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  Sternberg & Wagnerلستيرنبرج وواجنر الصورة النهائية لقائمة أساليب التفكير 
......................................................................  - الســم ( اختياري) : 1
 : ............................................................................. - المستوى الدراسي2
    - العمر (      ) سنة4.............................................................  -الكلية : 3

 التعليمات :
 ) مفردة تشير إلى الستراتيجيات والطرق المختلفة التي يستخدمها الفراد في حل المشكلت وأداء65تتكون القائمة من (

 المهام واتخاذ القرارات ، اقرأ كل مفردة جيدا ثم قرر إلى أي حد تنطبق هذه المفردات على الطرق التي تستخدمها في أداء الشياء
بالجامعة أو المنزل أو العمل من خلل الستجابات التالية : 

 ل تنطبق
ًا عليك إطلق

 ل تنطبق
 عليك
 بدرجة
كبيرة

 ل تنطبق
 عليك
 بدرجة
صغيرة

 ل تستطيع
أن تحدد

 تنطبق
 عليك
 بدرجة
صغيرة

 تنطبق
 عليك
 بدرجة
كبيرة

 تنطبق عليك
ًا تمام

1234567

 علما بأنه ل توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة ، فالجابة الصحيحة هي التي تعبر عن وجهة نظرك بدقة ، كما ل تتخير
 سوى إجابة واحدة فقط لكل مفردة ، ول تترك أية مفردة دون الجابة عنها ، وإجابتك ستحاط بالسرية التامة ول يطلع عليها سوى

0الباحث لستخدامها في البحث العلمى
زوهدجبأالعبارةم
 عندما تواجهني مشكلة ما ، فإني استخدم أفكاري واستراتيجياتي1

الخاصة في حلها 
1234567

1234567 أفضل الوصول إلى حل المشكلت التي تواجهني وفق طرق محددة2
 أفضل المواقف التي أستطيع من خللها أن أقارن بين الطرق3

المختلفة لحل المشكلت    
1234567

ًل بالتفاصيل في الموضوعات التي تواجهني    4 ًا قلي 1234567أولى اهتمام
 أفضل التعامل مع مشكلت محددة أكثر من التعامل مع مشكلت5

عامة 
1234567

 أفضل أن أتحدى الطرق التقليدية لحل المشكلت وأبحث عن طرق6
أخرى جديدة أفضل لحلها    

1234567

1234567التزم بالقواعد المحددة والطرق المألوفة لعمل الشياء   7
1234567عندما أقوم بتنفيذ أشياء معينة ، فإني أقوم بترتيبها حسب أهميتها 8
1234567عند التحدث أو كتابة أفكار معينة ، أركز على فكرة رئيسية واحدة   9

 عند مناقشة أو كتابة موضوع ما ، فإني ألتزم بوجهات النظر أو10
الراء التي تكون مقبولة من زملئي    

1234567

 يمكنني النتقال من مهمة لخرى بسهولة لن كل المهام تبدو لي11
على نفس القدر من الهمية    

1234567

 أميل إلى تنفيذ جميع مراحل المشروع أو العمل دون الحاجة لخذ12
آراء الخرين    

1234567

 عند البدء في أداء مهمة ما ، أفضل الوصول إلى أفكار جديدة لهذه13
المهمة من خلل الصدقاء 

1234567

1234567أحب أن أجرب أفكاري وأراقب مدى نجاحها    14
ًا باستخدام الطرق المناسبة لحل أية مشكلة تواجهني    15 1234567اهتم كثير
1234567أميل إلى تقييم ومقارنة وجهات النظر والراء المتباينة    16
ًا بالقواعد العامة أكثر من17  عند أدائي لعمل ما ، فإني اهتم كثير

اهتمامي بالتفاصيل    
1234567

 عند الكتابة أو النقاش حول موضوع ما ، فإني اعتقد أن التركيز18
 على التفاصيل والحقائق أكثر أهمية من تناول الصورة العامة الكلية

للموضوع   

1234567

1234567 عندما تواجهني مشكلة ما ، فإني أفضل استخدام الطرق19
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والستراتيجيات الجديدة في حلها    
ًل عن عمل ، فإني أفضل إتباع الطرق والفكار20  عندما أكون مسئو

ًا     التي استخدمت مسبق
1234567

 عند البدء في أداء مهمة ما ، فإني أحاول الربط بين الموضوعات21
الفرعية والهدف العام للمهمة    

1234567

 عند محاولتي لتخاذ قرار ، فإني أميل إلى التركيز على الهدف22
الرئيسي فقط    

1234567

 أفضل أداء المهام أو المشروعات التي تلقى قبول واستحسان لدى23
زملئي    

1234567

ًا بأداء العديد من الشياء المهمة ، فإني24  عندما أجد نفسي مطالب
 أحاول أن أؤدي أكبر قدر منها بغض النظر عن الوقت الذي

استغرقه في أدائها    

1234567

1234567عند محاولتي لتخاذ قرار ، اعتمد على تقديري الخاص للموقف   25
 في حالة مناقشة أو كتابة تقرير معين فإني أفضل أن أمزج أفكاري26

الخاصة مع أفكار الخرين    
1234567

1234567أفضل المشكلت التي تتيح لي استخدام طرقي الخاصة في حلها    27
1234567استمتع بأداء الشياء التي تؤدى في ضوء تعليمات محددة    28
 أفضل المشروعات التي يمكنني فيها أن أقارن بين مختلف وجهات29

النظر    
1234567

 أميل إلى تأكيد الوجه العامة للقضايا التي أتناولها أو التأثير الكلى30
للمشروع أو العمل الذي أقوم به    

1234567

 أفضل أن أجمع معلومات محددة أو مفصلة عن المشروعات التي31
أقوم بها    

1234567

 أفضل أن أؤدي الشياء بطرق جديدة لم يتطرق إليها الخرون في32
الماضي    

1234567

1234567أفضل المواقف التي تتيح لي إتباع مجموعة من القواعد المحددة    33
 عند مواجهتي لبعض المشكلت فإنه يكون لدى إحساس جيد بمدى34

أهمية كل مشكلة وبأية طريقة أتعامل معها    
1234567

 لو أن هناك أشياء كثيرة على أن أؤديها ، فإني أؤدي أكثرها أهمية35
بالنسبة لي    

1234567

ًا على أداء مجموعة من الشياء المهمة فإنني36  عندما يكون لزام
أقوم بأداء أكثرها أهمية بالنسبة لي ولزملئي

1234567

 أفضل معالجة كل أنواع المشكلت وكذلك التي تبدو منها قليلة37
الهمية 

1234567

1234567أفضل العمل بمفردي عند أدائي لمهمة أو مشكلة ما    38
 أفضل الشتراك في النشطة التي تتيح لي التفاعل مع الخرين39

كعضو منهم    
1234567

1234567عند أدائي لمهمة ما ، فإني أميل لن أبدأ بآرائي الخاصة    40
1234567أفضل التعامل مع المشروعات التي لها هدف وخطة محددان    41
1234567 أفضل المهام أو المشكلت التي تتيح لي تقييم طرق وخطط الخرين42
 أفضل العمل في المشروعات التي تهتم بالقضايا العامة عن تلك43

ًا     التي  تهتم بالتفاصيل الدقيقة جد
1234567

1234567أفضل المشكلت التي تتطلب منى الهتمام بالتفاصيل 44
 أفضل أن أغير من أنماط الطرق الروتينية من أجل تحسين طريقتي45

في أداء المهمة    
1234567

 أفضل التعامل مع المهام والمشكلت التي لها قواعد ثابتة يجب46
إتباعها لنجازها    

1234567

 عندما يكون هناك العديد من الشياء التي يجب القيام بها ، فإنه47
ًا  يكون لدى إحساس واضح في ترتيب وحل هذه المشكلت طبق

لهميتها    

1234567

1234567 أفضل أن أركز على أداء مهمة واحدة فقط في الوقت المحدد لذلك48
 لو أن هناك أشياء مهمة كثيرة على أن أؤديها ، فإني أؤدي أكثرها49

أهمية بالنسبة لزملئي ورفاقي    
1234567

 عند مناقشة أو كتابة أفكاري فإني أتناولها في ضوء كل ما يتطرق50
إلى ذهني    

1234567

ًا على نفسي51 1234567 أفضل المشروعات التي يمكنني أن أنجزها كاملة معتمد



www.m1d.maktoobblog.comموقع الستاذ / مبارك عبدالرحمن الدوسري ،،، مكتبة الماجستير والدكتوراه  -  

 عند البدء في مشروع أو عمل ما ، فإني أفضل مشاركة وتبادل52
الراء مع الخرين    

1234567

1234567أفضل المواقف التي تتيح لي استخدام أفكاري الخاصة في أدائها    53
 أفضل أن أتبع قواعد أو تعليمات محددة عند حل المشكلت أو أداء54

مهمة ما     
1234567

 استمتع بالعمل الذي يتضمن التحليل أو الترتيب أو المقارنة بين55
الشياء    

1234567

 عند الحديث عن أفكاري أو كتابتها ، فإني أفضل أن أوضح المنظور56
والسياق الخاص بأفكاري أي الصورة الكلية لها    

1234567

ًا بمعرفة الجزاء الخاصة بالمهمة التي سأعمل بها أكثر57  اهتم كثير
من أهميتها العامة وأثرها    

1234567

1234567أفضل التطرق إلى المشكلت السابقة وإيجاد طرق جديدة لحلها 58
 عندما تواجهني مشكلة ما ، فإني أفضل أن أحلها بطريقة تقليدية أو59

مألوفة    
1234567

 عند البدء في مشروع أو عمل ما ، فإني أميل إلى إعداد قائمة60
ًا لهميتها     بالشياء التي سأؤديها وفق

1234567

1234567لبد أن انتهى من المشروع الذي أؤديه قبل أن أبدأ في غيره    61
 عندما أقوم بأداء مهمة أو مشروع ما ، فإني أركز على الجوانب62

الكثر أهمية بالنسبة لرفاقي بالجماعة    
1234567

 أجد أن حل مشكلة واحدة يؤدى عادة إلى العديد من المشكلت63
ًا في الهمية     الخرى المساوية لها تمام

1234567

 أفضل المواقف التي تتيح لي استخدام أفكاري الخاصة دون العتماد64
على الخرين    

1234567

 أفضل المواقف التي تتيح لي التفاعل مع الخرين ومع كل من يعمل65
معي    

1234567


