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ييدف البحث الحالي من التعرف عمى مستوى  )االستقالل  / االعتـماد( 

 الفروق في مستوى االسموب المعرفيالتعرف عمى لدى طمبة الجامعة، 
 -)االستقالل / االعتماد( لدى طمبة الجامعة تبعًا لمتغير الجنس)ذكور

( 044،وقد أختار الباحث عينة ممثمة لمجتمع البحث بمغ حجميا ) اناث(؟
(، 8405/  8404طالب وطالبة من الدراسة الصباحية ولمعام الدراسي ) 

( لقياس Witkinنى مقياس وتكن )وقد أكمل الباحث أداة بحثو إذ تب
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Abstract: 

The present study aims to the  

(independence/dependence) among university students, 

Identify the differences in the level of cognitive style 

(independence / dependence) among university students 

according to sex variable (males - females),The sample 

of the study consists of (400) male and female students 

from the morning studies for the academic year 

(2018/2019). The researcher, also, adopted )Witkin( 

scale for measuring the cognitive style 

(independence/dependence) after verifying its validity 

and reliability in measuring this concept. The researcher 

used the statistical bag to analyze his research data. The 

results showed that the respondents had a high level of 

independence. 
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 مشكمة  البحث:
إن لألساليب المعرفية وطبيعة البنى المعرفية التي تشكمت في شخصية الفرد دورًا 
ىامًا في تشكيل شخصيتو، فاألساليب المعرفية تؤثر في الطريقة التي تتطور بيا القدرات 

انو كمما اقترب االفراد من ناصية مرحمة  (saracho)المعرفية والشخصية لألفراد، ويرى 
ثر استقاللية، اذ ينخفض مستوى االعتماد االدراكي في بدايات مرحمة الرشد كمما اصبحوا اك

االعتماد( يتيح لمفرد ادراك المواقف التي يمر بيا  -الرشد إذ ان اسموب المعرفي )االستقالل  
بصورة بعيدة عن المجال النفسي المحيط بو، او غير متأثرًا بو، بمعنى ان بإمكانو ادراك 

براتو الذاتية، اما اسموب االعتماد المعرفي االدراكي فان الفرد من الموقف وتحميمو وفقًا لخ
خاللو يعتمد عمى محيطو الخارجي وعمى الظروف التي يفرضيا عميو الموقف الذي يتعامل 

ويمكن إيجاز مشكمة ، (Saracho:1997:19معو،  وبالتالي فيو يتأثر بصورة ما باآلخرين )
 البحث من خالل التساؤل التالي:

 االعتماد( الذي يميز طمبة الجامعة؟. –نوع االسموب المعرفي )االستقالل  ما  
 :أىمية البحث

 :يأتياىمية البحث الحالي كما  ايجازويمكن 
 االىمية النظرية: -
االعتماد( لدى عينة من طمبة  –االسموب المعرفي )االستقالل   . ايضاح طبيعة0
 الجامعة.
في تسميط الضوء عمى التراث التربوي والنفسي . قد تساىم ىذه الدراسة في اثراء 8

 االعتماد(. -وىو االسموب المعرفي )االستقالل  احد المتغيرات النفسية اليامة 
 االىمية التطبيقية: -

 أىتم البحث في تسميط الضوء عمى:
 فئة ىامة من فئات المجتمع وىم طمبة الجامعة . .0
المتناغمة مع التقدم العممي يعد موضوع البحث الحالي من الموضوعات  .8

 والتطور الحالي .
كونيم مستقمين او معتمدين عمى في االختالفات بين الطمبة توضيح طبيعة   .3

 .االدراكي المجال
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 البحث:   فىد
 ييدف البحث الى ما يأتي:

التعرف عمى مستوى االسموب المعرفي )االستقالل  / االعتماد( لدى طمبة  .0
 الجامعة.
الفروق في مستوى االسموب المعرفي)االستقالل / االعتماد( التعرف عمى  .8

 اناث(؟ -لدى طمبة الجامعة تبعًا لمتغير الجنس)ذكور
 حدود البحث:

االعتماد( لدى طمبة  –يتحدد البحث الحالي بدراسة االسموب المعرفي ) االستقالل  
 (.8405-8404جامعة االنبار من الذكور واالناث لمعام الدراسي )

 :المصطمحاتتحديد 
 -Cognitive Style dependence)االعتماد( –االسموب المعرفي)االستقالل 

independence)      
 :(Cognitive Style) االسموب المعرفي . أ
(: سمة شاممة تظير في Witwin, et, al 1977عرفُو وتكن وآخرون ) -

قدرات الفرد األدراكية وُتعبر عن طريقتِو الخاصة في التعامل مع المعمومات من حيث 
 (. 8440:212العتوم:) واستخدامياإستقباليا وترميزىا واالحتفاظ بيا 

(: عادات الفرد في حل المشكالت والتفكير Tennat 1988عرفُو تينت ) -
 (.8440:305واالدراك والتذكر )العتوم:

 :(Dependence)االستقالل  عن المجال االدراكي . ب
(: ىو النمط المعرفي الذي يوصف فيو الفرد بانو witkin,1976عرفو وتكن ) -

القدرة عمى رؤية االجزاء المعزولة عن المشكمة، ويدرك العنصر منفصال      تحميمي ويمتمك
 (. Blanton:2004:12)الخمفية التي وجد    فيياعن 

( :الطريقة التي يدرك بيا الفرد موقف او موضوع 8443الشرقاوي )عرفو  -
معين، وما بو من تفاصيل، والقدرة عمى ادراكو جزء من المجال كشيء مستقل عن المجال 
المحيط بو ككل، وادراك االجزاء بصورة منفصمة او مستقمة عن االرضية المنظمة لو 

 (.8443:803:)الشرقاوي
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 :(Independence)االدراكي . االعتماد عمى المجالـج
لشاممة االستجابة ك اتم ( :Witkin, et, al 1979ن وآخرون )تكوفو  ريع -

 (5:لمجال ت التنبيالي لتحميوب األسماضة مع  رلمتعاالمجال ت التنبييازة لممير اغي
witkin:1979.) 

ىو الميل لألدراك واالتصاف بإطار  :( Johnson, 1979عرفُو جونسون ) -
 .(Johnson: 1979:80عما موجود اصاًل ومفروض من المحيط الخارجي )

 : إطــــــار نظــري ودراسات سابقة الفصل الثاني: 
  اواًل: إطار نظري:

- Independence االعتماد( ) –االسموب المعرفي )االستقالل   
Dependence  :)  

 تمييد: .1
أصبحت الحياة عمى درجة كبيرة من التعقيد، إذ يقوم االفراد بأدوار متنوعة ومتعددة  

في ظل تنوع التخصصات والمعارف واالىتمامات، تبعًا لمفروق الفردية فيما بينيم، ىذا الذي 
دفع عمماء النفس المعرفيون الى التأكيد عمى  دراسة الفروق الفردية لمتمييز بين التنظيمين 

واالنفعالي لألفراد ولمعرفة تباين القدرات واالستعدادات لدييم، فاالتجاه المعرفي يعتبر العقمي 
من اىم التوجيات النفسية في تفسير النشاط العقمي المعرفي الذي يرتبط بالسموك الصادر من 

 (.8404:03:الفرد )الدحدوح
    :(Cognitive Styleمفيوم االساليب المعرفية ) .2
ب المعرفية من المفاىيم الحديثة نسبيا، فقد تناولو عمم النفس مفيوم االسالي يعد

المعرفي بالمعالجة والدراسة والتحميل، ويستخدم ىذا المفيوم لمكشف عن الفروق الفردية بين 
االفراد في عدة مجاالت معرفية ونفسية يتقدميا االدراك والتذكر والتفكير والقدرة عمى معالجة 

(، فمن خالل عدد من التعريفات الشائعة لو  نستنتج امكانية 8440:1:المعمومات )االحمد
الكشف عن تباينات االفراد في تنظيم المدركات وتناول المعمومات التي تمثل اساليب االداء 
المميزة ليم في ادراك وتنظيم المثيرات والتعامل معيا إلنتاج االستجابات المطموبة في الموقف 

 & Goldsteinواشار غولدشتاين وبالكمان ) (،0558:181:المعرفي )الشرقاوي
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Blackman الى ان االساليب المعرفية ماىي اال افتراضات يتم تطويرىا لتتوسط ما بين )
 (.Froehlich:2003: 3المنبيات واالستجابات )

 خصائص االساليب المعرفية : .3
 ( عددًا من الخصائص التي تمتاز بياWitkein&et.al,1977اورد وتكن وزمالؤه )
 االساليب المعرفية وتتمثل في:

 ترتبط بأشكال النشاط المعرفي وليس بالمحتوى المعرفي بحد ذاتو.  - 
تعكس االساليب المعرفية عدد من ابعاد الشخصية، فيي تعد من االبعاد  -

المستعرضة ألي  شخصية، اذ ال ترتبط بالجانب المعرفي فقط وانما تشمل جوانب اخرى 
 (.2003:43:واالنفعالية )الزغولكاالجتماعية 

تكون االساليب المعرفية ثنائية القطب اضافة الى كونيا تتضمن تغيرات  - 
 وتناقضات.
تتميز بالثبات النسبي لدى االفراد، وان تعديميا ال يتم بصوة سريعة ومفاجئة في  -

       :( 0548:000) شريف والصراف               .حياة الفرد العادية
االساليب المعرفية تمثل تفضيالت الفرد المعرفية وىذا يعني انيا تمثل اشكال  ان - 

 (.8444:80:تنظيمية لممثيرات التي يتعرض ليا في البيئة التي يوجد فييا )العربي
عاد تتسم بنوع من العمومية تمكننا من النظر الى الشخصية بطريقة كمية، اي انيا  -

 (.8408:05:واالنفعالية في الشخصية )الشيختفيد في قياس المكونات المعرفية 
 تصنيف االساليب المعرفية: 4.

 :(Risk-taking Vs. Cautiousnessالمخاطرة مقابل الحذر ) . أ
يميل بعض االفراد الى المخاطرة والمغامرة وأغتنام الفرص من اجل تحقيق االىداف 
التي يضعونيا أمام اعينيم، ويقابميم الصنف االخر الذي يتصف بالحذر، فيم يتجنبون 

 .المواقف التي تحتاج لممخاطرة، فيم بحاجة الى ضمانات مسبقة قبل التعرض الي موقف 
 Cognitive Complexity- Cognitive). التبسيط مقابل التعقيد  ب

Simplicity.) 
ىناك أفراد يميمون الى تبسيط المواقف التي يتعرضون ليا ويفضمون التعامل مع 
المحسوسات واالبتعاد عن المجردات ويفتقدون الى االدراك التحميمي ويغمب عمييم االدراك 
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قدرة عمى التعامل مع ابعاد  الشمولي، ويقابمو الصنف االخر الذي يتميز اصحابو بان لدييم
المواقف، واكثر قدرة عمى عمى ادراك المثيرات ويتصف ىؤالء االفراد بانيم تجريديون اكثر من 

                                                                                   (8440:4:)االحمد .حسيونان يكونوا 
 :(Scanning -Focusingجـ. التركيز مقابل التفحص )

يصنف ىذا االسموب الفروق بين االفراد من حيث التركيز عمى المثيرات والمواقف 
التي تواجييم ويتفاعمون معيا فاالفراد ذو نمط التركيز ينتبيون عمى المواقف والمثيرات اكثر 

فحص من غيرىم ويتصفون بانيم ال يتعجمون في اصدار القرارات واالحكام ،اما ذوي نمط الت
يكون لدييم قدرة عمى تفحص المواقف والمثيرات بصورة سريعة ،فيم يمتازون بالنظرة 

   .السطحية وال ييتمون بالتفاصيل
 Tolerance-Intoleranceد. تحمل الغموض في مقابل عدم تحمل الغموض )

for Ambiguity:) 
يرتبط ىذا االسموب بالفروق الفردية بين االشخاص من حيث قبوليم او عدم قبوليم 
لممواقف الغامضة، حيث ان االفراد يختمفون في استعداداتيم لتقبل ما يحيط بيم من مواقف 
فاالفراد الذين يمتازون بنمط الغموض يكونون اكثر قدرة عمى التعامل مع المواقف الغامضة 

ميا وادراكيا، اما االفراد الذين يمتازون بنمط عدم تحمل الغموض يمتازون ويبذلون مجيود لفي
بانيم اقل قدرة عمى التعامل مع المواقف الغامضة، وعادة ما يظيرون عدم الرضى عند 

                                                       المألوفة.                         مواجية مثل ىذه المواقف، فيم اكثر ميال لممواقف المالوفة ويتجنبون المواقف غير 
  (8443:45:)الزغول

 :(Inclusiveness Vs. Exclusivenessىـ. االنطالق مقابل التعقيد )
يرتبط  ىذا االسموب بالفروق بين االفراد في تصنيف المثيرات والمواقف التي 

يف المواقف والمثيرات بصورة اكثر يتعرضون ليا في الحياة، فبعض االفراد يميمون الى تصن
شمولية ،كما انيم اكثر قدرة عمى التعامل مع المثيرات المتعددة، بينما ىناك بعض االفراد 

 يميمون الى تصنيف المثيرات بصورة تتميز بتعدد المثيرات.
 :(Conceptual Differentiationو. التمايز التصوري )

في تصنيف التشابة واالختالف المدركة  ىذا االسموب يرتبط بالفروق بين االفراد
لممثيرات التي يتعرضون ليا، كذلك يرتبط بالطريقة التي يتبعيا االفراد في تكوين المفاىيم 
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،بعض االفراد يعتمدون في تكوين المفاىيم عمى العالقة الوظيفية بين المثيرات، بينما يعتمد 
لوصفية الظاىرة لممثيرات ،وىناك بعض االفراد في تكوين المفاىيم عمى تحميل الخصائص ا

مجموعة ثالثة تختمف عن المجموعتين السابقتين حيث يعتمدون في تكوين المدركات عمى 
                                                                                                                          (0558:840:)الشرقاوي  .قدرتيم عمى استنباط مستويات العالقة بين المثيرات

 (:Reflective versus Impulsiveز. التأمل مقابل المتسرع )
النمط المتسرع  فإصحابوىذا النمط يرتبط بسرعة االستجابة في المواقف المختمفة 

الى االندفاع في االستجابة مما يجعميم يرتكبون االخطاء اكثر من غيرىم، بينما اصحاب 
االسموب المتأمل يميمون الى التروي والتفكير العميق مما يقمل احتمالية وقوعيم بالقيام 

لممواقف  باستجابات خاطئة فيم يعتمدون عمى انماط التفكير العميا كالتفكير المجرد والتحميمي
 (.8440:330:)العتوم وعناصره المختمفة

وسيتناولو  (Dependent- Independent) :االعتماد مقابل  االستقالل  ح.
 .بالتفصيل الباحث 

 Field Dependent- Field): االعتماد(-االسموب المعرفي )االستقالل  .5
Independent) 

االعتماد المجالي يـرتبط من ( أن أسموب االستقالل  في مقابل Witkinيرى )   
الناحية السيكولوجية بتكوين الفرد، كما أنـو مفيد جدًا فـي فيم النواحي النفسيـة واإلدراكية وأيضًا 
عالقتو ببعض األبعاد النفسية التي تتضمـن الشخصية بما فييا من ضوابط ودفاعات ومفيوم 

األساس فييا ىو التمايز في  ( يضع نظرية كان witkinجعل )     الذات والجسم وىذا ما
 (. 01: 0553والعقمي )الطيراوي:  التوظيف اإلدراكي 

 ويمكن تصنيف االفراد وفقا ليذا االسموب الى:
مستقمون: وىم الذين يدركون اجزاء المجال بصورة منفصمة، كما لدييم القدرة عمى  -

 انتزاع الموضوع المدرك بما يحيط بو.
طون في ادراكيم لمتنظيم الشامل او اجزائو، اصحاب المعتمدون: وىم الذين يخط -

ىذا المجال يميمون الى حب الرياضيات والتفكير الرياضي، فيم غير قادرين عمى التعامل مع 
الموضوعات المدركة بصورة منعزلة او غير معتمدة عمى المجال االدراكي 

 (.8448:44:)الخولي
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  االعتماد(:التطور التاريخي لمفيوم  )االستقالل   مقابل 
بدأ التنظير ليذا االسموب المعرفي بعد الحرب العالمية الثانية في كمية "بروكمين      

( حين قامت Witkin& Aach"   بالواليات المتحدة االمريكية عمى يد كل من وتكن وآش )
 ىذه الكمية بدعوتيما لدراسة االسباب التي كانت وراء عدم قدرة طالب ىذه الكمية الى العودة
لموضع المعتدل اثناء ادائيم لمميام التي تتعامل مع المثيرات البصرية غير الواضحة المعالم، 
مما يؤثر ذلك عمى االداء والمياره المراد اكسابيا ليؤالء الطالب ، وقد تم نشر نتائج الدراسات 

( والمّعنون بـ "الشخصية من منظور 0510التي قاموا بيا في الكتاب الذي صدر عام )
(، وكان السؤال الرئيسي الذي فرض نفسو Personality Through Perceptionدراك")اال

عمى عمل الباحثين: ىل التحكم فيما ندرك ياتي من داخل الفرد ام من الخارج؟ اي ىل 
مسببات التحكم فيما ندرك يرجع الى عوامل ذاتية بحتة ام الى عوامل خارجية تتعمق بالمدرك 

( وزمالؤه الى البحث عن الفروق الفردية Witkin، وىذا ما قاد )(8408:80:نفسو؟ )الشيخ
في االدراك تحت غطاء نظرية التمايز النفسي التي كانت سائدة في ذلك الوقت، واجروا   
العديد من التجارب لبمورة مفيوم االساليب المعرفية االدراكية وعمى الخصوص اسموب 

دراكي، وبعد ذلك زاد تيافت الدارسين والميتمين االستقالل  مقابل االعتماد عمى المجال اال
في دراسة ىذا االسموب اكثر من غيره حتى اكتسب ىذا المراتب االولى في الدراسات الغربية 

 والعربية الى حد ما مقارنة باالساليب المعرفية االخرى. 
 ثانيًا: دراسات سابقة:      

 :chin,lu&Hoi Suen (1995)شن لو، ىوي سيون  .1
الدراسة الى الكشف عن اثر اختالف  تىدفنيج التقييم واالساليب المعرفية ، 

عمى األداء في نمطين مختمفين من التقويم، وتم  االستقالل ( )االعتماد/ االسموب المعرفي
تحميل التباين االحادي االنحراف  التائي االختباراستخدام الوسائل االحصائية المناسبة 

في الواليات  جامعة نسمفانيا  من  طالب جامعي (048) من ة المعياري، تكونت العين
لقياس االسموب  استخدم الباحث اختبار االشكال المتضمنة )الصور الجمعية(المتحدة، 

 ،وأظيرت النتائج ما يمي:االستقالل   / المعرفي االعتماد
 االختبارين.عدم وجود أي اثر لتفاعالت االسموب المعرفي مع نتائج االداء في   -
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اظيرت النتائج ان اداء االفراد المستقمين عن المجال كان افضل في اختبارات  -
 االداء .

 .اما المعتمدين عن المجال كانت نتائجيم افضل في االختبارات الموضوعية -
 :)    (Alton & Kagan,2006التون وكاجاندراسة  .8
 )االستقالل  / االعتماد( المعرفيالمرحمة الجامعية في مجال االسموب طمبة انجاز  

ىدفت الدراسة الى معرفة العالقة بين التحصيل الدراسي واتجاىو نحو تعمم الكمبيوتر، 
واالستقالل  االدراكي تجاه الحاسوب، وتم استخدام الوسائل االحصائية االتية معامل ارتباط 

طالبًا، وتم  (034ة فبمغ )بيرسون، االنحرافات المعيارية، االختبار التائي، اما حجم العين
استخدام اختبار االشكال المتضمنة الذي وضعو وتكن لتحقيق أىداف الدراسة، وتم لتوصل 
الى النتائج االتية: كشفت الدراسة انو ال توجد داللة احصائية بين االستقالل  االدراكي 

اه نحو الحاسوب، كذلك ال توجد عالقة بين االستقالل  االدراكي واالتج واالنجاز االكاديمي،
 كما بينت النتائج ان مواقف الطالب تجاه الحاسوب ال ترتبط بمجال االعتماد.

 : (2011الديري ) .3
االستقالل  االدراكي وعالقتو باالتجاه نحو المخاطرة لدى ضباط االسعاف في قطاع  

ىدفت الدراسة الى التعرف عمى مستوى االستقالل  االدراكي ومستوى االتجاه نحو غزة، 
المخاطرة لدى ضباط االسعاف في قطاع غزة، وعالقتيا ببعض المتغيرات االخرى )الحالة 
االجتماعية، عدد سنوات الخبرة، نوع االسرة(، وتم استخدام الوسائل االحصائية االتية: 

وزن النسبي، اختبار الــ )التائي(، تحميل التباين االحادي، معامل االنحرافات المعيارية، ال
( ضابط من ضباط االسعاف بمحافظة غزة، استخدم 048ارتباط بيرسون، تكونت العينة من )

الباحث اختبار االشكال المتضمنة )الصور الجمعية( اعداد وتكن وقام انور الشرقاوي بترجمتو 
وصل الى النتائج االتية: إن مستوى االستقالل  االدراكي وتقنينو عمى البيئة المصرية، وت

لدى ضباط االسعاف في قطاع غزة، وىنالك  المعتمدين عمى المجال االدراكي مناعمى 
عالقة ارتباطية بين االستقالل  عن المجال االدراكي واالتجاه نحو المخاطرة لدى العينة، كما 

ائية في االستقالل  االدراكي تعزى لمتغير عدم وجود فروق ذات داللة احصاظيرت النتائج 
وجود فروق ذات داللة احصائية في االستقالل  االدراكي تعزى لمتغير نوع ، و سنوات الخبرة

 االسرة.



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )4العدد )

 2020 كانون األول

 

)3300 ) 
 

جراءاتو:       الفصل الثالث: منيجية البحث وا 
حث المنيج الوصفي ا لتحقيق اىداف البحث الحالي، وسيتم عرض اعتمد البا

جراءات  اإلجراءات التي اتبعيا والمتضمنة تحديد مجتمع البحث، واختيار عينة ممثمو منو، وا 
االعتماد( لدى  -إعداد أدوات البحث لقياس متغير الدراسة  ) االسموب المعرفي االستقالل  

 طمبة الجامعة.
 أواًل. مجتمع البحث وعينتو:        

( 8405-8404تكون مجتمع البحث الحالي من طمبة جامعة االنبار لمعام الدراسي )
( طالب وطالبة، لمستوى الدراسات االولية الصباحية، عدد الذكور 15956والبالغ عددىم )

ة عشوائية ( طالبة، وتم إختيار عين8856( طالبا، اما االناث فبمغ عددىن )7100) منيم
( طالبًا طالبة، ويعد حجم العينة مناسبًا لمجتمع البحث، 044متعددة المراحل بمغ عددىا )

 ( يوضح ذلك:0، والجدول )(80- 84وتراوحت اعمار افراد العينة   بين )
 (افراد مجتمع البحث موزعين حسب الكميات والتخصص والجنس1جدول )    

 المجموع االناث الذكور الكمية التخصص
 
 
 لعمميةا

 234 175 55 الصيدلة

 503 327 176 الطب

 342 221 127 طب االسنان

 734 346 322 الهندسة

الحاسوب وتكنولوجيا 
 606 243 363 المعلومات

 512 637 221 العلوم

 1402 727 675 التربية للعلوم الصرفة

 231 113 112 التربية االساسية حديثة

 1112 327 725 الزراعة

 465 465 - تربية بنات

 315 206 113 العلوم التطبيقية /هيت

 6096 5973 5803 المجموع   

 
 

 1025 273 752 القانون والعلوم السياسية

 1357 441 916 االدارة واالقتصاد

 695 362 333 العلوم االسالمية

 225 - 225 التربية الرياضية
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 2513 1000 1513 االداب االنسانية

 2590 2550 - التربية بنات

 241 175 62 التربية االساسية /حديثة

 434 220 214 التربية قائم

 9080 5065 4015 المجموع  

 15956 8856 7100 المجموع الكلي 

 
 (: Tool of research)  ثانيًا: أداة البحث 

 االعتماد( عمى المجال االدراكي:اختبار االسموب المعرفي )االستقالل /  -
وتكن  االعتماد( عمى األختبار الذي اعده –أعتمد الباحث في قياس )االستقالل    
(witkin) )والذي اعده لمعربية  والمسمى مقياس االشكال المتضمنة )الصورة المجتمعة

 (.0544الشرقاوي والشيخ )
 أ. وصف األختبار :

ختبارات األدائية يتطمب اكتشاف معالم شكل واختبار األشكال المتضمنة من اال 
(  شكاًل من ىذا 04بسيط غير واضح المعالم داخل شكل معقد، ويحتوي ىذا االختبار عمى ) 

النوع، وىو اختبار سريع يعتمد عمى عامل )الزمن( كأحد معايير التقييم، ويمكن االجابة عنو 
يحتوي ىذا االختبار عمى ثالثة اقسام ( دقيقة تقريبًا مع اعطاء تعميمات االجابة، و 34في )

 رئيسة وىي:   
 القسم االول : لمتدريب وال تدخل درجتو في الدرجة النيائية لممقياس. -
 ( فقرات متدرجة الصعوبة.5القسم الثاني : يتكون من ) -
( فقرات متدرجة الصعوبة، وىو مكافئ لمقسم 5القسم الثالث:  يتكون من ) -

 الثاني.
االبعاد الثالثة ىي عبارة عن شكل ىندسي معقد، يتضمن في كل فقرة من  -

داخمو شكل ىندسي بسيط، يتطمب من المفحوص تأشيره بقمم الرصاص، وقد وضعت صور 
 لألشكال البسيطة المطموب تأشيرىا في الصفحة االخيرة ، اذ يمكن لممفحوص الرجوع الييا.

وضرورة التقيد بوقت  حتوى االختبار عمى تعميمات وواضحة لكيفية االجابة،ا -
 االجابة.
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( دقيقة اما 08يعد االختبار من اختبارات السرعة اذ تستغرق االجابة عميو ) -
االجابة عمى اقسام االختبار فقد خصصت دقيقتان لإلجابة عمى القسم االول، اما القسمين 

- 0544:6( خمس دقائق )الشرقاوي والشيخ:1الثاني والثالث فقد خصص لكل قسم منيا )
4.) 

   اإلختبار تصحيح. ب    
 ،(0) الوزن تعطى صحيحة كإجابة الصحيح الشكل تأشير بحساب االختبار يصحح

 اقل اما ، درجة( 04) تبمغ لألختبار الكمية فالدرجة ،( 4)الوزن فتعطى الخاطئة االجابة اما
 يعني ذلك كان المتوسط عن المفحوص درجة زادت وكمما ،( 4) فيي االختبار عمى درجة
 (.4-2: 0544:والشيخ الشرقاوي)  صحيح والعكس االدراكي المجال عن لالستقالل ميالً 

 ـ. عرض االداة عمى المحكمين :جـ   
عرض االختبار عمى مجموعة من الخبراء المختصين في عمم النفس لبيان صالحيتو 

ة طريقة االعتماد( لعينة البحث، فضاًل عن صالحي -ودقة قياسو  لمفيوم ) االستقالل  
االجابة، وركز الباحث عمى استقصاء اراء الخبراء فيما يتعمق بتعميمات االختبار وكيفية 
االجابة، بعد أن أوضح الباحث طبيعة المقياس واليدف منو، وقد اتفقت آراء الخبراء وبنسبة 

 %( عمى صالحية االختبار، ووضوح التعميمات وكيفية االجابة .41)
    : لالختبارالتطبيق االستطالعي . د      

( طالبا وطالبة، 24عشوائية بمغ حجميا ) *قام الباحث بتطبيق االختبار عمى عينة
  لمتحقق من مدى فيم العينة لمتعميمات ولطريقة اإلجابة ووضوح الفقرات، وقد أكد   وذلك 

 المفحوصين وضوح الفقرات وسيولة تعميمات اإلجابـة.
 اإلحصائي لفقرات االختبار:. التحميل ه

( طالبًا 044بعد إن طبق الباحث اختبار االستقالل  اإلدراكي عمى عينة بمغت )
 وطالبة، قام باستخراج الخصائص االتية وفيما يأتي توضيحًا لذلك:

 استخراج صعوبة الفقرات :  -
يفيد حساب معامل صعوبة الفقرة في اعطاء مستوى معين من الصعوبة والسيولة 

رات أي اختبار اذ يمكن ان تستبعد الفقرات التي تتطرف في السيولة أو الصعوبة او لفق

                                                 
 ( طالباً وطالبت.                                                                044*عينت مختارة من عينت البحث البالغت )
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تستبدل بغيرىا ، ويمكن تعريف معامل الصعوبة بأنو نسبة الطمبة الذين اجابوا عن الفقرة 
(، وعند حساب الباحث معامل الصعوبة لكل فقرة من  351: 0554اجابة صحيحة )عودة : 
(  وىي بيذا تعد 4.23 -4.33صعوبات الفقرات تنحصر بين ) فقرات االختبار وجد أنّ 

مقبولة، إذ يشير بموم إلى أن فقرات االختبار تعد مقبولة إذا انحصر معامل صعوبتيا بين 
(4.84 – 4.44( )Bloom:1971: 168. )  

 استخراج القوة التمييزية لمفقرات: -     
            ت اختبار االسموب المعرفي تحقق الباحث من توافر شرط القوة التمييزية لفقرا

 contrasted)االعتماد( في ضوء أسموب المجموعتين المتطرفتين ) -) االستقالل  
groups:وفق  الخطوات اآلتية ، 
 ( فقرة.04تحديد الدرجة الكمية لكل استمارة. إذ تضمنت كل استمارة ) 
 الى ادنى  رتبت درجات استجابات افرد العينة االختبار من اعمى درجة

 درجة
 ( من االستمارات الحاصمة عمى الدرجات العالية، والتي 83تعيين الـ )%
%( من االستمارات الحاصمة عمى الدرجات الدنيا التي 83( استمارة، فضاًل عن )044بمغت )
( 802( استمارة، وبذلك ويكون مجموع االستمارات التي خضعت لمتحميل )044بمغت )

 استمارة.  
  فقرة من فقرات االختبار باستعمال معادلة التمييز الختبار داللة حممت كل

الفروق بين عدد االجابات الصحيحة لممجموعة العميا وعدد االجابات الصحيحة لممجموعة 
 الدنيا مقسومو عمى عدد افراد احدى المجموعتين.

 موازنة القيمة المستخرجة بمعادلة التمييز مع معيار ايبل(*) (Ebel, 1972) 
( يوضح معامالت 8الذي يرى انو كمما كان تمييز الفقرة اعمى كمما كانت افضل، وجدول )و 

 .   االعتماد( عمى المجال االدراكي –الصعوبة والتمييز الختبار) االستقالل  
االعتماد( عمى  – االستقالل  ختبار )( معامل الصعوبة والقوة التمييزية ال  2جدول )  

 المجال االدراكي

                                                 
(

*
( فمب 9..9) .( جيدة وتبقى0..9 – 9..9( ال بئس بهب وتعدل ، )0..9 – 9..9(  فمب دون ضعيفت وتحذف ، )0..9)  (

 فىق    

 (.2:  992.عبليت وتبقى  )العزاوي،       
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 القوة التميزية معامل الصعوبة المجموعة الدنيا المجموعة العميا ت
0.  08 31 

0.48 
0.47 

8.  60 35 
0.62 

0.51 

3.  93 15 
0.58 

0.55 

0.  03 38 
0.54 

0.58 

1.  00 24 
0.48 

0.59 

2.  56 19 
0.65 

0.34 

3.  63 37 
0.64 

0.41 

4.  69 16 
0.62 

0.47 

5.  35 35 
0.69 

0.35 

04.  75 17 
0.57 

0.54 

00.  68 11 
0.63 

0.53 

08.  76 22 
0.55 

0.50 

03.  99 30 
0.55 

0.56 

00.  88 34 
0.44 

0.50 

01.  74 13 
0.60 

0.56 

02.  78 21 
0.54 

0.53 

03.  65 15 
0.63 

0.46 

04.  77 16 
0.57 

0.56 

 
 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لالختبار: -
باستعمال الدرجة  )االعتماد  -حسبت معامالت صدق الفقرات الختبار) االستقالل   

الكمية لالختبار بوصفيا محكًا داخميًا، والستخراج عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لالختبار 
،  وأظير تطبيق معادلة Point Biserial)استخرج معامل االرتباط الثنائي بوينت بايسيلاير )

التائي لداللة معامل االرتباط إن معامالت االرتباط  دالة إحصائيًا عند مقارنة القيم  االختبار
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( ودرجة حرية 4.41( عند مستوى داللة )0.52المستخرجة بالقيمة التائية الجدولية البالغة )
 ( يوضح ذلك:3، والجدول )(355)

 مية لالختبار(قيم معامالت ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الك3الجدول )         

قيم معامل بونت  ت
 بايسيريال

القيمة التائية 
لداللة معامالت 

 االرتباط
قيم معامل  ت

 بونت بايسيريال
القيمة التائية لداللة 

 معامالت االرتباط
 الداللة

 دال 139884 89518 18 99954 89598 1
 دال 179425 89532 11 129578 89686 2
 دال 99954 89498 12 99523 89598 3
 دال 129578 89433 13 29497 89487 4
 دال 119911 89472 14 139877 89574 5
 دال 99376 89448 15 99851 89482 6
 دال 189858 89682 16 129385 89678 7
 دال 139922 89722 17 119231 89644 8
 دال 139992 5519 18 99954 89598 9

 . الخصائص السيكومترية لالختبار:و
  الصدق والثبات:مؤشرات 
 (: Validityالصدق ) -
يعد حساب الخصائص القياسية لممقاييس واالختبارات النفسية من اإلجراءات        

الضرورية في بناء او اعداد تمك المقاييس لموثوق في دقتيا وقدرتيا لقياس ما أعدت لقياسو، 
فكمما زاد عدد ىذه الخصائص القياسية لممقياس زادت مؤشرات قدرتو عمى قياس ما وضع 

، وقد عمد وثوق بالمقياس والنتائج المستحصمة منو بدرجة اكبرلقياسو، وبالنتيجة أمكن ال
 الباحث لمتحقق من صدق االختبار باستعمال مؤشرين ىما: 

 ( الصدق الظاىريFace Validity:) 
المقصود بو ىو صدق المظير العام لالختبار او مدى مالئمة االختبار لممفحوصين، 

ومدى دقتيا، ولمتحقق من الصدق الظاىري ويتحقق ذلك من خالل مالئمة ووضوح التعميمات 
( محكمًا البداء آرائيم 08لالختبار فقد تم عرضو عمى مجموعة من المحكمين والبالغ عددىم )
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حول مدى صالحية االختبار ومالئمتو لمعينة، ومدى وضوح تعميمات االجابة ألفراد العينة، 
االعتماد( عمى  -ستقالل  وقد اجمعت آراء المحكمين عمى مالئمة االختبار لقياس )اال

 المجال االدراكي لدى افراد العينة،  ووضوح تعميمات االجابة.
 ( الصدق البنائيConstruct validity:) 
( الى ان معامل االرتباط بين درجة كل فقرة Anastasi.1976تشير أنستازي )  

االختبار والدرجة الكمية لالختبار وبداللة أحصائية يعد مؤشرًا لصدق بناء 
(Anastasi.1976:151 وقد تحقق الباحث من ىذا المؤشر عن طريق أيجاد معامالت ،)

ارتباط درجات الفقرات بالدرجة الكمية الختبار االستقالل  االدراكي  واالبقاء عمى الفقرات التي 
 تتمتع بمعامل صدق مقبول.

  (:Reliabilityثبات االختبار ) -
لثبات تم استخدم مؤشر الثبات بواسطة تحميل من اجل حساب معامل ا        

(، تبين ان قيمة معامل ثبات KR-20التباين وباستعمال معادلة كيودر ريتشاردسون )
 ( وىذا يعني ان االختبار يتمتع بدرجة جيدة من الثبات.4.35االختبار وفق ىذه الوسيمة ىو )

 :االختبارـ. تعميمات و       
حرص الباحث عمى ان تكون تعميمات اختبار ) االشكال المتضمنة( واضحة وسيمة  

الفيم وتدل المفحوص بسيولة ويسر عمى كيفية االجابة، فقد عمد الباحث عمى اعتماد 
ليذا الغرض، اذ وجد فييا ما يحقق  اىدافو العممية في كون االختبار  تعميمات معد االختبار

بتعميمات مكتوبة في الصفحة االولى لالختبار، وقد  االختبارد أطر واضحًا ألفراد العينة، فق
روعي أن تكون التعميمات واضحة ومختصرة وتتناسب مع مستوى طمبة الجامعة، كما 
وضحت التعميمات كيفية استخدام البدائل وعرض مثااًل ليذا الغرض، مع اإلشارة الى أن 

 االجابات ستكون ألغراض البحث العممي .
 . الوسائل اإلحصائية :رابعاً 

( في تحميل البيانات spss)استعان الباحث بالحقيبة االحصائية لمعموم االجتماعية 
 واستخالص النتائج، وقد استخدمت الوسائل االحصائية اآلتية :

 : آراء المحكمين عمى مدى صالحية الفقرات في المقياس.النسبة المئوية .0
 استخدمت لحساب ثبات االختبار البحث. معادلة ألفا لالتساق الداخمي: .8
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الستخراج عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية معامل ارتباط "بوينت بايسيلاير " .3
  لالختبار.

 :ىا تفسير : عرض النتائج و الرابع  الفصل 
التعرف عمى االسموب المعرفي )االستقالل / االعتماد( لدى طمبة اليدف االول: 

 الجامعة:
االعتماد( االدراكي –قام الباحث بتطبيق اختبار )االستقالل   لتحقيق ىذا اليدف

وتم استخراج الدرجات  ( طالب وطالبة،044( فقرة عمى عينة البحث البالغة )04المكون من )
ومن اجل تحديد االفراد الذين لدييم مستوى ادراكي الكمية عمى االختبار لكل فرد في العينة، 

مستوى ادراكي اعتمادي، اعتمد الباحث المعيار الموجود في استقاللي واالفراد الذين لدييم 
( ىو 5-4االختبار االصمي والذي يبين ان الفرد الذي تتراوح درجتو الكمية عمى االختبار)
( 04-04معتمد عمى المجال االدراكي، اما الفرد الذي تتراوح درجتو الكمية عمى االختبار )

الباحث بفرز درجات العينة عمى ىذا االختبار ىو مستقل عن المجال االدراكي لذلك قام 
 وافرزت النتائج وجود عينتين من االفراد كاالتي:

( درجة وسميت ىذه العينة بعينة االفراد المعتمدين 5-4ـ عينة كانت درجاتيم من )0
    عمى المجال 
 ( طالبة.03( طالب و)51( طالب وطالبة، بواقع )034االدراكي وكان عددىم )     

( درجة وسميت ىذه العينة بعينة االفراد 04-04عينة كانت درجاتيم من ) .8
   المستقمين عن 
( طالب 035( طالب وطالبة، بواقع )828المجال االدراكي وكان عددىم )    

 ( طالبة.43و)
وىذا يشير الى ان افراد العينة لدييم قدرة عمى االدراك الصحيح لممعمومات وال يعزلون 

اقيا، فيم يمتازون عمى تمييز انفسيم عن االفراد االخرين ويحمون مشاكميم المعمومة عن سي
بانفسيم، ويدركون المواضيع التي يتعرضون ليا بطريقة تحميمية، وال ييتم الفرد المستقل بآراء 

(: إذ 8400االخرين عكس االفراد المعتمدين، وجاءت ىذه النتيجة مطابقة لدراسة الديري )
 ( يوضح ذلك:4والجدول ) ن اعمى من المعتمدين لدى افراد العينة،جاءت نسبة المستقمي
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 (االعداد والنسب المئوية لألفراد المعتمدين والمستقمين عن المجال  4جدول) 
عينة االفراد لممستوى 

 االدراكي
 االعداد

النسبة المئوية لممستوى  المجموع
 اناث ذكور   االدراكي

المعتمدين عمى 
 المجال

51 03 034 31% 

 %21 828 43 035 المستقمين عن المجال
 %044 044 082 830 المجموع
 

ويمكن تفسير تمك النتيجة بأن الظروف الحياتية االجتماعية، وأساليب التنشئة 
االجتماعية لكال الجنسين قد تكون السبب في جعل الذكور مستقمين عن المجال االدراكي 

 اكثر من اإلناث.
االعتماد(  -اليدف الثاني: التعرف عمى الفروق في االسموب المعرفي)االستقالل 

 لدى طمبة الجامعة تبعًا   
 وقد تم التحقق من ىذا اليدف عمى النحو االتي:اناث(..  -لمتغير الجنس )ذكور

 لمتغير تبعاً  االسموب المعرفي )بعد االستقالل ( مستوى في الفرق داللة حساب تم 
 إذ واإلناث، لمذكور المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات بإيجاد(  إناث كور،ذ)  الجنس

 بمغ فيما ،(08.48) معياري وبانحراف( 034.30)الذكور  الستجابات الحسابي المتوسط بمغ
 االختبار وباستخدام ،( 04.38) معياري وبانحراف( 044.05) اإلناث استجابات متوسط
( 83.25) بمغت المحسوبة التائية القيمة أن النتائج أشارت مستقمتين، لمجموعتين( ت) التائي
 والبالغة( 4.41) داللة ومستوى( 824) حرية درجة عند الجدولية بالقيمة مقارنتيا وعند

 دالة فروق وجود عمى يدلل مما الجدولية من اعمى المحسوبة التائية القيمة أن تبين ،( 0.52)
ولصالح الذكور   )االستقالل ( عن المجال المعرفي، مستوى في واإلناث الذكور بين إحصائيا  
 .ذلك يوضح(  1)  وجدول
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 لدى عينة البحث بعد )االستقالل (في  الجنسنتائج اختبار )ت( لداللة متغير ( 5جدول ) 
 

وسط متال العينة الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة 
التائية 

 المحسوبة

القيمة 
 التائية

 الجدولية

مستوى 
 الداللة
0.05 

 4.444 3.11 23.69 33.43 70..37 331 ذكور

 34.33 344.31 7. إناث دال

 
 تبعاً ( االعتماد بعد)المعرفي  االسموب مستوى في الفرق كما تحقق الباحث من داللة 
 لمذكور المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات إيجاد تم(  إناث ذكور،)   الجنس لمتغير

 معياري وبانحراف( 54.21) الذكور الستجابات الحسابي المتوسط بمغ إذ واإلناث،
 ،( 03.33) معياري وبانحراف( 004.03) اإلناث استجابات متوسط بمغ فيما ،(00.18)

 التائية القيمة أن النتائج أشارت مستقمتين، لمجموعتين( ت) التائي االختبار وباستخدام
 ومستوى( 824) حرية درجة عند الجدولية بالقيمة مقارنتيا وعند( 04.84) بمغت المحسوبة

 مما الجدولية من اعمى المحسوبة التائية القيمة أن تبين ،( 0.52) والبالغة( 4.41) داللة
 المجال عمى( االعتماد) مستوى في واإلناث الذكور بين إحصائيا   دالة فروق وجود عمى يدلل

 .ذلك يوضح(  2)  وجدول االناث ولصالح  االدراكي،
 لدى عينة البحث بعد )االعتماد(في  الجنسنتائج اختبار )ت( لداللة متغير ( 6جدول ) 

 

وسط متال العينة الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة 
التائية 

 المحسوبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة
0.05 

 4.444 3.11 .3..3 33.93  14.19 331 ذكور

 37.73 304.03  7. إناث دال

 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )4العدد )

 2020 كانون األول

 

)3310 ) 
 

ويفسر الباحث بأن ىذه النتيجة تعزى الى الظروف االجتماعية المختمفة لكل من 
الذكور واإلناث، إذ ان الذكور اكثر اختالطا من اإلناث قد يكون ىذا سببًا في جعل اإلناث 

مما يجعميم مستقمين اكثر اعتمادًا، كذلك الذكور غالبا ما يأخذون الدور االكبر في المجتمع 
في إتخاذ قراراتيم وال يعتمدون عمى االخرين ، عكس اإلناث، أي ان طبيعة المجتمع ليا تأثير 

 في جعل االفراد مستقمين او معتمدين.
 التوصيات والمقترحات:

 باالعتماد عمى النتائج التي تم التوصل الييا أوجز بعض التوصيات والمقترحات:
 التـــوصيــات

، ومنيا الكميات باالختبارات والمقاييس التي تكشف عن االساليب المعرفيةتزويد  .1
 . االعتماد( -الصورة المعدة في ىذا البحث الختبار االسموب المعرفي)االستقالل 

 إجراء دراسات مشابيو عمى عينات ومتغيرات مختمفة . .2
 :اتالمقترح

 اد( وعالقتو بالتحصيل الدراسي.االعتم – االستقالل االسموب المعرفي )اجراء دراسات عن .0
       عمى عينات مختمفة و االعتماد(  –االسموب المعرفي )االستقالل   ات عندراساجراء . 8

 )كالمدارس الثانوية(.
 . عينة مماثمة من طمبة الجامعةاالساليب المعرفية االخرى عمى ات عن دراساجراء . 3
 المصـــــــــادر:قائمة    
االساليب المعرفية وعالقتيا ببعض المتغيرات الشخصية،  (:8440)االحمد، امل  .0

 (.0-8مجمة المعمم / الطالب ،عدد )
(: االساليب المعرفية وضوابطيا في عمم النفس، مكتبة 8448الخولي، ىشام محمد ) .8

 االنجمو المصرية، القاىرة.
بالتوتر النفسي (: االساليب المعرفية وعالقتيا 8404الدحدوح، اسماء سممان نصيف ) .3

كمية التربية، الجامعة  -لدى طمبة الجامعات الفمسطينية، رسالة ماجستير، قسم عمم النفس 
 االسالمية، غزة.

(: االستقالل االدراكي وعالقتو باالتجاه نحو المخاطرة 8400الديري، عال أسعد )  .0
 .لدى ضباط االسعاف في قطاع غزة، رسالة ماجستير، الجامعة االسالمية، غزة
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(: عمم النفس المعرفي،  8443الزغول، رافع النصير، والزغول، عماد عبد الرحيم )  .1
 دار الشروق لمنشر والتوزيع،عمان.

(: عمم النفس المعرفي المعاصر، مكتبة االنجمو 0558الشرقاوي ، انور محمد )  .2
 المصرية، القاىرة.

االشكال (: اختبار 0544الشرقاوي، انور محمد والشيخ، سميمان الخضري )  .3
 المتضمنة )الصور الجمعية(، مكتبة االنجمو المصرية، القاىرة.

، مكتبة االنجمو 8(: عمم النفس المعرفي المعاصر، ط8443) الشرقاوي،  انور محمد .4
 المصريو، القاىرة.

(: دراسة عن أثر االسموب المعرفي 0548شريف، نادية محمود، والصراف، قاسم )  .5
االختبارات، المجمة التربوية، المجمد الرابع، العدد الثالث عمى االداء في بعض المواقف و 

 عشر، جامعة الكويت.
(: االسموب المعرفي )االعتماد مقابل 8408الشيخ، عبير زىير عبد السالم ) .04

االستقالل( وعالقتو بالحس العددي لدى تالميذ المرحمة المتوسطة فائقي ومنخفضي التحصيل 
 ، رسالة ماجستير، جامعة الخميج العربي.في مادة الرياضيات بدولة الكويت

(: سمات الشخصية وعالقتيا ببعض االساليب 0553الطيراوي، جميل حسن عطية ) .00
المعرفية لدى الطالب المتفوقين والمتاخرين أكاديميًا في الجامعة االسالمية بغزة، رسالة 

 ماجستير، الجامعة االسالمية، غزة.
(: عمم النفس المعرفي النظرية والتطبيق، دار المسيرة 8440العتوم،عدنان يوسف )  .08

 لمنشر والتوزيع ، عمان ،االردن.
(: تجانس االسموب المعرفي لكل من الطالب واالستاذ واثره 8444العربي ،غريب )  .03

ء متغير عمى التحصيل الدراسي لطمبة المدرسة العميا الساتذة التعميم التقني بوىران عمى ضو 
الجنس والتخصص، اطروحة دكتوراه، جامعة وىران، كمية العموم االجتماعية، قسم عمم النفس 

 .وعموم التربية ، الجزائر
، دار 3( : القياس والتقويم في العمميو التدريسيو، ط 0554عودة، احمد سميمان ) .00

 االمل، اربد، االردن.
15. Altun, A & Cagan, M (2006): Undergraduate Students’ 

Academic Achievement,Field Dependent / Independent Cognitive 
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Styles and Attitude toward Computers.Eduational Technology & 

Society ,Vol(9).N(1). 

16. Anastasia, A ,(1976): Psychological Testing, New York, 

McMillan 4th Ed. 

17.  Blanton , Elizabeth, L, (2004): The Influence of students 

cognitive style on A standardized Reading test Administered in 

three different Formats, PhD thesis, University of central Florida. 
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