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االجتاه املضاد للمجتمع وعالقته باالسلوب املعريف

(حتمل – عدم حتمل الغموض) لدى طلبة اجلامعة

م  .د .بشرى حسني علي
مشكمة البحث -:
لم يعد خافيا" ان العالم اليوم يشيد تغيرات جذرية تكاد تعصف بثوابت الشعوب وموروثيا الحضاري

واالجتماعي والقيمي ،حيث بدأت المجتمعات تواجو ظاىرة االتجاىات المضادة لمقيم والمعايير

السائدة ،وذلك بسبب ما افرزتو التغيرات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية اضافة الى الحروب
والكوارث واالزمات والتي تنعكس عمى المؤسسات االجتماعية كاالسرة والمدرسة والجامعة والمجتمع

المحمي وبقية المؤسسات االجتماعية االخرى( دويدار .) 12 : 2991 ،

ولمتربية والتعميم دور ميم في ترسيخ المبادئ والقيم في عقول الطمبة وتعد الجامعة قمة اليرم في

السمم التعميمي في جميع البمدان كونيا تعنى بأعداد الفرد القادر عمى النيوض بالميمات التعميمية

والعممية واالنتاجية وقيادة مسيرة النيوض .

وبما ان الطمبة ىم الفئة الميمة في العممية التعميمية وىم الشريحة الفاعمة فان دراسة اوضاعيم

واتجاىات يم واساليبيم المعرفية واالىتمام بما يحتاجونو من اساسيات العمل التربوي  ،فيم يحتاجون
الى التوجيو والرعاية وتذليل الصعوبات التي تواجيم في العممية التعميمية وايجاد الحمول الممكنة ليا

من اجل انشاء جيل قادر عمى بناء المجتمع السميم .

ان الضغوط النفسية التي يتعرض ليا افراد المجتمع وبضمنيم شريحة الشباب ممكن ان تقود الى

الالاجتماعية في السموك حيث تتأثر القيم واالتجاىات والمعايير السائدة في المجتمع الى الضد
والالابالية وعدم االلتزام بالقواعد والقوانين وارتكاب المخالفات عمى اختالف انواعيا وازدياد الروح

العدوانية والنزوع الى التخريب في الممتمكات العامة .

ان االسموب المعرفي (تحمل– عدم تحمل الغموض) يساىم في استجابة االفراد لممواقف فيناك

متحمل لمغموض ومستمتع في المواقف الغامضة الى غير متحمل الغموض ونافر من كل ما يعتريو
اي نوع من انواع الغموض .
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ومن ذلك تبرز مشكمة البحث الحالي والتي تتركز في الكشف عن االتجاه المضاد لممجتمع عند
طمبة الجامعة اذ ال يمكن تغير ىذا االتجاه دون قياسو ومعرفة درجتو ونوعو وذلك لوضع الخطط

والبرامج المالئمة لتعديمو  ،وكذلك معرفة االسموب المعرفي تحمل – عدم تحمل الغموض لمطمبة.
وتأسيساً لما تقدم تصيغ الباحثة مشكمة بحثيا عمى النحو االتي -:

ىل ىناك عالقة بين االتجاه المضاد المجتمع مع االسموب المعرفي تحمل – عدم تحمل الغموض

لدى طمبة الجامعة ؟ .

اىمية البحث -:

من المعموم ان كل تغير في االطار الحضاري لمجتمع من المجتمعات قد يؤدي الى ظيور حاالت

مختمفة من االضطرابات والتفكك االجتماعي تيدد تماسك الجماعة ووحدتيا عندما تزداد وحدة ىذه

التغيرات وسرعتيا ( الرشدان . ) 152 : 2991 ،

ويمر مجتمعنا اليوم تحوالت شممت جوانب متعددة من حياتو االجتماعية واالقتصادية والسياسية

والثقافية وتركت اثار بالغة في كثير من العادات والقيم السائدة واالتجاىات وتفاقمت حاالت الجريمة
واالنانية والتيرب من المسؤولية كما خضعت مظاىر االلتزام الخمقي واالنساني بين االفراد ( الحسني

. ) 2: 2995 ،

ان كشف االتجاىات يعد من الوسائل الميمة التي تقود الى وضع االسس والبرامج التي تعمل

عمى تعديل ىذه االتجاىات في صيغ تتناسب اىداف التنمية االجتماعية واالقتصادية ن والسيما ان
الفرد يعيش في عالم سريع التغير  ،يمكن ان يؤثر في تغير اتجاىاتو نحو المجتمع واالفراد بصورة

عامة ( نور . ) 55 : 2919 ،

ان االتجاه المضاد لممجتمع يقوم عمى معارضة الفرد لمقيم والتقاليد وعدم موافقتو عمييا

(

منسي  ) 55 : 2991 ،لذا فيكون ىذا االتجاه ضد معايير الجماعة وقيميا السائدة لذا فيكون تأثيره
صدام عمى الفرد وعمى الجماعة ( عبد الرحمن . ) 112 : 2921 ،

فالمشاعر العدائية ىي استجابة اتجاىية سمبية ضد االشخاص او االحداث وىي ما يعبر عنيا

بصورة لفظية في مقاييس االتجاىات (  ) Lindgren , 1973 : 121فقد اظيرت دراسة

(

عمي  ) 2991ان االتجاه المضاد لممجتمع ينشأ من حرمان االبناء من االشباعات المادية والعاطفية

 ،وفقدان الدعاية االسرية ( عمي . ) 51 : 2991 ،

251
العدد التاسع

السنة 2010

االتجاه المضاد لممجتمع وعالقتو باالسموب المعرفي (تحمل – عدم تحمل الغموض) لدى طمبة الجامعة.......
 ......................................................................................م  .د .بشرى حسين عمي

مما يزيد اىمية البحث الحالي ىو كشف االتجاه المضاد الذي يحمل الفرد ويساعد في وضع
الحمول والوسائل الميمة لتعديل ىذه االتجاىات النيا من االمور الخطيرة وذلك النو عدم رضا الفرد

نتيجة لما يحممو من اتجاه سمبي يمكن ان يؤدي الى

الصراع والحيرة ومن ثم شعوره بالنقص واالحباط وعدم استقرار مما ينعكس عمى سموكو تجاه

المجتمع ( الناشف  ) 1551 : 2991 ،كما تأتي اىمية االتجاىات كونيا مجاال" ميما" من مجاالت

القياس النفسي اذ تعد احد المكونات الرئيسية لمبعد الوجداني ( االنفعالي ) في الشخصية ( الفقي ،

. ) 55 : 2992

وقد زاد االىتمام بمجاالت عمم النفس المعرفي والسيما االساليب المعرفية حيث نالت اىتماما" كبيرا"

من قبل الباحثين حيث توصمت الدراسات الى الكشف عن الفروق المختمفة بين االفراد في مجال
تناول المعمومات والتعامل مع المواقف المختمفة واستطاع العمماء والباحثين ان يكشفوا العديد من

االساليب المعرفية  ،ومن ىؤالء الباحثين ىايز واليسون  Hays & Allisonالمذان اكتشفا تسعة
وعشرون اسموبا" ويوجد لكلاسموبخصائص معينة(.) Stong &atel,1997:212

وتدل االساليب المعرفية عمى الطريقة التي يحل االفراد مشكالتيم كما انيا من العوامل الميمة في

دراسة الشخصية حيث تفيد في قياس المكونات المعرفية وغير المعرفية في الشخصية وبذلك يمكن
عدىا من محددات الشخصية ( الشربيني . ) 12 : 2991 ،

ويميز االسموي المعرفي تحمل – عدم تحمل الغموض بين فئتين من االفراد حسب تحمل

الغموض في المواقف والمثيرات البيئية  ،الفئة االولى لدييا االستعداد لتحمل المواقف الغامضة وغير
المألوفة والغريبة  ،والفئة الثانية تفضل التعامل مع المواقف الواضحة والمألوفة والتقميدية والتتحمل

التعامل مع اي موقف او مثير يخرج عن قاعدة االلفة ( العبيدي . ) 51 : 1555 ،

اقدم الدراسات عن االسموب المعرفي تحمل – عدم تحمل الغموض ىي دراسة ماكدوجل حيث

وضع نظرية حاول من خالليا ربط سمات الشخصية مع متغير الغموض ( ): 220 Norton , 1975
ج

ج

اما بودنر  Budner 1962فأنو يعرف تحمل الغموض عمى انو " الميل الدراك اماكن الغموض
عمى انيا مرغوب فييا " ( . ) Budner , 1962 : 155

وقدمت فرنكل برنزويك  Frenkle Brunswikاول معالجة شاممة لمغموض كمتغير شخصية

انغعالي وادراكي  ،وقد عرفت عدم تحمل الغموض عمى انو " الميل لمجوء الى حل قاطع ابيض او

251
العدد التاسع

السنة 2010

االتجاه المضاد لممجتمع وعالقتو باالسموب المعرفي (تحمل – عدم تحمل الغموض) لدى طمبة الجامعة.......
 ......................................................................................م  .د .بشرى حسين عمي

اسود وذلك لموصول الى نياية سريعة كتقييم لالشياء وغالبا" ما يتجاىل الواقع باحثا" عن قبول او
رفض غير غامض من االشخاص االخرين ( . ) Lori , 1991 : 51

ويرى مكمين  Mclain 1993ان تحمل الغموض يصف سمسمة من ردود االفعال  ،اذ ان التحمل

يتضمن موافقة صريحة في حين ان عدم تحمل الغموض يتضمن الرفض  .ىذا وقد يتم ادراك المثير
الغامض عمى انو تفسيرات متعددة ومتنافرة  .ويعرف تحمل الغموض عمى انو سمسمة ردود االفعال
التي تكون عمى متصل ذي قطبين ىما الرفض والخرب لممثيرات المدركة عمى انيا غير مألوفة او

معقدة ( . ) Mclain , 1993 : 83

ويعد متغير تحمل – عدم تحمل الغموض احد المتغيرات النفسية المعرفية التي درست عالقتو

بالتحصيل فقد قامت العديد من الدراسات لمكشف عن العالقات بينو وبين ىذه المتغيرات مثل دراسة
لوري  Lori 1999التي اشارت الى وجود عالقة ذات داللة احصائية موجبة بين تحمل الغموض
واتجاىات الطمبة نحو تعمم المغة االنكميزية والتحصيل في المغة العربية ( )Lori,1991:64ودراسة

جروبيل  Groebel , 1986التي اشارت الى وجود ارتباط ذي داللة احصائية موجبة بين درجات
الطمبة عمى اختبار القراءة واختبار تحمل عدم تحمل الغموض

( . ) Groebel , 1986 : 90

ودراسة جاولد  Grould 1986التي اشارت الى ارتباط النجاح الميني مع العالمات

المدرسية العالية ومع تحمل الغموض ( . ) Gould , 1982 : 165

في حين اشارت دراسة كوبر التي ىدفت لمكشف عن اثر االىداف السموكية وتحمل

الغموض عمى التحصيل في ميارات المغة االنكميزية – الى عدم وجود عالقة سمبية بين استخدام

االىداف السموكية وتحمل الغموض ( . ) Cooper , 1976 : 22

تبين ان ىناك دراسات تناولت االسموب المعرفي تحمل – عدم تحمل الغموض وعالقتو بمتغيرات

اخرى مثل الذكاء المتعدد كدراسة ( رشيد  ) 1555واالحباط الوجودي مثل دراسة

. ) 1559

( الساعدي

وقد تبين ان ىناك دراسة واحدة تناولت االتجاه المضاد عمى طمبة االعدادية وىي(دراسة الجبوري

 ) 2995حيث تضمنت بناء مقياس مقنن وتطبيقو  .ومن خالل ما تقدم وعمى حد عمم الباحثة لم
تجد دراسة تناولت طبيعة العالقة بين االتجاه المضاد لممجتمع واالسموب المعرفي تحمل – عدم

تحمل الغموض لدى طمبة الجامعة .

مما تقدم تبرز اىمية البحث الحالي عمى اساس عدة اعتبارات منيا -:
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 -2الكشف عن مستوى االتجاه المضاد لممجتمع في ظل الظروف الراىنة واطالع المسؤولين في
المؤسسات التعميمية لوضع المعالجات والبرامج في ضوء ما تسفر عنو النتائج .

 -1تعد ىذه الدراسة اضافة عممية جديدة الى الدراسات النفسية تأمل الباحثة ان تكون مرجعا"
لمباحثين والدراسين .

 -1تأمل الباحثة ان تتصدى ىذه الدراسة لموضوع لم يأخذ حقو من الدراسة والبحث وىو االتجاه

المضاد لممجتمع وعالقتو باالسموب المعرفي تحمل – عدم تحمل الغموض لدى طمبة الجامعة  ،اذ
لم تجد الباحثة دراسة قامت بمعالجة ىذه المتغيرات معا"  ،مما حدا بيا ان تتناول ىذا الموضوع

ألىميتو في الجانب التربوي والنفسي واالجتماعي لمطالب والمجتمع  ،لذا يعد ىذا البحث األول من
نوعو عمى قدر عمم الباحثة .

 -1تأمل الباحثة ان يسد ىذا البحثث ف ارغثا" معرفيثا" مثن خثالل التوصثل الثى نتثائج ومعالجثات تربويثة
مقترحات تراىا ذات جدوى او فائدة ميمة عمى صعيد المسيرة التربوية في قطرنا الحبيب .

اىداف البحث -:

ييدف البحث الحالي التعرف عمى :

 -2مستوى االتجاه المضاد لممجتمع لدى طمبة الجامعة تبعا" :
أ -العينة بأكمميا

ب -الجنس ( ذكور – اناث )

 -1مستوى االسموب المعرفي تحمل – عدم تحمل الغموض لدى طمبة الجامعة تبعا" :
أ -العينة بأكمميا

ب -الجنس ( ذكور – اناث )

 -1طبيعة العالقة بين االتجاه المضاد لممجتمع واالسموب المعرفي تحمل – عدم تحمل الغموض لى
طمبة الجامعة تبعا" -:
أ -العينة بأكمميا

ب -الجنس ( ذكور – اناث ) .

 -1داللة الفروق في العالقة بين االتجاه المضاد لممجتمع واألسموب المعرفي تحمل – عدم تحمل
الغموض لدى طمبة الجامعة تبعا" لمتغير الجنس ( ذكور – اناث ) .

حدود البحث -:

252
العدد التاسع

السنة 2010

االتجاه المضاد لممجتمع وعالقتو باالسموب المعرفي (تحمل – عدم تحمل الغموض) لدى طمبة الجامعة.......
 ......................................................................................م  .د .بشرى حسين عمي

تحدد البحث بطمبة الجامعة المستنصرية لمدراسة الصباحية لمجنس ( ذكور – اناث ) لمعام الدراسي
. 1559 – 1559

تحديد المصطمحات

اوالً :االتجاه المضاد لممجتمع -: Anti – Social Attitude
 -1تعريف عاقل ( : ) 1811

االتجاه المضاد لممجتمع ىو الميل الذي ينجو بالفرد بعيدا" عن اشكال السموك الناضجة والسوية

( عاقل . ) 191 : 2999 ،

 -2تعريف عمي ( : ) 1883
االتجاه المضاد لممجتمع ميل او استعداد لالستجابة بأفعال مضادة لممجتمع(عمي) 51 :2991،

 -3تعريف الجبوري ( : ) 1885

االتجاه المضاد لممجتمع ىو التشبع باالفكار والمعتقدات عن القيم والمعايير االجتماعية والقوانين

بحيث تكون مشحونة بشحنة انفعالية تدفع بالفرد حامميا الى سموك معارضة القيم والتقاليد والمعايير
االجتماعية والقوانين وعدم االلتزام بيا  ،ولو ثالث مكونات  :معرفي (المعتقدات االجتماعية )

ووجداني ( الشعور السمبي نحو المجتمع ) وسموكي (السموك المضاد لممجتمع ) ( الجبوري 2995 ،

. ) 15 :

التعريف النظري لمباحثة :
االتجاه المضاد لممجتمع ىو تنظيم ادراكي وميل لرفض القيم والمعايير االجتماعية من خالل

سموكيات سمبية نحو المجتمع .

اما التعريف االجرائي لالتجاه المضاد لممجتمع ىو :
ىو الدرجة التي يحصل عمييا المستجيب عن فقرات مقياس االتجاه المضاد لممجتمع .

ثانيا:

االسموب المعرفي :

 -1تعريف : ) 1891 ( Kogan
ىو الفروق الفردية في اساليب االدراك والتذكر والتفكير  ،او الطرق المميزة بين االفراد في فيم ،

تحويل واستخدام المعمومات ( . ) Kogan , 1971 : 224

 -2تعريف جولدشتاين : ) 1891 ( Goldstain
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تكوين فرضي يقوم بعممية التوسط بين المثيرات واالستجابات وىو كذلك يشير الى الطرائق
المميزة التي ينظم بيا االفراد البيئة ( . ) Goldstain , 1978 :136

 -3تعريف تشابمد : ) 1813 ( Tshabild

يتضمن النمط المميز الدراك الشخص وتفكيره  ،وما يظيره البشخص في عممية حل المشكالت

 ،ويتصل االسموب المعرفيبالحيلالعقميةالتي يتبناىااالشخاص()Tshabild,1983 : 11
ج

ج

 -4تعريف الطنطاوي ( : ) 1884

اسموب يبحث في الطرائق التي يستخدميا المتعمم في معالجتو لممعمومات والمشكالت التي

يتعرض ليا في المواقف المختمفة ( الطنطاوي . ) 211 : 2991 ،

 -5تعريف الساعدي ( : ) 2008

الطريقة التي يتبعيا الفرد في كيفية معالجتو لممواقف والمشكالت التي يتعرض ليا في كافة

جوانب حياتو .

وقد تبنت الباحثة تعريف الساعدي كونو تعريفا" شامال" ليذا المفيوم وىو اساس لمتعاريف

الالحقة .
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االطار النظري :

الفصل الثاني

اوال"  :االتجاه المضاد لممجتمع :
ىناك اكثر من نظرية يمكنيا تفسير االتجاه المضاد لممجتمع في المجتمعات كافة وىي :

 -2النظريات االجتماعية .
 -1نظريات التعمم .

النظريات االجتماعية :

حاولت ىذه النظريات ربط االتجاه المضاد لممجتمع بارضية اجتماعية واسعة تضم مجموعة من

العوامل والمواقف الثقافية واالجتماعية التي يمكن ان تعد مسؤولة عن تكوينو وتطوره  ،وتؤكد
النظريات االجتماعية عمى اىمية البيئة التي يعيش فييا الفرد بوصفيا عامال" جوىريا" يسيم الى حد

كبير في تكوين االتجاه المضاد لممجتمع فيم يستخدمون الثقافة والنظام االجتماعي
والعممياتاالجتماعية محاورا" اساسية تدور حوليا تفسيراتيم لو .

ويؤكد اصحاب ىذه النظرية عمى عممية التعمم ومدى تأثير ىذه العممية بالبيئة فيم ينظرون الى

الفرد ككائن اجتماعي مرتبط بالبيئة وان كل ما لديو من قدرات وخبرات اجتماعية في حصيمة تفاعمو

مع ىذه البيئة ( . ) Watter , 1967 : 337

ويمكن تصور منحيين رئيسين يعبران عن ىذه الفئة من النظريات ىما -:

 -2النظريات الوظيفية -:

تقوم ىذه النظرية عمى فكرة اساسية مفادىا ان االتجاه المضاد لممجتمع عامل اساس في عممية

التنظيم او ىو جزء ال يتج أز من النظام االجتماعي اذ يصعب تصور مجتمع يتقدم فيو االتجاه

المنحرف بصورة كمية وان االتجاىات المنحرفة تعد باعث منطقيا" لظير حاجة المجتمعات الى
التنظيم االجتماعي وىي معيار فاصل يمييز السموك السوي عن السموك المنحرف غير المقبول
ولذلك فاالتجاىات المنحرفة ذاتيا تخدم وظيفة اجتماعية في اطار عممية التنظيم االجتماعي اذ

يشكل المعيار الواقعي لتقرير درجة السوية ذاتيا الن كل االتجاىات السوية والمنحرفة ال تختمف من
حيث طبيعة تكوينيا وانما تختمف من حيث درجة خروجيا عن المعايير االجتماعية السائدة في

المجتمع ( . ) Farrell , 1975 : 3
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 -1النظرية القائمة عمى التعريفات المجتمعية -:
يركز اصحاب ىذه النظرية عمى العممية االجتماعية ذاتيا اذ يرون ان االتجاه المضاد لممجتمع

يتكون نتيجة بعض التعريفات االجتماعية وىي القيم والمعايير التي يتكون منيا النظام االجتماعي

وان ىذه التعريفات ترجمة عقمية لجميع المعايير والقيم االجتماعية السائدة في المجتمع والتيي تضبط
سموك ا الفراد والجماعات  ،وىذه التعريفات تقرر بعض المعايير الضابطة لسموك االفراد والجماعات

في المجتمعات المعاصرة ولكن حيث اليستوعب بعض االفراد مثل ىذه المعايير من خالل تنشئتيم
تنشئة اجتماعية سميمة فان ىؤالء يستجيبون استجابات فردية انية حيث يختارون تعاريف من صنعيم

لمواجية بعض المواقف والظروف وىي تتعارض مع التعريفات االجتماعية او المجتمعية التي رسميا

المجتمع لذلك تصبح اتجاىاتيم غير مقبولة ايضاً

( ) kai , Erikson , 1966 : 16

.

 -1نظريات التعمم :
ينظر اصحاب نظريات التعمم عمى ان االتجاه المضاد لممجتمع ىو يتم تعممو واكتساب بنفس

الطريقة التي يتم بيا تعمم االتجاىات والقيم االجتماعية ( . )Marx , 1970 : 362

يتم اكتساب االتجاه المضاد لممجتمع من خالل ثالث قنوات لعممية التنشئة االجتماعية وىي

الوالدان والمدرسون واالقران .

وىناك مناح عديدة لمتعمم وسنركز عمى منحيين اساسين ليما القدرة عمى تفسير االتجاه المضاد

لممجتمع وىما -:

 -2نظرية التعمم االجتماعي :

اكد اصحاب ىذه النظرية وىم باندو ار ووالتزز عمى ان التعمم يتم من خالل نموذج اجتماعي ومن

خالل المحاكاة او التعمم من خالل الخبرة وىو يتم من خالل دعم ذاتي بدال" من الدعم الخارجي (

السيد . ) 15 : 2995 ،

ان باندو ار يؤكد اىمية العمميات العقمية التي تتضمن كيفية التمثيل الرمزي عند االفراد واالحداث

وىو يوضح ان التصورات العقمية قد تتغير من خالل تزويد االفراد بانماط مختمفة من المعمومات

وبناء" لذلك يشير باندو ار الى اىمية العمميات االدراكية ( المعرفية ) الكامنة وراء االتجاه المضاد
لممجتمع  ،وبيذا توصل الى طرح معنى االتجاه المضاد لممجتمع من خالل التعمم االجتماعي عن

طريق المحاكاة والمالحظة ( مجدوب . ) 22 : 2991 ،
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 -1نظرية التشريط التجنبي :
ان ليذه النظرية دور في اكتساب االتجاه المضاد لممجتمع من خالل عمميات الترابط والتدعيم

المختمفة (  ) Bettelheim , 1983 : 245وىو دور يتكامل مع دور التعمم االجتماعي بشكل
يصعب معو الفصل بينيما في احيان كثيرة .

وان االلية الرئيسية التي بواسطتيا يتعمم الطفل السموك المقبول ىي تشريط التجنب اذ ان بعض

المواقف واستجابات معينة تؤدي الى العقاب  ،وىذا بمرور الوقت يؤدي الى تفاعالت تجنبية عامة
ويصبح الطفل مكيفا" ( اشتراطيا" ) لدرجة انو عند موقف مشابو او ظيور اغواء  ،فأنو يشعر بعدم

الراحة عند التفكير في الفعل الخطأ وىذا يعني نمو ضبط النفس والضمير وان اي شيء يتداخل مع
ىذه العممية يجد قبوال" لالتجاه المضاد لممجتمع  ،من ىنا كانت الحاجة العطاء الفرصة الكافية

لمواقف تعميمية والحاجة لتطبيق موانع السموك العدواني  ،والحاجة لتجنيب العقاب المفرط القاسي

الذي قد يغرق الية التعمم ويحدث استجابات متناقضة ( حمود ) 11 : 2991 ،
مناقشة نظريات االتجاه المضاد لممجتمع :

كل نظرية من النظريات االنفة الذكر تمثل اطارا" تفسيريا" ينظر الى االتجاه المضاد لممجتمع من

زاوية واحدة ينسب الييا نشأة وارتقاء استمرار االتجاه المضاد لممجتمع .

فالنظريات االجتماعية اكدت عمى اىمية البيئة في نشأة االتجاه المضاد لممجتمع اال انو ليس

ممكن ان تكون البيئة بما تتضمنيا من الثقافة والنظام االجتماعي والعمميات االجتماعية ىي

المسؤولة الوحيدة عن نشأة االتجاه المضاد لممجتمع فيناك عوامل اخرى ال تقل اىمية مثل عمميات
التعمم وسمات الشخصية ....الخ اي اان مجرد انتماء الفرد الى جمعة معينة ال يستطيع وحده ان

يفسر االتجاه المضاد لممجتمع .

وبالنسبة لنظريات التعمم التي فسرت االتجاه المضاد لممجتمع فيي اكثر قبوال" في تفسيرىا لنِشأة

االتجاىات او تغييرىا النيا تستند في اغمب االحيان الى الدالئل التجريبية التي تدعم فروضيا لكن

ا حيانا" ال تتفق نتائج الدراسات التجريبية مع التنبؤات النظريات ومن الصعب في احيان كثيرة تمثل
موقف التفاعل كما يحدث في الحياة الطبيعية في المعمل وىو ما ينطبق عمى كل الظواىر النفسية

االجتماعية .

ولذلك ترى الباحثة انو ينبغي اعتماد النظرة الشاممة المتكاممة في محاولة لتقديم اطار تفسير

شامل لالتجاه المضاد لممجتمع .
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ثانيا"  :االسموب المعرفي تحمل – عدم تحمل الغموض :
مفيوم ( عدم تحمل الغموض ) لدى بودنر Budner
عرف بودنر  2921عدم تحمل الغموض بأنو  :الميل ( اي تفسير ) المواقف الغامضة كمصادر

تيديد – اما تحمل الغموض فعرفو بأنو الميل الدراك المواقف الغامضة كمواقف مرغوبة  ،وفي ىذا
التعريف تجد ان بودنر قد حدد عنصرين اساسين ىما :

 -2طبيعة المواقف الغامضة

 -1طبيعة االدراك كمصادر تيديد ( . ) Budner , 1962 : 40
ويوضح بودنر النقطة االولى فيعرف المواقف الغامضة انيا المواقف التي ال يستطيع الفرد ان

يفصميا او يضعيا في فئة بسبب عدم وجود دالالت كافية  ،ويمكننا ان نتعرف عمى ثالثة من ىذه

المواقف وىي :

أ -موقف جديد تماما" ودالالتو كميا غير كافية .

ب -موقف معقد  ،بحيث يحتوي عمى عدد كبير من الدالالت وعمى انو يأخذنا في
اىتمامو .

ج -موقف متناقض  ،توحي العناصر المختمفة او الدالالت بناءات مختمفة .

ويرى بودنر ان ىذه المواقف الغامضة تمتاز بالجدة او التعقيد او تعذر الحل  ،وىي تشكل

مجتمعة مصدرا" لمتيديد ان فسرىا الفرد بيذه الصورة  .اما فيما يتعمق بالنقطة الثانية وىي تحديد

الميول الدراك مصادر التيديد فيمكن ان تحدث بالشكل االتي :
استجابات الفرد لمتنبييات تحدث عمى مستويين :

 -2المستوى الظاىري .

 -1المستوى االجرائي ( العممي )
فالمستوى االول يحدث في عالم االدراكات والمشاعر الفردية  ،اما المستوى الثاني فأنو يحدث

في عالم االشياء الطبيعية واالجتماعية  ،فالفرد من جانب يدرك ويقييم ويشعر ومن جانب اخر يسمك
ويفعل في ما يتصل بالبيئة الخارجية  ،وىذا يساعدنا في ان نحقق تقدير اكثر دقة لتحمل الغموض
او عدم تحممو الننا عندما نعتمد عمى التنبييات المحددة بمستويين من االستجابة افضل من اعتمادنا

ع مى التنبييات المحددة بمستوى واحد فقط من االستجابة  ،وبناء" عمى ذلك يمكن ان يقسم مدى
االستجابة لمتيديد الى قسمين ىما  :الخضوع والرفض .
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فالخضوع  :ادراك الموقف كحقيقة وجودية غير قابمة لمتوضيح وال يستطيع الفرد ان يغيرىا  ،في
حين يقصد بالرفض  :اداء فعل ما يتغير بو الواقع الموضوعي لكي يالئم رغبات المدرك  ،وليذا فأذا
اظير الشخص اية واحدة من االنماط االتية من االستجابة رفض ظواىري ( كبت ورفض )او

خضوع ظواىري ( قمق وعدم ارتياح ) او رفض عممي ( سموك تحطيم او اعادة بناء) او خضوع
عممي ( سموك ىروبي ) فأنو يكون من المقبول االستدالل عمى انو ميدد بطريقة ما  ،فاذا اظيرت
ىذه االستجابة ردا" عمى مواقف تمتاز بالجدة او التعقيد او عدم القابمية لمحل فأننا نستدل عمى ان

الشخص ال يتحمل الغموض ( . ) Budner , 1962 : 46

مفيوم نورتن لالسموب المعرفي (تحمل – عدم تحمل الغموض):
يعرف نورتن عمى انو ميل بعض االفراد الى ادراك المعمومات المتسمة بمعان غامضة وغير

مكتممة ومجزأة ومتعددة ومحتممة وغير متسقة ومنتاقضة ومتضاربة او غير واضحة او تفسيرىا بأنيا
مصدر يبعث الى االرتياح عنده بالضد من الفرد غير محتمل لمغموض .

يرى نورتن  2915ان طبيعة اسموب االفراد تختمف في طبيعة التعامل مع المواقف الغامضة وفي

ادراك قيمة المعرفة عندما نطرح امامو وتفسيرىا واعطائيا  .وقد حدد نورتن في بداية دراساتو بنية

مفيوم مفيوم الغموض بشكل عام من خالل تركيب مصطمح مكون من غامض الى مصطمح تحمل

– عدم تحمل الغموض  .والن درجة تحمل الشخص لمغموض الذي يتفاعل مع اي موقف تتواجد فيو
معمومات كثيرة او قميمة والتي يبدو عمييا التناقض لذا فأن ىذه السمة تالمس كثير من الظواىر

السموكية

لقد توصل نورتن في دراسة اجراءىا عام 2911الى ان االفراد ذوي بعد تحمل الغموض العالي

يبحثون عن الغموض ويستمتعونبوويتفوقونفياداءالميام الغامضة.)Norton,1975: 99(.

لقد اعد نورتن مقياسا" عام  2915وطوره عام  2911واستخمص لو الصدق والثبات ويتكون

المقياس من مواقف حياتية مختمفة تختبر مقدرة الفرد عمى تحمل الغموض الذي يتكون من سبع

بدائل والدرجة العالية تشير الى تحمل الغموض والبدائل ىي ( موافق تماما" – موافق – موافق
احيانا" – الادري – غير مواقف احيانا" – غير موافق – غير موافق تماما" )  .وقد بنى نورتتن
المقياس عمى ثمانية محاور ىي :

 -2المجال الفمسفي  :يشمل االدراكات والتفسيرات التي يطرحيا المستجيب حول االفكار والمعمومات
التي تتطمب تفسيرات عقمية منطقية .
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 -1مجال العادات  :يشمل انماط السموك والقيم والفعاليات التي اعتاد االفراد عمى ادائيا في حياتيم
اليومية  .حيث يحدث الغموض عندما يحدث تغير مفاجئ او متوقع في اداء تمك العادات .

 -1مجال التعامل في المواقف الدراسية  :يشمل مجموعة من المواقف الدراسية التي تحمل تنبييات
ومثيرات يدركيا الفرد عمى انيا غامضة او غير واضحة تعيق اداءه .

-1مجال االشكال  :يشمل التفسيرات واالدراكات التي يقدميا االفراد لمتمييز بين االختالفات
والتشابيات في االشكال والرسوم التي يمحظونيا في المواقف الحياتية .

 -5الم جال المغوي  :يشمل التنبييات المغوية التي تعكس ستوى قدرة االفراد في ادراك وتميز الجدييد
من االلفاظ والمركب منيا والتعبير عن االفكار الخاصة بمغة جديدة مغايرة لمغة االفراد .

 -2مجال الصورة العامة  :يشمل االدراكات واالنطباعات التي يكونيا االفراد نحو العالم الخارجي
وطبيعة تمك التصورات من حيث الخصوصية والعمومية نحو ذلك العالم .

 -1مجال حل المشكالت  :يشمل االمكانات التي يمتمكيا االفراد لحل المشكالت التي تحمل
الغموض وعدم الوضوح والدقة في استنتاج تمك الحمول .

 -9المجال االجتماعي  :يشمل مجموعة من التنبييات والمواقف التي تحدث عند تفاعل الفرد مع
المجموعة التي ينتمي الييا او البيئة التي يعيش فييا حيث يحدث الغموض عندما يدرك االفراد ان

تمك التنبييات متناقضة وغير واضحة .

وقد حسب نورتن صدق اختباره وحساب معامل االرتباط بينو وبين الدرجات المعطاة عمى مقياس

يحدد جمود االتجاىات ومقياس التصمب حيث اوضح نورتن ان

االرتباطات كانت قوية الن تمك العوامل كانت ذات داللة إحصائية(.)Norton , 1975 :155

مناقشة االسموب المعرفي (تحمل – عدم تحمل) الغموض:

نالحظ مما تقدم ان مفيوم الغموض قد تم دراستو من وجيات نظر وطروحات مختمفة  ،االانيا لم
تحدد الصيغة االفضل او الصحيحة ليذا المفيوم  ،لكن نالحظ ان المنظور المعرفي لطبيعة
الغموض بأعتباره اسموبا" معرفيا" كان ىو االرجح لعرض ىذا المفيوم فضال" عن ان ىذا الطرح يقدم

االسموب المعرفي بأسموب ياخذ القطبية في التناول اي ياخذ جانبين ىما االدراك او التفضيل

المناسب لذلك االدراك من قبل االفراد لطبيعة المواقف والتنبييات الغامضة التي يتعرضون ليا في

مراحل حياتيم  ،كما ان طبيعة القياس المتعمقة بيذا المفيوم تبنت عدة وجيات نظر حيث ترى
الدراسات التجريبية يمكن ان يقاس ىذا المفيوم من خالل االجراءات المعممية  ،االان د ارسات التقرير
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الذاتي ترى ان المفيوم مكون من عدة عوامل يمكن من خاللو قياس االسموب المعرفي  .لكن بعض
الدراسات عدت المفيوم متعدد االبعاد والبعض االخر اكد ان المفيوم احادي البعد يتناول قطبي
المفيوم  .اال ان البحث الحالي يستند الى الدراسات التي ترى ان االسموب المعرفي تحمل – عدم

تحمل الغموض ممكن ان يقاس من خالل قطبية الدرجة التي يمكن ان يحصل عمييا المفحوص في

قياس التقرير الذاتي  .ان البحث الحالي قد تبنى مقياس ( الساعدي  ) 1559الذي تبنى نظرية

نورتن  2915في اعداد االداة الن الطرح الذي قدمو نورتن من اىم الطروحات النو حدد تعريف
مفصل حول االسموب المعرفي تحمل – عدم تحمل الغموض كما انو حدد نسبة الغموض في
المواقف المدركة اضافة الى تحديد مجاالت االسموب المعرفي وىي ثمانية  ،اضافة الى قيام نورتن

بدراسة االسموب المعرفي تحمل – عدم تحمل الغموض من خالل احادي البعد بدرس قطبي المفيوم
.

دراسات سابقة:

 -2االتجاه المضاد لممجتمع :
لم تجد الباحثة سوى دراسة واحدة عن االتجاه المضاد لممجتمع ولكنيا وجدت عدة دراسات ليا

عالقة بالموضوع والتي تناولت ابعاد االتجاه المضاد لممجتمع بطرق غير مباشرة في قياسو وىي

كاالتي :

 -1دراسة عوض ( : ) 1895
دراسة مقارنة لالتجاىات العدوانية لدى مجموعة من الطمبة الممارسين لاللعاب الرياضية وغير

ممارسين ليا  .اجرى الباحث ىذا البحث عمى عينة من طالب كمية التربية في طنطا وكان عدد

العينة  59طالبا" من الرياضين وغير الرياضين  .وكان اليدف منيا التنبؤ بالسموك العدواني وقد

استخدم الباحث اداة لبحثو وىو اختبار اسقاطي وضعو وقد صمم رسومو ادوين فاجيز Edwin

 vagerعام  2921ويتكون من عشر بطاقات احداىا بيضاء بينما التسع الباقيةفرسم عمى كل منيا
تخطيط ليد بشرية في وضع معين ولالختيار قدرة عمى التمييز بين االفراد الذين لدييم اتجاىات

عدوانية وقد اعطيت الدرجة من (  2الى  ) 1لالجابة التي يبدو فييا اي قدر ممن العدوانية في حين
اعطيت الدرجة صفر لالجابة التي التتضمن اي قدر من العدوانية وقد كشفت النتائج عمى ان الطمبة
الذكور الرياصيين اكثر عدوانية من الطمبة الذكور غير الرياضيين  ،كما كشفت النتائج عمى انو ال
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توجد فروق ذات داللة احصائية في االتجاىات العدوانية بين الطالبات الممارسات لمرياضة والطالب
الممارسين ليا( عوض . ) 51 : 2995 ،

دراسة الطيب ( : ) 1815

دراسة مقارنة لمستوى العدائية واتجاىيا لدى الذىانين واالسوياء .

اجرى الباحث ىذه الدراسة عمى عينة من الذىانين من (  ) 95ذىانيا" (  15ذكور  15 ،اناث )
معينة من االسوياء تكونت من (  ) 255فرد (  55ذكور  55 ،اناث ) وكان اليدف من الدراسة ىو
الكشف عن االختالفات بين الذىانين واالسوياء من الجنسين في مستوى العدائية واتجاىيا وقد

استخدم الباحث استبيان العدائية واتجاىيا الذي وضعو فولدز وكين وىوب Foulds , Gain and

 ) 2921 ( Hopeويقيس ىذا االستبيان العدائية الصريحة  ،نقد االخرين  ،العدائية البارانوية  ،نقد
الذنب  ،والشعور بالذنب  ،والعدوانية العامة  ،وقد توصمت نتائج الدراسة الى ان ىناك فروق ذات

داللة احصائية بين ذات داللة احصائية بين االسوياء والذىانين في العدائية ولصالح الذىانين (

الطيب . ) 221 : 2995 ،

دراسة الجبوري ( : ) 1885
دراسة بناء مقياس مقنن لالتجاه المضاد لممجتمع لطمبة المرحمة االعدادية وتطبيقو قامت الباحثة

ببناء مقياس مكون من ثمانية ابعاد ىي  :الميل الى العدوانية  ،والميل الى ممارسة سموكيات تتنافى
مع اخالق المجتمع  ،والميل الى معارضة قيم المجتمع وتقاليده  ،والميل الى تحدي القوانين وعدم

االلتزام بيا والميل الى معارضة سمطة الكبار والتمرد عمييا  ،والميل الى الالمباالة والميل الى عدم

الحياء وتأنيب الضمير .

وبعد ان اجرت الباحثة الصدق لممقياس والثبات طبقتو عمى عينة مكونة من(  ) 2155طالبا"

وطالبة من المرحمة االعدادية في بغداد بواقع (  ) 992طالبا" و(  ) 951طالبة من اجل اشتقاق

المعايير لو .

وقد اظيرت النتائج ان المتوسط العام لعينة القياس اقل من المتوسط النظري لممقياس  ،كما

اظيرت النتائج ان ىناك فروقا" ذا داللة احصائية في االتجاه المضاد لممجتمع بين الطالب
والطالبات ولصالح الطالب  .كما ان ىناك فرق ذا داللة احصائية بين الصفوف ( الرابع والخامس

والسادس )  .اما بالنسبة الى طمبة الفرعين العممي واالدبي فمم يكن ىناك فرق بين درجاتيما (

الجبوري . ) 215 : 2995 ،
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 -1االسموب المعرفي (تحمل – عدم تحمل) الغموض
 -2دراسة رشيد ( : ) 1555

الذكاء المتعدد وعالقتو باالسموب المعرفي تحمل – عدم تحمل الغموض لدى طمبة الجامعة .

اجرى الباحث الدراسة عمى عينة مكونة من (  ) 155طالبا" وطالبة من طمبة الجامعة واقع()115
عممي و ( )115انساني وكل تخصص مقسم الى ذكور واناث بواقع ( )221ذكور و ( )222اناث .
وقام الباحث بأعداد اداة لقياس الذكاء المتعدد واعداد اداة لقياس االسموب المعرفي تحمل – عدم

تحمل الغموض وبعد استخراج الصدق والثبات وتطبيق االداة توصمت النتائج الى ان طمبة الجامعة
لدييم قدرة الذكاء المتعدد وىناك فروق بين الذكور واالناث في الذكاء ( االجتماعي  ،المنطقي ،

الجمعي  ،الذاتي ) ولصالح الذكور بينما التوجد فروق في االنواع االخرى وان طمبة طمبة الجامعة
كانوا من ذوي االسموب المعرفي تحمل الغموض وان ىناك فروق دالة بين الذكور واالناث في

االسموب المعرفي ولصالح الذكور  ( .رشيد . ) 219 : 1555 ،

 -2دراسة الساعدي ( : ) 2008

االحباط الوجودي وعالقتو باالسموب المعرفي (تحمل – عدم تحمل) الغموض لدى طمبة

الجامعة.

استيدفت الدراسة قياس مستوى االحباط الوجودي ومستوى االسموب المعرفي لعينة مكونة من (

 ) 155طالبا" وطالبة من طمبة الجامعة اختيروا بطريقة عشوائية طبقية  ،قام الباحث باعداد اداة

لقياس االحباط الوجودي عمى وفق نظرية فيكتور فرانكل  ،كما قام باعداد اداة لقياس االسموب

المعرفي تحمل – عدم تحمل الغموض الذي يتكون من ثمانية مجاالت عمى وفق نظرية نورتن
والمكون من (  ) 55فقرة وتحقق من صدقو وثباتو وقد توصمت نتائج الدراسة الى ان عينة البحث
لدييا احباط وجودي ووجود فروق بين االفراد تبعا" لمنوع ( ذكور – اناث ) والتخصص

(عممي –

انساني) ووجود عالقة موجبة بين االحباط الوجودي واالسموب المعرفي تحمل – عدم تحمل

(

الغموض وال توجد فروق دالة احصائيا" في العالقة تبعا" لمنوع والتخصص
الساعدي . ) 252 : 1559 ،
مؤشرات الدراسات السابقة :

اطمعت الباحثة عمى ما توافر لدييا من دراسات سابقة تتعمق بموضوع بحثيا الحالي وقد
استفادت منيا فيما يتعمق باالتجاه المضاد لممجتمع واالسموب المعرفي (تحمل – عدم تحمل)
الغموض لدى طمبة الجامعة وكما يمي -:
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* االىداف :
ان اىداف الدراسات تدور حول محاور ىي االتجاه نحو العدوانية مثل دراسة(عوض )2915
ودراسة ( الطيب  ) 2995واالتجاه المضاد لممجتمع كدراسة ( الجبوري  ) 2995واالسموب المعرفي
تحمل – عدم تحمل الغموض مثل دراسة( رشيد  ) 1555ودراسة ( الساعدي  . ) 1559اما الدراسة
الحالية فغطت محورين ىما االتجاه المضاد لممجتمع واالسموب المعرفي تحمل – عدم تحمل
الغموض .
* العينة :
ان معظم الدراسات السابقة اجريت عمى عينات من طمبة الجامعة مثل دراسة( عوض ) 2915
ودراسة ( الجبوري  ) 2995ودراسة ( رشيد  ) 1555ودراسة( الساعدي  . ) 1559والبحث الحالي
ىو عمى عينة طمبة الجامعة ايضا" مما سيفيد الباحثة في اختيار عينتيا من طمبة الجامعة (ذكور –
اناث ) .
* اداة البحث :
ان عدد من الباحثين استخدم ادوات جاىزة مثل دراسة ( عوض  ) 2915الذي استخدم اختبار
ادوين فاجز ودراسة ( الطيب  ) 2995الذي استخدم اداة وضعيا فولدز وكين وىوب  ،وىناك
باحثين قاموا باعداد ادوات البحث مثل ( دراسة الجبوري  ) 2995ودراسة ( رشيد  ) 1555ودراسة
( الساعدي  ) 1559مما سيفيد الباحثة في اعداد اداة بحثيا االتجاه المضاد لممجتمع لطمبة الجامعة
.
* الوسائل االحصائية :
استخدمت الدراسات السابقة في تحميل البيانات عدد من الوسائل االحصائية مثل االختبار التائي
لعينة واحدة ولعينتين مستقمتين واالنحراف المعياري ومربع كاي وذلك سيفيد الباحثة في اختيار
وسائميا االحصائية .
* منيجية الدراسات السابقة :
ان معظم الدراسات اعتمدت المنيج االرتباطي في تحميل بياناتيا  ،وذلك مما سيفيد الباحثة في
اختيار المنيج المناسب لدراستيا .
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الفصل الثالث

اجراءات البحث:

تضمن ىذا الفصل االجراءات التي اتبعت لتحديد مجتمع البحث واختيار العينة وبناء اداة البحث
وتطبيقيا والوسائل االحصائية المتبعة في تحميل البيانات .

اوال"  :مجتمع البحث :

تكون مجتمع البحث من طمبة الجامعة المستنصرية لمعام الدراسي ( ) 1525- 1559

والبالغ عددىم ( )29951طالبا" وطالبة موزعين عمى ( )22كمية منيا ( )2كميات ذات اختصاصات

انسانية  ،و ( )5كميات ذات اختصاصات عممية تضم (  )9912طالبا" و(  ) 25912طالبة .
والجدول (  ) 2يوضح ذلك

الجدول ( ) 1

مجتمع البحث موزع بحسب الكمية والنوع والتخصص
الكمية

الذكور

االناث

المجموع

االدارة واالقتصاد

129

952

2129

التربية

2951

2112

1119

التربية االساسية

2221

1955

1521

القانون

599

111

2525

العموم السياسية

111

259

195

االداب

2191

2912

1215

طب االسنان

211

112

191

الصيدلة

221

192

151

العموم

915

911

2119

اليندسة

252

119

2155

الطب

555

291

2111

المجموع

9912

25912

29951
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ثانيا"  :عينة البحث :
تتألف عينة البحث الحالي من (  ) 155طالبا" وطالبة موزعين عمى (  ) 5كميات اختيروا
بطريقة عشوائية من طمبة الجامعة المستنصرية لمعام الدراسي  1525 – 1559لكال" الجنسين (

ذكور – اناث )  .والجدول (  ) 1يوضح ذلك .

الجدول ( ) 2

توزع افراد عينة البحث
ت

الذكور

الكمية

المجموع

االناث

-2

التربية

15

15

55

-1

االداب

15

15

55

-1

العموم

15

15

55

-1

االدارة واالقتصاد

15

15

55

-5

التربية االساسية

15

15

55

المجموع

215

215

155

ثالثا" :اداتا البحث
تحقيقا" الىداف البحث الحالي قامت الباحثة ببناء اداة االتجاه المضاد لممجتمع وتبنت مقياس"
االسموب المعرفي تحمل – عدم تحمل الغموض " لمساعدي وفيما يمي استعراض لالجراءات التي
اعتمدتيا -:

اوال"  :مقياس االتجاه المضاد لممجتمع :

بعد مراجعة االدبيات والدراسات السابقة لم تجد الباحثة اداة قياس االتجاه المضاد لممجتمع

لطمبة الجامعة  ،لذا ارتأت بناء اداة تتالئم مع خصائص مجتمع البحث الحالي وتتوافر فييا شروط
المقاييس العممية من الصدق والثبات وفيما يأتي عرض الخطوات التي اتبعت في بناء المقياس

التالي :

 -1تحديد مفيوم االتجاه المضاد لممجتمع:
قامت الباحثة بتحديد المفيوم النظري لالتجاه المضاد لممجتمع من خالل مراجعة االدبيات

السابقة بانو تنظيم ادراكي وميل لرفض القيم والمعايير االجتماعية من خالل سموكيات سمبية نحو

المجتمع .
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 -1تحديد مجاالت االتجاه المضاد لممجتمع :
حددت الباحثة مجاالت االتجاه المضاد لممجتمع من خالل مراجعة االدبيات والدراسات السابقة
ومن خالل تحديد مفيوم االتجاه المضاد لممجتمع .

 -1توجيو استبيان استطالعي :

قامت الباحثة بتوجيو استبيان استطالعي لعينة عشوائية مكونة من (  ) 15طالبا" وطالبة من

طمبة كمية التربية االساسية ويتكون من اسئمة مفتوحة لمطمبة تتضمن تحديد مظاىر سموك الفرد ازاء

كل مجال من مجاالت المقياس  ( .ممحق . ) 2
 -1صياغة فقرات لكل مجال :

روعيى في صياغة الفقرات ان تكون مفيومة وقابمة لتفسير واحد والتجمع بين فكرتين وتكون

مختصرة والتثير تأثيرات انفعالية لدى المستجيب تدفع بو الى اعطاء معمومات كاذبة
ممحم . ) 159 : 1555 ،

من خالل االستبيان االستطالعي قامت الباحثة بصياغة (

(

) فقرة موزعة عمى ست مجاالت( .

ممحق . ) 1

الصدق:

يعد الصدق من الخصائص االساسية والميمة في بناء االختبارات والمقاييس النفسية والتربوية (

. ) Adams , 1964 : 144

وكذلك لمكشف عن محتويات المقياس الداخمية ويرى ايبل (  ) Ebel , 1972ان صدق المقياس ،
ىو قدرة االداة عمى تحقيق اليدف الذي اعد من اجمو (  ) Ebel , 1972 :555ويشير المعنيون
بالقياس الى تحدد اساليب وطرق حساب وتقدير الصدق وفي البحث الحالي استخرجت الباحثة

مؤشرين لمصدق ىما  :الصدق الظاىري والصدق التالزمي .

الصدق الظاىري:

ويعد الصدق الظاىري المظير العام لممقياس وىو يشير الى قدرة المقياس الى قياس ما وضع من
اجمو ( ) Anstasi & Urbina , 1997 : 148

ييدق ىذا النوع من الصدق الى معرفة مدى تمثيل المقياس لمظاىرة التي تيدف ييدف المقياس

الى قياسيا ( خمف  ) 251 : 2991 ،وبالرغم من ان الصدق الظاىري اقل انواع الصدق جودة اال
انو من المرغوب فيو ان يكون المقياس ذا صدق ظاىري ويفضل بالقياس النفسي والتربوي بتقويم
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صالحية الفقرات لقياس الخاصية المراد قياسيا (  ) Ebel , 1972 :550وعرض المقياس بصورتو
االولية عمى مجموعة من المحكمين

)*(

وىم خبراء واساتذة في التربية وعمم النفس  ،وقد ابدوا اراءىم

حول صالحية الفقرات لممقياسين  ،وفي ضوء اراء المحكمين تم استبقاء الفقرات التي حصمت عمى

نسبة  % 95فأكثر لذا حذفت ثالث فقرات من مقياس االتجاه المضاد لممجتمع وىي الفقرة رقم ( ) 1
من المجال الثالث والفقرتين (  ) 2( ، ) 1من المجال الخامس  ،فاصبح عدد فقرات المقياس يحوي

(  ) 11فقرة ممحق

(  ) 1اما مقياس االسموب المعرفي تحمل – عدم تحمل الغموض فمم تحذف اي فقرة وتم االستبقاء
عمى عدد الفقرات البالغة (  ) 55فقرة والممحق (  ) 1يوضح ذلك.

الثبات:

يشير  Brown 1983الى ان الصدق يعد مطمبا" اساسا" الي مقياس اال ان الثبات يمثل شرطا"
ضروريا" والزما" لو وذلك لعدم وجود مقياس تام الصدق فضال" عن ان المقياس ينبغي ان يقيس

شيئا" ما بدقة قبل ان يقيس ما اعد لقياسو ( العزاوي . ) 11 : 1551 ،

وقد اعتمدت الباحثة نوعين من الثبات الستخراج ثبات مقياس االتجاه المضاد لممجتمع

ومقياس االسموب المعرفي تحمل – عدم تحمل الغموض لدى طمبة الجامعة وىما :

 -2اعادة تطبيق االختبار : Test – Re – test

يشير ىذا النوع من الثبات الى ان المقياس يعطي النتائج نفسيا فيما لو اعيد تطبيقو عدة مرات

عمى العينة نفسيا وفي ظروف مشابية ( . ) Bergman , 1979 : 155

وقد تم حساب الثبات بأستخدام طريقة اعادة االختبار عمى  15طالبا" وطالبة وبعد مضي

 21يوما" عمى التطبيق االول وتحت ظروف مشابية لمتطبيق االول قامت الباحثة بأعادة التطبيق
)*( لجنح الوحكوٍن حسة االلقاب العلوٍح والحروف االتجدٌح
جاهعح تغداد  /كلٍح الترتٍح للثناخ
ترتٍح خاصح
أ  .د  .حسٍن نوري الٍاسري
جاهعح تغداد  /كلٍح الترتٍح للثناخ
علن النفس الترتوي
أ  .د  .سوٍرج هوسى الثدري
جاهعح تغداد  /كلٍح الترتٍح – اتن الرشد
ارشاد ترتوي
أ  .د  .صاحة عثد هرزوك الجناتً
جاهعح تغداد  /كاٌح الترتٍح – اتن الرشد
علن النفس الترتوي
أ  .د  .عثد االهٍر الشوسً
جاهعح تغداد  /كلٍح الترتٍح للثناخ
علن النفس االجتواعً
أ  .م  .د  .الطاف ٌاسٍن خضٍر
جاهعح تغداد  /كلٍح الترتٍح للثناخ
علن النفس الترتوي
أ  .م  .د  .جواد الوالكً
الجاهعح الوستنصرٌح  /كلٍح الترتٍح
علن النفس الترتوي
أ  .م  .د  .لوٍاء ٌاسٍن الركاتً
الجاهعح الوستنصرٌح  /كلٍح الترتٍح
علن نفس النوو
أ  .م  .د  .هحود سعود الشوري
جاهعح تغداد  /كلٍح الترتٍح للثناخ
علن النفس الترتوي
م  .د  .اثوار شاكر هجٍد
م  .د  .نثٍل عثد الغفور

الجاهعح الوستنصرٌح  /كلٍح الترتٍح

قٍاس وتقوٌن
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عمى نفس العينة وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات التطبيقين االول والثاني اذ بمغ
معامل الثبات (  ) 0,85المقياس االتجاه المضاد لممجتمع و (  ) 0,81لمقياس االسموب المعرفي
تحمل – عدم تحمل الغموض.

 -1معادلة الفاكرونباخ : Alfa –cronbagh
استخدمت الباحثة مؤشرا" اخر لمثبات وىو معادلة الفا -كرونباخ لالتساق الداخمي لمقياس

االتجاه المضاد لممجتمع ومقياس االسموب المعرفي تحمل – عدم تحمل الغموض وقد بمغ معامل
الثبات (  ) 0,78لمقياس االتجاه المضاد لممجتمع وبمغ

(  ) 0,75لمقياس االسموب المعرفي تحمل – عدم تحمل الغموض .
تصحيح المقياس:

ويقصد بتصحيح المقياس  ،ىو الحصول عمى الدرجة الكمية لكل فرد من افراد العينة وذلك بجمع
الدرجات التي تمثل استجاباتو عمى كل فقرة من فقرات المقياس وقد تم تصحيح االستمارات عمى

اساس (  ) 11فقرة لمقياس االتجاه المضاد لممجتمع و(  ) 55فقرة لمقياس االسموب المعرفي تحمل
– عدم تحمل الغموض لدى طمبة الجامعة  ،وقد تم تحديد خمس بدائل لالجابة عمى مقياس االتجاه
المضاد لممجتمع ( موافق بشدة  ،موافق  ،موافق نوعا" ما  ،غير موافق بشدة ) كما تم تحديد اوزان

البدائل بث (  ) 2 ، 1 ، 1 ، 1 ، 5درجة عمى التوالي  ،اما مقياس االسموب المعرفي تحمل – عدم
تحمل الغموض فقد تم تحديد سبعة بدائل ( موافق تماما"  ،موافق  ،موافق احيانا"  ،الادري  ،غير

موافق احيانا"  ،غير موافق  ،غير موافق بشدة ) وتحديد اوزان البدائل وىي ( 1 ، 1 ، 5 ، 2 ، 1

 ) 2 ، 1 ،عمى التوالي وبذلك يبمغ المتوسط النظري لمقياس االتجاه المضاد (  ) 212درجة اما
المتوسط النظري لمقياس االسموب المعرفي فيو (  ) 155درجة .

تعميمات المقياسين :

تم اعداد تعميمات خاصة لمقياس االتجاه المضاد لممجتمع مقياس االسموب المعرفي تحمل – عدم
تحمل الغموض تضمنت اليدف من البحث وكيفية االجابة عن الفقرات  ،ولغرض التعرف عمى

وضوح التعميم ات والفقرات تم تطبيق المقياسين عمى عينة عشوائية مكونة من  15طالبا" وطالبة
فكان المقياسين واضحين ومفيومين لدى عينة الدراسة االستطالعية وقد بمغ الوقت المستغرق

لالجابة  15دقيقة .
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التطبيق النيائي :
بعد التأكد من صدق وثبات مقياس االتجاه المضاد لممجتمع ومقياس االسموب المعرفي تحمل –
عدم تحمل الغموض  ،قامت الباحثة بتطبيق المقياسين بصورتيما النيائية ممحق (  ) 1ممحق ( )1

عمى عينة البحث وقد بمغت مدة التطبيق اسبوعين من تاريخ . 1559 / 22 / 1
[

الوسائل االحصائية :
استخدمت الباحثة الوسائل االحصائية االتية باالستعانة بالبرنامج االحصائي  SPSSوكما يأتي :

 -2معامل ارتباط بيرسون الستخراج الثبات ( ممحم ) 151 : 1551 ،
 -1معادلة الفاكرونباخ الستخراج الثبات

 -1االختبار التائي (  ) t – testلعينتين مستقمتين ( البياتي واثناسيوس . ) 152: 2911 ،

 -1االختبار الزائي الختبار داللة معامل االرتباط بين االتجاه المضاد لممجتمع واالسموب المعرفي
تحمل – عدم تحمل الغموض ( فيركسون . ) 111 : 2995 ،

 -5االختبار التائي لعينة واحدة .
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الفصل الرابع

عرض النتائج وتفسيرىا
يتضمن ىذا الفصل عرضا" لمنتائج التي توصل الييا البحث الحالي عمى وفق اىدافو المرسومة
وتفسير النتائج  ،ومن ثم الخروج بتوصيات ومقترحات في ضوء النتائج

اوال"  :عرض النتائج :

اليدف االول :تعرف االتجاه المضاد لممجتمع لدى طمبة الجامعة تبعاً لث:

أ -العينة بأكمميا.

ب -الجنس ( ذكور  +اناث).
أ -العينة بأكمميا :

اظيرت نتائج التحميل االحصائي لمبيانات ان المتوسط الحسابي قد بمغ (  ) 295 ، 11بأنحراف

معياري (  ) 22 ، 111اما المتوسط النظري فبمغ (  ) 212ولغرض معرفة داللة الفرق بينيما فقد
تم استخدام االختبار التائي لعينة واحدة  ،حيث بمغت القيمة التائية المحسوبة ( ) 11 ، 199وعند

مقارنتيا مع العينة الجدولية البالغة (  ) 2 ، 92عند مستةى داللة (  ) 5 ،55ظير ان المتوسط
الحسابي لمعينة اصغر من المتوسط النظري جدول ( )1يوضح ذلك مما يدل عمى ان افراد عينة

البحث ليس لدييا اتجاه مضاد لممجتمع .

جدول ( ) 1

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمتوسط النظري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لعينة
الطمبة جميعا" لمقياس االتجاه المضاد
العينة
155

المتوسط

االنحراف

المتوسط

الحسابي

المعياري

النظري

259,11

22,111

212

القيمة التائية

مستوى
الداللة

المحسوبة

الجدولية

11,199

2,92

5,55

ب -الجنس ( ذكور – اناث ) :
اظيرت نتائج البحث ان المتوسط الحسابي لمذكور (  ) 259 ، 112وبأنحراف معياري (111

 ، ) 25 ،اما المتوسط النظري فيو (  ) 212كما بمغ المتوسط الحسابي لالناث

( ، 25

 ) 251وبأنحراف معياري (  ) 9 ، 211ولمعرفة عالقة الفرق فقد استخدم االختبار التائي لعينتين

215
العدد التاسع

السنة 2010

االتجاه المضاد لممجتمع وعالقتو باالسموب المعرفي (تحمل – عدم تحمل الغموض) لدى طمبة الجامعة.......
 ......................................................................................م  .د .بشرى حسين عمي

مستقمتين  ،حيث بمغت القيمة التائية المحسوبة ( ) 2 ، 29وىي اصغر من القيمة التائية الجدولية (
 ) 2، 92عند مستوى داللة (  ) 5 ، 55وبمغت القيمة التائية المحسوبة لالناث (  ) 11 ، 25وىي

اصغر من القيمة الجدولية (  ) 2 ، 92وعند مستوى داللة ( )5 ، 55والجدول (  ) 1يوضح ذلك،
وىذه النتائج تدل عمى ان الذكور واالناث ليس لدييم اتجاه مضاد لممجتمع ،وفي ضوء ىذه النتائج

تقبل الفرضية الصفرية (ال توجد فروق ذات داللة احصائية في االتجاه المضاد تبعاً لمجنس (ذكور-

اناث). .

جدول ( ) 1

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمتوسط النظري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لعينة
الطمبة ( ذكور – اناث ) لمقياس االتجاه المضاد
االنحراف

المتوسط

القيمة التائية

الفئات

العدد

المتوسط

الحسابي

المعياري

2.92

الذكور

215

259,112

25,111

212

االناث

215

251,25

9,211

212

النظري

مستوى

الداللة
2,92

5.55

اليدف الثاني :
التعرف عمى االسموب المعرفي تحمل – عدم تحمل الغموض لدى طمبة الجامعة تبعا" لث:

أ -العينة بأكمميا.

ب -الجنس ( ذكور – اناث ).
أ -العينة بأكمميا:

اظيرت نتائج التحميل االحصائي لمبيانات ان المتوسط الحسابي قد بمغ () 121,215

وبأنح ارف معياري (  ) 11,112اما المتوسط النظري بمغ (  ) 155ولغرض معرفة داللة الفرق

بينيما فقد استخدم االختبار التائي لعينة واحدة  ،حيث بمغت القيمة التائية المحسوبة ( ) 12,992

وعند مقارنتيا مع القيمة التائية الجدولية البالغة (  ) 2,92عند مستوى داللة (  ) 5,55ووفقا" لمعينة

بأكمميا ظير ان عينة البحث لدييا تحمل الغموض  .الجدول (  ) 5يوضح ذلك.
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الجدول ( ) 5

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمتوسط النظري والقيمة التائية المحسوبة والقيمة الجدولية
لعينة الطمبة جميعا" عمى مقياس االسموب المعرفي (تحمل – عدم تحمل الغموض)
العدد

الفئات

155

العينة

بأكمميا

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

121,215

11,112

المتوسط

القيمة التائية

النظري

155

المحسوبة

الجدولية

12,992

2,92

مستوى
الداللة

5,55

ب -الجنس ( ذكور – انأث ) :
اظيرت نتائج التحميل االحصائي لمبيانات ان المتوسط الحسابي لمذكوربمغ ( ) 129,11

وبأنحراف معياري قدره (  ) 12,212اما المتوسط النظري فقد بمغ (  ، ) 155كما بمغ المتوسط
الحسابي لالناث (  ) 159,112وبأنحراف معياري قدره ( )15,111ومتوسط نظري ( )155وعند

اجراء االختبار التائي لعينتين مستقمتين لمعرفة داللة الفرق بين الجنسين ،فقد بمغت القيمة التائية

المحسوبة (  ) 1,151وىي اكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة (  ) 2,92عند مستوى داللة (

 ،) 5,55وىذا يدل عمى ان الذكور واالناث لدييم تحمل لمغموض ووفقاً ليذه النتيجة ترفض
الفرضية الصفرية (التوجد فروق ذات داللة احصائية في االسموب المعرفي (تحمل –عدم تحمل

الغموض) تبعاً لمجنس (ذكور -اناث) والجدول (  ) 2يوضح ذلك .
جدول () 2

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمتوسط النظري والقيمة التائية المحسوبة والقيمة الجدولية
لعينة الطمبة تبعاً لمتغير الجنس ( ذكور – اناث ) عمى مقياس االسموب المعرفي تحمل – عدم
تحمل الغموض

االنحراف

المتوسط

الفئات

العدد

المتوسط

الحسابي

المعياري

الذكور

215

129,11

12,212

155

االناث

215

159,112

15,111

155

القيمة التائية

النظري

1.151

2,92

مستوى
الداللة

5,55
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اليدف الثالث:
طبيعة العالقة بين االتجاه المضاد لممجتمع واالسموب المعرفي (تحمل – عدم تحمل الغموض)
لدى طمبة الجامعة تبعا" لث:

أ -العينة بأكمميا

ب -الجنس ( ذكور – اناث ) .
أ -العينة بأكمميا -:

لغرض التحقق من ىذا اليدف تم استخراج معامل ارتباط بيرسون بين االتجاه المضاد ولممجتمع

واالسموب المعرفي تحمل – عدم تحمل الغموض حيث بمغ ( ) 5,55لمعينة بأكمميا مما يشير الى
انو ليس ىناك عالقة ارتباطية بين االتجاه المضاد لممجتمع واالسموب المعرفي تحمل – عدم تحمل

الغموض لدى العينة جميعا" والجدول (  ) 1يوضح ذلك .
ب -الجنس ( ذكور – اناث ):

لغرض التحقق من اليدف تم استخراج معامل ارتباط بيرسون بين االتجاه المضاد لممجتمع

واالسموب المعرفي تحمل – عدم تحمل الغموض لعينة الذكور حيث بمغ(  ) 5,521مما يشير انو
ليس ىناك عالقة ارتباطية بين االتجاه المضاد لممجتمع واالسموب المعرفي  ،كما تم استخراج معامل

ارتباط بيرسون لالناث وكانت قيمتو (  ) 5,519مما يدل ايضا" انو ليس ىناك عالقة بين االتجاه
المضاد لممجتمع واالسموب المعرفي تحمل – عدم تحمل الغموض لعينة االناث كما موضح في

الجدول ( ) 1

جدول ( ) 1

العالقة بين االتجاه المضاد لممجتمع واالسموب المعرفي (تحمل – عدم تحمل الغموض)
الفئات

العدد

معامل االرتباط

العينة بأكمميا

155

5,55

الذكور

215

5,521

االناث

215

5,519

اليدف الرابع:
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الفروق في العالقة بين االتجاه المضاد لممجتمع واالسموب المعرفي تحمل – عدم تحمل الغموض
تبعا" لمجنس ( ذكور – اناث ) :

بمغت قيمة معامل االرتباط لعينة الذكور من طمبة الجامعة (  ) 5,521وقيمة فيشر المعيارية

( ، ) 5,525بينما كانت قيمة معامل االرتباط لعينة االناث من طمبة الجامعة (  ) 5,19وقيمة
فيشر المعيارية (  ) 5,515وبعد استخدام االختبار الزائي بمغت القيمة الزائية المحسوبة ()5,212
وىي اصغر من القيمة الجدولية (  ) 2,92عند مستوى داللة (  ) 5,55مما يشير الى انو ال توجد

فروق في العالقة بين االتجاه المضاد لممجتمع و االسموب المعرفي تحمل – عدم تحمل الغموض
وبين الذكور واالناث والجدول (  ) 9يوضح ذلك .

جدول ( ) 9

قيمة معامل االرتباط وقيمة فيشر المعيارية لمذكور واالناث ونتائج االختبار الزائي
الجنس

العدد

معامل

قيمة فيشر

القيمة الزائية

مستوى

االرتباط

المعيارية

المحسوبة

الجدولية

الداللة

ذكور

215

5,521

5,525

5,212

2,92

5,55

اناث

215

5,519

5,515

تفسير النتائج -:
يتضح من خالل النتائج التي تم عرضيا سابقا" :

 -2ان عي نة البحث ليس لدييا اتجاه مضاد لممجتمع وىذا ما يتفق مع دراسة ( الجبوري ) 2995
وتفسر الباحثة سبب ذلك ربما يعود الى ان الطالب الجامعي يتمتع بروح االنتماء لموطن واحترام

القوانين والواجبات عمى الرغم من الضغوطات والظروف التي مربيا من صعوبات ومشكالت في
مختمف مجاالت الحياة .

 -1اظيرت النتائج ان المتوسط الحسابي لعينة الذكور واالناث اصغر من المتوسط النظري لمقياس
االتجاه المضاد لممجتمع مما يدل عمى ان الذكور واالناث ليس لدييم اتجاه مضاد لممجتمع.

 -1اظيرت نتائج البحث ان عينة البحث لدييما القدرة عمى تحمل الغموض حيث ظير المتوسط

الحسابي لمعينة اكبر من المتوسط الحسابي لمقياس االسموب المعرفي تحمل – عدم تحمل الغموض
وىذا يدل عمى ان الطمبة لدييم القدرة عمى التفسير واالدراك لمخبرات التي يمرون بيا  ،وىذه النتيجة

تتفق ودراسة ( رشيد  ) 1555ودراسة ( الساعدي . ) 1559
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 -1كما اظيرت نتائج البحث انو ىناك فروق ذات داللة احصائية بين الذكور واالناث في االسموب
المعرفي تحمل – عدم تحمل الغموض ولصالح الذكور وىذه النتيجة تتفق ودراسة (رشيد ) 1555
ودراسة ( الساعدي . ) 1559
 -5اظيرت نتائج البحث انو ليس ىناك عالقة ارتباطية بين االتجاه المضاد لممجتمع واالسموب
المعرفي تحمل  -عدم تحمل الغموض  ،وتفسر الباحثة ذلك بأن عينة البحث لدييا القدرة عمى
مقاومة العواطف المتصارعة والعالقات الغامضة بين الناس النيم يممكون االسموب المعرفي لتفسير
ادراكيم .
 -2كما اظيرت النتائج انو ال توجد فروق بين الذكور واالناث في العالقة بين االتجاه المضاد
لممجتمع واالسموب المعرفي تحمل – عدم تحمل الغموض .
التوصيات :
يناء عمى النتائج التي توصمت الييا الباحثة  ،توصي الباحثة بما يأتي :
 -2االىتمام بنشر الوعي نحو المواطنة بين صفوف الطمبة  ،من خالل اقامة الندوات والمقاءات مع
مسؤولين بيذا الخصوص .
 -1شمول مناىج كميات التربية بمفاىيم تنمية المواطنة واالنتماء لترسيخيا في نفوسيا.
 -1العمث ثثل عمث ثثى انشث ثثاء ب ث ثرامج ارشث ثثادية لمتعث ثثرف عمث ثثى امكانيث ثثات الفث ثثرد المعرفيث ثثة لالسث ثثتفادة منيث ثثا
وانشاء برامج لتعديل االساليب الخاصة بأسموب عدم تحمل الغموض .
 -1ان تزيث ثثد الجامع ث ثثة مث ثثن نش ث ثثاطاتيا ف ث ثثي بث ثثث ال ث ثثوعي الث ثثوطني ب ث ثثين طمب ث ثثة الصث ثثفوف م ث ثثن خ ث ثثالل
برامجي ث ثثا الالص ث ثثفية واالف ث ثثادة م ث ثثن المناس ث ثثبات الوطني ث ثثة لزي ث ثثادة حماس ث ثثيم وتنمي ث ثثة اتجاى ث ثثات ايجابي ث ثثة
نحو المجتمع .
المقترحات :
بناء" عمى االىداف التي توصمت الييا الباحثة  ،فأنيا تقترح ما يأتي :
 -2اجراء دراسة مماثمة لعينات طالبية اخرى السيما تالميذ المرحمة الثانوية واالبتدائية .
 -1اجراء دراسة حول عالقة االتجاه المضاد لممجتمع بمتغيرات اخرى كدافع االنجاز  ،التحصيل ،
المعاممة الوالدية .
 -1اجراء دراسة حول عالقة االتجاه المضاد لممجتمع باساليب معرفية اخرى لتأييد ما توصل اليو
البحث الحالي او دحضو .
 -1اجراء دراسات مماثمة تشمل جامعات من مناطق اخرى من العراق مثل جامعة االنبار  ،البصرة
 ،جامعة الموصل .
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