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 :أىدي ىذا العمؿ المتواضع
وتشجيعو المستمر لي كي أبذؿ المزيد وأحقؽ  إلى والدي الغالي لدعمو المتواصؿ

 ، والذي لـ ينساني مف دعائو ليؿ نيار .اليدؼ المنشود
لي الكثير مف وال ينسى قممي وال قمبي وال عقمي والدتي الحبيبة التي لطالما قدمت 

 العوف والمساعدة وضحت في سبيؿ راحتي وسعادتي .
بتذليؿ المصاعب التي واجيتني في إلى زوجي العزيز الذي مد إلي يد العوف وقاـ 

 سبيؿ انجاز ىذا البحث.
إلى ابني الغالي رفيؽ وابنتي الغالية نور المذاف أخذت مف وقتيـ الكثير وأعطوني 

 الحب والتقدير.
 المتواضع  ىذا البحثإلنجاز الذيف أتاحوا لي الوقت الكافي  األعزاءأىؿ زوجي  إلى

 ف جميعيـالذيو  كؿ باسمو ولقبوالخارج  الداخؿ و إلى جميع أخوتي وأخواتي في
 ساىموا بشكؿ مباشر في مساعدتي في انجاز ىذا البحث .

 إلى االخت ىالة أبوحشيش التي كاف ليا الدور الكبير في طباعة البحث وترتيبو . 
 . إلى جميع صديقاتي في الجامعة وخارجيا
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 وتقديـرشكـر 
 

اختار لنا محاسف الخمؽ، وأجرى عمينا  طيبات الرزؽ ، وجعؿ لنا  الحمد هلل الذي
الفضيمة بالممكة عمى جميع الخمؽ، وكؿ خميقتو منقادة لنا بقدرتو وصائره إلى طاعتنا 

الرحمة وقائد  إماـأصمي و أسمـ عمى و بعزتو وأشيد أف ال الو إال اهلل وحده ال شريؾ لو 
ودعوتو أكمؿ الدعوات ال  التو ختمت الرساالتالخير ومفتاح البركة سيد النبييف برس

 خير إال دؿ إليو وال شر إال حذر منو وعمى آلو وصحبو أجمعيف.
تتقدـ الباحثة أوال بالشكر إلى اهلل سبحانو وتعالى الذي أعانني عمى انجاز ىذا 

 تتقدـ الباحثة بخالص الشكر والتقدير واالمتناف لكؿ مف ساىـكمؿ ، البحث المتواضع
انجاز ىذا البحث، والذي أرجو أف يناؿ القبوؿ في سبيؿ  لي يد العوف والمساعدة وقدـ

وتتحقؽ منو الفائدة و أخص بالشكر سعادة الدكتور جميؿ حسف الطيراوي المشرؼ 
عمى الرسالة، والذي غمر البحث بتوجيياتو العممية الصادقة القيمة نحو أساليب البحث 

ثة واستفساراتيا، فجزاه اهلل عني خير الجزاء ونعـ العممي واتسع صدره لمناقشات الباح
 الثواب. 

           /الدكتوركما وأتوجو بجزيؿ الشكر والتقدير إلى سعادة 
 لتفضيمو بقبوؿ مناقشة ىذه الرسالة.

ي بتوجيياتو الذي أمدن "عاطؼ األغا" الدكتور إلىأتقدـ بالشكر والتقدير كما و 
 قسـ " وجميع أساتذة"سناء أبو دقة كتورة الفاضمة رشاداتو السديدة، وشكر خاص لمدوا  

   في الجامعة اإلسبلمية . عمـ النفس
عايدة صالح، والدكتور/ نبيؿ عبود،  / كما وأتوجو بالشكر والتقدير إلى الدكتورة

والدكتور/ أنور البنا مف جامعة األقصى الذيف أتاحوا لي الفرص المناسبة لتطبيؽ 
 امعة األقصى، فميـ جزيؿ الشكر.  أدوات الدراسة عمى طمبة ج
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 :مقدمة

داد االىتماـ بالفروؽ الفردية في مع تطور الدراسات النفسية وظيور عمـ النفس المعرفي، از 
مجاؿ تناوؿ المعمومات ومعالجتيا. وقد أدى ىذا إلى اكتشاؼ مجاؿ آخر لمفروؽ بيف األفراد ىو 

 األساليب المعرفية.

أىميتيا في حياة األفراد، إذ تصؼ وتميز الطريقة التي تتـ بيا  ليا لؤلساليب المعرفيةو 
ستقبلؿ يتناوؿ قدرة الفرد عمى إدراكو لجزء مف المجاؿ االعتمادػ االالعمميات العقمية؛ فأسموب 

، وأسموب التروي ػ االندفاع يعبر عف مدى تأمؿ كشيء مستقؿ أو منفصؿ عف المجاؿ المحيط ككؿ
 الفرد وفحصو لممعمومات، ومف ثـ اتخاذه القرارات.

فيـ األنشطة تفيدنا في فيـ وتفسير السموؾ اإلنساني ، باإلضافة إلى فاألساليب المعرفية ، 
العقمية التي يمارسيا اإلنساف في معظـ مواقؼ حياتو، ومعرفة األسس العممية وراء طرؽ األفراد في 

  .(19: 2002)الخولي،  مع المواقؼ  الحياتية المختمفة التعامؿ

عمى الطرؽ التي تميز األفراد في حميـ لممشكبلت، وىي تركز  األساليب المعرفيةتدؿ  و
دية في عمميات المعرفة المختمفة كاإلدراؾ والتفكير والتصور والتذكر ، بمعنى أنيا عمى الفروؽ الفر 

تتناوؿ طرؽ ممارسة الفرد لمنشاط المعرفي وليس لمحتوى أو نوع ىذا النشاط ، كما تعتبر األساليب 
المعرفية مف العوامؿ اليامة في دراسة الشخصية، وبالتالي يمكف اعتبارىا مف محددات الشخصية، 

ما أنيا تعتبر عادة لتجييز المعمومات، أي طريقة مميزة لؤلفراد في تفسيرىـ لمبيئة ومدى ك
 االستجابة ليا . 

وكذلؾ تتميز األساليب المعرفية  بأنيا ثنائية القطب، وىذه الخاصية تمعب دورًا ىامًا في 
يحصؿ عمى درجة األحكاـ القيمية، وىي بذلؾ تختمؼ عف الذكاء والقدرات العقمية، فالفرد الذي 

عالية مف في اختبار الذكاء يكوف أفضؿ مف الذي يحصؿ عمى درجة منخفضة، أما األساليب 
المعرفية فالفرد المستقؿ عف المجاؿ اإلدراكي يتميز بخاصية ايجابية في التفاعؿ مع مواقؼ معينة 

 1990حمد، بينما الفرد المعتمد عمى المجاؿ اإلدراكي يتميز بااليجابية في مواقؼ أخرى )أ
:175- 176). 

ؾ ػػويتفؽ معظـ العامميف في مجػاؿ األساليب المعرفيػة عمى أف التصنيؼ الذي ساقػػو ميس
(Messick,1976 ، ىو أكثر التصنيفات شيوعًا واف كاف أكثر تداخبًل ) ىذه األساليب حيث بمغت

ىذه األساليب أسموب أسموبًا معرفيًا أوضحيا ميسؾ في شكؿ أبعاد ثنائية القطب، ومف أشير  19



4 

 

التروي مقابؿ االندفاع وأسموب أخر االعتماد مقابؿ االستقبلؿ وىذاف األسموباف سيتـ مف خبلؿ ىذه 
 .(154: 1987الفرماوي، )الدراسة التركيز عمييما 

االستقبلؿ عف المجاؿ وأسموب االندفاع مقابؿ  –ويرى الفرماوي أف كبل مف أسموب االعتماد 
 (.26: 1994 الفرماوي،ثبلف أشير األساليب المعرفية في ىذا المجاؿ)التروي المعرفي يم

إلى  Witkin,1986 االستقبلؿ عف المجاؿ كما حدده وتكف وزمبلئو -يشير أسموب االعتماد ف
مدى قدرة الفرد عمى التعامؿ مع الموضوعات كعناصر إدراكية في المجاؿ، في اعتماده عمى 

بالفرد المعتمد عمى المجاؿ، ذلؾ الفرد الذي ال يستطيع إدراؾ ويقصد  المجاؿ وفي استقبللو عنو.
بحيث تظؿ أجزاء األرضية بالنسبة لو غير  Globalالموضوع إال في تنظيـ شامؿ كمي لممجاؿ 

واضحة. بينما يقصد بالفرد المستقؿ عف المجاؿ، ذلؾ الفرد الذي يستطيع إدراؾ الموضوع منفصبل 
)الفرماوي،  Analyticنا يستطيع أف يحمؿ المجاؿ المركب عما يحيط بو مف عناصر أخري، وى

1994 :26). 

يشير أسموب التروي/ االندفاع إلى الفروؽ في طريقة تفضيؿ الحموؿ لبعض المشكبلت و 
التي تتميز باحتوائيا عمى مواقؼ غامضة ، فبعض األفراد يفضموف التريث والتأمؿ في اختيار 

، وىؤالء األفراد يرتكبوف اقؿ عدد مف األخطاء ، بينما ىناؾ الحؿ الصحيح ويطمؽ عمييـ المتروييف
البعض اآلخر مف األفراد الذيف يفضموف بدائؿ كثيرة كفروض أو أسس لحؿ المواقؼ أو المشكبلت 
التي تصادفيـ ويطمؽ عمييـ بالمندفعيف، وىؤالء األفراد يرتكبوف أكثر عدد مف األخطاء في اقؿ 

مواقؼ حؿ المشكبلت نجد أف أسموب التروي/االندفاع يبدو متضمنا وقت ممكف، وبالتالي فانو في 
في تقيـ فروض الحؿ، فعندما يواجو الفرد حالة مف عدـ التأكد في االستجابة، فاف الفرد المندفع لـ 
يحظ بأي مميزات بسبب سرعة إصدار الفرض الذي تـ اختياره بدوف تقييـ، وبالتالي يميؿ الفرد 

ا في مثؿ ىذه المواقؼ التي تتميز بالشؾ وعدـ اليقيف، أما الفرد المتروي، المندفع أف يكوف مخطئ
فانو يأخذ بعيف االعتبار جميع فروض الحؿ ، ويأخذ زمنا طويبل إلصدار االستجابة التي غالبا ما 
تكوف صحيحة، وعمى ذلؾ فاف ىذا األسموب المعرفي يشير إلى الفروؽ بيف األفراد في تناوؿ 

  .(113: 2002الخولي، ) مف صحتيا البدائؿ والتحقؽ

المعرفية في مجاالتيا المختمفة منيا عمى سبيؿ  األساليبوقد أجريت دراسات عديدة عمى 
( والتي كشفت عف العبلقة بيف األساليب المعرفية والعادات الدراسية 1990)أحمد، المثاؿ دراسة 

لقاء ال مزيد مف الضوء عمى عدد مف واالتجاىات نحو الدراسة والتحصيؿ الدراسي لمطبلب وا 
تؤثر في عممية التعمـ والتعميـ المدرسي. ودراسة )عبد المقصود،  ياليامة والتالمتغيرات النفسية 

( والدافع اإلدراكيالمعرفي )االعتماد/ االستقبلؿ عف المجاؿ  األسموب( لبحث العبلقة بيف 1991
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( التي كشفت عف 1986راسة ) فرير ، لدى طبلب الصؼ الثاني الثانوي العاـ . وكذلؾ دلبلنجاز 
المعرفي )التروي/ االندفاع( وعبلقتو ببعض المتغيرات المعرفية والتي  األسموبمعرفة ودراسة 

 األوؿتمثمت في القدرة عمى التفكير االبتكاري والقدرة عمى التفكير النافد والذكاء عمى طمبة الصؼ 
 الثانوي .

ؿ اليامة في دراسة الشخصية حيث تساىـ في قياس وتعتبر األساليب المعرفية مف العوام
المكونات المعرفية وغبر المعرفية في الشخصية كما تيتـ األساليب المعرفية بالشكؿ الذي يتـ بو 

تعمـ السموؾ وليس بمحتواه ولذلؾ تعمؿ األساليب المعرفية عمى تجميع  أواكتشاؼ المعمومات 
د مجموعة مف الخصائص والمواصفات التي تميز كمية بغرض تحدي أنماطالخصائص الفردية في 

 .(174: 1992،  الشربينيفي تعامميـ مع الموضوعات ) األفراد

المعرفية بعدة خصائص منيا ما يتعمؽ بشكؿ النشاط المعرفي الذي يمارسو  األساليبوتتميز 
لعمميات ا أداءفي كيفية  األفرادالفروؽ بيف  إلىالفرد وليس بمحتوى النشاط لذلؾ فيي تشير 

 الفعالة في تفسير السموؾ في المواقؼ المختمفة . األدواتالمعرفية. وتعتبر مف 

المعرفية في تحديد مجاالت االختيار الميني والتربوي بصفة عامة دوف  األساليب ساىـوت 
: 1987الدخوؿ في التفاصيؿ، كما تساىـ في تمايز الحياة المينية والعممية لؤلفراد )الشرقاوي، 

142). 

التي  ويعتبر التوتر النفسي مف أىـ المشكبلت التي تواجو الناس، فاالحباطات والصراعات
البيئية  والظروؼ، ومصادرىا متعددة كالحياة األسرية، والحياة العممية يواجييا األفراد كثيرة جدا

 جية.انخفاض إنتا إلىالمحيطة باألفراد، ىذه الصراعات تعمؿ عمى رفع التوتر النفسي،مما تؤدي 

ويعتبر التوتر النفسي مف أىـ االضطرابات النفسية التي تواجو الفرد في العصر الحاضر 
الممئ بالتعقيدات والمشكبلت ومتطمبات وضغوط الحياة اليومية والتي تحتاج إلى مواجية وحموؿ 
فورية. ويظير التوتر النفسي بعدة أشكاؿ ومظاىر، فقد يظير كتعبير عف الخوؼ أو الخجؿ أو 

% 80قمؽ أو المخاوؼ االجتماعية وغبرىا مف المشكبلت النفسية. وتشير اإلحصاءات إلى أف ال
% مف أفراد المجتمع الذيف يراجعوف األطباء 50مف األمراض الحديثة تنتج عف التوتر النفسي وأف 
% مف أفراد المجتمع يعانوف مف أحد أشكاؿ 25يعانوف مف التوتر النفسي في الدرجة األولى، وأف 

 (.15: 1998)جودة ، التوتر . كما يسبب التوتر الكثير مف األمراض الجسمية 

ولمتوتر النفسي جانباف : فسيولوجي ونفسي، فعندما يكوف الفرد تحت ضغط التوتر النفسي 
بسبب اقتراب موعد االمتحاف أو التحضير إللقاء محاضرة أماـ جميور مف الناس ، فإنو يشعر 
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ة التنفس واحمرار الوجو وشد العضبلت وتمثؿ ىذه األعراض بزيادة ضربات القمب وسرع
الفسيولوجية لمتوتر النفسي. أما األعراض النفسية لمتوتر النفسي فتتخمص في الشعور باألرؽ أو 

 ،)حدادإلى النظرة السوداوية والتشاؤميةالنسياف أو ضعؼ التركيز أو تشتت االنتباه باإلضافة 
 .(52: 1998دحادحة، 

أخرى مصاحبات فسيولوجية  ىناؾ أف  Lewis & Lewis 1963 يس ولويسو يؤكد لو 
بالصداع وارتفاع ضغط الدـ  اإلصابةناتجة عف التوتر النفسي عمى المستوى الصحي منيا 

 .القمب والقرحة أمراض إلىوالتياب القولوف، وقد يتعدى ذلؾ 

 (Kaplan & Stein ،1984 :15 )كاببلف وستيف 

ا مف ينىناؾ قدرا مع أف ,Yerks, Dawson 1984وداسوف ركس كؿ مف ي أوضحوقد 
 األفؽضيؽ  إليالتوتر الزائد فيؤدي  أمانفسيا  أوالتوتر عضميا  أكافالعمؿ سواء  ألداءالتوتر يمـز 

 إليوعمى اليدؼ الذي السبيؿ لموصوؿ  أويركز انتباىو عمى الطريؽ المسدود  اإلنساف أفبمعنى 
ويصاحب التوتر الزائد تييج انفعالي يتدخؿ في بديمو . وأىداؼ بحيث يغفؿ عف وجود طرؽ بديمو

 ويفقد اتزانو وسيطرتو اإلنسافعمى  األمورعمميات المراجعة واالختيار، وعندىا تختمط 
 .(11: 1982)المبل،

في دراساتو عف التوتر بانو يصعب الوصوؿ  K.Lewin 1963 كيرت ليفف أكدهوىذا ما 
 (.15: 1998وتر الشديد ) جودة ، لتفي حاالت االى االستبصار 

الشخص المتوتر نفسيا يصبح  أففالتوتر النفسي يحوؿ دوف فيـ البيئة فيما صحيحا. ذلؾ 
ذاتي المركز، فيعكس ما يقع عميو حسو عمى شخصيتو، وال يتخذ نظرة موضوعية الى الناس 

لعاطفة بالواقع ، وبحيث واألشياء بؿ يتخذ نظرة ذاتية مشوبة باالنفعاالت الغامضة، بحيث تختمط ا
  .تترجـ الوقائع في ضوء الصبغة الوجدانية السائدة عمى الشخص

ليس حالة نفسية فحسب بؿ لو مصاحباتو الفسيولوجية ولذا يؤكد لويس ولويس والتوتر 
Lewis& Lewis1963  أنو توجد آثار ناتجة عف التوتر عمى المستوى الصحي منيا اإلصابة
)أسعد، لدـ والتياب القولوف ، وقد يتعدى ذلؾ إلى أمراض القمب والقرحة بالصداع وارتفاع ضغط ا

1972 :70). 

الى اف االحصائيات في الواليات المتحدة  1986Charlesworthويضيؼ تشارلزورث 
مف أعراض  األقؿ% مف االفراد يعانوف مف عرض واحد عمى 50االمريكية تشير الى اف 
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فراد يعانوف مف امراض ناتجة عف الضغوط النفسية، كالقرحة % مف ىؤالء اال75النفسجسمية، واف 
واطرابات المعدة، وسرعة دقات القمب، والصداع الشديد، وآالـ الشقيقة، وارتفاع ضغط الدـ، 

 .(14: 1991واالرؽ، وآالـ الظير، والعضبلت )رمضاف، 

ة ومستوى التمدف ولمتوتر مصادره التي قد يتمثؿ بعضيا في األسرة والعمؿ والحالة االجتماعي
 والحضارة .

ومف مصادر التوتر النفسي التي يتعرض ليا الفرد في مجاالت العمؿ غمض وصراع وعبء 
كاببلف وستيف الدور، واف اكثر الميف اثارة لمتوتر النفسي تمؾ التي تسبب االحباط والضغط والقمؽ )

 Kaplan & Stein ،1984 :123). 

مجاؿ األساليب المعرفية مثؿ دراسة زكريا  وقد أوضحت الدراسات التي أجريت في
(، غنيـ 2001(، األحمد )2001(، خضر )1999(، عبد اليادي )1992(، الشربيني )1990)
يجابية لدور األساليب المعرفية 2004(، الشيري )2002(، عرايس)2002) (، وجود فروؽ دالة وا 

 في تطوير فكر وقدرة األفراد عمى استجابتيـ لمبيئة .

الدراسة الحالية لدراسة األساليب المعرفية وعبلقتيا بالتوتر النفسي لدى طمبة وتتصدى 
الجامعات الفمسطينية، وىذا يعني تناوؿ مفيوـ التوتر النفسي في الجانب اآلخر لؤلساليب المعرفية 
،ويتناوؿ مفيوـ التوتر النفسي بأنو عبارة عف طاقة مكبوتة، ال تجد ليا مخرجا فتؤثر عمى صفاء 

  .(216: 1995فكير والتحكـ باالنفعاؿ . واآلالـ العضمية والعضوية )البرغوثي، الت

ىناؾ العديد مف الدراسات التي تناولت التوتر النفسي مثؿ دراسة كذلؾ و 
(، 2003مصمح ) (،2000( ،سواقد والطراونة )1998) ودحادحة (،حداد1991ىمشري)
 األطرش( ، ودراسة 2002) (، عساؼ2002(، عبدالحؽ )2000(، عمواف )1994حسيف)
دراسات ربطت بيف األساليب المعرفية  -عمى حد عمميا  -ولـ تجد الباحثة  (2008وىاشـ)

وعبلقتو التوتر النفسي لدى طمبة الجامعات، وتنبع أىمية ىذه الدراسة مف أنيا تكشؼ عف العبلقة 
والتوتر النفسي لدى طمبة االعتماد (  /االندفاع ( ) االستقبلؿ /بيف األسموب المعرفي )التروي

الجامعات الفمسطينية وىـ شريحة ميمة مف شرائح المجتمع فيؤالء ىـ الوطف وأساسو لذلؾ اختارت 
الباحثة عينتيا مف طمبة الجامعات الفمسطينية )اإلسبلمية، األقصى( ومف ىنا نبعت مشكمة 

 .الدراسة
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 لتالي :تتحدد مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس ا مشكمة الدراسة:

( التروي/ واالندفاع)و( االستقبلؿ اإلدراكي)مف األسموبيف المعرفييف  كؿبيف ما العبلقة 
 ؟)اإلسبلمية، األقصى( والتوتر النفسي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية

 ويتفرع من ىذا السؤال التساؤالت اآلتية:
  سبلمية، األقصى(؟) اإللدى طمبة الجامعات الفمسطينية اإلدراكياالستقبلؿ ما مستوى  -1

 لدى طمبة الجامعات الفمسطينية) اإلسبلمية، األقصى (؟ التروي /االندفاع ما مستوى -2

 ما مستوى التوتر النفسي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية ) اإلسبلمية، األقصى( ؟    -3

( يعزى اإلدراكي)االستقبلؿ في األسموب المعرفي إحصائيًا  لةالد ذات ىؿ توجد فروؽ -4
 ؟الجنس لمتغير

زى لمتغير عي( التروي/ االندفاع) في األسموب المعرفي إحصائياً  لةالد ذات ىؿ توجد فروؽ -5
 ؟الجنس

 ؟  الجنسزى لمتغير عيفي مستوى التوتر النفسي  إحصائياً  لةالد ذات ىؿ توجد فروؽ -6

)االستقبلؿ اإلدراكي( يعزى في األسموب المعرفي إحصائيًا  لةالد ذات ىؿ توجد فروؽ -7
 ؟  المستوى التعميمي لمتغير

زى عي( التروي / االندفاع) في األسموب المعرفي إحصائياً  اللةد ذات ىؿ توجد فروؽ -8
 ؟  المستوى التعميميلمتغير 

 ؟المستوى التعميمي زى لمتغيرعيفي مستوى التوتر النفسي  ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائياً  -9

االستقبلؿ اإلدراكي( يعزى )في األسموب المعرفي إحصائيًا  لةدال ذات ىؿ توجد فروؽ -10
 ؟  (أدبيالتخصص )عممي، لمتغير 

زى عي( التروي / االندفاع) في األسموب المعرفي إحصائياً  لةدال ذات ىؿ توجد فروؽ -11
 ؟  (أدبيالتخصص )عممي،  لمتغير

التخصص  زى لمتغيرعيفي مستوى التوتر النفسي  إحصائياً  لةدال ذات ىؿ توجد فروؽ -12
 ؟  (أدبي)عممي، 
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 :الدراسة فروض

)االستقبلؿ في االسموب المعرفي 0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  ال -1
 . ) ذكور، اناث( يعزى لمتغير الجنساإلدراكي ( 

التروي/ )في االسموب المعرفي 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى    -2
 . ) ذكور، اناث( ( يعزى لمتغير الجنساالندفاع

يعزى في مستوى التوتر النفسي  0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  ال توجد -3
 . ) ذكور، اناث( لمتغير الجنس

)االستقبلؿ في األسموب المعرفي  0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  -4
 . ) اولى ، ثانية ، ثالثة ، رابعة( اإلدراكي ( يعزى لمتغير المستوى التعميمي

في األسموب المعرفي  0.05وؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ال توجد فر  -5
 . )اولى، ثانية ، ثالثة ، رابعة( ( يعزى لمتغير المستوى التعميميالتروي/االندفاع)

يعزى في مستوى التوتر النفسي  0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  -6
 . ابعة(، ثانية ، ثالثة ، ر أولى) لمتغير المستوى التعميمي

)االستقبلؿ   في األسموب المعرفي 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  -7
 ( .يعزى لمتغير التخصص )العممي واألدبياإلدراكي( 

التروي/ )  في األسموب المعرفي 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  -8
 ( .يعزى لمتغير التخصص )العممي واألدبي( االندفاع

يعزى لمتغير التخصص )العممي  0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  -9
 .(واألدبي

 أىداف الدراسة:

الكشؼ عف العبلقة المحتممة الوجود بيف األساليب المعرفية والتي تتمثؿ في االعتماد/  - 
 . والتروي/ االندفاع والتوتر النفسي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية االستقبلؿ،

 رؼ عمى مستوى االستقبلؿ اإلدراكي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية)اإلسبلمية، األقصى(.التع -
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 .)اإلسبلمية ، األقصى( التعرؼ عمى مستوى التروي االندفاع لدى طمبة الجامعات الفمسطينية -

 .)اإلسبلمية ، األقصى( التعرؼ عمى درجة التوتر النفسي  لدى طمبة الجامعات الفمسطينية -

 .والتروي/ االندفاع والتوتر النفسي االعتماد/ االستقبلؿ، الجنس عمىمتغير  درجةالتعرؼ عمى  -

والتروي/ االندفاع  االعتماد/ االستقبلؿ، متغير المستوى التعميمي عمى درجة التعرؼ عمى -
 .والتوتر النفسي

والتروي/  قبلؿ،االعتماد/االست عمى متغير التخصص )العممي/ األدبي( درجةالتعرؼ عمى  -
 .االندفاع والتوتر النفسي

 :أىمية الدراسة

 تنبع أىمية الدراسة الحالية في جانبيف:

 الجانب النظري ويتمثل في: 

االندفاع( / مف المتوقع أف تكشؼ الدراسة الحالية عف العبلقة بيف األسموب المعرفي )التروي -
معات الفمسطينية وىـ شريحة ميمة مف شرائح االعتماد( والتوتر النفسي لدى طمبة الجا /)االستقبلؿ

 المجتمع فيؤالء سيبنوف ىذا الوطف ويدفعوف بو نحو الرقي والتحضر.

يكتشؼ موضوع الدراسة أىميتو مف الواقع المتميز الذي يحياه الشعب الفمسطيني، حيث يتميز  -
 اعية، عسكريةىذا الواقع بمجموعة مف التحديات عمى عدة مستويات اقتصادية، سياسية ،اجتم

 الجانب التطبيقي ويتمثل في: 

في مساعدة المتخصصيف  ىذه التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف مفاىيـ الدراسة مما قد يساىـ -
 /واألكاديمييف والتربوييف في العممية التعميمية في كيفية الكشؼ عف الطمبة الذيف يتصفوف )التروي

وكيفية اختيار األسموب المناسب لمتعامؿ معيـ وتطوير االعتماد(   /االندفاع ( وكذلؾ )االستقبلؿ
 قدراتيـ .

يمكف أف تفيد ىذه الدراسة في فتح المجاؿ أماـ البحوث والدراسات األخرى التي تيتـ بجوانب  -
 أخرى تدور حوؿ مفاىيـ الدراسة .
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رامج يمكف أف تفيد ىذه الدراسة في توجيو أنظار المختصيف والباحثيف إلعداد واستحداث ب -
 إرشادية جديدة في ضوء نتائج الدراسة الحالية .

الباحثة أف تكوف ىذه الدراسة بمثابة إضافة إلى التراث السيكولوجي الذي ربما يسيـ في تطمح  -
إثراء المكتبات النفسية الفمسطينية والعربية والدراسات التربوية التي مف شأنيا أف تفيد طمبة 

 ف بمجاؿ البحث العممي.الدراسات العميا وجميع الميتمي

 :مصطمحات الدراسة

 األساليب المعرفية:-1

( بأنيا بمثابة الفروؽ الفردية الثابتة نسبيًا بيف األفراد في 1984) Messickيعرفيا ميسؾ 
 .(186: 1992طريؽ تنظيـ المدركات والخبرات وتكويف وتناوؿ المعمومات )الشرقاوي، 

أنو التفضيبلت الفردية الثابتة بموب المعرفي "األس KajAN 1986 كاجاف وزمبلئوويعرؼ 
 (.33: 2002في التنظيـ اإلدراكي، والتصنيؼ المفاىيمي لمبيئة الخارجية )الخولى، 

لؤلساليب المعرفية بأنيا بمثابة  Messickتتبنى الباحثة تعريؼ ميسؾ التعريؼ اإلجرائي 
المدركات والخبرات وتكويف وتناوؿ  الفروؽ الفردية الثابتة نسبيًا بيف األفراد في طريؽ تنظيـ

ومف خبلؿ ذلؾ تعني األساليب المعرفية كؿ ماتقيسو أدوات األساليب المعرفية في ىذه  المعمومات
 الدراسة.

 : االندفاع /التروي -2

"ىو أسموب معرفي يعنى طريقة الفرد المميزة في تناوؿ المعمومات سواء في استقباليا أو 
 .(156:  1987لمميز مع المواقؼ اإلدراكية بصفة عامة ")الفرماوي، اإلدالء بيا، والتعامؿ ا

التروي ىو الميؿ إلى التروي في البدائؿ المطروحة لحؿ المشكبلت وكذلؾ ىو : ياإلجرائالتعريف 
بينما االندفاع ىو الميؿ إلى اتخاذ قرار سريع وكذلؾ ىو قميمة استجابة طويمة مع ارتكاب أخطاء 

و ىو الدرجة التي يحصؿ عمييا طمبة الجامعات في رتكاب أخطاء كثيرة ، بة سريعة مع ااستجا
  التروي / االندفاع في ىذه الدراسة .مقياس 
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 االعتماد: /االستقالل  -3

ييتـ بالطريقة التي يدرؾ بيا الفرد  الذي األسموب ىو( 198: 1992) الشرقاوي ويعرف
ؿ قدره الفرد عمى إدراكو الجزء مف المجاؿ الموقؼ أو موضوع وما بو مف تفاصيؿ أي انو يتناو 

 كشيء مستقؿ أو منفصؿ عف المجاؿ المحيط ككؿ ، أي يتناوؿ قدرة الفرد عمى اإلدراؾ التحميمي. 
" قدرة الفرد عمى التعامؿ مع الموضوعات كعناصر إدراكية في المجاؿ، في التعريف االجرائى:

الدرجة التي يحصؿ عمييا طمبة  يعني ده عمى المجاؿ وفي استقبللو عنو، وىو كذلؾاعتما
 االستقبلؿ / االعتماد في ىذه الدراسة .الجامعات في مقياس 

 التوتر النفسي: -4

التوتر بأنو االستجابة غير المحددة لمجسـ الناتجة عف  Hans Selyعرؼ ىانز سيمى 
 .(1994حسيف، )اإلنساف لضغوط الحياة  تعرض

و تعريفات متعددة تختمؼ حسب مناحي الباحثيف والعمماء لالتوتر النفسي : ياإلجرائالتعريف 
ىو الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا طمبة الجامعات واتجاىاتيـ الفكرية، وفي حدود ىذه الدراسة 

 .عمى مقياس التوتر 
 حدود الدراسة:

  .(ستطبؽ الدراسة عمى طمبة الجامعات الفمسطينية بغزة )اإلسبلمية، األقصى الحد الجغرافي : -
- 2009): سيتـ تطبيؽ أدوات الدراسة الحالية خبلؿ الفصؿ الدراسي األوؿ الحد الزمني -

2010.) 
: ويتحدد في الدراسة الحالية بالعينة المستخدمة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة وىـ عينة الحد البشري -

 مف طمبة الجامعات الفمسطينية بغزة ) اإلسبلمية ، األقصى( .
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 : األساليب المعرفيةالمبحث األول
 تمييد:

 خبللو التخصصات مف وتنوعت التعقيد، مف عالية درجة بمغ قد المعاصر المجتمع إف
 العمماء اعتنى كما فرادبيف األ الفردية الفروؽ اتضحت ىنا ومف األفراد، بيا  يقـو التي واألدوار
 مف ليتمكنوا االجتماعي، ثـ ومف العقمي واالنفعالي، التنظيميف بيف لمتمييز الفروؽ ىذه بدراسة
  بيف والقدرات االستعدادات ومعرفة بينيـ والتمييز ألفرادا يصدر مف أف يمكف الذي النشاط معرفة
 .(88 : 1998 النفيعي،(األفراد 

تفسير السموؾ اإلنساني ىو أفضؿ االتجاىات المعاصرة لفيـ الكثير ويعتبر االتجاه المعرفي ل
 مف جوانب النشاط العقمي المعرفي المرتبط بيذا السموؾ .

وىذا الموضوع ىو المجاؿ الذي تتمركز حولو دراسات وبحوث عمـ النفس المعرفي 
Cognitive Psychology بيف األداء العقمي  ذلؾ الفرع الذي ييتـ في المقاـ األوؿ بدراسة العبلقة

والبناء المعرفي لئلنساف. ويشير لفظ معرفة إلى العمميات النفسية التي يتحوؿ عف طريقيا المدخؿ 
الحسي فيطور ويختصر ويختزف حتى يستدعي في المواقؼ المختمفة، وىذه العمميات تتمثؿ في 

رؼ ػيات تفسر في إطار ما يعاإلدراؾ والتذكر والتخيؿ والتحويؿ والتخزيف والتفكير، وىذه جميعا عمم
 ( .3: 1994. )الفرماوي، Information \Processingاتػػػز أو تناوؿ المعمومػاآلف بتجيي

وىناؾ أساليب متعددة تعتبر ىي المسئولة عف الفروؽ الفردية في كثير مف العمميات 
ساليب باألساليب النفسية، والمتغيرات المعرفية واإلدراكية والوجدانية والشخصية وتسمى ىذه األ

، وقد حظيت العبلقة بيف ىذه األساليب وبيف أبعاد المجاؿ المعرفي Cognitive stylesالمعرفية 
باىتماـ كثير مف الدراسات والبحوث عمى افتراض مؤداه أف األساليب المعرفية يمكف أف تفسير 

تناولت العبلقات  الفروؽ الفردية في العمميات المعرفية، وعمى ضوء ذلؾ أجريت دراسات وبحوث
بيف بعض األساليب المعرفية وبيف أبعاد المجاؿ المعرفي، كما أف ىناؾ دالالت مضطردة تشير 
إلى أف األساليب المعرفية تعكس التفاعؿ بيف أبعاد المجاؿ المعرفي وأبعاد المجاؿ الوجداني ، مما 

افعية والشخصية ، وعمى ذلؾ دفع بعض الباحثيف إلى تحديد ىذا المفيـو في ضوء تأثيره بعوامؿ الد
فتمثؿ األساليب المعرفية نقطة التقاء توظيؼ المجاؿ المعرفي والمجاؿ الوجداني في نمو الشخصية 

 (. 4: 2002)الخولي، 
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ولقد تزايد االىتماـ في اآلونة األخيرة بدراسة األساليب المعرفية باعتبارىا بعدًا ىامًا مف أبعاد 
يعبر عف الطريقة الشخصية التي يستخدميا  ، فيولممجاؿ االنفعاليالمجاؿ المعرفي، وميزة ىامة 

 .(180: 1990 )أحمد، خريف أثناء عممية التعمـاألفراد في التعامؿ مع اآل

واألسموب المعرفي لمفرد ال يقؿ أىمية بالنسبة لمعممية التعميمية عف نسبة الذكاء، وىو يمعب 
قد استخدـ كمحؾ لتفسير الفروؽ في التحصيؿ الدراسي دورًا ىامًا في مجاؿ التعمـ المدرسي، لذا ف
 .(20:  2002لدى التبلميذ في المراحؿ المختمفة )محمد، 

ولقد كاف االىتماـ قديما بدراسة الفروؽ الفردية في اإلدراؾ عمى أساس أنيا وسيمة لمقياس 
منت االختبارات العقمي، فقد استخدـ "جالتوف" التمييز الحسي كمؤشرات لذكاء األفراد. كذلؾ تض

واستخدميا في قياس الذكاء بعض األساليب الحسية واإلدراكية ، ولكف " Katel التي أعدىا  كاتؿ "
البحوث والدراسات الحديثة التي تناولت الفروؽ الفردية في اإلدراؾ تنظر ألييا عمى أنيا مؤشرات 

التي تميز األفراد في تعامميـ لمذكاء ولكنيا اعتبرت أف ىذه الفروؽ تعكس احد األساليب المعرفية 
مع الموضوعات المختمفة . وأدى ذلؾ إلى اعتبار أف الفروؽ الفردية بيف األفراد في ادراكاتيـ تمثؿ 
في جانب منيا فروقا في أساليب تعامميـ مع الموضوعات الخارجية  ، أي أف ىذه الفروؽ تعكس 

ممو مع مثيرات المجاؿ الذي يوجد فيو ، مما األسموب المعرفي اإلدراكي الذي يتميز بو الفرد في تعا
دعي الباحثيف في مجاؿ اإلدراؾ إلى اعتبار األساليب المعرفية بمثابة أسس يعتمد عمييا في دراسة 
الفروؽ بيف األفراد في أساليب تعامبلتيـ مع المواقؼ الخارجية بما فييا مف موضوعات، سواء 

  .( 183-182:  1992ة )الشرقاوي، ػماعيواقؼ تربوية أو مينية أو اجتػكانت ىذه الم

أف موضوع األساليب المعرفية يمثؿ احد الموضوعات األساسية التي ظيرت  يتضح مما سبؽ      
في مجاؿ عمـ النفس المعرفي في الفترة األخيرة مف تقدـ عمـ النفس، وقد ازداد االىتماـ بموضوع 

 والتربوية المختمفة .األساليب المعرفية لمتعرؼ عمى المجاالت النفسية 

الناس فروقا فردية في آليات معالجة المعمومات خبلؿ ر ففي عمـ النفس المعرفي يظي
محاولتيـ حؿ مشكبلتيـ أو اتخاذ قراراتيـ أو محاولة تفسير المثيرات واالستجابة ليا، فتعد األساليب 

 وعية بيف األفراد. المعرفية أحد أىـ ىذه العوامؿ التي تفسر مثؿ ىذه الفروؽ الكمية والن
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 :المعرفية األساليب تعريفأوال: 

بعدا أوصفة خاصة أو طريقة مميزة تواكب سموؾ الفرد في تعني  Styleإف كممة أسموب 
يشمؿ كبل مف األنشطة اإلدراكية والمعرفية فقد سمي  األسموبنطاؽ واسع مف المواقؼ، وألف ىذا 

فرد عمى ريؼ األسموب المعرفي عمى انو: قدرة ال، وفي ضوء ما سبؽ يمكف تعالمعرفي باألسموب
الجزء مف  صذو النمط المستقؿ إدراكيا لدييـ القدرة عمى تمييز واستخبل اإلدراؾ التحميمي، فالتمميذ

ويجدوف سيولة في تفصيؿ أجزاء الكؿ، بينما التبلميذ ذو النمط المعتمد إدراكيا يجدوف  الكؿ،
 أو عزؿ الجزء عف الكؿ.صعوبة في التغمب عمى تأثير المجاؿ 

ف كممة معرفة و   Connaissance-knowledgeقد حمت محؿ كممة معرفة  cognitionا 
مف دوف أف تمغييا أو تعوضيا، ولكف مف أجؿ شغؿ موضوع فحص عممي وقياميا كأداة مفاىيمية 

لبناء، ، أنيا أتت مف اإلنجميزية بنفس اcognitionمتميزة. فعمى الرغـ مف أصؿ الكممة البلتيني 
وذلؾ بفعؿ ظروؼ استعماؿ المفيوـ والعموـ المؤطرة لو. ىكذا يكوف بروز الكممة وانتشارىا بقوة 
جاء مع النقمة التي حققيا عمـ النفس المعرفي بصفة خاصة والعموـ المعرفية بصفة عامة. ثـ إف 

يعرؼ ويكتسب ازدىار الكممة يجد تفسيره بدوف شؾ مف كونيا تتضمف إحالة عمى نشاط الفرد الذي 
معارؼ. بينما ىذه األخيرة، أي المعارؼ فيي تشير باألساس إلى منتوج ىذه النشاطات. وىي 
النشاطات في مجمميا التي تساىـ لدى الفرد في تنمية المعارؼ والحفاظ عمييا وكذا استعماليا، كما 

 .(25: 2007لعمري، )ا ةػأنيا نشاطات تتفاعؿ عمى مستوى عمميات اإلدراؾ والذاكرة والتعمـ والمغ

: ألواف األداء المفضمة لدى الفرد، لتنظيـ ما يراه، وما يدركو ابأني األساليب المعرفية عرؼتو 
 حولو، وفي أسموب تنظيـ خبراتو في ذاكرتو، وفي أساليبو الستدعاء ما ىو مختزف بالذاكرة.

ت التي يتعرض لو وعرؼ بأنو: الطريقة الذي يتمايز بيا الفرد في أثناء معالجتو لمموضوعا
 في حياتو، وعمى ىذا فإف األسموب المعرفي يعبر عف األنشطة المعرفية واإلدراكية لمفرد.

ويعرؼ بأنو: تمؾ الفروؽ الحادثة بيف األفراد في كيفية أداء العمميات المعرفية مثؿ: اإلدراؾ 
: 2002)بيموؿ،  والتفكير، وحؿ المشكبلت، والتحميؿ، والتذكر، والتخيؿ، واستدعاء المعمومات

135). 

(، والذي يعد مف التعريفات المبكرة حيث يرى أف 1962" عاـ )Harveyويعرؼ "ىارفي  
المعمومات الواردة  Processesويجيز  Filterاألساليب المعرفية تشير إلى األسموب الذي يرشح 

" Anastasiي مف البيئة، والذي يعطي ليا المعنى النفسي المتمثؿ في استخداميا. أما "أنستاز 
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( فقد عرفا األساليب المعرفية بأنيا سمات عريضة ومنتظمة تؤثر في 1963" )Wallachو"واالش 
 (.Saracho & Doyton,1980:78استجابات الفرد تجاه المواقؼ المختمفة )

( مفيوـ أوسع لؤلسموب 1979" )Shulman" و"شولماف Forgusويقدـ كؿ مف "فيرجس 
اإلدراكي المتضمف ألنظمة متعددة عف مفيوـ الذات، والنظرة العامة، المعرفي عمى أنو التنظيـ 

واالستجابات النمطية المتعممة، واألفكار، ذلؾ التنظيـ اإلدراكي الذي يحدد أسموب الفرد، ويضبط 
إدراكو وأسموبو في التفكير وىدفو الموجو لمسموؾ واعتقاده ونظامو الشخصي ومركز انتباىو 

 .(63:  1986)الفرماوي، 

( أف األسموب المعرفي يتضمف 1983  :34" )Dennis Childويرى "دينيس تشايمد 
األنماط المميزة إلدراؾ الشخص وتفكيره، مما يظيره الشخص في عممية حؿ المشكبلت، ويتصؿ 

 .األسموب المعرفي بالحيؿ العقمية التي يتبناىا أحد األشخاص

 أسموب كممة أف إلى  Witkin, Moore & Goodenoughوجودنؼ وموري وتكف يشيرو 
 يشمؿ األسموب ىذا وألف مف المواقؼ، واسع نطاؽ في الفرد سموؾ تبلـز مميزة طريقة ذا بعدا تعني
 .(254: 1992)الشرقاوي، المعرفي  باألسموب ُسمي فقد اإلدراكية األنشطة كؿ

 المعرفي األسموب أف Goldsten & Blackmanوببلكماف  تيفش جولد مف كؿ يرى كما
 المميزة الطرؽ إلى يشير وىو المثيرات واالستجابات، بيف التوسط بعممية يقـو فرضي تكويف ىو
 .مدركة مف موضوعات فييا وما البيئة تنظيـ في الفرد لدى

(Goldsten & Blakman: 1978 :7) 

 التأثير طريقة المعرفية بأنيا األساليب  Wardell & Royceورويس وارديؿ مف كؿ ويعرؼ
 التي الوظيفة أبعاد فيي ثـ ومف بسموؾ الفرد، المرتبطة الوجدانية والسمات المعرفية راتالقد عمى
 المواقؼ. في متضمنة تكوف التي أو السمات القدرات تطويع في وسيطة متغيرات تكوف

(Wardell & Royce: 1978:475) 

 مركبات عمى أنيا تدؿ ويرى المعرفية، باالستراتيجيات المعرفية األساليب حطب أبو ويصؼ
 حميـ في لؤلفراد الطرؽ المميزة عمى تدؿ والتي والوجدانية، المعرفية االستعدادات مف

 .(436: ـ1983 حطب، لممشكبلت)أبو
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 إلى تشير المعرفية اإلستراتيجية أف.( 223-224: (1988 الجماؿ و فطيـ مف كؿ ويرى
 وبذلؾ والعمـ والتذكر والتنظيـ نتباهاال بعمميات يقـو كيؼ لو وتحدد الفرد نشاط تحكـ األساليب التي

 . المعرفية األساليب إليو تؤوؿ

 االتجاىات يعد أفضؿ اإلنساف سموؾ لتفسير المعرفي االتجاه "أف إلى الفرماوي يشير كما
: 1994 )الفرماوي، السموؾ المرتبط بيذا المعرفي العقمي النشاط جوانب مف الكثير لفيـ المعاصرة

34). 

ألسموب المعرفي بأنو كيفية إدراؾ الفرد لممواقؼ المختمفة ا (184: 199ا )ويعرؼ أحمد
 .شكبلت وكذلؾ أسموبو بالتعمـ وطريقتو في حؿ الم

األساليب المعرفية بأنيا أشكاؿ األداء المفضمة لدى الفرد في Missick) ويعرؼ ميسؾ )
بشكؿ عاـ فاف األساليب تنظيـ مدركاتو وخبراتو وأساليب ما ىو مختزف في الذاكرة واستدعائو ، و 

المعرفية تشير إلى الفروؽ الفردية في أساليب اإلدراؾ والتذكر والتفكير والى الفروؽ الموجودة بيف 
األفراد في معالجة المعمومات كي تتـ عمميات الفيـ والحفظ واالحتفاظ والتخزيف وكذلؾ إلى الفروؽ 

 .(6: 2001)األحمد،  في كيفية استخداـ المعمومات وفيـ الذات

األسموب المعرفي عمى أنو اتجاه عاـ يحكـ  ) Klayn G 1954وعرؼ جورج كبليف )
السموؾ في مواقؼ بيئية معينة، ولو خصائص الدافعية بحيث يؤدي إلى ضبط السموؾ وتنظيمو 

 .(32:  2002وتعديمو باستخداـ استراتيجيات معينة )الخولى، 

بيف األفراد في استراتيجيات األداء عمى  ىو الفروؽ الثابتة :)16 :2002) غنيـ ويعرفو
 .المياـ اإلدراكية المعرفية لحؿ المشكبلت

وزمبلئو األسموب المعرفي " ىو أسموب األداء الثابت  etal Kegan ،1978ف ويعرؼ كيجا
نسبيا الذي يفضمو الفرد في تنظيـ مدركاتو وتصنيؼ المفاىيـ البيئة الخارجية ويعتبر كيجاف 

فية ىي المسئولة عف الفروؽ الفردية في عمميات اإلدراؾ والتذكر والتفكير ، كما األساليب المعر 
يمكف اعتبارىا الطريقة المميزة لدى الفرد في الفيـ واإلدراؾ لما يتعرض لو مف موضوعات في 

 .(185:  1992 ،البيئة الخارجية ، وكيفية التعامؿ مع ىذه الموضوعات )الشرقاوي

إلى األبعاد السيكولوجية التي تمثؿ   Cognitive Styleب المعرفيةويشير مفيوـ األسالي   
اتساقًا في طريقة الفرد في اكتسابو لممعمومات ومعالجتيا وبعبارة أخرى يركز األسموب المعرفي عمى 
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اإلدراؾ  -جميع العمميات التي تكتسب المعرفة بواسطتيا-الفروؽ الفردية في عمميات المعرفة 
 .(48: 1995ولطفي،  التصور وحؿ األسئمة )الديب،كر و ذوالتفكير والت

ويعرفيا محسف أحمد عمى أنيا قدرات معرفية أو أنيا ضوابط عقمية معرفية أو االثناف معًا. 
 .(551)أحمد، ب. ت: 

( ينظر إلى األساليب المعرفية باعتبارىا أبنية تفضيمية تتعمؽ 1987أما كوستميف وجموجر )
ئدة في مراحؿ الطفولة عند اإلنساف وتستمر معو في المراحؿ العمرية بالكفاءة تمؾ التي تبدو سا

 .(6 -5:  1994المختمفة )الفرماوي، 

( إلى أف األسموب المعرفي ىو عبارة عف تمط األداء الذي Miller , 1987) ويشير ميممر
 .(286،  2004يتميز بالثبات النسبي في تنظيـ ادراكات الفرد )العتـو : 

( األسموب المعرفي عمى أنو يشير إلى  ,1963Kagan etalمبلئو )ويرى كاجاف وز 
التفضيبلت الفردية الثابتة في التنظيـ اإلدراكي، والتصنيؼ المفاىيمي لمبيئة الخارجية ، وبالتالي 
فيو يعكس األسموب المتسؽ والذي يتصؼ بسمة الثبات النسبي لدى الفرد ، والذي يفضمو في 

 (.33:  2002مي لممثيرات المختمفة )الخولى، تنظيـ إدراكو الحسي والعق

وكذلؾ عرفت األساليب المعرفية عمى أنيا أنماط إدراؾ وتفكير وتفسير وتنظيـ ما يتصؿ 
 .(322، 2001بأنفسيـ أو باآلخريف في عبلقاتيـ ببيئاتيـ )خضر، 

( أف األساليب المعرفية مرتبطة بالعمميات المعرفية Vernon ,1973ويرى فيرنوف )
 (. 5: 1994متعددة، ومعبرة عف الفروؽ الفردية في اإلدراؾ وسمات الشخصية )الفرماوي، ال

ا وظيفة وسمة في نفس ( إلى األساليب المعرفية عمى أني(Guilford ,1980 وينظر جيمفورد
الوقت، أنيا سمة أو مكوف مف الرتبة العميا خبلؿ الشخصية متضمنة في العيد مف العمميات 

ئولة عف الفروؽ الفردية في العديد مف المتغيرات المعرفية واإلدراؾ ومتغيرات النفسية وىي مس
الشخصية وربما أيضًا في أداء آخذي االختبارات عمى األشكاؿ المختمفة لؤلسئمة وتفضيبلت 
متناولي االختبارات بالنسبة إلى نوع السؤاؿ وشكؿ السؤاؿ. وتشير العديد مف تعريفات األساليب 

أنيا تعبر عف الفروؽ الفردية في تنظيـ وتجييز المعمومات، في حيف تشير التعريفات المعرفية إلى 
األخرى إلى األساليب المعرفية عمى أنيا عادات تجييز المعمومات ولكنيا عادات معقدة وليست 

  .(322: 2001 ،بسيطة )خضر
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رفية ( أف جذور مفيوـ األساليب المعRyder and Rayner ,1998ويؤكد ريدر ورينر )
 -تنحدر مف أربعة مصادر في دراسات عمـ النفس المعرفي وىي :

تطور مفيـو اإلدراؾ حسب نظرية الجشتالت حيث تنظر إلى إدراؾ المثيرات بطريقة كمية   -1
 غير قابمة لمتجزئة .

الطريقة التي يتكيؼ مف خبلليا الفرد مع المثيرات البيئية بواسطة الضبط المعرفي  -2
 رفية مما يفرض أسموب محدد في التعامؿ مع مثيرات البيئة المختمفة .والعمميات المع

الصور العقمية والذىنية المفضمة لدى األفراد خبلؿ عمميات معالجة المعمومات حيث  -3
 تعمؿ ىذه الصور عمى توجيو نشاط الفرد المعرفي.

وجو بأف دراسة مكونات الشخصية ودرجة الترابط بيف ىذه المكونات مؤكدة عمى الت -4
عمميات التعمـ مرتبطة بمكونات الشخصية مما يعني أف تفاعؿ ىذه المكونات يحدد أسموب 

 التعامؿ مع مواقؼ التعمـ الجديدة. 

( األسموب المعرفي عمى أنو عادات الفرد في حؿ Tennat 1988 ,ويعرؼ تينت )
 .(286 :2004 ،المشكبلت والتفكير واإلدراؾ والتذكر )العتوـ

( األساليب المعرفية كأبعاد عامة Walczyk & Hall  1989,ولسزيؾ وىاؿ ) ويرى كؿ مف
، يلمفروؽ الفردية في اإلدراؾ والتفكير واالنتباه ومؤثرة بذلؾ عمى األداء المعرفي لئلنساف )الفرماو 

1994  :5). 

( فتعرؼ األساليب المعرفية بأنيا ألواف األداء المفضمة 121:  1981أما "نادية شريؼ" )
ى الفرد لتنظيـ ما يراه، وما يدركو مف حولو، وفي أسموبو في تنظيـ خبراتو في ذاكرتو، وفي لد

 أساليبو في استدعاء ما ىو مختزف بالذاكرة

( األساليب المعرفية بأنيا الفروؽ بيف األفراد في كيفية 64: 1981ويعرؼ أنور الشرقاوي )
دراؾ ممارسة العمميات المعرفية المختمفة مثؿ اإلدراؾ، و  التفكير، وحؿ المشكبلت، والتعمـ، وا 

 .العبلقات بيف العناصر أو المتغيرات التي يتعرض ليا الفرد في الموقؼ السموكي

" 1981 ( مع التعريؼ السابؽ الذي قدمو "أنور الشرقاوي1982وتتفؽ "نادية شريؼ" )
دية في أساليب اإلدراؾ، لؤلساليب المعرفية؛ حيث تعرفيا في دراسة أخرى عمى أنيا االختبلفات الفر 
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والتذكر، والتخيؿ، والتفكير، كما أنيا تمثؿ الفروؽ الموجودة بيف األفراد في طريقتيـ في الفيـ، 
 والحفظ، والتحويؿ، واستخداـ المعمومات.

( أف األساليب المعرفية تفسر في ضوء أساليب 89: 1985ويضيؼ "أنور الشرقاوي" )
ي يوجد فيو الفرد أكثر مما تفسر في ضوء النشاط ونوعو، النشاط التي تمارس في الموقؼ الذ

وعمى ضوء ىذا االتجاه يعرؼ األساليب المعرفية بأنيا الفروؽ الفردية بيف األفراد، ليس فقط في 
المجاؿ اإلدراكي المعرفي، والمجاالت المعرفية األخرى كالتذكر، والتفكير، وتكويف المفاىيـ، وتناوؿ 

في المجاؿ االجتماعي ودراسة الشخصية. وبالتالي تصبح األساليب المعمومات، ولكف كذلؾ 
 المعرفية اإلدراكية جزءًا ال يتجزأ عف البناء المزاجي واالنفعالي والدافعي وكجزء مف الشخصية ككؿ.

( تعريفًا أكثر شمولية لؤلساليب المعرفية حيث يرى أنيا 26: 2003ويقدـ "أنور الشرقاوي" )
يب التي يستخدميا األفراد في تعامميـ مع المثيرات التي يتعرضوف ليا في تمؾ الطرؽ أو األسال

مواقؼ حياتيـ المختمفة، مما يساعدنا عمى كشؼ الفروؽ بيف األفراد ليس فقط في المجاؿ المعرفي 
كاإلدراؾ، والتذكر والتفكير، وتكويف المفاىيـ والتعمـ وتكويف وتناوؿ المعمومات، ولكف كذلؾ في 

نفعالي الوجداني، والمجاؿ االجتماعي ودراسة الشخصية، وبالتالي تفسر األساليب المجاؿ اال
 المعرفية المميزة لفرد في ضوء أساليب النشاط التي يمارسيا بغض النظر عف محتوى ىذا النشاط.

األساليب المعرفية بأنيا الفروؽ بيف األفراد ليس فقط في المجاؿ  وكذلؾ يعرؼ الشرقاوي
في، والمجاالت المعرفية األخرى كالتذكر، والتفكير، وتكويف المفاىيـ، وتناوؿ اإلدراكي المعر 

 المعمومات، ولكف كذلؾ في المجاؿ االجتماعي ودراسة الشخصية.

وفي تعريؼ آخر لنفس الباحث بأنيا الفروؽ بيف األفراد في كيفية ممارسة العمميات المعرفية 
ت، والتعمـ، وكذلؾ بالنسبة لممتغيرات األخرى التي المختمفة مثؿ اإلدراؾ، والتفكير وحؿ المشكبل

يتعرض ليا الفرد في الموقؼ السموكي سواء في المجاؿ المعرفي، أو في المجاؿ الوجداني  
 .(188، 1992)الشرقاوي: 

 عمى المعرفية لؤلساليب (4: 1994الفرماوي ) تعريؼ الحالية الدراسة في الباحثة وتتبنى
 ثـ ومف معيا، المعرفة، والتعامؿ استقباؿ في المميزة الفرد راتيجياتاست أو سبؿ أو طرؽ أنيا

 مصدر أنيا كما لممعمومات، وتناولو يرتبط بتجييزه الذي الفرد أسموب فيي ما، نحو عمى االستجابة
 سواءً  لمشخصية، متعددة جوانب إلى خبللو مف النظر ومتغير يمكف األفراد بيف الفردية لمفروؽ
 . دافعية أو وجدانية، أو معرفية، كانت



01 

 

األساليب المعرفية تركز عمى االختبلفات الفردية في أسموب اإلدراؾ يتضح مما سبق 
والتذكر والتخيؿ والتفكير، و تمثؿ الفروؽ الموجودة بيف األفراد في طريقتيـ في الفيـ والحفظ 

تفاظ بالمعمومات والتحويؿ واستخداـ المعمومات وىذا يعنى أف لكؿ فرد طريقتو الخاصة في االح
 وكذلؾ استخراجيا.

 التطور التاريخي لمفيوم األساليب المعرفية: ثانيا: 

 دعمت فقد العقمية، وبذلؾ االختبارات عف وبيانات طرؽ إدخاؿ تـ ـ1900 ففي أوائؿ
 أساسية طرقاً  االنحدار تحميؿ العاممي وأسموب التحميؿ أساليب وأصبحت االختبارات ىذه وعززت
 فقد .العقمية القدرات ,Spearman اإلنسانية لمقدرات وتحديد أف االختبارات، وصدؽ ثبات لتقييـ
 .الخاصة والقدرات العامة، القدرة ىما اثناف مكوناف 1904 سبيرماف قرر

 اختبارات درجات عمى العاممي التحميؿ أسموب   Thurston, 1938 ثرستوف طبؽ وقد
 واالستدالؿ االستقرائي، العاـ، واالستدالؿ ستدالؿلبل األولية القدرات وحدد العقمية، القدرات

 والطبلقة والذاكرة، البصرية، والقدرة المكانية، والقدرة والقدرة العددية، المفظية، والقدرة االستنباطي،
 .والسرعة اإلدراكية المفظية،

 تكف لـ ثرستوف  عند العقمية القدرات أف ,Guilford ,1967) ) جيمفورد أوضح ذلؾ وبعد
 طرح فقد ولذلؾ العقمي، االختبار بتحديدىا لدرجات العاممي التحميؿ أسموب قاـ التي لمعوامؿ اممةش

 Structure Intellect العقمي  بالبناء النموذج ىذا عمى العقؿ، وأطمؽ بنية عف نموذجو جيمفورد
 بعده العقمية العمميات وتمثؿ أبعاد ثبلثة مف النيائي شكمو في يتكوف الذي (S.I) بالرمز لو ورمز
 .(146:  1989 الثالث )الشرقاوي، بعده والنواتج الثاني، بعده والمحتويات األوؿ،

 في األساس ىي الموضوع أصبحت نماذج تكويف إلى المعرفي النفس عمـ في التقدـ أدى وقد
 تتعامؿ المعمومات بأف النماذج توصي ىذه حيث المعمومات، معالجة نماذج وىي الحالية، البحوث

 نظرية وترى باالستراتيجيات، تسمى والتي العمميات التنفيذية توجييا التي وىي العمميات، عم
 مصادر ثبلثة خبلؿ مف تأتي المعرفية االستعدادات في الفروؽ الفردية أف المعمومات معالجة
 :ىي رئيسة

 المعمومات تفكمما كان الفرد، لدى توجد التي المعمومات في الفروؽ عمى الفردية الفروؽ تقـو -1
 .حميا عمى قدرة كاف أكثر كثيرة حميا المطموب المشكمة عف الفرد يعرفيا التي
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 وذاكرة وىي اإلدراؾ المعمومات، معالجة ميكانيزمات أو آليات في الفردية الفروؽ تتمثؿ -2
 .المعمومات وتكويف االسترجاع أو والتذكر الفحص

 العمميات المصدر مثؿ ىذا إف أي األولى، أو صالخا مقابؿ العاـ في الفردية الفروؽ تتمثؿ -3
 .الكبرى المشكبلت لحؿ كخطوات تستخدـ التي

(الدليؿ الذي يوصي بأف األفراد لدييـ طرؽ، متميزة في النظر Hunt, 1978ويضع ىنت  ) 
إلى حؿ المشكبلت، وقد نتجت ىذه المصادر الثبلثة والتي تمثؿ التطور في دراسة الفروؽ الفردية 

اس العمميات المعرفية مف خبلؿ ثبلثة مؤتمرات أسستيا جمعية عمـ النفس األمريكية عاـ عمى أس
 Heinzـ، حيث كاف المسرح البحثي مميًدا بظيور مقدمة ىينز ويرف)1955ـ، 1949ـ، 1948
Wern( عف العبلقات المتفاعمة بيف اإلدراؾ والشخصية الذي أقره مؤتمر عاـ )ـ(  1948

 .( 52: 2002الخولي، )

 : طبيعة األساليب المعرفية:ثالثاً 

األساليب المعرفية أصبحت محورا ىاما لدراسة واستكشاؼ الفروؽ الفردية بيف البشر في  ػ1
 العمميات المعرفية العميا ، كاإلدراؾ والتركيز واالنتباه و التذكر والتعمـ ومجاؿ حؿ المشكمة .

يي تعبر عف جانب ميـ مف النشاط المعرفي األساليب المعرفية تنضـ إلى المتغيرات البسيطة ف -2
حداث االستجابة، وينظر إلييا وفقا ليذا عمى أنيا عوامؿ منظمة   المرتبط باالستثارة وا 

صدارىا عمى النحو الذي ينـ  -3 األساليب المعرفية ىي طرؽ تفضيمية الستقباؿ اإلنساف لممعرفة وا 
 يا المختمفة . عف تعمقيا بعممية تجييز أو تناوؿ المعمومات بجوانب

األساليب المعرفية متغيرات ىامة لمنظر إلى الشخصية في جوانبيا المتعددة نظرة أكثر تكامبل،  -4
 فيي ال تتعمؽ بالجانب المعرفي وحدة مف الشخصية بؿ أيضا تتعمؽ بالجوانب الوجدانية و الدافعية

 .(8 –7: 1994)الفرماوي، 

فيـ األنشطة العقمية التي  إلىموؾ اإلنساني ف باإلضافة في فيـ وتفسير الس األساليبفتفيدنا ىذه 
، ومعرفة األسس العممية وراء طرؽ األفراد في التعامؿ مع ويمارسيا اإلنساف في معظـ مواقؼ حيات
 .(19:  2002المواقؼ الحياتية المختمفة )الخولي، 
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 : تصنيف األساليب المعرفية: رابعاً 

تناوؿ بعض األساليب المعرفية وليست جميعيا، إال أنو  بالرغـ مف وجود نوع مف االتساؽ في
يبلحظ أف عديدا مف المفكريف ال يوافقوف عمى بعض وجيات النظر التي تنطوي عمييا الكثير مف 
األطر النظرية التي تقدـ بخصوص ىذه األساليب، ومف ثـ الطرؽ التي اتبعت في قياسيا، ولعؿ 

اد ىذه األساليب قد جعؿ ىناؾ سيادة لبعضيا في الغموض الذي مازاؿ يعتري البعض مف أبع
البحوث وعدـ تناوؿ البعض اآلخر، يضاؼ إلي ذلؾ وجود تداخؿ ممحوظ في مسمى بعض ىذه 
األبعاد، وىو تداخؿ يتبدى في تناوؿ األسموب الواحد بيف إبعاد وأبعاد أخرى، وسوؼ نتناوؿ ىذا 

 .(10: 1994ة )الفرماوي، ػاليب معرفيػؿ أساألمر لبعض األبعاد التي عبر عنيا الباحثوف في شك

فينالؾ العديد مف التصنيفات التي عرضت أشكاؿ متعددة مف األساليب المعرفية التي يحاوؿ  
األفراد مف خبلليا التعامؿ مع مواقؼ الحياة المختمفة وفي تفسير مكونات الشخصية والتعرؼ عمى 

 ؾ اإلنساني . ويعود تعدد ىذه األصناؼاألساليب التي تساعد الفرد عمى فيـ أشكاؿ السمو 

مف األساليب المعرفية إلى تعدد التصورات النظرية التي تعرضت لمفيوـ األساليب المعرفية 
وعبلقتيا بالمفاىيـ األخرى ذات العبلقة كاالستراتيجيات المعرفية والتفضيبلت المعرفية والتحكـ 

 .(296: 2004المعرفي)العتوـ، 

لذي يعد مف أكثر الباحثيف اىتماما بدراسة األساليب المعرفية ركز عمى وا Witkinفيذا وتكف 
  Field Dependcance Independence–أسموب االعتماد/ االستقبلؿ عمى مجاؿ اإلدراؾ 

والذي يعتبر مف أكثر األساليب المعرفية اىتمامًا بالدراسة وتناواًل بالبحث سواء مف جانب وتكف 
ثيف اآلخريف واألجانب أو العرب الذيف اىتموا بدراسة األساليب المعرفية وزمبلئو أو مف جانب الباح

 .بوجو عاـ

( بيف أسموبيف معرفييف يمثبلف بعديف 1960 ،1964) Brovermanكما ميز )بروفرماف( 
: 1992الحركية)الشرقاوي،  -في الشخصية وىما: السيادة التصورية في مقابؿ السيادة اإلدراكية 

196). 

بيف ثبلثة أنواع مف األساليب المعرفية أوليا التجميع الوصفي في  Keganف( وميز) كيجا
مقابؿ التجميع التحميمي، والثاني أسموب االعتماد عمى االرتباطات الوظيفية، والثالث أسموب 

 التعميمات االستداللية في مقابؿ التعميمات الفئوية . 
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ى أف التصنيؼ الذي ساقو ميسؾ ويتفؽ معظـ العامميف في مجاؿ األساليب المعرفية عم
(Messick, 1976 ىو أكثر التصنيفات شيوعًا وأف كانت أكثر تداخبًل. وقد بمغت ىذه األساليب )

أسموبًا معرفيًا أوضحيا ميسؾ في شكؿ أبعاد ثنائية القطب. ومف أشير ىذه األساليب أسموب  19
والذي يطمؽ عميو أحيانًا   Impulsivity verus Reflictivityاالندفاع مقابؿ التروي المعرفي

 1987وىذا األسموب ىو مجاؿ الدراسة الحالية)الفرماوي ،  Cognitive Cempoاإليقاع المعرفي 
:154). 

وفي ضوء التصورات المختمفة التي تناولت تصنيؼ األساليب المعرفية تعرض الباحثة أشير 
 ىذه األساليب عمى النحو التالي:

  Field-Dependent Field Independentالمجال اإلدراكي:  االستقالل عن-االعتماد -1

يشير ىذا البعد إلى مدى الفروؽ الفردية الموجودة بيف األفراد خبلؿ مواقؼ تفاعميـ مع 
( إلى إمكانية تصنيؼ األفراد إلى Witkin) الخبرات والمواقؼ المحيطة بيـ حيث يشير ويتكف

ذات العبلقة بالموقؼ بشكؿ منفصؿ عف المجاؿ  فئتيف، األولى تستطيع التعامؿ مع العناصر
اإلدراكي أي القدرة عمى تمييز الصورة عف الخمفية حيث يسمى ىؤالء األفراد المستقموف عف المجاؿ 
اإلدراكي. أما الفئة الثانية نتصؼ األفراد الذيف ال يستطيعوف التعامؿ مع الموضوع المدرؾ بصورة 

يطمؽ عمى ىؤالء األفراد المعتمديف عمى المجاؿ. وتشير مستقمة عف العناصر المتصمة بو حيث 
الدراسات إلى أف المستقؿ عف المجاؿ قادر عمى إدراؾ جزء مف المجاؿ بشكؿ مستقؿ عف الخمفية 
مف خبلؿ القدرة عمى التحميؿ اإلدراكي بحيث تصبح عناصر الموقؼ عمى درجة عالية مف 

ؿ . أما المعتمد عمى المجاؿ فيو يستخدـ الوضوح والتحديد بحيث يسيؿ تحقيؽ ىذا االستقبل
اإلدراؾ الشامؿ لممثيرات بحيث تصبح كموجيات في تكويف ومعالجة المعمومات دوف تحميميا 

 ،  .(297: 2004)العتـو

وبذلؾ يعد األسموب المعرفي الخاص باالعتماد مقابؿ االستقبلؿ عف المجاؿ ىو األسموب 
العمماء، ربما ألف االىتماـ بو بدأ منذ وقت مبكر لدى  الذي استأثر باالىتماـ األكبر مف جانب

 ىرماف وتكف وزمبلؤه منذ أربعينات القرف العشريف. 

 

 

 



05 

 

 :Impulsivit Vs. Reflectivityاالندفاع في مقابل التأمل   -2

وىو يعني طريقة الفرد المميزة في تناوؿ المعمومات سواء في استقباليا أو اإلدالء بيا، 
يز مع المواقؼ اإلدراكية  بصفة عامة، وقد نبع التنظير ليذا األسموب المعرفي بداية والتعامؿ المم

( عمى ما أسموه بأسموب تكويف المدركات Kagan, etel, 1962مف دراسات كاجاف وزمبلئو )
قي، والتحميمي، واالستداللي، وتوصؿ كاجاف وزمبلؤه إلى أف ئالذي يتكوف مف ثبلثة أبعاد ىي العبل

جاه التحميمي يميموف إلى التروي في االستجابة مما يتسبب في زيادة كموف االستجابة، في ذوي االت
مقابؿ سرعة االستجابة لؤلفراد اآلخريف، وىكذا بدأ في الظيور أسموب جديد ىو االندفاع مقابؿ 

 .(561التروي )أحمد، ب. ت: 

لممخاطرة . فغالبًا ما ويرتبط ىذا األسموب بميؿ األفراد إلى سرعة االستجابة مع التعرض 
تناوؿ البدائؿ المؤدية لحؿ الموقؼ ، في حيف تكوف استجابات المندفعيف غير صحيحة لعدـ دقة 

بفحص المعطيات الموجودة في الموقؼ ، وتناوؿ البدائؿ  يتميز األفراد الذي يميموف إلى التأمؿ
 (. 200: 1992والتحقؽ منيا قبؿ إصدار االستجابات )الشرقاوي، 

 .Cognitive Complexity Vs لتبسيط المعرفي في مقابل التعقيد المعرفي:ا -3
Cognitive Simplicity 

ظير ىذا األسموب في الخمسينات مف القرف العشريف وذلؾ مف خبلؿ دراسات بيري في 
مجاؿ اإلدراؾ االجتماعي وفيـ اآلخريف والتقمص العاطفي والحساسية االجتماعية)أحمد، ب.ت: 

562). 

ط ىذا األسموب بالفروؽ بيف األفراد في ميميـ لتفسير ما يحيط بيـ مف مدركات، ويرتب
وخاصة المدركات ذات الخواص االجتماعية، فالفرد الذي يتميز بالتبسيط المعرفي يتعامؿ مع 
المحسوسات بدرجة أفضؿ مما يكوف مع المجردات، كما أنة يكوف أقؿ قدرة عمى إدراؾ ما حولو 

اإلدراؾ الشمولي ليذه المدركات. في حيف يتميز الفرد  وحميمية، بؿ يغمب عميركات بصورة تمف مد
 يكوف أكثر قدرة عمى التعامؿ مع ما يدركو في شكؿ تكاممي.  وذي يميؿ إلى التعقيد المعرفي بأنال

 Risktaking Vs. Cautiousnessالمخاطرة في مقابل الحذر : -4

حذرة في اتخاذ القرارات وتقبؿ المواقؼ غير يتناوؿ ىذا األسموب مدى مخاطرة الفرد أو 
التقميدية وغير المألوؼ، مما يجعؿ ىذا األسموب مف األساليب التي ترتبط بدرجة كبيرة بعامؿ الثقة 
بالنفس، ويتميز األفراد الذيف يميموف إلى المخاطرة بأنيـ مغامروف يقبموف مواجية المواقؼ الجديدة 
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األفراد الذيف يميموف إلى الحذر، فإنيـ ال يقبموف بسيولة التعرض ذات النتائج غير المتوقعة، عكس 
 .(152: 1989لمواقؼ تحتاج لروح المغامرة حتى لو كانت نتائجيا مؤكدة )الشرقاوي،

 Focusing Vs. Exclusivenessالبأورة في مقابل الفحص :  -5

طرة المعرفية أو يتصؼ مصطمح الفحص مقابؿ البأورة والذي يشار إليو أيضًا بمصطمح السي
االنتباه البؤري تمؾ الفروؽ بيف األفراد في معالجة المثيرات، فحيف يفحص المتعمموف أحد المجاالت 
فإنيـ يسجموف ويقارنوف خصائص لفظية وبصرية يحصموف عمييا مف المعمومات المتاحة، وتظير 

 :Santostefano, 1978ىذه الفروؽ ىنا فيما يتعمؽ بكؿ مف قوة وسعة انتباه ىؤالء األفراد. )
129). 

ويرتبط ىذا البعد بالفروؽ الموجودة بيف األفراد في سعة االنتباه وشدتو ، األمر الذي يجعميـ  
يختمفوف في مدى وضوح الخبرات التي تمر بيـ ، فاألفراد الذيف يمكف وصفيـ بأنيـ متفحصوف 

يث تناؿ التفاصيؿ اىتماما كبيرا حقيقيوف وممعنو النظر يتميزوف بشدة التدقيؽ وتركيز االنتباه ح
 منيـ. 

 Leveling vs. Showingالتسوية في مقابل اإلبراز :  -6 

ويتعمؽ ىذا البعد بكيفية التعامؿ مع الخبرات المختزنة في الذاكرة وبكيفية دمج الخبرات  
اكرة بدقة، الجديدة مع القديمة، فاألفراد الذيف يميموف إلى التسوية يصعب عمييـ استدعاء مخزوف الذ

واالختبلؼ في ىذا المخزوف أما األفراد الذيف يميموف إلى  كما يصعب عمييـ تحديد أوجو الشبو
اإلبراز فيـ أقؿ عرضة لمتشتت وبإمكانيـ تحديد أوجو الشبو واالختبلؼ في المخزوف الذاكري 

 وبالتالي تسيؿ عمييـ عممية االستدعاء.

 Tolerance forمقابل عدم التحمل:  تحمل الغموض و الخبرات غير المألوفة  -7
Ambiguous or Unrealistic Experience 

وما  مف متناقضات بيـ  يحيط ما تقبؿ عمى األفراد قدرة بمستوى األسموب ىذا ويرتبط
وغير مألوفة حيث يستطيع صنؼ مف  واقعية وغير غامضة أفكار أو موضوعات مف لو فيتعرضو 

مضة وغير المألوفة بؿ وحتى الغريبة وغير الواقعية، يقابميـ صنؼ األفراد التعامؿ مع المواقؼ الغا
آخر ال يتمكف مف التعامؿ مع مثؿ ىذه األمور بؿ يفضموف التعامؿ مع ما ىو مألوؼ وواقعي 

 .(8: 2001)األحمد، 

 



07 

 

 InclusivenessVs. Exclusivness     االنطالق في مقابل التقييد :  -8

بيف األفراد في الميؿ إلى تصنيؼ المثيرات ومواقؼ الحياة التي ويرتبط ىذا األسموب بالفروؽ 
فبعض األفراد يصنفوف المثيرات والمواقؼ بطريقة أكثر شمولية ،كما أنيـ يكونوف  يتعرضوف ليا،

أكثر قدرة عمى التعامؿ مع المثيرات المتعدد ،بينما يميؿ البعض األخر إلى تصنيؼ ىذه المثيرات 
 ثيرات .بصورة تتميز بتعدد الم

  Conceptual Differentiationالتمايز التصويري: -9

ويرتبط ىذا األسموب بالفروؽ بيف األفراد في تصنيؼ أبعاد التشابو واالختبلؼ المدركة 
كما يرتبط ىذا األسموب بالطريقة التي يتبعيا الفرد في تكوينو  لممثيرات التي يتعرضوف ليا،

تكويف المفاىيـ أو المدركات عمى العبلقة الوظيفية بيف  حيث يعتمد بعض األفراد في لممفاىيـ،
المثيرات بينما يعتمد البعض األخر في تكويف المدركات والمفاىيـ عمى تحميؿ الخصائص الوصفية 

وىناؾ مجموعة ثالثة مف األفراد يعتمدوف في تكويف المدركات  الظاىرة لممثيرات والتعامؿ معيا،
نباط مستويات العبلقات بيف المثيرات التي يتعرضوف ليا والمفاىيـ عمى قدرتيـ عمى است

 .(201: 1992 )الشرقاوي،

أنو مف الضروري عمى الباحثيف دراسة تمؾ األساليب كبًل عمى حدا فقد يتضح مما سبق 
ركزت الباحثة دراستيا ىذه عمى أىـ أسموبيف ىما االعتماد/ االستقبلؿ عف المجاؿ اإلدراكي 

 االندفاع وسيتـ التحدث عف ىذيف األسموبيف بتوسع أكثر بإذف اهلل .وأسموب التروي مقابؿ 

  خامسًا: الخصائص المميزة لألساليب المعرفية

 تتميز األساليب المعرفية بالخصائص التالية :

النشاط المعرفي الذي يمارسو الفرد في  formتتعمؽ األساليب المعرفية بشكؿ أو بإطار   .1
ذا النشاط، مما يجعميا ترتبط بالفروؽ الفردية بيف األفراد ى  contentالموقؼ ال بمحتوى 

في كيفية ممارسة العمميات المعرفية المختمفة مثؿ اإلدراؾ، التفكير، حؿ المشكبلت، 
 .(11: 1989وتكويف وتناوؿ المعمومات)الشرقاوي، 

تعد األساليب المعرفية مف األبعاد المستعرضة والشاممة لمشخصية، مما يساعد عمى  .2
تبارىا في ذاتيا محددات الشخصية، حيث أنيا تتخطى التمييز التقميدي بيف الجانب اع

 .(44: 1986المعرفي والجانب االنفعالي في الشخصية )عجوة، 
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تعتبر األساليب المعرفية ثابتة نسبيا لدى األفراد ف وال يعني ىذا غي قابمة لمتعديؿ أو  .3
نما يعني ىذا أنيا ال تتغي ر بصورة سريعة أو مفاجئة في الحياة العادية التغيير تماما ، وا 

لمفرد، ومف ثـ يمكننا أف نتنبأ  بسموؾ األفراد في المواقؼ التالية بدرجة معقولة مف الدقة  
 .(43:  2002)الخولي، 

تعتبر األساليب المعرفية أبعادا ثنائية القطب ويصنؼ األفراد وفؽ ذلؾ عمى متصؿ يبدأ  .4
(، وينتيي ببعد آخر )كبعد التروي(، وىذا يعني أف التصنيؼ ببعد ما )كبعد االندفاع مثبل

يأخذ شكؿ المنحنى االعتدالي بالنسبة لؤلسموب الواحد. ورغـ أف األسموب المعرفى ثنائي 
القطب إال أف لكؿ قطب قيمتو وأىميتو في ظؿ شروط معينة ترتبط بالموقؼ )الفرماوي، 

1994 :9). 

ئؿ لفظية وغير لفظية مما يساعد بدرجة كبيرة في يمكف قياس األساليب المعرفية بوسا .5
تجنب كثير مف المشكبلت التي تنشأ عف اختبلفات المستويات الثقافية لؤلفراد التي تتأثر 
بيا إجراءات القياس التي تعتمد بدرجة كبيرة عمى المغة، إذف ليا صفة العمومية 

 .(43: 1989واالنتشار)عجوة، 

قات سمبية أو ايجابية مع متغيرات عديدة كالدافعية والذكاء ترتبط األساليب المعرفية بعبل .6
فطبيعة األسموب أو  ،بيعة الميمة التي يقوـ بيا الفردوالنجاح األكاديمي اعتمادا عمى ط

النمط المعرفي يقترف بمستويات عالية أو منخفضة مف الدافعية أو الذكاء أو النجاح 
 (.296،  2004ـ: األكاديمي أو التكيؼ مع ظروؼ الحياة )العتو 

األساليب المعرفية مكتسبة مف خبلؿ تفاعؿ الفرد مع بيئتو الخارجية أكثر منيا صفات  .7
 (.Vernon, 1973: 129) موروثة

 :لفروق بين األساليب المعرفية وبعض المتغيرات النفسيةاسادسًا: 

د يحدث سوؼ نعرض ىنا أىـ المتغيرات النفسية التي ليا عبلقة باألساليب المعرفية أو ق
 تداخؿ لدى البعض بيف مفيوـ ىذه المتغيرات واألساليب المعرفية كما يمي:

 الفرق بين األساليب المعرفية وكل من الذكاء، والقدرات العقمية -أ 

يتضح الفرؽ الرئيس بيف مفيوـ األساليب المعرفية، ومفيوـ الذكاء والقدرات المعرفية أنو 
 Level ofقمية فإننا نعني بالدرجة األولى مستوى الميارة عندما نعرؼ مفيوـ الذكاء أو القدرات الع
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Skill  أو األداء بمعنى أنو كمما زادت الدقة والميارة في أداء عمؿ مف األعماؿ أو حؿ موقؼ مف
المواقؼ عبر ذلؾ عف مستوى عاؿ لمذكاء أو القدرة، وكاف ذلؾ أفضؿ أو أكثر تعبيرًا عف قدرة 

المقاسة. في حيف أنو كمما انخفض مستوى األداء أو مستوى الدقة  أكبر ما يمتمكو الفرد مف الصفة
في موقؼ مف المواقؼ كاف ذلؾ دليبًل عمى ضعؼ القدرة العقمية أو الذكاء أو معبرًا عف قدر أقؿ 
لما يمتمكو الفرد لصفة مف الصفات. أما األساليب المعرفية فإنيا تيتـ بالدرجة األولى بحالة 

Manner  أو شكؿForm نشاط المعرفي الذي يتـ بو اكتساب أو أداء سموؾ ما. إذًا ىو مفيوـ ال
يتعمؽ بشكؿ النشاط المعرفي الممارس وليس بمحتواه، وبالتالي فيو يشير إلى الفروؽ الفردية في 
الطريقة أو األسموب الذي يدرؾ بو األفراد كؿ ما يدور حوليـ، أو عندما يفكروف في كؿ ما 

( إذًا ىي مفيوـ يعمؿ عمى تجميع الخصائص 142: 1982ؼ، يواجييـ مف مشكبلت )شري
نما بغرض تحديد مجموعة  الفردية في أنماط كمية متمايزة ليس بغرض المفاضمة بيف نمط وآخر، وا 
مف الخصائص والمواصفات التي تميز بيف األفراد في تعامميـ مع الموضوعات المختمفة )شريؼ ، 

1981 :134). 

ية تختمؼ عف القدرات العقمية وذلؾ ألف أبعاد القدرة تتجو أساسًا كما أف األساليب المعرف
لمحتوى اإلدراؾ أو ما يسمى )ماذا( أي نوع مف العمميات يرتبط بأية عممية أو بأي شكؿ، وعمى 
العكس مف ذلؾ فاألساليب المعرفية اإلدراكية تركز عمى السؤاؿ )كيؼ( أي عمى الطريقة التي 

 (.Entwistle & Ramsdan, 1982يحدث بيا السموؾ )

( بيف األساليب المعرفية والقدرات العقمية عمى النحو Messick  ,  1984ويميز "ميسيؾ" )
 التالي:

تشير القدرات العقمية إلى محتوى المعمومات ومكونات العمميات التي تتـ أثناء تجييز  .1
 إلى في حيف تشير األساليب المعرفية أصبلً  Information Processingالمعمومات 

 طريقة التوصؿ إلى المعرفة.

القدرات العقمية محدودة االمتداد بالنسبة لؤلساليب المعرفية فاألولى تختص بمجاؿ معيف  .2
وبوظائؼ محددة مثؿ القدرات العددية واإلدراكية، والرياضية والمفظية. في حيف تظير 

االجتماعي ودراسة  األساليب المعرفية عبر مجاالت القدرات جميعًا باإلضافة إلى المجاؿ
 الشخصية.



42 

 

تقاس القدرات بتحديد مستوى أداء األفراد، وىو ما يشير إليو "كرونباؾ" بقياس أقصى  .3
األداء، في حيف تقاس األساليب المعرفية في ضوء شكؿ أو كيفية األداء الصادر عف 

 األفراد.

فية ثنائية القطب. تتميز القدرات العقمية بأنيا سمات أحادية القطب، بينما األساليب المعر  .4
فالقدرات يبدأ مداىا مف نياية صغرى، في حيف تمتد األساليب المعرفية مف طرؼ لو 

 خصائص وصفات معينة إلى طرؼ مناقض لو.

ىذا وقد أجمع كثير مف الباحثيف عمى أف معرفة األسموب المعرفي ال يقؿ أىمية بالنسبة لمعممية 
 .(19: 1998التعميمية عف نسبة ذكاء الفرد)الشامي، 

 الفرق بين األساليب المعرفية والضوابط المعرفية -ب 

( أوجو االتفاؽ واالختبلؼ بيف األساليب المعرفية Messick  , 1984) يحدد "ميسيؾ"
 عمى النحو التالي: Cognitive Controlsوالضوابط المعرفية 

ف في أغمبيا تختمؼ الضوابط المعرفية عف األساليب المعرفية في أف الضوابط المعرفية تكو  .1
، وتيتـ بشكؿ نسبي بوظائؼ متخصصة في المجاؿ الذي Unipolarوحيدة القطب 

نتناولو، كما أنيا تتميز في أغمبيا بالقيمتيف التوجييية والكمية. ولذلؾ فيي أقرب إلى ما 
. في حيف تعد األساليب المعرفية مف Stylistic Abilitiesيسمى بالقدرات األسموبية 

 القطب.األبعاد ثنائية 

، ووظائؼ نوعية Comparatively Domainتمثؿ الضوابط المعرفية مجااًل مقارنًا  .2
متخصصة في ذاتيا، عمى العكس مما تتميز بو األساليب المعرفية مف كونيا مستعرضة 
في الشخصية، وتتخطى العديد مف المجاالت النفسية، سواء أكاف ذلؾ في مجاؿ القدرات 

تماعي، أـ في مجاؿ الشخصية. ومف أمثمة ىذه الضوابط، العقمية أـ في المجاؿ االج
 Strength vs Weaknessالضابط المعرفي اآللية القوية مقابؿ اآللية الضعيفة 

Autoimmunization ؛ حيث يشير ىذا الضابط إلى تصنيؼ األداء المياري لدى األفراد
 بما يشبو األداء المتوقع في القدرة العامة.

فية مف المتغيرات عالية الرتبة )أي ذات رتبة أعمى مف منظور التحميؿ تعد األساليب المعر  .3
العاممي ونشأت مف تحميؿ عاممي مف الدرجة الثانية مثبًل( تنظـ وتتحكـ في كؿ مف 
الضوابط المعرفية واالستراتيجيات المعرفية، والقدرات المعرفية، وبعض متغيرات الشخصية 
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مميزة لؤلفراد )أي األداء النمطي  Functional Patternsاألخرى في شكؿ أنماط وظيفية 
Typical Constructed .)في مقابؿ التغاير والتبايف في األداء 

تختمؼ الضوابط المعرفية عف األساليب المعرفية في أف الضوابط تعد بمثابة متغيرات  .4
، حيث أنيا أقؿ انتشارًا عبر المجاالت النفسية Regulating Variablesتنظيمية 

ختمفة. وبالتالي تحقؽ وظائؼ خاصة. في حيف تنتشر األساليب المعرفية عبر عدة الم
 مجاالت نفسية مختمفة مما يجعميا أكثر اتساعًا.

تتشابو الضوابط المعرفية واألساليب المعرفية في نوع النشاط الممارس؛ أي أنيما يتسقاف  .5
ارس فيو النشاط )الشرقاوي، في طبيعة النشاط المعرفي الذي يمارسو الفرد والمجاؿ الذي يم

1989 :52.) 

 الفرق بين األساليب المعرفية واالستراتيجيات المعرفية -ج 

( ىي عبارة عف طرؽ Messick ,  1984األساليب المعرفية مف وجية نظر "ميسيؾ" )
عامة يستخدميا األفراد في األعماؿ العقمية، أي أنيا بمثابة طرؽ لئلدراؾ، والتفكير، والتذكر، 

المعمومات، وحؿ المشكبلت. ويستدؿ عمى ىذه االستراتيجيات مف طرؽ التوصؿ إلى  وتكويف
 المعرفة.

بيف االستراتيجيات المعرفية واألساليب المعرفية، حيث يرى أف   Messick ويفرؽ "ميسيؾ"
االستراتيجيات المعرفية ىي التريث الشعوري أو غير الشعوري لمقرارات، والتي يتخذىا الفرد حيف 

في موقؼ االختيار بيف عدة بدائؿ، مما يجعؿ الفرد يعدؿ مف االستراتيجيات المستخدمة  يكوف
كوظيفة الختبلؼ وتعدد المواقؼ التي يتعرض ليا عبر أنواع كثيرة ومستعرضة مف المواقؼ دوف 
اختيار. أي أف االثنيف يختمفاف مف حيث عمومية الوظيفة. فاالستراتيجيات المعرفية غالبًا ما تتسؽ 
مع خصائص المياـ التي يقوـ بيا الفرد، أو المواقؼ التي يتعرض ليا، في حيف تتضمف األساليب 
المعرفية التوجو العاـ نحو المياـ والمواقؼ. وتتميز األساليب المعرفية عف االستراتيجيات المعرفية 

ئؿ الميمة لمتنبؤ في أف األولى تظؿ ثابتة نسبيًا لفترات طويمة مف حياة الفرد مما يجعميا مف الوسا
بسموؾ األفراد في المواقؼ المختمفة في حيف يمكف أف تتعرض االستراتيجيات لمتغير بواسطة 

 (.63: 1987التدريب تحت شروط معينة )الشرقاوي، 

 Shipman & Shipman, 1985ويتفؽ مع ما سبؽ ما أكده كؿ مف "شيبماف وشيبماف")
فييا جانب الشعور الواعي المنظـ والمخطط في  ( عمى أف االستراتيجيات المعرفية يدخؿ229:

تكويف وتناوؿ المعمومات التخاذ القرارات، وبالتالي الفرد يعرؼ ويحدد دالالت استجابات السموؾ 
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الصادر منو، وبعد ذلؾ يدرجيا تحت تأثير االستراتيجيات التي سوؼ يستخدميا. أما األساليب 
أي دوف األخذ في  pre-dispositionsأو التنظيـ  المعرفية فتأخذ في االعتبار ما قبؿ الشعور

 االعتبار الشعور والوعي الممـز إلصدار السموؾ.

 الفرق بين األساليب المعرفية واألنماط: -د 

يختمؼ مفيوـ األساليب المعرفية واستخدامو كوسيمة لتحديد الفروؽ الفردية بيف األفراد في 
التي تركز عمى محاولة تحديد العبلقة بيف السمات المجاالت النفسية المختمفة عف نظريات األنماط 

الجسمية والنفسية وتصنيؼ األفراد تبعًا إلحدى ىذه الصفات الجسمية والنفسية، حيث تصنؼ 
( أربعة أنماط لؤلفراد 1925 ،1931" )Kretshmer & Sheldonنظرية "كريتشمر وشيمدوف 

تختمؼ  Temperamentsسمات مزاجية )المكتنز، الرياضي، الواىف، المشوه البنية( ولكؿ نمط 
( تصنيفًا آخر، والذي قاـ بتطويره 1923" )Yugسمات النمط اآلخر. وكذلؾ قدـ "كارؿ يونج 

واالنطواء  Extrovertion( والذي أدى إلى ظيور فكرة االنبساط 1947" )Eysenk"أيزنؾ 
Introvertion  ،(75: 1987)عمي. 

ات األنماط واألساليب المعرفية باعتبارىا أساليب وبالرغـ مف التشابو المبلحظ بيف نظري
: 1982)شريؼ، ويوضحيا  جوىرية بينيما  تتمثؿ فيما يمي لتصنيؼ األفراد فإف ىناؾ فروقاً 

134). 

تعتمد بعض نظريات األنماط في تصنيفيا لؤلفراد عمى ارتباط الجوانب الجسمية بالجوانب  .1
ميز في النواحي الجسمية، في حيف أف المزاجية لمشخصية المعتمدة عمى التطرؼ والت

بعض الدراسات والبحوث الميتمة بيذه العبلقة أظيرت وجود ارتباط ضعيؼ بيف التكويف 
 الجسمي والتكويف المزاجي.

تنظر بعض نظريات األنماط إلى طبيعة الشخصية اإلنسانية كنتيجة لمدراسات البيولوجية  .2
ة، وىذا يوضح اعتماد تمؾ النظريات عمى والمفاىيـ العصبية ومفاىيـ الكيمياء الحيوي

الخصائص الجسمية بصفة خاصة، وبالرغـ مف أىمية الخصائص الجسمية فإف خصائص 
الشخصية بصفة عامة تتضمف العبلقات بيف الناس، واآلثار الثقافية، وآثار عمميتي 

ي تحديد التطبيع والتنشئة االجتماعية والثقافية. وكؿ ىذه العبلقات تمعب دورًا ميمًا ف
 خصائص وسمات الشخصية المختمفة.

إف التصنيؼ عمى أساس األساليب المعرفية يؤكد عمى أنو ليس تصنيفًا ثنائيًا لؤلفراد في  .3
نما يقصد بو أف األفراد يتوزعوف عمى سمـ متدرج ومتصؿ وأنو توزيع  أنماط متمايزة، وا 
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واليف كما تعني نظرية اعتدالي بحيث يصبح لمبعد المعرفي الواحد منواؿ واحد وليس من
األنماط. كما أف ىذا التدرج المتصؿ ليس إال قطبيف لمقياس واحد يبعد أحدىما عف القطب 

 اآلخر في اتجاىيف مختمفيف بالنسبة لنقطة متوسطة 

 :أنواع األساليب المعرفية 

 :اىتمت الباحثة بدراسة أسموبيف مف األساليب المعرفية منيما

 االعتماد عمى المجال المعرفي: –ستقالل : األسموب المعرفي االأوال

االعتماد عمى المجاؿ اإلدراكي واحدًا مف أكثر األساليب المعرفية  –يمثؿ أسموب االستقبلؿ 
التي تناولتيا الدراسات والبحوث وبالنسبة لمدراسات العربية فيو أوؿ أسموب معرفي تتـ دراستو 

ية والعبلئقية وفي مجاؿ سمات الشخصية، وقد تبيف نظريًا وتطبيقيًا في العديد مف المجاالت التربو 
مف خبلؿ ىذه الدراسات أف ىذا األسموب يمكف اعتباره أسموب حياة لو وجود فعمي في سموكيات 
الفرد في المواقؼ المعيشية المختمفة وأنو يكشؼ عف الفروؽ الفردية في حؿ المشكبلت والتعميـ 

ويعكس تأثيره الثابت نسبيًا عمى العبلقات االجتماعية واالنتباه ومفيوـ الجسـ والتفضيؿ الميني 
وىذا ما جعؿ عديد مف الباحثيف يروف أنو بات ضروريًا تحويؿ االنتباه إلى تأثير السمات المعرفية 

 .(55: 2006عمى شخصية وسموؾ الفرد )بمدية، 

بالموقؼ  وىذا األسموب يميز بيف األفراد القادريف عمى التعامؿ مع العناصر ذات العبلقة
بشكؿ منفصؿ عف المجاؿ اإلدراكي وتمييز الصورة عف الخمفية حيث يسمى ىؤالء األفراد مستقموف 
عف المجاؿ، أما األفراد الذيف ال يستطيعوف التعامؿ مع الموضوع المدرؾ بصورة مستقمة عف 

 .(303: 2004العناصر المتصمة بالموقؼ فيـ األفراد المعتمديف عمى المجاؿ )العتوـ، 

( إلى أف أصحاب األسموب المعتمد عمى المجاؿ اإلدراكي يتميزوف Witkinويشير ويتكف )
بعدـ قدرتيـ عمى تكويف معايير خاصة مف أجؿ استخداميا مع العالـ الخارجي، لذلؾ فإنيـ 
يواجيوف صعوبات عديدة عند التعامؿ مع المواقؼ الخارجية لتوجيو سموكيـ بطريقة فعالة لمتعامؿ 

 .المعقد مع الموقؼ

فإف االستقبلؿ عف واالعتماد عمى المجاؿ اإلدراكي أحد الخصائص التي يتمايز فييا 
األشخاص مف حيث إدراكيـ لؤلشياء الموجودة في مجاؿ إدراكيـ، ولذلؾ فإف األفراد: إما أف يدركوا 
الشيء معتمديف في ذلؾ عمى ما يحيط بو مف عناصر وتفاصيؿ وىؤالء يطمؽ عمييـ معتمدوف 

ى المجاؿ في إدراكيـ، وأما أف يدركوا الشيء منفصميف بو عما يحيط بو مف عناصر وتفاصيؿ عم
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:  1992وضوضاء إدراكية وىؤالء يطمؽ عمييـ مستقموف عف المجاؿ في إدراكيـ )الشربيني، 
273. ) 

  االعتماد عمى المجال: -مفيوم أسموب االستقالل 

وب المعرفي يعنى اتجاه الفرد ألف يتأثر أف ىذا األسم  jonassen(1979يذكر جوناسيف) -
بالخمفية السائدة أو السياؽ السائد الذي يختفي فيو المعمومات، فاألفراد ذوى االستقبلؿ عف المجاؿ 

يكوف لدييـ القدرة عمى عزؿ المعمومات عف الخمفية  –عكس األفراد ذوى االعتماد عمى المجاؿ –
تالي ِفإف ىذا األسموب يرتبط بالفروؽ الفردية في حؿ أو السياؽ الذي تختفي فيو المعمومات وبال

دراؾ الذات ومفيوـ الجسـ، بؿ أيضا في األدوار االجتماعية.   المشكبلت، وتعمـ المفيوـ وا 

( مف خبلؿ دراستيـ عمى Greco and Mc lung 1979ويؤيد جريكو وماؾ لونج )
دييـ القدرة عمى عزؿ فقرة معموماتية األسموب المعرفي أف األفراد المستقميف عف المجاؿ اإلراكى ل

عف سياقيا بسيولة كبيرة، وعمى معايشة أجساميـ ككيانات كمية منفصمة عف بيئتيـ الخارجية كما 
)العمري، ي اإلدراكأنيـ يكونوف أكثر وضوحا وموضوعية عف األفراد المعتمديف عمى المجاؿ 

2007 :17). 

ريقة التي يدرؾ بيا الفرد الموقؼ أو الموضوع أنو ييتـ بالط: 32:  1995،  يعرفو الشرقاوي
وما بو مف تفاصيؿ أي أنو يتناوؿ قدرة الفرد عمى إدراكو لجزء مف المجاؿ كشيء مستقؿ أو 

 منفصؿ عف المجاؿ المحيط ككؿ، أي يتناوؿ قدرة الفرد عمى اإلدراؾ التحميمي.

لمتنظيـ الشامؿ )الكمي(  فالفرد الذي يتميز باعتماده عمى المجاؿ في اإلدراؾ يخضع إدراكو
لممجاؿ، أما أجزاء المجاؿ فإف إدراؾ ليا يكوف مبيمًا، في حيف يدرؾ الفرد الذي يتميز باالستقبلؿ 
عف المجاؿ اإلدراكي أجزاء المجاؿ في صورة منفصمة أو مستقمة عف األرضية المنظمة لو 

 .(199: 1992)الشرقاوي،

ه الفرد ألنو يتأثر بالخمفية السائدة أو ( بأنو اتجاJonassen,1979) جونسوف ويعرفو
السياؽ السائد الذي يختفي في المعمومات، فاألفراد ذوي االستقبلؿ عف المجاؿ، عكس األفراد ذوي 
االعتماد عمى المجاؿ يكوف لدييـ القدرة عمى عزؿ المعمومات عف الخمفية أو السياؽ الذي تختفي 

موب يرتبط بالفروؽ الفردية في حؿ المشكبلت، وتعمـ فيو ىذه المعمومات، وبالتالي فإف ىذا األس
دراؾ الذات، ومفيوـ الجسر، بؿ أيضًا في األدوار االجتم ،) اعيةػالمفاىيـ وا   .(76 :2004العتـو
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الفروؽ الفردية في القدرة عمى عزؿ الموضوع  :بينما يرى الخولي بأف ىذا األسموب يشير إلى
ألخرى بسيولة أو بسرعة ألنيـ أكثر اعتمادًا عميو في المدرؾ عما يتداخؿ معو مف الموضوعات ا

  (80: 2002إصدار األحكاـ،عكس المستقميف الذيف يعتمدوف عمى أنفسيـ في إصدار األحكاـ)

ىو طريقة الفرد في استخداـ قدراتو تجاه "يمكف تعريؼ ىذا األسموب  وترى الباحثة أنعميو 
متوفرة في المجاؿ المحيط بو المتصمة منيا وغير المياـ المعرفية، وطريقة تناوؿ المعمومات ال

المتصمة، حيث أنو إما أف يكوف قادرًا عمى عزؿ الموضوع المدرؾ عما يتداخؿ معو مف عناصر 
ما أف يكوف غير قادر عمى عزؿ الموضوع المدرؾ عما  أخرى وىذا ىو االستقبلؿ عف المجاؿ، وا 

 . يحيط بو مف عناصر وىذا ىو االعتماد عمى المجاؿ"

  االعتماد عمى المجال اإلدراكي: –التطور التاريخي لدراسة أسموب االستقالل 

وزمبلئو منذ أكثر مف خمسيف عامًا  Witkinلقد بدأ البحث في ىذا األسموب مع عالـ النفس 
وبذلؾ وفر قدرًا كبيرًا مف المعمومات الخاصة  1949مضت، وقد أعد مقياسًا لتقييـ األفراد منذ عاـ 

 .(56: 2006سموب)بمدية، بيذا األ

وكاف البحث في بداية األمر حوؿ إدراؾ الحيز أو المجاؿ البصري لمجموعة مف األفراد مف 
خبلؿ تأديتيـ لعدد مف المياـ شكمت فيما بعد المبلمح الرئيسية لمقياس األشكاؿ المتضمنة الصورة 

عمى الفرد في أحد المياـ الجمعية الذي يستخدـ خصيصًا لتقدير ىذا األسموب المعرفي حيث كاف 
أف يعدؿ عصا ترى داخؿ إطار مستطيؿ يميؿ كؿ منيما عف الخط العمودي الحقيقي عمى أف تبدو 

 Road and frame testليذا الفرد عمومية، وقد سميت ىذه الميمة باختبار العصا واإلطار 
 (. R.F.Tويرمز ليا بالرمز )

رسي يجمس عميو إلى الوضع العمودي وفي ميمة أخرى كاف عمى الفرد أف يعدؿ ميؿ ك
الحقيقي أثناء رؤيتو لحجرة صغيرة ومائمة بالنسبة لو، وأصبحت ىذه الميمة ممثمة في اختيار تعديؿ 

 .(69: 2002( )الخولي، B.A.Tويرمز ليا بالرمز ) Body Adjustmentوضع الجسـ 

وؿ إلى اإلدراؾ وكاف ىدؼ ىذه االختبارات األدائية ىو اختبار قدرة الفرد عمى الوص
الصحيح بتجاىمو لمسياقات المتداخمة وقد استخمص أف الفروؽ الفردية في درجات ىذه االختبارات 

 (56: 2006كانت ثابتة نسبيًا عبر الزمف.)بمدية، 

بعد أف تطور أسموب االستقبلؿ/ االعتماد بعد استخداـ اختبارات العصا واإلطار ، واختبارات  -
 تعديؿ وضع الجسـ . 
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قد استخمص " وتكف " عند تطبيؽ ىذه االختبارات األدائية عمى مجموعة مف األفراد ، أف الفروؽ  -
الفردية في درجات ىذه االختبارات كانت ثابتة نسبيا عبر الزمف وقد كانت المبلمح الرئيسية ليذه 

لمجاؿ المياـ تيدؼ عمى أف يصؿ الفرد عمى اإلدراؾ الصحيح ، يطمؽ عمييـ بأنيـ مستقموف عف ا
( ويقاؿ عنيـ أنيـ يبحثوف عف  F.Iويرمز ليـ بالرمز )   field independentاالدراكى 

المعمومات المتمايزة ذات األجزاء المتداخمة ، كما أوضح " وتكف " أف ىناؾ البعض األخر مف 
األفراد الذيف التكوف لدييـ القدرة عمى عزؿ فقرات المعمومات عف سياقيا ، وأطمؽ عمى ىؤالء 

 ( .  f.dويرمز لو بالرمز )   field dependentاألفراد بأنيـ معتمدوف عمى المجاؿ االدراكى 

( أف أسموب االستقبلؿ في مقابؿ االعتماد عمى 1954وعمى ذلؾ فقد استنتج وتكف وزمبلؤه ) -
 المجاؿ االدراكى كاف مف الوجيو السيكولوجية لو خصائص مرتبطة بتكويف الفرد ، كما وجد أف ىذا
مفيد جدا في فيـ النواحي النفسية واإلدراكية، وأيضا نواحي الشخصية واالجتماعية في تعامؿ الفرد 

 .(89: 1994مع المواقؼ الحياتية المختمفة )الفرماوي، 

  االعتماد عمى المجال اإلدراكي ونظرية التمايز النفسي  –أسموب االستقالل
Psychological differentiation: 

مع ظيور النظرية الجديدة لئلدراؾ في منتصؼ القرف الماضي،  Witkinتزامنت أبحاث 
حيث قدمت رابطة عمـ النفس األمريكية ندوة بعنواف العوامؿ الشخصية واالجتماعية في اإلدراؾ، 

 Klein and Schlesingerوتضمنت بحثًا شكؿ بداية ظيور األساليب المعرفية حيث قدـ كؿ مف
درؾ في النظرية اإلدراكية باعتبار أف اإلدراؾ يتأثر إلى حد كبير ببنية تساؤالت عف مكانة الفرد الم

 برونر و كريش الشخصية، وتوالت الدراسات حوؿ اإلدراؾ والشخصية كما ىو الحاؿ في دراسة
Bruner and krech, 1950  والشخصية مف خػبلؿ اإلدراؾ عند ،Witkin  وقد بحثت ىذه
 .(63:  1986)الفرماوي،  فراد في طػرؽ اإلدراؾالدراسات الفروؽ الفرديػة بيف األ

( تساءؿ .R.F.T.. B.A.Tومف خبلؿ االختبارات األدائية التي كانت تضمف مياـ إدراكية )
Witkin, 1948  لماذا يتمكف ألفراد مف النجاح في تحديد وضع التعامد بسرعة ودقة، ولماذا يفشؿ

ي قاـ بيا االتساؽ الذاتي الثابت نسبيا لؤلفراد البعض اآلخر؟ وقد اتضح مف الدراسات العديدة الت
االعتماد عمى المجاؿ اإلدراكي عمى أف بعض األفراد  –وأصبح ينظر إلى مفيـو االستقبلؿ 

يستخدموف األلمعات الجسمية المتمثمة في بعض الوظائؼ الفسيولوجية المسئولة عف األحاسيس 
عميو في طريقة اإلدراؾ، وفي المقابؿ ىناؾ  الحركية، وتأثير الجاذبية عمى الجسـ كمرجع يعتمد

األفراد يميموف إلى الخضوع لسيطرة عناصر المجاؿ البصري كمرجع في اإلدراؾ لمتعامد والتوجو 
 .(71: 1987،الشرقاويفي الفراغ )
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وىكذا أصبحت الفروؽ الفردية تتمثؿ في سيولة أو صعوبة عزؿ المدرؾ عف المجاؿ 
 سياؽ المتضمف في المجاؿ. اإلدراكي، أو التغمب عمى ال

ومنو توجيت الدراسات إلى البحث في القدرة عمى مقاومة تضميف السياؽ الذي يحتوي عمى 
 المجاؿ اإلدراكي، وتمخصت ىذه الدراسات في موضوعيف:

دراسة العبلقة بيف القدرة عمى مقاومة التضميف في اإلدراؾ، والقدرة عمى مقاومة التضميف  األول:
 عقمية.في الوظيفة ال

 دراسة العبلقة بيف القدرة عمى مقاومة التضميف في اإلدراؾ والقدرة البنائية.الثاني: 

وقد تناولت دراسات الموضوع األوؿ رؤية األفراد لمجزء المعزوؿ عف السياؽ بالتمثيؿ 
الرمزي، فاألفراد الذيف يتصفوف باالعتماد عمى المجاؿ يجدوف صعوبة في الوصوؿ لحؿ ىذه 

التي تعتمد عمى وجود عنصر مستقؿ خارج السياؽ، ويعاد استخدامو في سياؽ مختمؼ، المياـ، و 
وقد توصمت ىذه الدراسات إلى انخفاض أو ارتفاع قدرة الفرد عمى مقاومة تضميف العنصر المستقؿ 
داخؿ السياؽ أو القدرة التحميمية التي تظير في سموؾ الفرد عبر إدراكو لؤلنشطة العقمية التي يقوـ 

 .(58: 2006)بمدية،  دائيابأ

أما بالنسبة لمموضوع الثاني فقد اعتمدت الدراسات عمى أسموب التعامؿ مع المجاؿ بشكؿ 
نشط بحيث يمكف جعؿ المجاؿ غير المنظـ أكثر انتظامًا ووضوحًا أو أف التعامؿ مع المجاؿ 

بناء اإلدراكي منظمًا بشكؿ غير نشط، وبذلؾ يميؿ المستقميف عف المجاؿ إلى الرغبة في أف يكوف ال
 ومف ىنا ظير مصطمح التحميمي في مقابؿ الشمولي.

لى إدراؾ  حيث آف ذوي االتجاه التحميمي يميموف إلى تنظيـ المجاؿ الذي ينقصو االنسجاـ وا 
المفردات بشكؿ منفصؿ عف أرضية المجاؿ، في حيف أف ذوي االتجاه الشمولي يميموف إلى إدراؾ 

عف أرضية المجاؿ وىـ بالتالي يفتقروف إلى عدـ تنظيـ المجاؿ  المفردات بشكؿ غير منفصؿ
 .(72: 2002اإلدراكي )الخولي، 

أف أسموب االستقبلؿ في مقابؿ االعتماد المجالي يرتبط مف الناحية السيكولوجية  وقد استنتج
األبعاد  بتكويف الفرد، كما أنو مفيد جدًا في فيـ النواحي النفسية واإلدراكية وأيضًا عبلقتو ببعض

النفسية التي تتضمف الشخصية بما فييا مف ضوابط ودفاعات ومفيوـ الذات والجسـ وىذا ما جعؿ 
Witkin  يضع نظرية كاف األساس فييا ىو التمايز بيف األفراد، وذلؾ بيدؼ احتواء الفروؽ الفردية

 .(45: 1997 )الطيراوي، وقد سمى ىذه النظرية بنظرية التمايز في التوظيؼ اإلدراكي والعقمي
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 (ىذه الجوانب وىي: 73: 2002ويذكر )الخولي، 

 . Articulate Globalبعد الواضح الشمولي  .1

 .Articulate of body conceptبعد وضوح مفيـو الجسـ .2

 .The sense of separateبعد اإلحساس باليوية المفصمة  .3

 . The specialization of defense structuresبعد تخصص األبنية الدفاعية .4

وقد أدى ىذا العمؿ الموسع في ىذا األسموب وعبلقتو بجميع جوانب الشخصية إلى تعديؿ 
 أبعاد رئيسية. 3نظرية التمايز النفسي لتكوف مف 

 :Segregation of psychological function: فصل الوظائف النفسية 1البعد 

شخاص المستقموف عف تشمؿ ىذه الوظيفة مفيوـ الجسـ وبعض الميكانيزمات الدفاعية، فاأل
المجاؿ يكوف مفيوـ الجسـ عندىـ أكثر وضوحًا كما أنيـ يستخدموف دفاعات متخصصة مثؿ: 
اإلسقاط، أما المعتمدوف عمى المجاؿ فإنيـ يستخدموف دفاعات أقؿ تخصصية مثؿ: اإلنكار، 

برلماف  مفأف كؿ و  الكبت إضافة إلى ذلؾ أف المستقميف عف المجاؿ يتميزوف بمزيد مف الدافعية،
أوضحوا أف المستقميف عف المجاؿ يتميزوف بأساليب  Berlman, Colman ,1990)  )وكولمف

الدفع الفكرية في حيف يتميز المعتمديف عمى المجاؿ بأسموب الدفاع القائمة عمى الكبت وعدـ 
 .(54: 1994)الفرماوي،  مواجية الواقع

التي تساعد في تحديد مضموف خبرة  وبالتالي أوضحت الدراسات أف ميكانيزمات الدفاع ىي
الفرد، أي أنيا تحدد المعمومات أو الخبرات التي يسمح ليا بالدخوؿ في الحيز اإلدراكي لمفرد، 
وعمى ذلؾ فإنيا تحدد أي المعمومات التي يقترب منيا الفرد أو التي يبتعد عنيا، وعمى ضوء ذلؾ 

مف السيؿ تشتيت انتباىو عف طريقة المثيرات فإنو يتوقع أف الفرد ذا االعتماد عمى المجاؿ يكوف 
الخارجية، أما الفرد ذو االستقبلؿ عمى المجاؿ والذي يعتمد عمى ذاتو، وتركيز نشاطو حوؿ تحقيؽ 
اليدؼ، فإنو يصعب تشتيت انتباىو ألنو ييتـ بالتفاصيؿ المكونة لمموقؼ موضوع اليدؼ. )بمدية، 

2006 :59). 

 



49 

 

 Segregation of neurophysicalة والبدنية: فصل الوظائف العصبي2البعد 
function: 

بالنسبة ليذا البعد فإف نظرية التمايز النفسي توضح أف التمايز الظاىر فيا لتوظيؼ النفسي 
البد وأف يظير في التوظيؼ العصبي والفسيولوجي، ويعتبر لحاء المخ ىو مركز الفصؿ في كؿ 

تمايزًا والذي يظير مزيدًا مف التخصص في الوظائؼ  مف نصفي كرة المخ، وعميو فإف الفرد األكثر
العصبية والفسيولوجية يختمؼ عف الفرد األقؿ تمايزًا، فأداء األفراد المستقميف مجاليًا أفضؿ في أحد 

 .(74: 2002نصفي كرة المخ عنو بالنسبة لمنصؼ اآلخر في مياـ معينة )الخولي، 

 :Segregation of self – monselfالالذات  –: فصل الذات  3البعد 

يبدأ ىذا المكوف في العمؿ عندما يصبح الفرد عمى وعي بالتمايز بيف العواطؼ والرغبات 
الخاصة، وتمؾ التي تخص اآلخريف أي أف الفرد الذي يتصؼ بالتمايز النفسي بشكؿ مرتفع ىو 

إدراكو ليذه  الفرد الذي يقدر أف يعزؿ ذاتو عف ذات اآلخريف، فيو يعتمد في تمييزه لنفسو عمى
الذات، بحيث تصبح ىي المرجع في ىذا التمايز، فيي تتصؼ باالستقبللية في عبلقاتيا 
االجتماعية في حيف أف الرد حينما يدرؾ ذاتو بدرجة ضعيفة، فيو ال يتمكف مف أف يدرؾ ذاتو 
منفصمة عف اآلخريف وىذا يدفعو لبلعتماد عمى اإلطار المرجعي الخارجي النخفاض وضوح 

 .(60: 2006و الداخمي )بمدية، مرجع

ومنو فإف التمايز النفسي بيف األفراد المستقميف والمعتمديف مجاليًا يتوضح في درجة اعتماد  
الفرد عمى أي مف األطر المرجعية الداخمية )الذات( أو الخارجية )البلذات( ويتضح بأف االعتماد 

اآلخريف، وىذا الحوؿ يمكف أف يؤثر عمى عمى األطر المرجعية الخارجية يرتبط بالتحوؿ نحو توجو 
جاذبية األفراد ذوي االعتماد عمى المجاؿ وكذلؾ األفراد المستقميف مجاليًا، ويؤيد ذلؾ ما وجده 

(Sabatelli,1983 مف أف المعتمديف عمى المجاؿ يستغموف المدلوالت االجتماعية استغبلاًل كبيرًا )
 .(Sabatelli,1983: 193المجاؿ) في المواقؼ الغامضة أكبر مف المستقميف عف

عممية أخرى مكممة لوظائؼ ( ( Goodengouh& Witkin, 1977وقد أضاؼ كؿ مف 
ويقصد بيا الكيفية التي تندمج بيا ويتفاعؿ في إطارىا  Integrationالتمايز وىي عممية التكامؿ 

لموجودة بيف مكونات صد بيا أيضًا شكؿ العبلقات اقأي مكوف مف المكونات الثبلثة السابقة، كما ي
 .(257: 1992)الشرقاوي، المجاؿ النفسي مف جية، وبيف البيئة المحيطة مف جية أخرى
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  عمى المجال:المعتمدين و المستقمين خصائص األفراد 

مف خبلؿ الدراسات التي أجراىا في المواقؼ التجريبية واالختبارية  Witkin ،1984توصؿ 
"لمشخصية خبلؿ اإلدراؾ"  Witkin ،1984 ب وتكف وآخريفالثبلثة والتي سجمت نتائجيا في كتا

في إلى وجود اتساؽ  1962وفي كتاب وتكف وآخريف "التمايز النفسي" عاـ  1954والذي نشر عاـ 
 .(5: 1987أداء االمتخاص. )الشرقاوي، 

فاألفراد المعتمديف عمى المجاؿ يعتمد إدراكيـ عمى تنظيـ المجاؿ بما فيو مف عناصر أو  
ات تؤدي دور المراجع الخارجية بينما األفراد المستقميف عف المجاؿ يستفيدوف مف المعمومات مكون

الصادرة مف اإلحساسات الداخمية التي تكوف بمثابة مراجع أساسية في إدراكيـ ومنو فإف أسموب 
وال  االعتماد عمى المجاؿ اإلدراكي يفيد في فيـ النواحي النفسية واالجتماعية كذلؾ –االستقبلؿ 

يقتصر عمى النواحي المعرفية، حيث أف لو مبلمح ترتبط بتكويف شخصية الفرد فاالختبلؼ في 
األسموب المعرفي يرافقو أيضًا اختبلؼ في كيفية إشباع الحاجات وتكويف وتقوية االتجاىات 
ط الخاصة بكؿ فرد، وىذا ما جعؿ الدراسات تتجو إلى تناوؿ نمو الوظيفة االستقبللية ومدى ارتبا

نمو ىذه الوظيفة بالمراحؿ العمرية المختمفة فضبًل عف خصائصيا في الدراسات غبر الثقافية 
 .(62: 2006)بمدية، 

كما أدى ىذا االىتماـ إلى دراسة كيفية تنظيـ الطفؿ إلدراكاتو والكيفية التي يطور بيا 
 .(119: 2001)شمبي،  مفاىيمو واستراتيجياتو الخاصة نحو الوظيفة االستقبللية

وزمبلؤه عاـ  Witkenو 1957عاـ  Seder ويتكف وسيدر ففي دراسات قاـ بيا كؿ مف 
 –حوؿ العبلقة بيف أساليب تنشئة الطفؿ وبيف أسموب االستقبلؿ  1969عاـ  Dykeو 1962

االعتماد عمى المجاؿ وأوضحت ىذه الدراسات أف الموافقة واإلذعاف لمطالب السمطة الوالدية 
التنشئة الدينية وأساليب التربية التي تمغي الخبرة الذاتية لمفرد وترغمو عمى  وىيمنة األسرة ونمو

المسايرة االجتماعية لممعتقدات باستخداـ اإلرغاـ والتيديد والنبذ والعقاب البدني وكميا تخفض مف 
 استقبللية الفرد وتشجعو عمى االستعانة بالمراجع الخارجية والنماذج الجاىزة وىذا ما يجعمو أقؿ
تمايزًا وأقؿ قدرة عمى مقاومة تضميف عناصر المجاؿ،  وعمى العكس مف ذلؾ فإف نظـ التربية 
المشجعة لموظيفة االستقبللية والتي تقؿ فييا ىيمنة األسرة تساعد عمى مقاومة تضميف السياؽ 

 .(81: 2002)الخولي،  ي يتجو الطفؿ نحو التمايز النفسيوبالتال

معظـ الصفات العامة لؤلفراد المصنفيف  Withinمف  وقد قدمت معظـ البحوث بداية
مستقميف عف المجاؿ والمعتمديف عمى المجاؿ إذ تبيف أف األفراد المعتمدوف عمى المجاؿ ىـ غالبًا 
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اجتماعيوف يحبوف االختبلط باآلخريف، وينظروف إلييـ في تحديد اتجاىاتيـ واعتماداتيـ، ويحبوف 
بلط كما يفضموف المجاالت األكاديمية مثؿ العموـ االجتماعية الوظائؼ التي تضمف ليـ ىذا االخت

 التي فييا توجو أكثر نحو الناس.

وبالمقابؿ فإف المستقميف عف المجاؿ ييتموف أكثر بالجوانب المجردة ويفضموف وظائؼ مثؿ 
تعزيز الفمؾ واليندسة والتي يكوف فييا تركيز أقؿ عمى العبلقات مع األفراد وال يتأثروف كثيرًا بال

 .(112: 1999االجتماعي )عدس، 

ويمكف تمخيص أىـ الخصائص التي تميز األفراد المستقميف والمعتمديف عمى المجاؿ اإلدراكي 
 (32: 2003)عنوز،  باآلتية:

 

 التي تميز المستقل عن المجال اإلدراكي: صفاتأواًل: ال

 عادة بن  ائو وتنظيمو.يتمتع بالقدرة عمى حؿ المشكبلت مف خبلؿ تحميؿ الموقؼ وا 

 .الميؿ إلى العزلة عف اآلخريف والتمركز حوؿ الذات 

 .الطموح العالي 

  .وضوح الحاجات والمشاعر 

  األداء عالي في التخصصات التكنولوجية والعممية كالحاسوب والعمـو والرياضيات واليندسة
 والفنوف.

 .عدـ االكتراث بالعبلقات اإلنسانية 

 ء الفرديتفضيؿ األعماؿ التقنية ذات األدا . 

 (304: 2004)العتوم، ويذكر 

 ثانيًا: الصفات التي تميز المعتمد عمى المجال اإلدراكي:

 .إدراؾ أجزاء المجاؿ بصورة ذاتية لتكويف انطباعات كمية 

 .الميؿ إلى إقامة العبلقات الودية مع اآلخريف وأقؿ تمركزًا حوؿ الذات 

  معتدؿ. –الطموح عادي 

 ر مف اآلخريف.الشعور بالتقدير واالعتبا 
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 .التأثر الواضح بالتغيرات االنفعالية 

  األداء عالي في الميمات التي تتطمب العمؿ الجماعي المشترؾ أو بقرب اآلخريف مثؿ
 العمـو اإلنسانية واالجتماعية.

 .االكتراث لمعبلقات اإلنسانية والحاجة إلى تأييد اآلخريف 

 تفضيؿ الميف التي تتطمب العمؿ الجماعي. 

 

 االعتماد عمى المجال اإلدراكي: –سموب االستقالل قياس أ 

والتجريبية التي تقيس الخصائص المعرفية واإلدراكية لدى  اإلخباريةلقد تعددت المواقؼ 
 االعتماد عمى المجاؿ اإلدراكي. –األفراد ذوي أسموب االستقبلؿ 

مجاؿ اإلدراكي ويمكف تمييز الفرؽ بيف المعتمديف عمى المجاؿ اإلدراكي والمستقميف عف ال
 وذلؾ عف طريؽ أداء األفراد، وىناؾ عده اختبارات تستخدـ عادة لقياس ىذا البعد وىي: 

 The Embedded Figures Testاختبار األشكال المتضمنة :  -1

يعتبر ىذا االختبار األكثر انتشارا، ولو صورة جمعية وأخرى فردية، مما ساعد عمى كثرة 
و، وتعتمد فكرة ىذا االختبار عمى تفضيؿ الفرد لمنظر لؤلشكاؿ المعقدة وتعدد الدراسات التي تناولت

عمى أنيا وحدة واحدة كما أنو يجد صعوبة في استخداـ أو عزؿ الشكؿ البسيط الذي يكوف مطمورًا 
 (.4: 1988داخؿ كؿ شكؿ مف األشكاؿ المركبة أو المعقدة )الشرقاوي، الشيخ، 

، وتتكوف كؿ مفردة مف شكؿ ىندسي بسيط، وشكؿ ويتكوف ىذا االختبار مف عدة مفردات
ىندسي معقد، ويتكرر الشكؿ اليندسي المبسط في الشكؿ اليندسي المعقد عمى نحو ما )متضمنًا 
فيو(. وبعد أف يعرض عمى المفحوص الشكؿ اليندسي المبسط مدة زمنية قصيرة، يطمب منو أف 

ف لمشكؿ اليندسي المعقد، مستخدما القمـ يشير إلى حدود لمثيؿ الشكؿ اليندسي المبسط و المتضم
في تحديده لمعالـ ىذا الشكؿ. وقد ظيرت فروؽ في األداء عمى ىذا الموقؼ االختباري بيف 
المفحوصيف تمثمت في الزمف المستغرؽ في استخبلص الشكؿ البسيط، وعدد األشكاؿ الصحيحة 

 المستخمصة. 
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وقد تـ  (Oltman, Roskin and Witkinوقد أعد ىذا االختبار في األصؿ كؿ مف )
( ليبلئـ 1978تعريب ىذا االختبار وتقنينو بواسطة سميماف الخضري الشيخ، وأنور الشرقاوي )

  .(71: 1994البيئة المصرية )الفرماوي، 

  Body Adjustment Testاختبار تعديل الجسم: -2

ىذا الموقؼ االختباري  يسمى ىذا االختبار باختبار الغرفة المائمة أو الكرسي المائؿ، وييدؼ
إلى معرفة كيفية إدراؾ الفرد لموضع جسمو في الفراغ والبيئة المحيطة بو وعبلقتو بالتعامد، ويتكوف 
ىذا االختبار مف حجرة صندوقية الشكؿ، ومحمولة عمى كرسي دائري، ويمكف تحريكيا منو لتميؿ 

تحريؾ ىذا الكرسي بواسطة  يمينا أو يسارًا، وفي داخميا كرسي يجمس عميو المفحوص، ويمكف
الفاحص يمينًا أو يسارًا بشكؿ مستقؿ عف الغرفة . ويقوـ الفاحص بتحريؾ الكرسي بنفسو ، ومف 

 .خبلؿ يد مخصص لذلؾ حتى يصؿ إلى الوضع الذي يظف أنو قائـ وعمودي

 ويتكون ىذا االختبار من جزئين ىما:

وص فيو بإجراء سمسمتيف مف المحاوالت، : ويسمى بتعديؿ وضع الغرفة، ويقوـ المفحالجزء األول
ولكؿ سمسمة مف ثماني محاوالت، األوؿ تكوف فييا الغرفة والكرسي مائمتيف في نفس االتجاه بزاوية 

 ويقوـ الفاحص بتحريؾ الغرفة  ُ 22ُُ والكرسي بزاوية   56، وفي الثانية تميؿ الغرفة بزاوية 411ُ
 مودية بينما يظؿ الفرد مائبًل كما ىو.حتى يصدر المفحوص حكمو بأف الغرفة أصبحت ع

: ويسمى بتعديؿ وضع الجسـ، وىو يتكوف مف ستة محاوالت عمى سمسمتيف لكؿ منيما الجزء الثاني
،  ُ 41ثبلث محاوالت، السمسمة األولى تميؿ الغرفة والكرسي في نفس االتجاه وبنفس زاوية الميؿ 

موب في ىذا االختبار أف يقوـ المفحوص بنفسو والثانية تميؿ الغرفة في االتجاه المعاكس، والمط
 بتحريؾ الكرسي )مف خبلؿ يد مخصصة لذلؾ( حتى يصؿ إلى ما يتصوره الوضع القائـ الحقيقي.

لدرجة ميؿ  اعتبارحيث يتبيف أف المستقميف مجاليًا يستطيعوف تعديؿ وضع الجسـ دور 
أساسي في حيف أف المعتمديف مجاليًا الحجرة باالعتماد عمى الخبرات واإلحساسات الداخمية كمرجع 

يقوموف بتعديؿ وضع الجسـ في اتجاه ميؿ الحجرة باالعتماد عمى المجاؿ المرئي المحيط كمرجع 
 .(11: 1995 )الشرقاوي، أساسي
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   The Rotating Room Testاختبار الغرفة الدوارة:  -3

عدنية ، وفي نياية الغرفة يتكوف ىذا االختبار مف غرفة يتوسطيا عمود مركب عميو ذراع م
يوجد كرسي يجمس عميو المفحوص أثناء أدائو التجربة، ويتحكـ الفاحص في ىذه الذراع بحيث 
يجعميا تدور في حركة دائرية حوؿ المحور، وأيضا يتحكـ في جعؿ الغرفة تدور حوؿ المفحوص 

المفحوص إما يميؿ  مع تثبيتو، وفي أثناء دوراف المفحوص تكوف الغرفة مائمة، وسوؼ نبلحظ اف
ما أف يعمؿ عمى جعؿ جسمو مستقيما بشكؿ حقيقي،  في اتجاه عمودي بالنسبة لمغرفة المائمة، وا 

 .(90: 2002مع استبعاد األثر القوي عمى الجسـ مف الدوراف )الخولي، 

ويظير في ىذا االختبار بأف المعتمدوف عمى المجاؿ اإلدراكي أظيروا خداعًا بصريًا أكثر 
مف المستقميف عف المجاؿ، وذلؾ عندما يدور المجاؿ البصري حوليـ، بينما كاف المستقموف  اتساعاً 

 عف المجاؿ أكثر خداعًا بصريًا مف المعتمديف عمى المجاؿ اإلدراكي عندما يدوروف حوؿ أنفسيـ.

وقد كشفت نتائج ىذه المواقؼ االختبارية مف جية عف الفروقات بيف األفراد في أدائيـ، ومف 
 .(66 :2006)بمدية،  أخرى كشفت عف اتساؽ أداء األفراد في كؿ ىذه المواقؼ التجريبية جية

  Rod and Frame Testاختبار المؤشر واإلطار : -4

عف إطار عبارة في شكؿ برواز وفي الوسط توجد عصا مثبتة مسمار في وسطيا،  عبارة وىو     
اء تضئ في الظبلـ. ويطمب مف الفحوص أف عمما بأف اإلطار والعصا مطمياف بمادة فسفورية بيض

يعدؿ مف وضع اإلطار أو العصا أو مف وضعيما معا، ويمكف قراءة زاوية الميؿ مف مؤشر موجود 
خمؼ الجياز، كما يمكف تغيير وضع المفحوص مثؿ االستمقاء عمى الظير، أو االتكاء يمينا أو 

، وغيرىا يسارا   .(125: 2004)العتـو

شر مضيء يتحرؾ داخؿ إطار يمثؿ مربعا مضيئا، أيضًا والمؤشر قابؿ ىو عبارة عف مؤ  أو
لمحركة مع عقارب الساعة أو ضدىا، مع إمكانية التحكـ في جعؿ اإلطار مائبًل أو معتدال، ىو 
يتطمب األداء مف المفحوص عمى ىذه  الميمة تحديد ما إذا كاف قادرا عمى جعؿ المؤشر في 

يو اإلطار مائبل. ويتـ ىذا الموقؼ االختباري في حجرة مظممة وضع رأسي في الحاؿ الذي يكوف ف
ال يرى فييا المفحوص إال عناصر ىذا المجاؿ وقد ظيرت في بحوث " وتكف " وزمبلئو فروؽ في 
األداء عمى ىذا الموقؼ االختباري بيف المفحوصيف، فالمعتمدوف عمى المجاؿ يميموف إلى ضبط 

ء، وىـ في ذلؾ قد اعتمدوا في إدراكيـ عمى اتجاه زوايا المؤشر في اتجاه ميؿ اإلطار المضي
اإلطار وعبلقتيا عمى بما يجب أف يكوف عميو المؤشر مف وضع نقطة، أما المستقموف عف 
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المجاؿ، فيميموف إلى ضبط المؤشر أو تحريكو في اتجاه رأسي أو مقترب مف الوضع الرأسي دوف 
تمدوف في إدراكيـ في ىذا الحالة عمى عوامؿ ذاتية ما اعتبار التجاه ميؿ اإلطار المضيء، وىـ يع

 .(71-70:  1994)الفرماوي،  يست مجاليو أو منتمية إلى المجاؿول

 اختبار األشكال المتداخمة: -5

االعتماد  –( لقياس أسموب االستقبلؿ Grainer ,  1974أعد ىذا االختبار في األصؿ )
ليبلءـ تبلميذ المرحمة االبتدائية  2000و عاـ عمى المجاؿ اإلدراكي وقاـ الخولي بإعادة بنائ

 واإلعدادية في البيئة المصرية.

يشير إلى  اإلدراكياالعتماد عمى المجاؿ  –ومف خبلؿ ىذا االختبار فإف أسموب االستقبلؿ 
الفروؽ الفردية في القدرة عمى عزؿ الموضوع المدرؾ عما يتداخؿ معو مف الموضوعات األخرى أو 

الموضوع المدرؾ عما يحيط بو في المجاؿ، أما المعتمد مجالياً فبل يستطيع عزؿ  التي تتداخؿ مع
 الموضوع المراد إدراكو، حيث أنو يتداخؿ مع الموضوعات األخرى في المجاؿ.

ويتكوف مف فقرات متدرجة الصعوبة تحتوي أشكاؿ متداخمة لحيوانات وطيور مألوفة لكؿ 
ة توضح أف يقوـ المفحوص بتعييف شكؿ معيف بيف عدة المفحوصيف، كما يوجد أسفؿ كؿ فقرة جمم

أشكاؿ فردية ليذه الحيوانات أو الطيور،  بيماأشكاؿ توجد في الصفحتيف األخيرتيف، حيث يوجد 
وعمى كؿ مفحوص أف يقـو باكتشافيا وتعييف حدودىا بالقمـ في األشكاؿ المتداخمة وقد روعي في 

ة الشكؿ الفردي واألشكاؿ المتداخمة في وقت واحد) تنظيـ االختبار أال يستطيع المفحوص رؤي
 .(66: 2006بمدية، 

 :The Heddent Figures Testاختبار األشكال المختفية -6

ليتبلءـ مع التبلميذ وليكوف صورة مكافئة لبلختبار السابؽ  2000وقاـ بإعداده الخولي عاـ 
ور وأشكاؿ الحيوانات أو فقرات( تضـ ص 5ويتكوف ىو اآلخر مف فقرات متدرجة الصعوبة )

 .(67: 2006الطيور، وعمى المفحوص أف يحدد الشكؿ الكامؿ في األشكاؿ المتداخمة )بمدية، 

وقد أدت سمسمة مف الدراسات حوؿ تطبيقات األسموب المعتمد والمستقؿ وعبلقتيا بعدد مف 
 المتغيرات إلى عدة نتائج أىميا:

جنسيف عف المعتمديف عمى المجاؿ اإلدراكي مف ال اإلدراكييتميز المستقميف عف المجاؿ 
 بالحصوؿ عمى درجات أعمى في الميوؿ الموسيقية والميكانيكية والحسابية والفنية.



36 

 

يتميز المعتمدوف عمى المجاؿ اإلدراكي مف الجنسيف عمى المستقميف عف المجاؿ اإلدراكي 
 :1992الشربيني، ( بالحصوؿ عمى درجات أعمى في الميؿ نحو الخدمة االجتماعية لآلخريف

54). 

ال يوجد فروؽ بيف المستقميف والمعتمديف عمى المجاؿ اإلدراكي مف الجنسيف في مجاالت 
 .(Clar, 1971: 32) الميوؿ اإلقناعية، واألدبية والكتابية

عمى المجاؿ أكثر ثباتًا عند اإلناث منيا عند الذكور حيث يعزى ذلؾ إلى  االعتمادإف سمة 
 جتماعية في المجتمعات العربية التي تشجع االعتماد عند اإلناث أكثر مف الذكورعوامؿ التنشئة اال

 .(389: 1992)الشرقاوي، 

يوجد فروؽ في مجاؿ الميوؿ الميكانيكية، والحسابية والعممية لصالح الذكور لدى أصحاب 
في كبل  األسموب المستقؿ فقط، وال يوجد فروؽ بيف الجنسيف في مجاؿ الميوؿ الفنية والموسيقية

  األسموبيف

األشخاص الذيف يتميزوف باالستقبلؿ عف المجاؿ اإلدراكي يكوف لدييـ مستوى مرتفع مف 
الطموح، أكثر بعدًا عف اآلخريف، وأقؿ تقببًل لذواتيـ واآلخريف مقارنة باألشخاص المعتمديف عمى 

 المجاؿ.

لمجاؿ اإلدراكي مف إف طبلب وطالبات التخصصات الرياضية والعممية أكثر استقبلال عف ا
 طبلب وطالبات التخصصات اإلنسانية.

عف المجاؿ اإلدراكي مقارنة  االستقبلؿإف فئة الشباب في المجتمع العربي تميؿ إلى 
عمى المجاؿ اإلدراكي عممًا بأف مف المتوقع أف يستمر  االعتمادباألطفاؿ والشيوخ الذيف يميموف إلى 

 .(307: 2002العتوـ، ثبات األسموب المعرفي مع تقدـ العمر)

عف المجاؿ اإلدراكي ودرجات  االستقبلؿالكشؼ عف وجود عبلقة إيجابية بيف درجات 
الميوؿ المينية لؤلفراد العامميف في ميف ذات الطابع العممي والتقني مثؿ تدريس الرياضيات 

ى المجاؿ عم االعتمادواليندسة والعمارة والطيراف، كما كاف ىنالؾ عبلقة إيجابية بيف درجات 
نسانية  & Berett) اإلدراكي ودرجات الميوؿ المينية لؤلفراد العامميف في ميف اجتماعية وا 

Thornoton, 1967: 412). 

االعتماد عمى المجاؿ اإلدراكي  –ويتضح مف ىذا العرض لمفيوـ وطبيعة أسموب االستقبلؿ 
وربما ذلؾ راجع إلى طرؽ قياسو  كواحد مف األساليب المعرفية أنو كاف األكثر تناواًل في الدراسات
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مف جية وأنو أقرب إلى الكشؼ عف الفروؽ الفردية في العديد مف مجاالت السموؾ كالتعمـ 
 .والتفضيؿ الميني وغيرىا

 ثانيا:أسموب التروي/ االندفاع المعرفي:

 يعتبر األسموب المعرفي التأمؿ / االندفاع ثاني األساليب المعرفية التي اىتمت بيا البحوث
في ظيور ىذا األسموب مف خبلؿ  1964وزمبلئو  Kaganالعربية، ويرجع الفضؿ إلى كاجاف 

 Conceptualالبحوث التي أجروىا عمى األساليب التصويرية باستخداـ اختبار ألسموب التصوري 
Style Test حيث تبيف أف إنتاج المفاىيـ التحميمية عمى ىذا االختبار قد ارتبط بالميؿ لتأخر ،

 .(207: 1992اإلدراكي )الشرقاوي،  الحكـ

ولعؿ أبرز األساليب المعرفية وأكثرىا شيوعًا أسموب التروي/ االندفاع الذي حاز عمى اىتماـ 
كثير مف المربيف الذيف بحثوا عف تأثيره في مجاالت تربوية عديدة ويعتبر جيروـ كاجاف 

Kagan,J. 1964 Kagan ع حيث يرى أف ىذا البعد أوؿ مف قدـ وصفًا لبعد التروي/ االندفا
يتصؿ بدرجة ميؿ الفرد لبلستجابة بسرعة أو بدقة في المياـ التي تتضمف مواقؼ "الشؾ، اليقيف" 
ويذكر أف درجة ميؿ الفرد لمتروي في اإلنتاج المعرفي يعتبر شرطًا لتسييؿ اكتسابو المعمومات 

في المواقؼ الصعبة دوف قدر كاؼ الجديدة ويؤكد أف الفرد الذي يتمتع بميؿ لبلستجابة باندفاعية 
مف التروي يكوف أكثر احتمااًل إلنتاج استجابة غير صحيحة، عند مقارنتو بقرينو الذي لديو رغبة 
طبيعية تدفعو لمتروي والتأني لمعرفة الفروؽ بيف فروض الحؿ العديدة المتاحة أمامو ويأخذ في 

 (.60: 1987ي ،عماعتباره نوعية اإلجابة التي يقررىا ودرجة كفاءتيا)

 Kagan 1964ولقد انبثؽ التنظير لذلؾ األسموب المعرفي بداية مف دراسات كاجاف وزمبلئو
 أبعاد، حيث يتضمف ثبلثة Style of Conceptualizationفيما أسموه بأسموب تكويف المدركات 

و تحميبًل أ Relationalينظر المفحوص بأحدىا إلى المدركات، فقد تتكوف المدركات لديو عبلئقيًا 
Analytical أو استدالليًا ،Infertional وقد الحظ الباحثوف أثناء دراسة ىذه األبعاد وجود ميؿ ،

مف قبؿ المفحوصيف ػ وخاصة ذوي االتجاه اإلدراكي التحميمي ػ إلى إرجاء استجاباتيـ عمى مفردات 
روي االندفاع يعتبر أحد ، وانتيى كاجاف وزمبلؤه إلى نتيجة مؤداىا أف بعد التاالختبار المستخدـ

محددات االتجاه التحميمي في مقابؿ االتجاه غير التحميمي، حيث وجدوا أف األسموب التحميمي يرتبط 
الذي يتسـ بالتروي في حيث يرتبط األسموب غير التحميمي باألسموب الذي يتسـ  باألسموب
 .باالندفاع 
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 Refletivesصيف صفة المترويف ومف ثـ أطمؽ الباحثوف عمى المجموعة األولى مف المفحو 
، ثـ وجد الباحثوف أف المترويف في إدراؾ المواقؼ Impulsivesوالمجموعة الثانية صفة المندفعيف 

 .(48: 1995وف )الديب ولطفي، ػالتي يقع فييا أقرانيـ المندفع األخطاءيرتكبوف عددًا أقؿ مف 

نيؼ التي قاـ بيا كاجاف وزمبلؤه وقد اشتؽ مفيـو التروي/ االندفاع مف سمسمة دراسات التص
(Kagan etal, 1966 أثناء عمميـ في تصنيؼ األساليب التحميمية في مقابؿ األساليب غير )

التحميمية وقد الحظ كاجاف وزمبلؤه وجود ميؿ مف قبؿ المفحوصيف، وخاصة المفحوصيف ذو 
استرعت انتباه ىؤالء  االتجاه التحميمي إلى تأخير االستجابة التي تصدر منيـ، وىذه الظاىرة

الباحثيف مما جعميـ يعكفوف عمى دراستيا وانتيوا في دراساتيـ إلى أف ىناؾ عدد مف األفراد ذوي 
االتجاه التحميمي يميموف إلى تأمؿ البدائؿ المتاحة لمحؿ في أية مواقؼ إدراكية يواجيونيا، بينما 

عة بالنسبة لنفس الموقؼ، وأف أفراد يميؿ ذوو االتجاه الشمولي إلى إعطاء استجابات فورية وسري
النمط األوؿ يرتكبوف أخطاء قميمة بينما أفراد النمط الثاني يرتكبوف عدد مف األخطاء في محاولتيـ 

 .(38: 2007لموصوؿ إلى اإلجابة الصحيحة )العمري، 

 :نشأة أسموب التروي/ االندفاع المعرفي 

 ,.Kagan, et alدراسات كاجاف وزمبلئو )لقد نبع التنظير ليذا األسموب المعرفي بداية مف 
 . Styles of Coneptualization( عمى ما أسموه بأسموب تكويف المدركات 1963

 بإحداىاوأسموب تكويف المدركات كما درسو ىؤالء الباحثوف يتضمف ثبلثة أبعاد ينظر 
 Analytical يمياتحمأو  Relationalالمفحوص إلى المدركات، فأما تتكوف المدركات لديو عبلقيًا 

. وكانت عينة ىذه الدراسات مف األطفاؿ. وقد Inferentialوأما تتكوف المدركات لديو استدالليًا 
وخاصة ذوي  –الحظ الباحثوف أثناء عمميـ عمى ىذه األبعاد وجود ميؿ مف قبؿ المفحوصيف 

تخدـ، وانتيى كاجاف االتجاه اإلدراكي التحميمي إلى إرجاء استجاباتيـ عمى مفردات االختبار المس
إلى نتيجة مؤداىا أف المفحوصيف مف ذوي االتجاه التحميمي يميموف إلى  1964وزمبلؤه في عاـ 

التروي في االستجابة رغبة في تأمؿ بدائؿ إجاباتيـ المتاحة، مما يتسبب في زيادة زمف الكموف 
Latency اآلخريف. وىكذا بدأت ، وىذا في مقابؿ سرعة االستجابة )ذوي كموف أقؿ( لدى األفراد

دراسات ىؤالء الباحثيف عمى أسموب جديد وىو االندفاع مقابؿ التروي، فمقد أطمقوا عمى المجموعة 
. ثـ Implsivesوالمجموعة الثانية بالمندفعيف  Reflectivesاألولى مف المفحوصيف بالمتروييف 

في إدراؾ المواقؼ عف النوع وجد الباحثوف أف النوع األوؿ دائما يرتكب عددًا أقؿ مف األخطاء 
 .(155: 1987)الفرماوي،  الثاني مف المفحوصيف
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 غير يعتبر أسموب التروي/ االندفاع اإلدراكي أحد محددات االتجاه التحميمي مقابؿ االتجاه و 
، حيث أوضح كؿ مف كاجاف وزمبلئو أف األسموب Analytical – global التحميمي أو الشمولي
موب الذي يتسـ بالتروي، في حيف يرتبط األسموب غير التحميمي أو الشمولي التحميمي يرتبط باألس

باألسموب الذي يتسـ باالندفاع، ومف ثـ فقد توصؿ كاجاف وزمبلؤه إلى أف األفراد ذوي االتجاه 
التحميمي يميموف باستمرار إلى تأمؿ البدائؿ المتاحة لمحؿ، كما أنيـ يرتكبوف أقؿ عدد مف األخطاء 

اقؼ إدراكية يواجيونيا، بينما يميؿ األفراد ذوو االتجاه الشمولي إلى أف يعطوا استجابات في أية مو 
سريعة مع ارتكاب عدد مف األخطاء في المواقؼ اإلدراكية التي تقابميـ، ومف ىنا فقد تبيف أف إنتاج 

وي االتجاه المفاىيـ التحميمية قد ارتبط بالميؿ إلى تأخر الحكـ اإلدراكي، بمعنى أف المفحوصيف ذ
التحميمي كانوا أكثر ميبًل إلى تأخير األحكاـ اإلدراكية، بينما ارتبط إنتاج المفاىيـ الشمولية أو الكمية 

 .(110: 2002)الخولي،  بسرعة وتعجيؿ األحكاـ اإلدراكية

وقد أشار كاجاف إلى أف الطريقة التي اتبعيا لقياس إنتاج المفاىيـ التحميمية كانت عبارة عف 
ة مف البطاقات التي تحمؿ كؿ منيا ثبلثة أشكاؿ لبعض األشياء المألوفة لدى األطفاؿ، مجموع

وكاف يطمب مف كؿ طفؿ أف يتعرؼ عمى شكميف متشابييف، وىذه الطريقة كانت تثير لدى األطفاؿ 
ـ إلى عاـ 1963فكرة التحميؿ أكثر مف الوظيفة، لذلؾ فإف غالبية البحوث التي أجريت مف عاـ 

ناولت ىذا األسموب المعرفي كانت تيدؼ إلى نمو االستجابة اإلدراكية التحميمية لدى ـ وت1966
 .(60: 1987اؼ، و الصأطفاؿ المدرسة )

( يحدداف مصطمح التروي/ Kagan and Kogak  , 1970لذلؾ فإف كاجاف وكوجاؾ )
حيث يتعيف االندفاع وظيفيًا في مواقؼ بيا استجابات ذات درجة عالية مف الشؾ وعدـ اليقيف، 

عمى الفرد أف يقرر ويحدد بيف البدائؿ المتاحة أمامو، ويرتبط األساس النظري لمفيوـ التروي/ 
االندفاع بحؿ المشكمة، حيث يشير ىذا األسموب إلى مدى تأمؿ الفرد لموصوؿ إلى حؿ صحيح 

 .(39: 2007لممشكمة التي تصادفو)العمري، 

عمى ىذا األسموب باألسموب اإلدراكي ( 1964وعمى ذلؾ فقد أطمؽ كاجاف وزمبلؤه )
Conceptual Style  ألنو يشير إلى تفضيؿ شخص ما لمجموعة محددة مف االستجابات

 إذا وضع ىذا الشخص في موقؼ حؿ المشكبلت. Conceptual Responsesاإلدراكية 

وعمى ضوء ذلؾ فقد بدأت دراسات كاجاف وزمبلؤه عمى أسموب جديد ىو التروي/االندفاع 
(، والمجموعة الثانية Reflectivesمقوا عمة المجموعة األولى مف المفحوصيف )المتروييف وأط

( ىذا وتعتبر الطريقة اإلجرائية لتحديد أسموب التروي/االندفاع عند األفراد Impulsives)المندفعيف 
نوف ىي حساب زمف اتخاذ القرار تحت ظروؼ عدـ التأكد مف صحة االستجابات، فاألفراد الذيف يتأ
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ويتأمموف ويتريثوف في اتخاذ القرار وذلؾ في مواقؼ عدـ التأكد يكونوف متروييف، بينما يكوف األفراد 
 .(111: 2002الذيف يسرعوف في اتخاذ القرار في نفس الظروؼ مندفعيف. )الخولي، 

 :مفيوم أسموب التروي/ االندفاع المعرفي 

 Reflectivityأسموب التروي: 

لتأمؿ في البدائؿ المطروحة لحؿ المشكبلت، وفحص المعطيات يعرؼ أنو الميؿ إلى ا
الموجودة في الموقؼ، وتناوؿ البدائؿ بعناية، والتحقؽ منيا قبؿ إصدار االستجابة فيي استجابة 

 ممتدة مع ارتكاب أخطاء قميمة.

 Impulsivityأسمو ب االندفاع: 

يرة يرجع لعدـ الدقة في تناوؿ ويعرؼ أنو الميؿ إلى االستجابة السريعة مع ارتكاب أخطاء كث
 :1995 ولطفي، )الديب، وقؼػالبدائؿ المطروحة لحؿ المشكمة وفحص المعطيات الموجودة في الم

47). 

( أسموب التروي مقابؿ االندفاع بأنو " التأمؿ Kagan ,  17-1: 1966يعرؼ كاجاف )
مثيرات والتي غالبًا ما تكوف والتخطيط قبؿ صدور االستجابة مقابؿ االستجابة السريعة المباشرة لم

 صحيحة".

( أف " الفرد  Rollins& Genes, 1977  : 282-281ويرى كؿ مف روليتر وجنسر )
المتروي يكوف تحميميًا، يقسـ المثيرات إلى مكوناتيا ويتأمؿ في مجموعة الحموؿ البديمة قبؿ اختياره 

تحميمي يستجيب بسرعة ويسمؾ سموؾ  لمحؿ، بينما الفرد المندفع يقع عمى القطب اآلخر، فنجده غير
 المحاولة والخطأ بدوف التأمؿ في الحموؿ البديمة".

(أف " التروي ىو الميؿ إلى معالجة مختمؼ البدائؿ المتاحة  Ford ,1977كما يرى فورد )
والتأني في اختيار االستجابة قبؿ إصدارىا، بينما االندفاع ىو: الميؿ إلعطاء أوؿ استجابة تطرأ 

ذىف في حالة ما إذا واجو األفراد مواقؼ غامضة، أو بعبارة أخرى السرعة في اتخاذ القرارات عمى ال
 (45: 1997تحت ظروؼ مف عدـ التأكد". )جاد، 

( " أسموب التروي / االندفاع المعرفي 536: 1980وقد تناوؿ كؿ مف )أبو حطب وصادؽ، 
أف اإليقاع المعرفي يعد مف أىـ  فيشيرا إلى " Cognitive Tempoتحت مسمى اإليقاع المعرفي 

الطرؽ الشخصية وأساليب التعميـ التي يستخدميا األفراد في التعامؿ أثناء عممية التعميـ، ويميز ىذا 
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األسموب المعرفي بيف أولئؾ الذيف يتأمموف مدى المعقولية في الحموؿ المفترضة في الوصوؿ إلى 
 ألوؿ فرصة أو حؿ يطرأ عمى الذىف". حؿ فعمي، وأولئؾ الذيف يستجيبوف استجابة فورية

أف "أسموب التروي/ االندفاع المعرفي يرتبط بالمزاج أو  Messick 1984ويرى ميسؾ 
فالفرد الذي يوصؼ بأنو اندفاعي يميؿ دائمًا إلى أف يعطي أوؿ فكرة  Temperamentالعواطؼ 

كؿ البدائؿ المتاحة، ثـ  أو انطباع يصادفو، بينما الفرد الذي يوصؼ بأنو متروي يضع في حسبانو
يوازف أو يفاضؿ بينيا في ضوء متطمبات الموقؼ، ويقرر بعد ذلؾ الفكرة المناسبة لحؿ الموقؼ، 
ومف ثـ فالفرد المندفع يرتكب كثيرًا مف األخطاء عند اتخاذ القرارات، في حيف تكوف استجابات الفرد 

 .(53: 1993، إسماعيؿ)المتروي دقيقة وأخطاؤه قميمة"

( " أف الفرد المتريث ىو الذي يتصؼ بأف اىتمامو ينصب عمى 42: 1987) اؼالصو  ويرى
جودة األداء أكثر مف اىتمامو بسرعة األداء في حيف يتوجو اىتماـ الفرد الذي ينتمي إلى األسموب 

 االندفاعي إلى السرعة في األداء دوف الدقة".

و الميؿ لعمؿ اختبار مندفع ( أسموب التروي " بأف االندفاع ى52: 1987 )ويعرؼ موسى
عند حؿ مشكمة ذات درجة مرتفعة مف الغموض، أما التروي فيو الميؿ لعمؿ اختبار متروي عند 

 حؿ مشكمة ذات درجة مرتفعة مف الوضوح".

( أف " المندفعيف يتميزوف بالتسرع، وعدـ Tiedman , 1989 : 336-370ويرى تيدماف )
تروييف الذيف يتميزوف بعدـ التسرع، ومزيد مف الدقة مع مستوى الدقة، وعدـ التكيؼ، بالمقارنة بالم

مرتفع مف التكيؼ، وأف مستوى التكيؼ يعد محددًا مف المحددات الميمة في التفضيؿ بيف مدى 
 مبلئمة أي مف التروي أو االندفاع بالنسبة لممشكمة المعروضة عمى الفرد".

روي / االندفاع المعرفي فيذكر " أف ( إلى ماىية أسموب الت86: 1994 ) الفرماويويشير 
األفراد الذيف يميموف إلى إبداء استجابة سريعة في المواقؼ الغامضة ويرتكبوف عددًا أكبر مف 

، بينما يستخدـ مصطمح المتروييف Impulsivesاألخطاء يطمؽ عمييـ مصطمح المندفعيف 
Reflectives ابة متأنية تستغرؽ قدرًا مناسبًا مف في اإلشارة إلى األفراد الذيف يميموف إلعطاء استج

 الوقت في تأمؿ ماىية البدائؿ المتاحة في حؿ موقؼ غامض، ويرتكبوف عددًا أقؿ مف األخطاء".

( أسموب التروي / االندفاع المعرفي بأنو 88: 1994وبناًء عمى ذلؾ عرؼ )الفرماوي، 
أو اإلدالء بيا والتعامؿ المميز مع "طريقة الفرد المميزة في تناوؿ المعمومات سواًء في استقباليا 

المواقؼ اإلدراكية بصفة عامة، ويتـ قياسو عمى أساس بعدي الكوف، والدقة )عدد األخطاء( والذيف 
 : عمى أساسيما يمكف تقسيـ األفراد تبعًا ليذا األسموب إلى أربعة أنماط
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وسط زمف الكموف لدى : أفراد مترووف، وىـ الذيف يتميزوف بزمف كموف أعمى مف متالنمط األول
أفراد العينة، ويرتكبوف عددًا مف األخطاء أقؿ مف متوسط عدد األخطاء لدى أفراد العينة، وىذه 

 .Slow/Accurateمجموعة )بطء/مع دقة( 

: ويطمؽ عمييـ بطيئو االستجابة غير الدقيقيف، ويتميزوف بزمف كموف أعمى مف النمط الثاني
نة، ويرتكبوف عددًا مف األخطاء أكبر مف متوسط األخطاء لدى متوسط زمف الكموف لدى أفراد العي

 .Slow/Inaccurateأفراد العينة، وىذه مجموعة )بطء/مع عدـ دقة( 

: أفراد مندفعوف، وىـ الذيف يتميزوف بزمف كموف أقؿ مف متوسط زمف الكموف لدى النمط الثالث
دد األخطاء لدى أفراد العينة، وىذه أفراد العينة، ويرتكبوف عددًا مف األخطاء أكبر مف متوسط ع

 .Fast/ Inaccurateمجموعة )سرعة/مع عدـ الدقة( 

: ويطمؽ عمييـ سريعو االستجابة مع الدقة، ويتميزوف بزمف كموف أقؿ مف متوسط النمط الرابع 
زمف الكموف لدى أفراد العينة، ويرتكبوف عددًا مف األخطاء أقؿ مف متوسط عدد األخطاء لدى أفراد 

 . Fast/ Accurateعينة، وىذه مجموعة )سرعة/مع الدقة( ال

( أف أسموب التروي / االندفاع يشير إلى " الفروؽ الفردية في 112: 2002ويرى )الخولي، 
األسموب واإليقاع في سموؾ اتخاذ القرار، حيث يظير بعض المفحوصيف حذرًا كبيرًا في اتجاىيـ 

عشوائية في عمميـ، ويختاروف في الغالب بعناية قميمة، نحو اتخاذ القرار، إال أف آخريف يظيروف 
 وىذه الفروؽ توحي لبلتجاه المتروي عمى عكس االتجاه المندفع في اتخاذ القرار".

وبعد استعراض بعض اآلراء والتعريفات ألسموب التروي / االندفاع يتضح أف األفراد يميموف 
اكية يواجيونيا رغبة في فحص البدائؿ المتاحة إلى التأني قبؿ إصدار استجاباتيـ في أي مواقؼ إدر 

لمحؿ بعناية ويفاضموف بينيا في ضوء متطمبات الموقؼ، ويقرروف بعد ذلؾ االستجابة المناسبة 
صدار أوؿ استجابة تطرأ  لمحؿ، وعمى العكس مف ذلؾ فإف األفراد المندفعيف يميموف إلى التسرع وا 

 لموقؼ ومتطمباتو، مما يعرضيـ لكثرة األخطاء.عمى الذىف بدوف تأني أو النظر في معطيات ا

وعميو ترى الباحثة أنو يمكف تعريؼ ىذا األسموب كالتالي " تشير قدرة الفرد المميزة في 
استقباؿ المثيرات واالستجابة ليا بسرعة دوف االىتماـ بتأمؿ البدائؿ المتاحة إلى االندفاع، أما 

ؿ المثيرات واالستجابة ليا بتأني وتأمؿ البدائؿ المتاحة التروي فيو يشير إلى قدرة الفرد في استقبا
 لموصوؿ إلى اإلجابة الصحيحة".
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التروي/ االندفاع" بأنو أسموب إدراكي يوضح طريقة الفرد في تناوؿ وتجييز وتعرؼ الباحثة  "
المعمومات، حيث يتميز المتروي بالتأني في إصدار االستجابة مف خبلؿ استخدامو استراتجيات 

فعالة تؤدي إلى أداء جيد، بينما يميؿ المندفع إلى سرعة االستجابة مف خبلؿ استخدامو بحث 
 الستراتجيات بحث أقؿ فعالية تؤدي إلى ضعؼ األداء .

 معرفياً المندفعين /  ينترويمخصائص األفراد ال: 

 مقدمة :    

وقوع في األفراد ذوي التحكـ الداخمي يميموف إلى التأمؿ ويتجنبوف قدر استطاعتيـ ال
األخطاء، بينما يكوف ذوي التحكـ الخارجي متيوريف وال يكترثوف بالوقوع في األخطاء لذلؾ كاف 

 .(210: 1987متوسط عدد أخطائيـ أكبر)موسى، 

مثؿ النشاط الزائد  اإلكمينيكيةبدرجة كبيرة ببعض األعراض  االندفاعيرتبط األسموب التروي / 
Hyperactivityدفاع كبيرة لدى األطفاؿ ذوي صعوبات خاصة في القراءة، ، كما تكوف درجة االن

 .(67 :1986)الكفافي،  وكذلؾ األطفاؿ الذيف لدييـ معوقات لمتعمـ

األفراد المتأمميف يكونوف أكثر ذكاء واستنباط وتقويـ لمحجج والقدرة عمى التفكير الناقد، 
 .(284: 1986ندفعيف )فرير، المرونة التمقائية والقدرة العامة عمى التفكير مف األفراد الم

األفراد الذيف يتميزوف بالتأمؿ يحصموف عمى درجات أعمى مف المندفعيف في عمميات تكويف 
 .(48: 1995مفاىيـ الفراغ في بعديف والعدد والمادة والكـ المتصؿ )الشرقاوي، 

ض تحصيؿ األفراد الذيف يدرسوف بطريقة االستقصاء أفضؿ مف الذيف يدرسوف بطريقة العر 
سواء كانوا متأمميف أو مندفعيف، ولكف وجد أف طريقة االستقصاء تكوف ذات فائدة كبيرة عند 
استخداميا مع األفراد المتأمموف، وكذلؾ تفوؽ األفراد المتأمموف في التذكر عمى األفراد 

 .(189: 1987المندفعوف)عبد المقصود، 

التي يحتوي عمييا اختبار مناظرة  األفراد التأمميوف يستغرقوا وقتًا أطوؿ في حؿ المشكبلت
األشكاؿ المألوفة سواء كانوا ذكورًا أـ إناثًا، في حيف أف األفراد االندفاعيوف ارتكبوا أخطاء أكثر مف 

 .(79: 1987اؼ، ي عمييا االختبار المستخدـ)الصو التأممييف في حؿ المشكبلت التي يحتو 

المندفعيف وكاف البنيف أكثر تأمبًل منو عند استعماؿ التعميـ بالنمذجة نجح في تعديؿ سموؾ 
 .(36: 1988عند البنات )الفرماوي، 
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نسبة كبيرة مف أصحاب صعوبات التعمـ يتميز أسموبيـ المعرفي باالندفاعية ويتميز سموكيـ 
بفرط النشاط، وترجع صعوبات الكتابة لدى المندفعيف إلى أنيا تتطمب تركيزًا عمى كؿ مف المكونات 

مية لمكممات والحروؼ، وىذا ال يتبلءـ مع األسموب المعرفي االندفاعي )كامؿ، السمعية والشك
1988 :64). 

األفراد الذيف يتصفوف باالندفاعية يؤدوف أعمااًل مختمفة أسرع مف األفراد الذيف يتصفوف 
ف بالتأممية، إال أنيـ في المقابؿ يخطئوف أكثر مف زمبلئيـ التأممييف، كذلؾ األفراد التأممييف حي

يواجيوف مشكمة معينة يميموف إلى الحصوؿ عمى معمومات أكثر عف طبيعة ىذه المشكبلت مف 
األفراد االندفاعييف، باإلضافة إلى أف التأممييف يكثروف مف التساؤالت حوؿ طبيعة المشكمة 

 إلى إتباع أسموب المحاولة يمجئوفوينظموف أفكارىـ بصورة أفضؿ مف االندفاعييف الذيف غالبًا ما 
 .(84: 1995والخطأ في تعامميـ مع المشكبلت )الشرقاوي، 

 :العوامل المؤثرة في أسموب التروي / االندفاع المعرفي 

اتفقت جميع الدراسات التي تناولت ىذا األسموب عمى ثباتو لدى الفرد وعمى عموميتو، إال 
 أف ىناؾ بعض العوامؿ التي يمكف أف تؤثر عميو، مف ىذه العوامؿ ما يمي:

 امل اجتماعية واقتصادية:عو  -1

إلى أنو يمكف اعتبار المستوى االجتماعي واالقتصادي أحد العوامؿ  1990أشار رمضاف 
، وكذلؾ دراسة ميمباير Heider,1971االندفاع كنتيجة لدراسة ىيدر /المؤثرة في أسموب التروي

 –حيث أوضحت أف األطفاؿ منخفضي المستوى االجتماعي  Mumbauer & Milleوميممر 
 –االقتصادي يميموف أكثر نحو االندفاع في حيف أف األطفاؿ مرتفعي المستوى االجتماعي 

 .(28:  2000موف أكثر نحو التروي )صعدي، االقتصادي يمي

 عوامل وجدانية: -2

( " أف الميؿ إلنتاج استجابات سريعة ىو االتجاه Kagan & Kogak, 1970: 64يذكر )
الشؾ في قدراتيـ، وباإلضافة إلى ذلؾ كانوا قمقيف عمى  األقوى لدى ىؤالء الذيف لدييـ بعض

(، وبذلؾ فإف الطفؿ الذي يشؾ في قدرتو، ولكنو يرغب MFFTانحرافيـ عف النموذج في اختبار )
في إنكار ىذا الشؾ، سيسمؾ باندفاعية، وأف الطفؿ الذي لديو خوؼ كبير مف الفشؿ، وليس لديو 

 ؿ أف يصبح مترويًا".ميؿ كبير إلخفاء ىذا الخوؼ مف المحتم
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 عوامل ثقافية: -3

( "حيث أف ثقافتنا بصفة عامة تكافئ بيف سرعة التفكير والذكاء، 37: 1986تقوؿ )فرير، 
 فإف الشخص الذي يسعى إلثبات كفاءتو العقمية قد يكوف ميااًل بالفطرة إلنتاج إجابات سريعة".

 عوامل وراثية: -4

عمى الرغـ مف أف الخوؼ مف المحتمؿ أف إلى أنو "  Massen, etalتوصؿ ميسف وزمبلؤه 
يكوف األساس األوؿ لمتريث، إال أنو توجد بعض األسباب تجعمنا نعتقد أف ىناؾ بعض األطفاؿ 
يولدوف ولدييـ االستعداد الوراثي الذي يجعميـ يميموف أكثر نحو التريث واالندفاع" )صعدي، 

2000 :29). 

 عامل النوع: -5

ف الجنسيف ولكنيا ثابتة لصالح البنات وذلؾ بعمؿ فروؽ صغيرة بي 1965وجد كاجاف 
 8-6ار لـ يجد فروقًا بيف البنات والبنيف في أعم Adams,1972أخطاء أقؿ مف البنيف، أما آدمز 

 .(38: 1986)فرير،  مف طبقة متوسطة اجتماعياً 

 قياس أسموب التروي/ االندفاع  المعرفي: 

رفي، أف الفروؽ الفردية بيف األفراد المتروييف توصي الدراسات الحديثة في ىذا األسموب المع
والمندفعيف تمثؿ الخصائص الثابتة لمفرد في معالجة المعمومات البصرية، وقد أشارت ىذه الدراسات 
أف األداء الشائعة االستخداـ في تقييـ أسموب التروي / االندفاع ىي اختبار مضاىاة أو تزاوج 

ويرمز ليذا االختبار   Matching Familiar Figures Testاألشكاؿ المألوفة 
(، وىذه األداء أصبحت Kagan, 1966(، والتي ابتكرىا في األصؿ "كاجاف" )M.F.F.Tبالرمز)

( ىو أنسب M.F.F.Tىذا ويعتبر اختبار ). الدليؿ األساسي في قياس ىذا األسموب المعرفي
رتفع و التي ذكرتو معظـ اختبار لقياس أسموب التروي/ االندفاع بسبب االرتباط السمبي الم

 .(133:  2002الدراسات بيف زمف الكموف وعدد األخطاء )الخولي، 

وقاـ الفرماوي بإعداد ثبلث صور ليذا االختبار وتقنينيا عمى البيئة المصرية، وكانت األولى 
( وىي مناسبة لمراشديف، وكانت الثانية 2وتتكوف مف عشريف مفردة، وسميت )ت.أ.ـ. 1985عاف 
وتتكوف مف اثنتي عشرة مفردة، وىي مناسبة ألطفاؿ المرحمة االبتدائية وسميت  1987عاـ 
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(، وىي 10مفردات وسميت )ت.أ.ـ  10(، أما الصورة الثالثة ليذا االختبار فتتكوف مف 12)ت.أ.ـ
 .(3: 1986ؿ ما قبؿ المدرسة )الفرماوي، مناسبة ألطفا

عادة ما يكوف صورة  –كؿ معياري ( مف الفرد أف يماثؿ بيف شMFFTويتطمب اختبار ) 
مع شكؿ آخر مشابو لو تمامًا مف بيف عدة بدائؿ أخرى، ولذلؾ توجد صورة واحدة  –لشيء مألوؼ 

متطابقة تمامًا، ألف بيا خطأ صغير، وبذلؾ تخمؽ جو مف عدـ التأكد مف االستجابة. )العمري، 
2007 :45). 

متو لفظي في صورة مواقؼ، وكؿ ( بتطوير االختبار وجع1987وقامت )عبد المقصود، 
 –دقيؽ،بطيء  –موقؼ لو أربع اختيارات تمثؿ الفئات األربع التي يكشفيا االختبار وىي : )بطيء 

وسريع، غير دقيؽ( والتي تمثؿ األبعاد المختمفة ليذا األسموب  –سريع، دقيؽ  –غير دقيؽ، سريع 
ة والدقة الذيف حددىما كاجاف في إعداد المعرفي، معتمدة في تحديد ىذه الفئات عمى متغيري السرع

 االختبار األصمي. 

( بتطوير نفس االختبار حتى يتناسب مع عينة الدراسة التي قاـ 53: 1989كما قاـ )عجوة، 
دد بيا عمى طبلب وطالبات الجامعة، وذلؾ بسبب صعوبة االختبار التي تتمثؿ في األشكاؿ وع

 البدائؿ المتاحة أماـ المفحوص .

( الحظ اختبلؼ واضح بيف بعض فقرات 51:  1989راسة التي أجراىا )عمي، وفي الد
االختبار مف حيث السيولة والصعوبة، كما أف االختبار يستغرؽ زمنًا طويبًل، مما سبب نوعًا مف 
القمؽ واإلرىاؽ عمى المفحوصيف، لذلؾ قاـ الباحث بتحميؿ مفرداتو بعد تطبيقو عمى عينة 

طالبًا وطالبة بالصؼ الثالث الثانوي، وتوصؿ بالتالي إلى صورة مختصرة ( 72استطبلعية قواميا )
( مما سيا عمى الباحث تطبيؽ االختبار بعد إجراء العمميات 12( فقرة وأطمؽ عمييا )ت.أ.ـ12مف )

 البلزمة مف ثبات وصدؽ.

( إلى أف بعض الباحثيف قد أعدوا اختبارات مواقؼ لفظية 2003وقد أشار )الشرقاوي ، 
اس أسموب التروي / االندفاع المعرفي، حيث تكوف االختبار مف مجموعة مف مواقؼ الحياة، لقي

وعمى المفحوص أف يستجيب لكؿ موقؼ مف المواقؼ باختيار استجابة واحدة مف عدة بدائؿ إحداىا 
تدؿ عمى التروي المعرفي واألخرى تدؿ عمى االندفاع المعرفي، والبدائؿ الباقية تدؿ عمى ما بيف 

 .(46: 2007)العمري،  لتروي واالندفاع المعرفيا
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 :الثبات النسبي ألسموب التروي/ االندفاع المعرفي 

( إلى أف أسموب التروي/ Kagan & Kogak, 1970يشير كؿ مف كاجاف وكوجاؾ )
االندفاع المعرفي يبدأ في النمو خبلؿ سنوات ما قبؿ المدرسة، وربما يصبح عادة راسخة بعد ذلؾ، 

بالثبات النسبي عبر الزمف، كما أنو قد يتغير بالنمو فيصبح األطفاؿ تدريجيًا أكثر ترويًا أي يتصؼ 
 (.MFFTفيزداد زمف كموف استجاباتيـ وتتناقص أخطائيـ في اختبار )

وقد قاـ كاجاف بدراسات الختبار ثبات بعد التروي / االندفاع، حيث قاـ ؼ الدراسة األولى 
( طفبًل مف البنيف والبنات كانوا في الصفيف الثالث 104عمى ) ( فردياً MFFTبتطبيؽ اختبار )

(، MFFTوالرابع، وبعد عاـ مف التطبيؽ األوؿ تـ تطبيؽ نسخة مختمفة اختبلفًا بسيطًا مف اختبار )
وقد وجد أف االرتباطات في التطبيؽ األوؿ والتطبيؽ الثاني كانت مرتفعة لدى كؿ مف البنيف 

( أما الدراسة الثانية لحساب ثبات بعد 0.62اف متوسط االرتباط )والبنات في كؿ الصفوؼ، وك
( طفبًل تـ إعطاؤىـ نفس االختبار السابؽ )أي أنو طبؽ عمييـ 102التروي / االندفاع شممت )

االختبار في المرة الثانية في الربيع، وىـ بالصؼ الثاني(، وقد وجد أف االرتباطات بيف زمف 
( 0.52( لدى البنيف و)0.48وزمف االستجابة في التطبيؽ كانت ) االستجابة في التطبيؽ األوؿ

 .(49: 1997لدى البنات. )جاد، 

( أف عدد Salkind & Nelson, 1980: 237وقد وجد كؿ مف سالكيند ونيمسوف )
األخطاء بدأ في التناقص بعد سف العاشرة، بينما زمف كموف االستجابة يزداد عند نفس السف، وفسرا 

عمى أساس أف الطفؿ حوؿ العشر سنوات مف العمر يكوف قد اختار إستراتيجيتو ىذه النتيجة 
 المفضمة في االستجابة لممواقؼ اإلدراكية.

وعمى ذلؾ فإف الميؿ لمتروي أو االندفاع عند التعرض لحؿ مشكمة ذات استجابات مشكوؾ 
ستراتيجية مفضمة في فييا يكوف ثابتًا نسبيًا، وأف الطفؿ بعد سف العاشرة يكوف قد استقر عمى إ

 التفاعؿ مع المواقؼ اإلدراكية المختمفة كأسموب لحؿ المشكمة.

 :تعديل أسموب التروي/ االندفاع 

عند األفراد،  Conceptual Tempلقد بذلت محاوالت عديدة لتعديؿ معدؿ اإليقاع المعرفي 
 وذلؾ لزيادة وتحسيف اإليقاع المعرفي ألسموب التروي / االندفاع.
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أف معظـ الدراسات السابقة في ىذا الشأف تركز حوؿ تعديؿ أسموب  1994فرماوي، ويذكر ال
التروي/ االندفاع ، ويرجع السبب في ذلؾ إلى أف ىذا األسموب محدد إجرائيًا عمى نحو أكثر تميزًا، 

 ذلؾ لمفصؿ بيف بعديو، كذلؾ بالنسبة لؤلداة، وىو اختبار تزاوج األشكاؿ المألوفة.

ذكروا وجود   Kagan , etal( إلى أف كاجاف وزمبلؤه41: 1990، وقد أشار )رمضاف
 أربعة دوافع أساسية يمكنيا التدخؿ في تعديؿ السموؾ االندفاعي ىي:

 .الرغبة في الحصوؿ عمى تعزيز خارجي 

 .الرغبة في تجنب الخبرات غير السارة 

 .الرغبة في أف يكوف الفرد صحيحًا أو يكوف ماىرًا في أدائو الميمة 

 بة في الوصوؿ إلى أعمى درجة مع التماثؿ مع النموذج.الرغ 

ومف الجدير بالذكر أف معظـ الحوافز التي تستخدـ في تعديؿ السموؾ تعتمد عمى دافعي 
 .(48: 2007الحصوؿ عمى تعزيز، أو تجنب الخبرات غير السارة )العمري، 

طرؽ أشارت إلييا الكثير وىناؾ عدة طرؽ لتعديؿ اإليقاع المعرفي التروي / االندفاع، وىذه ال
 ( وىي كالتالي:1990، رمضاف، 1986مف الدراسات، مثؿ )فرير، 

 عن طريق التركيز عمى تأجيل االستجابة: -1

، حيث قاـ في البداية بسؤاؿ أطفاؿ مف الطبقة Sckwebleمثؿ ذلؾ دراسة سكوبيؿ 
أف يقوموا بوصؼ االجتماعية المنخفضة وأطفاؿ مف الطبقة االجتماعية المتوسطة، وطمب منيـ 

صورة أماميـ، كما طمب منيـ تكويف جمؿ مف ثبلث كممات، وقد طمب منيـ ذلؾ تحت شروط مف 
التأجيؿ في صورتيف: الصورة األولى: تأجيؿ حر، والصورة الثانية: تأجيؿ جبري، وقد وجد إنو لـ 

التأجيؿ الجبري تظير فروقًا لدى أطفاؿ الطبقة المتوسطة في األداء في حالتي التأجيؿ الحر أو 
 .(59: 1986)فرير، 

 عن طريق التدعيم لزيادة وقت االستجابة أو إنقاص األخطاء:  -2

وفي ىذا النوع مف الدراسات يتـ التركيز عمى مكافأة السموؾ المرغوب أداؤه مف األطفاؿ، وقد 
ثر عمى في دراستو إلى أف التعزيز يؤدي إلى زيادة كموف االستجابة، لكنو ال يؤ  Scherأشار شير 

والتي قسـ فييا العينة إلى مجموعتيف إحداىما تمقت  Burdureعدد األخطاء، أما في دراسة بردور 
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تعزيزًا ذاتيًا، واألخرى تعزيزًا خارجيًا أثناء تعمميـ، وقد وجد زيادة في زمف الكموف لبلستجابة، 
لخارجي )رمضاف، وتناقص في عدد األخطاء لدى عينة التعزيز الذاتي عنيا في عينة التعزيز ا

1990 :43). 

 عن طريق التقميد:  -3

( دراسة تجريبية حيث حاولت إدخاؿ نموذج يراه األطفاؿ، 32:  1986 وقد أجرت فرير )
وىو يقمد السموؾ المتروي أو السموؾ المندفع أو نماذج تذكر تعميقات شبيية حوؿ إستراتيجيتيا 

عظـ الدراسات إف لـ يكف كميا وجد تغير في المعرفية المتروية، مثؿ )أنا اخذ وقتي(، ولكف في م
 ( مع أي نموذج مف ىذه النماذج.MFFTزمف الكموف لبلستجابة في االختبار )

 عن طريق تعميم استراتيجيات إمعان النظر:  -4

فقد قامت دراسات عديدة حوؿ استخداـ إمعاف النظر في تعديؿ السموؾ كدراسة )ألبرت 
Albert ايجبلند ،Egeland ديبس ،Degas:وقد أجمعت نتائج ىذه الدراسات عمى التالي ) 

(، وكذلؾ تناقص األخطاء في نفس MFFTأف ىناؾ زيادة في كموف االستجابة الختبار )
 االختبار، وذلؾ بعد التدريب.

معينة يتعمميا المفحوص كانت أكثر فاعمية  إستراتيجيةأف طريقة تعديؿ السموؾ عف طريؽ 
ن ( مف كؿ مف التأجيؿ MFFTقاص عدد األخطاء في االختبار )في زيادة كموف االستجابة وا 

الجبري لبلستجابة أو زيادة الدافعية عمى التأني والتروي عف طريؽ الحوافز المادية والمعنوية 
 .(61-60: 1986)فرير، 

والتحميؿ لطبيعة األساليب المعرفية وتصنيفاتيا، فإف أغمب يتضح مف العرض السابؽ 
 ةالمسؤوليف األساليب المعرفية متضمنة في كثير مف العمميات النفسية، وأنيا الدراسات تشير إلى أ

عف الفروؽ الفردية في  ةالمسؤوليعف الفروؽ الفردية في كثير مف العمميات النفسية، وأنيا أيضًا 
بيًا كثير مف المتغيرات المعرفية واإلدراكية والوجدانية، ما يجعميا تعّبر عف الفروؽ الفردية الثابتة نس

في طرؽ تكويف وتناوؿ وتنظيـ المعمومات والخبرات التي يمر بيا الفرد، أو أنيا بمثابة طرؽ متميزة 
 أو عادات عامة شبو ثابتة لمتفكير، وأساس بنائي لسموؾ األفراد.
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 التوتر النفسيالمبحث الثاني: 

 :تمييد

اجة إلى معرفة مستوى في ظؿ الظروؼ الجديدة التي يمر بيا مجتمعنا الفمسطيني، تزداد الح
التوتر النفسي ومصادره لدى أىـ شريحة في المجتمع التعميمي، تمؾ الشريحة التي تعتبر حجر 
الزاوية لبناء الدولة الفمسطينية بناًء سميمًا، أال وىي طمبة الجامعات، وذلؾ لما ليذه المعرفة مف 

أداء الطمبة التعميمي، وبالتالي أىمية كبرى مف أجؿ إيجاد حموؿ ألسباب ىذا التوتر، لبلرتقاء ب
 فاعمية الجياز األكاديمي بشكؿ عاـ.

حيث تميزت حياتنا الراىنة بالتوتر النفسي لدى األفراد والجماعات ونرى اإلنساف في ىذا 
الوقت أقؿ استقرارًا وسعادة مف الماضي لما يراه مف شواىد كثيرة نظرًا الزدياد التقدـ العممي 

ت االجتماعية مف تعقيد أسموب حياة األفراد، وبدرجة نتج عنيا ظيور مؤثرات والتكنولوجي والتغيرا
نفسية لدييـ انعكست عمى قمة إنتاجاتيـ ومعاناتيـ مف إحباطات ناتجة عف عدـ القدرة عمى التكيؼ 

 .(Beech, 1982: 55مع المتغيرات المتسارعة )

حداث تمس وتخص الفرد أو والتوتر صفة مبلزمة لئلنساف، وذلؾ ألف التوتر جاء نتيجة أل
أحداث متوقعة لدى الفرد ترفع مف مقدار توتره الطبيعي ومف أمثمة ذلؾ إصابة الفرد بالمرض أو 

 (.17:، 1993اجتيازه المتحاف أو خوضو منافسة أو توقع نتائج سيئة )حقي، 

 وقد أصبح التوتر النفسي مف أىـ المشكبلت التي تواجو الناس، فاالحباطات والصراعات
التي يواجييا األفراد كثيرة جدًا، ومصادرىا متعددة كالحياة األسرية،والحياة العممية، والظروؼ البيئية 
المحيطة باألفراد، ىذه الصراعات تعمؿ عمى رفع التوتر النفسي، وتؤدي بالتالي إلى انخفاض 

 .إنتاجية األفراد

)ديراني،  بالنسبة لئلنساف العاديوالتوتر النفسي يمنع التكيؼ مع الذات، ومع البيئة المحيطة 
1991 :49.) 

التوتر سمة العصر ووجو عممتو اآلخر، فاإلنساف عناصر ثبلثة، ىي: النفس والذىف  لذلؾ
 والبدف، تتكاتؼ إلظيار شخصيتو المستقمة.
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 يصيبىذه العناصر معرضة ليجمات التوتر الشرسة، وبسبب ترابطيا مع بعضيا، فإف ما 
الذىف أو يعبث في صفاء النفس، كما أف التوتر النفسي يتراءى لمناظر  البدف يضعؼ مف كفاءة

 عمى شكؿ أعراض جسمانية أو اختبلالت في المقدرة الذىنية، مع أنيا تشترؾ في جذور واحدة.

التوتر عبارة عف طاقة مكبوتة، ال تجد ليا مخرجا فتؤثر عمى صفاء التفكير والتحكيـ 
عضوية، قد تنتيي بأحد األمراض العضوية أو النفسية التي تعادؿ باالنفعاؿ. واآلالـ العضمية وال

 .(42: 1995%( مف األمراض المعروفة في عالـ الطب )البرغوثي، 70)

( أف اإلنساف السوي يتوتر تمامًا كاإلنساف غير السوي، بفارؽ 14:  1982ويذكر )الحاج،
ى التخمص مف أسبابو ومصادره أف السوي يكوف لديو مقدرة عمى مواجية ىذا التوتر، ويعمؿ عم

بطرؽ مختمفة وباالعتماد عمى فكرة وفمسفة مترسخة داخؿ ىذا اإلنساف، وبالتالي فإف مواجيتو 
لمصدر التوتر النفسي يساعده عمى التكيؼ مع نفسو أواًل، ومع البيئة الخارجية ثانيًا، مما يحقؽ لو 

 االستقرار النفسي.

ر النفسي ينشأ عندما يفقد الفرد المقدرة عمى مواجية التوت (52:  1990) عبد المطيؼيرى و 
الصعوبات والمواقؼ التي تواجيو خبلؿ حياتو اليومية، بسبب قدراتو المحدودة سواء تمؾ الموروثة 
أو المكتسبة، وسواء تمؾ المتعمقة بالناحية النفسية أو االجتماعية أو العضوية أو العقمية أو 

  .سوء التوافؽ مع بيئتو ومف التوتر النفسيالجسدية، وىنا يعاني الفرد مف 

يعتبر التوتر النفسي مف أىـ االضطرابات النفسية التي تواجو الفرد في العصر و كما 
الحاضر المميء بالتعقيدات والمشكبلت ومتطمبات وضغوط الحياة اليومية والتي تحتاج إلى مواجية 

، فقد يظير كتعبير عف الخوؼ أو وحموؿ فورية. ويظير التوتر النفسي بعدة أشكاؿ ومظاىر
الخجؿ أو القمؽ أو المخاوؼ االجتماعية وغيرىا مف المشكبلت النفسية. وتشير اإلحصاءات إلى 

% مف أفراد المجتمع الذيف 50% مف األمراض الحديثة تنتج عف التوتر النفسي وأف 80أف 
% مف أفراد المجتمع 25يراجعوف األطباء يعانوف مف التوتر النفسي في الدرجة األولى، وأف 

 .يعانوف مف أحد أشكاؿ التوتر. كما يسبب التوتر النفسي الكثير مف األمراض الجسمية

 (Davis,et at  ، 57:  1989)   

ولمتوتر النفسي جانباف: فسيولوجي ونفسي، فعندما يكوف الفرد تحت ضغط التوتر النفسي 
رة أماـ جميور مف الناس. فإنو يشعر بسبب اقتراب موعد االمتحاف أو التحضير إللقاء محاض

بزيادة ضربات القمب وسرعة التنفس واحمرار الوجو وشد العضبلت وتمثؿ ىذه األغراض 
الفسيولوجية لمتوتر النفسي. أما األعراض النفسية لمتوتر النفسي فتتمخص في الشعور باألرؽ أو 
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ة السوداوية والتشاؤمية النسياف أو ضعؼ التركيز أو تشتت االنتباه باإلضافة إلى النظر 
(Worthman and Loptus, 1992: 187) 

 General Adeptationنموذجًا سماه بمتبلزمة التكيؼ العاـ )" "Selyeواقترح سيبلي
Syndrome:مكوف مف ثبلثة مراحؿ ىي ) 

: وتمثؿ ىذه المرحمة خط الدفاع األوؿ لضبط مصدر التوتر. فعندما يتعرض مرحمة التنبيو والحذر
د لتيديد جسمي مثؿ المرض أو تيديد نفسي مثؿ إنياء عبلقة حميمة أو الشعور بالغضب، فإف الفر 

في الجسـ بتعبئة  واليرمونيةرد فعؿ الجسـ يكوف واحدًا في الحالتيف. فتبدأ اإلشارات العصبية 
 الطاقة البلزمة لمطوارئ فتتسارع ضربات القمب ويرتفع ضغط الدـ وتتوتر العضبلت ويزداد إفراز
فراز األدريناليف. وعندما يتخمص الفرد مف التيديد فإف الجسـ يعود إلى  العرؽ ومعدؿ التنفس وا 

لى حالة التوازف الداخمي.  مستوى منخفض مف اإلثارة وا 

: وفي ىذه المرحمة يييئ الفرد نفسو لمواجية مصدر التوتر، إال أف انيماكو مرحمة المقاومة
يجعمو أكثر عرضة لتطوير االضطرابات النفس جسمية  الفسيولوجي والنفسي مع مصدر التوتر

والجسمية مثؿ ارتفاع ضغط الدـ والقرحات )المعدة والقولوف( والربو ومشكبلت جنسية. وتنشأ ىذه 
االضطرابات مف محاوالت الفرد لمتعامؿ مع مصدر التوتر. فإذا كانت ىذه المحاوالت غير فعالة، 

 مى التركيز والتفكير بشكؿ منطقي.فإنيا تؤثر سمبيًا عمى قدرة الفرد ع

: في ىذه المرحمة تنخفض قدرة الفرد عمى التعامؿ مع التوتر النفسي فيصبح مرحمة اإلنياك والتعب
مصدر التوتر مسيطرًا عمى الفرد مما يجعمو غير قادر عمى حماية وجوده وبالتالي تضعؼ مقاومتو 

 .(45: 1982 ،بلالمويدخؿ مرحمة اإلعياء والتعب ويصبح وضعو سيئًا )

والخوؼ مف  االضطراب والشعور بعدـ االرتياح وترى الباحثة أف التوتر النفسي حالة مف 
ؤمي في أمور الحياة المختمفة، وتوقع الشر حوادث المستقبؿ، والشعور بالضيؽ واليـ، والتفكير التشا

 مف مشكمة أو موقؼ معيف، واإلحجاـ عف اإلبداع خوفا مف الوقوع في مشكمة.
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 :مفيوم التوتر النفسي-5

التوتر النفسي يعتبر أحد المواضيع اليامة التي يبحثيا عمـ النفس بشكؿ عاـ واإلرشاد 
 .النفسي بشكؿ خاص وقد اختمؼ الباحثيف باجتياداتيـ في تحديد مفيـو التوتر النفسي 

مشتؽ مف االسـ البلتيني  Stressمصطمح التوتر النفسي مصطمح التيني األصؿ  اف
Strictus  بمعنى الشدةTight  أو الضيؽNarrow وىذا االسـ البلتيني مشتؽ بدوره مف الفعؿ ،
 .to tighter  (Smith, 1993:8)بمعنى يشد  Stringereالبلتيني 

( يشيراف إلى أف Lazarus & Folkmanووفقًا لما يقولو )سميث( بأف الزروس وفولكماف )
ابع عشر يعني الشدة، وخبلؿ القرنيف الثامف عشر أصبح في القرف الر  Stressمصطمح التوتر 

والتاسع عشر استخدـ مفيـو التوتر ليشير إلى ضغط أو تأثير قوي يؤثر عمى الجسـ أو الشخص 
ويعني ذلؾ أف القوة الخارجية تحدث شدة في الشيء الذي يسعى لممحافظة عمى تكاممو وىذا 

تكافئ بيف التوتر وأثره عمى اإلنساف وبيف  التعريؼ مأخوذ مف العمـو الطبيعية واليندسة والتي
 الضغط عمى المعادف.

أصبح لمفيوـ التوتر باعتباره قوة دافعة لمعمؿ واإلنتاج أىمية كبيرة في الدراسات والبحوث 
حيث أظيرت الدراسات أف قدرًا مف التوتر النفسي الـز ألداء العمؿ وأنو إذا زاد التوتر عف الحد 

 نو أصبح معطبًل لجودة أداء العمؿ.األمثؿ وكذلؾ إذا قؿ ع

وحاولت دراسات كثيرة ربط التوتر بمختمؼ جوانب الشخصية والسموؾ، كما حاولت أف تبيف 
كيؼ يمكف أف يؤثر التوتر النفسي عمى جوانب مختمفة يتعمؽ بعضيا باالتجاه نحو العمؿ والتعميـ 

التوتر في بعض التجارب لتؤثر عمى  والتذكر، والعبلقات االجتماعية بيف األفراد بؿ وامتدت آثار
إحساس الفرد ببعض جوانب البيئة كإحساسو بالزمف وتقديره لو والواقع كما بينت الدراسات أف 
ذا ما زاد عف حد معيف يمكف  التوتر ال يؤدي دائمًا لتقدـ العمؿ واإلنتاج بؿ أنو في أحياف كثيرة وا 

: 1982ي بو إلى االنييار والتفكؾ )المبل، أف يعطؿ ىذا األداء بؿ واألكثر مف ىذا يمكف يؤد
151). 

( إف التوتر إذف ىو نمط أو أسموب استجابات الجسـ لمتأثيرات 1995ويقوؿ ليفي )
 واالحتياجات أو الضغوط.

وىذه االستجابات تكوف أحيانًا سارة وتكوف مؤلمة في أحيانًا أخرى، كما أنيا تكوف أحيانًا 
أخرى .ويعتبر ليفي مف أوائؿ الذيف صاغوا نظرية متعمقة بالتوتر مفيدة، وتكوف ضارة في أحيانًا 
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النفسي ثـ تفرعت بعد ذلؾ الدراسات والبحوث المختمفة التي ربطت التوتر بمعظـ سمات 
 ( 53:  2003الشخصية.) مصمح ، 

 وقد تمخصت مفاىيـ ليفيف الرئيسية والخاصة بنظاـ التوتر في المفاىيـ اآلتية:

فترض ليفيف أف الشخص نظاـ معقد مف الطاقة، ويسمى نوع الطاقة : يEnergyالطاقة  .1
التي تقـو باألعماؿ النفسية باسـ الطاقة النفسية، وتنطمؽ الطاقة النفسية عندما يحاوؿ 
الجياز النفسي العودة إلى التوازف بعد أف يوضع في حالة مف انعداـ التوازف وينتج انعداـ 

جزء مف أجزاء الجياز بالقياس إلى بقية أجزائو، أكاف التوازف ىذا عف ازدياد التوتر في 
ذلؾ نتيجة تنبيو خارجي أو داخمي، عندما يتساوى التوتر داخؿ الجياز كمو مرة أخرى 

 يتوقؼ توليد الطاقة ويتجو بأسره إلى الراحة.

: إف التوتر ىو حالة مف اإلحساس العاـ باختبلؿ التوازف االنفعالي، Tensionالتوتر  .2
 استعداد مف جانب الفرد لتغيير سموكو.يصاحبيا 

: يسبب ازدياد التوتر في منطقة شخصية داخمية استثارة الحاجة، ىذه Needالحاجة  .3
الحاجة قد تكوف فسيولوجية وقد تكوف رغبة في شيء ما كوظيفة، فالحاجة إذف مفيـو 

 دافعي يماثؿ االصطبلحات األخرى كالدافع أو الرغبة أو الباعث أو المحرؾ.

: التكافؤ خاصية تصورية ذىنية لمنطقة البيئة النفسية، إنيا قيمة ىذه Valenceتكافؤ ال .4
المنطقة عند الشخص وىناؾ نوعاف مف القيمة إيجابية وسمبية، فالمنطقة ذات القيمة 
اإليجابية ىي تمؾ التي تحتوي عمى موضوع ىدؼ يخفض التوتر إذا ما دخؿ الشخص 

: 1982لقيمة السالبة فيي التي تزيد مف التوتر. )المبل، ىذه المنطقة، أما المنطقة ذات ا
12-17). 

( تعريؼ التوتر النفسي عمى أنو "استجابة الجسـ لمتأثيرات Levi, 1984:11قدـ )و 
براىيـوالتغيرات والمتطمبات والضغوطات التي تواجو ومحاولة التكيؼ معيا".) األطرش   2008،  وا 

 :1830 ). 

( عمى أنو "توجس يصحبو تيديد لبعض القيـ التي يتمسؾ 15:، 1987كما عرفو )الرفاعي، 
 بيا الفرد ويعتقد أنيا أساسية لوجوده".

( أف مصطمح التوتر النفسي يعد مف أكثر المصطمحات 75:، 1994ويضيؼ )الشبح، 
استعماال في الحياة المدنية إال أنو مف أكثر المصطمحات التي أسيء استعماليا حتى مف قبؿ 
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وأحد أىـ أسباب الخمط في استعمالو ىو أنو أحيانًا يستعمؿ لئلشارة لمقوة المحدثة  المتخصصيف
لبلضطراب وأحيانًا يستعمؿ لئلشارة لمقوة اختبلؿ التوازف، وأحيانًا أخرى يستعمؿ ليعني جيود الفرد 

عادة التوازف وكما يؤثر أف التوتر النفسي بشكؿ عاـ ىو عبارة عف عممية تفاعؿ ما  بيف لمتكيؼ وا 
 .الفرد والموقؼ

( التوتر بأنو ينتج عف أي مثير حقيقي أو متخيؿ يتطمب مف Anderson) يعرؼ أندرسوفو 
الفرد أف يكوف أو يفعؿ شيئًا مختمفًا عما ىو عميو، أو الطريقة التي يتصرؼ بيا في أي لحظة، أي 

رب العاطفي، ىو مثير يتطمب التكيؼ مف جية العضوية، وتكوف نواتجو الشد الفسيولوجي والك
ويظير بسيطرة االنفعاالت السمبية كالقمؽ، والخوؼ، واليمع، والغضب، والكراىية، والرفض، 
واالكتئاب، ومشاعر الضجر، وعدـ الكفاءة، والشعور بالذنب، والكرب العقمي، والنسياف واألفكار 

 .(58: 2003الكمالية والوساوس واألفعاؿ القيرية واالستجابات اليستيرية )مصمح، 

( والزاروس ورفاقو French( وفرنش )Coxويعرؼ كثير مف الباحثيف مثؿ كوكس )
(Lazaruse et al.( وماسوف )Mason( وماثني )Matheny أف التوتر النفسي ىو عدـ )

مكاناتو(  التوازف بيف المطالب المفروضة عمى الفرد كما يدركيا، والمصادر المتاحة لو )قدراتو وا 
 .( 3674: 1995) داود ، ا يدركيا أيضاً لتمبية ىذه المطالب كم

( التوتر بأنو حادث مثير يمقي مطالب صعبة عمى الفرد )جبريؿ، Holmes) ىولمسوعرؼ 
1995 :1468). 

نعيمة الرواغ التوتر النفسي: بأنو حالة مف اإلنياؾ النفسي الشديد يحدث في الدكتورة وعرفت 
 .(11: 2007) وجود صراعات نفسية مستمرة

( التوتر بأنو النفسي بأنو استجابة   Hans Selyeالعالـ الفسيولوجي ىانز سيبلي )ويعرؼ  
الفرد لمتيديدات النفسية الناتجة عف التغيرات التي تحدث في حياة الفرد، مثؿ التغيرات في بناء 
العائمة وفقداف الوظيفة والمشكبلت األكاديمية وغيرىا مف ىذه الخبرات التي تضع الفرد تحت وطأة 

 .( 52: 1998)حداد ودحادحة،  التوتر النفسي

( التوتر بأنو : ظاىرة نفسية وفسيولوجية وجسمية 1966 :27) Lazarusويعرؼ الزاروس 
واجتماعية تتضمف الحادث المثير واالستجابة المترتبة عميو والمتغيرات المتداخمة بيف المثير 

 .واالستجابة
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فسيولوجية ناجمة عف المواقؼ الضاغطة والمتوترة ويعرؼ التوتر النفسي: بأنو ظاىرة نفسية و 
وتتطمب نوعا مف إعادة التوافؽ عبر تغيرات فسيولوجية وانفعالية والتي تيدد حاجات الفرد ووجوده 

 .(7: 1998وسموكية )جودة ، 

التوتر النفسي بأنو " عممية تقييـ األحداث ، ( Feldman , 1989 :527) ويعرؼ فمدماف
 .مية وانفعالية ومعرفية وسموكية"دية ومرىقة واالستجابة ليا عبر تغيرات جسكمواقؼ ميددة ومتح

أف التوتر ىو "كؿ العمميات التي تتضمف تقييمنا  (Myers , 1993 : 323) ويرى مايرز
 .تعتبر ميددة ومتحدية لنا"  واستجابتنا لمحوادث الموترة التي

االتزاف النفسي ونقص في  ( إلى أف التوتر "حالة مف عدـ14: 1972 ،أسعد(ويذىب 
التكامؿ بيف الشخص وذاتو وبيف الشخص والعالـ المحيط بو، وىو فشؿ أو عائؽ في التكيؼ 
لمعبلقات االجتماعية السميمة نتيجة إجياد جسمي أو توالد األفكار السمبية وتكثرىا بشدة في نفسو 

 .بحيث ال يستطيع مبلحظة ذلؾ التكثر أو القدرة عمى التحكـ فيو 

( أف التوتر النفسي ما ىو إال "حالة مف اإلحساس العاـ باختبلؿ 82: 1992 ،رزؽ)يبمور و 
التوازف عمى الصعيديف البيولوجي، والنفسي، يصحبيا تأىب واستعداد مف جانب المرء لتغيير 

 .سموكو بغية التصدي لعامؿ يتيدده في وضعية حقيقية أو متخيمة" 

أف التوتر "نمط االستجابة المحددة (  Zimbordo ,  1988 :46) ويرى زمباردو
Specific  وغير المحددةNonspecific  التي يقوـ بيا الفرد نتيجة الحوادث التي تخؿ توازنو

 وتتجاوز قدرتو عمى التكيؼ وتتضمف استجابة التوتر مزيج مف ردود األفعاؿ عمى المستوى النفسي
 .والسموكي واالنفعالي والمعرفي" 

"عبارة عف  بأنو التوتر ( Seamon & Kenrick  ,454 : 1994) ؾسيموف وكنر ويعرؼ 
  .الفرد لميدد بيئي" استجابة سموكية وفسيولوجية تحدث نتيجة تعرض 

فيعرؼ التوتر بأنو "أي حدث ميدد أو يدركو اإلنساف  (Weiten, 1994: 345) أما ويتف
 .ه ويتجاوز قدراتو عمى المواجية" بأنو ميدد لوجود

باعتبار  Weitenمع ويتف (  Rathus & Nevid ,  1995 : 121) ونيفيد ويتفؽ راثوس
التوتر حدث فيشيرا إلى أف التوتر النفسي ىو "حدث لو تأثر أو ضغط فسيولوجي أو نفسي عمى 

 ." الفرد يدفعو إلى التوافؽ والمواجية والتكيؼ
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ر أف التوتر يتضمف المثي ( Greenberg , 1990 :12) جرينبرج في حيف يعرؼ
بيف المثير الذي أطمؽ عميو مصدر  Combinationواالستجابة حيث يعرؼ التوتر بأنو "ارتباط 

إذ أف مصدر التوتر يممؾ القوة  Stress Reactivityوردود أفعاؿ التوتر  Stressorsالتوتر 
 .ود أفعاؿ التوتر"الكامنة في انتزاع رد

ينامي الذي يكمف وراء الشعور ( فيرى أف التوتر ىو "األساس الد26: 1968 ،سويؼ(أما 
بتيديد الطمأنينة أو بتيديد أي اتزاف قائـ بالنسبة لمشخص ككؿ أو لجانب مف جوانبو وما يترتب 

 .عمى ذلؾ مف تحفز لمقضاء عمى ىذا التيديد

إلى أف التوتر ىو "أي مطمب توافقي  (Atwater ,  1979 : 56) ويخمص أتواتر
Adjustive Demand استجابة تكيفية" وىنا يرى أتواتر أف التوتر يعتبر جزءًا  يتطمب مف الفرد

 .رر الكامؿ مف التوتر يعني الموتمف حياتنا يستحيؿ تجنبو، وأف التح

إلى أف التوتر "عبارة عف متطمبات وأعباء  ( Fontana ,  1995 :391) ويخمص فونتانا
عريؼ جانبيف ىاميف، األوؿ: أف ممقاة عمى عاتؽ القدرات التكيفية لمعقؿ والجسـ" ويتضمف ىذا الت

لمقاومة التوتر يمكف أف يكوف حسنًا أو سيئًا، الثاني: أف التوتر ىو نتيجة غير مباشرة لقوة ا
 .الجسمية والنفسية لمفرد

مف أوائؿ الذيف  ( Kyriacou & Sutcliffe , 1978 :98) ويعتبر كرياكو وستاكميؼ
يث يعرفا التوتر النفسي لدى المعمـ بأنو "استجابة اىتموا بظاىرة التوتر النفسي لدى المعمميف ح

 تتميز باألثر السمبي والمشاعر غير السارة كالغضب واالكتئاب التي تنتج عف ظروؼ عمؿ المعمـ".

( فيعرؼ التوتر النفسي لدى المعمـ بأنو "ظاىرة غير مرئية ينتج 160: 1991، ديراني(أما 
لعصبية الزائدة يجعؿ المعمـ غير قادرة عمى التكيؼ مع عنيا شعور بالتيديد والخوؼ واالضطراب وا

 . البيئة التي يعمؿ فييا وتنعكس عمى سموكو مع اآلخريف

ويتضح مف المفاىيـ السابقة والتي حددت مفيوـ التوتر النفسي أف أغمبيا اتفقت عمى أنو 
 يحدث نتيجة موقؼ ضاغط ييدد حاجات الفرد ووجوده.

أف التوتر عبارة عف نمط مف االستجابات تحدث نتيجة  ولمسحيث يرى سيمي، وزمباردو، وى
ينظر جرينبرج إلى أف  تف أ، التوتر ىو حدث مثير، في حيفلممواقؼ الضاغطة، بينما يرى وي

 التوتر يتضمف المثير واالستجابة معًا.
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 ومف ىذه التعريفات يتضح أف:

الموترة والتي تيدد حاجات التوتر ظاىرة نفسية وفسيولوجية ناجمة عف المواقؼ الضاغطة و 
 الفرد ووجوده وتتطمب منو نوعًا مف إعادة التوافؽ عبر تغيرات جسمية ونفسية وسموكية.

وكذلؾ ترى الباحثة أف التوتر النفسي ىو: عبارة عف رد فعؿ نفسي عف عدـ قدرة الفرد عمى 
إشباعو ليذه  إشباع حاجاتو الضرورية واألساسية، وذلؾ بسبب شعوره بوجود عوائؽ تحوؿ دوف

 . الحاجات

 بأنو:عبارة عف رد وتعرؼ الباحثة مف خبلؿ اطبلعيا عمى التعريفات السابقة التوتر النفسي
فعؿ نفسي عف عدـ قدرة الفرد عمى إشباع حاجاتو الضرورية واألساسية وذلؾ بسبب شعوره بوجود 

 .عوائؽ تحوؿ دوف إشباعو ليذه الحاجات 

فيوـ التوتر النفسي إال أنيـ اختمفوا حوؿ ردود فعؿ التوتر ورغـ ىذا االتفاؽ بينيـ حوؿ م
( ردود فعؿ الفرد عمى التوتر النفسي إلى  Beech, et-al ,   1982 :29النفسي، فقد صنؼ )

 أنواع:عدة 

ردود فعؿ فسيولوجية: وتتمثؿ في زيادة ضربات القمب، وارتفاع ضغط الدـ، والتوتر  -
 ، وزيادة إفراز األدريناليف.العضمي، واضطراب في الجياز اليضمي

ردود فعؿ معرفية: وتتمثؿ في اضطراب التفكير، وتناقص القدرة األدائية، والتردد في اتخاذ  -
 القرارات، وأسموب التفكير المثير لمقمؽ.

ردود فعؿ سموكية: وتتمثؿ في تناقص مستوى األداء، وتجنب المواقؼ المثيرة لبلضطراب.  -
 ف خبلؿ عدة ردود لمفرد، وىي:وتظير آثار التوتر النفسي م

ردود فعؿ جسمية: مثؿ: فقداف الشيية، واضطرابات في الجياز اليضمي وتظير آثارىا  -
نياؾ جسدي.  عمى الجمد، وارتفاع ضغط الدـ، وا 

ردود فعؿ نفسية: مثؿ: التعب، واإلرىاؽ، وفقداف الرغبة في العمؿ، والقمؽ، واالكتئاب،  -
 وانخفاض في مفيـو الذات.
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السموكية: مثؿ: كثرة التعرض لمحوادث، واإلصابات، واستخداـ العقاقير الميدئة،  اآلثار -
والييجاف العاطفي، واإلفراط في األكؿ، أو فقداف الشيية لمطعاـ، واإلفراط في التدخيف، 

 وسيولة االستثارة.

ياف، وعدـ اآلثار العقمية واإلداركية: مثؿ: عدـ القدرة، والتردد في اتخاذ القرارات، وكثرة النس -
 التركيز، والحساسية الزائدة لمنقد.

اآلثار الجسمية: مثؿ: زيادة نسبة السكر في الدـ، وارتفاع ضغط الدـ، وجفاؼ الحمؽ،  -
 وصعوبة التنفس.

اآلثار التنظيمية: مثؿ: كثرة الغياب، وضعؼ العبلقات اإلنسانية بيف العامميف، وانخفاض  -
 نية في العمؿ وعدـ الرضا عف العمؿ.اإلنتاجية، وكثرة حوادث العمؿ، والعدوا

( أف ىناؾ نوعيف مف التوتر النفسي: نوع مفيد لبقاء levy  & seliy ونقبًل عف )ليفي وسيمي
الفرد ونوع ضار معيؽ لنمائو، والتوتر ىو شيء طبيعي في حياتنا ومف المستحيؿ تجنبو، وأف 

ؿ ضروري لمفرد إذا يعمؿ عمى تنشيطو اإلنساف يحتاج إلى قميؿ مف التوتر المعقوؿ فالتوتر المعقو 
ودعـ قدراتو عمى اإلنجاز، أما إذا ازداد التوتر عمى حده الطبيعي فإنو يتحوؿ إلى عامؿ ىدـ 

 .(84:1991إلعاقة أنشطة اإلنساف الطبيعية والعقمية والجسدية )ىمشري،
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 : النفسي أعراض التوت-6

لعؽ الشفتيف بالمساف، وتقطيب ضا ظاىرة مثؿ قرض األظافر باألسناف، اإف لمتوتر أعر 
ف لو أعراضا أالجبيف ودفع الصوت في الحديث وكثرة الحركة والتدخيف واإلدماف وغيرىا، كما 

باطنو مثؿ تيبس وآالـ موضعية في حالة التوتر العضمي. أو صداع و إجياد وضعؼ بالتركيز، 
فس وسرعة النبض في التنأما التوتر النفسي فيبدو عمى صورة انقباض غير محدد بالصدر، وضيؽ 

 .(44: 1995)البرغوثي، 

.. توتر في عضبلت  مف عبلمات حدوث التوتر النفسي لدى صاحبو ىي كثرة العرؽكذلؾ و 
.. ضغط بف الكتفيف مشاكؿ في عمميات اليضـ وألـ في األسناف مما يعقبو ألـ وصداع في  الرقبة
 .(45: 2004)المدلؿ،  ... إلخ الرأس

ىناؾ أعراضًا لمتوتر النفسي رئيسة مثؿ التشتت الذىني والببلدة والنسياف  أفويتضح مما سبق 
 والشعور بالكآبة والتعب واإلعياء ألقؿ مجيود.

وأضيؼ بأف ىناؾ أعراض ثانوية مثؿ األرؽ الدائـ والصداع وتوىـ المرض والخوؼ منو 
 وسيطرة فكرة الموت عمى الذىف.

 :مصادر التوتر النفسي-7

لنفسي عندما ال يستطيع الفرد التغمب عمى صعوبات المواقؼ، أو تخطي قد ينشأ التوتر ا
عقبات البيئة، بسبب قدراتو المحدودة، أو بسبب نقص ىذه القدرات، أو عدـ كفايتو الجسمية 
)العضوية(، أو العقمية، أو االجتماعية، وىنا يعاني الفرد مف سوء التوافؽ، ومف التوتر، وذلؾ 

ر إلى قدرة الفرد عمى التخمص مف التوتر النفسي، دوف أي اعتبار لمقيمة باعتبار أف التوافؽ يشي
التكيفية، والتوافؽ يشمؿ ثبلثة جوانب ميمة ىي: التوافؽ النفسي، والتوافؽ الشخصي، والتوافؽ 

 (.45:  1990االجتماعي )عبد المطيؼ،

ف حوادث ويمثؿ التوتر النفسي حالة مف االضطراب والشعور بعدـ االرتياح، والخوؼ م
المستقبؿ، والشعور بالضيؽ واليـ، والتفكير التشاؤمي في أمور الحياة المختمفة، وتوقع الشر مف 

 مشكمة أو موقؼ معيف، واإلحجاـ عف اإلبداع خوفًا مف الوقوع في مشكمة. 

والمتوتروف نفسيًا عادة ما يكونوف أقؿ إبداعًا ومرونة وشعبية مف غيرىـ، وأكثر قابمية 
متأثر باآلخريف ومشاكميـ، وأكثر ترددًا وحذرًا في نواحي الحياة المختمفة، كما أف مفيـو لئليحاء ول
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الذات لدييـ عادة ما يكوف متدنيًا، وغالبًا ما يكونوف معتمديف عمى اآلخريف، وتكمف خطورة التوتر 
 .(104: 1996 النفسي في زيادتو التي قد تؤدي إلى شؿ حركة الفرد )شيفر، ميمماف،

عامبلف يسبباف التوتر النفسي لمفرد، وىما العامؿ الخارجي مف البيئة المحيطة بالفرد،  وىناؾ
مثؿ مشاكؿ العمر المستمر، وعبء العمؿ والعبء المادي، ومشاكؿ داخؿ األسرة، والعامؿ الداخمي 
وىو الذي ينبع مف داخؿ الفرد نفسو، مثؿ االنفعاالت والعواطؼ المكبوتة داخمو، واالعتقادات 

لخاطئة وىذا العامبلف قد يشكبلف مصدرًا لمصحة النفسية لدى الفرد، وذلؾ مف خبلؿ عبلقة ا
اإلنساف الجيدة مع ذاتو مف جية، وعبلقتو مع اآلخريف والبيئة المحيطة بو مف جية أخرى 

 (.60:  1987)الرفاعي، 

يتمثؿ في  ولمتوتر النفسي جانباف ىاماف أحدىما إيجابي واآلخر سمبي، فالجانب اإليجابي
مقاومة الفرد لمتوتر النفسي والسيطرة عميو، حيث يؤدي ذلؾ إلى تمتع الفرد باستقرار نفسي، وزيادة 
لى توافقو النفسي، والشعور بالرضا الناتج عف مواجيتو الناجحة لمصراعات التي يتعرض  إنتاجيتو وا 

 .ليا، مما يدؿ عمى التمتع بالصحة النفسية

فيتمثؿ في فشؿ الفرد في مواجيتو ومقاومتو، ويقمؿ مف فرص  أما الجانب السمبي لمتوتر
التقدـ واإلبداع لديو، ويعرضو لئلصابة باألمراض النفسية والعضوية أكثر مف غيره وينعكس ىذا 

:  1992الفشؿ عمى شخصية الفرد وقدراتو عمى التكيؼ مع نفسو ومع الظروؼ الخارجية )ديراني، 
32.) 

لى المجتمع ومف المؤكد أف تأثير التو  تر النفسي يتعدى الفرد إلى المؤسسة التي يعمؿ بيا، وا 
الذي يضـ ىذه المؤسسة، وكمثاؿ عمى ذلؾ فقد بمغت خسارة االقتصاد األمريكي الناتجة عف تأثير 
التوتر النفسي، حوالي عشريف مميوف دوالر أمريكي سنويًا، نتيجة لؤلمراض النفسية والجسمية وزيادة 

و لتعطؿ األفراد عف أعماليـ، وانخفاض قدراتيـ اإلنتاجية، وتعرضيـ لبلحباطات معدؿ الوفيات، أ
 (.51:  1990التي تقمؿ مف الحوافز التي تدفعيـ لمعمؿ )عبد المطيؼ، 

لمتوتر النفسي مصادر متعددة في حياتنا المعاصرة، وىذه المصادرة تتطمب قدرًا مف التوافؽ  
ال يشكؿ توترًا، واستجابة شخص معيف لمموقؼ الموتر ىو  والتكيؼ. كما أف مصدر التوتر بمفرده

 الذي يجعمنا نقرر إف كاف ىذا الشخص يعاني التوتر أـ ال.

ومصدر التوتر ىو ضغط بيئي يفرض احتياجات جسمية وانفعالية عمى الفرد، أو مثير بيئي 
القمؽ والضغط  يؤثر عمى الفرد ويسبب لو األذى عمى المستوى العضوي والنفسي ويؤدي عادة إلى
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واضطرابات وظائؼ األعضاء، ويتميز ىذا المثير بأنو ذو طابقة كامنة تتسبب في استجابة اليجـو 
 (.Greenberg ،1990: 14أو اليروب عند شخص معيف )جرينبرج 

ف أسباب التوتر متنوعة، مثؿ األمراض المزمنة كااللتيابات المفصمية والعضمية، و  ا 
بية، وكذلؾ أثر البيئة المحيطة والمجتمع كاألصوات واأللواف واالضطرابات القمبية والعص

واألشخاص، إضافة إلى عادات الفرد الخاطئة في الجموس والنـو والحركة، أضؼ إلى ذلؾ بعض 
األمور البسيطة مثؿ ارتداء مبلبس ضيقة كما أف كبث المشاعر والرياضة التي تنمي مجموعات 

 ر المعروفة.عضمية عمى حساب أخرى مف أسباب التوت

ضافة إلى ذلؾ ال ننسى الضغوط الذىنية كالتنافس الشديد والخوؼ والقمؽ مف ضبابية  وا 
 .( 54:  1998)جودة ،  المستقبؿ واإلحباط، واالضطرابات النفسية كاألرؽ واالكتئاب وغيرىا

 ويختمؼ التوتر في أسبابو بيف الرجؿ والمرأة فالتوتر الجسدي ىو أىـ سبب عند الرجؿ، عمى
عكس المرأة التي تتمتع بحاسة مرىفة، فأسباب توترىا تكوف نفسية في الغالب، أما الطفؿ الذي لـ 
يعرؼ التوتر رضيعا، فيتعرض لعوامؿ أخرى مثؿ التخويؼ مف العقاب أو الظبلـ أو الشرطي، 

 وكذلؾ لعيوب خمقية كالقدـ المسحاء مثبًل. 

ؿ زيادة اإلحساس باآلالـ العضمية إف لمتوتر مضاعفات متفاوتة، أىميا الجسدية، مث
والعضوية وتييجيا، وكذلؾ المضاعفات الذىنية كإعاقة التركيز وتشويش التفكير والتردد، واتخاذ 
المواقؼ السمبية مف األمور، أما المضاعفات النفسية فتشمؿ اإلحساس بالدونية والقمؽ المزمف 

)البرغوثي،  المجتمع المحيط بالشخص سمبياً واألرؽ وغيرىا، وىذا باإلضافة إلى تأثير التوتر عمى 
1995 :44). 

دماف  وىناؾ سبباف رئيسياف مف الناحية الكيميائية الحيوية في وقوع الناس أسرى لمتوتر وا 
المنشطات. السبب األوؿ أنيا يمكف أف ترفع مستوى سكر الدـ المنخفض، وىذا يحسف بشكؿ 

حث إطبلؽ اليرمونات الكظرية )األدرينالينية( التي  مؤقت مستوى الطاقة. السبب الثاني أنيا يمكنيا
. والفيـ الجيد لكيفية عمؿ كيماويات االتصاؿ ىذه يساعد  تعطيؾ القوة في االستمرار سائر اليـو

 .(57: 2004)ىولفورد،  جدًا في تخفيؼ حالة التوتر

لوجي ىانز مف وجية نظر العالـ الفسيو ولمحديث عف األسباب التي تؤدي إلى التوتر النفسي،
أسباب مباشرة وأخرى غير مباشرة، أما األسباب المباشرة فتتمثؿ في (   Hans Selyeسيبلي )

زيادة متطمبات وضغوط الحياة اليومية أما األسباب غير مباشرة فقد صنفيا شارلزورت وناثاف 
(Charlesworth and Nathan, 1988 إلى عدة أنواع منيا: المثيرات االنفعالية وتشمؿ )
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لمخاوؼ المرضية والقمؽ بأنواعو، والمثيرات العائمية وتشمؿ سوء التوافؽ الزواجي وغموض الدور ا
والمشكبلت األسرية، والمثيرات االجتماعية وتتعمؽ بالتفاعؿ مع الناس والقمؽ االجتماعي، والمثيرات 

ة كالفوضى والتموث الكيميائية وتتمثؿ في سوء استخداـ العقاقير والكحوؿ وأخيرًا المثيرات الفيزيقي
 .(54: 1998) حداد ودحادحة ،  وغيرىا

 :مجاليف ىماالتوتر النفسي إلى ( أسباب Chandler, 1982وقد صنؼ شاندلر )

 ضغوط نمائية طبيعية كمشكبلت المراىقة والتكيؼ مع المشكبلت النمائية. -1

ضغوطات الحياة اليومية كالمشكبلت التحصيمية وتعامؿ األبويف بازدواجية  -2
 (.367: 1995)داوود،                                        نافس األشقاءوت

وفي ضوء ما سبؽ فإف االىتماـ بتحديد أسباب التوتر النفسي يعد مف األىمية البالغة ، 
وذلؾ نظرًا لما لمتوتر النفسي مف آثار سمبية عمى تكويف شخصية المراىؽ وتوافقو النفسي 

لتوافؽ النفسي يتحقؽ بالموازنة بيف حاجة الفرد وبيف الضغوط البيئية والمدرسي واالجتماعي، فا
والنمائية التي تسبب لو التوتر، وفي كؿ األحواؿ يرجع التوتر النفسي إلى مدى تقييـ الفرد لمحدث 

 الذي يعيشو .

وكذلؾ ىناؾ العديد مف األسباب المؤدية إلى حدوث التوتر، وتختمؼ ىذه األسباب مف ناحية 
النفسي عمى الفرد، حيث تختمؼ قدرة التحمؿ النفسي وطريقة التعامؿ مع مسببات ومصادرة  وقعيا

التوتر مف فرد آلخر، تبعًا لطبيعة شخصية الفرد وخبراتو السابقة، ومفيومو لذاتو وكذلؾ يرجع 
السبب في اختبلؼ القدرة عمى التحمؿ إلى الفروؽ الفردية لدى األشخاص، والتي تكوف إما موروثة 
أو مكتسبة، فبعض الناس يفشؿ في مواجية أسباب التوتر النفسي، ويصؿ إلى مرحمة االستنفاد 
النفسي واالنفعالي، وبعضيـ اآلخر ينجح في مواجية ىذه األسباب، ويمارس حياتو االعتيادية 
بالرغـ مف ضغوط العمؿ المرىقة، وغالبًا ما يكوف مصدر ىذه الميارات والقدرات الدعـ االجتماعي 
 مف البيئة المحيطة بيـ، والتي تشكؿ واقيًا ليـ مف الوصوؿ إلى مرحمة االستنفاد النفسي )أبو

 .(14: 1997عيشة، 

( أف عوامؿ التوتر النفسي ومصادره ىي المحؾ الرئيسي الذي 92: 1982ويرى الحاج )
مع  يكشؼ عف خصائص الشخصية السوية التي يتمتع صاحبيا بالصحة النفسية والتوافؽ النفسي

 نفسو ومع بيئتو، حيث يرى عمماء النفس أف أىـ صفات الشخصية السوية تتمثؿ في:

 القدرة عمى مواجية األزمات والصعوبات وحميا بجرأة وحكمة. -
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 القدرة عمى اإلحساس بالسعادة والرضا والكفاية النفسية إحساسًا إيجابيًا. -

مع البيئة المحيطة، والقدرة عمى القدرة عمى التكيؼ والتوافؽ الداخمي مع النفس، والخارجي  -
 تكويف عبلقات اجتماعية مع اآلخريف.

القدرة عمى االنسجاـ مع الجماعة واإلحساس بحاجات أفرادىا ومشاكميـ، والعمؿ عمى  -
 مساعدتيـ في حؿ ىذه المشاكؿ.

ويؤكد عمماء النفس أف مصدر التوتر النفسي الرئيسي ىو عدـ قدرة اإلنساف عمى التكيؼ مع 
بما فييا مف مواقؼ حيوية، وكذلؾ عدـ قدرتو عمى التخمص مف توتر االنفعاؿ بالمواقؼ  بيئتو

المتجددة باستمرار، وعدـ قدرتو عمى تحقيؽ التوافؽ النفسي واالجتماعي مع األفراد والجماعات 
 (.43:  1984داخؿ المجتمع )الدسوقي، 

 بعض التأثيرات السمبية التي يتركيا التوتر عمى الصحة:-8

 التوتر يعجل بأعراض الشيخوخة::  أوال

أكد الباحثوف أف المرأة أكثر تأثرًا بالتوتر واألحزاف مف الرجؿ، موضحيف أف ىناؾ أجزاء 
معينة مف الجسـ تكوف أكثر تأثرًا وتنعكس عمييا مشاعر التوتر والقمؽ بشكؿ خاص. وىذه األجزاء 

لمنطقة الحساسة، وتتمثؿ في تقشر ىي تجاعيد العيف، فمشاعر القمؽ تؤثر بشكؿ خاص في ىذه ا
طبقة الجمد السطحية، وظيور طبقة رقيقة جدًا تجعؿ العيف عرضة لمتأثر بالعوامؿ المحيطة مف 

 تموث وأشعة الشمس.

ومع الوقت تظير عبلمات الشيخوخة والتقدـ في السف، كما أف الغضب والعصبية يؤثراف 
يور تجاعيد وخطوط دائمة يصعب التخمص بشدة في منطقة الحاجبيف، سرعاف ما يؤدياف إلى ظ

 منيا بسيولة.

 التوتر و"روزاكيا":ثانيا: 

يؤدي التوتر الشديد أيضًا إلى تنشيط مرض جمدي اسمو "روزاكيا" وىو ما يسبب ظيور 
الشراييف الحمراء عمى الخديف واألنؼ، ويصحب ىذا المرض أعراض مؤلمة، مثؿ السخونة بسبب 

 دي إلى تمدد األوعية الدموية.تدافع الدـ السريع، ما يؤ 
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 :التياب المثةثالثا: 

% مف األشخاص الذيف يشعروف بالغضب 45أثبتت الدراسات في جامعة ىارفارد أف 
والحدة، أكثر عرضة اللتياب المثة بسبب ارتفاع ىرموف األنسوليف، الذي يؤدي إلى التياب أغشية 

 ( 1469:  1995)موسى،  المثة الرقيقة

 منيا : أحمد بعض التأثيرات السمبية التي يتركيا التوتر عمى الصحةوفاء  وأضافت

 حب الشباب:رابعا: 

أكدت مجموعة مف العمماء في جامعة ستانفور أف التوتر يسبب الكثير مف المتاعب 
لئلنساف، ألف اليرمونات التي يفرزىا الجسـ بسبب التوتر العالي يزيد مف حب الشباب وقد وجد 

البًا في الجامعة يعانوف بدرجات متفاوتة مف حب الشباب، ساءت حالتيـ أثناء ط 22الباحثوف أف 
 مثؿ الفترة التي تسبؽ االمتحانات. ،فترات التوتر

 تساقط الشعر:خامسا: 

" األلمانية أف التوتر  أفاد مسح طبي جديد نشرتو مجمة "أحداث األكاديمية الوطنية لمعمـو
يسبباف تساقط الشعر، وأرجع الباحثوف السبب إلى ىرموف  والضغط النفسي عند المراىقيف والشباب

( حيث تسبب زيادتو تنشيط الغدد CRHالتوتر المعروؼ باسـ اليرموف المطمؽ لمكورتيكوتروفيف )
 الزيتية في الجسـ في رفع إنتاجيا، مما يؤدي إلى ظيور البثور أو يفاقـ حالة الجمد الذىني.

 زيادة الوزن:سادسا: 

سعر حراري، بسبب ىرموف  600أف النساء الغاضبات يأكمف أكثر بنحو  أثبتت األبحاث
الكورتسيوؿ الذي تفرزه غدة األدرناليف عند الغضب، وىذا اليرموف خطير يحفز الجسـ عمى تخزيف 

 الدىوف بكمية كبيرة، وبخاصة في منطقة البطف ويؤدي إلى تفاقـ الحجـ.

في جامعة راش الطبية بشيكاغو "إف التوتر وتقوؿ الباحثة واختصاصية التغذية تيني لويس 
عند بعض السيدات يحفز أجساميف عمى تخزيف الدىوف واالحتفاظ بيا مف بيف أي طعاـ يتناولنو 

 .( 14:   1997) أبوعيشة ،                                         ميما كاف حجمو قميبًل".
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 :التشوىات الخمقيةسابعا: 

وضحت الدراسات أف الضغوط النفسية القوية مثؿ المشكبلت الزوجية، كالطبلؽ أو أ
 االنفصاؿ بيف األزواج أو الحزف عمى ميت أو فقداف شريؾ الحياة أو فقداف الوظيفة.

تؤدي خبلؿ الحمؿ إلى إصابة الجنيف باضطرابات أو المشوىات خمقية كالشـر الحمقي أو ما 
 وغيرىا مف الحاالت غير الطبيعية. يعرؼ بانشقاؽ الشفة والحمؽ،

والحظ الباحثوف أف فرص إصابة الجنيف بتشوىات خمقية تزداد عندما تحزف األـ لفقداف أحد 
 أطفاليا، خبلؿ األشير الثبلثة األولى مف الحمؿ، وتزداد نسبة الخطورة إذا كاف موتو غير متوقع.

لتوتر عمى الصحة يحتاج عبلج يمكف أف ما ذكرناه سابقًا عف التأثيرات السمبية التي يتركيا ا
يا.. ورغـ أف الناس ال اتقنتعرض لو نتيجة ظروؼ الحياة ومشت يخفؼ مف حدة التوتر التي قد

 (36:  2006يستطيعوف التحكـ باألسباب التي تسبب ليـ تؤثر عمى اختبلؼ حدتو. )أحمد ،

 

 وسائل عالج التوتر:-9

ذوره لمعرفة أسبابو، والتوترات الثبلثة العضمية إف وسائؿ عبلج التوتر تبدأ عادة بتحميؿ ج
والذىنية والنفسية تشبو خزانات ماء مرتبطة فيما بينيا، فإذا قؿ تصريؼ إحداىا، ساعد ذلؾ عمى 

 احتقاف الخزانيف اآلخريف، ومف ثـ زيادة التوتر في الثالث.

تباع سبؿ يرتكز عبلج التوتر العضمي عمى التعامؿ طبيا مع األمراض المزمنة إف وج دت، وا 
الوقاية لمنع مضاعفاتيا، وكذلؾ االبتعاد عف العادات الخاطئة، وتقسيـ فترات العمؿ، فإيجاد أوقات 
راحة وكذلؾ تدليؾ العضو المتوتر، أما الرياضة المنتظمة والبسيطة كالمشي، والجري الخفيؼ، فبل 

بير عنيا لفظيا لمشخص المناسب، أما التوترات الذىنية فتعالج بالتع بأس بيا كوسيمة تفريغ حركي.
وليس بالضرورة أف يكوف طبيبا، وال شؾ إف لتخطيط الوقت والتركيز والتنظيـ أثرا عظيما في إبعاد 

 .( 46:  1995) البرغوثي ، أسباب التوتر عف الحياة اليومية 

ا ت النفسية شيوعًا في عصرنلعبلج التوتر النفسي الذي أصبح مف أكثر المشكبل وباإلضافة
عمماء النفس مجموعة مف أساليب التدخؿ العبلجي لموصوؿ باألفراد الذيف يعانوف مف  اقترحىذا، 

التوتر النفسي إلى التكيؼ مف خبلؿ تعميميـ استراتيجيات التعامؿ مع التوتر النفسي. ومف ىذه 
 ( الذي يعتبر مف أكثر األساليبMuscle Relaxationاألساليب: أسموب االسترخاء العضمي )
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فعالية في خفض مستوى التوتر النفسي. وقد طور ىذا األسموب مف قبؿ أدموف جاكبسوف 
(Edmund Jacobson الذي درب األفراد عمى االسترخاء مف خبلؿ مساعدتيـ عمى تركيز )

ويعرؼ االسترخاء بأنو عممية إزالة  ف مشاعر التوتر ومشاعر االسترخاء،انتباىيـ وعمى التمييز بي
رخائيا، يتـ التوتر مف الع ضبلت ويتضمف االسترخاء شد مجموعات مختمفة مف عضبلت الجسـ وا 

التدريب عمييا عمى شكؿ خطوات متتابعة. أما العبلمات الفسيولوجية التي تدخؿ عمى حدوث 
االسترخاء لدى الفرد فيي االنخفاض في معدؿ التنفس ومعدؿ نبضات القمب وضغط الدـ 

(Bailey ,  89: 1985). 

استجابة االسترخاء تتناقض مع استجابة التوتر، فإف لبلسترخاء فوائد عديدة ومتنوعة وبما أف 
منيا التخمص مف المشكبلت المرتبطة بالتوتر النفسي مثؿ الصداع النفسي واألرؽ وارتفاع ضغط 
الدـ واإلرىاؽ الناشئ عف النشاط العقمي المستمر. كما يعد االسترخاء أسموبًا وقائيًا يعمؿ عمى 

احتمالية حدوث االضطرابات المرتبطة بالتوتر النفسي، ويؤدي إلى تحسف في أداء الميارات  خفض
الجسمية واالجتماعية والمينية. ويساعد شعور الفرد باالسترخاء عمى أف يفكر بطرؽ عقبلنية، وأف 

رخاء عضبلت الجسـ )  Beech, et:56يصبح أكثر وعيًا لمتوتر مف خبلؿ تعمـ إجراءات شد وا 
al., 1982 ويستخدـ كثير مف المعالجيف أسموب االسترخاء العضمي في معالجة األرؽ والخوؼ )

 والقمؽ والصداع وآالـ الظير والرقبة واالكتئاب.

أما األسموب الثاني المستخدـ في ضبط التوتر النفسي فيو األسموب العممي لحؿ المشكبلت 
(Scientific Problem Solving ويعرؼ بأنو توظيؼ عدد ) مف االستراتيجيات والميارات

المختمفة باستخداـ مبدأ المحاولة والخطأ بيدؼ الوصوؿ إلى حموؿ ممكنة مف خبلؿ اختيار أحد 
 (. Baron , 1989  :87البدائؿ أو الحموؿ المناسبة )

خبلؿ تجنب اإلفراط واإلجياد وممارسة الباحثة طرقا أخرى لمعبلج وذلؾ مف  وتضيؼ
اهلل سبحانو  إلىوالتقرب حة والتخطيط إضافة إلى الصبلة وقراءة القرآف الرياضة واليدوء والرا

إليماف باهلل تعالى الراسخ في النفس اإلنسانية يزود صاحبو بقدرة ىائمة فاالفرائض والسنف .بوتعالى 
وصبلبة في تحمؿ كافة مسببات التوتر، وفي مواجية الصعاب واألزمات التي تصادفو في الحياة، 

ظو بأعصاب ىادئة ومتزنة، وبسبب تعبيره اليادئ غير المنفعؿ عف الصعوبات التي بسبب احتفا
 تواجيو، مف منطمؽ إيمانو بف كؿ شيء مقدر مف اهلل.

يبلحظ مما تقدـ عرضو أف التوتر النفسي أصبح مف المواضيع اليامة عمى صعيد البحث و 
ي وبالرغـ مف اختبلؼ وجيات األكاديمي، وحاز عمى اىتماـ العديد مف الباحثيف والعمماء الذ

نظرىـ ظاىريًا حوؿ مفيـو التوتر النفسي ومظاىره، إال أنيـ اتفقوا في إعطاء تفسير متقارب لمتوتر 
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النفسي، حيث نجد أف معظـ التفسيرات السابقة لمتوتر النفسي تكاد تتفؽ عمى أف التوتر النفسي 
وط ومؤثرات ومواقؼ ال يستطيع شيء طبيعي يحدث ألي فرد، وينشأ عندما يتعرض الفرد لضغ

 التكيؼ معيا.

كما ونجح الباحثوف في تحديد أىـ مظاىر التوتر النفسي وردود الفرد عميو حيث تكاد تتفؽ 
وجيات نظرىـ حوؿ أىـ ىذه المظاىر والتي منيا المظاىر الفسيولوجية، والجسمية والنفسية، 

 واالنفعالية، والسموكية واالجتماعية، والمعرفية.

العمماء أسيبوا في تفسير التوتر النفسي ومظاىره وآثاره وردود فعؿ الفرد  ى الباحثة أنوتر 
عميو، بحيث جعموا منو مفيومًا واضحًا لمباحثيف والدارسيف والميتميف بو، وقد ساىـ في ىذا كمو أف 
 جميع األفراد يتعرضوف لو، مما جعمو مركز اىتماـ الجميع سواء تمثؿ ىذا االىتماـ بالبحث

 والدراسة أو باالطبلع بيدؼ المعرفة.
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 الفصل الثالث
 الدراسـات السـابقـة

 

 .وعبلقتيا ببعض المتغيرات ت التي تناولت األساليب المعرفيةالدراسا: أوال

 .وعبلقتيا ببعض المتغيرات التي تناولت التوتر النفسي الدراسات: ثانيا

 .سات السابقةعمى الدرا عاـ قيبتع: ثالثا
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 المقدمة:

يتناوؿ ىذا الفصؿ الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة ، وسوؼ يتـ عرض الدراسات 
العربية واألجنبية التي كتبت حوؿ موضوع األساليب المعرفية وعبلقتيا بالتوتر النفسي لدى طمبة 

 الجامعات الفمسطينية.

 :دراسات التي تناولت األساليب المعرفيةأوال: ال
 :(1990دراسة احمد )

ىدفت الدراسة إلى تحقيؽ اآلتي :دراسة العبلقة بيف األساليب المعرفية وكؿ العادات الدراسية 
واالتجاىات نحو الدراسة والتحصيؿ الدراسي لمطالب .إلقاء المزيد مف الضوء عمى عدد مف 

تؤثر في عممية التعمـ والتعميـ المدرسي. .وقد تكونت عينة الدراسة المتغيرات النفسية اليامة والتي 
( طالب وطالبة طبقت  100بطريقة عشوائية مف طبلب الصؼ األوؿ الثانوي وتكونت العينة مف ) 

عمييـ أدوات الدراسة وقد تـ اختيار العينة مف طبلب الصؼ األوؿ الثانوي.وتكونت أدوات الدراسة 
قاييس التالية : اختبار األشكاؿ المتضمنة ) الصور الجمعية ( . مقياس مف االختبارات مف الم

 عادات االستذكاء واالتجاىات نحو الدراسة .

وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية :متوسطات درجات عينة الذكور المستقميف معرفيًا في 
درجات اإلناث  بعدي طرؽ العمؿ والرضا عف العمؿ والتحصيؿ الدراسي أعمى مف متوسطات

المستقميف معرفيًا في نفس األبعاد الثبلثة السابقة .متوسط درجات عينة اإلناث المستقبمية معرفيا في 
 بعدي تجنب التأخير وتقبؿ التعميـ أكبر مف متوسط درجات الذكور في نفس البعديف السابقيف.

عد طرؽ العمؿ أكبر مف متوسط درجات الذكور غير المستقميف معرفياً  في التحصيؿ الدراسي وب
متوسطات درجات اإلناث غير المستقميف معرفيًا في نفس البعديف السابقيف . متوسط درجات 
اإلناث غي مستقميف معرفيًا في أبعاد تجنب لتأخير والرضا عف المعمـ وتقبؿ لتعميـ أكبر منو لدى 

ح اإلناث المستقميف معرفيًا ولصال 0.05الذكور غير مستقميف معرفيًا . قيـ " ت " دالة عند مستوى 
 في بعدى تجنب التأخير والرضا عف المعمـ وغير المستقميف معرفيًا في بعد تقبؿ التعميـ .
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 :( 1991قصود )مدراسة عبد ال

ىدفت ىذه الدراسة إلى بحث العبلقة بيف األسموب المعرفي )االعتماد/ االستقبلؿ عف 
 الصؼ الثاني الثانوي العاـ. المجاؿ اإلدراكي( والدافع لئلنجاز لدى طبلب

( طالبًا اختيرت بطريقة عشوائية مف طبلب الصؼ 99وتـ إجراء دراسة عمى عينة قواميا )
( طالبًا في القسـ األدبي، 48الثاني الثانوي العاـ بمدينة تبوؾ بالمممكة العربية السعودية، منيـ )

 ( طالبًا في القسـ العممي.51و)

طبيؽ أدوات الدراسة الممثمة في اختبار األشكاؿ المتضمنة والختبار صحة الفروض، تـ ت
"الصورة الجمعية" واختبار الدافع لئلنجاز عمى عينة الدراسة، وتـ معالجة البيانات إحصائيًا 

(، وكذلؾ 2×2باستخداـ معامؿ االرتباط ؿ"بيرسوف" وتحميؿ التبايف ذي التصميـ العاممي )
 اختبار)ت(.

التالية : وجود ارتباط غير داؿ إحصائيًا بيف األسموب المعرفي وأوضحت الدراسة النتائج 
)االعتماد/ االستقبلؿ عف المجاؿ اإلدراكي( والدافع لئلنجاز، ما عدا عينة المعتمديف/ أدنى، فوجد 

 .05ارتباط بينيا وبيف الدافع لئلنجاز ىذا االرتباط داؿ عند مستوى .

بيف األسموب المعرفي )االعتماد/ االستقبلؿ كذلؾ أوضحت الدراسة عدـ وجود أثر لمتفاعؿ 
 عف المجاؿ اإلدراكي( ونوع التخصص )أدبي، عممي( عمى الدافع لئلنجاز

 :(1992دراسة  الشربينى )

 –العصابية  –ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف الفروؽ في أبعاد الشخصية ) االنبساطية 
دراؾ المواقؼ ) مستقؿ إدراكيا عف المجاؿ الكذب ( باختبلؼ األسموب المسيطر عمى إ –الذىنية 

معتمد إدراكيا عمى المجاؿ ( وباختبلؼ الجنس وأثر تفاعؿ متغيري أسموب اإلدراؾ والجنس عمى  –
طالبًا  سعوديًا جامعيًا مف الذكور واإلناث  149ىذه األبعاد لمشخصية .وقد أخذت عينة مكونة مف 
عمى ىذه العينة اختبار أيزنؾ لمشخصية واختبار  غير المختمفيف في متوسط األعمار . وقد طبؽ

األشكاؿ المتضمنة ؿ "وتكف" .وقد أسفرت نتائج المعالجة اإلحصائية باستخداـ تحميؿ التبايف 
الثنائي عف وجود فروؽ بيف المستقميف إدراكيا عف المجاؿ والمعتمديف إدراكيا عمى المجاؿ في 

 االنبساطية لصالح المعتمديف إدراكياً  .

وجود فروؽ بيف المستقميف إدراكيا عف مجاؿ والمعتمديف إدراكيا توصمت نتائج الدراسة الى و 
عمى المجاؿ في االنبساطية لصالح المعتمديف إدراكيا.وجود فروؽ بيف الجنسيف في العصابية 
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والكذب لصالح الذكور ، وفروؽ بيف الجنسيف في الذىانية لصالح اإلناث ، في حيف ال يختمؼ 
عف اإلناث في االنبساطية . ليس لتفاعؿ الجنس وأسموب اإلدراؾ أثر عمى االنبساطية و الذكور 

 الذىانية والكذب بينما ىناؾ أثر لتفاعؿ الجنس وأسموب اإلدراؾ عمى العصابية .

 : (1993دراسة شريف )

 ىدفت الدراسة إلى التعرؼ، عمى نمط السيادة المخية وعبلقتو بتفضيبلت األفراد اإلدراكية.

 303وتـ تحديد عينة الدراسة مف بيف طمبة المرحمة الثانوية لدولة الكويت، وكاف عدد أفرد العينة 
 مف اإلناث. 164مف الذكور،  138طالبًا، منيـ 

 واستخدـ الباحث اختبار األشكاؿ المتضمنة عمى عينة الدراسة وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

رجع لمتغير السيادة النصفية وذلؾ بالنسبة لدرجاتيـ عمى اختيار فروؽ ذات داللة إحصائية توجود 
 األسموب اإلدراكي.

 Ellen  (1993: ) دراسة إيمين

ىدفت الدراسة إلى بحث العبلقة بيف الجنس واألساليب المعرفية ومدى تأثير ىذه المتغيرات 
 Clefornia)عمى األداء في اختبار القراءة التي تقدمة كمية فموريدا والمعروؼ باسـ 

Assessment test Rotting (CLASTR))  كما ييدؼ البحث التعرؼ عمى مدى التفاعؿ بيف
الجنس وتنظيـ المجاؿ في التنبؤ في ىذا االختبار مف اختبارات قطع اإلنشاء في اختبار )نمسوف 

( وكذلؾ تأثير اختبلؼ محتوى قطع اإلنشاء واستخدـ NDRTديني لمقراءة( والمعروؼ باسـ )
( طالب مف طمبة 94باحث اختبار األشكاؿ المتضمنة لتحديد األسموب المعرفي عمى عينة قدرىا )ال

 الكمية وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

أشارت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة في قطع اإلنشاء وفي تنظيـ المحتوى لصالح  .1
 المستقميف عف المجاؿ.

عف المجاؿ في درجات قطع اإلنشاء االجتماعية ولكف  ال يوجد تأثير لمتغير االستقبلؿ .2
 .وجدت فروؽ ذات داللة في قطع اإلنشاء غير االجتماعية لصالح المستقميف
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 :(1995دراسة الشمري )

االستقبلؿ عف المجاؿ اإلدراكي  –ىدفت الدراسة لمكشؼ عف عبلقة أسموب االعتماد 
الرياضيات والعموـ والجغرافيا والتاريخ والمواد الدينية  بالتحصيؿ الدراسي في المواد الدراسية التالية:

 ومواد المغة العربية في المرحمة االبتدائية.

التروي بالتحصيؿ الدراسي في المواد  –الكشؼ عف عبلقة أسموب االندفاع كما تيدؼ الى 
 لمغة العربية.الدراسية التالية: الرياضيات والعمـو والجغرافيا والتاريخ والمواد الدينية ومواد ا

( تمميذ مف تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي 300وتكونت عينة الدراسة عينة الدراسة مف )
، طيبة، معيد العاصمة )القسـ االبتدائي(، والتي قد  السعودييف مف المدارس االبتدائية التالية: زمـز

 تـ اختيارىا في ضوء تمثيميا لممستوى االقتصادي واالجتماعي.

  الى : الدراسة جنتائ وتوصمت

أوضحت الدراسة وجود عبلقة دالة إحصائيًا بيف األداء عمى اختبار تجانس األشكاؿ  –1
. وكذلؾ  والتحصيؿ الدراسي في المواد التالية: الفقو، الحديث، اإلمبلء، الخط، التعبير، والعمـو

صيؿ الدراسي كشفت عف عدـ وجود عبلقة جوىرية بيف األداء عمى اختبار تجانس األشكاؿ والتح
في المواد الدراسية التالية: القرآف، التجويد، التوحيد، القراءة، المحفوظات، القواعد، الرياضيات، 

 الجغرافيا، والتاريخ وكذلؾ التحصيؿ الدراسي الكمي.

أوضحت الدراسة أيضًا أف التبلميذ المترويف أفضؿ مف التبلميذ المندفعيف في التحصيؿ  –2
لتالية: اإلمبلء، والخط، والتعبير. بينما لـ تظير فروؽ في التحصيؿ الدراسي الدراسي في المواد ا

بيف المجموعتيف في المواد التالية: القرآف، والتجويد، والتوحيد، والفقو، والحديث، والقراءة، 
، والجغرافيا والتاريخ، باإلضافة إلى التحصيؿ الدراسي  والمحفوظات، والقواعد، والرياضيات، والعمـو

 .كميال

 :(1997دراسة الطيراوي)

ىدفت الدراسة إلى تحديد السمات الشخصية لمطمبة المتفوقيف وقرنائيـ المتأخريف أكاديميا 
باإلضافة إلى الكشؼ عف الفروؽ بيف الطبلب المتفوقيف وقرنائيـ المتأخريف أكاديميا في  اعتمادىـ 

بيف سمات الشخصية واألسموب واستقبلليـ عف المجاؿ كأسموب معرفي مميز وستتفحص العبلقة 
المعرفي ) االعتماد / االستقبلؿ عف المجاؿ ( لدى كؿ مف الطبلب المتفوقيف والطبلب المتأخريف 
أكاديميا . وقد قاـ الباحث بتطبيؽ أدوات الدراسة الممثمة في استخبار أيزنؾ لمشخصية واختبار 
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 110طالبا متفوقا و 85العينة مف األشكاؿ المتضمنة عمى عينة مف الجامعة اإلسبلمية وتكونت 
 متأخرا مف طبلب الجامعة اإلسبلمية بغزة. وقد توصؿ الباحث لمنتائج التالية:

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الطمبة المتفوقيف وقرنائيـ المتأخريف في االنبساط،  -
يـ أكثر عصابية مف االنطواء أما العصابية فقد كانت الفروؽ دالة في صالح المتأخريف أي أن

المتفوقيف، وكذلؾ كاف األمر في بعد الذىانية ، أما في بعد الكذب فقد كانت الفروؽ في صالح 
 المتفوقيف. 

توجد فروؽ إحصائية في األسموب المعرفي االعتماد/ االستقبلؿ عف المجاؿ لصالح المتفوقيف  -
 كثر مف قرنائيـ.حيث إف المتفوقيف تميزوا باستقبلليـ اإلدراكي عف المجاؿ أ

وكذلؾ أظيرت النتائج ارتباطا داال بيف سمات الشخصية وبيف األسموب المعرفي )االعتماد/  -
 االستقبلؿ عف المجاؿ( لكبل الفئتيف مف الطبلب.

 :(1997دراسة عبد المجيد )

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة االرتباطية بيف الموىبة المغوية واألساليب المعرفية 
)االعتماد، االستقبلؿ، االندفاع، التروي، مركز الضبط (، والتعرؼ عمى األساليب المعرفية المميزة 

أدبي ( في  –لمطبلب الموىوبيف لغويا، والتعرؼ عمى تأثير متغيري الجنس والتخصص )عممي 
  األساليب المعرفية .

أدبي(،  224مي، عم 170مفحوصا مف الصؼ الثاني الثانوي )  394تكونت عينة البحث مف 
 63طالبا وطالبة، العادية  38إناث ( اشتقت عينتاف فرعيتاف لمموىوبيف لغويا  207ذكور،  187)

 تمثمت أدوات الدراسة في:و طالبا وطالبة .

 أوال: اختبارات التعرؼ عمى الطبلب الموىوبيف لغويا وىى: 

 سة الى :وتوصمت نتائج الدرا ثانيا: اختبارات لقياس األساليب المعرفية: 

 _ وجود عبلقة ارتباطيو موجبة ودالة إحصائيا بيف الموىبة واألساليب المعرفية )موضع الدراسة(.

_ ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائيا لمتغير الجنس عمى الموىبة المغوية، بينما كاف ىناؾ تأثير 
ة مف ذو داللة إحصائية لمتغير التخصص الدراسي، حيث كاف القسـ العممي أعمى موىب

 طبلب القسـ األدبي.
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 :(1998دراسة جواد )

إلى الكشؼ عف الفروؽ في كؿ مف االستقبلؿ عف المجاؿ اإلدراكي ووجية  الدراسة ىدفت
 الضبط بيف مجموعات الدراسة التي تشتمؿ إحداىا عمى األسوياء.

 مفحوصًا منقسميف إلى مجموعتيف رئيسيتيف عمى النحو التالي: 58وتكونت مف 

وعة الرئيسية األولى: وىي تتكوف مف المرضى العصابييف؛ وتضـ أربع مجموعات المجم – 1
فرعية تشتمؿ األولى عمى عشرة مف مرضى القمؽ، وتشتمؿ الثانية عمى تسعة مف مرضى 
الرىاب االجتماعي، بينما تشتمؿ الثالثة عمى خمسة مف مرضى الوسواس القيري، وتشتمؿ 

 اج )االكتئاب العصابي(.الرابعة عمى خمسة مف مرضى عسر المز 

 مفحوصًا سوياً  29المجموعة الرئيسية الثانية: مجموعة األسوياء: وتتكوف مف  – 2

وتوصمت نتائج الدراسة إلى أف الفروؽ في االستقبلؿ عف المجاؿ اإلدراكي ووجية الضبط لـ 
ذات داللة  تكف ذات داللة إحصائية بيف مجموعة المرضى العصابييف واألسوياء، كما أنيا لـ تكف

إحصائية بيف كؿ مجموعة فرعية مف العينة المرضية وبقية المجموعات الفرعية مف ناحية، وبيف 
كؿ منيا واألسوياء مف ناحية أخرى. وتوصمت الدراسة أيضًا إلى أف العبلقة لـ تكف ذات داللة 

ة فيما عدا إحصائية بيف االستقبلؿ عف المجاؿ اإلدراكي ووجية الضبط لدى كؿ مجموعات الدراس
 مجموعة مرضى القمؽ حيث كانت العبلقة سالبة ودالة إحصائيًا.

 :Richard (1998 ) ريتشارددراسة 

تيدؼ الدراسة إلى الكشؼ عف االختبلؼ في األساليب المعرفية لدى الطبلب ذوي المشاكؿ 
ة لمشاكميـ السموكية كذلؾ تبحث الدراسة في كيفية إظيار الطبلب ذوي األساليب المعرفية المختمف

( سنة مف مدرستيف خاصتيف 18-10( طالبًا في سف )83السموكية ،وشممت الدراسة عينة قدرىا )
لمعرفة موقع الطالب في  (C.S.A Cognitive Style Analysisكما استخدـ الباحث اختبار )

في أبعاد األسموب المعرفي المسمي )الشمولي، التحميمي( كما قاـ الباحث برصد درجات الطبلب 
مواضيع مختمفة مف الدراسة . وكشفت نتائج الدراسة عف وجود تمايز في خصائص األساليب 

( مدارس 10( طالبًا مف طبلب الصؼ التاسع مف )413المعرفية عند مقارنتيـ مع عينة قدرىا )
ثانوية وأظير طبلب المدارس الخاصة ميبًل كبيرًا إلى أسموب )الشمولي والمفظي( عف عينة المقارنة 
كما أشارت النتائج إلى أف طبيعة السموؾ االجتماعي والمشاكؿ السموكية تختمؼ باختبلؼ األسموب 

 المعرفي وخاصة في بعد الشمولي والتحميمي.
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 : (1999دراسة عبد اليادي )

ىدفت الدراسة عمى التعرؼ عمى األساليب المعرفية المميزة لطمبة القسـ العممي واألدبي كما 
ىـ االختيارات الدراسية لطمبة الصؼ الثاني عشر ، كما حاوؿ الباحث التعرؼ حاوؿ التعرؼ عمى أ

المعمومات ولمتوصؿ إلى  عمى أىـ األسباب التي كانت وراء ىذا االختيار ولمحصوؿ عمى ىذه
النتائج قاـ الباحث بتطبيؽ ألدوات بحث والمماثمة باختبار األشكاؿ المتضمنة ، كما قاـ الباحث 

تحتوي عمى معمومات عامة وعمى أسماء التخصصات التي تدرس في الجامعات ،  بإعداد استبيانو
( طالب وطالبة مف القسميف العممي 991وبمغ مقدار العينة التي تـ التطبيؽ األدوات عمية )

  .واألدبي

وأدت الدراسة إلى النتائج التالية :وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في تغير الجنس عند 
وجود فروؽ ذات داللة بالنسبة لمتغير التخصص حيث يميؿ طمبة  (.00003ة )مستوى داللة قدر 

لكؿ مف الطبلب  14القسـ العممي إلى االستقبلؿ عف المجاؿ إذ بمغ متوسط درجاتيـ في االختبار 
والطالبات بينما يميؿ طمبة القسـ األدبي إلى االعتماد عمى المجاؿ حيث بمغ متوسط درجات 

ختبلؼ بيف اختيار المستقميف والمستقبلت بالنسبة لممعتمديف . كما تمحور . وجود ا10الطالبات 
اختيار المعتمدات لمشرطة واآلداب والتربية .عدـ وجود فروؽ بيف أسباب اختيار المستقميف 

% مف استجابة 50والمستقبلت في جميع األسئمة التي حصمت عمى شبة استجابة أكثر مف 
 الطبلب.

اب اختيار المعتمديف والمعتمدات في جميع األسئمة التي حصمت عدـ وجود فروؽ بيف أسب
% فأكثر. وجود فروؽ ذات داللة بيف أسباب اختيار المستقبلت المعتمدات  50عمى نسبة استجابة 

لصالح المستقبلت كما ال توجد فروؽ ذات داللة في  05عند مستوى ، 15050201في األسئمة 
 . 25021090704األسئمة 

 :(2001دراسة خضر )

ىدفت الدراسة إلى :تحديد التفضيبلت االختيارية لدى طبلب الفرقة الرابعة بكمية التربية 
التصوري –التحميمي واألسموب المفظي  –جامعة الزقازيؽ.تحديد أثر كؿ مف األسموب الكمي 

لدى عينة البحث .بناء مقياس لمتفضيبلت  االختباروالتخصص الدراسي والنوع عمى التفضيبلت 
ختيارية لندرة ىذه النوع مف المقاييس في البيئة العربية ، وكانت عينة الدراسة عينة عشوائية مف اال

طبلب وطالبات الفرقة الرابعة ) الشعب العممية واألدبية ( بكمية التربية جامعة الزقازيؽ بمغ عددىا 
ار تحميؿ األساليب طالبة ( وقد أستخدـ أدوات الدراسة اختب 200طالب ، 93طاليًا وطالبة )  293
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المعرفية، ومقياس تفضيؿ نوع االمتحاف .وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية: وجود تأثير 
وجود تأثير دالة  .0,001إحصائيًا لنوع االختبار عمى تفضيبلت الطبلب وىي دالة عند مستوى 

.وجود  0001 إحصائيًا لمتخمص عمى تفضيبلت الطبلب لنوع االمتحاف وىي دالة عند مستوى
تحميمي ونوع االمتحاف عمى تفضيبلت الطبلب  –تفاعؿ داؿ إحصائيا بيف األسموب المعرفي الكمي 

التصوري عمى  –.وجود تأثير داؿ إحصائيًا لؤلسموب المفظي  05، 0وىي دالة عند مستوى 
خصص .وجود تأثير لمتفاعؿ بيف النوع والت 0001تفضيبلت نوع االمتحاف وىي دالة عند مستوى 

 0005ونوع االمتحاف عمى تفضيبلت الطبلب وىي دالة عند مستوى 

 :(2001دراسة  األحمد )

ىدفت الدراسة إلى :توضيح العبلقة بيف األساليب المعرفية ومفيوـ الذكاء .توضيح العبلقة 
بيف األساليب والضوابط واالستراتيجيات المعرفية .توضيح العبلقة بيف األساليب المعرفية ومفيـو 

وتوصمت الدراسة إلى النتائج   طالبا وطالبة . (200عينة الدراسة عمى ) تواشتمم، التمايز النفسي
التالية :إف الفروؽ القائمة بيف األفراد في عمميات اإلدراؾ والعمميات العقمية المعرفية بصفة عامة 

ذ مف خبلؿ يمكنيا أف تقدـ لنا صورة مقبولة عف الفروؽ الفردية في جوانب الشرعية ككؿ، إ
األسموب المعرفي لمفرد يمكف تعريؼ سماتو وخصائصو الشخصية األخرى التي يعتمد عمييا في 
مواقؼ الحياة المختمفة سواء التعميمية أو المينية أو االجتماعية أو االنفعالية .تعد األساليب 

السموؾ الذي  المعرفية واحدة مف األسس الميمة التي يمكف االعتماد عمييا مف اجؿ التنبؤ نبوغ
 يمكف أف يقـو بيي األفراد في نشاطاتيـ وأعماليـ اليومية المختمفة .

 : (2002دراسة غنيم )

ىدفت ىذه الدراسة إلى إبراز االستراتيجيات التي يوظفيا الطمبة وتعكس مستوى أداء الطمبة 
تييا : العرض االندفاع " في مجاؿ ميارات حؿ المشكبلت بمرحم –ذوى األسموب المعرفي " التروي 

طالبًا مف ذوي األسموب المعرفي  34طالبا )  66واستراتيجيات الحؿ .وقد اشتممت عينة الدراسة 
طالبًا مف ذوي األسموب المعرفي " التروي " . وقد استخدـ الباحث في تحميؿ  32و "االندفاعي"؛

نتائج الكمية والنوعية ما البيانات مربع كاي ، واختبار )ت ( ؛ وتحميؿ التبايف الثنائي ، وأظيرت ال
يمي :يتميز أداء الطمبة ذوي األسموب المعرفي " االندفاع " : بالتركيز ؛ التخيؿ ؛ وتوظيؼ 
استراتيجيات أداء الميمات ؛يتميز أداء الطمبة ذوي األسموب المعرفي " التروي" : الميؿ إلى 

ت داللو إحصائية بيف ذا روؽيات أداء الميمات ؛ال توجد فالعشوائية في توظيؼ استراتيج
المجموعتيف مف حيث توظيؼ استراتيجيات أداء تحميمية عالمية ؛كانت متوسطات مستوى الدقة 
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والوقت البلـز لحؿ المشكمة لمطمبة مف ذوي األسموب المعرفي " االندفاع " أعمى مف متوسطات 
 ذات داللة إحصائية. قات في ما بينيـو المعرفي " التروي " ؛ وكانت الفر الطمبة مف ذوي األسموب 

 :(2002دراسة عرايس)

ىدفت الدراسة إلى اختبار أثر التفاعؿ بيف وجية الضبط والجنس وعبلقتو باألسموبيف 
( 158المعرفييف االعتماد المجالي والتمييز التصوري والتحصيؿ الدراسي لدى عينة تكونت مف )

إعبلـ (  بجامعة التحدي  –إنجميزي  –مف طبلب الفرقة األولى بكميتي القانوف واآلداب ) تاريخ 
وكشؼ الدراسة عند النتائج التالية : ال توجد فروؽ دالة بيف الطبلب ذوي وجيتي الضبط ، وذلؾ 
مف حيث األسموب المعرفي ، االعتماد المجالي والتميز التصوري والتحصيؿ الدراسي .ال توجد 

عرفي االعتماد المجالي والتمييز فروؽ دالة بيف الذكور واإلناث وذلؾ مف حيث األسموب الم
التصوري ، بينما وجدت فروؽ دالة بينيما في التحصيؿ الدراسي . ال توجد أثر دالة لمتفاعؿ بيف 
وجية الضبط والجنس لمطبلب ، وذلؾ مف حيث األسموب المعرفي : االعتماد المجالي والتميز 

 التصوري والتحصيؿ الدراسي .

 :( 2004دراسة بمدية )

االعتماد عمى المجاؿ –االستقبلؿ –دراسة إلى التعرؼ عمى عبلقة األسموب المعرفي ىدفت ال
 .اإلدراكي باالنتباه لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية 

تمميذ وتمميذة اشتقت بطريقة عشوائية مف مدرسيف  139وطبقت عمى عينة قواميا 
 (إناث 80ذكور،  59) الجنسابتدائييف"فطيمة قدومي" "عمي بوخمفة"، تتمثؿ خصائص العينة في 

 واستخدـ الباحث األدوات التالية :

 اختبار األشكاؿ المنظمة )الصورة الجمعية(ألنور محمد الشرقاوي. .1

 اختبار اضطراب االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد لمحمد الفوبي محمد عمي . .2

 :وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية

سموب التمميذ مف حيث كونو مستقبل أو معتمدا عمى المجاؿ ىناؾ عبلقة دالة إحصائيا بيف أ - 
 وبيف عمميةاالنتباه.
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ىناؾ فروؽ دالة إحصائيا بيف التبلميذ المستقميف عف المجاؿ والتبلميذ المعتمديف ****في   -
 عممية االنتباه .

 يو.ىناؾ فروؽ دالة إحصائيا بيف الجنسيف في إتباع االستقبلؿ عف المجاؿ أو االعتماد عم -

 :(2004دراسة الشيري )

ىدفت الدراسة إلى :الكشؼ عف الفرؽ بيف ذوي صعوبات التعميـ والعادييف في األسموب 
الكشؼ عف درجة التفاعؿ بيف مستوى  المعرفي التصوري واألسموب المعرفي )اتساع/ ضيؽ( الفئة.

الدراسي لطبلب صعوبة التعمـ واألساليب المعرفية موضوع الدراسة في تأثيرىا عمى التحصيؿ 
العينة المستخدمة .كما تيدؼ الدراسة إلى تشخيص األساليب المعرفية لذوي صعوبات التعمـ مف 

( طالبًا مف طبلب المرحمة الثانوية 204أفراد عينة الدراسة الحالية .وتكونت عينة البحث مف )
مقياس  ي الصورة )أ(مقياس الذكاء غير المفظ-بمدينة الطائؼ وتـ تطبيؽ أدوات الدراسة التالية :

وأدت  األسموب المعرفي )اتساع/ ضيؽ( الفئة .مقياس األسموب التحميمي واألسموب العبلقي.
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات الطبلب -الدراسة إلى النتائج التالية:

(، و)العبلقي( العادييف والطبلب ذوي صعوبات التعمـ في األبعاد األسموبيف الثبلثة )التحميمي
لصالح الطبلب العادييف في أسموب )اتساع/ ضيؽ(  0001و)اتساع/ ضيؽ( الفئة عند مستوى 

يوجد أثر داؿ  الفئة واألسموب التحميمي ، ولصالح ذوي صعوبات التعمـ في األسموب العبلقي.
 .لصالح العادييف 00001إحصائيًا لمستوى صعوبة التعمـ عمى التحصيؿ الدراسي عند مستوى 

ال يوجد أثر داؿ لمتفاعؿ بيف األسموب المعرفي )اتساع/ ضيؽ( الفئة وبيف مستوى صعوبة 
التعمـ ال يوجد أثر داؿ لمتفاعؿ بيف األسموب المعرفي )التحميمي/ العبلقي( وبيف األسموب المعرفي 

 )ضيؽ / اتساع( الفئة .

 :(2005دراسة محجوب )

سموب عرض المفاىيـ في برامج الكمبيوتر تيدؼ ىذه الدراسة عمى تحديد العبلقة بيف أ
متعددة الوسائؿ )خريطة المفاىيـ ػ القائمة الثابتة ػ القائمة المنسدلة ( واألسموب المعرفي 
)االستقبلؿ/االعتماد عمى المجاؿ ( ، وأثرىا عمى التحصيؿ ، وزمف التعمـ ، ومعدلو؟ ، وتـ اختيار 

األولى بكمية التربية النوعية بينيا ، حيث تكونت عينة البحث بطريقة عشوائية مف طبلب الفرقة 
( طالبا وطالبة مقسميف إلى ست مجموعات تجريبية منيا ثبلث مجموعات 60ىذه العينة مف )

 تشمؿ طبلبا مستقميف إدراكيا ، وثبلث مجموعات تشمؿ طبلبا معتمديف إدراكيا .
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ىيـ في برامج الوسائؿ ولقد أشارت أىـ النتائج إلى أف التفاعؿ بيف أسموب عرض المفا
المتعددة واألسموب المعرفي لو أثر داؿ إحصائيا عمى التحصيؿ ، ولكف ليس لو أثر داؿ إحصائيا 

 عمى زمف التعمـ ، وأيضا ليس لو أثر داؿ إحصائيا عمى معدؿ التعمـ .

 :(2006دراسة اليواري )

االستقبلؿ عف  –د ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشؼ عف أثر األسموب المعرفي )االعتما
طالبة مف  40المجاؿ اإلدراكي( عمى التفكير اإلبتكارى لدى عينة مف الطالبات المراىقات قواميا 

 طالبات الصؼ األوؿ والثالث اإلعدادي بمدرسة النزىة بمصر الجديدة.

وقد تـ تطبيؽ اختبار األشكاؿ المتضمنة )الصورة الجمعية( وتـ تقسيـ أفراد العينة إلى 
يف مجموعة الطالبات المعتمدات عمى المجاؿ اإلدراكي ومجموعة الطالبات المستقبلت عف مجموعت

 المجاؿ اإلدراكي، كما تـ تطبيؽ مقياس التفكير اإلبتكارى لتورانس .

وقد أسفر تحميؿ التبايف عف وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف الطالبات عمى مقياس التفكير 
 اإلبتكاري.

عف وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف الطالبات  T testجة اإلحصائية كما كشفت نتائج المعال
المعتمدات عمى المجاؿ اإلدراكي والمستقبلت عف المجاؿ اإلدراكي عمى مقياس التفكير اإلبتكارى 

 )الدرجة الكمية( وذلؾ لصالح المستقبلت عف المجاؿ اإلدراكي.

معتمدات والمستقبلت عف المجاؿ كما أسفرت النتائج عف وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف ال
 اإلدراكي في بعد المرونة وذلؾ لصالح المستقبلت عف المجاؿ اإلدراكي.

كما توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف المعتمدات والمستقبلت عف المجاؿ اإلدراكي فى بعد 
 الطبلقة وذلؾ لصالح المستقبلت عف المجاؿ اإلدراكي.

ة إحصائيًا بيف المعتمدات والمستقبلت عف المجاؿ كما أسفرت التحميؿ عف وجود فروؽ دال
 اإلدراكي في بعد األصالة وذلؾ لصالح المعتمدات عمى المجاؿ اإلدراكي.

كما كشفت النتائج عف عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف المعتمدات والمستقبلت عف 
 المجاؿ اإلدراكي في بعد التفاصيؿ.
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 :(2007دراسة العمري )

لمتعرؼ عمى العبلقة بيف األسموب المعرفي ) التروي / االندفاع ( في ضوء ىدفت الدراسة 
والمسئولية االجتماعية ، لدى عينة مف طالبات كمية التربية  األخطاءزمف االستجابة وعدد 

 .بمحافظة جدة  واألدبيبتخصصييا العممي 

( 200ينة جدة ، )( مف طالبات كمية التربية ، بمد 400وتـ اختيار عينة عشوائية قواميا ) 
 ( طالبة مف األقساـ العممية . 200و) األدبيةطالبة مف األقساـ 

المألوفة لقياس األسموب المعرفي )التروي/  األشكاؿوقد استخدمت الباحثة مقياس تزاوج 
 .االندفاع( 

 النتائج التالية : إلىوقد توصمت الباحثة 

عرفي )التروي / االندفاع ( في بيف األسموب الم إحصائيةعدـ وجود عبلقة ذات داللة  -1
 والمسئولية االجتماعية  األخطاءضوء زمف االستجابة وعدد 

بيف الطالبات ذوات األسموب المعرفي المتروي  إحصائيةعدـ وجود فروؽ ذات داللة  -2
 وذوات األسموب المعرفي المندفع في المسئولية االجتماعية .

 األدبيةاألقساـ العممية وطالبات األقساـ بيف طالبات  إحصائيةعدـ وجود فروؽ ذات داللة  -3
 المعرفي ) التروي / االندفاع ( . األسموبمف عينة الدراسة في 
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 التوتر النفسي:ناولت ثانيا : الدراسات التي ت

 Jenkins & Calhoun (1991:) دراسة جنكنز وكاليون 

التعميـ العاـ في  ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى مصادر التوتر النفسي لدى معممات مدارس
والية جورجيا األمريكية، ومعرفة تأثير التوتر الناتج عف ىذه المصادر، والمقارنة بيف طريقتيف في 

 التدريب عمى التعامؿ مع التوتر )الطريقة الفردية، الطريقة الجماعية(.

، ( معممة يعممف في المرحمة االبتدائية48( معممة، منيف )124وتكونت عينة الدراسة مف )
 ( معممة يعممف في المرحمة الثانوية.14( معممة يعممف في المرحمة المتوسطة، )62)

كما استخدـ الباحثاف استبيانًا مف إعدادىما يتكوف مف جزأيف: الجزء األوؿ لتقصي مصادر 
التوتر النفسي، والجزء الثاني لمعرفة مصادر التوتر النفسي.واستخدـ الباحثاف لموصوؿ إلى نتائج 

 ة النسب المئوية، اختبار "ت". وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية :الدراس

 وجد أف زيادة العبء، الضغط، عدـ وجود حوافز مف أىـ مصادر التوتر في بيئة العمؿ. .1

كما وجد أف زيادة العبء، الضغط، العبلقات الشخصية مع الزوج أو األبناء أو باقي أفراد  .2
 لمنزؿ.األسرة مف أىـ مصادر التوتر في ا

 كذلؾ وجد اإلرىاؽ، الصداع، عدـ القدرة عمى النـو مف أىـ االستجابات الجسمية لمتوتر. .3

 وجد أيضًا أف االكتئاب والقمؽ مف أىـ االستجابات النفسية لمتوتر. .4

 كما وجد أيضًا أف تأجيؿ العمؿ مف أىـ االستجابات السموكية لمتوتر. .5

ية في التعامؿ مع التوتر أكثر فعالية مف كذلؾ أبانت الدراسة أف طريقة التدريب الفرد .6
 الطريقة الجماعية.

  : (1991دراسة ىمشري )

ىدفت ىذه الدراسة ، بشكؿ أساسي إلى التعرؼ إلى مستوى درجة التوتر النفسي ومصادره 
لدى العامميف بالمكتبات الجامعية في األردف . وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع  العامميف في 

( فردا ولئلجابة عف أسئمة الدراسة ، استخدمت التكرارات 145عية وعددىـ )المكتبات الجام
والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية وتحميؿ التبايف األحادي . وقد أظيرت نتائج الدراسة أف أفراد 
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مجتمع الدراسة يعانوف مف درجة عالية نوعا ما مف التوتر النفسي ، وتقع في أقصى نياية الدرجة 
 ة . المتوسط

ودلت النتائج عمى أف المصادر التالية :الحوافز ، واإلدارة ، وظروؼ العمؿ ، والمستفيديف 
 عمى الترتيب ، ىي أىـ مصادر التوتر النفسي بالنسبة ليـ .

في الشعور  (05.0ودلت نتائج الدراسة أيضا عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ) 
راسة تعزى إلى الجنس والتخصص والمستوى التعميمي وسنوات بالتوتر النفسي لدى أفراد مجتمع الد
 الخبرة ونوع الدائرة التي يعمموف بيا.

 : (1994) دراسة حسين

متعرؼ عمى مستوى التوتر النفسي ومصادره لدى المعمميف، ومعرفة تبايف ىدفت الدراسة ل
يا المعمـ، ومعرفة أىـ مستويات التوتر باختبلؼ المؤىؿ والخبرة والجنسية والمرحمة التي يعمؿ ب

 مصادر التوتر النفسي عند المعمميف.

 الباحث األدوات التالية :واستخدـ ( معممًا.140شممت عينة الدراسة )و 

 استبياف لقياس التوتر النفسي: إعداد سمير أبو مغمي. .1

 ، ترجمة عبد الرحمف الطريدي.Gmelchاستبياف لمصادر التوتر النفسي: إعداد جممس  .2

باحث لموصوؿ إلى النتائج المتوسطة الحسابية، االنحرافات المعيارية، اختبار "ت"، استخدـ الو 
 وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية :تحميؿ التبايف، التحميؿ التمييزي، تحميؿ االنحدار.

 وجد أف مستوى التوتر النفسي عند المعمميف كاف متوسطًا. .1

وى التوتر النفسي تعزى إلى جنسية المعمـ أو كما وجد أنو ال توجد فروؽ جوىرية في مست .2
 خبرتو أو مؤىمو أو المرحمة التي يعمؿ بيا.

 كذلؾ وجد أف أىـ مصادر التوتر النفسي كانت عبء الدور، والروتيف، والممؿ في العمؿ. .3

 ( :1994دراسة الشبح )

خفض ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف فعالية برنامج إرشاد جمعي وبرنامج نشاط رياضي في 
 مستوى التوتر النفسي .
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( طالبا مف طمبة الصفيف التاسع والعاشر ، تـ اختيارىـ مف 30واشتممت عينة الدراسة عمى )
 بيف الطمبة الذيف يعانوف مف درجات عالية مف التوتر النفسي بناء عمى مقياس التوتر النفسي.

 واستخدـ الباحث تحميؿ التبايف في معالجتو لمنتائج .

 باحث في ىذه الدراسة إلى النتائج التالية:وقد توصؿ ال

ظيرت فروؽ بيف المجموعتيف التجريبية األولى والثانية مف جية ، وبيف المجموعة  -1
الضابطة مف جية أخرى ، في خفض مستوى التوتر النفسي ، فيما يتعمؽ بالقياس القبمي، 

 والقياس البعدي األوؿ ، وذلؾ لصالح المجموعتيف التجريبيتيف .

ت المجموعة التجريبية األولى، والمجموعة التجريبية الثانية مف جية، والمجموعة تساو  -2
الضابطة مف جية أخرى، في مستوى التوتر النفسي، فيما يتعمؽ، بالقياس البعدي األوؿ، 

 والقياس البعدي الثاني )المتابعة(.

ستوى التوتر تساوت المجموعة التجريبية األولى، مع المجموعة التجريبية الثانية، في م -3
 النفسي، فيما يتعمؽ بالقياس البعدي األوؿ، والقياس البعدي الثاني.

 ( :1995دراسة بكار )

ىدفت الدراسة إلى استقصاء أثر االسترخاء العضمي كطريقة في ضبط التوتر النفسي عمى 
 مركز الضبط  وتقدير الذات.

سع والعاشر ، تـ اختيارىـ بناء ( طالبا مف طمبة الصفيف التا50وقد تألفت عينة الدراسة مف )
عمى مقياس التوتر النفسي الذي أجرى لطمبة ىذيف الصفيف، ثـ وزعوا عشوائيا عمى مجموعتيف، 

 .( طالبا25جموعة ضابطة مكونة مف )( طالبا. وم25ىما: مجموعة تجريبية مكونة مف )

ة ستة أسابيع، وتـ تدريب أفراد المجموعة التجريبية عمى برنامج االسترخاء العضمي لمد
بمعدؿ ثماني جمسات لكؿ فرد، في حيف لـ يتمؽ أفراد المجموعة الضابطة أي نوع مف ىذا 

 التدريب.

 وقد استخدـ الباحث أداتيف في دراستو ىذه ،ىما: 

مقياس روتر "لمركز الضبط"، ومقياس "قسوس" لتقدير الذات كاختبارات قبمية وبعدية، 
 وعتيف التجريبية والضابطة .بتطبيقيما عمى كؿ مف أفراد المجم
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 كما استخدـ الباحث في دراستو اختبار تحميؿ التبايف .

 وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 تفوقت المجموعة التجريبية عمى الضابطة في القياس البعدي األوؿ ، والقياس البعدي الثاني  -1

 ارجي ، ومقياس تقدير الذات.الخ –) قياس المتابعة(، عمى مقياس "روتر" لمضبط الداخمي 

ظير تحسف كبير وممحوظ لدى أفراد المجموعة التجريبية في تقديراتيـ لذواتيـ ، واتجاىا أكثر  -2
 نحو مركز الضبط الداخمي ، وذلؾ بالمقارنة مع أفراد المجموعة الضابطة .

 أثبت برنامج االسترخاء العضمي نجاحو في زيادة تقدير الذات ومركز الضبط . -3

 :( 1997دراسة أبو عيشة )

 ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مستوى التوتر النفسي ومصادره لدى المشرفيف التربوييف،
 اإلشراؼومديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية ، في ضوء متغيرات : الجنس والعمر وخبرة 

درسة )أساسي، ثانوي ( ونع والمؤىؿ العممي ومكاف العمؿ ) مدينة ، قرية ( ومستوى الم اإلدارة أو
 المدرسة ) مختمطة ، غير مختمطة ( والمحافظة .

 ( مديرا .206( مشرفا و ) 28وتكونت عينة الدراسة مف )

 التالية : اإلحصائيةعمى أسئمتيا تـ استخداـ المعالجات  واإلجابةالدراسة  أىداؼولتحقيؽ 

 يف األوؿ والثاني .عمى السؤال لئلجابةالنسب المئوية والمتوسطات الحسابية  - أ

 ( لمفرضيتاف األولى والثانية . T- testاختبار "ت" )  - ب

( One Way Analysis of Variance)  األحادي( وتحميؿ التبايف T-testاختباري ) - ت
 لمفرضيتاف الثالثة والرابعة .

 ما يمي منيا : إلىوبعد تحميؿ النتائج توصمت الدراسة 

نيتعرض المشرفوف التربويوف ذكورا  -1 ومديرو ومديرات المدارس الحكومية األساسية  اثاوا 
والثانوية في الضفة الغربية لدرجة عالية ) مستوى عاؿ( مف التوتر النفسي المتمثؿ بردود 

 الفعؿ الفسيولوجية واالنفعالية والسموكية والمعرفية .
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يعانيو  المشرفات اإلناث يعانيف مف التوتر النفسي الناتج عف عدـ الرضا الوظيفي أكثر مما -2
 المشرفوف الذكور .

المشرفوف التربويوف الحاصموف عمى درجة الماجستير أكثر توترا مف زمبلئيـ الحاصموف  -3
 عمى عمى درجة البكالوريوس .

ال يوجد تأثير لمتغيرات العمر والجنس ومكاف العمؿ ) مدينة ، قرية (ومستوى المدرسة  -4
، غير مختمطة ( وخبرة االدارة والمؤىؿ  )أساسية ، ثانوية ( ونع المدرسة الثانوية مختمطة

 العممي ، عمى مصادر التوتر النفسي منفردة أو مجتمعة لدى مديرى المدارس،

 :( 1997دراسة الزبيدي )

 ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى:

 مستوى التوتر النفسي لدى طمبة جامعة بغداد . -1

عبلقة التوتر النفسي  -3كور / إناث ( مستوى الفروؽ في التوتر النفسي وفؽ متغير الجنس )ذ -2
 بفاعمية الذات لدى طمبة جامعة بغداد .

( طالب و طالبة مف المرحمة األولى ، وقد شكمت نسبة 100وقد تكونت عينة الدراسة مف )
(، ومف كميتي )التربية األولى/ ابف رشد( و)اآلداب/ 10507%( مف مجتمع البحث اإلحصائي )1)

 ( عينة اإلناث .49( عينة الذكور و )51)جامعة بغداد(، بواقع 

( فقرة مقسمة 90ولقياس التوتر النفسي استخدمت الباحثة مقياس التوتر النفسي المكوف مف )
 ( فقرة .30عمى ثبلثة مجاالت )الجسمي ، النفسي ، الذىني ( كؿ مجاؿ يتكوف مف )

 وتوصمت نتائج الدراسة إلى :

اكبر مف المتوسط النظري لممقياس  وىذا يشير إلي أف  مستوى التوتر النفسي لعينة البحث -1
 طمبة الجامعة يعانوف مف التوتر النفسي

( وبانحراؼ 1660941وجود فروؽ لصالح عينة الذكور إذ بمغ المتوسط الحسابي لعينة الذكور )-2
 (.140821( وبانحراؼ معياري )1600714( بينما كاف متوسط اإلناث )16023معياري )
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قة ارتباطيو بيف التوتر النفسي و فاعمية الذات ، إذ بمغ معامؿ ارتباط بيرسوف بيف وجود عبل -3
 (.98( ودرجة حرية )0.001( وىو ذو داللة إحصائية عند مستوى )0.55المتغيريف )

 Buehana (1998: )دراسة بيوىانا 

مواجية ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى العبلقة بيف التوتر النفسي الناشئ عف العمؿ ومصادر 
ىذا التوتر مف جية وبيف األداء الوظيفي مف جية أخرى لدى مديري المدارس األساسية والمتوسطة 

مدير، وىو العدد الكمي  107والثانوية في والية جورجيا األمريكية، واشتممت عينة الدراسة عمى 
ياس التوتر النفسي لممديريف في المدارس الرئيسية، وقاـ الباحث باستخداـ ثبلث استبيانات األوؿ لق

والثاني لقياس مصادر مواجية التوتر والثالث خصصو لنائب مدير المدرسة لتقييـ أداء المدير. 
وكاف مف أىـ ما توصمت إليو ىذه الدراسة أنو ال توجد عبلقة جوىرية بيف التوتر النفسي ومصادر 

ف عانى المديريف مف مواجيتو مف جية وبيف األداء الوظيفي مف جية أخرى لدي المديريف. وحي
 مستويات مختمفة مف التوتر النفسي تتراوح ما بيف متوسطة ومنخفضة.

 :(1998) دراسة حداد ودحادحة

ىدفت ىذه الدراسة إلى استكشاؼ مدى فاعمية برنامج إرشاد جمعي في حؿ المشكبلت 
دراسة مف وبرنامج إرشاد جمعي في االسترخاء العضمي عمى ضبط التوتر النفسي .تكونت عينة ال

( طالبا مف الصفيف السابع والثامف مف الذيف يعانوف مف التوتر النفسي بناء عمى درجاتيـ 30)
. ثـ وزعوا عشوائيا إلى ثبلثة حيث اعتبرت درجاتيـ قياسا قبميا عمى مقياس التوتر النفسي،

خبلؿ مجموعات، مجموعة تجريبية أولى، وتمقى أفرادىا التدريب عمى أسموب حؿ المشكبلت مف 
ومجموعة تجريبية ثانية تمقى أفرادىا التدريب عمى أسموب االسترخاء العضمي مف  إرشاد جمعي،

خبلؿ إرشاد جمعي، ومجموعة ثالثة ضابطة. تـ تدريب أفراد المجموعتيف التجريبيتيف لمدة عشر 
، وبعد جمسات لكؿ مجموعة ،وبعد انتياء المعالجة مباشرة أخذ القياس المباشر لممجموعات الثبلث

أسبوعيف مف انتياء المعالجة أخذ القياس اآلجؿ ) االحتفاظ( . وكشفت النتائج وجود فروؽ ذات 
 .داللة إحصائية

بيف المجموعتيف التجريبيتيف والمجموعة الضابطة عمى اختبار كروسكاؿ ػ  (0.05=∞) 
ريبيتيف . كما المجموعتيف التج واليس في القياس المباشر والقياس اآلجؿ ) االحتفاظ( ولصالح

يرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة بيف المجموعتيف التجريبيتيف األولى والثانية في القياس أظ
 المباشر واآلجؿ فيـ يتعمؽ بانخفاض مستوى التوتر النفسي.
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 :(1998دراسة جودة )

عمى ىدفت الدراسة لمبحث عف العبلقة بيف مستوى التوتر النفسي وبعض المتغيرات النفسية 
 98ذكور _  222مدرس )  320ا عينة مف مدرسي الثانوية . واشتممت الدراسة عمى عينة عددى

 (. وقد استخدمت الباحثة عدة أدوات منيا : إناث

 .(1995) مقياس التحكـ والتركيز ، إعداد محمد إبراىيـ عيد -

 مقياس إثبات الشخصية، إعداد الباحث . -

 ية :وأسفرت الدراسة عف النتائج التال

القميؿ( والسيطرة  –المتوسط  -أف ىناؾ عبلقة ايجابية ىامة بيف مستويات التوتر )العالي  -1
 والتركيز .

 ىنا عبلقة ايجابية ىامة بيف مستويات التوتر واثبات الشخصية . -2

 ىناؾ اختبلفات إحصائية ىامة بيف المدرسيف ذكورا أو إناثا في مستويات التوتر النفسي. -3

 تأو سنواتر بسبب الحالة االجتماعية والعمر ىامة في مستويات التو ال يوجد اختبلفات  -4
 خبرة التدريس.

 : (2000دراسة سواقد والطراونة )

ىدفت الدراسة الحالية إلى استقصاء درجة تعرض األطفاؿ في المجتمع األردني ألشكاؿ 
ي في محافظة إساءة معاممة الطفؿ مف قبؿ والديو مف خبلؿ عينة مف طمبة الصؼ العاشر األساس

الكرؾ، واستقصاء أثر جنس الطفؿ والمستوى التعميمي لوالديو ومستوى دخؿ أسرت في ذلؾ وعرفة 
 العبلقة بيف درجة تعرض الطفؿ ألشكاؿ اإلساءة المختمفة ودرجة التوتر النفسي لديو . 

( طالبا وطالبة مف الصؼ العاشر األساسي في محافظة 230وتكونت عينت الدراسة )
 الكرؾ.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أف األطفاؿ يتعرضوف ألشكاؿ اإلساءة المختمفة بدرجة متوسطة ، 
كما بينت النتائج أف درجة اإلساءة تزداد بانخفاض المستوى التعميمي لموالديف وتدني مستوى دخؿ 
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األسرة ، كما أظيرت وجود عبلقة قوة بيف درجة تعرض الطفؿ ألشكاؿ اإلساءة ودرجة التوتر 
 نفسي لديو . ال

 :( 2000دراسة عموان )

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مستوى ومصادر التوتر النفسي لدى مدربي األندية الرياضية 
( مدربًا تـ اختيارىـ بالطريقة العمدية مف مجتمع 100في األردف، وتكونت عينة الدراسة مف )

وقد أشارت نتائج ىذه الدراسة إلى  ومستوى التوتر النفسي. راسة، وقد قاـ ببناء مقياس لمصادرالد
أف مدربي أندية األردنية لؤللعاب الجماعية يعانوف مف التوتر النفسي بدرجة متوسطة، وأظيرت 
النتائج وجود فروؽ داللة إحصائية في مستوى التوتر النفسي تبعًا لمتغيرات )المؤىؿ العممي، 

 صائيًا مف حيث الخبرة ونوع المعبة.تصنيؼ المدرب( بينما لـ تجد الدراسة فروؽ ذات دالة إح

 :( 2002دراسة عبد الحق )

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية برنامج رياضي في خفض مستوى التوتر النفسي 
( طالبا وطالبة، وتـ  33لدى طمبة جامعة النجاح الوطنية ، لتحقيؽ ذلؾ تكونت عينة الدراسة مف )

عانوف مف التوتر النفسي بناء عمى درجاتيـ في مقياس التوتر اختيار أفراد عينة الدراسة الذي ي
النفسي ، وقد احتوى برنامج النشاط الرياضي عمى تماريف الجري وكرة الطائرة والقدـ وقد استمر 
تطبيؽ البرنامج مدة خمسة أسابيع ، وبعد االنتياء مباشرة مف تطبيؽ البرنامج تـ إعادة تطبيؽ 

 مقياس التوتر النفسي .

يرت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند أفراد المجموعة التجريبية وأظ
في مستوى التوتر النفسي بعد أف تمقوا برنامجا رياضيا ، بينما لـ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية 
عند أفراد المجموعة الضابطة ، كما أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى 

متغير المجموعة بمستوى التوتر النفسي كما لـ تظير فروؽ تعزى لمتغير الجنس ولـ يظير تفاعؿ ل
 بيف الجنس والمجموعة .

 :( 2002دراسة عساف )

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مستوى التوتر والضغط النفسي ، ومجاالتو األكاديمية،  
يمي عمى أعضاء الييئة التدريسية في جامعتي النجاح والنفسية، واالجتماعية ، نتيجة لمعدواف اإلسرائ

الوطنية وبيرزيت خبلؿ انتفاضة األقصى. كما ىدفت إلى معرفة أثر المتغيرات الديمغرافية 
)الجنس، وعدد أفراد األسرة، ومكاف السكف، والتعرض لئلصابة أو الضرب أثناء االنتفاضة، 
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الراتب، والخبرة ، والحالة االجتماعية، والرتبة والسكف بالقرب أو البعد عف األبحاث، والكمية و 
العممية( عمى تفاوت في التوتر والضغط النفسي لدى أعضاء الييئة التدريسية، ولتحقيؽ ذلؾ 

 ( عضو ىيئة تدريس . 225أجريت الدراسة عمى عينة قواميا )

 وقد بينت نتائج الدراسة ما يمي: 

الييئة التدريسية كانت عالية في االعتبارات أف الدرجة الكمية لمتوتر النفسي عند أعضاء  -1
 .النفسية 

 .كأف ىناؾ تفاوت في التأثير عمى مجاالت التوتر والضغط النفسي الثبلثة  -2

( في التوتر والضغط النفسي تبعا 0005وجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -3
والكمية ،   لمتغيرات )مكاف السكف، والتعرض لئلصابة أو الضرب أثناء االنتفاضة،

 .والراتب(

( في التوتر والضغط النفسي  0005عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )  -4
والخبرة ،  البعد عف األحداث، تبعا لمتغيرات )الجنس، وعدد أفراد األسرة ، بالقرب أو

 والحالة االجتماعية ، والرتبة العممية ( ..

 :( 2003دراسة مصمح ) 

إلى فحص أثر برنامج ارشادى جماعي نفسي لمتدريب عمى حؿ  ىدفت ىذه الدراسة
المشكبلت في خفض مستوى توتر النفسي لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي ، وقد تألفت عينة 

( طالبة مف الصؼ التاسع األساسي بمدرسة بنات البريج اإلعدادية ، وزع أفراد 40الدراسة مف )
ة ، طبؽ عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة مقياس المجموعة الى مجموعتيف تجريبية وضابط

التوتر النفسي قبؿ تطبيؽ البرنامج وبعد تطبيؽ البرنامج مباشرة وبعد شيريف مف انتياء البرنامج ، 
 إلجراء المعالجات اإلحصائية استخداـ تحميؿ التغاير.

التجريبية عند  ولقد أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لدى طالبات المجموعة
( ، أما فيما يتعمؽ بمعرفة مدى استمرارية أثر البرنامج في خفض  0.05=  ∞مستوى داللة ) 

مستوى التوتر النفسي قامت الباحثة بتطبيؽ أداة التوتر النفسي عمى كؿ مف المجموعة التجريبية 
و داللة بيف والضابطة بعد شيريف مف انتياء البرنامج وقد أظيرت النتائج أف ىناؾ فرقا ذ

متوسطات الدرجات عمى مقياس التوتر النفسي لصالح المجموعة التجريبية مما يدؿ عمى استمرارية 
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تأثير البرنامج ، وخمصت الدراسة إلى استنتاج مفاده أف البرنامج اإلرشادي الجماعي لمتدريب عمى 
 ألساسي . حؿ المشكبلت أثر في خفض مستوى التوتر النفسي لدى طالبات الصؼ التاسع ا

 .الجنسيف في عممية االنتباه ىناؾ فروؽ دالة إحصائيا بيف-

 :( 2008دراسة األطرش ، وىاشم )

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى مصادر التوتر النفسي لدى مدربي كرة القدـ في الضفة 
مر، المؤىؿ الغربية والحموؿ المقترحة ليا، وكذلؾ بياف تأثير كؿ مف متغيرات الدرجة، الخبرة، الع

 العممي عمى مصادر التوتر النفسي لممدربيف.

( مدربًا مف المجتمع 50وتـ اختيار عينة الدراسة بطريقة الحصر الشامؿ والبالغ عددىـ )
( مدربًا لمدرجات الثبلثة )ممتازة، أولى، ثانية( حيث بمغت النسبة المئوية 62األصمي البالغ عدده )

(80.6.)% 

ائج التالية: أف مدربي كرة القدـ في الضفة الغربية يعانوف مف التوتر وقد بينت الدراسة النت
النفسي بدرجة كبيرة جدًا، وأف أىـ مصادر التوتر النفسي لدى المدربيف مرتبة تنازليًا الحكاـ، 
واإلمكانات، والجميور، واإلعبلـ، والظروؼ السياسية، والحوافز، والبلعبيف، واإلدارة، ويوصي 

لعقوبات الصارمة مف قبؿ اتحاد الكرة عمى الحكاـ الذيف تثبت عدـ نزاىتيـ في الباحث اتخاذ ا
 التحكيـ.
 عمى الدراسات السابقة: عام تعقيبثالثا: 

بعد اإلطبلع عمى الدراسات السابقة تبيف أف ىناؾ اىتماـ بموضوع األساليب المعرفية لدى 
حيث تمت دراستو مف حيث  األخيرة،وخاصة في السنوات  واألجنبية  الباحثيف في الدوؿ العربية

، وستقوـ الباحثة بالتعميؽ عبلقتو بمتغيرات عديدة، فيناؾ عدة دراسات تناولت األساليب المعرفية
 عمى ىذه الدراسات.

فقد كانت أغمب الدراسات تيدؼ إلى التعرؼ عمى األسموبيف المعرفيف  فمن حيث اليدف
وعبلقتيما ببعض المتغيرات منيا المستوى التعميمي   )االعتماد/ االستقبلؿ( و)التروي/ االندفاع(

(، وباريت Hskins & McKinney, 1976والتحصيمي لمطمبة مثؿ دراسة ىاسكينز وميكيني )
(Barrett, 1977 ،(، وايميف)1990(، و)أحمد، 1984(، و)جابر، 1987(، و)الصواؼEllen, 
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(، و)األحمد، 1999ليادي، و)عبد ا (،1997و)عبد المجيد،  (،1995(، و)الشمري، 1993
 (.2005و) ومحجوب،  (،2004(، و)الشيري، 2002(، و)غنيـ، 2001

وكذلؾ ىناؾ دراسات عدة تناولت ىدفت التعرؼ عمى األسموبيف المعرفيف 
)االعتماد/االستقبلؿ( و)التروي/ االندفاع(  وعبلقتيما ببعض المتغيرات المعرفية مثؿ التفكير 

 (،1991(، و) عبد المقصود، 1986تغيرات المعرفية منيا دراسة ) فرير ، واإلنتباه وغيرىا مف الم
 , Ritchardm(، و ريتشارد 1997و) الطيراوي،  (، 1993(، و) شريؼ، 1992و) الشربيني ، 

 (.2007(، و) العمري ، 2006( ، و) اليواري ، 2004(، و ) بمدية ،  1998

ختيار عدد العينة لتطبيؽ المقاييس ففي فقد تشابيت بعض الدراسات في ا ومن حيث العينة
( ، و)أحمد  Barrett , 1977بعض الدراسات طبقت عمى عينة قميمة العدد مثؿ دراسة باريت ) 

( ، 1998( ، و) جواد ،  Ellen, 1993( ، وايميف )1991( ، و) عبد المقصود ، 1990،
 ( .2006، ( ، و) اليواري 2005(، و) محجوب ،  Ritchardm , 1998وريتشارد )

ىناؾ بعض الدراسات طبقت المقاييس عمى عينة كبيرة ، مثؿ دراسة ىاسكينز وميكيني 
(Hskins & McKinney, 1976 وليزاؾ ، )(Lesiak , 1978 ،2001( ، و) خضر ، )

(، 1997( ، و) عبد المجيد ،  1995( ، و) الشمري ، 1986( ، و) فرير ، 2007و)العمري، 
 .( 1999و) عبد اليادي ، 

(، و) 1984( ، و)جابر، 1987وباقي الدراسات كاف عدد العينة متوسط فمنيا دراسة ) الصواؼ، 
  .(2004( ، و) بمدبة، 2002( ، و) عرايس، 2001( ، و) األػحمد ، 1992الشربيني، 

الدراسية فقد طبقت الدراسات في بيئات مختمفة منيا البيئة الفمسطينية مثؿ  أما من الناحية البيئة
( ، و) عبد اليادي( ، ومنيا البيئة السعودية مثؿ دراسة ) عبد 1997سة ) الطيراوي ، درا

( ، والبيئة المصرية ) جابر، 2007( ، ) العمري ، 1995( ، و) الشمري ، 1991المقصود، 
عبد المجيد ، (، و)1993( ، و) شريؼ ، 1992،  ( ، و) الشربيني1986( ، و) فرير ، 1984
( ، والبيئة الكويتية 2006( ، و) اليواري ، 2001( ، و) خضر، 1998 ( ، و) جواد ،1997

( ، والدراسات 2004( ، والبيئة الجزائرية مثؿ دراسة ) بمدية ، 1978مثؿ دراسة ) الصواؼ ، 
 األجنبية أغمبيا في أمريكا وبريطانيا وكندا .

مفت فبعض الدراسات وبالرغـ مف تشابو اليدؼ الرئيس لمعظـ الدراسات إال أف المقاييس اخت
( ، و 1984( ، ) جابر، 1978استخدمت اختبار األشكاؿ المتضمنة مثؿ دراسة ) الصواؼ ، 

(، 1993) شريؼ ، ، و (1992) الشربيني ، ،  (1991( ، و ) عبد المقصود، 1990)احمد ، 
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) ( ، و ) عبد اليادي(، و 1998( ، و)جواد ، 1997( ، و ) الطيراوي ، 1995و ) الشمري ، 
( ، 2006( ، و )اليواري ، 2005( ، و)محجوب ،  2004( ، و ) بمدية ، 2002عرايس، 

وىناؾ بعض الدراسات استخدمت مقياس تزاوج األشكاؿ المألوفة مثؿ دراسة ىاسكينز وميكيني 
(Hskins & McKinney , 1976 ( و باريت ،)Barrett , 1977  ، ( ، ودراسة ) الصواؼ

(  ، وىناؾ بعض الدراسات استخدمت 2007( ، و )العمري ، ( ، و) عبد اليادي 1987
المقياسيف لدراسة العبلقة بيف كبل األسموبيف )االعتماد/االستقبلؿ( و)التروي/ االندفاع( وبعض 

 ( .1997(  و) عبد المجيد، 1986المتغيرات األخرى مثؿ دراسة) فرير، 

تي تشير إلى التنبؤ بالنجاح في األداء فقد تشابيت العديد مف الدراسات ال أما من حيث النتائج
التعميمي والتحصيمي مف خبلؿ الحكـ عمييـ في اختبار األشكاؿ المتضمنة وذلؾ بحصوؿ الطبلب 
عمى درجات أعمى لصالح المستقميف عف المجاؿ ، بينما حصوؿ بعض الطبلب المعتمديف عمى 

) ، و (1992الشربيني ،  ( ، و )1987درجات منخفضة في االختبار مثؿ دراسة ) الصواؼ، 
( ، و ) الطيراوي ، 1995( ، و ) الشمري ،  Ellen, 1993وايميف ) ( ، و1993شريؼ، 
( ، و ) محجوب ،  2004( ، و ) بمدية ، 2001(، و)عبد اليادي( ، و ) األحمد ، 1997
2005.) 

ناث وىناؾ دراسات تكوف فييا درجات عينة الذكور المستقميف معرفيا أعمى مف عينة اإل
المستقميف معرفيا وذلؾ تبعا لممتغيرات التي تناسب الذكور ، بينما يحصؿ العكس النتيجة السابقة 

( ، 1991( ، و) عبد المقصود، 1990تبعا لممتغيرات التي تناسب اإلناث مثؿ دراسة  ) احمد ، 
 ( . 2006( ، و ) اليواري ، 2002( ، و ) عرايس، 1997و ) عبد المجيد ، 

ت دراسات بيف المتأمميف والمندفعيف حيث توجد فروؽ دالة إحصائيا بينيما لصالح كما تشابي
 ,Hskins & McKinneyالمتأمميف في بعض المتغيرات المعرفية مثؿ دراسة ىاسكينز وميكيني )

(، و) غنيـ، 2007( ، و)العمري، 1986، و) فرير، (Barrett , 1977( ، و باريت ) 1976
2002 . ) 

لـ توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف المترويف والمندفعيف لمتغير الجنس مثؿ وىناؾ دراسات 
 .  (2002، و)عرايس، (1984)جابر، و (،Lesiak, 1978)دراسة وليزاؾ 

وبعد االطبلع عمى الدراسات السابقة استطاعت الباحثة أف تستفيد مف بعض المقاييس مثؿ 
لمألوفة ، كذلؾ استطاعت الباحثة اف تكوف رؤية اختبار األشكاؿ المتضمنة واختبار تزاوج األشكاؿ ا

 وعبلقتيا ببعض المتغيرات .واضحة عف األساليب المعرفية 
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يبلحظ مف العرض السابؽ ندرة في الدراسات التي تناولت األساليب المعرفية وعبلقتيا و
  بالتوتر النفسي عمى أف الباحثة لـ تتوصؿ ألي دراسة _ عمى حد عمميا _ في ىذا الخصوص

ولكف تمكنت الباحثة مف التوصؿ لبعض الدراسات التي تناولت التوتر النفسي والتي ستقوـ 
 الباحثة بالتعميؽ عمى ىذه الدراسات. 

التعرؼ عمى  اليدؼ وىوقد تشابيت جميعيا في فالدراسات التي تناولت التوتر النفسي 
، و ) ىمشري (  ( Seiler & Pearson,1984دراسة سيمر وبيرسوف  مستوى التوتر النفسي مثؿ

( ، و ) سواقد 1998( ، و) جودة ، 1997( ، و) الزبيدي ، 1994( ، و) الشبح ، 1991، 
، (2003( ، و) مصمح ، 2002( ، و) عساؼ ، 2002( ، و) عبد الحؽ ، 2000والطراونة، 
  .(1998( ، و ) حداد ودحادحة ، 1995و)بكار ، 

مثؿ دراسة )أبو التوتر النفسي ومصادره  دراسات سابقة جمعت بيف مستوى أيضاوىناؾ 
( ، 1994( ، و) حسيف ،Jenkins & Calhoun, 1991 )( ، و جنكز وكاليوف 1987مغمي، 

( ، و) األطرش 2000، و) عمواف ، Buehana,1998 ) ( ، و بيوىانا )1997و)أبوعيشة ، 
 ( .2008وىاشـ، 

ما  احجـ العينة كبير نوع أففي أما مف ناحية اختيار العينة فقد تشابيت بعض الدراسات 
دراسة  أما، 425وقد بمغ حجـ العينة ( 1987،  يأبو مغمبالنسبة لمدراسات األخرى مثؿ دراسة ) 

 ،234العينة  ( كاف حجـ1997عيشة ،  أبوودراسة ) 320( كمف حجـ العينة 1998)جودة ، 
( فقد بمغ حجـ العينة 1997وبعض الدراسات األخرى كاف حجـ العينة أقؿ مثؿ دراسة )الزبيدي ،

( بمغ حجـ العينة 1995، ودراسة ) بكار ،  30( بمغ حجـ العينة 1994، ودراسة ) الشبح ، 100
 .طالب 33( بمغ حجـ العينة 2002، وكذلؾ دراسة ) عبد الحؽ ،  50

سيمر فبعض الدراسات  استخدمت مقياس التوتر النفسي مثؿ دراسة  األدواتأما مف حيث 
، (1994) الشبح ، ( ، ودراسة 1991) ىمشري ، ( ،  Seiler & Pearson,1984) وبيرسوف
، ودراسة (1998) جودة ، ، ودراسة  (1997)الزبيدي ،، ودراسة  (1995) بكار ، ودراسة 

 (.2003دراسة )مصمح، ،  (2002دراسة ) عبد الحؽ ، (، 2000)سواقد والطراونة، 

 (1987،  ي) أبو مغمسي ومصادره مثؿ دراسة وبعض الدراسات استخدـ مقياس التوتر النف
أبو ( ، و) 1994) حسيف ،( ، Jenkins & Calhoun, 1991و جنكز وكاليوف ) ، ودراسة 

( ، و)األطرش وىاشـ ، 2000، و) عمواف ، Buehana,1998 )  (، و بيوىانا )1997،  ةعيش
2008. ) 
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وفي  مف التوتر النفسي، يعالالدراسات أيضا في النتائج أف ىناؾ مستوى  توقد تشابي
  وصادره. خفض مستوى التوتر النفسي إلىأدت  إرشاديةبرامج  ىناؾ  كانت دراسات أخرى 

وعموما فقد عزز االطبلع عمى الدراسات سابقة الذكر وغيرىا دافعية الباحثة إلجراء ىذه 
التربوية والنفسية نظرا الدراسة في البيئة الفمسطينية التي لـ تنؿ االىتماـ الكافي في مجاؿ البحوث 
 لمظروؼ السياسية وعدـ االستقرار أثناء فترة االحتبلؿ اإلسرائيمي لقطاع غزة .

ألى مف الدراسات التي سبؽ  وقد توخت الباحثة أال تكوف دراستيا تكرارا أليا أو صورة معادة
 .عرضيا
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 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات

 
 منيج الدراسة. 

 مع الدراسةمجت. 

 عينة الدراسة. 

 أدوات الدراسة. 

 المعالجة اإلحصائية. 

 خطوات الدراسة. 
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 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات

 تمييد:

 الباحثة لتحقيؽ بيا قامت التي الميدانية الدراسة إلجراءات شامبلً  وصفاً  الفصؿ ىذا يتناوؿ

 األدوات، ومجتمع وتصميـ وبناء ،الدراسة في المتبع المنيج تحديد ويتضمف الدراسة، أىداؼ

 في اإلحصائية المستخدمة والمعالجة األدوات، وثبات صدؽ مف والتحقؽ الدراسة، وعينة الدراسة،

 . النتائج تحميؿ

 منيج الدراسة:أوال: 

ىو قائـ في الواقع ومحاولة تفسيره  تعتمد الدراسة الحالية عمي المنيج الوصفي الذي يعني ما
الظروؼ والعبلقات التي توجد بيف الوقائع ومف ثـ تحميميا وتفسيرىا حيث يستخدـ وىو ييتـ بتحديد 
القياس والتصنيؼ والتفسير واستنتاج العبلقات ذات الداللة بالنسبة لممشكمة  أساليبفي ىذا المنيج 

طبيعتيا والمحاولة في وضع الحموؿ التي تساىـ في  إدراؾالمطروحة لمبحث وتحميميا لموصوؿ الي 
 ا.حمي

 ثانيا : مجتمع الدراسة:

بكمية التربية  قسـ االرشاد كمية العمـو و تتكوف عينة الدراسة مف طبلب وطالبات
  . 0212- 0229االسبلمية ( لمعاـ الدراسي  –بجامعة ) االقصى 

 تألفت عينة الدراسة مف :: عينة الدراسةثالثا: 

 Pilot Sample :االستطالعية العينة -ا

( طالبة مف 04بتطبيؽ أدوات الدراسة عمى عينة استطبلعية قواميا ) حيث قامت الباحثة
الجامعة اإلسبلمية، وذلؾ لمتحقؽ مف صدؽ وثبات األداة ، وقد اختارت الباحثة العينة بطريقة 

 عشوائية .
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 Actual Sample العينة الفعمية لمدراسة: -2

مف  ةونت عينة الدراسمف المجتمع األصمي، وتك (%04)حيث تـ اختيار العينة بنسبة 
( طالب وطالبة مف كمية العموـ وقسـ االرشاد في الجامعة اإلسبلمية وجامعة األقصى بغزة 222)

 حيث كانت خصائص العينة كالتالي:

 (1جدول)
 يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجامعة

 النسبة المئوية التكرار الجامعة

 %52.. 021 اإلسبلمية

 %0050 040 األقصى

 %044 222 موعالمج

% مف افراد العينة ينتموف الي الجامعة 52..مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح اف 
 % مف افراد العينة ينتموف الي جامعة االقصى.0050االسبلمية، و 

 (2جدول)
 يوضح توزيع افراد العينة حسب نوع الجنس

 النسبة المئوية التكرار نوع الجنس

 %9052 14 ذكر

 %1.50 002 انثي

 %044 222 لمجموعا

% مف افراد 9052% مف افراد العينة اناث، و 1.50السابؽ يتضح اف  الجدوؿمف خبلؿ 
 العينة ذكور.
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 (3جدول)
 األكاديميالعينة حسب المستوى  أفراديوضح توزيع 

 النسبة المئوية التكرار المستوى األكاديمي

 %0.52 00 األوؿ

 %0.52 00 الثاني

 %9259 0. الثالث

 %9052 9. رابعال

 %044 222 المجموع

العينة في المستوى الثالث، و  أفراد% مف 9259 أفمف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح 
 أو األوؿالعينة في المستوى  أفراد% مف 0.52الرابع، و  المستوىالعينة في  أفراد% مف 9052

 المستوى الثاني.

 (4جدول)
 العينة حسب التخصص العممي أفراديوضح توزيع 

 النسبة المئوية التكرار التخصص

 %.015 000 عممي

 %.05. 001 أدبي

 %044 222 المجموع

% .015، و أدبيالعينة تخصصيـ  أفراد% مف .05. أفمف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح 
 العينة تخصصيـ عممي. أفرادمف 

 :مبررات اختيار عينة الدراسة

طمبة الجامعات الفمسطينية والذيف ىـ شريحة نظرا ألىمية المرحمة العمرية لعينة البحث وىـ  -0
 ميمة في المجتمع .

 أىمية ىذه المرحمة مف مراحؿ التعميـ في تحديد وتخطيط المستقبؿ الميني  -2
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وقد اختارت الباحثة الجامعتيف )اإلسبلمية و األقصى(، لكوف الباحثة تستطيع تطبيؽ أدوات 
منيا، وبذلؾ يمكنيا أف تعمـ النتائج عمى  الجامعة ولقرب جامعة األقصى فيالدراسة لدراستيا 

جميع طمبة الجامعات ، وذلؾ ألف النسيج االجتماعي الديمغرافي والثقافي والسياسي واالقتصادي 
 متقارب ومتشابو بدرجة كبيرة .

 الدراسة: واتأدثانيا: 

 حيث أف الدراسة الحالية تقـو بدراسة أسموبيف معرفييف )االستقبلؿ اإلدراكي( وأسموب
النفسي لدى عينة مف  طمبة الجامعة اإلسبلمية وجامعة  بالتوتر)التروي/ االندفاع( وعبلقتو 

 :ىي رئيسة أدوات عمى الدراسة اعتمدتاألقصى بغزة  و 

* مقياس األشكاؿ المتضمنة )الصورة الجمعية( )االستقبلؿ اإلدراكي( مف إعداد اولتماف، راكسف 
وي الخضري الشيخ لقياس األسموب المعرفي ) االستقبلؿ ويتكف، واعدة بالمغة العربية الشرقا
 اإلدراكي( )االستقبلؿ / االعتماد(.

ـ لقياس األسموب المعرفي ) التروي / .021الفرماوي  إعداد* مقياس تزاوج األشكاؿ المألوفة مف 
 االندفاع(.

 .مجدي عبد الكريـ حبيب إعداد مقياس التوتر النفسي مف  *

 Embedded Figures Tests :)الصورة الجمعية(  لمتضمنةاختبار األشكال ا -1

، ومف إعداد الشرقاوي  Witkinوويتكف  Raskinوراسكف  Oltmanأولتماف  أعدهوالذي 
 ( .1989والشيخ )

المتضمنة مف االختبارات األدائية يتطمب اكتشاؼ معالـ شكؿ بسيط غير  األشكاؿواختبار 
( شكبل مف ىذا النوع وىو اختبار سريع 18تبار عمى )واضح داخؿ شكؿ معقد ،ويحتوي ىذا االخ

 يستغرؽ تطبيقو حوالى نصؼ ساعة مع اعطاء التعميمات ويحتوي ىذا االختبار عمى 

 ثبلثة أقسـا رئيسية ىي:

 ، ويتكوف مف سبع فقرات سيمة.: وىو قسـ لمتدريبالقسم األول -

 : ويتكوف مف تسع فقرات متدرجة في صعوبتيا .القسم الثاني -
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 : ويتكوف مف تسع فقرات أيضا متدرجة في الصعوبة، وىو مكافئ لمقسـ الثاني مف االختبار.قسم الثالثال -

وكؿ فقرة مف األجزاء الثبلثة عبارة عف شكؿ معقد يتضمف داخمو شكبل بسيطا معينا، ويطمب مف 
ة عمى بالقمـ الرصاص حدود الشكؿ البسيط ، ولقد وضعت جميع االشكاؿ البسيطالمفحوص أف يحدد 

وروعي في تنظيـ االختبار أال يستطيع المفحوص رؤية الشكؿ البسيط والمعقد في وقت واحد  األخيرةالصفحة 
الى القسـ  باإلضافة اإلجابةلبلختبار تعميمات بسيطة مع بعض األمثمة التي توضح طريقة  أعدتكما 

 .( 7-6:  1989الخاص بالتدريب ) الشرقاوي والشيخ ، 

 السيكومترية لالختبار فقد كانت كالتالي : اما عن الخصائص 

 صدق االختبار :

، وقد اعتمدت ىذه الدراسات  األجنبيةلقد أجريت بعض الدراسات لتحديد صدؽ االختبار في صورتو 
يشيع استخداميا في قياس االستقبلؿ االدراكي مثؿ  التي األخرى االختباراتعمى محؾ آخر خارجي مف 

 واختبار تعديؿ الجسـ . ، واإلطار راختبار المؤش

 Rod and Frame Testاختبار المؤشر واالطار : 

وىو عبارة عف اطار مربع مضيء بداخمو مؤشر مضيء أيضا ، ويتـ اجراء االختبار في غرفة مظممة 
واالطار لمفرد وكبلىما في وضع مائؿ ، ويطمب مف الفرد اف يعدؿ مف ضع المؤشر  المؤشر، حيث يقدـ 

 1986ضع رأسي بينما يبقى االطار في وضعو األصمي المائؿ بدوف تغيير ) الشرقاوي ، بحيث يصبح في و 
 :92 ) 

  Body Adjustment Testاختبار تعديل الجسم :

يسمى ىذا االختبار باختبار الغرفة المائمة أو الكرسي المائؿ، وييدؼ ىذا الموقؼ االختباري 
فراغ والبيئة المحيطة بو وعبلقتو بالتعامد، ويتكوف إلى معرفة كيفية إدراؾ الفرد لموضع جسمو في ال

ىذا االختبار مف حجرة صندوقية الشكؿ، ومحمولة عمى كرسي دائري، ويمكف تحريكيا منو لتميؿ 
يمينا أو يسارًا، وفي داخميا كرسي يجمس عميو المفحوص، ويمكف تحريؾ ىذا الكرسي بواسطة 

رفة . ويقوـ الفاحص بتحريؾ الكرسي بنفسو، ومف الفاحص يمينًا أو يسارًا بشكؿ مستقؿ عف الغ
 1995)الشرقاوي، خبلؿ يد مخصص لذلؾ حتى يصؿ إلى الوضع الذي يظف أنو قائـ وعمودي  

 :89). 
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 صدق االتساق الداخمي:: أوال

طالبة، وتراوحت  32قامت الباحثة بحساب االتساؽ الداخمي، حيث طبؽ عمى عينة استطبلعية قواميا 
( وجميع ىذه المعامبلت 24640 – 24433االرتباط بيف فقرات االختبار والدرجة الكمية لو بيف ) قـي معامبلت

وذلؾ باستخداـ  ، مما يؤكد اتساؽ فقرات االختبار مع المجموع الكمى لدرجاتو، 2425دالة عند مستوى 
 والجدول التالي يوضح ذلك:SPSS  البرنامج اإلحصائي 

 (5جدول رقم )
 باط كل استجابة فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الكمية لالختبارمعامل ارت يوضح 

معامل  م
 االرتباط

معامل  م مستوى الداللة
 االرتباط

معامل  م مستوى الداللة
 االرتباط

معامل  م مستوى الداللة
 االرتباط

 مستوى الداللة

 2421دالة عند  24395 22 2421دالة عند  24571 15 2421دالة عند  24371 8 2.25دالة عند  24433 1

 2421دالة عند  24560 23 2421دالة عند  24394 16 2.21دالة عند  24561 9 2.21دالة عند  24501 2

 2421دالة عند  24373 24 2.21دالة عند  24335 17 2421دالة عند  24640 11 2421دالة عند  24537 3

 2.25دالة عند  24485 25 2.21دالة عند  2.534 18 2.21دالة عند  24527 11 2421دالة عند  24514 4

    2.21دالة عند  24375 19 2421دالة عند  24617 12 2421دالة عند  24397 5

    2.21دالة عند  24545 21 2421دالة عند  24548 13 2.25دالة عند  24498 6

    2.21دالة عند  24583 21 2421دالة عند  24380 14 2421دالة عند  24578 7

، 2421إحصائيًا عند مستوى داللة  ) فقرات االختبار دالة أف  السابؽيتضح مف الجدوؿ 
 .تمتع بدرجة جيدة مف االتساؽ الداخمياالختبار  ي وىذا يؤكد أف، (2425

 صدق المقارنة الطرفية )الصدق التمييزي(:

وتـ تقسيـ الدرجات إلى  ،االختبارعينة التقنيف ترتيبًا تنازليًا في  درجاتقامت الباحثة بترتيب 
طرفيف عموي وسفمى، ثـ بعد ذلؾ تـ حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمطرفيف ثـ 

 حساب قيمة " ت " بيف الطرفيف والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
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 (6جدول رقم )
 يوضح صدق االستبانة  باستخدام المقارنة الطرفية

 العدد المؤشر
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة اختبار 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 .0521 015222 03 عموي

دالة عند  84666
 .0500 ..0251 16 سفمي 2421

ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف االستبانة تتمتع بالقدرة عمى التمييز بيف المستوييف القوى 
 .يعنى أف االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف الصدؽ مماوالضعيؼ، 

 ات االستبانة: ثبثانيا: 

 طريقة التجزئة النصفية: -1

لحساب ثبات ( طمبة 32وعددىا ) درجات العينة االستطبلعية استخداـبقامت الباحثة 
وكذلؾ درجة  لبلختباربطريقة التجزئة النصفية حيث احتسبت درجة النصؼ األوؿ  االختبار

ـ جرى تعديؿ الطوؿ النصؼ الثاني مف الدرجات وذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف ث
باستخداـ معادلة سبيرماف براوف فكانت معامبلت الثبات بطريقة التجزئة النصفية قبؿ التعديؿ 

تمتع بدرجة عالية مف ت ا االختبارأن ( وىذا يؤكد 24814)وأف معامؿ الثبات بعد التعديؿ  (24685)
 إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.ثة طمئف الباحتالثبات 

 كرونباخ: طريقة ألفا  -2

طريقة أخرى مف طرؽ حساب الثبات، وذلؾ إليجاد معامؿ ثبات  ةالباحث تاستخدم
تمتع ت االختباريدؿ عمى أف  ( وىذا 24793قيمة الفا كرونباخ )  عمى، حيث حصؿ لبلستبانة

 إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة. ةطمئف الباحثتبدرجة جيدة مف الثبات 
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 اإلجابة الصحيحة للسؤال )المفردة(                     ص                           
 =                                                 ل السهولة =        معام

 اإلجابة الصحيحة + اإلجابة الخاطئة                    ص + خ                         
 

 حيث ص = عدد اإلجابات الصحيحة  ، خ = عدد اإلجابات الخاطئة

 

 ة ومعامل التمييزمعامل السيولة ومعامل الصعوب -3

اربعوف  ( 32قواميا ) العينة االستطبلعية  وىو تطبيؽ االختبار عمى تحميل مفردات االختبار:
وذلؾ بغرض تحديد صعوبات المفردات والتعرؼ عمى مدى مناسبتيا وحساب معامبلت  طالبة

 السيولة والصعوبة، وقد تـ استخداـ المعادلة التالية لحساب معامؿ السيولة : 

 

 
      

معامؿ  والعبلقة بيف السيولة والصعوبة عبلقة عكسية بمعنى أف مجموعيـ يساوى الواحد الصحيح  أى أف:
معامؿ السيولة ، وبناء عمى ما سبؽ  - 1معامؿ الصعوبة ، معامؿ الصعوبة =  - 1السيولة = 

 .2452تـ أيضا حساب معامؿ السيولة لمفردات االختبار ككؿ وكاف مساويا 

 (7قم )جدول ر 
 معامالت السيولة والصعوبة لمفردات االختباريوضح 

معامل 
 الصعوبة

معامل 
معامل  م السيولة

 الصعوبة
معامل 
معامل  م السيولة

 الصعوبة
معامل 
 م السيولة

0.175 0.825 19 0.675 0.325 12 0.000 1.000 1 
0.275 0.725 20 0.350 0.650 11 0.000 1.000 0 
0.025 0.975 21 0.100 0.900 10 0.000 1.000 4 
0.250 0.750 22 0.300 0.700 14 0.000 1.000 3 
0.250 0.750 23 0.250 0.750 13 0.000 1.000 5 
0.125 0.875 24 0.125 0.875 15 0.000 1.000 6 
0.325 0.675 25 0.433 0.567 16 0.000 1.000 7 

   0.275 0.725 17 0.075 0.925 8 
   0.400 0.600 18 0.525 0.475 9 

(، 1–2.405يتضح أف معامؿ السيولة لمفردات االختبار تتراوح ما بيف ) السابؽمف الجدوؿ 
 (.24675 –2ومعامؿ الصعوبة يتراوح ما بيف )
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 مفردات االختبار تـ استخداـ معادلة التبايف والتى تنص عمى أف:  تمييزولحساب 

يوضح معامبلت التميز لمفردات   التاليدوؿ مؿ الصعوبة ، والجمعا× التبايف = معامؿ السيولة 
 االختبار.

 (8جدول رقم )
 معامل التمييز لالختباريوضح 

 م التمييز م التمييز م التمييز
0.144 19 0.219 12 0.000 1 
0.199 20 0.228 11 0.000 0 
0.024 21 0.090 10 0.000 4 
0.188 22 0.210 14 0.000 3 
0.188 23 0.188 13 0.000 5 
0.109 24 0.109 15 0.000 6 
0.219 25 0.246 16 0.000 7 

  0.199 17 0.069 8 
  0.240 18 0.249 9 

االختبار المعرفي ذات قوة تمييز مناسبة وىي  أسئمة أفمف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح 
 (. 24039 – 2تتراوح ما بيف )

  اختبار تزاوج األشكال المألوفة: -2

صورة جيدة مف اختبارات األشكاؿ المألوفة لقياس أسموب االندفاع  يمثؿ االختبار الحالي
مفردة ألشكاؿ مألوفة في الحياة والمفردتيف األوليف  14مقابؿ التروي المعرفي ويتكوف االختبار مف 

فيو الرجؿ العجوز والكتاب ىما لتدريب المفحوص عمى طريقة اإلجابة عمى االختبار وذلؾ قبؿ 
عمى المفردات األخرى وتتكوف كؿ مفردة مف تسعة أشكاؿ شكؿ يوجد بمفردة البدء في اخذ نتائج 

عمى الصفحة اليمني ويسمي بالشكؿ المعياري وثمانية أشكاؿ عمى الصفحة اليسرى وتسمي 
بالبدائؿ تشبو الشكؿ المعياري ولكف تختمؼ في بعض النقاط الدقيقة ما عدا شكؿ واحد منيا فانو ال 

ف الشكؿ المعياري وىو ما يسمي باإلجابة الصحيحة والمطموب مف يحتوى عمى أي اختبلؼ ع
في كؿ مفردة ىذا ويختمؼ مكاف أو رقـ اإلجابة الصحيحة في كؿ مفردة  إليوالمفحوص أف يشير 



116 

 

لممفحوص نوعا مف سيولة الوصوؿ عف المفردة األخرى لخمؽ نوع مف العشوائية والتي ال تعطى 
ي ورقة إجابة تحتوى عمى بيانات و ى دقة النتائج وقد اعد الفرمااإلجابة الصحيحة مما يؤثر عم إلى

المفحوص الشخصية وأماكف الرصد درجة المفحوص عمى كؿ مف متغير الكموف وعدد األخطاء 
وأيضا تحتوى عمى أرقاـ اإلجابات الصحيحة لسيولة معرفتيا بواسطة الفاحص مع العمـ باف ورقة 

 اإلجابة اليطمع عمييا المفحوص.

 عن الخصائص السيكومترية لالختبار فقد كانت كالتالي : أما

يعتبر ىذا االختبار صورة جديدة مف اختبار مطابقة األشكاؿ المألوفة ، والذى أعده كاجاف 
لقياس ىذا البعد ، حيث كاف يقيس متغيريف حساسيف ليذا  األوحد( والذي كاف االختبار 1963)

البديمة ، سواء كانت ىذه  لؤلشكاؿ األولىقبؿ االستجابة البعد ىما الزمف الذي يمر عمى المفحوص 
ىو  اآلخر، والمتغير  Latencyأـ خاطئة ، وتسمى بفترة كموف االستجابة  صحيحةاالستجابة 

عف الدقة  تعبرعدد األخطاء التي يرتكبيا المفحوص في سبيؿ الوصوؿ لمحؿ الصحيح 
Accuracy ر ليبلئـ البيئة المصرية مف جية ، ومف جية . وقد قاـ الفرماوي بإعادة بناء االختبا

 أعمارلمحولة حؿ بعض المشكبلت القياسية الخاصة بو ، منيا أف يصبح مبلئـ لمستوى  أخرى
تميزا لو  المألوفة األشكاؿعمى ىذه الصورة لبلختبار اختبار تزاوج  أطمؽسنة ، وقد  10عالية فوؽ 
 ( 10: 1985الختبار ت.أ.ـ  ) الفرماوي ، الختبار كاجاف ورمز ليذا ا األصميةعف الصورة 

 التروي واالندفاع: أسموبطريقة تصحيح اختبار 

 الزمن أوال:

الزمف السريع اخذ  أفواخذ كؿ قسـ درجة بمعني  أقساـقامت الباحثة بتقسيـ الزمف الي ثبلث 
 3والزمف البطئ )الطويؿ( اخذ الدرجة  2واف الزمف الكافي اخذ الدرجة  1الدرجة رقـ 

 الترميز الزمن

 1 سريع

 2 كافي

 3 بطئ
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 :ثانيا: الدرجة

 واإلجابة 1صحيحة  واخذ الدرجة  إجابةقسميف  قسـ  ىقامت الباحثة بتقسيـ الدرجة ال
 (.0) الخاطئة بالدرجة

 الترميز اإلجابة

 1 صحيحة

 0 خاطئة

 وبعد ذلؾ قامت الباحثة بترميز التالي

 الترميز 

 6 صحيحة  واإلجابةالوقت الكافي 

 5 صحيحة واإلجابةالوقت بطئ 

 4 صحيحة واإلجابةالوقت سريع 

 3 خاطئة واإلجابةالوقت كافي 

 2 خاطئة واإلجابةالوقت بطئ 

 1 خاطئة واإلجابةالوقت سريع 

 

 صدق المقارنة الطرفية ) الصدق التمييزي (:

، وتـ تقسيـ الدرجات إلى الختباراقامت الباحثة بترتيب درجات عينة التقنيف ترتيبًا تنازليًا في 
، ثـ بعد ذلؾ تـ حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمطرفيف ثـ وسفمىعموي  طرفيف

 حساب قيمة " ت " بيف الطرفيف والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
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 (9جدول رقم )
 وزمن االستجابة  باستخدام المقارنة الطرفية األخطاءيوضح صدق عدد 

 العدد المؤشر 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة اختبار 
 "ت"

 مستوى الداللة

 األخطاءعدد 
 05492 259.4 02 عموي

 2421دالة عند  94540
 05101 52.4. 02 سفمي

زمف 
 االستجابة

 ..051 .295.1 19 عموي

 2421دالة عند  84014
 2..05 0250.0 01 سفمي

تتمتع بالقدرة عمى التمييز بيف  وزمف االستجابة خطاءاألعدد أف  ويتضح مف الجدوؿ السابؽ
 تمتع بدرجة عالية مف الصدؽ.االختبار يالمستوييف القوى والضعيؼ، مما يعنى أف 

 ثبات المقياس:

 أشكاؿكرونباخ والتجزئة النصفية حيث تـ تجزئة  ألفاقامت الباحثة باستخداـ معامؿ  
اب معامؿ االرتباط بيف كؿ منيما بمعادلة جتماف فردية وزوجية ثـ تـ حس أشكاؿ ىإلالمقياس 

 والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ.

 (10جدول)
 المألوفة األشكاليوضح قيمة معامل الثبات لمقياس تزاوج 

 التجزئة النصفية معامل الفا كرونباخ المتغير

 0.735جتماف=  0.695 زمف االستجابة االولى

 0.679جتماف=  0.627 عدد االخطاء

 الجدوؿ  نبلحظ:مف ىذا 
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 للسؤال )المفردة(                     ص اإلجابة الصحيحة                           
 =                                                  معامل السهولة =        

 اإلجابة الصحيحة + اإلجابة الخاطئة                    ص + خ                         
 

 حيث ص = عدد اإلجابات الصحيحة  ، خ = عدد اإلجابات الخاطئة

 

  0.695قيمة معامؿ الثبات بالنسبة لزمف االستجابة جيد حيث بمغ معامؿ الفاكرونباخ 
 مما يطمئف الباحثة الستخدامو. 0.735والتجزئة النصفية 

 0.627بالنسبة لعدد االخطاء تعتبر جيدة حيث بمغ معامؿ الفاكرونباخ  الثباتقيمة معامؿ 
 .استخدامومئف الباحثة عند مما يط 0.679والتجزئة النصفية 

 ثبات االستبانة: ثانيا: 

 طريقة التجزئة النصفية: -1

بطريقة  االختبارلحساب ثبات ( طمبة 40وعددىا ) تـ استخداـ درجات العينة االستطبلعية
وكذلؾ درجة النصؼ الثاني مف  لبلختبارحيث احتسبت درجة النصؼ األوؿ  النصفيةالتجزئة 

عامؿ االرتباط بيف النصفيف ثـ جرى تعديؿ الطوؿ باستخداـ معادلة الدرجات وذلؾ بحساب م
وأف معامؿ  (0.712)سبيرماف براوف فكانت معامبلت الثبات بطريقة التجزئة النصفية قبؿ التعديؿ 

طمئف تتمتع بدرجة عالية مف الثبات ت ا االختبارأن ( وىذا يؤكد 0.832)الثبات بعد التعديؿ 
 ى عينة الدراسة.إلى تطبيقيا عمثة الباح

 طريقة ألفا كرونباخ: -2

طريقة أخرى مف طرؽ حساب الثبات، وذلؾ إليجاد معامؿ ثبات  ةالباحث تاستخدم
تمتع ت االختباريدؿ عمى أف  ( وىذا 0.801قيمة الفا كرونباخ )  عمى، حيث حصؿ لبلستبانة

 إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة. ةطمئف الباحثتبدرجة جيدة مف الثبات 

 

 معامل السيولة ومعامل الصعوبة ومعامل التمييز

اربعوف  ( 40قواميا ) العينة االستطبلعية  : وىو تطبيؽ االختبار عمىتحميل مفردات االختبار
وذلؾ بغرض تحديد صعوبات المفردات والتعرؼ عمى مدى مناسبتيا وحساب معامبلت  طالبة

 ة لحساب معامؿ السيولة : السيولة والصعوبة، وقد تـ استخداـ المعادلة التالي
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ـ يساوى الواحد الصحيح  أى أف:    والعبلقة بيف السيولة والصعوبة عبلقة عكسية بمعنى أف مجموعي

معامؿ السيولة ، وبناء عمى ما  - 1، معامؿ الصعوبة = معامؿ الصعوبة - 1امؿ السيولة = مع
 .2452كاف مساويا سبؽ تـ أيضا حساب معامؿ السيولة لمفردات االختبار ككؿ و 

 (11جدول رقم )
 معامالت السيولة والصعوبة لمفردات االختباريوضح 

معامل 
معامل  م معامل السيولة الصعوبة

 م معامل السيولة الصعوبة

0.450 0.550 8 0.325 0.675 1 
0.600 0.400 9 0.725 0.275 0 
0.650 0.350 12 0.675 0.325 4 
0.575 0.425 11 0.650 0.350 3 
0.450 0.550 10 0.550 0.450 5 
0.550 0.450 14 0.575 0.425 6 

   0.525 0.475 7 

 – 24075يتضح أف معامؿ السيولة لمفردات االختبار تتراوح ما بيف ) السابؽمف الجدوؿ 
 (.24705 – 24405( ، ومعامؿ الصعوبة يتراوح ما بيف )24675

 

 تنص عمى أف:  والتيادلة التبايف ولحساب تمييز مفردات االختبار تـ استخداـ مع

يوضح معامبلت التميز لمفردات  مؿ الصعوبة ، والجدوؿ التالى معا× التبايف = معامؿ السيولة 
 االختبار.
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 (12جدول رقم )
 معامل التمييز لالختبار يوضح 

 م التمييز م التمييز
0.248 8 0.219 1 
0.240 9 0.199 0 
0.228 12 0.219 4 
0.244 11 0.228 3 
0.248 10 0.248 5 
0.248 14 0.244 6 

  0.249 7 

االختبار ذات قوة تمييز مناسبة وىي تتراوح ما  أسئمة أفمف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح 
 (. 24039 – 24199بيف )

  التوتر النفسي:مقياس  -3

مرتبطة بالتوتر مجدي عبد الكريـ حبيب لؤلعراض الر النفسي مف إعداد د.تـ استخداـ مقياس التوت
 ( فقرة ويتكوف ىذا المقياس مف خمس أبعاد:41النفسي وقد تكونت مف )

البعد االنفعالي: جرح اإلحساس بسيولة، الشعور بالحزف واالكتئاب، الحساسية الشديدة، سرعة  -1
 فقرات. 12البكاء،  ويتكوف البعد مف 

احمرار الوجو مغص، ويتكوف البعد الفسيولوجي: صداع تصبب العرؽ تزايد ضربات القمب  -0
 فقرات. 6البعد مف 

 فقرات.6البعد النفسي: ويتكوف البعد  مف  -4

 فقرات. 3البعد المعرفي: ضعؼ االنتباه، والتركيز، النسياف، والتردد، يتكوف البعد مف -3

د النفس، اليروب مف المواقؼ، يتكوف البع إيذاء، اآلخريف إيذاء، األظافرالبعد السموكي: قضـ  -5
 فقرات. 4مف 
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 (13جدول )
 SPSSيوضح ترميز استجابات فقرات االستبانة باستخدام برنامج 

 موافؽ تماما موافؽ معارض معارض تماما العدد الفقرات االستجابات

 3 4 0 1 00 موجبة

 1 0 4 3 9 سالبة

 صدق االتساق الداخمي:: أوال

تطبيقيا عمي عينو استطبلعيو وذلؾ ب لبلستبانةوقد تـ التحقؽ مف صدؽ اتساؽ الداخمي 
معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات كؿ فقره مف فقرات االستبانة وذلؾ  حسابطالبة وتـ  32بمغت 

 والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:SPSS  باستخداـ البرنامج اإلحصائي 

 (14جدول رقم )
 ستبانةمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات استبانو التوتر النفسي مع الدرجة الكمية لال

 ـ
معامؿ 
 االرتباط

 ـ مستوى الداللة
معامؿ 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 ـ
معامؿ 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 ـ
معامؿ 
 االرتباط

 مستوى الداللة

دالة عند  24526 9 2425دالة عند  24415 1
2421 

دالة عند  24683 17
2421 

 2421دالة عند  24575 05

لة عند دا 24427 12 2425دالة عند  24410 0
2425 

دالة عند  24507 18
2421 

 2421دالة عند  24658 06

دالة عند  24345 11 2421دالة عند  24399 4
2421 

دالة عند  24462 19
2425 

 2421دالة عند  24507 07

دالة عند  24420 10 2421دالة عند  24572 3
2425 

دالة عند  24407 02
2425 

 2421دالة عند  24532 08

دالة عند  24552 14 2421عند دالة  24620 5
2421 

دالة عند  24441 01
2425 

 2421دالة عند  24352 09

 2421دالة عند  24548 42دالة عند  24419 00دالة عند  24570 13 2425دالة عند  24425 6
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2421 2425 

دالة عند  24576 15 2421دالة عند  24581 7
2421 

دالة عند  24416 04
2425 

 2425 دالة عند 24429 41

دالة عند  24418 16 2425دالة عند  24429 8
2425 

دالة عند  24562 03
2421 

   

إحصائيًا عند مستوى داللة  التوتر النفسي دالة  استبانوفقرات أف  السابؽيتضح مف الجدوؿ 
 .تتمتع بدرجة جيدة مف االتساؽ الداخميي ػالتوتر النفس استبانو يؤكد أف وىذا، (2425، 2421)

 صدق المقارنة الطرفية )الصدق التمييزي(: ثانيا:

قامت الباحثة بترتيب درجات عينة التقنيف ترتيبًا تنازليًا في االستبانة، وتـ تقسيـ الدرجات إلى 
طرفيف عموي وسفمى، ثـ بعد ذلؾ تـ حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمطرفيف ثـ 

 ي يوضح ذلؾ:حساب قيمة " ت " بيف الطرفيف والجدوؿ التال

 (15جدول رقم )
 يوضح صدق االستبانة  باستخدام المقارنة الطرفية

 مستوى الداللة قيمة اختبار "ت" االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤشر
 5010. 5000.. 17 عموي

 2421دالة عند  84016
 5294. 145209 04 سفمي

ع بالقدرة عمى التمييز بيف المستوييف القوى أف االستبانة تتمت السابؽ الجدوؿويتضح مف 
 والضعيؼ، مما يعنى أف االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف الصدؽ.

 ثالثا: صدق العاممي:
ومف ثـ  2445لمتشبع  دنىأت الباحثة جعؿ الحد األووضوحا ر  نقاءً  أكثرولجعؿ العوامؿ 

 و التالي:وتوضيح البنود التي تتشبع بيا عمى النح األبعاديمكف تسمية 

 (16) جدول
 )البعد االنفعالي( األوليوضح التشبعات عمى العامل 

 التشبع الفقرات
 24680 غالبا ما اصؼ نفسي بالفشؿ.

 24672 غالبا ما يشعر الناس غير متوافؽ سوي.
 24344 اغمب الناس يتحممونني.
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 24577 غالبا ما اشعر بالحزف واالكتئاب.
 24545 ئ ما اطوؿ مف مقالة في جريدة.يصعب عمى اف اركز في قراءة ش

 24593 نادرا ما افكر جيدا في التفصيؿ قبؿ اف اتصرؼ.
 24811 مف الصعب عمى اف اتحدث لجميور كبير.

 24610 تخمد ىمتي وعزيمتي بسيولة
 24321 ال يعتمد عمى وال اتحمؿ المسئولية.

 24737 انسحب مف بعض المواقؼ عندما يتحتـ عمى اف اتحدث لمجموعة
 34728 الجذر الكامف

 154188 النسبة المئوية لمتبايف
% 154188السابؽ يتضح اف العامؿ االوؿ )البعد االنفعالي( يستوعب  الجدوؿمف خبلؿ 

 مف التبايف الكمي لمعامؿ االوؿ ويتشبع بالبنود الموضحة في الجدوؿ السابؽ.
 (17) جدول

 لفسيولوجي(يوضح التشبعات عمى العامل الثاني ) البعد ا
 التشبع الفقرات

 24808 بسرعة. أتصرؼعادة 
 24653 تتغير حالتي المزاجية وتتقمب بسيولة.
 24510 لست لطيفا مع الناس الذيف ال احبيـ.

 24705 اشعر احيانا بانني لست جيدا )عمى ما يراـ(
 24614 تتغير اىتماماتي بسرعة مف شئ الخر.

 2.516 انا مندفع تجاه اغمب االشياء
 44432 الجذر الكامف

 124773 النسبة المئوية لمتبايف

% 124773مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح اف العامؿ الثاني )البعد الفسيولوجي( يستوعب 
 الثاني ويتشبع بالبنود الموضحة في الجدوؿ السابؽ. لمعامؿمف التبايف الكمي 
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 (18) جدول
 لنفسي(يوضح التشبعات في العامل الثالث)البعد ا

 التشبع الفقرات
 24542 ال اكوف متقمبا بسيولة
 24729 استمتع بقراءة الكتب

 24508 يصعب عمى اف اركز في قراءة شئ ما اطوؿ مف مقالة في جريدة.
 24582 نادرا ما اكوف عصبي المزاج.

 24353 اكوف مكتئبا عندما اكوف وحدي.
 24644 لدى قدر كبير مف ضبط النفس او التحكـ في ذاتي.

 04877 الجذر الكامف
 94082 النسبة المئوية لمتبايف

% مف 94082اف العامؿ الثالث )البعد النفسي( يستوعب  يتضحمف خبلؿ الجدوؿ السابؽ 
 التبايف الكمي لمعامؿ الثالث ويتشبع بالبنود الموضحة في الجدوؿ السابؽ.

 (19جدول)
 (يوضح التشبعات في العامل الرابع)البعد المعرفي

 التشبع الفقرات
 0.755 استطيع بسيولة تكويف عبلقة صداقة اصدقاء.

 24578 اتخذ موقؼ القائد في المجموعة عندما يمـز عمؿ شئ ما.
 24577 اشعر عادة بانني لدى مشكبلت اكثر مف االخريف.
 24396 احب اف اخطط بدقة في عممي قبؿ تنفيذ أي عمؿ.

 04869 الجذر الكامف
 94053 ية لمتبايفالنسبة المئو 

% مف التبايف 94053مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح اف العامؿ الرابع )البعد المعرفي( يستوعب 
 الكمي لمعامؿ الرابع ويتشبع بالبنود الموضحة في الجدوؿ السابؽ.
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 (20) جدول
 يوضح التشبعات في العامل الخامس )البعد السموكي(

 التشبع الفقرات
 24820 وعة تناقش مشكمة ال اتحدث كثيرا.عندما اكوف في مجم

 24739 غالبا ما اتوتر وانزعج حتى عندما ال يوجد سبب لذلؾ.
ال احب المناقشات الحديث عف المشكبلت الخطيرة اوالشئوف 

 العالمية.
24704 

 04807 الجذر الكامف
 94102 النسبة المئوية لمتبايف

% مف 94102امس )البعد السموكي( يستوعب مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح اف العامؿ الخ
 التبايف الكمي لمعامؿ الخامس ويتشبع بالبنود الموضحة في الجدوؿ السابؽ.

 (21) جدول
 البعد إليياوعدد الفقرات التي ينتمي  األبعادجدول يوضح 

عدد  األبعاد م
 رقم الفقرات الفقرات

 42، 07 ،06، 03، 02، 18، 17، 16، 15، 5 12 البعد االنفعالي 1
 05، 13، 11، 8، 4، 0 6 البعد الفسيولوجي 0
 41، 08، 19، 18، 12، 9 6 البعد النفسي 4
 09، 7، 3، 1 3 البعد المعرفي 3
 00، 14، 10 4 البعد السموكي 5

 
 ثبات االستبانة: ثانيا: 

 طريقة التجزئة النصفية: -1

بطريقة  المقياسلحساب ثبات ( طمبة 32وعددىا ) تـ استخداـ درجات العينة االستطبلعية
وكذلؾ درجة النصؼ الثاني مف  لممقياسالتجزئة النصفية حيث احتسبت درجة النصؼ األوؿ 

الدرجات وذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف ثـ جرى تعديؿ الطوؿ باستخداـ معادلة 
وأف معامؿ  (24741)فكانت معامبلت الثبات بطريقة التجزئة النصفية قبؿ التعديؿ  براوفسبيرماف 
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ثة طمئف الباحتتمتع بدرجة عالية مف الثبات ت ا االستبانةأن ( وىذا يؤكد 24835)الثبات بعد التعديؿ 
 إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.

 طريقة ألفا كرونباخ: -2 

لبلستبانة طريقة أخرى مف طرؽ حساب الثبات، وذلؾ إليجاد معامؿ ثبات  ةالباحث تاستخدم
تمتع بدرجة جيدة ت االستبانةيدؿ عمى أف  ( وىذا 24835قيمة الفا كرونباخ )  عمى، حيث حصؿ 

 إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة. ةطمئف الباحثتمف الثبات 

 :اإلحصائيةوالمعالجات  األساليب

 :SPSSعند التحميؿ باستخداـ برنامج  اإلحصائية واألساليبالمعالجات  الباحثةاستخدمت 

 المئوية. التكرارات والنسب .1
 المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي. .0

 معامؿ االرتباط لمعرفة العبلقة بيف متغيريف رقميف. .4

لمعرفة الفروؽ بيف متغيريف احدىما متغير رقمي واالخر  Independent t testاختبار " .3
 نوعي ذو اتجاىيف.

رفة الفروؽ بيف متغيريف لمع One Way ANOVAاختبار "ؼ" التحميؿ التبايف االحادي  .5
 احدىما متغير رقمي واالخر نوعي اكثر مف اتجاىيف. 

 خطوات الدراسة :

 بتطبيقيا عمى أفراد العينة . األدواتمف صبلحية  التأكدقامت الباحثة بعد  .1
بنية  إلى اإلسبلميةحصمت الباحثة عمى خطاب موجو مف كمية الدراسات التربية بالجامعة  .0

( واألقصى اإلسبلميةوكمية العموـ في الجامعتيف )  اإلرشادقسـ  إلى الدراسة أدواتتطبيؽ 
، كما طالبت الباحثة في كتابيا بالحصوؿ عمى معمومات عف أعداد الطمبة المطموبة في 
الجامعتيف وتـ الحصوؿ عمى الموافقة وعمى المعمومات البلزمة في فترة زمنية قصيرة 

المعمومات تـ تحديد عدد الطمبة الذيف سيتـ  عراقيؿ ، وبعد الحصوؿ عمى ىذه أيوبدوف 
 تطبيؽ أدوات الدراسة عمييـ .

 قامت الباحثة بالتعريؼ عف نفسيا واليدؼ مف الدراسة  .4

 وقامت الباحثة بنفسيا بتطبيؽ أدوات الدراسة دوف تكميؼ احد بتطبيؽ أدوات الدراسة  .3

بتعميمات االختبار  ثـ قامت الباحثة بشرح تعميمات واضحة لممفحوصيف لضرورة التقيد .5
 عمييا بوضوح وصدؽ . اإلجابةوبزمنو ومدى أىمية 
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عمى  تفريغيابعد االنتياء مف إجراءات التطبيؽ عمى عينة الدراسة تـ جمع االختبارات  .6
 الحاسوب حتى يسيؿ معالجتيا . وذلؾ الختبار فرضيات الدراسة ومف ثـ تفسيرىا .

 ومف ثـ تفسير النتائج . .7

 يت الباحثة :الصعوبات التي واج

مف الصعوبات التي واجيت الباحثة صعوبة موافقة بعض الطمبة عمى تطبيؽ أدوات الدراسة 
التطبيؽ ، حيث مف شروط التطبيؽ أف تطبؽ جميع األدوات عمى نفس الطالب أو  مدةنظرا لطوؿ 

مى الطالبة ، لذلؾ اضطرت الباحثة إلى التنسيؽ المسبؽ مع بعض أساتذة المحاضرات لمتطبيؽ ع
الطمبة وبحمد اهلل وشكره لقت الباحثة موافقة مف بعض األساتذة ورفض البعض اآلخر لعدـ تخميو 

 عف وقت المحاضرة أو شيء منيا. 

وكذلؾ مف الصعوبات التي واجيت الباحثة أنو عند انتياء الباحثة مف تطبيؽ االختبار األوؿ مف 
التطبيؽ بالرغـ مف اخذ موافقتيـ مف االختبارات فوجئت الباحثة بانسحاب بعض الطالبات مف 

البداية  ، لذلؾ اضطرت الباحثة مف إلغاء االختبار لمطالب أو الطالبة المنسحبة لعدـ تطبيقو لباقي 
 االختبارات المطموبة.

باإلضافة إلى ذلؾ أف أدوات الدراسة كانت تحتاج إلى استخداـ ساعة ووقت وىذا يمـز 
زاد مف صعوبة الباحثة لمعثور عمى طمبة لقبوليـ تطبيؽ أدوات  الطالب بفترة طويمة مف الوقت مما

  الدراسة .

الباحثة مف تطبيؽ األدوات عمى طمبة الجامعة اإلسبلمية توجيت إلى  انتياءوكذلؾ عند 
جامعة األقصى لتطبيؽ أدوات الدراسة عمى الطمبة والطالبات فكاف تعميؽ مف الطمبة فاضطرت 

 ياء التعميؽ وعودة الطمبة لدراستيـ ومف ثـ تطبيؽ أدوات الدارسة عمييـ. الباحثة لبلنتظار  حتى انت
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 الفصل اخلامس
 نتائج الدراسة وتفسريها

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

 الفصل الخامس
 فسيرىانتائج وتعرض ال

 المقدمة: 

تعرض الباحثة في ىذا الفصؿ نتائج البحث الراىف ومناقشتيا مشيرة في ىذا الصدد الى 
ع محاولة مدى تحقيؽ األىداؼ والتساؤالت الخاصة بمشكمة البحث الحالي ، والتي سبؽ تحديدىا م

حوث نتائج الدراسات و البتفسيرىا في ضوء اإلطار النظري ليذا البحث ، وأيضا في ضوء 
في حدود  –، عمى الرغـ مف ندرة األبحاث التي سبؽ وأف تناولت متغيري الدراسة الحالية السابقة

وذلؾ ألف االتجاه الى دراسة األساليب المعرفية والتوتر النفسي يعد مف االتجاىات  –عمـ الباحثة 
بيف األساليب  الحديثة في الوقت الحالي ، وبيذا يكوف ىذا الفصؿ متضمنا معرفة نتائج العبلقة

 المعرفية )االستقبلؿ اإلدراكي( و)التروي/ االندفاع( والتوتر النفسي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية.

 تساؤالت الدراسة:
 التساؤل الرئيسي:

)االستقالل  األساليب المعرفية من ىل توجد عالقة بين كل  " عمى: ينص التساؤؿ الرئيسي
لتوتر النفسي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية )اإلسالمية ، اإلدراكي( و)التروي/ واالندفاع( وا

 " األقصى(

لمتحقؽ مف صحة ىذا التساؤؿ قامت الباحثة باستخداـ معامؿ االرتباط بيرسوف لمعرفة 
 .العبلقة بيف متغيريف الدراسة

 (22جدول)
من  يوضح اختبار معامل االرتباط بيرسون ومستوى الداللة  بين التوتر النفسي وبين كال

 ( و )التروي واالندفاع(.اإلدراكي)االستقالل 
 القيمة البياف العبلقة

االستقبلؿ اإلدراكي والتوتر 
 النفسي

 24272 معامؿ االرتباط
 009 العدد

 24088 مستوى الداللة*

و التروي واالندفاع والتوتر 
 النفسي

 24213 معامؿ االرتباط
 009 العدد

 24847 مستوى الداللة*
 2425ة عند *دال
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عند مستوى داللة  إحصائيةخبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح انو ال يوجد عبلقة ذات داللة مف 
المعرفييف )االستقبلؿ االدراكي( و)التروي واالندفاع( والتوتر النفسي  األسموبيفبيف كبل مف  0.05

 (.األقصى، اإلسبلميةلدى طمبة الجامعات الفمسطينية )

ر دالة ي( ، وىي قيمة غ0.070ف قيمة معامؿ االرتباط بمغت ) يتضح مف الجدوؿ السابؽ أو 
والتوتر  اإلدراكيبيف االستقبلؿ  إحصائية، وىذا يدؿ عمى أنو التوجد عبلقة ذات داللة  إحصائيا

( وىذا يدؿ عمى انو ال توجد عبلقة ذات 0.014النفسي، وكذلؾ قيمة معامؿ االرتباط بمغت ) 
 .االندفاع( والتوتر النفسي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية  بيف ) التروي / إحصائيةداللة 

وذلؾ  –في حدود عمـ الباحثة  –ولـ يتـ العثور عمى اى دراسة تؤيد أو ترفض ىذه النتيجة 
( والتوتر  االندفاع( و ) التروي/  اإلدراكيالمعرفية ) االستقبلؿ  األساليبألف االتجاه الى ربط 

 .لحديثة النفسي يعد مف االتجاىات ا

( فيو يتناوؿ بالدراسة قدرة الفرد عمى  اإلدراكيالمعرفي ) االستقبلؿ  األسموبوبالنظر الى 
عزؿ أو انتزاع الموضوع المدرؾ منفصبًل ومستقبًل عف المجاؿ المحيط كمو، أي يتناوؿ قدرة الفرد 

 عمى اإلدراؾ التحميمي.

رؾ أجزاء المجاؿ في صورة منفصمة أو فالفرد الذي يتميز باالستقبلؿ عف المجاؿ اإلدراكي يد
مستقمة عف األرضية المنظمة لو، في حيف يخضع الفرد الذي يمتاز باالعتماد عمى المجاؿ 

 اإلدراكي بالتنظيـ الشامؿ )الكمي لممجاؿ(، أما أجزاء المجاؿ فيكوف إدراكو ليا مبيمًا.

سموب بميؿ األفراد إلى المعرفي )التروي/ االندفاع( يرتبط ىذا األ األسموببالنظر الى و 
سرعة االستجابة مع التعرض لممخاطر، فغالبًا ما تكوف استجابات المندفع غير صحيحة لعدـ دقة 
تناوؿ البدائؿ المؤدية لحؿ الموقؼ، في حيف يمتاز األفراد، الذيف يميموف إلى التأمؿ بفحص 

يا قبؿ إصدار االستجابات المعطيات الموجودة في الموقؼ، وتناوؿ البدائؿ بعناية، والتحقؽ من
 .(230: 1992)الشرقاوي، 

المعرفي ) التروي / االندفاع( يسيـ بقدر كبير في الكشؼ عف  األسموبؾ نجد أف لوكذ
يتعمؽ كثيرا  األسموب، كما أف ىذا واإلدراكيةفي المكونات المعرفية  األفرادالفروؽ الفردية بيف 
  .الشخصية وبسماتبالجوانب الوجدانية 

عمى أف العبلقة بيف المتغيريف األساليب المعرفية ) االستقبلؿ اإلدراكي( و) دلت لنتيجة اىذه 
 إلىمستوى الداللة اإلحصائية ، وقد يرجع ىذا  إلىالتروي / االندفاع ( والتوتر النفسي لـ ترؽ 
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لبيئة العوامؿ التي مف شأنيا أف تؤثر عمى التوتر النفسي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية، منيا ا
التحصيؿ  إلىحد كبير في شخصية الطمبة المعرفية ، باإلضافة  إلىاالجتماعية التي تسيـ 

 .الدراسي والمستوى االقتصادي واالجتماعي ، والتي قد تكوف ليا عبلقة مباشرة باألساليب المعرفية

غيريف إجراء المزيد مف الدراسات واألبحاث حوؿ ىذيف المت إلىوىذه النتيجة تدفع الباحثيف 
 وتنويع أدوات الدراسة بما يتناسب مع البيئة االجتماعية .
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 :التساؤل األول

ما مستوى االستقالل اإلدراكي لدى طمبة الجامعات  "عمى: ينص التساؤؿ األوؿ
 ."الفمسطينية)اإلسالمية، األقصى(

ي الحساب متوسط النسب المئوية وباستخداـ  الباحثة تقاما التساؤؿ ىذلمتحقؽ مف 
 :ؾوضح ذلي، والجدوؿ التالي  االنحراؼ المعياري والوزف النسبي  ليذا التساؤؿ و 

 (23الجدول )
يوضح التكرارات و النسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي 

 االستقالل االدراكي  والترتيب أسموبلكل من االستقالل واالعتماد في 

 

 اجابة خاطئة

 
المتوسط  جابة صحيحةا

 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوزف 
     النسبي
% 

 الترتيب

 % ؾ % ؾ

 0 2.502 .4512 452.2 2.52 .09 051 . االستقالل

 2 25.0. .4512 .45.2 .25. 12 2.59 29 االعتماد

  .1952 45.00 45104 1952 22 0150 .0 المتوسط العام

 ح اف:( يتض29مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )

درجة بانحراؼ معياري  0.952 متوسط درجات االستقبلؿ لدى طمبة الجامعات بمغ 
وىذا يدؿ عمى عمى مستوى االستقبلؿ االدراكي لدى طمبة العينة  95.19، وبوزف نسبي 0.697
 مرتفع .

درجة بانحراؼ معياري  0.727االعتماد لدى طمبة الجامعات بمغ  وأف متوسط درجات
وىذا يدؿ عمى مستوى االعتماد عف المجاؿ لدى طمبة العينة  72.71ي ، وبوزف نسب0.625
 .منخفض
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التي أسفرت نتائجيا عف وجود فروؽ ( 1992ولـ تتفؽ نتائج الدراسة مع دراسة الشربيني )
لصالح المعتمديف، في في االنبساطية بيف المستقميف إدراكيا عف المجاؿ والمعتمديف عف المجاؿ 

( والتي أشارت لوجود فروؽ ذات دالة 1993) Ellenاسة مع دراسة إيميف حيف اتفقت نتائج الدر 
( التي أوجدت فروؽ دالة 1997إحصائية لصالح المستقميف عف المجاؿ، و دراسة الطيراوي )

 إحصائيا لصالح المستقميف عف المجاؿ .

ثر يمثؿ واحدًا مف أك اإلدراكياالستقبلؿ  أفالنظري  اإلطاروىذا يتفؽ مع ما جاء في 
األساليب المعرفية التي تناولتيا الدراسات والبحوث وبالنسبة لمدراسات العربية فيو أوؿ أسموب 
معرفي تتـ دراستو نظريًا وتطبيقيًا في العديد مف المجاالت التربوية والعبلئقية وفي مجاؿ سمات 

ياة لو وجود الشخصية، وقد تبيف مف خبلؿ ىذه الدراسات أف ىذا األسموب يمكف اعتباره أسموب ح
فعمي في سموكيات الفرد في المواقؼ المعيشية المختمفة وأنو يكشؼ عف الفروؽ الفردية في حؿ 
المشكبلت والتعميـ واالنتباه ومفيوـ الجسـ والتفضيؿ الميني ويعكس تأثيره الثابت نسبيًا عمى 

حويؿ االنتباه إلى العبلقات االجتماعية وىذا ما جعؿ عديد مف الباحثيف يروف أنو بات ضروريًا ت
 .(55: 2006)بمدية،  المعرفية عمى شخصية وسموؾ الفرد تأثير السمات

وىذا األسموب يميز بيف األفراد القادريف عمى التعامؿ مع العناصر ذات العبلقة بالموقؼ 
بشكؿ منفصؿ عف المجاؿ اإلدراكي وتمييز الصورة عف الخمفية حيث يسمى ىؤالء األفراد مستقموف 

اؿ، أما األفراد الذيف ال يستطيعوف التعامؿ مع الموضوع المدرؾ بصورة مستقمة عف عف المج
 .(303 :2004العناصر المتصمة بالموقؼ فيـ األفراد المعتمديف عمى المجاؿ )العتوـ، 
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 :التساؤل الثاني

 ةما مستوى التروي/االندفاع لدى طمبة الجامعات الفمسطيني" عمى: ينص التساؤؿ الثاني
 .")اإلسالمية، األقصى(

الحسابي  متوسط النسب المئوية وباستخداـ  الباحثة تقامالتساؤؿ  اىذلمتحقؽ مف 
 :ؾوضح ذلي  ي، والجدوؿ التالاالنحراؼ المعياري والوزف النسبي  ليذا التساؤؿو 

 (24الجدول )
والوزن النسبي  يوضح التكرارات  والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 )التروي / االندفاع(  أسموباالندفاع في  وأسموبالتروي  أسموبلكل من 

النسبة  التكرار 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

     الوزن النسبي
% 

 01 110 زمف متوسط واجابة صحيحة

4.459 1.829 74.32% 

 52. 01 زمف بطئ واجابة صحيحة

 0159 02 ة صحيحةزمف  سريع واجاب

 252 20 زمف  متوسط واجابة خاطئة

 452 2 زمف  بطئ واجابة خاطئة

 .0.5 91 زمف  سريع واجابة خاطئة

 %100 229 المجموع

العينة اخذوا وقت متوسط وكانت  أفراد% مف 48 أفمف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح 
صحيحة، و  إجاباتيـخذوا وقت سريع وكانت العينة ا أفراد% مف 18.3صحيحة، و  إجاباتيـ
العينة  أفراد% مف 9.2خاطئة، و  إجاباتيـالعينة اخذوا وقت سريع وكانت  أفراد% مف 15.7
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العينة اخذوا وقت بطئ وكانت  أفراد% مف 7.9خاطئة، و  إجاباتيـاخذوا وقت متوسط وكانت 
 خاطئة. إجاباتيـانت العينة اخذوا وقت بطئ وك أفراد% مف 0.9صحيحة، و  إجاباتيـ

التروي واالندفاع لدى طمبة الجامعات  أسموبواف الوزف النسبي لمستوى 
 .(%74.32)الفمسطينية

Haskins & mckinney  (1976 )ولـ تتفؽ نتائج الدراسة مع دراسة ىاسكينز وميكيني 
غير دالة والتي اسفرت نتائجيا أف معامؿ االرتباط في اختبار تزاوج االشكاؿ المالوفة كانت 

( التي بينت أف ىناؾ ارتباط 1977) Barrettدراسة باريت  واتفقت نتائج الدراسة مع احصائيا،
بيف بعد التروي / االندفاع عمى العينة ككؿ وفي جميع الصفوؼ الدراسية حيث حصؿ المترووف 
 عمى درجات اعمى مف اقرانيـ المندفعيف ، وكذلؾ اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة الصواؼ

( التي اوجدت فروؽ ذات داللة احصائية لبلسموب المعرفي التروي / االندفاع لصالح 1978)
( ؤالتي أيضا أوجدت فروؽ ذات داللة احصائية بيف الطبلب  1986المترويف، ودراسة فرير )

( والتي أوضحت أف التبلميذ 1995ودراسة الشمري )المترويف والمندفعيف لصالح المترويف. 
 ؿ مف التبلميذ المندفعيف في التحصيؿ الدراسي. المترويف أفض

 ألفراد المترويين / المندفعين المعرفين:لخصائص وىذا يتفق مع ما جاء في اإلطار النظري من 

األفراد ذوي التحكـ الداخمي يميموف إلى التأمؿ ويتجنبوف قدر استطاعتيـ الوقوع في  أف
يف وال يكترثوف بالوقوع في األخطاء لذلؾ كاف األخطاء، بينما يكوف ذوي التحكـ الخارجي متيور 

 .(210: 1987متوسط عدد أخطائيـ أكبر. )موسى، 

يرتبط األسموب التروي / االندفاع بدرجة كبيرة ببعض األعراض اإلكمينيكية مثؿ النشاط الزائد 
Hyperactivity كما تكوف درجة االندفاع كبيرة لدى األطفاؿ ذوي صعوبات خاصة في القراءة ، ،

 .(67،  1986وكذلؾ األطفاؿ الذيف لدييـ معوقات لمتعمـ ) الكفافي، 

األفراد المتأمميف يكونوف أكثر ذكاء واستنباط وتقويـ لمحجج والقدرة عمى التفكير الناقد، 
 .(284: 1986المرونة التمقائية والقدرة العامة عمى التفكير مف األفراد المندفعيف )فرير، 

بالتأمؿ يحصموف عمى درجات أعمى مف المندفعيف في عمميات تكويف  األفراد الذيف يتميزوف
 .(48: 1995مفاىيـ الفراغ في بعديف والعدد والمادة والكـ المتصؿ )الشرقاوي، 

تحصيؿ األفراد الذيف يدرسوف بطريقة االستقصاء أفضؿ مف الذيف يدرسوف بطريقة العرض 
يقة االستقصاء تكوف ذات فائدة كبيرة عند سواء كانوا متأمميف أو مندفعيف، ولكف وجد أف طر 
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استخداميا مع األفراد المتأمموف، وكذلؾ تفوؽ األفراد المتأمموف في التذكر عمى األفراد المندفعوف 
 .(189: 1987)عبد المقصود، 

األفراد التأمميوف يستغرقوا وقتًا أطوؿ في حؿ المشكبلت التي يحتوي عمييا اختبار مناظرة 
فة سواء كانوا ذكورًا أـ إناثًا، في حيف أف األفراد االندفاعيوف ارتكبوا أخطاء أكثر مف األشكاؿ المألو 

 .(79: 1987التأممييف في حؿ المشكبلت التي يحتوي عمييا االختبار المستخدـ )الصواؼ، 

عند استعماؿ التعميـ بالنمذجة نجح في تعديؿ سموؾ المندفعيف وكاف البنيف أكثر تأمبًل منو 
 .(36: 1988نات )الفرماوي، عند الب

نسبة كبيرة مف أصحاب صعوبات التعمـ يتميز أسموبيـ المعرفي باالندفاعية ويتميز سموكيـ 
بفرط النشاط، وترجع صعوبات الكتابة لدى المندفعيف إلى أنيا تتطمب تركيزًا عمى كؿ مف المكونات 

ب المعرفي االندفاعي. )كامؿ، السمعية والشكمية لمكممات والحروؼ، وىذا ال يتبلءـ مع األسمو 
1988 :64) . 

المعرفي المتروي يتفؽ مع صفات وخصائص  األسموبالباحثة في ذلؾ أف طبيعة وترى 
معالجة  إلىيميموف  يفو ـ متر ( فأكثر في أف األفراد الذيف يطمؽ عميي25المرحمة العمرية األكبر )

صدار االستجابة ، في البدائؿ وتقديـ الفروض والتحقؽ مف االستجابة قبؿ  مختمؼ اتخاذ القرار وا 
أواخر فترة المراىقة حيث تتميز ىذه المرحمة العمرية  األصغرحيف نجد أف طبيعة المرحمة العمرية 

بعدـ االستقرار في االتجاىات واآلراء وما تفرضو ىذه المرحمة مف تذبذبات في االنفعاالت 
 إلىمف غيرىا في سف اكبر وقد تصبح أقرب والمشاعر، فيكوف الفرد في ىذا السف أكثر اندفاعية 

التي تكوف غالبا و أوؿ استجابة تطرأ عمى ذىنو  إصدار إلىعرفي المندفع حيث تميؿ مال األسموب
 غير صحيحة .
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 :التساؤل الثالث

ما مستوى التوتر النفسي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية عمى:  ينص التساؤؿ الثالث
 .")اإلسالمية، األقصى(

االنحراؼ و الحسابي  متوسط النسب المئوية وباستخداـ  الباحثة تقاما التساؤؿ ىذقؽ مف لمتح
 :ؾوضح ذلي  ي، والجدوؿ التالالمعياري والوزف النسبي  ليذا التساؤؿ

 (25الجدول )
يوضح  النسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل بعد  

 النفسي والترتيب التوتر أبعادمن 

 األبعاد

معارض 
 تماما

% 

معارض      
% 

موافؽ        
% 

موافؽ 
تماما      

% 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوزف 
     النسبي
وبوزف 
نسبي 
% 

 الترتيب

 3 55.76 0.817 2.231 9.11 28.29 39.09 23.5 البعد االنفعالي

 1 0.786 0.786 2.521 11.27 40.03 38.20 10.48 البعد الفسيولوجي

 2 56.79 0.846 2.271 16.5 41.3 31.2 11.1 البعد النفسي

 5 50.1 0.762 2.002 28.45 46.175 20.75 4.6 البعد المعرفي

 4 54.8 0.836 2.194 5.9 31.7 44.4 17.9 البعد السموكي

  56.1 0.809 2.244 14.25 37.50 34.72 13.51 المتوسط العام

 ما يمي :( يتضح .2دوؿ رقـ )مف خبلؿ الج
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لدى طمبة الجامعات الفمسطينية وبانحراؼ  2.521بمغ  البعد الفسيولوجيأف متوسط 
 وبذلؾ يحتؿ البعد الفسيولوجي المرتبة األولى . 0.786وبوزف نسبي   0.786معياري

 56.79وبوزف نسبي  0.846وبانحراؼ معياري  2.271واف متوسط البعد النفسي بمغ  
 حتؿ البعد النفسي المرتبة الثانية .وبذلؾ ي

 55.76وبوزف نسبي  0.817معياري  ؼوبانحرا 2.231وأف متوسط البعد االنفعالي بمغ  
 وبذلؾ يحتؿ البعد االنفعالي المرتبة الثالث .

 54.8وبوزف نسبي  0.836وبانحراؼ معياري  2.194 بمغ وأف متوسط البعد السموكي
، بانحراؼ  2.002المعرفي بمغ تبة الرابعة .أف متوسط البعد وبذلؾ يحتؿ البعد السموكي المر 

 وبذلؾ يحتؿ البعد المعرفي المرتبة الخامسة .50.1 ، وبوزف نسبي  0.762معياري 

 Seiler & Pearsonبيرسوف  وقد اختمفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة سيمر و
لتوتر النفسي ، ودراسة أبو عيشة ) ( والتي تشير بأنيـ يعانوف مف مستويات مرتفعة مف ا1984)

( التي لدييا درجة عالية مف التوتر النفيس المتمثؿ بردود الفعؿ الفسيولوجية واالنفعالية 1997
التوتر النفسي  أفالتي بينت ( 2000والسموكية والمعرفية والنفسية ، وكذلؾ دراسة سواقد والطراونة )

 . األسرةتدني مستوى دخؿ يزداد بانخفاض المستوى التعميمي لموالديف و 

(   أف 1994( ودراسة حسيف ) 1987) يكما اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة أبو مغم
ولـ تجد الباحثة عمى حد عمميا دراسات سابقة تتفؽ معيا  ،  مستوى التوتر النفسي كاف متوسطا

  غير الدراستيف السابقتيف

ينشأ عندما يفقد الفرد المقدرة عمى  التوتر النفسيالنظري أف  اإلطارأما مع ما جاء في 
مواجية الصعوبات والمواقؼ التي تواجيو خبلؿ حياتو اليومية، بسبب قدراتو المحدودة سواء تمؾ 
الموروثة أو المكتسبة، وسواء تمؾ المتعمقة بالناحية النفسية أو االجتماعية أو العضوية أو العقمية 

افؽ مع بيئتو، ومف التوتر النفسي ) عبد المطيؼ، أو الجسدية، وىنا يعاني الفرد مف سوء التو 
1990  :52.)  

وترى الباحثة مف خبلؿ ما سبؽ مف النتائج السابقة أف التوتر النفسي يؤدي الى أعراض 
جسمية عديدة منيا صداع شديد ، تصبب العرؽ ، ازدياد ضربات القمب ، احمرار الوجو وكذلؾ 

، ومف ثـ   األبعادمف  األولىؿ البعد الفسيولوجي المرتبة مغص ، لذلؾ احتشعور بآالـ في المعدة و 
قد  األعراض. ىذه  أعراضيصاب الفرد بأعراض نفسية مثؿ القمؽ ، والخوؼ وغير ذلؾ مف 
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تصيب الفرد بانفعاالت شديدة مثؿ الحزف واالكتئاب والحساسية الشديدة ، وسرعة البكاء ، وجرح 
اضطرابات سموكية  إلىالسابقة  األعراضتؤدي ىذه بسيولة . وكذلؾ مف الممكف أف  اإلحساس

يذاءلآلخريف ،  إيذاءمما ينعكس عمى سموؾ األفراد مف  األفرادلدى  لمنفس وكذلؾ اليروب مف  وا 
الخمؿ المعرفي مثؿ ضعؼ  إلىقد تؤدي  األعراض. وأخيرا جميع ىذه  األظافرالمواقؼ وقضـ 

 ذلؾ مف أعراض .والتردد وغير االنتباه والتركيز ، النسياف ، 

 إال، األرضمنذ وجوده عمى  لئلنسافوتضيؼ الباحثة بأف التوتر كاف ظاىر قديمة مبلزمة 
سمة ىذا العصر الذي يتميز بالتغير المتسارع والتقدـ العممي والتكنولوجي ، وتسيطر  أصبحت أنيا

 عميو مفاىيـ العولمة والكونية واالعتماد المتبادؿ .

مف اغبلقات  وبإتباعيايجير وفقد اليوية السياسية واالقتصادية و إف عوامؿ التشرد والت
، وبناء المستوطنات في إسرائيؿمتكررة لممناطؽ الفمسطينية وسياسة العقاب الجماعي التي تتبعيا 

النفسي لمشعب الفمسطيني وشعوره  األمفكثير مف المناطؽ الفمسطينية. كاف ليا اثر كبير في فقداف 
 بالتوتر والقمؽ.

لواقع الفمسطيني بما يمثمو مف خصوصية فريدة ال مثيؿ ليا في عالـ اليوـ يمثؿ واقعا يموج فا
 شتى .. واقعًا غابت عنو عدالة الحؽ وحرية تقرير المصير ، واقعًا يضغط عمى جميعبضغوط 

كما يتعرض طمبة الجامعات كغيرىـ مف شرائح المجتمع  ،عاتمافئات المجتمع بما فييـ طمبة الج
عدد مف الضغوط والمواقؼ الموترة التي تزيد مف توترىـ وتؤثر سمبًا عمى فاعميتيـ دراستيـ ل أثناء

 وقدرتيـ عمى العطاء. اإلنتاجية
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 ى:األولالفرضية 

في   0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى "  عمى: ىتنص الفرضية األول
 .تعزي الي متغير الجنس )ذكور واناث(االسموب المعرفي )االستقالل االدراكي( 

 Indepnedent Samplesمف صحة الفرضية قامت الباحثة باستخداـ اختبار"ت"  لمتحقؽ

T test لمعرفة الفروؽ بيف متغيريف الدراسة 

 (26جدول)
يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة اختبار "ت"  ومستوى الداللة لمعرفة 

 تعزي الي نوع الجنس اإلدراكياالستقالل  ألسموبالفروق في 

المتوسط  العدد نوع الجنس
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة اختبار 
 "ت"

مستوى 
 الداللة*

 04845 014487 82 ذكور
14109 24062 

 44458 014886 139 اناث

 2425*دالة عند 

عند مستوى داللة مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح انو ال يوجد فروؽ ذات داللة احصائية 
 تعزى الي نوع الجنس )ذكور، اناث(. اإلدراكياالستقبلؿ  األسموبفي  0.05

يتضح انو ال يوجد فروؽ في االسموب االستقبلؿ االدراكي " االستقبلؿ،  سبؽمف خبلؿ ما 
االعتماد" بيف الذكور واالناث حيث كاف متوسط الحسابي لمذكور في االستقبلؿ االدراكي 

كي ، و اف متوسط الحسابي لبلناث لبلستقبلؿ االدرا3.835راؼ معياري ، بانح21.387
 . 3.358بانحراؼ معياري  21.886

( والتي أشارت نتائجيا عف وجود 1990الدراسة مع دراسة الشربيني ) نتائجوقد اختمفت 
 فروؽ دالة احصائيا بيف المستقميف ادراكيا والمعتمديف ادراكيا عمى المجاؿ لصالح الذكور

، ودراسة عبد Ellen 1993، ودراسة ايمييف 1990، ودراسة احمد 1984دراسة جابر  و
 .2004، ودراسة بمدية 1999اليادي 
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، ولـ تجد الباحثة عمى حد عمميا دراسات 1997عبد المجيد مع دراسة  النتيجةتفقت وقد ا
 .ىذه الدراسةسابقة تتفؽ معيا غير 

خصائص لؤلفراد المستقميف / المعتديف عمى  ويتفؽ ىذا مع ما جاء في االطار النظري مف
فاألفراد المعتمديف عمى المجاؿ يعتمد إدراكيـ عمى تنظيـ المجاؿ بما فيو مف المجاؿ االدراكي ، 

عناصر أو مكونات تؤدي دور المراجع الخارجية بينما األفراد المستقميف عف المجاؿ يستفيدوف مف 
ة التي تكوف بمثابة مراجع أساسية في إدراكيـ ومنو فإف المعمومات الصادرة مف اإلحساسات الداخمي

االعتماد عمى المجاؿ اإلدراكي يفيد في فيـ النواحي النفسية واالجتماعية كذلؾ  –أسموب االستقبلؿ 
وال يقتصر عمى النواحي المعرفية، حيث أف لو مبلمح ترتبط بتكويف شخصية الفرد فاالختبلؼ في 

ًا اختبلؼ في كيفية إشباع الحاجات وتكويف وتقوية االتجاىات األسموب المعرفي يرافقو أيض
الخاصة بكؿ فرد، وىذا ما جعؿ الدراسات تتجو إلى تناوؿ نمو الوظيفة االستقبللية ومدى ارتباط 
نمو ىذه الوظيفة بالمراحؿ العمرية المختمفة فضبًل عف خصائصيا في الدراسات غبر الثقافية 

 .(62: 2006)بمدية، 

ما الحظتو الباحثة مف تشابو العوامؿ النفسية والفيزيقية التي تـ تطبيؽ  ىذا وقد تفسر
في  االختبار فييا ، باالضافة الى تشابو الظروؼ االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية

 حيث لـ تظير النتائج عف أى فروؽ بيف الجنسيف في االستقبلؿ االدراكي .  المجتمع الفمسطيني
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 الفرضية الثانية

في   0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى "  عمى: الثانية الفرضيةتنص 
 .االسموب المعرفي )التروي / واالندفاع ( تعزي الي متغير الجنس )ذكور واناث(

 Z "Mann-Whitney Uلمتحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باستخداـ اختبار"
 .يريف الدراسةلمعرفة الفروؽ بيف متغ

 (27جدول)
"  ومستوى الداللة لمعرفة الفروق في Uيوضح  متوسط الرتب ومجموع الرتب وقيمة اختبار "

 )التروي / االندفاع ( تعزي الي نوع الجنس ألسموب

قيمة اختبار  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد نوع الجنس
"U" 

مستوى 
 الداللة*

 8237452 122459 82 ذكور
-04574 24212 

 1808745 100474 139 اناث

  2425*دالة عند 

السابؽ يتضح انو يوجد فروؽ ذات داللة احصائية  عند مستوى داللة  الجدوؿمف خبلؿ 
في اسموب )التروي / االندفاع( تعزى لنوع الجنس )ذكور، اناث( لصالح االناث، حيث اف  2425

اكبر مف متوسط الحسابي  100474ث متوسط الرتب السموب )التروي / االندفاع( يعزى لبلنا
 .122459السموب )التروي / االندفاع( تعزى لمذكور 

( والتي أسفرت نتائجيا عف وجود 1978فقد اختمقت نتائج الدراسة مع دراسة الصواؼ ) 
  Lesiakدراسة ليزاؾ اتفقت نتائج الدراسة معفروؽ دالة احصائيا يرجع لمتغير الجنس ، و 

فروؽ دالة أسفرت عف وجود والتي  ( 1995( ودراسة الشمري ) 1986ودراسة فرير ) (1978)
 المترويف والمندفعيف مف الجنسيف .احصائيا بيف 

وترى الباحثة في ذلؾ مف خبلؿ تطبقيا لؤلدوات أف البيئة الجتماعية التي تعش فييا 
كما أف دائرة الطالبات لبعض السموكيات خاصة االجتماعية ،  اكتسابالطالبات ليا تأثير قوي في 
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والمشاعر والمواقؼ  األفكار إدراؾالكبير في  األثرلدى الطالبات ليا  االجتماعيةالعبلقات 
ف االجتماعية ، وتضيؼ الباحثة مف خبلؿ تطبيقيا ألدوات الدراسة أف الذكور كانوا أقؿ تروي م

نتيجة  رىاؽواإلالطالبات ويمكف أف تعزي الباحثة ذلؾ لعدة عوامؿ منيا شعور الرجؿ بالتعب 
وكذلؾ طبيعة االنفعاالت وعدـ االتزاف االنفعالي التي كاف ليا اثر  والممقاة عميو المسؤوليات العديدة
االجتماعية التي ليا  النفسي لمشعب الفمسطيني وخاصة الذكور وطرؽ التنشئة األمفكبير في فقداف 

التي يمر بيا  واالقتصادية ةالسياسيال مثيؿ ليا في عالـ اليوـ نتيجة الظروؼ  فريدةخصوصية 
لشعب الفمسطيني جعمت مف الشاب الفمسطيني االندفاع في في بعض المواقؼ وعدـ التروي في ا

 .األحكاـ إصدار
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 الفرضية الثالثة

في   0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى "  عمى: الثالثة الفرضيةتنص 
 .الي متغير الجنس )ذكور واناث(مستوى التوتر النفسي تعزي 

 Indepnedent Samplesلمتحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باستخداـ اختبار"ت" 

T test  بيف متغيريف الدراسة الفروؽلمعرفة. 

 (28جدول)
يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة اختبار "ت"  ومستوى الداللة لمعرفة 

 ر النفسي تعزي الي نوع الجنسالفروق في مستوى التوت

 األبعاد

 ذكور

 81ن= 

 اناث

قيمة  149ن=
 اختبار "ت"

مستوى 
 الداللة*

متوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

متوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 24060 14105 44805 004517 44970 014914 البعد االنفعالي

 24391 24692 04374 154015 04900 134964 البعد الفسيولوجي

 24091 14258 04509 144758 04508 144487 البعد النفسي

 24811 24049 14530 84207 14626 74975 البعد المعرفي

 24131 14379 14730 64698 14316 64464 البعد السموكي

 24022 14085 84968 664015 94047 634622 اجمالي االبعاد

 2425*دالة عند 
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ؽ يتضح انو ال يوجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة مف خبلؿ الجدوؿ الساب
 النفسي يعزى الي نوع الجنسف )ذكور، واناث(. التوترفي مستوى  2425

، بانحراؼ  014914حيث يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف متوسط البعد االنفعالي لمذكور بمغ 
 44805، بانحراؼ معياري  004517. بينما بمغ متوسط البعد االنفعالي لبلناث  44970معياري 

. بينما بمغ  04900، بانحراؼ معياري  134964وأف متوسط البعد الفسيولوجي لمذكور 
 .04374، باحراؼ معياري  154015 لبلناثمتوسط البعد الفسيولوجي 

. بينما بمغ متوسط  04508، باحراؼ معياري  144487وقد بمغ متوسط البعد النفسي لمذكور 
 . 04509، بانحراؼ معياري  14.758سي لبلناث البعد النف

، بينما بمغ متوسط البعد  14626، بانحراؼ معياري  74975وأف متوسط البعد المعرفي بمغ 
 . 1.542، بانحراؼ معياري  8.027لبلناث المعرفي 

، بينما بمغ  1.416، بانحراؼ معياري  6.363وقد بمغ متوسط البعد السموكي لمذكور 
 . 1.742، بانحراؼ معياري  6.698السموكي لبلناث  متوسط البعد

، ( 1998) ، ودراسة جودة (  1997 ) مع دراسة ابو عيشةنتائج الدراسة وقد اختمفت 
التي أشارت نتائجيا لوجود فروؽ بيف (  2003)  ، ودراسة مصمح( 2002)ودراسة عبد الحؽ 

 في مستوى التوتر النفسي الذكور واالناث 

، ودراسة ( 1997) ، ودراسة الزبيدي ( 1993)مع دراسة حسيف الدراسة  جنتائوقد اتفقت 
في مستوى التوتر  واإلناث الذكوربيف  إحصائياالتي لـ توجد نتائجيا فروؽ دالة .( 2002)عساؼ 
 .النفسي 

حيث تعزو الباحثة عدـ وجود فروؽ بيف الذكور واالناث في مستوى التوتر النفسي ، التقدـ 
والحضاري الذي يرقى بو الشعب الفمسطيني وكذلؾ مساواة الرجؿ بالمرأة في  يولوجالعممي والتكن

كثير مف المواقؼ التي كانت محرومة منيا المراة ، وكذلؾ خروج المرأة لمعمؿ وخروجيا لمتعميـ 
ومشاركتيا في المواقؼ السياسية والحد مف الزواج المبكر مما أعطى المراة زيادة في ثقتيا بنفسيا ، 

 بداء رأييا . ولـ تنسى الشريعة االسبلمية حقوؽ المرأة مف ذلؾ والتي لـ تميز بيا بيف الذكروا
واالنثى والحث عمى المساواة بينيما ، مما أدى ذلؾ الى زيادة الوعي الثقافي والديني في المجتمع 

 .الفمسطيني 
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 الفرضية الرابعة

في   0.05حصائية عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة إ :عمى تنص الفرضية الرابعة
الطمبة الجدد( اولي، االسموب المعرفي )االستقالل االدراكي( تعزي الي متغير المستوى التعميمي)

 .ثانية .)الطمبة القدامي(  ثالثة، رابعة

لمعرفة  One Way ANOVAلمتحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باستخداـ اختبار"ؼ" 
 الفروؽ بيف متغيريف الدراسة

 (29جدول)
يوضح مجموع المربعات والدرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة اختبار "ف"  ومستوى الداللة 

 لمعرفة الفروق في اسموب االستقالل االدراكي تعزي الي المستوى التعميمي

مجموع  البيان
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة اختبار 
 مستوى الداللة* "ف"

 0.5411 9 05022. بيف المجموعات

 0454.4 .22 2..221.5 داخؿ المجموعات 0.169 1.695

  221 290152.1 المجموع

 2425*دالة عند 

الجدوؿ السابؽ يتضح انو ال يوجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة مف خبلؿ 
ة. ، ثانيىاولالجدد( ي  تعزي لمتغير المستوى التعميمي )الطمبة في اسموب االستقبلؿ االدراك 0.05

 ة.، رابعةثالث )الطمبة القدامي( 

وىو غير داؿ احصائيا عند  0.169حيث تبيف مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ أف مستوى الداللة 
0.05. 

الذي  –الباحثة في حدود عمـ  –ولـ يتـ العثور عمى اى دراسة تؤيد أو ترفض ىذه النتيجة 
 يعزى لمتغير المستوى التعميمي .
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 ف االستقبلؿ واالعتماد عمى المجاؿ اإلدراكيما جاء يتفؽ مع االطار النظري  بأ أما مع 
أحد الخصائص التي يتمايز فييا األشخاص مف حيث إدراكيـ لؤلشياء الموجودة في مجاؿ  يعد

إدراكيـ، ولذلؾ فإف األفراد: إما أف يدركوا الشيء معتمديف في ذلؾ عمى ما يحيط بو مف عناصر 
ء يطمؽ عمييـ معتمدوف عمى المجاؿ في إدراكيـ، وأما أف يدركوا الشيء منفصميف وتفاصيؿ وىؤال

بو عما يحيط بو مف عناصر وتفاصيؿ وضوضاء إدراكية وىؤالء يطمؽ عمييـ مستقموف عف المجاؿ 
 .(273:  1992في إدراكيـ )الشربيني، 
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 لفرضية الخامسة:ا

في   0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال توجد  عمى: تنص الفرضية الخامسة
، ىأول )الطمبة جدد( المعرفي )التروي واالندفاع( تعزي الي متغير المستوى التعميمي األسموب

 .ثالثة، رابعة )الطمبة قدامي(  ثانية

لمعرفة  كرسكاؿ ويمز" X2" صحة الفرضية قامت الباحثة باستخداـ اختبار مفلمتحقؽ 
 ف الدراسةالفروؽ بيف متغيري

 (30) جدول
 أسموب"  ومستوى الداللة لمعرفة الفروق في X2يوضح  العدد ومتوسط الرتب  وقيمة اختبار "

 )التروي / االندفاع( تعزي الي المستوى التعميمي

متوسط  العدد البيان 
 الرتب

قيمة اختبار 
"X2" *مستوى الداللة 

 الطمبة الجدد
 09.5.1 00 األوؿ

 2.512 00 نيالثا 0.015 10.457

 الطمبة القدامي
 024504 0. الثالث

   0415.4 9. الرابع

 2425*دالة عند 

في  0.05عند مستوى  إحصائيةخبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح انو يوجد فروؽ ذات داللة مف 
( ، ثانية، ثالثة، رابعةأوليالمعرفي )التروي واالندفاع( تعزي الي متغير المستوى التعميمي)  األسموب

التروي  أسموب) الطمبة الجدد(  في  األوؿحيث كاف متوسط الرتب لمستوى  األوؿلصالح المستوى 
التروي  األسموب( في القدامىاكبر مف متوسط الرتب لمستوى الثالث) الطمبة  137.76واالندفاع 
 التروي أسموب( في القدامىاكبر مف متوسط الرتب لمستوى الرابع)الطمبة  120.10واالندفاع 
التروي  أسموباكبر مف متوسط الرتب لمستوى الثاني )الطمبة الجدد( في  106.70واالندفاع 
 .97.82واالندفاع 
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الذي  –في حدود عمـ الباحثة  –ولـ يتـ العثور عمى اى دراسة تؤيد أو ترفض ىذه النتيجة 
 .يعزى لمتغير المستوى التعميمي

أكثر فئة كانت  األوؿ ىالمستو سة أف طمبة تطبيقيا ألدوات الدرا حيث ترى الباحثة مف خبلؿ
كاف  األوؿالدراسة وقد تعزي الباحثة ذلؾ بأف طمبة المستوى  أدواتعمى  اإلجابةتتميز بالتروي عند 

الثاني  ىالمستو ، وخاصة األخرىالدراسة أكثر مف المستويات  أدواتلدييـ الوقت الكافي لتطبيؽ 
يخضف تجربة جديدة في  األوؿأف طالبات المستوى  والثالث ولكونيـ طمبة جدد الحظت الباحثة

وتطبيقيا، بالرغـ مف أف  األدواتفكانت لدييـ الرغبة في التعرؼ عمى تمؾ  األدواتمثؿ تطبيؽ ىذه 
. األدواتوقت طويؿ لتطبيقيا ومعرفة الطمبة بذلؾ قبؿ البدء بتطبيؽ  إلىكانت تحتاج  األدوات

تطبيؽ أدوات الدراسة وبعد عدة  إقناعيـالباحثة صعوبة في  بينما طمبة المستويات األخرى قد القت
، وقد القت القبوؿ مف قبؿ بعض الطمبة استفسارات مف قبؿ الطمبة عف طبيعة ووقت االختبارات 

خاصة المستوى األوؿ مف الطمبة ، أما باقي المستويات فقد قامت الباحثة باستخداـ األساليب التي 
 أدوات الدراسة مميزة عف غيرىا مف االختبارات األخرى . ترغب الطمبة مف التطبيؽ بأف
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 الفرضية السادسة:

في   0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  عمى: السادسة الفرضيةتنص 
الطمبة الجدد(  اولي، ثانية. )الطمبة  مستوى التوتر النفسي تعزي الي متغير المستوى التعميمي)

 . لثة، رابعةالقدامى( ثا

 One Way ANOVAالفرضية قامت الباحثة باستخداـ اختبار"ؼ"  صحةلمتحقؽ مف 
 .لمعرفة الفروؽ بيف متغيريف الدراسة

 (31) جدول
يوضح مجموع المربعات والدرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة اختبار "ف"  ومستوى الداللة 

 المستوى التعميميلمعرفة الفروق في مستوى التوتر النفسي تعزي الي 

مجموع  البيان األبعاد
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة اختبار 
 "ف"

مستوى 
 الداللة*

 البعد االنفعالي

 05.90 9 05.20 بيف المجموعات

 .0.522 .22 90215442 داخؿ المجموعات 0.960 0.101

  221 90945149 المجموع

البعد 
 الفسيولوجي

 5402. 9 0.5491 اتبيف المجموع

 152.4 .22 0.115220 داخؿ المجموعات 0.542 0.719

  221 0.195921 المجموع

 البعد النفسي

 25049 9 15904 بيف المجموعات

 150.1 .22 00.95004 داخؿ المجموعات .4514 0.326

  221 00.250.4 المجموع
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مجموع  البيان األبعاد
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة اختبار 
 "ف"

مستوى 
 الداللة*

 البعد المعرفي

 95.10 9 045110 بيف المجموعات

 25020 .22 0.5222. داخؿ المجموعات 45220 1.469

  221 5219... المجموع

 البعد السموكي

 45122 9 .2542 بيف المجموعات

 25.01 .22 10051.1 داخؿ المجموعات 451.1 0.257

  221 ...1095 المجموع

 األبعاد إجمالي

 215211 9 105110 بيف المجموعات

 195422 .22 0112.502 المجموعاتداخؿ  24796 24432

  221 .01.1254 المجموع

 2425*دالة عند 

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح انو ال يوجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة 
في مستوى التوتر النفسي يعزى الي المستوى التعميمي)سنة اولي، سنة ثانية، سنة ثالثة، سنة  2425
 رابعة(.

( التي أشارت 1991)شري مدراسة ى ( ، و 0222دراسة الطراونو )  مع النتيجةفقت وقد ات
لدى في الشعور بالتوتر النفسي  0.05عند  إحصائيةنتائج الدراسة عف عدـ وجود فروؽ ذات داللة 

 أراد مجتمع الدراسة يعزى لمتغير المستوى التعميمي.

 مع دراستيا. عمى حد عمميا دراسات سابقة تختمؼ الباحثةولـ تجد 
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أف ىذه النتيجة مقبولة نظرا لمظروؼ المتشابية التي يعيشيا طمبة الجامعات  الباحثةوتعتقد 
حباط وقمؽ  بمستوياتيـ ، فيـ يعيشوف معا نفس الظروؼ التي يعيشيا شعبنا الفمسطيني مف قير وا 

وؿ عف باقي ومعاناة مستمرة ، األمر الذي لـ يوجد فروؽ بيف الطالب الجامعي في مستواه األ
المستويات األخرى ، باإلضافة إلى ظروؼ الحياة العامة والروتيف والشكميات ومتطمبات األعماؿ 
التي يقوموف بيا والتي تفوؽ قدرتيـ عمى التحمؿ ، واألوضاع االقتصادية والسياسية السيئة التي 

 بمستوياتيـ.جعمت مف األطفاؿ رجاال . فميست مف الغريب أف ال تفرؽ بيف طبلب الجامعة 
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 :الفرضية السابعة

في  0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  عمى: السابعة الفرضيةتنص 
 (.أدبي( تعزى لمتغير التخصص العممي )عممي، اإلدراكيالمعرفي )االستقبلؿ  األسموب

 Independent Samplesلمتحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باستخداـ اختبار"ت" 
T Test لمعرفة الفروؽ بيف متغيريف الدراسة 

 (32) جدول
 يوضح العدد والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقمية اختبار "ت" ومستوى الداللة

التخصص 
المتوسط  العدد العممي

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
قيمة اختبار 

 "ت"
مستوى 
 الداللة*

 04963 004182 111 عممي
04180 24242 

 44447 014071 118 أدبي

 007، درجة حرية  2425*دالة عند 

عند مستوى داللة  إحصائيةمف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح انو يوجد فروؽ ذات داللة 
( لصالح التخصص أدبيتعزى لتخصص العممي )عممي،  اإلدراكياالستقبلؿ  أسموبفي  2425

تخصص العممي ميعزى ل اإلدراكي االستقبلؿ ألسموبمتوسط الحسابي ال أفالعممي المستقؿ حيث 
 األدبيتخصص ميعزى ل اإلدراكياالعتماد  ألسموبمتوسط الحسابي الاكبر مف ، 004182
21.271. 

( التي أوضحت نتائج دراستيا عف  1991)مع دراسة المقصود  نتائج الدراسة وقد اختمفت
 أخرى تختمؼراسات ، ولـ تجد الباحثة ديعزى لمتغير التخصص  إحصائيةعدـ وجود ذات داللة 

 .مع نتائج الدراسة

التي بينت نتائج الدراسة وجود  ( 1997) مع دراسة عبد المجيد الدراسة وقد اتفقت نتائج
التخصص حيث كاف القسـ العممي أعمى موىبة مف طبلب  لمتغير إحصائيةفروؽ ذات داللة 

 ( . 0221)، ودراسة خضر (  1999) دراسة عبد اليادي وكذلؾ ،  األدبيالقسـ 
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االستقبلؿ عف  إلىأف طبلب وطالبات القسـ العممي يميموف  إلىالنتائج تشير فإف ىذه 
 .اإلدراكيفي حيف يميؿ طبلب وطالبات القسـ األدبي إلى االعتماد عف المجاؿ  اإلدراكيالمجاؿ 

وترى الباحثة أنو في ضوء النتائج السابقة تبيف أف طمبة القسـ العممي أكثر استقبلال عف 
لمجاؿ مف طمبة القسـ األدبي ولعؿ السبب يرجع في ذلؾ إلى أف طمبة القسـ العممي يتعامموف مع ا

مواقؼ تعميمية تتطمب التفكير والتحميؿ والتجريد أكثر مف طمبة القسـ األدبي كما يمكف إرجاع 
كما أف النفسي الذي يتصؼ بو طمبة القسـ العممي عف طمبة القسـ األدبي  السبب أيضا إلى التمايز

 طمبة القسـ العممي يتمتعوف بدرجة مف الذكاء أكثر مف طمبة القسـ األدبي . 
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 الفرضية الثامنة

في  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  عمى: الثامنةتنص الفرضية 
 .(أدبيالمعرفي )التروي واالندفاع( تعزى لمتغير التخصص العممي )عممي،  األسموب

 Z "Mann-Whitney Uقامت الباحثة باستخداـ اختبار" الفرضيةمف صحة  لمتحقؽ
 .لمعرفة الفروؽ بيف متغيريف الدراسة

 (33جدول)
"  ومستوى الداللة لمعرفة الفروق في Uيوضح متوسط الرتب ومجموع الرتب وقيمة اختبار "

 )التروي / االندفاع ( تعزي الي التخصص العممي األسموب

التخصص 
قيمة اختبار  مجموع الرتب متوسط الرتب ددالع العممي

"U" 
مستوى 
 الداللة*

 10792422 115404 111 عممي

-24254 24958 

 أدبي

 

 

 

 

118 113479 14535422 

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح انو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 تخصص العممي )عممي، أدبي(.في أسموب )التروي / االندفاع( تعزى لمتغير ال 0.05

( والتي توصمت نتائج دراستيا عف عدـ 2007وقد اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة العمري) 
األدبية مف عينة الدراسة  األقساـبيف طمبة األقساـ العممية وطمبة  إحصائيةفروؽ ذات داللة  وجود
 أسموبالدراسة التي تناولت العرفي .ولـ تجد الباحثة _ عمى حد عمميا_ غير ىذه  األسموبفي 

 التروي / االندفاع يعزى لمتغير التخصص .
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  -عمى حد عمـ الباحثة-تجد الباحثة دراسات تختمؼ نتائجيا مع نتائج الدراسة وكذلؾ لـ 

وتعتقد الباحثة أف نتيجة الدراسة الحالية تعود إلى طبيعة المواد المشتركة التي يدرسيا طبلب 
ة واألقساـ العممية وخاصة مواد اإلعداد التربوي والمواد الدينية والمواد وطالبات األقساـ األدبي

العامة، باإلضافة إلى األنشطة الثقافية ، ىذا يؤدي إلى وحدة اإلطار الثقافي والخبرات التعميمية 
 في القسـ العممي والقسـ األدبي. وبالتالي فإف عدـ وجود داللة الفروؽ بيف طمبة التي يتمقاىا الطمبة

األقساـ العممية واألقساـ األدبية في األسموب المعرفي التروي/ االندفاع يمكف تفسيرىا في ضوء 
طبيعة وسياسة النظاـ التعميمي المتبع في المجتمع الفمسطيني ومناىجو، وىذا يعمؿ عمى اكساب 

مما  األفراد تفضيبلت ثابتة في استقباؿ وتجييز ومعالجة المعمومات فترات طويمة في حياتيـ،
 يجعميا مف أىـ الطرؽ لمتنبؤ بسموكيات األفراد في المواقؼ المختمفة .
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 الفرضية التاسعة

في  0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  عمى: تنص الفرضية التاسعة
 مستوى التوتر النفسي  تعزى لمتغير التخصص العممي )عممي، أدبي(.

 Indepnedent Samplesقامت الباحثة باستخداـ اختبار"ت"  لمتحقؽ مف صحة الفرضية
T test بيف متغيريف الدراسة لمعرفة الفروؽ. 

 (34) جدول
يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة اختبار "ت"  ومستوى الداللة لمعرفة 

 الفروق في مستوى التوتر النفسي تعزي الي التخصص العممي

 االبعاد

 عممي

 111ن= 

 ادبي

قيمة  118ن=
 اختبار "ت"

مستوى 
 الداللة*

متوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

متوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 24657 24335 44905 004193 44834 004304 البعد االنفعالي

 24582 24553 04651 154002 04607 154207 البعد الفسيولوجي

 24967 24230 04490 144646 04681 144600 البعد النفسي

 24046 14189 14657 74889 14339 841451 البعد المعرفي

 24076 14291 14560 64366 14719 64724 البعد السموكي

 24676 24318 94283 654326 94120 654929 اجمالي االبعاد

 2425*دالة عند 
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د مستوى داللة عن إحصائيةمف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح انو ال يوجد فروؽ ذات داللة 
 (.أدبيالتوتر النفسي يعزى الي التخصص العممي )عممي، في مستوى  2425

واتفقت نتائج  نتائج الدراسة ، مؼ معتدراسات سابقة تخ _عمى حد عمميا_لـ تجد الباحثة 
( التي دلت نتائج دراستيا عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة 1991)مع دراسة ىمشري  الدراسة

 ور بالتوتر النفسي لدى افراد مجتمع الدراسة يعزى الى التخصص.احصائية في الشع

عندما ال يستطيع الفرد التغمب عمى صعوبات المواقؼ،  ينشأوترى الباحثة أف التوتر النفسي 
أو تخطي عقبات البيئة بسبب قدراتو المحدودة او بسبب نقص ىذه القدرات أو عدـ كفايتو 

ية . ومف ىنا يعاني الفرد مف سوء التوافؽ والتوتر النفسي، ، أو االجتماعالجسمية، أو العقمية 
وتضيؼ الباحثة بأف التوتر النفسي يمثؿ حالة مف االضطراب والشعور بعدـ االرتياح ، والخوؼ 
مف حوادث المستقبؿ ، والشعور بالضيؽ واليـ ، والتفكير التشاؤمي في أمور الحياة المختمفة ، 

 .معيف وتوقع الشر مف مشكمة أو موقؼ 

( أف المتوتروف نفسيا عادة ما يكونوف أقؿ ابداعا ومرونة 169: 1997وتضيؼ )أبو عيشة، 
وشعبية مف غيرىـ ، وأكثر قابمية لئليحاء ولمتأثير باآلخريف ومشاكميـ وأكثر ترددا وحذرا في نواحي 

كونوف معتمديف الحياة المختمفة ، كما أف مفيوـ الذات لدييـ عادة ما يكوف متدنيا ، وغالبا ما ي
 عمى اآلخريف ، وكمف خطورة التوتر النفسي في زيادتو التي قد تؤدي إلى شؿ حركة الفرد.
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 البحوث والدراسات المقترحة

 

 البحوث المقترحة:

يمكف أف  التيأوضحتو الدراسة مف نتائج فإنو يمكف اقتراح عدد مف البحوث  ماوبناء عمى 
 جاؿ منيا:تكوف موضوعا لبحوث أخرى في ىذا الم

 .الثانوية العامةاألساليب المعرفية وعبلقتيا بالتحصيؿ الدراسي لدى طمبة  -1

 .الثانوية العامة ةبماألساليب المعرفية وعبلقتيا بالذكاء لدى ط -2

 دراسة العبلقة بيف المسئولية االجتماعية وأساليب أخرى مف األساليب المعرفية . -3

 ية وأساليب أخرى مف األساليب المعرفية.دراسة العبلقة بيف أساليب المعاممة الوالد -4

 طمبة الثانوية العامة.التوتر النفسي وعبلقتو بتحقيؽ الذات لدى  -5

 

 :المقترحةالتوصيات 

في ضوء نتائج الدراسة الحالية وفي ضوء نتائج الدراسات السابقة فإنو يمكف االستفادة مف 
رفييف األسموبيف المعالمعمومات التي يتـ الحصوؿ عمييا مف تطبيؽ مقاييس كؿ مف 

( و) التروي/ االندفاع ( ، وكذلؾ مقياس التوتر النفسي اإلدراكيعف المجاؿ  االستقبلؿ)االعتماد/
 وفي ضوء ىذه النتائج يمكف الخروج بمجموعة مف التوصيات منيا :

تزويد المدارس باالختبارات والمقاييس التي تكشؼ عف األساليب المعرفية لمطبلب وعف  -1
مينية و الدراسية المختمفة لمطبلب حتى تمكف المرشد والمعمـ مف توجيو الطبلب الميوؿ ال

 بطريقة سميمة .

ضرورة اجراء المزيد مف البحوث في ىذا المجاؿ عمى عينات مختمفة مثؿ طبلب المرحمة  -2
مع أخذ متغيرات جديدة العوامؿ االقتصادية واالجتماعية  اإلعداديةطبلب المرحمة  الثانوية أو

 المعرفي . األسموبيـ المؤثرة في والق
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ربط المناىج بمواقؼ تعميمية تسمح بإظيار األسموب المعرفي لمطالب حتى تمكف المعمـ مف  -3
 تقديـ المادة بشكؿ يتناسب مع الفروؽ في األساليب المعرفية لمطبلب .

ة أصؿ األساليب المعرفية ىؿ ىي مكتسبة أـ موروثة ، متطور  إجراء المزيد مف البحوث في -4
 أـ تبنى مع الشخص .

إرشادية لمناقشة مسببات ومصادر التوتر النفسي والحصوؿ عمى معمومات برامج  إعداد -5
تساعد في معرفة أعراض ومسببات التوتر النفسي ، ومف ثـ تطوير استراتيجيات لمواجيتو 

 والتغمب عميو .

ات التغمب عمى بشكؿ مستمر لمساعدة الطمبة عمى تنمية ميار لمطمبة  إرشاديةعقد ندوات  -6
 المشكبلت التي تؤدي إلى رفع مستوى التوتر النفسي .

عقد ندوات إرشادية لمطمبة لمعمؿ عمى خفض مستوى التوتر النفسي الى المستوى المطموب   -7
 الذي يتناسب مع الموقؼ الذي يدعي لشيء مف التوتر النفسي .

 تمفة .إجراء بحث مماثؿ عمى مستوى مدارس قطاع غزة ولمراحؿ عمرية مخ -8

 إعداد برامج إرشادية ألنواع مختمفة مف االضطرابات النفسية والسموكية . -9
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 ، مجمة التربية والتنمية ، السنة الثانية ، العدد الثاني .اإلدراكية

 األنماط اإلدراكية المعرفية وعالقتيا بمواقف التعمم الذاتي والتعمم(: 1981شريؼ، نادية ) .53
 ، مجمة العمـو االجتماعية، جامعة الكويت، العدد الثمث، السنة التاسعة.التقميدي

 ، دار غريب لمطباعة والنشر. مقدمة في عمم النفس المعرفي(: 0221شمبي، محمد أحمد ) .55

عالقة أسموبي االستقالل اإلدراكي واالندفاعية بالتحصيل ( : 1995الشمري، سعود ) .56
 ، جامعة الممؾ سعود ، الرياض .مرحمة االبتدائية الدراسي لدى عينة تالميذ ال

األساليب المعرفية وعالقتيا بالتحصيل الدراسي لدى ذوي ( :  0223الشيري، عمي ) .57
، مجمة كمية التربية  صعوبات التعمم والعاديين من طمبة المرحمة الثانوية بمدينة الطائف

 . 53بالمنصورة ، الجزء الثاني، العدد 

دراسة لبعض العوامل المرتبطة باالستقالل (:  1978، والشرقاوي ، أنور )الشيخ ، سميماف  .58
، الكتاب السنوي في التربية وعمـ النفس، المجمد الخامس ، دار الثقافة لمطباعة  اإلدراكي

 والنشر ، القاىرة .

مشكالت األطفال والمراىقين وأساليب المساعدة (: 1996شيفر، شارلز، وميمماف، ىوارد ) .59
 رجمة نسيمة داوود، ونزيو حمدي، عماف: الجامعة اإلسبلمية.. تفييا

األسموب المعرفي التروي /  االندفاع والتصرف في المواقف ( :  0222صعدي ، إبراىيـ )  .62
، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية  التربوية لدى المعممين / المعممات بمنطقة جازان

 التربية ، جامعة أـ القرى .

السمات الشخصية لطمبة كمية التربية بجامعة الكويت ( :  1987) الصواؼ ، قاسـ  .61
، مجمة مركز البحوث التربوية ، العدد الخامس ،  وعالقتيا ببعض المتغيرات األكاديمية

 جامعة الكويت ، الكويت .
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عالقة األسموب التأممي االندفاعي بالتحصيل الدراسي لدى ( :  1987الصواؼ ، قاسـ )  .60
 ، مجمة العمـو االجتماعية ، العدد الثالث ، الكويت .االبتدائية بالكويت تالمذة المرحمة 

سمات الشخصية وعالقتيا ببعض األساليب المعرفية لدى ( :  1997الطيراوي ، جميؿ )  .64
، رسالة ماجستير غير  الطالب المتفوقين والمتأخرين أكاديميًا في الجامعة اإلسالمية

 اإلسبلمية . منشورة ، كمية التربية ، الجامعة

فاعمية برنامج لخفض مستوى التوتر النفسي لدى طمبة ( :  0220عبد الحؽ ، عماد )  .63
 .B، العدد  18، مجمة أبحاث اليرموؾ ، المجمد  جامعة النجاح الوطنية

، بيروت: دار النيضة الصحة النفسية والتفوق الدراسي(: 1992عبد المطوؼ، مدحت ) .65
 العربية.

دراسة األساليب المعرفية المميزة لمطالب الموىوبين ( :  1997 عبد المجيد ، أسامة ) .66
 ، دراسة ماجستير غير منشورة ، القاىرة .لغوياً 

المعالجات عمى  –أثر تفاعل األساليب المعرفية ( :  1987عبد المقصود ، ىانـ عمي )  .67
 زقازيؽ .، رسالة دكتوراه ، كمية التربية ، جامعة الالتحصيل والتذكر في مادة الفيزياء 

االعتماد / االستقالل عن المجال اإلدراكي وعالقتو ( : 1991عبد المقصود ، ىانـ عمي ) .68
 ، مجمة رسالة الخميج العربي ، العدد التاسع والثبلثوف ، السنة الثانية .بالدافع لالنجاز 

األساليب المعرفية كمحدد لالختبار الدراسي لدى طمبة (: 1999عبد اليادي ، محمد ) .69
، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ،  الثاني عشر في محافظات غزةالصف 

 الجامعة اإلسبلمية .

 ، الطبعة األولى ، عماف ، األردف . : عمم النفس المعرفي(  0223العتوـ، عدناف )  .72

العالقة بين الدوجماتية وبعض األساليب المعرفية لدى ( :  1986عجوة، عبد العاؿ )  .71
 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة المنوفية ، القاىرة . تربيةطالب كمية ال

األساليب المعرفية وعالقتيا ببعض متغيرات الشخصية ( :  1989عجوة ، عبد العاؿ )  .70
 ، رسالة دكتوراه  غير منشورة ، جامعة المنوفية ، القاىرة .)دراسة عاممية 
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نظرة معاصرة ، دار الفكر لمنشر  ، عمم النفس التربوي( :  1999عدس ، عبد الرحمف )  .74
 والتوزيع ، الطبعة الثانية ، األردف .

التفاعل بين وجية الضبط والجنس وعالقتو بالتحصيل ( :  0220عرايس ، محمد )  .73
،  الدراسي وبعض األساليب المعرفية لدى عينة من طالب جامعة التحدي ، دراسات نفسية

 المجمد الثالث عشر ، العدد الثالث .

مجاالت التوتر والضغط النفسي عند أعضاء الييئة ( :  0220، عبد محمد )  عساؼ .75
،  التدريسية في جامعتي النجاح وبيرزيت أثناء انتفاضة األقصى نتيجة العدوان اإلسرائيمي

 . 1، العدد  017مجمة النجاح لؤلبحاث ، العمـو اإلنسانية ، المجمد 

تر النفسي لدى مدربي األندية الرياضية مصادر ومستوى التو ( :  0222عمواف ، بشير )  .76
، غير منشورة ، كمية التربية الرياضية ، الجامعة األردنية ،  ، رسالة ماجستيرفي األردن 

 األردف ، عماف ،

، رسالة دكتوراة  العالقة بين األساليب المعرفية وقدرات التفكير( :  1987عمي ، جماؿ )  .77
 معة عيف شمس .غير منشورة ، مكتبة كمية التربية ، جا

األسموب المعرفي االندفاع / التروي وعالقتو بالمسئولية ( :  0227العمري ، منى سعد )  .78
، رسالة ماجستير غير  االجتماعية لدى عينة من طالبات كمية التربية لمبنات بمحافظة جدة

 سعودية .منشورة ، كمية التربية لمبنات بالمدينة المنورة ، جامعة طيبة ، المممكة العربية ال

استراتيجيات أداء ميام حل المشكالت لدى الطالب ذوي ( :  0220غنيـ ، محمد )  .79
 ، مجمة العمـو التربوية ، العدد األوؿ . االندفاع –األسموب المعرفي التروي 

األساليب المعرفية ومفيوم التمايز النظري ، دراسة ( :   1986الفرماوي ، حمدي )  .82
، المجمد الخامس ، الجمعية المصرية لمدراسات  م النفسنظرية، الكتاب السنوي في عم

 النفسية ، القاىرة .

استخدام فنية التعمم بالنمذجة في اكتساب األطفال ( :   1988الفرماوي ، حمدي عمي )  .81
في ، المؤتمر الرابع لعمـ النفس في مصر ، الجمعية المندفعين ألسموب التروي المعر

 شتراؾ مع كمية اآلداب ، جامعة عيف شمس ، القاىرة .المصرية لمدراسات النفسية باال
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اختبار تزاوج األشكال المألوف ت.أ.م لقياس أسموب االندفاع (: 1985الفرماوي، حمدي ) .80
 ، القاىرة: مكتبة النيضة المصرية.مقابل التروي كراسة تعميمات

، الذكاء أسموب االندفاع/ التربوي المعرفي وعالقتو بمستوى(: 1987الفرماوي، حمدي ) .84
 مجمة دراسات تربوية، الجزء التاسع، القاىرة.

، مكتبة االنجمو األساليب المعرفية بين النظرية والبحث(: 1993الفرماوي، حمدي ) .83
 المصرية، القاىرة.

االندفاع وعبلقتو ببعض المتغيرات المعرفية ،  –( : التأمؿ  1986فرير ، فاطمة حممي )  .85
 ة التربية ، جامعة الزقازيؽ .رسالة دكتوراه غير منشورة ، كمي

نظريات التعمم المعاصرة وتطبيقاتيا ( :  1988فطيـ ، لطفي ، والجماؿ ، أبو العزايـ )  .86
 ، القاىرة ، مكتبة النيضة المصرية.التربوية 

عالقة األسموب المعرفي ومستوى النشاط بصعوبات ( :  1988كامؿ ، مصطفى محمد )  .87
 ، مجمة التربية المعاصرة ، العدد التاسع ، القاىرة . تدائيةالتعمم لدى تالميذ المدرسة االب

االندفاع / التربوي كأسموب معرفي وعالقتو بانتقاء اإلجابة (: 1986الكفافي، عبد المنعـ ) .88
، مجمة كمية المنصورة، العدد الصحيحة في االختبارات العقمية ذات االختيار من متعدد

 الثامف، المنصورة.

النمط المعرفي السائد لدى طمبة جامعة اليرموك في ضوء بعض ( :  0224كنوز ، سعد )  .89
 ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، جامعة اليرموؾ ، األردف .المتغيرات 

،  مشكالت األطفال النفسية ، واألساليب اإلرشادية لمعالجتيا( :  0228مجيد ، سوسف )  .92
 الطبعة األولى ، عماف ، األردف .

العالقة بين أساليب عرض المفاىيم في برامج الكمبيوتر ( :  0225محجوب ، مصطفى )  .91
، مجمة  متعددة الوسائل واألساليب المعرفية وأثرىا عمى تحصيل الطالب وزمن التعمم

 دراسات تربوية واجتماعية ، المجمد الحادي عشر ، العدد الثالث .
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ب المعرفية وأثره عمى التفاعل بين الطريقة التكاممية واألسالي( :  0220محمد ، ىدى )  .90
، مجمة القراءة والمعرفة ، كمية التربية ، جامعة عيف تحصيل الطالب المعممين لتاريخ األدب 

 شمس ، العدد الثالث عشر  .

، مجمة أخبار غزة  التوتر النفسي من مسببات حوادث الطرق( :  0223المدلؿ ، سعيد )  .94
 ، العدد الثاني .

برنامج إرشادي نفسي جماعي ، في خفض مستوى أثر ( :  0224مصمح ، عائشة )  .93
، رسالة  التوتر النفسي لدى طالبات المرحمة األساسية العميا بمدارس وكالة الغوث الدولية

 ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ، الجامعة اإلسبلمية .

 ، الكويت، دار القمـ.التوتر النفسي كمقياس لمدافعية(: 1980المبل، سموى ) .95

عالقة التحكم الداخمي / الخارجي بكل من التروي ( :  1987فاروؽ عبد الفتاح )  موسى ، .96
، مجمة كمية التربية ، المجمد الثاني،  االندفاع والتحصيل الدراسي لطالب وطالبات الجامعات

 العدد الرابع .

أثر أساليب المعاممة الوالدية عمى بعض األساليب ( :  1998النفيعي ، عابد عبداهلل )  .97
(، 66، مجمة أـ القرى ، العدد ) لمعرفية لدى عينة من طالب وطالبات جامعة أم القرىا

 السنة العاشرة.

درجة التوتر النفسي ومصادره لدى العاممين في المكتبات ( : 1991ىمشري ، عمر ) .98
، مجمة دراسات السمسمة )أ( ، العموـ اإلنسانية ، المجمد العشروف )أ( ، الجامعية في األردن 

 دد الثالث ، عماف ، األردف .الع

االستقالل ( عن  –أثر األسموب المعرفي ) االعتماد ( :  0226اليواري ، لبنى نظمي )  .99
، رسالة دكتوراه  المجال اإلدراكي  عمى التفكير االبتكاري لدى عينة من الطالبات المراىقات

 غير منشورة ، القاىرة .

المثالية،  جياد والتوتر ، الدليل الصحي لمتغذيةتغمب عمى اال( :  0223ىولنورد ، باتريؾ )  .122
 مكتبة جرير ، السعودية ، الرياض .
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 ممخص الدراسة بالمغة العربية:

نية وال توجد دراسات ) عمى عمـ تعتبر ىذه الدراسة مف أوائؿ الدراسات في البيئة الفمسطي
 األساليب المعرفية وعبلقتيا بالتوتر النفسي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية  تناولتالباحثة ( 

وقد ىدفت ىذه الدراسة الى الكشؼ عف العبلقة بيف األساليب المعرفية ) االستقبلؿ 
ات الفمسطينية ، وتتحدد مشكمة ( والتوتر النفسي لدى طمبة الجامعاالندفاعاالدراكي( و) التروي/ 

 الدراسة في السؤاؿ التالي :

مف األسموبيف المعرفييف )االستقبلؿ اإلدراكي( و)التروي/ واالندفاع(  كؿىؿ توجد عبلقة بيف 
 والتوتر النفسي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية ) اإلسبلمية ، األقصى  ( ؟

 -:ةوينبثق عن ىذا التساؤل األسئمة الفرعية التالي

 ما مستوى االستقبلؿ اإلدراكي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية)اإلسبلمية، األقصى(؟  -1

 ما مستوى التروي /االندفاع لدى طمبة الجامعات الفمسطينية)اإلسبلمية، األقصى(؟ -2

 ما مستوى التوتر النفسي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية )اإلسبلمية ، األقصى(؟    -3

)االستقبلؿ اإلدراكي( يعزى لمتغير في األسموب المعرفي ئيًا ىؿ توجد فروؽ دالة إحصا -4
 الجنس؟  

زى لمتغير ع( يالتروي / االندفاع) في األسموب المعرفي ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائياً  -5
 ؟  الجنس

 ؟  الجنسزى لمتغير عيفي مستوى التوتر النفسي  ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائياً  -6

)االستقبلؿ اإلدراكي( يعزى لمتغير سموب المعرفي في األىؿ توجد فروؽ دالة إحصائيًا  -7
 ؟  المستوى التعميمي

زى لمتغير ع( يالتروي / االندفاع) في األسموب المعرفي ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائياً  -8
 ؟  المستوى التعميمي
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 ؟المستوى التعميمي زى لمتغيرعيفي مستوى التوتر النفسي  ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائياً  -9

)االستقبلؿ اإلدراكي( يعزى لمتغير في األسموب المعرفي ؽ دالة إحصائيًا ىؿ توجد فرو  -10
 ؟  التخصص ) عممي ، أدبي( 

 زى لمتغيرع( يالتروي / االندفاع) في األسموب المعرفي ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائياً  -11
 ؟  التخصص )عممي، أدبي(

التخصص  زى لمتغيرعيفي مستوى التوتر النفسي  ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائياً  -12
 ؟  )عممي، أدبي(

  :اإلجراءات

 عينة الدراسة 

( طالب وطالبة مف كمية العموـ وقسـ اإلرشاد في الجامعة 229تكونت عينة الدراسة )
( طالب وطالبة ، كما 128اإلسبلمية و جامعة األقصى، حيث بمغ عدد طمبة الجامعة اإلسبلمية ) 

 .( طالب وطالبة 101بمغ عدد طمبة جامعة األقصى )

 :أدوات الدراسة

اختبار األشكاؿ المتضمنة ) الصورة الجمعية ( مف إعداد اولتماف ، راكسف وويتكف، واعده  -1
بالمغة العربية الدكتور الشرقاوي والدكتور الشيخ لقياس األسموب المعرفي ) االستقبلؿ 

 اإلدراكي ( .

ياس األسموب المعرفي لق 1985اختبار تزاوج األشكاؿ المألوفة مف إعداد الدكتور الفرماوي  -2
 ) التروي / االندفاع (.

 مقياس التوتر النفسي مف إعداد الدكتور مجدي عبد الكريـ حبيب . -3
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 النتائج 

كؿ مف األسموبيف  0.05عدـ وجود عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -1
مبة الجامعات المعرفييف )االستقبلؿ اإلدراكي( و)التروي/ االندفاع( والتوتر النفسي لدى ط

 اإلسبلمية و األقصى( )الفمسطينية 

في أسموب االستقبلؿ  0.05عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -2
 يعزى لمتغير الجنس . ياإلدراك

التروي/ االندفاع(  بفي )أسمو  0.05وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   -3
 .يعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور 

في مستوى التوتر النفسي  0.05عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   -4
 يعزى لمتغير الجنس 

في أسموب االستقبلؿ  0.05عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -5
 يعزى لمتغير المستوى التعميمي . ياإلدراك

في أسموب) التروي / االندفاع(  0.05وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -6
 يعزى لمتغير المستوى التعميمي .

في مستوى التوتر النفسي  0.05عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   -7
 يعزى لمتغير المستوى التعميمي .

 يفي أسموب االستقبلؿ اإلدراك 0.05وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -8
 غير التخصص) عممي، أدبي( لصالح التخصص العممي .يعزى لمت

التروي /  بفي )أسمو  0.05عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -9
 االندفاع( يعزى لمتغير التخصص ) عممي، أدبي( لصالح التخصص األدبي .

سي في مستوى التوتر النف 0.05عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -10
 يعزى لمتغير التخصص )عممي، أدبي( .
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Abstract:  

is considered one of the pioneer studies conducted in this field. It aims to 

illustrate the connection between the cognitive methods (independent cognition), 

and (meditation- impulsiveness).  

The problem of the study is summarized in the following question: what is the 

relationship between (cognitive independence) and (meditation/ impulsiveness)?! 

The previous question derives the following sub-questions:  

1- What is the level of independent cognition of the Islamic university and Al 

Aqsa university students? 

2- What is the level of meditation and impulsiveness the students can reach? 

3- What is the level of psychological tension that affects the two university 

students? 

4- Are there statistical dissimilarities in the cognitive style (independent 

cognition) attributed to gender?! 

5- Are there statistical dissimilarities in the cognitive style (meditation and 

impulsiveness) attributed to gender? 

6- Are there statistical dissimilarities in the level of psychological tension 

among the students attributed to gender? 

7- Are there statistical dissimilarities in the cognitive style (independent 

cognition) attributed to the educational level? 

8- Are there statistical dissimilarities in the cognitive style (meditation - 

impulsiveness) attributed to the educational level? 

9- Are there statistical indications show the variety of psychological tension 

among the students because of the level of education discrepancy?   

10- Are there numerical differences in the cognitive style (independent 

cognition) attributed to students preference (Science or Arts)?! 
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11- Are there numerical differences in the cognitive style (meditation- 

impulsiveness) attributed to students preference (Science or Arts)?! 

12- Are there numerical differences in the level of psychological tension 

among the students? 
 
Procedures: 

Study sample: 229 students from the faculty of Science from the Islamic 

university and al Aqsa university; 128 from the Islamic university and 101 

students from Al Aqsa university; they were all involved in the study sample.   

Study techniques:  

1- Testing included forms prepared by Aultman, Raxn and Watkin. The 

forms were transferred into Arabic to measure the cognitive style 

(cognitive independence) by Dr. Sharqawi. 

2- Testing regular forms mate which was conducted by Dr. Al Faramawi to 

measure the cognitive method (meditation – impulsiveness) 

3- Testing the psychological stress done by Dr Majdi A. Habeeb  

Findings: 
1- No numeric relationship at the level of 0.05 between the two cognitive 

methods (cognitive independence), (meditation/ impulsiveness) and the 

psychological stress between the Islamic university and Al Aqsa university 

students.  

2- No statistical evidence at the level of 0.05 in the cognitive method ascribed 

to gender variable. 

3- There are statistical differences at the level of 0.05 in (meditation/ 

impulsiveness) due to gender variable. 

4- No statistical differences at the level of 0.05 in the psychological stress 

level due to gender variable 
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5- No statistical dissimilarities at the level of 0.05 in the cognitive method 

because of education level variable.  

6- There are statistical differences at the level of 0.05 in (meditation/ 

impulsiveness) ascribed to level of education variable. 

7- No statistical evidence at the level of 0.05 in the psychological stress level 

attributed to level of education variable. 

8- There is statistical evidence at 0.05 in cognitive independence attributed to 

student specialization (scientific or literary) to the advantage of scientific 

specialization.   

9- There are no differences of statistical significance at the 0.05 level 

(meditation/ impulsiveness) due to the variable of specialization (scientific, 

literary) to the advantage of literary specialization.  

10- No statistically significant differences at the 0.05 level in the level of 

stress due to the variable of specialization (scientific or literary). 



In the Name of Allah the Most Gracious, the Most Merciful 

 

Islamic University- Gaza 

Deanship of High Studies 

Psychology Department 

 

 

Cognitive Styles And Their Relationship With The 

Psychological Tension Of The Palestinian University 

Students (Islamic And Al Aqsa Universities) 

 

 

 

This dissertation is submitted to the Faculty of Education- Psychology Department 

as a complementary requirement to obtain a Master degree in Psychology  

 

 

 

Prepared by 
Asmaa S. N. Al Dahdouh 

 

 

Supervised by 

 

Dr. Jamil H. Al Tahrawi 

 

 

 

 ـ0212- ػى1341


