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 وعالقتها بالدافع املعريف ةالدراسي اختصاصاتهم اجتاهات طلبة اجلامعة حنى

 

     م.د علي ربيع حسين                                        الهيتي  م.م هحوذ حويذ هحوذ

                          جاهعة االنبار                                              جاهعة االنبار       

               األساسية/ حذيثةكلية التربية                          األساسية/ حذيثةكلية التربية 
           ali.rabeeaa@uoanbar.edu.iq           ps489mohammed@uoanbar.edu.iq               

            :الممخص
ييدؼ البحث الحالي الى التعرؼ عمى االتجاه نحو االختصاص الدراسي وعالقتو بالدافع المعرفي  لدى 

واختاروا العينة  طمبة الجامعة، حيث اعتمد الباحثوف في خطوات بحثيـ عمى المنيج الوصفي االرتباطي،
ولكؿ مف طمبة المرحمة األولى ( لإلناث 25( لمذكور و)84( فردا )011بالطريقة العشوائية الطبقية بواقع )

الباحثوف باعتماد  ، ولتحقيؽ اىداؼ البحث قاـ في محافظة االنبارحديثة  – في كمية التربية األساسية
الشمري ص الدراسي ومقياس ) ( بالنسبة لمتغير االتجاه نحو االختصا5112 الحمداني والعبيديمقياس )
بعد اف تـ استخراج الصدؽ والثبات لكال المقياسيف ،واسفرت النتائج انو توجد  لمدافع المعرفي( 5112

 .فروؽ وفؽ .بشكؿ عاـ في حيف التوجد .لدى افراد العينة .الدراسي االتجاه نحو االختصاص فروؽ في
فكانت النتائج دالة احصائيا لدى افراد العينة  معرفي بالدافع الوالتخصص ، اما فيما يتعمؽ متغير الجنس 

بشكؿ عاـ ، والتوجد فروؽ دالة وفؽ متغير الجنس والتخصص ، اما العالقة االرتباطية بيف المتغيريف 
 فكانت دالة احصائية وبصورة طردية موجبة .

 .(معةالجاطمبة  المعرفي،الدافع ، االتجاه نحو التخصص الدراسي): الكممات المفتاحية
Attitudes of university students towards their academic majors and their 

relationship to cognitive motivation 

Mohamed Hamid Mohamed Al-Hiti                      Prof. Dr. Ali Rabie Hussein 

University of Anbar  

College of Basic Education/ Haditha  

 

Abstract: 

The current research aims to identify the trend towards academic specialization 

and its relationship to the cognitive motivation of university students, where the 

researchers relied in their research steps on the correlative descriptive approach, 

and chose the sample in a stratified random manner with (100) individuals (48) 

for males and (52) for females and for each of the students The first stage in the 

College of Basic Education - Haditha in Anbar Governorate, To achieve the 

objectives of the research, the researchers adopted the (Al-Hamdani and Al-

Obaidi 2005) scale for the variable of attitude towards academic specialization 

and the (Al-Shammari 2009) scale of cognitive motivation after the validity and 

reliability of both scales were extracted. The results revealed that there are 
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differences in the trend towards academic specialization among the sample 

members in general, while there are no differences according to the variable of 

gender and specialization as for the cognitive motivation, the results were 

statistically significant among the sample members in general, and there were no 

significant Differences according to the variable of sex and specialization. As for 

the correlation Between the two variables, it was statistically significant and 

positively direct. 

Keywords: (Attitude, Academic Specialization, Cognitive motivation, University 

students). 

 مشكمة البحث:
جزءًا ميمًا مف القاعدة األساسية التي يرتكز عمييا بناء  الجامعة يشكؿ طمبة

المجتمع وتطوره، فالشباب طاقة المجتمع، لذا ينبغي العناية بيـ واستثمار طاقاتيـ في منافذ 
إيجابية بداًل مف إىدارىا في سبؿ شتى غير ذات فائدة مصداقًا لقوؿ الرسوؿ الكريـ )صمى 

  عميو وسمـ(: ))المؤمف القوي خير وأحب إلى اهلل مف المؤمف الععيؼ(( اهلل
  (5: 5112 ،الحمداني) 

ولّما كاف االتجاه يمثؿ سمة نفسية مركبة تنطوي عمى عناصر معرفية 
Cognitive وعاطفية ،Affective،  ونزوعيةBehavioral،  ،نحو موعوع معيف

وما إلى  …وتظير في اآلراء والمطامح والتفعيؿ والتوقع والتقبؿ والرفض واإلقداـ واإلحجاـ
ذلؾ، فإف ىذا االتساع في معموف االتجاه جعمو يشتمؿ عمى معظـ المعاميف النفسية 

 .الدراسيلالتجاه نحو االختصاص 
كاديمية ونفسية ألى عغوط إي جميع مراحؿ حياتيـ ف اتيتعرض طمبة الجامعاذ 

عمى سموكيـ  واجتماعية داخؿ الجامعة وعغوط حياتية مجتمعية خارجيا، تنعكس سمباً 
 في مقدمتيا والتي ،نجازاتيـ العممية ودوافعيـ الفسيولوجية والسيكولوجيةا  وبناء شخصياتيـ و 

تقاف المعمومات وصياغة المشكالت ا  و الدافع المعرفي الذي يعني الرغبة في المعرفة والفيـ 
نواع الدوافع في التعمـ أقوى أويعد  ,وحميا واالىتماـ العميؽ في التفكير واالستمتاع بو

 ، نحو تخصصيـ الطمبةتجاىات المدرسي لذا تـ اختياره في ىذا البحث لدراسة عالقتو با
، ويتـ ذلؾ معيناً  ؾ سموكاً فالدوافع ىي التي تمد الفرد بالطاقة التي تزيد مف استثارتو ليسم

توافقو مع البيئة الخارجية، ووعع  عممية تكيفو أو أثناءستجابة المفيدة العف طريؽ اختيار ا



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمة . . السنة المجلة الدراسات المستدا

 

 

 

 

 
065 

إلى عمى غيرىا مف االستجابات المحتممة مما يؤدي  االسبقية ستجابة في مكافالىذه ا
 (50 ،0244)الفنيش، ف عمى ىدؼ معيالحصوؿ و أشباع حاجة معينة إ

اتجاىات طمبة الجامعة نحو  الى دراسةما تقدـ تبرز الحاجة وفي عوء 
االطالع عمى عدد كبير مف األدبيات والدراسات  عمييا ومفاختصاصاتيـ والتعرؼ 

 نحو اختصاصاتيـ الدراسية وعالقتوالسابقة، فقد تبيف أف موعوع "اتجاىات طمبة الجامعة 
الذي جعؿ ىذه العالقة بحاجة الى االمر  الدراسات،، لـ تتناولو تمؾ بالدافع المعرفي

بيد انيا لـ تبحث بتحديد في  اخرى،رغـ الدراسات العديدة التي تناولتيا مف جوانب  البحث،
  المعرفي.لدافع االتجاه نحو االختصاص الدراسي وعالقتو با

وبالتالي، فإف ىذه األسباب مجتمعة، قد جعمت ىذا الموعوع يؤلؼ مشكمة تقتعي 
وتتمثؿ  بدراسة ىذه المشكمة والبحث عنيا افيرغب افالباحث عمييا، لذا فإف دراستيا والتعرؼ

بيف اتجاىات طمبة الجامعة نحو التخصص الدراسي  عالقةىناؾ  السؤاؿ ىؿعف  باإلجابة
 المعرفي؟والدافع 

 اىمية البحث
مما ال شؾ فيو أف طمبة الجامعة ىـ النواة األساسية في تطويرىا، اذ أنيـ يشكموف 

يا األولية ويتفاعموف مع قدراتيا العممية، ويساىموف في تطوير المجتمع بمختمؼ مادت
ث التغيير في جميع المجاالت، وأنيـ طاقة المجتمع الفعالة والمنتجة والقادرة عمى إحدا

اذ تعتبر الجامعة والمؤسسات التعميمية تعتبر مركزًا لرفد المجتمع بموارد  ،مجاالت الحياة
ممارسة التفكير بكؿ أشكالو، مف شأنيا أف تعزز قدرات الطمبة عمى حؿ بشرية قادرة عمى 

المشكالت واتخاذ القرارات والتصورات والتفسير والتحميؿ واالستنتاج إذ تعد ىذه القدرات 
 (.2، 0225)الجنابي،  العامؿ األبرز واألىـ في مساىمتيا لبناء الشخصية 

اذ تعد الجامعة مؤسسة عممية تربوية ذات مستوى رفيع، تتركز مياميا األساسية في      
عداد البحوث  إعداد الكوادر المؤىمة لشغؿ مواقع ىامة في مختمؼ مجاالت الحياة، وا 

لتكنولوجي في المجتمع الموجودة األساسية والتطبيقية التي تقتعييا عممية التقدـ العممي وا
فيو وتخريج القوى البشرية الالزمة مف المتخصصيف والتي يمكف االعتماد عمييا في تحقيؽ 
األىداؼ الديناميكية المتطورة لممجتمع، والعمؿ عمى زيادة الحصيمة العقمية مف المعرفة 
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وتداولو  ونشره Scientific Researchبصورة منيجية أو ما يسمى بالبحث العممي 
 (.065-061: 0220ووععو موعع التطبيؽ ) جريو وىجرس،

وبناًء عمى ذلؾ فإف التخطيط التعميمي واإلجتماعي يوجب دراسة الخصائص 
النفسية ألفراد المجتمع وجماعاتو )بما في ذلؾ الطمبة( ومف بيف أىـ ىذه الخصائص 

مف أىـ العمانات التي الواجب دراستيا ىي االتجاىات، ذلؾ ألف الدراسة العممية تعد 
 (.52: 0291)جابر،  يعتمد عمييا في سالمة وعع برنامج التطوير في مختمؼ المجاالت

ويرجع سبب االىتماـ باالتجاىات وبصورة خاصة اتجاىات الطمبة إلى ما ليا مف     
أىمية كبيرة في توجيو السموؾ اإلنساني، فيي تقـو بدور اساسي في توجيو السموؾ 

 (8: 5112،الحمدانيلمفرد في كثير مف مواقؼ الحياة )االجتماعي 
وتشير البحوث إلى أف مصادر االتجاىات تأتي مف ثروة سميمة، مف الخبرات والمبادئ     

والمدركات وشحنيا انفعاليًا مف خالؿ تفاعؿ الفرد مع البيئة مما يؤدي إلى تعديؿ السموؾ. 
  (Gega, 1970:73) حينما تتحوؿ المعمومات إلى أفعاؿ

تساعد عمى تنظيـ إدراؾ الفرد لمعالـ المحيط بو والتعبير عف قيمو  عف أنيا، فعال  
األساسية، وتؤدي إلى تسييؿ عممية توافؽ الفرد مع البيئة، وتحافظ عمى احتراـ الذات 

(Trainds, 1971: 4). 

 عٍةوباإلضافة إلى كل ها تقدم فئى االتجاٍ لَ دور أساسً فً تٌظٍن العولٍات الداف
واإلدراكية حوؿ بعض النواحي الموجودة في المحيط الذي يعيش فيو الفرد ، اذ  واالنفعالية

والتوحيد  االتساؽالقرارات في المواقؼ النفسية بشيء مف  واتخاذأنو يساعده عمى السموؾ 
دوف تردد أو تفكير وذلؾ عندما يواجو الموقؼ ذاتو في مرات متعددة ، فعاًل عف أنيا 

العالقة  بيف الفرد ومحيطو االجتماعي، حيث أنيا تعبر عف انصياع الفرد  توعح صورة
 (.034-039: 0298اه مجتمعو مف معايير وقيـ ومعتقدات )زىراف، نلما يتب

 وهي ُذا الوٌطلق فئى تٌوٍة االتجاُات اإلٌجابٍة ًحو االختصاص الدراسً تؤدي
لميني بعد تخرج الطالب مف الكمية تؤدي بالعرورة إلى التوافؽ ا المدرسي، والى التوافؽ 

نخراطو في سوؽ العمؿ واإلنتاج، كما قد تؤدي بو إلى التوافؽ العاـ  فعاًل عف تمتعو  وا 
 بالصحة النفسية والعقمية، فعال عف  زيادة اإلنتاج كمًا ونوعًا في نياية المطاؼ 

 (.88: 0291)راجح،  
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إلى أف االتجاىات اإليجابية نحو (  Hapner, 1966 )ىابروتشير الدراسات كدراسة      
وتوصمت  .الدراسة ، تعد دافعًا قويًا لمطالب نحو بذؿ المزيد مف الجيد والتفوؽ في الدراسة

الة إحصائيًا بيف اتجاىات إلى وجود عالقة إيجابية د  (Sherman,1980 )شيرماف  ةدراس
عف وجود عالقة  (0243حسيف، )وأسفرت دراسة   الطمبة نحو الرياعيات والتحصيؿ فييا

دالة معنويًا بيف التفوؽ الدراسي واتجاىات الطمبة نحو التعميـ، اذ يحمؿ الطمبة المتفوقوف 
ية نحو اتجاىات إيجابية نحو الدراسة، في حيف يحمؿ الطمبة المتأخروف اتجاىات سمب

عمى الميوؿ المينية واالتجاىات اإليجابية نحو  (0242العيسوي، ) وأكدت دراسة التعميـ.
بعض االختصاصات الدراسية ذات أثر فعاؿ في نجاح الطالب وتفوقو الدراسي، فعاًل عف 

 . توافقو النفسي واالجتماعي والميني 
طالب وتستثير ومف ميمات المدرس التركيز عمى إعداد أنشطة تتحدى قدرات ال

دوافعو حتى يكافح لتحقيؽ مستوى مف االمتياز، وما لـ يقـ المدرس بذلؾ فإف الطالب 
المقتدر عمى إبراز مستوى عاٍؿ مف اإلنجاز قد يتممكو الممؿ والفتور مف جراء ذلؾ 

 (2-4 :5112)الحمداني، 
 ،ية التعميميةساسية في العممألمور األويعد االىتماـ بالدافع المعرفي لدى الطمبة مف ا

ثر الدافع المعرفي ليشمؿ مكونات معرفية متعددة وال يقتصر عمى المعرفة المتأتية أيتسع  أذ
و البحث في حدودىا العيقة، بؿ يتسع في مفيـو المعرفة لتشمؿ أكاديمية ألمف الكتب ا

 القراءات الحرة، والبحث واالستقصاء، والبحث النشط عف المعمومات الجديدة، واالنجذاب
 نحو الموعوعات الغامعة التي تعوزىا المعمومات، والتحدي لمحصوؿ عمى المعمومات

 (.43، 5111)الخميفي،
مر في غاية أسموؾ المتعمـ وتوجيو،  حرؾالبحث عف القوى الدافعة التي ت إف

ىداؼ التعميمية في مجاالت التعمـ ألساسي يتوقؼ عميو تحقيؽ اأاالىمية، فالدافعية شرط 
تجاىات التكويف ا وأالمعرفي(،  واء في تحصيؿ المعمومات والمعارؼ )الجانبالمختمفة، س

وفي تكويف الميارات المختمفة التي تخعع لعوامؿ التدريب أوالقيـ )الجانب الوجداني(، 
ف الدافعية تساعدنا في معرفة ألى ذلؾ نجد إوالممارسة )الجانب الحركي(، باإلعافة 

ذا كانت الدوافع بصفة عامة ميمة في عممية ا  الفردية، و وتفسير الكثير مف جوانب الفروؽ 
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الذي عف طريقو تتكوف البنية المعرفية لدى الفرد  يعد األساس الدافع المعرفي فإالتعمـ، ف
فعميو يجب , حسـ التناقض أوو حؿ المشكالت أوالتي يستخدميا في توعيح الغموض 

الظروؼ المناسبة والمساعدة عمى  ىتماـ بيذا النوع مف الدوافع وذلؾ مف خالؿ تييئةإلا
فمعرفة الدافع  األسرة،و أال مف خالؿ بيئة مناسبة سواء في المدرسة إتنميتو، وال يأتي ذلؾ 

كما  ،المعرفي عممية تساعد في معرفة الكثير مف المتغيرات المرتبطة بعممية التعمـ والتعميـ
سباب غير مرتبطة ألى إد نيا تساعد في تغيير الكثير مف الفروؽ الفردية التي تعو إ

 . (35 ،0222 بالنواحي العقمية المعرفية )الجميؿ،
 البحث: أىداف 

 -اآلتية: ييدؼ البحث الحالي لإلجابة عف األسئمة 
 الدراسية.نحو اختصاصاتيـ الجامعة طمبة  ما مستوى اتجاىات .0

اتيـ في اتجاىاتيـ نحو اختصاص افراد العينةىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة معنوية بيف  .5
 (التخصص-النوع)الدراسية وفؽ متغيري 

 . الدافع المعرفي لدى طمبة الجامعة ىما مستو  .3

وفؽ متغيري  الدافع المعرفيىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة معنوية بيف افراد العينة في  .8
  (التخصص-)الجنس

نحو اختصاصاتيـ الجامعة ىؿ ىناؾ عالقة ذات داللة معنوية بيف اتجاىات طمبة  .2
 دافعيـ المعرفيو  الدراسية،
 حدود البحث:

 يقتصر البحث الحالي عمى: 
ولمدراسة  جامعة االنبار فياألولى في كمية التربية األساسية / حديثة طمبة المرحمة 

 2021مف )ذكور وأنات( لمعاـ الدراسي  اإلنساني( –ولمتخصص )العممي  الصباحية فقط

– 2020. 
 المصطمحات: تحديد 

  Attitudeاالتجاه:  -1
 ,Horrocks) "حالة مكتسبة توجو االستعداد لالستجابة :"بأنو1976) )ىوروكس  -1
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1976: 279). 
مجموعة مف األفكار والمشاعر واالدراكات والمعتقدات حوؿ  : "بأنو(  1982 مولر ) -2

 .(Muller,1982: 75) "موعوع ما توجو سموؾ الفرد وتحدد موقفو منو
يحصؿ عمييا الطالب مف خالؿ إجابتو عف مقياس االتجاه التي  : الدرجةالتعريف االجرائي

 نحو االختصاص الدراسي 
  Academic Specializationاالختصاص الدراسي:  -2

ويقصد باالختصاص نوع الدراسة )األقساـ العممية واألقساـ اإلنسانية في كميات  
ياء، عموـ الحياة،(. (. ويقصد باألقساـ العممية )الفيزياء، الكيماالساسية/حديثة التربية

 (ويقصد باألقساـ اإلنسانية )التاريخ، المغة العربية
 :  Cognitive motivation : الدافع المعرفي3
تقاف المعمومات وصياغة " (:2222. أبو حطب وصادق )1 الرغبة في المعرفة والفيـ وا 

 (888، 5111)ابو حطب وصادؽ،  "المشكالت وحميا
ميؿ الفرد إلى اإلستغراؽ في المحاوالت المعرفية " :(Gee&Wei,2002). جي ووي 2

التي تتطمب مجيودًا عقميًا واالستمتاع بو، مما يساعد الفرد عمى اعتماد الدقة في اتخاذ 
              (Gee &Wei, 2002, ,2).   ة"لمتعمقة بموقؼ ما أو مشكمة معينالقرارات ا

ىو الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا الطالب المستجيب عند  جرائي:التعريف اإل
مقياس الدافع المعرفي األربعة الذي تبناه الباحث ألغراض  رات أبعادإجابتو عمى فق

   .تحقيؽ أىداؼ بحثو الحالي

 السابقةالنظري والدراسات  اإلطار
 -:Attitudes االتجاىات -أ

 : Concept of Attitudeمفيوم االتجاه 
عمماء عمـ النفس مف وجيات نظر مختمفة، اذا ربطو  االتجاه تناولواف مفيـو   

بعض منيـ بمفيـو تقييـ االستجابة لدى االشخاص نحو األشياء أو الموعوعات , ال
والبعض اآلخر ربط االتجاه  بالبيئة الخارجية التي يقطف  فييا الشخص ومدى التأثير الذي 
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تحدثو عناصرىا عميو ايجابا او سمبا، ومنيـ ربطو بمفيوـ العادات او القيـ  السائدة في 
و بإمكانية التنبؤ، أي كيفا سيكوف عميو سموؾ الفرد في المواقؼ المجتمع، كذلؾ مف ربط
 (.06-02: 5110)الدوري، المتباينة التي سيمر بيا. 

 :Properties of Attitudeخصائص االتجاه 
 -:كما يأتي التجاىات أخصائص ويمكن تحديد 

 اف  االتجاىات تكوف مكتسبة مف قبؿ الشخص ويمكف إطفائيا او تدعيميا . .0
االتجاىات ذات  ديمومة اكثر مف الدافع الذي ينتيي بأنتياء الحاجو اليو أي عندما يػتـ  .5

 إشباعو.
 امكانية التنبؤ باالتجاىات  وقياسيا . .3
 يمكف التعديؿ عمييا أو تغييرىا. .8
 يتأثر االتجاه بعامؿ الخبرة. .2
 يمثؿ االتجاه عالقة الشخص بموقؼ او موعوع معيف. .6
 تجاه قوي أو ععيؼ نحو موعوع معيف.يكوف اال .9
 مف خالؿ السموؾ تكوف االتجاىات قابمة لممالحظة بشكؿ مباشر أو غير مباشر. .4
 تتجو االتجاىات دائمًا بيف طرفيف) السمبية أو إيجابية (.  .2

 (.062: 0245)مرعي وبمقيس،    (053: 5111)الداىري والكبيسي، 
 :Determinants of Attitudeمحددات االتجاه 

 ىناؾ لالتجاه محددات ثالث أساسية ىي:
الػػػػذي نتعػػػػرؼ عميػػػػو بواسػػػػطة حواسػػػػنا  ويعػػػػد مػػػػف المصػػػػادر الميمػػػػة  العااااالم الخااااارجي: .1

 لمعموماتنا عف مكونات الحياة الطبيعية التي نعيش في بيئتيا.
ونتعػػػرؼ عميػػػو مػػػف خػػػالؿ توافػػػؽ االتجاىػػػات العاااالم االجتمااااخي لاشاااخاص ا خااارين:  .2

األشػػخاص ة كػػذلؾ باالنسػػجاـ واالتصػػاؿ معيػػـ، التػػي تسػػيؿ عمميػػة االتصػػاؿ بػػيف المشػػترك
 .والجماعات

بالتفكير والتأمؿ كذلؾ العمؿ الذي يعبر عف  ونتعرؼ عميوالعالم الباطن لشخصيتنا:  .3
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 :Schellenberg, 1970)دوافعنا وميولنا ويحدد توجياتنا نحو األشياء التي تحيط بنا 
133). 

 :Stages-formation of Attitudeالتجاه مراحل تكوين ا
 كاآلتي:االتجاىات أثناء تكوينيا تمر بمراحؿ أساسية ثالثة ىي 

ويتمحػور حػوؿ اتصػاؿ الشػخص Cognitive Stage:  المعرفياة(المرحمة االدراكية ) -0
اتصػػااًل مباشػػرًا بػػبعض عناصػػر العػػالـ الطبيعػػي والعػػالـ  االجتمػػاعي، وبػػذلؾ يتبمػػور االتجػػاه 

كوينو عمى أشياء محسوسة مادية أو عمى نوع معيف مف األشػخاص أو نػوع محػدد مػف في ت
 الجماعات أو بعض القيـ والعادات المجتمعية.

وتتصػؼ بنمػو الميػؿ نحػو شػيء  Clarity Stage:االتجااه مرحماة وواوح او تبماور  -5
مرحمػة ما، أي بمعنى وجود تخصص في االتجاه نحو اشياء محددة نوعًا ما. وتسمى ىػذه ال

 حيانًا بمرحمة االختيار.
باسػػتمرارية الميػػؿ عمػػى مختمػػؼ  : وتتصػػؼStable Stageاالتجاااه مرحمااة اسااتقرار  -3

أنواعػػو ودرجػػػة اسػػتقراره وثباتػػػو عمػػػى شػػيء مػػػا، وبػػذلؾ يكػػػوف االتجػػػاه خػػالص نحػػػوه )قنػػػديؿ 
 (.060: 0296وكاظـ، 

 العوامل المؤثرة في تكوين االتجاه:
عوامػػؿ التػػي ليػػا تػػأثير فػػي نشػػأة االتجاىػػات، فالعائمػػة مػػف الصػػعوبة تحديػػد جميػػع ال

المجتمػػػػع ومسػػػػتوى التعمػػػػيـ والميػػػػوؿ نحػػػػو  السػػػػكف وحجػػػػـومحػػػػؿ  والػػػػذكاء والعمػػػػروالجػػػػنس 
السياسػػية واالتجاىػػات ذات الطػػابع الػػديني ومػػا إلػػى ذلػػؾ عوامػػؿ تػػدخؿ فػػي تحديػػد اتجاىػػات 

لعوامػؿ األساسػية ىناؾ بعض ا ( لكف56: 5112 )الحمداني، الشخص نحو موعوع معيف
 وىي:الميمة التي تؤثر في تكويف اتجاىات 

لألطفاؿ عممية التنشئة االجتماعية  رئيسي فييقـو االبواف بدور : Parentsاالبوين  -1
الرئيسية  تحكميـ بالعوامؿواالجتماعية، وذلؾ بحكـ  واالتجاىات الفرديةالميوؿ  واكسابيـ

 في تكويف االتجاىات وىي:
 واالشكاؿ كاالبتسامات واأللعابيشمؿ الكثير مف األفعاؿ  واب والذيوالثالعقاب  -أ
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 والمكافآت.والحمويات والقبوؿ والرفض والحرماف مف األلعاب 
االذاعة واإلعالـ والمعمومات التي تصؿ إلى الطفؿ في سنوات نموه األولى، والتي  -ب

واالتجاىات التي تتكوف في التي يتعمميا الطفؿ،  والمفاىيـ والقيـلالتجاىات  تكوف أساساً 
 التي لياالمراحؿ األولى مف حياة الطفؿ في ظؿ تربية والديو لو تعد مف فئة االتجاىات 

 مقاومة لمتغيير.
تعتبر مف أىـ مؤسسات المجتمع الثقافية التي ليا دور مؤثر :   School المدرسة -5

بيئة المنزؿ واكثر قابمية   في حياة الفرد، وذلؾ الف البيئة المدرسية االجتماعية اوسع مف
لتطور المجتمع وثقافتو وىي أسرع استجابة لتمؾ التطورات، اذ تعع بصبتيا القوية عمى 

براىيـ،   (.991: 0244اتجاىات االشخاص ومعتقداتيـ وعاداتيـ )ىرمز وا 
اف عادات وتقاليد المجتمع  وقيمو والعوامؿ المؤثرة فيو تقـو   :  Societyالمجتمع  -3

واعح  في تنشأت  االتجاىات، اذ  المجتمع يتكوف مف عدد كبير ومتنوع  مف بدور 
الجماعات فيناؾ الجماعات االولية كاالسرة والتجمعات الثانوية كجماعة ذات الديف 
وجماعة العماؿ ، وبعد فترة  الطفولة يصبح عمى الطفؿ اف يتواصؿ بشكؿ  مباشرًا 

ة تعمـ  المبادئ والقيـ االجتماعية بشكؿ  مباشر . بالمجتمع خارج نطاؽ العائمة .فتبدا عممي
ما تقبمو الجماعة وما  المجموعات ويكتسبالسموؾ مف تمؾ  فالشخص يكتسب اشكاؿ

 (.   060: 0242 )يعقوب، ترفعو.
يعد دور الوراثة ععيؼ  في عممية تكويف االتجاىات، ألنو  :Heritability: الوراثة  -4

ة كبعض الصفات  الجسمية، والذكاء ليس ليا اثر واعح ، بعض  الفروؽ الفردية الموروث
لكف أىـ عامؿ في تكويف االتجاىات، ىو محيط الفرد )البيئة (، ومف خالؿ التفاعؿ مع 

 (.024: 5111مكوناتيا . )أبو جادو، 
 :نظريات تفسير تكوين االتجاه

ىػػػذه لعػػؿ فػػػي مقدمػػػة  االتجاىػػػات،تفسػػػير  التػػي حاولػػػتىنػػاؾ العديػػػد مػػػف النظريػػػات 
 ىي: النظريات التي اىتمت باالتجاىات 

 :Behavioral Theoriesالنظريات السموكية  -أ
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 :Stats Theoryنظرية ستاتس  -1
، اذ يعد االتجاىات نػوع مػف الدافعيػة، ومػف Statsقدمت ىذه النظرية مف قبؿ ستاتس      

سػػاف. فاالتجاىػػات ثػػـ فػػإف دراسػػتيا فػػي تكوينيػػا وتغييرىػػا ووظائفيػػا ىػػي دراسػػة لدافعيػػة اإلن
تكتسب عف طريؽ االقتراف الشرطي البسيط، فالمثيرات غيػر الشػرطية مثػؿ الطعػاـ أو المػاء 
أو اليػػػػواء تسػػػػتثير لػػػػدى الفػػػػرد اسػػػػتجابة انفعاليػػػػة إيجابيػػػػة، وىنػػػػاؾ مثيػػػػرات أخػػػػرى تسػػػػتثير 

: 0294والبصػرية المؤلمػة )جػابر والشػيخ،  المثيػرات السػمعيةاستجابات انفعالية سمبية مثػؿ 
016-019.) 
لقػػد عػػالج )سػػتاتس( عمميػػة تكػػويف االتجػػاه انطالقػػًا مػػف كػػوف االتجاىػػات تمثػػؿ اسػػتجابات    

نيػػػا تعزيػػػزات ألشػػػكاؿ أخػػػرى مػػػف المواقػػػؼ التػػػي تشػػػابو الموقػػػؼ الخػػػاص  شػػػرطية بسػػػيطة وا 
بتكػويف االتجػاه وبػذلؾ فيػي تمثػؿ دوافػع لمفػرد ليسػمؾ السػموؾ نفسػو إذا تكػرر موقػؼ االتجػاه 

 ( 54: 5112، انيالحمد)نفسو 
 :Instrumental Conditioningنظرية االشتراط اإلجرائي  -2

مػػف النظريػػات التػػي  Skinnerتعػػد نظريػػة االشػػتراط اإلجرائػػي لمعػػالـ األمريكػػي سػػكنر      
، إذ يػرى أف سػموؾ Reinforcementتفسر عممية تكوف االتجاه معتمدة عمى مبدأ التعزيز 

احتمػػاؿ اكتسػػاب االتجاىػػات عػػف        يػػتـ تعزيزىػػا يػػزداد الكػػائف الحػػي أو اسػػتجابتو التػػي 
             (.554: 0224طريقيا أكثر مف االستجابات التي ال يتـ تعزيزىا )أبو جادو، 

 :Social Learning Theoriesاالجتماخي نظريات التعمم  -ب
 :Bandura Theoryنظرية باندورا  -1

( الذي يفسػر عمميػة تكػوف االتجاىػات وفقػًا لعمميػة رابأندو  ألبرتترجع ىذه النظرية إلى )    
نالحظ شخصًا بطريقة معينة، ويمقى إثابػة عمػى سػموكو،           التعمـ بالمالحظة، فعندما

سػموؾ مػا بعقػاب،               فمف المحتمؿ جدًا أف نقوـ بتكرار ىذا السموؾ، أمػا إذا اتبػع
           (.513: 5111يده )أبو جادو، نقـو بتكراره أو تقم أالفاالحتماؿ األكبر 

 :Hovland Theoryنظرية ىوفالند  -2
تفسػػر ىػػذه النظريػػة عمميػػة تكػػويف االتجػػاه مػػف خػػالؿ المحاكػػاة والتقميػػد، فاالتجاىػػات يػػتـ     
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تعمميا مف قبؿ الفرد شأنيا شػأف العػادات الشخصػية أو الحقػائؽ أو المعػارؼ. فالطفػؿ يػتعمـ 
صديؽ اإلنساف، وبناًء عمى ذلػؾ فإنػو يكتسػب حػب الحيوانػات عػف  مف اآلخريف أف الحيواف

طريػػػؽ المحاكػػػاة والتقميػػػد الػػػذي يشػػػمؿ كػػػؿ أنػػػواع السػػػموؾ ومنيػػػا االتجاىػػػات )عبػػػد الػػػرحيـ، 
0240 :052-056.) 

 :Cognitive Theoriesالنظريات المعرفية  -ج
 :Cognitive Congruity Theoryنظرية التوافق المعرفي  -1

عمميػػػة وتفسػػػر  Charles Osgoodه النظريػػػة مػػػف قبػػػؿ شػػػارلس أوسػػػجود قػػػدمت ىػػػذ    
أف األفراد يمتمكػوف نػوعيف مػف االتجاىػات ىػي              االتجاىات عمى أساس اكتساب

)االتجاىات المتسقة واالتجاىات غيػر المتسػقة(، فػالفرد يتمسػؾ باالتجاىػات التػي تتسػؽ مػع 
ي ال تتسػػػؽ مػػػع نظامػػػو المعرفػػػي ويسػػػعى إلػػػى نظامػػػو المعرفػػػي، وال يتمسػػػؾ باالتجاىػػػات التػػػ

             (52: 5112، )الحمدانيي التي تتسؽ مع نظامو المعرف       اىاتتكويف االتج
 :Cognitive Dissonanceنظرية التنافر المعرفي  -2
، التػي تفسػر عمميػة Leon Festingerتنجرسػاألمريكػي ليػوف في النظريػة العػالـقدـ ىػذه    

عمميػػػػات التنػػػػافر المعرفػػػػي المتعمقػػػػة بالمعمومػػػػات الخاصػػػػة       اه مػػػػف خػػػػالؿتكػػػػويف االتجػػػػ
إلػػػى تنػػػافر           باالتجػػػاه المػػػتعمـ، فعنػػػدما يحصػػػؿ التنػػػافر فػػػي تمػػػؾ المعمومػػػات يػػػؤدي

اتجاىػػات الفػػرد وبمػػا يتناسػػب مػػع الموقػػؼ المعػػرض لػػو ثػػـ يتكػػوف االتجػػاه الجديػػد مػػف خػػالؿ 
مثؿ بتغيير المعمومات السابقة وتنظيـ البناء المعرفي وفقػا المت         تغيير االتجاه السابؽ
 ( 058: 0240)عبد الرحيـ،           لممعمومات الجديدة.

 ثانيا: الدافع المعرفي 
ىمية الكبيرة في عمـ النفس، إذ أف ليا ارتباط تعد الدافعية مف المواعيع ذات األ      

األخرى التي يقوـ بدراستيا ىذا العمـ، فيي وثيقة الصمة بعمميات  وثيؽ بالموعوعات
وتواجو دراستيا صعوبات جمة تتمثؿ في صعوبة  والتعمـ،التذكر واإلدراؾ والتخيؿ 

يا تنبع مف ذات الفرد، مالحظتيا أو قياسيا بصورة مباشرة، ويشير مفيوـ الدافعية إلى أن
وىي ترتبط بعوامؿ مركزية كالتوقع، والنسبة، والقصد، عمى افتراض أف اإلنساف مخموؽ 
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 عاقؿ يتمتع بحرية اإلرادة حيث تمكنو مف اتخاذ قرارات واعية عمى النحو الذي يرغب فيو
 (322، 0226)قطامي،
لطمبة، حيث توجييـ نحو تعمؿ الدافعية عمى إثارة السموؾ وبالتالي عمى تحريؾ ا      

وجية معينة، وتديـ استمرار ىذه الحركة لفترة طويمة مف الزمف، فطالما يمتمؾ الطمبة قدرات 
معينة ألداء نشاط ما وطالما يستعمموف شيئا ما، فأف مستوى دافعيتيـ ىو الذي سيحدد فيما 

  بيا ىذا النشاط  إذا كانوا سينشغموف بالنشاط ومقدار الوقت، ودرجة الحماس التي يتابعوف
 (091، 5100)العتوـ وآخروف، 

يرى عدد مف العمماء أف الدافعية لممعرفة والتحصيؿ العممي تتشكؿ لدى األفراد بفعؿ       
ودور الوالديف واألسرة واألصدقاء، إذ  عوامؿ خارجية تعود الى عوامؿ التنشئة االجتماعية

تسيـ كؿ ىذه العوامؿ بشكؿ مباشر في تنمية الدافعية، وحب واستكشاؼ المعرفة، وتزداد 
كمما ازداد الدعـ المعنوي والمادي الذي تقدمو األسرة واآلخروف لألفراد وتشجيع روح 

ف ما طوره الفرد مف خالؿ االعتقادات والتوقعات التي  ترتبط بمثيرات النجاح التنافس، وا 
والفشؿ مف خالؿ ما سبؽ لو مف خبرات بمواقؼ الحياة االجتماعية ليا أثر كبير في تنمية 

 (581-532، 5116)الزغوؿ,  الدوافع وحب المعرفة والتفوؽ
 الدافع المعرفي  النظريات التي فسرت

 السموكية: النظريات
ما  أو ،السموكي النيج ذات التعمـ نظريات عوء في ةالنظريات الدافعي تفسر ىذه    

 تناولوا مف العمماء األوائؿ الذيف ويعد ثورندايؾ ,واالستجابة المثير بنظريات تسمى عادة
 عمـ، مفسرًا ذلؾ بقانوفلمت كأساس والخطأ المحاولة بمبدأ التعمـ بالتجريب، وقاـ مسألة
 يؤدي بينما ,وتقويتيا االستجابة ىذه تعمـ إلى يؤدي استجابة ما يتمو الذي شباعفاأل ,األثر

 يشير القانوف ليذا واستنتاجاً   ,تتموىا التي االستجابة إععاؼ إلى اإلشباع عدـ أو االنزعاج
في  استجابات معينة عمـت وراء الدوافع إلى االنزعاج أو األلـ وتجنب اإلشباع، عف البحث

 حاالت تحقيؽ في لرغبتو استجابة ما وفقاً او  تبع سموكاً ي  ـالتعم أف أي ,ظؿ مثيرات معينة
السموؾ  أفب يرى الذي )سكنر(، البارزيفالنظرية  ىذه عمماء وتجنب األلـ, و مف اإلشباع
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 رؤية أو الجوع، حالة في المعدة ألـ وأ كانقباعات ,والداخمية الخارجية المؤثرات مف ينشأ
مثاًل  الجائع فالفرد ,تقرر السموؾ سوؼ العادات أو السابؽ التعمـ إف ,التمفاز في الطعاـ

 ينتيي ىذا السموؾ حتىويثابر عمى يستمر في فتح الثالجة ألنيا تزوده بالطعاـ سابقًا 
 بوساطة وؾالسم عمى تؤثر بيئية بفعاليات تفسر الدافعية ألقساـكذلؾ بالنسبة  ,المثير تأثير

 الدافعية تسمى خارجي مثير أو خارجية عوامؿ الناجمة بفعؿ فالدافعية ,الجسمية الحاجات
 تسمى كالجوع داخمية جسمية حاجة بفعؿ تنشأ التي أما ,والعالمات كالدرجات الخارجية

 (508، 5111 ,وقطامي داخمي )قطامي دافع
 :المعرفية النظريات

 ي:نظرية التنافر أو االتساق المعرف
(، نظرية التنافر المعرفي، وفحوى ىذه Leon Festinger, 1957طور ليوف فستنجر )   

النظرية أنو عندما يكوف ىناؾ تناقض وتصارع بيف معتقديف أو عمميف أو بيف معتقد وعمؿ 
فإننا سنعمؿ عمى حؿ النزاع، والتناقعات والمعموف ىو أنو إذا تمكنا خمؽ مقدار مناسب 

أف ىذا سيؤدي بالمقابؿ إلى تغير الفرد والذي سيؤدي إلى تغير في مف عدـ التوازف، ف
 ;Feininger, 1957,Pنماذج التفكير التي ستؤدي بدورىا إلى تقبؿ أكبر مف السموؾ )

ويظير التنافر المعرفي في كثير مف المواقؼ العممية في البحث النشط الفاعؿ عف  (93
جاىؿ المتناقض منيا، ىذه االنتقالية في استقباؿ المعمومات والخبرات المتآلفة مع القرار، وت

المعمومات والخبرات الجديدة وتمقييا قد تساعد في تدعيـ القرار الذي اتخذه الفرد، واختزاؿ 
التنافر المعرفي، وقد يسيؿ ىذا المفيوـ عممية تصنيؼ المعمومات والخبرات لدى اإلنساف 

براتو لتكوف مرتبطة مع غيرىا بطريقة ومعالجتيا، فالمتعمـ لديو ميؿ نحو معرفتو، وخ
 (86 :5109، )الحيانيمنطقية، نتيجة لذلؾ فإف العقؿ البشري لو حاجة قوية لمتناسؽ 

 اإلنسانية: النظريات
  (:Maslowنظرية ماسمو )

ذه النظرية كرد فعؿ عمى النظرية التحميمية السموكية، وُيعَّد أبراىاـ ماسمو ظيرت ى       
(Abraham Maslow أحد الكتاب األكثر تأثرًا في الدافعية، ويرى بأف الناس دائمًا ،)

ويؤكد في تفسيره لمدافعية عمى المصادر ، تدفعيـ حاجاتيـ الفطرية لتحقيؽ طاقاتيـ الكامنة
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تحقيؽ الذات والحاجة إلى المعرفة والفيـ، ويذكر إف الحاجات التي الداخمية كالحاجة إلى 
يطمح إلييا األفراد ىي شائعة لدى الجميع وأنيا مرتبة بصورة منتظمة في شكؿ ىرمي غير 
انو متى ما أشبعت الحاجات الدنيا، فأف الفرد ينتقؿ إلى مستوى آخر في ىـر الحاجات 

ا يستمر في محاولة االشباع حتى يصؿ إلى قمة ويحاوؿ إشباع الحاجات التي تمييا وىكذ
 (.Maslow, 1970; 36) اليـر مف اشباع الحاجات

 السابقةالدراسات 
  الدراسي االتجاه نحو التخصص الدراسات التي تناولت -1
 ىدفت الدراسة الى :( Simpson & Oliver 1985سمبسون و اوليفر ) دراسة -1

جاىات نحو العمـو ودافع االنجاز الدراسي، والكشؼ التعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف االت
، ودافع االنجاز الدراسي ، بمغت و  عف الفروؽ بيف الذكور واالناث في االتجاه نحو العمـو

العاشر( في والية  –( طالبًا وطالبة مف طمبة الصفوؼ )السادس 8111عينة الدراسة )
، وتـ تطبيؽ البسيطةالعشوائية  ةالعين نورث كارولينا األميريكية., تـ اختيارىـ بأسموب

ومقياس دافع  (Towse, 1983)مقياس االتجاىات نحو العموـ المعد مف قبؿ تاوس 
اإلحصائية        ساليبوبعد استخداـ ا ، مف اعداد الباحث االنجاز الدراسي في العموـ 

 ، واف فراد العينة لدييـ اتجاىات نحو العمـوأ اف الىالدراسة  نتائج توصمت المناسبة
الذكور يمتمكوف اتجاىات نحو العموـ أفعؿ مف االناث بفرؽ ذي داللة احصائية وبالتالي 
يتوقع أف يكونوا أكثر دافعية لإلنجاز الدراسي، إال أف النتائج أظيرت أف اإلناث أكثر 

 .الدراسة دافعية لإلنجاز الدراسي مف الذكور بفرؽ ذي داللة معنوية في جميع صفوؼ 
التعرؼ عمى اتجاىات طمبة جامعة  ىدفت الدراسة الى :( 1991) تل الدراسة  -2

اليرموؾ نحو عمـ النفس و الكشؼ عف الفروؽ بيف الجنسيف في االتجاىات نحو عمـ 
وطالبة مف طمبة جامعة اليرموؾ في المممكة  ( طالباً 211بمغت عينة الدراسة )و  النفس ،
 اعدادمف  المقياس، وتـ استخداـ  البسيطة ية العشوائ العينة , تـ اختيارىـ بأسموباألردنية
الى وجود اتجاىات  جتوصمت النتائ ةاإلحصائية المناسب باستخداـ األساليوبعد ،  ةالباحث

كما اسفرت النتائج عف وجود فروؽ ، ايجابية لدى طمبة جامعة اليرموؾ نحو عمـ النفس 
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س لصالح الطالبات وذلؾ فيما ذات داللة احصائية بيف الجنسيف في االتجاه نحو عمـ النف
 .يتعمؽ باالتجاه العاـ 

اتجاىات طمبة الجامعة  ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى :(2225دراسة الحمداني ) -3
والتعرؼ عمى الفروؽ ذات  الدراسي وعالقتيا باإلنجاز      نحو اختصاصاتيـ الدراسية

وعالقتيا  تيـ الدراسية لجامعة نحو اختصاصاالداللة االحصائية في اتجاىات طمبة ا
انساني(  ) عممي , اناث ( و التخصص ) ذكور, الجنسباإلنجاز الدراسي وفؽ متغيري 

طالبا  (511) مف عينة الدراسةوتكونت ، فبيف المتغيري ةالعالقة االرتباطيالى    باإلعافة
 لمختمطة، كمية التربية لمبنات،ىي كمية التربية ا        عمى ثالث كميات  فوطالبة موزعي

مف طمبة المرحمة  و كمية التربية /سامراء, تـ اختيارىـ بأسموب العينة العشوائية البسيطة
الباحث و  مف اعداد االختصاصطمبة الجامعة نحو  الثالثة ، وتـ استخداـ مقياس اتجاه

ئية المناسبة ، وبعد استخداـ األساليب اإلحصا( لإلنجاز الدراسي 0221 )مقياس مجيد
الى إف اتجاىات طمبة الجامعة نحو اختصاصاتيـ الدراسية ذات مستوى   توصمت النتائج

 فروؽ توجدكذلؾ و  ،  ذات مستوى إيجابي مرتفع انجاز دراسيإيجابي مرتفع وأيعا لدييـ 
 الفروؽ وفؽ متغير، اما  ولصالح االناث لمجنسبالنسبة لممتغيريف تبعا  دالة احصائيا
،  العمميرجع لمتخصص تلممتغيريف بالنسبة  دالة احصائيا فروؽ كانت ىناؾالتخصص ف

 تدؿ عمى وجود عالقة طردية موجبة.اما العالقة االرتباطية بيف المتغيريف فكانت 
 الدافع المعرفي الدراسات التي تناولت  -1
دى مستوى الدافع المعرفي ل التعرؼ عمىىدفت الدراسة الى  :( 2212) يحيى دراسة  -1

والتعرؼ عمى الفروؽ ذات الداللة  طمبة كمية التربية األساسية في جامعة الموصؿ
 ،) عممي , انساني(         ) ذكور, اناث ( و التخصص الجنساالحصائية وفؽ متغيري 

، البسيطةالعشوائية  العينة , تـ اختيارىـ بأسموبوطالبة ( طالباً 056بمغت عينة الدراسة )اذ 
بعد استخداـ الوسائؿ اإلحصائية و ،  (5118) محمود مف اعداد قياسالموتـ استخداـ 

اف افراد العينة يتمتعوف بمستوى مرتفع مف الدافع      الىتوصمت نتائج الدراسة  المناسبة 
            التخصصفروؽ ذات داللة إحصائية وفؽ متغير  دوجو  وكذلؾ،المعرفي 

 .ير الجنس فكانت غير دالة احصائيااما الفروؽ وفؽ متغ، ولصالح التخصص العممي
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ىدفت الدراسة الى معرفة االستراتيجيات التي يستخدميا (: 2217) الحيانيدراسة  -2
طمبة جامعة االنبار في مواجية العغوط النفسية وعالقتيا بالدافع المعرفي والتعرؼ عمى 

والدافع المعرفي استراتيجيات مواجية العغوط الصدمية الفروؽ ذات الداللة االحصائية في 
            باإلعافة الى  انساني( )عممي،والتخصص اناث( )ذكور، النوع وفؽ متغيريعمى 

تـ اختيارىـ  طالبًا وطالبة،( 811) مفعينة ال وتكونت، المتغيريف العالقة االرتباطية بيف
)شوارزر  مف اعداد المقياس استخداـ، وتـ باألسموب العشوائي الطبقي 

بالنسبة الستراتيجيات مواجية العغوط الصدمية ومقياس  (0222وجرينجالس،
توصمت بعد استخداـ الوسائؿ اإلحصائية المناسبة و ، ( لمدافع المعرفي5112)الشمري

متنوعة في التعامؿ مع العغوط  اتيستخدموف استراتيجيافراد العينة  الى افالدراسة  نتائج
،  لمنوعؽ بالنسبة لممتغيريف تبعا و فر  دتوجال في حيف  ،دافع معرفيوأيعا لدييـ النفسية 

الستراتيجيات التعامؿ  بالنسبةتوجد فروؽ دالة احصائيا فكانت  اما فيما يتعمؽ بالتخصص
اما العالقة ،  االنسانيلتخصص ا الى يرجعمع العغوط الصدمية والدافع المعرفي 

 .االرتباطية بيف المتغيريف فكانت تدؿ عمى وجود عالقة طردية موجبة
مستوى الدافع المعرفي لدى طمبة  قياسىدفت الدراسة الى  :( 2222) خباس دراسة  -3

)  الجنسوالتعرؼ عمى الفروؽ ذات الداللة االحصائية وفؽ متغيري الجامعة المستنصرية 
وطالبة  ( طالباً 511بمغت عينة الدراسة )و  ذكور, اناث ( و التخصص ) عممي , انساني(،

 البسيطة العشوائية الطبقية  العينة , تـ اختيارىـ بأسموبتربية األساسيةمف كميتي اليندسة وال
 بعد استخداـ الوسائؿ اإلحصائية المناسبةو مف اعداد الباحث ،  المقياس، وتـ استخداـ 

ال  في حيف ،مستوى الدافع المعرفي لدى افراد العينة مرتفع  افالى  توصمت نتائج الدراسة
دالة احصائيا  فروؽ دوكذلؾ ال توج، الجنسفروؽ ذات داللة إحصائية  وفؽ متغير  دتوج

فاعالت وفؽ متغير التخصص. باإلعافة الى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائية بيف الت
 الثنائية )الجنس والتخصص(.

 البحث اجراءات
أعداد  وشرحا لمخطوات التي أتبعت في وعينتو،يتعمف ىذا الفصؿ وصفا لمجتمع البحث 

أداتي ابتداء مف تحديد الفقرات مرورا بإجراءات التحقؽ مف مميزتيا والتعرؼ إلى صدقيا 
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 إحصائيا،انتياء بالوسائؿ اإلحصائية المستخدمة في تحميؿ البيانات ومعالجتيا  وثباتيا،
 ادناه.وكما مبيف 

 البحث منيجية: اوال
اشكاؿ التحميؿ  أحدالوصفي  حثويعد الب االرتباطي(تـ االعتماد عمى )المنيج الوصفي 

ال يقتصر عمى وصؼ الظاىرة وجمع المعمومات عنيا بؿ يمتد الى تصنيؼ  والتفسير الذي
يؤدي ذلؾ الوصوؿ الى فيـ  وكيفيا بحيثكما  وتنظيميا والتعبير عنياىذه المعمومات 

 (044: 0225عبيدات واخروف,) الظواىر.ذه الظاىرة مع غيرىا مف عالقة ى
 البحث تمعمج: ثانيا

يتألؼ مجتمع البحث مف طمبة المرحمة األولى في كمية التربية االساسية في قعاء حديثة 
إذ كاف مجموع  واالنساني،)المركز( التابع لمحافظة االنبار ومف كمتا االختصاصيف العممي 

( طالبًا مف الذكور 060)بواقع ( طالبًا وطالبة موزعيف 336) 5150-5151طمبة لمعاـ ال
( طالبًا وطالبة مف 586)بواقع وعمى وفؽ متغير التخصص ث نا( طالبة مف اال092و)

( 0والجدوؿ ) االنسانية،( طالبًا وطالبة مف االختصاصات 21)العممية واالختصاصات 
 ذلؾ.يوعح 

 (1جدول )
 والتخصص النوعمتغيري اخداد الطمبة وفق توزيع 

 القسن التخصص النوع الوجووع

 
 ركور اناث

 العلوم العاهة علوي 118 128 246

 اللغة العربية انساني 25 26 51

 التاريخ انساني 18 21 39

 الوجووع  161 175 336

 : خينة البحثلثاثا
 ( طالب وطالبة جامعية تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية011شممت عينة البحث الحالي )

تـ  النوعى وفؽ متغير فعم(، 336%( مف مجتمع البحث البالغ )31وبنسبة )الطبقية 
وعمى وفؽ متغير التخصص تـ  االناث،( طالبة مف 25( طالبًا مف الذكور، و)84اختيار )



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمة . . السنة المجلة الدراسات المستدا

 

 

 

 

 
055 

( طالبًا وطالبة مف 59)العممية و( طالبًا وطالبة مف االختصاصات 93اختيار )
 ( يوعح5والجدوؿ ) االنسانية،االختصاصات 

 (2الجدول )
 والتخصص النوعلتطبيقية موزخة بحسب متغيرات خينة البحث ا          

 التخصص النوع الوجووع

 ركور اناث

 علوي 35 38 73

 انساني 13 14 27

 الوجووع 55 05 100

 رابعًا: أداتا البحث:
مقياس لكؿ متغير  بإعداد افلغرض قياس المتغيرات التي شمميا البحث الحالي قاـ الباحث

 اآلتي:تي عرض لكؿ واحد منيا عمى وفؽ الترتيب وفيما يأ مف متغيرات البحث،
 االتجاه نحو االختصاص الدراسي االداة االولى:

عمى األدبيات  افالباحث اطمعلغرض إعداد فقرات مقياس االتجاه نحو االختصاص الدراسي 
عمف إطار نظري  ةيـ الدراسياتاتجاىات طمبة الجامعة نحو اختصاص والدراسات في مجاؿ

فقرة  (21) حيث يتكوف المقياس مف( 5112ماد مقياس )الحمداني والعبيدي تـ اعتو محدد
لممجاؿ  ( فقرة09و)المعرفي  فقرة لممجاؿ( 00بواقع ) ،تثالثة مجاالتـ توزيعيا عمى 

االتجاه إنما يقيس  تعمى أف مجموع فقرات المجاال ( فقرة لممجاؿ السموكي،55الوجداني و)
 جامعة. لدى طمبة ال نحو التخصص الدراسي

 :أ. طريقة تصحيح المقياس
)موافؽ جدًا، موافؽ، ال رأي لي، غير موافؽ، غير الخماسي عمى المدرج  افعتمد الباحثا

بالنسبة ( 0-2موافؽ جدا( لمتقدير الذي وعع أماـ كؿ فقرة وكانت األوزاف تتراوح مف )
 في كونيا تقيس الفقرة اتجاهبحسب ( لمفقرات السمبية 2-0)لمفقرات اإليجابية وبالعكس 

وكانت الدرجة العميا تؤشر عمى اتجاه الطمبة نحو التخصص الدراسي مف عدـ قياسو 
عدـ ، أما الدرجة الدنيا في المقياس فكانت تؤشر عمى االتجاه نحو التخصص الدراسي

 .وجود االتجاه نحو التخصص الدراسي
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 :ب. صدق الفقرات )صالحية الفقرات(
 افقاـ الباحثفقرة  (21)البالغة المقياس وصياغة فقراتو بعد اف تمت صياغة تعميمات 

بصورتيا األولية عمى مجموعة مف الخبراء في عمـ النفس لغرض تقويـ المقياس  يابعرع
مدى مالءمة توزيع الفقرات و المقياس وصالحية فقراتو  توعوح مجاال والحكـ عميو في

ومالحظاتيـ عمى فقرات  جاباتيـاستوبعد أف أبدى الخبراء  المقياس، تعمى كؿ مف مجاال
وتـ  ،%( فأكثر معيار القبوؿ لمفقرة وصالحيتيا41تـ اعتماد نسبة أتفاؽ ) ،المقياس

   عمى طبيعة بدائؿ االجابة. الحصوؿ عمى موافقة غالبية المحكميف
 :دافع المعرفياألداة الثانية: مقياس ال

عمى األدبيات والدراسات في  اطمع الباحثاف الدافع المعرفي لغرض إعداد فقرات مقياس
وتكوف دافع المعرفي، (، لم5112) الشمري وتـ اعتماد مقياسالدافع المعرفي  مجاؿ

إلى المعرفة  األربعة: السعيعمى مكوناتو  ة( فقرة موزع88المقياس بصورتو النيائية مف )
حديات قبوؿ التفقرة، ( 2االستكشاؼ واالرتياد )فقرة، ( 05حب االستطالع )، ( فقرة00)
 ( فقرة. 05)

 أ. طريقة تصحيح المقياس
)أوافؽ بشدة، أوافؽ، ال أوافؽ، ال أوافؽ بشدة( لمتقدير  الرباعياعتمد الباحثاف عمى المدرج 

( بالنسبة لمفقرات اإليجابية 0-8الذي وعع أماـ كؿ فقرة وكانت األوزاف تتراوح مف )
مف  الدافع المعرفيكونيا تقيس  الفقرة في اتجاه( لمفقرات السمبية بحسب 8-0)وبالعكس 

أما الدرجة الدنيا في  المعرفي،ارتفاع الدافع عدـ قياسو وكانت الدرجة العميا تؤشر عمى 
 .ععؼ الدافع المعرفيالمقياس فكانت تؤشر عمى 

 ب. صدق الفقرات )صالحية الفقرات(
الباحثاف  ( فقرة قاـ88بعد اف تمت صياغة تعميمات المقياس وصياغة فقراتو البالغة )

بعرعيا بصورتيا األولية عمى مجموعة مف الخبراء في عمـ النفس لغرض تقويـ المقياس 
والحكـ عميو في وعوح مجاالت المقياس وصالحية فقراتو ومدى مالءمة توزيع الفقرات 

ومالحظاتيـ عمى فقرات  استجاباتيـعمى كؿ مف مجاالت المقياس، وبعد أف أبدى الخبراء 
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%( فأكثر معيار القبوؿ لمفقرة وصالحيتيا، وتـ 41تماد نسبة أتفاؽ )تـ اع، المقياس
 عمى طبيعة بدائؿ االجابة. .الحصوؿ عمى موافقة غالبية المحكميف

 :االستطالخياخداد تعميمات المقياس والتطبيق 
مدى وعوح يف و ذا التطبيؽ ىو التعرؼ عمى مدى وعوح تعميمات المقياساليدؼ مف ى اف

 المقياسيف.حساب الوقت المستغرؽ في اإلجابة عمى و الصياغة والمعنى الفقرات مف حيث 

اختيارىـ  جامعية، تـ( طالبًا وطالبة 81يا )متـ تطبيؽ المقياسيف عمى عينة قواحيث 
 يفوقد تبيف أف فقرات المقياس العربية،بالطريقة العشوائية مف طمبة قسـ العموـ العامة والمغة 

قد  لإلجابةناث وأف الوقت المستغرؽ مة لكؿ مف الذكور واالواعحة ومفيو وتعميماتو كانت 
 تقريبًا.( دقيقة 51وبمتوسط مقداره ) دقيقة،( 52-02)تراوح ما بيف

 المقياسين:التحميل االحصائي لفقرات . ج
 :االتجاه نحو االختصاص الدراسي -1
  التميزية:القوة  -أ

وة التمييزية وتحديد الفقرات الععيفة إف الغرض مف تحميؿ فقرات ىذا المقياس ىو معرفة الق
الدرجة الكمية  استخراجعف طريؽ  باستخداـ المجموعتيف المتطرفتيف وذلؾ المميزةأو غير 

اختيار و  درجة،ترتيب الدرجات الكمية تنازليًا مف أعمى درجة الى أوطأ ومف ثـ  استمارةلكؿ 
%( مف 59قياس ، والػ )مالالتي حصمت عمى أعمى درجة في  االستمارات%( مف 59الػ )

، وبما أف مجموعة عينة قياس االستمارات التي حصمت عمى ادنى درجة عمى ذلؾ الم
( استمارة في كؿ 28%( ىي )59فقد كانت نسبة الػ ) استمارة( 511التحميؿ بمغ )

 -T)مستقمتيف مجموعة. وبعد اف حممت فقرات المقياس باستعماؿ االختبار التائي لعينتيف 
test) قورنت القيمة التائية المحسوبة لكؿ بيف المجموعتيف العميا والدنيا تبار الفرؽالخ ،

عند مستوى داللة وكانت ىناؾ فقرات لـ تكف مميزة ( 0.24) فقرة بالقيمة التائية الجدولية
 ( يوعح ذلؾ3) ( والجدوؿ016( ودرجة حرية )1,12)
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 (3جدول )
 صاص الدراسياالتجاه نحو االختمقياس معامالت تمييز فقرات 

 الكمية:خالقة درجة الفقرة بالدرجة  -ب
االتساؽ الداخمي لمفقرة عمى العالقة االرتباطية بيف درجات  استخراجتعتمد ىذه الطريقة في 

 المقياس،حيث أنيا تكشؼ عف مدى تجانس فقرات  لممقياس،كؿ فقرة والدرجة الكمية 

 ت

 دنيامجموعة  عمياموعة مج

 قيمة
 ت

 المحسوبة
 ت الداللة

 دنيامجموعة  عميامجموعة 

 قيمة
 ت

 المحسوبة
 الداللة

بي
حسا

ط ال
وس
لمت
ا

ري 
عيا
 الم

راؼ
النح

ا
بي 

حسا
ط ال

وس
لمت
ا

ري 
عيا
 الم

راؼ
النح

ا
بي 

حسا
ط ال

وس
لمت
ا

ري 
عيا
 الم

راؼ
النح

ا
بي 

حسا
ط ال

وس
لمت
ا

ري 
عيا
 الم

راؼ
النح

ا
 

 دالة 2.342 1.312 3.55 0.704 4.64 56 دالة 2.302 1.194 3.68 0.69 4.68 0

 دالة 4.990 1.423 2.55 0.942 4.59 59 دالة 2.663 0.961 2.40 1.041 3.50 5
 دالة 2.869 1.148 3.75 0.698 4.75 54 دالة 6.059 1.401 3.12 0.770 4.46 3
 دالة 9.369 1.126 2.42 1.172 4.05 52 دالة 3.264 1.450 3.51 1.053 4.38 8
 دالة 4.151 1.246 3.25 0.655 4.79 31 دالة 2.052 1.209 3.51 0.770 4.85 2
 غيردالة 0.323 1.073 3.40 1.060 3.68 30 دالة 2.532 1.301 2.66 1.153 3.90 6
 دالة 01.50 1.170 2.62 0.767 4.57 35 دالة 9.163 1.114 3.75 0.371 4.88 9
 دالة 2.233 1.264 2.79 0.656 4.72 33 دالة 3.963 1.343 2.68 1.263 3.62 4
 دالة 4.086 1.400 2.96 0.781 4.74 38 دالة 8.694 1.186 2.37 1.396 3.53 2

 دالة 4.994 1.419 3.27 0.136 4.98 32 دالة 2.364 1.250 2.61 1.223 3.88 01
 دالة 3.484 1.139 2.05 1.705 3.12 36 دالة 2.465 1.350 3.62 0.562 4.79 11
 دالة 2.665 1.404 2.62 1.241 4.07 39 دالة 9.219 1.165 2.66 0.940 4.27 12
 دالة 3.328 1.239 3.46 0.953 4.18 34 دالة 6.092 1.293 3.57 0.655 4.79 13
 دالة 3.456 1.228 4.03 0.786 4.79 32 دالة 2.343 1.224 2.53 0.905 4.48 14
 دالة 6.228 1.234 3.61 0.490 4.79 81 دالة 2.092 1.365 3.05 1.071 4.27 15
 غيردالة 0.396 1.109 2.29 1.391 2.62 80 دالة 6.098 1.225 3.68 0.551 4.81 16
 دالة 9.892 1.250 3.61 0.328 4.92 85 دالة 6.286 1.273 3.00 1.003 4.44 17
 دالة 6.421 1.196 3.75 0.292 4.90 83 دالة 2.352 1.238 3.55 0.714 4.59 18
 دالة 4.401 1.088 2.38 1.029 4.18 88 دالة 9.552 1.283 3.44 0.490 4.79 19
 دالة 6.662 1.106 3.94 0.190 4.96 82 دالة 2.511 1.342 2.48 1.168 3.74 20
 دالة 9.313 1.144 3.46 0.663 4.77 86 غيردالة 5.018- 1.292 3.02 1.267 2.57 21
 دالة 9.351 1.293 3.48 0.451 4.85 89 دالة 9.063 1.538 3.50 0.000 5.00 22
 دالة 00.01 1.265 2.94 0.292 4.9 84 دالة 4.412 1.248 3.37 0.292 4.90 23
 دالة 2.102 1.321 3.90 0.407 4.85 82 دالة 5.295 1.351 2.79 1.615 3.64 24
 دالة 00.29 1.213 2.66 0.516 4.81 21 دالة 6.120 1.279 3.79 0.317 4.88 25
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فقرة مف فقرات المقياس إنما تسير في المسار نفسو الذي فتعطي بذلؾ مؤشرًا عمى أف كؿ 
 ((Allen & Yen, 1979, 124 فقراتو.يسير فيو المقياس كمو بجميع 

بيف درجات كؿ فقرة مع  االرتباطيةالعالقة  يجادإلبيرسوف وقد تـ استعماؿ معامؿ ارتباط 
 مةيؽ موازنتيا مع القيرتباط عف طر وقد اختبرت داللة معامالت اال لممقياس،الدرجة الكمية 

دالة عند مستوى  وكانت جميعيا( 024( عند درجة حرية )1.1032)البالغة  الجدولية
 .ذلؾ( يوعح 8والجدوؿ ) (80 ،50عدا الفقرات )( ما1.12داللة )

 (4)جدول 
  لممقياس ةبالدرجة الكميالدراسي االختصاص االتجاه نحو قرات مقياس معامالت ارتباط ف

معامل  ت معامل االرتباط ت معامل االرتباط ت معامل االرتباط ت باطمعامل االرت ت
 االرتباط

0 .446** 00 .492** 50 -.146* 31 .162* 41 0.107 
5 .398** 05 .505** 55 .493** 32 .536** 42 .575** 
3 .475** 03 .524** 53 .614** 33 .566** 43 .554** 
8 .234** 14 .546** 58 .207** 34 .450** 44 .557** 
2 .446** 15 .345** 52 .541** 35 .566** 45 .515** 
6 .402** 16 .474** 56 .453** 36 .327** 46 .544** 
9 .515** 17 .383** 27 .522** 37 .397** 47 .492** 
4 .302** 18 .440** 28 .430** 34 .243** 84 .622** 
2 .323** 19 .547** 29 .488** 32 .320** 82 .416** 

01 .371** 20 .306** 30 .617** 40 .505** 21 .566** 

 
 الدافع المعرفي: -2

(، 511فقرات مقياس الدافع المعرفي عمى العينة البالغة )ل قاـ الباحثاف بإيجاد القوة التميزية
ترتيب الدرجات الكمية تنازليًا مف أعمى تـ  المتطرفتيف، حيثباستخداـ المجموعتيف وذلؾ 
التي حصمت عمى أعمى درجة في  االستمارات%( مف 59) واختيار درجة،الى أوطأ  درجة
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 المقياس،درجة عمى ذلؾ  أدني%( مف االستمارات التي حصمت عمى 59)و المقياس،
( استمارة في كؿ مجموعة. وبعد اف حممت فقرات المقياس 28)ىناؾ وبذلؾ يكوف 

 والدنيا،الفرؽ بيف المجموعتيف العميا  ختبارمستقمتيف الباستعماؿ االختبار التائي لعينتيف 
وكانت جميعيا ( 0.24)القيمة التائية المحسوبة لكؿ فقرة بالقيمة التائية الجدولية  تـ مقارنة

 (2موعح في الجدوؿ ) ( وكما016( ودرجة حرية )1,12عند مستوى داللة )دالة 
 (5)جدول 

 لدافع المعرفيا معامالت تمييز فقرات مقياس

 ت

 ادني مجموخة خميا خةمجمو 
 قيمة
 ت

 المحسوبة
 ت الداللة

 امجموخة دني امجموخة خمي
 القيمة
 ت

 المحسوبة
 الداللة

بي
سا
الح
سط 

متو
ال

ري 
عيا
الم
ف 
حرا
االن

بي 
سا
الح
سط 

متو
ال

ري 
عيا
الم
ف 
حرا
االن

بي 
سا
الح
سط 

متو
ال

ري 
عيا
الم
ف 
حرا
االن

بي 
سا
الح
سط 

متو
ال

ري 
عيا
الم
ف 
حرا
االن

 

 دالة  4.621 0.540 2.83 0.582 3.33 12 دالة  5.205 0.551 2.81 0.519 3.35 1

 دالة  5.194 0.548 2.96 0.634 3.55 13 دالة  7.206 0.477 2.87 0.535 3.57 2
 دالة  4.467 0.614 2.66 0.756 3.25 14 دالة  5.193 0.551 2.81 0.596 3.38 3
 دالة  5.814 0.598 2.98 0.559 3.62 15 دالة  8.683 0.469 2.92 0.460 3.70 4
 دالة  5.175 0.634 2.77 0.630 3.40 16 دالة  8.614 0.462 2.88 0.475 3.66 5
 دالة  7.307 0.625 2.79 0.529 3.61 17 دالة  5.417 0.532 2.59 0.792 3.29 6
 دالة  5.590 0.656 2.72 0.719 3.46 18 دالة  6.603 0.566 2.98 0.570 3.70 7
 دالة  7.804 0.490 2.79 0.566 3.59 19 دالة  6.569 0.684 2.61 0.601 3.42 8
 دالة  8.323 0.562 2.76 0.570 3.70 20 دالة  14.799 0.408 3.05 0.190 3.96 9

 دالة  6.600 0.483 2.74 0.693 3.50 21 دالة  11.116 0.351 3.09 0.358 3.85 12
 دالة  6.448 0.648 2.64 0.634 3.44 22 دالة  8.561 0.513 3.00 0.450 3.79 11
 دالة  15.936 0.301 3.05 0.264 3.92 34 دالة  10.136 0.362 2.98 0.431 3.75 23
 دالة  9.714 0.339 3.12 0.392 3.81 35 دالة  5.605 0.445 2.90 0.665 3.51 24
 الة د 15.936 0.328 3.07 0.231 3.94 36 دالة  9.936 0.469 2.92 0.419 3.77 25
 دالة  12.536 0.362 2.98 0.358 3.85 37 دالة  8.705 0.408 3.05 0.431 3.75 26
 دالة  22.252 0.231 3.05 0.190 3.96 38 دالة  8.329 0.693 2.83 0.490 3.79 27
 دالة  10.098 0.351 2.90 0.460 3.70 39 دالة  12.944 0.376 3.16 0.231 3.94 28
 دالة  7.497 0.469 2.92 0.577 3.68 40 دالة  8.277 0.630 2.59 0.601 3.57 29
 دالة  9.575 0.432 2.96 0.431 3.75 41 دالة  11.643 0.419 2.88 0.423 3.83 30
 دالة  7.812 0.427 3.07 0.527 3.79 42 دالة  6.393 0.691 2.44 0.752 3.33 31
 دالة  11.114 0.434 3.00 0.358 3.85 43 دالة  15.936 0.301 3.05 0.264 3.92 32
 دالة  10.082 0.351 3.09 0.392 3.81 44 دالة  10.673 0.469 2.92 0.392 3.84 33



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمة . . السنة المجلة الدراسات المستدا

 

 

 

 

 
055 

  الكمية:خالقة درجة الفقرة بالدرجة  -ب
تـ تحقيؽ ذلؾ بإيجاد العالقة االرتباطية الطريقة، الستخراج االتساؽ الداخمي لمفقرة بيذه 

الكمية لممقياس وذلؾ باالعتماد عمى درجات أفراد العينة  بيف درجات أفراد العينة والدرجة
ككؿ وبعد استعماؿ االختبار التائي لمعامؿ االرتباط أتعح أف معامالت االرتباط دالة 

 (1،12( عند مستوى )1,1032إحصائيا خالؿ موازنتيا بالقيمة التائية الجدولية والبالغة )
 ( يوعح ذلؾ.6والجدوؿ )

 (6)جدول 
 لممقياس الكمية بالدرجة الدافع المعرفيتباط فقرات مقياس معامالت ار 

 .معامل ت
 االرتباط

 .معامل ت
 االرتباط

 .معامل ت
 االرتباط

 .معامل ت
 االرتباط 

 .معامل ت
 االرتباط 

0 .471** 01 .581** 02 .603** 54 .599** 39 .638** 
5 .516** 00 .477** 51 .582** 52 .529** 34 .677** 
3 .374** 05 .400** 50 .506** 31 .626** 32 .593** 
8 .536** 03 .380** 55 .477** 30 .509** 81 .441** 
2 .491** 08 .355** 53 .552** 35 .669** 80 .600** 
6 .413** 02 .413** 58 .446** 33 .560** 85 .533** 
9 .438** 06 .353** 52 .561** 38 .581** 83 .595** 
4 .506** 09 .488** 56 .548** 32 .509** 88 .570** 
2 .694** 04 .476** 59 .539** 36 .666**   

                                            
 مؤشرات الصدق والثبات ألداتي البحث:

ري وىما الصدؽ الظاىمؤشراف لمصدؽ  ي البحثلقد كاف لمقياس  الصدق:مؤشرات  -أوال
بمجاليو، وبتعميماتو وبدائمو عمى مجموعة  المقياسيفعرض فقرات مف خالؿ والذي تحقؽ 

عندما تـ تحميؿ فقرات وصدؽ البناء والذي تحقؽ  النفس،مف الخبراء المختصيف في عمـ 
 المقياسيف احصائيا.
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 بطريقتيف ىما ي البحثباستخراج الثبات لمقياس افقاـ الباحث  :مؤشرات الثبات -ثانيا
معامؿ  بمغ اذ، فردا (21مكونة مف ) كرونباخ لعينةطريؽ الفا  فالنصفية وعالتجزئة 
االتجاه نحو االختصاص الدراسي  سالتجزئة النصفية لمقياطريقة استعماؿ الثبات ب

كما اف معامؿ الثبات ( 1.25)سبيرماف براوف بمغ ( وبعد التصحيح بمعادلة 1.46)
مقياس الدافع المعرفي فقد اما ،( 1.21)بمغلفا كرونباخ بعد تطبيؽ معادلة الممقياس نفسو 

( وبعد تصحيحو بمعادلة سبيرماف 1,91بمغ الثبات بعد استعماؿ طريقة التجزئة النصفية )
اف معامؿ الثبات لممقياس نفسو بعد تطبيؽ معادلة الفا كرونباخ ( كما 1.45)براوف بمغ 

 .يوالركوف ال فعالي يمكوىو معامؿ ثبات  (1.28بمغ)
  :التطبيق النيائي
ولغرض تحقيؽ ما تبقى مف اىداؼ  النيائي،جاىزيف لمتطبيؽ  المقياسيفبعد أف أصبح 

( طالب 011عمى عينة البحث والبالغ عددىا ) بتطبيؽ المقياسيف افقاـ الباحث البحث،
 جامعية.وطالبة 
 :الوسائل اإلحصائية -خامسا 

 الباحث الوسائؿ اإلحصائية اآلتية: ستعمؿا
داللة الفرؽ بيف المجموعة العميا  الختباروذلؾ  مستقمتيف:االختبار التائي لعينتيف  -0

 البحث.والدنيا عند حساب معامؿ تمييز الفقرات لمقياسي 
الستخراج و  ،البحثمعامؿ صدؽ الفقرات لمقياسي  إليجادبيرسوف: معامؿ ارتباط  -5

 .القة بيف متغيري البحثإليجاد العوكذلؾ  ، النصفيةالتجزئة الثبات بطريقة 
 لمتجزئة النصفية  معادلة سبيرماف براوف -3
 اتلحساب داللة الفروؽ بيف المتوسطتـ استعمالو  :واحدةاالختبار التائي لعينة  -8

 في متغيري البحث المحسوبة والفرعية
  لمقياسي البحثلحساب الثبات تـ استعماليا  :كرونباخمعادلة الفا  -.2
: تـ استعمالو لحساب داللة الفروؽ في متغيري البحث وفؽ ف الثنائيتحميؿ التباي -9

  والتخصص.الجنس 
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 وتفسيرىا ومناقشتيا  النتائج خرض
 األول:اليدف 

ولمعرفة داللة  ،ةيـ الدراسياتصاتجاىات طمبة الجامعة نحو اختصامستوى التعرؼ عمى 
ؿ االختبار التائي لعينة الفروؽ عند موازنة المتوسط الحسابي مع الوسط الفرعي استعم

 ( يوعح ذلؾ:9والجدوؿ )الستخراج النتائج،  واحدة
 (7جادول )

 لمقياسوالوسط الفروي  الوسط الحسابي داللة الفرق بين الختبار التائي االختبار نتائج
 الدراسي االختصاصاالتجاه نحو 

 العينة
الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوسط 
 الفرعي

درجة 
 الحرية

 

 لقيمة التائية ا
 المحسوبة

القيمة التائية 
 الجدولية 

 الداللة 
(1.12 ) 

 دالػػػػػػة 0.24 14.782 99 141 26.75605 180.5500 011

االتجاه نحو  احصائيا في متغير داؿاف ىناؾ فرؽ  الجدوؿ أعاله إلى النتائج فيتشير 
الكمية بالرعا عف النتيجة الى شعور طمبة  ويعزو الباحثاف ىذه يالدراس االختصاص

 ترتبطاذ  نحوىا،االمر الذي جعميـ يستجيبوف بشكؿ ايجابي  الدراسية،اختصاصاتيـ 
 واالحتراـ المعرفة،حاجتيـ إلى باتجاىات طمبة الجامعة نحو اختصاصاتيـ الدراسية 

اليدؼ  وبالتالي بموغ الذات،والمكانة االجتماعية، والتوافؽ مع  االخريف،مف  والتقدير
الى انو اذا كاف  (0221 سوف،ل)كار يشير و  مف الحياة أال وىو تحقيؽ الذات. األساسي

الموعوع فانو سيقؼ موقفا مساندا الى ذلؾ  معيف،لدى الفرد اتجاه موجب نحو موعوع 
(845 :0221 ,Carlsonوتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسات كؿ مف )  دراسة سمبسوف

دراسة الحمداني و ( 0220) راسة التؿد( و  (Simpson & Oliver 1985و اوليفر 
(5112) 
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 الثاني:اليدف 
عمى  ةيـ الدراسياتصاتجاىات طمبة الجامعة نحو اختصا في مستوى ؽالفرو  عمى التعرؼ

وفؽ في االتجاه نحو االختصاص الدراسي الفروؽ  لمعرفة داللةو  والتخصص،وفؽ النوع 
 ،الثنائيتحميؿ التبايف  افاحثاستعمؿ الب بينيما،والتفاعؿ  التخصص( )النوع،متغيري 

 ( يبيف ذلؾ4جدوؿ )الو 
 (8جدول )

 والتخصص  النوعخمى وفق متغير  تحميل التباين الثاني لمكشف خن داللة الفروق

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجة 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

القيمة الفائية 
 المحسوبة

 مستوى
 (2.25الداللة )

 غير دالة 0.048 34.667 0 34.667 النوع
 غير دالة 0.111 79.744 0 79.744 التخصص

 غير دالة 2.319 1668.316 0 1668.316 التخصص× الجنس 
    96 69062.691 الخطأ
    100 3330703 المجموع

اتجاىات احصائيا في متغير  ةؽ دالو تشير النتائج في الجدوؿ أعاله إلى عدـ وجود فر    
وذلؾ  بينيما، ؿوالتخصص والتفاع النوعيعود الى  الدراسي اصاالختصطمبة الجامعة نحو 

( 1.12) ( عند مستوى3.48) ةالجدولية البالغمف  رالمحسوبة اصغالفائية  ةلكوف القيم
ىذه النتيجة عمى أساس أف مينة التدريس تناسب اإلناث  وتفسر( ، 22) ودرجة حرية

، الدراسي  ـحو اختصاصيإيجابي ن اتجاهمبة ، ونتيجة لذلؾ يتكوف لدى الطمعا  الذكورو 
اما فيما يتعمؽ بالتخصص  نعكس ذلؾ عمى اتجاىات كؿ منيما نحو االختصاص،ي مما
وتشبع اىتماماتيـ وميوليـ  الطمبةتحقؽ رغبات واإلنسانية االختصاصات العممية  فأف

يـ واتجاىاتيـ خاصة وأف المواد الدراسية في تمؾ األقساـ تحتاج إلى قدر كبير مف الف
تقدـ نوعًا مف التحدي  في ىذه االختصاصات نفس الوقت فأف المواد في والتفكير، و 

الشخصي لدى الطالب ، حيث أف المياـ المتوسطة الصعوبة تجعؿ الفرد قادرًا عمى 
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دراسة وتختمؼ ىذه النتيجة مع  .الفخر عند ما يكمؼ بتمؾ المياـ الشعور باالستحساف او
التي اشارت الى وجود فروؽ وفؽ النوع  (Simpson & Oliver 1985) واوليفرسمبسوف 

التي اشارت الى وجود فروؽ وفؽ النوع ( 0220)التؿ دراسة ولصالح الذكور وتختمؼ مع 
فأشارت الى وجود فروؽ وفؽ النوع لصالح  (5112دراسة الحمداني )لصالح االناث اما 

 االناث ووفؽ التخصص لصالح التخصص العممي.
 اليدف الثالث:

ولمعرفة داللة الفروؽ عند موازنة افراد العينة، لدى مستوى الدافع المعرفي  التعرؼ عمى 
المتوسط الحسابي مع الوسط الفرعي استعمؿ االختبار التائي لعينة واحدة الستخراج 

 (2) وكما موعح في الجدوؿالنتائج، 
 (9جادول )

حسابي والوسط الفروي لمقياس نتائج االختبار التائي الختبار داللة الفرق بين الوسط ال
 الدافع المعرفي

الوسط  العينة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الفروي

درجة 
 الحرية

القيمة التائية 
 المحسوبة

 القيمة
 التائية الجدولية

مستوى 
الداللة 

(2.25 ) 

 دالة  0.24 25.816 99 110 14.38269 147.1300 011

 افويفسر الباحثلدافع المعرفي، احصائيا في متغير ا داؿ ؽأعاله إلى وجود فر النتائج  تشير
اف ىذه النتيجة طبيعية وتتسؽ مع التغيرات والتحوالت االقتصادية واالجتماعية والمعرفية 
التي شيدىا المجتمع العراقي في السنوات االخيرة التي وععت الطمبة اماـ تطور تكنموجي 

يرات معرفية متعددة ومتنوعة مثؿ القنوات الفعائية، يشيده العالـ والبد مف مواكبتو واماـ مث
وانتشار شبكة االنترنيت، والموبايالت الذكية، وارتفاع القدرة الشرائية الذي مكف الطمبة مف 
التعامؿ مع ىذه التقنيات وتوفرىا مما خمؽ بيئة غنية بالمعمومات تدفع الطمبة وتثير حب 

ىـ وتساوي فرص الحصوؿ عمى المعمومة مف االستطالع واالستكشاؼ ومعرفة الجديد عند
زيادة في مجاالت الدافع وسائؿ االعالـ المتنوعة لمذكور واالناث كؿ ذلؾ أدى إلى 
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 (5109دراسة الحياني )و ( 5101دراسة يحيى  ) ، وتتفؽ نتائج ىذه الدراسة معالمعرفي
 .(5151دراسة عباس  )و 

 اليدف الرابع
عمى وفؽ النوع افراد العينة لدى  فع المعرفيالدا يعمى داللة الفروؽ ف التعرؼ 

 التخصص( )النوع،وفؽ متغيري  الدافع المعرفيالفروؽ في  ولمعرفة داللة والتخصص،
            ( يبيف ذلؾ.01جدوؿ )الو  الثنائي،التبايف  استعمؿ الباحثاف تحميؿ بينيما،والتفاعؿ 

 (12جدول )
 والتخصص  النوعروق خمى وفق متغير تحميل التباين الثاني لمكشف خن داللة الف

درجة  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

القيمة الفائية 
 المحسوبة

 مستوى
 ( 2.25الداللة )

 دالةغير  2.347 480.883 0 480.883 الجنس
 غير دالة 1.526 312.628 0 312.628 التخصص
 ير دالةغ 0.250 51.229 0 51.229 التخصص× الجنس 
   204.928 26 19673.130 الخطأ

    011 2185203 المجموع

 النوعيعود الى الدافع المعرفي احصائيا في  ةؽ دالو وجود فر عدـ تشير النتائج أعاله إلى   
، لكوف القيمة الفائية المحسوبة أصغر مف الجدولية البالغة والتفاعؿ بينيما والتخصص

أف الطالب  في النتيجة ىذه  فسروت(، 22حرية ) ( ودرجة1.12عند مستوى )( 3.48)
مؤثرات ال بشكؿ متقارب لنفس والطالبات يعيشوف في ظروؼ بيئية واحدة، ويتعرعوف

وثقافيًا  اجتماعياالمعرفية ، خاصة وأف المجتمع العراقي في السنوات األخيرة شيد تطورًا 
يؿ المعرفة، مما جعميـ أماـ نوعًا ما، إلى درجة لـ يعد يعع محددات أماـ المرأة في تحص

فرص متكافئة في التعامؿ مع ىذه المثيرات، وتمارس االسر العراقية معاممة والدية واحدة، 
 عي إلى المعرفة وتوفير تقنياتيا،وتقدـ تعزيزات موحدة أماـ أبنائيا ذكورًا واناثًا نحو الس

ممية واإلنسانية التخصص يعزى إلى أف جميع التخصصات العوفؽ كذلؾ عدـ وجود فروؽ 
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لدييـ توقعات  والعممية أف طمبة الكميات اإلنسانيةو  متاحة لمذكور واالناث بدوف قيود تذكر
في بناء المجتمع لممشاركة حيوية ولدييـ وأىداؼ مستقبمية تعمؿ كدوافع محركة لسموكيـ ، 

مف  (5151دراسة عباس )مع وتحقيؽ األىداؼ والطموحات وتتفؽ نتائج ىذه الدراسة 
 (5109دراسة الحياني )و ( 5101دراسة يحيى )حيث النوع والتخصص ولكنيا تتفؽ مع 

 مف حيث النوع ولكنيا تختمؼ مف حيث التخصص . 
 اليدف الخامس:

وعالقتيا  ةيـ الدراسياتاتجاىات طمبة الجامعة نحو اختصاص التعرؼ عمى العالقة بيف
وجود  تبيف اف ىناؾالمعالجة  يبيرسوف فمعامؿ ارتباط  ـااستخد وبعد المعرفي،بالدافع 
  ذلؾ.  ( يوعح 00جدوؿ )و  ،متغيري البحث داؿ بيفارتباط 

 (11)جدول 
 العالقة بين االتجاه نحو االختصاص الدراسي والدافع المعرفي لدى افراد العينة

 معامل االرتباط العينة المتغيرات
 مستوى الداللة

2.25 

 االتجاه نحو االختصاص الدراسي
011 0. 98 

توجد عالقة دالة 
 الدافع المعرفي إحصائياً 

عامؿ  بمغت قيمة اذ ،المتغيريفدالة بيف ايجابية طردية وجود عالقة  أعاله النتائجتشير 
 ، بمعنى انو كمما زادت(1.12) ةمستوى داللعند          ( وىي دالة 1.24االرتباط )

 عزوكمما زاد الدافع المعرفي لدييـ، وي الدراسي ـالجامعة نحو اختصاصي  ىات طمبةاتجا
تعد مف  اذلسموؾ الفرد،  األساسيمحرؾ ال تعد االتجاىات في اف النتيجةالباحثاف ىذه 

االتجاه  لكوفالعوامؿ المؤثرة في نجاح الطالب وتفوقو في دراستو أو اختصاصو، وذلؾ 
تنمية وبالتالي  صاصو يساىـ بصورة فعالة في تحصيمو المعرفياخت اإليجابي لمطالب نحو

يولد لدى الى  أف االتجاه اإليجابي نحو الدراسة،  باإلعافة،  االبتكار لديو في اختصاصو
جد يولـ  . والتفوؽ في تمؾ الدراسةالطالب الدافع المعرفي لكي يبذؿ الجيد والمثابرة 
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اختصاصاتيـ الدراسية طمبة الجامعة نحو اتجاىات دراسات سابقة تناولت  احثافالب
 وعالقتيا بالدافع المعرفي وذلؾ إلجراء المقارنة.

 التوصيات:
 المقياس الحالي لمتعرؼ عمى اتجاىات الطمبة الجدد في القبوؿ استخداـمف الممكف -0

  عمف التخصصات المختمفة. ويعد كمؤشر عمى اقباؿ الطالب أو احجامو
تالؾ الطمبة نحو ميارات الدافع المعرفي مف خالؿ اعداد المناىج عمى ام وتأكيدتوجيو  -5

التعميمية التي تنمي تمؾ الميارات ، ومف خالؿ اتباع التدريسييف لطرائؽ تدريس تتحدى 
 .تحفزهتفكير الطمبة و 

تكميؼ الطمبة بميمات تعميمية ومشكالت عممية عمف المناىج الدراسية بيدؼ دفعيـ  -3
فة مف خالؿ التعمـ الذاتي مما يسيـ في زيادة محزونيـ المعرفي نحو البحث عف المعر 

 لدييـ.وتنمية المعرفة 
 المقترحات:

اجراء دراسات مماثمة عمى عينة مف طمبة المرحمة الثانوية لقياس اتجاىاتيـ نحو  -0
 بالدافع المعرفيالفرعيف العممي واألدبي وعالقتيا 

الخمفية  –متغيرات )الخمفية االقتصادية  أثرفة اجراد دراسة مشابية ليذه الدراسة لمعر  -5
 عمى الدافع المعرفي لمطمبة  االجتماعية(

بعض المتغيرات االجتماعية في الدافع المعرفي مثؿ اساليب  أثراجراء دراسات لمعرفة  -3
 المعاممة الوالدية.
 شكر وتقدير:

( مف خالؿ  www.uoanbar.edu.iqيود المؤلؼ تقدير مساىمة جامعة االنبار )
 .الدعـ التقني واالكاديمي المطموبطاقميـ االكاديمي المرموؽ في دعـ ىذا البحث بكؿ 

 
 
 

http://www.uoanbar.edu.iq/
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 المصادر:
 العربية:المصادر 

 القراف الكريـ 

، عماف: دار المسيرة لمنشر 5. طسيكولوجية التنشئة االجتماخية( 5111) جادو أبو -0
 والطباعة.والتوزيع 

، عماف: 0. طسيكولوجية التنشئة االجتماخية( 0224، صالح محمد عمي. )ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ -2
 دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة. 

، مكتبة االنجمو، 6طخمم النفس التربوي، (، 5111أبو حطب، فؤاد وآماؿ، صادؽ ) -3
 القاىرة.

، دار 0، طالميسر في خمم النفس التربوي(، 0243وفيؽ مرعي )بمقيس، أحمد وت -8
 الفرقاف.

، بنيتيا اتجاىات طمبة جامعة اليرموك نحو خمم النفس( 0220التؿ، شادية أحمد. ) -2
 . 28 – 62(: 3(، العدد )6وقياسيا. مؤتة لمبحوث والدراسات، المجمد )

لمشباب نحو مركز المرأة في  االتجاىات النفسية( 0291. )دعبد الحميجابر، جابر  -6
 (. 3(، العدد )9. المجمة االجتماعية القومية، المجمد )المجتمع العراقي

دراسات نفسية في ( 0294؛ والشيخ، سميماف الخعري. )عبد الحميدجابر، جابر  -9
 . القاىرة: عالـ الكتب.الشخصية العربية

ة التدريس الجامعي خوو ىيئ( 0220جريو، داخؿ حسف؛ وىجرس، ميدي صالح. ) -4
(، السنة الخامسة عشرة، 02. مجمة العمـو التربوية والنفسية، العدد )وسبل اخداده( انتقائو)

 بغداد: مطبعة الخعراء. 
أثر تفاخل الدافع المعرفي والبيئة المدرسية خمى كل (، 0222الجميؿ، محمد شعمة ) -2

، مدرسة الثانوية الصناخيةمن التحصيل الدراسي واالتجاه نحو الدراسة لدى طالب ال
 مجمة عمـ النفس، الييئة المصرية العامة لمكتاب.
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طمبة الجامعة نحو  تاتجاىا (5112إبراىيـ إسماعيؿ حسيف ) الحمداني، -01
كمية  منشورة،رسالة ماجستير غير  ،الدراسي وخالقتيا باإلنجازاختصاصاتيم الدراسية 

 .تكريت إلنسانية، جامعةالمعمـو  التربية
استراتيجيات مواجية الوغوط النفسية ( 5109أيوب جماؿ رجة ) الحياني، -00

كمية  منشورة،رسالة ماجستير غير  االنبار،وخالقتيا بالدافع المعرفي لدى طمبة جامعة 
 .االنبار اإلنسانية، جامعةمعمـو التربية ل

التعمم والدافع المعرفي بالتحصيل  خالقة ميارات(، 5111الخميفي، سبيكة يوسؼ ) -05
"مجمة مركز البحوث التربوية"، جامعة قطر، الدراسي لدى خينة من طالبات كمية التربية، 

 .09، العدد02السنة
 اربد:. خمم النفس العام( 5111الداىري، صالح حسف؛ والكبيسي، مجيد وىيب. ) -03

 دار الكندي لمنشر والتوزيع.
اتجاىات الطمبة الجامعيين نحو الشيادة ( 5110اسماعيؿ. ) الدوري، ريا ابراىيـ -08

. )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة الجامعية وخالقتيا ببعض المتغيرات
 المستنصرية، كمية اآلداب. 

, المكتبة المصرية الحديثة، 01, طأصول خمم النفس ,( 0296راجح، أحمد عزت ) -02
 مصر، القاىرة.

 جامعة الموصؿ.مبادئ خمم النفس التربوي،  (،5116بد الرحيـ )الزغوؿ، عماد ع -06
عالـ  القاىرة:، 3، طخمم النفس االجتماخي(. 0298. )ـعبد السالزىراف، حامد  -09

 الكتب. 
الدافع المعرفي لدى طمبة الجامعة  ( قياس5151حيدر جميؿ ) عباس، -04

          األوؿ.الجزء  ،81العدد  واسط،مجمة كمية التربية جامعة  ،المستنصرية
 القاىرة:، 5، طخمم النفس االجتماخي المعاصر( 0240، طمعت حسف. )ـعبد الرحي -02

 دار الكتاب الجامعي. 
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( : البحث العممي, 0225كايد) وعبدالحؽ،عبدالرحمف  وعدس،ذوقاف  عبيدات،-51
 مفيومو, ادواتو ,اساليبو , دار الفكر لمنشر والتوزيع, عماف, االردف.

، عدناف يوسؼ وآخروف ) -50 دار خمم النفس النظرية والتطبيق، (، 5100العتـو
 ، عماف، االردف.3المسيرة لمنشر والتوزيع، ط

، الدار العربية لمكتاب، االسس النفسية لمتربية(، 0244الفنيش، احمد عمي ) -55
 طرابمس، ليبيا.

دار  ،التدريستصميم  (5111) نايفة وقطامي،يوسؼ ماجد ابو جابر  قطامي، -53
 االردف. -عماف  والنشر،الفكر لمطباعة 

خمى  لإلنجازأثر درجة الذكاء والدافعية ( 0226قطامي، نايفة، وقطامي، يوسؼ ) -58
. مجمة دراسات، أسموب تفكير حل المشكمة لدى الطمبة المتفوقين في سن المراىقة

  (0(، العدد )53المجمد )
اتجاه الفتاة المتعممة نحو  (0296، أميف محمد. )مرسي؛ وكاظـ قنديؿ، بثينة أميف -52

 مكتبة االنجمو المصرية. القاىرة:. خمل المرأة
خمم النفس التكويني الطفولة ( 0244ىرمز، صباح حنا؛ وابراىيـ، يوسؼ حنا. ) -56

 دار الكتب لمطباعة والنشر. الموصؿ:. والمراىقة
لدى طمبة كمية التربية األساسية قياس الدافع المعرفي ( 5101اياد محمد ) يحيى، -59

 . 3، العدد  2المجمد  األساسية،مجمة أبحاث كمية التربية  الموصل،في جامعة 
، دار الكتب لمطباعة والنشر ،خمم النفس االجتماخي( 0242يعقوب، آماؿ أحمد. ) -54

 بغداد.
 األجنبية:المصادر 
 United State ., The . ed

rd
. 3Psychology ). Carlson, N. (1990 -29

of America: A division of Simon & Schustru, Inc. 

30- Gee,G,Wei.lee-Na.(2002),Antecedents and consequences of 

perceived interactivity an exploratory study, Journal of interactive 

advertising                 ,vol.(3),No.(1),pp,1-8  



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمة . . السنة المجلة الدراسات المستدا

 

 

 

 

 
050 

31- Gega, P. C. (1970). Science in Elementary Education. 2nd. ed., 

New York: John Wiley.                                                                         

                                                              

32- Horocks, J. E. (1976). The Psychology of Adolescence. 4th. ed., 

The United State of America : Houghton Mafflin Company.  
33- Maslow, A.H.(1970), Motivation and Personality 2

nd
 New 

York, Harper and Row.   

34- Muller, D. (1982). Measurement of Attitudes Interest and 

Personality Traits. Bloomington  Indian University Press.         

35- Schellenberg, J. A. (1970). An Introduction to Social 

Psychology. New York : Random House. 

36- Trainds, H. C. (1971). Attitude and Attitude Change. New 

York : John Wiley & Sons, Inc. 

 
 


