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  اإلهداء

   ...أهدي هذا العمل الى

لدعمه المتواصل وتشجيعه المستمر لي كي أبذل .... الى والدي الطيب الغالي
  المزيد وأحقق الهدف المنشود

التي لطالما قدمت لي .... ينسى قلمي وال قلبي وال عقلي والدتي الحبيبةوال 
الكثير من العون والمساعدة وضحت في سبيل راحتي وسعادتي، والتي لم 

  تنساني من دعائها ليل نهار

الذي مد يد العون وقام بتذليل المصاعب التي واجهتني .... الى زوجي العزيز
  في سبيل انجاز هذا البحث

  مهجة قلبي.... ني الغالي ايهمالى اب

الى كل من ساعدني على انجاز هذا البحث من قريب او بعيد اهدي ثمرة هذا 
  البحث 

  الى إخوتي وأخواتي ... الى كل من شجعني 

  الى زمالئي وزميالتي طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس 

  

     

نورا رعيه



أ  

  

  

  

  

 إقرار

  

ت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير ،وأنَّها نتيجة أبحاثي الخاصة أقر أنا مقدم الرسالة، أنَّها قدم
باستثناء ما تم اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أية درجة 

  .عليا ألي جامعة أو معهد

  

  

  نورا رسمي أحمد رعية : اإلسم

   :التوقيع

  7/11/2013 :التاريخ

  

  
  



ب  

  شكر وتقدير

 عنده خيبي ال الذي وهو مناي، بلغني أن بعداً و وقبالً ،خراًآو أوالً هللا لشكرا
  رجاء

من ساهم وقدم لي يد العون  ن لكلواالمتنا والتقدير الشكر بخالص أتقدم
والمساعدة في سبيل إنجاز هذا البحث والذي أرجو أن ينال القبول وتتحقق 

اوي المشرف على الرسالة منه الفائدة، وأخص بالشكر الدكتور عمر الريم
والذي غمر البحث بتوجيهاته العلمية القيمة نحو أساليب البحث العلمي واتساع 

  صدره لمناقشتي واستفساراتي، وجزاه اهللا عني خير الجزاء ونعم الثواب

زيل الشكر والعرفان إلى كل من ساهم في إنجاز هذا البحث وساعد جواتقدم ب
  في خروجه إلى النور

   عنا كل خيرفجزاهم اهللا

  

 

  

  

  
 
 
  

  
 



ج  

  ملخصال

واالنتباه لدى ) االستقالل- االعتماد(العالقة بين األسلوب المعرفي  إلىالتعرف هدفت هذه الدراسة 

التعرف على ، وفي المدارس الحكومية في تربية وسط محافظة الخليلالحادي عشر طلبة الصف 

الحادي عشر لدى طلبة الصف ) اللاالستق-االعتماد(دور بعض المتغيرات في األسلوب المعرفي 

لتعرف على دور بعض المتغيرات في  كذلك افي المدارس الحكومية في تربية وسط محافظة الخليل

  .في المدارس الحكومية في تربية وسط محافظة الخليلالحادي عشر االنتباه لدى طلبة الصف 

/ مقياس االستقالل :  هما، حيث استخدمت أداتينالمنهج الوصفي االرتباطيواستخدمت الباحثة 

عينة طبقية عشوائية ، ومقياس االنتباه، وطبقت الدراسة على االعتماد على المجال بالصورة اللفظية

  .طالب وطالبة) 1017(بلغ عددهم من مجتمع الدراسة  حيث 

 طلبة لدى) اإلدراكي المجال عن االستقالل-  االعتماد (المعرفي األسلوب جاتاظهرت الننائج إن در

 يعتقد الطالب بأن تتمثل الخليل محافظة وسط تربية في الحكومية المدارس فيالحادي عشر  الصف

 من جماعة ضمن في يكون عندما يبذله، وأن الطالب الذي بالجهد مرهون الدراسي مستقبله أن

 التي المدرسية األنشطة ممارسة ويحب أحاديثهم، في بسهولة المشاركة إلى يميل فإنه الزمالء

 المشكالت معظم ويعتقد أن اآلخرين، عن متميزاً بالحياة دوره يكون أن يفضل أنه كما هو، لهايفض

 المدارس فيالحادي عشر  الصف طلبة لدى االنتباه  درجاتإن .حل من أكثر لها تواجهنا التي

 أو يقرأ أو يسمع لما منتبه غير يبدو ال الطالب بأن تتمثل الخليل محافظة وسط تربية في الحكومية

 النشاط اكتمال قبل آخر إلى نشاط من ينتقل كذلك ال يؤديها، التي األعمال في انتباهه ويركز يرى،

 مع الحديث عند اإلنصات في صعوبة يجد وال تفكير، بدون األسئلة على يجيب وال يبدأه، الذي

  .سبب وبدون فائدة بدون الحديث يحب وال ،اآلخرين

راسة أنه كلما زادت درجة األسلوب المعرفي للفرد، تزداد ليده ولقد استنتجت الباحثة من هذه الد

القدرة على االنتباه، وينظر إلى األمور نظرة تفصيلية وتحليلة، ويمكن وصف انتباهه بأنه واسع، 

بينما إذا قلت درجة األسلوب المعرفي وزاد االعتماد على المجال اإلدراكي، تصبح درجة االنتباه 

  .وأقّل شموليةقليلة والتفكير ضيق 



د  

 بين) α≥0.05 (الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود دموأشارت النتائج الى ع

 الحادي الصف طلبة لدى) اإلدراكي المجال عن االستقالل-االعتماد (المعرفي األسلوب متوسطات

ترتيب الجنس، ال متغير إلى تعزى الخليل محافظة وسط تربية في الحكومية المدارس في عشر

  .مكان السكنوالميالدي في األسرة، 

 بين) α≥0.05 (الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجودكما أشارت النتائج الى 

 الحادي الصف طلبة لدى) اإلدراكي المجال عن االستقالل-االعتماد (المعرفي األسلوب متوسطات

األكاديمي،  التحصيل متغيرل تعزى الخليل محافظة وسط تربية في الحكومية المدارس في عشر

 متوسطات بين) α≥0.05 (الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجودوالفرع، وكذلك 

  تعزى الخليل محافظة وسط تربية في الحكومية المدارس في عشر الحادي الصف طلبة لدى االنتباه

  .متغير التحصيل األكاديمي، الفرع، ومكان السكنل

 متوسطات بين) α≥0.05 (الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدمئج وبينت النتا

  تعزى الخليل محافظة وسط تربية في الحكومية المدارس في عشر الحادي الصف طلبة لدى االنتباه

  .الترتيب الميالدي في األسرةوالجنس،  متغيرل

ال اإلدراكي على مهارات التحليل ضرورة تدريب الطلبة المعتمدين على المجوأوصت الدراسة ب

 رفع مستوى تحصيلهم في والتركيب التي يتطلبها حل المسألة الرياضية من أجل مساعدتهم في

 ، متمثلة في األساليب المعرفيةةمراعاة ما بين الطالب من فروق فرديالرياضيات، والحاجة إلى 

 .يس المناسبة لكل مستوىوتقسيمهم إلى مجموعات وفق استعداداتهم، واستخدام طرق التدر

ية ضرورة تدريب المعلمين على التدريس باستخدام طريقة التعلم بالتعاقد لتنمكما أوصت الدراسة ب

استخدام أساليب التعلم التعاوني عن طريق المهارات المختلفة لدى الطلبة، والحاجة إلى 

 .دام الحوافز الستثارة حماس واهتمام الطالب للمادة الدراسية مع استخ،المجموعات

  

  

  



ه  

The Relationship Between the Cognitive Method (Dependence- 
Independence From the Cognitive Domain) and the Attention of the 
Eleventh Grade Students in Public Schools in the Directorate of 
Education/ Hebron 

Prepered by: Noora Ra’yiah. 

Supervisor: Dr. Omar Al-Rimawi 

Abstract: 

The study aimed at investigating the relationship between the Cognitive Method 

(dependence- independence from the cognitive domain) and the attention of the Eleventh 

Grade students in public schools in the Directorate of Education/ Hebron, and recognizing 

the role of some of the variables in the Cognitive Method (dependence- independence) for 

that group of students .  

The researcher used the descriptive co relational approach, where she used two scales: The 

first is the measure of (independence/ dependence) on a certain field by the verbal image, 

and the other is the scale of attention. The study was applied on a stratified random sample 

of the population under study, the number of which was (1017) students, who were 

distributed as  samples of the study, and the system of statistical software packages (SPSS) 

was used in the analysis and interpretation of the results.  

The researcher found that the degrees of the Cognitive Method (dependence- independence 

of the perception domain) for the Eleventh Grade students in public schools in the 

Directorate of Education/ Hebron, are represented in the fact that a student believes that his 

future depends on his academic effort, and that when he is in a group of colleagues, he 

tends to participate easily in conversations, and loves to do his favored school activities. 

He also prefers to have a unique and distinctive role in his own life. He also believes that 

most of the problems that confront us have more than one solution. 

    The degrees of attention to the Eleventh Grade students  in public schools in the 

Directorate of Education/ Hebron are represented in the fact that a student doesn't seem to 

not  attentive to hear or read or see, but that he focuses attention on the work performed, 

and that he doesn't move from one activity to another before an activity is completed and 

doesn't answer the questions without thinking, and doesn’t find it difficult to listen to the 

others while talking.  He also doesn't like to talk without interest and without reason. 



و  

The researcher came to a conclusion that the more the degree of Cognitive Method is 

found in an individual, the more is his ability to focus and his analytical and detailed vision 

to things. His attention then can be described as wide. On the other hand, the researcher 

found that if the degree of using the Cognitive Method decreases, and the dependence on 

the Perception Domain increases, then the degree of attention will be less, and thinking 

will be narrow and less comprehensive. 

The results pointed out that here is no statistically significant differences at the level of 

(a=0.05) between the average of the  cognitive method (dependence- independence from 

the cognitive domain) in the Eleventh Grade students in public schools in the Directorate 

of Education/ Hebron attributed to the sex variable, order of birth in the family, or the 

place of residence. 

There were statistically significant differences at the level of significance  (0.05 ≥ α) 

between the average cognitive method (dependence- independence from the Cognitive 

domain) in the Eleventh Grade students in public schools in the Directorate of Education/ 

Hebron attributed to the variable of academic achievements, the branch and the place of 

birth. 

   There are no statistically significant differences at the level of (0.05 ≥ α) between the 

averages of the attention in the Eleventh Grade students in public schools in the Directorate 

of Education/ Hebron attributed to the sex variable, and the order of birth in the family. 

The main recommends were:  The need to train students, depending on the Cognitive 

Domain, on the analysis and synthesis skills required to resolve the problems of math in 

order to help them raise the level of achievement in mathematics. Moreover, taking into 

account the individual differences between students regarding their cognitive styles,  and 

dividing them into groups according to their skills and abilities, in addition to the use of 

appropriate teaching methods for each level. The study also recommended the need to train 

teachers on using the method of teaching by contract for the purpose of developing various 

skills among students, in addition to the use of cooperative learning methods by the use of 

groups, to raise students’ interest in their studying material by the use of incentives. 
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  :الفصل األول

  :مقدمة الدراسة وأهميتها

 

  

    المقدمة 1.1
  

 المعرفية باهتمام العديد من الباحثين باألساليبيت ظاهرة الفروق الفردية من خالل ما يعرف حظ
 في كثير من الجوانب النفسية األفراد االختالف بين نأفي البحوث النفسية وذلك من منطلق 

 المعرفية تتعلق األساليب أن) Witkin et aL.,1974 (وآخرون وتكن أوضحهذا وقد . واالجتماعية
 الشكل الذي أو، وليس بمحتوى هذا النشاط، وهي تهتم بالطريقة األفرادشكل النشاط الذي يمارسه ب

 اجتماعية، أم المواقف المختلفة في البيئة المحيطة، سواء أكانت ذات طبيعة نفسية إدراكيتم به 
ن من  كلية متمايزة تمكأنماط المعرفية تجميع الخصائص الفردية في األساليبويمكن من خالل 
  . تفاعلهم مع الموضوعات في البيئة الخاصةأثناء األفرادتحديد ما يتميز به 

  
إن ميدان علم النفس المعرفي ينصب على دراسة اإلنسان واالهتمام به بوجه خاص بطرق إحراز 
المعرفة وتحصيلها وتحويلها واستخدامها في أداء النشاط الفعال، وجوهر االهتمام هذا ينصب على 

 فيها، ويستخدم هذا  لها ومبتكراً عن المعلومات ومجهزاً باحثاً مفكراً عاقالًباعتباره مخلوقاًاإلنسان 
جل تفسير أ من Information Processingالمعلومات ) تشغيل أو تكوين(الميدان مدخل تجهيز

  .)2000الشيخ،  (العمليات المعرفية كالتفكير واإلدراك واالنتباه والتركيز وحل المشكالت
  
 مهمة داخل المجال المعرفي، وميزة أبعاداً باعتبارها ة المعرفياألساليب تزايد االهتمام بدراسة قدو

التعليمية ال يمكن  في العملية  المعرفي للفرد دوراًاألسلوبمهمة داخل مجال الشخصية، حيث يلعب 
 األسلوب ومن ثم يشير ،لم عملية التعأثناء األفراد الطريقة الشخصية التي يستخدمها  باعتبارهتجاهله

  .)1986 فريد،  ( مفضلة لتجهيز المعلوماتإستراتيجية أو نموذج ناشئ إلىالمعرفي 
  

 ذا  تعني بعداً )Style( أسلوب كلمة أن حيث يرى ،)Witkin et al.,1977(ويؤكد ذلك وتكن 
 ألسلوبان هذا  طريقة مميزة تواكب سلوك الفرد في نطاق واسع من المواقف،  وألأوصفة خاصة 
 أخرىومن ناحية .  المعرفيباألسلوب والمعرفية فقد سمي اإلدراكية األنشطة من يشمل كالً

 وتشمل في هذا ما يسمى بالعمليات ، استراتيجيات معرفيةأو أنماطفالقدرات العقلية في جوهرها 



 2

 الفارق اإلطار المعرفية في واألساليب التجريبي اإلطار في  )Cognitive Processes(المعرفية 
   .)1990  حطب،أبو(
  
االعتماد على المجال من المفاهيم المرتبطة بعمليات /  المعرفية المتمثلة باالستقالل األساليبتعد و

   تناول المعلوماتأو، والتذكر والتحويل، والتخزين والتفكير، وهي ما تعرف بتجهيز اإلدراك
) Information Processing ( ، للفروق الفردية، فهي تصف  وهي في الوقت نفسه مصدر

 أو  تعد طرقاًأنهاوبصفة عامة يمكن القول . وتحدد الطريقة التي تتم بها العمليات العقلية المعرفية
 ، استراتيجيات الفرد المميزة في استقبال المعرفة، والتعامل معها ثم االستجابة على نحو ماأو سبالً

  . )1994،الفرماوي (فهي طريقة الفرد في التذكر والتفكير
  
األساليب المعرفية على أنها  )1992علي،(كما ورد لدى) Guilford) 1980ينظر جيلفورد و

 أو أنها Cognitive Abilitiesوظائف موجهة لسلوك الفرد، ويعرفها على أنها قدرات معرفية 
ر  باإلضافة إلى اعتبارها سمات تعب أو االثنين معاCognitive Controlsًضوابط عقلية معرفية 

عن الجوانب المزاجية في الشخصية ويفضل بعض المهتمين باألساليب المعرفية تسميتها باألساليب 
عن بنية العقل، ألنها ترتبط بعمليات " جيلفورد"ن ذلك يتفق مع النموذج الذي وضعه العقلية أل

  . التذكر، والتفكير، وحل المشكالت
  
 المستخدمة األساليب أكثرمن ) اإلدراكي المجال  االستقالل عن–االعتماد ( المعرفي األسلوب عدوي

الموضوع وما به  أو بالطريقة التي يدرك بها الفرد الموقف األسلوبفي هذه المجاالت، ويهتم هذا 
 منفصل عن أو مستقل يء لجزء من المجال كشإدراكه يتناول قدرة الفرد على أنهمن تفاصيل، أي 

  .)1990الشرقاوي،  (يقة كلية يعتمد على المجال بطرأن أوالمجال ككل 
  

في النمو المعرفي لدى الفرد، فمن خالله مهما  العمليات العقلية التي تلعب دوراًأهم االنتباه من ويعد 
ينتقي المنبهات الحسية المختلفة التي تساعده على اكتساب المهارات وتكوين العادات السلوكية 

 االنتباه عملية عقلية إنمائية، أنة به، وبالرغم من الصحيحة بما يحقق له التكيف مع البيئة المحيط
 يء تنظيم نشاطهم الذهني نحو شأو على تركيز انتباههم األطفالنه قد نجد عدم قدرة بعض أ إال

 أنهم يتحروا أي من العوامل الخارجية المشتتة النتباههم، كما أنبعينه لفترة، مع عدم استطاعتهم 
   .)2007قزاقزة،  ( كثيرةأخطاء واندفاعيون مما يوقعهم في يتحركون حركات مفرطة بدون هدف،
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 المعرفي في الوصل بين المعرفة األسلوب القيمة النظرية لمفهوم أن ،)2003 (عامر ويرى
 المفاهيم قدرة على تحقيق التكامل بين أكثرنه يعد إ بل ، دوافع االهتمام بهأقوىوالوجدان مثلت 

 للربط بينهما، وصيغت مفاهيم ذات أخرىه بذلت محاوالت جادة نأهذين المجالين، على الرغم من 
  .داللة معرفية ووجدانية مشتركة مثل الذكاء الوجداني والذكاء االجتماعي وغيرهما

  
 المعرفي طرح صيغة لتجنب االختالفات األسلوب لمفهوم ،)2003(عامر وفي المراجعة التي قدمها 

:  شخصيةأساليب النفسية بوصفها األساليباعتبر جميع قد ف. على تسميته ومن ثم تعريفه وقياسه
حينما تتصل بالجوانب االنفعالية " وجدانية" و ،، حينما تتصل بالعمليات المعرفية"معرفية"

وبناء على هذه الصيغة يندرج مفهوم . حينما تتصل بالنشاطات السلوكية" سلوكية"والوجدانية، و
، ومن ثم يمكننا تسميته "  الشخصية المعرفيأسلوب" هو  االنتباهي تحت المسمى االشمل واألسلوب

  ". الشخصية االنتباهيأسلوب" 
  

  مشكلة الدراسة 2.1
  

تتضمن االساليب المعرفية الطريقة المميزة لألداء لدى الفرد، التي تظهر في نماذج سلوكه اإلدراكية 
جال المعرفي كاإلدراك والعقلية واالجتماعية، وتكشف لنا عن الفروق الفردية ليس فقط في الم

واالنتباه والتذكر والتفكير وحل المشكالت وتكوين المفاهيم، وإنما أيضا في المجال االنفعالي 
واالجتماعي وسمات الشخصية، ويحاول الكثير من الباحثين دراستها لتأثيرها على العملية التربوية 

ة التي تتميز بكثير من التغيرات على مختلف المراحل الدراسية والعمرية خاصة في مرحلة المراهق
  .النفسية والفسيولوجية والمعرفية واالجتماعية

 من قلة وجود دراسات تتعلق بموضوع - حد علم الباحثة -ونبعت مشكلة هذه الدراسة على 
 االستقالل عن المجال اإلدراكي -االعتمادالدراسة الحالية التي تدرس عالقة األسلوب المعرفي 

  . في البيئة الفلسطينية خاصة والعربية عامةهوعالقته باالنتبا

 االستقالل عن المجال - األسلوب المعرفي االعتماد الى الوقوف على مستوى هذه الدراسةتسعىو
وسط في تربية اإلدراكي وعالقته باالنتباه لدى طلبة الصف الحادي عشر في المدارس الحكومية 

الفرع، الجنس، ( من المتغيرات المستقلة كالًل ثرأعما إذا كان هنالك البحث و، محافظة الخليل
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على العالقة بين األسلوب ) ، ومكان السكن، الترتيب الميالدي في األسرة األكاديميالتحصيل
  .المعرفي واالنتباه

  
   الدراسةأسئلة 3.1

  

  :ةتي اآلاألسئلة عن اإلجابةتحاول الدراسة الحالية 
 لدى طلبة الصف ) االستقالل عن المجال اإلدراكي–االعتماد (األسلوب المعرفي  مستوى ما  -1

  الحادي عشر في المدارس الحكومية في تربية وسط محافظة الخليل ؟
 لدى طلبة الصف الحادي عشر في المدارس الحكومية في تربية وسط اإلنتباه مستوى ما  -2

 محافظة الخليل ؟

واالنتباه ) اإلدراكيجال ل عن الماالستقال–االعتماد ( المعرفي األسلوبهل توجد عالقة بين  -3
   وسط محافظة الخليل ؟ في تربية الصف الحادي عشر في المدارس الحكوميةلدى طلبة

لدى طلبة ) االستقالل عن المجال اإلدراكي–االعتماد ( األسلوب المعرفي  بينفروقهل توجد  -4
تعزى لمتغيرات  وسط محافظة الخليل في تربية الصف الحادي عشر في المدارس الحكومية 

    ؟)السكن ومكان األسرة، في الميالدي الترتيب األكاديمي، التحصيل الفرع، الجنس،(
  في تربية بين االنتباه لدى طلبة الصف الحادي عشر في المدارس الحكوميةفروقهل توجد  -5

دي في ، الترتيب الميال األكاديميالتحصيلالفرع، الجنس، (وسط محافظة الخليل تعزى لمتغيرات 
 ؟)، ومكان السكناألسرة

  

  فرضيات الدراسة 4.1
  

  :ةتي فحص الفرضيات اآلإلىتسعى هذه الدراسة 
بين متوسطات األسلوب ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .1

عشر في لدى طلبة الصف الحادي ) االستقالل عن المجال اإلدراكي- االعتماد(المعرفي 
  . الخليل تعزى إلى متغير الجنسةكومية في تربية وسط محافظالمدارس الح

بين متوسطات األسلوب ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2
عشر في لدى طلبة الصف الحادي ) االستقالل عن المجال اإلدراكي- االعتماد(المعرفي 

  .ى إلى متغير الفرع الخليل تعزةالمدارس الحكومية في تربية وسط محافظ
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بين متوسطات األسلوب ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3
عشر في لدى طلبة الصف الحادي ) االستقالل عن المجال اإلدراكي- االعتماد(المعرفي 

  . الخليل تعزى إلى متغير التحصيل األكاديميةالمدارس الحكومية في تربية وسط محافظ
بين متوسطات األسلوب ) α≥0.05(جد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال تو .4

عشر في لدى طلبة الصف الحادي ) االستقالل عن المجال اإلدراكي- االعتماد(المعرفي 
 الخليل تعزى إلى متغير الترتيب الميالدي في ةالمدارس الحكومية في تربية وسط محافظ

  .األسرة
بين متوسطات األسلوب ) α≥0.05(لة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات دال .5

عشر في لدى طلبة الصف الحادي ) االستقالل عن المجال اإلدراكي- االعتماد(المعرفي 
  . الخليل تعزى إلى متغير مكان السكنةالمدارس الحكومية في تربية وسط محافظ

بين متوسطات االنتباه ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .6
لدى طلبة الصف الحادي عشر في المدارس الحكومية في تربية وسط محافظة الخليل تعزى 

  .إلى متغير الجنس
بين متوسطات االنتباه ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .7

سط محافظة الخليل تعزى المدارس الحكومية في تربية وعشر في لدى طلبة الصف الحادي 
  .إلى متغير الفرع

بين متوسطات االنتباه ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .8
المدارس الحكومية في تربية وسط محافظة الخليل تعزى عشر في لدى طلبة الصف الحادي 

  .إلى متغير التحصيل األكاديمي
بين متوسطات االنتباه ) α≥0.05(ند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ع .9

المدارس الحكومية في تربية وسط محافظة الخليل تعزى عشر في لدى طلبة الصف الحادي 
  .إلى متغير الترتيب الميالدي في األسرة

    بين متوسطات االنتباه ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .10
المدارس الحكومية في تربية وسط محافظة الخليل تعزى عشر في صف الحادي لدى طلبة ال

  .إلى متغير مكان السكن
بين متوسطات ) α = 0.05(ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .11

 .واالنتباه) االستقالل عن المجال اإلدراكي-االعتماد(األسلوب المعرفي 
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  ة الدراسأهداف 5.1
  

  :يةت اآلاألهداف تحقيق إلىتسعى هذه الدراسة 
واالنتباه لدى طلبة الصف ) االستقالل-االعتماد( المعرفي األسلوب العالقة بين إلىالتعرف  .1

  . وسط محافظة الخليل في تربيةالمدارس الحكوميةعشر في الحادي 
  في تربيةميةالحكو  مستوى االنتباه لدى طلبة الصف الحادي عشر في المدارسإلىالتعرف  .2

  .الخليل محافظة وسط
 طلبة لدى) االستقالل- االعتماد( المعرفي األسلوب دور بعض المتغيرات في إلىالتعرف  .3

  .الخليل محافظة وسط  في تربيةالحكومية المدارسعشر في  الحادي الصف
 المدارسعشر في  الحادي الصف طلبة لدى االنتباه في المتغيرات بعض دور  إلىالتعرف .4

  .الخليل محافظة وسط  في تربيةميةالحكو
  

   الدراسةأهمية 6.1
  

- االعتماد( المعرفي األسلوب على العالقة بين  تحاول التعرفأنها الدراسة في أهميةتكمن 
 وسط محافظة  في تربيةالمدارس الحكوميةعشر في لدى طلبة الصف الحادي واالنتباه ) االستقالل

  :فيما يأتي الدراسة الحالية أهميةالخليل، وتأتي 
  

  :األهمية النظرية: أوالً

  

 األساليب ضرورة دراسة إلى الباحثين والدارسين أنظارقد تساعد هذه الدراسة في توجيه  .1
  .المعرفية في عالقتها بالعمليات المعرفية كاالنتباه

 التراث النفسي بدراسات تكشف طبيعة العالقة بين االنتباه إثراءقد تساعد هذه الدراسة في  .2
 .الفلسطينيةفي البيئة ) االستقالل- االعتماد( المعرفي لوبواألس

 
  :األهمية التطبيقية: ثانياً

  

 التي تكون وراء اضطراب عجز االنتباه األسبابقد تساعد هذه الدراسة في التنبؤ عن  .1
  .لدى الطالب وبالتالي قد تساعد في الوقوف على عالج هذه المشكلة
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 الحكومية المدارسسيين والتربويين والمرشدين في قد تساعد هذه الدراسة المختصين النف .2
 التي لها عالقة قائم على العالج المعرفي لمشاكل الطلبة إرشاديفي بناء برنامج 

  .بالعمليات والقدرات المعرفية
  

  حدود الدراسة 7.1
  

 وسط محافظة  في تربية الحكوميةالمدارسطلبة الصف الحادي عشر في : المحدد البشري .1
  .الخليل

  . وسط محافظة الخليل في تربية الحكوميةالمدارس: حدد المكانيالم .2
   .2013-2012 من العام الدراسي الثانيالفصل : المحدد الزماني .3
  المستخدمةاإلحصائية والمعالجات واألدواتسوف تتحدد الدراسة بالمنهج : اإلجرائيالمحدد  .4

  .في الدراسة
  . الخاصة بالدراسةاإلجرائيةستحدد بالمصطلحات والمفاهيم : المحدد المفاهيمي .5

  

  مصطلحات الدراسة 8.1
  

 أو تلك الطرق أنها المعرفية على األساليب) 2003(يعرف الشرقاوي  : المعرفيةاألساليب •
 في تعاملهم مع المثيرات التي يتعرضون لها في مواقف األفراد التي يستخدمها األساليب

 ليس فقط في المجال المعرفي األفرادحياتهم المختلفة مما يساعدنا على كشف الفروق بين 
، والتذكر، والتفكير، وتكوين المفاهيم والتعلم وتناول المعلومات، ولكن كذلك في كاإلدراك

 األساليبالمجال االنفعالي الوجداني، والمجال االجتماعي ودراسة الشخصية، وبالتالي تفسر 
ها بغض النظر عن محتوى هذا  النشاط التي يمارسأساليبفرد في ضوء لالمعرفية المميزة ل

  .النشاط
  

 المعرفي األسلوب :)اإلدراكياالستقالل عن المجال –االعتماد ( المعرفي األسلوب •
 إلى، يشير اإلدراكيسمة نفسية خاصة بالمجال ) اإلدراكياالستقالل عن المجال - االعتماد(

يل، ويصنف  الموضوع وما يتصل به من تفاصأوالطريقة التي يدرك بها الفرد الموقف 
  : لهذه السمة على النحو التالي طبقاًاألفراد
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 مستقلة عن أو المجال بصورة منفصلة أجزاء الذين يدركون األفرادوهم : مستقلون  .أ 
 تحليل وتمييز مكونات المثير المركب أيضاًويستطيعون .  المنظمة لهذا المجالاألرضية

 األسلوبحد قطبي هذا أيلي وهو  ذووا النمط التحلاألفراد المعقد، ويطلق على هؤالء أو
  .المعرفي

 أوللمجال، ) الكلي( للتنظيم الشامل إدراكهم الذين يخططون في األفرادوهم : معتمدون .ب 
 كما يستجيبون لعناصر المجال بطريقة كلية، ويطلق  له مبهماًإدراكهم، فيكون أجزاؤه

  المعرفياألسلوبلهذا  ذووا النمط الكلي، ويعتبر هذا القطب المقابل األفرادعلى هؤالء 
  )2002الخولي، (
 فكرة  تتصل بشيء أو على شيء موضوعي  شعورياًتركيز الذهن تركيزاً :االنتباه •

فهو عملية عقلية تتصل باهتمام الجانب .  التركيز على فكرة مجردةأوموضوعي، 
  .)2005مساد،  (الشعوري بشيء معين على نحو واضح

  
   :ي واالنتباه لألسلوب المعرفالتعريف االجرائي

–االعتماد (األسلوب المعرفي ة على استبانة /ة المستجيب/ الدرجة التي يحصل عليها الطالب

  . و استبانة االنتباه)االستقالل عن المجال اإلدراكي

  

  

  

  

  

  

  



  

  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  

     اإلطار النظري1.2

   الدراسات السابقة 2.2

  

االستقالل –ات التي تناولت األسلوب المعرفي االعتماد  الدراس1.2.2

  عن المجال اإلدراكي وعالقته ببعض المغيرات

   الدراسات العربية1.1.2.2

  الدراسات األجنبية 2.1.2.2

  

  الدراسات التي تناولت االنتباه 2.2.2

   الدراسات العربية1.2.2.2

   الدراسات األجنبية2.2.2.2
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  :الفصل الثاني

______________________________________________________  

  : النظري والدراسات السابقةاإلطار
  

   النظرياإلطار  1.2
  

  :نظرة تاريخية 1.1.2

  

 لألفراد وظهور العقلية والقدرات واالدراكية الحسية السمات حول الدراسات مع كانت البداية إن
 Webster -وبستير Ebbinghous -جهاوسابن " : من كل أعمال في العقلي القياس اختبارات

 في الدراسات أهم تلخيص ويمكن ،للذكاء كمؤشر الحسي التمييز اعتمد الذي ،Galton -جالتونو
  :)1992الشرقاوي، (من كل أعمال

 والعقل كالروح  األخرى المفاهيم عن الذكاء مفهوم عزل من أول كان الذي A Binet -بينيه ألفرد
 .الذكاء قياس في مستخدماً يزال ال  بينية الذي- تبار ستانفورد إلى اخوطور، والشعور

  :من كل أعمال في يالعامل التحليل أساليب ظهور •

 وأن ،الخاصة والقدرات العامة القدرة بوجود قرر الذي) Spearman )1904 سبيرمان ⎯
 .مجزاة غير ووحدة عام أداء هو العقلي األداء

 بالدرجات اختبارها يمكن وليةأ قدرات ودبوج قرر الذي) Thurston )1938ثيرستون ⎯
 منها مهارات عدة األولية القدرات هذه وتتضمن العقلية القدرات اختبارات على

 ،االدراكية السرعة ،الذاكرة ،المكانية القدرة ،القدرة اللفظية ،االستقرائي االستدالل
 .العددية القدرةو

 Guilford, 1967 (- intellect ( جليفوردقدمه الذي العقلي البناء نموذج ظهور •

structure1999عدس،  (من كل إلى يخضع العقلي التوظيف أن فيه أعتبر  الذي(:  

 قدرات تتضمن العدد صغيرة مجموعة العوامل، من مجموعتين البعد هذا ويتضمن :العملية نوع
 .المعلومات وتناول التفكير قدرات تتضمن عدداً أكبر ومجموعة والتخزين الذاكرة

  في  وتتمثل) content( والتفكير الذاكرة تنشط التي العمليات البعد هذا ويتضمن: المحتوى نوع

 .السلوكي والمحتوى المعاني، محتوى الرموز، األشكال،

 وأعطى. المختلفة المحتويات مع التعامل بها يتم التي الطريقة البعد هنا ويتضمن :الناتج نوع
 – األول بعده العقلية العمليات تمثل: األبعاد ثالثي وذجاًنم يتضمن العقل لبنية نظرياً تصوراً



 10

 أن بعد للذكاء التحليل من نوعاً قدم قد يكون وهكذا. الثالث بعده والنواتج ،الثاني بعده – والمحتويات
 العقلي القياس اختبارات في عليها يتحصل التي الفرد درجة تعتمد كمية وصفية البحوث معظم كانت

 .للذكاء كمؤشر

 العقلية القدرات في الفردية الفروق حقيقة حول افتراضات عدة من التحقق يتم كان بالموازاةو
  :االفتراضات هذه ومن ،المعرفي النفس علم لبروز يؤسس كان ما وهذا ،المعرفية والعمليات

 
 الخوض دون السيكولوجي التحليل على أكثر باالعتماد المعرفية العمليات دراسة فضلاأل من أنه - 
 .الفسيولوجي األساس تفاصيل في

  .االستبطان خالل من المعرفية العمليات على التعرف إمكانية استبعاد - 
 

 وتناول تكوين بنماذج: يعرف ما حول المعرفي النفس علم يقدمه ما إلى التوجه كان وبالتالي

 ولكيفية خارجيةال البيئة عن معلوماته الفرد بها يكتسب التي الكيفية إلى تشير والتي ،المعلومات
 وإخراجها المعلومات هذه تناول في المستخدمة العمليات ولنوعية وتوظيفها، المعلومات هذه استخدام

  .)2002الخولي،  (والمالحظة للقياس قابلة سلوكية نواتج في
 

 وتناول تكوين اتجاه إجراءات ضوء في للفرد المعرفي النشاط دراسة أهمية تأكيد في وساهم
 دراسة على ركزت التي األمريكية النفس علم جمعية أسستها نفسية بحثية مؤتمرات ةعد المعلومات
  :)2006، بن زطة (والشخصية اإلدراك بين التفاعل

  
 لإلدراك الداخلي التحديد عن تحدث الذي Heinz Werner 1949 هينز مع البداية وكانت 

 .الخارجية وبيئته الحي الكائن بين العالقة يعرف الذي المجال وعن مفهوم

 أن المعرفة وأعتبر الالشعورية، المعرفية العمليات قضية طرح الذي 1900 عام مؤتمر ليأتي 
 تمثيالت معرفية عن عبارة هي البيئة هذه وأن بيئته مع للفرد الشخصي التكيف تحدد التي هي
 شفرالذي ي هو الالشعوري المعرفي البناء وأن. حقيقية أشياء تمثل كونها من أكثر رموز أو

 المعطيات وكان هذه مع بها سيتعامل التي والطريقة البيئة، من الفرد سيتخذها التي الصور
 عن الكيفية للكشف الداخلية المعرفية العمليات دراسة ضرورة على الندوات هذه في االتفاق
 لالستجابة وكان إصداره طريقة ثم ومن ،الحسية المدخالت أو المعلومات الفرد بها يتناول التي

  في فرد لكل المميزة الطريقة عن أكثر يعبر ألنه ، )style(أسلوب  مصطلح على االتفاق
 تكمن األفراد بين فالفروق وبالتالي المعرفية العمليات كل األسلوب هذا ويشمل بيئته مع تعامله
 :اآلتي في
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 .لديهم تتوافر التي والخبرات المعلومات في بينهم الفروق .1

 كاالنتباه المعلومات هذه ومعالجة تناول وميكانيزمات وعمليات آليات في بينهم الفروق .2
 .المعلومات وتجهيز والتفكير والتذكر

 وعلى المعرفي عالمنا على متوقف واألشخاص األشياء مع لتعاملنا الحقيقي المصدر فإن وهكذا
 المعرفية العمليات في الفردية الفروق حول السيكولوجية الدراسات عن وتمخض الداخلي، أسلوبنا
 تعاملهم في لألفراد نسبياً الثابتة المميزة الطريقة إلى تشير أصبحت التي المعرفية األساليب مصطلح

  )2006، بن زطة (المعلومات مع
 

 بالعمليات المتزايد االهتمام نأب المعرفية ساليباأل لدراسة التاريخي التطور هذا من ونستخلص
 فهم في اإلسهامات تلك خالل ومن ،العشرين القرن من الثاني النصف بداية منذ كان المعرفية
 يفكرون عندما الناس بين الفردية الفروق تفسير إلى التوصل من أمكنت التي لإلنسان العقلي النشاط
 ما وهذا ،المعلومات معالجة في يستخدمونها التي الطرق تلك بالتركيزعلى وهذا ،يتعلمون وعندما
  .)2006، بن زطة (المعرفية األساليب إليه تشير

  

  :)اإلدراكي المجال على اإلعتماد -اإلستقالل( المعرفي األسلوب لدراسة التاريخي التطور 2.1.2

  

 لتقييم مقياساً له أعد وقد ،  وزمالئه "Witkin"  وتكنالنفس عالم مع سلوباأل هذا في البحث بدأ لقد
 .األسلوب بهذا الخاصة المعلومات من كبيراً قدراً وفر وبذلك ،1949 عام منذ األفراد

 خالل من فراداأل من لمجموعة البصري المجال أو الحيز إدراك حول األمر بداية في البحث وكان
 الجمعية الصورة المتضمنة األشكال لمقياس ةالرئيس المالمح بعد فيما شكلت ،المهام من لعدد تأديتهم
 يعدل أن المهام أحد في الفرد على كان حيث ،المعرفي األسلوب هذا لتقدير خصيصاً يستخدم الذي
 الفرد لهذا تبدو أن إلى الحقيقي العمودي الخط عن منهما كل يميل مستطيل إطار داخل ترى عصاً

 لها ويرمزRoad and frame test واإلطار باختيار العصا المهمة هذه سميت وقد عمومية،
  .)2006، بن زطة ()R.F.T(بالرمز

 
 الحقيقي العمودي الوضع إلى عليه يجلس كرسي ميل يعدل أن الفرد على كان أخرى مهمة وفي
 تعديل وضع اختيار في ممثلة المهمة هذه وأصبحت له، بالنسبة ومائلة صغيرة لحجرة رؤيته أثناء
  .)B.A.T (– بالرمز لها ويرمز test     Body Adjustmentالجسم
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 الصحيح اإلدراك إلى الوصول ىعل الفرد قدرة اختبار هو األدائية االختبارات هذه هدف وكان
 كانت االختبارات هذه درجات في الفردية الفروق أن استخلص وقد ،المتداخلة للسياقات بتجاهله
  .الزمن عبر نسبياً ثابتة

 
 أساسية كسمة الوضوح أو المعرفي بالتحليل يتميزون الذين األفراد أن" ويتكن " أوضح كما

 Field -االدراكي المجال عن مستقلون بأنهم يهمعل يطلق ،الصحيح اإلدراك إلى والوصول

Independent من هناك بينما،المتداخلة األجزاء ذات  المتمايزة المعلومات عن يبحثون وهم 
 هؤالء على وأطلق ،سياقها عن المعلومات فقرات عزل على القدرة لديهم تكون ال الذين األفراد
  .)2006، بن زطة (االدراكي المجال على معتمدون بأنهم األفراد

  
  : المعرفيةاألساليب 3.1.2

  

سي مبالك ورا المعرفية قد ظهر في دراسات األساليب مصطلح أن )1992( الشرقاوييرى 
)Blake &  Ramsey ( جاردنرأن، كما " ومدخل الشخصيةاإلدراك "1951سنة )Gardner ( قد

  من التفسيرات تظهر كثيراً وبدأت منذ هذه الفترة، المعرفيةاألساليب لتصنيف 1953تعرض عام 
  . والتصنيفات لألساليب المعرفية

  
 تتضمن كل أنها مجموعة االستعدادات المختلفة لدى الفرد، ذلك أهم المعرفية من األساليبوتعد 

 وهذا يجعلها تعطي ، والمعرفية والعقلية، ولها تأثيرها المنتشر في الشخصيةاإلدراكيةالمجاالت 
 االستعدادات أنواع أو وفعالية مما يمكن الحصول عليه من القدرات العقلية،  شموالًأكثر للفرد وصفاً

  .)1992فرجون، ( األخرى
  

 العمليات النفسية التي يتحول عن إلى تشير )Cognition( لفظ معرفة أن) 1994( الفرماوي وأشار
مواقف فيطور ويختصر ويختزن حتى يستدعى في ال، ) Sensory Input (طريقها المدخل الحسي

 وتفسر ، والتذكر والتخيل والتحويل والتخزين والتفكيراإلدراكالمختلفة، وهذه العمليات تتمثل في 
  . Information Processing بتجهيز المعلومات اآلن ما يعرف إطارهذه العمليات في 

قبال  استأووهو مفهوم يستوعب كل العمليات العقلية المعرفية التي تبدأ من لحظة تمثيل المثير 
  .  للمثير وحتى حدوث االستجابة التي تتناسب مع الموقف الذي يمر به الفرداإلنسان
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 األسلوب أن المعرفية، ويعتبر األساليب الباحثين المهتمين بدراسة أكثرمن ) Witkin (وتكن عدوي
  .يتداخل مع عدة مجاالت في الشخصية  " Dimension بعداً "أو " Factorعامال "المعرفي 

  
 نماذج  لدى الفرد تظهر فيلألداء طريقة مميزة بأنه المعرفي األسلوبرف وتكن وزمالئه ويع

نه الطريقة المميزة التي تالزم سلوك الفرد في أ أو، )1987الصراف،  ( والعقليةاإلدراكيةسلوكه 
 والمعرفة، فقد سمي اإلدراكية األنشطة يشمل األسلوبن هذا وأل. نطاق واسع من المواقف

  .)1989حمد، أ (ب المعرفيباألسلو
  

 المعرفي هو الطريقة التي يتميز بها الفرد األسلوبن أ، ب)1977( لوتكن وزمالئه آخروفي تعريف 
 معالجته للموضوعات التي يتعرض لها في مواقف الحياة اليومية، مما يجعله خاصية للشخصية أثناء

 في المجال أوي المجال المعرفي  بالفروق الفردية في عملية التفضيل سواء فواعتباره منبئاً
  .)Messicks. Damarinf,  1994 (االجتماعي

  
 المعرفية بمثابة األساليب أن )1992( كما ورد لدى الشرقاوي )Messick, 1984(ميسك ويعتبر 

 في طرق تنظيم المدركات والخبرات وتكوين وتناول األفراد بين الفروق الفردية الثابتة نسيباً
تكوين وتناول  في األفراد عادات يمارسها أو عبارة عن طرق متميزة نهاأالمعلومات، أي 
 ليست عادات بسيطة بمفهوم عملية التعلم التي تخضع لمبادئ أنها في االعتبار األخذالمعلومات، مع 

، ولكنها األخرى خاصة بمواقف معينة دون أفعال ليست ردود أنهاوقواعد االكتساب واالنطفاء، كما 
 تشبه بدرجة كبيرة العادات المعممة للتفكير التي ترتب فيها األفراد شبه ثابتة لدى أداء أساليب

 . في شكل تفضيلياألفراداستجابات 

  
  : المعرفيةاألساليبمكونات  4.1.2

  
 وهي  المعرفي للفرداألسلوب مكونات من خاللها يتحدد ة المعرفي من ثالثاألسلوبتألف ي
)Ryding and yner,1998(: 

  .يتعلق بالمشاعر التي تصاحب الفرد عند تعامله مع المواقف المختلفة: االنفعاليالمكون  .1
  . التي تنتج عنهأو المعرفي األسلوبيتعلق بالسلوكيات التي تصاحب : المكون السلوكي .2
 .يتعلق بمعرفة الفرد ووعيه بأسلوبه المعرفي: المكون المعرفي .3
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  : المعرفيةاألساليبخصائص  5.1.2

  

 من الكم الهائل من البحوث والدراسات التي مثل المعرفية والمتباألساليبمام المتزايد نتيجة لالهت
 لألساليب عدد من الخصائص المميزة إلى التوصل أمكن ، لها المعرفية موضوعاًاألساليباتخذت 

 ، على تلك الخصائص)2003الشرقاوي، ( المعرفية، وهناك اتفاق شبه تام بين معظم الباحثين
 :وهي

  
 في  الذي يمارسه الفرد النشاط المعرفيForm بإطار أو  المعرفية بشكلاألساليبعلق تت .1

 في األفرادالفروق الفردية بين ، مما جعلها ترتبط ب هذا النشاطContentالموقف ال بمحتوى 
التفكير، حل المشكالت، وتكوين ، اإلدراككيفية ممارسة العمليات المعرفية المختلفة مثل 

 مما ترتبط أكثر النشاط المعرفي أداء ولذلك فان تعريفها يرتبط بكيفية ،ماتوتناول المعلو
  . موضوعهأوبمستوى هذا النشاط 

 أوير ي غير قابلة للتغأنها، ولكن ليس معنى ذلك األفراد لدى  المعرفية ثابتة نسبياًاألساليب إن .2
وهذا . ولة وسرعة المعرفية المميزة لفرد ما ولكن ليس بسهاألساليبالتعديل، فقد تتغير 

 الذي يتبعه الفرد في المواقف التالية بدرجة عالية باألسلوبالثبات النسبي يساعد على التنبؤ 
 النفسي Counseling واإلرشاد Guidance من الثقة مما يساعد في عمليات التوجيه

  .والتربوي على المدى البعيد
للشخصية، مما يساعد على اعتبارها  المستعرضة والشاملة األبعاد المعرفية من األساليبتعد  .3

 تتخطى التميز التقليدي بين الجانب المعرفي والجانب أنهاحيث . في ذاتها محددات للشخصية
 من وسائل قياسها له قيمة في قياس الجوانب غير المعرفية فكثيراً. االنفعالي في الشخصية
  .)1986عجوة، ( أي في سلوكهم األفرادوتحديد خواصها لدى 

 المعرفية بوسائل لفظية وغير لفظية مما يساعد مساعدة كبيرة في تجنب األساليبقياس يمكن  .4
 التي تتأثر بها لألفرادكثير من المشكالت التي تنشأ عن اختالفات المستويات الثقافية 

 االنتشار أو لها صفة العمومية إذن القياس التي تعتمد بدرجة كبيرة على اللغة، إجراءات
Pervasive1986عجوة،  (اإلنسانيدم في تقييم السلوك  وتستخ(.  

مما يجعلها من ،  Value Judgments القيمية األحكام المعرفية بخاصية األساليبتتصل  .5
 وحيدة األبعاد وهي من ، ويميزها عن الذكاء والقدرات العقليةBipolar ثنائية القطب األبعاد
نه كلما زاد نصيب الفرد أ العقلية فمن المعروف بالنسبة للذكاء والقدرات  Unipolarالقطب

ن كل قطب له إ المعرفية فلألساليب بالنسبة أما. أفضلفي أي قدرة من القدرات كان ذلك 
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 اتصاف الفرد بخصائص أي من القطبين أن و،قيمة مميزة في ضوء ظروف وشروط خاصة
  .)1992علي،  ( صفاتهاأهم حد كبير، وتعد هذه من إلىثابت 

  لألساليب المعرفيةأنماط عشرة أهم يعدان من اإلدراكياالعتماد على المجال  /  بعدي االستقاللإن
  .)1982شريف،  (ناية كثير من الباحثين والنفسيين حظيت بدراسة وعالتي

 الطريقة التي يدرك إلى اإلدراكياالستقالل عن المجال / بعد االعتمادإلى) 1992 مسلم،أبو(ويشير 
 .اصر الموجودة في الموقف وما به من تفاصيل العنوأبها الفرد الموضوعات 

 
 الفرد للمثيرات المدركة في دراكإ طريقة لىإذلك البعد المعرفي ) 1989 (الزيات كما ويرجع

 للمثيرات المدركة عن المجال إدراكه مدى اعتماد الفرد في أو ،اإلدراكيعالقتها بالمجال 
 .اإلدراكي

  
 هناك خصائص وسمات معينة تميز أنذا المجال على  معظم البحوث والدراسات في هأجمعتوقد 

 المعرفي المستقل والتحليلي يتميزون األسلوب أصحابفنرى . األسلوبين من أسلوب كل أصحاب
 أو اإلنسانية بالعالقات  كبيراً وهم ال يولون اهتماماً،اآلخرين عن أنفسهمن لديهم القدرة على تمييز أب

ن أ و، ذات الطبيعة التكنولوجية والعلمية والتحليلية بصفة عامةباألعمالاالجتماعية، وهم يهتمون 
 كونها غير منظمة أوقدرتهم على تنظيم المادة العلمية كبيرة مهما كانت التناقضات الموجودة بينها 

 طارإ لىإ ال يحتاجون أنهمكما .  الذي يتراءى لهمباألسلوب تنظيمها وترتيبها بإعادةحيث يقومون 
 موقف غامض، بل أو مشكلة أمامهم عندما تظهر إليه يلجأون وأتمدون عليه مرجعي خارجي يع

 أو الخاص في التعامل مع مثيرات البيئة وما تتضمنه من غموض أسلوبهميقدرون على تكوين 
 .)Goodenough ,1976( تكرار

  
ة التي قل قدرة على تنظيم المواقف والمثيرات الغامضأ فإنهم المعرفي المعتمد األسلوب ذوو أما

قل  قدرة أ فإنهم المشتتات، بجانب ذلك وأ بين المتناقضات التنسيقتعرض لهم، كما يصعب عليهم 
 ينموها خالل مراحل نموهم أن استطاعوا عمل خاصة بهم تعتمد على معايير إستراتيجيةتنمية على 

 التفاعل إلى األمر ما يواجهون الصعاب عندما يحتاج ليتعاملوا بها مع العالم الخارجي، لذلك كثيراً
نه كلما كانت المواقف ذات طبيعة أ إال ذات تفصيالت جزئية وتحليلية كبيرة، أومع مواقف معقدة 

 ذوي سلطة للحصول إفراد يحتاجون أنهمن ذلك ييسر عليهم التعامل مع المواقف، كما إمحددة ف
 .)Lezott, 1976 (هاإزالت مرجعي يعتمدون عليه في فهم المواقف المتناقضة ومحاولة إطارعلى 
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 لكل نمط من أن معظم الدراسات في هذا الميدان على أجمعتنه قد أ إلى) 1997( حماد وتشير
 أدائه أساليب في اآلخر التي تميزه عن خصائصه) اإلدراكيلمستقل عن المجال ا/المعتمد(النمطين 

  : وهذه الخصائص تتضح من تلك المقارنة،وتعامله مع ما يحيط به
 عناصر إدراكوالموضوعية ولديهم القدرة على  مستقلون عن المجال بالتحليليتميز ال  .أ 

ه  بنائوإعادة ويتغلبون على تنظيم المجال ،منفصلأوالمجال والمعلومات بشكل مستقل 
قل قدرة أ فهم اإلدراكي المعتمدون على المجال ماأ . عندما يقدم مع مجال تنظيم معين

وينظمونه بطريقة شاملة  للمجال بشكل واضح دراكهمإ كما يخضع ،على التحليل والتجريد
  .ومتصلة

 النمو المعرفي لدى النمط المستقل باألخذ بالمبادرة والثقة أن) 1989 (الزيات ويضيف .ب 
بينما النمط المعتمد يجد صعوبة في  . من حولهاآلخرين االستقالل عن إلىبالنفس ويميل 

 وذلك لآلخرين الخضوع إلىقلق ويميل  الخوف والإلى بالمبادرة ويتميز بالميل األخذ
  . الذين في مواقع السلطةأولئك

 يختارون المهن التي تحتاج اإلدراكين المستقلون على المجال أب) 1987 (شاهين وتضيف  .ج 
 العلمية بصفة عامة أو كثير من التدقيق والتحليل والمجاالت ذات الصفة التكنولوجية إلى

بينما نجد المعتمدون يفضلون المجاالت  .اآلخريني ويفضلون االختيار دون االهتمام برأ
  .اآلخرين بآراء تحليل ودقة ويهتمون إلىالمهنية السهلة النظرية التي ال تحتاج 

 قدرة على تحليل الموقف أكثر إدراكياً النمط المستقل أصحاب أن) 1990 (إمام ويضيف  .د 
قل قدرة على تنظيم أهم  النمط المعتمد فأصحاب أما . الخاصوأسلوبه له معياره أنكما 

  . من التنسيق عليهايء شإضفاءالمواقف والمثيرات المحيطة بهم، كما ال يمكنهم 
 الشخص المستقل عن المجال يتميز باالعتماد على الذات مع أن )1989 (حزين هذا ويرى  .ه 

 كبر بالمثيرات الداخلية مع ميل للفرديةأعدم االكتراث بالمثبطات االجتماعية ويتأثر بشكل 
 مزيد من المتابعة وال إلىويتركز نشاطه بصفة خاصة حول تحقيق الهدف وال يحتاج 

 اإلدراكي المعتمدون على مجالهم أما .يسهل تشتيت انتباههم عن طريق االهتمام بالتفاصيل
  دائماً االعتماد على المحيط االجتماعي ويكون مدفوعاًإلى يعتمدون بشكل دائم فإنهم

كما يكون من السهل تثبيت انتباهه عن طريق . اآلخرينع جيد لدى  انطباإحداثبرغبة في 
 أشبعت إذا  خصوصاً واضحاً في المواقف المحددة تحديداًأداؤهالمثيرات الخارجية ويرتفع 

  .حاجته الدائمة لمتابعة عمله من جانب العالم الخارجي
ل عن االستقال- االعتماد( المعرفي لألسلوب أخرىخصائص ) 1992( فرجونويضيف   .و 

  :هي) اإلدراكيالمجال 
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 مع المفاهيم بخواص كل من يتعاملون اإلدراكي المستقلون على المجال األفراد- 
 اإلدراكي المعتمدون على المجال األفرادالمعتمدون والمستقلين على المجال، بينما 

 المعرفي أسلوبهم التعلم تتناسب مع خواص إستراتيجية كانت إذايتعاملون مع المفاهيم 
  .طفق
 كانت المعالجة اذا يتناقص اإلدراكي المعتمدين على المجال لألفراد التعليمي األداء- 

  . المعرفي السائدأسلوبهمالمستخدمة غير متطابقة مع 
 

  ): االستقالل-االعتماد(أهمية األسلوب المعرفي  6.1.2

  

يث يساعد في التنبؤ أساساً للتمييز بين األفراد؛ ح)  االستقالل-االعتماد( يعد األسلوب المعرفي
المدرسية أو االجتماعية أو األسرية أو الشخصية، بسلوك المتعلمين في جميع المواقف، سواء 

ويساعد المعلم في اختيار األسلوب األمثل لتوجيه الطالب وإرشادهم، واختيار أساليب التدريس 
 مع احتياجاتهم، وأساليبهم والوسائل واألنشطة التعليمية التي تناسبهم، وتوجه سلوكهم، بما يتناسب

  .)2004مصطفى،  (المعرفية، ويحقق األهداف التعليمية بيسر وسهولة
  

ويسهم هذا األسلوب في توضيح أسلوب الفرد في تلقي المعلومات والمعارف، وأسلوبه المميز في 
وبه في راكه بوجه عام، وأسلدالتعامل معها، ويمثل األداء المفضل لدى الفرد في تنظيم خبراته، وإ

استدعاء المعلومات واستخدامها، وأيضاً أسلوبه المميز في اإلدراك والتذكر والتفكير والتخيل، 
إضافة إلى أنه يمثل أسلوب تفضيل األفراد للطريقة الخاصة، في التعامل مع المواقف الحياتية 

  .)1986الفرماوي،  (المختلفة
  

 : المعرفيةاألساليب تصنيف 7.1.2

  

 األساليب أكثرمن و ، المعرفيةاألساليبرات النظرية التي تعرضت لتصنيف لقد تعددت التصو
  :األساليب اآلتية استخداماً

  

  اإلدراكياالستقالل عن المجال - المعرفي االعتماداألسلوب .1

Field dependent versus Field Independent)(  
  المعرفية تداوالًاألنماط أكثر  مناإلدراكياالعتماد على المجال -يعتبر النمط المعرفي االستقالل

االعتماد على –ن االهتمام باالستقالل أب) 1990( الهنداوي أشارتودراسة بين الباحثين، وقد 



 18

حد أ باعتباره ،)Asch &Witkin(ويتكن  والمجال بدأ بعد الحرب العالمية الثانية من قبل آشو
 استجاباتهم للمثيرات بأسلوبمؤكدة  يختلفون بصورة األفرادن أ المعرفية التي تفترض باألساليب

 أو الكلي األسلوب التحليلي مقابل األسلوب تسمية أيضاً على هذا النمط أطلقالخارجية، وقد 
 . اصطالح التمايز النفسيآخرون عليه أطلقالشامل، كما 

  
الموضوع وما به من ب المتعلق الطريقة التي يدرك بها الفرد الموقف إلى األسلوبويشير هذا 

 منفصل عن أو مستقل يء لجزء من المجال كشإدراكهنه يتناول قدرة الفرد على أاصيل، بمعنى تف
 للتنظيم إدراكه يخضع اإلدراكالمجال المحيط ككل، فالفرد الذي يتميز باعتماده على المجال في 

 أو الفرد الذي يتميز باستقالله عن المجال فيدرك المجال في صورة منفصلة وأماالشامل للمجال، 
 .) 2004العتوم، (  المنظمة لهاألرضيةمستقلة عن 

  
 )Impulsivity Versus Reflectivity( االندفاع – التأمليأو  المعرفي التروياألسلوب .2

  
 ما تكون  سرعة االستجابة مع التعرض للمخاطرة، فغالباًإلى األفراد بميل األسلوبيرتبط هذا 

تناول البدائل المؤدية لحل الموقف، في حين يتميز استجابات المندفعين غير صحيحة لعدم دقة 
 التروي بفحص المعطيات الموجودة في الموقف، وتناول البدائل بعناية إلى الذين يميلون األفراد

 .)2003الشرقاوي،  ( االستجاباتإصداروالتحقق منها قبل 
 
  )(Risk Taking- Cautiousness المعرفي المجازفة مقابل الحذر األسلوب .3

  
 المجازفون فاألفراد على المجازفة، إقبالهم في مدى األفراد مدى الفروق بين إلى األسلوبيشير هذا 

 الحذرين الذين يميلون للحصول األفراد أولئك مقابل أهدافهم اقتناص الفرص لتحقيق إلىيميلون 
 .)1983 عالم وشريف، أبو(  مغامرةأية قبل الدخول في أكيدةعلى ضمانات 

  
  
  ي المعرفي التبسيط المعرفي مقابل التعقيد المعرفوباألسل .4

Cognitive Simplicity versus Cognitive Complexity)( 

 في ميلهم لتفسير ما يحيط بهم من مدركات، األفراد بالفروق الفردية بين األسلوبيرتبط هذا 
ي يتعامل مع وخاصة المدركات ذات الخواص االجتماعية، فالفرد الذي يتميز بالتبسيط المعرف

 ما حوله إدراكقل قدرة على أنه يكون أ مما يكون مع المجردات، كما أفضلالمحسوسات بدرجة 
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 الشمولي لهذه المدركات، في حين يتميز الفرد اإلدراكمن مدركات بصورة تحليلية، بل يغلب عليه 
المتعددة للمواقف  األبعاد قدرة على التعامل مع أكثر يكون بأنه التعقيد المعرفي إلىالذي يميل 

الشرقاوي،  ( تعامل مع ما يدركه في شكل تكاملي يأن أفضلبصورة تحليلية، كما يستطيع بشكل 
2003(.  

 
  
  )Inclusiveness versus Exclusiveness( المعرفي الشمولية مقابل القصور األسلوب .5

  
 التركيز أوشكل شمولي  ب مع الموقف من حيث التركيز على جوانبه جميعاًاألفرادويقصد به تعامل 

 البعد الشمولي بالقدرة على تحمل أصحابيمتاز . أخرىعلى بعض جوانبه على حساب جوانب 
) القصور( البعد أصحاب أماالمتناقضات والتعددية والتعامل معها ومعالجتها واالستجابة لها بفعالية، 
ب من الموقف على حساب فيمتازون بعدم قدرتهم على تحمل التناقضات ويكون تركيزهم على جوان

 .)2004العتوم،  (األخرىالجوانب 

  
  )(Leveling versus Sharpening اإلبراز المعرفي التسوية مقابل األسلوب .6

  
 في كيفية استيعاب المثيرات المتتابعة في الذاكرة، ومدى األفراد الفروق بين األسلوبيتناول هذا 

 أو ودمجها مع ما يوجد في الذاكرة من معلومات  الفرد لتمايز مثيرات المجال المعرفي،دراكا
 التسوية عادة ما يعاب عليهم استدعاء ما هو إلى الذين يميلون فاألفراد عليها منفصلة، اإلبقاء

مختزن بالذاكرة بصورة دقيقة، حيث يصعب عليهم تحديد االختالفات الموجودة بين المعلومات 
قل عرضه أ يكونون بأنهم اإلبراز أو الشحذ إلىن يميلون  الذياألفرادالمختزنة بدقة، في حين يتميز 
الشرقاوي،  (اكرة الفروق الموجودة بين المعلومات المختزنة بالذإبرازللتشتت، وبذلك يسهل عليهم 

2003(. 

  
  

 (Constricted versus Flexibleالمرن مقابل المتصلب  المعرفي الضبطاألسلوب .7
Control)   

  
 والتناقضات االنتباه بمشتتات للتأثر قابليتهم حيث من األفراد بين الفردية الفروق النمط هذا يعكس

 على قدرة قلأ هم التصلب بنمط يمتازون الذينفاألفراد  .لها يتعرضون التي المواقف في المعرفية
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 في. المشتتات هذه مثل إدراك على قدرة قلأ ألنهم المواقف في الموجودة االنتباه مشتتات استبعاد
 في الموجودة المشتتات استبعاد على قدرة أكثر هم المرن بالنمط يمتازون الذين األفراد نأ حين

  .فيه الموجودة المعرفية للتناقضات لميو  وأكثر، اإلدراكيالموقف

  
 المعرفية والتناقضات االنتباه بمشتتات المتصلب النمط أفراد استجابات فيه تتأثر الذي الوقت ففي

 بالمشتتات تأثراً قلأو ومرونة دقة أكثر المرن النمط أفراد استجابة أن نجد الموقف، في الموجودة
  .)2003زغول وزغول، (
 
  
  )(Focusing versus Scanning المعرفي البأورة مقابل الفحص األسلوب .8

  
 األفراد في سعة وتركيز االنتباه، حيث يتميز بعض األفراد الفروق بين األسلوبويتناول هذا 
 بالفحص الواسع لعدد اآلخرلى عدد محدود من عناصر المجال، في حين يتميز البعض بالتركيز ع

 التي أو من المثيرات المحيطة بهم أوسعاكبر من عناصر المجال، بحيث يشتمل انتباههم على قدر 
 .)2003الشرقاوي،  (يتعرضون لها

 
   :نفسيال التمايز ونظرية االدراكي المجال على ااالعتماد– االستقالل 8.1.2

  

 حيث  الماضي، القرن منتصف في لإلدراك الجديدة النظرية ظهور  معWitkin أبحاث تزامنت
 دراك،في اإل واالجتماعية الشخصية العوامل بعنوان ندوة االمريكية النفس علم رابطة قدمت

 Klein andر ج كلين وشليسنمن كل قدم حيث المعرفية االساليب ظهور بداية شكل بحثاً وتضمنت

Schlesinger يتأثر  دراكاإل أن باعتبار االدراكية، النظرية في المدرك الفرد مكانة عن تساؤالت 
 دراسة الحال في هو كما والشخصية االدراك حول الدراسات وتوالت الشخصية، ببنية كبير حد إلى

  برونر وكريك
)1950 Bruner and Krech, (عند اإلدراك خالل من والشخصية Witkin هذه بحثت وقد 

 المعرفية األساليب مصطلح" جوداتن"و"وتكن "من كل أطلقو. اإلدراك في الفردية الفروق الدراسات
  .)2006بن زطة، ( االدراك طرق في األفراد بين الفردية الفروق على

  

 ، االدراكي المجال عن المدرك عزل صعوبة أو سهولة في تتمثل الفردية الفروق أصبحت وهكذا
 على القدرة في البحث إلى الدراسات توجهت ومنه .المجال في المتضمن ياقالس على التغلب أو
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 في الدراسات هذه تلخصت و االدراكي المجال على يحتوي الذي السياق تضمين مقاومة
  :موضوعين

 التضمين مقاومة على ،والقدرة االدراك في التضمين مقاومة على القدرة بين العالقة دراسة : االول
  .قليةالع الوظيفة في

  .البنائية ،والقدرة االدراك في التضمين مقاومة على القدرة بين العالقة دراسة : الثاني
 في يضمن والذي السياق عن المعزول للجزء األفراد رؤية األول الموضوع دراسات تناولت وقد
 الذين فاألفراد الرمزي، بالتمثيل السياق هذا مع يتعامل أن فرد كل من ويتطلب المشكالت، حل مهام

 على تعتمد والتي المهام، هذه لحل الوصول في صعوبة يجدون المجال على باالعتماد يتصفون
 الدراسات هذه توصلت وقد مختلف، سياق في إستخدامه ويعاد ، السياق خارج مستقل عنصر وجود
 رةالقد أو، السياق داخل المستقل العنصر تضمين مقاومة على الفرد قدرة ارتفاع أو إنخفاض إلى

  .بأدائها يقوم التي العقلية لألنشطة إدراكه عبر الفرد سلوك في تظهر التي التحليلية
 نشط بشكل المجال مع التعامل أسلوب على الدراسات اعتمدت فقد الثاني للموضوع بالنسبة أما - 

 غير بشكل المجال مع التعامل أن أو ووضوحا انتظاما أكثر المنظم غير المجال جعل يمكن بحيث
 هنا ومن أو منظما االدراكي البناء يكون أن في الرغبة إلى المجال عن المستقلين يميل وبذلك ط،نش

  .الشمولي مقابل في التحليلي مصطلح ظهر
 إدراك وإلى االنسجام، ينقصه الذي المجال تنظيم إلى يميلون التحليلي االتجاه ذوي أن حيث

 إدراك إلى يميلون الشمولي االتجاه ذوي نأ حين في . المجال أرضية عن منفصل بشكل المفردات
 المجال تنظيم عدم إلى يفتقرون بالتالي وهو المجال أرضية عن منفصل غير بشكل المفردات
  )2006بن زطة، (.االدراكي
 مقابل في االستقالل أسلوب أن ) 2006بن زطة، (كما ورد في) witkin) 1954 إستنتج ذلك وعلى

 النواحي فهم في جداً مفيد أنه كما الفرد، بتكوين السيكولوجية ناحيةال من يرتبط المجالي االعتماد
 الحياتية المواقف مع الفرد تعامل في واالجتماعية الشخصية النواحي وأيضاً واالدراكية النفسية

 ودفاعات ضوابط من فيها بما الشخصية تتضمن التي النفسية االبعاد ببعض عالقته وأيضاً المختلفة،
 بين التمايز هو فيها االساس كان نظرية يضع Witkinجعل  ما وهذا .والجسم الذات ومفهوم
 التوظيف في التمايز بنظرية النظرية هذه سمى وقد الفردية الفروق احتواء بهدف  وذلك االفراد،

   .والعقلياالدراك 
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  :االنتباه 9.1.2

  

نه أ حيث ، في النمو المعرفي لدى الفردماًهم  العمليات العقلية التي تلعب دوراًأهميعتبر االنتباه من 
 ينتقي المنبهات الحسية المختلفة التي تساعده على اكتساب المهارات وتكوين أنيستطيع من خالله 

  .العادات السلوكية الصحيحة بما يحقق له التكيف مع البيئة المحيطة به
  

مي، ولمسي، وتذوقي،  انتباه سمعي، وبصري، وشإلىوينقسم االنتباه من حيث مصدر استقباله 
ولذلك يطلق على االنتباه الذي يتم من خالل حاسة السمع باالنتباه السمعي، كما يطلق على االنتباه 

  .)1999حمد و بدر،أ (البصري وهكذاالذي يتم من خالل حاسة البصر باالنتباه 
  

 الذي تقوم - ألساسا بل هي –حد الدعائم أ العمليات المعرفية التي تمثل إحدىوتعد عملية االنتباه 
 أننه بدون االنتباه ما استطاع الفرد أ: نه يمكن القولإ، بل األخرىعليه سائر العمليات المعرفية 

  .)Umilta, 1998 ( يتخيل شيئاًوأ  يبتكر وأ يتذكر وأيعي 
  

 Limitedن السعة المحدودة إ جميع المثيرات، فإلى ينتبه أنن الفرد ال يستطيع إوبالرغم من ذلك ف

Capacityًاً رئيس للفرد تمثل دوراكان ذلك أ  في تمثيل  المعلومات وكيفية تكوينها وتناولها سواء
حيث يشير مفهوم السعة المحدودة ، Controlledطريقة مضبوطة ب أم Automaticبطريقة آلية 

لتي  يتميز  نكون مقيدين في قدرتنا على عملية التكوين والتناول نتيجة للسعة المحددة اأننا حقيقة إلى
 عملية انتقاء للمعلومات إجراء إلىمواقف التي يتعرض لها الغلب أنه يضطر في إ، فاإلنسانبها 

 يشار  محدوداً عقلياًن مواقف التكوين والتناول التي تتطلب جهداًإالتي  يتم تكوينها وتناولها ولذلك ف
  مواقف التكوين والتناول جهداً يتم بصورة آلية، في حين يشار فيبأنه التكوين والتناول فيها إلى
 .)2003الشرقاوي، ( التكوين والتناول فيها يتم بطريقة مضبوطة أن إلى كبر نسبياًأ عقلياً

  
لتنبيه ) األنف - األذن - الفم( الحسأعضاء يتمثل في استقبال احد اإلحساس كان إذانه أويمكن القول 

 من  نوعاًوإحداثها األذنموجات الصوتية بطبلة  الداخلية، مثل احتكاك الأومعين من البيئة الخارجية 
ويطلق .  عادة وتعمل الحواس في نشاط دائب متزامنة في نفس الوقتإليهالتشويش الذي ال تلتفت 

 الذي  يتمثل في ،)عملية االنتباه(على العملية التي نصبح من خاللها على وعي وتنبيه معين باسم 
 .)1990محمود،  (إرادي غير أو إراديل عملية التركيز واالختيار الذي يتم بشك
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 عبارة عن مصفاة لتصفية المعلومات عند نقاط مختلفة من بأنهاالنتباه ) لندا دافيروف(وقد وصفت 
 االنتباه فعال في عدة حاالت منها استقبال المعلومات من عضو حسي أن، وقد رأت اإلدراكعملية 

  يتأهب للفعلأو كان يستجيب لها إذاد التنبه ما وتخزين وتفسير المعطيات الحسية حيث يقرر الفر
 .)1991حامد، (

  
  مراحل االنتباه 10.1.2

  

  :مرحلتين هما  إلىينقسم االنتباه
 لدى الفرد في المواقف السلوكية اإلحساسوهي ترادف عملية :  الكشفأو األساسمرحلة  :أوالً

  .المختلفة
عرف على نوعية المثيرات السمعية والبصرية في لقدرة على التا  إلى وتشير:مرحلة التعرف :ثانياً

  .)2009علي،  ( وذلك خالل فترة زمنية محددة، الموزعأومواقف االنتباه االنتقائي 
  

  العوامل المؤثرة في االنتباه 11.1.2

  

  : منها، انتقاء المثيرات يتحدد بعدة عواملأو عملية حدوث تشتت في االنتباه إن
   :ل في وتتمث،عوامل خارجية :أوالً

  .ذب انتباه الفردج المتحركة تاألشياء أن إذ: الحركة .1
 أولضوضاء ا أو الزاهية كاأللوان عملية االنتباه تتوقف على شدة المنبه أن إذ: شدة المنبه .2

  .الروائح النفاذة
 من المنبهات المألوفة لدية أكثر المنبهات الجديدة تجذب انتباه الفرد أنأي : الحداثة .3

  .والقديمة
  . االنتباهإثارة إلى من مرة وقد يؤدي ذلك التكرار أكثرأي تكرار المنبه : العرضإعادة  .4
 كوجود األخرىأي االختالف للمنبه وسط مجموعة متشابهة من المنبهات : التباين والتضاد .5

  .امرأة وسط مجموعة رجال
  .راألصغ لالنتباه من المنبه  جذباًأكثر يعد  حجماًاألكبر المنبه أن إذ: حجم المنبه .6
  . لالنتباه من نظيره الثابت جذباًأكثر المنبه المتغير يعد أن إذ: تغيير المنبه .7
وهي تلك التي تكون االستجابة لها من خالل خبرات تثير :  التنبيهات الشرطيةأواالعتياد  .8

 .)2009علي،(االنتباه على الرغم من كونها محاطة بالضوضاء
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   : وتتمثل في،عوامل داخلية :ثانياً
  . وحاجاته ورغباتهاإلنسانمثل دوافع : ع الهامةالدواف .1
  )2009علي، ( باالنتباه موجباً يرتبط الحفز ارتباطاًإذ: االستشارة الداخلية ومستوى الحفز .2
 ، ال بد من وجود االستثارة الحافزة التي تحرك طاقة الفرد لكي يجذب االنتباه لتنبيه معينإذ

 الحفز قد انخفض أن انخفض االنتباه معناه إذا بمعنى  منحنياًويرتبط الحفز باالنتباه ارتباطاً
  .)1990 محمود، (والعكس صحيح

هتمامات الفرد وميوله الشخصي لبعض الموضوعات إلى اويشار بها : الميول المكتسبة .3
  . لألحداث التي تقع حولهأوة المحيطة به يالبيئ

لقدرة على تركيز االنتباه  يؤثر نفاد العالقة الجسمية والعصبية وضعف اذإ: الراحة والتعب .4
  . الحواسإحدى في استعمال اإلفراط أوانهماك الجسم 

 الجسمية، األجهزةويقصد بها الحاجات الفسيولوجية كاضطرابات : ةالحاجات العضوي .5
  . الهضميأواضطراب الجهاز التنفسي 

 .)2009علي، (مثل االضطرابات النفسية كالقلق واالنفعاالت: الحاجات النفسية .6
 

  : االنتباهشكالأ 12.1.2

  

 االنتباه أن علماء النفس المعرفيين قد بينوا أن إلى) Bourn al .,1979( بورن وزمالؤه أشارلقد 
  : كما يليأشكاليوجد في عدة 

  
نه إ الشكل الثاني فوأما بين عدد من المنبهات، فهو الذي يكون فيه االنتباه موزعاً: األول الشكل فأما

نتباه وانتقائه لمنبه معين من بين المنبهات التي تقع في مجال وعي الفرد، يتعلق بعملية توجيه اال
نه يتعلق بعملية اليقظة حيث إ عن الشكل الثالث فوأما تسمى انتقاء االنتباه، األخيرةوهذه العملية 

، وفي هذه الحالة ينتقل االنتباه بسرعة شديدة بين المنبهات المختلفة لكي  جداًيكون الشخص يقظاً
ولعل ذلك يتضح في سلوك السائق الغريب حينما يقترب . تقي منها المنبه الذي يهتم به الشخصين

 إشارات تشترك مع أو إلى حيث نجده يبحث عن المنبهات البصرية التي تشير ،من تقاطع الطريق
اه ن انتبإ كانت هذه المنبهات قريبة من بعضها ففإذا، واإلشاراتالطريق مثل اللون والشكل والحجم 

  . مفهومة يسترشد بها السائقإشارات إلىالسائق سوف ينتقل بسرعة بينها ويحول معانيها 
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   مكونات االنتباه 13.1.2

  

أحمد وبدر،  ( يتكون ميكانيزم االنتباه من البحث، والتصفية، واالستعداد لالستجابة، وهي كما يلي
1999(:  

  
  البحث: أوالً

  

 ,Enns & Cameron(وقع المنبه في المجال البصريإن عملية البحث هي محاولة تحديد م

فالنوع : أنه يوجد نوعان من البحث) Posner et al, 1980(، ولقد أوضح بوسنر وزمالؤه )1987
 وهذا النوع من البحث يحدث ال إرادياً مثل االنتباه المفاجئ ،هو البحث خارجي المنشأ: األول

 وهذا النوع ،فهو البحث داخلي المنشأ: ع الثانيلضوء خاطف ظهر في المجال البصري، وأما النو
   .يشير إلى عملية البحث االختيارية المخططة لمثير أو منبه ذي صفات محددة

  
وتحدث عملية البحث لصفة في المثير الهدف مختلفة عن الصفات الموجودة في المثيرات األخرى 

 نصوعه، أو الحركة، أو الشكلالتي تقع معه في المجال البصري مثل اختالف اللون، أو درجة 
)Enns & Brodeur, 1989 (.ولقد بين كل من كولر ومارتن)Kowler & Martins, 1982( 

  .أن عملية البحث تتحسن لدى األطفال بتقدم أعمارهم
  

  التصفية: نياًثا

  

أن  )1999أحمد وبدر،(كما ورد عند ) Enns & Cameron, 1987(يبين كل من اينيس وكاميرون
ى تصفية هي عملية انتقاء لمثير ما، أو لصفة محددة وتجاهل المثيرات او الصفات األخرعملية ال

 حيث يشير ،مع هذا الرأي) Bundesen, 1990( ويتفق باندسين .التي توجد في مجال إدراك الفرد
عملية انتقاء واختيار لمنبه معين من بين المنبهات التي تقع في مجال ة على أنها يإلى عملية التصف
  .إدراك الشخص

  
  :االستعداد لالستجابة: ثالثاً

  
إن ) 1999أحمد وبدر،(كما ورد عند ) Enns & Cameron, 1987(يبين كل من اينيس وكاميرون

عملية االستعداد لالستجابة قد تسمى أحياناً بالتهيئة، أو بتوقع ظهور الهدف، أو تحويل االنتباه 
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تراتيجية التي استجاب بها للهدف السابق لكي للهدف، وهي تشير إلى محافظة الفرد على االس
أن التهيئة هي استعداد ) Enns, 1990(بينما يرى . أو تغييرها وتعديلهايستجيب بها للهدف القادم، 

العمليات االنتباهية لالستجابة للمثير الهدف وفقاً للمعلومات السابقة عن موقعه، وعما إذا كانت معه 
   .مثيرات مشوشة من عدمه

  

  : عملية االنتباه في التربيةأهمية 14.1.2

  

 في اكتساب الخبرات التربوية حيث يساعد على تركيز حواس الطالب األولىيعد االنتباه العملية 
 ويجعله يعمل ذهنه في داللتها ومعانيها والروابط المنطقية ، الدرس من معلوماتأثناءفيما يقدم له 

 لالستفادة من ي بها، ومن ثم فهو المدخل الرئيسواإللمامبها والواقعية بينها وبالتالي يساعد في استيعا
 داخل قائمة بة التي تقدم للطلالتعليمات عن شرح المعلم وما تقدمه الوسيلة التعليمية المصاحبة فضالً

 المهام الدراسية واالمتحانات واالختبارات بكافة أداء دور االنتباه في إلى باإلضافة ،الدرس وخارجه
  .)2009لي،ع (أشكالها

  

  :خصائص االنتباه 15.1.2

  

 التي تجذب انتباهنا تكون األشياءن  أل طبيعة االنتباه هي الحركة والتغير وعدم الثبات، ونظراًإن
 هناك بعض خصائص االنتباه التي تمكن الشخص من  فإن معقدة، لذلكأو متحركة ماإفي معظمها 

  : ومنها،االنتباه للمنبهات المختلفة
 بإعطاء اإلدراك بالمثيرات الخام، بينما يهتم اإلحساسيهتم : لية إدراكية مبكرةاالنتباه عم .1

 اإلحساس االنتباه فانه يقع في منزلة بين أماهذه المثيرات تفسيرات ومعاني مختلفة، 
  .)2009علي، ( مبكرةإدراكية عملية بأنه، ولذلك يطلق على االنتباه واإلدراك

 استكشاف البيئة أنملية تكوين وتنظيم المعلومات، حيث  في عاألولىوهو الخطوة : اإلصغاء .2
  وتركيز االنتباه عليهااألفعال أو األحاديث لبعض اإلصغاءالمحيطة يتطلب من الفرد 

)Friedman & Kock, 1985(.  
 ينتبه لجميع المنبهات المتباينة دفعة واحدة، أن الفرد ال يستطيع أن إذ: االختيار واالنتقاء .3

 أو ألحد االنتباه هو اختيار أنختار منها ما يناسب حاجاته وحالته النفسية، أي ولكنه ينتقي وي
 أو سواء كانت في البيئة الخارجية األخرىلبعض المنبهات الحسية من بين المنبهات 

  .)2009علي،( الداخلية
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 بصرية، والتي أو الحسي والتي قد تكون سمعية األساسوهي العملية ذات : اإلحاطةعملية  .4
 في إنصات ماإو الصور التي تواجههما، أو عبر المكان  في تحركات العينين معاًماإل تتمث
 تعتبر عملية اإلحاطة أنأي .  ومحاولة جمع شتاتهاأصوات من إليها لكل ما يصل األذن

  محمود وآخرون، (إليهتصدر  التي لألصواتتوجد بهذا المكان، وكذلك مسح للعناصر التي 
1990 (.  

 تنبيهات أو إشارات إلى ايجابية واهتمام أوثل التركيز في اتجاه الشخص بفاعلية يتم: التركيز .5
 ، وقد يكون مركزاً وبؤرياً قصدياً، ويكون ذلك دائماًأخرى إشارات وإهمالحسية معينة، 

 بحيث يستطيع  منتشراًأو الفرد، إدراكعلى منبه واحد من المنبهات التي تقع في مجال 
  يتبنى الشخص موقفاًأن أوة مبعثرة عبر كل شي يحدث حوله، الشخص االحتفاظ بمشاهد

   .)2009علي، (وسطاً
للفكر  التركيز على تسلسل موجه أولمنبه ما، ) غير المتقطع(وهو االنتباه المتصل : التعقيب .6

 أو، أكثر أوعبر  فترة زمنية، والمستوى المعقد فيه يبدو في القدرة على التفكير في فكرتين 
 فقدان أو في وقت واحد وعلى نحو متتابع دون خلط بينهما أكثر أومنبهات نمطين من ال

 مثل الحساب  متسلسالً، وهذا البعد ضروري في حل المشكالت التي تقتضي تداعياًإلحداهما
  .)1980الغباشي، ( رسم اتجاهات في خريطة طرق أو نسج خيوط قصة معقدة، أوالمركب 

 متابعة أثناءر مصدر التنبيه يتذبذب، ولعلنا نالحظ ذلك  مستوى شدة المثيأنويعني : التذبذب .7
 أحداث الختالف قوة  انتباهه يتذبذب بين الشدة والضعف وفقاًأنالفرد لفيلم سينمائي، حيث 

  .) 1988صالح،  (الفيلم
 ذاإ المثير مصدر التنبيه رغم استمرار وجوده، فان تأثيره يتالشى أنوهو يعني : التموج .8

 عندما ينتهي وجود المثير أخرىم يعود المثير الرئيسي في الظهور مرة هر مثير دخيل، ثظ
  .)2009علي،  (الدخيل

  

  :تصنيف االنتباه 16.1.2

  

موقع المثيرات، وعددها، وطبيعة :  وهي ، لعدة عوامللقد قام العلماء بتصنيف االنتباه وفقاً
  :، ومصدر التنبيه، وهي كما يليالمنبهات

  
  :مثيراتمن حيث موقع ال: أوالً

 أن إلى، )2009علي،( كما ورد لدى )Feingestein& Carver, 1978 (فنجستن وكارفر يشيرإذ
  :إلىاالنتباه ينقسم من حيث موقع المثيرات 
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 الفرد أحشاءويقصد به تركيز االنتباه على مثيرات داخلية صادرة من :  الذاتلىإاالنتباه  .1
  .وأفكارهوعضالته ومفاصله وخواطر ذهنه 

 عن ذات ويراد به تركيز االنتباه على مثيرات في البيئة الخارجية بعيداً:  البيئةإلىه االنتبا .2
مأكانت سمعية، أ الفرد مثل المثيرات االجتماعية، والمثيرات الحسية المختلفة سواء 

  .  تذوقيةمأ لمسية، مأ شمية، مأبصرية، 
  :من حيث طبيعة المنبهات: ثانياً

  :)1999أحمد وبدر، (وهي، أنواع ثالثة إلىعة منبهاته وينقسم االنتباه من حيث طبي
 يء شإلى بإرادتنايحدث هذا النوع من االنتباه عندما نقصد توجيه انتباهنا : اإلرادياالنتباه  .1

ن استمراره مدة طويلة يتطلب وجود  من الفرد أل ذهنياًمحدد، وهذا النوع يتطلب مجهوداً
  . الجهد الذهنيدافع قوي لدى الفرد يدفعه الستمرار بذل

 أويحدث هذا النوع من االنتباه عندما تفرض بعض المنبهات الداخلية : الالإرادياالنتباه  .2
 الخارجية ذاتها على الشخص مثل سماع صوت انفجار عال، وهذا النوع ال يتطلب مجهوداً

ن المنبه هنا يفرض نفسه على الفرد ويرغمه على اختياره والتركيز عليه دون  ألذهنياً
  .األخرىواه من المنبهات س

 أووهو التركيز المعتاد والتلقائي لوعي الفرد على مثير ما، : )التلقائي(االنتباه االعتيادي  .3
 التي اعتاد األشياء إلىن الفرد ينتبه  من الفرد أل وهذا النوع ال يتطلب جهداًعدة مثيرات،

  . التي تتفق مع ميوله واهتماماتهمن قبل على االهتمام بها، و
  :من حيث عدد المثيرات: ثالثاً

   :)Peter et al., 1989(إلىينقسم االنتباه 
وهو انتقاء الفرد لمثير واحد وتركيز االنتباه عليه، وذلك مثل انتقاء : االنتباه لمثير واحد .1

 المجال  في التي تقع معهاألخرى المثيرات وإهمالمثير بصري له مواصفات محددة 
  .البصري للفرد

وهذا النوع من االنتباه يتطلب سعة انتباهية عالية حيث يقوم الفرد :  من مثيرثرألكاالنتباه  .2
 مثل  كليهما معاًأو السمعي، أو من مثير في المجال البصري، أكثربتركيز انتباهه على 

السائق الذي يقود سيارته ويستمع لبرنامج معين في الراديو، وهذا النوع من االنتباه يتطلب 
   . يستطيع الفرد االحتفاظ بتنبيه هذه المثيرات حتى عقلياًجهداً

  

  :من حيث مصدر التنبيه: رابعاً

 انتباه سمعي، وانتباه بصري، وانتباه شمي، وانتباه لمسي، إلىينقسم االنتباه من حيث مصدره 
  .)1999، حمد وبدرأ(وانتباه تذوقي 
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  الدراسات السابقة 2.2
  

 وعالقته اإلدراكياالستقالل عن المجال –في االعتماد  المعراألسلوبالدراسات التي تناولت  1.2.2

  :ببعض المغيرات

  

  الدراسات العربية 1.1.2.2

  

  )2010(دراسة الدحدوح 
- دراكي، والتروياالستقالل اإل(تهدف هذه الدراسة الى الكشف عن العالقة بين االساليب المعرفية 

 وطالبة طالباً) 229(، وتكونت العينة من والتوتر النفسي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية) االندفاع 
من كلية العلوم وقسم االرشاد في الجامعة االسالمية وجامعة االقصى، وقد استخدمت الباحثة اختبار 

دراكي، واختبار لقياس االسلوب المعرفي االستقالل اإل) الصورة الجمعية ( االشكال المتضمنة 
وقد . ومقياس التوتر النفسي ) االندفاع -التروي( عرفي تزاوج االشكال المألوفة لقياس االسلوب الم

االستقالل ( حصائية بين االسلوبين المعرفيين إاشارت النتائج الى عدم وجود عالقة ذات داللة 
حصائية في إوالتوتر النفسي، والى عدم وجود فروق ذات داللة ) االندفاع -دراكي، والتروياإل
 النفسي يعزى لمتغير الجنس والمستوى التعليمي، ووجود فروق دراكي والتوترسلوب االستقالل اإلأ

يعزى لمتغير الجنس، وعدم وجود فروق ذات ) االندفاع - التروي(سلوب أذات داللة احصائية في 
  .والتوتر النفسي يعزى لمتغير التخصص ) االندفاع - التروي(سلوب أداللة في 

  

 )2006( زطة دراسة  بن 

 لدى باألنتباه اإلدراكي المجال على االعتماد– االستقالل– المعرفي سلوباأل عالقة الدراسة تناولت
 وقد وجزئية، عامة فرضيات على الدراسة اعتمدت حيث) ابتدائي 6 السنة (االبتدائية المرحلة تالميذ
 :المعرفي األسلوب بين االرتباط لتحليل اإلرتباطي الوصفي المنهج الدراسة في الباحثة اتبعت

  :التالية األدوات بذلك مستخدمة االنتباه وعملية "اإلدراكي المجال على االعتماد– االستقالل"
  .الشرقاوي محمد ألنور)الجمعية الصورة (المنظمة األشكال اختبار •
  .علي محمد الفوبي لمحمد الزائد بالنشاط المصحوب االنتباه اضطراب اختبار •
 مدرسين من عشوائية بطريقة اشتقت ةوتلميذ تلميذ 139 قوامها عينة على األدوات طبقت حيث

 ،)إناث 80 ذكور،59(الجنس في العينة خصائص تتمثل ،"بوخلفة علي" "قيدومي فطيمة"ابتدائيين
  :التالية النتائج إلى التوصل تم وقد، سنة 12و 11.5 السن
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 على معتمداً أو مستقالً كونه حيث من التلميذ أسلوب بين إحصائياً دالة عالقة هناك •
  .االنتباه عملية وبين المجال

 في المعتمدين والتالميذ المجال عن المستقلين التالميذ بين إحصائياً دالة فروق هناك •
   .اإلنتباه عملية

 االعتماد أو المجال عن االستقالل إتباع في الجنسين بين إحصائياً دالة فروق هناك •
  .عليه

  .االنتباه عملية في الجنسين بين إحصائياً دالة فروق هناك •
  

  )2005( دراسة عبد اللطيف

 - االستقرائي(اهتمت الدراسة بالكشف عن تفاعل األسلوب المعرفي وطريقة التعلم باالكتشاف 
ولية عن التحصيل، لدى طالب ؤ المسفيصرة افي تدريس بعض القضايا الفقهية المع) االستنباطي

يلين وكتابين للطالب،  تحصيلياً، ودلالصف األول، ولتحقيق هذا الهدف، اعد الباحث اختباراً
 من تلميذاً) 126(وتكونت عينة الدارسة من ) الصورة الجمعية(واستخدم اختبار األشكال المتضمنة

معهدين دينين، بمنطقة المينا األزهرية، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين، بناء على درجاتهم في اختبار 
 بين ائج وجود فروق دالة إحصائياً، وأوضحت النتمعتمداً) 63(، مستقالً) 63(اإلشكال المتضمنة 

الطالب المستقلين عن المجال والمعتمدين على المجال اإلدراكي، لصالح الطالب المستقلين عن 
 بين طريقتي التعلم واألسلوب المعرفي المجال اإلدراكي، كما اتضح عدم وجود تفاعل دال إحصائياً

  .ولية عن التحصيلؤفي تأثيرها على المس
 

  )2000( دراسة الحسن

هدفت الدراسة إلى معرفة الفروق في المهارات اللغوية المختلفة لمادة اللغة االنجليزية باختالف 
 –والتخصص الدراسي العلمي ) واالعتماد على المجال اإلدراكي/ االستقالل(األسلوب المعرفي 

 .األدبي

 ،سة في الصف الثالثوتكونت عينة الدراسة لدى عينة من الطالبات السعوديات المنتظمات بالدرا
بطريقة عشوائية، ة مكة المكرمة من خمس مدارس ثانوية حكومية لمناطق مدينواختيرت العينة 

واستخدمت الباحثة اختبار األشكال المتضمنة لقياس درجة االستقالل عن المجال اإلدراكي 
 .حادي، واختبار شيفيهوتحليل التباين األ) ت(اختبار : واستخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية التالية

 بين المستقالت عن المجال والمعتمدات عليه وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائياً
من أفراد العينة في المحصول اللغوي العام والمهارات اللغوية لصالح المستقالت عن المجال، 

لعلمي من أفراد العينة  بين التخصصات في القسم اوكذلك أسفرت عن وجود فروق دالة إحصائياً
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المستقالت عن المجال والمعتمدات عليه والمتخصصات في القسم األدبي منهن في المحصول 
  .اللغوي العام لصالح المتخصصات في القسم العلمي

  

  )2000(دراسة أبو سيف 

ل االستقال/ االعتماد( هدفت الدراسة إلى محاولة الكشف عن العالقة بين بعض األساليب المعرفية 
وبعض متغيرات الشخصية لدى طالب الجامعة، ومحاولة ) االندفاع المعرفي/ اإلدراكي، التروي

الكشف عن الفروق بين طالب القسم العلمي وطالب القسم األدبي، ذكورا وإناثا، ريفيين 
وحضريين، فيما يتعلق بأداء األساليب المعرفية ومتغيرات الشخصية موضع الدراسة، ومحاولة 

لى أداء المرتفعين والمنخفضين في األسلوبين موضوع الدراسة فيما يتعلق باألداء على التعرف ع
 طالباً) 120(من الطالب بجامعة المنيا، ) 240(وقد بلغت عينة الدراسة . متغيرات الشخصية

 وطالبة من كلية اآلداب ممن تتراوح أعمارهم ما بين طالباً) 120(وطالبة من كلية الهندسة، و
إعداد واتكن وآخرون، ) الصورة الجمعية(سنة، باستخدام اختبار األشكال المتضمنة ) 18-20(

المعرفي إعداد ) التأمل والتروي(، كما استخدمت الدارسة اختبار )الشرقاوي، والخضري(تعريب 
عبد المقصود، باإلضافة إلى اختبار الدافع لالنجاز، تأكيد الذات، مقياس الخجل، مقياس الصداقة 

  ).ابة المتطرفةاالستج(
أسفرت النتائج عن وجود ارتباط بين األساليب المعرفية ومتغيرات الشخصية لدى الطالب باألقسام و

العلمية واألدبية، كما أوضحت النتائج وجود فروق بين طالب القسمين العلمي واألدبي في أسلوب 
ن طالب القسم األدبي، إضافة  م وتروياًالتروي المعرفي لصالح طالب القسم العلمي، فهم أكثر تأمالً

إلى وجود فروق جوهرية بين الذكور واإلناث في األداء على اختبار التروي المعرفي وذلك لصالح 
  .اإلناث

  
 )1999(دراسة حسن 

ن تتحيز اختبارات الذكاء اللفظية وغير اللفظية أ مدى يمكن أي الدراسة إلى معرفة الى هدفت 
وأسلوب التعليم )  عيانى - تجريدى (  التركيب التكاملى ي المعرفنتيجة تمايز األفراد فى األسلوب

تكونت :  عينة البحث ،فى تقدير إختبارات الذكاء اللفظية وغير اللفظية ) ي بصريلفظ ( ياالدراك
 سنة، وأنقسمت )14.8( قدره يول  بمتوسط عمر من طالب الصف األ طالباً)373(عينة البحث من

 )65(الجزء األول استخدم كعينة ألعداد أدوات الدراسة وبلغ عددها عينة الدراسة الى جزئين، 
ختبار دوات الدراسة الأساسية التى طبقت عليها ول استخدم لعينة الدراسة األطالباً، والجزء األ

 طالباً من العينة الكلية نتيجة عدم حضور )99(نه تم استبعاد أ طالباً إال )308(الفرض وبلغ عددها 
جريت الدراسة فى العام الدراسى أو لإلجابات غير الصالحة وقد ألتطبيق إحدى جلسات ا
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 ئتم إعداد إختبار المصفوفات اللفظية المتتابعة المكاف: دوات التالية استخدم الباحث األو ،97/1998
واستبيان أسلوب التعلم ) ي عيان-  يتجريد (يالختبار لرافن، واستيبان أسلوب التركيب التكامل

اسفر ، وحيث تم صياغة مفردات المقياس المذكورة والتحكيم عليها) ي بصر-  يلفظ (ياالدراك
تتحيز إختبارات الذكاء اللفظية ضد األفراد : يلى   عن مجموعة من النتائج أبرزها مايالبحث الحال

، فى حين تتحيز إختبارات الذكاء غير اللفظية ضد األفراد التجريديين عرفي المهمالعيانيين فى أسلوب
وتتحيز إختبارات الذكاء اللفظية ضد األفراد البصريين فى أسلوب تعلمهم . يفى أسلوبهم المعرف

، فى حين تتحيز اختبارات الذكاء اللفظية ضد األفراد اللفظيين فى أسلوب تعليمهم ياالدراك
 يكوأسلوب التعليم االدرا) يعيان- يتجريد (يثر لتفاعل كل من األسلوب المعرفأويوجد . ياالدراك

  .تقدير اختبارات الذكاء اللفظية وغير اللفظية) يبصر / يلفظ( 
  

   )1999( دراسة شلبي
عن المجال اإلدراكي ) االستقالل- االعتماد( الدراسة إلى الكشف عن تأثير األسلوب المعرفي تهدف
اسة ، وتكونت عينة الدر) التنظيم - التسميع ( االستراتيجيات المعرفية المستخدمة في التشفير ىعل

 ىكشفت الدراسة في بعض نتائجها إل و وطالبة في كلية التربية جامعة المنصورة،اًطالب) 189(من 
بينما األفراد   استخدام إستراتيجية التسميع،ى إلر ميالًثكأأن األفراد المعتمدون علي المجال 

  . استخدام إستراتيجية التنظيم في االسترجاعى إلر ميالًثكأالمستقلون 
  

   )1998(سف دراسة يو
االعتماد على المجال اإلدراكي – هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين مدى االنتباه واالستقالل هدفت

 وطالبة من كلية التربية بجامعة اًطالب) 113(لدى طالب كلية التربية، وأجريت على عينة 
نتباه، وصنف العينة المنصورة بمصر، واستخدم الباحث اختبار األشكال المتضمنة، واختبار مدى اال

إلى أربع مجموعات وهي، مجموعة المستقلين عن المجال اإلدراكي ذوي مدى االنتباه الواسع 
ومجموعة المستقلين عن المجال اإلدراكي ذوي مدى االنتباه الضيق، ومجموعة المعتمدين على 

دراكي ذوي مدى المجال اإلدراكي ذوي مدى االنتباه الواسع ومجموعة المعتمدين على المجال اإل
 بين مدى االنتباه االنتباه الضيق، وأوضحت النتائج إلى وجود عالقة موجبة دالة إحصائياً

 بين واالستقالل عن المجال اإلدراكي لدى طالب كلية التربية، ووجود عالقة موجبة دالة إحصائياً
سبة للشعب األداء، مدى االنتباه والتحصيل لدى طالب الشعب العلمية بينما لم يوجد ارتباط بالن

 بين طالب الشعب المختلفة ضابطة مدى االنتباه، ويمكن ترتيب الشعب ووجود فروق دالة إحصائياً
 لغة -  لغة فرنسية-  لغة انتباههم-  رياضيات-  طبيعة وكيمياء-بلورة( من حيث مدى االنتباه تنازلياً
ع ضابطة التحصيل لصالح  بين المجموعات الدراسة األرب، ووجود فروق دالة إحصائياً)عربية
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المستقلين عن المجال اإلدراكي ذوي مدى االنتباه الواسع ولم توجد فروق بين بقية المجموعات 
 -  للتفاعل بين األسلوب المعرفي االستقاللاألخرى ضابطة التحصيل، ولم يوجد اثر دال إحصائياً

  .ألكاديمي العاماالعتماد على المجال اإلدراكي ومدى االنتباه في تباين التحصيل ا
  

 )1995( دراسة ناصر ومحمد 

/ االستقالل :(هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين العمر الزمني وكل من األساليب المعرفية اآلتية
، التروي، االندفاع، اتساع الفئة، الدوجماتية، وجهة الضبط، )االعتماد عن المجال اإلدراكي

 من هذه األساليب في الطفولة والمراهقة والشباب، والتعرف على الفروق على الجنسين في كل
وكذلك التعرف على طبيعة العالقات التي تربط األساليب المعرفية السابقة كالً باآلخر في الطفولة 

 .والمراهقة والشباب

 طفالً، 98( الطفولة :  مفحوصاً مقسمين إلى ثالث مجموعات هي)469 (وتكونت عينة الدراسة من
، استخدم الباحث اختبار ) شابة58 شاباً، 83( والشباب )  مراهقة78 مراهقاً، 83( ، ) طفلة69

إعداد ) الصورة الجمعية( األشكال المتضمنة Witkin" الخضري تعريب أنور الشرقاوي وسليمان 
هانم عبد المقصود، استخدم الباحث األساليب / وتكن ، ومقياس التفاعل واالندفاع، إعداد "

  .وتحليل التباين األحادي) ت(اختبار : اإلحصائية التالية
 

االعتماد على /االستقالل (وكشفت النتائج عن وجود تأثير دال إحصائياً للعمر الزمني في أساليب 
، والتروي، واالندفاع، واتساع الفئة، ووجهة الضبط، بينما ليس له داللة في )المجال اإلدراكي

االعتماد على المجال / االستقالل (للجنس في أساليب أسلوب الدوجماتية، يوجد تأثير دال إحصائياً 
  .والتروي واالندفاع واتساع الفئة ووجهة الضبط والدوجماتية) اإلدراكي

  

 )1993( العبداندراسة 

في ) االعتماد على المجال اإلدراكي/االستقالل (هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير األسلوب المعرفي 
 .ة الثانيةاستخدام استراتيجيات تعلم اللغ

  عشوائياً من الطالب والطالبات الملتحقين بجامعةاختيروافرداً  ) 175( اسة من تكونت عينة الدر

نجليزية بوصفها لغة أجنبية قبل الشروع في دراستهم األكاديمية في الملك سعود، ويدرسون اللغة اإل
، )الصورة الجمعية(التخصصات التي اختاروها، واستخدم الباحث اختبار األشكال المتضمنة 

المتوسط : واختبار استراتيجيات تعلم اللغة الثانية، استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية
المستقل (وكشفت نتائج الدراسة أن لألسلوب المعرفي). ت(واالنحراف المعياري، واختبار  الحسابي

 تعلم اللغة الثانية، فقد تبين أن تأثيراً على استخدام استراتيجيات) المعتمد على المجال اإلدراكي/
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المستقلين عن المجال يفوقون المعتمدين على المجال في استخدام استراتيجيات تعلم اللغة بشكل عام، 
وهكذا استنتج الباحث أن االستقالل عن المجال اإلدراكي يؤثر إيجابياً على استخدام استراتيجيات 

  . أنواع معينة منها بشكل خاصتعلم اللغة الثانية بشكل عام، وعلى استخدام
  

  )1992( دراسة الشربيني 

 االستقالل عن المجال اإلدراكي على أبعاد –أجرى الشربيني دراسة بعنوان فاعلية االعتماد 
 -  العصابية- االنبساطية(الشخصية لدى الجنسيين، بهدف الكشف عن الفروق في أبعاد الشخصية 

رفي، وباختالف الجنس، وكذلك الكشف عن اثر التفاعل باختالف األسلوب المع)  الكذب- الذهانية
 وطالبة من التخصصات األدبية  طالبا149ًوذلك على عينة تتكون من . بينهما على أبعاد الشخصية

استخدم الباحث اختبار األشكال المتضمنة . بكلية التربية في جامعة الملك سعود في السعودية
لدراسة وجود فروق دالة إحصائيا بين المستقلين أوضحت نتائج ا. واختبار ايزنك للشخصية

والمعتمدين على المجال اإلدراكي في االنبساطية والعصابية لصالح المعتمدين، بينما ال توجد فروق 
  .بين المجموعتين في الذهانية والكذب

  
  :األجنبيةالدراسات  2.1.2.2

  

   ) Alton & Kagan ,2006 (ندراسة التون وكاجا

 .لى معرفة العالقة بين التحصيل الدراسي واالستقالل اإلدراكي اتجاه الحاسوبهدفت الدراسة إ

طالباً متدرب خريج من الطلبة الجامعيين الخريجين، واستخدم ) 130(وتكونت عينة الدراسة من 
  .الباحث اختبار األشكال المتضمنة الجمعية التي وضعه وتكن وقام بتعريبه الدكتور أنور الشرقاوي

ئج الدراسة أنه ال توجد داللة إحصائية بين االستقالل اإلدراكي واإلنجاز األكاديمي، وكشفت نتا
وكذلك ال توجد عالقة بين االستقالل اإلدراكي واالتجاه نحو الحاسوب، وكما أظهرت النتائج أن 

  .مواقف الطالب اتجاه الحاسوب ال ترتبط بمجال االعتماد
  

  ) Efiong, 2004(فيونغ إدراسة 

يونغ دراسة لمعرفة العالقة بين طرق تدريس المعلمين واألساليب المعرفية للطلبة، وقد تم أجرى أف
:  المستقل عن المجال، أما طرق التدريس المستخدمة فكانت–المعتمد : اختيار أسلوبين معرفيين

طريقة المحاضرة والطريقة االكتشافية وطريقة المناقشة ولتحديد النمط المعرفي للطلبة استخدم 
 تم تقسيمهم إلى طالباً) 226(وقد بلغت عينة الدارسة ) G.E.F.T(الباحث اختبار األشكال المتضمنة 

مجموعة تدرس بطريقة : ثالث مجموعات تدريسية، حسب نتائج اختبار األشكال المتضمنة
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وجود أظهرت نتائج الدراسة عدم . المحاضرة والثانية بالطريقة االستكشافية والثالثة بطريقة المناقشة
أو ) مستقل-معتمد(فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى طريقة التدريس أو إلى النمط المعرفي 

  .التفاعل بينهما
  

  )Howley K .M., 1998(دراسة هويليكازلين 

والعمر ) االستقالل-االعتماد(سعت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين األسلوب المعرفي 
قة األمريكيين، المسجلين لدرجة الماجستير، ولتحقيق هذا الهدف تم والنوع لدى الطالب األفار

على أساسها، وتم اختيار )  مستقلين–معتمدين (تطبيق بعض االختبار، تم تقسيم هؤالء الطالب إلى 
 لبرنامج الماجستير، بطريقة االختيار الطبقي وتكونت عينة الدراسة عينة الدارسة من عشرين فصالً

، وأوضحت النتائج عدم وجود فروق بين الطالب ذوي األسلوب المعرفي طالباً) 163(من 
من حيث النوع، والتخصص الرئيسي، وان الطالب األفارقة األمريكيين كان )  االستقالل- االعتماد(

  .معتمدين بطريقة ملحوظة وكبيرة
  

  )Chin lu & Hoi Suen ,1995(دراسة شن لو هوي سيون 

مختلفين من  أثر اختالف األسلوب المعرفي على األداء في نمطينهدفت الدراسة إلى الكشف عن 
 طالباً جامعياً من جامعة نسلفانيا بالواليات المتحدة) 102(تكونت عينة الدراسة من  ،التقويم

 األمريكية، شاركوا في دراسة مقرر في علم النفس التربوي خالل فصل دراسي كامل، وشارك

 يد أبعاد االختبارات بدقة لتكون محددة ومتشابهة، كما استخدمالطالب في ستة اختبارات وتم تحد

) االستقالل/االعتماد (لقياس األسلوب المعرفي ) الصورة الجمعية(الباحث اختبار األشكال المتضمنة 
، واختبار تحليل )ت(اختبار : على المجال اإلدراكي، واستخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية

  .التباين األحادي
 

وكشفت النتائج عن عدم وجود أي أثر لتفاعالت األسلوب المعرفي مع نتائج األداء في االختبارين، 
ولكن أظهرت أن مستوى أداء المستقلين عن المجال كان أفضل في االختبارات التي تقيس مستوى 

في األداء عنه في االختبارات الموضوعية، بعكس المعتمدين على المجال الذين كانت نتائجهم 
  .االختبار الموضوعي أفضل من نتائجهم في اختبارات األداء

  
   ) Kafafi ,1990(دراسة كفافي 

ستراتيجيات ادراكي على سلوب االستقالل مقابل االعتماد على المجال اإلأثر أ هدفت الى معرفة
  .الجماعة في حل المشكالت وعمليات التفاعل بينهم
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معياً اختيروا بالطريقة العشوائية من طالب جامعة بنسلفانيا طالباً جا) 45( تألفت عينة الدراسة من 
تم تطبيق اختبار االشكال المتضمنة عليهم، ووفق درجاتهم على هذا االختبار تم توزيعهم . االمريكية

ربع أمجموعتين من الطالب المستقلين ادراكياً و. فرادأ) 5(مجاميع وكل مجموعة تضم ) 9(لى إ
دراكياً إ) مستقلين ومعتمدين(تمدين ادراكياً وثالثة مجموعات مختلطين مجموعات من الطالب المع

وطلب من هذه المجموعات ان يقوموا بحل مهمة دراسية وتسجيل المناقشة التي تتم بين افراد كل 
دراكي قد استغرقوا ظهرت النتائج ان طالب المجموعتين المستقلتين عن المجال اإلأو. مجموعة

ل ومناقشته وكانت حلولهم صحيحة موازنة مع طالب المجموعات المعتمدين قل في ايجاد الحأوقت 
  .دراكياًإوالمجموعات المختلطة 

  
  )Flexer & Roberge, 1986(دراسة فليكسر وروبيرج 

في القدرة على التفكير )  مستقل- معتمد(ثر نمط االستقالل اإلدراكي أ هذه الدراسة إلى تحديد هدفت
 من طالباً) 120(دة خالل فترة المراهقة، وتكونت عينة الدراسة من في مرحلة العمليات المجر

 الختبار اإلشكال الصفين السابع والثامن األساسيين، تم تقسيمهم إلى ثالث مجموعات وفقاً
ثر أوقد أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود . مستقلين–معتمدين، متوسطي االعتماد : المتضمنة

  .على قدرات التفكير المجرد) مستقل-معتمد(لنمط االستقالل اإلدراكي 
  

    ) ,1983Stephan(دراسة ستيفان 

و المستقلين أفضل لدى المفحوصين المعتمدين على المجال، هدفت الدراسة فيما اذا كانت القابلية األ
ً طالبا) 194(ولقد تألفت عينة الدراسة من . عن المجال على تحليل وهيكلة مهارة حركية معروضة

وقد . كور في كلية التربية البدنية، وطبق اختبار االشكال المتضمنة الصورة الجمعية عليهممن الذ
وقد بلغ عدد . صل االختبار النهائيأجرى انتقاء االفراد الذين سجلوا درجات عالية وواطئة من 

مجال حصلوا ن الطالب المستقلين عن الأوقد بينت النتائج . طالباً) 49(فراد العينة لالختبار النهائي أ
فضل في بناء أن هؤالء الطالب هم ألى إعلى في تعلم الحركة والنتيجة ترجع السبب أعلى درجات 

  .ن صورة الحركة مهمة في تعلم المهارات الحركيةأ و ،صورة الحركة) هيكل(
  

  )Vaidya & Chansky, 1980(دراسة فيديا وتشانسكي

 االعتماد على المجال، وتعلم الرياضيات - لهدفت هذه الدراسة إلى بحث العالقة بين االستقال 
طالباً وطالبة في ) 102(والنمو المعرفي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية، وتكونت عينة الدراسة من 

وتم تطبيق اختبار ستانفورد ).  طالبة في كل صف17 طالباً و17(الصف الثاني، والثالث والرابع 
 من برنامج عام للتقويم المدرسي؛ وذلك للحصول على ءزللتحصيل عليهم في بداية العام وهو ج



 37

كما طبق عليهم اختبار األشكال المتضمنة لألطفال فضالً عن تطبيق . مستوى أدائهم في الرياضيات
عن بياجيه وانهيدلى المأخوذة ) Lunzer & Willkinson(بطارية اختبارات لنزر وويلكنسون

أن األطفال المستقلين عن المجال سوف يحصلون على وقد افترض الباحثان . لقياس النمو المعرفي
وقد أكدت النتائج  درجات أعلى في اختبارات الرياضيات بالقياس إلى درجات الطلبة المعتمدين،

  .ذلك في مستوى الصفوف الثاني والثالث والرابع أجمع
  
  :الدراسات التي تناولت االنتباه 2.2.2

  

  :الدراسات العربية 1.2.2.2

  

  ) 2011(  رزقدراسة أبو

  من حيث سماتهم الشخصية ومن حيث لدى  الطلبةصعوبات التعلم إلى هدفت الدراسة التعرف
أعراض ضعف االنتباه لديهم من وجهة نظر المعلم وكذلك أعراض ضعف االنتباه لديهم من وجهة 

صية نظر المالحظ على العديد من المتغيرات، وكذلك التعرف على وجود عالقة بين السمات الشخ
  .وأعراض ضعف االنتباه من وجهة نظر المعلم، وأعراض ضعف االنتباه من وجهة نظر المالحظ

 
 )28 ( واًطالب)  99 ( وطالبة حيث كان عدد الطالباً طالب)127 (وتكونت عينة الدراسة الفعلية من

 أدوات م العديد منر المعرفة للتربية الخاصة، كما استخدطالبة عينة قصدية معرفة من مدرسة نو
الدراسة التي كان منها مقياس العوامل الشخصية الكبرى لجولد برج تعريب السيد محمد أبو هاشم 

س ايمقهشام غراب و/ لم إعداد الدكتوروكذلك استبيان ضعف االنتباه للطالب من وجهة نظر المع
ث، بطاقة مالحظة للتعرف على أعراض ضعف االنتباه من وجهة نظر المالحظ من إعداد الباح

وأظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أعراض ضعف االنتباه من وجهة نظر 
صعوبات التعلم تعزى لكل من ترتيب الطالب بين أخوته، تعليم األب، تعليم األم، ·المعلم لدى طلبة 

 عمل األم، عمل األب، المستوى االقتصادي لألسرة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في
صعوبات التعلم تعزى لكل من ترتيب ·أعراض ضعف االنتباه من وجهة نظر المالحظ لدى طلبة 

  .الطالب بين أخوته، تعليم األب، عمل األب
  

  )2008(دراسة عاشور 
االنتباه والذاكرة العاملة لدى عينات مختلفة من ذوي صعوبات التعلم وذوي فرط النشاط الزائد 

  .والعاديين
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التالميذ ذوي صعوبات التعلم مع (مقارنة بين مجموعات الدراسة األربع  ال إلىتهدف الدراسة
قصور االنتباه وفرط النشاط الزائد، والتالميذ ذوي صعوبات التعلم وليس لديهم قصور االنتباه مع 

في ) فرط النشاط الزائد، التالميذ ذوي فرط النشاط الزائد واضطراب االنتباه، التالميذ العاديين
لى اختبارات االنتباه االنتقائي السمعي والبصري واالنتباه المتواصل اللفظي والعددي أدائهم ع

 )88( العمليات الحسابية البسيطة، تكونت عينة الدراسة من -واختبار الذاكرة العاملة مدى القراءة
طالب هم مجموعة ذوي فرط النشاط واضطراب ) 21( موزعين على أربع مجموعات طالباً

) 22(طالب مجموعة ذوي صعوبات التعلم مع قصور االنتباه وفرط النشاط الزائد، و) 23(االنتباه، 
 العاديين، وكانت نتائج الدراسة تشير إلى وجود اً منطالب) 22( ذوي صعوبات التعلم فقط، اً منطالب

لة فروق ذات داللة إحصائية في األداء على اختبار االنتباه االنتقائي السمعي ووجود فروق ذات دال
إحصائية في األداء على اختبار االنتباه االنتقائي البصري ووجود فروق ذات داللة إحصائية في 
األداء على اختبار االنتباه المتواصل اللفظي والعددي بين مجموعات األربعة، كذلك توجد فروق 

ات الدراسة ذات داللة إحصائية في األداء على اختبار الذاكرة العاملة مدى القراءة بين المجموع
) عمليات حسابية(األربعة، وتوجد فروق ذات داللة إحصائية في األداء على اختبار الذاكرة العاملة 

  .بين مجموعات الدراسة األربعة
  

 ) 2007( دراسة الخشرمي

 إلى تقديم تصور واضح حول المظاهر التعليمية الضطراب ضعف االنتباه والنشاط  الدراسةتهدف 
صعوبات التعليم األكاديمية والنمائية، ولتحقيق ذلك فقد عملت الباحثة على مراجعة الزائد وعالقتها ب

وقد ركزت . بعض األدبيات والدراسات الحديثة التي تناولت هذا الموضوع من زوايا متعددة
واالستراتيجيات التربوية المقترحة  الدراسة على تحديد الخصائص التعليمية بصورها المختلفة،

وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن . لك الخصائص لتحسين أداء الطالب األكاديميللتعامل مع ت
الصعوبات التعليمية للطالب الذين لديهم أعراض ضعف انتباه ونشاط زائد ترتكز على جوانب 
رئيسة، مرتبطة بالقراءة والكتابة واالستيعاب القرائي والفهم، باإلضافة إلى مشكالت في مادة 

الصعوبات النمائية بشكل واضح لدى هذه الفئة من األطفال مثل مشكالت الرياضيات، وتظهر 
وأفادت . الذاكرة واالنتباه وتقدير الوقت وتحديد األهداف والعمل على تحفيز الذات لتحقيق األهداف

نتائج تحليل الدراسات السابقة بأن استخدام األدوات التعليمية المجسمة والوسائل السمعية والبصرية 
بشكل كبير في تحسين التعلم لهذه الفئة، كما أن توظيف أسلوب القصة واللعب يساهم في يؤثران 

 على أن تدريب الذاكرة البصرية والسمعية زيادة االنتباه للمادة العلمية، وقد أكدت النتائج أيضاً
 عدم ولحل مشكلة. باستخدام األلعاب التعليمية وبرامج الكمبيوتر يفيد هؤالء الطالب إلى حد كبير

القدرة على تقدير الوقت لدى هؤالء األطفال فقد اقترحت الدراسات السابقة استخدام وسائل تنظيمية 
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لمتابعة الوقت مثل البطاقات وساعات التوقيت وتذكير الطفل بالوقت المحدد واختصار الجهد 
  . المطلوب ليتمكن الطالب من أداء المطلوب منه

  

  )2007( دراسة العاسمي

 تشخيص اضطراب نقص االنتباه المصاحب للنشاط الزائد لدى أطفال الحلقةإلى ة هدفت الدراس

 :على المستوى الشعوري والالشعوري والمتمثلة في ) الثالث والرابع( األولى من التعليم األساسي

العالقات الوالدية والمناخ األسري والبيئة األسرية واالجتماعية والتوازن االنفعالي والصراعات 
 اطات، وذلك كما تظهر نتائج المقابلة اإلكلينيكية المعمقة مع الطفل وأمه، واستجاباتهم علىواإلحب

  .اختبار تفهم الموضوع ومقارنة ذلك مع األطفال العاديين
مقياس تقدير المعلم للنشاط الزائد :( عبارة عن مقاييس سيكومترية ومنها: وكانت أدوات الدراسة

ء للنشاط الزائد إعداد زوكو وبنتلر، المحك التشخيصي الضطراب مقياس تقدير اآلبا كونر، إعداد
اختبار الشخصية لألطفال تعريب عطية هنا،  -DSM 4نقص االنتباه المصاحب للنشاط الزائد 

 اختبار تفهم الموضوع( أما المقاييس اإلكلينيكية فهي ).االكتئاب لألطفال إعداد ماريا كوفاكس اختبار

  ).المقابلة اإلكلينيكية المعمقة ارة دراسة الحالة خاصة باألم،استم االسقاطي لألطفال،
وأظهرت الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسط التحصيل األكاديمي، بين األطفال 

   .مضطربي االنتباه والعاديين لصالح العاديين
  

   )2005(دراسة قزاقزة 
 الذاتية في مستوى االنتباه لدى األطفال ثر التدريب في المراقبةأهدفت الدراسة إلى التعرف على 

بمستويين في مجموعة (ثر متغيرات التدريب أالذين لديهم قصور فيه، وحاولت الدراسة استقصاء 
والجنس ) سنة12، 10، 8لألعمار (والفئة العمرية في ثالثة مستويات ) تجريبية وأخرى ضابطة
ثر هذه المتغيرات في األداء أت واستقصاء ثر التفاعل بين هذه المتغيراأباإلضافة إلى استقصاء 

 وطالبة من الصفوف الثالث طالباً)  78 ( المؤجل في قياس االنتباه، تكونت عينة الدراسة من
والخامس والسابع األساسي في المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية في اربد، وهم يعانون من 

وأظهرت النتائج وجود . حظة السلوك االنتباهيقصور في االنتباه بناء على درجاتهم في مقياس مال
فروق دالة بين المجموعة التجريبية والضابطة في مستوى االنتباه لصالح المجموعة التجريبية 
وبالنسبة للصف فقد كانت الفروق في مستوى االنتباه لصالح الصفين الخامس والسابع، كما أظهرت 

وتشير النتائج إلى فاعلية ) االحتفاظ(تبار المؤجل النتائج وجود فروق دالة إحصائية لصالح االخ
في حين لم يثبت وجود فروق ذات داللة إحصائية . البرنامج واستمرارية أثره بعد توقف التدريب

  . كمتغير الجنس
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  )2005( دراسة حكمت وآخرون

لة الرابعة هدفت الدراسة  إلى معرفة العالقة بين حدة االنتباه واالستجابة الحركية لدى طالب المرح
) 80(في لعبتي السباحة والكرة الطائرة، وقد استخدم المنهج الوصفي وتكونت عينة البحث من
فضل أطالباً، إذ أظهرت النتائج أن مستوى حدة االنتباه واالستجابة الحركية في الكرة الطائرة كان 

عالقة ارتباط ضعيفة نوعا ما قياسا بلعبة السباحة على الرغم من ضعف األداء في كالهما، وهنالك 
كيد أهم التوصيات التأومن . بين حدة االنتباه واالستجابة الحركية وللعبتي الكرة الطائرة والسباحة

على زيادة التمرينات الخاصة بتطوير حدة االنتباه واالستجابة الحركية وخاصة التمرينات المقترنة 
 أن االعتبار الفروق الفردية بهدف بعينخذ بتنمية القدرات العقلية والبدنية وبشكل مستمر مع األ

جراء االختبارات المستمرة للوقوف على مستوى القدرات العقلية إوضرورة . ثير فعاالًأيكون الت
والبدنية يدخل في ضمنها حدة االنتباه واالستجابة الحركية بهدف تحديد درجة تاثير المنهج المتبع 

  .يفي تطوير تلك القدرات ولضمان التقويم العلم
  

  )2002(دراسة الحامد 

أجرى الحامد دراسة مسحية قام بها في جامعة الملك فيصل في السعودية للتعرف على نسبة انتشار 
اضطراب شغف االنتباه والنشاط الزائد والعوامل المؤثرة في نسبة انتشار االضطراب، واستخدم 

 ( تكونت عينة الدراسة منالباحث مقياس اضطراب شغف االنتباه المقنن على البيئة السعودية،
، وأظهرت نتائج الدراسة أن نسبة انتشار   موزعة على عشر مدارس للذكورطالباً) 1287

للنشاط الزائد واالندفاعية، ) %12.6( لضعف االنتباه، و) %16.5( ،و)%16.7 (االضطراب تقدر
رة وبالترتيب ن نسبة شيوع االضطراب تنخفض بانخفاض المستوى االجتماعي واالقتصادي لألسأو

  .الوالدي وعدد أفراد العائلة
  

  )1990(السمادوني دراسة السيد 

 ذوي فرط النشاط مع االضطراب في االنتباه األطفال التعرف على الفروق بين إلىهدفت الدراسة 
 على المهام أدائهموذوي فرط النشاط مع االضطراب في االنتباه وذوي النشاط وبين العاديين في 

ميذ  من الذكور فقط من تال تلميذا84ًلسمعية والبصرية، وبلغت العينة الكلية في مجملها االنتباهية ا
 سنة قسمت )12.27 (سنة بمتوسط قدره) 12- 11( بين أعمارهم الصف الخامس االبتدائي تتراوح

التالميذ ذوي فرط النشاط مع االضطراب في : األولى:  ثالث مجموعات هيإلىالعينة 
)  28 (وعددها) H(التالميذ ذوي فرط النشاط : والثانية، تلميذاً) 28 (عددهاو) ADD-H(االنتباه
، واستخدم في تحديد هذه العينة قائمة تلميذاً)28 (وعددها) N(التالميذ العاديين : ، والثالثةتلميذاً

 وقائمة كونرز DSMIII لسلوك الطفل المأخوذ من الدليل التشخيصي اإلكلينيكيةالمالحظة 
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 على مجموعات الدراسة مهام االنتباه السمعي طبقثم ) تقدير المعلم(وك الطفل لمالحظة سل
 المجموعات الثالث على المهام أداء بين إحصائياً وجود فروق دالة إلى النتائج وأشارتوالبصري، 

 النتائج أشارتاالنتباهية السمعية والبصرية لصالح ذوي فرط النشاط مع اضطراب في االنتباه كما 
 ذوي فرط النشاط مع اضطراب االنتباه وذوي فرط النشاط فقط األطفال مجموعتي أداء أن إلى

  .يتأثرا بالموقف المشتت
  

  :األجنبيةالدراسات  2.2.2.2

  

  )Heward, 2006( دراسة هيورد

 مدى الفروق في النشاط الحركي الزائد وتشتت االنتباه لدى عينة مكونة من إلىهدفت إلى التعرف 
" سبع سنوات وشهران"  األطفال ذوي صعوبات التعلم يتراوح متوسط أعمارهمطفالً من) 50(

ونرز لتقدير كطفالً من العاديين تم تقدير سلوكهم باستخدام قائمة ) 50(وعينة أخرى مكونة من 
لقياس عدم القدرة على االنتباه المصحوب بالنشاط الحركي الزائد، ) Ayo(سلوك الطفل وقائمة أيوا

فروق بين المجموعتين في تلك المظاهر السلوكية واالرتباطات الداخلية بين األبعاد وقد تم فحص ال
 وقد توصلت الدراسة إلى وجود ارتباط ضعيف ،العاملة لقائمة كونرز واألبعاد الفرعية لمقياس أيوا

  .بين السلوك المضطرب والنشاط الحركي الزائد وضعف االنتباه، مقارنة باألطفال العاديين
  

  )Merrell, 2001(ميريلدراسة 

لدى عينة / هدفت هذه الدراسة لمعرفة العالقة بين السلوك االجتماعي وقصور االنتباه وفرط النشاط
من )82(طفالً ممن شخصوا باضطراب قصور االنتباه وفرط النشاط عيادياً، مقارنة بـ) 82(من

. لى السادس االبتدائيعاماً، من طلبة الصف األول االبتدائي إ)12- 6(غير المضطربين من عمر
والذي ) HCSBS(مقياس تقدير السلوك االجتماعي في المنزل والمجتمع واستخدم في هذه الدراسة

يقدم للوالدين ويقدر السلوك االجتماعي لدى األطفال والمراهقين، وأظهرت النتائج أن وجود 
فاعل بين نوع أعراض االضطراب يزيد من مظاهر السلوك غير االجتماعي، ولم يظهر أثر للت
  .المفحوص واالضطراب على السلوكيات غير االجتماعية وخاصة السلوك العدواني

  

  ) Rooney,Hallahan and Wills, 2001(روني و هالهان و وليسدراسة 

معرفة التسجيل الذاتي لالنتباه عند طلبة صعوبات التعلم في الصفوف هدفت هذه الدراسة إلى 
 .ة أربعة أطفال رشحهم معلموهم بسبب شدة مشكالت االنتباه لديهمالدراس شارك في هذه. العادية

 من يوماً) 16(تم إجراء تسع جلسات مالحظة خالل". أثناء المهمة"الزمن  كان المتغير التابع نسبة
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، على جانب الغرفة المعلم األطفال أوراق التسجيل الذاتي ووضع مسجالً أعطى. األيام المدرسية
ثم طلب منهم هل أنا منتبه في أي وقت تظهر فيه نغمة المسجل؟ : أنفسهملوا وعلم األطفال أن يسأ

ير إذا كانوا غ) ال(إذا كانوا منتبهين وعالمة في صندوق ) نعم(صندوق أن يضعوا عالمة في 
بالصف أمام " المهمةخارج "والسلوك " أثناء المهمة"المعلم بنمذجة السلوك أثناء ذلك قام . منتبهين
ت النتائج إلى زيادة االنتباه أثناء المهمة في كل مراحل المعالجة بالنسبة ألفراد أشار. الطالب
  .للتسجيل الذاتي مع التعزيز فانه زاد أثناء المهمة أما بالنسبة، التجربة

  
  )Moonet. Al., 2001(دراسة مون وزمالؤه 

 10 إلى 8رهم بين أجرى مون دراسة استطالعية بهدف المقارنة بين ثالثة أطفال من الذكور أعما
  وأيضاADHDًسنوات ممن شخصوا على أنهم مصابون باضطراب قصور االنتباه وفرط النشاط 

يعتبرون من الموهوبين بعدد ستة من الذكور ممن ال يعانون من أية مشاكل سلوكية، وبينت النتائج 
ديهم والدان أن األطفال الذكور الذين يعانون من اضطراب قصور االنتباه وفرط النشاط كان ل

 ما يفقدون أعصابهم وال مصابان بالقلق، وقد عانوا من صعوبات في ضبط انفعاالتهم فكانوا كثيراً
يحسنون التعامل مع اآلخرين ولديهم صعوبات في االستمرار في عالقاتهم االجتماعية مع اقرأنهم 

  .مقارنة باألطفال العاديين
  

  )Pisecco et al,  2001(دراسة بيسيكو وزمالئه 

بينت دراسة بيسيكو وزمالئه التي قيمت مدى تأثير مفهوم الذات للمراهقين على زيادة أعراض 
 وعلى ظهور السلوك غير االجتماعي ADHDاإلصابة باضطراب قصور االنتباه وفرط النشاط 

  مراهقاً)445(في مرحلة المراهقة المبكرة، لقد طبقت هذه الدراسة على عينة من المراهقين وعددهم
ن مفهوم الذات للمراهق له من ألتأكد من وجهات نظرهم حول الموضوع فكانت النتائج واضحة بل

  .التأثير الكبير أو اإلسهام المباشر في ظهور السلوك غير االجتماعي بصورة كبيرة لدى المراهق
  

  )Aman, 2000(دراسة أمان 

الستراتيجيات السلوكية المعرفية  واي البنائيهدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية العالج األسر
أسرة كمجموعة تجريبية ) 62( االنتباه والحركة الزائدة، وتكونت العينة من يلألطفال مضطرب

، ومقياس الرضا العائلي، يأسرة كمجموعة ضابطة، وطبق عليهم قائمة الضغط الوالد) 62(و
الدين خالل جلسات البرنامج ومقياس الرضا العائلي، وقائمة المهارات االجتماعية، وبتدريب الو

األسرى لتعليم أطفالهم مجموعة من المهارات واألنشطة الستثارة انتباه أطفالهم والحد من حركتهم 
الزائدة، وكان يتم تطبيق البرنامج مع كل أسرة على حده ويعطى واجباً منزلياً فى نهاية كل جلسة، 
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 أظهرت النتائج ٠دريبهم عليه خالل الجلساتوتجتمع األسر كلها فى جلسة تفاعلية لممارسة ما تم ت
أن تدريب كل من الوالدين والطفل تحد من الصراعات داخل األسرة مع زيادة شعور الوالدين 

م أطفالهم مع قدرتهم على تطوير يوالطفل بالرضا العائلي، ويكون الوالدان أكثر فعالية على تقي
  . ألطفالهميالمهارات الضرورية للنمو السو

  
  )Mccormik, 2000 ( مكرملكدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى تحسين التوافق االجتماعي لدى مجموعة من مضطربي االنتباه المصحوب 
وقد . بفرط النشاط الحركي، واستخدم الباحث استراتيجية زيادة الدافعية تجاه العمل المدرسي

 األقران بما يعني تحسين افترض أن استخدام هذه االستراتيجية سوف يطور من أنماط العالقات مع
فعندما كان يحقق هؤالء األطفال هدفاً دراسياً محدداً مثل كتابة أحد . التوافق االجتماعي لديهم

الخ، فإنه كان يتم ارسال خطاب شخصي بالبريد للطالب على ...التقارير، أو إجراء بحث أفضل
التي كان الهدف منها زيادة وقد بلغ عدد الخطابات . منازلهم لشكرهم على نجاحهم الذي حققوه

وقد أسفرت النتائج عن نجاج كبير تمثل في ارتفاع جوهري . الدافعية، بلغ خمسة خطابات في العام
وقد كان هناك ارتباط وثيق بين ارسال . ADHD ودال في المهارات االجتماعية لدى األطفال

  .خطابات التشجيع وتحسن  التوافق االجتماعي لدى هؤالء األطفال
  

  )Hei-Ligensteni et al., 1999(راسة هيلجنستين وزمالؤه د
بين هيلجنستين وزمالؤه عند دراستهم للطلبة الجامعيين ممن لم يشخصوا باضطراب قصور االنتباه 
وفرط النشاط ومقارنتهم بمجموعة ضابطة ممن شخصوا باالضطراب وذلك للتحقق من المشاكل 

 فقد كانت ADHDاءت لصالح الطلبة المصابين باالضطراب النفسية واألكاديمية للطلبة، النتائج ج
درجاتهم ومعدالتهم الدراسية منخفضة وكانوا يعانون من المشاكل األكاديمية وصعوبات التعلم 

  .بصورة كبيرة
  

  )Barkley, 1990(دراسة باركلي 

ه وفرط  من المصابين باضطراب قصور االنتباطفالً) 48(قام باركلي في دراسة مقارنة طبقت على
 ممن يعانون من اضطراب قصور االنتباه دون فرط النشاط أخرىالنشاط وذلك في مقابل مجموعة 

 أن وأوضحت.  مجموعة ضابطة تعاني من صعوبات في التعلم فقطإلى باإلضافة  طفالً)42(عددهم
 واضحة لهذا أعراض الذين يعانون من اضطراب قصور االنتباه وفرط النشاط لديهم األطفال

 لالنتباه وعدم القدرة على التركيز وغير مستقرين وغير قادرين على  تشتتاًأكثرضطراب وكانوا اال
 أكثر تأدية االمتحان وكانوا أثناء العمل حتى إتمام، وغير قادرين على إليهم واجباتهم الموكلة إكمال
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لوالدين لهم  كل ذلك من سوء معاملة اإلى باإلضافة كانوا يعانون أنهمعدوانية من غيرهم كما 
  . األخرىبصورة فعلية وذلك عند مقارنتهم بغيرهم من المجموعات 

  

 التعقيب على الدراسات السابقة 3.2
 

  :يتضح من الدراسات السابقة ما يلي
االستقالل عن المجال - االعتماد(األسلوب المعرفي انقسمت الدراسات إلى قسمين قسم تناول 

بن (و) 2005عبد اللطيف، (و) 2010الدحدوح، (راسة  ببعض المتغيرات كدوعالقته) اإلدراكي
) 1999شلبي، (و) 1999، حسن( و) 2000أبو سيف، (و) 2000، الحسن(و) 2006زطة، 

, 2006(و )1992الشربيني، (و) 1993العبدان، (و) 1995ناصر ومحمد، (و) 1998يوسف، (و
Alton & kagan ( و)Efiong, 2004(و )Howley K .M., 1998(و )1995 ,chin lu & 

hoi suen( و )Kafafi ,1990 ( و)Flexer & Roberge, 1986(و )1983Stephan ( 
 أبو(، بينما القسم الثاني فتناول االنتباه وهي دراسة )Vaidya & Chansky, 1980(و

 )2005،  قزاقزة( و)2007، العاسمي( و)2007، الخشرمي( و)2008،عاشور(و) 2011،رزق
 )Heward, 2006( و)1990، السمادوني( و)2002، لحامدا( و)2005، وآخرون حكمت(و
 )Moonet. Al., 2001( و )2001Rooney, ، Hallahan and Wills(  و)Merrell, 2001(و
 Hei-Ligensteni et( و)Mccormik, 2000( و)Aman, 2000( و)Pisecco et al,  2001(و

al., 1999(و ) Barkley, 1990(.  
 في كونها تناولت )1998يوسف، ( و)2006بن زطة، (راسة كل من وتتفق الدراسة الحالية مع د
  .وعالقته باالنتباه)  االستقالل عن المجال اإلدراكي-االعتماد(موضوع االسلوب المعرفي 

 
سلوب م الدراسات التي تناولت موضوع األتعددت األدوات المستحدمة في هذه الدراسات ومعظ

 منة مع العديد من االختبارات حسب الموضوع كدراسةالمعرفي استخدمت اختبار األشكال المتض
أبو سيف، (و) 2000الحسن، (و) 2006بن زطة، (و) 2005عبد اللطيف، (و) 2010الدحدوح، (

 )1992الشربيني، (و )1993العبدان، (و )1995ناصر ومحمد، (و )1998يوسف، (و) 2000
 Kafafi( و)Vaidya & Chansky, 1980( و)Efiong, 2004(و) Alton & kagan, 2006(و

 chin lu & hoi, 1995( و )1983Stephan( و)Flexer & Roberge, 1986(و ) 1990,

suen( .  
 في كونها استخدمت اختبار )1998يوسف، ( و)2006بن زطة، ( وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة 
  .األشكال المتضمنة واختبار االنتباه
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طالب الجامعة، (  حيث شملت عدة مراحل دراسيةفي الدراسات السابقةتنوعت عينة الدراسة 
، فالدراسات التي شملت عينتها طالب الجامعة كدراسة )لة الثانوية، المرحلة االبتدائيةالمرح

الشربيني، (و )1993العبدان، (و )1998يوسف، (و) 2005عبد اللطيف، (و) 2010الدحدوح، (
 chin, 1995( و )1983Stephan(و ) Kafafi ,1990(و) Alton & kagan, 2006(و )1992

lu & hoi suen(  . أما الدراسات التي شملت المرحلة الثانوية كدراسة)أبو (و) 2000، الحسن
، أما المرحلة االبتدائية )Pisecco et al,  2001(و) 1995ناصر ومحمد، (و) 2000سيف، 
 & Flexer & Roberge, 1986( )Vaidya(و) 1999الحسن، ( و )2006بن زطة، (كدراسة 

Chansky, 1980(و ،)( و)1990، السمادوني( و)2005،  قزاقزة( و)2007، العاسميMerrell, 

  . )Moonet. Al., 2001( و)2001
  

) 1995ناصر ومحمد، (و) 2000أبو سيف، (و) 2000، الحسن(وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة  
ثانوية، بالفرعين العلمي واألدبي  في كونها شملت عينة من المرحلة ال)Pisecco et al,  2001(و

  .بينما شملت الدراسة الحالية الفرع العلمي واألدبي والتجاري

تنوعت التغيرات التي تناولها الباحثون في الدراسات السابقة، منهم من تناول متغير الجنس، واالفرع 
 زطة، بن(و) 2010الدحدوح، ((والتحصيل االكاديمي، ومكان السكن التعليمي او التخصص، 

) Alton & kagan, 2006(و )1998يوسف، (و) 2000أبو سيف، (و) 2000الحسن، (و) 2006
   .)Moonet. Al., 2001( و)2002، الحامد ()2005،  قزاقزة( و)2007، العاسمي(، 

 ،وتتفق الدراسة الحالية في تناولها لهذه المتغيرات باالضافة الى تناولها متغير الترتيب الميالدي
   . في تناولها لمتغير الترتيب الميالدي) 2002الحامد،(،ودراسة )2011،رزق أبو( راسةواتفقت بد
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  :الفصل الثالث
______________________________________________________________ 

  :منهجية وإجراءات الدراسة
  

  : منهج الدراسة 1.3
  

ثل هذه الدراسات التي تستخدم في جمع  المنهج الوصفي االرتباطي وذلك لمناسبته لماختير
 المشكلة المراد دراستها، كما ويستخدم المنهج الوصفي االرتباطي أوالمعلومات عن الظاهرة 

للكشف عن آراء الناس واتجاهاتهم حول موضوع معين، وهذا ما تسعى الباحثة لدراسته لمعرفة ما 
االستقالل عن المجال -االعتماد( المعرفي األسلوب وهما أكثر أو كان هناك عالقة بين متغيرين إذا

عشر في المدارس الحكومية في تربية وسط وعالقته باالنتباه لدى طلبة الصف الحادي ) اإلدراكي
  .محافظة الخليل

  
  مجتمع الدارسة 2.3

  

عشر في المدارس الحكومية في تربية وسط يتكون مجتمع الدارسة من جميع طلبة الصف الحادي 
 4076، والبالغ عددهم 2012/2013 من العام الدراسي ثانيالسي  للفصل الدرا محافظة الخليل

  .)التجاري/االدبي/ العلمي (الفروع جميع من ة/اًطالب
  

  عينة الدراسة 3.3
  

 نسبة تاخذ ، حيث الطبقية العشوائية من مجتمع الدراسة العينةطريقة عينة الدراسة باختيرت
   . وطالبةاًطالب) 1017(بلغ عددهم ف ،قرية \مدينة ساسأ على فرع لكلمجتمع الدراسة  من) 25%(
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  :  لعينة الدراسةخصائص الديموغرافيةاليبين ) 1.3(والجدول 
  

  لعينة الدراسةغرافيةوخصائص الديمال : )1.3(جدول 
 %النسب المئوية  العدد  البدائل  المتغيرات

 40.9 416  ذكر

  الجنس 59.1 601  أنثى

 100.0 1017  المجموع

 27.4 279  العلمي

 65.1 662  األدبي

 7.5 76  التجاري
  الفرع

 100.0 1017  المجموع

 21.3 217  65_50من 

 29.0 295  75_66من 

 25.4 258  85_76من 

 24.3 247  100_86من 

التحـــــصيل 

  األكاديمي

 100.0 1017  المجموع

 17.7 180  األول

 18.0 183  الثاني

 18.6 189  الثالث

 45.7 465  الرابع فأكثر

الترتيب الميالدي  

  في األسرة

 100.0 1017  المجموع

 82.3 837  مدينة

  مكان السكن 17.7 180  قرية

 100.0 1017  المجموع

  
  أدوات الدراسة 4.3

  

  :االدراكي المجال عن االستقالل -االعتمادمقياس : أوالً

) 50(لى المجال بالصورة اللفظية والمكون من  االعتماد ع/لقد تم االستعانة بمقياس االستقالل
 الفقرة الرئيسة يقابلها بديالن ت وضعيث ح)2001الحباشنة، (موقف دراسي، تم إعداده من قبل 

) 33(ر تقاللية شبه التامة، حيث اختييمثل البديل األول االعتمادية شبه التامة والبديل الثاني االس
  .لدراسة منها بما يتناسب مع ااً دراسياًموقف

 االعتماد على المجال /ولقد استعانت الباحثة بمقاييس سابقة تناولت األسلوب المعرفي االستقالل
، مقياس المؤشر واإلطار، ومقياس تعديل )وتكن وزمالءه(اإلدراكي، والممثلة بالمقاييس الثالثة لـ
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 البيئة إلى طويرهبت قام والذي) G.E.F.T (الجمعية الصورة -المتضمنة األشكالالجسم واختبار 
 وأولمان وتكن من طور تم األصلي االختبار بان علماً).1986 (اهللا وعوض عليان األردنية

)Witkin&Olman (من االختبار ويتكون .دراكياإل المجال عن االستقالل - االعتماد بعد لقياس 
 وتستغرق ء،دااأل على المفحوصين بتدريب خاصة فقرات سبع من األول القسم ويضم أقسام، ثالثة

 القسمان ماأ للمفحوص، النهائية الدرجة تقدير في القسم هذا يدخل وال دقيقتين فقراته على االجابة
 كل على االداء ويستغرق فقرات، تسع منهما كل يضم متكافئان فرعيان اختباران فهما اآلخران
 صحيحة، ةجابإ عليها جابأ فقرة كل على واحدة درجة المفحوص ويعطي دقائق، خمس منهما
 يتضمن معقد هندسي شكل عن عبارة والفقرة درجة،) 18 (لالختبار القصوى الدرجة تكون وبذلك
 من التفكير بعض لىإ خيراأل الشكل اكتشاف يحتاج بحيث متضمنة، بصورة بسيطاً هندسياً شكالً
 طلوبالم العنصر دراكإو عناصره، لىإ دراكياإل المجال تحليل يتطلب ذلك نأل المفحوص، جانب

 حدوده برسم وذلك البسيط الشكل يحدد نأ المفحوص لىإ بالطلب ذلك ويتم المجال، عن منفصالً
  .رصاص بقلم
  

 الدرجة تشير حين في المجال، عن باالستقالل صاحبها تميز على المرتفعة الدرجة وتشير
 حيث ولة،مقب وثبات صدق بدالالت االختبار ويتمتع المجال، على صاحبها اعتماد لىإ المنخفضة

 بروان - سبيرمان معادلة باستخدام تصحيحه بعد صليةاأل للصورة النصفي الثبات معامل بلغ
 فبلغت صدقه لدرجة بالنسبة ماأ،)0.86 (ثباته بلغ فقد ردنيةاأل للبيئة المعدلة صورته وفي) 0.82(
  .)1986 اهللا، وعوض عليان( )0.50 (العربية صورته وفي) 0.82 (جنبيةاأل صورته في
  

  : مقياس االنتباه: ثانياً

 وقد: معلميهم نظر وجهة من االنتباه ضعف أعراض أداةلبناء مقياس االنتباه لقد تم االستعانة ب
 " من االستبانة تتكون، وتعديلها بحيث تكون موجهة للطلبة أنفسهم، وغراب هشام األصل في أعدها

 أبداً ب وينتهي درجات" 5 " وتأخذ دائما ب يبدأ خماسي تدريج خالل من عليها يجاب فقرة " 22
 أعراض حول المقياس فقرات وتدور 2، 3، 4 يوجد والنهاية البداية بين وما واحدة درجة وتأخذ
أبو  (2007 غراب هشام من اقتبست تم والتي معلمه نظر وجهة من التلميذ لدى االنتباه ضعف
  .)2003رزق، 

 إعداد األستاذ فتحي الزيات، االنتباه وباتلصع التشخيصي التقدير مقياسبكذلك تم االستعانة 
  .فقرة) 31( إلى أن توصل المقياس إلى صيغته النهائية مكون من فقرة،) 20(والمكون من 
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  ثبات األداة   5.3
  

م ثبات االتساق الداخلي لفقرات األداة باستخدام معادلة الثبات لقياس ثبات أداة الدراسة استخد
 كما هو موضح من ،دراسة في كل مجال من مجاالت أداة الدراسةكرونباخ ألفا على مجتمع ال

   : الجدول
  

  سلوب المعرفياأل قيم معامل الثبات لمقياس): 2.3(جدول 

 عدد الفقرات المجال
قيمة معامل الثبات 

 ألفا كرونباخ

  0.66  33 األسلوب المعرفي

  0.83  31 االنتباه

  
االستقالل عن المجال –االعتماد (سلوب المعرفي أن درجة ثبات مقياس األ)2.3(الجدوليالحظ من 
االستقالل عن المجال –االعتماد (أي أن مقياس األسلوب المعرفي، )0.66( بلغت)اإلدراكي
من النتائج الحالية في حالة تم إعادة القياس، كما يتضح ) %66( قادر على إنتاج ما نسبته)اإلدراكي

 أي أن هذا مقياس االنتباه قادر على إنتاج ما ،)0.83(بأن درجة ثبات مقياس االنتباه بلغت
 وتعتبر معامالت الثبات المستخرجة لهذا ،من النتائج الحالية في حالة تم إعادة القياس)%83(نسبته

  .المقياس مناسبة وتفي ألغراض الدراسة
  

  صدق األداة 6.3
 
بـرة  لتأكد من صدق األداة من خالل عرضها علـى مجموعـة مـن المحكمـين مـن ذوي الخ                  ل

  .نصائحهم في إضافة أو حذف فقرات أو تعديلهابخذ تم األواالختصاص، و

 تم حساب معامالت االرتباط بين كل فقـرة مـن فقـرات             ،جل التحقق من صدق األداة    أمن  كذلك  
 يوضحان مصفوفة قيم معـامالت       )ب-3.3(و) أ-3.3 (، والجدوالن المجال الواحد والدرجة الكلية له    

  .ناالرتباط لكال المجالي
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االستقالل عن –االعتماد ( مصفوفة قيم معامل االرتباط لفقرات األسلوب المعرفي: )أ-3.3(جدول 

  )المجال اإلدراكي

  الفقرة الرقم
معامل 

 االرتباط

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 0.00 0.25  التفصيالت/ عند قراءتي لموضوع معين فأنني أركز على العموميات   .1

 0.00 0.17  الغامضة/ ع المواقف المدرسية الواضحة استمتع في التعامل م  .2

3.  
عندما تواجهني نقطة صعبة ال افهمها في موضوع دراسي فإنني أعيد 

  اتركها/ قراءتها حتى افهمها 
0.38 0.00 

4.  
أجد / عند وجود أفكار متعددة في الدرس فإنني أجد صعوبة في فهمها 

 0.00 0.26  سهولة في فهمها

5.  
أقرر / ف دراسية غامضة ومعقدة فإنني أقرر المتابعة عندما تواجهني مواق

  االنسحاب
0.45 0.00 

6.  
في / أنا قادر على حل ما يصعب على اآلخرين حله في بعض األحيان 

  معظم األحيان
0.20 0.00 

 0.00 0.23  أكثر من حل/معظم المشكالت التي تواجهنا اعتقد أن لها حالً واحداً  .7

8.  
شرح /  فإنني أعتمد على قدراتي لفهمهاعند تقديم مادة علمية جديدة
  وتوضيحات المعلم لفهمها

0.09 0.00 

 0.00 0.16 باالستمتاع/التعامل مع النظريات واألفكار المجردة تشعرني بالضجر والملل  .9

 0.00 0.30  قليالً/أبدي اهتماماً في متابعة التطورات العلمية الحديثة كثيراً  .10

 0.00 0.39  تأثري باآلخرين/ساس قناعتي الشخصيةاختياري للفرع الحالي تم على أ  .11

12.  
اتخاذ قرارات /أفضل القيام بعمل مدرسي يتطلب مني اتخاذ قرارات جديدة

  مألوفة
0.40 0.00 

13.  
اعبر /عند التعبير عن مشاعري أمام زمالئي فإنني أتحفظ في التعبير عنها

  )براحة(عنها دون إحراج أو 
0.26 0.00 

 0.00 0.32  أفضلها أنا/مدرسية التي يفضلها زمالئيأحب ممارسة األنشطة ال  .14

 0.00 0.32  متميزاً عن اآلخرين/أفضل أن يكون دوري بالحياة كاآلخرين من زمالئي  .15

 0.00 0.37  الفشل / عندما أتقدم المتحان في الموضوعات الصعبة فإنني أتوقع النجاح   .16

17.  
الظروف / تإن نجاحي الدراسي يعتمد على ما امتلك من قدرات ومهارا

  المحيطة بي
0.36 0.00 

18.  
عندما احصل على درجة مرتفعة في مادة ما فان ذلك السبب التدريس الجيد 

  مثابرتي على الدراسة/ للمعلم
0.27 0.00 

19.  
عند مواجهة صعوبة  في عمل أقوم به اشعر بأنه أمر اعتيادي يحصل في 

  سوء حظ/العمل
0.32 0.00 
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االستقالل عن –االعتماد ( االرتباط لفقرات األسلوب المعرفيمصفوفة قيم معامل): ب-3.3(جدول 

  )المجال اإلدراكي
 

  الفقرة الرقم
معامل 

 االرتباط

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 0.00 0.40  بالجهد الذي ابذله/اعتقد أن مستقبلي الدراسي مرهون بالحظ  .20

 0.00 0.27  "دائما"/الاشعر إنني ال استطيع التحكم في االتجاه الذي تسير فيه حياتي قلي  .21

 0.00 0.24  )المحيطين بي(أخطاء غيري / إن ما يصيبني من تعاسة يعود إلى أخطائي   .22

 0.38 0.03  مناقشتها مع الزمالء/ عندما تواجهني مشكلة دراسية أفضل حلها لوجدي   .23

24.  
عندما يطلب مني المعلم عمل عدة أشياء في وقت واحد فإنني اشعر 

  نتهاء منها بنظام وترتيبأحاول اال/ باالرتباك 
0.36 0.00 

25.  
اطلب مساعدة /عند قيامي في نشاط مدرسي متميز فإنني اعتمد على نفسي

 0.00 0.42  اآلخرين

26.  
عندما أكون في ضمن جماعة من الزمالء فإنني أميل إلى االنزواء 

  أشارك بسهولة في أحاديثهم/عنهم
0.44 0.00 

27.  
مدرسة أفضل االنخراط مع في المناسبات الوطنية والرسمية في ال

 0.00 0.39  الجلوس لوحدي/المجموعة

 0.00 0.11  مطالعة كتاب/في أوقات فراغي أفضل محادثة األصدقاء  .28

29.  
التي يقترحها /عند اختيار مالبسي أفضل لبس األلوان التي أفضلها أنا

  اآلخرون
0.41 0.00 

30.  
باألسلوب الذي / عند تكليفي القيام بعمل معين فإنني اعمل بأسلوبي الخاص 

 0.00 0.46  يعمل به اآلخرون

31.  
بقدرتي / المعلمة /عند أداء واجبي المدرسي فإنني اهتم كثيراً برأي المعلم

  على انجاز الواجب
0.20 0.00 

 0.02 0.08  بالمشاركة مع اآلخرين/ أحب مجاالت األعمال تلك التي تتسم باالستقاللية   .32

33.  
ال ادخل معه /نني ادخل معه بنقاشعند اختالفي مع زميل حول قضية ما فإ

  بنقاش
0.40 0.00 
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  مصفوفة قيم معامل االرتباط لفقرات مجال االنتباه: )4.3(جدول 

  الفقرة الرقم
معامل 

 االرتباط

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 0.00 0.28  .أجد صعوبة في االنتباه لتفاصيل األشياء  .1

 0.00 0.38  .ال أركز انتباهي في األعمال التي أؤديها  .2

 0.00 0.39  .أجد صعوبة في اإلنصات عند الحديث مع اآلخرين  .3

 0.00 0.16  . أتمكن من تتبع خطوات العمل المطلوبة إلنجاز شيء ما  .4

 0.00 0.41  .افشل في إنهاء األعمال التي أكلف بها  .5

 0.00 0.42  .أجد صعوبة في ترتيب المهام واألنشطة الموكلة لي  .6

 0.00 0.40  .في األنشطة التي تتطلب مجهودا عقلياأتجنب االشتراك   .7

 0.00 0.36  .افقد أشياء ضرورية للقيام باألعمال واألنشطة  .8

 0.00 0.35  .أتشتت بسهولة للمنبهات الداخلية  .9

 0.00 0.35  .احتاج لمتابعة مستمرة وتذكير باألنشطة واألعمال  .10

 0.00 0.41  .أتململ كثيرا وأنا جالسا على المقعد  .11

 0.00 0.27  .جري في المكان بسرعةا  .12

 0.00 0.38  .أجد صعوبة في اللعب بهدوء  .13

 0.00 0.47  .أحب الحديث بدون فائدة وبدون سبب  .14

 0.00 0.43  .أجيب على األسئلة بدون تفكير  .15

 0.00 0.41  .أجد صعوبة في انتظار دوري في اللعب  .16

 0.00 0.55  .أكثر العبث في أدواتي أثناء الدرس  .17

 0.00 0.50  .ن االلتفات للخلف دون سببأكثر م  .18

 0.00 0.54  .يبدو علي عالمات الملل والتذمر أثناء القيام باألعمال واألنشطة  .19

 0.00 0.58  .التفت كثيرا حولي بدون سبب  .20

 0.00 0.50  .أكثر من الحركة وأنا جالسا في المقعد  .21

 0.00 0.54  .أكثر من العبث في األدوات التي أمامي  .22

 0.00 0.27  .أن أعيد ما تحدث عنه المعلماستطيع   .23

 0.00 0.21  افهم كل ما يطلب مني القيام به  .24

 0.00 0.45  .أبدو غير منتبه لما يسمع أو يقرأ  أو يرى  .25

 0.00 0.45  .انتقل من نشاط إلى آخر قبل اكتمال النشاط الذي ابدأه  .26

 0.00 0.45  .أجد صعوبة في التوجيهات التي تصدر من المعلمين  .27

 0.00 0.32  .ارغب في األنشطة الخطرة دون االعتبار لنتائجها  .28

 0.00 0.49  .أجيب مندفعا دون التأكد من معرفتي الصحيحة لإلجابة   .29

 0.00 0.49  .أجد نفسي مهمال وغير مهتم بما أكلف به من أنشطة ومهام  .30

 0.00 0.47  أتشتت بسهولة للمثيرات الخارجية  .31
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 وبالتالي ، لفقرات المقياسين انخفاض مستويات الداللة جميعها تقريباًنين السابقيويالحظ من الجدول
 بين الفقرات والدرجة الكلية للمقياس مما يدل على ارتفاع صدق يستنتج وجود ارتباط دال إحصائياً

  .األداة المستخدمة في البحث في تحقيق األهداف التي وضعت من أجلها
  

  جراءات الدراسةإ 7.3
  

  :تيةاءات الدراسة وفق الخطوات اآل إجرتمتدق األدوات المستخدمة وثباتها بعد التأكد من ص
الحصول على كتاب تسهيل مهمة من قسم الدراسات العليا في جامعة القدس موجه إلى  .1

  .مديرية التربية والتعليم وسط محافظة الخليل
ل موجه الحصول على كتاب تسهيل مهمة من مديرية التربية والتعليم وسط محافظة الخلي .2

  .لمديري المدارس المعنية بتطبيق الدراسة
  . الباحثة بإعداد األدوات الالزمة التي سيتم استخدامها في هذه الدراسةقامت .3
عشر في المدارس الحكومية في على طلبة الصف الحادي ) االستبانة(توزيع أداة الدراسة  .4

  .تربية وسط محافظة الخليل
  .ات لمعالجتها إحصائياًبعد جمع االستبانات تم تفريغ البيان .5
بعد معالجة البيانات واستخراج النتائج وتفسيرها وعمل مقارنة بينها وبين الدراسات السابقة  .6

  .والخروج بتوصيات للدراسة
  

  متغيرات الدراسة 8.3
  

  :تية تضمنت الدراسة المتغيرات اآل    
 ، ميالدي فـي األسـرة    الترتيب ال  ،التحصيل األكاديمي ،  الفرع ،الجنس:(المتغيرات المستقلة  •

 ).مكان السكنو

االسـتقالل عـن    -االعتماد(الدرجة الكلية لمتوسطات األسلوب المعرفي      ( :المتغيرات التابعة  •
المدارس الحكومية فـي تربيـة وسـط    عشر في لدى طلبة الصف الحادي    ) المجال اإلدراكي 

عـشر فـي    ي   الخليل والدرجة الكلية لمتوسطات االنتباه لدى طلبة الـصف الحـاد           ةمحافظ
 ).المدارس الحكومية في تربية وسط محافظ الخليل
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 المعالجة اإلحصائية 9.3
  

بعد جمع بيانات الدراسة، قامت الباحثة بمراجعتها تمهيدا إلدخالها إلى الحاسوب وقد تـم إدخالهـا                
ما للحاسوب بإعطائها أرقام معينة أي بتحويل اإلجابات اللفظية إلى رقمية حيث أعطيت الدرجات قي             

بحيث كلمـا   ) االستقالل عن المجال اإلدراكي   -االعتماد(األسلوب المعرفي    في مقياس    7 إلى   1من  

زادت الدرجة زادت درجة االستقاللية وقلت درجة االعتمادية، والعكـس بالنـسبة للفقـرات ذات               

 4 بة غالباً  درجات، واإلجا  5  أما بالنسبة لمقياس االنتباه فقد أعطيت اإلجابة دائما           االتجاه العكسي، 
 درجتين، أما اإلجابة أبدا فقد أعطيـت درجـة           درجات، واإلجابة نادراً   3درجات، واإلجابة أحيانا    

المـدارس  عشر في    درجة االنتباه لدى طلبة الصف الحادي        واحدة بحيث كلما زادت الدرجة زادت     

  .لعكسي الخليل، والعكس بالنسبة للفقرات ذات االتجاه اةالحكومية في تربية وسط محافظ
  

وقد تمت المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانات بحساب األعـداد والنـسب المئويـة والمتوسـطات               
الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المقياسين، وقد تم فحص فرضيات الدراسة عند المـستوى             

)0.05≤α(           قد تم استخدام   ، عن طريق اختبار ت للعينات المستقلة، واختبار تحليل التباين األحادي، و
معادلة الثبات كرونباخ ألفا لحساب ثبات األداة ومعامالت االرتباط بيرسون لحـساب صـدق األداة               

االسـتقالل عـن    -االعتماد(وكذلك الختبار فرضية العالقة االرتباطية بين درجة األسلوب المعرفي          
   .SPSSحصائية وذلك باستخدام الحاسوب و برنامج الرزم اإل واالنتباه،) المجال اإلدراكي

  
  مفتاح التصحيح 10.3

  
 من أعلـى    1، تم حساب فرق أدنى قيمة وهي        ) 7 _ 1( بعد إعطاء درجات أفراد العينة أرقام من      

 وهو ما يسمى المدى ، ثم تم قسمة قيمة المدى على عدد المـستويات المطلوبـة                 6 = 7قيمة وهي   
 ، حيث نستمر في زيادة هذه القيمة        2 = 3/6=  مستويات ليصبح الناتج     ثالثةللوسط الحسابي وهو    

 وبنفس الطريقة   ،ابتداء من أدنى قيمة وذلك إلعطاء الفترات الخاصة بتحديد مستوى الوسط الحسابي           
  :يوضحان ذلك ) 6.3(و ) 5.3 (يح للتدرج الخماسي، والجدوالنتم حساب مفتاح التصح
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  مفتاح التصحيح للتدرج السباعي: )5.3(جدول 
  المستوى  الوسط الحسابي

  منخفض  3أقل من 
  متوسط  5أقل من  _ 3من 

  مرتفع   فأكثر5من 
 

  مفتاح التصحيح للتدرج الخماسي: )6.3 (جدول
  المستوى  الوسط الحسابي

  منخفض  2.33أقل من 
  متوسط  3.66أقل من  _ 2.33من 

  مرتفع   فأكثر3.66من 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  نتائج الدراسة ومناقشتها: الفصل الرابع

  

  نتائج الدراسة ومناقشتها. 1.4

 

  ومناقشته  نتائج السؤال األول1.1.4  

  

   ومناقشتهالسؤال الثاني  نتائج 2.1.4    

 

  ومناقشتهالسؤال الثالث    نتائج 3.1.4

  

  النتائج المتعلقة بفحص فرضيات الدراسة ومناقشتها. 4.1.4

  

   التوصيات2.4
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  :الفصل الرابع

______________________________________________________  

  : والتوصياتنتائج الدراسة ومناقشتها
  

   ومناقشتها الدراسةاسئلة نتائج 1.4
  

   ومناقشتهالسؤال االولنتائج  1.1.4
 لدى طلبة الصف الحادي ) االستقالل عن المجال اإلدراكي–االعتماد (األسلوب المعرفي  مستوى ما

  بية وسط محافظة الخليل ؟عشر في المدارس الحكومية في تر
 يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال األسلوب المعرفي )أ-1.4( الجدول

المدارس الحكومية عشر في لدى طلبة الصف الحادي ) االستقالل عن المجال اإلدراكي–االعتماد (
  .في تربية وسط محافظة الخليل

  

االستقالل –االعتماد (ابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال األسلوب المعرفي المتوسطات الحس: )أ-1.4(جدول 

  .المدارس الحكومية في تربية وسط محافظة الخليلعشر في لدى طلبة الصف الحادي ) عن المجال اإلدراكي

 لدى عينة الدراسةدرجات األسلوب المعرفي الرقمالترتيب
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 ياريةالمع
 الدرجة

 مرتفعة 1.80 5.72  بالجهد الذي ابذله/اعتقد أن مستقبلي الدراسي مرهون بالحظ 20  .1

2.  26 
عندما أكون في ضمن جماعة من الزمالء فإنني أميل إلى االنزواء 

  أشارك بسهولة في أحاديثهم/عنهم
 مرتفعة 1.83 5.54

 مرتفعة 1.88 5.47  لها أناأفض/أحب ممارسة األنشطة المدرسية التي يفضلها زمالئي 14  .3

 مرتفعة 2.12 5.24  متميزاً عن اآلخرين/أفضل أن يكون دوري بالحياة كاآلخرين من زمالئي 15  .4

 مرتفعة 1.89 5.09  أكثر من حل/معظم المشكالت التي تواجهنا اعتقد أن لها حالً واحداً 7  .5

6.  18 
ريس عندما احصل على درجة مرتفعة في مادة ما فان ذلك السبب التد

  مثابرتي على الدراسة/ الجيد للمعلم
متوسطة 2.01 4.82

7.  24 
عندما يطلب مني المعلم عمل عدة أشياء في وقت واحد فإنني اشعر 

  أحاول االنتهاء منها بنظام وترتيب/ باالرتباك 
متوسطة 2.04 4.76

8.  8 
شرح /عند تقديم مادة علمية جديدة  فإنني أعتمد على قدراتي لفهمها

متوسطة 2.01 4.67  المعلم لفهمهاوتوضيحات 

متوسطة 2.09 4.59  مناقشتها مع الزمالء/ عندما تواجهني مشكلة دراسية أفضل حلها لوجدي  23  .9

10.  32 
بالمشاركة مع / أحب مجاالت األعمال تلك التي تتسم باالستقاللية 

  اآلخرين
متوسطة 2.12 4.48
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االستقالل عن –االعتماد (المعيارية لفقرات مجال األسلوب المعرفي المتوسطات الحسابية واالنحرافات : ) ب-1.4(جدول 

 .لدى طلبة الصف الحادي عشر في المدارس الحكومية في تربية وسط محافظة الخليل) المجال اإلدراكي

 لدى عينة الدراسةدرجات األسلوب المعرفي الرقمالترتيب
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 الدرجة

11.  31 
بقدرتي / المعلمة /عند أداء واجبي المدرسي فإنني اهتم كثيراً برأي المعلم

 متوسطة 2.05 4.39  على انجاز الواجب

 متوسطة 1.94 4.38  التفصيالت/ عند قراءتي لموضوع معين فأنني أركز على العموميات  1  .12

13.  13 
ر اعب/عند التعبير عن مشاعري أمام زمالئي فإنني أتحفظ في التعبير عنها

 متوسطة 2.18 4.24  )براحة(عنها دون إحراج أو 

14.  9 
 /التعامل مع النظريات واألفكار المجردة تشعرني بالضجر والملل

  باالستمتاع
 متوسطة 1.95 4.17

15.  4 
أجد / عند وجود أفكار متعددة في الدرس فإنني أجد صعوبة في فهمها 

 متوسطة 1.91 3.95  سهولة في فهمها

16.  6 
في /  يصعب على اآلخرين حله في بعض األحيان أنا قادر على حل ما

  معظم األحيان
 متوسطة 2.01 3.77

17.  19 
عند مواجهة صعوبة  في عمل أقوم به اشعر بأنه أمر اعتيادي يحصل 

 متوسطة 1.98 3.65  سوء حظ/في العمل

 متوسطة 2.14 3.59  الغامضة/ استمتع في التعامل مع المواقف المدرسية الواضحة  2  .18

 متوسطة 1.79 3.33 "دائما"/ إنني ال استطيع التحكم في االتجاه الذي تسير فيه حياتي قليالاشعر 21  .19

 متوسطة 1.97 3.26  قليالً/أبدي اهتماماً في متابعة التطورات العلمية الحديثة كثيراً 10  .20

 سطةمتو 1.73 3.23الفشل / عندما أتقدم المتحان في الموضوعات الصعبة فإنني أتوقع النجاح  16  .21

 متوسطة 2.09 3.19  مطالعة كتاب/في أوقات فراغي أفضل محادثة األصدقاء 28  .22

23.  22 
المحيطين (أخطاء غيري / إن ما يصيبني من تعاسة يعود إلى أخطائي 

  )بي
 متوسطة 1.88 3.18

24.  17 
الظروف /إن نجاحي الدراسي يعتمد على ما امتلك من قدرات ومهارات

 متوسطة 1.99 3.10  المحيطة بي

25.  5 
/ عندما تواجهني مواقف دراسية غامضة ومعقدة فإنني أقرر المتابعة 

  أقرر االنسحاب
 متوسطة 1.90 3.05

26.  25 
اطلب مساعدة /عند قيامي في نشاط مدرسي متميز فإنني اعتمد على نفسي

 متوسطة 1.92 3.03  اآلخرين

27.  33 
ال ادخل /عند اختالفي مع زميل حول قضية ما فإنني ادخل معه بنقاش

  ه بنقاشمع
 منخفضة 2.02 2.78

28.  12 
اتخاذ /أفضل القيام بعمل مدرسي يتطلب مني اتخاذ قرارات جديدة

  قرارات مألوفة
 منخفضة 1.80 2.77
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االستقالل عن –االعتماد (المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال األسلوب المعرفي : ) ج-1.4(جدول 

 المدارس الحكومية في تربية وسط محافظة الخليلعشر في لصف الحادي لدى طلبة ا) المجال اإلدراكي

29.  30 
باألسلوب / عند تكليفي القيام بعمل معين فإنني اعمل بأسلوبي الخاص 

 منخفضة 1.78 2.48  الذي يعمل به اآلخرون

30.  27 
في المناسبات الوطنية والرسمية في المدرسة أفضل االنخراط مع 

  الجلوس لوحدي/المجموعة
 منخفضة 1.92 2.48

31.  29 
التي يقترحها /عند اختيار مالبسي أفضل لبس األلوان التي أفضلها أنا

 منخفضة 1.84 2.40  اآلخرون

32.  3 
عندما تواجهني نقطة صعبة ال افهمها في موضوع دراسي فإنني أعيد 

  اتركها/ قراءتها حتى افهمها 
 منخفضة 1.75 2.36

 منخفضة 1.87 2.20  تأثري باآلخرين/ناعتي الشخصيةاختياري للفرع الحالي تم على أساس ق 11  .33

 متوسطة 0.56 4.76  الدرجة الكلية   

  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات أداة الدراسة  )1.4(جدول يوضح 

 لدى طلبة الصف) االستقالل عن المجال اإلدراكي- االعتماد (التي تقيس درجات األسلوب المعرفي 
 حسب  تنازلياًالمدارس الحكومية في تربية وسط محافظة الخليل مرتبة ترتيباًعشر في الحادي 

األهمية، وتشير الدرجة الكلية الواردة في الجدول أن درجة االستقالل لدى الطلبة كانت متوسطة، 
ياري مع انحراف مع) 4.76(حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة على الدرجة الكلية للمقياس 

مما يدل على توسط التشتت في آراء واتجاهات الطلبة مما يشير إلى توسط تقارب ) 0.56(مقداره 
  .اآلراء واالتجاهات

  
اعتقد (الفقرة : وقد جاء في مقدمة هذه الفقرات   حسب األهمية، تنازلياًورتبت فقرات األداة ترتيباً

وانحراف ) 5.72(متوسط حسابي مقداره ب) بالجهد الذي ابذله/أن مستقبلي الدراسي مرهون بالحظ
عندما أكون في ضمن جماعة من الزمالء فإنني أميل إلى االنزواء ( الفقرة ،)1.8(معياري مقداره 

وانحراف معياري مقداره ) 5.54(بمتوسط حسابي مقداره ) أشارك بسهولة في أحاديثهم/عنهم
بمتوسط حسابي ) أفضلها أنا/ا زمالئيأحب ممارسة األنشطة المدرسية التي يفضله( الفقرة ،)1.83(

أفضل أن يكون دوري بالحياة كاآلخرين ( الفقرة ،)1.88(وانحراف معياري مقداره ) 5.47(مقداره 
وانحراف معياري مقداره ) 5.24(بمتوسط حسابي مقداره ) متميزاً عن اآلخرين/من زمالئي

)2.12.(  
تأثري /الحالي تم على أساس قناعتي الشخصيةاختياري للفرع (الفقرة : في حين كانت أدنى الفقرات

عندما ( الفقرة ،)1.87(وانحراف معياري مقداره ) 2.2(بمتوسط حسابي مقداره ) باآلخرين
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) اتركها/ تواجهني نقطة صعبة ال افهمها في موضوع دراسي فإنني أعيد قراءتها حتى افهمها 
عند اختيار مالبسي ( الفقرة ،)1.75(وانحراف معياري مقداره ) 2.36(بمتوسط حسابي مقداره 

) 2.4(بمتوسط حسابي مقداره ) التي يقترحها اآلخرون/أفضل لبس األلوان التي أفضلها أنا
في المناسبات الوطنية والرسمية في المدرسة أفضل (  الفقرة ،)1.84(وانحراف معياري مقداره 

وانحراف معياري مقداره ) 2.48(بمتوسط حسابي مقداره ) الجلوس لوحدي/االنخراط مع المجموعة
)1.92.(  
  

االستقالل عن المجال - االعتماد (ومن خالل ما سبق يستنتج بأن درجات األسلوب المعرفي 
المدارس الحكومية في تربية وسط محافظة الخليل عشر في لدى طلبة الصف الحادي ) اإلدراكي

بذله، عندما يكون في ضمن تتمثل بأن الطالب يعتقد أن مستقبله الدراسي مرهون بالجهد الذي ي
جماعة من الزمالء فإنه يميل إلى المشاركة بسهولة في أحاديثهم، يحب ممارسة األنشطة المدرسية 
التي يفضلها هو، كما أنه يفضل أن يكون دوره بالحياة متميزاً عن اآلخرين، كما أن معظم 

  .المشكالت التي تواجهنا يعتقد أن لها أكثر من حل
سطات الطلبة المنخفضة، تم رفض الفقرات التالية على اعتبار أن درجاتها لكن من خالل متو

ال ادخل معه بنقاش، أفضل /عند اختالفي مع زميل حول قضية ما فإنني ادخل معه بنقاش: منخفضة
اتخاذ قرارات مألوفة، عند تكليفي القيام بعمل /القيام بعمل مدرسي يتطلب مني اتخاذ قرارات جديدة

باألسلوب الذي يعمل به اآلخرون، في المناسبات الوطنية / مل بأسلوبي الخاصمعين فإنني اع
الجلوس لوحدي، عند اختيار مالبسي أفضل /والرسمية في المدرسة أفضل االنخراط مع المجموعة

التي يقترحها اآلخرون، عندما تواجهني نقطة صعبة ال افهمها في /لبس األلوان التي أفضلها أنا
اتركها، اختياري للفرع الحالي تم على أساس /ي أعيد قراءتها حتى افهمهاموضوع دراسي فإنن

  .تأثري باآلخرين/قناعتي الشخصية
  

  شتهق ومناالسؤال الثاني نتائج 2.1.4

  
 لدى طلبة الصف الحادي عشر في المدارس الحكومية في تربية وسط محافظة  االنتباه مستوى ما

  الخليل ؟
الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال االنتباه لـدى طلبـة           يبين المتوسطات    )2.4( الجدول

  .المدارس الحكومية في تربية وسط محافظة الخليلعشر في الصف الحادي 
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المدارس عشر في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال االنتباه لدى طلبة الصف الحادي : )2.4(جدول 

  .سط محافظة الخليلالحكومية في تربية و

 الترتيب
رقم 

 الفقرة

المدارس عشر في درجات االنتباه لدى طلبة الصف الحادي 

 الحكومية في تربية وسط محافظة الخليل

المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
  الدرجة

 متوسطة 1.26 3.64  افهم كل ما يطلب مني القيام به 24  .1

 متوسطة 1.35 3.52  .مطلوبة إلنجاز شيء ما أتمكن من تتبع خطوات العمل ال 4  .2

 متوسطة 1.22 3.35  .استطيع أن أعيد ما تحدث عنه المعلم 23  .3

 متوسطة 1.30 3.22  .أتململ كثيرا وأنا جالسا على المقعد 11  .4

 متوسطة 1.30 2.96  .اجري في المكان بسرعة 12  .5

 متوسطة 1.29 2.86  أتشتت بسهولة للمثيرات الخارجية 31  .6

 متوسطة 1.25 2.85  .تشتت بسهولة للمنبهات الداخليةأ 9  .7

 متوسطة 1.36 2.77  .ارغب في األنشطة الخطرة دون االعتبار لنتائجها 28  .8

 متوسطة 1.33 2.73  .أكثر من العبث في األدوات التي أمامي 22  .9

 متوسطة 1.26 2.72  .احتاج لمتابعة مستمرة وتذكير باألنشطة واألعمال 10  .10

 متوسطة 1.36 2.72  .عبث في أدواتي أثناء الدرسأكثر ال 17  .11

 متوسطة 1.31 2.66  .أكثر من الحركة وأنا جالسا في المقعد 21  .12

 متوسطة 1.29 2.61  .أجد صعوبة في انتظار دوري في اللعب 16  .13

 متوسطة 1.16 2.59  .أجد صعوبة في التوجيهات التي تصدر من المعلمين 27  .14

 متوسطة 1.10 2.55  . باألعمال واألنشطةافقد أشياء ضرورية للقيام 8  .15

 متوسطة 1.17 2.50  .يبدو علي عالمات الملل والتذمر أثناء القيام باألعمال واألنشطة 19  .16

 متوسطة 0.99 2.45  .أجد صعوبة في االنتباه لتفاصيل األشياء 1  .17

 متوسطة 1.16 2.43  .أجيب مندفعا دون التأكد من معرفتي الصحيحة لإلجابة  29  .18

 متوسطة 1.35 2.43  .أجد صعوبة في اللعب بهدوء 13  .19

 متوسطة 1.09 2.41  .أجد صعوبة في ترتيب المهام واألنشطة الموكلة لي 6  .20

 متوسطة 1.14 2.39  .أتجنب االشتراك في األنشطة التي تتطلب مجهودا عقليا 7  .21

 منخفضة 1.15 2.30  .أبدو غير منتبه لما يسمع أو يقرأ  أو يرى 25  .22

 منخفضة 1.04 2.26  .أركز انتباهي في األعمال التي أؤديهاال  2  .23

 منخفضة 1.14 2.23  .انتقل من نشاط إلى آخر قبل اكتمال النشاط الذي ابدأه 26  .24

 منخفضة 1.19 2.18  .أجد نفسي مهمال وغير مهتم بما أكلف به من أنشطة ومهام 30  .25

 خفضةمن 0.98 2.15  .افشل في إنهاء األعمال التي أكلف بها 5  .26

 منخفضة 1.21 2.14  .التفت كثيرا حولي بدون سبب 20  .27

 منخفضة 1.14 2.08  .أجيب على األسئلة بدون تفكير 15  .28

 منخفضة 1.19 2.05  .أكثر من االلتفات للخلف دون سبب 18  .29

 منخفضة 1.12 1.99  .أجد صعوبة في اإلنصات عند الحديث مع اآلخرين 3  .30

 منخفضة 1.21 1.98  . سببأحب الحديث بدون فائدة وبدون 14  .31
 متوسطة 0.49 3.53  الدرجة الكلية  
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات أداة الدراسة  )2.4(جدول  يوضح
المدارس الحكومية في تربية وسط عشر في التي تقيس درجات االنتباه لدى طلبة الصف الحادي 

 حسب األهمية، وتشير الدرجة الكلية الواردة في الجدول أن  تنازلياًمحافظة الخليل مرتبة ترتيباً
درجة االنتباه لدى الطلبة كانت متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة على الدرجة 

مما يدل على انخفاض التشتت في آراء ) 0.49(مع انحراف معياري مقداره ) 3.53(الكلية للمقياس 
  .يشير إلى زيادة وتقارب اآلراءواتجاهات الطلبة مما 

  
افهم كل (الفقرة :  حسب األهمية، وقد جاء في مقدمة هذه الفقرات  تنازلياًورتبت فقرات األداة ترتيباً
 الفقرة ،)1.26(وانحراف معياري مقداره ) 3.64(بمتوسط حسابي مقداره ) ما يطلب مني القيام به

) 3.52(بمتوسط حسابي مقداره )  شيء ماأتمكن من تتبع خطوات العمل المطلوبة إلنجاز(
بمتوسط حسابي ) استطيع أن أعيد ما تحدث عنه المعلم( الفقرة ،)1.35(وانحراف معياري مقداره 

)  على المقعد وأنا جالساًأتململ كثيراً( الفقرة ،)1.22(وانحراف معياري مقداره ) 3.35(مقداره 
  ).1.3(داره وانحراف معياري مق) 3.22(بمتوسط حسابي مقداره 

  
بمتوسط حسابي ) أحب الحديث بدون فائدة وبدون سبب(الفقرة : في حين  كانت أدنى الفقرات 

أجد صعوبة في اإلنصات عند الحديث ( الفقرة ،)1.21(وانحراف معياري مقداره ) 1.98(مقداره 
أكثر من ( الفقرة ،)1.12(وانحراف معياري مقداره ) 1.99(بمتوسط حسابي مقداره ) مع اآلخرين

 ،)1.19(وانحراف معياري مقداره ) 2.05(بمتوسط حسابي مقداره ) االلتفات للخلف دون سبب
وانحراف معياري مقداره ) 2.08(بمتوسط حسابي مقداره ) أجيب على األسئلة بدون تفكير(الفقرة 

)1.14.(  
  

حكومية في المدارس العشر في مما سبق يستنتج بأن درجات االنتباه لدى طلبة الصف الحادي 
تربية وسط محافظة الخليل تتمثل بأن الطالب ال يبدو غير منتبه لما يسمع أو يقرأ  أو يرى، يركز 
انتباهه في األعمال التي يؤديها، ال ينتقل من نشاط إلى آخر قبل اكتمال النشاط الذي يبدأه، ال يجد 

هاء األعمال التي يكلف بها، نفسه مهمال وغير مهتم بما يكلف به من أنشطة ومهام، ال يفشل في إن
ال يلتفت كثيرا حوله بدون سبب، ال يجيب على األسئلة بدون تفكير، ال يكثر من االلتفات للخلف 
دون سبب، ال يجد صعوبة في اإلنصات عند الحديث مع اآلخرين و ال يحب الحديث بدون فائدة 

  .وبدون سبب
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  : ومناقشتهالسؤال الثالث نتائج 3.1.4
  

واالنتباه لدى ) االستقالل عن المجال اإلدراكي–االعتماد (القة بين األسلوب المعرفي هل توجد ع
  طلبة الصف الحادي عشر في المدارس الحكومية في تربية وسط محافظة الخليل ؟

  
استخدام اختبار معامل االرتباط بيرسون وذلك الختبار       بللتحقق من صحة هذا التساؤل قامت الباحثة        

واالنتبـاه،  ) االستقالل عن المجـال اإلدراكـي     -االعتماد(سطات األسلوب المعرفي    العالقة بين متو  
  : يوضح نتائج هذا االختبار)3.4( والجدول

  
-االعتماد(متوسطات األسلوب المعرفي بين نتائج اختبار معامل االرتباط بيرسون : )3.4(جدول 

  واالنتباه) االستقالل عن المجال اإلدراكي

  مستوى الداللة  ط بيرسونمعامل االرتبا  العدد

1017 0.32 0.00 

  
مـستوى   (وهي دالـة إحـصائياً    ) 0.32(بأن قيمة معامل االرتباط      )3.4 (جدولاليتضح من نتائج    
 = α(أي أنه توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  ) 0.05الداللة أقل من 

، حيث  واالنتباه) االستقالل عن المجال اإلدراكي   -االعتماد(بين متوسطات األسلوب المعرفي     ) 0.05
االسـتقالل عـن    -االعتمـاد (األسلوب المعرفي   تفسر هذه العالقة الطردية بأن الزيادة في درجات         

  .يؤدي إلى زيادة درجات االنتباه والعكس صحيح) المجال اإلدراكي
  

لى االنتباه وينظر إلى عة تزيد لديه القدر ما زادت درجة األسلوب المعرفي للفرد أنه كلنجدحيث 
، بينما كلما قلت درجة األسلوب واسع بأنه انتباههم وصف ويمكن وتحليلية تفصيلية نظرةاألمور 

 .المعرفي وزاد االعتماد تصبح درجة االنتباه قليلة والتفكير ضيق وأقل شمولية

 االستقالل إتباع في الجنسين بين إحصائياً دالة فروق هناكأن )  2006بن زطة، (وأظهرت دراسة 
  .االنتباه عملية في الجنسين بين إحصائياً دالة فروق ناك، وهعليه االعتماد أو المجال عن

التي أظهرت وجود عالقة موجبة دالة إحصائياً ) 1998يوسف، (وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة 
  .بين مدى االنتباه واالستقالل عن المجال اإلدراكي
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  :ة بفحص فرضيات الدراسة ومناقشتهاالنتائج المتعلق 4.1.4
 

  الفرضية األولىنتائج 

  

بين متوسطات األسلوب ) α≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
المدارس عشر في لدى طلبة الصف الحادي ) االستقالل عن المجال اإلدراكي- االعتماد(المعرفي 

  .عزى إلى متغير الجنس الخليل تةالحكومية في تربية وسط محافظ
  

 تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت ،من اجل فحص الفرضية
  )4.4(وذلك كما هو واضح من الجدول للعينات المستقلة، 

  

متوسطات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت للعينات المستقلة للفروق بين : )4.4(جدول 

المدارس الحكومية في تربية عشر في لدى طلبة الصف الحادي ) االستقالل عن المجال اإلدراكي-االعتماد(األسلوب المعرفي 

   الخليل تعزى إلى متغير الجنسةوسط محافظ

 العدد  الجنس
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 قيمة ت

درجات 

 الحرية

مستوى الداللة 

  اإلحصائية

 0.54 4.73 416  رذك
 0.58 4.78 601  أنثى

1.42 1015 0.16 

  
بين ) α≥0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )4.4(يتضح من الجدول 

لدى طلبة الصف الحادي ) االستقالل عن المجال اإلدراكي-االعتماد(متوسطات األسلوب المعرفي 
 الخليل تعزى إلى متغير الجنس، وبلغ المتوسط ةة وسط محافظالمدارس الحكومية في تربيعشر في 

)  4.73(للطلبة الذكور) االستقالل عن المجال اإلدراكي- االعتماد(الحسابي لدرجة األسلوب المعرفي 
 مما يدل على عدم )α≥0.05(، حيث ارتفع مستوى الداللة إلى مستوى أكبر من )4.78(ولإلناث 

  .، وبالتالي يتم قبول الفرضيةوجود فروق ذات داللة إحصائية
  

 ،ويستنتج من ذلك أن متوسطات األسلوب المعرفي لدى طلبة الصف الحادي عشر  كانت متوسطة
  . كما يتضح من خالل قيم األوساط الحسابية،وهي ال تختلف حسب الجنس

دريبية معلمين والمعلمات باإلضافة إلى الدورات التل ذلك بأن المؤهل العلمي ل الباحثةحيث تعزو
الذكور أو اإلناث هو نفس متقاربة، كذلك فإن المنهاج الذي يدرس لجميع المدراس الثانوية سواء 

المنهاج، لذلك فإن مستوى المعرفة التي يتلقونها الطلبة تكاد تكون متقاربة، لذا كانت إجاباتهم 
  .متقاربة ولم يظهر أي فروق تعزى إلى جنس الطالب
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 عدم أكدت التي )2010الدحدوح، ( ودراسة )Howley , 1998 (دراسة مع الحالية الدراسة تتفقو
  . الجنسحيث من) االستقالل /االعتماد( المعرفي األسلوب ذوي الطالب بين فروق وجود

 اللتان) 1995ناصر ومحمد، (ودراسة ) 2000أبو سيف، (وال تتفق الدراسة الحالية مع دراسة 
  .ر الجنس وجود فروق تبعاً لمتغي نتائجهماأظهرت

  

  الفرضية الثانيةنتائج 

  

بين متوسطات األسلوب ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
المدارس عشر في لدى طلبة الصف الحادي ) االستقالل عن المجال اإلدراكي- االعتماد(المعرفي 

  . الخليل تعزى إلى متغير الفرعةالحكومية في تربية وسط محافظ
  
 تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ، أجل فحص الفرضيةمن
  :)5.4( في الجدول يل التباين األحادي، وذلك كماتحل

  

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق بين متوسطات األسلوب المعرفي : )5.4(جدول 

لدى طلبة الصف الحادي عشر في المدارس الحكومية في تربية وسط ) ل اإلدراكياالستقالل عن المجا-االعتماد(

  . الخليل  تعزى إلى متغير الفرع ةمحافظ

 االنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية العدد الفرع

 0.53 4.94 279  العلمي

 0.55 4.68 662  األدبي

 0.65 4.75 76  التجاري

 0.56 4.76 1017  المجموع

  
-االعتماد(وجود فروق ظاهرية بين متوسطات األسلوب المعرفي  )5.4 (جدولال من نتائج يتضح

المدارس الحكومية في تربية عشر في لدى طلبة الصف الحادي ) االستقالل عن المجال اإلدراكي
 أنه كانت أعلى ،)5.4( حيث يتضح من الجدول رقم ، الخليل تعزى إلى متغير الفرعةوسط محافظ
) 4.94(بمتوسط حسابي مقداره ) العلمي( المتوسطات لدى الطلبة من فئة الفرع قيمة وأعلى

بمتوسط حسابي مقداره ) التجاري(، تالها الطلبة من فئة الفرع )0.53(وانحراف معياري مقداره 
بمتوسط حسابي ) األدبي( الطلبة من فئة الفرع  وأخيراً،)0.65(وانحراف معياري مقداره ) 4.75(

  ). 0.55(وانحراف معياري مقداره ) 4.68(مقداره 
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 في  األحادي حسب متغير الفرع كمام أسلوب تحليل التباين استخد،ومن أجل التأكد من هذه الفروق
  : )6.4(الجدول 

  

االستقالل -االعتماد(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات األسلوب المعرفي : )6.4(جدول 

 الخليل  ةلدى طلبة الصف الحادي عشر في المدارس الحكومية في تربية وسط محافظ) يعن المجال اإلدراك

 تعزى إلى متغير الفرع

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات
 درجات الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 6.61 2 13.21 بين المجموعات
 0.30 1014 308.82 داخل المجموعات

  1016  322.03 المجموع

21.69 
 

0.00 
 

 

بين ) α≥0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 6.4(يتضح لنا من الجدول 
لدى طلبة الصف الحادي ) االستقالل عن المجال اإلدراكي-االعتماد(متوسطات األسلوب المعرفي 

 حيث بلغت قيمة ،متغير الفرعليل تعزى  الخلةالمدارس الحكومية في تربية وسط محافظعشر في 
 وبالتالي يتم رفض ،)α≥0.05(وهي أقل من ) 0.00(ومستوى الداللة ) 21.69(ف المحسوبة 

  والجدول،للمقارنات الثنائية البعدية) Scheffe(م اختبار شيفيهاستخد ولدراسة هذه الفروق ،الفرضية
  : يوضح نتائج هذا االختبار)7.4(

  

  .للمقارنات الثنائية البعدية حسب متغير الفرع ) Scheffe(ج اختبار شيفيهنتائ: )7.4(جدول 

  التجاري  األدبي الفرع

 (*)18940. (*)25940.  العلمي

 07001.- ـــ  األدبي

  
يتضح من نتائج اختبار شيفيه بأن درجة االستقالل لدى طلبة الفرع العلمي أعلى من طلبة الفرع 

 في حين ،ذلك هي أعلى من درجة االستقالل لطلبة الفرع التجاري وك،األدبي وبفرق دال إحصائياً
  .ال يتضح وجود فرق دال بين درجة االستقالل لطلبة الفرع األدبي والتجاري

  
ويستنتج من ذلك أن متوسطات األسلوب المعرفي لدى طلبة الصف الحادي عشر  تختلف باختالف 

  . وذلك يتضح من خالل قيم األوساط الحسابية،الفرع
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 وتعزو الباحثة ذلك إلى أن الثقافة العامة داخل مجتمعنا الفلسطيني تشجع الطلبة األكثر ذكاء
واجتهاداً ومعرفة إلى اختيار الفرع العلمي على الفرع األدبي، لذلك وجدت فروق في إجابات الطلبة 

  .فرع األدبيلصالح طالب وطالبات الفرع العلمي، ألن مستوى معدالتهم الدراسية أعلى منها في ال
يوسف، ) (2000أبو سيف، (ودراسة ) 2000الحسن، (وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة 

 وجود فروق في األسلوب المعرفي  تبعاً لمتغير الفرع ولصالح  نتائجهما على أكدتاللتان)1998
  .الفرع العلمي

فروق بين الطالب التي أكدت عدم وجود ) Howley , 1998(وال تتفق الدراسة الحالية مع دراسة 
  .من حيث الفرع) االستقالل/االعتماد( ذوي األسلوب المعرفي

  

  الفرضية الثالثةنتائج 

  

بين متوسطات األسلوب ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 المدارسعشر في لدى طلبة الصف الحادي ) االستقالل عن المجال اإلدراكي- االعتماد(المعرفي 

  . الخليل تعزى إلى متغير التحصيل األكاديميةالحكومية في تربية وسط محافظ
  

من أجل فحص الفرضية، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار 
  : )8.4( في الجدول يل التباين األحادي، وذلك كماتحل

  

ات المعيارية للفروق بين متوسطات األسلوب المعرفي األعداد و المتوسطات الحسابية واالنحراف: )8.4(جدول 

المدارس الحكومية في تربية وسط عشر في لدى طلبة الصف الحادي ) االستقالل عن المجال اإلدراكي-االعتماد(

  . الخليل  تعزى إلى متغير التحصيل األكاديمي ةمحافظ

 ريةاالنحرافات المعيا المتوسطات الحسابية العددالتحصيل األكاديمي

 0.51 4.53 217  65_50من 

 0.56 4.66 295  75_66من 

 0.52 4.80 258  85_76من 

 0.55 5.01 247  100_86من 

 0.56 4.76 1017  المجموع

  
-االعتماد(وجود فروق ظاهرية بين متوسطات األسلوب المعرفي  )8.4(جدول اليتضح من نتائج 

المدارس الحكومية في تربية عشر في ادي لدى طلبة الصف الح) االستقالل عن المجال اإلدراكي
   . الخليل تعزى إلى متغير التحصيل األكاديميةوسط محافظ
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 متغير التحصيل م أسلوب تحليل التباين األحادي حسب استخد،ومن أجل التأكد من هذه الفروق
  :  )9.4( في الجدول األكاديمي كما

  
االستقالل عن المجال -االعتماد(فروق بين متوسطات األسلوب المعرفي نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لل: )9.4(جدول 

 الخليل  تعزى إلى متغير التحصيل ةالمدارس الحكومية في تربية وسط محافظعشر في لدى طلبة الصف الحادي ) اإلدراكي

 األكاديمي

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات
 درجات الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

 الداللة مستوى

 اإلحصائية

 10.18 3 30.53 بين المجموعات
 0.29 1013 291.50 داخل المجموعات

  1016  322.03 المجموع

35.37 
 

0.00 
 

 

بين ) α≥0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 9.4(يتضح لنا من الجدول 
لدى طلبة الصف الحادي ) جال اإلدراكياالستقالل عن الم-االعتماد(متوسطات األسلوب المعرفي 

 ، الخليل تعزى إلى متغير التحصيل األكاديميةالمدارس الحكومية في تربية وسط محافظعشر في 
  وهي أقل من مستوى،)0.00(ومستوى الداللة ) 35.37(حيث بلغت قيمة ف المحسوبة 

)0.05≤α(،ختبار توكيم ا ولدراسة هذه الفروق استخد، وبالتالي يتم رفض الفرضية)Tukey (
  : يوضح نتائج هذا االختبار)10.4( والجدول ،للمقارنات الثنائية البعدية

  

  .للمقارنات الثنائية البعدية حسب متغير التحصيل األكاديمي) Tukey(نتائج اختبار توكي: )10.4(جدول 

  100_86من   85_76من   75_66من  التحصيل األكاديمي

 (*)48320.- (*)26821.- (*)13110.-  65_50من 

 (*)35210.- (*)13711.- ــــ  75_66من 

 (*)21499.- ــــ ــــ  85_76من 

أعلى من فئة ) 100_86من (يتضح من نتائج اختبار توكي بأن درجة االستقالل لدى فئة التحصيل
والتي كانت أعلى ) 75_66من (والتي بدورها كانت أعلى من فئة التحصيل) 85_76من (التحصيل
  .، وبفروق دالة إحصائياً)65_50من (التحصيل من فئة 

  
ويستنتج من ذلك أن متوسطات األسلوب المعرفي لدى طلبة الصف الحادي عشر  تختلف باختالف 

  . وذلك يتضح من خالل قيم األوساط الحسابية،التحصيل األكاديمي
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مرحلة الثانوية يرفع وتعزو الباحثة ذلك إلى أن زيادة مستوى المعرفة عند الطالب والطالبات في ال
 مما يؤكد أنه كلما زادت المعرفة عند الطلبة كان تحصيلهم األكاديمي ،من معدالتهم األكاديمية

  .أفضل
  

التي أظهرت عدم وجود أثر للتفاعل بين األسلوب ) 1998يوسف، (وتتفق الدراسة مع دراسة 
  .ه تبعاً لمتغير التحصيل األكاديميالمعرفي واالستقالل واالعتماد على المجال اإلدراكي ومدى االنتبا

  

   :الرابعةالفرضية نتائج 

  

بين متوسطات األسلوب ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
المدارس عشر في لدى طلبة الصف الحادي ) االستقالل عن المجال اإلدراكي- االعتماد(المعرفي 

  .ل تعزى إلى متغير الترتيب الميالدي في األسرة الخليةالحكومية في تربية وسط محافظ
  

من أجل فحص الفرضية، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار 
  :  )11.4( في الجدوليل التباين األحادي، وذلك كماتحل

  

توسطات األسلوب المعرفي األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق بين م: )11.4(جدول 

المدارس الحكومية في تربية وسط عشر في لدى طلبة الصف الحادي ) االستقالل عن المجال اإلدراكي-االعتماد(

  . الخليل تعزى إلى متغير الترتيب الميالدي في األسرة ةمحافظ

 االنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية العدد الترتيب الميالدي في األسرة

 0.55 4.84 180  ولاأل

 0.62 4.75 183  الثاني

 0.56 4.78 189  الثالث

 0.55 4.71 465  الرابع فأكثر

 0.56 4.76 1017  المجموع

- االعتماد(وجود فروق ظاهرية بين متوسطات األسلوب المعرفي  )11.4 (جدولاليتضح من نتائج 
لمدارس الحكومية في تربية اعشر في لدى طلبة الصف الحادي ) االستقالل عن المجال اإلدراكي

   . الخليل تعزى إلى متغير الترتيب الميالدي في األسرةةوسط محافظ
ترتيب م أسلوب تحليل التباين األحادي حسب متغير ال استخد،ومن أجل التأكد من هذه الفروق

  : )12.4( في الجدولالميالدي في األسرة كما
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االستقالل -االعتماد(ادي للفروق بين متوسطات األسلوب المعرفي نتائج اختبار تحليل التباين األح: )12.4(جدول 

 الخليل  ةالمدارس الحكومية في تربية وسط محافظعشر في لدى طلبة الصف الحادي ) عن المجال اإلدراكي

 تعزى إلى متغير الترتيب الميالدي في األسرة

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات
 درجات الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة ف

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 0.79 3 2.36 بين المجموعات
 0.32 1013 319.67 داخل المجموعات

  1016  322.03 المجموع

2.50 
 

0.06 
 

 

) α≥0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 12.4(يتضح لنا من الجدول 
لدى طلبة الصف ) االستقالل عن المجال اإلدراكي- االعتماد(بين متوسطات األسلوب المعرفي 

 الخليل تعزى إلى متغير الترتيب ةالمدارس الحكومية في تربية وسط محافظعشر في الحادي 
وهي أكبر ) 0.06(ومستوى الداللة ) 2.50( حيث بلغت قيمة ف المحسوبة ،الميالدي في األسرة

  .، وبالتالي يستنتج قبول الفرضية)α≥0.05(من 
  

ال تختلف  في لدى طلبة الصف الحادي عشرتنتج من ذلك أن متوسطات األسلوب المعرويس
 حيث كانت المتوسطات جميعها متوسطة لألسلوب المعرفي ،باختالف الترتيب الميالدي في األسرة

  . وذلك يتضح من خالل قيم األوساط الحسابية،لدى طلبة الصف الحادي عشر
 واألمهات داخل مجتمعنا ال يتحملون مسؤولية كبيرة في تزويد وتعزو الباحثة ذلك إلى أن اآلباء 

كون مستوى المعرفة عند األبناء ي لهذا ،أبنائهم بالمعرفة بل يتركون هذه المهمة إلى المدارس
  .متقاربة وال تظهر فروق تعزى لترتيب األبناء داخل العائلة أو حتى بالنسبة لحجم العائلة

  
  الفرضية الخامسةنتائج 

  

بين متوسطات األسلوب ) α≥0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال ت
المدارس عشر في لدى طلبة الصف الحادي ) االستقالل عن المجال اإلدراكي- االعتماد(المعرفي 

  . الخليل تعزى إلى متغير مكان السكنةالحكومية في تربية وسط محافظ
  
سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت  تم حساب المتو،من أجل فحص الفرضيةو

  :)13.4(للعينات المستقلة، وذلك كما هو واضح من الجدول 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت للعينات المستقلة للفروق بين : )13.4(جدول 

عشر في لدى طلبة الصف الحادي ) ل اإلدراكياالستقالل عن المجا-االعتماد(متوسطات األسلوب المعرفي 

   الخليل تعزى إلى متغير مكان السكنةالمدارس الحكومية في تربية وسط محافظ

 العدد  مكان السكن
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 قيمة ت

درجات 

 الحرية

مستوى الداللة 

  اإلحصائية

 0.57 4.74 837  مدينة
 0.53 4.81 180  قرية

1.34 1015 0.18 

  
) α≥0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 13.4(يتضح من الجدول 

لدى طلبة الصف ) االستقالل عن المجال اإلدراكي- االعتماد(بين متوسطات األسلوب المعرفي 
 ، السكن الخليل تعزى إلى متغير مكانةالمدارس الحكومية في تربية وسط محافظعشر في الحادي 

ولفئة مكان السكن القرية )  4.74(وبلغ الوسط الحسابي للطلبة من فئة مكان السكن المدينة  
  مما يدل على عدم ،)α≥0.05(، حيث ارتفع مستوى الداللة إلى مستوى أكبر من مستوى )4.81(

  . وبالتالي يستنتج قبول الفرضية،وجود فروق ذات داللة إحصائية
  

وسطات األسلوب المعرفي لدى طلبة الصف الحادي عشر  ال تختلف باختالف ويستنتج من ذلك أن مت
   . الحسابية وذلك يتضح من خالل قيم األوساط،مكان السكن

وتعزو الباحثة ذلك إلى أن الظروف االجتماعية واالقتصادية هي متقاربة وتكاد تكون معدومة 
ن المنهاج والمؤهالت العلمية بالنسبة لمكان السكن في قرى ومدن محافظة الخليل، لذلك فإ

مجتمع  من والتدريبية للمعلمين والمعلمات تكاد تكون متقاربة، مما يؤثر في وجهات نظر المبحوثين
  .الدراسة ويجعلهم متقاربين في آرائهم وعدم وجود فروق في اتجاهاتهم

  
  الفرضية السادسةنتائج 

  

بين متوسطات االنتباه لدى ) α≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
المدارس الحكومية في تربية وسط محافظة الخليل تعزى إلى متغير عشر في طلبة الصف الحادي 

  .الجنس
  

 تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت ،جل فحص الفرضيةأمن 
  :)14.4(للعينات المستقلة، وذلك كما هو واضح من الجدول 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت للعينات المستقلة للفروق بين : )14.4(جدول 

المدارس الحكومية في تربية وسط محافظة الخليل تعزى إلى عشر في متوسطات االنتباه لدى طلبة الصف الحادي 

  متغير الجنس

 العدد  الجنس
المتوسطات 

 الحسابية

ت االنحرافا

 المعيارية
 قيمة ت

درجات 

 الحرية

مستوى الداللة 

  اإلحصائية

 0.50 3.53 416  ذكر
 0.49 3.52 601  أنثى

0.22 1015 0.83 

  
) α≥0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 14.4(يتضح من الجدول 

كومية في تربية وسط المدارس الحعشر في بين متوسطات االنتباه لدى طلبة الصف الحادي 
 حيث كانت درجة االنتباه لدى الطلبة الذكور بمتوسط ،محافظة الخليل تعزى إلى متغير الجنس

، حيث ارتفع مستوى الداللة إلى مستوى )3.52(وللطالبات اإلناث بمتوسط حسابي )  3.53(حسابي 
 وبالتالي يتم قبول ، مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية،)α≥0.05(أكبر من مستوى

  .الفرضية
ويستنتج من ذلك أن متوسطات االنتباه لدى طلبة الصف الحادي عشر  ال تختلف باختالف الجنس 

  .وذلك يتضح من خالل قيم األوساط الحسابية
  

وتعزو الباحثة ذلك إلى أن ذوي الطالب والطالبات الذين يعانون من مشكلة قلة االنتباه يتعاملون مع 
كانوا ذكوراً أو إناثاً أفس الطريقة حيث ال يتم معالجتهم بالطرق العلمية من الصغر سواء أبنائهم بن

 ومن هنا كانت إجابات الذكور واإلناث ،لذلك فإن هذه المشكلة تصاحب الجنسين بنفس المستوى
  .متقاربة وال تظهر أي فروق بينهما تعزى إلى عامل الجنس

  أظهرت  اللتان)Moonet, 2001(دراسة  و )2005قزاقزة، (وال تتفق الدراسة الحالية مع دراسة 
 لمتغير الجنس، وأن األطفال الذكور يعانون من جود فروق في درجة االنتباه تبعاً ونتائجهما

  . أكثر من اإلناث إضطراب قصور االنتباه وفرط النشاط
  
 

  الفرضية السابعةنتائج 

  

بين متوسطات االنتباه لدى طلبة ) α≥0.05(اللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الد
  .المدارس الحكومية في تربية وسط محافظة الخليل تعزى إلى متغير الفرععشر في الصف الحادي 
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من أجل فحص الفرضية، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار 
  :  )15.4( في الجدوليل التباين األحادي، وذلك كماتحل
  

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق بين متوسطات االنتباه لدى طلبة : )15.4(جدول 

  .الصف الحادي عشر في المدارس الحكومية في تربية وسط محافظة الخليل  تعزى إلى متغير الفرع

 االنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية العدد الفرع

 0.45 3.61 279  العلمي

 0.50 3.49 662  األدبي

 0.57 3.54 76  التجاري

 0.49 3.53 1017  المجموع

  
وجود فروق ظاهرية بين متوسطات االنتباه لدى طلبة الصف  )15.4 (جدولاليتضح من نتائج 

  .المدارس الحكومية في تربية وسط محافظة الخليل تعزى إلى متغير الفرععشر في الحادي 
  

 في  األحادي حسب متغير الفرع كمام أسلوب تحليل التباين استخد،د من هذه الفروقومن أجل التأك
  : )16.4(الجدول 

  
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات االنتباه لدى طلبة الصف الحادي عشر : )16.4(جدول 

 لفرعفي المدارس الحكومية في تربية وسط محافظة الخليل تعزى إلى متغير ا

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات
 درجات الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 1.43 2 2.86 بين المجموعات
 0.24 1014 243.63 داخل المجموعات

  1016  246.49 المجموع

5.96 
 

0.00 
 

  
بين ) α≥0.05(ند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية ع) 16.4(يتضح لنا من الجدول 

المدارس الحكومية في تربية وسط محافظة عشر في متوسطات االنتباه لدى طلبة الصف الحادي 
) 0.00(ومستوى الداللة ) 5.96( حيث بلغت قيمة ف المحسوبة ،الخليل تعزى إلى متغير الفرع

  . رفض الفرضيةتم وبالتالي ي،)α≥0.05(وهي أقل من 
  والجدول،للمقارنات الثنائية البعدية) Scheffe(لفروق تم استخدام اختبار شيفيه ولدراسة هذه ا

  : يوضح نتائج هذا االختبار)17.4(
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  .للمقارنات الثنائية البعدية حسب متغير الفرع ) Scheffe(نتائج اختبار شيفيه: )17.4 (جدول

  التجاري  األدبي الفرع

 06950. (*)12042.  العلمي

 05092.-  ـــ  األدبي
 

يتضح من نتائج اختبار شيفيه بأن درجة االنتباه لدى طلبة الفرع العلمي أعلى من طلبة الفرع 
 في حين لم يتضح وجود فروق دالة إحصائيا بين درجة االستقالل ،األدبي وبفرق دال إحصائياً
  . وكذلك بين الفرع األدبي والتجاري،لطلبة الفرع العلمي والتجاري

 وذلك ، تختلف باختالف الفرعنتباه لدى طلبة الصف الحادي عشرمتوسطات االويستنتج من ذلك أن 
  .يتضح من خالل قيم األوساط الحسابية

 
 وتعزو الباحثة ذلك إلى أن الثقافة العامة داخل مجتمعنا الفلسطيني تشجع الطلبة األكثر ذكاء

وجدت فروق في إجابات الطلبة واجتهاداً ومعرفة إلى اختيار الفرع العلمي على الفرع األدبي، لذلك 
  .لصالح طالب وطالبات الفرع العلمي، ألن مستوى معدالتهم الدراسية أعلى منها في الفرع األدبي

  
  الفرضية الثامنةنتائج 

  

بين متوسطات االنتباه لدى طلبة ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
حكومية في تربية وسط محافظة الخليل تعزى إلى متغير المدارس العشر في الصف الحادي 

  .التحصيل األكاديمي
  

 تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ،من أجل فحص الفرضية
  : )18.4( في الجدول يل التباين األحادي، وذلك كماتحل
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نحرافات المعيارية للفروق بين متوسطات االنتباه لدى األعداد و المتوسطات الحسابية واال: )18.4(جدول 

المدارس الحكومية في تربية وسط محافظة الخليل  تعزى إلى متغير عشر في طلبة الصف الحادي 

  .التحصيل األكاديمي 

 االنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية العددالتحصيل األكاديمي

 0.50 3.44 217  65_50من 

 0.48 3.45 295  75_66من 

 0.49 3.55 258  85_76من 

 0.48 3.66 247  100_86من 

 0.49 3.53 1017  المجموع

  
وجود فروق ظاهرية بين متوسطات االنتباه لدى طلبة الصف  )18.4 (جدولاليتضح من نتائج 

المدارس الحكومية في تربية وسط محافظة الخليل تعزى إلى متغير التحصيل عشر في الحادي 
   .األكاديمي

 متغير التحصيل م أسلوب تحليل التباين األحادي حسب استخد،ومن أجل التأكد من هذه الفروق
  : )19.4( في الجدول األكاديمي كما

  
عشر في نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات االنتباه لدى طلبة الصف الحادي : )19.4(جدول 

 افظة الخليل  تعزى إلى متغير التحصيل األكاديميالمدارس الحكومية في تربية وسط مح

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات
 درجات الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 2.66 3 7.98 بين المجموعات
 0.24 1013 238.52 داخل المجموعات

  1016  246.49 المجموع

11.29 
 

0.00 
 

 

بين ) α≥0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 19.4(لجدول يتضح لنا من ا
المدارس الحكومية في تربية وسط محافظة عشر في متوسطات االنتباه لدى طلبة الصف الحادي 
ومستوى ) 11.29( حيث بلغت قيمة ف المحسوبة ،الخليل تعزى إلى متغير التحصيل األكاديمي

  . وبالتالي يتم رفض الفرضية،)α≥0.05(ل من وهي أق) 0.00(الداللة 
 )20.4(  والجدول،للمقارنات الثنائية البعدية) Tukey(م اختبار توكي ولدراسة هذه الفروق استخد

  :يوضح نتائج هذا االختبار
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  .للمقارنات الثنائية البعدية حسب متغير التحصيل األكاديمي) Tukey(نتائج اختبار توكي: )20.4(جدول 

  100_86من   85_76من   75_66من  يل األكاديميالتحص

 (*)21990.- 10560.- 00658.-  65_50من 

 (*)21332.- 09902.- ــــ  75_66من 

 (*)11430.- ــــ ــــ  85_76من 
 

أعلى من كل من ) 100_86من (يتضح من نتائج اختبار توكي بأن درجة االنتباه لدى فئة التحصيل
، وبفروق )65_50من (و فئة التحصيل ) 75_66من (ة التحصيلو فئ) 85_76من (فئة التحصيل
فئة : ، في حين لم يتضح وجود فروق دالة إحصائيا بين فئات التحصيل الثالثة وهيدالة إحصائياً

  ).65_50من (و فئة التحصيل ) 75_66من (و فئة التحصيل) 85_76من (التحصيل
  

ف الحادي عشر  تختلف باختالف التحصيل ويستنتج من ذلك أن متوسطات االنتباه لدى طلبة الص
  . وذلك يتضح من خالل قيم األوساط الحسابية،األكاديمي

  
وتعزو الباحثة ذلك إلى أن زيادة مستوى االنتباه عند الطالب والطالبات في المرحلة الثانوية يرفع 

  .م األكاديمي أفضل  مما يؤكد أنه كلما زاد االنتباه عند الطلبة كان تحصيله،من معدالتهم األكاديمية
التي أظهرت وجود فروق في درجة االنتباه ) 2009العاسمي، (وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة 
  .تبعاً لمتغير التحصيل األكاديمي

  
   التاسعةالفرضية نتائج 

  

بين متوسطات االنتباه لدى طلبة ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
المدارس الحكومية في تربية وسط محافظة الخليل تعزى إلى متغير عشر في حادي الصف ال

  .الترتيب الميالدي في األسرة
  

 تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ،من أجل فحص الفرضية
  :)21.4( في الجدول يل التباين األحادي، وذلك كماتحل
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والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق بين متوسطات االنتباه لدى األعداد : )21.4(جدول 

المدارس الحكومية في تربية وسط محافظة الخليل  تعزى إلى متغير عشر في طلبة الصف الحادي 

  .الترتيب الميالدي في األسرة 

 ريةاالنحرافات المعيا المتوسطات الحسابية العدد الترتيب الميالدي في األسرة

 0.48 3.61 180  األول

 0.54 3.52 183  الثاني

 0.47 3.49 189  الثالث

 0.49 3.51 465  الرابع فأكثر

 0.49 3.53 1017  المجموع

وجود فروق ظاهرية بين متوسطات االنتباه لدى طلبة الصف  )21.4 (جدولاليتضح من نتائج 
ليل تعزى إلى متغير الترتيب المدارس الحكومية في تربية وسط محافظة الخعشر في الحادي 

  .الميالدي في األسرة
  

ترتيب م أسلوب تحليل التباين األحادي حسب متغير الاستخد ،ومن أجل التأكد من هذه الفروق
  : )22.4( في الجدول الميالدي في األسرة كما

  
عشر بة الصف الحادي نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات االنتباه لدى طل: )22.4(جدول 

 المدارس الحكومية في تربية وسط محافظة الخليل  تعزى إلى متغير الترتيب الميالدي في األسرةفي 

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات
 درجات الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 0.51 3 1.53 بين المجموعات
 0.24 1013 244.97 عاتداخل المجمو
  1016  246.49 المجموع

2.10 
 

0.10 
 

 

) α≥0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 22.4 (نا من الجدوليتضح ل
المدارس الحكومية في تربية وسط عشر في بين متوسطات االنتباه لدى طلبة الصف الحادي 
 حيث بلغت قيمة ف المحسوبة ،دي في األسرةمحافظة الخليل تعزى إلى متغير الترتيب الميال

  .، وبالتالي يتم قبول الفرضية)α≥0.05(وهي أكبر من ) 0.10(ومستوى الداللة ) 2.10(
  

 ال تختلف باختالف الترتيب نتباه لدى طلبة الصف الحادي عشرويستنتج من ذلك أن متوسطات اال
 وذلك يتضح من ،منخفضة المستوى جميعها  حيث كانت متوسطات االنتباه،الميالدي في األسرة

 .خالل قيم األوساط الحسابية
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وتعزو الباحثة ذلك إلى أن اآلباء واألمهات داخل مجتمعنا ال يتحملون مسؤولية كبيرة في تزويد 
 لهذا تكون مستوى المعرفة عند األبناء ،أبنائهم بالمعرفة بل يتركون هذه المهمة إلى المدارس

  .ى لترتيب األبناء داخل العائلة أو حتى بالنسبة لحجم العائلةمتقاربة وال تظهر فروق تعز
  

 التي أظهرت انخفاض نسبة شيوع اضطراب ،)2002الحامد، (وال تففق الدراسة الحالية مع دراسة 
  .االنتباه تبعاً لمتغير الترتيب الوالدي في األسرة

  

  الفرضية العاشرةنتائج 

  

بين متوسطات االنتباه لدى طلبة ) α≥0.05(وى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مست
المدارس الحكومية في تربية وسط محافظة الخليل تعزى إلى متغير مكان عشر في الصف الحادي 

  .السكن
 تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت ،من أجل فحص الفرضية

  .)23.4 ( الجدولفيوضح م، وذلك كما هو للعينات المستقلة 
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت للعينات المستقلة للفروق : )23.4(جدول 

المدارس الحكومية في تربية وسط محافظة عشر في بين متوسطات االنتباه لدى طلبة الصف الحادي 

  الخليل تعزى إلى متغير مكان السكن

 العدد  مكان السكن
متوسطات ال

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 قيمة ت

درجات 

 الحرية

مستوى الداللة 

  اإلحصائية

 0.49 3.50 837  مدينة
 0.47 3.65 180  قرية

3.77 1015 0.00 

  
بين ) α≥0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 23.4(يتضح من الجدول 

المدارس الحكومية في تربية وسط محافظة عشر في لحادي متوسطات االنتباه لدى طلبة الصف ا
الخليل تعزى إلى متغير مكان السكن حيث كانت الفروق لصالح الطلبة من فئة مكان السكن القرية 

 والذي كان أعلى من المتوسط الحسابي للطلبة من فئة مكان السكن المدينة ،)3.65(بمتوسط حسابي 
 مما يدل )α≥0.05(مستوى الداللة إلى مستوى أقل من ، حيث انخفض )3.50(بمتوسط حسابي 

  . الصفرية رفض الفرضية يتمت داللة إحصائية، وبالتاليعلى وجود فروق ذا
ويستنتج من ذلك أن متوسطات االنتباه لدى طلبة الصف الحادي عشر  الذين يسكنون في القرى 

  . خالل قيم األوساط الحسابية وذلك يتضح من،كانت أعلى من متوسطات الذين يسكنون في المدينة
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إلى أن الظروف االجتماعية واالقتصادية هي متقاربة وتكاد تكون معدومة وتعزو الباحثة ذلك 
بالنسبة لمكان السكن في قرى ومدن محافظة الخليل، لذلك فإن المنهاج والمؤهالت العلمية 

جهات نظر المبحوثين لمجتمع والتدريبية للمعلمين والمعلمات تكاد تكون متقاربة، مما يؤثر في و
  .الدراسة ويجعلهم متقاربين في آرائهم وعدم وجود فروق في اتجاهاتهم
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 توصياتال 2.4
  

  :توصي الباحثة في نهاية الدراسة بما يلي
ضرورة تدريب الطلبة المعتمدين على المجال اإلدراكي على مهارات التحليل والتركيب  .1

ا حل المسألة الرياضية من أجل مساعدتهم في رفع مستوى تحصيلهم في التي يتطلبه
 .الرياضيات

متمثلة في األساليب المعرفية وتقسيمهم إلى وال  الفروق الفردية بين الطالبضرورة مراعاة .2
 .مجموعات وفق استعداداتهم، واستخدام طرق التدريس المناسبة لكل مستوى

استخدام طريقة التعلم بالتعاقد لتنمية المهارات ضرورة تدريب المعلمين على التدريس ب .3
 .المختلفة لدى الطلبة

استخدام أساليب التعلم التعاوني عن طريق المجموعات الستثارة حماس واهتمام الطالب  .4
 .للمادة الدراسية مع استخدام الحوافز

طلبة العمل على استخدام أدوات ووسائل تعليمية مجسمة ومحوسبة لتحسين االنتباه لدى ال .5
 .الذين يعانون من نقص االنتباه

التعاون بين المعلمين واألسر من خالل استخدام األساليب الحديثة لمتابعة سلوك الطالب  .6
مثل أسلوب بطاقة المتابعة اليومية، واالستراتيجيات االيجابية األخرى والتي تعمل على 

 .زيادة االنضباط عند التالميذ ورفع مستوى االنتباه لديهم

 لتصميم برامج ل على دراسة خصائص الطلبة الذين يعانون من مشكلة قلة االنتباهالعم .7
 .تدريبية هادفة لتخفيف هذه المشكلة

العمل على ربط المناهج بمواقف تعليمية تسمح بإظهار األسلوب المعرفي للطالب حتى  .8
  .طالبتمكن المعلم من تقديم المادة بشكل يتناسب مع الفروق في األساليب المعرفية لل
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  المراجعالمصادر و

  :المراجع العربية: أوالً

اضطراب االنتباه لدى األطفال أسبابه وتشخيصه  ).1999(احمد، السيد، وبدر، فائقة  .1

  .، توزيع مكتبة النهضة المصرية،القاهرة . وعالجه
دراسة االستقالل اإلدراكي وعالقته بالتخصص األكاديمي ووجهة  ).1989(احمد، زكريا  .2

المؤتمر الثاني للتربية في ، لضبط لدى عينة من طالب الكليات المتوسطة بسلطنة عمانا
  . اإلسماعيلية– المعلم - مصر

اثر األسلوب المعرفي واستخدام حقيبة تعليمية كيميائية لدى طالب  .)1990(إمام، سعد  .3

 .، كلية التربية، جامعة طنطا، مصر، رسالة ماجستير غير منشورةكلية التربية

 المجال على االعتماد– االستقالل– المعرفي األسلوب عالقة). 2006(ن زطة، بلديةب .4

، رسالة ماجستير غير )ابتدائي 6 السنة (االبتدائية المرحلة تالميذ لدى باألنتباه اإلدراكي
  .، الجزائرباتنة – لخضر الحاج منشورة، جامعة

  ،رسالة ماجستير، د األطفالدراسة تشخيصية الضطراب االنتباه عن. )1991(حامد، ابتسام .5
  .، مصرجامعة طنطا كلية التربية،

 أكاديمية ،اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة لدى األطفال ).2002(الحامد، جمال  .6
  .التربية الخاصة، الرياض

 االعتماد على المجال ودافع اإلنجاز \فاعلية االستقالل). 2001(الحباشنة، ميسر خليل .7

، ريس في تحصيل طلبة األول الثانوي العلمي في مادة الرياضياتالدراسي، وأسلوب التد
 .العراقرسالة دكتوراه منشورة، الجامعة المستنصرية، 

استخدام االختبار المرجعي لألشكال المتداخلة لقياس مدى . )1989(حزين، صالح  .8
صدر مجلة فصلية ت، مجلة علم النفس، االعتمادية واالستقاللية عن المجال كأسلوب معرفي

  .عن الهيئة المصرية العاملة للكتاب 
االسلوب المعرفى واسلوب التعلم وعالقتهما بتحيز ).1999(حسن،  صبرى محمد   .9

، جامعة عين شمسرسالة ماجستير غير منشورة،  اختبارات الذكاء اللفظية وغير اللفظية،
 .مصر

 –ي المستقل تأثر األسلوب المعرف . )2000( الحسن، اعتدال بنت إبراهيم بن محمد  .10

المحصول اللغوي لمادة اللغة اإلنجليزية لدى طالبات الصف الثالث  بمدينة  المعتمد في

 .74 السعودية، ع – رسالة الخليج العربي ،"المكرمة  مكة

   . مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة،)5ط (، القدرات العقلية).1990(أبو حطب، فؤاد  .11
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نتباه وعالقته باالستجابة الحركية في لعبتي حدة اال). 2005(حكمت، أسماء وآخرون .12

بحث وصفي على طالب المرحلة الرابعة في كلية التربية ، ةالسباحة والكرة الطائر
  . العدد الثاني–لد الرابع عشر لمج ا– التربية الرياضية ،الرياضية بجامعة بغداد

التحصيل اثر تفاعل األسلوب المعرفي وطريقة التدريس على . )1997(حماد، عفاف  .13
  .مجلة كلية التربية، الدراسي واالحتفاظ بالمعلومات في مادة الفلسفة للصف الثالث 

العالقة بين اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد ). 2007(الخشرمي، سحر أحمد .14

، ، جامعة الملك سعود، رسالة ماجستير غير منشورةدراسة تحليلية ،وصعوبات التعلم
  .السعودية

 رسالة العالقة بين األسلوب المعرفي والذكاء والتحصيل الدراسي،. )1983(خليفة، وفاء  .15
  . كلية التربية، جامعة عين شمس، غير منشورةماجستير

 دار الكتاب ، القاهرة،األساليب المعرفية وضوابطها في علم النفس).2002(الخولي، هشام  .16
  .الحديث

التوتر النفسي لدى طلبة األساليب المعرفية وعالقتها ب .)2010(الدحدوح، أسماء  .17

  .، رسالة ماجستير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزةالجامعات الفلسطينية
السمات الشخصية المميزة لذوي صعوبات التعلم وعالقتها ). 2011(أبو رزق، محمد  .18

  . ، رسالة ماجستير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزةباالنتباه وبعض المتغيرات
 دار الشروق : عمان،علم النفس المعرفي ).2003(ل، عماد الزغول، رافع، والزغو .19

  .للنشر، األردن
 دراسة تحليلية لبعض أبعاد المجال المعرفي والمجال الوجداني في .)1989(الزيات، فتحي .20

مجلة ،  االعتماد االستقالل لدى طالب المرحلة الجامعية-عالقتها بأسلوب االندفاع التروي

  . المنصورةجامعة، كلية التربية بدمياط
االنتباه السمعي والبصري لدى األطفال ذوي فرط النشاط ).1990(السمادوني، السيد  .21

المؤتمر السنوي الثالث للطفل المصري، تنشئته ورعايته، مركز دراسات ، "دراسة ميدانية"
  .955- 936صالطفولة، المجلد الثاني، 

 عينة من الطالب بعض األساليب المعرفية السائدة لدى). 2000(أبو سيف، حسام  .22
، مجلة علم النفس.الجامعيين وعالقتها بنمط التخصص الدراسي وبعض متغيرات الشخصية

   .165- 162، ص )55(العدد 
 اثر األسلوب المعرفي وطبيعة الشرح اللفظي المصاحب للصور .)1987(شاهين، سعاد  .23

الة دكتوراه س ر،على تحصيل بعض المعلومات العلمية لدى طالب شعبتي التاريخ والفلسفة
  .جامعة طنطا، كلية التربية، غير منشورة
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 االستقالل عن المجال اإلدراكي على أبعاد –فعالية االعتماد ). 1992(الشربيني، زكريا  .24
  .، قطر، جامعة قطر)2(العدد. مجلة مركز البحوث التربوية، الشخصية لدى الجنسين

 وتطبيقاتها العربية النفس علم حوثب في المعرفية األساليب ).1995( محمد أنور الشرقاوي، .25
 .المصرية األنجلو مكتبة القاهرة – شمس عين جامعة التربية كلية ،"التربية في

األساليب المعرفية في البحوث العربية، بحوث التخصص . )1990(الشرقاوي، أنور .26
ب،  الهيئة المصرية العامة للكتا،16، العدد مجلة علم النفس، واالختيار الدراسي المهني

  .السنة الرابعة
مكتبة االنجلو ،  القاهرة،)2ط( ،علم النفس المعرفي المعاصر).2003(الشرقاوي، أنور .27

  .المصرية
مجلة ، األساليب المعرفية اإلدراكية وعالقتها بمفهوم التمايز النفسي. )1982(شريف، نادية  .28

  .العدد الثاني، عالم الفكر
ستقالل اإلدراكي وأثره علي اإلستراتيجية العتماد واالا . (1999)شلبي، أمينة إبراهيم  .29

، المجلة المصرية المعرفية المتعلقة باالسترجاع وحل المشكالت لدي طالب المرحلة الجامعية
،  (9)، المجلد  (22)للدراسات النفسية، القاهرة، الجمعية المصرية للدراسات النفسية، العدد 

  .116- 85ص ص 
  . مكتبة كلية التربية، جامعة عين شمس،)5ط.(التعلمسيكولوجية ). 2000(سليمان  الشيخ، .30
دار النهضة  :القاهرةالطبعة العاشرة، ، علم النفس التربوي ).1988(صالح، احمد  .31

  .العربية
عالقة األسلوب التأملي االندفاعي بالتحصيل الدراسي لدى تالمذة ).1987(الصراف، قاسم .32

 - العدد الثالث-  المجلد الخامس عشر،اعيةمجلة العلوم االجتم، المرحلة االبتدائية بالكويت
  .الكويت

اضطراب نقص االنتباه المصاحب بالنشاط الزائد لدى . )2007( العاسمي، رياض نايل .33

  . موقع أطفال الخليجالصفين الثالث و الرابع من التعليم األساسي تالميذ
صعوبات االنتباه والذاكرة العاملة لدى عينات مختلفة من ذوي ).2008(عاشور، احمد .34

  .، موقع أطفال الخليجالتعلم وذوي فرط النشاط الزائد والعاديين
 الدار ، الحل اإلبداعي للمشكالت بين الوعي واألسلوب، القاهرة.)2003(عامر، أيمن  .35

  .العربية للكتاب
اثر تفاعل األسلوب المعرفي مع طريقة التعلم باالكتشاف في ).2005(عبد اللطيف، محمد  .36

رسالة ماجستير غير  ،صيل لدى عينة من طالب المرحلة ة األزهريةولية عن التحؤالمس
  .ةجامعة بنها، كلية التربي، منشورة 
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–تأثير األسلوب المعرفي المستقل  .  )1993( العبدان، عبد الرحمن، وعبد العزيز  .37

رسالة الخليج العربي السعودية، ع ، المعتمد في استخدام استراتيجيات تعليم اللغة الثانية
48.  

  .دار المسيرة :عمان ،علم النفس المعرفي النظرية والتطبيق).2004(العتوم، عدنان  .38
العالقة بين الدوجماتية وبعض األساليب المعرفية لدى طالب ). 1986(عجوة، عبد العال  .39

كلية ، جامعة الزقازيق، ، رسالة ماجستير غير منشورةكلية التربية جامعة الزقازيق
  .، مصرالتربية

 لنشر الفكر دار )معاصرة نظرة( التربوي النفس علم). 1999(لرحمنعدس، عبد ا .40

 .2 ط األردن، والتوزيع،

   . بيروت، دار القلم.الفروق الفردية وتطبيقاتها).1983(أبو عالم، رجاء، وشريف، نادية  .41
اثر تماثل واختالف مستويات والتحصيل الدراسي على االبتكارية . )1992(علي، سمية  .42

  .جامعة الزقازيق، كلية التربية ،رسالة دكتوراه غير منشورة، لمعرفيةوبعض األساليب ا
اضطراب االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد لدى ذوي  ).2009(علي، محمد النوبي .43

  . دار وائل للنشر والتوزيع:عمان  ،االحتياجات الخاصة
 ،)جمعيةالصورة ال(اختبار االشكال المتضمنة ). 1986(عليان، خليل وعوض اهللا، عزت  .44

  .كلية التربية، الجامعة األردنية
التمييز بين فئات مرض الصرع في األداء على بعض االختبارات  ).1980(الغباشي، سهير .45

جامعة القاهرة، كلية ، رسالة دكتوراه غير منشورة ،المعرفية وبعض مقاييس الشخصية
   .اآلداب

تعلم ونمط الشكل التوضيحي اثر التفاعل بين األسلوب المعرفي للم .)1992(فرجون، خالد .46

 ،رسالة ماجستير، لخطوات تشغيل دائرة تلفزيونية مغلقة على السرعة والدقة في األداء
  .كلية التربية، جامعة حلوان

، الكتاب السنوي األساليب المعرفية ومفهوم التمايز السيمانتي). 1986(الفرماوي، حمدي  .47
  .و المصريةفي علم النفس، المجلد الخامس، القاهرة، األنجل

 القاهرة، مكتبة ،األساليب المعرفية بين النظرية والبحث ).1994(الفرماوي، حمدي  .48
 .االنجلو المصرية

رسالة دكتوراه  ،االندفاع وعالقته ببعض المتغيرات المعرفية/التأمل ):1986(فريد، فاطمة  .49
  .جامعة الزقازيق، كلية التربية، غير منشورة 

ة التدريب على المراقبة الذاتية في مستوى االنتباه لدى فاعلي ).2005(قزاقزة، احمد  .50

  .، موقع أطفال الخليجاألطفال الذين لديهم قصور فيه
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اثر التدريب على المراقبة الذاتية والتسجيل الذاتي في مستوى انتباه . )2007(قزاقزة، احمد  .51
  .، العدد الثاني والثالثونمجلة الطفولة العربية الكويت ،الطفل

، الطبعة االنتباه واإلدراك الحسي-علم النفس العام. )1990(بد الحليم، وآخرون محمود، ع .52
  .مكتبة غريب للنشر :القاهرةالثالثة، 

  .األردن ، دار صفاء للنشر والتوزيع:عمان. سيكولوجية اإلبداع ).2005(مساد، عمر  .53
ه بالتحصيل االعتماد على المجال اإلدراكي وعالقت–االستقالل . )1992(أبو مسلم، محمود  .54

، الدراسي لدى مستويات عقلية مختلفة من طالب كلية المعلمين بالمملكة العربية السعودية
  . جامعة المنصورة، مجلة كلية التربية

أثر التفاعل بين األسلوب المعرفي واستخدام الكمبيوتر ). 2004(مصطفى، زينب عاطف .55
ألغذية واتجاهاتهم نحو على تحصيل طالبات كلية االقتصاد المنزلي في مادة حفظ ا

 .، المجلد الثاني33، جامعة طنطا، العدد مجلة كلية التربيةالكمبيوتر، 

 االستقالل عن المجال اإلدراكي واالتكال عليه وعالقتهما .)1990(الهنداوي، إنعام  .56
 .جامعة بغداد، بغداد ،رسالة ماجستير غير منشورة ،بالتعامل مع الضغوط النفسية

 االعتماد على المجال اإلدراكي -دراسة عالقة االستقالل). 1998(يوسف، يوسف جالل  .57
المجلة المصرية ، بمدى االنتباه واثر ذلك على التحصيل األكاديمي لدى طالب كلية التربية

  .للدراسات النفسية
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  المالحق

 اإلدراكي المجال على االعتماد-االستقالل المعرفي األسلوب مقياس فقرات تحكيم

 .دراسية مواقف اللفظية بالصورة المجال على االعتماد / االستقالل مقياس

 االنتباه مقياستحكيم فقرات 

 المحكمين لجنة

 الخليل محافظة في والتعليم التربية لمدير القدس جامعة كتاب

  لدراسةا أدوات لتطبيق المدارس لمدراء كتاب
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   اإلدراكيالمجالاالعتماد على - مقياس األسلوب المعرفي االستقالل فقراتتحكيم): 1(ملحق

  

  جامعة القدس 

  عمادة الدراسات العليا

  ة/ المحترم   .........................................  ة/الدكتور

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

االعتماد على المجال اإلدراكي وعالقته - األسلوب المعرفي االستقالل"تقوم الباحثة بدراسة بعنوان 
  ." وسط محافظة الخليل الحكوميةمدارسالفي الحادي عشر باالنتباه لدى طلبة الصف 

يشير إلى الطريقة التي و سمة نفسية خاصة بالمجال اإلدراكي،  إلىاألسلوب المعرفيحيث يشير 

ع وما يتصل به من تفاصيل، ويصنف األفراد طبقا لهذه السمة يدرك بها الفرد الموقف أو الموضو

  :على النحو التالي

وهم األفراد الذين يدركون أجزاء المجال بصورة منفصلة أو مستقلة عن األرضية : مستقلون  .أ 

ويستطيعون أيضا تحليل وتمييز مكونات المثير المركب أو المعقد، . المنظمة لهذا المجال

  .اد ذووا النمط التحليلي وهو احد قطبي هذا األسلوب المعرفيويطلق على هؤالء األفر

للمجال، أو أجزاؤه، ) الكلي(وهم األفراد الذين يخططون في إدراكهم للتنظيم الشامل : معتمدون .ب 

فيكون إدراكهم له مبهما كما يستجيبون لعناصر المجال بطريقة كلية، ويطلق على هؤالء األفراد 

 .هذا القطب المقابل لهذا األسلوب المعرفيذووا النمط الكلي، ويعتبر 

ويعرف االنتباه على انه تركيز الذهن تركيزا شعوريا على شيء موضوعي او فكرة  تتصل 

  بشيء موضوعي، او التركيز على فكرة مجردة
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لذا أرجو من حضرتكم تحكيم فقرات المقياس لتحديد الفقرات األساسية ليتم اعتمادها لتطبيق 
  .نة الدراسةاالختبار على عي

  شاكرة لكم حسن تعاونكم

  اشراف الدكتور                                                                    اعداد الطالبة

  عمر الريماوي                                                                  نورا رسمي رعيه

 

   أنثى□كر     ذ□     :                   الجنس

    التجاري □ األدبي         □  العلمي     □    :                      الفرع
 100- 86 □   85-76 □  75- 66 □   65- 50 □  :         التحصيل األكاديمي

  الرابع فأكثر □    الثالث □ الثاني    □األول       □  :   الترتيب الميالدي في األسرة
    قرية   □ مدينة          □                    :مكان السكن
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  اللفظية بالصورة المجال على االعتماد / االستقالل مقياس: )2(ملحق

  دراسية مواقف

  

  

  

    

  

  :رآز على أنني إعند قراءتي لموضوع معين ف-1
  

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  التفصيالت □ □ □ □ □ □ □ العموميات

  :ستمتع في التعامل مع المواقف المدرسية  أ-2
  

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  الغامضة □ □ □ □ □ □ □  الواضحة

  :فهمها في موضوع دراسي فإنني أعندما تواجهني نقطة صعبة ال -3
  

أعيد قراءتها   ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١
  ترآهاأ □ □ □ □ □ □ □  فهمهاأحتى 

  :عندما تواجهني مواقف دراسية غامضة ومعقدة فإنني  -5
  

قرر أ  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١
 □ □ □ □ □ □ □  المتابعة

قرر أ
  االنسحاب

  :عند وجود أفكار متعددة في الدرس فإنني -4
  

أجد   ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١
صعوبة 
 □ □ □ □ □ □ □  في فهمها

أجد سهولة 
  في فهمها
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  :عتقد ان لها أمعظم المشكالت التي تواجهنا -7
  

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  آثر من حلأ □ □ □ □ □ □ □ حًال واحدًا

  :أنا قادر على حل ما يصعب على اآلخرين حله -6
  

في بعض   ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١
 □ □ □ □ □ □ □  األحيان

في معظم 
  ألحيانا

  :في متابعة التطورات العلمية الحديثة أبدي اهتمامًا -10
  

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  قليًال □ □ □ □ □ □ □  آثيرًا

  :إن التعامل مع النظريات واألفكار المجردة تشعرني  -9
  

بالضجر   ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١
  باالستمتاع □ □ □ □ □ □ □  والملل

  :عند تقديم مادة علمية جديدة  فإنني أعتمد على -8
  

 قدراتي  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١
 □ □ □ □ □ □ □  لفهمها

شرح 
وتوضيحات 
  المعلم لفهمها
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  : مدرسي يتطلب مني  بعملأفضل القيام-12
  

اتخاذ   ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١
قرارات 
 □ □ □ □ □ □ □  جديدة

اتخاذ قرارات 
  مألوفة

  :اختياري للفرع الحالي تم على أساس -11
  

قناعتي   ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١
 □ □ □ □ □ □ □  الشخصية

تأثري 
  باآلخرين

  :فضل أن يكون دوري بالحياة أ-15
  

آاألخرين من   ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١
 □ □ □ □ □ □ □  زمالئي

متميزًا عن 
  اآلخرين

  :درسية التي  احب ممارسة األنشطة الم-14
  

 يفضلها   ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١
  فضلها أناأ □ □ □ □ □ □ □  زمالئي

  :لتعبير عن مشاعري أمام زمالئي فإنني عند ا-13
  

تحفظ في أ  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١
التعبير 
 □ □ □ □ □ □ □  عنها

عبر عنها أ
دون إحراج أو 

  )براحة(
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  :ن نجاحي الدراسي يعتمد على إ-17
  

متلك أما   ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١
من قدرات 
 □ □ □ □ □ □ □  ومهارات

الظروف 
  طة بيالمحي

  :توقع أعندما أتقدم المتحان في الموضوعات الصعبة فإنني -16
  

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  الفشل  □ □ □ □ □ □ □  النجاح 

  :ن مستقبلي الدراسي مرهون أاعتقد -20
  

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
 □ □ □ □ □ □ □  بالحظ

بالجهد الذي 
  بذلهأ

  : في عمل اقوم به اشعر بأنه ة صعوبة عند مواجه-19
  

أمر اعتيادي   ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١
يحصل في 

  سوء حظ □ □ □ □ □ □ □  العمل 

  :ن ذلك السبب  إحصل على درجة مرتفعة في مادة ما فأعندما -18
  

التدريس   ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١
 □ □ □ □ □ □ □  الجيد للمعلم 

مثابرتي على 
  الدراسة
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  :ب مني المعلم عمل عدة اشياء في وقت واحد فإننيعندما يطل-24
  

شعر أ  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١
 □ □ □ □ □ □ □ باالرتباك 

حاول االنتهاء أ
منها بنظام 
  وترتيب

  :فضلأعندما تواجهني مشكلة دراسية -23
  

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
 □ □ □ □ □ □ □   حلها وحدي

قشتها مع منا
  الزمالء

  : تعاسة يعود الى  ن ما يصيبني منإ-22
  

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

 □ □ □ □ □ □ □  أخطائي
أخطاء 
غيري 

المحيطين (
  )بي

 

 :ستطيع التحكم في االتجاه الذي تسير فيه حياتي  أنني ال أشعر أ-21
  

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  "دائما □ □ □ □ □ □ □  "قليال

  :نشاط مدرسي متميز فإنني بعند قيامي -25
  

عتمد على أ  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١
 □ □ □ □ □ □ □  نفسي

طلب مساعدة أ
  اآلخرين
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  :فضل أفي أوقات فراغي -28
  

محادثة   ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١
  مطالعة آتاب □ □ □ □ □ □ □  صدقاءاأل

  :فضل  أفي المناسبات الوطنية والرسمية في المدرسة -27
  

االنخراط مع   ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١
  الجلوس وحدي □ □ □ □ □ □ □  المجموعة

  :آون ضمن جماعة من الزمالء فإنني  أعندما -26
  

ميل الى أ  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١
االنزواء 
 □ □ □ □ □ □ □  عنهم

شارك بسهولة أ
  في احاديثهم

  :عمل أعند تكليفي القيام بعمل معين فإنني -30
  

بأسلوبي   ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١
 □ □ □ □ □ □ □  لخاص ا

باألسلوب الذي 
يعمل به 
  اآلخرون

   : التيلوانفضل لبس األأعند اختيار مالبسي -29
  

 افضلها   ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١
 □ □ □ □ □ □ □  أنا

يقترحها 
  اآلخرون
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  :عند أداء واجبي المدرسي فإنني اهتم آثيرًا-31
  

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١    
برأي 

 □ □ □ □ □ □ □ المعلمة/المعلم
  

بقدرتي على 
  إنجاز الواجب

 

  : تلك التي تتسم أحب مجاالت األعمال-32
  

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
 □ □ □ □ □ □ □باالستقاللية 

بالمشارآة مع 
  اآلخرين

  :ي مع زميل حول قضية ما فإنني عند اختالف-33

أدخل   ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١
معه 
 □ □ □ □ □ □ □ بنقاش

ال 
أدخل 
معه 
 بنقاش
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  فقرات مقياس االنتباهتحكيم : )3(ملحق

  تعديل  غير صالحة  صالحة  العبارة  الرقم

        .اجد صعوبة في االنتباه لتفاصيل االشياء  .1
        .ال اركز انتباهي في االعمال التي اوديها  .2
        .اجد صعوبة في االنصات عند الحديث مع االخرين  .3
        . اتمكن من تتبع خطوات العمل المطلوبة إلنجاز شيء ما  .4
        .افشل في انهاء االعمال التي اكلف بها  .5
        . ترتيب المهام واالنشطة الموكلة لياجد صعوبة في  .6
        .اتجنب االشتراك في االنشطة التي تتطلب مجهودا عقليا  .7
        .افقد اشياء ضرورية للقيام باألعمال واالنشطة  .8
        .اتشتت بسهولة للمنبهات الداخلية  .9

        .احتاج لمتابعة مستمرة وتذكير باألنشطة واالعمال  .10
        .ا على المقعداتململ كثيرا وانا جالس  .11
        .اجري في المكان بسرعة  .12
        .اجد صعوبة في اللعب بهدوء  .13
        .احب الحديث بدون فائدة وبدون سبب  .14
        .اجيب على االسئلة بدون تفكير  .15
        .اجد صعوبة في انتظار دوري في اللعب  .16
        .اكثر العبث في ادواتي اثناء الدرس  .17
        .بباكثر من االلتفات للخلف دون س  .18
        .يبدو علي عالمات الملل والتذمر اثناء القيام باألعمال واالنشطة  .19
        .التفت كثيرا حولي بدون سبب  .20
        .اكثر من الحركة وانا جالسا في المقعد  .21
        .اكثر من العبث في االدوات التي امامي  .22
        .استطيع ان اعيد ما تحدث عنه المعلم  .23
        ام بهافهم كل ما يطلب مني القي  .24
        .ابدو غير منتبه لما يسمع او يقرأ  او يرى  .25
        .انتقل من نشاط الى اخر قبل اكتمال النشاط الذي ابدأه  .26
        .اجد صعوبة في التوجيهات التي تصدر من المعلمين  .27
        .ارغب في االنشطة الخطرة دون االعتبار لنتائجها  .28
        . لإلجابة اجيب مندفعا دون التأكد من معرفتي الصحيحة  .29
        .اجد نفسي مهمال وغير مهتم بما اكلف به من انشطة ومهام  .30
        اتشتت بسهولة للمثيرات الخارجية  .31
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  لجنة المحكمين: )4(ملحق

 جامعة الخليل/ قياس وتقويم–علم نفس تربوي / سناء ابو غوش. د .1

 جامعة الخليل/ علم النفس/ نبيل الجندي. د .2

 جامعة الخليل/ علم النفس-ة كلية التربي/حافظ عمرو . أ .3

 جامعة القدس/ تربية علمية/ غسان سرحان . د .4

 جامعة القدس/ مناهج واساليب التدريس/محسن عدس . د .5

 جامعة القدس / اللغة العربية/ محمود سمارة. د .6

 جامعة القدس/ مناهج واساليب التدريس/عفيف زيدان. د .7

 عة القدس جام/ مناهج واساليب التدريس /نبيل عبد الهادي. د .8
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 كتاب جامعة القدس لمدير التربية والتعليم في محافظة الخليل: )5(ملحق 
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  كتاب لمدراء المدارس لتطبيق أدوات الدراسة: )6(ملحق
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  فهرس المالحق

  

  رقم الصفحة  العنوان الرقم

  91  عتماد على المجال اإلدراكياال-تحكيم فقرات مقياس األسلوب المعرفي االستقالل)1(

  93  .مواقف دراسية االعتماد على المجال بالصورة اللفظية/ مقياس االستقالل )2(

  100  مقياس االنتباهتحكيم فقرات )3(

  101  لجنة المحكمين)4(

  102  كتاب جامعة القدس لمدير التربية والتعليم في محافظة الخليل)5(

  103  دراسةكتاب لمدراء المدارس لتطبيق أدوات ال)6(
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  فهرس الجداول

  الصفحة  العنوان  الرقم

  48     لعينة الدراسة خصائص الديمغرافية  )1.3(
  50  ) االستقالل عن المجال اإلدراكي-االعتماد(قيم معامل الثبات لمقياس األسلوب المعرفي    )2.3(
االستقالل عن المجال –االعتماد (فيمصفوفة قيم معامل االرتباط لفقرات األسلوب المعر  )أ-3.3(

  )اإلدراكي
51  

االستقالل عن –االعتماد (مصفوفة قيم معامل االرتباط لفقرات األسلوب المعرفي  )ب-3.3(
  )المجال اإلدراكي

52  

  53  مصفوفة قيم معامل االرتباط لفقرات مجال االنتباه  )4.3(
  56  مفتاح التصحيح للتدرج السباعي  )5.3(
  56  التصحيح للتدرج الخماسيمفتاح   )6.3(
–االعتماد (المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال األسلوب المعرفي   )أ-1.4(

ومية في في المدارس الحكالحادي عشر لدى طلبة الصف ) االستقالل عن المجال اإلدراكي
  تربية وسط محافظة الخليل

59  

 ) ب-1.4(

  
–االعتماد (رافات المعيارية لفقرات مجال األسلوب المعرفي المتوسطات الحسابية واالنح

ومية في في المدارس الحكالحادي عشر لدى طلبة الصف ) االستقالل عن المجال اإلدراكي
  تربية وسط محافظة الخليل

60  

ل االستقال–االعتماد (المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال األسلوب المعرفي   )ج-1.4(
لدى طلبة الصف الحادي عشر في المدارس الحكومية في تربية وسط محافظة ) عن المجال اإلدراكي

  الخليل

61  

الحادي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال االنتباه لدى طلبة الصف   )2.4(
  .في المدارس الحكومية في تربية وسط محافظة الخليلعشر 

63  

االستقالل -االعتماد(اختبار معامل االرتباط بيرسون بين متوسطات األسلوب المعرفي نتائج   )3.4(
  واالنتباه) عن المجال اإلدراكي

65  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت للعينات المستقلة للفروق بين   )4.4(
لدى طلبة الصف ) اإلدراكياالستقالل عن المجال -االعتماد(متوسطات األسلوب المعرفي 

  في المدارس الحكومية في تربية وسط محافظة الخليل تعزى إلى متغير الجنسالحادي عشر 

66  

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق بين متوسطات األسلوب   )5.4(
في دي عشر الحالدى طلبة الصف ) االستقالل عن المجال اإلدراكي-االعتماد(المعرفي 

  المدارس الحكومية في تربية وسط محافظة الخليل  تعزى إلى متغير الفرع

67  

-االعتماد(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات األسلوب المعرفي   )6.4(
في المدارس الحكومية في الحادي عشر لدى طلبة الصف ) االستقالل عن المجال اإلدراكي

  افظة الخليل  تعزى إلى متغير الفرعتربية وسط مح

68  

  68  نائية البعدية حسب متغير الفرعللمقارنات الث) Scheffe(نتائج اختبار شيفيه  )7.4(
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  الصفحة  العنوان  الرقم

األعداد و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق بين متوسطات األسلوب   )8.4(
في الحادي عشر لدى طلبة الصف ) المجال اإلدراكياالستقالل عن -االعتماد(المعرفي 

  عزى إلى متغير التحصيل األكاديميالمدارس الحكومية في تربية وسط محافظة الخليل  ت

69  

-االعتماد(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات األسلوب المعرفي   )9.4(
في المدارس الحكومية في الحادي عشر  لدى طلبة الصف) االستقالل عن المجال اإلدراكي

  تربية وسط محافظة الخليل  تعزى إلى متغير التحصيل األكاديمي

70  

  70  دية حسب متغير التحصيل األكاديميللمقارنات الثنائية البع) Tukey(نتائج اختبار توكي  )10.4(
متوسطات األسلوب األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق بين   )11.4(

في الحادي عشر لدى طلبة الصف ) االستقالل عن المجال اإلدراكي-االعتماد(المعرفي 
تغير الترتيب الميالدي في المدارس الحكومية في تربية وسط محافظة الخليل  تعزى إلى م

  األسرة

71  

-االعتماد(رفي نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات األسلوب المع  )12.4(
في المدارس الحكومية في الحادي عشر لدى طلبة الصف ) االستقالل عن المجال اإلدراكي

  تربية وسط محافظة الخليل  تعزى إلى متغير الترتيب الميالدي في األسرة

72  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت للعينات المستقلة للفروق بين   )13.4(
لدى طلبة الصف ) االستقالل عن المجال اإلدراكي-االعتماد(توسطات األسلوب المعرفي م

في المدارس الحكومية في تربية وسط محافظة الخليل تعزى إلى متغير مكان الحادي عشر 
  السكن

73  

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت للعينات المستقلة للفروق بين  )14.4(
في المدارس الحكومية في تربية وسط الحادي عشر متوسطات االنتباه لدى طلبة الصف 
  محافظة الخليل تعزى إلى متغير الجنس

74  

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق بين متوسطات االنتباه لدى   )15.4(
ظة الخليل  تعزى إلى ط محاففي المدارس الحكومية في تربية وسالحادي عشر طلبة الصف 
  متغير الفرع

75  

الحادي نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات االنتباه لدى طلبة الصف   )16.4(
  في المدارس الحكومية في تربية وسط محافظة الخليل تعزى إلى متغير الفرععشر 

75  

  76  ثنائية البعدية حسب متغير الفرعلللمقارنات ا) Scheffe(نتائج اختبار شيفيه  )17.4(
األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق بين متوسطات االنتباه لدى   )18.4(

عزى إلى في المدارس الحكومية في تربية وسط محافظة الخليل  تالحادي عشر طلبة الصف 
  متغير التحصيل األكاديمي

77  

الحادي التباين األحادي للفروق بين متوسطات االنتباه لدى طلبة الصف نتائج اختبار تحليل   )19.4(
في المدارس الحكومية في تربية وسط محافظة الخليل  تعزى إلى متغير التحصيل عشر 

  األكاديمي

77  
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  78  كاديميدية حسب متغير التحصيل األللمقارنات الثنائية البع) Tukey(نتائج اختبار توكي  )20.4(
األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق بين متوسطات االنتباه لدى   )21.4(

في المدارس الحكومية في تربية وسط محافظة الخليل  تعزى إلى الحادي عشر طلبة الصف 
  غير الترتيب الميالدي في األسرة مت

79  

الحادي ي للفروق بين متوسطات االنتباه لدى طلبة الصف نتائج اختبار تحليل التباين األحاد  )22.4(
في المدارس الحكومية في تربية وسط محافظة الخليل تعزى إلى متغير الترتيب عشر 

  الميالدي في األسرة

79  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت للعينات المستقلة للفروق بين   )23.4(
في المدارس الحكومية في تربية وسط الحادي عشر  لدى طلبة الصف متوسطات االنتباه

  محافظة الخليل تعزى إلى متغير مكان السكن

80  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  



 108

  :فهرس المحتويات

  أ ............................................................................................إقرار
  ب ....................................................................................شكر وتقدير
  ج ........................................................................................الملخص

Abstract:...................................................................................... ه  
  1...................................................................................:الفصل األول

  1........................................................................:مقدمة الدراسة وأهميتها
  1..................................................................................... المقدمة1.1
  3............................................................................. مشكلة الدراسة2.1
  4.............................................................................. أسئلة الدراسة3.1
  4.......................................................................... فرضيات الدراسة4.1
  6............................................................................. أهداف الدراسة5.1
  6.............................................................................. أهمية الدراسة6.1
  7.............................................................................. حدود الدراسة7.1
  7........................................................................ مصطلحات الدراسة8.1

  9....................................................................................الفصل الثاني
  9...................................................................................:الفصل الثاني

  9.............................................................:اإلطار النظري والدراسات السابقة
  9............................................................................  اإلطار النظري1.2

  9...........................................................................: نظرة تاريخية1.1.2
): اإلعتماد على المجال اإلدراكي- اإلستقالل(اسة األسلوب المعرفي  التطور التاريخي لدر2.1.2

..............................................................................................11  
  12....................................................................: األساليب المعرفية3.1.2
  13............................................................: مكونات األساليب المعرفية4.1.2
  14..........................................................: خصائص األساليب المعرفية5.1.2
  17........................................): االستقالل-االعتماد( أهمية األسلوب المعرفي 6.1.2



 109

  17............................................................: تصنيف األساليب المعرفية7.1.2
  Impulsivity Versus Reflectivity(.......18( االندفاع –األسلوب المعرفي التروي أو التأملي. 2
  Risk Taking‐ Cautiousness)(................18األسلوب المعرفي المجازفة مقابل الحذر . 3
  18..................................األسلوب المعرفي التبسيط المعرفي مقابل التعقيد المعرفي. 4
  Inclusiveness versus Exclusiveness(......19(األسلوب المعرفي الشمولية مقابل القصور . 5
  Leveling versus Sharpening)(..............19األسلوب المعرفي التسوية مقابل اإلبراز . 6

  20....................:ااالعتماد على المجال االدراكي ونظرية التمايز النفسي– االستقالل 8.1.2
  22................................................................................: االنتباه9.1.2
  23....................................................................... مراحل االنتباه10.1.2
  23........................................................... العوامل المؤثرة في االنتباه11.1.2
  24.......................................................................: أشكال االنتباه12.1.2
  25....................................................................... مكونات االنتباه13.1.2
  26......................................................: أهمية عملية االنتباه في التربية14.1.2
  26....................................................................: خصائص االنتباه15.1.2
  27......................................................................: تصنيف االنتباه16.1.2

  29......................................................................... الدراسات السابقة2.2
االستقالل عن المجال اإلدراكي وعالقته – التي تناولت األسلوب المعرفي االعتماد  الدراسات1.2.2

  29.............................................................................:ببعض المغيرات
  29.................................................................... الدراسات العربية1.1.2.2
  34..................................................................: الدراسات األجنبية2.1.2.2
  37.........................................................: الدراسات التي تناولت االنتباه2.2.2

  37...................................................................: الدراسات العربية1.2.2.2
  41..................................................................: الدراسات األجنبية2.2.2.2

  44........................................................... التعقيب على الدراسات السابقة3.2
  47................................................................................:الفصل الثالث

  47...................................................................:منهجية وإجراءات الدراسة



 110

  47...........................................................................: منهج الدراسة1.3
  47........................................................................... مجتمع الدارسة2.3
  47............................................................................. عينة الدراسة3.3
  48........................................................................... أدوات الدراسة4.3
  50............................................................................... ثبات األداة5.3
  50.............................................................................. صدق األداة6.3
  54........................................................................ إجراءات الدراسة7.3
  54......................................................................... متغيرات الدراسة8.3
  55...................................................................... المعالجة اإلحصائية9.3

  55......................................................................... مفتاح التصحيح10.3
  48........................................................ناقشتهانتائج الدراسة وم: الفصل الرابع
  59................................................................................:الفصل الرابع

  59..........................................................:نتائج الدراسة ومناقشتها والتوصيات
  59............................................................ نتائج اسئلة الدراسة ومناقشتها1.4

  59........................................................... نتائج السؤال االول ومناقشته1.1.4
  62........................................................... نتائج السؤال الثاني ومناقشته2.1.4
  65.........................................................: نتائج السؤال الثالث ومناقشته3.1.4
  66....................................: النتائج المتعلقة بفحص فرضيات الدراسة ومناقشتها4.1.4
  82................................................................................ التوصيات2.4

  83............................................................................المصادر والمراجع
  90......................................................................................المالحق

  104..............................................................................فهرس المالحق
  105...............................................................................فهرس الجداول

  
  


