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ــة   الدراســة  اســتهدفت :ملخــص ــر  مقاومــة اإلغــراء بأنمــاط  الكشــف عــن عالق التفكي
طالبــًا ) 1701(وتكونـت عينـة الدراسـة مـن      ،جامعــات األردنيـة لـدى طلبـة ال   السـائدة 

تم اختيـارهم بالطريقـة العشـوائية    ، الجامعة األردنية وجامعة مؤتة: وطالبًة من طلبتي
 األول: ولتحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدم الباحثــان مقياســين      .الطبقيــة العنقوديــة 
 & Harrison( امســونالتفكيــر لهاريســون وبر  ألســاليب واآلخــرلمقاومــة اإلغــراء  

Bramison(. درجـــة مقاومـــة اإلغـــراء عنـــد طلبـــة  تـــدني  نتـــائج الدراســـة أظهـــرت و
 ،التحليلـي ثـم    ،العملـي  يليـه  تقـدير،  لـه أعلـى   كـان  المثالي التفكير نمط وأن ،الجامعات

فــروق دالــة النتــائج وجــود  وأظهــرت ،الــواقعيوأقــل تقــدير كــان للــنمط  التركيبــي ثــم 
ــة اإلغــراء تعــزى لمتغيــر الجــنس و    إحصــائيًا فــي درجــة مق   صــالح كانــت الفــروق ل اوم

تعـزى إلـى    التفكيـر  فـي أنمـاط  دالـة إحصـائيًا    فـروق أيضا وجود النتائج بينت و، اإلناث
ولصالح اإلناث علـى الـنمط    ،لصالح الذكور كانت الفروقالجنس على النمط المثالي و

ولصــالح طلبــة الكليــات   ،ولمتغيــر الكليــة علــى النمطــين التركيبــي والعملــي   ،التحليلــي
 .التفكيـر ومقاومـة اإلغـراء    نمـاط دالـة إحصـائيًا بـين أ   ووكانت العالقة طرديـة   ،العلمية

  ).طلبة الجامعات األردنية ،التفكير نماطأ ،مقاومة اإلغراء: الكلمات المفتاحية(

من المعلوم أن كل سلوك يصدر عـن اإلنسـان خيـرًا كـان أم      :مقدمة
فالســلوك األخالقــي ال يكــون إال بوجــود   ،مجتمــعيظهــر صــداه  فــي ال  ،شــرًا

ولذلك فـإن   ،والمجتمع المتأثر بنتائج هذا السلوك، صاحب السلوك: طرفين
ــاة اإلنســان     ويعــد النمــو الخلقــي مــن أهــم    . الســلوك األخالقــي مهــم فــي حي

مظاهر النمو االجتماعي واالنفعالي لشخصية الفرد؛ ألن األخالق عنصر هام 
فــال يســتطيع أي مجتمــع أن   ،هئــود المجتمــع وبناوأساســي مــن عناصــر وجــ  

  .يعيش ويستمر دون وجود قوانين وقواعد تنظم عالقات أفراده
والدراسات التي درست النمو الخلقي للفرد تناولت أكثر من بعد 

 تجنبیل القواعد يطيع ُبعد الشعور بالذنب حيث أن الفرد: لوصفه ومنها

وهناك العديد من ، مقاومة اإلغراءوُبعد  ،وُبعد الغيرية ،بالذنب الشعور
الحكم على السلوك الصحيح من السلوك  يعتمد عليها في التي المحكات

 الواجب بمعنى الواجب، عليه مقابل في الحق له الصواب،(الخاطىء منها 

   ،  )التبرير ،الخير والفضيلة والعقاب، الثواب واللوم، المدح االلتزام،

مقبول  محكًافي دراسات النمو األخالقي ويستخدم ُبعد مقاومة اإلغراء 
إذ يتم قياس النمو الخلقي عند ، لتحديد مستوى النمو الخلقي عند الفرد

وعدم القيام بالسلوك ، الفرد من خالل القدرة على مقاومته إغراء الموقف
وهناك معايير أخالقية تحدد ، المنافي للقيم والعادات السائدة في المجتمع

وتسعى مؤسسات المجتمع  ،ن السلوك غير األخالقيالسلوك األخالقي م
وإذا التزم  ،كسابها ألفراد المجتمعاإلجتماعية إل من خالل عملية التنشئة

: فأنه سيتراجع عن السلوكات غير األخالقية مثل، الفرد بهذه المعايير
ال السلوكات  عتقاده بأن هذهال والكذب؛، والسرقة، والتزوير، الخيانة
  ، الذات ويتطور لديه مفهوم ضبط، عايير االجتماعيةمع الم تتماشى

__________________________  
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Abstract: This study aimed at measuring the relationship between the 
resistance to temptation and common styles of thinking among the 
students of Jordanian universities. The sample of the study consisted 
of (1701) male and female students, from Jordan University and 
Mutah University, selected by clustered stratified random sample. To 
fulfill the aims of the study, measure of Resistance to Temptation and 
Measure of Styles of Thinking by Harrison & Bramison were used in 
this study. Results showed that the degree of resistance to temptation 
was low, and the highest value for the thinking styles was for the 
Idealistic, then Pragmatic, then Analytic, then Synthetic. and Realistic. 
Results also showed statistically significant differences in the 
resistance to temptation attributed to the variable of sex in favor of 
females. Results also showed statistically significant differences in the 
thinking styles of Idealistic and Analytic attributed to the variable of 
sex in favor of males in Idealistic style of thinking, and in favor of 
females in Analytic style of thinking, and to the variable of college in 
Synthetic and Pragmatic styles of thinking in favor of scientific 
colleges students. The relationship between the styles of thinking and 
the resistance to temptation was positive and significant.(Keywords: 
Resistance to Temptation, Thinking Styles, Jordanian Universities' 
Students). 

، عبدالهادي ؛2000، الطراونة(الذي يعتبر مرادفًا لمفهوم مقاومة اإلغراء 
وهناك العديد من النظريات التي بحثت في ).1989 ،حسان ؛2000

 ,Crockett et al, 2013; Marshall( بينها  موضوع مقاومة اإلغراء

2010; Baumann & Kuhl, 2005; Mills, 2003; Hoffman 1980; ؛  

  :على النحو التالي )2012 ،يسهيل والعكيل
نظرية التحليل النفسي والتي بينت أن مقاومة اإلغراء عند الفرد تقل  - 

حباط، والتوتر والقلق، والنمو المضطرب كلما عانى من الصراع، واإل
الضعف العقلي، و ، وعدم تعديل الدوافع،)مفهوم الذات السالب( للذات

سة النمو األخالقي بين ربط  فرويد  في دراو ،وتأخير النضج النفسي
وعالج النمو األخالقي في ،الغرائز الجنسية وبين الحاجات االنفعالية 

  .اللذة وفكرة اإلثم أاطار مبد
 أحد الخلقي النموأن  تبينوالتي خالقية لكولبرج حكام األنمو األ نظرية - 

 مسايرة الفرد يتعلم بها التي العملية وهو ي،االجتماع التطبيع رهمظا

وفي حالة النمو الخلقي فإن . يعيش فيها التي والثقافة لمجتمعا توقعات
تمثل نظامه  بوصفهاالفرد يستوعب معايير الحكم الخلقي ويتقبلها 

 الخلقي الحكم معيار هسلوكالفرد بيخرق  ال عندماالقيمي الشخصي، ف

 السلطة وجود وعدم ذلك، إلى تدفعه التي اإلغراءات من وجود بالرغم

 لقيمة؛ تكون اذلك السلوك اختراق على تعاقب أو تكشفالتي  الخارجية

، من الخارجولم تفرض عليه  داخليًا قد استوعبت من الفرد الخلقية
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خالقي على النمو األ تفسر هذه النظرية مقاومة اإلغراء  كمؤشرو
ودراسة العمليات  ،فهم كيفية تطوير الفرد للقيم األخالقية وبالتالي

السلوكية المقبولة في   ت القوانين والمعاييرالتي يتم من خاللها تذوي
 .المجتمع

مقاومة قدرة الفرد على عدم  أرجعتو :تعلم االجتماعينظرية ال - 
الذين لديهم درجة  فغالبية األفراد إلى التنشئة االجتماعية، غراء اإل

كانوا منذ طفولتهم يعانون من غياب القدوة متدنية لمقاومة اإلغراء 
نت في بيئة ال تلتزم بالقيم األخالقية وتزيد السليمة، ونشأتهم كا

احتماالت عدم القدرة على مقاومة اإلغراء في القطاعات التي تعيش 
ظروفًا اقتصادية واجتماعية متدنية، عند حدوث انهيار في األسرة 

ويمكن معالجة ذلك من خالل إعالء قيم ، نتيجة النفصال الوالدين
 .حسنةقدوة الالنموذج الجيد وال إيجاداألمانة و 

وإغراءات  ،اإلغراء المادي: نواع عديدة لإلغراء منهاأوهناك 
 ،واإلغراء العقلي والفكري ،واإلغراء الجسدي والعاطفي ،الغذاء

والمحيط  واإلغراء بالوضع العام ،واإلغراء بالنجاح الدراسي
، وإغراء النساء، وإغراء التدخين، وإغراء الصحبة ،االجتماعي

 ،سهيل والعكيلي(وإغراء المواقع على شبكة االنترنت وإغراء القمار 
2012(.  

 - كما تبين نتائج الدراسات العلمية  - وتتأثر مقاومة اإلغراء
والضغط  االجتماعيةالتحصيل والجنس والتنشئة : بعدة عوامل منها

وتهتم الدراسة الحالية ، )2000،الطراونة( وأساليب التفكير النفسي
  .التفكير بأنماط اومة اإلغراءبالعالقة التي تربط مق

تفكير الفرد في الطريقة التي يستقبل بها   نمطويتمثل 
بها المعلومات وبالطريقة التي يرتب ، والخبرة، المعرفة والمعلومات

بها المعلومات ويدمجها ويرمزها، يسجل  التيوبالطريقة وينظمها، 
ة التي ومن ثم يسترجعها بالطريق، ويحتفظ بها في مخزونه المعرفي
وسيلة حسية عن طريق  وذلك أما تمثل طريقته في التعبير عنها،

أو بطريقة رمزية عن طريق الحرف والكلمة ، أو شبه صورية، مادية
فتفكير الفرد يعد من ). 2000، قطامي وأبو جادو وقطامي(والرقم 

ومن المؤثرات المهمة في صياغة هذا ، المحددات األساسية لسلوكه
فاضطراب تفكير الفرد ، الشكل الذي يظهر عليه وإكسابه، السلوك

ويظهر االضطراب عند ذاك في نشاطه ، ينعكس مباشرة على سلوكه
  ).2007، المنصور والمنصور(وتصرفاته 

أن األفراد كثيرًا ما يتخذون ) 1995(ويذكر كامل والصافي 
وعندما يواجهون ، قرارات تتصل بخبراتهم الشخصية واالجتماعية

قدراتهم على النجاح اجتماعيًا أو  فيشكالت تؤثر بمواقف أو م
فأسلوب . طرقًا للتعامل مع هذه المشكالت فإنهم يتبنون، عقليًا

وتتسم بالثبات هو سمة متميزة ) 1989(التفكير كما يرى قاسم 
  .النسبي

بمعنى أنه طريقة وأسلوب عمل قابل ، وباعتبار التفكير مهارة
يتجه كثير من التربويين إلى  ،لذكاءوتعلم التفكير هو تعلم ا، للتعلم

باعتبار أن ثروة العقول هي الثروة الحقيقة ، االهتمام بتعلم التفكير
رساء إعملية عليه فإن و، فاألمة الذكية هي األمة المفكرة، لألمة

ضرورة في   - )1999(كما يرى حنوش  -التفكير العلمي باتت 
ر ما تملك من ة األمم تقاس بقدضفقد أصبحت نه، الحالي العصر

وبقدر ما تقدمه هذه األمم من إنجازات علمية ، علماء وعقول مبدعة
  . وفي المجاالت جميعها كلها،على المستويات 

أن القرن الحادي والعشرين سيكون ) 1993(جالل  ويرى
داعات في إببسبب ما تراكم وما تحقق من ، قرن الذكاء اإلنساني

لمجتمع الذي يعمل على تنمية فالتفوق فيه سيكون ل، القرن العشرين
ثار كبيرة في محتوى التعليم آويحتمل أن يكون لذلك ، تفكير أفراده

خاصة وأن مؤسسات التعليم ، المدرسي والجامعي وطرائق التدريس
عد بيئات مساهمة ومنمية للفكر ر فيها معايير الجودة ُتفالتي تتوا

بيق النظريات إلهام لتط ومصدر، اإلنساني في أرفع صوره ومستوياته
خاصة وأن الجامعة ينبغي أن تكون ، العلمية وصوًال إلى أرقى صورها

وصاحبة المسئولية في تنمية أهم ثروة ، فكر اإلنسانيللمعقل 
  .يمتلكها المجتمع وهي الثروة البشرية

 ،يقوم على المالحظة) Ross, 2000(والتفكير كما يرى روس 
 ،بهدف جمع البيانات ،المحيطة بالفرد للظواهروالوصف الدقيق 

واستخدامها مع الخبرات الموجودة لديه في اختيار  ،والمعلومات
  .االستجابة المناسبة

أن أساليب التفكير هي جانب من جوانب ) 1998(ويرى عمار 
ينعكس في سلوكه اليومي أثناء ) الجانب المعرفي(الشخصية 

ن يوجد مواجهته للمشكالت التي تتطلب حلوًال، واتخاذ قرار، فحي
معينًا في نمطًا الفرد في موقف معين فإنه يتفاعل معه مفضًال 

  .التفكير

أن ) (Harrison & Bramisonسون وبراميسون يويرى هار
من الطرق أو االستراتيجيات الفكرية التي  مجموعةالتفكير هي  أنماط

اعتاد الفرد على التعامل بها مع المعلومات المتاحة لديه عن ذاته 
  )1989، قاسم(حيال ما يواجه من مشكالت ، أوبيئته

 (Harrison & Bramison) سون وبراميسونيويصنف هار 
التفكير من حيث أساليبه أو أنماطه أو ) 1995(كما أورد حبيب 

الفكرية التي يعتاد الفرد أن  الطرائقاستراتجياته إلى مجموعة من 
مشكالت  يتعامل بها مع المعلومات المتاحة لديه حيال ما يواجه من

  :ومواقف على النحو التالي
وهو القدرة على التواصل لبناء أفكار جديدة وأصلية : التفكير التركيبي -1

وهو القدرة على تركيب األفكار ، مختلفة تمامًا عما يفعله اآلخرون
والتطلع إلى بعض وجهات النظر التي قد تتيح حلوًال أفضل ، المختلفة

، وجهات النظر التي تبدو متعارضةوالربط بين ، إعدادًا وتجهيزًا
والعملية ، تقان الوضوح واالبتكارية وامتالك مهارات التوصل لذلكإو

) Speculation(العقلية المفضلة عند الفرد التركيبي هي التأمل 
وما هي النتيجة ، أكثر أو أقل، ضروري: وعادة ما يستخدم عبارات

مليات المقارنة أو وال يهتم الفرد التركيبي بع، التي سنحصل عليها
االتفاق الجماعي في الرأي أو الموافقة على أفضل الحلول لمشكلة 

  .ما
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وهو افتراض إمكانية المالئمة بين وجهات النظر : التفكير المثالي -2
ويمكنه التوصل لحل شامل يرضي جميع ، المختلفة والبدائل المتعددة

النمط هي التفكير واالستراتيجية الرئيسية لهذا ، األفراد ويسعد الناس
، إذ يرغب في أن يعيش الناس معًا في حب، المتعلق بالفهم الجيد

ويركز الفرد المثالي . وتجانس وهذا يتم إذا اتفقوا على أهداف عامة
ويميل للتوجه المستقبلي ، على ما هو مفيد للناس والمجتمع معًا

عامالت وتكوين م، واالهتمام بالقيم االجتماعية، والتفكير في األهداف
ويتشابه المثالي مع . والميل للثقة باآلخرين، وعالقات مفتوحة

  .التركيبي في التركيز على القيم أكثر من الحقائق
، وهو اعتقاد الفرد أن األشياء تحدث بطريقة تدريجية: العمليالتفكير  -3

ويعتقد بحرية ، والفرد العملي يميل إلى البحث عن الحل السريع
والحقائق والقيم عنده لها أوزان متساوية ، للتكيف والقابلية، التجريب

والمهم عنده ماذا يحدث؟ واالستراتيجية األساسية للفرد العملي هي 
إنما ، وهذا المدخل التوافقي ليس سلوكًا عشوائيًا، المدخل التوافقي

  .هو عملية تفاعلية بين االستجابة والتكيف
اجهة المشكالت بحرص وهو قدرة الفرد على مو: التفكير التحليلي -4

والحرص على جمع ، والتخطيط قبل اتخاذ القرار، واهتمام بالتفاصيل
وامكانية ، أكبر قدر من المعلومات مع تكوين النظرة الشمولية

طار عام ويميل الفرد التحليلي إلى إالتجزيء والحكم على األشياء في 
يجية واالسترات. ويفضل التوجيه واإلرشاد، االستقرار والعقالنية

  .المفضلة للفرد التحليلي هي البحث عن أفضل الطرق
وأن ، ويعتمد هذا التفكير على المالحظة والتجريب: التفكير الواقعي -5

األشياء الحقيقية أو الواقعية هي ما نخبره في حياتنا الشخصية مثل 
وشعار صاحب التفكير الواقعي ، ما نشعر به ونلمسه ونراه ونشمه

وعليه فالتفكير الواقعي يشبه التفكير ، حقائقالحقائق هي ال: هو
ولكنهما يختلفان في الفروض والقيم واالستراتيجيات ، العملي

  .المستخدمة

وتظهر مراجعة الدراسات السابقة اهتمام الباحثين بموضوعي 
التفكير، إال أن الباحثين لم يطلعا على  نماطأومقاومة اإلغراء، :

تاليًا عرض ماط التفكير، ونأدراسات ربطت مقاومة اإلغراء ب
، فمن لمجموعة من الدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة

) 1995(حبيب دراسة : نماط التفكيرأالدراسات التي تناولت 
استراتيجيات التفكير المفضلة لدى بعض عينات من  وعنوانها
تكونت عينة الدراسة ، تقويمية، دراسة تشخيصية ،الجامعة أساتذة

وأظهرت الدراسة تميز أساتذة كليتي ، تذة جامعيينأسا) 310(من 
وطب  الصيدلةوأساتذة كليتي ، الهندسة والعلوم في التفكير التركيبي

، وأساتذة كلية التربية في التفكير العملي، األسنان في التفكير المثالي
، وأساتذة كليتي الطب البشري واآلداب في التفكير التحليلي

وكشفت . تمريض في التفكير الواقعيوأساتذة المعهد العالي لل
فيما الذكور ، الدراسة أن اإلناث يملن للتفكير العملي والواقعي

  .يميلون للتفكير التحليلي

بدراسة عن أساليب التفكير وعالقتها ) 1998(عجوة  وقام
أنماط و، القدرات العقلية األولية، الذكاء العام(ببعض المتغيرات 

في ضوء متغيرات ) الكرويين للمخمعالجة المعلومات للنصفيين 
أجريت على عينة من و، الدراسي التحصيلو ،والتخصص ،الجنس

وأظهرت النتائج ، طالبة) 82(طالبًا و) 50(طلبة كلية التربية بواقع 
، والذكاء العام تفكيرعدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين أساليب ال

وكانت الفروق  ،وأنماط معالجة المعلومات للنصفيين الكرويين للمخ
لصالح ذوي التخصصات األدبية في أسلوبي التفكير الحكمي 

  .والعالمي

دراسة عن أساليب التفكير ) هـ1422(السبيعي  ىوأجر
عينة من مديري اإلدارات الحكومية  لدىوعالقتها باتخاذ القرار 

أظهرت النتائج أن ، مدراء) 109(تكونت عينة الدراسة من ، بجدة
أسلوب  :فكير المفضلة لدى عينة الدراسة هيترتيب أساليب الت

ولم تظهر فروق في ، يليه أسلوب التفكير المثالي، التفكير التحليلي
أساليب التفكير واتخاذ القرار لدى عينة الدراسة تبعًا لمتغيرات 

 ًافروق النتائج  كما لم تظهر، العمر والتخصص والمستوى التعليمي
  .ر تبعًا الختالف أساليب التفكيربين عينة الدراسة في اتخاذ القرا

فتناولت بروفيالت أساليب ) 2002( أما دراسة أمينة شلبي
التفكير لطالب التخصصات األكاديمية المختلفة من المرحلة 

أظهرت النتائج ، طالبًا وطالبة) 417(وتكونت العينة من ، الجامعية
، التشريعي: وجود تأثير للتخصص الدراسي على أساليب التفكير

، والهرمي، والمحافظ، والتقدمي، والكلى، والحكمي، والتنفيذي
ووجود فروق دالة  .يوالخارج، والداخلي، والفوضوي، والملكي

، إحصائيًا بين الذكور واإلناث في كل من األسلوب التشريعي
وفى األسلوب التنفيذي لصالح ، والهرمي لصالح الذكور، والحكمي

ووجود ارتباط ، ليب األخرىوعدم وجود فروق في األسا ،اإلناث
سالب دال إحصائيًا بين كل من األسلوب التشريعي والكلى مع 

ووجود ارتباط موجب دال إحصائيًا بين ، التحصيل الدراسي
وعدم وجود ارتباط بين  ،األسلوب الهرمي والتحصيل الدراسي
  .األساليب األخرى والتحصيل الدراسي

 & ,Bernardo, Zhang) زانج وكالنجأما دراسة بيرناردو و

Calling, 2002)  فهدفت إلى تناول عالقة أساليب التفكير بالتحصيل
طالبًا ) 429(وتكونت العينة من ، األكاديمي لدى الطالب الفلبينين

طبقت  Manila, De la Salleوطالبة من الطالب الجدد بجامعتي 
باإلضافة إلى درجات التحصيل ، عليهم قائمة أساليب التفكير

وتوصلت النتائج إلى وجود ارتباط موجب دال بين ، ي لديهمالدراس
، الفوضوي، الهرمي، المحافظ، الحكمي، التنفيذي(أساليب التفكير 

  .والتحصيل الدراسي) الداخلي

ر المفضلة يدراسة عن أساليب التفك) 2003(وأجرى طاحون 
وعالقتها بالجنس ، لدى طلبة الجامعة في كل من مصر والسعودية

طالبًا ) 191(تكونت عينة الدراسة من ، التحصيل الدراسيوالعمر و
طالبًا من كلية المعلمين والمعلمات ) 197( من جامعة الزقازيق و

في أساليب التفكير  اختالفوأظهرت نتائج الدراسة وجود ، بالرياض
التي يفضلها الطلبة المصريون عن تلك التي يفضلها الطلبة 

فروق ذات داللة إحصائية في  وأظهرت النتائج وجود، السعوديون
العينة المصرية في أسلوب التفكير التركيبي لصالح التخصصات 
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، وفي أسلوب التفكير التحليلي لصالح التخصصات اإلنسانية، األدبية
  .فيما لم تظهر فروق دالة إحصائيًا عند العينة السعودية

بدراسة هدفـت إلى الكشف عن أبعاد ) 2005(وقامت الفرحات 
ية التي تميـز الطلبة المتفوقين والمنذرين أكاديميًا في الشخص

جامعة مؤتة من مستوى البكالوريـوس وتألفت عينة الدراسـة من 
طالبًا وطالبة، مستخدمة قائمة أيزنـك للشخصية ومقياس ) 400(

النتائج أن الذكور المتفوقين أميل  هأظهرتمما و. جاكسون للشخصية
يمان بقيمة المعتقدات، بينما المنذرين إلى االنطوائية والتنظيم واإل

أما اإلناث . أميل إلى االنبساطية والفوضوية والتحررية باألفكار
المتفوقات فكن أميل إلى االنطوائية بينما المنذرات أميـل إلى 
االنبساطية، وأن اإلناث المتفوقات والمنذرات أميل إلى االنفعالية 

  .والتنظيم وإلى اإليمان بالمعتقدات

بدراسة هدفت إلى التعرف على أساليب ) 2007(قامت بدر و
والصحة ، الميل إلى المعايير االجتماعية بمتغيراتالتفكير وعالقتها 

من طالبات جامعة  طالبة) 55(تكونت عينة الدراسة من ، النفسية
وأظهرت النتائج احتالل التفكير التحليلي للمرتبة ، الملك عبد العزيز

وكانت أكثر الطالبات تمتعًا . تفكير المثاليثم أسلوب ال، األولى
وبينت الدراسة أن  ،بالصحة النفسية هن صاحبات التفكير المثالي

التفكير التحليلي يؤثر بدرجة كبيرة في ميل الفرد للمعايير 
  .االجتماعية

بدراسة هدفت للكشف عن أساليب ) هـ1429(وقامت وقاد 
ت الهدف لدى طالبات التفكير وعالقتها بأساليب التعليم وتوجها

من  الدراسةتكونت عينة ، المرحلة الجامعية بمدينة مكة المكرمة
وتوصلت الدراسة إلى ، طالبة من طالبات جامعة أم القرى) 1760(

 أظهرت النتائجو، أن أكثر أساليب التفكير شيوعًا هو األسلوب العلمي
وإلى ، وجود عالقة ارتباطية بين أساليب التفكير وأساليب التعليم

  .وجود عالقة ارتباطية بين أساليب التفكير وتوجهات أهداف االنجاز

هدف الكشف عن ب) 2011(وجاءت دراسة القضاة والهيالت 
األنماط الفكرية للطالبات المتفوقات والمنذرات في كلية األميرة عالية 

طالبة في قسم العلوم التربوية ) 157(عينة الدراسة بلغت . الجامعية
في الفصل الدراسي الثاني من العام ، )منذرة47 ،متفوقة110(

الدراسة وجود فروق نتائج أظهرت  .)م2007/2008(الدراسي 
في األنماط )  ≤ 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

حيث تبين أن ، الفكرية بين الطالبات المتفوقات والمنذرات أكاديميا
ا بقيمة المعتقدات وأكثر الطالبات المتفوقات أكاديميا أكثر إيمان

تنظيما مقارنة بالطالبات المنذرات أكاديميا اللواتي كن أميل إلى 
كما ظهرت فروق ذات داللة . التحررية باألفكار وإلى الفوضوية

إحصائية في األنماط الفكرية بين الطالبات المتفوقات والمنذرات 
، ثالثة(ية السنة الدراسية ولصالح السنة الدراس: باختالف أكاديميًا
ولم تظهر . ومصدر اإلنفاق ولصالح مصدر النفقة الخاصة). ورابعة

فروق ذات داللة إحصائية في األنماط الفكرية بين الطالبات 
  .المتفوقات والمنذرات أكاديميا باختالف أساس القبول

دراسة : ومن الدراسات التي اهتمت بدراسة مقاومة اإلغراء
إلى دراسة العالقة بين أساليب هدفت  والتي) Gill, 1995(جيل 

تكونت عينة ، التنشئة االجتماعية عند األطفال ومقاومتهم لإلغراء
) 8-7(تتراوح أعمارهم بين ، طالبًا وطالبة) 133(الدراسة من 

سنوات من إحدى مدارس مدينة بوسطن في الواليات المتحدة 
قطع وتم وضع أفراد العينة في مواقف إغرائية مثل وضع ، األمريكية

مكان أي انقدية أو حلوى أو لعب أو قصص أمامهم بحيث يكون ب
، يراه المراقبدون أن يشعر بأن خذ ما يريد أعينة الفرد من أفراد 

منهم ) 104(و ،منهم فشلوا في مقاومة اإلغراء) 29(وجد أن 
وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود ، نجحوا في مقاومة اإلغراء

اومة اإلغراء وأساليب التهذيب بغض عالقة دالة إحصائيًا بين مق
  . النظر عن الطبقة االجتماعية

بدراسة هدفت إلى ) Nelsen, 1996(وقام نيلسين   
ند طلبة الصف عدراسة العالقة بين مقاومة اإلغراء والذكاء 

وطالبة من طلبة  ًاطالب) 106(تكونت عينة الدراسة من ، السادس
خضاعهم إلى ست إوتم ، ةالصف السادس في والية نبراسكا األمريكي

، وطبق عليهم مقياسين لمقاومة اإلغراء، مهام لمقاومة اإلغراء
وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقاومة 

حيث كانت مقاومة الطلبة األكثر ذكاًء ، اإلغراء تعزى إلى الذكاء
  .لإلغراء أكبر مقارنة مع الطلبة األقل ذكاًء

بدراسة هدفت إلى دراسة العالقة بين ) 2000( وقام الطراونة
ومدى ، والضغط النفسي عند طلبة جامعة مؤتة اإلغراءمقاومة 

وكليته ومستواه الطالب اختالف هذه العالقة باختالف جنس 
طالبا وطالبة تم ) 993(وتكونت عينة الدراسة من ، الدراسي

فسي وتم استخدام مقياس للضغط الن، اختيارهم بطريقة عشوائية
وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ، ومقياس لمقاومة اإلغراء

وأظهرت نتائج الدراسة ، عكسية بين مقاومة اإلغراء والضغط النفسي
عدم وجود أثر دال إحصائيًا على العالقة بين مقاومة اإلغراء 
والضغط النفسي عند طلبة جامعة مؤتة لكل من الجنس والكلية 

ت نتائج الدراسة كذلك عدم وجود أثر وأظهر، الدراسي والمستوى
الدراسي والكلية وللتفاعل بين  المستوىدال إحصائيا لكل من 

ووجود أثر ، الجنس والمستوى الدراسي والكلية في مقاومة اإلغراء
دال إحصائيا في مقاومة اإلغراء يعزى إلى الجنس وكان لصالح 

  .اإلناث

دفت إلى بدراسة ه) Silverman, 2003(كما قام سلفرمان 
التنبؤ في الفروق بين الجنسين في القدرة على مقاومة اإلغراء من 

وكشفت النتائج أن اإلناث أكثر مقاومة ، دراسة) 98(خالل عرض 
وكان حجم التأثير ، لإلغراء وأكثر ضبطًا للنفس من نظرائهن الذكور

  ).R 0.03(صغيرًا جدًا 

 بدراسة) Baumann & Kuhl, 2005(وقام بومان وكوهل 
، كان الغرض منها الكشف عن من يؤثر أكثر على مقاومة اإلغراء

استنادًا إلى منظومة ، السيطرة الخارجية أم الحكم الذاتي للفرد
 ،PSI (Personality systems interaction( التفاعل الشخصية
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، تكونت عينة الدراسة من ثمانين طالبًا في المرحلة الجامعية
طرة الخارجية أكثر فاعلية في مقاومة وتوصلت الدراسة إلى أن السي

اإلغراء؛ إذ أظهر الطلبة مقاومة لإلغراء أكثر بوجود السيطرة 
  .والمراقبة الخارجية

بدراسة هدفت الى بناء مقياس ) 2010(وقام الطراونة 
تكونت ، لمقاومة اإلغراء لطلبة الجامعات في إقليم جنوب األردن

وتم التحقق من صدق . طالبًا وطالبًة) 2562(عينة الدراسة من 
) صدق المحكمين(صدق المحتوى : المقياس بثالث طرق هي

كما تم التحقق من ثبات ، والصدق العاملي واالتساق الداخلي
طريقة اإلعادة والطريقة النصفية : المقياس بثالث طرق هي

وأظهرت النتائج ، واالتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا
وأظهرت النتائج وجود فروق ، للمقياسمقبولة  دالالت صدق وثبات

  .وكانت لصالح اإلناث، دالة إحصائيا تعزى للجنس

من خالل استعراض الدراسات السابقة يظهر االهتمام الذي 
أنماط التفكير ومقاومة اإلغراء، ولكن لم يعثر :  حظي به موضوعا

على أي دراسة حاولت الكشف عن  –حسب معرفتهما  – حثانالبا
القة بين مقاومة اإلغراء وأنماط التفكير عند الطلبة الجامعيين؛ الع

مما يعطي الدراسة الحالية خصوصية وميزة عن غيرها من 
  .الدراسات السابقة

تفترض الدراسة الحالية وجود تأثير ، وبناًء على ما سبق
إذ أن من المشكالت الخاصة ، التفكير على مقاومة اإلغراء نماطأل
أنه ال  (Sternberg, 1997)كما يذكر سترنبرج التفكير  نماطبأ

قليل من البحوث التي تظهر فائدة  عدد يوجد بحوث أو يوجد
ولذا فإن الدراسة الحالية تحاول الكشف عن العالقة . التفكير نماطأ

وهل يوجد أثر إيجابي ، التفكير بمقاومة اإلغراء نماطالتي تربط أ
  .اءالتفكير على مقاومة الفرد لإلغر نماطأل

تتمحور مشكلة الدراسة بالكشف عن طبيعة العالقة  :مشكلة الدراسة
الجامعة األردنية وجامعة مؤتة  تيبين مقاومة اإلغراء لدى طلب

تفكيرهم  نماطاألفراد يختلفون بأ حيث أن، التفكير لديهم نماطوأ
، والتي تعد من أكثر المفاهيم التربوية التصاقًا وتأثيرًا بحياة اإلنسان

 أنماط وتعد، تفكيره نماطًا ما تعكس سلوكيات الفرد اإلنسانية أكثيرف

 ،وعلم النفس مجال التربية في الحديثة النفسية المفاهيم التفكير من
وكذلك المحكات التي يعتمد عليها في تحديد المبدعين مثل الشهرة 
التاريخية وأحكام الخبراء وغزارة االنتاج واألداء على اختبارات 

 ال العربي العالم في الموضوع هذا تناولت التي الدراساتو ، اإلبداع
 لطلبة الجامعات قد تتأثر مقاومة اإلغراءو، ومحدودة تزال قليلة

يهم وكذلك االنفتاح االجتماعية عل توالمتطلبا الضغوط ازدياد بسبب
على العالم الخارجي والثورة المعرفية مثل إنتشار االنترنت 

فطلبة الجامعات يتعرضوا للعديد من  ،وتطبيقات الهواتف الخلوية
المواقف المغرية والتي قد تدفعهم للتصرف حيال هذه المواقف 

باعتقاد  -وعليه فمن الضروري، بطرق منافية للمعايير واألخالق
 السائدة التفكير مقاومة اإلغراء وأنماط دراسة العالقة بين -الباحثين

  :اآلتيةاألسئلة وتتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن ، يهملد

الجامعات  طلبة درجة مقاومة اإلغراء لدى ما: السؤال األول
  األردنية؟

الجامعات  طلبة يستخدمها التي التفكير أنماط ما: السؤال الثاني
  األردنية؟ 

الجامعات  طلبة درجة مقاومة اإلغراء لدى تختلف هل: السؤال الثالث
) (α= 0.05األردنية بداللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  والكلية؟، باختالف الجنس
 طلبة يستخدمها التي التفكير أنماط تختلف هل: الرابع السؤال

الجامعات األردنية بداللة إحصائية عند مستوى الداللة 
0.05 =α) (والكلية؟، باختالف الجنس  

هل توجد عالقه دالة إحصائيًا عند مستوى : السؤال الخامس
 مقاومة اإلغراء وأنماط بين درجة) (α= 0.05  الداللة

  لدى طلبة الجامعات األردنية؟ السائدة التفكير

  أهمية الدراسة 

إذ تفتقر البيئة ، تأتي أهمية الدراسة من حداثتها وأصالتها
في حدود علم  –العربية بشكل عام والبيئة األردنية بشكل خاص 

تعد ، إذ إلى دراسات بحثت في مشكلة الدراسة الحالية -الباحثين
أولى الدراسات التي تناولت  -على حد علم الباحثين–ه الدراسة هذ

الطلبة التفكير السائدة لدى  نماطمقاومة اإلغراء و أالعالقة بين 
وربما تكون بذلك قد ساهمت في األدب التربوي في هذا  الجامعيين،

المجال، وربما تفتح الطريق أمام مزيد من الدراسات حول هذا 
أن يستفيد من هذه الدراسة القائمين على ، ومن المؤمل الموضوع

شؤون الطلبة في الجامعات وكليات العلوم التربوية، والباحثين 
المختصين في الميدان لمساعدة الطلبة على مقاومة اإلغراءات التي 
يواجهونها خالل دراستهم من خالل تحديد العالقة بين مقاومة 

  .اإلغراء وبين أنماط التفكير السائدة لديهم

  الدراسة دودح
وجامعة  األردنية ةالجامع طلبة على الدراسة إجراء تم: الحدود البشرية -

  .مؤتة
األردنية (الجامعات األردنية  في الدراسة إجراء تم:الحدود المكانية -

  ).ومؤتة
 العام من الصيفي الدراسي الفصل في الدراسة إجراء تم :الحدود الزمانية -

  .)2011/2012( الجامعي

  الدراسة تمصطلحا

  :فيما يلي تعريف بمصطلحات الدراسة 

 على المستجيب عليها يحصل التي الدرجةوتقاس ب :التفكير أنماط

   .التفكير برامسون ألنماط و مقياس هاريسون

التي يحصل عليها الطالب على مقياس  الدرجةوتقاس ب :مقاومة اإلغراء
  .مقاومة اإلغراء

    الطريقة وإجراءات الدراسة
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الجامعة : تيتكون مجتمع الدراسة من طلب :دراسةال مجتمع
وجامعة مؤتة المسجلين للحصول على درجة البكالوريوس  األردنية

 طالبًا) 36245(والبالغ عددهم ، )2011/2012(ي للعام الجامع
) 22133(و، طالبًا وطالبًة في جامعة مؤتة) 14112(منهم ، وطالبًة

 .طالبًا وطالبًة في الجامعة األردنية

 ًاطالب) 1701(تكونت عينة الدراسة من   :ينة الدراسةع
على مستوى  تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية عنقودية وطالبًة

%) 5(أي ما نسبته ، استبانة) 1812(حيث تم توزيع  ،الجامعة
استبانات لطلبة الجامعة ) 1107(منها ، تقريبًا من مجتمع الدراسة

يبين ) 1(والجدول ، جامعة مؤتةاستبانات لطلبة ) 705(األردنية و
 .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مستويات متغيراتها

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مستويات متغيراتها :1جدول 
 الكلي العدد  المستوى  المتغير

 الجنس
 887 ذكر

 814  أنثى 1701

 الكلية
 803 علمية

 898 إنسانية 1701

 أداتي الدراسة

  :لدراسة الحالية في تحقيق أهدافها على أداتين همااعتمدت ا 

وتحقق ) 2010(الذي قام بتطويره الطراونة : مقياس مقاومة اإلغراء -1
: صدق المقياس ) 1 :وتم في هذه الدراسة التحقق من، من صدقه وثباته

  : وتم بطريقتين
أعضاء ) 10(عرضه على حيث تم ) صدق المحكمين(صدق المحتوى  )أ

ريس في الجامعة األردنية وجامعة مؤتة من المختصين في هيئة التد
جمع جميع أوقد ، ، وأصول التربيةوالقياس والتقويم ،النفسعلم 

المحكمين على وضوح ومناسبة جميع الفقرات لقياس درجة مقاومة 
  .اإلغراء

حساب معامل ارتباط بيرسون  بين  أداء عينة الثبات على الفقرة ) ب
  .يبين نتائج ذلك) 2(والجدول ، ككل وأدائهم على المقياس

  

  معامل االرتباط بين  أداء عينة الثبات على الفقره وأدائهم على المقياس ككل : 2جدول 
  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة

1 0.49**  6 0.51**  11 0.49**  16  0.59**  
2 0.58**  7 0.46**  12 0.73**  17  0.70**  
3 0.51**  8 0.44**  13 0.65**  18  0.45**  
4 0.67**  9 0.61**  14 0.54**  19  0.48**  
5 0.71**  10 0.54**  15 0.66**  20  0.51**  

أن جميع قيم معامالت االرتباط كانت ) 2(يتبين من الجدول 
وتراوحت ، )α=0.01(موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 

  ).0.73وبين 0.45(بين 

استخدام معامل ارتباط تم حساب معامل الثبات ب: المقياسثبات  ) 2
طالبًا من مجتمع الدراسة ومن ) 30(على بيرسون بعد تطبيق المقياس 

مرتين وبفارق زمني  خارج عينتها من طلبة الجامعة األردنية وجامعة مؤتة
وهي قيمة ، )0.89(مة معامل الثبات تساوي وكانت قي، مدته ثالثة أسابيع

وكذلك تم حساب معامل الثبات بطريقة كرونباخ الفا وكان يساوي ، مرتفعة
   . وهي قيمة مرتفعة )0.92(

  تصحيح مقياس مقاومة اإلغراء

تدريج وفق أمام كل موقف  ا،موقف) 20(يتكون المقياس  من 
ب على يعكس  درجة موافقة  الطال، خماسيالمقياس ليكرت 

وموافق أعطي . بشدة أعطي درجة واحدة موافق :بدرجة، السلوك
 4وغير موافـــق أعطي . درجات )3(و متردد أعطي . درجتين
  .  درجات) 5( أعطي ةوغير موافق بشد. درجات

  درجة) 100( =يكون  الحد األعلى للدرجات على المقياس: وعليه

  درجة )20=  (أما الحد  األدنى للدرجات  على المقياس

 Gouri( ع1±م : تم اعتماد المعيار التالي لتحديد درجة المقاومة  إلغراء

& Richard, 1997(  

  . الوسط الحسابي لعينة الدراسة: م: حيث

  .االنحراف المعياري لعينة الدراسة: ع     

وتم تقريب ناتج الجمع والطرح في المعادلة السابقة ألقرب عدد صحيح  
. لمقياس هي أعداد صحيحة وال يوجد بها كسورألن العالمات على ا

  :وتم الحكم على درجة مقاومة اإلغراء وفق التالي

 67,95(أي ، 58إذا كانت الدرجة على المقياس أقل من  :للذكور
و إذا . تكون درجة مقاومة اإلغراء متدنية، ) 58=  10,15 –

( أي ،  78قل من أو 58كبر منأكانت الدرجة على المقياس 
)  78=  10,15+  67,95(و ) 58=  10,15– 67,95
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و إذا كانت الدرجة على . تكون درجة مقاومة اإلغراء متوسطة
تكون )   78=  10,15+  67,95(أي ،  78كبر من أالمقياس 

هي قيمة المتوسط ) 67.95(حيث ، درجة مقاومة اإلغراء مرتفعة
  . هو االنحراف المعيار للذكور) 10.15(الحسابي للذكور و

أي ،  62إذا كانت الدرجة على المقياس أقل من  :إلناثل 
. تكون درجة مقاومة اإلغراء متدنية، )62=  9,66 – 71,86(

أي ، 82قل من أو 62كبر منأوإذا كانت الدرجة على المقياس 
)  82=  9,66+  71,86(و )  62=  9,66 – 71,86(

وإذا كانت الدرجة على . تكون درجة مقاومة اإلغراء متوسطة
تكون درجة ) 82=  9,66+  71,86(أي ، 82كبر من أالمقياس 

هي قيمة المتوسط الحسابي ) 71.86(حيث ، مقاومة اإلغراء مرتفعة
  .هو االنحراف المعياري لإلناث) 9.66(لإلناث و

 إلىه ترجم :التفكير وبرامسيون ألنماط هاريسون مقياس -2

 المقياس شفيك حيث التفكير لقياس أنماط ،)1995(حبيب  العربية

 خالل تعملها األفراد التي المعرفية األنماط من مختلفة فئات خمسة عن

 ،المثالي التفكير ،التركيبي التفكير :هي األنماط وهذه نموهم مراحل
 هذا ويتكون .الواقعي والتفكير ،التحليلي والتفكير، العملي التفكير

 خمسب متنوعة عن جمل عبارة فقرة وكل ،فقرة )18(من  المقياس

خالل  من الخمس اإلجابات ترتيب الفرد من والمطلوب ،محتملة إجابات
 يمين المربعات في فيكتب المستجيب ،عليه انطباقها درجة تحديد

) 5، 4، 3، 2، 1(عليه  الذي ينطبق العقلي الترتيب الخمس اإلجابات
 تمثل) 1(و عليه انطباقا األكثر السلوك تمثل) 5(أن  اعتبار على

 في الفرد عليها التي يحصل الدرجات خالل انطباقا ومن قلاأل السلوك

  .به الخاص التفكير نمط عن الكشف يمكن الخمسة األنماط

أعضاء هيئة ) 10(على  عرضمن صدق المقياس  وللتحقق
التدريس في الجامعة األردنية وجامعة مؤتة من المختصين في علم 

المحكمون على  جمعأوقد ، وأصول التربية النفس والقياس والتقويم
وتم حساب ، لقياس أنماط التفكيرتها رات ومناسبقوضوح جميع الف

معامل الثبات باستخدام معامل ارتباط بيرسون بعد تطبيق المقياس 
طالبًا وطالبًة من ) 30(على مرتين وبفارق زمني مدته ثالثة أسابيع 

 مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها من طلبة الجامعة األردنية وجامعة
  ).3(دول جوكانت قيم معامل الثبات كما هي موضحة في ال، مؤتة

  قيم معامالت الثبات : 3جدول 
 معامل الثبات  المجال

 0.81  التركيبي
0.87 المثالي

0.84 العملي

0.91  التحليلي

0.92  الواقعي

أن قيم معامالت الثبات مقبولة ) 3(يتبين من الجدول 
  .)0.92 -0.81(، حيث تراوحت بين ومرتفعة

بعد تحديد أفراد عينة الدراسة، تم تطبيق أداتي : إجراءات الدراسة
من قبل الباحثين  -بعد التأكد من صدقهما وثباتهما –الدراسة 

أنفسهم خالل الفصل الدراسي الصيفي للعام الدراسي 
، وقدر زمن االستجابة على أداتي الدراسة بين )2011/2012(
  .دقيقة) 35–25(

  :اسةمتغيرات الدر
 :المتغيرات الوسيطة .1

 .ذكر، وأنثى: الجنس وله فئتان   . أ

 .علمية، وإنسانية: وله فئتان : الكلية  . ب

 .نماط التفكير لدى الطلبة الجامعيينأ: المتغير المستقل .2

 . درجة مقاومة اإلغراء لدى الطلبة الجامعيين: المتغير التابع .3

  :تصميم الدراسة ومعالجتها اإلحصائية

ومعالجتها بواسطة الحاسب اآللي، تم إدخال البيانات 
واستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة لإلجابة عن أسئلة الدراسة، 

لإلجابة عن  حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياريفتم 
تم استخدام  السؤال األول والثاني، ولإلجابة عن السؤال الثالث

على درجة مقاومة والكلية ، أثر الجنسمعرفة لنائي تحليل التباين الث
تم استخدام لدى أفراد العينة، ولإلجابة عن السؤال الرابع  اإلغراء

والكلية على ، أثر الجنسمعرفة المتعدد ل نائيتحليل التباين الث
  .لإلجابة عن السؤال الخامس معامل ارتباط بيرسون، وأنماط التفكير

العالقة بين كون الدراسة قامت بالكشف عن : منهجية الدراسة
 نماطمقاومة اإلغراء لدى طلبة الجامعة األردنية وجامعة مؤتة و أ

تبعتها الدراسة هي المنهجية الوصفية ، فإن المنهحية التي االتفكير لديهم
  .المسحية

  :نتائج الدراسة ومناقشتها

درجة  لإلجابة عن السؤال األول الذي نص على ما: أوًال
المتوسط  تم حساب؟ الجامعات األردنية طلبة مقاومة اإلغراء لدى

الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات الطلبة وكانت قيمة 
، )11.55(بانحراف معياري ) 54.23(المتوسط الحسابي تساوي 

، وجاءت درجة مقاومة اإلغراء عند طلبة الجامعات بدرجة متدنية
وهذا يشير إلى أن أفراد عينة الدراسة ليس لديهم القدرة على 

من إطار ينسجم ويتفق مع المبادئ والقيم التي صياغة سلوكهم ض
كثرة المغريات إلى وقد يعزى ذلك ، يؤمن بها بقية أفراد المجتمع

في الحصول  عدم ثقتهم بأنفسهموإلى ، التي تواجه طلبة الجامعات
 إلىيدفعهم  قد  مماوإمكاناتهم  لقدراتهم  المناسبةعلى الفرصة 
بحالة تمكنوا من القيام به ، يشبع حاجة ملحة لديهم  القيام بسلوك

فضال عن الثورة المعرفية المتزايدة التي  .دون مالحظة أحد لهم
عالوة على أن قسمًا  .زادت من المغريات  وزادت أيضا من جاذبيتها

كبيرًا من طلبة الجامعة يأتون من بيئات محرومة وقد ال  يتسلحون 
المعايير لضبط  بمبادئ وقيم ثابتة تشكل لديهم مستقبًال منظومة من

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة مارشال ، سلوكاتهم وتصرفاتهم
Marshall,2010)  ( والتي بينت أن درجة مقاومة الفرد لإلغراء تقل
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نتيجة الثورة المعرفية خصوصًا عند األفراد الذين عاشوا في بيئات 
  .فقيرة 

 لتفكيرا أنماط ما: لإلجابة عن السؤال الثاني الذي نص على: ثانيًا

الجامعات األردنية؟ تم حساب المتوسطات  طلبة يستخدمها التي
من  ،الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة على كل نمط

  .يبين نتائج ذلك) 4(والجدول  أنماط التفكير،
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة  :4جدول 

  ليًاعلى كل نمط مرتبة تناز
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي نمط التفكير

 6.32 55.86 المثالي
 6.43 55.45 العملي

 6.44 52.99 التحليلي
 8.76 51.73 التركيبي
 8.02 50.06 الواقعي

 حسب الخمس التفكير أنماط توزيع) 4(الجدول  من يتضح

 جالنتائ وأظهرت ،التفكير ألنماط) وبرامسون هاريسون(تقسيم 

قيمة  له أعلى كان المثالي التفكير نمط أن الحسابية للمتوسطات
العملي ثم  التفكير وجاء في المركز الثاني، )55.86(حسابي  متوسط

) 50.06(حسابي  التحليلي ثم التفكير التركيبي وأقل قيمة متوسط
ويعزو الباحثان ذلك إلى خصائص أفراد . كانت لنمط التفكير الواقعي

ى نضجهم وطبيعة الدراسة الجامعية والبيئة الجامعية فمستو، العينة
التفكير المثالي والمتمثل  نمطيمكن لها أن تؤثر في اتجاههم نحو 

وتكوين عالقات ، بالميل للتوجه المستقبلي والتفكير في األهداف
وافتراض إمكانية المالئمة بين وجهات النظر المختلفة ، مفتوحة

ليه طبيعة الحياة الجامعية وطبيعة وهذا ما تم، والبدائل المتعددة
فإن  ،ومن هنا، التفاعل االجتماعي والتربوي الحاصل داخل الجامعة

االستراتيجية الرئيسية لطالب الجامعة هي التفكير المتعلق بالفهم 
الجيد إذ يرغب في أن يعيش الناس معًا في حب وتجانس وهذا يتم 

التفكير  نمطويؤكد هذا حصول . إذا اتفقوا على أهداف عامة
، العملي والمتمثل باعتقاد الفرد أن األشياء تحدث بطريقة تدريجية

، والقابلية للتكيف، ويعتقد بحرية التجريب، والبحث عن الحل السريع
التفكير التحليلي على المركز  نمطوحصول ، على المركز الثاني

يهتم بالبحث عن أفضل الطرق ومواجهة المشكالت  نمطالثالث وهو 
  .والتخطيط قبل اتخاذ القرار، واهتمام بالتفاصيل بحرص

التفكير التركيبي على المرتبة قبل األخيرة  نمطأما حصول 
خيرة فربما يعود كذلك التفكير الواقعي على المرتبة األ ونمط

فالتفكير التركيبي يعني القدرة على التواصل ، لخصائص كل أسلوب
والربط ، عما يفعله اآلخرونلبناء أفكار جديدة وأصلية مختلفة تمامًا 

قان الوضوح واالبتكارية إتو، بين وجهات النظر التي تبدو متعارضة
والتفكير الواقعي يعتمد على ، وامتالك مهارات التوصل لذلك

وأن األشياء الحقيقية أو الواقعية هي ما نخبره ، المالحظة والتجريب
وهي ، هفي حياتنا الشخصية مثل ما نشعر به ونلمسه ونراه ونشم

خصائص قد يصعب على طلبة الجامعة وهم في هذه المرحلة 

العمرية والحياتية أن يتمثلوها؛ إذ أن األفكار المثالية التي يحملونها 
واألساليب العلمية التي يأملونها ويحاولون تمثلها قد تحجب عنهم 

بعد دخولهم معترك ، والتي قد تظهر فيما بعد، األساليب األخرى
 نماطية وما تمثله من واقعية يمكن أن تتضاد مع أالحياة اليوم

فضًال عن أن عملية . التفكير التي كان يتمثلها طلبة الجامعة سابقًا
بناء أفكار جديدة وأصيلة تختلف عن أفكار اآلخرين قد يفتقر إليها 
كثير من طلبة الجامعة، فالطالب حتى يستطيع  أن يبني فكرًا جديدًا، 

لنظر التي تبدو متعارضة بحاجة إلى حصيلة وأن يربط بين وجهات ا
معرفية وثقافة واسعة، والتي قد ال يصل إليها جميع طلبة الجامعة،  

وتلتقي . فقدراتهم مختلفة وخلفياتهم الثقافية كذلك تبدو مختلفة
والتي ) 1429( هذه النتائج جزئيًا مع ما توصلت له دراسة وقاد

  .العلمي النمطًا هو التفكير شيوع نماطأشارت إلى أن أكثر أ

درجة  تختلف هل: لإلجابة عن السؤال الثالث الذي نص على: ثالثًا
الجامعات األردنية بداللة إحصائية عند  طلبة مقاومة اإلغراء لدى

تم حساب  ؟والكلية، باختالف الجنس (α = 0.05)مستوى الداللة 
على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة 

الجامعات األردنية حسب مستويات  طلبة مقياس مقاومة اإلغراء لدى
  .يبين نتائج ذلك) 5(والجدول ، والكلية والجامعة، الجنس
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة  :5جدول 

   الكليةوعلى مقياس مقاومة اإلغراء حسب مستويات الجنس 
  االنحراف المعياري الحسابيالمتوسط  الكلية الجنس

  إناث
 13.63 55.59  إنسانية
 12.33 57.70  علمية
 13.03 56.62  الكل

  ذكور
 11.07 54.08  إنسانية
 11.22 53.58  علمية
 11.17 53.74  الكل

  الكل
 11.75 54.45  إنسانية
 11.44 54.11  علمية
 11.55 54.23  الكل

ية في المتوسطات وجود فروق ظاهر) 5(يتبين من الجدول 
 طلبة الحسابية الستجابات الطلبة على مقياس مقاومة اإلغراء لدى

، والكلية والجامعة، الجامعات األردنية حسب مستويات الجنس
 ولمعرفة إذا كانت هذه الفروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة

(0.05 = α)  والكلية ، ألثر الجنس الثنائيتم استخدام تحليل التباين
، الجامعات األردنية طلبة الجامعة على درجة مقاومة اإلغراء لدىو

  .يبين نتائج ذلك) 6(والجدول 
ألثر الجنس والكلية على درجة مقاومة  الثنائينتائج تحليل التباين  : 6 جدول

  الجامعات األردنية طلبة اإلغراء لدى
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 فقيمة   المربعات

مستوى 
 الداللة

 0.00  13.90 1839.77 1 1839.767 الجنس
  0.29 1.14  150.40 1 150.402 الكلية

* الجنس
  0.08 2.98 393.88  1 393.881  الكلية

   132.35 1697 224607.20 الخطأ

    1700 226972.29 الكلي
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  :ما يلي) 6(يتبين من الجدول 
في  (α = 0.05)لة وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الدال -

الجامعات األردنية تعزى لمتغير  طلبة درجة مقاومة اإلغراء لدى
وكانت الفروق لصالح اإلناث كما تبين قيم المتوسطات ، الجنس

وقد يعزى ذلك لطبيعة اإلناث فهن ، )5(الحسابية في الجدول 
، أكثر التزامًا باألخالق من الذكور بسبب التنشئة األسرية

اليد األردنية تفرض حرصًا زائدًا وخوفًا كبيرًا فالعادات والتق
وتتشدد في ضرورة التزام األنثى بالتقاليد والعادات ، األنثىعلى 
 حتى إنها تفرض قيودًا صارمة على تحركاتها وتفاعالتها، والقيم

فضال  ،مما قد يؤثر إيجابيًا على مقاومتهن لإلغراء، االجتماعية
نموها األخالقي لكسب رضا عن أن الفتاة أكثر سعيا لتطوير 

وتتفق هذه النتيجة مع  اآلخرين وللحصول على الثناء والتعزيز
التي كشفت نتائجها أن ) Silverman, 2003(دراسة سلفرمان 

  . اإلناث أكثر مقاومة لإلغراء وأكثر ضبطًا للنفس من الذكور
) α = 0.05(عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة  -

الجامعات األردنية تعزى  طلبة ة مقاومة اإلغراء لدىفي درج
وقد يعزى ذلك . الجنس والكليةو للتفاعل بين ، لمتغير الكلية

وفي جميع  -بغض النظر عن جنسهم  –ألن جميع الطلبة 
للمثيرات نفسها مثل إجراءات التسجيل  نالكليات يتعرضو

ويعيشوا   ، واالختيارية اإلجباريةودراسة مواد متطلبات الجامعة 
نفس الظروف البيئية داخل الحرم الجامعي مثل قاعات 

ويعانوا ، المحاضرات والكافيتيريا والمكتبة واألنشطة الالمنهجية
وقد يعزى ذلك لتوفر ، من نفس المشكالت مثل المواصالت

  - االنترنت والهواتف الخلوية  -أدوات التكنولوجيا الحديثة 
فهم جميعًا يستخدموا ، ملكل الطلبة بغض النظر عن كلياته

  .هذه التكنولوجيا  

 تختلف هل: لإلجابة عن السؤال الرابع الذي ينص على: رابعًا

الجامعات األردنية بداللة إحصائية  طلبة يستخدمها التي التفكير أنماط
تم باختالف الجنس والكلية؟ ) (α = 0.05عند مستوى الداللة 

لمعيارية الستجابات حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا
، والكلية الطلبة على أنماط التفكير حسب مستويات الجنس 

  .يبين نتائج ذلك) 7(والجدول 

  أنماط التفكير حسب مستويات الجنس والكلية مقياس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة على  :7جدول 

 الكلية الجنس

  نمط التفكير
 الواقعي التحليلي العملي لمثاليا  التركيبي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  إناث
 6.98 53.24 5.27 54.21 4.86 53.51 4.79 54.38 7.14  50.35  إنسانية
 9.90 48.56 6.09 54.41 7.29 57.43 7.267 55.50 7.88  51.90  علمية
 8.83 50.96 5.67 54.31 6.46 55.42 6.14 54.93 7.54  51.10 الكلي

  ذكور
 8.60 50.18 6.39 53.66 6.35 55.46 6.04 55.80 7.71  51.14  إنسانية
 7.44 49.73 6.58 52.27 6.46 55.45 6.49 56.16 9.52  52.20  علمية
 7.83 49.87 6.55 52.72 6.42 55.45 6.35 56.05 8.99  51.86 الكلي

  الكل
 8.33 50.93 6.13 53.79 6.08 54.99 5.79 55.45 7.57  50.95  إنسانية
 7.80 49.58 6.56 52.54 6.60 55.70 6.59 56.08 9.32  52.16  علمية
 8.02 50.06 6.44 52.99 6.43 55.45 6.32 55.863 8.76  51.73 الكلي

وجود فروق ظاهرية في المتوسطات ) 7(يتبين من الجدول 
الحسابية الستجابات الطلبة على أنماط التفكير حسب مستويات 

ولمعرفة إذا كانت هذه الفروق دالة إحصائيًا عند ، والكلية، الجنس

ي نائتم استخدام تحليل التباين الث (α = 0.05)مستوى الداللة 
) 8(والجدول  ،والكلية على أنماط التفكير  دد ألثر الجنسالمتع

  .يبين نتائج ذلك
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  الجامعات األردنية طلبة المتعدد ألثر الجنس والكلية على أنماط التفكير لدى الثنائينتائج تحليل التباين  : 8جدول 

 مجموع المربعات المتغير التابع مصدر التباين
درجات 
 الحرية

 مستوى الداللة ف قيمة متوسط المربعات

 الجنس

  قيمة هوتلنج
0.009 

  0.34 0.91 70.03 1 70.03 التركيبي
  0.01 6.36 253.51 1 253.51 المثالي
 0.97 0.00 0.05 1 0.05 العملي

 0.00 10.29 420.35 1 420.35 التحليلي

 0.07 3.28 207.69 1 207.69 الواقعي

 الكلية

  قيمة هوتلنج
.025 

 0.02 5.15  394.77 1 394.77 التركيبي

 0.07 3.19 127.38 1 127.38 المثالي

 0.00 21.71 886.14 1 886.14 العملي

  0.16 2.01  82.09 1 82.09 التحليلي
  0.00 24.22 1534.52 1 1534.52 الواقعي

 الكلية* الجنس

  قيمة ويلكس المدا
.978 

 0.67 0.176 13.46 1 13.46 التركيبي

 0.36 0.83 33.06 1 33.06 المثالي

  0.06 4.92  200.85 1 200.85 العملي
  0.06 3.57  145.81 1 145.81 التحليلي
  0.06 4.41 279.13 1 279.13 الواقعي

  الخطأ
 

    76.61 1697 130014.88 التركيبي
   39.86 1697 67651.24 المثالي
   40.82 1697 69264.09 العملي

   40.87 1697 90 .69349 التحليلي
    63.35 1697 107512.39 الواقعي

 الكلي

    1700 130670.09 التركيبي
    1700 68081.62 المثالي
    1700 70361.69 العملي

    1700 70546.90 التحليلي
    1700 109427.00 الواقعي

  :ما يلي) 8(يتبين من الجدول 
) (α ≤ 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -

الجامعات األردنية تعزى  طلبة يستخدمها التي التفكير في أنماط
وكانت الفروق ، إلى الجنس على النمطين المثالي والتحليلي

لصالح الذكور على النمط المثالي ولصالح اإلناث على النمط 
ويعزو الباحثان ذلك إلى طبيعة األنثى والتي غالبًا ما . التحليلي

والحرص على ، ل والتخطيط قبل اتخاذ القرارتميل إلى التحلي
، جمع أكبر قدر من المعلومات مع تكوين النظرة الشمولية

فضال  .عام إطارالتجزيء والحكم على األشياء في  وإمكانية
من الذكور  بالتفاصيل  عن أن اإلناث يظهرن اهتماما أكثر 

 للنمطالمفضلة  وصوال إلى أنجع  الطرق فاإلستراتيجية
فيما يميل الذكور ، لي هي البحث عن أفضل الطرقالتحلي

واالهتمام بالقيم ، للتوجه المستقبلي والتفكير في األهداف
والميل للثقة ، وتكوين معامالت وعالقات مفتوحة، االجتماعية
، في أن يعيش الناس معًا في حب ونإذ يرغب، باآلخرين

 عن تكوين األسرة وما يرتبط بها نوليالمسؤوتجانس كونهم 
، وربما هذا  جعل الفروق من متطلبات اجتماعية واقتصادية

وتختلف هذه النتيجة مع ما  .لصالحهم على النمط التحليلي
أن اإلناث يملن التي أظهرت ) 1995(حبيب توصلت له دراسة 

فيما الذكور يميلون للتفكير ، للتفكير العملي والواقعي
لدراسة ومكان ، وربما يعود سبب االختالف إلى عينة االتحليلي

إجرائها؛ حيث تكونت عينة دراسة الحبيب من أساتذة 
الجامعات في مصر، فيما تكونت عينة الدراسة الحالية من 

  .طلبة الجامعات في األردن
) (α ≤ 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -

الجامعات األردنية تعزى  طلبة يستخدمها التي التفكير في أنماط
وكانت ، والواقعي والعملي ،التركيبي ألنماطالكلية على ا إلى

وربما يعود ذلك إلى . الفروق لصالح طلبة الكليات العلمية
نوعية المساقات الدراسية وما يتخللها من اختبارات ومشاريع 

فنوعية التعليم تؤثر في توجيه أسلوب الفرد في  وتجارب،
مله مع برامج خاصة بعد قضائه فترة دراسية وتعا، التفكير

تنمي فيهم  ومناهج وأساليب تدريس ذات طبيعة محدده
مهارات وأساليب تتفق مع نمط التفكير التركيبي ونمط التفكير 

تقان فأصحاب نمط التفكير التركيبي يتصفون بإ العملي؛
والعملية ، الوضوح واالبتكارية وامتالك مهارات التوصل لذلك

ي هي التأمل العقلية المفضلة عند الفرد التركيب
)Speculation( أما أصحاب نمط التفكير العملي فهم ،

والحقائق والقيم ، والقابلية للتكيف، بحرية التجريبون يعتقد
وهذا  ،ماذا يحدث ملها أوزان متساوية والمهم عنده معنده
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حيث أظهرت أن ) 2002(ما أشارت له دراسة شلبي 
أساليب للتخصص األكاديمي أثرًا في تشكيل وتنمية بعض 

  .التفكير
 ≥ αوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة عدم  -

الجامعات  طلبة يستخدمها التي التفكير في أنماط) (0.05
  .بين الجنس والكلية لتفاعلااألردنية تعزى إلى 

هل : لإلجابة عن السؤال الخامس الذي ينص على: خامسًا
بين ) α = 0.05(لة توجد عالقه دالة إحصائيًا عند مستوى الدال

لدى طلبة الجامعات  السائدة التفكير درجة مقاومة اإلغراء وأنماط
معامل ارتباط بيرسون بين  حسابتم لإلجابة عن السؤال األردنية؟ 

لدى طلبة الجامعات  السائدة التفكير درجة مقاومة اإلغراء وأنماط
  .يبين نتائج ذلك) 9(والجدول ، األردنية

 التفكير الرتباط بين درجة مقاومة اإلغراء وأنماطمعامالت ا: 9 جدول
  لدى طلبة الجامعات األردنية السائدة

  الداللة العملية  معامل االرتباطمربع  معامل االرتباط  نمط التفكير
  ضعيف 0.03  (**) 0.17 التركيبي
 ضعيف  0.00  0.018 المثالي

 ضعيف 0.01  (*) 0.10 العملي

 ضعيف 0.00 (*) 0.08 التحليلي

 ضعيف 0.00  (*) 0.08  الواقعي

  )(α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة (*):

  )α ≤ 0.01(داللة إحصائية عند مستوى داللة **):(

أن جميع معامالت االرتباط كانت ) 9(يتبين من الجدول 
وثالثة منها دالة ، والداللة العملية لجميعها كانت منخفضة، موجبة

والتحليلي ، العملي) ((α ≤ 0.05لة إحصائيًا عند مستوى الدال
والنمط التركيبي قيمة معامل االرتباط له مع مقاومة ، )والواقعي

وكانت ، )α≤ 0.01(غراء كانت دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة اإل
احدة لمعامل االرتباط لم تكن دالة إحصائيًا عند قيمة وو ،أكبر قيمة

وتبدو هذه ، مثاليوهي للنمط ال) (α≤ 0.05مستوى الداللة  
تفكير الفرد يعد من وقد يعزى ذلك إلى أن  ،النتيجة منطقية

أي أن تفكير الفرد هو الذي يوجه ، المحددات األساسية لسلوكه
فعندما يقدم ، اتالسلوك همهم في صياغة هذتأثير  لهو سلوكاته

الفرد على القيام بأي سلوك فأنه يفكر في هذا السلوك الذي سيقوم 
وقد تختلف هذه السلوكات من ، بالنتائج التي تترتب عليهبه ويفكر 
 التفكير أنماطبإختالف   - ) المثير(التعامل مع الموقف  - فرد آلخر 

 ,Millsوهذا ما أكدته دراسة ميلز ، كل فرد لدى  السائدة

وفي ضوء ذلك من المتوقع أن ترتبط مقاومة اإلغراء بنمط  ،)(2003
  .التفكير عند الفرد

  

  

في ضوء ما توصل له الباحثان من نتائج فإنهما  :تالتوصيا
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