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إدمان استخدام اهلاتف الذكي
ّ

   وعالقته بأساليب التفكري 
والمنذرات لدى الطالبات املتفوقات 

َ َ ْ ُ ْ
  ًأكادمييا 

   ١يف كلية األمرية عالية اجلامعية
  :ملخص

 إدمانالعالقة والفروق في العالقة بين      إلى الكشف عن    الحالية   الدراسةهدفت  
 الطالبات المتفوقات والمنذرات أكاديمياً     أساليب التفكير لدى  بين  و الذكي الهاتف استخدام

الخمايـسة   مقياس تطبيق في كلية األميرة عالية الجامعية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم        
 ,Sternberg & Wagner)(إلدمان استخدام الهـاتف الـذكي، ومقيـاس    ) ٢٠١٤(

ة طالبة منذر) ٢٠٦(طالبة متفوقة، و) ١١١(على عينة شملت     ألساليب التفكير،  1992
وقد أشارت نتائج الدراسة  .م٢٠١٥/ ٢٠١٤من طالبات البكالوريوس في العام الجامعي 

إدمان استخدام الهـاتف النقـال بـين المتفوقـات          وجود فروق دالة إحصائيا في      إلى  
وجود فروق دالـة  ، كما أشارت النتائج إلى  لصالح المنذرات والمنذرات، وكانت الفروق    

التـشريعي،  : انت لصالح المتفوقات في األساليب التالية   إحصائيا في أساليب التفكير، وك    
والهرمي، والتحرري، والخارجي، والقضائي، والعالمي، والفوضوي، فيما كانت لصالح         

 والملكـي،  واألقليـة، والـداخلي،    التنفيذي، والمحلـي،   :المنذرات في األساليب التالية   
بين إدمان اسـتخدام   العالقة عالقة وفروق فيوجود والتقليدي، كما أشارت النتائج إلى     

وكانت الفروق فـي العالقـة   الهاتف النقال وأساليب التفكير بين المتفوقات والمنذرات،       
، وكانـت الفـروق   )الهرمي، والقضائي(أسلوبي التفكير لصالح الطالبات المتفوقات في  
اسـة  وتوصي الدر ). األقلية، والداخلي، والمحلي  (ساليب  لصالح الطالبات المنذرات في أ    

     مـع  سلبية  عالقات ارتباطية    لما له من     باالهتمام بظاهرة إدمان استخدام الهاتف الذكي
  . وإجراء المزيد من الدراسات للتأكد من هذه النتيجة،تحصيل الطالبات

إدمان استخدام الهاتف الذكي، أساليب التفكير، طالبات كلية األميرة : الكلمات المفتاحية
  . والمنذرات أكاديميا، األردنعالية الجامعية المتفوقات

  
  
  

                                                        
جامعـة البلقـاء   أنجز هذا البحث خالل إجازة التفرغ العلمي الممنوحة للباحث مـن            )1

 .٢٠١٤/٢٠١٥التطبيقية من العام الدراسي 
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Abstract: 
Smart phone use addiction and its relationship with  

thinking styles among outstanding and under probation  
female students at Princess Alia University College 

This study aimed to investigate the relationships that 
include differences between smart phone use addiction and 
thinking styles among outstanding and under probation students 
at Princess Alia University College. The research sample consisted 
of; (111) outstanding and (206) under probation female students. 
The study was conducted during the academic year 2014/ 2015. In 
order to achieve the objectives of the study, the scale of smart 
phone use addiction and the scale of thinking styles developed by 
the Al Khamaiseh (2014), and by (Sterberg & Wanger, 1992) were 
applied, respectively. The results showed that the mean score of 
smart phone use addiction was significantly higher (P< 0.05) for 
under probation female students compared with the outstanding 
female students. In addition, the mean score of thinking styles; 
legislative, hierarchal, liberal, external, judicial, global and 
anarchic were significantly higher (p< 0.05) for the outstanding 
female students compared with under probation female students 
while the mean score of executive, local, oligarchic, internal, 
conservative and monarchical were significantly higher (p< 0.05) 
for the under probation female students. The differences in 
relationship between smart phone use addiction was correlated (P 
< 0.5) with hierarchical and judicial for outstanding female 
students, and correlated (p < 0.05) with eternal, oligarchic, local 
for under probation female students. It was suggested that more 
studies should be conducted to verify the negative influence of 
smart phone use addiction on the academic achievement of female 
students. 
Key words: Smart phone use addiction, thinking styles, 
outstanding and under probation female students at Princess Alia 
University College, Jordan. 
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  :مشكلة الدراسةالمقدمة و
سـمة  دخلت مجاالت النشاط اإلنساني كافـة        التكنولوجية التي    التطوراتتُعد  

عد اإلنترنت أهم تلك التطورات التي مكنت مستخدميها مـن إلغـاء            ير الحاضر، و  العص
حاجز المكان والزمان فأصبح العالم من خاللها قرية صغيرة يـستطيع أي فـرد فيهـا                

  .الحياة مجاالت مختلف فيالتي يحتاجها  الحصول على المعلومات
 وأسرعها انتـشارا    التكنولوجية الحديثة  األدوات ويعد الهاتف الذكي من أبرز    

الذي يتم من خالله االتصال بشبكة اإلنترنت، إذ أصبح أحد أدوات            على الكرة األرضية،  
 التي تالزم الفرد أينما ذهب، وتتمثل بالمفتاح والنقـود والهـاتف الـذكي      البقاء الثالثة 

)2015 ,.al et Emanuel (  
 إلـى مـدى انتـشار    )Abdulah, Haydar & Mustafa, 2013( ويشير

قد نجـد طالبـا داخـل    "الهاتف الذكي بين المراهقين وخصوصا طلبة الجامعات، بقوله        
من المستحيل أن نجد طالبـا        أو ربما  نادر قلم أو دفتر، ولكن من ال      دونالغرفة الصفية   

   .، فالهاتف والطالب يعدان شيئين متالزمين هذه األيام"دون هاتفه الذكي
مـن مـستخدمي   % ٧٧أن  )Walsh, White & Young, 2008( ويؤكـد 

سنة، وأنهم يحملون هواتفهم في كـل       ) ٢٤ -١٨(بين   الهاتف الذكي تتراوح أعمارهم   
 دقائق ٥وأنهم يتفقدون هواتفهم كل  حيث يكون الهاتف في متناول أيديهم، مكان تقريبا،

من طالب الجامعات فـي  % ٨٨إلى أن  )al et Emanuel., 2015( ويشير .بالمتوسط
ة األمريكية يشعرون باألمان عندما تكون هواتفهم إلـى جـانبهم، وأن            الواليات المتحد 

  .منهم يشعرون بعدم التركيز في المحاضرات نتيجة انشغالهم بهواتفهم% ٣٦
المفرط للهواتف الذكية يـشكل   إلى أن االستخدام )Olufadi, 2015(ويشير 

ـ ، وأن استخدام الهواتف الذكية يعني استخدام        حقيقيةظاهرة   وأن اإلنترنـت    ،تاإلنترن
أصبح من أهم وسائل اإلعالم التي تمتاز بالفورية وبالتنوع المعلوماتي، حيـث يمكـن              
لمستخدم الهاتف الذكي الوصول للمعلومات واألخبـار والبـرامج ومواقـع التواصـل             

وبهذا أصبح مستخدم الهاتف الذكي يقرر بذاتـه مـا طبيعـة           االجتماعي التي يفضلها،  
  .تي تلبي حاجاته الشخصية والتي يرغب بمتابعتهااألخبار والبرامج ال

 تؤثرقد   مشكالتإلى    اإلسراف في استخدام الهاتف الذكي واإلنترنت      قودوقد ي 
بشكل كبير على حياة مستخدميه الشخصية واالجتماعية، وقد يبدو أن االستخدام المفرط         

 المـشكلة   أعـراض  تظهر لألجهزة الذكية دليل على وجود مشكلة لدى المستخدم، وقد        
تماما كما هي أعراض اإلدمان، فقد يشعر مستخدم الهاتف النقال باالكتئاب، والـشعور             

  .)Chiu, 2014 (بالنشوة، واالنسحاب، وفقدان السيطرة، والقلق، وغيرها
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الهاتف النقال يعد أحـد    أن إدمان استخدام على)Torrecillas, 2007(وأكد 
ل اإلدمان الكيميائي، إنما شكل اإلدمان التفاعلي    أشكال اإلدمان السلوكي التي ال تأخذ شك      

فإدمان استخدام الهـاتف     اإلدمان على األلعاب اإللكترونية واإلنترنت،     في كما هو الحال  
قد تولد  التي الذكي ال يسبب آثارا جسمية مباشرة، بل تبقى آثاره على المستوى النفسي 

و دراسـتهم، أو تفـاعالتهم      انعكاسات سلبية في حياة الطلبة سواء فـي أعمـالهم، أ          
  .االجتماعية واألسرية، نتيجة لالنشغال بهذا الهاتف

الدراسـات حـول     وجود سلبيات الستخدام الهاتف الـذكي إال أن         من رغموبال
استخدام الهواتف الذكية ال تفترض أن الجميع يستخدمها بشكل سلبي، إذ أن هناك فوائد       

 المجال التربوي والتعليمـي والـصحي     ال حصر لها خصوصا في     الستخدامهوإيجابيات  
فرصا كبيرة في عالم الرعايـة الـصحية         فقد فتح استخدام الهواتف الذكية     والترفيهي؛

والسلوكية، حيث توفر بعض تطبيقات الهاتف المحمول برامج لتشخيص بعض األمراض  
كيفية عالجها إضافة إلى برامج التثقيف الـصحي والـسلوكي، وأن خاصـية              ووصف
 باتجاهين التي توفرها بعض تطبيقات الهواتف المحمولة يمكن في المستقبل أن         االتصال

  .)Luxton& Mishkind, 2011( تعمل على تقديم ممارسات سريرية للمرضى
إدمان الهاتف الذكي بكثير من المتغيـرات كمـا أشـارت الدراسـات              ويرتبط

لى العالقة بين إ  دراسة هدفت التعرف)Chen & Lever, 2004( أجرى السابقة، حيث
 واإلنجاز األكاديمي، كدراسة مقارنة بين طلبة مـن الواليـات المتحـدة             النقالالهاتف  

طالبا وطالبة من الواليات المتحدة ) ٥١٨(وتكونت عينة الدراسة من . األمريكية وتايوان
من تايوان في مرحلة البكـالوريوس، وقـد أشـارت      طالباً وطالبة ) ١٦٧(األمريكية، و 

دالة بين استخدام الهاتف النقال والعالقة مع األصدقاء         عكسيةلى وجود عالقة    النتائج إ 
والوالدين لدى كل من العينتين، كما أشارت النتائج إلى أن الطلبة الـذين يـستخدمون               
الهاتف النقال بكثافة لديهم عالقات غير سوية مع زمالئهم ووالديهم، كما وأن االستخدام 

 .اإلنجاز األكاديمي ثر سلبياً علىالمتكرر للهاتف النقال يؤ
، دراسة هدفت إلى التعرف على أعـراض اإلدمـان   )Louis, 2005(أجرى و

المرتبطة باستخدام الهاتف النقال، والتعرف على االرتباط بين مظاهر اإلدمان وبعـض            
فرداً، تراوحت أعمارهم مـا     ) ٦٢٤(المتغيرات النفسية لدى عينة عشوائية مكونة من        

أشارت النتائج أن األفراد الذين حصلوا على درجات مرتفعـة   ، وقد ) سنة ٢٨-٢٤(بين  
على مقياس اإلدمان على الهاتف النقال حصلوا على درجات منخفضة على مقياس تقدير 
الذات، وأن اإلناث ذوات تقدير الذات المنخفض أكثر استعداداً لإلدمـان علـى الهـاتف            

ام الكثيف للهاتف النقال ارتبط بظهـور أعـراض         النقال، وكما كان متوقعاً فإن االستخد     
   .اإلدمان على الهاتف النقال بدرجة أعلى
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العالقـة  طبيعة  بدراسة هدفت إلى الكشف عن )Walsh et al., 2008(وقام 
مـشاركا  ) ٣٢(وقد شملت عينة الدراسة      بين الشباب األسترالي وبين هواتفهم الذكية،     

ن خالل عقد مجموعات مناقشة حول هواتفهم سنة، م) ٢٤ -١٦(تراوحت أعمارهم بين 
النقالة، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الهواتف الذكية هي جزء ال يتجـزأ مـن حيـاة       
الشباب األسترالي، وأنها ذات فوائد عديدة، كما أشارت النتائج إلى أن حاالت عديدة من              

ف الذكية بشكل   عينة الدراسة ظهرت لديها مؤشرات إدمان سلوكي على استخدام الهوات         
  .واضح

 بدراسة )Beranuy, Oberst, Carbonell & Chamarro, 2009(وقام 
هدفت إلى الكشف عن األعراض المرضية الستخدام الهاتف الذكي ودور الذكاء االنفعالي    

طالبا جامعيا في مدينة برشلونة في إسبانيا،       ) ٣٦٥(في ذلك، وقد شملت عينة الدراسة       
أن الضغوط النفسية ترتبط بشكل إيجابي مع إدمـان اسـتخدام           وقد أشارت النتائج إلى     

الهاتف الذكي واإلنترنت، وأن اإلناث أكثر ميال لالستخدام غير المتـوازن لهمـا، كمـا            
أشارت النتائج إلى أن مكونات الذكاء االنفعالي ساهمت في تفسير تباين مؤشرات الضغط 

  .دام الهاتف الذكي واإلنترنتالنفسي ولكن بدرجة أقل من تفسير مؤشرات سوء استخ
دراسة هدفت إلى الكـشف عـن   ب) Hong, Chiu & Huang, 2012(وقام 

وقد شملت عينة الدراسة  العالقة بين الخصائص النفسية وإدمان استخدام الهاتف الذكي،
طالبة من طالبات الجامعات في تايوان، وقد أشارت النتائج إلى وجـود عالقـة         ) ٢٦٩(

ط االجتماعي والقلق واإلدمان على استخدام الهـاتف الـذكي، كمـا             بين االنبسا  طردية
 بين تقدير الذات وإدمان استخدام الهاتف الذكي، عكسيةأشارت النتائج إلى وجود عالقة    

  .وأن الخصائص النفسية الشخصية تتنبأ بإدمان استخدام الهاتف الذكي
عالقة بـين  بدراسة هدفت إلى الكشف عن ال) Abdulah et al., 2013(وقام 

 طالبا) ٩١٩(إدمان استخدام الهاتف الذكي وبين تقدير الذات، وقد شملت عينة الدراسة            
 عالقـة   من طلبة المدارس الثانوية في تركيا، وقد أشارت نتائج الدراسة إلـى وجـود             

  .ذات داللة بين إدمان استخدام الهاتف الذكي وبين تقدير الذات  عكسيةارتباطية
دراسةً هدفت إلى التعرف على تـأثيرات الهـاتف         ) ٢٠١٣(وأجرت ماضوي   

       إلى أن  النتائج  أشارت  ، وقد   الجوال على أنماط االتصال االجتماعي لدى الطالب الجامعي
طرقاً اتصالية جديدة لدى الطالب الجامعي، تتمثل في التواصل عـن     الهاتف النقال أوجد  

الطالب الجامعي للهـاتف    ويغلب على استخدامات     طريق المكالمات والرسائل المكتوبة،   
النقال الطابع السلبي، إذ ساهم الهاتف النقال في تقليل الرقابة األبويـة علـى الطالـب          
الجامعي، وأيضاً استغالل الطالب الجامعي الهاتف النقال في الكذب، وإعطاء معلومـات            

ـ              ي خاطئة عن مكان تواجده، وأدى الهاتف النقال إلى انحسار البعد اإلنساني العاطفي ف
  . العالقات لدى الطالب الجامعي
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بدراسة هدفت إلى الكشف عن العالقة بين ضغوط الحياة ) Chiu, 2014(وقام 
وإدمان الهاتف الذكي لدى طلبة الجامعات التايوانيين، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن   

ـ            ين الفاعلية الذاتية االجتماعية تتوسط الميكانزمات المعرفية، فهي تتوسـط العالقـة ب
الضغوط األكاديمية وإدمان الهاتف الذكي، كما تتوسط العالقة بـين ضـغوط العالقـات              

  .الشخصية وإدمان الهاتف الذكي
 التي هدفت إلـى بيـان بعـض    )Emanuel et al, 2015(أشارت دراسة و

) ٤٠٤(الحقائق حول إدمان الهاتف الذكي، ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم تحليل إجابة    
ة في الجنوب الشرقي من الواليات المتحدة ألمريكية، وقد أشارت النتائج           من طلبة جامع  

إلى أن واحدا من خمسة طالب يعتمدون بشكل كلي على هواتفهم الذكية، وأن نـصفهم               
يستخدم الهاتف الذكي بشكل مفرط، كما أشارت النتائج إلى أن نصف العينة يستخدمون             

وقـد  . لتخفيف من الحالة المزاجية السيئةهواتفهم هروبا من المشاكل التي تواجههم ول   
بينت نتائج الدراسة أن الطلبة يدمنون ليس على الهاتف الذكي بل على ما يقدمه الهاتف 

  .من معلومات وترفيه وتطبيقات تواصل اجتماعي
 دراسة هدفت إلى الكشف عن العالقة بـين األداء  )Olufadi, 2015(وأجرى 

اإلدمان، واللهو، واالنطواء، والقيام بمهـام      (الذكي  األكاديمي وسلوك استخدام الهاتف     
متعددة، والوقت المستغرق في الحديث بالهاتف، والوقت المستغرق على مواقع التواصل 

بين األداء األكاديمي عكسية  ، وقد أشارت النتائج إلى وجود عالقة )االجتماعي، واإلدراك 
 الحديث بالهاتف يتنبأ بـاألداء     وسلوك استخدام الهاتف الذكي وأن الوقت المستغرق في       

والوقـت  األكاديمي، ونبهت الدراسة إلى أن الوقت اليومي الذي يقضيه الطلبة بالدراسة  
  . األكثر أهمية للمحافظة على األداء األكاديميالمستغرق في الحديث بالهاتف هما 

بدراسة هدفت إلى الكشف عن دوافع اسـتخدام الهـاتف    )Lee, 2015(وقام 
 مـستخدما ) ٢٩٢(وقد شملت عينة الدراسـة       لخصائص النفسية لمستخدميه،  الذكي وا 

أشارت النتائج إلـى أن الـدوافع وراء         وقد عاما،) ٢٠(للهاتف الذكي بمتوسط عمري     
قضاء أوقات الفراغ يؤثر بشكل سلبي على الضبط الذاتي، كما أشارت نتائج الدراسة إلى 

الجتماعية وقضاء وقت الفراغ يؤثران إيجابا     أن الدوافع التي تكمن وراء بناء العالقات ا       
على إدمان الهاتف الذكي، وقد أوصت الدراسة إلى ضرورة أخذ دوافع استخدام الهواتف 
الذكية والخصائص النفسية كالقدرة على ضبط الذات بعين االعتبار عند عمل البـرامج             

  .الوقائية إلدمان الهاتف الذكي
اسات السابقة المتعلقة بإدمان استخدام     استعراض بعض الدر   ويرى الباحث بعد  

ته، وقد ما زال قليال بسبب حداثاإلطار النظري المتعلق بهذا الموضوع الهاتف الذكي أن    
 فهـم مـا يتعلـق       باإلضافة إلى تحديد أدوات الدراسة،    استفادت الدراسة الحالية منه ب    

ام الهاتف الذكي، كما بالعوامل والمتغيرات التي من الممكن أن تؤثر وتتأثر بإدمان استخد
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يرى الباحث أن الدراسات السابقة لم تتناول جانبا مهما قد يكون له دور فـي إدمـان                  
أال وهو الجانب المتعلق بالمتغيرات العقلية الذي تم التعبير عنه           استخدام الهاتف الذكي  

 راسةتوصلت له د بالدراسة الحالية بمتغير أساليب التفكير، وقد أكد وجهة النظر هذه ما    
 دراسة أجريـت بـين عـامي    ١٣٢بعد مراجعة  )Chen & Yan, 2016(تشن ويان 

مجال الهاتف الذكي مازال خصبا للبحث، وأن النتائج المتعلقة به            بأن ٢٠١٤ -١٩٩٩
  .ومشكالته التي تم التوصل إليها ما زالت متضاربة

را فـي   من المواضيع المهمة التي يعتقد أن لها دورا كبي        أساليب التفكير    وتعد
التباين غير المفسر للسلوكيات بشكل عام سواء على صعيد األداء المدرسي، أو علـى              
 صعيد األداء الوظيفي، فالقدرات العقلية والمعرفيـة ليـست المحـدد الوحيـد للنجـاح      

)Sternberg, 2009(.  
 التفكير على أنها مجموعـة الطـرق        أساليب) ٢٠٠٤(ستيرنبيرغ  وقد عرف   

 الشخص في توظيف واستخدام قدراته العقلية والمعرفية، وتنظيم          يفضلها التيواألنماط  
أفكاره وتفسيراته واستقباله للمعلومات بشكل يتالءم مـع المواقـف واألحـداث التـي              

  .أنها تفضيالت وليست قدرات بحد ذاتها كما يصادفها في الحياة،
كل  أول من استخدم مفهوم أسلوب التفكير، إذ أشار إلى أن ل          Torrance ويعد

فرد أسلوباً خاصاً يفضله في التفكير، حيث يميل الفرد الستخدام أحد نصفي الدماغ فـي          
  .)٢٠١٢، العتوم( معالجة المعلومات

 Sternberg’s theory of ستيرنبيرغ في التحكم العقلي الذاتي نظريةوتعد 
mental self-government   من أكثر النظريات رواجاً وقبوالً من قبل علماء الـنفس

التي تناولت أساليب التفكير، إذ تشبه هذه النظرية تفكير األفراد بتفكير الحكومات مـن              
حيث الوظيفة، والشكل، والمستوى، والمجال، والنزعة، وهـي علـى النحـو التـالي              

  :)٢٠٠٤ستيرنبيرغ، (
  :ويشمل ثالثة أساليب تفكير:  للسلطةFunctional الجانب الوظيفي: أوالً

    األسلوب التشريعيLegislative :      يتميز الفرد بأنه ابتكاري، ومجدد، ويصمم
  .ويخطط

 التنفيذياألسلوب  Executive : ،يتبع الفرد التعليمات، وينفذ ما يصممه غيره
  .وهو واقعي

 القضائياألسلوب  Judicial: يميل الفرد إلى إصدار األحكام ونقد القوانين.  
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  :عة أساليب تفكيرويشمل أرب:  للسلطةFormal الجانب الشكلي: ثانياً
  األسلوب الملكي monarchical :      يميل الفرد إلى القيام بمهمة واحده، وهـو 

  .مستقل في أفكاره
    األسلوب الهرميhierarchical :       يميل الفرد إلى التنظيم والترتيب في إنجاز

  .أعماله
  أسلوب األقلية oligarchic :          يقوم الفرد بالعديد من المهمات فـي آن واحـد

  .اتبدون أولوي
    األسلوب الفوضويanarchic:           يميل الفـرد إلـى التمـرد علـى األنظمـة

  .والقوانين
  :حيث يشتمل هذا المجال على أسلوبي تفكير هما:  السلطةLevel جانب مستوى: ثالثا

    األسلوب العالميglobal:       ،ةوال  يفضل الفرد التعامل مع المشكالت المجـرد
  . يهتم بالتفاصيل

  األسلوب المحليlocal : يتصف الفرد بتفضيل المشكالت العيانية، ويستمتعون
  .بالتفاصيل

  :ويشتمل على أسلوبي تفكير هما: السلطة Scopeأو نطاق جانب مدى : رابعاً
  األسلوب الداخليinternal :يتميز الفرد باالنطوائية واالنعزال.  
    األسلوب الخارجيexternal :         يتميز الفرد باالنبساطية وحـب العمـل مـع

  . ريناآلخ
  :ويشتمل على أسلوبي تفكير هما إلى السلطة، Leaningجانب النزعة : خامساً
    األسلوب التحرريliberal :        يسعى الفرد دوما وراء المواقف الغامضة مـن

  .أجل التغيير
  األسلوب المحافظ Conservation :      يسعى الفرد دوماً إلى تجنـب المواقـف

  .الغامضة
 أن أسـاليب   علـى )Bernardo, Zhang &Callueng, 2002( أكـد وقد 

التفكير تتطور من خالل الثقافة وأساليب التنشئة األسرية بتشجيع أو كبح تطور أساليب             
بتصنيف أساليب التفكير وفقـا   )Sternberg & Zhang, 2005( قامو. تفكير محددة

، ويشير إلى مستويات )١(النموذج  :لنظرية حكومة الفرد العقلية إلى ثالثة تجمعات هي      
، )، الهرمـي  التحـرري التشريعي، القضائي، العالمي،    (عليا من التعقيد المعرفي ويضم      
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، وهو المتضمن عمل األشياء     )٢(والنموذج  . ويطلق عليها األساليب التي تقود لإلبداع     
بطرق أكثر معيارية وتدل على مستويات أدنى من التعقيد المعرفـي، ويـضم أسـاليب               

وهو المتضمن األساليب المتبقية    ) ٣(، والنموذج   )ملكيالتنفيذي، المحلي، المحافظ، ال   (
، وهي التي لم تصنف في النمـوذجين  )األقلية، الفوضوي، والداخلي، والخارجي : (وهي

خصائص المجموعتين بناء على األوليين ألن األشخاص من ذوي هذه األساليب يظهرون 
  .ما تطلبه المهمة

ساليب التفكير فقد قام جـرجس       المتغيرات التي درست مع متغير أ      تعددتوقد  
بدراسة هدفت إلى التعرف على أساليب التفكير لـدى طلبـة كليـات             ) ٢٠١٥(ومحمد  

وطبقت على عينـة مكونـة مـن     أربيل، –الدراسات اإلنسانية في جامعة صالح الدين      
التنفيذي، (أظهرت نتائج الدراسة أن أساليب التفكير        وقد طالبة،) ٢٣٥(طالبا و ) ٢٣٢(

  .أساليب التفكير لدى أفراد العينة في مقدمة أعلى متوسطات جاءت)  والتحرريوالملكي،
بدراسة هدفت إلى الكشف عن أساليب التفكيـر لـدى   ) ٢٠١٣(وقامت المدني  

مـن  ) ٣٠٢( للبنات بجامعة طيبة، وطبقت على عينة مكونة من          التربيةطالبات كليات   
ية، وقد أشارت النتائج إلـى وجـود        من األقسام اإلنسان  ) ٣٥٦(لبة األقسام العلمية، و   ط

أساليب تفكير تشترك فيها مجموعات األقسام العلمية واألدبية،وأخرى يتميز بها كل قسم     
أسلوب التفكير المحافظ األكثر انتشارا في أساليب التفكير ألفراد العينة         عن اآلخر، وكان  

األكثر انتشارا في أساليب أسلوب التفكير الداخلي    الكلية واألقسام األدبية ككل، بينما كان     
التفكير لدى عينة األقسام العلمية ككل، وكان أسلوب التفكير التشريعي األكثر انتـشارا             
لدى عينات أقسام الكيمياء والفيزياء والرياضيات واللغة اإلنجليزية، فـي حـين كـان              

  .عربيةاألسلوب التنفيذي هو األكثر انتشارا في أساليب التفكير لدى عينة قسم اللغة ال
هدفت إلى التعـرف علـى    دراسة )Richmond, Conrad, 2012( وأجرى

لـدى طلبـة الجامعـات       األكـاديمي  التحصيل والتعلم وبين  العالقة بين أساليب التفكير   
، وقد تم تطبيق أدوات الدراسة على عينة        اإلنترنتالمفتوحة الذين يتلقون الدراسة عبر      

، وقد أشارت نتـائج   اإلنترنتين يدرسون عبر    طالبا من طلبة الكليات الذ    ) ١٨٧(شملت  
الدراسة إلى وجود عالقة طردية ذات داللة بين أسـلوب التفكيـر الـداخلي والهرمـي       

 دالة إحصائيا بين عكسيةوالمعدل التراكمي، فيما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة 
  .أسلوب التفكير الفوضوي والتشريعي والمعدل التراكمي

هدفت إلى الكشف عن أساليب التفكير  دراسة) Ho, Maarof, 2009( وأجرى
على عينة  لدى المعلمين المتدربين في أربعة معاهد لتدريب المعلمين في ماليزيا، وطبقت

، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة بين         المتدربين من المعلمين ) ٥٠٩(شملت  
التفكير، كما مستوى ة الشخصية، وأساليب التفكير ومتغيرات شخصية متعددة منها طبيع   

التنفيـذي، فالقـضائي،   (أساليب التفكير األكثر انتـشارا هـي    أن توصلت الدراسة إلى  
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 وأن أسـلوب التفكيـر    . على التوالي ) فالهرمي، فالملكي، فاألقلية، فالمحلي، فالمحافظ    
 .الهرمي يتنبأ بالتحصيل األكاديمي

 الكشف عن العالقـة بـين   بدراسة هدفت إلى) Fan, Zhang, 2009( وقام
أساليب التفكير ودافعية اإلنجاز، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيق أدواتها على عينـة       

طالبا جامعيا في مدينة شنغاهاي، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجـود           ) ٢٣٨(شملت  
ة ودافعية اإلنجاز، وعالقة سـلبي    ) ١النمط  (عالقة طردية بين أساليب التفكير اإلبداعية       

ودافعية اإلنجاز وطردية مع دافعية تجنب الفشل، وعالقة        ) ٢النمط  (بين أساليب التفكير    
  . مع دافعية تجنب الفشلعكسيةودافعية اإلنجاز و) ٣النمط (إيجابية بين أساليب التفكير 

هدفت إلى الكشف عن دور أساليب التفكيـر   دراسة )Zhang, 2004( وأجرى
علـى   وتم تطبيقها  لية لستيرنبيرغ في األداء األكاديمي،    وفقا لنظرية حكومة الفرد العق    

 Hong Kongة من المدارس الثانوية فـي  طالب) ١١٩(طالبا، و) ١٣١(عينة شملت 
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن أسلوب التفكير الهرمي يتنبأ بالتحصيل األكاديمي في             

قـضائي يتنبـأ بالتحـصيل      مادة العلوم االجتماعية واإلنسانية، وأن أسلوب التفكيـر ال        
األكاديمي في مادة العلوم الطبيعية، وأن أسلوب التفكير الملكي يتنبأ في مادة التـصميم              

  .والتكنولوجيا
 التأكدهدفت إلى  بدراسة )Bernardo, Zhang &Callueng, 2002( وقام

من أن مفاهيم نظرية ستيرنبيرغ الخاصة بحكومة الفرد العقليـة تنطبـق علـى غيـر           
طالبا جامعيـا فـي     ) ٤٢٩(ين، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيق أدواتها على         الغربي

 إلى وجود عالقة طردية ذات داللة بين أساليب تفكير    ةالدراسالفلبين، وقد أشارت نتائج     
الفلبينيـة   والتحصيل األكاديمي، كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن الثقافة        النمط الثالث   

  .وفقا الفتراضات نظرية حكومة الفرد العقليةالنمط الثالث تفكير تخدم وتنمي أساليب 
هدفت إلى معرفة مساهمة أساليب التفكيـر   دراسة) Zhang, 2001 (وأجرى

في التحصيل األكاديمي وقدرات التقييم الذاتي، ولتحقيق أهداف الدراسـة تـم تطبيـق              
 ريـف  طالبا من جامعة) ٢١٥( وHong Kongطالب من جامعة ) ٢٠٩(ها على أدوات

، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن أسلوب التفكير الخارجي Mainland Chinaالصين 
يتنبأ بشكل سلبي بالتحصيل األكاديمي في مادة الفيزياء، وأن أسلوب التفكير الـداخلي             
يتنبأ إيجابيا بالتحصيل األكاديمي في مادة اللغة اإلنجليزية، وأن أسلوب التفكير المحلي            

التحصيل األكاديمي في مادة اللغة اإلنجليزية، وأن أسلوب التفكير القضائي          يتنبأ سلبيا ب  
والتشريعي يتنبآن سلبا في مادة األدب الصيني، وأن أسلوب التفكير الهرمي يتنبأ إيجابا        

  . في األدب الصيني
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 دخول الهاتف الذكي كأحد وسائل االتصال التكنولوجية إلى حيـاة األفـراد         يعد
قية أحدثت تغييرات في حياة األفراد بمختلف مجاالتها، األمر الذي قـد            بمثابة ثورة حقي  

نتج عنه تغيراً في طرق التعامل مع متغيرات الحياة المختلفة، وقد يكون النتشار وسائل         
 ،االتصال التكنولوجية تأثيرات إيجابية وأخرى سلبية على حياة الفرد بجوانبها المختلفة          

 كلية األميرة عالية الجامعية فقـط الحـظ انتـشار          ومن خالل عمل الباحث كمدرس في     
العالقة  هذه الدراسة للكشف عنالهاتف الذكي بين الطالبات، وهذا ما دفع الباحث للقيام ب

باإلدمـان    والذي قد يوصـف    ذكيبين االستخدام المفرط للهاتف ال    والفروق في العالقة    
ألساليب التفكير  وقد يكون   لتفكير،  المرتبط بالوسائل التكنولوجية الحديثة وبين أساليب ا      

 دور في إدمان الهاتف الذكيالذين "طالبات الجامعة "خصوصا لدى فئة الشباب الجامعي ،
يعدون ِعماد وقوام أي مجتمع في مرحلة النمو والتطور، كما ويعد طلبة الجامعات هـم             

      عـداد وتخـريج     الجامعات تقـوم بإ    وجه المستقبل المشرق من النواحي المختلفة، ألن
التعبير عن مشكلة الدراسة مـن خـالل         يمكن وتحديدا ،قطاعات مهنية وإنسانية مهمة   

  .الدراسةصياغة أسئلة 
  :ة الدراسةأسئل
 الهاتف الذكي بين الطالبات المتفوقات   إدمان استخداممتوسطات هل تختلف

  والمنذرات أكاديمياً في كلية األميرة عالية الجامعية؟
 أساليب التفكير بين الطالبات المتفوقات والمنذرات  تمتوسطا هل تختلف

  أكاديمياً في كلية األميرة عالية الجامعية؟
 الهاتف الذكي وأساليب التفكير بين  هل تختلف العالقة بين إدمان استخدام

  الطالبات المتفوقات والمنذرات أكاديميا في كلية األميرة عالية الجامعية؟
  : أهداف الدراسة

 الهـاتف  إدمان استخدامالفروق في متوسطات  سة إلى الكشف عن     تهدف الدرا 
بين الطالبات المتفوقات والمنذرات أكاديمياً في كليـة         التفكير أساليبمتوسطات  و الذكي

بـين  والفروق في العالقـة     األميرة عالية الجامعية، كما تهدف إلى الكشف عن العالقة          
 بين الطالبـات المتفوقـات والمنـذرات        وأساليب التفكير  الهاتف الذكي،  إدمان استخدام 

  .أكاديميا في كلية األميرة عالية الجامعية
  : أهمية الدراسة

تأتي أهمية الدراسة النظرية من خالل تناولهـا لموضـوع يتـسم بالحداثـة              
واألصالة، إذ ستوفر الدراسة الحالية إطـاراً نظريـاً يمكـن أن يـستثمره البـاحثون                
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فيما تـأتي األهميـة     يمكن أن يكون مرجعاً يستفاد منه،والتربويون والمهتمون، بحيث  
  :العملية من خالل ما يأتي

  من المؤمل أن تقدم نتائج الدراسة الفائدة لطالبات كلية األميرة عالية الجامعية
وأولياء أمورهن إلدراكهن لطبيعة ظاهرة إدمان استخدام الهاتف الذكي 

 منه، األمر الذي يجعلهن وأساليب تفكيرهن، ووقوفهن على حقيقة وضعهن
  .أكثر وعيا بذواتهن

  من المؤمل أن تقدم نتائج الدراسة الحالية تصورا واضحا للمدرسين عن
أساليب تفكير الطالبات، األمر الذي ينعكس على ضرورة اختيار المدرسين 
األسلوب األمثل في التعامل معهن، واختيار أفضل استراتيجيات التدريس التي 

ب التفكير لدى الطالبات للوصول إلى التعلم الفعال، الذي بدوره تتناغم وأسالي
  .ينعكس على أداء الطالبات وتحصيلهن قد

  :التعريفات المفاهيمية واإلجرائية
   :Smartphone use Addiction: الهـاتف الذكي استخدام إدمان

شائعة بين األفراد الذين يـستخدمونه اسـتخداماً زائـداً عـن الحـد،           ظاهرة  
افهم في استخدامه مما يؤدي إلى التأثير علـى حيـاتهم الشخـصية والدراسـية              وإسر

 عنـد التوقـف عـن       اء واألسرة، ووجود أعراض انسحابية    والمهنية، وتجاهل األصدق  
   ).Torrecillas, 2007(استخدام الهاتف النقال 

 عليهـا   حـصلت  إجرائياً، بالدرجة الكلية التـي       ذكيويعرف إدمان الهاتف ال   
لإلدمان على الهاتف الذكي، وتتراوح مـدى       ) ٢٠١٤( على مقياس الخمايسة     الطالبات

  ).٨٥ - ١٧(درجاته بين 
  :: Thinking Stylesأساليب التفكير

أسلوب التفكير بأنه طريقة الفرد المفـضلة فـي         ) ٢٠٠٤( يعرف ستيرنبيرغ 
رد، وإنمـا   التفكير عند أداء األعمال، أو المهمات المختلفة، وأنه ليس قدرة يمتلكها الف           

  . بروفيالً من األنماط
 عليها الطالبات المتفوقات   حصلتوتعرف أساليب التفكير إجرائيا بالدرجة التي       

المـستخدم فـي   ) Sternberg & Wagner, 1992( والمنذرات أكاديمياً على مقياس
  .وتختلف درجة كل أسلوب باختالف عدد فقراته. الدراسة الحالية

   :Outstanding Students :ياًالطالبات المتفوقات أكاديم
  .درجات )٤-٣,٦٥( هن الطالبات الحاصالت على معدل تراكمي يتراوح بين
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   : Under Probation Students:الطالبات المنذرات أكاديمياً
، فاستحققن بذلك اإلنذار    ٢هن الطالبات الحاصالت على معدل تراكمي أقل من         

  .األكاديمي
  : حدود الدراسة ومحدداتها

  :حدد نتائج الدراسة فيما يأتيت
  ٢٠١٤حدود زمانية، وتتمثل في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي /

والمتمثلة بكلية األميرة عالية الجامعية في مدينة  المكانية، م، والحدود٢٠١٥
  .األردن/ منطقة الشميساني/ عمان

 اديمياً من مستوى محددات العينة، وتتمثل في الطالبات المتفوقات والمنذرات أك
البكالوريوس في كلية األميرة عالية الجامعية، ومحددات أدوات الدراسة 

  .المستخدمة، وخصائصها السيكومترية
  :منهج الدراسة

تم في الدراسة الحالية استخدام المنهج الوصفي؛ االرتباطي وذلـك لمالءمتـه      
  .لطبيعة الدراسة وأهدافها

  :مجتمع الدراسة وعينتها
ع الدراسة من جميع الطالبات المتفوقات والمنذرات أكاديميا لمرحلة تكون مجتم

الجامعية، والمسجالت للفصل الدراسي الثاني مـن        البكالوريوس في كلية األميرة عالية    
وقد تم تناول جميع أفراد مجتمع الدراسة والمكون من          ،٢٠١٥/ ٢٠١٤العام الدراسي   

إلجراء هذه الدراسة باسـتثناء بعـض   منذرة  ) ٢١٢(متفوقة، و ) ١٢٥(طالبة؛   )٣٣٧(
الطالبات اللواتي لم يستكملن االستجابة على أدوات الدراسة لتـصبح عينـة الدراسـة              

  .طالبة منذرة) ٢٠٦(طالبة متفوقة، و) ١١١(؛ )٣١٧(بصورتها النهائية 
  : أداتا الدراسة

  :تم في هذه الدراسة استخدام أداتين، هما
  :الهاتف الذكي إلدمان على استخدامل) ٢٠١٤(مقياس الخمايسة : أوالً
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 فقـرة   ويتبع كلّ فقرة،  ) ١٧(الهاتف الذكي من     مقياس إدمان استخدام   يتكون
بدرجة كبيرة، بدرجة متوسطة، بدرجة قليلة، بدرجة       ،  بدرجة كبيرة جداً  (خماسي  تدريج  

ليلة بدرجة ق درجات، فيما تأخذ اإلجابة     ) ٥(بدرجة كبيرة جدا    وتأخذ اإلجابة   ) قليلة جداً 
درجة، ويتمتع المقياس   ) ٨٥-١٧(ويتراوح مدى الدرجات عليه بين       ،درجة واحدة جدا  

تم التأكد مـن صـدق المقيـاس     وفي الدراسة الحالية .البناء ، وصدقبصدق المحتوى 
الطريقة األولى صدق المحتوى، حيث تم عرض المقياس على ثمانيـة مـن           : بطريقتين

ب منهم إعطاء رأيهم في وضـوح الفقـرات         المحكمين من ذوي االختصاص؛ وتم الطل     
وتم األخذ بمالحظات المحكمين سواء التي أجمع        ومدى ارتباطها بإدمان الهاتف الذكي،    

، وأية مقترحات منطقية أخرى، حتى لو       %)٧٥أي ما نسبته    ( عليها ستة من المحكمين   
 بعض  جاءت من محكم واحد، وتمثلت التعديالت بإعادة صياغة بعض الفقرات واستبدال          

صدق البناء للمقياس من خالل تطبيقه على  فيما تمثلت الطريقة الثانية بحساب    .الكلمات
طالبة منذرة في الفصل الدراسي األول من ) ١٨(و طالبة متفوقة،) ١٨(عينة مكونة من 

م، واستخراج معامل ارتباط بيرسـون بـين كـل فقـرة         ٢٠١٥-٢٠١٤العام الدراسي   
وهي ذات داللـة    ) ٠،٨٣-٠،٣٩(معامالت االرتباط بين    والدرجة الكلية، حيث تراوحت     

  ).α = 0.05( إحصائية عند مستوى الداللة
قـام الخمايـسة    الهاتف الذكي فقد   مقياس إدمان استخدام   وفيما يخص ثبـات  

خالل طريقة   من: بطريقتين هما  بالتأكد من ثبات مقياس إدمان الهاتف الذكي      ) ٢٠١٥(
وتَـم    بتطبيق االختبار، وإعادة تطبيقـه، (Test _ Retest)االختبار وإعادة االختبار 

ككل، حيث بلـغ   حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في المرتين على المقياس         
ومن خالل احتساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حـسب معادلـة             ).٠,٩٢٩(

ثبـات  المعامـل  وفي الدراسة الحالية تـم حـساب    ).٠,٨٥٣(كرونباخ ألفا، حيث بلغ   
طريقة االستقرار بتطبيقه على عينة الصدق نفسها،وتم إعادة تطبيقـه بعـد            : بطريقتين

/ ٢٠١٤أسبوعين من التطبيق األول خالل الفصل الدراسي األول من العـام الجـامعي              
وطريقة حساب  ،)٠,٨٥١(م، وبلغ معامل االرتباط بين درجات أفراد عينة الثبات ٢٠١٥
  ).٠,٨٩٣(ا كمؤشر على االتساق الداخلي وبلغ كرونباخ ألف بمعامل

  :Sternberg & Wagner, 1992)( :مقياس أساليب التفكير: ثانياً
) ١٠٤(، وتكّون من حكومة الفرد العقلية الذاتية بني هذا المقياس وفقاً لنظرية   

) ٧٠(ليتكون بصورته النهائية مـن      ) ٢٠٠٦(الصمادي    في دراسة  تعديله، وتم   فقرات
في صورة المقياس األصلية، وهـو  ) أساليب التفكير( المحافظة على المجاالت فقرة، مع 

يوجد أمام كل فقرة تدريج خماسي يمثـل الفئـات    و.ما سيتم استخدامه في هذه الدراسة     
 ). ١، ٢، ٣، ٤، ٥(، وتمثل رقميا )دائما، غالبا، أحيانا، نادرا، أبدا(اآلتية على الترتيب 
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بالصدق العاملي، وصدق المحتوى  نبية والمحليةيتمتع المقياس بصورته األجو
تم التأكـد مـن    الحالية وفيالدراسة وصدق البناء، باإلضافة إلى ثبات االتساق الداخلي،    

الطريقة األولى صدق المحتوى، حيث تم عرض المقياس على : صدق المقياس بطريقتين
وضوح الفقرات ثمانية من المحكمين من ذوي االختصاص،وطلب منهم إعطاء رأيهم في 

ومدى ارتباطها بأسلوب التفكير المعني، وتم األخذ بمالحظات المحكمين سـواء التـي             
، وأية مقترحات منطقية أخـرى،      %)٧٥أي ما نسبته    ( أجمع عليها ستة من المحكمين    

حتى لو جاءت من محكم واحد، وتمثلت التعديالت بإعـادة صـياغة بعـض الفقـرات                
وذلـك مـن خـالل     مثلت الطريقة الثانية بصدق البناء،    فيما ت . واستبدال بعض الكلمات  

استخراج معامل ارتباط الفقرة بأسلوب التفكير، وذلك بتطبيق المقيـاس علـى عينـة              
طالبة منذرة في الفـصل الدراسـي       ) ١٨(طالبة متفوقة و  ) ١٨( استطالعية مكونة من  

ـ      ٢٠١٥-٢٠١٤األول من العام الدراسي      اط بـين   م، حيث تراوحت قيم معامالت االرتب
)٠,٨٣ – ٠,٦٩٢ (.   

وفيما يخص ثبات المقياس بالدراسة الحالية فقد تم التأكد من ثبات المقيـاس             
الطريقة األولى، تم حساب معامل كرونباخ ألفا كمؤشر لالتـساق الـداخلي،            : بطريقتين

فيما تمثلت الطريقة الثانية بحـساب      . )٠,٨٧ – ٠,٦٢( حيث تراوحت على األبعاد بين    
االستقرار بتطبيقه على عينة الصدق نفسها، وتـم إعـادة تطبيقـه بعـد               معامل ثبات 

   . )٠,٨١ – ٠,٥٧( أسبوعين من التطبيق األول، وتراوحت القيم على األبعاد بين
  : متغيرات الدراسة

  :اشتملت الدراسة على المتغيرات التالية
 الطالبات المتفوقات، والطالبات المنذرات.  
 المحافظ، والمحلي، : ( ثالثة عشر أسلوبا هياشتمل على: أساليب التفكير

والداخلي، والتنفيذي، واألقلية، والتشريعي، والقضائي، والملكي، والهرمي، 
  ).والفوضوي، والعالمي، والخارجي، والتحرري

 إدمان استخدام الهاتف الذكي.  
  : ومناقشتهاالدراسة نتائج

  .أسئلتها عن اإلجابة خالل من الدراسة لنتائج عرض يلي فيما
 تختلف هل ":ومناقشتها األول السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج :أوالً

الهاتف الذكي بين الطالبات المتفوقات والمنذرات أكاديمياً في  استخدام إدمان متوسطات
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية  "كلية األميرة عالية الجامعية؟
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إدمان استخدام لفحص داللة الفروق في " ت"ارية وقيم اإلحصائي المعيواالنحرافات 
  .يوضح ذلك) ١(، والجدول لدى عينة الدراسة الهاتف الذكي

  
  
  

 وداللتها" ت"اإلحصائي  وقيم المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات): ١(جدول 
  ديمياًأكا والمنذرات المتفوقات الطالبات بين الذكي الهاتف استخدام إلدمان

المتوسط  العدد 
 الحسابي

االنحراف 
درجات  قيمة ت المعياري

 الحرية
مستوى 
 الداللة

إدمان استخدام  1.89  2.3 111 المتفوقات
 *000. 315 9.159 78. 3.18 206 المنذرات الهاتف الذكي

  )α = 0.05(دالة عند مستوى الداللة * 
إدمـان اسـتخدام   ئية في وجود فروق ذات داللة إحصا   ) ١(يتضح من الجدول    

لصالح  بين الطالبات المتفوقات والطالبات المنذرات، حيث جاءت الفروق        الهاتف الذكي 
 أكاديمياً، كما تشير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية فـي        الطالبات المنذرات 

  ).١(الجدول 
كن أكثر  ويمكن تفسير هذه النتيجة من خالل أن الطالبات المتفوقات تحصيليا ي          

تخطيطا وتنظيماً لحياتهن اليومية ولمستقبلهن، وبالتالي يسرن وفقا لبرنامج عمل يتسم         
بالرشد والمسؤولية وباإلدارة المنضبطة ذاتيا، وبعيدا عن الفوضى وضياع الوقت ممـا         
ينعكس على طريقة ووقت استخدامهن للهاتف الذكي، بحيث يكن أكثر وعيـا وضـبطا              

فسير هذه النتيجة من خالل بعض المظاهر النفسية واالجتماعية         كما يمكن ت  . الستخدامه
لدى المنذرات مقارنة مع الطالبات المتفوقات وفقا لما توصلت له بعض الدراسات كتقدير 
 الذات وفاعلية الذات، إذ يكون تقدير الذات لدى المنذرات متدن وفاعليتهن الذاتية كذلك،        

ت بدرجة كافية، وبالتالي قد يشعرن بأنهن غير باإلضافة إلى عدم قدرتهن على ضبط الذا
للهروب من العـالم   مقبوالت اجتماعيا بين أفراد األسرة وزميالت الدراسة، مما يقودهن  

الهاتف الذكي من خـالل اتـصاله ببـرامج        الحقيقي، إلى العالم االفتراضي الذي يوفره     
على حالتهن المزاجية؛  التسلية وشبكات التواصل االجتماعي، وغيرها مما ينعكس إيجابا

ذلك أنهن يحصلن على مكافآت تتراوح ما بين إشباع الحاجات النفـسية واالجتماعيـة              
والترفيهية إلى الطمأنينة واالرتياح، وهذا يكون في حاالت اسـتخدام الهـاتف الـذكي،      
فينشغلن عن الدراسة ويتأثر تحصيلهن الدراسي، وفي حاالت االنقطاع عـن اسـتخدام             

ن يشعرن بمزاج سيء وانسحاب اجتماعي والشعور بالضيق واالكتئاب، مما الهاتف فإنه 
   . ثم على تحصيلهن األكاديمييؤثر سلبا على دافعيتهن نحو الدراسة
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الدراسات السابقة والتـي قـد       وقد تم التوصل لهذا التفسير من خالل مراجعة       
 ,Emanuel et al( دراسة: مع نتيجة الدراسة الحالية، وهي في نتائجها جزئيا اتفقت
 ,Abdulah(و، )Chiu, 2014(، و)Lee, 2015(، و)Olufadi, 2015(، و)2015

Haydar& Mustafa, 2013(،و )Hong, Chiu & Huang, 2012( ،
 Walsh, White(، وBeranuy, Oberst, Carbonell & Chamarro, 2009(و

& Young, 2008(و ،)Chen & Lever, 2004(و ،)Louis, 2005(.  
 تختلف هل ": النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني ومناقشتها:ثانياً

 أساليب التفكير بين الطالبات المتفوقات والمنذرات أكاديمياً في كلية األميرة متوسطات
 واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تم السؤال هذا عن لإلجابة" عالية الجامعية؟

 عينة لدى التفكير أساليب في الفروق داللة صلفح" ت"اإلحصائي  وقيم المعيارية
  .ذلك يوضح) ٢(والجدول  ،الدراسة
وداللتها " ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم اإلحصائي ): ٢(جدول 

  ألساليب التفكير بين الطالبات المتفوقات والمنذرات أكاديمياً
المتوسط  العدد  أسلوب التفكير

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

  قيمة
 ت

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 *000. 315 11.625 89. 3.51 206 المنذرات التشريعي 51. 4.57 111 المتفوقات
 *000. 315 6.449 70. 3.38 206 المنذرات الهرمي 54. 3.87 111 المتفوقات
 *000. 315 6.562 69. 3.40 206 المنذرات التحرري 66. 3.93 111 المتفوقات
 *041. 315 2.051 80. 3.50 206 المنذرات لتنفيذيا 1.23 3.26 111 المتفوقات
 *029. 315 2.197 74. 3.51 206 المنذرات المحلي 1.02 3.29 111 المتفوقات
 *000. 315 8.806 69. 3.47 206 المنذرات الخارجي 66. 4.17 111 المتفوقات

 *000. ٣١٥ 6.118 62. 3.42 206 المنذرات قضائيال 73. 3.93 111 اتالمتفوق
 *000. 315 6.340 77. 4.08 206 المنذرات الملكي 69. 3.55 111 المتفوقات
 *023. 315 2.29 84. 3.59 206 المنذرات األقلية 1.16 3.33 111 المتفوقات
 *000. 315 5.781 71. 3.44 206 المنذرات العالمي 59. 3.89 111 المتفوقات
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المتوسط  العدد  أسلوب التفكير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  قيمة
 ت

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 *003. 315 2.977 67. 3.52 206 المنذرات الداخلي 1.04 3.23 111 المتفوقات
 *000. 315 7.182 70. 3.36 206 المنذرات الفوضوي 69. 3.94 111 المتفوقات
 *025. 315 2.253 67. 3.39 206 المنذرات المحافظ 1.03 3.17 111 المتفوقات

  )α = 0.05( دالة عند مستوى الداللة *
) α = 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى       ) ٢ (جدولضح  يو

وبالنظر إلى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في        في جميع أساليب التفكير،   
: يتضح أن الفروق كانت لصالح الطالبات المتفوقات في األسـاليب التاليـة     ) ٢(الجدول  

فيمـا   .لتشريعي، والهرمي، والتحرري، والخارجي، والقضائي، والعالمي، والفوضوي      ا
 التنفيـذي، والمحلـي،     :كانت الفروق لصالح الطالبات المنذرات في األساليب التاليـة        

  .واألقلية، والداخلي، والملكي، والمحافظ
يـة  تتفق هذه النتيجة مع اإلطار النظري المتعلق بأساليب التفكير وفقا لنظر          و

تـضم  ) ١(النموذج  حكومة الفرد العقلية لستيرنبيرغ التي أشارت إلى أن أساليب تفكير       
أساليب تدل على مستويات عليا من التعقد المعرفي التي كانت الفـروق فيهـا لـصالح       
الطالبات المتفوقات في الدراسة الحالية، إذ تتصف ذوات هذا النموذج باالستمتاع بمـا             

ات، ويضعن أهدافا محددة، ولـديهن إدارة جيـدة للوقـت،           يقمن به من مهمات وواجب    
ويفضلن مواقف التحدي، ويسعين إلى الوصول لنقاط القوة والضعف من خـالل تقيـيم         
أعمالهن وواجباتهن، كما يتجاهلن التفاصيل ولديهن نظرة كلية ثاقبة لألمور،وهذا بطبعه 

 الفروق لصالح الطالبـات  انعكس على التحصيل الدراسي والتفوق األكاديمي، فيما كانت     
الذي يشير إلى مستويات معرفية أقل عمقا من        ) ٢(المنذرات في أساليب تفكير النموذج      

تنفيذ القواعد واتبـاع     هذه األساليب إلى   تتصف الطالبات من ذوي    حيث ،)١(النموذج  
القوانين واالعتماد على الحفظ في األداء المدرسي، وتجنـب المواقـف الغامـضة ذات             

كفاءة عند الـربط بـين       العمل بالمحسوسات وبالتفاصيل وال يظهرن     وتفضيل ي،التحد
تفاصيل األمور، ويملن لتنفيذ أهدافهن هدفا تلو اآلخر، وقد ينعكس هـذا سـلبا علـى                

بـين الطالبـات    ) ٣(من النموذج    وقد جاءت بعض أساليب التفكير     التحصيل األكاديمي، 
قد يظهرن خصائص   ) ٣(النموذج    أن ذوات  المتفوقات والمنذرات حيث أشار ستيرنبيرغ    

من كال النموذجين بناء على ما تتطلبه المهمة، وتدعم هذه النتيجة نظرية حكومة الفرد             
العقلية التي تشير إلى دور البيئة في أساليب التفكير الذي قد يؤثر على تفضيل الطالبات    
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 سـاليب تفكيـر أخـرى     أل المنذرات الطالبات لبعض أساليب التفكير وتفضيل    المتفوقات
)Sternberg & Zhang, 2005.( 

 ،)Richmond, Conrad, 2012(جزئيا مع دراسة هذه النتيجة وقد اتفقت 
 ،)Zhang, 2004(و، Fan, Zhang, 2009)(، و)Ho, Maarof, 2009( ودراسـة 

 التي أشـارت  ،)Zhang, 2001(، و)Bernardo, Zhang & Callueng, 2002(و
 ذات داللة بين التحصيل الدراسي وأساليب التفكير وفقا لنظرية     جميعها إلى وجود عالقة   

  .حكومة الفرد العقلية لستيرنبيرغ
 

هل تختلف  ":النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث ومناقشتها: ثالثاً
الهاتف الذكي وأساليب التفكير بين الطالبات المتفوقات  العالقة بين إدمان استخدام

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب  "يميا في كلية األميرة عالية الجامعية؟والمنذرات أكاد
معامل ارتباط بيرسون لفحص العالقة بين إدمان استخدام الهاتف الذكي وبين أساليب 

يوضح ) ٣(والجدول ) الطالبات المتفوقات والمنذرات(التفكير لدى عينة الدراسة ككل 
دمان استخدام الهاتف الذكي وبين أساليب التفكير ذلك، ولفحص الفروق في العالقة بين إ

 حساب  تم في كلية األميرة عالية الجامعيةبين الطالبات المتفوقات والمنذرات أكاديمياً
  .يبين ذلك) ٣ (والجدول Fisher r-z Transformation لفيشر) ز (اختبار

ن إدمان استخدام لفيشر لفحص الفروق في معامالت االرتباط بيz  قيم اختبار )٣(جدول 
  المتفوقات والمنذرات أكاديمياًتالطالبالدى  الهاتف الذكي وأساليب التفكير

معامالت ارتباط 
بيرسون بين إدمان 
استخدام الهاتف 
الذكي وأساليب 

 المتغيرات  التفكير

معامالت 
 االرتباط

مستوى 
الداللة 

  القةللع

حجم 
 العينة

 zقيمة
 المحسوبة

 zقيمة
 الحرجة

مستوى 
 الداللة

 *0.00 1.96 3.33 317 00.* 0.26 الهرمي× الهاتف 
 *0.031 1.96 2.15 317 *002. 0.17 القضائي× الهاتف 
 0.16 1.96 1.38 317 06. 0.11 الملكي× الهاتف 
 0.07 1.96 1.77 317 06.  0.12 التشريعي× الهاتف 
 0.31 1.96 0.50 317 116. 0.8 الفوضوي× الهاتف 
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معامالت ارتباط 
بيرسون بين إدمان 
استخدام الهاتف 
الذكي وأساليب 

 المتغيرات  التفكير

معامالت 
 االرتباط

مستوى 
الداللة 

  القةللع

حجم 
 العينة

 zقيمة
 المحسوبة

 zقيمة
 الحرجة

مستوى 
 الداللة

 0.31 1.96 0.50 317 127. 0.8 عالميال× الهاتف 
 0.54 1.96 2.67 317 009.* 0.19 الخارجي× الهاتف 
 0.07 1.96 1.77 317 06. 0.12 التحرري× الهاتف 
 0.90 1.96 0.13 317 06. 0.10 التنفيذي× الهاتف 
 0.16 1.96 1.38 317 06. 0.11 محافظال× الهاتف 
 *0.034 1.96 2.09 317 03.* -0.16 المحلي× الهاتف 
 *0.05 1.96 1.89 317 04.* -0.15 الداخلي× الهاتف 
 *0.00 1.96 7.22 317  00.* -0.52 األقلية× الهاتف 

  )٠,٠٥ = α(قيم دالة إحصائياً عند مستوى داللة * 
إحـصائيٍة بـين إدمـان        ذات داللةٍ  عالقةإلى وجود   ) ٣(تشير نتائج الجدول    

الهرمـي، والقـضائي، والخـارجي،      (ساليب التفكير   استخدام الهاتف الذكي وكل من أ     
، )الطالبات المتفوقات والمنذرات معاً   (لدى عينة الدراسة    ) والمحلي، والداخلي، واألقلية  

 الحرجة إلى وجود فروق في      Z المحسوبة وقيمة    Zكما ويشير الجدول من خالل قيمة       
الهرمـي، والقـضائي،    (يـر    وأسـاليب التفك   ذكيالهاتف ال استخدام  بين إدمان   العالقة  

والمحلي، والداخلي، واألقلية، باستثناء أسلوب التفكير الخارجي الذي تبين من الجدول           
 في  بين الطالبات المتفوقات والمنذرات أكاديمياً    ،  )أن معامل ارتباطه ذي داللة إحصائية     

وسطات وبالرجوع إلى جدول المت   ) ٣(ويتبين من الجدول    ،  كلية األميرة عالية الجامعية   
الحسابية واالنحرافات ألساليب التفكير بين الطالبات المتفوقـات والمنـذرات أكاديميـاً            

كانت ) الهرمي، والقضائي(يتبين أن الفروق في أساليب التفكير       )  ٢(الواردة في جدول    
للمتوسطات األعلى بدليل أن قيم معامالت االرتباط تظهر موجبة، وهذا يعني أن الفروق             

انت لصالح الطالبات المتفوقات األعلى متوسطاً، ويمكن أن ترد هذه النتيجة     في العالقة ك  
إلى أن الطالبات ذوات أسلوب التفكير الهرمي يدركن أن األهداف ال يمكـن أن تكـون                
متساوية، وأن بعض األهداف أكثر أهمية من األخـرى، ويملـن ألن يكـن حاسـمات                

 فيما تتصف الطالبات ذوات أسـلوب    ومنظمات فهن صائدات أولويات من الطراز األول،      
 & Sternberg(وتقيـيم األفكـار واألشـياء     التفكير القضائي أو الحكمي بتقديم نقد
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Zhang, 2005(،    ويرى الباحث أن طالبات بهذه الخصائص مـن الـصعب أن يكـن 
مدمنات على الهواتف الذكية، حيث تشير الدراسات إلى أن المـدمنين علـى اسـتخدام          

ة يتصفون بعكس هذه الصفات تماما إذ يتصفون بأنهم متدني التحـصيل            هواتفهم الذكي 
الدراسي، وأن دافعيتهم نحو اإلنجاز ضعيفة، وفعاليتهم الذاتية متدنية، وأنهم يـشعرون      
 بتقدير ذات متدن وغير قادرين على ضبط ذواتهم، وهم منسحبون اجتماعيـا وقلقـون             

)Emanuel et al, 2015(و ،)Olufadi, 2015(و ،)Lee, 2015(و ،)Chiu, 
 & Hong, Chiu(، و)Abdulah, Haydar& Mustafa, 2013(و ،)2014

Huang, 2012(و ،)Beranuy, Oberst, Carbonell & Chamarro, 2009، 
 ,Louis( و،)Chen & Lever, 2004(، و)Walsh, White & Young, 2008(و

2005(.  
تحصيل الدراسي واألداء كما يؤكد هذه الرؤية أن هذين األسلوبين يتنبآن بال

 & Fan(، و)Zhang, 2004(، و)Ho & Maarof, 2009( األكاديمي بدرجة كبيرة
Zhang, 2009( وبالتالي من الصعب أن تمتاز الطالبة بأسلوب التفكير الهرمي أو ،

  .القضائي وتكون الطالبة مدمنة على استخدام الهاتف الذكي في الوقت نفسه
المحلي، والداخلي، ( الفروق في أساليب التفكير أن) ٣(كما يتضح من الجدول 

كانت للمتوسطات األدنى بدليل ظهور إشارة السالب أمام قيم معامالت االرتباط،  ) واألقلية
وهذا يعني أن الفروق في العالقة كانت لصالح الطالبات المنذرات األعلى متوسطا، 

وب التفكير المحلي يتصفن ويمكن أن ترد هذه النتيجة إلى أن الطالبات من ذوات أسل
بأنهن يفضلن التعامل مع المشكالت المحسوسة العيانية، ويهتممن بالتفاصيل الدقيقة 

 كم هائل من التفاصيل دون تنظيم أو روابط، لى الصعيد الدراسي يكتبن أبحاثا فيهاوع
 الطالبات تتصفويدرسن تفاصيل كثيرة لالمتحان مما يوقعهن بالتشويش والقلق، فيما 

ن ذوات أسلوب التفكير الداخلي بأنهن متوجهات نحو الداخل والعمل الفردي م
واالنطواء، وأن إدراكهن للعالقات االجتماعية ضعيف نسبيا، وقد ينظر اآلخرون لهن 
على أنهن محدودات الذكاء االجتماعي أو أنهن غير مستعدات للتعامل مع اآلخرين، كما 

قلية بالصعوبة في تحديد األهداف واألولويات تتصف الطالبات ذوات أسلوب تفكير األ
فيظهرن على أنهن مشوشات ومتوترات، وغالبا ما يتعرضن لإلحباط نتيجة القيام 
بأهداف متناقضة في الوقت نفسه، وعلى الصعيد الدراسي يجدن مشكله في أداء 

ير االمتحانات ألنهن غير متأكدات ومترددات فيما عملن، ويشعرن أن الوقت يسير في غ
ويرى الباحث أن صفات أساليب التفكير . )Sternberg & Zhang, 2005( صالحهن
هي األكثر احتمالية ألن يتعرض أصحابها لإلدمان ) المحلي، والداخلي، واألقلية(الثالث 

  .على استخدام الهاتف الذكي
  :التوصيات
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  دور سلبي على االهتمام بظاهرة إدمان استخدام الهاتف الذكي لما له من 
  .تحصيل وشخصية الطالبات

  (الذي يضم أساليب ) ١(االهتمام بأساليب التفكير من نموذجالتشريعي ،
القضائيمحافظ، ال، العالميالرتباطها السلبي بإدمان استخدام الهاتف  )، الهرمي

  .الذكي واالنعكاس على الحالة النفسية اإليجابية
 عند الطالبات المنذرات ومتفوقات تنمية أساليب التفكير السائدة لدى الطالبات ال

  .مما قد ينعكس على تحصيلهن الدراسي إيجاباً
  إدمانعمل دراسات أخرى للتأكد من ارتباط ظاهرةاستخدام الهاتف الذكي  

  .بالتحصيل الدراسي
  
  
  
  

  
  

  :المصادر والمراجع
  أساليب التفكير وعالقتها بأعراض ). ٢٠١٥(جرجيس، مؤيد ومحمد، عدنان

أربيل،  - لقلق لدى طلبة الكليات اإلنسانية في جامعة صالح الديناضطرابات ا
  . ٤٨-٢١، )٢ (١٩أربيل،  - مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة صالح الدين

  ستويات إدمان اإلنترنت والهاتف النقال وعالقتها ). ٢٠١٤(الخمايسة، عمرم
 غير أطروحة دكتوراه بالمشكالت النفسية لدى طلبة الجامعات األردنية،

  .منشورة، جامعة العلوم اإلسالمية، عمان، األردن
  عادل سعد خضرة، : أساليب التفكير، ترجمة). ٢٠٠٤(ستيرنبيرغ، روبرت

  .القاهرة: مكتبة النهضة المصرية
  أساليب التفكير والحكم الخلقي لدى عينة من ). ٢٠٠٦(الصمادي، حاتم محمد

ة، جامعة اليرموك، إربد، طلبة جامعة اليرموك، رسالة ماجستير غير منشور
  . األردن
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  علم النفس المعرفي، النظرية والتطبيق، دار المسيرة ). ٢٠١٢(العتوم، عدنان
  .عمان، األردن: للنشر

  تأثيرات الهاتف النقال على أنماط االتصال االجتماعي ). ٢٠١٣(ماضوي، مريم
ير غير طلبة جامعة قسنطينة أنموذجاً، رسالة ماجست" لدى الطالب الجامعي 

منشورة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية، جامعة الحاج 
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 مقياس إدمان استخدام الهاتف النقال 
  :لفقرة، وتحت الدرجة المناسبةأمام ا) √(أرجو وضع 

 تنطبق علي بدرجة
  كبيرة الفقرات م

  قليلة قليلة متوسطة كبيرة جداً
 جداً

أقضي أوقات طويلة في االتصاالت علـى هـاتفي          ١
      .النقال وبشكل متزايد في األشهر الماضية

أصبح استخدامي للهاتف النقال على حساب أوقات        ٢
      .الدراسة

٣ 
ر باالنزعاج والضيق إذا كان هـاتفي النقـال         أشع

  مغلقاً حتى أثناء الدراسة أو أثناء تواجدي 
 .في الجامعة

     

يتذمر أفراد أسرتي وأصدقائي من كثرة استخدامي        ٤
      .للهاتف النقال

أشعر بالضيق الشديد عند نسيان هاتفي النقال في         ٥
      .مكان ما

في استخدام الهـاتف    أشعر أن الوقت الذي أقضيه       ٦
      .النقال غير كاٍف

      .أجد أنه من الصعوبة علي إغالق هاتفي النقال ٧
أقع في مشكالت بسبب رنين هاتفي النقـال أثنـاء      ٨

      .المحاضرات
      .أستخدم الهاتف النقال للتسلية ألوقات طويلة ٩

١٠ 
  أنشغل ذهنياً في المكالمات التي من المتوقع 

   تصلني عندما يكون هاتفي النقال مغلقاً أن
 .أو خارج التغطية

     

١١ 
نني أركز  فإعند إجراء المكالمة عبر الهاتف النقال       

كل اهتمامي على المكالمـة وأهمـل المتطلبـات         
 .األخرى التي أقوم بها

     

أتفحص هاتفي النقال بشكل مستمر للتحقق من أنه         ١٢
      .غير مغلق

لمستجدات التكنولوجيـة لعـالم الهواتـف       أتابع ا  ١٣
      .النقالة

أشعر أن تحـصيلي الدراسـي أنخفـض بـسبب           ١٤
      .استخدامي المتواصل للهاتف النقال
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      .أفضل استخدام الهاتف النقال ذو ميزة الخطين ١٥
أسهر لساعات متأخرة من الليل مستخدماً الهـاتف    ١٦

      .النقال

ت فشلت من تقليل كثرة استخدامي      بعد عدة محاوال   ١٧
      .للهاتف النقال

   مقياس أساليب التفكير
  :أمام الفقرة، وتحت الدرجة المناسبة )√( وضعأرجو 

 أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً الفقرات م تنطبق علي بدرجة
 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ .أفضل عمل المهمات بطريقتي الخاصة .١
م أفكاري الخاصـة عنـد      أفضل البدء باستخدا   .٢

      .القيام بمهمة ما

أفضل قبل الشروع بمهمة ما فهم آلية القيـام        .٣
      .بها

٤. 
اشعر بالسعادة حيال المهمة التي أقـوم بهـا         

  عندما أكون قادرا 
 .على تحديد ما الذي سأفعله وكيف افعله

     

أفضل المواقف التي تمكننـي مـن اسـتخدام         .٥
      . في التعامل معهاأفكاري وأساليبي

آخذ في االعتبار أراء اآلخرين عند صنع قرار         .٦
      .ما

أفضل المشاريع ذات البنية الواضحة والخطة       .٧
      .والهدف المحدد

أتأكد من الطريقة الواجب استخدامها قبل البدء  .٨
      .بمهمة أو مشروع ما

      .دةأفهم آلية حل مشكلة ما بإتباع قواعد محد .٩
بإنجاز المهمات التي أتمكن من عملها       أستمتع ١٠

      .وفق إرشادات وتعليمات واضحة ومحددة

أنتقد أساليب اآلخرين في معالجة الموضوعات     ١١
      .عند مناقشة أو كتابة بعض األفكار

أقرر الفكرة التي اختارها عندما أواجه أفكارا        ١٢
       .متناقضة
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هات نظر اآلخـرين المخالفـة      أتحقق من وج   ١٣
      .لوجهة نظري وأفكاري

١٤ 
أفضل المهمات التي تمكني من وضع درجـة        

  تقييميه لتصاميم وطرق اآلخرين 
 .في عمل األشياء

     

أفضل المشاريع التي تمكنني من دراسة أفكار        ١٥
      .ووجهات نظر اآلخرين المختلفة

ناقـشة  أرتكز على فكرة واحدة رئيسة عند م       ١٦
      .وكتابة بعض األفكار

أميل إلى إهمال المشاكل التي تـستجد عنـد          ١٧
      .محاولة إنهاء مهمة ما

أستخدم أي وسيلة للوصـول إلـى أهـدافي          ١٨
      .وغاياتي

آخذ في اعتباري عامال رئيساً واحـدا عنـد          ١٩
      .محاولة صنع قرار ما

      .حدأركز على مهمة واحدة في الوقت الوا ٢٠
أضع أولويات لألشياء التي مـن الـضروري         ٢١

      .عملها قبل البدء بتنفيذها

أدرك جيدا خطورة المشاكل التـي أعالجهـا         ٢٢
      .ووفق أي ترتيب يتم معالجتها

أدرك جيدا الترتيب الذي وفقه يتم تنفيذ عـدة          ٢٣
      .أشياء يجب عملها

ألفكار سـواء   أهتم باآللية التي سترتبط بها ا      ٢٤
      .عند مناقشة أو كتابة األفكار

أدرك اآللية التي سترتبط بها عناصر المهمة         ٢٥
      .بالهدف الكلي للمهمة عند القيام بمهمة ما

عادة ما أبدا بتنفيذ أي عنصر مـن عناصـر           ٢٦
      .المهمة التي أتوالها

     أقوم بعمل عدة مهام في آن واحـد وبـنفس           ٢٧
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 .األهمية

أقسم وقتي واهتمامي بين عدة مهام وأشـياء         ٢٨
      .يجب عملها

أحاول عمل عدة أشياء مـرة واحـدة لكـي           ٢٩
      .أستطيع التنقل بينها

أميل للنظر إلى جميع جوانب مشروع ما بنفس  ٣٠
      .األهمية عند القيام به

أعمل ما تلتقطه يدي أوال عندما يتطلب األمر         ٣١
      .شياء في نفس الوقتمني عمل عدة أ

أستخدم أية أفكار تخطر علـى ذهنـي عنـد           ٣٢
      .مناقشة أو كتابة بعض األفكار

أجد أن حل مشكلة ما يؤدي إلى عدة مـشاكل           ٣٣
      .أخرى بنفس األهمية

آخذ في االعتبار جميع وجهات النظـر عنـد          ٣٤
      .صنع قرار ما

  في تنفيذ آخذ في االعتبار جميع األساليب  ٣٥
      .مهمة ما حتى وإن كان بعضها غير مجدي

أحب المواقـف والمهمـات التـي ال تُعنـى           ٣٦
      .بالتفاصيل

أميل للتأكيد على الجوانب العامة لمهمة مـا         ٣٧
      .والتأثير الكلي لها

أحب المواقف التي تمكنني من التركيز علـى         ٣٨
      .الصورة العامة أكثر من التفاصيل

أعرض الصورة العامة ألفكاري في المناقـشة    ٣٩
      .أو الكتابة

أحب العمل بالمشاريع التي تتعامل بالقـضايا        ٤٠
      .العامة وليس القضايا المحددة

أفضل التعامل مع مهمة واحدة محددة أكثر من         ٤١
      .التعامل مع عدة مهام عامة

     أجمع التفاصـيل والمعلومـات الدقيقـة عـن          ٤٢
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 .لمشروع الذي أنوي تنفيذها

      .أحب المسائل التي تعطي التفاصيل أهمية ٤٣

٤٤ 
أحفظ عـن ظهـر قلـب الحقـائق ودقـائق           
المعلومات دون ارتباطهـا مـع أي محتـوى         

 .محدد
     

٤٥ 
أحب السيطرة والتحكم بجميع مراحل مشروع      

  ومهمة ما دون استشارة 
 .ومساعدة من اآلخرين

     

 إلى حكمي الشخصي علـى أي موقـف       أستند ٤٦
      .عندما أحاول صنع قرار ما

أفضل المواقف التي أستطيع من خاللها تطبيق   ٤٧
      .أفكاري دون االعتماد على أفكار اآلخرين

      .أحب استخدام أفكاري فقط في عمل األشياء ٤٨
أحب المشاريع والمهام التي أستطيع إنجازها       ٤٩

      .بمفردي

٥٠ 
أفضل قراءة التقارير للحصول على المعلومات     
التي احتاجها مـن االستفـسار عنهـا مـن          

 .اآلخرين
     

      .أحب حل أي مشكلة أواجهها بمفردي ٥١
      .أحب العمل بمفردي في أداء المهام ٥٢

٥٣ 
أحب القيام بعملية عصف ذهنـي بمـشاركة        
زمالئي وأصدقائي لتوليد أفكـار ذات عالقـة        

 .وع المهمة التي أقوم بهابموض
     

٥٤ 
أفضل مناقـشة اآلخـرين للحـصول علـى         
المعلومات التي أحتاجها من قراءة التقـارير       

 .المتعلقة بها
     

  أحب المشاركة في النشاطات التي تمكنني  ٥٥
      .من مشاركة اآلخرين بروح الفريق الواحد

أحب المشاريع التـي تمكننـي مـن العمـل           ٥٦
      .اآلخرين جنبا إلى جنببمشاركة 
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أحب دمج أفكاري مع اآلخرين في المناقـشات    ٥٧
      .والحوارات

أفضل التعامل مع البشر أكثر من التعامل مـع       ٥٨
      .األشياء

  أحب مشاركة اآلخرين باألفكار واالستفادة  ٥٩
      .من معلوماتهم عند القيام بمشروع ما

ـ     ٦٠ ي مـن تجريـب     أفضل المواقف التي تمكنن
      .أساليب جديدة في عمل األشياء

أفضل تغيير الروتين لكي تتحـسن وتتطـور         ٦١
      .طرق وأساليب تنفيذ المهام

عندما أواجه مشكلة ما فإنني أفضل تجريـب         ٦٢
      .استراتيجيات جديدة في حلها

أحب المشاريع التي تتيح لـي النظـر إلـى            ٦٣
      .الموقف من منظور جديد

أفضل البحث عن المـشاكل القديمـة وحلهـا       ٦٤
      .بطرق وأساليب جديدة

أتبع الطرق واألفكار التي تم استخدامها فـي         ٦٥
      .الماضي عند تولي مسؤولية شيء ما

أفضل أداء المهمات التي تتضمن قواعد ثابتة        ٦٦
      .أو خطوات محددة

ء أتجنب المشاكل التي تنشأ عند عمل األشـيا        ٦٧
      .بطريقة تقليدية اعتيادية

ارتكز على قواعد ذات معايير محددة في عمل         ٦٨
      .األشياء

      .أحل أي مشكلة تواجهني بطريقة تقليدية ٦٩
      .أحب المواقف التي يكون دوري فيها تقليدياً ٧٠

  


