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 وتحقيقاً ألىداؼ البحث تـ تبني.)2102-2102( الدراسي

.مقياس أساليب التفكير المعد مف قبؿ ىاريسوف وبرامسوف
 وقد.)2112( كما تـ تبني مقياس االلتزاـ الديني لمحمداني
 وبعد تحميؿ,طبؽ المقياسيف عمى عينة البحث األساسية

البيانات ومعالجتيا إحصائياً باستخداـ الوسائؿ اإلحصائية

. االختبار التائي لعينة واحدة معامؿ ارتباط بيرسوف: اآلتية

وتوصمت الدراسة إلى أف أفراد عينة البحث يتمتعوف بالتزاـ
ديني عاؿ واف االسموب التركيبي يأتي في مقدمة األساليب
. واالسموب التحميمي كاف آخر األساليب

ممخص البحث
استيدفت الدراسة الحالية التعرؼ عمى مستوى أساليب

التفكير لدى طمبة كمية التربية والتعرؼ عمى مستوى االلتزاـ

الديني لدى طمبة كمية التربية جامعة كرببلء والتعرؼ عمى
العبلقة بيف أساليب التفكير و االلتزاـ الديني لدى طمبة
 واقتصر البحث الحالي عمى عينة مؤلفة. جامعة كرببلء

) طالباً وطالبةً مف المرحمة الثالثة ومف الذكور و011(مف

اإلناث تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية الطبقية مف طمبة

كمية التربية لبلختصاصات اإلنسانية جامعة كرببلء و لمعاـ

Research Summary
the third stage , and males and females were
The current study aimed to identify the
level of thinking styles among the students of
the Faculty of Education and identify the level
of religious commitment among the students

selected randomly class of students from the
Faculty of Education of the terms of
reference of the University of Karbala and
humanitarian for the academic year ( 2012-

of the Faculty of Education, University of

2013 ) . In order to achieve the objectives of

between the ways of thinking and religious

scale prepared by Harrison and Bramson .

Karbala and to identify the relationship
commitment among the students of the

University of Karbala . The current research

was limited to a sample of 100 students from

the research were adopted ways of thinking
The

measure

was

adopted

religious

commitment Hamdani ( 2005). Scales has
been applied to basic research sample , and
after analyzing the data and statistically

commitment and Synthesis style comes at

treated using the following statistical methods

the forefront of analytical methods and style

: t-test for one sample Pearson correlation

was the last methods.

coefficient . The study found that members of

الفصل األول  :مشكمة البحث وأىميتو
تطور التفكير اإلنساني منذ نشأة المجتمعات األولى

حتى المجتمع الحديث ,فمف المرحمة األولى التي تتميز

the research sample enjoy a high religious

أىمية البحث

إف ما يميز اإلنساف عمى غيره مف المخموقات ىو قدرتو

عمى التفكير وفي رحمتو الطويمة والشاقة مف البدائية إلى

بمحاوالت اإلنساف في تفسير الظواىر بشكؿ بدائي ,إلى

الحضارة استطاع بقدرتو ىذه أف يواجو مشكبلت ال حدود ليا

المرحمة الثانية عندما بدأ اإلنساف يدرؾ العبلقات بيف

والتقدـ الحضاري الذي نممسو في مختمؼ جوانب حياتنا

الظواىر وأف بعضيا يؤثر في اآلخر ,إلى المرحمة الثالثة

المعاصرة إنما يعود إلى تطوير تفكير أجياؿ متعاقبة مف

التي أصبح فييا اإلنساف مدرًكا استحالة تحديد صفات أجزاء
الكوف بمعزؿ عف الوسط المحيط بيا وأف لكؿ جزء أىميتو

الجنس البشري واستخداـ األساليب السميمة في التفكير الف

اسموب التفكير ناتج عف فيـ الفرد وتفسيره لجوانب الشبو

وصفاتو التي تختمؼ بحسب تأثيره في كؿ موقع يقع

واالختبلؼ لممواقؼ وحؿ المشكبلت الحياتية المختمفة التي

فيو.وعممية إرساء أسس التفكير العممي باتت ضرورة في ىذا

يتعرض ليا وىذا بدوره يعتمد عمى تمثيؿ المعمومات

عمماء وعقوؿ مبدعة ,وبقدر ما تقدمو ىذه األمـ مف إنجازات

وقد حظي التفكير باىتماـ العديد مف الباحثيف والمربيف

جميعا ,وفي المجاالت جميعيا.
عممية عمى المستويات
ً
(حنوش)70,1999:

حتى بات مف أكثر الموضوعات دراسة وبحثا في مجاؿ عمـ

العصر ,فقد أصبحت نيضة األمـ تقاس بقدر ما تممؾ مف

إف ما تراكـ وما تحقؽ مف إبداعات وكشوؼ في القرف

وتخزينيا وتركيبيا واستدعائيا عند الضرورة .

النفس التربوي وقد عنيت جميع المدارس الفمسفية والفكرية
والتربوية بتنمية الفكر والتفكير وىما نعمتاف وىبيما اهلل

العشريف يسوغ لنا القوؿ أف القرف الحادي والعشريف قد يكوف

سبحانو وتعالى لمبشر دوف غيره مف المخموقات وتمثبلف

قرف الذكاء اإلنساني ,فالتفوؽ فيو سيكوف لممجتمع الذي

اعقد أنواع السموؾ اإلنساني ويمثؿ أعمى مرتبة مف مراتب

يعمؿ عمى تنمية تفكير أفراده .وىذا المتغير يحتمؿ أف يكوف

النشاط القمي لكي يصبح اإلنساف أكثر قدرة عمى مواجية

لو آثار كبيرة في محتوى مناىج التعميـ المدرسي والجامعي

الصعوبات والمشكبلت التي تعترض سبيمو في شتى مناحي

معايير الجودة تعدد بيئات مساىمة ومنمية لمفكر اإلنساني

أخبلقية أـ غيرىا (.الريماوي)20922112:

وطرائؽ التدريس ,خاصة وأف المدارس التي تتوافر فييا

في أرفع صوره ومستوياتو ,ومصدر اإللياـ لتطبيؽ النظريات
العممية وصوال إلى أرقى صوره (.جبلؿ ) 23,1993:
و اسموب التفكير ىو الطريقة التي يوجو بيا الفرد

الحياة سواء أكانت اجتماعية اـ اقتصادية أـ تربوية أـ
و يشكؿ الديف احد أبعاد الشخصية ويتناوؿ نواحي الحياة
الشخصية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية  ,كما يعتبر
الديف قوة دافعة لمسموؾ  ,ولو أثره الواضح عمى النمو النفسي

ذكاءه فاسموب التفكير ليس مستوى الذكاء ولكنو طريقة

لمفرد  .فالعقيدة الدينية عندما تتأصؿ في النفس اإلنسانية

استخداـ الذكاء ) )Sternberg: 1988,202ويعد االلتزاـ

تدفعيا إلى السموؾ االيجابي وتجعؿ الفرد يعيش في حالة

الديني مف أىـ األسس التي تسيـ في بناء شخصية الفرد

مف االستقرار واألمف  .فاإليماف يؤدي إلى األماف  ,إذ يؤثر

والمجتمع معاً ,فالفرد ال تتـ إنسانيتو إال باألخبلؽ ,فضبلً

عمى حياة اإلنساف عبر مراحؿ تطوره مف الطفولة إلى

عمى أنو بفضميا ينيض العمؿ الصالح النافع مف أجؿ

استمرار المجتمعات وبقائيا( .القوصي.)97 ,0792:
وبذا تتحدد مشكمة البحث الحالي في التعرؼ عمى أساليب
التفكير وعبلقتيا بااللتزاـ الديني لدى طمبة الجامعة .

المراىقة فالرشد ثـ الشيخوخة ( .ألزغبي )717 , 2110:

ويعد االلتزاـ الديني مف أىـ األسس التي تسيـ في بناء
شخصية :الفرد والمجتمع معا  ,فالفرد ال تتـ إنسانيتو إال
باألخبلؽ  ,إذ تقوـ بنية الشخصية اإلنسانية عمى قوتيف ىما

(العقؿ والنفس)  ,إذ ال توجد شخصية متزنة و كفوءة وفاعمة

طريؽ ذاتو او بيئتو وذلؾ حياؿ ما يواجيو مف مشكبلت

بدوف (العقؿ) وطاقاتو الخبلقة  ,كما إنيا ال تكوف كذلؾ مف

")Harrison and Bramson:1982,45(.

دوف (النفس) وعمؽ إحساسيا بالوجود واذا كاف العقؿ ينمو

عرفو ستيرنبرج 2117

بالتجارب والعموـ والمعارؼ والخبرات  ,فإف النفس تنمو

"مجموعة مف االستراتيجيات والطرؽ المختمفة التي يوظؼ

باإليماف والجماؿ والحؽ والخبرة  ,وفي كمتا الحالتيف فإف

بيا األفراد قد ارتيـ وذكائيـ ويستخدمونيا بصورة عامة في

لمعممية التربوية األثر الواضح في بناء الشخصية اإلنسانية

حؿ مشكبلتيـ التي يواجيونيا وانجاز المياـ والمشروعات

ومكوناتيا العقمية والنفسية ( .الفارس  )22, 2112:وتتحدد

الخاصة والعامة "(.ستيرنبرج( 27, 2117 :

أىمية البحث الحالي بأىمية متغيرات الدراسة وىي أساليب
التفكير وااللتزاـ الديني و أىمية الشريحة وىـ طمبة الجامعة

وكذلؾ تعتبر ىذه مف الدراسات األولى عمى

حد عمـ

الباحثيف التي تتناوؿ عبلقة أساليب التفكير بااللتزاـ الديني .

أىداف البحث

" إف لكؿ فرد اسموبو الخاص في التفكير ومف الصعوبة
بكميات التنبؤ بطرؽ تفكير اآلخريف كما إف اسموب التفكير
يقيس تفضيبلت األفراد المغوية والمعرفية ومستويات المرونة
لدييـ في العمؿ والتعامؿ مع اآلخريف" (العتوـ)97 ,2101:

التعريؼ النظري

ييدؼ البحث الحالي إلى التعرؼ عمى
 - 0أساليب التفكير لدى طمبة كمية التربية لمعموـ اإلنسانية.

 -2أساليب التفكير لدى طمبة كمية التربية لمعموـ اإلنسانية
وفؽ متغير الجنس (ذكور –إناث)
 -2مستوى االلتزاـ الديني لدى طمبة كمية التربية لمعموـ
اإلنسانية .
 -7العبلقة االرتباطية بيف أساليب التفكير وااللتزاـ الديني .

حدود البحث

يتحدد البحث الحالي بطمبة المرحمة الثالثة مف طمبة
كمية

عرفو العتوـ 2101

التربية

لمعموـ

جامعة كرببلء ومف الدراسة الصباحية

اإلنسانية
لمعاـ الدراسي

. 2102-2102
تحديد المصطمحات
أساليب التفكير

عرفيا غريغورؾ (Gregorc ) :
"بأنيا مجموعة مف األداءات المميزة لممتعمـ  ,و التي تعتبر

الدليؿ عمى طريقة تعمـ المتعمـ  ,وكيفية استقبالو لممعمومات
التي يواجييا في البيئة بيدؼ التكيؼ " ( .القطا
مي)99 ,2119:
عرفو ىاريسوف و برامسوف Harrison and Bramson
1982

" مجموعة مف الطرؽ واالستراتيجيات الفكرية التي اعتاد
الفرد عمى اف يتعامؿ بيا مع المعمومات المتاحة لديو عف

يتبني الباحثيف تعريؼ ىاريسوف وبرامسوف
التعريؼ اإلجرائي  :ىو الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا
المستجيب عمى إجابتو عمى مقياس أساليب التفكير .
االلتزام الديني-:

عرفو توماس ()Tomas,1982

" االلتزامات الروحية والعقمية التي تتضمف المواقؼ
واالتجاىات

االعتقادية

وكذلؾ

االلتزامات

االجتماعية

والقانونية التي تتضمف قواعد السموؾ وأحكاـ القانوف ".
(.)Tomas:1982,31
عرفو أميف ()0772

" اتساؽ يميز الشخص في توظيفو لممعمومات المدركة في
ذاتو التي تتعمؽ بخالقو واآلخريف ,وذلؾ مف خبلؿ اعتناقو
ألركاف الديف وشعائره التي تتمثؿ بأساسيات اإليماف
والعبادات والتمسؾ بالعادات والمنجيات وتجنب الميمكات في

مواقؼ الحياة اليومية واالجتماعية "( .أميف.)02 ,0772:
عرفو ىادي 2117

" االمتثاؿ الواعي لمفرد لتعاليـ الديف اإلسبلمي والتمسؾ بيا
فك اًر وسموكاً في مواقؼ الحياة اليومية التي تتمثؿ بأساسيات

اإليماف ,وأداء العبادات ,والتمسؾ بالعادات والمنجيات,

وتجنب الميمكات"(.ىادي ) 02, 2117:
عرفو الحمداني 2112
"االلتزاـ الديني في اإلسبلـ  :إمتثاؿ الفرد وتمسكو بقيـ

الديف اإلسبلمي وفرائضو  ,وتطبيقو لتعاليمو فك ار وسموكا

طبقيا السمؼ الصالح  ,والتي تتمثؿ بأساسيات األيماف

متعارضة  ,بينما ُيعنى التفكير المثالي في تكويف وجيات
نظر مختمفة تجاه األشياء والميؿ إلى التوجو المستقبمي

وعقيدة كما وردت في القرآف الكريـ والسنة النبوية  ,وكما
(العقائد)  ,وأداء العبادات والتمسؾ بالعادات واألخبلؽ

والتفكير في األىداؼ  ,واالىتماـ باحتياجات الفرد وما ىو

الصالحة ونظـ المعامبلت "(.الحمداني ) 27 ,2112:

مفيد بالنسبة لو ,وتركيز االىتماـ عمى ما ىو مفيد ويكوف

التعريؼ النظري

محور االىتماـ ىو القيـ االجتماعية وبذؿ أقصى ما يمكف

يتبنى الباحثيف تعريؼ الحمداني 2112

لمراعاة األفكار والمشاعر و االنفعاالت والعواطؼ والميؿ

التعريؼ اإلجرائي  :ىو الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا

لمثقو

المستجيب عمى مقياس االلتزاـ الديني .

ويعنى التفكير العممي في التحقؽ مما ىو صحيح
الصراعُ ,
,ويعنى بحرية
أو خاطئ بالنسبة لمخبرة الشخصية المباشرة ُ

الفصل الثاني  :اطار نظري ودراسات سابقة
 -0ىناك مجموعة من النظريات التي فسرت أساليب

التفكير منيا:

 نظرية ىاريسوف وبرامسوف :Harrison &Bramsonتوضح ىذه النظرية أساليب التفكير التي يفضميا األفراد

وطبيعة االرتباط بينيا وبيف سموكيـ الفعمي ,كما توضح ما
إذا كانت ىذه األساليب ثابتة أـ قابمو لمتغيير ,وكيؼ تنمو

الفروؽ بيف األفراد في أساليب التفكير ,وقد أوضحت ىذه
عددا مف االستراتيجيات يمكنو
النظرية أف الطفؿ يكتسب ً

تخزينيا ,وتنمو ىذه االستراتيجيات وتزدىر خبلؿ مرحمتي
المراىقة والرشد كنماذج أساسية في الحياة العممية مما يؤدي

إلى تفضيؿ استراتيجيات خاصة )الطيب( 2112 ,

يصنؼ التفكير مف حيث أساليبو أو أنماطو أو استراتيجياتو
إلى مجموعة مف الطرؽ الفكرية الذي يعتاد المتعمـ أف
يتعامؿ مع المعمومات المتوفرة لديو نحو ما يواجو مف

مشكبلت ومواقؼ و تتبنى الدراسة الحالية التصنيؼ الذي
جاء بو ) (1983 Harrison & Bramsonويتضمف ىذا
التصنيؼ األنماط اآلتية:
 (Synthesis Thinking) -1التفكير التركيبي
 ( Idealistic Thinking ) -2التفكير المثالي

 ( Pragmatic Thinking ) -3التفكير العممي
 ( Analytic Thinking) -4التفكير التحميمي
 ( Realistic Thinking) -5التفكير الواقعي ( .غالب
)021 ,2110:

فالتفكير التركيبي ُيعنى في التواصؿ لبناء أفكار جديدة
تماما عما يفعمو اآلخريف ,والقدرة عمى تركيب األفكار
مختمفة ً

المختمفة والتطمع إلى وجيات النظر التي قد تتيح حموال

تجييز  ,والربط بيف وجيات النظر التي تبدو
ًا
أفضؿ

باآلخريف وعدـ اإلقباؿ عمى المجاالت مفتوحة

التجريب والتفوؽ في إيجاد طرؽ جديدة لعمؿ األشياء

باالستعانة بالمواد الخاـ المتاحة وتناوؿ المشكبلت بشكؿ
ويعنى
تدريجي  ,والبحث عف الحؿ السريع والقابمية لمتكيؼُ ,
التفكير التحميمي بمواجية المشكبلت بحرص وبطريقة

منيجية واالىتماـ بالتفاصيؿ  ,والتخطيط بحرص قبؿ اتخاذ

القرار وجمع أكبر قدر ممكف مف المعمومات مع عدـ تكويف
النظرة الشمولية  ,وامكانية القابمية لمتنبؤ والعقبلنية وامكانية
التجزئة والحكـ عمى األشياء في ظؿ إطار عاـ ,بينما ُيعنى
التفكير الواقعي يظف البعض أنو ال يختمؼ عف التفكير

العممي وفي الواقع فيما يختمفاف بدرجة كافية لفصؿ النمطيف

بحيث ُيعنى التفكير الواقعي باالعتماد عمى المبلحظة
والتجريب وأف األشياء الحقيقية ىي ما نخبره في حياتنا
الشخصية مثؿ ما نشعر بو ونممسو ونراه ونشمو إذ ما نراه

ىو ما نحصؿ عميو  ,وشعار التفكير الواقعي ىو " الحقائؽ
ىي الحقائؽ ( "(حبيب)027 , 1995 :
 -المنظور النفسي لاللتزام الديني

تعتبر حالة التديف مف الدوافع النفسية التي ليا أساس

فطري في طبيعة تكويف اإلنساف  .فمف خبلؿ سموؾ اإلنساف
في جميع عصور التاريخ  ,وفي مختمؼ المجتمعات
اإلنسانية  .يتضح أف اإلنساف دائما يشعر في أعماؽ نفسو
بدافع يدفعو إلى البحث والتفكير لمعرفة خالقو وخالؽ

الكوف  ,والى عبادتو والتوسؿ إليو وااللتجاء إليو طالبا منو
العوف كمما اشتدت بو مصائب الحياة وكروبيا  ,وىو يجد
في حماية ىذا اإللو ورعايتو لو :األمف والطمأنينة  .غير أف
الطريقة التي يسمكيا اإلنساف في عبادتو ليذا اإللو قد تختمؼ

حسب تصور اإلنساف في المجتمعات المختمفة ألوصاؼ
ذلؾ اإللو  .وذلؾ خبلؿ عصور التاريخ المختمفة  ,و تبعا

لمستوى تفكير ذلؾ اإلنساف ودرجة تطوره الثقافي  ,فكمما

تيدؼ الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى واقع األنماط اإلدارية

زاد وعيو والتزامو

التي تتبعيا مديرات المدارس الثانوية بمدينة جدة ,كما تيدؼ

زادت الثقافة في مجتمع معيف
الديني (.نجاتي)7920727 :

إلى تحديد أساليب التفكير و بروفيبلت التفكير التي

دراسات سابقة

تستخدميا عينة الدراسة ,وتحديد الفروؽ بيف األنماط اإلدارية

أ-الدراسات المتعمقة بأساليب التفكير
دراسة المنصور2119

أساليب التفكير وعبلقتيا بحؿ المشكبلت
ىدفت الدراسة الى الكشؼ عف العبلقة المحتممة بيف بعض
أساليب التفكير السائدة وبيف األداء عمى مقياس حؿ

المشكبلت لدى عينة مف تبلمذة الصؼ السادس األساسي

بمغ عدد أفرادىا  100تمميذ وتمميذة مف مدارس مدينة دمشؽ
الرسمية توصمت الدراسة الى انو ليست ىناؾ عبلقة ارتباط

وأساليب التفكير في ضوء بعض المتغيرات مثؿ  :التخصص
العممي ,عدد سنوات الخبرة ,عدد الدورات التدريبية  .ومف ثـ

التعرؼ عمى العبلقة بيف األنماط اإلدارية وأساليب التفكير
لدى مديرات المدارس الثانوية  .وتـ إعداد مقياس لتحديد
األنماط اإلدارية التي تتبعيا مديرات المدارس الثانوية بمدينة

جدة  .كما أعتمدت الدراسة عمى مقياس ىاريسوف وبرامسوف
(  ) Bramson,1952&Harrisonلتحديد أساليب التفكير
وبروفيبلت التفكير لدي مديرات المدارس بمدينة جدة .ومف

ذات داللة إحصائية بيف بعض أساليب التفكير التي

أىـ نتائج الدراسة أف أكثر األنماط اإلدارية شيوعاً لدى عينة

المشكبلت.

واخي اَر الترسمي .كما دلت نتائج الدراسة أف أسموب التفكير

يستخدميا التبلميذ ومستوى األداء لدييـ عمى مقياس حؿ
-2دراسة نصراهلل 2112
أنماط التفكير السائدة وعبلقتيا بسيكولوجية التفاؤؿ والتشاؤـ
لدى طمبة مرحمة الثانوية العامة في محافظة جنيف

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أنماط التفكير السائدة
وعبلقتيا بسيكولوجية التفاؤؿ والتشاؤـ لدى طمبة مرحمة
الثانوية العامة في محافظة جنيف ,كما ىدفت الدراسة
التعرؼ إلى الفروؽ في أنماط التفكير وعبلقتيا بسيكولوجية

التفاؤؿ والتشاؤـ لدى طمبة الثانوية العامة في محافظة جنيف
تبعا لمتغيرات الجنس ,وفرع الثانوية العامة ,ومكاف السكف,
ومستوى التحصيؿ الدراسي تكونت عينة الدراسة مف 281
طالبا وطالبة,
ً

وقد اشتممت الدراسة عمى أداتيف ىما :

مقياس ىاريسوف وبرامسوف ألنماط التفكير ,ومقياس سيجماف
لمتفاؤؿ والتشاؤـ,وتوصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية

-أنماط التفكير السائدة ىي :نمط التفكير التركيبي  ,التفكير

الدراسة ىو النمط الديمقراطي  ,يميو النمط األتوقراطي,

التحميمي ىو أكثر األساليب انتشا اًر لدى عينة الدراسة ,يميو
األسموب العممي ,ثـ األسموب المثالي  ,ثـ األسموبيف

التركيبي والواقعي بنسبة متساوية .أما عف بروفيبلت التفكير
السائدة لدى عينة الدراسة فدلت النتائج عمى أف بروفيؿ

التفكير الشائع لدى عينة الدراسة ىو أحادي التفكير ,يميو
ثنائي التفكير وجاء التفكير المسطح في المرتبة الثالثة ,أما
بروفيؿ ثبلثي البعد في التفكير فقد جاء في المرتبة الرابعة.

كما اتضح مف نتائج الدراسة أنو ال توجد فروؽ ذات داللة
احصائية في األنماط األدارية وكذلؾ في أساليب التفكير

باختبلؼ التخصص ,وعدد سنوات الخبرة ,وعدد الدورات
التدريبة  .و أظيرت النتائج كذلؾ عددا مف العبلقات بيف
األنماط اإلدارية وأساليب التفكير.
الدراسات المتعمقة بااللتزام الديني
 -1دراسة الحمداني 2002

المثالي ,والتفكير العممي ,والتفكير التحميمي,والتفكير الواقعي

االلتزام الديني وعالقتو بموقع الضبط لدى طمبة الجامعة

الثانوية العامة في جنيف ىو منخفض السموؾ ىو سموؾ

الجامعة .والتعرؼ عمى داللة الفرؽ في االلتزاـ الديني لدى

عمى التوالي .,مستوى التفاؤؿ والتشاؤـ لدى طمبة مرحمة

ىدفت الدراسة التعرؼ عمى مستوى االلتزاـ الديني لدى طمبة

التشاؤـ حسب مقياس سيجماف.
 -2دراسة عبدالغفار2101

طمبة الجامعة تبعاً لمتغيري :الجنس والتخصص .اتجاه موقع

الضبط لدى طمبة الجامعة بشكؿ عاـ كونو يتصؼ بأنو

األنماط اإلدارية وعبلقتيا بأساليب التفكير

خارجي أـ داخمي طبيعة العبلقة بيف متغيري االلتزاـ الديني
وموقع الضبط لدى طمبة الجامعة .وتحقيقاً ألىداؼ البحث

فقد قامت الباحثة ببناء مقياس االلتزاـ الديني وقد احتوى

مقياساً لبللتزاـ الديني وقد أظيرت النتائج تمتع طمبة
ٍ
عاؿ وتفوؽ طمبة أقساـ
الجامعة بدرجة التزاـ ديني

لمقياس موقع الضبط فقد طبقت الباحثة المقياس المعد مف

طرائؽ تدريس القرآف الكريـ والتربية اإلسبلمية عمى

قبؿ الحمو ( , )0727اإللتزاـ الديني  ,وموقع الضبط  :عمى

أقرانيـ في األقساـ األخرى في درجة االلتزاـ الديني.ولـ

عينة مف طمبة كميات جامعة تكريت ومف األقساـ العممية

يظير أثر لمتغير الصؼ في درجة االلتزاـ الديني لدى

المقياس بصورتو النيائية يضـ ( )21فقرة أما بالنسبة

الطمبة.

واإلنسانية بواقع ( )071طالبة و ( )071طالب ,فقد توصؿ
البحث إلى النتائج التالية إف طمبة جامعة تكريت يتصفوف

دراسة الحمو 2111

بالتزاـ ديني عاؿ والذكور أعمى مف اإلناث في درجة االلتزاـ

"تقدير الذات وااللتزاـ الديني"

الديني .وال يختمؼ الذكور عف اإلناث في موقع الضبط ,

ىدفت ىذه الدراسة إلى تعرؼ العبلقة بيف تقدير

األقساـ اإلنسانية في درجة االلتزاـ الديني وجود عبلقة

األربعة لمدراسات اإلنسانية والعممية عمى عينة مكونة مف

ايجابية دالة إحصائياً بيف متغيري االلتزاـ الديني وموقع

( )021طالب وطالبة جامعييف .وقد قامت الباحثة ببناء

الذات وااللتزاـ الديني لطمبة جامعة بغداد لمصفوؼ األولية

فموقع ضبط كؿ منيما داخمي األقساـ العممية أعمى مف

الضبط الداخمي تبيف وجود عبلقة ضعيفة بيف موقع الضبط

مقياس لبللتزاـ الديني ,وقد لجأت الباحثة إلى استخداـ تحميؿ

الخارجي وااللتزاـ الديني .وأشارت النتائج إلى وجود عبلقة

التبايف مف الدرجة الثانية ,وأظيرت النتائج أف ىناؾ تفاعبلً
بيف متغيري تقدير الذات وااللتزاـ الديني .وأف ىذا التفاعؿ

ايجابية دالة إحصائياً بيف الدرجة الكمية عمى مقياس موقع

ذو داللة عند مستوى ( )1.10مما يعني أنو كمما زاد االلتزاـ

الضبط ومتغير االلتزاـ الديني .

الديني لدى الفرد وارتفعت درجتو فإنو يؤدي إلى زيادة في

دراسة ىادي 2117

تقدير الفرد لذاتو.

االلتزاـ الديني لدى طمبة الجامعة في أقساـ طرائؽ

الفصل الثالث  :إجراءات البحث

تدريس القرآف الكريـ والتربية اإلسبلمية وأقرانيـ في األقساـ
األخرى

مجتمع البحث :Population of the Research

استيدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى درجة االلتزاـ
الديني لدى طمبة الجامعة .وداللة الفروؽ في االلتزاـ

الثالثة

الديني بيف طمبة أقساـ طرائؽ تدريس القرآف الكريـ

في كمية التربية

) 712

الفروؽ في االلتزاـ الديني لدى طمبة الجامعة تبعاً

طالبا وطالبة موزعيف بحسب الجنس ( ذكور –

إناث )

لمتغيري:

الصؼ (أوؿ ,رابع) وقد اقتصر

البحث عمى طمبة الكميات التي تضـ قسماً لطرائؽ
تدريس القرآف الكريـ والتربية اإلسبلمية في محافظة بغداد

إذ بمغت ( )772طالباً وطالبة بواقع ( )202طالباً و

( )222طالبة .وتحقيقاً ألىداؼ البحث بنت الباحثة

القسـ

جامعة

كرببلء لمعاـ الدراسي

 2102-2102ولمدراسات الصباحية فقط والبالغ عددىـ (

والتربية اإلسبلمية وأقرانيـ في األقساـ األخرى.داللة

الجنس (ذكور ,إناث)

يتكوف مجتمع البحث الحالي مف طمبة المرحمة

الذكور اإلناث المجموع

المغة العربية

21

97

77

المغة االنكميزية

2

22

90

والجدوؿ (  ) 0يوضح مجتمع

العموـ التربوية والنفسية 07

27

22

الجغرافية التطبيقية

02

91

22

التاريخ

27

22

71

المجموع

97

229

712

البحث

عينة البحث The Sample of Research

تألفت عينة البحث الحالي مف  011طالب وطالبة بواقع  21مف الذكور و 21مف اإلناث موزعيف حسب أقساـ كمية التربية لمعموـ
اإلنسانية تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية والجدوؿ رقـ ( )2يوضح ذلؾ
جدوؿ رقـ ()2
القسـ

الذكور اإلناث المجموع

المغة العربية

01

01

21

المغة االنكميزية

2

01

02

العموـ التربوية والنفسية 02

01

22

الجغرافية التطبيقية

01

01

21

التاريخ

01

01

21

المجموع

21

21

011

أداتي البحث

 -0أساليب التفكير
تـ تبني مقياس أساليب التفكير المعد مف قبؿ
ىاريسوف وبرامسوف والمترجـ مف قبؿ مجدي عبد
الكريـ حبيب  .0772حيث يتكوف المقياس مف

.ويتـ حساب عدد اإلجابات عمى كؿ أسموب مف
أساليب التفكير حيث تأخذ كؿ اجابة عمى اي

اسموب درجة واحدة ثـ تجمع ىذه الدرجات .
 -2االلتزاـ الديني

تـ تبني مقياس الحمداني  2112المطبؽ عمى
الجامعة

والذي

يتمتع

بالخصائص

خمسة مجاالت مختمفة مف أساليب التفكير وىذه

طمبة

األنماط مرتبة بالتسمسؿ في المقياس و ىي :

السيكومترية ويتكوف المقياس مف أربعة مجاالت

التفكير التركيبي ,التفكير المثالي ,التفكير

ىي -0أساسيات اإليماف (العقائد)  -0.العبادات

العممي,والتفكير التحميمي ,والتفكير الواقعي

 -2العادات -7.نظـ و معامبلت أسبلمية وبذلؾ

,.ويتكوف ىذا المقياس مف  18فقرة ممحؽ ()0

وضعت الباحثة خمسة بدائؿ لئلجابة وىي

وكؿ فقرة عبارة عف جممة متنوعة بخمس إجابات

تنطبؽ عمي دائماَ ,تنطبؽ عمي غالباَ ,تنطبؽ عمي

محتممة ,والمطموب مف الفرد اختيار احد اإلجابات
الخمس حيث تمثؿ كؿ اجابو احد أساليب التفكير

(

أحياناَ ,تنطبؽ عمي ناد اَر ,ال تنطبؽ عمي أبداَ )
تعطى درجات عند تصحيح المقياس ( ,2 ,7 ,2

 ) 0 ,2عمى التوالي .

الفصل

التطبيق النيائي

تـ تطبيؽ المقياسيف عمى عينة البحث البالغة 011

والمقترحات

طالب وطالبة .

الرابع:

عرض

النتائج

والتوصيات

يتضمف ىذا الفصؿ عرضاً لمنتائج التي توصمت إلييا

الوسائل اإلحصائية

الدراسة الحالية وتفسير تمؾ النتائج عمى ضوء األىداؼ

 -االختبار التائي لعينة واحدة

المرسومة ليا وىي

إليجاد داللة الفرؽ بيف المتوسطيف الفرضي

التعرؼ عمى أساليب التفكير لدى طمبة كمية التربية

والحسابي عمى مقياس االلتزاـ الديني

لتحقيؽ اليدؼ األوؿ

 -معامؿ ارتباط بيرسوف

أ-تـ احتساب متوسط الدرجات لكؿ اسموب مف أساليب

استخدـ إليجاد العبلقة بيف أساليب التفكير وااللتزاـ

التفكير ولجميع أفراد عينة البحث الحالي البالغ عددىـ

الديني.

 )011طالبػ ػاً وطالب) والجدوؿ ( )2يوضح األساليب حسب

 -االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف

متوسطيا الحسابي لدى العينة .

اليجاد داللة الفرؽ بيف الذكور واالناث عمى
مقياس االلتزاـ الديني .

جدوؿ رقـ ( )2أساليب التفكير حسب متوسطيا الحسابي
ت

أساليب التفكير

الوسط الحسابي

 -0األسموب التركيبي 2211
 -2األسموب المثالي

2277

 -2األسموب العممي

2207

 -7األسموب الواقعي

2200

 -2األسموب التحميمي

2227

اليدؼ الثاني  :التعرؼ عمى أساليب التفكير وفؽ متغير الجنس (ذكور -إناث)
لتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ استخراج الوسط الحسابي لكؿ مف الذكور واإلناث والجدوؿ رقـ ()7يوضح ذلؾ
جدوؿ رقـ ()7

متوسط الذكور

متوسط اإلناث

ت

اسموب التفكير

 -0االسموب التركيبي

2272

7219

 -2االسموب المثالي

7222

2292

 -2االسموب العممي

2227

2227

 -7االسموب الواقعي

2292

2279

 -2األسموب التحميمي

2222

2212

اليدؼ الثالث  :التعرؼ عمى مستوى االلتزاـ الديني لدى طمبة كمية التربية لتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ استخراج الوسط الحسابي

واالنحراؼ المعياري واالختبار التائي لعينة واحدة إليجاد الفرؽ بيف المتوسطيف الحسابي والفرضي والجدوؿ رقـ ( )2يوضح ذلؾ
جدوؿ رقـ ()2

العينة

الحسابي

واالنحراؼ

المعياري

المتوسط

المتوسط

عدد

011

272227

29,2227

021

النظري

التائية

القيمة

مستوى
الداللة

المحسوبة

الجد ولية

27227

0.72

ومف خبلؿ النظر إلى الجدوؿ ( )2يتضح إف الفرؽ بيف

المتوسطيف داؿ حيث بمغت القيمة التائية المحس ػ ػ ػػوبة

درجة

الحرية
77

1.12

النتيجة

دالة

اليدف الثالث  :تعرؼ العبلقة االرتباطية بيف أساليب
التفكير وااللتزاـ الديني لدى طمبة كمية التربية جامعة كرببلء

( )27227بينما كانت القيمة الجدولية ( )0.72عند مستوى
داللة ( )1.12وبدرجة حرية ( )77وىذا يدؿ عمى وجود

لتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف بيف

درجات األفراد عمى مقياس أساليب التفكير ودرجاتيـ عمى

التزاـ ديني عاؿ .

مقياس االلتزاـ الديني والجدوؿ رقـ ( )2يوضح العبلقة بيف
أساليب التفكير وااللتزاـ الديني مرتبة حسب درجة ارتباطيا
اسموب التفكير

معامؿ االرتباط

االسموب العممي

1202

االسموب التركيبي 1202-
االسموب المثالي

1202

االسموب الواقعي

1212-

االسموب التحميمي 1217-

يتضح مف الجدوؿ رقـ () 2انو ال توجد عبلقة دالة بيف أساليب التفكير وااللتزاـ الديني وذلؾ بمقارنة قيـ االرتباط بالقيمة الجدولية
لمعامؿ ارتباط بيرسوف والتي تبمغ (.)1221

إجراء دراسة حوؿ أساليب التفكير الشائعة لدى

االستنتاجات

توصمت الدراسة الحالية إلى النتائج اآلتية
إف اسموب التفكير التركيبي يأتي في مقدمة
األساليب التي يستخدميا طمبة كمية التربية وأخر

مدرسي المرحمة اإلعدادية .
المصادر:

 -الحمداني  , 2112ربيعة مانع زيداف

اسموب ىو التحميمي .

طو,االلتزاـ الديني وعبلقتو بموقع الضبط لدى

إف طمبة كمية التربية يتسموف بالتزاـ ديني عاؿ.

طمبة الجامعة رسالة ماجستير غير منشورة ,

ال توجد عبلقة ارتباطيو بيف أساليب التفكير
وااللتزاـ الديني
التوصيات

توصي الدراسة الحالية بضرورة االىتماـ بأساليب
التفكير ألنيا العنصر األساسي في شخصية الفرد.
التأكيد عمى تعزيز الوازع الديني لدى طمبة الجامعة

.

المقترحات
إجراء دراسة حوؿ عبلقة أساليب التفكير بمتغيرات
الشخصية .

جامعة تكريت.

 الحمو ,بثينة منصور" .)2111( .تقدير الذاتوااللتزاـ

الديني",

مجمة

العموـ

التربوية

والنفسية ,العدد (.)22

 حاج أميف ,عبد الحميد" .)0772( .االلت ازـالديني وعبلقتو بالتوافؽ النفسي لدى طمبة
جامعة بغداد" ,جامعة بغداد ,كمية اآلداب,
(رسالة ماجستير غير منشورة).
 -حبيب,مجدي عبد الكريـ ".( 1995 ).نشاط

النصفيف الكروييف بالمخ كمحدد الستراتجيات

التفكير دراسة ميدانية في ضوء نظرية

ىاريسوف

وبرامسوف

وبعض

 -الطيب  ,عصاـ ((2112أساليب التفكير

متغيرات

نظريات ودراسات وبحوث معاصرة  ,عالـ الكتب ,

الشخصية ".دراسات في -أنماط التفكير.
 -حبيب,مجدي عبد الكريـ ".( 1995 ).التحكـ

القاىرة.

الذاتي والسمات االبتكارية المصاحبة لمتفكير

 -عبد الغفار ,نورة عواد ( )2101األنماط

متعدد األبعاد لدى طبلب المرحمة الجامعية ".

اإلدارية وعبلقتيا بأساليب التفكير لدى مديرات

دراسات في أنماط التفكير.

 -حنوش ,زكي ( 1999 ):الجوامع المشتركة

المدارس الثانوية بمدينة جدة,مجمة اآلداب والعموـ

اإلنسانية ـ7ع.2

إلشكاليات إدارة التعميـ العالي والبحث العممي

 -العتوـ ,عدناف يوسؼ (:)2112عمـ النفس

في الجامعات العربية ,مجمة الفكر العربي,

المعرفي,دار المسيرة ,ط ,2عماف ,االردف.

العدد)  ,( 97معيد اإلنماء العربي ,بيروت.

 -غالب,ردماف ) ("2110أنماط التفكير لدى

 -جبلؿ ,عبد الفتاح  ( 1993 ):تجديد العممية

معممي الثانوية قبؿ الخدمة ".مجمة الدراسات

التعميمية في جامعة المستقبؿ ,مجمة العموـ

االجتماعية ع .00

التربوية ,المجمد) , ( 1العدد) , ( 1جامعة القاىرة.

 -الفارس  ,جاسـ  )2112( .الرسالة اإلسبلمية

 -الريماوي ))2112عمـ النفس العاـ ,ط ,2دار

..ع  .292مطبعة الزىراء الحديثة المحدودة

 -الزغبي  .احمد محمد  )2110( :عمـ نفس

 -القوصي ,عبد العزيز .)0792( .السمات النفسية

الطفولة والمراىقة  :األسس النظرية  :المشكبلت

البلزمة لمشباب العربي في الوقت

الحاضر ,وقائع

وسبؿ معالجتيا  ,دار زىراف لمنشر والتوزيع ,

وبحوث المؤتمر الفكري األوؿ لمتربوييف العرب ,بغداد-9( :

 -ستيرنبرج .روبرت )( 2117أساليب التفكير,

مطبعة اإلرشاد.

المسير ة ,عماف .

األردف  ,عماف .

بغداد.

 )02حزيراف ,ج ,2الجمعية التربوية لمعموـ التربوية والنفسية,

ترجمة :عادؿ سعد خضر ,مكتبة النيضة
المصرية ,القاىرة.
 ىادي  ,ابتساـ راضي  , (2117 (.االلتزاـالديني لدى طمبة الجامعة في أقساـ طرائؽ

مدارس مدينة دمشؽ الرسمية مجمة جامعة
دمشؽ ,مج ,23ع .0

التدريس القرآف الكريـ والتربية اإلسبلمية

 -نجاتي  ,محمد عثماف . )0727( .القرآف

ماجستير غير منشورة كمية التربية ابف رشد,

 -نصر اهلل,نواؿ خالد حسف (:)2112أنماط

واقرانيـ في األقساـ األخرى :

رسالة

جامعة بغداد .

وعمـ النفس  :دار الشروؽ  ,القاىرة  .ط. 7

التفكير السائدة وعبلقتيا بسيكولوجية التفاؤؿ

 -المنصور ,غساف 2119أساليب التفكير

والتشاؤـ لدى طمبة المرحمة الثانوية العامة في

وعبلقتيا بحؿ المشكبلت دراسة ميدانية عمى

محافظة جنيف ,رسالة ماجستير غير منشورة

عينة مف تبلمذة الصؼ السادس األساسي في

,فمسطيف.
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ممحؽ رقـ ()0
مقياس أساليب التفكير المقدـ لعينة البحث
أ :عندما أسمع الناس يتحدثون عن فكرة .أميل إلى تفضيل الجانب الذي:
ويحاوؿ إنياء النزاع.
عرؼ ُ
ُ 1.ي ّ
ُ 2.يعبر بشكؿ أفضؿ عف األفكار والقيـ المتضمنة.

َ 3.يعكس بشكؿ أفضؿ وجية نظري وخبرتي الشخصية.
َ 4.يحتوي الموقؼ بالمنطؽ واالتساؽ واالستقامة.

فعاؿ ومختصر.
ُ 5.يعبر عف الفكرة بشكؿ ّ
ب :عندما أبدأ العمل في مشروع ما مع مجموعة ،فأنا أىتم ب:
 1.فيـ أىداؼ وقيـ المشروع.

 2.اكتشاؼ أىداؼ وقيـ أفراد المجموعة.
 3.تحديد الخطوات التي يجب أف تتخذ لتنفيذ المشروع بفعالية.
 4.فيـ كـ سيحقؽ المشروع أرباح لي ولآلخريف.
 5.تنظيـ المشروع.
ج :في الكالم بشكل عام ،أنا أستوعب األفكار الجديدة بشكل أفضل عن طريق:
 1.ربطيا باألنشطة الحالية و المستقبمية.
 2.تطبيقيا في مواقؼ مجردة.
 3.التركيز والتحميؿ الحذر.
 4.فيـ كيؼ أف ىذه األفكار الجديدة مشابية لؤلفكار المعروفة.
 5.مقارنتيا بأفكار أخرى.

د :بالنسبة لي المعمومات في أي كتاب أو تقرير ىي عادة:
جدا إذا أظيرت حقيقة النتائج.
 1.ميمة ً
 2.ميمة فقط لفحص دقة الحقائؽ.

 3.مفيدة ,إذا دعمت ووضحت مف قبؿ المؤلؼ.
 4.ميمة فقط مف حيث استخبلص النتائج منيا.
 5.ليست ميمة لي ال أكثر وال اقؿ مف معرفة المألوؼ.
ه :إذا وضعت في موقع مسؤولية عن مشروع ،من المحتمل أن أبدأ ب:
 1.محاولة معرفة مدى مبلئمة المشروع مف وجية نظر خارجية
 2اتخاذ قرار كيؼ يتـ المشروع بالوقت والمبمغ المتوفر.

 3.توقع النتائج المحتممة.
 4.تحديد ما إذا كاف المشروع سينفذ أو ال.
 5.محاولة صياغة المشكمة بشكؿ كمي ما أمكف.
سأفضل:
و :إذا طمب مني جمع معمومات من الناس،
ُ

 1.تشكيؿ رأي خاص بالحقائؽ والقضايا ,ومف ثـ أسأؿ أسئمة محددة.

 2.عقد اجتماع مفتوح وأطمب منيـ إعطاء وجيات نظرىـ.
 3.مقابمتيـ بمجموعات صغيرة وتوجيو أسئمة عامة ليـ.
 4.المقاء بشكؿ غير رسمي مع أُناس ميميف ,لمحصوؿ عمى أفكارىـ.
 5.اطمب منيـ إعطائي معموماتيـ بشكؿ مكتوب.
ز :من المحتمل أن أعتقد بأن شيء ما حقيقي:
 1.إذا كاف مخالؼ لمرأي المقابؿ.

 2.إذا تبلءـ )تطابؽ( مع أشياء أخرى اعتقد أنيا حقيقية.
 3.إذا أثبت انو جيد عف طريؽ الممارسة.
وعمميا.
منطقيا
 4.إذا كاف
ً
ً
 5.إذا أمكف تحقيقو بشكؿ واقعي ممموس.
ح :يمكن أن أشارك بشكل أكبر إذا طمب مني:
 1.تعريؼ أىداؼ وأغراض المشروع.

 2.تحديد األولويات بيف المشاريع المتنافسة.
 3.تحديد كيفية توفير الوقت والماؿ في المشروع
 4.تحديد اآلثار العممية المترتبة لممشروع.
 05تحديد وتعييف المصادر البلزمة لتنفيذ مشروع.
ط :عندما أقرأ كتاب غير خيالي أعطي انتباه أكبر إلى:
 1.عبلقة النتائج بخبراتي الخاصة.

 2.ما إذا كانت التوصيات قابمة لمتحقيؽ عمى أرض الواقع.
 3.صبلحية النتائج لمتخزيف مع البيانات.
 4.فيـ الكاتب لؤلىداؼ واألغراض.
 5.المصادر التي اشتقت منيا البيانات.
ي :عندما يكون لدي عمل أقوم بو،فإنو أول شيء أريد معرفتو ىو:
منجز ؟
ًا
 1.ما األسموب األفضؿ لمحصوؿ عمى العمؿ
 2.مف يريد العمؿ ومتى ؟

 3.لماذا يستحؽ العمؿ القياـ بو ؟
 4.ما الذي يؤثر عميو ويمكف أف يؤثر عمى أعماؿ اخرى محتممة ؟
 5.ما المصمحة الفورية مف وراء القياـ بيذا العمؿ ؟
ك :أنا عادة أتعمم أكثر حول كيفية القيام بشيء جديد عن طريق:
 1.فيـ كيؼ يرتبط بأشياء أخرى اعرفيا.
 2.البدء بممارستو بالسرعة الممكنة.

 3.االستماع لوجيات نظر مختمفة حوؿ كيفية القياـ بو.
 4.أف يكوف ىناؾ مف يرشدني عمى كيفية القياـ بو.
 5.تحميؿ كيفية عممو بالطريقة األفضؿ.
ل :إذا كنت في موضع اختبار ما أفضل أن يكون االختبار عن طريق:

 1.أسئمة موضوعية (اختيار متعدد ) موجية حوؿ الموضوع.
 2.إجراء مناقشة مع آخريف يتـ فحصيـ أيضا.
 3.تقديـ أو عرض شفوي يغطي ما اعرفو.

 4.تقرير غير رسمي حوؿ كيفية قيامي بتطبيؽ ما تعممتو.
 5.تقرير مكتوب يغطي الخمفية ,السؤاؿ واألسموب.
م :الناس الذين أحترم قدراتيم بشكل اكبر ىم أقرب أن يكونوا من:
 1.الفبلسفة والمستشاريف.
 2.الكتاب والمعمميف.
 3.رجاؿ األعماؿ والقادة.

 4.االقتصاديوف والميندسيف.
 5.الصحفييف.
ن :أجد فكرة ما مفيدة إذا كانت:

 1.تتناسب مع األفكار التي تعممتيا وأطبقيا.
 2.توضح األشياء لي بطريقة جديدة مؤثرة.
عددا مف المواقؼ المرتبطة ذات العبلقة بشكؿ نظاـ
 3.تستطيع أف توضح ً
 4.توضيح خبرتي الخاصة ومبلحظاتي.
 5.تطبيقيا عمى أرض الواقع.

س  :عندما يقدم احدىم توصية أفضل أن يكون:
 1.قد بيف بوضوح األىداؼ التي ستتحقؽ.

 2.قد بيف بوضوح كيؼ يمكف تطبيؽ التوصية.
 3.قد بيف كيؼ ستقوـ التوصية بدعـ اليدؼ الكمي.
خزف التوصية وأرفقيا بالبيانات وبخطة.
 4.قد ّ

 5.قد أخذ في عيف االعتبار اإليجابيات والسمبيات.
جدا أن أقوم بقراءة كتاب حول موضوع غير مألوف بسبب:
ع  :من المحتمل ً
 1.اىتمامي بتحسيف معرفتي الفنية.
مفيدا مف قبؿ شخص احترمو.
 2.أنني أخبرت انو سيكوف ً
 3.رغبة بالمعرفة أكثر حوؿ كيؼ يفكر اآلخروف.
 4.رغبة بإيجاد أفكار فييا ٍ
تحد لي.
 5.رغبة بتعمـ الموضوع المحدد الذي سيفيدني.
ف  :عندما أدخل في مشكمة ألول مرة يحتمل أن:
 1.أحاوؿ ربطيا بمشكمة أو نظرية خارجية.

 2.أنظر في طرؽ لمحصوؿ عمى حؿ سريع لممشكؿ.
 3.أفكر في عدد مف الطرؽ المختمفة لحميا.
 4.أبحث عف طرؽ قاـ اآلخروف بحؿ المشكمة مف خبلليا.
 5.أحاوؿ إيجاد الطرؽ األفضؿ لحميا.

ص :أنا أكثر ميال إلى:

 1.إيجاد طرؽ العمؿ ,واستخداميا حيث أمكف.
معا.
 2.التنبؤ حوؿ كيؼ تعمؿ األنماط المختمفة ً
 3.البحث عف الجنسية بغض النظر عف الثمف.
 4.التفتيش عف طرؽ جديدة لعمؿ األشياء.

 5.أكوف غير ار ض حتى أجد الطريقة األفضؿ.
ممحؽ رقـ() 2
مقياس االلتزاـ الديني المقدـ لعينة البحث
عزيزي الطالب
تحية طيبة

عزيزتي الطالبة

فيما يأتي مجموعة مف الفقرات التي تتعامؿ معيا في حياتؾ اليومية والتي تمت صياغتيا وفؽ األسموب الذي
ستراه الحقا  .يرجى قراءة تمؾ الفقرات بإمعاف وتحديد رأيؾ بكؿ فقرة بدقة وصراحة بوضع عبلمة ( ) وفؽ ما
عمي دائما
يتناسب معؾ حقيقة  ,فإذا كانت الفقرة تنطبؽ عميؾ دائما فضع عبلمة ( ) تحت عبارة  ( :تنطبؽ َ
عمي كثي اًر )  ......وىكذا .
)  ,أما إذا كانت تنطبؽ عميؾ كثي ار فضع العبلمة (  ) تحت عبارة ( :تنطبؽ َ

ت

الفقرات

0

امتنع عف شراء السمع التي فييا شبية ميما كانت

2

عندما أتفكر في خمؽ السموات واألرض أتصور

2

أؤمف إف الحجاب واجب عمى المرأة المسممة البالغة

7

اعتدت االلتزاـ بالوعود والمواثيؽ

2

اعتبر أف النظاـ االقتصادي اإلسبلمي ىو أصمح

2

اضبط أعصابي وال أتمفظ بأية ألفاظ تكفيرية ميما

9

عندما استديف أو يستداف مني فأني اكتب الديف .

2

أؤمف باف اإلقتداء بالسنة النبوية ىو القدوة األولى في

7

أؤمف بأف اهلل ىو الذي يرزؽ مف يشاء

رخيصة الثمف

عظمة قدرة اهلل تعالى

النظـ االقتصادية في العالـ.
أثيرت أعصابي .

جميع أعمالي .

 01األيماف بوجود المبلئكة حقيقة وليس وىماً .

 00ابتعد عف التعامؿ مع المصرؼ العقاري الف فوائده
محرمة .

تنطبؽ عمي
دائما

تنطبؽ

عمي

كثي ار

تنطبؽ

عمي

أحيانا

تنطبؽ

عمي

ناد ار

ال

تنطبؽ

عمي أبدا

02

أؤمف بأف اهلل تعالى يعينني عمى الحياة كمما كنت

مطيعا لو .

 02التصديؽ بالرسؿ واألنبياء جميعيـ سمة أساسية مف
سمات المؤمنيف .

 07أقدـ مصمحة اآلخريف عمى مصمحتي .
 02ال أتعاطى الرشوة وال اقبؿ انتشارىا وتفشييا .
 02أتجنب سماع أالغاني الفاحشة
 09الغش في االمتحانات ال يقره اإلسبلـ .
02

اعتقد إف األيماف بالقدر ىو ىروب مف إرادة الفرد

وقدرتو عمى مواجية الظروؼ .

 07أصوـ شير رمضاف بكؿ معاني الصياـ
 21العموـ الدينية تزيد اإلنساف معرفة باهلل وأوامره ونواىيو
 20أقاوـ ضغوط أعداء اإلسبلـ .
22

اعتقد أف الشؾ بوجود الحساب يزيد الفرد في وقوعو

في متاىة

 22أرى أف مراسيـ الزواج الحالية تتعارض مع الشريعة اإلسبلمية .
 27اعتقد أف ما جاء بالقرآف الكريـ يتبلءـ مع بعض متطمبات العصر .
الحج وال يحج يبقى مداناً هلل .
 22اعتقد أف المسمـ الذي يستطيع َ
 22تزداد عزيمتي عندما اذكر اسـ اهلل .
 29اعتقد أف االعتداء عمى الممكية العامة اشد حرمة في اإلسبلـ مف االعتداء عمى الممكية الخاصة .
 22اكتب وصيتي دائما .
 27تعودت أف اشمت العاطس فأقوؿ لو  ( :يرحمؾ اهلل ) .
 21اقتصر في تحيتي عمى عبارة السبلـ عميكـ وال استعمؿ عبارات دخيمة مثؿ صباح ومساء.
 20أؤدي صبلة الفجر في وقتيا .
 22التزـ بتوزيع األرباح حسب ما أمر بو الشرع عمى شركائي في العمؿ .
 22أتحاشى القسـ في البيع والشراء .
 27اذكر اهلل بمساني وقمبي .
 22الجأ إلى اهلل تعالى بالدعاء وقت الضيؽ
عمي مف زكاة الفطر .
 22التزـ بما يقر ّ
 29يبارؾ اهلل في رزقي كمما تصدقت.
 22اختار الصديؽ المؤمف .
 27أتجنب النظر إلى المحرمات .
 71يعجبني الممتزموف بالوزف الدقيؽ .
 70اشعر إف أدائي لمفرائض الدينية يجعمني شخصا أفضؿ .
 72أتفكر في معاني القرآف الكريـ عند تبلوتو .

 72إذا دعت الحاجة ال اقسـ إال باهلل تعالى وحده فقط .
77

أفضؿ صفة التديف عمى صفة الجماؿ عمى صفة الجماؿ في اختيار شريؾ الحياة .
 72احرص عمى إقامة عبلقات طيبة مع الجيراف .
 72امتمؾ دافع الجياد في سبيؿ اهلل .
 79ال أتجاوز حدود الشرع في عبلقتي مع الجنس اآلخر .
 72أسعى لزيارة أولي األرحاـ عمى الرغـ مف كثرة أعمالي .
 77اقتدي بعادات السمؼ الصالح وال اقتدي بعادات الغرب .
 21التزـ بالحفاظ عمى الدار التي استأجرتيا مف اآلخريف .
 20أؤدي صبلة الجنازة عمى أموات المسمميف كمما استطعت .
 22أتمنى الصبلح لبل أشرار وال احقد عمييـ .
 22اشعر باألماف واالطمئناف أكثر عندما أتوكؿ عمى اهلل .
27

اشعر بالحياء عندما أتحدث مع الكبار .

 22اكره التدخيف ألنو مخالفة شرعية .
 22اعترؼ بأخطائي وال أصر عمييا .
 29ارفض التعامؿ مع األجانب المحتميف .
 22أيماني باليوـ اآلخر لو تأثير عمى تعاممي مع الناس
27

ال ابخس الناس أشياءىـ عند البيع والشراء .

 21احرص عمى تحسيف أدائي لمواجبات الشرعية .

