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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

  َُّصْنَع هللا الذي اْتَقَن كل
  شًء

 صدق هللا العلً العظٌم                            

 ( النمل 88من اآلٌة )                            

 

 

 

 

 

 



 ج 

 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 إقرار المشرف

دافعٌة االتقان وعالقتها  شيد أف إعداد ىذه الرسالة المكسكمة "أ

)مصطفى فاضؿ  " التي قٌدميا الطالببالمرونة المعرفٌة لدى طلبة الجامعة 

كحيد( قد تمت تحت إشرافي في كمية التربية/  جامعة القادسية كىي جزء مف 

 متطمبات نيؿ درجة الماجستير)عمـ النفس التربكم(.

 

 التوقٌع:                   

 أ.م.د سالم هاشم حافظ                                    

 7102ٌخ :   /   /التار                                     

 بناء على هذه التوصٌات المتوافرة ارشح هذه الرسالة للمناقشة.

 

 

 التوقٌع:                      

 أ.م.د محسن طاهر مسلم الموسوي                                                    

 التربوٌة والنفسٌة رئٌس قسم العلوم                                                   

 7102التارٌخ:     /    /                                        

 



 د 

 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 إقرار الخبٌر اللغوي

 

)دافعٌة االتقان وعالقتهاا بالمروناة العرفٌاة أشهد أنً قرأت الرسالة الموسومة       

فى فاضةل وحٌةد ىلةى كلٌةة المقدمةة مةن طالةب المايسةتٌر مصةط لدى طلبة الجامعة (

التربٌة /يامعة القادسٌة، وهً يةءء مةن متطلبةات نٌةل دريةة المايسةتٌر علةم الةنفس 

 التربوي، وقد ويدتها صالحة من الناحٌة اللغوٌة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقــــــــــــٌع:

 المرتبة العلمٌة: 

 االســــــــــــــم: 

  7100/  01/ 72التارٌـــــــــــخ: 



 ه 

 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 إقرار الخبٌر العلمً

 

وعالقتهاااا بالمروناااة )دافعٌاااة االتقاااان أشةةةهد أنةةةً قةةةرأت الرسةةةالة الموسةةةومة        

، المقدمة من طالةب المايسةتٌر مصةطفى فاضةل وحٌةد  المعرفٌة لدى طلبة الجامعة(

ىلى كلٌة التربٌةة / يامعةة القادسةٌة، وهةً يةءء مةن متطلبةات نٌةل دريةة المايسةتٌر 

 علم النفس التربوي، وقد ويدتها صالحة من الناحٌة العلمٌة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقــــــــــــٌع:

 المرتبة العلمٌة: 

 الســــــــــــــم: ا

التارٌــــــــــةةةةةةةةةةةةةةةةةةـخ:       /     / 



 و 

 

 قرار جلنة املناقشة

دافعية االتقاف وعالقتيا )بالموسومة  رسالة ف لجنة مناقشة النشيد نح
هصطفى  طالب الماجستير ( المقدمة مفبالمرونة المعرفية لدى طمبة الجامعة

قد ناقشنا الطالب بكّؿ الرسالة  وبكؿ وما يخصيا وقد وجدناىا و  فاضل وحيذ
 يد جدًا( .جديرة بالقبوؿ كرسالة ماجستير في عمـ النفس التربوي وبتقدير )ج

 

 أ .د عبد الغفار عبد اليبار القٌسً                            أ.د  علً صكر يابر              

 رئٌساً                                                         عضواً         

72    /9 /7102                                            72    /9 /7102                             

                                                                                                                

 أ.م .د  خالد ابو ياسم عبد                                  أ.م. د سالم هاشم حافظ             

 عضواً ومشرفاً                                         عضواً                  

72    /9 /7102                                            72    /9 /7102                             

 

 مصادقة عمادة كلٌة التربٌة

 االستاذ الدكتور                                                           

 خالد يواد العادلً                                                        

                                                           /     /7102 



 ء 

 

 

 اإلهـــــــــداء

  

 

 إلى شهداء وطني الحبيب العراق

 إلى جدتً الحنونة .... طال عمرها

 إلى ابً الفاضل .... طال عمره

 إلى قرة عٌنً والدتً ....طال عمرها 

 إلى اخوتً االعزاء ..... دام ظلهم 

 

 

 

 

 

 



 ح 

 

 

 شكـــــــــر وامتنان

خر بعد فناء األشياء كصمى اهلل الحمد هلل األكؿ قبؿ اإلنشاء كاإلحياء كاآل       

 عمى محمد كاؿ محمد.

لى اتقدـ بالشكر كالتقدير إلى اساتذتي االفاضؿ في قسـ العمـك الترب كية كالنفسية كا 

اساتذتي في مرحمة الماجستير لتعامميـ االبكم معنا كلحرصيـ عمينا كاتقدـ بالشكر 

كالتقدير إلى استاذم الفاضؿ أ.ـ.د )سبلـ ىاشـ حافظ( مشرفا كابان بمتابعتو 

كمبلحظاتو العممية لكؿ خطكة اجريناىا في ىذا البحث  كحرصو عمينا , نسأؿ اهلل اف 

, كاتقدـ بالشكر إلى زمبلئي جميعا بكؿ ما قدمكه مف مساعدة كعكف يكفقو لكؿ خير 

 في البحث كبالخصكص) ميثـ عكدة(  .

 

 

 

 الباحث                                   

 هصطفى فاضل وحيذ



 ط 

 

 املستخلص

 دافعية االتقاف كعبلقتيا بالمركنة العرفية لدل طمبة الجامعة

 مى :عييدؼ ىذا البحث التعرؼ 

 .جامعة الة اإلتقاف لدل طمبة دافعي  -ُ
جامعة تبعا لمتغيرات النكع الالفركؽ في دافعية اإلتقاف لدل طمبة  داللة  -ِ

 االجتماعي كالصؼ الدراسي كالتخصص الدراسي:
 جامعة.الالمركنة المعرفية لدل طمبة   -ّ
جامعة تبعان لممتغيرات النكع الالفركؽ في المركنة المعرفية لدل طمبة  داللة  -ْ

 ي كالصؼ الدراسي كالتخصص الدراسي:االجتماع
 جامعة :الكالمركنة المعرفية لدل طمبة دافعية االتقاف بيف  االرتباطية العبلقة  -ٓ
 .جامعةالالمركنة المعرفية لدل طمبة في  دافعية االتقاف سياـإمدل   -ٔ

ىداؼ البحث قاـ الباحث ببناء مقياس دافعية االتقاف اعتمادا عمى نظرية أكلتحقيؽ 
مجاالت متمثمة في  ةتككف مف خمست التي ( Morgan & et al  1990)مكركاف 

ردكد االفعاؿ  –متعة االتقاف  –المثابرة الحركية  –:)المثابرة في المياـ المعرفية 
( فقرة بصيغتو النيائية ِْك الكفاءة العامة ( كالمككف مف )أالقدرة  –السمبية لمفشؿ 

ذ استخرج الصدؽ بطريقتيف ىما إقياس , التحقؽ مف الخصائص السيككمترية لمم دبع
عادة إاالستدالؿ عميو بطريقة  الصدؽ الظاىرم كصدؽ البناء , اما الثبات فقد تـ  

باالعتماد عمى معادلة الفا كركنباخ .ككانت درجات معامؿ ثبات  كاالختبار , 
كنباخ (, اما بطريقة الفا كر ِٖ.َعادة االختبار ككؿ )إمقياس دافعية االتقاف بطريقة 

 (ْٖ.َلممقياس ككؿ )



 ي 

 

( لدل طمبة الجامعة َُِٓ. كتبنى الباحث مقياس المركنة المعرفية ؿ)فاضؿ ,
ربعة مجاالت متمثمة أتككف مف ت التي(   Spiro 1995اعتمادا عمى نظرية سبايرك)

) ادراؾ كجيات النظر المتعارضة , تكليد البدائؿ ,البناء كالتعديؿ المعرفي ,  في
( فقرة بصيغتو النيائية بعد التحقؽ مف ِٗاتيجي لممعرفة ( كالمككف مف )التنكع االستر 

ذ استخرج الصدؽ بطريقتيف ىما الصدؽ إالخصائص السيككمترية لممقياس , 
عادة االختبار إاالستدالؿ عميو مف خبلؿ :  الظاىرم , كصدؽ البناء اما الثبات فتـ  

بات مقياس المركنة المعرفية معادلة الفا كركنباخ .ككانت درجات ث باستعماؿ, 
الفا كركنباخ لممقياس  كفقا لمعادلة ( اما8َّٖعادة االختبار لممقياس ككؿ )إبطريقة 
 (. ٕٖ.َككؿ )

حصائيا إكقد تحقؽ الباحث مف صدؽ كثبات مقياسي البحث كتحميؿ فقراتيما       
ـ   ان ( طالبََّعمى عينة بمغت ) ختيارىـ ا كطالبة مف طمبة جامعة القادسية , ت

عداد اداتي إبالطريقة الطبقية العشكائية , بأسمكب التكزيع المتناسب , كبعد استكماؿ 
البحث طبؽ عمى عينة البحث النيائية , كاقتصر البحث عمى عينة مككنة مف 

مف كميات جامعة القادسية لعاـ   الصفيف )الثاني كالرابع(كطالبة مف  ان ( طالبَْٓ)
اسة الصباحية ,  كقد تمت االستعانة بالحقيبة ( لمدر َُِٔ-َُِٓالدراسي )

( في معالجة البيانات كتكصؿ البحث الى Spssاالحصائية لمعمـك االجتماعية )
 -النتائج االتية :

يتمتع طمبة جامعة القادسية لمصفكؼ الثانية كالرابعة مف االختصاصيف  -ُ
 .العممي كاالنساني لمدراسة الصباحية بدافعية اتقاف كمركنة معرفية

( بيف مستكل 8ََٓحصائية عند مستكل داللة )إىناؾ عبلقة ذات داللة  -ِ
دافعية االتقاف كالمركنة المعرفية. ىذا يعني كمما زادت دافعية االتقاف زاد 

  االسمكب المرف لدييـ لمتعامؿ مع المشكبلت التي تكاجييـ .



 ك 

 

اف ىناؾ فركؽ ذات داللة احصائية بيف الذككر كاالناث في دافعية االتق   -ّ
ككاف الفرؽ لصالح الذككر كان و ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف طمبة 
الصؼ الثاني كالصؼ الرابع ككذلؾ اليكجد فركؽ بيف التخصصيف اإلنساني 
كالعممي في دافعية االتقاف بينما تكجد فركؽ تبعا لتفاعؿ الصؼ كالنكع 

اسي كالنكع االجتماعي . اما داللة الفرؽ تبعا لتفاعؿ التخصص الدر 
كتبعا لتفاعؿ النكع االجتماعي ككذلؾ تبعا لتفاعؿ التخصص الدراسي كالصؼ 

االجتماعي كالصؼ كالتخصص الدراسي غير ذم داللة احصائية إلى مستكل 
 الداللة االحصائية .

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تبعا لمنكع كالصؼ كالتخصص الدراسي  -ْ
 لمتغير المركنة المعرفية.

عبلقة ارتباطية مكجبة دالة إحصائيا بيف متغير دافعية االتقاف كالمركنة ىناؾ  -ٓ
 المعرفية . 

 كقد خمص البحث بمجمكعة مف التكصيات كالمقترحات .
 

 

 



 ل 
 

 ثبت المحتويات
 المكضكع الصفحة
 اآلية ب
 إقرار المشرؼ ج
 إقرار الخبير المغكم د
 اقرار الخبير العممي ق
 قرار لجنة مناقشة ك
 ىداءاال ز
 شكر كتقدير ح
 ص الدراسة بالمغة العربيةخمم  ؾ-ط
 ثبت المحتكيات ـ-ؿ

 ثبت الجداكؿ ؼ-ف
 ثبت األشكاؿ ؼ
 ثبت المبلحؽ ص

 الفصؿ االكؿ
 التعريؼ بالبحث ُ
 أكالن :مشكمة البحث ْ-ِ
 ثانيان: أىمية البحث ٗ-ْ
 ثالثان : أىداؼ البحث َُ-ٗ

 رابعان : حدكد البحث َُ
 خامسان: تحديد المصطمحات ُِ-َُ

 



 م 
 

 الفصؿ الثاني
 اإلطار النظرم  ُْ
 عنى االتقاف لغكيام ُْ
 (Mastery Motivationاكالن: دافعية االتقاف ) ُْ

 انىظزٍت انتٌ فسزث دافؼَت االتقان  ُِ-ُٓ 

 (: Cognitive Flexibilityثانيا: المركنة المعرفية ) ِِ
 نة المعرفيةالنظرية التي فسرت المرك  َّ-ِِ

 الفصؿ الثالث
 منيج البحث ِّ
 مجتمع البحث ّْ-ِّ
 عينة البحث ّٖ-ّْ
 أدكات البحث ٓٔ-ّٖ

 الكسائؿ االحصائية ٔٔ
 الفصؿ الرابع

 كتفسيرىاعرض النتائج  ٖٔ
 أكال : االستنتاجات ُٖ
 ثانيان التكصيات ُٖ
 ثالثان: المقترحات ِٖ

 المصادر  ٓٗ - ْٖ
 المبلحؽ ُُّ-ٕٗ

a-b ص الدراسة بالمغة االنكميزيةخمسم 
 



 ن 
 

 تثبيت الجداكؿ

 الصفحة المكضكع ت
 ِٓ-ِْ الفركؽ بيف المجاالت المعرفية السكية التنظيـ كغير السكية ُ
أفزاد مجتمغ انبحث موسػَه حسب انىوع االجتماػٌ  ِ

 وانصف وانتخصص انذراسٌ

 

ِّ-ّْ 

اػٌ وانصف أفزاد ػَىت انبحث موسػَه حسب انىوع االجتم ّ

 وانتخصص انذراسٌ

 

ّْ-ّٔ 

ػَىت انتحهَم اإلحصائٌ موسػَه حسب انىوع االجتماػٌ  ْ

 وانصف وانتخصص انذراسٌ

 

ّٔ-ّٖ 

راء انخبزاء حول صالحَت فقزاث ُ 2كا اختباروتائج  ٓ

 دافؼَت اإلتقان مقَاص 

 

َْ-ُْ 

 الفقرات التي تـ  تعديميا كفؽ مبلحظة المحكميف ٔ
 

ُْ-ّْ 

وة انتمََشٍت نفقزاث مقَاص دافؼَت االتقان بطزٍقت انق ٕ

 انمجموػتَه انمتطزفتَه

 
ْٓ-ْٕ 

مؼامالث ارتباط بَزسون بَه درجت انفقزة وانذرجت انكهَت  ٖ

 دافؼَت االتقاننمقَاص 

 
ْٕ-ْٖ 

انمجال ودرجت  انفقزةمؼامالث ارتباط بَزسون بَه درجت  ٗ

 انذً تىتمٌ إنَه 

 
ْٖ-ْٗ 

 َٓ-ْٗتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ مجاؿ مف معامبلت االر  َُ



 س 
 

 دافعية االتقاف كالمجاالت االخرل لممقياس نفسو

 
 انصف ( –انتخصص  –ػَىت انثباث موسػت حسب ) انىوع  ُُ

 
ِٓ-ّٓ 

 درجاث مؼامم انثباث نمقَاص دافؼَت االتقان بطزٍقت ُِ

 إػادة االختبار 

 

ّٓ 

 التقان بطزٍقتدرجاث مؼامم انثباث نمقَاص دافؼَت ا ُّ

 انفا كزووباخ 

 

ْٓ 

دافؼَت اإلتقان حسب ػَىت انمؤشزاث اإلحصائَت نمقَاص  ُْ

 انتحهَم اإلحصائٌ 

 

ٓٔ-ٕٓ 

راء انخبزاء حول صالحَت فقزاث ُ 2كا اختباروتائج  ُٓ

 انمزووت انمؼزفَت مقَاص 

 

ٓٗ-َٔ 

 الفقرات التي تـ  تعديميا كفؽ مبلحظة المحكميف ُٔ
  

َٔ 

وة انتمََشٍت نفقزاث مقَاص انمزووت انمؼزفَت بطزٍقت انق ُٕ

 انمجموػتَه انمتطزفتَه

 

ُٔ-ِٔ 

مؼامالث ارتباط بَزسون بَه درجت انفقزة وانذرجت انكهَت  ُٖ

 انمزووت انمؼزفَتنمقَاص 

 

ّٔ 

وانذرجت انكهَت  انفقزةمؼامالث ارتباط بَزسون بَه درجت  ُٗ

 انمزووت انمؼزفَتنمقَاص نهمجال 

 

ّٔ-ْٔ 



 ع 
 

معامبلت االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ مجاؿ مف  َِ
 مجاالت مقياس المركنة المعرفية كالمجاالت االخرل لو

 

ْٔ 

الفرؽ بيف المتكسط الحسابي كالمتكسط الفرضي لمقياس  ُِ
 دافعية االتقاف

ٖٔ 

وتائج تحهَم انتباٍه انثالثٌ نهكشف ػه دالنت انفزوق فٌ  ِِ

هبت جامؼت انقادسَت تبؼاً نهمتغَزاث دافؼَت اإلتقان نذى ط

 انىوع االجتماػٌ وانصف انذراسٌ وانتخصص انذراسٌ 

 

ٔٗ 

ألقؿ فرؽ معنكم بيف األكساط الحسابية  LSDقيمة  ِّ
إناث(  كالصؼ  -لتفاعؿ النكع االجتماعي )ذككر
 الرابع(-الدراسي )الثاني

 

ُٕ 

اس الفرؽ بيف المتكسط الحسابي كالمتكسط الفرضي لمقي ِْ
 المركنة المعرفية 

 
 

ْٕ 

وتائج تحهَم انتباٍه انثالثٌ نهكشف ػه دالنت انفزوق فٌ  ِٓ

انمزووت انمؼزفَت نذى طهبت جامؼت انقادسَت تبؼاً نهمتغَزاث 

 انىوع االجتماػٌ وانصف انذرسٌ وانتخصص انذراسٌ 

 

ٕٓ 

االرتباط وانقَم انتائَت انمحسوبت وانجذونَت  مؼاممٍوضح  ِٔ

افؼَت االتقان وانمزووت انمؼزفَت نذى طهبت جامؼت دنذرجاث 

 انقادسَت

 

ٕٖ 
 



 ف 
 

    
 

 تثبيت األشكاؿ
 

 
 

 

 جثبيث المخططات

 الصفحة المكضكع ت
 ِٖ مبادئ نظرية المركنة المعرفية ُ

 

 

 

 

)المتغير المستقؿ( في  دافعية االتقاف درجات انحدار معامؿ ِٕ
 )المتغير التابع( المركنة المعرفيةدرجات 

 

َٖ 

المركنة  بارتفاعفي التنبؤ  دافعية االتقافسياـ إمدل  ِٖ
  المعرفية

َٖ 

 الصفحة كضكعالم ت

ُ 
 توسٍغ درجاث ػَىت انبحث ػهي مقَاص دافؼَت اإلتقان

 
ٖٓ 

ِ 
وانصف انذراسٌ ػهي  االجتماػٌ متوسط درجاث انطهبت حسب انىوع

 دافعية اإلتقاف  مقَاص
 

ِٕ 

ّ 
يكضح العبلقة االنتشارية بيف درجات طمبة جامعة القادسية عمى مقياس 

 دافعية اإلتقاف كالمركنة المعرفية.
 

ٕٗ 
 



 ص 
 

 جثبيث المالحق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت
 المكضكع

 الصفحة 

ُ- ََُ-ٕٗ عرضو عمى الخبراءك مقياس دافعية االتقاف    

ِ-  
اسماء المحكميف عمى مقياس دافعية االتقاف كالمركنة 

 َُُ المعرفية

ّ- رضو عمى عينة الخصائص بع مقياس دافعية االتقاف  
  الستخراج الخصائص التمييزية لمفقرات

َُِ-َُّ  

ْ- َُٓ-َُْ مقياس دافعية االتقاف بصيغتو النيائية    
ٓ- َُٗ-َُٔ مقياس المركنة المعرفية بعرضو عمى الخبراء   
ٔ- ُُّ-َُُ مقياس المركنة المعرفية بصيغتو النيائية   
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 مشكمة البحث 

يكاد يتفؽ معظـ العامميف كالباحثيف في المجاؿ التربكم عمى مبدأ اساسي         
كىك الكصكؿ بالطالب  كىدؼ استراتيجي ميـ تسعى العممية التعميمية إلى تحقيقو اال

الى حالة التعمـ المنشكدة كالمتمثمة بأٍتقاف المعارؼ كالميارات التي يتدرب عمييا , 
كتحقيؽ مثؿ ىذا اليدؼ يتطمب بدءان اف يظير المتعمـ حدا مناسبا مف الدافعية 

بكصفيا ضركرة كشرطا الب د منو ليككف عنصرا  Mastery Motivationلبلتقاف 
ان و تحت شركط  Bloom ُٖٔٗالتعميمي المعد لذلؾ كافترض بمـك  جديرا بالبرنامج

محددة في البيئة التعميمية يككف بمقدكر معظـ الطمبة اتقاف ما تعممكه في المدرسة 
(. كيرل الباحث اف  مثؿ ىذا اليدؼ البد اف يرافقو تكافر ٓ: ََِِ)المقبالية ,

 الطمبة عمى قدر مناسب مف الدافعية لبلتقاف . 

المنافسة  إذٍ الشعكر المرتبط باألداء, اإلتقاف ىك ف دافع أ)ماكميبلند( كيشير      
بالنجاح, األمؿ لبمكغ معايير االمتياز كاف ىذا الشعكر ينتج عنو شقيف رئيسيف ىما 

جؿ النجاح أمف  وجيد, ككفاحأقصى سعي الفرد لبذؿ  أثناءكالخكؼ مف الفشؿ في 
 (.ٔٓ: َُِٓ)حسيف, كبمكغ المستكل األفضؿ

يتصفكف  االتقاف الذيف تحركيـ دافعيةاألشخاص  اف  إلى يشير عالـ النفس ك      
جيد كمتقف إلى أداء ا يؤدم ك لتعديؿ الظركؼ التي يتفاعؿ معيا مم  أبالقابمية لمتكيؼ 

كما كتككف لدييـ معتقدات ايجابية حكؿ فاعمية ككفاءة قدراتيـ في انجاز ما يكمفكف 
أدائيـ بأتقاف درة عالية في السيطرة كالتحكـ بأنفسيـ لذا يظير بو كما كيمتمككف ق
  (.َُِٓ: ُُٗ)العبكدم ,صالح : عاؿ كجكدة كبيرة

كيرل بعض الباحثيف اف  دافعية االتقاف تمثؿ جكىر دافعية االنجاز التي نالت       
دس قدرا كبيرا مف اىتماـ الباحثيف كالمنظريف فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر يشير ع

إلى أف مف خصائص دافعية االنجاز تحقيؽ االىداؼ كاتقانيا )سيد أحمد  ََِْ
( . مف جية اخرل فاف الدافعية لبلنجاز تبدك في ميؿ الفرد لتحقيؽ ِّ: ََِٖ,
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ذاتو كالسعي لحفظ حياة اكثر كفاءة كشركط كجكد انساني يميؽ بمتطمبات الفرد , 
 قاف .كمثؿ ىذه المتطمبات تمثؿ جكىر دافعية االت

بالعديد مف المتغيرات  األفرادلدل اإلتقاف كمف المتكقع اف ترتبط دافعية       
الشخصية كالعكامؿ النمائية كالظركؼ االجتماعية كيمكف اف تككف لممتغيرات 

المركنة المعرفية احد  اإلتقاف, ك تككفالمعرفية في نظاـ الشخصية عبلقة ما بدافعية 
 تمؾ  المتغيرات.

كيؤكد  إلى اإلتقاف,الكصكؿ إلى تساعد الفرد   لمركنة المعرفية قدرة عقميةتعد اف     
لذلؾ تعد كسيمة األخرل المعرفية األساليب ميسيؾ اف المركنة المعرفية شأنيا شأف 

في كآخر في قدراتيـ ك تميز بيف شخص األشخاص ميمة في تحديد الفركؽ بيف 
في تفسير أساسا تعد كأيضا بلتيا , طريقة التعامؿ مع مكاقؼ الحياة المختمفة كمشك

بدكر نشط  المركنة المعرفية قـكتاذ اإلنساف شخصية الجكانب المتعمقة ب كثير مفال
التكافؽ في المكاقؼ المختمفة سكاء كاف ذلؾ في كأساليب االستجابة أنماط في تحديد 

 ميداف حؿ المشكبلت اـ في االتجاىات في تفاعؿ الشخص مع المكاقؼ االجتماعية
 (.ّّ: ُٖٗٗ)الكبيسي,

عمى تكييؼ استراتيجيات  األشخاصكتمثؿ المركنة المعرفية دالة لقدرة         
العمميات  المعرفية لمكاجية الظركؼ الجديدة اك غير المتكقعة في البيئة المحيطة 

(Ganas,Quesade,Antoli andFagard,2003  كعمى الرغـ مف النظر ليا .)
ففي بعض المكاقؼ   اف ىذا التكيؼ ال يحدث دائمالتكيؼ االعممية  انيا عمى

  تتطمب مف الشخص اف يككف مرنا لمكاجية المشكبلت التي تعرض ليا اك تعامؿ
 كفاءة مركنتوالتغيرات البيئية كلكنو يفشؿ في ذلؾ كىذا يعني عدـ  معمعيا اك 

 (. Canas,2003:2. Payne,Bettmana Johnson,1993المعرفية )

مية دافعية االتقاف كعبلقتيا المحتممة بالمركنة المعرفية , اال اف ىذا كمع اى        
المكضكع لـ ينؿ االىتماـ المناسب مف البحث في البيئة العراقية عمى حد عمـ 

  الباحث , كىك ما يمثؿ جكىر اىتماـ البحث الحالي.
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قاف كمما تقدـ يظير أف مشكمة البحث تتمثؿ في السعي لقياس متغيرم دافعية االت
كالمركنة المعرفية كالتعرؼ عمى قكة كاتجاه العبلقة االرتباطية بينيما لدل طمبة 

 الجامعة.

 أىمية البحث:

الدافعية مف خبلؿ دراسة خصائصيا ككيفية تنميتيا لدل المتعمـ أىمية تبرز       
معينة كتسيـ في زيادة الجيد أىداؼ تكجو السمكؾ نحك إذ في مجاؿ تعممو كسمككو 

ة كالمبادرة كالمثابرة لدل المتعمـ كتزيد مف قدراتو عمى معالجة المعمكمات التي كالطاق
 في كؿ السمككيات التي تصدر منو كخاصة  في المكقؼ الصفيٌ أدائو تنعكس عمى 

كدراسة الدافعية  األكاديمي,كتحصيمو  رفع مستكل تفاعمو الصفيٌ إلى ا يؤدم ممٌ 
في فيـ الحاجات كالميكؿ كلذلؾ فاف سية أساىي  كميـ لفيـ السمكؾ كتكجييو أساس 

كالمدرسيف كالمرشديف النفسييف كغيرىـ مف الميتميف في اآلباء مف عمؿ  ان كثير 
 :ََِٖيتركز حكؿ مشكمة الدافعية. )سعيد . التعامؿ مع الطفؿ كالمتعمـ كالمسترشد

ُِٕ.) 

بصفة  نسانية اإلحد الجكانب الميمة في نظاـ الدكافع أك تمثؿ دافعية االنجاز       
ىناؾ  ف  أبصفة خاصة . األكاديمي عامة كفي التعميـ كالتحصيؿ الدراسي كاالنجاز 

الدراسات في   معظـذ تكاد تتفؽ إعبلقة كثيقة بيف دافعية االنجاز كالتحصيؿ الدراسي 
كجكد ارتباط بيف دافع االنجاز كالتفكؽ الدراسي ك انخفاض دافع االنجاز كالتأخر 

 (.ٖٓ-ّٖ: َُِِ, الخميفة, قمبيؿ ,الدراسي )سالـ

مف ذلؾ األىـ  ف  أ األداء اإلنساني إالدافعية االنجاز في مستكيات أىمية كمع      
كىك ما جعؿ مف دافعية , في ما يؤديو الفردكاإلتقاف كالكفاءة اإلجادة ىك مستكل 

المستندة اإلنسانية األساسية الدكافع إحدل أكثر جكىر دافعية االنجاز , كىي اإلتقاف 
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الرغبة الشخصية القكية في سيطرة  الفرد عمى بيئتو فيي تدؿ عمى القابمية إلى 
ىك فاعمية التفاعؿ أساسي كالقدرة كالكفاءة كالبراعة كالميارة كجميعيا تصب بمعنى 

 (.  َُِٓ:  َُٗصالح:, )العبكدم مع البيئة.ؤ االيجابي كالكف

ف دافعية الى أ( Macturk and Morgan 1995ماكترؾ كمكرجاف )كأشار       
كمما زاد نمك الفرد سيمت عميو المياـ التي يقـك بيا إذ تختمؼ بمراحؿ النمك اإلتقاف 

دافعيتو لئلتقاف. لذا الدافعية لئلتقاف تتنبأ بالنجاح المدرسي  فيا يؤثر ايجابيا مم  
ئلنجاز التي تتشكؿ منيا الدافعية لاألساس المستقبمي , فيي المادة كاألكاديمي 
كيمكف لمفرد اف يكتسبيا كالتدريب عمييا في مراحؿ مبكرة مف األكاديمي كالتحصيؿ 

في المراحؿ البلحقة مف حياتو األكاديمي حياتو لضماف نجاحو في التحصيؿ 
 (.ِ:  ََِْ)مبركؾ كاخركف ,

 لمياراتمدركات الكالديف  ( اف  Keilty ,2003 : 140-119ي )تكيم كترل     
ىي مف خبلؿ النمك كالتنظيـ الذاتي ككذلؾ العبلقة بيف اإلتقاف دافعية  أبنائيـ في

استعدادا أكثر يككنكا  مبةالط ف  أ إلىالدراسات التجريبية  كتكصمت. األبناء كاآلباء
يجابية تجاه حاالت التعمـ كيظيركف إلمكاصمة المياـ الصعبة كيككف لدييـ مشاعر 

 ,Ames et al ,1977. Dweck)اف اإلتق يككف ىدفيـعندما  ان نسبي ان تكيف
1986,1988 .Elliott and Dweck, 1988 .Nicholls Patashnick, and 

Nolen,1985 .)نشاطا كفعالية لمجيد أكثر ىـ  باإلتقاف األفراد المدفكعيف ف  إ
أىداؼ اإلتقاف  ف  أكجد الباحثكف ك . إلى أداء األفضؿكاستثمارا لمتعمـ كالتي تؤدم 

التي تتعمؽ بميمة نقؿ  ,ما كراء المعرفة لممتعمـأنشطة ايجابيا مع مرتبطة ارتباطا 
أىداؼ  تستعمؿالتي  المجمكعات ف  أكتظير بعض الدراسات  ,التعميـ كالمعرفة

 تعمموالتي ال تس تمؾفي ميمة النقؿ المعرفي مف أداءىا أفضؿ يككف اإلتقاف 
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(Bereby-Meyer, Moran and Unger-Aviram, 2004 كىذا مؤ .) شر يدؿ
    .األداءتحسيف ك في نقؿ الميارات أىداؼ اإلتقاف ىي عامؿ ميـ  ف  أعمى 

استراتيجيات التعمـ  عماؿيتكافؽ مع است ف  أتحفيز الطالب عمى التعمـ يجب  ف  أ      
أداء  ثـ  مف المعمكمات ك كأعمؽ  أدؽلى معالجة إتؤدم  فٍ أااليجابية التي ينبغي 

 دافعيةادراسات عدة أف  كقد كجدت  (.Rotgans,I,J,2009: 8)أكاديمي أفضؿ 
 Meece,Blumenfeld andترتبط مع االندماج المعرفي النشط )اإلتقاف 

Hoyle,1988), استراتيجيات التكيؼ المعرفية مثؿ التخطيط  عماؿك تقييـ كاست
 .Kaplan and Midgley, 1997. Nolen, 1988كالتنظيـ كاالجادة كالدمج )

Nolen and Haladyna, 1990. Pintrich and Garcia, 1991.) 

المدفكعيف  األفراد ف  أ( كجد Dweck,1985كفي دراسة فاريؿ كدكؾ )        
المكجييف  األفرادمف التعمـ مقارنة مع أكلئؾ أفضؿ اإلتقاف حققكا مستكل بأىداؼ 

اؼ أىدىناؾ عبلقة ايجابية بيف  ف  بعض الدراسات إلى أ. كتشير أىداؼ األداءنحك 
 االىداؼ المكجية باإلتقاف تؤثر ف  أا يدؿ عمى كاالندماج العالي الجكدة. ممٌ اإلتقاف 

  (Dweck,1985) في النتائج عمى المدل البعيد.

( التي َُِْ,مصطفىسيد دراسة )اإلتقاف كمف الدراسات التي تناكلت دافعية        
التحصيؿ الدراسي كدافعية بيف درجة إحصائيا  كداالن  ان مكجب ان ف ىناؾ ارتباطأثبتت أ
 (. ِ, َُِْمصطفى,سيد )اإلناث خاصة لدل اإلتقاف 

تكصبل مف ( بدراسة Turner and Johnson 2003قاـ تيرنر كجكنسكف) ك
 ف  أالنتائج أظيرت يتنبأ بالتفكؽ الدراسي كقد  فٍ أيمكف  إتقاف األفراد خبلليا إلى إف  

 Turnerفي االختبارات التحصيمية. )ءىـ أدالدل الفرد تنبأت بدرجات اإلتقاف دافعية 
and Johnson 2003. ) 
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تختمؼ باختبلؼ اإلتقاف دافعية  ف  إلى أ( َُِْ) كآخركفمبركؾ  كتكصمت        
نظرا المراحؿ العمرية المبكرة خاصة في  تنميتيا كتشجيعياكأىمية  مراحؿ النمك

 كىك ما يجعؿؿ البلحقة المراح فيفي تشكيؿ سمكؾ الفرد كتأثيرىا لدكرىا األساسي 
 (ُ, َُِْاألكاديمي )مبركؾ كاخركف ,متنبأ جيد كقكم في النجاح اإلتقاف دافعية 

في تحديد الطريقة  ان حاسم ان عنصر فيي تمثؿ  المعرفية المركنةب أما ما  يتعمؽ        
ىر كالقكل اصمة بالمظ تنيا ذاإ ككيتعاممكف مع الضغكط ,  األفرادالتي يتفاعؿ بيا 

: َُِِ( في )الزىيرم,Conoor,2006: 46-47يجابية لمحالة العقمية لمفرد )اال
ٔ  .) 

 ف  إلى أ( Dennis and Vander Wal ََُِفاندر ككؿ ) دينيس ك كتكصؿ     
 ىااالكتئاب , فيما كاف ارتفاع مؤشر  بأعراضلو عبلقة  المعرفية تدني مؤشر المركنة

استراتيجيات  عماؿاستإلى اكنية كالميؿ التكيؼ التع استراتيجيات عماؿمرتبطا باست
.كتكصؿ  (.ِّْ, ََُِ)دينيس كفاندر ككؿ , المكاجية كالقدرة عمى التأقمـ.

الذيف يعانكف مف فقداف الشيية العصبي لدييـ قيكد في  األفراد ف  آخركف إلى أباحثكف 
 ,Abbate-Daga, Buzzichelliاتخاذ القرار) في المركنة المعرفية كضعؼ

Amianto, Rocca, Marzola, Mcclintock, and Fassino, 2011.)  كتفيد
الشبو كاالختبلؼ  كأكجولمعبلقات كالمفاىيـ  األفراد إدراؾالمركنة المعرفية في 

 (.ّ: َُِّ( في )بقيعي, (Murry,Hirt and Sujan ,1990بينيما

(  ََِٖكمف الدراسات العربية التي تناكلت المركنة المعرفية دراسة )خضر:        
ثر  تنمية المركنة المعرفية  في اكتساب المفاىيـ لدل عمى أتعرؼ إلى التي ىدفت 

 طالبا كطالبة في جامعة اليرمكؾ كتـ   ٖٓعينة مف طمبة كمية التربية كقد بمغ عددىا 
خمس شعب بالطريقة العشكائية ككانت المجمكعة أصؿ اختيار  ثبلث شعب مف 

نظرية المركنة إلى ف خبلؿ النصكص الفائقة المستندة التجريبية التي تعممت ماألكلى 
الحاسكب كالمجمكعة التجريبية الثانية التي تعممت النصكص أجيزة المعرفية بكاسطة 
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الحاسكب كالمجمكعة أجيزة نظرية المركنة المعرفية بكاسطة إلى الفائقة غير المستندة 
كأشارت لطريقة التقميدية الثالثة الضابطة التي لـ تتعرض ألم تدريب كتعممت كفؽ ا

بيف المجمكعات الثبلث في قائمة إحصائية ذات داللة  ان ىناؾ فركق ف  إلى أالنتائج 
التي األكلى مسح المركنة المعرفية كفي اختبار اكتساب المفاىيـ كلصالح المجمكعة 

لى نظرية المركنة المعرفية إتمقت التدريب مف خبلؿ النصكص الفائقة المستندة 
 (. , ؾََِٖ.)خضر :

إلى ( َُِٓتكصؿ فاضؿ )كيبدك أف  المركنة المعرفية مرتبطة باإلبداع إذ       
بمدينة بعقكبة في اإلعدادية تفكؽ الطمبة المبدعيف عمى غير المبدعيف في المرحمة 

 (, ـَُِٓ,المعرفية )فاضؿ  ةالمركن

 بناء مستقبمو المينيك  المرحمة الجامعية مف المراحؿ الميمة في حياة الفرد ف  إ       
 منو يتطمب في ىذه المرحمة المشكبلت التي تكاجيوك  كلكي يتغمب عمى الصعكبات

ىذه تحقيؽ أىدافو باستثمار لكي يتمكف مف  عالية بذؿ جيد عقمي كمثابرة معرفية
متغيرم دافعية االتقاف كالمركنة  ف  أيرل الباحث ك  .بالصكرة الصحيحة المرحمة
تعميؽ فيـ مفيداف في   إنيما إذٍ شركط عممية التعمـ  افراعيي امفي جكىرى المعرفية

ك ا تمكنيـ مف تطبيؽ ما تعممكه مف مكاقؼ جديدة ماني كالمتعمميف لمحتكل التعمـ 
التقديـ المرف لممعارؼ حتى يكتسب المتعممكف المعارؼ المتقدمة التي بدكرىا تمكنيـ 

 السياؽ. المشكبلت المعقدة كالمشكبلت المعتمدة عمى حؿمف 

كلٌما اختار الباحث عينتو مف طمبة الجامعة ككنيا تمثؿ الشريحة المثقفة في        
المجتمع ككذلؾ تناسب متغيرم البحث , كالكقكؼ عمى نقاط القكة كالضعؼ لدييـ 
في أداء االعماؿ كباستعماؿ الميارات العقمية , ككذلؾ معرفة الطبلب المندفعيف الى 

كمعرفة المتغيرات ذات العبلقة ألداء األعماؿ بجد ككذلؾ التفكؽ الدراسي  بجد 
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معرفة العكامؿ التي ادت الى فشميـ كالكقكؼ عمييا كمعالجتيا قدر المستطاع ككنيـ 
 يمثمكف جزءان ميمان مف المجتمع الذم يعيشكف فيو  

 تطبيقي: كاآلخربجانبيف رئيسيف احدىما نظرم عميو يمكف تحديد اىمية البحث 

 لجانب النظري:: ااألوؿ 

إف  متغيرم دافعية اإلتقاف كالمركنة المعرفية ليما عبلقة بمتغيرات سيككلكجية  -ُ
كتربكية ميمة في العممية التربكية كالتعميمية مٌما دفع الباحث إلى البحث عف 

 احتمالية كجكد عبلقة بينيما.
دل كماإلتقاف الدراسة الحالية لتمقي الضكء عمى نظرية دافعية أىميو تأتي  -ِ

مبلءمتيا لمبيئة التربكية في العراؽ بعد اف ظيرت مبلءمتيا في البيئات 
 الغربية .

 الجانب الثاني: الجانب التطبيقي:

فيـ الجكانب الكامنة في دافعية االتقاف كدمجيا في أساليب التعمـ المناسبة  -ُ
 ليا.

تفيد العامميف في المجاؿ التربكم إلى اىمية دافعية االتقاف في التحصيؿ  -ِ
 الدراسي.

 اإلتقاف .بمقاييس جديدة في مجاؿ دافعية  التعميميةتفيد في دعـ المكتبة  -ّ
 أىداؼ البحث :

 ييدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى :

 دافعية االتقاف لدل طمبة الجامعة. -ُ
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داللة الفركؽ في دافعية االتقاف لدل طمبة الجامعة تبعا لمتغيرات النكع االجتماعي  -ِ

 الدراسي.كالصؼ الدراسي كالتخصص 

 المركنة المعرفية لدل طمبة الجامعة.  -ّ

داللة الفركؽ في المركنة المعرفية لدل طمبة الجامعة تبعا لمتغيرات النكع  -ْ

 –رابع( كالتخصص الدراسي )عممي  –إناث( كالصؼ الدراسي )ثاني  -االجتماعي)ذككر

 إنساني(.

 بيف دافعية االتقاف كالمركنة المعرفية لدل طمبة الجامعة.العبلقة  االرتباطية  -ٓ

 مدل إسياـ دافعية االتقاف في المركنة المعرفية لدل طمبة الجامعة. -ٔ

 : حدود البحث

 يقتصر البحث الحالي عمى :

االنساني( –طمبة جامعة القادسية لمدراسة الصباحية في الكميات ذات التخصص )العممي  -ُ
 (.َُِٔ-َُِٓلمعاـ الدراسي )  كلكؿ مف الذككر كاالناثع( الراب –)الثاني  لمصفيف

 تحديد المصطمحات:

 :كعرفيا كؿ مف :  Motivation  Mastery اكال: دافعية االتقاف

فكار مقياـ باألعماؿ الصعبة كبراعتو في تناكؿ األلالفرد  سعي (:ُّٗٗ)Murray مكرام  -ُ
مة قدر االمكاف كقدرتو عمى التغمب شياء المادية مع انجاز ذلؾ بسرعة كبطريقة مستقكاأل

 (.ُٖ: َُِٓ( في )حسيف,ٕ :ُّٗٗ.)مكرام  تعمى ما يكاجيو مف عقبا
ىي :  َُٗٗ( Maslin Cole ( ك)ماسمف ككؿMorgan Harmon)مكركاف ىارمف   -ِ

في انجاز ميمة تبدك اإلبداع محاكلة إلى تدفع الفرد األكجو قكة نفسية جكىرية متعددة 
 (.Morgan & et al  1990 ) لو.أك لنسبة ليا بااألقؿ تحديا عمى 

كاستمتاعاىـ بالتعمـ كاالىتماـ بكؿ ما ىك  بةىك مثابرة الطم(: ُْٗٗ) Gottfiredجكتفريد  -ّ
جديد كحب االستطبلع كالتكاصؿ في التعمـ كانجاز المياـ الصعبة كادراؾ كفيـ الكفاءة 
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, َُِّفي مصطفى  (Gottfried,1994: 18كالتفكؽ في االعماؿ التي يقكمكف بيا .)
ُْ.) 

: قكة نفسية فطرية داخؿ الفرد تؤدم Macturk and Morgan(1995) افكر مك ماكترؾ ك   -ْ
دكف الحاجة الى تقديـ مكافأة مف مر الذم يشعر االفراد بالفعالية بو الى  إتقاف المياـ ,األ

باختبلؼ البيئة  كؿ االفراد يمتمككف ىذه الدكافع اال انيا تختمؼ أف   ليـ , كعمى الرغـ مف
 (.َُِْ( في مبركؾ )Macturk and Morgan,1995:6-7كالكراثة مف شخص الخر )

تقاف ال: التصرؼ بدافع مف الفضكؿ كاالىتماـ كالكثير مف السركر (ُٖٗٗ) Shinerشانير -ٓ
 (.Shiner ,1998:323البيئة المحيطة كتفضيؿ المياـ الصعبة عمى السيمة .)

: ىك محرؾ جكىرم لبلكتشاؼ (Shonkoff and Phillipsَََِ (شكنككؼ كفيميبس  -ٔ
  ةمف عممي ان جزء عدىاكالسيطرة عمى بيئة الفرد كأحد المفاىيـ االساسية لمنمك كالتي ينبغي 

 (.  َُِْفي )مبركؾ:  (Shonkoff and Phillips:2000 )تقييـ الطالب.
ية المستندة الى نسانية االساسكثر الدكافع االأ لحدأ(: ىي Roberrt Whiteركبرت كايت ) -ٕ

عمى بيئتو, فيي تدؿ عمى القابيمة ك القدرة كالكفاءة  الرغبة الشخصية القكية في سيطرة الفرد
بمعنى اساسي كىك فاعمية التفاعؿ الفعاؿ اك الكفؤ مع جميعيا تصب ك كالبراعة كالميارة ,  

 (.َُٗ: َُِٓالبيئة.) العبكدم,صالح,
 

بكصفو  (:َُٗٗ)Morgan and Maslin  كماسمف مكرجافكقد تبنى الباحث تعريؼ 
 صاحب االطار النظرم المعتمد في البحث الحالي.

ىك عينة ممثمة لمحتكل النطاؽ السمككي لممفيكـ متضمنة في ادكات اما التعريؼ االجرائي : 
 يعبر عنيا بدرجة ألغراض ىذا البحث.

 

 :: عرفيا كؿ مف    Cognitive Flexibilityثانيا :المركنة العرفية 

عادة التنظيـ العفكم لممعرفة في نكاح إ(:كىي القدرة عمى َُٗٗسبايرك كجينؾ )  -ُ
تمثيؿ  اسمكبيكثيرة في استجابة تكيفية لمتغير الجذرم في المطالب في المكاقؼ لكبل 

 (.Moreira,1996;2المعرفة كالعمميات التي تعمؿ تمؾ التمثيبلت العقمية .)

ى البناء كالتعديؿ المستمر في التمثيبلت قدرة الفرد عم (:ُٓٗٗ) Spiroسبايرك  -ِ
ر يفي المكقؼ كتغي المتكافرة لى المثيرات كالمعمكماتإالعقمية كتكليد البدائؿ استنادا 
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يا الفرد بمعالجة الظركؼ كالمكاقؼ الجديدة ك غير تعمماالستجابة المعرفية التي يس
كجو الشبو أيـ ك المتكقعة ككذلؾ ادراؾ العبلقات الداخمية بيف االشياء كالمفاى

 (.Spiro,1995,169كاالختبلؼ بينيما.)

قدرة الفرد عمى البناء كالتعديؿ المستمر في التمثيبلت ىي  :( ََِّ) Deak ديؾ -ّ
 لى المثيرات كالمعمكمات المكجكدة في المكقؼ )إالعقمية كتكليد االستجابات استنادا 

 Deak 2003:275 .) 
عمى تكييؼ استراتيجيات العمميات قدرة االنساف  ىي :(Canas (2003كاناس  -ْ

ك غير متكقعة في البيئة المحيطة أعرفية لمكاجية الظركؼ الجديدة ماالدراكية كال
(.Canas et al,2003:2.) 

القدرة عمى نقؿ المجمكعات المعرفية لمتكيؼ مع  ىي(: ََُِدينس كفاندر ككؿ ) -ٓ
 (.Robinson,2013: 8تغيرات المحفزات البيئية .)

بكصفو صاحب اإلطار النظرم (  ُٓٗٗ,Spiroباحث تعريؼ سبايرك )كقد تبنى ال
 المعتمد في البحث الحالي.

ىك عينة ممثمة لمحتكل النطاؽ السمككي لممفيكـ متضمنة في ادكات اما التعريؼ االجرائي : 
 يعبر عنيا بدرجة ألغراض ىذا البحث.

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 الفصل الثانً

 نظرياطار 
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الباحث بعض النظريات التي تتحدث عف متغيرم  البحث  في ىذا الفصؿ سيتناكؿ 
 ) دافعية االتقاف , المركنة المعرفية(: 

 معنى االتقاف لغويا :

اتقف األمر : أحكىمىو . كالتِّقف بالكسر : الطبيعة كالرجؿ الحاذؽ . ) الفيركز  -ُ
 (.َٖآبادم , بت . 

تقانيو إٍحكامو , اإلتقافي  -ِ : اإلحكاـ لؤلشياء . كفي  أٍتقىفى الشيءى : أحكىمىو , كا 
ٍنعى اهلل الذم أتقىفى كؿ  شيء( النمؿ مف اآلية ) (, كرجؿ ٖٖالتنزيؿ العزيز )صي

ًتٍقف كتىًقفه : ميتًقفه لؤلشياء حاًذؽه , كىك الحاضر المنًطؽ كالجكاب . كيقاؿ 
(.) ّْٕأٍتقىفى فبلفه عممىو إذا أحكىمىوي .)ابف منظكر : بت , لساف العرب , 

 (.ٖٔ,  ََِْالكسيط,المعجـ 
كتقنكا ارضيـ تتقينان : اسقكىا الماء الخاثر لتجكد . ) مجمع المغة العربية ,  -ّ

ََِْ :ٖٔ.) 
 (:Motivation Masteryف )ااوال: دافعية االتق

 نبذة تأريخيو موجزة عف دافعية االتقاف :

تقاف يعد مكرام مف منظرم الدافعية الذيف أشاركا بشكؿ مبكر إلى مكضكع اإل       
ف شدة الحاجة لبلنجاز أكيرل مكرام  كاف لـ يعتمد ىذه التسمية بشكؿ صريح .

ما تنظيـ الفرد إلى تظير مف خبلؿ سعي الفرد بالقياـ بالمياـ الصعبة كىذا يرجع 
أك كبطريقة استقبللية لتخطي الفرد المياـ الصعبة التي يكمؼ بيا أفكار مف  لديو

كمنافستو كاإلتقاف مستكل مرتفع مف التفكؽ  إلىالمياـ التي تكاجيو كالكصكؿ 
الحاجات النفسية أىـ ىذه الحاجة ككنيا  مف إلى مف اجؿ الكصكؿ لآلخريف كاألقراف 

مف الحاجات  دتعإلى اإلتقاف الحاجة  ف  ألييا الفرد , كيرل مكرام إالتي يسعى 
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: ُٗٔٗ, مدز ) ىكؿ كلن التفكؽإلى الكبرل التي يستطيع الفرد مف خبلليا الكصكؿ 
َِّ-ِِّ .) 

 :3990( Maslin and Morganنظرٌة موركان وماسلن )

فصاعدا كاف ىناؾ بحث  مف القرف العشريف منتصؼ السبعينات ابتداءن مف        
جراءاتمتكاصؿ كمختص يصب حكؿ تطكير كظائؼ   األفراد,عند اإلتقاف دافعية  كا 

بعد كفاة ك  ,طني لمتنمية البشريةه في المعيد الك ؤ كقد بدأ ىذا البحث ليكف يارك كزمبل
كآخركف  (Mak and Turik)كماؾ تكرؾ (Fayatiz)استمر فياتز (Yarrow)يارك

 كغيرىـ في كالية ككلكرادك (Harrmon)كىارمكف ( Morgan)مكركافك  ,في كاشنطف
( قاـ مكركاف كىارمكف بتمخيص نتائج ُْٖٗ, كفي عاـ )بالعمؿ باالتجاه نفسو 

ا النيج لتقييـ دافعية االتقاف كقد قدمكا دليبل لمكثكقية كصحة ىذ عماؿاالبحاث باست
 (. Morgan,1992:1ة في تقييـ االتقاف في ذلؾ الكقت )عمماالجراءات المست

 :اإلتقاف ( لدافعية َُٗٗ) كآخركف التي كضعيا مكركاف األساسية السمات مف 

مكجو ليا فعميا المكمؼ بيا كال إلنجاز المياـ محاكلة الفرداستمرار المحاكلة  -ُ
 . بنجاح تمؾ الكظائؼ التنتيي حتى إكماؿ

تقاف المياـ جؿ اأتتعامؿ دافعية االتقاف مع محاكالت الفرد المستقمة مف  -ِ
 . الصعبة الى حٌد ما بمعكنة االقراف كالكبار

فضؿ مثاؿ لدافعية أالسمككيات المستمرة كالمركزة عمى ىدؼ معيف ىي  ف  إ -ّ
ك لمحصكؿ أميمة ما  إلنجازجيد مركز ككقت  ىنا ىكاالتقاف , كاالتقاف 

مفتاح دافعية االتقاف ىك االستمرارية في  أف  ك ميارة , كعمية أعمى ىدؼ 
 المياـ.
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ك لكسب أبلستكشاؼ لعف العالـ فقط لمتعمـ  ان ليس دافع دافعية االتقاف ف  إ -ْ
ن ما  سيطرة عمى البيئةمبعض الميارات ل ك اتقاف أىي الدافع لحؿ مشكمة كا 

  .ك انجاز ميمةأميارة 
 الفرد المثابرة مف العكامؿ الرئيسة التي يمكف مبلحظتيا مف خبلؿ محاكلة تيعد   -ٓ

, كذلؾ اذا كانت الميمة صعبة الى حٌد ما تحتاج الى في انجاز ميمة ما 
بذؿ جيد عاؿ مف أجؿ الكصكؿ إلى االتقاف أما اذا كانت الميمة ىي اصبل 

 مف أجؿ الكصكؿ الى االتقاف .سيمة فبل تحتاج الى بذؿ جيد 
بمستكل  ف تككفأدافعية االتقاف ينبغي   الكشؼ عف في عممةالمياـ المست -6

ليككف فييا النجاح ممكنا كاف لـ يتـ  الفرد نمكمستكل الصعكبة المناسب ل
 َُ:َُِْ) ( :Morgan,1992 ِ.) انجازىا خبلؿ مدة قصيرة مف الزمف

Roberts). 

 افعية االتقاف:خصائص الشخص الذي يمتمؾ د

 مف خصائص الشخص الذم يمتمؾ دافعية االتقاف عمى مستكل عاؿ ىي:

أٍف يككف مف النمط المثابر كذم المحاكالت المستمرة إلتقاف اٌم عمؿ يكمؼ  -ُ
 كمؿ كجو.أعمى  بو

التعمـ كاالىتماـ بكؿ  أٍف يككف مف النمط الميتـ بالمتعة المتحققة مف عممية  -ِ
 ما ىك جديد.

 كالتفنف بما يعممو. ما يكمؼ بو اتقاف كؿعمى  إصرار الفرد -ّ
 . المكمؼ بيا الدقة كالحذر في القياـ بالمياـأٍف يتصؼ الفرد  ب -ْ
ميما   ياجميع المياـ التكاصؿ في التعمـ كاتقافكالرغبة ك االستطبلع  حبٌ  -ٓ

 كانت صعبة.
 االعماؿ التي يقكـ بيا.اتقاف ادراؾ الكفاءة كالتفكؽ في  -ٔ
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 كمؿ كجو.أيا عمى تقنلميمة التي يكمؼ بيا حتى يالبحث كالسؤاؿ عف ا -ٕ
 (.ُُٗ-َُٗ: َُِٓصالح, )العبكدم, لمفرد.أساسيان الجكدة ىنا معيارا  عد  تي  -ٖ

 مكونات دافعية اإلتقاف 

 , تتمثؿ بما يمي: العكامؿ تحدد دافعية االتقاف مجمكعة مف

 الرغبة في التميز: اوال:

 جميعيا عممو متميزا كمتكامبل في جكانبوه ك ؤ اذ يندفع الفرد باف يككف ادا       
 االخريف. بيرت فنجده يقدـ الشي بطريقة فريدة كعالية الميارة كبصكرة 

 ثانيا: االداء الذاتي المتفرد عف االخريف:

ه الذاتي يختمؼ عف االخريف في مستكل الجكدة ؤ يككف ادا فٍ أاذ يسعى الفرد       
 كنكعية العمؿ الذم يقكـ بو.

 رغبة في المعرفة واالطالع:ال ثالثا:

شيء  ف لو ىذه الدافعية فضكليا كتتممكو الرغبة في معرفة كؿٌ يككف الفرد ممٌ       
 كمؿ كجو.أعف الميمة التي يقـك بيا , كذلؾ مف اجؿ اتقانيا كاتماميا عمى 

 رابعا: الجدية والمثابرة في االداء :

مى القياـ بو ميما كاف صعبا , يتميز االفراد ىنا بجدية العمؿ , كاالصرار ع      
نجاز العمؿ كالسير بو إفنجدىـ مثابريف كصبكريف , كلدييـ قكة تحمؿ كبيرة عمى 

 (.ُِٗ-ُُٗ: َُِٓ( في )العبكدم,صالح,ََِٓ)مصطفى , 

 :دافعية االتقاف  أشكاؿ 

 رئيسة لدافعية االتقاف ىي:أشكاؿ ىناؾ ثبلثة 
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  الدافعية لإلتقاف الموضوعي:-1
ثناء القياـ ألبعض المياـ كمبلحظتيـ  مبةىذا البعد في  محاكلة اتقاف الط يتمثؿ      

مكضكعات محددة. بأىداؼ أك يرتبط اإلتقاف  ف  ىداؼ مكضكعية , كذلؾ ألأبتحقيؽ 
 (ٔ,  َُِْ)مبركؾ ,

 االجتماعي:  لإلتقافالدافعية -2
 ان كتجريبيأساسيان  مبدأن   Wachs and Combs))  كضع  كاشز ككمبز      

في مرحمة مبكرة مف لئلتقاف الدافعية  ف  أ االجتماعي كيؤكد ىذا المبدأاإلتقاف لدافعية 
دافعية  ف  أحدد  إذٍ مكضكعية , كأخرل اجتماعية إلى أبعاد تميز  فٍ أعمر الفرد يمكف 

بشكؿ كفؤ كيظير ذلؾ مف اآلخريف االجتماعي  "دافعية الفرد لمتفاعؿ مع اإلتقاف 
لمستمرة كالمثابرة لبدء التفاعؿ االجتماعي كسبؿ الحفاظ عمييا خبلؿ محاكالت الفرد ا

 Wachs and Combsالتفاعبلت االجتماعيةأثناء مشاعر ايجابية إظيار بكاسطة 
 (  .ٔ, َُِْمبركؾ , نقبل عف (159 :1995,

المكضكعي لئلتقاف الدافعية  ف  أWachs and Combs كاشز ككمبز كأكد         
المكضكعات  إلتقافالمدفكعيف  األفراد ف  أم إبعديف مستقميف , ف داعكاالجتماعي يي 

في التعبير عف الرغبة في  قؿٌ أ( يظيركف سمككيات األكاديميةالتعميمية )أك الدراسية 
المدفكعيف الكتساب تفاعبلت  ف  أ كالتفاعؿ معيـ , اآلخريف أك السيطرة عمى 

المياـ التعميمية ) أك ضكعات المك إتقاف محاكلة  في يأخذكف كقتا أكبر اجتماعية 
 (.ٔ-ٓ, َُِْ)مبركؾ : نقبل عف( ّّ :ََِْمناؿ عبد النعيـ,

 الحركي: لإلتقافالدافعية -3
ان ثالث ان ىناؾ بعد ف  أكجدكا اإلتقاف دافعية  بدراسة هؤ عندما قاـ مكرجاف كزمبل       

كظيفة  مى البعديف االجتماعي كالمكضكعي كىك البعد الحركي , كافع يمكف زيادتو
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كالمياـ االدائية أك الميارات  ابعىذا البعد ىك دفع االفراد نحك المثابرة في االل
الدراسات التي تناكلت دافعية االتقاف كمستكل نشاط الطبلب المرتفع  ف  أ,  ك البدنية

جؿ الكصكؿ الى أمثابرتيـ  تظير في المياـ الحركية كالرياضية مف   ف  كجدت أ
 (.ٔ, َُِْمبركؾ ,  نقبل عف  ( Mcturk and Morgan,1995:51االتقاف 

 : هماىلى تصنٌف آخر الشكال دافعٌة االتقان  0991واشار موركان وكول        
تعبيرم . الشكؿ البدني يدفع الشخص بشكؿ مركز كمستمر الى انجاز البدني ك ال

بالحركة كالتي كالمياـ التي تتعمؽ  قؿ لوتحديا عمى األ د  عكميارة التي تي  بإتقافالمياـ 
تتطمب قكة كتركيز في اداًئيا كأيضا تتطمب نشاطان كعدـ الشعكر بالتعب , ك يجب 
عمى الفرد اف يككف لدية القدرة عمى أداء أٌم عمؿ يتطمب  مجيكدان بدنيان عنيفان 

اما الشكؿ التعبيرم  لغرض الكصكؿ الى اليدؼ كخاصة في االلعاب الرياضية  .
ك بعد انجاز تمؾ أالمياـ  بأحدفعاؿ مؤثرة اثناء القياـ أمؽ ردكد يخفيك لدافعية االتقاف 

كالفرح كالسركر ك الشعكر بالسعادة  في أداء االعماؿ بإتقاف كخاصة  الميمة
االعماؿ الصعبة كيمكف اف تككف ردكد أفعاؿ سمبية لمفرد حيف ال يستطيع القياـ بيا 

ىذا ,  أك تجنب النظر ليـ كغيرىا اك ادائيا بإتقاف كبراعة   كاالبتعاد عف االخريف 
شكاال مختمفة أ يأخذك ال أتـ االفصاح عنو جيرا كاحيانا يستشعر بو ي لربما ال التأثير

   .(Morgan Harmon, Maslin Cole,َُٗٗ,. )  الفرد أداءثناء أ

يا االصرار ك المتابعة المركزة عمى نٌ أتاريخيا كانت دافعية االتقاف تفيـ عمى        
(.فاف Yarrow,Morgan,Jenninings,Harmon and Gaiter 1982اـ )المي

 سمككيات الفرد االيجابية كمنيا لى االعتقاد بافإالمتابعة كالرصد لسمكؾ االفراد قادتنا 
السمبية لدافعية االتقاف مثؿ االكتئاب كالخيبة ىي  سمككيات ال ك سعادةالمتعة ك ال
 ,Barrett and Morgan 1995يضا اشكاؿ تعبيرية لدافعية االتقاف )أ

Brockman 1984, Harmon, Morgan andGlicken 1984, Harter 
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1981, White 1959 .)في كبر أىناؾ مبلحظات سمككية اقترحت تكسعا  ف  كأ
 ,Busch, Rossnagel, Vargasليشمؿ دافعية االتقاف االجتماعية) النظرية

Knauf and Planos 1993, Combs and Wachs , Macturk, Hunter, 
McCarthy.) 

 الحركيةكبر في النظاـ ليشمؿ دافعية االتقاف أاقترح الباحثكف االخركف تكسعا ك       
Gross Motor Mastery  motivation Morgan and 

Bartholomew,1998, Morgan and Shim 1993 .) 

عمى مككنات قابمة لمقياس تكزعت  ستقٌسـ مكركاف كجماعتو دافعية االتقاف عمى  
 مككنات مف النكع االجرائي ىي :  أربعةمجمكعتيف , األكلى ضمت 

كىي تتعمؽ بقدرة الفرد ك الميارات المعرفية أ المكضكعاتبة عمى ظالمكا -ُ
عمى إدراؾ المكضكعات الصعبة التي تتطمب ميارات معرفية جديدة مثؿ 

 تكليد البدائؿ لحؿ مشكمة ما تكاجو الفرد.
كىي تتعمؽ باألنشطة البدنية التي يقكـ بيا   ةحركيبة االجمالية الظالمكا -ِ

 الفرد التي تتطمب الجدية كسرعة بالحركة كصكال  لئلتقاف.
 دافعية االتقاف االجتماعية لدل الكبار  -ّ
 طفاؿ كاالقراف .دافعية االتقاف االجتماعية لدل األ -ْ

اما المجمكعة الثانية التي تخصصت بالنكع التعبيرم لدافعية االتقاف فقد ضمت 
 مككنيف ىما :

اإلتقاف كىي تتعمؽ بشعكر الفرح كالسركر المصاحب إلنجاز عمؿ ما متعة -ُ    
 بإتقاف.

 المصاحبة لفشؿ الفرد في انجاز المياـ المكمؼ بيا .مبية ردكد االفعاؿ الس-ِ
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( Morgan & et al 1990)                                        

 التطبيقات التربوية لنظرية دافعية االتقاف :  

استثارة حاجات الطمبة لمنجاح كأداء المياـ كذلؾ يككف مف خبلؿ تكميؼ  -ُ
ب مستكل الطالب لضماف نجاحو فييا مما الطالب ببعض المياـ السيمة تناس

يؤدم بالطالب إلى الشعكر بمذة النجاح ك زيادة الرغبة في النجاح كالثقة 
بالنفس كالخكؼ مف ردكد االفعاؿ السمبية التي تصاحبو في الفشؿ ,  كمف ثـ  

 تكميؼ الطالب بمياـ اخرل  كيطمب منو اتقانيا كانجازىا بجكدة عالية .
عزيز مادية أك معنكية تزيد مف فاعمية الطالب في الحصكؿ استثمار كسائؿ ت -ِ

عمى المكافئة  مف خبلؿ تكميؼ الطمبة ببعض المياـ كيطمب منيـ أىداءىا أك 
 حميا بجكدة عالية مقابؿ الحصكؿ عمى مكافئة .

إثراء المناىج التربكية بمكضكعات االتقاف كمدل اىميتيا لمفرد ككيفية  -ّ
 إشاعتيا لدييـ .تطكيرىا عند الطمبة لضماف 

الندكات الثقافية كمدل تأثيرىا في الطمبة مف خبلؿ التحدث بأىـٌ الجكانب  -ْ
التي تساعد الطبلب اتقاف المياـ ككيفية استعماؿ الميارات العقمية في انجاز 

 المياـ كالكصكؿ إلى أعمى مراتب الجكدة في العمؿ .
ة في أداء المياـ عمى المعمـ اك المدرس استعماؿ طرائؽ المنافسة بيف طمب -ٓ

مٌما تبيف أف  بعض الطبلب يككف الغرض مف اشباع حاجاتيـ ىك خارجي ) 
 كاف تككف الرغبة في ارضاء المدرس أك رضا الكالديف عنو(.

   (: Cognitive Flexibilityثانيا: المرونة المعرفية )

   ( :Rand Spiro) ركينظرية المركنة المعرفية لراند سبا  -
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ميمة ما فاف سمككو يجب اف يككف متكيفا مع  بإداءشخص الذم يكمؼ ال ف  إ       
الشخص  ف  أداء الميمة ,كىذا يعني أثناء أالظركؼ تتغير  ف  أالظركؼ البيئية , غير 

الميمة يجب اف يككف ذك تركيز عاؿ كبشكؿ مستمر لكي يككف مرنا  بإداءالمكمؼ 
مف ,  يات االنتباه كالتمثيؿ المعرفيالمركنة المعرفية تعتمد عمى عمم ف  أ.كىذا يعني 

 ف  أالمركنة المعرفية تعتمد عمى عمميات االنتباه غير  ف  أناحية اخرل عمى الرغـ مف 
االنتباىية عند الكشؼ عف تغير في  السيطرة أعمى مف  كو مست الىالشخص بحاجة 

تدابير ال عمؿيست فٍ أيبلحظ الظركؼ التي تتداخؿ مع ميمتو ك  فٍ أعميو  لذا ,المكقؼ
 (.Canas,et,2003:3التي تعالج المكقؼ بشكؿ فعاؿ .)

المركنة المعرفية  كيفية تعامؿ الناس مع معرفتيـ كاالستراتيجيات ب كيعنى       
السمكؾ البشرم محكـك بالمعرفة  ف  إالممكنة لمتعامؿ مع الميمات التي تكاجييـ . 

ة عف طريؽ التعمـ مف مكتسب ةالمعرف كىذهكبالخصكص قيـ المتغيرات البيئية 
المكاقؼ المتشابية السابقة , كيمكف تعديميا تبعا لمتطمبات المكقؼ لتتناسب مع 

  اكدأ( َُٗٗ) (Spairo and Cheing)سبايرك كجينج ككافمتطمبات الميمة .
ك ميمة يمكف اف يككف أكثر مف منظكر أثمكا معرفتيـ في تيم فٍ أالذيف يستطيعكف  ف  أ

كثر مركنة مف أيـ ن  أكبر كىذا يدؿ عمى أفي المكقؼ بسيكلة تعامميـ مع التغير 
ىعادة هٌكلة معرفتهم واٌياد  الناحية المعرفية لما يمتمككف مف قدرة كسرعة عمى

 (ُٗٔ, َُٗٗسبايرك كجينج ) تدابٌر لتغٌرات الموقف.

نتٌية لذلك أنَّ الشخص المرن ٌيب أْن ٌتملك عملٌات االنتباه والتمثٌل       

 فً لٌكٌف سلوكه حسب التغٌر الذي ٌمر علٌه فً الموقف. المعر

 تيدؼ إلىنظرية المركنة المعرفية ىي نظرية بنائية في عممية التعمـ كالتعميـ التي 
المرحمة التمييدية في  كلتمثؿالتي ليا عبلقة بالمعرفة المتقدمة ,  تيح المشكبلحتص

حظتو كاستعادتو  في اكتساب جؿ مبلأتعريض المتعمـ لممحتكل مف  في عممية التعمـ
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تككف مختمفة عف تمؾ االىداؼ في التعميـ التمييدم .  فٍ أالمعرفة المتقدمة يجب 
 ( .ّٕٓ: ُٖٖٗرك كاخركف , ي)سبا

لى إتقترح نظرية المركنة المعرفية بعض التقنيات في التدريس التي تيدؼ      
المتعمقة  تتجنب المشكبلتسييؿ اتقاف المعرفة في مستكيات اكثر تعقيدا مف التعمـ ك 

 ؽ التبسيط كالنقؿ كالتي بدكرىا تسمح لمزيد مف المركنة  المعرفية .ائبتطبيؽ طر 

( قدمكا نظرية بنائية في التعمـ كالتعميـ ككاف ىدفيا ىك ُِٗٗرك كاخركف )يسبا     
بشكؿ مختمؼ  ,في المجاؿ التربكمالتأكيد معالجة المجاالت السيئة التنظيـ كالمعقدة 

مثمة المجاالت السيئة التنظيـ ىي ) التاريخ أالمجاالت المنظمة كالبسيطة ,كمف  عف
ساسية لمتعميـ المرف أىدافا أ د  عكالطب كالقانكف كالتفسير االدبي كالمعمـ التربكم ( كتي 

تعممكه في مكاقؼ جديدة  يتعيف عمييـ تطبيؽ ما بلف.اما المجاالت السكية التنظيـ 
 (.ُْ: َُِّه المجاالت ىي الرياضيات )الفيؿ ,مثمة ىذأكمتفردة كمف 

 :( الفركؽ بيف المجاالت المعرفية السكية التنظيـ كغير السكية ُ) الجدكؿكيظير 

                                   

 

 

 

 

 ( ُالجدكؿ )                                 

 ـ كغير السكيةالفركؽ بيف المجاالت المعرفية السكية التنظي            
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 (ISDsالمجاالت غير السكية البناء) (WSDsالمجاالت السكية البناء )

 تتـ باتساع ,كتعقد, كعدـ انتظاـ محتكاىا تتـ باتساع , كانتظاـ محتكاىا

المتعممكف في ىذه المجاالت ال يتعيف 
 عمييـ تطبيؽ ماتعممكه في مكاقؼ جديدة

المتعممكف في ىذه المجاالت يتعيف عمييـ 
تطبيؽ ما تعممكه في مكاقؼ جديدة 

 كمتفردة

 مثمة المعرفة فييا كامنة مف األ مثمة فييا اكتساب المعرفة مف األ يتـٌ 

-Wideيككف التعميـ كاسع النطاؽ 
Scope Generalizationممكف ) 

-Wide) صعكبة التعميـ الكاسع النطاؽ
Scope Generalization.) 

ة ساليب التدريس التقميدية السمككيأ
كثر فعالية في تعميـ ىذه أ)الخطية( تككف 

 المجاالت 

كثر فعالية أنظرية المركنة المعرفية تككف 
 في تعميـ ىذه المجاالت .

جاالت السكية مالمعممكف بعد تدريس ال
البناء يظير رضاىـ عف مستكل 

ف مجرد مك يف اذا ما اظير المتعممالمتعم
كعي سطحي لممفاىيـ المفتاحية , 

 كالحقائؽ.

المعممكف بعد تدريس المجاالت السكية  
البناء يظير رضاىـ عف مستكل 

ظير المتعممكف القدرة عمى أالمتعمميف اذا 
تطبيؽ المعارؼ في مكاقؼ مختمفة عف 
مكاقؼ بيئة التعمـ , التمكف مف التعقد 

 المفاىيمي. 

مثمة ىذه المجاالت الطب, كالتربية) أمف  مثمة ىذه المجاالت الرياضياتأمف 
 عداد المعمـ(.إ
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(ِْ: َُِّ)الفيؿ, 
                                                                                                      

لتعميـ المبتدئيف  عممةؽ المستائالطر  ف  ألى إ( يشير سبارك ُُٗٗ) Deekطبقا لديؾ 
 (. ِْص, ُُٗٗ, Deek )أعمى ال تعد فعالة عند نقؿ الميارات لمستكل 

ساليب التي تعمؿ بشكؿ لى مجاالت المعرفة المنظمة تنظيما جيدا كاألإبالنسبة       
تقميدية , كلكف عندما يككف المكضكع سيء ال المحاضرة  جيد يمكف تدريسيا بطريقة

 (.ُُٗٗكثر فعالية )ديؾ فاف نظرية المركنة المعرفية ستككف ىي األ ان التنظيـ كمعقد

 المنظكرات المفاىيميةبركنة المعرفية تشمؿ القدرة عمى تمثيؿ المعرفية  الم     
المركنة كالقدرة عمى البناء مف تمؾ  عماؿالتابعة لمحالة عند كجكد است المختمفة

 تك لكضع حؿ لممشكبلأالمفاىيـ المختمفة كتمثيبلت الحالة كفقا الحتياجات الفيـ 
 (.ِْ,صُُٗٗيرك , كاخركف ,االمطركحة) سب

جزاء المعرفة  ألى تقكية الترابطات بيف إتسعى نظرية المركنة المعرفية       
كاالستفادة منيا    مف خبلؿ استدعائيا في المكاقؼ البلحقة كحٌؿ المشكبلت  تياكتنمي

(Spiro.R, Deschryyer.M.2009.P14) ( ,َُِّنقبل عف الفيؿ :ّْ.) 

ؽ ائتقدـ لممتعمميف بطر  فٍ أفة يجب المعر  ف  أكترل نظرية المركنة المعرفية       
مختمفة كمتنكعة حتى ننمي لدييـ ميارات المعالجة  كألغراضمختمفة كمتنكعة 

 ;Spiro,R; Feltovich,Pالمعرفية المرنة , كنساعدىـ عمى بناء البنيات المعرفية )
Jacobson , R, 1992,P58 )(, َُِّنقبل عف الفيؿ :ْْ.) 

 

 -ية :نظرية المرونة المعرف مبادئ
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 تقدـ نظرية المركنة المعرفية عمى جممة مبادئ منيا:

 -المبدأ االوؿ : تجنب التبسيط الزائد :

التعميـ القائـ  ف  أم إيقصد بيذا المبدأ تأكيد التشابؾ , كالترابط بيف المفاىيـ ,       
يعكس التعقيدات التي تكاجو الممارسيف بدال مف المعالجة  فٍ أعمى ىذه النظرية يجب 

 (ْٓ:َُِّنقبل عف )الفيؿ , (.Jonassen,D, 1992,P6) الخطية التي تكاجييـ

 -المبدأ الثاني: التأكيد عمى التعميـ القائـ عمى الحالة :

تعمؿ بمثابة أمثمة أك  يقصد بيذا المبدأ ضركرة تقديـ عدد متنكع مف الحاالت       
عدد  عماؿف استعتنجـ  قدلممتعمميف كذلؾ لتجنب المشكبلت التي  تطبيقات لممعرفة

 ,Heath,S; Higgs,J and Ambruso,D) محدكد مف الحاالت المتشابية
2008,P2.) ,(ْٓ: َُِّنقبل عف )الفيؿ 

 -: ةؽ عدائالمبدأ الثالث: تقديـ المحتوى بطر 

تاحةؽ عدة ائيقصد بيذا المبدأ ضركرة تقديـ المحتكل بطر        الفرصة لممتعمميف  كا 
الفرصة ليـ لجمع حاالت إتاحة يمو بطريقتو الخاصة كذلؾ لتقديـ كؿ منيـ لما ف

 Heath,S; Higgs,J andتقديمو ) مختمفة مع ما تـ  كأخرل متكافقة 
Ambruso,D,2008,p2, (.نقبل عف )الفيؿَُِّ :ْٓ) 

 -:بنية المعرفة وليس نقميا  دالمبدأ الرابع : تأكي

بناء المخططات المعرفية  لمبدأ ضركرة مساعدة المتعمميف عمىايقصد بيذا       
في التعامؿ مع  ينجحكاككاقعية حتى إجرائية المعقدة التي تشمؿ عمى معارؼ 

(.نقبل Heath,S; Higgs,J and Ambruso,D, 2008,p2الحاالت المتشابية )
 (ْٔ: َُِّعف )الفيؿ ,
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 -:المبدأ الخامس: دعـ المعرفة المعتمدة عمى السياؽ 

تقديـ المعرفة لممتعمميف مف كاقع حياتيـ التي   ضركرة يقصد بيذا المبدأ     
( لف المعرفة التي َُُِكيضيؼ سانتكس) ,يعايشكىا كبخبرات حقيقية يمركف بيا

يتـ بناءىا في الكقت الحاضر ىي نتاج التفاعؿ كالترابط بيف المعمكمات كالنشاط 
تقدـ ىذه  فٍ أيجب  كالسياؽ كاالسس الثقافية , لذلؾ ال عممةالفعمي , كاالدكات المست

ن ما فقط  بأدكاتياالمعرفة لممتعمميف  يجب الحرص عمى تقديميا بسياقيا كاسسيا كا 
  Heath,S; Higgs,J and) (Ambruso,D, 2008,p2الثقافية التي انتجتيا. 

Santos,A, 2011,P222  . ,(ْٔ: َُِّنقبل عف )الفيؿ 

 -:المبدأ السادس: دعـ التعقيد في المعرفة )الترابط( 

بعيدة  ئةزِّ جى تى يقصد بيذا المبدأ ضركرة البعد عف اكساب المتعمميف معارؼ مي        
عف سياقيا , فيحتاج المتعممكف الى التعرؼ عمى التناقضات في المعرفة بتطبيقيا 
في سياقات مختمفة كعرضيا مف كجيات نظر مختمفة كتقدـ نظرية المركنة المعرفية 

ؽ كمناظير عقمية كتمثيبلت مختمفة لتقديـ طرائ عماؿىذا التعقيد مف خبلؿ است
 (ْٔ: َُِّ(.)الفيؿ,Jonassen.D.1992,p7-8المعرفة )

 نظرية المركنة المعرفية:األتي مبادئ كيكضح الشكؿ 

 

 

 

 

 

 

 تجنب التبسٌط الزائد

التعلٌم القائم  تأكٌد 

 على الحالة

تقدٌم المحتوى 

 ةائق عدبطر

دعم المعرفة المعتمدة 

 على السٌاق

دعم التعقٌد فً 

 المعرفة "الترابط"

ٌة مبادئ نظر

 المرونة المعرفٌة
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 ( مبادئ نظرٌة المرونة المعرفٌة )اعداد الباحث(.0مخطط )                 

 :ىداؼ نظرية المرونة المعرفيةأ

 مساعدة المتعمميف عمى تعمـ مكضكع ميـ كلكنو صعب: -ُ
نجدىا صعبة في التعميـ كالتعمـ ككثيرا ما يحدث  االساسيةكثير مف المكضكعات 

ليذه المكضكعات حفظ الحقائؽ المكجكدة بيا كالفيـ السطحي ليا بدال مف الفيـ 
 العميؽ ذم المعنى لتمؾ المكضكعات.

 -العالـ الحقيقي : لتعامؿ معفي االمرف لممعرفة  عماؿتعزيز االست -ِ
فاليدؼ الرئيس ليذه النظرية ىك تمكيف المتعمميف مف التطبيؽ المرف لمعرفتيـ كذلؾ 

 تمكينيـ مف تكييؼ فيميـ كخبراتيـ السابقة .

 -ؽ التفكير االساسية :ائتغيير طر  -ّ
ما ن  ا  ك  ال تسعى ىذه النظرية لتغيير فقط نكعية المعارؼ التي يكتسبيا المتعممكف      

المتعمـ عند اكتساب  يكظفيالى تغيير المعتقدات المعرفية التي إيضا أتسعى 
 المعرفة. عماؿكاست

 -بيئات التعمـ بالكسائط الفائقة لتعزيز التطبيؽ المرف لممعرفة: دعـ -ْ
لى تقديـ إ الحاسكبالنظرية الى تصميـ بيئات التعمـ القائمة عمى  إذ تيدؼ      

ىداؼ الثبلثة السابقة خطية لممادة الدراسية كذلؾ لتحقيؽ األ متعددة كغير ظكراتمن
تقدـ رسالة معرفية مرنة  فٍ أالمرنة مف شأنيا  طريقةال ف  أفكما ذكر ماكمكىاف 

(.Spiro,R; Collins,B; Thota,J; Feltovich, 2003,p5 .) 

بنٌة المعرفة ولٌس  تأكٌد 

 نقلها
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 التطبيقات التربوية لممرونة المعرفية :

عماؿ الكسائؿ المتطكرة كالحديثة كاالبتعاد عمى المعمـ الخركج بالطالب الى است -ُ
 عف االفكار التقميدية القديمة .

مف خبلؿ الجمسات الثقافية يمكف تنمية المركنة المعرفية لدل الطبلب مف  -ِ
خبلؿ تكضيح كيفية استعماؿ طرائؽ التفكير المرف كمكاجية أم مشكمة 

 كالعمؿ عمى كضع أكثر مف حؿِّ بديؿ ليا .
أداء المياـ الصعبة بدال مف السيمة ككيفية الخركج منيا  تشجيع الطبلب عمى -ّ

 بسبلـ.
إثراء المنيج بأىـ الطرائؽ التي تساعد الطالب عمى كيفية تكليد البدائؿ كاتخاذ  -ْ

 القرار المناسب منيا . )الباحث(.
 



 

 
 

 
 الفصل الثالث

 جراءاتهمنهجٌة البحث وإ

 البحث ةالً: منهجٌو  أ

 اجراءات البحثثانٌا:

 مجتمع البحث -3

 عٌنة البحث -1

 داتا البحثأَ  -1

 حصائٌةالوسائل اإل -4
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 البحث     منيجاوال: 
لمبلءمتػو أىػداؼ البحػث ,  الرتبػاطيٌ االباحػث مػنيج البحػث الكصػفي  عمؿاست     

فيػػك أسػػمكب مػػف أسػػاليب البحػػث العممػػي يعتمػػد عمػػى دارسػػة الظػػاىرة كمػػا تكجػػد فػػي 
, فػػالتعبير الكيفػػي  ك كميػػاعنيػػا كيفيػػا أكيعبػػر  كييػػتـ بكصػػفيا كصػػفا دقيقػػا الكاقػػع ,
كميػػا أمػػا التعبيػػر الكمػػي فيعطينػػا كصػػفا  لنػػا الظػػاىرة كيكضػػح خصائصػػيا يصػػؼ 

ىػػػذه الظػػػاىرة أك حجميػػػا كدرجػػػات ارتباطيػػػا مػػػع الظػػػكاىر األخػػػرل يكضػػػح مقػػػدار 
 (.ِْٕ: ُٗٗٗ)عبيدات كآخركف , 

 
 اجراءات البحث: :ثانيا

 مجتمع البحث : -1
يتككف مجتمع البحث الحالي مف طمبة الصفكؼ الثاني كالرابع مف طمبة        

( مف التخصصيف َُِٔ-َُِٓجامعة القادسية لمدراسة الصباحية لمعاـ الدراسي )
( كمية ُْكطالبة مكزعيف عمى ) ان ( طالبَُٖٔنساني ككاف عددىـ )العممي كاإل

%( مف ْٕلتخصصات اإلنساني نسبتيـ )كطالبة مف ا ان ( طالبّّّٖبكاقع )
%( ّٓ)كطالبة مف التخصصات العممية كنسبتيـ  ان ( طالبِّْٕالمجتمع الدراسة ك)

 ِ%( كما مكضحة في جدكؿ ) ُٓما نسبة اإلناث )%( كأْٗككانت نسبة الذككر )
) 

 ( ِ جدكؿ )
 حسب النكع االجتماعي كالصؼ كالتخصص الدراسي يكزعمجتمع البحث  

نوع 
 التخصص

 اسـ الكمية
التخصص 

 الدراسي

المجموع  عدد الطمبة لممرحمة الرابعة عدد الطمبة لممرحمة الثانية
 المجموع أ ذ المجموع أ ذ الكمي

مي
العم

ص 
خص

الت
 

 الطب البيطري
 

29 34 63 29 18 47 111 

 الصيدلة
 

31 49 79 28 44 72 151 

 كمية التمريض
 

55 118 173 36 85 121 294 

 كمية الطب
 

46 91 136 71 74 145 281 

العمـو 
 والحاسبات

 91 24 17 7 66 45 21 الحاسبات

 43 18 8 11 25 11 14 إحصاء 
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 111 12 4 8 98 38 61 الرياضيات

 العموـ

 126 51 32 19 75 45 31 األحياء

 129 71 31 41 58 31 27 الكيمياء

 71 37 19 18 34 13 21 البيئة

اإلدارة 
 واالقتصاد

 292 181 63 118 111 44 67 محاسبة

 237 151 41 111 86 31 56 اقتصاد

 إحصاء
       

 298 211 71 141 88 33 55 عماؿإدارة أ

المالية 
 والمصرفية

55 41 95 113 57 171 265 

 التربية

 عممي

 196 115 29 76 91 31 61 الفيزياء

 181 111 49 52 79 38 41 الكيمياء

 178 98 44 54 81 54 26 األحياء

 215 127 53 74 88 34 54 الرياضيات

 اليندسة

 129 62 38 24 67 35 32 المدني

 87 45 22 23 42 29 13 الميكانيؾ

 77 44 36 8 33 19 14 الكيمياوي

 الزراعة

عموـ التربة 
 والموارد البشرية

29 25 54 34 29 63 117 

 99 49 22 27 51 22 28 التربية الحيوانية

البستنة وىندسة 
 الحدائؽ

29 31 61 41 37 78 138 

 

التربية 
  الرياضية

137 52 189 161 11 171 361 

 مجموع ع
  

1129 991 2121 1321 932 2253 4273 

ني
سا

اإلن
ص 

خص
الت

 

 اآلداب

 361 113 56 47 258 142 116 المغة العربية

 371 161 87 73 211 114 117 الجغرافية

 411 171 96 75 231 131 111 االجتماع

 321 148 85 63 173 88 85 عمـ النفس

التربية  
 اإلنساني

 319 174 122 52 135 113 22 االنكميزية

 453 229 157 72 224 147 77 المغة العربية
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 216 123 96 27 83 61 23 عموـ قراف

 346 139 77 62 217 111 97 التاريخ

 354 178 78 111 176 111 76 عمـ النفس

 اإلرشاد تربية بنات
 

95 
  

114 
 

199 

 القانوف
 

195 97 292 119 111 221 512 

 مجموع أ
  

898 1186 2184 691 1159 1749 3833 

 8116 4112 1991 2111 4114 2177 1927 المجموع الكمي

 
 
 عينة البحث: -2

إلى  فقد لجأ الباحثبسبب عدـ تجانس كحدات مجتمع البحث الحالي,         
إذ تيعد العينات المختارة بيذا األسمكب مف  ,اختيار العينة بالطريقة الطبقية العشكائية

عمى  دقة في تمثيؿ المجتمع, لذا اعتمد الباحثأفضؿ أنكاع العينات كأكثرىا 
ثر تمثيبلن لممجتمع األصمي, األسمكب المتناسب  مف أجؿ الحصكؿ عمى عينة أك

كتتمخص ىذه الطريقة باختيار عينة عشكائية بسيطة مف كؿ طبقة بحيث يككف حجـ 
 (.8ََُِّٕقة المأخكذة منيا.)الجادرم,ىذه العينة يتناسب مع حجـ الطب

كطالبة مف مجتمع طمبة جامعة  ان ( طالبَْٓاختيار عينة بمغت ) ككفقان لذلؾ تـٌ 
( ُِّطالبان ك) (ُِٗ) مكزعيف عمى كفؽ النكع بكاقع ,تقريبان  %(ٔبنسبة )ك القادسية 

( طالبان كطالبة, ِِٗطالبة, كعمى كفؽ الصؼ بمغ عدد طمبة الصفكؼ الثانية)
ما يتعمؽ بالتخصص فقد بمغ عدد كطالبة مف الصفكؼ الرابعة, أما ( طالبان ُِِك)

عدد الطمبة في حيف بمغ  ( طالبان كطالبة, عمىِّٗالطمبة في التخصص العممي )
م يعرض ( الذّ( طالبان كطالبة, ككما مكضح في جدكؿ )ُُِالتخصص اإلنساني)

 حسب التخصص كالصؼ كالنكع.تفاصيؿ عينة البحث مكزعة 
 ( ّ جدكؿ )

 فراد عينة البحث مكزعيف حسب النكع االجتماعي كالصؼ كالتخصص الدراسيأ
نوع 

 التخصص
 التخصص الدراسي اسـ الكمية

لممرحمة عدد الطمبة 
 الثانية

عدد الطمبة لممرحمة 
 الرابعة

المجموع 
 الكمي

 المجموع أ ذ المجموع أ ذ

ال ت خ ص ص ال  ع لم  الطب البيطري ي
 

2 2 4 2 1 3 7 
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 الصيدلة
 

2 3 5 2 2 4 9 

 كمية التمريض
 

3 7 11 2 5 7 17 

 كمية الطب
 

3 5 8 4 4 8 16 

العمـو 
 والحاسبات

 4 1 1 1 3 2 1 الحاسبات

 3 1 1 1 2 1 1 احصاء

 5 1 1 1 5 2 3 الرياضيات

 العموـ

 7 3 2 1 4 2 2 األحياء

 7 4 2 2 3 2 1 الكيمياء

 4 2 1 1 2 1 1 البيئة

اإلدارة 
 واالقتصاد

 16 11 3 7 6 2 4 محاسبة

 13 8 2 6 5 2 3 اقتصاد

 1 1 1 1 1 1 1 إحصاء

 17 12 4 8 5 2 3 عماؿإدارة أ

 14 9 3 6 5 2 3 المالية والمصرفية

 التربية

 عممي

 11 6 2 4 5 2 3 الفيزياء

 11 6 3 3 4 2 2 الكيمياء

 9 5 2 3 4 3 1 األحياء

 12 7 3 4 5 2 3 الرياضيات

 اليندسة

 7 3 2 1 4 2 2 المدني

 5 2 1 1 3 2 1 الميكانيؾ

 5 3 2 1 2 1 1 الكيمياوي

 الزراعة

التربة والموارد عموـ 
 البشرية

2 1 3 2 2 4 7 

 5 2 1 1 3 1 2 التربية الحيوانية

البستنة وىندسة 
 الحدائؽ

2 2 4 2 2 4 8 

 

التربية 
  الرياضية

8 3 11 9 1 11 21 

 مجموع ع
  

59 56 115 73 51 124 239 

ني
سا

اإلن
ص 

خص
الت

 

 اآلداب

 21 6 3 3 14 8 6 المغة العربية

 21 9 5 4 12 6 6 الجغرافية

 22 9 5 4 13 7 6 االجتماع

 18 8 5 3 11 5 5 عمـ النفس
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 1 1 1 1 1 1 1 اآلثار

التربية  
 االنساني

 17 11 7 3 7 6 1 االنكميزية

 25 13 9 4 12 8 4 المغة العربية

 11 6 5 1 4 3 1 عموـ قراف

 18 7 4 3 11 6 5 التاريخ

 21 11 4 6 11 6 4 عمـ النفس

 11 6 6 1 5 5 1 االرشاد تربية بنات

 القانوف
 

11 5 16 7 6 13 29 

 مجموع أ
  

49 65 114 38 59 97 211 

 451 221 111 111 229 121 118 المجموع الكمي

 
 عينة التحميؿ اإلحصائي

األسمكب كبتـ اختيار عينة التحميؿ اإلحصائي بالطريقة العشكائية الطبقية      
ـ   إذٍ المتناسب,  كطالبة مف طمبة الصفكؼ الثانية كالرابعة كمف  ان ( طالبََّاختيار ) ت

كما تشير  يتفؽ. كىذا العدد مف طمبة جامعة القادسية التخصصات العممية كاإلنسانية
-ٓتككف عينة التحميؿ اإلحصائي بنسبة ) فٍ دبيات القياس كالتقكيـ في ضركرة أإليو أ
( يبيف  ْ كجدكؿ ) (.Nunnally,1994: 362( مف عدد فقرات المقياس )َُ

 تكزيع عينة التحميؿ اإلحصائي.
 ( ْجدكؿ ) 

 عينة التحميؿ اإلحصائي مكزعيف حسب النكع االجتماعي كالصؼ كالتخصص الدراسي

نوع 
 التخصص

 التخصص الدراسي اسـ الكمية

عدد الطمبة لممرحمة 
 الثانية

عدد الطمبة لممرحمة 
 الرابعة

المجموع 
 الكمي

 المجموع أ ذ المجموع أ ذ

مي
العم

ص 
خص

الت
 

 الطب البيطري
 

1 1 2 1 1 2 4 

 الصيدلة
 

1 2 3 1 2 3 6 

 كمية التمريض
 

2 4 6 1 3 4 11 

 كمية الطب
 

2 3 5 3 3 6 11 

العمـو 
 والحاسبات

 4 1 1 1 3 2 1 الحاسبات

 1 1 1 1 1 1 1 احصاء

 3 1 1 1 3 1 2 الرياضيات
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 العموـ

 5 2 1 1 3 2 1 األحياء

 5 3 1 2 2 1 1 الكيمياء

 3 2 1 1 1 1 1 البيئة

 اإلدارة واالقتصاد

 11 6 2 4 4 2 2 محاسبة

 9 6 2 4 3 1 2 اقتصاد

 1 1 1 1 1 1 1 إحصاء

 11 8 3 5 3 1 2 عماؿإدارة أ

 9 6 2 4 3 1 2 المالية والمصرفية

 7 4 1 3 3 1 2 الفيزياء التربية

 7 4 2 2 3 1 2 الكيمياء عممي

 
 7 4 2 2 3 2 1 األحياء

 
 8 5 2 3 3 1 2 الرياضيات

 اليندسة

 4 2 1 1 2 1 1 المدني

 3 2 1 1 1 1 1 الميكانيؾ

 4 2 1 1 2 1 1 الكيمياوي

 الزراعة

عموـ التربة والموارد 
 البشرية

1 1 2 1 1 2 4 

 4 2 1 1 2 1 1 التربية الحيوانية

البستنة وىندسة 
 الحدائؽ

1 2 3 2 1 3 6 

التربية 
  الرياضية

5 2 7 6 1 6 13 

 مجموع ع
  

38 35 73 51 35 85 158 

ني
سا

اإلن
ص 

خص
الت

 

 اآلداب

 13 4 2 2 9 5 4 المغة العربية

 14 6 3 3 8 4 4 الجغرافية

 16 7 4 3 9 5 4 االجتماع

 11 5 3 2 6 3 3 عمـ النفس

 1 1 1 1 1 1 1 اآلثار

التربية  
 اإلنساني

 11 6 4 2 5 4 1 االنكميزية

 17 9 6 3 8 5 3 المغة العربية

 8 5 4 1 3 2 1 عموـ قراف

 13 5 3 2 8 4 4 التاريخ
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 13 6 3 3 7 4 3 عمـ النفس

 7 4 4 1 3 3 1 اإلرشاد  تربية بنات

 القانوف
 

7 4 11 4 4 8 19 

 مجموع أ
  

34 43 77 25 41 65 142 

 311 151 75 75 151 78 72 المجموع الكمي

 
 أداتا البحث: -3

لى لقياس دافعية االتقاف فر اداتيف, األك اىداؼ البحث الحالي تك تحقيؽ أ تطمب      
مف خبلؿ بناء لقياس المركنة المعرفية لدل طمبة الجامعة, كقد تحقؽ ذلؾ  كاالخرل
 الباحث

( كتبني .Morgan  et al  1990مقياس دافعية االتقاف كفؽ نظرية مكرجاف )     
 عمى كفؽ نظرية سبايركالذم بني ( َُِٓ)فاضؿ, مقياس المركنة المعرفية

(Spiro 1995  : كفيما يمي تكضيح لذلؾ , ) 
 اإلتقافمقياس دافعية -1

بعد اطبلع الباحث عمى ما تيسر مف البحكث كالدراسات السابقة لـ يحصؿ       
 فٍ قرر أ (Morgan) افكفؽ نظرية مكرك لقياس دافعية اإلتقافعمى مقياس مناسب 

الخطكات األساسية لبناء  كفؽبناء مقياس دافعية اإلتقاف لدل طمبة الجامعة ب يقـك
 المقاييس  ككما يأتي:

 تحديد مفيوـ دافعية اإلتقاف:   -أ
لكي يككف المقياس دقيقان في قياسو البد مف أف نحدد السمكؾ المراد قياسو        

لذا استند  بشكؿ كاضح كدقيؽ تجنبان مف أم تداخؿ قد يحدث بينو كبيف سمكؾ آخر,
 يا التي حددت دافعية االتقاف ان  : ((Morgan  1990اف الباحث عمى نظرية مكرك

كة نفسية جكىرية متعددة االكجو تدفع الفرد إلى محاكلة اإلبداع في انجاز ميمة أك ق
 :   .((Morgan et al  1990ميارة تبدك تحديا إلى حد ما بالنسبة لو 

 تحديد مجاالت المقياس: -ب
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قاـ الباحث بتحديد مجاالت مقياس دافعية اإلتقاف عمى كفؽ التعريؼ النظرم      
 مجاالت لدافعية االتقاف ةـ االشارة الى  خمسذ ت  إ ,((Morgan  1990لنظرية 

 :كىي
علق بقدرة الفرد على ادراك تت )وهً المثابرة فً المهام المعرفٌة،  -0

عات الصعبة التً تتطلب مهارات معرفٌة يدٌدة مثل تولٌد البدائل الموضو

 لحل مشكلة ما توايه الفرد(
تتعمؽ باألنشطة البدنية التي يقكـ بيا الفرد كالتي  ) وهً  المثابرة الحركٌة، -7

 (.تتطمب الجدية كسرعة بالحركة كصكال  لئلتقاف

تتعمؽ بشعكر الفرح كالسركر عند القياـ بعمؿ ما كمف ) وهً متعة اإلتقان،  -3
 ثـ اتقانو(.

عند الفشل فً مهمة ما وهذا  منها عدم النظر لالخرٌنردود األفعال السلبٌة للفشل،  -4

 كثر مالئمة للتخلص من الفشل(.حل اخر أما ٌدفع الفرد الى اٌياد 

و تتعلق بقدرة الفرد على أداء االعمال أ وهً )، القدرة أو الكفاءة العامة -5

 الوايبات المدرسٌة بكفاءة عالٌة مقارنة بأقرانه( 

 إعداد فقرات المقياس بصيغتيا األولية : -ج
إعداد الفقرات أحد أىـ خطكات بناء المقياس ,إذ تتكقؼ دقة المقياس في ييعد     

قياس ما كضع مف أجؿ قياسو إلى حدو كبير عمى دقة كتمثيؿ فقراتو لمسمة المراد 
ط إعداد الفقرات قياسيا, لذا ينبغي عمى الباحث أف يككف عمى كعي تاـ بشرك 

مد إلى حد كبير عمى الخصائص القياسية لممقياس تعت ف  كمكاصفاتيا, إذ إ
( َٓالباحث ) عد  ( كقد أَْْ,صُٕٗٗف,الخصائص القياسية لفقراتو )عبد الرحم

فقرة معتمدان عمى النظرية المتبناة في إعدادىا مكزعة عمى مجاالت المقياس الخمسة 
فقرات لكؿ مجاؿ مراعيا دقة التعبير ككضكح المعنى كاف تككف الفقرة ذات  َُبكاقع 

 ممة قصيرة قدر اإلمكاف,  فكرة كاحدة كبج
 تصحيح المقياسطريقة 
بدرجة كبيرة  بدائؿ لئلجابة متدرجة مف )تنطبؽ عميٌ  كؿ فقرة متبكعة بخمسة     
بدرجة  بدرجة متكسطة , تنطبؽ عميٌ  بدرجة كبيرة , تنطبؽ عميٌ  تنطبؽ عميٌ  جدا,

لممستجيب ,  ( اإلجابة األكثر انطباقآ( إذ تمثؿ الدرجة )تنطبؽ عميٌ  ضعيفة , ال



 41                            وايراءاتهمنهيٌة البحث                    ثالثالفصل ال

 

 
 

( تمثؿ اإلجابة األقؿ انطباقا عمى المستجيب كمف خبلؿ الدرجات ُبينما الدرجة )
   التي نحصؿ عمييا يمكف الكشؼ عف دافعية اإلتقاف الخاصة بكؿ فرد .

 :صالحية فقرات المقياس 
أفضؿ كسيمة لمتأكد مف صبلحية الفقرات ىي قياـ  ( إلى أف  Ebelأيبؿ ) يشير 

اس الصفة التي كضعت يالمتخصصيف بتقرير صبلحيتيا لق المحكميفعدد مف 
 بعرض قاـ الباحثكلغرض تحقيؽ ذلؾ , ( Ebel , 1972, p. 555مف أجميا )

( عمى ُممحؽ )التمييدية  ابصيغتي ( فقرةن َٓمقياس دافعية االتقاف البالغة )فقرات 
ككاف  (ِؽ )ممحالمتخصصيف في ميداف التربية كعمـ النفس  المحكميفعدد مف 

 ,أحكاميـ عمى مدل صبلحيتيا  جؿ اصدار, كذلؾ مف أ( خبيرُٔعدد الخبراء )
مدل , زيادة عمى كسبلمة صياغتيا كمبلئمتيا لمغرض الذم كضعت مف أجمو 

كلتحميؿ ؛  لئلجابة عممة, ككذلؾ صبلحية البدائؿ المست لممجاالتمبلئمة الفقرات 
كعدت , ( لعينة كاحدة ِ)كا اختبار عماؿاستالخبراء عمى فقرات المقياس تـ  راءآ

الجدكلية  ِكبر مف قيمة كاأالمحسكبة  ِكؿ فقرة صالحة عندما تككف قيمة كا
مستكل  تكازم, ك  (ٓجدكؿ )كما في ال( َُ.َعند مستكل داللة )( 6,64) البالغة

 , كبعد القياـ بيذا اإلجراء% مف عدد الخبراء ٕٖنسبة اتفاؽ  (8ََُالداللة )
( مف المجاؿ ٖما عدا الفقرة )إحصائيا دالة  جميعيا فقرات المقياس  ف  تبيف أ
كمناقشة الخبراء  قياـ الباحث بتعديؿ صياغة بعض الفقرات زيادة عمى, األكؿ 

 . (ٔكما في الجدكؿ ) حكؿ البعض منيا
 ( 5جدوؿ )

 دافعية اإلتقاف راء الخبراء حوؿ صالحية فقرات مقياس آل 2كا اختبارنتائج 

عدد  المجاالت فقرات المجاؿاسـ 
 الفقرات

  فرأي المحكمي
 2قيمة كا

 الداللة المحسوبة
الغير  الموافؽ

 موافؽ
نسبة 

 الموافقوف

المثابرة في 
 المياـ المعرفية

1-2-3-4-5-6-
7-9-11  

 دالة 16 100% 0 16 9

 غير دالة 1 63% 6 10 1 8
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-6-5-4-3-2-1 المثابرة الحركية
7-8- 9-11  

 دالة 16 100% 0 16 10

-6-5-4-3-2-1 متعة االتقاف
7-8- 9-11  

 دالة 16 100% 0 16 10

ردود الفعؿ 
 السمبية لمفشؿ

1-2-3-4-5-7-
8 

 دالة 16 100% 0 16 7

 دالة 12,25 94% 1 15 3 10-9-6

القدرة او الكفاءة 
 العامة

1-2-3-4-5-6-
7-8- 9-11  

 دالة 16 100% 0 16 10
 

 (6جدوؿ )
ـ  الفقرات التي   تعديميا وفؽ مالحظة المحكميف ت

 الفقرة بعد التعديؿ الفقرة قبؿ التعديؿ المجاؿ ت

1 
المثابرة في 

المياـ 
 المعرفية

اعمؿ عمى أي مشكمة أو ميمة معرفية جديدة 
 اتمكف مف حميا او اتماميا بشكؿ جيد ف  ى ألإ

اعمؿ عمى حؿ أي مشكمة أو ميمة معرفية جديدة 
 و اتماميا بشكؿ جيدأ

2  
المثابرة في 

المياـ 
 المعرفية

احب اف اتعامؿ مع الموضوعات الصعبة بدال 
 مف السيمة 

اختار التعامؿ مع الموضوعات الصعبة بدال مف 
 السيمة 

3 
المثابرة في 

المياـ 
 المعرفية

وقؼ اذا كمفت بالعمؿ عمى موضوع صعب , ات
 مى موضوع صعباشعر بالممؿ اذا كمفت بالعمؿ ع قصيرة مف عممي عميو بعد مدة

4 
المثابرة في 

المياـ 
 المعرفية

خذ مني وقتا انجز واجبي المدرسي حتى واف أ
 خذت مني وقتا طويالأراجع محاضراتي حتى واف أ طويال التمامو

المثابرة في  5
المياـ 
 المعرفية

لحؿ مشكمة  جميعيا ؽ الممكنةائالطر استكشؼ 
 ذات ابعاد متعددة

لحؿ مشكمة ذات  جميعيا ؽ الممكنةائاجرب الطر 
 ابعاد متعددة

المثابرة في  6
المياـ 
 المعرفية

طويمة في محاولة القياـ بشيء ذي  مدةاعمؿ ل
 قيمة

طويمة لفيـ وتفسير شيء  استغرؽ بالقراءة لمدة
 ذي قيمة عممية 
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المثابرة في  7
المياـ 
 المعرفية

لعاب االلكترونية )عمى اميؿ لالشتراؾ في اال 
التي تتطمب التزاما  ؿ(و الموبايالحاسوب أ

 طويمة مف الزمف ومتابعة لمدة

اميؿ لالشتراؾ في االلعاب االلكترونية التي تتطمب 
 ة طويمة لمدمتابعة 

المثابرة  11
 الحركية

قـو بالميارات البدنية اذا كنت ال استطيع اف أ
 جيدا سوؼ اترؾ ذلؾ بكؿ بساطة 

 اترؾ ممارسة الميارات البدنية التي ال اجيدىا

المثابرة  12
 الحركية

حاوؿ القياـ بيا بشكؿ االلعاب الرياضية وأ حبّ أ
 جيد

 اتقف ممارسة االلعاب الرياضية

المثابرة  15
 الحركية

قدرتي جيدة في االنشطة التي تتطمب سرعة 
 الحركة 

داء االنشطة التي تتطمب امتمؾ قابمية عمى أ
 سرعة الحركة 

المثابرة  17
 الحركية

بدأتو حتى انييو بقوة  ال اترؾ عمال بدنيا
 وتصميـ

 داء االعماؿ البدنية بقوة وتصميـانجز أ

المثابرة  18
 الحركية

شعر بالتعب في العمؿ تكوف لدي القدرة عندما أ
 عمى اكمالو

 استطيع انجاز االعماؿ واف شعرت بالتعب

متعة  21
 االتقاف

شعر بالمتعة عندما انتيي مف عمؿ شيء أ
 صعب

 انتيي مف عمؿ شيء صعباشعر بالراحة عندما 

متعة  21
 االتقاف

 اخرج لمنزىة بعد اف انجز المياـ المكمؼ بيا  قوـ بيا سـ اال بعد اف انجز المياـ التي أال ابت

متعة  22
 االتقاف

 شعر بالفخر عندما استكشؼ شيئا جديداأ شعر باالثارة عندما استكشؼ شيئا جديداأ

متعة  23
 االتقاف

 قـو بحؿّ باالثارة عندما أوف مسرورا واشعر كأ
 مشكمة صعبة 

 مشكمة صعبة  قـو بحؿّ أكوف مسرورا عندما أ

متعة  25
 االتقاف

االمتحانات أو عند ثارة عند النجاح في اشعرة بإ  
 نجاز ميمةإ

لبيجة عند النجاح في االمتحانات أو عند شعر باأ
 نجاز ميمةإ

متعة  26
 االتقاف

لى درجة إ غالبا ما انغمس بالعمؿ أو الدراسة
 انني ال اكترث لموقت

و الدراسة الى درجة انني ال انغمس بالعمؿ أ
 اكترث لموقت

متعة  28
 االتقاف

جوانبيا  يزادا حبي لممادة الدراسية حيف الـ بكؿّ 
 بحرفية واتقاف

 جوانبيا يزداد حبي لممادة الدراسية حيف الـ بكؿّ 

متعة  29
 االتقاف

 عمالي بصورة تامةيسعدني إنياء أ عمالي بصورة متقنةيسعدني انياء أ
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ردود االفعاؿ  31
السمبية 

 لمفشؿ

و بعيدا عندما افشؿ في عمؿ انظر الى االسفؿ أ
 شيء ما 

 لى االسفؿ عندما افشؿ في عمؿ ماانظر إ

ردود االفعاؿ  33
السمبية 

 لمفشؿ

اتجنب النظر الى االخريف بعد الفشؿ في عمؿ 
 شيء حاولت جاىدا لمقياـ بو

 اتجنب النظر الى االخريف بعد فشمي في عمؿ ما 

ردود االفعاؿ  35
السمبية 

 لمفشؿ

اواجو الفشؿ في ميمة ما بالتحدي واالصرار 
 عمى النجاح

 واجو الفشؿ بالتحدي واالصرار عمى النجاحأ

ردود االفعاؿ  36
السمبية 

 لمفشؿ

فضؿ اف اذا فشمت في تنفيذ خطة ما فإني أ
استبدؿ اليدؼ بيدؼ اخر اكثر مالئمة 

 المكانياتي 

استبدؿ اليدؼ بيدؼ  ف  اذا فشمت فاني أفضؿ أ
 اخر اكثر مالئمة المكانياتي

ردود االفعاؿ  38
السمبية 

 لمفشؿ

خطأما فاني احب اف اتوصؿ الى  عندما اقع في
 جابة الصحيحة بنفسياإل

اصر عمى ايجاد الحؿ الصحيح عندما اقع في 
 خطأ ما

ردود االفعاؿ  39
السمبية 

 لمفشؿ

صحيح افكاري الخاطئة افشؿ في محاولة ت
 فضؿلموصوؿ نحو أداء أ

 داء ميمة ما ال ابالي اذا ما فشمت في أ

القدرة او  41
الكفاءة 

 العامة

عمى الواجبات المدرسية بسرعة وكفاءة أاحؿ 
 مف اقراني

عمى مف واجباتي الدراسية بسرعة وكفاءة أ احؿ
 راني اق

القدرة او  41
الكفاءة 

 العامة

 اتجنب فيـ االشياء الصعبة  انا بطيء قميال في فيـ االشياء

القدرة او  42
الكفاءة 

 العامة

 اعمؿ بيمة عمى فيـ االشياء انا جيد جدا في فيـ االشياء

القدرة او  45
الكفاءة 

 العامة

 يمر الوقت بسرعة عندما اندمج بعممي  يمر الوقت بسرعة النني مندمج بعممي 
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القدرة او  47
الكفاءة 

 العامة

اصراري عمى التفرد عف االخريف يدفعني النجاز  اصراري عمى التفرد عف االخريف يدفعني لالتقاف
 المياـ بدقة 

القدرة او  48
الكفاءة 

 العامة

 دوف انجازىا بشكؿ تاـ مف ال استطيع ترؾ االمور المور بال نياية جيدةالاستطيع ترؾ أ

القدرة او  49
الكفاءة 

 العامة

اد حتى بال عائد او فائدة مف اتقاني لعممي يزد
 وورائ

دوف عوائد مف اعمؿ بجدية تامة حتى لو كاف 
 مادية وفائدة

 : الفقراتاإلحصائي  تحميؿال
إف اليدؼ مف أجراء تحميؿ الفقرات ىك استخراج القكة التمييزية لمفقرات        
 Ebel) كاستبعاد الفقرات غير المميزةعمى الفقرات المميزة في المقياس  كاإلبقاء

1972: p. 392) ( , ُّٖٗعبد الرحمف :ٖٓ ) ٍيقصد بالقكة التمييزية لمفقرات  إذ
مدل قدرة الفقرة عمى التمييز بيف ذكم المستكيات العميا كذكم المستكيات الدنيا مف 

تمييز  عد  ( كيي Shaw , 1967 : p. 450).األفراد بالنسبة لمسمة التي تقيسيا الفقرة 
تأكد مف ن مف خبللو ذٍ إلفقرات المقياس  اإلحصائيالفقرات جانبان ميمان مف التحميؿ 

أنيا تؤشر قدرة فقرات المقياس عمى الكشؼ عف ك  فاءة فقرات المقاييس النفسية ,ك
( كيؤكد جيزلي كآخركف Ebel , 1972 : p. 399).الفركؽ الفردية بيف األفراد 

Chiselli, et .al  الفقرات ذات القكة التميزية في الصكرة النيائية  إبقاءضركرة
 Chiselli).  لممقياس كاستبعاد الفقرات غير المميزة أك تعديميا أك تجربتيا مف جديد 

, et,al., 1981: p. 434 أسمكب المجمكعتيف المتطرفتيف , كعبلقة درجة  عد  ( كيي
 ة المجاؿ , كعبلقة المجاؿ, كعبلقة درجة الفقرة بدرج الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس

في  ساليب المناسبةالت االخرل مف األابالدرجة الكمية , كعبلقة كؿ مجاؿ بالمج
 ككما ىك مبيف في الفقرات االتية:عممية تحميؿ الفقرات 

 المجموعتيف المتطرفتيف .يزية لمفقرات بأسموب يالقوة التمأ ػ 
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اإلتقاف بأسمكب افعية لحساب القكة التمييزية لكؿ فقرة مف فقرات مقياس د
( عمى عينة التحميؿ ّ, قاـ الباحث بتطبيؽ المقياس ممحؽ )المجمكعتيف المتطرفتيف

 (  ْفي جدكؿ )  كالمشار ليا( طالبا كطالبة مف جامعة القادسية ََّالبالغة )
كبعد تصحيح استجابات المفحكصيف كحساب الدرجة الكمية لكؿ استمارة , تـ ترتيب 

تنازليان ابتداءن مف أعمى درجة كانتياء بأدنى درجة , ككانت حدكد تمؾ الدرجات 
%( مف االستمارات ِٕاختيار نسبة ) ( درجة , ثـ تـ  99 -ُٖٗالدرجات مف )

استمارة( ككاف حدكد  ُٖالحاصمة عمى أعمى الدرجات كسميت بالمجمكعة العميا )
ستمارات الحاصمة %(مف االِٕ( كاختيار نسبة )153 -189الدرجات فييا مف )

استمارة أيضان( ككاف حدكد  81عمى أدنى الدرجات كسميت بالمجمكعة الدنيا )
 ( .99 -134الدرجات فييا مف )

كف % العميا كالدنيا مف الدرجات تمثؿ أفضؿ نسبة يمِٕنسبة  ف  كىكذا فإ
ا م تقدـ لنا مجمكعتيف بأقؿ حجمان كاكبر تمايزان  ألنيا أخذىا في تحميؿ الفقرات , 

يمكف مف حجـ كتمايز , حينما يككف تكزيع الدرجات عمى المقياس عمى صكرة 
 ( .ْٕ, ص ُُٖٗمنحنى التكزيع االعتدالي )الزكبعي كآخركف , 

لكبل المجمكعتيف العميا  د استخراج الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارمكبع       
لعينتيف مستقمتيف الختبار  (t. test)كالدنيا , قاـ الباحث بتطبيؽ االختبار التائي 

ألف القيمة التائية المحسكبة تمثؿ القكة  فركؽ بيف أكساط المجمكعتيف , داللة ال
( . كقد تراكحت القيمة ّٓ, صَُٗٗالتمييزية لمفقرة بيف المجمكعتيف )مايرز , 

كبر مف القيمة الجدكلة ( كىي أ8ُُّّٓ -8َِٖٓمفقرات بيف )التائية المحسكبة ل
عدا الفقرات ) ما ( َُٔ( كدرجة حرية )8ََٓ( عند مستكل داللة )8ُٗٔالبالغة )

 (. ٕفي جدكؿ )  مبيفكما ك ك   (ّْ, ّٗ, ّّ, ُّ, َُ
 ( 7 ) جدوؿ

 بطريقة المجمكعتيف المتطرفتيف دافعية االتقافالقكة التمييزية لفقرات مقياس 

 المجاؿ
 
 رقـ

 الفقرة

 المجموعة الدنيا المجموعة العميا
التائية القيمة 

 المحسوبة
 

الوسط  النتيجة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري



 46                            وايراءاتهمنهيٌة البحث                    ثالثالفصل ال

 

 
 

ؿ :
الو

ؿ ا
مجا

ال
 

فية
معر

ـ ال
ميا

ي ال
رة ف

مثاب
ال

 

 دالة 3.964 0.84071 3.2346 0.96721 3.8025 ُ

 دالة 5.815 1.09545 2.2222 1.15950 3.2593 ِ

 دالة 4.058 1.13665 2.3951 1.35480 3.1975 3

 دالة 4.324 1.18087 2.4074 1.40929 3.2963 4

 دالة 3.161 2.34271 3.2469 1.02005 4.1500 5
 دالة 4.465 1.25474 2.9753 1.29791 3.8765 6
 دالة 2.710 1.32544 2.2346 1.43866 2.8272 7
 دالة 5.696 1.34279 2.5062 1.34382 3.7160 8
 دالة 5.826 1.16282 2.5309 1.24808 3.6420 9

ي :
لثان

ؿ ا
مجا

ال
كية 

حر
ة ال

ابر
لمث

ا
 

11 2.9877 1.41857 2.6420 1.34451 1.582 
غير 
 دالة

 دالة 8.248 1.19192 2.3210 1.07726 3.8025 11

 دالة 8.294 1.16667 2.2963 1.20531 3.8519 12

 دالة 11.276 1.04616 2.0741 1.13990 4.0247 13

 دالة 5.625 1.21729 2.7654 1.22588 3.8519 14

 دالة 9.426 1.04498 2.6049 0.99225 4.1235 15

 دالة 8.026 1.20876 2.2963 1.18439 3.8148 16

 دالة 11.335 1.05248 2.6420 0.82591 4.3375 17

 دالة 7.263 1.23015 2.7531 1.04098 4.0617 18

 دالة 4.839 1.27415 2.5679 1.27524 3.5432 19

ث :
لثال

ؿ ا
مجا

ال
 

قاف
االت

عة 
مت

 

 دالة 6.180 1.29827 3.8025 0.50674 4.7654 21

 دالة 4.798 1.32474 2.9136 1.24499 3.8889 21

 دالة 6.810 1.21450 3.7778 0.54120 4.7901 22

 دالة 5.638 1.08880 4.1975 0.32394 4.9136 23

 دالة 5.810 1.04276 4.0123 0.46181 4.7531 24

 دالة 4.138 1.08838 4.1235 0.72478 4.7284 25

 دالة 3.668 1.20185 3.0741 1.22474 3.7778 26

 دالة 6.644 1.20531 2.5185 1.23915 3.8025 27

 دالة 4.828 1.19192 3.3210 1.03429 4.1728 28
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 دالة 5.081 1.26650 3.6543 0.88157 4.5309 29

ع :
لراب

ؿ ا
مجا

ال
بية 

سم
ؿ ال

فعا
 اال

دود
ر

 

 دالة 2.969 1.29255 2.6790 1.43899 3.3210 31

31 3.0741 1.39443 2.7901 1.29147 1.337 
غير 
 دالة

 دالة 2.609 1.22374 2.0494 1.10777 2.5309 32

33 2.9630 1.51199 2.8025 1.31738 0.716 
غير 
 دالة

 دالة 2.715 1.32541 2.2343 1.43877 2.8282 34

 دالة 3.623 1.11928 3.1852 1.28824 3.8765 35

 دالة 2.085 1.19838 3.2963 1.34382 3.7160 36

 دالة 7.859 1.10680 3.2222 0.77100 4.4074 37

 دالة 6.855 1.05380 3.1975 0.99551 4.3086 38

39 3.0000 1.50000 2.8148 1.32393 0.828 
غير 
 دالة

س :
خام

ؿ ال
مجا

ال
 

رة أ
لقد

ا
مة

العا
ءة 

كفا
و ال

 

 دالة 3.837 0.97531 3.0741 1.17274 3.7284 41

 دالة 2.993 1.28788 2.9383 1.42183 3.5802 41

 دالة 8.194 1.01668 2.9383 0.94493 4.2099 42

43 3.0741 1.44722 2.8642 1.14840 1.016 
غير 
 دالة

 دالة 7.470 1.23728 2.7160 0.96145 4.0247 44

 دالة 5.463 1.12765 3.5802 0.82064 4.4321 45

 دالة 7.798 1.10805 3.5185 0.65781 4.6420 46

 دالة 5.209 1.15924 3.1358 1.17903 4.0988 47

 دالة 6.130 1.11028 3.3580 0.83129 4.3086 48

 دالة 11.267 1.15950 2.5432 0.90387 4.3951 49

 
 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياسب / 

 Immediateتمثؿ الدرجة الكمية لممقياس بمثابة قياسات محكية آنية        

Criterion Measures   جة األفراد عمى الفقرات كمف ثـ رتباطيا بدر امف خبلؿ
درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس يعني أف الفقرة تقيس المفيكـ نفسو  أرتباط ف  إف

بقاء عمى الفقرات اإل الذم تقيسو الدرجة الكمية كفي ضكء ىذا المؤشر يتـٌ 
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.(Lindauist , 1957: p. 286 التي تككف معامبلت أرتباط درجاتيا بالدرجة )
( كالمقياس الذم Anastasi , 1976 : p. 154).الكمية لممقياس دالة أحصائيان 

تنتخب فقراتو عمى كفؽ ىذا المؤشر يمتمؾ صدقان بنائيان كمف مميزات ىذا األسمكب 
معامؿ  عمؿ( كقد استSmith , 1966 :p.70).أنو يقدـ مقياسان متجانسان في فقراتو 

بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات المقياس  االرتباطيةف الستخراج العبلقة ك ارتباط بيرس
التي خضعت لتحميؿ  نفسيا االستمارات( استمارة كىي 300لكمية لػ )كالدرجة ا

 رتباطمعامبلت االلمتطرفتيف كأظيرت النتائج أف الفقرات في ضكء المجمكعتيف ا
كبر عند ( كىي أ8ََٔٗ -8ََِٖاكحت ما بيف )دالة إحصائيان إذ تر جميعيا 

( ِٖٗرجة حرية )( كد8ََٓ( عند مستكل داللة )8َُُّمقارنتيا بالدرجة الحرجة )
  (  ٖككما مبينة في جدكؿ ) 

 ( 8 جدوؿ )
 دافعية االتقافمعامالت ارتباط بيرسوف بيف درجة الفقرة والدرجة الكمية لمقياس 

 
 الفقرة

معامؿ 
 االرتباط

 الفقرة
معامؿ 
 االرتباط

 الفقرة
معامؿ 
 االرتباط

 الفقرة
معامؿ 
 االرتباط

 الفقرة
معامؿ 
 االرتباط

1 0.260 11 0.546 21 0.349 31 - 41 0.288 

2 0.320 12 0.566 22 0.480 32 0.277 42 0.562 

3 0.215 13 0.690 23 0.423 33 - 43 - 

4 0.337 14 0.460 24 0.434 34 0.208 44 0.559 

5 0.245 15 0.639 25 0.344 35 0.253 45 0.430 

6 0.364 16 0.545 26 0.306 36 0.237 46 0.516 

7 0.319 17 0.669 27 0.471 37 0.576 47 0.377 

8 0.463 18 0.522 28 0.358 38 0.509 48 0.514 

9 0.424 19 0.412 29 0.386 39 - 49 0.542 

11 - 21 0.399 31 0.215 41 0.486   
 
 

  المجاؿ/ عالقة درجة الفقرة بدرجة  ج
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ىذا المؤشر لمتأكد مف أف فقرات المقياس تسير في المسار نفسو  يستعمؿ       
فقرة  تـ استخراج العبلقة االرتباطية بيف درجة كؿٌ  الذم يسير فيو المجاؿ, كقد

كالدرجة الكمية لممجاؿ, كلتحقيؽ ذلؾ حسبت الدرجة الكمية ألفراد العينة عمى كفؽ 
معامؿ ارتباط بيرسكف بيف استخراج  لممقياس, كبعد ذلؾ تـ   الخمسةالمجاالت 

مجاؿ كدرجاتيـ عمى ذلؾ  كؿٌ فقرة مف فقرات  درجات أفراد العينة عمى كفؽ كؿٌ 
كبر مف القيمة ( كىي إُٔٓ.َ -8َُِٗبيف )معامبلت االرتباط  كتراكحتالمجاؿ 
كدرجة حرية  (0,05)عند مستكل داللة  جميعيا دالة إحصائيان  ( 8َُُّالحرجة )

 )ردكد الفعاؿ السمبية لمفشؿ( مف المجاؿ الرابع ( 8ّّٓٔف )الفقرتيما عدا ( ِٖٗ)
 (  ٗ كما في جدكؿ )

 ( 9 جدوؿ )                                    
 الذي تنتمي إليو لمجاؿ اودرجة  الفقرةمعامالت ارتباط بيرسوف بيف درجة 

 بعد
ياـ

الم
ي 

رة ف
مثاب

: ال
 

فية
معر

ال
 

 الفقرة
معامؿ 
 االرتباط

: بعد
كية

حر
ة ال

ابر
لمث

ا
 

 الفقرة
معامؿ 
 االرتباط

 بعد
عة 

مت
ف 

تقا
اإل

 

 الفقرة
معامؿ 
 االرتباط

: بعد
دود

ر
 

اؿ 
ألفع

ا
شؿ

 لمف
بية

سم
ال

 

 الفقرة
معامؿ 
 االرتباط

:  بعد
رة أ

لقد
ا

مة
العا

ءة 
كفا

و ال
 

 الفقرة
معامؿ 
 االرتباط

1 0.344 11 - 21 0.571 31 0.436 41 0.287 

2 0.430 11 0.571 21 0.289 31 - 41 0.219 

3 0.267 12 0.669 22 0.680 32 0.251 42 0.425 

4 0.352 13 0.673 23 0.519 33 - 43 - 

5 0.295 14 0.576 24 0.531 34 0.263 44 0.426 

6 0.407 15 0.620 25 0.547 35 0.109 45 0.484 

7 0.292 16 0.656 26 0.341 36 0.009 46 0.589 

8 0.431 17 0.450 27 0.315 37 0.265 47 0.386 

9 0.439 18 0.431 28 0.478 38 0.259 48 0.489 

 - 19 0.426 29 0.496 39 - 49 0.525 

 
 المجاالت بالدرجة الكمية لممقياس:/ عالقة درجة  د

ـ         التحقػػػػػؽ مػػػػػف ذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػبلؿ اسػػػػػتعماؿ معامػػػػػؿ ارتبػػػػػاط بيرسػػػػػكف إليجػػػػػاد  تػػػػػ
ألف ,  الدرجػػػػػػة الكميػػػػػػة لممقيػػػػػػاسك مجػػػػػػاؿ  العبلقػػػػػػة بػػػػػػيف درجػػػػػػات األفػػػػػػراد عمػػػػػػى كػػػػػػؿِّ 
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بالدرجػػػػػػػة الكميػػػػػػػة لممقيػػػػػػػاس ىػػػػػػػي قياسػػػػػػػات أساسػػػػػػػية  ارتباطػػػػػػػات المجػػػػػػػاالت الفرعيػػػػػػػة
تسػػػػػػػػػػػػػػػػػاعد عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى تحديػػػػػػػػػػػػػػػػػد مجػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ السػػػػػػػػػػػػػػػػػمكؾ المػػػػػػػػػػػػػػػػػراد قياسػػػػػػػػػػػػػػػػػو ك لمتجػػػػػػػػػػػػػػػػػانس 

(Anastasi,1976:155.) 
  

كأشػػػػػػػارت النتػػػػػػػائج إلػػػػػػػى أف معػػػػػػػامبلت ارتبػػػػػػػاط درجػػػػػػػة كػػػػػػػؿ مجػػػػػػػاؿ بالدرجػػػػػػػة        
عنػػػػػػػد  جميعيػػػػػػػا دالػػػػػػػة إحصػػػػػػػائيان  ( كىػػػػػػػي8ََٖٕك  ِّٕ.َيف )تراكحػػػػػػػت بػػػػػػػ الكميػػػػػػػة
 .( يكضح ذلؾ َُ) ( كالجدكؿ ِٖٗكدرجة حرية ) (0,05)مستكل 

 ( 11 جدوؿ )                                   

والمجاالت  دافعية االتقافمجاؿ مف  معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ  
 االخرى لممقياس نفسو

المثابرة في المياـ  المجاؿ
 المعرفية

المثابرة 
 الحركية

متعة 
 االتقاف

ردود االفعاؿ 
 السمبية

القدرة او 
 الكفاءة

 - - - - 1 المثابرة في المياـ المعرفية
 - - - 1 0.480 المثابرة الحركية

 - - 1 0.441 0.430 متعة االتقاف
 - 1 0.268 0.237 0.286 ردود االفعاؿ السمبية

 1 0.289 0.674 0.633 0.536 الكفاءة العامةو القدرة أ
 0.870 0.436 0.738 0.821 0.738 الدرجة الكمية

 
( فقرة ِْمف )مككف صبح المقياس بعد استعماؿ االجراءات السابقة أكبذلؾ        
ساليب السابقة ( فقرات في ضكء األٕذلؾ بعد حذؼ )ك  مجاالت خمسةعمى  مكزعة 

صبحت فقرات لذا أ,  (43-39-36-35-33-31- 11لتحميؿ الفقرات )
المثابرة في المياـ مجاؿ في ( فقرات ٗبكاقع )المقياس تتكزع عمى مجاالت المقياس 

متعة مجاؿ في ( فقرات َُ, ك) في مجاؿ المثابرة الحركية( فقرات ٗ, ك) المعرفية
في مجاؿ  ( فقراتٗشؿ , ك)السمبية لمفاألفعاؿ ردكد مجاؿ في ( فقرات ٓ, ك) االتقاف
 .ك الكفاءة العامة القدرة أ
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 :دافعية االتقافالخصائص القياسية ) السيكومترية ( لمقياس 
حقؽ مف بعض الخصائص يرل المختصكف بالقياس النفسي ضركرة الت       

 عمالوميما كاف الغرض مف است ك تبنيوبناءه أ الذم يتـ   عداد المقياسإالقياسية في 
شركط  فر ىذه الخصائصاتك  , إذ( َِٗ : ُٖٔٗمثؿ الصدؽ كالثبات )عبلـ , 

 ُٗٓ : ُّٖٗ) عبد الرحمف , كالصبلحية لما ييتـ المقياس بمعرفتو كقياسو دقة ال
لقياسو أك يحقؽ الغرض الذم  عدى ( فالمقياس الصادؽ ىك المقياس الذم يقيس ما أي 

 .ةاس الذم يقيس بدرجة مقبكلة مف الدقكأف المقياس الثابت ىك المقي ,ألجمو  عدى أي 
 ( . ّّٓ :ََِِ)عكدة , 

 Validityأ ػ الصدؽ . 
عمى قياس الفقرات لما  إلى أف الصدؽ يدؿٌ  Oppenheimيشير أكبنيايـ        
( كالمستكل أك الدرجة التي Oppenheim , 1973 : p. 69-70تقيسو ) فٍ أيفترض 

 .Stanley & Hopkins , 1972 : pيككف فييا قادران عمى تحقيؽ أىداؼ معينة ) 

لتقدير صدؽ األداة إذ يمكف الحصكؿ عمى تقدير كمي عدة أساليب ( كىناؾ 101
( َّٔ : َُٖٗرج , ف)لمقياس كفي حاالت أخرل يتـ الحصكؿ عمى تقدير كيفي 

 كىي : عدة مؤشرات لمصدؽ حثكبيذا الصدد استعمؿ البا
 Face Validityػ الصدؽ الظاىري  1

فقرات  الباحث  إف أفضؿ طريقة لحساب الصدؽ الظاىرم . ىي عرض      
المحكميف الذيف يتصفكف بخبرة تمكنيـ مف عمى مجمكعة مف  قبؿ تطبيقو  المقياس

تجعؿ  إذٍ , الحكـ عمى صبلحية فقرات االختبار في قياس الخاصية المراد قياسيا 
الباحث مطمئنان إلى آرائيـ كيأخذ باألحكاـ التي يتفؽ عمييا معظميـ أك بنسبة 

كقد تحقؽ ىذا النكع مف الصدؽ في (. ِٓٔ: ََُِ%( فأكثر ) الكبيسي ,َٖ)
 محكميفالمقياس الحالي كذلؾ عندما عرضت فقراتو عمى مجمكعة مف ال

 . المتخصصيف في ميداف عمـ النفس . كما ذكر سابقان 
 صدؽ البناء : .2

أكثػػػر أنػػكاع الصػػػدؽ قبػػػكالن , إذ  (Constract Validity)صػػػدؽ البنػػاء  عػػد  يي 
لمصػدؽ مػف  Ebelيرل عػدد كبيػر مػف المختصػيف أنػو يتفػؽ مػع جػكىر مفيػـك أيبػؿ , 
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( , كيتحقػؽ ىػذا النػكع ُُّ, ص َُٗٗحيث تشبع المقياس بالمعنى العاـ )األماـ , 
 عمػػػى أساسػػػو أف المقيػػػاس يقػػػيس بنػػػاءن  مػػػف الصػػػدؽ , حينمػػػا يكػػػكف لػػػدينا معيػػػار نقػػػرر

مػف خػبلؿ  مقيػاس دافعيػة االتقػاففر ىػذا النػكع مػف الصػدؽ فػي انظريان محددان . كقد تك 
 المؤشرات اآلتية : 

 ة التميزية لمفقرات باستعماؿ أسموب المجوعتيف المتطرفتيف.و أ. الق
 ب. ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس.

   ج. ارتباط درجة الفقرة بدرجة المجاؿ.
 د. ارتباط درجة المجاؿ بالدرجات المجاالت األخرى.

 ىػ. ارتباط درجة المجاؿ بالدرجة الكمية لممقياس.
تقػيس المفيػـك نفسػو الػذم يقيسػو ك المجاؿ أأف الفقرة  بمعرفة كتيتـ الطرائؽ السابقة

 .   (Lindquist, 1951, p. 282)فر ىذا أحد مؤشرات صدؽ البناء ايك  المقياس ككؿ , ك
 

 مؤشرات الثبات  -ب 

الدقػػة كاالتسػػاؽ فػػي أداء األفػػراد كاالسػػتقرار فػػي  يعنػػي (Reliability)الثبػػات 
ـ   تطبيقػو عمػى األفػراد  النتائج عبر الزمف , فالمقياس الثابت يعطػي النتػائج نفسػيا إذا تػ

 .  (Baron, 1981, P. 418) أنفسيـ مرة ثانية
,  عػدة طرائػؽب فسػي إلػى إمكانيػة قيػاس الثبػات كلقد أشػارت أدبيػات القيػاس الن

عبػر سمسػمة مػف القياسػات منيػا  اتسػاؽ درجػات االسػتجابات يػتـ   ( أف  إذ يرل )كركنباخ
الػػػػذم يتحقػػػػؽ إذا كانػػػػت فقػػػػرات  (Internal Consistency): االتسػػػػاؽ الػػػػداخمي 

 (External Consistancy)المقيػػػاس تقػػػيس المفيػػػـك نفسػػػو , كاالتسػػػاؽ الخػػػارجي 
ـ  الػذم يتحقػؽ حينمػا يسػتمر المقيػاس فػي إعطػػاء النتػائج نفسػيا إذا  إعػادة تطبيقػػو  مػا تػ

 .   (Holt & Irving, 1971, P. 60)عبر مدة زمنية 
عػادة االختبػار )االتسػاؽ  كىكذا يبدك أف الفرؽ بيف طريقتػي االتسػاؽ الػداخمي كا 
الخارجي( , ىك أف معامؿ الثبات في الطريقة األكلى يشير إلى التجػانس بػيف الفقػرات 

حػػيف يشػػير معامػػؿ  عمػػىان كاحػػدان( , لفقػػرات تقػػيس مفيكمػػ)حيػػث يقصػػد بالتجػػانس أف ا
الثبػػات بطريقػػة إعػػادة االختبػػار إلػػى درجػػة اسػػتقرار األفػػراد فػػي إجابػػاتيـ عمػػى المقيػػاس 

 (.  ّّ, ص ُُٖٗعبر فترة مناسبة مف الزمف )الزكبعي كآخركف , 
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بتمػػػؾ الطػػػريقتيف  المركنػػة المعرفيػػػة كعميػػو قػػػاـ الباحػػػث باسػػتخراج ثبػػػات مقيػػػاس
   -ككما يأتي :

  Retest -(Test إعادة االختبار  ) طريقة االتساؽ الخارجي -:أواًل 
تتضمف ىذه الطريقة تطبيؽ المقياس عمى عينة مػف األفػراد , ثػـ إعػادة تطبيػؽ 

أف  (Adams), إذ يػرل آدمػز  مدة زمنية مناسبةرل بعد مركر المقياس عمييا مرة أخ
ال تقػػؿ عػػػف مػػدة ى ثباتػػػو , يجػػب أف يكػػكف خػػبلؿ إعػػادة تطبيػػؽ المقيػػاس لمتعػػرؼ عمػػ

 .  (Adams, 1964, p. 58)أسبكعيف 
السػتخراج الثبػات بيػذه الطريقػة دافعية اإلتقػاف كلقد قاـ الباحث بتطبيؽ مقياس 

مػػػكزعيف بالتسػػػاكم عمػػػى النػػػكع كالصػػػؼ  طالبػػػا كطالبػػػة( َْعمػػػى عينػػػة مككنػػػة مػػػف )
 , (ُُكما في جدكؿ ) كاالختصاص

 (ُُجدكؿ )
 الصؼ ( –التخصص  –عينة الثبات موزعة بحسب ) النوع 

 االختصاص الكمية ت
 الصؼ الرابع الصؼ الثاني

 النوع االجتماعي النوع االجتماعي المجموع
 ناثأ   ذكور ناثأ   ذكور

 21 5 5 5 5 إنساني القانوف 1
 21 5 5 5 5 عممي العموـ 2

 41 21 21 المجموع
 

الباحػػث بإعػػادة تطبيػػؽ مػػف التطبيػػؽ األكؿ لممقيػػاس قػػاـ أسػػبكعيف كبعػػد مػػركر 
, كبعػػد اسػتعماؿ معامػؿ ارتبػاط بيرسػػكف   نفسػيامػرة أخػػرل كعمػى العينػة  نفسػوالمقيػاس 

لمتعػػػرؼ عمػػػى العبلقػػػة بػػػيف درجػػػات التطبيػػػؽ األكؿ كالثػػػاني , ظيػػػر أف قيمػػػة معامػػػؿ 
 :( ُِ) ( كمجاالتو كما مبيف في جدكؿِٖ.َلممقياس )الثبات 

 ( ُِ)جدكؿ 
 بطريقةدافعية االتقاف درجات معامؿ الثبات لمقياس 
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 عادة االختبارإ 
 درجة معامؿ الثبات المجاؿ

 0,79 المثابرة في المياـ المعرفية

 0,86 المثابرة الحركية

 0,84 متعة االتقاف

 0,78 ردود االفعاؿ السمبية

 0,80 و الكفاءة العامةالقدرة أ

 0,82 المقياس ككؿ
 
,  دافعيػة االتقػافكقد عيدت ىذه القيمة مؤشران عمى استقرار استجابات األفػراد عمػى  

يكػػػكف مػػػف  (Likert)معامػػػؿ الثبػػػات الػػػذم يمكػػػف االعتمػػػاد عميػػػو كمػػػا يػػػرل ليكػػػرت  ف  إإذ 
(َ.ِٔ – َ.ّٗ )(Lazarous, 1963, P. 228) إلػى أنػو إذا  حػيف يشػير كركنبػاخ عمػى

ذلؾ يعد مؤشران جيػدان  ف  إ( فأكثر , فَٕ.َاألكؿ كالثاني ) كاف معامؿ االرتباط بيف التطبيؽ
 ( . ٖٓ, ص ُٖٓٗلثبات االختبار )عيسكم , 

 دلػةمعاباسػتعماؿ ( االتسػاؽ الػداخميتحميؿ التبايف لفقػرات المقيػاس ) -ثانيًا :
 الفاكرونباخ: 

يشػػػير معامػػػؿ الثبػػػات المسػػػتخرج بيػػػذه الطريقػػػة إلػػػى االرتبػػػاط الػػػداخمي بػػػيف فقػػػرات 
( , إذ يعتمػد ىػذا األسػمكب عمػى اتسػاؽ أداء الفػرد َّٓ, ص ُُٗٗمقياس )فيركسكف , ال

 ( . ٕٗ, ص ُٖٗٗمف فقرة إلى أخرل )ثكرندايؾ كىيجف , 
اسػػػػػتعماؿ معادلػػػػػة قػػػػػاـ الباحػػػػػث بتحميػػػػؿ التبػػػػػايف بكلحسػػػػاب الثبػػػػػات بيػػػػػذه الطريقػػػػة 

عينػػة التحميػػؿ  ( ككػػؿ كمجاالتػػو المطبػػؽ عمػػىْٖ.َلفقػػرات المقيػػاس ككانػػت ) الفاكركنبػػاخ
 ( يكضح ذلؾ ُّاالحصائي, كالجدكؿ )

 ( 13 جدوؿ )
 بطريقة دافعية االتقافدرجات معامؿ الثبات لمقياس 
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 الفا كرونباخ 
 درجة معامؿ الثبات المجاؿ

 0,86 المثابرة في المياـ المعرفية

 0,83 المثابرة الحركية

 0,81 متعة االتقاف

 0,85 ردود االفعاؿ السمبية
 0,82 و الكفاءة العامةأ القدرة

 0,84 المقياس ككؿ

 

 : مقياس دافعية اإلتقاف بصيغتو النيائية -3
( فقرة 42) ( يتألؼ مف ْدافعية اإلتقاف بصكرتو النيائية ممحؽ )مقياس صبح أ     

,  المثابرة في المياـ المعرفيةمجاؿ في ( فقرات ٗبكاقع ) خمسة مجاالتمكزعة عمى 
,  متعة االتقافمجاؿ في ( فقرات َُ, ك) المثابرة الحركيةفي مجاؿ ( فقرات ٗك)
ك ( فقرات في مجاؿ القدرة أٗشؿ , ك)ردكد االفعاؿ السمبية لمفمجاؿ في ( فقرات ٓك)

ة بدائؿ متدرجة , تتراكح , يستجيب في ضكئيا المفحكص عمى خمسالكفاءة العامة 
تتراكح درجات  ماة , فيجابة عمى فقرات المقياس االيجابي( عند اإلُ( إلى )ٓمف )

أعمى  فأف   عمى فقرات المقياس السمبية , جابة( عند اإلٓ( إلى )ُالمقياس مف )
( درجة كأدنى درجة َُِدرجة يمكف أف يحصؿ عمييا المجيب في المقياس تككف )

 (.126حيف يبمغ المتكسط الفرضي لممقياس ) ( عمى42)
   :دافعية االتقاف المؤشرات اإلحصائية لمقياس  -

إف مػػػف المؤشػػػرات اإلحصػػػائية التػػػي ينبغػػػي أف يتصػػػؼ بيػػػا أم مقيػػػاس تتمثػػػؿ فػػػي 
التعػػػػرؼ عمػػػػى طبيعػػػػة التكزيػػػػع االعتػػػػدالي , الػػػػذم يمكػػػػف التعػػػػرؼ عميػػػػو بكاسػػػػطة مؤشػػػػريف 
أساسػػػييف ىمػػػا الكسػػػط الحسػػػابي كاالنحػػػراؼ المعيػػػارم , كأنػػػو كممػػػا قمػػػت درجػػػة االنحػػػراؼ 

ى كجػكد نػكع مػف التجػانس أك التقػارب بػيف قػيـ ذلػؾ عمػ مػف الصػفر , دؿ   كاقتربتالمعيارم 
 ( . ُٖٔ, ص ُٕٕٗدرجات التكزيع )البياتي كأثناسيكس , 
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ذا كػاف الخطػأ المعيػارم لمتقػدير  ييعبػر عنػو  (Standerd Error of Estimate)كا 
مػف المؤشػرات اإلحصػائية الميمػة الػذم  و ييعد  ن  إجة حقيقية كاحدة كتقديرىا , فبالفرؽ بيف در 

في معرفة قكة التنبؤ , فكمما كانت قيمػة ىػذا الخطػأ عاليػة فيػذا يعنػي أف ىنػاؾ فرقػان  يساعد
كبيػػػران بػػػيف الدرجػػػة الحقيقيػػػة كالدرجػػػة المتكقعػػػة , ككممػػػا انخفضػػػت ىػػػذه القيمػػػة كاقتربػػػت مػػػف 
الصػػػفر فيػػػذا يعنػػػي أف الفػػػرؽ بػػػيف تمػػػؾ الػػػدرجات منخفضػػػة , فحينمػػػا يكػػػكف مقػػػدار الخطػػػأ 

عمػػى تطػػابؽ الػػدرجات المتكقعػػة مػػع الػػدرجات الحقيقيػػة  ( فيػػذا يػػدؿٌ المعيػػارم لمتقػػدير )صػػفران 
 ( . ُُِ, صُٕٕٗ)البياتي كاثناسيكس, 

ييعػػداف مػػف خصػػائص  (Kurtosis)كالتفػػرطح  (Skewness)كػػذلؾ فػػأف االلتػػكاء ك 
التكزيعات التكرارية , إذ يشير معامؿ االلتكاء إلى درجة تركيز التكرارات عند القيـ المختمفة 

)عػكدة العتػدالي المتكزيع كمعامؿ التفرطح إلى مدل تركيز التكرارات في منطقػة مػا لمتكزيػع 
جػػة كنػػكع ( , فمػػف الممكػػف التمييػػز بػػيف التكزيعػات مػػف خػػبلؿ در ُٖ, صُٖٖٗكالخميمػي , 

, ََِِااللتػػكاء كالتفػػرطح , إذ يسػػتعمؿ عػػادة مؤشػػػرات إحصػػائية لمتعبيػػر عنيمػػا )عػػػكدة, 
 ( . ِْٕص

كىكذا نجػد أف معرفػة درجػة تفػرطح أم تكزيػع كنكعػو ينبغػي أف يقػارف ىػذا المعامػؿ 
بمقيػػاس يتخػػذ أساسػػان لػػذلؾ , كمػػف المتبػػع أف يقػػارف ىػػذا بمعامػػؿ التفػػرطح المقابػػؿ لػػو فػػي 

يعػي القياسػي , كبحسػاب ىػذا المعامػؿ فػي المنحنػى الطبيعػي القياسػي نجػد أف المنحى الطب
ذا ِّٔ.َقيمتو تعػادؿ ) ( , فػإذا زاد ىػذا المعامػؿ عػف ىػذه القيمػة يكػكف التكزيػع مسػطحان كا 

 ( . ٔٔ, ص ُِٖٗعنيا كاف التكزيع مدببان )العاني كالغرابي ,  قؿ  
ؽ قػػػيـ الكسػػػط الحسػػػابي كالكسػػػيط كالتكزيػػػع االعتػػػدالي يكػػػكف متمػػػاثبلن حينمػػػا تتطػػػاب

كالمنػػكاؿ , كيكػػكف التكزيػػع ممتكيػػان سػػالبان أك مكجبػػان حينمػػا تكػػكف قػػيـ ىػػذه المقػػاييس الثبلثػػة ال 
 ( . ٖٕ, ص ُُٗٗتنطبؽ مع بعضيا البعض )فيركسكف , 

كالركػػكف  دافعيػػة االتقػػاف, لمقيػػاس الػػذكر سػػابقةف حسػػاب المؤشػػرات اإلحصػػائية الإ
إلػػػى نتػػػائج التطبيػػػؽ فيمػػػا بعػػػد , تطمبػػػت مػػػف الباحػػػث اسػػػتعماؿ الحقيبػػػة اإلحصػػػائية لمعمػػػـك 

 أك مػػػا يسػػػمىٌ  (Statistical Package For Social Science)االجتماعيػػػة 
 يكضح ذلؾ: ( ُْ  في استخراج تمؾ المؤشرات اإلحصائية كجدكؿ) (SPSS)اختصاران 

 (  14 جدوؿ )
 حسب عينة التحميؿ اإلحصائي  دافعية اإلتقافالمؤشرات اإلحصائية لمقياس 
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 القيـ المؤشرات اإلحصائية ت

 126 الوسط الفرضي 1

 142.96 الوسط الحسابي 2

 144.0000 الوسيط 3

 149.00 المنواؿ 4

 16.81032 االنحراؼ المعياري 5

 282.587 التبايف 6

 0.97054 لموسطالخطأ المعياري  7

 0.010- االلتواء 8

 0.107- التفرطح 9

 90.00 المدى 11

 99.00 درجة أقؿّ  11

 189.00 أعمى درجة 12

,   دافعيػػة االتقػػاف الػػذكر لمقيػػاس سػػابقةظػػة قػػيـ المؤشػػرات اإلحصػػائية الكعنػػد مبلح
نجػػػد أف تمػػػؾ المؤشػػػرات تتسػػػؽ مػػػع معظػػػـ مؤشػػػرات المقػػػاييس العمميػػػة , إذ تقتػػػرب درجػػػات 

ا يسػػمح بتعمػػيـ نتػػائج كتكراراتيػػا نسػػبيان مػػف التكزيػػع االعتػػدالي , مٌمػػ االتقػػاف دافعيػػةمقيػػاس 
 يانيان :( يكضح ذلؾ ب ِ تطبيؽ ىذا المقياس كشكؿ )
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(2شكل )  

البحث على مقياس دافعية اإلجقان جوزيع درجات عينة  

 :المرونة المعرفية  مقياس -2
ات التي تناكلت الدراس بعض الباحث عمى طمعا المركنة المعرفيةلغرض قياس       

فاضؿ مف قبؿ ) عدٌ المي  المركنة المعرفيةمقياس  الباحث كقد تبنىىذا المكضكع, 
كفؽ  فاضؿ لممركنة المعرفية مف المناسب تبني مقياس   (, إذ كجد الباحث َُِٓ
                               لؤلسباب اآلتية:                                                                    (  Spiro 1995سبايرك)نظرية 
 م(.7105ىعداده فً ) حداثة المقٌاس ىذ تمَّ  (0

 لبٌئة العراقٌة.ل تهمالئم  (7

 وصؼ المقياس وصالحيتو -
مجاالت  ( ْ)  مكزعة عمى( فقرة  ِٗ مف ) المركنة المعرفيةيتألؼ مقياس       
كالمجاؿ الثاني   ( فقراتٓاألكؿ )ادراؾ كجيات النظر المتعارضة( مف )  يتككف

( ٗ( فقرات كالمجاؿ الثالث )البناء كالتعديؿ المعرفي( مف )َُ)تكليد البدائؿ( مف )
( فقرات. أماـ كؿ فقرة ٓفقرات كالمجاؿ الرابع )التنكع االستراتيجي لممعرفة( مف )

حد ىذه المكاقؼ التي تدلؿ عمى درجة مركنة مكاقؼ يقكـ المستجيب باختيار أ ةثبلث
 ( ٔ , كما مكضح في ممحؽ )المستجيب

 صالحية الفقرات : -
( ُٔ( عمى ) ٓ , في ممحؽ) ُ( فقرةِٗعرض فقرات المقياس البالغ عددىا) تـ       

كالنفسية, كما ىك مكضح خبيران مف الخبراء المتخصصيف في مجاؿ العمـك التربكية 
 لممركنة ريؼ النظرم الذم اعتمده الباحثلمتع كتضمف ذلؾ عرضان  (, ِ في ممحؽ )

                                                           
 تـ حذؼ فقرة واحدة متكررة مف المقياس االصمي 1
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كتعريؼ كؿ مجاؿ مف مجاالت المقياس, مع عرض الفقرات الخاصة لكؿ المعرفية, 
                                مجاؿ ,كطمب مف الخبراء إبداء آرائيـ كمبلحظاتيـ في:                                          

( مدل صبلحية الفقرات لقياس ما كضعت ألجمو.                                                  ُ
                               مدل مبلئمة كؿ فقرة لممجاؿ الذم تنتمي إليو.                                          (ِ
ا ألم فقرة تحتاج إلى ذلؾ ,ممٌ  ك التعديؿاإلضافة أك الحذؼ أ ( ترؾ لممحكميفّ

يجعؿ المقياس صالحان لمتطبيؽ عمى عينة البحث.                                       
قيمة  عتمد الباحثلمقياس اكلتحميؿ آراء الخبراء في تحديد مدل صبلحية فقرات ا

المحسكبة معياران إلبقاء الفقرة, أك حذفيا, كفي ضكء  Chi - Square)) ِ)كام(
ـ   (,           ُٔ) تعديؿ عدد مف الفقرات كما مكضح في الجدكؿ مبلحظات الخبراء كآرائيـ ت

المحسكبة ليا  ِفقرات المقياس,  مف خبلؿ مقارنة قيـ )كام( عمى بقية كاالبقاء
( تبيف ُكدرجة حرية ) (8ََُ) ( عند مستكل داللة8ْٔٔبالقيمة الجدكلية البالغة )

 (. ُٓ المحسكبة ليذه الفقرات دالة إحصائيان, ككما مبيف في الجدكؿ ) ِإف قيـ كا
 

 ( 15 جدوؿ )
 المرونة المعرفية راء الخبراء حوؿ صالحية فقرات مقياس آل 2كا اختبارنتائج 

عدد  المجاالت فقرات اسـ المجاؿ
 الفقرات

 رأي المحكموف
نسبة 
 فالموافقي

 2قيمة كا
 الداللة المحسوبة

غير  الموافؽ
 موافؽ

إدراؾ وجيت النظر 
 المتعارضة

1-2-3-5  دالة 16 100% 0 16 4 
 دالة 12.25 94% 1 15 1 4

 توليد البدائؿ
1-2-3-5-6-

8- 9-11  
 دالة 16 100% 0 16 8

2-4 2 15 1 94% 12,25  
البناء والتعديؿ 

 المعرفي
1-2-3-4-5-

6-7-8- 9  
 دالة 16 100% 0 16 9

التنوع االستراتيجي 
5-4-3-2-1 لممعرفة  دالة 16 100% 0 16 5 

 (16)جدوؿ                                    
ـ    تعديميا وفؽ مالحظة المحكميف الفقرات التي ت
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 الفقرة بعد التعديؿ الفقرة قبؿ التعديؿ المجاؿ ت

 ينّ إذا واجيتني ميارات جديدة فإ الثاني 6
معمومات ومعارؼ متنوعة إذا واجيتني 

 ينّ ومتغيرة فإ

 : مفقراتلاإلحصائي  تحميؿال
 المجموعتيف المتطرفتيف .القوة التميزية لمفقرات بأسموب أ ػ 

المركنة المعرفية بأسمكب حساب القكة التمييزية لكؿ فقرة مف فقرات مقياس تـ      
 االحصائية ( عمى عينة التحميؿٔ, بتطبيؽ المقياس ممحؽ )المجمكعتيف المتطرفتيف

 (  ْفي جدكؿ )  كالمشار ليا( طالبا كطالبة مف جامعة القادسية ََّالبالغة )
ترتيب  استمارة , تـ   كبعد تصحيح استجابات المفحكصيف كحساب الدرجة الكمية لكؿٌ 

الدرجات تنازليان ابتداءن مف أعمى درجة كانتياء بأدنى درجة , ككانت حدكد تمؾ 
%( مف االستمارات الحاصمة ِٕاختيار نسبة ) تـ   , ثـ  ( درجة43 -86مف )ات الدرج

استمارة( ككاف حدكد الدرجات  ُٖعمى أعمى الدرجات كسميت بالمجمكعة العميا )
%(مف االستمارات الحاصمة عمى أدنى ِٕ( كاختيار نسبة )70 -86فييا مف )

استمارة أيضان( ككاف حدكد الدرجات فييا مف  81الدرجات كسميت بالمجمكعة الدنيا )
(61- 43. ) 

كبعد استخراج الكسط الحسابي كالتبايف لكبل المجمكعتيف العميا كالدنيا , قاـ      
لعينتيف مستقمتيف الختبار داللة الفركؽ  (t. test)الباحث بتطبيؽ االختبار التائي 

المحسكبة تمثؿ القكة التمييزية بيف أكساط المجمكعتيف , كذلؾ ألف القيمة التائية 
( . كقد تراكحت القيمة التائية ّٓ, صَُٗٗلمفقرة بيف المجمكعتيف )مايرز , 

كبر مف القيمة الجدكلة البالغة ( كىي أ8ِْٓٗ -8َُِٖالمحسكبة لمفقرات بيف )
 ضحة في جدكؿ )ك ما مك( َُٔ( كدرجة حرية )8ََٓ( عند مستكل داللة )8ُٗٔ)

ُٕ .) 
 ( 17 ) جدوؿ                                          

 القوة التمييزية لفقرات مقياس المرونة المعرفية بطريقة المجموعتيف المتطرفتيف
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 المجاؿ
 
 رقـ

 الفقرة

القيمة  المجموعة الدنيا المجموعة العميا
التائية 

 المحسوبة

 
 النتيجة

الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 األ 
جاؿ

الم
ؿ وّ 

ت 
جيا

ؾ و
ادرا

ضة
عار

لمت
ر ا

لنظ
ا

 

 دالة 3.705 0.85165 1.7284 0.80181 2.2099 ُ
 دالة 4.834 0.80584 2.0247 0.61111 2.5679 ِ

 دالة 4.499 0.90489 2.1358 0.64502 2.6914 3

 دالة 5.907 0.92463 1.9630 0.57922 2.8025 4

 دالة 7.233 0.71492 2.0864 0.47855 2.6543 5

ي :
لثان

ؿ ا
مجا

ال
ائؿ

لبد
د ا

ولي
ت

 

 دالة 6.261 0.80354 2.3210 0.28273 2.9136 6

 دالة 5.025 0.89149 1.8272 0.72606 2.4691 7

 دالة 3.918 0.82514 1.7160 0.60118 2.1605 8

 دالة 2.753 0.76558 1.9630 0.83129 2.3086 9

 دالة 4.814 0.76940 1.6049 0.79718 2.1975 11

 دالة 3.920 0.61464 2.1852 0.50216 2.5309 11

 دالة 9.452 0.59577 1.9136 0.45947 2.7037 12

 دالة 7.203 0.88034 1.8889 0.57036 2.7284 13

 دالة 9.418 0.73995 2.0494 0.33930 2.9012 14

 دالة 4.372 0.86460 1.9506 0.70929 2.4938 15

ث :
لثال

ؿ ا
مجا

ال
رفي 

لمع
ؿ ا

عدي
والت

اء 
البن

 

 دالة 5.434 0.78705 2.0741 0.55137 2.6543 16

 دالة 6.840 0.79834 2.0123 0.50031 2.7284 17

 دالة 4.245 0.79660 1.8765 0.63853 2.3580 18

 دالة 6.203 0.75829 1.6667 0.73619 2.3951 19

 دالة 2.180 0.71766 2.0625 0.64118 2.2963 21

 دالة 5.323 0.63780 2.2346 0.50583 2.7160 21

 دالة 7.710 0.64765 2.0741 0.48145 2.7654 22

 دالة 3.395 0.81157 2.0617 0.80814 2.4938 23
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 دالة 3.944 0.72606 1.5309 0.93409 2.0494 24

ع: 
لراب

ؿ ا
مجا

ال
وع 

التن
ي 

تيج
سترا

اال
رفة

ممع
ل

 

 دالة 7.414 0.67996 2.0123 0.56519 2.7407 25

 دالة 8.710 0.75113 1.6173 0.59265 2.5432 26

 دالة 3.454 0.75359 2.2099 0.70141 2.6049 27

 دالة 6.370 0.67036 1.9753 0.58479 2.6049 28

 دالة 5.457 0.85653 2.0617 0.65640 2.7160 29

 ) االتساؽ الداخمي(بالدرجة الكمية لممقياسعالقة درجة الفقرة 
بيف درجة  االرتباطيةف الستخراج العبلقة ك معامؿ ارتباط بيرس الباحث عمؿاست    

 نفسيا االستمارات( استمارة كىي 300كؿ فقرة مف فقرات المقياس كالدرجة الكمية لػ )
  التي خضعت لتحميؿ الفقرات في ضكء المجمكعتيف المتطرفتيف كأظيرت النتائج أف  

( 8َُُٓ -8ََِِدالة إحصائيان إذ تراكحت ما بيف )جميعيا  رتباطمعامبلت اال
( كدرجة 8ََٓ( عند مستكل داللة )8َُُّكبر عند مقارنتيا بالدرجة الحرجة )كىي أ
ككما  قد حذفت( 8ََُْمعامؿ ارتباطيا )فكاف  ٗ ما عدا الفقرة رقـ (ِٖٗحرية )

  (  18 مبينة في جدكؿ )
 ( 18 جدوؿ )

 المرونة المعرفيةمعامالت ارتباط بيرسوف بيف درجة الفقرة والدرجة الكمية لمقياس 

 الفقرة
معامؿ 
 االرتباط

 الفقرة
معامؿ 
 االرتباط

 الفقرة
معامؿ 
 االرتباط

 الفقرة
معامؿ 
 االرتباط

1 0.297 9 0.104 17 0.372 25 0.409 

2 0.409 11 0.232 18 0.277 26 0.383 

3 0.295 11 0.204 19 0.392 27 0.224 

4 0.329 12 0.374 21 0.203 28 0.405 

5 0.418 13 0.418 21 0.366 29 0.389 

6 0.203 14 0.382 22 0.511 - - 
7 0.202 15 0.323 23 0.233 - - 

8 0.241 16 0.234 24 0.239 - - 
 



 63                            وايراءاتهمنهيٌة البحث                    ثالثالفصل ال

 

 
 

 ) االتساؽ الداخمي( : لممقياس المجاؿة درجة الفقرة بدرجة عالق
فقرة  استخراج معامؿ ارتباط بيرسكف بيف درجات أفراد العينة عمى كفؽ كؿِّ  تـ        

بيف معامبلت االرتباط  كتراكحتمجاؿ كدرجاتيـ عمى ذلؾ المجاؿ  كؿِّ مف فقرات 
 جميعيا دالة إحصائياك ( 8َُُّكبر مف القيمة الحرجة )( كىي أ8َّٕٓ -8َِِٓ)

 (  ُٗ( كما في جدكؿ ) ِٖٗكدرجة حرية ) (0,05)عند مستكل داللة 
 ( 19 جدوؿ )

المرونة لمقياس لممجاؿ والدرجة الكمية  الفقرةمعامالت ارتباط بيرسوف بيف درجة 
 المعرفية

 األ 
جاؿ

الم
 ؿوّ 

 الفقرة
معامؿ 
 االرتباط

ني
الثا

اؿ 
مج

ال
 

 الفقرة
معامؿ 
 االرتباط

لث
الثا

اؿ 
مج

ال
 

 الفقرة
معامؿ 
 االرتباط

رابع
ؿ ال

مجا
ال

 

 الفقرة
معامؿ 
 االرتباط

1 0.432 6 0.401 16 0.370 25 0.507 

2 0.456 7 0.355 17 0.486 26 0.561 

3 0.365 8 0.274 18 0.296 27 0.234 

4 0.362 9 0.169 19 0.457 28 0.459 

5 0.509 10 0.365 20 0.225 29 0.383 

 11 0.230 21 0.366 

 
 

12 0.573 22 0.511 

13 0.479 23 0.321 

14 0.553 
24 0.285 

 15 0.232 

 المجاالت بالدرجة الكمية لممقياس ) االتساؽ الداخمي( :/ عالقة درجة  د
يا الخاضػػػػػػػػعة ىػػػػػػػػي نفسػػػػػػػػ ( اسػػػػػػػػتمارةََّذلػػػػػػػػؾ اعتمػػػػػػػػد الباحػػػػػػػػث ) كلحسػػػػػػػػاب      

ارتبػػػػػاط درجػػػػػة كػػػػػؿ مجػػػػػاؿ  , كأشػػػػػارت النتػػػػػائج إلػػػػػى أف معامػػػػػؿلمتحمػػػػػيبلت السػػػػػابقة 
( ِٖٗكدرجػػػػػػػػػة حريػػػػػػػػػة ) (0,05)بالدرجػػػػػػػػػة الكميػػػػػػػػػة دالػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػائيان عنػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػتكل 

 .( يكضح ذلؾَِ كالجدكؿ )
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 ( 21 جدوؿ )

المرونة  مجاالت مقياس مجاؿ مف االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ   معامؿ
 والمجاالت االخرى لو المعرفية

 الدرجة الكمية المجاؿ
 0.596 النظر المتعارضةادراؾ وجيات 

 0.778 توليد البدائؿ

 0.709 البناء والتعديؿ المعرفي

 0.683 التنوع االستراتيجي لممعرفة

 
 

 الخصائص السٌكومترٌة لمقٌاس المرونة المعرفٌة

( اكتفى الباحث بالصدؽ الظاىرم َُِٓنظرا لحداثة المقياس المتبنى )      
ـ  لممقياس مف خبلؿ عرضو عمى مجمكعة  تكضيحو في الصفحة  مف المحكميف كما ت

(ُٓ .) 
 

 ثبات المقياس:
   -قاـ الباحث باستخراج ثبات مقياس المقياس بطريقتيف ككما يأتي :

   Retest -(Test طريقة االتساؽ الخارجي ) إعادة االختبار  -أواًل :
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لقػػػػد قػػػػاـ الباحػػػػث بتطبيػػػػؽ مقيػػػػاس المركنػػػػة المعرفيػػػػة السػػػػتخراج الثبػػػػات بيػػػػذه 
, كبعػػػػد مػػػػركر أسػػػػبكعيف مػػػػف  ِ( طالبػػػػا كطالبػػػػةَْالطريقػػػػة عمػػػػى عينػػػػة مككنػػػػة مػػػػف )

مػػػرة أخػػػرل كعمػػػى  نفسػػػوالباحػػػث بإعػػػادة تطبيػػػؽ المقيػػػاس التطبيػػػؽ األكؿ لممقيػػػاس قػػػاـ 
يا , كبعػػػد اسػػػتعماؿ معامػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػكف  لمتعػػػرؼ عمػػػى العبلقػػػة بػػػيف نفسػػػالعينػػػة 

( 8َّٖعامػػػػؿ الثبػػػػات لممقيػػػػاس )درجػػػػات التطبيػػػػؽ األكؿ كالثػػػػاني , ظيػػػػر أف قيمػػػػة م
( 8ََٕاألكؿ كالثػاني ) كيشير كركنباخ إلى أنػو إذا كػاف معامػؿ االرتبػاط بػيف التطبيػؽ

 ( .  ٖٓ, ص ُٖٓٗمؤشران جيدان لثبات االختبار )عيسكم ,  عد  ذلؾ يي  ف  إفأكثر , ف
 

االتسػػاؽ ) المعرفيػػة بطريقػػة ةالمرونػػ مقيػػاستحميػػؿ التبػػايف لفقػػرات  -ثانيػػًا :
 الفاكرونباخ:  دلةمعاباستعماؿ ( الداخمي

ـ   لممقيػػػػاس ككػػػػؿ اسػػػػتعماؿ معادلػػػػة الفاكركنبػػػػاخ  كلحسػػػػاب الثبػػػػات بيػػػػذه الطريقػػػػة تػػػػ
 .(8َٖٕككانت قيمة معامؿ الثبات ) ( ََّالتحميؿ االحصائي )عينة المطبؽ عمى 

 التطبيؽ النيائي لممقياسيف
 ان ( طالبػػَْٓالنيائيػػة المككنػػة مػػف )طبػػؽ الباحػػث المقياسػػيف عمػػى عينػػة البحػػث       

ية لمدراسػػػػػة كطالبػػػػة مػػػػف التخصصػػػػات العمميػػػػة كاإلنسػػػػػانية مػػػػف طمبػػػػة جامعػػػػة القادسػػػػ
 َُِٔ/ْ/ِٓإلى  َُِٔ/ْ/ُالتطبيؽ مف  الصباحية كاستمرت مدة

 الوسائؿ اإلحصائية  -4
الستخراج اتفاؽ آراء المحكميف حكؿ صبلحية  Chi – Square)) ِمربع كام -ُ

 فقرات المقياسيف.
( لعينتيف مستقمتيف: الستخراج القكة التمييزية لفقرات T-Testاالختبار التائي ) -ِ 

 مقياسي البحث .
لعينة كاحدة: الختبار الفركؽ بيف المتكسط الحسابي  (T-Testاالختبار التائي )-ّ

 ياسي البحث.لمعينة عمى مقكالمتكسط الفرضي 

                                                           
 اإلتقاف()نفس عينة ثبات مقياس دافعية  2
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لمتعرؼ عمى ثبات المقياسيف  (:Pearson correlationمعامؿ ارتباط بيرسكف )-ْ
عادة االختبار كمعرفة ارتباط درجة كؿ فقرة بالدرجة الكمية لممقياس ك  -بطريقة االختبار ا 

 . كمعرفة العبلقة بيف متغيرم البحث ليودرجة كؿ فقرة لممجاؿ الذم تنتمي إ,كارتباط 

(: Cronbuh Alpha) )معادلة ألفا كركنباخ ( تحميؿ التبايف باستعماؿطريقة -ٓ
 لمتعرؼ عمى االتساؽ الداخمي لممقياسيف )الثبات(. 

(:الستخراج الفركؽ بيف متغيرات  Three way Anova)تحميؿ التبايف الثبلثي -ٔ
-رابع( كالتخصص )عممي-اناث( كالصؼ )ثاني-الدراسة تبعان لمتغيرات النكع )ذككر

 ( كلمتغيرم البحث.سانينٍ إ
ي تحميؿ التبايف الثبلثي لمعرفة عند التفاعؿ ف اختبار شيفيو لممقارنات البعدية -ٕ

 معنكية.الداللة الالفركؽ ذات  مصادر 
 .معامؿ االنحدار لمعرفة اسياـ دافعية االتقاف في المركنة المعرفية  -ٖ



 

 
 

 
 الفصل الرابع

 عرض النتائج وتفسٌرها

 أوال: عرض النتائج وتفسٌرها

 ثانٌا: االستنتاجات

 ثالثا: التوصٌات

 رابعا: المقترحات



 

   :لدى طمبة جامعة القادسيةاإلتقاف : تعرؼ دافعية األوؿ اليدؼ 

بحث النيائية البالغة جابات عينة الاليدؼ األكؿ قاـ الباحث بتحميؿ إ لمتحقؽ مف  
المتكسط  ف  اإلتقاف ككجد الباحث أياس دافعية بة جامعة القادسية عمى مق( مف طمَْٓ)

( كعند 19.066كبانحراؼ معيارم قدره ) (143.596الحسابي لدرجات أفراد عينة البحث بمغ )
استعماؿ ب(  126)البالغ  مقايسة المتكسط الحسابي لعينة البحث بالمتكسط الفرضي لممقياس

مف  أكبر( كىي 19.577المحسكبة بمغت ) القيمة التائية ف  أختبار التائي لعينة كاحدة . ظير اال
جدكؿ ال( ك 449( ك بدرجة حرية )0,05عند مستكل داللة ) (1,96) القيمة الجدكلية البالغة

 ( يكضح ذلؾ. ُِ)

 ( 21الجدوؿ)

  القيمة الجدولية التائية لمقياس دافعية االتقاف  

 عدد أفراد
 العينة

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 المتوسط
 الفرضي

 درجة
 الحرية

 مستوى القيمة التائية 
 الجدولية المحسوبة الداللة

450 143.5956 19.06573 126 449 19.577 1,96 0,05 
 

 

لتي يمكف امعة القادسية بدافعية االتقاف , طمبة جا كتشير ىذه النتيجة الى ارتفاع درجة     
بة جامعة القادسية ذككرا كاناثا كبالمراحؿ طم ف  بأ Morganاف تفسيرىا عمى كفؽ نظرية مكرك

شباع دافعيتيـ كالحصكؿ عمى درجات عالية مف أجؿ إكالرابعة  لدييـ دافع لئلتقاف  َالثانية 
كبما  لييا كتحقيؽ الرضا الداخمي كالشعكر بمتعة االنجازكتحقيؽ األىداؼ التي يسعكف إالداخمية 

لى اتقاف مف تمؾ الدكافع التي تدفع الفرد إىي كاحدة  سمكؾ دافع فاف دافعية االتقاف كراء كؿٌ  ف  أ
ؿ الحصك  ككذلؾ باآلخريفكالحصكؿ عمى درجات عالية مقارنة  يقكـ بو مف عمؿ يكمؼ بو  ما

 .رضى االساتذة ك عمى  استحساف 
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تبعػا  جامعة القادسػية طمبةلدى دافعية اإلتقاف  الفروؽ في ةلدال  اليدؼ الثاني . التعرؼ عمى
 :والتخصص الدراسي الدراسي لمتغيرات النوع االجتماعي والصؼ

دافعيػػػة  طمبػػػة جامعػػػة القادسػػػية فػػػيلغػػػرض تعػػػرؼ داللػػػة الفػػػركؽ بػػػيف متكسػػػطات درجػػػات        
 االتقػػػػػػاف تبعػػػػػػان  لمتغيػػػػػػرات النػػػػػػكع االجتمػػػػػػاعي )ذككر,إنػػػػػػاث( كالصػػػػػػؼ الدراسػػػػػػي )الثػػػػػػاني,الرابع(

 Three) الثبلثػػيتحميػػؿ التبػػايف  الباحػػث , اسػػتعمؿعممػػي , اإلنسػػاني(كالتخصػػص الدراسػػي )ال

way ANOVA ) ( كظيرت النتائج كما في جدكؿ ِِ .) 
 (  ِِ جدكؿ )

نتائج تحميؿ التبايف الثبلثي لمكشؼ عف داللة الفركؽ في دافعية اإلتقاف لدل طمبة جامعة 
 كالتخصص الدراسي  الدراسي القادسية تبعان لممتغيرات النكع االجتماعي كالصؼ

 مصدر التباٌن
 

مجموعة 
 المربعات

درجة 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

مستوى  القٌمة الفائٌة
 الجدولٌة المحسوبة الداللة

 4.712 1682.887 1 1682.887 النوع االجتماعً

3,86 0,05 

 0.013 4.659 1 4.659 الصف الدراسً

 0.088 31.439 1 31.439 التخصص الدراسً

 8.970 3203.733 1 3203.733 النوع االجتماعً Xالصف الدراسً 

 0.132 47.227 1 47.227 النوع االجتماعً Xالتخصص الدراسً 

 0.494 176.452 1 176.452 الصف الدراسً Xالتخصص الدراسً 

 الدراسً الصفX النوع االجتماعًالتفاعل )
X الدراسًالتخصص) 

0.848 1 0.848 0.002 

  357.141 442 157856.382 الخطأ

   449 163003.63 الكلً
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 عبله ما يأتي :كيتضح مف الجدكؿ أ

 لمتغير النوع االجتماعي )ذكور, إناث( : تبعاداللة الفرؽ  .1
لى اإلناث عمى دافعية االتقاف يرقى إأف الفرؽ بيف الذككر ك  (ِِ)يتضح مف الجدكؿ        

( مع القيمة 41712االحصائية , كذلؾ عندما نقارف القيمة الفائية المحسكبة )مستكل الداللة 
ككاف الفرؽ لصالح  (0,05)( عند مستكل الداللة اإلحصائية عند 3,86الجدكلية البالغة )

بينما بمغ المتكسط الحسابي لئلناث  (8ُُِْٕٔٓ) الذككر , إذ بمغ المتكسط الحسابي ليـ
قدرتيـ عمى تحقيؽ  ثباتعف سعي الطمبة الذككر إل الفرؽ ناجمان كقد يككف ىذا  (.8ُُِْٕٕٔ)

داء كتمكنيـ مف قدرات التفكير الخاصة األىداؼ التي يسعكف إلييا كتحقيؽ التميز في األ
 تتفكؽ فيو االناث. ا الكالبحث في عمؿ االشياء كالمكضكعات ممٌ 

 لمتغير الصؼ الدراسي )الثاني,الرابع( : تبعا. داللة الفرؽ  2

ى مقياس دافعية أف الفرؽ بيف طمبة الصؼ الثاني كالرابع عم (ِِيتضح مف الجدكؿ )      
حصائية عندما نقارف القيمة الفائية إلى مستكل الداللة اإل االتقاف غير ذم داللة احصائية 

( عند مستكل الداللة اإلحصائية عند 3,86( مع القيمة الجدكلية البالغة )0.013المحسكبة )
بمغ  ( عمى حيف143.6804, إذ بمغ المتكسط الحسابي لطمبة الصؼ الثاني ) (0,05)

كؿ فرد  أف   (. كيمكف تفسير ىذه النتيجة143.5152المتكسط الحسابي لطمبة الصؼ الرابع )
 ف  ؿ أك  األكمف ىذه الدكافع ىي دافعية االتقاف كسبؽ القكؿ في اليدؼ  عدة دكافع يكلد كلديو

الفارؽ الزمني  ف  تيا اال أيفي تنم ان لمخبرة دكر  ف  لدكافع الفطرية كبالرغـ مف أى مف ا دافعية االتقاف
كمف كبيرا بالمقارنة مع طمبة االعدادية كطمبة الجامعة مثبل  عد  يي  بيف المرحمة الثانية كالرابعة ال

تؤدم بيـ  التينفسيامعكامؿ المؤثرة كبل الطمبة تعرضكا ل ف  لقكؿ أيضا إً اكيمكف خر جانب آ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    م عمؿ .                                                                                                                      بأ لبلتقاف
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 لمتغير التخصص الدراسي )اإلنساني,العممي( : تبعا. داللة الفرؽ  3

ى مقياس الفرؽ بيف طمبة التخصص العممي كاإلنساني عم أف   (ِِيتضح مف الجدكؿ )      
االحصائية عندما نقارف القيمة الفائية لى مستكل الداللة إ دافعية االتقاف غير ذم اللة احصائية 

( عند مستكل الداللة اإلحصائية عند 3,86( مع القيمة الجدكلية البالغة )0.088المحسكبة )
بمغ  ( عمى حيف143.1631, إذ بمغ المتكسط الحسابي لطمبة التخصص اإلنساني ) (0,05)

 أف  ب ىذه النتيجة (. كيمكف تفسير144.0599المتكسط الحسابي لطمبة التخصص العممي )
  .   نفسيا معكامؿ التي تؤثر في دافعيتيـتعرضكا لاإلنساني كالعممي ىـ  يفة التخصصطمب

 لتفاعؿ الصؼ والنوع االجتماعي: تبعا. داللة الفرؽ 4

أف الفرؽ بيف طمبة الجامعة الذككر كاإلناث مف الصؼ الدراسي  (ِِيتضح مف الجدكؿ )     
حصائية عندما نقارف القيمة عمى مقياس دافعية االتقاف يرقى إلى مستكل الداللة اإل الثاني كالرابع

( , 0,05( عند مستكل داللة )3,86مع القيمة الجدكلية البالغة ) (8.970)الفائية المحسكبة 
جكد تفاعؿ بيف لك ك   اإلتقافكاستكماال لتحميؿ التبايف الثبلثي لدافعية (, ِْْ -ُكدرجتي حرية )

ككما مبيف في جدكؿ  شيفيواستعماؿ  الرابع( تـ  -إناث( كالصؼ)الثاني-االجتماعي )ذككر النكع
 (:ّ( كشكؿ ) ِّ)
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 ( 23 جدوؿ )
 متغيري تفاعؿلمقياس دافعية اإلتقاف وفؽ  األوساط الحسابيةنتائج تحميؿ المقارنات البعدية بيف فروؽ 

 حسب اختبار شيفيو الرابع(-)الثانيإناث(  والصؼ الدراسي  -النوع االجتماعي )ذكور

 قيمة شيفيو الفروؽ بيف المتوسطات المتوسطات المجموعات
مستوى عند الداللة 

1115 
 142.9048 ثاني -ذكور

 دالة  5.005 5.3145
 148.2193 رابع -ذكور

 142.9048 ثاني -ذكور
 دالة غٌر 5.017 1.7650

 144.6697 رابع -إناث

 142.9048 ثاني -ذكور
 دالة غٌر 4.902 3.9949

 138.9098 ثاني -إناث

 148.2193 رابع -ذكور
 دالة غٌر 4.982 3.5496

 144.6697 رابع -إناث

 148.2193 رابع -ذكور
 دالة 4.867 9.3095

 138.9098 ثاني -إناث

 144.6697 رابع -إناث
 دالة 4.879 5.7599

 138.9098 ثاني -إناث
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 ( 3شكل )

 دافعية اإلتقاف  والصف الذراسي على مقياس االجحماعي محوسط درجات الطلبة حسب النوع

مف الصؼ الرابع كاإلناث مف  الذككركبر الفركؽ في األكساط الحسابية  بيف أ ف  يتضح أ اذ     
كبر مف قيمة أ ( كىك8َّٗٓٗ) الفرؽ بمغ مف الصؼ الرابع إذٍ  الذككرالصؼ الثاني كلصالح 

اإلناث مف الصؼ الرابع تمييا الفركؽ بيف ,  (8ْٖٕٔالبالغة ) الخاصة بو الحرجة شيفيو
( كىك كبر مف 8ٕٓٗٓكاإلناث مف الصؼ الثاني كلصالح إناث الصؼ الرابع حيث بمغ الفرؽ )

الذككر مف الصؼ الرابع تمييا الفركؽ بيف (, 8ْٖٕٗقيمة شيفيو الحرجة الخاصة بو البالغة )
( كىك كبر مف 8ُّٓٓكالذككر مف الصؼ الثاني كلصالح ذككر الصؼ الرابع حيث بمغ الفرؽ )

(, كاما باقي الفركؽ فيي غير دالة إحصائيا. 8ََٓٓقيمة شيفيو الحرجة الخاصة بو البالغة )
 كطبلب لئلتقاف مف طالباتالصؼ الرابع أكثر دافعية  كطالبات طبلب أف  ىذه النتيجة تيظير ك 

134.00

136.00

138.00

140.00

142.00

144.00

146.00

148.00

150.00

 الصف الرابع الصف الثانً

142.90 

148.22 

138.91 

144.67 

 الذكور

 اإلناث
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زادت الدافعية اإلتقاف بازدياد الصؼ الدراسي كلكف عند الذككر أكثر مف  الثاني إذٍ الصؼ 
اإلناث كقد تككف ىذه الزيادة في دافعية االتقاف ناجمة عف زيادة معارؼ كميارات الطمبة 

 الجامعييف كمما تقدمكا في مراحميـ الدراسية .

 :االجتماعيالنوع و  الدراسيلتفاعؿ التخصص  تبعا. داللة الفرؽ 5

أف الفرؽ بيف طمبة الجامعة الذككر كاإلناث مف ذكم التخصص اإلنساني  (ِِيتضح مف الجدكؿ )       
لى مستكل الداللة االحصائية عندما نقارف إ ى مقياس دافعية االتقاف غير ذم اللة احصائية كالعممي عم

( , كبذلؾ 0,05( عند مستكل داللة ) 3,86( مع القيمة الجدكلية البالغة )0.132القيمة الفائية المحسكبة )
دافعية االتقاف كما مكضح في الجدكؿ  معا في التأثير في النكع االجتماعيمع  الدراسيلـ يتفاعؿ التخصص 

 .السابؽ 

 والصؼ: الدراسيلتفاعؿ التخصص  تبعا. داللة الفرؽ 6

أف الفرؽ بيف طمبة الجامعة ذكم التخصص اإلنساني كالعممي مف طمبة  (ِِ)يتضح مف الجدكؿ         
لى مستكل الداللة االحصائية عندما إ غير ذم اللة احصائية دافعية االتقافالصؼ الثاني كالرابع عمى مقياس 
( , 0,05( عند مستكل داللة ) 3,86( مع القيمة الجدكلية البالغة )0.494نقارف القيمة الفائية المحسكبة )
دافعية االتقاف كما مكضح في الجدكؿ  مع الصؼ معا في التأثير في الدراسيكبذلؾ لـ يتفاعؿ التخصص 

 .السابؽ 

 :الدراسيوالصؼ والتخصص  النوع االجتماعيلتفاعؿ  تبعا. داللة الفرؽ 7

أف الفرؽ بيف طمبة الجامعة الذككر كاالناث مف ذكم التخصص اإلنساني  (ِِ)يتضح مف الجدكؿ     
لى مستكل الداللة إ ى مقياس دافعية االتقاف غير ذم اللة احصائية كالعممي في الصؼ الثاني كالرابع عم

ل ( عند مستك 3,86( مع القيمة الجدكلية البالغة )0.002االحصائية عندما نقارف القيمة الفائية المحسكبة )
معا في التأثير  الدراسي كالتخصص الدراسي مع الصؼالنكع االجتماعي ( , كبذلؾ لـ يتفاعؿ 0,05داللة ) 

 .دافعية االتقاف كما مكضح في الجدكؿ السابؽ في
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   :جامعة القادسية طمبةلدى  المرونة المعرفيةعمى  تعرؼال:  الثالثاليدؼ 

 (62.742) لى أف المتكسط الحسابي لدرجات أفراد عينة البحث بمغ إ اإلحصائيةتشير المعالجة  
( كعند مقايسة المتكسط الحسابي لعينة 56( فيما بمغ المتكسط الفرضي )7.068كبانحراؼ معيارم قدره )

 القيمة التائية ف  أختبار التائي لعينة كاحدة . ظير البحث بالمتكسط الفرضي لممقياس مف خبلؿ استعماؿ اال
( ك 0,05عند مستكل داللة ) (1,96) مف القيمة الجدكلية البالغة أكبر( كىي 20.235المحسكبة بمغت )

 ( يكضح ذلؾ. ِْ جدكؿ )ال( ك 449بدرجة حرية )

 ( 24الجدوؿ) 

 المرونة المعرفية الفرؽ بيف المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لمقياس  

 عدد أفراد
 العينة

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 المتوسط
 الفرضي

 درجة
 الحرية

 مستوى القيمة التائية 
عند  الداللة

 الجدولية المحسوبة 1115

 دالة 1,96 20.235 449 56 7.068 62.742 450
   

 

المركنة المعرفية , جامعة القادسية عمى مقياس طمبة لى ارتفاع درجة كتشير ىذه النتيجة إ      
لقادسية مف التخصصيف طمبة جامعة ا ف  بأ Spiroالتي يمكف تفسيرىا عمى كفؽ نظرية سبايرك 

أم  نساني كفي المراحؿ الثانية كالرابعة لدييـ مركنة معرفية ك لدييـ القدرة عمى حؿِّ العممي كاإل
كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )السعدم ك ميمة معرفية تتطمب نشاطا فكريا عاليا مشكمة أ

,َُِٓ. ) 
 

 

تبعػػًا  طمبػػة جامعػػة القادسػػيةلػػدى  المرونػػة المعرفيػػة الفػػروؽ فػػيالتعػػرؼ عمػػى اليػػدؼ الرابػػع . 
 :الدراسيالنوع االجتماعي والصؼ الدراسي والتخصص  لممتغيرات
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المركنػػػة  طمبػػػة جامعػػػة القادسػػػية فػػػيلغػػػرض تعػػػرؼ داللػػػة الفػػػركؽ بػػػيف متكسػػػطات درجػػػات       
 النػػػػػػػكع االجتماعي)ذككر,إنػػػػػػػاث( كالصػػػػػػػؼ الدراسػػػػػػػي )الثػػػػػػػاني,الرابع( اتمتغيػػػػػػػر لم تبعػػػػػػػان المعرفيػػػػػػػة 

 Three)   الثبلثػػيتحميػػؿ التبػػايف  الباحػػث , اسػػتعمؿكالتخصػػص الدراسػػي )العممػػي , اإلنسػػاني(

way ANOVA) ( يكضح ذلؾ 25 . كجدكؿ ): 
 
 

 ( ِٓ  جدكؿ )
لدل طمبة جامعة  المعرفيةالمركنة نتائج تحميؿ التبايف الثبلثي لمكشؼ عف داللة الفركؽ في 
 كالتخصص الدراسي  سياالدر  القادسية تبعان لممتغيرات النكع االجتماعي كالصؼ

 مصدر التبايف
 

مجموعة 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى   القيمة الفائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

 0.369 18.514 1 18.514 النوع االجتماعي

3,86 0,05 

 0.924 46.342 1 46.342 الصؼ الدراسي

 0.703 35.260 1 35.260 الدراسيالتخصص 

 0.495 24.811 1 24.811 النوع االجتماعي Xالصؼ الدراسي 

 1.607 80.577 1 80.577 النوع االجتماعي X الدراسيالتخصص 

 0.824 41.339 1 41.339 الصؼ الدراسي X الدراسيالتخصص 

التخصص X الدراسي الصؼXالنوع االجتماعي )التفاعؿ 
 (الدراسي

21.639 1 21.639 0.432 

  50.141 442 22162.165 الخطأ

   449 22430.647 الكمي

 

 عبله ما يأتي:كيتضح مف الجدكؿ أ

 داللة الفرؽ في النوع االجتماعي )ذكور, إناث( : .1
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ث عمى المركنة المعرفية ال يرقى كاإلناأف الفرؽ بيف الذككر (  ِٓ)  يتضح مف الجدكؿ      
( مع القيمة 0.369لى مستكل الداللة االحصائية عندما نقارف القيمة الفائية المحسكبة )إ

, إذ بمغ المتكسط  (0,05)( عند مستكل الداللة اإلحصائية عند 3,86الجدكلية البالغة )
 (. 62.9004بمغ المتكسط الحسابي لئلناث ) عمى حيف (62.5753)الحسابي لمذككر 

 لمتغير الصؼ الدراسي )الثاني,الرابع( : تبعاً . داللة الفرؽ  2

مقياس المركنة أف الفرؽ بيف طمبة الصؼ الثاني كالرابع عمى  ( ِٓ)  يتضح مف الجدكؿ      
( 0.924المحسكبة )لى مستكل الداللة االحصائية عندما نقارف القيمة الفائية المعرفية ال يرقى إ

, إذ بمغ  (0,05)( عند مستكل الداللة اإلحصائية عند 3,86مع القيمة الجدكلية البالغة )
بمغ المتكسط الحسابي لطمبة  ( عمى حيف63.0365المتكسط الحسابي لطمبة الصؼ الثاني )

  (.62.4632الصؼ الرابع )

 اإلنساني,العممي( :لمتغير التخصص الدراسي ) تبعاً . داللة الفرؽ  3

مقياس أف الفرؽ بيف طمبة التخصص العممي كاإلنساني عمى  ( ِٓ)  يتضح مف الجدكؿ     
لى مستكل الداللة االحصائية عندما نقارف القيمة الفائية المحسكبة المركنة المعرفية ال يرقى إ

,  (0,05)عند  ( عند مستكل الداللة اإلحصائية3,86( مع القيمة الجدكلية البالغة )0.703)
بمغ المتكسط  ( عمى حيف62.5107إذ بمغ المتكسط الحسابي لطمبة التخصص اإلنساني )

 (. 62.9908الحسابي لطمبة التخصص العممي )
 

 لتفاعؿ الصؼ والنوع االجتماعي: تبعا. داللة الفرؽ 4

الفرؽ بيف طمبة الجامعة الذككر كاإلناث مف  السابؽ أف   ( ِٓ ) يتضح مف الجدكؿ      
لى مستكل الداللة مقياس المركنة المعرفية ال يرقى إالصؼ الدراسي الثاني كالرابع عمى 

( 3,86( مع القيمة الجدكلية البالغة )0.495االحصائية عندما نقارف القيمة الفائية المحسكبة )
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الصؼ الدراسي معا في  كع االجتماعي مع( , كبذلؾ لـ يتفاعؿ الن0,05عند مستكل داللة ) 
 .المركنة المعرفية كما مكضح في الجدكؿ السابؽ  التأثير في

 لتفاعؿ التخصص الدراسي والنوع االجتماعي: تبعا. داللة الفرؽ 5

الفرؽ بيف طمبة الجامعة الذككر كاإلناث مف ذكم التخصص  أف   (ِٓ)يتضح مف الجدكؿ       
لى مستكل الداللة االحصائية عندما مقياس المركنة المعرفية ال يرقى إاإلنساني كالعممي عمى 

( عند مستكل داللة 3,86( مع القيمة الجدكلية البالغة )1.607نقارف القيمة الفائية المحسكبة )
في  ( , كبذلؾ لـ يتفاعؿ التخصص الدراسي مع النكع االجتماعي معا في التأثير0,05) 

 .المركنة المعرفية كما مكضح في الجدكؿ السابؽ 

 لتفاعؿ التخصص الدراسي والصؼ: تبعا. داللة الفرؽ 6

الفرؽ بيف طمبة الجامعة ذكم التخصص اإلنساني  أف   ( ِٓ)   يتضح مف الجدكؿ      
لى مستكل مقياس المركنة المعرفية ال يرقى إكالعممي مف طمبة الصؼ الثاني كالرابع عمى 

( مع القيمة الجدكلية البالغة 0.824الداللة االحصائية عندما نقارف القيمة الفائية المحسكبة )
دراسي مع الصؼ معا في ( , كبذلؾ لـ يتفاعؿ التخصص ال0,05( عند مستكل داللة ) 3,86)

 .المركنة المعرفية كما مكضح في الجدكؿ السابؽ  التأثير في

 لتفاعؿ النوع االجتماعي والصؼ والتخصص الدراسي: تبعا. داللة الفرؽ 7

الفرؽ بيف طمبة الجامعة الذككر كاالناث مف ذكم  أف  (  ِٓ) يتضح مف الجدكؿ      
مقياس المركنة المعرفية ال يرقى التخصص اإلنساني كالعممي في الصؼ الثاني كالرابع عمى 

( مع القيمة 0.824ائية المحسكبة )لى مستكل الداللة االحصائية عندما نقارف القيمة الفإ
( , كبذلؾ لـ يتفاعؿ التخصص الدراسي مع 0,05( عند مستكل داللة ) 3,86الجدكلية البالغة )
 .المركنة المعرفية كما مكضح في الجدكؿ السابؽ أثير فيالصؼ معا في الت
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 االجتماعي , المرحمةحصائية تبعا لمتغيرات ) النكع تفسير عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إ كيمكف
العكامؿ المؤثرة في مركنتيـ  أفراد العينة تعرضكا الى ف  الدراسية , التخصص الدراسي ( أ

عدادىـ االكاديمي اليب تنشئتيـ االجتماعية كخبرات إسنفسيا التي يمكف عزكىا إلى أالمعرفية 
 في الجامعة .

والمرونة المعرفية لدى طمبة جامعة دافعية االتقاف اليدؼ الخامس : تعرؼ العالقة ما بيف  
 القادسية  :

تـ   كالمركنة المعرفية لدل طمبة جامعة القادسيةدافعية االتقاف ألجؿ التعرؼ عمى العبلقة بيف 
كدرجاتيـ عمى  دافعية االتقافحساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف درجات الطمبة عمى مقياس 

 (  كىي عبلقة مكجبة0,367رتباط يساكم )معامؿ اال كظير أف   المركنة المعرفيةمقياس 
حساب االختبار التائي لمعامؿ  , كألجؿ معرفة داللة قيمة معامؿ االرتباط تـ   كبدرجة متكسطة

( كىي أكبر مف القيمة الجدكلية 8,354االرتباط ككجد أف القيمة التائية المحسكبة تساكم )
( كىذا يعني أف العبلقة بيف 1,96)( كدرجة حرية 0,05( عند مستكل داللة )1,96البالغة )

 (. ِٔ دالة إحصائيان كما في جدكؿ )دافعية االتقاف كالمركنة المعرفية 
 ( 76 يدول )

دافعٌة االتقان والمرونة االرتباط والقٌم التائٌة المحسوبة واليدولٌة لدريات  معاملٌوضح 
 المعرفٌة لدى طلبة يامعة القادسٌة

 درجات الحرية القيمة التائية الجدولية التائية المحسوبةالقيمة  معامؿ االرتباط
 مستوى الداللة

0,05 

 دالة 448 1,96 8,354 0,367
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كالمركنة  ارتفاع دافعية االتقافكتدؿ ىذه النتيجة أف ىناؾ عبلقة ارتباطية مكجبة بيف     
و كمما زادت دافعية االتقاف لدل الطمبة ارتفع لدل طمبة جامعة القادسية , كىذا يعني أن   المعرفية

 ( يكضح ذلؾ . ْمستكل المركنة المعرفية لدييـ. كالشكؿ ) 

 

 (  4شكؿ)  
 يوضح العالقة االنتشارية بيف درجات طمبة جامعة القادسية عمى مقياس دافعية اإلتقاف والمرونة المعرفية.
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 نتاجات:ستاال

 النتائج التالية:لى إتكصؿ البحث الحالي 

نساني لرابعة مف االختصاصيف العممي كاإلالثانية كا مرحمةيتمتع طمبة جامعة القادسية لم -ٔ
 لمدراسة الصباحية بدافعية اتقاف كمركنة معرفية.

فعية ( بيف مستكل دا8ََٓحصائية عند مستكل داللة )إذات داللة  ارتباطية ىناؾ عبلقة -ٕ
لدييـ  كنةدافعية االتقاف زاد االسمكب المر ني كمما زادت االتقاف كالمركنة المعرفية. ىذا يع

 لمتعامؿ مع المشكبلت التي تكاجييـ .
 قدرة المقياسيف عمى كشؼ دافعية االتقاف كالمركنة المعرفية . -ٖ
 ان دافعية االتقاف تحرؾ سمكؾ الفرد نحك اتقاف ما يقـك بو مف عمؿ سكاء كاف اكاديمي ف  إ -ٗ

 في الحياة اليكمية  أـ
يجب عميو اف  تتكافر لديو الكثير مف المعارؼ كالمعطيات الطالب الجامعي -َُ

االستفادة مف المركنة  زيادة عمى حميمييا كتفسيرىا كتكظيفايتعامؿ معيا بقدرة عالية مف ت
 المعرفية لديو اف كجدت.

اف دافعية االتقاف  تساعد الطالب عمى كيفية اتخاذ القرار الصحيح كالمناسب  -ُُ
 المشكبلت.  لمكاجية كحؿ

 : التوصٌات 

مقاٌٌس البحث لٌكشف عن الطلبة ذوي الدافعٌة العالٌة لإلتقان  الدعوة الستعمال -0

 والمرونة المعرفٌة.

 .بناء المناهج الدراسٌة التً تستثٌر دافعٌة الطلبة لإلتقان -7

 

 

 : المقترحات
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 تية:جراء الدراسات كالبحكث االإماال لمبحث الحالي يقترح الباحث استك

 .دراسة تحميؿ عاممي لدافعية االتقاف لدل طمبة الجامعة .ُ

 .دراسة تتبعية لدافعية االتقاف لمراحؿ نمائية متعددة  .ِ

قمؽ  كمركز الضبط  ك تغيرات اخرل مثؿ الكفاءة الذاتيةعبلقة دافعية االتقاف بم .ّ

 .المستقبؿ 

 ك التعمـساليب أ كات اخرل مثؿ التفكير االيجابي عبلقة المركنة المعرفية بمتغير  .ْ

 .ساليب التفكيرأ

 

 



 

 

 المصادر
 المصادر العربٌة-

 المصادر االجنبٌة-
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 :العربيةالمصادر 

اإلحصاء الوصفي واالستداللي في ( : ُٕٕٗالبياتي , عبد الجبار تكفيؽ كزكريا اثناسيكس  ) -
 , الجامعة المستنصرية , بغداد التربية وعمـ النفس

مستوى اتقاف طمبة المستوى الرابع  (ََِٗ, محمد عمي ) الحدابي, عبد الممؾ .المخبلفي -
, المجمة العربية لضماف جكدة التعميـ الجامعي, المجمد الثاني, بكمية التربية جامعة صنعاء

 (.ْالعدد)

االختبارات والمقاييس (: ُُٖٗالزكبعي, عبد الجميؿ ,بكر,محمد الياس ,الكناني,أبراىيـ ) -
 العراؽ. -كالنشر, جامعة المكصؿ, المكصؿ , دار الكتب لمطباعةالنفسية

تأثير استرتيجيات التفكير الجانبي في تحسف المرونة ( َُِٓالسعدم ,فاطمة ذياب ) -
منشكرة , كمية التربية لمبنات , جامعة غير , اطركحة دكتكراه  المعرفية لدى طمبة الجامعة

 بغداد.

, بغداد, مطبعة أ سس اإلحصاء(: ُِٖٗالعاني, صبرم رديؼ, الغرابي, سميـ إسماعيؿ, ) -
 كمية العمـك

 عمـ النفس االيجابي رؤى(َُِٓالعبكدم ,صالح ,طارؽ محمد بدر ,عمي عبد الرحيـ ) -
 بيركت. –, معالـ الفكر , لبناف معاصرة

, بيركت ,  دراسات في عمـ النفس االجتماعي( , ُٖٓٗالعيسكم , عبد الرحمف : ) -
 عية .لبناف , دار المعرفة االجتما

 .استراتيجية التعمـ لالتقاف( ََِِالمقبالية,رابعة لنت ىبلؿ ) -

تصميـ مقرر الكتروني في عمـ النفس ( َُِّالفيؿ ,حممى محمد حممى عبد العزيز) -
وخفض  قائـ عمى مبادىء نظرية المروف المعرفية وتأثيره في تنمية الذكاء المنظومي

كمية التربية جامعة العبء المعرفي لدى طالب كمية التربية النوعية جامعة االسكندرية .
 االسكندرية 
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بحؿ  المرونة ( وعالقتو –االسموب المعرفي )التصمب ( ُٖٗٗالكبيسي,كىيب مجيد) -
 , جامعة بغداد.ةمنشكر  غير المشكبلت رسالة ماجستير

, العالمية ُ, طالنفسي بيف التنظير والتطبيؽالقياس (:ََُِالكبيسي, كىيب مجيد ) -
 .المتحدة, بيركت, لبناف

,كمية التربية  توظيؼ دافعية الطمبة في التعمـ( َُِّالمكسكم ,عباس نكح سميماف) -
 لمبنات جامعة الككفة.

ماوراء الذاكرة والمرونة المعرفية لدى طمبة السنة ( َُِّبقيعي,نافز احمد عبد ) -
 .(ّص)( ّ( العدد)ُْمجمد) العمـو التروبوية والنفسيةمجمة ,  الجامعية

, القياس والتقويـ في عمـ النفس والتربية :(1989) .ىيجف ثكرندايؾ, ركبرت كاليزيت -
 )ترجمة: عبد اهلل زيد الكيبلني كعبد الرحمف عدس(, عماف: مركز الكتب األردني

وعالقتيا بدافعية االتقاف وممركز الضبط  المبادءة( َُِٓحسيف, كيرماف ىادم عكدة ) -
 منشكرة كمية التربية , ابف رشد. غير , اطركحة دكتكراه لدى طمبة الجامعة

تنمية المرونة المعرفية في اكتساب المفاىيـ لدى ( ََِٖخضر , عبد الكريـ اسحاؽ ) -
 , اطركحة دكتكراه غير منشكرة , الجامعة االردنية. عينة مف طمبة كمية العمـو التربوية

عالقة ( َُِِسالـ,قمبيؿ,الخميفة,ىبة اهلل محمد الحسف,كبشكر كككك, عمر ىاركف) -
دافعية االنجاز بموضوع الضبط ومستوى الطموح والتحصيؿ الدراسي لدى طمبة مؤسسات 

 .(ٖٓ-ّٖص) (ّ( العدد)ْ, مجمد )التعميـ العالي بالسوداف
 –, عماف  , جدارا لمكتاب العالمي1عمـ النفس التروبي ,,ط( ََِٖعيد ,سعاد جبر)س  -

 االدرف.
التمكؤ االكاديمي وعالقتو بالدافعية لالنجاز ( ََِٖسيد احمد, عطية عطية محمد ) -

, المكتبة  والرضا عف الدراسة لدى طالب جامعة الممؾ خالد بالممكة العربية السعودية
 فاؿ الخميج ذكم االحتياجات الخاصة.لكتركنية , اط\االؾ
البناء العاممي لدافعية االتقاف واثره عمى تبني ( َُِْسيد مصطفى , عمي احمد ) -

,  مجمة الخميج العربي, اساليب التعمـ والتحصيؿ االكاديمي لدى طمبة كمية التربية
 .(ُٔ-ُْص) (َُُالعدد)
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الفكرية لدى التالميذ المعاقيف عالقة القمؽ بالمرونة (" ََِٔطبلؾ, مديف نكرم ) -
 -" رسالة ماجستير غير منشكرة, الجامعة المستنصرية, كمية التربية االساسية, بغداد بصريا
 العراؽ.

 مكتبة الفبلح . الككيت . " القياس النفسى    : ( 1983 ) عبد الرحمف , سعد -
وي برلتالنفسي وا سلقياافي رة معاصطورات ت(  ُٖٔٗكد ) محمف يدلح اصبلـ , عبل -
 , الككيت. يةرلتجاس القباابع طم
ر للنشؿ المدار ايبية درلتالعملية افي ـ يولتقس والقياا 2002د سميماف حمعكدة , ا -
 ردفال, ايع وزلتوا
االحصاء لمباحث في التربية والعمـو ـ.ُٖٖٗعكدة ,أحمد سمماف كالخميمي ,خميؿ يكسؼ. -

 ., جامعة اليرمكؾ.عمافُِ,ط االنسانية
الوعي االبداعي ودافعية االبتكار والمرونة المعرفية لدى ( َُِٓفاضؿ , بكر حسيف) -

)دراسة مقارنة( اطركحة دكتكراه  الطمبة المبدعيف وغير المبدعيف في المرحمة االعدادية
 منشكرة , كمية التربية , ابف رشدغير 

 العربي., القاىرة, دار الفكر القياس النفسي, َُٖٗفرج, صفكت,  -
, ترجمة ىناء التحميؿ اإلحصائي في التربية وعمـ النفس(: ُُٗٗفيركسكف,جكرج.أم ) -

 محسف, دار الحكمة, بغداد.
, ترجمة خميؿ إبراىيـ ألبياتي, جامعة بغداد, عمـ النفس التجريبي(: َُٗٗمايرز, آف ) -

 بغداد.
المرتقعة المتوسطة الفروؽ بيف ذوي دافعاالتقاف ( َُِْمبركؾ,اسماء تكفيؽ) -

,بحث منشكر, مجمد  والمنخفضة في كؿ مف التحصيؿ االكاديمي واستخداـ نصفي الدماغ
 (.ِ( العدد)ِ)
الكفاءة الذاتية المدركة وعالقتيا بدافعية االنجاز ( َُِِيعقكب , نافذ نايؼ ) -

 التربويةمجمة العمـو ,  والتحصيؿ االكاديمي لدى كميات جامعة الممؾ خالد في بيشة
 (.ّ( العدد)ُّمجمد) والنفسية
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Abstract 

MASTERY MOTIVATION AND ITS RELATION WITH THE 

COGNITIONAL  FLEXIBILITY FOR UNIVERSITY STUDENTS. 

 

 

    The research aims to knowing the following: 

1- Knowing the mastery motivation for the university's students.  

2-  Knowing the differential indication in the mastery motivation for 

the university students according to the variables of the social kind 

, grade and specialization. 

3- Knowing the cognitional flexibility for  university students. 

4- Knowing the differences in cognitional flexibility for university 

students according to the variables of the social kind , grade and 

specialization. 

5- Knowing the relation between mastery motivation and cognitional 

flexibility for   university students. 

6- Knowing the extent of contribution of mastery motivation in 

cognitional flexibility for university students. 

To achieve the goals of the research, the researcher starts to create a 

scale of mastery motivation depending on the theory of Morgan & et al 

1990 which consists of five spaces represented in (perseverance in 

cognitional – kinetic perseverance- amusement of mastery – negative 

reaction of failure- Ability or general efficiency) consisted of (42) items 

by its final form after verifying of the psychiatric characteristics for the 

scale, he determined the truth by two methods are obvious truth and 

construction truth. While the consistency was discovered by re-test 

method, by relying on Alpha Kronback equation. Scores of mastery 

motivation's stability coefficient by re-test way as each (0.82), while by 

using Alpha Kronback equation was each (0.84).  

The researcher adopted the flexibility scale of (Fadhil, 2015) for 

university student depending on Spiro 1995 that consisted of four spaces ( 

realizing the opposite attitudes, creating alternatives, cognitional 

construction and modifying , strategic variety of knowledge) which is 

consisted of (29) items in its final form after verifying of psychiatric 

characteristics of the scale, he determined the truth via two methods, the 

obvious truth and construction truth while the consistency was discovered 

via re-test by using Alpha Kronpack equation. Scores of cognitional 

flexibility consistency's scale by re-test method were as each (0.83) while 

in Alpha Kronpack method for the scale as each ( 0.87).  

The research limited to a ( 450) students sample, male and female of 2
nd

 

and 4
th
 grade of colleges of Al-Qadisiyah university for the year (2015-

2016) for the day-time study, the researcher has verified of the truth and 

consistency of the two scales and analyzing their items statistically on a 



 

 
 

sample of ( 300) students male and female of Al-Qadisiya university , 

were chosen by layers and randomly, by the appropriate distribution , 

after finishing the preparing of the two tools of research was applied on 

the final sample of research, by the assistance of statistical bag for social 

sciences (Spss) in processing the data, the researcher has come up with 

the following conclusions:-  
1- Students of Al-Qadisiyah university 2

nd
 and 4

th
  in both 

specialization of scientific and humanitarian of day shift study , 

have mastery motivation and cognitional flexibility.  

2- There is a statistical indication on level (0.05) between mastery 

motivation and cognitional flexibility. That means the increasing 

mastery motivation, the increasing the flexible style for them in 

dealing with problems they confronted.  

3- There is a mastery motivation for the students of the university for 

both genders. 

4- There were differences have statistical evidence between males and 

females in mastery motivation, the difference was on the behalf of 

males, there were no differences with statistical evidence between 

the 2
nd

 and 4
th
 grade students, also there were no differences 

between the two specialties of humanitarian and scientific in 

mastery motivation while there were differences up to the 

interaction of the class and the social race. The differential 

evidence up to the interaction of educational specialization and the 

social race plus to the interaction of educational specialization and 

the class and up to the interaction of educational specialization and 

the class and up to the interaction of social race with the class and 

educational specialization which didn’t hit the level of the 

statistical evidence. 

5- Ensuring of university student with cognitional flexibility.  

6- There weren’t differences with statistical evidence up to the race, 

class and the educational specialization for the cognitional 

flexibility's variable.  

7- There was a positive statistical correlative relation between the 

mastery motivation variable and the cognitional flexibility .     

 

Research ended with some recommendations and suggestions.                

 

 

 

 

 

 


