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أسلوب الاس تقالل  -الاعامتد عىل اجملال الإدرايك وعالقته
بتحصيل فعالية الوثب الثالث
لطالب املرحةل الثانية يف سكول الرتبية الرايضية يف جامعة كويه
فرهاد أبراهمي كرمي

١

 ١سكول الرتبية الرايضية ،جامعة كۆيه ،اإقلمي كوردس تان ،العراق
______________________________________________________________________________________

املس تخلص
هيدف البحث اىل التعرف عىل أسلوب الاس تقالل – الاعامتد دلى أفراد عينة البحث .والتعرف عىل مس توى التحصيل دلى طلبة املرحةل الثانية سكول الرتبية الرايضية –
جامعة كويه يف فعالية الوثب الثالث .والتعرف عىل العالقة الارتباطية بني السلوب املعريف (الاس تقالل – الاعامتد) وحتصيل أفراد عينة البحث يف فعالية الوثب الثالث .وقد
اس تعمل الباحث املهنج الوصفي ملالمئته طبيعة البحث ،ومتثل جممتع البحث من طلبة املرحةل الثانية يف سكول الرتبية الرايضية – جامعة كويه والبالغ عددمه ( )57طالبا وطالبة،
ومت اختيار ( )34طالبا لعينة البحث بطريقة عشوائية والتعرف عىل قوة واجتاه العالقة الارتباطية بني أسلوب (الاس تقالل –الاعامتد) والتحصيل لفراد عينة البحث يف فعالية
الوثب الثالث وحتقيقا لهداف ادلراسة واختبار فرضيهتا دلراسة العالقات الارتباطية ،وعن طريق حتليل النتاجئ ومناقش هتا ابس تعامل قانون ارتباط (بريسون) .ومن مث مت مجع
البياانت ومعاجلهتا اإحصائي ًا وعن طريقها توصلنا اإىل عدة اس تنتاجات أمهها :بلغ عدد الطالب املس تقلني ( )22طالبا من طالب عينة البحث ،يف حني اكن عدد الطالب
املعمتدين ( )12طالبا .العالقة اليت ظهرت بني أسلوب الاس تقالل -الاعامتد وحتصيل طالب عينة البحث يف فعالية الوثب الثالث عالقة ارتباطية موجبة .اللكامت املرشدة:
أسلوب( ،الاس تقالل – الاعامتد) ،اجملال الإدرايك ،حتصيل ،فعالية الوثب الثالث.
مفاتيح اللكامت :أسلوب( ،الاس تقالل – الاعامتد) ،اجملال الإدرايك ،حتصيل ،فعالية الوثب الثالث.
______________________________________________________________________________________

 .١املقدمة
تعد الفروق الفردية بني بين البرش جزءاً أساس ي ًا من الطبيعة الإنسانية لهـؤلء البـرش،
وتظهر الفروق الفردية واحضة يف حماولت الفراد حل مشالكهتم أو اختاذ قراراهتم أو
يف الاس تجابة اإىل املثريات اليت يشعرون هبا ،وتأىت أمهية الساليب املعرفية من كوهنا
تعكس الفروق الفرديـة فـي معليـات تنـاول املعلومات ومعاجلهتا ،فهيي تـشري اإلـى
الفـروق الفردية يف الكيفية اليت يدرك هبا الفراد املواقف واحلوادث اخلارجية والطريقة
اليت يفكـرون عن طريقها مبثل هذه املواقف( .الزغلول رافع والزغلول عامد. )٢٠٠٣ ،
ومن أمه هذه الساليب املعرفية (أسلوب الاعامتد مقابل الاس تقالل) اذلي يشري اإىل
______________________________________________________________

جمةل جامعة كويه للعلوم الإنسانية والاجامتعية
اجملدل  ،٢العدد .)٢٠١٩( ٢
أُس تمل البحث يف  ٢٨اكنون الثاين ٢٠١٩؛ قُبل يف  ٥أب ٢٠١٩
ورقة حبث منتظمة :نُرشت يف  ٢٩اكنون الول ٢٠١٩
الربيد الإلكرتوين للمؤلفfarhad.kareem@koyauniversity.org :
حقوق الطبع والنرش ©  ٢٠١٩م .فرهاد أبراهمي كرمي .هذه مقاةل الوصول إالهيا مفتوح موزعة حتت رخصة
املشاع الإبداعي النسبية CC BY-NC-ND 4.0 -

مدى قدرة الفرد عىل التعامل مع املوضوعات كعنارص اإدراكية يف اجملال ،زيف اعامتده
عىل اجملال ويف اس تقالهل عنه .
ويعد الاجتاه املعريف لتفسري السلوك الإنسـاين أحـد الاجتاهـات املعاصـرة لفهم كثري
من جوانب النشاط العقيل املعريف املـرتبط هبـذا السـلوك ،وهـو اجملـال الـذي تمتركـز
حولـه دراســات وحبـوث علـم الـنفس املعـريف ،Cognitive psychologyذكل
الفـرع من عمل الـنفس الـذي هيـمت يف املقـام الول بدراسـة العالقة بني الداء العقيل
جبوانبه اخملتلفة والبناء املعريف ل إالنسان( .مىن العمري. )٢٠٠٧ ،
ويعد أسلوب الاس تقالل عن اجملال والاعامتد عليه من املفاهمي اليت أجريت علهيا
العديد من الحباث وادلراسات املتنوعة يف اختصاصات وعلوم خمتلفة ملا لها من أمهية
ومن هذه العلوم اليت اكنت لها ادلور البارز يف حتديد أمهية الفراد املس تقلني
واملعمتدين علوم الرتبية البدنية خباصة عمل النفس املعريف وفعاليات العاب القوى .
ونظراً لن الطلبة مه ثروة اجملمتع وعدة املس تقبل فقد رشع الباحثون وادلارسون اإىل
الاهامتم ابملتغريات الرتبوية ،والنفس ية ،والاجامتعية لهذه الفئة من اجملمتع لإعطاء أفضل
الربامج الإرشادية الرتبوية والطرائق والساليب يف مواهجة املواقف التعلميية
واملشالكت اليت يتعرض لها الطالب واليت حتتاج اإىل حلول سوا ًء داخل أرسته أو
املدرسة أو اجلامعة أو الاندماج يف اجملمتع( ،الرشقاوي. )١٩٩٥ ،
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ونتيجة ملا أشار اليه الباحث تمكن أمهية البحث يف مدى اإماكنية اس تقالل واعامتد
الطلبة يف استيعاب املادة ادلراس ية وكذكل معرفة عالقة أسلوب (الاس تقالل مقابل
الاعامتد) بتحصيل طالب الصف الثاين سكول الرتبية الرايضية جامعة كويه يف فعالية
الوثب الثالث .
 ١.١مشلكة البحث :
لتعل
رمغ أمهية الاساليب املعرفية يف العملية ا ميية اإل أهنا مل حتظى ابلعديد من ادلراسات
يف البيئة العراقية بشلك عام وإاقلمي كوردس تان بشلك خاص وخاصة يف جمال الرتبية
الرايضية والبدنية ،مما أكسب البحث أمهية خاصة ،فضال عن أمهية السلوب اذلي
ركز الباحث عليه ،واملمتثل ابلس تقالل -الاعامتد) .واذلي ركزت عليه ادلراسات يف
املراحل العمرية املبكرة وقل أو ندر الرتكزي عليه يف احمليط اجلامعي ومدى تأثريه عىل
التحصيل وفقا للسلوب املس تخدم من قبل الطالب ،اإن الطلبة اجلامعيني بصورة
عامة وطلبة الرتبية الرايضية خاصة يواهجون منط من ادلراسة خيتلف عام اعتادوا عليه
يف املرحةل السابقة فهم يتحملون مسؤولية تعلمهم بدرجة كبرية خاصة .
وان الظن بأن بعض الطلبة غري أكفاء ليس بسبب نقص يف قدراهتم العقلية ولكن
بسبب أن طريقة تفكريمه فض ًال عن أسلوهبم املعريف قد ل يتطابق مع أمناط أسلوب
من يقومون بعملية التدريس .اإذ أن للك متعمل أسلوب معريف (مس تقل -معمتد–
خمتلط) مما جيعل للك مهنم طريقته اخلاصة لس تقبال املعلومات املعرفية وترتيهبا وتنظميها
واسرتجاعها بطريقته اخلاصة .
تعرف الباحث عىل مشلكة ادلراسة احلالية عن طريق كونه تدريس يا لفعاليات الساحة
وامليدان وعن طريق تدريسه لفعالية الوثب الثالث لطلبة املرحةل الثانية سكول الرتبية
الرايضية جامعة كويه ،اإذ تركزت مشلكة البحث يف عدم الاهامتم ابلساليب املعرفية
السائدة دلى الطالب وابلتايل عدم معرفهتم ابخلصائص والسامت اليت ميتلكوهنا .
اإذ اإن الاختالفات الفردية يف أساليب الإدراك ،والتخيل والتذكر ،والتفكري ،فض ًال
عن ارتباطها ابلفروق املوجودة بني طرائق الفراد يف الفهم واحلفظ والتحويل
واس تخدام املعلومات وفهم اذلات (اندية رشيف والرصاف قامس. )١٩٨٢ ،
وترتبط الاساليب املعرفية جبوانب ذات عالقة ابلعمليات الرتبوية ،فهو يقوم بتفسري
السلوك املعريف بوجه عام والتعمل بوجه خاص فضال عن كونه مالزما لكتساب
املعلومات وختزيهنا واس تخداهما( .وحيد ،حسني. )١٩٩٥ ،
وعدم تناول ادلراسات موضوع البحث وعىل حد عمل الباحث بدراسة وافيه تكشف
عن عالقة أداء فعالية الوثب الثالث ابلسلوب املعريف (الاس تقالل – الاعامتد) ،ذلا
يبقى السؤال اليت:
ما عالقة السلوب املعريف (الاس تقالل  -الاعامتد) بتحصيل فعالية الوثب الثالث
دلى طالب املرحةل الثانية يف سكول الرتبية الرايضية  -جامعة كويه؟
 ١.٢هدف البحث:
هيدف البحث اإىل:
أ -التعرف عىل العالقة الارتباطية بني السلوب املعريف (الاس تقالل –
الاعامتد) وحتصيل أفراد عينة البحث يف فعالية الوثب الثالث .
ب -التعرف عىل مس توى الاس تقالل –الاعامتد – التحصيل لفعالية الوثب
الثالث دلى طالب املرحةل الثانية يف سكول الرتبية الرايضية –جامعة
كويه .
 ١.٣فرضية البحث:
-هناك عالقة ذات دلةل اإحصائية بني السلوب املعريف (الاس تقالل –الاعامتد)

وحتصيل أفراد عينة البحث يف فعالية (الوثب الثالث) .
١.٤مهنج البحث وإاجراءاته امليدانية:
 مهنج البحث:مت اس تخدام املهنج الوصفي وذكل ملالمئته مع طبيعة املشلكة املراد البحث فهيا .اإن
طبيعة املشلكة اليت تواجه الباحث يف حبثه يه اليت تفرض عليه اس تخدام املهنج
املالمئ للوصول اإىل املعلومات والبياانت ادلقيقة لتحقيق أهداف البحث ،وعىل هذا
الساس اس تخدم الباحث املهنج الوصفي ابلطريقة الارتباطية اليت هتمت ابلكشف عن
العالقات بني املتغريات ،والتعبري مكي ًا عن مس توى الارتباط بني الظواهر .
 ١.٥جممتع البحث وعينته:
 جممتع البحث:تكون جممتع البحث من طلبة املرحةل الثانية سكول الرتبية الرايضية  -جامعة كويه للعام
ادلرايس  ٢٠١٧ – ٢٠١٦والبالغ عددمه ( )٥٧طالبا وطالبة .
عينة البحث :تكونت عينة البحث من ( )٣٤طالبا من طالب املرحةل الثانية سكول
الرتبية الرايضية – جامعة كويه ،ومت اختيارمه عن طريق القرعة العشوائية .
الدوات والوسائل والهجزة املس تخدمة يف البحث:
ليك يمتكن الباحث من اإجناز حبثه وتمكلته عىل الوجه المثل فاكن لبد من الاس تعانة
ابلدوات والوسائل والهجزة اليت تساعده يف اإمتام حبثه ويه "مجيع الوسائل والدوات
اليت سيس تخدهما الباحث يف لك مرحةل من مراحل حبثه"(وجيه حمجوب)٢٠٠٢ ،
ويه كام ييل:
 رشيط قياس . ماكن لتطبيق الوثب الثالث . املصادر واملراجع العلمية العربية والجنبية وادلراسات السابقة . مقياس (الشاكل املتضمنة) الصورة امجلعية لنور محمد الرشقاوي . اس امترة تفريغ البياانت . حاس بة الكرتونية نوع ٤ (hp) Pentiumعدد (. )١ املقابالت الشخصية .اإجراءات البحث امليدانية: -
بغية حتديد اإجناز(حتصيل) طالب املرحةل الثانية من سكول الرتبية الرايضية  -جامعة
كويه واملسافة اليت حيصل علهيا لك طالب من طالب عينة البحث يف فعالية الوثب
الثالث مقاس ًا ب (مرت -مس ) وبعد الانهتاء من اختبار التحصيل يف فعالية الوثب
الثالث ،مت تطبيق مقياس (الشاكل املتضمنة) املعد من قبل ( Witkinفيتكن)
وزمالؤه اليت تقيس الفروق املوجودة بني الفراد يف جمال أسلوهبم املعريف
(الاس تقالل -الاعامتد) عىل اجملال واملوضوع يف امللحق ( )١واملعرب من قبل أنور
الرشقاوي وسلامين اخلضريي واذلي مت تطبيقه مس بق ًا يف البيئة العربية والعراقية وإاقلمي
كوردس تان .طبق املقياس عىل عينة البحث بعدما مت عرضه عىل مجموعة من اخلرباء
واخملتصني*(ملحق  )٢يف جمال القياس النفيس والاختبار والقياس الراييض فضال عن
التعمل احلريك واكنت نس بة التفاق اليت مت احلصول علهيا ( )%٨٠من التفاق عىل
صالحية املقياس يف حتديد مقياس الشاكل املتضمنة الصورة امجلعية دلى أفراد عينة
البحث .
مقياس اختبار الشاكل املتضمنة (الصورة امجلعية):
أعد املقياس من قبل ( Witkinفيتكن) وزمالؤه اليت تقيس الفروق املوجودة بني
الفراد يف جمال أسلوهبم املعريف (الاس تقالل-الاعامتد) عىل اجملال واملعرب من قبل
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أنور الرشقاوي وسلامين اخلضريي واذلي مت تطبيقه مس بق ًا يف البيئة العربية والعراقية
وإاقلمي كوردس تان .
"وذكل فقد ثبت صدق وثبات املقياس فض ًال عن توافره وسهوةل تطبيقه اإذ أن من
ممزيات اس تخدام هذا الاختبار أنه سهل يف اإدارته وتطبيقه ويتطلب قلي ًال من الوقت
يف اإجراءاته ول حيتاج هجد ًا أو ما ًل وسهل يف حساب درجاته وهو سهل وواحض
وموضوعي يف تفسري نتاجئه"(فاضل الزيرجاوي )٢٠٠٠ ،فض ًال عن أتفاق اخلرباء .
وصف الاختبار :يتكون اختبار الشاكل املتضمنة من ثالثة أقسام رئيسة يه:
(الرشقاوي أنور وسلامين اخلرضي. )١٩٨٨ ،
القسم الول :للتدريب ،ويتكون من س بعة أشاكل سهةل فهو خمصص للتدريب فال
تعطى هل أية درجة من ادلرجات والغرض من القسم الول التأكد من أن املتعمل قد
عرف التعلاميت وطريقة الإجابة ،ول تدخل درجته يف حساب ادلرجة الهنائية
لالختبار .
القسم الثاين :يتكون من تسع فقرات متدرجة يف الصعوبة وتعطى درجة واحدة للك
فقرة ،وبذكل يتكون القسم الثاين من ( )٩درجات .
القسم الثالث :يتكون من تسع فقرات متدرجة يف الصعوبة ،وهو ماكئف للقسم الثاين،
فلك فقرة يف القسام الثالثة عبارة عن شلك هنديس معقد ،يتضمن يف داخهل شالك
بس يطا معينا ،ويطلب من املفحوص أن حيدد الشلك البس يط بقمل الرصاص ،وقد
روعي يف تنظمي الاختبار عدم متكن املفحوص من رؤية الشلك البس يط والشلك
املعقد اذلي يتضمنه يف وقت واحد .اإذ وضعت الشاكل البس يطة املطلوب اكتشافها
وتعني حدودها يف الصفحة الخرية من الاختبار ،واحتوى الاختبار تعلاميت بس يطة
مع أمثةل لتوحض طريقة الإجابة ،وتعطى درجة واحدة للك فقرة ،وبذكل يتكون القسم
الثالث من ( )٩درجات .
تطبيق الاختبار :قام الباحث بتطبيق اختبار الشاكل املتضمنة عىل وفق السلوب
املعريف (الاس تقالل -الاعامتد) عىل طلبة الصف الثاين سكول الرتبية الرايضية –
جامعة كويه ،وذكل بتوزيع نسخ من الاختبار علهيم لقياس أسلومه املعريف
(الاس تقالل – الاعامتد) .
زمن تطبيق الاختبار :يعد اختبار الشاكل املتضمنة من اختبارات الرسعة (speed
) ،testوذلكل جيب الالزتام بدقة ابلزمن اخملصص لإجراء لك قسم منه ،اإذ يس تغرق
أجراء الاختبار لكه مع رشح طريقة ا إلجابة وقراءة التعلاميت حوايل ( ٣٠دقيقة) ،أما
زمن الإجابة عىل أقسام الاختبار فاكنت عىل النحو الايت( :القسم الول خصص هل
دقيقتان ،والقسمني الثاين والثالث خصص للك مهنام مخس دقائق) .
تصحيح مقياس الشاكل املتضمنة (الصورة امجلعية) :
تعد اإجابة املفحوص عن لك فقرة حصيحة اإذا اس تطاع أن يوحض مجيع حدود الشلك
البس يط املطلوب من داخل الشلك املعقد .أما الشلك اذلي مل حيدد مجيع أبعاده فال
يعد صائبا ،كام ل تعد اإجابة صائبة اإذا وضعت حدود شلك أخر غري مطلوب.
وللحصول عىل درجة املتعمل يف الاختبار تعطى درجة واحدة عىل لك فقرة اإجابهتا
حصيحة ،وجتمع درجات املتعمل عن القسمني الثاين والثالث ،أما القسم الول فال تعطى
هل أية درجة من ادلرجات ،فهو خمصص للتدريب كام ذكران سابقا .والغرض من القسم
الول للتأكد من أن املتعمل قد عرف التعلاميت وطريقة ا إلجابة .
وبذكل تكون ادلرجة الهنائية لالختبار ( )١٨درجة ،حيصل علهيا املتعمل اإذا أجاب
اإجاابت صائبة عىل مجيع فقرات القسمني الثاين والثالث للمقياس ،وأقل درجة يه
(صفر) اإذا مل جيب عىل أي جزء أو فقرة للمقياس ،ولكام زادت درجة املتعمل يف

الاختبار اكن ذكل دلي ًال عىل زايدة اجتاهه اإىل الاس تقالل عن اجملال الإدرايك ولكام
قلًت درجته أصبح معمتدا عىل اجملال الإدرايك( .الرشقاوي أنور. )١٩٨٨ ،
وقد أعدت املعايري يف صورة الس باعي املعياري ،اذلي اقرتحه ادلكتور فؤاد الهبيي
الس يد ،اإذ اإنه " يصلح لقياس مس توايت الفروق ذات النطاق الضيق ويصحح بعض
عيوب التبعيات املعيارية ،وخاصة ما يقوم مهنا اإىل عدم تساوي الوحدات الطرفية
للمقياس" ،ويقسم هذا املعيار مس توايت الفراد يف الاختبار اإىل س بع طبقات يه،(:
تقابل ممتاز جيد ،فوق املتوسط ،متوسط ،أقل من املتوسط ،ضعيف ،عاجز)
واجلدول التايل ميثل املس توايت اليت مت احلصول علهيا من العينة املوحضة سابقا .
جدول رمق ( :)١يوحض املعاييـر اخلاصة ابختبـار الاس تقالل – الاعامتد
املس توى

ادلرجة اخلام

ممتاز
جيد
فوق املتوسط
متوسط
أقل من املتوسط
ضعيف
عاجز

١٧ – ١٨
١٤ – ١٦
١١- ١٣
٧ – ١٠
٤–٦
١-٣
صفر

وعىل الرمغ من أن أحد اخلصائص الرئيسة للساليب املعرفية تمتثل بكوهنا ثنائية
القطب ،اإل أن ذكل ل يعين تصنيف الفراد تصنيفا ثنائيا ،اإذ ا ّإن توزيع الفراد تبعا
ملفهوم الساليب املعرفية خيضع للمبادئ ذاهتا اليت خيضع لها التوزيع ابلنس بة للظواهر
النفس ية بصفة عامة ،أي أهنّ ا ختضع للتوزيع الاعتدايل( .انديه رشيف. )١٩٨٢ ،
اخلصائص العلمية للمقياس:
الصدق :يعد الصدق من الرشوط والصفات العلمية لالختبار اجليد ،اإذ اإن الصدق
يعين "أ ّن الاختبار يقيس ما وضع لجل قياسه ول يقيس شيئ ًا أخر (مصطفى ابيه،
. )١٩٩٩
وقد مت التحقق من صدق املقياس عن طريق اإجياد الصدق الظاهري هل وذكل بعرضه
عىل مجموعة من اخلرباء واخملتصني .
الثبات :مت التأكد من ثبات املقياس عن طريق مؤرش ثبات الاس تقرار ،فقد طبق
املقياس بتارخي  ٢٠١٧/٣/٥عىل ( )٧طالب وأعيد تطبيقه بتارخي ،٢٠١٧ /٣/١٨
عىل العينة نفسها بفارق أس بوعني .واكنت قمي معامل ارتباط (بريسون) بني التطبيق
الول والثاين ( )٨٨٤ .٠ويه مؤرش عايل لثبات مقياس الشاكل املتضمنة .
التجربة الاس تطالعية :
تعد التجربة الاس تطالعية جتربة مصغرة للتجربة الساس ية ،وجيب أن تتوافر فهيا
الرشوط والظروف نفسها اليت طبق فهيا التجربة الساس ية ما أمكن ذكل حىت ميكن
الخذ بنتاجئها( .انيج وبسطو ييس أمحد)١٩٨٧ ،
متت التجربة الاس تطالعية حبضور فريق العمل املساعد * (ملحق  )٣بتأرخي /٤/٤
 ٢٠١٧عىل ( )٧طالب من املرحةل الثانية سكول الرتبية الرايضية -جامعة كويه من
خارج عينة البحث للك من فعالية الوثب الثالث عىل  ٥طالب من خارج عينة
البحث وكذكل متت التجربة الاس تطالعية عىل القسم الول من الاختبار املعد
حتتسب درجته يف نتاجئ الاختبار كام هو منصوص عليه يف تعلاميت
للتدريب ول ّ
الاختبار ،ويتكون هذا القسم من س بع فقرات اختريت بشلك عشوايئ .واكن الغرض
من التجربة الاس تطالعية هو :
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الوقوف عىل الصعوابت واملعوقات اليت قد تواجه الباحث أو فريق العمل املساعد
أثناء التجربة الرئيس ية .
مدى فهم الطالب خلطوات الاختبارات النفس ية واملهارية .
التأكد من صالحية الدوات املس تعمةل يف البحث .
معرفة الوقت اذلي يس تغرقه الطالب ل إالجابة عىل فقرات املقياس فضال عن
اس تخراج السس العلمية للمقياس .
التجربة الساس ية:
بعد الانهتاء من الإجراءات اليت تؤهل الباحث يف القيام بتجربته الساس ية واليت مت
التأكد مهنا عن طريق صالحية املقياس يف حتديد لك من املس تقلني واملعمتدين دلى
طالب الصف الثاين سكول الرتبية الرايضية  -جامعة كويه ،فقد ابرش الباحث
بتطبيق التجربة الساس ية عىل طالب عينة البحث البالغ عددمه ( )٣٤طالبا يف يوم
الثالاثء املوافق  ٢٠١٧/٤/١٨وبعدها معل الباحث اإىل تفريغ البياانت وإاجراء
املعاجلات الإحصائية علهيا .
الوسائل الإحصائية املس تعمةل :اس تعمل الباحث احلقيبة الإحصائية للعلوم الاجامتعية
)(spssملعاجلة البياانت يف العمليات الإحصائية التالية( :التكرييت والعبيدي،
. )١٩٩٩
أ -الوسط احلساب .
ب -الاحنراف املعياري .
ج -معامل ارتباط البس يط (بريسون) .
د -اختبار ) (Tملعنوية الارتباط .
بغية حتقيق أهداف البحث واختبار فرضيته قام الباحث بعدة اإجراءات أمهها:
 عرض نتاجئ اختبار (الاس تقالل -الاعامتد) دلى عينة البحث :بعد أ ْن طبق مقياسالشاكل املتضمنة (الصورة امجلعية) من قبل الباحث عىل أفراد عينة البحث من
طالب املرحةل الثانية سكول الرتبية الرايضية  -جامعة كويه ،وبعد أن حصح الباحث
اس امترات الاس تبيان عىل وفق مفتاح التصحيح اذلي حيصل فيه الطالب عىل درجات
ترتاوح بني(صفر)و( )١٨درجةّ .تبني أ ّن ( )٢٢طالب ًا مه من املس تقلني عن اجملال يف
حني اكن ( )١٢طالب ًا معمتداً عىل اجملال كام هو مبني يف اجلدول ( .)٢وبعد ذكل
احتسبت درجات التحصيل(الإجناز) ومت اس تخدام مصطلح التحصيل بدل من الإجناز
لهنم طالب وليسوا لعبني لطالب عينة البحث مقاس ًا (مرت ومس) يف فعالية الوثب
الثالث ،واس تخرج الباحث قمي الوسط احلساب والاحنراف املعياري وعالقة الارتباط
السلوب املعريف (الاس تقالل – الاعامتد) وإاماكنية حتقيق هدف البحث الول املمتثل
ابلتعرف عىل أسلوب (الاس تقالل – الاعامتد) والهدف الثاين هو التعرف عىل
مس توى التحصيل دلى طالب عينة البحث يف فعالية الوثب الثالث.
جدول ( )٢املعامل الإحصائية لنتاجئ عينة البحث
املتغريات

عدد العينة

الوسط احلساب

الاحنراف املعياري

الاس تقالل
الاعامتد

٢٢

٨٦٣ .١٣
٣٧٢ .٦

٠٧٦ .٢
٤٠٤ .٠

١٢

يتبني من اجلدول ( )٢عدد أفراد العينة للك من املس تقلني والبالغ عددمه ( )٢٢طالبا
وبوسط حساب قدره ( )٨٦٣ .١٣وابحنراف معياري قد بلغ ( )٠٦٧ .٢يف حني
اكن عدد املعمتدين ( )١٢طالبا وبوسط حساب قدره ( )٣٧٢ .٦وابحنراف معياري
(. )٤٠٤ .٠

جدول ( )٣ينب قمي الوساط احلسابية والاحنرافات املعيارية وعالقة الارتباط ملقياس
(الاس تقالل – الاعامتد) وحتصيل أفراد عينة البحث يف فعالية الوثب الثالث.
متغريات
البحث
الوثب الثالث
أسلوب الاس تقالل

الوسط
احلساب

الاحنراف
املعياري

وحدة
القياس

م /مس ١٣٦ .١١

٢١٤ .١

٨٦٣ .١٣

٠٧٦ .٢

درجة

معامل
الارتباط

٩٨١ .٠

ادللةل

معنوي

٤٠٤ .٠
أسلوب الاعامتد درجة ٣٧٢ .٦
* قمية (ر) اجلدولية عند مس توى ادللةل ( )٠٥ ،٠ودرجة احلرية (٣٢٥ .٠= )٣٢

 عرض نتاجئ العالقة الارتباطية بني أسلوب (الاس تقالل – الاعامتد) وحتصيلفعالية الوثب الثالث:
يتبني من اجلدول ( )٣الوساط احلسابية والاحنرافات املعيارية لعينة البحث عىل
مقياس الاس تقالل مقابل الاعامتد اإذ بلغ الوسط احلساب للطلبة املس تقلني (.١٣
 )٨٦٣ابحنراف معياري بلغ ( )٠٧٦ .٢ويتبني الوسط احلساب للطلبة املعمتدين اإذ
بلغ ( )٣٧٢ .٦ابحنراف معياري بلغ ( ،)٤٠٤ .٠وكذكل يتبني الوسط احلساب يف
حتصيل فعالية الوثب الثالث اإذ بلغ ( )١٣٦ .١١وبلغ الاحنراف املعياري (.١
)٢١٤وهذا يدل عىل أهنا ذات دلةل اإحصائية.
وللوصول اإىل حتقيق هدف ادلراسة السايس املمتثل ابلتعرف عىل عالقة أسلوب
الاس تقالل  -الاعامتد بتحصيل فعالية الوثب الثالث دلى طالب عينة البحث
اس تعمل الباحث معامل ارتباط (بريسون) كوس يةل اإحصائية لتحقيق هذا الغرض اإذ
بلغ معامل الارتباط ( ،)٩٨١ .٠وهذا يؤرش اإىل وجود عالقة ارتباط موجبة بني
أسلوب (الاس تقالل – الاعامتد) وحتصيل طالب عينة البحث يف فعالية الوثب
الثالث ،ويه أكرب من قميهتا اجلدولية البالغة ( )٣٢٥ .٠عند درجة حرية ()٣٢
ومس توى دلةل ( ،)٠٥ .٠مما يدل عىل معنوية العالقة الارتباطية بني متغريات
ادلراسة املمتثةل ب (أسلوب الاس تقالل – الاعامتد) وحتصيل فعالية الوثب الثالث،
وهبذا قُبلت الفرضية البديةل للبحث.
* أسامء السادة اخلرباء واخملتصني ملحق ( )٢اخلرباء واخملتصني.
* ملحق (( )٣الشاكل املتضمنة).
مناقشة نتاجئ العالقة الارتباطية بني أسلوب (الاس تقالل – الاعامتد) وحتصيل فعالية
الوثب الثالث:
اإن مالحظة اجلدول ( )٢تبني وجود عالقة معنوية بني اختبار مقياس الشاكل
املتضمنة وحتصيل فعالية الوثب الثالث وبدرجة عند الطلبة املس تقلني عن اجملال
الإدرايك بدرجة أكرب من املعمتدين عليه ،ويعزو الباحث ذكل اإىل اإماكنية املتعمل يف
استيعاب املعلومة وتكوين فكرة أولية حول كيفية الداء احلريك لقسام الفعالية بشلك
مفصل ،وللفعالية بشلك عام ،وإا ّن التأكيد عىل اجلوانب الصعبة من الفعالية زاد من
قدرة وإاماكنية املتعمل بأن ميتكل أساسا من املعلومات يف كيفية الوصول اإىل املس توى
املراد حتقيقه اإذ يؤكد (اخلويل هشام " )٢٠٠٢ ،ا ّإن الطالب املس تقلني عن اجملال
الإدرايك دلهيم القدرة عىل ترتيب املواقف والتعامل مع ما يمت استيعابه من معلومات
ومعارف ،فنجدمه ميلكون طاقة عالية يف الاستيعاب واس تقصاء احلقائق من البيئة
احمليطة ،ومن مث ختزيهنا ومث اسرتجاعها بشلك رسيع ومنتظم" .وربط املعلومات
والفاكر مع بعضها وكذكل من خالل كيفية التفكري والس يطرة بشلك اكمل عىل
اإماكنياته الفكرية والبدنية والنفس ية .اإذ يظهرون " ميال شديدا حنو الس يطرة عىل
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اجملال احمليط هبم ويسعون اىل تنظميه وإاعادة بنائه وتركيبه والس يطرة عليه بدقة ".
(فاضل الزيرجاوي)٢٠٠٠ ،
ت
وتعد فعالية الوثب الثالث من الفعاليات اليت متزي بصعوبة الداء احلريك وإاتقان
مراحل الفعالية بشلك جيد ،اإذ تتطلب العديد من القدرات البدنية والإماكانت
النفس ية ويه نوعية الركضة التقريبية والتبادل اجليد بني خطوات الركض الرسيع
لالحتفاظ ابلرسعة العالية ومن مث تطبيق اخلطوات الثالث (احلجةل واخلطوة والوثبة)
بكفاءة عالية ،اإذ لكام اكن الداء احلريك يف مس توى جيد أدى اإىل الوصول لإجناز عايل
املس توى اإذ ا ّإن الإجناز العايل مرتبط بشلك أو بأخر مع اإتقان الداء (عالء ادلين،
جامل.)١٩٨٦ ،
 .٢الاس تنتاجات والتوصيات:
 ٢.١الاس تنتاجات:
اس تنتج الباحث يف حدود البحث ما ييل:
 بلغ عدد الطالب املس تقلني ( )٢٢طالبا من طالب عينة البحث ،يف حني اكنعدد الطالب املعمتدين ( )١٢طالبا.
 العالقة اليت ظهرت بني أسلوب الاس تقالل -الاعامتد وحتصيل طالب عينة البحثيف فعالية الوثب الثالث عالقة ارتباطية موجبة.
 ٢.٢التوصيات:
يف ضوء نتاجئ البحث احلايل ،يويص الباحث بعدد من التوصيات:
اإجراء املزيد من ادلراسات يف الساليب املعرفية بأصنافها اخملتلفة عىل البيئة التعلميية
يف العراق وإاقلمي كوردس تان .بكوهنا تفتقر اإىل هذا النوع من ادلراسات وخاصة يف
جمال الرتبية الرايضية لفعاليات خمتلفة.
توجيه الباحثني حنو دراسة الساليب املعرفية عىل طلبة اجلامعات وتأثريها عىل
التحصيل ادلرايس بشلك خاص ـنظراً لندرة ادلراسات يف هذا اجملال.
اعامتد أساليب معرفيا.
اإجراء دراسة مقارنة للساليب املعرفية بني الطالب والطالبات.
اإجراء دراسة للتعرف عىل العالقة بني الساليب املعرفية ومتغريات نفس ية مثل
الشخصية والإبداع واملزاج و . . . .ال.
اإجراء دراسة جتريبية للتعرف عىل مدى تأثري السلوب املعريف للفرد عىل القادة
الرايضيني من مدربني وحاكم ومسؤويل الندية الرايضية.
 .٣املراجع:

الرشقاوي ،أنور محمد ( :)١٩٩٥الاساليب املعرفية يف حبوث عمل النفس وتطبيقاهتا يف الرتبية،
ط(٢القاهرة :مكتبة الجنلو املرصية) ص.٨ -٥
الرشقاوي ،أنور محمد واخلرضي ،سلامين الش يخ :)١٩٨٨( .اختبار الشاكل املتضمنة (الصورة
امجلعية) .كراسة التعلاميت ط .٣القاهرة .مكتبة الجنلو املرصية ،ص.٨-٥
العمري ،مىن ( :)٢٠٠٧السلوب املعريف ،الرتوي  /الاندفاع) وعالقته ابملس ئولية الاجامتعية
دلى عينة من طالبات لكية الرتبية للبنات مبحافظة جدة ،رساةل ماجس تري غري منشورة،
جامعة طيبة ،اململكة العربية السعودية ص .٢١
فاضل حمسن الزيرجاوي :)٢٠٠٠( .عالقة الاعامتد عىل اجملال مقابل الاس تقالل عن اجملال مسة
اإدراكية وأسلوب الاعامتد عىل اجملال مقابل الاس تقالل عن اجملال مسة خشصية عىل وفق
بعض املتغريات .أطروحة دكتوراه ،لكية الداب ،جامعة املستنرصية ص .١٤٠ - ٩٧
قيس انيج وبسطوييس امحد :)١٩٨٧( .الاختبارات ومبادئ ا إلحصاء يف اجملال الراييض ،بغداد:
مطبعة وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي ص .٩٥
اندية ،محمود رشيف ،والرصاف قامس ( :)١٩٨٢دراسة عن أثر السلوب املعريف عىل الداء يف
بعض املواقف والاختبارات ،اجملةل الرتبوية ،اجملدل الرابع ،العدد الثالث عرش ،جامعة
الكويت ص .١٦٤ - ١١٠
هشام عبد امحليد اخلويل :)٢٠٠٢( ،الاساليب املعرفية وضوابطها يف عمل النفس ،مكتبة الجنلو
املرصية ،دار الكتاب احلديث ،القاهرة ص ٢٤
وجيه حمجوب :)٢٠٠٢( ،البحث العلمي ومناهجه ،بغداد :مديرية الكتب للطباعة والنرش ص
.٨٢
وحيد ،حسني عيل ( :)١٩٩٥دراسة مقارنه لسلوبني معرفيني للقادة واملنمتني ملنظمي الطلبة
والش باب ،رساةل ماجس تري غري منشورة ،جامعة بغداد ،لكية الرتبية ص .٢٦
وديع ايسني التكرييت وحسن محمد العبيدي ( :)١٩٩٩التطبيقات الإحصائية واس تخدامات
احلاسوب يف حبوث الرتبية الرايضية ،املوصل ،دار الكتب للطباعة والنرش ص.٣٦

ابيه ،مصطفى ( :)١٩٩٩املعامل العلمية بني النظرية والتطبيق .مركز كتاب للنرش ،ط،١
القاهرة ص.٢٧
جامل عالء ادلين :)١٩٨٦( :دراسة علمية يف ابيومياكنيك احلراكت الرضية ،ط ،٢القاهرة
ص.١٢
الزغول ،رافع والزغول ،عامد :)٢٠٠٣( .عمل النفس املعريف .معـان ،دار الـرشوق للنـرش والتوزيع
ص.٨٢
الرشقاوي ،أنور ( :)٢٠٠٣عمل النفس املعريف املعارص ،ط  ،٢القاهرة ،مكتبة الجنلو املرصية ص
.٣٥
الرشقاوي ،أنور محمد ( :)١٩٨٨دور الساليب املعرفية يف حتديد امليول املهنية للش باب الكوييت
من اجلنسني ،جمةل دراسات اخلليج العرب واجلزيرة العربية ،العدد  ٣١للس نة الثامنة،
الكويت ص .٨ -١
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