل 
اهلل - يف  يفيد - مب�سيئة  �سوف  الذي  الأمر  بالدوادمي،  الرتبية 
لهم،  املنا�سبة  وامل�سارات  التخ�س�سات  حتديد  على  م�ساعدتهم 
وكذلك م�ساعدة اأع�ساء هيئة التدري�س بالكلية يف حتديد واختيار 
لدى  التفكري  اأمناط  مع  تتوافق  التي  التدري�سية  ال�سرتاتيجيات 
لديهم،  الأداء  م�ستوى  رفع  على  اإيجاباً  ينعك�س  مما  طالبهم؛ 
وتطوير اأمناط التفكري التي يعتمدون عليها. وميكن حتديد م�سكله 

الدرا�سة♦يف♦ال�صوؤال♦الرئي�س♦التايل:
كلية ♦◄ طلبة  لدى  ال�سائدة  والتفكري  التعّلم  اأمناط  ما 

الرتبية بالدوادمي يف جامعة �سقراء؟

أسئلة الدراسة وفرضياتها: 
♦تتمثل♦اأ�صئلة♦الدرا�صة♦احلالية♦يف♦ال�صوؤال♦التايل:♦

كلية ♦◄ طلبة  لدى  ال�سائدة  والتفكري  التعّلم  اأمناط  ما 
الرتبية بالدوادمي يف جامعة �سقراء؟

وقد♦انبثق♦عن♦هذا♦ال�صوؤال♦الفر�صيتان♦التاليتان:
الفر�صية♦الأوىل: ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند ♦♦

ال�سائدة  والتفكري  التعّلم  اأمناط  يف   )α  =0.05( الدللة  م�ستوى 
تعزى  �سقراء  جامعة  يف  بالدوادمي  الرتبية  كلية  طلبة  لدى 

ملتغري النوع الجتماعي ) مذكر، موؤنث (. 
اإح�سائية ♦♦ ل توجد فروق ذات دللة  الثانية:♦ الفر�صية♦

عند م�ستوى الدللة )α =0.05( يف اأمناط التعّلم والتفكري ال�سائدة 
لدى طلبة كلية الرتبية بالدوادمي يف جامعة �سقراء تعزى ملتغري 

التخ�س�س )تربية خا�سة، لغة عربية، ريا�س اأطفال(. 

أهداف الدراسة:
هدفت♦هذه♦الدرا�صة♦اإىل♦ما♦يلي:♦

1♦ كلية . طلبة  لدى  ال�سائدة  والتفكري  التعّلم  اأمناط  معرفة 
الرتبية بالدوادمي يف جامعة �سقراء. 

2♦ على . والتخ�س�س(  الجتماعي،  )النوع  متغريي  اأثر  بيان 
الرتبية  كلية  طلبة  لدى  ال�سائدة  والتفكري  التعّلم  اأمناط 

بالدوادمي يف جامعة �سقراء. 

حدود الدراسة:
ميكن♦تعميم♦نتائج♦هذه♦الدرا�صة♦يف♦�صوء♦احلدود♦التالية:♦

1♦ احلدود♦املو�صوعية:♦تقت�رس هذه الدرا�سة على حتديد اأمناط .
التعلم والتفكري التالية: اأ - النمط الأمين ب - النمط الأي�رس 

ج - النمط املتكامل. 

2♦ طلبة . من  عينة  على  الدرا�سة  اقت�سار  املكانية:♦ احلدود♦
�سقراء  جلامعة  التابعة  الدوادمي  مبحافظة  الرتبية  كليات 

باململكة العربية ال�سعودية. 
3♦ الف�سل . خالل  الدرا�سة  هذه  تطبيق  مت  الزمانية:  احلدود♦

الدرا�سي الثاين للعام اجلامعي )1435/1436 هـ(ـ. 

أهمية الدراسة:
♦تاأتي♦اأهمية♦هذه♦الدرا�صة♦من♦النقاط♦التالية:♦

1♦ اأهمية معرفة اأمناط التعلم والتفكري لدى املتعلمني ودورها .
يف حت�سني العملية التعليمية التعلمية. 

2♦ التدري�س . هيئة  اأع�ساء  الدرا�سة  هذه  نتائج  ت�ساعد  �سوف 
ال�سرتاتيجيات  اختيار  يف  �سقراء  بجامعة  الرتبية  بكلية 

التدري�سية املنا�سبة لطالبهم. 
3♦ �سوف يكون لنتائج هذه الدرا�سة دور يف حتديد امل�سارات .

الدرا�سية املنا�سبة لأمناط التفكري لدى طالب كلية الرتبية 
بجامعة �سقراء. 

4♦ اأوائل . من  الباحث-  علم  –ح�سب  الدرا�سة  هذه  تعترب 
اأجريت على طلبة جامعة �سقراء يف جمال  التي  الدرا�سات 

اأمناط التعلم والتفكري. 

مصطلحات الدراسة:

التعريفات اإلجرائية:
الإجرائية♦ التعريفات♦ اعتماد♦ مت♦ الدرا�صة♦ هذه♦ لغايات♦

التالية:
اأمناط♦التعلم♦والتفكري: يعرفها الباحث اإجرائياً باأنها: ♦�

الرتبية  كلية  يف  الطالبة  اأو  الطالب  عليها  يح�سل  التي  الدرجة 
الذي  الأمر  الدرا�سة،  مقيا�س  على  اإجابته  خالل  من  بالدوادمي 
الن�سفني  اأحد  ل�ستخدام  وفقاً  الدرا�سة  عينة  تق�سيم  اإىل  �سيوؤدي 
الكرويني للمخ اأمين اأو اأي�رس اأو كليهما معاً )متكامل( يف العمليات 

العقلية. 
لوزارة ♦� التابعة  اجلامعات  اإحدى  هي  �صقراء:  جامعة♦

التعليم العايل يف اململكة العربية ال�سعودية. 
التابعة ملنطقة ♦� املحافظات  اإحدى  الدوادمي:  حمافظة♦

الريا�س باململكة العربية ال�سعودية. 

الدراسات السابقة:
التي  والأجنبية  العربية  الدرا�سات  من  عدد  ا�ستق�ساء  مت 
�سعوبة  الباحث  وجد  وقد   - والتفكري  التعلم  لأمناط  تطرقت 
العايل على  التعليم  يف احل�سول على درا�سات حديثة يف جمال 
الرغم من بذله مزيداً من اجلهد يف ذلك. وفيما يلي عر�س لهذه 

الدرا�سات وقد مت ترتيبها وفقاً لتواريخ تنفيذها: 
اأمناط  معرفة  اإىل  )2013م(  واآخرون  غريب♦ درا�سة  هدفت 
�سمن  وامل�سمار  امليدان  فعاليات  لعبي  لدى  والتفكري  التعلم 
عينة  وتكونت  العراقية،  للجامعات  ال�سمالية  املنطقة  بطولة 
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الدرا�سة من )82( طالباً من احلا�سلني على املراكز ال�ستة الأوىل 
با�ستخدام  الو�سفي  املنهج  الباحثون  ا�ستخدم  وقد  البطولة،  يف 
ا�ستبانة مكونة من )36( فقرة تقي�س اأمناط التعلم والتفكري. حيث 
عينة  لدى  والتفكري  التعلم  اأمناط  اختالف  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت 

الدرا�سة، وفقاً للفعاليات الريا�سية التي ميار�سونها. 
اأمناط  معرفة  اإىل  م(   2013( ال�صليماين  درا�سة  وهدفت 
معاجلة املعلومات للن�سفني الكرويني للمخ، واأ�ساليب التعلم لدى 
عينة الدرا�سة التي تكونت من )249( طالبة من طالبات ال�سف 
الباحثة  ا�ستخدمت  وقد  املكرمة،  مكة  مبدار�س  الثانوي  الثالث 
من  مكونة  ا�ستبانة  ت�سميم  خالل  من  امل�سحي  الو�سفي  املنهج 
معاجلة  يف  املتكامل  النمط  �سيادة  اإىل  وتو�سلت  فقرة.   )48(

املعلومات لدى عينة الدرا�سة. 
وهدفت درا�سة ت�صفي )Tasefaye, 2009( اإىل معرفة اأمناط 
التعلم لدى طالب املدار�س الثانوية يف اأثيوبيا و منا�سبة مناهج 
الريا�سيات يف املرحلة الثانوية لها، حيث تكونت عينة الدرا�سة 
)30( معلماً ومعلمة، وقد تو�سلت  و  )249( طالبُا وطالبة،  من 
الدرا�سة اإىل عدم توافق مناهج املرحلة الثانوية مع اأمناط التعلم 

ال�سائدة لدى الطالب. 
كما هدفت درا�سة قام بها ال�صهري )2009 م( ملعرفة اأمناط 
باململكة  طيبة  جامعة  وطالبات  طالب  لدى  ال�سائدة  التفكري 
طالباً   )1291( من  العينة  تكونت  حيث  ال�سعودية،  العربية 
ا�ستخدم  وقد  املنورة،  باملدينة  طيبة  جامعة  طالب  من  وطالبة 
تو�سلت  وقد  والتفكري)لتوران�س(،  التعلم  اأمناط  مقيا�س  الباحث 
الدرا�سة اإىل �سيطرة النمط الأي�رس على تفكري وتعلم عينة الدرا�سة. 
طالفحة♦والزغول )2009 م(  وكذلك هدفت درا�سة قام بها 
موؤتة،  جامعة  طالب  لدى  ال�سائدة  التعلم  اأمناط  عن  الك�سف  اإىل 
طلبة  من  وطالبة  طالباً   )490( من  الدرا�سة  عينة  تكونت  حيث 
وقد  )توران�س(،  مقيا�س  الباحث  ا�ستخدم  وقد  موؤته،  جامعة 
الأمين  النمط  يليه  الأي�رس  النمط  �سيادة  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت 

فاملتكامل. 
 Kalpana &( ومريديول  كالبان♦ بها  قام  درا�سة  وهدفت 
عينة  لدى  ال�سائدة  التفكري  اأمناط  معرفة  اإىل   )Mridula, 2007
من طالب املرحلة املتو�سطة بلغ عددهم )250( طالباً وطالبة، 
وقد ا�ستخدم الباحث الختبار كاأداة للدرا�سة، وتو�سل اىل �سيادة 
النمط الأمين لدى جميع اأفراد عينة الدرا�سة، كما تو�سلت الدرا�سة 

اإىل ميل الطالب للنمط الأمين وميل الطالبات للنمط الأي�رس. 
اأثر  معرفة  اإىل   )Dasari, 2006( دزاري  درا�سة  هدفت  كما 
الطالب  لدى  التعلم  لأمناط  مالئمة  تدري�سية  اأ�ساليب  ا�ستخدام 
الدرا�سة  عينة  تكونت  حيث  العلوم،  مقرر  يف  ال�ساد�س  بال�سف 
من جمموعة جتريبية واأخرى �سابطة، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل 
اأن تفوق املجموعة التجريبية التي در�ست وفق اأ�ساليب التدري�س 

املطابقة لأمناط التعلم لديهم. 
وكذلك هدفت درا�سة عطار )2006م( اإىل معرفة منط التفكري 
، والقت�ساد  والآداب  العلوم  لدى عينة من طالبات كلية  ال�سائد 
)198( طالبة،  العينة من  ، حيث تكونت  املنزيل مبحافظة جدة 
وتو�سلت  امل�سحي،  الو�سفي  املنهج  الباحثة  ا�ستخدمت  وقد 

اأفراد  لدى جميع  ال�سائد  النمط  هو  الأي�رس  النمط  اأن  اإىل  الدرا�سة 
عينة الدرا�سة. 

منط  معرفة  اإىل   )Zainal. 2004( زينل  درا�سة  وهدفت 
تخ�س�س  يف  والرابعة  الثانية  ال�سنة  طالب  لدى  ال�سائد  التفكري 
الدرا�سة  عينة  تكونت  املاليزية، حيث  باجلامعة  والفنون  العلوم 
من )188( طالباً وطالبة، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل �سيادة النمط 
الأي�رس لدى طلبة ال�سنة الثانية، و�سيادة النمط الأمين لدى طلبة 

ال�سنة الرابعة. 
اإىل معرفة  Zhang, 2002( درا�سة هدفت   ( زهاجن  واأجرى 
العالقة بني اأمناط التعلم والتفكري و اأ�ساليب التفكري الواردة يف 
نظرية �سرتنربج )Sternberg, 1988(، حيث تكونت عينة الدرا�سة 
من )154( طالباً و )217( طالبة من اإحدى جامعات هون كوجن 
الو�سفي  املنهج  الباحث  وا�ستخدم  التخ�س�سات،  خمتلف  من 
التحليلي، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل ارتباط النمط الأي�رس باأ�سلوب 
التفكري  باأ�سلوب  الأمين  النمط  ارتبط  بينما  التنفيذي  التفكري 

الت�رسيعي. 
اإىل معرفة  )Saleh , 2001( فقد هدفت  �صالح  درا�سة  اأما 
العالقة بني اأمناط التف�سيل للن�سفني الكرويني للمخ وبني اختيار 
طالباً   )429( من  العينة  تكونت  حيث  الأكادميي،  التخ�س�س 
الباحث  ا�ستخدم  وقد  الأمريكية،  اجلامعات  اإحدى  من  وطالية 
ال�سيطرة  مقيا�س  تطبيق  خالل  من  التحليلي  الو�سفي  املنهج 
املخية، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن اأغلب م�ستخدمي النمط الأمين 
الفنون والتمري�س والقانون، بينما  كانوا من طالب تخ�س�سات 
كان النمط الأي�رس اأكرث ا�ستخداماً لدى متخ�س�سي اإدارة الأعمال 

والهند�سة، والعلوم. 
معرفة  اإىل  هدفت  درا�سة  م(   1999( ويا�رض  كاظم♦ واأجرى 
اأمناط التفكري والتعلم ال�سائدة لدى طالب كلية الرتبية يف جامعة 
قاريون�س بجمهورية ليبيا، حيث تكونت العينة من ) 58( طالباً و 
)73( طالبة، حيث طبق الباحث مقيا�س توران�س لأمناط التفكري، 
وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة �سيادة النمط الأي�رس لدى طالب كلية 
الرتبية يليه النمط الأمين ثم النمط املتكامل مع عدم وجود فروق 

تعزى للجن�س، اأو التخ�س�س، اأو ال�سنة الدرا�سية. 

 التعليق على الدراسات السابقة: 
من♦خالل♦ا�صتعرا�س♦الدرا�صات♦ال�صابقة♦جند♦ما♦يلي♦:♦

1♦ تتفق كل من درا�سة ال�سليماين 2013 م، ودرا�سة ال�سهري، .
ودرا�سة  2009م،  والزغول،  طالفحة  ودرا�سة  2009م، 
زهاجن،  ودرا�سة  2004م،  زينل  ودرا�سة  2006م،  عطار، 
احلالية  الدرا�سة  مع  2001م  �سالح،  ودرا�سة  2002م، 
ال�سائدة لدى الطلبة يف  اأمناط التفكري  فيما يتعلق مبعرفة 

املرحلة اجلامعية وكذلك نوع الأداة امل�ستخدمة . 
2♦ يف . ال�سابقة  الدرا�سات  من  احلالية  الدرا�سة  ا�ستفادت 

املجالت التالية:
ت�سور ♦� تكوين  يف  الباحث  ال�سابقة  الدرا�سات  �ساعدت 

�سامل عن اأمناط التعلم والتفكري وعالقتها بالعملية التعليمية. 
مكونات ♦� على  نظرياً  التعرف  يف  الباحث  �ساعدت 
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وخ�سائ�س اأمناط التعلم والتفكري. 
توجيه ♦� يف  ال�سابقة  الدرا�سات  من  الباحث  ا�ستفادة 

الدرا�سة احلالية والتعرف على اأهم اخل�سائ�س املنهجية والطرق 
الالزمة لدرا�سة هذا املو�سوع. 

الدرا�سة ♦� اأداة  حتديد  يف  ال�سابقة  الدرا�سات  �ساعدت 
والأ�ساليب الإح�سائية املنا�سبة. 

إجراءات الدراسة:

منهج الدراسة:

على  احل�سول  طريق  عن  الو�سفي  املنهج  ا�ستخدم 
املعلومات وحتليلها من عينة الدرا�سة. 

جمتمع الدراسة:

الرتبية  كلية  طلبة  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
بالدوادمي يف جامعة �سقراء باململكة العربية ال�سعودية، والبالغ 
طالب،   )700( بواقع  موزعني  وطالبة  طالباً   )1800( عددهم 
والت�سجيل  القبول  اإح�سائيات  ح�سب  وذلك  طالبة   )1100( و 

باجلامعة. 

عينة الدراسة:

)375( طالباً وطالبة من طلبة  الدرا�سة من  عينة  تكونت 
%( تقريباً من اأفراد  كلية الرتبية بالدوادمي بن�سبة مئوية )22 
جمتمع الدرا�سة، موزعني بواقع )151( طالباً، و )224( طالبة. 
حيث مت اختيارهم بالطريقة الع�سوائية الب�سيطة. ويظهر اجلدولن 

)1، 2( توزيع اأفراد عينة الدرا�سة وفق متغرياتها. 
جدول )1(

 توزيع عينة الدراسة وفق متغير الجنس

الن�صبةالعددالنوع♦الجتماعي

15140.3ذكر

22459.7اأنثى

375100.0املجموع

جدول )2( 
توزيع عينة الدراسة وفق متغير التخصص

الن�صبةالعددالتخ�ص�س

15040.0تربية خا�سة

12633.6لغة عربية

9926.4ريا�س الأطفال

375100.0املجموع

أداة الدراسة:
من اأجل حتقيق اأهداف الدرا�سة ملعرفة الأمناط ال�سائدة لدى 
طلبة كلية الرتبية بالدوادمي فقد مت تطوير )اأداة قيا�س( ا�ستبانة 
لتحديد هذه الأمناط )مقيا�س توران�س لل�سيطرة الدماغية )اأمناط 

املتعلق  ال�سابق  الرتبوي  الأدب  م�سح  مت  حيث  والتفكري(،  التعّلم 
باأمناط التعلم والتفكري والإفادة منه يف تطوير اأداة القيا�س، كما 
مت الرجوع اإىل الدرا�سات ال�سابقة ذات ال�سلة مبو�سوع الدرا�سة، 
اإ�سافة اإىل اآراء املحكمني واملخت�سني الرتبويني. وقد تكونت اأداة 
الدرا�سة يف �سورتها الأولية من )36( فقرة موزعة على املجالت 
الثالثة )منط التعلم والتفكري الأي�رس، منط التعلم والتفكري الأمين، 
مت  املحكمني  باآراء  الأخذ  وبعد  املتكامل(،  والتفكري  التعلم  منط 
ب�سورتها  الأداة  اأ�سبحت  حيث  الفقرات،  بع�س  وحذف  تعديل 
جمالت  ثالثة  على  موزعة  فقرة   )30( من  مكونة  النهائية 

كالتايل:
1♦ منط التعلم والتفكري الأي�رس. .
2♦ منط التعلم والتفكري الأمين. .
3♦ منط التعلم والتفكري املتكامل. .

صدق األداة: 
للتحقق من �سدق حمتوى الأداة، عر�ست على )6( حمكمني 
من اأع�ساء هيئة تدري�س يف كليات الرتبية باجلامعات ال�سعودية 
خالد،  امللك  الإ�سالمية،  �سعود  بن  حممد  الإمام  �سعود،  امللك   (
�سقراء(، لتحديد مدى �سالحية الفقرات لكل جمال، ومدى متثيل 
فقد  املحكمني  اآراء  �سوء  ويف  فيه،  تقع  الذي  للمجال  فقرة  كل 

عدلت �سياغة وحذف بع�س فقرات ال�ستبانة. 

 ثبات األداة: 
للتاأكد من ثبات الأداة عن طريق الختبار واإعادة الختبار 
)Test – Re � test( طبقت ال�ستبانة على عينة من خارج عينة 
اأ�سبوعني طبقت ال�ستبانة  الدرا�سة بلغت )20 طالباً(، وبعد فرتة 
على نف�س العينة، وقد بلغ معامل الثبات الكلي لالأداة )0.87(، اإذ 
بلغت معامالت الثبات لكل جمال من جمالت ال�ستبانة الثالثة 
على النحو التايل: منط التعلم والتفكري الأي�رس ) 0.85 (، منط التعلم 

والتفكري الأمين )0.90( منط التعلم والتفكري املتكامل )0.86(. 

متغريات الدراسة: 
♦ت�صتمل♦الدرا�صة♦على♦متغريين♦هما:♦

1♦  متغري النوع الجتماعي وله م�ستويان هما )ذكر، اأنثى(. .
2♦ متغري التخ�س�س وله ثالثة م�ستويات هي )تربية خا�سة، .

لغة عربية، ريا�س اأطفال (. 

إجراءات تطبيق الدراسة:
1♦ حدد اأفراد عينة الدرا�سة وفقاً ملتغريات الدرا�سة. .
2♦ تابع . وقد  الدرا�سة،  عينة  اأفراد  على  ال�ستبيانات  وزعت 

الباحث اإجراءات تطبيق الأداة على عينة الدرا�سة. 
3♦ امل�سرتجع . ن�سبة  بلغت  اإذ  امل�سرتجعة،  ال�ستبانات  جمعت 

منها )98 %(. 
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4♦ فرغت البيانات يف ذاكرة احلا�سب الآيل، وحللت با�ستخدام .
اأ�سئلة  عن  لالإجابة  وذلك  )SPSS(؛  الإح�سائية  احلزمة 

الدرا�سة. 

 املعاجلة اإلحصائية:
ا�ستخرجت  الدرا�سة،  اأ�سئلة  من  الأول  ال�سوؤال  عن  لالإجابة 
من  فقرة  لكل  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات 
وذلك  الثالثة،  املجالت  من  جمال  كل  على  ال�ستبانة  فقرات 
للدرا�سة  الأوىل  الفر�سية  ولإثبات  والطالبات  الطالب  من  لكل 
للمقارنة بني تقديرات عينة   )t � test  ( اختبار  ا�ستخدام  فقد مت 
لكل جمال  وذلك  اجلن�س،  والتفكري ح�سب  التعلم  لأمناط  الدرا�سة 
من جمالت ال�ستبانة الثالثة. ولإثبات الفر�سية الثانية للدرا�سة 
تقديرات  للمقارنة بني  الأحادي  التباين  ا�ستخدام حتليل  فقد مت 
عينة الدرا�سة لأمناط التعلم والتفكري ح�سب التخ�س�س، وذلك لكل 

جمال من جمالت ال�ستبانة الثالثة. 

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: 
النتائج♦املتعلقة♦بال�صوؤال♦الأول:♦ما♦اأمناط♦التعلنّم♦والتفكري♦
ال�صائدة♦لدى♦طلبة♦كلية♦الرتبية♦بالدوادمي♦يف♦جامعة♦�صقراء؟

لالإجابة على ال�سوؤال الأول قام الباحث بح�ساب املتو�سطات 
احل�سابية والنحرافات املعيارية لدرجات اأفراد العينة يف كل منط 
التعلم  الأي�رس - منط  والتفكري  التعلم  )منط  الثالثة:  الأمناط  من 
والتفكري الأمين - منط التعلم والتفكري املتكامل(، ثم مت ت�سنيف 
اأفراد العينة وفق معادلة )توران�س( للت�سنيف وفقاً ملا ذكره مراد 
الغفار )1982م( يف حممد واآخرين )2013م( وكذلك ما  وعبد 
ذكره مراد )1988م( وما ذكره مراد وم�سطفى )1982م( وهي:
يف♦ العينة♦ اأفراد♦ درجات♦ متو�صط♦ ♦= النمط♦ �صيادة♦ درجة♦

النمط♦+♦انحراف♦معياري♦واحد

واجلدول )3( يو�سح النتائج التي مت التو�سل اإليها:
جدول )3(

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتحديد النمط
السائد لدى عينة البحث وفق اختبار نمط التعلم والتفكير السائد

املتو�صط*♦النمط
احل�صابي

النحراف♦
املعياري

درجة♦
ال�صيادة
)م+ع(

درجة♦القطع♦
لتحديد♦
ال�صيادة

الرتتيب

منط التعلم 
والتفكري 

الأي�رس
35.8710.0245.89462

منط التعلم 
والتفكري 

الأمين
27.039.4536.48363

منط التعلم 
والتفكري 
املتكامل

37.1012.7949.89501

* المتوسط من 100 درجة

كلية  طلبة  لدى  ال�سائد  النمط  اأن   )3( اجلدول  من  يت�سح 
قدره  ح�سابي  مبتو�سط  املتكامل  النمط  هو  بالدوادمي  الرتبية 
النمط  يليه   ،)12.79  ( قدره  معياري  وانحراف   ،)37.10(
معياري  وانحراف   ،)35.87( قدره  ح�سابي  مبتو�سط  الأي�رس 
قدره)10.02(، ثم النمط الأمين مبتو�سط ح�سابي قدره )27.03( 
واإنحراف معياري قدره ) 9.45(. وميكن اأن يعزو الباحث ذلك اإىل 
طبيعة حمتوى املقررات الدرا�سية واأ�ساليب التدري�س امل�ستخدمة 
اأع�ساء هيئة التدري�س، والتي تعزز ا�ستخدام وظائف ن�سفي  من 
الدماغ على حد �سواء يف مراحل التعليم العام والتعليم اجلامعي. 
)2013م(،  ال�سليماين  درا�سة  نتائج  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
ويا�رس  كاظم  ودرا�سة  )2006م(،  عطار  درا�سة  مع  وتختلفت 
ودرا�سة  )2009م(،  والزغول  طالفحة  ودرا�سة  )1999م(، 
النمط  ال�سهري )2009 م(، ودرا�سة زينل )2004م(، حيث كان 

ال�سائد هو النمط الأي�رس. 
ذات♦ فروق♦ توجد♦ ل♦ الأوىل:♦ بالفر�صية♦ املتعلقة♦ النتائج♦
دللة♦اإح�صائية♦عند♦م�صتوى♦الدللة♦)α♦=0.05(♦يف♦اأمناط♦التعلنّم♦
والتفكري♦ال�صائدة♦لدى♦طلبة♦كلية♦الرتبية♦بالدوادمي♦يف♦جامعة♦

�صقراء♦ُتعزى♦ملتغري♦النوع♦الجتماعي؟

الباحث با�ستخدام اختبار )ت(  الفر�سية قام  لإثبات هذه 
على  للتعرف  وذلك  م�ستقلتني،  جمموعتني  بني  الفروق  لدللة 
الفروق يف درجات اأفراد العينة يف كل منط من الأمناط الثالثة: 
)منط التعلم والتفكري الأي�رس - منط التعلم والتفكري الأمين - منط 
التعلم والتفكري املتكامل(، باختالف نوع العينة: )ذكر - اأنثى(، 

واجلدول )4( يو�سح النتائج التي مت التو�سل لها:
جدول )4( 

اختبار )ت( لداللة الفروق في درجات عينة
الدراسة في اختبار نمط التعلم والتفكير السائد باختاف نوع العينة:

نوع النمط
املتو�سط العددالعينة

احل�سابي
النحراف 
م�ستوى قيمة تاملعياري

التعليقالدللة

منط التعلم 
والتفكري 

الأي�رس

15110.852.95ذكر
0.460.644

غري 
دالة 22410.703.05اأنثى

منط التعلم 
والتفكري 

الأمين

1518.392.64ذكر
1.580.115

غري 
دالة 2247.922.95اأنثى

منط التعلم 
والتفكري 
املتكامل

15110.763.65ذكر
1.530.126

غري 
دالة 22411.383.95اأنثى

دللة  ذات  فروق  توجد  ل  اأنه   )4( اجلدول  من  يت�سح 
الأمناط  تلك  يف  الدرا�سة  عينة  اأفراد  درجات  بني  اإح�سائية 
لختبار منط التعلم والتفكري ال�سائد، تعود لختالف نوع العينة. 
قد يعزو الباحث ذلك اإىل ت�سابه التن�سئة الجتماعية لدى جمتمع 
الدرا�سة، والتي تتعامل مع اجلن�سني بطريقة مت�سابهة يف املواقف 
والأ�سياء امل�سرتكة، وكذلك املقررات الدرا�سية واأ�ساليب التدري�س 
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التي تطبق على  املقررات  الطالب مت�سابهة مع  التي تطبق على 
الطالبات. وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة كاظم ويا�رس )1999م(، 
ودرا�سة طالفحة والزغول )2009م(، وتختلف مع درا�سة ال�سهري 
)2009م(، حيث يوجد فروق ذات دللة اإح�سائية تتعلق بالنوع 

الجتماعي ل�ساح الذكور. 

النتائج املتعلقة بالفرضية الثانية: 
الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
طالب  لدى  ال�سائدة  والتفكري  التعّلم  اأمناط  يف   )α=0.05(
وطالبات كلية الرتبية بالدوادمي يف جامعة �سقراء ُتعزى ملتغري 

التخ�س�س )تربية خا�سة، لغة عربية، ريا�س اأطفال(. 
لإثبات هذه الفر�سية قام الباحث با�ستخدام اختبار حتليل 
التباين الأحادي )ف( لدللة الفروق بني جمموعتني م�ستقلتني، 
العينة يف كل منط  اأفراد  الفروق يف درجات  للتعرف على  وذلك 
التعلم  الأي�رس - منط  والتفكري  التعلم  )منط  الثالثة:  الأمناط  من 
باختالف  املتكامل(،  والتفكري  التعلم  منط   - الأمين  والتفكري 
اأطفال(،  ريا�س   – عربية  لغة   – خا�سة  )تربية  التخ�س�س: 

واجلدول )5( يو�سح النتائج التي مت التو�سل اإليها:
جدول )5(

 اختبار تحليل التباين األحادي )ف( لداللة الفروق في درجات عينة الدراسة في اختبار 
نمط التعلم والتفكير السائد باختاف التخصص:

مط
م�صدر♦الن

التباين
جمموع♦
املربعات

درجات♦
احلرية

متو�صط♦
املربعات

قيمة♦
ف

م�صتوى♦
التعليقالدللة

�رس
لأي

ري ا
تفك

وال
لم 

لتع
ط ا

بني من
10.2625.13املجموعات

غري دالة0.570.568

داخل 
3372.143729.07املجموعات

مين
 الأ

كري
لتف

 وا
علم

الت
بني منط 

3.2621.63املجموعات

غري دالة0.200.817

داخل 
3001.263728.07املجموعات

مل
تكا

امل
ري 

تفك
وال

لم 
لتع

ط ا
بني من

13.0226.51املجموعات

غري دالة0.440.644

داخل 
5495.5737214.77املجموعات

يت�سح من اجلدول )5( اأن قيم )ف( غري دالة يف الأمناط: 
منط  الأمين،  والتفكري  التعلم  منط  الأي�رس،  والتفكري  التعلم  )منط 
اأنه ل توجد فروق ذات  التعلم والتفكري املتكامل(، مما ي�سري اإىل 

دللة اإح�سائية بني درجات اأفراد عينة الدرا�سة يف تلك الأمناط 
لختبار منط التعلم والتفكري ال�سائد، تعود لختالف تخ�س�ساتهم. 
تت�سابه  اإن�سانية  التخ�س�سات  هذه  لكون  ذلك  الباحث  ويعزو 
لدى  التفكري  اأمناط  اأو  التدري�س  اأ�ساليب  حيث  من  طبيعتها  يف 
املتعلمني، وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة كاظم ويا�رس )1999م 
(، وتختلف مع درا�سة طالفحة والزغول )2009م(، حيث توجد 

فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى ملتغري التخ�س�س. 

ملخص النتائج:
ميكن♦تلخي�س♦نتائج♦الدرا�صة♦فيما♦يلي:

1♦ �سيادة النمط املتكامل لدى طلبة كلية الرتبية بالدوادمي. .
2♦ النوع .  ( ملتغريي  تبعاً  اإح�سائياً  دالة  فروق  وجود  عدم 

الجتماعي والتخ�س�س(. 

التوصيـــات واملقرتحات: 

بناًء♦على♦نتائج♦الدرا�صة♦يو�صي♦الباحث♦بالتايل:

1♦ ا�ستخدام الأ�ساليب والطرق التدري�سية التي تتوافق مع منط .
التفكري املتكامل. 

2♦ للتخ�س�سات . �سقراء  بجامعة  الرتبية  كلية  طلبة  توجيه 
املتوافقة مع منط التفكري املتكامل. 

3♦ بجامعة . التدري�س  هيئة  لأع�ساء  تدريبية  دورات  تنفيذ 
مع  املتوافقة  التدري�سية  الإ�سرتاتيجيات  جمال  يف  �سقراء 

النمط املتكامل. 
4♦ التفكري يف كليات . اأمناط  الدرا�سات حول  املزيد من  اإجراء 

اجلامعة املختلفة. 

املصادر واملراجع:

أوالً - املراجع العربية:

1♦ يف . والذاكرة  والتعلم  التفكري  )2001م(.  اإبراهيم  احلارثي، 
اأبحاث الدماغ، الريا�س: مكتبة ال�سقري. 

2♦ احلربي ، فهد �سليمان )2000م(. الفروق يف اأمناط التعليم .
لدى  للمخ  الكرويني  الن�سفني  بن�ساط  املرتبطة  والتفكري 
البتدائية  املرحلة  طالب  من  املوهوبني  وغري  املوهوبني 
كلية   ، من�سورة  غري  ماج�ستري  ر�سالة   ، الريا�س  مبدينة 

الرتبيه ، جامعة امللك �سعود ، الريا�س. 
3♦ 2004م(. عالقة اجلمود الفكري ) . احلربي، نا�رس عبداهلل ) 

وطالبات  لدى طالب  التفكري  و  التعلم  باأمناط   ) الدجماتية 
غري  ماج�ستري  ر�سالة  املنورة،  باملدينة  الثانوية  املرحلة 

من�سورة ،كلية الرتبية ، جامعة اأم القرى ،مكة املكرمة. 
4♦ اخلويل،ه�سام، )2002م(. الأ�ساليب املعرفية و�سوابطها يف .



168

د. نايف عبد العزيز املطوعأمناط التعّلم والتفكير السائدة لدى طلبة كلية التربية بالدوادمي في جامعة شقراء باململكة العربية السعودية.

علم النف�س، القاهرة: مكتبة دار الكتاب احلديثة. 
5♦ الدرا�سي . بالتح�سيل  التنبوؤ  )2002م(.  فاطمة،  الدو�رسي، 

واأمناط   ) والعميق  ال�سطحي   ( التعلم  اأ�ساليب  خالل  من 
التعلم والتفكري لدى عينة من طالبات ال�سف الثاين الثانوي 
غري  ماج�ستري  ر�سالة  الريا�س،  مبدينة  والعلمي(  )الأدبي 

من�سورة، كلية الرتبية، جامعة اأم القرى،مكة املكرمة. 
6♦ املعلومات . معاجلة  اأمناط  2013م(.   ( مريفت  ال�سليماين، 

من  عينة  لدى  التعلم  واأ�ساليب  للمخ،  الكرويني  للن�سفني 
طالبات ال�سف الثالث الثانوي مبدينة مكة املكرمة، ر�سالة 
ماج�ستري غري من�سورة، كلية الرتبية، جامعة اأم القرى، مكة 

املكرمة. 
7♦ لدى . والتفكري  التعليم  اأمناط  م(.   2009  ( حا�سن  ال�سهري، 

طالب وطالبات جامعة طيبة، جملة جامعة اأم القرى للعلوم 
الرتبوية والنف�سية، 2 ) 1 (. . 

8♦ التعلم . اأمناط  2009م(.   ( عماد  والزغول،  فوؤاد  طالفحة، 
باجلن�س  وعالقتها  موؤتة  جامعة  طلبة  لدى  املف�سلة 

والتخ�س�س، جملة جامعة دم�سق. 
9♦ لل�سخ�سية . الأ�سا�سية  الأبعاد  )1995م(.  يو�سف  عبدالفتاح، 
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