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ملخص: 
الر�سمية  اجلامعات  لدى طلبة  ال�سائد  املعريف  النمط  اإىل معرفة  الدرا�سة  هدفت هذه 
 Witken et( اُ�ستخدم اختبار ويتكن وزمالئه  الدرا�سة،  اأهداف  ال�سمال، ولتحقيق  اإقليم  يف 
 )Group Embedded Figures Test: GEFT( اجلمعي  املت�سمنة  لالأ�سكال   )al., 1977

لقيا�ص النمط املعريف )م�ستقل– معتمد( لدى اأفراد عينة الدرا�سة، حيث بلغت )1189( طالبًا 
وطالبة، اختريوا بطريقة العينة الع�سوائية املتي�رصة. وتو�سلت الدرا�سة اإىل: 

اأن النمط املعريف ال�سائد لدى اأفراد عينة الدرا�سة كان النمط املعريف املعتمد على  1 .
املجال املعريف، حيث بلغت قيمة املتو�سط احل�سابي )8.42( ، وهو اأقل من الدرجة الفا�سلة 

 . )9(
وال�سنة  اجلن�ص  ملتغريي  تعزى  الطلبة  درجات  متو�سطات  بني  فروق  وجود  عدم  2 .

الدرا�سية. 
اأن هناك فروقًا بني متو�سطات درجات الطلبة تعزى ملتغري الكلية، وذلك ل�سالح  3 .

طلبة الكليات العلمية. 
. 4 اأن هناك فروقًا بني متو�سطات درجات الطلبة تعزى ملتغري اجلامعة، حيث كانت 

الفروق ل�سالح درجات طلبة )جامعة العلوم والتكنولوجيا( . 
. 5 اأن هناك فروقًا بني متو�سطات درجات الطلبة تعزى ملتغري التح�سيل االكادميي، 

حيث كانت الفروق ل�سالح فئات م�ستوى التح�سيل االأكادميي )جيد جداً، وممتاز(. 
وجود تاأثري ذي داللة اإح�سائية يف النمط املعريف للطلبة يعزى اإىل كل من متغريات  6 .
اجلامعة والكلية والتح�سيل االأكادميي، بينما مل يكن هناك تاأثري دال اإح�سائيًا للمتغريات 

اجلن�ص وال�سنة الدرا�سية. 
الكلمات املفتاحية: النمظ املعريف، االعتماد على املجال، اال�ستقالل عن املجال. 
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Abstract: 
This study aimed at investigating the cognitive style prevailing among 

students of public universities in the Northern Jordanian Region. The 
study sample consisted of 1189 male and female students who were chosen 
randomly. 

To achieve the objectives of this study, the researchers used Group 
Embedded Figures Test- GEFT-  (Witken et al.,1977) to measure the cognitive 
style (field- dependent; field- independent) of the study population. The results 
of the study were as follows: 

The dominant cognitive style of the respondents was of the field- dependent 1. 
style, where the mean value amounted to (8.42) which is below the decisive 
degree (9) . 
There were no significant statistical differences in the means of students’ 2. 
grades that are attributed to the variables of gender and year of study. 
The averages of students’ grades showed significant differences attributed 3. 
to faculty variable in favor of students of science faculties. 
There were significant differences in the means of students’ grades 4. 
attributed to the university variable in favor of students’ means at the 
Jordanian University of Science and Technology. 
The study revealed that there were differences in the means of students’ 5. 
grades attributed to the academic achievement in favor of academic 
achievement:  good, very good and excellent. 
There was significant statistical effect attributed to the variables of 6. 
the university, faculty and academic achievement, while there were 
no significant statistical effects for the variables of gender and year of 
study. 

 Key Words: cognitive style, field- dependent, field- independent. 
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مقدمة:
على الرغم من اأن االمناط املعرفية من املو�سوعات التي اأ�سبعت بحثًا، فاإن جمالها 
لن ي�ستنزف اأبداً؛ لكرثة ما فيه من جوانب حتتاج اإىل البحث واال�ستطالع. واحلقيقة اأنرّ هناك 
ت�سمينات مهمة للعديد من املمار�سني والباحثني حولها. ويبدو اأي�سًا اأنرّ املعرفة بالفروق 
الفردية بني املجموعات واالأفراد، قد ُعوجلت ب�سكل كبري يف البحوث، ولكن احلال لي�ص كذلك 

يف عامل التطبيق الواقعي. 
االأمناط  مبو�سوع  الع�رصين  القرن  من  االأخريين  العقدين  يف  االهتمام  تنامى  وقد 
املعرفية )Cognitive Styles( التي ميكن بو�ساطتها الك�سف عن الفروق بني االأفراد؛ لي�ص 
ولكن  املعلومات،  ومعاجلة  املفاهيم  وتكوين  والتفكري  كالتذكر  املعريف  املجال  يف  فقط 
مو�سوع  يف  البحث  نطاق  ات�سـع  وقد  ال�سخ�سية.  ودرا�سة  االجتماعي  املجال  يف  كذلك 
ال�سـلوك  اأبعاد  من  كثري  وبني  بينها،  الربـط  حماولة  اإىل  امتد  بحيث  املعرفية،  االأمناط 
االإن�سـاين؛ الرتبويـة واملهنيـة، اأو العالقـات االجتماعية، اأو التعامل مع االآخرين، اأو درا�سة 

ال�سـخ�سية )ال�رصقاوي، 1981 اأ( . 
يف  كبري  بقدر  م�ساهمتها  خالل  من  النف�ص  علم  يف  املعرفية  االأمناط  اأهمية  وتاأتي 
الك�سف عن الفروق الفردية، لي�ص فقط بالن�سبة لالأبعاد واملكونات املعرفية، بل االنفعالية 
الوجدانية اأي�سًا. كما تاأتي اأهميتها من اأنها تعرب عن الطريقة االأكرث تف�سياَل لدى الفرد يف 
ذلك  االهتمام مبحتوى  دون  اأم وجدانيًا،  معرفيًا  كان  �سواء  ن�ساط  ما ميار�سه من  تنظيم 
الن�ساط. كما اأنها تهتم بالطريقة التي يتناول بها الفرد املثريات التي تعرت�سه )احلامويل، 

 . )1997

  :)Cognitive Styles( األمناط املعرفية
اأنرّ كلمة   )Witkin, Moor, Goodenough, and Cox, 1977( يرى ويتكن وزمالوؤه 
منط تعني بعداً اأو خا�سية تالزم �سلوك الفرد يف نطاق وا�سع من املواقف، والأن هذا النمط 
 Cognitive( ي�سمل كـل االأن�سطة املعرفية التي ميار�سها الفرد، فقد �سـمي بالنمط املعريف 

 . )Style

وقد تعددت ت�سـميات الأمناط املعرفيـة )Cognitive Styles( مثل: اأمناط التحكم 
 .)Cognitive Strategies( املعرفية  واالإ�سرتاتيجيات   ،)Cognitive Controls( املعريف 
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من  جمموعة  لها  ي�سعـوا  اأن  العلماء  حاول  فقد  ت�سـمياتها،  يف  االختالفـات  من  وبالرغم 
اخل�سائ�ص التي جتمع بينها ومتيزها من غريها، من خالل درا�سة العوامل امل�سرتكة بينها 

)الطهراوي، 2002( . 
ترتبط االأمناط املعرفية باالدراك والتذكر والتخيل. وتعد م�سدراً مهمًا للفروق الفردية، 
ي�ستجيب  التي  الطريقة  اإىل  وت�سري  للبيئة وتنظيمها.  اإدراكه  الفرد من ت�سنيف  ن  مُتكرّ فهي 
بها الفرد ملثريات البيئة. وت�سف االأمناط املعرفية طرق الفرد وا�سرتاتيجياته يف ا�ستقبال 
املعرفة والتعامل معها، ومن ثم اال�ستجابة على نحو معني. وت�سري اأي�سًا اإىل طرق التفكري 

 . )Ellen, 2001( التي متيز الفرد من غريه
وتعد االأمناط املعرفية حموراً مهمًا للتعرف اإىل الفروق الفردية يف جماالت خمتلفة، 
كاالإدراك والتفكري واالنتبـاه والتعلم والتذكر وحل امل�سكالت. كما تعرب االأمناط املعرفية 

عن الطرق املف�سلة لدى االأ�سخا�ص يف ا�ستقبال املعلومات ومعاجلتها )عواد، 2008( . 
وقد تعددت تعريفات مفهوم )النمط املعريف(، اإذ عرفـه مي�سـك )Mesick, 2002( على 
اأنه �سكل االأداء املف�سل لالأفراد، الذي يعك�ص طريقتهم يف الفهم واحلفظ والتخيل وا�ستخدام 
طرق  يف  االأفراد  تباين  باأنه   )Witkin et al, 1977( وزمالوؤه  ويتكن  وعرفه  املعلومات. 
-Mil (  معاجلتهم للمعلومات املرتبطة باالإدراك والتفكري وحل م�سكالت التعلم. وي�سري ميلر
er, 2009( اإىل اأن النمط املعريف عبارة عن منط االأداء الثابت ن�سبيًا، والذي يف�سله الفرد يف 

 Goldestien and Blackman,( تنظيم ما يدرك من حوله. وينظر جولد �ستاين وبالكمان
2005( اإىل النمط املعريف على اأنه تكوين فر�سي يتو�سط بني املثريات واال�ستجابات. وبذلك 

فاإنرّ النمط املعريف ي�سري اإىل طريقة الفرد املميزة يف تنظيم ما يدرك. 
الفرد يف  لدى  املف�سل  االأداء  �سكل  اأنه  على  املعريف  النمط   )2002( وعرفت �رصيف 
تنظيم ما يرى من حوله وما يدركه، ويعك�ص منطه يف تنظيم خرباته فـي ا�سـتدعاء مـا هو 
خمتزن يف الذاكرة واأ�سـلوبه. اأما ال�سـرقاوي )1981 ب( فريى اأنه الطريقـة التي متيز اأ�سـلوب 
التعامل مع  الفرد يف  الفرد يف معاجلة املعلومـات. ويعرفه حممود )2006( باأنه طريقة 
املعلومات، من حيث منطه يف التفكري، وطريقته يف الفهم، ويف ت�سنيف املعلومات وتركيبها 

وحتليلها وتخزينها وا�ستدعائها عند ال�رصورة من خالل مواقف تعليمية وتطبيقية. 
التي  الفرد يف حل امل�سكالت  اأنه طريقة  النمط املعريف على  مما �سبق ميكن تعريف 
تواجهه، ويف تعامله مع املعلومات يف ذاكرته، من حيث معاجلتها وتخزينها وا�ستدعاوؤها 

يف املواقف املختلفة. 
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خصائص األمناط املعرفية:  

حدد وينت )Witten, 1989( جمموعة من اخل�سائ�س لالأمناط املعرفية، هي: 
- 1 .Co )Form( اأكرث من تعلقها مبحتواه  )  االأمناط املعرفية تتعلق ب�سكل الن�سـاط
tent(، وبالتايل فاإنها ت�سري اإىل الفروق بني االأفراد يف طريقة ممار�سة العمليات املعرفية 

املعرفية  االأمناط  فاإن  وبذلك  امل�سكالت،  وحل  والتعلم  والتفكري  االإدراك  ومنها  املختلفة، 
تتعلق بالطريقة التي ميار�ص بها الفرد ن�ساطه املعريف. 

ها ال تركز على  االأمناط املعرفية من االأبعاد ال�ساملة يف ال�سخ�سية، وهذا يعني اأنرّ 2 .
للتمييز  اأخرى  جوانب  ت�سمل  بل  املعريف،  اجلانب  هو  ال�سخ�سية  جوانب  من  واحد  جانب 
بني االأفراد مثل اجلوانب االنفعالية وغريها. كما اأن االأمناط املعرفية من املمكن قيا�سها 
بو�ساطة و�سائل غري لفظية مثل االأ�سكال الهند�سية اأو ال�سور، وهذه اخلا�سية ت�ساعد على 

جتاوز امل�سكالت الناجمة عن اختالف امل�ستويات الثقافية بني االأفراد يف اأثناء القيا�ص. 
االأمناط املعرفية تت�سف بالثبات الن�سبي مع الزمن، وهذا الثبات ال يعني اأنها غري  3 .
اأو التغيري، بل من املمكن تعديلها، ولكن يف حاالت معينة، و�سمن �رصوط  قابلة للتعديل 

خا�سة، مما يعك�ص اإمكانية التنبوؤ ب�سلوك الفرد يف مواجهة املواقف امل�ستقبلية. 
االأمناط املعرفية هي اأبعاد ثنائية القطب )Bipolar(. 4 ، وهذا ما مييزها عن الذكاء، 
اأو عن القدرات العقلية االأخرى؛ الأن القدرات العقلية لها بداية �سغرى تتدرج اإىل اأن ت�سل 
اإىل نهاية كربى، بينما تكون االأمناط املعرفية غري حمددة بنهاية ذلك اأنها تتعلق بقطبني، 
كل قطب له خ�سائ�سه املناق�سة للقطب االآخر، اإال اأنه ال يوجد قطب اأف�سل من االآخر؛ الأن 

كل قطب له قيمته واأهميته يف ظل �رصوط معينة. 

أبعاد األمناط املعرفية: 

لالأمناط املعرفية ت�سنيفات عديدة، ويعود هذا التعدد اإىل كرثة الت�سورات واملداخل 
النظرية والدرا�سات التي تناولت هذه االأمناط بالبحث والدرا�سة، فهنالك ت�سنيفات ثنائية 
واأخرى  كيجان،  و�سعها  وت�سنيفات   ، البعد و�سعها كل من )وتكن– بروفرمان– بريي( 
و�سع  يف  الت�سنيفات  هذه  من  الباحثان  ا�ستفاد  وقد  وغريهم.  ومي�سك  جيلفورد  و�سعها 
الأمناط  لأبعاد  عر�س  ياأتي  وفيما  و�سيوعًا،  الدار�سني  بني  اعتماداً  اأكرث  عام  ت�سنيف 

 :)Chin- Lu, 2002 ،1994 ،املعرفية وفق هذا الت�سنيف )عو�ص، 2004؛  الفرماوي
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بعد العتماد مقابل ال�ستقالل عن املجال املعريف:  1 .
 )Field- Independence Versus Field- Dependence( 

يتناول هذا البعد قدرة االأفراد على اإدراك جزء من املجال باعتباره �سيئًا م�ستقاًل عن 
املجال كله )متييز املثري اأو ال�سورة عن اخللفية( ، اأي اأنهم اأكرث قدرة على االإدراك التحليلي، 
اآخرين ال ي�ستطيعون التعامل مع مثريات البيئة ب�سورة منعزلة  اأفراداً  اأن هنالك  يف حني 
اأو م�ستقلة، وهوؤالء يتميزون باعتمادهم على املجال املعريف، واأن اإدراكهم لالأجزاء مبهم 

وغام�ص، ويعانون من �سعوبات كبرية يف ف�سل ال�سورة عن اخللفية ومتييزها. 
 2 .:)Impulsive Versus Reflective( بعد الندفاع مقابل الرتوي

تقدمي  يف  )الت�رصع(  اأو  ال�رصعة  يف  االأفراد  بني  املوجودة  بالفروق  البعد  هذا  يرتبط 
اال�ستجابات للمثريات املختلفة، فبع�ص االأفراد يندفعون، وغالبًا ما تكون ا�ستجاباتهم غري 
�سحيحة، يف حني مييل اآخرون اإىل التاأمل والرتوي وتقليب االأمور بغية تقدمي اال�ستجابة 

املنا�سبة. 
 3 .:)Simplicity Versus Complexity( بعد التب�سيط مقابل التعقيد

التعامل  التي يتعر�سون لها، ويف�سل هوؤالء  اإىل تب�سيط املواقف  االأفراد  مييل بع�ص 
ويغلب عليهم  التحليلي،  االإدراك  اإىل  ويفتقرون  املجردات،  واالبتعاد عن  املح�سو�سات  مع 
اأبعاد  مع  التعامل  على  قدرة  اأكرث  باأنهم  يتميزون  اآخرين  مقابل  وذلك  ال�سمويل،  االإدراك 
املواقف املتعددة، واأكرث قدرة على اإدراك املثريات من حولهم ب�سورة حتليلية، ويو�سفون 

باأنهم جتريديون اأكرث منهم ح�سيون. 
 :) 4 .Risk Taking Versus Cautiousness( بعد املخاطرة مقابل احلذر

مييل بع�ص االأفراد اإىل املجازفة واملغامرة واقتنا�ص الفر�ص من اأجل حتقيق االأهداف 
التعر�ص  يقبلون  ال  فهم  باحلذر؛  يتميزون  اآخرون  يقابلهم  اأعينهم،  ن�سـب  ي�سعونها  التي 
للمواقـف التي تتطلب املغامرة، كما اأنهم بحاجة دائمة اإىل �سمانات م�سـبقة قبل التعر�ص 

الأي موقـف. 
بعد حتمل الغمو�س مقابل عدم التحمل:  5 .

 )Tolernrance Versus Intolernrance for Ambiguous(:

ي�سـتطيع بع�ص االأفراد التعامل مع املواقف الغام�سة وغري املاألوفة، بل الغريبة وغري 
الواقعية، يقابلهم اآخرون ال يتمكنون من التعامل مع مثل هذه االأمـور، بل يف�سلون التعامل 

مع ما هـو ماألوف وواقعي. 
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 6 .:)Leveling Versus Sharpening( بعد الت�سوية مقابل الإظهار
وكيفية  الذاكرة،  ا�ستيعاب  مبدى  االأفراد  بني  املوجودة  بالفروق  البعد  هذا  يتعلق 
التعامل مع اخلربات املختزنة فيها، وبكيفية دمج اخلربات اجلديدة مع القدمية، فاالأفراد 
الذاكرة، وال  ا�سرتجاع اخلربات املا�سية املوجودة يف  الذين يواجهون �سعوبة يف عملية 
ي�ستطيعون االإفادة مما هو خمزون لديهم، مييلون اإىل الت�سوية حيث ي�سعب عليهم ا�ستدعاء 
خمزون الذاكرة بدقة، كما ي�سعب عليهم حتديد اأوجه ال�سبه واالختالف يف هذا املخزون. اأما 
االأفراد الذين مييلون اإىل االإظهار، فهم اأقل عر�سة للت�ستت، وباإمكانهم حتديد اأوجه ال�سـبه 

واالختـالف يف املخزون الذاكري، وبالتايل ت�سـهل عليهم عملية اال�سـتدعاء واإظهاره.  
: 7 .)Focusing Versus Scanning( بعد الرتكيز مقابل ال�سطحية

يرتبط هذا البعد بالفروق بني االأفراد يف �سعة االنتباه و�سدته، مما يجعلهم يختلفون 
يف مدى و�سوح اخلربات التي متر بهم. فالفرد الذي يركز انتباهه كثرياً يف اأثناء مواجهته 
مل�سكلة ما، وال يتعجل يف و�سع الفر�سيات حللها، اال بعد اأن تتجمع لديه البيانات الالزمة 
يت�سف  فاإنه  ال�سطحي  الفرد  اأما  بالرتكيز.  يت�سف  القرار  اأو  احلكم  اإ�سدار  من  متكنه  التي 
انتباهه �سيقًا،  ويكون جمال  ال�سطحية،  بالنظرة  الفر�سيات. وميتاز  تكوين  بال�رصعة يف 
الذي يجعله ال يهتم بالتفا�سيل  االأمر  اإال بقدر ب�سيط من املثريات املحيطة به،  وال ينتبه 

املحيطة به. 
بعد ال�سمولية مقابل الق�سور:  8 .

 )Inclusiveness Versus Exclusiveness(:

مييل بع�ص االأفراد اإىل ت�سنيف مواقف احلياة ومثرياتها املختلفة ت�سنيفًا �سموليًا، 
حيث يحيطون باملوقف املدرك من جميع جوانبه، يف حني يف�سل اآخرون اأن يتعاملوا مع 
املواقف والظروف املختلفة بطريقة قا�رصة تفتقر اإىل ال�سمولية والتكامل. وبطبيعة احلال 
مثريات  على  ينطوي  فاإنه  انفعاليًا،  كان  اأم  تعليميًا  موقفًا  اأكان  �سواء  الواحد  فاملوقف 
ومتغريات كثرية ورمبا متناق�سة، حيث يتمكن اأفراد الفئـة االأوىل )ال�سموليون( من حتمل 
هذه  حتمل  من  الثانية  الفئة  اأفراد  يتمكن  ال  حني  يف  وحلها،  معها  والتكيف  التناق�سات 

التناق�سات. 
بعد ال�سبط املت�سدد مقابل ال�سبط املرن:  9 .

 )Constricted Versus Flexible Control(:
يت�سمن املوقف املدرك اأفكاراً جوهرية اأ�سا�سية واأخرى ثانوية، ورمبا تكون االأفكار 
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يتميزون  املرن  ال�سبط  فاأ�سحاب  اجلوهري.  املثري  عن  لالنتباه  م�ستتة  اأفكاراً  الثانوية 
االأفكار اجلوهرية املهمة، مما يحول دون  بقدرتهم على ف�سل هذه امل�ستتات وعزلها عن 
ال  فهوؤالء  املت�سدد،  ال�سبط  ذوي  بعك�ص  وذلك  وتفكريهم،  اإدراكهم  يف  ال�سلبية  تاأثرياتها 
يح�سنون التفريق بني املدركات واالأفكار االأ�سا�سية من ناحية واالأفكار االأخرى التي حتيط 

بها، والتي ميكن اأن توؤدي اإىل ت�ستت االنتباه وت�سويهه وبعرثته من ناحية اأخرى. 
املجال  عن  اال�ستقالل  مقابل  االعتماد  منط  الدرا�سة  هذه  يف  الباحثان  واعتمد 

املعريف. 

منط االعتماد– االستقالل عن اجملال املعريف

لعنا�رص  املعريف  النمط  فروع  اأحد  املجال-  على  االعتماد  اال�ستقالل-  منط  يعد 
-Wi (  ال�سخ�سية. ظهر هذا النمط الأول مرة من خالل البحـوث التي اأجراها وتكن وزمالوؤه
kin et al., 1977( . ويدر�ص هذا النمط طريقة تناول الفرد للمعلومات، حيث يق�سم االأفراد 
اإىل نوعني ح�سب اإدراكهم للمعلومات:  نوع يدرك اجلزئيات ب�سورة منف�سلة عن املجال اأو 
االأر�سية، ويطلق عليهم ا�سم امل�ستقلني عن املجال، ونوع يدرك اجلزئيات ب�سورة معتمدة 
على املجال اأو االأر�سية ويطلق عليهم ا�سم املعتمدين على املجال. وميكن قيا�ص هذه الفروق 
بني االأفراد بو�ساطة اختبار �سممـه وتكن وزمالوؤه )Witkin et al, 1977( واأطلقوا عليه ا�سـم 
اختبار االأ�سـكال املت�سمنة اجلمعي )Group Embedded Figures Test: GEFT(. وقام 
برتجمته اإىل العربية )ال�رصقاوي واخل�رصي( ، حيث ميكن بو�ساطته اإظهار العديد من الفروق 
بني االأفراد، وبخا�سة يف املجال النف�سي واالجتماعي والتفكري والفهم )العبدان، 2002( . 

خصائص األفراد املستقلني عن اجملال املعريف: 

ميتاز الأفراد امل�سـتقلون عن املجال بخ�سائ�س يف املجال املعريف والنف�سـي 
 :)Riding, 1999;1997 ،والجتماعـي ومنها )احلامويل

واإعادة  املواقف، ونقدها  امل�سكالت عن طريق حتليل  بالقدرة على حل  يتمتعون  1 .
بنائها بطريقة جديدة. 

التفاعل  مهارات  وتدين  الذات،  حول  والتمركز  واالنعزالية  التفرد  اإىل  مييلون  2 .
االجتماعي. 

النف�سي  التمايز  يت�سمون بدرجة عالية من  . 3 ميتازون مب�ستوى طموح مرتفع كما 
ومعرفة ذاتهم. 

. 4 لديهم اإدراك وا�سح حلاجاتهم وم�سـاعرهم. 
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باأنه  اجل�سم  وي�سفون  التجريد،  على  وقدرة  مرتفع،  اأكادميي  بتح�سيل . 5 ميتازون 
اأجزاء حمددة التفا�سيل، وتتحدد هذه االأجزاء فيما بينها يف �سكل بناء. 

. 6 ميتازون باأ�ساليب الدفاع الفكري ومواجهة الواقع. 
. 7 ميتازون بعدم االكرتاث بالعالقات االإن�سانية وال براأي االآخرين. 

يف�سلون االأعمال ذات الطبيعة التكنولوجية، وال يف�سلون املهن التي تتطلب تفاعاًل  8 .
مع االآخرين، وميتازون بالقدرة على التعامل مع املواقف املعقدة. 

ب�سورة  البيئة  يف  املوجودة  واالأ�سياء  املثريات  مع  التعامل  تف�سيل  اإىل  مييلون  9 .
كلية، وال يتاأثرون باملثريات اأو االأ�سياء املتناق�سة املوجودة حولهم. 

يتفوقون يف قدراتهم الريا�سية وحل امل�سكالت ال�سعبة.  10 .
امل�ستقلة،  االأن�سطة  ويف�سلون  احل�سي،  واالإدراك  الن�سط  بالتحليل  ميتازون  11 .
ويتميزون بتحديد اأهداف تنطلق من الطموحات الداخلية، ويف�سلون تنظيم تعليمهم، وو�سع 

ا�سرتاتيجيات خا�سة بهم. 
خصائص األفراد املعتمدين على اجملال املعريف: 

ميتاز املعتمدون على املجال بخ�سائ�س نف�سية واجتماعية واإدراكية ميكن   
 :)Young, 2009; Riding, 1999;1997 ،اإجمالها مبا يلي )احلامويل
يدركون جزئيات املجال ب�سورة معتمدة على املجال املعريف.  1 .

االآخرين  مع  االجتماع  يف  ويرغبون  االجتماعية،  والعالقات  بالود  يت�سمون  2 .
وم�ساعدتهم. 

ال مييلون اإىل جتريد االأمور، ويت�سمون بالهدوء والتعاطف وتفهم االآخرين، وهم اأقل  3 .
متركزاً حول الذات. 

يعتمدون يف حلهم للم�سكالت على اإطار مرجعي؛ مبعنى اأنهم ال ي�ستطيعون درا�سة  4 .
املواقف املعقدة معرفيًا، وما حتتويه من تناق�سات وتباينات. 

موجهة  ويعتربونها  ال�سوتية،  اأم  اجل�سمية  �سواء  االنفعالية  بالتغيريات  يتاأثرون  5 .
بال�سلوك. 

يف�سلون املهن التي تتطلب التفاعل مع االآخرين مثل اخلدمة االجتماعية، ويبتعدون  6 .
عن املهن التي تتطلب التجريد والتحليل، وميتلك املعتمدون على املجال مهارات التفاعل 

االجتماعي. 
ال يرغبون يف تغيري املجتمع اإىل ما يجب. 7 اأن يكون عليه. 
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أهداف الدراسة وأسئلتها: 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل معرفة االأمناط املعرفية ال�سائدة لدى طلبة اجلامعات الر�سمية 
يف اإقليم ال�سمال. كما هدفت اإىل تق�سي الفروق يف االأمناط املعرفية تبعًا ملتغريات اجلن�ص 
اإىل معرفة  كما هدفت  االأكادميي.  التح�سيل  وم�ستوى  الدرا�سية  وال�سنة  والكلية  واجلامعة 
الدرا�سية، وم�ستوى  وال�سنة  والكلية  االأمناط، وكل من اجلن�ص  تلك  االرتباطية بني  العالقة 

التح�سيل االكادميي. 
وبالتحديد حاولت هذه الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية: 

ما النمط املعريف ال�سائد لدى طلبة اجلامعات الر�سمية يف اإقليم ال�سمال؟  ● 

هل هناك فروق دالة اإح�سائيًا بني االأمناط املعرفية للطلبة تعزى اإىل املتغريات  ● 
اجلن�ص، واجلامعة، والكلية، وال�سنة الدرا�سية، والتح�سيل االأكادميي؟ 

الدرا�سية،  وال�سنة  والكلية،  اجلن�ص،  الدرا�سة:  متغريات  من  كل  تاأثري  حجم  ما  ● 
االأمناط  يف  التباينات  تف�سري  يف  االأكادميي  التح�سيل  وم�ستوى  واجلامعة، 

املعرفية بني الطلبة؟ 

حمددات الدراسة: 
اقت�رصت هذه الدرا�سة على درا�سة منط واحد فقط من االأمناط املعرفية، وهو منط  ♦ 

اال�ستقالل مقابل االعتماد على املجال املعريف. 
اقت�رصت هذه الدرا�سة على طلبة البكالوريو�ص امل�سجلني يف الف�سل االأول للعام  ♦ 
الدرا�سي 2010/2009 يف اجلامعات احلكومية يف اإقليم ال�سمال: )جامعة الريموك، جامعة 

العلوم والتكنولوجيا، وجامعة اآل البيت( . 
تتحدد نتائج هذه الدرا�سة يف �سوء مدى توفر دالالت �سدق االختبار وثباته.  ♦ 

أهمية الدراسة: 
تنبثق اأهمية هذه الدرا�سة من جوانب عدة:  من حيث مو�سوعها، ومن حيث ما اأ�سفرت 
عنه من نتائج؛ فمن حيث املو�سوع تعددت الدرا�سات التي حتدثت عـن الدور املهم الذي 
اأو  الرتبوي  التطويـر  اأو  التعليمية  العملية  ويف  الفرد،  حياة  يف  املعرفية  االأمناط  توؤديه 
املهني للفـرد. ويعد النمط املعرفـي )معتمد– م�ستقل( حمدداً رئي�سًا لطريقة ا�ستقبال الفرد 
اإذ اإن النمط املعريف )معتمد– م�ستقل( و�سيلة الفرد يف  اأو التعلم الذي يتلقاه؛  للمعلومات 
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طريقة ح�سوله على املعرفة. كما يحدد الطريقة والكيفية التي يتم بها ا�ستقباله للمعلومات 
وترميزها وتخزينها وا�سرتجاعها. 

اأ�ساليب تفاعل  الدرا�سة فيمكن توظيفها، واالإفادة منها يف  اأما بالن�سبة لنتائج هذه 
اأع�ساء هيئات التدري�ص يف اجلامعات مع الطلبة؛ وذلك بتهيئة املواقف املنا�سبة للمتعلمني 
تبعًا الأمناطهم املعرفية. كما ت�ساهم نتائج هذه الدرا�سة يف و�سع ت�سورات خلطط وبرامج 
اإر�سادية للطلبة ت�ستفيد منها اجلامعات ووا�سعو املقررات للمناهج اجلامعية، باالإ�سافة 
من  مراعاتها  اأجل  من  املختلفة  التعليمية  املواقف  املعرفية يف  االأمناط  اأهمية  بيان  اإىل 

اأع�ساء هيئات التدري�ص واملر�سدين يف اجلامعة. 
وتاأتي اأهمية هذه الدرا�سة نظراً لقلة الدرا�سات التي در�ست االأمناط املعرفية، ومدى 

تاأثرها ببع�ص املتغريات ال�سخ�سية، وبخا�سة الدرا�سات العربية منها. 
التعريفات اإلجرائية

ت�سمنت هذه الدرا�سة املفاهيم وامل�سطلحات الآتية: 
النمط املعريف:  1 .

طريقة الفرد يف حله للم�سكالت التي تواجهه، اأو يف تعامله مع املعلومات يف ذاكرته 
وطريقة معاجلتها وتخزينها وا�سرتجاعها يف املواقف املختلفة، ويعرف اإجرائيًا يف هذه 
الدرا�سة على اأنه:  مدى الفروق املوجودة بني الطلبة التي تالحظ يف �سلوكهم خالل تفاعلهم 
مع عنا�رص البيئة يف املوقف الذي يكونون فيه، ويعبـر عنه بالدرجة الكلية على اختبار 

 . )Group Embedded Figures Test: GEFT( االأ�سكال املت�سمنة اجلمعي
الطالب امل�ستقل ادراكياً عن املجال:   2 .

يعرف الفرد امل�ستقل اإدراكيًا عن املجال على اأنه الفرد الذي لديه القدرة على اإدراك 
اجلزء من املجال باعتباره �سيئًا م�ستقاًل عن املجال كله، ويف هذه الدرا�سة يعرَّف على اأنه 
الطالب الذي تكون درجته على اختبار االأ�سـكال املت�سمنة اجلمعي ت�ساوي )9( درجات، اأو 

اأعلى على فقرات االختبار؛ الق�سمني الثاين والثالث. 
الطالب املعتمد اإدراكياً على املجال:  3 .

يعرف الفرد املعتمد على املجال املعريف على اأنه الفرد الذي ال ي�ستطيع التعامل مع 
الذي  الطالب  اأنه  الدرا�سة على  اأو م�ستقلة، ويعرَّف يف هذه  البيئة ب�سورة منعزلة  مثريات 
فقرات  على  درجات   )9( من  اأقل  اجلمعي  املت�سمنة  االأ�سـكال  اختبار  على  درجته  تكون 

االختبار؛ الق�سمني الثاين والثالث. 
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التح�سيل الأكادميي:  4 .
هو معدل العالمات التي يح�سل عليها الطالب يف امل�ساقات التي در�سها، ويعرب عنه 

باملعدل الرتاكمي، ويتوزع على النحو االآتي: 
اأكرث من 84 ممتاز،  76 - 83.9 جيد جداً، 68 - 75.9 جيد، اأقل من 68 مقبول. 

ال�سنة الدرا�سية:  5 .
هو عدد ال�سنوات الدرا�سية التي قطعها الطالب، ويعرب عنها بعدد ال�ساعات اجلامعية 
املعتمدة التي در�سها الطالب بنجاح، واعتمدت ال�سنتان الثالثة والرابعة فاأكرث على النحو 

االآتي: 
بني 60 – 90 �ساعة جامعية معتمدة:  �سنة ثالثة. 

اأكرث من 90 �ساعة جامعية معتمدة:  �سنة رابعة فاأكرث. 

الدراسات السابقة: 

اأجرى ال�رسقاوي )1981 اأ( درا�سة على )152( طالبًا وطالبة من طلبة كلية اخلدمة 
االجتماعية بجامعة حلوان يف جمهورية م�رص العربية، هدفت اإىل فح�ص العالقة بني النمط 
املعريف واجلن�ص، حيث ا�ستخدم اختبار االأ�سكال املت�سمنة اجلمعي، وبينت نتائج الدرا�سة 
عدم وجود عالقة ذات داللة اإح�سائية بني اجلن�ص )ذكر– اأنثى( ، والنمـط املعريف ال�سـائد 

لدى الطلبة )م�ستقل – معتمد( . 
املعرفية  االأمناط  عن  الك�سف  اإىل  هدفت  درا�سة  ب(   1981( ال�رسقاوي  اأجرى  كما 
االأ�سكال  اختبار  الباحث  طبق  الكويت.  جامعة  يف  الدرا�سية  التخ�س�سات  طلبة  متيز  التي 
املت�سمنة اجلمعي على عينة مكونة من )456( طالبًا وطالبة يف التخ�س�سات املختلفة. 
لدى  ال�سائدة  املعرفية  االأمناط  اإح�سائية يف  ذات داللة  فروقًا  الدرا�سة  نتائج  وقد ك�سفت 
االإن�سانية  العلوم  تخ�س�سات  يف  الطلبة  بني  الدرا�سي  التخ�س�ص  متغري  اإىل  تعزى  الطلبة 
والطلبة يف التخ�س�سات العلمية. فقد تبني اأن طلبة التخ�س�سات العلمية والريا�سية مييلون 
اإىل النمط املعريف امل�ستقل عن املجال املعريف، يف حني مييل طلبة التخ�س�سات االإن�سـانية 

اإىل النمط املعريف املعتمد على املجال املعريف. 
واأجرت اإيلني )Ellen, 2001( درا�سة هدفت اإىل معرفة اأثر اجلن�ص يف االأمناط املعرفية 
القـراءة  اختبار  فـي  الطلبة  حت�سيل  على  االأمناط  تلك  تاأثري  ومدى  الطلبة،  لدى  ال�سائدة 
 California Assessment Test Rating( الـذي تقدمه جامعة فلـوريدا، واملعروف با�سـم
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CLASTR(. ا�ستخدمت الباحثة اختبار االأ�سكال املت�سمنة اجلمعي لتحديد النمط املعريف 
على عينة قدرها )94( طالبًا وطالبة من طلبة اجلامعة. واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل عدم 

تاأثري اجلن�ص يف حتديد النمط املعريف ال�سائد لدى اأفراد عينة الدرا�سة. 
للطلبة  ال�سخ�سية  ال�سمات  حتديد  اإىل  هدفت  درا�سة   )2002( الطهراوي  واأجرى 
الطالب  بني  الفروق  عن  الك�سف  اإىل  باالإ�سافة  اأكادمييًا،  املتاأخرين  واأقرانهم  املتفوقني 
املتفوقني واأقرانهم املتاأخرين اأكادمييًا يف اعتمادهم وا�ستقاللهم عن املجال. طبق الباحث 
فل�سطني  يف  االإ�سـالمية  اجلامعة  طلبة  من  عينة  على  اجلمعي  املت�سمنة  االأ�سكال  اختبار 
وعددهم )85( طالبًا متفوقًا و )110( طالبًا متاأخراً. تو�سلت الدرا�سة اإىل متيز املتفوقني 

با�ستقاللهم عن املجال اأكرث من اأقرانهم املتاأخرين اأكادمييًا. 
يف درا�سة اأجراها ديرو�سي وفت�س )Derussy and Futch, 2003( بغية التعرف اإىل 
عالقة النمط املعريف )م�ستقل– معتمد( بالتخ�س�ص الدرا�سي للطالب. طبق الباحثان اختبار 
االأ�سكال املت�سمنة اجلمعي على )326( طالبًا وطالبة من تخ�س�سات الكيمياء والفيزياء 
والريا�سيات واالآداب يف جامعة مت�سجان يف الواليات املتحدة االأمريكية. اأ�سارت النتائج 
اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف النمط املعريف تعزى للتخ�س�ص؛ فقد ح�سل الطلبة 
ا�ستقالاًل عن  اأكرث  اأنهم  اإىل  اأ�سارت  العلمية على درجات  الذين تخ�س�سوا يف املو�سوعات 

املجال املعريف من الطلبة الذين تخ�س�سوا يف االآداب. 
االإدراكي  اال�ستقالل  بني  العالقة  حتديد  اإىل  هدفت  التي   )2004( عو�س  درا�سة  اأما 
الدرا�سة من )300( طالبًا وطالبة من  االأردنية، تكونت عينة  واجلن�ص عند طلبة اجلامعة 
االأ�سكال  اختبار  الباحث  ا�ستخدم  وقد  الع�سوائية،  بالطريقة  اختريوا  التخ�س�سات  كافة 
املت�سمنة اجلمعي املعدل للبيئة االأردنية، ودلت نتائج الدرا�سة على وجود فروق ذات داللة 
اإح�سائية يف م�ستوى اال�ستقالل املعريف بني الطلبة تعزى للجن�ص، فقد كانت االإناث اأكرث 

اعتماداً على املجال املعريف من الذكور. 
اال�ستقالل  بني  العالقة  فح�ص  اإىل  هدفت  بدرا�سة   )Satterly, 2006( �ساترييل  قام 
طالبًا   )201( على  الدرا�سة  عينة  ا�ستملت  املدر�سي.  والتح�سيل  املعريف  املجال  عن 
الباحث  ابتدائية يف بريطانيا، حيث طبق عليهم  الع�سوائية من مدار�ص  اختريوا بالطريقة 
موجبة  ارتباطات  وجود  اإىل  الدرا�سة  نتائج  واأ�سارت  اجلمعي.  املت�سمنة  االأ�سكال  اختبار 
الطالب  وحت�سيل  اجلمعي  املت�سمنة  االأ�سكال  اختبار  على  الدرجات  بني  اإح�سائيًا  دالة 
املعريف  بالنمط  مرتفعًا  املدر�سي  حت�سيلهم  كان  الذين  الطالب  امتاز  حيث  املدر�سة؛  يف 

امل�ستقل عن املجال املعريف. 
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واأجـرى جالزر )Glazer, 2007( درا�سـة على عينة تكونت من )184( طالبًا وطالبة 
املعريف  النمط  بني  العالقة  فح�ص  اإىل  هدفت   )Rutges University( روجتز  جامعة  يف 
االأ�سكال  اختبار  الباحث  ا�ستخدم  االأكادميي.  التخ�س�ص  واختيار  معتمد(  )م�ستقل– 
املعريف  النمط  بني  اإح�سائيًا  دالة  عالقة  وجود  الدرا�سة  نتائج  بينت  اجلمعي.  املت�سمنة 
واختيار التخ�س�ص، فقد اختار الطلبة الذين يتميزون بالنمط املعريف املعتمد على املجال 
الذين يتميزون  الطلبة  املعريف املجاالت االجتماعية واالأدبية والفل�سفية، يف حني اختار 

بالنمط املعريف امل�ستقل عن املجال املعريف املجاالت العلمية والتكنولوجية. 
النمط املعريف  الذي يوؤديه  الدور  اإىل  التعرف  اإىل  )2007( درا�سة هدفت  عمر  اأجرى 
الدور  هذا  ا�ستمرارية  ومدى  للطـالب،  االأكادميي  بالتخ�س�ص  كمنبئ  )املعتمد– امل�ستقل( 
عرب �سنوات عدة من الدرا�سة. اأجريت هذه الدرا�سة على عينة مـن طالب جامعة عني �سم�ص. 
ا�ستخدم الباحث اختبار االأ�سكال املت�سمنة اجلمعي. وقد دلت النتائج على عدم وجود اأثر 

للنمط املعريف يف التخ�س�ص االأكادميي للطالب. 
بالتخ�س�ص  وعالقته  املعريف  »اال�ستقالل  بعنوان  درا�سة   )2008( توفيق  اأجرى 
االأكادميي لدى عينة من طالب الكليات املتو�سطة ب�سلطنة ُعمان«. تاألفت عينة الدرا�سة من 
ُعمان.  املتو�سطة يف  الكليات  برامج  تقدمها  التي  التخ�س�سات  )412( طالبًا من خمتلف 
ا�ستخدم الباحث اختبار االأ�سكال املت�سمنة اجلمعي. وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل وجود عالقة 
ارتباطية ايجابية بني النمط املعريف والتخ�س�ص، حيث كانت العالقة االرتباطية بني طلبة 
النمط املعريف امل�ستقل عن املجال والتخ�س�سات العلمية اأقوى منها يف حالة التخ�س�سات 

االأدبية واالإن�سانية. 
واأجرى بالها )Blaha, 2008( درا�سة هدفت اإىل التحقق من قدرة االأمناط املعرفية 
املت�سمنة  االأ�سكال  اختبار  الباحث  والريا�سيات. طبق  القراءة  بالتح�سيل يف  التنبوؤ  على 
موؤلفة من )324( طالبًا  والريا�سيات على عينة  القراءة  للتح�سيل يف  اجلمعي، ومقيا�ص 
وطالبة من طلبة ال�سف اخلام�ص يف مدينة ديرتويت بوالية ميت�سيجان االأمريكية. اأ�سارت 
نتائج الدرا�سة اإىل وجود ارتباط ذي داللة اإح�سائية بني النمط املعريف امل�ستقل عن املجال 
يف  املرتفع  التح�سيل  ذوي  الطلبة  مييل  اإذ  والريا�سيات؛  القراءة  يف  والتح�سيل  املعريف 
الطلبة  مييل  فيما  املعريف.  املجال  عن  ا�ستقالاًل  اأكرث  يكونوا  الأن  والريا�سيات  القراءة 

املعتمدين على املجال املعريف اإىل احل�سول على درجات منخف�سة فيهما. 
كما اأجرى يونغ )Young, 2009( درا�سة هدفت اإىل تق�سي العالقة بني النمط املعريف 
مقي�سًا باختبار االأ�سكال املت�سمنة اجلمعي وال�سنة الدرا�سية واجلن�ص. طبق الباحث اختبار 
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التجارة.  كلية  من  وطالبة  طالبًا   )89( مقدارها  عينة  علـى  اجلمعي  املت�سمنة  االأ�سـكال 
اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن الطلبة يف �سنة التخرج )ال�سنة الرابعة( مييلون اإىل اال�ستقالل 
عن املجال املعريف، بينما مييل الطلبة يف ال�سنوات الثالث االأوىل اإىل االعتماد على املجال 
املعريف. كما اأ�سارت النتائج اإىل اأن االإناث ميْلَن اإىل اال�ستقالل عن املجال املعريف اأكرث من 

الذكور. 
)Vaidya and Chansky, 2009( بفح�ص العالقة بني  و�سان�سكي  فايديا  وقامت 
اختريوا  وطالبة  طالبًا   )102( من  الدرا�سة  عينة  تكونت  املعرفية.  واالأمناط  التح�سيل 
بطريقة ع�سوائية من طلبة ال�سفـوف الثاين والثالث والرابع، وا�ستخدمت الباحثتان اختبار 
اأ�سارت  اإعدادهما.  االأ�سكال املت�سمنة لالأطفال واختبار حت�سيل يف مادة الريا�سيات من 
النمط  ارتبط  التح�سيل، فقد  اإح�سائية للنمط املعريف يف  اأثر ذي داللة  اإىل وجود  النتائج 
املعريف امل�ستقل مع التح�سيل املرتفع يف الريا�سيات يف جميع م�ستويات ال�سفوف؛ حيث 
اأعلى من عالمات  الطلبة امل�ستقلون عن املجال املعريف ب�سكل عام علـى عالمات  ح�سل 

الطلبة املعتمدين على املجال املعريف يف اختبار الريا�سيات. 
التي  الدرا�سات  يف  وفرة  وجود  يالحظ  ال�سابقة،  الدرا�سـات  ا�سـتعرا�ص  خـالل  من 
طبقت  وقد  اجلمعي،  املت�سمة  االأ�سكال  اختبار  با�ستخدام  املعرفية  االأمناط  ا�ستق�ست 
 ،)Satterly, 2006( بع�ص هذه الدرا�سات على طلبة �سفوف مدر�سية، مثل درا�سة �ساترييل
ودرا�سة بالها )Blaha, 2008( ، واأجري بع�سها االآخر على طلبة يف مرحلة التعليم العايل، 
اأن بع�ص هذه  )Young, 2009( ، ودرا�سة توفيق )2008( ، كما يالحظ  مثل درا�سة يونغ 
الدرا�سات تناولت عالقة النمط املعريف باجلن�ص، وتناول بع�سها االآخر عالقة النمط املعريف 
بالتخ�س�ص، وتناول جزء ثالث منها عالقة النمط املعريف بالتح�سيل. وتتميز هذه الدرا�سة 

بتناول تلك املتغريات جميعها. 

الطريقة واإلجراءات:
والتحليالت  واإجراءاتها،  واالختبار،  وعينتها،  الدرا�سة،  ملجتمع  و�سف  ياأتي  فيما 

االإح�سائية التي ا�ستخدمت لالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة. 

جمتمع الدراسة: 
وي�سم  احلكومية،  ال�سمال  اإقليم  جامعات  طلبة  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
الدرا�سي  الف�سل  يف  امل�سجلني  البيت(  واآل  والتكنولوجيا،  والعلوم  )الريموك،  اجلامعات:  
االول من العام اجلامعي 2009 /2010 لدرجة البكالوريو�ص يف ال�سنتني االأخريتني لتخرج 
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الطالب، والبالغ عددهم )26792( طالبًا وطالبة، منهم )12769( طالبًا و )14023( طالبة، 
 . اجلدول )1( يبني ذلك

الجدول  )1( 
توزيع أفراد المجتمع حسب الكلية والجنس

اجلامعة
اجلن�س

املجموع
اإناثذكور

4896528910185جامعة الريموك
4832547110303جامعة العلوم والتكنولوجيا 

304132636304جامعة اآل البيت
127691402326792املجموع

 وزارة التعليم العالي، الكراس االحصائي لعام 2008. 

عينة الدراسة:
من   )%4.44( ن�سبته  ما  ي�سكلون  وطالبة،  طالبًا   )1189( من  الدرا�سة  عينة  تكونت 
جمتمع الدرا�سة موزعني على اجلامعات الثالث، اختريوا بطريقة العينة الع�سوائية املتي�رصة، 
�سعب  من  تدري�سية  �سعبة   )45( الباحثان  اختار  فقد  االختيار،  وحدة  هي  ال�سعبة  وكانت 
م�ساقات متطلبات اجلامعة، بواقع )15( �سعبة من كل جامعة، حيث تكون تلك امل�ساقات 
طلبة  وا�ستثني  وتخ�س�ساتهم،  جن�سهم  عن  النظر  بغ�ص  اجلامعة  طلبة  جميع  من  متطلبة 
ال�سنتني االأوىل والثانية، واجلدول )2( يبني توزيع اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب اجلن�ص والكلية 

وال�سنة الدرا�سية. 
الجدول )2( 

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الكلية والجنس والسنة الدراسية

اجلن�سالتخ�س�ساجلامعة
ال�سنة الدرا�سية

املجموع
رابعة فاأكرثثالثة

جامعة الريموك

5953112ذكوركليات علمية
454186اإناث

4762109ذكوركليات ان�سانية
7969148اإناث

230225455املجموع



236

طلبة لدى  السائد  املعرفي  النمط 

الشمال إقليم  في  الرسمية  اجلامعات 

د. صالح أبو جادو
د. سعد عنوز

اجلن�سالتخ�س�ساجلامعة
ال�سنة الدرا�سية

املجموع
رابعة فاأكرثثالثة

جامعة العلوم والتكنولوجيا
كليات علمية

92125217ذكور
105136241اإناث

197261458املجموع

جامعة اآل البيت

كليات علمية
352762ذكور
222547اإناث

كليات ان�سانية
393574ذكور
524193اإناث

148128276املجموع

املجموع

كليات علمية
186205391ذكور
172202374اإناث

كليات ان�سانية
8697183ذكور
131110241اإناث

5756141189املجموع

أداة الدراسة: 
ا�سـتخدم الباحثان اختبار ويتكن وزمالئه )Witken et al. , 1977( لالأ�سكال املت�سمنة 
لقيا�ص النمط املعريف )م�ستقل–   )Group Embedded Figures Test: GEFT( اجلمعي 
معتمد( لدى اأفراد عينة الدرا�سة. يتكون هذا االختبار يف �سورته االأ�سلية من )25( فقرة، 

تت�سمن اأ�سكالً مركبة )معقدة( تقع يف ثالثة اأق�سام، وهي:  
ب�سهولة وهي الأغرا�ص  االإجابة عنها  �سبع فقرات ميكن  الأول ♦ مكون من  الق�سم 
لها  حت�سب  وال  االختبار،  فقرات  عن  االإجابة  كيفية  على  املفحو�سني  تدريب 

الدرجة، بحيث ُيجاب عنها يف دقيقتني فقط. 
الق�سمان الثاين والثالث ♦ وهما اختباران متكافئان ي�سم كل منهما ت�سع فقرات 
لالإجابة  دقائق  املفحو�ص خم�ص  ويعطى  االأول.  الق�سم  فقرات  من  اأكرث �سعوبة 
الق�سمني يحدد درجة  الدرجات على هذين  عن فقرات كل ق�سم منهما، وجمموع 

املفحو�ص النهائية حيث ترتاوح الدرجات بني )0 - 18( درجة. 
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النمط  يقي�ص  االختبار  هذا  اأن  اإىل   )Witken et al., 1977( وزمالوؤه  ويتكن  وي�سري 
الب�سـيط  ال�سكل  حتديد  يف  فقرة  كل  يف  املفحو�ص  مهمة  وتنح�رص  للمفحو�ص.  املعريف 
املطلوب من بني عـدد من االأ�سـكال البديلة الذي يحتويهـا ال�سكل املركب )املعقد( يف الفقرة 
�سمن الوقت املحدد، ور�سم هذا ال�سكل با�ستخدام قلم ر�سا�ص على ال�سكل املركب )املعقد( 
. وتتطلب عملية اكت�ساف ال�سكل الب�سيط حتليل املجال املعريف اإىل عنا�رصه، ومن ثم اإدراك 

ال�سكل املطلوب منف�ساًل عن املجال ال�سـكل املركب. 
املمكن  فمن  واحل�سارية،  واللغوية  الثقافية  العوامل  من  االختبار  هذا  لتحرر  ونظراً 
اجتماعية  خلفيات  ومن  متباينة،  عقلية  قدرات  ذات  م�ستويات  من  اأفراد  مع  ا�ستخدامه 

ثقافية خمتلفة، ومن اأعمار متتد من )10( �سنوات حتى ال�سيخوخة. 
وقام عليان وعو�ص )1986( بتعديل هذا االختبار يف وحدة االختبارات واملقايي�ص 

يف اجلامعة االأردنية وتطويرها، وقد ا�ستخدمت ال�سورة املعدلة يف هذه الدرا�سة. 

صدق االختبار:  

ي�سري دليل املقيا�ص يف �سـورته االأ�سلية )عليان وعو�ص، 1986( اإىل حتقق �سدقـه 
الفردية  عن طريق ح�ساب معامل االرتباط بينه وبني اختبار االأ�سكال املت�سمنة »ال�سور 
للرا�سدين« وقـد كـان معامل االرتباط )0.82( لعينة الذكور، و )0.63( لعينة االإناث، وهي 

 .)α = 0.05( معامالت ارتباط ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة
وقام عليان وعو�ص )1986( بالتحقق من �سـدق �سورة االختبار املعربة عن طريق 
معامل  كـان  وقـد  للرا�سـدين،  الفردية  وال�سورة  االختبار  بني  االرتباط  معامل  ح�سـاب 
على  والثالث  الثاين  للق�سمني  و 0.75(   0.72( و  االأول،  للق�سـم   )0.76( بينهما  االرتبـاط 

التوايل. 
ويف الدرا�سة احلالية، قام الباحثان بالتحقق من �سدق االختبار بتطبيقه على عينة 
ا�ستطالعية تكونت من )59( طالبًا وطالبة، من خارج عينة الدرا�سة، وُح�سب معامل االرتباط 
بني الدرجة على كل فقرة على حدة، والدرجة عـلى الق�سم واالختبار كله، حيث تراوحـت قيم 

معامـالت االرتبـاط بني )0.48 – 0.89( ، واجلدول )3( يبني ذلك. 
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الجدول )3( 
معامل االرتباط بين درجة كل فقرة مع القسم الذي تنتمي اليه والدرجة الكلية على االختبار

الق�سم الثالثالق�سم الثاين

رقم الفقرة
درجة ارتباطها مع 

رقم الفقرة
درجة ارتباطها مع 

الدرجة الكليةالق�سم الدرجة الكلية الق�سم 
10.840.79100.750.69
20.700.64110.700.62
30.680.58120.770.71
40.730.51130.570.55
50.780.68140.760.66
60.830.72150.590.48
70.770.71160.610.57
80.790.73170.590.52
90.890.82180.760.61

 . )α = 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *

ثبات االختبار: 
يتمتع  اأنه  اإىل  االأ�سلية  ب�سورته  االختبار  دليل  يف   )1986( وعو�ص  عليان  ي�سري 
، عند تطبيق االختبار على عينة  الثبات )0.82(  اإذ بلغ معامل  الثبات؛  بدرجة عالية من 
وقد  االأمريكية.  اجلامعات  اإحدى  كليات  طلبة  من  طالبة   )97( و  طالبـًا   )80( من  مكونة 
ا�ستخدمت طريقة التجزئة الن�سفية لتحديد معامل ثبات االختبار، وذلك عن طريق ح�ساب 
معامل االرتباط بني الدرجات على الق�سم الثاين والق�سم الثالث، على اعتبار اأنرّ الق�سم الثاين 

مكافئ للق�سم الثالث من االختبار. 
وقام عليان وعو�ص )1986( بالتحقق من ثبات ال�سورة املعربة عن طريق ح�ساب 
اأفرادها  عدد  ا�ستطالعية  لعينة  والثالث  الثاين  الق�سم  على  الدرجات  بني  االرتباط  معامل 
)58( طالبًا وطالبة يف اجلامعة االأردنية، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بني درجات 

الق�سمني )0.77( . 
طالبًا   )59( من  مكونة  عينة  على  طبق  الدرا�سة،  هذه  يف  االختبار  ثبات  وحل�ساب 
وطالبة من خارج عينة الدرا�سة، وُح�سب معامل االرتباط بني نتائج درجات الق�سمني الثاين 
�سبريمان-  مبعادلة  ت�سحيحه  بعد  الق�سمني  بني  الداخلي  االت�ساق  معامل  وبلغ  والثالث، 

براون )0.71( ، اأي اأن االختبار يتمتع مبعامل ثبات مقبول الأغرا�ص هذه الدرا�سة. 
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تطبيق االختبار: 

تصحيح االختبار: 

يبني دليل املقيا�ص يف �سورته املعدلة )عليان وعو�ص، 1986( اإىل اأنرّ الدرجة على 
االختبار هي املجموع الكلي لالأ�سكال الب�سيطة التي ُر�سمت ب�سكل �سحيح يف الق�سمني الثاين 
والثالث، فالدرجة الكلية لالختبار ال ت�ستمل على فقرات الق�سم االأول، ومع هذا يجب التاأكد 
االإجابة عن هذا االختبار  التدريب على  الق�سم كنوع من  الطلبة عن فقرات هذا  اإجابة  من 
والثالث  الثاين  الق�سمني  لت�سحيح  وبالن�سبة  االختبار.  لتعليمات  االأفراد  فهم  من  للتـاأكد 
الدرجة  اإجابة �سحيحة، ومتثل  عنها  يجيب  فقرة  كل  واحدة عن  درجة  املفحو�ص  يعطى 
)�سفر( اأدنى درجة ميكن احل�سول عليها عـلى االختبار، يف حني متثل الدرجـة )18( اأعلى 
على  ن�سبي  ب�سكل  املرتفعة  الدرجة  وتدل  االختبار.  على  املفحو�ص  عليها  يح�سل  درجة 
االختبار على اأن املفحو�ص مييل اإىل اال�سـتقالل عن املجال املعريف، يف حني تدل الدرجة 
املنخف�سة ب�سكل ن�سبي على اأن املفحو�ص مييل اإىل االعتماد على املجال املعريف. وحتى 
دون  املطلوب،  الب�سيط  ال�سكل  خطوط  جميع  ر�سم  يجب  �سحيحة  الفقرة  عن  االإجابة  تعدُّ 
اإ�سافة اأية خطوط اأخرى، كذلك يجب التاأكد من اأن الطالب قد قام مب�سح جميع اخلطوط غري 

ال�سحيحة والتي ر�سمت على ال�سكل املركب. 
ويت�سف الطالب الذي يح�سل على )9( درجات فاأعلى بالنمط املعريف امل�ستقل عن 
بالنمط  )9( درجات  اأقل من  الذي يح�سل على  الطالب  يت�سف  املعريف، يف حني  املجال 

املعريف املعتمد على املجال املعريف. 

إجراءات الدراسة: 
من اأجـل حتقيق اأهـداف الدرا�سة، اتبع الباحثان الجراءات الآتية:

وزعت اأوراق االختبار واأقالم الر�سا�ص وحمايات على جميع الطلبة.  1 .
واالإجابة  معه،  التعامل  كيفية  لهم  وبني  الطلبة،  على  االختبار  تعليمات  قراأت  2 .
الفقرات  اإىل  االنتقال  وعدم  الوقت  ل�سبط  وذلك  باالإجابة؛  البدء  قبل  فقراته  عن 

اجلديدة. 
طلب من الطلبة كتابة البيانات االأولية يف املكان املخ�س�ص يف ال�سفحة االأوىل.  3 .
. 4  نوق�ص املثال التدريبي يف الق�سم االأول من االختبار، وبني للطلبة كيفية االإجابة 

عنه. 



240

طلبة لدى  السائد  املعرفي  النمط 

الشمال إقليم  في  الرسمية  اجلامعات 

د. صالح أبو جادو
د. سعد عنوز

نوه. 5 الطلبة اإىل املالحظات الآتية:  
أ. اإمكانية النظر اإىل االأ�سكال الب�سيطة املوجودة على ال�سفحة االأخرية بالقدر الذي 

يحتاجونه. 
ب. حمو كل االأخطاء واخلطوط غري الالزمة. 

بعد  اإال  جديدة  فقرة  اإىل  االنتقال  وعدم  بالرتتيب،  االختبار  فقرات  عن  ت. االإجابة 
العجز نهائيًا عن االإجابة عن الفقرة التي ت�سبقها. 

	. ر�سم حدود ال�سكل الب�سيط املطلوب فقط يف كل فقرة، حتى واإن كان هناك اأكرث من 
�سكل ب�سيط �سمن ال�سكل املعقد. 

واخل�سائ�ص  نف�سها  باالأبعاد  دائمًا  املعقد  ال�سكل  �سمن  الب�سيط  ال�سكل  	. يكون 
واالجتاه. 

( دقيقة  ُجمعت اأوراق اإجابات الطلبة بعد انتهاء الزمن املحدد الذي ا�ستغرق )22. 6
موزعة على الق�سم االأول التدريبي والق�سمني الثاين والثالث االختباريني. 

تصميم الدراسة واملعاجلات اإلحصائية: 
تعدُّ هذه الدرا�سة درا�سة و�سفية )م�سحية( ت�سمنت املتغريات الآتية:

املتغريات امل�ستقلة:  1 .
أ. اجلن�ص:  وله فئتان )ذكور، اإناث( . 

الريموك،  وجامعة  والتكنولوجيا،  العلوم  )جامعة  فئات  ثالث  ولها  ب. اجلامعة: 
وجامعة اآل البيت( . 

ت. الكلية: ولها فئتان )الكليات العلمية، والكليات االن�سانية( . 

	. ال�سنة الدرا�سية: وله م�ستويان )�سنة ثالثة، و�سنة رابعة( . 

	. التح�سيل االأكادميي: وله اأربع م�ستويات )ممتاز، جيد جداً، جيد، مقبول( .  

املتغري التابع:  2 .
، ويعرب  النمط املعريف )معتمد على املجال املعريف– م�ستقل عن املجال املعريف( 

عنه بالدرجة التي يح�سل عليها الطالب على اختبار لالأ�سـكال املت�سمنة اجلمعـي. 
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وقد ا�ستخدم الباحثان املعاجلات الإح�سائية الآتية: 
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لالإجابة عن ال�سوؤال االأول.  1 .

اختبار حتليل التباين اخلما�سي لالجابة عن ال�سوؤال الثاين.  2 .
اختبار �سيفيه )Scheffe(. 3 الإجراء املقارنات البعدية. 

عن  لالإجابة  املتدرج  االنحدار  وحتليل   ، 4 .)Kendall Tau( كندل  ارتباط  معامل 
ال�سوؤال الثالث. 

عرض النتائج ومناقشتها: 
اأواًل: النتائج املتعلقة بال�سوؤال االأول: ◄ 

»ما النمط املعريف ال�سائد لدى طلبة جامعات اإقليم ال�سمال؟« 
اختبار  على  الدرا�سة  عينة  اأفراد  درجات  متو�سط  ُح�سب  ال�سوؤال،  هـذا  عن  لالإجابة 
ذلك  يبني  كما   )4.11( معياري  بانحراف   )8.42( بلغ  حيث  اجلمعي  املت�سمنة  االأ�سكال 

اجلدول )4(. 
الجدول )4( 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات أفراد العينة على االختبار 

النمط املعريف الذي يقابل املتو�سط احل�سابيالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدد

معتمد على املجال املعريف11898.424.11

 الدرجة العليا (18(. 

يبني اجلدول )4( اأن النمط املعريف ال�سائد لدى اأفراد عينة الدرا�سة كان النمط املعريف 
اأقل من  احل�سابي )8.42(، وهو  املتو�سط  قيمة  بلغت  املعريف، حيث  املجال  املعتمد على 

الدرجة الفا�سلة )9( . 
ويعزو الباحثان ذلك اإىل اأن اأغلب عينة الدرا�سة كانت من طلبة الكليات االإن�سانية حيث 
�سكلت اأكرث من )64%( من عينة الدرا�سة، وهي ن�سبة عالية من اأفراد العينة الذين مييلون اإىل 
النمط املعريف املعتمد على املجال املعريف؛ حيث اإن اجلامعات عينة الدرا�سة ت�سم العديد 
من الكليات االأدبية واالإن�سانية، ما عدا جامعة العلوم والتكنولوجيا التي ال حتوي اأي كلية 
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اإن�سانية، مما دفع بالنتيجة الأن يكون النمط املعريف ال�سائد لدى اأفراد العينة ب�سكل عام هو 
النمط املعتمد على املجال املعريف. 

ثانيًا: النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثاين: ◄ 

تعزى  للطلبة  املعرفية  الأمناط  بني  اإح�سائياً  دالة  فروق  »هل هناك 
والتح�سيل  الدرا�سية،  وال�سنة  والكلية،  واجلامعة،  اجلن�س،  املتغريات  اإىل 

الأكادميي؟«
لالإجابة عن هذا ال�سوؤال، ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات 
اأفراد العينة على االختبار، ح�سب متغريات الدرا�سة، حيث كانت كما هي مبينة يف اجلدول  

 .)5(
الجدول )5( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة

النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددامل�ستوياتاملتغريات

اجلن�س
5748.593.84ذكور
6158.263.43اناث

اجلامعة
4557.894.27الريموك

4589.463.17العلوم والتكنولوجيا
2767.573.56ال البيت

الكلية
7659.144.02علمية

4247.123.89ان�سانية

ال�سنة الدرا�سية
5758.273.27�سنة ثالثة
6148.563.67�سنة رابعة

التح�سيل الأكادميي

1027.133.01مقبول
5137.593.44جيد

4629.253.87جيد جداً
1129.973.22ممتاز

 الدرجة العليا (18( . 

اأفراد العينة على  اأن هناك فروقًا ظاهرية بني متو�سطات درجات  يبني اجلدول )5( 
االختبار ح�سب متغريات الدرا�سة. وملعرفة ما اإذا كانت هذه الفروق دالة اإح�سائيًا، اُ�ستخدم 

حتليل التباين اخلما�سي كما هو مو�سح يف اجلدول )6(. 
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الجدول )6( 
نتائج اختبار تحليل التباين الخماسي للفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة

جمموع م�سدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
املربعات

قيمة )ف( 
املح�سوبة

م�ستوى الدللة 
الإح�سائية

125.0271125.0271.0910.386اجلن�ص
989.3442494.6724.3160.040اجلامعة

452.3291452.3293.9470.042الكلية
148.3231148.3231.2940.355ال�سنة الدرا�سية

1625.3283541.7764.7270.038التح�سيل االأكادميي
135241.2351180114.611اخلطاأ

625357.0281188الكلي

 . )α = 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

يبني اجلدول )6(: 
 ♦ )α = 0.05( عدم وجود فروق بني متو�سطات درجات الطلبة ذات داللة اإح�سائية
ت�سابه  اإىل  ذلك  الباحثان  ويعزو  الدرا�سية.  ال�سنة  ومتغري  اجلن�ص  ملتغري  تعزى 
طبيعة املقررات الدرا�سية �سواء يف املراحل االأ�سا�سية وحتى الثانوية للجن�سني، 
فالذكر يتلقى العلوم واملعارف الرتبوية والعلمية نف�سها التي تتلقاها االأنثى، هذا 
يف  االأردين  املجتمع  اأفراد  ي�سهده  الذي  والعلمي  املعريف  التطور  اإىل  باالإ�سافة 

الوقت الراهن، وهذا التطور والتقدم ال مييز بني الذكر واالأنثى. 
اأما بالن�سبة ملتغري ال�سنة الدرا�سية، فريجع ال�سبب يف ذلك اإىل تقارب م�ستويات الطلبة 

يف ال�سنوات االأخرية من الدرا�سة، حيث ال تظهر الفروق ب�سكل جلي وا�سح. 
وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج درا�سة ال�سـرقاوي )1981 اأ( ، يف حني اختلفت هذه 
اأن النمط  اأ�سارت تلك الدرا�سات اإىل  )Ellen, 2001(، حيث  اإيلني  النتيجة مع نتائج درا�سة 
االختالف  �سبب  يرجع  وقد  املعريف.  املجال  امل�ستقل عن  االإناث هو  لدى  ال�سائد  املعريف 
درا�سـة  اأجريت  فقد  الدرا�سـات،  تلك  فيهـا  التي متت  البيئات  اختالف  اإىل  النتائج  يف هذه 
اإيلني )Ellen, 2001( يف فلوريدا يف الواليات املتحدة؛ حيث تعمل االختالفات البيئية اإىل 

اختالف اأمناط التن�سئة االأ�رصية. 
  ♦ )α = 0.05( اإن هناك فروقًا بني متو�سطات درجات الطلبة ذات داللة اإح�سائية
تعزى ملتغري الكلية، وذلك ل�سالح طلبة الكليات العلمية. ويرجع ال�سبب يف ذلك 
والتجريد  التحليل  القدرة على  الطلبة  تك�سب  العلمية  التخ�س�سات  درا�سة  اأن  اإىل 
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وكذلك  وثاقبة،  متفح�سة  نظرة  املثريات  اإىل  والنظر  العليا،  التفكري  ومهارات 
حتليل  طريق  عن  امل�سكالت  حل  على  بالقدرة  العلمية  الكليات  طلبة  يتمتع 
املواقف، واإعادة بنائها بطريقة جديدة، كما اأنهم ميتازون بالقدرة على التجريد 
وحتديد التفا�سيل بني االأجزاء والكل، بعك�ص الطلبة الذين يدر�سون التخ�س�سات 
االأدبية، حيث ينظرون اإىل االأمور نظرة كلية �ساملة للموقف، وال مييلون اإىل جتريد 
وقد  املعريف.  املجال  على  معتمدة  ب�سورة  املجال  جزئيات  ويدركون  االأمور، 
، وال�رصقاوي )1981ب(،  النتيجة مع نتائج درا�سة توفيق )2008(  اتفقت هذه 
 ،)Glazer, 2007( وجالزر   ،)Derrussy and Futch, 2003( وفت�ص  وديرو�سي 
يف حني اختلفت هذه النتيجة مع نتائج درا�سـة عمر )2007( ، ويرجـع �سـبب ذلك 
اإىل االختالف فـي االختبار، حيث ا�سـتخدم عمر اختبار االأ�سكال املتماثلة، وهذه 
اأكدت  التي مت احل�سول عليها حيث  الدرا�سات  اختلفت مع نتائج جميع  النتيجة 
جميع الدرا�سات ال�سابقة على دور التخ�س�ص يف حتديد النمط املعريف للفرد، ومل 

يعرث الباحثان على اأية درا�سة اأيدت نتيجة درا�سة عمر )2007( . 
 ♦ )α = 0.05( اأن هناك فروقًا بني متو�سطات درجات الطلبة ذات داللة اإح�سائية
�سـفيه  اختبار  اُ�ستخدم  الفروق،  تلك  مـواقع  ولتحديـد  اجلامعة،  ملتغري  تعزى 

)Scheffe( ، كما هو مبني يف اجلدول )7( . 

الجدول )7( 
نتائج اختبار شفيه )Scheffe( لتحديد مواقع الفروق بين متوسطات درجات الطلبة 

على االختبار حسب متغير الجامعة

ال البيتالعلوم والتكنولوجياالريموكاجلامعة
7.899.467.57املتو�سط احل�سابي

7.891.570.32الريموك
9.461.89العلوم والتكنولوجيا

7.57ال البيت

 .)α = 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

العلوم  )جامعة  طلبة  درجات  متو�سط  بني  فروقًا  هناك  اأن   )7( اجلدول  من  يت�سح 
والتكنولوجيا( من جهة، وبني متو�سط درجات طلبة )جامعة الريموك، وجامعة اآل البيت( 

من جهة ثانية، وذلك ل�سالح درجات طلبة )جامعة العلوم والتكنولوجيا( . 
 ♦ )α = 0.05( اأن هناك فروقًا بني متو�سطات درجات الطلبة ذات داللة اإح�سائية
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تعزى ملتغري التح�سيل االكادميي، ولتحديـد مـواقع تلك الفروق، اُ�ستخدم اختبار 
�سـفيه )Scheffe( ، كما هو مبني يف اجلدول )8( . 

 الجدول )8( 
نتائج اختبار شفيه )Scheffe( لتحديد مواقع الفروق بين متوسطات درجات الطلبة 

على االختبار حسب متغير التحصيل األكاديمي

ممتازجيد جداًجيدمقبولم�ستوى التح�سيل الأكادميي
7.137.599.259.97املتو�سط احل�سابي

7.130.462.122.84مقبول
7.591.662.38جيد

9.250.72جيد جداً
9.97ممتاز

 . )α = 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

يت�سح من اجلدول )8( اأن هناك فروقًا بني متو�سط درجات الطلبة الذين يقعون �سمن 
فئة م�ستوى التح�سيل االأكادميي )مقبول، وجيد( على االختبار من جهة، وبني متو�سطات 
درجات الطلبة الذين يقعون �سمن فئات م�ستوى التح�سيل االأكادميي )جيد جداً، وممتاز( 

من جهة ثانية، وذلك ل�سالح الفئات م�ستوى التح�سيل االأكادميي )جيد جداً، وممتاز( . 
ويرجع ذلك اإىل اأن الطلبة ذوي التح�سيل االأكادميي )ممتاز اأو جيد جداً( لديهم قدرات 
عقلية على التحليل والتخيل اأكرث من الطلبة ذوي التح�سيـل االأكادميي )جيـد اأو مقبول( ، 
كما ميتاز الطلبة ذوي التح�سيل املرتفع مب�ستوى طموح عال، كما يت�سمون بدرجة عالية 
عن  امل�ستقل  املعريف  بالنمط  يت�سفون  يجعلهم  مما  ذاتهم،  ومعرفة  النف�سي  التمايز  من 
املجال املعريف. بينما ميتاز الطلبة ذوي التح�سيل املنخف�ص اإىل عدم جتريد االأمور، وعدم 

درا�سة املواقف املعقدة معرفيًا، وما حتتويه من تناق�سات وتباينات. 
وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج درا�سـة �سـاترييل )Satterly, 2006( ، ودرا�سة فايديا 

 . )Blaha, 2008( ودرا�سة بالها  ، )Vaidya and Chansky, 2009( و�سان�سـكي
ثالثًا: النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثالث:   ◄ 

وال�سنة  والكلية،  اجلن�س،  الدرا�سة  متغريات  من  كل  تاأثري  حجم  »ما 
الدرا�سية، واجلامعة، وم�ستوى التح�سيل الأكادميي يف تف�سري التباينات يف 

الأمناط املعرفية بني الطلبة؟«. 
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لالإجابة عن هذا ال�سوؤال، ُح�سبت معامالت االرتباط بني درجات الطلبة على االختبار 
االأكادميي،  والتح�سيل  واجلامعة  الدرا�سية  وال�سنة  والكلية  اجلن�ص  الدرا�سة:  ومتغريات 

واجلدول )9( يو�سح ذلك. 
الجدول )9( 

معامالت االرتباط بين درجات الطلبة على االختبار ومتغيرات 
الجنس والجامعة والكلية والسنة الدراسية والتحصيل األكاديمي 

               املتغريات
التح�سيل الأكادمييال�سنة الدرا�سيةالكليةاجلامعةاجلن�سالدرجة

0.2150.4270.6410.1590.718الدرجة الكلية

 .)α = 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 )α = يالحظ من اجلدول )9( اأن هناك عالقة ارتباطية ايجابية ذات داللة اإح�سائية
)0.05 بني الدرجة على االختبار ومتغريات اجلامعة، والكلية والتح�سيل االكادميي. كما 
)Step- Wise Regression Analysis( ، كما هو  اأُجري اختبار حتليل االنحـدار املتدرج 

مو�سح يف اجلدول )10( . 
الجدول )10( 

نتائج تحليل االنحدار المتدر	 )Stepwise Regression( ألثر متغيرات الدراسة 
على النمط المعرفي للطلبة والنسب المئوية لتفسيرها لتباينات الكلية 

م�ستوى الدللةقيمة )ت( قيمة )بيتا( ن�سبة التباين املف�رساملتغري

0.0580.121.030.217اجلن�ص
0.2445.329.340.000اجلامعة

0.1897.2710.180.000الكلية
0.0880.660.970.291ال�سنة الدرا�سية

0.1935.879.530.000التح�سيل االأكادميي

 . )α = 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

النمط  يف   )α = 0.05( اإح�سائية  داللة  ذي  تاأثري  وجود   )10( اجلدول  من  يتبني 
االأكادميي، بينما  اإىل كل من متغريات اجلامعة والكلية والتح�سيل  املعريف للطلبة يعزى 
مل يكن هناك تاأثري دال اإح�سائيًا للمتغريات اجلن�ص وال�سنة الدرا�سية، فقد كان اأعلى تاأثري 
ملتغري الكلية حيث كانت قيمة بيتا )7.27( ، وجاء متغري التح�سيل االأكادميي يف املرتبة 
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الثانية حيث كانت قيمة بيتا )5.87( ، وكانت قيمة بيتا )5.32( ملتغري اجلامعة، اأما متغري 
ال�سنة الدرا�سية، فقد كانت قيمة بيتا )0.66( ، وللجن�ص )0.12( ، وهما معامالن غري داالن 

اإح�سائيًا. 
جمموع  من   )0.244( بن�سـبته  ما  ف�رص  قد  اجلامعة  متغري  اأن  اجلدول  يبني  كما 
التباينات الكلية، بينما �ساهم متغري التح�سيل االأكادميي يف تف�سـري ما ن�سـبته )0.193( ، 
و�ساهم املتغري الكلية يف تف�سـري ما ن�سـبته )0.189( ، اأما متغري ال�سنة الدرا�سية فقد �ساهم 
 .)0.058( للتباينات  اجلن�ص  متغري  تف�سري  ن�سبة  وكانت   )0.088( ن�سـبته  ما  تف�سـري  يف 
اإن املتغريات  اأي   ، التباين املف�رص الأثر تلك املتغريات جمتمعة )%77.2(  وقد بلغت قيمة 
اإح�سائية عند  الكلية، وهي ن�سبة ذات داللة  التباينات  قد ف�رصت ما ن�سبته )77.2%( من 

 . )α = 0.05( م�ستوى الداللة

توصيات الدراسة:  
يف �سوء النتائج التي تو�سل اإليها الباحثان ومناق�ستها، تو�سلت الدرا�سة اإىل 

جمموعة من التو�سيات منها: 
اأخذ االأمناط املعرفية بعني االعتبار عند و�سع املقرارات اجلامعية وت�سميمها،  1 .
املعريف  بالنمط  يت�سفون  الذين  الطلبة  تراعي  وتدريبات  اأن�سطة  تت�سمن  بحيث 
املعتمد  املعريف  بالنمط  يت�سفون  الذين  والطلبة  املعريف،  املجال  عن  امل�ستقل 

على املجال املعريف وتنا�سبهم. 
اأثناء  يف  للطلبة  املعرفية  لالأمناط  اجلامعة  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  مراعاة  2 .
تدري�سهم للم�ساقات املختلفة من خالل ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات وطرائق تدري�سية 
خمتلفة، مثل اإ�رصاك الطلبة الذين يت�سفون بالنمط املعتمد على املجال املعريف 
بالن�ساطات التي تتطلب املهارات االجتماعية مثل اخلدمة االجتماعية، واإ�رصاك 
الطلبة الذين يت�سفون بالنمط املعريف امل�ستقل عن املجال املعريف بالن�ساطات 

التي تتطلب مهارات تفكري مثل التحليل والرتكيب. 
اإجراء املزيد من الدرا�سات تتناول عالقة االأمناط املعرفية مبتغريات اأخرى مثل:   3 .

الذكاء، ومنط التن�سئة االأ�رصية، وثقافة الوالدين. 
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية:  

(. اال�ستقالل االإدراكي وعالقته بالتخ�س�ص االأكادميي لدى  توفيق، زكريا اأحمد. )2008. 1
عينة من طالب الكليات املتو�سطة ب�سلطنة عمان. ر�سالة ماج�ستري غري م�سورة. جامعة 

قناة ال�سوي�ص:  م�رص. 
( . اال�ستقالل االإدراكي وعالقته بالتفكري الناقد والقيم. جملة  احلامويل، طلعت.  )1997. 2

علم النف�ص. 42 )11( ، 105- 146. 
ال�سورة اجلمعية. مكتبة  ال�رصقاوي، اأنور حممد )1981اأ( . اختبار االأ�سكال املت�سمنة – . 3

االأجنلو امل�رصية. القاهرة:  م�رص. 
لدى طالب وطالبات  املميزة  املعرفية  االأ�ساليب   . ب(  اأنور حممد. )1981. 4 ال�رصقاوي، 
بع�ص التخ�س�سات الدرا�سية يف جامعة الكويت. جملة العلوم االجتماعية. 9 )1( ، 63- 

 .87
( . االأ�ساليب املعرفية االإدراكية وعالقتها مبفهوم التمايز  �رصيف، نادية حممود.  )2002. 5

النف�سي. جملة عامل الفكر. 13 )2( ، 109- 134. الكويت. 
( . �سمات ال�سخ�سية وعالقتها ببع�ص االأ�ساليب املعرفية لدى  الطهراوي، جميل )2002. 6
الطالب املتاأخرين واملتفوقني اأكادمييًا يف اجلامعة االإ�سالمية بغزة. ر�سالة ماج�ستري 

غري من�سورة. غزة. 
املعتمد يف ا�ستخدام  العبدان، عبد الرحمن )2002( . تاأثري االأ�سلوب املعريف امل�ستقل – . 7

اللغة الثنائية. ر�سـالة اخلليج العربي. 48 )3( ، 67- 99 الكويت. 
( . اختبار االأ�سكال املت�سمنة ال�سور اجلمعية  عليان، خليل وعو�ص، عزت ح�سن. )1986. 8

باللغة العربية. وحدة االختبارات واملقايي�ص. اجلامعة االأردنية:  عمان. 
( . درا�سة طولية للعالقة بني اال�ستقالل االإدراكي والتخ�س�ص  عمر، حممود اأحمد.  )2007. 9
االأكادميي لدى عينة من طالب جامعة عني �سم�ص. ر�سالة ماج�ستري غري م�سورة. جامعة 

عني �سم�ص:  القاهرة. 
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ملحق 

اأخي الطالب.....  اأختي الطالبة: 

اجلامعات  طلبة  لدى  ال�سائد  املعريف  »النمط  بعنوان  بدرا�سة  الباحثان  يقوم 
اأن  اإذ  بجدية،  االختبار  هذا  فقرات  عن  االإجابة  نرجو  لذا  ال�سمال«،  اقليم  يف  الر�سمية 

نتائجه �سوف تعك�ص امل�ستوى املعريف لدى طلبة جامعاتنا الغراء. 

اختبار األشكال املتضمنة 
الصورة اجلمعية 

Group Embedded Figures Test

اأنثىذكراجلن�ص:
اآل البيتالعلوم والتكنولوجياالريموكاجلامعة:

ان�سانيةعلميةالكلية:
�سنة رابعة�سنة ثالثةال�سنة الدرا�سية:

مقبولجيدجيد جداًممتازالتح�سيل االأكادميي:
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تعليمات االختبار

عزيزي الطالب:   ................................... 
عزيزتي الطالبة: ................................... 

يرجى قراءة تعليمات الختبار التالية والتقيد بها: 
ميكنك اإعادة النظر اإىل االأ�سكال الب�سيطة املوجودة على ال�سفحة االأخرية من هذا  1 .

االختبار بالقدر الذي حتتاجه. 
مرر قلم الر�سا�ص على ال�سكل املعقد ح�سب ال�سكل املطلوب ر�سمه.  2 .

اإمِح جميع االأخطاء واخلطوط غري الالزمة بعد االنتهاء من ر�سم ال�سكل املطلوب.  3 .
بعد  اإال  جديدة  فقرة  اإىل  االنتقال  وعدم  بالرتتيب،  االختبار  فقرات  عن  االإجابة  4 .

العجز نهائيًا عن االإجابة عن الفقرة التي ت�سبقها. 
اأر�سم حدود ال�سكل الب�سيط املطلوب فقط يف كل فقرة، حتى واإن كان هناك اأكرث  5 .

من �سكل ب�سيط �سمن ال�سكل املعقد. 
يجب اأن يكون ال�سكل الب�سيط �سمن ال�سكل املعقد دائمًا بنف�ص االأبعاد واخل�سائ�ص  6 .

واالجتاه. 

مع اأمنياتنا لكم بالتوفيق

الباحثان
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