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٢٩/٦/٢٠٠٦تاریخ قبول النشر :  ؛   ١٢/٣/٢٠٠٦تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
ث الحالي قیاس سمة الصبر لدى الشباب من طلبـة كلیـات التربیـة  وتحدیـد یستهدف البح

) ٤١٤التأملي ، ولتحقیق ذلك تم تطبیق مقیاسین علـى (–عالقتها باألسلوب المعرفي االندفاعي 

همـا  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٤طالبأ وطالبة فـي كلیتـي التربیـة والتربیـة األساسـیة فـي جامعـة دهـوك للعـام 

وبعــد تصــحیح إجابــاتهم التــأملي .-س األســلوب المعرفــي االنــدفاعي مقیــاس ســمة الصــبر ومقیــا

وتحلیل البیانات ومعالجتها احصائیأ أظهرت النتائج عن وجـود سـمة الصـبر لـدى الطلبـة بمتوسـط 

حســابي أعلــى مــن المتوســط النظــري للمقیــاس مــع وجــود عالقــة عكســیة بــین درجــات ســمة الصــبر 

قة طردیة بینهما  ووجود فروق ذات داللة إحصائیة بـین واألسلوب المعرفي االندفاعي ووجود عال

درجات سمة الصبر واألسلوب المعرفي االندفاعي والتأملي تبعا لمتغیر الجنس ولصالح اإلنـاث ، 

وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بینهمـا تبعـا لمتغیـري التخصـص العلمـي والمرحلـة الدراسـیة 

توصیات والمقترحات التـي تؤكـد علـى ضـرورة تنمیـة سـمة . وفي ضوء ذلك تم الخروج بعدد من ال

الصــبر لــدى الشــباب لتقلیــل أســلوبهم المعرفــي االنــدفاعي مقابــل زیــادة األســلوب المعرفــي التــأملي 

لــدیهم والــذي یحقــق لهــم النجــاح والتعامــل الســلیم مــع المفــردات والمواقــف الدراســیة والحیاتیــة بشــكل 

أفضل  . 
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Abstract:
This paper aims at measuring this patience trait in the

youths who are colleges of Education students. To achieve this
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goal, two measuring have been applied to (414) students (males

females) in colleges of Education of basic Education. Duhok

university 2004 – 2005.

After correcting and analyzing their answers and

manipulating data statistically, the results have shown that the

trait of patience in students with mathematical are rage is higher

than the theoretical are rage of the measuring with the presence

of backward relation between the degrees of the trait of patience

and the cognitive, impulsive reflective style on one hard, and

with the presence of forward relation with the degrees of the

trait of patience, cognitive , reflective style on the other hand .

The results also have shown that there are differences

which have statistic significance between the degrees of

patience trait, the cognitive. impulsive and reflective style

according to the variable of six and on behalf of the females.

The results have shown that there are no difference of any

statistic significance between the degrees of patience trait and

cognitive, impulsive and reflective style according to the

variable of specialization and education stage.

Many recommendations and suggestion have been

reached. All of them emphasize the importance of developing

patience trait in youths which could be abase of decreasing the

cognitive reflective style, which finally lead them of success and

the proper behavior in their future careers.
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یھ :ھمیة البحث والحاجة الأ
اهمیة كبیـرة فـي حیـاة االنسـان وبشـكل خـاص فـي العصـر الحـالي  ایعد موضوع الصبر ذ

بالمتناقضـــات والمتاعـــب والحـــروب والمشـــاكل فتعـــددت وزادت مصـــادر االزمـــات النفســـیة المملـــوء 

لالنسان مما یتطلب الصبر والتكیف مع ما یواجهه من مصاعب وعقبات في الحیاة بكل مجاالته 

الـى ان الصـبر مـن الناحیـة السـیكولوجیة سـمة عامـة تظهـر فـي كافـة  ١٩٨٥وي ، وقد اشار عیسـ

تصرفاته وفـي افكـاره ، كما تظهر في حي سلوكه العقلي والنفسي والحركيجوانب حیاة االنسان ومنا

  .)٦٩ص : ٣٢(لصبر فضیلة تتضمن فضائل عدة أخرىوأرائه وانفعاالته ، فا

نیــة التــي عنــى بهــا الكتــاب العزیــز وهــو مــن ویعــد الصــبر مــن أبــرز مظــاهر األخــالق القرآ

أكثر المفاهیم الخلقیة التي تكـرر ذكرهـا فـي ألقـران الكـریم إذ قـال اإلمـام الغزالـي فـي كتـاب الصـبر 

والشكر: بأن اهللا قد ذكر الصبر في القران الكریم نیفًا وسبعین موضعًا وقد ذكر العالمـة  ابـن قـیم 

:  ٣٨ر قــد ورد فــي القــران الكــریم نحــو تســعین موضــعًا (الجوزیــة فــي (مــدارج الســالكین) أن الصــب

) سـورة ولـو العـزم مـن الرسـل)  منها على سـبیل الـذكر قولـه تعـالى (فاصـبر كمـا صـبر أ٨-٧ص 

. وقولــه ١١/  . وقولــه تعــالى (وجــزاهم  بمــا صــبروا جنــة وحریــرًا) ســورة اإلنســان ٣٤األحقــاف / 

(واتبـع مـا وقولـه تعـالى٢١) سـورة الرعـد / الصـالةاقـامواتعالى (والذین صـبروا ابتغـاء وجـه ربهـم و 

ــــك واصــــب ــــوحى الی ــــر الحــــاكمینی ــــونس / رحتى یحكــــم اهللا وهــــو خی ــــه تعــــالى   ١٠٩) ســــورة ی وقول

ات وتواصـــوا بـــالحق وتواصـــوا (والعصـــر إن اإلنســـان لفـــي خســـر اال الـــذین امنـــوا وعملـــوا الصـــالح

مختلفة تعظم من قیمة الصبر في . وغیرها الكثیر من اآلیات عبر مواضعبالصبر) سورة العصر

حیــاة االنســان وفــي تعامالتــه مــع النــاس ومواقــف الحیــاة المختلفــة والــذي یكســبه رضــا اهللا ورضـــا 

الناس عند التحلي به واالعتماد علیه في سـلوكه وقراراتـه ولعظمـة مكانـة الصـبر عنـد اهللا نجـد انـه 

م وعمـــود اقامـــة الـــدین والتـــي بهـــا قـــد ارتـــبط مـــع أفضـــل العبـــادات والـــركن االول مـــن اركـــان االســـال

یتصــل الفــرد بــاهللا ســبحانه وتعــالى وبهــا یــدخل الجنــة وبتركهــا یكفــر ویحــرم الجنــة اال وهــي الصــالة 

هللا مـع الصـابرین) ومصداق ذالـك قولـه تعـالى (یـا أیهـا الـذین امنـوا اسـتعینوا بالصـبر والصـالة ان ا

)نفقـوا ممـا رزقنـاهم سـرَا  وعالنیـةالصـالة واوالـذین صـبروا ابتغـاء وجـه ربهـم واقـامواوقوله تعـالى (

كما ورد في مواضع اخرى ربط الصبر مع مفاهیم كالحق والعدل واالستقامة وغیرها.  

وقــد جــاء عــن الصــبر وقیمتــه واهمیتــه فــي حیــاة االنســان الشــىء الكثیــر فــي الســنة النبویــة 

المثـــل فــي الصــبر والتحمـــل وســیرة االنبیــاء والرســل علـــیهم الســالم الــذین كـــانوا ممــن یضــرب بهــم

وقـد  )بقضاء اهللا وقدرته فقد قال وهبة بن منیة (إذا سلك بك طریق البالء سلك بك طریـق األنبیـاء

فضــل الصــبر وال ســیما صــبر االنبیــاء والرســل فــي أحادیــث كثیــرة علــى أكــد الرســول محمــد 

)  وقــد ٧١ – ٦٢: ص ٤١) (وانــي واهللا الصــبرن كمـا صــبروا() حیــث قـال علـیهم الســالم(

)ه واوسـع مـن الصـبر(ما أعطى احـد عطـاء خیـرًا لـ) كما قال الصبر ضیاء(قال 
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وغیرها من االحادیث وذلك تقدیرًا لقیمة الصبر في حیاة االنسـان فـي الـدنیا واالخـرة وان للصـحابة 

، اة االنسـان المـؤمنفي حیـالكرام كثیرًا من المواقف واألقوال التي تؤكد ایضًا قیمة الصبر وأهمیته

) وقولـه وبشـر الصـابرینوللصابرین منزلة عظیمة واجر كریم من عند اهللا مصـداقًاً◌ لقولـه تعـالى (

.واهللا یحب الصابرین)  وقوله تعالى ((ولئن صبرتم لهو خیر للصابرینتعالى  (

على ما كتب عن سمة الصبر وأهمیته في حیـاة االنسـان تبـین  ان الباحثین وبعد اطالع 

، وال فالح  والفوز بالجنة ینیة فال نجاح لالنسان في الدنیالصبر ضرورة دنیویة كما هو ضرورة دا

والمصـــادر  فـــي االخـــرة اال بالصـــبر وقـــد وجـــدنا ان مـــا ورد عـــن الصـــبر فـــي القـــران الكـــریم والكتـــب

تربویـة ، ولكننا لم نجد سوى الشيء القلیل عن الصبر في الكتب والدراسات الالدینیة الشىء الكثیر

والنفسیة فلم نجد حسب اطالعنا وجـود نظریـة فـي علـم الـنفس او فـي التربیـة خصـت سـمة الصـبر 

كما لم یتناول العلماء والباحثون في القیـاس النفسـي هـذه السـمة بمـا یـتالءم مـع قیمتـه وأهمیتـه فـي 

قالـــه حیـــاة االنســـان وســـلوكه وعالقاتـــه عـــدا بعـــض اإلشـــارات البســـیطة هنـــا وهنـــاك منهـــا مـــثًال مـــا 

عن الصبر (یضع علماء النفس الحدیث كثیرًا من الشروط التي تؤدي الـى تمتـع  ١٩٨٥العیسوي 

، والـى الشـعور قلیة والنفسـیة السـویة او السـلیمة، والتـي تقـوده الـى حسـن التكیـفالفرد باالصحة الع

ه بقدرة ، ومن بین هذه الشروط ما یعبرون عنوًال وعن المجتمع الذي یعیش فیهبالرضا عن نفسه أ

الفرد على ارجاء اشباع دوافعه وحاجاتـه المادیـة والجسـمیة وكـذلك قـدرة الفـرد علـى الـتحكم وضـبط 

، والعمـل وفقـًا لمـا یقتضـیه العقـل التسـرع واالنـدفاعالنفس والسیطرة على انفعاالته وعـدم التهـور أو

لصــبر ویؤكــد ایضــَا والمنطــق والشــرع والــدین والقواعــد واالصــول الــالزم مراعاتــه یتمثــل كــل ذلــك با

علـى ان االنسـان الصــبور مـن الناحیــة النفسـیة هــو الـذي یتســم بالحكمـة  والرؤیــة واالتـزان والثبــات 

االنفعالي وعدم الجزع والتهیج وشـدة الغضـب والشـخص الصـبور هـو القـادر علـى االنتظـار وعلـى 

  ) .٦٩ – ٦٨: ص  ٣٢حیاة االستقامة واالستمرار فیها وهو الذي یتوكل على اهللا تعالى (

ومن هذا المنطلق جـاء شـعور البـاحثین بضـرورة دراسـة هـذه السـمة وقیاسـها لـدى مختلـف 

شرائح المجتمع وبشكل خاص شریحة الشباب من طلبة الجامعة الذین سیكونون قادة المجتمع في 

المســتقبل وهــم فــي مرحلــة النضــج العقلــي والعطــاء العلمــي والعملــي لــذا فقــد نالــت هــذه المرحلــة مــن 

مر اإلنسان اهتمام الكثیر من علماء النفس والتربیة واالجتماع لما لهذه المرحلة من دور خطیر ع

في حیاة اإلنسان والمجتمع إذا (إن حیویة الشباب  وعنفوان نشاطهم وقدرتهم على العطاء تجعلهم 

تمـد اكثر عناصـر قطاعـات االنتـاج قـدرة علـى العمـل واالنتـاج المثمـر ، ممـا یجعـل المجتمعـات تع

  ) . ١٧: ص  ١٦) (اب في مسیرتها نحو التقدم والرقيعلى الشب

وقــــد قیــــل الكثیــــر عــــن مرحلــــة الشــــباب واهمیتهــــا فــــي حیــــاة الفــــرد والمجتمــــع حیــــث یقــــول 

حون ) عــن ذلــك مــثًال (انــه یمكــن اصــالح الرجــال والشــعوب فــي عهــد الشــباب ولكــنهم یصــبروســو(

  ) .٢٨٦: ص  ٤٣) (غیر قابلین لالصالح في الكبر
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ونظــــرًا لكــــون ان ســــمة الصــــبر تــــدفع بــــالفرد إلــــى التعامــــل مــــع المواقــــف وظــــروف الحیــــاة 

المختلفة بهـدوء وحكمـة وابعـاده عـن التهـور والوقـوع فـي االخطـاء الكثیـرة نجـد مـن الناحیـة النظریـة 

وجود عامل مشترك بین مضمون سمة الصبر والجانـب المعرفـي لـدى االنسـان الـذي نـا ل اهتمـام 

لمحــدثین فــي الســنوات االخیــرة للــدور الكبیــر الــذي یــؤدي بــه هــذا النشــاط فــي بنــاء علمــاء الــنفس ا

شخصیة االنسان واسلوب تفكیره من خالل اسالیب التنشئة االجتماعیـة وعملیـة الـتعلم التـي تجعـل 

الفــرد ذا شخصــیة متســـرعة فــي احكامـــه وقراراتــه فـــي الحیــاة ویوقعــه ذلـــك فــي كثیـــر مــن االخطـــاء 

هادئــة تعتمــد التــروي والتفكیــر واللجــوء الــى البــدائل والخیــارات العدیــدة قبــل والمشــاكل او شخصــیة

اتخاذ القرارات الصائبة والدقیقة المسماة باألسـلوب المعرفـي االنـدفاعي التـاملي باعتبـاره احـد ابعـاد 

" انه یكفي ان یحدد االسلوب المعرفي للفـرد  ١٩٨٢النشاط المعرفي لدى االنسان وقد اكد شریف 

السمات والحقائق الشخصیة االخرى والتي تنسحب اثارهـا علـى تعاملـه مـع بقیة ن من معرفة لنتمك

) ٤٧٥: ص  ١٧مواقف الحیاة المختلفة سـواء فـي المدرسـة او المهنـة او العالقـات االجتماعیـة  (

.

ویمكـــن اعتمـــاد هــــذا االســـلوب للنشــــاط المعرفـــي كأســـاس للتمییــــز بـــین االفــــراد فـــي اثنــــاء 

والمشــكالت الحیاتیــة ومالحظــة اســلوب تفكیــرهم وفهــم العناصــر لكــل موقــف او تعرضــهم للمواقــف

  ) . ٤٩: ص  ١٥مشكلة و اختیارهم للحلول المناسبة لها (

ومن هذا المنطلق جاءت فكرة دراسة العالقة بین مـدى تحلـي الشـباب بسـمة الصـبر وبعـد 

األخر والعمـل علـى تنمیـة سـمة لفهم  اً التأملي لیكون احدهما أساس-االسلوب المعرفي االندفاعي 

إلى  ١٩٩٧نتیجة لذلك فقد اشار البیلي واخرون تأمال الصبر لدى الشاب او الشابة وجعلهم أكثر 

، واحــــدى هــــذه حالــــة تعلــــیمهم اســــتراتیجیات معینــــة(إن الطلبــــة یمكــــن ان یكونــــوا اكثــــر تــــامُال فــــي

اخـرى ممكنـة للـتحكم فـي مسـتوى ، وطریقـةثبتت فاعلیتها هـي التوجیـه الـذاتياالستراتیجیات التي ا

 ١٩٨٩) وقـد اعتمـد سـعید ١٦٠: ص  ٨االندفاعیة هـي تعلـم اسـتراتیجیات الـتفحص او التـدقیق (

اســلوب ترجــؤ االســتجابة كاســاس لتعــدیل االســلوب المعرفــي االنــدفاعي الــى التــاملي لالفــراد الــذین 

ین البرنـامج التـدریبي یعلـن المسـتجیب علـى تمـار شملتهم الدراسـة وتـدریبهم علـى ذلـك مـن خـالل جعـل 

) دقیقــة وقــد نــتج عــن ذلــك تقلیــل حالــة االندفاعیــة لــدى افــراد عینــة البحــث ١٥عــن اختیــاره لإلجابــة بعــد (

وجعلهم تاملیین في اسلوبهم المعرفي والذي انعكس ذلك ایجابا على ادائهم وحصولهم على درجات اعلـى 

  ) .١٥٥ – ١١٦: ص  ١٥في االمتحانات (

ن بوجـــود مشــــكلة فـــي االســـلوب المعرفــــي لـــدى الطلبـــة مــــن ذوي یالبـــاحثلـــذا جـــاء شــــعور

االســـلوب المعرفـــي االنـــدفاعي الـــذي یســـتجیب بســـرعة عنـــدما یتعـــرض لمشـــاكل او مواقـــف معینـــة 

ولذلك غالبَا  ما یكون استجاباته خاطئة منـذ البدایـة عكـس التـاملي الـذي یـتفحص المشـكلة بعنایـة 

  ) .٤٨١:ص ٦٠(جابته ولهذا فانه یرتكب اخطاء اقل من االندفاعي كبیرة ویقیم جوابه قبل ان یعلن ا
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وقــد یكــون لتنمیــة ســمة الصــبر وتــدریب الطلبــة علــى التحلــي بهــا وممارســتها  كحــل لهــذه 

المشكلة ، ومما یزید من قیمة واهمیة هذا البحث انـه االول مـن نوعـه فـي قیـاس سـمة الصـبر اوال 

التــأملي  ثانیـــا علـــى مســـتوى -لوب المعرفـــي االنـــدفاعي ومــن ثـــم ایجـــاد العالقــة بینهـــا وبـــین االســ

ـــة  ـــذلك ســـتكون نتائجـــه ذات قیمـــة نظری ـــم البـــاحثین وب ـــدان العربیـــة االخـــرى حســـب عل العـــراق والبل

وتطبیقیة مهمة في هذا المجال .

اھداف البحث : 
یهدف البحث الحالي الى :

ة .قیاس سمة الصبر لدى عینة من الشباب من طلبة كلیات التربی.١

التأملي لدى الشباب من طلبة كلیات التربیة .-قیاس االسلوب المعرفي االندفاعي .٢

ایجاد العالقة بین سمة الصبر واالسلوب المعرفي االندفاعي التاملي ..٣

طبیعــة العالقــة بــین ســمة الصــبر واالســلوب المعرفــي األنــدفاعي تبعــأ لمتغیــرات إلــى التعــرف .٤

یة .الجنس ، التخصص ، المرحلة الدراس

طبیعة العالقة بین سمة الصبر واالسلوب المعرفي التاملي تبعا لمتغیرات الجـنس إلى التعرف .٥

، التخصص ، المرحلة الدراسیة .

حدود البحث : 
یقتصر البحث الحالي على عینة من طالب وطالبات كلیتي التربیة والتربیة االساسیة في 

  . ٢٠٠٥ - ٢٠٠٤جامعة دهوك للعام الدراسي 

ید المصطلحات :تحد
سیتم تحدید معنى المصطلحات االتیة :

لقــد تعــددت تعریفــات ســمة الصــبر نتیجــة لتعــدد اتجاهــات المهتمــین بدراســتها :ســمة الصــبر.١

واخــتالف منطلقــاتهم النظریــة فضــًال عــن كونهــا ســمة عامــة تظهــر فــي جمیــع مجــاالت حیــاة 

:االنسان نذكر منها 

ر  بانه (خاصیة من الخصائص الممیـزة لالنسـانالذي عرف الصب ١٩٧٧تعریف القرضاوي -

  ) .١٠: ص  ٣٨) (الذي هو المخلوق العاقل المبتلى

الصبر بانه (التجلد وحسن االحتمال وترك الشكوى ، وضـبط الـنفس  ١٩٧٨وقد عرف صلیبا -

) .٧٢١: ص  ٢٥) (سعة الصدر وانتظار الفرج من اهللاوالشجاعة و 
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دة قدرة االنسان على تحمل المشـاق ، وتجدیـد طاقاتـه الصبر بانه (زیا ١٩٨٢وعرف النجاتي -

).٢٦٨: ص  ٤٥) (ة واعبائها ونكبات الدهر ومصائبهلمواجهة مشكالت الحیا

علـى مجابهـة (تحمـل المشـاق ودلیـل علـى الشـجاعة والجـدارة والقـدرة ١٩٨٧كما عرفـه الـراوي -

) .٣٩: ص  ١١) (االحداث مهما تفاقمت

بانـــه (قـــدرة الفـــرد علـــى تحمـــل االنتظـــار والصـــمود امـــام الصـــبر ١٩٨٧وقـــد عـــرف الكبیســـي -

شـعور، العقبات والصعوبات والشدائد من دون ضجر او ملـل او یـاس سـواء كـان فـي مجـال ال

) .٢٧٠: ص  ٤٠) (او في مجال الفعل ونتائجه

دائد الصـــبر بانـــه (ثبـــات الـــنفس وعـــدم اضـــطرابها فـــي الشـــ ١٩٩٤فـــي حـــین عـــرف البهـــادلي -

) . ٢٩٥: ص  ٦) (الجزعوالمصائب وهو ضد 

علـــى ترقـــب االحـــداث او انتظارهـــا فقـــد عـــرف الصـــبر بانـــه (قـــدرة الفـــرد ١٩٩٧امـــا الزیبـــاري -

وتحمــل الظــروف الصــعبة والحرمــان والحاجــة ، والصــمود امــام المصــائب والشــدائد والســیطرة 

علـــــــــى الــــــــــدوافع والرغبـــــــــات والتــــــــــروي فـــــــــي معالجــــــــــة االمـــــــــور وتحمــــــــــل ایـــــــــذاء االخــــــــــرین)

.  )٧١: ص  ١٤(

وفــي ضــوء التعریفــات الســابقة  وغیرهــا التــي تــم االطــالع علیهــا یعــرف الباحثــان الصــبر بانــه  -

القــــدرة علــــى تحمــــل المواقــــف والظــــروف الصــــعبة والســــیطرة علــــى الــــدوافع والرغبــــات وتحمــــل 

وضبط الـنفس وسـعة الصـدر فـي االنتظار ومواجهة المشكالت والمواقف الصعبة بهدوء وتروٍ 

ین .التعامل مع االخر 

ویتمثـــل التعریـــف االجرائـــي لســـمة الصـــبر فـــي البحـــث الحـــالي (الدرجـــة الكلیـــة التـــي سیحصـــل -

.)البحثعلیها افراد عینة البحث على فقرات مقیاس سمة الصبر الذي سیعتمد اداة

األسلوب المعرفي :.٢

االسلوب المعرفـي بانـه (الطـرق الممیـزة فـي حـل المشـكالت وفـي  ١٩٨٧لقد عرف ابو حطب -

  ) . ٤٧٥: ص  ٣) (المعلومات في اثناء عملیة التعلمعامل مع الت

(الفــروق بــین االفــراد فــي كیفیــة اداء العملیــات المعرفیــة مثــل  ١٩٧٨وعرفــه منصــور واخــرون -

)لعملیـاتاالدراك او التفكیر او حـل المشـكالت بصـرف النظـر عـن موضـوع او محتـوى هـذه ا

) .٤٥٤: ص  ٤٤(

األسلوب المعرفي  بأنـه (ألـوان األداء المفضـل لـدى  ١٩٨٣في حین عرف أبو عالم وشریف -

الفرد لتنظیم مـا یـراه ومـا یدركـه حولـه فـي اسـلوبه فـي تنظـیم خبرتـه فـي ذاكرتـه ، وفـي اسـالیبه 

) .١٠٧: ص  ٤( )في استدعاء ماهو مختزن بالذاكرة
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ء األســـلوب المعرفـــي بأنـــه (االختالفـــات الفردیـــة فـــي ســـرعة ودقـــة ادا ١٩٨٩وقـــد عـــرف ســـعید -

حیح مــن العملیــات المعرفیــة الخاصــة بــادراك المواقــف التــي یتطلــب اختیــار الحــل والبــدیل الصــ

) .٤٤: ص  ١٥) (بین حلول او بدائل متعددة

بانه  المتغیرات التي یمكن بواسطتها الكشف عن  ١٩٩٢االسلوب المعرفي  وعرف الشرقاوي-

تنــاول المعلومــات فحســب ولكــن الفــروق بــین االفــراد لــیس فقــط فــي عملیــة المفــاهیم وتكــوین و 

) .٢٣: ص ١٩ایضا في المجال االجتماعي ودراسة الشخصیة (

ذلــك بانــه (طــرق او اســتراتیجیات الفــرد فــي اســتقبال المعرفــة او  ١٩٩٤وقــد عــرف الفرمــاوي -

) .٤ص  : ٣٦)  (ر االستجابة على نحوهاالتفاعل  معها واصدا

)رتبط بتجهیـــزه اوتناولــه للمعلومـــاتلتـــي تــذلـــك بانــه (اســـالیب الفــرد ا ١٩٩٨وقــد عـــرف عــواد -

) .١٦: ص ٢٩(

فقــد عــرف االســلوب المعرفــي بانــه (الفــروق الفردیــة الثابتــة بــین االفــراد فــي  ٢٠٠٢امــا غنــیم -

. ) ١٦٥: ص  ٣٤) ( االدراكیة المعرفیة لحل المشكالتاستراتیجیات االداء على المهام 

:االندفاعیة نذكرمن التعاریف التي تناولت االندفاعیة  : .٣

Messerتعریـف میســر - بأنهــا (أسـلوب معرفــي  للفـرد الــذي یسـتجیب بســرعة عنــدما 1970

  ) .٤٨٧: ص  ٦٠ب خاطئة منذ البدایة (یتعرض الى مسائل فتكون استجاباته في الغال

Epsteinوقـد عـرف ابشـتاین - االندفاعیـة (اسـلوب االفـراد المسـرعین فـي االسـتجابة 1975

)م  ضـعیفًا فـي المهمـات االكادیمیـةارتكـاب عـدد كبیـر مـن االخطـاء ویكـون ادائهـومیلهم الـى

) .٤٣٩٨: ص  ٥٢(

Tebeleffوعرفـه تیبیلیـف - بانـه (اسـلوب  معرفـي یمیـز میـول حـل مشـاكل الفـرد الـى 1978

. ) ٥٦٠٣: ص  ٦٧ ()ستجابة بصورة سریعة وغیر دقیقةاال

Fultzوعــرف فــولتز- أســلوب األشـــخاص الــذین یســتجیبون بســـرعة االندفاعیـــة بأنهــا (1979

) .١٣٥٩: ص  ٥٣) (كبون اخطاء كثیرة في الغالبویرت

االخـرى او بانه (االسرع الى احد الحلول دون التفكیـر فـي االحتمـاالت  ١٩٨١وعرفه الخولي -

) .٢٢٦ص  :١٠) (في الحلول البدیلة

تقـدیم ى سـرعة اصـدار او االندفاعیـة بأنهـا (میـل الفـرد الـ ١٩٨٣وقد عرف أبو عـالم وشـریف -

).١١٢:  ص  ٤اي استجابة تطرآ على ذهنه بالمواقف ولتي تكون غالبآ غیر صحیحة) (

ــــي حــــین عــــرف ســــوینین واخــــرون - ــــذي یفحــــص  ١٩٨٦ف ــــرد ال ــــة بأنهــــا (أســــلوب الف االندفاعی

الفرضــیات بســرعة ویرتكــب الكثیــر مــن االخطــاء عنــدما یعــرض علیــه بــدائل تبــدو فــي الظــاهر 

) .٥٣: ص  ٦٤والذي من بینها واحدة فقط هي الصحیحة (متطابقة جدآ 
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فقد عرفوا االندفاعیة بأنها (مظهـر مـن مظـاهر االسـالیب المعرفیـة  ١٩٩٧إما البیلي وآخرون -

 : ٨الذي یدفع بالطالب الى العمـل بنسـق سـریع ویكـون اكثـر عرضـة الرتكـاب اخطـاء كثیـرة (

. ) ١٦٠ص 

فاعیة بانها (إحدى أبعاد األسلوب المعرفي التي تدفع وفي ضوء ما سبق یعرف الباحثان االند-

.ما یتعرض لمواقف الحیاة المختلفةبالفرد إلى اإلجابات السریعة واألخطاء الكثیرة عند (

ویتمثــل التعریــف اإلجرائــي لالندفاعیــة (األســلوب المعرفــي الــذي یكــون زمــن اســتجابات الفــرد -

ائه فوق الوسیط المعتمد معیارًا لذلك . على مقیاس االندفاعیة دون الوسیط وعدد اخط

التأملیة : .٤

بأن التأملیة عبارة عـن (تفكیـر عمیـق وطویـل فـي موضـوع معـین یحـاول ان  ١٩٧١قد عرف صلیبا -

.)٢٣٣: ص  ٢٤یستخرج جوانبه العامة وهو مرادف للتفكیر والتفحیص والدرس العمیق) (

وب التجــــارب والمفــــاهیم والمــــدركات التاملیــــة بانهــــا (توجیــــه الــــذهن صــــ ١٩٧٧وعــــرف رزوق -

) .٨٣: ص  ١٢) (علیها بغیة اكتشاف عالقات جدیدةواالفكار والتركیز

على أنها (أسلوب األشخاص الـذین یتوقفـون لیفكـروا فـي  ١٩٧٩وعرف التأملیة من قبل فولتز-

) .١٣٥٩: ص  ٥٣) (جابة ویرتكبون القلیل من االخطاءبدائل االست

یـــة بأنهـــا ( أســـلوب اإلفـــراد الـــذین یمیلـــون الـــى معالجـــة مختلـــف البـــدائل التامل ١٩٨٢وعـــرف شـــریف -

  ) .٤٦٠ص  ١٧وتقدیم الفروض والتحقق في االستجابة قبل اصدارها اوقبل اتخاذ قرارما (

التأملیــــة بأنهــــا (أســــلوب الفــــرد الــــذي یتــــاخر عمــــدآ فــــي  ١٩٨٦وقــــد عــــرف ســــوینین وآخــــرون -

علیــه بــدائل تبــدوا فــي الظــاهر متطابقــة جــدآ االســتجابة ویرتكــب اخطــاء قلیلــة عنــدما تعــرض

) .٥٣: ص  ٦٥( )من بینها واحدة فقط هي الصحیحةوالتي

تـروى وهـدوء فقد عـرف التـآملي بأنهـا (حالـة الطالـب الـذي یعمـل ب ١٩٩٧إما البیلي وآخرون  -

) . ١٦٠ص  : ٨( )ویرتكب اخطاء قلیلة

أبعـاد األسـلوب المعرفـي التـي یـدفع وفي ضـوء مـا سـبق یعـرف الباحثـان التأملیـة بأنهـا (إحـدى-

ى بــالفرد الــى الهــدوء والتــآني فــي اختیــار االجابــة الصــحیحة وباقــل االخطــاء عنــدما یتعــرض الــ

.المواقف وظروف الحیاة المختلفة (

امــا التعریــف االجرائــي للتأملیــة یتمثــل بالدرجــة الكلیــة التــي یحصــل علیهــا الطالــب عنــد اجابتــه -

یــة والتــي یكــون زمــن اســتجاباته فــوق الوســیط وعــدد اخطائــه تحـــت علــى فقــرات مقیــاس التامل

  .  كالوسیط المعتمد معیار لذال

اإلطار النظري واألدبیات السابقة 
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البحـث واالطـالع مـن رغم بـالنظرا لعدم وجـود دراسـات سـابقة مباشـرة عـن الدراسـة الحالیـة 

الضــوء علــى بعــض جوانــب الواســع مــن قبــل البــاحثین علــى موضــوع البحــث نــرى مــن المفیــد القــاء

) وكما یاتي :التأملي-وطبیعة متغیري البحث (سمة الصبر واالسلوب المعرفي االندفاعي 

سمة الصبر :.اوآل
لقد جاء ضمن تأكیدات العلماء والباحثین فـي مجـال الـدین والشـریعة والتربیـة وعلـم الـنفس 

ایجـابي اآلثـار كثیـر الفوائـد كـریم على اهمیة وقیمـة الصـبر باعتبـاره سـمة محمـودة ، وخلـق جمیـل 

العوائـــد یمـــنح االنســـان فرصـــة التفكیـــر بمـــا یفیـــده واالبتعـــاد عـــن مایضـــره لـــذا نجـــد مـــن الضـــروري 

طبیعة وانواع ومجاالت هذه السمة في حیاة االنسان بكل مراحل عمره وبشكل خاص إلى التعرف 

في مرحلة شبابه وبالشكل االتي 

للصبر :االصل اللغوي واالصطالحيأ . 

اختالف وتعدد اآلراء بشان أصـل كلمـة الصـبر نجـد إن أصـل هـذه الكلمـة هـو نت رغم بال

المنــع والحــبس فالصــبر حــبس الــنفس عــن الجــزع واللســان عــن التشــكي والجــوارح عــن لطــم الخــدود 

وشــق الثیــاب ونحوهــا ویقــال "  صــبر یصــبر صــبرًا وقــال تعــالى فــي محكــم كتابــه العزیــز (وأصــبر 

) واإلنســان الصــبور مــن الناحیــة النفســیة هــو ١٤ – ١٣: ص  ٢) (ین یــدعون ربهــمذنفســك مــع الــ

الشــخص الــذي یتســم بــالتروي والثبــات واالتــزان االنفعــالي وعــدم الجــزع وهــو القــادر علــى االنتظــار 

) وهنــاك مــن یــرى إن للــنفس قوتــان ٢١٩: ص  ٣٣وعلــى االســتقامة فــي الحیــاة واالســتمرار فیهــا (

ة اإلحجــام فحقیقــة الصــبر أن یجعــل قــوة اإلقــدام معروفــة إلــى مــا ینفعــه وقــوة همــا قــوة اإلقــدام وقــو 

الشجاعة اإلحجام إمساكها عن ما یضره وقیل إن الصبر هو شجاعة النفس ومن هنا جاء القول (

)  والصــبر والجــزع ضــدان ثبــات القلــب عنــد مــوارد االضــطراب) وقیــل أیضــا الصــبر (صــبر ســاعة

) وقـد ١٧: ص  ٢الجزع قرین العجـز والصـبر قـرین الكـیس ومادتـه (ولهذا یقابل احدهما باألخر و 

وســـمة الصـــبر دلـــیال علـــى الشـــجاعة  ةإلـــى أن الصـــبر یعنـــي تحمـــل المشـــاق ١٩٧٨أشـــار الـــراوي 

والجدارة والقدرة على مجابهة اإلحداث مهما تفاقمت . وان للصبر عالقـة وطیـدة  بـاإلرادة  وكـذلك 

ــد بــدوره الثقــة بــالنفس وان تــوفر (اإلرادة . اإلیمــانفــان اإلرادة تنبــع مــن اإلیمــان الــذي  . الثقــة یول

) لدى النفس البشریة ستنمي سمة الصبر الذي یعتبر العالج األمثـل لـداء األزمـات النفسـیة بالنفس

  . ) ٣٩: ص ١١(

:أنواع الصبر  ومجاالت   .ب
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فــاق علــى لقــد تعــددت تصــانیف العلمــاء للصــبر ولكــن نــرى وجــود حالــة مــن اإلجمــاع واالت

:التصنیف االتي كانواع رئیسة للصبر

الصـبر علــى مــا امــر اهللا بــه مــن الطاعــات ومــا كلــف بــه مــن العبــادات ومــا یلحــق بــالنفس مــن .١

متاعب ومشقة في اداءها 

الصبر على ما نهى اهللا من المحرمات والمعاصي وقمع الشهوات ومجاهدة النفس فـي اشـباع .٢

الحاجات واالستجابة للشهوات 

للمواقف على المصاعب والمصائب والكوارث المؤلمة والصبر على االبتالء والتعرض الصبر .٣

الصـــعبة والمؤلمـــة واداء االعمـــال والواجبـــات الشـــاقة وتحمـــل عواقـــب الفشـــل فـــي المهمـــات واالعمـــال 

  ) .٣١ – ٢٨: ص ٤١وعدم النجاح في االمتحانات بدون تذمر او ضجر وغیرها (

وذخیرة الشـاكرین .ان للصـبر نوعـان ، نـوع بـدني ونـوع وقد جاء في كتاب عدة الصابرین 

اري وبذلك یصبح اربعة اقسام هي :نفساني ولكل منهما نوعان اختیاري واضطر 

الصبر البدني االختیاري لتعاطي االعمال الشاقة على البدن باختیار وارادة ..١

والحـر وغیـر الصبر البدني االضطراري كالصبر على الم الضرب والمرض والجراحات والبرد.٢

ذلك.

.ما ال یحسن فعله شرعا  وال عقالالصبر النفساني االختیاري كصبر النفس عن فعل.٣

ـــــه .٤ ـــــل بینهـــــا وبین ـــــنفس عـــــن محبوبهـــــا قهـــــرا اذا حی الصـــــبر النفســـــاني االضـــــطراري كصـــــبر ال

  ) .٢٤: ص ٢(

خمسـة مجـاالت عامـة  ١٩٧٧وفـي ضـوء التصـانیف السـابقة وغیرهـا قـد حـدد القرضـاوي 

:بر یمكن ان یحدد باختصار كما یأتيلسمة الص

الصبر على بالء الـدنیا ومصـائبه ونكبـات االیـام وهـذا یواجـه كـل انسـان سـواء اكـان مؤمنـا ام .١

فاجرا امراة او رجال جاهال ام مثقفا النه یرجع الى طبیعة الحیاة .

ت مـن الصبر على مشهیات النفس ویشمل هذا المجال كل مـا تشـتهیه الـنفس ویمیـل الیـه الـذا.٢

متاع الدنیا وملذاتها .

الصبر على طاعة اهللا ویتمثل هذا المجال بواجبـات العبودیـة هللا سـبحانه وتعـالى والقیـام بـاداء .٣

الفرائض والعبادات وتحمل ما ینتج عن ذلك من متاعب ومشقات . 

الصبر حین البأس إي الصبر في الحرب حین لقاءاالعداء ویصبح الثبات فریضة الزمة  فقد .٤

) حیــث یقصــد سعــز وجــل فــي محكــم كتابــه (والصــابرین فــي ألبأســاء والضــراء وحــین البــأقــال

بالباساء الفقر والضراء المرض وحین الباس الحرب . 

الصبر في مجال العالقات اإلنسانیة یتمثل باآلداب وأصول العالقـات االجتماعیـة بـین النـاس .٥

) .٥١ -٣٥: ص ٣٨في مواقف ومجاالت الحیاة المختلفة (
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دراسة وقیاس سمة الصبر :.ج

رغــم أهمیــة ســمة الصــبر فــي حیــاة االنســان كونهــا ســمة عامــة تظهــر فــي جمیــع جوانــب 

حیاته ومجاالت سلوكه العقلي والنفسي والوجداني والحركي وغیرها وبعد االطالع الواسـع مـن قبـل 

سـمة وبشـكل الباحثین على ما كتب عن هذه السـمة فتبـین عـدم وجـود مـا یكفـي عـن طبیعـة هـذه ال

خــاص فــي قیاســه عــدا تناولــه كســمة فرعیــة خصصــت لهــا عــدد قلیــل مــن الفقــرات ضــمن مقــاییس 

عامة عن سمات الشخصیة كما هو الحال بالنسبة لمقیاس السمات الشخصیة ذات االولیة للقبول 

فـي الكلیـات العسـكریة لـدى طـالب الصـف السـادس االعـدادي فـي العـراق المعـد مـن قبـل الكبیســي 

ث اتخــذ مــن الصــبر كســمة مــع عشــرة ســمات اخــرى وحــدد لكــل ســمة عــدد مــن الفقــرات حیــ ١٩٨٧

ــــة  ١٩٩٤) وفــــي عــــام ٢٧١: ص  ٤٠( تــــم اعــــداد مقیــــاس عــــام لســــمات شخصــــیة طلبــــة المرحل

) حیث حدد عددًا قلیًال من الفقـرات خاصـة بسـمة الصـبر مـن كاظماالعدادیة في العراق من قبل (

) وهكـذا االمـر بالنسـبة لمقـاییس ٢١١: ص ٣٩اخـرى (بـین فقـرات اخـرى كثیـرة عـن سـمات عامـة 

) فقـرات لقیـاس سـمة ٨ - ٣اخرى لقیاس السمات لدى شرائح مختلفة من المجتمـع تحـدد مـا بـین (

لقیــاس ســمة  ١٩٩٧الصــبر ولــم یجــد الباحثــان ســوى المقیــاس الــذي تــم اعــداده مــن قبــل الزیبــاري 

المكـون مـن صـورتین المبنـي علـى اسـاس ) فقـرة و ٣٨الصبرلدى  طلبة الجامعـة والـذي تـالف مـن (

اسلوبین مختلفین من اسالیب صیاغة مقاس الشخصیة احدهما على شكل عبارات تقریریة والثاني 

على شكل مواقف لفظیة وسـیعتمد صـورة هـذا المقیـاس المصـاغ علـى شـكل عبـارات تقریریـة كـاداة 

ثبــات لهــا والــذي ســیتم ) بعــد ان یــتم اســتخراج الصــدق وال١٤١ -١٣٩: ص  ١٤للبحــث الحــالي (

.القادمةتوضیح ذلك ضمن اجراءات البحث 

االسلوب المعرفي االندفاعي التأملي :.ثانیا
مفهوم األسالیب المعرفیة : أ.

تعد األسالیب المعرفیة مـن الموضـوعات والمفـاهیم الهامـة  فـي علـم الـنفس الحـدیث وذلـك 

ف المواقــف الحیاتیــة التــي تــواجههم وتبــرز الرتباطهــا المباشــر بمشــاعر األفــراد وســلوكهم فــي مختلــ

أهمیــــة األســــالیب المعرفیــــة لكونهــــا تتنــــاول الفــــروق الفردیــــة فــــي طریقــــة التعامــــل مــــع المعلومــــات 

والمثیـرات الموجــودة فــي البیئــة كمـا أن هــذه األســالیب یعتمــد علیهــا فـي التنبــؤ بنــوع األســلوب الــذي 

ك األسالیب وتحدیدها لدى المـتعلم قـد یسـهم تلإلى ) وان التعرف ١٤٨: ص  ١٩یقوم به األفراد (

بدرجــة كبیــرة فــي تــوفیر ظــروف تعلیمیــة أفضــل بالنســبة لــه كفــرد أو بالنســبة لمجموعــة مــن اإلفــراد 

  .)٩: ص  ٢٠(
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عامـا  ٣٥إن جهود علمـاء الـنفس التـي اسـتمرت  ١٩٨٢وقد وجد كل من سویتر ومیشیل 

األســـالیب المعرفیـــة تمثـــل جســـرًا بـــین األخیـــرة قـــد تمخضـــت عنـــه تأكیـــد مهمـــتهم الرئیســـة هـــي أن

) وعلــى هــذا األســاس جــاءت فكــرة البحــث  ٨٧٧: ص  ٦٦العملیــات العقلیــة ونظریــة الشخصــیة (

الحـــالي التـــي تهـــدف إلـــى معرفـــة حقیقـــة العالقـــة مـــا بـــین ســـمة الصـــبر كســـمة عامـــة فـــي شخصـــیة 

.لدیه لمعرفي التــي تعـبر عن النشاط االتأملي-سان واألسلوب المعرفي االندفاعياإلن

:تصنیف األسالیب المعرفیة   .ب

لقـد اكـد المهتمـون والبـاحثون فـي مجـال النشـاط المعرفـي لـدى االنسـان بـان هنـاك اســالیب 

معرفیة متعددة االنـواع واالبعـاد التـي تمیـز بـین االفـراد اثنـاء تعـاملهم مـع المعلومـات والحقـائق فـي 

مختلفــة والتــي تســاعد علــى فهــم الخصــائص الشخصــیة المواقــف والمشــكالت الحیاتیــة والتعلیمیــة ال

لــدیهم ككــل وفــي تفســیر كثیــر مــن جوانبهــا ، وهنــاك تصــنیفات عدیــدة مــن اكثرهــا شــیوعا وانتشــارا 

Witkin)  و وتكــن Kagan ١٩٦٥تصــنیفات ثنائیــة البعــد والــذي وصــفها كــل مــن (كاكــان 

والصــــــراف  ١٩٨١والشــــــقراوي Messick ١٩٧٠ومیســــــیك Messer ١٩٧٠ومیســــــر 1965

.  وقــد اكــد هــؤالء البــاحثون علــى وجــود  ٢٠٠٣وعبــاس  ١٩٨٩وســعید  ١٩٨٢وشــریف  ١٩٨٢

عشـــرة ابعـــاد لالســـالیب المعرفیـــة ویمكـــن اســـتخدامها مجتمعـــة  ، اواســـتخدام كـــل منهـــا علـــى حـــدا 

ن للتمییز بین االفراد ، وان بعض هذه االبعاد قد نال عنایة واهتمام علماء النفس وابحاثهم في حی

ان بعضها االخر مـا زال غامضـا ویحتـاج إلـى الكثیـر مـن الدراسـات والبحـوث ویمكـن إجمـال تلـك 

-األسالیب المعرفیة بإبعادها العشرة كما یاتي :

التأمل.–اسلوب االندفاع .١

أسلوب االعتماد في مقابل االستقالل عن المجال االدراكي ..٢

التعقید المعرفي –اسلوب التبسیط .٣

ة مقابل الحذر .اسلوب المخاطر .٤

عدم التحمل .–اسلوب التحمل .٥

المرونة .–اسلوب التصلب .٦

اسلوب تكوین المدركات ..٧

اسلوب الشمولیة مقابل االقتصار ..٨

اسلوب الفحص والتدقیق ..٩

المرنة .–اسلوب السیطرة المتزمتة .١٠

  ) . ٢٦ – ٢٣: ص  ٢٦) ( ١٠ – ٨: ص  ٥) (  ٥٦ – ٥٢: ص  ١٥) ( ٤٥٩: ص  ١٧(

ذه االنواع العشرة اهمیة كبیـرة فـي تحدیـد الفـروق الفردیـة فـي االداء بـین االفـراد فـي وان له

المواقف التعلیمیة الحیاتیة المختلفة ، ویتناول البحث الحالي احدى اهم انـواع  او ابعـاد األسـالیب 

اد فــي التــأملي الــذي یتعلــق بــالفروق الموجــودة بــین االفــر -المعرفیــة المتمثلــة باألســلوب االنــدفاعي 
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سرعة استجاباتهم وعدد االخطاء التي یقعون فیها عند تعرضهم للمواقف المختلفـة وقـد اختیـر هـذا 

االسلوب الهمیته التربویة والعلمیة والثقافیة ولكونه قد یشـترك مـع الصـبر كواحـد مـن أهـم السـمات 

دي الشخصــیة العامــة التــي تتعامــل مــع عامــل الوقــت والــزمن كاســاس فــي حــل المشــكالت والتصــ

الزمــات ومصــاعب الحیــاة وتحمــل حالــة االنتظــار واحتــرام المواعیــد وغیرهــا التــي تــم اإلشــارة إلیهــا 

سابقا .

:خصائص واألسالیب المعرفیة  .ج

من اً هذه األسالیب عددأن لقد توصل الباحثون والمهتمون بدراسة األسالیب المعرفیة إلى 

:تطلب معرفتها نذكر منها مایاتي الخصائص التي ی

تمتاز االسالیب المعرفیة بالعمومیة والثبات النسبي عبر الزمان والمكـان ، ویحقـق هـذا الثبـات .١

فائدة تنبؤیة كبیرة في عملیات التوجیه واالرشاد النفسي والتربوي على المدى البعید .

لالسالیب المعرفیة ابعاد شاملة تمكننا من النظر الـى الشخصـیة بطریقـة كلیـة فهـي ال تقتصـر .٢

الجانــب المعرفــي مــن الشخصــیة فقــط ، بــل تتنــاول جوانــب الشخصــیة األخــرى االنفعالیــة  علــى

والوجدانیة واالجتماعیة .

فهي تتعلق Contentالنشاط ولیس على محتواه formتركز األسالیب المعرفیة على شكل .٣

قــرب مــا بطریقــة ادراك االفــراد وتفكیــرهم بالكیفیــة التــي یواجهــون بهــا مشــكالتهم ولــذلك فانهــا ا

تكون الى العملیات النفسیة والسمات الشخصیة .

االسالیب المعرفیة ثنائیة األبعاد ،تبدأ بطرف له خصائص معینة وتنتهـي عنـد طـرف منـاقض .٤

له ، على عكس القدرات العقلیة التي تبدا بنهایة صغرى وتنتهي عند نهایة عظمى.

، مما یساعد على تجنب كثیر مـن یمكن قیاس األسالیب المعرفیة بوسائل لفظیة وغیر لفظیة.٥

المشــكالت التــي تنشــا عــن اخــتالف المســتویات الثقافیــة التــي تتــاثر بهــا اجــراءات القیــاس التــي 

) .٢٢: ص  ٢٦) (٤٩: ص  ١٥تعتمد بدرجة كبیرة على اللغة (
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التأملي :-دراسة وقیاس األسلوب المعرفي االندفاعي .د

ة النصف الثاني من القرن الماضي اهتماما متزایدا لقد شهد علم النفس المعاصر منذ بدای

بالعملیــات المعرفیــة عامــة واســالیب وابعــاد الجانــب المعرفــي ویــاتي األســلوب المعرفــي االنــدفاعي 

التـــاملي كاحـــدى االبعـــاد االساســـیة والهامـــة التـــي تـــرتبط بمیـــل الفـــرد الـــى ســـرعة االســـتجابة وعـــدد 

اقــف الحیــاة المختلفــة والــذي ســیكون اساســا لنجاحــه او االخطــاء التــي یقــع فیهــا عنــد تعاملــه مــع مو 

فشله في الحیـاة نتیجـة لـذلك وبعـد اطـالع الباحثـان علـى الجهـود التـي بـذلت والدراسـات التـي تمـت 

التأملیــة تبــین إن تلــك الجهــود -فــي مجــال موضــوع االســالیب المعرفیــة وال ســیما بعــد االندفاعیــة 

للكشــف عــن  ١٩٦٤ما وضــع اختبــار صــوري عــام ) عنــدKaganتعــود إلــى مــا قــام بــه(كاكان 

والـذي  )MFFTاالطفال االندفاعیین وتأملیین اطلق علیه اسـم اختبـار منـاظرة االشـكال ألمألوفـة (

التـــأملي فیمـــا بعـــد وقـــد تـــالف هـــذا -أصـــبح الـــنمط الممیـــز لقیـــاس االســـلوب المعرفـــي االنـــدفاعي 

اري كل مشكلة تتالف من صورة معیاریة االختبار من تمرینین واثنتي عشرة مشكلة او موقف اختب

لشــىء مــالوف لــدى االطفــال وســت صــور أخــرى لصــورة المعیاریــة ، إحــدى الصــور تشــابهه تمامــا 

الصورة المعیاریة والخمسة الباقیة تختلف عنها اختالفا جزئیـا بسـیطا ، وفـي اثنـاء االختبـار یطلـب 

عیاریـة وهنـا یحسـب لـه عـدد االخطـاء من الفـرد أن یشـیر إلـى الشـكل الـذي یشـبه تمامـا الصـورة الم

)  وعلــى اســاس هــذا ٢٨: ص ٥٠) (٦١١: ص ٥٧ (وكــذلك الــزمن الــذي یســتغرقه فــي اإلجابــة 

التــأملي  مثــل -االختبــار تــم اعــداد اختبــارات اخــرى مماثلــة لقیــاس االســلوب المعرفــي االنــدفاعي 

طفـــــال التـــــاملیین للكشـــــف عـــــن اال ١٩٨٥اختبـــــار تـــــزاوج االشـــــكال المالوفـــــة مـــــن قبـــــل الفرمـــــاوي 

ـــدفاعیین ( ـــم بنـــاءه مـــن قبـــل ســـعید ٦: ص  ٣٥واالن ـــذي ت ـــة ال ـــاظر االشـــكال المالوف ـــار من ) واختب

) واختبــار ٩٤: ص ١٥) موقفــا اختباریــا مــع مثــال وتمــرینین تجــریبیین (٣٢المكــون مــن ( ١٩٨٩

 : ص ٩الــذي اعــده لطلبــة الجامعــات ( ١٩٩٢منــاظر االشــكال المالوفــة مــن اعــداد الجنــابي عــام 

:  ٤٧الذي اعد لموظفي الدولـة ( ١٩٩٥) واختبار االشكال المالوفة من اعداد النعیمي عام ١٠٤

ــــاملي مــــع ارتباطهــــا ١٠٨ص  ــــدفاعي الت ــــي االن ــــت االســــلوب المعرف ــــي تناول ) ومــــن الدراســــات الت

بمتغیرات اخرى التي اطلع علیها الباحثین لالستفادة من بعض اجراءاتها في البحـث الحـالي نـذكر 

:منها 

التــأملي مــن خــالل مالحظــة –(تعــدیل أســلوب  االنــدفاعي  ١٩٧١دراســة  ریــدبیرج وآخــرون .١

  ).٣٧٧ -١١٢: ص  ٦٣نماذج االفالم (

، اثـر حـاالت التعزیـز فـي مهمـة تعلـم التمییـز لـدى االطفـال االنـدفاعیین  ١٩٧٣دراسة همري .٢

).٦٦٠: ص  ٥٦مقارنة مع التاملیین (

.)٢٦٧ص :٢١(یة لدى تالمیذ المدارس في الكویتدفاعاالن-(التأملیة ١٩٨١دراسة صالح .٣
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االنــدفاعي وعالقتــه بحــل المشــاكل لــدى طــالب -(األســلوب التــأملي  ١٩٨٦دراســة الصــراف .٤

) . ١٣٥-١٤٣ص:  ٢٢( وطالبات كلیة التربیة)

 ٢٣االنـدفاعي وعالقتـه بالتحصـیل)    (-(االسلوب المعرفـي التـأملي ١٩٨٧دراسة الصراف .٥

) .٢٠٧: ص 

(اثــر التــدریب فــي تعــدیل االســلوب المعرفــي االنــدفاعي الــى التــأملي عنــد  ١٩٨٩اســة ســعید در .٦

) .١٧٨-٢٦: ص  ١٤األطفال) (

فاعي في التفكیر المنطقـي االند-(الدور الوسیط المعرفي التأملي  ١٩٩٠  Zhouدراسة زو .٧

) .٣٦١: ص  ٦٨) (لالفراد

وعالقته بحل المشكالت لدى طلبة كلیةاالندفاعي -(االسلوب التاملي  ١٩٩٣دراسة نعمان .٨

) .٣ -٢: ص  ٤٦) (التربیة / ابن رشد بجامعة بغداد

االنــدفاعي وعالقتــه بالقــدرة علــى اتخــاذ -(االســلوب المعرفــي التــأملي  ١٩٩٥دراســة ألنعیمــي .٩

) .١٢: ص  ٤٧) (رارات لدى موظفي الدولةالق

-واالســــلوب المعرفــــي التــــأملي (العالقــــة بــــین مهــــارات الــــتكلمNuril ١٩٩٧دراســــة نوریــــل .١٠

) .٢٥٦: ص  ٦١) (االندفاعي

االنــدفاعي لــدى طلبــة -(التــذكر وعالقتــه باالســلوب المعرفــي التــاملي  ١٩٩٨دراســة الربیعــي .١١

) .١٣٠ – ٣٥: ص  ١٣) (الجامعة

لــدى طلبـــة التــأملي-(الشــعور بالــذات وعالقتـــه باالســلوب االنــدفاعي  ٢٠٠١دراســة فریجــي .١٢

) .١١٥ -٢٠: ص  ٣٧) (دیةالمراحل االعدا

بــداع لــدى طلبــة االنــدفاعي وعالقتــه باال-(االســلوب المعرفــي التــأملي  ٢٠٠٣دراســة عبــاس .١٣

  ).١٣٥ -٢٣: ص  ٢٦) (المراحل االعدادیة

ورغــم اســتفادة الباحثــان مــن بعــض اجــراءات الدراســات غیــر المباشــرة الســابقة أعــاله فیمــا 

التـأملي لــدى -اس لقیـاس االسـلوب المعرفـي االنـدفاعي یتعلـق بـاجراءات اختیـار العینـة وبنـاء مقیـ

طلبــة الجامعــة بمــا یناســب اهــداف البحــث الحــالي واختیــار الوســائل االحصــائیة المناســبة لمعالجــة 

بیانــات واســتخراج نتــائج البحــث الحــالي یظهــر حداثــة وتفــرد البحــث الحــالي مــن حیــث عــدم وجــود 

التأملي مما یزید ذلـك -سلوب المعرفي االندفاعي دراسة سابقة قد تناولت عالقة سمة الصبر باال

مــن قیمتــه ویكــون بدایــة مشــجعة لبــاحثین اخــرین فــي ابحــاثهم وخاصــة فیمــا یتعلــق بســمة الصــبر 

وربطهـا باإلبعـاد واألســالیب المعرفیـة األخــرى ولتصـنیف اإلفـراد إلــى انـدفاعیین وتــأملیین قـد اعتمــد 

ــــرد الــــذي ی قـــع زمـــن اســـتجابته فــــوق الوســـیط وعــــدد أخطائـــه  دون الوســـیط فـــي الغالـــب إذ  أن الفـ

ـــذي یقــع  زمـــن  اســتجابته  تحـــت الوســیط  یســمى  تاملیــا بینـــما الفــرد ال الوســـیط  وعـــدد  أخطائــه  ـ

.فوق  الوسیط  یسمى  اندفاعیا 

  )١٢٣: ص  ١٥( )٦٥٨: ص  ٥٦) (٣٦٠: ص  ٥٩() ٢١٠: ص  ٢٣(
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:إجراءات البحث 
تم اعتماد االجراءات االتیة : الحاليلتحقیق أهداف البحث 

مجتمع البحث : .اوال
شـــمل مجتمـــع البحـــث علـــى طـــالب وطالبـــات مرحلتـــي االول والرابـــع مـــن كلیتـــي التربیـــة 

) طالـب ٩٢١والبـالغ عـددهم ( ٢٠٠٥ -٢٠٠٤والتربیة االساسیة في جامعة دهوك للعام الدراسي 

اقتصــر البحــث وقــد، كلیــة التربیــة االساســیة) مــن ٢٦٦) مــن كلیــة التربیــة و(٦٤٥وطالبــة بواقــع (

على طلبة وطالبات هاتین الكلیتین لكونهم سیعدون لمهنة التدریس ذات الخصوصیة الذي یتطلب 

للقـــائم بـــه مزیـــدأ مـــن الصـــبر والعمـــل بتأمـــل مـــن اجـــل اداء متطلبـــات هـــذه المهنـــة بنجـــاح وتحقیـــق 

اهدافها السامیة  .

عینة البحث : .ثانیأ
) طالبأ وطالبة تم اختیارهم بطریقة الطبقیة العشوائیة مـن  ٤١٤ة البحث من ( تألفت عین

) طالبأ وطالبة من كلیـة التربیـة االساسـیة  ١٥٢بین طلبة كلیتي التربیة والتربیة االساسیة بواقع ( 

% ) تقریبــًا مــن ٤٥) مــن كلیــة التربیــة لمرحلتــي االولــى والرابــع  والــذي یمثــل نســبة  (  ٢٦٢و ( 

  ) ١لبة االقسام العلمیة واالنسانیة في الكلیتین المذكورتین كما هو  موضح في   الجدول (عدد ط

  )١جدول (

یبین عدد افراد عینة البحث على اساس متغیرات المرحلة والجنس والتخصص

الكلیة
الجنسالتخصصالمرحلة

المجموع
اناثذكورانسانيعلميالرابعةاألولى

  ١٥٢  ١٢٢  ٣٠  ٨٢  ٧٠  ٧٢  ٨٠كلیة التربیة االساس

  ٢٦٢  ١٥٢  ١١٠  ١٤٢  ١٢٠  ١٢٧  ١٣٥  كلیة التربیة

  ٤١٤  ٢٧٤  ١٤٠  ٢٢٤  ١٩٠  ١٩٩  ٢١٥  المجموع

وقــــد وجــــد الباحثــــان ان هــــذا الحجــــم للعینــــة مناســــبأ للبحــــث الحــــالي مقارنــــة بحجــــم عینــــة 

Ansatasi) فـردا وقـد اكـدت انسـتازي ٥٣٠-٧٠الدراسات السـابقة التـي تراوحـت مـا بـین ( 1976

)  ٢٥٩: ص  ٤٩) فـــرد (٤٠٠علـــى ان الیقـــل حجـــم عینـــة التحلیـــل االحصـــائي للمقـــاییبس عـــن ( 

Nunnallyفــي  حــین  اقتــرح  نــانلي  ( ان ال یقــل حجــم العینــة عــن خمســة افــراد لكــل  1978

  )  .٢٦٢: ص  ٦٢ (فقرة من فقرات المقیاس المطلوب  تطبیقه ) 

أدوات البحث :.ثالثاً 
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بحث تطلب استخدام اداتین هما :لتحقیق أهداف ال

:داة  لقیاس سمة الصبر لدى الشباب من طلبة الجامعة أ .١

والـذي یعـد المقیـاس الوحیـد حسـب  ١٩٩٧قد تـم اعتمـاد المقیـاس المعـد مـن قبـل الزیبـاري 

) منهـا ٥) فقـرة (٣٨علم الباحثین الذي اعد لقیاس سمة الصبر كسمة منفردة كاملة والمؤلف من (

) ١٤١-١٣٩: ص  ١٤ض قیاس دقة المستجیبین في اجاباتهم على فقرات المقیاس ( أعدت لغر 

ولغــرض زیــادة التاكــد مــن مالئمــة المقیــاس الهــداف وطبیعــة البحــث الحــالي تــم اســتخراج الصــدق 

الظـــاهري لهـــذا المقیـــاس مـــن خـــالل عرضـــه علـــى مجموعـــة مـــن الخبـــراء فـــي التربیـــة وعلـــم الـــنفس 

لخبراء ومالحظـاتهم تبـین ان جمیـع فقـرات المقیـاس صـالحة لكونهـا والشریعة (*) وفي ضوء أراء ا

%  فـــأكثر الـــذي اعتمـــد كمعیـــار لصـــالحیة الفقـــرات مـــع إجـــراء ٨٠قـــد حصـــلت علـــى نســـبة اتفـــاق 

تعــدیالت بســیطة فــي ثــالث فقــرات منهــا ، كمــا تــم اســتخراج معامــل الثبــات لمقیــاس ســمة الصــبر 

) ٢٠) طالبــًا وطالبــة بواقــع ( ٤٠ة مكونــة مــن (علــى عینــTest-Retestبطریقــة اعــادة االختبــار 

) طالبًا من كلیة التربیـة االسـاس وبعـد اسـبوعین مـن التطبیـق االول ٢٠طالبًاُ◌ من كلیة التربیة و(

للمقیــاس تــم اعــادة تطبیقــه ثانیــة علــى االفــراد انفســهم علــى اعتبــار ان الفتــرة الزمنیــة بــین التطبیــق 

وباستخدام معادلـة )٨٥: ص  ٤٨وعین او ثالثة أسابیع (االول والثاني یجب ان ال تتجاوز اسب

) ٠.٨٨معامل ارتباط بیرسون بین درجات التطبیقین ظهر ان قیمة معامل ثبات المقیاس قد بلغ (

وهو معامل ثبات عال وبذلك أصبح المقیاس ذا صدق وثبات یمكن االعتماد علیه وأصبح جـاهزا 

للتطبیق .

التأملي لطلبة الجامعة :-عرفي االندفاعي اداة  لقیاس األسلوب الم. ٢

بعد االطالع على ما متوفر عن كیفیة قیاس االسـالیب المعرفیـة وبشـكل خـاص االسـلوب 

التأملي وبعض المقاییس التي أعدت لهذا الغرض ولمراحـل دراسـیة واعمـار -المعرفي االندفاعي 

التـأملي بمـا -المعرفـي االنـدفاعي اخرى وجد الباحثان أن من المفید بناء مقیاس لقیاس االسـلوب

یناســـب اهـــداف وطبیعـــة البحـــث الحـــالي باالســـتناد الـــى اســـتراتیجیات البرنـــامج االمریكـــي المســـمى 

ببرنــــامج حلــــول المشــــكالت وبشــــكل خــــاص االعتمــــاد علــــى اســــتراتیجیتین منهمــــا هــــي اســــتراتیجیة 

وقـد مـر بنـاء  )٩١ص :  ٢٧(استخدام التفكیر المنطقي واستراتیجیة التخمین ثم التاكـد مـن الحـل 

:المقیاس بالخطوات االتیة  
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.اختیار فقرات المقیاس  ١

قام الباحثان بجمع الفقرات والتي صیغت علـى شـكل مواقـف فـي ضـوء مـا ورد عـن قیـاس 

في المصادر واالدبیات والمقاییس السابقة واالسـتراتیجیات التأملي-االسلوب المعرفي االندفاعي 

) موقفــًا ٣٧الخاصــة بقیــاس هــذا االســلوب المعرفــي بشــكل خــاص  إذ تــم الوصــول الــى صــیاغة (

یعبر كل منها عن حالة من حاالت تعامل الطالب الجامعي مع مواقـف الحیـاة الجامعیـة المختلفـة 

المتحانـات وزمـالء الدراسـة وغیرهـا ولكـل موقـف بـدیلین وما یواجه من مواقف مع اساتذتة وٕاجراء ا

لإلجابـــة احــــدهما یعبــــر عــــن حالــــة االندفاعیــــة المتمثلــــة بالتســــرع فــــي االجابــــة واتخــــاذ القــــرار دون 

كون علیه النتائج وعدد االخطاء واالخر یعبـر عـن حالـة التأملیـة المتمثلـة بـالتروي تاالهتمام بما س

األخطاء كلما أمكن .  والهدوء في اإلجابة محاوال تجنب 

.إعداد الصورة األولیة للمقیاس ٢

) طالبًا وطالبة من طلبة ٣٠بتطبیقه على (الباحثان ن تم إعداد مواقف المقیاس قام أبعد 

ن مـن اجـل یجامعة دهوك لغرض التاكد من وضوح المواقف وبدائل االجابة للطلبة وتدریب البـاحث

ق المقیـــاس علـــى افـــراد عینـــة البحـــث وتلمـــس الصـــعوبات تكـــوین القـــدرة والخبـــرة لـــدیهم علـــى تطبیـــ

المحتمل ظهورها في اثناء التطبیق للعمـل علـى التغلـب علیهـا فیمـا بعـد وعلـى اسـاس هـذا االجـراء 

) مواقف بعد ان ظهر عدم وضوح المعنى والمضمون لذلك الموقف او بدائله وتعدیل ٥تم حذف (

) موقفـــا تمـــت ٣٢مقیـــاس بصـــورته األولیـــة (وتبســیط بعضـــها االخـــر وبـــذلك اصـــبح عـــدد مواقــف ال

صیاغتها بشكل منتظم .

التأملي  -استخراج الخصائص السیكومتریة لمقیاس االسلوب المعرفي االندفاعي .٣

لغرض التأكد من صالحیة المقیـاس ومواقفـه وبـدائل االجابـة لكـل موقـف لطبیعـة واهـداف 

ــــم اســــتخراج الخصــــائص الســــیكومتریة اال ــــث اشــــار معظــــم البحــــث الحــــالي ت ساســــیة للمقیــــاس حی

المختصــین فــي مجــال القیــاس النفســي الــى ان صــدق المقیــاس وثباتــه یعــدان مــن اهــم الخصــائص 

القیاســیة للمقــاییس النفســـیة والتــي یجـــب التاكــد منهــا ضـــمن اجــراءات اعـــداد المقــاییس النفســـیة او 

یاتي :وعلیه سیتم استخراج هاتین الخاصیتین وكما  ) ٢٠٦: ص  ٢٨(استخدامها 

:صدق المقیاس .أ

یعــد الصــدق مــن اهــم الخصـــائص الســیكومتریة التــي یتطلــب توافرهـــا فــي المقیــاس النفســي قبـــل 

    ).١١: ص ٥٥) ألنه یؤشر قدرة المقیاس على قیاس ما اعد لقیاسه فعال (٤٣٥: ص  ٥١تطبیقه (
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خاصـیة لذلك هناك من یرى امكانیـة ادراج جمیـع الخصـائص السـیكومتریة االخـرى تحـت 

) ومن اجل ذلك فقد اعتمد الباحثان علـى الصـدق الظـاهري مـن خـالل  ١٠٦: ص  ٦٤الصدق (

حیــث )*(عــرض المقیــاس بصــورته األولیــة علــى عــدد مــن الخبــراء فــي مجــال التربیــة وعلــم الــنفس

ـــاس عـــدد مـــن Ebleأشـــار أیبـــل  ـــى إن ( أفضـــل وســـیلة للتأكـــد مـــن الصـــدق الظـــاهري هـــو قی إل

) وقــد طلــب مــن ٥٥٥: ص  ٥١) (یــل العبــارات للصــفة المــراد قیاســهاى تمثالمختصــین بتقــدیر مــد

كــل خبیــر ابــداء رایــه فــي مــدى صــالحیة او عــدم صــالحیة لكــل موقــف وبــدائل االجابــة علیهــا مــن 

حیـث صــیاغة ومضــمون كــل بـدیل وتحدیــد البــدیل الــذي یــدل علـى االجابــة الصــحیحة والتــي تعبــر 

علــــى االجابــــة الخاطئــــة والــــذي یعبــــر عــــن االســــلوب عــــن االســــلوب التــــاملي والبــــدیل الــــذي یــــدل

) فـــــي المكـــــان المناســـــب وان یـــــدونوا √االنــــدفاعي لـــــدى المجیـــــب مـــــن خـــــالل وضــــع عالمـــــة  ( 

مالحظاتهم عن كل موقـف بمـا یعتقـدون مـن حیـث كونهـا بحاجـة الـى تعـدیل او تبسـیط او اضـافة 

نة البحث وأهدافـه ، ولقـد أوضـح وغیر ذلك مما یغني المقیاس ویجعله اكثر مالئمة لعمر إفراد عی

الباحثـــان للخبـــراء معنـــى المصـــطلحات ( األســـلوب المعرفـــي ،االنـــدفاعي ، التـــاملي ) مـــع توضـــیح 

%) من أراء الخبراء معیارا لصالحیة فقرات المقیاس ٨٠اهداف البحث لهم وقد اتخذ نسبة اتفاق (

م فـي ضـوئه  قبـول الموقـف كـدلیل حیث تعد هذه النسبة معیارا مقبـوال عنـد الكثیـر مـن البـاحثین یـت

) وفــي ضــوء احكــام اللجنــة وأرائهــم تــم اســتبعاد  ٨٩: ص  ٤٢علــى االراء تجــاه موضــوع معــین ( 

) مواقـف اخـرى تباینـت إحكـامهم ٥%) وتعـدیل (٨٠) مواقف لعدم اتفاق الخبراء علیهـا بنسـبة (٤(

  ) فقرة ٢٨% ) وبذلك اصبح المقیاس مؤلفا من (١٠٠ – ٨٠حول صالحیتها ما بین (

ثبات المقیاس  .ب

یعد الثبات من الخصائص السیكومتریة وهو یلي الصدق في االهمیة ویتطلب ان یتصف 

المقیاس بالثبات لكي یمكن االعتماد على نتائجـه ویعتبـر المقیـاس ثابتـًا فیمـا یعطـي مـن نتـائج اذا 

:  ٣١ج  متشـابهة     ( طبق على المجموعـة نفسـها مـن اإلفـراد فـي مـرتین متتـالیتین كانـت النتـائ

 ٥٠) وقد اعتمد الباحثان طریقة اعادة االختبار الستخراج الثبات على عینة مكونة من ( ٥٨ص 

تألفت لجنة الخبراء من السادة :)*(

اسین وهیب  / كلیة التربیة / جامعة الموصل . األستاذ الدكتور محمد ی١

. األستاذ المساعد الدكتور لویس كارو بندر / عمید كلیة التربیة األساسیة / جامعة دهوك ٢

. األستاذ المساعد الدكتور فاتح أبلحد فتوحي / كلیة التربیة / جامعة الموصل ٣

بیة / جامعة الموصل . األستاذ المساعد الدكتور كامل عبد الحمید / كلیة التر ٤

. األستاذ المساعد الدكتور سمیر یونس / كلیة التربیة / جامعة الموصل ٥

. األستاذ المساعد الدكتور أسامة حامد / كلیة التربیة / جامعة الموصل ٦

/ كلیة التربیة / جامعة الموصل . األستاذ المساعد الدكتورة ندى فتاح زیدان٧
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) في كلیة التربیة األساسـیة وبعـد أسـبوعین مـن ٢٠) من كلیة التربیة و(٣٠) طالبًا وطالبة بواقع (

)آدمـز(سـهم اسـتنادًا إلـى مـا تراهـا إجراء التطبیق األول للمقیاس تم اعادة تطبیقـه علـى اإلفـراد أنف

إلــى إن الفتــرة الزمنیــة بــین التطبیــق األول والثــاني یجــب إن ال تتجــاوز اســبوعین او ثالثــة اســابیع  

) ویعــــــد تصــــــحیح اجابــــــاتهم وتــــــدوین الــــــدرجات المتعلقــــــة بعــــــدد االخطــــــاء وزمــــــن ٨٥: ص  ٤٨(

مقیــاس مــن حیــث عــدد االخطــاء االســتجابة لكــل طالــب فــي االختبــارین ، وإلیجــاد معامــل الثبــات لل

)  ١١١: ص ٣٠وزمــن االســتجابة لكــل واحــد علــى انفــراد تــم اســتخدام معامــل ارتبــاط بیرســون ( 

ـــات یســـاوي ( ـــزمن االســـتجابة وهـــي  ٠.٨٦) لعـــدد االخطـــاء و (  ٠.٨٤فظهـــر ان معامـــل الثب ) ل

یتــراوح معامــل معــامالت ثبــات عالیــة إذا ماقورنــت بــالمیزان العــام الــذي یشــیر الــى انــه ( یجــب إن 

  ). ٨٥: ص  ٣١) (  ٠.٩٠  - ٠.٧٠االرتباط للمقیاس الثابت ما بین 

وبذلك اصبح المقیاس ذو صدق وثبات یمكن االعتماد علیه وقد اعدت تعلیمـات لالجابـة 

على فقرات المقیاس مع اعداد ورقة لالجابة تحمل ارقام الفقرات وحروف بدائل االجابة مـع اعـداد 

هًا تمامـا لورقـة االجابـة اذ  یوجـد امـام رقـم كـل فقـرة ( ثقبـان ) احـدهما علـى مفتاح للتصـحیح مشـاب

) یشیر الى االجابة الصحیحة التـي تـدل علـى حالـة التاملیـة لـدى المجیـب واالخـر دائـرة ∆شكل (

)O یشیر إلى اإلجابـة الخاطئـة التـي تكشـف عـن حالـة االسـلوب االنـدفاعي لـدى المجیـب وبـذلك (

للتطبیـق ومـن بـاب اإلیجـاز تـم وضـع المقیـاس وتعلیماتـه ومفتـاح تصـحیحه اصبح المقیاس جاهزا

في كراس خاص مودع لدى الباحثین . 

البحث وتصحیحھما :  يتطبیق أداترابعاً.
لتحقیـــق أهـــداف البحـــث المتمثـــل بقیـــاس ســـمة الصـــبر لـــدى الشـــباب وعالقتهـــا باالســـلوب 

التـأملي  أوال -ألسـلوب المعرفـي االنـدفاعي التأملي یتطلب تطبیق مقیاس ا-المعرفي االندفاعي 

لغـــرض التمییـــز بـــین ذوي االســـلوب المعرفـــي االنـــدفاعي وذوي االســـلوب التـــاملي مـــن افـــراد عینـــة 

) طالبًا وطالبة لذا قام الباحثـان أنفسـهما بتطبیـق ذلـك المقیـاس وعلـى  ٤١٤البحث البالغ عددهم (

االخطـاء وزمـن االسـتجابة اي الفتـرة الزمنیـة مدار اسبوعین وفي ضوء اجاباتهم وعلى اساس عدد 

التـي اســتغرقتها المجیـب عنــد اجاباتــه علـى جمیــع فقــرات المقیـاس ففــي حالــة كـون زمــن االســتجابة 

اكبر من الوسیط وعدد اخطائه اقل من الوسیط المسـتخرج لیكـون معیـارا لهـذا الغـرض یكـون الفـرد 

وعدد أخطائه اكبر من الوسیط یكون الفرد عند تاملیا اما اذا كان زمن االستجابة اقل من الوسیط

ذاك انــدفاعیا وهــذا االســلوب قــد اعتمــده الكثیــر مــن البــاحثین فــي تصــنیف االفــراد الــى انــدفاعیین 

التـأملي وعلیـه اعتمـد -وتاملیین اثناء اجابـاتهم علـى فقـرات مقیـاس االسـلوب المعرفـي االنـدفاعي 

اعة توقیت دقیقة ومن خالل تأشیر الوقت بدقة وتأني الباحثان تسجیل زمن االستجابة باستخدام س
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عنــد بــدء المجیــب باالجابــة مباشــرة ثــم التأشــیر للــزمن الــذي ینهــي بــه اجابتــه علــى نســخة المقیــاس 

حال تسلمیه ألحد الباحثین مباشرة . 

أمــا بالنســبة لمقیــاس ســمة الصــبر فقــد تــم تطبیقــه كــذلك علــى إفــراد عینــة البحــث مــن قبــل 

) فقرة علما بانهم ٣٨على فقرات المقیاس البالغ (سهم بعد أن وضح لهم كیفیة االجابهالباحثان انف

ال یعرفــون مــن هــو االنــدفاعي ومــن هــو التــاملي وتــم التاكیــد لهــم بــان اجابــاتهم هــي فقــط لغــرض 

ـــاتهم مـــن خـــالل  ـــم تصـــحیح اجاب ـــع علیـــه احـــد ســـوى البـــاحثین وت البحـــث العلمـــي وســـوف لـــن یطل

ـــــــدیل اســـــــتخراج الدرجـــــــة الكلیـــــــ ـــــــى اســـــــاس اوزان ثالثـــــــة درجـــــــات للب ـــــــب عل ة الســـــــتمارة كـــــــل طال

) ودرجتین للبدیل ( احیانا ) ودرجة واحـدة للبـدیل ( ال ) وبـذلك أصـبح لكـل طالـب اجابـات دائما(

علــى المقیاســین احــدهما یتمثــل بــزمن االســتجابة الــذي اســتغرقه وعــدد االخطــاء فــي االجابــة علــى 

لي والثــاني یتمثــل بالدرجــة الكلیــة الجاباتــه علــى فقــرات مقیــاس التــأم-فقــرات المقیــاس االنــدفاعي 

سمة الصبر .

الوسائل اإلحصائیة : .خامساً◌ً 
:بیانات البحث تم استخدام الوسائل االحصائیة اآلتیة  ةلغرض معالج

النسبة المئویة لحساب اتفاق الخبراء على صالحیة مواقف وفقرات ادوات البحث ..١

. ) ١٠٠: ص  ٧(عینة البحث الى اندفاعیین  وتأملیین الوسیط لتصنیف افراد.٢

لحساب ثبات ادوات البحث وایجـاد العالقـة بـین سـمة الصـبر Personمعامل ارتباط بیرسون.٣

 ) ١١١: ص  ٣٠(التأملي لدى إفراد عینة البحث-واألسلوب المعرفي االندفاعي 

الفــروق بــین متوســطات المجموعــة لعینتــین مســتقلتین لمعرفــة داللــة T-testاالختبــار التــائي.٤

ــــة الدراســــیة  : ص ٥٤ (االندفاعیــــة والتاملیــــة تبعــــاً لمتغیــــرات  الجــــنس واالختصــــاص والمرحل

٢٩٥( .

لعینة مترابطة  لمعرفة داللة الفروق بین متوسط درجات سمة الصبر T-testاالختبار التائي .٥

 ) ٢٥٤: ص  ٧ (لعینة البحث والمتوسط الفرضي لمقیاس سمة الصبر  
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عرض النتائج ومناقشتھا
یتضمن هذا الجزء من البحث عرضا لنتائج البحث ومناقشـتها وفقـا الهـداف البحـث وكمـا 

یاتي :

فیما یتعلق بالھدف االول الخاص بقیاس سمة الصبر لدى عینة البحث .اوال
من طلبة كلیات التربیة  :

علــى افــراد عینــة )حــث أداة الب(تــم التحقــق مــن ذلــك بعــد ان طبــق مقیــاس ســمة الصــبر 

طالــب وطالبــة والقیــام بتــدقیق االجابــات للكشــف عــن دقــة المجیــب  ) ٤١٤(البحــث والبــالغ عــددهم 

أفــراد لــم یكــن المجیــب فیهــا دقیقــا وجــدیا  ) ٧ ( ل وجدیتــه فــي االجابــة وجــد ان هنــاك أوراق إجابــة

قــص فــي االجابــة اســتمارات فیهــا ن )٣(بحســب المعیــار المعتمــد فــي هــذا البحــث ووجــد إن هنــاك 

وبــذلك تــم اســتبعادها وبــذلك أصــبح حجــم عینــة البحــث التــي ستخضــع اجابــاتهم للتحلیــل والمناقشــة 

طالــب وطالبــة تــم حســاب الدرجــة الكلیــة لكــل واحــد مــنهم بطریقــة جمــع درجــات  )٤٠٤(مؤلفــة مــن 

تمثلـــة فقـــرة لتكـــون بمجموعهـــا درجـــة المســـتجیب النهائیـــة والم )٣٣(فقـــرات المقیـــاس البـــالغ عـــددها 

 )٣٣(درجــة كحــد اعلــى و )٩٩(بدرجــة ســمة الصــبر لدیــه وتراوحــت درجــات المســتجیبین مــا بــین 

درجة كحد أدنـى وكلمـا ارتفعـت درجـة المسـتجیب علـى المقیـاس كـان ذلـك مؤشـرا علـى زیـادة سـمة 

الصبر لدیه والعكس صحیح وقد تـم حسـاب الدرجـة الكلیـة الجابـات كـل فـرد علـى فقـرات المقیـاس 

 )ال(ودرجـة واحـدة للبـدیل )احیانـا(ودرجتان للبدیل )دائما(درجات للبدیل  )٣(اعطاء على اساس 

وان   )٩٦ -٤٠(وظهرت بان درجات الصبر لدى افـراد عینـة البحـث الحـالي قـد تراوحـت مـا بـین 

) ٦.٤٣) درجـة وبـانحراف معیـاري مقـداره (٦٨متوسط درجات افـراد عینـة البحـث الحـالي قـد بلـغ (

) نجـد ان ٦٦توسط عینة البحث مع المتوسط الفرضـي للمقیـاس والـذي یبلـغ قیمتـه (وعند مقارنة م

داللـة الفـروق بـین كـال إلـى متوسط افراد العینة هو اعلى من المتوسط الفرضي للمقیاس وللتعـرف 

لعینــة واحــدة فتبــین وجــود فــروق دالــة بــین كــال T-testالمتوســطین تــم اســتخدام االختبــار التــائي 

لح متوســـط درجـــات افـــراد عینـــة البحـــث علـــى المقیـــاس لكـــون ان القیمـــة التائیـــة المتوســـطین ولصـــا

) عنـــد مســـتوى داللـــة ١.٩٦) وهـــي اكبـــر مـــن القیمـــة الجدولیـــة البـــالغ (٢.١٧المحســـوبة قـــد بلـــغ (

) وفي هذا اشارة الى وجـود سـمة الصـبر بدرجـة اعلـى قلـیال ٤٠٣) وبدرجة حریة (٠.٥احصائیة (

مـن افرادعینـة البحـث اال اننـا نطمـح إلـى زیـادة نسـبة امـتالك هـذه عن مسـتوى الوسـط لـدى الطلبـة 

السمة الفاضلة وبخاصـة لمـن سـیقومون بمهنـة التـدریس الـى مـا هـو اكثـر فـاكثر لیتمكنـوا مـن اداء 

متطلبات هذه المهنة بنجاح لكونها من المهن التي تتطلب مزیدا من الصبر والتحمل عند التعامل 

مع الطلبة وتدریسهم .



عماد إبراهیم و  صابر عبداهللا

٢٤

�ϲϋΎϓΩѧϧϻ�ϲѧϓέόϣϟ�ΏϭϠѧγϷ�α.یاثان ΎѧϳϘΑ��ι ΎѧΧϟ�ϲϧΎѧΛϟ�ϑ ΩѧϬϟ�ΞΎѧΗϧ-
التأملي لدى الشباب من طلبة كلیات التربیة :

التــأملي علــى أفــراد -تــم تحقیــق ذلــك بعــد ان طبــق مقیــاس االســلوب المعرفــي االنــدفاعي 

ابة وعدد ) طالب وطالبة ومن خالل حساب متغیري زمن االستج٤٠٤عینة البحث البالغ عددهم (

االخطاء لكل فرد للكشف عن االندفاعیین والتأملیین على أساس الوسیط المستخرج لكـل مـن عـدد 

) خطـًأ امـا لـزمن االسـتجابة ١٣االخطاء وزمن االستجابة لهم ، حیث بلغ الوسیط لعدد االخطـاء (

) ١٣( ) دقیقــة وعلیــه فــالفرد االنــدفاعي هــو مــن كــان عــدد اخطائــه اكثــر مــن١٥فقــد بلــغ الوســیط (

) ١٠٤) طالبـًا (٥٤) فردًا بواقـع (١٥٨) دقیقة وقد بلغ عددهم (١٥خطًأ وزمن استجابته اقل من (

) خطـًأ وزمـن اسـتجابته اكثـر مـن ١٣طالبة اما الفرد التأملي فهو من كـان عـدد اخطائـه اقـل مـن (

قد بلغ طالبة في حین  )١٤٧(طالب و )٧٥() فردًا بواقع ٢٢٢) دقیقة والذي قد بلغ عددهم (١٥(

دقیقـة بالضـبط دون زیـادة  )١٥(خطـًأ  والوسـیط لـزمن االسـتجابة ب  )١٣(الوسیط لعدد االخطـاء 

طالـب  )١١(فـردا بواقـع  )٢٤(او نقصان والتي تعبر عن حالة التـردد بـین االندفاعیـة والتاملیـة ل 

 )١٢٩(ع فردًا بواق )٣٨٠(طالبة والذي تم استبعادهم من عینة البحث والذي اصبح بذلك  )١٣(و

طالبة وكان الباحثان قـد سـجلوا الدرجـة الكلیـة لسـمة الصـبر الـذي كـان قـد حصـل  )٢٥١(طالب و

التاملي -علیه كل طالب على ورقة االجابة الخاصة به على مقیاس االسلوب المعرفي االندفاعي

یین مباشــرًة وبــذلك تمكنــا مــن معرفــة درجــات ســمة الصــبر الفــراد كــل فئــة مــن االنــدفاعیین والتــأمل

وفرزهم إلى مجموعتین منفصلتین .

نتائج الھدف الثالث الخاص بإیجاد العالقة بین سمة الصبر واالسلوب .ثالثاً 

التأملي لدى إفراد عینة البحث :-المعرفي االندفاعي 
لتحقیــق ذلــك تــم فــرز اســتمارات االنــدفاعیین مــن افــراد عینــة البحــث واســتمارات التــأملیین 

علــى قائمــة منفــردة ومــن ثــم تــم حســاب معامــل االرتبــاط بــین درجــات ســمة وتســجیل درجــاتهم كــالً 

الصــبر لالنــدفاعیین ودرجــاتهم علــى متغیــري االســلوب المعرفــي االنــدفاعي المتمثــل بعــدد االخطــاء 

فــأظهرت النتــائج أن قیمــة معامــل Personوزمــن االســتجابة باســتخدام معادلــة معامــل بیرســون 

فـي حـین قـد بلـغ  )٠.٢٥-(وعـدد االخطـاء لالنـدفاعیین قـد بلـغ االرتباط بین درجات سمة الصـبر 

وفــي هــذا  )٠.٣٧-(معامــل االرتبــاط بــین درجــات ســمة الصــبر ودرجــات زمــن االســتجابة قــد بلــغ  

اشارة واضحة الى وجود عالقة سـلبیة مـا بـین درجـات سـمة الصـبر واالسـلوب المعرفـي االنـدفاعي 

ا على درجات منخفضة على مقیاس سمة الصبر والتي والمتمثل بان االندفاعیین اللذین قد حصلو 



…قیاس سمة الصبر لدى طلبة كلیات التربیة

٢٥

درجـــة وقـــد حصــلوا فـــي اجابـــاتهم علـــى مقیـــاس  )٥٥(وبمتوســط قـــدره )٦٢-٤٠(قــد تتـــراوح مـــا بـــین

 )٢٧-١٥(التاملي على عدد كبیر من االخطاء قد تراوحت ما بین –االسلوب المعرفي االندفاعي 

دقیقـة ، امـا بالنسـبة للعالقـة  )١٤-٦(بین وخالل فترات زمنیة قلیلة قد تراوحت ما  )٢١(بمتوسط 

بــین درجــات ســمة الصــبر لــدى التــاملیین وعــدد اخطــائهم علــى فقــرات مقیــاس االســلوب المعرفـــي 

وبــــین درجـــات ســـمة الصــــبر وزمـــن اســــتجاباتهم قـــد بلــــغ  )٠.٨ -(التـــأملي قــــد بلـــغ -االنـــدفاعي 

ة الصـبر واالسـلوب المعرفـي وفي هذا اشارة الى وجود عالقة ایجابیة طردیـة مـا بـین سـم )٠.٨٥(

التــأملي إذ إن زیــادة األول إي الصــبر یــؤدي إلــى زیــادة الثــاني اي االســلوب المعرفــي التــاملي فقــد 

وبمتوسـط  )٩٦-٦٩(حصل التـأملیون علـى درجـات عالیـة علـى سـمة الصـبر قـد تراوحـت مـا بـین 

دفاعي التــاملي قــد درجــة وفــي اجابــاتهم علــى فقــرات مقیــاس االســلوب المعرفــي االنــ )٨٢.٥(قــدره 

أخطــاء خــالل فتــرات زمنیــة  )٦(خطــًأ بمتوســط  )٩-٣(ارتكبــوا اخطــاء قلیلــة قــد تراوحــت مــا بــین 

دقیقــة ویمكــن توضــیح  )٢٨(دقیقــة بمتوســط  )٣٥-٢١(طویلــة فــي االجابــات قــد تراوحــت مــا بــین 

  : )٢(ذلك في الجدول 

  )٢(الجدول 

من االستجابة لالندفاعیین والتاملیینیبین المتوسطات لدرجات سمة الصبر وعدد االخطاء وز 

األسلوب 

المعرفي
  العدد

متوسط درجات 

سمة الصبر

متوسط عدد 

االخطاء

متوسط زمن 

اإلجابات

١٥٨٥٥٢١١٠االندفاعیین

٢٢٢٨٢.٥٦٢٨التأملیین

وفــي ضــوء مــا ســبق یتبــین ان قلــة الصــبر یــؤدي الــى زیــادة االندفاعیــة اي بمعنــى عالقــة 

ن ان زیــادة الصــبر یــؤدي الــى زیــادة التأملیــة لــدى افــراد عینــة البحــث بمعنــى وجــود ســلبیة فــي حــی

عالقــة طردیــة وعلیــه یتطلــب العمــل علــى تنمیــة وزیــادة ســمة الصــبر لــدى الطلبــة لكــي نــتمكن مــن 

تقلیل االسلوب االندفاعي وزیادة االسلوب التأملي لدیهم والذي یدفع بهـم ذلـك إلـى النجـاح والتفـوق 

والحیاة بشكل عام .في الدراسة 



عماد إبراهیم و  صابر عبداهللا

٢٦

�˱ΎѧѧόΑέ.�ϑ έόΗϟΎѧѧΑ�ι ΎѧѧΧϟ�ϊ ѧѧΑέϟ�ϑ ΩѧѧϬϟ�ϕѧѧϳϘΣΗϟϭ�ϰѧѧϟ�ϥϳѧѧΑ�Δѧѧϗϼόϟ�ΔѧѧόϳΑρ
�ΕέѧѧϳϐΗϣϟ�˱ΎѧѧόΑΗ�ϲϋΎϓΩѧѧϧϻ�ϲѧѧϓέόϣϟ�ΏϭϠѧѧγϻϭ�έΑѧѧλ ϟ�ΔΗϣѧѧγ�α ϧѧѧΟϟ

:والتخصص والمرحلة الدراسیة
لعینتـین مسـتقلتین وأظهـرت النتـائج T-testولتحقق من ذالك تم استخدام االختبار التـائي 

یأتي :ما 

وجـود فــروق ذات داللــة احصــائیة تبعــًا لمتغیــر الجــنس بــین االنــدفاعیین واالنــدفاعیات فــي ســمة  .أ

وهـي اكبـر مـن القیمـة التائیـة  )٢.٩٣(الصبر لكون ان قیمة التائیة المحسـوبة بینهمـا قـد بلـغ 

ولصالح  )١٥٦(وبدرجة حریة  )٠.٠٥(عند مستوى داللة احصائیة  )١.٩٦(الجدولیة البالغ 

االنــدفاعیات وذلــك لكــون ان متوســط درجــات االنــاث مــن ذوات االســلوب المعرفــي االنــدفاعي 

درجـــة فـــي حـــین قـــد بلـــغ متوســـط درجـــات الـــذكور مـــن ذوي  )٦١(فـــي ســـمة الصـــبر قـــد بلـــغ 

درجة وفي هـذا ایشـارة الـى وجـود عالقـة  )٤٩(االسلوب المعرفي االندفاعي في سمة الصبر 

ي االنــدفاعي لمتغیــر الجــنس وقـد یعــود ذلــك الــى كــون ان بـین ســمة الصــبر واالســلوب المعرفـ

االنــــاث اقــــل اندفاعیــــًة مــــن الــــذكور ممــــا یجعلهــــن اكثــــر صــــبرًا اثنــــاء تعــــاملهن مــــع الحــــاالت 

والمواقف الدراسیة المختلفة من الذكور.

وجود فروق تبعًا لمتغیر التخصص في سمة الصبر بـین االفـراد مـن ذوي االسـلوب المعرفـي  .ب 

من طلبة االقسام العلمیة واالنسانیة لم یصل الى مستوى الداللة االحصائیة لكون االندفاعي

ــــالغ  )١.٨٣ (ان القیمــــة التائیــــة المحســــوبة والبــــالغ  اصــــغر مــــن القیمــــة التائیــــة الجدولیــــة الب

وذلـــــك لكـــــون ان  )١٥٦(وبدرجـــــة حریـــــة  )٠.٠٥(عنـــــد مســـــتوى داللـــــة احصـــــائیة   )١.٩٦(

بــة االختصاصــات العلمیــة مــن ذوي االســلوب المعرفــي متوســط درجــات ســمة الصــبر لــدى طل

درجـــة فـــي حـــین قـــد بلـــغ متوســـط درجـــات ســـمة الصـــبر لـــدى طلبـــة  )٥٦(االنـــدفاعي قـــد بلـــغ 

درجـة وفـي هـذا  )٥٤(االختصاصات اإلنسانیة من ذوي االسلوب المعرفي االندفاعي قد بلغ 

نــدفاعي حیــث ان اشــارة واضــحة الــى وجــود عالقــة بــین ســمة الصــبر واالســلوب المعرفــي اال

الطالــب االنــدفاعي یتعامــل بتســرع وعــدم التــأني اي بصــبر اقــل مــع المواقــف الدراســیة ســواء 

اكـان مـن االختصاصـات االنسـانیة او العلمیـة اي لـیس لنـوع التخصـص عالقـة او اثـر كبیــر 

في زیادة او نقصان سمة الصبر لدى الطالب االندفاعي .

بـین الطلبـة مـن ذوي االسـلوب المعرفـي االنـدفاعي  فـي عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة.ج

سمة الصبر تبعًا لمتغیر المرحلة الدراسیة مـن طلبـة مرحلتـي األولـى والثالثـة لكـون ان القیمـة 

اصـغر مـن القیمـة  )١.٤٣(التائیة المحسوبة بینهما في متوسـط درجـات سـمة الصـبر والبـالغ 
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إذ بلــغ متوســط  )١٥٦(وبدرجــة حریــة  )٠.٠٥(عنــد مســتوى داللــة  )١.٩٦(الجدولیــة البــالغ 

 )٥٤(درجات طلبـة المرحلـة االولـى مـن ذوي االسـلوب المعرفـي االنـدفاعي فـي سـمة الصـبر 

درجـــة فـــي حـــین قـــد بلـــغ متوســـط درجـــات طلبـــة المرحلـــة الثالثـــة مـــن ذوي االســـلوب المعرفـــي 

ین ســمة درجــة  وفــي هــذا ایشــارة الــى عــدم وجــود عالقــة بــ )٥٦(االنــدفاعي فــي ســمة الصــبر 

الصبر واالسلوب المعرفي االندفاعي لدى الطلبة ویعزو الباحثان ذلك الى كون سمة الصـبر 

لدى ذوي االسلوب المعرفي االنـدفاعي یتسـم بنـوع مـن الثبـات النسـبي عبـر المراحـل الدراسـیة 

التي یمر بهـا الطالـب وان عملیـة التغییـر قـد تحتـاج إلـى نـوع مـن التـدریب مـن خـالل برنـامج 

ي خــاص او الــى نــوع معــین مــن طرائــق التــدریس واســلوب التعامــل الــذي یزیــد مــن ســمة تــدریب

ـــم ذكـــره عـــن خصـــائص  ـــة وتتفـــق هـــذه النتیجـــة مـــع مـــا ت ـــة االندفاعی ـــل عـــن حال الصـــبر ویقل

األسالیب المعرفیة في اإلطار النظري للبحث .

�ϑ.خامساً  έόΗϟΎѧΑ�ι ΎѧΧϟ�α ϣΎΧϟ�ϑ ΩϬϟ�ϕϳϘΣΗϟϭ�ϰѧϟ�ϥϳѧΑ�Δѧϗϼόϟ�ΔѧόϳΑρ

�Δϣѧѧѧγ�α ϧѧѧѧΟϟ�ΕέѧѧѧϳϐΗϣϟ�˱ΎѧѧѧόΑΗ�ϲϠϣ́ѧѧѧΗϟ�ϲѧѧѧϓέόϣϟ�ΏϭϠѧѧѧγϻ�ϭ�έΑѧѧѧλ ϟ

والتخصص والمرحلة الدراسیة :

قلتین وقد اظهرت النتائج ما لعینتین مستT-testولتحقیق ذالك تم استخدام االختبار التائي 

:یأتي

صـبر وجود فروق ذات داللة احصائیة تبعًا لمتغیر الجنس بین التـأملیین والتأملیـات فـي سـمة ال .أ

وهي اكبر من القیمة التائیة الجدولیـة  )٤.٣١(وذلك الن القیمة التائیة المحسوبة بینهما قد بلغ 

ولصـاح التأملیـات لكـون ان  )٢٢٠(وبدرجـة حریـة  )٠.٠٥(عند مستوى داللة  )١.٩٦(والبالغ 

وهي اكبر من متوسط درجات الـذكور مـن  )٨٦.٣٠(متوسط درجاتهن في سمة الصبر قد بلغ 

درجة وفـي هـذا ایشـارة الـى وجـود عالقـة بـین سـمة  )٧٧.٢٩(یین في سمة الصبر والبالغ التأمل

الصــبر واالســلوب المعرفــي التــاملي تبعــا لمتغیــر جــنس وقــد یعــود ذلــك الــى ان الطالبــات بشــكل 

عــام اكثــر تأملیــة مــن الطــالب نتیجــة اهتمــامهن بالدراســة والتحضــیر واداء االمتحانــات ووجــود 

الرغبــة فــي التفــوق والحصــول علــى درجــات اعلــى واالســتفادة مــن شــهاداتهن حالـة مــن التنــافس و 

في العمل واكمال دراستهن في المستقبل .

عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة تبعًا لمتغیر التخصص في سمة الصبر بین االفراد من  .ب

ذ بلغ القیمة التائیة ذوي االسلوب المعرفي التأملي من طلبة االقسام العلمیة واالقسام االنسانیة إ



عماد إبراهیم و  صابر عبداهللا

٢٨

) وهـي اصـغر مـن القیمـة ١.١٨المحسوبة بین متوسط درجـات المجمـوعتین فـي سـمة الصـبر (

) ولكــون ان ٢٢٠) وبدرجـة حریــة (٠.٠٥) عنـد مســتوى داللــة (١.٩٦التائیـة الجدولیــة البالغــة (

الــى حــد مــا إذ بلــغ متوســط درجــاتاً المتوســط الحســابي بــین درجــات المجمــوعتین كــان متقاربــ

) فـــي حـــین بلـــغ متوســـط ٨٥.٩٢طلبـــة االقســـام العلمیـــة مـــن ذوي االســـلوب المعرفـــي التـــأملي (

درجـــات الطلبـــة مـــن االقســـام االنســـانیة مـــن ذوي االســـلوب المعرفـــي التـــأملي فـــي ســـمة الصـــبر 

) وفي هذا ایشارة الى عدم وجود عالقة بـین سـمة الصـبر واالسـلوب المعرفـي التـأملي ٨٤.٤٢(

ویعـــزو الباحثــان ســبب ذلـــك إلــى وجــود حالــة مـــن الثبــات النســبي فـــي تبعــأ لمتغیــر التخصــص 

طبیعــة االســلوب المعرفــي التــأملي والــذي لــم یــؤثر طبیعــة التخصــص كثیــرًا علــى نــوع االســلوب 

المعرفي لدى الفرد وان التأملي یكون تأملیًا في تعامله مع متطلبات دراسته سواء كان من ذوي 

ات العلمیـة  حیـث یفكـر بتـأني وصـبر عـال یضـمن لـه االختصاصات االنسانیة او االختصاص

االجابـات الدقیقــة وحالــة التفــوق وتتفـق هــذه النتیجــة مــع مــا توصـلت الیهــا بعــض الدراســات عــن 

االسالیب المعرفیة المختلفة ومنها االسلوب المعرفي التأملي .

لي فــي ســمة وجــود فــروق ذات داللــة احصــائیة بــین الطلبــة مــن ذوي االســلوب  المعرفــي التــأم.ج

الصبر تبعًا لمتغیر المراحل الدراسیة من طلبة   المراحل االولى والرابعه  لم یصل الى مستوى 

الداللة االحصائیة لكون ان  القیمة التائیة المحسوبة بین متوسط درجـاتهم فـي سـمة الصـبر قـد 

عنــد مســتوى ) ١.٩٦) وهــي اكبــر بدرجــة قلیلــة عــن القــیم التائیــة الجدولیــة البالغــة(٢.٢٣بلغــت (

) ولكـــون وجـــود حالـــة مـــن التقـــارب بـــین متوســـط درجـــات ٢٢٠) وبدرجـــة حریـــة (٠.٠٥داللـــة (

) وفــي هــذا ایشــارة واضــحة ٨٦.١٤) لطلبــة المراحــل االولــى و (٨٤.٣٨المجمــوعتین والبالغــة (

الى وجود عالقة بین سمة الصبر واالسلوب المعرفي التأملي تبعأ لمتغیر المرحلة الدراسیة وقد 

سبب ذلك إلى إن األسلوب المعرفي ومنها االسلوب التأملي یستمر مع الفرد عبر الزمن یعود 

ان لم یواجه الفرد أسلوبا معینًا أو برنامجًا تدریبیًا یعمـل علـى تغییـر األسـلوب المعرفـي ویجعلـه 

أكثــر تأملیــًا وهــذا مــا اكــدت علیهــا ایضــا نتــائج بعــض الدراســات الســابقة عــن امكانیــة او تغییــر 

سلوب المعرفي .اال
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االستنتاجات :
الباحثان باالستنتاجات االتیة :في ضوء نتائج البحث خرج

قلیًال .ا یكون امتالكه لسمة الصبرمان حالة االندفاعیه لدى الفرد یزداد عند.١

لة التأملیة لدى الفرد یزداد عندما یكون امتالكه لسمة الصبر كثیرأ .اان ح.٢

بشــكل عــام اكثــر مــن الــذكور ممــا اصــبحن ذات اســلوب معرفــي امــتالك االنــاث لســمة الصــبر .٣

تأملي اكثر .

لـم یكــن لنــوع التخصــص الدراســي (علمــي ، انســاني ) عالقــة هامــة بمســتوى ســمة الصــبر ومــا .٤

التأملي .-یتبع ذلك من نوع االسلوب المعرفي االندفاعي 

ســلوب المعرفــي وجــود حالــة مــن الثبــات النســبي لمســتوى ســمة الصــبر ومــا یتبعــه مــن نــوع اال.٥

التأملي عبر الزمن والمراحل الدراسیة المتعاقبة .-االندفاعي 

التوصیات : 
في ضوء النتائج واالستنتاجات التي تم التوصل الیها وضمن حدودها یوصي الباحثان ما 

یأتي :

ضرورة زیادة اهتمام العاملین في مجال التربیة والتعلیم بسمات الشخصیة ومنهـا سـمة الصـبر .١

شــكل خــاص لــدى الطلبــة مــن خــالل المفــردات والمنــاهج الدراســیة واســالیب التــدریس والعمــل ب

على تنمیتها من اجل تقلیل ما یتبع ذلك من االسلوب المعرفـي االنـدفاعي لـدى الطلبـة وزیـادة 

االسلوب المعرفي التأملي لـدیهم الـذي یسـاعد علـى ادائهـم االفضـل فـي مجـال التعلـیم وتحقیـق 

ي لدیهم .التفوق الدراس

توعیــة القــائمین بعملیــة التــدریس وتــدریبهم علــى كیفیــة التعامــل الســلیم مــع ســمة الصــبر لــدى .٢

الطلبـــة واســـلوبهم المعرفـــي االنـــدفاعي التـــأملي كأســـاس للفـــروق الفردیـــة بـــین طـــالب وطالبـــات 

المراحــــل الدراســــیة المختلفــــة ومنهــــا التعلــــیم الجــــامعي لضــــمان الظــــروف والمتطلبــــات الالزمــــة 

مهم كًال وفق أسلوبه المعرفي .لتعلی

ضرورة اختیـار الطلبـة علـى اسـاس سـماتهم الشخصـیة ومنهـا سـمة الصـبر واسـالیبهم المعرفیـة .٣

التــأملي للقبــول فــي الكلیــات والمهــن التــي ســیعدون لهــا -ومنهــا األســلوب المعرفــي االنــدفاعي 

ر والتأملیـة الدائـه في المستقبل وخاصة لممارسة مهنـة التـدریس الـذي یتطلـب مزیـدًا مـن الصـب

بشــكل ســلیم ویحقــق للمــدرس حالــة التوافــق المهنــي والنفســي وتمتعــه بصــحة نفســیة تمكنــه مــن 

النجاح في اداء هذه المهنة .

دراســــة امكانیــــة فــــتح مــــدارس خاصــــة تضــــم الطلبــــة مــــن ذوي المســــتوى القلیــــل لســــمة الصــــبر .٤

ن خاللهــــا تقلیـــل حــــاالت واالندفاعیـــة الشــــدیدة یـــتم فیهــــا التـــدریس بطرائــــق ووســـائل یتحقــــق مـــ
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الرســـوب والهـــدر فـــي المجـــال التربـــوي مـــع العمـــل علـــى تنمیـــة ســـمة الصـــبر وتعـــدیل اســـلوبهم 

المعرفي االندفاعي الى التأملي عبر برامج تدریبیة خاصة بذلك .

العمـــل علـــى توعیـــة االبـــاء واالمهـــات مـــن خـــالل وســـائل االعـــالم المختلفـــة ومجـــالس االبـــاء .٥

لمعاهـد والكلیـات عـن كیفیـة وأهمیـة التعامـل السـلیم مـع أبنـائهم  وفقـًا واالمهات في المدارس وا

لمســتوى ســمة الصــبر واســالیبهم المعرفیــة بعــد تعــریفهم بخصــائص وســمات الطالــب مــن ذوي 

الصبر القلیل واالسلوب المعرفي االندفاعي واثاره السلبیة علـى تحصـیله وسـلوكه وسـبل تنمیـة 

ي االنـدفاعي إلـى التـأملي مـن خـالل استشـارة المختصـین الصبر لدیه وتعدیل االسلوب المعرفـ

واألساتذة في مجال التربیة وعلم النفس .

االســـــتفادة مـــــن نتـــــائج الدراســـــة الحالیـــــة ومقیـــــاس ســـــمة الصـــــبر ومقیـــــاس االســـــلوب المعرفـــــي .٦

التأملي من قبل الباحثین في المعاهد والجامعات وتطبیقها على طلبتهم .-االندفاعي 

المقترحات : 
استكماًال للفوائد المتوخاة من البحث الحالي یقترح الباحثان :

اجراء دراسة مماثلة تتناول عالقة سمة الصبر باالسالیب المعرفیة االخرى ..١

...خـرى كالثقـة بـالنفس ومسـتوى الطمـوحاجراء دراسة مماثلة تتناول عالقة سمات شخصـیة  ا.٢

.التأملي -الخ باألسلوب المعرفي االندفاعي 

اجــراء دراســة مماثلــة علــى طــالب وطالبــات مــن مراحــل دراســیة اخــرى كالمتوســطة واإلعدادیــة .٣

والمعاهد 

إجــراء دراســات مماثلــة علــى طلبــة كلیــات وجامعــات اخــرى ومقارنــة نتائجهــا مــع نتــائج الدراســة .٤

الحالیة .
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مصادر البحث : 
المصادر العربیة : .أوال

القران الكریم ..١

) : عدة الصابرین وذخیرة الشاكرین ، ط ١٩٧٨، شمس الدین ابي عبداهللا (ابن القیم الجوزیة.٢

، بیروت ، دار االفاق الجدیدة . ٣

، القــــاهرة ، مكتبــــة االنجلــــو  ٢) : التقــــویم النفســــي ، ط ١٩٨٧ابــــو حطــــب ، فــــؤاد واخــــرون (.٣

المصریة .

، دار ویة ، الكویتیة وتطبیقاتها الترب) : الفروق الفرد١٩٨٣ابو عالم ، رجاء ونادیة شریف (.٤

العلم .

) : االســالیب المعرفیــة وعالقتهــا بــبعض المتغیــرات الشخصــیة (مجلــة ٢٠٠١االحمــد ، امــل (.٥

المعلم / الطالب ، معهد التربیة / الیونسكو ، عمان ) .

، تــرة فــي تهــذیب الــنفس واداب العشــرة) : مــن هــدى النبــي والع١٩٩٤البهــادلي ، احمــد كــاظم (.٦

، شركة آب للطباعة . القسم االول ، بغداد

) : االحصـاء الوصـفي واالسـتداللي فـي ١٩٧٧البیاتي ، عبدالجبار توفیق وزكریا اثناسـیوس (.٧

التربیة وعلم النفس ، بغداد ، مطبعة الثقافة العمالیة .

) : علم النفس التربوي وتطبیقاته ، جامعة االمارات ، ١٩٩٧البیلي ، محمد عبداهللا واخرون (.٨

لنشر والتوزیع .مكتبة الفالح ل

) :التفكیـــر الناقـــد لـــدى طلبـــة جامعـــة بغـــداد وعالقتـــه ١٩٩٢الجنـــابي ،فاضـــل زامـــل صـــالح  (.٩

)رشد (أطروحة دكتوراه غیر منشورةبأسالیبهم المعرفیة ، جامعة بغداد ،كلیة التربیة / ابن

، بیروت ، دارالعلم للمالیین . ١) :قاموس التربیة ، ط ١٩٨١الخولي ، محمد علي (.١٠

) : الصبر واالقدام عند العرب ، بغداد ، مطبعة الرایة ١٩٨٧راوي ، حازم عبدالقهار(ال.١١

ــــــنفس ، ط ١٩٧٧رزوق ، اســــــعد  (.١٢ ــــــم ال ــــــة  ١) : موســــــوعة عل ــــــروت ، المؤسســــــة العربی ، بی

للدراسات والنشر .

االنـدفاعي –) : التذكر وعالقتـه باالسـلوب المعرفـي التـأملي ١٩٩٨الربیعي ، فاطمة مطلك (.١٣

بة الجامعة ، جامعة بغداد ، كلیة التربیة / ابن رشد (أطروحـة  دكتـوراه غیـر منشـورة) لدى طل

.

) : الخصــــائص الســــیكومتریة الســــلوبي المواقــــف اللفظیــــة ١٩٩٧الزیبــــاري ، صــــابر عبــــداهللا (.١٤

والعبــــارات التقریریــــة فــــي بنــــاء مقــــاییس الشخصــــیة ، جامعــــة بغداد،كلیــــة التربیــــة / ابــــن رشــــد  

غیر منشورة) .(أطروحة  دكتوراه 
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) : اثــــر التــــدریب فــــي تعــــدیل االســــلوب المعرفــــي ١٩٨٩ســــعید ، صــــابر عبــــداهللا ابــــن رشــــد (.١٥

االنــــدفاعي الــــى التــــأملي عنــــد االطفــــال ، جامعــــة بغــــداد ،كلیــــة التربیــــة / ابــــن رشــــد  (رســــالة 

ماجستیر غیر منشورة) .

تمــین والغیــر ) : دراســة مقارنــة لمشــكالت الطــالب المن١٩٧٩الشــریفي ، بــدر حمــزة صــالح  (.١٦

منتمین الى مراكز الشباب ، جامعة بغداد ، كلیة التربیة (رسالة ماجستیر غیر منشورة) .

) : االنمـاط االدراكیـة المعرفیـة وعالقتهـا بمواقـف الـتعلم الـذاتي ١٩٨٢شریف ، نادیة محمود (.١٧

، الســــنة التاســـــعة ٣مجلــــة العلـــــوم االجتماعیــــة ، جامعـــــة كویــــت ، العـــــدد (والــــتعلم التقلیـــــدي 

.)الكویت

االســـالیب المعرفیـــة االدراكیـــة وعالقتهـــا بمفهـــوم التمـــایز  :  )١٩٨٢(شـــریف ، نادیـــة محمـــود .١٨

.)الكویت، ١٣، مجلة  ٢مجلة عالم الفكر ، العدد (النفسي 

: علـم الـنفس المعرفـي المعاصـر ، القـاهرة ، مكتبـة االنجلـو  )١٩٩٢(أنـور محمـد ،الشرقاوي .١٩

المصریة .

ـــــو .٢٠ ـــــة )١٩٩٥(ر محمـــــد الشـــــرقاوي ، أن ـــــنفس العربی ـــــم ال ـــــة فـــــي بحـــــوث عل : االســـــالیب المعرفی

وتطبیقاتها في التربیة ، القاهرة ، مكتبة االنجلو المصریة .

االنـــدفاعي بـــین اطفـــال المـــدارس فـــي –: االســـلوب التـــأملي  )١٩٨١(صـــالح ، عبـــد الـــرحیم .٢١

.)تاسعة السنة ال ٣مجلة العلوم االجتماعیة ، جامعة كویت ، العدد (الكویت 

االنــدفاعي وعالقتــه بحــل المشــكالت لــدى –: االســلوب التــأملي  )١٩٨٦ (الصــراف ، قاســم .٢٢

المجلـــة التربویـــة ، جامعـــة كویـــت ، العـــدد العاشـــر ، المجلـــد (طـــالب وطالبـــات كلیـــة التربیـــة 

.)الثالث

االنـدفاعي بالتحصـیل الدراسـي لـدى–: عالقـة االسـلوب التـأملي  )١٩٨٧ (الصراف ، قاسـم .٢٣

 ١٥، مجلد  ٣تالمیذ المرحلة االبتدائیة في الكویت ، مجلة العلوم االجتماعیة ، العدد 

: المعجم الفلسفي بااللفاظ العربیة والفرنسیة واالنكلیزیة والالتینیة ،  )١٩٧١ (صلیبا ، جمیل .٢٤

، بیروت ، دار الكتاب اللبناني . ١ط 

مجلــد االول ، بیــروت ، دار الكتــاب ، ال ١: المعجــم الفلســفي ، ج  )١٩٧٨(صــلیبا ، جمیــل .٢٥

اللبناني .

: االسـلوب المعرفـي التـأملي االنـدفاعي وعالقتـه باالبـداع لــدى  )٢٠٠٣(عبـاس ، لیـث محمـد .٢٦

ــــة االعدادیــــة ، الجامعــــة المستنصــــریة ، كلیــــة التربیــــة  ــــر (طلبــــة المرحل رســــالة ماجســــتیر غی

.)منشورة
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دس علـــى بعـــض اســـتراتیجیات حـــل : تـــدریب طلبـــة الصـــف الســـا )٢٠٠٢ (عالونـــة ، شـــفیق .٢٧

مجلـة اتحـاد الجامعـات العربیـة للتربیـة (المشكلة واثـره فـي حلهـم للمسـائل الریاضـیة اللفظیـة ، 

.)وعلم النفس ، العدد االول ، المجلد االول 

: تطــورات معاصــرة فــي القیــاس النفســي والتربــوي ،  )١٩٨٦ (عــالم ، صــالح الــدین محمــود .٢٨

تجاریة .الكویت ، مطابع القبس ال

، بـــوي وصـــعوبات الـــتعلم ، االســـكندریة: قـــراءات فـــي علـــم الـــنفس التر  )١٩٩٨ (، احمـــد عـــواد.٢٩

جامعة قناة السویس ، المكتب العلمي للكومبیوتر وللنشر والتوزیع .

: علـــم الـــنفس االحصـــائي ، جامعـــة االســـكندریة ، الـــدار  )١٩٨٤ (عـــوض ، عبـــاس محمـــود .٣٠

الجامعیة .

: القیاس والتجریب في علـم الـنفس والتربیـة ، القـاهرة  )١٩٧٤ (د عیسوي ، عبد الرحمن محم.٣١

، دار النهضة المصریة .

ـــد الـــرحمن محمـــد .٣٢ ، دار وجیة الشـــباب العربـــي ، االســـكندریة: ســـیكول )١٩٨٥ (عیســـوي ، عب

المعرفة الجامعیة .

: االســالم والعــالج النفســي الحــدیث ، بیــروت ، دار  )١٩٨٨ (عیســوي ، عبــد الــرحمن محمــد .٣٣

النهضة العربیة .

: استراتیجیات اداء مهـام حـل المشـكالت لـدى الطـالب  )٢٠٠٢ (غنیم ، محمد احمد ابراهیم .٣٤

ـــة ، جامعـــة قطـــر، كلیـــة )(االنـــدفاع -التـــروي (ذوي االســـلوب المعرفـــي ـــة العلـــوم التربوی مجل

.)التربیة ، العدد االول 

ــــو : اختبــــار تــــزاوج االشــــكال المألو  )١٩٨٥ (الفرمــــاوي ، حمــــدي .٣٥ فــــة ، القــــاهرة مكتبــــة االنجل

المصریة .

، القـاهرة مكتبـة  ١) : األسالیب المعرفیة بین النظریـة والبحـث ، ط١٩٩٤الفرماوي ، حمدي (.٣٦

االنجلو المصریة  

-: الشــعور بالــذات وعالقتــه باالســلوب االنــدفاعي  )٢٠٠١ (الفریجــي ، ســلیمان عبدالواحــد .٣٧

.)رسالة ماجستیر غیر منشورة(/ ابن رشد التأملي ، جامعة بغداد ، كلیة التربیة 

.، القاهرة ، مكتبة وهبة ١، ط : الصبر في القرآن )١٩٧٧ (القرضاوي ، یوسف .٣٨

: بنـاء قیـاس مقـنن لسـمات شخصـیة طلبـة المرحلـة االعدادیـة  )١٩٩٤ (كاظم ، علـي مهـدي .٣٩

.)منشورة رسالة ماجستیر غیر(في العراق ، جامعة بغداد ، كلیة التربیة / ابن رشد 

: بنــــاء وتقنــــین مقیــــاس لســــمات الشخصــــیة ذات االولویــــة  )١٩٨٧ (الكبیســــي ، كامــــل ثــــامر .٤٠

، جامعـة بغـداد الصف السادس االعدادي فـي العـراقللقبول في الكلیات العسكریة لدى طالب

.)أطروحة دكتوراه غیر منشورة (، كلیة التربیة / ابن رشد 
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ـــاریخ والتـــراث العربـــي ، بغـــداد ، دار :  )١٩٩٥ (المشـــهداني ، محمـــد جاســـم .٤١ الصـــبر فـــي الت

الشؤون الثقافیة العامة .

: بناء مرجع وحدة في مـادة العلـوم ومعرفـة اثـر اسـتخدامه فـي  )١٩٨٣ (محمد ، عواد جاسم .٤٢

ـــة  ـــة التربی ـــة ، بغـــداد ، جامعـــة بغـــداد ، كلی (تحصـــیل طـــالب المـــرحلتین المتوســـطة واالبتدائی

.   )ة أطروحة دكتوراه غیر منشور 

، ٢و والطفولـــــــة والمراهقـــــــة ، ط : ســـــــیكولوجیة النمـــــــ )١٩٨٣ (معـــــــوض ، خلیـــــــل میخائیـــــــل .٤٣

االسكندریة ، دار الفكر الجامعي .

: اســـس علـــم الـــنفس العـــام ، القـــاهرة ، مكتبـــة االنجلـــو  )١٩٧٨ (منصـــور ، طلعـــت واخـــرون .٤٤

المصریة .

، دار الشروق  بیروت  ١) : القران وعلم النفس ، ط١٩٨٢نجاتي ، محمد عثمان (.٤٥

االنـدفاعي وعالقتـه بحـل –: االسـلوب المعرفـي  التـأملي  )١٩٩٣ (نعمان ، لیلى عبدالرزاق .٤٦

المشكالت لدى طلبـة كلیـة التربیـة / ابـن رشـد بجامعـة بغـداد ، جامعـة بغـداد ، مركـز البحـوث 

النفسیة والتربویة .

النــدفاعي وعالقتــه بالقــدرة ا –: االســلوب المعرفــي التــأملي  )١٩٩٥ (النعیمــي ، مهنــد محمــد .٤٧

رسـالة ماجسـتیر غیــر (علـى اتخـاذ القـرار لـدى مـوظفي الدولـة ، جامعـة بغـداد ، كلیـة االداب 

.)منشورة
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:ةمالحظ

من اجل االلتزام بقواعـد وشـروط المجلـة لعـدد الصـفحات المطلوبـة لنشـر البحـث تـم ایـداع 

التأملي لدى طلبة الجامعة في كراس –مقیاس سمة الصبر ومقیاس االسلوب المعرفي االندفاعي 

خاص لدى الباحث االول .


