
  
  اململكة العربية السعودية       

  وزارة التعليم العايل          
  جامعة طيبة               

  عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
  كلية التربية للبنات باملدينة املنورة   

  األقسام األدبية            
  قسم التربية وعلم النفس      

  

وعالقته ) االندفاع / الرتوي ( األسلوب املعريف 
باملسئولية االجتماعية لدى عينة من طالبات كلية 

  الرتبية للبنات مبحافظة جدة
  

مقدمة إىل قسم الرتبية وعلم النفس ضمن متطلبات احلصول على رسالة 
  درجة املاجستري يف علم النفس 

  )علم نفس تربوي(ختصص 
  

  إعداد الطالبة 
  منــى بنت سعد بن فاحل العمري

  املعيدة بقسم التربية وعلم النفس
  إشراف                                                 

  عابد بن عبد اهللا النفيعي/ الدكتور
  أستاذ علم النفس التربوي املشارك بكلية التربية يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة

  
 م ٢٠٠٧/ هـ  ١٤٢٧
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 ٢

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

فسريى اهللا عملكم وقل اعملوا {
ورسوله واملؤمنون وسرتدون إىل عامل 

الغيب والشهادة فينبئكم مبا كنتم 
 }تعملون

  )١٠٥:التوبة(
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 ٣

  شكر وتقدير                                                         
  

وجعل لنا الفضيلة ، وأجرى علينا طيبات الرزق، حماسن اخللق  االذي اختار لن احلمد هللا     
فكل خليقته منقادة لنا بقدرته وصائرة إىل طاعتنا بعزته واشهد أن ، ة على مجيع اخللقكَبامللَ

الرمحة وقائد اخلري ومفتاح الربكة  مالإله إال اهللا وحده الشريك له واصلي واسلم على إما
رساالت ودعوته أكمل الدعوات الخري إال دل إليه والشر سيد النبيني برسالته ختمت ال

  .ر منه وعلى اله وصحبه أمجعنياالحذّ
تتقدم الباحثة خبالص الشكر والتقدير واالمتنان لكل من ساهم يف سبيل اجناز هذا       
لشكر سعادة والذي أرجو أن ينال القبول وتتحقق منه الفائدة واخص با،البحث
العلمية الصادقة القيمة حنو  هالنفيعي والذي غمر البحث بتوجيهات هللا عابد بن عبدا/الدكتور

خري  فجزاه اهللا عين، أساليب البحث العلمي واتسع صدره ملناقشات الباحثة واستفساراا 
واد اجلوهرة الذّ/كما أتوجه جبزيل الشكر والتقدير إىل سعادة الدكتورة.اجلزاء ونعم الثواب
  .هذه الرسالةمر لتفضلهما بقبول مناقشة هشام خمي/وسعادة الدكتور

أتقدم خبالص الشكر والتقدير إىل عميدة كلية التربية يف األقسام األدبية جبدة  و    
يفوت  وال،ثريا الغامني /وكيلة الدراسات العليا جبدة الدكتورة واجلوهرة املقاطي، /الدكتورة

مليحة احلارثي /ةالدكتور السابقة ةاملنورالباحثة أن تشكر عميدة كلية التربية للبنات باملدينة 
بلقيس /الدكتورةالعليا سابقا  تلدراسال الكلية ووكيلة ،آمال رمضان/واحلالية الدكتورة، 

  .مها مياين/ورئيسة قسم التربية وعلم النفس الدكتورة، ميادة بافقيه/الطيب واحلالية الدكتورة
       

كي  ايل لدعمه املتواصل وتشجيعه املستمر يلكما أتوجه بالشكر واالمتنان إىل والدي الغ
و اشكر أيضاً صديقيت  ،خواين وأخيت إل والشكر موصوالً، ابذل املزيد وأحقق اهلدف املنشود

عهود الرحيلي اليت  سامهت بشكل مباشر يف مساعديت يف اجناز هذا / املخلصة األستاذة
ذي مد إيل يد العون وقام بتذليل وأخريا أتقدم بالشكر اجلزيل إىل زوجي العزيز ال،البحث 

واىل أوالدي وبنايت الذين أخذت من ، املصاعب اليت واجهتين يف سبيل اجناز هذا البحث
قلمي والقليب وال عقلي والديت احلبيبة  ىوال ينس، وقتهم الكثري وأعطوين احلب والتقدير
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 ٤

سبيل راحيت وسعاديت  رمحها اهللا اليت لطاملا قدمت يل الكثري من العون واملساعدة وضحت يف
  .رمحها اهللا واسكنها فسيح جناته

واليفوتين أن اشكر عينة الدراسة طالبات كلية التربية لألقسام األدبية واألقسام العلمية 
  فجزاهن عين كل خري،مبحافظة جدة

  الباحثة                                                                              
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  قائمة احملتويات                           
  

  رقم الصفحة  املوضــوع
  ب  شكر وتقدير
  د  قائمة احملتويات
  ي  قائمة اجلداول
  ل  قائمة املالحق

  م  ملخص الرسالة 
  ١٢- ١  مدخل إىل الدراسة: الفصل األول 

  ٢  املقدمة: أوالً 
  ٦  مشكلة الدراسة وتساؤالا: ثانياً 
  ٨  أهداف الدراسة: ثالثاً 
  ٩  :أمهية الدراسة : رابعاً 

  ١٠  األمهية النظرية - ١
  ١٠  األمهية التطبيقية - ٢

  ١١  :مصطلحات الدراسة : خامساً 
  ١١   Cognitive Style األسلوب املعريف - ١
  ١١    Reflection-Impulsive)االندفاع/التروي ( أسلوب  -٢
  ١١    Responsibilityاالجتماعية املسئولية -٣

  ١٢  ةحدود الدراس: سادساً 
اإلطـار النظـري والدراسـات السـابقة وفـروض : الفصل الثاني 

  الدراسة
٧٠- ١٣  

  ١٤  اإلطار النظري
  ١٤  :مفهوم األساليب املعرفية : أوالً 

  ١٦  ملفهوم األساليب املعرفيةالتطور التارخيي  - ١
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 ٦

  ١٨  تعريف األساليب املعرفية - ٢
  ٢٠  :تصنيف األساليب املعرفية - ٣
  ٢٠  االعتماد يف مقابل االستقالل عن اال اإلدراكي- أ
  ٢٠  التبسيط املعريف يف مقابل التعقيد املعريف-ب
  ٢١  املخاطرة يف مقابل احلذر-ج
  ٢١  يف مقابل التروي عاالندفا- د

  ٢١  التسوية يف مقابل اإلبراز- هـ
  ٢٢  حتمل الغموض أو اخلربات غري الواقعية-و
  ٢٢  التمايز التصوري-ز
  ٢٢  البأورة يف مقابل الفحص-ح
  ٢٣  يف مقابل التقييد قاالنطال- ط
  ٢٣  الضبط املرن يف مقابل الضبط املقيد-ي
  ٢٣  خصائص األساليب املعرفية- ٤
  ٢٤  األساليب املعرفيةالتطبيقات العملية لدراسة - ٥

  ٢٥  : املعريف) االندفاع/ التروي(أسلوب:ثانياً 
  ٢٥  املعريف) االندفاع/التروي (نشأة أسلوب  - ١
  ٢٧  املعريف) االندفاع/التروي (مفهوم أسلوب - ٢
  ٣٠  : املعريف) االندفاع/التروي(العوامل املؤثرة يف أسلوب  - ٣
  ٣٠  عوامل اجتماعية واقتصادية -أ
  ٣١  عوامل وجدانية -ب
  ٣١  عوامل ثقافية -ح
  ٣١  عوامل وراثية -د

  ٣١  عامل النوع  -هـ
  ٣١  املعريف)االندفاع/التروي(طرق قياس أسلوب  -٤
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  ٣٣  املعريف)االندفاع/التروي(الثبات النسيب ألسلوب  - ٥
  ٣٤  )االندفاع/التروي(تعديل أسلوب - ٦
  ٣٦  : املسئولية االجتماعية: ثالثا

  ٣٧  مفهوم املسئولية االجتماعيةنشأة  - ١
  ٣٨  املسئولية االجتماعية والشخصية املسلمة-٢
  ٤٠  تعريف املسئولية االجتماعية- ٣
  ٤٢  :عناصر املسئولية االجتماعية - ٤
  ٤٢  االهتمام -أ
  ٤٣  الفهم -ب
  ٤٣  املشاركة -ج
  ٤٤  :أركان املسئولية االجتماعية -٥
  ٤٤  الرعاية -أ
  ٤٤  اهلداية  -ب
  ٤٥  اإلتقان -ج
  ٤٥  أقسام املسئولية االجتماعية  -٦
  ٤٦  أصول تربية املسئولية االجتماعية -٧
  ٤٧  قياس املسئولية االجتماعية -٨

  ٤٧  عالقة األساليب املعرفية بسمات الشخصية
  ٤٨  واملواقف االجتماعية والشخصية) االندفاع/التروي(األسلوب املعريف

  ٤٨  واملسئولية االجتماعيةاملعريف ) التروي(التأمل 
  ٥٠  الدراسات السابقة

الدراسات الـيت تناولـت األسـلوب املعـريف     :  احملور األول  -١
  ٥٠  وعالقته ببعض املتغريات )االندفاع/التروي(

الدراسات اليت تناولت املسئولية االجتماعية وبعـض  : احملور الثاين-٢
  ٦.  املتغريات
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 ٨

تناولت املسئولية االجتماعيـة  الدراسات اليت :احملور الثالث-٣
  ٦٦  واألسلوب املعريف

  ٦٧  : التعليق على الدراسات السابقة
  ٦٧  )االندفاع/التروي(ما يتعلق مبتغري األسلوب املعريف -أ
  ٦٨  ما يتعلق مبتغري املسئولية االجتماعية -ب

  ٦٩  فروض الدراسة
  ٩٨-٧١           منهج وإجراءات الدراسة: الفصل الثالث 

  ٧٢  منهج الدراسة:أوالً 
  ٧٢  جمتمع الدراسة:ثانياً 
  ٧٣           ةعينة الدراس: ثالثاً 
  ٧٥  الوصف اإلحصائي للعينة: رابعاً 

  ٧٧  :أدوات الدراسة : خامساًً 
لقيـاس بعـد   ) ٢٠(م. أ.اختبار تزاوج األشكال املألوفـة ت  -١

  ٧٧  :االندفاع /التروي

  ٧٨  وصف املقياس –أ 
  ٧٨  املقياس تعليمات -ب
  ٧٩  صدق وثبات املقياس يف البيئة العربية -ج
  ٨٠  صدق و ثبات املقياس على البيئة السعودية -د

  ٨١  : الدراسة االستطالعية -هـ
  ٨١  صدق املقياس) ١(
  ٨٣  ثبات املقياس) ٢(

  ٨٣  : مقياس املسئولية االجتماعية -٢
  ٨٤  وصف املقياس وتعليماته  -أ
  ٨٥  : املقياس يف البيئة السعوديةصدق وثبات  -ب
  ٨٥  صدق املقياس) ١(
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 ٩

  ٨٦  ثبات املقياس) ٢(
  ٨٦  : معامل الصدق والثبات للمقاييس يف الدراسة احلالية 
  ٨٦  ) :االندفاع/التروي (حساب الصدق ملقياس األسلوب املعريف  -أ
  ٨٦  صدق االتساق الداخلي) ١(
  ٨٩  الصدق التمييزي) ٢(
/ التـروي  ( الثبات ملقياس األسلوب املعـريف  حساب معامل  -ب

  )االندفاع
٩٣  

  ٩٤  حساب الصدق ملقياس املسئولية االجتماعية -ج
  ٩٦  حساب قيم معامل ثبات مقياس املسئولية االجتماعية -د
  ٩٦  استمارة بيانات الشخصية -٣

  ٩٦  األساليب اإلحصائية املستخدمة:سادساً
وعـرض النتـائج وتفسـريها اإلحصـاء الوصـفي : الفصل الرابع 
  ومناقشتها

١١٩- ٩٩  

  ١٠٠  اإلحصاء الوصفي ملتغريات الدراسة: أوالً 
  ١٠١  وتفسريها ومناقشتهاعرض النتائج : ثانياً 

  ١٠١  الفرض األول  -١
  ١٠٣  الفرض الثاين -٢
  ١٠٥  الفرض الثالث -٢
  ١٠٧  الفرض الرابع -٤
  ١٠٩  الفرض اخلامس -٥
  ١١٣  الفرض السادس -٦
  ١١٤  الفرض السابع -٧
  ١١٨  الفرض الثامن -٨

، توصـيات الدراسـة، ملخـص نتـائج الدراسـة: الفصل اخلامس 
                                                                   البحوث والدراسات املقرتحة 

١٢٣- ١٢٠  
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 ١٠

  ١٢١  ملخص الدراسة:أوالً 
  ١٢٢  توصيات الدراسة:ثانياً 
  ١٢٢  البحوث والدراسات املقترحة:ثالثاً 

  ١٣٥- ١٢٤  املراجع

  ١٢٥  املراجع العربية:أوالً
  ١٣٢  املراجع األجنبية:ثانياً
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 ١١

  قائمة اجلداول                             
  

رقم 
رقم   املوضـــوع  اجلدول

  الصفحة
  ٧٤  توزيع عينة طالبات كلية التربية لألقسام األدبية  ١
  ٧٤  العلمية متوزيع عينة طالبات كلية التربية لألقسا  ٢
  ٧٥  توزيع عينة الدراسة وفقا ملتغري العمر  ٣
  ٧٦  توزيع عينة الدراسة وفقا ملتغري احلالة االجتماعية  ٤
  ٧٦  توزيع عينة الدراسة وفقا لألسلوب املعريف  ٥

االسـتجابة  قيم معامل ارتباط الفقرة والدرجة الكلية لكل من زمن   ٦
  ٨٢  وعدد األخطاء يف مقياس تزاوج األشكال املألوفة

  ٨٣  قيمة معامل الثبات ملقياس تزاوج األشكال املألوفة  ٧

قيم معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية لألخطاء يف مقياس تزاوج    ٨
  ٨٧  األشكال املألوفة

قيم معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية لزمن االستجابة يف مقياس    ٩
  ٨٨  تزاوج األشكال املألوفة

قيم معامل االرتباط بني الزمن وعدد األخطاء يف مقيـاس تـزاوج     ١٠
  ٨٨  األشكال املألوفة

املقارنة الطرفية ملرتفعات ومنخفضات األخطاء يف مقياس تـزاوج    ١١
  ٨٩  األشكال املألوفة

املقارنة الطرفية ملرتفعات ومنخفضات زمن االستجابة يف مقيـاس    ١٢
  ٩١  تزاوج األشكال املألوفة

  ٩٤  قيم معامالت الثبات ملقياس تزاوج األشكال املألوفة   ١٣

 ةقيم معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكليـة ملقيـاس املسـؤولي      ١٤
  ٩٤  االجتماعية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٢

  ٩٦  االجتماعية ةقيم معامالت ثبات مقياس املسئولي   ١٥

مالئمة الفروض واملقاييس واألساليب اإلحصائية اليت استخدمت يف   ١٦
  ٩٧  الدراسة احلالية

  ١٠٠  اإلحصاء الوصفي ملتغريات الدراسة  ١٧

) االنـدفاع /التـروي (قيم معامل االرتباط بني األسلوب املعـريف   ١٨
  ١٠١  واملسئولية االجتماعية

١٩  
متوسط درجة املسئولية االجتماعية  لداللة الفروق بني) ت(اختبار 

موعة املترويات ومتوسط درجة املسئولية االجتماعيـة موعـة   
  املندفعات

١٠٣  

داللة الفروق بني طالبات األقسام العلمية واألدبيـة يف األسـلوب     ٢٠
  ١٠٥  )االندفاع/التروي(املعريف

٢١  
لداللة الفروق بني متوسطي درجة املسئولية االجتماعية ) ت(اختبار 

لطالبات األقسام العلمية ومتوسطي درجة املسئولية االجتماعية لدى 
  طالبات األقسام األدبية 

١٠٨  

داللة الفروق بـني الفئـات العمريـة املختلفـة يف األسـلوب        ٢٢
  )االندفاع/التروي(املعريف

١٠٩  

األحادي لداللة الفـروق يف املسـئولية االجتماعيـة    حتليل التباين   ٢٣
  ١١٣  باختالف العمر الزمين

داللة الفروق بني املتزوجات وغري املتزوجات يف األسلوب املعـريف    ٢٤
  ١١٥  )االندفاع/ التروي(

٢٥  
لداللة الفروق بني متوسط درجة املسئولية االجتماعيـة  )ت(اختبار 

املسئولية االجتماعية للطالبات للطالبات املتزوجات ومتوسط درجة 
  غري املتزوجات

١١٨  
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 ١٣

  قائمة املالحق                                
  

  املوضــــوع  رقم امللحق
  أ.م. مقياس تزاوج األشكال املألوفة ت  ١
  مقياس املسئولية االجتماعية  ٢
  استمارة بيانات الشخصية  ٣
  خطابات خاصة بالتطبيق  ٤
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 ١٤

  
  الفصل األول

  مدخل إىل الدراسة
  
  

  .ةــــــــــــــــــــــــــمقدم :أوالً 

  .مشكلة الدراسة وتساؤالتها: ثانيًا 

  .ةــــــــالدراســـــــة أهمي: ثالثًا 

  .ةــــــــــــــأهداف الدراس: رابعًا 

  .ةـــــــمصطلحات الدراس: خامسًا 

  .ةــــــــــــــحدود الدراس:سادسًا 
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  لفصل األول

  مدخل إىل الدراسة

  :املقدمــة: أوالً 
يف ظل األمهية املتزايدة للمعرفة واملعلومات يف هـذا العصـر الـذي ميـوج فيـه      
عاملنا بالعديد من املتغريات يعد علم النفس املعريف واحداً مـن العلـوم اإلنسـانية املهمـة     

  .وجمتمعية ملواكبة املتغريات املتالحقة باستمرارمنذ سنوات عديدة كضرورة علمية 

يعترب االجتاه املعريف لتفسري السلوك اإلنسـاين هـو أحـد االجتاهـات املعاصـرة      
لفهم الكثري من جوانب النشاط العقلي املعريف املـرتبط ـذا السـلوك، وهـو اـال      

ــه دراســـات وحبــوث علــم الــنفس املعــريف  Cognitiveالــذي تتمركــز حول

psychology       ذلك الفـرع من علم الـنفس الـذي يهـتم يف املقـام األول بدراسـة ،
  .العالقة بني األداء العقلي جبوانبه املختلفة والبناء املعريف لإلنسان

طـرق وإسـتراتيجيات الفـرد     "هـي  Cognitive styleواألسـاليب املعرفيـة  
االسـتجابة هلـا علـى حنـو     املُميزة يف استقبال املثريات والتعامـل معها، ومن مث إصدار 

  )٧٢:م١٩٩٤الفرماوي ، ( ".ما

ولقد أدى التقدم يف فهم مكونات التمايز النفسـي إىل اتسـاع نطـاق البحـث     
وخاصـة   -حبيث امتد إىل حماولـة الـربط بينـها   ، يف موضــوع األساليب املعرفيـة

د السـلوك اإلنسـاين   وبني كـثري مـن أبعـا    -فيما يتعلق باألساليب املعرفية اإلدراكية 
املختلفة، سواء يف ااالت التربويـة، أو املهنيـة، أو يف اـال االجتمـاعي، والتفاعـل      

  .مع اآلخرين يف جمال دراسة الشخصية 

فاألساليب املعرفية بصفة عامة تسهم بقـدر كـبري يف الكشـف عـن الفـروق      
عرفيـة اإلدراكيـة، بـل    الفردية بني األفراد، ليس فقط بالنسبة لألبعـاد واملكونـات امل  
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 ١٦

والوجدانية واالجتماعية واهتمامها بالطريقة اليت ـا يتنـاول الفـرد املشـكالت الـيت      
  )م ١٩٩٥لشرقاوي ، ا. (يتعرض هلا يف مواقف حياته اليومية

متغريات مهمة للنظـر إىل الشخصـية يف جوانبـها املتعـددة،      األساليب املعرفية
ال تتعلق باجلانب املعريف وحـده مـن الشخصـية، بـل أيضـاً      نظرة أكثر تكامالً، فهي 
  )م  ١٩٩٤الفرماوي ، ( .تتعلق باجلوانب الوجدانية

ــريف  ــري الش ــزات ذوي   )م  ١٩٨١( وتش ــائص وممي ــة خص إىل أن معرف
قـف  يف معرفة أسـلوب التعامـل مـع املو    األساليب املعرفية املختلفة أساساً يعتمد عليه

وإدراكه سواء كان تعليمياً أو اجتماعياً، كما يساعد أيضـاً يف التنبـؤ بدرجـة معقولـة     
األفراد املخـتلفني يف أسـاليبهم املعرفيـة     من من الدقة بنوع السلوك الذي ميكن أن يأيت

  .أم يف تفضيل نوع الدراسة، أم يف اختيار املهنة، أم يف نوع العالقات االجتماعية

 ، كاجــانHerman، هرمــانWitkinوتكــن(العلمــاء أمثــال متكــن بعــض        
Kagan ومسك ،Messick (      وغريهم، من حتديـد جمموعـة مـن األسـاليب املعرفيـة

اليت متيز األفراد يف تعاملهم مع مواقف احليـاة املختلفـة؛ ومنـها االعتمـاد يف مقابـل      
 يقـاع اإلدراكـي   االستقالل عن اال اإلدراكي، التعقيد مقابل التبسيط املعـريف، واإل 

Conceptual Tempoم١٩٨٢الشريف ،. (وغريها من األساليب األخرى(  

م ، ١٩٦٤واإليقاع اإلدراكي مت تقدميه وتعريفـه بواسـطة كاجـان وآخـرين     
حيث مت تقسيم األفراد تبعـاً ألدائهـم إىل ذوي إيقـاع معـريف متـروٍٍ، وذوي إيقـاع       

االنـدفاع، وهـذا   / وب املعـريف ببعـد التـروي    معريف مندفع، ولذا يسمى هذا األسل
البعد يتصل بالدرجة اليت يقيم ا الشخص بـدائل احللـول املمكنـة يف املواقـف ذات     
الدرجة الكبرية من الشك، حيث يأخذ األفراد املترويني وقتـهم لكـي يقـرروا ولكـن     

احتمـال  حبذر وبدقة، ويفترضون الصحة يف االستجابات املختلفة حتـى يكـون هنـاك    
كبري يف كوم على صواب، يف حني جند أن املندفعني خيتارون بسـرعة وبأقـل تفكـري    
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  )م١٩٨٦يف فرير ، . (ماالت املختلفةمن االحت
األفراد خيتلفـون يف اسـتجابام للموقـف املُشـكل، ويف اسـتقبال      ويذكر أن 

يف اسـتجابتهم هلـذا    وإدراك ومعاجلة املثريات البيئية للمواقف احلياتية فيتمـايز األفـراد  
والسـرعة   ،Reflectivityوالتـروي   ،Impulsivityاملوقف املشكل ما بـني االنـدفاع   

 ،الزيـات .( Slow / Inaccurate، والبطء مـع عـدم الدقـة    Fast/Accurateمع الدقة 
  ) م١٩٨٩

أحد األساليب املعرفيـة املهمـة، فاألسـلوب     )االندفاع / التروي ( ويعترب بعد 
املتروي يف مقابل األسلوب االندفاعي هو الذي مييــز بـني أولئـك اللـذين يتـأملون      
مدى املعقولية يف احللول العديدة املُفترضة يف الوصول إىل حـل فعلـي، وأولئـك الـذين     

ــرض أو حــ  ــة ألول ف ــتجابة فوري ــتجيبون اس ــذهن يس ــى ال ــرأ عل          .          ـل يط
  )م  ١٩٨٦ ،فرير( 

وبناء على ما سبق فإن خصـائص الفـرد املعرفيـة الـيت تتمثـل يف األسـلوب       
الشـرقاوي ،  . (املعريف ترتبط ببعض املتغيـرات واليت مـن أمههـا مسـات الشخصـية    

  )م ١٩٨٩
ماجـان   كما أن بعد االندفاع مقابل التروي املعريف يعترب مبثابة نتيجـة لبحـوث  

ـ  ات الشخصـية وأنـواع خمتلفـة مـن     وزمالئه، واليت دارت حول العالقة بني بعض مس
  )م١٩٩٤الفرماوي ، .(ءات املعرفيةدااأل

الـذي أكـدت    )التـروي  / االنـدفاع  ( إن حماولة الربط بني األسلوب املعريف 
، يم؛ السـلم  ٢٠٠٢، م ؛ صـغري ٢٠٠٠، أبـو سـيف  ( عدد كبري من الدراسات مثل 

إذ يـالزم الفـرد فتـرات    ، على إنه من أكثر األساليب املعرفية استقراراً  )هـ  ١٤٢٤
واـال االجتمـاعي مـن جهـة     ) م٢٠٠١الباسـط،   عبد(طويلة من حياته من جهة 

أخرى،  يدعونا إىل التوقف أمـام املسـئولية االجتماعيـة الـيت تعـد مـن اجلوانـب        
  .الشخصية السويةاالجتماعية املهمة يف بناء 

فاملسئولية االجتماعية هي أحد جوانـب الوجـود االجتمـاعي، والـيت تنمـو      
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  )م١٩٨٦ عثمان،(.  تدرجيياً عن طريق التربية والتطبيع االجتماعي

وتعد املسئولية االجتماعية من الصفات اليت جيب أن يتحلـى ـا كـل فـرد يف     
، اتمـع تتوقـف علـى أفـراده     اتمع الذي يريد أن يتطور وينمو؛ ألن ضـة هـذا  

فاجلهل باملسئولية والنقص فيها وضعف منوها ميثل خطراً شديداً علـى اتمـع، ويعتـرب    
  )م١٩٩٣التيه، . ( نفسي واالجتماعينوعاً من االضطراب ال

لصـالح اتمـع ككـل، وحتمـل      ةكما أن املسـئولية االجتماعيـة ضـروري   
  )م٢٠٠٠، زهران. (ولية االجتماعيةئاملسئولية معناه املمارسة الفعلية للمس

دراستها  وإن من أهم األبعاد اليت تقتضي منا وضع تصور شامل لتلك املسئولية، هو
لوب املعريف حنوٍ خاص األس ىوعل، يف عالقتها باملتغريات األخرى املرتبطة باألساليب املعرفية

إىل املندفعني جندهم أقل ميــالً إلظهـــار الفهم مـع   رفبالنظ، )االندفاع/ التروي (
اآلخرين واستخدام السلوكيات االجتماعية واملسانــدة االجتماعية مقارنـةً بأصـحاب   

  )(Susman ,etal,1980  . األسلــــوب املتروي

وباسـتعراض الدراسـات السـابقة يف األسـاليب املعرفيـة بشـكلٍ عــام ويف       
جـد تركيزهـا علـى    و -يف حدود علم الباحثـة   -لٍ خاصبشك )االندفاع/ التروي (

أمنـاط الـتفكري والـذكاء،    عقلية، القدرات الالتحصيل الدراسي، : تغريات مثل ربطها مب
م؛ ١٩٨٩م؛ عجـوة،  ١٩٨٦فريـر،  ( متغريات الشخصية كدراسة كـل مـن    ضوبع

 ١٤٢٤م؛ الســلمي ٢٠٠٢؛ صــغري، هـــ ١٤٢٠م؛ صــعدي، ١٩٩٤احلســانني، 
  .)هـ

يف حـدود   -أما بالنسبة للمسئولية االجتماعية، فإن أغلب الدراسـات تناولتـها  
، القـيم   ءالـذكا القتها مبـتغريات الشخصـية ، الـدوافع ،    من حيث ع -علم الباحثة 

م؛ ١٩٩٣، م؛ التيـه ١٩٨٩ ، كمـال ( والتفكري كدراسـة كـل مـن    ،وجهة الضبط ،
  ).م٢٠٠٣ ، ي؛ كردهـ ١٤١٩،  القحطاين؛ م ١٩٩٨ ، الزهراين
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وعن الدراسات اليت ربطت املسـئولية االجتماعيـة باألسـاليب املعرفيـة فقـد      
  .كانت نادرة جداً وخاصة على مستوى البيئة السعودية

/ التـروي  (لذا جاءت هذه الدراسة ملعرفـة العالقـة بـني األسـلوب املعـريف      
للبنـات مبحافظـة    واملسئولية االجتماعية لدى عينة من طالبات كليـة التربيـة  ) االندفاع

جدة ، وهي مرحلـة النضـج وبدايـة الرشـد، حيـث تتبلـور األفكـار، وتتحـدد         
باإلضـافة  ، االجتاهات، ويكون األسلوب املعريف املفضل لديهن أكثـر ثباتـاً واسـتقراراً   

ملـا يف املرحلـة اجلامعيـة    ، إىل احلاجة للمسئولية االجتماعية لديهن تكون أكثر إحلاحـاً 
العتماد على النفس، فتكون الطالبـة مسـئولة متـام املسـئولية عـن      من االستقاللية وا

تصرفاا وسلوكياا على الصعيد العلمـي واالجتمـاعي فتـنعكس مظـاهر املسـئولية      
يف االنضـباط واحملافظـة علـى األنظمـة اخلاصـة بالكليـة والقيـام        ، االجتماعية هنا

  .يالابواجباا واحملافظة على حقوقها مع احترام أساتذا وزم
  : وتساؤالتها مشكلة الدراسـة: ثانيًا  

اإلنسان وعقله حتديات كـثرية جديـدة، لـذا وجـب علـى       تتواجه إمكانيا
اإلنسان أن يتعامل مع التحديات باألسلوب املفضل إليه حىت يسـتطيع أن يقـف علـى    
تلك القدرات، ورغم ذلك فقد توافرت لإلنسـان كـل السـبل الـيت يسـتطيع مـن       

غلب على العقبات واملشكالت من حوله، حيث حيـاول الـتحكم فيهـا مـن     خالهلا الت
  )م ٢٠٠٠أبو سيف، ( .خالل املعرفة 

الشـرقاوي،  (ونظراً لتسليم بعـض الدراسـات النفسـية والتربويـة كدراسـة      
 وغريه بالفروق الفردية بني الطالب يف تناوهلم وأداءهـم ملهـارام املتنوعـة،    )م١٩٩٥

باألسـلوب املعـريف الـذي     وأن دراسة هذه الفروق ال تكون إال من خالل ما يعـرف 
يعكس هذه الفروق، وتلك االختالفات يف كثري مـن اجلوانـب النفسـية واالجتماعيـة،     

  .وتعد املسئولية االجتماعية أحد أهم جوانب الشخصية
أن تعلم املسـئولية يعتمـد علـى قـدرة       Henderson, 1981وذكر هندرسون 
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الفرد على إخضـاع سـلوكه ومفاهيمـه لإلرشـادات والـنظم واالختيـار الـذايت        
ألن التصرف املسئول ال حيتاج إىل جمـرد الفهـم وااللتـزام واالهتمـام، بـل      ،التقييمي

حيتاج أيضاً إىل تصميم من جانب الفرد ليعتمد علـى حماوالتـه اجلـادة لضـبط البيئـة      
طة به والسيطرة عليها، ويعتمد ذلك علـى اخلـربات واملعلومـات الـيت يكتسـبها      احملي

األهم من ذلـك كيفيـة اسـتقباله هلـذه املعلومـات واخلـربات        لالفرد من البيئة، ولع
  .وذلك باالعتماد على األسلوب املعريف املفضل لالستجابة حنوها

ـ     دينّ مظـاهر  ومن خالل عمل الباحثة داخل امليدان التربـوي فقـد الحظـت ت
التربيـة ، ويتمثـل ذلـك يف اخنفـاض      ة االجتماعية لدى بعض طالبات كلياتاملسئولي

االحترام املوجه ألساتذن، و عدم االلتـزام مبواعيـد احملاضـرات، باإلضـافة إىل عـدم      
د بأنظمة الكلية كمخالفه الزي مثالً، والتخلف عـن مواعيـد االختبـارات بـدون     التقي

ولعـل مـا يؤكـد هـذه     ، دم احملافظة على ممتلكـات الكليـة  عذر يوجب ذلك،  وع
ـ ١٩٩٠، طـاحون (املالحظات نتائج بعض الدراسات كدراسـة   وكـوردل   رم؛ كينم

  ) Kennemer, Kordell Nolton 2002نولنت
كما الحظت تفاوت الطالبـات مـن حيـث خصائصـهن املعرفيـة مـا بـني        

، الذي قـد يتسـبب يف الفهـم اخلـاطئ هلـا      االندفاعية والتروي يف استقبال املعلومات
 أبـو (لدى املندفعات والعكس، وهذا ما أكدتـه نتـائج بعـض الدراسـات كدراسـة      

  ) .م٢٠٠٠سيف ، 
ضافة إىل أنه من خـالل اسـتقراء التـراث التربـوي العـريب والدراسـات       باإل

هـة، واملسـئولية   مـن ج  )االنـدفاع  / التروي ( السابقة اليت تناولت األسلوب املعريف 
االجتماعية من جهة أخرى، مل جتد الباحثـة دارسـات تناولـت العالقـة بـني هـذين       

  .املتغريين موضوع الدراسة، السيما لدى طالبات املرحلة اجلامعية
/ التـروي  ( ن الباحثة ترى أمهية التعـرف علـى األسـلوب املعـريف     ولذلك فإ

  .جتماعيةوعالقته باملسئولية اال )االندفاع 
  : يف السؤال الرئيس التايل ةومما سبق ميكن صياغة مشكلة الدراسة احلالي

يف ضـوء زمـن    )االنـدفاع  / التـروي  ( بـني األسـلوب املعـريف     ةما العالق
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االستجابة وعدد األخطاء واملسئولية االجتماعية لدى عينة مـن طالبـات كليـة التربيـة     
  حافظة جدة ؟بتخصصيها العلمي واألديب مب

  :ويتفرع من هذا التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية
بني الطالبات املترويات والطالبـات املنـدفعات مـن عينـة      هل توجد فروق  –أ

  الدراسة يف املسئولية االجتماعية ؟ 
هل توجد فروق بني طالبـات القسـم العلمـي وطالبـات القسـم األديب       -ب

 )االنـدفاع  / التـروي  (    بكلية التربية مبحافظة جدة، يف كل من األسـلوب املعـريف   
  واملسئولية االجتماعية ؟

 )االنـدفاع  / التـروي  (هل توجد فروق يف كل مـن األسـلوب املعـريف     -ج
االجتماعية نتيجة الختالف العمر الـزمين لطالبـات كليـة التربيـة للبنـات       واملسئولية

  مبحافظة جدة ؟
 )االنـدفاع  / التـروي  (هل توجد فروق يف كل مـن األسـلوب املعـريف     -د

عيـة لطالبـات كليـة التربيـة     واملسئولية االجتماعية نتيجة الخـتالف احلالـة االجتما  
  مبحافظة جدة ؟ للبنات

  :أهداف الدراسة:  ثالثاً 

  :هدفت الدراسة احلالية إىل
يف ضـوء   )االنـدفاع  / التـروي  ( دراسة العالقة بني األسـلوب املعـريف    -١

واملسئولية االجتماعية، لدى عينـة مـن طالبـات كليـة      د األخطاءوعدزمن االستجابة 
  .التربية بتخصصيها العلمي واألديب مبحافظة جدة

وق بني الطالبات املترويات والطالبات املنـدفعات مـن عينـة    دراسة الفر -٢   
  .الدراسة يف املسئولية االجتماعية

يف  القسـم األديب وطالبـات   الفروق بني طالبات القسـم العلمـي   دراسة -٣ 
  .واملسئولية االجتماعية )االندفاع / التروي ( كل من األسلوب املعريف 
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 )االنـدفاع  / التـروي  ( األسـلوب املعـريف   دراسة الفروق يف كل مـن   -٤
واملسئولية االجتماعية نتيجة الختالف العمـر الـزمين واحلالـة االجتماعيـة، لطالبـات      

  .كلية التربية للبنات مبحافظة جدة
  

  :أهمية الدراسة: رابعًا 

يعترب جمال التربية والتعليم األساس يف وضع أسـس البنـاء للمجتمـع، ودارسـة     
الفروق الفردية يف اال التربوي والنفسـي مـن حيـث السـمات واخلصـائص ممـا       
يساعد يف معرفـة وسـائل وطـرق اإلعـداد والتعامـل مـع الطالبـات تبعـاً هلـذه          

أهـداف الدولـة يف   حيث يتم إعدادهم اإلعداد املناسب الـذي يتمشـى مـع    .الفروق
  )م١٩٩١العظمة، (. عدادها الذي يعتمد على الثروة البشرية وإالتنمية والتطور 

وتبعاً لذلك تزايد االهتمام بدراسة األساليب املعرفيـة باعتبارهـا أبعـاداً مهمـة     
داخل اال املعريف، وميزة مهمة يف جمال الشخصية، حيـث حيتـل األسـلوب املعـريف     

  )م ١٩٨٦فرير، . (بارزة يف تعامل الفرد مع اآلخرين أثناء تفاعالته املختلفةمكانةً 
لـه قيمـة يف قيـاس اجلوانـب      )االنـدفاع  / التروي ( ويعترب األسلوب املعريف 

غري املعرفية يف الشخصية وحتديد خواصها يف أداء السلوك، وهـو مـن األسـاليب الـيت     
 ,Witkin، حيـث يـذكر وتكـن    ات يف جماالت العمل التربـوي ببعض الدراس حظيت

أن األساليب املعرفيـة ثنائيـة القطـب كـالتروي واالنـدفاع ذات قيمـة يف       "  1977
احلكم على األفراد؛ ألا بصفة عامة متكننـا مـن النظـر إىل الشخصـية مـن مجيـع       

  ).٢٤: م ١٩٩٥الشرقاوي، يف " (نب وال تقتصر على جانب واحد اجلوا
ومبا أن املسئولية االجتماعيـة جانـب مهـم وفعـال يف توافـق الشخصـية          

والصحة النفسية، فـاتمع يف حاجـة ماسـة إىل األفـراد الـذين يسـتطيعون حتمـل        
  )م  ١٩٧٩عثمان، ( .مسئولية القيام باألعمال اليت ختدم متطلباته

االجتاهـات واإلعـداد    ونستطيع القول أن املرحلة اجلامعية هـي مرحلـة ثبـات   
اجلدي للمستقبل وحتقيق االستقاللية، واإلحساس بالكفـاءة والفعاليـة بالنسـبة للفتـاة     
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يف اختيارها اال املالئم هلا، من حيـث سـلوكياا االجتماعيـة وعطاءهـا العلمـي،      
وتفاعلها مع اآلخرين، فهي من املفتـرض أن تكـون رقيبـة ذاـا وتتحمـل كامـل       

  .ذلكاملسئولية يف 
أن الطالبـات الـاليت   : "     Hantz, Wright, 1985يـذكر هـانتز ورايـت    

يتمتعن باملسئولية االجتماعية يعطني مؤشرات ملا يكـن عليـه يف املسـتقبل، حيـث إن     
التيـه،  يف (.    "ذلـك  هؤالء ينقلن مواقفهن هذه وخربان إىل جمـاالت عملـهن بعـد   

  )م  ١٩٩٣
  :ضه، ميكن توضيح أمهية الدراسة فيما يليويف ضوء ما تقدم عر

 :ةـاألمهية النظري -١

واملنـدفعني،   )املتـأملني  ( تقدم هذه الدراسة األطر النظريـة ملظـاهر املتـرويني       -أ 
  .ومظاهر املسئولية االجتماعية لدى كل منهما

/ التـروي  (قلة الدراسات السابقة الـيت تناولـت عالقـة األسـلوب املعـريف          -ب 
وذلـك بعـد مراسـلة     -يف حـدود علـم الباحثـة   -باملسئولية االجتماعية  )االندفاع 

املراكز البحثية العربية واألجنبية، حيـث مل حتصـل الباحثـة علـى دراسـات عربيـة       
 .تناولت عالقة هذين املتغريين مع بعضهما

ي يف اتمـع السـعودي، مـن    تعد هذه الدراسة إضافة إىل التراث النفسي والتربو -ج 
      حيث جِدة دراسة مـتغري املسـئولية االجتماعيـة، وعالقتـه باألسـلوب املعـريف      

  .يف املرحلة اجلامعية) التروي االندفاع( 
  :األمهية التطبيقية -٢

  : األمهية التطبيقية للدراسة احلالية يف النقاط التالية وضيحتوميكن 
 على التعليم العـايل بضـرورة االلتفـات إىل الطـرق     توجيه نظر املربيني واملشرفني  -أ

واالستراتيجيات املالئمة لتوظيف وجتهيـز املعلومـات لـدى الطالبـات يف ضـوء      
التروي املعريف لتنمية املسئولية االجتماعية، حيث ثبـت مـن خـالل الدراسـات     

  . )االندفاع / التروي ( السابقة أنه القطب األفضل لألسلوب املعريف 
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قد تسهم نتائج هذه الدراسة يف إمكانية التنبؤ فيمـا بعـد باملسـئولية االجتماعيـة       -ب
  .والعكس بإذنه تعاىل )املندفعات / املترويات ( لدى كل من الطالبات 

يف ضوء ماتسفرعنه الدراسة من نتائج ميكن االستفادة منـها يف تصـميم بعـض    -ج    
  الربامج اليت تستهدف تنمية املسئولية االجتماعية لدى طالبات املرحلة اجلامعية

  :ةـــمصطلحات الدراس: خامسًا 
  : ) ( Cognitive Style األسلوب املعريف -١

الفـروق بـني   " : األساليب املعرفية بأـا  ) ٢٣٤: م ٢٠٠٣(ُيعرف الشرقاوي 
والـتفكري وحـل   ، اإلدراك: يف كيفية ممارسة العمليات املعرفيـة املختلفـة مثـل    األفراد 

وكذلك بالنسبة للمتغريات األخرى الـيت يتعـرض هلـا الفـرد يف     ، والتعلم، املشكالت
  ." أو اال الوجداين، يف اال املعريف املوقف السلوكي سواًء

  ) :  (Reflection-Impulsive) االندفاع/الرتوي ( أسلوب  -٢
يـرتبط مبيـل    ":هـذا األسـلوب بأنـه     ) ٦٤: م ١٩٩٤( يعرف الفرمـاوي  

اسـتجابات   نفغالبـاً مـا تكـو   ، األفراد إىل سرعة االستجابة مع التعرض للمخـاطرة 
حـني يتميـز    يف، املندفعني غري صحيحة، لعدم دقة تناول البدائل املؤدية حلـل املوقـف  

وتنـاول  ، األفراد الذين مييلون إىل التـروي بفحـص املعطيـات املوجـودة يف املوقـف     
  ."البدائل بعناية والتحقق منها قبل إصدار االستجابات

جممـوع الـدرجات الـيت    " هـو ) التروي/االندفاع(والتعريف اإلجرائي ملفهوم 
حتصل عليها الطالبات على أدائهن ملقياس تزاوج األشكال املألوفـة املسـتخدم يف هـذه    

  ."الدراسة

  :)  (Responsibilityاالجتماعية املسئولية -٣

املسـئولية الفرديـة عـن    "املسئولية االجتماعيـة بأـا   ) م١٩٨٦(عرف عثمان 
وهي مسئولية الفرد أمام ذاته عن اجلماعة اليت ينتمـي إليهـا، وهـي تكـوين     ، اجلماعة

ذايت خاص حنو اجلماعة اليت ينتمي إليها، وفيهـا يكـون الفـرد مسـئوالً ذاتيـاً عـن       
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إنه مسئول أمام ذاته، أو أن صورة اجلماعـة يف واقـع األمـر منعكسـة يف      يأ، اجلماعة
ـ     وتع، ذاته  ةبر املسئولية االجتماعية عن درجـة االهتمـام والفهـم واملشـاركة للجماع

  ."وتنمو تدرجيياً عن طريق التربية والتطبيع االجتماعي
جمموع الـدرجات الـيت حتصـل    "والتعريف اإلجرائي للمسئولية االجتماعية هو 

  ."املستخدم يف هذه الدراسة يف مقياس املسئولية االجتماعية عليها الطالبات
  :ة ـحدود الدراس: سادسًا 
) االنـدفاع /التـروي (حيث أن موضوع الدراسة احلالية هـو األسـلوب املعـريف           

وعالقته باملسئولية االجتماعية لدى عينة من طالبـات كليـة التربيـة للبنـات مبحافظـة      
وبعينـة الدراسـة   ،لذلك فإن هذه الدراسة تتحدد باملوضوع الـذي تبحـث فيـه   ،جدة

بقسـميها العلمـي واألديب املسـتوى الثـاين والثالـث       ةكلية البنات جبد وهن طالبات
سنة وباملقـاييس املسـتخدمة وهـي مقيـاس     ٢٧-١٩وممن تتراوح أعمارهن بني  عوالراب

وبالزمن الذي طبقـت فيـه وهـو    ،تزاوج األشكال املألوفة ومقياس املسئولية االجتماعية
حـذرين يف تعمـيم نتـائج     هـ لذلك البـد أن نكـون  ١٤٢٥/١٤٢٦العام الدراسي 

  .هذه الدراسة حبيث تراعي هذه احلدود
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة وفروض الدراسة
  

  ار النظريـــــاإلط:اوال

  ساليب املعرفيةمفهوم األ:  ١

  املعريف )االندفاع /الرتوي( أسلوب : ٢

  .ةاملسئولية االجتماعي : ٣

  الدراسات السابقة:ثانيا

وعالقتــه ) االنـدفاع/ الـرتوي(عـريف الدراسـات التـي تناولـت األســلوب امل: األول  احملـور

  ببعض املتغريات 

ـــاني  ـــا : احملـــور الث ـــة وعالقته ـــئولية االجتماعي ـــت املس ـــي تناول ـــات الت الدراس
  ببعض املتغريات

ـــث  احملـــور ـــا : الثال ـــة وعالقته ـــئولية االجتماعي ـــت املس ـــي تناول ـــات الت الدراس
  باألساليب املعرفية

  

  ةــــفروض الدراس:ثالثا
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  الفصل الثاني
  والدراسات السابقة اإلطـــــــار النظـــــري

  النظرياإلطار :اوال
  

لقد تزايد االهتمام يف اآلونة األخـرية بدراسـة األسـاليب املعرفيـة باعتبارهـا      
حيـث يـؤدي   ، مهماً من أبعاد اال املعريف، وميـزة مهمـة للمجـال االنفعـايل     اًبعد

كمـا يعـرب عـن    ،األسلوب املعريف للفرد دوراً كبرياً يف العملية التعليمية ال ميكن جتاهلـه 
الطريقة الشخصية اليت يستخدمها األفراد يف التعامـل مـع اآلخـرين، وكـذلك تعـد      

 الـيت تناوهلـا  ملفاهيم الـيت تعـددت يف البحـوث املختلفـة     املسئولية االجتماعية من ا
بوجهات نظر متباينة، وذلـك باعتبارهـا مسـة شخصـية أو سـلوك إجيـايب        الباحثني

يف هذا الفصـل تتنـاول الباحثـة املفـاهيم األساسـية      و  .إلزامي يلتزم به الفرد السوي
، سـاليب املعرفيـة  املتعلقة بالدراسة بشيء من التفصيل واليت تشـتمل علـى مفهـوم األ   

ويـتم عـرض األسـلوب املعـريف     ، ملعرفية وخصائصهااوتصنيفات األساليب ، وطبيعتها
كمـا  ، على وجه اخلصوص وهو املتغري األسـاس يف هـذه الدراسـة   ) االندفاع/التروي(

، سيتم أيضاً تناول مفهوم املسئولية االجتماعيـة يف الدراسـات النفسـية واالجتماعيـة    
، والبحوث السـابقة املرتبطـة مبوضـوع الدراسـة احلاليـة     وكذلك عرض الدراسات 

كمـا  ،اإلفـادة مـن نتائجهـا    فد، واليت من شأا إلقاء الضوء على جوانبها املختلفة
  .يتم عرض فروض الدراسة احلالية يف هذا الفصل

  :مفهوم األساليب املعرفية:١

عـت مـن خاللـه    وتنو، إن اتمع املعاصر قد بلغ درجة عاليـة مـن التعقيـد          
ومن هنا اتضـحت الفـروق الفرديـة بـني     ، التخصصات واألدوار اليت يقوم ا األفراد
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األفراد كما اعتىن العلماء بدراسـة هـذه الفـروق للتمييـز بـني التنظـيمني العقلـي        
يصـدر   ليتمكنوا من معرفة النشـاط الـذي ميكـن أن   ، واالنفعايل، ومن مث االجتماعي

ــز بينــه والقــدرات بــني األفــراد  تم ومعرفــة االســتعدادامــن األفــراد والتميي
  )م١٩٩٨النفيعي،(

لذلك اختلف الباحثون وعلمـاء الـنفس يف النظـرة الفلسـفية عنـد دراسـة       
وقـد أدى ذلـك إىل اخـتالف التسـميات     ، الفروق الفردية يف البناء املعريف واإلدراكي

أـا تفضـيالت    فقد اختذها بعض املفكرين علـى ، والتصورات حول األساليب املعرفية
ومـن أمثلـة هـذا االجتـاه مـا      ، أو اجتاهات ثابتة حنو التفكري والتعلم والنشاط املعريف 

اجتـاه  : حيث عـرف األسـلوب املعـريف بأنـه      ) Gardner,1985(اصطلحه جاردنر 
كمـا أطلـق عليهـا الـبعض     ،يعتمد على التفضيل الشخصي خلطـوات األداء العقلـي  

والـيت حددهــا ميسـك     cognitive strategies مصطلح االسـتراتيجيات املعرفيـة  
(Messick,1976)   ا املدخـل الرئيس لدراسة الوظـائف العقليـةكمـا اصـطلح   ، بأ

الـيت توضـح الفـروق     Cognitive Controlsاآلخر بالضوابط املعرفيـة  عليها البعض 
الفردية يف كيفية التوافق املعريف مع البيئة اليت تتكون من اال اإلدراكـي للفـرد، وقـد    

واليت حيتمـل أن يقتصـدها علـى مـداخل     ، حتدث ميسك باسم االستراتيجيات املعرفية
  .املطالب العرضية ومستقلة عن، عامة جداً يف الوظيفة العقلية

ثالثة تصورات عـن األسـاليب املعرفيـة هـي كمـا      ) 1984(وقد قدم ميسك 
  :يلي

تشري األساليب املعرفية إىل الفروق الفردية يف طـرق تنظـيم وجتهيـز املعلومـات       -١
  .واخلربات، حيث ميكن اعتبارها طرقاً متميزة، أو عادات لتجهيز املعلومات

تشري األساليب املعرفية إىل أشـكال األداء املفضـلة واملميـزة لألفـراد يف تصـور       -٢ 
  .أا متثل تفضيالت الفرد املعرفية يأ، وتنظيم مثريات البيئة اليت حتيط م

تعرف األساليب باملعرفية يف ضـوء منظـور الـنظم كخصـائص بنيويـة للنظـام         -٣
لبيئة احمليطـة بـه، وبصـفة خاصـة اجلانـب      املعريف املميز للفرد يف تفسري وإدراك ا
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  .املعريف فيه

الثالثة جند أن ميسك يـرى أن التسـوية يف مقابـل     توعلى ضوء هذه التصورا
، والتبسيط املعـريف يف مقابـل التعقيـد املعـريف    ، واالنتباه يف مقابل توزيع االنتباه، اإلبراز
يف مقابـل عـدم    ووضـوح اـال  ، تكافؤ التصنيف الضيق يف مقابـل الواسـع   ىومد

كلـها تعتـرب    ههـذ ، واإلدراك البصـري يف مقابـل اإلدراك اللمسـي   ، وضوح اال
ذلك فان متييز األفـراد بنـوع معـني مـن األسـاليب املعرفيـة        ىوعل، أساليب معرفية

يؤدي إىل وجود الفروق الفردية يف أنواع األداءات املفضـلة لـديهم والـيت يسـتخدمها     
وما يدركه يف اـال الـذي حيـيط بـه، كمـا أن الفـروق       كل فرد يف تنظيم ما يراه 

ـ  يف النشـاط املعـريف الـذي     ةالفردية يف األساليب املعرفية تؤدي إىل فروق كمية ونوعي
إن األساليب املعرفية تشري إىل القدرة املعرفية الـيت تسـاعد الفـرد     ثحي، يقوم به الفرد

ـ ، تاجتفهم موضوعات التفكري واإلدراك والفهم واالستن ىعل أـا تعتـرب الـنمط     اكم
أو املهـام   لواألعمـا ، يف حـل املشـكالت وأداء الواجبـات    داملميز لشخصية الفـر 

واالهتمـام  ، اليت تشتمل على التحليل والتركيز على أجـزاء اـال اإلدراكـي   ، املعرفية
حيـث إن اإلدراك فيهـا هـو    ، فإن األساليب املعرفية تعترب أساليب إدراكية وبالتايل، به
يعتـرب امليكـانيزم    كفـاإلدرا ، فسري للمعلومات احلسيه اليت تأيت عن طريـق احلـواس  ت

دقة العقل يف ربط املعلومات احلاضرة مـع اخلـربات السـابقة     والعقل، وه هالذي يدرك
قـى  واليت توجد يف جهاز الذاكرة، وعلى ذلك متثل األساليب املعرفيـة الطـرق الـيت يتل   

معاجلتها مث اسـتخدامها مـع املواقـف احلياتيـة املختلفـة الـيت       و، ا األفراد املعلومات
  .)م٢٠٠٢، اخلويل. (تواجههم يف اال

  :ارخيي ملفهوم األساليب املعرفيةالتطور الت -١
، م مت إدخال طـرق وبيانـات عـن االختبـارات العقليـة     ١٩٠٠يف أوائل عام  

سـاليب التحليـل العـاملي    وبذلك فقد دعمت وعززت هذه االختبارات وأصـبحت أ 
وحتديـد  ، وأسلوب حتليل االحندار طرقاً أساسية لتقيـيم ثبـات وصـدق االختبـارات    

أن للقـدرات اإلنسـانية   Spearman,1904 فقـد قـرر سـبريمان    . القدرات العقليـة 
  .والقدرات اخلاصة، مكونان اثنان مها القدرة العامة

التحليـل العـاملي علـى     أسـلوب   Thurston,1938وقد طبــق ثرسـتون  
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 ،وحـدد القـدرات األوليـة لالسـتدالل العـام     ، درجات اختبارات القدرات العقليـة 
والقــدرة ، والقـدرة اللفظيــة ، واالسـتدالل االســتنباطي ، واالسـتدالل االســتقرائي 

والسـرعة  ، والطالقـة اللفظيـة  ، والقدرة البصرية، والـذاكرة ، والقدرة املكانية، العددية
  .اإلدراكية

أن القـدرات العقليـة عنـد       Guilford,1967وبعد ذلك أوضـح جيلفـورد  
ثرستون مل تكن شاملة للعوامـل الـيت قـام أسـلوب التحليـل العـاملي بتحديـدها        

، ولذلك فقد طـرح جيلفـورد منوذجـه عـن بنيـة العقـل      ، لدرجات االختبار العقلي
ورمـز لـه بـالرمز     Structure Intellectبالبنـاء العقلـي    جوأطلق على هذا النمـوذ

)(S.I       عـدهالذي يتكون يف شكله النهائي من ثالثة أبعـاد ومتثـل العمليـات العقليـة ب
  )٢٠٠٣،الشرقاوي(.بعده الثالث جوالنوات، واحملتويات بعده الثاين، األول

وقد أدى التقدم يف علم الـنفس املعـريف إىل تكـوين منـاذج أصـبحت هـي       
حيـث توصـي   ، وهي مناذج معاجلـة املعلومـات  ، احلالية املوضوع األساس يف البحوث

وهـي الـيت توجههـا العمليـات     ، هذه النماذج بأن املعلومات تتعامل مـع العمليـات  
وتـرى نظريـة معاجلـة املعلومـات أن الفـروق      ، تتسمى باالستراتيجيا التنفيذية واليت

  :يهالفردية يف االستعدادات املعرفية تأيت من خالل ثالثة مصادر رئيسة 
ـ ، الفـرد  ىتقوم الفروق الفردية على الفروق يف املعلومات اليت توجد لـد    -١  افكلم

كـان   ةكـثري  ا الفرد عن املشـكلة املطلـوب حلـها   كانت املعلومات اليت يعرفه
  .أكثر قدرة على حلها

وهـي  ، آليـات أو ميكانيزمـات معاجلـة املعلومـات     تتمثل الفروق الفرديـة يف    -٢
 .والتذكر أو االسترجاع وتكوين املعلومات اإلدراك وذاكرة الفحص

إن هـذا املصـدر    يأ، تتمثل الفروق الفردية يف العـام مقابـل اخلـاص أو األوىل     -٣
 .العمليات اليت تستخدم كخطوات حلل املشكالت الكربى لمث

الدليل الذي يوصي بـأن األفـراد لـديهم طـرق     )  Hunt, 1978(ويضع هنت 
املشكالت، وقد نتجت هـذه املصـادر الثالثـة والـيت متثـل      متميزة يف النظر إىل حل 

أسـاس العمليـات املعرفيـة مـن خـالل ثالثـة        ىالتطور يف دراسة الفروق الفردية عل
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، م١٩٥٥، م ١٩٤٩،م ١٩٤٨مؤمترات أسستها مجعية علـم الـنفس األمريكيـة عـام     
) Heinz Wern( بحثــي ممهـداً بظهـور مقدمـة هـيرت ويـرن     ال ححيث كان املسر

  ).م١٩٤٨( مالعالقات املتفاعلة بني اإلدراك والشخصية الذي أقره مؤمتر عا نع
وعلى ذلك فقد تواىل الباحثني منذ ذلك احلـني يف االعتمـاد علـى العالقـات     

تصـيغ  واقترحـوا مفـاهيم   ، اليت تتناول االرتباط بني مفهوم اإلدراك ومفهوم الشخصـية 
ـ  اإلدراك والشخصية على أساس أ ـ ، وم واحـد ما ميـثالن مفه توجـد   ألنـه  كوذل

ـ    ، إحدامها  تان للتفكريطريق اإلدراك وطريقـة أخـرى   عندما يكـون الفـرد مهتمـا ب
ـ ، أن تتقارب الطريقتان دوالب، للتفكري يف هذه الطريقة  نقطـة التالقـي سـوف     دوعن

. تتحد كل من نظرية الشخصـية والنظريـة اإلدراكيـة يف نظريـة واحـدة للسـلوك      
   )م ٢٠٠٢: اخلويل(
  :تعريف األساليب املعرفية -٢

  :ةـيف اللغ 
 يقـال :"  يف لسان العـرب عنـد ابـن منظـور بأنـه      )أسلوب(كلمة وردت 

هـو   بواألسـلو ، للسطر من النخيل أسلوب وألسلوب الطريـق والوجهـة واملـذهب   
  )٤٧٣: ب ت  ،ابن منظور ( ".الطريق املمتد تأخذ فيه، ومجعها أساليب

  :املختصنيلدى 
 Witkin, Moore &  Goodenough    وتكن وموري وجـــودنف يشـري   

بعدا ذا طريقة مميزة تالزم سلوك الفرد يف نطـاق واسـع مـن     "كلمة أسلوب تعينأن إىل 
 ".وألن هذا األسلوب يشمل كل األنشطة اإلدراكية فقد سمي باألسلوب املعريف، املواقف

)Witkin ,Moore & Goodnough:1977:10(  
 Goldsten &  Blackman   جولـد سـتني وبالكمـان   كما يرى كل مـن    

تكـوين فرضـي يقـوم بعمليـة التوسـط بـني املـثريات        " أن األسلوب املعريف هـو  
فيهـا مـن    الفرد يف تنظيم البيئـة ومـا   ىواالستجابات، وهو يشري إىل الطرق املميزة لد

  .)Goldsten & Blakman:1978 :7.("موضوعات مدركة
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األسـاليب املعرفيـة     Wardell & Royceويعرف كل من وارديـل ورويـس    
طريقة التأثري على القـدرات املعرفيـة والسـمات الوجدانيـة املرتبطـة بسـلوك       " ابأ
ومن مث فهي أبعاد الوظيفة اليت تكون مـتغريات وسـيطة يف تطويـع القـدرات أو     ، الفرد

  )Wardell & Royce:1978:475(."ة يف املواقفالسمات اليت تكون متضمن
الوظيفـة  " إىل األسـلوب املعـريف علـى إنـه     Guilford جيلفـورد  وينظر    

 ."املوجهة للفرد اليت حتدد مـىت وأيـن وبـأي طريقـة يسـتخدم وظائفـه العقليـة        
)Guilford : 1980 : 717(  

   ويـرى أـا  ويصف أبو حطب األساليب املعرفيـة باالسـتراتيجيات املعرفيـة،    
تدل على مركبات من االستعدادات املعرفية والوجدانية، والـيت تـدل علـى الطـرق     " 

  ).٤٣٦: م ١٩٨٣، أبو حطب". (املميزة لألفراد يف حلهم للمشكالت 
أن األساليب املعرفية تعرب عـن الفـروق الفرديـة    "إىل  Messickويشري ميسك 

ـ     دركات واخلـربات وتكـوين وتنـاول    الثابتة نسبياً بني األفـراد يف طـرق تنظـيم امل
وتعد طرقاُ متميـزة أو عـادات غـري بسـيطة ميارسـها األفـراد لتجهيـز        ، املعلومات
ـ ، كما أا ليست ردود أفعال خاصة مبواقـف معينـة دون األخـرى   ، املعلومات  نولك

أساليب أداء شبه ثابتة عند األفراد تشبه بدرجة كبرية عـادات عامـة للـتفكري يترتـب     
  ).Messick:1984:59-74.("ا استجابات األفراد يف شكل تفضيليمن خالهل

اإلستراتيجية املعرفيـة تشـري إىل األسـاليب    " فطيم و اجلمال أن  ويرى كل من
نتبـاه والتنظـيم والعلـم    اليت حتكم نشاط الفرد وحتدد له كيـف يقـوم بعمليـات اال   

ـ  والتذكر  : م ١٩٨٨ ،فطـيم واجلمـال   ( ".األسـاليب املعرفيـة   هوبذلك تـؤول إلي
٢٢٤-٢٢٣(  

االجتـاه املعـريف لتفسـري سـلوك اإلنسـان يعـد       " إىل أن كما يشري الفرماوي 
أفضل االجتاهات املعاصرة لفهم الكثري من جوانـب النشـاط العقلـي املعـريف املـرتبط      

  )٣٤:م١٩٩٤،الفرماوي (".ذا السلوك 

الفـروق بـني األفـراد يف كيفيـة ممارسـة      "  ويعرفها أيضاً الشرقاوي على أا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣٣

ـ اإلدراك، الـتفكري،  : عرفية املختلفـة، مثـل   العمليات امل ، املشـكالت، والـتعلم   لح
بالنسبة للمتغريات األخرى اليت يتعرض هلـا الفـرد يف املوقـف السلوكــي،      كوكذل

  )١٨٨:م٢٠٠٣الشرقاوي ،(."سواًء يف اال املعريف أو يف اال الوجداين 

لألسـاليب  ) ٤: ١٩٩٤( عريـف الفرمـاوي  تبىن الباحثة يف الدراسة احلاليـة ت وت
يف اسـتقبال املعرفـة،    ةطرق أو سبل أو اسـتراتيجيات الفـرد املميـز   "ا املعرفية على أ

ـ ، والتعامل معها، ومن مث االستجابة على حنو ما أسـلوب الفـرد الـذي يـرتبط      يفه
للفـروق الفرديـة بـني األفـراد ومـتغري       كما أا مصدر، بتجهيزه وتناوله للمعلومات

ـ       رميكن النظ ، أو ةمن خالله إىل جوانـب متعـددة للشخصـية، سـواًء كانـت معرفي
  .  "وجدانية، أو دافعية

  : Classifying Cognitive Styles: تصنيف األساليب املعرفية -٣

لقد تعددت التصـورات النظريـة الـيت تعرضـت لتصـنيف األسـاليب            
وهـي   اًأكثـر األسـاليب املعرفيـة اسـتخدام     )م٢٠٠٣( وقد حدد الشرقاوي، املعرفية

  :على النحو التايل
 :االعتماد يف مقابل االستقالل عن اال اإلدراكي -أ 

Field Dependence Vs Field Independence 

ويهتم هذا األسلوب بالطريقة اليت يـدرك ـا الفـرد املوقـف أو املوضـوع        
إنه يتناول قدرته علـى إدراكـه جلـزء مـن اـال كشـيء        يأ، وما فيه من تفاصيل

مبعىن إنه يتنـاول قـدرة الفـرد علـى اإلدراك     ، مستقل أو منفصل عن اال احمليط ككل
 إدراكـه للتنظـيم   ـال يف اإلدراك خيضـع  يتميز باعتماده على ا يالذ دفالفر، التحليلي

يف حـني يـدرك الفـرد الـذي     ، ويكون إدراكه ألجزاء اال مبـهماً ، الكلي للمجال
يتميز باستقالله عن اال اإلدراكي أجزاء اال يف صـورة منفصـلة أو مسـتقلة عـن     

  .األرضية املنظمة له 
  :التبسيط املعريف يف مقابل التعقيد املعريف -ب

Cognitive Simplicity Vs Cognitive Complexity 
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ـم مـن    طيرتبط هذا األسلوب بالفروق بني األفراد يف ميلهم لتفسري مـا حيـي  
ـ ، مدركات فـالفرد الـذي يتميـز    ، املـدركات ذات اخلـواص االجتماعيـة    ةوخاص

ـ ، بالتبسيط املعريف يتعامل مع احملسوسات بدرجة أفضل مما يكـون مـع اـردات     اكم
ـ ، يكون أقل قدرة على إدراك ما حوله من مـدركات بصـورة حتليليـة   إنه  يغلـب   لب

مييـل إىل التعقيـد    يحني يتميـز الفـرد الـذ    يف، علية اإلدراك الشمويل هلذه املدركات
بأنه يكون أكثر قدرة على التعامـل مـع األبعـاد املتعـددة للمواقـف بصـورة        املعريف
  .مع ما يدركه يف شكل تكاملييستطيع بشكل أفضل أن يتعامل  اكم، حتليلية
  : Risk taking Vs Cautiousness املخاطرة يف مقابل احلذر -جـ

يف اختـاذ القـرارات    األسلوب مـدى خمـاطرة الفـرد أو حـذره    ويتناول هذا 
هذا األسـلوب مـن األسـاليب الـيت      لمما جيع، وتقبل املواقف غري التقليدية وغري املألوفة
ويتميز األفـراد الـذين مييلـون إىل املخـاطرة     ، ترتبط بدرجة كبرية بعامل الثقة بالنفس

، النتـائج املتميـزة غـري املتوقعـة     تيقبلون مواجهة املواقف اجلديدة ذا، بأم مغامرون
واقـف  بسـهولة التعـرض مل   نفـإم ال يقبلـو  ، عكس األفراد الذين مييلون إىل احلـذر 

  .حتتاج لروح املغامرة حىت لو كانت نتائجها مؤكدة

  :Impulsivity Vs Reflectivity االندفاع يف مقابل الرتوي -د 
يرتبط هذا األسـلوب مبيـل األفـراد إىل سـرعة االسـتجابة مـع التعـرض        

ما تكون استجابات املنـدفعني غـري صـحيحة لعـدم دقـة تنـاول        اًفغالب، للمخاطرة
حني يتميز األفراد الـذين مييلـون إىل التـروي بفحـص      يف، حلل املوقف البدائل املؤدية

إصـدار   وتناول البـدائل بعنايـة والتحقـق منـها قبـل     ، املعطيات املوجودة يف املوقف
  .االستجابات

  :Leveling Vs Sharpening التسوية يف مقابل اإلبراز -هـ
اسـتيعاب املـثريات   ويتناول هذا األسلوب الفـروق بـني األفـراد يف كيفيـة     

ودجمهـا مـع مـا    ، إدراك الفرد لتمايز مثريات اال املعـريف  ىومد، املتتابعة يف الذاكرة
فـاألفراد الـذين مييلـون إىل    ، يوجد يف الذاكرة من معلومات أو اإلبقاء عليها منفصـلة 
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حيـث  ، عليهم استدعاء ما هو خمتزن بالـذاكرة بصـورة دقيقـة    بالتسوية عادة ما يعا
يف حـني  ، ليهم حتديد االختالفات املوجودة بـني املعلومـات املختزنـة بدقـة    يصعب ع

، يتميز األفراد الذين مييلون إىل الشحذ أو اإلبراز بأم يكونـون أقـل عرضـة للتشـتت    
  .وبذلك يسهل عليهم إبراز الفروق املوجودة بني املعلومات املختزنة بالذاكرة

  :حتمل الغموض أو اخلربات غري الواقعية -و 
Tolerance for Ambiguous or Unrealistic Experience  

ـم مـن    طويرتبط هذا األسلوب مبستوى قدرة األفراد علـى تقبـل مـا حيـي    
له من موضوعات أو أفكـار غامضـة وغـري واقعيـة وغـري       نمتناقضات وما يتعرضو

حيث يستطيع بعض األفراد تقبل ما هـو غـري مـألوف وشـائع ويسـتطيعون      ، مألوفة
يف حني ال يستطيع الـبعض اآلخـر تقبـل مـا هـو      ، التعامل مع األفكار الغريبة عنهم

  .جديد أو غريب، ويفضلون التعامل مع املألوف والعادي

  : Conceptual Differentiation التصوريالتمايز  -ز 

ويرتبط هذا األسـلوب بـالفروق بـني األفـراد يف تصـنيف أبعـاد التشـابه        
كمـا يـرتبط بالطريقـة الـيت يتبعهـا      ، واالختالف املدركة للمثريات اليت يتعرضون هلا

الفرد يف تكوينه للمفـاهيم، حيـث يعتمـد بعـض األفـراد يف تكـوين املفـاهيم أو        
يعتمـد الـبعض اآلخـر يف تكـوين      ابينم، العالقة الوظيفية بني املثريات املدركات على

املدركات واملفاهيم على حتليل اخلصـائص الوصـفية الظاهريـة للمـثريات والتعامـل      
 واملفـاهيم علـى   جمموعة ثالثة من األفراد يعتمدون يف تكـوين املـدركات   كوهنا، معها

  .املثريات اليت يتعرضون هلاقدرم على استنباط مستويات العالقات بني 

  Focusing Vs Scanning : البأورة يف مقابل الفحص -حـ 

حيـث  ، ويتناول هذا األسلوب الفروق بني األفـراد يف سـعة وتركيـز االنتبـاه    
ـ   يف حـني يتميـز   ، عناصـر اـال   نيتميز بعض األفراد بالتركيز على عدد حمـدود م

حبيـث يشـتمل انتبـاههم    ، ناصر اـال البعض األخر بالفحص الواسع لعدد أكرب من ع
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  .على قدر أوسع من املثريات احمليطة م أو اليت يتعرضون هلا

  

  Exclusiveness Vs. Inelusiveneness : االنطالق يف مقابل التقييد -ط

ويرتبط هذا األسلوب بالفروق بـني األفـراد يف امليـل إىل تصـنيف املـثريات      
فبعض األفراد يصـنفون املـثريات واملواقـف بطريقـة     ، ومواقف احلياة اليت يتعرضون هلا

بينمـا  ، أكثر مشولية، كما أم يكونون أكثر قدرة على التعامل مـع املـثريات املتعـددة   
كمـا  ، مييل البعض اآلخر إىل تصنيف هذه املثريات بصورة تتميز بالضيق وقصـر النظـر  

  .رياتاملث دأم ال يتحملون املواقف غري الواضحة اليت تتميز بتعد

  :الضبط املرن يف مقابل الضبط املقيد -ى 
Flexible Control Vs Constricted Control  
ويرتبط هذا األسلوب بالفروق بني األفراد يف مـدى تـأثرهم مبشـتتات االنتبـاه     

فـبعض األفـراد   ، وبالتداخالت والتناقضات املعرفية يف املواقـف الـيت يتعرضـون هلـا    
باه إىل اخلصائص املرتبطـة بـاملوقف بشـكل مباشـر ممـا      يكون لديهم القدرة على االنت

يف حـني ال  ، ميكنهم من استبعاد املشتتات املوجودة وإبطال تأثريهـا علـى االسـتجابة   
يستطيع البعض إدراك هذه املشتتات بدرجـة كـبرية، ممـا جيعـل اسـتجابام تتـأثر       

  )م٢٠٠٣،الشرقاوي( .والتناقض املوجود بني املثريات  بالتداخل
  :خصائص األساليب املعرفية -٤

تعددت الدراسات والبحوث اليت أجريت حول األسـاليب املعرفيـة مـن زوايـا     
واتفقت هذه الدراسـات علـى أن لألسـاليب املعرفيـة خصـائص      ، وجوانب متعددة

  :وصفات مميزة ومن هذه اخلصائص ما يلي
ميارسـه   تتعلق األساليب املعرفية بشكل أو بإطار النشـاط املعـريف الـذي   : أوالً

مبحتوى هذا النشاط؛ ولذلك تشـري األسـاليب املعرفيـة املختلفـة      طالفرد أكثر مما ترتب
العالقـات بـني العناصـر     كالتعلـيم إىل إدرا ، املشكالت لح، التفكري، اإلدراك: مثل 
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  .أو املتغريات اليت يتعرض هلا الفرد يف املوقف السلوكي

د املستعرضـة يف الشخصـية أي إـا    تعترب األساليب املعرفية مـن األبعـا  : ثانياً
وسـائل املعرفـة يف مفهومهـا     وليسـت مـن  ، تعترب يف ذاا من حمددات الشخصـية 

كما أن اختبار األساليب املعرفية يف حد ذاته له قيمـة يف قيـاس اجلوانـب غـري     .الضيق
  .املعرفية وحتديد خواصها يف السلوك

أا ثابتـة نسـبياً يف سـلوك األفـراد     اخلاصية الثالثة لألساليب املعرفية هي : ثالثاً 
ـ ، وليس معىن ذلك أا غري قابلة للـتغري ، على مر األيام ، تـتغري هـذه األسـاليب    دفق

مـن التأكيـد مـن أن     ءولكن ليس بسهولة وال بسرعة؛ ولذلك ميكن لنا أن نتنبأ بشـي 
ـ ، الشخص الذي يتميز بأسلوب معريف معني يف أدائه سـيمارس هـذا األسـلوب يف     هأن

ائه يف املواقف املستقبلية املشـاة، وهـذا الثبـات النسـيب لألسـاليب املعرفيـة يف       أد
حيقق فائدة تنبؤيـة كـبرية يف عمليـات التوجيـه واإلرشـاد       ةاملواقف السلوكية املختلف
  .النفسي على املدى البعيد

اخلاصية الرابعة تتصـل خباصـية األحكـام القيميـة الـيت تتميـز ـا        : رابعاً 
ملعرفية واليت تعترب من األبعاد ثنائية القطـب، وهـذه اخلاصـية علـى درجـة      األساليب ا

كبرية من األمهية يف التمييـز بـني األسـاليب املعرفيـة والـذكاء، وأبعـاد القـدرات        
فمن املعروف يف دراسات وأحباث القدرات العقليـة أنـه كلمـا زاد نصـيب     . األخرى 

أمـا األسـاليب املعرفيـة، فـإن     . ضلالفرد يف أي قدرة من القدرات كلما كان ذلك أف
  .كل قطب له قيمة مميزة يف ضوء ظروف خاصة أو حمددة

ميكن قياس األساليب املعرفيـة بوسـائل لفظيـة وغـري لفظيـة، ممـا       : خامساً 
يساعد مساعدة كبرية يف جتنب كـثري مـن املشـكالت الـيت تنشـأ عـن اخـتالف        

اليت تتأثر ا إجراءات القيـاس الـيت تعتمـد بدرجـة كـبرية       داملستويات الثقافية لألفرا
  )م٢٠٠٣،الشرقاوي (جيعلها من األبعاد ثنائية القطب على اللغة، مما

  :التطبيقات العملية لدراسة األساليب املعرفية -٥

تشري العديد من الدراسات إىل ااالت التطبيقية الـيت ميكـن االسـتفادة منـها     
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العالية يف التنبؤ بسـلوك األفـراد، كمـا ميكـن      ةاملعرفية ذات القدريف دراسة األساليب 
  :أن توفر فوائد تطبيقية عديدة ويف جماالت عدة منها

تفرض تباين األساليب املعرفية تفضـيالت إدراكيـة خمتلفـة للطلبـة ممـا      : التعليم  -١
 يعطي املعلم القدرة على تقدمي املادة وإدارة الصـف بطرائـق تـتالئم وأسـاليب    

  .الطلبة املعرفية
التعرف على مسات وخصائص األفراد، وطرق تعاملـهم مـع مواقـف    : الشخصية  -٢

  .احلياة املختلفة
تساعد معرفة األساليب املعرفيـة علـى حتديـد املهـن     : االختيار املهين واألكادميي -٣

والتخصصات اليت تناسب كل أسلوب مـن األسـاليب املعرفيـة الـيت ميتلكهـا      
  .األفراد

تساعد معرفة األساليب املعرفية املرشـد علـى توجيـه األفـراد     : إلرشاد النفسي ا -٤
  )م  ٢٠٠٤العتوم، . (بطريقة حتقق التكيف السليم وفق أساليب تفكريهم

  :املعريف) االندفاع/ الرتوي( أسلوب : ٢
، املعـريف املـتغري الـرئيس للدراسـة احلاليـة     ) االنـدفاع /التروي (يعد أسلوب 

ه يتم عرض وتوضيح نشأته ،مفهومه، العوامل املؤثرة فيـه ،طـرق قياسـه،    اً ألمهيتونظر
  :على النحو التايل ، وتعديله ثباته النسيب

  :املعريف  )االندفاع / الرتوي ( نشأة أسلوب  -١

من سلسلة دراسات التصـنيف الـيت قـام ـا      )االندفاع/ التروي(اشتق مفهوم 
أثنـاء عملـهم يف تصـنيف األسـاليب      Kagan et .al., 1966)(كاجـان وزمـالؤه   

وقد الحظ كاجـان وزمـالؤه وجـود ميـل     ، التحليلية يف مقابل األساليب غري التحليلية
وخاصة املفحوصني ذو االجتـاه التحليلـي إىل تـأخري االسـتجابة     ، من قبل املفحوصني 

ـ   ، اليت تصدر منهم هم يعكفـون  وهذه الظاهرة استرعت انتباه هؤالء البـاحثني ممـا جعل
على دراستها وانتـهوا يف دراسـام إىل أن هنـاك عـدد مـن األفـراد ذوي االجتـاه        

، التحليلي مييلون إىل تأمل البدائل املتاحة للحـل يف أيـة مواقـف إدراكيـة يواجهوـا     
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بينما مييل ذوو االجتاه الشمويل إىل إعطاء استجابات فوريـة وسـريعة بالنسـبة لـنفس     
مط األول يرتكبون أخطـاء قليلـة، بينمـا أفـراد الـنمط الثـاين       وأن أفراد الن، املوقف

  .يرتكبون أكرب عدد من األخطاء يف حماولتهم للوصول لإلجابة الصحيحة 
إىل أن الطريقة اليت اتبعها لقيـاس إنتـاج املفـاهيم التحليليـة     وقد أشار كاجان 

لـبعض  كانت عبارة عن جمموعة من البطاقات اليت حتمل كـل منـها ثالثـة أشـكال     
وكان يطلب من كل طفـل أن يتعـرف علـى شـكلني     ، األشياء املألوفة لدى األطفال

، وهذه الطريقة كانت تثري لدى األطفال فكرة التحليـل أكثـر مـن الوظيفـة    ، متشاني
م وتناولـت هـذا   ١٩٦٦م إىل ١٩٦٣لذلك فإن اغلب البحوث اليت أجريت مـن عـام   

جابة اإلدراكيـة التحليليـة لـدى أطفـال     األسلوب املعريف كانت دف إىل منو االسـت 
  ).م٢٠٠٢،اخلويل .(املدرسة

ــذلك فــإن كاجــان وكوجــان  حيــددان  )Kagan and Kogan, 1970(ل
وظيفياً يف مواقف ا اسـتجابات ذات درجـة عاليـة مـن      )االندفاع/التروي (مصطلح 

ـ      ، الشك وعدم اليقني ة حيث يتعني على الفـرد أن يقـرر وحيـدد بـني البـدائل املتاح
حيـث  ، حبـل املشـكلة   )االنـدفاع  /التـروي  (ويرتبط األساس النظري ملفهوم ، أمامه

إىل حـل صـحيح للمشـكلة الـيت      لاألسلوب إىل مدى تأمل الفرد للوصـو  ايشري هذ
  .تصادفه

األسـلوب   اعلـى هـذ  ) 1964( وزمـالؤه كاجـان   وعلى ذلك فقـد أطلـق  
ضـيل شـخص مـا موعـة     ألنه يشري إىل تف Conceptual Styleباألسلوب اإلدراكي 

ــة  إذا وضــع هــذا Conceptual Responses حمــددة مــن االســتجابات اإلدراكي
  .الشخص يف موقف حل املشكالت

وزمـالؤه علـى أسـلوب جديـد     كاجان وعلى ضوء ذلك فقد بدأت دراسات 
ــروي (هــو  ــدفاع / الت ــى اموعــة  )االن ــوا عل ــن املفحوصــني وأطلق األوىل م

ـ ، ) Reflectivesاملترويني( هـذا وتعتـرب    Impulsives) املنـدفعني ( الثانيـة   ةواموع
عنـد األفـراد هـي حسـاب      )االندفاع / التروي ( الطريقة اإلجرائية لتحديد أسلوب 

فـاألفراد الـذين   ، صـحة االسـتجابات   نظروف عدم التأكد م تزمن اختاذ القرار حت
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لـك يف مواقـف عـدم التأكـد يكونـون      القرار وذ يتأنون ويتأملون ويتريثون يف اختاذ
 الـذين يسـرعون يف اختـاذ القـرار يف نفـس الظـروف       األفرادبينما يكون ، مترويني
  )م٢٠٠٢،اخلويل. (مندفعني

  :املعريف ) االندفاع /الرتوي  ( مفهوم أسلوب -٢
أسـلوب التـروي مقابـل االنـدفاع      ) Kagan )1966: 17-18يعرف كاجان  

التأمل والتخطيط قبل صدور االسـتجابة مقابـل االسـتجابة السـريعة املباشـرة       "بأنه
  ."واليت غالباً ما تكون غري صحيحة تللمثريا

ــيرت وجنســر ــن رول ــرى كــل م أن  -Rollins & Genser )282  (1977:281 وي
ل يقسم املثريات إىل مكوناـا ويتأمـل يف جمموعـة احللـو    ، الفرد املتروي يكون حتليلياً"

الفرد املندفع يقع على القطـب اآلخـر، فنجـده غـري      ابينم، البديلة قبل اختياره للحل
التأمـل يف احللـول    نحتليلي يستجيب بسرعة ويسلك سـلوك احملاولـة واخلطـأ بـدو    

  ."البديلة
امليـل إىل معاجلـة    التـروي هـو  "أن Ford (1977:7055) فـورد    كما يرى 

بينمـا االنـدفاع   ، خمتلف البدائل املتاحة والتأين يف اختيار االسـتجابة قبـل إصـدارها   
امليل إلعطاء أول استجابة تطرأ علـى الـذهن يف حالـة مـا إذا واجـه األفـراد       : هو

مواقف غامضة، أو بعبارة أخرى السرعة يف اختاذ القرارات حتـت ظـروف مـن عـدم     
  )م١٩٩٧،جاد(".التأكد

أسـلوب   " )٥٣٦:م  ١٩٨٠(صـادق وقد تناول كـل مـن أبـو حطـب و     
 Cognitive Tempoاملعـريف حتـت مسـمى اإليقـاع املعـريف      ) االنـدفاع / التروي (

اإليقاع املعريف يعد من أهم الطرق الشخصـية وأسـاليب التعلـيم الـيت     " فيشريا إىل إن 
هـذا األسـلوب املعـريف بـني     ومييـز  ، يستخدمها األفراد يف التعامل أثناء عملية التعليم

أولئك الذين يتأملون مدى املعقولية يف احللول العديدة املفترضـة يف الوصـول إىل حـل    
فعلي، وأولئك الذين يستجيبون اسـتجابة فوريـة ألول فرصـة أو حـل يطـرأ علـى       

  ." الذهن 
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ــرى  ــك  وي ــلوب  " أن  Messick )(1984:59-74ميس ــروي (أس / الت
فـالفرد الـذي يوصـف     Temperamentملعريف يرتبط باملزاج أو العواطف ا ) االندفاع

بينمـا الفـرد   ، يصـادفه بأنه اندفاعي مييل دائماً إىل أن يعطـي أول فكـرة أو انطبـاع    
يفاضـل   أوالذي يوصف بأنة متروي يضع يف حسبانه كل البـدائل املتاحـة، مث يـوازن    

ـ ، الفكرة املناسـبة حلـل املوقـف    كبعد ذل رويقر، بينها يف ضوء متطلبات املوقف  نوم
مث فالفرد املندفع يرتكب كثرياً من األخطاء عنـد اختـاذ القـرارات، يف حـني تكـون      

  ."استجابات الفرد املتروي دقيقة وأخطاؤه قليلة
أن الفرد املتريـث هـو الـذي يتصـف بـأن      ) " ٤٢:م١٩٨٧(ويرى الصراف 

بسـرعة األداء يف حـني يتجـه    اهتمامه ينصب على جودة األداء أكثر مـن اهتمامـه   
ىل الســرعة يف األداء دون     اهتمـام الفـرد الــذي ينتمـي إىل األســلوب االنـدفاعي إ    

  ".الدقة 
بـأن االنـدفاع   ) " االنـدفاع / التروي(أسلوب ) ٥٢:م١٩٨٧(ويعرف موسى 

أمـا  ، هو امليل لعمل اختبار مندفع عند حل مشكلة ذات درجة مرتفعـة مـن الغمـوض   
ـ   التروي فهو امل كلة ذات درجـة مرتفعـة مـن    يل لعمل اختبار متروي عنـد حـل مش

  ".الوضوح 
ــدمان   ــرى تي ــزون "أن Tiedeman (370 -1989:336) وي ــدفعني يتمي املن

التكيـف، باملقارنـة بـاملترويني الـذين يتميـزون بعـدم        مبالتسرع، وعدم الدقة، وعد
التكيـف يعـد   وأن مسـتوى  ، التسرع، ومزيد من الدقة مع مستوى مرتفع من التكيف

االنـدفاع  التـروي أو  همة يف التفضيل بني مدى مالئمـة أي مـن   حمدداً من احملددات امل
  ."بالنسبة للمشكلة املعروضة على الفرد

) االنـدفاع /ي التـرو (إىل ماهيـة أسـلوب    )٨٦: م١٩٩٤(ويشري الفرمـاوي  
واقـف الغامضـة   األفراد الذين مييلون إىل إبداء اسـتجابة سـريعة يف امل  املعريف فيذكر أن 

، Impulsivesويرتكبون عدداً أكرب من األخطـاء يطلـق علـيهم مصـطلح املنـدفعني      
اإلشـارة إىل األفـراد الـذين مييلـون      يف Reflectivesيستخدم مصطلح املترويني  ابينم

إلعطاء استجابة متأنية تستغرق قدراً مناسـباً مـن الوقـت يف تأمـل ماهيـة البـدائل       
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  .ويرتكبون عدداً أقل من األخطاء  مض،املتاحة يف حل موقف غا
ــك  ــى ذل ــاًء عل ــروي (أســلوب ) ٨٨:م١٩٩٤(عــرف الفرمــاوي وبن الت

طريقة الفرد املميزة يف تنـاول املعلومـات سـواًء يف اسـتقباهلا     " املعريف بأنه ) االندفاع/
ويـتم قياسـه علـى    ، املواقف اإلدراكية بصـفه عامـة   عأو اإلدالء ا والتعامل املميز م

لذين علـى أساسـهما ميكـن تقسـيم     وا) عدد األخطاء(والدقة ، ي الكمونأساس بعد
  : األفراد تبعاً هلذا األسلوب إىل أربعة أمناط 

وهم الذين يتميـزون بـزمن كمـون أعلـى مـن      ، أفراد متروون : الـنمط األول
نة، ويرتكبـون عـدداً مـن األخطـاء أقـل مـن       متوسط زمن الكمون لدى أفراد العي

) مـع الدقـة  /بـطء (وهـذه جمموعـة   ، متوسط عدد األخطاء لـدى أفـراد العينـة   
Slow/Accurate  

ويطلق عليهم بطيئـو االسـتجابة غـري الـدقيقني، ويتميـزون       : الـنمط الثـاني
بزمن كمون أعلى من متوسط زمن الكمون لدى أفراد العينـة، ويرتكبـون عـدداً مـن     

مـع  /بـطء (وهـذه جمموعـة   ، طاء أكرب من متوسط عدد األخطاء لدى أفراد العينةاألخ
  Slow/Inaccurate) عدم دقة

أفراد مندفعون، وهم الذين يتميزون بـزمن كمـون أقـل مـن      : الـنمط الثالـث
متوسط زمن الكمون لدى أفراد العينة، ويرتكبـون عـدداً مـن األخطـاء أكـرب مـن       

) مـع عـدم الدقـة   /سـرعة (لعينة، وهـذه جمموعـة   متوسط عدد األخطاء لدى أفراد ا
Fast/Inaccurate  

ويتميـزون بـزمن   ، ويطلق عليهم سريعو االستجابة مـع الدقـة   : الـنمط الرابـع
عـدداً مـن    نكمون أقل من متوسط زمن الكمـون لـدى أفـراد العينـة، ويرتكبـو     
مـع  /سـرعة (األخطاء أقل من متوسط عدد األخطاء لدى أفراد العينة، وهـذه جمموعـة   

  .Fast/Accurate) الدقة

يشـري إىل  ) االنـدفاع / التـروي  (أن أسـلوب  ) ١١٢:م٢٠٠٢(ويرى اخلويل 
الفروق الفردية يف األسلوب واإليقاع يف سلوك اختـاذ القـرار، حيـث يظهـر بعـض      "

إال أن آخـرين يظهـرون   ، اً يف اجتـاههم حنـو اختـاذ القـرار    املفحوصني حذراً كـبري 
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وهـذه الفـروق تـوحي لالجتـاه     ، وخيتارون يف الغالب بعناية قليلة، عشوائية يف عملهم
  ".املتروي على عكس االجتاه املندفع يف اختاذ القرار

) االنـدفاع /التـروي  (وبعد اسـتعراض بعـض اآلراء والتعريفـات ألسـلوب     
املترويني مييلون إىل التـأين قبـل إصـدار اسـتجابام يف أي مواقـف      يتضح أن األفراد 

إدراكية يواجهوا رغبة يف فحص البدائل املتاحـة للحـل بعنايـة ويفاضـلون بينـها يف      
وعلـى العكـس   ، ضوء متطلبات املوقف، ويقررون بعد ذلك االستجابة املناسبة للحـل 

وإصـدار أول اسـتجابة تطـرأ علـى     من ذلك فإن األفراد املندفعني مييلون إىل التسرع 
الذهن بدون تأين أو النظر يف معطيـات املوقـف ومتطلباتـه، ممـا يعرضـهم لكثـرة       

  . األخطاء
أن االنـدفاع  " كالتـايل  ميكن تعريف هـذا األسـلوب    وعليه ترى الباحثة أنه  

االهتمـام   ناستقبال املـثريات واالسـتجابة هلـا بسـرعة دو     هو قدرة الفرد املميزة يف
قـدرة الفـرد يف اسـتقبال املـثريات واالسـتجابة       أما التروي فهو. لبدائل املتاحةمل ابتأ

  ".هلا بتأىن وتأمل البدائل املتاحة للوصول إىل اإلجابة الصحيحة 

  :املعريف) االندفاع/الرتوي(العوامل املؤثرة يف أسلوب  -٣

الفـرد  اتفقت مجيع الدراسات اليت تناولت هذا األسـلوب علـى ثباتـه لـدى     
مـن هـذه   ، إال أن هناك بعض العوامل الـيت ميكـن أن تـؤثر عليـه    ، وعلى عموميته
  :العوامل ما يلي

  :عوامل اجتماعية واقتصادية -أ 
م إىل إنه ميكن اعتبـار املسـتوى االجتمـاعي واالقتصـادي     ١٩٩٠أشار رمضان

 Heider كنتيجـة لدراسـة هيـدر   ) االندفاع/ التروي (أحد العوامل املؤثرة يف أسلوب 

حيـث أوضـحت أن    Mumbauer & Millr، وكذلك دراسة ميمبـاير وميللـر  1971
االقتصادي مييلـون أكثـر حنـو االنـدفاع يف      –األطفال منخفضي املستوى االجتماعي 

االقتصـادي مييلـون أكثـر حنـو      -حني أن األطفال مرتفعـي املسـتوى االجتمـاعي   
   )هـ ١٤٢٠، صعدي.(التروي
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  :عوامل وجدانية -ب

أن امليـل إلنتـاج اسـتجابات سـريعة هـو      ) " 1970(ر كاجان وكوجان يذك
االجتاه األقوى لدى هؤالء الذين لـديهم بعـض الشـك يف قـدرام، وباإلضـافة إىل      

، وبـذلك فـإن   ) MFFT(ذلك كانوا قلقني على احنرافهم عـن النمـوذج يف اختبـار    
ـ ، الطفل الذي يشك يف قدرتـه  سيسـلك  ، يرغـب يف إنكـار هـذا الشـك     هولكن

لديـة ميـل كـبري     سولـي ، باندفاعية، وأن الطفل الذي لديه خوف كبري من الفشـل 
  ."وف من احملتمل أن يصبح متروياًإلخفاء هذا اخل

  :عوامل ثقافية -ج 
حيث إن ثقافتنا بصفة عامـة تكـافئ بـني سـرعة     ") ٣٧: م ١٩٨٦(فريرتقول 

ذي يسعى إلثبات كفاءته العقليـة قـد يكـون ميـاالً     التفكري والذكاء، فإن الشخص ال
  ".بالفطرة إلنتاج إجابات سريعة 

  :عوامل وراثية -د
علـى الـرغم مـن أن اخلـوف      "إىل إنه Massen, et al توصل ميسن وزمالؤه 

من احملتمل أن يكون األساس األول للتريث، إال انـه توجـد بعـض األسـباب جتعلنـا      
ولـدون ولـديهم االسـتعداد الـوراثي الـذي جيعلـهم       نعتقد أن هناك بعض األطفال ي

  ).٢٩:  هـ ١٤٢٠،صعدي" (مييلون أكثر حنو التريث و االندفاع 
  :وعــعامل الن -هـ 

فروق صغريه بني اجلنسني ولكنـها ثابتـة لصـاحل البنـات     1965وجد كاجان  
مل جيـد فروقـاً بـني     Adams 1972أمـا آدمـز   . وذلك بعمل أخطاء اقل من البـنني 

  )م١٩٨٦،فرير(من طبقة متوسطة اجتماعياً  ٨-٦ات والبنني يف أعمار البن
  :املعريف )االندفاع/الرتوي(طرق قياس أسلوب  -٤

، جـاد ( مثـل دراسـة   توصي الدراسات احلديثة يف هـذا األسـلوب املعـريف   
ـ م؛ ١٩٩٧  )Nietfeld & Bosma 2003 م؛٢٠٠١، إبـراهيم م ؛ ٢٠٠٠، سـيف  وأب
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ثـل اخلصـائص الثابتـة للفـرد يف     ني متالفردية بني األفراد املترويني واملندفعن الفروق بأ
وقــد أشــارت هــذه الدراســات أن األداة الشــائعة ، معاجلــة املعلومــات البصــرية

هـي اختبـار مضـاهاة أو تـزاوج     ) االنـدفاع / التروي (االستخدام يف تقييم أسلوب 
ــة  ــار  Matching Familiar Figures Testاألشــكال املألوف ــذا االختب ــز هل ويرم

  .واليت ابتكرها يف األصل كاجان )MFFT(بالرمز
وقام الفرماوي بإعداد ثالث صـور هلـذا االختبـار وتقنينـها علـى البيئـة         

. ت (وتتكون مـن عشـرين مفـردة، ومسيـت     ) م١٩٨٥(املصرية، وكانت األوىل عام 
وتتكـون مـن   ) م١٩٨٧(نـت الثانيـة عـام    وكا، وهي مناسبة للراشدين ) ٢. م . أ 

، )١٢م. أ . ت (االبتدائيـة ومسيـت    اثنيت عشرة مفردة، وهي مناسبة ألطفال املرحلـة 
، ) ١٠م. أ . ت (مفـردات ومسيـت    ١٠أما الصورة الثالثة هلذا االختبار فتتكـون مـن  

د أن مياثـل  مـن الفـر   )MFFT(اختبـار   بوهي مناسبة ألطفال ما قبل املدرسة، ويتطل
مـع شـكل آخـر مشـابه      -صورة لشيء مألوف نعادة ما يكو –بني شكل معياري 

؛ الن توجد صـورة واحـدة متطابقـة متامـاً     ولذلك، بني عدة بدائل أخرى نله متاماً م
  .وبذلك ختلق جو من عدم التأكد من االستجابة، ا خطأ صغري

بتطـوير االختبـار وجعلتـه لفظـي يف صـورة      ) م١٩٨٧(وقامت عبد املقصود 
وكل موقف له أربع اختيارات متثل الفئـات األربـع الـيت يكشـفها االختبـار      ، مواقف
 )غـري دقيـق   -وسـريع  ، دقيـق   –سريع ، غري دقيق -بطيء ، دقيق -بطيء : (وهي 

معتمدة يف حتديـد هـذه الفئـات علـى     ، املعريفواليت متثل األبعاد املختلفة هلذا األسلوب 
  .يف إعداد االختبار األصلي" كاجان " متغريي السرعة والدقة اللذين حددمها 

بتطوير نفس االختبـار حـىت يتناسـب مـع عينـة      ) م١٩٨٩(كما قام عجوة 
ـ ، الدراسة اليت قام ا على طالب وطالبات اجلامعـة  بسـبب صـعوبة االختبـار     كوذل

  .األشكال وعدد البدائل املتاحة أمام املفحوص اليت تتمثل يف

الحظ اخـتالف واضـح بـني بعـض     ) م١٩٨٩(ويف الدراسة اليت أجراها علي 
كمـا أن االختبـار يسـتغرق زمنـاً     ، فقرات االختبار من حيث السـهولة والصـعوبة  
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لـذلك قـام الباحـث    ، مما يسبب نوعاً من القلق واإلرهاق علـى املفحوصـني  ، طويالً
طالبـاً وطالبـة بالصـف    ) ٧٢(داته بعد تطبيقه على عينة استطالعية قوامهـا  بتحليل مفر

ت (فقـرة وأطلـق عليهـا    ) ١٢(من  ةوتوصل بالتايل إىل صورة خمتصر، الثالث الثانوي
مما سهل على الباحث تطبيق االختبار بعـد إجـراء العمليـات الالزمـة مـن      ) ١٢-أ م
  .وصدق  ثبات

بعض الباحثني قـد أعـدوا اختبـارات مواقـف      إىل أن) م٢٠٠٣(وقد أشار الشرقاوي
املعـريف، حيـث تكـون االختبـار مـن      ) االنـدفاع / التروي ( لفظية لقياس أسلوب 

جمموعة من مواقف احلياة، وعلى املفحوص أن يستجيب لكـل موقـف مـن املواقـف     
املعـريف واألخـرى    التـروي باختيار استجابة واحدة من عدة بدائل إحداها تدل علـى  

التـروي واالنـدفاع   والبدائل الباقية تـدل علـى مـا بـني     ، املعريف الندفاعاتدل على 
  .املعريف

  :املعريف) الرتوي/االندفاع(الثبات النسبي ألسلوب  -٥
    إىل أن ) Kagan & Kogan :1970(يشــري كــل مــن كاجــان وكوجــان 

، املدرسـة املعريف يبدأ يف النمو خالل سـنوات مـا قبـل    ) االندفاع/ التروي ( أسلوب 
كمـا أنـه   ، أي يتصف بالثبات النسيب عـرب الـزمن  ، ورمبا يصبح عادة راسخة بعد ذلك

قد يتغري بالنمو فيصبح األطفال تدرجيياً أكثر تروياً فيـزداد زمـن كمـون اسـتجابام     
  ).MFFT(وتتناقض أخطائهم يف اختبار 

يـث  ، ح)االنـدفاع / التـروي  (بدراسات الختبار ثبات بعـد   نكاجا موقد قا
طفـالً مـن البـنني    ) ١٠٤(فردياً علـى  ) MFFT(قام يف الدراسة األوىل بتطبيق اختبار 

والبنات كانوا يف الصفني الثالث والرابع، وبعـد عـام مـن التطبيـق األول مت تطبيـق      
ـ  )(MFFTنسخة خمتلفة اختالفاً بسيطاً مـن اختبـار    أن االرتباطـات يف   د، وقـد وج

يق الثاين كانت مرتفعه لدى كـل مـن البـنني والبنـات يف كـل      التطبيق األول والتطب
أما الدراسة الثانيـة حلسـاب ثبـات بعـد     ) ٠.٦٢(الصفوف، وكان متوسط االرتباط 

أي إنـه  (طفالً مت إعطاؤهم نفـس االختبـار السـابق    ) ١٠٢(مشلت ) االندفاع/التروي(
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، وقـد وجـد أن   )الثـاين طُبق عليهم االختبار يف املرة الثانية يف الربيع، وهـم بالصـف   
االرتباطات بني زمن االستجابة يف التطبيق األول وزمـن االسـتجابة يف التطبيـق الثـاين     

  )م١٩٩٧جاد،(لدى البنات ) ٠.٥٢(لدى البنني و) ٠.٤٨(كانت 
 Salkind & Nelson )(1980:237سـالكيند ونيلسـون    وقد وجد كـل مـن  

التناقص بعد سن العاشـرة، بينمـا زمـن كمـون االسـتجابة       عدد األخطاء يبدأ يفأن 
ـ      ، يزداد عند نفس السن ر وفسرا هذه النتيجـة علـى أسـاس أن الطفـل حـول العش

سـتراتيجيته املفضـلة يف االسـتجابة للمواقـف     سنوات من العمر يكون قـد اختـار إ  
  .اإلدراكية

حلـل مشـكلة ذات    وعلى ذلك فإن امليل للتروي أو االنـدفاع عنـد التعـرض   
 يكـون قـد   وأن الطفل بعد سـن العاشـرة  ، استجابات مشكوك فيها يكون ثابتاً نسبياً

ستراتيجية مفضلة يف التفاعل مع املواقـف اإلدراكيـة املختلفـة كأسـلوب     استقر على إ
  .حلل املشكلة

  ):االندفاع/الرتوي(تعديل أسلوب -٦
 Conceptual(عـريف  لقد بذلت حماوالت عديدة لتعديــل معـدل اإليقـاع امل   

Temp ( سـلوب  لزيادة وحتسـني اإليقـاع املعـريف أل   عند األفراد، وذلك)  التـروي /
  ).االندفاع

أن معظـم الدراسـات السـابقة يف هـذا الشـأن      ) م١٩٩٤(ويذكر الفرماوي 
، ويرجـع السـبب يف ذلـك إىل أن    )االنـدفاع / التـروي  (تركز حول تعديل أسلوب 

لى حنو أكثر متيزاً ، ذلك للفصـل بـني بعديـه، كـذلك     هذا األسلوب حمدد إجرائياً ع
  .بالنسبة لألداة، وهو اختبار تزاوج األشكال املألوفة

ذكـروا   kajan, et alإىل أن كاجـان وزمـالءه    )م١٩٩٠(وقد أشار رمضـان  
  :وجود أربعة دوافع أساسية ميكنها التدخل يف تعديل السلوك االندفاعي هي

  .يز خارجي الرغبة يف احلصول على تعز-١
  .الرغبة يف جتنب اخلربات غري السارة-٢
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  .الرغبة يف أن يكون الفرد صحيحاً أو يكون ماهراً يف أدائه املهمة-٣
  .الرغبة يف  الوصول إىل أعلى درجة من التماثل مع النموذج-٤

تعـديل السـلوك تعتمـد    خدم يف ومن اجلدير بالذكر أن معظم احلوافز اليت تسـت 
  .ربات غري السارةاخلعلى دافعي احلصول على تعزيز، أو جتنب 

، وهـذه  ) االنـدفاع / التـروي  (وهناك عدة طرق لتعـديل اإليقـاع املعـريف    
) م١٩٩٠،رمضـان  ؛م١٩٨٦،فريـر   (، مثـل تالطرق أشارت إليها الكثري من الدارسا

  :وهي كالتايل
  :ابةعن طريق التركيز على تأجيل االستج -١

، حيـث قـام يف البدايـة بسـؤال      Sckwebleمثال ذلك دراسـة سـكوبيل   
، االجتماعيـة املتوسـطة  أطفال من الطبقة االجتماعية املنخفضة وأطفـال مـن الطبقـة    

وطلب منهم أن يقوموا بوصف صورة أمامهم، كما طُلـب منـهم تكـوين مجلـة مـن      
: صـورتني ثالث كلمات، وقد طُلب منهم ذلـك حتـت شـروط مـن التأجيـل يف      

تأجيل حر، والصورة الثانية تأجيل جربي، وقـد وجـد إنـه مل تظهـر     : الصورة األوىل 
فروقاً لدى أطفال الطبقـة املتوسـطة يف األداء يف حـاليت التأجيـل احلـر أو التأجيـل       

  ).م١٩٨٦فرير،. ( اجلربي
  :وقـت االسـتجابة أو إنقـاص األخطـاء     عن طريـق التـدعيم لزيـادة    -٢

الدراسات يتم التركيز على مكافـأة السـلوك املرغـوب أداؤه مـن     ويف هذا النوع من 
يف دراسته إىل أن التعزيـز يـؤدي إىل زيـادة كمـون      Scherوقد أشار شري . األطفال

والـيت   Burdureأمـا يف دراسـة بـردور    . االستجابة، لكنه ال يؤثر على عدد األخطاء 
تياً ، واألخـرى تعزيـزاً خارجيـاً    قسم فيها العينة إىل جمموعتني إحدامها تلقت تعزيزاً ذا

أثناء تعلمهم، وقد وجد زيـادة يف زمـن الكمـون لالسـتجابة، وتنـاقص يف عـدد       
رمضـان  (األخطاء لدى عينـه التعزيـز الـذايت عنـها يف  عينـه التعزيـز اخلـارجي        

  ).م١٩٩٠
حيـث   دراسـة جتريبيـة  ) م١٩٨٦(أجرت فريـر  وقد : عن طريق التقليد  -٣
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اه األطفال، وهو يقلد السـلوك املتـروي أو السـلوك املنـدفع     حاولت إدخال منوذج ير
أنـا اخـذ   ( أو مناذج تذكر تعليقات شبيهة حول إستراتيجيتها املعرفية املترويـة، مثـل   

، ولكن يف معظم هذا الدراسـات إن مل يكـن كلـها وجـد تغـري يف زمـن        )وقيت 
يوجـد أي تغـري ذو داللـة يف    ، ولكـن مل  ) MFFT(الكمون لالستجابة يف االختبـار  

  .مع أي منوذج من هذا النماذج ) MFFT(عدد األخطاء يف االختبار
يـدة  فقـد قامـت دراسـات عد   : عن طريق تعليم استراتيجيات إمعان النظر -٤

اجيالنـد  ؛  Albertالـربت  (دراسـة  حول استخدام إمعان النظر يف تعـديل السـلوك ك  
Egeland  ديبس؛Debas  ( على التايل توقد أمجعت نتائج هذه الدارسا:  

، وكـذلك تنـاقص   ) MFFT( أن هناك زيادة يف كمـون االسـتجابة الختبـار    -
  .األخطاء يف نفس االختبار، وذلك بعد التدريب

أن طريقة تعديل السلوك عـن طريـق إسـتراتيجية معينـه يتعلمهـا املفحـوص         -
ص عـدد األخطـاء يف   كانت أكثر فعاليه يف زيـادة كمـون االسـتجابة وإنقـا    

دة  الدافعيـة  من كل من التأجيل اجلـربي لالسـتجابة أو زيـا   ) MFFT(االختبار 
 -٦٠: م١٩٨٦ ، فريـر (عن طريق احلوافز املاديـة واملعنويـة    على التأين والتروي

٦١.(  
  :املسئولية االجتماعية: ٣

إن الشعور باملسئولية وما يتبعها مـن جـزاء وتعميـق مفهومهـا، مـن أجنـح       
الوسائل وأفضل األساليب يف تقومي حياة اإلنسان وبناء شخصـيته، بنـاء يرتكـز علـى     

  ).م١٩٧٧،  اهللا حيا(اإلميان باهللا عز وجل 

  ، وقد اهتمت الشريعة اإلسالمية باملسئولية            

                            ) آل
  )١٠٤:عمران 

:       كما اهتمت السـنة النبويـة باملسـئولية االجتماعيـة؛ قـال املصـطفى      
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 لفـاألمري الـذي علـى النـاس راع وهـو مسـئو      ، كلكم راعٍ ومسئولٌ عن رعيته« 
واملرأة راعيـة علـى بيـت بعلـها     ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم، عنهم

أال ، والعبد راع علـى مـال سـيده وهـو مسـئول عنـه      ، وولده وهي مسئولة عنهم
يتضـح مـن   .  )٤١٢:م١٩٩٩البخـاري،  ( »فكلكم راعٍ وكلكم مسئولٌ عن رعيتـه 

يـة وأمهيـة وجودهـا كمتطلـب     هذا احلديث التأكيد القاطع ملعىن املسـئولية االجتماع 
ولعـل املسـئولية االجتماعيـة    ، أساس يف حياة مجيع األفراد على اخـتالف مسـتويام  

من أهم وامشل الصفات اليت جيب أن يتحلى ا أفراد اتمـع الواحـد؛ وذلـك لكـي     
            .دمة من التطور واالرتقاءيصل إىل مراحل متق

  :نشأة مفهوم املسئولية االجتماعية  -١
هر مفهوم املسئولية االجتماعية يف الدراسـات النفسـية االجتماعيـة يف البيئـة     ظ

ـ  ، ، حينما قـدم سـيد عثمـان تصـوره عنـها     )م١٩٧١(العربية عام   ححيـث أوض
ويزيـد  مث أخذ يوسـع هـذا التصـور    . هتمام ، الفهم ، واملشاركةالا: عناصرها، وهي

وسـع نظرتـه للمسـئولية     )م ١٩٧٣( ، ففـي عـام   يف تفصيله يف دراسـات تاليـة  
االجتماعية وعمق تصوره ، فبحث عن عناصر املسئولية يف اإلسـالم وحـدد هلـا ثالثـة     

ويف . مسئولية الرعاية، مسـئولية اهلدايـة، ومسـئولية اإلتقـان     : أركان تقوم عليها وهي
          : ملفهــوم املســئولية االجتماعيــة قــدم دراســة بعنــوان )م ١٩٧٩( دراســته عــام 

؛ حبـث فيهـا عـن تربيـة املسـئولية يف      "املسئولية االجتماعية يف الشخصية املسلمة " 
الشخصية املسلمة ، وقدم فيها تصوراً عـن الشخصـية املسـلمة يف عمومهـا ، حـىت      

تماعيـة ، وذلـك مـن حيـث     حدد اجلانب االجتماعي الذي تنتمي إليه املسئولية االج
ضـرورة منهجيـة البـد أن تسـبق تربيـة       -أي هذا التصور للشخصية املسلمة  -هو 

نـــب االجتمـــاعي يف الشخصـــية   املســـئولية االجتماعيـــة يف اجلا 
  ).م١٩٨٦،عثمان.(املسلمة

  jacobyجـاكويب   ويف الدراسات النفسية االجتماعية يف البيئـة األجنبيـة يشـري   
املنصرمة من النصف الثاين من القرن العشـرين فتـرة بـدأ ـا     إىل أن السنوات  1973

تاريخ املسئولية االجتماعية يف اتمعات الصناعية نتيجـة اشـتداد موجـة االنتقـادات     
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املوجهة إىل املشـروعات الصـناعية ، وتزايـدها خـالل تلـك الفتـرة ، ممـا جعـل         
جانـب البـاحثني يف جمـاالت     للمسئولية االجتماعية اهتماماً علمياً وعملياً ملحوظاً مـن 

علم النفس واالجتماع واإلدارة واالتصـال ، ومـن ضـمن االنتقـادات املوجهـة إىل      
ـ    ه مبـا تقـوم عليـه مـن تنظـيم      تلك املشروعات أا تكبت تعبري الفـرد عـن ذات

، وتسلبه فرديته خالل عملياا اإلداريـة ، وال ـتم إال باجلوانـب املاديـة     هرمــي
كاحلريـة الفرديـة والصـحة     النفسـية ، والقـيم اإلنسـانية    على حساب اجلوانـب 

  )م١٩٩٣،التيه (.النفسية
، حيـث أكـد علـى أن    Chamberlain   1973وهذا ما أشار إليه شـامربلني  

كرب حجم املشروعات الصـناعية وتنظيمهـا هرميـاً وتعقـد االتصـال املباشـر بـني        
القلـق ، وسـوء الفهـم ،    العاملني قد أدى إىل خلق مشكالت معنوية كاالضطراب ، و

، كـرية (.خصية خاضعة ومستسـلمة وغـري مسـئولة   وضعف التعاطف، وأصبح الفرد ش
  )م١٩٨٨

أن االصطالحات الكـثرية الـيت أطلقـت علـى      Davis  1975ويذكر دافيس 
فقـد أطلـق عليـه اصـطالح     . مفهوم املسئولية االجتماعية توضح مغزى هذه النظـرة  

Social Concern    االجتمـاعي ، واصـطالح    مبعـىن االهتمـامSocial Conscience 
مبعــىن االنــدماج  Social Involvementمبعــىن الضــمري االجتمــاعي ، واصــطالح 

مبعـىن االسـتجابة االجتماعيـة ، وهـو      Social Responseاالجتماعي ، واصـطالح  
 ،السـندي (أكثر االصطالحات شيوعاً واستعماالً يف الدراسـات النفسـية االجتماعيـة    

   ).م١٩٩٠
  :املسئولية االجتماعية  والشخصية املسلمة-٢

فهـي ذات طبيعـة   ، إن املسئولية االجتماعية ذات طبيعة خلقية اجتماعيـة دينيـة  
إلـزام يفـرض الفـرد    ، إلزام يضعه الفرد من نفسه على نفسه، خلقية ألا إلزام أخالقي
وهـي ذات طبيعـة اجتماعيـة؛    ، إلزام ذايت من رقيب داخلي، فيه من نفسه على نفسه 

أو حنـو اختيـار أو   ، حنـو فعـل اجتمـاعي    ، اجلماعةألن هذا اإللزام اخللقي إلزام حنو 
كمـا أـا ذات طبيعـة    ، تفضيل أو حكم يترتب عليه فعل أو اثر أو آثـار اجتماعيـة  
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، دينية؛ ألن ما يضعه الفرد ويفرضه على نفسـه مـن إلـزام ذايت يكـون املرجـع فيـه      
ن فينظـر أيهمـا للتقـوى أقـرب وإىل اإلحسـا     ، واإلحسـان  تقوى اهللاواملستهدى به 

  .)م ١٩٨٦،عثمان . (فيتبعه دون سواه، أنسب 
فيهـا   وعلى ذلك قدم عثمان تصوره للشخصية املسـلمة يف عمومهـا ليحـدد   

اجلانب االجتماعي الذي تنتمي إليه املسـئولية االجتماعيـة يف اإلسـالم؛ وذلـك مـن      
تماعيـة يف  حيث إن هذا التصور ضرورة منهجية البد أن تسـبق تربيـة املسـئولية االج   

أن نـواة الشخصـية املسـلمة تتمثـل      تماعي يف الشخصية املسلمة، فيذكراجلانب االج
  :يف ثالثة عناصر 

العبودية هللا ؛ مبعىن امتثال الفـرد املسـلم ألوامـر اهللا واجتنابـه     : العنصر األول  
وتصـبح  ، ومنها تعامله مـع اآلخـرين أفـراداً ومجاعـات    ، نواهيه يف أمور حياته كلها

  .يته هللا عز وجل قوة تدفعه إىل مراجعة نفسه وحماسبتها  باستمرارعبود
يكون يف تقوى اهللا بتوجيه الرغبـة؛ ألن الفـرد املسـلم يلتـزم     : والعنصر الثاين 

  .بدوافع تعلو دوافعه اخلاصة ويصبح ما يلتزم به قوة تدفعه وتوجهه للنشاط
 فـرد املسـلم مبراقبـة   اإلحسان الذي يعرب عما حيس فيـه ال : أما العنصر الثالث 

اهللا له يف معاملته لنفسه، ومن مث معاملتـه مـع اآلخـرين، وتـؤدي هـذه املراقبـة إىل       
  )م١٩٩٠ ،السندي. (السعي وراء االستقامة واالكتمال

احلريـة؛ والـيت هـي    : ويتبع عناصر الشخصية املسلمة معاملها الـيت تتمثـل يف   
وقـوة إرادتـه وحقـه يف    ، الفـرد املسـلم    نتاج العبودية هللا؛ ألن العبودية هللا حترر قلب

وهي حرية تقوم على إدراك طبيعة احليـاة الـيت حيياهـا ودوره فيهـا ويف     ، تشكيل حياته
ومـن معـامل الشخصـية    . عطائه ألن اإلنسان هو املخلوق الذي يعطي بوعي وحريـة  

املسلمة االستقالل الذي هو نتـاج التقـوى؛ ألن التقـوى توجيـه الرغبـة واسـتقالل       
والفرد املسلم يدرك أن ممارسته حلريتـه واسـتقالله يسـتتبعه مسـئولية عمـا      ، إلرادة ا

، وتأيت الكرامة والـيت هـي نتـاج اإلحسـان    ، خيتاره من نشاط فرياجع نفسه وحياسبها
وتتمثل الكرامة يف املنظور اإلسالمي يف السمو الذي يصـل إليـه الفـرد املسـلم عـن      
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يصبح كل ما أتى به اإلسـالم حمـدداً لنشـاطه ودافعـاً     طريق االلتزام بتعاليم اإلسالم، و
  )م١٩٨٦عثمان ، ( .له يف حياته

  :االجتماعيةتعريف املسئولية  -٣
املسـئول، وهـو املطلـوب    "املسئولية االجتماعية مبعناها اللغوي تعين  :يف اللغة 

  ) ٢٥: م١٩٦٨، إبراهيم. ( "الوفاء به، ومسئولون تعين حماسبون
ـ ١٤١٠إبـراهيم  وآخـرون ،   (الوسـيط  وجاء يف املعجـم   أن  ) ٤١١ : هـ

أنـا  : صفة من يسأل عن أمر تقع عليـه تبعتـه ، يقـال     املسئولية بوجه عام هي حال أو
على التـزام الشـخص مبـا يصـدر      )أخالقياً ( بريء من مسئولية هذا العمل ، وتطلق 

على االلتزام باصطالح اخلطـأ الوقـع علـى الغـري      )قانوناً ( عنه قوالً أو عمالً ، وتطلق 
  .طبقا للقانون 

ترتكـز املســئولية االجتماعيـة علــى ارتبـاط احلقــوق     :لـدى املختصــني  
فإشباع االحتياجات وحل املشـكالت البـد أن يـرتبط مبـدى مسـامهة      ، بالواجبات

مـدين علـى   أفراد اتمع واشـتراكهم إلشـباع احتياجـام وحـل مشـكالم معت     
  .أنفسهم

واملسئولية االجتماعية متبادلة بني األفراد واجلماعـات وبـني اتمعـات احملليـة     
  ).م١٩٩١جابر وكفايف ، .(واتمع العام
بـأن يكـون   " املسـئولية االجتماعيـة    ) Muller , 1969 :30( يعرف مللـر  و

ك املسـئول والـذي يتضـمن    تفكري الفرد وسلوكه يعكسان رغباته وأهدافه حنو السـلو 
االهتمام باآلخرين واحترام حقوقهم واحترام التقاليـد واألعـراف والقـيم االجتماعيـة     

  ". للمجتمع والشعور باملسئولية الذاتية حنو اجلماعة اليت ينتمي إليها 
املسـئولية االجتماعيـة تشـمل مجيـع     "  أن) ٤٣: م ١٩٧٩(ويرى حجـازي  

ومـا يلـزم بـه الفـرد نفسـه مـن       ، األخالق واآلداب اليت تنشأ داخل النفس البشرية
وقبولـه ملـا يترتـب علـى     ، وحنو اتمع الذي يعيش فيه عامة، سلوك حنو نفسه خاصة

ـ    ، ذلك من رضاً واطمئنان نفسي عند القيام بعمل حسـن  ي ومـن ضـيق وتـوتر نفس
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  ".بعمل سيء  عند القيام
ــون           ــر هندرس ــا ذك ــئولية  ,Handerson )  1981:  30  (كم أن املس

، وحقيقـة أساسـية مـن حقـائق احليـاة     ، مسة من السمات الشخصية"االجتماعية هي 
وبالتـايل فـإن   .  "وقراراتـه وفرديتـه  ، وواجباته، تظهر من خالل انسجام الفرد وأصالته

الشـخص املسـتجيب    اً من وجهـة نظـر هندرسـون هـو    جتماعيالشخص املسئول ا
لنفسه وألفعاله جتاه اآلخرين، كما أنه يستجيب ملهامـه وواجباتـه املختلفـة، وعكـس     
ذلك متاماً عدم املسئولية، واليت تعين عدم مالحظـة الفـرد لواجباتـه وآلثـار أفعالـه أو      

   ).عدم االستجابة(، واليت تعترب حاجات األفراد اآلخرين بشكل عام
حمصـلة اسـتجابات الفـرد    " على أـا   ) ٤١: م ١٩٨٤(كما يعرفها عيسى 

، والتعـاون مـع الـزمالء   ، حنو فهم ومناقشة املشكالت االجتماعية والسياسـية العامـة  
وبـذل اجلهـد يف سـبيلهم، واحملافظـة علـى مسعـة       ، والتشاور معهم، واحترام آرائهم

  ".االجتماعيةواحترام الواجبات ، ةاجلماع
جممـوع  " أن املسـئولية االجتماعيـة تعـين     )١٩: م١٩٨٥( ويرى املهـدي  

استجابات الفرد الدالة على تعاطفه مع أفراد مجاعته، وعملـه علـى فهـم مشـكالم     
هـداف اتمـع   وطرق حلها، وإجناز أهدافها وبذل قصارى جهده يف سـبيل حتقيـق أ  

  ".ورفع شأن اجلماعة
املسـئولية  "املسـئولية االجتماعيـة بأـا     ) ٤٣: م ١٩٨٦( عرف عثمان وقد 

 ه عـن اجلماعـة الـيت ينتمـي إليهـا     الفردية عن اجلماعة، وهي مسئولية الفرد أمام ذات
وفيهـا يكـون الفـرد مسـئوالً     و اجلماعة اليت ينتمي إليها ، وهي تكوين ذايت خاص حن

ول أمـام ذاتـه، أو هـو يف احلقيقـة مسـئولٌ وصـورة       ذاتياً عن اجلماعة؛ أي أنه مسئ
  ".اجلماعة منعكسة يف ذاته 
جممـوع  "إىل املسـئولية االجتماعيـة بأـا     ) ٢٤:م ١٩٩٠(وينظر طـاحون  

استجابات الفرد على مقياس املسئولية االجتماعيـة، تلـك االسـتجابات النابعـة مـن      
مرارها وحتقيـق أهـدافها،   ذاته والدالة على حرصه على مجاعته وعلى متاسـكها واسـت  
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وتدعيم تقدمها يف شىت النواحي، وتفهمه للمشـكالت والظـروف الـيت تتعـرض هلـا      
مجاعته يف حاضرها ومستقبلها، وللمغزى االجتماعي ألفعالـه وقراراتـه، حبيـث يدفعـه     
ذلك إىل بذل قصارى جهده يف تنفيذ كل ما يوكل إليه من أعمـال وان كانـت هينـة    

تعوق سري اجلماعـة وتقـدمها يف الـدعوة اجلـادة واملخلصـة       يف مواجهة أي مشكلة
اللتزام أفراد مجاعته بالطريق السليم وبعدهم عن الطـرق املنحرفـة الـيت تعـود علـيهم      

  ".وعلى مجاعتهم بالضرر 

جمموعـة االسـتجابات الـيت تتضـح يف     "  بأـا ) ٢: م١٩٩٣(وتعرفها التيـه  
ـ   اد عليهـا، واملتمثلـة يف حسـن التصـرف     سلوك الفتاة اليت ميكن الثقة فيهـا واالعتم

مـع التفـاين يف أداء   ، وإطاعة التعليمات واإلحساس بااللتزام حنو النفس وحنو اآلخـرين 
عـن مشـاركة    فضـالً ، املهام اليت تسند إليها،  وتأديتها حبيوية وإتقان وسـرعة إجنـاز  
ـ     وعاداتـه  يش فيـه بنظمـه   اجلماعة مشاركة فعالة ملتزمة بقـوانني اتمـع الـذي تع

  ".وتقاليده 
إدراك ويقظـة الفـرد ووعـي ضـمريه     " بأا ) ٩٨ :م١٩٩٥(ويعرفها احلارثي 

  ".وكه للواجب الشخصي واالجتماعي وسل
مسـئولية  "املسـئولية االجتماعيـة بأـا     ) ٢٨٧: م ٢٠٠٠( ويعرف زهـران  

وهـي الشـعور   ، الفرد الذاتية عن اجلماعة أمـام نفسـه وأمـام اجلماعـة وأمـام اهللا     
  ".ي والقدرة على حتمله والقيام بهبالواجب االجتماع

ريـف املسـئولية االجتماعيـة    ؛ ترى الباحثة أنه ميكـن تع  قواستناداً على ما سب
قدرة الفرد على االلتزام بواجباته حنو اهللا عـز وجـلَّ ، مث حنـو ذاتـه واجلماعـة      "  بأا

والفعالـة جتـاه أفـراد    ن املشاركة اإلجيابيـة  اليت يعيش معها، وبالتايل حتقيق أكرب قدر م
  ".اتمع 

   :االجتماعيةعناصر املسئولية  -٤
  كمـل كـل منـهما اآلخـر،     تتكون املسئولية االجتماعية من ثالثـة عناصـر ي

، والفهـم ، االهتمـام : هذه العناصـر هـي  ، واحد دون اآلخر ويدعمه ويقويه، وال يغين
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  .واملشاركة
  
  :االهتمام  -أ 

االرتباط العـاطفي باجلماعـة، وحـرص الفـرد علـى سـالمتها        نوهو يتضم 
  :واالهتمام له مستويات أربعة هي. ومتاسكها واستمرارها وحتقيق أهدافها

ـ    : االنفعال مع اجلماعة  -  ةبصورة آلية؛ حيث يسـاير الفـرد حالتـها االنفعالي
  .بصورة ال إرادية، ودون اختيار أو قصد أو إدراك ذايت

ويكون بصورة إرادية؛ حيث يـدرك الفـرد ذاتـه أثنـاء     : االنفعال باجلماعة  -
  .انفعاله باجلماعة

فخريهـا  ، شعور الفرد بالوحـدة املصـريية معهـا   هو و: اجلماعة  عالتوحد م -
  .هخريه وضررها ضرر

وتصـبح  ، حيث متأل اجلماعة عقـل الفـرد وفكـره وكيانـه    : تعقل اجلماعة  -
 قدراً كـبرياً مـن االهتمـام املتفكـر؛ حيـث يدرسـها       ايهويول، موضوع نظره وتأمله
  .وحيللها ويقارا بغريها

   : الفهم -ب
وللمغـزى االجتمـاعي   ، ومسئولية الفهـم تتضـمن فهـم الفـرد للجماعـة     

  :وينقسم الفهم إىل قسمني، لسلوكه
ومعايريهـا، واألدوار املختلفـة   ، ماضـيها وحاضـرها  : فهم الفرد للجماعة  -

فيها ، وعاداوتصور مستقبلها، وتعاملها، وقيمها ومدى متاسكها، اا واجتاها.  
مبعىن فهـم مغـزى وآثـار سـلوكه     : فهم الفرد لألمهية االجتماعية لسلوكه  -

  .الشخصي واالجتماعي على اجلماعة
  :املشاركة  -ج

مشاركة الفرد مع اآلخرين يف عمل ما ميليه االهتمـام ومـا يتطلبـه     ا ويقصد 
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أعمالٍ تساعد اجلماعة يف حتقيق أهـدافها، حـني يكـون مـؤهالً اجتماعيـاً      الفهم، من 
أي إا تقوم على االهتمام والفهم، وهي أيضاً تـتم مـن خـالل مـا تقتضـيه      . كلذل

ظهر قـدرة الفـرد وتـربز مكانتـه؛     واملشاركة ت. رعاية اجلماعة وهدايتها وإتقان أمورها
  :واملشاركة هلا ثالثة جوانب هي

أي تقبل الفـرد الـدور أو األدوار االجتماعيـة الـيت يقـوم ـا،        :التقبل  -
حبيث يـؤدي هـذه األدوار يف ضـوء املعـايري احملـددة      ، واملالئمة له يف إطار فهم كامل

  .هلا
والعمل مـع اجلماعـة مسـايراً    ، أي املشاركة املنفذة الفعالة اإلجيابية: التنفيذ  -

سـلوك، يف حـدود إمكانـات الفـرد     عليـة مـن    عومنجزاً يف اهتمام وحرص ما جتم
  .وقدراته

 أي املشـاركة التقيميـة الناقـدة املصـححة واملوجهـة يف نفـس      : التقييم  -
   )م٢٠٠٠زهران ، .(الوقت

  :االجتماعيةأركان املسئولية  -٥
إذا كان االهتمـام والفهـم واملشـاركة وهـي العناصـر املكونـة للمسـئولية        

فـإن الرعايـة واهلدايـة    ، لطاقة والقـوة والتجـدد  االجتماعية مبثابة الدم الذي ميدها با
وحيدد سـيد عثمـان أركـان املسـئولية     ، واإلتقان متثالن البنية املتحركة الفاعلة املؤثرة

  :االجتماعية يف ثالثة نقاط
 : ةـالرعاي  -أ

لكـل عضـو مـن أعضـائها      ءومسئولية الرعاية موزعة يف اجلماعة بال اسـتثنا  
وإذا كانـت املسـاواة يف إعطـاء احلقـوق     . نصيبه منها مهما كان وضعه االجتمـاعي  

ويـرتبط ركـن الرعايـة يف    ، ن املساواة يف املسئولية تكـرمي أكـرب  ن، فإتكرمياً لإلنسا
  .املسئولية بعنصر االهتمام

 : ةـاهلداي  -ب
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واملثل العليا ، و القيم االجتماعية السليمةومسئولية اهلداية تتضمن الدعوة والنصح للجماعة حن
هداية األنبياء والرسل مثال وليكن يف ، وذلك يف إصرار وصرب ومثابرة وأمل، يف السلوك

     كرنامليحتذى يف حياتنا، فندعو إىل اخلري، ونأمر باملعروف وننهى عن 

                     ) ويتبع ، )١١٠: آل عمران
.ركن اهلداية عنصر الفهم

 : انـاإلتق  -ج

وتتجلى مسئولية اإلتقان يف أن اهللا سـبحانه وتعـاىل حيـب إذا عمـل أحـدنا      
طلـب  تكمـا ي ، تعلمـاً وتعليمـاً  ، عمال أن يتقنه وأن حيسنه يف مجيع األنشطة احلياتيـة 

ويتصـل ركـن اإلتقـان بعنصـر     ، النظام واالنتظام وبذل أقصى جهـد ممكـن  اإلتقان 
  ).م١٩٩٧، عكاشة وزكي(املشاركة 

 :االجتماعيةأقسام املسئولية  -٦

املسـئولية االجتماعيـة إىل أقسـام وجوانـب     ) ٤-٣:م ١٩٩٥(م احلارثي قس
 :متعددة وهي كالتايل

  :أمثلة هذه املسئولية ومن :مسئولية الفرد حنو نفسه ) ١(
أكل، شرب، ونوم وغريها من الـدوافع الفطريـة واحلـد األدىن الكـايف      )أ (  

  .والضروري للحياة
صيانة الـنفس أي أن يصـون الفـرد نفسـه ومسعتـه وامسـه وهويتـه         )ب ( 

  .وجوارحه وحيافظ عليها ويتحمل املسئولية حنوها
ل األم ، األب ، اإلخـوة، الزوجـة ،   وميكـن أن تشـم  : أسرته مسئولية الفرد حنو ) ٢(

 .بقية األقاربواألطفال، 
  .الزمالء، واألصدقاءة، املدينمسئولية الفرد حنو اجلريان، القبيلة، احلي،  )٣(
االهتمـام بـاحليوان   ،  )عمـارة األرض  ( الكـون  مسئولية الفرد حنو الوطن، العامل، )٤(

  .ائنات احلية والرفق به، والك
وميكننا القول أن مفهوم املسئولية يـرتبط ويتـداخل مـع عـدد مـن املفـاهيم       
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اهلويـة   –الضـمري الفـردي واالجتمـاعي     –احلقـوق والواجبـات   : واألحكام منها 
  .اإلدراك االجتماعي  –األخالق والقيم  –واملواطنة 

جمـاالت املسـئولية االجتماعيـة يف ثالثـة جمـاالت       )م١٩٩٢(بينما حدد فرج 
  :هي

وهـي التزامـات الفـرد جتـاه أفـراد اتمـع وجتـاه        : املسئولية يف جمال اتمع )١(
املمتلكات واملرافق العامـة وقضـايا اتمـع يف ضـوء العناصـر الثالثـة للمسـئولية        

  .)املشاركة  –االهتمام  –الفهم ( االجتماعية 
وتعـين مسـئوليات والتزامـات املعلـم جتـاه أفـراد        :املسئولية يف جمال املدرسة  )٢(

زمالء، أصدقاء، إدارة املدرسة، طالب، مبـاين املدرسـة، وقضـايا املدرسـة     : املدرسة 
  . ومشكالا يف ضوء العناصر الثالثة للمسئولية االجتماعية

مـات الفـرد جتـاه أفـراد أسـرته      وتعين التزا :املسئولية االجتماعية يف جمال األسرة )٣(
  .ودوره بالنسبة له وأقاربه وجريانه ومنـزله وما حيويه،

  :االجتماعيةأصول تربية املسئولية  -٧

عـدداً مـن األصـول العامـة لتربيـة املسـئولية       ) م١٩٨٦(ضع عثمـان  و   
  :االجتماعية وهي كالتايل 

اجتماعيـة دينيـة؛    لقيـة أن املسئولية االجتماعية ذات طبيعـة خ : األصل األول 
ا إلزام خلقي حنو اجلماعة بتقوى اهللاأل.  

لقـي تتكامـل   إن تنمية املسئولية االجتماعية تنميـة للجانـب اخلُ  : األصل الثاين 
  .مع تنمية الشخصية املسلمة عامة

إن تنمية املسئولية االجتماعية حاجة اجتماعيـة بقـدر مـا هـي     : األصل الثالث 
وهـي كـذلك حاجـة    . سره حباجة إىل الفرد املسئول اجتماعياًفاتمع بأ، حاجة فردية

فما من فرد تتفتح شخصيته وتتكامل إال وهو مـرتبط باجلماعـة ومنـتمٍ إليهـا     ، فردية
  .ومتوحد معها 

املؤسسة املسئولة عـن تربيـة املسـئولية االجتماعيـة ورعايتـها      : األصل الرابع 
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تأصـيل ومتكـني وتنميـة ورعايـة      هي املسئولة أساسـاً عـن   ةفاملدرس، هي املدرسة
  .طالااملسئولية االجتماعية عند 
تؤثر األسـرة يف املقـام األول إىل جانـب مجاعـات األقـران      : األصل اخلامس 

ووسائل اإلعالم وتنظيمات اتمع األخـرى يف  تنميـة املسـئولية االجتماعيـة لـدى      
  .أفراد اتمع إىل جانب املدرسة

جلهد التربوي املوجـه لتنميـة املسـئولية االجتماعيـة     يستند ا: األصل السادس 
  .إىل احلاسة األخالقية لدى األفراد، فكل فرد لديه استعداد للحاسة األخالقية

تربية املسئولية االجتماعية حتدث عن عمليـات تـتم يف وسـط    : األصل السابع 
 .تربوي مناسب

  :االجتماعيةقياس املسئولية  -٨
) ث(س املسـئولية االجتماعيـة مـن صـورتني     م مقيا١٩٧٣صمم سيد عثمان 

، االهتمــام : لقياس عناصـر املسـئولية االجتماعيـة الثالثـة    ، للكبار  )ك  (، للثانوي
   )م١٩٩٨العدل،(كما يقدرها املفحوص نفسه ، واملشاركة، والفهـم

مـن مقيـاس املسـئولية االجتماعيـة مـن      ) للثـانوي  (  )ث(وتتكون الصورة 
) ٣٥(عبـارة موجبـة، و  ) ٨٠(فقرة تعرب عن ألوان السـلوك أو اآلراء ، منـها   ) ١١٥(

من املفحوص حتديد استجابته لكل عبـارة علـى مقيـاس متـدرج      بويطل، عبارة سالبة
الـذايت يف  وباإلضافة إىل مقياس املشاركة عـن طريـق التقـدير    . يتكون من أربع نقاط

يوجد مقياس آخر يقوم فيـه املعلـم بتقـدير سـلوك املشـاركة الفعلـي       ، هذه الصورة
  .للتلميذ

مـن مقيـاس املسـئولية االجتماعيـة مـن      ) للكبـار  (  )ك  (وتتكون الصورة 
عبـارة موجبـة   ) ٥٩(، وخمتـارة منـها    )ث  (فقرة على نفس منـط الصـورة   ) ٨٥(
  .عبارة سالبة) ٢٦(و

وورقـة  ، واألسـئلة ،  صـورتيه مـن كراسـة للتعليمـات    ويتكون املقيـاس يف 
عثمـان  (اإلجابــة للمقياس بصورتيــه ، وقد مت حساب صـدق املقيـاس وثباتـه    
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     )م١٩٨٦:
  :عالقة األساليب املعرفية بسمات الشخصية

. تؤدي األساليب املعرفية دوراً هامـاً يف دراسـة الشخصـية ومتيزهـا وتفردهـا     
علـى تفسـري الكـثري مـن جوانـب الشخصـية املعرفيـة         فاألساليب املعرفية قـادرة 

واالجتماعية واالنفعالية مما يعطيها القدرة علـى أن تـؤدي دوراً هامـاً يف تنظـيم بيئـة      
وتنظـر  . الفرد وسلوكه كموجه ألسلوب الفرد يف التعامل مع مواقـف احليـاة املختلفـة   

ث ال تعمـل علـى جتزئـة    األساليب املعرفية إىل الشخصيـة بطريقة مشولية وكلية ، حي
املكونات املعرفيـة عـن املكونـات األخـرى كاملكونـات االنفعاليـة واالجتماعيـة        

  )م  ٢٠٠٤، العتوم (الشخصية  والدافعية حىت أا تعد عامالً أو بعداً هاماً من أبعاد
  :والشخصية االجتماعيةواملواقف ) االندفاع/الرتوي(األسلوب املعريف 

حموراً الهتمام كثري من البـاحثني الـذين تنـاولوا دراسـة      يعد اال االجتماعي
أنـه يـرتبط   ) االنـدفاع  /التروي(تبني بالنسبة لألسلوب املعريف  دفق، األساليب املعرفية

كما أن هذا املـتغري يسـتخدمه النـاس    ، إىل حد كبري بالشخصية واملتغريات االجتماعية
إىل أن  Eysenckر ايزنـك  فقـد أشـا  . على نطاقٍ واسع كسمة من مسات الشخصـية 

ة عوامـل فرعيـة أو   سـت عامل االنبساط كأحد مسات الشخصـية ميكـن جتزئتـه إىل    
النشـاط ، املخـاطرة ، االندفاعيـة ، التأمليـة ، التعبرييـة ،      : مكونات صغرى ، هي 

  . ) م ١٩٩٠عبداخلالق، (وحتمل املسئولية االجتماعية 
ـ كما وجد أن هذا األسلوب يرتبط  مثـل النشـاط    ةببعض األعراض اإلكلينيكي

يؤثـــر  اكمــ، Mental Retardationالعقلــي  فوالتخلــ، Hyperactivity الزائــد
  ).م١٩٨٧،موسى. (ستوى الدراسي واألكادميياملهذا األسلوب يف 

أحد أنـواع األسـاليب املعرفيـة الـيت      )االندفاع/ التروي (كما يعترب أسلوب 
  ). م١٩٨٧، عبد املقصود(واقف االجتماعية املختلفة متيز بني أداء األفراد يف امل

  :املعريف و املسئولية االجتماعية) الرتوي(التأمل 

لقيـة عامـةً عنـد الناشـئ     إن اجلانب العقلي املعريف لـه دوره يف التربيـة اخلُ  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦٢

لقـي واالختيـار   فالسـلوك اخلُ . املسلم، ويف تنمية املسئولية االجتماعية بصـفة خاصـة  
مبعزلٍ عـن اجلانـب العقلـي والعمليـات املعرفيـة، بـل إن املسـئولية         لقي، ليساخلُ

، )الفهـم ( االجتماعية ذاا أحد عناصرها الثالثة األساسـية عنصـر معـريف أال وهـو     
 مـن أي  ليسـا خـاليني  ) االهتمام واملشـاركة ( عن أن العنصرين اآلخرين، ومها فضالً

  .عنصر عقلي أو معريف
والـذي هـو   ،  العنصر الثالث من عناصر املسئولية االجتماعيـة فعندما ننظر إىل 

املشاركة اليت هي املظهر اخلارجي للحركـة الداخليـة يف الشخصـية املسـلمة والـيت      
  . وتنقيها وترقيها، وتعمقها، تعترب آلة املسئولية االجتماعية من حيث إا تشكلها

ولية االجتماعيـة يف شخصـية   املسـئ  ءلبنا، وآية تتوجيية، إن املشاركة آلة تربوية
كان للعمليات أو األساليب املعرفيـة دور كـبري يف املشـاركة، وبالتـايل      كلذل، املسلم

املعـريف،  ) التـروي (ومن هذه العمليات املعرفيـة التأمـل   ، يف تنمية املسئولية االجتماعية
 عمـل مـن   وأ، أو موقـف ، والذي هو إعمال العقل والنظر فيما مر وانقضى من خـربة 

أو إعـادة النظـر والفحـص و التحليـل ملوقـف      ، التأمل وإعادة النظر يف موضوعٍ ما 
  .هذا كله يعد من النشاط املعريف التأملي. أو الختيار مت وقرار اختذ، انقضى

  :إن تأمل ما مر بالفرد من خربة أو خربات معرفية يؤدي إىل   
  .وبالتايل وضوح معناها، زيادة تنظيمها -
  .وبالتايل متاسك مبناها، اجمهاوقوة تد -

واعتـدال املختـل   ، انتفـاء الزائـد منـها   ، ووضوح املعـىن ، ومن زيادة التنظيم
، وتوازن املضطرب منها ، كما أن مـن قـوة التـدامج زيـادة تـرابط املتشـابه      ، فيها
املتناقض، ومتايز املكونات يف مستويات متدرجـة مـن جهـة درجـة تركيبـها       دوتباع

التأمـل   نفـإ ، تنظيم ووضوح وقـوة ومتاسـك  ، أن نِتاج التأمل معرفياً اومب، وبساطتها
خلربات ومواقف املشاركة واالختيار يـؤدي إىل زيـادة يف التنظـيم، ووضـوح املعـىن      

: عثمـان . (األخالقي، وزيادة يف بنية نظام احلكـم األخالقـي الـداخلي عنـد الفـرد     
  .)م١٩٨٦
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  الدراســـات الســـابقــة:ثانيا

  :تصنيف هذه الدراسات يف ثالث حماور أساسية قد متو
وعالقتـه  ) االنـدفاع /التـروي (الدراسات اليت تناولت األسلوب املعـريف  : احملور األول

  ببعض املتغريات 
  الدراسات اليت تناولت املسئولية االجتماعية وعالقتها ببعض املتغريات: احملور الثاين 
املسـئولية االجتماعيـة وعالقتـها باألسـاليب     الدراسات اليت تناولـت  : احملور الثالث

  املعرفية
وعالقتـه ) االنـدفاع/الـرتوي(لوب املعـريف الدراسـات التـي تناولـت األسـ:  احملور األول 

  ببعض املتغريات

االنـدفاع وعالقتـه بـبعض    / التأمـل : " دراسـة   )م١٩٨٦(أجرت فرير  -
سـة األسـلوب املعـريف    وقد هـدفت الدراسـة إىل معرفـة ودرا   ". املتغريات املعرفية 

املتغريات املعرفية والـيت متثلـت يف القـدرة     ضوذلك يف عالقته ببع )االندفاع/ التروي(
ـ      على التفكري االبتكاري والقدرة على الـتفكري   نالناقـد والـذكاء لـدى جمموعـه م

  .من الطالب يتصفون باالندفاعية هوجمموع، الطالب يتصفون بالتروي
طالـب وطالبـة مـن الصـف األول     ) ٣١٤(لت أجريت الدراسة على عينة مش

ـ ، هطالب) ١٥٢(، بطال) ١٦٢(، الثانوي سـنه وأربعـة    ١٥(العمـر الـزمين    طمتوس
الباحثـة   توقـد اسـتخدم  . لعينة الطالبـات ) سنه وثالثة أشهر ١٥(، وبللطال) أشهر

مـن  . مقابـل التـروي املعـريف    عأسلوب االندفا ساألشكال املألوفة، لقيا جاختبار تزاو
النتـائج وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني        توقد أوضح، د الفرماويإعدا

، القـدرة علـى الـتفكري الناقـد    : الطالب املترويني واملندفعني يف العوامل املعرفية اآلتية
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كمـا توصـلت إىل   . لصـاحل املتـرويني   ءالـذكا ، العامة على التفكري االبتكاري ةالقدر
موجبة دالة بني كمـون االسـتجابة علـى تـزاوج األشـكال املألوفـة        ةوجود عالق

 قوأيضـا وجـود فـرو   . احلجج واملرونـة التلقائيـة   واألصالة، وكل من الذكاء وتقومي
بـني املتـأملني واملنـدفعني، لصـاحل املتـأملني يف       ),٠٥(دالة إحصائياً عند مسـتوى  

الدراسـة عـدم وجـود     تكمـا أوضـح  ) . االستنتاج واألصـالة ( املتغريات املعرفية 
التعـرف علـى   : تيـة تـأملني واملنـدفعني يف املـتغريات اآل   دالة إحصائياً بـني امل  قفرو

  .اللفظية ةالطالق، الطالقة الفكرية، التفسري، االفتراضات

 ,Lajoie, Susanne-p & Shore) الجــوي وشــور ( كمــا أجــرى  -

BruceM, 1987)  وهـدفت  " املرتفـع  ءومعامـل الـذكا  أسلوب االندفاع : " دراسة
ـ     بلغـت عينـة    دالدراسة إىل الكشف عن أسلوب االنـدفاع وعالقتـه بالـذكاء، وق

  اً مــن مرتفعــي الــذكاء، متوســط أعمــارهم    بــطال) ٥٢(الدراســة 
وقد كشفت نتائج هذه الدراسة عن عدم وجود فـروق دالـة يف متوسـط    ). سنه ١٦(

غـري دقيـق سـريع    ، )متـأملني (دقيق بطـئ   دقيق سريع: اموعات التالية  الذكاء بني
  .بطئ قوغري دقي) مندفعني(

عالقـة األسـلوب التـأملي    : "دراسـة  ) م١٩٨٧( الصـراف  أجرىوقد  -
وقـد  " االندفاعي بالتحصيل الدراسـي لـدى تالميـذ املرحلـة االبتدائيـة بالكويـت      

، ليـات مـن التأم  ٣٠تـأمليني،   ٢٦(تلميذاً وتلميذةً، منـهم  ) ١٠٤(العينة من  تتكون
) ١٠-٩(تراوحـت أعمـارهم بـني    ) مـن االنـدفاعيات   ٢٤،من االنـدفاعيني  ٢٤

ــار منــاظرة األشــكال املألوفــة   وضــعه) MFFT(ســنوات، وقــد اســتخدم اختب
)kagan,1964(    وقـد  ، ،  ويعطي االختبار قياساً لـزمن االسـتجابة وعـدد األخطـاء

ذكـوراً   دالة بني التأمليني ذكـوراً وإناثـاً، واالنـدفاعيني    قأوضحت النتائج وجود فرو
أطـول يف حـل املشـكالت الـيت حيتـوي عليهـا اختبـار         اًوإناثاً الذين استغرقوا وقت

يف حـني مل توجـد فـروق    ) ٠٠١,٠بداللـة  ٨٠,٧٢=ف(األشكال املألوفة املنسجمة 
يف ) ٠١,٠بداللـة  ٦٤,٧=ف(بني التأمليني واالندفاعيني يف حتصـيلهم ملـادة احلسـاب    

  .اجتاه التأمليني
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 ااألسـاليب املعرفيـة وعالقتـه   : " بدراسـة    )م١٩٨٩( كما قام عجـوة  -
وقـد هـدفت الدراسـة إىل توضـيح     ". دراسـة عامليـه    -ببعض متغريات الشخصية

ـ ، اللفظيـة (العالقة بني األساليب املعرفيـة وكـل مـن القـدرات العقليـة       ، ةاملكاني
ـ  ( الشخصية  تمساو) والعددية، ةاالستداللي ، االلتـزام  صالثقة، االندفاعية، النظـام، نق

ـ ، طالنشا، دالتمر، االجتماعي قالتطاب ، ةالعصـابي ، االنفعـايل  تالثبـا ، الطاقـة  صنق
، وبلغـت  )والتمركز حـول الـذات   فوالتعاط، واألنوثة ةالذكور، واالنطواء طاالنبسا

الباحث عـدة مقـاييس نفسـية     ماستخدوقد ، من طالب اجلامعة) ١٥١(عينة الدراسة 
الفرمـاوي،  / املألوفـة إعـداد   األشـكال لقياس األساليب املعرفية، ومنها مقياس تزاوج 

  .الشخصية توكذلك مقاييس للقدرات العقلية ومسا

أن األسـاليب املسـتخدمة يف الدراسـة ليسـت      وقد توصلت هذه الدراسة إىل
ـ  ثحي، كلها مستقلة أو متمايزة عن بعضها االسـتقالل  : أن أسـلوب االعتمـاد    رظه

مسـتقالن كعوامـل عـن بقيـة     ) حتمل الغمـوض  / حتمل معد (، عن اال اإلدراكي
املعـريف علـى عامـل    ) التعقيـد /التبسيط(و) االندفاع/التأمل( أسلوب روظه، األساليب
وإن ، وأسلوب اتساع الفئة وأسلوب تكـوين املـدركات علـى عامـل واحـد     ، واحد

مسـتقلة عـن القـدرات    ) ماعدا أسلوب تكـوين املـدركات  (ية ككل األساليب املعرف
  .العقلية والسمات الشخصية

اسـتراتيجيات الـتعلم وعالقتـها    "دراسـة   ) م١٩٩٠( وأجرى إمساعيـل  -
  "قجامعة الزقازي-لدى طلبة كلية التربية )االندفاع/ التروي(

ـ وقد هدفت الدراسة إىل معرفة استراتيجيات التعلم الـيت يسـتخدمها     مـن  لك
الطالب والطالبـات يف التخصصـات العلميـة واألدبيـة بكليـة التربيـة وعالقتـها        

مـن طلبـة   ) ١٩٨(وقد بلغت عينـة الدراسـة   ، )االندفاع/ التروي(باألسلوب املعريف 
أمـا عـن   ، طالبـةً ) ٦٤(طالبـاً و ) ٨٠(السنة الرابعة بكلية التربية،جامعـة الزقـازيق   

  :أدوات الدراسة فقد استخدم الباحث 
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 Weinstein & Sehulteقائمة استراتيجيات التعلم والدراسـة مـن إعـداد     - 

  .وقد قام الباحث بتعريب وتقنني هذه القائمة واستخدامها يف هذه الدراسة 1981

  .م١٩٨٥تزاوج اإلشكال املألوفة من إعداد الفرماوي  -
وقد أوضحت النتائج أنه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني طلبـة       
التخصصات العلمية واألدبية يف درجـات اسـتراتيجيات الـتعلم باسـتثناء إسـتراتيجية      

ـ  ، االنتقاء  ني املتـرويني واملنـدفعني يف درجـات   ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية ب
، باإلضـافة إىل أنـه ال يوجـد تـأثري للتفاعـل بـني اجلـنس       ،استراتيجيات الـتعلم  

  .      درجات استراتيجيات التعلم على )االندفاع/ التروي(وأسلوب ، التخصص
تبـاين بعـض أنـواع الـتفكري     : " بدراسـة  )م١٩٩٤( احلسانني قاموقد  -

وقد هدفت الدراسـة إىل التعـرف علـى    ) " التروي/االندفاعية(األسلوب املعريف  نبتباي
أو أداء األفـراد علـى بعـض اختبـارات أمنـاط       -مدى تباين بعض أمنـاط الـتفكري   

درجات األفراد على أحد مقاييس األسـاليب املعرفيـة وهـو أسـلوب     بتباين  -التفكري
  . )االندفاع/ التروي(

طالباً من طالب كليـة التربيـة جبامعـة امللـك     ) ١٤٨(وقد بلغت عينة الدراسة 
سـنة، ينتمـون إىل القسـمني األديب     ٢٢و ١٦سعود ، فرع أا، متوسـط أعمـارهم   

 -الطالقـة (لقيـاس الـتفكري اإلبـداعي     وقد طُبقت عليهم بطارية اختبارات، والعلمي
، هذا باإلضافة إىل اختبار تزاوج األشـكال املألوفـة مـن إعـداد     )واألصالة  –املرونة 

وقـد توصـل   ، )االنـدفاع / التـروي (م، لقياس األسـلوب املعـريف   ١٩٨٥الفرماوي 
 أنه ال يوجد ارتباطات على مسـتوى الداللـة بـني   : الباحث إىل عدد من النتائج أمهها 

بينمـا كانـت االرتباطـات    ، االندفاعيني وكل من التفكري الترابطي والتفكري اإلبـداعي 
  .على مستوى الداللة بني األسلوب املعريف والتفكري التجريدي

توجد فروق بني االندفاعيني واملترويني على مجيـع املقـاييس الفرعيـة للـتفكري     
، سـات السـابقة  كما أكـدت النتـائج بعـض مـا توصـلت إليـه الدرا      ، التجريدي

ضـوء الفـروض ونظريـات     وقد نوقشت هذه النتـائج يف ، وتعارضت مع البعض اآلخر
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  .الشخصية والتفكري

األسـاليب املعرفيـة وعالقتــها   : " دراسـة  )م١٩٩٦(وأجـرى اسـكندر    -
دراسة العالقة بـني األسـاليب املعرفيـة    وهدفت هذه الدراسة إىل " زاجية باألساليب امل

لك دراسـة العالقـة بـني األسـاليب املعرفيـة واألسـاليب       وكـذ ، مع بعضها البعض
كذلك دراسة أثر اجلنس والعمـر والتخصـص والتفاعـل بينـهم     ، املزاجية دراسة عامليه

طالبـاً  ) ٦٦٢(على األساليب املعرفية واألمناط املزاجية، وتكونت عينـة البحـث مـن    
مـدارس مدينـة    وطالبةً من مراحل التعلـيم اإلعـدادي والثـانوي العـام والفـين يف     

إعـداد  ) الصـورة اجلمعيـة  (شكال املتضـمنة  واستخدم الباحث اختبار األ، ندريةاإلسك
واختبـار  ، واختبار تزاوج األشكال املألوفـة إعـداد الفرمـاوي   ، اخلضري، ، الشرقاوي

واختبـار األسـاليب املزاجيـة    ، عدم حتمل الغمـوض، إعـداد عبـده    /لتحمل  نبودر
وقـد  . احلجم، واختبار تصنيف املوضوع، إعـداد الباحـث   إعداد عبده، واختبار تقدير

أشارت أهم  نتائج البحـث إىل أن األسـاليب املعرفيـة موضـوع الدراسـة ليسـت       
كمـا وجـد تـأثري دال إحصـائياً للتخصـص علـى أسـلويب        ، مستقلة عن بعضـها 

عـدم حتمـل   /حتمـل (وأسلوب ) االندفاع/ التروي (و) االستقالل عن اال /االعتماد(
كـذلك وجـد أثـر دال إحصـائياً بـني اجلـنس       ،) ٠.٠١(عند مسـتوى  ) موضالغ

، ) ٠.٠٥(عنـد مسـتوى   ) االستقالل عـن اـال   /داالعتما(والتخصص على أسلوب 
  .يف حني مل يوجد أثر للتفاعل بني اجلنس والعمر والتخصص على األساليب املعرفية

 عاالنـدفا / التـروي أسـلوب  : " دراسـة  )م١٩٩٧( كما أجـرى جـاد   -
ء مـن تالميـذ   املعريف وعالقته ببعض أساليب التنشئة الوالديـة كمـا يـدركها األبنـا    

وقد هدفت الدراسة إىل التعـرف علـى مسـتوى    ". دراسة امربيقية  -املرحلة اإلعدادية
اإلمهال الوالـدي كمـا يدركــه     ىومستو، التقبل الوالدي ومستوى التسلط الوالدي

، اآلبـاء فقـط  ، نسني مـن جانـب الوالـدين معـاً    األبناء املتروون واملندفعون من اجل
تلميـذاً  ) ٢٣٢(وقد اقتصرت عينة الدراسة علـى عينـه مكونـة مـن     . فقط تاألمها

بالنسـبة   وكـذلك  ، ) منـدفعاً  ٥٨، مترويـاً ٥٨(تلميـذاً  ) ١١٦(وتلميذةً ؛ منـها  
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  .تالميذ الصف األول اإلعدادي، وممن يعيشون مع أسرهم نم، للتلميذات

 راختبـا ، الفرمـاوي / تزاوج األشـكال املألوفـة إعـداد    امت استخدام اختباركما       
      درويـش / القدرة العقلية ومقيـاس املسـتوى االقتصـادي االجتمـاعي مـن إعـداد      

باإلضافة إىل استبانة أساليب التنشئة الوالديـة الـذي مت إعـداده مـن قبـل       وعبد اإلله
  .الباحث

داللـة إحصـائية بـني األبنـاء      وقد كشفت الدراسة عن وجـود فـروق ذات  
املترويني واملندفعني من اجلنسني يف أسلوب التقبل الوالدي كما يدركونـه مـن جانـب    

كمـا  ،األمهات فقط لصاحل األبنـاء املتـرويني مـن اجلنسـني    ، اآلباء فقط، الوالدين معا
  :أيضا توصلت إىل

مـن   وجود فروق ذات داللـة إحصـائية بـني األبنـاء املتـرويني واملنـدفعني      
اجلنسني يف أسلوب التسلط الوالدي وأسلوب اإلمهـال الوالـدي كمـا يدركونـه مـن      

األمهات فقط لصـاح األبنـاء املنـدفعني مـن     ، اآلباء فقط، جانب كل من الوالدين معاً
  .اجلنسني

وكذلك وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني املتـرويني واملترويـات يف       
وب التسـلط  جانـب اآلبـاء فقـط، وأسـل     أسلوب التقبل الوالدي كما يدركونه من

واألمهـات فقـط ويف أسـلوب    اآلباء فقـط  ، الوالدين معا الوالدي من جانب كل من
  .لوالدي من جانب اآلباء فقطاإلمهال ا

إضافة إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية بـني املنـدفعني واملنـدفعات     
كمـا يـدركوا مـن جانـب     ) لاإلمهـا ، طالتسل، التقبل( يف أساليب التنشئة الوالدية 

  . األمهات فقط، اآلباء فقط ، كل من الوالدين معاً

تـأثري األسـلوب املعـريف    : " بدراسـة   )Lightner,1998( يتنروقد قام ال -
. علـى بـرامج الـتعلم للحاسـب اآليل والعمـل اليـدوي األدىن       )االندفاع/ التروي(

املعـريف املنـدفع واملتـروي،    وكانت الدراسة دف إىل حبث التفاعل بيـت األسـلوب   
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"  Excel" ومعاجلتــني مت تصميمها لتعليم أوامـر اجلـداول االلكترونيـة األساسـية     
وقـد مت حسـاب درجـة    . وأجريت الدراسة علـى طـالب الثانويـة العامـة    . للطلبة

الكمون والدقة يف نسخة علـى احلاسـب اآليل بواسـطة اختبـار تـزاوج األشـكال       
وقـد أسـفرت   ، ما إذا كان األفراد متـرويني أو انـدفاعيني   لتحديد) MFFT(املألوفة 

دالـة إحصـائياً بـني النـوع اليـدوي       ةنتيجة التحليل اإلحصائي عن عدم وجود عالق
  )االندفاع/ التروي(واألسلوب املعريف 

بعـض األسـاليب املعرفيـة     ": دراسـة  ) م٢٠٠٠(سـيف   بـو أوقد أجرى 
السائدة لدى عينة من الطالب اجلامعيني وعالقتها بنمط التخصـص الدراسـي وبعـض    

  ".متغريات الشخصية 

وقد هدفت الدراسة إىل حماولة الكشف عـن العالقـة بـني بعـض األسـاليب      
بعـض  و )املعـريف  االنـدفاع / التـروي  ، االسـتقالل اإلدراكـي   /االعتمـاد (املعرفية 
الكشف عـن الفـروق بـني طـالب      ةوحماول، لشخصية لدى طالب اجلامعةمتغريات ا

وحضـريني،  فيمـا يتعلـق     ريفـيني ، ذكوراً وإناثاً، القسم العلمي وطالب القسم األديب
ـ   املعرفيةبأداء األساليب  التعـرف علـى    ةومتغريات الشخصية موضع الدراسـة، وحماول

 موضـوع الدراسـة فيمـا يتعلـق     أداء املرتفعني واملنخفضني يف األسـلوبني املعـرفيني  
مـن الطـالب   ) ٢٤٠(وقد بلغـت عينـة الدراسـة    .  باألداء على متغريات الشخصية

طالبـاً وطالبـةً مـن    ) ١٢٠(و، طالباً وطالبةً من كليـة اهلندسـة  ) ١٢٠(، جبامعة املنيا
سـنة، باسـتخدام اختبـار    ) ٢٠-١٨(كلية اآلداب ممـن تتـراوح أعمـارهم مـابني     

الشـرقاوي،  (إعداد واتكـن وآخـرون، تعريـب    ) الصورة اجلمعية(األشكال املتضمنة 
عبـد  / املعـريف إعـداد  ) التأمل والتـروي ( ، كما استخدمت الدراسة اختبار )واخلضري

اخلجـل، مقيـاس    سمقيـا ، املقصود، باإلضافة إىل اختبار الدافع لإلجناز ، تأكيد الذات
  ).االستجابة املتطرفة(الصداقة 

وجود ارتبـاط بـني األسـاليب املعرفيـة ومـتغريات       وقد أسفرت النتائج عن
  .الشخصية لدى الطالب باألقسام العلمية واألدبية
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كما أوضحت النتائج وجود فـروق بـني طـالب القسـمني العلمـي واألديب       
يف أسلوب التروي املعريف لصاحل طالب القسم العلمي، فهم أكثـر تـأمالً وترويـاً مـن     

وجـود فـروق جوهريـة بـني الـذكور واإلنـاث يف        طالب القسم األديب، إضافةً إىل
  .األداء على اختبار التروي املعريف، وذلك لصاحل اإلناث

/ التـروي (األسـلوب املعـريف   : " دراسة )هـ١٤٢٠(وقد أجرى صعدي  -
  ".املعلمات مبنطقة جازان ووالتصرف يف املواقف التربوية لدى املعلمني ) االندفاع

الفـرق يف تصـرف املعلمـني واملعلمـات     هدفت هذه الدراسـة إىل توضـيح   
ـ    الفـروق بينـهم    ةاملترويني واملعلمني واملعلمات املندفعني يف املواقـف التربويـة، ومعرف

وسـنوات اخلـربة، إضـافةً إىل معرفـة     ) غـري تربـوي   /تربوي (تبعاً للجنس واملؤهل 
. تربويـة والتصـرف يف املواقـف ال  ) االنـدفاع /التروي(العالقة االرتباطية بني األسلوب 

يعملون مبنطقـة جـازان، وقـد اسـتخدم      امعلماً ومعلمةً مم) ٤٥٣(وتكونت العينة من 
، ومقيـاس التصـرف   )م١٩٨٥(اختبار تزاوج األشكال املألوفة من إعـداد الفرمـاوي   

، وكانـت نتـائج هـذه    )م١٩٦٥(يف املواقف التربوية من إعـداد صـاحل وآخـرون    
  :كالتايلالدراسة 

ـ  - زمـن االسـتجابة ويقـل عـدد األخطـاء لـدى املعلمـني         طيزيد متوس
واملعلمات املترويني، فيما يقل متوسط زمن االسـتجابة ويزيـد عـدد األخطـاء لـدى      

  .املعلمني واملعلمات املندفعني
توجد فروق دالـة إحصـائياً بـني املعلمـني واملعلمـات يف تصـرفهم يف        ال -

  ).غري تربوي /ي تربو(املواقف التربوية تبعاً الختالف تأهليهم 
بـني  ) االنـدفاع /التـروي (ال توجد فروق دالة إحصائياً يف األسلوب املعـريف   -

املعلمني واملعلمات تبعاً للخربة ومتغري املرحلة التعليميـة الـيت يعملـون ـا، وأيضـاً ال      
أثنـاء  ) االنـدفاع /التـروي  (توجد فروق لدى املعلمني واملعلمات يف األسلوب املعـريف  

  .املواقف التربوية تبعاً لنفس املتغريين أعاله تصرفهم يف
دور التأمـل املعـريف ومـا وراء    : " بدراسـة  )م٢٠٠١( وقد قام إبـراهيم  -
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وهـدفت إىل  " املعريف والذكاء يف أداء حل املشكلة لـدى تالميـذ املرحلـة اإلعداديـة     
يمـا وراء  االندفاع املعريف والتأمـل بعـد الفشـل والتأمـل ف     /معرفة العالقة بني التأمل

بعد النشـاط، والدرجـة الكليـة، واملعرفـة     ، أثناء النشاط، قبل النشاط، حل املشكالت
  .باستراتيجيات حل املشكلة، وأداء حل املشكلة والذكاء العام

تلميذاً مـن بـني تالميـذ الصـف األول والثالـث      ) ٣٠٠(بلغت عينة الدراسة 
مقيـاس  ، اء حـل املشـكالت   وقد استخدم الباحث مقياس التأمل فيمـا ور ، اإلعدادي 

، مـن إعـداد الباحـث    ت حل املشكلة ومقيـاس حـل املشـكالت   املعرفة باستراتيجيا
  ).م١٩٨٥(الفرماوي زاوج األشكال املألوفة من إعداد ومقياس ت

علـى أن التأمـل املعـريف ومـا وراء املعـريف       هذه الدراسـة وقد برهنت نتائج 
ـ     اختالف الصـف الدراسـي، أو   وحل املشكالت، وأداء حـل املشـكلة ال خيتلـف ب

يف إطـار املراحـل العمريـة وحمكـات تصـنيف       )االندفاع/ التروي(األسلوب املعريف 
 ومل تكشـف هـذه الدراسـة عـن وجـود فـروق يف      . املتغريات يف هـذا البحـث  

  .      استراتيجيات األداء بني تالميذ الصف األول وتالميذ الصف الثالث اإلعدادي

التحصـيل الدراسـي وعالقتـه    : " دراسـة  ) م٢٠٠٢(وقد أجرت صغري  -
عنـد مسـتويات خمتلفـة مـن القلـق والـذكاء لـدى        ) االندفاع/ التروي (بأسلوب 

وقـد هـدفت الدراسـة إىل دراسـة مسـتوى التحصـيل       " . طالبات املرحلة الثانوية 
) االنـدفاع  / التـروي  (لدى اتباعهن أسـلوباً معرفيـاً معينـاً     تالدراسي لدى الطالبا

) ٣٨٤(وقـد بلغـت عينـة الدراسـة     ، عند مستوى قلق معني ومستوى ذكاء معـني 
واسـتخدمت الباحثـة مقيـاس تـزاوج     ، )سنة ١٨ -١٤(طالبة من ذوات الفئة العمرية 

ـ   )م١٩٨٥(األشكال املألوفة من إعداد الفرماوي  داد خـريي  ، ومقياس الـذكاء مـن إع
وقد أسفرت نتائج الدراسة عـن وجـود فـروق دالـة إحصـائياً بـني       ، )م ١٩٩٢(

الطالبات املندفعات والطالبات املترويات يف التحصيل الدراسـي، حيـث بلغـت قيمـة     
كمـا وضـحت   ، لصاحل الطالبـات املترويـات  ) ٠ ,٠٠١(عند مستوى ) ٥٦و٤) (ت(

املسـتوى األعلـى مـن الـذكاء أفضـل       نتائج الدراسة أيضاً أن الطالبات املترويات يف
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فـإن األسـلوب املعـريف    ، حتصيالً من الطالبات املندفعات يف نفس املستوى من الـذكاء 
ـ   . يؤدي إىل أحسن أداءمع املستوى األعلى من الذكاء ) التروي( ص وبوجـه عـام تلخ

ته سواء كان قلق حالة أو قلق مسـة، فأنـة يـؤثر يف مسـتويا    ) بالقلق(الباحثة فيما يتعلق 
العليا سلباً على التحصيل الدراسي حبيث تنخفض درجات التحصـيل الدراسـي كلمـا    

  .ارتفع مستوى القلق

التـروي  (األسـلوب املعـريف   : " دراسة  )هـ١٤٢٤(كما أجرى السلمي  -
والتفكري االبتكاري لدى عينة من طالب الصـف الثالـث الثـانوي مبدينـة     ) االندفاع /

الدراسة إىل معرفـة الفـروق بـني طـالب الصـف       وقد هدفت هذه". مكة املكرمة 
ــانوي  ــث ث ــي(الثال ــرعي /طبيع ــريف  ) ش ــلوب املع ــة يف األس ــة املكرم مبك

كمـا ـدف إىل معرفـة العالقـة     ،ويف إبعاد الـتفكري االبتكـاري  ) االندفاع/التروي(
وقـد  . وأبعـاد الـتفكري االبتكـاري   ) شرعي -طبيعي (االرتباطية بني ختصص الطالب 

طالباً من طـالب املرحلـة الثانويـة الصـف الثالـث      ) ١٦٠(لدراسة من تكونت عينة ا
  ).شرعي -طبيعي (الثانوي 

وقد استخدم الباحث اختبار تزاوج األشـكال املألوفـة مـن إعـداد الفرمـاوي      
تـأليف  ) ب(، واختبار تـورانس للـتفكري االبتكـاري املصـور النسـخة      )م١٩٨٥(

  ).م١٩٨٥(وأبو حطب ، سليمان: ترمجة  )م١٩٧١(تورانس 
وقد أسفرت نتائج الدراسة عـن وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني       

مـن ذوي األسـلوب    ) شـرعي  /طبيعـي (متوسط درجات طالب الصف الثالث ثانوي 
يف أبعاد الـتفكري االبتكـاري لصـاحل الطـالب املتـرويني      ) املندفع(و) التروي(املعريف 

  .والطالب املندفعني من القسم الطبيعي
-طبيعـي (عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصـائية بـني ختصـص الطـالب     توجد 

وأبعاد التفكري االبتكاري لصاحل طـالب التخصـص الطبيعـي، كمـا توجـد      ) شرعي
) شـرعي  -طبيعـي (عالقة ارتباطيه ذات داللـة إحصـائية بـني ختصـص الطـالب      

) زمـن االسـتجابة وعـدد األخطـاء    (يف ضـوء  ) االندفاع /التروي(واألسلوب املعريف 
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  .لصاحل الطالب املترويني من التخصص الطبيعي 
: دراسـة   ) Nietfeld & Bosma ,2003( وقد أجـرى نايتفيلـد وبومسـا    -

" . يف أداء املهـام األكادمييـة    )االنـدفاع / التـروي (اختبار التنظيم الذايت ألسـلوب  " 
 )عاالنـدفا / التـروي (وهدفت هذه الدراسة إىل اختبار األسـلوب املعـريف اإلدراكـي    

ضمن بيئة حياول فيهـا املتعلمـون وضـع تنظـيم ذايت لـنمط اسـتجابام يف املهـام        
مـن صـفوف اخلـرجيني يف كلـييت التربيـة      ) ٢٢٦(وبلغت عينة الدراسة ، األكادميية

ــد وســترن الكــربى   )Midwestern  large(وقســم إدارة األعمــال يف جامعــة مي
رجوا من اجلامعة وأيضاً مشلـت الدراسـة أفـرادا    باإلضافة إىل الطالب الذين سبق أن خت

  .ال ينتمون إىل اجلامعة كقاعدة غري رمسية للدراسة

ــية    ــك للشخص ــاس ايزن ــة مقي ــتخدمت الدراس  EPI  ()Eysenk(واس

Personality Inventory  (  ــاوب ــة بالتن ــل الدق ــرعة مقاب ــاس الس ) SAT(ومقي
)Speed Accuracy Tradeoff ( مت مقارنـة هـذه الـدرجات مـع املهـام       كبعد ذل

والظروف احمليطة والتقارير الذاتية ملقاييس االندفاعيـة والتـروي ومـتغريات الشخصـية     
وأسفرت نتائج البحث عن ارتباط إجيايب معتدل ألسـاليب االسـتجابة مـن خـالل     ، 

ـ (ال يتبىن األفراد أمناط استجابة متطرفـة ، املهام األكادميية املعطاة ، بـل  ) منـدفع /رويمت
أظهروا مرونة يف تنظيم أمناط استجابتهم عندما يطلب منـهم أن يسـتجيبوا بسـرعة أو    

ال يوجد ارتباط بني التقرير الذايت لالندفاعية بـني املفحوصـني، كمـا مت قياسـه     ، دقة
كمـا أن األسـلوب التـأملي    ،وبني منط االستجابة يف املهـام اإلدراكيـة  ) EPI(بواسطة

للسـلوك تعـود بشـكل ملحـوظ      ل من املهام اإلدراكية والتقرير الذايتيف ك) التروي(
  .إىل التوافق

  :وبعض املتغريات االجتماعيةالدراسات التي تناولت املسئولية : احملور الثاني

املســئولية االجتماعيــة : "   بدراســة  )(Zalusky,1988 قــام زالوســكي -
مـن  ) ٤٥(وقـد اشـتملت عينـة الدراسـة     ". والقيام بأعمال تطوعية لدى املراهقني 
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، )سـنة  ١٦-١٤(من أصدقائهم تتـراوح أعمـارهم مـن    ) ٣٩(املراهقني كما مشلت 
واستخدمت الدراسة أربعة استبيانات جلمـع املعلومـات عـن املسـئولية االجتماعيـة      

  . عية واملشاركة االجتماعية ودور األسرة يف اتمعواالهتمامات االجتما

النتـائج بـأن االهتمامـات واالجنـذاب إىل األمـور السياسـية        توقد أوضح
، واالجتماعية كانت ذات عالقة مبدى قدرة واستعداد الفرد املراهـق للعمـل التطـوعي   
ت كما أشارت الدراسة إىل أن اإلنـاث أظهـروا مسـامهة أكـرب يف جمـال االهتمامـا      

  .باتمع واملسئولية االجتماعية مقارنة بالذكور
املسـئولية االجتماعيـة وبعـض    : " دراسـة  ) م١٩٨٨(وقد أجرت كـرية   -

وقد هدفت الدراسة إىل دراسة العالقة بـني املسـئولية االجتماعيـة    ". مسات الشخصية 
وبعض مسات الشخصـية، كمـا حاولـت الدراسـة معرفـة الفـروق يف املسـئولية        
االجتماعية بني طالب املرحلة الثانوية العامة مـن اجلنسـني بقسـميها العلمـي واألديب     

وقـد  ، للتعارف على طبيعة التخصص العلمـي ودوره يف إبـراز املسـئولية االجتماعيـة    
الثانويـة مبدينـة الزقـازيق مبحافظـة      طالباً وطالبة باملدارس) ٤٠٠(اشتملت العينة على 

واسـتخدمت الباحثـة مقيـاس املسـئولية     ، )أديب/علمـي (ي الشرقية بالصف الثاين ثانو
بار الربوفيل الشخصي إعـداد جـوردن ، ترمجـة عبـد     واخت، االجتماعية إعداد عثمان

ذات داللـة إحصـائية يف    قوقد كانت أهم النتـائج وجـود فـرو   ، حطب وأبو دحلميا
ـ   صطالب القسـم العلمـي فيمـا خيـت     املسئولية االجتماعية لصاحل ، صمبـتغري التخص

ووجود فروق ذات داللة إحصـائية يف املسـئولية االجتماعيـة لصـاحل البـنني، فيمـا       
  .خيتص مبتغري اجلنس

العالقــة بــني املســئولية : "  دراســة  )م١٩٨٩( كمــا أجــرت كمــال -
وقـد هـدفت الدراسـة    ". االجتماعية ووجهة الضبط لدى بعض طالب الثانوية العامة 

وقـد  ، باملسـئولية االجتماعيـة  ) علمـي / أديب (إىل معرفة عالقة التخصص األكـادميي  
طالب يف املرحلـة الثانويـة بقسـميها العلـيم واألديب،     ) ٧٠(تكونت عينة البحث من 

ومقياس وجهـة الضـبط مـن    ، مقياس املسئولية االجتماعية من إعداد عثمان ومت تطبيق

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٧٥

وكانت أهم النتائج هي أنه التوجد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني     ، إعداد الباحثة
بينمـا كـان هنـاك    ، طالب األقسام العلمية واألقسام األدبية يف املسـئولية االجتماعيـة  

م العلميـة واألقسـام األدبيـة يف وجهـة     فروق ذات داللة إحصائياً بني طالب األقسـا 
   .الضبط، لصاحل طالب األقسام العلمية

دور التعلـيم الثـانوي العـام    : "  دراسة  )م١٩٩٠( جرت بطرسأيف حني  -
  ) ".دراسة ميدانية مبحافظة املنيا(وذي املصروفات يف تنمية املسئولية االجتماعية 

طالبـاً  ) ٣٦٠(منـهم  مـن طـالب التعلـيم الثـانوي     ) ٤٦٤(مشلت الدراسة 
طالبـاً وطالبـة مـن مـدارس التعلـيم      ) ١٠٤(و، وطالبة من مدارس التعليم الرمسـي 

واسـتخدمت االسـتبانة ملعرفـة املسـئولية االجتماعيـة      ، الثانوي العام ذات املصروفات
وأظهـرت النتـائج أن   . لدى طالب التعليم الثانوي العـام الرمسـي وذي املصـروفات   

رمسي أعلى من طالب الثـانوي العـام ذي املصـروفات يف كـل     طالب الثانوي العام ال
بداللـة  )  ٢.٧=ت(والفهـم  ) ٠.٠١(بداللـة  ) ٣.٢١=ت(من املسئولية االجتماعيـة  

، بينمـا ال توجـد فـروق بينـهما     ) ٠.٠١(بداللة ) ٦.٣٣=ت(، واملشاركة ) ٠.٠١(
  .يف االهتمام
ــرى  - ــا أج ــندياكم ــة  )م١٩٩٠( لس ــاع: " دراس ــق االجتم ي التواف

" واملسئولية االجتماعية عند تالميذ املرحلـة الثانويـة السـعودية يف الريـف واحلضـر      
طالباً من طـالب املرحلـة الثانويـة باملدينـة املنـورة      ) ٥٧٩(وقد بلغت عينة الدراسة 

  .طالباً من املدينة) ٣٢٤(و، طالباً من الريف) ٢٥٥(منهم 

ومقيـاس  ) م١٩٧٣( واستخدم مقياس املسـئولية االجتماعيـة إعـداد عثمـان    
ـ   ، التوافق االجتماعي من إعداد الباحث  ةوقد أسفرت نتائج الدراسة عـن وجـود عالق

بـني املسـئولية االجتماعيـة والتوافـق     ) ٠.٠١(ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى   
وأنه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية     ، االجتماعي لدى طالب الريف واحلضر

  .ئولية االجتماعيةبني طالب الريف واحلضر يف املس

املسـئولية االجتماعيـة وعالقتـها    : " دراسـة   )م١٩٩٧( أجرى الزهراين - 
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بالتوافق الدراسي والتحصيل األكادميي لدى عينـة مـن طـالب جامعـة امللـك عبـد       
الدراسة إىل الكشف عـن طبيعـة العالقـة بـني املسـئولية       توقد هدف". العزيز جبده 

ـ ، تحصيل األكادميي لدى طـالب اجلامعـة  االجتماعية والتوافق الدراسي وال مـا   ةومعرف
إذا كان هناك فروق دالـة إحصـائياً بـني الطـالب مرتفعـي التحصـيل والطـالب        

ـ ، منخفضي التحصيل األكادميي يف املسئولية االجتماعية عـن الفـروق بـني     فوالكش
طالب األقسام العلميـة وطـالب األقسـام األدبيـة يف التوافـق الدراسـي ودرجـة        

طالبـاً منـهم   ) ٤٠٦(وقـد اشـتملت العينـة علـى     . اإلحساس باملسئولية االجتماعية
طالبـاً مـن األقسـام األدبيـة باجلامعـة،      ) ٢٩٨(طالباً من األقسام العلميـة و ) ١٠٨(

ـ الدرا تواستخدم ، )م١٩٩٥(إعـداد احلـارثي    ئولية االجتماعيـة مـن  سة مقياس املس
  .واختبار التوافق الدراسي من إعداد الزيادي

وقد أسفرت النتائج عن وجـود عالقـة بـني درجـة اإلحسـاس باملسـئولية        
االجتماعية والتوافق الدراسي والتحصـيل لـدى عينـة الدراسـة، وأيضـاً كشـفت       

األقسـام العلميـة وطـالب األقسـام      الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائياً بني طالب
  .األدبية يف درجة اإلحساس باملسئولية االجتماعية لصاحل طالب األقسام األدبية

ــة "  : دراســة  )هـــ١٤١٩( أجــرى القحطــاين - املســئولية االجتماعي
". بالقيم وبعض املتغريات لدى طـالب املرحلـة الثانويـة مبحافظـة الطـائف       اوعالقته

 التعـرف علـى درجـة إحسـاس طـالب املرحلـة الثانويـة        وقد هدفت الدراسة إىل
ومعرفـة العالقـة بـني املسـئولية     ، باملسئولية االجتماعيـة  )األديب / العلمي ( بقسميها

االجتماعية وجماالت القيم واملستوى االجتماعي الثقايف لـدى طـالب املرحلـة الثانويـة     
ـ . مبحافظة الطائف طـالب املرحلـة    طالـب مـن  ) ٤٠٠( ىاشتملت عينة الدراسة عل
مقيـاس  : وكانـت أدوات الدراسـة عبـارة عـن     ، )األديب -العلمي(الثانوية بقسميها 

، واسـتفتاء القـيم إعـداد زهـران     )م١٩٩٥(املسئولية االجتماعية من إعداد احلـارثي  
، ومقياس تقدير الوضـع االجتمـاعي الثقـايف يف البيئـة السـعودية      ) م١٩٨٥(وسري 

وأسـفرت نتـائج الدراسـة عـن وجـود      ) . م١٩٨٤( من إعداد منسي وعبد اجلـواد 
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جتماعيـة وجمـاالت   عالقة ذات داللة إحصائية بني درجـة اإلحسـاس باملسـئولية اال   
وكذلك عدم وجود عالقـة ذات داللـة إحصـائية بـني درجـة      ،  القيم كل على حدا

  .اإلحساس باملسئولية االجتماعية واملستوى االجتماعي الثقايف ألفراد العينة
ـ  -     تــأثريات : " دراســة  )Hopkins,2000( زـوأجــرت هوبكنـ

املدى على تطوير املسـئولية االجتماعيـة لـدى طلبـة      ةرحالت وزارات اخلدمة قصري
الصـغرية  Quakerوقد كانت عينة الدراسة مـن طـالب جامعـة كـويكر    ". الكليات 

 وهـم الـذين اشـتركوا يف مخـس رحـالت     ) طالبا ١٤، طالبة  ٥٠(، للفنون الليربالية
ـ  ، خمتلفة لوزارة اخلدمة قصرية املدى كمجموعـة وزارة اخلدمـة   الطلبـة   ةبينمـا خدم

يف فصل علـم الـنفس كمجموعـة ضـابطة، خـالل ثالثـة       ) طالب ١٣، طالبة ٢٣(
وقـد  ) . Stareet 1996,سـتاريت  (تنفيذات لقائمة املسـئولية االجتماعيـة العلميـة    

أوضحت النتـائج أن الطـالب الـذين اشـتركوا يف رحـالت وزارة اخلدمـة أكثـر        
  . إحساساً باملسئولية االجتماعية يف اية الرحلة من طالب اموعة الضابطة

املعلــم وتنميــة املســئولية "  :بدراســة ) م٢٠٠١(كمــا قــام املطــريف  -
هذه الدراسـة إىل إبـراز مكانـة     توقد هدف". االجتماعية لدى طالب املرحلة الثانوية 

ـ ، املعلم وأمهيته والواجبات التربوية اليت تقع على عاتقه هـدفت إىل إبـراز مفهـوم     اكم
والوقوف علـى مـدى قيـام املعلـم     ، املسئولية االجتماعية وعناصرها وأساليب تنميتها

ء جتاه كل مـن األسـرة واجلـريان واألصـدقا     ببتنمية املسئولية االجتماعية لدى الطال
وقد استخدم الباحث مقيـاس املسـئولية االجتماعيـة مـن إعـداد      . واملدرسة واتمع 

  ).م١٩٩٥(احلارثي 
للمعلـم   نوقد كانت أهم النتائج اليت توصل إليها الباحـث يف هـذه الدراسـة أ   

أمهية خاصة يف ذيب اتمع وتنويره وتبصـريه مبـا ميتلكـه مـن معلومـات وثقافـة       
التربية االجتماعيـة مسـئولية ضـخمة حيـال توعيـة كـل       وأن على وسائط . واسعة

  .شرائح اتمع بأمهية املسئولية االجتماعية وبلورا هلم
ـ  )Kennemer,2002( أجرى كـنمري كما  - العوامـل الـيت تتنبـأ    : " ةدراس

هـدفت هـذه الدراسـة إىل معرفـة     ". باملسئولية االجتماعية لدى طـالب اجلامعـة   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٧٨

وبلغـت  ، ية املسئولية االجتماعيـة لـدى طـالب اجلامعـات    العوامل اليت تسهم يف تنم
حتـددت أدوات  ، ممـن ينتمـون إىل اجلامعـة   ) طالبـة  ٦٩طالبـاً و ٣١(عينة الدراسة 

مـن إعـداد سـتاريت    ) GSRI(الدراسة يف مقياس املسئولية االجتماعية العاملي املبتكـر  
(Starret,1996)   ماعيـة العـاملي   مقيـاس املسـئولية االجت  : ويتفرع من هذا املقيـاس

)GSRS( ،    مقياس املسـئولية حنـو األشـخاص)RPS( ،   ومقيـاس احملافظـة)SCS . (
وقد أشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائياً لصـاح الطـالب يف مقيـاس    

كما كشفت أيضاً عن عـدم وجـود فـروق دالـة إحصـائياً بـني       ، املسئولية العاملي
  .ية االجتماعية حنو األشخاصالطالب والطالبات يف مقياس املسئول

ــردي -  ــت ك ــد قام ــة  )٢٠٠٣( وق ــة : " بدراس املســئولية االجتماعي
  ".ت كلية التربية بالطائف إلجناز لدى طالباوعالقتها بدافع ا

طالبة مـن طالبـات كليـة التربيـة بالطـائف      ) ٢٠٠(وقد بلغت عينة الدراسة 
ـ ، بني األقسـام العلميـة واألدبيـة    نفرع جامعة أم القرى، مت اختيارهن عشوائياً م  دوق

الباحثـة مقيـاس    ت، وقـد اسـتخدم  ) سـنة  ٢٤-١٩(تراوحت أعمـارهن مـابني   
وقد أسـفرت النتـائج عـن وجـود     ). م١٩٧٣(عثمان /املسئولية االجتماعية من إعداد

دال إحصائياً بني املسئولية االجتماعية والدافع لإلجناز، كمـا أشـارت الدراسـة     طارتبا
يع الطالبات سـواء ذوات املسـئولية االجتماعيـة املرتفعـة وذوات املسـئولية      إىل أن مج

لديهن دافع إلجنـاز بعـض األمـور، ولكـن الطالبـات ذوات       -االجتماعية املنخفضة
ـ ، الوجـه األكمـل   ىاملسئولية االجتماعية املرتفعة لديهن دافع لالجناز عل كشـفت   اكم

اً بـني الطالبـات ذوات املسـؤولية    عن وجود فـرق دال إحصـائي   اًنتائج الدراسة أيض
االجتماعية املرتفعة وذوات املسؤولية االجتماعية املنخفضـة يف الـدافع لإلجنـاز لصـاحل     

  .    الطالبات ذوات املسؤولية االجتماعية املرتفعة
ــة : " دراســة  )م٢٠٠٤( أجــرى إبــراهيم - عالقــة املســئولية االجتماعي

ـ  دى طـالب كليـة املعلمـني يف اململكـة     باحلكم اخللقي وبعض متغريات الشخصية ل
وقد هدفت الدراسة إىل تنـاول املسـئولية االجتماعيـة وعالقتـها     ". العربية السعودية 

ومهـا العصـابية   ، باحلكم اخللقي إضافة إىل بعـدين أساسـني مـن أبعـاد الشخصـية     
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  .واإلنطواء
ـ    ) ٢٨٠(ومت تطبيق املقياسني على عينة مـن   ة طالبـاً يف كليـة املعلمـني ببيش

ينتمـون مـن حيـث التخصـص     ) من الفرقة الرابعـة  ١٤٠، من الفرقة األوىل ١٤٠(
وقـد   .لكـل منـهما  ) %٥٠(وختصـص األديب بواقـع   ، الدراسي إىل ختصص العلمي

مقياس املسئولية االجتماعية ومقياس احلكـم األخالقـي، ومهـا مـن إعـداد       أُستخدم
  الباحث

وجـب ذي داللـة إحصـائية    أشارت نتائج الدراسة إىل وجود معامل ارتبـاط م 
وكـذلك مـع   ، بني مستوى اإلحساس باملسئولية االجتماعية ومستوى احلكـم اخللقـي  

يف حني أبدى طلبة الفرقـة الرابعـة اهتمامـاً أقـل جتـاه      ، االتزان االنفعايل واالنبساطية
كما أن التخصص الدراسي مل يكـن لـه أثـر ذو داللـة علـى      ، املسئولية االجتماعية

كما أكدت الدراسة عـن وجـود عـدم وجـود فـروق بـني       . جتماعية املسئولية اال
  .طالب كلية املعلمني يف املسئولية االجتماعية والعمر الزمين

  :واألساليب املعرفية االجتماعيةالدراسات التي تناولت املسئولية :احملور الثالث

املسـئولية االجتماعيـة وعالقتـها    : " دراسـة   )م١٩٩٩( أجرى عـوض  -
وقـد هـدفت  إىل دراسـة املسـئولية     ". األساليب املعرفية ومركـز الضـبط   بكل من 

االجتماعية وبعض األساليب املعرفية ومركز الضـبط لـدى طـالب الصـف الثالـث      
طالبـاً وطالبـة، مـن مـدارس املرحلـة      ) ٣٣٢(وقد بلغت عينة الدراسة ، ثانوي العام

-١٧(تـراوح أعمـارهم بـني    الثانوية العامة ، الصف الثالث ثانوي مبحافظة الفيـوم، ت 
  :كما استخدمت األدوات التالية، ) سنة ١٨

  .الباحث/ مقياس املسئولية االجتماعية من إعداد -
  .الكيال/ من إعداد طلضبا قياس مركز -
إعـداد  " الصـورة اجلمعيـة  "االستقالل عن اال اإلدراكي  /مقياس االعتماد -

  .)وياخلضري والشرقا(، تقنني )ولتان وتكن، السكن(
  ).عجوة(، وتعريب )نورتون(إعداد  مناختبار حتمل الغموض  -
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، دسـوقي (إعـداد   مـن   مقياس املسـتوى االقتصـادي االجتمـاعي    -
  ).خليل

إحصـائية بـني املسـئولية     ذات  أسفرت نتائج الدراسة عـن وجـود عالقـة   و
واتضـح عـدم وجـود فـروق     ، االجتماعية وكل من األساليب املعرفية ومركز الضبط

، بعـد االهتمـام  (متوسط درجة الطلبة والطالبـات يف أبعـاد مـتغريات الدراسـة     بني 
واملواقف االجتماعيـة مل حتقـق وجـود فـروق     ) االستقالل عن اال اإلدراكي، الفهم

بني متوسطات درجات مرتفعي ومنخفضي املسـئولية االجتماعيـة يف أبعـاد مـتغريات     
ـ الفروق بني مرتفعـي املسـئولية ومن  ، الدراسة مل ) العينـة الكليـة  (املسـئولية   يخفض

  .أبعاد مركز الضبط، أبعاد حتمل الغموض، تتحقق يف بعد االستقالل اإلدراكي

  :على الدراسات السابقةالتعليق  
ـ   لدراسات السـابقة، والـيت مل توجـد    من خالل عرض ا   ةمـن بينـها دراس

يف حـدود علـم    -بعضـهما الـبعض   اواحدة تناولت املتغريين موضع الدراسة وعالقتهم
   -:جند ما يلي  –الباحثة 

  ):االندفاع/الرتوي(األسلوب املعريف  ما يتعلق مبتغري –أ 

ن معظـم الدراسـات الـيت تناولـت األسـلوب      بالنسبة لعينات الدراسة فإ -١
بـني   املـراهقني الـذين تتـراوح أعمـارهم مـا      طُبقت على )االندفاع/التروي(املعريف 

، والـيت أجراهـا علـى طـالب     )م٢٠٠٠،أبو سـيف (، ماعدا دراسة )سنة ١٦-١٤(
نفس مواصفات عينـة الدراسـة احلاليـة مـن حيـث املرحلـة        ياملرحلة اجلامعية، وه

  .والتخصص العلمي واألديب

أما بالنسـبة إىل أدوات الدراسـة فقـد اسـتخدمت أغلـب الدراسـات         -٢
ـ تزاوج األشكال املألوفة إعداد  املذكورة مقياس وهـو املقيـاس املسـتخدم     اوي،الفرم

ـ   يف الدراسة احلالية ، فقـد اسـتخدم مقيـاس    ) م٢٠٠٠،أبوسـيف ( ةما عـدا دراس
  .املقصود عبدإعداد ) عاالندفا/التروي (
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عـن  ) م 1987دراسـة الجـوي   ( قد أشارت نتـائج  أما بالنسبة للنتائج ف -٣
             معـه عدم وجـود فـروق يف الـذكاء بـني املتـأملني واملنـدفعني بينمـا اختلفـت         

، حيث أثبتت يف نتائجها بأن املتـرويني يتفوقـون علـى املنـدفعني يف     )م١٩٨٦،فرير( 
يف ) م١٩٨٩عجـوة،  (وقـد أثبـت   تفكري الناقـد والـتفكري االبتكـاري ،    الذكاء وال

مسـتقل عـن السـمات الشخصـية لـدى      ) االنـدفاع / التروي(دراسته بأن أسلوب 
، حيـث أكـد علـى العالقـة     )م٢٠٠٠أبو سيف ( املراهقني، وقد اختلفت معه دراسة

كمـا أوضـحت   ومـتغريات الشخصـية ،   ) االنـدفاع /روي الت(بني األسلوب املعريف 
بـأن املتـرويني أكثـر اسـتجابة ألسـلوب التقبـل       ) م ١٩٩٧، جـاد ( نتائج دراسة 

بينمـا املنـدفعني أكثـر    ، الوالدي كما يدركونه من جانب الوالـدين مـن املنـدفعني   
ه مـن جانـب الوالـدين مـن     سلوب التسلط واإلمهال الوالدي كما يدركوناستجابة أل
أن ) م٢٠٠٣، م؛ السـلمي ٢٠٠٠،أبـو سـيف  ( وكشف نتـائج دراسـة   املترويني ، 

طالب األقسام العلمية أكثر تروياً من طـالب األقسـام األدبيـة، وهـذا مـا حتـاول       
  .الدراسة احلالية الكشف عنه يف ضوء متغري املسئولية االجتماعية

  :املسئولية االجتماعية ما يتعلق مبتغري  -ب

اتفقـت بعـض الدراسـات الـيت تناولـت      بالنسبة لعينات الدراسة فقـد   - ١
علـى طـالب وطالبـات    االجتماعية مع عينة الدراسة احلالية والـيت كانـت    املسئولية

، كنــيمري ؛م٢٠٠٠، هوبنكنـــز م ؛١٩٩٧الزهــراين ( كدراســة املرحلــة اجلامعيــة
، بينمـا اتفقـت بعـض الدراسـات     ) م٢٠٠٤،م؛ إبـراهيم  ٢٠٠٣، كردي ؛م٢٠٠٢
، م ؛ بطـرس ١٩٨٨زالوسـكي  ( كدراسـة  املـراهقني يت كانـت علـى   ال ةعلى العين

  .)م ٢٠٠١املطريف ،  ؛م١٩٩٩م؛ القحطاين؛ ١٩٩٩
ـ وبالنسبة ألدوات الدراسة ف-٢ سـتخدم مقيـاس املسـئولية االجتماعيـة     اُ دق
ــدا ــارثي  دإع ــة  )م١٩٩٥(احل ــات كدراس ــض الدراس ــراين،(يف بع ؛ ١٩٩٧الزه

، فقــد )م٢٠٠٣كــردي (، ماعــدا دراســة  )٢٠٠١؛ املطــريف،١٩٩٩القحطــاين، 
، وهـو املقيـاس   ) م١٩٧٣(ثمـان  عيـة إعـداد   استخدمت مقياس املسئولية االجتماع
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  .املستخدم يف الدراسة احلالية 
ـ     أما بالنسـبة لنتـائج الدراسـات ف    -٣ ئولية قـد اتفقـت علـى أمهيـة املس

االجتماعية بالنسبة للمجتمع، وقد أكدت على العالقـة اإلجيابيـة بينـها وبـني بعـض      
      املتغريات كالتوافق الدراسي والتحصـيل الدراسـي ودافـع اإلجنـاز كمـا يف دراسـة      

) م١٩٨٨كـرية ؛  ( دراسـة  أكـدت كمـا   ،)م٢٠٠٣، يم ؛ كرد١٩٩٧الزهراين ( 
ـ   ة إحساسـهن باملسـئولية االجتماعيـة يف    عن تفوق طالبات األقسام العلميـة يف درج

عنـها يف تأكيـده علـى أن طـالب     ) م١٩٩٧، الزهـراين (حني اختلفت نتائج دراسة 
يف حـني أكـدت بعـض    ، األقسام األدبية أكثـر إحساسـاً باملسـئولية االجتماعيـة    

العلمـي   (الدراسات عن عدم وجود فروق يف املسئولية االجتماعية  بـني التخصصـني   
ــةكدر) ألديبوا ــال(اس ــاين؛ م١٩٨٩،كم ــراهيم ١٩٩٩، القحط ، ) م ٢٠٠٤، م؛ إب
عن عدم وجود فـروق بـني الطـالب يف املسـئولية     ) م٢٠٠٤،إبراهيم(أثبتت دراسة و

  .االجتماعية والعمر الزمين
من خالل استعراض الدراسات السابقة من حيث عيناا وأدواا ونتائجها ميكن القول  -٤

داثتها مـن حيـث البحـث يف العالقـة بـني األسـلوب       بأن الدراسة احلالية تتميز حب
واملسئولية االجتماعية لدى عينة من طالبات كليات التربية للبنات ) االندفاع/التروي(املعريف
  .جبدة
  :فروض الدراســــــة:ثالثا

بعد عرض الدراسات السابقة اليت متكنت الباحثة مـن االطـالع عليهـا ، ومـن     
عليها، امكن هلا صياغة فـروض الدراسـة علـى النحـو     خالل عرض نتائجها والتعليق 

   :التايل 
األسـلوب املعـريف   درجـات  ال توجد عالقة ذات داللـة إحصـائية بـني     -١

املسـئولية  درجـات  و –يف ضوء زمن االستجابة وعـدد األخطـاء   ) االندفاع/التروي (
  .االجتماعية لدى عينة من طالبات كلية التربية للبنات مبحافظة جدة

الطالبـات  متوسـطات درجـات   توجد فروق ذات داللة إحصائية بـني   ال -٢
ذوات األسـلوب املعـريف   متوسـطات درجـات   ذوات األسلوب املعـريف املتـروي و  
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  .املندفع يف املسئولية االجتماعية
طالبـات  متوسـطات درجـات   ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـني    -٣

ـ  متوسـطات درجـات   األقسـام العلميـة و   األسـلوب  ام األدبيـة يف  طالبـات األقس
  ).االندفاع /التروي (املعريف

طالبـات  متوسـطات درجـات   ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـني    -٤
طالبات األقسـام األدبيـة مـن عينـة الدراسـة يف      متوسطات درجات األقسام العلمية و

  .املسئولية االجتماعية
ـ   -٥ طات درجـات الطالبـات   ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية يف متوس

  .نتيجة الختالف العمر الزمين )االندفاع / التروي ( يف األسلوب املعريف 
ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية يف متوسـطات درجـات الطالبـات      -٦

  .يف املسئولية االجتماعية نتيجة الختالف العمر الزمين
درجـات الطالبـات   ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية يف متوسـطات    -٧

  نتيجة الخـتالف احلالـة االجتماعيـة هلـن       )االندفاع / التروي ( يف األسلوب املعريف 
  .)غري متزوجات / متزوجات (

ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية يف متوسـطات درجـات الطالبـات      - ٨
غـري  / متزوجـات  (االجتماعيـة هلـن   يف املسئولية االجتماعية نتيجة الختالف احلالـة  

  .)متزوجات 
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  الفصل الثالث
  إجراءات الدراسةمنهج و

  
  

  .ةــــــــــــــج الدراســـــــــــمنه:أوالً 

  .ةـــــــــــــــمع الدراســــــــجمت:ثانيًا 

  .ةــــــــــــــالدراسة ـــــــــــعين: ثالثًا 

  .الوصف اإلحصائي للعينــــــــــة: رابعًا 

  .ةـــــــــــــــــــــــالدراس أدوات: خامسًا 

  .األساليب اإلحصائية املستخدمة: سادسًا 
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  الفصل الثالث

  منهج وإجراءات الدراسة
  

يف ضـوئها،   إجنـاز هـذه الدراسـة    حيوي هذا الفصل وصفاً لإلجـراءات الـيت مت       
لدراسـة املسـتخدم ، عينـة الدراسـة ، الوصـف      نـهج ا حيث تعرض الباحثة وصفاً مل

وكذلك الشروط الـيت روعيـت يف التطبيـق    ، واألدوات املستخدمةاإلحصائي للعينة ، 
مث عرضاً ألسلوب املعاجلة اإلحصائية لبيانـات الدراسـة يف ضـوء املنـهج املسـتخدم،      

  :وفيما يلي وصفاً هلذه اجلوانب 

  :منهج الدراسة: أوالً 

والـذي   )االرتبـاطي (املنهج املستخدم يف هذه الدراسة هـو املنـهج الوصـفي    
أسـلوب يف البحـث يـتم مـن خاللـه      "يعرف بأنه  و يتناسب مع الدراسة وفروضها

كمـا يعتمـد املنـهج    ، "وصف الظاهرة اليت يراد دراستها ومجع معلومات دقيقة عنـها 
و الظاهرة كما توجد يف الواقـع، ويهـتم بوصـفها وصـفاً     الوصفي على دراسة الواقع أ

   )م ٢٠٠٠،  عبيدات وآخرون. (دقيقاً ويعرب عنها تعبرياً كيفياً أو تعبرياً كمياً 

وكونه منهجاً وصفياً ارتباطياً فهو يضـيف علـى ذلـك معرفـة مـا إذا كـان       
، سـاف الع. (ومعرفـة درجـة تلـك العالقـة    ، هناك مثة عالقة بني متغريين أو أكثـر 

  ).م٢٠٠٠
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  :جمتمع الدراسة: ثانيًا 

 جمتمع الدراسة احلالية هن طالبات كليـة التربيـة بقسـميها العلمـي واألديب يف    
 تتـراوح أعمـارهن   والـاليت . الفرقة الثالثـة، والفرقـة الرابعـة   كل من الفرقة الثانية، 

   .سنةمبحافظة جدة باململكة العربية السعودية ) ٢٧-١٩(مابني  الزمنية

  :عينة الدراسة: ثالثًا 

، من طالبات كلية التربيـة مبدينـة جـدة   ) ٤٠٠(مت اختيار عينة عشوائية قوامها 
طالبـة مـن األقسـام العلميـة ومت تطبيـق      ) ٢٠٠(طالبة من األقسام األدبية و) ٢٠٠(

املرحلة األوىل توزيـع املقيـاس اجلمعـي علـيهن،     ، أدوات الدراسة عليهن على مرحلتني
ستقطع من تلقيهن ملواد اإلعداد التربوي نظـراً الن هـذه املـواد هـي     وذلك يف وقت م

العامل املشترك بني كل الطالبـات يف مجيـع املراحـل واألقسـام  العلميـة واألدبيـة،       
وذلك بعد أخذ اإلذن املسبق من أستاذة املـادة واملرحلـة الثانيـة يـتم فيهـا تطبيـق       

  .املقياس الفردي على كل طالبة على حدة 

ستثنت الباحثة الفرقة األويل يف كل قسـم وذلـك نظـراً حلداثـة تلـك      وقد ا 
، واقتصرت على الفرقـة الثانيـة والثالثـة والرابعـة     اجلامعيالفرقة بقوانني ونظم التعليم 

ـ ، يف مجيع األقسام العلميـة واألدبيـة    – ١٩(من الزمنيـة  تراوحـت أعمـارهن    دوق
  .سنة)٢٧

طالبـة يف القسـم العلمـي    ) ١٦٧(نـة  د أفـراد العي ويف اية التطبيق بلغ عـد 
) ٣٢٩(طالبة يف القسم األديب، وبـذلك كـان عـدد أفـراد العينـة ككـل       ) ١٦٢(و

  :تيةك يف ضوء االعتبارات اآلوذل استمارة)٧١(ومت استبعاد ،طالبة

جابـة  استبعاد أوراق اإلجابة غري الصاحلة اليت مل يكمل فيها أفـراد العينـة اإل   -
  .بانأو لعدم وضوح إجا، عنها
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ـ   تاستبعاد أوراق اإلجابات اليت أظهـر  - عـدم اجلديـة يف    ةفيهـا املفحوص
  .االختبار

يوضح كيفية توزيع عينة الطالبـات لألقسـام األدبيـة بعـد     ) ١(واجلدول رقم 
  :استبعاد االستمارات غري املكتملة

  توزيع عينة طالبات كلية التربية لألقسام األدبية) ١(جدول                   

  الفرقة             
  الفرقة الرابعة  الفرقة الثالثة  الفرقة الثانية  القسم

  ١٠  ١٠  ١٠  الدراسات اإلسالمية
  ١٠  ١٢  ١١  التاريخ
  ١٢  ١٠  ١١  اجلغرافيا
  ١١  ١١  ١٢  اللغة العربية
  ١٠  ١١  ١١  اللغة اإلجنليزية

  امــوع
٥٣  ٥٤  ٥٥  

١٦٢  

  
الطالبات لألقسام العلميـة بعـد اسـتبعاد    يوضح توزيع عينة ) ٢(واجلدول رقم 
  .االستمارات غري املكتملة

  العلمية متوزيع عينة طالبات كلية التربية لألقسا)٢(جدول     

  الفرقة الرابعة  الفرقة الثالثة  الفرقة الثانية  القسم           الفرقة

  ١٢  ١٥  ١٥  الرياضيات
  ١٥  ١٤  ١٢  الفيزياء

  األحياء
  ٧  ٧  ٨  علم احليوان
  ٧  ٧  ٦  علم النبات
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  ١٤  ١٣  ١٥  الكيمياء

  اموع
٥٥  ٥٦  ٥٦  

١٦٧  
    

   

ويتضح من اجلدولني السابقني أن الفرق الثالث قد مثلت مجيعها ، حيث تقاربـت  
  .أعداد الطالبات يف كل من التخصص ، القسم ، الفرقة 

  : الوصف اإلحصائي للعينة : رابعًا 

قامت الباحثة بوصف إحصائي لعينة الدراسـة عـن طريـق حسـاب التكـرارات            
  :والنسب املئوية وفقاً للتايل

يوضح توزيع عينـة الطالبـات وفقـاً ملـتغري     ) ٣(واجلدول رقم : وفقاً ملتغري العمر  -١
  : العمر

  ملتغري العمر توزيع عينة الدراسة وفقاً) ٣(جدول

  النسبة  العدد  العمر  النسبة  العدد  العمر
٢٥.٢  ٨٣  ٢٠  ٪١٥.٦  ٥١  ١٩٪  
١٤.٣  ٤٧  ٢٢  ٪١٦.١  ٥٣  ٢١٪  
١٠.٣  ٣٤  ٢٤  ٪١٣.٧  ٤٥  ٢٣٪  
١.٢  ٤  ٢٦  ٪٢.٤  ٨  ٢٥٪  
١.٢  ٤  ٢٧٪  -  -  -  

  

ويالحظ من اجلدول السابق أنه تراوحت نسب توزيع العينة وفقاً ملتغري العمر ما بـني       
، بينما كانـت  ) ٢٧-٢٦(العمرية  ، حبيث كانت أقل نسبة مئوية للفئة) ٪٢٥.٢-٪١.٢(

  ) .٢٠(أكرب نسبة للفئة العمرية 
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يوضح توزيع عينة الطالبـات وفقـاً   ) ٤(واجلدول رقم  : جتماعية وفقاً ملتغري احلالة اال-٢
  : ملتغري احلالة االجتماعية 

  ملتغري احلالة االجتماعية وفقاًتوزيع عينة الدراسة ) ٤(جدول

  نسبةال  العدد  احلالة االجتماعية
  ٪٤٩.٨  ١٦٤  اتمتزوج

  ٪٥٠.٢  ١٦٥  اتغري متزوج
  ٪١٠٠  ٣٢٩  امـوع

       

قيمة النسبة املئوية لكل من عينة املتزوجـات   ويالحظ من اجلدول السابق وبالنظر إىل      
من ) ٪٥٠(وغري املتزوجات وفقاً للمجموع الكلي ، أن العينة الكلية اشتملت على حوايل 

  .املتزوجات ومثلهن من غري املتزوجات ، أي أما مثلتا متثيالً متساوياً 

اسة وفقاً لألسلوب يوضح توزيع عينة الدر) ٥(واجلدول رقم : وفقاً لألسلوب املعريف  -٣
  :املعريف 

  ألسلوب املعريفل اًتوزيع عينة الدراسة وفق) ٥(جدول 

 النسبة  العدد  األسلوب املعريف

  ٪٣٣.٤  ١١٠  اتمتروي       
  ٪٣٦.٥  ١٢٠  اتمندفع       

  ٪٤.٦  ١٥  اتغري متقن اتبطيئ   
  ٪٢٥.٥  ٨٤  اتمتقن اتسريع    
  ٪١٠٠  ٣٢٩  امـوع    

 -مترويـات ( تقاربت النسـب املئويـة لكـل مـن      هويالحظ من اجلدول السابق أن   
  ).بطيئات غري متقنات ( بينما كانت أقل نسبة لـ  )سريعات متقنات –مندفعات 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٩٠

  
  

  :أدوات الدراسة: خامساً 
/ التـروي  (حيث إن الدراسـة احلاليـة تقـوم بدراسـة األسـلوب املعـريف       

االجتماعية لدى عينة من طالبـات كليـة التربيـة للبنـات     وعالقته باملسئولية ) االندفاع
وبعد مسح شامل لألدوات املتوفرة لقياس املـتغريات موضـع الدراسـة، مت    ، مبدينة جدة

حتديد بعض املقاييس املناسـبة لقيـاس متغرياـا، لـذلك اقتضـت طبيعـة الدراسـة        
  :استخدام األدوات التالية

م لقيـاس األسـلوب   ١٩٨٥رمـاوي  مقياس تزاوج األشـكال املألوفـة الف   -١
  ).االندفاع/ التروي (املعريف 

م للكبـار، وقـد قامـت    ١٩٧٣مقياس املسـئولية االجتماعيـة عثمـان     -٢
  .بتقنينه على طالبات كلية التربية مبدينة الطائف) م٢٠٠٣كردي (

  .استمارة بيانات شخصية من إعداد الباحثة-٣
  :  )االندفاع/الرتوي(لقياس بعد ) ٢٠(م . أ.اختبار تزاوج األشكال املألوفة ت -١

يعترب هذا االختبار صورة جديـدة مـن اختبـار مطابقـة األشـكال املألوفـة       
)MFFT( والذي أعده كاجان ،)والـذي كـان االختبـار األوحـد لقيـاس      ) م1964

الـزمن الـذي ميـر علـى      اهذا البعد، حيث كان يقيس متغريين حساسني هلذا البعد مه
كانـت هـذه االسـتجابة     ءاملفحوص قبل االستجابة األوىل لألشـكال البديلـة، سـوا   

، واملـتغري اآلخـر هـو     Latencyصحيحة أم خاطئة، وتسمي بفترة كمون االسـتجابة  
عدد األخطاء اليت يرتكبها املفحوص يف سبيل الوصـول للحـل الصـحيح وتعـرب عـن      

فرماوي بإعادة بناء االختبار لـيالئم البيئـة املصـرية مـن     وقد قام ال. Accuracyالدقة 
ـ    بـه، منـها أن    ةجهة، ومن جهة أخرى حملاولة حل بعض املشـكالت القياسـية اخلاص

وقـد أطلـق علـى هـذه الصـورة      . سـنه  ١٢يصبح مالئم ملستوى أعمار عالية فوق 
ـ   ه عـن الصـورة   لالختبار اختبار تزاوج األشكال املألوفة ذو املفردات العشرين متيـزاً ل

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٩١

ــار ت ــار كاجــان، ورمــز هلــذا االختب ، الفرمــاوي) . (٢٠(م . أ.األصــلية الختب
  ).م١٩٨٥

  :وصف املقياس -أ 
ميثل االختبار احلايل صورة جيـدة مـن اختبـارات األشـكال املألوفـة لقيـاس       

مفـردة ألشـكال   ) ٢٢(أسلوب االندفاع مقابل التروي املعريف، ويتكون االختبار مـن  
مهـا لتـدريب   ) الرجـل العجـوز والكتـاب   (ياة واملفردتني األولني فيـه  مألوفة يف احل

املفحوص على طريقة اإلجابة على االختبار، وذلك قبـل البـدء يف أخـذ نتـائج علـى      
يوجـد مبفـرده علـى     لشـك ، وتتكون كل مفردة من تسعة أشكال. املفردات األخرى

ـ    ى الصـفحة اليسـرى   الصفحة اليمىن، ويسمى بالشكل املعياري، ومثانيـة أشـكال عل
تشبه الشكل املعيـاري، ولكـن ختتلـف يف بعـض النقـاط       لوالبدائ، وتسمى بالبدائل

الدقيقة ماعدا شكل واحد منها، فإنـه ال حيتـوي علـى أي اخـتالف عـن الشـكل       
باإلجابة الصحيحة، واملطلوب مـن املفحـوص أن يشـري إليـه      ىاملعياري، وهو ما يسم

أو رقم اإلجابـة الصـحيحة يف كـل مفـردة عـن      هذا وخيتلف مكان . يف كل مفردة
تعطي للمفحـوص نوعـاً مـن سـهولة      املفردة األخرى خللق نوع من العشوائية واليت ال

وقـد أعـد الفرمـاي ورقـة     . الوصول إىل اإلجابة الصحيحة مما يؤثر على دقة النتائج 
ـ   املفحـوص علـى    ةإجابة حتتوي على بيانات املفحوص الشخصية وأماكن لرصـد درج

وأيضـاً حتتـوي علـى أرقـام اإلجابـات      . ل من متغري الكمون وعـدد األخطـاء  ك
الصحيحة لسهولة معرفتها بواسطة الفاحص مع العلـم بـأن ورقـة اإلجابـة ال يطلـع      

  .عليها املفحوص
  :تعليمات املقياس -ب 

يوفر الفاحص مكانا مرحيا للمفحـوص ويسـاعد علـى تركيـزه يف اإلجابـة      
الرجـل  (ختبـار وذلـك علـى املفـردتني األوىل والثانيـة     ويقوم بتدريبه على عمل اال

مث يطلب منه البدء يف اإلجابـة علـى مفـردات االختبـار الرئيسـية      )العجوز والكتاب
حبيث خيتار يف كل مفردة البديل الذي يشبه الشـكل املعيـاري متامـا دون اختالفـات     

متفرقـة  أن تعرض املفردة بكل مكوناا على املفحـوص مـرة واحـدة وليسـت      ىعل
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عند بدء املفحوص يف النظر إىل البدائل وعلى الفـاحص أن يبـدأ يف تسـجيل الوقـت     
 ءسـوا ، الذي يستغرقه املفحوص يف االستجابة األوىل، وذلك بواسـطة سـاعة إيقـاف   

كانت االستجابة األوىل صحيحة أم خاطئـة، فـإذا كانـت صـحيحة فيطلـب مـن       
أمـا إذا  . دون تـدوين أي خطـأ عليـه    ، وذلـك ةاملفحوص أن ينتقل إىل املفردة التالي

كانت االستجابة خاطئة يطلب منه أن حيـاول مـرة ومـرة إىل أن يشـري إىل الشـكل      
املطابق للشكل املعياري مع حساب عدد األخطـاء وعـادة فـإن أقصـى عـدد مـن       

  ).م١٩٩٤، الفرماي(األخطاء يرتكبها املفحوص يف أي مفردة سبع أخطاء 
جابة مع الفاحص أيضـاً بيانـات املفحـوص، وجيمـع     تشمل النتائج يف ورقة اإل

عدد األخطاء اليت ارتكبـها املفحـوص يف كـل املفـردات، وكـذلك الـزمن الـذي        
عينـة  لكـل أفـراد ال   ةوعلى أساس متوسط درجات زمن كمـون االسـتجاب  ، استغرقه

ميكن للفـاحص تصـنيف العينـة إىل أربـع جمموعـات      ومتوسط عدد األخطاء لديهم 
  :هي

ترويني، وهي اليت حصلت على زمن فوق املتوسط بالنسبة ألفراد العينـة  جمموعة امل -
  .وارتكبت عدد من األخطاء أقل من املتوسط

جمموعة املندفعني ، وهي اليت حصلت على زمن أقل من املتوسط بالنسبة ألفراد العينة  -
 .وارتكبت عدد من األخطاء فوق املتوسط

ى زمن فوق املتوسط بالنسبة ألفـراد  غري دقيق، وهي اليت حصلت عل/جمموعة بطيء -
 .العينة وارتكبت عدد من األخطاء فوق املتوسط 

مع الدقة، وهي اليت حصلت على زمن أقل من املتوسط بالنسبة ألفراد /جمموعة سريع -
  .العينة وارتكبت عدد من األخطاء أقل من املتوسط 

  :يف البيئة العربية صدق وثبات املقياس -ج
  :صدق االختبار

يف مجهورية مصر العربيـة حبسـاب صـدق االختبـار     ) م ١٩٨٥(الفرماوي قام 
باستخدام طريقة صدق احملك، وذلك باستخدام ثـالث أدوات أعـدها الفرمـاوي بنـاء     
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  :على اإلطار النظري لألسلوب موضع الدراسة
، وقـد قـام بتطبيقـه مجاعيـاً     )االندفاع/ التروي(مقياس لفظي لقياس بعد  -١
، ووجـد أن معامـل االرتبـاط    )٢٠. (م. أ.التقنني اليت طبق عليها اختبـار ت على عينة 

ـ     دالـة عنـد   )  ٠.٦٨٠ ، ٠.٢٤( ي لكل من بعدي الكمـون، وعـدد األخطـاء ه
  .على التوايل) ٠.٠٠١ - ٠.٠١(مستوى 

كما قام الفرماوي ببناء مقياسـني تقـديريني للمـدرس، يقـوم بواسـطتها      -٢
من حيث التـروي أو االنـدفاع، ويرمـز للمقيـاس األول     بتقدير عينة التقنني من طالبه 

وكـالً مـن   ) ١ت(، وحسب معامالت االرتبـاط بـني درجـة    )٢ت(، والثاين )١ت(
ودالـة عنـد مسـتوى    ) ٢١,٠(، وكانـت  )٢٠) (م.أ. ت(الكمون وعدد األخطاء يف 

  ).٠.٠٠١(دالة عند مستوى ) ٠.٥٦(، وبالنسبة لعدد األخطاء )٠٥,٠(
  :ثبات االختبار

من ثبـات االختبـار، وذلـك باسـتخدام طريقـة      ) م١٩٨٥(أكد الفرماوي ت
يوماً مـن التطبيـق األول يف ظـروف مشـاة للتطبيـق       ١٧إعادة تطبيق االختبار بعد 

األول، ورصدت النتائج بنفس الطريقـة، حيـث كانـت معـامالت االرتبـاط لـزمن       
  ).٦٨,٠(، وبالنسبة لعدد األخطاء) ٨٥,٠(الكمون 

  :على البيئة السعودية ت املقياسصدق و ثبا -د
ـ ) هـ ١٤٢٠صعدي (قام   - ثبـات اختبـار تـزاوج    ومـن صـدق    دبالتأك

األشكال املألوفة على البيئة السعودية، وذلك عنـدما أجـرى دراسـية علـى املعلمـني      
فوجـد   ان حيث تأكد مـن صـدق االختبـار   يف املرحلة االبتدائية مبنطقة جازواملعلمات 

ـ ) ٠.١١(بني الزمن وعـدد األخطـاء موعـة املتـرويني     أن معامل االرتباط   لومعام
ـ )٠ ,٢٤(االرتباط بني الزمن وعدد األخطاء موعة املنـدفعني تسـاوي    معامـل   ا، أم

قـام  كمـا   ).٠.٤٨(االرتباط بني الزمن وعدد األخطاء موعـة اآلخـرين فكانـت    
رتبـاط لكـل مـن الـزمن،     بإعادة االختبار، وذلك للتأكد من ثباته، فوجد أن معامل اال

  .لألخطاء) ٠.٩٥١(للزمن و) ٠.٩٩٥(وعدد األخطاء يف التطبيقني كالتايل 
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اختبـار تـزاوج    بالتأكد من صـدق وثبـات  ) هـ١٤٢٤السلمي (كما قام  -
األشكال املألوفة على البيئة السعودية، وذلك عنـدما أجـرى دراسـته علـى طـالب      

أديب، مبدينة مكـة املكرمـة، حيـث كـان     /يعلم) الصف الثالث ثانوي(املرحلة الثانوية 
، وهـذا يوضـح أن   )٠.٤٣ -(معامل االرتباط بني الزمن وعدد األخطـاء للمتـرويني   

هناك ارتباطاً عكسياً بني الزمن وعدد األخطاء، حيث إنه كلمـا زاد الـزمن قـلّ عـدد     
        كما وجـد معامـل االرتبـاط بـني الـزمن وعـدد األخطـاء للمنـدفعني         ، األخطاء

، وهذا يوضح أن هناك ارتباط عكسي، حيث إنـه كلمـا قـلّ الـزمن زاد      )٠.٥٦-(
وبالنسبة ملعامل االرتبـاط بـني الـزمن وعـدد األخطـاء      . عدد األخطاء لدى املندفعني
، وللتأكـد مـن ثبـات االختبـار قـام الباحـث       ).٠.٦٦(موعة اآلخرين فقد كان 

ـ  باستخدام التجزئة النصفية لالختبار مت حسـاب معامـل االرتبـاط بـني      ك، بعد ذل
  ).٤٨,٠(الزمن يف النصفني فكان

  :الدراسة االستطالعية_ ـه
لقد قامت الباحثة بدراسة استطالعية طبقت فيها مقياس تزاوج األشـكال املألوفـة   

مفحوصة من جمتمـع  )٤٤(، وذلك على عينة مكونة من )م١٩٨٥( والذي أعده الفرماوي
ضوح مفردات املقياس وأنه ال توجد أي صعوبة يف اإلجابـة عليهـا   لتأكد من والدراسة ل

وكذلك للتأكد من اخلصائص السيكومترية للمقياس على البيئة احمللية خاصة وانه مل يسـبق  
استمارات نظرا  عوقد مت استبعاد أرب. أن طبق على عينة مشاه لعينة الدراسة من قبل ذلك

، وبالتايل أصبح عدد العينة االسـتطالعية   ق الوقتلعدم استكماهلا بسبب عامل امللل وضي
  .مفحوصة) ٤٠(
  :صدق املقياس) ١(

لقد مت حساب معامل االتساق الداخلي والذي يعد مؤشر من مؤشـرات الصـدق   
حيث مت حساب ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية يف كل من الزمن وكـذلك  ، وكذلك الثبات

  ):٦(موضحة باجلدول رقم عدد األخطاء والنتائج اخلاصة بذلك 
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يف يوضح قيم معامل ارتباط الفقرة والدرجة الكلية لكل من زمن االستجابة وعدد األخطاء )٦(جدول 
  )٤٠=ن(مقياس تزاوج األشكال املألوفة 

  عدد األخطاء  زمن االستجابة  املفـردة  م

  ٦٣٣,٠  ٩٢٩,٠  السفينة  ١

  ٦٥٦,٠  ٩٢٣,٠  التلفون  ٢

  ٦٧١,٠  ٩١٦,٠  الطائرة  ٣

  ٧٣٥,٠  ٩١٢,٠  رجل األعمال  ٤

  ٦٨٣,٠  ٩١٣,٠  األسد  ٥

  ٦٤٩,٠  ٩١٨,٠  التفاحة  ٦

  ٦٦٤,٠  ٩١٧,٠  القلم  ٧

  ٦٥٩,٠  ٩١٧,٠  احلذاء  ٨

  ٦٤١,٠  ٩١٧,٠  السمك  ٩

  ٦٩٣,٠  ٩١٦,٠  الساعة  ١٠

  ٦٤١,٠  ٩١٤,٠  الزجاجة  ١١

  ٦٧٠,٠  ٩١٢,٠  الشجرة  ١٢

  ٦٤٤,٠  ٩١٦,٠  العربة  ١٣

  ٦٥٩,٠  ٩١٤,٠  اخلريطة  ١٤

  ٦٧٠,٠  ٩١٥,٠  الوجه  ١٥

  ٦٧٣,٠  ٩١٨,٠  الفرشاة  ١٦

  ٦٤٢,٠  ٩١٨,٠  الكامريا  ١٧

  ٦٥٩,٠  ٩١٧,٠  الوردة  ١٨

  ٦٨١,٠  ٩١٧,٠  العنكبوت  ١٩

  ٦٦٢,٠  ٩١٧,٠  التلفزيون  ٢٠

  ٦٧٧,٠  ٩٢١,٠  اـموع الكلي
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  :نالحظ من اجلدول السابق ما يلي
بالنسبة لزمن االستجابة فقد تراوحت قيم معامل االرتباط بني الفقرة والدرجة الكليـة    -أ

لنا أن املقياس ميتاز بدرجة عاليـة   ، مما يبنيمرتفعةوهي قيم ) ٠.٩٢٣/ ٠.٩١٢(مابني 
  .من الصدق

بالنسبة لعدد األخطاء فقد تراوحت قيم معامل االرتباط بني الفقرة والدرجة الكليـة   -ب
  .، وهي قيم جيدة تطمئن الباحثة يف استخدام هذا املقياس) ٠.٧٣٥/ ٠.٦٣٣(مابني 

  :ثبات املقياس) ٢( 
املقياس  أشكالوالتجزئة النصفية حيث مت جتزئة ) ألفا كرونباخ(استخدام معامل مت 

، ة جتمـان فردية وزوجية ، مث مت حساب معامل االرتباط بني كل منهما مبعادل أشكالإىل 
  :ح ذلك يوض ) ٧( واجلدول رقم 

  ملقياس تزاوج األشكال املألوفة معامل الثباتيوضح قيمة )٧(جدول

  التجزئة النصفية  معامل ألفا كرونباخ  املتغري

  ٠.٨٦٥=جتمان  ٩٢١,٠  زمن االستجابة األوىل

  ٠.٧١٠=جتمان  ٦٧٧,٠  عدد األخطاء

  :من هذا اجلدول نالحظ
معامل ألفـا كرونبـاخ   زمن االستجابة مرتفع، حيث بلغ بالنسبة لقيمة معامل الثبات  -أ

  .مما يطمئن الباحثة الستخدامه) ٠.٨٦٥(والتجزئة النصفية ) ٠.٩٢١(
حيـث بلـغ معامـل ألفـا      ،قيمة معامل الثبات بالنسبة لعدد األخطاء تعترب جيدة-ب 

  .مما يطمئن الباحثة عند استخدامه )٠.٧١٠(والتجزئة النصفية) ٠.٦٧٧(كرونباخ
  :مقياس املسئولية االجتماعية -٢

قامت الباحثة باالطالع على بعض املقاييس اليت تقيس املسئولية االجتماعيـة وقـد   
استقرت على مقياس املسئولية االجتماعية من إعداد عثمان حيث انه كـان مـن انسـب    
 املقاييس وأشهرها واليت تقيس املسئولية االجتماعية وهو يناسب أيضـا الدراسـة احلاليـة   
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  :لألسباب التالية
باعتبار أن الباحثة قد تبنت أغلب مفاهيم عثمان حول املسئولية االجتماعية فكان من   -١

  .املناسب تبين مقياسه أيضاً
على البيئة السعودية على عينة مشاة لعينـة  ) م٢٠٠٣، كردي(حداثة تقنني املقياس   -٢

قة تقريباً وهي منطقة مكـة  ومن نفس املنط) طالبات كلية التربية بالطائف(الدراسة 
  .املكرمة

  :وصف املقياس وتعليماته  -أ
للكبـار  ) ك(والصـورة  ، للثانوي) ت( ةصور، صمم مقياس املسئولية االجتماعية

وبصفة خاصة حتليلها إىل عناصرها ، لقياس املسئولية االجتماعية يف ضوء التحليل السابق هلا
فقد اختريت عناصره لقياس درجة اهتمام الفرد . واملشاركة، والفهم، الثالثة وهي االهتمام

مث قياس درجـة  ، م هذه اجلماعةباجلماعة أو اجلماعات اليت يتفاعل معها، ودرجة حماولته فه
وعلى الرغم من أن قيـاس عنصـر   . مشاركته نشاط هذه اجلماعة كما يقدرها هو نفسه

فـإن  ، املشاركة عن طريق تقدير الفرد لنفسه لن يكون مطابقاً لواقع سلوك الفرد الفعلـي 
  .تقديره هذا هو يف ذاته داللة على ما يعطيه من أمهية هلذا السلوك

وهي عبارات . عنصراً) ٨٥(من مقياس املسئولية االجتماعية من ) ك(وتتكون صورة 
اختريت بعد عرضها على عدد من احلكام املتخصصـني  ، تعكس ألواناً من السلوك أو اآلراء

يف علم النفس والتربية، ويطلب من املفحوص أن حيدد إجابته وفقاً ملقياس متـدرج لكـل   
  : عبارة يتكون من أربع نقاط

  نادراً -قليالً     - كثري من األحيان يف  -دائما   
  :عنصراً إجيابياً، وتقدر درجاا هكذا ) ٥٩(ومن بني هذه العناصر يوجد 

١ -  ٢  -  ٣  -   ٤  
  :عنصراً سالباً، وهذه تقدر درجاا هكذا ) ٢٦(كما يوجد 

٤  - ٣  - ٢ - ١  
 االجتماعيـة، وجتمع هذه الدرجات لنحصل يف النهاية على درجة كلية للمسئولية 

، عثمان. (باإلضافة إىل ورقة إجابة للمقياس، ويتكون املقياس من كراسة للتعليمات واألسئلة
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، ولقد قامت الباحثة بطباعة صورة جديدة للمقياس تكون األسئلة واإلجابة عليها )م١٩٧٣
مدجمه يف مقياس واحد، وذلك لتسهيل إجابة املفحوص على أسئلة املقياس من باب تـوفري  

  .اجلهد والوقت املبذولني يف اإلجابة

  :صدق وثبات املقياس يف البيئة السعودية  -ب
طالبة للتأكد من ) ٥٠(م بدراسة استطالعية على عينة قوامها ٢٠٠٣قامت كردي 

  .إجراءات الضبط اإلحصائي للمقياس
  :صدق املقياس  )١(
  ) :صدق احملكمني(الصدق الظاهري  -

احملكمني املتخصصني يف علم النفس والصحة النفسية  رض املقياس على جمموعة منع
. ومدى مناسبتها لألفراد الذين سيطبق عليهم املقياس، لإلدالء بآرائهم حول صياغة العبارات

وكانت نتيجة التحكيم أن حذفت عبارة واحدة من املقياس ال تتناسب مع البيئة السعودية، 
ب أن اعرف الطريقة اليت يسـري العمـل   أح: (وذلك بعد أخذ رأي احملكمني يف ذلك وهي
أحـب  : (، وأعيدت صياغة البعض اآلخر مثل) وفقاً هلا يف االس النيابية املختلفة يف بلدي

أفضل الذهاب إىل السينما علـى  (، )أن تكون عندي جمموعة كتب يف املوضوعات القومية
يف اإلذاعة علـى   أفضل االستماع إىل بعض األغاين(، ) حضور ندوة عن مشكلة اجتماعية

يضايقين أن أرى شخصا ميزق جلد مقعـد يف األتـوبيس أو   ) (االستماع إىل نشرة األخبار
أحـب  (، ) أحب أن اشترك يف تنظيم العمل مبستشفى يف احلي الذي أعيش فيه(، ) السينما

ومن مث قامت كردي بتعديلها يف ضـوء  ) أن اشترك يف احتفاالت األعياد القومية يف بلدي
أحب أن تكـون عنـدي جمموعـة كتـب يف     : (وطبيعة مفحوصات الدراسة إىلأهداف 

مشـكلة  نـدوة عـن   أفضل الذهاب إىل حفلة على حضـور  ( ،) املوضوعات االجتماعية
أفضل االستماع إىل بعض األناشيد يف اإلذاعة علـى االسـتماع إىل نشـرة    ( ،)اجتماعية 
، )يضايقين أن أرى شخصاً ميزق جلد مقعد يف األتوبيس أو القاعـة الدراسـية  ( ،)األخبار 

أرحـب إذا دعيـت   (، )أحب أن أشترك يف تنظيم العمل يف نشاط أو رحلة مع زمياليت (
أحب أن اشترك يف االحتفاالت واألنشطة اليت تقـام يف  (، )للمساعدة يف اجلمعيات اخلريية 
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 ٩٩

  )م ٢٠٠٣،كردي.(٪  ٩٠أخذت كردي بنسبة اتفاق تقدر بـ  دهذا وق). كلييت
  :صدق املضمون -

لقد مت حساب معامل االرتباط بني درجات أفراد العينة يف كل عبارة والدرجة الكلية 
، وهي قيم دالة إحصائياً عند )  ٨٣,٠-٦٥,٠(وقد تراوحت معامالت االرتباط بني ، للبعد

حسب معامل االرتباط بني درجات أفراد العينة يف كل بعد ، كما )  ٠١,٠(مستوى داللة 
لبعد الفهـم،   ) ٧١,٠(لبعد االهتمام و) ٨٣,٠(والدرجة الكلية للمقياس، وكانت تساوي 

، كـردي ). (٠١,٠(لبعد املشاركة، وهي قيم دالة إحصائياً عند مستوى داللة ) ٨٠,٠(و
  ).م٢٠٠٣

   :ثبات املقياس ) ٢(
مت تطبيـق املقيـاس    ثبطريقة إعادة االختبار، حيلقد مت حساب قيم معامل الثبات 

، )  ٧٧,٠(وحسبت قيمة االرتباط فكانت تسـاوي  ، )يوماً ١٥(مرتني بفاصل زمين قدره 
  ).٢٠٠٣، كردي ) . (٠١,٠(وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة 

  :يف الدراسة احلالية معامل الصدق و الثبات للمقاييس
قامت الباحثة حبساب معامل الصدق و الثبات للمقاييس املسـتخدمة يف الدراسـة   

  :احلالية، وذلك بالنسبة للعينة الكلية بعدة طرق توضح يف اجلداول التالية
  ):االندفاع/التروي (حساب الصدق ملقياس األسلوب املعريف  -أ

  :صدق االتساق الداخلي)١(   
  :حيث مت حساب معامل االرتباطبني درجة كل فقرة والدرجة الكلية على النحو التايل 

  :بالنسبة لألخطاء -١
يوضح ) ٨(حيث مت حساب عالقة كل فقرة بالدرجة الكلية بالنسبة لألخطاء واجلدول رقم 

  :ذلك 
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 ١٠٠

  
  اوج األشكال املألوفةيف مقياس تز معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية لألخطاءيوضح قيم  )٨(جدول 

  معامل االرتباط  العبارة  معامل االرتباط  العبارة

  ٠.٥٤٠  الزجاجة  ٠.٥١٤  السفينة

  ٠.٥٢٦  الشجرة  ٠.٤٩٣  التلفون

  ٠.٦٠٥  العربة  ٠.٣٤٩  الطائر

  ٠.٣٤٤  اخلريطة  ٠.٤١٤  الرجل

  ٠.٤٣٨  الوجه  ٠.٤٦٧  األسد

  ٠.٥٠٤  الفرشاة  ٠.٥١٠  التفاحة

  ٠.٤٦٦  الكامريا  ٠.٣٩٨  القلم

  ٠.٥٦٣  الوردة  ٠.٣٤١  احلذاء

  ٠.٤٨١  العنكبوت  ٠.٥٧٣  السمك

  ٠.٥٢٩  التلفزيون  ٠.٣٣٤  الساعة

الكليـة  والدرجـة   فقرةيتضح من اجلدول السابق أن معامالت االرتباط بني كل 
-٠.٣٣٤(بالنسبة لألخطاء قد تراوحـت مـابني   ) االندفاع/ التروي (لألسلوب املعريف 

  ).٠.٠١(ومجيعها دالة عند مستوى ) ٠.٦٠٥
  :بالنسبة لزمن االستجابة-٢

مت حساب ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية وذلك بالنسبة للزمن واجلدول رقم      
  :يوضح ذلك ) ٩(
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 ١٠١

مقياس تزاوج األشكال  األستجابة يف معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية لزمنيوضح قيم )٩(جدول
  املألوفة

  معامل االرتباط  الزمن  معامل االرتباط  الزمن

  ٠.٦٠٣  ١١زمن  ٠.٥٣٩  ١زمن 

  ٠.٥٩٨  ١٢زمن  ٠.٥٢٥  ٢زمن

  ٠.٢٠٧  ١٣زمن  ٠.٥٨٠  ٣زمن 

  ٠.٦٢٨  ١٤زمن  ٠.٦١٦  ٤زمن

  ٠.٣١٠  ١٥زمن  ٠.٥٨٨  ٥زمن

  ٠.٥٥٠  ١٦زمن  ٠.٥١٨  ٦زمن

  ٠.١٧٥  ١٧زمن  ٠.٥٤٢  ٧زمن

  ٠.٦٢٧  ١٨زمن  ٠.٥١٩  ٨زمن

  ٠.٦٢٩  ١٩زمن  ٠.١٩١  ٩زمن

  ٠.٤٧٩  ٢٠زمن  ٠.٦٠٨  ١٠زمن

والدرجـة الكليـة    فقرة أن معامالت االرتباط بني كل يتضح من اجلدول السابق
 -٠.١٧٥(قـد تراوحـت مـابني     نبالنسبة للزم) االندفاع/ التروي (لألسلوب املعريف 

  ).٠.٠١(، وذلك عند مستوى داللة ) ٠.٦٢٩
  :بالنسبة لزمن االستجابة وعدد األخطاء  -٢

واجلـدول  ، وعدد األخطاءزمن االستجابة قامت الباحثة حبساب معامل االرتباط بني      
  :ذلك يوضح  )١٠(رقم 
  مقياس تزاوج األشكال املألوفة يف معامل االرتباط بني الزمن وعدد األخطاءيوضح قيم  )١٠(جدول

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  املتغري

  ٠.٠١  ٠.٤٨١-  عدد األخطاء   xزمن االستجابة 
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 ١٠٢

عند مسـتوى داللـة   ) ٠.٤٨١-(االرتباط يساوي  لمعام ويتضح من اجلدول السابق أن 
وعدد األخطاء، حيث  مما يدل على أن هناك ارتباط عكسي بني زمن االستجابة، )٠.٠١(

  إنه كلما زاد الزمن قلّ عدد األخطاء، 
  :الصدق التمييزي)٢(  

مت حساب املقارنة الطرفية ملرتفعات ومنخفضـات األخطـاء وزمـن االسـتجابة     
 )١٢(و) ١١(واجلـدولني رقـم   عن طريق حساب املتوسطات واالحنـراف املعيـاري،   

  .يوضحان ذلك
  مقياس تزاوج األشكال املألوفة يف املقارنة الطرفية ملرتفعات ومنخفضات األخطاءيوضح ) ١١(جدول

االحنراف   املتوسط  العينة    الصورة
مستوى   درجة ت  درجة احلرية  املعياري

  الداللة

  السفينة
  ٠.٧٠٩  ٠.٤٤  ٨٨  اتمنخفض

٠.٠١  ٨.١٥٠  ١٢٦.٨٣  
  ١.٤٤  ١.٨٤  ٨٨  اتمرتفع

  التلفون
  ٠.٧٤٢  ٠.٢٨  ٨٨  اتمنخفض

٠.٠١  ٩.٢٠٦  ١٤٦.٨٧٩  
  ١.١٧٥  ١.٦٥  ٨٨  اتمرتفع

  الطائر
  ٠.٥٠٢  ٠.٢٨  ٨٨  اتمنخفض

٥.٤٣١  ١١٠.١٤٩  
٠.٠١  
  ١.٣٦٣  ١.١٣  ٨٨  اتمرتفع  

  الرجل
  ٠.٧٤٢  ٠.٤٨  ٨٨  اتمنخفض

٠.٠١  ٧.٧٤٥  ١١٩.٤٣٣  
  ١.٦٨٨  ٢.٠  ٨٨  اتمرتفع

  األسد
  ٠.٤٧٦  ٠.١٩  ٨٨  اتمنخفض

٠.٠١  ٦.٧١٤  ٩٥.٢٢٢  
  ٢.١٨٨  ١.٨٠  ٨٨  اتمرتفع

  التفاحة
  ٠.٣٥٣  ٠.١١  ٨٨  اتمنخفض

٠.٠١  ٧.٠٢٦  ٩٧.٣٨٠  
  ١.٤٤٤  ١.٢٣  ٨٨  اتمرتفع

  ٠.٠١  ٥.٩٣٣  ٩٥.٩٠٩  ٠.٣٥٣  ٠.١١  ٨٨  اتمنخفض  القلم
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 ١٠٣

االحنراف   املتوسط  العينة    الصورة
مستوى   درجة ت  درجة احلرية  املعياري

  الداللة
  ١.٥٦٠  ١.١٣  ٨٨  اتمرتفع

  احلذاء
  ٠.٤١٦  ٠.١٥  ٨٨  اتمنخفض

٠.٠١  ٦٠١٤٥  ١٠٢.٧٤٥  
  ١.٣٧٨  ١.٠٩  ٨٨  اتمرتفع

  السمك
  ٠.٤٠٧  ٠.١٧  ٨٨  اتمنخفض

٠.٠١  ٨.٩٠٩  ١٠٢.٣٩٥  
  ١.٣٦٤  ١.٥٢  ٨٨  اتمرتفع

  الساعة
  ٠.٥٠٣  ٠.٢٤  ٨٨  اتمنخفض

٠.٠١  ٤.٩٦٠  ١٠٨.٥٣٥  
  ١.٤١٨  ١.٠٣  ٨٨  اتمرتفع

  اتمنخفض  الزجاجة
  اتمرتفع

٨٨  
٨٨  

٠.١٩  
١.٦٠  

٠.٥٠٠  
٠.٠١  ٩.٩١٠  ١١٤.٦٥٧  ١.٢٣٧  

  الشجرة
  ٠.٣٦٦  ٠.١٣  ٨٨  اتمنخفض

٠.٠١  ٨.٠٦٧  ٩٧.٠٨٥  
  ١.٥١٦  ١.٤٧  ٨٨  اتمرتفع

  العربة
  ٠.٤٧٩  ٠.٢٤  ٨٨  اتمنخفض

٠.٠١  ٩.٤٥١  ١٠٣.٦٩٧  
  ١.٥٤٠  ١.٨٦  ٨٨  اتمرتفع

  اخلريطة
  ٠.٦٨٦  ٠.٢٦  ٨٨  اتمنخفض

٠.٠١  ٦.١٩٦  ١١٠.٨١٨  
  ١.٨٣٧  ١.٥٦  ٨٨  اتمرتفع

  الوجه
  ٠.٣٧٨  ٠.١٧  ٨٨  اتمنخفض

٠.٠١  ٦.٠٣٠  ٩٤.٢٣٢  
  ١.٨٥٣  ١.٣٩  ٨٨  اتمرتفع

  الفرشاة
  ٠.٤٣٠  ٠.١٠  ٨٨  اتمنخفض

٠.٠١  ٧.١١٦  ١٠٤.٦٩٧  
  ١.٣٤١  ١.١٧  ٨٨  اتمرتفع

  الكامريا
  ٠.٤٩٢  ٠.١٨  ٨٨  اتمنخفض

٠.٠١  ٦.٧٥٧  ١٠١.٨٢٦  
  ١.٦٨١  ١.٤٤  ٨٨  اتمرتفع

  الوردة
  ٠.٤٦٠  ٠.١٧  ٨٨  اتمنخفض

٠.٠١  ٩.١٣٠  ١٠٥.٣٥٥  
  ١.٤١٠  ١.٦١  ٨٨  اتمرتفع
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 ١٠٤

االحنراف   املتوسط  العينة    الصورة
مستوى   درجة ت  درجة احلرية  املعياري

  الداللة

  العنكبوت
  ٠.٢٨٩  ٠.٠٩  ٨٨  اتمنخفض

٠.٠١  ٧.٣٣٢  ٩٥.٥٠٩  
  ١.٣٠٦  ١.١٤  ٨٨  اتمرتفع

  اتمنخفض  التلفزيون
  اتمرتفع

٨٨  
٨٨  

٠.٢٣  
٢.٠١  

٠.٤٧٣  
٠.٠١  ٨.٥٦٢  ٩٧.٧٧٤  ١.٨٩٧  

  
مقياس تزاوج األشكال  زمن االستجابة يفاملقارنة الطرفية ملرتفعات ومنخفضات يوضح ) ١٢(جدول

  املألوفة

االحنراف   املتوسط  العينة    الزمن
مستوى   درجة ت  درجة احلرية  املعياري

  الداللة

  ١زمن 
  ٠.٢٨٩٦٣  ٠.٣٤٣٨  ٨٢  منخفض

٠.٠١  ١٥.٥٧١  ١٠٨.٦٥٣  
  ٠.٦٩٠٤٣  ١.٦٣١٢  ٨٢  مرتفع

  ٢زمن
  ٠.٢١٣٣٧  ٠.٣٢١١  ٨٢  منخفض

٠.٠١  ١٣.١٢٦  ١٠١.٤٩٨  
  ٠.٥٩٤٩٥  ١.٢٣٧٣  ٨٢  مرتفع

  ٣زمن
  ٠.١٧٩١٩  ٠.٢٩٧١  ٨٢  منخفض

٠.٠١  ١٣.٨٠٦  ٨٩.٩٠٥  
  ٠.٧٦٣١٣  ١.٤٩٢٢  ٨٢  مرتفع

  ٤زمن
  ٠.١٩٢٨٧  ٠.٣٠٠٠  ٨٢  منخفض

٠.٠١  ١٦.٣٦٢  ٨٧.٥١٦  
  ٠.٩٦٠٩٢  ٢.٠٧٠٩  ٨٢  مرتفع

  ٥زمن
  ٠.١٧٩٩١  ٠.٢٧٤٠  ٨٢  منخفض

٠.٠١  ١٤.٥٥٦  ٨٧.٩٥٩  
  ٠.٨٦٧٢٦  ١.٦٩٧٨  ٨٢  مرتفع

  ٦زمن
  ٠.١٨٦٥٨  ٠.٢٧٠٧  ٨٢  منخفض

٠.٠١  ٨.٦٧٩  ٩٥.٣٠٦  
  ٠.٦٢٥٣٨  ٠.٨٩٦٢  ٨٢  مرتفع
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 ١٠٥

االحنراف   املتوسط  العينة    الزمن
مستوى   درجة ت  درجة احلرية  املعياري

  الداللة

  ٧زمن
  ٠.١٤٧٠٨  ٠.٢٧١٥  ٨٢  منخفض

٠.٠١  ١٢.٦٥٢  ٩١.٢١٨  
  ٠.٥٨٤٤٥  ١.١١٣٥  ٨٢  مرتفع

  ٨زمن
  ٠.٢١٠٩  ٠.٢٨٧  ٨٢  منخفض

٠.٠١  ١٣.٥١٢  ١٠٣.٣٨٢  
  ٠.٥٦١٨  ١.١٨٢  ٨٢  مرتفع

  ٩زمن
  ٠.١٧٧٩٠  ٠.٢٧٦٠  ٨٢  منخفض

٠.٠١  ١٣.٤٤٢  ٩٢.٠٣٣  
  ٠.٦٨٠١١  ١.٣١٩٥  ٨٢  مرتفع

  ١٠زمن
  ٠.٢٥٣٢٤  ٠.٣٢٩٠  ٨٢  منخفض

٠.٠١  ١٣.٠١٦  ٩٩.١٥٤  
  ٠.٧٥١٦٦  ١.٤٦٩١  ٨٢  مرتفع

  ١١زمن
  ٠.١٩٣٠٥  ٠.٢٧١٠  ٨٢  منخفض

٠.٠١  ١٠.٤٦١  ٨٩.١٢٧  
  ٠.٨٦٠٨٠  ١.٢٩٠١  ٨٢  مرتفع

  ١٢زمن
  ٠.٢١٤١٨  ٠.٢٦٥٧  ٨٢  منخفض

٠.٠١  ١٣.٨٤٥  ٩٥.٥٨٣  
  ٠.٧١٠٩٤  ١.٤٠١٠  ٨٢  مرتفع

  ١٣زمن
  ٣.١٧٥٠٦  ٠.٦٨٥٠  ٨٢  منخفض

٠.٠١  ٢.٢٠٨  ١٦٢  
  ٠.٨١٢٩٠  ١.٤٨٤٠  ٨٢  مرتفع

  ١٤زمن
  ٠.٢١٧٣٧  ٠.٢٨٧٦  ٨٢  منخفض

٠.٠١  ١١.٢٨٨  ٨٥.٦١٧  
  ١.٢٨٧٠٤  ١.٩١٤٦  ٨٢  مرتفع

  ١٥زمن
  ٢.٠٧٨٦  ٠.٤٨٨  ٨٢  منخفض

٠.٠١  ٣.٦٥٢  ١٦٢  
  ٠.٧٤١  ١.٣٧٥  ٨٢  مرتفع

  ٠.٠١  ٨.٣٦٣  ٩٥.٠٨٢  ٠.٢١٢٦٤  ٠.٢٧١١  ٨٢  منخفض  ١٦زمن
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 ١٠٦

االحنراف   املتوسط  العينة    الزمن
مستوى   درجة ت  درجة احلرية  املعياري

  الداللة

  ٠.٧١٨٤٧  ٠.٩٦٣٠  ٨٢  مرتفع

  ١٧زمن
  ٠.١٦٤٣  ٠.٢٦٦  ٨٢  منخفض

٠.٠١  ٢.٧٠٠  ٨١.٢٠٠  
  ٤.٦٧٥٦  ١.٦٦١  ٨٢  مرتفع

  ١٨زمن
  ٠.١٨٤٨٩  ٠.٢٨٢٨  ٨٢  منخفض

٠.٠١  ١٣.٠٥٥  ٩٠.٤٨٩  
  ٠.٧٦٢٦٦  ١.٤١٤١  ٨٢  مرتفع

  ١٩زمن
  ٠.٢٣١١  ٠.٢٧٠  ٨٢  منخفض

٠.٠١  ١٤.١٩٨  ٩٨.٨٢٠  
  ٠.٦٩٢٥  ١.٤١٤  ٨٢  مرتفع

  ٢٠زمن
  ٠.٨٨١٢١  ٠.٣٩٨٨  ٨٢  منخفض

٠.٠١  ٧.٨٣٨  ١٥٧.١١٠  
  ٠.٧٣٧٣٢  ١.٣٩٣٣  ٨٢  مرتفع

، )٠.٠١(ت املقياس مجيعها دالة عند مسـتوى  عبارا أن ويتضح من اجلدولني السابقني    
وزمن وبالتايل يكون املقياس قادراً على التمييز بني املرتفعات واملنخفضات يف عدد األخطاء 

  .االستجابة

  ):االندفاع/التروي (ملقياس األسلوب املعريف  حساب معامل الثبات -ب
، والتجزئـة  ) ألفا(بطريقة  )االندفاع/التروي (ل الثبات ملقياس حساب معاموقد مت 

النصفية حيث مت جتزئة أشكال املقياس إىل أشكال فردية وزوجية ، مث مت حسـاب معامـل   
يوضـح  ) ١٣(وجتمان ، واجلدول رقم  براون -االرتباط بني كل منهما مبعادليت سبريمان

  :ذلك 
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 ١٠٧

  ملقياس تزاوج األشكال املألوفة معامالت الثباتيوضح قيم  )١٣(جدول 

  التجزئة النصفية  ألفا كرونباخ  مقياس تزاوج األشكال املألوفة

  ٠.٨٢٩  عدد األخطاء
   ٠.٨٠٣=سبريمان براون

  ٠.٧٩٦=جتمان

  ٠.٨٥٥  زمن االستجابة
  ٠.٨١٠=سبريمان براون

  ٠.٨٠٣=جتمان

لكـل مـن عـدد األخطـاء وزمـن      ويتضح من اجلدول السابق أن قيم معامل الثبـات  
  .ومجيعها معامل ثبات مرضية ) ٠.٨٥٥ -٠.٧٩٦(تراوحت ما بني االستجابة 

  :ملقياس املسئولية االجتماعية حساب الصدق -ج
عثمـان  / استخدمت الباحثة للدراسة احلالية مقياس املسئولية االجتماعية من إعداد

، بتقنني املقياس على البيئة السعودية لنفس مواصفات )م٢٠٠٣(وقد قامت كردي  م١٩٧٣
وقد قامت الباحثة حبسـاب  ، طالبات كلية التربية مبدينة الطائف نعينة الدراسة احلالية، وه

معامل الصدق ملقياس املسئولية االجتماعية املستخدم يف الدراسة احلالية، وذلك بالنسبة للعينة 
بالدرجـة الكليـة    البنودالداخلي حيث مت حساب معامل ارتباط  االتساقريق ط عن الكلية

  :يوضح ذلك ) ١٤(واجلدول رقم ، للمقياس
  

  االجتماعية ةوليبنود بالدرجة الكلية ملقياس املسئمعامالت ارتباط اليوضح قيم ) ١٤(جدول 
 

  االرتباطمعامل   م معامل االرتباط  م معامل االرتباط  م معامل االرتباط  م

٠.٣٥٨  ٦٤ ٠.٢١٠  ٤٣ ٠.١٩٠  ٢٢ ٠.٢٩١  ١ 

٠.٤٢٨  ٦٥ ٠.٥٠٢  ٤٤ ٠.٥١٩  ٢٣ ٠.٤٣٤  ٢ 

٠.٢١٤  ٦٦ ٠.٣٧١  ٤٥ ٠.٣٩٦  ٢٤ ٠.٣٩٩  ٣ 

٠.٣٦٠  ٦٧ ٠.٣٧٦  ٤٦ ٠.٣٢٤  ٢٥ ٠.٤٢١  ٤ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٠٨

  االرتباطمعامل   م معامل االرتباط  م معامل االرتباط  م معامل االرتباط  م

٠٠.٣٧١  ٦٨ ٠.٣٨٠  ٤٧ ٠.٢٤٠  ٢٦ ٠.٣١١  ٥ 

٠.٤٧٠  ٦٩ ٠.٤٠٢  ٤٨ ٠.٤٢٠  ٢٧ ٠.٢٢١  ٦ 

٠.٢١٣  ٧٠ ٠.٣٧٢  ٤٩ ٠.٣٣٣  ٢٨ ٠.٤٠٩  ٧ 

٠.٣٣٦  ٧١ ٠.٢٥٠  ٥٠ ٠.٣١٧  ٢٩ ٠.٢٤٧  ٨ 

٠.٢٦٠  ٧٢ ٠.٥١٤  ٥١ ٠.١٩١  ٣٠ ٠.٣٥٢  ٩ 

٠.٥٠٢  ٧٣ ٠.٢٥١  ٥٢ ٠.٢٥٠  ٣١ ٠.٣٣٠  ١٠ 

٠.٢٨٠  ٧٤ ٠.٢٩٢  ٥٣ ٠.٣٤٠  ٣٢ ٠.٤٦٣  ١١ 

٠.٢٩٢   ٥٤ ٠.٣٢٩  ٣٣ ٠.٤٢١  ١٢  ٠.٤٣٦  ٧٥ 

٠.٤٣٥  ٧٦ ٠.٤٤٦  ٥٥ ٠.٢٩٠  ٣٤ ٠.٢٢١  ١٣ 

٠.٤١٨  ٧٧ ٠.٣٠٠  ٥٦ ٠.٣٧٣  ٣٥ ٠.٢٩٥  ١٤ 

٠.٦١٦  ٧٨ ٠.٥٨٠  ٥٧ ٠.٢٢٢  ٣٦ ٠.٣٧٨  ١٥ 

٠.٤١٨  ٧٩ ٠.٤٣٥  ٥٨ ٠.٢٢٩  ٣٧ ٠.٢٩١  ١٦ 

٠.٢٢٤  ٨٠ ٠.٢٦٢  ٥٩ ٠.٢٧٣  ٣٨ ٠.٢٨٢  ١٧ 

٠.٢٦٤  ٨١ ٠.٣٥٠  ٦٠ ٠.٢٥٦  ٣٩ ٠.٣٨٠  ١٨ 

٠.٢٤٠  ٨٢ ٠.٣٧٤  ٦١ ٠.٤٥٢  ٤٠ ٠.٣٢٤  ١٩ 

٠.٤٢١  ٨٣ ٠.٥٠٥  ٦٢ ٠.٣٣٣  ٤١ ٠.٤٤٤  ٢٠ 

٠.٣٢٧  ٨٤ ٠.٢٢٠  ٦٣ ٠.٣٠٠  ٤٢ ٠.٣١٠  ٢١ 

 ةللمسـئولي  يتضح من اجلدول السابق أن معامالت االرتباط بني كل عبارة والدرجة الكليـة 
، وتعترب هذه ) ٠.٠١(ومجيعها دالة عند مستوى  ) ٠.٦١٦،  ٠.١٩٠(االجتماعية قد تراوحت مابني 

الباحثة إىل استخدامه، خاصة وأن املقياس قد مت تقنينه قبل مـدة   نالنتيجة مرضية إىل حد ما ، مما يطمئ
  ).م٢٠٠٣، كردي(زمنية وجيزة 
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 ١٠٩

  :حساب قيم معامل ثبات مقياس املسئولية اإلجتماعية  -د
بطريقـة  ياس املسئولية االجتماعية، وذلك قيم معامل ثبات مققامت الباحثة حبساب 

عبارات املقياس إىل عبارات فردية وزوجية ، مث مت ، والتجزئة النصفية حيث مت جتزئة ) ألفا(
يوضح ) ١٥(براون واجلدول رقم -حساب معامل االرتباط بني كل منهما مبعادلة سبريمان

  :ذلك 
  االجتماعية ةليئومعامالت ثبات مقياس املسيوضح قيم )١٥(جدول

 معامل ثبات التجزئة النصفية معامل ثبات ألفا كرونباخ

٠.٨٤٥  ٠.٨٨١  

  .أن قيم معامل الثبات عالية ، مما يعين أن املقياس ثابت )١٥(ويتضح من اجلدول 

  :استمارة بيانات الشخصية-٣

قامت الباحثة بتصميم استمارة ملعرفة البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسـة       
وقد تكونت هذه االستمارة من عدة أسئلة توضـح  ، وفق متغريات وفروض الدراسة احلالية

وقد مت توزيع هذه االستمارة على . ملعلومات الشخصية املطلوبة الستكمال أدوات الدراسةا
  ).تزاوج األشكال املألوفة واملسئولية االجتماعية(أفراد العينة قبل تطبيق مقياسي الدراسة 

  :املستخدمة األساليب اإلحصائية:سادساً  
  : الباحثة باألساليب اإلحصائية التالية استعانت

  . معامل ارتباط بريسون للتحقق من الفرض األول - ١
  .٨،  ٤،  ٢للتحقق من الفرض  test - T اختبار  - ٢
  ٧،  ٥، ٣ للتحقق من الفرض٢كااختبار  - ٣
  .٦ للتحقق من الفرض التباين األحادي لاختبار حتلي - ٤
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 ١١٠

  الدراسة احلاليةمالئمة الفروض واملقاييس واألساليب اإلحصائية اليت استخدمت يف يوضح ) ١٦(جدول

  املقياس  نص الفرض  م
األسلوب 
اإلحصائي 
  املُستخدم

الفرض 
  األول

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني األسلوب 
يف ضـوء زمـن   ) االنـدفاع /التـروي  (املعريف

واملســئولية  -االســتجابة وعــدد األخطــاء 
من طالبات كلية التربيـة   ةاالجتماعية لدى عين
  .للبنات مبحافظة جدة

  األسلوب املعريف
ــروي(  / التـــ

املسئولية )+ االندفاع
  .االجتماعية

معامل ارتباط 
  بريسون

الفرض 
  الثاين

ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بني الطالبات 
ذوات األسلوب املعريف املتروي وذوات األسلوب 

  .املعريف املندفع يف املسئولية االجتماعية

  األسلوب املعريف
ــروي(  / التـــ

املسئولية )+ االندفاع
  .االجتماعية

 )ت ( اختبار 
T, test  

الفرض 
  الثالث

ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بني طالبات 
األقسام العلمية وطالبات األقسام األدبية من عينة 

/ التـروي  ( األسـلوب املعـريف     الدراسة يف
  )االندفاع

  األسلوب املعريف
) االندفاع/ التروي( 
ــوع  +  ــتغري ن م

  التخصص

  ٢كااختبار 

الفرض 
  الرابع

ال توجد فروق ذات دالله احصائيه بني طالبات 
األقسام العلمية وطالبات األقسام األدبية من عينة 

  االجتماعية ةالدراسة يف املسئولي

املسئولية االجتماعية 
ــوع  +  ــتغري ن م

  التخصص

 ,T )ت(اختبار 
test  

الفرض 
  اخلامس

توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية يف    ال  -
متوسطات درجـات الطالبـات يف األسـلوب    

نتيجة إلخـتالف   )االندفاع / التروي ( املعريف 
  العمر الزمين

  األسلوب املعريف
) االندفاع/ التروي( 
  متغري العمر+ 

  ٢كااختبار 

الفرض 
  السادس

ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية يف     -
درجـات الطالبـات يف املسـئولية    متوسطات 

  االجتماعية نتيجة إلختالف العمر الزمين

املسئولية االجتماعية 
  متغري العمر+ 

حتليل التباين 
  األحادي
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 ١١١

  املقياس  نص الفرض  م
األسلوب 
اإلحصائي 
  املُستخدم

الفرض 
  السابع

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات 
/ التروي ( درجات الطالبات يف األسلوب املعريف 

( الف احلالة االجتماعيـة  نتيجة الخت )االندفاع 
  .)غري متزوجات/ متزوجات 

  األسلوب املعريف
) االندفاع/ التروي( 
ــة  +  ــتغري احلال م

  االجتماعية

  ٢كااختبار 

الفرض 
  الثامن

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات 
درجات الطالبات يف املسئولية االجتماعية نتيجة 

/ متزوجـات  ( االجتماعية هلن الختالف احلالة 
  ).غري متزوجات

املسئولية االجتماعية 
ــة  +  ــتغري احلال م

  .االجتماعية

 ,T )ت(اختبار 
test  
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 ١١٢

  

  الفصل الرابع    

  عرض النتائج وتفسريها ومناقشتها
  

  
  :اإلحصاء الوصفي ملتغريات الدراسة : أوالً 

  :ومناقشتها   اوتفسريهعرض النتائج :ثانيًا 
  

  الفرض األول - ١

  الفرض الثاني - ٢

  الفرض الثالث - ٣

  الفرض الرابع - ٤

  الفرض اخلامس - ٥

  الفرض السادس  - ٦

  الفرض السابع - ٧

 الفرض الثامن - ٨

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١١٣

  الفصل الرابع

  عرض النتائج وتفسريها ومناقشتها
يف هذا الصـدد   ةتعرض الباحثة يف هذا الفصل نتائج البحث الراهن ومناقشتها مشري

إىل مدى حتقيق األهداف والتساؤالت اخلاصة مبشكلة البحث احلايل، واليت سبق حتديدها مع 
حماولة تفسريها يف ضوء اإلطار النظري هلذا البحث، وأيضا يف ضـوء نتـائج الدراسـات    
والبحوث السابقة، على الرغم من ندرة األحباث اليت سبق وأن تناولت مـتغريي الدراسـة   

وذلك ألن االجتاه إىل دراسة السلوك املعريف مع السـلوك   -يف حدود علم الباحثة  -ةاحلالي
الفصل متضـمناً   اوذا يكون هذ، االجتماعي يعد من االجتاهات احلديثة  يف الوقت احلايل

واملسئولية االجتماعيـة بـني   ) االندفاع/ التروي (معرفة نتائج العالقة يف األسلوب املعريف 
ويف ) االنـدفاع / التروي (ومعرفة نتائج الفروق يف األسلوب املعريف ، التربية طالبات كلية

ونتائج الفـروق يف األسـلوب   ، املسئولية االجتماعية بني طالبات األقسام العلمية واألدبية
االجتماعية بني طالبات كلية التربية نتيجة الخـتالف   ةواملسئولي) التروي واالندفاع(املعريف 

  ).غري متزوجات/متزوجات(واختالف احلالة االجتماعية العمر الزمين 
  :اإلحصاء الوصفي ملتغريات الدراسة : أوالً 

  : اجلدول التايل يوضح اإلحصاء الوصفي ملتغريات الدراسة   
  اإلحصاء الوصفي ملتغريات الدراسة)١٧(جدول 

االحنراف   املنوال  الوسيط  املتوسط  املتغريات
أقل   التباين  املعياري

  درجة
أعلى 
  درجة

/ التروي
  ٤.٠٠  ١.٠٠  ١.٣٥٦  ١.١٦٤٥٢  ٢.٠٠  ٢.٠٠٠  ٢.٢٢١٩  االندفاع

املسئولية 
  ٣٢١  ١٥٥  ٥٦٢.٠  ٢٣.٧٠٦٦  ٢٤٠.٠٠  ٢٥٣.٠٠٠  ٢٥١.٠١٢٢  االجتماعية

  ٢٧  ١٩  ٤.٢٢٢  ٢.٠٥٥  ٢٠  ٢١.٠٠  ٢١.٣١  العمر
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 ١١٤

  :ومناقشتها   اوتفسريه عرض النتائج:ثانيًا 
النتائج املترتبة على اختبار كل فرضية من فرضيات فيما يلي عرض وتفسري ومناقشة 

  :الدراسة
  :الفرض األول -١

يف ) االنـدفاع /التروي(ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني األسلوب املعريف  -
ضوء زمن االستجابة وعدد األخطاء واملسئولية االجتماعية لدى عينة من طالبـات كليـة   

  . التربية للبنات مبحافظة جدة
الفرض مت استخدام معامل ارتباط بريسون حلساب العالقـة  هذا للتحقق من صحة و

) االنـدفاع / التـروي (األسلوب املعريف  يف طالبات كلية التربية للبنات جبدةدرجات  بني
  :والنتائج اخلاصة بذلك مدونة باجلدول التايل، واملسئولية االجتماعية 

  
  واملسئولية االجتماعية) االندفاع/التروي(رتباط بني األسلوب املعريف يوضح قيمة معامل اال)١٨(جدول 

  معامل  عدد أفراد العينة  املتغري
  االرتباط

  مستوى
  الداللة

  األسلوب املعريف
  )االندفاع/ التروي(

X  
  املسئولية االجتماعية

  غري دالة٠.٣٠  ٠.٠٥٧  ٣٢٩

، وهـي  ) ٠.٠٥٧(بلغـت   أن قيمة معامل االرتبـاط يتضح من اجلدول السابق 
إنـه ال توجـد عالقـة ذات داللـة إحصـائية       على دالة إحصائياً ، وهذا يدل غري قيمة

يف ضـوء زمـن االسـتجابة وعـدد     ) ) االنـدفاع / التـروي  (بني األسلوب املعـريف  
مبحافظـة  ، تلدى عينة من طالبات كليـة التربيـة للبنـا    واملسئولية االجتماعيةاألخطاء 

  .الفرض األول صحة ويتحقق بذلك جدة

يف حـدود علـم    –ومل يتم العثور على أي دراسة تؤيد أو ترفض هذه النتيجـة  
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كمـتغري  ) االنـدفاع / التـروي (وذلك ألن االجتاه إىل ربط األسلوب املعـريف   -الباحثة 
معريف واملسئولية االجتماعية كمتغري اجتماعي يعد مـن االجتاهـات احلديثـة  والـيت مل     

  .ةتتم دراستها بكثر
جنـد إنـه يسـهم    ) االنـدفاع / التـروي  (وبالنظر إىل طبيعة األسلوب املعريف 

بقدر كبري يف الكشف عن الفروق الفرديـة بـني األفـراد يف املكونـات االجتماعيـة      
كمـا أن هـذا األسـلوب يتعلـق كـثرياً      ، باإلضافة إىل املكونات املعرفية واإلدراكية 
  .باجلوانب الوجدانية وبسمات الشخصية

    أن املسـئولية االجتماعيـة ذاـا بعناصـرها الثالثـة     ) م١٩٧٣(ذكر عثمان وي
  ).الفهم(تعد عناصر معرفية أيضاً وخاصة ) االهتمام ، املشاركة، الفهم( 

/ التـروي (األسـلوب املعـريف   ة على أن العالقة بني املـتغريين  لقد دلت النتيجو
مستوى الداللة اإلحصـائية، وقـد يرجـع    واملسئولية االجتماعية مل ترق إىل ) االندفاع 

هذا إىل العوامل اليت من شأا أن تؤثر على املسئولية االجتماعيـة لـدى طالبـات كليـة     
منها التنشئة االجتماعية الـيت تسـهم إىل حـد كـبري يف شخصـية      ، فعال التربية تأثري

ــادي    ــتوى االقتص ــي، واملس ــيل الدراس ــافة إىل التحص ــة، باإلض ــة املعرفي الطالب
واالجتماعي، واليت قد تكون هلا عالقـة مباشـرة باملسـئولية االجتماعيـة واألسـلوب      

  ). االندفاع / التروي ( املعريف 
إىل إنه هناك وجهات نظـر خمتلفـة تـؤدي إىل كـون     ) م٢٠٠٢(ويشري اخلويل 
حيث يـرى الـبعض أن احلساسـية جتـاه املهـام االجتماعيـة       ، الفرد متروياً أو مندفعاً

وهنـاك مـتغريات   ، اليت تؤدي إىل أن يكـون الفـرد مترويـاً أو منـدفعاً     املختلفة هي
أخرى قد تـؤدي إىل ذلـك مثـل طبيعـة املوقـف االجتمـاعي، أو بعـض مسـات         

هذا وال توجد أدلة تؤيـد أو تثبـت عالقـة هـذه     ، كاالنطوائية واالنبساطية: الشخصية
النتيجـة تـدفع البـاحثني    وهذه ، لدى األفراد) االندفاع / التروي ( املتغريات بأسلوب 

إىل إجراء املزيد من الدراسـات واألحبـاث حـول هـذين املـتغريين وتنويـع أدوات       
  .الدراسة مبا يتناسب مع البيئة االجتماعية
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  :الفرض الثاني -٢

ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بني الطالبات ذوات األسلوب املعريف املتروي  -
  . املسئولية االجتماعيةوذوات األسلوب املعريف املندفع يف

حلساب داللة الفروق  T-testللتحقق من صحة الفرض مت استخدام اختبار ت      
بني متوسط درجة املسئولية االجتماعية موعة املترويات، ومتوسـط درجـة املسـئولية    

لداللة الفروق ) ت(يوضح نتائج اختبار  )١٩(واجلدول رقم . االجتماعية موعة املندفعات
  :بني متوسطي اموعتني يف املسئولية االجتماعية

لية االجتماعية موعة لداللة الفروق بني متوسط درجة املسئو) ت(اختبار يوضح )١٩(جدول
  لية االجتماعية موعة املندفعاتومتوسط درجة املسئواملترويات 

املتوسط   العدد  اموعات
  احلسايب

االحنراف 
  مستوى الداللة  قيمة ت  املعياري

  ٢٣.٤١  ٢٤٩.٣٠  ١١٠  جمموعة املترويات
٠.٤١٩  

٠.٦٧٦  
  ٢٥.٠١  ٢٥٠.٦٤  ١٢٠  جمموعة املندفعات )غري دالة(

، وهـي غـري دالـة     )٠.٤١٩(بلغـت  )  ت(يتضح من اجلدول السابق  أن قيمة 
إحصائية بني متوسط درجات املسئولية إحصائياً مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة 

االجتماعية موعة املترويات ومتوسط درجات املسؤولية االجتماعية موعة املنـدفعات،  
  .ويتحقق بذلك الفرض الثاين 

يف حـدود   -مل يتم احلصول على دراسات تؤيـد أو تـرفض هـذه النتيجـة     و
مـن األسـلوب املعـريف     إال إنه ميكن تفسريها يف ضوء طبيعـة كـل  ،  -علم الباحثة 

  .واملسئولية االجتماعية
فقد يرجع ذلك إىل أن البيئة االجتماعية اليت تعيش فيهـا الطالبـات هلـا تـأثري     

كمـا أن دائـرة   ، قوي يف اكتساب الطالبات لبعض السـلوكيات خاصـة االجتماعيـة   
ثـر  العالقات االجتماعية لدى الطالبات سواًء كن مترويات أو منـدفعات هلـا أكـرب األ   
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  .يف إدراك األفكار واملشاعر واملواقف االجتماعية
أن األسـاليب املعرفيـة تـؤدي دوراً مهمـاً يف تفسـري      ) م٢٠٠٣(وم يذكر العت

الكثري من جوانب الشخصية املعرفية واالجتماعية واالنفعالية ممـا يعطيهـا القـدرة علـى     
الفـرد يف   أن تؤدي دوراً مهماً يف تنظيم بيئـة الفـرد وسـلوكه كموجـه ألسـلوب     

هـذا بالنسـبة إىل طبيعـة املسـئولية االجتماعيـة،      . التعامل مع مواقف احلياة املختلفة
أمـا إذا رجعنـا إىل نفـس ظـروف     ، وبالنسبة أيضاً إىل خصائص املترويات واملندفعات

تطبيق األدوات فقد أثبتت بعض الدراسات أن الفرد قد يغـري مـن اجتاهاتـه وأحكامـه     
أي إنه قـد يتخـذ مواقـف سـلوكية ال تعكـس موقفـه       ، ماعيةتبعا للمرغوبية االجت

احلقيقي رغبة منه يف احلصول على القبـول والتقـدير االجتمـاعي والبقـاء مـع رأي      
األغلبية؛ ألن ذلك كفيل باحلصول على رضا اجلماعة والبقـاء داخلـها وجتنـب النبـذ     

هـو مفتـرض أن   أي أن هناك من مييلون ببساطة إىل القيـام مبـا   ، والرفض االجتماعي
ومن ناحية أخـرى فـان جنـاح الكثـرة يف التـأثري يف      ، يكون وليس مبا هو كائن فعالً 

مقابل القلة يتوقف على رؤية الشـخص ملئـات األشـخاص وهـم مـتجهني الختـاذ       
ـ  اع موقـف األكثريـة لينـال علـى القبـول      موقف سلوكي معني، مث العمل على إتب

  ).م١٩٨٥، ارجايل ( واالستحسان 
قد يكون قد حصل يف إجابة املفحوصات مـن عينـة طالبـات كليـة      وهذا ما

التربية لألقسام العلمية واألدبية ذوات األسـلوب املعـريف املنـدفع أو ذوات األسـلوب     
فقـد تكـون إجابـان    ، املعريف املتروي يف املسئولية االجتماعيـة يف الدراسـة احلاليـة   

ل علـى االستحسـان والتقبـل    تستهدف احلصول على املرغوبية االجتماعيـة واحلصـو  
االجتماعي بغض النظر عن التعبري عن مـواقفهن السـلوكية واسـتجابان الصـحيحة     

  .على مقاييس الدراسة احلالية
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  : الفرض الثالث -٣
ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بني طالبات األقسام العلمية وطالبات األقسام  -

  .من عينة الدراسة) االندفاع /التروي (األدبية يف األسلوب املعريف 
ملعرفة الفروق بني طالبات األقسام ٢للتحقق من صحة الفرض مت استخدام اختبار كا

) ٢٠(واجلـدول  ) االنـدفاع /التروي(العلمية وطالبات األقسام األدبية يف األسلوب املعريف 
  .يوضح ذلك
 يف األسلوب املعريفالفروق بني طالبات األقسام العلمية واألدبية يوضح داللة )٢٠(جدول

  )االندفاع/التروي(
األسلوب 
  اتمندفع  اتمتروي  املعريف

غري  ياتبطئ
  اموع  اتمتقن اتسريع  اتمتقن

  النسب  العدد  النسب  العدد  النسب  العدد  النسب  العدد  النسب  العدد  األقسام
األقسام 

  علميةال
١٠٠  ١٦٧  ٪٢٣.٤  ٣٩  ٪٥.٤  ٩  ٪٣٤.١  ٥٧  ٪٣٧.١  ٦٢٪  

األقسام 
  األدبية

١٠٠  ١٦٢  ٪٢٧.٨  ٤٥  ٪٣.٧  ٦  ٪٣٨.٩  ٦٣  ٪٢٩.٦  ٤٨٪  

  ٪١٠٠  ٣٢٩  ٪٢٥.٥  ٨٤  ٪٤.٦  ١٥  ٪٣٦.٥  ١٢٠  ٪٣٣.٤  ١١٠  اموع
قيمة 
  ٢كا

٣.٠٣  

درجة 
  ٣  احلرية

  لغري دا ٠.٣٨٦  الداللة

غري دالة، مما قيمة ، وهي  ) ٣.٠٣(بلغت   ٢كايتضح من اجلدول السابق أن قيمة 
يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني طالبات األقسام العلميـة وطالبـات   

 ضمما يدل على حتقق صحة الفر، )االندفاع/ التروي ( األقسام األدبية يف األسلوب املعريف 
طالبة يف حـني أن  ) ٦٢(ية حيث نالحظ من اجلدول أن املترويات يف األقسام العلم، الثالث

طالبة مـن ذوات األسـلوب   ) ١١٠(من بني ) ٤٨(عدد املترويات يف األقسام األدبية بلغ 
) ٦٣(، واألقسام األدبية ) ٥٧(وأيضاً جند أن املندفعات يف األقسام العلمية ، املعريف املتروي
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لطالبات السريعات طالبة من ذوات األسلوب املعريف املندفع، بينما جند أن ا) ١٢٠(من بني 
) ٤٥(من األقسام العلميـة ، و  ةطالب) ٣٩(طالبة سريعة متقنة ، ) ٨٤(نات بلغ عددهن املتق

) ١٥(هن بالنسبة للطالبات البطيئات غري املتقنات، حيث بلغ عدد، طالبة من األقسام األدبية
، قسام األدبيةطالبات من األ) ٦(طالبات من األقسام العلمية، و) ٩(طالبة بطيئة غري متقنة، 

واألعداد هنا متقاربة إىل حد كبري لذلك ال توجد فروق داللة إحصائية بني األقسام العلمية 
  .، وبذلك يتحقق الفرض الثالث) االندفاع/التروي(واألقسام األدبية يف األسلوب املعريف 

، السـلمي   ؛م ٢٠٠٠،أبـو سـيف   (وتتعارض هذه النتيجة مع نتائج  دراسـة  
ث أثبتت الدراستني عن وجود فروق بـني طـالب األقسـام العلميـة     حي) هـ ١٤٢٤

لصـاحل طـالب   ) االنـدفاع / التـروي  (وطالب األقسام األدبية يف األسلوب املعـريف  
األقسام العلمية؛ أي أن طالب األقسام العلميـة أكثـر ترويـاً مـن طـالب األقسـام       

  .األدبية
املشـتركة الـيت تدرسـها     وقد تعود نتيجة الدراسة احلاليـة إىل طبيعـة املـواد   

طالبات األقسام العلمية وطالبات األقسام األدبيـة يف كليـة التربيـة، وخاصـة مـواد      
باإلضـافة إىل األنشـطة الثقافيـة، وهـذا     ، اإلعداد التربوي واملواد الدينية واملواد العامة

قسـم  يؤدي إىل وحدة اإلطار الثقايف واخلربات التعليميـة الـيت تتلقاهـا الطالبـات يف ال    
  .العلمي والقسم األديب

وبالتايل فإن عدم داللة الفروق بني طالبات األقسام العلميـة واألقسـام األدبيـة    
ميكن تفسـريها يف ضـوء طبيعـة وسياسـة     )  عاالندفا/ التروي ( يف األسلوب املعريف 

والـذي يعتمـد علـى مقـررات     ، النظام التعليمي يف اململكة العربية السعودية ومناهجه
طوال فترة السلم التعليمي من االبتدائي إىل الثـانوي وتلقـي الـدروس بطريقـة     موحدة 

شبه موحدة، وهذا يعمل على إكساب األفراد تفضـيالت ثابتـة يف اسـتقبال وجتهيـز     
ومعاجلة املعلومات فترات طويلة يف حيـام، ممـا جيعلـها مـن أهـم الطـرق للتنبـؤ        

  .بسلوكيات األفراد يف املواقف املختلفة

تضح دور األساليب املعرفية بشـكلٍ مباشـر يف كوـا موجهـات ذات     كما ي
مستوى عالٍ يف تنظيم القدرات واالسـتراتيجيات والعمليـات املعرفيـة املسـتخدمة يف     
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ومن مث فهي مبثابة ميكانيزمـات ضـبط حتـدد خصـائص األفـراد يف      ، حل املشكالت
، معاجلـة املعلومـات  والـتفكري، وجتهيـز و  ، والتـذكر ، تنظيم وضبط عمليات االنتباه

وكيفيـة  ، واسـتعادة املعلومـات   ، والتعامل مـع املـثريات البيئيـة   ، وتكوين املدركات
  .توظيف املعلومات يف مواقف التعلم

أنه من غري املؤكـد أن يتحـدد أي مـن املـتغريين     ) م٢٠٠٣(ويذكر الشرقاوي 
ـ  : هو املسئول عن اآلخر تم ضـبط  التخصص الدراسي أم األسلوب املعريف؛ حيـث مل ي

متغري االستعداد؛ ألن اختيار جماالت التخصص بالنسبة للعينـة املسـتخدمة قـد مت علـى     
وهو النظـام املتبـع يف قبـول الطالبـات يف     ، أساس رغبة الطالبة وليس على استعدادها 

ولذلك ال ميكن التأكـد يف ضـوء هـذه النتيجـة القـول بـأن       ، التخصصات املختلفة
والعكـس  ، األساسي الختيـار نـوع التخصـص الدراسـي    األسلوب املعريف هو احملدد 

  .حيث أن نوع الدراسة قد يساعد على منو األسلوب املعريف لدى الفرد، صحيح 
 :الفرض الرابع -٤

ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بني طالبات األقسام العلمية وطالبات األقسام  -
  .األدبية من عينة الدراسة يف املسئولية االجتماعية

حلساب داللة الفروق بني ) ت(وللتحقق من صحة الفرض الرابع مت استخدام اختبار 
متوسط درجة املسئولية االجتماعية لطالبات األقسام العلمية ومتوسـط درجـة املسـئولية    

لداللـة  ) ت(يوضح نتائج اختبار  )٢١(واجلدول رقم . االجتماعية لطالبات األقسام األدبية
  .توسطي اموعتني يف املسئولية االجتماعيةالفروق بني م

  املسئولية االجتماعية ي درجاتاختبار ت لداللة الفروق بني متوسطيوضح ) ٢١(جدول
  طالبات األقسام األدبيةدى املسئولية االجتماعية ل لبات األقسام العلمية ودرجاتلطا

املتوسط   العدد  اموعات
  احلسايب

االحنراف 
  مستوى الداللة  قيمة ت  املعياري

  ٢٢.٩٥  ٢٥٠.١٥  ١٦٧  األقسام العلمية
٠.٦٦٩  

٠.٥٠٤  
  ٢٤.٥٠  ٢٥١.٩٠  ١٦٢  األقسام األدبية )غري دالة(
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غـري دالـة    قيمة ، وهي) ٠.٦٦٩(بلغت ) ت(يتضح من اجلدول السابق أن قيمة 
إحصائياً مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات املسؤولية 
  . االجتماعية لطالبات األقسام العلمية وطالبات األقسام األدبية، ويتحقق بذلك الفرض الرابع

، القحطـاين ؛ م ١٩٨٩،كمـال (تفق هذه النتيجـة مـع دراسـة كـل مـن     وت
أنه ال توجد فـروق بـني طالبـات األقسـام العلميـة      يف ) ٢٠٠٤،إبراهيمهـ؛١٤١٩

بينمـا تتعـارض هـذه النتيجـة مـع      ، وطالبات األقسام األدبية يف املسئولية االجتماعية
، حيـث أثبتـت   ) م ١٩٩٧،الزهـراين ؛م ١٩٨٨،كـرية (بعض الدراسات مثل دراسة 

هذه الدراسات عن وجود فروق بـني طـالب وطالبـات األقسـام العلميـة وطـالب       
، )م١٩٩٧الزهـراين،  (ات األقسام األدبية لصاحل األقسام العلميـة عـدا دراسـة    وطالب

  .فقد كانت الفروق لصاحل األقسام األدبية
وميكن تفسري هـذه النتيجـة يف أن اإلحسـاس باملسـئولية االجتماعيـة هـو       
إحساس ينبع من داخل الفرد، ولعل الـدور الكـبري الـذي تؤديـه األسـرة والتنشـئة       

تنمية املسئولية االجتماعية يعد من أهم العوامـل الـيت تـؤثر يف املسـئولية      االجتماعية يف
فاملسئولية االجتماعية ال تنشأ نتيجـة موقـف عـابر أو أسـلوب تـدريس      ، االجتماعية

إمنا هي نتاج اجتماعي يكتسبه الفرد خالل مراحـل عمـره وخاصـة يف مرحلـة     ، معني
  .جتماعية الذي يتأثر بهالطفولة، ويتم اكتسابه من خالل التنشئة اال

أنـه الشـك أن جـوهر اخلـربات التعليميـة      ) م١٩٨٩(كما تـذكر كمـال   
للطالب قد غرست فيهم قيما ثقافية واجتماعية فجعلتـهم ميـالني للجماعـة مـتحملني     

كمـا أن الدراسـات الـيت يتلقاهـا هـؤالء      ، ملسئوليتها يف كافة صـورها وأنشـطتها  
  .فهمهم جلماعام وجمتمعهمالطالب تساعد على زيادة اهتمامهم و

وطبيعـة الدراسـة يف كليـات    ، وبالنظر إىل خصائص عينـة الدراسـة احلاليـة   
التربية جند أن الطالبات على اختالف ختصصان يدرسن ملـدة عـامني مـواد متشـاة     

فرمبا تكون هي السـبب يف التماثـل بـني طالبـات     ، هي من قبيل مواد اإلعداد التربوي
  .طالبات األقسام األدبية يف درجة اإلحساس باملسئولية االجتماعيةاألقسام العلمية و
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  :الفرض اخلامس -٥
متوسـطات درجـات الطالبـات يف     بـني ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  -

  . نتيجة الختالف العمر الزمين  )االندفاع / التروي ( األسلوب املعريف 
ملعرفة هذه الفروق، والنتـائج   ٢كاوللتحقق من صحة الفرض اخلامس مت استخدام 

  :اخلاصة بذلك مدونة باجلدول التايل
    

  ))االندفاعاالندفاع//الترويالتروي((داللة الفروق بني الفئات العمرية املختلفة يف األسلوب املعريفداللة الفروق بني الفئات العمرية املختلفة يف األسلوب املعريفيوضح يوضح ) ) ٢٢٢٢((جدولجدول
األسلوب 
  اتمندفع  اتمتروي  املعريف

غري  ياتبطئ
  اموع  اتمتقن اتسريع  اتمتقن

  النسب  العدد  النسب  العدد  النسب  العدد  النسب  العدد  النسب  العدد  العمر

١٠٠  ٥٩  ٪٣٣.٩  ٢٠  ٪١.٧  ١  ٪٤٢.٢  ٢٥  ٪٢٢  ١٣  ٢٠-١٩٪  

١٠٠  ١٣٢  ٪٢٦.٥  ٣٥  ٪٣.٨  ٥  ٪٤٧  ٦٢  ٪٢٢.٧  ٣٠  ٢٢-٢١٪  

١٠٠  ٩٢  ٪٢٣.٩  ٢٢  ٪٥.٤  ٥  ٪٣٢.٦  ٣٠  ٪٣٨  ٣٥  ٢٤-٢٣٪  

  ٪١٠٠  ٤٦  ٪١٥.٢  ٧  ٪٨.٧  ٤  ٪٦.٥  ٣  ٪٦٩.٦  ٣٢  فأكثر٢٥

  ٪١٠٠  ٣٢٩  ٪٢٥.٥  ٨٤  ٪٤.٦  ١٥  ٪٣٦.٥  ١٢٠  ٪٣٣.٤  ١١٠  اموع

  ٤٨.٤  ٢كا

  ٩  درجة احلرية

  دال ٠.٠٠١  الداللة

، وهي دالة عند مسـتوى  ) ٤٨.٤(بلغت  ٢كايتضح من اجلدول السابق أن قيمة 
/ التـروي  (مما يدل على وجود فروق بني الطالبات يف األسلوب املعـريف  ) ٠.٠٠١(داللة 

  :وهذه الفروق على النحو التايل، باختالف العمر الزمين هلن) االندفاع
يف األسلوب املعـريف   ةوقد حققت اكرب نسب) ةطالب ٥٩(٢٠-١٩طالبات الفئة العمرية-١ 
طالبة ويليهـا مباشـرة   ) ٢٥(وكان عدد الطالبات يف هذا األسلوب  ٪٤٢.٢ملندفع بنسبةا

مث الطالبات املترويـات  ،طالبة) ٢٠(وكان عدد الطالبات ٪٣٣.٩السريعات املتقنات بنسبة 
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 ١٢٣

وأخريا البطيئات غري املتقنات وهن صـاحبات اقـل   )١٣(وكان عدد الطالبات٪٢٢بنسبة
  طالبة واحدة فقط٪١.٧نسبة

حققـن  صاحبات األسلوب املعريف املندفع  )طالبة ١٣٢(٢٢-٢١طالبات الفئة العمرية-٢
وتليها الطالبات السريعات املتقنات ، ٪ ٤٧اكرب نسبة حيث بلغت نسبة الطالبات املندفعات 

مث الطالبات البطيئات غري املتقنات و هـي  ،٪٢٢.٧مث الطالبات املترويات  بنسبة ، ٪٢٦.٥
  .٪٣.٨األقل حيث بلغت 

اكرب  حققن صاحبات األسلوب املعريف املتروي)طالبة ٩٢(٢٤-٢٣طالبات الفئة لعمرية -٣
مث الطالبات ،٪٣٢٠٦املندفعات بنسبة مث الطالبات ، ٪٣٨نسبة حيث بلغت نسبة املترويات

يف حني كانت نسبة الطالبات البطيئات غري املتقنات هي األقل ، ٪٢٣.٩السريعات املتقنات 
  .٪٥.٤حيث بلغت

 حققن صاحبات األسلوب املعريف املتروي)طالبة٤٦(سنة فأكثر ٢٥طالبات الفئة العمرية -٤
وتليهـا الطالبـات السـريعات     ٪٦٩.٦اكرب نسبة حيث بلغت نسبة الطالبات املترويات 

الطالبـات   خـريا وأ، ٪٨.٧مث فئة الطالبات البطيئات غري املتقنات، ٪١٥.٢املتقنات بنسبة
  .٪٦.٥األقل يف هذه الفئةاملندفعات بالنسبة 

  :يلي كما نالحظ من اجلدول ما
بالنسبة لفئة املترويات جند أن الطالبات كلما تقدم ن العمر كلما كـن مترويـات     -١

سنة، حصلت على أكرب نسبة، حيـث بلغـت   ) ٢٤-٢٣(فالفئة العمرية من ، أكثر
طالبـة مـن ذوات   ) ١١٠(طالبة من بـني  ) ٣٥(وعدد  )٪٣١.٨(النسبة لديهن 

وعدد  )٪٢٩.١(سنة فأكثر بنسبة ) ٢٥(تليها الفئة العمرية ، األسلوب املعريف املتروي
تليها مباشرة ، ذوات األسلوب املعريف املتروي نطالبة م) ١١٠(طالبة من بني ) ٣٢(

) ٣٠(وعـدد   )٪٢٧.٣(سنة، حيث بلغت النسبة لديهن ) ٢٢-٢١(الفئة العمرية 
سنة، هي األقل يف عدد الطالبات املترويات ) ٢٠-١٩(وكانت الفئة العمرية ، طالبة 

  .)٪١١.٨(طالبة ونسبة ) ١٣(فقد كان عدد املترويات 
سنة فـأكثر  ) ٢٥(بالنسبة لفئة الطالبات املندفعات جند أن الطالبات من الفئة العمرية   -٢
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 ١٢٤

طالبات من بـني  ) ٣(وعدد ) ٪٢.٥( كن أقل اندفاعاً ، حيث بلغت النسبة لديهن
سنة ، ) ٢٢-٢١( ةبينما جند الفئة العمري، طالبة من ذوات األسلوب املندفع) ١٢٠(

مث ، طالبة ) ٦٢(وعدد طالبات  )٪٥١.٦(قد سجلن أكرب نسبة للطالبات املندفعات 
طالبة ) ٣٠(وعدد ) ٪٢٥(سنة لتسجل نسبة ) ٢٤-٢٣(تأيت بعد ذلك الفئة العمرية 

سـنة،   ) ٢٠-١٩(وتليها مباشرة الفئة العمريـة  ، ذوات األسلوب املعريف املندفعمن 
  .طالبة من ذوات األسلوب املعريف املندفع) ٢٥(وعدد  )٪٢٠.٨(بنسبة 

بالنسبة لفئة الطالبات البطيئات غري املتقنـات فقـد كانـت الفئـتني العمـريتني         -٣
فقـد بلغـت    سنة، هي األكـرب مـن حيـث النسـبة    ) ٢٤-٢٣(و ) ٢٢-٢١(
طالبـة بطيئـة غـري    ) ١٥(طالبات لكل منهما مـن بـني   ) ٥(وعدد  )٪٣٣.٣(

) ٤(وعـدد   )٪٢٦.٧(سـنة فـأكثر بنسـبة    ) ٢٥(مث الفئـة العمريـة   ، ، متقنة
سـنة  ) ٢٠-١٩(يف حني  كانـت الفئـة العمريـة    ، طالبات بطيئات غري متقنات

ـ  )٪٦.٧(هي األقل، حيث بلغت نسبتها  ) ١٥( واحـدة مـن بـني    ةوعدد طالب
  .طالبة بطيئة غري متقنة

سـنة  ) ٢٢-٢١(بالنسبة لفئة الطالبات السريعات املتقنات، فقد كانت الفئة العمرية   -٤
طالبـة  ) ٨٤(طالبة من بني ) ٣٥(وعدد ) ٪٤١.٧(األكرب فقد بلغت النسبة لديهن 

سنة، فقد حصلت علـى نسـبة   ) ٢٤-٢٣(العمرية  ةتأيت بعدها الفئ، سريعة متقنة
طالبة سريعة متقنة، مث تأيت بعدها مباشرة ) ٨٤(طالبة من بني ) ٢٢(وعدد  )٪٢٦.٢(

) ٨٤(طالبة من بـني  ) ٢٠(وعدد ) ٪٢٣.٨(سنة  بنسبة ) ٢٠-١٩(العمرية  ةالفئ
سنة فأكثر، فقد سجلت أقـل نسـبة   )٢٥(وأخرياً الفئة العمرية ، طالبة سريعة متقنة

  .طالبات سريعات متقنات) ٧(وعدد  )٪٨.٣(
دلّت النتائج على عدم حتقـق الفـرض اخلـامس، حيـث اتضـح إنـه       وبالتايل 

توجد فروق ذات داللة إحصـائية يف متوسـطات درجـات الطالبـات يف األسـلوب      (
  ).نتيجة الختالف العمر الزمين )االندفاع / التروي ( املعريف 

حـدود   يف -مل يتم العثور على أي دراسة  تؤيـد أو تـرفض هـذه النتيجـة     و
هـن أكثـر   ) سـنة فـأكثر   ٢٥(ونالحظ من النتيجة أن الفئة العمريـة   -علم الباحثة 
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تروياً وأقل اندفاعاً من باقي الفئات العمرية األصغر سناً، فقـد سـجلت نسـبة عاليـة     
) ٢٠-١٩(بينمـا كانـت الفئـة العمريـة     ، للمندفعات )٪٦.٥(للمترويات و) ٪٦٩(
وهذا يـدل علـى أن األسـلوب املعـريف لـدى      ، أقل تروياً وأكثر اندفاعاً) ٢٢-٢١(و

وقد يكون ذلـك ألن هـذه الفئـة ختضـع ملتطلبـات      ، هذه الفئة أكثر استقراراً وثباتاً
أن ) م١٩٩٧(ويـذكر البـهي السـيد    . املرحلة العمرية اليت تتبعها وهي مرحلة النضـج 

امليـول األدبيـة   وأن القدرات العقليـة املعرفيـة و  ، مستوى الدقة يزداد تبعاً لزيادة العمر
  .لزيادة العمر الزمين اًواالجتماعية تزداد تبع

كما أن مرحلة النضج هي مرحلة اسـتقرار االجتاهـات واآلراء ، وتتميـز هـذه     
وقـد اتفـق معظـم البـاحثني يف جمـال      ، املرحلة أيضاً بالثبات النسيب لألساليب املعرفية

ح أكثـر متـايزاً مـع الوقـت     األساليب املعرفية على أن األسلوب املعريف ينمـو ويصـب  
أو على األقـل يتصـف بعـدم التغـيري احلـاد مـن       ، واخلربة، وبالتايل يصبح أكثر ثباتاً

  ).م١٩٩٤،الفرماوي. (موقف إىل آخر
كما تتفق طبيعة األسلوب املعريف املتـروي مـع صـفات وخصـائص املرحلـة      

ني مييلـون إىل  يف أن األفراد الـذين يطلـق علـيهم متـروي    ) فأكثر٢٥(العمرية األكرب 
معاجلة خمتلف البدائل وتقدمي الفروض والتحقـق مـن االسـتجابة قبـل اختـاذ القـرار       

 ٢٠-١٩( يعة املرحلـة العمريـة األصـغر سـناً    يف حني جند أن طب، وإصدار االستجابة
االسـتقرار يف  أواخر فترة املراهقة، حيث تتميـز هـذه املرحلـة العمريـة بعـدم      ) سنة

، تفرضه هذه املرحلـة مـن تذبـذب يف االنفعـاالت واملشـاعر      وما االجتاهات واآلراء 
وقـد تصـبح اقـرب    ، فتكون الفتاة يف هذا السن أكثر اندفاعية من غريها يف سن أكرب 

إىل األسلوب املعريف املندفع، حيث متيل إىل إصدار أول اسـتجابة تطـرأ علـى ذهنـها     
  .واليت تكون غالباً غري صحيحة

  :الفرض السادس-٦
ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية يف متوسـطات درجـات الطالبـات يف      -

  . املسئولية االجتماعية نتيجة الختالف العمر الزمين
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 ١٢٦

وللتحقق من صحة الفـرض السـادس مت اسـتخدام حتليـل التبـاين األحـادي       
لداللة درجة املسئولية االجتماعية للطالبات بـاختالف العمـر الـزمين واجلـدول رقـم      

يوضح نتائج اختبار حتليـل التبـاين لداللـة الفـروق يف املسـئولية االجتماعيـة        )٢٣(
  .باختالف العمر الزمين

    
  حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف املسئولية االجتماعية باختالف العمر الزمينيوضح ) ٢٣(جدول

درجات   مصدر التباين
متوسط   جمموع املربعات  احلرية

مستوى   قيمة ف  املربعات
  الداللة

  ١٣٩٤.٤٠  ٤١٨٣.٢١  ٣  بني اموعات

  ٥٥٤.٣٢  ١٨٠١٥٤.٧٤  ٣٢٥  داخل اموعات ٠.٠٥٨  ٢.٥٢

    ١٨٤٣٣٧.٩٥  ٣٢٨  اموع

يتضح من اجلدول السابق أن قيمة ف غري دالة ممـا يـدل علـى عـدم وجـود      
للطالبـات  املسـؤولية االجتماعيـة    بني متوسـط درجـات  فروق ذات داللة إحصائية 
  .الفرض السادس صحة، وبذلك حتقق باختالف العمر الزمين هلن

وقـد يرجـع   ، ) م٢٠٠٤، إبـراهيم  (وتتفق  نتيجة هذه الدراسة مـع دراسـة   
هذا إىل طبيعة التنشئة االجتماعية اليت ختضع هلا الفتاة يف البيئة السـعودية مبـا فيهـا مـن     

منـذ  املراحـل األوىل وحـىت املراحـل     تنمية االستعداد لتحمل املسئولية االجتماعيـة  
اتمـع السـعودي والـيت    كما أن تأثري البيئة الدينيـة احملافظـة يف   ، العمر ناملتقدمة م

غرس املبادئ والسلوكيات االجيابية يف الفتاة  منذ الصـغر لـه دور كـبري يف    تعمل على 
ويكـون  ، ماعيـة تنمية االستعداد لتحمل بعض املواقف اإلجيابيـة مثـل املسـئولية االجت   

من التفـتح علـى خـري وجـه      سرة كوسط طبيعي تتمكن فيه الفتاةاألعن طريق ذلك 
يف بادئ األمر ، مث يكون عن طريـق املدرسـة كمؤسسـة اجتماعيـة متـد الفتيـات       

فبـالنظر إىل  ، بثروات الفكر واحلضارة واليت تسهم يف تكوين شخصـيام بعـد ذلـك   
عينة الطالبات جند أن الفئات العمرية تكاد تكون متقاربة إىل حـد كـبري مـن أواخـر     
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فتتشـابه تبعـاً لـذلك أغلـب     ، بداية النضـج إىل مرحلـة النضـج    مرحلة املراهقة أو
ـ   فـإن املسـئولية   رف يف املواقـف االجتماعيـة؛ لـذلك    السمات الشخصـية والتص

ـ  ال يكـون للعمـر الـزمين تـأثري      داالجتماعية إحساس داخلي  ينبع من ذات الفرد فق
الجتماعيـة  أن اإلحسـاس باملسـئولية ا  ) م١٩٩٣(وتذكر التيـه  . هذه الدراسة يذكر يف

فـالفرد املسـئول اجتماعيـاً يشـارك يف     ، يصاحبه زيادة يف اإلحساس بالقيمة الذاتيـة 
اشتراكاً ينم عن فهـم واهتمـام باجلماعـة وحـرص عليهـا      ، عالج مشكالت اجلماعة

  .ويدرك ما يترتب على سلوكه من نتائج
  :الفرض السابع -٧

الطالبـات يف   ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية يف متوسـطات درجـات    - 
غـري  / متزوجات(نتيجة الختالف احلالة االجتماعية  )االندفاع / التروي (األسلوب املعريف 

حلساب داللة الفـروق بـني    ٢كاالفرض مت استخدام  اللتحقق من صحة هذو. متزوجات
  .لكيوضح ذ )٢٤(الطالبات املتزوجات والطالبات غري املتزوجات واجلدول رقم 

  
/ التروي(داللة الفروق بني املتزوجات وغري املتزوجات يف األسلوب املعريف يوضح )٢٤(جدول 

  )االندفاع

احلالة 
  االجتماعية

  اتمندفع  اتمتروي
غري  ئاتبطي

  اموع  اتمتقن اتسريع  اتمتقن

  النسب  العدد  النسب  العدد  النسب  العدد  النسب  العدد  النسب  العدد

  ٪١٠٠  ١٦٤  ٪٢٢.٦  ٣٧  ٪٤.٩  ٨  ٪٤٤.٥  ٧٣  ٪٢٨  ٤٦  متزوجات

غري 
  متزوجات

١٠٠  ١٦٥  ٪٢٨.٥  ٤٧  ٪٤.٢  ٧  ٪٢٨.٥  ٤٧  ٪٣٨.٨  ٦٤٪  

  ٪١٠٠  ٣٢٩  ٪٢٥.٥  ٨٤  ٪٤.٦  ١٥  ٪٣٦.٥  ١٢٠   ٪٣٣.٤٥  ١١٠  اموع

  ٩.٨٣  ٢كا

  ٣  درجة احلرية

  دال٠.٠٢  الداللة
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 ١٢٨

عنـد مسـتوى داللـة     ) ٩.٨٣(بلغـت   ٢يتضح من اجلدول السابق أن قيمة كا
والطالبـات غـري    ت، مما يدل على وجود فـروق بـني الطالبـات املتزوجـا    ) ٠.٠١(

، وتتضـح هـذه الفـروق علـى     ) االندفاع / التروي ( املتزوجات يف األسلوب املعريف 
  :النحو التايل
أكـرب   بالنسبة للطالبات غري املتزوجات بلغت نسـبة  الطالبـات املترويـات    -

مث الطالبـات السـريعات    ،طالبـة  ) ٦٤(وعـددهن   )٪٣٨.٨(بة، حيـث بلغـت   نس
وأخـرياً  ، طالبـة ) ٤٧(لكل منـهما، وعـددهن    )٪٢٨.٥(واملندفعات بنسبة املتقنات 

طالبـات بطيئـات غـري    ) ٧(وعددهن  )٪٤.٢(الطالبات البطيئات غري املتقنات بنسبة 
  .متقنات

املنـدفعات أعلـى    تنسـبة الطالبـا  كانت فطالبات املتزوجات أما بالنسبة لل -
طالبـة مـن ذوات األسـلوب املعـريف     ) ٧٣(والعـدد   )٪٤٤.٥(نسبة حيث بلغـت  

طالبـة مـن   )٤٦(والعـدد  )٪٢٨(مث الطالبات املترويات، حيث بلغت النسـبة  ، املندفع
) ٪٢٢.٦(مث الطالبـات السـريعات املتقنـات بنسـبة     ، ذوات األسلوب املعريف املتروي

ة سريعة متقنة، وأخرياً الطالبـات البطيئـات غـري املتقنـات بنسـبة      طالب) ٣٧(والعدد 
  .طالبات بطيئات غري متقنات) ٨(والعدد ) ٪٤.٩(

  :كما نالحظ من اجلدول ما يلي
) ٤٦(وعـدد   )٪٤١(طالبـة بنسـبة   ) ١١٠(الطالبات املترويات كان عددهن  -

وهـذا يعـين أن   . طالبـة غـري متزوجـة   ) ٦٤(وعدد  )٪٥٨(طالبة متزوجة و
وتشـكل  ، الطالبات غري املتزوجات هن أكثر تروياً مـن الطالبـات املتزوجـات   

  .)٪٣٣.٤٥(بالنسبة للمجموعة ) املترويات(هذه الفئة 
طالبـة متزوجـة بنسـبة    ) ٧٣(طالبـة،  ) ١٢٠(الطالبات املندفعات بلغ عددهن  -

ومعـىن هـذا أن   ، )٪٣٩.٢(بنسـبة   طالبة غري متزوجـة ) ٤٧(و،  )٪٦٠.٨(
الطالبات غـري املتزوجـات، وتشـكل     نالطالبات املتزوجات هن أكثر اندفاعاً م

 .)٪٣٦.٥(بالنسبة للمجموعة ) املندفعات(هذه الفئة 
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 ١٢٩

طالبـة  ) ٣٧(طالبـة ، و ) ٨٤(الطالبات السريعات املتقنـات كـان عـددهن     -
ومعـىن  ، ) ٪٥٦(ة طالبة غري متزوجـة بنسـب  ) ٤٧(، و) ٪٤٤(متزوجة بنسبة 

هذا أن الطالبات السريعات املتقنات املتزوجات أقل مـن الطالبـات السـريعات    
بالنسـبة  ) سـريع مـتقن  (املتقنات غـري املتزوجـات، وتشـكل هـذه الفئـة      

 .)٪٢٥.٥(للمجموعة 

طالبـات  ) ٨(طالبـة ؛  ) ١٥(الطالبات البطيئات غري املتقنـات بلـغ عـددهن     -
ــبة  ــات بنس ــبة  ط) ٧(و) ٪٥٣.٣(متزوج ــات بنس ــري متزوج ــات غ الب

وهذا يدل على أن الطالبات البطيئـات غـري املتقنـات املتزوجـات      ،)٪٤٦.٧(
علمـا بـأن هـذه    ، أكثر من الطالبات البطيئات غري املتقنات غـري املتزوجـات  

 .)٪٤.٦(تشكل أقل فئة يف اموعة ) بطيء غري متقن(الفئة 

ال توجـد فـروق ذات   (السـابع  دلّت النتيجة على عدم حتقق الفـرض  وبالتايل 
/ التـروي  (سـلوب املعـريف   داللة إحصائية يف متوسطات درجـات الطالبـات يف األ  

مل يـتم  و، )غـري متزوجـات  /متزوجـات (نتيجة الختالف احلالة االجتماعية  )االندفاع
  .-الباحثة ميف حدود عل -العثور على أي دراسة تثبت أو تنفي هذه النتيجة

مترويـات أكثـر مـن     تالنتيجة على أن الطالبات غـري املتزوجـا  تشري هذه و
للمتزوجــات ) ٪٢٨(لغــري املتزوجــات و )٪٣٨.٨(الطالبــات املتزوجــات بنســبة 

ـ  الطالبـات غـري املتزوجـات     نوتشري أيضاً إىل أن الطالبات املتزوجات أكثر اندفاعاً م
كانـت هـذه   وقـد  ، لغري املتزوجـات  )٪٢٨.٥(للمتزوجات ونسبة ) ٪٤٤.٥(بنسبة 

النتيجة عكس املتوقع، حيث كان املتوقع أن تكون الطالبة املتزوجة أكثـر ترويـاً واقـل    
اندفاعاً من الطالبة غري املتزوجة نظراً لالسـتقرار النفسـي واالجتمـاعي الـذي تعـيش      
فيه والذي جيعلها أكثر ميالً لألسلوب املعريف املتروي، حيث أنـه كمـا هـو معـروف     

ـ حيقق لل اجأن الزو بالتـايل تكـون قـد     يفتاة الكفاية يف حياا النفسية واالنفعالية، وه
  .بلغت مرحلة كافية من النضج تؤهلها للقيام مبسئوليات احلياة الزوجية

ولكن قد ترجع هذه النتيجـة إىل أن الطالبـة املتزوجـة حتمـل أعبـاء حياتيـة       
إىل الـذهن وال   جتعلها عرضة للقلق فتعمل على إبداء االستجابة علـى أول حـل يطـرأ   
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تتأمل الفروض والبدائل املتاحة أمامها، بعكـس الطالبـة غـري املتزوجـة الـيت يكـون       
وضعها االجتماعي أقل عبئاً ، وبالتايل أقـل تعرضـاً للقلـق ، فتكـون بـذلك أكثـر       

ــول املطروحــة أمامهــا إىل أن تصــل إىل احلــل  يف انتباهــاً وتتحــرى الدقــة  احلل
أن املتـرويني يكونـون أكثـر    ) م٢٠٠٠(خلـويل  وعلى ضوء ذلـك يـذكر ا  .الصحيح

مرونة من رفاقهم املندفعني عن أداء املهام الـيت تتميـز بالسـرعة والدقـة، وكـذلك يف      
مدى مقاومتهم للقلق، حيث إن الفرد املندفع يتخلص مـن اإلحسـاس بـالقلق بسـرعة     

 لديـه بية تعتمد على تأجيـل اإلحسـاس   ودون مقاومة ودون أن يفكر بطريقة أكثر إجيا
، بالقلق فقط ولو ملدة قصرية، وذلك لتكـوين اسـتراتيجيات متكنـه مـن األداء بدقـة     
. بينما املتروي يصبح أكثر احتراساً وحذراً يف طريقته عنـد أداء مهـام السـرعة والدقـة    

ـ   زأكثر استعداداً لتركي ملترويني عادة يكونونوا ثريات اـال اإلدراكـي   االنتباه علـى م
  .ثر اخنفاضا يف شرود الذهن ويف تشتت االنتباهفهم أك، كل على حدا

  :الفرض الثامن-٨
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات درجات الطالبات يف املسئولية  -

  ).غري متزوجات/متزوجات(االجتماعية نتيجة الختالف احلالة االجتماعية هلن 
لة الفروق بـني  حلساب دال) ت(الفرض مت استخدام اختبار  اللتحقق من صحة هذ

متوسط درجة املسئولية االجتماعية للطالبات املتزوجـات ومتوسـط درجـة املسـئولية     
لداللـة  ) ت(يوضح نتائج اختبار  )٢٥(تزوجات واجلدول رقم املاالجتماعية للطالبات غري 

  .الفروق بني متوسطي اموعتني يف املسئولية االجتماعية
  لداللة الفروق بني متوسط درجة املسئولية االجتماعية) ت(اختبار يوضح ) ٢٥(جدول        

  تملتزوجاا للطالبات املتزوجات ومتوسط درجة املسئولية االجتماعية للطالبات غري

املتوسط   العدد  اموعات
  احلسايب

االحنراف 
  مستوى الداللة  قيمة ت  املعياري

  ٢٥.٧١  ٢٥٠.٦٤  ١٦٤  متزوجات
٠.٧٧٧  ٠.٢٨ 

  ٢١.٦١  ٢٥١.٣٨  ١٦٥  غري متزوجات
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غري دالة، مما يـدل علـى عـدم وجـود     ) ت(يتضح من اجلدول السابق أن قيمة 
فروق ذات داللة إحصائية بني متوسـط درجـات املسـؤولية االجتماعيـة للطالبـات      
املتزوجات ومتوسط درجات املسؤولية االجتماعية للطالبات غـري املتزوجـات؛ لـذلك    

  .فقد حتقق الفرض الثامن
يف حـدود علـم الباحثـة    -دراسة ترفض أو تؤيد هذه النتيجـة  أي مل جتد الباحثة و     

، إال إنه ميكن تفسريها يف ضوء طبيعـة املسـئولية االجتماعيـة واحلالـة االجتماعيـة      -
فقد ترجع أسباب هذه النتيجة إىل أن العالقات يف اتمع السـعودي ال ختتلـف كـثرياً    

جات، حيث يكون غالباً الـزواج مـن مسـتويات اقتصـادية     بني املتزوجات وغري املتزو
وبالتايل تتوحـد أو علـى األقـل تتشـابه     ، وثقافية واجتماعية متشاه أو متقاربة نوعاً ما

املعايري والتصرف إزاء املواقف االجتماعية مابني املتزوجـات وغـري املتزوجـات لتشـابه     
ي إليهـا كـال مـن املتزوجـة وغـري      البيئات االجتماعية واجلماعات املرجعية اليت تنتم

فعند انتقال الفتاة السعودية مـن اجلماعـة األوىل وهـي األسـرة إىل اجلماعـة      ،املتزوجة
الثانية وهي حميط الزوج فلن جتد نفسها يف بيئة أو مجاعة ختتلـف كـثرياً عمـا كانـت     

  .علية مجاعتها األوىل
ـ ) م٢٠٠٠،زهران(يرى و االجتماعيـة،   التنشـئة  لأن األسرة هي من أهم عوام

وأن الوظيفـة احلقيقيـة لألسـرة    ، الفرد وتوجيه سـلوكه  ةوهي أقوى تأثرياً يف شخصي
  .تتمثل يف بناء وتكوين الشخصية الثقافية االجتماعية للفرد 

فطبيعة التنشئة االجتماعية اليت منت وترعرعت فيها الفتاة وخاصة الفتاة السعودية 
املسئولية االجتماعية يف كل ية واليت حتث دائماً على اإلسالمتطغى عليها املعايري الدينية 

موقف وال يفرق ذلك مابني متزوجة أو غري متزوجة ، فالتوجه حنو اإلحساس باملسئولية 
وجند يف ذلك ، االجتماعية هو توجه إلزامي يلتزم به املسلم يف كل سلوك وموقف يف حياته

يت تدعو الفرد إىل االلتزام بواجباته والقيام العديد من النصوص القرآنية واألحاديث النبوية ال
     مبسئولياته حنو نفسه واآلخرين                

             )٣٦:  اإلسراء(.  
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  الفصل اخلامس                                           
  والبحوث املقرتحة الدراسة والتوصيات ملخص

  
  
  

  .ةــــــــــــــــــالدراس خصمل :أوالً 

  .ةــــــــــــــتوصيات الدراس :ثانيًا 

  .ةــاملقرتح البحوث والدراسات: ثالثًا 
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  الفصل اخلامس

  الدراسةملخص :أوالً 

  :تتلخص نتائج الدراسة احلالية فيما يلي
التـروي  (عدم وجود عالقـة ذات داللـة إحصـائية بـني األسـلوب املعـريف         -١

واملسـئولية االجتماعيـة    -يف ضوء زمن االستجابة وعـدد األخطـاء   ) االندفاع/
  .لدى عينة من طالبات كلية التربية للبنات، مبحافظة جدة

له إحصائية بـني الطالبـات ذوات األسـلوب املعـريف     عدم وجود فروق ذات دال -٢
  .املتروي وذوات األسلوب املعريف املندفع يف املسئولية االجتماعية

عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية بني طالبـات األقسـام العلميـة وطالبـات      -٣
  .)االندفاع / التروي ( األقسام األدبية من عينة الدراسة يف األسلوب املعريف 

عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية بني طالبـات األقسـام العلميـة وطالبـات      -٤
  .األقسام األدبية من عينة الدراسة يف املسئولية االجتماعية

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات درجـات الطالبـات يف األسـلوب     -٥
  .ف العمر الزميننتيجة الختال )االندفاع / التروي ( املعريف  

عدم وجود فروق ذات داللـة إحصـائية يف متوسـطات درجـات الطالبـات يف       -٦
  .املسئولية االجتماعية نتيجة الختالف العمر الزمين

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات درجـات الطالبـات يف األسـلوب     -٧
          الـة االجتماعيـة هلـن   نتيجـة الخـتالف احل   )االنـدفاع  / التـروي  ( املعريف 

  ).غري متزوجات/ متزوجات ( 
عدم وجود فروق ذات داللـة إحصـائية يف متوسـطات درجـات الطالبـات يف       – ٨

غـري  / متزوجـات  ( املسئولية االجتماعية نتيجة الختالف احلالة االجتماعية هلـن  
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 ١٣٤

  .)متزوجات 
  :توصيات الدراســـة: ثانيًا 

 السابقة، وبناء علـى مـا أسـفرت عنـه     طار النظري والدراساتانطالقاً من اإل
نتائج الدراسة احلالية ميكن تقدمي بعض التوصيات التربوية اليت ميكـن أن تفيـد العمليـة    

  :وذلك من خالل ما يلي، التعليمية التربوية والقائمني عليها 
على الباحثني إجراء الدراسات القائمة على بناء أدوات ومقاييس خاصة باألسـاليب    -١

ملختلفة يف كليات التربيـة  اوتكون ضمن شروط القبول لاللتحاق باألقسام ، املعرفية
  .للبنات

على القائمني يف وزارة التعليم العايل ووزارة التربيـة والتعلـيم مراعـاة خصـائص       -٢
  .إعداد املناهج التربوية والتخصصية األساليب املعرفية عند

جيب احلث من قبل القائمني على اإلرشاد التربوي يف وزارة التربية والتعليم العايل على  -٣
تنمية اإلحساس باملسئولية االجتماعية لدى الطالبات، وخاصة طالبات كليات التربية 

  .واليت تم بإعداد املعلمات إعداداً تربوياً سليماً
عالقة املسئولية االجتماعيـة  مستوفية حول  لنظر إىل االهتمام بإجراء دراساتلفت ا -٤

  .كسلوك اجتماعي باألساليب املعرفية كسلوك معريف، وذلك لندرة هذه الدراسات
  :املقرتحة والدراسات البحوث: ثالثًا 

  .دراسة العالقة بني املسئولية االجتماعية وأساليب أخرى من األساليب املعرفية  -١
  .إعداد برنامج إرشادي لتنمية املسئولية االجتماعية يف إطار إسالمي -٢
إعداد برنامج إرشادي مقترح حول تعديل السلوك االندفاعي لـدى طالبـات كليـة     -٣

  .التربية
واملسئولية االجتماعيـة   ) االندفاع / التروي ( دراسة عالقة كل من األسلوب املعريف  -٤

املستوى التعليمي ، املستوى االقتصادي واالجتماعي، جلنسباملتغريات الدميوجرافية كا
  .والثقايف
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 ١٣٥

  .دراسة العالقة بني مسات املسئولية االجتماعية وأسلوب التروي املعريف  -٥
دراسة نفس متغريات الدراسة احلالية، ولكن على عينة خمتلفة، مثل عينـة العـامالت     -٦

  .وغري العامالت
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 ١٣٦

  
  

  عــاملراج 
  
  

  
  .املراجــع العربية  -أوالً   

  
  .املراجع األجنبية  -ثانيًا  
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 ١٣٧

  :املراجع  العربية:  والً أ
 .القرآن الكرمي  - ١
عالقــة املســئولية االجتماعيــة  : )م٢٠٠٤(إبــراهيم  يإبــراهيم، الشــافع - ٢

باحلكم اخللقي وبعض متغريات الشخصية لدى طـالب كليـة املعلمـني يف    
 .الكويت ة، جامع٧١الة التربوية، العدد، اململكة العربية السعودية 

ـ ١٤١٠( إبراهيم، أنيس وآخرون - ٣ ، اجلـزء األول،  املعجـم الوسـيط  : ) هـ
 .دار األمواج :الطبعة الثانية، بريوت

ـ  عبـد  يإبراهيم، لطف - ٤ دور التأمـل املعـريف ومـا وراء    : ) م٢٠٠١( طالباس
، إلعداديـة املعريف والذكاء يف أداء حل املشـكلة لـدى تالميـذ املرحلـة ا    

ـ  ـ )٢٥(عـني مشـس، العـدد    ةجملة كلية التربية، جامع -٧٨ص،  ٤ ـ، ج
١٠٢. 

، معجـم األلفـاظ واإلعـالم القرآنيـة     : ) م١٩٦٨(إبراهيم، حممد إمساعيل  - ٥
 .٢دار الفكر العريب، ط: القاهرة

الـد   ،لسـان العـرب  : ) ت .  ب(الفضل مجـال الـدين    ابن منظور، أيب - ٦
 .الصياد ردا :تاألول، بريو

بعـض األسـاليب املعرفيـة السـائدة لـدى      : ) م٢٠٠٠(أبو سيف، حسام  - ٧
عينة من الطالب اجلامعيني وعالقتها بـنمط التخصـص الدراسـي وبعـض     

  .١٦٥ -١٦٢، ص ٥٥، جملة علم النفس، العددمتغريات الشخصية
مكتبـة  : ، القـاهرة  ٤ط ،القـدرات العقليـة  : ) م١٩٨٣( حطب، فؤاد أبو - ٨

 املصرية األجنلو
، ٢ط ،علـم الـنفس التربـوي   : ) م١٩٨٠(حطب، فؤاد وصادق، آمال  أبو - ٩

 .مكتبة األجنلو املصرية: القاهرة 
علـم الـنفس   : ) م١٩٨٥( عبـد السـتار  ، إبراهيم  :ترمجة ،ميشيل، رجايلأ -١٠

 دار القلم: الكويت، ٢ط، ومشكالت احلياة االجتماعية
األساليب املعرفيـة وعالقتـها باألسـاليب    : ) م١٩٩٦( سامل حممد، اسكندر -١١
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 ١٣٨

 .جامعة املنوفية، كلية التربية ،رسالة دكتوراه غري منشورة، املزاجية

ــل -١٢ ــري ،امساعي ــد امل ــها  ):م١٩٩٠(حمم ــتعلم وعالقت ــتراتيجيات ال اس
كليـة   ،جامعـة الزقـازيق  ، ،لدى طلبة كليـة التربيـة  )االندفاع /بالتروي(

 .دراسات تربوية،التربية

،  صـحيح البخـاري  ) : م١٩٩٩( عبداهللا حممد ابـن امساعيـل   البخاري، أيب -١٣
 .دار السالم للنشر والتوزيع :، الرياض  ٢ط

ــب  -١٤ ــه لبي ــرس، فهيم ــوء : ) م١٩٩٠(بط ــة يف ض ــئولية االجتماعي املس
االجتاهات الدينية لدى األطفال من اجلنسني يف الطفولـة املتـأخرة ،املـؤمتر    

ص ، السـنة العاشـرة  ، امعة األزهـر ج،   اإلسالميفالدويل للطفولة، الطفولة 
٥٢٢-٤٩٧.  

دراسـة   -االجتماعية ووجهـة الضـبط    ةاملسؤولي: ) م١٩٩٣(التيه، نادية  -١٥
رسـالة ماجسـتري غـري    ، على عينة من التلميذات يف مرحلة التعليم املتوسط

 .منشورة، كلية التربية، جامعة امللك سعود

معجـم علـم   :  )م١٩٩١( نوكفـايف، عـالء الـدي    جابر دعبد احلميجابر،  -١٦
 .دار النهضة العربية: القاهرة ،٣جـ  ، النفس والطب النفسي

التـروي املعـريف وعالقـة    / أسلوب االنـدفاع : ) م١٩٩٧( إمساعيل ، جاد -١٧
ببعض أساليب التنشئة الوالدية كما يدركها األبنـاء مـن تالميـذ املرحلـة      

رة، كليـة التربيـة   رسالة ماجستري غري منشـو  ، دراسة أمرببقية -اإلعدادية 
 .بقنا، جامعة جنوب الوادي

 ىاملسئولية الشخصـية االجتماعيـة لـد    : ) م١٩٩٥(احلارثي، زايد عجري  -١٨
، عينة من الشباب السعودي باملنطقة الغربيـة وعالقتـها بـبعض املـتغريات    

 .٥٢-٢٣ص،  ٥جـ،)٢٧(العدد ، مركز البحوث التربوية، جامعة قطر

ـ  -١٩ ، ٢، طاملسـئولية يف اإلسـالم  : ) م١٩٧٩(زكـي الـدين    دحجازي، حمم
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 ١٣٩

 .السعودية للنشر والتوزيع رالدا :ةجد

تباين بعض أنواع الـتفكري بتبـاين األسـلوب    ) : م١٩٩٤(احلسانني، حممد  -٢٠
-٤١، دراسـات نفسـية، الـد الرابـع، ص     )التروي/ االندفاعية(املعريف 

٨٢. 
مكتبـة األجنلـو   :القـاهرة  األخالق ومعيارهـا، :  )م١٩٧٧(حياهللا ، محدي  -٢١

 .املصرية

األسـاليب املعرفيـة وضـوابطها يف علـم     : ) م٢٠٠٢(اخلويل، هشام حممد  -٢٢
 .دار الكتاب احلديث: ، القاهرة النفس

أثـر تفاعـل أسـلوب تعلـم املعلـم      ) : م١٩٩٠(حممد رمضـان  ،رمضان -٢٣
، األسلوب املعريف وأسلوب التعلم لدى املـتعلم علـى التحصـيل الراسـي    

 .جامعة الزقازيق، كلية التربية، وراه غري منشورةرسالة دكت

عـامل   :، القـاهرة علـم الـنفس االجتمـاعي   ) : م٢٠٠٠(زهران، حامـد   -٢٤
 .الكتب

املسـئولية االجتماعيـة وعالقتـها بـالتوافق       :) م١٩٩٧(الزهراين، عيسى  -٢٥
الدراسي والتحصيل األكادميي لدى عينة من طـالب جامعـة امللـك عبـد     

 .ماجستري غري منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرىرسالة ، العزيز 

األساليب املعرفية وعالقتـها بـبعض مـتغريات    : ) م١٩٨٩(الزيات، فتحي  -٢٦
كليـة التربيـة،   . دكتـوراه غـري منشـورة    ة، دراسة عاملية، رسالالشخصية

 .جامعة املنوفية

) االنـدفاع / التـروي (األسـلوب املعـريف   ) : هـ١٤٢٤(السلمي، طارق  -٢٧
كري االبتكاري لدى عينة من طالب الصـف الثالـث ثـانوي مبدينـة     والتف
 .رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى ،مكة

التوافـق االجتمـاعي واملسـئولية     : ) م١٩٩٠(السندي، حممـد شـجاع    -٢٨
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 ١٤٠

،  االجتماعية عند تالميذ املرحلة الثانويـة السـعودية يف الريـف واحلضـر    
 .ري منشورة، جامعة عني مشس،كلية التربيةرسالة دكتوراه غ

 :القـاهرة ، ٤ط، األسـس النفسـية للنمـو   : ) م١٩٩٧(فؤاد البهي ، السيد  -٢٩
 .دار الفكر العريب

ــور  -٣٠ ــنفس : )م١٩٨٩( الشــرقاوي، أن ــة يف علــم ال ، األســاليب املعرفي
 .٤٦ص ،  ١١العدد ، جملة علم النفس : القاهرة

يـة يف حبـوث علـم الـنفس     األساليب املعرف :) م١٩٩٥( _______   -٣١
 .مكتبة األجنلو املصرية: ، القاهرةالعربية وتطبيقاا يف التربية

مكتبـة  : ، القـاهرة  علم النفس املعريف املعاصـر  :) م٢٠٠٣( _______  -٣٢
 .٢ طاألجنلو املصرية، 

األسـاليب املعرفيـة اإلدراكيـة وعالقتـها     : ) م١٩٨١(الشـريف، ناديـة    -٣٣
الد الثالـث عشـر، العـدد    ، عامل الفكر: ويت الك ، مبفهوم التمايز النفسي

 ١٣٤-١٠٩ص: الثاين
ــها   ) : م١٩٨٢(________  -٣٤ ــة وعالقت ــة املعرفي ــاط اإلدراكي األمن

، جملـة العلـوم االجتماعيـة،     التقليـدي والتعلـيم  مبواقف التعلـيم الـذايت   
 .١٣-١٢العدد الثالث، ص، ) ٩(الكويت السنة 

ـ ١٤٢٠(صعدي، إبراهيم  -٣٥ االنـدفاع  / التـروي ( املعـريف  أسـلوب  : ) هـ
 ،املعلمـات مبنطقـة جـازان   / والتصرف يف املواقف التربوية لدى املعلمـني 

 .رسالة ماجستري غري منشورة كلية التربية، جامعة أم القرى
ــم،الصــراف -٣٦ ــأملي): م١٩٨٧(قاس ــلوب الت ــة األس ــدفاعي -عالق االن

م جملـة العلـو  ،يالتحصيل لـدى تالميـذ املرحلـة االبتدائيـة بالكويـت     
-٢٠٧ص،)١٥(الـد )٣(العـدد ،الكويـت ، جامعة الكويـت ، االجتماعية

٢٢٧. 
ــة -٣٧ ــلوب  ) : م٢٠٠٢( صــغري، عبل ــه بأس ــي وعالقت ــيل الدراس          التحص

عند مستويات خمتلفـة مـن القلـق والـذكاء لـدى      ) االندفاع/ التروي( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٤١

، كليـة اآلداب  رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة    ، طالبات املرحلة الثانوية
 .والتربية، جامعة عني الشمسوالعلوم 

دراســة (تنميــة املســئولية االجتماعيــة : ) م١٩٩٠( طــاحون، حســني  -٣٨
 .جامعة عني مشس، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية التربية ، )جتريبية

دور التأمـل املعـريف ومـا وراء املعـريف     ) :  م٢٠٠١( عبد الباسط، لطفي  -٣٩
، جملـة كليـة   املرحلة اإلعداديـة والذكاء يف أداء حل املشكلة لدى تالميذ 

 .٤ ـج، ٢٥العدد ، ، مكتبة زهراء الشرق، جامعة عني مشس التربية
 –أثـر تفاعـل األسـاليب املعرفيـة      : ) م١٩٨٧( علي ، هامندعبد املقصو  -٤٠

ــاء  ــادة الفيزي ــذكر يف م ــيل والت ــى التحص ــات عل ــالة ،  املعاجل رس
 .جامعة الزقازيق، دكتوراه،كلية التربية

: دراسـة عامليـة السـتقالل بعـدي     :  )م١٩٩٠(، جمدي أمحد اخلالق عبد -٤١
اجلنسـني، املـؤمتر    ىاالنبساط، والعصابية مـن خـالل مكونامـا لـد    

ينــاير، اجلمعيــة املصــرية  ٢٤-٢٢، الســادس لعلــم الــنفس يف مصــر
 .٣٢٢-٣١٧: ١للدراسات النفسية، جـ

، البحث العلمـي، مفهومـه وأدواتـه   : ) م٢٠٠٠(عبيدات، ذوقان وآخرين  -٤٢
 .دار أسامه للنشر والتوزيع :  ضالريا .٣، طوأساليبه

، مقيـاس املسـئولية االجتماعيـة واسـتعماالته    ) : م١٩٧٣(عثمان، سـيد   -٤٣
 - ١٠٩ص : عامل الفكر، الـد الثالـث عشـر، العـدد الثـاين      : الكويت 

١٣٤. 

ــة والشخصــية املســلمة) : م١٩٧٩(______  -٤٤  - املســئولية االجتماعي
 .مكتبة األجنلو املصرية:، القاهرةدراسة نفسية تربوية

ــة والشخصــية املســلمة ) : م١٩٨٦(______  -٤٥  -املســئولية االجتماعي
 .مكتبة األجنلو املصرية: ، القاهرة دراسة نفسية تربوية

ــوم -٤٦ ــف،العت ــدنان يوس ــريف):م٢٠٠٤(ع ــنفس املع ــم ال ــة -عل النظري
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 .دار املسرية للنشر والتوزريع: عمان،والتطبيق

األسـاليب املعرفيـة وعالقتـها بـبعض     ) : م١٩٨٩(عجوة، عبـد العـال    -٤٧
رسالة دكتوراه غـري منشـورة، كليـة    ،  )دراسة عاملية(متغريات الشخصية 
 .التربية، جامعة املنوفية

ــدل، عــادل حممــد  -٤٨ ــى حــل املشــكالت  : ) م١٩٩٨(الع القــدرة عل
ـ   ة ومفهـوم  االجتماعية وعالقتها بالذكاء االجتماعي واملسـئولية االجتماعي

، ٢٢، جملـة كليـة التربيـة، العـدد    الذات االجتماعي والتحصيل الدراسي
 .جامعة عني مشس

املـدخل إىل البحـث يف العلـوم    :  )م٢٠٠٠(صـاحل بـن محـد    : العساف -٤٩
 .مكتبة العبيكان: الرياض ،٢، طالسلوكية

أسـلوب االعتمـاد   (دراسة األسـاليب املعرفيـة   ) :  م١٩٩١(دينا ، العظمة -٥٠
وعالقتـها بـالتفكري االبتكـاري والتخصـص     ) عن اـال  االستقالل -

األديب لدى طالبـات الثـاين والثالـث الثـانوي مبدينـة مكـة        -العلمي 
 .أم القرى ةجامع، التربية ةكلي، رسالة ماجستري غري منشورة، املكرمة

املـدخل إىل علـم   : ) م١٩٩٧( حممد شـفيق : فتحي وزكي  دعكاشة، حممو -٥١
 .املكتب اجلامعي احلديث :ةندرياإلسك، النفس االجتماعي

العالقة بـني األسـاليب املعرفيـة وقـدرات     : ) م١٩٨٩(حممد  لعلي، مجا -٥٢
 .جامعة عني مشس ،التربية ةدكتوراه غري منشورة، كلي ة، رسالالتفكري

املسـئولية االجتماعيـة وعالقتـها    : ) م١٩٩٩(عوض، عبدالتواب أبو العال  -٥٣
رسـالة ماجسـتري غـري    ، طبكل من األسـاليب املعرفيـة ومركـز الضـب    

  .جامعة أسيوط كلية التربية، ،منشورة

ـ  عيسى، مغاوري عبد -٥٤ احلاجـة إىل االنتمـاء واحلاجـة    : ) م١٩٨٤( داحلمي
ــة ــهما باملســئولية االجتماعي ــري لالجنــاز وعالقت ــوراه غ ، رســالة دكت
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 .كلية التربية، جامعة قناة السويس،منشورة

. ج األشـكال املألوفـة  ت  اختبـار تـزاو  ) : م١٩٨٥( الفرماوي، محدي   -٥٥
، لقياس أسلوب االنـدفاع مقابـل التـروي كراسـة تعليمـات     ) ٢٠(م .أ

 .النهضة املصرية مكتبة: القاهرة 

، األسـاليب املعرفيـة بـني النظريـة والبحـث     ) : م١٩٩٤(محدي،الفرماي -٥٦
 .مكتبة األجنلو املصرية: القاهرة

التعلـيم   املسئولية االجتماعيـة لـدى طـالب   ): م١٩٩٢(حافظ امحد،فرج -٥٧
املـؤمتر العلمـي السـادس للتعلـيم     ، الثانوي العام وعالقتها بااللتزام الديين

 .٢ج،القاهرة،يوليو ٧-٦احلاضر واملستقبل: الثانوي

التأمل واالنـدفاع وعالقتـه بـبعض املـتغريات     : ) م١٩٨٦( فرير، فاطمة  -٥٨
 .رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية التربية، جامعة الزقازيق، املعرفية

نظريـات الـتعلم املعاصـرة    : ) م١٩٨٨( فطيم، لطفي واجلمال، أبو العـزامي  -٥٩
 .مكتبة النهضة املصرية:،القاهرةوتطبيقاا التربوية

املسـئولية االجتماعيـة وعالقتـها بـالقيم     : ) هـ١٤١٩(القحطاين، حممد  -٦٠
، رسـالة  وبعض املتغريات لدى طالب املرحلة الثانويـة مبحافظـة الطـائف   

 .ورة، كلية التربية، جامعة أم القرىماجستري غري منش
املسئولية االجتماعية وعالقتـها بـدافع اإلجنـاز    :  ) م٢٠٠٣(كردي، مسرية  -٦١

 .٦٥جملة علم النفس، العدد  ، لدى طالبات كلية التربية بالطائف
العالقـة بـني املسـؤولية االجتماعيـة ووجهـة      ) : م١٩٨٩(كمال، بدرية  -٦٢

: ، القـاهرة دراسـات تربويـة   -الضبط لدى بعض طالب الثـانوي العـام  
 .١٧عامل الكتب، الد الرابع، جـ 

املسـئولية االجتماعيـة وبعـض مسـات      :) م١٩٨٨( تيسـري حممـد   ،كرية -٦٣
، كليـة التربيـة   جامعـة الزقـازيق  ، رسالة ماجستري غري منشورة، الشخصية 

 .ببنها
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املعلـم وتنميـة املسـئولية االجتماعيـة     : ) م٢٠٠١( املطريف، علي بن مصلح -٦٤
، كليـة التربيـة   رسالة ماجستري غـري منشـورة،  ، دى طالب املرحلة الثانويةل

 . جامعة أم القرى
العالقـة بـني املشـاركة واملسـئولية      : ) م١٩٨٥(حممـد   داملهدي، امح -٦٥

، رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة    ، االجتماعية عند تالميذ املرحلة الثانوية
 .عني مشس ةجامع، كلية التربية

/ عالقـة الـتحكم الـداخلي    : ) م١٩٨٧( حالفتـا موسى، فـاروق عبـد    -٦٦
االنـدفاع والتحصـيل الدراسـي لطـالب     / اخلارجي بكل مـن التـروي  

 ٤، جملة كلية التربية، جامعة الزقازيق، الـد الثـاين العـدد   وطالبات اجلامعة
 .٧٦-٣٤، ص

أثـر أسـاليب املعاملـة الوالديـة علـى       :) م١٩٩٨( اهللا عابد عبد النفيعي، -٦٧
ليب املعرفية لدى عينة من طـالب وطالبـات جامعــة    بعض األســـا

-٨٧ص، ، السـنة العاشـرة  )١٦(العـدد  ، ، جملة جامعة أم القرى أم القرى
١٢٥. 
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