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البنية املعرفية وعالقتها
بدافعية االتقان

د.حنان مجعة عبد اهلل

مستخلص البحث
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى:
 -1البنية المعرفية لدى طمبة الجامعة.

 -2الفػ ػػرتؽ ذات الدإللػ ػػة ا الػ ػػالية فػ ػػع البنيػ ػػة المعرفيػ ػػة تبعػ ػػا لمت يػ ػػر الجػ ػػنس
تالتخلص.
 -3مستتى دافعية اإلتقاف لدى طمبة الجامعة.
 -4الفػ ػػرتؽ ذات الدإللػ ػػة ا الػ ػػالية فػ ػػع دافعيػ ػػة اإلتقػ ػػاف تبػ ػػاع لمت يػ ػػر الجػ ػػنس
تالتخلص.
 -5قتة تاتجاه العالقة بيف البنية المعرفية تدافعية اإلتقاف.
يتك ػػتف مجتم ػػث البا ػػث م ػػف  )7467طالب ػػا تطالب ػػة م ػػف طمب ػػة كمي ػػة التربي ػػة ا ساس ػػية
الدراسات اللبااية ا تلية فع الجامعة المستنلرية.
تقػػد اختػػارت الباايػػة شينػػة شب ػتالية طبقيػػة متسػػاتية العػػددة تقػػد بم ػػت العينػػة )343
طالب تطالبة.
اشتمػػدت الباايػػة شمػػى اداتػػيف لتاقيػػؽ اىػػداؼ باييػػا تىمػػا البنيػػة المعرفيػػة) ت دافعيػػة
اإلتقاف)
تقد قامت البااية ببناء مقياس البنية المعرفية اشتماداُ شمى التعريؼ النظري تاإلدبيات
تالد ارسػػات السػػابقة تضػػعت الباايػػة  )23فقػرة تقػػيس جميعيػػا البنيػػة المعرفيػػةة تتضػػث
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خمسػػة بػػدالؿ متدرجػػة تىػػع كبيػرة جػػداًة كبيػرةة متتسػػطةة قميمػػةة قميمػػة جػػداً)ة ت شطيػػت
الػػدرجات 5ة 4ة 3ة 2ة  )1لمفق ػرات ا يجابيػػة تالعكػػس بػػالعكس لمفق ػرات السػػمبية.تقد
اسػ ػػتخرجت الخلػ ػػالص السػ ػػيكتمترية متمػ ػػيال باللػ ػػدؽ تاليبػ ػػاتة فضػ ػػال شػ ػػف تمييػ ػػز
الفقرات.
ما المقياس اليانع تىت دافعية اإلتقاف تكتف مف  )25فقػرة تتضػث ياليػة بػدالؿ تقػيس
الدافعيػة لالتقػػاف)تعطػػى الػدرجات شنػػد التلػػاي

 2ة1ة )1شمػى التػتالع باتجػػاه قيػػاس

السمة.
تقد استخرجت الخلالص لسيكتمترية متميال فع اللدؽ تاليبات.
تاستعممت التسالؿ ا الالية المناسبة سػتاء فػع إجػراءات الباػث ت فػع نتالجػوة تقػد
تتلمت البااية إلى:
 -1اف طمبة الجامعة لدييـ بنى معرفية فتؽ التسط.
 -2اف البني ػػة المعرفي ػػة إل تختم ػػؼ ب ػػيف ال ػػذكتر تاإلن ػػاث تل ػػـ يظي ػػر ي ػػر ي فرقػ ػاُ
لمتخلص الدراسع بيف العممع تا نسانع.
 -3اف طمبة الجامعة يمتمكتف مستتى دافعية اإلتقاف فتؽ التسط.
 -4تتجد فترؽ دالة إالالية تبعاً لمجنس فع دافعية ا تقاف للال الطالبات.
تتتلمت البااية إلى مجمتشة مف التتليات تمنيا:
 -1تنمية طمبة الجامعة مف نااية البنية المعرفية.
 -2تقديـ إربادات تتتجييات لمطمبة لزيادة نمت دافعية اإلتقاف لدييـ.
تاقترات البااية مجمتشة مف المقتراات تمنيا:
 -1إجراء دراسة ممايمة لمدراسة الاالية شمى جامعات خرى.
 -2إجراء باتث تدراسات شمؽ اتؿ متضتع دافعية ا تقاف فع البيلة العراقية.
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Abstract
The study aimed to identify:
1. cognitive structure among university students.
2. Statistically significant differences in cognitive structure
variable depending on the sex and specialization.
3. The level of workmanship motivation among university
students.
4. Statistically significant differences in motivation workmanship
sold to the variable sex and specialization.
5. Strength and direction of the relationship between cognitive
structure and motivation workmanship.
Research community (7467) students from the College of Basic
Education students made up the morning preliminary studies at
Al-Mustansiriya University.
Stratified random sample equal number researcher has chosen,
and the sample of (340) students.
Researcher relied on two tools to achieve the goals discussed two
(cognitive architecture) and (motivation workmanship)
The researcher has built a cognitive structure scale depending on
the theoretical definition and literature and previous studies put
the researcher (20) items measure all of the cognitive structure,
and put five graded alternatives, namely, (a very large, large,
medium, small, very small), and given grades (5.4 0.3, 2, 1)
positive for paragraphs and vice versa paragraphs negative. The
psychometric properties were exhumed represented honesty and
consistency, as well as discrimination paragraphs.
The second measure, which is the motivation of workmanship of
(25) items and put three alternatives measure motivation for
mastering) grades are given when the patch (2.1, 1), respectively,
toward the measurement attribute.
The psychometric properties of the extracted represented in the
)2097( ) لسنة22( العدد
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validity and reliability.
Moreover, used appropriate statistical methods both in research
procedures or in its results, it has reached a researcher to:
2. The cognitive structure does not differ between males and
females was not the effect of any difference between the
academic specialization of scientific and humanitarian appears.
3. The university students have the motivation level of
workmanship over the middle.
4. There Fewer statistical function depending on the sex of the
motivation of perfection for the benefit of the students.
The researcher found a set of recommendations, including
1. The development of the university students from the cognitive
structure of hand.
2. To provide advice and guidance to students to increase
motivation workmanship growth they have.
The researcher has proposed a set of proposals, including
1. Conducting a similar study of the current study at other
universities.
2. Conduct research and studies on the subject of deeper
motivation perfection in the Iraqi environment.
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الفصل االول
مشكلة البحث:
يػػرى شممػػاء الػػنفس اف البنيػػة المعرفيػػة مػػف المفػػاىيـ التػػع تسػػتتشب طيف ػاً تاسػػعاً مػػف
المت ي ػرات النفسػػية التػػع تب ػػترؾ معيػػا فػػع تفسػػير الس ػػمتؾ ا نسػػانعة تشمػػى المس ػػتتى
النظري تالميدانع تمف تجية نظر معرفية باتو .)Duck,1973:3-4
فعم ػػى تف ػػؽ اىتم ػػاـ الب ػػااييف بمس ػػتتى داء الف ػػرد تقد ارت ػػو المعرفي ػػةة اب ػػارت د ارس ػػة
باكسػػتر تكالسػػر  Baxter & Glaser )1997إلػػى اف الفرتقػػات التػػع تظيػػر بػػيف
ا فراد فع انجازىـ لعدد مػف الميمػات الد ارسػية تاػؿ المبػكالت الذىنيػة إنمػا يعػتد إلػى
طبيعػػة البنيػػة المعرفيػػة التػػع تتجػػو داليػػـ فالبنيػػة التػػع تسػػتقطب ابعػػاد التكامػػؿ تالتمػػايز
المعرفع ىع التع تمػن اإلفػراد القػدرة شمػى دافعيػة اإلتقػافة ممػا تػادي إلػى النجػاح فػع
داء تمؾ الميمات .)Baxter &Glaser,1997:30-33
يعػد الػدافث تالسػمتؾ إل ياػػدياف شػادةً ببػكؿ شفػػتي اتانمػا ياػديا اسػػتجابة لمػا يتجػد لػػدى
الفرد مف ااجاتة فكؿ سمتؾ تراءه دافث ياركو شبد الاميدة .)25 :1999

تيمة إجماع لدى شمماء النفس ببكؿ شاـ شمى انو إل بد مف تجتد دافث لكع ياػدث
التعمـ ا نسانعة ففػع االػة شػدـ تجػتد دافػث لػف يكػتف ىنػاؾ سػمتؾ تمػف يػـ لػف ياػدث
التعمـة لذلؾ تبير بعض الدراسات التربتية إلى اف الطمبة ىػـ االبػاً مػا يتعرضػتف إلػى
انخفاض فع الاتافز تالدافعية إلى ا نجاز ا كاديمع.
لذلؾ تبكمت لدى البااية راية تلية ىع انو ربما يكتف ىنػاؾ مظػاىر ت سػباب تقػؼ
تراء انخفاض التاليؿ شند الطالبة قد يكتف بعضيا مرتبط بالطالب نفسوة تبعضيا
م ػرتبط بمػػدخالت التػػدريس تالػػبعض الخػػر م ػرتبط بالبنيػػة المعرفيػػةة اتاذا مػػا اسػػتطعنا

الكبؼ شنيا تتاديدىاة فأنو يمكف ضبطيا تالتخفيؼ مف ادتيا.
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تفػػع ضػػتء ذلػػؾ تتبمػػتر مبػػكمة الباػػث الاػػالع بمجمتشػػة مػػف التسػػااإلتة إذ يبػػير
العسػػاؼ )1998ة إلػػى إف إاسػػاس البااػػث بالمبػػكمة تتكػػتف لديػػو قناشػػة يابتػػة ب ػػأف
ىناؾ مبكمة تاتاج إلى ا جابة .تميؿ ىذه القناشة شػادة مػا تتجػد شنػد البااػث نتيجػة
القراءة ت السماع ات المبػاىدة العسػاؼة )23 :1998ة فضػال شػف إف الباايػة تبػير
إلػػى ضػػرترة الباػػث شػػف ض ػتابط تمعػػايير خػػرى ليػػا شالقػػة بتالػػيؿ طمبػػة الجامعػػة
تمنيا البنية المعرفية تشالقتيا بدافعية اإلتقاف.
أهمية البحث:
ذىب كيير مف الباايتف الى اإلىتماـ بمفيتـ البنية المعرفيةة تفع إطار ذلؾ ابارت
د ارسػػة تػػتد ت اربػػترت )1964 Todd &Rappotإلػػى اف ا بػػخاص الػػذيف يتميػػزتف
ببني ػ ػػة معرفي ػ ػػة ذات طبيع ػ ػػة نفي ػ ػػذهة ى ػ ػػـ ال ػ ػػذيف يس ػ ػػتعممتف ابع ػ ػػاد) المرتن ػ ػػةة تالتعقي ػ ػػد
المفػػاىيمعة تاإلتسػػاعة تاإلنفتػػاح المعرفػػع فػػع تبػػكيؿ انطباشػػاتيـ شػػف البػػخص الػػذي
يقابمتنو تؿ مرة Todd &Rapportة.)1964:487
تقد ذىبت دراسة بيييرنس  Behrens )1986الى اف ا بخاص الذيف تكتف لدييـ
بنية معرفيػة ذات طبيعػة نفيػذهة فػانيـ يتلػفتف بمجمتشػة مػف السػمات البخلػية التػع
تجعميـ يتميزتف شػف ا بػخاص الػذيف تكػتف بنػاىـ المعرفيػة ايػر نفيػذهة فيػـ يمتمكػتف
القدرة شمػى تاميػؿ سػمتكيات اإلخػريف تتفسػيرىاة تلػييـ ط ارلػؽ متعػددة فػع التفكيػر بكػؿ
مالو لػمة بايػاتيـ البخلػية تاإلجتماشيػةة فضػالً شػف سػاليبيـ فػع تنظػيـ معمتمػاتيـ
تمدركاتيـ ببكؿ يجعميـ كير تأيي ار
.)Behrens,1986:246
تعػػد الدافعيػػة ممتقػػى اىتمػػاـ جميػػث العػػامميف فػػع العمميػػة التربتيػػة تمػػف ضػػمنيـ طمبػػة
الجامعػػةة كمػػا انيػػا ضػػرترية فػػع تفسػػير السػػمتؾة إذ إل يمكػػف ف ياػػدث سػػمتؾ إف لػػـ
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تكػػف ت ارلػػو دافعيػػةة تالنػػاس شمػػى اخػػتالؼ شمػػارىـ تمسػػتتياتيـ اليقافيػػة تاإلجتماشيػػة
ييتم ػ ػ ػ ػ ػ ػػتف بالدافعي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لتفس ػ ػ ػ ػ ػ ػػير طبيع ػ ػ ػ ػ ػ ػػة العالق ػ ػ ػ ػ ػ ػػات الت ػ ػ ػ ػ ػ ػػع تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػربطيـ ب ػ ػ ػ ػ ػ ػػالخريف
الداىري تالكبيسعة .)117 :1999
تتبػكؿ دافعيػػة اإلتقػػاف لػػدى الطمبػػة ىميػػة كبػرىة إذ شػػف تػتافر دافعيػػة ا تقػػاف تييػػر
نبػاط الطمبػة تاماسػيـة تتقمػػؿ مػف تبػتتيـ فػع المتاقػػؼ اللػفيةة تببػكؿ كيػر تاديػػداً
فػأف ىميػػة الد ارسػػة تمكػػف فػػع إف د ارسػػة دافعيػة ا تقػػاف لػػدى الطمبػػة تسػػاشدنا شمػػى فيػػـ
تتفسػير داليػـ فػع متاقػؼ الػتعمـ المختمفػة تتسػاشد المػدرس شمػى تنظػيـ تتتجيػو طمبتػػو
بما ياقؽ قلى فالدة ممكنة فع العممية التربتية.
تقػػد جريػػت بعػػض الد ارسػػات شمػػى مت يػػر دافعيػػة ا تقػػاف تشالقتػػو بػػبعض المت يػرات
كد ارسػػة ط ػػوة)2334ة الت ػػع ظيػػرت بان ػػو تتج ػػد شالق ػػة دالػػة إال ػػالية ب ػػيف الدافعي ػػة
لإلتقاف تمفيتـ الذات لدى طمبة المدرسة اإلبتدالية.
تدراسة الفممبانعة  )2314التع ظيرت بانو تتجد فرتؽ ذات دإللة إالالية ترجث
لمت يػػر التفاشػػؿ بػػيف البرنػػامة تدافعيػػة ا تقػػاف فػػع ميػػارات مػػا تراء الػػتعمـ تالتالػػيؿ
ا كاديمع.
ت بارت دراسة سيد ملطفىة)2336ة إلى تجتد ارتباط متجب تداؿ إالالياً بيف
درجة التاليؿ تمت ير دافعية ا تقاف لممجمتشات التع تبنت سمتب التعمـ العميؽ.
ىداؼ الباث:
ييدؼ الباث الاالع التعرؼ إلى:
 -6البنية المعرفية لدى طمبة الجامعة.
 -7الفػ ػػرتؽ ذات الدإللػ ػػة ا الػ ػػالية فػ ػػع البنيػ ػػة المعرفيػ ػػة تبعػ ػػا لمت يػ ػػر الجػ ػػنس
تالتخلص.
 -8مستتى دافعية اإلتقاف لدى طمبة الجامعة.
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 -9الفػ ػػرتؽ ذات الدإللػ ػػة ا الػ ػػالية فػ ػػع دافعيػ ػػة اإلتقػ ػػاف تبػ ػػاع لمت يػ ػػر الجػ ػػنس
تالتخلص.
 -13قتة تاتجاه العالقة بيف البنية المعرفية تدافعية اإلتقاف.
حدود البحث:
يقتل ػػر البا ػػث الا ػػالع شم ػػى طمب ػػة كمي ػػة لتربي ػػة ا ساس ػػية ف ػػع الجامع ػػة المستنلػ ػرية
الدراسات ا تلية اللبااية لمعاـ الدراسع 2316 /2315
تحديد المصطلحات:
تإل :البنية المعرفية )Cognitive Structure
 شرفػػو كمػػع  :)Kelly 1955مفيػػتـ تجريػػدي يعبػػر شػػف التفسػػيرات المعرفيػػةالتع يضعيا الفرد شمى العالـ المايط بو )Burr &Butt,1992:12
 شرفػػو اتزبػػؿ تنخػػرتف  :)Ausubel et.al,1978الماتػػتى البػػامؿ لممعرفػػةالتراكميػػة لمفػػرد تختالػػيا التنظيميػػة المتميػزة التػػع تميػػز المجػػاؿ المعرفػػع لمفػػرد
الزياتة )2331:388
 ىيمجاردتبػاتر  :)Hilgard& Boer 1981تمػؾ الػنظـ ات ا جيػزة التػع تامػؿالمعمتمػ ػػات المتااػ ػػة ليػ ػػا تالتػ ػػع تػ ػػأدي كػ ػػؿ التظػ ػػالؼ المعرفيػ ػػة ميػ ػػؿ اإلدراؾ
تالترمي ػػز تالفي ػػـ تا ػػؿ المب ػػكالت تال ػػتاكـ ف ػػع اإلس ػػتجابة النيالي ػػة الزي ػػاتة
.)2331:388
 الزيات  :)1996انيػا تميػؿ ماتػتى الخبػرات المعرفيػة لمفػردة تيبػير الماتػتىالمعرفػػع إلػػى تفاشػػؿ الخب ػرات السػػابقة مػػث المعمتمػػات تالخب ػرات الااليػػة لمفػػردة
فضػالً شػف ف ىػذا الماتػػتى المعرفػع ىػت الػذي يعطػػع لممتقػؼ المبػكؿ معنػػاه
تمبناهة الزياتة .)1996:297
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التعريفففل الن فففري للبنيفففة المعرفيفففة :اشتم ػػدت البااي ػػة تعريؼ الزي ػػاتة )1996تعريفػ ػاً
نظرياً لمبنية المعرفية.
التعريؼ اإلجرالع :الدرجة الكمية التع يالؿ شمييا الفػرد شمػى مقيػاس البنيػة المعرفيػة
الذي تـ اشتماده فع ىذا الباث.
ثانياً :دافعية االتقان:
 شرفو مترجاف تنخرتف  :)1991قتة نفسية فسػيتلتجية تسػتيير الفػرد لكػع ياػاتؿببػػكؿ مسػػتقؿ تبطريقػػة مرك ػزة تشمػػى ناػػت ميػػابر اػػؿ مبػػكمة ات إتقػػاف ميػػارة ت
ميمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة تعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد متتسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطة التاػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدي بالنسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبة لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو شمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى ا قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ
.)Morganet.al,1990:319
 شرفو باريت تنخرتف  :)1993قتة نفسية متعددة ا تجو تستيير المااتلة الفرديةتق ػػاف المي ػػارات ت الميم ػػات النفس ػػية الت ػػع تع ػػد متتس ػػطة التا ػػدي ت الل ػػعتبة
بالنسبة لمفرد .)Barrett et.al,1993:83
 شرف ػػو ب ػػاينر  :)1998التلػ ػػرؼ ب ػػدافث م ػػف الفض ػػتؿ ات اإلىتم ػػاـ تالكيي ػػر مػػػفالس ػ ػػرتر ف ػ ػػع إتق ػ ػػاف البيل ػ ػػة المايط ػ ػػة تتفض ػ ػػيؿ المي ػ ػػاـ الل ػ ػػعبة شم ػ ػػى الس ػ ػػيمة
.)Shiner,1998:323
 شرفو تتؽة ت قطامعة تشدس  :)2333مارؾ جتىري إلكتباؼ تالسيطرة شمىبيلػػة الفػػرد كأاػػد المفػػاىيـ ا ساسػػية لمنمػػت تالتػػع ينب ػػع تقييميػػا كجػػزء مػػف تقيػػيـ
الطالب تتؽة ماع الديف تقطامعة يتسؼ تشدس شبد الرامفة )134 :2333
 شرفو اباري  :)2338قتة سيكتلتجية تنبػأ بػدتف الااجػة إلػى المكافػأة الخارجيػةممػػا يػػادي بػػالمتعمـ إلػػى مااتلػػة إتقػػاف الميمػػات مػػف اجػػؿ بػػعتر داخمػػع بالكفايػػة
تليس مف اجؿ مكافآت ننية خارجية ابارية .)2338:13
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التعريػ ػػؼ النظػ ػػري لدافعيػ ػػة اإلتقػ ػػاف :اشتمػ ػػدت الباايػ ػػة تعريػ ػػؼ مترج ػ ػػاف 1993
كتعريؼ نظري لدافعية اإلتقاف.
التعريػػؼ اإلج ارلػػع لدافعيػػة اإلتقػػاف :الدرجػػة التػػع يالػػؿ شمييػػا ف ػراد العينػػة شمػػى
مقياس دافعية ا تقاف الذي اشتمد فع الباث.
إجراءات البحث:
تإل :مجتمث الباث :يتكتف مجتمث الباث الاالع مف  )7467طالبا تطالبة مف طمبػة
كمية التربية ا ساسية الدراسات اللبااية ا تلية فع الجامعػة المستنلػريةة ايػث بمػ
شدد الذكتر )3637ة تمف كال التخلليف العممع تا نسانعة بينما بم شدد اإلناث
)3833ة تمف كال التخلليف العممع تا نسانعة كما متض فع الجدتؿ  )1شمى
تفػػؽ البيان ػػات التػػع ال ػػمت شمييػػا البااي ػػة مػػف تا ػػدة ا الػػاء ف ػػع رلاسػػة الجامع ػػة
المستنلرية.
جدتؿ )1
مجتمث الباث متضتع اسب اإلقساـ تالجنس
التخصص

االنساني

الجنس
القسن
االرشاد النفسي
هعلن الصف األول
الفنية
االسرية
اإلسالهية
التاريخ
الجغرافية
الرياضة
اللغة العربية
اللغة االنكليزية
رياض االطفال
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444
674
828
26
663
628
637
466
627
168
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872
812
862
888
827
874
626
26
666
863
424

784
624
468
627
444
672
728
662
242
631
424
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التخصص
العلوي

الجنس
القسن
الرياضيات
الحاسبات
العلوم
االحياء
الكيوياء
الفيزياء

الوجووع

ذكور

اناث

الوجووع

848
116
71
87
68
61
6467

846
148
24
78
112
42
6262

626
877
166
33
148
113
7447

يانياً :شينة الباث ا ساسية
بمػ ػػا ف مجتمػ ػػث الباػ ػػث الاػ ػػالع يمكػ ػػف تقسػ ػػيمو شمػ ػػى طبقػ ػػاتة شمػ ػػى سػ ػػاس
التخل ػػص ات القس ػػـ العمم ػػع تالج ػػنسة فق ػػد اختي ػػرت شين ػػة البا ػػث بالطريق ػػة الطبقي ػػة
العب ػتالية متسػػاتية العػػددة تقػػد بم ػػت العينػػة  )343طالػػب تطالبػػةة تتتزشػػت العينػػة
باسبة تجدتؿ  )2يتض ذلؾ.
جدتؿ )2
شينة الباث اإلساسية اسب القسـ تالجنس
الجنس

ذكتر

اناث

المجمتع

ا نسانية

85

85

173

العممية

85

85

173

المجمتع الكمع

173

173

343

التخلص
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ثالثاً :أدوات البحث:
 -1مقياس البنية المعرفية:
ل رض الالتؿ شمى نتالة الباث تتاقيؽ ا ىداؼ المطرتاة إل بد مف تجتد داة
لقياس المت ير البنيػة المعرفيػة شمػى سػس شمميػةة ايػث قامػت الباايػة تاإلشتمػاد شمػى
التعريػػؼ النظػػري الػػذي تبنتػػو الباايػػة تالد ارسػػات تاإلدبيػػات التػػع تناتلػػت المتضػػتع مػػف
تضػػث  )23فق ػرة تقػػيس جميعيػػا البنيػػة المعرفيػػةة تتضػػث خمسػػة بػػدالؿ متدرجػػة تىػػع
كبيرة جػداًة كبيػرةة متتسػطةة قميمػةة قميمػة جػداً)ة ت شطيػت الػدرجات 5ة 4ة 3ة 2ة )1
لمفقرات ا يجابية تالعكس بالعكس لمفقرات السمبية.
لالاية الفقرات لمقياس:
شرضت البااية المقياس شمى شدد مف الماكميف فػع اختلػاص شمػـ الػنفس التربػتي
بم ػ شػػددىـ  )13ماكػػـة تاسػػتخرجت الباايػػة نسػػبة اإلتفػػاؽ بػػيف اسػػتجابة الماكمػػيف
تاشتم ػػدت ما ػػؾ  )%83ف ػػأكير لقب ػػتؿ الفقػ ػرة م ػػف رفض ػػياة تتب ػػيف اف جمي ػػث الفقػ ػرات
لالاة لقياس سمة البنية المعرفية.
التاميؿ اإلالالع لفقرات المقياس:
تػػـ تطبيػػؽ المقيػػاس شمػػى شينػػة بم ػ قتاميػػا  )133طالػػب تطالبػػةة اختيػػرتا بطريقػػة
شبػتالية بسػػيطة مػػف مجتمػػث الباػػثة تاممػػت اجػػابتيـ لترتيبيػػا بلػػترة تنازليػػة تمػػف يػػـ
قامت البااية باشتماد نسبة  %27مف العميػا تالػدنيا ف ىػذه النسػبة تاقػؽ مجمػتشتيف
باق ػػؿ م ػػا يمك ػػف م ػػف اج ػػـ تتم ػػايز  .)Anastasia,1976:356تلمتع ػػرؼ شم ػػى الق ػػتة
التمييزية بيف درجات المجمتشتيف العميا تالدنيا فع كؿ فقرة استخدمت البااية اإلختبار
التالع لعينتيف مسػتقمتيف إلختبػار الفػرتؽ بػيف درجػات المجمػتشتيفة تمػف ىػذا تبػيف اف
جميػػث فقػرات المقيػػاس دالػػة االػػاليا تذلػػؾ ف القيمػػة التاليػػة الماسػػتبة ليػػا كبػػر مػػف
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القيمػػة التاليػػة الجدتليػػة  )1.983شنػػد مسػػتتى دإللػػة  )3.35تبدرجػػة اريػػة )52ة
تالجدتؿ  )3يتض ذلؾ.
جدتؿ )3
القتة التمييزية لفقرات مقياس البنية المعرفية
ت

نتالة اإلختبار التالع لعينتيف مستقمتيف

1

3998

2

5987

3

12957

4

13955

5

8912

6

4986

7

3966

8

7947

9

13938

13

9938

11

9933

12

6999

13

4991

14

8993

15

7918

16

9993

17

8944
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ت

نتالة اإلختبار التالع لعينتيف مستقمتيف

18

13997

19

7995

23

6955

صدق البناء:
اسػػتخدمت الباايػػة معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػتف إلسػػتخراج العالقػػة اإلرتباطيػػة بػػيف درجػػات
كػػؿ فق ػرة تالدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس شمػػى نفػػس شينػػة التاميػػؿ اإلالػػالعة تقػػد تبػػيف اف
جمي ػػث فقػ ػرات المقي ػػاس ذات دإلل ػػة إال ػػالية ك ػػتف القيم ػػة الماس ػػتبة كب ػػر م ػػف القيم ػػة
الجدتلية تالبال ة  )3.253شند درجػة اريػة  )53تمسػتتى دإللػة )3.35ة تالجػدتؿ
 )4يتض ذلؾ.
جدتؿ )4
شالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لفقرات مقياس البنية المعرفية
ت

معامؿ ارتباط بيرستف

1

3966

2

3987

3

3973

4

3989

5

3975

6

3969

7

3964

8

3976
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ت

معامؿ ارتباط بيرستف

9

3963

13

3971

11

3977

12

3965

13

3979

14

3965

15

3979

16

3973

17

3977

18

3969

19

3963

23

3971

يبات المقياس:
يبػػير اليبػػات الػػى درجػػة اسػػتقرار المقيػػاس شبػػر الػػزمف تاتسػػاقو الػػداخمع تدقتػػو فيمػػا
يزتدنػا بػو مػف معمتمػات شػف سػمتؾ اإلفػراد  )Brown , 1983; 43تتػـ التاقػؽ مػف
يبات المقياس بالطرالؽ اإلتية:
 .1طريقة اإلختبار تاشادة اإلختبار:
يس ػػمى معام ػػؿ اليب ػػات بي ػػذه الطريق ػػة معام ػػؿ اإلس ػػتقرارة ال ػػذي يتطم ػػب اش ػػادة
تطبيؽ المقياس شمى شينة اليبات نفسياة بعد مرتر مدة زمنيةة تمف يـ اساب معامؿ
اإلرتباط بيف درجات التطبيؽ اإلتؿ تاليانع .)Morphy, 1988: 65
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تـ تطبيؽ مقياس البنية المعرفية شمى شينػة مالفػة مػف  )43طالبػاً تطالبػة تػـ
اختيارىـ شبتالياً مف مجتمث الباثة تبعد مدة  )15يتماً اشيػد تطبيػؽ المقيػاس شمػى
العينػػة نفسػػياة تػػـ اسػػاب معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػتف بػػيف درجػػات التطبيػػؽ اإلتؿ تدرجػػات
التطبي ػػؽ الي ػػانع فبمػ ػ

 )3.84تى ػػذا ي ػػدؿ شم ػػى اس ػػتقرار اس ػػتجابة الطمب ػػة شم ػػى فقػ ػرات

ػر لميب ػػات
المقي ػػاسة اذ يب ػػير العيس ػػتية  )1974اذا ك ػػاف  )%73ف ػػأكير يع ػػد ماب ػ اً
العيستية .)58 : 1974
 .2طريقة اإلتساؽ الداخمع الفاكرتنباخ):
بم ػ معامػػؿ اإلرتبػػاط بيػػذه الطريقػػة )3.82ة تىػػذا يػػدؿ شمػػى تمتػػث المقيػػاس
بمستتى جيد مف اليبات.
المقياس بلترتو النيالية:
بمػػا ف شػػدد فق ػرات مقيػػاس البنيػػة المعرفيػػة بلػػترتو النياليػػة مكػػتف مػػف )23
فقػرة فػػأف الدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس )133ة تالدرجػػة الػػدنيا )23ة بمتتسػػط نظػػري )63
درجة تالمماؽ )1يتض تتزيث فقرات المقياس بلي تو النيالية.
 -2مقياس دافعية ا تقاف:
قامت البااية بتبنع مقياس دافعية اإلتقاف لمبااية امدة )2314ة يتكتف المقياس
مػػف  )25فقػرةة تقػػد تضػػعت يػػالث بػػدالؿ متدرجػػة فػػع القيػػاس تىػػع دالمػػاة ايانػػاة
بداً) تعطى الدرجات شند التلاي

3ة 2ة )1شمى التتالع باتجاه قياس السمة.

لدؽ المقياس:
نظػ اًر ف اللػػدؽ تاليبػػات نسػػبع يتعمػػؽ بطبيعػػة العينػػة التػػع يطبػػؽ شمييػػا تاف اللػػدؽ
تاليب ػػات ل ػػيس لممقي ػػاس اتانم ػػا ل ػػدرجات المقي ػػاسة ل ػػذلؾ قام ػػت البااي ػػة بع ػػرض فقػ ػرات

المقيػػاس شمػػى مجمتشػػة مػػف الماكمػػيف بم ػ شػػددىـ  )13ماكػػـ فػػع اختلػػاص شمػػـ
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الػػنفسة لبيػػاف لػػالاية الفق ػرات فػػع قيػػاس مػػا يفتػػرض اف تقػػيسة تاسػػتخرجت الباايػػة
نسبة اإلتفاؽ بػيف اسػتجابة الماكمػيف تاشتمػدت ماػؾ  )%83فػأكير لقبػتؿ الفقػرة مػف
رفضياة تتبيف اف جميث الفقرات لالاة لقياس سمة دافعية اإلتقاف.
يبات المقياس:
يبير مفيتـ اليبات الى مدى اإلتساؽ فع تقدير الدرجػة الاقيقيػة التػع يقيسػيا المقيػاس
شتدة تممكػاتية  .)194 :1992لػذا يعػد اليبػات مػف الخلػالص التػع ينب ػع التاقػؽ
منيػا فػع المقػػاييس النفسػية شمػػى الػراـ مػف اف اللػػدؽ كيػر ىميػػو منػوة إلف المقيػػاس
اللػػادؽ إل بػػد اف يكػػتف يابتػاً فػػع اػػيف اف المقيػػاس اليابػػت إل يكػػتف لػػادقا بالضػػرترة
اي ػػر ف اس ػػاب اليب ػػات يعطين ػػا مابػ ػ اًر اخ ػػر شم ػػى دق ػػو المقي ػػاس تتجانس ػػو ف ػػع قي ػػاس
الخالية فضػال شػف ذلػؾ فانػو إل يتجػد مقيػاس نفسػع يتسػـ باللػدؽ التػاـ &Zeller
.)Carmines ,1980 : 77تل ػػرض تاقيػػؽ اليبػػات قامػػت الباايػػة بسػػاب شينػػة
شبتالية بسيطة مف مجتمث الباث تتكتف مف  )43طالباً تطالبة.

طريقة االختبار واعادة االختبار Test -retest

تتسػػمى بطريقػػة اإلتسػػاؽ الخػػارجع ي درجػػة اسػػتقرار اإلبػػخاص فػػع اجػػابتيـ

شبر مدة زمنية مناسبةة تتقتضع طريقة اشادة اإلختبار اجراء اإلختبػار شمػى مجمتشػة

معينػػة مػػف الطمبػػة تاسػػتخراج نتالجيػػاة يػػـ اشػػادة اإلختبػػار نفسػػو شمػػى المجمتشػػة نفسػػيا
بعػػد مػػدة زمنيػػةة يػػـ نسػػتخرج نتالجيػػا فػػع الم ػرة اليانيػػةة تايجػػاد معامػػؿ اإلرتبػػاط بػػيف

اإلختبػػاريفة تيسػػمى معامػػؿ اإلرتبػػاط بيػػذه الطريقػػة بمعامػػؿ اليبػػاتة كمػػا يسػػمى ايضػػا
بمعامؿ اإلستقرارة تالذي يفضؿ اف يكتف كير مف

 )3.73ي اف نتالة الطمبة مستقرة خالؿ فترتع التطبيؽ الدليمع ة)236: 2314
تلتاقيػػؽ اليبػػات بيػػذه الطريقػػة قامػػت الباايػػة بتطبيػػؽ مقيػػاس دافعيػػة اإلتقػػاف شمػػى
شينة اليبات يـ اشيد تطبيؽ اإلختبار ذاتو بعد مضع مدة زمنية تبم
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يفضؿ ف يكػتف الفالػؿ الزمنػع بػيف التطبيقػيف مناسػب إل ىػت بالقلػير بايػث يتػأير
ا ف ػراد فػػع الم ػرة اليانيػػة باللفػػة تالتم ػريف شمػػى اإلختبػػار تإل ىػػت بالطتيػػؿ يباشػػد بػػيف
المختب ػريف تتقػػت اإلختبػػار ال ريػػبة  )671 :1981ة تقػػد لػػاات اإلجابػػات بػػيف
التطبيقيف تتّـ ايجاد معامؿ اإلرتباط بيف درجػات الطمبػة فػع التطبيػؽ اإلتؿ تدرجػاتيـ
فع التطبيؽ اليانع تذلؾ باستعماؿ معامؿ ارتباط "بيرستف" فبم .)3.77

المقياس بصورته النهائية:
بمػػا ف شػػدد فق ػرات مقيػػاس دافعيػػة اإلتقػػاف بلػػترتو النياليػػة مك ػتف مػػف )25
فق ػرة فػػأف الدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس )75ة تالدرجػػة الػػدنيا )25ة بمتتسػػط نظػػري )53
درجة تالمماؽ )2يتض تتزيث فقرات المقياس بلي تو النيالية.
الوسائل اإلحصائية:
 -1معامػػؿ ارتػػبط بيرسػػتف :إلسػػتخراج اليبػػات بطريقػػة التطبيػػؽ تاإلشػػادة تاسػػتخراج
نتالة اليدؼ الخامس.
 -2اإلختبار التالع لعينة تاادة :إلستخراج نتالة اليدؼ ا تؿ تاليدؼ اليالث.
 -3اإلختبار التالع لعينتيف مستقمتيف :إلستخراج تمييز الفقرات.
 -4تاميػ ػػؿ التبػ ػػايف الينػ ػػالع لمت ي ػ ػريف مس ػػتقميف :إلسػ ػػتخراج نتػ ػػالة اليػ ػػدؼ اليػ ػػانع
تاليدؼ الرابث.
 -5معادلة الفا كرتنباخ :إلستخراج يبات المقياس.
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الفصل الثالث
نتائج البحث ومناقشتها
نتالة اليدؼ ا تؿ :التعرؼ إلى البنية المعرفية لدى طمبة الجامعة:
بع ػػد تامي ػػؿ إجاب ػػات الطمب ػػة شم ػػى مقي ػػاس البني ػػة المعرفي ػػة ك ػػاف المتتس ػػط الاس ػػابع
 )65.99ب ػ ػ ػػاناراؼ معي ػ ػ ػػاري )9.56ة تبمتتسػ ػ ػ ػػط فرض ػ ػ ػػع لممقي ػ ػ ػػاس )63ة تقػػ ػ ػػد
استخدمت البااية اإلختبار لعينة تاادةة فكانت النتالة كما فع الجدتؿ .)5
جدتؿ )5
نتالة اإلختبار التالع لعينة تاادة
العينة

المتتس ػ ػ ػ ػ ػػط اإلنا ػ ػ ػ ػ ػراؼ المتتس ػ ػ ػ ػ ػػط القيمة التالية
الاسابع

المعياي

الفرضع

65.99

9.56

63

الدإللة

الماس ػ ػ ػ ػػت الجدتلية
بة

343

11.74

1.963

3.35

يظير مف خالؿ الجدتؿ اف القيمة الماستبة لالختبار التالع كبر مف القيمة الجدتلية
شند مستتى دإللة  )3.35تبدرجة ارية .339
تتفسير ذلؾ اف طمبة الجامعة لدييـ بنػى معرفيػة تىػذا نػاتة شػف اف البنيػة تتطػتر جيػد
مث العمر مف خالؿ تفاشؿ الطمبة مث الخبرات تالمتاقػؼ الاياتيػةة ف الخبػرة تتضػمف
التفاشؿ الجيد تالبناء مث المتاقؼ الاياتية المختمفة.
نتالة اليدؼ اليػانع :التعػرؼ شمػى الفػرتؽ ذات الدإللػة ا الػالية فػع البنيػة المعرفيػة
تبعا لمت ير الجنس تالتخلص.
اظي ػػرت نت ػػالة التامي ػػؿ اإلال ػػالع تبعػ ػاً لمت ي ػػر الج ػػنس ف القيم ػػة الفالي ػػة الماس ػػتبة
لمجػػػنس  )3.638تىػ ػػع ال ػ ػ ر مػ ػػف القيم ػػة الفالي ػػة الجدتليػػػة  )3.86شنػػػد مسػ ػػتتى
 )3.35تبدرجتع ارية  1ة )334ة كما اظيرت القيمة الفالية الماستبة لمتخلػص
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 )3.655تىع ال ر مف القيمة الفالية الجدتلية  )3.86تبدرجتع ارية )334 92
تاظيرت القيمة الفالية الماستبة
لمجنس تالتخلص)  )2.183تىػع الػ ر مػف القيمػة الجدتليػة  )3.86تبػدرجتع
ارية  2ة  )334ي ليس ىناؾ فرتؽ ذات دإللة االالية اسب المت يرات كمػا فػع
جدتؿ .)6
جدتؿ )6
تاميؿ التبايف الينالع ذي التفاشؿ لدإللة الفرتؽ فع التفكير المنتة تفؽ الجنس
تالتخلص)
مل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدر مجم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتع درجػ ػ ػ ػػة

متتس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػط القيمة الفالية
مجمتشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

الدإللة

تبايف

المربعات

الارية

الجنس

394.862

1

3.638 394.862

التخلص

396.739

1

3.655 396.739

3.86

الج ػ ػ ػ ػ ػ ػػنس 473.247 /

1

2.183 473.247

3.86

المربعات

الماستبة

الجدتلية

)3.35

3.86

اير داؿ
اير داؿ
اير داؿ

التخلص
الخطأ

334 42761.367

الكمع

339 43635.343
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يظيػػر مػػف خػػالؿ الجػػدتؿ اف جميػػث المت يػرات ليسػػت بدإللػػة إالػػالية ي لػػيس ىنالػػؾ
فرؽ فع مت ير البنية المعرفية اسػب الجػنس بػيف الػذكتر تاإلنػاثة تاسػب التخلػص
بيف التخلص العممع تالتخلص ا نسانع.
تتفسػػير ذلػػؾ اف البنيػػة المعرفيػػة إل تختمػػؼ بػػيف الػػذكتر تاإلنػػاث بسػػبب البيلػػة تالتنبػػلة
اإلجتماشية تكاد تكتف تاادة فضال شف ذلؾ لـ يظير التخلص الدراسع اختالفا بيف
العممع تا نسانع تيفسر ذلؾ اف المناىة الدراسية راـ انيا تختمؼ بيف اإلختلاليف
لكف ذلؾ لـ يمنث اف تكتف البنية المعرفية ليس فييا فرقاً بيف اإلختلاليف.
اليدؼ اليالث :التعرؼ شمى دافعية اإلتقاف لدى طمبة الجامعة:
جػػؿ تاقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼة قامػػت الباايػػة بتاميػػؿ إجابػػات شينػػة الباػػث تالتػػع تبم ػ
 )343طال ػػب تطالب ػػةة تبع ػػد تفريػ ػ البيان ػػات تمعالجتي ػػا إال ػػالياً ت ػػـ إيج ػػاد التس ػػط
الاسػػابع تاإلنا ػراؼ المعيػػاري لػػدرجات الطمبػػةة إذ بم ػ المتتسػػط الاسػػابع )51.89
تبػػاناراؼ معيػػاري قػػدره  )9.35تبمقارنػػة ىػػذا المتتسػػط مػػث المتتسػػط الفػػرض تالػػذي
يبم  )53درجةة تلمعرفة دإللة الفرؽ بيف المتتسط الاسابع لمعينة تالمتتسط الفرضع
لممقياس استعمؿ اإلختبار التالع لعينة تاادةة تكانت النتالة كما فع الجدتؿ .)7
جدتؿ )7
نتالة اإلختبار التالع لعينة تاادة
العينة

المتتس ػ ػ ػ ػ ػػط اإلنا ػ ػ ػ ػ ػراؼ المتتس ػ ػ ػ ػ ػػط القيمة التالية

الاسابع

المعياي

الفرضع

55.89

9.35

53

الدإللة

الماس ػ ػ ػ ػػت الجدتلية
بة

343
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يظي ػػر م ػػف خ ػػالؿ الج ػػدتؿ اف القيم ػػة التالي ػػة الماس ػػتبة  )3.78كب ػػر القيم ػػة التالي ػػة
الجدتليػػة  )1.963شنػػد مسػػتتى  )3.35تبدرجػػة )339ة تتبػػير ىػػذه النتيجػػة إلػػى
تجتد فرؽ داؿ االالياًة ي اف افراد العينة يمتمكتف دافعية اإلتقاف.
تتعػزت الباايػػة ىػػذه النتيجػة إلػػى تضػػتح مفيػتـ دافعيػػة اإلتقػػاف تتنميتػو خػػالؿ م اراػػؿ
التعميـ لػدييـة كمػا لػدييـ التعبيػر شػف دافعيػتيـ لإلتقػافة فمعظػـ الطمبػة يسػعتف لمنجػاح
تاجتياز المتاد الدراسية بإتقاف تذلؾ لتدريبيـ شمييا.
اليػػدؼ ال اربػػث :التعػػرؼ شمػػى دإللػػة لفػػرتؽ ذات الدإللػػة ا الػػالية فػػع دافعيػػة اإلتقػػاف
تباع لمت ير الجنس تالتخلص.
تاقي ػاً ليػػذا اليػػدؼ قامػػت الباايػػة بتاميػػؿ إجابػػات العينػػة شػػف مقيػػاس دافعيػػة ا تقػػاف
تاتض ػ

ف متتسػػط درجػػات دافعيػػة ا تقػػاف لعينػػة الػػذكتر  )57.31تمتتسػػط درجػػات

ا نػ ػػاث )59.86ة امػ ػػا متتسػ ػػط درجػ ػػات التخلػ ػػص العممػ ػػع فقػ ػػد كان ػ ػػت )58.16
تمتتسػػط درجػػات التخلػػص اإلدبػػع  .)58.15تل ػػرض تعػػرؼ الفػػرتؽ ذات الدإللػػة
ا الالية فع دافعية ا تقاف شمى تفؽ مت يري الجنس تالتخلػص تاإليػر النػاتة مػف
التفاشػػؿ بػػيف المت يػريف تػػـ اختبػػار ذلػػؾ باسػػتعماؿ تاميػػؿ التبػػايف الينػػالع تالجػػدتؿ )8
يتض ذلؾ.
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جدتؿ )8

تاميؿ التبايف الينالع ذي التفاشؿ لدإللة الفرتؽ فع التفكير المنتة تفؽ الجنس
تالتخلص)

ملدر تبايف

مجم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتع درجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
المربعات

الارية

متتس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػط القيمة الفالية
مجمتش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
المربعات

الماستبة

الدإللة
الجدتلية

)3.35

الجنس

1138.389

1

11.19 1138.389

3.86

داؿ

التخلص

48.825

1

48.825

3.483

3.86

اير داؿ

1

13.655 1388.643

الجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنس 1388.643 /

3.86

داؿ

التخلص
الخطأ

334 33964.116

الكمع

339

2119745

131.688

يتض مف خالؿ الجدتؿ اف تجتد فترؽ دالة إالالية تبعاً لمجنس فع دافعيػة ا تقػاف
للػػال ا نػػاث تىػػذه النتيجػػة تتفػػؽ مػػث د ارسػػة ملػػطفىة  )2336ايػػث تتلػػمت ىػػذه
الد ارسػػة إلػػى فػػرتؽ دالػػة إالػػاليا شنػػد مسػػتتى  )3.35تبعػػا لمجػػنس للػػال ا نػػاثة
تربمػػا يعػػزى ذلػػؾ إلػػى رابػػة بعػػض الطالبػػات فػػع إيبػػات تجػػتدىف تتميػػزىف بػػيف تمػػؾ
المجمتشات المبتركة مف الجنسيف.
تيتبيف مف الجدتؿ شاله إلى شدـ تجتد فرتؽ دالة إالالياً تبعاً لمتخلص.
تمف خالؿ الجدتؿ يظيػر تجػتد فػرتؽ دالػة إالػالياً بػيف تفاشػؿ الجػنس تالتخلػصة
إذ ف ى ػػذه النتيج ػػة ت ػػدؿ شم ػػى ف مس ػػتتيات المت ي ػػر ا تؿ لي ػػا ت ػػأيير ف ػػع مس ػػتتيات
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المت ير اليانعة تبذلؾ يمكف القتؿ بتجتد ير لمتفاشؿ بيف مت يري الجنس تالتخلػص
فع دافعية ا تقاف.
اليدؼ الخامس :قتة تاتجاه العالقة بيف البنية المعرفية تدافعية اإلتقاف.
ل رض إيجاد العالقة اإلرتباطية بيف البنية المعرفية تدافعية اإلتقافة فقد قامػت الباايػة
باسػػتخراج معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػتفة تقػػد بم ػػت قيمػػة معامػػؿ اإلرتبػػاط  )3.73تلمعرفػػة
الدإللػػة ا الػػالية لمعامػػؿ اإلرتبػػاط فقػػد تػػـ تاتيػػؿ قيمػػة معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػتف إلػػى
القيم ػػة التالي ػػة المقابم ػػة باس ػػتعماؿ اإلختب ػػار الت ػػالع الخ ػػاص بمعام ػػؿ إرتب ػػاط بيرس ػػتفة
تالجدتؿ  )9يتض ذلؾ.
جدتؿ )9
اإلختبار التالع إلختبار معامؿ ارتباط بيرستف
العينة

قيم ػ ػػة معام ػ ػػؿ القيمة التالية
اإلرتبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاط الماستبة

الجدتلية

الماستبة

343

3.73

مستتى الدإللة

1.963

23.33

3.35

يظير مف خالؿ الجدتؿ اف القيمة التالية الماستبة  )23.33كبر مػف القيمػة التاليػة
الجدتلي ػػة  )1.963شن ػػد مس ػػتتى دإلل ػػة  )3.35تدرج ػػة اري ػػة  .)339تى ػػذا يعن ػػع
تجتد شالقة ارتباطية متجبة تقتية بيف المت يػريفة تيعػزى ذلػؾ إلػى اف دافعيػة ا تقػاف
تتأير بالبنية المعرفية.
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اإلستنتاجات:
فع ضتء النتالة التع تـ التتلؿ إلييا فاف البااية تستنتة اإلتع:
 -1تجتد بنية معرفية لدى طمبة الجامعة.
 -2ىناؾ فضمية لمذكتر شمى ا ناث فع البنية المعرفية.
 -3ىناؾ شالقة متجبة بيف البنية المعرفية تدافعية ا تقاف.
 -4إف طمبة الجامعة لدييـ دافعية ا تقاف.
 -5تجػػتد فػػرتؽ دالػػة إالػػالية فػػع دافعيػػة ا تقػػاف تفػػؽ مت يػػر الجػػنس تللػػال
ا ناث.
التتليات:
 -1تنمية طمبة الجامعة مف نااية البنية المعرفية.
 -2إشداد دترات تدريبية لتقتية البنية المعرفية.
 -3اإلىتماـ بدتافث الطمبػة ببػكؿ شػاـ تدافعيػة ا تقػاف ببػكؿ خػاص تالعمػؿ شمػى
تيسير نمت ىذه الدتافث.
 -4تقديـ إربادات تتتجييات لمطمبة لزيادة نمت دافعية اإلتقاف لدييـ.
المقتراات:
استكماإلً لمباث تقترح البااية ما يأتع:
 -1إجراء دراسة ممايمة لمدراسة الاالية شمى جامعات خرى.
 -2إجراء باتث تدراسات شمؽ اتؿ متضتع دافعية ا تقاف فع البيلة العراقية.
 -3دراسة مدى تبايف دافعية اإلتقاف بتبايف المرامة الدراسية.
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الملادر:



امػػدة دينػػا خالػػد  )2314يػػر برنػػامة تػػدريبع قػػالـ شمػػى الػػتعمـ المسػػتند إلػػى
الػػدماغ تمسػػتتى دافعيػػة اإلتقػػاف فػػع تنميػػة ميػػارات مػػا تراء الػػتعمـ تالتالػػيؿ
ا ك ػػاديمع ل ػػدى طالب ػػات كمي ػػة التربي ػػة بالمممك ػػة العربي ػػة الس ػػعتديةة طرتا ػػة
دكتتراهة كمية التربيةة القاىرةة ملر.

 تػػتؽة ماػػع الػػديف ت قطػػامعة يتسػػؼ ت شػػدسة شبػػد الػػرامف  )2333سػػس
شمـ النفس التربتية دار الفكر لمطباشة تالنبر تالتتزيثة شمافة ا ردف.
 الداىرية لال اسنف تالكبيسعة تىيب مجيد  )1999شمـ النفس العاـة دار
الكندي لمطباشة تالنبرة اربدف شماف.
 الزيػاتة فتاػػع ملػػطفى  )1996سػػيكتلتجية الػتعمـ بػػيف المنظػػتر اإلرتبػػاطع
تالمنظتر المعرفعة دار النبر لمجامعاتة القاىرة.
 الزيػاتة فتاػػع ملػطفى  )2331ا سػػس البيتلتجيػة تالنفسػػية لمنبػاط العقمػػع
المعرفع المعرفة تالذاكرة تاإلبتكارة دار النبر لمجامعاتة القاىرة.
 سيد ملطفىة شمع اامد  )2336البنػاء العػاممع لدافعيػة اإلتقػاف ت يػره شمػى
تبن ػػع س ػػاليب ال ػػتعمـ تالتال ػػيؿ ا ك ػػاديمع ل ػػدى ط ػػالب كمي ػػة التربي ػػةة مجم ػػة
رسالة الخمية العربعة العدد )131ة كمية التربيةة جامعة سيتطة ملر.
 طوة مناؿ شبد النعػيـ مامػد  )2334يػر برنػامة لتنميػة دافعيػة اإلتقػاف شمػى
بعػػض المت ي ػرات السػػمتكية تاإلنفعاليػػةة رسػػالة ماجسػػتير ايػػر منبػػترةة معيػػد
الدراسات تالباتث التربتيةة جامعة القاىرةة ملر.
 شبد الاميػدة جػابر  )1999سػيكتلتجية الػتعمـ تنظريػات الػتعمـة دار النيضػة
العربيةة القاىرةة ملر.
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) المػػدخؿ إلػػى الباػػث فػػع العمػػتـ السػػمتكيةة1998  العسػػاؼة لػػال بػػف امػػد
.الطبعة ا تلىة الرياضة المممكة العربية السعتدية
) الدافعيػػة النظريػػة تالتطبيػػؽة دار المسػػيرة لمنبػػر2338  ابػػارية يػػالر امػػد
.تالتتزيث تالطباشةة شمافة ا ردف
 Anastasia, A. (1976): Psychological Testing, New York,
MAC, Milan co.
 Barrett, K. C., Morgan, G. A., & Maslin-Cole, C. (1993):
Mastery Motivation in infancy and toddlerhood in D.J
Messer (ED) Mastery Motivation in early childhood:
development measurement and social processes, London.
 Baxter, G. R. & Glaser, R. (1977): An Approach to
Analyzing the Cognitive Complexity of Science
Performance Assessment, University of California, Center
for Research on Evaluation, Standards and Student
Testing.
 Behrens, R. S. (1986): The Integrated Personality Maximal
Utilization of Information, Journal of Psychology, Vol.
(27), No. (11).
 Burr, V. & Butt, T. (1992): An Invitation to Personal
Construct Psychology, Whirr, London.
 Duck, S. (1973): Similarity and Perceived of Personal
Constructs Influence on Friendship Choice, Journal of
Personality, Vol. (12), No. (5).
 Morgan, G. A., Maslin-Cole, C. A., Bringer, Z., &
Harmon, R. J. (1991). Play assessment of mastery
motivation in infants and young children. In C. E. Schafer,
K. Gilpin, & A. sandgrund (Eds.), play diagnosis and
assessment. New York: john Wiley.

)2097( ) لسنة22( العدد

222

مجلة ابحاث الذكاء والقدرات العقلية

البنية المعرفية وعالقتها بدافعية االتقان.....................................................

 Todd, F. J. & Rapport, L. (1964): A cognitive Structure
Approach to Person Perception, Journal of Abnormal and
Social Psychology, Vol. (86), No. (5).
 Shiner, R. L. (1998): How Shall we speak of children's
personalities in middle childhood, A preliminary
taxonomy, psychological Bulletin
المالحق
مقياس البنى المعرفية
ت

الفقرات

1

اب اف شيش فع مجتمث ميالع يبعر كؿ فرد فيو با ماف

2

شتقد اف الكيير مف المبكالت ستؼ تاؿ مف تمقاء نفسيا

3

شتقد ف ىناؾ الكيير مف الناس يتلدتف ماظتظيف

4

استمتث با فكار الجديدة التع اتعمميا فع الجامعة

5

بعر باف االبية الدرتس التع تقدميا الجامعة اير مييرة

6

لدي رابة قتية لالستفسار شف المتاضيث فع المكتبة

7

يلعب شمع تكتيف لداقة بسرشة مث الزمالء فع الجامعة

8

تعاتنع مث زماللع فع اؿ تاجباتع اللفية يعتد شمع بالمنفعة

9

سرشاف ما بعر بالممؿ شندما قتـ بالتاجبات اللفية

13

بعر باف اإللتزاـ بقتانيف الجامعة يخمؽ جتا دراسيا مرياا

11

بعر بالرضا شندما قتـ بتطتير معمتماتع تمياراتع الجامعية

12

بػػعر بالضػػيؽ إينػػاء داء التاجبػػات الجامعيػػة التػػع تتطمػػب العمػػؿ مػػث

13

فضؿ اف اىتـ بالمتاضيث الجامعية شمى ي بيئ اخر

الزمالء
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ت

الفقرات

14

ابعر بالضيؽ ايناء داء التاجبات التع تتطمب العمؿ مث الزمالء

15

ابعر بالرضا شندما قتـ بتطتير معمتماتع تمياراتع

16

فضؿ اف يعطينع ا ستاذ سلمة مييرة تاتاج الى تفكير

17

اارص شمى السمتكيات اللالبة

18

يسعدنع اف تعطى المكافأة لمطمبة بقدر الجيد المبذتؿ

19

كيي ار ما ابعر باف مساىماتع فع اإلشماؿ الجامعية يميؿ الى اليبتط

23

ابعر اف المناىة الدراسية الجامعية تنمع البنى المعرفية
مقياس دافعية االتقان

ت

الفقرات

1

ابعر بالسعادة شندما كتف فع الكمية

2

فضؿ القياـ بالعمؿ الدراسع مث مجمتشة مف الزمالء

3

اب القياـ بمساتلياتع الدراسية ب ض النظر شف النتالة

4

اب بأف يرضى شمى زماللع فع الجامعة

5

إل ستطيث متاجية المتاقؼ الدراسية بساليو تامة

6

ينذر ف ييتـ تالدي بدرجاتع الجامعية

7

استمتث با فكار الجديدة التع تعمميا فع الجامعة

8

لدي النزشة إلى ترؾ الجامعة بسبب الظرتؼ اإلقتلادية

9

يلعب شمع اإلنتباه لبرح الدرس تمتابعتو

13

بعر باف االبية الدرتس التع تقدميا الجامعة اير مييرة

11

تجنب المتاقؼ الجامعية التع تتطمب تامؿ المساتلية

12

ب ػػعر باإلرتي ػػاح ين ػػاء داء التاجب ػػات الجامعي ػػة الت ػػع تتطم ػػب العم ػػؿ م ػػث
زماللع
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ت

الفقرات

13

اػ ػػرص شمػ ػػى تنفيػ ػػذ مػ ػػا يتطمػ ػػب منػ ػػع المدرسػ ػػيف بخلػ ػػتص التاجبػ ػػات
الاللفية

14

لدي رابة قتية لالستفسار شف المتاضيث الجديدة

15

سرشاف ما بعر بالممؿ مف الدتاـ اليتمع فع الجامعة

16

ستمر فع داء الميمات الجديدة التع تعد كير لعتبة مما اشتدت شميو

17

اب المتاد الدراسية التع يسيؿ شمع تعمميا

18

تعجبنع المتاد الدراسية التع تجعمنع فكر بجدية

19

ااتؿ كتبؼ امتؿ التاجبات الجامعية بنفسع

23

راب فع اف اتعمـ كؿ ما يمكننع تعممو فع الجامعة

21

شنػ ػػدما إل فيػ ػػـ بعػ ػػض ا بػ ػػياء فػ ػػإننع راػ ػػب فػ ػػع اف يزتدنػ ػػع المػ ػػدرس
با جابة

22

شندما تعير فع اؿ مبكمتع فأنع استمر فع مااتلة اميا بنفسع

23

طرح ا سلمة خالؿ الدرس ننع ريد ف اتعمـ كؿ ما ىت جديد

24

اب ف يساشدنع المدرس فع التخطيط لما يتتجب شمع فعمو إلاقاُ

25

فضؿ اف اىتـ بالمتاضيث الدراسية شمى ي بيئ خر
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