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 البحثملخص  

األسيون   تحددت أهمية هذا البحث  في  ونهيي حبحيث في  ال نلي  الية اثرفية ا ير    

اهييل ا المولقليية  فيي  تثويي ( المرقهيية  –ال صييو  ) ال بييلدل  قفييس األسييون  المثرفيي  

 .بكرا اليد  قالس الم

حيث ا تبطت اهمية البحث بمشكوة ف  ان إتبلع أسللي  اثيوي دقن غيرهل هذا اي      

قاع ملد توك األسيللي  ال ثويميية دقن األ يذ بثيي  االع بيل  األسيللي  المثرفيية , جهة 

لذا ا تأى البلحيث النلينف في  إجيراا د اسية عمويية ت ثير  . لوطلل  ا  جهة أ رى 

عويية قفييس األسييون  المثرفيي  ( االح ييناا)ايي   اللهييل عويية ا يير األسييون  ال  ييمي  

 .ف  عموية ال ثو  ( المرقهة –ال صو  )

اس خدام اسيللي  تثويميية ققد تنل  البلحث الة عدا ه لئج ققد تروزت ال نليلت     

تراع  االسللي  المثرفية ال   حم وكهل الم ثومنن لي مك  و  طلل  ا  تحقييس اقصية 

 .  لمل لي ا  ا ر ف  عموية ال ثو قال لدحي قاس يثل  ا طوبلت الد اسة بشك  اف   

 

 

 

 

 



Determined the importance of this research being looking to come 

to know after interactive method in cognitive style (sclerosis - 

flexibility) to learn the skill of handling the receipt of handball. 

PhD student - Hatem Shaukat Ibrahim al-Dulaimi 

 

    Search terms associated with the importance of the problem in 

that follow certain methods without other hand, the adoption of these 

teaching methods without taking into account the cognitive styles of 

the student on the other. So researcher felt entering into a study 

process by which recognize the effect of modulation method 

(containment) in cognitive style (sclerosis - flexibility) in the 

learning process. 

    The researcher reached several conclusions, recommendations 

have been concentrated using teaching methods that take into 

account the cognitive styles owned by learners to enable each 

student to achieve the most it has and accommodate the 

requirements of the study better and because of its effect on the 

learning process. 

 

                          الباب األول

 :بالبحثـ التعريف  1

 :المقدمة وأهمية البحث  1ـ  1

ألبحت ال ربية الرحلضية عومل وبقيية الثوينم تخي خدم   ير ايل تنلي  ألييي الثوميلا     

قالبييلحننن ايي  أسييللي  قطرائييس عومييية ا طيين ا قبمييل حوخييج  قطبيثيية ويي  المج ميي  



ل قهذا ال أسيه  في  اال تقيلا بمخي نى ال ربيية الرحلضيية قتطنحرهيل اهطالقي. قظرقفي 

 .ا  المؤسخلت الثومية قال ربنحة قلنال إلة المج م  

. ومل تُثيد  الوشيلطلت الرحلضيية قسييوة اهمية ل حقييس األهيدا  ال ربنحية قال ثويميية     

قذليييك الن الميييلدا الد اسيييية ليخيييت هيييدفلً ذاتييييلً اطونبيييلً تحقيقيييي قاهميييل أليييبحت تويييك 

ليية تحقيييس األهييدا  الوشييلطلت قسييلئ  حخيي نمرهل المييد   لونليينا عيي  طرحقهييل ا

المحددا بحخ  افهنم ال ربية الحدحنة
(1)

. 

, قحثد د   ال ربية الرحلضية المحن  األسلس  ف  عموية ال ثويي  المنجيي لوطللي      

فهن حخلعد عوة تحخي  األداا الحرو  لوطال  قاو خلبه  المهل ات األسلسية , قحميد 

 ييالا ال مرحوييلت قالمخييلبقلت الميي ثو  بييللخبرات لممل سيية الوشييلطلت الرحلضييية ايي  

اكيل م قاحميد )قحؤود و  اي  . قاأللثل  ال   حمل سهل الطلل  ا  زاالئي أق اوفردا 

ضرق ا االه ملم بد   ال ربيية الرحلضيية قبمكنهلتيي ل يرق تحقييس " عوة ( 1111

ف الً ع  األغراق   ال ربنحة قالبدهية , ألهيي حمني  اليرو  , أعوة اخ نى ا  ال ثو  

"  ف  و  اولهج ال ربية الرحلضية األسلس
(2)

. 

ققييد تثييددت الطييرا قاألسييللي  المخيي خداة فيي  إ ييراف د   ال ربييية الرحلضييية     

إلحجييلد أف يي  النسلييللئ  الثومييية ال يي  تهييد  إللييلة إعييداد الطلليي  إعييدادا جيييدا ايي  

 .(ية قالصحية قالثقوية قال ربنحةالبدهية قاالج ملع) الوناح  ولفلة 

قهن ا  االسللي  المثرفية ال   تراع  الفيرقا ( المرقهة  –ال صو  )اال اسون      

االسيللي  " اي ( المرقهية  –ال صيو  ) الفردحة بي  الطال  اذ حثد االسون  المثرفي  

بللفرقا المنجندا بي  األفراد في  ويفيية أداا الثموييلت المثرفيية ويلل فكير ال   ترتبط 

ات فقد أودت ونير اي  الد اسيلت فلعويية هيذا األسيون  قح  المشكالت قاتخلذ القرا 

المثرف  ف  عموية تفلع  الشخص قتثلاوي ا  المثونالت ف  اناقي  الحييلا الينايية, 

"ومل اهي حثد أسلسل لو مييز بي  األفراد قاس جلبلت المولسبة إلة توك المناق 
(1)

. 

                                                           
(1)

 . 11ص(  2001, اطبثة اإلشثلع , اصر : )  1ط,  اتجلهلت حدحنة ف  تد حس ال ربية البدهية قالرحلضيةاصطفة احمد ؛  
(2)

 . 11ص(  1111, اروز الك ل  لووشر , القلهرا : )  1ط,  اولهج ال ربية الرحلضيةاكل م حوم  قاحمد سثد ؛  
(1)

 .303ص,(2002,دا  الميخرا لووشر قال نزح  ,عملن :) الوظرحة قال طبيس –عو  الوفس المثرف  عدهلن حنس  الث نم؛  



قفيي  ضيينا اييل تقييدم ا  ييل  البلحييث ايي  أسييللي  تييد حس ال ربييية الرحلضييية قهيين     

قذلييك , ( المرقهيية –ال صييو  )قفقييل للسييون  المثرفيي  ( االح ييناا)أسييون  ال  ييمي  

قا   يالا ايل  .قاالس الم بكرا اليدلمثرفة دق  هذه األسللي  ف  تثو  اهل ا المولقلة 

قفيس ( االح يناا)ا ر األسون  ال  يمي  ة تقدم فلن أهمية البحث تكم  ف  ال ثر  عو

 بكيرا الييد اهل ا المولقلة قاالسي الم ف  تثو  (المرقهة –ال صو  ) األسون  المثرف  

ألج  تطنحر قإ راا الثموية ال ثويمية بإحجلد قسلئ  فلعوة تؤدي إلة إ ل ا عق  المي ثو  

 .امل حخلعد ف  سهنلة او خل  المثونالت قتخزحوهل قاس رجلعهل

 :مشكلة البحث  2ـ  1

ان تطبيس اي اهل ا حح لف الة اتقلن حث مد عوية اجمنعيي اي  الثموييلت ال فكيرحية     

قفيي  اجييلا وييرا اليييد فييلت تطبيييس المهييل ات االسلسييية ح طويي  اليية ال فكييير الصييحي  

 .لونلنا الة الدقة 

هيل ات قا   الا  برا البلحث الحظ بلآلقهة اال ييرا تثيدد ألسيللي  ال يد حس لوم    

ف  لثبة ورا اليد ق ان هذه االسللي  ل  تحظة بلاله ملم قال طبييس اي  قبي  المد سيي  

قاع ملد اوهجه  عوة االسون  االقل  ق للة ا  طوبة ووية ال ربيية الرحلضيية اليذح  

ليذا حث قيد البلحيث ان تصيوي  . هثده  و  حكنهنا ا خصصي  قاؤهوي  عومييل قاهوييل 

قهييذا الويينع المولقليية قاألسيي الم   المثرفييية قتثويييمه  اهييل ا الم ثومييي  قفقييل ألسييلليبه

حمك  ان حندى ا  النبلت اق الحروة قهن ا  االهيناع االونير اسي خداال في  لثبية ويرا 

( االح ييناا)ال  ييمي  حأ ييذهل الطييال  ضييم  اييوهج الكوييية بلألسييون   قحمكيي  اناليييد 

فيي  إجييراا د اسيية عموييية حمكيي  ان حطيين  عموييية اليي ثو   قلييذا ا تييأى البلحييث النليينف 

عوة قفيس األسيون  المثرفي  األح ناا قال  مي   اسون  ت ثر  ا   اللهل عوة ا ر

بكرا اليد  لونلنا إلة أف   المولقلة قاألس الم اهل ا ف  تثو  ( المرقهة -ال صو  )

 .الو لئج  

 :أهداف البحث  3 – 1

المولقلة ف  تثو  اهل ا ( االح ناا)ال  مي  ال ثر  عوة ا ر أسون   -1

 .(المرقهة –ال صو  ) المثرف  كرا اليد لذقي المجلا قاألس الم ب



ال ثر  عوة أف وية أي ا  األسللي  المثرفية المخ خداة ف  تثو  اهل ا  -2

 .المولقلة قاألس الم بكرا اليد

 :فروض البحث  4 – 1

قالبثدحة ليذقي المجيلا تنجد فرقا ذات داللة إحصلئية بي  اال  بل ات القبوية  -1

في  اهيل ا ( االح يناا)ال  يمي   بلسي خدام األسيون (  المرقهية -ال صيو  )المثرف  

 .بكرا اليد  المولقلة قاألس الم

تنجييد فييرقا ذات دالليية إحصييلئية بييي  اال  بييل ات البثدحيية لييلداا المهييل ي  -2

  بلألسييون  ب ييأ ير ال مييل ح  (المرقهيية)لومجييلاي  ال جرحبييية قلصييلل  البثييد المثرفيي  

كييرا اليييد لطييال  المرحويية ب  المولقليية قاألسيي الماهييل ا  ليي ثو  ( االح ييناا)ال  ييمي  

 .ووية ال ربية الرحلضية/ النلهية 

 :مجاالت البحث  5 – 1

 .جلاثة دحللة/ ووية ال ربية الرحلضية / طال  المرحوة النلهية  -:المجلا البشري  -1

 . 2013 / 2 /10ل لحة 2013/ 12 /10المدا  -:المجلا ألزاله   -2

 .جلاثة دحللة / قلعة ورا اليد ف  ووية ال ربية الرحلضية  -:المجلا المكله   -3

 :تحديد المصطلحات  6 – 1

  طرحقيية الفييرد المميييزا فيي  ويفييية اسيي خدام الثمويييلت : : األساااليب المعرفيااة

الطرحقية ال ي  المثرفية قال   تظهر ف  المناقي  الحيلتيية المخ وفية, قإههيل تثبير عي  

قح ثو  بهل األفراد قحثللجنن المثونالت, حد ك بهل قحفكر ا   اللهل 
(1)

. 

  هيين أحييد أسييللي  انسيي   األحييد عشيير : "  (االحتااواء ) أساالوب التضاامين ,

قالذي حخ نج  تصمي  الناج  عوة أسل  تقخيمي عوة اخي نحلت ا ثيددا الصيثنبة 

  ا   الا ا  ييل  المخي نى اليذي حيراه قهذا حثو  اه قلا القرا  الرئيس إلة الطلل, 

"االئمل قاولسبل لقد اتي 
(2)

 . 

                                                           
(1)

 .363ص,(2002), المصد  الخلبسعدهلن حنس  الث نم؛  
(
, جلاثة ب داد , قزا ا ال ثوي  الثلل  قالبحث الثوم  : ) جملا للل  ( ترجمة),  ال ربية الرحلضية تد حسانس   شنق ت ؛ (2

 . 181ص(  1111



  ادى االتخيلا اليذي حمييز الشيخص " (:المرونة –التصلب )األسلوب المعرفي

فيي  تنظيفييي لومثوناييلت فيي  اناقيي  ا ونعيية ايي   ييالا إلييدا  األحكييلم الم طرفيية 

قالمث قدات الجلادا قاقلقاة ال  يير قالوفن  ا  ال منق قال خيوطية قعيدم ال خيلا  

"ا  اآل رح , أال المرقهة ف  تثو  الثكس ا  ذلك
(3)

. 

 

 الباب الثاني

 :والمشابهة  الدراسات النظرية -2

 :       الدراسات النظرية  1 – 2

 :األساليب المعرفية  2-1-1  

ان اييل حميييز األسييللي  المثرفييية أههييل تهيي   بطرحقيية تفكيرهييل قليييس بلألسييبل  ال يي      

تدعنهل إلة ال فكير بأسون  اثي , قهذا حقندهل إلة أار غلحة ف  األهمية قهن ال فرحيس 

ي عويية الثمويييلت الثقوييية وييلإلد اك قال ييذور قال خييي  بييي  افهيينم الييذولا الييذي حح يين

قال فكيير قافهينم األسيللي  المثرفيية, فمفهيينم اليذولا حثوي  بللد جية األقلية بمخيي نى 

المهل ا أق األداا بمثوة اهي وومل زادت الدقية قالمهيل ا في  أداا عمي  اي  األعميلا أق 

د ا الثقوييية قوومييل انقيي  ايي  المناقيي  عبيير ذلييك عيي  اخيي نى عييلا ايي  الييذولا أق القيي

اهخفض اخ نى األداا أق اخ نى الدقة في  انقي  اي  المناقي  ووميل ويلن ذليك دلييال 

عويية ضييث  الييذولا أق القييد ا الثقوييية  الفييل للسييللي  المثرفييية, إذ ان لكيي  قطيي  

 للييية اميييزا قا بلحويية عيي  القطيي  اآل يير لييذا فهيي  تهيي   بللطرحقيية أق شييك  الوشييلط 

المثرف  قليس اح ناه
(1)

. 

قايييز األسييون  قاع يير  بنلييفي ترويبييل  ئيخييل لنليي  اال  الفييلت الفردحيية "     

ضييم  سيييلقلت اليي ثو  قح  ييم  هييذا ال روييي  عولليير  ئيخيية حييؤ ر عويهييل المييزاف 

                                                           
(3)

ووية ال ربية, / سللة الجخ ير, جلاثة ب داد: )قعالق ي بح  المشكالت( المرقهة -ال صو ) ج  اجيد الكبيخ ؛ األسون  المثرف   

 .20ص( 1181

 

1-Dunn, R.and Steven Son,J.M; Leachimg diverse college students to study with qburing- styles 

prescription: (Wilson web data base, 1997) P.339 



قالمشييلعر قالخييونك قاإلد اك قاألسييون  الشخصيي  لوفييرد, قهيين ذلييك الطرحييس الييذي 

 لن أسلسي لن ف  أسون  الي ثو  حثم  فيي الفرد بشك  اوظ  ف  اهمة ال ثو , قهولك سم

الشخصييي  األقا أسيييونبي المثرفييي  أي الطرحقييية ال ييي  حث قيييد أههيييل اولسيييبة قالنلهيييية 

"إس راتيجية تثومي أي الثمويلت ال   حخ ثموهل  دا عوة  اهمة ال ثو 
(2)

. 

ان األسللي  المثرفية قأسللي  ال ثو  اخ ثموة بشك  ا بلدا, فلألسللي  المثرفيية "    

قيية أونيير بللم طوبييلت الموييية, قاألسييللي  المثرفييية ذات عالقيية اوبيير بللبثييد ذي لهييل عال

, فلألسيللي  المثرفيية هي  هميلذف (أق/ أايل)القطبي , بيوميل أسيللي  الي ثو  ذات ههلحيلت 

هظرحيية ومييل ان األفييراد الييذح  حصييوفنن قفقهييل ال بييد ان حو ييمنا فيي  بييدا حيييلته  إليية 

لي  الثلطفييية أق األسييللي  الفخييوجية, قان هييد  قاحييدا ايي  أسييللي  اليي ثو  أق األسييل

البحث ف  هذا المجلا هن إحجلد الثولقيد ا  األفراد الذح  حخ ثمونن األهملط الم شيلبهة 

"عودال تكنن افهناة قهذا ال حنبت ان للسون  المثرف  قلعدا فخوجية
(1)

. 

الطللي  ومل ان اثرفة األسون  المثرفي  حخيلعدهل عوية تحدحيد سيملت ق صيلئص     

الشخصية, قهذا بدق ه حخيلعدهل عوية ال وبيؤ بللخيونك اليذي حؤدحيي الطللي  في  انقي  

 . اثي  ح كر  أداؤه ف  اناق  اخ قبوية

األسللي  المثرفية تم لز بللنبلت الوخب  قهذا حثو  أههل قلبوة قحثرفهل البلحث ان     

 . الطلل  لو  يير إذ تومن قت  ير ا  ارق  الزا  قالخبرا ال   حمر بهل

 

 :(المرونة –التصلب )األسلوب المعرفي    2 – 1 – 2

ا  األسللي  ال   حمك  ال وبؤ ( المرقهة –ال صو  )حثد األسون  المثرف       

بد جة اثقنلة ا  الدقة بونع الخونك لومناق  المخ وفة سناا ولهت هذه المناق  

تثويمية أم اهوية ام اج ملعية, قان الد اسلت الم ثوقة بهذا األسون  بيوت ان األفراد 

  الفكري الذي ح جي الفرد بمق  له إلة تبو  حوقخمنن إلة لوفي  األقا ح خ  بلل صو

همط فكري احدد حناجي بي اناق  الحيلا المخ وفة اهمل تونعت قا  وفت, قح ص  

                                                           
2-Riding.R.J and Rayner S; The information superhigh way and individualized learning : (Education 

psychology.1995) P.368. 

1-Riding .R.J and Cheeman,I; Cognitive styles and viewqule integration: (Educational psychology, 

1991) P215. 



بوظلم شخصية ا وس ح من  ب ث  المرقهة ف  قبنا األفكل , قاألشخلص الذح  

عوهل  تخ و  اث قداته  ع  توك ال   حث وقهل قالمي  الخرح  عوة األشيلا ال   ال ت نفر

اثونالت ولفية, قهذا ووي حثند إلة ضث  القد ا عوة ال حوي  قال كلا  ف  أسون  

 .ال فكير

قالمقصيند بهيل ت ييير الحللية الذهويية ( المرهية)قح خ  الصو  النله  بللثقوية الطيثة    

ب  يييير المنقيي , قح صيي  الفييرد بوظييلم شخصييية اف يينن ح ميييز بللمرقهيية فيي  قبيينا 

ذقي المث قدات المخللفة لذلك ال ي  حث قيدهل الفيرد قسيثة الوزعية األفكل , قاألشخلص 

الزاوية قالخرحة هخبيل ف  اتخلذ القرا ات
(1)

. 

بنضيي  تصيين ه الوظييري لو صييو  اه مييل بللبوييلا أونيير ايي  ( Rokeqch)لقييد قييلم    

الم ييمنن, فللشييخص ال حنليي  ا صييوبل عويية أسييل  اهييي حييؤا  بطلئفيية ايي  األفكييل  

           و  ح صيييي  بلل خييييوطية قب وظييييي  اثرفيييي  ا وييييس لومث قييييدات قالمث قييييدات, فللم صيييي

 .قالال اث قدات 

 :األسلوب التدريسي وأهدافه 2-1-3 

لقييد حييد ت تطيين ات عييدا فيي  اجييلا ال ربييية الرحلضييية قاوهييل قالدا اجمنعيية ايي      

فكيير أق  أي لمييل انجييند ايي  المثييل   ققجهييلت  األسييللي  ال يي  تشييك  تحييدحل الي

الوظير, ومييل ان هييذه األسيللي  قييد اتخيي  ايداهل  ييالا الخييوي  اي  حيييث الثموييية لثموييية 

ال د حس, قإههل قليدا الظرق  قالحلجلت االج ملعية ال   تثقدت ا  جهة قاألهيدا  

يية ال ثويي  ال   تطم  عموية ال ثوي  إلة تحقيقهيل اي  جهية أ يرى, عوية اع بيل  ان عمو

ف  الخلبس ولهت ضيقة ف  ظهن  اجمنعة اي  األسيللي  قال ي  هقويت الكنيير قالثدحيد 

ا  المثونالت إلة الطال 
(2)

. 

ليي  حكيي  ال ييد حس فيي  النقلفييلت البدائييية عمييال عوميييل قليي  حكيي  حوظيير إليية ال ربييية     

م بهييذه الرحلضيية ونههييل اهوية فوييية, قلييذا ليي  حكيي  هوييلك حلجية إليية إعييداد  يلص لوقيييل

                                                           
(1)

: قعالق ي بللقد ا عوة اتخلذ القرا  لدى ادحري المدا   النلهنحة قادحراتهل( المرقهة –ال صو  )زحو  فلل  سلل ؛ األسون  المثرف   

 .21ص( 1118جلاثة البصرا, /بية سللة الجخ ير, ووية ال ر)
(2)

حلت  شنوت إبراهي ؛ تأ ير اس خدام أسونب  ال د حس االاري قال  مي  ف  اس نمل  ققت د   ال ربية الرحلضية قاو خل  بثض  

 .26ص( 2003جلاثة دحللة, / سللة الجخ ير, ووية ال ربية الرحلضية: )المهل ات األسلسية بكرا اليد لطال  األقا ا نسط



المخيؤقلية, قفيي  اآلقهيية األ يييرا تطيين ت طرائيس ال ييد حس قأسييلليبي عويية أههييل حوقيية 

النل  بي  الموهج المق رن تد حخي قتومية عموية ال ثو  هفخهل
(3)

. 

حصيوة ا  الخبرات قالمهل ات المخ ودا إلة  وفيية عوميية "قحثر  ال د حس بأهي     

قدقافيييي  المجمنعيييية قأهييييدافهل قاناقفهييييل اهوييييية حمكيييي  امل سيييي هل بطرحقيييية توخييييج  

"الخونوية
(1)

. 

قحذور بثض ال ربنحي  بلن ال د حس عموية إحصلا المثونالت إلة أذهيلن ال الاييذ,     

عمويية تفلعي  قتنجييي المثوي  قإ شيلده, قهين افهينم "قهح  همي  إلة ان ال د حس هن 

الثوميية ققيرااا الك يل   ال بد ان حكنن دقيقل قعمويل ح خطة عمويية شيرن المثوي  لوميلدا

المد س  قفهمي قتحوي  عوللره ا  مول المهيل ات الناعيية ل حقييس الي ثو  االحجيلب  

الذي حبدق عويي سونك ال وميذ, قطبيثة ال د حس ت طو  ان حو  المي ثو  بوظرحيلت الي ثو  

قال ثوي  قأسلسيلتي قإد اك ونير ا  الم لاي  الخللة لثو  الوفس الومن قعوي  اليوفس 

ال ربيني قاال  بييل ات قالمقيلحيس قاليي ثو  قالفيرقا الفردحيية بيوهميل قويفييية اسيي خدااهل 

ف  ش ة اناق  ال ثو 
"(2)

. 

قحمكيي  عييده هظلاييل حشيي م  عويية اجمنعيية ايي  الوشييلطلت الهلدفيية, قح  ييم  هييذا     

 :الوظلم عوللر  ال ة ه 

 .المثو  .1

 .الم ثو  .2

 .الموهج الد اس  .3

 هل الدحولايكية, إذ ان و  عوصر ا  هيذه الثوللير ليي قهذه الثوللر تم لز بخللي    

دق ه ف  أتملم هجلن الثمويية ال ثويميية, قال حكينن ال يد حس فثيلال اال ب وظيي  الثالقيلت 

                                                           
(3)

جلاثة البصرا, اطبثة دا  الحكمة, : )وفلحلت تد حخية ف  طرائس تد حس ال ربية الرحلضيةعبل  احمد للل  قعبد الكرح  احمند؛  

1111 )103. 
(1)

 .33ص,( 1111) هفس المصد  الخلبس,عبل  احمد للل  قعبد الكرح  احمند؛  
(2)

( 1113اكة المكراة, دا  زهران لووشر قال نزح , ) 1ط: يلتيطرائس ال د حس قاس راتيجعبد الح  احمد قفنزي للل  بوجر؛  

 .10ص



بي  المثو  قالطلل  قالملدا الد اسية  الا الد   ل رق ال نلي  إلية سيونك ححقيس 

األهدا  المطونبة
(3)

. 

لييذا فقييد تونعييت أسييللي  ال ييد حس بشييك  عييلم قتييد حس ال ربييية الرحلضييية بشييك   "    

 لص قتطن ت امل أدى إلة اس خدام أونر ا  أسون  لوقي  المثونايلت إلية الطيال  

"لي مك  المد سي  بناسطة هذه األسللي  اناجهة الفرقا الفردحة
(1)

. 

 ( :االحتواء)أسلوب التضمين     2-1-4

هيين األسييون  الييذي حأ ييذ بوظيير االع بييل  اخيي نحلت الطوبيية ولفيية فيي  تأدحيية المهييل ا     

إذ حث مد هذا األسون  بللد جة األقلة عوة قد ا الطلل  في  تأدحية المهيل ا , الحروية 

بحخ  قد اتي البدهية قالمهل حة قحكنن القرا  الرئيس لي بللبدا بللمخ نى الذي حمكويي 

الناجبلت لوطلل  ليو ق  اوهل ال ح ولس  اي  قد اتيي وخطينا  تقدم هذه" إذ . ا  األداا 

حو ق  بثد أدائهل إلية الناجي  الحروي  ال يلل  ح ية حصي  إلية تحقييس ا طوبيلت . أقلية 

"الناج  الحرو  األ ير 
(2)

. 

إّن الشيي ا الم ميييز فيي  هييذا األسييون  هيين أّن المييد   هيين الييذي حخطييط قالميي ثو      

سن  حثط  دافثيل لومي ثو  في  تحيدي الخين  قالفشي  في  قهذا , حخ ل  عموي برغب ي 

قالن الطلليي  فيي  هييذه المرحويية حكيينن اوييدفثل قححييلقا , أدائييي لومهييل ا المييراد تثوّمهييل 

 . تأدحة أي عم  بلهدفلع قهشلط قهذا قد حخهّ  عموية ال ثو  

أق أقجد لول ابدأً جدحداً في  قضي  الثمي  المطوين  ( االح ناا)إن أسون  ال  مي      

"قضثي لمخ نحلت اخ وفة ا  اإلهجلز ف  ضم  الثم  الناحد " تحدحده ا  حيث 
(3)

. 

 

 

 

                                                           
(3)

هجالا عبل  الزهيري؛ ا ر أسونب  االو شل  لذقي المجلا المثرف  ال أاو  اقلب  االهدفلع  ف  تثو  قاح فلظ بثض المهل ات  

 .28ص( 2006داد, جلاثة ب /أطرقحة دو ن اه, ووية ال ربية الرحلضية لوبولت: )األسلسية بللكرا الطلئرا
(1)

 .11ص( 1183ا بد, دا  األا  لووشر قال نزح , : )أسللي  تد حس ال ربية الرحلض عو  الدحري قاحمد بطلحوة؛  

حلسر عبد الثظي  سلل  ؛ تأ ير اس خدام أسون  الناجبلت الحروية عوة تثو  بثض اهل ات ورا القدم األسلسية ل الايذ المرحوة (2)

(  1188دحخمبر ,  21الثدد ,  21المجود , جلاثة الزقلزحس , ووية ال ربية الرحلضية بوي  ,  بحنث ال ربية الرحلضيةاجوة : ) اإلعدادحة 

 . 211ص

 . 103ص,  (1111) المصد  الخلبسعبل  احمد للل  قعبد الكرح  احمند ؛ (3)



 ( :االحتواء)أهداف أسلوب التضمين  1 - 4- 1 - 2

إعطيلا الفرلية لومي ثو  بلل فلعي  اي  " أّن الهد  األسلس  اي  هيذا األسيون  هين     

هجييلن اثونحيية  قحثييد إعطييلؤه هييذه الفرليية عموييية, الوشييلط فيي  اخيي نى اولسيي  لييي 

"قام ثة لوم ثو  قبللو يجة سن  حؤدي الم ثو  الناج  بمخ نى علليلً 
(1)

. 

 :إن األهدا  ال   حمك  ال نل  إليهل بمنج  اس خدام هذا األسون  ه     

 .ل ت مي  جمي  الطال  , أق اح ناؤه   .1

 .ل االه ملم بللفرقا الفردحة  .2

الوشييلط بمييل ح ولسيي  ايي  اخيي نى ليي اييو  الفرليية لممل سيية الفثللييية أق أداا  .3

 .ققلبوي ي الم ثو  

 .ل إعطلا الفرلة لود نا ف  المخ نى الذي حرغ  فيي الم ثو   .2

ليي إتلحيية فرليية لورجيينع إليية اخيي نى سييلبس أدهيية إذا ليي  ححييدث هجييلن فيي   .1

 .المخ نى المخ ل  

ل إهَّي أونر فردحة ا  األسللي  األ يرى ؛ ألهيي حينفر لوطللي  اخي نحلت اخ وفية  .6

 .عمر  لك 

 ( :االحتواء)مميزات أسلوب التضمين  2ـ  4ـ  1ـ  2

حمكي  توخيصيهل (  2002ظيلفر هلشي  )لهذا األسون  ايزات اهمة بحخ  ايل حيرى   

بمل حأت 
(2)

: 

اشلبي ألسون  فحص الوفس قلك  الطلل  لي عيّدا ا  ييل ات عيدا في  ا  ييل    .1

 .اخ نحلت اخ وفة للداا بدا   الناج  

 .اال  يل  ف  أي اكلن حبدأ قوي  حخّرع تطنحر األداا يحس لوطلل  ل .2

 .د جلت ا ثددا ا  الصثنبة   .3

 .تفخ  المجلا أالم الطلل  لوقيلم بمحلقالت اونر ألداا الناج    .2

 .تشجي  الطوبة عوة تقنح  أهفخه  ف  أ ولا األداا  .1

                                                           
(
قال طن  ا   الا الخيل ات ال وظيمية المكلهية لبيئة تثو  ظلفر هلش  إسملعي  ؛ األسون  ال د حخ  الم دا   قأ ره فللل  ال ثو   (1

 . 33ص(  2002, ووية ال ربية الرحلضية , جلاثة ب داد , أطرقحة دو ن اه : ) ال وس 
(
 . 22ص,(2002), المصد  هفخيظلفر هلش  إسملعي  ؛   (2



مهارة المناولة من فوق مستوى الكتف  5 -2-1
(2)

 : 

قتيؤدى هيذه , أونر أهناع ال مرحرات اس ثملال ف  لثبة ويرا الييد حّثد هذا الونع ا      

المولقليية برفيي  الكييرا إليية اخيي نى الييرأ  بنسييلطة الييذ اع الرااييية قاخييلعدا الييذ اع 

 ي  تيدف  الكيرا إلية . قتشك  الذ اع الرااية زاقحة قلئمة ا  افص  المرفس . األ رى 

أايل . ف  حروة ا لبثية  وي  الكيرا  األالم ا  دق ان الك   قاا داد الذ اع الة األالم

إذ تكيينن الخييلا األالاييية اثلوخيية لوييذ اع , قضيي  الخييلقي  فيكنهييلن للاييلم قالخويي  

 .الرااية ف  أ ولا الرا  

 :الدراسات المشابهة  2 – 2

(1191)دراسة وهيب مجيد الكبيسي
(3)

 

 (المرونة وعالقته بحل المشكالت -األسلوب المعرفي التصلب)

 

 الثالثالباب 

- :منهاج البحث وإجراءاته الميدانية   -3

- :منهج البحث  1 – 3

 .ت  اس خدام الموهج ال جرحب  لومالئمة قطبيثة البحث 

 مجتمع البحث وعينته  2 –3

ووية أل ربيي , ت  ا  يل  اج م  البحث بصن ا عمدحة قه  طال  جلاثة دحللة     

  ا  اجمنع (  ) المرحوة النلهية قتكنهت عيوة البحث ا  طال  شثبة , الرحلضية 

( 211) طلل  ا  اجمنع (22)شث  قال   ا  يرت عشنائيل قالبللغ عدده  ( 1) 

قبثد اس بثلد الطوبة الممل سي  ( 16,23)طلل  قبذلك البحت هخبة الثيوة تشك  

قالالعبي  ف  األهدحة قاس بثلد الطوبة الراسبي  قالطوبة الذح  لدحه  غيلبلت قالطال  

                                                           
(2)

 . 32ص(  2001, دا  الك   لوطبلعة , المنل  : )  ورا اليد  هنف  احمد ؛ . ضيلا الخيلط  
(3)

أطرقحة دو ن اه, ووية ال ربية اب  : )المرقهة قعالق ي بح  المشكالت -قهي  اجيد الكبيخ ؛ األسون  المثرف  ال صو  

 (.1181جلاثة ب داد, / شد



 (20)ة بثد ذلك بوغ الثدد اإلجملل  لوثيوة الذح  أجرحت عويه  ال جل   اس طالعي

 .طلل  

ال صو  )قلقد ت  تقخي  الثيوة عوة قفس األسون  المثرف  الذي حح ني عوة بثدح     

قبثد تنزح  االس مل ا الخللة لقيل  هذا األسون  المثرف  عوة  (اقلب  المرقهة

البحث ف  الطال  قبثد جم  الو لئج قتفرح هل ت  ال ثر  عوة د جلت عيوة 

األسون  المثرف  حخ  الجدقا أدهله بثد ذلك سن  هخ خرف الم نسطلت الحخلبية 

 . (1) قاالهحرافلت المثيل حة قحخ  البثدح  وال عوة حده حخ  الجدقا

 ( 1)جدقا  ق  

 اإلحصائية المعالجات

 العينة
 حجم العينة

 الوسط

 الحسابي

 (س)

 انحراف

 المعياري

 (ع )

 1,11 161,21 10 ال صو 

 1.02 112,33 10 المرقهة

 

- :تجانس العينة   1 -2 – 3

لمو  المؤ رات ال   تؤ ر عوة ه لئج اال  بل ات ا  الفيرقا المنجيندا ليدى إفيراد    

وميل ,الثيوة الم منوة بيي  عيوية البحيث ل يبط الم  ييرات عي  طرحيس اثلاي  االل يناا 

- : (2) ق  ابي  ف  الجدقا 

 

 

 

 

 

 

 



 (2)جدقا

 تجلهس الثيوة ف  ا  يرات البحثحبي  

 المؤشرات ت
 قحدا

 القيل 

 النسط

 الحخلب 
 النسيط

 االهحرا 

 المثيل ي

 اثلا 

 االل ناا

 0.113- 1.32 138 136.1 س  الطنا 1

 0.262 10.61 31 31.36 و   النزن 2

 0.231- 0.11 21 20.12 سوة الثمر 3

امييل حييدا عويية ( 3+,3_)بييي  ح بييي  ان اثلايي  االل ييناا اهحصيير (  2)ايي  الجييدقا

 .تجلهس الثيوة 

قعمد البلحث إجراا عموية ال كلفؤ لومهل ا قييد البحيث اخي خدال النسيلئ  اإلحصيلئية 

 .قحخ  الجدقا , المولسبة

 ( 3)جدقا  ق  

 

 المعالجات   

 اإلحصائية   

 المتغيرات

وحدة 

 القياس

 tقيمة  المرونة تصلبال
 

 جدوليه تسبةمح ع س ع س الداللة

المولقلة 

 قاالس الم
 عشنائ  2,10 0,22 2,28 33,2 2,82 33 تكرا 

 (18) عود د جة الحرحة ( 0,01) الجدقلية تحت اخ نى داللة ( t) قيمة 

 t) اق  ا  قيمة (  0,22) المح خبة قالبلل ة ( t) إن قيمة ( 3)ح بي  ا  الجدقا  ق  

 .تكلفؤ الثيوة ف  اال  بل  القبو   قهذا حدا عوة, (  2,10)الجدقلية البلل ة ( 

 :وسائل جمع المعلومات واألدوات  3 – 3

 :الوسائل المساعدة  1 – 3 – 3

 .المصلد  قالمراج  األجوبية قالثربية   -1

(المرقهة-ال صو  )اقيل  األسون  المثرف    -2
 
. 

 .المقلبالت الشخصية -3



 .االس بيلهلت  -2

 .أ اا الخبراا قالمخ صي -1

 :األجهزة واألدوات المستخدمة بالبحث  2 -3 – 3

 .اوث  ورا اليد  -1

 .ورا (  11)ورات اليد  -2

 .للفرا  -3

 .شرحط قيل  + ايزان  -2

 أشرطة اونهة  -1

- :تحديد متغيرات البحث  3-4

 (:المرونة -التصلب)مقياس األسلوب المعرفي 3-4-1

لقيييل  الفييرقا اإلد اويي  ( المرقهيية -ال صييو )ح طويي  البحييث أداا قيييل  ألسييونب      

الفردحة بي  الطال  وأحد األسيللي  المثرفيية اإلد اويية, قهظيرا ل نافيس هيذا المقييل  

عوية البيئية الثراقيية قعوية بثيض طيال  ووييلت ( قهيي  اجييد الكبيخي )الذي لممي

جلاثة ب داد, الذي اع ميده البلحيث ويأداا بحيث بثيد ان قيلم ب نزحي  اسي مل ات ل حدحيد 

وثيوة, إذ ت  عرضي عوة اجمنعة ا  الخبراا قالمخ صي ادى االئمة المقيل  ل
 

ف  اجلا عو  الوفس قطرائس ال د حس, قابدقا بثض االحظلته  عويي اي  الولحيية     

فقيييرا( 16)اجمييينع فقراتيييي الكويييية ولهيييت الو نحييية ق

, ققيييد اع ميييد البلحيييث طرحقييية  

أقافيس )قهي ف  تصميمي, إذ ت  قض  اقيل  ا د ف  ملس  أايلم وي  فقيرا ( ليكرت)

, ققيييد أعطييييت (بشيييدا, أقافيييس, بيييي  المنافقييية قعيييداهل, ال أقافيييس, ال أقافيييس إطالقيييل

بثدم المنافقة إطالقيل, قان ( 1)لومنافقة بشدا إلة ( 1)الد جلت حخ  هذا ال د ف ا  

تحدحييد انقيي  الفييرد عويية المقيييل  حيي   ايي   ييالا اجميينع الييد جلت الكوييية لفقييرات 

لومجمنعيية %( 23)لومجمنعيية الثويييل ق%( 23)  يييل  المقيييل  قتييرتيبه  تولزليييل قا

 .(1)الشك  ف  الموحس. الدهيل

 

                                                           

 (1)الموحس 



:اختبار قياس التوافق وسرعة المناولة على الحائط 3-4-2
(1)

 

 .قيل  ال نافس قسرعة المولقلة عوة الحلئط: الهد  ا  اال  بل 

 .ورا حد , حلئط اخ ني, سلعة إحقل : األدقات

أا ل  ا  الحيلئط قحقينم الالعي  عويد (  2أق 3)عوة بثد حق  الالع  : طرحقة األداا

اإلشل ا ب مرحر الكرا عوية الحيلئط قاسي مرا  ال مرحير ألونير عيدد امكي  اي  اليزا  

 . ل(60)المحدد ققد ه 

( ححخ  عدد ارات اس الم الكيرا)تحخ  عدد ال مرحرات ف  الزا  المحدد: ال خجي 

 (.1) قومل انض  ف  الشك  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) الشكل 

 يوضح سرعة المناولة

 

 : التجارب االستطالعية 3-5

اس طالعي ي  ل ملن عدم حصنا أي قصن  أ ويلا  تجرب ي عمد البلحث إلة أجراا  

 :توفيذ ال جربة ألرئيخة قه  ولآلت 

 

                                                           
(1)

 .212, ص(2001) ,المصد  الخلبسضيلا الخيلط قهنف  احمد الحيلل ؛ 



 :الخاصة بالمقياس المعرفي التجربة االستطالعية األولى3-5-1

عمويييل لوبلحييث لونقيين  بوفخييي عويية الخييوبيلت تييد حبل "تثييد ال جربيية االسيي طالعية     

"قاالحجلبيلت ال   تقلبوي ف  أ ولا أجيراا ال جربية ل فلدحهيل اخي قبال
(1)

, قلو ثير  عوية 

الخييوبيلت قالمثنقييلت ال يي  حمكيي  ان ترافييس ال جربيية الرئيخيية قإاكلهييية تالفيهييل أجييرى 

قيييييل  البلحييييث ال جربيييية االسيييي طالعية األقليييية ايييي  فرحييييس الثميييي  المخييييلعد, لوم

قتي  ( ا ) طللبيل اي  شيثبة( 20)عوية عيوية البيللغ عيددهل( المرقهية -ال صيو )المثرف 

تنضييييي  الكيفييييية ال يييي  حيييي   اإلجلبيييية بهييييل عويييية المقيييييل  قأجرحييييت هييييذه ال جربيييية 

 -ال صيييو )إذ تييي  اسييي خدام االسييي مل ا المثيييدا لقييييل  أسيييون ( 18/3/2012)ب يييل ح 

 :دا قه  ولآلت اإلد او  قأفرزت ال جربة االحظلت ع( المرقهة

             ال ثر  عوة النقت الذي حمك  ان حخ  رقي اال  بيل  المثرفي  قتيراقن ايلبي

 (.دقيقة 30 - 20) 

 ال ثر  عوة ويفية تنزح  االس مل ا قاس خدااهل. 

  ال ثر  عوة الفه  قاالس يثل  لمقيل  االسون  المثرف. 

 :الخاصة باالختبارات المهارية  الثانيةالتجربة االستطالعية  2 –3-5

تيي  إجييراا ال جربيية االسيي طالعية عويية القلعيية الدا وييية لكوييية ال ربييية الرحلضييية     

 (ا)اي  شيثبة  طللي (  20)عوية عيوية اؤلفية اي   11/3/2012جلاثة دحللة ب ل ح  /

ت  ا  يل ه  عشينائيل قاي   يل ف عيوية البحيث قهي  هفيس الثيوية ال ي  أجرحيت عوييه  

ققييد اسيي طلع  (المرقهيية-ال صييو  )ة االسيي طالعية الخلليية بللمقيييل  المثرفيي ال جربيي

ال ثر  عوة المثنقلت قاأل طلا الذي حمكي  إن تحيدث أ ويلا تطبييس ال جربية  البلحث

 .ا  اج  تالفيهل 

 

 

 

                                                           
)
( 1110, اطلب  ال ثوي  الثلل  , المنل  : )  اال  بل ات قالقيل  قال قنح  ف  ال ربية الرحلضية ؛ ( قا رقن)قلس  المودالقي (1 

 . 103ص,



                                                                    -:إجراءات البحث الميدانية  3-6

 :االختبارات القبلية  3-6-1

 21/3/2012  بثيلاقلم البلحث بإجراا اال  بل ات القبوية لثيوة البحث في  حينم اال    

 .دحللة جلاثة /عوة القلعة الدا وية لكوية ال ربية الرحلضية 

  -:تطبيق النهج التعليمي  3-6-2

             أسيلبي  اب يداا بيينم األحيد المصيلد ( 2)اس  رقت ال جربة الرئيخية لثيوة البحيث     

قبناقييي  قحيييدتي  لكييي  أسيييبنع قبويييغ عيييدد ( 21/2/2012)قل لحييية ( 21/3/2012) 

دقيقة ققد ال سيت المجمينع ي  ( 10)زا  و  قحدا , قحدات( 8)النحدات ال ثويمية 

ال  يمي  ال جرحبي ي  تثو  المهل ا قفس الموهج ال ثويم  اليذي أعيده البلحيث قبأسيون  

 .(االح ناا)

- :االختبارات البعدية  3-6-3

اال  بل ات البثدحة بثد إوملا الميوهج ال ثويمي  في  حينم األحيد عمد البلحث بإجراا     

 .اراعيل جمي  الظرق  قالشرقط ( 21/2/2012)المصلد  

 

- :الوسائل اإلحصائية  7 – 3 

 :ل رق اثللجة البيلهلت إحصلئيل لجأ البلحث إلة اس خدام الثناا  اإلحصلئية األتية

 .النسط الحخلب   -1

 .النسيط  -2

 . االهحرا  المثيل ي -3

 .اثلا  االل ناا  -2

 .لوثيولت المرتبطة ( T-TEST)ا  بل   -1

 .الوخبة المئنحة  -6

 

 

 



 الباب الرابع

 :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -4

عرض وتحليل نتائج االختباارين القبلاي والبعادي للمجماوعتين التجاريبيتين  4-1-1

 :في مهارة المناولة وتحليلها ومناقشتها

 (2)الجدقا

الحخلبية قاالهحرافلت المثيل حة ف  اال  بل ح  القبو  قالبثدي قي  األقسلط 

 لومجمنع ي  ال جرحبي ي  ف  اهل ا المولقلة بكرا اليد

 المجلاي 
 الداللة قيمة ت اال  بل  البثدي اال  بل  القبو 

 الجدقلية المحخنبة ع±     ع±     االحصاية

 10.28 2.02 33.08 2.82 33 ال صو 
2,10 

 اثوني

 اثوني 12.12 2.11 20.03 2.28 33.2 المرقهة

 (18)قد جة حرحة( 0.01)قيمة ت الجدقلية تحت اخ نى داللة 

قييي  األقسييلط الحخييلبية قاالهحرافييلت المثيل حيية قفييرا األقسييلط ( 2)حبييي  الجييدقا     

المحخييييينبة لال  بيييييل ح  القبوييييي  قالبثيييييدي لومجمييييينع ي  ( ت)قاهحرافلتهيييييل ققيمييييية 

اهييل ا المولقليية بكييرا اليييد, فقييد بو ييت قيميية األقسييلط الحخييلب  فيي  ال جييرحبي ي  فيي  

قبوييغ النسييط ( 2.82)قبييلهحرا  اثيييل ي ( 33)اال  بييل  القبويي  لمجمنعيية ال صييو  

( ت), قبو يت قيمية ( 2.02)قبيلهحرا  اثييل ي ( 33.08)الحخلب  لال  بل  البثدي 

( 0.01)دالليية الجدقلييية تحييت اخيي نى ( ت)قهيي  اوبيير ايي  قيميية( 10.28)المحخيينبة

قهييذا حثويي  قجييند فييرقا اثونحيية فيي  ا  بييل  ( 2.10)قالبلل يية ( 18)قد جيية حرحيية

 .اهل ا المولقلة بكرا اليد قلصلل  اال  بل  البثدي

قبو ييت قيميية األقسييلط الحخييلب  فيي  اال  بييل  القبويي  لمهييل ا المولقليية لمجمنعيية     

خيلب  لال  بيل  البثيدي قبويغ النسيط الح( 2.28)قبلهحرا  اثيل ي ( 33.2)المرقهة 

قهي  ( 12.12)المحخينبة( ت), قبو يت قيمية ( 2.11)قبلهحرا  اثيل ي ( 20.03)

قالبلل ية ( 18)قد جية حرحية( 0.01)الجدقلية تحت اخي نى داللية ( ت)اوبر ا  قيمة



قهذا حثو  قجند فرقا اثونحة ف  ا  بل  اهل ا المولقلة بكيرا الييد قلصيلل  ( 2.10)

 .اال  بل  البثدي

أظهيرت الو يلئج ال ي  تي  عرضيهل قتحويوهيل ان هويلك فرققيل ( 2)ا   يالا الجيدقا    

) ذات داللييية إحصيييلئية بيييي  اال  بيييل ح  القبوييي  قالبثيييدي لومجمييينع ي  ال جيييرحبي ي 

ف  اهل ا المولقلة بكرا اليد قلصلل  اال  بل  البثدي اي  ا ي ال  ( المرقهة -ال صو 

ث سييب  هييذه الفييرقا إليية ان أسييون  اليي ثو  بلحيياليي ثو  بييي  المجييلاي , قحثييزق ال هخيي 

الم ب  قا   الا هميلذف النحيدات ال ثويميية قيد اظهير وفلحية قتيأ ير احجيلب  اي  حييث 

الييزا  المخصييص قال وظييي  قال وفيييذ فيي  تثويي  اهييل ا المولقليية, قان شييرن قعييرق 

ن المهييل ا قتخوخييوهل قال  ذحيية الراجثيية جييلات اوخييجمة ايي  إسيي راتيجية اليي ثو , ومييل ا

ال د ف لمجمنعة المحلقالت ف  األسون  الم ب  حؤويد قحنبيت األداا في  ذهي  المي ثو  

ان " إذ حيذور( 2002)امل حثزز ا  تثو  األداا المهل ي, قهذا ال حؤوده حثر   يينن

ال د ف في  الي ثو  اي  االو خيل  إلية الي ثو  قلينال إلية النبيلت هين ال طين  الحروي  

"الطبيث  لو ثو  الحرو 
(1)

 

ان ال طن  الحلل  لدى أفراد المجمنع ي  ال جرحبي ي  في  اهيل ا المولقلية حثزحيي     

المخ خدم طيناا ف يرا ال مرحويلت قاليذي تي  ( االح ناا)ال  مي   البلحث إلة األسون 

تطبيقييي ايي  قبيي  عيويية البحييث ف ييال عيي  الطرحقيية ال يي  قضيي  فيهييل المييوهج قال يي  تيي  

خيه  إلية الصيث  ألجي  ان حي   تثوي  األداا عرضهل عوة أسل  عومي  ا يد ف اي  ال

المهل ي الصحي  قا     تصثي  األداا لمحلقلة إحصلا الم ثو  إلة اخ نى جيد اي  

اليي ثو , ف ييال عيي  ال كييرا  فيي  عموييية األداا تحييت ا  يييرات عدحييدا ت صيي  بلل ييد ف 

بصيييثنب هل سييي ثط  ه يييلئج جييييدا قهيييذا ايييل أويييده وييي  اييي  قلسييي  حخييي  قعبيييد عوييي  

ان الثوصيير الييرئيس فيي  تطيينحر الدقيية الحروييية قضييبط "إذ ذوييرا (  1180)هصييي 

المهل ات الحروية قاالس مرا  ف  أدائهل هن بإعطلا اجمنعة ا  تمرحولت الم شيلبهة 

"ف  أ ولا توفيذ النحدات ال د حبية
(1)

. 

                                                           
(1)

 .12ص, (2002ب داد, اك   الصخرا لوطبلعة قالوشر, : ) ال ثو  الحرو  بي  المبدأ قال طبيسحثر   ينن؛  
(1)

 .218ص(1180داد, دا  الك   لوطبلعة قالوشر,ب :)1ط.عو  ال د ح  الرحلض قلس  حخ  حخي  قعبد عو  هصي ؛ 



في  ( 1188)قح فس البلحث ا  ال ذوره و  ا  ضيلا الخيلط قعبد الكيرح  غيزاا      

حدحث ف  ورا اليد ح طو  ا  الالع  الدقة الم ولهية ف  تمرحراتي ف يال الوث  ال"ان 

ع  سرع هل ل أاي  قلنا الكيرا إلية المكيلن الصيحي  قبي  ان تكينن عرضية لوقطي  

"ا  المولفس
(2)

. 

للسللي  المثرفية في  اال  بيل   منع ي   المخ خدا ي قأظهرت الو لئج تفنا المج    

ه األسللي  في  تحقييس الثالقية بيوهيل قبيي  عمويية الي ثو  البثدي امل حدا عوة أهمية هذ

ان تثدد األسيللي  المثرفيية " (2012)قذلك ا   الا تصن اتهل إذ أود عدهلن حنس 

لدى إلة تثدد ال صن ات الوظرحة ال   تثرضت لمفهنم األسيللي  المثرفيية قعالق هيل 

 ف ييييالت المثرفيييية بللمفيييلهي  األ يييرى ذات الثالقييية ولالسييي راتيجيلت المثرفيييية قال

"قال حك  المثرف 
(3)

بيللفرقا بيي  ( المرقهية –ال صو  ), إذ ا تبط األسون  المثرف 

األفراد ف  أسون  تثومه  ا  الم ولق لت المثرفية الم نافرا ف  انقي  ايل اي  حييث 

اييدى قييد ته  عويية االه بييله إليية المنيييرات المرتبطيية بييذلك المنقيي  قعييزا المنيييرات 

قاسيي جلبلته , لييذلك فييلن األسييون  الم صيي  بييللمرن ولهييت ه ييلئجه  المشيي  ة لوشييلطه  

ح ميييزقن بقييد ته  عويية فصيي  المشيي  لت قعزلهييل عيي  األفكييل  "اثونحيية بخييب  أههيي  

"الهلاة قالجنهرحة امل حوثكس إحجلبل عوة اثللج ه  لومثونالت قاس جلبلته 
(2)

. 

ح مييزقن بثيدم قيد ته  " اال األسون  الم صو  فكلهت ه لئجه  اثونحة قذلك ألهه      

عوة االه بيله لوممييزات الجنهرحية المرتبطية بيللمنق  ه يجية عيدم قيد ته  عوية عيزا 

"تييأ ير المشيي  لت األ ييرى
(1)

, قذلييك ظهيير ايي   ييالا االه بييله الكلايي  لكلفيية المميييزات 

 .قبشك  ا خلقي امل ادى إلة ال طن  ف  تثو  اهل ا المولقلة بشك  اثوني

 

 

 

 الخامسالباب 

                                                           
(2)

 .30ص(1188دا  الك   لوطبلعة قالوشر, , المنل  : )ورا اليد ضيلا الخيلط قعبد الكرح  غزاا؛ 

 
(3)

 216ص(2012دا  الميخرا لوطبلعة قالوشر, , عملن )3ط: عو  الوفس المثرف  عدهلن حنس ؛ 
(2)

 .218ص( 2012), اصد سلبسعدهلن حنس ؛  
(1)

 .218ص( 2012), اصد  سلبسعدهلن حنس ؛  



 :االستنتاجات والتوصيات -5

 :االستنتاجات 1 -5

 :ف  ضنا الو لئج ال   تنل  إليهل البلحث  رف بلالس و لجلت اآلتية  

 .ألسللي  ال د حس اهمية وبيرا ف  تثو  بثض المهل ات االسلسية بكرا اليد   -1

 .ال صوي  قفقل للسللي  االد اوية المثرفية ذق فلئدا حقيقية لثموية ال ثو   -2

اف يي  تثويي  لييذقي االسييون  المثرفيي  ( االح ييناا)االسييون  ال  ييمي حقييس  -3

 .المرقهة ف  اهل ا  المولقلة 

 :التوصيات 5-2

 :ف  ضنا الو لئج ال   تنل  إليهل البلحث حنل  بمل حأت    

فيي  تثويي  بثييض المهييل ات االسلسييية بكييرا اليييد ( االح ييناا)اسيي خدام ال  ييمي  -1

 .ق للة لوم ثومي  الخلم 

قال فرحيس بيي  الم ثوميي  الم صيوبي  قالميرهي  قبي  البيدا بثمويية الي ثو  الكش   -2

 .لومهل ات الجدحدا لمل لي ا ر ف  عموية ال ثو  

اجراا بحنث قد اسلت اشلبهة بلس خدام اسللي  اثرفيية ا يرى قفي  الثيل    -3

 .قفثلليلت فردحة قجملعية 

 وكهييل الم ثوميينن اسيي خدام اسييللي  تثويمييية تراعيي  االسييللي  المثرفييية ال يي  حم -2

لييي مك  ويي  طلليي  ايي  تحقيييس اقصيية اييل لدحييي قاسيي يثل  ا طوبييلت الد اسيية بشييك  

  .اف  

ضييرق ا اه مييلم القييلئمي  عويية اجييلا ال ثوييي  بمنضيينع االسييللي  المثرفييية  -1

قإد للهل ضم  المناد الد اسية الثومية ف  وويلت ال ربيية الرحلضيية لميل لهيل اي  دق  

 .راجة افكل ه  ل طنحر الثموية ال ربنحة ف  تد ح  الم ثومي  عوة ب

 

 



 المصادر

 اكة ) 1ط: بد الح  احمد قفنزي للل  بوجر؛ طرائس ال د حس قاس راتيجيلتي

 ( .1113المكراة, دا  زهران لووشر قال نزح , 

   حلت  شنوت إبراهي ؛ تأ ير اس خدام أسونب  ال د حس االاري قال  مي  ف

الرحلضية قاو خل  بثض المهل ات األسلسية اس نمل  ققت د   ال ربية 

 سللة الجخ ير, ووية ال ربية : )بكرا اليد لطال  األقا ا نسط

 (.2003جلاثة دحللة, /الرحلضية

   قعالق ي بح  ( المرقهة -ال صو ) ج  اجيد الكبيخ ؛ األسون  المثرف

 (.1181ووية ال ربية, / سللة الجخ ير, جلاثة ب داد: )المشكالت

 قعالق ي بللقد ا ( المرقهة –ال صو  )ل  سلل ؛ األسون  المثرف  زحو  فل

 سللة الجخ ير, : )عوة اتخلذ القرا  لدى ادحري المدا   النلهنحة قادحراتهل

 (.1118جلاثة البصرا, /ووية ال ربية

  دا  الك   لوطبلعة , المنل  :) هنف  احمد ؛  ورا اليد  . ضيلا الخيلط ,

2001 . ) 

 دا  الك   لوطبلعة , المنل  : )ورا اليد عبد الكرح  غزاا؛ضيلا الخيلط ق

 (.1188قالوشر, 

   ظلفر هلش  إسملعي  ؛ األسون  ال د حخ  الم دا   قأ ره فللل  ال ثو

أطرقحة : ) قال طن  ا   الا الخيل ات ال وظيمية المكلهية لبيئة تثو  ال وس 

 ( . 2002, ووية ال ربية الرحلضية , جلاثة ب داد , دو ن اه 

  عبل  احمد للل  قعبد الكرح  احمند؛ وفلحلت تد حخية ف  طرائس تد حس

 (.1111جلاثة البصرا, اطبثة دا  الحكمة, : )ال ربية الرحلضية

   دا  ,عملن :)الوظرحة قال طبيس  –عدهلن حنس  الث نم؛ عو  الوفس المثرف

 (.2002,الميخرا لووشر قال نزح  

 دا  الميخرا لوطبلعة قالوشر, , عملن )3ط: رف عو  الوفس المث عدهلن حنس ؛

2012.) 



  ا بد, دا  : )عو  الدحري قاحمد بطلحوة؛ أسللي  تد حس ال ربية الرحلض

 (.1183األا  لووشر قال نزح , 

  ب داد, دا  :)1ط.قلس  حخ  حخي  قعبد عو  هصي ؛عو  ال د ح  الرحلض

 (.1180الك   لوطبلعة قالوشر,

 1ط, حدحنة ف  تد حس ال ربية البدهية قالرحلضية  اصطفة احمد ؛ اتجلهلت 

 ( . 2001, اطبثة اإلشثلع , اصر : ) 

  اروز , القلهرا : )  1ط, اكل م حوم  قاحمد سثد ؛ اولهج ال ربية الرحلضية

 (. 1111, الك ل  لووشر 

  جملا للل  ( ترجمة), انس   شنق ت ؛ تد حس ال ربية الرحلضية ( :

 ( . 1111, جلاثة ب داد , قالبحث الثوم   قزا ا ال ثوي  الثلل 

   هجالا عبل  الزهيري؛ ا ر أسونب  االو شل  لذقي المجلا المثرف  ال أاو

: اقلب  االهدفلع  ف  تثو  قاح فلظ بثض المهل ات األسلسية بللكرا الطلئرا

 (.2006جلاثة ب داد, /أطرقحة دو ن اه, ووية ال ربية الرحلضية لوبولت)

 المرقهة قعالق ي بح   -كبيخ ؛ األسون  المثرف  ال صو قهي  اجيد ال

 (.1181جلاثة ب داد, /أطرقحة دو ن اه, ووية ال ربية اب   شد: )المشكالت

   حلسر عبد الثظي  سلل  ؛ تأ ير اس خدام أسون  الناجبلت الحروية عوة تثو

ث اجوة بحن: ) بثض اهل ات ورا القدم األسلسية ل الايذ المرحوة اإلعدادحة 

 21المجود, جلاثة الزقلزحس , ووية ال ربية الرحلضية بوي  , ال ربية الرحلضية 

 (. 1188دحخمبر,  21الثدد, 

 ب داد, اك   الصخرا : ) حثر   ينن؛ ال ثو  الحرو  بي  المبدأ قال طبيس

 (.2002لوطبلعة قالوشر, 

 Dunn, R.and Steven Son,J.M; Leachimg diverse college 

students to study with qburing- styles prescription: 

(Wilson web data base, 1997). 



 Riding.R.J and Rayner S; The information superhigh way 

and individualized learning : (Education 

psychology.1995). 

 Riding .R.J and Cheeman,I; Cognitive styles and viewqule 

integration: (Educational psychology, 1991) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1)ملحق رقم 

 في البحث(المرونة  -التصلب )مقياس األسلوب المعرفي 

 

 ت

 الفقرات
اقافس 

 بشدا
 اقافس

بي  

المنافقة 

 قعداهل

غير 

 انافس

غير 

انافس 

 اطالقل

      اوره  ت يير قرا ات  اهمل ولهت األسبل  1

أن قرا ات  ه  الصنا  قعوة اآل رح  اع قد  2

 األ ذ بهل

     

اشثر أن الزا  الحلضر حز ر بللشقلا فلن  3

 المخ قب  هن المثنا عويي

     

اع قد أن اثظ  الول  الذح  حخللفنه  ف  الرأي  2

 شناذ قأهه  ال ححبنن االع را  بذلك

     

      اع قد أن الكنير ا  الول  حخ حقنن الخخرحة 1

      أاي  إلة ال مخك بآ ائ  إذا ا  وفت ا  اآل رح   6

حصث  عو  االهخجلم ا  األشخلص الذح   3

 حخ وفنن اث  ف  الوظرا إلة الحيلا

     

      أف   توفيذ أ ائ  دقهمل اولقشة 8

أ ى أن  ج  الصولعة قاألعملا أونر أهمية إلة  1

 المج م  ا  األس لذ الجلاث  قالفولن 

     

اع قد أن عوة المرا أن حبدق اخ وفل ع  اآل رح   10

 لذلك حوب   أن ال حجل حه 

     

      اشثر أن أونر الول  ال حد ونن ال ف  لللحه  11



أ ى أن ا  الطبيث  أن ال ت  فر اخللفة الصدحس  12

 اهمل ولهت األسبل 

     

أجد ا  الصثنبة عو  أن أتنق  ع  الوقلش حي   13

 اولقشة حلايةاه مس ف  

     

أ ى أن ا  الحكمة أن ال ح ير الشخص أسون   12

 تثلاوي ا  اآل رح 

     

أض  لوفخ  انال عويل قاه  اشثر اهي حج  عوة  11

 اآل رح  أن حفثونا الش ا هفخي

     

أ شة الول  الذح  ححلقلنن ال ثر  حقيقة  16

 شخصي   و  ال حخي   جلؤه  قتنقثه 

     

وراهية عدد ا  الول  بخب  ال ححمونهي تثومت  13

 ا  اآل اا

     

أ ى اهي إذا أ اد اإلهخلن أن ححقس  سلل ي ف   18

 الحيلا فثويي أن حخلطر ليكخ  أق حخخر و  ش ا

     

اا و  ع  تجلقز أ طلا غيري اهمل ولهت  11

 الظرق 

     

      اع قد أن   اا اثظ  زاالئ  غير هلضجة 20

      ا  جدحد تحت الشمسليس هولك  21

لن اس ثرضت تل ح  اإلهخلهية لمل قجدت غير قوة  22

 ا  المفكرح  قالثظملا

     

      أهل ا أود أن الول  حقنلنن ال ال حفثونن 23

      أف   أن أونن اخ وفل ع  زاالئ  ف  و  ش ا 22



اع قد أن اثظ  الول  ال ح ولقلنن أان ه  بجدحة  21

 ولفية

     

      حخي  ل  أن الول  حقنلنن عو  أشيلا اهيوة 26

اع قد أن الشخص الكفؤ هن ا  تكنن لدحي حونا  23

 جلهزا لك  اشكوة 

     

      اا و  ونيرا ع  االس فخل  ع  الوقلط ال لا ة 28

أ ى أن ا  الطبيث  أن حكنن الشخص ا مخكل  21

 بلل قلليد االج ملعية الصل اة

     

ونيرا بلن الول  ال ربلا ح طوثنن إل  أحس  30

 بوظرات  لقبة

     

ا  الصث  أن أعيد الوظر ف  قرا ات  إذا قجد ال  31

 حبر  ذلك

     

      أ ى أن اإلهخلن اخونا علجز قبلئس 32

أف   عم  األشيلا بمفردي دقن طو  اخلعدا  33

 اآل رح 

     

      حصث  عو  ت يير  أي ونه ي ف  اخألة اثيوة  32

ليس ا  الخه  أن اترك عمال اع دت عويي ألزاقا  31

 عمال   ر

     

أ ى أن أونر األفكل  ال   تجد طرحقهل إلة الوشر  36

ف  الثصر الحلضر ال تخلقي  م  الن ا الذي 

 تطب  عويي

     

      األشيلااس طي  اإلجلبة بخرعة قسهنلة عوة و   33

 



اع قد أن هولك حال قاحدا لحيحل لمثظ   38

 المشكالت

     

اب ثد ع  الشخص الذي ححلقا ا بلت قجهي  31

 هظره دائمل

     

      اح  الول  المهمي  الن هذا حشثره  بأهمي   20

اع قد ان سب  الحرق  قالصدالت بي  االا   21

 تثند الة الطبيثة البشرحة

     

      ل  اهو  ال اسلقي شيئل ف  بثض االحيلن حخي  22

احلقا االح فلظ بألدقلئ  قاثل ف  قعدم  23

 ت يره 

     

ا تبك ف  حيلت  اليناية عودال ححدث ل  شيئل  22

 غير ا نق 

     

      اب ثد ع  االعملا ال   ت خ  بلل ونع قال  يير 21

اشثر دائمل ان الوقد ا رق قغير اخ ح   26

 حقو  ا  قيمة الشخص الولقد الهي

     

      افكر دائمل ف  احداث الملض  بدال ا  الحلضر  23

أ ى ا  الطبيث  ان حث قد و  شخص بي   28

 علئو ي اف   ا  أي علئوة ا رى

     

اجد ا  ال رق ي ف  المولقشلت إن اور  ال  21

 اقنا عدا ارات ألطمئ  إلة إن غيري فهمو 

     

إهو  اونر دقة ف  اثرفة الصنا  اع قد  10

 قالخطأ ا  اثظ  الول 

     



      أض  هفخ  ف  اخ نى أعوة ا  اآل رح  11

      اب ثد ع  ت يير همط حيلت  اهمل ولهت األسبل  12

      أف   ان حكنن الجمي  تحت سيطرت  13

      اع قد ان جمي  ا ائ  لحيحة 12

الذح  حشبهنهي  ان ا  يل  الشخص ألدقلاه ا  11

 ف  اث قداتي هن اف   أسللي  الحيلا

     

اعو  إهو  اقنم بإعملل  بدفة اونر ا  اثظ   16

 الول 

     

 


