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استراتيجيتا البحث عن الدعم الوسيلي وتجنب المواجهة للضغوط
النفسية وعالقتهما بالدافع المعرفي لدى طلبة جامعة االنبار.
الباحث .ايوب مجال رجه

أ .د .صربي بردان علي احلياني

ممخص البحث

ييدؼ البحث الحالي الى معرفة استراتيجيات مواجية الضغوط النفسية وعالقتيا بالدافع المعرفي لدى طمبة

جامعة االنبار عف طريؽ الفرضيات االتية:

* ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )2025لدى افراد العينة وفقاً الستراتيجية الدعـ الوسيمي

وتبعاً لمتغير النوع والتخصص.

* ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى ( )2025لدى افراد العينة وفقاً الستراتيجية تجنب المواجية

وتبعاً لمتغير النوع والتخصص.

* ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى ( )2025في مستوى الدافع المعرفي لدى طمبة جامعة االنبار.
* ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى ( )2025لدى افراد العينة في الدافع المعرفي تبعاً لمتغير

النوع والتخصص.

* ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى ( )2025بيف استراتيجيات مواجية الضغوط النفسية والدافع

المعرفي لدى افراد العينة.

وقد اسفرت نتائج البحث عف االتي:

 .1يستخدـ طمبة جامعة االنبار استراتيجيات متنوعة في مواجية الضغوط النفسية.

 .0توصمت الدراسة الى وجود فروؽ دالة احصائياً في استراتيجيات مواجية الضغوط تعود لمتغير التخصص.
 .3يتمتع طمبة جامعة االنبار بدرجة جيدة مف الدافع المعرفي.

 .4تؤكد الدراسة وجود فروؽ ذات داللة احصائية في الدافع المعرفي تعود لمتغير التخصص.
 .5وشفد اٌذراسح عٓ وجىد عاللح اَجاتُح تُٓ اٌذرجح اٌىٍُح السرراذُجُاخ اٌّىاجهح واٌذرجح اٌىٍُح ٌٍذافع
اٌّعرفٍ،
ولذ اسرخذَ اٌثادث فٍ دراسره (اسرراذُجُرا اٌثذث عٓ اٌذعُ اٌىسٍٍُ وذجٕة اٌّىاجهح ٌٍضغىط إٌفسُح
وعاللرهّا تاٌذافع اٌّعرفٍ ٌذي طٍثح جاِعح االٔثار).
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مشكمة البحث:

ظاىرة الضغوط مف الظػواىر التػي طغػت عمػى تفاصػيؿ حيػاة االفػراد فػي ىػذا العصػرل والسػبب الػرئيس لػذلؾ ىػو
التغيرات التي طرأت عمى جميع المستويات الحضارية واالقتصادية واالجتماعية وتنامي التقدـ التكنموجي بشػكؿ

كبيػػرل ومػػف المعػػروؼ اف الضػػغوط النفسػػية التػػي يتعػػرض ليػػا االف ػراد تجعػػؿ مػػنيـ عرضػػو لالنييػػار العصػػبي
واالستسالـ لالضطرابات السايكوسوماتيةل فاألفراد في حاؿ شػعورىـ انػو باكمكػاف الػتحكـ فػي الضػغوط والتغمػب
وعمييا فأنيـ سوؼ يتحمموف سنوات مف الضغوطل فالفرد عند تنبأه بأنو سوؼ يتعرض الى ضغط في وقت مػا

فأنػػو بكمكانػػو اتخػػاذ خطػوات لممواجيػػة (الزهران ي

 :9111ص )23لػػذلؾ سػػعى العممػػان والمنظػريف الػػى وضػػع

استراتيجيات واساليب لمواجية تمؾ الضغوط والتخفيؼ مف حدتيا عمػى االفػرادل حيػث بػيف (الزاروسل )1984ل

انػػو فػػي حػػاؿ تركػػزت المواجيػػة حػػوؿ المشػػكمة فقػػط فأنيػػا ال تكػػوف فعالػػة اال فػػي حػػاؿ كػػوف الوضػػعية الضػػا طة
تحت السيطرةل فتقييـ درجة القػدرة لضػبط الموقػؼ عامػؿ حاسػـ فػي اختيػار نػوع اسػتراتيجية المواجيػةل والزاروس
صػػنؼ اسػػتراتيجيات المواجيػػة الػػى صػػنفيف وىػػي االسػػتراتيجيات التػػي تركػػز حػػوؿ المشػػكمة واالسػػتراتيجيات التػػي

ترك ػػز عم ػػى االنفع ػػاؿ.

(عبيييل الززميييز مو ييي

 :9111ص )291وت ػػنعكس ر ػػار الض ػػغوط النفس ػػية عم ػػى

المؤسسػػات المختمفػػة بمػػا فػػي ذلػػؾ المؤسسػػة التعميميػػةل ىػػذه المؤسسػػة ذات الػػدور االسػػاس فػػي انشػػان جيػػؿ قػػادر
عمػػى االبتكػػار واالبػػداع فػػي مختمػػؼ المجػػاالت ويمتمكػػوف دافػػع معرفػػي عػػالي جػػدا يمػػدىـ بالطاقػػة التػػي تزيػػد مػػف

اسػت ارتيـ ليسػمكو سػموكاً معينػاًل وذلػؾ يػػتـ عػف طريػؽ انتقػان السػتجابة المفيػػدة ا نػان عمميػة التكيػؼ والتوافػؽ مػػع

الضغوط (الفنمش  .)39 :9111وتمكف مشكمة البحث في التساؤؿ التالي:

* ماىي اك ر االستراتيجيات استخداماً لدى طمبة جامعة االنبار ومدى عالقتيا بالدافع المعرفي.

اهممة البحث:

االنساف عانى مف الضػغوط منػذ الخطػوات االولػى لػو عمػى االرضل اف مػا يمػر بػو الفػرد مػف احػداث وازمػات قػد

تخمؼ تأ ي اًر ايجابياً أو سمبياًل وذلؾ يرجع لردود افعاؿ الفرد تجاه تمػؾ االحػداث والضػغوطل اذ أف الظػروؼ ربمػا
تحدث بشكؿ مفاجئ او ربما قػد تحػدث عمػى م ارحػؿ تكػوف المرحمػة االولػى مرحمػة االنػذارل اي اعطػان عالمػات

جسػػدية كاالرتفػػاع فػػي ضػػغط الػػدـ او اعطػػان عالمػػات نفسػػية كػػالقمؽ وقػػد تكػػوف اع ػراض اجتماعيػػة م ػػؿ ظيػػور
االتجاىػػات السػػمبية تجػػاه االخػريفل امػػا المرحمػػة ال انيػػة اي مرحمػػة المقاومػػةل يواجػػو فييػػا الشػػخص تمػػؾ الضػػغوط
بشكؿ جيد ويتخمص منيال او بشكؿ سين فيصاب باكحباط واالضطراب (غانم  )00 -22 :3002فينالؾ
بعض االشخاص يتعامؿ مع الضغوط بانسيابية وىػدونل فػي حػيف ىنالػؾ مػف يتعامػؿ بقػوة وتخػبط حيػاؿ الحػدث

ذاتػو االمػر الػػذي قػد يضػػاعؼ وتيػرة الضػغوط لديػػو ويسػبب لػػو االرىػاؽ والتػوتر والقمػػؽ النفسػي ويتضػػل لنػا ممػػا
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سػػبؽ مػػدى االىميػػة البالغػػة فػػي التشػػخيص والتطػػرؽ الػػى اسػػتراتيجيات مواجيػػة الضػػغوط النفسػػية لػػدى الطالػػب
الجػػامعي حي ػػث ت ػػؤ ر االح ػػداث الض ػػا طة الت ػػي يتع ػػرض ليػػا الطمب ػػة ت ػػأ ي اًر مباشػ ػ اًرل وذل ػػؾ كعاقتي ػػا لمتحص ػػيؿ
الدراسي وتأ يرىا عمى الدافع المعرفي حيث اف الطالب يتركز انتباىو عمى المشاكؿ واليموـ التػي يواجيػا ويفكػر

في رلية التخمص منيا بدالً مف التركيػز عمػى الميمػات المعرفيػة (لاول  :9110ص )81مػف ىنػا تػأتي اىميػة
البحػػث الحػػالي :فالتوصػػؿ الػػى مػػا يعانيػػو الطالػػب الجػػامعي مػػف ضػػغوط سػػيعطي فرصػػة لمتخفيػػؼ مػػف ر ػػار ىػػذه

الضغوط وكيفية مواجيتيا والتعامؿ معيا مف قبؿ الطمبة.

اهلاف البحث:

 .1الهلف االول :معرفة داللة الفروؽ لكؿ استراتيجية مف استراتيجيات مواجية الضغوط النفسية بحسب متغيري
النوع والتخصص لدى طمبة جامعة االنبار وذلؾ مف خالؿ اختبار الفرضيات اآلتية:

* ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ( )2025لػػدى اف ػراد العينػػة وفق ػاً السػػتراتيجية الػػدعـ الوسػػيمي
وتبعاً لمتغير النوع والتخصص.

* ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية عنػػد مسػػتوى ( )2025لػػدى افػراد العينػػة وفقػاً السػػتراتيجية تجنػػب المواجيػػة
وتبعاً لمتغير النوع والتخصص.

 .0الهلف الثان  :معرفة الدافع المعرفي لدى طمبة جامعة االنبار وذلؾ بواسطة اختبار الفرضية االتية:
* ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى ( )2025في مستوى الدافع المعرفي لدى طمبة جامعة االنبار.

 .3الهييلف الثالييث :معرفػػة داللػػة الفػػروؽ فػػي الػػدافع المعرفػػي تبعػاً لمتغيػػري النػػوع والتخصػػص لػػدى طمبػػة جامعػػة
االنبار وذلؾ بواسطة اختبار الفرضية االتية:

* ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية عنػػد مسػػتوى ( )2025لػػدى افػراد العينػػة فػػي الػػدافع المعرفػػي تبعػاً لمتغيػػر
النوع والتخصص.

 .4الهلف الرابع :التعرؼ عمى العالقة االرتباطية بيف استراتيجيات مواجية الضغوط والدافع المعرفي لدى طمبػة
جامعة االنبار وذلؾ بواسطة اختبار الفرضية االتية:

* ال توجػد فػروؽ ذات داللػة احصػائية عنػد مسػتوى ( )2025بػيف اسػتراتيجيات مواجيػة الضػغوط النفسػية والػػدافع
المعرفي لدى افراد العينة.

حلول البحث:

 .1الحػػد الموضػػوعي :اقتصػػر البحػػث الحػػالي عمػػى تحديػػد اسػػتراتيجيتي الحصػػوؿ عمػػى الػػدعـ الوسػػيمي وتجنػػب
المواجية وعالقتيـ بالدافع المعرفي.

 .0الحد البشري :طمبة جامعة االنبار الكميات العممية واالنسانية /الذكور واالناث
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 .3الحد المكاني :موقع جامعة االنبار ضمف الموقع الرديؼ في أبي ريب.
 .4الحد الزماني :العاـ الدراسي (.)0217 -0216

تحلمل المصطمحات:

اوالً :ا تراتمجمات المواجهة:

 .9تزرميييف ال زاروس وكولكميييان  :9110ىػػي مجموعػػة مػػف الجيػػود المعرفيػػة والسػػموكيةل المتغي ػرة باسػػتمرار
والموظفػػة كدارة وتسػػيير المتطمبػػات الخاصػػة الداخميػػة والخارجيػػة والمقػػدرة مػػف قبػػؿ الفػػرد عمػػى انيػػا مسػػتنزفة او

متجاوزة لمصادره.(Bruchon –Schweitzer,2002:356) .

 .3التزرمف االجرائ  :ىي الدرجة التي يحصػؿ عمييػا طمبػة عينػة البحػث بواسػطة اجػابتيـ عمػى فقػرات مقيػاس
استراتيجيات مواجية الضغوط الذي اعتمده الباحث في البحث الحالي.

ثانماً :تزرمف الضغوط النف مة:

تزرمف هيانز يمم ) :Hans sely(1956ىػي اسػتجابة الجسػـ الغيػر نوعيػة إزان االعبػان البدنيػة او النفسػية
التي يتعرض ليا.)Madleine Estryn-Behar,1997,p:26 ( .

ثالثاً :تزرمف اللاكع المزرك

 .9تزرميف ميوراي ) :(Murray, 1973ىػو السػعي لممعرفػةل وحػب االسػتطالعل والحاجػة الػى االستكشػاؼ
واالرتيادل وقبوؿ التحديات( .بمقمس ومرع

.)12 -10 :9112

 .3التزرمف االجرائ :الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا الطالب أ نان االجابة عمى فقرات مقياس الدافع المعرفي
الذي تبناه الباحث لتحقيؽ أ راض ىذا البحث.
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اوالً :االطار النظري:

ا تراتمجمات مواجهة الضغوط:

اف الضغوط النفسية تؤ ر بشكؿ سػمبي عمػى االفػراد ػـ ينتقػؿ ا رىػا الػى المجتمػع بعػد ذلػؾل ومػف المتعػارؼ عميػو
فػػأف كػػؿ شػػخص يحػػاوؿ التخفيػػؼ مػػف الضػػغوط والتعامػػؿ معيػػال وىػػو مػػا يصػػطمل عميػػو بالتعػػايش او المواجيػػة

 ،Copingوالمواجيػػة ىػػي محاولػػة التصػػدي لممنبيػػات الداخميػػة والخارجيػػةل والت ػي ينظػػر الييػػا الفػػرد عمػػى انيػػا
مرىقػػة او انيػػا تسػػتنفذ مصػػادره وم ػواردهل وتم ػػؿ اسػػتراتيجيات المواجيػػة الفرديػػة طػػرؽ واسػػاليب يحػػاوؿ بيػػا الفػػرد

التعامؿ مع الضغوط التي حد ت فعالً ).(through: Taylor,1999,P.204-205

وقد ميز الزاروس وفولكماف 1984ل بيف نوعيف مف استراتيجيات المواجية وىي:

 .1المواجية التي تركز عمى المشكمة

 .0المواجية التي تركز عمى االنفعاؿ

وتشير االستراتيجية االولى الى ما يقوـ بو الفرد مف محاوالت مف اجؿ تحصيؿ معمومات اضافية لحػؿ المشػكمةل
واتخػػاذ ق ػرار معرفػػي بالفعػػؿل او القيػػاـ بتغييػػر الحػػدث الػػذي يػػؤدي لمضػػغطل امػػا االسػػتراتيجية ال انيػػة فتشػػير الػػى
االسػػاليب السػػموكية والمعرفيػػة التػػي تيػػدؼ الػػى ادارة التػػوتر االنفعػػالي النػػاتج عػػف الموقػػؼ الضػػا ط عػػف طريػػؽ
اسػػتخداـ وسػػائؿ دفاعيػػة م ػػؿ االنكػػارل والتفكيػػر التػػأمميل والبحػػث عػػف الػػدعـ االجتمػػاعيل والرجػػوع الػػى الػػديفل

( رور .)98 :3002

نظرمات ا تراتمجمات مواجهة الضغوط النف مة:
 .9نظرمة ال زاروس ):(Lazarus,1966

الزاروس يرى اف استراتيجيات المواجية تتحدد بواسطة عممية تقويـ الفرد لمموقؼ الضا طل اي انو عندما يواجػو
الفرد موقؼ ويقيمو عمى انو ضار وخطرل ويشكؿ تحدياً لتوافقو فينا يحدث الضغطل ىذه النظرية تسمط الضػون
عمى العوامؿ المعرفية في فيـ الحدث الضا ط الذي يواجو الفردل وتحدث عندما تتجاوز المطالب البيئية قدرات

الفرد عمى المواجية (عبمل .)931 :3001

ويصنؼ الزاروس اساليب مواجية الضغوط الى عدة انماط:

 .1اليجوـ والمواجية :يتم ؿ في االنفعاالتل والخصومةل والغضب.
 .0التجنب واالبتعاد :يكوف مصحوباً بمشاعر الخوؼل واليربل واالصابة بالذعر.
 .3الالمباالة والسمبية :م ؿ الشعور باالكتئاب والميؿ لالنسحاب.

 .4الخوؼ العاـ :كالشعور الدائـ بالقمؽ خاصة عندما يتـ تحديد مصدر التيديد.
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 .5الرفض واالنكار :حيث ينكر الفرد وجود تيديدل عف طريؽ تجاىؿ مؤ رات الضغط النفسي.
 .6المجون الى حيؿ دفاعية :كالتبريرل واالسقاطل وتكويف رد الفعؿ.

 .7النشاط االجتماعي :ىو العمؿ اليادؼ لتفسير مصدر الضغوط والتخمص منو او خفضو

(عولة .)29 :3090

 .3نظرمة هْس ّشف٘ز(:)Moos & Schafer, 1986

يقدـ موس وشفير نموذجػاً آلليػة التعامػؿ مػع االحػداث الضػا طةل حيػث تكػوف اسػتجابة الفػرد بحسػب قػوة الحػدث
الضا ط الذي يفسر بمراحؿ الث ىي:

المرحمة االول  :تم ؿ العوامػؿ الديمغرافيػة والشخصػية لمفػردل وكػؿ شػين يتعمػؽ بخب ارتػو كنػوع الحػدث الضػا طل
وم ػػدى وقوع ػػول وكيفي ػػة مواجيت ػػول وم ػػا يتعم ػػؽ بعوام ػػؿ البيئ ػػة والعوام ػػؿ ذات الت ػػأ ير عم ػػى ادراؾ الف ػػرد لمح ػػدث

الضا طل وكيفية المواجيةل ومدى قدرة الفرد عمى التحمؿ.

المرحمة الثانمة:

أ .تتم ؿ بكدراؾ الفرد لما يعنيو الحدث الضػا طل بعػدما يتعػرض لصػدمة الحػدث الضػا ط بصػورة امضػةل بعػد
ذلؾ يدرؾ جوانبو ونتائجول بما يسيؿ التعامؿ معو.

ب .العوامؿ التي تساعد الفرد عمى التوافؽ مع الحدث الضا طل بالشكؿ الذي يمكنو مف حفظ توازنو.
ج .يتخ ػػذ الف ػػرد اس ػػموباً لمواجي ػػة الموق ػػؼ م ػػف اج ػػؿ اس ػػتعادة التػ ػوازف النفس ػػيل م ػػف اج ػػؿ ق ػػدرات الف ػػرد المعرفي ػػة
والوجدانيةل بما يمكنو مف مواجية الضغوط.

المرحمة الثالثة :محصمة نيائية لتفاعؿ العناصر السابقة لمواجية الضغوطل اما بصورة توافؽ ناجل يمكف الفرد
مف مواصمة حياتول او اخفاؽ في تحقيؽ التوافؽ ويتعرض الضطرابات نفسية (ال مطان .)00 :3001

موس يقسـ استراتيجيات المواجية الى استراتيجيات إقدامية واستراتيجيات احجاميةل لكػال النػوعيف جػانبيف معرفػي
وسموكيل فاألساليب االقداميػو ىػي :البحػث عػف المسػاندة االجتماعيػةل والتخطػيط لحػؿ المشػكمةل واعػادة التأويػؿ

االيجابيل والتحميؿ المنطقيل اما االساليب االحجامية فتشمؿ :البحث عف اجابات بديمةل واالستسالـ لمضػغوطل
واالحجاـ المعرفيل والتنفيس االنفعالي(عم و ممان.)233: 3001,

نظرمة نوكس ( :) Nooks , 1998

تتمحػػور نظريػػة نػػوكس لمواجيػػة االحػػداث الضػػا طة حػػوؿ العوامػػؿ الشخصػػية لدف ػراد والتػػي منيػػا يمكػػف اختيػػار
األس ػ ػ ػ ػ ػ ػاليب أو االسػ ػ ػ ػ ػ ػػتراتيجيات المناسػ ػ ػ ػ ػ ػػبة لمتوافػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ مػ ػ ػ ػ ػ ػػع المواقػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ الضػ ػ ػ ػ ػ ػػا طة بحسػ ػ ػ ػ ػ ػػب شخصػ ػ ػ ػ ػ ػػياتيـ
).(Nokes, 1998, p.1
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تمخص ىذه النظرية عدة خطوات بكمكانيا مساعدة الفرد في التعامؿ مع المواقؼ الضا طة:
 -1تحديد الحدث.

 -0جمع اكبر عدد مف األفكار التي تساعد عمى تخفيؼ الحدث.
 -3تخيؿ العمؿ بأساليب عدة لمسيطرة عمى الحدث.

 -4التفكير باالستراتيجيات التي يستخدميا األفراد لمواجية ذلؾ الحدث.

يمر تعمـ الفرد الستخداـ أفضؿ أساليب مواجية احداث الحياة الضا طة ب الث مراحؿ ىي:

 -9تشخمص الحلث الضاغط :ويتم ؿ في تذكر الفرد لممشاعر المؤلمة و ير السارة عف الحدث الضا ط.

 -3تصنمف الحلث الضاغط :أي معرفة مدى امكانية السيطرة عميو أو عدـ امكانية ذلؾ استناداً عمى إدراؾ
الفردل لقدرتو عمى معالجة الموقؼ أو الحدث الضا ط وبحسب أىمية الحدث بالنسبة لو.

 -2مراجزة التصنمف :وذلؾ عندما يدرؾ الفرد إف الحدث قميؿ األىميةل فكف شعوره بحدة الضغط ينخفض
لديول ويصبل الحدث اقؿ سمبيةل وىنا تكمف أىمية تغيير صورة ادراؾ الفرد لذلؾ الحدث(Nokes, 1998, p .
)..2-3

اللاكع المزرك :

الدافعية تعمؿ عمى ا ارة السموؾ ومف ـ تعمؿ عمى تحريؾ الطمبةل حيث ترشدىـ نحو وجيػة معينػةل وتعمػؿ

عمػػى ديمومػػة ىػػذه الحركػػة مػػدة طويمػػة مػػف الػػزمفل وطالمػػا امتمػػؾ الطمبػػة قػػدرات معينػػة ألبػػدان نشػػاط مػػا وطالمػػا

يستخدموف شيئاً مال فػأف مقػدار دافعيػتيـ ىػو مػا سػيحدد فيمػا اذا كػانوا سينشػغموف بالنشػاط ومػدة الوقػتل ودرجػة
الحماس التي يتابعوف بيا ىذا النشاط (الزتوم وآخرون  )980 :3099وقد تعددت تعػاريؼ الػدافع المعرفػيل
وىذا يعود الختالؼ العممان والباح يف في اساليب دراستيـ واختالؼ نظرتيـ لول حيث عرفػو المعايطػة عمػى انػو

"الر بة في المعرفة والفيـ واتقاف المعمومػات واعػادة التفكيػر فػي المشػكالت وحميػا"(المزامطية )922 :3000

وحسب الفرماوي فأف الدافع المعرفي يعني "ر بة الفرد الكبيرة في البحث عف المعرفةل والفيـل واتقاف المعمومػات

وصػػيا ة وحػػؿ المشػػكالتل ويتجمػػى ىػػذا الػػدافع فػػي استحصػػاؿ المعمومػػات بسػػرعةل واالسػػتزادة مػػف المعرفػػة عػػف
موضوع مال واالستعداد لممخاطرة مف اجؿ الحصوؿ عمى المعرفةل والحرص عمى المعالجة اليدوية لموضوعات

المعرفة (الفرماوي .)2 :9110

المظاهر المزركمة الت تلل عم اللاكع المزرك :
 .9ال موك اال تكشاك  :يعني قياـ الفرد بعدد مف االنشطة بقصػد او بغيػر قصػد فػي اتجػاه االحاطػة بعناصػر
الموضوع ومدى ارتباط العناصر ببعضيا (الكنان والكنلري.)303 :9112 ,
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 .3حب اال تطالع :ىو الر بة في استطالع واكتشاؼ البيئة التي يعيش فيا الفردل والبحث عف م يرات جديدةل
والج ػػري وران المعرف ػػةل فعن ػػدما ي ػػؤ ر داف ػػع جدي ػػد ف ػػي ش ػػد انتب ػػاه الف ػػرد ف ػػأف داف ػػع ح ػػب االس ػػتطالع ي ػػتـ تحفيػ ػزه
(.) Young,1961;54
 .2اال تزالم والتقص  :ينمو فيو التعمـ ويستمر ويوجو عف طريؽ المتعمـ نفسو ضػمف مسػاعيو لتوسػيع مجػاؿ
ادراكول وفي ىذا االسموب ال يكوف المتعمـ وحده بؿ معو مرشػد الػتعمـ ليجيػب عػف تسػاؤالتو (الكنيان والكنيلري,

.)302 :9112

نظرمات اللاكع المزرك :

النظرمات ال موكمة :تفسر ىذه النظريات الدافعية في ضون نظريات التعمـ ذات النيج السموكيل أو ما تسمى
عادة بنظريات الم ير واالستجابة 0ويعد ورندايؾ مف العممان االوائؿ الذيف تناولوا مسألة التعمـ بالتجريبل وقاـ

بمبدأ المحاولة والخطأ كأساس لمتعمـل مفس اًر ذلؾ بقانوف األ ر 0فاألشباع الذي يتمو استجابة ما يؤدي الى تعمـ

ىذه االستجابة وتقويتيا 0بينما يؤدي االنزعاج أو عدـ اكشباع إلى إضعاؼ االستجابة التي تتموىا 0واستنتاجاً

ليذا القانوف يشير البحث عف اكشباعل وتجنب األلـ أو االنزعاج إلى الدوافع وران تعمـ استجابات معينة في
ظؿ م يرات معينة 0أي أف التعمـ يتبع سموكاً أو استجابة ما وفقاً لر بتو في تحقيؽ حاالت اكشباع وتجنب

األلـ و مف عممان ىذه النظرية البارزيف (سكنر)ل الذي يرى بأف السموؾ ينشأ مف المؤ رات الخارجية والداخمية0

كانقباضات أو ألـ المعدة في حالة الجوعل أو رؤية الطعاـ في التمفاز 0إف التعمـ السابؽ أو العادات سوؼ تقرر
السموؾ 0فالفرد الجائع م الً يستمر في فتل ال الجة ألنيا تزوده بالطعاـ سابقاً وي ابر عمى ىذا السموؾ حتى
ينتيي تأ ير الم ير 0كذلؾ بالنسبة ألقساـ الدافعية تفسر بفعاليات بيئية تؤ ر عمى السموؾ بوساطة الحاجات

الجسمية 0فالدافعية الناجمة بفعؿ عوامؿ خارجية أو م ير خارجي تسمى الدافعية الخارجية كالدرجات

والعالمات 0أما التي تنشأ بفعؿ حاجة جسمية داخمية كالجوع تسمى دافع داخمي (قطام وقطام :3000 ,

.)390

النظرميات اإلن يانمة :تؤكػد ىػذه النظريػة عمػى اكرادة الحػرة لإلنسػاف وتحديػده ألفعالػو عػف طريػؽ عمميػة

االختيػارل التػي مػف الصػعب التنبػؤ بيػا 0ويعطػي أصػحاب النظريػات اكنسػانية أولويػة كبػرى لمخبػرة الشخصػيةل

ويركػزوف عمػى النمػو السػيكولوجي لمفػرد واالسػتغالؿ الكامػؿ كمكاناتػو 0ويتحػدد السػموؾ البشػري فػي ضػون ىػذه

النظريػػات

بسػػعي الفػػرد لتحقيػػؽ ذاتػػول وأف السػػموؾ االنسػػاني

( ممحم )911 :3009
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نظرمة مو اري :Murray

قدـ (ىنري موراي) نظرية الحاجات اكنسانية بوصفيا دوافع أساسػية لمسػموؾ اكنسػاني إذ قػدـ نظريػة شػاممة
ف ػػي الشخص ػػية تمي ػػزت بمعالجتي ػػا الواقعي ػػة الدقيق ػػة وأص ػػبل تخط ػػيط تم ػػؾ النظري ػػة لمف ػػاىيـ الدافعي ػػة م ػػف اق ػػوى

التصورات في عمـ النفسل ويصنؼ (موراي)ل بأنو أوؿ مف وضػع نظريػة لمحاجػات وربطيػا باألىػداؼ األساسػية
لمحيػاةل فقػػد حػػاوؿ إعػػداد قائمػػة بتمػؾ األىػػداؼ التػػي يسػػعى اكنسػػاف المعاصػر إلػػى تحقيقيػػال وقػػد أدرؾ إف ىنػػاؾ

حاجػػات عديػػدة ت ػرتبط بالحفػػاظ عمػػى الت ػوازف وت ػرتبط بالجوانػػب الفسػػيولوجية أطمػػؽ عمييػػا الحاجػػات الفسػػيولوجية
وحػػددىا فػػي ( )10حاجػػةل وطػػرح كػػذلؾ حاجػػات أك ػػر أىميػػة وىػػي حاجػػات ذات مصػػدر نفسػػي أطمػػؽ عمييػػا

الحاجات النفسية حددىا ب ػ ( )02حاجةل وتعد قائمة الحاجات (لموراي) مف أفضػؿ مػا قػدـ فػي تفسػير الحاجػات
اكنسانية (.)Bootzin, 1991: p. 81

ثانماً :ل ار ات ابقة

ل ار ات تناولت ا تراتمجمات المواجهة /ل ار ات عربمة
ت اسـ الباحث والسنة

عنواف البحث
بعض سمات
الشخصية لدى

1

دراسة المظفر
()1998

المرشديف
التربوييف
وعالقتيا

بالتعامؿ مع

الضغوط المينية

الوسائؿ االحصائية
االختبار التائي لعينتيف
مستقمتيف ومعامؿ
ارتباط بيرسوف

اىداؼ البحث

العينة

اليدؼ مف الدراسة معرفة العالقة

بيف بعض سمات الشخصية
(المدرؾ – المحكـ ) لدى

المرشديف التربوييف والضغوط
المينية واساليب التعامؿ معيا

وا ر متغير الجنس.

االدوات والمقاييس
قائمة سمات الشخصية ؿ (كوىف

62

وجامبيفل  )1990ومقياس اساليب

مرشدا

التعامؿ مع الضغوط المينية (اعداد

ومرشدة

الباح ة ) وتبنت الباح ة مقياس جاىز
لضغوط العمؿ ؿ (صالل )1995

اىـ النتائج
 .1اف العالقات االرتباطية كانت موجبة و ير دالة احصائيا في بعضيا وسالبة و ير دالة في بعضيا
اآلخر .0اظيرت النتائج اف اك ر االساليب استعماال لمواجية الضغوط المينية بالنسبة لإلناث ىي (البحث
عف المعموماتل والتأييد االجتماعي ) (المظفر .)9111

ل ار ات اجنبمة
ت اسـ الباحث والسنة

عنواف البحث

اىداؼ البحث

058

العينة

االدوات والمقاييس
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دراسة دايفيد
0
)David (2005
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وعالقتو بأساليب

اليدؼ مف الدراسة التعرؼ عمى العالقة بيف الذكان

العاطفي واسموب مواجية الضغوط المتم ؿ في

 604مف

قاـ الباحث ببنان

الذكان العاطفي

مواجية الضغوط

اسموب الدعـ االجتماعي لمتغمب عمى الضغوط

المتفوقيف

المواجية

الطمبة

مقياس ألساليب

الوسائؿ االحصائية

اىـ النتائج

التحميؿ العاممي

اظيرت نتائج الدراسة اف الذكان العاطفي خفض الضغوط باستخداـ اسموب التجاىؿل واسموب المواجية

ومعامؿ االرتباط

بالتفاعؿ عف طريؽ الدعـ االجتماعي ).(David,2005; 163-173

ل ار ات تناولت اللاكع المزرك  /ل ار ات عربمة
ت اسـ الباحث والسنة

عنواف البحث
الدافع المعرفي
وعالقتو

1

دراسة الشمري

()0229

باستراتيجيات التعمـ
واالستذكار لدى
طمبة المرحمة
االعدادية

الوسائؿ االحصائية
االختبار التائي لعينتيف
مستقمتيف واالختبار
التائي لعينة واحدة

ومعامؿ ارتباط بيرسوف

العينة

اىداؼ البحث

قاـ الباحث ببنان مقياس

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى مستوى
الدافع المعرفي لدى طمبة المرحمة

422

االعدادية والعالقة االرتباطية بيف الدافع طالب
المعرفي واستراتيجيات التعمـ

وطالبة

واالستذكارل والفروؽ في العالقة بينيما

االدوات والمقاييس

الدافع المعرفي فظال عف
تكيؼ االداة التي اعدىا
(جودةل)0224عمى طمبة
الجامعة وفؽ انموذج
)(Wienstien

اىـ النتائج
اظيرت النتائج اف طمبة المرحمة االعدادية لدييـ دافع معرفي بدرجة متوسطةل وجود فروؽ ذات دالة

احصائية بيف الذكور واالناث في مستوى الدافع المعرفي لصالل الذكورل وجود عالقة ارتباطية دالة

احصائيا بيف قيـ معامؿ االرتباط والدافع المعرفي باستراتيجيات التعمـ واالستذكارل ال يوجد فرؽ في العالقة
بيف الذكور واالناث وىذا يشير الى اف الطالب ال يختمفوف عف الطالبات في مستوى العالقة بيف الدافع
المعرفي واستراتيجيات التعمـ واالستذكار (الشمري )3001

ل ار ات اجنبمة
ت

اسـ الباحث والسنة عنواف البحث

العينة

اىداؼ البحث
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استيدفت الدراسة تعرؼ ا ر

0

دراسة ولدماف
Wildman
)(2002

ىؿ يؤ ر
الدافع المعرفي
في االدان

الدافع المعرفي في ادان

مجموعتيف مف المبحو يف فضالً
عف تعرؼ ر ار ضغط الوقت

والدافع المعرفي عند اتخاذ القرار

وحؿ المشكالت
الوسائؿ االحصائية
االختبار التائي

وتحميؿ التبايف

 54طالب وطالبة
مف طالب الكمية
في منطقة
بنسمفانيا في
الواليات المتحدة

تمت مقارنة درجات افراد

العينة عمى مقياس الدافع
المعرفي مع درجاتيـ في

ميمتيف اعطيت ليـ تم مت
ب (اسئمة قصيرةل ومسألة
رياضية)

اىـ النتائج
اظيرت النتائج تشابو ادان المجموعتيف (مجموعة الطمبة ذوي الدافع المعرفي العاليل ومجوعة الطمبة ذوي
الدافع المعرفي المنخفض) في حيف اظيرت النتائج وجود فرؽ ذي داللة احصائية في ادان حؿ مسألة رياضية

لصالل مجموعة المشتركيف مف ذوي الدافع المعرفي العالي ).(Wildman,2002
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الفصل الثالث

منهجمة البحث واجراءاته

يتض ػ ػػمف ى ػ ػػذا الفص ػ ػػؿ منيجي ػ ػػة البح ػ ػػث واكجػ ػ ػرانات الت ػ ػػي اتبعي ػ ػػا الباح ػ ػػث لغ ػ ػػرض تحقي ػ ػػؽ أى ػ ػػداؼ

بح ػ ػ ػو م ػ ػ ػػف حيػ ػ ػػث تحدي ػ ػ ػػد مجتم ػ ػ ػػع البحػ ػ ػػثل واختي ػ ػ ػػار العين ػ ػ ػػات المم مػ ػ ػػةل واع ػ ػ ػػداد االدوات واجػ ػ ػ ػرانات
تطبيقيال فضالً عف تحديد الوسائؿ اكحصائية المناسبة لتحميؿ البيانات .

أوالً :منهجمة البحث

اعتمد الباحث المنيج الوصفي االرتباطيل ويعد ىذا المنيج مالئما لطبيعة البحث وأىدافول الذي يسعى

إلى تحديد الوضع الحالي لمظاىرة المدروسةل ومف ـ وصفيا وصفاً دقيقا (ممحم  : 3090ص )201ل

فضالً عف تحديد خصائصيا كميا وكيفيا وذلؾ عف طريؽ جمع المعمومات والبيانات عف الظاىرة المدروسة
واستخالص

داللتيا

مما

(ابراهمم  :3000ص ) 30

يفيد

في

وضع

تعميمات

عف

الظاىرة

محؿ

الدراسة

الحالية

ثانماً :مجتمع البحث

لغرض اختيار عينة البحث تـ تحديد مجتمع البحث المتم ؿ بطمبة كميات جامعة االنبار بتخصصاتيا

االنسانية والعممية لكال الجنسيف والبالغ عددىـ()91202ل طالباً وطالبة بواقع ()1010ل طالباً

و()1089ل طالبةل وتـ اختيار الطمبة مف اربع كميات ا نتاف منيا عممية وا نتاف انسانية والبالغ عددىـ

()2922ل بواقع ()2001ل طالباً و()3010ل طالبة لمعاـ الدراسي () 3091 - 3098ل مف مختمؼ
المراحؿ وتـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية.

ثالثا :عمنة البحث

العينة ( ،)sampleىي جزن مف المجتمع الذي يجري عميو البحث ويتـ اختيارىا وفؽ قواعد خاصة كي

تم ؿ المجتمع تم يال صحيحاً (البمات واثنا موس :9188ص)22ل اذ استخدـ الباحث االسموب الطبقي
العشوائي في اختيار عينة البحث االساسيةل حيث تـ اختيار عدد مف الكميات بالصورة العشوائية لكؿ مف
االختصاصيف العممي واالنسانيل وفي كؿ كمية اختير عدد مف الشعب بطريقة عشوائية ايضا ـ اختير مف
ىذه الشعب عدد مف الطمبة بصورة عشوائية وبما يتناسب مع العدد الكمي المطموبل وبذلؾ أصبل عدد

أفراد عينة البحث ()000ل طالباً وطالبة بواقع ()321ل طالباً و()903ل طالبةل مف اربع كميات ا ناف منيا

عممية وا ناف انسانية وتـ توزيع العينة عمى وفؽ متغيرات التخصص الدراسي والجنسل والجدوؿ ()1

يوضل ذلؾ
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جلول ()9

أعلال طمبة عمنة البحث موزعمن ح ب التخصص والجنس
علوٍ

ت

الكلُات

1

كلُة اِداب

0

2
3
4

كلُة العلىم
كلُة القاًىى والعلىم السُاسُة
كلُة الهٌدسة
الوجوىع

28
0
35
65

اًساًٍ

هج

ذكر

اًثً

ذكر

اًثً

0

110

55

165

51
0
34
85

0
63
0
153

0
20
0
55

57
83
51
400

رابزاً :ألاتا البحث :نظ اًر لطبيعة البحث الحالي فقد تطمب األمر إعداد أداتيف تتوفر فييما الخصائص
السايكومترية لتحقيؽ أىداؼ البحث وىي:

االلاة االول  :مقماس ا تراتمجمات مواجهة الضغوط النف مة

وق ػ ػ ػ ػ ػػع اختي ػ ػ ػ ػ ػػار الباح ػ ػ ػ ػ ػػث عم ػ ػ ػ ػ ػػى اداة بح ي ػ ػ ػ ػ ػػة جدي ػ ػ ػ ػ ػػدة اس ػ ػ ػ ػ ػػتخدمت ف ػ ػ ػ ػ ػػي د ارس ػ ػ ػ ػ ػػة ك ػ ػ ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػ ػ ػػف

)(Greenglass&Schwarzer, et.al,1999ل عمى عينة كندية وبولندية مف طمبة الجامعةل تتم ػؿ بجػرد

التعامػػؿ الوقػػائي)(PCIل وال ػػذي يأخػػذ مػػدخالً متع ػػدد االبعػػاد السػػتراتيجيات المواجي ػػةل والتػػي اسػػتندت ال ػػى
نظرية (ال زاروس وكولكمانل) 1984ل ومف ـ قاـ بتعديميا جابر محمد الى البيئة العربية عمى طمبة جامعة

القاىرة ( (Gabber Mohamed & Esther Greenglas,2008وطبؽ الباحث المقياس عمى طمبة
الجامعة بعد اف استخرج الخصائص السايكومترية المتم مة بالصدؽ وال باتل عمى عينة التحميػؿ االحصػائي

البالغ ػ ػػة ( )000طال ػ ػػب وطالب ػ ػػة كعين ػ ػػة الس ػ ػػتخراج الخص ػ ػػائص الس ػ ػػايكومترية لممقي ػ ػػاسل ويت ػ ػػألؼ مقي ػ ػػاس
االستراتيجيات مف ( )22فقرة.

أ .طرمقة تصحمح المقماس

يقصد بتصحيل المقياس الحصوؿ عمى الدرجة الكمية لممفحوص وقد حسبت الدرجة الكمية

لممفحوص عمى المقياس عف طريؽ جمع درجات فقراتو البالغة ( )22فقرةل وقد وضع اماـ كؿ فقرة أربعة
بدائؿ لالستجابة ( صحيل تمامال صحيل الى حد مال ير صحيلل ير صحيل تماما)ل وقد اعطيت عند

التصحيل لمفقرات الدرجات ( )9 3 2 0عمى التوالي والعكس في حالة العبارات السالبةل وبذلؾ يحصؿ

المستجيب لممقياس عمى اعمى درجة ( )330وأوطئ درجة ( )22والوسط الفرضي لممقياس (.)928.2
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ب .صلق الفقرات (صالحمة الفقرات)

يعد ىذ النوع مظي اًر مصطنعا لصدؽ االختبار ويعرؼ بمدى اعتقاد اوحكـ المختصيف عمى اف

االختبار مفيد ويقيس ما بني مف اجمو (النبهان  3000ص )000ل ومف اجؿ معرفة مدى صالحية
الفقرات (الصدؽ الظاىري)ل عرضت فقرات مقياس استراتيجيات مواجية الضغوط النفسية بصيغتيا االولية

والبالغ عددىا ( )22فقرة عمى مجموعة مف المختصيف في العموـ التربوية والنفسيةل والبالغ عددىـ ()10
محكما وطمب منيـ ابدان مالحظاتيـ عف ىذا المقياس ومدى مالئمة التطبيؽ عمى افراد عينة البحث

الحالي وتعديؿ ما يحتاج تعديالً في الفقرات او اضافة ما يرونو مناسبال وقد اعتمد الباحث نسبة اتفاؽ

( ) %10فاك ر مف رران المحكميف لتعديؿ أو حذؼ الفقرات وقد حصؿ عمى موافقة البية المحكميف عمى
طبيعة بدائؿ االجابة.

ج .اعلال تزمممات المقماس والتطبمق اال تطالع :

حرص الباحث عمى اف تكوف تعميمات المقياس واضحة وتتماشى مع طبيعة المقياس والعينة واليدؼل

وقد بيف اف المعمومات ىي أل راض البحث العممي 0وينبغي اف تكوف االجابة صادقةل وطبؽ الباحث

المقياس عمى عينة عشوائية لمتحقؽ مف مدى فيـ العينة لتعميمات المقياسل وطريقة االجابة عمى فقراتو

ووضوحيا لدييـ وحساب الوقت المستغرؽ لإلجابة عف فقرات المقياسل بمغ عدد العينة ( )20طالب

وطالبة بواقع ( )32ذكور( ) 32اناث وتبيف اف الفقرات واضحة ومفيومة بالنسبة كفراد العينةل ولـ يستفسر
المفحوصيف عف أية فقرةل واف متوسط الوقت المستغرؽ لإلجابة عف فقرات المقياس ىو( )20دقيقة.

ل .التحممل االحصائ لفقرات مقماس ا تراتمجمات مواجهة الضغوط:

مف المتطمبات األساسية لبنان المقياس ىو التحميؿ اكحصائي لمفقراتل إذ يكشؼ بدقة عف الفقرات

التي تقيس المحتوى المراد قياسول ويسعى التحميؿ اكحصائي لمفقرات إلى حساب القوة التمييزيةل وعالقة

الفقرة بالدرجة الكمية.

التمممز :ونعني بالتمييز مدى إمكانية قياس الفروؽ الفردية (عالم  )388 :3000وكيجاد القوة التميزية
لفقرات المقياس قاـ الباحث بتطبيؽ المقياس عمى عينة بمغ عدد أفرادىا ( )000طالب وطالبة مف طمبة
جامعة االنبارل

ـ قاـ الباحث بترتيب الدرجات الكمية لمطالب بصورة تنازلية مف أعمى درجة الى أقؿ

درجة .وتـ اختيار أعمى ( )٪38مف الدرجات لتكوف المجموعة العميا 0وأوطأ ( )٪38مف الدرجات لتكوف
المجموعة الدنيا 0وىذا يعني إف عدد أفراد كؿ مجموعة ىو ()901ل ـ استعماؿ االختبار التائي لعينتف

مستقمتيف متساويتيف الستخراج التمييز.
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عالقة لرجة كقرة كل أ موب باللرجة الكممة لكل أ موب:

ويقصد بيا إيجاد العالقة االرتباطية بيف درجة كؿ فقرة في المقياس وبالدرجة الكمية لول وتشير

انستازي ()Anastasi,1976ل إلى أف معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية لممقياسل وبداللة

إحصائية يعد مؤش اًر لصدؽ بنان المقياس ( ،)Anastasi,1976;154وقد استعمؿ الباحث معامؿ ارتباط
بيرسوف كيجاد العالقة االرتباطية بيف درجات كؿ فقرة والدرجة الكمية لدسموبل وتـ استعماؿ عينة التحميؿ

ذاتيال في ضون أسموب المجموعتيف المتطرفتيفل والبالغة ( )422طالب وطالبة وتبيف إف جميع فقرات

المقياس دالة إحصائياً.

الخصائص ال امكومترمة لممقماس :Psychometric Features of the Scale

.9صلق المقماس :Validity of the Scale

ويقصد بالصدؽ ىنا أف يقيس المقياس الخاصية التي وضع مف اجميا (كراجه :9118ص)908ل

وتـ التحقؽ مف صدؽ المقياس عف طريؽ:

* الصلق الظاهري :Face Validity

لقد تحقؽ الصدؽ الظاىري بموافقة مجموعة مف الخبران والمحكميف والمختصيف في العموـ التربوية

والنفسية مف خالؿ عرض فقرات المقياس وبدائمو وتعميماتو عمييـل وحظيت فقرات المقياس بموافقة الخبران
والمحكميف وبنسبة ( )%122وكما مر ذكره في اجرانات اعتماد المقياس.

* صلق البناء :Construct Validity

تحقؽ ىذا النوع مف الصدؽ بوساطة تحميؿ فقرات مقياس استراتيجيات مواجية الضغوط وايجاد القوة

التمييزية ليا بطريقتيف :المجموعتيف المتطرفتيف وعالقة الفقرة بالمجموع الكمي لممقياسل إذ اظيرت النتائج

االبقان عمى الفقرات جميعيا وكما مر ذكره في اجرانات اعتماد المقياس.

.3الثبات (:)Reliability

يقصد بال بات درجة االتساؽ في قياس السمة موضوع القياس مف مرة ألخرىل فيما لو أعدنا تطبيؽ

األداة مرات متعددةل كما يعني التوصؿ إلى النتائج نفسيا عند تطبيؽ االختبار في مدتيف مختمفتيفل وفي

حدود زمف يتراوح بيف أسبوع وأسبوعيف عادة (لاول وعبل الرحمن  )933 :9110وكيجاد بات مقياس
استراتيجيات المواجية تـ إتباع الخطوات اآلتية:

* الثبات بطرمقة الفا كر ونباخ:

تـ حساب ال بات بطريقة اخرى مف طرؽ حساب ال بات لممقاييس واالختباراتل وىي طريقة

064

2018

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )59

الفا كرو نباخ ()Cronbach Alphaل وذلؾ لمحصوؿ عمى بات المقياس ككؿل وتعتمد ىذه الطريقة
قياس أتساؽ ادان الفرد مف فقرة الى اخرى في المقياسل كما يشير الى الدرجة التي تشترؾ بيا جميع

الفقرات في قياس متغي اًر معيناًل اي التجانس بيف الفقرات الفا كرو نباخ ).(Cronbach,1951;p.30

وقد استخرج الباحث معامؿ ال بات لمقياس استراتيجيات مواجية الضغوطل باستعماؿ الفا كرو نباخ وبمغت
جلول ()3

قيمة ال بات كما يوضل جدوؿ ( )0ذلؾ

مزامالت الثبات بطرمقة الفاكرونباخ
ت

األ موب

مزامل الفا كر ونباخ

9

البحث عن اللعم الو مم

0 82

3

تجنب المواجهة

0 00

المقماس بصورته النهائمة:

بعد االجرانات التي قاـ بيا الباحث في الخطوات السابقةل فقد اصبل المقياس جاى از لمتطبيؽ عمى

عينة الدراسةل اذ بمغ عدد فقراتو ( )55فقرة وتحددت بدائمو وىي (صحيل تمامال صحيل الى حدمال ير
صحيلل ير صحيل تماما).

األلاة الثانمة :مقماس اللاكع المزرك :

اعتمد الباحث مقياس الشمري ()0229ل لمدافع المعرفي وذلؾ لدسباب اآلتية:

 .1لكوف المقياس مناسب لمفئة العمرية المستيدفة في البحث الحالي وىي المرحمة الجامعية
 .0حدا ة المقياس إذ تـ إعداده عاـ .0229
 .3تـ التأكد مف صدقو و باتو.

وتكوف المقياس بصورتو النيائية مف ( )44فقرة موزعة عمى مكوناتو االربعة وعمى النحو اآلتي:

 .9ال ز إل المزركة )11( :فقرة .0 .حب اال تطالع )10( :فقرة.

 .2اال تكشاف واالرتمال )9( :فق ارت  .4قبول التحلمات )10( :فقرة .
وتحددت بدائؿ االجابة عف فقرات المقياس كاالتي( :أوافؽ بشدةل أوافؽل ال أوافؽل ال أوافؽ بشدة)ل ويتـ
تصحيل المقياس بكعطان درجات ( 4ل 3ل 0ل  )1بحسب البدائؿ المتدرجة.

التحممل المنطق لفقرات مقماس اللاكع المزرك :
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يعَّد فحص الفقرات فحصاً منطقياً مف الخبران ضرورياً لمت بت مف مدى مطابقة شكميا الظاىري

لمسمة التي أعَّدت لقياسيا (الكبم

)98 :3009ل ولمتحقؽ مف مطابقة الفقرات لمخاصية التي أعدت

لقياسيال قاـ الباحث بعرض المقياس بصورتو األولية عمى مجموعة مف المحكميف في العموـ التربوية
والنفسيةل لبياف مدى صالحية الفقرات في قياس الدافع المعرفيل واعتمد الباحث عمى نسبة اتفاؽ ()%82

كمعيار لقبوؿ الفقرةل وبموجب ىذا االجران تـ حذؼ ( )0فقرتيفل وبذلؾ يكوف مجموع فقرات المقياس بعد

التحميؿ االحصائي ()44ل فقرة.

التطبمق اال تطالع :

بعد إجران التعديالت في ضون رران المحكميف ومقترحاتيـل ولغرض التحقؽ مف فيـ الطمبة لعبارات

المقياس وتعميماتول وحساب الزمف المستغرؽ في االجابة عنول تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة استطالعية
مكونة مف ( )52طالباً وطالبة تـ اختيارىـ بأسموب عشوائي مف طمبة جامعة االنبار مف الكميات العممية
واالنسانيةل وبأعداد متساوية مف الطالب والطالباتل وقد كانت جميع المؤشرات ايجابية.

التحممل اإلحصائ لفقرات المقماس:

ييتـ القائموف ببنان االختبارات والمقاييس النفسيةل بانتقان مفردات عالية الجودةل ويحرصوف عمى

تكوينيا وكتابتيا وفؽ شروط محددةل

ير انو ميما بمغت دقة األحكاـ فكنيا ال تغني عف التحميؿ

اكحصائي والتطبيؽ التجريبي لممقياسل وتحميؿ درجات فقراتو باستعماؿ األساليب اكحصائيةل وتحديد

العالقة بيف ما تقيسو المفردات وبيف استجابات اكفراد ليا (عالم )308 :3000ل وتحقيقاً لما تقدـ قاـ
الباحث بتطبيؽ اداتي البحث عمى عينة مؤلفة مف ()422ل طالب وطالبة مف طمبة جامعة االنبارل وتـ

تصحيل استجابات الطمبة وترتيبيـ تنازلياً في كؿ اختبار عمى حدة في ضون درجة الطالب الكمية عمى كؿ

مقياسل وبنسبة ()%07ل مف الطمبة في المجموعة العميا والدنيا وبواقع ()128ل طالب وطالبة في كؿ
مجموعةل واعتمد الباحث في حساب القوة التمييزيةل وصدؽ االتساؽ لمفقرات بتطبيؽ االختبار التائي(T-

 ،)Testلعينتيف مستقمتيف الختبار داللة الفروؽ بيف المجموعتيف عمى كؿ فقرة مف فقرات المقياس وتعد
القيمة التائية المحسوبة مؤش ار لتمييز كؿ فقرة بمقارنتيا بالقيمة التائيو الجدولية والبالغة (96ل)1ل وعند

مستوى داللة (25ل)2ل ودرجة حرية (. )127

أ -القوة التمممزمة

يرمي حساب القوة التمييزية لمفقرات في االختبارات والمقاييس النفسية إلى استبعاد الفقرات التي ال

تميز بيف األفرادل واكبقان عمى الفقرات التي تميز بينيـ في االستجاباتل ألنيا تعكس قدرة المقياس عمى
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الكشؼ عف الفروؽ الفردية بيف المفحوصيف ()Ebel, 1972: 399ل قاـ الباحث باستعماؿ االختبار التائي
لعينتيف مستقمتيف لممجموعتيف العميا والدنيال وتبيف إف جميع القيـ التائية لمفقرات كانت دالة إحصائيا.

ب -صلق الفقرات

ويقصد بصدؽ الفقرات نجاحيا في قياس ما وضعت مف اجمول ويرتبط صدؽ الفقرات ارتباطاً و يقاً

بصدؽ االختبار كمول فكمما كانت المفردات صادقة في قياس ما وضعت لو كاف المقياس صادقاً وأف
استبعاد الفقرات التي تتسـ بضعؼ ارتباطيا بالدرجة الكمية عمى المقياس يؤدي إلى ارتفاع معامالت

صدقيا و باتيا (الغرمب  ،)000 :9119ولمتحقؽ مف صدؽ فقرات مقياس الدافع المعرفي اعتمد الباحث

الدرجة الكمية عمى المقياس بوصفو محكاً داخمياً واستعمؿ الباحث معامؿ ارتباط (بيرسوف) بيف درجة

الطمبة عمى الفقرات ودرجاتيـ الكمية عمى المقياسل وبعد حساب معامالت االرتباط وموازنتيا بالقيمة

الجدولية لمعامؿ االرتباط عند درجة حرية ( )127وبمستوى داللة ( )2025ل والبالغة ( 298ل)2ل تبيف اف
جميع المعامالت دالة إحصائيا.

الخصائص ال امكومترمة لممقماس :psychometric features of the Scale

أ -صييلق المقماس :Validity of the Scale

يعَّد الصدؽ مف أك ر الصفات األساسػية لممقياس أىميةل ويعني مقدرتو عمى قياس ما وضع

ألجمول وىو أساس بنان االختبارات النفسية بصفتو يساعد عمى معرفة المكونات الداخمية لممقياس نفسول

وعمى ىذا األساس نتحقؽ مف قدرتو في تحقيؽ الغرض الذي أعد مف اجمو (النمر )01 : 3001ل وقد
تحقؽ الباحث مف صدؽ المقياس بكيجاد نوعيف مف الصدؽ ىما:

* الصلق الظاهري :Face Validity

يؤكد ألف ويف َّ
أف ىذا النوع مف الصدؽ يتحقؽ في حاؿ تـ الحصوؿ عمى حكـ او قرار مف أشخاص

متخصصيف (خبران) في مجاؿ العموـ التربوية والنفسية في كوف االختبار مناسباً لمموضوع المراد قياسو

( ،)Allen &Yen, 1979: 69وقد تحقؽ ىذا النوع مف الصدؽ عندما تـ عرض فقرات المقياس عمى
مجموعة مف الخبران المتخصصيف في العموـ التربوية والنفسية.

* صلق البناء :Construct Validity

المقياس يكوف صادقا بنائيا عندما يتمكف الى حد ما مف قياس البنان النظري لمسمة المقاسة او

المفيوـ بحيث كؿ مفيوـ مف تمؾ المفاىيـ يجب اف يصاغ بشكؿ فقرات يتضمنيا المقياس بحيث يسيؿ

رصد السموؾ المالحظ لممفحوص بشكؿ منظـل ومف االساليب االجرائية التي يمكف عف طريقيا التحقؽ مف

067

2018

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )59

صدؽ البنان لمقياس مال ىو احدى معامالت االرتباط لمحكـ عمى بقان الفقرة أو حذفيا ( الزامم

وآخرون :3001ص ) 300وقد تحقؽ ىذا النوع مف الصدؽ مف المؤشرات اآلتية:
 .1حساب القوة التمييزية لفقرات المقياس.
 .0عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس.

ب -ثبات المقماس :Reliability Scale

يعَّد ال بات مف المؤشرات الضرورية لممقاييس النفسية كونو يشير إلى االتساؽ والدقة في مجموعة

درجات المقياس التي يفترض أف تقيس ما يجب قياسو ،فاألداة ال ابتة ىي التي تعطي النتائج نفسيا اذا ما

تكرر تطبيقيا عمى العينة نفسيا وتحت الظروؼ نفسيا ()Ebel, 1972: 409ل ولتحقػيؽ ذلؾ اعتمػػد

الباحػث طريقة:

مزامل االت اق اللاخم الفا – كر ونباخ :Alpha Cronbach

تعتمد ىذه الطريقة عمى اتساؽ أدان الفرد مف فقرة إلى أخرىل واستخداـ ىذه الطريقة يزودنا بتقدير

لم بات في معظـ المواقؼ ،وقد بمغ معامؿ الفا كرو نباخ لم بات (89ل)2ل وتشير أدبيات القياس والتقويـ

إلى أف قيـ معامالت تعد جيدة إذا كانت اكبر مف ()2.82ل (احمل .)931 :3000

وصف االختبار بصورة نهائمة:
يتألؼ المقياس مف ()44ل

فقرة تتوزع عمى المجاالت االربعةل السعي لممعرفة ( )11فقرةل وحب

االستطالع ( )10فقرةل واالستكشاؼ واالرتياد ( )9فقراتل وقبوؿ التحديات ( )10فقرةل وبذلؾ تكوف اعمى
درجة يمكف أف يحصؿ عمييا المجيب ىي ( 0)176واقؿ درجة ()44ل والمتوسط النظري (.)112

خام اً :الو ائل اإلحصائمة

استعمؿ الباحث األساليب اكحصائية المناسبة ألىداؼ البحث الحاليل مستعيناً بالحقيبة اكحصائية لمعموـ

االجتماعية  SPSSفي تحميؿ البيانات والتوصؿ إلى النتائج وىي:

 .9االنحراف المزماري :لبياف القوة التمييزية لفقرات الدافع المعرفي.

 .3مربع كاي :كيجاد القوة التميزية لفقرات مقياس نمطي الشخصية وصدقو في التحميؿ المنطقي لمفقرات.
 .2مزامل ارتباط بمر ون :كيجاد معامؿ صدؽ الفقرات لمقياسي البحثل والعالقة بيف متغيري البحث.
 .0مزاللة (ألفا كرو نباخ) :لحساب معامؿ ال بات لممقياسيف .
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 .2االختبار التائ لزمنة واحلة :لحساب داللة الفروؽ بيف المتوسطات المحسوبة والفرضية في متغيري
البحث .

 .0تحممل التبامن الثنائ  :لحساب داللة الفروؽ في متغيري البحث وفقاً لمجنس والتخصص.
 .8االختبار التائ لزمنتمن :لحساب القوة التميزية لمقياس الدافع المعرفي.

الفصل الرابع /عرض النتائج وتف مرها:
الهلف االول :التعرؼ عمى داللة الفروؽ لكؿ استراتيجية مف استراتيجيات مواجية الضغوط وبحسب
متغيري الجنس والتخصص لدى طمبة جامعة االنبار وذلؾ مف اختبار الفرضيات اآلتية:

* ال توجل كروق ذات لاللة إحصائمة عنل م توى (  ) 0,02للى اكرال الزمنة وكقا ال تراتمجمة اللعم

الو مم وتبزا لمتغمر الجنس والتخصص .

ولمتحقؽ مف صحة الفرضية أعاله فقد تـ استخداـ تحميؿ التبايف ال نائي (Tow Way Anova
) ،Analysisفقد بمغت القيمة الفائية المحسوبة لتأ ير الجنس ( )2.215درجة وبمقارنتيا بالقيمة الفائية

الجدولية ( )3.84درجة عند مستوى داللة ( )2.25ودرجة حرية ( )399يتبيف انيا ير دالة إحصائيال

كما بمغت القيمة الفائية المحسوبة لتأ ير التخصص ( )9.454درجة وبمقارنتيا بالقيمة الفائية الجدولية

( )3.84درجة عند مستوى داللة ( )2.25ودرجة حرية ( )399يتبيف انيا ذات داللة إحصائيةل كما بمغت

القيمة الفائية المحسوبة لمتفاعالت بيف (الجنس والتخصص ) ( )2.238درجة عند مستوى داللة ()2.25ل

ودرجة حرية ()399ل يتبيف انيا ير دالة إحصائيال والجدوؿ ( )3يوضل ذلؾ.
جلول ()2

الفروق ك ا تراتمجمة اللعم الو مم تبزاً لمتغمرات الجنس والتخصص والتفاعل بمنهما
هصدر التثاَي

هجوىع الورتعات درجة الحرَة

681.0
الجنس
1108511
التخصص
الجنس × التخصص 68501
5..580..
الخطأ
254312.000
الوجوىع

1
1
1
.40
377

هتىسطات الورتعات
681.0
1108511
68501
118164
-

القُوة الفائُة
الوحسىتة
68610
48505
686..
-

هستىي
الداللة () 0.05
غير دالة
دالة
غير دالة
-

تشير النتائج المعروضة في الجدوؿ أعاله إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في استراتيجية

الدعـ الوسيمي تعود الى متغير الجنسل و عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا تعود إلى تفاعؿ الجنس مع
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التخصصل في حيف توجد فروؽ ذات داللة احصائية تعود الى متغير التخصص ولصالل االنسانيل يرى
الباحث اف عدـ وجود فروؽ تعود الى متغير الجنس ومتغير التفاعؿ بيف التخصص والجنس يعود الى اف

جميع الطمبة معرضوف لمظروؼ والمشكالت نفسيا واف الجميع بحاجة الى الدعـ والتشجيع مف اجؿ تخطي
المشكالت والعقبات وكسب الجرأة وال قة مف اجؿ المواجيةل واستراتيجية طمب الدعـ الوسيمي مف
االستراتيجيات التي تركز عمى المشكمة أي ما يستخدمو الفرد مف اجرانات سموكية معرفية لمواجية

الضغوطل وبالنسبة لمفروؽ في التخصص فكما اشار الباحث اف طمبة التخصص االنساني لدييـ متسع مف
الوقت لالستماع لنصائل وارشادات االخريف السيما االناث اك ر استخداما ليذا االسموب والسبب يعود
لطبيعة المجتمع الذي يركز عمى تقديـ السند والعوف االجتماعي لممرأةل وتتفؽ نتائج الدراسة او تتقارب مع

دراسة (المظفرل .)1998

* ال توجل كروق ذات لاللة إحصائمة عنل م توى (  ) 0,02للى اكرال الزمنة وكقا ال تراتمجمة تجنب

المواجهة وتبزا لمتغمر الجنس والتخصص.

ولمتحقؽ مف صحة الفرضية أعاله فقد تـ استخداـ تحميؿ التبايف ال نائي (Tow Way Anova

) ،Analysisفقد بمغت القيمة الفائية المحسوبة لتأ ير الجنس ( )2.352درجة وبمقارنتيا بالقيمة الفائية
الجدولية ( )3.84درجة عند مستوى داللة ( )2.25ودرجة حرية ( )399يتبيف انيا ير دالة إحصائيال

كما بمغت القيمة الفائية المحسوبة لتأ ير التخصص ( )11.728درجة وبمقارنتيا بالقيمة الفائية الجدولية

( )3.84درجة عند مستوى داللة ( )2.25ودرجة حرية ( )399يتبيف انيا ذات داللة إحصائيةل كما بمغت

القيمة الفائية المحسوبة لمتفاعالت بيف (الجنس والتخصص ) ( )0.126درجة عند مستوى داللة ()2.25

ودرجة حرية ( )399يتبيف انيا ير دالة إحصائيال والجدوؿ ( )4يوضل ذلؾ.
جلول ()0

الفروق ك ا تراتمجمة تجنب المواجهة تبزا لمتغمرات الجنس والتخصص والتفاعل بمنهما
با تخلام تحممل التبامن الثنائ

هصدر التثاَي

هجوىع الورتعات درجة الحرَة

18060
الجنس
0.8330
التخصص
الجنس × التخصص 48035
1.1.8.4.
الخطأ
32561.000
الوجوىع

1
1
1
.40
377

هتىسطات الورتعات
18060
0.8330
48035
5804.
-

072

القُوة الفائُة
الوحسىتة
68.06
11836.
18160
-

م الداللة () 0.05
غير دالة
دالة
غير دالة
-
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تشير النتائج المعروضة في الجدوؿ أعاله إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في استراتيجية
تجنب المواجية تعود الى متغير الجنسل وكذلؾ عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا تعود إلى تفاعؿ الجنس مع

التخصصل في حيف توجد فروؽ ذات داللة احصائية تعود الى متغير التخصص ولصالل االنسانيل اما
فيما يتعمؽ بعدـ وجود فروؽ ذو داللة احصائية تعود لمتغير الجنس ومتغير الجنس والتخصص والتفاعؿ

بينيما فيما يخص استراتيجية تجنب المواجية فأنيا تعود الى الطمبة مف الذكور واالناث يتعرضوف لمضغوط

والتحديات نفسيا ويستخدموف نفس االستراتيجيات لمواجية تمؾ الضغوطل اما في ما يتعمؽ بوجود فروؽ ذو
داللة احصائية تتعمؽ بالتخصص فأف ىذه النتيجة تعني اف الطمبة المذيف يعانوف مف عدـ السوان يعجزوف

عف استخداـ اساليب فعالة في مواجية الضغوط النفسيةل ويفتقدوف القدرة عمى التكيؼ االيجابي والدافعية

لمتحدي والمقاومة ليذه الضغوطل ويتصفوف بالعجز في اختيار بدائؿ متعددة لحؿ المشكالت التي تواجييـ
 )339 :9118وبالتالي يستخدموف استراتيجيات ير فعالة م ؿ تجنب المواجية وتتفؽ نتائج ىذه

(عم

الدراسة مع نتائج دراسة (االمارةل .)1995

الهلف الثان  :معرفة الدافع المعرفي لدى طمبة جامعة االنبار وذلؾ بواسطة اختبار الفرضية االتية :

* ال موجل كرق ذو لاللة إحصائمة عنل م توى ( )0,02ك م توى اللاكع المزرك للى طمبة جامزة

االنبار.

ولمتحقؽ مف صحة الفرضية أعاله قاـ الباحث بتطبيؽ مقياس الدافع المعرفي عمى عينة البحث األساسية
والبالغ عددىـ ( )422طالباً وطالبةل وقد أظيرت النتائج أف متوسط درجات الطمبة عمػى المقياس بمغ

( )146.802درجةل وبانحراؼ معي ػػاري مقػػداره ( )10.982درجةل ولمتأكد مف معنوية الفرؽ بيف المتوسط
الحسابي المحسوب مف العينة والمتوسط الفرضي والبالغ ()112ل استعمؿ الباحث االختبار التائي لعينة
واحدةل وكشفت النتائج أف القيمة التائية المحسوبة والتي بمغت ()56.733ل ىي اكبر مف القيمة الجدولية

البالغة ()1.96ل عند مستوى داللة ( )2.25وبدرجة حرية ()399ل وبذلؾ تكوف الفروؽ دالة إحصائيال
والجدوؿ (  ) 5يوضل ذلؾ
االختبار التائ

المزرك

لمفرق بمن م الح اب

جيلول()2

للرجات الزمنة ككل والمتو ط الفرض

عم

مقماس اللاكع

العٌُة

الىسط الحساتٍ

االًحراف الوعُارٌ

الىسط الفرضٍ

القُوة التائُة الوحسىتة

م .د) 0.05( .

566

1508.16

1184.6

116

0083..

دالــــــة
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ىذا يعني اف طمبة جامعة االنبار يمتمكوف درجة مرتفعة مف الدافع المعرفيل ويرى الباحث اف ىذه النتيجة
طبيعية وتتسؽ مع التغيرات والتحوالت االقتصادية واالجتماعية والمعرفية التي شيدىا المجتمع العراقي في

السنوات االخيرة التي وضعت الطمبة اماـ تطور تكنموجي يشيده العالـ والبد مف مواكبتو واماـ م يرات معرفية
متعددة ومتنوعة م ؿ القنوات الفضائيةل وانتشار شبكة االنترنيتل تدفع الطمبة وت ير حب االستطالع
واالستكشاؼ ومعرفة الجديد عندىـ وتساوي فرص الحصوؿ عمى المعمومة المتنوعة لمذكور واالناث كؿ ذلؾ

ادى الى زيادة في مجاالت الدافع المعرفيل وقد تكوف لظروؼ التيجير القسري والخبرات التي تعرض ليا
الشباب والشابات نتيجة االحتكاؾ بالمجتمعات التي ىجروا ألييا ا ر في زيادة خبراتيـ المعرفية والسيما واف اك ر

المجتمعات التي اختمط بيا الشباب الجامعي وخاصة اقميـ كردستاف يوجد فييا االنفتاح االجتماعي اك ر مما ىو

موجود في بيئتيـ االولىل وتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة نوري والمختار ()0224ل والبزاز والحمداني

()0226ل والشمري (.)0229

الهلف الثالث :معرفة داللة الفروؽ في الدافع المعرفي تبعا لمتغيري الجنس والتخصص لدى طمبة جامعة
االنبار وذلؾ بواسطة اختبار الفرضية االتية:

* ال توجل كروق ذات لاللة إحصائمة عنل م توى (  ) 0,02للى اكرال الزمنة ك اللاكع المزرك تبزا

لمتغمر الجنس والتخصص.

ولمتحقؽ مف صحة الفرضية أعاله فقد تـ استخداـ تحميؿ التبايف ال نائي (Tow Way Anova

) ،Analysisفقد بمغت القيمة الفائية المحسوبة لتأ ير الجنس ()1.087ل درجة وبمقارنتيا بالقيمة الفائية
الجدولية ( )3.84درجة عند مستوى داللة ()2.25ل ودرجة حرية ()399ل يتبيف انيا ير دالة إحصائيال
كما بمغت القيمة الفائية المحسوبة لتأ ير التخصص ()04.669ل درجة وبمقارنتيا بالقيمة الفائية الجدولية

()3.84ل درجة عند مستوى داللة ()2.25ل ودرجة حرية ()399ل يتبيف انيا ذات داللة إحصائيةل كما

بمغت القيمة الفائية المحسوبة لمتفاعالت بيف (الجنس والتخصص )ل ()2.656ل درجة عند مستوى داللة

()2.25ل ودرجة حرية ()1.928ل يتبيف انيا ير دالة إحصائيال والجدوؿ ( )6يوضل ذلؾ.
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الفروق ك م توى اللاكع المزرك تبزا لمتغمرات الجنس والتخصص والتفاعل بمنهما با تخلام تحممل
التبامن الثنائ

هصدر التثاَي

هجوىع الورتعات

16.845.
الجنس
.464801.
التخصص
الجنس × التخصص .618...
013008.01
الخطأ
8687650.000
الوجوىع

درجة الحرَة

هتىسطات الورتعات

القُوة الفائُة
الوحسىتة

م الداللة()0005

1
1
1
.40
377

16.845.
.464801.
.618...
10.8533
-

181.3
158004
1846.
-

غير دالة
دالة
غير دالة
-

تشير النتائج المعروضة في الجدوؿ أعاله إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في الدافع

المعرفي تعود الى متغير الجنسل وكذلؾ عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا تعود إلى تفاعؿ الجنس مع

التخصصل في حيف توجد فروؽ ذات داللة احصائية تعود الى متغير التخصص ولصالل االنسانيل

ويعزو الباحث ىذه النتيجة الى اف الطالب والطالبات يعيشوف في ظروؼ بيئية واحدةل ويتعرضوف
لممؤ رات المعرفية بشكؿ متقاربل وكذلؾ عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا تعود إلى تفاعؿ الجنس مع
التخصص ويعزى ذلؾ الى اف جميع التخصصات العممية واالنسانية متاحة لمذكور واالناث بدوف قيود
تذكرل في حيف توجد فروؽ ذات داللة احصائية تعود الى متغير التخصص ولصالل االنساني ويعزو

الباحث ذلؾ الى اف طمبة الكميات االنسانية لدييـ مجاؿ واوقات فراغ اك ر لمتخيؿ والتفكير في اشيان
محركة لسموكيـ اك ر مف طمبة الكميات العمميةل وتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع د ارسة نيـ ( )1989ونوري

والمختار ( )0224والبزاز والحمداني (.)0226

الهلف الرابع :معرفة العالقة االرتباطية بيف استراتيجيات مواجية الضغوط والدافع المعرفي لدى طمبة
جامعة االنبار وذلؾ بواسطة اختبار الفرضية االتية:

* ال توجل كروق ذات لاللة إحصائمة عنل م توى (  ) 0,02بمن ا تراتمجمات مواجهة الضغوط
النف مة واللاكع المزرك للى اكرال الزمنة.

لمكشؼ عف العالقة بيف استراتيجيات مواجية الضغوط النفسية والدافع المعرفي لدى افراد العينة البالغ

عددىـ () 422ل وبدرجة حرية ()2.298ل استخدـ الباحث معامؿ ارتباط بيرسوفل والجدوؿ ()7ل يوضل
ذلؾ
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الزالقة بمن ا تراتمجمات مواجهة الضغوط النف مة واللاكع المزرك للى طمبة جامزة االنبار
الوتغُرات

الدعن الىسُلٍ

تجٌة الوىاجهة

االستراتُجُات ككل

هستىي الداللة () 0.05

اللاكع المزرك

2.032

2.187

2.354

لالة

ونالحظ مف الجدوؿ أعاله وجود عالقة طردية بيف درجات أفراد العينة عمى مقاييس استراتيجيات مواجية

الضغوط النفسية ودرجاتيـ عمى مقاييس الدافع المعرفيل وبمغت قيمة معامؿ االرتباط بيف المتغيريف

( )2.354وىي دالة عند مستوى داللة ()2.25ل وحسب نتائج الدراسة فاف الشباب الجامعي لجامعة
االنبار لدييـ قدرة عمى مواجية مصادر الضغوط المتعددة التي تواجييـ في ضون متغيرات العصر

ومستجداتو وذلؾ ببذؿ اقصى الجيود في زيادة دافعيتيـ واستخدـ االستراتيجيات المتنوعة لمتغمب عمى
احداث الحياة وتحقيؽ اىدافيـل ويعزو الباحث ذلؾ الى المرحمة العمرية ليذه الفئة المفعمة بالتحدي

والم ابرة ل ممضي نحو االماـ وتحدي الصعوبات التي تواجييا مف كؿ الجيات وذلؾ لموصوؿ الى ما تسعى

اليو مف طموحات ورفاؽ.
ثانما :اال تنتاجات:

 -1يستخدـ طمبة جامعة االنبار استراتيجيات متنوعة في مواجية الضغوط النفسية.

 -0توصمت الدراسة الى وجود فروؽ ذات داللة احصائية في استراتيجيات مواجية الضغوط النفسية تعود
لمتغير التخصص.

 -3حسب نتائج الدراسة الحالية فأنو يمتمؾ الطمبة درجة مرتفعة مف الدافع المعرفي.

 -4تؤكد الدراسة وجود فروؽ ذات داللة احصائية في الدافع المعرفي تعود لمتغير التخصص.
 -5كشفت الدراسة عف وجود عالقة ايجابية بيف الدرجة الكمية الستراتيجيات مواجية الضغوط النفسية
والدرجة الكمية لمدافع المعرفي.
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ثالثا :التوصمات
 -1اف تيتـ الجامعات بموضوعات التوافؽ النفسي لدى الطالب الجامعي.
 -0ضرورة اجران دراسات مف قبؿ الجامعات لمتعرؼ عمى ا ر التخصص االكاديمي(:العممي واالنساني)ل
عمى استراتيجيات مواجية الضغوط النفسية .

 -3اف تعمؿ الجامعات عمى توعية الطمبة وت قيفيـ حوؿ االستراتيجيات االيجابية والسمبية عند مواجيتيـ
لمضغوط

 -4توسيع استعماؿ الوسائؿ التعميمية القائمة عمى الم يرات الحدي ة في االتصاالت ونقؿ المعمومات في
الجامعة.

رابزا :المقترحات

 -1إجران دراسات ميدانية لمعرفة استراتيجيات مواجية الضغوط النفسية التي يستخدميا الطمبة في مراحؿ
تعميمية وعمرية مختمفةل وتخصصات عممية مختمفة.

 -0اعداد برنامج ارشادي لتنمية االستراتيجيات االيجابية والحد مف استخداـ االستراتيجيات السمبية عند
الطمبة.

 -3اجران دراسات مشابية لمدراسات الحالية عمى عينات ومراحؿ عمرية مختمفة م ؿ طمبة المدارس
ال انوية.

 -4اجران دراسات لمعرفة ا ر بعض المتغيرات االجتماعية في الدافع المعرفي م ؿ اساليب المعاممة
الوالدية.
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The instrumental support search strategies and avoid coping
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Abstract
the Current research aims to identify the psychological stressors coping strategies
and their relationship to the cognitive motivation among Al-Anbar University
students through the following hypotheses: 1) no statistically significant
differences at a level (0.05) among the sample according to the instrumental
support strategy depending on the variable type and specialization, 2) No
statistically significant differences at a level (0.05) among the sample in regard of
coping avoiding strategy depending on the variable type and specialization, 3)
There is no statistically significant difference at a level (0.05) in cognitive
motivation level among Al-Anbar University students, 4) No statistically
significant differences at a level (0.05) among respondents in the cognitive
impulse depending on the variable type and specialization. 5) No statistically
significant differences at a level (0.05) between stressors and cognitive
motivation among respondents. The results revealed:
1. Variety of strategies were used by Al-Anbar University students to confront the
psychological stresses.
2. The study found a statistically significant differences in strategies for
confronting the pressure returns to the variable of specialization.
3. Al-Anbar University students shoed a good degree of cognitive motivation.
4. The study confirms a statistically significant differences in cognitive
motivation due to the variable of specialization.
5. The study revealed a positive relationship between total grade of coping
strategies and cognitive motivation of the study sample.
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المصالر والمراجع
 .9اٌسهرأٍ ،عثذاهلل ادّذ ( ،)9111الفزّق ب٘ي هزضٔ المْلْى العصابٖ ّالمْلْى العضْٕ ّاالصحاء فٖ
احذاث الح٘اة الضاغغت  "،دراسح ِمارٔح " ،رساٌح ِاجسرُر غُر ِٕشىرج ،وٍُح اٌررتُح ،لسُ عٍُ إٌفس ،جاِعح
اٌٍّه سعىد.
 .3عثذ اٌعسَس ِىسً ،رشاد عٍٍ ( ،)9111س٘كْلْج٘ت الفزّق ب٘ي الجٌس٘ي ،دراساخ فٍ عٍُ إٌفس
االجرّاعٍِ ،ؤسسح ِخرار ٌٍٕشر واٌرىزَع ،اٌماهرج.
 .2اٌفُٕش ،ادّذ عٍٍ ( ،)9111االسس الٌفس٘ت للتزب٘ت ،اٌذار اٌعرتُح ٌٍىراب ،طراتٍسٌُ ،ثُا.
 .0غأُِ ،ذّذ دسٓ ( ،)5005ك٘ف تْاجَ الضغْط الٌفس٘تِ ،ىلع ورة عرتُح ،طِ ،9صر.
 .2داودٔ ،سُّح ( ،)9115الضغْط التٖ ٗعاًٖ هٌِا علبت الصف السادس حتٔ العاشز فٖ الوذارس االردً٘ت
ّعاللتِا بوتغ٘زاث التحص٘ل االكادٗوٖ ّالجٌس ّالصفِ ،جٍح دراساخ :اٌعٍىَ االٔسأُح ،اٌّجٍذ اٌثأٍ ،اٌعذد
اٌسادش.
 .0تٍمُس ،ادّذ وذىفُك ِرعٍ ( ،)9111الو٘سز فٖ علن الٌفس التزبْٕ ،ط ،9دار اٌفرلاْ.
 .8سرور ،سعُذ ( ،)5001هِاراث هْاجِت الضغْط فٖ عاللتِا بكل هي الذكاء الْجذاًٖ ّهزكز التحكن،
ِجٍح ِسرمثً اٌررتُح ،اٌّجٍذ اٌراسع ،اٌعذد ،51ص .55 -1
 .1عثُذِ ،اجذج تهاء اٌذَٓ اٌسُذ ( ،)5001الضغظ الٌفسٖ ّهشكالتَ ّاحزٍ علٔ الصحت الٌفس٘ت ،دار صفاء
ٌٍٕشر واٌرىزَع ،ط ،9عّاْ ،االردْ.
 .1عىدج ,ادّذ سٍُّاْ ( , )9111الم٘اس فٖ العول٘ت التذرٗس٘ت  ,دار االًِ ٌٍٕشر و اٌرىزَع ،ط ،9االردْ.
 .90اٌسٍطاْ ،اترساَ ِذّىد ِذّذ ( ،)5001الوساًذة االجتواع٘ت ّاحذاث الح٘اة الضاغغت ّعاللتِا بالتْافك
الٌفسٖ ّاالجتواعٖ لذٓ علبت الجاهعت ،وٍُح اٌررتُح ،اتٓ اٌهُثُ ،جاِعح تغذاد.
 .99عٍٍ ،أٔىر جًُّ ( ،)5001الضغْط الٌفس٘ت ّعاللتِا بإًتاج٘ت العاهل ،دراسح ُِذأُح ٌذي عّاي االٔراج
فٍ اٌشروح اٌطثُح اٌعرتُح ٔاِىى فٍ ِذَٕح دِشك ،رساٌح ِاجسرُر ،وٍُح اٌررتُح ،جاِعح دِشك.
 .93اٌعرىَ ،عذٔاْ َىسف وآخروْ ( ،)5099علن الٌفس الٌظزٗت ّالتغب٘ك ،دار اٌّسُرج ٌٍٕشر واٌرىزَع،
ط ،1عّاْ ،االردْ.
 .92اٌّعاَطح ،خًٍُ ( ،)5000علن الٌفس التزبْٕ ،عّاْ ،دار اٌفىر ٌٍطثاعح وإٌشر واٌرىزَع.
 .90اٌفرِاوٌ ,دّذٌ ادّذ ( ,)9110الذافع الوعزفٖ ّ عاللتَ بالتحص٘ل الذراسٖ لذٓ عالب الوزحلت
الخاًْٗت العاهت ,رساٌح ِاجسرُر غُر ِٕشىرج ,وٍُح اٌررتُح ,جاِعح عُٓ شّس ،اٌماهرج.
 . 95اٌىٕأٍِّ ،ذوح عثذ إٌّعُ ،واٌىٕذرٌ ،ادّذ ِذّذ ِثارن ( ،)9115س٘كْلْج٘ت التعلن ّاًواط التعلن ،ط،5
ِىرثح اٌفالح ،اٌىىَد.
 .91لطاٍَِ ,ىسف وِاجذ اتى جاتر ,ؤاَفه لطاٍِ ( ,)5000تصو٘ن التذرٗس ,دار اٌفىر ٌٍطثاعح وإٌشر,
عّاْ  -االردْ.
ٍِ .98ذُ ،ساٍِ ِذّذ (  ,) 5009س٘كْلْج٘ت التعلن ّ التعل٘ن ,عّاْ ,دار اٌُّسرج ٌٍٕشر و اٌرىزَع.
 .91اٌّظفرٔ ،ضاي عُسً عثذ ( ،)9111بعض سواث الشخص٘ت لذٓ الوزشذٗي التزبْٗ٘ي ّعاللتِا بالتعاهل
هع الضغْط الٌفس٘ت( ،رساٌح ِاجسرُر غُر ِٕشىرج) ،جاِعح اٌثصرج ،وٍُح اٌررتُح.
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 .91اٌشّرٌ ,هشاَ جاسُ ِذّذ ( ,)5001الذافع الوعزفٖ ّعاللتَ باستزات٘ج٘اث التعلن ّاالستذكار لذٓ علبت
الوزحلت االعذادٗت( ,رساٌح ِاجسرُر غُر ِٕشىرج) ،جاِعح تغذاد ,وٍُح اٌررتُح ,اتٓ اٌهُثُ.
ٍِ .50ذُ ،ساٍِ ِذّذ ( ،)5090هٌاُج البحج فٖ التزب٘ت ّعلن الٌفس ،عّاْ ،دار اٌُّسرج ٌٍٕشر واٌرىزَع.
 .39اتراهُُِ ،رواْ عثذ اٌّجُذ ( ،)5000اسس البحج العلوٖ إلعذاد الزسالت الجاهع٘ت ،عّاِْ ،ؤسسح
اٌىارق.
 .33إٌثهاِْ ،ىسً ( ،)5000اساس٘اث الم٘اس فٖ العلْم السلْك٘ت ،دار اٌشروق ٌٍٕشر ،ط ،9تُروخٌ -ثٕاْ.
 .51عالَ ,صالح اٌذَٓ ِذّىد (  ,)5000الم٘اس ّالتمْٗن التزبْٕ ّالٌفسٖ اساس٘اتَ ّتغب٘ماتَ ّتْجِ٘اتَ
الوعاصزة  ,ط ,9دار اٌفىر اٌعرتٍ ,اٌماهرج.
 .55وراجه ,عثذ اٌمادر( ,)9111س٘كْلْج٘ت التعلن  ,جاِعح اي اٌثُد ،عّاْ ،االردْ.
 .32اٌىثُسٍ ,وهُة ِجُذ ,واٌذاهرٌ ,صاٌخ دسٓ ادّذ ( ،)5009الوذخل فٖ علن الٌفس التزبْٕ ,ط ,9دار
اٌىٕذٌ ٌٍٕشر واٌرىزَع ,ارتذ -االردْ.
 .30اٌغرَة ،رِسَح ( ،)9119الم٘اس الٌفسٖ ،دار إٌهضح اٌّصرَح  ،ط ،9اٌماهرج.
 .38النمرل عصاـ ()0228ل القماس والتقومم ك التربمة الخاصة دار اليازوري العمميةل لمنشر والتوزيعل عماف_

االردف.
 .51ادّذٔ ،جاح ادّذ ( ،)5000العْاهل الوؤحزة علٔ تٌو٘ت الذافع٘ت لذٓ الغلبت فٖ الوذارس االساس٘ت فٖ
هٌغمت عواى الكبزٓ( ،رساٌح ِاجسرُر غُر ِٕشىرج) ،اٌجاِعح االردُٔح ،عّاْ ،االردْ.
 .51اٌساٍٍِ ،عٍٍ عثذ جاسُ ( ،)5001هفاُ٘ن ّتغب٘ماث فٖ الم٘اس ّالتمْٗن التزبْٕ ،اٌىىَد ،دار اٌفالح.
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