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عالقة تقدير اذلات ابدلافع املعريف دلى عينة من طلبة
جامعة "العريب بن هميدي" بأم البوايق .
د .زروايل وس يةل ،جامعة أم البوايق ،اجلزائر
د .ابريعم سامية ،جامعة أم البوايق ،اجلزائر
 امللخص:هدفت هذه ادلراسة اىل التعرف عىل الفروق يف مس توى تقدير اذلات دلى طلبة
جامعة "العريب بن هميدي" بأم البوايق تبعا ملتغريي اجلنس والتخصص والتفاعل بيهنام .واىل
الكشف عن عالقة تقدير اذلات ابدلافع املعريف وعن مدى اختالف هذه العالقة ابختالف لك
من اجلنس والتخصص الاكدميي.
أجريت هذه ادلراسة عىل عينة قواهما ( )352طالبا وطالبة اختريوا عشوائيا من طلبة
لكية الآداب واللغات والعلوم النسانية والاجامتعية ومن طلبة لكية العلوم ادلقيقة وعلوم الطبية
واحلياة اس تعملت الباحثتان أداتني من تصمميهام .وأسفرت املعاجلة الحصائية للمعطيات عىل
النتاجئ التالية:
 )1ل توجد فروق داةل احصائيا يف مس توى تقدير اذلات تبعا ملتغريي اجلنس أو التخصص أو
التفاعل بيهنام.
 )2توجد عالقة ارتباطية موجبة داةل احصائيا بني تقدير اذلات وادلافع املعريف.
 )3ختتلف العالقة الارتباطية بني تقدير اذلات وادلافع املعريف ابختالف لك من اجلنس
والتخصص الاكدميي.
 -اللكامت املفتاحية :تقدير اذلات ،ادلافع املعريف ،طلبة اجلامعة.
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علاقة تقدير الذات بالدافع المعرفي

The correlation between self-esteem and cognitive
motivation
among a sample of university students
Larbi Ben M'hidi, Oum El Bouagh
Dr. Zerouali Wassila, University of Oum El Bouaghi, Algeria.
Dr. Ibriam Samia, University of Oum El Bouaghi, Algeria.
-Abstract:
The aim of this study is to identify the differences of students
enrolled in Oum El Bouaghi university of the level self-esteem when
considering the following variables (of sex, specialization and
interaction between them), and examining the relationship between
the level of self-esteem and cognitive motivation.
The study sample consisted of (243) students from various
Oum El Bouaghi university faculties. and the researchers used the
tools was prepared, The study revealed the following results:
1) There is no statistically significant differences in the level of selfesteem based on the variables of sex, specialization or interaction
between them.
2) There is a statistically significant positive correlation between selfesteem and cognitive motivation.
3) the correlation between self-esteem and cognitive motivation varies
according to the change of sex and academic specialization
Keywords: self-esteem, cognitive motivation, university students
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 مقدمة:لقد اعترب تقدير اذلات حاجة أساس ية يف تصنيفات كثري من العلامء للحاجات ابلرمغ
من اختالفهم يف ترتيبه ،وارتبط بعالقات قوية مع كثري من املتغريات احملورية يف العلوم النفس ية
والرتبوية اكلتوافق والصحة النفس ية والتحصيل ادلرايس ،وخربات النجاح والفشل ومصدر
الضبط وتقبل الآخرين والاس تقاللية.
كام اعتربت ادلوافع ركنا اثبتا يف موضوعات العلوم النفس ية والرتبوية ول تزال الحباث
متواصةل وتتواىل دلراسة ادلوافع  ،ومعرفة كهنها وقوانيهنا وس بل ااثرهتا والتنبؤ هبا وبرامج تمنيهتا.
ولقد عرفت البحوث الرتبوية زخام معرفيا يف جمال كثري من ادلوافع لعل أمهها ادلافع لالجناز
وبرامج تمنيته ،ويه تتواىل ملعرفة التصنيفات الخرى لهذه ادلوافع ومن بني أمه هذه ادلوافع
واليت يفرتض ارتباطها ابلتحصيل الاكدميي يف املس توايت العليا ادلافع املعريف واذلي يشري
حبسب موراي Murrayاىل :الرغبة يف التفكري العميق ولفرتة طويةل والبحث عن أس باب
الش ياء ،واحملاوةل املس مترة لفهم عنارص احلياة والاهامتم ابلفاكر والنظرايت الشائعة
والاس متتاع ابملناقشة واملناظرة مع الآخرين ،والنقد الصيل للفكر واملعرفة والاهامتم الشديد
ابلتعمل والاس متتاع بقراءة الكتب اليت تعاجل املواضيع العلمية والفلسفية وبروز الاهامتم والشغف
ابلفاكر اجلديدة (اخلويل،2002،ص.)211
ول شك أن املزيد من البحث يف لك من تقدير اذلات وادلافع املعريف وهو ما
س تحاول هذه ادلراسة التعرض هل س يرثي الرتاث النفيس والرتبوي خاصة يف هذا العرص اذلي
تزايدت فيه الضغوط وترامكت يف مجيع ميادين احلياة ،وجمالهتا يف الرسة و يف املدرسة مبفهوهما
الواسع و يف أماكن العمل .ويف ظل الثورات اليت تعيشها جممتعات العامل اليوم واملتعلقة أساسا
ابملعلومات واملعارف اكلثورة املعلوماتية ،والثورة التكنولوجية والثورة الرمقية والثورة املعرفية
ويف ظل التحولت اليت طرأت عىل اجملمتعات البرشية من جممتع ما بعد احلداثة اىل جممتع
املعلومات ،اىل جممتع املعرفة ومن أساليب الاقتصاد املادي اىل الاقتصاد املعريف ،خاصة وأنه ل
خيفى عىل أحد أن اجملمتعات العربية تعاين من قصور يف اكتساب املعرفة انهيك عن انتاهجا يف
عرص أصبح فيه قطاع املعلومات قاطرة التمنية يف خمتلف دول العامل.
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 متغريات ادلراسة:أول -تقدير اذلات:
لعل أكرث العوامل اليت تؤثر عىل سلوك الفرد يه صورته عن نفسه أو فكرته عن ذاته،
واليت تسهم اىل حد كبري يف تفسري املواقف وتصنيف املعلومات (ادلردير،2004،ص.)142
مففهوم اذلات بذكل هو اذلي ينظم وحيدد السلوك ،بل انه جحر الزاوية يف البناء
املتاكمل للشخصية (زهران،1980،ص .)80وان الصورة اليت يشلكها النسان عن نفسه متتد
بتأثريها اىل الطريقة اليت حيل هبا مشالكته وكفاءة ما يصل اليه من حلول
(تشايدل،1983،ص ،)58ذلكل اعترب مفهوم اذلات حمورا أساس يا للتوجيه والرشاد النفيس
(زهران،1980،ص.)82
ومن أكرث مفاهمي منظومة اذلات ارتباطا ابلتوافق والصحة النفس ية مفهوم تقدير اذلات
(الزغيب،2005،ص ،)58حيث يعد من املفاهمي احلديثة نسبيا فلقد انترش يف أواخر الس تينات
وأوائل الس بعينات من القرن املايض مضن اطار نظرية اذلات (الفحل،2004،ص ،)46مث
توالت ادلراسات والحباث ليصبح من بني أكرث سامت الشخصية اليت متت دراس هتا يف العقود
املاضية (مجعة،2007،ص )39وليصبح أيضا من احملددات الهامة للسلوك الجنازي ،بل ولقد
ظهر اجتاه يف اعداد املعلمني يف الولايت املتحدة المريكية عرف ابجتاه تنش يط اذلات واذلي
يرى أن تقدير اذلات هو املكون احلرج والسبب السايس وراء الجناز الاكدميي
(رشوان،2006،ص .)212حىت ان املتصفح لكتب عمل النفس الرتبوي احلديثة لسوف جيد أن
موضوع تقدير اذلات أحضى من املوضوعات الرئيس ية اكذلاكء وادلافعية (وولفوك،)2010،
(أبورايش وأخرون.)2006،
وتقدير اذلات يعد مبثابة املكون الوجداين يف منظومة اذلات (Martinot,
) 1995,p23حيث يعرفه روزنربغ  Rosenbergبأنه اجتاهات الفرد سالبة اكنت أم موجبة
حنو نفسه؛ مما يعين أن تقدير اذلات الجيايب يشري اىل أن الفرد يعترب نفسه ذا أمهية وقمية بيامن
تقدير اذلات السليب يشري اىل عدم رضا الفرد عن ذاته أو رفض اذلات أو احتقار اذلات
(ادلسويق،2004،ص ،)05ويضيف ريزونز  Reasonerأن تقدير اذلات يمنو ويتطور من
خالل معلية عقلية تمتثل يف تقيمي الفرد لنفسه ،ومن خالل معلية وجدانية تمتثل يف احساسه
بأمهيته وجدارته ويمت ذكل يف ست نواح يه املواهب الطبيعية املوروثة مثل اذلاكء واملظهر
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

العدد ()04

مارس 2017

4

علاقة تقدير الذات بالدافع المعرفي

د .زروالي وسيلة

د .ابر يعم سامية

والقدرات الطبيعية الفضائل الخالقية أو الاس تقامة ،الجنازات والنجاحات يف احلياة مثل
املهارات واملمتلاكت والجنازات ،الشعور ابلهلية لن يكون حمبواب الشعور ابخلصوصية
والمهية واجلدارة ابلحرتام الشعور ابلس يطرة عىل حياته (شاهني،2008،ص .)320وعليه فان
تقدير اذلات ليس وحدة بس يطة بل هو تشكيل متطور حيوي عددا من الاجتاهات ختتلف من
ثقافة اىل أخرى وخاصة من مرحةل معرية اىل أخرى ،حيث يمنو تقدير اذلات ويتطور مع
املنحى املتصاعد مث ينخفض مع املنحىن الهابط دلورة احلياة (يعقوب،2002،ص .)89-88
كام تصور ماسلو  Maslowصاحب الاجتاه النساين احلاجات النسانية منتظمة يف
بناء هريم ذي مس توايت س بع ،أين حتتل احلاجة اىل التقدير املرتبة الرابعة مضن حاجات
القصور أو النقص وابلنس بة اليه فان حاجات التقدير تتضمن شقني :الشق الول :أو ما أسامه
احرتام اذلات وحيوي أش ياء مثل :اجلدارة والكفاءة والثقة ابلنفس والقوة والشخصية
والاس تقالل والجناز والشق الثاين :واذلي أسامه التقدير من الآخرين ويتضمن املاكنة والتقبل
والانتباه واملركز والشهرة (الفحل،2004،ص .)46
 صفات الطالب ذوي تقدير اذلات املرتفع واملنخفض:أ) صفات الطالب ذوي تقدير اذلات املرتفع :يعرض ريزونر  Reasonnerخلصائص الطالب
اذلين دلهيم تقدير عال لذلات يف النقاط التالية:
 .1ينظرون لنفسهم نظرة واقعية ويقبلون أنفسهم كشخاص مقبولني.
 .2يس تطيعون أن حيددوا نقاط القوة ونقاط الضعف دلهيم.
 .3يستند تقيميهم لقدراهتم عىل تغذية راجعة حصيحة وليس عىل تصور غري سلمي ملا حيبون أن
يعتقدوا عن أنفسهم.
 .4دلهيم عادة مجموعة كبرية من الصدقاء ويقميون عالقات مع الآخرين وينسجمون مع معظم
الطالب يف الصف.
 .5يس تجيبون للتحدايت ويرغبون يف حماوةل أش ياء جديدة.
 .6ل يشعرون ابلهتديد بسبب التغريات أو املواقف اجلديدة.
 .7يتعاملون ابجيابية مع الثناء والتقدير.
 .8يشعرون ابلرضا عن اجنازاهتم لهنم يشعرون ابملسؤولية ازاء النتاجئ عندما يواهجون
بأخطاهئم أو خمالفاهتم؛ فاهنم يقروا مبا حدث وما ارتكبوا من أخطاء.
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 .9يضعون عادة أهدافا لنفسهم فهم يعرفون ما يريدون أن يفعلوه يف حياهتم وما يرغبون يف
حتقيقه.
 .10يس تطيعون يف أغلب الحيان أن جيدوا طرقا بديةل حلل املشالكت اليت يواهجوهنا.
 .11دلهيم عادة أآراء قوية ول خيشون من التعبري عهنا وهذا ما جيعلهم غري حمبوبني من قبل
البعض (شاهني،2008،ص.)321
كام يضيف برينز Bearnsالصفات التالية:
 .12القدرة عىل تعديل املبادئ والقمي يف ضوء اخلربات اجلديدة .
 .13فقدان الانزعاج حول املايض وما يتصل به.
 .14احلساس ية اجتاه حاجات الآخرين (جربيل،1983،ص.)60
 .15غالبا ما يكون دلهيم أبطال ومناذج يامتهون هبا.
 .16يرغبون يف مساعدة الآخرين واجملازفة.
 .17يتطوعون للقيام ببعض العامل (سلمي،2003،ص.)17
 .18يتقبلون النقد البناء املوجه الهيم.
 .19يصدرون تعليقات وعبارات تدل عىل حمبهتم لنفسهم وتدل عىل وصف أنفسهم بأهنم ذوو
فائدة وقمية.
 .20يمتزيون حبديث ذايت اجيايب متفائل بعيدا عن الحباط و الشكوى و التشاؤم.
 .21يرون أنفسهم حمبوبني من قبل الآخرين ول يشعرون بأهنم حتت مراقبة
الآخرين(هيالت،2007،ص.)158
ب) صفات الطالب ذوي تقدير اذلات املنخفض:
 .1هيمتون ابحلفاظ عىل شعورمه ابحرتام اذلات أو الفشل برشف أكرث من اهامتهمم ببذل اجلهد
الالزم لحراز النجاح.
 .2ينشغلون عادة بسلوكيات دفاعية ملنع الآخرين من معرفة مدى القصور أو عدم المان اذلي
يشعرون به.
 .3يفشلون غالبا يف الاس تفادة من ادلرس.
 .4يشغلون أنفسهم ما يفكر به الآخرون عهنم وعن أعامهلم.
 .5عاجزون عن اجناز املسؤوليات امللقاة عىل عاتقهم.
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 .6يسعون اىل حفظ ماء الوجه وخيافون من القدام عىل أية خماطرة خش ية
الفشل(شاهني،2008،ص.)322-321
اثنيا -ادلافع املعريف:
حتتل احلاجة اىل الفهم املعريف أو الرغبة يف الفهم واملعرفة املركز الرابع يف هرم ماسلو
للحاجات النسانية ،ويه أوىل حاجات المنو أو الارتقاء اليت لها صةل ابللزتامات الشخصية
واليت تعرب أكرث عن انسانية النسان (جابر،معر،1987،ص  ،)322وعن رغبة جوهرية للتطور
دليه (بين يونس،2007،ص ،)181حيث يعرف ماسلو ( )1970احلاجة للمعرفة بأهنا احلاجة
لالطالع وادراك املعارف النسانية وفهم الش ياء اجلديدة وغري املألوفة
(راشد،2005،ص .)189أما دلى وايرن  )1978( Weinerفان ادلافعية املعرفية تتحدد
ابلنس بة اليه ابحلاةل اذلهنية اليت تس يطر عىل الطالب اذلي خيتار املهامت اليت تقود للنجاح
واملثابرة والعمل ابس مترار حىت تتحقق أهداف النجاح طويةل املدى ،وحيقق جناحا يف معرفة
بيئته والس يطرة عىل عنارصها ويصف نفسه ابلقدرة والكفاءة كام أنه يس تجيب للمهامت
املتحدية لقدراته(قطايم،2003،ص.)63
ولقد اختلف العلامء يف حتديد أبعاد ادلافع املعريف اذ يرى موراي  Murrayأن من بني أمه
اخلصائص اليت يمتتع هبا الفرد ذو ادلافع املعريف املرتفع يه:
أ) القبال عىل اتقان املعلومات وصياغة املشالكت ،والاهامتم ابلنوايح الثقافية والعلمية.
ب) الرغبة يف مواهجة اخملاطر والتحدايت يف سبيل احلصول عىل املعرفة.
ج) الاجنذاب حنو املوضوعات الغامضة اليت تعوزها املعلومات والاس تجابة مبلل حنو ما هو
شائع ومألوف (اخلليفي،2000،ص .)15-14أما محدي الفرماوي فريى أن أمه أبعاد ادلافع
املعريف يه :رغبة الفرد يف احلصول عىل املعلومات برسعة ورغبة الفرد يف الاسزتادة من املعرفة
عن موضوع ما ،حرص الفرد عىل املعاجلة اليدوية ملوضوعات املعرفة ،ترحيب الفرد ابخملاطرة يف
سبيل احلصول عىل املعرفة (الرشقاوي،2000،ص ،)256أما اتناك وأآخرونTanaka et all
فقد أوحضوا من خالل التحليل العاميل أن احلاجة للمعرفة تتكون من ثالثة عوامل فرعية ويه:
املثابرة املعرفية ،اجلرأة املعرفية ،التعقيد املعريف (مرزوق،2005،ص.)192-191
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ومن خالل ما س بق ميكن اعتبار أن ادلافع املعريف هو الرغبة ادلامئة وامللحة عند
الطالب لكتساب املعلومات و فهمها و ااثرة التساؤلت ،والجابة عهنا خاصة ما تعلق مهنا
بتخصصه الاكدميي والرتحيب ابخملاطرة يف سبيل اش باع هذه الرغبة والاس متتاع بذكل.
 أبعاد ادلافع املعريف: -1الرغبة يف املعرفة والفهم :حتتل احلاجة اىل الفهم املعريف أو الرغبة يف الفهم واملعرفة املركز
الرابع يف هرم ماسلو للحاجات النسانية ،ويه أوىل حاجات المنو أو الارتقاء اليت لها صةل
ابللزتامات الشخصية ،واليت تعرب أكرث عن انسانية النسان (جابر،معر،1987،ص.)322
وعن رغبة جوهرية للتطور دليه (بين يونس،2007،ص.)181
 -2حب الاس تطالع :يعد دافع حب الاس تطالع من ادلوافع اذلاتية ادلاخلية اليت تدفع الفرد
اىل الفهم والسعي حنو اجلديد ،وحتقيق التقدم واس تقصاء احلقيقة والبحث عهنا واماطة اللثام
عن الغموض وعدم الوضوح يف املواقف املادية والاجامتعية ،وهو أحد دوافع النشاط أيضا
وميكن تسميته بدافع الفضول املعريف (بين يونس ،2007 ،ص )58؛ واذلي يبدو يف امعان
التفكري حول مدلول الفاكر ومعانهيا أو مضموهنا من خالل قراءهتا جيدا أو تأملها.
 -3اخملاطرة :ينظر اىل الفرد أنه ذو تعقيد معريف اذا اكن دليه أكرب عدد ممكن من املضامني
الشخصية اليت يس تخدهما يف تفسري البيئة اليت يعيش فهيا ابلضافة اىل تفسري سلوك الآخرين
(اخلويل،2002،ص.)159
 -4حتمل الغموض :يشري قاموس اجنلش واجنلش  English and Englishبأن حتمل
الغموض هو الرغبة يف قبول حاةل ميكن أن تثري قلقا من التفسريات أو النتاجئ البديةل ،أي
الشعور ابلراحة عند مواهجة مشلكة معقدة (اخلويل،2002،ص.)189
 ادلراسات السابقة:من ادلراسات السابقة اليت تناولت متغريات ادلراسة دراسة محمد اسامعيل ()1987
واليت هدفت اىل حبث العالقة بني تقدير اذلات ولك من ادلافعية واملثابرة ادلراس ية عىل عينة
قواهما ( )292تلميذا من تالميذ الصف اخلامس ابملرحةل الابتدائية كشفت نتاجئها أنه يوجد
تأثري للك من ادلافعية ادلراس ية واملثابرة عىل تقدير اذلات (الرشقاوي،2000،ص.)13-12
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

العدد ()04

مارس 2017

8
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د .زروالي وسيلة

د .ابر يعم سامية

ودراسة بلوك و روبيزن ( Block& Robins )1993واليت هدفت يف دراسة طولية
امتدت من املراهقة املبكرة اىل املراهقة املتأخرة اىل التعرف عىل الفروق بني اجلنسني يف
مس توى تقدير اذلات عىل عينة قواهما ( )91طالبا وطالبة ،حيث كشفت نتاجئها عن وجود
فروق داةل احصائيا بني اجلنسني لصاحل اذلكور .ودراسة محمد نبيل الفحل ( )2004واليت
هدفت اىل التعرف عىل الفروق بني الطالب املرصيني والطالب السعوديني يف لك من تقدير
اذلات ودافعية الجناز ،واىل الكشف عن عالقة تقدير اذلات ابدلافع لالجناز عىل عينة قواهما
( )60طالبا مرصاي و( )60طالبا سعوداي ،وقد كشفت نتاجئها عن وجود فروق بني الطالب
السعوديني والطالب املرصيني يف تقدير اذلات يف حني أنه ل توجد فروق بيهنم يف دافعية
الجناز ،واىل وجود عالقة ارتباطية موجبة داةل احصائيا بني تقدير اذلات وادلافع لالجناز.
ودراسة بوفيالن وهونورا ( Bovillan & Honora )2004واليت هدفت اىل الكشف عن
عالقة تقدير اذلات ابلجناز الاكدميي عىل عينة قواهما ( )175تلميذ وتلميذة من تالمذة
املس توى السابع التعلميي ،حيث كشفت نتاجئها عن وجود عالقة ارتباطية موجبة داةل احصائيا
بني تقدير اذلات والتحصيل الاكدميي .ودراسة أمحد عربيات و عامد الزغول ( )2008واليت
هدفت اىل الكشف عن الفروق يف مس توى تقدير اذلات تبعا ملتغريات اجلنس والتخصص
واملس توى ادلرايس ،واىل حتري نوع العالقة بني تقدير اذلات والتحصيل الاكدميي عىل عينة
قواهما ( )735طالبا وطالبة من طلبة جامعة مؤتة ،حيث كشفت نتاجئها عن وجود عالقة
ارتباطية موجبة داةل احصائيا بني تقدير اذلات والتحصيل الاكدميي وأنه ل توجد فروق يف
مس توى تقدير اذلات تبعا ملتغريات اجلنس والتخصص يف حني أنه توجد فروق تبعا ملتغري
املس توى التعلميي .ودراسة محمد عبد السميع رزق ( )2009واليت هدفت اىل الكشف عن
درجة عالقة الكفاءة اذلاتية املدركة بأبعادها وبني أبعاد ادلافع املعريف عىل عينة قواهما ()344
طالبا وطالبة من طالب الصف الول الثانوي ،حيث كشفت نتاجئها عن وجود عالقات
ارتباطية موجبة داةل احصائيا بني الكفاءة الاكدميية املدركة وأبعاد ادلافع املعريف.
 التعليق عىل ادلراسات السابقة:وابلنظر يف أهداف ادلراسات السابقة يتضح ندرة ادلراسات يف حدود عمل الباحثة اليت
اهمتت بدراسة عالقة تقدير اذلات ابدلافع املعريف؛ مما اس تدعى اجراء هذه ادلراسة.
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 مشلكة ادلراسة و أس ئلهتا:ان ادلوافع قوة حترك اجلهد والعمل و لرمبا انهتىى علامء النفس اىل أن ادلوافع ليست
رشطا رضوراي حلدوث التعمل حفسب ،بل يه الرشط الوحيد اذلي ل يمت التعمل ال به فكام أهنا
عامل جوهري يف البدء يف التعمل فهىي أكرث أمهية لالس مترار فيه ومواصلته وتقدمه والتفوق فيه
والتغلب عىل ما قد يواجه املتعمل من صعوابت ،ويف اجملال الرتبوي ارتبطت كثري من ادلوافع
ابلتحصيل الاكدميي لعل من أمهها يف الصفوف العليا ادلافع املعريف حيث يوجه هذا ادلافع
سلوك الطالب حنو حتقيق التفوق ويساعدمه عىل حتقيق التوازن املعريف ،واش باع الرغبة يف
املعرفة والفهم واتقان املعلومات وحل املشالكت ،حيث يكون املتعمل مدفوعا دفعا ذاتيا لالقبال
عىل اخلربات مبا حيقق هل الرضا واملتعة والمتزي والتعزيز اذلايت.
كام أن تقدير اذلات عد متغريا ابلغ المهية يف جمال البحوث النفس ية والرتبوية و لرمبا
حمددا هاما للسلوك الجنازي؛ فلتقدير اذلات بنية نفس ية  -اجامتعية اذ يعرفه كميبل Kimbel
بأنه عبارة عن توقعات النجاح اليت يظهرها الفرد يف همامت لها أمهية خشصية واجامتعية
(الزغيب،2005،ص .)62أي أنه يرتبط أكرث ابلس ياق الاجامتعي اذلي يعيش فيه الفرد ،يثريه
ويش بعه ولو جزئيا أانس أآخرون ويمنو يف ظل الظروف اخملتلفة ويتأثر ابلبيئة احمليطية وما يسود
فهيا من قمي وعادات وقوانني ونظم كام يكون النجاح هو الوس يةل الفعاةل يف كسب التقدير
والاحرتام يف حني يكون الفشل هو السبيل املؤدي اىل فقدان التقدير والاعتبار؛ مما يعين أن
تقدير قد خيضع لتأثريات متغريات خمتلفة اجلنس والتخصص ادلرايس وأن سامت الشخصية اليت
متزي الطلبة ذوي تقدير اذلات املرتفع اكلشعور ابلثقة يف النفس والكفاءة والاس تحقاق اذلايت
والرغبة يف حتصيل املركز والسمعة العلمية الطيبة ،قد تسهم يف رفع دافعية هؤلء الطلبة حنو
املعرفة والبحث والتقيص واملزيد من القراءات احلرة والرغبة يف املعرفة والفهم واتقان املعلومات؛
خاصة مع تضاعف جحم املعرفة وتزايد أمهيهتا لس امي يف مرحةل التعلمي اجلامعي أين تقل وجيب أن
تقل الاعامتدية الفكرية دلى الطالب ،فالتعمل قد يكون أكرث فاعلية عندما يكون موهجا ذاتيا
وعندما يكون املتعمل مسؤول عنه ومس تقال فيه اضافة اىل أن النجاح والتفوق ادلراس يني يف
الكثري من التخصصات العلمية يعمتد بشلك جوهري عىل انفاق الكثري من الساعات ،والقيام
ابلكثري من املهام الصعبة والتعامل مع كثري من املواضيع ادلراس ية؛ ذلا س تحاول هذه ادلراسة
الجابة عىل الس ئةل التالية:
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 )1هل هناك فروق يف مس توى تقدير اذلات دلى طلبة جامعة "محمد العريب بن هميدي"
تعزى ملتغريي اجلنس والتخصص والتفاعل بيهنام.
 )2هل هناك عالقة ارتباطيه موجبة داةل احصائيا بني تقدير اذلات وادلافع املعريف دلى عينة
من طلبة جامعة "العريب بن هميدي" بأم البوايق.
 )3هل ختتلف العالقة الارتباطية بني تقدير اذلات وادلافع املعريف ابختالف اجلنس.
 )4هل ختتلف العالقة الارتباطية بني تقدير اذلات وادلافع املعريف ابختالف التخصص
الاكدميي.
 أمهية ادلراسة:تربز أمهية ادلراسة احلالية يف:
 )1ما ميكن أن تضيفه ادلراسة اىل الدب النظري وادلراسات السابقة يف جمال تقدير اذلات
وادلافع املعريف.
 )2جذب انتباه الرتبويني واملهمتني ابلعملية الرتبوية – التعلميية ابلتأكيد عىل أمهية تقدير اذلات
وادلافع املعريف كبرز متغريات الشخصية اليت ميكن أن تسهم ليس فقط يف حتسني الداء
والجناز الاكدميي ولكن يف تمنية خشصية الطالب واكساهبم قامي واجتاهات اجيابية يف احلياة؛
وابلتايل التفكري والعمل عىل تطوير برامج ارشادية لتمنية ورفع تقدير اذلات وادلافع املعريف
دلى طلبة اجلامعة.
 )3التأكيد عىل أمهية حتسني معليات القبول والتسجيل يف اجلامعات كرشوط أساس ية
لضامن فعالية التعلمي وعدالته وجودته.
 أهداف ادلراسة: )1التعرف عىل الفروق يف مس توى تقدير اذلات دلى طلبة جامعة "العريب بن هميدي" بأم
البوايق تبعا ملتغريي اجلنس والتخصص والتفاعل بيهنام.
 )2الكشف عن عالقة تقدير اذلات ابدلافع املعريف دلى عينة من طلبة جامعة "العريب بن
هميدي" بأم البوايق.
 )3الكشف عن مدى اختالف عالقة تقدير اذلات ابدلافع املعريف دلى عينة من طلبة
جامعة "العريب بن هميدي" بأم البوايق ابختالف اجلنس.
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 )4الكشف عن مدى اختالف عالقة تقدير اذلات ابدلافع املعريف دلى عينة من طلبة
جامعة "العريب بن هميدي" بأم البوايق ابختالف التخصص الاكدميي.
 فرضيات ادلراسة:الفرضية الوىل :توجد فروق داةل احصائيا يف مس توى تقدير اذلات تعزى ملتغريي اجلنس
والتخصص والتفاعل بيهنام.
الفرضية الثانية :توجد عالقة ارتباطية داةل احصائيا بني تقدير اذلات وادلافع املعريف.
الفرضيات الفرعية:
( )1-2ختتلف العالقة الارتباطية بني تقدير اذلات وادلافع املعريف ابختالف اجلنس.
( )2-2ختتلف العالقة الارتباطية بني تقدير اذلات وادلافع املعريف ابختالف التخصص
الاكدميي.
 التعريف الجرايئ ملفاهمي ادلراسة: )1تقدير اذلات :و هو تقيمي ذايت يشلكه الفرد عن نفسه فهو وهجة نظر الفرد حول نفسه
أو حمك عهنا سلبا أو اجيااب مبا يتضمنه من مشاعر الاس تحقاق أو عدم الاس تحقاق ،اذ
تمتثل مشاعر الاس تحقاق يف الشعور الجيايب حنو اذلات ب :احلب والرضا والاعزتاز
والثقة والتقبل واملاكنة والقوة والكفاءة والجناز والاس تقاللية والنجاح ...يف مقابل مشاعر
عدم الاس تحقاق أو الشعور حنو اذلات ابلكره والرفض والاحتقار والنبذ والعجز،
الفشل ...ويقاس اجرائيا ابس تبيان تقدير اذلات اذلي حيوي ثالثة أبعاد يه :بعد تقدير
اذلات الاجامتعي وبعد تقدير اذلات املدرك وبعد تقدير اذلات املثايل.
 )2ادلافع املعريف :وهو الرغبة ادلامئة وامللحة عند الطالب لكتساب املعلومات وفهمها وااثرة
التساؤلت والجابة عهنا خاصة ما تعلق مهنا بتخصصه الاكدميي ،والرتحيب ابخملاطرة يف
سبيل اش باع هذه الرغبة والاس متتاع بذكل .ويقاس اجرائيا مبقياس ادلافع املعريف اذلي
حيوي ثالثة أبعاد يه :بعد املثابرة املعرفية و بعد التعقيد املعريف وبعد اجلرأة املعرفية.
 مهنجية ادلراسة واجراءاهتا: العينة :تكونت عينة ادلراسة من ( )352طالبا وطالبة اختريوا عشوائيا من طلبة لكيةالآداب واللغات والعلوم النسانية والاجامتعية ولكية العلوم ادلقيقة وعلوم الطبيعة واحلياة جبامعة
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"العريب بن هميدي" بأم البوايق .ويشري اجلدول رمق ( )01اىل خصائص عينة ادلراسة حسب
متغريات اجلنس والتخصص ادلرايس.
جدول رمق ( :)01توزيع أفراد العينة حسب اجلنس والتخصص الاكدميي

اجلنس

التخصص الاكدميي

املتغريات
ذكور
اانث
لغة عربية وأآداهبا
علوم اجامتعية
علوم الطبيعة واحلياة
علوم املادة

التكرار
46
306
140
98
82
32
352

النس بة املئوية
13.1
86.9
39.8
27.8
23.3
9.1
100

اجملموع
من خالل اجلدول رمق ( )01يتضح أن:
 )1عدد اذلكور أقل من عدد الانث.
 )2عدد طلبة ختصص لغة عربية وأآداهبا يفوق عدد طلبة ختصص علوم اجامتعية ،واذلي يفوق
هو الآخر عدد طلبة ختصص علوم الطبيعة واحلياة  ،واذلي يفوق طلبة ختصص علوم املادة.
 أدوات ادلراسة:أول -اس تبيان تقدير اذلات:
أ 1-صدق احملمكني :عرض الاس تبيان عىل ( )09تسعة أساتذة حممكني من اجلامعات اجلزائرية
وذكل لبداء رأهيم حول مدى صالحية البنود لقياس ما وضعت لقياسه ،ومدى وضوح وكفاءة
الصياغة اللغوية ومدى مشولية الاس تبيان خملتلف جوانب املوضوع ،ويف ضوء اقرتاحاهتم
ومالحظاهتم مت اعادة صياغة بعض العبارات واجراء تعديل يف بعضها الآخر ،وقد مت اعتبار
التعديالت التالية:
 )1حذف العبارة واليت نصها :أشعر بأين خشص عادي مثل الآخرين.
 )2ادخال تعديالت عىل ثالث عبارات كام هو موحض يف اجلدول رمق (.)02
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جدول رمق ( :)02يوحض عبارات اس تبيان تقدير اذلات قبل وبعد التعديل
العبارة قبل التعديل

العبارة بعد التعديل

أرى أين أس تحق املاكنة اليت وصلت الهيا.

أرى أين جدير مبا وصلت اليه

أشعر ابلضيق و أان يف اجلامعة.

ينتابين الضيق وأان يف اجلامعة

أشعر أين انسان يس تحق اللوم والتوبيخ.

أان انسان يس تحق اللوم والتوبيخ

أ -2-صدق الاتساق ادلاخيل :من أجل تقدير التجانس ادلاخيل لس تبيان تقدير اذلات مت
الاعامتد عىل ما تمتتع به عبارات الاس تبيان من اتساق داخيل ،وبناءا عىل ذكل حسبت
معامالت الارتباط بني درجة لك عبارة من عبارات املقياس وادلرجة اللكية وذكل عىل عينة
قواهما ( )93طالبا وطالبة من طلبة قسم العلوم الاجامتعية جبامعة "العريب بن هميدي" بأم
البوايق ،واجلدول التايل يوحض قمي معامالت الارتباط ودللهتا الحصائية:
جدول رمق ( :)03معامل الارتباط بني درجة لك عبارة وادلرجة اللكية لس تبيان تقدير اذلات
دلى أفراد عينة ادلراسة الاس تطالعية (ن=.)93
معامل الارتباط
العبارة معامل الارتباط العبارة معامل الارتباط العبارة
**0.424
35
0.157
18
**0.416
1
*0.183
36
**0.245
19
**0.586
2
**0.584
37
**0.253
20
**0.563
3
*0.236
38
**0.470
21
**0.613
4
**0.439
39
**0.510
22
**0.453
5
**0.514
40
*0.238
23
**0.539
6
**0.453
41
**0.500
24
*0.224
7
**0.449
42
**0.243.
25
**0.541
8
**0.458
43
**0.631
26
**0.503
9
**0.659
44
**0.595
27
**0.518
10
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11
12
13
14
15
16
17

*0.212
**0.316
**0.659
**0.621
*0.182
**0.507
**0.424

28
29
30
31
32
33
34

**0.697
**0.510
**0.492
0.089
**0.368
**0.478
**0.459

د .زروالي وسيلة

د .ابر يعم سامية

45
46
47
48
49
50
*(.)0.05

**0.694
**0.554
**0.443
**0.649
**0.585
**0.523
** (.)0.01

من خالل اجلدول رمق ( )03يتضح أنه :من أصل ( )50عبارة ( )48مثانية وأربعون
عبارة لها دلةل احصائية فامي خيتص بعالقهتا ابدلرجة اللكية لالس تبيان كلك ،مهنا ( )42اثنان
وأربعون عبارة ترتبط ارتباطا دالا عند مس توى ( )0.01و( )06ست عبارات ترتبط ارتباطا
دالا عند مس توى ( )0.05ماعدا عبارتني مل تصال اىل حدود ادللةل الحصائية؛ مما أدى اىل
حذفهام وبذكل أصبح عدد عبارات الاس تبيان يف صورته الهنائية ( )48عبارة.
ب) الثبات :بعد استبعاد العبارتني رمق ( )18ورمق ( ،)31حسب ثبات اس تبيان تقدير اذلات
بطريقة التناسق ادلاخيل وذكل حبساب تباين درجات الاس تبيان :حيث بلغ معامل "ألفا-
كرونباخ  ،Alpha Cronbachويه املعادةل النسب يف هذه احلاةل القمية ()0.883؛ مما يشري
اىل ادلرجة املرضية من الثبات اليت يمتتع هبا اس تبيان تقدير اذلات.
اثنيا -مقياس ادلافع املعريف:
أ -1-صدق احملمكني :عرض املقياس عىل ( )09تسعة أساتذة حممكني من اجلامعات اجلزائرية
وذكل لبداء رأهيم حول مدى صالحية البنود لقياس ما وضعت لقياسه ،ومدى وضوح وكفاءة
الصياغة اللغوية ومدى مشولية الاس تبيان خملتلف جوانب املوضوع ،ويف ضوء اقرتاحاهتم
ومالحظاهتم مت اعادة صياغة بعض العبارات واجراء تعديل يف بعضها الآخر ،وقد مت اعتبار
التعديالت التالية كام يه موحضة يف اجلدول التايل:
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د .زروالي وسيلة

د .ابر يعم سامية

جدول رمق ( )04عبارات مقياس ادلافع املعريف قبل وبعد التعديل
العبارة بعد التعديل
العبارة قبل التعديل
دلي شغف شديد للمعرفة.
أعتقد أن دلي هنام معرفيا
يصفين زماليئ يف ادلراسة ابلقدرة عىل
يصفين الآخرون ابلقدرة عىل التفكري النقدي
التفكري النقدي.
يشعرين التعامل مع املوضوعات املألوفة
التعامل مع املعلومات العادية يشعرين ابلضجر.
ابلضجر
أركز جيدا خالل دروس احملارضات.
أنصت برتكزي ذهين اىل دروس احملارضات.
أ -2 -صدق الاتساق ادلاخيل :من أجل تقدير التجانس ادلاخيل ملقياس ادلافع املعريف مت
الاعامتد عىل ما تمتتع به عبارات املقياس من اتساق داخيل ،وبناءا عىل ذكل حسبت معامالت
الارتباط بني درجة لك عبارة من عبارات املقياس وادلرجة اللكية وذكل عىل عينة قواهما ()82
طالبا وطالبة من طلبة قسم علوم الطبيعة واحلياة جبامعة "العريب بن هميدي" بأم البوايق،
واجلدول التايل يوحض قمي معامالت الارتباط ودللهتا الحصائية.
جدول رمق ( :)05قمي معامالت الارتباط بني درجة لك عبارة وادلرجة اللكية ملقياس ادلافع
املعريف (ن=)82
العبارة معامل الارتباط العبارة معامل الارتباط العبارة معامل الارتباط
**0.445
30
**0.407
15
**0.480
1
**0.382
31
**0.438
16
**.0.270
2
**0.547
32
*0.244
17
0.542
3
**0.582
33
0.07
18
0.514
4
**0.362
34
**0.457
19
**0.518
5
**0.226
35
0.225
20
0.408
6
**0.294
36
0.395
21
-0.053
7
**0.413
37
**0.593
22
-0.09
8
**0.565
38
0.101
23
**0.265
9
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**0.530
39
**0.428
40
* دال عند ()0.05
**دال عند (.)0.01

*0.204
25
**0.438
10
0.300
26
**0.506
11
**0.257
27
0.144
12
0.300
28
**0.417
13
0.134
29
**0.283
14
من خالل اجلدول رمق ( )05يتضح أنه:
من أصل ( )40عبارة ( )34أربع وثالثون عبارة لها دلةل احصائية فامي خيص عالقهتا
ابملقياس كلك مهنا ( )31احدى وثالثون عبارة ترتبط ارتباطا دالا عند مس توى ()0.01
و( )03ثالث عبارات ترتبط ارتباطا دالا عند مس توى ( )0.05ما عدا ست ( )06عبارات مل
تصل اىل حدود ادللةل الحصائية؛ مما أدى اىل حذفها وبذكل أصبح عدد عبارات الاس تبيان
يف صورته الهنائية ( )34عبارة.
ب) الثبات :بعد استبعاد العبارات الست حسب ثبات مقياس ادلافع املعريف بطريقة التناسق
ادلاخيل وذكل حبساب تباين درجات املقياس :حيث بلغ معامل"ألفا -كرونباخ "Alpha
 Cronbachويه املعادةل النسب يف هذه احلاةل القمية ()0.890؛ مما يشري اىل ادلرجة
املرضية من الثبات اليت يمتتع هبا مقياس ادلافع املعريف.
 عرض النتاجئ ومناقش هتا: الفرضية الوىل :تنص عىل أنه :توجد فروق داةل احصائيا يف مس توى تقدير اذلات تعزىملتغريي اجلنس والتخصص والتفاعل بيهنام.
جدول رمق ( :)06نتاجئ حتليل التباين الثنايئ ( )2*2لختبار دلةل الفروق تبعا ملتغريات اجلنس
والتخصص الاكدميي والتفاعل بيهنام.
مرص التباين
اجلنس
التخصص
اجلنس

مجموع املربعات
347.762
379.077
496.404

درجة احلرية
1
3
3

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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0.419
0.654
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0.238
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*التخصص
344
182793.071
البايق
351
185647.929
اجملموع
من خالل اجلدول رمق ( )06يتضح أنه:

د .زروالي وسيلة

د .ابر يعم سامية

531.375

ل توجد فروق داةل احصائيا يف مس توى تقدير اذلات تعزى ملتغري اجلنس حيث بلغت
قمية ف = ( )0.654ويه غري داةل احصائيا.
ل توجد فروق داةل احصائيا يف مس توى تقدير اذلات تعزى ملتغري التخصص حيث
بلغت قمية ف = ( )0.238ويه غري داةل احصائيا.
ل توجد فروق داةل احصائيا يف الرضا عن التوجيه تعزى لتفاعل متغريي اجلنس
والتخصص ،حيث بلغت قمية ف= ( )1.023ويه غري داةل احصائيا؛ وابلتايل نفي حصة
الفرضية الوىل.
طبقا للدب الرتبوي وما كتب عن تقدير اذلات يعد تقدير اذلات مكتغري تكيفي جد
هام متغري منايئ مكتسب ،أي أنه خيتلف من ثقافة اىل أخرى طبقا لساليب التنش ئة
الاجامتعية وأمناط الرعاية الوادلية حيث يتأثر تقدير اذلات اىل حد كبري بتفاعالت الفرد
الاجامتعية مع الآخرين ،ومن مرحةل معرية اىل أخرى أيضا حيث يكون متدنيا يف مرحةل
الطفوةل مث يزداد مع العمر؛ وبذكل ميكن ارجاع نتيجة ادلراسة احلالية يف عدم وجود فرق يف
مس توى تقدير اذلات تعزى ملتغريي اجلنس والتخصص والتفاعل بيهنام اىل تشابه اخلصائص
الثقافية لفراد عينة ادلراسة من هجة واىل طبيعة املرحةل الامنئية اليت مير هبا أفراد العينة من هجة
اثنية ،حيث من احملمتل أن جناح أفراد العينة يف اجتياز امتحان الباكلوراي وولوهجم اجلامعة قد
أشعرمه ابلثقة يف أنفسهم ويف قدراهتم ومعق دلهيم الشعور ابلكفاءة والاس تحقاق يف نظر
أنفسهم و يف نظر احمليطني هبم برمغ اختالف اجلنس والتخصصات ادلراس ية ،وقد جاءت نتيجة
ادلراسة احلالية متفقة مع نتيجة دراسة أمحد عربيات و عامد الزغول ( )2008بيامن جاءت خمالفة
لنتيجة دراسة دراسة بلوك و روبيزن (.)1993
 الفرضية الثانية :تنص الفرضية الثانية عىل أنه توجد عالقة ارتباطه بني تقدير اذلات وادلافعاملعريف دلى أفراد العينة اللكية.
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 الفرضيات الفرعية: )1ختتلف العالقة الارتباطية بني تقدير اذلات وادلافع املعريف ابختالف اجلنس.
 )2ختتلف العالقة الارتباطية بني تقدير اذلات وادلافع املعريف ابختالف التخصص الاكدميي.
جدول رمق ( )07معامل الارتباط بني تقدير اذلات وادلافع املعريف
مس توى ادللةل
معامل الرتباط
غري دال
0.159
اذلكور ن = 46
0.01
0.393
الانث ن= 306
0.01
0.377
لغة عربية وأآداهبا ن= 140
0.01
0.431
علوم اجامتعية ن= 98
0.01
0.312
علوم الطبيعة واحلياة ن= 82
غري دال
0.141
علوم املادة ن =32
0.01
0.347
العينة اللكية ن = 352
من خالل اجلدول رمق ( )07يتضح أنه :توجد عالقة ارتباطية موجبة داةل احصائيا بني
تقدير اذلات وادلافع املعريف دلى أفراد العينة اللكية ،حيث بلغ معامل الارتباط القمية ر=
 0.347وهو دال احصائيا عند ()0.01؛ وابلتايل قبول حصة الفرضية الثانية.
توجد عالقة ارتباطيه موجبة بني تقدير اذلات وادلافع املعريف دلى اذلكور ودلى الانث
حيث بلغ معامل الارتباط القمية ر=  0.393دلى الانث وهو دال احصائيا عند ()0.01
والقمية ر=  0.159وهو غري دال؛ وابلتايل قبول حصة الفرضية الفرعية الوىل.
توجد عالقة ارتباطية موجبة بني تقدير اذلات وادلافع املعريف دلى لك من طلبة لغة
عربية وأآداهبا ودلى عينة طلبة ختصص علوم اجامتعية ودلى عينة ختصص علوم الطبيعة
واحلياة ،حيث بلغ معامل الارتباط عىل التوايل القمي ر=  0.312 ،0.431 ،0.377ويه قمي
داةل احصائيا عند ( )0.01والقمية ر=  0.141دلى عينة طلبة ختصص علوم املادة وهو غري
دال؛ وابلتايل قبول حصة الفرضية الفرعية الثانية.
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ميكن ارجاع سبب هذه النتيجة دلى أفراد العينة اللكية اىل طبيعة الصفات واخلصائص
اليت يتصف هبا الفراد ذوو تقدير اذلات املرتفع واليت قد تؤثر عىل دافعهم املعريف ،اذ يتسم
ذوو تقدير اذلات املرتفع ابلس تجابة للتحدايت والرغبة يف حماوةل أش ياء جديدة مما قد يؤثر
وبشلك مبارش عىل بعد اجلرأة املعرفية والقدرة عىل حتمل الغموض ،مصدر الضبط ادلاخيل
وحتديد الهداف والرغبة الصادقة يف حتقيقها؛ مما قد يؤثر وبشلك مبارش عىل بعد املثابرة
املعرفية الصحة النفس ية اجليدة والاتزان النفيس ،مما قد يؤثر وبشلك مبارش أيضا عىل الرغبة
يف الوصول اىل حاةل التوازن املعريف والاس تقاللية ،حيث أثبتت "ادلراسات" أن املس تقلني
يقدرون املامرسات املعرفية وهيمتون ابملشالكت الفلسفية والآراء واملبادئ أكرث من اهامتهمم
ابلناس وأهنم ذوو قمي متوهجة حنو العمل مثل الكفاءة والقدرة والتفوق ،ويفضلون الوظائف اليت
تمتزي ابلتحليل والتجريد (اخلويل،2002،ص .)88-87كام أثبتت العديد من "ادلراسات" وجود
ارتباطات موجبة بني تقدير اذلات والك من التوجه حنو ادلراسة واملس توايت العميقة يف
التجهزي واملعاجلة ،والتوجه حنو الفهم وتعميق املعىن و وجود ارتباطات سالبة بني تقدير اذلات
ولك من التوجه حنو احلفظ الصم واملس توايت السطحية يف التجهزي واملعاجلة ،ويف دافعية الفرد
ومثابرته والهداف اليت حيددها لنفسه ،ويف مس توى طموحه (رشوان،2006،ص )213ومن
ادلراسات السابقة املتفقة مع نتيجة ادلراسة احلالية دراسة محمد اسامعيل ( )1987و دراسة محمد
نبيل الفحل ( )2004ودراسة محمد عبد السميع رزق (.)2009
 مناقشة الفرضية الفرعية الوىل :تبدو هذه النتيجة متوقعة وواقعية وفقا لقمي اذلكور وقميالانث املتعلقة ابدلراسة ،اذ ميكن ارجاع ضعف العالقة الارتباطية بني تقدير اذلات وادلافع
املعريف دلى اذلكور مقارنة ابلانث اىل ضعف ادلافعية يف الرغبة واملعرفة دلى اذلكور مقارنة
ابلانث أو عىل القل تفوق الانث عىل اذلكور يف مس توى ادلافع املعريف؛ حيث تمتزي الانث
بشلك عام بأهنن أكرث اجهتادا وحتصيال وابلرغبة يف املعرفة والبحث والتقيص وااثرة التساؤلت
خاصة ما تعلق بتخصصهن ادلرايس لهداف متعددة رمبا لش باع هنمهن املعريف اذ قد تشلك
ادلراسة ابلنس بة للكثريات مهنن أكرث ما يشغل أوقاهتن وأذهاهنن أو لتحسني أوضاعهن
وماكنهتن الاجامتعية  -الاقتصادية من خالل قبول افرتاض أن التعلمي واس تكامهل اىل أعىل
املس توايت قد يكون هو املفتاح الرئييس لرفع القمية الاجامتعية للفرد ،وتمنية اس تعداداته
وقدراته (احلامد،1991،ص)129؛ وبذكل فان ادلراسة والرغبة يف الفهم واملعرفة خاصة دلى
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الانث قد تشلك أفضل الفرص املرشوعة لثبات اذلات وحتقيقها والتخلص من النظرة المنطية
لدلور الاجامتعي أن ولوج اجلامعة وعامل اجلامعة يعد هدفا أساس يا ابلنس بة للكثريات مهنن
 مناقشة الفرضية الفرعية الثانية :ميكن تفسري ضعف العالقة الارتباطية دلى طلبة ختصصعلوم املادة اىل ضعف ادلافعية املعرفية دلى عينة طلبة هذا التخصص وذكل لعدة أس باب قد
تكون متعلقة هبذا التخصص دون غريه ومهنا :صعوبة ادلراسة يف هذا التخصص واخنفاض
القدرات اخلاصة الالزمة للنجاح يف دراسة هذا التخصص حيث ل يمت تسجيل وقبول الطلبة
بناءا عىل رغباهتم املوضوعية ،أو وفق اختبارات قبول خاصة وامنا وفق معدلهتم يف شهادة
الباكلوراي واليت قد ل تقدم أدىن احامتلت النجاح ادلرايس املس تقبيل يف هذا التخصص ابذلات
حث يبدو أنه من الواحض جدا أن النجاح يف متابعة دراسة هذا التخصص يتطلب توفر
مؤهالت خاصة ،حيث تش يع فيه حالت الرسوب والرسوب املتكرر فلقد أظهرت نتاجئ دراسة
يزيد عيىس السوروطي أن أمه أس باب تغيري التخصص يف اجلامعة الهامشية هو عدم مالمئة
التخصص السابق لس تعدادات الطلبة وضعف ادلافعية دلراس ته ابلضافة اىل صعوبة وكرثة
العباء ادلراس ية يف التخصص السابق وتدين املعدل الرتامكي (أبوعبود،2005،ص)107
.اضافة اىل احامتل عدم مالمئة املكتس بات ادلراس ية السابقة؛ أي عدم ارتباط املواد ادلراس ية
اليت درست يف املرحةل الثانوية بتكل اليت يف اجلامعة خاصة دلى طلبة الس نة الوىل.
 التوصيات: -1العمل عىل تطوير برامج ارشادية لتمنية و رفع دافعية الطلبة حنو املعرفة والفهم.
 -2حتسني معليات القبول والتسجيل ،خاصة ابلنس بة للتخصصات اليت تتطلب توافر
مؤهالت خاصة كتخصص علوم املادة.
 -3تشجيع الطلبة ذوي الكفاءات العالية عىل الالتحاق بتخصص علوم املادة ،حىت ل يبقى
هؤلء الطلبة حكرا عىل لكيات معينة دون غريها اكلطب مثال.
 -4اجراء املزيد من البحوث اليت تبحث عالقة متغريات ادلراسة مبتغريات أخرى دلى طلبة
اجلامعة.
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املرصية.
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 )15تشايدل ،دينيس :)1983( ،عمل النفس واملعمل ،ترمجة مجموعة من الساتذة ،مراجعة عبد
القوص ،القاهرة :الهرام.
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