
 

  وزارة التعلين العالي والبحث العلوي 

 جاهعـــــت القادسيت/كليـــت التربيــــت

 قســـن العـلوم التربويــت والنفسيـــت
 

 

 

 

 

 

 

 

 -وعالقهتا ابلأسلوب املعريف )انلفظي ةــــليـ ة امتواص ـــفايــامك

 ةـــاجلامع لبةدى ط ـــم امتصوري(
 

 

 
 قذهج

   

نيل شهادة  ن هتطلَباثـً هــت وهـً جاهعت القادسيـت التربيت فـكلي عوادةى ـإل

 ىيــربـس التـن النفــً علـآداب ف رــهاجستي

 

 هن قبل 

 بيذاء صالح حسن الطائً

 

 إشراف                                   

 ًَ ًَ صكر جابر الخزاِع  األَستار الذكتىر عل

 

 
 

 

 م7192هـ                                                                                     9341



 
 
 

  
 

ب   

  

بسماهللالرحمنالرحيم  

 وقبائل أأهيا امناس اان خلقنامك من ذكر وانىث وجعلنامك شعواًب

  متعارفوا أأن اكرممك عند هللا اتقامك ان هللا علمي خبري

 صدق هللا امعظمي 

 

 

 

 احلجراتسورة    

  13 آية  

 

 











Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 
 
 

  
 

ز   





 اإلهذاء

 اىل أملي ورجائي و إهلي و سيّذي ............. اهلل سبحانه و تعاىل 

 اىل خري خلق اهلل و رمحة للبشزية  ............. حممذ )ص(

 رمحه اهلل اىل من أَ فتخز حبملِ أمسه .................. والذي 

 اىل اليت انعم بربكة دعائها وطيب حناهنا ............... والذتي 

 اىل الذين خفقت قلىهبم من أجلي حُبّاً و وفاءً .....  اخىتي و اخىاتي 

 

 

 

 بيداء                                                         

  

                                                 



 
 
 

  
 

ح   

 املنانشكةةر ي 

الحمدهللحمدًا ثيرًاالحمدهللالم كاللظيم،المنفردبـللَز،واإِلرادة،والفدبير،والصالةوالسالم 
 . وعصحـبهومنافبلهالىيومالدين  ىسيدنـمحمدالسراجالمنيرو  ىآله

عيسرّ ان بـلش رنس مَإالخـلصمفنـنواأل،فّقدم فَلى وآن بل مه اسفـذت ىَّ الى بق مه يرفقى
منذم،ولمـبذلشراف  ىرسـلفسااإلِ(لففض هبقبولهسّ  سص رتـبرالخزا ِالد فور)الفـضل

منساألثردسإنتـزاذمالرسـلـد هُوفوتينـتسديدة ـنلنـبـلغ،ومفـبلـتـدةومسفمرة،تنٍد بير
ويددع ننـ لسو .مناهللانيودقهبـلغالفقديرواالحفرام،دا يـ

وفقديري الد فوروش ري و)األسفـذ ، الموسوي( حيدر اللزيز  بد الد فور )األسفـذ من ل ل
 بـسرمضـنالتبوري(.

والش ر األسفـذموصول القـدسيـ الفربيـ/تـملـ   يـ دس والنفسيـ الفربويـ الل وم قسم رئيس إلى
فسنيل خالل من الُل يـ الدراسـت لط بـ ر ـيـ من عبدام لمـ الموسوي طـار محسن الد فور المسـ د

االترا اتاالداريـ.
 إلوفقديريوش ري ش رام  ن ال سـن يلتز من دسعى الل سـفذفس األسفـذيـالدراسـت إلى و ذلك

واألسفـذالد فور ،  طفـن اـدي ،المسـ د اليـسري مصطفى والد فور ، تـسم عبو خـلد الد فور
،والد فورحيدرالصـلحس،واالسفـذحسنصبـر.ـسمتفـتواألسفـذمحمدت

البحث عدافس فطوير دس عسنمت الفس القيمـ مالحظـفنم قدموا الذين المح مين السـدة إلى وش ري
،وعقدمش ريالىط بـتـملـالقـدسيـممنفحم وا نـ اترا اتالبحث.

الش ر ويطيبل بـحثـانفقدم عنسعسودشطب( مـ ويطيبلس)حنـن بـستبير(ول زميل)
عيضـاناش ر ـدرالم فبـالمر زيـالخـصبتـملـالقـدسيـ،و ـدرم فبـ  يـالفربيـ،لمـقدموملس

منمصـدرحديثهعْثَرتاذاالبحث.ودقنماهلللمـيحّبويرضى.






ـالبـحثههه
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  مسلةةةخمص البةة ةةث    

 }الجامعت مبتالل يرى  ل     -باألسمي  المعرفلفالمف لالكفايت الليا ميت ي   ل ا  { نيان الب ث

 ي  ف الب ث ال الل اللعرف  مى:

.التـملـ بـال فـيـالفواص يـلدىط-ٔ

-التـملـ  ىودقالمفغيراتالنوعاالتفمـ س)ذ ورط بـالفروقدسال فـيـالفواص يـلدى-ٕ
رابع(.-عنسـنس(،الصفالدراسس)ثـنس-انـث(،الفخصص)  مس

التـملـ.الفصوري(لدىط بـ–األس وبالملردس)ال فظس-ٖ

مفغيرات،النوعالالتـملـ  ىودقالفصوري(لدىط بـ-الملردس)ال فظسالفروقدساالس وب-ٗ
رابع(.-والصفالدراسس)ثـنسانسـنس(،-والفخصص)  مسانـث(،-االتفمـ س)ذ ور

التـملـ.الفصوري(لدىط بـ-ملردس)ال فظساللالقـاالرفبـطيـبينال فـيـالفواص يـواالس وبال-٘

(طـلبوطـلبـمنط بـتـملـالقـدسيـمنٓٓٗوقداقفصرالبحثالحـلس  ى ينـمؤلفـمن)
ول دراسـالصبـحيـل لـمانـث(،–ل لمن)الذ وررابع(–انسـنس(ول صفين)ثـنس–الفخصص)  مس

(فماخفيـرامبـلطريقـالطبقيـاللشوائيـبـألس وبالمفنـسبٕٚٔٓ-ٕٙٔٓالدراسس)

ولفحقيقعادافالبحثفم:

والذييف ونمنثالثـ (Bandura,1988)ورااواًل:بنـ مقيـسال فـيـالفواص يـا فمـدًا  ىنظريـبأند
متـالتاس)الثقـبـلفم ن  ىالفواصل،والمرونـدسالفلـملمعاالخرين،والمثـبرةنحوالفواصل(،وقدفم

(طـلبـًوطـلبـمنتـملـالقـدسيـ،اخفيروابـلطريقـٖٓٓ  ى ينـب غت)االحصـئسإترا  م يـتالفح يل
لمقيـسال فـيـالفواص يـمنصدقوثبـت،إْذب غاللشوائيـ،ِإْذًفمالفحققمنالخصـئصالسي ومفريـ،

ـخلالفسـق()بـسفلمـلملـدلـالفـ رونبٚٛ,ٓوا ـدةاالخفبـر(،و)-()بطريقـاخفبـرٗٛ,ٓملـملالثبـت)
(دقرةل لمتـل.ٗٔ(دقرةبواقع)ٕٗالداخ سوف ونالمقيـسبصيغفهالننـئيـمن)

بـال فمـد  ىنظريـريدنج(ٕٗٔٓالفصوري(له) بد–فبنسمقيـساالس وبالملردس)ال فظس-ثـنيـً:
(Riding,1998)غفهالننـئيـ،بلدإترا (دقرةبصيٓٗب(بواقع)-إْذيف ونمنمواقفل لمننـبدي ين)ع
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(طـلبـًوطـلبـمنتـملـالقـدسيـ،اخفيروابـلطريقـٖٓٓ م يـتالفح يلاالحصـئس  ى ينـب غت)
اللشوائيـبـألس وبالمفنـسب،وقدفمالفحققمنالخصـئصالسي ومفريـل مقيـسمنصدقوثبـت،ِإْذب غ

-(بطريقـفح يلالفبـينبـسفخدام)ملـمل يودرٜٚ,ٓـرو)(بطريقـا ـدةاالخفبٛٛ,ٓملـملالثبـت)
(لالفسـقالداخ س(،وبلداسف مـلبنـ مقيـسال فـيـالفواص يـوفبنسمقيـساالس وبٕٓريفشـردسون)

(طـلبـًوطـلبـمنط بـٓٓٗفطبيق  ى ينـالبحثاالسـسيـالبـلغـ)الالفصوري()فم-الملردس)ال فظس
(وقدٕٚٔٓ-ٕٙٔٓالرابلـ(،ل دراسـالصبـحيـل لـمالدراسس)–مرح فين)الثـنيـ لقـدسيـلتـملـا

دسملـلتـالبيـنـت.(SPSS)اسفلينبـلحقيبـاالحصـئيـل ل وماالتفمـ يـ

اسفخدام)المننجالوصفساالرفبـطس(ل  شف نال فـيـالفواص يـو القفنـبـألس وبالملردس)-ثـلثـً:
-الفصوري(.وقدفوصلالبحثالىالنفـئجاألفيـ:–ال فظس

 عنط بـالتـملـيفمفلونب فـيـفواص يـتيدة. -ٔ

انـث(لمص حـ–لمفغيرالنوع)ذ ورفوتددروقذاتداللـاحصـئيـدسال فـيـالفواص يـفبلًـ -ٕ
الفوتددروقذاتداللـاحصـئيـدسال فـيـالفواص يـلدىط بـالتـملـفبلـًلمفغيرالصفالذ ور،

رابع(،بينمـفوتددروقذاتداللـاحصـئيـدسال فـيـالفواص يـفبلـًلمفغير–الدراسس)ثـنس
 ـمالفخصصاالنسـنس.انسـنس(وبـفت–الفخصصالدراسس)  مس

 .انط بـالتـملـيمي ونالىاسفخداماألس وبالملردسذيالبلدال فظسا ثرمنالبلدالفصوري -ٖ

انط بـالتـملـمناالنـثيفميزنبـألس وبالملردس)ال فظس(ا ثرمنالذ ور،ولمي نانـك -ٗ
الرابع(،بينمـفوتددروقذاتداللـ–نسدروقذاتداللـاحصـئيـفبلـًلمفغيرالصفالدراسس)الثـ

انسـنس–الفصوري(فبلـًلمفغيرالفخصصالدراسس)  مس-احصـئيـدساالس وبالملردس)ال فظس
 البلدال فظسع ثرمنط بـالفخصصالل مس.الفخصصاالنسـنس،اياننميسفخدموا(وبـفتـم

–ينال فـيـالفواص يـواألس وبالملردس)ال فظسدالـاحصـئيـًب القـارفبـطيـموتبـفوتد -٘
 الفصوري(.

وخرجالبحثبتم ـمنالفوصيـتوالمقفرحـت.
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 لثبيت الم لييات 

الصفحـالموضوع
باآليـ

جإقرارالمشرف
دال غويمقومإقرارال
اهالل مسمقومإقرارال

وإقرارلتنـالمنـقشـ
زاإلادا 

حاالمفنـنالش رو
ي-طالرسـلـبـل غـاللربيـمسفخ ص نوانو

ل-كثبتالمحفويـت
 ن-مثبتالتداول
نثبتاالش ـل
سثبتالمالحق

ٙٔ-ٔ الف ل األيل: اللعريف بالب ث
ٖ-ٕمش  ـالبحث
ٖٔ-ٗعاميـالبحث

ٗٔعادافالبحث
ٗٔحدودالبحث

ٙٔ-٘ٔفحديدالمصط حـت

٘ٔال فـيـالفواص يـاواًل:
ٙٔ-٘ٔالفصوري(–ثـنيـً:االس وبالملردس)ال فظس

ٔ٘-ٚٔ ن رى إ ارالثانل:  الف ل
ٖٓ-ٛٔال فـيـالفواص يـاواًل:

ٜٔال فـيـوالفواصل
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الصفحـالموضوع
ٕٗ-ٕٔال فـيـالفواص يـوالفواصل

ٜٕ-ٕٗالنظريـالملرديـاالتفمـ يـ
ٖٓ-ٜٕففسيرنفـئجالنظريـ

ٔ٘-ٖٓثـنيـً:االسـليبالملرديـ
ٖٖ-ٖٓاالسـليبالملرديـ

ٖٙ-ٖٗطبيلـاالسـليبالملرديـ
ٖٙالخصـئصالمميزةاالسـليبالملرديـ

ٕٗ-ٖٚفصنيفاالسـليبالملرديـ
ٕٗخصـئصالفردذوالبلدال فظس

ٖٗ-ٕٗخصـئصالفردذوالبلدالفصوري
-الملرديـواالس وبالملردس)ال فظسالنظريـتالفسدسرتاالسـليب

الفصوري(
ٕٗ-٘ٓ

ٔ٘-ٓ٘الفصوري(-رؤيـنظريـبينال فـيـالفواص يـواالس وبالملردس)ال فظس
جرا اله ٛٛ-ٕ٘ الف ل الثالث: من جيت الب ث يا 

ٖ٘البحثمننجاواًل:
٘٘-ٖ٘البحثمتفمعثـنيـً:
ٙ٘-٘٘البحث ينـثـلثـً:
ٗٛ-ٚ٘ادافـالبحثرابلـً:

٘ٛخـمسـً:الفطبيقالننـئس
ٛٛ-ٚٛسـدسـً:الوسـئلاالحصـئيـ

ٚٓٔ-ٜٛ الف ل الرابع: نلائج الب ث يمنا شل ا
ٜٓ رضالنفـئجوففسيراـ

ٙٓٔاالسفنفـتـت
ٚٓٔ-ٙٓٔالفوصيـت
ٚٓٔالمقفرحـت
ٕٕٔ-ٛٓٔ الم ا ر
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الصفحـالموضوع
ٜٓٔالمصـدراللربيـ

٘ٔٔاألتنبيـالمصـدر
ٜٗٔ-ٖٕٔالمالحق

 Aاإلن  يزيـل غـاللنوانبـ
 B-C-Dالمسفخ صبـل غـاإلن  يزيـ

 ثبت الج ايل

 ال ف تالموضوع رقم
ٕٕالفرقبيناالفصـلوالفواصل .ٔ
٘٘-ٗ٘متفمعالبحثموز ـًحسبالفخصصوال  يـتوالصفوفالدراسيـوالنوع .ٕ
 ٙ٘مفغيرات:الفخصص/ال  يـ/النوع/الصفالدراسسفوزيعادراد ينـالبحثحسب .ٖ
ٜ٘بدائلواوزاناالسفتـبـ  ىدقراتمقيـسال فـيـالفواص يـ .ٗ
 ٓٙالفقراتااليتـبيـوالس بيـلمقيـسال فـيـالفواص يـ .٘
ٕٙ-ٔٙآلرا المح منين  ىصالحيـمقيـسال فـيـالفواص يـٕقيمـمربع أ .ٙ
ٖٙ-ٕٙ دلتدسضو آرا المح مينلمقيـسال فـيـالفواص يـالفقراتالفس .ٚ
ٗٙفوزيعادراداللينـاالسفطال يـ .ٛ
 ٙٙ-٘ٙ ينـالفح يلاالحصـئس .ٜ

 ٛٙ-ٚٙمقيـسال فـيـالفواص يـبأس وبالمتمو فينالطرديفينييزيـلفقراتالقوةالفم .ٓٔ
 ٓٚ-ٜٙملـمالتارفبـطدرتـالفقرةبـلدرتـال  يـلمقيـسال فـيـالفواص يـ .ٔٔ
 ٓٚملـمالتارفبـطدرتـالفقرةبدرتـالمتـلالذيينفمساليه .ٕٔ
 ٔٚملـمالتارفبـطدرتـالمتـلبـلدرتـال  يـل مقيـسال فـيـالفواص يـ .ٖٔ
ٗٚوالصففوزيعادراد ينـالثبـتبحسبالنوعوالفخصص .ٗٔ
 ٘ٚوصفمقيـسال فـيـالفواص يـبصيغفهالننـئيـ .٘ٔ
-آلرا المح مين  ىصالحيـمقيـساالس وبالملردس)ال فظسٕقيمـ ـ .ٙٔ

الفصوري(
ٚٚ 
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 ال ف تالموضوع رقم
ٛٚ-ٚٚالفصوري(-فلديلدقراتمقيـساالس وبالملردس)ال فظس .ٚٔ
ٔٛ-ٓٛالفصوري(-القوةالفمييزيـلفقراتمقيـساالس وبالملردس)ال فظس .ٛٔ
–ملـمالتارفبـطدرتـالفقرةبـلدرتـال  يـلمقيـساالس وبالملردس)ال فظس .ٜٔ

الفصوري(
ٕٛ

 ٙٛ-٘ٛالمؤشراتاإلحصـئيـلمقيـسيين .ٕٓ
ل شفالفروقبينالمفوسطالحسـبسوالمفوسطالفرضسنفـئجاالخفبـرالفـئس .ٕٔ

لدرتـتعدراد ينـالبحث  ىمقيـسال فـيـالفواص يـ
ٜٓ 

  ىالملرديـالملفقداتمقيـسدرتـتمفوسطسبينالفرقلداللـالفـئساالخفبـر .ٕٕ
(عنـث–ذ ور)التنسمفغيرودق

ٔٓٗ 

نفـئجفح يلالفبـينالثالثسل  شف نداللـالفروقدسال فـيـالفواص يـلدى .ٖٕ
ط بـالتـملـفبلـًلمفغيرات:النوعاالتفمـ س،والفخصصالدراسس،والصفوف

الدراسيـ

ٜٕ 

ألقلدرقملنويبيناالوسـطالحسـبيـلففـ لالنوعاالتفمـ سL.S.D قيمـ .ٕٗ
،والصفالدراسس

ٜ٘

نفـئجاالخفبـرالفـئسل شفالفروقبينالمفوسطالحسـبسوالمفوسطالفرضس .ٕ٘
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  ثمشكمة البح

التي تمكنيم من التعامل والتفاعل مع االخرين الن ىذا التفاعل  م المياراتى  أفراد من ألالتواصل مع ا     
مستمرة  ديناميكيةبالمجتمع عبلقة  الفردأن العبلقة التي تربط ف .وبيئاتيم،لتباين طباعيم نظرًا يشعرىم بالثقة 

 ، التكامل النفسي لمفردحيث أن ىذا التفاعل المستمر يصب في والروحية  الثقافية واالقتصادية ابأشكالي
 .يتوقف عمى شكل الكفاية التواصمية التي يمتمكيا االفراد وىذا ، فالفرد يحقق ذاتو من خبلل الجماعة

 النوعم من ئيمع زمبل يةالتواصم الكفاية ان نسبة من الطمبة ينقصيمومن خبلل عمل الباحثة الحظت       
صبح سمتُو أوىم مطالبون بالتوافق في عالم ،ن الطمبة يعيشوا تحت عدة مؤثرات إ   االخر. النوع نفسة او من
راد الى تنامي التطور التكنولوجي واتساع المعرفة وتشعبيا زادت الحاجة الى امتبلك االفومع  ،رالغالبة التغيي

ميارات وتؤىميم لمتعايش والتفاعل بنجاح مع طبيعة تمك التغيرات األمر الذي يشكل تحديًا لمقائمين عمى 
 فئات اخرى من جانب اخر . العممية التربوية وواضعي السياسات التعميمية من جانب وعمى الطمبة أو

 Sufficiently)ة التواصمية ىو الكفاي الطمبةيمتمكيا جممة الميارات التي يفترض ان ومن       
communicative)  داء الميام أنيم متمكنون من أ فراداأل فييا أو يدرك المتمثمة بالطريقة التي يعتقد

 ،ممؤىا التبادل والتفاعل المستمر والميارات المختمفة التي تربط الفرد بالمجتمع من خبلل العبلقات التبادلية،،
 & Anderson) لاندرسون ونوتا ويرى ،خرينل مع اآلفالفرد يحقق ذاتو من خبلل التواص

Nuttal,1987)والتقدير،واالنتماء ،المعرفة ق لمطالبالتي تحق   والنفسية ة،من الحاجات االجتماعي التواصل، 
مظير من مظاىر الحياة  ال نيا تدخل في كل   . االستغناء عنيا تصوروتحقيق الذات مما جعل من الصعب 

مرحمة من مراحل حياتو ومراحل تعميمُو بشكل  وتوافقُو وسعادتو وفاعميتو في كل   بحيث تؤثر في نجاحوُ 
 (.0012:111خاص ) الشوبكي ،وحمدي ،

اذ ان ،خرين اآل مع في قدرة الطالب بتوطيد عبلقات جيدة ميم لمكفاية التواصمية دور   ان وفوبذلك        
 .يتوقف في اغمب الحاالت عمييامر استثمار الطاقة النفسية والعقمية وتفعيميا أ  

فكارُه أ  التعبيرعن ومن أكثر العوامل التي تواجو الطالب عند بناء صداقات ىو ضعف قدرتُو في      
طيا بالعمميات المعرفية وان احد اسباب تعقد عممية التواصل ارتبا .ا يؤدي الى مشكبلت في ذلكومشاعرُه مم  

 (.274 101:)اونيز ،والتذكر والتخيل، والتخطيط ،واالدراك، كالذاكرة،
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سموب الفرد في كيفية أما ساليب معرفية السيأالبد من تفعيل العمميات المعرفية وما يرتبط بيا من  وعميو     
والجسمية ،كونُو كائنا متفردا في خصائصو العقمية لالتي تحيط بو  ومعالجتيا وخزنيا  المعمومات استقبال

)ابو  يمارسيا في حياتو   عد نجاحُو وتفوقو مرىونا بنوع التفضيبلت المعرفية التيان ن  اذ يمكن . واالنفعالية،
ئة ي التعامل مع البيف يستخدموُ  لذياص اأسموبُو الخ فردؤشر أن لكل وىذا ي .(274 114:ونوفل ،  جادو

الى القدرات التي تتحدد بنوع  يرجع قد النجاح والفشلإذن . بو  جميع المعوقات التي تحيط يتخمص من  تىح
 سموب أو التفضيبلت الفردية .األ

عامة لمفروق عاد بأبأنيا  المعرفيةاألساليب   (Walcyzk &Hall ,1998 )اكىو  زكصف كل من وليوي    
 Walcyzk & Hall)  داء المعرفي االنسانياألفي رة ؤثم لموعوا،واالدراك ،االنتباه  و،الفردية في التفكير
,1989 :255)  

من الضغوط والمشكبلت النفسية والشخصية  ان الطمبة يتعرضون لمكثير يالحال البحثوتتضح مشكمة      
عن المعاناة المترتبة عمييا مستقببًل ما يؤثر  الى جانب ذلكصل التي من شأنيا ان تزيد لدييم مخاوف التوا

في معرفة توقعات الطالب  ،خرين في مختمف المواقف ميم مع اآلسمبًا عمى سموك الطمبة وطريقة تعام
فاض في انون انخيعة الطمب من رلوحظ أن الكثيْذ إ  الجامعي حول قدرتُو ومرونتُو في التواصل مع االخرين. 

في  التصوري (–معرفة العبلقـة بينيما وبين االسموب المعرفي )المفظي و وفيميا عمومات كار والمفاأل   اليصإ
المفظي  لبعدبلل اومعالجتيا من خ،مات و مالمعمومات التي يفضميا األفراد في كيفية خزن المعطريقة عرض 

تحديد مشكمة البحث ن ألفراد في المواقف التي يوجيونيا ومن ذلك يمكض االصور التي يقوم بيا بع وأ،
 2االتي  باإلجابة عن التساؤل

وري( لدى صالت –التواصمية واالسموب المعرفي)المفظي  بين الكفاية واتجاىيا وة العبلقة االرتباطيةما ق  
 ؟طمبة الجامعة 

 

 

 

 



   الفصل االول ................................................التعـريـف بالبـحـث   
                                                                                                                                        

                               
4 

 

 أهمية البحث

 د مسـاريـتقبمو وتحدسـمالتطمـع لحيـث مـن  لمطمبـةالميمـة الدراسـية  المراحـلمرحمة الجامعيـة مـن التعد         
 مـن مجتمـع ألي   المستقبلة عدىم الطمبة  ن  بأ شك  وال  بلستفادة منيا وحسن التفاعل معيا.حياتو عمى قدرتو ل

رائيــم بــداء  إ  وتعمــيميم عمــى ،مــن تــدريبيم  ذ البــد  إ   اســي.ساأل الرصــيد فيــم، أفضــل مســتقبل  يــرومالمجتمعــات 
 ،بالحــديث، ىتمــامآلوا،جتماعيــة انتيم اآلكــدعيم متــو ة ،اآلجتماعيــقامــة عبلقــات ا   ، و بصــورة مناســبة ومتحضــرة

 احلمنجـ الفـرد تحـدد توقعـات بتصـورات تـزودىمفـراد ر بيا األالحياتية التي يم  والمواقف  خرين.والمناقشة مع اآل
 ا يعـــرف بالكفايـــة التواصـــميةمـــعنـــد تواصـــل وىـــو  عديـــدةوخبـــرات معينـــة  لمواقـــف تعرضـــوُ  دو الفشـــل عنـــأ  

Suffieiently Communicative) (. 

 ة،المشارك و،فاعمية في التفاىمثر كاأل الشكليا كونل ،وميةاتنا اليأىمية كبيرة في حيلتواصمية المكفاية و     
و  راكث أو،رك بين شخصين المشتم ة والفيإلحداث الثق ،خرينمع اآلمومات فكار المعواأل ،وتبادل الخبرات

 ويتحدث بدقة ووضوح  ،ن يستمعأيستطيع الفرد ية التواصمالكفاية فمن خبلل .اليجابي إ  يما في محتواىا الس  
 . يم في تقوية العبلقات االجتماعيةدور م  يكون لياو  وقد .في المعنى المقصود التشوية  او تمنع التحريف،

فيرى أندروز وسوبرمان  سرية.ك دور في تقوية العبلقات األُ خرين ، وكذلألنو يعمل عمى االنفتاح عمى اآل
في  يةان تدريب اآلباء عمى ان يكونوا اكثر كفا (Andrews, Soberman &Dishion,1995)ودشن 

بنائيا أسرة عمى حماية وزيادة قدرة األ،سرة الواحدة فراد األأ  سرية بين اصل يساعد عمى تقوية العبلقات األالتو 
داخميًا فقط بل ىو  اً ن التواصل ليس نشاطأل ؛(:200 111:)الشوبكي وحمدي ،.من المشكبلت المختمفة

مية والوصول الى تطوير قدراتيم ومياراتيم العقبل يتعدى الى يعتمد عمى العمميات المعرفية  نشاط فكري
2 ي ،أ قون من مياراتيماد الواثي ويميل االفر ة الكفاية يعزز االنجاز والتوافق الشخصعرفن مإ  أقصى حد ف

  حتواُؤىات يمكن دياا تحدة ويدركونيا بأنيلمعقعبة واالميام الص العالية الختيارالتواصمية ة يحاب الكفااص
 عمىاظ فن التزاميم بأدائيا والحدو حديات ويبدافًا تشكل توىؤالء االفراد يتخذون ألنفسيم اى. ياوالسيطرة عمي

ؤدي النظرة المتفائمة ت ثل ىذهطروا عمييا ومم سوف يسينيأ  خفاق وانيم واثقون بم لتجاوز اإلومثابرتيـم جيودى
 . (Bandura:1994:71) ياط وما يترتب عميمل الضغالشخصية وتقاالنجازات ى ال

وبو سمُ أُ تو و يدرك مختمف المواقف من خبلل طريقرد الفالى أن (  Bandura ,1988) ندوراااشار ب كما    
وأن طريقتنا في معالجة األحداث المحيطة بنا تؤدي دورًا أساسيًا في بناء شعورنا  ، في تناوليا ومعالجتيا

 اتيم أفضل ومشاعرىم أكثر ايجابيةالكفاية المرتفعة يشعرون أن حي وفذو  ، كفايتنا إزاء معالجة ىذه المواقفب
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 التوافقعيم إلى وأن اإلحداث الصعبة امتحان وتحٍد إلمكانيات الفرد ويرون إن المواقف الضاغطة تدف ،
ي معتقدات ، ولذلك فالتدخل ىنا يكون بتعديل ىيكل المعتقدات لمفرد في حال تبن  ب عمييااإليجابي والتغم  

 .(Bandura , 1988:209) ةطئخا

 قدراتتعدادات و س و  مكاناتإ  من  ووبما لدي المقارناتوأن الفرد يعتمد في تطوير الكفاية التواصمية عمى     
عضائيا من دون أمر بين ة ان تنشأ وتستئو ىيأفئة  ن أليبل يمكف .ئوتعدادات زمبلس وبين امكانيات و 

ار واآلراء كفتعمميا الفرد لتبادل األالتي يس وىي الوسيمة ،االجتماعيالمسؤول عن التفاعل  كونول .واصلت
التقارب الذىني  ا بذلكومحقق ة،االجتماعياتُو قرار حيست يم و وتنظ يرعضاءىا لتغيألرغبات بين واالتجاىات وا

 ،وىيئاتوُ  اتُو،ظمبمن ديثتمع الحوعندما ننظر الى المج .رخ ى لن جيل اشكاليا م اىا و ل معنقوني والعاطف
  اسكيايا وتمئزاجأل عمى تكامل مالعصبي الذي يع كجيازخرين ىو ان التواصل مع اآلدرك ن .ومؤسساتو

 .(22  112:وض ،)الع

موب عن اس والى جانب ذلك .ريفي السموك البش رتغيي حداثإل   ةميم  داة أتعد الكفاية التواصمية ذلك بو      
يمتمكو الفرد من أمكانية وقدرة ول ما االدراكي ح وىوع المحتصورة ونرين والتي تساعد او تعزز خاستجابة اآل

خرين أو المجال الذي يمكن من خبللُو عدُه فردأ منسقا متوافقا مع الى اآل اتفكارُه وخبراتو  والمعمومل افي نق
 ، ةوتعاوني ، ظمةومن ، قدةداة معكالُو أبكل اش واصلفالت يا.عيش معيا او ينتمي اليي يالجماعة المرجعية الت

والتفاعل  ،رالمشاعار و فكواأل اتالخبرات والمعمومادل تب وتساعد الفرد عمى و .مقيدة بالسياق الذي تظير بو 
، وبذلك  رفي لئلنسانالمعاء ر البنيى تغيفراد المجتمع عمأ نواصل بيمية التعموتسيم  . رينخبينُو وبين اآل

والعبلقات العامة في  بلن،االعو االتصال بما فيو من تغيير في اتجاه الدعاية،  نمو لمض عاتعديل سموكُو تب
دى سرعة صية الفرد وممنيا الى شخ يرويعود جزء كب . طياتية تحددىا مختمف المعكولوجحدود سي

، وتعد دعمى سموكُو فيما بع ؤثروىناك احداث ت رفي.لتأثير عمى بناءه المعاعتو  باستط ومدى ستجابتو  
 . ياه المختمفة االت الحفييا في مج العنايةأىمية الكفاية التواصمية لؤلفراد من الموضوعات التي ينبغي 

ستقباليا  رسال الرسائل و إ  التواصل ليس عممية الكفاية يعتقدون ان بعض األفراد فمن الواضح ان ىناك      
ن حداث التأثير بين شخصيإ  دون  ية من تواصمال لمكفايةة قناع . وال أىميقط .وانما ىو محاولة التأثير واإلف
 و أكثر. اُ 

لكونيا عامبًل وسيطًا في تعديل السموك ،  التواصميةأىمية الكفاية (  (Bandura,1987  ندوراابوأكد       
ومؤشرًا عمى التوقعات حول قدرة الشخص في التغمب عمى ميمات مختمفة وأدائيا بصورة ناجحة والتخطيط 
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بصورة واقعية ، متمثمة في اإلدراك لحجم القدرات الذاتية التي تمكنو من تنفيذ سموك معين بصورة مقبولة  ليا
ومدى التحمل عند تنفيذ ىذا السموك ، بمعنى إن الفرد عندما يواجو مشكمة ما فإنو يعزو لنفسو القدرة عمى 

المشكمة بشكل ناجح من خبلل  قدرة لحل  القيام بحل ىذه المشكمة ، فيو بذلك يدرك أنو يمتمك المعرفة وال
) يعقوب ،  قناعاتو بإمكاناتو مؤثرًا في نفسو وبيئتو المحيطة، وىذا يدعمو لمواجية مشكبلت الحياة المختمفة 

:10: 2 47-47 ). 

ية .فقدرتو و شخصأداقات النـاجحة ميما كانت ىذه العبلقات مينية لمص اأساسً وء واصل الكفيعد الت     
فادة منيم ، ويعكس ذلك عمى ذاتو ستفادة واإل  اقرانُو ومدى ثقو وتمكنُو عمى اآلوين عبلقات بين عمى تك

 .وادراكُو لفاعميتيا . ويكون ذلك من خبلل حسن التواصل والتعاطف وتقديم المساعدة لآلخرين والتعبير عنيا

إلى أن إدراك الفرد لممواقف الصعبة وقدرتو عمى  (Holahan & Moos) ويشير ىوليان وموس     
مواجيتيا بفاعمية يتوقف عمى طبيعة المصادر النفسية واالجتماعية المتاحة لمفرد ، فإذا كان الفرد يعتقد في 
كفايتو وتمكنو وقيمتو وفعاليتو فإنو سوف يكون أقل تأثرًا باألحداث الحياتية المشكمة ، فإدراك الطالب لكفايتو 

ية يؤثر عمى استجاباتو االنفعالية، إذ يحدد مستوى التوتر أو االكتئاب الذي قد ينجم جراء تعرض الذات
اإلنسان لمواقف ضاغطة وصعبة ، فإن الذين لدييم ثقة عالية في قدراتيم في مواجية وتحدي تيديدات 

نجازىم األمر الذي يز  يد من قدرتيم عمى الجد محتممة تجدىم أقل قمقًا ، وأكثر ثقة وتركيزًا في أدائيم وا 
الذين يعتقدون أنو ال قدرة وال ثقة ليم في إدارة أي تيديدات قد يواجيونيا تراىم  في حين أنوالمثابرة ، 

) عبد  يعانون من حاالت التوتر والقمق واالنفعالية الشديدة التي بدورىا قد تؤدي إلى سوء التوافق في الحياة
  .(77: - ::: 2 101:العزيز ، 

اذا انيا عممية مستمرة ، ال ذات أىمية كبيرة الكفاية التواصمية  انالباحثة وترى  رواعتمادا عمى ما ذك   
ساعد تبذلك التقارب الذىني والعاطفي بينيم بحيث  ةو اكثر محققأحداث ثقة وفيم مشترك بين شخصين 

المدركة المتمثمة بإدراك الطالب لما يممكو من قدرات ،  إذ تعد الكفايةعمى االرتباط والتماسك االجتماعي 
مكانات من العوامل الميمة التي تمثل األساس الذي يبني عميو الفرد طموحاتو ، وطريقة تفكيره م ما يزيد وا 

من فرص الفرد في البقاء والنجاح والتحكم في ظروف الحياة المختمفة  وليا الفضل في تطور والتقدم في 
في  وكذلك يكسب الفرد خبرة ة و االقتصادية والسياسية وغيرىا.دين االجتماعية والثقافية والتربويمختمف الميا

في الحديث ويوسع افاق الفرد ويمكن زيادة  ولباقةكياسة بتعامل مع مختمف المواقف يحياتو  مما يجعمُو 
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الكفاية  انواذ إلداء من اوصل الى حد التمكن نو أ ن ىذا يعنيإ  عندما يصل أي فرد الى ىذا الحد فو ابداعاتو  
  .ومميزير بشكل افضل التواصمية بإمكانو ان يكسب الفرد القدرة عمى التفك

ومن أىم مؤشرات سعادة الفرد النفسية والمدى الذي  تمثل جوىر العبلقات االنسانية،  فالكفاية التواصمية     
نيم إ  ي جيد في قدراتيم فأر  فرادألومن الواضح حينما يكون لدى ا . و الفرد شعورا ايجابيًا عن نفسوُ يشعر في

وىكذا فان  ، تتحققن مشاعر تقدير الذات إ  جحون فوين،وحينما يبذلون جيودىم ،يميمون لتكريس جيودىم 
بالكفاية مية االحساس مطمبًا ضروريًا لتن مشاعر التقدير تغدو عامبًل يتوسط المثابرة الى درجة ان المثابرة تعد  

  .التواصمية

دى الى اكتشاف مجال أ ىذاو  االجتيمع مومات وردية بمجال تتناول المعاالىتمام بالفروق الفكما تنامى       
المعرفي باألساليب س ر من عمماء النف. وقد اىتم الكثياليباالسو روق الفردية بين االفراد وىاخر لمف

الوقت نفسة وفي  .لمجميع الجوانب الشخصيةجامعًا ًا جانبًا معرفيينعكس بشكل وينبع ىذا االىتمام  رفية،المع
 .قفاو طار واسع من المإ  بعدًا اوخاصية ترافق سموك الفرد في ( Witkinن )كتينعكس عمى حد تعبير و 

ية نشطة العقمعن فيم األ إلى جانب ُذلك. وتفسيره انينسم السموك اإلي فيفاألساليب المعرفية تفيدنا ف      
راد في التعامل مع فـراء األو  االسـس العممية وطرائق ، ومعرفةومواقف حيات نسان في معظماال يمارسيا التي
   .(:002:11ولي ، )الخ ةيالحيات واقفالم مفمخت

دم العممية تيتم بالمعرفة والعمميات العقمية والنشاط الذىني المستخ األساس أخذت الكثير من وعمى ىذا      
 ن  وغيرىا من األنشطة العقمية بشكل متزايد، وذلك أل   ،ستيعابر واآلوالتذك   نتباه واإلدراك،في عمميات اآل

اس تشكل  األساالستفادة منيا و ،وتوظيفيا ،وتطويرىا ،وتنظيميا ،وتخزينيا ،واكتسابيا ،المعرفة ومعالجتيا 
، ولو  ستخدام عممياتو العقمية ة إلى ، خاصة وان اإلنسان بحاجة ماس   ويوجيواإلنساني الذي يحكم النشاط 

بقدر يتناسب مع حجم ىذه التطورات والمشكبلت التي يشيدىا العالم، وبما ان المعرفة تعد العمم الذي ييتم 
ل ر وح  والتذك  ، والمعالجات المطموبة في اإلدراك بدراسة بنية العمميات العقمية الذكية وأنشطة التفكير

جميع العمميات المعرفية العميا) المظمة ل مميات، فمصطمح المعرفة يعد  جراء ىذه العإ  المشكبلت، و ليات 
 .(204 112:الزغول، 
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وليذا نجد عمى وجو العموم ىناك تناميًا في االىتمام بيذه العمميات بشكل كبير، خاصة عمى مستوى      
عمى  اكتشاف  مجال   خر  الفروق الفردية بين اإلفراد في مجال تناول المعمومات ومعالجتيا، وىو ما ساعد 

 .(214 101:( )عبد اليادي، Cognitive Stylesلمفروق  بين  األفراد  ىو األساليب  المعرفية )

ـط بن العمومية وىي ترتمليب المعرفية عوامل عمى درجة كبيرة سان األأ( 0017أبو حطب )ويرى فؤاد    
ان ْذ إ  دد موقعيا من القدرات العقمية ويح   كبلت.المش وحل  وتكوين المفيوم ،والتعمم ،دراك واإل، بميادين التذكر

ستراتيجيات معرفية ،وبذلك فيي عمميات معرفية في المنظور أماط او نأا ي جوىرىالقدرات العقمية ىي ف
ة ىي محور لدراسة واستكشاف يساليب المعرفة بالفروق الفردية .وبذلك فان األالتجريبي واساليب المعرفي

م ، ر ، والتفكير ، والتعم  الفردية بين االفراد في العمميات المعرفية العميا كاألدراك ، واالنتباه ، والتذك  الفروق 
 المشكبلت . وحل  

 انـب المعرفـي، فيـي ال تتعمـق بالجةيصـددة مـن شخفي جوانب متعـة ميم  رات االساليب المعرفية متغي فان    
  (.24 0007الفرماوي،)ةوالجوانب الدافعية لوجدانيوانب امن الشخصية فقط بل تتعمق بالج

لدى الفرد مع   يزاً كثر تماأي تنمو وتصبح وى ان االساليب المعرفية تتسم بالثبات النسبي لدى الفرد ،      
وىذا  ،خر دم التغير الحاد من موقف الى عمى االقل يتصف بع يصبح أكثر ثباتًا او من ثم   الموقف والخبرة،

باعتبارىا ابنية تفضيمية تتعمق بالكفاءة والتي  (Kostin &Gloger ,1978)جموجر  و  ما اوضحو كوستمين
 .(2:1 110:) الفرماوي ،تستمر في مختمف المراحل العمريةتبدو سائدة في مرحمة الطفولة عند الفرد و 

 واالنفعالية ،واالجتماعية ،المعرفية فسير الكثير من الجوانب الشخصية،فاألساليب المعرفية قادرة عمى ت   
ستقبالو لممعمومات واالستجابة  بلل خميمًا في تنظيم بيئة الفرد من  ما يعطييا القدرة عمى ان تؤدي دوراً  ووى

 .(2:11 101:ليا، وتعد حمقة وصل بين الشخصية والمعرفة )العتوم، 

تعبر عن الطريقة او شكل االداء المفضل لدى  .المعرفية ىي تكوينات نفسية في الشخصية فاألساليب     
 )ويتفق  كيان وموس  تعاممو مع مواقف الحياة المختمفة،الفرد في تنظيم ما يراه او ما يدركو من حولو وفي 

Gegan &  Mosse:1968 )  ساليب المعرفية ىي الطرائق المفضمة لدى الفرد في مع ميسك في ان األ
ىذا ما بينو كل من . لو من مواقف البيئة الخارجية ما يتعرضوطريقة التعامل مع ،والتذكر ،دراك ا   و ، فيم 

مثيرات  من تحتويياكونيا منظمة بيئية الفرد بما ل  (  Goldste & Blackman,1978 )جولد وببلكمان 
ومن   (Goldstein & Blakman,1978;134). اترتبط بتناول المعمومات وتجييزى وانيا،ومدركات 
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 الطرائقختبلف أساليبيم التي  تعد من آة استجابتيم لممثيرات البيئية، بأن اإلفراد يختمفون في طريق المعروف
فيي تشير إلى  استقباليا ومعالجتيا وتنظيميا،المفضمة لدى األفراد في تناول المعمومات الخارجية من حيث 

ن المفاىيم الميمة في عمم الخارجية، وتعد مالفروق الفردية والكيفية التي يدرك بيا اإلفراد المواقف واألحداث 
 .(241 114:)سميم،  األفراد وسموكيم في المواقف الحياتية التي يجابيونيا وذلك الرتباطيا بمشاعر النفس،

وىذا  االعمال وسمبيًا مع البعض األخر ياأي ان استخدام أسموب معرفي معين قد يكون ايجابيًا مع بعض
أما اذى  .االداء سوف يكون موفقاً  سموب المعرفي لمفرد نجد أن لعمل مع طبيعة األعندما يتوافق ا يعني انوُ 

وىذا ما  ن اداء غير موفق .إادى الفرد عمبًل ما وكان ىذا العمل غير متوافق مع االسموب المعرفي لمفرد ف
أنًو في حالو توافق االساليب التعميمية مع  (Riding .et.al ,2000) ؤهة ريدنج وزمبلدراس ليوإ   أشارت

المطموبة اذا ما توفرت القدرات والميارات  اصةاالساليب المعرفية لمطالب فان االداء يكون اكثر تميزًا وخ
(Riding & AL-salih,2000 ;19-32)  . 

بمعنى  بالقدرات العقمية.متعمقًا  كونوُ لكثر من أسموب المعرفي متعمق باستراتيجيات عمل ان األ بذلك نرى    
 عن مدى ذكائنا. داء األعمال بغض النظرأفضبًل في سموبًا معرفيًا مأاننا نستخدم 

الفروق الفردية بين األفراد من خبلل األساليب المعرفية التي يتبناىا األفراد أىمية دراسة  ويتبين     
في مجال دراسة الفروق بين  ألىم  ا التصوري ( –واتجاىاتيم بشكل عام، إال ان األسموب المعرفي )المفظي 

وىم الذين يعتمدون اساسًا عمى التحميل المفظي او  ،ما لفظيونأواالكثر شيوعًا فأن االفراد يتصفون األفراد 
ماتيم ي سون فراد يختمفان االف ذإ  داء ميام معرفية .أتصوريون يعتمدون عمى التصور عندما يحاولون 

ديد من العوامل وكذلك يختمفون في كيفيـة تعامميم مع عا لمعي شتى المواقف تبستجاباتيم ف ة و الشخصي
ة وبين ذلك يقة تصورير خرون يتعاممون بط فراد يتعاممون مع المعمومات بطريقة لفظية و أالمعمومات ان ىناك 
 Dual –Codingائي )يم لممعمومات كما أوضحيا نموذج التشفير الثنفراد في معالجتوجود فروق بين األ

Models ًا ثم يقـوم بصورة لفظيًا او تصوريعمى ان الشخص الذي يقوم بخزن المعمومات  ( وينص
 Paivio & Lambert 539-1981:532) ًا صف لو لفظيو سترجاعيا عندما يعرض عمية الشكل او يآب
,). 

يحدث بشكل  ( Imagery)الى ان التصور الذىني أو التخيل   (Bandura ,1971)وقد بين بأندورا      
تصور ، فإننا نقوم بأو تعمم التنس،و كرة القدم أ،ضرات متواتر يوميًا فعند مشاىدتنًا لمختمف االنشطة كالمحا

و العمل فانو أم م ميارة معينة سواء كانت بالتعم  وكذلك عندما يريد الفرد تعم   داث ومن ثم نمذجتيا.ىذه االحُ 
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في صيغ لفظية لكي يقوم  نموذج المبلحظاءات التي تصدر عن األيماإلقوم بترميز الحركات والكممات و ي
   (Baddeley & Hitchs ,1974:356-360 ).سترجاعيا عند الحاجة بخزنيا و 

الفروق  لفيموصف بانيا المدخل الحقيقي التصوري ( ت –رفي )المفظي سموب المعة دراسة األىميأان      
حاد  تعاني من قصور اىج المعتمدة مازالتق التدريس ومنائر ية وطالتعميمساتنا ن مؤسْذ اإ  الفردية بين طمبة 

ات مفضل لدى الطمبة يساعد المؤسسوب المعرفي الفان االسم ة،ردية بين الطمبالفروق الفم جدًا في في
ي حل من حوليم او فرات د المعمم والمتعمم وكذلك في استجابتيم لمثية عمى وضع خطة دراسية تفيالتعميم

 بعضيميفضل  في حيناذا ان ىناك بعض األساتذة والطمبة يفضمون طريقة تدريس محددة،  مشكبلتيم.
، فيناك بعض تتعمق  بالتعممعمم مجموعة من  الخصائص الفردية التي وان لكل مت اآلخر طريقة أخرى،

يفضل التصوريون العروض البصرية  في حين ميم العروض المفظية،يفضمون في تعم   المفظيينالمتعممين 
أو قد يعود  ، قد تعود إلى تكوينيم البيولوجي،مختمفة بطرائقعمى ان  الطمبة  يتعممون  وىو ما يدلل

 Riding ) ريدنج وريد وضحتو دراسةأوىذا ما  االختبلف في الخصائص إلى البيئة التي قد جاء منيا الفرد
& Reed ,1996 ) والمادة التعميمية عمى تفضيميم لكمال الميمة ، ،سموب واأل، ىناك تفاعبلت بين النوع

 –ماعدا الذكور ) الكميين كمال الميمة من خبلل الكتابة إميا فقي المغة االنكميزية فضمت المجموعات ك  
 . (Riding & Reed ,1996:115)(ث المفظيين ( فضموا الصور أما االناث فضمت ) التحد  

ة بــين يــســاعد عمــى تقميــل الفــروق الفردتىميــة اســتخدام اســاليب متنوعــة اثنــاء عمميــة التــدريس ىــذا أان      
يختمفون في عمميـة معالجتـو المعمومـات ومـن ىنـا نـرى ان  نفسيا الطمبة حيث يوجد طمبة في الصف الدراسية

ا يفضـموه أمـا مـب سـاذىـانيم حاالفراد يقومون استبلم المعمومات والخبرات وينقمونيا ويخزنونيـا ويشـكمونيا فـي 
رات بتــوا وجـوب وضـع تفسـيذين ثالـ( Piaget ,1957)  بياجيـة وشـار اليـأوىـذا مـا بشـكل لفظـي أو تصـوري 

ـوم عمــى انيــا طرائــق والرســ،ططــات والمخ،ســتخدام التمثــيبلت البيـــانية  و ،ات مــوالكم ،لفــاظســتخدام األآلفظيــة ب
د نظامـًا ططـات تعـاذج والمخملفاظ والكممات مع النتعد طريقة عرض األ ذنإ  رض المعمومات ، متنوعة في ع

2 114:ر ) أبو غزال ، خ  جل فيم عنصرأحد عناصر ىذا النظام من أوأن ال نتجاىل ،ومتداخبًل  ،متكامبلً 
77) . 

ن بيـن التفـاعل بي في دراسة  (Riding & Grimley  1999)  ريدنج وجير يمميومبين ذلك كل من    
وره، وبة بصوت ، ونص مصحوبا بصلتقديم المعمومات )صوره مصح ثق الثبلئاالسموب المعرفي والطر 

 قبصورة وصوت( عمى طر ديم المعموم )نص مصحوب ( فقد تفوقو طريقة تقـونص مصحوبا بصـورة وصوت
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 & Riding) وصوت،  ةور وب بصصحة النص المالمعمومات بطريقديم . ويعود ذلك الى تقىاالخر 
Grimley ,1999:53).                                                              

يمكن التغاضي عن كونيا الطرائق في  عممية التعميمية والالفي ا ً سموب المعرفي يؤدي دورا ميم  ألا إ ن       
التغمب عمى الصعوبات التي  سموب المعرفي المفضل لديو  نستطيعستخدام األ تعمم الطالب من خبلل 

 فاعمية بخصوص جريتأ التي(  Lowe ,1993) لؤي دراسة وضحتوأ ما وىذا عمم ،اثناء عممية الت   وتواجي
 النصوص مع مقارنة روالتذك  ، الحفظ عمى الطالب تساعد والشرح الرموز يرافقيا التي الصورية شكالاأل   تقديم
سموب يؤثر في األ ختبلف الجنس ن أ(. وكذلك ب Paivio ,2006; 228)   توضيحية برسوم تدعم التي

ان بعض الطمبة يستخدم طرائق خاصة في تجييز المعمومات  2يأ مم ،المعرفي المستخدم في عممية التع  
سموب المعرفي ) المفظي ( عمومات . فيناك طمبة يستخدمون األوىي تعطي لنا فكرة عن كيفية معالجة الم

 1995Galindo Morilesدراسة كبليندو وموراليس وأنريك )وقد أوضحت ىا وتجييز  تالمعموما ةجفي معال
& Enrique , بينت النتائج ان  ستخدم التقنية ) الحاسوب ( في بين المفظين والتصورين  (  ان االختبلف
في الجنس نبلحظ  اختبلفاتوتوجد ، ينفضل من الطمبة التصوريأيحصمون عمى درجات  ينالطمبة المفظي

  (Galindo,et.al,1995;23)ناث عمى اإل  باألسموب المفظي  وق الذكورتف

واكدت ذلك دراسة انتونيتي  في النوع  اً ختبلف ناك أن  ى ( Smith, 1964)دراسة سميث  حيث اكدت     
ناث بشكل محدد في التفضيل عمى اإل   وقد يبين تفوق الذكور(Antoietti & Gioltta,1996)وكيوليتا 

-Antoietti&Gioltta,1996;59)سموب التصوري فيفضمون األُ  ،ناثمقابل اإلُ سموب)المفظي(باألُ  قالمتعم  
ناث عمى الذكور في القدرات تفوق اإل (Gioletta.et.al,1975)وىل وستاتر في حين أكدت جوليت  (60

   (Riding & Reed , 1996 )ج وريد ندراسة ريدوضحتُو وىذا ما أ . ( Smiith,2009;329) المفظية
 & Munro) مونرو وىوسدراسة في حين اكدت  دث (ناث فضمت ) التح  ناث عمى الذكور بان اإل  وق اإل  تف  

Howes, 1998)    إلى جانب م كتابة الخطابات فضل من الطبلب التصوريين في تعم  أالطبلب المفظيين  ن  أ
لم يفضموا  عمى عكس الطبلب التصوريين المذينم عن أن الطبلب المفظيين فضموا ىذا النوع من التعم   ذلك

ناث عمى الذكور في اإل تفوق(Childer.et.al,2001)بينت دراسة جيمدر وأخرون .ىذا النوع من التعمم 
  ( Massa & Mayar ,2006)وكذلك دراسة ماسا وماير  (Childers.et.al,2001;172) المفظي البعد
  .(Massa& Mayar ,2006:321-335)سموب المفظياألث عمى الذكور في نادت تفوق اإل  كا التي
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 & Rossiter) يو بيرس ترومنيا  دراسة روس ،التصوريفيما أكدت بعض الدراسات أىمية االسموب      
pevcy ,1978) سموب المفظي خاصة كثر من األأ وريسموب التصاألون فراد يفضمض األاكتشفوا ان بع 

فراد بعض األ نْ أ  ذ إ   .( Rossiter & Percy,1978االعبلنات المطبوعة بصريا )جاه في ردود االفعاليم  ات  
 ورالجشتطـالت بان التص ويإل وىذا ما أشار،المعقدة  كاألسماءستطيع ترميز الصور وبعض المعمومات يال 

لمغة المكتوبة وبذلك تساعد عمى وام ي الفيف اً حاسم امبلً ع عدالصور بين الكل وي خمقى ىـو القدرة عم
ال المثيرات البصرية ي استقبفلمعقل ابي اط االيجة النشون بأىميالجشتالطييؤمن م . و ستيعاب عممية التعم 

ى ال خفيقوم بتحويميا عن طريق الم ،ان المعموماتيستقبل االنسدما عنفوالداللة.  المعنىيا ابية واكتسوالسمع
  (.2:77 117:)الزيات ، انٍ مع

  (Oliver , 1982 )أوليفـرومنيا دراسة  ،ىمية لمجانب التصوريأالتي اعطت  وىناك بعض الدراسات      
 ورالمدارس لتحديد ما اذا كانت الص وطبلب ،اتالجامعة ى مجموعة من طمبارب عمتج ري ثبلثاجاذ 

ورية الى نتائج عن تنمية الميارات الص لممية القراءة والفيم لمطبلب، ولقد توصيل عأنيا ان تسمن ش المرئية
(Bagget & Ehreen & Feucht ,1983:23-32). مة التعمعممي في تسييل اً قوي ألنيا تعد عامبلً 

التصور عمى  بالقدرةرين يتصـفون ذكياء والمبتكالنابغين واأل( اوجدت ان 0012عوض )مة اما دراس 
ان  ذلك في( Scott , et ,all 1991بلئُو ) وزمسـكوت دراسة وأكدت  .(220 0012)معوض ،  ريالبص
 .(Scott,et ,al ,1991:275) رادفنمية االبداع عند األت عمىساعد قد وري د التصالبع

فراد ذوي فراد ذوي التخصص العممي عن االاأل بين اً ختبلف ىناك  الى أندبيات النفسية شارت األأ كما    
تفوق    ( Shmec ,1980 )دراسة شميك ذ أوضحت إساليب المعرفية ستخدام األ في  االنسانيالتخصص 

 زمبلئووكذلك دراسة كوزوفونكوف و ، ستعمال االسموب المعرفي )المفظي( في  ذوي التخصص االنساني
(Kozhevnikov. et .al ,2008) لممواد المفظية  ستيعاباً نية اكثر ان االفراد ذوي التخصصات االنسا. 

(Kozhevnikov.et. al ,2008;147)  

تخصص العممي عمى عن الدراسات السابقة  بتفوق ال تاختمف   ( Lajoie,2003)بينما دراسة الجوي     
سموب  ن ننظر الى األُ أومن ىنا يمكن .  سموب المعرفي ) التصوري(األ ستعمال في  التخصص االنساني

ي أ ،راد في تفضيل قطب معين دون االخرفري ( كمحك لمفروق الفردية بين األالتصو  –) المفظي  المعرفي
 وسموب النمط المعتاد عمييمثل األ حيث ياوتنظيمالمعمومات في معالجة  ولدي لوبو المفض  سمُ أُ ان لكل فرد 2 

يعتمدون بصوره المفظي  اي ان الفرد ذوي البعد في ادراك والتفكير في المعمومات، والفرد والمفضل لدي



   الفصل االول ................................................التعـريـف بالبـحـث   
                                                                                                                                        

                               
13 

 

عند طريق االسموب المفظي اما ذوي البعد اساسية عمى الكممات ويتفوقون في فيم المعمومات وتذكرىا 
وعمى المؤسسات التعميمية التصوري يعتمدون بصورة اساسية عمى الصور في خزن المعمومات وتذكرىا . 

 د.االفراعمى الفروق بين  وذلك لمتغمب لمفظي والتصوري في الصف الدراسياستخدام االسموب ا
(Lajoie,2003;115)  وكما يأتي2 ،ستخبلص األىمية النظرية والتطبيقية لمبحث الحالي .وبذلك يمكن 

 : ة ريالنظ االهمية

 -واالسموب المعرفي ) المفظي،تزود الباحثين بإيضاح شكل العبلقة االرتباطية بين الكفاية التواصمية  -0
 التصوري ( لدى عينة من طمبة الجامعة . 

والتطور التكنولوجي الذي يشيده  ،يعد موضوع البحث من الموضوعات المتناغمة مع التقدم العممي -:
وتصورات الطمبة  ،وتأثيره في التفكير ،والتكنولوجي ،العصر الحالي ، ومدى انعكاس التقدم والتطور العممي

 وأنفسيم. ،ومستقبميم ،زاء حاضرىمإ  

حداثة متغير الكفاية التواصمية  ناحيةي من لتراث التربوي والنفسـاافة متواضعة الى تعد ىذه الدراسة اض -2
 ) .التصوري –ي رفي )المفظوعبلقتيا باألسموب المع، 

 : ةهمية التطبيقياأل

 تسميط الضوء عمى 2

يــا مرحمــة النيــوض نأل   ،مرحمــة ميمــة فــي بنــاء شخصــيات طمبتنــاتعــد احــدى الالمرحمــة الجامعيــة وىــي  -0
 واالعتماد عمى النفس. بمسؤوليات الحياة

ختبلفات بين الطمبة وكيفية معالجتيم والتعرف عمى اآل. دراك سيكولوجية طمبة الجامعةإ  يسيم في  -:
كل التصوري البصري فيناك من يعالج المعمومات لفظيًا،ومنيم من يعالج المعمومات بش ،لممعمومات

 ومستقبميم.،وواقعيم ،ومعتقداتيم ،فكارىم أفي تحقيق التوافق الذاتي الذي يمكنيم من تحسين 
ىمية يمكن االستفادة منيا في تصميم برنامج تـربوي وارشادي أعنو الدراسة من  وفي ضوء ما تسفر-3

 . ممكاناتيا  و  ،ة كفايتيملتمكين الطمبة عمى تطوير وتنمي وذلك
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 أهداف البحث
  2الىتعرف ال ييدف البحث الحالي

 .الجامعةدى طمبة الكفاية التواصمية ل -0

أناث(  –، النوع االجتماعي )ذكور  الفروق في الكفاية التواصمية لدى طمبة الجامعة عمى وفق المتغيرات -:
 ( .عالراب –أنساني ( ، والصف الدراسي ) الثاني  –والتخصص )عممي ،

 .التصوري ( لدى طمبة الجامعة–سموب المعرفي )المفظي األ -2 

 وفق متغيرات  النوععمى طمبة الجامعة لدى التصوري ( –) المفظي وب المعرفي الفروق في االسم -7
 الرابع (. –)الثانيوالصف الدراسيانساني( –اناث (،والتخصص)عممي –االجتماعي ) ذكور 

 .( لدى طمبة الجامعةالتصوري –الكفاية التواصمية واالسموب المعرفي )المفظي العبلقة االرتباطية بين-7

 : ثحدود البح

–التخصص)العممية الصباحية ومن االولي الدراسة ية فيادسطمبة جامعة الق لحالي بـيتحدد البحث ا    
 (.104:-107:ي )( لمعام الدراسناثاإل –من)الذكور ولكل(،الرابع –االنساني (،والصف الدراسي)الثاني

 تحديد المصطمحات :

  (Sufficiently Communicative )اوال: الكفاية التواصمية 

   2 التواصمية لمكفاية  ريالتعريف النظ

 ةبانيا مجموعـ (Banudra ,1988) بأندورالـ  نظرية التعمم االجتماعيل اً وفقريًا ــنظالباحثة  تعرفيا     
لمواقف واجية اخرين لممع اآل قدرتُو ومرونتُو في التواصل ازاء حكام الفرد المدركة التي تعبر عن معتقداتوُ أ

 . ةر المفظيوغي،ستخدام السموكيات المفظية آالمثابرة التواصمية ب إلى جانب ذلكدة المألوفة والمعق

 : جرائيالتعريف اإل

راكاتو عن الكفاية التواصمية عند االجابة ا المستجيب الممثل إلدالدرجة الكمية التي يحصل عميي بانيا   
 . اليالمعد في البحث الح عمى المقياس
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 - Cognitive Style ( Verbal ( التصوري –)المفظي رفي سموب المعاألثانيًا: 
imagery): عرفه 

   (Paivio, 1971) :وبافي.1

ون يعـالج راد ممـنفـض األفينـاك بعـ. ي كيفيـة معـالجتيم لممعمومـاتفـ فراد والتـي تتمثـلت بين األبلفااالخت    
 دماعنـ ريصـالب رالـى التصـو   جـُؤْون  يمراد فـبعـض األ نجـد في حيناء ،شيمع األ د تعامميمالمعمومات لفظيًا عن

 . (Hatch,1983;223)اءشياألتمك ع م يتعاممون

   ( Felder & Silverman , 1988) :رمانفميدر وسيمف.:

يفضمون التفسيرات  اً فرادأ  اك ىنونجد  ،نسموبيفـي تفضيل احد األ فراداأل   طرائق مختمفة يستخدميا    
وم التصورية من رس شكالفراد يفضمون األالمقابل األ وقةالمعمومات المنط عرضة و الشفيي

 . (Mayer& Anderson,1991;484-490)وبيانات،

   :(Gardener,1998)جاردنر.3

 بواسـطة األلفـاظ، يـاوخزنات المعمومـنتاج وتأويل مجموعة من العبلقات المسـاعدة عمـى نقـل ميل األفراد إل     
  ( .  Gardner,1998;136-142)المعمومات تمثيبلت مرئية وتصورية لخزن قمخ أو

 2( Riding ,1998) ريدنج.4

 .(Riding .1998;207) ةفي صور عقمي وأ ،ا لفظياً مأميل الفرد لتمثيل المعمومات من خبلل التفكير    

  : (20002ل )ابو جادو ونوف.7

يستطــيع من خبلليا معالجة المعمومات التي  لفاظ واأل الرمـوزي نظـام من فظموب السماألُ  ولالبعد األ    
أبو جاو ونوفـل ، ) ةع معينترمز الى مواضي ورصد دىا الفرد في تولييعتم داةفأ  البعد الثاني ا يتمقاىا. ام
212:114.) 

   :(التصوري –ريف النظري لألسموب المعرفي )المفظي التع

 التصوري ( –تعريفًا نظريًا لؤلسموب المعرفي ) المفظي  ( Riding 1998) دنجتعريف ريالباحثة  تبنت   



   الفصل االول ................................................التعـريـف بالبـحـث   
                                                                                                                                        

                               
16 

 

 2 يالتعريف االجرائ

 نجابتو عإعند المتبنى بالبحث الحالي اس تمثل الدرجة الكمية التي يحصل عمييا المستجيب عمى المقي     
ستؤشر  نياإ  فالتصوري ( . فكمما تجاوزت الوسط الفرضي  –سموب المعرفي ) المفظي فقرات مقياس األ

سموب المعرفي ) التصوري مى األتؤشر عنيا قمت عن الوسط الفرضي فإ  وان ، المعرفي ) المفظي ( بمو لؤلس
. ) 

 



  

 

  

 يـــل الثانـــالفص 

 ودراسات سابقة ريــنظار ــاط

 

 ة ــواصليــــاية التـــالكف 

 التصوري ( –ي )اللفظي ــوب المعرفـــاالسل 
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المتغيريف الكفاية التواصمية ستعمد الباحثة في ىذا الفصؿ الى اإلشارة الى النظريات التي أوضحت كبل      
وبما يعزز الرؤية النظرية التي يتـ تبنييا والتي يتـ االعتماد  ،التصوري ( –سموب المعرفي) المفظي واأل

 .عمييا في اجراءات البحث وتفسير نتائجة

 (Sufficiently Communicative) ةالكفاية التواصمي -اواًل: 

ىمية في جميع حقوؿ المعرفة فالتواصؿ أ  لما لًو مف الموضوعات المعاصرة تعد الكفاية التواصمية         
اليـو أصبح بمثابة المحرؾ المعرفي والمعموماتي بالنسبة لئلنساف ، فبحكـ التطور المتسارع في مجاالت 

نساف بطبيعتُو الفطرية يرغب في اإل ف  أالعمـ برمتيا المتتابع لممعمومات أضحى التواصؿ ال غنى عنُو ، وبما 
وفي التعبير عف مشاعرُه وافكارُه في ، خريف في وجيات النظراآل دُه يختمؼ معالتواصؿ مع االخريف ، فنج

فالكفاية التواصمية مفيـو  ،تعبير عف ذاتوُ ممواقؼ التواصؿ بالناس ، فالكفاية التواصمية تعطي لمفرد فرصة ل
ىي بذلؾ  و اكثرا ،خرآ وليس ساكنًا انُو يعتمد عمى مدى قدرة الفرد عمى تبادؿ المعمومات مع فردُ ،متحرؾ 

متبلكًو لمجموعة مف القدرات التي تسمح دراكات الفرد آلإوبذلؾ تشير الى  اكثر، وأثنيف آوف عبلقة بيف تك
شمؿ مف أعـ و أالعبلقة وتعد الكفاية التواصمية خريف، والنجاح في ىذه ، بتكويف عبلقات تواصمية مع اآل لوً 

التواصؿ في كفاية واف ،متبلؾ الفرد لمقدرات المغوية ، وخاصة آف مف الكفاءة في التواصؿ أل؛الكفاءة المغوية 
أىمية مركزية وقصد بيا معرفيات قائمة (Bandura ,1977) ندوراابعطى أاغمب الحاالت يتـ بالمغة. وقد 

حوؿ الذات تحتوي عمى توقعات ذاتية حوؿ قدرة الشخص في التغمب عمى مواقؼ وميمات مختمفة بصورة 
ؾ القدرات التي تطيع القياـ بيا ، ويكوف فكرة تمفاية الذاتية يعرؼ الفرد المياـ التي يسناجحة عف طريؽ الك

يتجنب المياـ التي  في حيفد فييا ، جالفرد يعمؿ بجد في تمؾ المياـ التي يعتقد أنُو ي ف  إ  لذلؾ ف،يتمتع بيا 
 .( 202: 2102أداءه فييا ضعيفًا ) خالد والتح ، ف  أ  يعتقد 

في نظريتو عف كفاءة الذات الى اف سموؾ المثػابرة والمبػادرة لػدى الفػرد يعتمػد عمػى أحكػاـ  ندوراابيشير و      
الفرد وتوقعاتو المتعمقة بمياراتو السموكية ومدى كفايتو لمتعامؿ بنجاح مع تحديات البيئػة والظػروؼ المحيطػة، 

ضػطراب وفػي تحديػد مػدى نجػػاح اي تػؤدي دورا ميمػا فػي التكيػؼ النفسػي واال نػدوراباوىػذه العوامػؿ فػي رأي 
  (.22 :2111عبلج لممشكبلت االنفعالية السموكية )حمدي وداود، 

كثر االساليب فاعمية في خمؽ التفاعؿ االجتماعي بيف الطمبة . فالنجاح يؤدي الكفاية التواصمية مف أ       
عدـ القدرة عمى التواصؿ يعمؿ عمى تكويف اعتقاد ضعيؼ  وأعتقاد قوي بالكفاية ، في حيف الفشؿ آالى بناء 

وذلؾ ليتغمب عمى ،، ولكي يتفادى الفرد االحساس بالفشؿ يجب اف يكوف احساسو بالكفاية الذاتية مرنا وقويًا 
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الفشؿ بالقدرة والجيد المستمر واف ينمي القناعة باف الصعوبات والنكسة تكوف بمثابة ىدؼ نافع في مصمحة 
 (Bandura ,1994 :56 ).االعف طريؽ الجيد المتواصؿ  يأتي الالنجاح  الفرد واف

  الكفاية والتواصل

، ممػػػا جعػػػؿ العممػػػاء وفػػػي عػػػـ الػػػنفس التربػػػوي ،تعػػػد الكفايػػػة التواصػػػمية مفيومػػػًا جديػػػدًا فػػػي عمػػػـ الػػػنفس       
ؿ ثػػػػا تمنيػػػػأل و االمكانػػػػات أو سػػػػمات الشخصػػػػيةاوؿ الكفايػػػػة عػػػػف االسػػػػتعدادات أو الميػػػػوؿ أيتحػػػػدثوف فػػػػي تنػػػػ

  .(22: 2112رد )الدريج ، النفسية التي تميز الفالخصائص 

نتاج إ  واف مفيـو الكفاية نظرا لمحديث عف المعارؼ عند المتكمـ فانو  يتدخؿ مع المسانيات ، ويتمكف مف      
الى  اً قريبية اية التواصمفصبح مفيـو الكأعف فيميا . وبيذا  الى جانبعدد النيائي مف الكممات والجمؿ 

وعمى  ،دحاى و نيوميف متشابييف لمعلتواصؿ مفأف االتصاؿ وا بعض العمماءقد عمـ المغة النفسي .وقد يعت
، وصؿ الشيء بالشيء ىي(وانتد بو  ))بمغ (المغوية وىو ))وصؿ (( والذي يقص ذورىماج تشابوالرغـ مف 

تصؿ عمى وزف ) آالمعنى لكؿ منيما . ف ختبلؼآنيما )أي وزف الفعؿ ( يؤدي الى ي ما بيانيما يختمفاف ف
ـ  أ  ي أ ،افتعؿ ( وف التواصؿ عمى وزف يك في حيفمع الطرؼ األخر. مف دوف حدوث تفاعؿ ،  عبلقة قا

ذا التـز فػرد الصمت إ  ر فعمى سبيؿ المثاؿ ، ي يدؿ عمى المشاركة والتفاعؿ بيف طرفيف أو أكث)تفاعؿ ( الذ
. واالتصاؿ يسبؽ التواصؿ)بف عسمو  واصبلً ىذا اتصاؿ وليس ت ف  إ  ، ف وخر يتحدث اليآرد مع ف

،9:2116.) 

د بيا " . ويقص(Communis)لبلتينيةا ( فيرجع الى الكممة Communicationمح التواصؿ)صطمأذ اف  
ذيع أو يشيع " )سعيد ، ويقصد بو  " ي ( Communicare)ي ليا ىو شيء ألمشترؾ ". الفعؿ البلتينال

00:2111-02.) 

( بيػف الفرؽ بيف 0ىي اقرب الى التواصؿ مف االتصاؿ وجدوؿ ) (Communication)مصطمح فاف 
 .( 2112ماعيؿ ،والتواصؿ كما حدده )اس،االتصاؿ 
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 (1جدول )                                            

 الفرق بين االتصال والتواصل

 ؿالتواص اؿاالتص
دوار انما أليحدث تبادؿ احد اي ال ايحدث باتجاه و 

دوف مف  خرالطرؼ اآل مف طرؼ الىة توجيو رسال
شتراؾ احد آاي رد عمييا .مثبل ، و تمقيأ ،تفاعؿ

التي ال يشترؾ فييا احد  الطبلب في الندوات
 . المستمعيف

التواصؿ عممية متعددة االتجاه بمعنى كؿ مف المرسؿ 
 والمستمـ يتبادالف وبشكؿ مستمر دورييما 

وال يتوقؼ ذلؾ ،وعكس ذلؾ اً فالمرسؿ يصبح مستمم
وال يتوقؼ عند  ،مما يدؿ عمى وجد التغذية الراجعة.

مشاركة :مثبلخر.اآل مف الطرؼ الرد عمى الحصوؿ
الطبلب اثناء المناقشة في المحاضرة مما يحدث 

  والمرسؿ . ،تفاعؿ بيف الطرفيف المستمـ
 ،مؤثرو اكثر احداىما أعممية تحدث بيف طرفيف 

 خر متأثر. واآل
اكثر كؿ منيما ذات نشطة ، اف و أيحدث بيف طرفيف 

خر ومبرراتُو طرؼ يقـو بتحميؿ أىداؼ الطرؼ اآل كؿ
 قبوليا يا الدراكا  و ، المعمومات ،مما يتطمب فيـ

 فحسب .  
االتصاؿ نقؿ المعمومات في االنساف  تتضمف عممية

 والجماد . ،والحيواف،
 االنساف .عف التكمـ مع يستخدـ 

عممية آلية تقـو بتجزئة عناصر .وتيمؿ نظاـ 
 االجتماعي .

الذي حدث  عممية شاممة يتضمف النظاـ االجتماعي
  بو  .

 .(21:2112)اسماعيؿ ،   

واصػػؿ اكثػػر فالت . ؤلً يكػػوف االتصػػاؿ تواصػػ ف الممكػػف افلػػيس مػػ اال أنػػُو ، االتصػػاؿ يتضػػمفالتواصػػؿ       
واالطػػػػػبلع ،بلغ بػػػػػر االبػػػػػاعيػػػػػة لمغػػػػػة عيػػػػػرتبط بالوظيفػػػػػة االجتمؿ ، والتواصػػػػػاؿ ؿ مػػػػػف االتصػػػػػشػػػػػمأعمومػػػػػًا و 

 .(2:2116بف عسمة ،أ)ارخبواإل  ،
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  لوالتواص ةالتواصمي ايةالكف

 التحدث في المرونة ويمتمؾ، التواصؿ مف ومتمكف قادر بأنو الفرد شعور ىي التواصمية الكفاية        
في حيف أف  ، تواجيوُ  التي والميارات والمعارؼو قدرات في يتحكـ اف يستطيع الفرد واف، واالقتناع ،واالقناع
 . والمستقبؿ المرسؿ اكثر او اثنيف بيف الحديث في مشاركة عممية التواصؿ

ء مجموعة مف ؿ  ؿ الكفاية ىي القدرة عمى م  و يق اذ ،رفيةعبارة الموارد المع في ار )فميب بيرنو(اش      
بلئـ )بيرنو ، كؿ فعاؿ ومجممة مف الوضعيات بش واجيةلم (وماتمعمو  ،معارؼو  قػدرات،رفية )الموارد المع
20:2112). 

سػتطاعة الفػرد أف يسػتثمر المػوارد المعرفيػة المختمفػة مػف مقػدرات آالقػدرة وتعنػي ح وىنا نقؼ عند مصطم     
قػػدرات و المعػػارؼ ة مجموعػػة يػػالكفاف أف بػػي  ،فأمػػا ) الحمػػداوي( ومػػات لمواجيػػة مػػا يعترضػػُو . ومعم ،ومعػػارؼ

اد الحمػػوؿ الناجحػػة جػػيإ  وائػػؽ التػػي  تسػػتوجب واجيػػة مجموعػػة مػػف المشػػاكؿ والعالفػػرد لمارات يتسػػمح بيػػا وميػػ
اية الكفػالعبلقة بيف  تظير  إذمختمفة . رفية ص عمى تنشيط موارد معبأنيا قدرة الشخ و ،اؿوفع  ،مبلئـ  بشكؿ

رد سػتطاعة الفػآيػث مػدى وارد المعرفيػة المختمفػة . بحلمػمػف ا سػتفادةخص لآلطاعة الشتعني استالتي  القدرة و 
.  ياة حمبغي قدةأو المع،مألوفة بة في مواجية المياـ السأو مكت،ة ذا كانت ذىنيإ   ابقةالس وُ الستفادة مف معارفا

مجموعػة مػف ارؼ ،يمكػف التصػرؼ أمػاـ عػو الم،ا يجعمػُو يشػمؿ الميػارات مم ػرونة سـ بالما تت  نيح بأ  تض  آنا وى
نجػػػػػػػػػاز مختمػػػػػػػػػؼ إل  ديػػػػػػػػػدة أو معقػػػػػػػػػدة جت نػػػػػػػػػذا كاإ  ميمػػػػػػػػػة  أي  كبلت والتوافػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػع المشػػػػػػػػػ الطمبػػػػػػػػػة وحػػػػػػػػػؿ  

 .(24: 2119)الحمداوي،الميمات

ؿ مػػػدور العوالػػػ( فػػػي سػػػياؽ ابػػػرز Banduraا بانػػػدورا )ـ التػػػي قػػػدمياىيأحػػػد المفػػػة وتعػػػد الكفايػػػة الذاتيػػػ      
رة أف ة الفكػػالكفايػػة الذاتيػػـو اعػػؿ يحتػػوي مفيػػمػػا بينيمػػا مػػف تففيأف مػػا يحػػدث مـ ، لمػػتعرفيػػة االجتماعيػػة والمع

 اتدما نقـو بميمنويؤثر في شعورنا بالكفاية الذاتية ع و  تتمقاىا مف الوسط الذي يعيش في مثيرات االجتماعيةال
 .(02:2114)العتـو ، ةطمب منا ميارات معينتت

معرفػة كرة ة لفمتماثم وغير، مفةؤلداء في مواقؼ مختل وُ دراتقف رد عالف فكارأـو الكفاية الذاتية مفي رويشي     
 فتضػمف أداءاؿ و فعػى أكي يترجميا الػلومياراتُو ُو رد في ىذه  األفكار بقدراتالفايماف أف ،و رد لما يريد عممالف

ُو الى ما يتوقع أن اتعالتوق رفي مختمؼ المواقؼ، فيما تشي و  اـ بيما يتمكف الفرد الق اىاة في معنالكفاية الذاتي
دراؾ الػػذات أو إ  الذاتيػػة تعتمػػد عمػػى ايػػة و يحتػػاج الػػى قػػدرات محػػددة ألداء الميمػػة .وجػػزء مػػف الكفو  أ  ـو بػػسيقػػػ
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و  ، كفايػػة الفػػرد فػػي قدراتػػدرجػػة منيػػا يعتمػػد عمػػى  اً كبيػػر  ءاً يطورىػػا الشػػخص عػػف نفسػػُو . ألف جػػز التػػي الصػػورة 
 .( 029:2112،)قطامي  درةلمقػ ةرادفموالكفاية ليست 

ي ارة فف الميكول،ة متمكف ميلة ، صحيح أف القدرة و ارتفعالقدرة المرورة ت بالضذاتية ليسفاف الكفاية ال      
 ا .م ةريقداء مميئة بالضغوط بطذ تكوف حاالت األإودة ايضًا ، وجع الظروؼ المامؿ مالتع

تجري االشياء بطرائػؽ  ئة ،وفي األوقات التيخاطؽ رائيانًا بطحأري ا ألف األمور تجوال نستطيع التنبؤ بي    
، األسػػوأاه مفػػاجف فػػي اتجػػ ؿبشػػكور انػػًا تجػػري األمػػحيح ، وأبشػػكؿ واضػػ  يػػةفايػػة الذاتظيػػر أىميػػة الكة تاطئػػخ

 )دونيػؿ لمصمحتوشياء األ ستثمارآ درة عمىقة بالبح لمطمذي تسمالدى ة الى المىنا ميم يةوتكوف الكفاية الذات
  لديػوايػة ف ذلػؾ يعنػي تػػوافر الكفإ  الميػارة فػي أداء الطالػب فػرت فالػو تػو  يعنػيوىػػنا  .(229:2116وأخروف ، 
  ) .42:2112)عطية ،

ة نشػػطرد لطرائػػؽ األف تنبػػؤات الفػػعر يضػػيؼ أف الكفايػػة  الذاتيػػة تعب ػػ(  (Bandura ,1982نػػدورا اف بأ        
انػت واء كتطاعة سػسػاآل مػف دربػد مػف تػوافر قػالبػؿ ، موؾالسػتخػاذ ال تكفػي آلا دىووحػ ،موؾالسػ يتطمبيػاي الت
أو ،رة ة فػػي الموقػػؼ ، فيػػي  لػػيس سػػمة مسػػتقوكػػذلؾ وجػػود دافعيػػ ة،أو فسػػيولوجي،ة أو نفسػػي،يػػة سػػتطاعة عقمآ

ا مػى لحكـ عمػانمػا بػإ  ؿ بمػا ينجػزُه فقػػط ، ال تتصػو ،رد لفػآاـ كػحأة وعبؿ ىي مجم،ي السموؾ الشخصي ثابتة ف
 ازه .نجإيع يستط

 . ةي البيئػػفػػـ ك  شػػعور بػػالتحى الاعدُه عمػة تسػػرفيػػة معآر رد مػػثػؿ لمفػػصػػية ، وتمدرة الشخلمقػػتحتػػاج  يوىػ     
(Bandura1982:126)   طرة الشخصػػية والضػػبط يعمػػبلف عمػػى التوافػػؽ والتقميػػؿ مػػف لفػػرد بالسػػيآفإحسػػاس

، بلت المشػك ؿوف عمػى تحميػبيػمية ينتصػواالتة يػفابالك اً اسػًا قويػحسإ  لذيف يمتمكوف آالنفسية ، فالطمبة وط الضغ
نتػػباىيـ آوف لػو ي كفػايتيـ يحفػ ف الطمبػة الػذيف ينتػابيـ الشػؾ  إة ، وبالمقابؿ فػويركزوف لموصوؿ لمحموؿ المناسب

 ؿ.الى الداخ

القػػػدرة دد ، ويقصػػد داء سػػموؾ محػػعمػػى القيػػاـ بػػأ   وُ اناتػػلفػػرد لقدراتػػُو وامكآػؽ بفيػػػـ التواصػػمية تتعم ػػفالكفايػػة     
تحديػد  عمػىرد لفػآعمى أداء جيد، وىػذا يمكػف أف يسػاعد  ادراً قي أعتقػد بأنن :موؾ ، مثبلمى أداء السة عالمدرك

أف  .(20:2119)الجاسػر، موؾالسػذا رة لمقياـ بيابوالمثد يوتحديد مقػدار الج،ي ميمة ادرًا أـ ال فذا كاف قإ   ما
ز فػي أداء الميمػات نجػاؽ اإل  يزيد بػذلؾ بػذليـ جيػدًا أكبػر لتحقيػلمنجاح ، ـ لذيف يمتمكوف قدرات تؤىميآاد االفر 
 .(21:2102)عبد اهلل ،. ريفخمع اآلاعؿ ناء التفي أثازىا فنجإ  صرار والمثابرة عمى واإل  
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نتػػائج المرغوبػػة فػػي الؽ نػػُو قػػادرًا عمػػػى أداء الميػػاـ التػػي تحق ػػألفػػرد بآع ف الكفايػػة التواصػػمية تعنػػي توقػػأ        
ػػب م ػػأو موقفػػًا معينػػًا يتط ،و مشػػكمةعنػػدما يواجػػـ م  مختمفػػػة ، فػػالمتعمواقػػؼ  لنفسػػُو  هنػػُو يحػػاوؿ أف يعػػزو إبًل ، فح 

ؾ ، أي أف المػػتعمـ يتوقػػع أف باسػػتطاعتُو مواجيػػة ذا الحػػؿ أو السػػمو إلمكانػػات عمػػى القيػػاـ بيػػادرة و كػػُو القػػمتبلآل
الحقيقية  اسسى أمـ علدى المتعم  وجودة وف متك االستطاعة يجب أف، وىذه القدرة أو كمة ذا الموقؼ أو المشى
مكانػػات إ  متبلكػُو آرد بفػػلآاد قػعتآزداد آى ذلػػؾ كممػا أو مػف دوف قناعػة واقعيػػة ، وبنػاء عمػ ،س بشػكؿ خيػػاليولػي

ويػػؿ دفاعًا لتحنػػآعمميػػة ، وكػػاف أكثػػر حػػؿ مشػػكمة بصػػورة مػػف ف ف أجػػؿ القػػدرة عمػػى الػػتمك  بلئمػػة مػػة مسػػموكي
 .(24:0626واف ،)رض  اؿى سموؾ فع  لمكانات ااال

ايػػة مـ بكفالمػػتع شػػعورـ ، لميػػـ فػػي نجػػاح الطالػػب فػػي الػػتعم  آو  امػػؿ الػػرئيسية العثػػؿ الكفايػػة التواصػػموتم      
قد ا يعتػػمػؿ كػة ىػي ايػة التواصػميرار البلـز إلتقاف التعمـ فالكفو المثابرة واالص ،دذؿ الجيسوؼ يب نوإ  ية، فعال
و معيػػار لقدراتػػُو ة مقيػػاس ،أ  بػػد بمثاوالتػػي تع ػػ،  خػػريفلمتواصػػؿ مػػع اآل دراتوالقػػانػػات، مكاإل  ػمؾ فػػرد بأنػػُو يمتػػآل
)جػػابر . ي موقػػؼ معػػيفة فػػبػػائج مرغو ى أداء السػػموؾ ويحقػػؽ نتػػعمرً أنػػُو قػػادبرد لفػػآع أفعالػػُو ، وأفكػػارُه ، وتوق ػػ،و 
،242:0661). 

داؼ ىػاأل تنظػػيـ عبػرالير مػف فكثػػ ،انياالنسػددة مػػف السػموؾ ف التػأثيرات المعرفيػة تتنػاوؿ أشػكاال متعػوا        
 ذاتي لئلمكانيػات، فكممػاالػ ويـىػداؼ الذاتيػة بػالتقؼ األقػمواب، تتػأثر رفيػةيدىا مسػبقًا بطرائػؽ معـ تجسػالتي يػت

از نجػػإ  برة عمػػى اوالمثػػ ،رارصػػواإل   ،عيا لنفسػػُو، وزاد الجيػػدضػػي و لتػػرتفعػػت االىػػداؼ ارد اايػػة لػػدى الفػػزادت الكف
 .داؼ ىاأل تمؾ

رىـ المشكبلت يكونوف عمى كفاية عالية في تفكي ى حؿ  يـ عممكانياتإ ةبقو قوف فراد الذيف يثعممًا أف األ   
نخفاض آفراد الذيف يعانوف مف يكوف عمى عكس ذلؾ األفي حيف القرارات  خاذدة والصعبة التبالمواقؼ المعق

   (Bandura, 1989;13) .ـفي قدراتي

 .(012:2116)الرفوع واخروف ، خفضيا اؽ الىيؤدي االخف في حيفالتوقعات  ع،الناجح يرف ءأاالد ث ـ   ومف

بتكػػػويف  وُ قػػػدرات التػػػي تسػػػمح لػػػة مػػػف المتبلكػػػُو لمجموعػػػآل فػػػردلآدراكػػػات إ  ة الػػػى واصػػػميالكفايػػػة الت يروتشػػػ    
الكفايػػة فػػػي  ألف   ، ايػػة المغويػػةف الكفـ مػػؿ وأعػػوتعػػد الكفايػػة التواصػػمية أشػػم، ريفخػػات تواصػػمية مػػع اآلعبلقػػ

ػآيمتمؾ أف التواصؿ  مػف ـ حػاالت يػتي أغمػب الفػريف خػواصػؿ مػع اآلالتأذاف ، ة لفػرد القػدرات المغويػة، الخاص 
 ة .خبلؿ المغ
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ة يختاروف أداء لعاليآعاقتيا ، فاألفراد مف ذوي الكفاية إ  عمى تعزيز الدافعية أو  ؿأف الكفاية تعم كما        
اح المتواصؿ ج، والنةواطئلآة يذاتلآفاية مف ذوي الك رويثابروف أكث،ـبة ليبالنسًا ديكؿ تحاـ التي تشالمي

ذيف يعزوف لشخاص ااألف ،ازة اإلنجدافعيوالتي ىي مف القيـ المعززة ل والمثابرة،رارصاإل   رارستمآيحافظ عمى 
دما دار، وعكس ذلؾ عنواالقت ،فايةورىـ بالكج شعوينت، )عزو داخمي (  ةثابر والم ،والجيد ،القدرةالى نجاحيـ 

زو ة والمصادفة )عوبة الميموصعا الحظ يـ بك  كف التحوىذه العوامؿ يم ،وامؿيعزوف األفراد فشميـ الى ع
 ذاتيػة .لآاية الكفات ازاء مالعوامؿ العزوية تعد عوامؿ ناقمة لممعمو  ف  أ   ذ  إ  ارجي (، خ

ىي أحد   ياوتحقيػق األىداؼ ازراد إلنجفذىا األ  التي يتخابرة والمث ،درةوالق ،ربلقة بيف التفكيأف الع     
سباب راد ألدراؾ األفإ  ة وترتبط بكيف رىا لمسموؾ االنساني،تخذىا النظريات المعرفية في تفسيتالمحاور التي 

ف النظريات الرائدة في ومؿ . يصلتحوا، ةوالدافعي ،نجازعمى اإل دراكاتوفشميـ وكيفية تأثير ىذه اإل   احيـنج
 موضوع الكفاية عمومًا والكفاية التواصمية خصوصًا ىي:

 (Albert Bandura)لػ   Social Cognitive Theory  اعيةرية المعرفيـة االجتمظالن

يمكف أف يتعمموا  فرادأف األ رتياالستينات ومضموف فكة في بداي  ( Bandura  )ندوراابظرية اءت نج     
زيز ، وكذلؾ التعالنمذجة ظة المبلح ندوراابرت أكدت نظرية الب فقد ريف ،خآلواقب ابمبلحظة أفعاؿ وع

بل مث ف العناية بالعوامؿ المعرفية ،لمتعمـ عمى المزيد م ندوراابرات ت تغيشتممأ( 0622ديمي ، وفي )الب
رفية رية المعالنظديث ي المنظور الحاذج وسملمنم اعيةلمتأثيرات االجتم باإلضافةادات ات واالعتقالتوقع
 .  (Woofdlk,1998;725)اعية   االجتم

 ( Bandura)نػدوراابريكػي عػالـ االميؿ نظػري وضػعُو التشػك  ( Self- Efficacy)ذاتيػة الكفايػة الوتعػد     
وات طويمػة بلؿ السػنخػو   (Learning Theorg Social) اعي "ريػة الػتعمـ االجتمػابػُو "نظ( بكت0622اـ )عػ

ذاتيػة  ايػة الة لمفيػـو الكفيػذلؾ النظر كػو  س الفمسفيػػةسػاألع وضػ  ( Albert Bandura) نػدوراابرت حػاوؿ البػ
(Helliregel ,2001; 102) .   

انب اشر، والجلمبزيز االتعف دال مدوث التعمـ عػف طريؽ المبلحظة  بة حوتعد الفكرة القائمة بإمكاني      
التي  ( Models)اذج ر نمكؿ عباط السموكية لؤلفراد تش، أف االنم(Bandura) ندوراابرية لنظ المميز

دركات والمعتقػدات التي يحمميا وسيطػة وىي مالرفية لعمميات المعبا أثربأنُو يت زيز، ويفيـ التعارضوا لييتع
قبؿ  ةر بالعمميات معرفية وسيطأثنما يفيـ فعؿ التعزيز حيث يتإ  ليًا آوف زيز ال يكف فعؿ التعإ  ذف فإ  رد ، الف

 وتعد أكثر ،فراد في التعزيز سموؾ محدداأل   قداتذه النظرية عمى معتى اءً بن موؾأف يتبدؿ ويؤثر في الس
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تعزيزه تـ   السموؾ الذي أف  كوادر أفاألفراد أذا  ،ؿ ليذا السموؾمف قب زيزذا كانوا قد منحوا التعإ  ة في ما أىمي
ج ائاس النتسة وعمى أ  ر ة كبيموؾ المنظـ الى درجف السإ  ى ىذا فوعم،نيـ لف يشتركوا فيو  إ  ـ يعزز فمستقببل ل

راتيػـ بلؿ خبذف تتحدد معتقدات األفراد مف خإ  خريف ، لما يفعمُو اآل أومراقبتنا وقعة في ضوء مبلحظتناالمت
  .(022:2101ابقة )أبو سعد ،الس

ف مػديػد وجػد العزيزات الخارجية فقط ،بؿ يمتأثريف بالتع غير نكوفلؤلنماط السموكية  اابناكتسي نحف ف       
 Self - Imposed) داخميػػةوف محكومػػة بػػالتعزيزات الا تكػػا أو نكتسػػبيعني تصػػدر االحػػداث واالنمػػاط التػػ
Reinforcement )  قودىا التأثيرات الخارجية بؿ أنيػـ زيز الذاتي أف سػموكات األفراد ال تلمفيـو التع اً وطبق
رىـ ومشػػػاعرىـ يػػي تفكفػػتحكـ لػػة اسػػكػػف األفػػراد مػػف ممار اليـ تمي ردود أفعػػـ فػػة تػػتحكيمتمكػػوف امكانػػات ذاتيػػ

ؽ اء ، ودور التعزيز الذاتي يبدو واضحًا عف طريػالشيأشخاص والموضوعات و اه األتج  آستجاباتيـ آوأفعاليـ و 
راب قتػػػآف خػػبلؿ مػػدى مػػ ـ أو يعػػاقبوف أنفسػػي،افئوف ويكػػ ،و االنجػػازأ  ،داء مػػا وضػػعُو األفػػراد مػػف معػػايير األ  

 .(211-226: 2112 )الزيات ، .ـ الذاتيةداتيابيا مف معتقر قتآدى ايير ، وكذلؾ مدائيـ مف المعأ

ـ، لػػتعمآوتميزىػػا عػػف بقيػػػة نظريػػات ،ؤكػػد عمػػى عمميتػػيف ت  ( Albert Bandura) نػػدوراابرت لبػػاريػػة أف نظ
يػػػػتعمـ األفػػػػراد بمجػػػػرد  ةريػػػػؽ المبلحظػػػػذات ،فػػػػالتعمـ عػػػػف طة، وتنظػػػػيـ الػػػػعمـ عػػػػف طريػػػػؽ المبلحظػػػػالػػػػت :وىمػػػػا

فيػو مفيػـو يسػتعممُو  ،تذالػا تنظيـ ا، وأم( Models)اذج ذي يطمؽ عمييـ النمريف والخوؾ اآلـ لسممبلحظتي
يـ سموكُو الخػاص، ريقيا بتنظػف طع لفردا ـو ويعني بو  العمميات التي يق( Albert Bandura) ندوراابرت ألب
سػػتكماؿ طبيعػػي آي ىػػيػػة الذاتيػػة ى الكفامػػظػػيـ الػػذاتي تعتمػػد ع، وفكػػرة التنرفيػػةوظيػػؼ األمثػػؿ لمعمميػػات ألمعوت
 ، تيػاووظيف ةة العمميػات المعرفيػطبيعل  (Albert Bandura) ندوراابرت لباورىا ريقة التي يتص  ساسي لمطآو 

 (. 091:  2101،)عبد العزيز  ةة الخارجيلبيئأ  ي تتكوف في رب التاوتتكوف بفعؿ التج

 اسػػيًا فػػي السػػموؾ،ورًا ميمػػًا وأسدا ليػػ ( Cognition)رفػػة أف النظريػػة المعرفيػػة االجتماعيػػة تػػرى أف المع    
مومػػػات المتعممػػػة مػػػف األنمػػػوذج راد المعيكتسػػػبوف المعرفػػػة مػػػف خػػػبلؿ التمثيػػػؿ الرمػػػزي أذا يحػػػوؿ األفػػػ فػػػاألفراد

ي سػػػموكُو فػػػ ذلؾ تػػػؤثروبػػػويميػػػا الػػػى سػػػموؾ أو فعػػػؿ فػػػي المسػػػتقبؿ ،ف مػػػف تحوبعػػػد ذلػػػؾ يػػػتمكرمزيػػػة لمصػػػور ال
اء بنػػال :يأ   ،لفػػرد مػػف معرفػػةار مختمػػؼ األحػػداث متػػأثرًا بمػػا يمتمكػػُو لفػػرد يسػػتقبؿ ويفسػػا ،وتفاعمػػُو مػػع البيػػػئة

  .دفر الستجابة آ عمى ـ يؤثروث،مف خبرات ومعمومات  وعرفي وما ينطوي عميالم

 Continuous)ادؿ التفاعؿ الحتمي المتب(Albert Bandura) ندوراابرت لبارية وتؤكد نظ     
Reciprocal Interaction) وؾلمسم( Behavioral ) رفة المع( Cognition ) رات البيئيػة أثيالت( 

Envivonmgental Infuences لفرد يؤثر في البيئة عف طريؽ أسموب الفرد، و اة تؤثر عمى سموؾ ) والبيئ
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دأ مب وىذا يفسر ،وكذلؾ الوقائع البيئية،عمميات المعرفية لمعالجة األحداث الستثمػار آوذلؾ ببيػئة ،الة الجمع
اعية ، ويوضح ىذا التفاعؿ في النظرية المعرفية االجتمراضات فتاالـ ف أىو يعد موى، ادلية الحتمية التب

 : اآلتيطط المخ

 

 ا

 

 

 

  

                                                                                                         

 (0كؿ )ش                                                

يةاالجتماع ةنظرية المعرفيال أنمػوذج الحتمية المتبادلة في  

راد فػػػاألف ا ، ة والفػػػرد مػػػع السػػػموؾ بطرائػػػؽ متبادلػػػة وتػػػأثير متفاعػػػؿ بينيمػػػوىكػػػذا تتفاعػػػؿ األحػػػداث البيئيػػػ     
موف بلؿ المعرفػة يسػتعمخػة ، لكػف األىػـ أنيػـ مػف البيئيػداث حػًا وسموكيًا بشكؿ فاعؿ تجػاه األ  يستجيبوف معرفي

بػػػ   نػػدوراابويسميػػػو ،رفيػػة التيـ المعي حػػفػػالػػذي ال يػػؤثر فقػػط فػػي البيئػػة بػػؿ الخاصػػة يـ طرة عمػػى سػػموكياتالسػػي
بلثػة ي مػف العوامػؿ الثأفضمية أل  وجد ي ُو النبأ (Albert Bandura) ندوراابرت لبار )الحتمية المتبادلة ( يشي

  .  (Bandura ,1997;25)  وؾالحتمية التبادلية بعطاء النتائج النيائية لمسم نموذجآل

ر عمػى خبػرات قائمػة وبشػكؿ كبيػ داخميػة (ميػات الأف الجوانػب المعرفيػة )العم ( Bandura )نػدوراابرى ويػ   
ة عاليػة كثيػرًا ممػا تحػدد يػالمعرفرى أف كفاءتنػا وي،د دور المحددات المعرفية لمسموؾ وكذلؾ يؤك ة،لفرد السابقا
ثػػيبلت صػػورية أو تم،يػػة لفظ ةور دميا بصػػة بشػػكؿ رمػػزي ثػػـ نسػػتخاىػػات أفعالنػػا ، فمػػثبل االحػػداث الخارجيػػتج  آ

 لمجوء الى سموؾدوف ا مف زيمية المعرفية ،ونحؿ مشكبلتنا بشكؿ رموكياتنا مف خبلؿ العمونحدد مسارات سم
ويعنػي ىػذا أف ا ، معتقػػداتناالت تمػالنػا الحفعؿ أف تقػع فنحػوؿ أ  داث قبػحاألدرؾ ننا نإ  طأ ، وبما المحاولة والخ

 . ( 020:2101و أسعد ،ب)أ وقعوالمتر راء سموكنا الحاضجإعممياتنا العقمية تمكننا مف 
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ى ة عمػعػارؼ تتوسػط عوامػؿ التػأثيرات البيئيػراض أف المفتػآعمػى و نظريتػفػي  (Bandura) ندورااب ويذكر    
ـ لتحقيػػؽ أىػداؼ راد ازاء قػدرتيفػف معتقػدات األمػال توجػد معرفػة تػؤثر عمػى سػموؾ أكثػر ُو أنػ ذ  إ  رد ، لفاموؾ س

ف معيف ، مفي ز  ةبمعتقدات األفراد ازاء قدرتيـ ألداء ميمة معين بأندورارية نظؽ بذاتية تتعم  معينة ، والكفاية ال
خبرات التي يمػر دد الرد الشخصية عبر تعقلآدرات قي لفدراؾ المعر اإل  ر ر مفيـو الكفاية الذاتية عبوبذلؾ يظي

 .  (Stipek , 1998;3940)ردلفابيا 

رميػز التػي يسػتعمؿ فييػػا األفػػراد التى درة عمػأف األفراد يمتمكػوف القػب (Bandura) ندوراابرية ضح نظو وت     
ر فػي ومقػدرة األفػراد عمػى التفكيػا، ىػر ع البيئة وتغيموافؽ وىذا يمكنُو مف الت ،ػي مختمؼ مواقؼ حياتو  الرمػوز ف

أف  ذلؾرؼ بػػعػػوي ويضػػفػػرد بسػػموكيات تر آلاـ ذا قػػإ.،اح والنجػػ،ط ى التخطػػياعدُه عمػػمسػػتقبؿ التػػي تسػػور الاألمػػ
فػي  يػر والتأمػؿأسػموب تنظػيـ الػذات، ويكػوف قػادرًا عمػى التفكرد يسػتعمؿ ألفػ ذلػؾالتعزيػز ولتحقػؽ  رد ذاتػيلفػا

ي دراؾ المعرفػاعػؿ اإل  فيػي تف، ادليػة خػبلؿ التأمػؿ الػذاتي، أمػا الحتميػة التبرفية مف ات المعراتُو وفي العمميخب
ؤثر وبػػذلؾ يػػ،ة وانػػب البيئيػػع الجمػػاعػػؿ ذا يتفىػػو ، اعيػػةرد والميػػارات االجتمفػػلاس جػػنة لشخصػػيوانػػب امػػع الج

ـ أو التحريػر وتعم ػ ،ر عمميػة الكػؼالتغيرات فػي السػموؾ واألفكػار عبػى لأ تشير  ذجةوالنم ،وؾي سمف وذجالنم
 ديدة .السموكيات الج

لمواقػػؼ ؼ امػػي مختفػػسػػموؾ مة لة تعػػد محػػددات أساسػػيذاتيػػرد الفػػلاأف ادراكػػات (Bandura) نػػدوراابد ؤكػػوي   
و زاء قػػدرتو ومرونتػأتقػػداتو معف عػ ربػرد المدركػة التػي تع  لفػااية التواصمية بأنيػا مجموعػة أحكػاـ اليػومية، والكف

سػػتخداـ آواصػػمية بابرة التثػػالم ؾلػػإلػػى جانػػب ذُ دة. قػػلمواجيػػة المواقػػؼ المألوفػػة والمع خػػريفع اآلالتواصػػؿ مػػي فػػ
 ة .ير المفظيوغ،ية وكات المفظػسم

 ي :ا يأتوؾ وكممف السم أبعادي ثبلثة واصمية فلتاية االكف تشكؿوبذلؾ 

 ى التـواصلالثقة بالتمكن عم-1

كبر لتحقيؽ أحتماؿ بذليـ جيدًا آأف االفراد يمتمكوف مف القدرات ما يؤىميـ لمنجاح ، إذ يزيد ذلؾ مف      
ـ  نيـ كانوا يحمموف شك  أاإلنجاز مقارنة بما لو  عمى نقاط الضعؼ الشخصي  التركيز ًا ذاتيًا في قدراتيـ ، أو ت

يقودىـ إلى المحاولة  كفاية راد بما لدييـعند ظيور المشكبلت ، إف التشجيع والتدعيـ مف اال خريف  لؤلف
يكوف  والنجاحفراد عف كفاياتيـ ، ما يزيد بدوره مف قوة معتقدات األبدرجة كافية لتحقيؽ النجاح ، وىو  الجادة
 عتمادنو مف الصعب اآلإلى أ ندوراابمع األفراد الذيف لدييـ بالفعؿ ثقة في قدراتيـ ، إذ يشير  حضوراً أكثر 

قناع اآلخريف بكفايتيـ في ظؿ عمى ىذا األسموب منفردًا ، إذ ال بد أف يرتبط باإلنجاز ، فمف الصعب إ  
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فراد بأنيـ ال سموب يمكف أف تبلحظ في التأثير السمبي إلقناع األ  ف أىمية ىذا األُ أ  ال اإلنجاز المتدني ، إ  
ب التحدي ، وبتقميص األنشطة التي تتطم  ب االنخراط في يمتمكوف القدرة ، ومثؿ ىؤالء يميموف إلى تجن  

 .أو ترؾ النشاط بسيولة،النشاط واألىداؼ إلى أىداؼ سيمة ، واالستسبلـ 

قراف، والوالداف( الزمبلء أو األ  و عمميات التشجيع والتدعيـ مف اآلخريف في بيئة التعمـ)المعمموف ، أف    
إذ يأخذ ،يمكنيـ إقناع الطالب لفظيًا عف قدرتو عمى النجاح في مياـ خاصة ، وقد يكوف اإلقناع  داخميًا ،

ر كممات قيمت لو منذ طفولتو ، ويكوف ليا أثر عميؽ في الحديث اإليجابي مع الذات ، فالفرد قد يتذك  
 . (Bandura ,1995;125)حياتو إحساسو بالثقة خبلؿ مسيرة 

  رينتعامل مع األخالمرونة في ال -2

متبلؾ المرونة في التفكير والتوافؽ مع آدراؾ الطريقة األفضؿ لمواجية المواقؼ الصعبة والمعقدة با   توقع و     
رائؽ التي يقبؿ عمييا تتوقؼ ختيار األفراد لمطآف عممية ا   ، و جديد  تواجو الفرد والتأقمـ مع كؿ   التغيرات التي

دوف غيره  مف  عتقادات ذاتية في قدرتو عمى تحقيؽ النجاح في نشاط محددآعمى ما يتوافر لدى الفرد مف 
 (.Bandura ,1997 ;33-37)وأدائو بصورة مناسبة

راء آر في البدائؿ وقبوؿ ترجع الى قدرة الطالب في التفكي وقد وتشير الباحثة الى اف المرونة في التواصؿ    
ف أ  مع مختمؼ المواقؼ . ومف ىنا يوضح ب عمى التوافؽوكذلؾ الطبلقة في الحديث ، والقابمية ، خريفاآل

واف المرونة في التواصؿ يجعؿ  ،نتقاؿ بيف وجيات النظر المختمفةآبعض الطمبة يواجيوف صعوبة في 
واف الطمبة  خريف.اآلالجديدة التي يتمقاىا مف فكاره في ضوء المعمومات أا عمى تغير الطالب الجامعي قادرً 

متعددة جابات إ  ع ، بؿ يتوق  جابة محددة في ذىنوخريف اإل  ف اآلم ال يتوقعالذيف يمتمكوف الكفاية التواصمية 
جابة عندما تقتضي الحاجة و اإل  أوالقدرة في تبسيط السؤاؿ  المرونةب كما يتطم   متقاربة تدور حوؿ المطموب،

 .ذلؾ ل

  واصلالمثابرة نحـو التـ -2

دة فػالفرد قػعداء الميػاـ المأ  تحدد درجة الكفاية التواصمية شػدة المساعي والمثابرة عمى تجاوز العقبات في      
ذي لػػفػػرد االمػػف  ركثػػأوؼ يكػػوف لديػة االصػػرار وبػػذؿ الجيػػد والمثػػابرة سػػػايػػة بدرجػػة عاليػػة مػػف الكف الػذي يشعػػػر

ودُه لمنجػػاح بغػػض وتقػػ ، اعيوفػرد الثقػة فػي مسػآلع لمكػػفاية سػيعطي ، فالتقػدير المسػبؽ المرتفػؿة أقبدرج ريشع
وؿ د لمػػػػوصيػػػبػػػذؿ الجي فػػػ رارة التحػػػػديات واإلصػػػمواجيػػػمػػػى األفػػػػراد عزيػػػد مػػػػف ثقتػػػػُو ف صػػػعوبة وتعػػػػ النظػػػػر
 رادذ يقػدـ األفػإ  ة ، ويػى اإلرادة القالػ ( Bandura) نػدورابابب ذلؾ يػرجع قػػوؿ وس.(2:0662،)رضػوافاحلمنجػ
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دار ر فػي مقػيػؤثاية دراؾ الكفإ  اح المتواصؿ فواالنفعالية لضماف النج ،ة والمعرفيةالجسمي أكبر قدر مف الطاقة
 .( 092:2101)عبدالعزيز ، ـريقيطوبات التي تعترض الصعحديات و المثابرة لمواجية الت

اح ى النجػلػموف اصػددة يحػجػاز الميمػات منإ  رة عنػد محػاولتيـ كبيػ ودلذيف يستطيعوف بذؿ جيآأف األفراد      
والمثابرة لتحقيؽ ما يعتقػػد ،ار ر صى عدـ اإل  ذلؾ يعزوف فشميـ الوبف جيػودىـ ، يزيد مذلؾ وب ،عمى نحو جيد

 . (Bandura ,1982 ;123-124) ى تحقيقػوعمادر ُو قنأ

ة وبناء تواصمياية الالكفـو ي تحديد مفيف ( Bandura)دورا نابظرية المعرفية االجتماعية لػ تبنت الباحثة الن 
 : اآلتيةاب ي تفسير النتائج لؤلسبالمقياس وكذلؾ ف

متعددة أشارت الى مفيـو الكفاية بأبعادىا الد أولى النظريات التي تعة اعيأف النظرية المعرفية االجتم -0
 .خريفومنيا جانب التواصؿ مع اآل

بتأكيػػدُه عمػى ظػرة متفػػائمة وذلػؾ ظػر الػى االنسػاف نتن  ( Albert Bandura)دورا نػارت بأف نظريػة ألبػ -2
األفػػػراد ليػػػس مجػػرد متمقػػيف نػػدورا تتمػػػثؿ بػػأف اا بي وضػػعيات التػػدمراد ، ومػػف المقػػابيػػة لؤلفػػوانػػب اإليجالج

 ـ .اتيؼ مجريات حيي مختمفة وف بفعاليفراد مشاركف األؿ أ  ة بيـ ، بحيطئة المف البيومات ملممعم
 –رفيػػة )معةالداخمي ذاتيػةبػػأف العوامػؿ ال ة،جتمػاعي تنظػر الػى االنسػاف نظػرة شػمولية الػتعمـ االأف نظريػ -2

ة بطريقػػة متبادلػػة ،فػػاألفراد يسػػتجيبوف بطرائػػؽ مػػفاعموؾ متحػػداث البيئيػػة والسػػليػػة ( واألاانفع –بيولوجيػػة 
 داث .الى األحالية وانفع ةوكيوسم ةرفيمع

 .اؿ موؾ الفع  طيط والممارسة السخالتى أف ألفرد يمتمؾ القدرة عم -2
انت "صػوابا سػواء أك ،ةالمواقؼ المستقبمي عنجاز تصرفات معينة لمتعامؿ مإ  لفرد عمى اتيتـ بمدى قدرة  -4

 ة .ة والمواقؼ البيئيفرد لؤلنشطال ارختيآتؤثر بًأ ـ خطأ"

  ( Coghitive Styles )رفية ساليب المعاأل -:ثانياً 

ة يوؽ الكمر في توضح الوامؿ الىـ العحد أ  د أ  تع   ( Coghitive – Styles )  ةرفييب المعاألسال ف  إ     
اذ قراراتيـ أو خت  آـ مومات عف طريؽ محاولتيختبلفات الفردية في معالجة المعاأل رراد، تظيوالنوعية بيف األف

    .)02:2112ة ليػا )الواقفي ،ابستجرات واآلح المثييضة تو لأو مجرد محاو ،مشكبلتيـ حؿ  

وكذلؾ بارتميت  ، (James,1890)، وجيمس  (Galton,1883)ؿ مف جالتوف كسيـ أ         
(Bartltt,1932) ساليب في مجاؿ الفروؽ الفردية بيف األفراد في ظيور مصطمح األ(Styles) في عمـ 

نشطة السموكية الفردية والخصائص التي تكوف ثابتة لمدة مف الزمف النفس المعرفي لتصنيؼ عدد مف األ
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يمكف لمفرد أف ذاتي ال لى تحسيف أدائو وتكويف حس  توقع أف يؤدي اُو ، وبذلؾ يلفرد بأسموبآ.ومع نمو وعي 
 (.214: 2112يتعاطى عند التعامؿ مع مختمؼ مواقؼ الحياة)العتـو ،

 ةوقت الحاج ياواسترجاع ياوتخزينالمعمومات  كيفية استقباؿ ظيارإ   ىة السعى جميع النظريات المعرفيت     
 (.242:2112ؽ)سميـ ،ت الحستدعاء المعمومات في وقآاذ لـ يكف ىناؾ استقباؿ جيد ال نستطيع خزنيا و .

اذ تخ  آو  ر،ذكالمشكبلت، والت ،وحؿ  (ورؿ )الصوالتخي االدراؾ اتبعممي يب المعرفيةاألسال وترتبط       
دراكو لمبيئة. تصنؼ إ  صنيؼ مف ت لفردآراد فيي تمكف مصدرًا ميمًا لمفروؽ بيف األف تعد   ذ  إ   رارات،الق

) ددستجابة عمى نحو محثـ اآل ،تقباؿ والتعامؿ مع المعرفةفي اس واتراتيجيواستآلفرد يب طرائؽ األسال
Kogan ,1970 ;189) . 

كونػػػػُو لي مػػػف ضػػػمميػػػة التعميميػػػة، وال يمكػػػف التغايػػػؤدي دورًا ميمػػػًا لمفػػػروؽ فػػػي الع المعرفػػػي وبأف األسػػػم     
فػػرد آللػػدى  مةراتيجية مفضػػاسػػت يإمعالجتػػو المعمومػػات ، و ثنػػاء عمميػػة الػػتعمـ راد أا االفػػيفضػػميالطرائػػؽ التػػي 

                                     (.(Solso,1991;404 از المعمومات وخزنيلتجيي

القػدرات  سػتعماؿآي فػىػي التفضػيبلت  ةاليب المعرفيػبػأف األسػ ( Sternberg ,1997 ) رغح سػتيرنبويوضػ 
: أي ، ئػوؤدي الػى دمػج أكبػر أجزاذ تػإ  بيف األساليب والقػدرات ؽ وليست القدرات نفسيا ، يجب أف يكوف تناس

 . (Sternberg ,1997 :218) ارهُ ذي نختنوعية العمؿ ال ةرفساليب ميمة لمعأف األ

ويخزنونيػا ، راتوالخبػ اتمػالمعمو ا ىػرات وينقمو بػوالخ، سػتبلـ المعمومػاتبآ يقوموفراد ومف ىنا نرى أف األف    
لفػػػرد المعمومػػات عبػػر آذ يستقبػػػؿ إ  وري أو تصػػ ،ظػػيأمػػا بشػػكؿ لف،سػػب مػػا يفضػػموه حبـ يانا فػػي أذىػػمونيويشػػك

 صػػاب، ومػػف ثػػـف طريػػؽ األععػػالممػػػس ( وتنقػػؿ و التػػذوؽ ، و ،  ـالشػػو ر ، البصػػو  ) السػػمع ، :الحػػواس الخمػػس
فػػي وجػػود الحػػواس. اال أنػػُو  وف جميعػػاً تعػػالج فػػي المػػـ بمنطػػػقة محػػددة ، وعمػػى الػػرغـ مػػف أف األفػػراد يتشػػارك

وفػػػؽ عمػػػى ف الشخػػػػص يوصػػػؼ إ  فػػػ، خػػػرى يب اآلسػػػالة األيػػػأسػػػموبًا معينػػػًا عمػػػى بق فػػػراد ممػػػف يفضػػػؿاألبعػػػض 
 . )22:2119وري  )عبيػد ،تص –ي ذ يوصؼ الشخص لفظو إ  األسموب المفضؿ لدي

وفيـ ،المعقدة  اءو  القدرة عمى استعماؿ األلفاظ والمفردات المغوية وحفػظ األسػمفنجد أف بعض األفراد لدي    
وعمى عكس ذلؾ أف  اظ،االلفف ذيف يستخدمو ال يفاالشخاص المفظػيي ات تتوفر ففة ىذه الصادة المفظيالم

وغيرىا الى شيء ،جداوؿ أو ،المعمومات كاألسماء المعقػدة  خرال يستطيع حفظ  يقوموف بترميػزاأل بعظيـ
 &Paivio) وفوىذه الصفات يفضميا األفراد  فػي معالجة المعمومات ىـ التصوريا ،ممتع  ليسيؿ خزني

Thompson  ,1994;382)( Richardson , 2003 ;486 ) . 
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بيف  الى الحوار الذي كاف دائراً  (Wilon,1974)وويمسوف   (Robeck)ولقد أشار كؿ مف روبؾ     
 (William James,1895)ووليـ جيمس  (Galton ,1883)كالتوف  :أمثاؿ،الفبلسفة السيكولوجييف 

أف بعض األفراد يختمفوف في كيفية تفضيميـ بطرائؽ التفكير نجد أف بعضيـ  (Bartlett,1932)بارتمبت 
خر يفضموف الطريقة التصورية في التفكير عضيـ اآلب نجد في حيفيفضموف الطرائؽ المفظية في التفكير ، 

النفس  وفي وقت الحؽ أثار عمماءُ  . (Rabek & Wilson, 1977;130)في االمور المتخصصة 
اف لممعرفة صور متعددة ومختمفة في أف واحد ويمكف اف نميز بيف الصور المختمفة لممعرفة إلى  المعرفيوف

، والعرضية .وتسمى المعرفة الوصفية بمعرفة لوصفية ،واالجرائيةىي المعرفة االتي قد تخزف في العقؿ، 
االجرائية  في حيفوربط المفاىيـ حتى يسيؿ حفظيا ،،المعاني وىي معرفة لفظية تختص بتنظيـ األلفاظ 

نيا توصؼ  بالذاكرة إف ،جاز عمؿ ما. أما العرضيةنإ  ساس الميارة ،أو العمؿ في أالتصورية تبنى عمى 
ي أنيا مميئة أأو الوقائع التي مر بيا الشخص، ،العرضية حيث يشير الى ذكريات شخصية لؤلحداث 

 (091: 2116بالمعمومات التصورية )الحيمة ،

عند ميسؾ  (Styie Behaviov)سموب يقترف بعدد مف المفاىيـ كأسموب السموؾ وأف مصطمح األ    
(Messick)  وأسموب الحياة(Life Style)  عند ادلر(Adler)   أفترض أف أسموب الحياة تمثؿ الطرائؽ  ذإ

ـ   ؛التي ينمييا الفرد في حياتو المبكرة ويستخدميا ا ، يرى بأنيا الكؿ الذي مع ما يشعر بو  مف وظائفي ليتواء 
ر لنا تفرد فس  وىو المبدأ الذي ي، ساسي لمفرد ى بأف أسموب الحياة ىو المبدأ األجزاء ، وكما ير يأمر األ

: 0614)عبلـ ،سموب نفسواألُ توجد شخصيتاف ليما  ال أنُو الإوب حياه الشخص ، وبأف لكؿ شخص أسمُ 
16).     

(  وتعني الخاصية المميزة  Stylus( أشتؽ مف كممة التينية األصؿ )  Styleونجد أف مفيـو االسموب )    
(  Structure Of Styleنيو األسموب ) ب( أف  Rouyceوتربط بالفرد وليا صيغة الثبات، ويرى روسي )

ة يصطمح في ضػوء تبلزميما واقترابيما معًا في التفسير وي األسموب الى المفاىيـ المركبتتضح عندما يحت
 Cognitiveسموب مع ظاىرة معرفية يجب تسميتيا االسموب المعرفي ذا اقترف مصطمح األإ  حدث محدد، 

Style )( )Royce,1973;330-331) . 

ـو االساليب المعرفية، ووضح أف األسموب استخدـ مفيأوؿ مف  ( Witkin ,1961 )وتكف  ويعد       
- Witking ,1975 ;258داء وليا صفة الثبات )الطريقة المميزة في األ ( Cognitive Style)المعرفي 

263. )  
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بأنيا سمات منتظمة وعريضة تؤثر في  (Anastasi & Wallach ,1963)ويرى أنستازي و"واالش       
 .(Saracho & Doyton ,1985:78 )فرد تجاه مختمؼ المواقؼ آلاستجابات 

بأف البحث في األساليب المعرفية قد بدأ في  ( Gagan & Kogan , 1970)اف كاجاف وكوجأما         
 معروؼ مع ما ىػو تناقضاً أف األساليب تمثؿ  ذ  إ  وتأثر في التحميؿ النفسي وسيكولوجية األنا،  0621عاـ 

العمميات المعرفية المرتبطة كونيا تؤثر عمى لعػف التحميؿ النفسي في تأكيد الوظائؼ الدفاعية لبلنا، 
 .   (Minton & Schneider , 1980,152)ر والتفكي،رة والذاك ،باإلدراؾ

ب المعرفية ( الى األسالي (Goldstein & Blakman ,1978ماف جولد شتيف وباالكرى يكما        
 (Kagan)باعتبارىا الطرائؽ المميزة التي يتصور بيا الفرد تنظيـ البيئة الخارجية. ويتفؽ مع تعريؼ كاجاف 

باعتبارىا تفضيبلت فردية مستقرة لطريقة التنظيـ اإلدراكي  ( Sigle, 1963)وسيجػيؿ  (Moss)ومػوس 
 Goldstein & Blakman , 1978;325 -329والتصنيؼ البصري لمبيئة الخارجية)

 أنيا سمة ووظيفة في الوقت  (Guilford ,1980)أف األساليب المعرفية كما اوضحيا جميفورد         
أو مكوف مف فئة العميًا خبلؿ الشخصية المنتػظمة في العمميات النفسية العديدة وىي ،، أي أنيا سمة نفسو

داء أخذي االختبارات في ف متغيرات الشخصية ، وكذلؾ في األعديد ممسؤولة عف الفروؽ بيف األفراد في ال
 .ونوعوؿ السؤاؿ كوتفضيبلت متناولي االختبارات بالنسبة الى ش ،مختمؼ االشكاؿ االسئمة 

الخصائص  وترشد عمى ،عف موجة لمتحكـ في النشاط العقميعبارة  ( Guilford)ووضح جيمفورد      
        (.022:0662، ربينيالوجدانية لئلنساف)الش

يب المعرفية مف خبلؿ العصبية التي تعتمد عمييا األسالة و مف ينظر الى األسس الفسيولوجي ؾوىنا      
ًا في المجاالت قاؾ فرو نى أف ىلا وصبلً ت (  Sperry (ريبوس (Penfield , 1969)دف ينفميدراسات كؿ م

في النصفيف الكروييف لمدماغ ، ففي نصؼ الكرة  ( Cortex / Cerebral )ة ة لعمؿ القشرة المخيالوظيفي
دراؾ األشكاؿ إ  ب النصؼ المقابؿ يختص في حيفير التحميمي ، د والتفكد وظائؼ الكبلـ والتجرياأليسر نج

 Robeck & Wilson ,1977 ;135ر المفظيػة)غي ستجاباتواآل ،دراؾ حركات الجسـا  والعبلقات المكانية و 
)     

بعض الطبلب يستعمموف  لدىيقوؿ أف األساليب المعرفية ،  (Snow ,at all ,1980)روفو وآخنا سأم    
سترجاع ، وىي تعطي لنا فكرة اس والحفظ واآلفي عمميات االقتب طرائؽ خاصة بيػـ في تجييز المعمومات

 )زب لكي يرمف يتعمميا ، والطرائؽ التي يستعمميا الطبلعف كيفية معالجة عممية التعمـ ، والمادة التي يريد أ  
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Encodes ) وا وينظم(Organized )ا نو ز ، ويخػ(Stores ) روا ؤش، ويسترجعوىا ، وي(Decodes ) 
 Snowة )رفيا األساليب المععمييمؽ دمة لمقياـ بيذه العمميات ويطمستخرائؽ اللطويولدوا المعمومات ، وا

,1980 ;12.) 

ط بالكفاءة التي تكوف عتبارىا أبنية تفضيمية ترتبآالمعرفية ب األساليب( 0612ر )ف وجموجينظر كوستمي    
 .(9:0662)الفرماوي ،ريةلفرد وتستمر في مختمؼ المراحؿ العماسائدة في مرحمة الطفولة عند 

أو طرائؽ  اتستراتيجياليب آو اة ىي عبارة عف أسيطريقة التي يتـ بيا العمميات المعرفية والعقمد الونج     
  Goldstienا)ومف ثـ االستجابة لي، ا امؿ معيوالتع ،صدارىاا   المعرفة و  ستقباؿآلفرد المميزة في آ

Blackman ,1978:3.) 

وتجييزىا ، في  ،عف الفروؽ في تنػظيـ المعموماتر أنيا تعبسموب المعرفي بعرؼ األ فر موىناؾ الكثي    
 طةوليست بسي،ادات معقدة عا أنيذ  إ  حيف توضح تعريفات أخرى عمى أنيا عادات تجييز المعمومات 

   .(222:2110)خضر ،

 رفيـة طبيعة االساليب المع

 يةعف فيـ األنشطة العقم إلى جانب ذلؾ.  هوتفسير  نسانياالساليب المعرفية تفيدنا في فيـ السموؾ اإل      
مواقؼ  ؿ مع مختمؼومعرفة األسػس العممية في التعامفي كثير مف مواقؼ حياتو  ، رد لفاالتي يستخدميا 

وىو األمر الذي ساعدىـ عمى كشؼ الفروؽ بيف األفراد في مجاؿ تناوؿ . (06:2112ولي ،)الخ اتيةالحي
ف األالمعمومات والمواقؼ المختمفة،  صفة الثبات عند الفرد، وألف ىذه الخاصية ترتبط بالنشاط ُو ل   سموبوا 

تتناوؿ طريقة ممارسة الفرد لمنشاط  العقمي لئلنساف فقط أطمؽ عمييا مصطمح األسموب المعرفي، وألنيا
المعرفي وليس لمحتوى أو نوع ىذا النشاط، ليذا يعد األسموب المعرفي مف العوامؿ الميمة في دراسة 

 Witkin. et.al,1977 ( الشخصيةالشخصية إذ يفيد في قياس المكونات المعرفية وغير المعرفية في 
بؿ تتعدى ذلؾ  ،نماط السموؾ المعرفي فحسبتقتصر عمى أ   وىو ما يعني اف األساليب المعرفية ال ).  14:

ف األساليب المعرفية ال أنب الشخصية األخرى، وىو ما يعني لتعكس الفروؽ في السموؾ االجتماعي والجوا
ى ذلؾ لتعكس الفروؽ في السموؾ االجتماعي بؿ تتعد  ، ر عمى أنماط السموؾ المعرفي فحسبتقتص

 األخرى.والجوانب الشخصية ،
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 ا يػأتي : تمخص طبيعة االساليب المعرفية بم

األفراد في العمميات المعرفية بيف  روؽة واكتشاؼ الفلدراس ات محورًا ميم  أصبحرفية ساليب المعأف األ -0
 كبلت .المش ؿ  ـ واالنتباه ،و مجاؿ حدراؾ ،والتعم  كالتذكر ، واإل  العميا 

قيا بعممية تجييز أو تناوؿ لنحو الذي ينـ عف تعم  ى اعمصدارىا وا   المعرفة اؿ ؽ تفضيمية الستقبئطر  -2
 ا .المعمومات بمختمؼ جوانبي

في النشاط المعرفي المرتبط  ميـتعبر عف جانب  يب المعرفية الى متغيرات بسيطةتنظيـ األسال -2
  ة .أنيا عوامؿ منظم ليياإ   ظرابة ، وينباالستثارة وحدوث  االستج

الثابت نسبيًا الذي يفضمو الفرد في تنظيـ مدركاتو وتصنيؼ  أف األسموب المعرفي ىو أسموب األداء -2
 .مفاىيـ البيئة الخارجية

المعرفي  أكثػر تكامبًل ،التتعمؽ بالجانب ةظر متغيرات ميمة لمنظر الى الشخصية في جميع جوانبيػا ن تعد -4
 (1: 0662)الفرماوي ،يضاً أالدافعية ة و بؿ تتعمؽ بالجوانب الوجداني، مف الشخصية 

ف األساليب المعرفية ىي المسؤولة عف الفروؽ الفردية في عمميات اإلدراؾ أ( Kaganواشار كاجاف )      
دراؾ لما يتعرض لو مف موضوعات في عتبارىا الطريقة المميزة لدى الفرد في اإل  آوالتفكير، عمى  ،كروالتذ  ،

 Goldstein & Blackman ).          وكيفية التعامؿ مع ىذه الموضوعات،البيئة الخارجية 
,1978:10-11) 

وتشير وتنظيمو لمبيئة و دراكإلفرد مف تصنيؼ آمكف يي تف ،لمفروؽ الفردية بيف األفرادميمًّا وتعد مصدرا     
لفرد في استراتيجيات آساليب المعرفية بالطرائؽ و أللفرد لمثيرات البيئية وتتصؼ اآالتي يستجيب بيا الطرائؽ 

ر التي التفكي ر الى طرائؽة عمى نحو محدد ، وكذلؾ تشيابوبعد ذلؾ االستج ،االمعرفة والتعامؿ معي ستقباؿآ
ة ستجابات متعددآمب فرد مف مثيرات تتط  آللفرد عف غيره كما تيدؼ الى فرض نظاـ عمى ما يواجُو آتميز 

 نتاج طريقة لمواجيتيا إومف ثـ 

في  الميم ةفراد مشكبلتيـ كما تعتبر مف العوامؿ التي يحؿ بيا األ   ساليب المعرفية عمى الطرائؽوتدؿ األ     
مف  عتبارىاآدراسة الشخصية حيث تفيد في قياس المكونات المعرفية وغير المعرفية في الشخصية ، ويمكف 

 (.Ashcraft ,1989;268ئؽ تفسيرىـ لمبيئة التي تحيط بيـ)فراد مف طراالمحددات الشخصية اذ تميز األ

طبيعة األساليب المعرفية عمى أنيا طرائؽ أو عادات تتعمؽ  (  Messik,1984فيما أوضح ميسؾ  )     
رتباطيا بعمميات متعددة لتجييز المعمومات او آوتحديد العبلقات بينيا، ونجد ،ستقباؿ الفرد لممعمومات آب
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 ,Messik 0612:  91) المشكبلت وحؿ  ، والتصور، والتذكر، والتفكير ،تناوليا، فيي بمثابة طرائؽ لئلدراؾ
). 

ساليب الدفاعية لؤلنا ، اذ يقوؿ أف األ   في ضوء الحيؿساليب المعرفية ( األKleenوفسر )كميف ،     
 مطالب البيئة والدوافع الداخمية.لفرد و االمعرفية ضوابط لبلنا بحيث تتحقؽ التآزر بيف 

ينظر لؤلساليب المعرفية مف خبلؿ نموذجو بنية العقؿ عمى أنيا متعمقة   ( Guiford)أما جيمفورد     
اليب بداًل مف تسميتيا باألس  (Mental styles)بالقدرات المعرفية ويفضؿ تسميتيا باألساليب العقمية

 دؿ عمى الخصائص الوجدانية لمفرديرى اف االساليب المعرفية مصدر لمتحكـ في النشاط العقمي وتالمعرفية 
 .( 022- 029: 0662،الشربيني )

ليب ساظيرت األأذ إ   ( Witkin at all) ُؤهومف أكبر الميتميف في دراسة االساليب المعرفية وتكف وزمبل    
الخاص في تنظيـ ما يراه  وسموبأفكؿ فرد لُو ،الخارجية  ةمواقؼ الحيافراد في ساس التعامؿ مع األأالمعرفية 

في  فرادمف الثبات النسبي لدى األ افي ذاكرتو  كما اظيرت الدراسات اف ىناؾ نوعً  ويحتفظ بو  وما يدركُو 
سموب يعني خاصة ترتبط أ( اف لفظ  Witkin , et allدراكيـ لما يحيط بيـ ويذكر )وتكف وزمبلءه إ  ساليب أ

  (Witkan ,et all ,1975 ;228-232) .فة محدده لؤلفراد وليا صفة الثباتبص

 ة لألساليب المعرفي المميزة ائصصخال

ستخدمت موضوعا ليا تمكف آىتماـ باألساليب المعرفية والكـ اليائؿ مف البحوث والدراسات ة لبلنتيج      
ف الباحثيف عمى تمؾ دد مف عاؽ بياؾ اتفالتواصؿ الى عدد مف الخصائص لؤلساليب المعرفية ، وىن

 ا :الخصائص ومني

متعديؿ أو التغير نساف ، وال يعني ذلؾ أنيا غير قابمة لبالثبات النسبي لدى اإل  رفية تتصؼ المع باليساأل -0
يب المعرفية تنمو لدى سالف األ. وذلؾ ألولةس بسرعة وسياليب المميزة لمفرد ما ، ولكف ليس، فقد تتغير األ

ت يساعد اىذا الثب.و في ذلؾ بعوامؿ التنشئة االجتماعية والظروؼ االقتصادية والصحية لمفرد  رةالفرد متأث
 .(062:0662)الشرقاوي ،ف الثقػة مواقؼ بدرجة عالية مؤ لمى التنبمالفرد ع

أف ر خػخصائصو المختمفػة عف اآل الكؿ منيم ( Bipolar)طب بعاد ثنائية القأساليب بأنيا تتصؼ األ -2
ؿ ويبتعد خط متصى كونيػما عملتصبًل ساليب يمثؿ تدرجًا مُ وب مف األسمُ ي أُ عمى الطرفيف أ   رادتوزيع األف

 . (41:0616)سعيد ،ف  متعاكسي خر باتجاىيف  اآلف دىمػا عأح
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تـ ذ ييإ  ليذه النشاط  ( Content)وى النشاط المعرفي لمفرد ال بالمحت بشكؿـ ساليب المعرفية تيتأف األ   -2
 وحؿ  ،االدراؾ  :مثؿ،لمعمميات المعرفيػة  فردآلف األفراد التي تتبمور في كيفية ممارسة بدراسة الفروؽ بي

تي ؼ عػف القػدرات التختمذلؾ فػأنيا ، لالقػراراذ واتخ، وتناوؿ المعمومات ، وتجييز، والتفكير ،المشكبلت
 .(22:0662ادي ،)حم  اطتتعمؽ بمستوى النش

ب وتساعد في تجن  ا تكوف عممية سيمة ائؿ لفظية وغير لفظية مم  لمعرفية يمكف قياسيا بوسساليب ااأل-2
)عياش  ةى المغعمرة عتمادىا بدرجة كبيآلمستويات الثقافية ويكوف بلؼ اختآالمشكبلت التي تتكوف مف 

،22:2112.) 

والنجاح ،والذكاء ،كالدافعية يجابية مع متغيرات عديدة إ  رتبط األساليب المعرفية بعبلقات سمبية أو ت -4
فعمى سبيؿ المثاؿ اف أصحاب ،عمى طبيعة الميمة التي يقـو بيا الفرد  عتماداآواالستيواء، ،اديمي األك

مف أصحاب النمط المتأني  في االستجابة أو الحؿ   وفعاليةً  قؿ أداءً أىـ والمغامر  ،والمتشدد،األسموب المتسرع 
، . والمرف  .(269:  2101)العتـو

ا ائصيف خػصخارجية أكثر مة مف خبلؿ تفاعؿ األفراد مع البيئة الساليب أبعاد مكتسبأف األ -9
  . (Vernon ,1973;129)ةموروثال

 تصنيف األساليب المعرفية

ختبلؼ وجيات النظر التي آتوجد العديد مف التصنيفات لؤلساليب المعرفية، وىذا التعدد يعود الى       
بالبحث والدراسة طر النظرية، التي تناولت األساليب تنطوي عمييا الكثير مف التصورات والدراسات واألُ 

عف شيوعيا، والتي تميز بيف االفراد أثناء تعامميـ مع الموضوعات الحياتية المختمفة،  إلى جانب والتقصي
 : بعد اف كاف ىناؾ شبو إجماع عمى عدد مف األساليب المعرفية المميزة في األدبيات والتي منيا

 – Field dependence) .االستقالل عن المجال اإلدراكي -أسموب االعتماد  -1
independence cognitive style) 

يشير ىذا األسموب إلى الفروؽ الفردية التي توجد بيف األشخاص في عممية إدراكيـ لممواقؼ المختمفة،       
فاألفراد الذيف يعتمدوف عمى المجاؿ ينظروف إلى المجاؿ الكمي الذي يحدث فيو الموقؼ بما يتضمنو مف 

ذي يحدث فيو، في حيف أف نو جزء مستقؿ عف المجاؿ الاتفاصيؿ وال يستطيعوف التعامؿ مع المواقؼ عمى 
األفراد المستقميف في إدراكيـ عف المجاؿ ىـ أكثر قدرة عمى التحميؿ ويستطيعوف فصؿ الموقؼ عف المجاؿ 
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الذي يحدث فيو، فاألفراد المعتمدوف في إدراكيـ عمى المجاؿ غالبا ما يواجيوف صعوبة في إدراؾ المواقؼ 
ئج الدراسات أنيـ ال يستطيعوف التمييز بيف الموضوع كأجزاء منفصمة عف بعضيا بعضًا، إذ أظيرت نتا

) الزغموؿ و  األفراد المستقميف عف المجاؿ في اإلدراؾ ارات اإلشكاؿ المتضمنة مقارنة معختبآوالخمفية في 
                                                      (.     11، ص 2112الزغموؿ ، 

 (Risking- Cautiousness ) .الحذر -أسموب المجازفة  -2

أو المغامرة، ،فراد عمى مدى إقباليـ عمى المجازفة يرتبط ىذا األسموب بمدى الفروؽ القائمة بيف األ        
والدخوؿ في ،والى روح المغامرة  ،قتناص الفرصآيميموف إلى  (Cautiousness) فاألفراد المجازفوف

المواضيع ذات الفوائد كبيرة، حتى واف كانت توقعات النجاح فييا ضعيفة، وال يدخموف في المجاالت ذات 
المردود اليسير، حتى واف كانت احتماالت النجاح فييا مؤكدة، وليذا يمتازوف بالنشاط المرتفع والرغبة في 

ية المواقؼ الجديدة وغير المألوفة، إما األفراد أىدافيـ، فيـ األكثر قدرة عمى مواجلتحقيؽ تحدي المجيوؿ 
فيـ الذيف ال يقبموف الدخوؿ في موضوع او مجاؿ ميما كانت فائدتو، إال بعد ضمانيـ  (Risking) الحذروف

: 2116النجاح المؤكد، وليذا يمتازوف بشدة االنتباه لممواقؼ وعدـ التسرع في اتخاذ القرارات حياليا) سميـ، 
24(. 

 Tolerance - Intolerance for)     عدم التحمل الغموض -ل أسموب تحم -3
(Ambiguity  

يرتبط ىذا األسموب بمستوى قدرة الفرد عمى تحممو لممواقؼ والموضوعات المدركة التي ال تتشابو مع        
األفراد خبراتو السابقة، وتقبؿ ما يحيط بو مف األفكار واألحداث الغامضة وغير المألوفة، فيناؾ  صنؼ مف 

ال ،ة، أما الصنؼ اآلخروغير الواقعي،الغريبة  :يفضؿ التعامؿ مع المواقؼ الغامضة وغير المألوفة، أي
)الخولي،  لذا يفضموف كؿ ما ىو مألوؼ وواقعي، يتمكنوف مف التعامؿ مع المواقؼ الجديدة وغير المألوفة 

2112  :94). 

 (Flexibility -  Rigidityالمرونة )  -أسموب التصمب   -4

يميز ىذا األسموب المعرفي بيف األفراد بحسب تعامميـ وتأثرىـ بالمتناقضات أو التداخبلت المعرفية        
الموجودة في موقؼ ما، مف حيث مدى قدرتيـ عمى االنتباه إلى المثيرات المرتبطة بذلؾ الموقؼ وعزؿ 

( يتميزوف بالقدرة Flexibilityألسموب المرف )أصحاب ا ستجاباتيـ؛ لذلؾ فإف  آالمثيرات المشتتة لنشاطيـ و 
عمى فصؿ المشتتات وعزليا عف األفكار الميمة والجوىرية التي تنعكس إيجابًا عمى معالجاتيـ لممعمومات 
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ممتناقضات الموجودة في ستجابتيـ، لذا فيـ عمى درجة عالية مف تقبؿ اآلراء والمغايرة وأكثر تمييزًا لآو 
( يتميزوف بعدـ القدرة عمى االنتباه لممثيرات Rigidityإما أصحاب األسموب المتصمب )اإلدراكية، المواقؼ 

األخرى ، التي تنعكس سمبيًا عمى رتيـ عمى عزؿ تأثير المشتتات الجوىرية المرتبطة بالمواقؼ نتيجة لعدـ قد
  .(6-1: 2110)األحمد،  ستجاباتآو معالجاتيـ المعرفية 

 (Complexity - Simplicity)  التعقيد -أسموب التبسيط   -5
يعتمد ىذا األسموب عمى طريقة تفسير األفراد لممدركات عند التعامؿ مع المثيرات والمواقؼ         

الحياتية المختمفة، اذ يميؿ أصحاب أسموب التبسيط إلى االعتماد عمى المعالجات الحسية أكثر مف 
التحميمي، في حيف يتميز أصحاب األسموب المعقد  بالقدرة المجردة واإلدراؾ الشمولي بداًل مف اإلدراؾ 

تحميمية، كما يستطيع التعامؿ مع األشياء المجردة اقؼ بصورة عمى  التعامؿ مع األبعاد المتعددة لممو 
، .أكثر مف الحسية  . (266: 2101) العتـو

 (Conceptualizations) أسموب تكوين المدركات -6

أسموبيـ في تكويف المدركات، وطريقة تعامميـ مع خواص المثيرات المختمفة،  يختمؼ األفراد مف       
فبعض األفراد يميموف إلى تكويف مدركاتيـ عف طريؽ تحميؿ الخصائص الظاىرية لممثيرات، ويكوف التعامؿ 

ستنباط آيعتمد آخروف في تكويف مدركاتيـ عمى قدرتيـ في  في حيف معيا بناًء عمى تمؾ الخصائص،
 . (16: 2101)عبد اليادي، ت لمعبلقات بيف المثيرات المختمفة واستنتاجيامستويا

 (Sharp - Static) الحاد -الجامد أسموب  -7

مكانية االستفادة مف آيرتبط ىذا األسموب بالفروؽ الفردية الموجودة بيف األفراد بمدى       ستيعاب الذاكرة وا 
وىـ يمثموف األفراد  ،الخبرات الموجودة في الذاكرة  سترجاعآالخبرات السابقة، فيناؾ فراد يصعب عمييـ 

ب استرجاع خبراتيـ السابقة إذ أنيـ يتعامموف مع كؿ موقؼ عمى أنو جديد تمامًا ويصعُ  ، البعد الجامد يذو 
يمتاز األفراد ذو البعد الحاد بالحدة وعدـ التشتت  في حيف ،  المختزنة بالذاكرة بصوره مطابقة لما يحدث

التشابو الموجود بيف المواقؼ الجديدة والخبرات السابقة المخزونة بالذاكرة ويكونوف قادريف عمى الناتج عف 
وىذا مف شأنو مساعدتيـ عمى توضيح الموقؼ ،  ر الذاكرة المتشابيةاثآتوسيع الفروؽ الموجودة بيف 

 . (  00، 0612)ابو عبلـ وشريؼ، ة الجديد واالستفادة مف الخبرات السابق
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 (Impulsive - Reflective)   التأممي -المعرفي االندفاعي  أسموب  -8

( الى أف ىذا األسموب ىو عمى العكس مف الفروؽ الفردية التي توجد بيف 0616يشير الشرقاوي )      
والتأمؿ في أثناء معالجة المعمومات المرتبطة بالمواقؼ التي يتعرضوف ليا، ،والدقة ،اإلفراد مف حيث السرعة 

واإلدراؾ بصورة دقيقة وفاعمة ،واالنتباه  ،ستعماؿ عمميات التذكرآفاألفراد مف ذوي األسموب المتأمؿ يجيدوف 
المواقؼ  في عممية جمع المعمومات عف البدائؿ المتاحة إليجاد حموؿ مناسبة لممشكبلت التي تواجييـ في

وذلؾ عكس األفراد مف ذوي األسموب المعرفي االندفاعي ، النظر عف الزمف الذي يستغرقونو  الحياتية بغض
كثرة   ي  إلىوىو ما  يؤد، ستعادتيا آالذيف يفقدوف القدرة عمى  التركيز  في  عممية  جمع  المعمومات  و 

 (.42: 2116)عياش، .أخطائيـ،  لتسرعيـ في اختيار البدائؿ

 -Holis)    (Serialismالكمي–التسمسمي  األسموب  -9

وتشمؿ ىذه الفئة ، وىي فئة التسمسمييف، فراد ، الفئة االولى ار ىذا  االسموب الى فئتيف مف األأش     
وىـ ،فيي فئة الكمييف  ،، أما الفئة الثانية االفراد الذيف يستوعبوف المعمومات ويمثمونيا بنحو متسمسؿ ومتواؿ  

وتكوف لدييـ القدرة ويتصورونيا ضمف مبادئ عامة، ،ؿ كميالذيف يستوعبوف المعمومات ويمثمونيا بشكاالفراد 
 (.                                                            22:  2111) عشقي ،.مع المعمومات الطارئةعمى التعامؿ 

    ( Alborh – Examination)الفحص  –البأورة أسموب  -01

فراد بالتركيز عمى نتباه وتركيزه ، اذ يتميز بعض األ  يتناوؿ ىذا االسموب الفروؽ بيف االفراد في سعة اال     
خر بالفحص الواسع لعدد أكبر مف العناصر المجاؿ ، في حيف يتميز البعض اآل مف عناصر عدد محدد

 .وُ أو التي يتعرضوف ل،  وسع مف المثيرات المحيطة بيـآنتباىيـ عمى قدر آالمجاؿ ، بحيث يشتمؿ 
 .(49: 2101)الخزاعي ، 

 (Global – Analyti)التحميمي  –الشمولي األسموب -00

الى ىذا االسموب أنُو اتساؽ معرفي ثابت نسبيًا لدى االفراد في  (Zander , 1984)أشار زاندر       
لممختمؼ المثيرات ، اذ يتمثؿ البعد التحميمي بنزعة الفرد الى تحميؿ المثيرات الى  التصنيؼ المفاىيمي
لكي تمثؿ تركيبًا واحدًا ، اما البعد  ؛ومحددة ثـ يتـ انتقاء العناصر المشتركة بينيما،عناصر أساسية 

ع وييمموف العناصر ويركزوف عمى المجمو ،دراؾ الموقؼ بطريقة كمية إفأفراد ىذا البعد يميموف الى  ،الشمولي
 .(209: 0664)حبيب ،الجزئية 
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  ( Leveling – Sharping)المتعمق –السطحي  أسموب-11  

ستيعاب الذاكرة لممثيرات المتتابعة ، ويتميز األفراد آفراد في كيفية سموب بالفروؽ بيف األ  ؽ ىذا األ  يتعم        
ييـ و كما تـ تخزينو لدالمعمومات المخزونة بصورة مطابقة لما حدث أ   سترجاعآفي النمط السطحي بصعوبة 

صحاب النمط أ  ما أ  ، فيتعامموف مع الحاضر ،ستفادة مف المعمومات المتشابيةاذا تكوف لدييـ صعوبات في اآل
والمخزونة في  ،المتعمؽ يستطيعوف التعامؿ مع المواقؼ الحاضرة مف خبلؿ ربطيا بالمواقؼ المتشابية

  (.262: 2101 الذاكرة)العتـو ،

  (Scanning –Securitizing)عدم التدقيق  –التدفيق أسموب  -11  

فراد مف ذوي اذ يتميز األ   تووشداالنتباه فراد في سعة سموب بالفروؽ الموجودة بيف األ  يرتبط ىذا األ      
وشدة التدقيؽ فيما يحيط بيـ وييتموف بالتفاصيؿ الدقيقة ،في حيف اف ىناؾ  ،النظر نعاـ  سموب الدقيؽ بإاأل  

مؿ االعمى تافرادًا يمتازوف بالنظرة السطحية وعدـ التفحص الدقيؽ ويكوف مجاؿ انتباىيـ ضيقا ضعيفًا ال يش
            (.290: 0612مف المثيرات المحيطة بيـ )شريؼ ، قدر بسيط 

  (Verbal – imagery)يورالتص –المفظي أسموب  -11

ابو أجد اع أف يجستطآو  (Paivio ,1960 )افيػو ف بـ النفػس ألأف أصؿ ىذا األسموب يعود الى عال    
كانت عممية تجييز الكممات  إذ  المعرفيف س الذي طرح مف قبؿ عمماء النف سواضحة ، ازاء السؤاؿ الرئي

 ساف . دى األن؟ كيؼ أف المعمومات تتمػثؿ ذىنيًا ل ةالصور يمكف أف تحدث بصورة مستقمو 

 – Models Dual)ائي ( ر الثنالمسمى )التشفي ونموذج ( Paivio)و ى ذلؾ طور بافيواستنادًا ال    
Coding )  تكويف الصور إلى لتمثيؿ المفاىيـ وخزف المعمومات ، مستند ف الذي يفترض أف ىناؾ موقعي

أعادة  ات أووؿ المعمومومف خبلليا نحؿ التي بيا أ  ف الوسائفيرى أ   ،أو األلفاظ،واألخر عمى تكويف الكممات 
أو الوصؼ المفظي كوصؼ  ،أو الحدث، أو الموقؼ ، خبلؿ تصور الشيء  فوذلؾ م،  صياغتيا مف جديد

صيغ  ادةعإ في النص  .أف كؿ ىذه األنواع تعدؼ العبارات الموجودة صفرد أو و آلالذي يوجد فيو وقؼ الم
 .( Pavioi ,2006 :393-399ر)في تطويره الى الوقػت الحاض ( Pavioi)و بافير ستمآمختمفة. و 

واضيع ألنُو قاـ بجيود واضحة لـ يركز عمى تمخيػص م اً كانت أكثرىا نفع ( Riding )ج ود رايدنأما جي   
 ( Riding & Cheema )وتشيما  دنجراياـ ـ جديدة ناتجػة البحث والتطبػيؽ وقعامة فقػط. أنما أعطى مفاىي



الفصل الثاني.........................................إطار نظري ودراسات سابقة             
  43 

– Analytic & Ver bal )   وري (التص –المفظي  والتحميمي ، –) الكمي ا ف ىمذلؾ بتطوير أسموبي دبع
Imager & Wholist )   

أو  لمفكرة نفسيااىيػـ حد ولكنيا تمثؿ مختمؼ المفاالتطبيؽ عمى أساس أف األساليب أصميا و  اذوبنى ى     
 & Riding)  ورلفرد لمموقؼ ويعبر مف خبلؿ الكممات أو الصآركز ىذا األسموب عمى ادراؾ  إذ  البعد 

Ceama ,1997;193                                               . ) 

وىي وثيقة الصمة بالموضػوع ، ،األدبيات و  ،وثفي المفاىيػـ التي وجدت في البح اً عو  نبلحظ ىناؾ تن     
 –االسموب المعرفي ) المفظي  اـوأف تعددت مسمياتيا اال أنيا تحتوي بشكؿ ع،نبلحظ دراسة بافيو وزمبلئو 

و  اليومية اتي حيمُو في يستعمذسموب المناسب الستخداـ األآلفرد في آوالطريقة التي يعبر فييا وري (.التص
 .ةالمختمف

ِ   عوف مامماألفراد يتع مثؿ بأفاألسموب المفظي يت       المعمومات مف خبلؿ سماعيا يتكمموف بصوت عالي 
مشاكميـ اقشة تاحو الفرصة لمنا   و  ،خريفألشرطة المسجمة، ويتعامموف مع اآلويتعمموف عبر سماع المادة ،أو ا

العبلقات فضؿ في جتماعي يكوف أ  دراكيـ اآلا   و ، ةأو يمارسوف األلعاب المفظػي،مع األفراد األخريف 
 ( .002:2116ة)الحيمة ،الكممات المتقاطع ة . وكذلؾ حؿ  االجتماعي

 دة .وفيـ المعاني المعق ،وتحويؿ الرموز،ومعالجتيا ،ظي عمى الكممات ويكوف أساس األسموب المف    

ري يفضؿ األفراد الذيف يستخدموف األسموب المعرفي)التصوري (خزف المعمومات بشكؾ مكتوب و أما التص   
ستعماؿ صور المخػططات في التعامؿ مع المشكمة آفي كتب ورسومات توضيحية واألشكاؿ، ويميموف الى 

ضؿ وف الى صور ذىنية أو ممموسة لفيـ المعمومات الجديدة ، ويفجاأو الموقؼ الذي يواجيػـ ، ويحت
تعجبيـ ألعاب المتاىػات واأللغاز )الصور و ـ مػنطووف عمى أنفسيـ .ني  ىػـ أل  دالتصوريػوف العمؿ بمفر 

اكيـ االجتماعي يكوف أقؿ مف دإ  ا أف خريف ، كممع اآل ـيفضموف مناقشة قضاياىـ ومشاكمي ة ( الالمتشابي
 (.                                                              442: 2112ة )الزيات ،المفظيف بالعبلقػات االجتماعي

ؿ صور مخططات والمعمومات المعروضة بشكـو واليتعامموف بسيولة مع الكتب والرس أف التصورييف   
 (.    Jonassen & Crabowski ,1993;192ًا ) ريوتحويميا وفيـ المعمومات بص
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 :وكما يأتي التصوري البعد المفظي والبعد يفراد ذو األأ  ويمكن توضيح خصائص

 :البعد المفظي يأوال :خصائص الفرد ذو 

 .بصورة أساسية عمى الكممات  لمفظييعتمد اأ.

 .اجتماعي ، ويفضؿ اقامة عبلقات اجتماعية . ب
 .االستماع الى االشرطة الصوتية(و الجماعية ،يفضؿ معالجة المعمومات عف طريؽ )المناقشات  . ت
 .مقدرة كبيرة عمى حفظ األرقاـ وأسماء األشخاص ولدي . ث
 .أكثر بالمشكبلت المفظية  تمتعيس . ج
 .ـ الجزئييفضؿ التعم   . ح
 .وفيـ الحقائؽ الواضحة، مقدرة عمى تحميؿ المواقؼ  ولدي . خ
 .توجو موضوعي نحو المياـ و،وذ القراءة عف األفكار يفضؿ . د
 نشاطا وحيوية  ، وأكثر ميبًل لمدعابة .أكثر  . ذ

 : البعد التصوري يثانيًا: خصائص الفرد ذ

 .عمى الصور بصورة أساسية التصوري يعتمد أ.

 . ماكف والوجوهمقدرة عمى تصور األو لدي . ب
 .يستعمؿ التخيؿ في عممية التذكر . ت
 .عطاء فكرة عف الموضوع قبؿ التفاصيؿ ا  ييتـ في العموميات ثـ التفاصيؿ ، و  . ث
(،والمخططات ،مف خبلؿ )النماذج يفضؿ معالجة المعمومات  . ج  .والرسـو
 .خريفيميؿ الى عبلقات اجتماعية مع اآل ال . ح
 .مقدرة كبيرة عمى فيـ الحقائؽ غير المحددة والجديدة  ولدي . خ
 .بسيولة مع الرسـو التوضيحية ،والمعمومات المعروضة في شكؿ صور يتعامؿ . د
 أف يكوف ىناؾ مف يوضح ليـ األشياء ، وىـ ذوو توجو شخصي نحو المياـ . ؿيفض . ذ

(Jonassen & Grabowski ,1993:192 ) ,(Paivio ,1971:5  .) 
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 (  التصـوري –رفي )المفظـي النماذج والنظريات التي تفسر االسموب المع

التصوري  –التي تفسر األسموب المعرفي )المفظي والنظريات النماذج بعض ستعراض آستقػـو الباحثة ب     
  -: يأتيحسب تعاقبيا الزمنػي وكما ب( و 

   ( Aiien Paivio Modes ,1971 )و نمـوذج الن بافي -0
( الذي يعتقد وجود نظاـ   ( Dual – Coding Modelsائي و أنموذجة التشفيػر الثنػلقد طور بافي     

وىو مختص بالتعامؿ مع المعمومات ،المعمومات وتجييزىا ويعرؼ باسـ نظـ التمثيؿ الرمزي  لتشفير
ا االنموذج وجود ذسمات الميمة في ىالة ومف أو ووجداني،ة أو سموكي ة،ادراكيات سواء كانت المعموم

حداث أو ويختص أحدىـ بالتعامؿ مع األ وتجييزىا نظاميف فرعييف مستقميف لتمثيؿ المعمومات
عامؿ مع الرسػـو ي التخر فواأللفاظ ( ويختص اآل،)الكممات  :أي ،الموضوعات المفظية

                                               .(Paivio ,1981;49اؿ)واالشك،

كوف تأثيرًا ميمًا عمى تي التصور يمكف أف ف بأف الفروؽ (Ernest ,1977)ت شارت دراسة أرنيسأد وق     
 Ernest )توقد وسع أرنيس ،تذكر  بلت ، والالمشك دراؾ ،وحؿ  ائؼ المعرفية وتشمؿ التعمـ ، واإل  الوظترتيب 

و وقد حددت عدة أوجو ليا . وتصنؼ عمى النح ،بحثُو في االختبلؼ الفروؽ بعممية التكويف الصوري (
 تي : اآل

  ( Imagery Viridnss )وري النشاط التص -اواًل :

 ات .ستحضار المعمومآالعقمية التي تساعدىـ في  توضيح الصورة      

  ( Imagery Control )ة صوريطرة التالسي-ثانيًا :

 ة .بًل السيطرة العقميالجات مثستيعاب معآل أو،ويف صورة عقمية ذاتية كرد لتلفآ قدرة     

  ( Imagery Style )وري االسموب التص -ثالثًا :

                                                                      .(Ernest , 1977; 181 -210) يةة لؤلمور المفظفي أمور تصوريػة موازن لفردآغاؿ انش    

يؿ التشفير لُو تفض ( Coding ) رياية التشففأف الك ( Richardson ,1978 )اردسوف رى ريتشوي    
ويؤكد أف العامؿ القوي في ادراؾ كيؼ أف األفراد يجيزوف أو يكونوف شخاص يف األُا بأبعاد مستقمة نسبي

كتشؼ بأف القرارات لتمثيؿ آوقد  ،أو عدة خيارات،حدة استراتيجيػة و آستثمار آومات عف طريؽ ميوليـ وبالمعم
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) اتات أكثر مف تكويف المعمومومة وثيقة بتفضيؿ المعمبلقتصوري ( ولُو عة الاألشكاؿ )المفظي موازن
Richardson ,1978;101-115) . 

ى عم التغم بف ألفرد مكف يم  ز في عممية التعمـ، ألنُو رميرورية وممحة لوجود التضة ونجد أف ىناؾ حاج     
 . اتستدعاء المعمومآرعة س في عممية التعمـ ، وذلؾ يؤدي الىجميعًا  أوُو يوبات التي تواجالصعػ

رمز  ءعطاإ  ا زني)التفاحة ( ىي المستيدفة فقد يكوف فرض جيد في خؿ المثاؿ أف كممة مى سبيفع      
صورة منتظمة شكؿ التفاحة بذلؾ يستطيع ألفرد خزنيا بعممية التفضيؿ أمأ بشكؿ لفظي  ءعطاإ  أو  )فاكية (
 ة .مف خبلؿ الصورة يسيؿ استدعائيا وقت الحاجوري مف خبلؿ الرمز أو خزنيا بشكؿ تص( )تفاحة

الشفرة التصورية مف  ( Allen Paivio & Lambevt .1981 )رت كؿ مف ألف بافيو والمب قترحآو     
)  ةليا تأثيرات مف الشفرة المفظي ، إ ذ  ؽ في وقت الحواستدعائيا جانب ىي فف وتقوية لخزف المعمومات 

Paivio & Lambert ,1981;323 .) 

  (Baddely – 1986)ادلي أنموذج ب-1

وخزنيا  ات مالمعمو  ذي افترض فيو ىناؾ نظاماف لترميزال انموذجو ( Baddely ,1986)ي أوضح بادل    
 ( Paivio)و لنموذج بافي (. D . C .M)ائي بالترميز الثن صؿ بالمكونات الفعالة  بشكؿ رئيس  تتي ،والت

ِ  وافترض أنُو يوجد  والتحمؽ  ( Visual Spatial Sketchpad )ة المرئية المكانيط ائر ىما الخ نظاماف 
ذ وخزف المعمومات ، ويوجد تنفي لمحفظ ميف  مستقب ميف  نظا ف  اويعد   ( Phonological al loop )وتي الص

 )زي وىذا التنفيذ المرك ( Stare System)ة بالكيفية التي يستعمؿ بيا ىذه األنظمة الموالييتحكـ مركزي 
Central Executire ) ويتكوف غير وقت. يالمعمومات منيػا فويضع المعمومات في االنظمة أو استعادة 

ػمومات لفظية ، وىذا أي معًا مف مكونات متعددة والذي يتمكف مف استعادة صوتًا داخميوتي التحميؽ الص
في المـ . أما نظاـ الخرائط   ( Parietal – Temporal )ة الجزء يرتبط بالمنطقة الجدارية الصدغي

-Baddeley ,1988:202)الذىنية التي تعرض عمينا أو نشاىدىتستعيدىا مف خبلؿ الصور ا المرئية التي
230.)                                                     

ما عف زىيتم   ص صائا وخبي عوفأف اصحاب ىذيف األسموبيف ليـ صفات يتمت ( Baddely)ي ادلب اروأش  
 . يـبعض
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 رئيـة خصائص أصحاب الخرائط الم

،  مثبل (،اة المغػوية البصرية )القن:فالمغوية  انوية ) المكانيػة ، والمغوية (وات الثثناف مف القنآلدييـ د يوج   
والكتابة ،أما أصحاب ) القناة  ،كمياـ القراءةوبة عف طريؽ المغة المكت تياومعالجالمعمومات ـ تعم   يتـ

واألماكف ،الوجوه  وروفواأللفاظ وبسيولة يتص ،البصرية المكانية ( كثيرًا ما يبلقوف صعوبة بالمغة المكتوبة 
 ( .                    Antonietti & Gioletta , 1996 ;611-619) ـستخداـ خياليـ وينتبيوف الى البيئة التي تحيط بيآب

 . وتيخصائص اصحاب التحمق الص

حوار  ةقاما   خريف ، و ، ويتحدثوف بطبلقة وجرأة أماـ اآلالحديث  وير ثنيـ كأ  صحابيا بآيتصؼ          
تمـز سيعميو تحقيؽ الفيـ لمبيئة منيـ ف إ  ريف ، فخخريف. وتسجيؿ وحفظ كممات اآلنفسيـ وبيف اآلأداخمي بيف 

طريؽ الخبرة الخاصة ف ديدة وتفسير مختصرىا وينتيي بخبلصة لفظية ليا ثـ تمؤل الفجوات عالبدء بمادة ج
 (. Dunn & Dunn ,1989 ;238 -244) ية والتي تشمؿ نشاطات لفظ

  (Mayer ,1997)ر نظرية ماي -2

 Clar & Paivio )و اث بافيعتمدت عمى نتائج أبحآمـ ة لمتعالمعرفي ( Mayer)ر ايية مر أف نظ     
 )ر في نموذج الذاكرة العاممة ونتائج أبحاث سويم ( Baddeley ,1982 )ي ونظرية بال ( 70;1991,

Sweller , 1990)  ي المعرف مؿحفي نظرية ال( Sweller & e.t.al ,1990 :182 )   اف المتعمـ عمى
اـ وكذلؾ النظ،اـ المفظي ظذ يرتبط النظاـ السمعي مع النإ  ينتقي نظاـ المعمومات التصورية ونظاـ المفظية ، 

               (.                                   Chandler & Sweller ,1991;293-332) وري مع النظاـ التص اإليمائي

 : أتيمف ثبلثة عمميات كما ي  (Mayer )ر وتألفت نظرية ماي   

لفرد قاعدة الكممة لصنع أنموذج ذي أساس لفظي ليصبح المفسر، ايطبؽ  ( Oeganizing )يـ التنظ1-
 . ارً س  تصوري ليصبح مفاس نموذج ذي أسوأنُو سوؼ يطبؽ الصورة لصنع أ  

دة النص المكتوب ، إخضاع المعمومات المفظية الى قاعلفرد بايقـو  )    (Selectinاراالختي 2-
 ة .دة الصور المتخيموالمعمومات البصرية تخضع الى قاع

شػأ المتعمـ ا ينالنظرية وتحدث عندم هذيات المعرفيػة في ىالعمم آخر وىي  ( Integeating )اج االندم3-
أساس لفظي مع أنموذج عمى اساس تصوري لتكوف نموذج عمى حداث المتساوية في أ  اتصاالت بيف األ

 (.                                                                            Mayer ,1989;290) اجعممية االندم
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  ( Barsalo, 1999 )مو نموذج بارس -1

 ويرى   Amodel symbol Sstem )ي الرمزي الشكمي أو الشرطباألنموذج المسمى  أنموذجوعرض       
د التخزيف قاذف و ف جممة أو صورة ، و لمنبو األصمي قد يكأبالتبلـز ، فأف عناصر االنموذج غير ادراكية 

فيو فرد يتـ تخزينيا في شكؿ آلأف كؿ المعمومات التي تواجو :  يأ  ، يكوف مجرد شكؿ تصوري أو لفظي 
 ىذه تصنعوُ اننا لما ُ ي أذىالى جممة ، فنقػـو بتطوير صور ف ما نستمعوعيًا وادراكيًا أساسيًا . فعندن مشروطة

 وعف طريؽ أو األلفاظ ،  ييةالشف مماتمة كالكموليس الج، رة المرئية و الصاسترجعنا فيما بعد  الجممة ، واذا
ؿ التي ؽ الى التفاصير  تطالدوف مف نصؼ المبلمح األساسية لمصورة فقد  ( Analogusly)ثؿ والتطابؽاالتم
 Richardson) وريسموب المفظي مقابؿ التصذف يركز ىذا النمػوذج عمى األإ  ليا في الوصؼ.  ةىميأال 

,2003 ;481                                                                .) 

نُو إ  ف ،ا يدرؾ جممة ما دملفرد عنأف ا( 2112وباري ) ،وسمونز ،مف بارسموؿ ًا كبًل قاطعليد دـثـ ق     
 Mccarth)  وأو التفضيؿ الذي يراه مناسبًا لقدرات ،سموبُو الخاصأيحاوؿ أف يخزنيا مف خبلؿ 

,2006;233                                                                      .) 

  ( Riding . et. at ,1976 -2002 )رون ة ريدنج وآخظرين -5

ص ز عمى تمخيألنُو قاـ بجيود واضحة لـ يرك  ،كثر نفعًا أ  أثراً  ( Riding)دنج ري حدث ألقد        
 & Riding )ا وقاـ ريدنج وتشيم، والتطبيؽ ، عطى مفاىيـ ناتجة عف البحث أنما وا   المواضيع العامة فقط 

cheema ) وىذا التصنيؼ .التصوري (  –)المفظي والتحميمي (،  –)الكمي :وير أسموبيف ىما د ذلؾ بتطبع
أو البعد نفسيما ،ـ مختمفة لمفكرة اىيتمثؿ مف ياولكن، صميا واحد أساليب المعرفية األ أ ف   استنادًا الى بنى
 & Riding) ورو الصات أ  بر عنُو مف خبلؿ الكممواقؼ ويع  رد لمملفآـ ى فيز عمصبح ىذا االسموب يركأ

Cheema ,1997; 193-210                                             .) 

، وقاما  (Riding & Dyer ,1983 )ر دنج وديلري ةىذه النظرية مف الدراسة العاممي وتعود بداية      
ختبار آوتـ تطبيؽ ،ختبارات الشخصية آاألساليب وبعض و ،ختبارات عاممي لعدد مف اآلؿ ميجراء تحإ  ب

االستقرار (  –االنطواء / العصابية  –ؾ لمشخصية لقياس )االنبسػاط ز شكاؿ المتضمنة الجمعي وسجؿ اياأل
شكاؿ المتوازية عمى ( واأل التصوري –كذلؾ اختبار التشفير) المفظي راز ( و االب –اختبار لقياس )التسويػة 

 Riding)ر وصؿ كؿ مف ريدنج وديداـ التحميؿ العاممي تستخآ( سنة وب 02 متوسػط اعمارىػـ )( طفبلً 041)
& Dyer )  ؿ :الى أربعة عوام 
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 ؿ .االندفاع ( بدرجة متوسطة عمى ىذا العام –قبلؿ )االست يتميز بػ:  ل األولالعام -
التصوري ( فأف االختبار  –االنطواء( نسبتُو التشفير ) المفظي  –) االنبساط  يغمب عميو : انيالعامل الث -

 .   ( Betts test Of Imagery Control )وري تيس لمتحكـ التص
 ة .: تشيع عمية الفعالي ثالعامل الثال -
 .(222:2101)خصػر ،ةالعصابي ختبارآ وة( تشيع عميالعصابي–:ىو) التحكـ عالعامل الراب -

 -ي :ػوى سـ النفأربعة مجاالت أساسية في عمى ولية الات األترجع لمدراسرية ظية لمنأما الجذور التاريخ     
 & Ridingة) ات الشخصية ، ومكونعرفيط المالضواب،و  األدراؾو عرفية ، والتصور العقمي،ميات المالعم

Rayner ,1998 :10). 

دفعت الى تصنيفات متنوعة   (Riding & Cheem ,1991 )ا ف رينج وشيمكؿ ماسيامات أف    
 الرتباط بينيماكشؼ اووصفيا وشرحيا ، و  تياى، وبعد مراجعمسم (21أكثر مف) وجدلؤلساليب المعرفية، أذ 

التحميمي (،  –)الكمي د االوؿ سيف ىما البعاد انُو مف الممكف تجميعيا في بعديف أسوجفإنما  ؽ قياسيا،طر و 
 وري ( .التص –ا يأتػي شػرح لمبعد الثاني ) المفظي التصوري ( ، وفيم –ي والبعد الثاني ) المفظ

  ( Verbal – Imagery )وري ( التص –البعـد ) المفظي 

يشير  أذيب لؤلسال  ( Riding)ة ريػدنج و البعد الثاني في نظريوري ( ىالتص –ياألسموب المعرفي )المفظ   
)  ( Imagery ًا أو تصوري  Verbalا ريؽ التفكير أما )لفظيف طلتمثيؿ المعمومات ع ردالى ميؿ الف

Riding & Grimley ,1998 :207 . (                                              

 ى أنياعمات معمومالى يوف ذ ينظر المفظإ   اتالتصوري ( المفضؿ لتمثيؿ المعموم –صؼ البعد )المفظػيي    
 ة وعفػي صور عقمية متتابومات يمكنيـ تمثؿ المعم، ففيتصور الا ية، أمالترابطات المفظو الكممات  مفعبارات 

 .(Riding.et.all,1992;329)ا يعات مطترابالأو ،ا نفسي وماتالمعمسواء في  ، ةتمقائي

 ة العالقة بين بعدي نظرية )ريدنج ( لألساليب المعرفي

 رخال يؤثر عمى اآل ديفالبع ي  أ  ى رد عملفا وضح ،و  اعف بعضيم بلف  موب المعرفي مستقساأل   ُبع ديأف      
 (Riding ,et .all ,1999 ;114                                                              . ) 

 Riding) ؼ باط ضعياالرترتباط فآواذا وجد  ،لةوغير دا  ،ضة جدًا وأف العبلقة بيف مقاييس البعديف منخف
.et.al  ,1993 :269                                                 .) 
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 التحميمي، –ميتكامؿ كؿ مف البعديف )الك (Riding & Rayner ,1997 )ر وراين ريدنجاؼ كما أض      
و التفكير ،المعمومات لؤلجزاء أو بشكؿ كمي  ياتكوين وأ  المعمومات  الى تجييز رويشي وري(التص –المفظػي
 .ور لفاظ )الكممات ( أو الصفي األ

، الكمي  (WV)ظي أنواع مف األساليب المعرفية الكمي المف ةي أربعليعطرفي يتحدد بعدا االسموب المع
 John & Boucouvaias ,2002) .  (AI)وريالتصمي التحميو  (AV)مي التحميو ، (WI) وريالتصو 

;134)  

ف ثيؿ المعمومات مولتم ،ات بشكؿ كميلتنظيـ المعموم الفرد ؿ( الى ميالمفظي –ويشير األسموب)الكمي     
ظيـ المعمومات بشكؿ كمي ػؿ لتنيشير الى مي وري (التص –ميالكممات، أما االسموب )الكير في بلؿ التفكخ

ي(الى ميؿ لتنػظيـ المفظ –وب )التحميمي مالتفكير فػي الصور العقمية، فيشير األس اءأثنومات ولتمثيؿ المعم
ب مو األس حيففي التفكير في الكممات ،  بلؿالمعمومات في أجزاء أو شكؿ وتمثيؿ المعمومات مف خ

خبلؿ  فبشكؿ ولتمثيؿ المعمومات مزاء أو لتنظيـ المعمومات في أجؿ وري ( فيشير الى ميالتص –)التحميمي 
 ( .  Khedr ,2000;94) ةالتفكير في صور عقمي

) محفوظ  دراسةمنيا ، التصوري ( -ىتمت باألسموب المعرفي ) المفظي آوىناؾ العديد مف الدراسات التي  
،0662 ) 

 التصوري ( –سموب المعرفي ) المفظي ى طالبات الجامعة في عبلقتيا باألُ )التخيؿ العقمي لد   

سموب ) المفظي مقابؿ ،وعبلقتيا باألُ الفروؽ في التخيؿ العقمي رؼ عمى طبيعة التع   تيدؼ الدراسة الى    
 جامعة عيف الشمسوطالبة  مف ،( طالبًا 212التصوري ( لدى طمبة الجامعة ، وقد شممت عينة البحث )

حصائية تحميؿ التبايف ثنائي آستعممت الوسائؿ اإل  ، وقد ( سنة 21 -21عمارىـ بيف )أفي القاىرة وتراوحت 
آختبار االتجاه ، وكشفت النتائج الدراسة عف عدـ وجود عبلقة في ىذه الدراسة بيف التخيؿ العقمي كما يقاس ب

سموب المعرفي ) المفظي ء ، اما األتخيؿ العقمي مف عدة أجزاوىذا يقيس القدرة عمى بناء التكممة االشكاؿ، 
 (.421: 0662،طالبات الجامعة )محفوظ ( فيما يخص  0622ستبانة رينشاردسوف )آالتصوري ( مقاسًا ب –

 .ساليب () العبلقة بيف زمف الرجع وبعض األ :( بعنواف2101أما دراسة )الصالح والخميس ،

سموب المعرفي أفضؿ مف ذوي األسموب المعرفي المفظي ادائيـ األ أصحاباستيدفت الدراسة الى اف 
مف طمبة جامعة الممؾ سعود ، وتتراوح ( طالبًا وطالبة 24التصوري لمزمف الرجع . واختيرت العينة مف )

ؿ سواء كاف سموب المفض  ، وكؿ طالب يحدد األ ساليبآستعمؿ مقياس األ( سنة وقد 22-06عمارىـ مف )أ  
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ستخداـ االسموب آأو يميؿ لمتمثيؿ المعمومات ب،التحميمي (  –يستقبؿ المعمومات باألسموب المعرفي ) الكمي 
نيا ال توجد عبلقة بيف نوعية ، واف النتائج التي توصمت الييا ىذه الدراسات أ   التصوري ( –)المفظي 

 .(061: 2101لصالح ،الخميس ،) اساليبيـ المعرفيةأ  داء زمف الرجع مف حيث أ  األساليب المعرفية و 

 (Rding & Reed ,1996)اما الدراسات االجنبية ومنيا دراسة 

 وأساليبيـ المعرفية(  طمبةال لدى )عبلقة بيف استراتيجيات التعمـ المفضؿ              

تكونت عينة ، ساليبيـ المعرفية تيدؼ الدراسة الى العبلقة بيف استراتيجيات التعمـ لمتبلميذ والتمميذات وأ  
ستخدـ الوسائؿ آ إ ذ( سنة 22 -06تتراوح اعمارىـ مف ) ( طالبًا 22-طالبة 20)  طالباً  (21الدراسة مف )

سموب لييا ىناؾ تفاعبلت بيف النوع واألاالحصائية تحميؿ التبايف ثنائي االتجاه . واىـ النتائج التي توصمت ا
يمة ففي المغة االنجميزية فضمت المجموعات كميا اكماؿ الموالمادة التعميمية عمى تفضيميـ لكماؿ الميمة ، 

مت ) التحدث ( ض  فف، ناث ، أما اإل  المفظييف ( فضموا الصور –الذكور ) الكمييف  مف خبلؿ الكتابة  ماعدا
فاخت رف  المفظيوف (  –أما االناث مف ) التحميميوف  ،التصوريوف الصورضؿ ف ،أما في العمـو

 (Riding& Reed,1996:98)الكتابة.

 –سموب المعرفي ) الكمي )أثر التفاعؿ بيف األ (Riding .et.at ,2001 ) ريدنج واخروف  وفي دراسة   
 التصوري ( وسعة الذاكرة العاممة(  –التحميمي ( ، ) المفظي 

سعة منخفضة ( عمى األداء  –أثر وسعة الذاكرة العاممة ) سعة عالية  الكشؼ عف وتيدؼ الدراسة   
ستخدـ الوسائؿ ، وقد آ ( عاماً 02العمر ) ياالكاديمي .وتكونت عينة الدراسة مف طمبة المرحمة االعدادية ذو 

ساليب المعرفية لػ ايف ثنائي االتجاه .وتـ تقييـ األسموب المعرفي عف طريؽ تحميؿ األاالحصائية تحميؿ التب
سموب المفظي وذو االسموب التحميمي ي األالى أف التبلميذ ذو  لدراسو، توصمت النتائج ا (Riding)ريدنج 

االسموب  وسموب التصوري وذو و األالتبلميذ ذو في حيف يتأثر االداء االكاديمي بسعة الذاكرة العاممة 
 (Riding.et.all,2001:143)التحميمي ال يتأثر أداؤىـ بسعة الذاكرة العاممة .

)التفاعؿ بيف طريقة عرض المادة واالسموب المعرفي   (Massa & Mayer ,2006)ماسا ومايرأما دراسة 
 التصوري ( عمى اداء التعمـ (. –) المفظي 

مجموعة : مجموعتيف  عمى (طالبًا  مف طبلب الجامعة ، وقسمت العينة 42تكونت عينة الدراسة مف )   
دـ ستخآ( طالبًا .وقد 29( بمغ )( طالبًا ومجموعة الصور ) التصوري 29النص ) المفظي ( وبمغ عددىـ )
 (VVQ) ( االستبياف لريتشاردوف التصوري  –سموب المعرفي ) المفظي الوسائؿ االحصائية في قياس األ
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سموب المفظي يتعمـ مف ا األـ ذف المتعم  بأ ختبار الفرض، وذلؾ آللريدنج  استبانة (CSA )ختبار االساليب آو 
سموب التصوري يتعمـ عف طريؽ الصور أفضؿ وقدـ ماسا وماير األأفضؿ ، اما المتعمـ ذو خبلؿ الكممات 

(Massa & Mayer ,2006) ( التحصيؿ و ( مقياسًا لقياس ) القدرة المكانية ، 02لمطبلب المشاركيف
ىـ نتائج الدراسة التي أوضحت أو ،التصوري (  –االسموب المعرفي ، وتفضيبل التعمـ  المفظي و الدراسي ، 

 & Massa)(التصوري  –سموب المعرفي ) المفظي الصور ( األ –ريقتي ) الكممات عدـ التفاعؿ بيف ط
Mayer ,2006:197) 

 –بين الكفاية التواصمية  واالسموب المعرفي ) المفظي  عن العالقة نظريةالرؤية ال
 التصوري(

أ ن و لمكفاية التواصمية التصوري ( في  –العبلقة بيف الكفاية التواصمية واالسموب المعرفي ) المفظي تتضح 
يحوؿ االفراد  معرفة مف خبلؿ التمثيؿ الرمزي اذفاألفراد يكتسبوف ال ،في السموؾدور ميـ وأساسي 

سموؾ المناسب الوبعد ذلؾ يتمكف مف تحويميا الى  ،المعمومات المتعممة مف االنموذج لمصور والرموز
ف يستمع ويتحدث فمف خبلليا يستطيع الفرد ا ،فكارأل، وتبادؿ الخبرات واوالشكؿ االكثر فاعمية في التفاىـ

 خر.بدقة ووضوح مع اآلخريف وىي تميز كؿ  فرد عف اآل

ساليب فاعمية في خمؽ التفاعؿ االجتماعي ، فالنجاح يؤدي الى بناء فالكفاية التواصمية مف أكثر األ    
لذا فيي تتأثر ، ضعيؼ  عتقاداويف ف عدـ القدرة يعمؿ عمى تكأقوي بالكفاية  التواصمية في حيف  عتقادا

ساليب المتبعة بالجانب النظري عرفي والتفضيبلت التي يتبناىا األفراد خصوصًا األبشكؿ ونوع المحتوى الم
 خريف .ى كفايتو في التعامؿ مع اآلدراؾ الفرد لمستو إ  المفظي الذي يسيؿ كثيرًا عمى 

التي توكؿ اليو فالفرد عندما يواجو موقفًا أو مشكمة تتطمب عمى اداء المياـ وىذا يعني توقع الفرد بأنو قادر 
وترجع الى قدرة الفرد في التفكير في البدائؿ  و الموقؼ أو المشكمة بطريقة  مرنةحبًل  فانو يحاوؿ اف يواج

 خريف والقابمية عمى التوافؽ مع مختمؼ المواقؼ التي تواجيو ، وكذلؾ الطبلقة في الحديث .آراء اآلوقبوؿ 

، مجردة وممموسة  منضبطةقامة عبلقات محددة إ  الظروؼ التي تواجد فييا الفرد تفرض عمية  ف  وبذلؾ فإ     
نجازات وتتضمف عددً  إ ذ   مع الجماعة والبيئة التي يعيش  فييا ، فيي غير مرئية وبذلؾ ، داءات األ ا مف اإل 

 . الكفاية باألداء واالنجازات رتباطار مدى اف الكفاية التواصمية داخمية ، ولكف انجازاتيا واضحة لذلؾ يظي
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ا و كؿ مشكمة تمثؿ تحديً  ، ؿ المشكمةا في العممية التعميمية مما يساعد عمى ح  وىذا يؤدي دورًا ميمً     
يجاد قواعد لمحؿ ،ستقباؿ معمومات آو  ،نو مف الدخوؿ في عممية تعميمية نشيطة وبناءةوتمك  ،عمـ بالنسبة لممت   وا 
ف معرفة الفروؽ الفردية بيف الطمبة إ  وبذلؾ ف ومعقولة تسمو بالمتعمـ إلى مستوى معرفي أفضؿ.منتظمة 

لتوصيؿ المادة العممية، كما يساعد  وآنتقائيا فضؿ االستراتيجياتأ   ختيار  آف، عمى يف والموجييساعد التربويي
عمى تحصيميـ الدراسي  ايجابياً  ، لينعكسيـ الطمبة في تعزيز سموكياتيـ في ضوء نقاط القوة الموجودة لدي

                                            وعمى حياتيـ بشكؿ عاـ.



 

 

 ثــل الثالـــالفص 
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 ي ــق النهائـالتطبي 

 

 

 



                  الفصل الثالث........................................منهجية البحث وإجراءاته

 

 
 

63 

االجمم اتاا اصتممم  ب مما باممب اصببيقممه صتيايممث  هممخال اصبيمم    مم   مم    عمم  همم ا اصل مم  يتضمم    
  تيممب اا تيخيممخ  جاجيممه اصبيمم  ااج اتاتمم   مم  ييمم   جت مم  اصبيمم  اي ياممه ا تيممب  اص،يجممه اص  ق ممه ص  جت مم    

ت  اج اص  مممب   آطمممااص تغيممم اا افممم ال اصتيبيمممث  ا ممم ص   اص،يجمممه   ا  خااا  يمممبن تجبطمممة يبي،مممه اصبيممم 
اصطي ا ت يه ص م  اص ايبطمي  اص طمت خ ي  امم اصبيم     م  تاضميئ اصاطمب   االي مب يه اص طمت خ ه ص ا ما  

 اصى اصجتب ج .
 أوال :منيجية البحث

   جاجيمه ا   ا   ه شم  ه  ،يجم اصل  يمه اصتمم يتب،امب اصببيم  صيم   ا   جاجيه اصبي  هم اص يما  اص،  يمه        
 .(250: 0202م     ش  ه اصبي  ااهخاا   )  يم   ت  تت  اصبي  يجة ا 

اجطمممة  اص جمممبهج صا مممل   اجممم ص  امممم اصبيممم  اصيمممبصم اص مممجاج اصا ممملم )اص،  مممه اال تببييمممه (  بمممآت  ا مممخ     
 .   هخاا   ا  م     ش  ه اصبي ت  ايت   تغي اا ه ا اصبي 

 ثانيًا: مجتمع البحث
ي اخ ب       ب ي    إع بم جتب ج اصبي  ع ي  طاات  ب   ج اعمه   جت   اصبي  ها   ي ئ ع  م  جاجم
خ  جت ممم  يممميختا ا تيمممب  عيجمممه اصبيممم  تمممم  (  ا ممم   جممم 40: 0222 اممم اخ  اا  يمممخا   اا  تمممة )اص،طمممبل  

بج ي    يبتاب اص،  يه ااالجطبجيه ص  لال اصقبجيه ااص اب،ه ص ،بم اصبي  اصيبصم اص ت ق  بي به جب ،ه اصابخطيه 
(يبصبممبو ايبصبممه   ا  ب مم) عممخخ 2322(* اص خ اطممه اص ممببييه ااممي ااصبممبص) عممخخهم )0202-0202اصخ اطممم )

اص، مام ا  ميخصه  هجخطمه   اص، مام ااصيبطمببا    ايمة اطمجب    ا(   يمبا همم ) يمة  00اص  يبا اص،  يه )
اصت بيممممه اص يبضمممميه ااص، ممممام اصبخجيممممه ا االخا   ااال ت ممممبخ  ا اصت بيممممه اص،  ممممم   ا يممممة بييمممم     ا  اصت مممم ي   ا  
%(  م  يجمم اص جت م    52( يبصبمبو ايبصبمه ابجطمبه ب غما )1015اب م)  ج ماا اصي بمه ايامب )   اصز اعمه (ا  

 ت بيمه بجمبا( االجطمبجم   ااآلخاة   ااصت بيمه  (   يمبا اهمم ) اصامبجا 1ام يي  ب ) عخخ اص  يبا االجطبجيه )
ا مب ااي مب ي م  %(   م  يجمم اص جت م  12ابجطبه ب غما )  ( يبصببو ايبصبه 2235ا ج اا اصي به اياب ) 

%( باا مم  52اب غمما جطممبه االجممب  ) ( يبصبممبو  2202%( باا مم  )12 تغيمم  اصجمماا ااممخ ب غمما جطممبه اصمم  ا  )
( يبصبممبو ايبصبممه  2525اصقبجيممه ااصبممبص) عممخهب) ( يبصبممه   تازعمما همم ا االعممخاخ بممي  اص مملال اصخ اطمميه1001)

( يبصبممممبو ايبصبممممه  ابجطممممبه 1045%(  مممم   جت مممم  اصبيمممم    ااص مممملال اص اب،ممممه اصبممممبص) عممممخخهب )15ابجطممممبه )
 (0%(.   ب  اضئ ام جخا  )55)
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 (2جدول )

 الصف (و التخصص ، و مجتمع البحث موزع بحسب )النوع ، 
اص ج ممممماا  اص ل اص اب  اصقبجماص ل  اطم اص  يه  اصت        اصتخ

 اص ج اا        اجب     ا                 اص ج اا         جب    ا  اص  م

   
   

   
صم، 
ا

 م
م

 

 012 021 22 23 012 32 52 ية
 014 12 02 04 022 20 10 ية اطجب  

 020 23 10 02 021 22 11  يخصه 
 022 004 21 55 021 45 24 هجخطه
اصيبطممممممممممممببا ع ممممممممممممام 

 ااص يبضيبا
021 010 225 10 22 004 001 

 022 022 22 22 022 22 22 اص، ام
 000 32 52 21 001 021 02 اصت  ي 

 025 10 02 04 22 10 00 ية بيي   
 422 132 055 203 101 030 012 االخا   ااال ت بخ

 212 043 33 002 010 20 22 اصز اعه

 212 000 20 40 001 22 040 اص يبضه 
اصت بيممممممممممممممه ص  طممممممممممممممبم 

 اص،  يه
003 022 053 035 020 152 205 

 1015 0440 321 0002 0051 0222 0223  االص      اص ج اا

بجم
الجط

ا
 

 120 012 42 052 032 21 000 اصابجا 
 0524 405 113 122 541 225 034 اآلخاة

 224 045 045 - 001 001 - اصت بيه بجبا
ص  طممممممممممممممبم اصت بيممممممممممممممه 
 االجطبجيه

054 203 132 210 222 413 0125 

 2235 0221 0212 420 0232 300 522  اص ج اا
 2322 1045 0002 0223 2525 0342 0223  اص  م  

 والتخطىيط الدراسىات قسىم مىن( 2107-2106) الدراسى  لمعىام(  والرابىع الثىان )  لمصىيين القادسىية جامعىة الطمبىة اعىداد عمى  الحصول تم*
 وحىدة التربيىة كميىة عمىادة عن الصادر( 0/2/2107) ف  والمؤرخ( 0271) العدد ذو ، ميمة تسييل كتاب بموجب الجامعة لرئاسة والمتابعة
 (0) ممحق الدراسات
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 ثالثًا :عينة البحث 

اص،يجمممه بامممخل   تيمممب آاصخ اطمممه   اي ممما  م جمممزت  ممم  اص جت ممم  اصممم   تجممم   ع يممم  هممم (sample)اص،يجمممه       
  تتااا  ام ه ا اصجمزت   مب   اص جت م  جلطماب     اصتا   اصى جتب ج ي    ت، ي اب ع ى اص جت     ايجة 

  بجيمه خ اطمه إ  خم ي ب امم يبصمه عم  م الط م  األبيي  تغجم اصببي  ع  خ اطه    ايخاا اعجب   اص جت 
                     (24: 0442)خااخ اعبخ اص ي       ت   اص،جب  . 

  بطممبة عممخم اببألطمم اة  اص تجبطممة تيممب  اص،يجممه ببصي ياممه اصيبايممه اص،شمماا يه آا ممخ صجمملا اصببيقممه اصممى      
 ه ام ت قي  اص جت     ق هب خ    اض   جااا اص،يجبا ا     ا تجبجن ايخاا   جت   اصبي  اصيبصم   

عيجه   ق  ت قي  ص  جت   ج  اصي ا  ع ى ط اة اص تجبطة    ا  آعت خا اصببيقه ع ى األ  ص ا 
 تيب  عيجه عشاا يه بطييه       يباه بيي  ي ا  يجم ه ا اص،يجه آاال  م   اتت    ه ا اصي ياه ب

   .(42:  0223يتجبطة    يج اب اصيايام ام اص جت   اال  م) االطخ   

( يبصببو ايبصبه     جت   ي به جب ،ه اصابخطيه اي ق ا  جطبه 122عيجه ب غا )  تيب آم ت  ااااب  ص ص        
( يبصببو 042. اب ب ا  اص جت    اطم اصى يبابا ع ى ااث اصجاا باا   )    جت   اصبي  األ   م%( 5)

( 004( يبصببو ايبصبه  ا )030اص لال اصقبجيه ) ي به ( يبصبه   اع ى ااث اص ل ب ) عخخ002  ا)
صببو ايبصبه    اص لال اص اب،ه     ب اي ب يت، ث ببصت    ااخ ب ) عخخ اصي به ام اصت    اص،  م يب
( يبصببو ايبصبه   ا  ب 033( يبصببو ايبصبه   ام يي  ب ) عخخ اصي به ام اصت    االجطبجم )000)

جطبجم (  اال –( اص   ي،   تلب ي  عيجه اصبي   ازعه بيطة اصت    )اص،  م 2 اضئ ام جخا  )
 .االجب  ( –اص اب  (   ااصجاا ) اص  ا   –ااص ل ) اصقبجم 
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 (1جدول )                                                  

 ( عينة البحث النيائية موزعة بحسب ) الكمية، النوع ، والصف

 المجموع الصف الرابع  الصف الثان  اسم الكمية التخصص        

 المجموع اناث ذكور المجموع اناث ذكور  ذذكورذ

ال
مىمى
عى

  

 02 5 1 2 7 4 1 طب
 7 2 0 0 5 1 2 طب اسنان

 8 1 2 0 5 1 2 صيدلة
 04 7 4 1 7 5 2 ىندسة 

 عمىىىىىىىىىىىىىوم حاسىىىىىىىىىىىىىبات
     والرياضيات

8 7 05 2 4 6 20 

 04 7 4 1 7 4 1 عموم
 01 4 2 2 6 5 0 تمريض 

 5  2 0 0 1 2 0 طب بيطري
 46 25 8 07 20 9 02 ادااال االدارة واالقتصاد  

 21 02 5 7 8 4 4 الزراعة 
 08 6 2 4 02 2 01 الرياضة
 سام التر    التربية لألق
 العممية

7 7 04 04 9 21 17 

 202 012 45 57 001 55 55 المجموع 

 
ن 
سا
االن

 

 21 01 5 8 01 4 6 القانون

 76 46 22 24 11 05 05 اآلداب
 06 01 01  6 6  تربية بنات

التربيىىىىىىىىىىىىة لألقسىىىىىىىىىىىىام 
 االنسانية

8 07 25 07 10 48 71 

 088 007 68 49 70 42 29      المجموع 
 411 209 001 016 080 97 84 المجموع الكم  
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 أداتا البحث : رابعاً 

طمال يطمت،  اب امم     ييمخخ اصاطمب   ااألخااا اصتمماصببي     تيايث  همخال بيقمه ع يم  ص م يت          
ص ببي      ج   يمبن  تغيم اا  ج   اصبيبجبا ااص ابيين هم     خااا ج   اصبيبجبا   ااصتم ت ،خ ض ا يه

ااالجت بعيمه )  بما  ااصت بايمه    اه ا األخا  ي،خهب اصببي  ايطتليخ  جاب صتش ي  اص شم  ا اصجلطميه  بيقاب
 .(231:  0200ع م   

 –صممم ص   ب ممما اصببيقمممه ببجمممبت  ايمممبن اص لبيمممه اصتاا ممم يه  ا بتبجمممم  ايمممبن األطممم اة اص ، امممم ) اص لفمممم       
 عخاخ  خاتم اصبي  .ام إ  عت خا ع ياب آج اتاا اصتم آلا   هم  اصت ا   (  اطال تاضئ اصببيقه    

 (Sufficiently Communicative)مقياس الكياية التواصمية : 

 ا اججبم  صايبن اص لبيه اصتاا  يه صخى   ا ع بم  صم تت    اصببيقه    اصي ا  ع ى  ايبن  ي م       
 تملا اصببيقممه بجمبت  خا  ي  م   مم  آي بمه اصجب ،مه ع ممى اامث اصت، يمل ااص جممبالا اصتمم يمخختاب اصببيقممه   صم ا 

بجبت  ما خ ت   بي ا ت يه  اص ز ه   صاب  يبن اص لبيه اصتاا  يه صخى ي به اصجب ،ه تتااا  اي  اص  ب   اصط
 تيه :األخا  ع ى ااث اص يااا األ طبطيه اآل

 تحديد مييوم الكياية التواصمية - 

ص م ي ا  اص ايبن خ يابو امم  يبطم  البمخ  م     جيمخخ اصطم ا  اص م اخ  يبطم  بشم   ااضمئ اخ يمث تججبمبو        
 AIin)جممخا ا بجف يممه  صمم  ب  صممىطممتجخا اصببيقممه آ مم    صمم ص  آ    ممخ ييممخ  بيجمم  ابممي  طمم ا  اتممخ     مم     

Bandura ,1988)  جامممب لاصمممت، م االجت مممبعم امممم تيخيمممخ  لامممام  اص لبيمممه اصتاا ممم يه  ا  ع اتامممب اصببيقمممه ب
 م ي  ص ااجامه  خ ت  ا  اجت  ام اصتاا    م  اآل  ج اعه  ي بم اصل خ اص خ  ه اصتم ت،ب  ع   ،تاخات   ازات

 اص لفيه اغي  اص لفيه . يبااصط ا طت خام آاص قبب   اصتاا  يه ب إصى جبجة  ص صااه ااص ،اخ  . اص اا ل اص ل

   تحديد مجاالت المقياس-ة

جف يمه إصمى  ايبن اص لبيه اصتاا  يه ع ى ااث اصت، يمل اصجفم   اص طمتجخ صيخخا اصببيقه ق قه  جبالا        
 تم:ت، يلب ص    جب  ا بآل،ا اصببيقه ااض  (Bandura ,1988)جخا ا بب
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 الثقة بالتمكن عم  التواصل -ااال

  مب ااامم   م ي اآل اصمى ااص ، ا مبا االا مب  صجام  تؤه م     ت لمه  ااطمبصية  مخ اا صخيم  بل  اصل خ اخ ا        
 . اي بص  ي ام

 ثانيًا .المرونة ف  التعامل مع االخرين 

خ ا اب  اصي ياه تا          اجمه    صخيه ب ب  ااص ،اخ  اص لصااه اصيبالا  ااجاه ام االاض  اجاب ي،تاخ اصتماا 
 .جخيخ       ااصتاااث اصل خ تل ي     يجطجم ا ب

 ثالثًا. المثابرة نحو التواصل

 ااال م ا  اججبزهمب ا يباصمه اص امبم اخات امم اص،ابمبا اتجمباز اصجامخ ب   ام ا خ ت  إل  بجبت  اصل خ اخ ا      
 .اص جشاخ اصاخل يياث يتى اججبزا ي،يث    ب  ااجاه ع ى

 اعداد فقرات المقياس بصيغتيا األولية -ج

،خ اعخاخ اصلا اا  يخ  هم  يااا بجبت اص ايبن   ا  تتا ل خ ه اص ايبن ام  يبن  مب اضم   م   جم  ي        
ص طمم ه اص مم اخ  يبطمماب   صمم ا يجبغممم ع ممى اصببيقممه    ت مما  ع ممى    يبطمم  اصممى يممخ   بيمم  ع ممى خ ممه ات قيمم  اا اتمم

 بيم  ع مى  عخاخ اصلا اا ا اا لبتاب   ا  ا  اص  ب   اصايبطميه ص  ايمبن ت،ت مخ اصمى يمخ  إ  اعم تبم بش اي 
 اص  ب   اصايبن صلا ات  .

 ازعمه  م  اصت، يمل اصجفم   اص طمتجخ اصمى جف يمه ببجمخا ا ( اا   صايبن اص لبيه اصتاا م يه 15تم اشتابث )ا      
) اصقاممه بممبصت    ع ممى :اهممم  بالا اصق قممهجممص مم   جممب   مم  اص  اامم    (05) باا مم  ع ممى  جممبالا اص ايممبن 

 )تجيبمث :اص م  اام     طمه بمخا   اص قمبب   جيما اصتاا م  (ا  م ي    آلا اص  اجه ام اصت،ب م   م  ا اصتاا     
 ا مخ تمم  . بمخاو( ع مى تجيبث الا    جبخ او  ع ى تجيبثا     ييبجبو  ع م تجيبث ا  غبصببو  ع م تجيبثا    ت ب بو  ع ى

ج  ه    اصش اي اصااجة تااا هب ااتببعاب ام  يبغه       اعب اص،بب اا اصتا ي يه ط اة  يبغه اصلا اا بل  
 اصلا اا  جاب : 
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 اص ايبن ا    اايخ  ااي .اصلا اا اصتم يت ا   جاب    اا         تي   -0

 تجبا ط بم صايبن اصفبه   .آ  ى ب جبا ايجببم ا ت  آاا اا ب       اصج ييه ت بغ ص ت   -0

 غه     ه صيبي،ه  ا اخ اص،يجه بيي  يطا  ع يام اا اب .ب    ت بغ اصلا اا  -2

 ت ما  اصلام اا   مي       يطمتاجةجببمه به اصتم  خ ت ية اص طمتجية عجمخ اإل  ة اص    ااص تب    ج  تجج  -1
 .( 044: 0442)يبية   

   تصحيح المقياس-خ

 : بدائل االستجابة-0

تجيبمث ا تجيبث ع م غبصببو   ا بخا    تخ جه صإلجببه هم ) تجيبث ع ى ت ب بو    هتض   اص ايبن   ط       
 . بخاو ( ال تجيبث ع ى ا تجيبث ع ى جبخ او  ا ع م  ييبجبو   

 تحديد أوزان البدائل-0

( امممم يبصمممه  بجممما 0,0,2,1,5اصيطمممبة اصخ جمممه اص  يمممه ص  طمممتجية ع مممى اص ايمممبن ت،يمممم االازا  )     
اممم يممي  ياضممئ  صمم  ( 1)اجممخا   ازا  ببصجطممبه ص لامم اا اصطمم بيه .األ ااصلامم اا ايجببيممه   ات، ممن همم 

 .يطة تط ط ابب(يبي  اتجبا اصلا اا 5جخا  )
 ( 4جدول )

 واوزانياجابة عم  فقرات مقياس الكياية التواصمية ستاالواوزان بدائل 

تنطبىىىىىىىىىق عمىىىىىىىىى    تنطبق عم  تماماً  اليقرة اتجاه
 غالباً 

تنطبىىىىىىىىىق عمىىىىىىىىى   
 احياناً 

 التنطبق عم  ابداً  نادراً تنطبق عم  

 0 2 1 4 5 إيجابية 
 5 4 1 2 0 سمبية
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 (5جدول )

 والسمبية لمقياس ) الكياية التواصمية (اليقرات االيجابية 

 اليقرات اتجاه اليقرة 
 ، 21،  09، 08، ،07،  06،  05،  04، 01، 00، 01، 9، 8، 5،  4، 2، 0) االيجابية

20 ،22 ،21 ،26 ،27 ،29  ،11  ،10 ،12 ،11 ،14 ،15 ،16 ،17 ،18 ، 
19 ،40 ،42,41 ،44 ،45 ) 

 (45، 41 15، 28، 25، 24، 02،  7،  6،  1) السمبية 

 التحميل المنطق  لميقرات-ىى

 : صالحية فقرات المقياس

يمممبن اص لبيمممه ص تل مممخ  ممم   ممم ييه ااممم اا اص ايمممبن اص لبيمممه اصتاا ممم يه   ع ضممما اصببيقمممه ااممم اا  ا  
امممم  جمممب  اص، مممام اصت بايمممه  اص  ت مممي (  ي  مممبو  ممم  21(ع مممى )1اصيمممه   يمممث )اصتاا ممم يه ب ممميغت  األ

  ه    اا   ص  جب   ا ام ام   ييه اصلا اا ا خى   ت  بخات آ  إ  (   اي ة  جام 2  يث)ااصجلطيه 

 اجمم    جبطممببو   ابجممبتو ع ممى آ ا اممم يجمم ات اصت،ممخي  اصمم   ا     ابممخا   االجببممه ااازاجاممب   ا إ صيمم اصمم   تجت ممم 
 (2  ب  بي  ام جخا  )(اصلا اا 2ا ات يبتام ااخ عخصا )

اعجخ  اب جه  يم      عخ   ( اص يطابه إلبابت اصلا اا 0عت خا اصببيقه  ي ه ) لآاصتيخيخ   ييه اصلا اا 
( تبي     0( اخ جه ي يه )2,25 طتاى خالصه )( عجخ 2,31)اصجخاصيه اصببصغه  ببص يغهاص يطابه  (0) ل

ا  ب   اا      اا اا اص ايبن      اصم تطتب،خ اي ب يبو صلا اا اص ايبن  اص يطابه  بجا خاصه ( 0 ل ي ه )
             يه   ييه اا اا  ايبن اص لبيه اصتاا ازات 0ل( ياضئ  ي ه   ب   2) بي  ام جخا 
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 (6جدول )                                          
 راء المحكمين لمقياس الكياية التواصميةآالمحسوبة والجدولية لداللة اليروق ف   2قيمة كأ

 رأي المحكمين ارقام اليقرات  المجال
 

مسىىىىىىىىىىىتو   2قيمة مربع كأ
 (1،15داللة )

 
 

     اا     الجدولية المحسوبة          غيرموافقون       الموافقون

ول
 اال

جال
الم

 
  
ىىىىىىىىى
 عم

كن
لتم
ىىىىىىا
ة بىىى

ىىىىىىىى
لثق
)ا

صل(
لتوا

ا
 0 ،2 ،4 ،6، 

8 ،9 ،01 ،00 
     02،01 ،05 

 دالة  1،84 14 1 14

 دالة 26،470 2 12 7، 5
 دالة 21،159 1 10 1
 دالة 09،882 4 11 04

جال
الم

 
ن 
الثا

   
   

 
 

 (
ىع 
 مى
مىىل

تعا
  ال

ة فىى
رونىى

الم
خر

اال
) 

  06،07 ،09 
،22 ،21، 24 26 

،11 

 دالة 1،84 14 1 14

 دالة 26،470 2 12 08،21
 دالة 21،159 1 10 27، 25، 20

 دالة 06،940 5 29 29، 28

ا
ال 

مج
ل

لث
الثا

 
صل(

لتوا
و ا

 نح
ابرة

لمث
) ا

 

10 ،12 ،14 ،15  ،
17 

 دالة 1,84 14 1 14
 
 

 دالة 26،470 2 12 45، 11
 دالة 21،159 1 10 41، 41، 18

 دالة 09،882 4 11 44،16
 دالة 06،940 5 29 42، 19،40

   

( 2ااممم   ممب  بممي  اممم جممخا  )  ا ممب اصلامم اا اصتممم تممم ت،ممخي اب بجممبتو ع ممى   يفممه اص ي  ممي  اآ ا اممم  
جمه اصتيبيمث االي مب م هما اب ص  ي ا  عخخ اصلا اا ص ايبن اص لبيه اصتاا م يه اص ،مخ ص تيبيمث ع مى عي

                            .( اا  15)
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 (7جدول )                                          
 ية ف  ضوء اراء المحكمينالتواصمالتعديالت الت  طرأت عم  فقرات مقياس الكياية 

 اليقرة بعد التعديل اليقرة قبل التعديل ت المجال

ى 
مممممممممممم
 ع م

  
صت 
مممممممممب

ه بمممم
مممممممممممم

اصقا
  

صتاا
ا

 

أعتقىد انىى  كيىىؤ فى  مواجيىىة المواقىىف االجتماعيىىة  4
 ميما كانت.

 أعتقد ان  كيؤ ف  مواجية المواقف االجتماعية المختمية.

 راسخة ف  فيم اي موضوع يطرح عم .لدي قناعة  لدي قناعة راسخة ف  فيم اي موضوع 8

م  
 ممممممم

م  
 ممممممم

ت،ب
م اص

امممممممم
ممه 
اجمممممم

  
اص

 ي 
ال 

ا
 

 أشارك ف  المناقشات عم  نحو جيد. أشارك ف  المناقشات بشكل جيد.  00

اعىىىدل وباسىىىتمرار مىىىن افكىىىاري فىىى  التواصىىىل بمىىىا   05
 ينسجم مع زمالئ .

 اعدل افكاري بيدف التأثير ف  اراء زمالئ .

  
صتاا

ا ا
 جي

بب  
ص ق
ا

 

استطيع تنييذ الخطط الت  اشترك بيىا مىع زمالئى   2
 دون ممل.

استطيع تنييذ الخطط الت  يشترك بيا زمالئ  حتى  لىو تطمىب 
 االمر اعادتيا.

يضاحو لزمالئ . 7  بوسع  استيعاب اي موضوع وايضاحو لزمالئ . بوسع  فيم اي موضوع وا 

 :اعداد تعميمات المقياس  -و

 مم ييه اامم اا  ايممبن اص لبيممه اصتاا مم يه  اضمم،ا اصببيقممه ت، ي ممبا تاضممئ ب،ممخ    تممم اصتل ممخ  مم         
ت، ي با االجببه ع  اص ايبن ب قببمه اصمخصي  اصم   يطت شمخ بم  ت،خ ا   ص  طتجية  يليه االجببه ع  اصلا اا  

اام يخاخ عخاخهب    ت ا  اصت، ي با ااضيه اطا ه ع ى اصلام إ  طتجببت   ص ا  اعم عجخ آاص طتجية  قجبت 
عيممبت إ  اص طممتجية ع ممى  اصيمم   ع ياممب جمم  تيبيااممب  اص طممتاى اص،  ممم ااصقاممبام ص ،يجممه اصتممم عممخ اص ايممبن  مم  

 هماشب   ام اصت، ي با اصى ا   مب يي م  ع يم  اصببيم   م   ، ا مبا ا ص  ع  ي يث اإل    جبببا   ييهإ  
ص  طتجية  مب يتاجمة    قب  ياضئ      تااييي ة اطم اص طتجية  ص ا صم  ألغ ا  اصبي  اص،  م ااي  

طتلطمممب  آ     جببمممه   ايممم   إ  ضممم ا   عمممخم تممم   ا  ااممم   بمممخا   ع مممىاصايمممبم بممم     اتجبيممم   اص طمممتجية   ع يممم
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اصم طت ب   تباى ط يه   اي  اصى ا  بيبجبا اآل     اصتجب  ا  اصلا اا صغ   تاضيياب     ب  اصببيقه 
   .عج جببه اص طتجية عجخ اإل  لق   م ال يتص  اصى اصاخل    اص ايبن تش

 :تجربة وضوح التعميمات واليقرات-ز

ا ممم  ب،ممخ االجتاممبت  مم  عمم   اصلامم اا ع ممى اص بمم ات ااجمم ات اصت،ممخي ا بيطممة        ف    يبممث ع ممى عيجممه     ي 
  ا ، امه اصا ما اصم   يطمتغ    اص طمتجية امم ص ايبن ااا ات     اطتي عيه  صبيب   خى اام اص،يجه صت، ي با 

االجببه ع  اص ايبن   زيبخ  ع ى  شل اصلا اا اصغب ضه ا يباصه ت،خي اب  ص ص  ط،ا اصببيقمه اصمى تيبيمث 
( يبصبممه ايبصبممبو باا مم  22 مم   جت مم  اصبيمم    مما   مم  )اص،شمماا يه  ببصي ياممه  تيمم اآاص ايممبن ع ممى عيجممه 

( يبصبممه ايبصبممبو  مم  اصت  مم  االجطممبجم   اص  مملال 22ا)اص،  ممم بصبممه ايبصبممبو    مم  اصت  مم  (ي22)
يمخ  )اصقبجيه ااص اب،ه (   ا خ تبي  ص ببيقه    ت، ي با اص ايبن ااا اتم    بجما ااضميه   ا  صمم يطتلطم  عجامب 

جببمه  تاطي اصا ا اص طتغ ث ام اإل  ام يي  ب ) ( خ ياه 05-05) ب  بي    ا ب اصا ا اص طتغ ث صإلجببه 
 خ ياه . (04)  ايبن اص لبيه اصتاا  يه هاع  

 (8جدول )

 النوع ، الصف (العينة االستطالعية موزعة عم  وفق ) التخصص ، 

 المجموع        الصف الرابع الصف الثان  التخصص الكمية 
 النوع االجتماع  النوع االجتماع 

 اناث ذكور اناث ذكور 
 11 7 8 8 7 عمم  سنانألكمية طب ا

 11 8 7 7 8 انسان  التربية لألقسام االنسانية 
 61 05 05 05 05 المجموع
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 التحميل االحصائ  ليقرات المقياس 

جتابت اا اا عبصيه اصجاخ  صايبن اصط ه اصجلطيه  يبطبو خ يابو   يتم عم  ي يمث ب،م  اصشم اي اصتمم آ          
ي مبم اص بم ات اهجامب   طمبصية اص جيايمه ا اج   ا مب ب غما خ مه األ  ب ات. اإل  تتياث ببألطبصية اص جيايه ااي بم اص

 0222)عممم م    ي مممب يهطممبصية اإل  طمممت خام األآص يمممخاجم ص  ايممبن اتي يممم  اا اتمم  بال تغجممم عممم  اصتج يممة  ا
:022). 

  صيممإ  ، ممن طمم ا  اص جت مم  اصمم   تجت ممم يت ممبالو اممم ا  تآ قمم   قمم  ت قممي و ص  جت مم  هممم األا  اص،يجممه األ    
اصى ا  يجم عيجه اصتي ي  االي ب م ي تبي ب،خخ اام اا اص ايمبن ا  يجبغمم ا   ( Nannaly)اتشي  جبج م .

 Nannaly , 1978).ق  اص خاه ام اصتي ي  االي ب م  عخخ اصلا اا ص يخ       قب ( 02-5ت ا     )
:262)   

يه   اع مى اامث اصيبايمه اص،شماا   تيم ا ببصي يامهآاصتيايث ه ا اصاخل تمم تيبيمث اص ايمبن ع مى عيجمه       
جخا   ا  ( يبصببو ايبصبه       جت   اصبي  222  ب غا عيجه اصتي ي  االي ب م ) إ  ط اة اص تجبطة األ
 ( يبي   ص .4)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



                  الفصل الثالث........................................منهجية البحث وإجراءاته

 

 
 

75 

 (9 جدول )

 النوع (و الصف ،و عينة التحميل االحصائ  موزعة بحسب )التخصص ، 

 المجموع        الصف الرابع الصف الثان  الكمية التخصص
 النوع االجتماع  النوع االجتماع  

 المجموع        اناث ذكور المجموع اناث ذكور

ممىى
لعىىى
ا

 ى 

 9 4 1 0 5 1 2 طب
 6 2 0 0 4 2 2 طب اسنان

 6 2 0 0 4 2 2 صيدلة

 01 5 1 2 5 4 0 اليندسة
  العموم والحاسبات       
 الرياضيات      

6 5 00 2 1 5 06 

 01 5 1 2 5 1 2 العموم
 8 1 2 0 5 4 0 التمريض

 5 2 0 0 1 2 0 طب بيطري
 01 7 1 4 6 1 1 الزراعة
 01 5 0 4 8 0 7 الرياضة

 28 08 7 00 01 5 5 التربية لألقسام العممية       

 15 09 6 01 06 7 9 دالدارة واالقتصاا

 059 77 14 41 82 40 40 المجموع 
نس

اال
ىىىىىىىى
ى

ن 
ا

 
 06 9 1 6 7 1 4 القانون 
 59 15 07 08 24 02 02 اآلداب

التربيىىىىىىىىىىىىىة لألقسىىىىىىىىىىىىىام 
 االنسانية

6 02 08 01 21 16 54 

 02 8 8 - 4 4 - تربية بنات
المجمىىىىىىىوع لمتخصىىىىىىىص 

 االنسان 
22 10 51 17 50 88 040 

المجمىىىىىىىوع لمتخصىىىىىىىص  
 العمم 

40 40 82 41 14 77 059 

 111 065 85 81 015 72 61 المجموع الكم   
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 ه ب : ا خ تم تي ي  اا اا  ايبن اص لبيه اصتاا  يه بلط ابي   

 اصلا اا . إليجبخ ت ييز  ( Contrasted Groups)تي  يي ا ط اة اص ج اعتي  اص-0

 إليجبخ  خث اصلا اا . ( Internal consistency ) ط اة االتطبث اصخا  م -0

  ( Contrasted Groups )ين تيطرفالمجموعتين الاواًل :تمييز اليقرات بأسموب 

اصجلطيه صيطبة اصاا   اص ابييناص طت،  ه ام طبصية تي       ق  األيص ج اعتي  اصي اط اة ا    ي،خ      
ا اخ     ا  اصخ جبا اص، يب ام اصط ه  خ   اصلا اا ع ى اصت ييز بي  األاصت ييزيه ص   اا     ايا خ ب   خى 

بي   ا    تيب  خالصه اصل اثآاص  اخ  يبطاب   ابي  االا اخ     ا  اصخ جبا اصااي ه ام ت   اصط ه ايتم 
 اصخ جبا اص، يب ا ا  اصخ جبا اصااي ه ع ى    اا      اصلا اا اص ايبن . 

ث اص ايبن ع ى عيجه اصتي ي  االي ب م اصببصغه يب ايبن) اص لبيه اصتاا  يه (  اباخل تي ي  اا اا     
،ا اصببيقه  ج اعه    اص يااا صيطبة اصاا   اصت ييزيه صلا اا  ايبن اص لبيه تب  آ( يبصببو ايبصبه ا 222)

 : اصتاا  يه اهم

 . طت ب   ب،خ ت يييابآيجبخ اصخ جه اص  يه ص   إ   -0

 . ت تية خ جبا اص،يجه ت تيببو تجبزصيبو -0

( اطمممت ب   ت اايممما   30هب ) خ%(  ممم  االطمممت ب اا اص  ق مممه صمممخ جبا اص ج اعمممه اص، يمممب اعمممخ02)  تيممم اا-2
%(  مم  االطممت ب اا  اص  ق ممه صممخ جبا اص ج اعممه اصممخجيب .اعممخخهب 02( اصجطممبه )  023-021خ جبتاممب بممي  )

تبممبي     مم    ابامم ا ي مما  صممخيجب   بمم  يجممم اا  ممى (  25-014( اطممت ب   ت اايمما  خ جبتاممب بممي  ) 30)
  ايا ة تازي،ا ب    اصتازي  اصيبي،م .

 ج ماعتي  اص، يمب اص: ص،يجتمي   طمتا تي  ال تبمب  خالصمه اصلم اث بمي   ( T. test)تيبيمث اال تبمب  اصتمب م -1
لامم اا اص ايممبن   ا مم   مم    اب جتاممب ص ؤشمم او صت ييممز  مم  اامم    مم  اصممخجيب ص مم  اامم     اعممخا اصاي ممه اصتب يممه ا 

(   ا  ت اايممما بممممي  2,25( ا طممممتاى خالصمممه )022( اعجممممخ خ جمممه ي يمممه ) 42 0اصجخاصيمممه اصببصغمممه )ببصاي مممه 
 طمتقجبت اصلام اا اصتمم تي م  اال  مبمآ   اصلا اا  بجما ج ي،امب   يمز  ب فا ا اصجتب ج ا خ  ( 02,21مم 2,02)
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يم ااب  م   صم ا تمم    اص يطمابه   م   م  اصاي مه اصجخاصيمه  ي تاب اصتب يه    (  بجا غي    يز    أل  21  03  2)
 . ( 02جخا  ) ام بن     ب  بي  اص اي

 (01جدول )                                              

 تينيالقوة التمييزية ليقرات مقياس الكياية التواصمية بأسموب المجموعتين الطرف

  T ي ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممه  اصخالصه
      اص يطابه 

 اص ج اعه اص، يب اص ج اعه اصخجيب
 

 اصلا اا           

 اصاطي اصيطببم االجي ال اص ،يب   اصاطي اصيطببم اصاطي اصيطببم
 0 1.124 2.220 2.202 0.212 3.225 خاصه
 0 1.532 2.224 2.122 2.415 4.230 خاصه
 2 0.400 0.424 0.130 0.000 0.204 غي  خاصه
 1 1.222 2.300 2.253 0.243 2.242 خاصه
 5 1.142 2.323 2.021 0.042 2.314 خاصه
 2 1.024 2.320 2.021 0.000 2.022 خاصه
 2 1.215 2.352 0.405 0.020 3.223 خاصه
 3 1.222 2.214 2.222 0.004 3.232 خاصه
 4 1.142 2.212 0.221 0.001 00.233 خاصه
 02 1.020 2.313 0.252 0.044 3.243 خاصه
 00 1.215 2.323 0.240 0.043 02.125 خاصه
 00 1.253 2.302 0.322 0.042 4.022 خاصه
 02 1.020 2.420 2.221 0.040 2.120 خاصه
 01 1.021 2.302 2.025 0.010 2.222 خاصه
 05 1.021 2.302 2.221 0.220 2.300 خاصه
 02 1.022 2.332 0.212 0.220 3.000 خاصه
 02 1.04 2.320 0.222 0.202 3.523 خاصه

 03 0.202 2.200 0.042 2.522 0.104 غي  خاصه 
 04 1.012 2.420 0.302 0.213 2.321 خاصه
 02 1.012 2.311 0.320 0.004 3.202 خاصه
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 00 1.021 2.355 0.212 0.202 3.512 خاصه
 00 1.032 2.215 0.251 0.052 02.223 خاصه
 02 1.013 2.424 0.50 0.023 4.322 خاصه
 01 1.042 2.422 0.221 0.020 4.304 خاصه
 05 1.120 2.222 0.222 0.004 02.221 خاصه
 02 0.215 2.301 0.224 0.022 02.252 خاصه
 02 1.012 2.404 0.522 0.024 02.022 خاصه
 03 1.104 2.220 0.120 0.020 02.213 خاصه
 04 1.202 2.322 0.222 0.200 3.422 خاصه
 22 1.120 2.234 0.301 0.220 4.014 خاصه
 20 1.142 2.224 2 0.030 4.050 خاصه
 20 1.222 2.302 0.320 0.004 4.222 خاصه
 22 1.000 2.322 0.322 0.021 3.200 خاصه
 21 0.232 0.223 0.522 0.204 0.202 غي  خاصه
 25 1.042 2.302 0.321 0.010 3.224 خاصه
 12 1.054 2.453 0.202 0.010 4.202 خاصه
 12 1.253 2.310 0.202 0.042 02.025 خاصه
 23 1.202 2.340 0.225 0.012 4.002 خاصه
 24 1.054 2.320 0.240 0.204 4.022 خاصه
 12 1.104 2.222 0.524 0.032 00.145 خاصه
 10 1.020 2.322 0.522 0.052 02.401 خاصه
 10 1.032 2.405 0.225 0.020 3.222 خاصه
 12 1.100 2.300 0.222 0.203 4.522 خاصه
 11 1.215 2.323 0.222 0.022 02.202 خاصه
 15 1.122 2.303 0.224 0.022 02.225 خاصه
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 : ( Internal Consistanncy)ب االتساق الداخم  سمو  ثانيًا : صدق اليقرات بأ  
 : ج اتاا االتيه ات  ا اصببيقه اإل  ط اة االتطبث اصخا  م ص تياث     خث اص ايبن بل       
 :الذي ينتم  اليو  سموب ارتباط درجة اليقرة بالدرجة الكمية لممقياسأ   :ااالو 
طمت خام آط اة اصى ايجبخ اص،  ه اال تببييه بي  خ جه    اا   ااصخ جه اص  يه  ص  ايمبن بياخل ه ا األ       

اصبيبجبا  اتاب اصتم  ض،ا ص،يجه اصتي ي   طت خامآاب  (Pearson  Correlation ) ،ب   ا تببي بي طا  
طم اة اص ج ماعتي  اص تيم اتي   ب،مخ يم ل اصلام اا غيم    يمز    تبمي  ( يبصببو ايبصبه   بل  222االي ب م )

(  عجممخ 043( اخ جممه ي يممه )2,25  ج يمم   ،ممب  ا اال تبممبي  بجمما  خاصممه اي ممب يبو عجممخ  طممتاى خالصممه )   
( 00( . اجمخا  )2,22 -2,22( ا  ت اايا بمي  )2,02ص ،ب   اال تببي اصببصغه ) اب جتاب ببصاي ه اصجخاصيه 

 يبي   ص  .
 (00جدول )

 . رتباط درجة اليقرة بالدرجة الكمية لمقياس الكياية التواصميةآمعامالت 
 معامل االرتباط اليقرة

 

 معامل االرتباط اليقرة معامل االرتباط اليقرة

0 1.49 06 1.17 10 1.11 
2 1.41 07 1.42 12 1.41 
1 - 08 - 11 1.14 
4 1.17 09 1.51 14 - 
5 1.46 21 1.44 15 1.41 
6 1.48 20 1.50 16 1.45 
7 1.48 22 1.14 17 1.49 
8 1.51 21 1.19 18 1.47 
9 1.40 14 1.51 19 1.50 

01 1.15 25 1.44 41 1.61 
00 1.19 26 1.19 40 1.41 
02 1.44 27 1.45 40 1.51 
01 1.47 28 1.41 42 1.45 
04 1.41    29 1.56 44 1.15 
05 1.11 11 1.11 45 1.18 
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 رتباط درجة اليقرة بدرجة المجال الذي ينتم  اليو :آأسموب : ثانياً 
 ،ب   ا تببي بي طا     طت، ب آب   صيإ  ص  جب  اص   يجت م  اص  يه هجتم يطبة ع  ه اصلا   ببصخ        

( يبصببو ايبصبه  ا بجا ج ي  222صخ جبا  ايبن اص لبيه اصتاا  يه ص،يجه اصتي ي  االي ب م اصببصغه )
 2,25 )( ا  ت اايا بي  043) ( اخ جه ي يه 2,25ي ب يب عجخ  طتاى خالصه )إ   ،ب  ا اال تببي خاصه 

 .( يبي   ص 00( اجخا  )2,24 –
 (02جدول )

 الية لمقياس)الكياية التواصمية (معامالت ارتباط درجة اليقرة بدرجة المجال الذي تنتم  

  ،ب   اال تببي اصلا    اص جب  اال تببي  ،ب   اصلا   اص جب   ،ب   اال تببي اصلا   اص جب 

  
صتاا

ى ا
 ع 

  
صت 
ه بب

اصقا
 

0 .52 2 

 ي 
ال 

  ا
   

،ب 
 اصت

ام
جه 
  ا

اص
 

02 2.52 

يا
   ج

 قبب
اص

 
  

صتاا
ا

 

20 2.54 
0 2.15 02 2.52 20 2.20 
2 - 03 - 22 2.54 
1 2.12 04 2.52 21 - 
5 2.25 02 2.54 25 2.15 
2 2.11 00 2.22 22 2.10 
2 2.51 00 2.13 22 2.14 
3 2.12 02 2.50 23 2.22 
4 2.22 01 2.12 24 2.12 
02 2.24 05 2.12 12 2.24 
00 2.12 02 2.12 10 2.12 
00 2.20 02 252 10 2.52 
02 2.21 03 2.12 12 2.50 
01 2.50 04 2.52 11 2.50 
05 2.12 22 2.50 15 2.12 
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 :بالدرجة الكمية لممقياس وبالمجاالت االخر عالقة درجة المجال  ثالثًا:

      جب  ببصخ جه اص  يه ص ايبن اص لبيه اصتاا  يه تم اطت  اج اص،  ه اال تببييه بي  خ جبا         
 تضئ صجب     (02ا       جخا  )  (Pearson Correlationبي طا  )اببطت خام  ،ب   ا تببي 

( ام يي  بي  اص جب  ااصخ جه اص  يه 2.22 -2,20) اص،  ه بي  اص جبالا  بجا جيخ  يي  ت اايا بي 
يشي  اصى    اص جبالا تطي     ب،ضاب ببتجبا اايخ    اصخ جه اص  يه ( اه ا 2,32-2,22)ت اايا بي  

   ص  ايبن اه ا يؤ خ    اص جبالا ت،ب  ع  اص تغي .
 (01جدول )

 بالدرجة الكمية لمقياس الكياية التواصمية وارتباط المجاالت فيما بينيا المجال درجة معامالت ارتباط 

الثقة بالتمكن على  المجاالت
 التواصل

المرونة في التعامل مع 
 االخرين

المثابرة نحو 
 التواصل

 الدرجة الكلية

 ،770 76،0 7700 - الثقة بالتمكن على التواصل

 76،7 76،0 - - المرونة في التعامل مع االخرين

 7600 - - - المثابرة نحو التواصل

 : لخصائص السيكومترية لمقياس الكياية التواصميةا

صايبط  ايتلث اص  ت ا    خ   اص ايبن ع ى  يبن  ب  عخ    اصطي ا ت يه ص  ايبنض   اص  ب   تت     
  . ت يه ص  ايبن  اص  ب   اصطي ا    ب يتي هم  ام اصايبن اصجلطم ع ى ا  اص خث ااصقببا ه ب 

طت  اج اص  ب   اصطي ا ت يه  ص ايبن اص لبيه اصتاا  يه         ب آاصتيايث  ص   ب ا اصببيقه ب     
 : يلتم

   :صدق المقياس  -اواًل :

تا ل ع ى  خث اص ايبن ع ى طت خا   ام اصبيا  اصت بايه ااصجلطيه تآا   خى   ييه اص ايبن ا       
ا ص  ال ج  يت، ث ام هم اصش اي اصااجة تااا هب ام اص ايبن اصجلطم  ب  تيبيا   ا  اص خث     عتبب آ

ا خ تيااا اصببيقه  (002: 0221ئ ام  يبطاب )  يبة   يججاصط ه اصتم يايطاب اص ايبن ااصى ا   خى 
     خث اص ايبن        اآلتم :
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 : الصدق الظاىري .0

 ت  ه خى   ييه ا   تياث  ص         ع   اص ايبن ع ى  ج اعه    اص ي  ي  صتاخي     
ااال   بآ ا ام ات، ي بتام يا    ييه اصلا اا    ات، ي بت   ابخا    اص لبيه اصتاا  يه  اا اا  ايبن

 ( .1ا  ب تم تاضيي  ام جخا  ) 

  : الصدق المنطق  .0

ااصتياث تياث ه ا اصجاا    اص خث        اصت، يل صم )اص لبيه اصتاا  يه ( ات، يل     جب         
ع ى  ج اعه     قم ع ضاب  ص    جب      جبالا اص ايبن   اص يبغه اص جيايه اص جبطبه 

اا اا اص جب  اص   تجت م اصي  . اي،خ اص خث    هت    ي  ااأل   بآ ا ام يا   خى   اص ت   ي  ااص ي
 تببي اصلا   ب يتاى اص ب يه آي شل  خى  ج   أل      ي يث اي  اص ي  ي  صاب ض ا يبو عص لا    اص جيام

 .(510: 0433)عبخ اص ي    بن    ت،خي  ب،ضاب االبابت ع ى ج ي  اا اا اص اي.ا  فا ا اصجتب ج 

 : صدق البناء.2

اصت اي  اصل ضم    ا  خث ( Concept Validity )جاا    اص خث ب خث اص لاام يي ث ع ى اص       
( Hypothetical Construct ) جبا اص ايبن    ث تج يبيبو     خى تيببث خي،ت خ ع ى اصتيا   ج   أل  ؛ 

 اص ب يه اص ابطه.

 ؤش اا ه ا اصجاا     هم     ا اتاخي  اص ب ات ص  ييتا ب    ي ب م ص لا اطبصية اصتي ي  اإل   خ ات،      
 )) اصاا  اصت ييزيه :ه ب  ع ى  ؤش ي   ابجبت ع ى  ص  اعت خا اصببيقه .( 52: 0202اص خث  )  جيخ   

Discrimination Power    ا)االتطبث اصخا  م( Internal Consistency  هطت خام ق قآ  ق و ب 
 : همطبث اصخا  م ت  طبصية ام اآل 

 ا تببي خ جه اصلا   ببصخ جه اص  يه. .0

 .  صيإ  ا   بخ جه اص جب  اص   يجت م ا تببي خ جه اصل .0

 ااص جبالا اال  ى.خ جه اص جب  ببصخ جه اص  يه ص  ايبن  ع  ه .2
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 : ثبات المقياس -ثانيًا :

تيبيا  ع ى اص ليا ي  ام            ا  اص ايبن ي،يم اصجتب ج جلطاب ا ا يا خ بقببا اص ايبن       
) ي ز ابيت  خاتا اخ ام األ  ع  اصل اث بي  األ  اتبخا  ي ه قببا اص ايبن ام  خ ت   ع ى اص شل .ي تب  اياب 

 0200 :022). 

 ه ب :     ي ياتي   ا خ تم اصتياث    قببا  ايبن اص لبيه اصتاا  يه       

   ( Test – Retest )عادة االختبار : إ  -أ

    ،ب   اصقببا اص   جي   ع يه با ا اصي ياه يط ى  ،ب   االطتا ا  ايطت،    ،ب   االطتا ا  امم    
اص ايمممبن ع مممى  طممم اة تيبيمممث. ايطمممتاجة هممم ا األ  تتمممبصيتي    تيبيمممث اال تبمممب  امممم  ممم تي    ختايممميم اص يمممل عجممم

: 0222) عم م      تمم اصتيبيمث  تبمبي بمي  ،ب م  اآل يجبخا   ا اخ ام ا تي    ت لي  ا  ج اعه اايخ     األ
02 ).  

( يبصببو 22  اجه    ) عيجه اصيطبة  ،ب   اصقببا با ا اصي ياه يبث  ايبن )اص لبيه اصتاا  يه ( ع ى   
اب،ممخ ( 01اصيبايممه اص،شمماا يه   ممب  بممي  اممم جممخا  ) مم  ي بممه اصجب ،ممه اصابخطمميه  ا تيمم ا ببصي ياممه  ايبصبممه 
 يتجممباز   اتاممب    ا  يجبغممم ا  ال اص،يجممهعيممخ تيبيممث اص ايممبن ع ممى  ( يا ممبو   مم  اصتيبيممث االا  01 مم ا  )

 Person Correlation) تبمبي بي طما  آطمباعي    اتمم يطمبة  ،ب م  آا  ااصقمبجم اصلت   بي  اصتيبيث األ
Coefficient )  خ ع ممى ( اهمما  ،ب مم  قبممبا جيمم2.31)بممي  خ جممبا اصتيبيممث االا  ااصقممبجم   ا ممخ ب غمما

 .ا اخطتجبببا األآطتا ا  آ

( امل ق  2,22(  ا  مب   ،ب م  اال تبمبي بمي  اصتيبيمث األا  ااصتيبيمث اصقمبجم )0435ا خ  شب  )اص،يطا     
 (.53: 0435ال   ص  ي،خ  ؤش او جيخ صقببا اال تبب  ام اص، ام اصت بايه ااصجلطيه )اص،يطا   
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 (04جدول )

 الصف (و التخصص ، و بحسب )النوع ، بطريقة اعادة االختبار توزيع أفراد عينة الثبات 

 المجموع        الصف الرابع الصف الثان   االختصاص  الكمية  ت
  النوع االجتماع  النوع االجتماع 

 أناث ذكور  أناث ذكور
 11 7 8 8 7 عمم  طب االسنانكمية  0
 11 8 7 7 8 انسان  االنسانيةلألقسام التربية  2

 61 05 05 05 05 المىىجمىىىوع

 

 استعمال )معادلة اليا كرو نباخ لالتساق الداخم  (: ب –ب 

  (( Alfa Coefficient for  Internal Consistency 

ع ام اص ايبن    اا   اصى خات اصل خ ع ى  طبث ت  آبث اصخا  م ها اصتل خ    تط  ا  اصاخل    اآل  
طتجبببا اص ليا  اا   يتاى اص ايبن آ طتا ا آاع ى    ايبنع ى تيببث اص  م صلا اا اص ا  يخ   ا  ى  

  .( 022: 0224)اصزا  م اا  ا     اصخا  م   تل  تطبث  اآل قببا      ه  ا  يببابو    ب  ب   ت  

( يبصببو 222صببص) عخخهب )ااا خ تم تيبيث  ،بخصه  صلب   اجببخ ع ى عيجه اصتي ي  االي ب م     
 بئ اص ايبن جبهزاو ب يغت   ابا ا اها  ،ب   قببا جيخ ( 2,32 ،ب   قببا اص ايبن )ا خ ب غا ايبصبه 
 .اصجاب يه 

 : الصيغة النيائية لمقياس الكياية التواصمية

 ت يه     خث اقببا   ب ) عخخ اا اا  ايبن  اص لبيه اصتاا  يه   ايب،خ اطت  اج اص  ب   اصط    
) اصقاه ببصت    ع ى اصتاا      :هم  جبالا  ه ازعه ع ى ق ق ( اا  10اص خ  ه ب يغت  اصجاب يه )

ط اة اص،بب اا اصتا ي يه   اا بم    اص قبب   جيا اصتاا   (   بغه بل  ا اص  اجه ام اصت،ب      اال  ي    ا 
جبخ او تجيبث ع ى ا  تجيبث ع م  ييبجبو  ا تجيبث ع ى غبصببو   ا )تجيبث ع ى ت ب بو    :اا     طه بخا   هم
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( ااص تاطي اصل ضم 10خجى  ي ه هم )   ( ا 002ع ى خ جه  يت  ه ص  ايبن ) اا  ال تجيبث ع ى ابخاو ( ا   
 ( .05ا  ب  بي  ام جخا  )   (002ص  ايبن ها )

 (05 جدول )

 مقياس الكياية التواصمية بصيغتو النيائيةوصف 

 اليقراتعدد  المتوسط اليرض  ادن  درجة محتممة اعم  درجة محتممة
002 10 002 10 

 التصوري (: –موب المعرف  )الميظ  مقياس االس

اصخ اطبا  األي  اصجف يه ا  ا اصببيقه ع ىي  آاصت ا   ( اب،خ  –ايبن االط اة اص ، ام ) اص لفم ص    
 – (Riding & Reed,1996)ا خ اطه  يخجج ا يخ -0442 خ اطه) يلاف -اص تغي اصتم تجباصا ه ا 

 – (Massa & Mayer,2006)اخ اطه  بطب ا بي   -Riding .et.al,2001))    يخجج از  اخ اطه 
 صماص ،خ اصت ا   (  –ط اة اص ، ام )اص لفم تبجا اصببيقه  ايبن األ ( 0202اخ اطه اص بصئ ااص  ين 

 –م اصببيقه    اص جبطة تبجم  ايبن )عبخ( صايبن االط اة اص ، ام )اص لف(   ا  اجخا 0201)عبخ  
 تيه: اآل اصت ا   ( ص طببة

 .هاصببيق ت  خعتآاصت ا   ( اص    –يب  اصجف   ص ط اة اص ، ام ) اص لفم ص اج  يتطث    األ.0

 (.0201عخاخا ام )إ  م جف او صيخاقه اص ايبن ا  ت  .0

 (. يت تم اص ايبن    عيجه اصبي  اصيبصم )ي به اصجب ،ه.2

     وصف المقياس وتصحيحو : . 

ط اة  يبغه اا اا  ايبن األ   تم   اصت ا   ( –ط اة اص ، ام ) اص لفم يتلصل   ايبن األ   
 تيب  ط اة األ     ااص   يي ث ع ي  ي    اص    ا ل بخ  اصت ا   ( ع ى ش    اا ل -اص لفماص ، ام )

   ااصبخي  اآل اص لفم(  ط اةألا( ات ا  ع ى ش   عبب اا ي ق   يخه ب )Forced Choiceجبب   )اإل
ط اة اص ، ام ياين األ  ) (  :اه ب صإلجببه  يخ اصبخي ي    يي  ي تب  اص طتجية اصت ا  (   ط اةألاي ق )

خ جه ) ل   ) اصت ا   ( ايل   ط اة اص ، ام    ااصبخي  )ة( ياين األ  (0)خ جه  ايل    ) اص لفم (
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  اصت ا   ( –ط اة اص ، ام )اص لفم  ايبن األ  يتلصل ابا ا اصي ياه يتم يطبة اصخ جه اص  يه ص  طتجية  (
يشي  اصى  (00)زيبخ  اصخ جه ع  اص تاطي اصل ضم ا   ق م   ا ل. ( 11   ) اص تبجى( 0201عبخ  صم) 
 ج لبض  عج  يشي  اصى األط اة اص ، ام اصت ا   . آط اة اص لفم ا األ  

 : صالحية فقرات المقياس ة.

،خ اصتي ي  اص جيام   ا  ي   ل ع ى ت قي  اص ايبن ص  تغي  اص  اخ  يبطتشي  ه ا اص،  يه اصى اصت،     
     ييه اا اا  ايبن اص تيا اث   ا صايبطابعخ    يؤش   خى ت قي  اصلا   ص ط ه اصتم    ج  أل   ب ض ا يو 

    ا ل( 11اص ت ا     )اصيه ع   اص ايبن ب يغت  األاصت ا   (  –اص ، ام ) اص لفم  ط اةاأل  
( 21ع ى  ج اعه    اص  ت ي  ام اص، ام اصت بايه ااصجلطيه اب ) عخخهم ).( 2  يث )ا  ب  بي  ام 
 اصببيقه اي باالجببه  اع   اصلا اا ابخا   ا ( ا خ تض    ص  ع ضبو صت، يل ) يخجج(2 ي  بو   يث )

  ات  ا ص  ي  ي    ج  ام  خى   ييه اصلا اا صايبن  ب اض،ا  اآ ا ام خات   يفبتام إ باصيام 
اصتي ي  آ ات اص ب ات ام   اص جبطة أل  اا   تيتبج اصى  ص  ضباه اا    ا ي ل اا ت ا  اصت،خي إيه   بجإ

اص يطابه   ( Chi – Square) 0 ي ه ) ل ع ى تيخيخ  خى   ييه اا اا اص ايبن اعت خا اصببيقه
   (10  22  04  2)طتب،بخ اصلا اا آتم  ااب   اام ضات   يفبا اص ب ات  ،يب او إلبابت اصلا    ا ي

 – بئ  ايبن االط اة اص ، ام )اص لفم ب ص   (   03خا  ) خي  عخخ    اصلا اا   ب  اضئ ام جات،
اص يطابه صاب ببصاي ه اصجخاصيه اصببصغه (0 ب        اب جه  يم )  اا  ( 12اصت ا   ( يت ا     )

                                                   .( 02ا  ب  بي  ام جخا  )( 0( اخ جه ي يه )2,25ى خالصه )عجخ  طتا ( 2,31)

 

 

 

 

 

 



                  الفصل الثالث........................................منهجية البحث وإجراءاته

 

 
 

87 

 ( 06جدول )
 التصوري (. –المعرف  )الميظ   السموبآلراء المحكمين ف  صالحية فقرات مقياس (2كأقيم )

مسىىىىىىىىىىىىتو   2قيمة مربع كأ رأي المحكمين   أرقام اليقرات
داللىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 

(1.15) 
 الجدولية المحسوبية غير الموافقون الموافقون

2 ،1، ،5 ،7  ،8  ،9 ،01 ، 
00 ،02  ،01  ،04 ،05 ،07 ،08 ، 
،09 ،21 ،20 ،24 ،25 ،26 ،27 

،28  ،10 ،12 ،14  ،15 ،17 ،18 ،19 ،
41 ،41 ،44. 

 دالة 1,84 14 صير 14
 

 دالة 26،470 2 12 .11،06
 دالة 21،159 1 10 4
 دالة 09،882 4 11 42

 دالة 06،940 5 29 .11، 21
 دالة 00،765 7 27 .22، 0

 غير دالة 0,159 04 21 .40، 16، 29، 6

 (02اام   ب ام جخا  ) ت آ ات اص ب ات  ب اصلا اا اصتم  ض،ا ص ت،خي  ام ضا 
 (07جدول )

 التصوري ( –تعديل فقرات مقياس االسموب المعرف  ) الميظ  
 اليقرة بعد التعديل اليقرة قبل التعديل ت
 عند مناقشت  لزمالئ  فان  أىتم بى: 9

 سردىم ليذه االحداث.-أ
 عرضيم لصور االحداث.-ب

 أثناء مناقشت  لزمالئ  أىتم بى: أجد ان 
 سردىم ليذه االحداث.-أ
 عرضيم لصور االحداث-ب

 عند ترتيب أثاث غرفت  ييمن : 00
 االخرين وانطباعاتيم.أراء -أ
 التناسق اليندس  لألثاث وااللوان والجدران.-ب

 ن  عندما ارتب اثاث غرفت  ييمن :أجد أ
 اراء االخرين وانطباعاتيم .-أ
 التناسق اليندس  لألثاث وااللوان والجدران -ب
 

02 
 
 

 حيات  يسعدن  استذكارىا من خالل:االحداث الميرحة ف  
 بيا . قراءة المذكرات الخاصة-أ
 استعادة صورىا.-ب

   عبر:يسعدن  استذكار االحداث الميرحة ف  حيات
 قراءة المذكرات الخاصة بيا.-أ
 استعادة صورىا. -ب

 تتضمن:دة العروض التميازية الت  أىتم بمشاى :العروض التميزيونية الت  تتضمن تثير اىتمام  مشاىدة  04
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 أنواع الميجات العربية.-أ
 األلوان واالشكال .-ب

 أنواع الميجات العربية.-أ
 األلوان واالشكال.-ب

 خالل : أتذكر من 21
 ما أسمع.-أ
 ما أقول.-ب

 أتذكر عن طريق:
 ما أسمع.-أ
 ما أو .-ب

 أحب أن : 24
 أنظم الشعر .-أ
 أتعمم الشعر.-ب

 أحب أن :
 أنظم الشعر.-أ
 أتعمم التصميم.-ب

 خالل :شخاص ف  حيمة، أتذكرىم من عندما أقابل ا 41
 كمماتيم.-أ
 صورىم.-ب

 عندما اقابل اشخاص ف  حيمة ، اتذكرىم عن طريق :
 أسموبيم ف  الكالم .-أ
 اشكاليم وسيمائيم.-ب

 :التجربة االستطالعية

ايبن ا خى اضا  (اصى ض ا   اصتياث     خى اام اص،يجه اص طتاخاه صت، ي با اص 0432  جيشي  )ا       
 .(022: 0432   جاا ات  صخيام )ا  

( 22   ) هه   اجاصلا اا ااصت، ي با ص  ايبن   يبث اص ايبن ع ى عيجع ى  خى اضا  ص ت،  ل       
( 22االجطبجم ( اباا   ) –ا تي اا عشاا يبو    ي به جب ،ه اصابخطيه اص ت   ي  )اص،  م يبصببو ايبصبه  

/  يه    اصت    ) اصت    االجطبجم   ا صت    اص،  م /  يه ية االطجب  (يبصببو ايبصبه    ا
   ا    غ ا           ااالطتلطب اا ع    ا خ ي ة  جام   ات  اصت، ي با ( ياضئ  ص 0اصت بيه ( اجخا ) 

ط اة اص ، ام  ايبن األ   ع .   ب ببصجطبه ص ا ا اص طتغ ث صإلجببه تجببهماص ،اببا اصتم تااجاام  قجبت االط
ع  جببه يي  ب )  تاطي اصا ا اص طتغ ث صإل  ( خ ياه ام 00-02)اصت ا   (  ب  بي   –)اص لفم 

  ( خ ياه .02)اصت ا   ( ها –ط اة اص ، ام ) اص لفم ص ايبن األ  ا
 
 
 

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 -االطتي عيه اصتم يباا ع ى  ايبن اص لبيه اصتاا  يه هم  اتاب اص،يجه االطتي عيه اصتم يباا ع ى  ايبن االط اة اص ، ام ) اص لفم اص،يجه

 اصت ا   ( صخى ي به اصجب ،ه.
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اصطبة ت،خي  عخخ    اصلا اا اي ل اال  ى  ج  اصزيبخ  ام االي  جب    ض،ا اا اا  ايبن    
اصت ا   ( ب،خ   يفبا اص ب ات ااص ي  ي  اصى اصتي ي  االي ب م ا  ب  –اص لفم االط اة اص ، ام ) 

 يلتم :

  : تينيسموب المجموعتين الطرفاواًل: أ  

ط اة يبث  اا ل اصت ا   ( ع ى ااث  ه ا األ   –لفم ط اة اص ، ام ) اص صتي ي   اا ل  ايبن األ       
(  ااعت خا 2( يبصببو ايبصبه ااص اضيه ام جخا  )222)اص ايبن ع ى عيجه اصتي ي  االي ب م اصببصغه 

 : اص يااا االتيه

 . طت ب   ب،خ ت يييابآيجبخ اصخ جه اص  يه ص    -0

طت ب   ت تيببو تجبزصيبو ع ى ااث اصخ جبا اص  يه    آ( 222) مطت  جا صآت تية اصخ جبا اص  يه اصتم -0
خ   (  05ى  خجى خ جه   يه )( إص24 ع ى خ جه   يه )  ام اص تي اتب    خا اص ج اعتب   قم ي 

اب ص      ا اخ اص،يجه  تي   ياصي ا     ا اخ اص ج اعتي    %(02اصخ جه اص  يه إ   تم  االعت بخ ع ى جطبه )
تضئ    آ اصلا اات ييز ص ، اه  0ايبصبه   اب،خ تيبيث  ب ب( يبصب30  بئ عخخ األا اخ ام     ج اعه )

( ا  2,25( ا طتاى خالصه )0)عجخ خ جه ي يه ( 2,31اصجخاصيه) 0هم ا ب      ي ه  ب اص يطابه0 يم  ب
ام جخا  ا  ب  بي   ا خ فا ا اصجتب ج ا  اصلا اا  بجا ج ي،اب   يز   ( 1,02 – 05,00ت اايا بي  )

(03.) 
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 (08جدول)
 (التصوري  -القوة التميزية ليقرات مقياس االسموب المعرف  ) الميظ 

 الداللة 2قيمة كا المجموعة الدنيا  المجموعة العميا اليقرة
 الصير الواحد الصير الواحد

 دالة 8.706 45 16 28 51 0
 دالة 22.246 46 15 21 60 2
 دالة 05.214 42 19 21 58 1
 دالة 8.124 15 46 29 52 4
 دالة 7.511 47 14 11 50 5
 دالة 01.555 42 19 24 57 6
 دالة 7.015 44 17 29 52 7
 دالة 20.555 48 11 20 61 8
 دالة 08.791 40 41 20 61 9
 دالة 07.910 16 45 22 59 01
 دالة 07.219 14 47 21 58 00
 دالة 4.567 42 19 10 51 02
 دالة 01.751 41 18 24 57 01
 دالة 1.679 42 19 12 49 04
 دالة 4.072 17 44 12 49 05
 دالة 00.777 48 11 27 54 06
 دالة 04.149 44 17 24 57 07
 دالة 22.246 46 15 21 60 08
 دالة 01.491 48 11 28 51 09
 دالة 07.118 11 50 25 56 21
 دالة 9.812 47 14 28 51 20
 دالة 00.876 41 40 25 56 22
 دالة 9.1021 41 40 27 54 21
 دالة 07.219 47 14 21 58 24
 دالة 02.469 14 47 26 55 25
 دالة 22.918 42 19 09 62 26
 دالة 8.222 48 11 11 50 27
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 دالة 20.158 44 17 21 60 28
 دالة 25.000 19 42 08 61 29
 دالة 5.456 45 16 10 51 11
 دالة 06.222 48 11 24 57 10
 دالة 00.975 19 42 25 56 12
 دالة 08.195 46 15 22 59 11
 دالة 4.072 44 17 12 49 14
 دالة 7.511 45 16 29 52 15
 دالة 5.456 41 40 11 50 16
 دالة 4.765 41 18 10 51 17
 دالة 5.654 47 14 12 49 18
 دالة 00.876 15 46 26 55 19
 دالة 4.072 44 17 12 49 41

 

درجىة اليقىرة  رتبىاطآاسىموب )( Internal Consistanncy)وب االتسىاق الىداخم  سم  ثانيًا: أ  
 بالدرجة الكمية لممقياس(

ببي بايجا بب يطي ي    تآطت، ب   ،ب   آب  اصلا   ببصخ جه اص  يه ص  ايبن تم يطبة ع  ه خ جه        
صة ايبصبه ( يب222اصت ا   (  ص،يجه اصتي ي  اإلي ب م) -صخ جبا  ايبن األط اة اص ، ام )اص لفم

( عجخ  اب جتاب 043( اخ جه ي يه)2,25ي ب يب عجخ  طتاى خالصه )خاصه إ    تببيا بجا ج ي   ،ب  ا اآل
( 04(  . اجخا  ) 2,21  -2,22( ا  ت اايا بي  )2,002ببصاي ه اصجخاصيه ص ،ب   اال تببي اصببصغه  )

 .يبي   ص 
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 (09جدول )                                    
 التصوري ( –سموب المعرف  ) الميظ  اليقرة بالدرجة الكمية لمقياس األ  معامالت ارتباط درجة 

 

 

 

 

 

 باط معامل االرت اليقرات        معامل االرتباط   اليقرات       

0 1.45 20 1.41 
2 1.59 22 1.15 
1 1.51 21 1.41 
4 1.42 24 1.19   
5 1.18 25 1.44 
6 1.16 26 1.16 
7 1.16 27 1.15 
8 1.46 28 1.17 
9 1.57 29 1.18 

01 1.16 11 1.46 
00 1.19 10 1.17 
02 1.44 12 1.15 
01 1.49 11 1.52 
04 1.56 14 1.48 
05 1.50 15 1.49 
06 1.15 16 1.61 
07 1.17 17 1.47 
08 1.42 18 1.14 
09 1.46 19 1.46 
21 1.42 41 1.51 
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 : لممقياس الخصائص السيكومترية

   اصتياث    اص  ب   اصايبطيه ص  ايبن    اص طت ز با    خ اص ات ا  ببصايبن اصجلطم 
ع  يه األطبطيه ص  ااصتم ي       ت ا   ؤش اا ع ى خ تا ب ام  يبن  ب اض،ا ألج   يتى ت ا  

  يبت .   اصايبن بل    ب ي       

ااص ت   ا  اي    ت يه ص  ايبن ااصتم ي بخ ع  بت اصايبن اصجلطما    هم اص  ب   اصطي ا  
                                                                     (. 54:  0433خ اص ي     عباص خث ااصقببا )  ياب هميج ،ا  ع 

 الصدق  -اواًل :

  اص ايبن   ااا يشي  إصى  خ  بتاب ام بجبت اص ابيين اصجلطيهيجة   اعي،خ اص خث    اص  ب   اصتم     
ب ،جى    اص ايبن اص بخث ها اص   يياث اصافيله اصتم اض  ألج اب )ع م   ع ى  يبن  ب اض  ألج  

 0222 :030). 

زاخا ت     ا   ب إ صي تتااا  اي  عخ   ؤش اا تشي  ألج  ا  يا ل اص ايبن ببجه  بخث  البخ ا  ا     
 (. Anastasi & Urbina   ,2010:141اص ؤش اا ص  ايبن زاخا قاتجب ب  )

 :اصت ا   ( عخ   ؤش اا ص  خث اهم  بآلتم –ث ام  ايبن االط اة اص ، ام ) اص لفم ا خ تيا     

 الظاىري الصدق

م ع ى  خى ص ي  اص  ت ي ه     ج اعايتياث اص خث اصفبه   ب،   اا اا اص ايبن ع ى     
 . ( 020: 0224)عببن اآ  ا   ااببص اض      اا اا اص ايبن ا خى ع  تاب اا  ييه    

  ب ي،ب  ع  خ ه ت، ي با اص ايبن ا اضاعتياب ايا خ ب     ي ا  اص ايبن ام  فا ا  بخ بو        
 ج   .  تاب ص غ   اص   اض،ا    ت  ا  

        اصت ا   (  –ط اة اص ، ام ) اص لفم األ  ا خ تياث ه ا اصجاا    اص خث ص ايبن       
   بآ ا ام ات، ي بتام يا    ييه اصلا اا     ب تاضئ ام ااآل  ت ي  ع ض  ع ى  ج اعه    اص 

   ( .2جخا  )
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 الثبات  -ثانيًا : 

اث    عت خا اصببيقه آاصت ا   (  –   قببا  ايبن االط اة اص ، ام ) اص لفم ص تي 

 ع ى ي ياتي  ه ب : 

  اعادة االختبار .طريقة0

ا اخ اصايبن اصط ه  اتاب  اتاب    األ ا      يط  اصي ا ث ص ي ا  ع ى  يبطبا  ت     ص  ج اعه     
اتاام ا    ه ا اصي ياه ع ى يطبة اال تببي  (.050:  0220اها تيبيث اص ايبن جلط    تي )   يم  

عبخ  تيبيا      قبجيه ع ى اص ج اعه جلطاب    بي  اصخ جبا اصتم جي   ع ياب    ج ات تيبيث اص ايبن اا 
 ابلب   ز جم    م بي  اصتيبياي  .

( يبصببو ايبصبه 22ببصي ياه اص،شاا يه اصيبايه   اجه    )  تي اآص ا تم تيبيث اص ايبن ع ى عيجه      
هم ا    ي به جب ،ه اصابخطيه ا   اصت   با )اص،  يه ااإلجطبجيه( اص   اي  اصخ اطيه )اصقبجيه ااص اب،ه( 

( يا بو    اصتيبيث 01خ   ا  )  اقم  عيخ تيبيث اص،يجه  اتاب ب، اتاب عيجه قببا  ايبن اص لبيه اصتاا  يه
ال تتجباز ا  ااصقبجم يجة ا  ا   خ  بي  تيبيث اص ايبن األ   (Adams )شب  اخ ز    ا  ص  ايبن  ا خ األ  

  (.Adams ,1964:58) ا طباعي     اصتيبيث األ خ  األ

 ام اصف ال  األا اخ   جلطام عبخ  تيبيث اص ايبن ع ى إ   تم  طباعي     اب،خ  ص ايبن ع يامتيبيث ا ا  تم      
ا خ عخا ( 2,33 ي ه  ،ب   اال تببي )طت خام  ،ب   ا تببي بي طا  بي    تم اصتيبيث ب غا آاب  جلطاب

اصت ا    –ط اة اص ، ام ) اص لفم األ  طتجبببا اصي به ع ى  ايبن آطتا ا  آا ع ى جيخو  ه ا اصاي ه  ؤش او 
اهم        خ جه  (0.73)اصى خ جه قببا  ا(اصتم  شب  0201جه    خ اطه )عبخ ( عب  اصز   ا اب  
 .اببصي ياه جلطاب  اصقببا ص بي  اصيبصم

   (Kuder – Richardson Formula 20 ) ريتشاردسون –كيودر )باستعمال معادلة -ثانيًا :

 –طت خم ي ياه  ياخ  اصت ا   ( ج –اا اا  ايبن االط اة اص ، ام ) اص لفم الطت  اج قببا    
عجخ ب يتم ت ييئ اصلا اا ( ص ، اه االتطبث اصخا  م  2 -0يت،ب      اصبخا   ) ألج  02 يتشب خطا  
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ث صتججة اص شب    ط ه اص ايبن ) اصجباب     اصي   إ يخىاهم  (2)ا اصت ا    (0)ش   قجب م  اص لفم 
0221 :022 ). 

 02 يتشب خطا    – بي ياه  ياخ  اصت ا   ( –قببا  ايبن االط اة اص ، ام ) اص لفم ا خ تم يطبة   
( يبصببو ايبصبه . اب ) اصقببا با ا اصي ياه 222   اصي به ااصببص) عخخهم ) اصتي ي  االي ب م ع ى عيجه(
 .جي خواخ ه ا اصقببا ( اي،  2,24)

 التصوري (  –لمقياس االسموب المعرف  ) الميظ  الصيغة النيائية 

ط اة اص ، ام اقببا  ب ) عخخ اصلا اا  ايبن األ   ت يه     خث  ب،خ اطت  اج اص  ب   اصطبي ا       
(  مل خجمى خ جمه )   ( ا 12ع مى خ جمه  يت  مه ) ( اام   اا  12اصت ما   ( ب ميغت  اصجاب يمه ) –) اص لفم 

يباا اصببيقه اص ايبطي   ،ب ب يغتا ب اصجاب يه ع ى عيجه اصتيبيمث اصجامب م اصبمبص) ( 02ااص تاطي اصل ضم )
اصت   مممبا اص،  يمممه ا  ( يبصبمممبو ايبصبمممه  ممم  ي بمممه جب ،مممه اصابخطممميه اصخ اطمممه اص مممببييه امممم122)عمممخخهب 

( ا صمممممم  ص  ممممممخ  اصاا ،ممممممه بممممممي  0202 -0202اص ابمممممم  ( ص ،ممممممبم اصخ اطممممممم ) –جطممممممبجيه اص  ممممممل ) اصقممممممبجم اإل  
 .( 1/5/0202( اصغبيه )05/0/0202)
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 المؤشرات االحصائية لممقياسيين

جدول  (02 ام جخا  ) ئاصتيبيث اصجاب م ا  ب  اض   ،يجه  صص ؤش اا االي ب يه ص  ايبطي  اتم يطبة 
(21) 

 التصوري( –قياس الكياية التواصمية و االسموب المعرف  ) الميظ  المؤشرات االحصائية لم

 التصوري ( –االسموب المعرف  ) الميظ   ةالكياية التواصمي الخصائص االحصائية 
 21,09 054,16 الوسط الحساب  

 21,11 058,11 الوسيط 
 24,11 054,11 المنوال

 1,98 22,40 االنحراف المعياري 
 21 026 الوسط اليرض 

 1,606 -1,914 االلتواء
 1,464 1,711 التيرطح

 41 201 اعم  درجة محتممة
 صير 42 اقل درجة  محتممة

 41 42 عدد اليقرات النيائية 
 

 
 ( 2)   الشكل

 درجات الطمبة عم  مقياس الكياية التواصمية
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 (1شكل )

 التصوري ( –درجات الطمبة عم  مقياس االسموب المعرف  ) الميظ  
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 الوسائل االحصائية :

ص ،بصجمممه اصبيبجمممبا اصتمممم تمممم اصتا ممم  اصيامممب امممم هممم ا اصبيممم  إي مممب يبو اطمممت خ ا اصببيقمممه اصاطمممب   
ام  ،بصجه اصبيبجمبا ااطمت  اج اصجتمب ج    (spss)االي ب يه اص جبطبه ا طت،بجا اصببيقه ببصيايبه االي ب يه 

 ا  ب يلتم :

ع ى   ييه اا اا اص ايبطي    ي اص ي    لبث آ ات  ت  آطت  اج آل: ( Chi – Square )مربع كأي -0
. 

: الطمت  اج اصاماا اصت يزيمه صلام اا  ايمبن اص لبيمه  لعينتىين مسىتقمتين ( T-Test)االختبار التائ   -0
 اصتاا  يه .

بي ياممه )  ي ص ت،مم ل ع ممى قبممبا اص ايبطمم  (Person Correlation)معامىىل ارتبىىاط بيرسىىون  -2
 تبمممبي خ جمممه  ممم  ااممم   آخ جمممه  ممم  ااممم   ببص جمممب    ا ع  مممه اعمممبخ  اال تبمممب  ( ا ، امممه  –اال تبمممب  

 ا تببي خ جه اص جب  ببصخ جه اص  يه ص  ايبن .ا ببصخ جه اص  يه   
ص ايبن األ ط اة لا   ببصخ جه اص  يه اص تببي آل ع ى ص ت،   :  يسلايرمعامل ارتباط بوينت باي -1

 .اصت ا  ( –اص ، ام ) اص لفم 
 طبث اصخا  م.ت  ص ت، ل ع ى اآل( Cronbach Alphaأليا كرونباخ معادلة ) -5
:آلطمت  اج قبمب  (Kuder Richardson Formula 20)معادلىة كيىودر ريتشاردسىون   - -2

 اصت ا  (. –اا اا  ايبن االط اة اص ، ام ) اص لفم 
اصلمم اث بممي  اص تاطممي اصيطممببم ااص تاطممي  تبممب  : آل لعينىىة واحىىدة ( T-Test)االختبىىار التىىائ   -2

 .ص  ايبطي اصل ضم 
اص تاطمي اصيطمببم ااص تاطمي اصلم اث بمي    تبمب ال  (Anova Three )تحميىل التبىاين الثالثى   -3

 .ع ى  ايبطم اصبي اصل ضم صخ جبا  ا اخ عيجه اصبي  
صيطمبة   م  ام ث  ،جما  : اطمت خ ا :  (Least Significant Different)  (LSD)معادلىة   -4

  يم  ت  م  ت م  اصلم اثاصل ا با  اا اصخالصه االي مب يه ا ه ا اص ،بخصه ص  اب جه اصب،خيه ص ، اه ا   
 بي  اص تاطيبا اصخا  يه ام اصتي ي  اصتببي  اصق قم.

 



 

 

 

 عـــل الرابــالفص 

 ومناقشتها رهاــائج وتفسيــرض النتــع

 
 ومناقشتها عرض النتائج وتفسيرها  

 اتــاجــاالستنت 

 ات ــوصيــالت 

 ات ــترحــالمق 
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يتضمن ىذا الفصل عرضًا لمنتائج التي توصمت الييا الباحثة ، وفقًا ألىداف البحث ومناقشة        
 بعض التوصيات والمقترحات كما يأتي : النتائج وتفسيرىا ، في ضوء ذلك

 :عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها اواًل :

 . الهدف االول : التعرف عمى مستوى الكفاية التواصمية لدى طمبة الجامعة

( طالبًا وطالبة من طمبة جامعة 044التطبيق النيائي البالغة ) اجابات عينة بعد تحميل       
دت الباحثة ان المتوسط وج والرابعة(عمى مقياس الكفاية التواصمية، الثانية، )القادسية ولمصفوف 

( وعند مقارنة المتوسط الحسابي بالمتوسط 22406( وبمغ االنحراف المعياري)630451الحسابي ) 
ان ىناك  اتضح ،باستخدام معادلة االختبار التائي لعينة واحدة، (621الفرضي لممقياس والبالغ )

(وىي 234543المحسوبة بمغت )القيمة التائية بمغت  فرق بين المتوسطين، وباتجاه متوسط العينة،
وكما ( 566( ودرجة حرية )4443( عن مستوى داللة )6461القيمة الجدولية )التائية اكبر من 

 ( .26مبين في جدول ) 
 (21جدول )                                             

 الفروق بين المتوسط الحسابي  داللةللعينة واحدة  نتائج االختبار التائي

 والمتوسط الفرضي لدرجات افراد عينة البحث عمى مقياس الكفاية التواصمية

عدد  المتغير
افراد 

 العينة 

االنحراف  الوسط 
 المعياري 

المتوسط 
 الفرضي 

درجة  (tالقيمة التائية )
 الحرية 

مستوى 
الداللة 

(.0.5) 
 الجدولية المحسوبة

الكفاية 
 التواصمية

 دالة 399 1496 .2543 126 22441 154436 ..4

 

وىذه النتيجة تشير الى ان طمبة الجامعة يتمتعون بكفاية تواصمية جيدة اي انيم يعتقدون         
بكفايتيم في التواصل مع االخرين ولدييم القدرة عمى اكتساب المعمومات والمعارف فالتواصل يعمل 

االخرين و إيصال  ما يريدونو  الى غيرىم عمى توضيح االفكار والمعمومات التي يستقبميا الفرد من 
. فان الكفاية المدركة تنشأ من  (Bandura ,1994 )وطبقا لنظرية بأندورا والتفاعل معُو،

اإلنجازات أو الخبرات السابقة، واقتناع الفرد بقدرتو عمى النجاح ، ومن خالل االقتداء بممارسات 
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تمقاه الطالب في أثـناء إعدادىـم داخـل غرفة اإلقران اآلخرين، ومن الدعـم والتشجيـع الذي ي
 . (Bandura,1994;75)الصـف

المختمفة  ومنيا  ال مكاناتوو تتفق ىذه النتيجة مع الرؤية النظرية التي تؤكد ان ادراك الفرد      
تفاعمو واستيعابو وقدرتو عمى التواصل مع االخرين يتأثر بشكل ونوع المعرفة التي تمقاىا خالل 

التي اكتسبيا ولما كان طمبة الجامعة قد تعمموا اساليب مختمفة  عبر عالقاتيم االجتماعية  خبراتو
وما قدمتو ليم المؤسسات التربوية والتعميمية من انماط ثقافية يبدو انيا دعمت وعززت مستوى 

لتي ادراك الكفاية التواصمية لدييم  وىذا ما اتضح عبر ادائيم عمى مقياس الكفاية التواصمية وا
 .االخرينومن اشرت الى ادراكيم المتالكيم مقومات النجاح في ايصال واستقبال المعنى الى 

: التعرف عمى داللة الفروق في الكفاية التواصمية لدى طمبة الجامعة عمى وفق  الهدف الثاني
 رابع( –)ثاني انساني (،والصف الدراسي –اناث (، التخصص ) عممي  –متغيرات ، النوع )ذكور 

ولتحقيق اليدف لمعرفة داللة الفروق في مستوى الكفاية التواصمية لدى طمبة الجامعة تبعًا   
انساني (،الصفوف الدراسية )  –اناث (،التخصص الدراسي ) عممي  –لمتغيرات: النوع )ذكور 

، فكانت  ( Three Way Anova )الرابعة (، استخدمت الباحثة تحميل التباين الثالثي  –الثانية 
 (.22النتائج كما موضح في جدول )
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 (22جدول )  

 -) ذكورنوع االجتماعي،ال :تبعًا لمتغيرات لدى طمبة الجامعة نتائج تحميل الثالثي لداللة الفروق في الكفاية التواصمية
 الرابعة (0 –انساني (، والصفوف الدراسية ) الثانية  –اناث (،والتخصص الدراسي )عممي 

مجموع المربعات  S.Vاينمصدر التب
S.S 

درجات 
الحرية 

D.F 

متوسط 
 المربعات

M.S 

 القيمة الفائية
المحسو  الداللة

 بة
 الجدولية

،6031 النوع  دالة  3484 04666 63014265 6 

 غير دالة 24445 3664363 6 3664363 الصفوف

 دالة  544566 615334602 6 651334602 التخصص

 دالة 14613 52234531 6 52234531 الصفوف×النوع 

 غير دالة 44341 2214031 6 2214031 التخصص× النوع 

 غير دالة  64155 1554616 6 1554616 الصفوف× التخصص 

×  التخصص × النوع 
 الصفوف

 غير دالة 44444 44601 6 44601

   0064501 562 611054605 الخطأ

    566 244304611 الكمي المجموع

 ( الى التالي :  22تشير المعالجة االحصائية في جدول )   

 لدى طمبة الجامعة تبعًا لمتغير النوع  تواصميةتوجد فروق ذات داللة احصائية في الكفاية ال
القيمة  ( وىي أكبر من0.66االناث( فقد بمغت القيمة الفائية المحسوبة ) -)الذكور

(، وكانت 562-6(  ودرجتي حرية )4443) ( عند مستوى داللة54306البالغة )الجدولية 
( وىو أعمى من 615431الفروق لصالح الذكور كون الوسط الحسابي لدرجات الذكور)

(، يتبين من ذلك ان نمو الكفاية التواصمية 600431الوسط الحسابي لدرجات اإلناث البالغ)
لدييم كفاية  الفرد من االخرين ،وبذلك فان  الذكور وعمييعتمد عمى الدعم الذي يحصل 

 .أعمى مما لدى اإلناث تواصمية 
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وىذا ما يؤكد عميو االطار النظري المعتمد في كون سموكات التواصل ىي سموكات       
مجتمعنا يعطى لمذكور حرية في  التواصل  والنشاط   متعممة من البيئة التي حولو ، وبما ان
من اإلناث، وىو األمر الذي زاد من خبرتيم في التعامل  راالجتماعي  واالستقاللية  الذاتية  أكث

مع المواقف واألحداث، فاصبح لمذكور فرص اكثر الكتساب الخبرات عبر المؤسسات الرسمية 
فثقافة المجتمع تعمل عمى رفع شأن دور الذكور مقابل دور االنثى، مما يزيد  وغير الرسمية،

االحتكاك واالختالط االجتماعي ، وبذلك تكون من دور الذكور لمتفوق وذلك بإتاحة فرص 
ان مرحمة الرشد ىي المرحمة  ( Bandura)ويرى  بأندورا  الكفاية التواصمية لدييم مرتفعة ،

الشباب امام التحديات وان الكفاية الذاتية تعمم الميارات االساسية وادارة الذات  ضعالتي ت
(Bandura ,1994;67)  

 

 (4شكل )

 اناث( –درجات الطمبة حسب النوع ) ذكور يوضح متوسطات 

  ال توجــد فــروق ذات داللــة احصــائية فــي درجــات الكفايــة التواصــمية لــدى طمبــة الجامعــة تبعــا
( وىـذه اقـل 2،44لمتغيرات الصفوف ) الثانيـة والرابعـة ( اذ بمغـت القيمـة الفائيـة المحسـوبة )

 ( . 562 – 6رجتي حرية )(  ود4443( عند مستوى داللة )5،30من القيمة الجدولية ) 

في نفس البيئة ويخضـعون  تعود الى تواجدىموترى الباحثة بان السبب وراء ىذه النتيجة     
نيــــة ام الرابعــــة (  األوضــــاع والظــــروف نفســــيا، وىــــذا يشــــير الــــى ان طمبــــة الصــــفوف ) الثا

يسـيم فـي بنـاء عالقـات اجتماعيـة ناجحـة بمستوى متوازن تقريبًا مـن التواصـل وىـذا  يتمتعون
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إذ يكاد تأثيرىا ان يعم الصفوف المختمفة ، مما يؤدي إلى تنمية إدراكات متقاربـة  ئومع زمال
 .لذواتيم 

  التخصص تبعًا لمتغير لدى طمبة الجامعة   التواصميةفي الكفاية  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة
( وىي أقل من القيمة الجدولية 54.56الفائية المحسوبة )( ، إذ بمغت القيمة االنساني  –العممي )

وساط ( وعند مقارنة األأ 562-6( ودرجتي حرية )4.43( عند مستوى داللة )5.30البالغة )
نجد ان االنساني (، –ير التخصص ) العممي وفق متغعمى الحسابية لدرجات الكفاية التواصمية 

وىي أكبر من متوسط الكفاية ( 614.54غت )ة لتخصص االنساني بممتوسط الكفاية التواصمي
لذوي  ج( يعود ذلك الى طبيعة المناى603.56التواصمية لدى التخصص العممي الذي بمغ )

بمعنى أنيا تدعم  ف مفرداتيا عن ذوي التخصص العممي،االختصاص االنساني والتي تختم
المغة بأشكاليا  الشخصية خصوصًا ما يتعمق ببناء باتجاه الثقة باإلمكانات تتشكيل ادراكا

 عن الفكرة لتنمي الذخيرة المغوية تاج واالستقبال مما يسيل التعبيروعمى مستوى االن،المختمفة 
عن والدفاع  لمطمبة التعبير عن آرائيم بحرية، مما يتيح،ية في المناىج ر ابوشيوع القيم االعت

لذوي التخصص  يوضح الفروق بين المتوسطين  (3شكل ) و. حقوقيم ورفض ماال يقتنعون بو  
 . واالنساني ،العممي

 

 (5شكل )

االنساني ( –يوضح متوسط درجات الطمبة حسب التخصص ) العممي        
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 ة( ، كانت القيم الرابعة -إناث( مع الصفوف الدراسية )الثانية-أما بالنسبة لتفاعل النوع )ذكور 
اللة (، عند مستوى د5436كبر من القيمة الجدولية البالغة )أ( وىي 1.61الفائية المحسوبة )

ولمتابعة مصدر ر وجود فروق في الكفاية التواصمية مما يفس   (562-6( ودرجتي حرية )4443)
، التفاعلأوساط قل الفروق المعنوية بين ألممقارنة البعدية لمعرفة LSD ختبار آ ستعمالآتم  الفرق

  .(1)شكلو ( 25وكما مبين في جدول )

 (23جدول )                                               
 ألقل فرق معنوي بين االوساط الحسابية L.S.Dقيمة 

 الرابع ( –اناث ( والصف الدراسي ) الثاني  –لتفاعل النوع االجتماعي ) ذكور 

  رابع –اناث  رابع –ذكور  ثاني –اناث  ثاني -ذكور المتغيرات
L.S.D 

 .154038 16.0.71 1510162 .151063 االوساط المتغيرات 

 404.3 2075 80441 0468. - .151063 ثاني –ذكور 

 -30218 809.9 - - 1510162 ثاني – اناث

 50691 - - - 16.0.71 رابع – ذكور
 - - - - .154038 رابع –اناث 
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 (6شكل )

 متوسطات درجات الطمبة حسب النوع والصفيوضح 

( يتبين أن اكبر الفروق في األوساط الحسابية بين الذكور من الصف الرابع واالناث  20من جدول)
( وىي اكبر من قيمة 3464بمغ الفرق ) أذ  الذكور من الصف الرابع  وباتجاه , الثانيمن الصف 
L.S.D    (0404 )بمغ  إذ   الثانيمن الصف  الذكورو  الرابعفروق بين الذكور من الصف تمييا ال

تمييا الفروق بين الذكور من الصف الرابع واإلناث من  L.S.Dمن قيمة  أكبر( وىي 3400الفرق )
لم تكن الفروق ذات داللة في حين  L.S.D( وىي اكبر من قيمة 3416إذ بمغ الفرق ) الرابعالصف 

( وىي اقل 2413من الصف الثاني إذ بمغ الفرق) لذكورالصف الرابع وااحصائية بين االناث من 
وكذلك لم تكن ىناك فروق ذات داللة احصائية بين االنات من الصف الرابع  L.S.Dمن قيمة 

وىذه النتيجة تفسر    L.S.D( وىي اقل من قيمة 2413الثاني إذ بمغ الفرق )والذكور من الصف 
 الذكور محةصمالتي تختمف بين الذكور واالناث وجاءت النتيجة لعمى اساس التنشئة االجتماعية 

الرابع لوجود حرية أكبر في التعامل مع البيئة مما جعمت كفتيم في الكفاية التواصمية من الصف 
 .أكبر
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إنساني( -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الكفاية التواصمية نتيجة لتفاعل التخصص )عممي
(، وىي اقل من 6415الرابعة(، إذ كانت القيمة الفائية المحسوبة ) -)الثانية مع الصفوف الدراسية

 (.562-6( ودرجتي حرية )4443( درجة عند مستوى داللة )5436القيمة الفائية الجدولية البالغة )

  غيرات النوع ) الذكور نتيجة لمتفاعالت متاحصائية في الكفاية التواصمية ال توجد فروق ذات داللة
الرابعة ( اذ نجد القيمة  –والصفوف ) الثانية االنساني (، –االناث (،التخصص ) العممي  –

مستوى  ( عند 5430( وىي اقل من القيمة الفائية الجدولية ) ،444الفائية المحسوبة لمتفاعالت )
 0(562-6( ودرجتي حرية )4443داللة )

التصوري  ( لدى طمبة  –التعرف عمى االسموب المعرفي ) المفظي  :الهدف الثالث
 0الجامعة

من طمبة جامعة القادسية  ( طالبًا وطالبة،044ائي البالغة )بعد تحميل اجابات عينة التطبيق الني   
الرابعة (، وجدت  –التصوري (  ولمصفوف ) الثانية  –عمى مقياس االسموب المعرفي ) المفظي 

( ، وعند مقارنة المتوسط 5463) (  بانحراف معياري25466الوسط الحسابي ) الباحثة  ان 
المتوسطين باستخدام  ( وبعد اختبار داللة الفرق بين24)البالغ حسابي بالوسط الفرضي لممقياس ال

اكبر من القيمة ( 614426التائية المحسوبة ىي )اتضح ان القيمة االختبار التائي لعينة واحدة 
( وكما مبين في 566) ( ودرجة حرية4443( عند مستوى داللة )6461التائية الجدولية البالغة )

 .( 20جدول )  
 ( 24)   دولج

 نتائج االختبار التائي لعينة واحدة لكشف الفروق بين المتوسط الحسابي 

 التصوري ( 0 –والمتوسط الفرضي لدرجات عينة البحث لمقياس االسموب المعرفي ) المفظي 

الوسط  عدد االفراد المقياس
 الفرضي

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى   (t)القيمة التائية 
الداللة 

 الجدولية المحسوبة (0.5.)
االسموب المعرفي ) 

 التصوري( -المفظي
 دالة 1496 164.2 3498 23419 ..2.4 ..4
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تفسير   ،من البعد التصوري ن الى استخدام البعد المفظي اكثراذ اشارت ان طمبة الجامعة يميمو      
اي ان طمبة  البعد المفظي ، يميمون الى استعمالىذه النتيجة التي تشير إلى أن طمبة الجامعة 

اي ان االفراد يظيرون ثباتًا نسبيا  الجامعة يعتمدون عمى البعد المفظي أكثر من البعد التصوري
 ,Riding &Read) جاءت منسجمة مع نتائج دراسة ريدنج و ريدو  .لألساليب التي يفضمونيا

 Riding & Read)والتي اشارت الى ان عينة البحث لدييم اسموب معرفي لفظي (1996
اكدت بان االسموب المفظي لُو المزيد من  (Smith,1964)وكذلك دراسة سميث.(115;1996,

 التأكيد واالىمية. 

ان االفراد  (Rossiter &Pecy ,1978)وبيرسي  عمى عكس ماتوصمت اليو دراسة روستر     
. (Rossiter& Percy,1978;621-629)لدييم ردود افعال موجبة اتجاه االعالنات المطبوعة.

التي اكدت أن االفراد كمما  (Paivio ,1986)افيو بوابحاث (Scott ,1992 ) دراسة سكوت اما
تقدموا بالعمر في المرحمة الجامعية يتذكرون الصور بشكل احسن من تذكر الكممات والجمل 

تحتاج في بعض الحاالت الى ان يستدعييا ألفرد ال أن الصور العقميةالنتيجة  ه، وتفسر ىذ
 .ور بوظائفيا المطموبة لدى الطمبةبشكل شعوري في مرحمة الشباب لكي تقوم ىذه الص

(طالب وطالبة 541وقد بمغ عدد الطمبة من ذوي االسموب المعرفي المفظي )    
( طالب 65عدد الطمبة من ذوي االسموب المعرفي التصوري )(في حين بمغ 234344وبمتوسط)

 (. 1(وكما مبين في الشكل )664463) وطالبة وبمتوسط
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 (7شكل )

 االسموب المعرفي ) المفظي ( واالسموب المعرفي ) التصوري(اعداد الطمبة حسب 

 لدى التصوري( –االسموب المعرفي ) المفظي  الفروق في عمى  تعرفالالهدف الرابع : 
الرابع  –) الثاني لدراسي، والصف ااناث ( –الجامعة وفق المتغيرات، النوع ) ذكور  طمبة

 .االنساني ( –) العممي (، التخصص

 التصوري ( لدى طمبة الجامعة –ولمعرفة داللة الفروق في مستوى االسموب المعرفي) المفظي    
الرابع (  – االناث ( ، الصف الدراسي ) الثاني –لمتغيرات : النوع االجتماعي ) الذكور  تبعاً 
ادبي ( ولتحقيق ىذا اليدف استعممت الباحثة تحميل التباين   –خصص الدراسي،) عممي والت

  (. 23الثالثي ، فكانت النتائج كما في جدول )
 

 

 

 

 

 



   ومناقشتها الفصل الرابع...........................................عرض النتائج وتفسيرها     
104 

 

 (25جدول )

تبعا  لدى طمبة الجامعة  التصوري ( –في االسموب المعرفي ) المفظي  الفروق داللة لمكشف عن نتائج تحميل الثالثي
 –ف الدراسية ) الثانية والصفو انساني (، –الدراسي ) عممي اناث ( ، والتخصص  –) ذكور لنوع االجتماعيالمتغيرات 

 0الرابعة(

مصدر التباين 
s.v 

مجموع 
 s.sالمربعات 

درجات 
الحرية 
D.F 

متوسط 
المربعات 

M.S 

 داللة القيمة الفائية
 الجدولية المحسوبة

 دالة 3484 1.4869  16.4895 1 16.489 النوع

 غير دالة .456. 84291 1 8429 الصف
 دالة .24492 3684873 1 368487 التخصص

 غير دالة 4133. 14964 1 1496 التخصص×النوع 
 غير دالة 4115. 147.8 1 .147 الصفوف× النوع 

 التخصص
 الصفوف×

174264 
 

 غير دالة 14166 174264 1

 التخصص×النوع 
 الصفوف×

 غير دالة ...4. 2..4. 1      2..4.
 

    1448.2 392 58.24364 الخطأ
  ..4 ...221424 المجموع  

 399 .6321456 مجموع االرتباط
        : يأتي كما(   23)  جدول في االحصائية المعالجات تشير

التصوري ( لدى طمبة الجامعة  -توجد فروق ذات داللة احصائية في االسموب المعرفي ) المفظي -
( وىي اكبر مـن 64431) الذكور و االناث ( اذ بمغت القيمة الفائية المحسوبة )تبعًا لمتغيرات النوع 
( وعنـــد مقارنـــة 562 – 6( ودرجتـــي حريـــة )4443( عنـــد مســـتوى داللـــة  )5430القيمـــة الجدوليـــة ) 

التصـوري ( وفـق متغيـر النـوع ) ذكـور و  –االوساط الحسابية لـدرجات االسـموب المعرفـي ) المفظـي 
 اكبــر( وىــو 25454 ) لإلنــاث التصــوري ( –) المفظــي انــاث (  نجــد ان متوســط االســموب المعرفــي 

أي ان ( 22433والــذي يبمــغ ) لــذكورا التصــوري ( لــدى –المعرفــي ) المفظــي  لألســموبمــن متوســط 
 .االناث أكثر مياًل لألسموب المفظي 
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فـي  ) المفظـي (ويمكن تفسير ىذه النتيجة الى السـبب وراء تفـوق االنـاث فـي االسـموب المعرفـي     
خـالل عمميـة التنشـئة االجتماعيـة الـذي االنـاث مـن  ضوء طبيعة  ثقافة المجتمـع ومـا حـد ده مـن دور

أدى الى اىتمام اكثر فيما يخص لإلناث في مجال النشاط المفظي مقابل التصوري وذلك تعبيرًا عـن 
  االناث . ليذا النشاط لتعويض حالة التحجيم التي يمارسيا المجتمع بشكل عام اتجاه حاجو االناث 

التـي أكـدت تفـوق  (Massa&Mayaer,2006) ايروقد اتفقت ىذه النتيجة مـع دراسـة ماسـا ومـ    
  )اإلناث عمى الذكور في األسموب المعرفي )المفظي

،( Antonietti&Gioletta,1996بينمــا اختمفــت ىــذه النتيجــة مــع دراســة انتــونيتي وكيوليتــا )       
ق الــذكور بشــكل كبيــر –إلــى أن فرقــًا فــي األســموب المعرفــي ) المفظــي  فــي  التصــوري( ، وتــرجح تفــوك

 Antonietti& Giolettaالتفضــيل المتعمــق بالبعــد المفظــي مقابــل البعــد التصــوري لــدى اإلنــاث )
الســتخدام االســموب المعرفــي المفظــي مقابــل التصــوري مــن الميــل االنــاث  وكــذلك(. 1996:59-60,

أكثــر بالغــة واكثــر قــدرة  االنــاث، االمــر الــذي يجعــل مــن اجــل الحصــول عمــى الدقــة ممــا يقــومن بــو  
 (.3موضح بالشكل )وكما  .متاعين بالحديثى استباإلضافة ال عمى الخطابة ،

 
 (8شكل )

 التصوري( –االسموب المعرفي ) المفظي متوسطات درجات الذكور واالناث من طمبة الجامعة عمى مقياس 
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 التصــوري (  –فــروق ذات داللــة احصــائية فــي درجــات االســموب المعرفــي ) المفظــي  توجــدال
الرابع ( اذ بمغت القيمة الفائية المحسوبة  –لدى طمبة الجامعة تبعا لممتغير الصف ) الثاني 

( ودرجتي حرية 4443( عند مستوى داللة )5430( وىي اقل من القيمة الجدولية ) 44314)
يًا ال يتغيـــر مـــن ثابـــت نســـب وذلـــك الن االســـموب المعرفـــيغيـــر دالـــة احصـــائيًا . (562 -6)

ـــامج  ـــدو أن البرن ـــرًا جـــدًا .كمـــا بي ـــى اخـــر ســـيما أن الفـــارق الزمنـــي بينيمـــا لـــيس كبي صـــف ال
 .التعميمية المقدمة لم توجد أي تمايز في نوع االسموب المعرفي

 
 ( لـدى طمبـة  –المفظـي  توجد فروق ذات داللة احصائية  في االسموب المعرفـي ) التصـوري

انســــاني ( اذ بمغــــت القيمــــة الفائيــــة  –جامعــــة القادســــية تبعــــا لمتغيــــر التخصــــص ) عممــــي 
( 4443( وعنـد مســتوى داللــة )5430( وىــي اكبـر مــن القيمـة الجدوليــة ) 20462المحسـوبة )

ــــة ) ــــي ) المفظــــي  (562 -6ودرجتــــي حري ــــي االســــموب المعرف ــــذلك تكــــون الفــــروق ف  –. وب
وري (  تبعًا لمتخصص ذات داللة احصـائية ، ممـا يـدل عمـى وجـود فـروق حقيقيـة بـين التص

( 26463( ومتوســــط التخصــــص العممــــي )20424متوســـط درجــــات التخصــــص االنســــاني ) 
   .( 6موضح بالشكل ) وكما . التخصص االنساني وباتجاه

 (9شكل )

التصوري( -عمى مقياس االسموب المعرفي ) المفظي متوسطات درجات الطمبة حسب التخصص  
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التي أكدت تفوق التخصص اإلنسـاني  (Schmec,1980) وقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة شميك
ي عمــى التخصــص العممــي فــي األســموب المعرفــي )المفظــي( كــون اختالفــات المنــاىج االختصــاص فــ

يــل الــى ان يكــون مميــزًا معرفيــًا المفظــي يمحيــث نجــد ان الفــرد  ،وطرائــق تدريســيا، كــل مــن القســمين
الخصـــــائص المعرفيـــــة تتطمبيـــــا  وىـــــذهمفـــــرد ،العوامـــــل التـــــي تـــــؤثر فـــــي األداء المعرفـــــي لوُيعـــــد  مـــــن 

وان االختصاصـات االنسـانية تؤكـد عمـى  االختصاصات االنسانية أكثر من االختصاصـات العمميـة 
وممـا ادى  ة تستعمل االستدالل فـي التـدريسميتنمية المشاعر عمى االغمب بينما مناىج االقسام العم

 الــى اســتخدام طمبــة التخصــص االنســاني البعــد المفظــي بشــكل اوســع مــن طمبــة التخصــص العممــي ،
عمــى الـــرغم مـــن كـــون متوســـطي التخصصـــين العممــي واالنســـاني ضـــمن االســـموب المعرفـــي المفظـــي 

ان االفـراد  (Kozhevnikov .et. al ;2008 )وكـذلك اوضـحت دراسـة كوزوفونكـوف وزمـالؤه .
 &Kozhevnikov)عابًا وانتاجــًا فــي المــواد المفظــياالنســانية ســجموا اكثــر اســتيالتخصصــات  ذوي

Blazheukova,2008;147) .بينما اختمفت ىـذه النتيجـة مـع دراسـة الجـوي  (Lajoie,2003), 
تفــــــــــــوق التخصــــــــــــص التصــــــــــــوري(،وترجح  –ألســــــــــــموب المعرفي)المفظــــــــــــيإلـــــــــــى أن فرقــــــــــــًا فــــــــــــي ا

    . (Lajoie,2003;115)عمميال
 التصوري ( تبعا  –توجد  فروق ذات داللة احصائية في االسموب المعرفي ) المفظي  ال

التخصص ) الرابعة ( مع  –مع الصفوف ) الثانية االناث (،  –لمتغير النوع ) الذكور 
اقل  ، وىي(44663 44655االنساني ( اذ نجد القيمة الفائية المحسوبة البالغة )  –العممي 

كذلك لم تكن ىناك فروق ذات داللة احصائية في ( 5430من القيمة الفائية الجدولية ) 
االنساني (  –عممي لتصوري ( نتيجة التفاعل التخصص )ا –االسموب المعرفي ) المفظي 

 ( وىي اقل من6461الرابعة ( اذ كانت القيمة الفائية المحسوبة ) –مع الصفوف ) الثانية 
، ( 562 -6(  ودرجتي حرية )4443عند مستوى داللة )( 5430الجدولية )  القيمة الفائية

لذا فيي ليست ميا من خالل اكتسابيا ليا .ويمكن تفسير ىذه النتيجة اذ ان الطمبة يتعم
وعمى ذلك فان كل . او مرحمة عمرية  عمى حساب االخرىحكرا عمى شريحة او فئة 

االنساني (يمكن ان يكتسبوىا  –والتخصص ) العممي ، متغيرات النوع) الذكور و االناث(ال
اسموبيم اليومي في الجامعة ام خارجيا ، لذا كان من الطبيعي بان ال من وتصبح جزء 

  التصوري (. –توجد فروق ذات داللة احصائية في االسموب المعرفي ) المفظي 
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  ( تبعا لمتغير  – المفظي  ال توجد فروق ذات داللة احصائية في االسموب المعرفي ) اتالتصوري 
( وىي 44663 اذ نجد القيمة الفائية المحسوبة )الرابع (  –اناث ( والصف ) الثاني  –النوع ) ذكور

    (562 -6( ودرجتي حرية )4443( عند مستوى داللة )54306ن القيمة الجدولية البالغة ) اقل م

التواصمية واالسموب المعرفيي )  الخامس : تعرف عمى العالقة االرتباطية بين الكفاية الهدف
 0التصوري ( لدى طمبة الجامعة  –ي المفظ

 –ييدف التعرف عمى طبيعة العالقة بين الكفاية التواصمية واالسموب المعرفي )المفظي        
مال معامل ارتباط بوينت حساب العالقة االرتباطية باستع تمالتصوري ( لدى طمبة الجامعة .

الحرجة لمعامل االرتباط عند ( وىي اكبر من القيمة 44230معامل ارتباط بينيما )فبمغ ،  بايسيلاير
المتغيرين بين طردية مما يشير الى وجود عالقة ارتباطية  (44463البالغة ) (563درجة حرية )

وبالعكس وىذا يؤشر التواصمية ارتفع االسموب المعرفي ) المفظي ( لدى الطمبة الكفاية كمما زادت 
من الطمبة الذين  يةتواصمكفاية المعرفي المفظي كانوا اكثر  باألسموبالطمبة الذين يتميزون الى ان 

 .( يبين رسم العالقة بين المتغيرين 64والشكل ) المعرفي التصوري  باألسموبيتميزون 
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 (.1شكل )

 التصوري (  –العالقة االرتباطية بين الكفاية التواصمية واالسموب المعرفي ) المفظي يوضح 

ستخدمون االسموب كانوا ي التواصميةكفاية فأن الطمبة الذين يتميزون بال الى النتيجة استنادا     
 المعرفي)المفظي(أكثر من االسموب المعرفي التصوري.

وترى الباحثة أن ىذه النتيجة تعود الى ان المناىج الدراسية واساليب التعمم في المؤسسات   
 التربوية تشجع عمى االسموب المفظي اكثر من التصوري من خالل التركيز عمى التمقين والحفظ.

ان الجوانب  (Bandura) بأندوراوىذه النتيجة تأتي مطابقة مع االساس النظري حيث أشار     
ان  ور المحددات المعرفية لمسموك واذيؤكد عمى دشكل كبير عمى خبرات الفرد ،و قائمة بلمعرفية ا

أفعالنا ،فنحن نتمثل االحداث الخارجية بشكل  اتجاىات ما تحددغالبًا كفاءتنا التواصمية العالية 
ممية رمزي ثم نستعمميا بصورة لفظية أو تمثيالت صورية ونحدد مسار سموكنا في ضوء ىذه الع

المعرفية ، ونحل مشكالتنا بشكل رمزي من دون لجوئنا الى سموك المحاولة والخطأ، ونحن ندرك 
األحداث قبل وقوعيا فنحول أفعالنا الحتماالت معتقدات ، وىذا يعني ان عممياتنا العقمية تمكننا من 

  (.606: 2464والمتوقع)أبو أسعد،أداء سموكنا الحاضر 
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 ثانيا : االستنتاجات 

جيد عمى  ، وذلك الن الحياه الجامعية ليا تأثيرجيدة ان طمبة الجامعة لدييم كفاية التواصمية-6
، ولدييم الثقة االخرين في المواقف االجتماعية  تطوره ، مما يجعميم قادرين ومتوافقين عمى مواجية

 .ويعبرون عن افكارىم واستيعاب افكار االخرين 
ر اعمى من االناث ،الن الكفاية التواصمية تتأثر بالنوع ان الكفاية التواصمية لدى الذكو  -2

التي يضع المجتمع   اإلناث أكثر من االجتماعي فالبيئة التي نعيش فييا تعطي الحرية لمذكور 
 القيود والضوابط التي تحد من حريتيا .

 صمية من التخصص العممي .االتو في الكفاية  االنساني تفوق طمبة التخصص-5
التصوري ( كالىما يستخدمان من قبل طمبة الجامعة إال  –األسموب المعرفي )المفظي إن بعدي -0

 أنيم أكثر مياًل الستخدام البعد المفظي .
 .( اكثر من الذكورالمفظييتميزن باألسموب المعرفي ) االناثأن طمبة الجامعة من  -3
المعرفي ) المفظي تفوق طمبة التخصص االنساني عمى طمبة التخصص العممي في االسموب -1
). 
بعالقــة ايجابيــة، وىــذا يعنــي انــو كممــا زادت المفظــي  تــرتبط الكفايــة التواصــمية بالســموب المعرفــي-1

 .والعكس صحيحالكفاية التواصمية  زاد) المفظي ( االسموب المعرفي 

 ثالثًا : التوصيات

 في ضوء النتائج التي توصل الييا البحث توصي الباحثة باالتي:

اثـــراء وتنميـــة مـــدركات الكفايـــة التواصـــمية لـــدى طمبـــة الجامعـــة بمـــا يتناســـب مـــع قـــدراتيم ضـــرورة -6
 واستعداداتيم المستقبمية لمتعمم واكتساب المعرفة .

لطمبـة الجامعـة ضرورة االستعانة بالمختصين وذلـك مـن خـالل النـدوات والمحاضـرات االرشـادية ،-2
اىميـة فـي تحسـين  مـا ليـنل دورا اكبـر فـي المجتمـع ،ورعـايتين واعطـائين  بضرورة العناية باإلناث 

 التقميـل مـن الفـروق و عمـىممـا يسـاعد قدرتين عمـى حـل المشـكالت  وكـذلك الشـعور بالثقـة بـالنفس 
 تجنب كثير من جوانب االحباط.
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األخذ بنظر االعتبار مراعاة الفروق الفرديـة بـين الطمبـة مـن قبـل التدريسـيين فيمـا يخـص أسـموب -5
  االستجابة لممواقف المختمفة لعالقة ذلك بنوع االسموب المعرفي الذي يمتازون بو. الطمبة في

 وذلك من اجل تحقيق الكفاية التواصمية . دمج الطالبات في االنشطة الالصفية -0
االســتمرار فــي تقــديم الــدعم النفســي واالجتمــاعي والتربــوي لطمبــة ، وذلــك مــن اجــل ضــمان تنميــة -3

 الكفاية التواصمية .
ترسيخ االىتمام بالمناىج الدراسية بحيث يتم تضمين المناىج بمفردات تساعد الطمبة عمـى تنميـة -1

أســاليبيم المعرفيــة مــع مراعــاة الفــروق الفرديــة مــن قبــل القــائمين عمــى إيصــال المعمومــة لمطالــب مــن خــالل 
 إتباع طرائق تدريس تراعي ىذه الفروق.

التصوري ( بعد تقنينو فـي المجـاالت التربويـة  –) المفظي االسموب المعرفي اختباراالستفادة من -1
، وذلـــك مـــن خـــالل اعـــداده كـــأداة موضـــوعية لمتعـــرف عمـــى الخصـــائص الشخصـــية لألفـــراد ، بغيـــة وضـــع 

 الشخص المناسب في المكان المناسب .

 المقترحات  -رابعاً 

 .المدارس الثانويةومدرسات  اء دراسة مماثمة لعينات من مدرساجر -6
اجراء دراسة تتضمن العالقة بين الكفاية التواصمية وبعض المتغيرات مثاًل) القمق االجتماعي -2

 ،اساليب المعاممة الوالدية ، االستراتيجيات المعرفية ، السرعة االدراكية ، الذكاء االجتماعي (. 
ى لم يتناوليا ( بمتغيرات ُأخر التصوري  –المفظي إجراء دراسة تتناول عالقة األسموب المعرفي ) -5

 البحث الحالي، كالذكاء، والقدرة عمى اتخاذ القرارات، والتحصيل األكاديمي.
إجراء دراسات تتناول متغيرات البحث عمى شرائح اجتماعية أخرى ومراحل عمرية مختمفة، من -0

 اجل معرفة الفروق بينيا وبين ىذه الدراسة.
فيما  االختالف روق وأوجوة الف، ومعرف جامعات عدةتوسيع الدراسة لتشمل عينات اكبر من -3

 بينيم.



 

 

 ادرــــالمص

 

 ة ــربيــادر العــالمص 

 

 ةـــادر األجنبيــالمص  
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 المصادر العربية :  

 .القران الكريم  
    ملووم ا   ب ووح   عووأ ا م لبووم  م  عمممم س ممس الة صممية :( 0202أبووأ أدوو أ م أعبووأ لبووأ    ط وو

 . الرأ 
    التحميمي واالبداعي والعممي سظرية الذكاء الساجح ، الذكاء( : 0222 بأ جمأأ صم ح بعبأ ل ى 

 ي بأنأ   طبملة أ  نشر أ   أز ع م لبم  م  الرأ  .ذم بربز  0م برنمبج  طب قي م ط 

 نشوور   بدوو ر  أ رم 0طم  (والتطبيمم  السظريممة)الت كيممر تعممميم(: 0225  أنأفوو م   بووأ جوومأأ صووم ح   
  .  ألرأ م  لبم م  أ  طبملة أ   أز ع

 م ال روقما  ال رديممة وتطبيقاتاما التربويممة(: 0761  أشوور  م نمأ وو بعبوأأبوأ لو،ام رجومح بعبوأأم أ
 ت. (م   بأ 0ط  أ ر   ق ام

     م أ ر     وووا م   ال مممرو  ال رديمممة وتطبيقاتمممي  التربويمممة(:  0767 بوووأ لووو،ا م نمأ وووة بعبوووأأ شووور
   بأ ت .

    م أ ر   نشووور  والس سممميةمسممماال البحمممل لمممي العمممموم التربويمممة :( 0200 بوووأ لووو،ا م رجووومح بعبوووأأ
   جمب مت م   قمىر  م بصر .

   م  0. ط   سظريمما  التطممور االسسمماسي وتطبيقاتامما التربويممة( :  0225 بووأ اووز   م ب مأ ووة بعبووأأ
  أ ر   بد ر    نشر أ   أز ع أ  طبملة م لبم   الرأ  .

   والتربويممممة أ القيمممما  البحممممل العممممممي لممممي العممممموم االسسمممماسية:(  0226 ألدووووأي : دوووو  أ جمدووووا 
 م بؤددة أ را   ثقمف ة م   بصر  م    ر ق . واالجتماعية

 

    م   وأ ر    م ب وة م لبوم   مبادئ عمم االتصال وسظريا  التأثير( : 0221أدبمل   م بعبأأ عد
 .م  الرأ  . بن أى  الزبب ة

   م  والتربيممةالقيمماس والتقممويم لممي عمممم الممس س ( : 0767ثأرنووأ  ، م رأبوورت م أى جووت م    ز ب ووا م
 الرأ  . ألبأ   رعب  لأس م بربز   ب محم   رجبة لبأ  هلل ز أ   ب ،ني

  م أ ر   فبورم لبوم م  الرأ .   رجبوة بصوطفى مقدممة لمي التطمور الم موي :(0202زم رأبورت  نأأ
 بعبأ قمدا(



 المصــــــــــــــــــــــادر
123 

   أ لووومأ  : فمل  وووة  وووأر ح  البيووومت ل وووى     ز وووز    ف ووو  ي ( 0200ب رأنوووي م لم وووأ  م نز وووة  عبوووأ
  البيومت    صأ ر في خفض د أ، لأا   طملة  أى أطفوم ي  أ عدو     بفومح    ذ   وة   بأربوة  وأى

 ( .2( م    أأ  6م جمب ة    ربأ، م   بج أ   المجمة االردسية لي العموم التربويةم 
  الثقاليممممممممممة االقممممممممممالم مجمممممممممممة    أ صوووووووووو م ألب  ووووووووووة    غووووووووووة: (0227  لبووووووووووأ  قمأر لدوووووووووو ةم بوووووووووو .

 www.aklaam.net.) 

    20 0.بطب ة   نجمح مط ترجمة لحسن بوتكالوي. بنمح   بفم مت( : 0222ب رنأ م ف  ح.) 
   طمر  البحمل  سظريا  الة صية البساء ، المديساميا  ، السممو ،( : 0772جمبرم جمبر لبأ   عب أ

  م أ ر   ني ة    رب ة م   قمىر  م بصر . والتقويم

    ت الممذكاء االس عممالي وعالقتممي بكممل مممن لاعميممة الممذ( :0224  جمدوورم   بنووأري لبووأ   وورعب  بعبووأ 
دراك القبمول   وورفض   أ  ووأي  وأى ل نووة بو  طوو،ح أطم بومت جمب ووة أا   قورىم  ردووم ة بمجدوو  ر  – وا 

 ا ر بنشأر  (م جمب ة  ا   قرى م ببة   ببربة.
 م   قمىر .0م بب بة   ني ة    رب ةم طأساليب الت كير(: 0773  لبأ  بر ا عب حم بجأي 
 م بب بة  ألنج أ   بصر ة م   قمىر  التقويم والقياس لي التربية وعمم الس س( : 0774م  وووووووووووووو.  
     ل،قوووة   فمل  وووة   ذ   وووة   بأربوووة بمالب  ووومح أ   وووأ ر  وووأى  0222عبوووأي م نز وووو أ ندووو بو أ أأ: )

( م    وأأ  05م   بج وأ    االسسماسية دراسا المجمة ط بة ب  ة     أا    ربأ ة في   جمب ة  ألرأن ة م 
 ( م  صأر ل  لبمأ    بعا     بي م   جمب ة  ألرأن ة  . 0  

   مأ ر   بدووو ر    نشووور أ   أز وووع  0م ط عممممم س مممس ممممن المسظمممور معرلمممي(: 0775عبووومأي م بأفوووق
  أ  طبملة م لبم  م  الرأ .

   مأ ر   بدوو ر    نشوور أ   أز وووع  1مط مامممارا  التممدريس الصمممي ي( : 0227  ع  ووة  م بعبووأ بعبووأأ
 أ  طبملة م لبم  م  الرأ .

  أ  و   ، داروالتطبيقما الس س التربموي المبمادئ  ل وا(: 0200خب س   بنيم    حم ز مأبعبأ  خم أم
 .م لبم 0ط   نشرم

 أ   خصووص ر  ووأنج نظر ووة  ووأح فووي   ب رف ووة  ألدووم  ح أثوور(: 0220   أدوو  دوو أ لوومأ م خ وور 
 مجممةم    زقومز ق جمب وة م    رب وة بب  وة   ر ب وة   فرقوة طو،ح  وأى  الب عوم  نوأع  ف    ل ى أ  نأع
 .بصر،    ر بع   جزح( 03)   أأ،  الةمس عين جامعة التربية كمية

http://www.aklaam.net/
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    االتجاامما  سحممو الحداثممة وعالقتامما بامسممموب المعرلممي (: 0202  خز لوويم أزىوومر لووأنم  لذ فووة
 -ردم ة بمجد  ر ا ر بنشأر م ب  ة    رب ة   ب  رشأ(  مالتأممي ( لدى طمبة الجامعة –)االسدلاعي 

 .جمب ة بغأ أ 
 ب وومح أ ر م الممس س عمممم لممي وضمموابطاا المعرليممة االسمماليب( :  0220   بعبووأ ىشووما م   خووأ ي   

  .   قمىر  م   عأ ا
    مجمب ة بغأ أ مبغأ أ. مساال البحل التربوي(: 0772أ أأم لز ز عنم مأنأر عد   لبأ   رعب 
   م  رجبووة بعبوووأ  عممممم الممس س التربممموي( : 0227أأن وو  م أنجوو، مجأب رشووم  ر فوووي مج فووري دووبا

 برأي م ش مع   نشر أ    أا .

   1م   بج ووأ   عممموم التربيمةالمجممة م  بوأخ    بفم وومت فوي ب ومح  البوو ض(: 0222  وأر ج م بعبوأ )
  (م   أ ر   ب  مح .04م   أأ 

   م ةؤون اجتماعيةمجمة  م أق مت   بفمح    ذ   ةم   بنمح   نظري أ  ق مس( :  0775ر أ  م دمبر
   إلبمر ت    رب ة   ب عأ  . ،(33   أأ  

  ل،قووة   بفوومح    ذ   وووة( : 0227   رفووأعم بعبووأ أعبوووأم   دوو ر خ  وو    ق دووويم أعبووأ لووأأ    قر رلوووة 
م  المجممة التربويمة  طف  ة    قن وة فوي  الرأ  م    بأربة بم قأر  ل ى ع    بشب،ت  أى ط بة جمب ة

  . 002-060( م  الرأ  م ص70( م    أأ  01  بج أ  
  م  م مماايم وتطبيقمما  لممي التقممويم والقيمماس التربمموي( :  0227ل ووي لبووأ  دووا أ)خوورأ    م  ز ب ووي

 بب ح   ف،ح م لبم  م  الرأ  .
 و   م0ط   جومب يم   ب ومح أ ر مالمعرلي الس س عمم مبادئ(: 0221    رع ا لبأ لبمأ   زاأ م    

  .   رب ة  إلبمر ت -

 أ ر م0ط مالمعرلمي المس س عممم:( 0221(م أ   زاوأ  ملبومأ لبوأ   ورع ا منصو ر   زاوأ م ر فوع 
 .م  ألرأ    شرأق

  م بوأخ  أنبومذو أنظر ومت م   جوزح   ثومني  عمم الس س المعرلي( : 0220   ز مت م ف عي بصطفى
 م أ ر   نشر   جمب ة م   قمىر  م بصر .

  أ ر   نشووور  0م ط المعرلمممي سممميكولوجيا المممتعمم بمممين المسظمممور االرتبممماطي والمسظمممور( : 0222وووووووووووووووو
   جمب مت م   قمىر  م بصر .
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    م لووم ا   ب ووح   عووأ ا م  0م ط  وجبة الت كيممر والمموعي بالممذا مسمميك:( 0226دوو  أ : دوو مأ جبوور
 لبم  م  ألرأ  .

    الم  التمأممي  التدريب لي تعديل االسموب المعرلي االسمدلاعيأثر ( : 0767د  أ مصمبر لبأ  هلل
 جمب ة بغأ أ . –م ردم ة بمجد  ر ا ر بنشأر  ب  ة    رب ة  الأ ى  عسد االط ال

 لبم  م0ط أ   أز عم   نشر   بد ر  أ ر مالمعرلي الس س عمم(:0225  بعبأ فمأ و د  ام. 

    م أ ر   ني ة    رب ة م ب رأت م  بنم 0م ط عمم س س التعمم( : 0221د  ا م بر ا.  

   م ب رأت.0م أ ر   ني ة    رب ةم طعمم الس س المعرلي(: 0227د  ام بر ا  
  م  رجبة: أ. دومبح أأ وع   خفوش أ أ. بعبوأ صوبري دو  ط م  الجسس والسوع(: 0227  دبام بربمر

  أ ر   فبر   طبملة أ  نشر أ   أز ع م لبم  م  الرأ .

 م بب بة  النج أ   بصر ةم   قمىر .عمم الس س المعرلي المعاصر( 0770     شرقمأي مأنأر بعبأ 

 م بب بة  النج أ   بصر ة م   قمىر  . 0م ط : عمم الس س المعاصر( 0221م  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

  والتعمم  امسماط االدراكية المعرلية وعالقتاا بمواقف التعمم الذاتي( :  0760  بعبأأشر   م نمأ ة
 ( م   دنة    مد ة . 1م بج ة     أا  الج بمل ة م   بأ ت م جمب ة   بأ ت م    أأ   التقميدي

 م  نفدووي    بووم ز ببفيووأا أل،ق يووم  الأر ب ووة   ب رف ووة  ألدووم  ح:( 0760 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 
 .  بأ ت جمب ة    رب ةم ب  ة م(01  بج أ م(0    أأ مال كر عالم مجمة

   ف م  ووة  الل بومأ أ الدو ق،  لوو    بجوم   الأر بوي ل ووى  ب ومأ   شخصوو ة( 0770  شورب ني م زبر وم: 
  (.03م ل   شبس :    أأ   مجمة كمية التربيةم    جند    أى

 ال صووم  بيوومر ت ل ووى   أ  ووأ     ووأر ح برنوومبج فمل  ووة: ( 0226  نز ووة م أعبووأي نووم   م   شووأببي  
 بج وأ البصمارر مجممة م أأبنوم يا  البومح  وأى    ب و  بدو أى أ عدو     نفدو ة    وغأطمت خفض في

 (.  الرأ      الرأن ة   جمب ة( 0  لأأ( 00 

 وبعممم  الرجممم  زممممن بمممين العالقمممة(: 0202  لبوووأ هلل  بووو  خم وووأ أ  خبووو سم عدووو  م نوووز ر   صوووم حم 
  .  ر مض د أأم   ب ، جمب ة    رب ةم ب  ة الس سية، البحول مركز المعرلية، االساليب

 

   والوظممارف  الك ايممة الذاتيممة المدركممة وعالقتامما باليقظممة الذاسيممة( : 0200لبووأ  هلل م أعوو،ا بيووأي
 أب  رشأم جمب ة بغأ أ –   رب ة  م  أطرأعة أب أر ه ا ر بنشأر (م ب  ةالمعرلية لدى طمبة الجامعة
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    سمماذ  –سظريما   – مقدمة لي عمم س س الصمحة م ماايم( :  0202لبأ    ز ز م بف مح بعبوأ 
  م أ ر أ    م لبم  م  الرأ . دراسا  –

  لعاليممة  –التوالمم  الزواجممي  –اسمما  لممي الصممحة الس سمية در ( : 0776  بعبووأ   دو أ لبوأ   ورعب م
  م أ ر قنمح   طبملة أ  نشر أ   أز ع م   قمىر  م بصر. االضطرابا  الس سية السموكية –الذا  

   م  بأ ت. بب بة   ف،حم  القياس الس سي(: 0766لبأ   رعب  مد أ 

    لمي التربيمة  الم  مسماال البحملممد ل ( : 0227لبمس م بعبأ خ    م أبعبأ ببر نأف  أ)خرأ
 م أ ر   بد ر    طبملة أ  نشر م لبم  . وعمم الس س

   مأ ر صووفمح   نشوور أ   أز ووع ملبووم  م  0مط البرمجممة الم ويممة العصممبية(: 0224لب ووأ م  الح بعبووأ
   الرأ  .

   م أ ر ار ووح   طبملووة أ  نشوورم   قوومىر م 0م طالحممدس وادبممداع المعرلممي(: 0222لشووقيم بعبووأأم
  بصر.

     مأ ر ار وووح   طبملوووة أ  نشووور م  0م ط : عممممم المممس س المعرلمممي(  0222    وووأا م لوووأنم   أدووو
   قمىر  م بصر .

 م  أ ر   بد ر    نشر أ   أز ع م لبم  م  ألرأ  . عمم الس س التربوي(: 0223   مووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 
 م 0طم أ ر   بدوووو ر    نشوووور أ   أز ووووع أ  طبملووووة معمممممم الممممس س المعرلممممي(: 0202  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم

  .   بأ يم لبم 
   مبب بة    ب بم  م 2مط المد ل ال  البحل لي العموم السموكية(: 0224   دم  مصم ح ب  بعبأ

   ر مض م  د أأ ة.
   م أ ر : تدريس الم ة العربية لي ضوء الك ايا  امدارية( 0225لط ة م بعد  ل ي 

 .  بنمىج م لبم  م  الرأ 

   م  واالجتماعيممة : تحميممل بياسمما  البحممول الس سممية والتربويممة( 0222لوو،ا : صوو،ح   ووأ   بعبووأأ
 : أ ر   فبر    ربي م   قمىر  م بصر . 1ط

 م أ ر   بد ر  م لبم  م  الرأ  القياس والتقويم لي العممية التدريسية( : 0224وووو  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

  بووأ يم م0ط أ  طبملووةم أ   أز ووع   نشوور   بدوو ر  أ ر المعرلممي، الممس س عمممم(: 0202)وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو    
 .لبم 
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   م تعمممم سممموك التسبممؤ دراسممة تجريبيممة لممي اطممار الوظي ممة االحتماليممة(: 0763لوو،ام بووأأي  بوور ى ا
 ردم ة أب أر ه  ا ر بنشأر (م ب  ة    رب ةم ل     شبسم   قمىر .

 ألرأ  م0ط   ألب م أ ر مالتدريسية العممية لي والتقويم القياس(: 0776  د بم   عبأ لأأ م . 

 لبم  م0ط أ   أز عم   نشر أدمبو أ ر مالمعرلي الس س عمم(: 0202  فخري   يمأيم لبأ . 

     ماارا  االتصال( 0201   أضم د     أ . 

 Ttp: //abuemad6 k .com /safepage.htm 

  االسممدلاعي ( وعالقتممي بادبممداع لممدى  –االسممموب المعرلممي ) التأمممل ( : 0221 ل ومش م   ووا بعبووأ
 م ردم ة بمجد  ر ا ر بنشأر  م ب  ة    رب ة م جمب ة   بد نصر ة . طمبة المرحمة االعدادية

 م لبم .0أ ر   صفمح   نشر أ   أز عم ط ،امسموب المعرلي وعالقتي بادبداع(: 0227  ووووووووووووووووووووووووووووووووم 
   م أ ر   ب رفوة  القياس والتجريب لي عمم الس س والتربية( :  0763    دأي : لبأ   رعب  بعبوأ

    جمب  ة م  الدبنأر ة م بصر .

 م أ ر   ني ة    رب ة م   قمىر  م بصر . القياس الس سي( : 0762 فرو م  صفأت 

    المسولية كمية  امساليب المعرلية بين السظرية والبحل ، جامعة( : 0772  فربمأي م عبأي ل ي
 م بب بة  النج أ   بصر ة م   قمىر  . التربية

 م 0م أ ر صووفمح   نشوور أ   أز ووعم طامسمماليب المعرليممة بممين السظريممة والتطبيمم (: 0227  ووووووووووووووووووووووووووموووووووووووو
 لبم .

    م أ ر   فبور م لبوم  م  الرأ  : السظرية المعرلية االجتماعيمة وتطبيقاتاما( 0222قطمبي م  أد
. 

  مأ ر   بدو ر    طبملوة أ  نشور  وعممم المس سمساال البحمل لمي التربيمة (:0222 دمبي بعبوأ مب عا
 ملبم  م  الرأ .

 م أ ر   بد ر  م لبم  م  الرأ   : مساال البحل لي التربية وعمم الس س( 0202م  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو. 

  م أ ر صفمح   نشر أ   أز ع م  الرأ  . 0م ط اال تبارا  الس سية( 0202دأد  شمبر   مبج أ  
  الت يل العقمي لدى طالبا  الجامعة لمي عالقتمة باالسمموب المعرلمي (: 0772  دير  نوأر بعفأظم

    ب ة   بصر ة   أر دمت   نفد ة م    أأ   ثمب  .م 
    جووومب يم م أ ر   فبووور سممميكولوجية السممممو الط ولمممة والمرااقمممة(: 0761ب وووأضم خ  ووو  ب خم  ووو  

 . ألرأ 
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    م  رجبوووة  : البحمممل التربممموي ك ايممما  لمتحميمممل والتطبيقممما ( 0200ب  وووز م ج فوووري م أبب ووور  بردوووم
 ص،ح   أ   بعبأأ ل،ا م أ ر   فبر   نشر أ   أز ع م لبم  .

   مأ ر   شوورأق  0مط اساسمميا  القيمماس والتقممويم لممي العممموم السممموكية( : 0222  نبيووم  م بأدووى
    نشر أ   أز ع . لبم  م الرأ  .

   م أ ر   شووؤأ    نشوور 2م طعمممم الممس س التربمموي، مقدمممة لممي عمممم الممس س :(0221  ووأقفيم ر  ووي
 .أ   أز عم لبم م  ألرأ 

     بفوووومح    ذ   وووووة   بأربووووة أل،ق يووووم بأ ف  ووووة  إلنجوووومز أ   عصووووو   0200  قووووأح م نمفووووذ  نووووم   : )
م  ب  ووة  والس سمية التربويمة العمموم مجممة ألبومأ بي  وأى طو،ح ب  وة جمب وة   ب و، خم وأ فوي ب شوة م 

 . 76-50( دب ببر م1( م    أأ  1  بج أ   جمب ة   بعر   م    رب ة م

 

 ة :المصادر االجسبي
 Aemstrong , R, G , (0777): The Teaching of Thinking, New York, 

Academic Press. 

 Anderson, S. & Nuttall, P. (1987). Parent communications training across 

three stages of childrearing Family Relations. 

 .Antonietti, A & Gioletta , M ,(1996): A study of some psycho-metric 

properties of Verbal Zer-Visualizer questionnaire , Journal of mental 

imagery . 

 Antonietti & Urbina, S. (2010): Psychological testing. Phi Learnning 

Privated, New Delhi. 

 Anastasi, Ann (1982): Psychological Testing, Fourth Edition, Macmillan 

Publishing Co.I.nc, New York 

 Ashcraft ,M .H (1989): Human Memory and Cognition .Harper Collins 

Publishers. 
 Adms, Georgia, (1964) : Measurement and Evaluation in  

education psychology , and guidance , New York.  
 



 المصــــــــــــــــــــــادر
123 

 .Baddeley , A.D , & Hitch ,G,(1974): Working memory Recent 

advancesin learning and motivation Vol .(8) . New York: Aca-demic 

Press . 

 Baddeley,A.D&Silverman,M.F,(1988):PerspectiveonPersonality.6thed, 

Printed in USA . 

 Bagget ,R .& Ehreen Feucht , A , (1983): Understanding Un-derstanding, 

American Journal of Education. 

 Bandura, A. (1977) : Self-Efficacy: Toward, a unifying Theory of Behavior 

Change, Journal of Psychological Review, Vol (84), No(2), p.191-215 . 

 _______________( 1982): Self-Efficacy Mechanism in Human Agency , 

Journol of American  Psychologisl, Vol (37) , No (2) ,p.122-147 

 

 _________________. (1988): Self-Efficacy Conception of Anxiety, Anxiety 

Research, Harwood Academic Pubhishers Gmbh printed in the United 

Kingdom, Vol (1), p.77-98 

 

 ________________(1989): Human Agency in Social Cognitive Theory, 

Journal of American psychologist, Vol ( 14) , No ( 9) , p.1175-1184 

 _______________ ( 1994 )Self –Efficacy in V.S Ramachaundran(ED ), 

Encyclopedia of human behavior , Academic  press,  New York , Vol (4), 

p.71-81 . 

 _____________(1995) : Self- Efficacy in Changing, Cambridge University 

Press, New York. 
 _______________(1997) : Self- efficacy: The exercise of control , 

Freeman , New York. 
 ووووووووووووووووووووووووو A. (1999):Self-efficacy: Toward a unifying theory behavioral change. 

In R. F. Baumeister (Ed.), The self in social psychology readings in social 

psychology ,Philadelphia: Psychology Press/Taylor & Francis  .  فوي  لبوأ
26 م(0200 هللم   

 Bagget ,R .& Ehreen Feucht , A , (1983): Understanding Un-derstanding, 

American Journal of Education. 

 Bower ,G.H , Karlin , M. B.& Dueck , A,(1975): Comprehesion and 

Memory for Picture. Memory Cognition. 

 .Chandler , P . & Sweller , J,(1991): Cognitive Ioad theory and the format 

of instruction cognition and Instruction. 



 المصــــــــــــــــــــــادر
123 

 Childers , T .L ,et ,at,(2001): Measurement of Individual Differences in 
Visual Versus Verbal in Formation Process , Journal of Consumer 
Research . 

 .Dunn, M., & Dunn, E, F, (1989): Cognitive Style and Problem Solving, 

American Education Journal. 

 Ernest ,Carole H .(1977) : lmager Ability and Cognition A Critical 

Review , Journal of Mental lmagery ,1 (2). 

 .Felder , R.M , (1996): Matters Style . Vol .6(4) ,Prism , Asee , December , 

1996. 

 Galindo , Moriles , Enrique , (1995): Visualization in The Calculus Class , 

Vol .55 ,No .(10) Pp3125,U.S.A. 

 Goldstein, K. & Blackman, S, (1978): Cognitive Style : Five Approach 

and Relevant Research, New York: John Wiley & Sons. 

 Guilford . J . P, (1980): Cognitive Styles, Five approaces and Relevant 

Research, New York, Vol. (40). 

 Gardner ,R.W.(1998): Cognitive controls of Attention  Deploy Mantas deter 

mementos of visual illusions .Journal of abnormal and social psychology,62. 

 Hatch ,E,(1983): Psycholinguistcs ;A Second  Language perspective ,New 

Bury ,House Publishers. 
 Hellriegel, D. (2001) : Organizational Behavior ,ohio. South.Western 

college  publishing . 
 John ,D .& Boucouvalas ,A , (2002): User Performance with audio : The 

effectof  Subjects Cognitive Styles  Educational  Psy-

chology,Vol.22,No.2,Pp.133-147. 

 Jonassen ,D.H & Grabowski ,B.L,(1993): Hand Book of Indi-vidual 

Differences & Learning Instruction . London , Lawrence Erlbaum 

Associates ,Publishers. 

 Kaltsounis ,B . (1989) : Evidence for Validity of The Scale Your Style 

Learing and Thinnking . 

 Khedr  , A.S.Y,(2000): Factors affecting the Assessmwnt of students 

Perfomance on tests ,Unpublished Doctoral thesis ,University , of 

Birmingham ,UK. 

 Kogan ,J.& Kogan ,N.(1970):lndividual variation in cognitive process ,in p . 

Mussen (ed), Carmichaels  Manual of child psychology,Vol .(1)  ,New 

York ;John Wiley & Sons,244-248. 



 المصــــــــــــــــــــــادر
123 

 Kogan, N, (1976): Cognitive Style in Fancy and Early Childhood, New 

York: John Wiley & Sons, Inc . 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   (1971): Education Implication of Cognitive Styles. In lessen, 

Psychology and Education Practice. scott, Foresman 

 Kozhevnikov M , Royan J, & Blazhenkova O,  Gorbunov A,,(2008);The 

role of immersivity in three-dimensional mental rotational Design 

computing and Cognition ,08-proceedings of the 3
rd

 lnternational 

Conference On Desing Computing and Cognitition ,143-157. 

 Levie,W.H & Lentz ,R,(1982):Effects of  text illustrations: Areview of 

reseach ,Educational communication and Technology,30 (4),195. 

 Lajoie, S.P(2003):Transitions and trajectories for studies of expertise.Ed 

32. 

 Massa ,L.& Mayer , R,(2006): Testing the ATI hypothesis Should 

multimedia instruction accommodate Verbalizer- Visualizer cognitive 

Style ?. Learning and Individual Differences , Vol. 16, Pp.321-335. 

 Minton , H . L & Schneider , F.W.(1980): Differential psychology 

.prospect Heights ,IL: Waveland prss. 

 Mayer, W , H, (1989): Thinking problem solving cognition. 2nd ed. New 

York, Freeman and company. 

 Messiek ,S,(1979): the nature of cognitive style :  problems and promise in 

educational practice . Educ . Psychol . Vol .(19) ,No .(2) , Pp59-74 

 
 Myera, David G & Anderson, G, (1991): Exploring psychology, worth    

publishers, new York, U.S.A.                                                                
 Messiek, S, (1984): Educational Psychologist, The Nature of Cognitive 

Styles, Problem and Promise in Education. Practice. 

 Mccarth ,B . (2006) : Dynamic Event Words : from common cognition to 

varied linguistic expression . first language ,26. 

 Nunnally, J.C, (1978): Psychometric Theory, (2nd ed),New York: Mc 

Grow – Hill. 

 O Brien ,L . (1989) : Learning Style : Make the student aware .National 

Association of secondary school principal s Bulletin ,73. 

 Paivio,A(1971):Imagery and verbalprocessses .New York :Holt 

,Rinehart,and Winston. 



 المصــــــــــــــــــــــادر
123 

 Paivio , A. & Lambert ,w,(1981): Dual Coding and Bilingual Memory , 

Journal of Verbal Learning & Verbal Behavior ,20 

 Paivio , A ,(1986): Mental Representations : Adual Coding Approach , 

oxfort university press. 

 (2006) وووووووووووو: Mind and lts evolution ; A Dual Coding Theoretical 

lnterpretatation , Mahwah.NJ .Lawrence Erlbaum Associates ,lnc . 

 Paivao , A. & Thompson , V. (1994) : Memory For Picture and sound : 

lndependence of auditory and visual codes .canandian Journal of 

Experimental psychology ,48. 

 Quilian, M ,(1966): Semantic Memory .Cambridge MA . Bolt , Berank . 

and Newman . 

 Richardson, L.G, (1978): Personality Adjustment, McGraw-Hill Book 

Company, New York. 

 Richardson, L.G,(2003): Early Understanding of Mental ero-lites: Are – 

examination of childhood realism. Child develop-ment.Vol. (57).PP, 977-

998 . 

 Riding , R .J , & Sadler-Smith , E, (1992): Type of Instruc-tional Material 

,Cognitive Style and Learning Performance , Educational Studies . 

 Riding , R .J , Glass, A.& Douglas ,(1993): Individual Differ-ences in 

Thinking : Cognitive & Neurophsiological Perspectives  Ed-ucational 

Psychology ,Vol.13,No.3,Pp.267-279. 

 Riding , R . J , and  Read , G ,(1996) :Cognitive Style and Pupil Learning 

Preferences . Educational Studies. 

 Riding ,R .J,(1998): Cognitive Style and Problem Behaviour in Boys 

Referred to Special School .Educational  Studies. 

 Riding ,R .J&Ceama ,I ,(1991): Cognitive Style an Overiew and integration 

,Educational Psychlogy ,Vol .11 ,Nos3and 4 ,Pp,193. 

 Riding ,R .J&Ceama ,I, (1997): The Power of Mind, Cogni-tive Abstracts, 

Vol. 62. 

 Riding , R .J , & Rayner , S.G ,(1998): Cognitive Style and Learning 

Strategies . London ,David Fulton. 

 Riding , R .J , & Grimley , L ,(1999): Cognitive Style  and Types of  

Problem Behaviour in Boys in Special School.British Jour-nal of 

Educational  Psychology. 

 Riding,R .J, andAL -Salih ,N , (2000):Cognitive Style and Mo-tor Skill and 

Sport performance .Educational Studies. 



 المصــــــــــــــــــــــادر
123 

 Riding ,R .J ,and AL-Hajji ,J ,(2000):Cognitie Style  And Be-haviour in 

Secondary School Pupilsin Kuwait, Research. 

 Riding,R.J,et.al,(1999): Cognitive Style and Types of Problem Behaviour in 

Boys in Special School .British Journal of Educational  Psychology. 

 Riding,R.J,et.al,(2001):Cognitive Style, Home Back Pround And Conduct 

Behaviour in Primary School Educational Psychology. 

 Riding,R.J,et.al,(2003):Cognitive Style ,Working Memory and Learning 

Behaviour and Attainment in School Subjects.British Journal of Educational 

Psychology. 

 Rossiter , J.R. & L.Percy ,(1978): Visual Imagining Ability as a Mediator 

of Advertising Response ,in Advances in Consumer Research ,Vol .5 ,ed H. 

Kei. 

 Robeck ,Wilson, (1977): psychology of reading : Foundations of 

instruction .New York ;Wiley. 

 Ruggiero, A , (1980): Teaching for the tow- Sided Brain , Englewood 

Cliffs , NJ, Prentice Hall. 

 Royce , J . (1973) : Multivariate  Analysis .and psychological Theory , 

New York  : Academic press . 

 Satterly, D. J, (1985): Cognitive Style, In T. Husen. & P. Neville, 

international encyclopedia of education, Vol. (2). 

 Schofield ,N.J.& Kurby ,J.R,(1994): Position Iocation on 

Topographicalmaps . Effects of Task Factors , training and strate-gies 

cognition and instruction . 

 Scott,A .R., Kaiser,W.R., Ayers, W. B. ,J r.,(1991): Composition, 

distribution, and origin of Fruit and Formation and Pictured Cliffs 

Sandstone gases, San Juan Basin ,Colorado and New Mexico .ln; 

Schwochow ,S.D., Murray ,D.K., Fahy  ,M.F.(Eds.), Coalbed methane of 

wesern Noth America .RK .Mt. Assosc . 

 Snow,R.E(1980):Aptitude and achievement. In W.B.schrader(Ed).New 

testing and measreent No .5.san Francisco:)ossey-Bass. 

 Smith, T. ,& Houston & Childers ,(1984):Cognitive Structure: Theory and 

Measurement of Individual Differences, New York, John Wiley & Sons, Inc. 

 Smith ,p. Flower and M.Larkin (2009): lnterpretative phenomenological  

Analysis;Thery ,Method and Research.   

 Solso, R. L. (1991): Cognitive Psychology, (3 rd. ed.). Allyn & Bacan, 

Boston. . 



 المصــــــــــــــــــــــادر
123 

 Sweller,& et.at, (1990): Thinking and Organizing, By The Maryland 
Center For Researches and Studies, Bulletin of Research, Maryland 
University Press. USA. 

 Sonnier , I.L, (1991): Hemiphericity: A key to understanding individual 

differences among teachers and learns . Journal of In-structional 

Psychology. 

 Sterenberg , R.J,(1997): Thinking Styles .New York : Cambridge university 

Press. 

 Shipman S. & Shipman N.C. (1985): Cognitive Styles: Some Conceptual 

Methodological and Applied Issues. Published the American Education 

Research. Review of Research in Education. Vol.(21), No.(1 . 
 Stipek, D. (1998) : Motivation to learn from theoy to practice, 3rd , Allyn & 

Bacon. U.S.A . 
 Saracho , O.N.& Dayton ,C.M. (1985) : Relationship of Teacher Cognitive 

Styles to pupils Academics achievement gain . Journal of Educational 
psychology ,(4). 
 Vernon, P. E. (1973): Multivariate Approaches to the Study of Cognitive 

Styles, in Joseph Roca (Ed.) Multivariate analysis Psychological Research, 

New York, Academic press. 
 Vicent , K .J ,et ,at,(1987): A saying and Isolatig Indiviual in Searching a 

hierarchical file System , Human factors . 
 Vicars, William (2001). ASL Linguistics:  Nonlinguistic Communication, 

island. http://www.lifeprint.com. 
 Woofolk , A. (1998) : Educational Psychology, Boston. Allyn and Bacon 

Education, New York . 
 Walcyzk, J.R&Hall,A.F, (1989):Metacognition and Strategies Behavior. 

Final Report. Australian Research Grants Committee. Univ. of New Castle 

New Castle, Australia . 

 Witkin, M. A. & Moor, C. A. & Goodenough, D. R. & Cox, P. W. (1975): A 

cognitive Style and the teaching learning process, A paper presented at 

the annual meeting of the A. E. R. A., Chicago 

http://www.lifeprint.com/


 المصــــــــــــــــــــــادر
123 

 (1977) وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو: Role of the Field Dependent and Field               

Independent Cognitive Styles Academic Evaluation: Longitudinal Study, 

Journal of Educational Psychology, Vol. (64), No. (7).P129-199 

 



 

 

 

 قــــالحــــالم



 .........................    المـــــــــــــــــــالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق.................................................. 

 

129 
 

 (1)ملحق

 



 .........................    المـــــــــــــــــــالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق.................................................. 

 

130 
 

 



 .........................    المـــــــــــــــــــالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق.................................................. 

 

131 
 

 (3ممحق )                                                         

 التصوري –أسماء السادة المحكمين لمقياسي الكفاية التواصمية واالسموب المعرفي )المفظي 

 الجامعة الكمية  االختصاص اسم الخبير ولقبة العممي ت
 بغداد التربية/ابن الهيثم عمم النفس التربوي أ.د أسماعيل ابراهيم عمي  1
 كربالء التربية عمم النفس التربوي  أ.د  حيدر حسن اليعقوبي 2
 واسط التربية عمم النفس التربوي  أ.د صالح نهير الزاممي 3
 القادسية التربية التربويعمم النفس  أ.د عبد العزيز حيدر الموسوي 4
 القادسية التربية   شخصيةعمم النفس ال أ.د عباس رمضان الجبوري 5
 واسط التربية  عمم النفس التربوي أ.د عبود جواد راضي 6
 القادسية التربية/البنات عمم النفس الشخصية أ.د عمي شاكر لفتة الفتالوي 7
 بغداد التربية /ابن الهيثم عمم النفس التربوي  أ.د فاضل جبار جودة 8
 بغداد التربية /ابن الهيثم الشخصية وصحة نفسية أ.د ناجي محمود ناجي النواب 9

 واسط التربية عمم النفس التربوي أ.م.د أسعد شريف االمارة 11
 الكوفة التربية /بنات عمم النفس التربوي أ.م .د باقر عبد الهادي 11
 بغداد التربية /ابن الهيثم أرشاد نفسي  العكيميأ.م.د جبار وادي باهض  12
 القادسية التربية عمم النفس التربوي  أ.م.د خالد ابو جاسم عبد العباس 13
 واسط التربية  عمم النفس التربوي أ.م.د  رضاب منصور الخالدي 14
 كربالء التربية عمم النفس التربوي  رجاء ياسين عبد اهلل ا.م.د 15
 واسط التربية عمم النفس التربوي  رشيد ناصر خميفة أ.م.د 16
 القادسية اآلداب عمم النفس التربوي  أ.م.د سالم هاشم حافظ 17
 واسط التربية  عمم النفس التربوي  أ.م.د سنابل تعبان الهداوي 18
 القادسية االداب عمم النفس التربوي  أ.م.د طارق محمد بدر 19
 واسط التربية عمم النفس التربوي عمي عبد الكاظم عجة الشمري أ.م.د 21
 واسط التربية عمم النفس التربوي أ.م.د عبد اهلل مجيد 21
 بابل التربية تربويعمم النفس ال أ.م.د عمي حسين المعموري 22
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 ذي قار التربية عمم النفس التربوي  أ.م.د عبد الكريم عطا كريم 23
 القادسية اآلداب عمم النفس الشخصية عمى حسين عايد أ.م.د 24
 بغداد التربية/ ابن الهيثم عمم النفس التربوي أ.م.د منتهى مطشر عبد الصاحب 25
 القادسية التربية  عمم النفس التربوي أ.م ارتقاء يحيى حافظ 26
 بابل التربية عمم النفس التربوي أ.م ظاهر محسن 27
 القادسية االداب عمم النفس التربوي أ.م نغم هادي حسين 28
 واسط التربية عمم النفس التربوي م.د أسماء شاكر حمودي 29
 القادسية اآلداب عمم النفس التربوي م.د أحمد عبد الكاظم جوني 31
 القادسة اآلداب عمم النفس النمو م.د روى ناطق صالح 31
 القادسية التربية / لمبنات عمم النفس التربوي  م.د راضي حسن عبيد الجبوري 32
 ذي قار التربية عمم النفس التربوي  م.د عبد العباس غضب 33
 القادسية الفنون الجميمة عمم النفس النمو م.د مصطفى نعيم الياسري 34
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 (4ملحق)                                                           

 (صالحٌة فقرات مقٌاس الكفــاٌة التواصلــٌة )بصٌغته االولٌةاستبانة اراء الخبراء فً 

 جـــامـــــعــــة القــــــــادســــــٌة

  كلٌة التربٌة/قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة

 علٌـــــــــــا/ الماجســـــتٌرالدراسات ال

 .......المحترماالستاذ الفاضل ........................................................

 ... تحٌة طبٌــة

التصوري ( –تروم الباحثة اجراء دراسة بعنوان )الكفاٌة التواصلٌة وعالقتها باألسلوب المعرفً )اللفظً    

    لدى طلبة الجامعة ( وألجل تحقٌق أهــداف البحــث ارتؤت بنـــاء مــقٌاس الــكــفــاٌة التواصلٌــــة

Sufficiently communicative) (     ًلــدى طـــلبــة الجامــعة .وفــق نظــــرٌة التــعلــم االجتــمــاعـــ

اذ عرفتها نظرٌا بانها مجموعة احكام الفرد المدركة التً تعبر عن ( Banudra 1811لـ بؤندورا) 

مواقف المؤلوفة والمعقدة .فضال عن معتقداته ازاء قدرته ومرونته فً التواصل مع االخرٌن لمواجهة ال

 .المثابرة التواصلٌة باستخدام السلوكات اللفظٌة وغٌر اللفظٌة

 -: واشتقت من التعرٌف النظري ثالثة مجاالت هــً

 Confidence in being able to communicate الثقة بالتمكن على التواصل -1

 Flexibility in dealing with information and difficult المرونة فً التعامل مع االخرٌن-2

tasks 

 perseverance about communication المثابرة نحو التواصل3-

ونظرا لما تمتلكونه من خبرة علمٌة ودراٌة فً هذا المجال ٌرجى تفضلكم  ببٌان راٌكم فً صالحٌة 

وتغٌر ما ترونه مناسبا من  التعرٌف النظري ,صالحٌة المجاالت وتغطٌها للمفهوم وامكانٌة اضافة فقرات

حذف او تعدٌل ألي فقرة ,علما ان بدائل المقٌاس هــــً )تنطبق على تماماً, تنطبق علً غالباً ,تنطبق علً 

 (احٌاناً, تنطبق علً نادراً, ال تنطبق علً ابدا

                                ولــكم جزٌل الشـكر واالمتنـان            

 طالبة الماجستٌر                                                                                                                                      

 بٌداء صالح حسن                             
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  Confidence in being able to communicateالثقة بالتمكن على التواصل-اوال:

 ادراك الفرد بأن لدٌه قدرات واسالٌب  مختلفة  تؤهله لنقل االفكار والمعلومات الى االخرٌن وفهم ما ٌروم اٌصاله .

 

غٌر  صالحة الفقرات ت
 صالحة 

 التعدٌل 

    الغٌر مع التواصل على بقدرتً راض   انا 1

    لألخر اٌصاله أضمن كً سؤقوله افكــر فٌما 2

    االخرٌن مع التواصل عند قدرتً فً اشك 3

    اعتقد أنً كفإ فً مواجهة المواقف االجتماعٌة مهما كانت 4

    امتلك الكفاءة فً استعمال  ردود مناسبة 5

    لحوار احدهم االستماع عند بسهولة انتباهً ٌتشتت 6

    لزمالئً الفكرة اٌصال اتجاهل 7

    موضوع اي فهم فً راسخة قناعة لدي 1

    اجد ان نجاحً فً التواصل مـع االخرٌن ٌعود لقدرتً الذاتٌة 8

    أعتقد بكفاءتً التواصلٌة فً اداء المهام التً تحتاج الى تحد   11

    أجٌد التعبٌر عما ٌدور بداخلً امـام االخرٌن 11

    ادراك افكار زمالئً عن اعجز 12

    من تغٌٌر صوتً حسب الموقف ألضمن اهتمام األخر اتمكن 13

    متٌقن من قدرتً فً فهم االخرٌن 14

    لدي قدرة على اٌصال االفكار المعقدة لألخرٌن 15

 

 

 Flexibility in dealing with Others المرونة فً التعامل مع االخرٌن-ثانٌا:

مواجهة الحاالت المألوفة والمعقدة  بما لدٌة من مرونة وما ٌنسجم مع توقع وادراك الطرٌقة التً ٌعتقد انها االفضل فً 

 تفكٌر الفرد والتوافق مع كل جدٌد.

 

غٌر  صالحة الفقرات ت
 صالحة

 التعدٌل

    لدي اسالٌب مختلفة فً اٌصال ما أرٌد الى زمالئً 1

    استطٌع  مواجهة الحاالت بصورة افضل مـع االخرٌن 2

    باحترام االخرٌن اراء فهم من اتمكن 3

    االخرٌن صداقات جدٌدة مع لتكوٌن اسعى 4

    االخرٌن مع تواصلً عند اقوله ما فهم من أتؤكد 5

    احترم افكار االخرٌن بالرغم من تناقضها مع افكاري  الشخصٌة 6

    استطٌع ادراك افكار االخرٌن دون ان ٌجهروا بها 7

    افكارهم مهما كانت أنسجم مع االخرٌن واتقبل 1

    لتجنب المشاكل  زمالئً عن ابتعد 8

    اشعر بوجود عقبات اثناء التواصل مع االخرٌن 11
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    اشارك فً المناقشات بشكل جٌد 11

    ارحب بردود االخرٌن وتوقعاتهم  12

    اعجز عن تنظٌم افكاري دون مشاركة االخرٌن 13

    تواصلً بؤسالٌب متنوعة مع االخرٌناشعر باالستمتاع عند  14

    اعدل وباستمرار من افكاري فً التواصل بما ٌنسجم مع زمالئً 15

 

 

 

 

 

 Perseverance towards communicationالمثابرة نحو التواصل -ثالثا:

واالصرار على مواجهة ما ادراك الفرد إلمكاناته وقدرته فً بذل الجهد وتجاوز العقبات فً اداء المهام ومحاولة انجازها 

 ٌعٌق انجازه حتى ٌحقق الهدف المنشود.

 

غٌر  صالحة الفقرات ت
 صالحة

 التعدٌل

    اكرر فً اداء المهام التواصلٌة التً تبدو معقدة  1

    استطٌع تنفٌذ الخطط التً اشترك بها مع زمالئً دون ملل 2

    انجازهاستمر فٌما اروم إٌصاله لزمالئً من أفكار حتى  3

    زمالئً  مع التواصل بهدف أخطائً من لالستفادة اسعى 4

    امــام االخرٌن التحدث عند كفاٌتً بعدم اشعر 5

    الغٌر أفكار لفهم االسالٌب افضل عن للبحث جهدي ابذل 6

    بوسعً فهم اي موضوع واٌضاحه لزمالئً   7

    أمتلك القدرة على أقناع زمالئً بعزم 1

    اصر على التواصل بكفاٌة عالٌة مقارنة بزمالئً  8

    لً توكل التً المهام اداء فً االصرار علً ٌصعب 11

    زمالئً اراء فً التؤثٌر وباستمرار ٌمكننً 11

    احرص على انتقاء الكلمات الجٌدة عن التكلم مع الغٌر  12

     االخرٌن مع التواصل فً اللغوٌة مهاراتً اوظف 13

    اسعى بجد لفهم ما ٌقصده زمالئً فً كالمهم معاي 14

    باألخرٌن مقارنة عالٌة بكفاٌة المهام اداء عن عاجزا نفسً اجد 15
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 (5ملحق )

 مقٌاس الكفاٌة التواصلٌة المعد للتطبٌق على عٌنة التحلٌل االحصائً 

 جامعة القادسٌة /كلٌة التربٌة 

 قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة 

 الدراسات العلٌا / ماجستٌر /علم النفس التربوي

 عزٌزتً الطالبة .....................

 عزٌزي الطالب .......

 تحٌة حب واحترام 

تروم الباحثة اجراء  دراسة علمٌة ,تقٌس من خاللها مدى رإٌتك لمعطٌات محددة , وعلٌة نرجو منــك 

( تحت البدٌل الذي ٌناسبــك     لفقــرات التــً عدت لذلك بتمعــن ودقة , ووضع عالمة ) االجابة عـــن ا

,  كما موضح فً المثال ادنى , علما ان اجابتك الحقٌقٌة هــً اسهام منك فً رفــد المسٌرة العلمٌــة .مع 

ٌلك الدراسً وهً ألغراض تدوٌن المعلومات الالزمة .علما ان االجابة ال ٌترتب علٌها اٌة  درجة فً تحص

 البحث العلمً 

 

 مثال على طرٌقة االجابة الصحٌحة :

تنطبق على  الفقرات ت
 تماما  

تنطبق علً 
 غالبا  

تنطبق على 
 احٌانا  

تنطبق 
 على نادرا  

الننطبق 
 علً ابدا  

      أنظم للفعالٌات الطالبٌة داخل الحرم الجامعً  1
 

خاطئة , ولن ٌطلع على اجابتك احد سوى الباحثة لذا ال داعً لذكر مع العلم ال توجد اجابة صحٌحة أو 

 -االسم  فقط ملئ المعلومات ادنى :

 الكلــٌة .....................

 ذكـر .................. انثى ................. -النوع :

 علمً ........... انسانً .............. -التخصص :

 ................ الرابعة .............الثانٌة  -الصف الدراسً  :

 الطالبة                                                                          

  بٌداء صالــح حســن                                                                
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 الفقرات ت
 

تنطبق 
علً 
 تماماً 

تنطبق 
علً 
 غالباً 

 تنطبق
علً 
 أحٌاناً 

تنطبق 
علً 
 نادراً 

ال 
تنطبق 
علً 
  أبداً 

      .بقدرتً على التواصل مع الغٌر  انا راض   1

      .لألخر اٌصاله اضمن كً سؤقوله فٌما افكر 2

      . االخرٌن مع التواصل عند قدرتً فً اشك 3

      .اعتقد أنً كفإ فً مواجهة المواقف االجتماعٌة المختلفة  4

      .مناسبة رود استعمال فً كفاٌة امتلك 5

      .احدهم لحوار االستماع عند بسهولة انتباهً ٌتشتت 6

      .لزمالئً الفكرة اٌصال فً اخفق 7

      .علً ٌطرح موضوع أي فهم فً راسخة قناعة لدي 1

 لقدراتً ٌعود االخرٌن مع التواصل فً  نجاحً ان اجد 8
 .  الذاتٌة

     

      .تحد   الى تحتاج التً المهام اداء فً التواصلٌة بكفاتً اعتقد 11

      . االخرٌن امام داخلً فً ٌدور عما التعبٌر اجٌد  11

      . زمالئً افكار اراك عن اعجز 12

      .االخر اهتمام ألضمن الموقف حسب صوتً تغٌر من اتمكن 13

      . االخرٌن فهم فً قدرتً من متٌقن 14

      . لألخرٌن المعقدة االفكار اٌصال على قدرة لدي 15

      . زمالئً الى ارٌد ما اٌصال فً مختلفة اسالٌب لدي 16

       . االخرٌن مع افضل بصورة الحاالت مواجهة استطٌع 17

      . باحترام االخرٌن اراء فهم من اتمكن 11

      . االخرٌن مع جٌدة صداقات لتكوٌن اسعى 18

      . االخرٌن مع تواصلً عند اقوله ما فهم من أتؤكد 21

 افكاري مع تناقضها من  بالرغم االخرٌن افكار احترم 21
 .الشخصٌة

     

      . بها ٌجهروا ان دون االخرٌن افكار ادراك استطٌع 22

      . كانت مهما افكارهم واتقبل االخرٌن مع انسجم 23

      . المشاكل لتجنب زمالئً عن ابتعد 24

      . االخرٌن مع التواصل اثناء عقبات بوجود اشعر 25

      . جٌد نحو على المناقشات فً اشارك 26

      .وتوقعاتهم االخرٌن  بردودارحب  27

      . األخرٌن مشاركة دون افكاري تنظٌم عن اعجز 21

      .االخرٌن مع متنوعة بؤسالٌب تواصلً عند  باالستمتاع اشعر 28

      . زمالئً اراء فً التؤثٌر بغٌة افكاري عدلا 31

      . االخرٌن مع معقدة تبدو التً التواصلٌة المهام اداء فً اكرر 31
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 لو حتى زمالئً مع بها اشترك التً الخطط تنفٌذ استطٌع 32
 . اعادتها االمر تطلب

     

      . انجازها حتى افكار من لزمالئً اٌصاله اروم فٌما استمر 33

      اسعى لالستفادة من اخطائً بهدف التواصل مع زمالئً . 34

      . االخرٌن امام التحدث عند كفاٌتً بعدم اشعر 35

      . الغٌر افكار لفهم االسالٌب افضل عن للبحث جهدي ابذل 36

      .  لزمالئً وإٌضاحه موضوع أي استٌعاب بوسعً 37

      .بعزم زمالئً اقناع على القدرة أمتلك 31

      . بزمالئً مقارنة عالٌة بكفاٌة التواصل على اصر 38

      . لً توكل التً المهام اداء فً االصرار علً ٌصعب 41

      . زمالئً اراء فً التؤثٌر وباستمرار ٌمكننً 41

      .الغٌر مع التكلم عند الجٌدة الكلمات انتقاء على احرص 42

      . اوظف مهاراتً اللغوٌة فً التواصل مع االخرٌن 43

         . معً كالمهم فً زمالئً ٌقصده ما لفهم بجد اسعى 44

 مقارنة عالٌة بكفاٌة المهام اداء عن عاجزا نفسً اجد 45
 .باألخرٌن
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 (6ملحق ) 

 ( النهائٌةبصٌغة ) التواصلٌة الكفاٌة مقٌاس

  التربٌة كلٌة/ القادسٌة جامعة

  والنفسٌة التربوٌة العلوم قسم

 التربوي النفس علم/ ماجستٌر/  العلٌا الدراسات

 ..................... الطالبة عزٌزتً

 ....... الطالب عزٌزي

  واحترام حب تحٌة

 منــك نرجو وعلٌة , محددة لمعطٌات رإٌتك مدى خاللها من ,تقٌس علمٌة دراسة  اجراء الباحثة تروم

 ٌناسبــك الذي البدٌل ( تحت  (    عالمة ووضع , ودقة بتمعــن لذلك عدت التــً الفقــرات عـــن االجابة

 مع. العلمٌــة المسٌرة رفــد فً منك اسهام هــً الحقٌقٌة اجابتك ان علما , ادنى المثال فً موضح كما,  

 ألغراض وهً الدراسً تحصٌلك فً درجة  اٌة علٌها ٌترتب ال االجابة ان علما. الالزمة المعلومات تدوٌن

 . العلمً البحث

 : الصحٌحة االجابة طرٌقة على مثال

تنطبق  الفقرات ت
 علً تماماً 

تنطبق علً 
 غالباً 

تنطبق 
علً 
 احٌاناً 

تنطبق علً 
 نادراً 

ال تنطبق 
 علً ابداً 

أنظم للفعالٌات الطالبٌة داخل  1
 الجامعة .الحرم 

     

 

 لذكر داعً ال لذا الباحثة سوى احد اجابتك على ٌطلع ولن , خاطئة أو صحٌحة اجابة توجد ال العلم مع

 -: ادنى المعلومات ملئ فقط  االسم

 ..................... الكلــٌة

 ................. انثى..................  ذكـر -: النوع

 .............. انسانً...........  علمً -: التخصص

 ............. الرابعة................  الثانٌة -:  الدراسً الصف

 الطالبة                                                                                                             

  حســن صالــح بٌداء                                                                                                                   
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 الفقرات ت
 

تنطبق 
علً 
 تماماً 

تنطبق 
علً 
 غالباً 

تنطبق 
علً 
 أحٌاناً 

تنطبق 
علً 
 نادراً 

ال 
تنطبق 
علً 
 أبداً  

      انا راض  بقدرتً على التواصل مع الغٌر . 1

      لألخر. اٌصاله اضمن كً سؤقوله فٌما افكر 2

      اعتقد أنً كفإ فً مواجهة المواقف االجتماعٌة المختلفة . 3

      مناسبة. رود استعمال فً كفاٌة امتلك 4

      احدهم. لحوار االستماع عند بسهولة انتباهً ٌتشتت 5

      لزمالئً. الفكرة اٌصال فً اخفق 6

      علً. ٌطرح موضوع أي فهم فً راسخة قناعة لدي 7

 لقدراتً ٌعود االخرٌن مع التواصل فً  نجاحً ان اجد 1
 .  الذاتٌة

     

. الى تحتاج التً المهام اداء فً التواصلٌة بكفاتً اعتقد 8       تحد 

      االخرٌن . امام داخلً فً ٌدور عما التعبٌر اجٌد 11

      زمالئً . افكار اراك عن اعجز 11

      االخر. اهتمام ألضمن الموقف حسب صوتً تغٌر من اتمكن 12

      . االخرٌن فهم فً قدرتً من متٌقن 13

      . لألخرٌن المعقدة االفكار اٌصال على قدرة لدي 14

      . زمالئً الى ارٌد ما اٌصال فً مختلفة اسالٌب لدي 15

       االخرٌن . مع افضل بصورة الحاالت مواجهة استطٌع 16

      . االخرٌن مع جٌدة صداقات لتكوٌن اسعى 17

      . االخرٌن مع تواصلً عند اقوله ما فهم من أتؤكد 11

 افكاري مع تناقضها من  بالرغم االخرٌن افكار احترم 18
 الشخصٌة.

     

      بها . ٌجهروا ان دون االخرٌن افكار ادراك استطٌع 21

      كانت . مهما افكارهم واتقبل االخرٌن مع انسجم 21

      المشاكل . لتجنب زمالئً عن ابتعد 22

      االخرٌن . مع التواصل اثناء عقبات بوجود اشعر 23

      جٌد . نحو على المناقشات فً اشارك 24

      ارحب بردود االخرٌن وتوقعاتهم . 25

      األخرٌن . مشاركة دون افكاري تنظٌم عن اعجز 26

      االخرٌن. مع متنوعة بؤسالٌب تواصلً عند  باالستمتاع اشعر 27

      . زمالئً اراء فً التؤثٌر بغٌة افكاري اعدل 21

      . االخرٌن مع معقدة تبدو التً التواصلٌة المهام اداء فً اكرر 28

 لو حتى زمالئً مع بها اشترك التً الخطط تنفٌذ استطٌع 31
 . اعادتها االمر تطلب
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      . انجازها حتى افكار من لزمالئً اٌصاله اروم فٌما استمر 31

      الغٌر . افكار لفهم االسالٌب افضل عن للبحث جهدي ابذل 32

      . االخرٌن امام التحدث عند كفاٌتً بعدم اشعر 33

      .  لزمالئً وإٌضاحه موضوع أي استٌعاب بوسعً 34

      بعزم. زمالئً اقناع على القدرة أمتلك 35

      . بزمالئً مقارنة عالٌة بكفاٌة التواصل على اصر 36

      . لً توكل التً المهام اداء فً االصرار علً ٌصعب 37

      زمالئً . اراء فً التؤثٌر وباستمرار ٌمكننً 31

      الغٌر. مع التكلم عند الجٌدة الكلمات انتقاء على احرص 38

      اوظف مهاراتً اللغوٌة فً التواصل مع االخرٌن . 41

         . معً كالمهم فً زمالئً ٌقصده ما لفهم بجد اسعى 41

 مقارنة عالٌة بكفاٌة المهام اداء عن عاجزا نفسً اجد 42
 باألخرٌن.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7ملحق )

 ( التصوري – اللفظً) المعرفً األسلوب مقٌاس فقرات صالحٌة مدى فً الخبراء اراء استبانة
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 )بصٌغتة االولٌة(

 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 جــــــــــامعــــــــــــة القـادسٌـــــــــة

 كلٌة التربٌة /قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة

 الدراســــات العلٌـــــا / المـــاجســــــتٌر

 .................................................................المحــترم.االستاذ الفاضل ....

 تحٌة طبٌة .....

التصوري ( –تروم الباحثة اجراء دراسة بعنوان )الكفاٌة التواصلٌة وعالقتها باألسلوب المعرفً )اللفظً 

 لدى طلبة الجامعة .

عبد (ي ( لــ التصور –االسلوب المعرفً )اللفظً ولغرض التحقق من اهداف البحث  تبنت الباحثة مقٌاس 

( االسلوب Riding,1998(  والمطبق على طلبة الجامعة وقــد اعتمد البــاحث تعرٌف رٌدنج )2114,

, آو فً Verballyالتصوري ()بؤنه مٌل الفرد لتمثٌل المعلومات خالل التفكٌر اما لفظٌا –المعرفً )اللفظً 

 ( . Mental picture صور عقلٌة

 فً مدى صالحٌة راٌكم ببٌان  تفضلكم ٌرجى المجال هذا فً ودراٌة علمٌة خبرة من تمتلكونه لما ونظرا

من فقراته  فقرة ألي تعدٌل او حذف من مناسبا ترونه ما وتغٌٌر فقرات اضافة وامكانٌة كل فقرة من فقراته

اللفظً والبدٌل )ب( األسلوب المعرفً ذات االختٌار من بدٌلٌن اذ ٌمثل البدٌل )أ( االسلوب المعرفً 

 التصوري .

 ولكم جزٌل الشكر واالمتنان                     

 طالبة الماجستٌر                                                                                                           

 بٌـداء صـالح حــسن                                                                                                    
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 الفـقـــــرات ت
 
 

غٌر  صالحة
 صالحة

 التعدٌل

 -:  عندما أفكر فً ما فعلت باألمس ٌكون ذلك من خالل 1
 الكلمات. -أ

 الصور. -ب

   

 -على:ٌتصف تعلٌمً فً استٌعاب المعلومات بالشرح الذي ٌعتمد  2
 التفسٌرات . - أ

 العروض البصرٌة . - ب

   

 -أدائً للعمل ٌتطلب منً اللغة : 3
 المنطوقة . - أ

 المكتوبة . - ب

   

 -ٌرهقنً التفكٌر فً : 4
 كثرة االلفاظ الواقعٌة . - أ

 استعمال الصور الذهنٌة . - ب

   

 -أفضل الحصول على المعلومات الجدٌدة من خالل : 5
 اشارات مكتوبة أو معلومات لفظٌة . - أ

 أو مخططات أو رسوم بٌانٌة أو خرائط. صور - ب

   

 -فً أثناء المذاكرة ٌتصف الجو الذي أعٌش فٌه بـ : 6
 الهدوء التام . - أ

 االستماع الى الموسٌقى. - ب

   

 -عندما أرٌد أن استمتع بقراءة قصة ما فانً أفضل : 7
 سماعها من احد . - أ

 قراءتها بنفسً وتصور أحداثها . - ب

   

 -فانه ٌساعدنً على: عندما اتعلم شٌئا جدٌدا 1
 التحدث عن ذلك . - أ

 التفكٌر فً ذلك . - ب

   

 -عند مناقشتً لزمالئً فانً أهتم بـ : 8
 سردهم لهذه االحداث . - أ

 عرضهم لصور االحداث . - ب

   

 -فً الكتاب الذي ٌحتوي الكثٌر من الصور والرسوم أفضل : 11
 التركٌز على النص المكتوب . - أ

 استعراض الصور والرسوم بعناٌة . - ب

   

 -عند ترتٌب أثاث غرفتً ٌهمنً : 11
 اراء االخرٌن وانطباعاتهم . - أ

 التناسق الهندسً لألثاث واأللوان والجدران . - ب

   

 -األحداث المفرحة فً حٌاتً ٌسعدنً استذكارها من خالل: 12
 قراءة المذكرات الخاصة بها . - أ

 استعادة صورها . - ب

   

 -أفضل المدرس الذي ٌتعامل مع : 13
 ومواقف الحٌاة الحقٌقٌة .الحقائق  - أ

 األفكار والنظرٌات . - ب

   

    -تثٌر اهتمامً مشاهد العروض التلفزٌونٌة التً تتضمن : 14
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 أنواع اللهجات العربٌة . - أ
 األلوان واألشكال . - ب

 -أحب المدرسٌن الذٌن : 15
 ٌقضون وقتا فً الشرح والتوضٌح . - أ

 ٌضعون العدٌد من المخططات على السبورة. - ب

   

 -عندما أتكلم مع شخص ما وأناقشه فان اكثر األمور تجذبنً ألٌة هو: 16
 منطق الشخص المقابل وكٌفٌة ادارته للنقاش .  - أ

 تقدٌمه للرإى والتصورات غٌر المؤلوفة لموضوع البحث . - ب

   

 -أحب أن أرى األشٌاء من خالل : 17
 وصف الناس لها . - أ

 مظهرها وشكلها العام . - ب

   

 -أن أفهم : ٌهمنً من المحاضرة 11
 جمٌع اجزاء وأنا أفهم كل شًء . - أ

 كل شًء وأرى كٌف تناسب األجزاء . - ب

   

 -ٌهمنً أن تحتوي غرفة الصف على : 18
 حكم وأقوال نافعة . - أ

 لوحات فنٌة بؤلوان زاهٌة . - ب

   

 -أتذكر من خالل : 21
 ما أسمع . - أ

 ما أرى . - ب

   

 -بما هو مطلوب من خالل :عندما ٌطلب منً واجبآ او فرضا او عمال فانً أقوم  21
 االستماع لشخص أو اشخاص ٌحدثونً عما هو مطلوب . - أ

 تكوٌن صورة عما هو مطلوب . - ب

   

 -أحب أن أتعلم من خالل : 22
 كلمات منطوقة . - أ

 الرسومات التوضٌحٌة .  - ب

   

 -عندما أكون ضمن المجموعات الدراسٌة أرغب فً : 23
 المساهمة باألفكار . - أ

 الجلوس واالستماع . - ب

   

 -أحب أن : 24
 أنظم الشعر . - أ

 أتعلم الرسم . - ب

   

 -أفضل أن احصل على وصف مكان ما من خالل : 25
 تعلٌمات مكتوبة . - أ

 خرٌطة . - ب

   

 -أتقبل الناس أكثر و أتواصل معهم بنجاح باستخدام : 26
 نبرات الصوت . - أ

 أناقتً وشكلً .   - ب

   

 -عند شرائً لمالبسً افضل : 27
أو بسبب سمعة االسم أو الماركة التً سمعت  نصائح االخرٌن وآرائهم - أ

 عنها .
 اعجابً بشكل اللباس وتصمٌمة ومدى مالءمة لشكلً .  - ب

   

    -أجد من األسهل التعامل مع : 21
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 التعلم الجزئً . - أ
 التعلم الكلً . - ب

 -تتعلق خبرتً بالمعلومات عن طرٌق : 28
 عمل فهرسة لمكتبة البٌت . - أ

 تنسٌق الحدٌقة . - ب

   

 -أرى مخططا أو رسما بٌانٌا فً المحاضرة أتذكر : عندما 31
 ما قاله المحاضر حوله . - أ

 الصور . - ب

   

 -أفضل االستمتاع والتسلٌة مع االخرٌن من خالل لعبة : 31
 الكلمات المتقاطعة . - أ

 الصور المتشابهة . - ب

   

 -أدون مالحظاتً الخاصة عن الموضوع من خالل : 32
 كلمات ورموز لفظٌة . - أ

 وتصورات تدل على الموضوع .رسومات  - ب

   

 -عندما ٌكون لدي عمل أود ان : 33
 ٌساعدنً الجمٌع فً األفكار . - أ

 أخرج االفكار بشكل فردي . - ب

   

 -ٌرٌحنً : 34
 قراءة الكتب الجدٌدة . - أ

 زٌارة األماكن التً أراها ألول مرة . - ب

   

 -أفضل عند عرض البٌانات علً أن ٌوجد : 35
 نص ٌلخص النتائج . - أ

 مخططات أو رسوم بٌانٌة . - ب

   

 -عندما أحاول تسخٌر مواد موجودة فً بٌئتً المحلٌة فانً أفضل: 36
 جمع المعلومات التً لها عالقة بالواقع . - أ

 أتصور طبٌعة المعلومات التً تساعد على تكوٌن حاله عالقة بالظاهرة . - ب

   

 -تطبٌقها من خالل :عندما أقرا التعلٌمات عن كٌفٌة عمل االشٌاء فانً أفضل  37
 قراءتً لها واعطائها اشارات لفظٌة . - أ

 تصوري للتعلٌمات ودقة اتقانها . - ب

   

 -افضل الدورات التً تركز على : 31
 الحقائق والبٌانات . - أ

 المفاهٌم والنظرٌات . - ب

   

 -ٌثٌر اهتمامً فً القنوات الفضائٌة : 38
 المناقشات فً موضوعات هذه القنوات . - أ

 الوثائقٌة .األفالم  - ب

   

 -عندما أقابل اشخاص فً حفلة ,أتذكرهم من خالل : 41
 كلماتهم . - أ

 صورهم . - ب

   

 -الكتاب الذي ٌحتوي على الصور والرسومات البٌانٌة أركز على: 41
 النص المكتوب . - أ

 الصور والرسوم البٌانٌة بعناٌة . - ب

   

 -عند قراءة موضوع فانً افضل : 42
 المادة المقروءة الواضحة . - أ
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 األشكال والصور الموجودة فٌه . - ب

 -احب ان أرفه عن نفسً واتسلى من خالل : 43
 قراءة كتاب . - أ

 مشاهده التلفاز . - ب

   

 -عندما ادرس أفضل أن أكون بـ : 44
 مجموعة دراسٌة . - أ

 مفردي . - ب

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1لحق )ـم
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 عٌنة التحلٌل االحصائً التصوري (المعد للتطبٌق على –مقٌاس االسلوب المعرفً )اللفظً 

 جامعة القادسٌة / كلٌة التربٌة 

 قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة 

 الدراسات العلٌا / ماجستٌر /علم النفس التربوي 

 عزٌزتً الطالبة .....................

 عزٌزي الطالب ......................

 

 تحٌة طٌبة ...

ٌتضمن هذا المقٌاس مجموعة من الفقرات تحتوي كل فقرة على زوج من العبارات تتعلق بطرٌقة تعاملك  

مع المواقف الحٌاتٌة المختلفة , وهذه الفقرات تنطبق على بعض االفراد وال تنطبق على البعض االخــر , 

(امام    وضع عالمة )   المطلوب قراءة الفقرات بدقة  واالجابة هً التً تعبر عن وجهة نظرك وذلك ب

احد البدٌلٌن وبما ٌناسبها  ,ٌرجى عدم ترك أي عبارة من دون اجابة مع تدون المعلومات ادنى , ال تستخدم 

 .  اجابتك اال ألغراض البحث  العلمً , واالجابة لن ٌطلع علٌها سوى الباحث , ال داعً لذكر االسم

 مثال على طرٌقة االجابة الصحٌحة :

 الفقرات ت

 -عندما اقرأ كتاب فانً اركز على : 1
                           الفقرة المكتوبة . -1
 االشكال والرسوم . -2

 مع العلم لٌس هناك اجابة صحٌحة او خطا 

 

 ذكـــــــــــــــر .......... انثى ..................  -الجنس :

 ....................................................-:الكلٌة 

 علمـــً .............. انسانً ............... -تخصصـك :

 الثانٌة ........... الرابع ...............  -الصف الدراسٌة :

 الباحثة                                                                                               

   

 بٌــداء صــالح حســن                                                                      

 الفقـــــرات  ت
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 أجد انً عندما افكر ما فعلت امس ٌكون عبر: 1
 الكلمات .-أ
 الصور.-ب    

 : ٌتصف تعلٌمً فً استٌعاب المعلومات بالشرح الذي ٌعتمد على 2
 التفسٌرات .-أ
 العروض البصرٌة .-ب

 -ادائً للعمل ٌتطلب منً اللغة : 3
 المنطوقة .-أ
 المكتوبة .-ب

 -ٌرهقنً التفكٌر فً : 4
 كثرة االلفاظ الواقعٌة .-أ
 استعمال الصور الذهنٌة .-ب

 -أفضل الحصول على المعلومات الجدٌدة من خالل : 5
 اشارات مكتوبة أو معلومات لفظٌة .-أ
 صور أو مخططات أو رسوم بٌانٌة أو خرائط . - ب

 -عندما أرٌد أن استمتع بقراءة قصة ما فانً افضل : 6
 سماعها من احد . - أ
 قراءتها بنفسً وتصور أحداثها . - ب

 -جدٌدا فانه ٌساعدنً على : عندما اتعلم شٌئا   7
 التحدث عن ذلك الشًء الجدٌد . - أ
 التفكٌر فً ذلك الشًء الجدٌد . - ب

 -مناقشتً لزمالئً فانً أهتم بـ :عند  8
 سردهم لهذه االحداث . - أ
 عرضهم لصور االحداث . - ب

 -فً الكتاب الذي ٌحتوي الكثٌر من الصور والرسوم افضل : 9
 التركٌز على النص المكتوب . - أ
 استعراض الصور والرسوم بعناٌة . - ب

  -عند ترتٌب اثاث غرفتً ٌهمنً : 11
 اراء االخرٌن وانطباعاتهم .  - أ
 سق الهندسً لألثاث وااللوان و الجدران .التنا - ب

 -ٌسعدنً استذكار األحداث المفرحة فً حٌاتً عبر : 11
 قراءة المذكرات الخاصة بها . - أ
 استعادة صورها . - ب

  -أفضل المدرس الذي ٌتعامل مع : 12
 الحقائق ومواقف الحٌاة الحقٌقٌة . - أ
 األفكار والنظرٌات . - ب

 -التلفزٌونٌة التً تتضمن :تثٌر اهتمامً مشاهد العروض  13
 انواع اللهجات العربٌة . - أ
 االلوان واالشكال . - ب

 -احب المدرسٌن الذٌن : 14
 ٌقضون وقتا فً الشرح والتوضٌح . - أ
 ٌضعون العدٌد من المخططات على السبورة . - ب
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 -عندما أتكلم مع شخص ما واناقشه فان اكثر االمور تجذبنً الٌة هو : 15
 وكٌفٌة ادارته للنقاش .منطق الشخص المقابل  - أ
 تقدٌمه للرؤى والتصورات غٌر المألوفة لموضوع البحث .  - ب

 -احب ان ارى االشٌاء من خالل  : 16
 وصف الناس لها . - أ
 مظهرها وشكلها العام . - ب

  -ٌهمنً ان تحتوي غرفة الصف على : 17
 حكم واقوال نافعة . - أ
 لوحات فنٌة بالوان زاهٌة . - ب

 -اتذكر من خالل  : 18
 اسمع .ما  - أ
 ما أرى - ب

 -أجد انً عندما أكلف بواجب أو عمل ما , انجزه عبر : 19
 االستماع لشخص أو اشخاص ٌحدثونً عما هو مطلوب . - أ
 تكوٌن صورة عما هو مطلوب . - ب

 -احب ان اتعلم عن طرٌق : 21
 كلمات منطوقة . - أ
 الرسومات التوضٌحٌة . - ب

 -عندما أكون ضمن المجموعات الدراسٌة ارغب فً : 21
 المساهمة باألفكار . - أ
 الجلوس واالستماع .  - ب

 -احب أن : 22
 انظم الشعر . - أ
 .  التصمٌماتعلم  - ب

 -افضل ان احصل على وصف مكان ما من خالل : 23
 تعلٌمات مكتوبة . - أ
 خرٌطة . - ب

 -أتقبل الناس أكثر واتواصل معهم بنجاح باستخدام : 24
 نبرات الصوت . - أ
 أناقتً وشكلً . - ب

 -افضل :عند شرائً لمالبسً  25
 نصائح االخرٌن وآرائهم او بسبب سمعة االسم او الماركة التً سمعت عنها . - أ
 اعجابً بشكل اللباس وتصمٌمة ومدى مالءمة لشكلً . - ب

 -أجد من السهل التعامل مع : 26
 التعلم الجزئً . - أ
 التعلم الكلً . - ب

  -عندما ارى مخططا أو رسمٌا بٌانٌا فً المحاضرة اتذكر : 27
 المحاضر حوله .ما قاله  - أ
 الصور . - ب

 -أفضل االستمتاع والتسلٌة مع االخرٌن من خالل  لعبة : 28
 الكلمات المتقاطعة . - أ
 الصور المتشابهة . - ب

 -ادون مالحظاتً الخاصة  عن موضوع من خالل : 29
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 كلمات ورموز لفظٌة . - أ
 رسومات وتصورات تدل على الموضوع . - ب

 -عندما ٌكون لدي عمل اود ان : 31
 الجمٌع فً االفكار . ٌساعدنً - أ
 أخرج االفكار بشكل فردي . - ب

 -ٌرٌحنً : 31
 قراءة الكتب الجدٌدة . - أ
 زٌارة االماكن التً اراها  ألول مرة . - ب

 -أفضل عند عرض البٌانات علً ان اجد : 32
 نص ٌلخص النتائج . - أ
 مخططات أو رسوم بٌانٌة . - ب

 -أفضل :عندما أحاول تسخٌر مواد موجودة فً بٌتً المحلٌة فانً  33
 جمع المعلومات التً لها عالقة بالواقع . - أ
 أتصور طبٌعة المعلومات التً تساعد على تكوٌن حالة عالقة بالظاهرة . - ب

 -عندما اقرا التعلٌمات عن كٌفٌة عمل االشٌاء فانً افضل تطبٌقها من خالل : 34
 قراءتً لها واعطائها اشارات لفظٌة . - أ
 تصوري للتعلٌمات ودقة اتقانها . - ب

 -افضل الدورات التً تركز على : 35
 الحقائق والبٌانات . - أ
 المفاهٌم والنظرٌات . - ب

 -ٌثٌر اهتمامً  القنوات الفضائٌة : 36
 -المناقشات فً موضوعات هذه القنوات: - أ
 االفالم الوثائقٌة . - ب
 

 -عندما اقابل اشخاص فً حفلة , أتذكرهم  عن طرٌق : 37
 اسلوبهم فً الكالم . - أ
 اشكالهم وسمائهم  . - ب

 -عند قراءة موضوع فانً افضل : 38
 المادة المقروءة الواضحة . - أ
 االشكال والصور الموجودة فٌه . - ب

 -أحب ان ارفه عن نفسً واتسلى من خالل :  39
 قراءة كتاب . - أ
 مشاهدة التلفاز . - ب

  -عندما ادرس افضل ان اكون بـ : 41
 مجموعة دراسٌة . - أ
 مفردي . - ب

 

 

 (8ملحق )

  )بصٌغته النهائٌة(التصوري ( –)اللفظً مقٌاس االسلوب المعرفً 
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 جامعة القادسٌة / كلٌة التربٌة 

 قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة 

 الدراسات العلٌا / ماجستٌر /علم النفس التربوي 

 عزٌزتً الطالبة .....................

 عزٌزي الطالب ......................

 

 تحٌة طٌبة ...

ٌتضمن هذا المقٌاس مجموعة من الفقرات تحتوي كل فقرة على زوج من العبارات تتعلق بطرٌقة تعاملك  

مع المواقف الحٌاتٌة المختلفة , وهذه الفقرات تنطبق على بعض االفراد وال تنطبق على البعض االخــر , 

(امام    وضع عالمة )   المطلوب قراءة الفقرات بدقة  واالجابة هً التً تعبر عن وجهة نظرك وذلك ب

احد البدٌلٌن وبما ٌناسبها  ,ٌرجى عدم ترك أي عبارة من دون اجابة مع تدون المعلومات ادنى , ال تستخدم 

 .  اجابتك اال ألغراض البحث  العلمً , واالجابة لن ٌطلع علٌها سوى الباحث , ال داعً لذكر االسم

 مثال على طرٌقة االجابة الصحٌحة :

 الفقرات ت

 -عندما اقرأ كتاب فانً اركز على : 1
                           الفقرة المكتوبة . -1
 االشكال والرسوم . -2

 مع العلم لٌس هناك اجابة صحٌحة او خطا 

 

 ذكـــــــــــــــر .......... انثى ..................  -الجنس :

 ....................................................-:الكلٌة 

 علمـــً .............. انسانً ............... -تخصصـك :

 الثانٌة ........... الرابع ...............  -الصف الدراسٌة :

 الطالبة                                                                                            

 بٌــداء صــالح حســن                                                                         

 

 الفقـــــرات  ت
 

 أجد انً عندما افكر ما فعلت امس ٌكون عبر: 1
 الكلمات .-أ



 .........................    المـــــــــــــــــــالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق.................................................. 

 

152 
 

 الصور.-ب    

 ٌتصف تعلٌمً فً استٌعاب المعلومات بالشرح الذي ٌعتمد على : 2
 التفسٌرات .-أ
 العروض البصرٌة .-ب

 -ادائً للعمل ٌتطلب منً اللغة : 3
 المنطوقة .-أ
 المكتوبة .-ب

 -ٌرهقنً التفكٌر فً : 4
 كثرة االلفاظ الواقعٌة .-أ
 استعمال الصور الذهنٌة .-ب

 -أفضل الحصول على المعلومات الجدٌدة من خالل : 5
 اشارات مكتوبة أو معلومات لفظٌة .-أ
 صور أو مخططات أو رسوم بٌانٌة أو خرائط . - ت

 -عندما أرٌد أن استمتع بقراءة قصة ما فانً افضل : 6
 سماعها من احد .-أ
 قراءتها بنفسً وتصور أحداثها .-ب

 -جدٌدا فانه ٌساعدنً على : عندما اتعلم شٌئا   7
 التحدث عن ذلك الشًء الجدٌد .-أ
 التفكٌر فً ذلك الشًء الجدٌد .-ب

 -مناقشتً لزمالئً فانً أهتم بـ : اجد انً اثناء 8
 سردهم لهذه االحداث .-أ
 عرضهم لصور االحداث .-ب

 -فً الكتاب الذي ٌحتوي الكثٌر من الصور والرسوم افضل : 9
 النص المكتوب .التركٌز على -أ
 استعراض الصور والرسوم بعناٌة .-ب

  -اثاث غرفتً ٌهمنً : ارتب اجد انً عندما  11
 اراء االخرٌن وانطباعاتهم . -أ
 التناسق الهندسً لألثاث وااللوان و الجدران .-ب

 -ٌسعدنً استذكار األحداث المفرحة فً حٌاتً عبر : 11
 قراءة المذكرات الخاصة بها . - أ
 صورها .استعادة  - ب

  -أفضل المدرس الذي ٌتعامل مع : 12
 الحقائق ومواقف الحٌاة الحقٌقٌة .-أ
 األفكار والنظرٌات .-ب

 -اهتمامً مشاهد العروض التلفزٌونٌة التً تتضمن : ٌثٌر 13
 انواع اللهجات العربٌة .-أ
 االلوان واالشكال .-ب

 -احب المدرسٌن الذٌن : 14
 والتوضٌح .ٌقضون وقتا فً الشرح -أ
 ٌضعون العدٌد من المخططات على السبورة .-ب

 -عندما أتكلم مع شخص ما واناقشه فان اكثر االمور تجذبنً الٌة هو : 15
 منطق الشخص المقابل وكٌفٌة ادارته للنقاش .-أ
 تقدٌمه للرؤى والتصورات غٌر المألوفة لموضوع البحث . -ب

 -احب ان ارى االشٌاء من خالل  : 16
 وصف الناس لها . -أ
 مظهرها وشكلها العام .-ب

  -ٌهمنً ان تحتوي غرفة الصف على : 17
 حكم واقوال نافعة . - أ
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 لوحات فنٌة بالوان زاهٌة .-ب

 -اتذكر من خالل  : 18
 ما اسمع .-أ
 ما أرى-ب

 -أجد انً عندما أكلف بواجب أو عمل ما , انجزه عبر : 19
 عما هو مطلوب .االستماع لشخص أو اشخاص ٌحدثونً -أ
 تكوٌن صورة عما هو مطلوب .-ب

 -احب ان اتعلم عن طرٌق : 21
 كلمات منطوقة .-أ
 الرسومات التوضٌحٌة .-ب

 -عندما أكون ضمن المجموعات الدراسٌة ارغب فً : 21
 المساهمة باألفكار .-أ

 الجلوس واالستماع . -ب

 -احب أن : 22
 انظم الشعر .-أ
 اتعلم الرسم  .-ب

 -افضل ان احصل على وصف مكان ما من خالل : 23
 تعلٌمات مكتوبة .-أ
 خرٌطة .-ب

 -أتقبل الناس أكثر واتواصل معهم بنجاح باستخدام : 24
 نبرات الصوت .-أ
 أناقتً وشكلً .-ب

 -عند شرائً لمالبسً افضل : 25
 نصائح االخرٌن وآرائهم او بسبب سمعة االسم او الماركة التً سمعت عنها .-أ
 اعجابً بشكل اللباس وتصمٌمة ومدى مالءمة لشكلً .-ب

 -أجد من السهل التعامل مع : 26
 التعلم الجزئً .-أ
 التعلم الكلً .-ب

  -عندما ارى مخططا أو رسمٌا بٌانٌا فً المحاضرة اتذكر : 27
 ما قاله المحاضر حوله .-أ
 الصور .-ب

 -لعبة :أفضل االستمتاع والتسلٌة مع االخرٌن من خالل   28
 الكلمات المتقاطعة .-أ
 الصور المتشابهة .-ب

 -ادون مالحظاتً الخاصة  عن موضوع من خالل : 29
 كلمات ورموز لفظٌة .-أ
 رسومات وتصورات تدل على الموضوع .-ب

 
 

 -عندما ٌكون لدي عمل اود ان : 31
 ٌساعدنً الجمٌع فً االفكار .-أ
 أخرج االفكار بشكل فردي .-ب

 -:ٌرٌحنً  31
 قراءة الكتب الجدٌدة .-أ
 زٌارة االماكن التً اراها  ألول مرة .-ب

 -أفضل عند عرض البٌانات علً ان اجد : 32
 نص ٌلخص النتائج .-أ
 مخططات أو رسوم بٌانٌة .-ب
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 -عندما أحاول تسخٌر مواد موجودة فً بٌتً المحلٌة فانً أفضل : 33
 جمع المعلومات التً لها عالقة بالواقع .-أ
 أتصور طبٌعة المعلومات التً تساعد على تكوٌن حالة عالقة بالظاهرة .-ب

 -عندما اقرا التعلٌمات عن كٌفٌة عمل االشٌاء فانً افضل تطبٌقها من خالل : 34
 قراءتً لها واعطائها اشارات لفظٌة .-أ
 تصوري للتعلٌمات ودقة اتقانها .-ب

 -افضل الدورات التً تركز على : 35
 والبٌانات .الحقائق -أ
 المفاهٌم والنظرٌات .-ب

 -ٌثٌر اهتمامً  القنوات الفضائٌة : 36
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Abstract 

     The Sufficiently Communicative and its relationship with the Cognitive Style 

(Verbal – imagery) among university students. 

The current research aims to Knoü: 

1- The level of the Sufficiently Communicative among university students. 

2-The significance differences in the sufficiently communicative among university 

students , depending on the type variable (male –female),specialty ( scientific- 

humanist )and grade (second – fourth). 

3-Cognitive style (verbal – imagery) among university students. 

4-The significance differences in  cognitive style (verbal – imagery) among 

university students, depending on the type variables (male – female) specialty 

(scientific – humanist) and grade (second- fourth). 

5- The correlation between the sufficiently communicative and the cognitive style ( 

verbal – imagery ) among university students. 

   The current research was focus on sample of (400) students from  both gender in 

the university of AL Qadisiyah  from both specialty 9scientific – humanist )and for 

(second – fourth) grade of (males and females) of morning study in the academic 

year(2016-2017),they selected in a random way and suitable style to achieve the 

goals of the research. 

  First : Use a (descriptive approach )in the detection sufficiently communicative 

and its relationship with cognitive style ( verbal – imagery). 

  Second :- build sufficiently communicative measure based on the theory of 

Bandura (1988) which consists of three areas are (confidence in being  able to 

communicate . 

  Flexibility in dealing with others ,perseverance to wards communication ).The 

statistical analysis operations was conducted on a sample of (300) 

 students from both gender in the University of AL Qadisiyah ,They were 

randomized in a proportional manner. The marking of the vertebrae and its internal 

   consistency has been verified and reliability ,reaching coefficient (0.84)in a way 

the trust – Re-test (0,87) equation Alpha crow nbach for internal consistency  

   The final form of the scale is (42)items with (14)items for per field. 

Third :Aduptiong scale of cognitive style (verbal – imagery )for (Abd 2014) based 

on the theory of Riding (1998), and consists of positions for each one two 

alternatives (A-B) by (40) paragraph (position )as final form. After conducting the 

B 



  

 statistical analysis operations on a sample –strong (300) students from both  

gender  

in the university of AL- Qadisiyah .They examined in a random  way ,in a 

proportionate manner    Then checking psychometric  characteristic of the scale of 

validity, reliability coefficient was (0.87)by using retest method,(0.79)manner by 

analysis of variance ( Kuder- Richardson formula (20)for internal 

consistency).After completing construction scale of the sufficiently communicative 

and adopt a cognitive style scale (verbal-imagery)that has been applied on sample 

search basic and depending on the statistical social science(spas)in data processing: 

The research reach the following. 

1-The university students enjoy good sufficiently communicative. 

2- There are statistically significant differences in sufficiently communicative 

depending on the type variables(males-females)for the benefit of males,There is no 

statistically significant differences in sufficiently communicative among university 

students depending on the variable of classes ( second –fourth).There are 

statistically significant differences in sufficiently communicative among university 

students depending on the specialization variable (scientific-humanist)towards 

humanistic specialization . 

3-T he university  students tend to use the cognitive style with verbal dimension 

more than imagery dimension. 

4- The females of university students tend to use cognitive style 

 (verbal)more than males ,There are no statistically significant differences in 

cognitive style (verbal-imagery) among grade students(second-fourth)., There are 

statistically significant differences in cognitive style ( verbal-imagery)for 

university students according to the specialization variable(scientific-humanist)as it 

found that the students humanist specialization used verbal dimension more that 

students scientific specialization. 

5- There is a correlation relationship linearly indicative of statistically significance 

between the sufficiently communicative and   cognitive style (verbal – imagery). 

The research came out to some  recommendations and suggestions.     
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