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لدى عينة من طالب )  االستقالل–االعتماد ( السرعة اإلدراكية وعالقتها باألسلوب المعرفي
المرحلة الثانوية بمحافظة الليث 

 
  .لدى طالب الثانوية"  االستقالل–االعتماد "العالقة بني السرعة اإلدراكية واألسلوب املعريف معرفة    – ١
  . الفروق يف السرعة اإلدراكية بني طالب الثانوية حسب التخصص والعمرمعرفة   – ٢
طالب الثانويـة حـسب     املستخدمة لدى   "  االستقالل –االعتماد  " األساليب املعرفية    معرفة الفروق يف     – ٣

  ). الشرعي/ الطبيعي(العمر والتخصص 
 :املنهج الوصفي بشقيه أالرتباطي واملقارن   

 : من طالب املرحلة الثانوية باملدارس احلكومية مبحافظة الليثقصدية قام الباحث باختيار عينة 
   . اًطالب) ٣١٤(وعددهم 

 :ترمجـة   ) ديرمني ، هارمان ، فرنش ، اكستروم(  تأليف اإلدراكية السرعة اختبار: األول االختبار 
 تـأليف ) اجلمعية الصورة (املتضمنة األشكال اختبار: الثاين االختبار) م١٩٩٣ (وعبدالسالم والشبخ  الشرقاوي

  . )م١٩٨٩ (والشيخ الشرقاوي ترمجة وراسكن أولتمان
 

 الـسرعة  اختبار يف الطالب درجات بني) ٠,٠٥ (عند إحصائية داللة وذات موجبة ارتباطيه عالقة وجود 
 ). اال عن االستقالل/االعتماد (املعريف األسلوب ودرجات الكلية، وللدرجة الثالثة بأبعاده اإلدراكية

 التخـصص  حسب الدراسة عينة درجات متوسطات بني) ٠,٠٥ (عند إحصائية داللة ذات فروق وجود 
 .  الطبيعي التخصص ذوو لصاحل دراكية،اإل للسرعة الكلية بالدرجة يتعلق فيما

 للـسرعة  الكلية بالدرجة يتعلق فيما العمر حسب الدراسة عينة درجات متوسطات بني فروق وجود عدم 
 .اإلدراكية

 حـسب  الدراسـة  عينـة  درجات متوسطات بني) ٠,٠٥(مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود 
 .  الطبيعي التخصص ذوو لصاحل والفروق املعريف األسلوب يف التخصص

 الفئـة  (من وكل سنة ١٨ من أكرب العمرية الفئة درجات متوسطات بني املعريف األسلوب يف فروق وجود 
 حيـث  سنة ١٦ العمرية الفئة لصاحل ،)سنة ١٨ العمرية والفئة سنة ١٧ العمرية والفئة سنة ١٦ العمرية

 ).٤٣,٣٩ (األعلى هو هلم احلسايب املتوسط كان

 
 أعلـى  إىل اإلدراكيـة  الـسرعة  مبستوى االرتقاء على الطلبة تساعد اليت واألساليب بالوسائل الهتماما -١

  .اال عن املستقل املعريف باألسلوب اجليد باالرتباط ينعكس مما لديهم، مستوياته

ذوي صعوبات التعلم    للطالب    صعوبات التعلم    ت السرعة اإلدراكية يف تشخيص    االستفادة من اختبارا   -٢
 .النمائية 

 . بتضمني املناهج املدرسية بعض  التدريبات اليت تساعد على زيادة السرعة اإلدراكية   -٣
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Abstract 
Title of the study : Cognitive Speed and its Relation with Epistemic style (dependence and autonomy) 
among  a sample of secondary school students in Alaith District.                                                                                
The study aims  at :  

1. Identifying the relation between cognitive speed and epistemic style "dependence and 
autonomy" among secondary school students.  

2. Indentifying the differences in cognitive speed among secondary school students according to 
major and age . 

3. Indentifying epistemic styles "dependence  and autonomy" as used by secondary school 
students according  to age and major . 

Method of the study : The descriptive  approach in its both forms ( correlational  and comparative ) is 
used to conduct  this study. 

Sample of Study : The researcher has intended selected a sample of (314) subjects from among 
secondary school students in Alaith district . 

Tools of Study: The first tool is the Cognitive Speed test designed by( Extraum , French , Harman and 
Demine ) and translated by Al-Shargawi, Al-Shaikh and Abul- Salam  (1993). The second is the test of 
implicit figures (collective images ) which was designed by Altman and Ruskin and translated by Al-
Shargawi and Al-shaikh  (1989). 

The  Results of the study : 

 There is sta s cally significant posi ve correla on at the level of (0.05) between students 
scores in the cognitive speed test at its three dimensions and their scores in the epistemic style 
(dependence and autonomy from the field). 

 There are sta cally   significant differences at (0.05) between the average scores of the study 
sample according  to their majors with regard to the total score in cognitive speed in favor of 
students in the scientific specialization . 

 There are no statistically significant differences between the average scores of the sample in 
their total grade in cognitive speed according to age . 

 There are statistically significant differences at the level of (0.05) between the average scores of 
the study sample according to specialization . The differences are favor  of   students majoring 
in science . 

 There are statistically significant differences between the average scores of the age group of 
over and each of the age group of 16, the age group of 17 and 18 in favor   of the students in 
the  age group of 16. The la er  have got the highest average score of (43.39). 

Recommendations : 

1. Paying  greater  attention to methods and approaches that help to increase the cognitive 
speed to the highest level possible . This will reflect into good correction with independent 
epistemic style in the field .  

2. Using cognitive speed tests to diagnose students'  learning difficulties . 

3. School curricular should include some exercises that increase cognitive speed .       
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  )اهللا يرمحه ( العزيز والدي روح إىل العلمي العمل هذا أهدي

أمتىن كنت والذي واملثابرة واالجتهاد اجلد معىن علمين الذي  

  .اللحظات هذه يف معي يكون أن

وقالبا قلبا معي كانت واليت عمرها يف اهللا أطال والديت إىل أهديه كما  

  .بدعائها اهللا بعد األمل تعطيين من هي وكانت يل الدعاء من لساا يفتر ومل

  )ونادين وباسل وأمحد ندى ( أبنائي وإىل العزيزة زوجيت إىل أهديه كما

  .علم طالب كل وإىل جبانيب وقف من كل إىل وأهديه
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 لتكون )خلق الذي ربك باسم اقرأ ( احلنفي املنهاج فواتح جعل الذي هللا احلمد

 وأمسـى  أعلـى  إىل أمته قاد من على والسالم والصالة .البشرية هذه إىل السماء رسالة

 شـكر  بعد يسعين الو .العمل هذا إمتام على أعانين الذي وأخريا أوال اهللا أشكر. مرتقى

 سواء الدراسة هذه إمتام على ساعدين من لكل والعرفان بالشكر مأتقد أن إال ومحده اهللا

 بن حممد الدكتور ألستاذا واالمتنان والتقدير بالشكر واخص . بدعائه أو بوقته أو جبهده

 والتوجيـه  الصادقة الرعاية منحين والذي الرسالة على املشرف،  السليماين حممد  محزة

 اجلـزاء  خري عين جيزيه أن اهللا فأسأل الرسالة هذه كتابة من األوىل اللحظة منذ املخلص

 لـسعادة  والتقدير الشكر خبالص أتقدم كما .حسناته ميزان يف قدمه ما كل يكتب وأن

 تفضلهما على ، النفيعي عبداهللا بن عابد الدكتور وسعادة ثابت جعفر بن حممد الدكتور

 كما.والعرفان الشكر جزيل مين فلهما  ،النرية بتوجيهاما اوإثرائه الدراسة خطة مبناقشة

 إهلامي الدكتور  األستاذ سعادة املناقشة جلنة لعضوي والعرفان بالشكر أتقدم أن يسعدين

 بقبـول  تفـضلهما  على، النفيعي عبداهللا بن عابد الدكتور وسعادة، إمام العزيز عبد بن

 العليـا  الدراسات عمادة يف ممثلة القرى أم جلامعة بالشكر أتقدم كما .الدراسة مناقشة

 وال ، العليـا  دراسـيت  بإكمال يل الفرصة إتاحة على النفس علم وقسم التربية وكلية

 بذلوه ما على التدريس هيئة أعضاء األفاضل ألساتذيت الوافر بالشكر التوجه هنا يفوتين
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 أشـكر  كمـا  .موازينهم يف يكتبه أن اهللا أسأل ، العلمية رسالتهم توصيل يف جهد من

 عينة وطالب املدارس مدراء وكذلك، الليث مبحافظة والتعليم لتربيةا إدارة يف املسئولني

 كمـا  .الدراسـة   أدوات تطبيق يف وتسهيل عون من ثللباح قدموه ما على ، الدراسة

 نـصحا  إيل أسـدى  أو بفكـره  علي أشار من لكل وعرفاين بشكري أتقدم أن يشرفين

 علـى   العلـوان  منذر واألستاذ الغامدي حممد خالد األستاذ  بالشكر وأخص ومعروفا

 حيب ملا ووفقكم اجلزاء خري عين اهللا جزاكم أقول هؤالء مجيع إىل . يل الدائمة مساعدم

  .العاملني رب هللا احلمد أن دعوانا وآخر ، ويرضى

 

 الباحث
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 املوضوع رقم الصفحة

 ) العريب(مستخلص الدراسة  أ

 ب
 Abstract)مستخلص الدراسة االجنليزي.( 

 اإلهداء  ج

 الشكر والتقدير  هـ-د

  احملتوياتقائمة و

  اجلداولقائمة ط

  املالحققائمة ي

 

 مقدمة ٢

   وتساؤالامشكلة الدراسة ٤

 الدراسة أهداف  ٦

  أمهية الدراسة ٦

 مفاهيم الدراسة  ٧

  الدراسة حدود ٨

 

 اإلدراك ١٠

 العوامل املؤثرة يف اإلدراك ١٢

 اإلدراك واإلحساس ١٥
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 اإلدراك واالنتباه ١٦

 السرعة اإلدراكية ١٧

 األساليب املعرفية  ٢٢

 تعريف األساليب املعرفية  ٢٥

 تصنيف األساليب املعرفية  ٢٧

 التطبيقات العملية لدراسة األساليب املعرفية  ٣١

 خصائص األساليب املعرفية ٣١

 االستقالل عن واالعتماد على اال اإلدراكي ٣٢

 النموذج املطور لألساليب املعرفية ٣٥

 حبوث ودراسات سابقة  ٣٨

 )االعتماد–االستقالل (دراسات تناولت السرعة اإلدراكية واألسلوب املعريف  ٣٨

  دراسات تناولت السرعة اإلدراكية  ٣٨

 ) االعتماد –االستقالل ( دراسات تناولت األسلوب املعريف  ٤١

 على الدراسات السابقة التعقيب  ٤٥

امنهج الدراسة وإجراءا 

 منهج الدراسة  ٤٩

 جمتمع الدراسة والعينة ٤٩

  الدراسة عينة  ٤٩

 أدوات الدراسة ٥٠

  األسلوب اإلحصائي ٥٨
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 عرض وتفسري ومناقشة النتائج ٦٠

 . إجابة السؤال األول  ٦٠

 إجابة السؤال الثاين ٦٢

 إجابة السؤال الثالث  ٦٤

 إجابة السؤال الرابع  ٦٧

 إجابة السؤال اخلامس  ٦٩

 

 ملخص النتائج  ٧٢

  التوصيات ٧٣

 املقترحات ٧٣

 

 املراجع العربية  ٧٥

 املراجع األجنبية  ٨٢

 املالحق ٨٣
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 رقم
 الصفحة

 اجلدول عنوان
 رقم

 اجلدول

 ١  العينة وصف ٥٠

 ٢ املعريف واألسلوب السرعة بني االرتباطية العالقة ٦٠

 ٣ التخصص حسب اإلدراكية السرعة درجات متوسط مقارنة ٦٢

 ٤ العمر حسب اإلدراكية السرعة درجات متوسط مقارنة ٦٤

 ٥ العمر حسب الفروق جتاهاتا لتحديد شيفيه اختبار نتائج ٦٥

 ٦ التخصص حسب املعريف األسلوب درجات متوسط مقارنة ٦٧

 ٧ العمر حسب املعريف األسلوب درجات متوسط مقارنة ٦٩

 ٨ العمر حسب الفروق جتاهاتا لتحديد شيفيه اختبار نتائج ٧٠
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 رقم امللحق الصفحة رقم
 امللحق

 ١ املوضوع تسجيل خطاب ٨٣

 ٢ الليث مبحافظة والتعليم التربية إلدارة اجلامعة خطاب ٨٥

 ٣ للمدارس الليث مبحافظة والتعليم التربية إدارة خطاب ٨٧

 ٤  املتضمنة األشكال اختبار ٨٩

 ٥  اإلدراكية السرعة اختبار ١٠٤
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  :مقدمة 

تم الدول باستثمار أهم ثرواا البشرية وهي الطاقات اخلالقة ألبنائها ، ألـا             
الضمان احلقيقي حلياا ومستقبلها ، ولذا أصبحت دراسة التفرد لدى األفـراد أمـراً              

  .ضرورياً ومطلوباً ملعرفة ما مييز الفرد عن اآلخرين ، ومعرفة مقدار هذا التميز ونوعه 

قليـة  إىل عهد قريب بـالفروق الفرديـة يف القـدرات الع     وقد اقتصر االهتمام    
 العمليات العقليـة    ، حىت ظهر يف أوائل الستينات االهتمام بالفروق الفردية يف         والذكاء

واليت كان ينظر إليه بأنه احلكم الطبيعي أو الفطري ألنه يأيت تلقائيا            . كالسرعة اإلدراكية 
 احلكم فورا كاستجابة وبالتايل فأن سرعة       فواقع املفاجأة يقتضي اإلدراك السريع وإصدار     

اإلدراك تتناىف مع التفكري البطيء ولكنها ال تتناىف مع التفكري العميق أو التفكري املمعـن               
   .).١١: ١٩٨٩ ، سيد(ألن املهم هنا السرعة وليس املهم املصدر

والتفكري أمر البد منه والتروي فيه ضرورة ولكن ذلك إمنا يكون يف األمور اليت              
حتتاج إىل درس ومتحيص وتدقيق يف الوقت املناسب حبيث ال يفوت أوانه أو بعبارة أخرى    
إذا كان الظرف مواتيا للتفكري أما إذا كان الظرف غري مناسب للتفكري بل وقد يكـون                

فأن السرعة يف اإلدراك ضرورية والزمة للنجاح واالرتقاء      التفكري يضيع فرصة ال تعوض      
  .بل وقد تكون يف هذه اللحظة شرط من شروط النجاح

والوقـت  ) (فالوقت من ذهـب     ( هنا مقوالت عدة تتحدث عن أمهية الوقت        
كلها دالالت علـى إن سـرعة اإلدراك حتمـل أمهيـة            ) كالسيف إن مل تقطعه قطعت      

أكـرب  ) عصر السرعة   (تنا احلاضر والذي حيمل مسمى      وألن عامل الوقت يف وق    .كربى
فإذا احتاج  أمر مـا  . أمهية من أي وقت آخر إن عامل الوقت يف هذه األيام مهم وملح    

ولكن إذا احتاج األمر أو املـثري إىل        . أو مثري إىل التفكري فيجب إمعان الذهن  والعقل          
إن الـسرعة   . ل وتعاجل األمر    سرعة يف اإلدراك فالبد من السرعة اإلدراكية لكي تتدخ        

ن االهتمام بتنميـة القـدرات   أ فوكما ظهر. اإلدراكية قد تكون مرادفا لسرعة البديهة   
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العقلية املعرفية من أكثر املطالب إحلاحاً يف هذا العصر ، نظراً للمشكالت اليت أحـدثها               
تطلب منا مجيعـاً    التقدم العلمي والتكنولوجي اهلائل يف شىت ميادين احلياة ، األمر الذي ي           

ومن خالل مؤسساتنا التربوية املختلفة إعداد قوى بشرية عاملة ومدربـة تـستطيع أن              
نميـة   السرعة اإلدراكيـة وت    وذلك من خالل  تتعامل بنجاح مع معطيات هذا العصر ،        

  .األسلوب املعريف املناسب 

 أحـد   تعـد إىل أن السرعة اإلدراكيـة      ) ٢٨٦: ١٩٨٣(أبو حطب   أشار   وقد
 .ف املعرفية املهمة واليت تعد أكثر قدرات اإلدراك تأكيداً يف البحـوث العمليـة               الوظائ

كما البطء اإلدراكـي  . وهذا يعود إىل أمهيتها يف شىت امليادين مبا يف ذلك اال التربوي   
: ١٩٩٥(العـدل   يقول   أو اخلطأ اإلدراكي اضطراب قد يؤثر على السرعة اإلدراكية ،         

ـ  ميكن ختيلها يةأن السرعة اإلدراك  ) ١٢٧ الـبطء  : راب ومهـا  طيف مظهرين من االض
  . اإلدراكي يف مقابل السرعة اإلدراكية ، واخلطأ اإلدراكي يف مقابل دقة اإلدراك 

يب املعرفية واليت متيز األفراد يف تعاملهم يف مواقف احليـاة           األسالكما أن دراسة    
 األداء ، وسـلوك     مناطاملختلفة تعد أساساً يعتمد عليه بدرجة كبرية من الدقة والتنبؤ بأ          

األفراد يف مواقف احلياة ، ويف تفسري كثري من جوانب الشخصية ، وقد افترض املهتمون               
 الفرد  ف على األسلوب املعريف الذي يستخدمه     ربدراسة تلك األساليب املعرفية بأن التع     

والذي يعد أكثر تفـضيالً لـدى       يف إدراكه واستجاباته ملثريات البيئة ومطالب الذات ،         
 السلوك اإلنساين بصفة عامة ، كما ميـد         مناط يساعد بطريقة أو بأخرى يف فهم أ       صاحبه

 إن دراسـة    ).١١: ١٩٨٩سـيد، .(باملعلومات الالزمة عن خصائص الشخصية وبنائها     
العالقة بني متغريين كالمها له عالقة باإلدراك كالسرعة اإلدراكية  واالعتماد واالستقالل           
عن اال اإلدراكي قد يفتح لنا أبواب جديدة عن دورهـذين املـتغريين يف التعلـيم                 

  .والتدريب والتأهيل 
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 : مشكلة الدراسة وتساؤالتھا 

لية  املعرفية اهلامة واملرتبطة جبانب أخـر        تعد السرعة اإلدراكية من العمليات العق     
وهو األساليب املعرفية حيث يتضمن األسلوب املعريف الطريقة اليت يتناول ـا األفـراد         
معلومام وهو يشري إىل النشاط أو املوقف السلوكي الذي يوجد فيه الفرد ويعتمد على              

  .تصرفه يف هذا املوقف وكيفية حل املشكالت 

 بأن األسلوب املعريف عبـارة عـن   Saracho دراسة ساركو  حيث أظهرت نتائج  
 واحلكم والتفكري وحل املسائل وخيتلف األشـخاص        طريقة الشخص يف الفهم والتذكر    

ويعـد   . فيما بينهم يف الطريقة اليت يتصرفون ا يف املواقف اليت جيدون أنفسهم فيهـا               
الطريقة اليت يتمايز ا الفرد إثناء معاجلة للموضوعات اليت يتعرض هلا يف حياته ، وهـو                

  ).٤٦: ١٩٨٩اوي والشيخ الشرق(يعرب عن األنشطة املعرفية واإلدراكية للفرد 

االستقالل عن اال اإلدراكي احد األساليب املعرفيـة        / كما يعد بعد االعتماد     
اليت تم بالطريقة اليت يدرك ا الفرد املوقف أو املوضوع وما به من تفاصـيل وجيعلـه                

اكـه  يتمايز عن غريه ،الن من ميتاز باالعتماد على اال احمليط به يف اإلدراك خيضع إدر              
للتنظيم الشامل الكلي للمجال ، يف حني يدرك الذي يتميز باالسـتقالل عـن اـال                

الـشرقاوي  (اإلدراكي إىل أجزاء اال يف صورة منفصلة ومستقلة عن اال احمليط به              
  ).٤: ١٩٨٩والشيخ، 

االستقالل عن اال اإلدراكي    / أن بعد االعتماد  ) م٢٠٠٢(كما أوضح اخلويل      
 فاعالً يف عملية التعليم، حيث مييل الفرد ذو االعتماد على اـال اختيـار               يلعب دوراً 

املواد ذات احملتوى االجتماعي ، بينما مييل املستقل عن اال إىل عدم االنتباه ملثل هـذه                
املواد ويساعد على تأكيد ذلك االجتاه االنتقائي لدى املعتمدين علـى اـال إىل أـم         

 باألفراد اآلخرين، وتفضيل التوجه حنو اآلخرين، والعمـل معهـم       يكونون أكثر اهتماماً  
  . بينما يكون املستقلون أكثر قليالً لالهتمام باألفكار عن االهتمام باآلخرين
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إىل أنه يف ضوء دراسات معاجلة املعلومات ، فإن الفرد          ) م٢٠٠٢(وينظر اخلويل     
من اإلستراتيجيات املتاحـة    ذوي أسلوب االستقالل عن اال يكون لديهم أكرب عدد          

هلم، ورمبا يكونون أكثر استعداداً لالستفادة من الطرق احلديثة، أو ميكنهم أن يكونـون              
أكثر كفاءة يف إدارة مىت يكون إستراتيجية احلل غري صاحلة للتطبيق باإلضافة إىل ذلـك               

ياق، أن األفراد ذوي االعتماد على اال يكونون أكثـر انتباهـاً إىل مؤشـرات الـس        
ويفصلون اكتساب املعلومات من السياق االجتماعي، بينما األفراد ذوي االستقالل عن           
اال اإلدراكي مييلون إىل أن يكونون أكثر استقاللية، ويتميـزون حبـل املـشكالت              

  . األكادميية

ونظراً ألن السرعة اإلدراكية من العمليات العقلية املعرفية اهلامة واليت ميكـن أن               
االستقالل عن اال اإلدراكي فإن الدراسـة احلاليـة ختـتص           / تأثر باالعتماد   تؤثر وت 

بالتعرف على عالقة هذين املتغريين ببعضهما وتأثرمها ببعض املتغريات املستقلة ، وتتمثل            
  : مشكلة الدراسة يف التساؤالت التالية 

 "االسـتقالل -االعتماد"هل هناك عالقة بني السرعة اإلدراكية واألسلوب املعريف           – ١
  .؟لدى طالب املرحلة الثانوية مبحافظة الليث 

  طالب املرحلة الثانوية مبحافظة الليـث      هل هناك فروق يف السرعة اإلدراكية بني        – ٢
  ؟)التخصص(حسب 

 ملرحلة الثانوية مبحافظة الليـث    طالب ا  هل هناك فروق يف السرعة اإلدراكية بني        – ٣
  ؟)العمر(حسب 

طالب بني  "  االستقالل –االعتماد  "هل هناك فروق يف استخدام األساليب املعرفية         –٤
  ؟ )التخصص( حسب املرحلة الثانوية مبحافظة الليث
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طالب بني  "  االستقالل –االعتماد  "هل هناك فروق يف استخدام األساليب املعرفية         –٥
  ؟ )العمر ( حسب وية مبحافظة الليثاملرحلة الثان

  : أھداف الدراسة 

  :  عن شف الدراسة احلالية إىل الكدف

لـدى  "  االستقالل –االعتماد  "العالقة بني السرعة اإلدراكية واألسلوب املعريف          – ١
  . الثانوية املرحلة طالب

 ص الثانويـة حـسب التخـص      املرحلةالفروق يف السرعة اإلدراكية بني طالب          – ٢
  .والعمر

 املستخدمة لـدى طـالب    "  االستقالل –االعتماد  " األساليب املعرفية     الفروق يف  – ٣
  . والعمر  الثانوية حسب التخصصاملرحلة 

  -:أھمیة الدراسة 

  : األمهية النظرية . أ

 اإلدراكيةالسرعة  ( لته الدراسة احلالية أمهيتها من أمهية املوضوع الذي تناوتستمد -١
 يساعدان على فهم املتغريينحيث إن هذين ) االستقالل/  املعريف االعتماد واألسلوب

 الطلبة عليها قد يساعد على تدريب وأن تعلم يف عملية الاملتضمنةبعض العمليات 
  . سرعة حل املشكالت وحتسني الثقة بالنفسوزيادة األكادمييالنجاح 

 ية اململكة العربية السعوديف كافية أكادميية دراسات ال يوجد باحث حدود علم اليف -٢
  إجراءنا يتوقع ممما.  اإلدراكية سرعة بعض متغريات العمليات العقلية  املعرفية كالعن

  . املستقبلية حول هذا املوضوع ساتمزيد من الدرا

  : األمهية التطبيقية . ب
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 إمكانية استفادة القائمني على  تطوير وحتسني التعليم الثانوي يف وزارة التربية -١
 بشكل موضوعي بعيداً عن االجتهاد قشتها ومناوالتعليم من نتائج هذه الدراسة

 واملهارية لوضع برامج تدريبيةالشخصي ملا لذلك من أثر كبري يف حتديد االحتياجات ال
 األساسية اليت تكشف عنها الدراسة واليت يؤمل أن ليةالفع تفي باالحتياجات يةتدريب

 يكتسب الطالب املهارات العقلية أن علىتؤدي إىل معرفة األساليب والطرق اليت تعمل 
  . ادمييةاملعرفية واليت تلعب دوراً فاعالً يف حيام األك

سرعة  توجيه نظر القائمني على عملية التدريس يف املرحلة الثانوية إىل أمهية ال-٢
 اليت تواجه تاإلدراكية واألساليب املعرفية يف التعامل مع املواد الدراسية واملشكال

  .املتفوقني وحماولة التغلب عليها 

  :مفاھیم الدراسة

  :السرعة اإلدراكیة 

 سـرعة إجيـاد      "أا ) ١٥ : ١٩٩٣ ( الشيخ وعبدالسالم  الشرقاوي و  هايعرف
األشكال وإجراء املقارنات وأداء األعمال األخـرى الـيت تتـضمن عمليـة اإلدراك              

  ."البصري

 ما حيصل عليه الطالب من درجـات علـى اختبـار            : اإلجرائي هلا التعريف  أما  
  .املستخدم يف الدراسةالسرعة اإلدراكية 

  :األسالیب المعرفیة 

الطريقة اليت يتمايز ا الفرد أثناء      " بأا) ٦ : ١٩٨٩( الشرقاوي والشيخ    هايعرف
معاجلته للموضوعات اليت يتعرض هلا يف حياته ، وعلى هذا فإن األسلوب املعريف يعرب عن            

  ." املعرفية واإلدراكية للفرد ةاألنشط
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  :االستقالل عن المجال اإلدراكي / االعتماد 

 أو املوضوع ومـا  هو األسلوب الذي يهتم بالطريقة اليت يدرك ا الفرد املوقف       "
به من تفاصيل أي أنه يتناول مدى قدرة الفرد على إدراكه جلزء مـن اـال كـشيء                

أي يتناول قدرة الفرد على اإلدراك التحليلي       ، مستقل أو منفصل عن اال احمليط ككل        
فالفرد الذي يتميز باعتماده على اال يف اإلدراك خيضع إدراكه للتنظـيم الـشامل              ، 
أما أجزاء اال فأن إدراكه هلا يكون مهما يف حني يدرك الفرد الذي             ، لمجال  ل) الكلي(

يتميز باالستقالل عن اال اإلدراكي أجزاء اال يف صورة منفـصلة ومـستقلة عـن               
   .) ١٢ : ١٩٨٩الشرقاوي والشيخ ".(األرضية املنضمة له

عن اال هو ما حيصل     )  االستقالل   –االعتماد  (التعريف اإلجرائي ألسلوب    أما  
   املستخدم يف الدراسة  عليه الطالب من درجات على اختبار األشكال املتضمنة

  :حدود الدراسة

   الدراسة  عالقة السرعة اإلدراكية باألسلوب موضوعحتدد يف : البعد املوضوعي 
لدى عينة من طالب املرحلة الثانوية مبحافظة )  االستقالل –االعتماد (املعريف 
الليث  

  .حمافظة الليث واملراكز التابعة هلا:   املكاينبعدال -

  .هـ١٤٣٣ -١٤٣٢ الفصل الدراسي األول للعام: اين الزمبعدال -

 والصفني الثـاين والثالـث       الصف األول  الثانويةاملرحلة  طالب  : حدود العينة    -
 . سنة١٨ سنة وأكثر من ١٦والذين متتد أعمارهم بني " يالشرع/ الطبيعي "

  



 - ٩ - 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 - ١٠ - 

  -:االطار النظري: أوال 

  :اإلدراك 

 اإلدراك الوسيلة اليت من خالهلا يتصل اإلنسان بالعامل اخلـارجي ، وتعتـرب              ديع
  ).٢٤٥: ٢٠٠٢اخلويل،.(الوصول إىل اإلدراكاحلواس هي املنفذ الذي يساعد على 

األول هو اإلدراك ، وهو أن تدرك الـنفس          : ةمور ثالث أل  متيل   النفس البشرية و
، ري بشرية ، مادية كانت أم معنوية      البشرية الكينونة اليت يناظرها سواًء بشرية كانت أم غ        

ـ      والثاين هو اإلحساس ، وهو تولد شعور ما حنو هد          ذا اهلـدف ،    ف ما بعـد إدراك هل
دراك ، واإلحساس إما حب أو كره أو حقد أو سـرور، والثالـث           اإلحساس يسبق   فإل

  كما يعـد )١: ١٩٩٩املغريب،.(الرتوع وهو التحرك باألفعال واألقوال نتيجة اإلحساس 
اإلدراك الوسيلة اليت يتصل ا اإلنسان باملثريات املوجودة يف بيئتـه ، لـذلك فهـو ال                 

إذا أدرك بطريقة ما أن مثة ما يؤكل موجود يف بيئته ، وال يـستطيع    يستطيع أن يأكل إال     
أن حيافظ على حياته وأن يستمر يف الوجود إال إذا أدرك وجود األخطار اليت دد حياته                

  ) . ٤٦٧ : ١٩٩٢صاحل  (من عدم وجودها

أن اإلدراك عملية نشطة    ) ٢٤٨-٢٤٥ : ١٩٨٨( دافيد وف    وقد ذكرت ليندا  
  :سباب التالية معقدة ، وذلك لأل

حنن : أن احلواس البشرية ال تستجيب إىل كثري من املظاهر اليت حتيط بنا ، فمثالً                  – ١
ال نستطيع مساع األصوات ذات الطبقات العالية اليت يسمعها اخلفاش ، وال نتأثر             

  .بالطاقة املغناطيسية والكهربائية مثلما حيدث لبعض احلشرات واألمساك والطيور 

عندما يتعـرض اإلنـسان     : اإلنسان أحياناً مثريات غري موجودة ، فمثالً        يدرك     -٢
  .للمرض أو التعب وامللل يعترب نفسه أدرك مثريات غري موجودة أصالً 

  .يعتمد اإلدراك البشري على التوقعات والدوافع واخلربات السابقة  -٣ 
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 أا خربة   من خالل استقراء الباحث لتعريفات اإلدراك فإنه ميكن أن تصنف على          
متعلمة، أو تنظيم وتفسري املعطيات، أو متييز بني املنبهات، أو عمليات عقليـة وميكـن               

  :توضيحها على النحو التايل

  :خربة متعلمة -١

دالٌ على اخلربة ، أي إنه سلوك       " ن اإلدراك   أإىل  ) ١٠٥ : ١٩٩٩(يشري أمحد   
ننا نفسر ما نرى وفقاً لبناء شخصيتنا اليت تكون قـد           إمتعلم جيب تنميته بصورة سوية ،       

  ."منينا فيها طريقة اإلدراك اخلاصة بنا 

  :تنظيم وتفسري  -٢

عملية تنظيم وتفسري املعطيات احلسية     "أنه  ) ٢٤٦: ١٩٨٨(دافيدوف  ليندا   ترى
اليت تصلنا عن طريق األحاسيس لزيادة وعينا مبا حييط بنا وبذواتنا ، فـاإلدراك              

   ."سري وهذا ال يتضمنه اإلحساسيشمل التف

  .متييز املنبهات -٣

ة متييز بني املنبهات اليت     يعمل" إىل أن اإلدراك     ) ١١٥ : ١٩٨٢(ويشري املليجي   
تتأثر ا احلواس وتفسري معاين تلك املنبهات ، واإلدراك ليس جمرد استنساخ ما يف البيئة               

يؤديها الدماغ تتضمن الغربلة    من منبهات عن طريق احلواس فقط ، إمنا هو عملية معقدة            
   ."والتصنيف والتفسري لطبيعة تلك املنبهات

  :عمليات معرفية  -٤

عمليه معرفية ذات معىن ودالله     "  أن اإلدراك ) ٨٢ : ١٩٨٢(أبو حطب   ويرى  
  ."نتباه إليها على املثريات اليت يتم اإلحساس ا أو اال
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   :لالتصال وسيلة -٥

 اإلنسان ا اليت يتصل الوسيلة" هو اإلدراكإن ) ٠٢٠٠٢:٢٤٥ اخلويل ويرى
 ملليءا نطل منها على هذا العامل  وتعترب حواسنا هي النوافذ اليت،بالعامل اخلارجي

   " واألشياء باملوضوعات
 الباحث أن اإلدراك عملية معقدة أساسية دف للتعرف علـى           مما سبق يستنتج  

جابة ملـثريات حـسية وتفـسري       الناس واألشياء واملواقف وفهمها ، وهو كذلك اسـت        
  .لألحاسيس اليت متر بنا وحتديد الشيء الذي يصدر عنه اإلحساس وإعطاؤه معىن 

  :العوامل المؤثرة في اإلدراك 

هناك نوعان من املؤثرات واليت تتحكم بصحة درجـة اإلدراك ، األول عوامـل        
داخلية ، أما الثاين فهو العوامل اخلارجية ، وهي ما يطلق عليها قوانني اإلدراك أو مبادئ                

  .التنظيم اإلدراكي 

  :العوامل الداخلية : أوالً 

وتتمثل هذه العوامل بكفاية احلواس وكفاية السياالت العصبية مث كفاية اإلدراك           
املتوافق السابق يف الدماغ ، بالنسبة للحواس كلما كانت عادية سـليمة كلمـا كـان                
كشفها ملوجات الطاقة الصادرة عن املوضوع واإلحساس به كافياً ، وبالتـايل كانـت              

ذلك صاحلة يف حمتواها وقوا ، وبالتايل نـستطيع أن          السيالة احلسية العصبية الناجتة عن      
نؤكد بأن احلواس الضعيفة غري املؤهلة جزئياً أو كليا الستبيان الشيء واإلحساس بـه ،               
تؤدي لسياالت حسية عصبية مشوشة أحياناً أو خاطئة أو غري مكتملة ، األمـر الـذي                

ة أو غري مكتملة علـى      يؤدي يف كل األحوال لسياالت عصبية دماغية مشوشة او خاطئ         
التوايل ، وهي ليست كافية يف جتسيدها ملوضوع اإلدراك من مواصفات ومعلومـات ،              
وذلك ينتج إدراكاً مغلوطاً أو ناقصاً داخل الدماغ ، وال تنحـصر عمليـة اإلدراك يف                



 - ١٣ - 

حدوث السياالت العصبية احلسية الدماغية اآلتية بل أيضا يف توفر سـياالت عـصبية              
: ٢٠٠٦،  ريـان ). (الذاكرة الطويلـة    ( وهي  ة هلما يف الدماغ اإلنساين      متوافقة سابق 

٥٣.(  

  :العوامل الخارجية : ثانياً 

ويقصد ا العوامل اليت تتميز ا موضوعات العامل اخلارجي نفسه أي الشكل أو             
اللون الذي تتخذه هذه املوضوعات ، وهذا يعين أا عوامل مستقلة عن تفكري اإلنسان              

عن اجتاهاته وميوله وذكائه ، ويطلق عليها قوانني اإلدراك وكـذلك مبـادئ             املدرك و 
  ).١٣٣ : ٢٠٠٢العيسوي ، .(التنظيم اإلدراكي 

  : الكل أكبر من مجموع أجزاءه – ١

و ) بـاب ( هذا القانون األساسي من قوانني اإلدراك ، فعندما تقرأ كلمـيت             ديع
ما كحـروف منفـصلة وإمنـا      ومها مؤلفتان من نفس احلروف فإنك ال تـدركه        ) أب(

  ).١٩٢ : ٢٠٠٢الكناين ، . (كوحدات كلية 

  : عوامل التجميع اإلدراكي – ٢

  :وهي عوامل موضوعية تؤدي اىل جتمعات معينة ، وهذه العوامل هي 

  : التقارب –أ 

وهو أن األشياء املتقاربة يف املكان أو الزمان يسهل إدراكها كصيغة متكاملة من             
  ). ١٩٧ : ١٩٨٢جي ،امللي.(شكل وأرضية 

  : التشابه –ب 

وهو أن العناصر املتشاة من حيث اللون أو الـشكل أو احلجـم أو الـسرعة                
والشدة أو اجتاه احلركة أو النوع ، متيل إىل التجمع يف وحدة أو منوذج أكثر من العناصر          

  ).١٣٣ : ٢٠٠٢العيسوي ، .(غري املتشاة 
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  : التماثل أو االنتظام –ج 

وهو أن عناصر الرؤية اليت تتكون من أشكال منظمة وبسيطة ومتوازنـة تـرى              
  ).٢٦٢ : ١٩٨٨دافيدوف ، ليندا . (وكأا تنتمي لبعضها 

  : االستمرار أو االتصال –د 

وهو أنه يف إي موقف إدراكي منيل إىل إدراك التنظيمات اليت تتماسك أجزاؤهـا            
لك فإن عناصر الرؤية اليت تسمح للخطـوط  بأكرب قدر من االستمرار أو االتصال ، ولذ       

. واملنحنيات أو احلركات باالستمرار يف االجتاه املستقر منيل إىل جتميعها مـع بعـضها               
   ).١٩٣ : ٢٠٠٢الكناين ، (

  : اإلغالق أو اإلكمال -هـ 

وتتمثل عملية اإلغالق يف اإلدراك مبلء الثغرات وسـد الفجـوات يف املوقـف       
  ).٢٠٣ : ١٩٩٠السيد ، .( شيئاً له معىن التنبيهي لكي جتعل منه

  : السياق أو الشمول –و 

وهو أن الشخص مييل إىل إدراك معىن املثري وفقاً للمثريات األخرى اليت تسبقه أو              
تصحبه أو تلحقه ، وهذه املثريات احمليطة تسمى السياق ، فالسياق يـتحكم يف معظـم                

ياق احمليط هلا أو التنبيهات األخرى الـيت        الكيفيات املدركة اليت يتحدد معناها وفقاً للس      
   ).٢٠٣ : ١٩٩٠السيد ، . (تسبقها أو تصاحبها 

  : مبدأ الشكل واألرضية – ٣

وهو أنه يف موقف اإلدراك عادةً ما يوجد مثري أساسي له خصائص بارزة تـسمى      
الشكل، ومثريات أخرى أقل بروزاً تسمى األرضية ، وهي اخللفية اليت يظهر عليها هذا              
الشكل ، وعندما يتساوى حجم الشكل واألرضية خيتلف إدراكنا للشيء وندركه على            
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صور متعددة أو ندركه على شكل ما خيتلف عما يدركه اآلخرون ، ويعترب ذلـك مـن               
   ).١٠٨ : ١٩٩٩أمحد ، .( مؤشرات الغموض اإلدراكي 

  : اإلدراكي الثبات

افات خمتلفة أو حتت ظـروف      ويعين أن األشياء املرئية من زوايا خمتلفة وعلى مس        
 : ٢٠٠٢الكناين ،   .( إضاءة متباينة يظل إدراكنا هلا ثابتاً بنفس الشكل واحلجم واللون           

١٨٨(   

  : واإلحساس اإلدراك

يرتبط اإلدراك ارتباطاً وثيقاً باإلحساس ، وهذا ال يعين حتديداً أما عملية واحدة            
يولوجية تتمثـل    العمليتني ، فاإلحساس عمليـة فيـس       إذ توجد بعض الفروق بني هاتني     

باستقبال اإلثارة احلسية من العامل اخلارجي وحتويلها إىل نبضات كهروعصبية ترسـل إىل             
الدماغ حيث ختزن النبضات هناك بسرعة كبرية تبلغ ربع ثانيـة ، يف حـني أن اإلدراك             

عتمادا على اخلـربة ، واإلدراك      عملية تفسري هلذه النبضات وإعطائها املعاين اخلاصة ا ا        
عريف يرتبط بالتفكري والتذكر من     محسي يرتبط باإلحساس من جهة و     : عملية هلا بعدان    

. جهة أخرى ، إذ أن تفسري االنطباعات احلسية يعتمد على اخلربات املخزنة يف الذاكرة               
  ).١١٢: ٢٠٠٣الزغول (

نعدام حاسة ما يؤدي    لذلك فالصلة مباشرة بني اإلدراك واإلحساس ، حيث أن ا         
اىل انعدام موضوعاا ، وبالتايل عدم اكتمال عملية اإلدراك ، ومن أجل ذلك يقال أنه ال   

 ،  يالعيـسو .(يوجد إدراك بال إحساس ولكن ميكن أن يوجـد إحـساس دون إدراك            
١٢٤: ٢٠٠٢.(  
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وقد يكون اإلحساس واحداً أو مشتركاً بني عدة أفراد يف موقف مـا ، ولكـن                
: ٢٠٠٢ ،   الكنـاين   . (بعاً خلرباتـه الـسابقة    د خيتلف من فرد آلخر وذلك ت      اإلدراك ق 

١٨٤ .(  

  :اإلدراك واالنتباه 

ال يستطيع الفرد أن يدرك أي منبه يف البيئة احمليطة به إال بعد أن ينتبـه إليـه ،                   
نتباه يسبق اإلدراك بوصفه عملية انتقائية تتحدد يف بؤرة الشعور ، أمـا             ولذلك فإن اال  

. وعي وشـعور زائـدين بـاملثري      ك فيتركز حول ما ينتبه إليه الفرد مما يؤدي اىل           اإلدرا
لذلك فإن االنتباه يتوسط عملييت اإلحساس واإلدراك ، فـإذا          ).١٧٠: ١٩٨٢،صاحل(

كان اإلحساس هو عملية اكتشاف وتسلم املثريات املختلفة عرب األجهزة احلسية ونقلها            
ع هذه املثريات يف مركز الشعور ، فاملثريات هي ما          ىل الدماغ ، فإن االنتباه يتضمن وض      إ

  ).٧٣: ١٩٩٨الكناين ، .(ىل عني املتلقي إيدرك وما يصل 

ويرى بعض علماء النفس أن االنتباه هو مصفاة لتصفية املعلومات عنـد نقـاط              
خمتلفة يف عملية اإلدراك ، ويرى آخرون أن اإلنسان يركز ببساطة على ما يريد رؤيتـه                

: ١٩٨٨دافيـدوف،   ليندا.(ربة دون استبعاد مباشر لألحـداث املنافـسة         ويرتبط باخل 
ويهتم علماء النفس بتعريف مراحل عملية اإلدراك اليت ينشط فيها االنتباه ، وقد             )٢٥٠

عند استقبال املعلومات من عضو احلس ، : افترض أن االنتباه فعال يف عدة حاالت وهي         
  ). ٢٥١: ١٩٨٨دافيدوف ،يندا ل.(وعند ختزين وتفسري املعطيات احلسية 

  ) : اللمسي/ البصري(نظريات اإلدراك 

هناك عدة طرق حيصل ا الفرد على املعلومات ومن مث تتم معاجلتـها ، وهنـاك        
  : ثالث مدارس فكرية يف ذلك  هي 
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وتناولت اإلدراك البصري، ويـشري إىل      ) ١٩٦٩(عرفها أرامي   : املدرسة األوىل  -١
ل مع املعلومات بطريقة بصرية والفروق يف هـذا اإلدراك          قدرة الفرد على التعام   

 . تعود إىل فروق يف الدرجة أكثر منها يف النوع 

ممثالً هلذه املدرسة ، ويرى أن الفروق يف        ) ١٩٥٦(ويعترب بياجيه   : املدرسة الثانية  -٢
التوظيف املعريف لإلدراك البصري تعود إىل العمليات الثمانية ويـرى أن اإلدراك            
اللمسي هو القدرة على ترمجة االنطباعات اللمسية واحلركية إىل تصور بـصري            

 : راك اللمسي مها ويفترض بياجيه مكونني فيما يزيد لإلد

 . ترمجة املدركات اللمسية إىل مدركات بصرية -١

 . تكوين الصورة البصرية اليت جتسم املثريات البصرية  -٢

وركز فيها على العمليات اإلدراكية وأن هنـاك        ) لوينفيلد(وميثلها  :  املدرسة الثالثة  -٣
 اإلدراكية تكـون    عالقة بني العمليات اإلدراكية والعمليات الفكرية، ويرى أن املهارات        

منانية وأن اإلدراك ال حيدث بنفس العملية عند كل فرد وأن تكوين الـصور لـإلدراك                
 -النمط اإلدراكـي البـصري  : ضروري لعملية التعلم ويوجد هناك منطان لإلدراك مها       

  )٢٠٠٢:٢٥٠اخلويل. (النمط اإلدراكي اللمسي

  :السرعة اإلدراكیة 

يف ذلك عادة   يكون  و،  مطلب جوهري   روي فيه   التيعد  التفكري أمر ال بد منه ، و      
إذا كان الظـرف مواتيـاً   املناسب، أي ومتحيص يف الوقت   دراسة  األمور اليت حتتاج إىل     
 فـإن    مضيعاً للفرصة و لذا    التفكرين الظرف غري موات فقد يكون       للتفكري ، أما إذا كا    
  ).٢٠٠٦ريان ، . (قد تكون ضرورية للنجاح واالرتقاءسرعة اإلدراك هنا 

 يف البحوث العاملية ،    القدرات اليت حظيت باالهتمام   وتعد السرعة اإلدراكية من     
 يف معظم البحـوث الـيت   برزتالعديد من التحليالت العاملية ، حيث  يف   واليت ظهرت 
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اشتملت على اختبارات سرعة األداء اإلدراكي ، واخلاصية األساسية املميزة هلذا العامل            
يف املقارنة بني صيغ األشكال ، وميكن قياسها بواسطة االختبـارات الـيت             هي السرعة   

.( مناط تتطلب من املفحوص إما التحديد السريع للنمط البصري أو حتديده من بني عدة أ     
   ).١٠٠ : ١٩٨٧الشرقاوي  

 السرعة يف مقارنة األشكال أو الرموز والتمعن إلجياد أشكال أو رموز أو             كما أن 
 حمـوراً   ذلـك قد يكون   ة اليت تتضمن إدراكاً لألشكال      إلجراءات البسيط القيام ببعض ا  

عبـد الـرحيم   ( .جتهيـز األشـكال   واليت يأيت من ضمنها للعديد من العوامل الفرعية    
  )٢٦ : ١٩٨٤وبدراوي  

يؤكد أن املبدأ   ) Ferthear(ر  تيهأن فر إىل   ) ١٥ : ١٩٩٠(الصبوة ويونس   يشري  
ملتعلقة بعمليات حل املشكالت هو أن الطريقة اليت تدرك         األساسي للنظريات اإلدراكية ا   

 مجـع   ألنا املشكلة وإمكانية استيعاا ، تساعد على كيفية حل املشكلة وبـسرعة ،              
  كل مـن   بيانات هذه املشكلة وتبويبها وتنظيمها ذهنياً يتم عن طريق اإلدراك ومبساعدة          

 .االنتباه والدافع والوجهة الذهنية 

 السرعة أن   )  French, Extron, & Price(كما يرى فرنش واكستروم وبريس 
 سرعة إجياد األشكال وإجراء املقارنات وأداء األعمـال األخـرى الـيت             هياإلدراكية  

   .١٥ : ١٩٩٣وعبد السالم ،و الشيخ ، الشرقاوي (.تتضمن عملية اإلدراك البصري 

تبـدو يف األداء    " السرعة اإلدراكية   أن  فإنه يرى   ) ١٧٠ : ١٩٩٤(معوض  أما  
العقلي السريع ويف القدرة على إدراك التفاصيل واألجزاء املختلفة باإلضافة إىل سـرعة             

  " .عة تصنيف الكلمات وترتيب اجلملاملقارنة بني صيغ األشكال وسر

. ن اخلاصية املميزة هلذا العامل هي السرعة يف املقارنة بني صيغ األشـكال              كما أ 
أن عامل الـسرعة اإلدراكيـة   ) ،Werdelin & Stjernberg( وردلن وستجرنبج ويفترض
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 يعـد يتحدد بواسطة األعمال اليت تتضمن اإلدراك البصري للمكان ، وأن هذا العامل             
ساساً على عوامل اإلدراك البصري كمـا     مقياساً ألداء املشكالت اإلدراكية اليت تعتمد أ      

 حتيد العناصر الصغرية والدقيقـة يف منـوذج         السرعة يف : " أا  ) RoYce( رويس   يرى
   )١٥ : ١٩٩٣ الشرقاوي و الشيخ، وعبد السالم  (".بصري معني 

 أهم العوامل املكونة     عامل السرعة اإلدراكية باعتباره    إىل) Das(وقد توصل داز    
  يف املخ ، وأكد داز ومـوللي  Information Processingلنموذج جتهيز معاجلة املعلومات 

أن عامل السرعة اإلدراكية يرتبط بالقدرات العقلية  ) Das ,  Molloy & Kirby( وكرييب
   ) .١٢٨: ، ١٩٩٥العدل ، . (

أن هذا العامل قد ظهر تقريباً يف كل حبـث          ) ٢٧٣: ١٩٨٣ ( أبو حطب    يرىو
يتضمن اختبارات سرعة يف األداء اإلدراكي البسيط ، ويتطلب إما التحديـد الـسريع              

  .  تعيينه من بني عدة أمناط للنمط البصري أو

ويعترب اخلويل أن املهام اليت تقيس السرعة عبارة عن صورة من صور االختبـار              
العدل ،  (. العقلي ، ويقاس اإلجناز فيه بعدد املوضوعات اليت أمكن أداءها يف زمن حمدد              

١٢٨: ١٩٩٥(   

أداء يف سـرعة    تبدوا  " السرعة اإلدراكية    أن   )١٣١: ١٩٩٥ ( العدل   يوضحو
األعمال اليت تتطلب سرعة فهم النموذج أو الشكل البصري املقدم ، وحتديد حـدوده              

    ".وخواصه من بني مناذج أو أشكال مشاة له تتميز باخلداع البصري

حتديد العناصر  " السرعة يف   : ، يرى أا    ) ١٣٤: ٢٠٠٢ ( عبد احلميد    كما إن 
ظاهرها سرعة األداء يف األعمال الـيت       الصغرية والدقيقة يف منوذج بصري معني ، ومن م        

  . " تتطلب سرعة فهم النموذج أو الشكل البصري املقدم
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ويتضح مما سبق أن السرعة اإلدراكية تربطها مظاهر اتفق عليها معظم من تناوهلا             
  :وكانت على النحو التايل 

نتباهـه  ي منوذج بصري أن يركـز ا حيتاج الفرد يف حتديده للعناصر الصغرية يف أ     :أوالً
  . بصورة جمدية وفعالة معها حبيث ميكنه هذا االنتباه من التعامل إليها 

 األهم واألساس يف عامـل الـسرعة   تعد السرعة يف احلكم على العناصر العنصر    :ثانيا
  .اإلدراكية 

اليقظـة  : عامل السرعة اإلدراكية ، مثل      نشاطات يتضمنها   ال  جمموعة من    هناك   :ثالثاً
  . والوعيوالتمييز  والتعرف 

  . لعامل السرعة اإلدراكية  اإلدراك البصري املدخل األساسي يشكل  :رابعاً

السرعة اإلدراكية عملية عقلية تتوقف على بعض املتغريات املزاجيـة الـيت           تعد   :خامساً
تسهم يف تكوين شخص مستقل سباق إىل متييز الصورة الواقعية دون خـداع أو              

  .تشويه 

  .سرعة اإلدراكية وظيفة معرفية مهمة تتطلب السرعة والدقة يف اإلدراك  التعد: سادساً

 ، أي يتعمد الفرد االلتفـات إىل        عملية مقصودة أن االنتباه يف السرعة اإلدراكية        :سابعاً
تأيت مرحلة السرعة اإلدراكية اليت مـن       مث   واالنتباه إىل ماهيته ،      وسالشيء احملس 

قع إىل الدماغ عن طريق سـرعة اإلحـساس ،           الفرد من نقل الوا     يتمكن خالهلا
  .وسرعة الربط ومن مث تأيت مرحلة التمييز وحتديد العناصر الصحيحة

  .تتميز السرعة اإلدراكية بسرعة احلكم على الوقائع اإلدراكية  : ثامناً

لسرعة اإلدراكية مييل الباحث    امفهوم وطبيعة   من خالل التعريفات السابقة حول      
أا والذي ينص على     ) ١٥ : ١٩٩٣ ( الشيخ وعبدالسالم شرقاوي و ال تعريف    تبين إىل
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 سرعة إجياد األشكال وإجراء املقارنات وأداء األعمال األخرى الـيت تتـضمن عمليـة           
  . واليت سوف تقاس باملقياس املستخدم يف هذه الدراسة  اإلدراك البصري

  : قياس السرعة اإلدراكية 

إىل أنه من املمكن قياس السرعة اليت حتـدث ـا عمليـة          ) م١٩٩٣(أشار بني     
اإلدراك يف مقابل دقته ، مما قد يؤدي إىل التثبت من وجود السرعة اإلدراكية كظـاهرة                

ويعد اختبار التعرف على األشياء الذي أجنزه برجنهان، واحداً من التكتيكـات            . مستقلة
سرعة اإلدراك، ويتكون هذا االختبار من بعض األشياء        األوىل اليت مت استخدامها لقياس      

  . ثالثية األبعاد اليت ميكن رؤيتها بعني واحدة من خالل نافذة عدسة التصوير

باستخدام أسلوباً آخر لقيـاس سـرعة       ) م١٩٦٩(كما قام إبيز وريتزلر يف عام         
اإلدراك حيث كان يعرضان على كل مفحوص من املفحوصني صـوراً مـن الـصعب               

ديدها أو التعرف عليها يف البداية بسبب بعدها عن بؤرة العدسة متاماً فهي أقـرب إىل                حت
رؤية يف الضباب ومع مرور الوقت جتمع حدود الصورة شيئاً فشيئاً حىت تقع متاماً علـى             

وقد أجريت التجارب هلذا االختبار على عينة جتريبية        . بؤرة العدسة وتصبح حمددة املعامل    
 من األسوياء حيـث  ٢٠ فصامياً حاداً، و     ٢٠ فصامياً مزمناً ، و    ٢٠وضابطة مكونة من    

تبني من النتائج أن الفصاميني املزمنني كانوا أبطأ من األسوياء يف التعرف علـى الـصور     
وعلى غري املتوقع وجد أيضاً أن مرضى الفصام احلاد مثلهم مثل األسـوياء يف سـرعة                

  . اإلدراك

  : نظرية سيلفرمان يف اإلدراك 

لقد اقترح سيلفرمان وجود ثالث عمليات مستقلة تشكل أساس اإلدراك وهـي             
  : عماد نظريته وهي 
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 : الضبط أو التحكم يف اإلحاطة   . أ

ويقصد به مدى اتساع إحاطة األفراد باملنبهات البصرية، حيث وجدت فروق فردية            
ـ              داً يف هذا اجلانب حيث هناك بعض األفراد الذين يتميزون باإلحاطة مبدى واسع ج

من اال البصري بينما تقل اإلحاطة لدى البعض اآلخر حيث حتصر منطقة صـغرية              
  . من اال

  : حتديد تفاصيل اال .  ب

لكي تتم إعادة أو تنظيم أي جمال بصري متت اإلحاطة به بدقـة فإنـه يـستلزم           
لقـدرة علـى    وستتباين ا . االنتباه إىل بعض بياناته وجتاهل بعض بياناته األخرى وإمهاهلا          

  . جتريد بعض املالمح احملددة فقط من خالل اال الذي متت اإلحاطة به من فرد إىل آخر

  : التحكم يف شدة املنبه . ج

ويشري هذا البعد إىل الشدة اليت تسجل ا اإلحساسات عـن طريـق اجلهـاز                 
ـ             شدة البصري املركزي إذا يستجيب بعض األفراد الذين يتميزون باحلساسية املفرطة ب

ألي مدخالل وهؤالء يكون رد فعلهم املوقف التنبيه هو تقليل أو ختفيض هذه الواردات              
وأطلق سيلفرمان على هؤالء املقللني أو املختصني حيث لديهم ميل     . احلسية أو املدخالت  

وعلى النقيض من ذلك هناك الذين يتبعـون علـى          . لتقليل تقدير حجم االختبار مثالً      
البعد ويسمون املبالغون، ويتميزون برد فعل شديد كما يبالغون يف          الطرق املقابل لذات    

  . تقدير موضوع االختبار 

  :األسالیب المعرفیة 

علم النفس املعريف أن األفراد يظهرون فروقاً يف آليات املعاجلة          املهتمون ب أظهرت  
ـ             اذ الذهنية ، مما يظهر أساليب متعددة للمعاجلة يف حماوالم حـل املـشكالت ، أو اخت

القرارات أو تفسري املثريات واالستجابة هلا ، ويستخدم مصطلح األسلوب علـى أنـه              
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خاصية متيز األفراد والشعوب وهي أفضلية استخدام طرق املعاجلة للمعلومات ، ويعـين             
ذلك أن الفرد يتصف بصفات تفكري معينة يتعامل من خالهلا يف االسـتجابة للمـثريات               

  .  املختلفة وحل مشاكله 

 اهتماما كبرياً يف التربية وهو النمط        من جماالت الفروق الفردية لقي     ناك جماالً وه
املعريف أو منط التعلم ، حيث يستخدم هذين املصطلحني بشكل تباديل أحياناً ، وتـشري               
األمناط املعرفية إىل الطرق الدائمة اليت يستجيب فيها الفرد إىل مدى واسع من املهمـات    

  ).١٠٤: ٢٠٠٥عدس ، (.اإلدراكية والعقلية 

من أكثـر   د   يع ) witkin (إىل أن وتكن  ) ١٩٨٩(والشيخ  وي  اوقد أشار الشرق  
وضح أن األسلوب املعـريف هـو       أالباحثني واملهتمني بدراسة األساليب املعرفية والذي       

  .طريقة الفرد اليت يتميز ا يف معاجلة موقف أو مشكلة 

خالهلا أن اإلفـراد     إىل نظرية التمايز النفسي واليت يرى من         "وتكن"ولقد توصل   
اخلويل (لوم املعريف ويف كيفية إشباعهم للحاجات ويف تكوين االجتاهات            خيتلفون يف أس  

٢٠٠٢(  

متكن العلماء من حتديد جمموعة من األساليب املعرفية اليت متيـز األفـراد يف     قد  و
منها االعتماد يف مقابل االسـتقالل عـن اـال          تعاملهم مع مواقف احلياة املختلفة ، و      

التعقيد مقابل التبسيط املعريف ، واإليقاع اإلدراكي وغريها من األسـاليب           واإلدراكي ،   
أن ويـتكن   ) ١٩٨٩( وقد ذكر الشرقاوي والشيخ        ).١٩٨٢شريف،نادية  .(األخرى
witkin       لتـها األحبـاث    على أبعاد كـثرية تناو     تشتمل   األساليب املعرفية  أشار  إىل إن

والدراسات على شكل مناذج ، ويتصف كل بعد من هذه األبعاد بأنه ثنائي القطب ، أي              
 ميـسك    كما قدم . معينة   زه عن القطب اآلخر يف ضوء ظروف        أن كل قطب له ميزة متي     

 :يف إا تشري إىلثالثة تصورات لألساليب املعرفية 
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  .هيز املعلومات واخلربات الفروق الفردية يف طرق تنظيم وجت   – ١

  .إشكال األداء املفضل يف تنظيم خربات البيئة    – ٢

منظور النظم كخصائص بنيوية للنظام املعريف املميز للفـروق يف إدراك وتفـسري           – ٣
  )٢٠٠٢اخلويل  . (البيئة احمليطة 

إىل أن األساليب املعرفية بصفة عامة تـسهم بقـدر        ) ١٩٩٥(ويشري الشرقاوي   
 الكشف عن الفروق الفردية بني األفراد ، ليس فقط بالنسبة لألبعاد واملكونات             كبري يف 

املعرفية اإلدراكية ، بل والوجدانية واالجتماعية واهتمامها بالطريقة اليت ا يتناول الفرد            
اىل ) ١٩٩٢(وقد أشار الـشرقاوي   .املشكالت اليت يتعرض هلا يف مواقف حياته اليومية 

 متثل تفضيالت الناس عند التعامل مع املعلومات وتفسريها ، ومسيت        وجود أربعة أساليب  
  :باألمناط املعرفية وهي 

يتميز أصحاب هذا النمط بقبول املعلومات كما يتذكروا         : النمط اإلسترجاعي      – ١
  . أو تغيريتقوميدون 

ا يتميز أصحاب هذا النمط مبحاكمتهم للمعلومات والتشكيك        : النمط الناقد      – ٢
  .والتحقق من صدقها 

يتصف أصحاب هذا النمط بقبوهلم ألية معلومات تساعدهم علـى  : منط املبادئ      – ٣
  .توضيح مبدأ أو قانون أو أية معلومات هلا عالقة بذلك 

يتصف أصحاب هذا النمط بقبوهلم للمعلومات ألا من املمكن         : منط التطبيقات      – ٤
 موقـف تعلمـي أو اجتمـاعي معـني     أن تكون ذات قيمة عالية لالستخدام يف   

هم ألساليب املعرفية مكونات ثالث تس    أنه ل ) ١٩٩٢(وكذلك يذكر الشرقاوي    .
  :معاً يف حتديد أسلوب الفرد يف التفكري وهي 
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  يتعلق مبعرفة الفرد ووعيه بأسلوبه املعريف : املعريفاملكون    – ١

تنطوي على املشاعر اليت تصاحب الفرد عند التعامـل مـع            : االنفعايلاملكون     – ٢
  .املواقف املختلفة 

يتعلق بالسلوكيات اليت تصاحب األسلوب املعريف أو تنـتج         : املكون السلوكي      – ٣
  .عنه

وختتلف املسميات لألساليب املعرفية فالبعض يستخدم مصطلح االسـتراتيجيات         
 كما اا حمصلة لعاملني مها الوراثة       ت املعرفية املعرفية والبعض يستخدم مصطلح التفضيال    

  )٢٠٠٢اخلويل   ( والبيئة

 إحدى املفاهيم النفسية احلديثة يف جمال علم Cognitive styleفاألساليب املعرفية 
أن األسلوب املعـريف يـشري إىل       ) م١٩٨٧ (مرالنفس املعريف ، حيث أوضح جابر وع      

ها ومن مث توظيفهـا     تساب املعلومات وختزين  وجود فروق فردية بني األفراد يف طريق إك       
  . حلل املوضوع أو املوقف الذي يواجهه 

بأن األسلوب املعريف عبـارة عـن       ) Saracho(أكدت نتائج دراسة ساراكو     وقد  
طريقة الشخص يف الفهم والتذكر واحلكم ، وخيتلف األشخـاص فيما بينهم يف الطريقة             

   )٢٠٠٩الفرماوي (.دون أنفسهم فيهااليت يتصرفون بـها يف املواقف اليت جيـ

  :تعریف األسالیب المعرفیة 

طرق واسـتراتيجيات   "األساليب املعرفية بأا    ) ٧٢ :١٩٩٤(يعرف الفرماوي   
الفرد املميزة يف استقبال املثريات والتعامل معها ، ومن مث إصدار االستجابة هلا على حنو                

  " . ما
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 الفروق بني األفراد يف كيفية ممارسـة     "بأا) ٢٣٤: ٢٠٠٣(ويعرفها الشرقاوي   
العمليات املعرفية املختلفة مثل اإلدراك والتفكري وحل املشكالت والـتعلم ، وكـذلك             
بالنسبة للمتغريات األخرى اليت يتعرض هلا الفرد يف املوقف السلوكي سـواًء يف اـال           

عرفية هي االختالفات  األساليب امل"  إىل أن"مسك"ويضيف   . "املعريف أو اال الوجداين   
الفردية يف أساليب التذكر والتخيل والتفكري ، وترتبط بالفروق املوجودة بني األفراد يف             

  . "طريقتهم يف الفهم واحلفظ  املعلومات

 االختالفات الفردية يف أسـاليب      "أا) ١٠٩ : ١٩٨٢(  شريف    نادية تعرفهاو
        ا متثل الفروق املوجودة بني األفراد يف       اإلدراك، والتذكر ، والتخيل ، والتفكري ، كما إ

  ."طريقتهم يف الفهم ، واحلفظ ، والتحويل ، واستخدام املعلومات

 التفضيالت الفرديـة الثابتـة يف تنظـيم اإلدراك        "بإاويعرفها كاجان وزمالؤه    
  )٢٠٠٢اخلويل  ( "وتصنيف املفاهيم للبيئة اخلارجية

 الطريقـة    "لوب املعريف على أنه   األس) ٦ : ١٩٨٩(ويعرف الشرقاوي والشيخ    
اليت يتمايز ا الفرد أثناء معاجلته للموضوعات اليت يتعرض هلا يف حياته ، وعلى هذا فإن                

   ."األسلوب املعريف يعرب عن االنشطه املعرفية واإلدراكية للفرد

تلك الفروق احلادثـة بـني   "كذلك على انه    ) ٤٢١: ١٩٨٤(  ويعرفه منصور   
 أداء العمليات املعرفية مثل اإلدراك والتفكري وحل املشكالت والتحليل          األفراد يف كيفية  

  ."والتخيل واستدعاء املعلومات

األسلوب املعريف  يف  )م  ١٩٨٩( والشيخ   ويرى الباحث األخذ بتعريف الشرقاوي    
 الطريقة اليت يتمايز ا الفرد أثناء معاجلته للموضوعات اليت يتعرض هلا يف حياتـه ،                هو

نظـراً  .)  املعرفية واإلدراكية للفـرد      ةوعلى هذا فإن األسلوب املعريف يعرب عن األنشط       
  .لشموليته ومالءمته لطبيعة االختبار املستخدم يف هذه الدراسة 
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ى أن األساليب املعرفية عبارة عن منـط        ويتضح مما سبق أن التعريفات أمجعت عل      
معريف يتخذه الفرد يف التعامل مع األفراد ، وكذلك ملعاجلة معلوماته الواردة إليـه مـن                
اخلارج عرب حواسه املختلفة ، وبالتايل األسلوب املعريف يعمل عمل الوسيط بني املدخالت    

  .واملخرجات 

  : تصنیف األسالیب المعرفیة 

ختتلف التصنيفات النظرية لألساليب املعرفية اليت يتعامل الفرد من خالهلـا جتـاه            
املواقف احلياتية املختلفة ، ويعود تعدد هذه التصنيفات إىل تعدد التصورات النظرية اليت             

  :تعرضت ملفهوم األساليب املعرفية ، وميكن تلخيص أمهها يف ما يلي 

  :الل عن المجال اإلدراكي  أسلوب االعتماد في مقابل االستق– ١

يهتم هذا األسلوب بالطريقة اليت يدرك ا الفرد املوقف أو املوضوع  وما فيه من             
تفاصيل ، أي أنه يتناول قدرته على إدراكه جلزء من اال كشيء مستقل أو منفصل عن      

 الـذي   اال احمليط ككل ، مبعىن انه يتناول قدرة الفرد على اإلدراك التحليلي ، فالفرد             
يتميز باعتماده على اال اإلدراكي خيضع إدراكه للتنظيم الكلي للمجـال ، ويكـون              
إدراكه ألجزاء اال مبهماً ، يف حني يدرك الفرد الذي يتميز باسـتقالله عـن اـال                 
اإلدراكي أجزاء اـال يف صـورة منفـصلة أو مـستقلة عـن األرضـية املنظمـة                  

  ). ١٩٩٤الفرماوي،.(له

  :سيط المعرفي في مقابل التعقيد المعرفي  التب– ٢

يرتبط هذا األسلوب بالفروق بني األفراد يف ميلهم لتفسري ما حيـيط ـم مـن                
 ، فالفرد الذي يتميز بالتبـسط       ت ، وخاصة املدركات ذات اخلواص االجتماعية      مدركا

  اردات ، بل ويغلـب عليـه اإلدراك        مناملعريف يتعامل مع احملسوسات بدرجة أفضل       
الشمويل هلذه املدركات ، يف حني يتميز الفرد الذي مييل إىل التعقيد املعريف بأنه يكـون                
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أكثر قدرة على التعامل مع األبعاد املتعددة للمواقف بصورة حتليلية ، كمـا يـستطيع               
  )٢٤٤-٢٠٠٣،الشرقاوي(كامليالتعامل بشكل أفضل مع ما يدركه يف شكل ت

  :  اإلندفاع في مقابل التروي – ٣

يرتبط هذا األسلوب مبيل األفراد إىل سرعة االستجابة مع التعرض للمخـاطرة ،             
فغالباً ما تكون استجابات املندفعني غري صحيحة لعدم دقة تناول البدائل املؤديـة حلـل               
املوقف ، يف حني يتميز األفراد الذين مييلون إىل التروي بفحص املعطيات املوجـودة يف               

 الـشرقاوي ،  .(عناية والتحقق منها قبل إصدار االستجابات       املوقف ، وتناول البدائل ب    
٢٤٤-٢٠٠٣.(  

  : التمايز التصوري – ٤

ويرتبط هذا األسلوب بالفروق بني األفراد يف تصنيف أبعاد التشابه واالختالفات           
املدركة للمثريات اليت يتعرضون هلا ، كما يرتبط بالطريقة اليت يتبعها الفرد يف تكوينـه               

ث يعتمد بعض األفراد يف تكوين املفاهيم أو املدركات علـى العالقـات             للمفاهيم ، حي  
الوظيفية بني املثريات ، بينما يعتمد البعض اآلخر يف تكوين املدركات واملفـاهيم علـى               
حتليل اخلصائص الوصفية الظاهرية للمثريات والتعامل معها ، وهناك جمموعة ثالثة مـن             

املفاهيم على قدرم على اسـتنباط مـستويات        األفراد يعتمدون يف تكوين املدركات و     
  ).١٩٩٤الفرماوي ، .(العالقات بني املثريات اليت يتعرضون هلا 

  : الضبط المرن في مقابل الضبط المقيد – ٥

ويرتبط هذا األسلوب بالفروق بني األفراد يف مدى تأثرهم مبشتتات االنتبـاه ،             
 يتعرضون هلا ، فبعض األفراد يكـون        وبالتدخالت والتناقضات املعرفية يف املواقف اليت     

لديهم القدرة على االنتباه إىل اخلصائص املرتبطة باملوقف بشكل مباشر مما ميكنهم مـن              
استبعاد املشتتات املوجودة وإبطال تأثريها على االستجابة ، يف حني ال يستطيع الـبعض              
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تـداخل والتنـاقض    إدراك هذه املشتتات بدرجة كبرية ، مما جيعل استجابام تتـأثر بال           
  ).٢٠٠٤العتوم ،.(املوجود بني املثريات 

  :  المخاطرة في مقابل الحذر – ٦

يتناول هذا األسلوب مدى خماطرة الفرد أو حذره يف اختاذ القـرارات وتقبـل              
عل هذا األسلوب من األساليب الـيت تـرتبط   ا جياملواقف غري التقليدية وغري املألوفة ، مم 

ة يف النفس ، ويتميز األفراد الذين مييلون إىل املخـاطرة بـأم             بدرجة كبرية بعامل الثق   
مغامرون يقبلون مواجهة املواقف اجلديدة ذات النتائج املتميزة غري املتوقعة عكس األفراد          
الذين مييلون إىل احلذر ، فإم ال يقبلون بسهولة التعرض ملواقف حتتاج لروح املغـامرة               

 ). ٢٠٠٤لعتوم ،ا .( لو كانت نتائجها مؤكدة حىت

  : التسوية في مقابل اإلبراز – ٧

ويتناول هذا األسلوب الفروق بني األفراد يف كيفية استيعاب املثريات املتتابعة يف            
الذاكرة ، ومدى إدراك الفرد لتمايز مثريات اال املعريف ، ودجمها مع مـا يوجـد يف                 
الذاكرة من معلومات أو اإلبقاء عليها منفصلة ، فاألفراد الذين مييلون إىل التسوية عادة              

ستدعاء ما هو خمتزن بالذاكرة بصورة دقيقة ، حيث يـصعب علـيهم             ما يعاب عليهم ا   
حتديد االختالفات املوجودة بني املعلومات املختزنة بدقة ، يف حني يتميز األفراد الـذين              
مييلون إىل الشحذ أو اإلبراز بأم يكونون أقل عرضة للتشتت ، وبذلك يسهل علـيهم               

 - ٢٠٠٣ الـشرقاوي، .(تزنـة بالـذاكرة     إبراز الفروق املوجودة بني املعلومات املخ     
٢٤٥.(  

  : تحمل الغموض أو الخبرات غير الواقعية – ٨

،  من متناقضات  يرتبط هذا األسلوب مبستوى قدرة األفراد على تقبل ما حييط م          
وما يتعرضون له من موضوعات أو أفكار غامضة وغري واقعية وغري مألوفـة ، حيـث                
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 مألوف وشائع ويستطيعون التعامل مع األفكـار        يستطيع بعض األفراد تقبل ما هو غري      
الغريبة عنهم ، يف حني ال يستطيع البعض اآلخر تقبل ما هو جديد أو غريب ، ويفضلون                 

  ).٢٠٠٢اخلويل،.(التعامل مع املألوف والعادي

  : التدقيق في مقابل الفحص – ٩

حيث يتميز  ويتناول هذا األسلوب الفروق بني األفراد يف سعة وتركيز االنتباه ،            
بعض األفراد بالتركيز على عدد من عناصر اال ، يف حني يتميز البعض اآلخر بالفحص               
الواسع لعدد أكرب من عناصر اال ، حبيث يشتمل انتباههم على قدر أوسع من املثريات               

  ).١٩٩٤الفرماوي،.(احمليطة م أو اليت يتعرضون هلا

  : االنطالق في مقابل التقييد – ١٠

ط هذا األسلوب بالفروق بني األفراد يف امليل إىل تصنيف املثريات ومواقف            ويرتب
احلياة اليت يتعرضون هلا ، فبعض األفراد يصنفون املثريات واملواقف بطريقة أكثر مشولية ،              
كما أم يكونون أكثر قدرة على التعامل مع املثريات املتعددة ، بينما مييل البعض اآلخر               

ريات بصورة تتميز بالضيق وقصر النظر ، كما إـم ال يتحملـون             إىل تصنيف هذه املث   
ويف ).٢٤٦ - ٢٠٠٣  الـشرقاوي، .(املواقف غري الواضحة اليت تتميز بتعدد املثريات      

السنوات األخرية استخدمت  جمموعة من األساليب املعرفية كمـا ذكـر الـشرقاوي              
  :ومنها) ٢٤٦ - ٢٠٠٣(

  .املرونة والتعصب _ ١١
  .ة الدومجاتي_ ١٢
  ). العياين –ارد ( التركيب التكاملي _١٣
  ).العالقي (  التصنيف التحليلي -١٤
  .التباعدي _  التقاريب ري التفك-١٥
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  :التطبیقات العملیة لدراسة األسالیب المعرفیة 

 إىل ااالت التطبيقيـة      تشري  العديد من الدراسات   إىل إن   )٢٠٠٤(أشار العتوم   
اليت ميكن االستفادة منها يف دراسة األساليب املعرفية ، وقد تبني أن لألساليب املعرفيـة               

بيقيـة عديـدة ويف   قدرة عالية يف التنبؤ بسلوك األفراد ، كما ميكن أن توفر فوائـد تط           
  :منها جماالت خمتلفة 

  :  التعليم – ١

ت إدراكية خمتلفة للطلبة مما يعطي املعلـم        يفرض تباين األساليب املعرفية تفضيال    
  .القدرة على تقدمي املادة وإدارة الصف بطرائق تتالءم وأساليب الطلبة املعرفية 

  : الشخصية – ٢

  .التعرف على مسات وخصائص األفراد وطرق تعاملهم مع مواقف احلياة املختلفة

  : االختيار المهني واألكاديمي – ٣

ملعرفية على حتديد املهن والتخصصات اليت تناسب كل        تساعد معرفة األساليب ا   
  .أسلوب من األساليب املعرفية اليت يتعامل من خالهلا الفرد 

  : اإلرشاد النفسي – ٤

تساعد معرفة األساليب املعرفية املرشد على توجيه األفراد بطريقة حتقق التكيـف       
  .السليم وفق أساليب تفكريهم

  :خصائص األسالیب المعرفیة 

الدراسات والبحوث اليت أجريت حول   أن   إىل)٤٤-٤٢:  ٢٠٠٢(اخلويل  أشار  
 واتفقت على أن لألساليب املعرفية       خمتلفة تعددت    األساليب املعرفية من زوايا وجوانب    

  :على النحو التايل خصائص وصفات مميزة ، 
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تتعلق األساليب املعرفية بشكل النشاط املعريف الـذي ميارسـه          : شكل النشاط        –١
الفرد ال مبحتواه ، وبالتايل فهي تشري إىل الفروق الفردية يف الطريقة أو الكيفيـة               

  .اليت يدرك ا األفراد ويفكرون وحيلون ا املشكالت وغري ذلك 

 نسبياً لدى األفراد ، وال يعين هذا أا  األساليب املعرفية ثابتة  دتع: الثبات النسيب      –٢
غري قابلة للتعديل أو التغيري متاماً ، وإمنا يعين هذا أا ال تتغري بصورة سـريعة أو                 
مفاجئة يف احلياة العادية للفرد ، لذلك ميكننا أن نتنبأ بسلوك األفراد يف املواقـف        

  . بدرجة معقولة من الدقة ملستقبليةا

ألساليب املعرفية من األبعاد املستعرضة والشاملة للشخصية ، مما          ا دتع: العمومية     –٣
لشخصية ، حيث أا تتخطى التمييز التقليدي بني        حمددات ل يساعد على اعتبارها    

اجلانب املعريف واجلانب االنفعايل يف الشخصية ، فكثري من وسائل قياسها له قيمة             
ى األفراد وعلى ذلك فإـا      يف قياس اجلوانب غري املعرفية ، وحتديد خواصها لد        

  .متكننا من النظر إىل الشخصية نظرة كلية 

ميكن قياس األساليب املعرفية بوسائل لفظية وغري لفظية أيـضاً ، ممـا             : القياس     –٤
يساعد يف جتنب الكثري من املشكالت اليت تنشأ عن اختالف املستويات الثقافيـة         

  .ليت تعتمد بدرجة كبري على اللغة لألفراد ، واليت تتأثر ا إجراءات القياس ا

  :عن المجال اإلدراكي )  االستقالل -االعتماد  ( 
االستقالل عن اال اإلدراكي أحد األساليب املعرفية الـيت         / يعترب بعد االعتماد    

تم بالطريقة اليت يدرك ا الفرد املوقف أو املوضوع ، وما به من تفاصـيل ، وجتعلـه                  
والفرد الذي ميتاز باالعتماد على اال احمليط به يف اإلدراك خيـضع            متمايزاً عن غريه ،     

إدراكه للتنظيم الشامل الكلي للمجال ، يف حني يدرك الفرد الذي ميتاز باالستقالل عن              
الشرقاوي . (اال اإلدراكي أجزاء اال يف صورة منفصلة ومستقلة عن اال احمليط به           

 واالعتماد علـى اـال   ب االستقاللإن أسلوReber  )(ويري ).٤: ١٩٨٩والشيخ ، 
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اإلدراكي أحد اخلصائص اليت يتمايز فيها األشخاص من حيث إدراكهم لألشياء املوجودة    
يف جمال إدراكهم ، ولذلك فإن األفراد إما أن يدركوا الشيء معتمدون يف ذلك على ما                

ال يف إدراكهـم ،     حييط به من عناصر وتفاصيل وهؤالء يطلق عليهم معتمدون على ا          
وإما أن يدركوا الشيء منفصلني عما حييط به من عناصر وتفاصيل وضوضاء إدراكيـة              

الفرمـاوي   (وهؤالء يطلق عليهم مـستقلون عـن اـال اإلدراكـي يف إدراكهـم             
إىل أن الفروق بـني األفـراد يف هـذا          ) ٣٤٠:م  ١٩٨٧(ويشري عبد اخلالق    ).٢٠٠٩

أخرى للتطبيع االجتماعي وأساليب التنـشئة يف الطفولـة   األسلوب املعريف تتعلق بأمناط  
املبكرة ، مثل التسلط الوالدي وإحباط االستقالل الذايت وعدم تشجيع استقالل الصغري            
عن الوالدين ، وافتقاد الطفل لتشجيع األم كي يستقل الطفل مقابل مسايرته وخضوعه             

  .هلا 

نعكس آثارها على الشخصية ، ومن     ومما ال شك فيه أن التأثريات البيئية للتنشئة ت        
مث فمن املتوقع وجود اختالفات يف نواحي من الشخصية باختالف البيئات وبـاختالف             
التقاليد والقيم السائدة بكل منها ، كما كشفت الدراسات عن أن املستقلني عن اـال       
اإلدراكي يبعدون عن اآلخرين كما إم انفراديون ، ويستخدم املـستقلون دفاعـات             
خاصة وال يهتمون بالتفاعل مع اآلخرين ويتجهون للعمل الفردي ولديهم ميل للتعامـل             

  . ) ٢٦٤ -٢٠٠٣الشرقاوي (مع اردات 

ويبدو من ذلك أن املستقلني مييلون إىل االنطوائية ، بينما أشارت نتائج أخـرى              
مستوى أم ال ينالون اهتمام اآلخرين ويفضلون أن يصفهم من حوهلم بالقسوة ولديهم             

مرتفع من الطموح واخنفاض تقبل الذات واآلخرين ، كما يتميـزون بوجهـة داخليـة          
 ).١٧٠: ١٩٩١نيال ،مايسة العبد اخلالق و(للضبط مقارنة باملعتمدين 

إىل أن هذين النوعني من األفراد يتفاعلون بطرق        ) ١١١: ٢٠٠٥(ويشري عدس   
 حيبون االختالط باآلخرين ، وحيبون      خمتلفة مع البيئة ، فاألشخاص  املعتمدون على اال        

الوظائف اليت تتضمن االختالط باآلخرين كما يفضلون ااالت األكادميية مثل العلـوم            
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االجتماعية اليت فيها توجه أكرب حنو الناس ، واألشخاص املستقلون عن اال يفـضلون              
مع األفـراد ،    وظائف مثل الفلك واهلندسة واليت يكون فيها تركيز أقل على العالقات            

كذلك يفضلون املوضوعات املدرسية مثل الرياضيات والفيزياء واليت تشدد على األمور           
 املعتمدين على اال يكونون أفضل بالنسبة       فراد  غري الشخصية واردة ، كذلك إن األ      

لتعلم وتذكر املواد االجتماعية ، واألفراد املستقلون عن اال يكونون أفضل بالنـسبة             
م وتذكر املواد غري الشخصية ، وكذلك التعزيز االجتماعي له تـأثري اكـرب علـى                لتعل

واملعتمدين إدراكياً على اال يتميزون بأم يقبلون علـى         .املعتمدين مقارنة باملستقلني    
        مون اآلخرين بنواحي صداقة اآلخرين ولديهم مشاعر دافئة وحمبوبون من اآلخرين ، ويقو

، كما إم أكثر تقبالً للذات واآلخرين ، ويتميزون         )١٤٤: ١٩٨١الشرقاوي،(إجيابية  
 ). ٣٢١ : ١٩٨٧ وعمر ،    جابر(بوجهة خارجية للضبط ، ويفضلون العمل يف مجاعات       

بأن املعتمدون على اال كذلك يتميزون بالبحث عن        ) ٢٨ :١٩٧٨ (ويضيف احلفين   
يهم من مشكالت ومشاعر املعلومات من اآلخرين ، وباالنفتاح واالجتماعية وطرح ما لد     

   .على اآلخرين

وأخرياً فإن املستقلني واملعتمدين يستجيبون بطرق خمتلفة للموضوعات الدراسية         
بالنسبة لدرجة البناء املوجود يف حالتها ، فعندما تكون املادة التعليميـة ذات مـستوى               
متدن من البناء ، فعلى املتعلم أن ينظمها واألفراد املستقلون يكونون أكثر قـدرة علـى      

نظيم املادة وتعلمها ، وعندما تكون املادة مبنية فإن املـستقلني           تذويب البناء املطلوب لت   
  ).١١٢: ٢٠٠٥عدس ،.(واملعتمدين يتشاون يف قدرم على التعلم

إن هذا األسلوب يعرب عن استعداد الفرد لعمـل اي           )Guilford(ويرى جلفورد   
اإلضافة اىل أنـه    املعلومات اليت توجد يف اال اإلدراكي لكل فرد ، ب         يف  تعديل أو تغيري    

  ).٧٧ : ٢٠٠٢اخلويل ، (قدرة أو ميل أو كليهما معاً للتأثري على التحويالت يعد 

بأن العديد من الدراسات أكـدت علـى أن        ) ٨٣: ١٩٨١(ويذكر الشرقاوي   
اإلناث أكثر اعتمادية على اال من الذكور ، بينما أكدت دراسات أخرى عدم وجود              
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تعود هذه النتائج لتباين دور اجلنس وأسـاليب التطبيـع     فروق جوهرية بني اجلنسني ، و     
  . بيئات تلك الدراسات االجتماعي املؤكد عليها لكل من الذكور واإلناث يف

  
  :وقد قام الباحث بتلخيص اخلصائص على النحو التايل

 املستقلني عن اال اخلصائص
Field - Indenpendent 

 املعتمدين على اال
Field- Denpendent 

 اإلناث أكثر اعتماداً على اال  الذكور أكثر استقالالً عن اال اجلنس

 يفضلون التخصصات األدبية  يفضلون التخصصات العلمية  التخصص 

يتميز األطفال واملسنني باالعتمـاد      الشباب باالستقالل عن اال يتميز العمر
 .على اال 

 يتميز املعتمدون بطموح منخفض يتميز املستقلون بطموح مرتفع  الطموح

يفضلون األعمال املنفردة  عن العمل       طبيعة العمل
 اجلماعي 

يفضلون األعمال اجلماعية واليت فيها     
 . مشاركة

ــات  العالقـ
االجتماعيــة 

 والصداقة 

العزلة واالنفرادية والبعد   بيتصفون    
 عن اآلخرين 

يتصفون بأم اجتماعيون ويرغبـون     
 . يف االجتماع مع اآلخرين 

يفضلون العمل يف املهن اليت تتطلب       املهن املفضلة
 أو تتميز بالتحليل واملوضوعية

 الـيت يفضلون العمل يف اـاالت      
 تتطلب مهارات اجتماعية 

  :النموذج المطور لألسالیب المعرفیة

إىل أن معظم الباحثني اتفقوا يف جمال علم النفس املعريف ) ٢٠٠٢(ويل أشار اخل  
عامة، واألساليب املعرفية خاصة، أن هذه األساليب تعين طريقة الفرد يف التعامل مع مجيع 
املواقف احلياتية املختلفة، واليت تشتمل على إدراك هذه املواقف وما حتويها من مشكالت 
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وعلى الرغم من وجود نوع .  ومن مث إصدار االستجابة املالئمةواالنتباه إليها وحتليلها،
من االتفاق بني معظم الباحثني على بعض وجهات النظر اليت تقدم خبصوص األساليب 
املعرفية والطرق اليت اتبعت قياسها، إال أن البحث مازال مستمراً خبصوص هذه 

ن الباحثني بصياغة وذلك دف تكوين نظرية شاملة حيث انفرد عدد م. األساليب
أسلوباً أو عدد من األساليب املعرفية وذلك تبعاً ملا يراه من تنظري خاص ذا األسلوب، 
أو تلك األساليب دون وجود تنظري يشمل األساليب املعرفية بوجه عام، وعلى ذلك فقد 
 اختلف الباحثني يف حتديد مفاهيم األساليب املعرفية على الرغم من تعميم طرق قياسها
وعلى ضوء األطر النظرية اخلاصة بتلك األساليب املعرفية وعلى ضوء الدراسات 
والبحوث اليت مشلت العالقات بني هذه األساليب املعرفية، وبني جوانب الشخصية 
املتضمنة اجلوانب العقلية والوجدانية أو االنفعالية واملعرفية، فقد متكن بعض الباحثني 

من وضع تصنيف نظري هلذه األساليب املعرفية " جليفورد" و " ماك كيين"و " هل"أمثال 
عند كل منهما دون وجود نظرية شاملة تفسر هذه التصنيفات النظرية، وبالتايل فهناك 
حاجة ماسة إىل وضع نوع من التنظيم يف مستويات النظرية اليت تشمل هذه األساليب 

ساليب املعرفية باإلضافة وعلى ضوء ذلك فقد مت وضع منوذج يفسر ماهية األ. املعرفية 
إىل تفسري االختالفات اليت توجد بني الدراسات اليت تناولت عالقة األساليب املعرفية 
ببعض جوانب الشخصية كما يفسر هذا النموذج العالقة بني هذه األساليب وبعضها 

  . ويوضح الشكل التايل النموذج املطور لألساليب املعرفية . البعض
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  )٣٥٠، ص٢٠٠٢الخولي، (
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  :بحوث و دراسات السابقة 

سرعة اإلدراكية واألسلوب املعريف  من الدراسات متغريي التناولت عدد
  : حماور ةثالث يف  الدراسات السابقةوقد صنف الباحثاالستقالل /العتمادا

االستقالل (الدراسات اليت تناولت السرعة اإلدراكية واألسلوب املعريف            : األول
  ). االعتماد على اال اإلدراكي –

  .الدراسات اليت تناولت السرعة اإلدراكية  : الثاين

 االعتماد علـى اـال   –االستقالل ( الدراسات اليت تناولت األسلوب املعريف   : الثالث
  ).اإلدراكي 

الدراسات التي تناولت السرعة اإلدراكیة واألسلوب : المحور األول 
  )  : االعتماد على المجال اإلدراكي –االستقالل ( المعرفي 

أثر مـستويات   على  تعرف  البدراسة ، هدفت  إىل      ) ٢٠٠١(قام الكيايل وعلي    
، ومستوى األسلوب املعريف االعتمـادي  )سطحي ، متوسط ، عميق:  (جتهيز املعلومات   

يف ) مرتفـع ، مـنخفض      ( ن اال اإلدراكي ومستوى السرعة اإلدراكية       االستقاليل ع 
مدى االنتباه إىل األلفاظ واألشكال ، أجريت الدراسة على عينة من طلبـة اجلامعـة يف               
مصر ، وكشفت نتائج الدراسة عن وجود تأثري دال للتفاعل الثالثي بني مستوى التجهيز       

     ال اإلدراكي والسرعة اإلدراكية املرتفعـة يف       العميق واألسلوب املعريف املستقل عن ا
   ). ١٠٠ : ٢٠٠٣الشرقاوي ، نقال عن .(مدى االنتباه إىل األلفاظ واألشكال

  :الدراسات التي تناولت السرعة اإلدراكیة : المحور الثاني 

تعرف أثر العمر يف الهدفت إىل بدراسة )  Salthouse ,1994  (سالت هاوسقام 
(  بني   ا أعماره امتدت أجريت الدراسة على عينة       وقد السرعة اإلدراكية عند الراشدين     

 أظهرت نتائج الدراسة أن الـسرعة        و سنة يف الواليات املتحدة األمريكية     ) ٨٧ – ١٨
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اإلدراكية مرتبطة بالعمر األصغر ، إذ أن التقدم يف السن ترافقه سرعة إدراكية أقل وزمن         
  .طول يف إدراك املهمات احلركية أ

 العالقة بني االتزان االنفعـايل      معرفة هدفت إىل    دراسة ) ١٩٩٥( العدل   وأجرى
من جهة وكل من السرعة اإلدراكية والتفكري االبتكاري من جهة أخرى ، تألفت عينـة               

طالبة ، وقد مت اختيارهم بطريقة عـشوائية مـع          ) ١٨٧(طالباً و   ) ١٣٨(الدراسة من   
ة التكافؤ من حيث املستوى االقتصادي ومستوى تعليم األب واملستوى ألتحصيلي           مراعا

السابق ، وطبق الباحث اختبار السرعة اإلدراكية واختبـارات الـتفكري االبتكـاري ،           
  .وأظهرت النتائج أنه ال توجد عالقة بني االتزان اإلنفعايل والسرعة اإلدراكية 

، هدفت  ) Caped &kraer&Gonzalez 2001(وقامت كابيد ووكريير قونزالس 
، سرعة اإلدراكية والذاكرة العاملة   العالقته ب أثر متغري العمر يف     على  تعرف  الالدراسة إىل   

سـنة يف الواليـات      ) ٨٢ – ٧(  بني   ا أعماره امتدتأجريت الدراسة على عينة     وقد  
راكيـة  املتحدة األمريكية ، وكشفت نتائج الدراسة عن وجود عالقة بني الـسرعة اإلد            

ومعاجلة املعلومات يف الذاكرة العاملة ، فاألطفال الصغار السن واملسنون حيتـاجون إىل             
 .زمن أطول يف السرعة اإلدراكية واملعاجلة يف الذاكرة العاملة 

لتعرف على تأثري قدرتني مـن      ادف   ) ٢٠٠٢( ويف دراسة قام ا عبد احلميد       
 يف إختاذ املخاطرة والكشف عـن       ومها السرعة اإلدراكية ومرونة الغلق    القدرات العقلية   

خاطر ، تكونت عينة الدراسـة مـن        بعض القدرات العقلية اليت متيز املخاطر عن غري امل        
مقيـاس املخـاطرة ،     ( منهم أدوات وهي     ) ١٠٥( طالباً جامعياً ، طبق على      ) ٢١٩(

ار مقارنة األعداد ، اختبار الصور املتماثلة       اختب( ومها  ) اختبار لقياس السرعة اإلدراكية     
نتائج  إىل أن السرعة اإلدراكية قدره عقلية ال توصلت   وقد) ، اختبار لقياس مرونة القلق      

ليس هلا تأثري يف اختاذ قرار املخاطرة ، حيث مييل املخاطر إىل التريث والتحليل ودراسـة               
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 تأثري مشترك لتفاعل كل من السرعة       جوانب املوقف قبل اختاذ القرار ، كما أنه ال يوجد         
  .يف املخاطرة )  منخفض–مرتفع  (ومرونة الغلق)  منخفض –مرتفع ( كية اإلدرا

كشف عن العالقة بني التعرف البصري      لل دراسة ) ٢٠٠٤(  آدم   وأجرت بسماء 
 ، حيث بلـغ     الفوري والسرعة اإلدراكية لدى عينة من طلبة كلية التربية جبامعة دمشق          

طالبة من طالب ) ٦٠(طالباً و) ٦٠(طالباً وطالبة وزعت بالتساوي ) ١٢٠(حجم العينة  
اختبار ذاكرة الـشكل لقيـاس      : السنة األوىل والرابعة، استخدمت الباحثة أداتان ومها        

 ديـرمني  عـام       و هارمـان    و فرنش   والتعرف البصري الفوري من إعداد  اكستروم        
 ، واختبار الـصور املتماثلـة لقيـاس    ٢٠٠٣ي والقصاص    ، تعريب الشرقاو   ١٩٧٦

 ، تعريب   ١٩٧٦ ديرمني  عام     و هارمان   و فرنش    و السرعة اإلدراكية إعداد  اكستروم    
نتائج إىل وجود عالقة ارتباطيه موجبة بـني  ال أشارت   وقد ١٩٩٣الشرقاوي والقصاص   

ل عـام ، ومل جتـد       التعرف البصري الفوري والسرعة اإلدراكية لدى أفراد العينة بشك        
الدراسة أية فروق بني الذكور واإلناث وبني طلبة السنة األوىل والرابعة علـى مقيـاس               

  .التعرف البصري الفوري ، وكذلك على مقياس السرعة اإلدراكية 

هدفت إىل الكشف عن العالقة بني االتـزان         )٢٠٠٦(  ريان    قام ا  دراسةويف  
بتكاري لدى طلبـة الـصف      اكية والتفكري اال  دراالنفعايل وعالقته بكل من السرعة اإل     

طالباً وطالبـة ، وقـد    ) ٥٣٠( احلادي عشر مبحافظة غزة ، تكونت عينة الدراسة من     
بتكـاري ،   ة واختبار القدرة على الـتفكري اال      استخدم الباحث اختبار السرعة اإلدراكي    

عـايل والـسرعة     بني االتزان االنف   دل على أنه ال توجد عالقة       وكانت نتائج الدراسة ت   
اإلدراكية لدى أفراد العينة ، وكذلك ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بني متوسـط               
درجات منخفضي ومرتفعي االتزان االنفعايل على اختبار السرعة اإلدراكية ، وأوضحت           
النتائج كذلك أن جنس الطالب له تأثري على مستوى السرعة اإلدراكية لصاحل اإلناث ،              
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له تأثري على السرعة اإلدراكية لـصاحل التخـصص     ) علمي ، أديب    (وكذلك التخصص   
  .العلمي 

 االعتماد –االستقالل ( دراسات تناولت األسلوب المعرفي : المحور الثالث 
  ) :على المجال اإلدراكي 

دراسة هدفت إىل الكشف عن األساليب املعرفيـة      ) ١٩٨١(  أجرى الشرقاوي     
 وأشارتاملميزة لدى طالب وطالبات بعض التخصصات الدراسية يف جامعة الكويت ،            

اإلعتماد (تخصص الدراسي واألسلوب املعريف عالقة بني الإىل انه ال توجد نتائج الدراسة   
شفت النتائج أيـضاً أن طـالب وطالبـات    حيث ك)  االستقالل عن اال اإلدراكي   –

التخصصات العلمية والرياضية يتميزون باالستقالل عن اال اإلدراكي بينمـا طـالب    
  .التخصصات اإلنسانية يتميزون باالعتماد على هذا اال 

دراسة هدفت إىل الكشف عـن الفـروق يف األسـاليب           ) ١٩٨٣(أجرى الشرقاوي     
فال والشباب واملسنني من اجلنسني وتكونـت العينـة مـن           املعرفية اإلدراكية بني األط   

 مسنة  ٢٤ شابة و  ٧٢طفلة  ٤٣ ذكورا و  ١٤٨ مسنا مبجموع    ٣٢ شابا   ٦٨طفال و ٤٨
 امرأة وأشارت النتائج إىل وجود فروق بني األطفال والـشباب لـصاحل      ١٤٤مبجموع  

املسنني الشباب وبني الشباب واملسنني لصاحل الشباب وعدم وجود فروق بني األطفال و           
  .كانت هذه النتائج تنطبق على اجلنسني 

واليت هدفت إىل الكـشف عـن العالقـة بـني            ) ١٩٨٣( ويف دراسة خليفة    
االسلوب املعريف والذكاء  والتحصيل الدراسي ، دلت نتائج الدراسة على عدم وجـود           

 علـى اختبـار األشـكال     (  االستقالل عن اال اإلدراكي      –عالقة داله بني االعتماد     
ودرجات القدرة اللفظية ، يف حني تبني أن التحـصيل الدراسـي لألفـراد              ) املتضمنة  

املستقلني عن اال اإلدراكي أفضل من حتصيل املعتمدين على اال يف مادة الرياضيات،       



 - ٤٢ - 

كما دلت النتائج أيضاً على وجود عامل مشترك بني االستقالل عـن اـال العقلـي                
  . والتحصيل يف الرياضيات القدرة املكانيةو والذكاء 

دراسة هدفت إىل الكشف عن الفروق يف أبعـاد          ) ١٩٩٢( وأجرى الشربيين   
باختالف األسلوب املسيطر على ) االنبساطية ، العصابية ، ذهانية ، الكذب        ( الشخصية  

وباختالف اجلنس على هذه األبعـاد      )  معتمد على اال اإلدراكي      –مستقل  ( املوقف  
طالباً سعودياً جامعيـاً مـن الـذكور        ) ١٤٩( ونت عينة الدراسة من     الشخصية ، تك  

وتكن ،  ة ل  طبق على العينة اختبار أيزنك للشخصية واختبار األشكال املتضمن         وواإلناث  
دلت نتائج الدراسة على وجود فروق بني املستقلني إدراكياً عن اال واملعتمـدين             وقد  

حل املعتمدين إدراكياً ، وكذلك دلت النتائج علـى     إدراكياً على اال يف االنبساطية لصا     
وجود فروق بني املستقلني إدراكياً عن اال واملعتمدين إدراكياً يف العـصابية لـصاحل              

  .املعتمدين ، بينما ال توجد فروق بني اموعتني يف الذهانية والكذب 

ريقتني بدراسة هدفت إىل فحص أثر استخدام ط    ) ١٩٩٢( وقام الزغول وعبابنة    
 علـى )  االعتماد على اال اإلدراكي      –االستقالل  ( يف التعليم التعاوين والنمط املعريف      

( حتصيل طلبة الصف السابع األساسي مبادة الرياضيات ، تكونت عينة الدراسـة مـن               
طالباً موزعني على ثالث شعب صفية ، بينت نتائج الدراسة عدم وجود أثر لكـل           ) ٨٦

 االستقالل عـن اـال      –التفاعل بني طريقة التدريس واالعتماد      من طريقة التدريس و   
اإلدراكي يف التحصيل ، يف حني أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحـصائية يف               

 االستقالل عـن اـال      –حتصيل الطلبة تعزى إىل اختالف مستويام يف بعد االعتماد          
  .اإلدراكي 

 االعتماد على اال    –االستقالل  .دراسة عن     ) ١٩٩٢ (بو مسلم   كما أجرى أ  
تلفة من طـالب كليـة      حصيل الدراسي لدى مستويات عقلية خم     االدراكي وعالقته بالت  

 م وقد طبقت علـيه   ا طالب ٢٩٢  عينة مكونة من    على لمني باململكة العربية السعودية     املع
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 إىل  األشكال املتضمنة وقد قـسم الطـالب       فن و  املتتابعة جلون را   اختبارات املصفوفات 
  :ثالث جمموعات 

  .)طالب ٤٨(ذكاء  مرتفع   -١

   .)طالب٩٦(ذكاء عادي   -٢

   .)طالب٤٨(ذكاء منخفض    -٣

  : ما يلي وكانت النتائج تشري إىل 

  . توجد عالقة بني االستقالل عن اال والذكاء   -

ن اال توجد فروق ذات داللة احصائة بني متوسط درجات الطالب املستقلني ع            -
  .واملعتمدين على اال من ذوي الذكاء املرتفع 

( عالقـة األسـلوب املعـريف    دراسة ـدف معرفـة    ) ١٤١٨  (احلريبأجرت نوار   و
ات أخرى لدى   عن اال اإلدراكي بأمناط التعلم والتفكري ومتغري      ) االستقالل  /االعتماد

 طالبـة  وقـد      ٩٦٦طالبات املرحلة اجلامعية مبدينة مكة املكرمة  وتكونت العينة مـن            
 )١٩٨٩(  والـشيخ  ة اختبار األشكال املتضمنة  تعريب الـشرقاوي       ثاستخدمت الباح 

  :واختبار أمناط التفكري لتورانس وقد توصلت الباحثة للنتائج التالية 

ال أكثر من االعتمـاد علـى       عية باالستقالل عن ا   تتميز طالبات املرحلة اجلام       -١
  .اال

  .يسيطر النمط األمين على طالبات املرحلة اجلامعية    -٢

يسيطر النمط املتكامل على الطالبات املستقالت بينما يسيطر النمط األيسر على               -٣
  .املعتمدات 
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دراسـي   حـسب التخـصص ال      املعريف  األسلوب  يف توجد فروق بني الطالبات      -٤
  .والتحصيل الدراسي 

دراسة هدفت للتنبؤ بالتحصيل الدراسي من خالل        ) ١٩٩٩( وأجرى النفيعي   
ووجهة الضبط وبعـض  )  االستقالل عن اال اإلدراكي     –االعتماد  ( األسلوب املعريف   

املتغريات األخرى لدى طلبة جامعة أم القرى وطالباا ، أظهرت نتائج الدراسة وجـود              
إحصائياً بني املعتمدين واملستقلني عن اال اإلدراكي يف التحصيل الدراسـي  فروق داله   

لصاحل الطالب املستقلني عن اال ، كما بينت الدراسـة أن التفاعـل بـني اجلـنس                 
واألسلوب املعريف غري دال إحصائيا مما يعين أنه ال توجد فروق بني الطالب والطالبـات               

ال اإلدراكي يف التحصيل من املستقلني واملعتمدين على ا.  
دراسة هدفت إىل حبث أثر التفاعل بني األسلوب         ) ٢٠٠١( علي  إيناس  أجرت  

ومعاجلتني تعليميتني للتعبري املكتوب على األداء اللغوي       )  االستقالل   –االعتماد  ( املعريف  
نتائج عن وجود فروق دالة إحـصائياً بـني         اللتالميذ الصف الثاين اإلعدادي ، أسفرت       

طالب اموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبارات األداء اللغوي لصاحل      
طالب اموعة التجريبية ، يف حني مل توجد مثل هذه الفروق بني البنني والبنات ، كما مل                 
توجد مثل هذه الفروق بني املعتمدين على اال اإلدراكي واملستقلني عنه مـن طـالب    

  .جريبية اموعة الت

هـدفت إىل معرفـة  األسـلوب املعـريف           بدراسة   )١٤٢٥(منشيمنرية  قامت  و
ودافعية االبتكار لدى عينة من طالبات املرحلة الثانويـة مبدينـة   ) االستقالل/ االعتماد  (

 طالبة  وقد استخدمت الباحثة اختبـار        ٤٦٤وتكونت عينة الدراسة من     . مكة املكرمة   
 وقد توصلت الباحثة ١٤٠٩دافعية االبتكار إعداد إمساعيل  اإلشكال املتضمنة  واستبيان     

   :بعض النتائج منهاإىل 

  .األسلوب املعريف السائد هو االستقالل   -١
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وجود فروق ذات داللة يف األسلوب املعريف حسب اختالف املراحل الدراسـية              -٢
  .لصاحل الصف الثالث 

  . لصاحل التخصص العلمي  يف األسلوب املعريف االستقالل وجود فروق دالة  -٣
  :التعقیب على الدراسات السابقة 

من خالل عرض الدراسات السابقة يف السرعة اإلدراكية واألسلوب املعريف يرى           
  :الباحث ما يلي 

  :األھداف: أ

العالقة بني السرعة اإلدراكيـة والتحـصيل       : هدفت تلك الدراسات إىل معرفة      
،وبسماء ٢٠٠٦ريان  (و عالقة السرعة اإلدراكية باجلنس مثل دراسة        )٢٠٠٤(بسماء  

و عالقة السرعة اإلدراكية بالتخصص     ) ١٩٩٤، وهاوس   ٢٠٠١، وكابيدا ٢٠٠٤آدم  
كابيـدا  (لعمر مثـل دراسـة      و عالقة السرعة اإلدراكية با    )٢٠٠٦(مثل دراسة ريان    

  )١٩٩٤،وهاوس ٢٠٠١

االعتمـاد  ( كما إن البعض اآلخر هدف إىل معرفة عالقة األسـلوب املعـريف             
، ١٤١٨، نـوار احلـريب      ١٩٩٩النفيعي( وعالقته بالتحصيل مثل دراسة   ) االستقالل  /

وهدفت بعض الدراسات إىل معرفة عالقـة  ) ١٩٨٣، وخليفة  ١٩٩٢والزغول وعبابنة 
مـنرية منـشي    (بـالعمر مثـل دراسـة       )  االسـتقالل   /االعتماد  ( املعريف  األسلوب  

)  االسـتقالل   /االعتمـاد   ( وعالقة األسـلوب املعـريف      ) ١٩٨٣،الشرقاي  ١٤٢٥
، الـشرقاوي   ١٤٢٥، مـنرية منـشي      ١٤١٨نوار احلـريب    (بالتخصص مثل دراسة    

( اسـة   بـاجلنس مثـل در    )  االسـتقالل   /االعتماد(وعالقة األسلوب املعريف    )١٩٨١
  ).٢٠٠١، إيناس علي ١٩٩٩النفيعي
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  : العینة-ب

وتصل ) ١٩٩٢(كدراسة الزغول وعبابنة    ٨٦كانت عينات الدراسات تبدأ من      
وبعض الدراسات  طبقت على الذكور فقـط        ) ١٤١٨( كدراسة نوار احلريب     ٩٦٦إىل  

ومـن  ) ٢٠٠٢، عبداحلميـد ١٩٩٢، الزغلـول وعبابنـة   ١٩٩٢أبو مسلم   (دراسة  
، ومـنرية   ١٤١٨نوار احلـريب    ( الدراسات اليت أجريت على اإلناث فقط مثل دراسة         

، ١٩٩٢الـشربيين ( ومن الدراسات اليت أجريت على اجلنسني دراسة        )  ١٤٢٥منشي
  ) ١٩٨١، الشرقاوي ١٩٩٥، العدل١٩٩٩، النفيعي٢٠٠٦ريان

اییس   مجيع الدراسات السابقة استخدمت مقاييس معدة مسبقاً، ومتت ترمجتها         : ج المق
  . بواسطة الباحثني أنفسهم أو خمتصني يف اال 

  :قد توصلت  الدراسات إىل  النتائج التالية : نتائجد ال

تلعب السرعة اإلدراكية دور كبري يف عملية االنتباه وبذلك فهي مهمة يف عمليـة               -١
 ) . ٢٠٠١(التعلم دراسة الكيايل وعلي 

 ).٢٠٠٦(إن اإلناث أفضل يف السرعة اإلدراكية من الرجال دراسة ريان  -٢

عاجلة املعلومات يف الذاكرة العاملة وبـذلك       هناك عالقة بني السرعة اإلدراكية وم      -٣
 ).٢٠٠١الكيايل وعلي (فأن السرعة اإلدراكية ركن أساسي يف عملية التعلم 

إن السرعة اإلدراكية تبدأ منخفضة لدى األطفال مث ترتفع يف سن الشباب ومن مث               -٤
 ) . ١٩٩٤سالت هاوس . (تنخفض يف الشيخوخة 

 ).٢٠٠٢عبد احلميد .(طرة أو االنفعال السرعة اإلدراكية ليست جزء من املخا -٥

 ). ١٩٨٣الشرقاوي .(إن الرجال أكثر استقاللية من اإلناث  -٦

 ) . هـ١٤١٨نوار احلريب .(إن طالبات املراحل املتقدمة أكرب استقاللية   -٧
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 )١٤١٨نوار احلريب.( إن املستقلني يستخدمون النمط املتكامل يف عملية التعليم  -٨

 ) ١٩٨١الشرقاوي . (لألسلوب املعريف املستقل املسارات العلمية مييلون  -٩

 ) . ١٩٩٢أبو مسلم . (هناك عالقة بني االستقالل والذكاء  -١٠

 ) . ١٩٩٩النفيعي . (املستقلون أكثر حتصيال علميا من املعتمدين  -١١

 ) . ١٩٨٣الشرقاوي، . (الشباب أكثر استقاللية من األطفال واملسنني -١٢

ستفادة من الدراسات الـسابقة يف اختيـار        ويود أن يشري الباحث إىل أنه متت اال       
متغريات الدراسة، ويف عملية تصميم إجراءاا فضالً عـن اختيـار األدوات املناسـبة              

  . واملتاحة واالستعانة ا يف تفسري النتائج 
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:تمھید  

جمتمـع وعينـة الدراسـة،      ويف هذا الفصل مت حتديد منهج الدراسة املستخدم،         
 خـرياً أصدق والثبات لألدوات املستخدمة، و    ، والتأكد من ال    الدراسة   ووصف أدوات 

  .األساليب اإلحصائية اليت مت استخدامها

  :منھج الدراسة 

بناء على مشكلة الدراسة وتساؤالا فإن املنهج املالئم للدراسة احلالية هو املنهج            
الوصفي بشقيه االرتباطي واملقارن، حيث يعتمد على دراسة الظاهرة كمـا توجـد يف              

  يفياً ، ك أو الواقع ويهتم بوصفها ويعرب عنها تعبرياً  كمياً

  :مجتمع الدراسة

تكون جمتمع الدراسة احلالية من مجيع طالب املرحلة الثانوية باملدارس احلكوميـة            
مركز اإلشراف التربوي بأضـم قـسم       () الفآ مخسة( م  مبحافظة الليث والبالغ عدده   

  ) . هـ١٤٣٣االختبارات 
  : عینة الدراسة 

قصدية من املدارس الثانوية مشلت الصف األول والثاين        قام الباحث باختيار عينة     
ومت ) ثانوية جابر بن حيان     - ثانوية سعود الفيصل     -ثانوية أضم   ( والثالث بقسميه وهي    

لذا مت تقسيم جمتمـع     . من تلك املدارس بطريقة عشوائية    وذلك   طالبالمن  اختيار عينة   
 الصف الثالـث    –ثاين ثانوي    الصف ال  –الصف األول ثانوي    (أقسام  ) ٣(الدراسة إىل   

 عشوائية من طـالب   بطريقةمت اختيار عينة) صف دراسي (ومن داخل كل طبقة     ) ثانوي
وكـان عـدد    ). طبيعـي و شـرعي    (والثالث  ) طبيعي و شرعي  (الصف األول والثاين    

، وجـد أن عـدد       اسـتبانه    ٦٦ وعددها   وبعد استبعاد غري املكتمل    ٣٨٠االستبانات
. هاسـتبيان ) ٣١٤(اليت أدخلت يف عملية التحليـل اإلحـصائي        االستبيانات الصاحلة و  

   :اسة  وصف لعينة الدريوضح ) ١(واجلدول
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  توصيف عينة الدراسة حسب الصف والتخصص والعمر ):١ (جدول

 % ت الفئات املتغريات
 ٣٢,٥ ١٠٢ أول ثانوي

 الصف ٣٥ ١١٠ ثاين ثانوي

 ٣٢,٥ ١٠٢ ثالث ثانوي

 ٣١٤ اموع

 ٣٣,٧٥ ١٠٦ طبيعي
 التخصص ٣٣,٧٥ ١٠٦ شرعي

)الصف األول(مل يتخصص بعد   ٣٢,٥٠ ١٠٢ 
 ٣١٤ اموع

 ٢٢,٩ ٧٢  سنة١٦
 ٢٦,٤ ٨٣  سنة١٧
 ٢٩,٩ ٩٤  سنة١٨

 العمر

 ٢٠,٨ ٦٥  سنة ١٨اكرب من 
 ٣١٤ اموع

    

  : أدوات الدراسة 

 ترمجة.  )ديرمني ، هارمان ، فرنش ، اكستروم(  تأليف اإلدراكية السرعة اختبار  -١
  )١٩٩٣ (السالم عبد وناديا والشيخ الشرقاوي

 ترمجـة . وراسـكن  أولتمان تأليف) اجلمعية الصورة (املتضمنة األشكال اختبار  -٢
  )١٩٨٩ (والشيخ الشرقاوي
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  :وفيما يلي وصفا ألدوات الدراسة 

  السرعة اإلدراكیة : أوال

  : الختبار  مبعد التعريف

أعد هذا االختبار يف األصل اكستروم ، وفرنش ، وهارمان ، وديـرمني ضـمن               
عبـد الـسالم    ناديـة   بطارية االختبارات املعرفية العاملية وعربه الشرقاوي، والشيخ و       

  )م١٩٩٣(

  :  وصف االختبار  - أ
 مبثابة اختبارات مرجعيـة لعامـل       تعديتكون االختبار من ثالثة اختبارات رئيسة       

  :السرعة اإلدراكية، وهي

  )١ –رد ( شطب الكلمات : االختبار األول

وهو عبارة عن مخسة أعمدة من الكلمات باللغة اإلجنليزية ، كل عمود حيتـوي              
ويطلب من املفحوص شطب الكلمة اليت حتتوي        ) a( على مخس كلمات تتضمن احلرف    

صـفحات،  ) ٤(ختبار على قسمني وكل قسم يتكون من        وحيتوي اال  ). a( على احلرف   
  .وزمن تطبيق كل قسم دقيقتني

  )٢ –رد ( مقارنة األعداد : االختبار الثاني

عبارة عن قسمني، يتكون كل قسم من أعداد متشاة وأخرى خمتلفة، ويقـيس             
أم ال  هذا االختبار قدرة املفحوص على سرعة مقارنة عددين وحتديد ما إذا كانا متشاني              

بني كل عددين غري متشاني وال يضع شيئاً إذا         × ويطلب من املفحوص أن يضع عالمة       
  . بيق كل قسم دقيقة ونصفكانا متشاني، كل قسم عبارة عن صفحة واحدة، وزمن تط
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  )٣ –رد ( الصور المتماثلة : االختبار الثالث

يطلب من املفحوص يف هذا االختبار أن حيدد الشكل املشابه للشكل األصلي من             
بني عدة جمموعات من األشكال، كل منها يتكون من مخسة أشكال، وهو عبـارة عـن                

. قسمني،كل قسم يتكون من صفحتني، وزمن تطبيق كل قسم دقيقـة ونـصف فقـط              
ت الصحيحة و حنصل على     وطريقة تصحيحه هي أن ختصم اإلجابات اخلاطئة من اإلجابا        

  .وكل قسم حتسب درجاته مبفرده .درجة الطالب 

  :الدراسات السابقةبعض االختبار في  وثبات صدق - ب

بالتأكد من صـدق    ) ٢٦-٢٥ :١٩٩٣ (قام الشرقاوي والشيخ وعبدالسالم     
طالبا وطالبـة مـن   ) ٣٦٨(اختبار السرعة اإلدراكية  على عينة استطالعية تكونت من  

كلية التربية جبامعة عني مشس،ومت التأكد من الصدق باسـتخدام االتـساق الـداخلي              
  . ٠،٦٨ و٠،٤٦ وتراوحت القيم بني والصدق التمييزي

دراكيـة  بطريقـة املقارنـة    بتقنني اختبار السرعة اإل  ) ١٩٩٣(كذلك قام على    
 إىل مـستويني ، وقـد مت    – الدرجة الكلية لالختبـار      –الطرفية بتقسيم درجات احملك     

 طالبـاً مـن طلبـة       ٤٨التحقق من صدق االختبار على عينة استطالعية تكونت من            
  )١٣٧:  ، ١٩٩٥نقالً عن العدل ، ( .  الدراسات العليا 

حملك لالختبار على عينة استطالعية     حبساب صدق ا  )  ١٩٩٥(أيضا قام العدل    و
طالباً باملرحلة الثانوية ، وذلك عن طريق حساب معامل االرتباط بني           ) ٤٥(تكونت من   

) ٠,٦٩(درجات الطلبة عليه ودرجام يف اختبار الذكاء املصور وكان معامل االرتباط            
  ).٠,٠٥(دال إحصائيا عند هو و
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السرعة اإلدراكية  علـى عينـة       بالتأكد من صدق اختبار     ) ٢٠٠٦(قام ريان   و
طالبا وطالبة من الصف احلادي عشر مبحافظات غزة، ومت         ) ٧٠(استطالعية تكونت من    

  :التأكد من الصدق باستخدام الطرق التالية

  :الداخلي االتساق صدق  - أ
حساب معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة والدرجـة الكليـة الختبـار             مت    :  أوالً

 وهي دالـة  ٠,٧٣ ، ٠,٥٨  بني معامالت االرتباطو امتدت السرعة اإلدراكية   
  . ٠,٠٥إحصائياً عند 

حساب معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة ودرجة البعد الذي تنتمي إليه من              :  ثانياً
 ٠,٩٠، ٠,٥٨ بـني  معامالت االرتباط    وامتدتأبعاد اختبار السرعة اإلدراكية     

 ) .٠,٠٥(وهي دالة عند 

حساب معامالت االرتباط بني درجة كل بعد مـن اختبـار مقيـاس الـسرعة                :  ثالثاً
 - ٠,٧٠ بـني  معامالت االرتباط    وامتدتاإلدراكية والدرجة الكلية لالختبار     

  ) .٠,٠٥(وهي دالة عند  ٠,٧٧

 : الطرفية المقارنة صدق  - ب

  ملنخفضي الدرجات مـن      -الصدق التمييزي -مت إجراء صدق املقارنة الطرفية      
 ١٩ينة االستطالعية يف استجابتهم على اختبار السرعة اإلدراكيـة وعـددهم            أفراد الع 

ويـتين  – طالبا وذلك باستخدام اختبـار مـان         ١٩طالبا ومرتفعي الدرجات وعددهم     
وتؤكد ) ٠,٠٥(وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ٢٧,٥(وكانت قيمة مان وتين    

طلبة الـصف احلـادي     لدى  اكية  صالحية املقياس للتمييز بني مستويات السرعة اإلدر      
  .عشر
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 : الثبات 

حبساب ثبات )  ١٩٩٣ (تعلق بالثبات قام الشرقاوي والشيخ وعبدالسالموفيما ي
ادلة جتمـان ومعادلـة سـبريمان       عمبوتصحيح  مقياس السرعة بطريقة التجزئة النصفية      

 وهي دالة إحـصائيا عنـد       ٠,٧٢، ٠,٤٩ بنيقيم معامالت االرتباط    امتدت  براون و و
)٠,٠٥.( 

بالتحقق من ثبات االختبار على عينـة اسـتطالعية         ) ١٩٩٣(كذلك قام على    
 طالباً من طلبة الدراسات العليا واستخدم معامل الفا كرونباخ وكانت           ٤٨تكونت من     

  )١٣٧:  ، ١٩٩٥نقالً عن العدل ، ( .   ٠,٧٣قيمته 

االختبار على عينـة اسـتطالعية       حبساب ثبات    أيضاً) ١٩٩٥(قام العدل   كما  
طالباً باملرحلة الثانوية  واستخدم معامل الفا كرونباخ وكانت قيمتـه           ) ٤٥(تكونت من   

٠,٧٢  .  

بالتأكد من ثبات االختبار علـى عينـة اسـتطالعية       ) ٢٠٠٦(كذلك قام ريان    
وذلـك عـن    طالبا وطالبة من الصف احلادي عشر مبحافظات غزة،         ) ٧٠(تكونت من   

  : طريق 

  :النصفية التجزئة  - أ

حساب معامل االرتباط بني جمموع درجات الفقرات الفردية وجمموع درجات          مت  
وقد بلغت قيمة   ،  الفقرات الزوجية واملكونة ملقياس السرعة اإلدراكية يف صورته النهائية          

 .  وهي قيمة دالة إحصائياً ٠,٦٣معامل الثبات بني النصفني 
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 :كرونباخ ألفا   - ب

وهـي  )  ٠,٧٦(حساب معامل ألفا كرونباخ لفقرات املقياس وكان يساوي         مت  
 . قيمة تدلل على مستوى جيد من الثبات، وتفي مبتطلبات تطبيق املقياس

 جيـدة مجيع الدراسات سابقة الذكر أكدت، أن االختبار يتمتع مبؤشرات صدق           
قارنـة  بدالالت صدق احملتوى، وصدق االتساق الداخلي، وصدق احملك، وصـدق امل          

 .لفا كرونباخأالطرفية، ودرجة ثبات عالية باستخدام التجزئة النصفية و

  :االختبار في الدراسة الحالية وثبات صدق - ج

  الصدق : أوالً 

حيـث مت   ) ٣١٤= ن  (مت استخراج معامالت الصدق والثبات من عينة الدراسة احلالية          
  : حساب الصدق عن طريق 

وامـوع  )  أجـزاء  ٦(اختبار السرعة اإلدراكية    معامل االرتباط بني مكونات       -أ
   . ٠,٧٥ – ٠,٣٩الكلي حيث كانت القيم متتد بني 

 – مقارنـة  –شطب الكلمـات    ( معامل االرتباط بني عوامل السرعة اإلدراكية         -ب
 – ٠,٤٧مع اموع الكلي حيث امتدت القيم بني        )  الصور املتماثلة  –اإلعداد  
  . ائياً وكل تلك القيم دالة إحص٠,٨٥

  الثبات : ثانياً 

  : مت حساب الثبات عن طريق 

   . ٠,٧٠حيث كانت قيمة املعامل : ألفا كرونباخ   -أ
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التجزئة النصفية وذلك بعد تصحيح القيمة مبعادلة سبريمان وبـراون فكانـت              -ب
   . ٠,٦٥تساوي 

يتضح من القيم املتحصلة أا متقاربة مع تلك القيم اليت مت اسـتخراجها مـن عينـات               
  دراسات خمتلفة 

  

  : االختبار تعريف  - أ

ليـصلح تطبيقـه علـى      ) 1971(راسكن  من إعداد اولتمان  و    هو اختبار مجعي    
بإعداده إىل العربيـة،    ) ١٩٧٧(الراشدين وعلى األطفال، وقد قام الشرقاوي والشيخ        

.  على جمموعة كبرية من املفحوصني يف وقت واحـد          بصورة مجاعية  ويطبق هذا االختبار  
  :ويتكون االختبار من ثالثة أقسام 

بعة أشـكال،   خاص بالتدريب، وال حتسب درجته، ويتكون من س       : القسم األول  -
ويعطى الفرد دقيقتني لإلجابة عنه، ويسبق هذا القسم بعض التعليمات واألمثلـة           

  . اليت توضح طريقة اإلجابة

  .ويتكون من تسعة أشكال متدرجة يف الصعوبة، وزمنه مخس دقائق: القسم الثاين -

ويتكون من تسعة أشكال متدرجة يف الصعوبة، وزمنه مخس دقائق          : القسم الثالث  -
  .أيضا

وجتدر اإلشارة إىل أن األشكال اليت يطلب من الطالب حتديدها موجودة بالصفحة      
األخرية حبيث ال يتاح  للمفحوص رؤية الشكلني البسيط واملعقـد يف الوقـت نفـسه،           
وحتتسب االستجابة صحيحة لكل شكل إذا استطاع الطالب حتديد مجيع حدود الشكل            

طالب درجة عن كل استجابة صحيحة، ويتم البسيط املطلوب بالقلم الرصاص، ويعطى ال   
بعد ذلك مجع درجات القسمني الثاين والثالث فقط للحصول على الدرجة الكلية يف هذا         
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درجة،  وكلما   ) ١٨-٠( بني   متتداالختبار، وبذلك فإن درجة الطالب يف هذا االختبار         
 اإلدراكـي،   زادت درجة الطالب يف االختبار كلما كان ذلك دليال على زيادة استقالله           

  .والعكس يعين اعتماده على اال اإلدراكي

  : صدق وثبات االختبار في بعض الدراسات السابقة -ب 
قام معد االختبار من التأكد من مؤشرات الصدق بطريقة صدق احملك، حيث وجد            -

، بني االختبار وبني نتائج اختبار رسم الشخص) ٠ر٧١(معد االختبار ارتباطا قدره  
  .يف درجة متايز تصور اجلسمكما يستخدم 

خليفـة  ( هلذا االختبار يف عدة دراسات أجنبية وعربية    يصدق التمييز ال وقد ثبت    -
حيث أثبتت هذه البحوث أن االختبار   ) ١٩٨٢والشرقاوي  ، م١٩٨٥ - ١٩٨٣

، الـشرقاوي . (قد ميز بني املعتمدين واملستقلني يف االختبـار التربـوي واملهـين         
١٩٩٧.( 

حيث طبق على   ، حبساب الصدق بطريقة االتساق الداخلي    ) ٢٠٠٥(وقام مندور    -
 قـيم معـامالت     وامتدت، بالصف اخلامس )  تلميذا ٣٩(عينة استطالعية قوامها    

ومجيـع  ) ٠ر٩٢١ K ٠ر٧٣٧(االرتباط بني فقرات االختبار والدرجة الكلية بني        
تبار مـع امـوع     مما يؤكد اتساق فقرات االخ    ، ٠ر٠١هذه املعامالت دالة عند     

 .الكلى لدرجاته

  -:الثبات 

مت التأكد من ثبات اختبار األشكال املتضمنة يف عدد من الدراسات السابقة، حيث                 -
وقـد بلغـت    ، قام معد االختبار حبساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النـصفية         

  .) ٠ر٧٦(



 - ٥٨ - 

وقد بلغت  ، النصفيةحبساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة      ) ٢٠٠٥(وقام مندور       -
 وبطريقة  )٠,٩٧٦ () بروان -مان  ريسب (بعد تصحيحه مبعادلة  قيمة معامل الثبات    

  .)٠,٩٤٧ (جتمان

 بـدالالت   جيدةسابقة ، أن االختبار يتمتع مبؤشرات صدق        الأكدت الدراسات       -
صدق احملتوى، وصدق االتساق الداخلي، وصدق احملك، وصدق التمييز، ودرجة          

  . التجزئة النصفيةريقعن ط جيدةثبات 
  : االختبار في الدراسة الحالية وثبات صدق - ج

حيث مت حساب الـصدق     ) ٣١٤= ن  (مت استخراج الصدق والثبات من العينة احلالية        
  : عن طريق 

معامـل االرتباط بني جزئي االختبار واموع الكلي حيث كانـت متتـد بـني        -
٠,٨٢ - ٠,٨٠ .   

  : الثبات : ثانياً 
  : مت حساب الثبات عن طريق

   . ٠,٨٤ألفا كرونباخ حيث كان املعامل يساوي   -١

التجزئة النصفية بعد تصحيحها مبعادلة سبريمان وبراون كان املعامـل يـساوي              -٢
٠,٦٤ .   

 

  :اآلتية اإلحصائية األساليب استخدام مت الدراسة تساؤالت عن لإلجابة

  ) . األول السؤال. ( سونبري ارتباط معامل  . ١

  ).الرابع والسؤال الثاين، السؤال) (ت (واختبار املعيارية واالحنرافات املتوسطات  . ٢

   ). اخلامس والسؤال ، الثالث السؤال . (االجتاه آحادي التباين حتليل  .٣
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 :  

 ومناقشتها، وتفسريها عليها احلصول مت اليت النتائج عرض مت الفصل هذا يف
  : يلي فيما موضحا هو كما الدراسة، تساؤالت على اإلجابة خالل من وذلك

 

 لدى "االستقالل-االعتماد"هل هناك عالقة بني السرعة اإلدراكية واألسلوب املعريف 
  .؟طالب املرحلة الثانوية مبحافظة الليث 

بني درجات الطالب مت استخدام معامل ارتباط بريسون حلساب العالقة االرتباطية 
، )االستقالل عن اال/االعتماد(يف اختبار السرعة اإلدراكية ودرجات األسلوب املعريف 

  . يوضح النتيجة ) ٢(واجلدول 

العالقة االرتباطية بني درجات السرعة اإلدراكية واألسلوب املعريف ): ٢(جدول 
   )االستقالل عن اال/االعتماد(

  ٣١٤= ن 

 معامل االرتباط السرعة اإلدراكية

 **٠,٦٥٧ شطب الكلمات

 **٠,٤٧٠ مقارنة األعداد

 **٠,٨٨٦ الصور املتماثلة

 **٠,٨٥٢  الدرجة الكلية

     .٠١ مستوى عند دالة** 
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 عنـد  إحـصائية  داللة وذات موجبة ارتباطية عالقة وجود إىل) ٢ (اجلدول نتائج تشري
 الثالثـة  بأبعـاده  اإلدراكيـة  السرعة اختبار يف الطالب درجات بني) ٠,٠١ (مستوى

  ).اال عن االستقالل/عتماداال (املعريف األسلوب ودرجات الكلية، وللدرجة

 آدم بـسماء  هلـا  تتوصـل  الـيت  النتائج خالل من النتيجة هذه تفسري وميكن
 التعـرف  زيـادة  يـصاحبها  الفرد لدى اإلدراكية السرعة زيادة بأن وتفيد) ٢٠٠٤(

 اـال  عـن  االسـتقالل  مث ومن املعريف األسلوب على ينعكس مما الفوري، البصري
  .اإلدراكي

 والـيت ) ٢٠٠١ (وعلـي  الكيـايل  دراسة نتائج مع تتفق  النتيجة هذه ان كما
 الـسرعة  مـن  كل بني إحصائية داللة وذات موجبة ارتباطيه عالقة وجود عن كشفت

 األسلوب ذوو الطالب أن أي اإلدراكي، اال عن املستقل املعريف واألسلوب اإلدراكية
 إىل االنتبـاه  مدى يف املرتفعة اإلدراكية السرعة لديهم تتوافر اال عن املستقل املعريف

  .واألشكال األلفاظ

 دال تأثري وجود عن أسفرت واليت) ٢٠٠١ (علي دراسة مع النتائج تتفق كذلك
 .اال عن) االستقالل-االعتماد (املعريف واألسلوب اللغوي األداء بني للتفاعل إحصائيا

 االدراكيـة  السرعة يف ارتفعت املعريف االسلوب يف الطالب درجة أرتفعت كلما أنه أي
 ممـا  التفاصيل ألدق إدراكاً أكثر) االستقالل/ االعتماد (املعريف األسلوب ذوي أن أي

 الـسرعة  درجـة  زادت كلمـا  أنه أي األول السؤال إليها توصل اليت النتيجة يؤكد
   .املعريف األسلوب درجة زادت اإلدراكية
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بني طالب املرحلة الثانوية مبحافظة الليـث      فروق يف السرعة اإلدراكية      هناكهل  
 .؟ حسب التخصص

متوسـطات  للمقارنـة بـني     ) ت(ختبار  امت استخدام   لإلجابة على هذا السؤال     
  :يوضح النتيجة ) ٣(واجلدول  درجات الطالب يف السرعة اإلدراكية حسب التخصص

الفروق بني التخصصات الطبيعية والشرعية يف أبعاد السرعة اإلدراكية ): ٣(جدول 
  ٢١٢= واموع الكلي للسرعة اإلدراكية حسب التخصص ن 

  السرعة اإلدراكية
 األبعاد

 التخصص
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
  قيمة
 ت

 درجات

 الحرية

 طبيعي
 ١٠٦= ن 

١٨,٠٢ ٤٥,٤١ 

 شطب الكلمات
 شرعي

 ١٠٦= ن 
١١,٧٥ ٣٥,٠٤ 

٢١٠ **٤,٩٦ 

  طبيعي
 ١٠٦= ن 

٩,٦٩ ١٨,٠٢ 

 مقارنة األعداد
  شرعي

 ١٠٦= ن 
٥,٦٨ ١١,٤٨ 

٢١٠ **٥,٩٩ 

  طبيعي
 ١٠٦= ن 

١٩,٠٣ ٥٤,٦٨ 

 الصور المتماثلة
  شرعي

 ١٠٦= ن 
١٩,٢٥ ٥٧,٩٤ 

٢١٠ ١,٢٤ 

  طبيعي
 ١٠٦= ن 

٣٦,٧٥ ١١٨,١١ 
 للسرعة  الكليةالدرجة 

  شرعي اإلدراكية 
 ١٠٦= ن 

٢٦,٧٢ ١٠٤,٤٦ 

٢١٠ **٣,٠٩ 

   ٠,١دالة عند مستوى ** 
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إىل وجود فروق ذات داللـة إحـصائية يف أبعـاد    ) ٣(تشري النتائج يف اجلدول    
شطب الكلمات ،ومقارنة األعـداد ، الدرجـة الكليـة للـسرعة            (السرعة اإلدراكية   

  ) العلمي(اإلدراكية لصاحل التخصص الطبيعي الطبيعي 
مييلـون إىل   ) العلمـي (وميكن تفسري هذه النتيجة بأن طالب التخصص الطبيعي         

إلجابة وتفسريها يف ضوء وجهتهم الذهنية واليت تأثرت مبا درسوه من املـواد العلميـة        ا
لذلك يستمرون يف تفسري املثريات اليت عرضت علـيهم يف ضـوء تـوقعهم املبـدئي                
واستمرارهم يف مالحظة جوانب املثري الغامضة ويستمرون كذلك يف تعديل تفـسريام            

. رف على عدد كبري من االستجابات بصورة صحيحة بصورة سريعة مما ينتهي م إىل التع      
الذين قد يعانون من التصلب اإلدراكـي أو أن  ) األديب ( وذلك بعكس طالب الشرعي   

وجهتهم الذهنية ال تتماشى مع طبيعة املثريات ، وذلك لبعد هذه املثريات عـن جمـال                
الصور ( جزئية  بينما مل تكن كذلك يف أحد أجزاء االختبار وهو          . ختصصهم واهتمامهم   

، ) اإلداري(والشرعي  ) العلمي  ( حيث مل تظهر فروق بني التخصصني الطبيعي        ) املتماثلة
وقد يكون السبب يف ذلك أن طالب الشرعي قادرين بصورة أفضل على حل املـثريات        
املرتبطة بالصورة املتماثلة أكثر من قدرام على شطب الكلمات ومقارنة األعداد، كما            

كيز طالب الشرعي على الصور واألشكال للخطوط املرسومة ألن مثـل           يؤكد ذلك تر  
كما مل تظهر فروق    . هذه األشكال والصور قد ال تتطلب خربة سابقة يف جمال التخصص          

  . بني التخصصني ) الصور املتماثلة ( يف بعد السرعة اإلدراكية 
واليت تـشري إىل    من نتائج   ) ٢٠٠٦(ما توصل إليه ريان     مع  هذه النتيجة   وتتفق  

وأن .)العلمـي (وجود فروق ذات داللة إحصائية يف السرعة اإلدراكية لصاحل التخصص   
) العلمي(هناك عالقة بني السرعة اإلدراكية والتخصص حيث تفوق الطالب التخصص           

يف االختبارات اليت تتطلب خربة علمية سابقة مثل اللغة االجنليزية والرياضيات كمـا أن              
لعلمية تساعد على تنمية املهارات املعرفية اليت تتطلب إدراك وتفكري بينما           دراسة املواد ا  

  .يف االختبار الذي ال يرتبط خبربة علمية سابقة ) األديب(تفوق طالب التخصص 
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  : التساؤل الثالث

بني طالب املرحلة الثانوية مبحافظة الليـث     فروق يف السرعة اإلدراكية     هناك  هل  
   .؟لعمرحسب ا

للمقارنة بـني   آحادي االجتاه   مت استخدام حتليل التباين     لإلجابة على هذا السؤال     
يوضـح  ) ٤(واجلدول   متوسطات درجات الطالب يف السرعة اإلدراكية حسب العمر       

  . النتيجة 

  تبعاً للعمر  السرعة اإلدراكية الفروق بني أفراد العينة يف): ٤(جدول 

 مصادر التباين األبعاد
مجموع 

 تالمربعا

 درجات 

 الحرية

متوسط 
 المربعات

 التباين

  قيمة
 ف

 ٨٤٨,٥٣ ٣ ٢٥٤٥,٦١ بين المجموعات

 شطب الكلمات ٢١٣,٦٢ ٣١٠ ٦٦٢٢٤,٠٢ داخل المجموعات

  ٣١٣ ٦٨٧٦٩,٦٣ الكلي

٣,٩٧* 

 ٢٩,١٤ ٣ ٨٧,٤٢ بين المجموعات

 مقارنة األعداد ٩٢,٥٨ ٣١٠ ٢٨٧٠٠,٥٤ داخل المجموعات

  ٣١٣ ٢٨٧٨٧,٩٦٥ الكلي

٠,٣١ 

 ١٠٨٦,٢١ ٣ ٣٥٢٨,٦٥ بين المجموعات

 الصور المتماثلة ٧٢٣,٧١ ٣١٠ ٢٢٤٣٥١,٢٣ داخل المجموعات

  ٣١٣ ٢٢٧٦٠٩,٨٨ الكلي

١,٥٠ 

 ٩٢٨,٥٥ ٣ ٢٧٨٥٤,٣٣ بين المجموعات

 ١٣٨٩,٨٥ ٣١٠ ٤٣٠٨٥٤,٣٣ داخل المجموعات
المجموع الكلي 

 للسرعة اإلدراكية 
  ٣١٣ ٤٣٣٦٤٠,٠٠ الكلي

٠,٦٦ 

   . ٠,٠٥دالة إحصائياً عند مستوى      * 

مقارنـة  ( عدم وجود فروق يف إبعاد السرعة اإلدراكية        ) ٤(يتضح من اجلدول    
اإلعداد والصور املتماثلة واموع الكلي  وتوجد فروق يف أحد أبعاد السرعة اإلدراكية             
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م الباحث باستخدام اختبار شيفيه     تبعاً للعمر، وملعرفة مصدر التباين قا     ) شطب الكلمات (
  . يوضح النتيجة ) ٥(واجلدول 

 نتائج اختبار شيفيه لتحديد اجتاهات الفروق لدرجات السرعة اإلدراكية): ٥(جدول 
 حسب اختالف العمر

 العمر

 العمر
المتوسطات 

 ١٨ ١٧ ١٦ الحسابية
اكبر من 

١٨ 

  
  اتجاهات الفروق

 

  سنة١٦لصالح  * *  - ٤٣,٣٩  سنة١٦

  سنة١٧لصالح  * * -  ٤٢,٥٦  سنة١٧

   -   ٣٨,٢٧  سنة١٨

  -    ٣٦,٨٠ سنة ١٨اكبر من 

 .لصالح المتوسط الحسابي األعلى) ٠,٠٥(تعني وجود فروق عند مستوى داللة *

 سنة وكل من    ١٦تشري النتائج أن الفروق بني متوسطات درجات الفئة العمرية          
 سنة حيث كـان     ١٦ سنة ، لصاحل الفئة العمرية       ١٨اكرب من    سنة و    ١٨الفئة العمرية   

  ).٤٣,٣٩(املتوسط احلسايب هلم هو األعلى 

 سنة وكل من الفئة     ١٧كذلك توجد فروق بني متوسطات درجات الفئة العمرية         
 سنة حيث كان املتوسط     ١٧ ، لصاحل الفئة العمرية       سنة ١٨وأكرب من    سنة   ١٨العمرية  

  ).٤٢,٥٦(احلسايب هلم هو األعلى 
كابيـد   ونتـائج ) Salthouse, 1994(وس وتتفق هذه النتيجة مع نتائج سالت ها

 حيث أظهرت نتائجهم وجـود  Caped &kraer&Gonzalez 2001(ووكريير وقونزالس 
 أن التقـدم يف الـسن    وهذا يشري إىل   .فروق يف السرعة اإلدراكية لصاحل العمر األصغر      

املهمات احلركية أن أم قد يعانون من       ن أطول يف إدراك     ترافقه سرعة إدراكية أقل وزم    
  . البطء اإلدراكي
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كما ميكن تفسري ذلك أن األكرب سناً كانوا أبطأ من األصغر سناً يف التعرف على               
كيفية شطب الكلمات، وهذا قد يعود إىل أن األصغر سناً مييلون إىل اإلحاطـة بـصرياً                

كسبون كثرياً من البيانات الالزمـة      وذهنياً جبزء كبري من اال البصري املتاح لذا فهم ي         
على الكلمات أو حتديدها حتديداً صحيحاً مما ينتج        ) السرعة اإلدراكية (للتعرف الصحيح   

وقد أكد على ذلك سيلفرمان حيث يقول إىل أن مـدى  . عنه التحديد واإلدراك السريع  
 األفراد الذين   اتساع إحاطة األفراد باملنبهات البصرية يتأثر بالفروق الفردية فهناك بعض         

يتميزون باإلحاطة مبدى واسع جداً من اال البصري ، بينما تقل اإلحاطة حبيث حتـصر      
  ) . ١٩٩٣بني ، (منطقة صغرية من اال لدى البعض اآلخر، 



 - ٦٧ - 

  

بني طالب  ) االستقالل-االعتماد(استخدام األساليب املعرفية     فروق يف    هناكهل  
   .؟ حسب التخصصاملرحلة الثانوية مبحافظة الليث

متوسـطات  للمقارنة بـني    ) ت(مت استخدام اختبار    ولإلجابة على هذا السؤال     
عن اال اإلدراكي حسب    ) االستقالل-االعتماد(درجات الطالب يف األسلوب املعريف      

  . يوضح النتيجة ) ٦(واجلدول  التخصص

  حسب التخصص) االستقالل-االعتماد(سلوب املعريف األالفروق يف ):  ٦ (جدول

  األسلوب المعرفي 

 )االستقالل-االعتماد(
 التخصص

 المتوسط

 الحسابي

  نحرافاال

 المعياري

  قيمة

 ت

 درجات

 الحرية

 طبيعي

 ١٠٦= ن 
٤,٥٩ ٦,٢٤ 

لية
 الك

جة
لدر

 ا

 شرعي

 ١٠٦= ن 
٢,٥٤ ٣,٦٦ 

٢١٠ *٥,٠٦ 

   ٠,٠١دال عند مستوى ** 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات        ) ٦(يتضح من اجلدول    
حسب التخصص ، لصاحل ذوو     )االعتماد  / االستقالل(يف األسلوب املعريف    عينة الدراسة   

  ) . العلمي(التخصص الطبيعي
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واليت أشـارت إىل أن     ) ١٩٨١ ( مع نتائج دراسة الشرقاوي    النتيجةوتتفق هذه   
 يتميزون باالستقالل عن اال اإلدراكي يف حني أن طـالب           )العلمي(طالب التخصص   

   . يتميزون باالعتماد على اال اإلدراكي)األديب(التخصص 

، ) ١٤٢٥(منـشي   ومنرية  ) ١٤١٨(احلريب  ونوار  ) ٢٠٠٦(ومع دراسة ريان    
-االعتمـاد (إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف األسلوب املعـريف           أشارت  واليت  

 .لصاحل التخصص العلمي) االستقالل

أعلـى  ) العلمي(وميكن أن يعزى ذلك إىل أن مستوى دافعية اإلجناز لدى طالب            
من حيث فهم وإدراك ما هو مطلوب إجنازه من هذا النوع           ) الشرعي(من طالب القسم    

أن ) م٢٠٠٢(حيث يرى الزيـات     . ترتبط باجلانب العقلي املعريف   وأا  . من االختبارات 
الدافع إىل االجناز مبثابة أحد العوامل اليت تسهم يف وصول الفرد إىل مستويات مرتفعة من    

  . حيث األداء يف جماالت ترتبط بتكوينه العقلي

أن الدوافع تعمل على حترير طاقات الفرد النفسية        ) م٢٠٠٣(كما يرى اخلالدي    
وجهها حنو نشاط معني يقوم به، وتدفعه إىل املزيد من بذل اجلهد واملثابرة مـن أجـل                 فت

فهو يعتقد أن العمل واملثابرة مها سبيل جناحه يف احلياة فيحرص           . التفوق يف هذا النشاط     
على عمله ويؤديه حبيوية فائقة ويركز جهده خالل عمله ويتابعه ويشعر باالرتياح التـام              

 متعة كبرية يف حل املشكالت اليت يصعب علـى اآلخـرين حلـها     عقب النجاح، وجيد  
  . فيثقب قدراته، ويرى أنه أهل للوصول إىل مستوى ممتاز يف كل ما يقوم به من أعمال
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بـني  ) االسـتقالل    -االعتماد  (يف استخدام األساليب املعرفية      فروق   هل هناك 
   .؟سب العمرطالب املرحلة الثانوية مبحافظة الليث ح

) ٧(آحادي االجتاه واجلدول  حتليل التباين لإلجابة على هذا السؤال مت استخدام       
  |يوضح النتيجة 

  حسب العمر) االستقالل-االعتماد(األسلوب املعريف الفروق يف ):  ٧(جدول 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

األسلوب المعرفي 
  )االستقالل-االعتماد(

 األبعاد

 مصادر التباين
مجموع 
 المربعات

 التباين الحرية

  قيمة
 ف

بين 
 المجموعات

٥٩,١٦ ٣ ١٧٧,٤٩ 

داخل 
 المجموعات

٢٠,٧٠ ٣١٠ ٦٤١٨,٢٩ 
لية

 الك
جة

لدر
ا

 

  ٣١٣ ٦٥٩٥,٧٨ الكلي

٢,٨٥* 

   . ٠,٠٥دالة عند مستوى * 

) ٠,٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        ) ٧(يتضح من اجلدول      
بني متوسطات درجات عينة الدراسة حسب العمر فيمـا يتعلـق باألسـلوب املعـريف              

، قام الباحث باستخدام اختبـار شـيفيه        مصدر التباين   ، وملعرفة   )االستقالل-االعتماد(
  . يوضح النتيجة ) ٨(واجلدول 



 - ٧٠ - 

 نتائج اختبار شيفيه لتحديد اجتاهات الفروق لدرجات األسلوب املعريف ): ٨(جدول 
  حسب اختالف العمر) االستقالل-االعتماد(

 العمر

 العمر
المتوسطات 

 ١٨ ١٧ ١٦ الحسابية
اكبر من 

١٨ 

  
  اتجاهات الفروق

 

  سنة١٦لصالح من   *   - ٥,٦٠  سنة١٦

  سنة١٧لصالح  *  -  ٤,٦٠  سنة١٧

  سنة١٨لصالح   -   ٤,٣٩  سنة١٨

  -    ٢,٧٨ سنة١٨اكبر من 

  

أكرب بني متوسطات درجات الفئة العمرية      أن هناك فروقاً    ) ٨(يتضح من اجلدول    
 سنة والفئة العمريـة  ١٧ سنة  والفئة العمرية     ١٦الفئة العمرية   (  سنة وكل من     ١٨من  
ة حيث كان املتوسط احلسايب هلم هـو األعلـى           سن ١٦، لصاحل الفئة العمرية     ) سنة ١٨

مـع األخـذ يف     ) ١٩٨٣(وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل إليه الشرقاوي         ). ٥,٦٠(
االعتبار االختالف يف املدى العمري بني الدراستني حيث أن املدى العمـري يف دراسـة     

ي كما أا تتفق مع ما توصلت إليـه مـنرية منـس           . سنه  ٦٣-١٠الشرقاوي امتد بني    
وقد يعود ذلـك إىل إن      . من وجود فروق حسب اختالف املراحل الدراسية        ) ١٤٢٥(

 سنة وهم طالب الصف األول اعطوا مزيداً من التركيز يف االختبـار             ١٦الفئة العمرية   
أكثر وهذا ما جعل درجام مرتفعة كما قد تفسر هذه النتيجة يف ضوء مستوى الدافعية               

العمرية األصغر فضالً عن أن الطالـب الـذي يكـون    والذي قد يكون مرتفعاً للفئات      
مستوى دافعيته مرتفعاً بثقة بذاته وإمكاناته ويهتم أكثر بالنشاطات اليت تثري اهتمامه وجيد     

  . صعوبة يف حلها ويشعر بأا تتحدى قدراته 
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  :النتائج اليت توصلت إليها الدراسة فيما يليميكن تلخيص 

النتائج اخلاصة بالعالقات االرتباطية بني درجات الطالب يف السرعة اإلدراكيـة           
 )االستقالل عن اال/االعتماد(واألسلوب املعريف 

 بـني ) ٠,٠٥ (مـستوى  عند إحصائية داللة وذات موجبة ارتباطيه عالقة وجود 
 الكليـة،  وللدرجـة  الثالثة بأبعاده اإلدراكية السرعة اختبار يف الطالب درجات

 ارتفعـت  كلمـا  أي) اال عن االستقالل/االعتماد (املعريف األسلوب ودرجات
 يف درجام ارتفاع يصاحبها) الكلية الدرجة (اإلدراكية السرعة يف الطالب درجة

 ).اال عن االستقالل/االعتماد (املعريف األسلوب

بني متوسـطات   ) ٠,٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         
 درجات عينة الدراسة حسب التخصص فيما يتعلق بالدرجة الكلية للسرعة اإلدراكيـة،          

 والفروق لـصاحل   )شطب الكلمات ،ومقارنة اإلعداد   ( ودرجة بعدي السرعة اإلدراكية     
 وعدم وجود فروق بـني      . األكرب أي للطالب ذوو التخصص الطبيعي      املتوسط احلسايب 

  ذوي التخصص الطبيعي والشرعي يف بعد الصور 

عدم وجود فروق بني متوسطات درجات عينة الدراسة حسب العمر فيما يتعلق 
 اإلدراكية ولكن وجدت فروق يف بعد السرعة اإلدراكية جة الكلية للسرعةبالدر

 سنة ١٨ضد الفئة العمرية . سنة ١٧، ١٦يف صاحل الفئة العمرية ) شطب الكلمات(
  . سنة ١٨وأكرب من 

بني متوسـطات   ) ٠,٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         
 حـسب التخـصص ،   )قاللاالست/االعتماد( الدراسة يف األسلوب املعريف   درجات عينة 

 .والفروق لصاحل املتوسط احلسايب األكرب أي للطالب ذوو التخصص الطبيعي
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بني متوسطات درجات   ) ٠,٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          *
، لصاحل  )االستقالل-االعتماد(عينة الدراسة حسب العمر فيما يتعلق باألسلوب املعريف         

  ) . ٥,٦٠( سنة حيث كان املتوسط احلسايب هلم هو األعلى ١٦الفئة العمرية 

  : التوصیات 

دراسة، لذا فإن الباحث ومن خالل النتائج       حيث أن التوصيات تنبثق من نتائج ال      
  :اليت حصل عليها يوصي مبا يلي

           سرعتهم االهتمام بالوسائل واألساليب اليت تساعد الطلبة على االرتقاء مبستوى
اإلدراكية إىل أعلى مستوياا ، والوقوف على األسباب اليت تؤدي إىل تدين هذا             

  . اجلانب 
     حـاالت الطـالب     دراكيـة يف تـشخيص    االستفادة من اختبارات السرعة اإل 

ومقارنتهم ببعضهم البعض حسب املراحل التعليمية وحسب املستويات الدراسية         
 . والتحصيلية 

   التدريبات اليت تـساعد علـى زيـادة        مناذج من   املناهج املدرسية   بعض  تضمني
 .السرعة اإلدراكية  

           لـربامج  االهتمام بطالب التخصص األديب وتدريبهم من خـالل األنـشطة وا
فـضالً عـن االهتمـام      ) االستقالل/ االعتماد(التدريبية على األسلوب املعريف     

  . باالختبارات اليت تراعي ختصص هذه الفئة
 :دراسات مقترحة 

  ة تطبق على الطالباتيف خمتلف املراحل العمرية إجراء دراسة مشا. 

 ة تطبق يف مناطق أخرى باململكةإجراء دراسة مشا . 

 ة تطبق على مراحل دراسية أخرىإجراء دراسة مشا. 
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             إجراء دراسة على السرعة اإلدراكية لدى طالب صعوبات التعلم يف املـرحلتني
 .االبتدائية واملتوسطة 
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الشرقاوي ، أنـور و الـشيخ ،         ترمجة   )اكستروم ، فرنش ، هارمان ، ديرمني        (  .١
بطارية االختبارات املعرفية العاملية     ). ١٩٩٣( سليمان وعبد السالم ، نادية حممد       

  . مكتبة األجنلو املصرية ، القاهرة العامل العددي ،

  . ، القاهرة ، مكتبة األجنلو ٥القدرات العقلية ، ط ). ١٩٨٣(أبو حطب ، فؤاد  .٢

 االعتماد على اـال  –االستقالل .راسة عن  د) ١٩٩٢(حممود أمحد .أبو مسلم    .٣
االدراكي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى مستويات عقلية خنتلفة مـن طـالب            

  ١٩عدد. كلية التربية املنصورة جملة . كلية املعلمني باململكة العربية السعودية

مركـز  ،  األسـكندرية  مدخل اىل علم الـنفس ،  ). ١٩٩٩(أمحد ، سهري كامل      .٤
  .رية للكتاب األسكند

التعرف البصري الفوري وعالقته بالسرعة اإلدراكيـة       ). ٢٠٠٤( آدم ، بسماء     .٥
، جملـة جامعـة     ) دراسة ميدانية على عينة من طلبة كلية التربية جبامعة دمـشق          (

 . ، العدد الثاين  ٢٣دمشق، الد 

القاهرة ،مركـز   )ترمجة حممد جنيب الصبوة   ٠االضطرابات املعرفية   )م١٩٩٣(بني   .٦
  . النشر جبامعة القاهرة 

دراسة لدافعيـة احلاجـات     ). ١٩٨٧( عبد احلميد وعمر ، حممود      جابر   ،   جابر .٧
ملاسلو يف عالقتها مبوضوع الضبط واإلستقالل اإلدراكي ، قطر ، مركز البحـوث     

  .٣٥٩-٣١٢:  ص ،ص) ١١٤(التربوية ، العدد 
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ـ ١٤١٨(. نوار بنت حممد سـعد      .احلريب .٨ ( عالقـة االسـلوب املعـريف       () هـ
عن اال االدراكي بامناط التعلم والتفكري ومتغريات اخرى        ) االستقالل  /االعتماد

. كلية التربية   . جامعة ام الفرى    )لدى طالبات املرحلة اجلامعية مبدينة مكة املكرمة        
  .مكة املكرمة 

موسوعة علم النفس والتحليل النفسي ، القاهرة ،       ). ١٩٧٨( احلفين ، عبد املنعم      .٩
  . مكتبة مدبويل 

العالقة بني األسـاليب املعرفيـة والـذكاء        ). ١٩٨٣(خليفة ، وفاء عبد اجلليل       .١٠
، كلية التربية ، جامعة عني       ) رسالة ماجستري غري منشورة   (والتحصيل الدراسي ،    

 .مشس

سيكولوجية الفروق الفردية والتفوق العقلي ،عمـان     ) م٢٠٠٣(اخلالدي ، أديب     .١١
  .دار وائل 

عالقة كل من أسلوب التروي واالندفاع والقلق بأداء        ). ١٩٩٠(اخلويل ، هشام     .١٢
رسالة ماجـستري غـري     ( سرعة ،   تالميذ التعليم األساسي يف بعض مهام القوة وال       

  .، كلية التربية ، جامعة الزقازيق )منشورة 

وضوابطها يف علم الـنفس ،      األساليب املعرفية   ). ٢٠٠٢( شام حممد   اخلويل ، ه   .١٣
  .، دار الكتب احلديث القاهرة

مدخل علم النفس ، ترمجة سيد الطواب وآخرون ،         ). ١٩٨٨( دافيدوف ، لندا     .١٤
  . الدار الدولية للنشر والتوزيع . بريوت ،٣ط
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من السرعة   بكل   هعالقتاالتزان االنفعايل و  ). ٢٠٠٦(ريان ، حممود إمساعيل حممد       .١٥
بتكاري لدى طلبة الصف احلادي عـشر مبحافظـة غـزة،       اإلدراكية والتفكري اال  

  .، جامعة األزهر ، غزه )أطروحة دكتوراه غري منشورة (

عمـان ، دار    علم النفس املعـريف ،      ). ٢٠٠٣(الزغول ، رافع والزغول ، عماد        .١٦
  .الشروق 

التعليم التعاوين والنمط املعـريف     أثر  ). ١٩٩٢(الزغول ، رافع وعبابنة ، عبد اهللا         .١٧
يف حتصيل طلبة الـصف الـسابع       )  االستقالل عن اال اإلدراكي      –االعتماد  (

السنة الثالثة  األساسي يف مادة الرياضيات ، جملة كلية التربية ، جامعة اإلمارات ،             
 .)  ١٥:ص(عشرة ، العدد 

 الـتعلم ،    املتفوقون عقليـا و ذوو صـعوبات      )م٢٠٠٢(الزيات،فتحي مصطفى    .١٨
  .القاهرة ، دار النشر للجامعات 

االعتماد واالستقالل عن اال اإلدراكي وعالقته      ). ١٩٨٩(سيد ، إمام مصطفى      .١٩
جملة كلية التربية   .بتحقيق الذات لدى طالب كلية التربية بأسيوط ، جامعة أسيوط           

  م١٩٩٠، ١، مج ٦بأسيوط ،عدد

 مكتبة  ،قاهرة  ال  ، ٣ العام ، ط   علم النفس ). ١٩٩٠(عبد احلليم   حممود  السيد ،    .٢٠
  .غريب

 االستقالل عن اال اإلدراكـي  –فعالية االعتمادية   ). ١٩٩٢(الشربيين ، زكريا     .٢١
على أبعاد الشخصية لدى اجلنسني ، جملة مركز البحوث التربوية جبامعـة قطـر ،     

  . السنة األوىل ، العدد الثاين
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األساليب املعرفية املميزة لدى طـالب وطالبـات        ). ١٩٨١( الشرقاوي ، أنور     .٢٢
ويـت ، جملـة العلـوم    بعض التخصصات الدراسية يف جامعـة الكويـت ، الك     

  .٨٧-٦٣: ، ص ص ) ١(، العدد االجتماعية

وسائل جديدة لقياس العوامل العقلية واملعرفيـة ،        ). ١٩٨٧( الشرقاوي ، أنور     .٢٣
 . ، الد السابع ، الكويت ٢٨وم اإلنسانية ، العدد الة العربية للعل

الفروق يف األساليب املعرفية اإلدراكية لدى األطفال       )  ١٩٩٢(الشرقاوي ، أنور     .٢٤
  القاهرة)  ١٩٩٢(والشباب واملسنني من اجلنسني ، علم النفس املعريف املعاصر ، 

لـنفس العربيـة    األساليب املعرفية يف حبوث علم ا      ). ١٩٩٥( الشرقاوي ، أنور     .٢٥
  .وتطبيقاا يف التربية ، القاهرة ، مكتبة األجنلو املصرية 

 ، القاهرة ، مكتبة     ٢ط، علم النفس املعريف املعاصر    ). ٢٠٠٣(الشرقاوي ، أنور     .٢٦
  .األجنلو

اختبـار األشـكال    ). ١٩٨٩( الـشيخ ،    سليمان اخلضري   الشرقاوي ، أنور و    .٢٧
  . ، القاهرة ، مكتبة األجنلو ٤ت ، ط كراسة التعليما"الصورة اجلمعية "املتضمنة 

دراكية املعرفية وعالقتـها مبواقـف      األمناط اإل  ). ١٩٨٢( ريف ، نادية حممود     ش .٢٨
، ) ٩(التعلم الذايت والتعليم التقليدي ، جملة العلوم االجتماعية ، الكويت الـسنة             

  .١٣-١٢: العدد الثالث ، ص 

لقاهرة ، مكتبة النهضة  ا،٤طعلم النفس التربوي ،). ١٩٩٢( صاحل ، أمحد زكي      .٢٩
  .املصرية 

يكولوجية إدراك اللون والشكل ، بغداد ، دار        س). ١٩٨٢(صاحل ، قاسم حسني      .٣٠
  .الرشيد للنشر 
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البطء اإلدراكي يف   ). ١٩٩٠(الصبوة ، حممد جنيب و يونس ، فيصل عبد القادر            .٣١
 ضوء نوعني من الشخصيات الفرعية ملرض الفصام املزمن ، دراسة مقارنـة بـني             

اهليئة املـصرية العامـة     ، القاهرة ،١٤عدداملرضى واألسوياء ، جملة علم النفس ،      
  .للكتاب 

عالقة املخاطرة بكل من السرعة اإلدراكيـة       ). ٢٠٠٢( عبد احلميد ، حممد نبيل       .٣٢
ومرونة القلق لدى عينة من طالب جامعة أا ، جملة دراسات عربية يف علم النفس               

  .) ١٥٥ – ١٢١ص ( ٤ ، العدد ١، جملد 

سـكندرية ، دار    األبعاد األساسية للشخصية ، األ    . )١٩٨٧( عبد اخلالق ، أمحد      .٣٣
  .املعرفة اجلامعية 

بناء مقييـاس قلـق األطفـال       ). ١٩٩١( عبد اخلالق ، أمحد و النيال ، مايسة          .٣٤
: ، ص ص    ) ١٨( وعالقته ببعدي اإلنبساط والعصابية ، جملة علم النفس ، العدد           

٤٥-٢٨.  

بطارية االختبـارات   ). ١٩٨٤(، انور رياض وبداري ، علي حسني        عبد الرحيم    .٣٥
  .املعرفية مرجعية العوامل ، كراسة التعليمات ، املنيا ، دار حواء للنشر 

 النظرية والتطبيق ، عمان   –علم النفس املعريف    ). ٢٠٠٤( العتوم ، عدنان يوسف      .٣٦
  .، دار املسرية للنشر والتوزيع 

  .دار الفكر ، عمان  ،٣النفس التربوي ، ط علم )٢٠٠٥(عدس ، عبدالرمحن  .٣٧

اإلتزان اإلنفعايل وعالقته بكل من السرعة      ). ١٩٩٥(العدل ، عادل حممد حممود       .٣٨
سلسلة أحباث جملة دراسـات تربويـة ، الـد          . اإلدراكية والتفكري اإلبتكاري    

  .١٦١-١٢٥ص: القاهرة ، عامل الكتب )  ٧(العاشر، اجلزء 
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ـ  ). ٢٠٠١( علي ، إيناس أمحد      .٣٩ -االعتمـاد (لوب املعـريف  أثر التفاعل بني األس
ومعاجلتني تعليميتني للتعبري املكتوب ، على األداء اللغـوي لتالميـذ           ) االستقالل

 ، كلية التربية ، جامعـة       )رسالة ماجستري غري منشورة   (الصف الثاين اإلعدادي ،     
  .اإلسكندرية 

 يف الروضة ، مقال يف جملة       تربية أطفالنا ). ٢٠٠٢( العيسوي ، عبد الفتاح حممد       .٤٠
 ٩٨عدد).م٠١/٠٥/٢٠٠٢( اجلندي املسلم ، بتاريخ 

األساليب املعرفية بني النظرية والبحث ، عمـان ،دار         ) ١٩٩٤(الفرماوي، محدي    .٤١
  .صقاء للنشر 

 ، القاهرة ،   اليب املعرفية بني النظرية والتطبيق    األس ). ٢٠٠٩( الفرماوي ، محدي     .٤٢
  .مكتبة األجنلو

بناء نظام تعليمي لتطوير اإلدراك احلسي يف مادة        ). ١٩٩٨( ماجد نافع   الكناين ،    .٤٣
  . ، جامعة بغداد ، كلية الفنون اجلميلة )أطروحة دكتوراه غري منشورة(املنظور ، 

مكتبة الفالح  .بغداد   ،   ٢املدخل اىل علم النفس ، ط     ). ٢٠٠٢( الكناين ، ممدوح     .٤٤
  .للنشر والتوزيع 

دار العلـم   .  بـريوت     ، ١مـج ،  املعجم الوسيط   . )١٩٩٩(جممع اللغة العربية     .٤٥
  .للماليني 

سكندرية ، دار   ، األ ٢القدرات العقلية ، ط     ). ١٩٩٤( معوض ، خليل ميخائيل      .٤٦
  .الفكر اجلامعي 

 مراحـل احلكـم     - الـرتوع  - الوجدان -اإلدراك). ١٩٩٩( املغريب ، صالح     .٤٧
، لى شبكة اإلنترنت  موقع الكتروين ع  الشرعي على عالقة الرجل واملرأة ، مقال يف         

  .م٦/٢/١٩٩٩موقع الساحة العربية ، بناريخ 
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دار املعرفة  ،  األسكندرية  ، ٤علم النفس املعاصر ، ط    ). ١٩٨٢(املليجي ، حلمي     .٤٨
  .اجلامعية 

( بعنوان االسـلوب املعـريف      ) هـ  ١٤٢٥(  منرية عبدالستار بن حممد     . منشي .٤٩
من طالبات املرحلـة الثانويـة      ودافعية االبتكار لدى عينة     ) االستقالل/ االعتماد  

كليـة  . جامعـة أم القـرى   ) رسالة ماجستري غري منشورة  ()مبدينة مكة املكرمة  
 .مكة املكرمة . التربية 

التفاعل بـني قـراءة الرسـوم        بعنوان أثر ) ٢٠٠٥(مندور،عبدالسالم فتح اهللا     .٥٠
 األسلوب املعريف على التحصيل واالجتـاه حنـو قـراءة الرسـوم             -التوضيحية  

التوضيحية يف كتاب العلوم للصف اخلامس للمرحلة االبتدائيـة ،كليـة التربيـة             
  ١٠٦العدد _ جملة رسالة اخلليج العريب _ جامعة القصيم _للبنات 

أسس علم النفس العام ، القاهرة ، مكتبـة األجنلـو           ). ١٩٨٤(منصور ، طلعت     .٥١
  .املصرية

التنبؤ بالتحصيل الدراسي من خالل األسلوب      ). ١٩٩٩(النفيعي ، عابد عبد اهللا       .٥٢
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