
  
  
  
  

  جامعة بغداد          
  ابن الھیثم التربیة كلیة    

  قسم التربیة وعلم النفس  
  رالدراسات العلیا/الماجستی

  
  
  

أسالیب التفكیر لدى غریغورك وعالقتھا باستراتیجیات 
  التعلم واالستذكار لدى طلبة الجامعة

  
  إلىرسالة مقدمة 

  
   وھي جزء منجامعة بغداد  –ابن الھیثم  –مجلس كلیة التربیة 

  متطلبات نیل درجة الماجستیر في علم النفس التربوي  
  
  
  من
  

  سالم محمد عبدهللا ابو خمرة 
  
  

  اشراف
  

  الدكتوراالستاذ المساعد 
  الذھبيید قاسم ــــــــــــــال حمـجم                             

  
  

  م  2011ھـ                     بغداد                          1432       



  المستخلص

الـــتعلم واالســـتذكار تقـــوم بتنظـــیم العملیـــات العقلیـــة التـــي مـــن شـــانها  تإن أســـالیب التفكیـــر وٕاســـتراتیجیا      

مساعدة الفرد في تكوین شخصیة علمیة مفكرة تتجـاوز حـدود المعلومـة أو الموقـف التعلیمـي المـرتبط بـالمقرر 

  .   جدیدة أخرى تعلمیة أو تعلیمیةالدراسي إلى الهدف األسمى وهو توظیف المعلومة في مواقف 

  : یأتي ما هدف البحث الحالي

 لتفكیر السائدة لدى طلبة الجامعة.على أسالیب ا تعرفال  -1

  على أسالیب التفكیر على وفق المتغیرات اآلتیة : تعرف ال  -2

  اإلناث). -(الذكور ا. الجنس   

  اإلنساني ). –التخصص (العلمي ب.   

  رابع). -سیة (أول المرحلة الدراج.   

  لدى طلبة الجامعة . التعرف على استراتیجیات التعلم واالستذكار -3

  على وفق المتغیرات اآلتیة : التعرف على استراتیجیات التعلم واالستذكار  -4

  اإلناث). -(الذكور ا.الجنس        

  اإلنساني ). –التخصص (العلمي .ب   

  رابع). -المرحلة الدراسیة (أول .ج   

قــوة واتجــاه العالقــة بــین أســالیب التفكیــر واســتراتیجیات الــتعلم واالســتذكار لــدى طلبــة  علــى تعــرفال -5

  الجامعة .

وطالبــة مــن مجتمــع البحــث ، تــم اختیــارهم بالطریقــة العشــوائیة  ) طالــب400تألفــت عینــة البحــث مــن (و      

 مـــن)200ومثلهــا إنســـانیة ، بواقـــع ( ) كلیــات ، ثـــالث منهـــا علمیـــة6الطبقیــة ذات التوزیـــع المتســـاوي ، مـــن (

وطالبـة مـن التخصـص العلمـي ومثلهـا مـن التخصـص  ) طالـب200، بواقـع ( اإلناث) من 200الذكور ، و (

، واستعمل الباحث أداتین : األولى مقیاس أسالیب التفكیر، وتم التحقق من الخصائص السیكومتریة  اإلنساني

بطریقــة االختبــار وٕاعـــادة  الخبــراء والمحكمــین والثبـــات وذلـــك بعرضــه علــى لجنـــة مــن مــن الصــدق الظــاهري

الثانیـة  األداة أمـا،  علـى التـوالي (0.78 , 0.69 , 0.75 , 0.83) لكـل اسـلوباالختبار وبلغ معامل االرتبـاط 

مـن الخصـائص السـیكومتریة مـن الصـدق الظـاهري التعلم واالستذكار ، وتم التحقق  مقیاس استراتیجیات فهي

 ییزیة ، وعالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلیة للمقیاس ، ودرجة الفقرة بدرجـة المجـال ودرجـة المجـال، والقوة التم

االختبــار ، فبلــغ معامــل االرتبــاط  وٕاعـادةبالدرجـة الكلیــة للمقیــاس ، وتــم التحقـق مــن الثبــات بطریقــة االختبــار 

ودنیا)ولكون مجموع الفقرات فردیة وتم حساب معامل ارتباط بتجزئة المقیاس الى مجموعتین (علیا ) ، 0.83(

  ) .0.90تم استعمال معادلة جتمان وتبین ان معامل االرتباط بلغ (

  خ



والحسـابیة اآلتیــة : معامــل ارتبــاط بیرسـون ، تحلیــل التبــاین الثالثــي  اإلحصــائیةالوســائل وبعـد اســتعمال      

معادلة الفا كرونباخ ، االختبار التائي لعینتین مستقلتین ، واالختبـار التـائي لعینـة واحـدة ، والنسـبة بتفاعل ، و 

  المئویة ، ومعادلة سبیرمان براون التصحیحیة ، تم التوصل إلى النتائج اآلتیة :

 أســالیب التفكیــر كافــة وبــدرجات متفاوتــة ، فكــان اســتعمالهم لألســالیب علــى یســتعمل طلبــة الجامعــة .1

التوالي : أسلوب التفكیر المادي التتابعي ثم التتابعي التجریدي ثم المـادي العشـوائي وأخیـرًا التجریـدي 

 العشوائي .

المرحلة )   كاآلتي -التخصص-تختلف أسالیب التفكیر لدى طلبة الجامعة حسب المتغیرات (الجنس .2

: 

ألسـالیب  سـتعماالً ور كونهم األكثر اإن أسالیب التفكیر تختلف باختالف الجنس ، حیث تمیز الذك.  أ   

التجریــدي العشـــوائي ، أمـــا  وأخیـــراً التفكیــر المـــادي التتــابعي ثـــم التتــابعي التجریـــدي ثــم المـــادي العشــوائي 

اإلناث فقد تمیزت باستعمال أسالیب التفكیر المادي التتابعي ثم التتابعي التجریدي ثم التجریدي العشوائي 

 وأخیرًا المادي العشوائي .

العلمـي باسـتعمال أسـالیب  التخصـص، إذ تمیـز  التخصصإن أسالیب التفكیر تختلف باختالف .  ب   

التفكیـر المــادي التتـابعي ثــم المـادي العشــوائي ثـم التتــابعي التجریـدي وأخیــرًا التجریـدي العشــوائي ، وتمیــز 

التجریـدي ثـم التجریـدي اإلنساني باستعمال أسالیب التفكیـر المـادي التتـابعي ثـم التتـابعي  التخصصطلبة 

 العشوائي وأخیرًا المادي العشوائي .

الرابعة )  ، باستعمال أسالیب التفكیـر المـادي  –تتشابه أسالیب التفكیر بالنسبة للمرحلة ( األولى  . ج  

  التتابعي ثم التتابعي التجریدي ثم المادي العشوائي وأخیرًا التجریدي العشوائي .

لطلبة تیجیات التعلم واالستذكار لدى طلبة الجامعة فقد اظهرت النتائج ان الغرض التعرف على استرا .3

وهو اكثر  (191.7)یات التعلم واالستذكار حیث بلغ المتوسط الحسابي للعینة یتفوقون باستعمال استراتیج

  .  (159)من المتوسط الفرضي البالغ 

  ظهرت النتائج :وفقًا للمتغیرات اآلتیة أ لة الفروقالولغرض التعرف على د .4

لم واالسـتذكار غیـر دال إحصـائیًا اإلناث ) في اسـتراتیجیات الـتع –الفروق بین الطلبة ( الذكور  أن. أ   

.  

 اإلنساني) . -عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في التخصص الدراسي ( العلمي . ب   

 .ىالرابعة ) ولصالح األول –وجود فروق ذات داللة إحصائیة في متغیر المرحلة ( األولى .  ج   

  رتباطیة بین أسالیب التفكیر واستراتیجیات التعلم واالستذكار .ضعف العالقة األ. بینت النتائج 5   

  .  ت والمقترحاتقدم الباحث بعض التوصیا      

 د
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Abstrac             

Thinking Styles , learning and recall strategies help to organize mental processes that 

will help the individual to create Scientism thinking personality overpass datum 

boundary or educational stand that related with education procedure to the ultimate 

aim and it is information appointment in anew other stands, learning and teach ability.  

 Aim of the Research: The present study aims to know:  

1. Identify the commanding thinking style for university students. 

2. Identify thinking style according to the following variables of :a- gender 

(males\females).b- major (scientific\humanitarian).c-grade (freshmen\seniors). 

3. Identify the learning and recall strategies for university students. 

4. Identify the learning and recall strategies according the variables below: a- 

gender (males\females).b- major (scientific\humanitarian).c-grade 

(freshmen\seniors). 

5. Identify the power and direction relationship between the thinking styles for 

learning and recall strategies for university students. 

The study sample consists of (400) male and female from the university of Tikrit 

students had been chosen randomly with isometric distribution , from (6) collage 

distributed by three humanitarian collages, occurring (200)males,(200) females 

and three scientific collages consisting  (200)students and schoolgirls and similar 

as from humanitarian major.The researcher use tow instruments :first thinking 

style scale ,and verify from psycho metric properties  from external truth by 

approved and checked by experience and judgment comette and stability 

checked  by a method of (Test &Retest) and the correlation coefficient attain 

(0.78,0.69,0.75,0.83) frequently ,whether the second instrument ,learning and 

recall strategies scale , and verify from psychometric properties  from external 

truth,   and differentiation force ,and item point correlation  with overall scale 

point, and item point with item scope and item scope with overall item scale, the 

stability was verified by (test &retest) method, then correlation coefficient was 

attain (0.83) ,while calculate correlation coefficient by division the delenator into 

two groups (higher and lower ) and because the summation of items are add we 

used Guttman coefficient and the correlation coefficient is attain (0.90)  

After using statistical formulas : person correlation coefficient, three-way 

analysis of variance, Cronbach Alfa coefficient method , two samples of (T-test) 



 B

independent, the(T-test) for one sample, percentage, Spearman Brown formula, 

We receipt the following results:  

Result of the Research :The researcher found the following results: 

1. The Students of University use all thinking styles in difference way they were 

use for these styles as sequence: concrete sequence, Abstract sequence, concrete 

random, finally abstract random. 

2. Thinking styles are different for university students according to The 

Variables :( Gander , Major , Grade ) as below : 

A .Thinking style different by gender .Males more use for thinking style concrete 

sequence then abstract sequence then Concrete random then abstract random, 

While the females use thinking style Concrete sequence then abstract random 

finally Concrete random. 

B . Thinking styles different by academic major ,Scientific use thinking style 

Concrete sequence then Concrete random then abstract sequence then abstract 

random. While humanitarian academic major use thinking style :Concrete 

sequence then abstract sequence then abstract random finally concrete random. 

C .Thinking styles are similar according to grade(freshmen\senior),by using: 

Concrete sequence, abstract sequence, Concrete random, abstract random. 

3. To Identify Learning and Recall Strategies for University Students , So These 

results  show that students distinct by using Learning  Recall Strategies where 

The Arithmetic mean scored for the simple (191.7) , It's more Than Assumption 

mean that score (159) . 

4. To identify differences indications according to the following variables that 

exhibit these results. 

A . Differences between the students (males\females) in learning and recall 

strategies and this not statistical significance. 

B . There is no relationship statistical significance in academic major study 

(science\humanitarian). 

C . There is statistical significant difference according the grade 

(freshmen\senior) and in aside with freshmen. 

5. These results shows There is a weak correlation relationship between thinking 

styles and learning recall strategies. 

The researcher has also presented some recommendations and suggestions.  
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