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أساليب التعمم وعالقتيا بالحاجة الى المعرفة لدى طمبة المرحمة االعدادية
م .د .كاظم محسن كويطع الكعبي

الجامعة المستنصرية /كمية التربية
الممخص:
رمى البحث التعرؼ بأساليب التعمـ وايضاً التعرؼ عمى مستوى الحاجة الى المعرفة وما ىي العبلقة بينيما

لدى طمبة الم رحمة االعدادية  ،ولغرض التحقؽ مف ذلؾ تـ استعماؿ مقياس اساليب التعمـ المعد مف قبؿ ريشارد
فمدر( )Richard Felderوباربا ار سولوموف ( )Barbara Solomonعاـ ( )0222المبني في ضوء نموذج فمدر
وسمفرماف ترجمة (السناوي  )0202ومقياس الحاجة الى المعرفة المعد مف كاسيوبو وبيتي وكاو() 1984
 ، Cacioppo ,Petty & Kaoإذ بمغ عدد فقرات مقياس اساليب التعمـ ( )44فقرة ومقياس الحاجة الى المعرفة
( )08فقرة وقد تـ التحقؽ مف الخصائص السايكومترية لممقياسيف وبعدىا تـ تطبيؽ االداتيف عمى عينة البحث والتي

بمغت ( )222طالب وطالبة مف طمبة المرحمة االعدادية تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية الطبقية ،واظيرت نتائج اف
افراد عينة البحث ليس لدييـ اسموب محدد مف التعمـ ولدييـ حاجة الى المعرفة أذ كاف متوسط درجاتيـ اعمى مف
الوسط الفرضي وكذلؾ ،وجود عبلقة ارتباطية طردية بيف الحاجة الى المعرفة واساليب التعمـ ،وقد يعود السبب الى
اف الطمبة الذيف لدييـ حاجة الى المعرفة عالية يستخدموف اساليب تعمـ معرفية كثيرة ويستخدـ كؿ متعمـ جميع

األساليب في أوقات مختمفة ولكف ليس مف الضروري أف تكوف جميعيا في المستوى نفسو مف االستخداـ وكما جاء
في النظرية المتبناة.

الفصل االول /أىمية البحث والحاجة إليو.

مشكمة البحث:

إف تعقد الحياة ،واتساع مطالبيا؛ زاد مف حاجة االنساف الى استعماؿ قدراتو العقمية بنشاط
وفاعمية اكثر كي يتمكف مف السيطرة عمى تغيرات الحياة المتسارعة ومتطمباتيا المتزايدة  ،لذلؾ مف

الصعوبة اف يتعمـ الفرد بشكؿ جيد وفعاؿ ،اذا لـ يقترف ذلؾ بحاجة إلى التعمـ ودافعية قوية نحو

التعمـ ،إذ إف الدافعية والحاجة المشحونة بقوة لدى الطمبة تزيد مف ىفواتيـ وتعدد المرات التي
يحتاجوف معيا لمعودة مف جديد الى نقطة البداية  ،وقد تساءؿ الكثير مف الطمبة عف السبب الذي

يكمف وراء بذؿ الجيود الكبيرة في المذاكرة اال انيـ عمى الرغـ مف ذلؾ يحصموف عمى تقديرات
منخفضة في االمتحاف (  )Solso,1979,p.53لذا ال ُبد لممتعمـ اف يعتمد عمى اساليب وطرؽ
منطقية في التعمـ بمراحمو جميعاً اذف فالحاجة الى التعمـ والمعرفة ىما ىدؼ عقمي يوجو السموؾ
نحو البحث عف المعرفة وأف الفشؿ في ارضاء ىذه الحاجة يمكف اف يعرقؿ عممية النمو والتطور
والوظائؼ الكاممة لمشخصية لذلؾ نرى الفيـ والمعرفة تتجمى في النشاطات االستطبلعية
واالستكشافية والبحث عف المزيد مف المعرفة والحصوؿ عمى اكبر قدر ممكف مف المعمومات ،ويرى
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ماسمو أ ّف حاجات المعرفة ىي اكثر وضوحاً عند بعض االفراد مف غيرىـ فحينما تكوف ىذه
الحاجات قوية ترافقيا رغبة في الممارسة المنيجية القائمة عمى التحميؿ والتنظيـ والبحث في

العبلقات (نشواتي : 0884 ،ص )002لذلؾ أف افضؿ طريقة في تعمـ الطمبة تكمف في التعامؿ
مع الفروؽ الفردية في الوظائؼ المعرفية بالتركيز عمى االساليب العقمية واساليب التعمـ مف خبلؿ

الحاجة الى التعمـ والمعرفة ومف ىنا تبرز مشكمة البحث الحالي في االجابة عمى التساؤؿ اآلتي-:
ىل اتبع طمبة المرحمة االعدادية اساليب لمتعمم دون غيرىا لإلشباع حاجتيم الى المعرفة ؟

أىمية البحث:
تكتسب المرحمة االعدادية أىمية خاصة؛ كونيا تضـ فئة عمرية ،تتمثؿ بمرحمة المراىقة

المتوسطة وجزء مف مرحمة المراىقة المتأخرة ،وىي مف المراحؿ العمرية الحرجة ،واكثرىا صعوبة
حيث يستعد الفرد االنتقاؿ الى مرحمة الرشد  ،واف مرحمة االعدادية تعد حمقة دراسية ميمة وحيوية

بحكـ موقعيا في السمـ التعميمي واضطبلعيا في ميمة اعداد األطر البشرية مف الشباب لرفد
مجاالت العمؿ بيـ او نقميـ الى المرحمة الجامعية .

لذلؾ اصبح االىتماـ بالعمميات المعرفية مدار بحث واىتماـ عبر العصور حيث تـ تناوؿ

العديد مف الجوانب التي ترتبط بيا بشكؿ مباشر كالتفكير والتعمـ المعرفي والحصوؿ عمى المعرفة
والفيـ بتوظيؼ ما يمتمكو االفراد مف قدرات ومعارؼ تـ اكتسابيا مف خبلؿ عمميات التعمـ والبحث

عف المعرفة وأف عممية الحصوؿ عمى المعمومات امر ضروري لو دور حقيقي في التربية والتعميـ

فضبلً عف تطور الفرد والمجتمع لذا يجب اف تدعـ في وقت مبكر مف العمر ،والحاجة الى المعرفة

ىي مف الحاجات االنسانية الميمة لدى الطمبة فيي تدفعيـ الى الحصوؿ الى المزيد مف المعمومات

بصورة دائمة ومستمرة سعياً الكتسابيا وزيادتيا وتصبح بارزة عندما يتـ اشباع الحاجات االساسية،

إذ يتولد لدى الطمبة الفض وؿ والرغبة في فيـ انفسيـ وبيئتيـ المحيطة بيـ وتجتذبيـ االشياء
المجيولة والناقصة وغير المنتظمة وغير الواضحة بقوة ويصبح لدييـ خزيف مف المعمومات
والخبرات المتراكمة والجديدة ومف ثـ تشكؿ ىذه الخبرات المتنوعة بمجموعيا استراتيجيات واساليب

معرفية كفوءة بتعامؿ الطمبة مع الصعوبات التي تواجييـ فيـ تواقوف لمحاجة المرتفعة مف المعرفة

وينشغموف بقدر اكبر في نشاطات معرفية تتطمب المزيد مف الجيد ( Cacioppo,et

 )al,1996:p197وقد أظيرت نتائج الدراسة التي اجراءىا  Coutinho,et al,2005اف الطمبة
ذوي المستوى المرتفع مف الحاجة الى المعرفة يتصفوف بالدافعية الداخمية القوية نحو المياـ
المعرفية المعقدة وينجزوف المياـ الدراسية بشكؿ افضؿ ويطمبوف توضيحات اكثر لممشكبلت مما

يطمبو مف لدييـ مستوى منخفض مف الحاجة الى المعرفة)Coutinho, et al,2005:p.322 ( .
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وتضيؼ (  )Coutinho,2006أف الطمبة ذوي المستويات المرتفعة مف الحاجة الى المعرفة

يستعمموف استراتيجيات ،واساليب تعمـ شمولية وعميقة تصؿ الى مستويات اعمى مف الفيـ ،ومف ثـ

الوصوؿ الى أفضؿ االداء لمميمات التعميمية (  )Coutinho,2006,p.162-164وأف اساليب
التعمـ مف الموضوعات الميمة في حياة االفراد عامة والطمبة خاصة؛ ألنو يقوـ بعممية الربط بيف

الجوانب المعرفية والوجدانية والجوانب التحصيمية عند الطالب ،وىذا ما أشارت اليو بعض الدراسات
والبحوث منيا دراسة ( )Moss,1985ودراسة ( )Duh & Dun,2001كما بينت دراسات اخرى

أف أساليب التعمـ تتأثر بتغير الجنس الف اساليب التعمـ تعد نوعاً مف االداء المفضؿ لمفرد في
تنظيمو لما يراه ويكتسبو مف معمومات معرفية فيي تتعمؽ بالفروؽ الفردية في اساليب االدراؾ

والتذكر والتخيؿ والتفكير وكما ذكر عمماء النفس اف افضؿ طريقة لتعمـ الطمبة تكمف في التعامؿ

مع الفروؽ الفردية في الوظائؼ المعرفية)Zhang & Sterberg, 2000,p.469 ( .

وتكمف االىمية النظرية لمبحث في استكشاؼ الفروؽ الفردية بيف طمبة المرحمة االعدادية في

الحاجة الى المعرفة واساليب التعمـ الى البحث في العبلقة بيف ىذيف المتغيريف مما يزيد مف

الدافعية واستثارة افكار جديدة في تطوير الفرد والمجتمع .

أما االىمية العممية لمبحث ،فتكمف فيما يقدمو البحث مف مفاىيـ ميمة تفيد التربوييف في حالة

الطمبة الذيف لدييـ تحصيؿ دراسي منخفض والطمبة الذيف لديو حاجة الى التعمـ والمعرفة والتفكير
مف خبلؿ تحديد االساليب التعميمية المناسبة لمتعامؿ مع الطمبة .
اىداف البحث:
يستيدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى:

 .0اساليب التعمـ لدى طمبة المرحمة االعدادية.
 .0حاجة طمبة المرحمة االعدادية لمتعمـ.
 .2العبلقة االرتباطية بيف الحاجة الى المعرفة واساليب التعمـ لدى طمبة المرحمة االعدادية.
حدود البحث:
االعدادي ،الدراسات
يتحدد البحث الحالي بطمبة المرحمة االعدادية لمصؼ الخامس
ّ
الصباحية الرسمية لتربية محافظة بغداد – الرصافة (المديرية العامة لتربية الرصافة الثانية) لمعاـ

الدراسي 0202 - 0204ـ.
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تحديد المصطمحات:
ورد في البحث الحالي مصطمحي الحاجة الى المعرفة واساليب التعمـ وفيما يمي التعريفات

العممية ليذيف المصطمحيف:

أوال /اساليب التعمم Learning Styles
عرفيا كؿ مف:

 -6انتويستل(: Entwistle )1981
ىي توجيات الطالب نحو الدراسة في اثناء تناوؿ ومعالجة المعمومات التي تحدد في ضوء اىداؼ
ودوافع تقود الى تبني الطالب طرؽ واستراتيجيات مختمفة لمدراسة)Entwistle,1981:p.100( .

: Schmeck,1983-1

" بأنيا نتاج مجموعة مف عمميات معالجة المعمومات التي يفضؿ االفراد القياـ بيا عندما يواجيوف
واجباُ

تعميمياً

وىذه

العمميات

تمثؿ

العميقة

ومفصمة

وسطحية

ومكررة

"

()Schmeck,1983,p.75

: Kolb,1984-4

"بأنيا الطريقة التي يستخدميا الفرد في ادراؾ ومعالجة المعمومات اثناء عممية التعمـ "
( . )Kolb,1984,p.50

 -3فمدر وسمفرمان(:)Felder & Selverman,1988
" بأنيا مجموع مف السموكيات المعرفية والوجدانية والنفسية ،والتي تعمؿ معا كمؤشرات ثابتة نسبيا
لكيفية إدراؾ وتفاعؿ واستجابة الطالب مع بيئة التعمـ")501

& p Felder

.)Selverman1988,

التعريف النظري:

تبنى الباحث تعريؼ ( )Felder & Selverman،1988ألساليب التعمـ تعريفاً نظرياً لمبحث

الحالي.

التعريف االجرائي:
وىي الدرجة التي يحصؿ عمييا المستجيب مف خبلؿ استجابتو عمى فقرات مقياس اساليب

التعمـ.

103

مجلة األستاذ

العدد  -412المجلد الثاني  -لسنة 4112 /م  6341 -هـ

ثانياً  /الحاجة الى المعرفة  Need For Cognitionعرفيا كؿ مف:

: Cohen& Wolfe, 1955-6

" أنيا الحاجة الفرد لبناء المواقؼ المعنية بالتعمـ بطريقة تكاممية ذات معنى وىي فيـ الفرد مايمر
بو مف خبرات بحيث يجعميا منطقية " ( . )Cohen &Wolfe,1955:p291

: Within , et al , 1974-1

" ب أنيا شعور بالتوتر ينشأ مف االحباط وىذا التوتر يقود الى محاوالت نشطة لبناء الموقؼ وزيادة
الفيـ" ( . )Within,et al ,1974,p.204

: Cacioppo & Petty,1982-4

" أنيا فروؽ فردية ثابتة في ميؿ االفراد لبلنشغاؿ والتمتع بالتفكير والسعي لبذؿ الجيود المعرفية "
( )Caeioppo & petty, 1982:p.116
وقد تبنى الباحث تعريؼ (  )Cacioppo & Petty, 1982تعريفاً نظرياً لمبحث .
التعريف االجرائي لمحاجة الى المعرفة :
ىي الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المستجيب مف خبلؿ اجابتو عمى فقرات مقياس الحاجة الى

المعرفة .

الفصل الثاني /اإلطار النظري.

أوالً  :أساليب التعمم : Learning Styles

ىناؾ بعض التصورات النظرية ألساليب التعمـ التي تختمؼ عف بعضيا البعض مف حيث عدد

وطبيعة ىذه األساليب أو الطرؽ التي يفضميا ويتبعيا األفراد في تعمميـ ،ومف ىذه التصورات
والنماذج ما يمي :

( )6نموذج انتوستل  : Entwistle ,1981 -ويقوـ ىذا النموذج عمي أساس العبلقة بيف
أساليب تعمـ الفرد ومستوي نواتج التعمـ  ،حيث يحتوي ىذا النموذج عمي ثبلثة توجيات ترتبط
بدوافع مختمفة  ،وينتج عنيا أساليب تعمـ معينة يستخدميا الفرد في مواقؼ التعمـ المختمفة أثناء
عممية تعممو ويؤدي إلي مستويات مختمفة لمفيـ  ،و أىـ التوجيات التي ينتج عنيا أساليب التعمـ

المختمفة ىي  :التوجو نحو المعني الشخصي  ،والتوجو نحو إعادة اإلنتاجية وبناء عمى ىذه
التوجيات يرى انتوستؿ وجود ثبلثة أساليب لمتعمـ ىي :
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(أ) األسموب العميق  : Deep Styleويتميز أصحاب ىذا األسموب بقدرتيـ ورغبتيـ في البحث
عف المعني واستخداـ التشابو والتماثؿ في وصؼ األفكار بصورة متكاممة  ،عبلوة عمى ربطيـ

لؤلفكار الجديدة بالخبرات السابقة  ،ويميموف إلي استخداـ األدلة والبراىيف في تعمميـ 2

(ب) األسموب السطحي  : Surface Styleويميز القادريف عمي تذكر بعض الحقائؽ في
موضوع ما  ،والتي ترتبط باألسئمة في ىذا الموضوع  ،ويعتمدوف في دراستيـ عمي التعميمات
الواضحة والمناىج المحددة  ،والحفظ  ،واألسموب المنطقي في الوصوؿ إلي الحقائؽ تفصيبلً 2

(جـ) األسموب االستراتيجي  : Strategic Styleويميز غير القادريف عمى تنظيـ أوقات
استذكارىـ لمدروس واتجاىاتيـ السمبية نحو الدراسة  ،ودافعيتيـ الخارجية لمتعمـ بغرض النجاح فقط
 ،ويحاولوف دائماً الحصوؿ بعض التمميحات والمؤشرات مف المعمـ في موقؼ التعمـ ،

وأجريت دراسات كثيرة حوؿ صدؽ نموذج انتوستؿ ألساليب التعمـ سواء في البيئة العربية أو

األجنبية وأشارت جميعيا إلي تمتع النموذج بدرجة مرتفعة مف الصدؽ وقدرتو عمي التنبؤ بالتحصيؿ
الدراسي لمطبلب في الم ارحػؿ التعميمية المختمفة  ،حيث أجمعت النتائج عمي اختبلؼ مستوى

تحصيؿ الطبلب باختبلؼ أساليب التعمـ (.)Entwistle,1981:p.154

( )1نموذج كولب  : Kolb , 1984وضع كولب نموذجاً لتفسير عممية التعمـ يقوـ عمي أساس
نظرية التعمـ التجريبي ويري فيو أف التعمـ عبارة عف بعديف األول  :إدراؾ المعمومات والذي يبدأ مف
الخبرات الحسية وينتيي بالمفاىيـ المجردة  ،والثاني  :معالجة المعمومات ويبدأ مف المبلحظة

التأممية وينتيي يالتجريب الفعاؿ  2ومف خصائص ىذا النوع مف التعمـ أنو مف أفضؿ أنواع التعمـ
كمعالجة لممعمومات  ،وىو تعمـ متصؿ أساسو الخبرة  ،وعممية ديناميكية تعمؿ عمي تكيؼ الفرد

مع البيئة المحيطة بو  ،وأنو يتضمف ما وراء األفعاؿ بيف الشخص والبيئة وأف ىذا يتـ في أربع

مراحؿ متتالية ىي :

(أ) الخبرات الحسية  : Concrete Experienceوتعني أف طريقة إدراؾ ومعالجة المعمومات
مبنية عمي الخبرة الحسية  ،وأف ىؤالء يتعمموف أفضؿ مف خبلؿ اندماجيـ في األمثمة  ،كما أنيـ

يميموف إلي مناقشة زمبلئيـ بدالً مف السمطة التي تتمثؿ في معممييـ أثناء عممية التعمـ ،
ويستفيدوف مف مناقشتيـ مع زمبلئيـ وكذلؾ التغذية الراجعة الخارجية  ،وىـ ذوو توجو اجتماعي

إيجابي نحو اآلخريف  ،ولكنيـ يروف أف األساليب النظرية في التعمـ غير فعالة .

(ب) المالحظة التأممية  :Reflective Observationحيث يعتمد األفراد في إدراؾ ومعالجة
المعمومات عمي التأمؿ والموضوعية والمبلحظة المتأنية في تحميؿ موقؼ التعمـ  ،ويفضموف

المواقؼ التعميمية التي تتيح ليـ الفرصة لمقياـ بدور المبلحظ الموضوعي غير المتحيز  ،ولكنيـ

يتسموف باالنطواء .
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(جـ) المفاىيم المجردة  : Abstract Conceptualizationويكوف االعتماد ىنا في إدراؾ
ومعالجة المعمومات عمي تحميؿ موقؼ التعمـ والتفكير المجرد والتقويـ المنطقي  ،واألفراد الذيف

يميموف إلى ذلؾ يركزوف عمي النظريات والتحميؿ المنظـ والتعمـ عف طريؽ السمطة والتوجو نحو

األشياء في حيف يكوف توجييـ ضعيفاً نحو األشخاص اآلخريف .

(د) التجريب الفعال  : Active Experimentationويعتمد األفراد ىنا عمى التجريب الفعاؿ
لموقؼ التعمـ مف خبلؿ التطبيؽ العممي لؤلفكار واالشتراؾ في األعماؿ المدرسية  ،والجماعات
الصغيرة إلنجاز عمؿ معيف  ،وىـ ال يميموف إلى المحاضرات النظرية ولكنيـ يتسموف بالتوجو

النشط نحو العمؿ ( . )Kolb,1984,p.324

( )4نموذج بيجز  : Biggs ,1987يفسر ىذا النموذج أساليب التعمـ عمى أنيا طرؽ تعمػـ

الطبلب  ،ويرى بيجز وجود ثبلثة أساليب لمتعمـ لكؿ منيـ عنصريف " دافع  ،استراتيجية " ويؤدي
االدمج بيف الدافع واالستراتيجية إلي أسموب التعمـ  ،وأجرى بيجز دراسات كثيرة حوؿ ىذا النموذج
) ، (Biggs, 1987-2001ويمكف القوؿ بوضوح ثبلثة أساليب لمتعمـ فييا وىي :

(أ) األسموب السطحي  : Surface Styleوأصحاب ىذا األسموب يروف أف التعمـ المدرسي ىو
طريقيـ نحو غايات أخرى أىميا الحصوؿ عمي وظيفة  ،وىدفيـ األساسي ىو إنجاز متطمبات
المحتوي الدراسي مف خبلؿ الحفظ والتذكر .

(ب) األسموب العميق  : Deep Styleويتميز أصحاب ىذا األسموب بالدافعية الداخمية والفيـ
الحقيقي لما تعمموه  ،والقدرة عمي التفسير والتحميؿ والتمخيص وييتموف بالمادة الدراسية وفيميا

واستيعابيا  ،ويقوموف بربط األفكار النظرية بالخبرات الحياتية اليومية  ،ولدييـ اىتمامات جادة نحو

الدراسة .

(ج) األسموب التحصيمي  : Achieving Style:وينصب تركيز أصحاب ىذا األسموب عمى

الحصوؿ أعمى الدرجات ال عمي ميمة الدراسة  ،ويتميزوف بامتبلكيـ لميارات دراسية جيدة وتنظيـ

الوقت والجيد .

( )2نموذج فمدر وسمفرمان Felder& silverman,1988 :
ولقد وضع فمدر وسمفرماف نموذجيـ لسببيف  :لمتعرؼ عمى أساليب تعمـ مختمفة ،

ولتوفير أساس جيد لممدرسيف لتصميـ عممية التعمـ والتي مف شأنيا أف تعالج االحتياجات التعميمية
لجميع الطمبة .

ويتضمف نموذج فمدر وسمفرماف أربعة أبعاد ثنائية القطب ألساليب التعمـ ويحتوي كؿ أسموب

عمى تفضيميف معاكسيف ،ويستخدـ كؿ متعمـ جميع األساليب في أوقات مختمفة ولكف ليس مف

الضروري أف تكوف جميعيا في المستوى نفسو مف االستخداـ .وىذه األساليب ىي:
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 -0العممي ـ التأممي ( :)Active - Reflectiveيتعمـ العمميوف مف خبلؿ فيـ المادة عف طريؽ
مناقشتيا والبحث عف األسئمة والتماريف التي تتطمب حبل لممشكبلت  ،ومراجعة المعمومات عف

طريؽ تفعيميا تطبيقيا وتكوف دراستيـ ضمف جماعة بحيث يأخذ كؿ فرد فييا وقتا كافيا لتفسير أحد

المواضيع المخصصة لو لآلخريف وفي المقابؿ يتعمـ أصحاب النمط التأممي مف خبلؿ التفكير
المجرد والعمؿ الفردي بيدوء وذلؾ بإعطائيـ الوقت الكافي لمتفكير بالمعمومات وباألسئمة المتوقعة

وبالتطبيقات وكتابة الممخصات أو المبلحظات الصفية بأسموبيـ الخاص.

 -1الحسي ـ الحدسي ( :)Sensing - Intiutiveيتعمـ الحسيوف مف خبلؿ التفكير الحسي أو
العياني مع التوجو نحو الحقائؽ والمفاىيـ وحؿ المسائؿ باستخداـ طرائؽ معروفة ومحددة مسبقا

أما أصحاب النمط
بدوف تعقيدات او مفاجأت وىـ جيديف بالعمؿ المختبري وعممييف وحذريفّ ،
الحدسي يتعمموف باستخداـ التفكير المجرد والبحث عف ماوراء المعنى مف خبلؿ البحث عف
النظريات المفسرة لمحقائؽ والمفاىيـ وايجاد الروابط والعبلقات بينيما ويميموف لمعمؿ بسرعة
ولبلبتكار واإلبداع ويكرىوف اإلعادة.

 -4البصري ـ المفظي (  :)Visual -Verablيتعمـ أصحاب التعمـ البصري بشكؿ أفضؿ عندما
تعرض عمييـ المعمومات مرئيا أو تكتب لغويا  ،أي يستفيدوف مف المعمومات التي تعرض عمييـ
باستخداـ الوسائؿ البصرية كاألفبلـ والخرائط والصور والمخططات البيانية وتذكرىـ يكوف عادة

عمى شكؿ صور مرسومة في ذىنيـ ويقوموف برسـ خرائط مفاىيمية لعرض الروابط واالتصاؿ بيف
المفاىيـ لمحتوى المادة الدراسية بينما يتعمـ أصحاب النمط المفظي مف خبلؿ النصوص والشرحيات

المفظية او المكتوبة او المنطوقة ويستطيع المتعمموف مف ىذا النمط بإخراج الكممات وتعريفيا وكتابة
الممخصات بأسموبيـ الخاص والفيـ عف طريؽ اإلصغاء لشرح الزمبلء او توضيح المفاىيـ لآلخريف
بطريقة أفضؿ.

 -3التسمسمي ـ الكمي ( :)Seguential-Globalيتعمـ أصحاب النمط التسمسمي بخطوات تبعية
دقيقة ،وبمسار منطقي إليجاد المعمومات المناسبة والحموؿ المبلئمة لؤلسئمة المقدمة إلييـ ويقوموف
أما
بتقوية ميارات التفكير الكمية بربط أجزاء جديدة مف المقرر بأشياء قد تمت دراستيا سابقاّ ،
أصحاب النمط الكمي فأنيـ يتعمموف المادة مف خبلؿ اخذ صورة كاممة عف محتويات المادة

وعرضيا عمى شكؿ مقتطفات يمكف أف تكوف عشوائية مف دوف إتباع تسمسؿ معيف ،كما يفضموف

التعمـ مف خبلؿ مجموعات استكشافية وحؿ المشكبلت المعقدة بسرعة لكنيـ يبلقوف صعوبة في

توضيح الطريقة التي توصموا فييا لمحؿ). ) Felder& silverman,1988,p600
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ثانياً  /الحاجة الى المعرفة :The need for cognition

تطور مفيوـ الحاجة إلى المعرفة عندما واصؿ كوىيف وستودالند وولؼ ( Cohen,
ُ
 )Stotland .& Wolfe, 1955دراساتيـ عف الدافع المعرفي ،وبينوا فكرة الحاجة إلى المعرفة

" "Need For Cognitionكحاجة إلى بناء مواقؼ مترابطة بمعنى تاـ وطرائؽ متكاممة ،وىي
الحاجة إلى فيـ العالـ الخارجي ( )Cacioppo &Petty, 1982ومف المظاىر التي تدؿ عمى
الحاجة إلى المعرفة قدرة الفرد عمى اإلحساس بالمشكبلت " ،"Problems sensitiveإذ يشعر

الطالب بالنقص أو الخطأ أو أف شيئاً مفقوداً أو في غير موضعو مما يزيد مف توتره ،ومف ثـ؛ فإنو
يحتاج لعمؿ شيء معيف إلزالة ىذا التوتر ،فيبدأ بالبحث والتقصي والتدخؿ ،واستعماؿ االشياء
واالفكار مف أجؿ حؿ المشكبلت .والوصوؿ إلى الحقائؽ بنفسو في المستقبؿ والسموؾ االستكشافي
وىو مجموعة مف االنشطة التي يقوـ بيا الفرد والتي تعتمد عمى قياـ الطالب باكتشاؼ أنواع مف

العبلقات أو المبادئ أو الحقائؽ أو المعمومات أو حموؿ لممشكبلت وذلؾ بجيده الذاتي مما يعطيو
فرصة التمكف مف التعمـ فالمفاىيـ التي يصؿ إلييا الطمبة بجيودىـ الذاتية تكوف أكثر مغزى مف

المفاىيـ التي يضعيا اآلخروف (الكناني والكندري:0882 ،ص  )020والسعي إلى المعرفة يتولد

مف خبلؿ التفكير والعمميات العقمية فالفرد كائف عقبلني يتمتع بإرادة قوية تمكنو مف أتخاذ ق اررات
واعية وتؤكد عمى بعض المفاىيـ ألف النشاط المعرفي لمطمبة يتولد مف دوافع داخمية لمحصوؿ عمى

المزيد مف المعمومات بطرائؽ وأساليب متنوعة )et al, 1995: p.322

 ،)Bring,وحب

االستطبلع " "Curiosityواالستمتاع والبحث عف المعرفة التي تُ ّعد مؤث اًر عمى خفض حالة التوتر
ِ
ِ
حالة االتساؽ المعرفي واعادة االتزاف اليو والذي
بالفرد إلى
وخفض الصراع المعرفي وصوالً
يتضمف الرغبة القوية لبلستزادة مف المعرفة مف شيء ما لموقؼ ما ىو حالة دافعية استقصائية

أساسية  ،ويمكف تطويره عند الطمبة في أية مرحمة عمرية لما يوجو لدييـ مف استعداد طبيعي،

ولكي يمبي ىذا الدافع لدى الطمبة ينبغي تقديـ مواجيات ذىنية محيرة يبدأ الطالب فييا بالتقصي

والتحقؽ ،فإف أية مادة غامضة أو مربكة أو غير معروفة يمكف أف تكوف مادة ذات قيمة لتدريب

المدرس عمى التساؤؿ واف اليدؼ النيائي ليذا التعمـ ىو ابداع معرفة جديدة
النظريات التي تناولت مفيوم الحاجة الى المعرفة:

). (Waters, 1989: p.216

 -0نظرية موراي : Murray Theory

تُعد الحاجة عند ” “Murrayحجر الزاوية في نظريتو عف الشخصية وال يعد موراي أوؿ مف
أبدى اىتماماً رئيساً بتحم ِ
وي ّعد
يؿ الدوافع ،إال أف صياغاتو النظرية تتضمف عناصر كثيرة مميزةُ ،
تقسيمو لمحاجات مف أفضؿ وأشمؿ ما موجود مف تصنيفات واستمد ىذا المفيوـ مف دراستو
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لؤلَسوياء ،إذ يرى موراي أف الحاجة مفيوـ افتراضي ” “Hypothetical conceptوحدوثو شيء
تخيمي مف أجؿ تفسير بعض الحقائؽ الموضوعية والذاتية وىي مبنية عمى أساس فسمجي مف حيث
أنيا تتضمف قوة كيميائية فيزيائية في الدماغ ومف ثـ توجو وتنظـ العمميات المعرفية كميا في الفرد

(االدراؾ والتذكر والتخيؿ والتفكير والذكاء ) (شمتز:0882 ،ص . )088

 -1نظرية ماسمو : Maslow’s Theory

يرى ماسمو” )0824( “Maslowأف الناس جميعيـ يندفعوف إلشباع حاجاتيـ الفسيولوجية
األساسية  ،لمبقاء ثـ حاجات السبلمة واألمف وحاجات االنتماء والحب والحاجات المرتبطة بالتقدير

مف أجؿ االنجاز والمكانة والحظوة ) .(Kassin, 2003: p. 599وصنؼ الحاجات االساسية

لمفرد في مستويات وأنيا تدخؿ ضمف نطاؽ الحاجات الحرمانية أما حاجة تحقيؽ الذات والحاجة
إلى المعرفة والحاجة الجمالية فإنيا تدخؿ ضمف نطاؽ الحاجات النمائية وىذه الحاجات يتـ
اشباعيا عمى وفؽ تسمسؿ ىرمي مف االدنى فاألعمى واف حاجات المستوى األدنى ليا األسبقية

والسيطرة عمى حاجات المستوى األعمى واف أىمية ىذه الحاجات في تقدير سموؾ الفرد تعتمد عمى

قربيا أو بعدىا مف قاعدة ىرـ ماسمو ،ويعتقد سميث بأىمية نظرية ماسمو في توضيح حقيقة اشباع

حاجات الفرد عمى أنيا أساس يقود إلى اشباع حاجاتو العميا كرغبة في األداء واستغبلؿ الميارات

(الزبيدي :0222 ،ص )20ويرى ماسمو" "Maslowأف الحاجة إلى المعرفة والفيـ وحب
االستطبلع تظير في وقت مبكر مف الحياة في الرضاعة المتأخرة والطفولة المبكرة ويعبر عنيا

بالفضوؿ الطبيعي لمطفؿ التي ال تحتاج ألف نتعمميا .كما يرى بأنيا دوافع فطرية تدفع الفرد إلى

اشباع حاجاتو المعرفية وىناؾ شواىد تاريخية كثيرة ألناس يبحثوف عف المعرفة وحاجتيـ إلشباعيا
عمى حساب تعريض حياتيـ لمخطر ،وبذلؾ يضعوف ىذه الحاجة حتى فوؽ حاجاتيـ األمنية ،وعمى

الرغـ مف أف ىذه الحاجات جزء مف التدرج اليرمي األساس لمحاجات إ ّال أف ماسمو يرى أنيا تكوف

بنفسيا تدرجاً ىرمياً صغي اًر منفصبلً وتكوف الحاجة إلى المعرفة " "Need For Cognitionأقوى
مف الحاجة إلى الفيـ ويعمؿ ىذا التدرج بالطريقة نفسيا التي يعمؿ بيا التدرج اليرمي األكبر أي أف

الحاجة األولى يجب أف تشبع عمى األقؿ جزئياً قبؿ أف تظير الثانية ،ويرى أف ىناؾ تداخبلً
وتفاعبلً بيف الحاجة إلى المعرفة والفيـ (شمتز:0882 ،ص  )082-082كما يرى أف الحاجة إلى

المعرفة تتفاعؿ طردياً مع الحاجة إلى األمف والطمأنينة وعكسياً مع القمؽ .وا ّف كؿ فرد يسعى
بطريقتو الخاصة كي يكوف راضياً مف الناحية البايولوجية وآمناً ويحبو اآلخروف ويحترمونو وعند
تمبيتنا ىذه الحاجات األساسية فإننا نكوف مستعديف وراغبيف وقادريف عمى الكفاح لتحقيؽ الذات

لذلؾ ىذا األسموب مف المعرفة ممكف فقط عندما ال نكوف محروميف أو قمقيف وألننا قد قمنا بإشباع
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حاجتنا لؤلمف والمحبة والمقاـ االجتماعي لذلؾ الفرد العالـ بطريقتو تختمؼ عما يراه بيا مف لـ

يشبع حاجاتو ويزداد حظو بالنجاح كما تزداد الحاجات المعرفية لديو )(Kassin, 2003 p.599

 -4نظرية كاسيبو وبيتي : Cacioppo&petty Theory

لقد أوجد عمماء النفس االجتماعي مفيوـ الحاجة إلى المعرفة ( ) NFCوأكدوا عمى أساليب
األفراد الذيف يتعامموف مع المياـ والمعمومات االجتماعية ،وأف الحاجة إلى المعرفة في عمـ النفس
سمة شخصيو ،إذ ظيرت في عمـ نفس الشخصية وعمـ النفس االجتماعي وىذا أدى إلى انتباه
عمماء النفس االجتماعي إلى كيفية تعامؿ األفراد مع معمومات البيئة االجتماعية ،وأكدوا عمى وجود

عوامؿ دافعية لدى األفراد تؤدي دو اًر ميماً في البحث عف تمؾ المعمومات والتفاعؿ معيا واف
الحاجة الى المعرفة يمكف اف توجو السموؾ نحو اليدؼ وتسبب التوتر عندما ال يتحقؽ

اليدؼ(. ) Cacioppo & Petty, 1982: p.117

واشار كاسيبو وبيتى عاـ ( )0880إلى الحاجة إلى المعرفة كعممية موجية نحو الفروؽ

الفردية بيف األفراد ومرتبطة بالتفضيؿ والدافعية لبلستمتاع بمعالجة المعمومات المعقدة ،فإف األفراد

ذوي الحاجة المرتفعة إلى المعرفة يفضموف المياـ الصعبة والمعقدة في التفكير عمى المياـ

البسيطة ،ولدييـ دافع داخمي لمنظر في المعمومات ،ويفكروف بصورة أكبر في بيئتيـ االجتماعية
بعكس األفراد ذوي الحاجة المنخفضة لممعرفة كما أنيـ يميموف إلى البحث عف المعمومات واكتسابيا

واالنشغاؿ والتفكير بيا الستيعاب المثيرات والعبلقات وتكويف اتجاىات ايجابية نحوىا والقياـ بالمياـ

التي تستمزـ التفكير وايجاد حموؿ لممشكمة ،أما األفراد ذوي الحاجة المنخفضة لممعرفة يعتمدوف
عمى اآلخريف وعمى األدلة المساعدة عمى االكتشاؼ )(Cacioppo & Petty, 1982: p304

واألفراد ذوي الحاجة المرتفعة إلى المعرفة أكثر ميبلً لتنظيـ وتفضيؿ وتقييـ المعمومات التي
يتعرضوف ليا مف أولئؾ ذوي الحاجة المنخفضة إلى المعرفة ويعالجوف المعمومات بمستويات

تختمؼ اعتمادا عمى دافعيتيـ وحاجتيـ لممعرفة وقدراتيـ فإف األفراد الذيف يتصفوف بحاجة مرتفعة
إلى المعرفة أو القدرة أو كبلىما يبذلوف المزيد مف الجيود لبلنشغاؿ بمعالجة متعمقة ومركزة

لممعمومات ،أما األفراد ذوي الحاجة المنخفضة إلى المعرفة فستكوف معالجتيـ لممعمومات سطحية
بحيث ينتبيوف لجوانب غير أساسية دوف الفحص الدقيؽ لما يقدـ مف مناقشات ويمتاز األفراد ذوي

الحاجة المرتفعة إلى المعرفة بالنشاط الذىني ويركزوف االنتباه التاـ نحو الميمة المعرفية عمى وجو

الخصوص ،والبحث بدقة عف المعمومات المناسبة واستخداميا عند أتخاذ الق اررات ،وحؿ

المشكبلت ،واالنشغاؿ باألحداث الجارية ويقضوف أوقات في تعمـ أشياء جديدة أكثر تحدياً وخارج
نطاؽ التعمـ الصفي ،ويظيروف ارتفاعاً بمستوى حب االستطبلع  ،وىـ أكثر دافعية ورغبة في

الخبرات الجديدة التي تثير التفكير ويجمعوف المزيد مف المعمومات التي تتعمؽ بموضوع ما محدد
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لممناقشة ويجدوف متعة في القياـ بأداء المياـ الصعبة ويحققوف إنجا از دراسياً أفضؿ ويحصموف

عمى درجات أعمى مف أقرانيـ مف مستوى منخفض مف الحاجة إلى المعرفة آلنيـ أقؿ رغبة وتمتعاً

في التعمـ وكمما ازدادت الحاجة إلى المعرفة فإف االفراد (Cacioppo, et al, 1982:p.1032-
) 1033عموماً يكونوف أكثر ميبلً لمتأثير بنوعية النقاشات ومف ناحية أخرى ،فإف الحاجة إلى
المعرفة تقؿ ،عند غياب المحفزات الخاصة بالتفكير،

فيصبح األفراد أقؿ ميبلً لبلنخراط في

المعالجة بأىتماـ ،ويكونوا أكثر ميبلً ومتأثريف بالتمميحات البسيطة والتي تسمح بالتقييـ بدوف تقييـ
لموضوعات نقاشات الحالة المطروحة وعندما يكوف االرتباط الشخصي لمرسالة قميبلً ،فإف حماس
األفراد لمرسالة يكوف أكثر تأثي اًر عمى االتجاه وعندما تقؿ الحاجة إلى المعرقة فإف األفراد يكونوا

أكثر تأث اًر بالجاذبية ونتيجة لذلؾ فانو كمما كانت الحاجة إلى المعرفة منخفضة كمما زاد أقناع
الناس بالتمميحات (الحموؿ) التي تتطمب جيداً أقؿ لممعالجة ،كاستجابة المستمعيف .وعمى العكس
مف ذلؾ فكمما زادت الحاجة إلى المعرفة فأف أقناع الناس باالىتماـ بالتحميؿ واالدلة حوؿ الفكرة

المطروحة يزيد ،لذا فإف النقاشات تمعب دو اًر كبي اًر عمى وجيات النظر عند زيادة الحاجة إلى

المعرفة ). (Zhang, 1996: p.15-32
مناقشة النظريات:

مف مناقشة االتجاىات النظرية المفسرة لممتغرييف يمحظ اختبلؼ وجيات نظر في تفسير

المتغيريف  ،ويرجع ىذا التبايف إلى اختبلؼ األطر النظرية والمنيجية المعتمدة في قياس الحاجة
واالدوات التي وظفت لمحصوؿ عمى المعمومات ،فنجد البعض عد الحاجة إلى المعرفة ،حالة مف
الحرماف أو النقص وبذلؾ تكوف الجانب الداخمي المثير لمدافع ،والبعض األخر عد الحاجة والدافع

بنفس المعنى ،وسمة شخصية أو استعداد ثابت نسبياً أو ميؿ ،ويعتقد أصحاب النظرية االنسانية
بأف األفراد مدفوعيف بشكؿ مستمر بالحاجات المعرفية  ،بينما عدت نظرية كاسيبو وبيتي ،الحاجة

إلى المعرفة مؤش اًر إلظيار الفروؽ الفردية في ميؿ األفراد لبلنيماؾ واالستمتاع بمحاولة التفكير
والسعي لبذؿ الجيود في النشاطات المعرفية عمى مدى واسع ،وأنيا متغير يعكس الدافعية المعرفية،

وىي ىدؼ يوجو سموؾ الفرد ،وأكدا اف ىناؾ مستوييف لمحاجة إلى المعرفة ،مستوى مرتفع مف

الحاجة إلى المعرفة ومستوى منخفض مف الحاجة إلى المعرفة ،واف األفراد ذوي الحاجة المرتفعة
إلى المعرفة يفضموف الميمات المعقدة في التفكير عمى الميمات البسيطة ولدييـ دافع داخمي لمنظر
بالمعمومات وتقييميا ويحققوف انجاز دراسي ويحصموف عمى درجات أعمى بعكس األفراد ذوي

الحاجة المنخفضة إلى المعرفة  ،لذلؾ اف اساليب التعمـ تاتي نتيجة الحاجة الى تنمية المعرفة لدى
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الطمبة بشكؿ عاـ ترتبط بدوافع مختمفة  ،وينتج عنيا أساليب تعمـ معينة يستخدميا الفرد في مواقؼ
التعمـ المختمفة أثناء عممية تعممو ويؤدي إلي مستويات مختمفة لمفيـ وىذا ما اكده كاسيبو.

الفصل الثالث  /منيجية البحث واجراءاتو :
يتضمف ىذا الفصؿ عرضا لئلجراءات التي اتبعيا الباحث لتحقيؽ أىداؼ البحث الحالي وىي كاآلتي:
أوالً  /مجتمع البحث:

يتحدد مجتمع البحث الحالي بطمبة المرحمة االعدادية  ،الصؼ الخامس االعدادي لمدراسة

الصباحية بفرعييا العممي واالدبي في مديريات تربية محافظة بغداد  -الرصافة ،اذ بمغ مجموع
طمبتيا ( )02008طالباً وطالبة  ،موزعيف عمى ثبلث مديريات وكما موضح في الجدوؿ(.)0
جدول ( )1توزٌع مجتمع البحث وفقا ً للمدٌرٌات والجنس والتخصص
العممي

التخصص

المجموع

االدبي

الجنس

الذكور

االناث

المجموع

الذكور

االناث

المجموع

الكمي

تربية الرصافة االولى

1413

6423

3123

6201

6123

4633

63413

تربية الرصافة الثانية

1233

324

4302

6131

6634

1232

61433

تربية الرصافة الثالثة

6312

212

1140

6431

6342

4316

66401

1442

4223

4462

2643

3121

4440

43160

المجموع

ثانياً  /عينة البحث:

تتكوف عينة البحث مف ( )222طالباً وطالبة ،ومف التخصصيف العممي واالدبي لمدارس

االعدادية والثانوية التابعة لمديرية التربية الرصافة الثانية وبنسبة ( )%02مف المجموع الكمي
لمجتمع البحث وبنسبة ( )%4مف مجتمع البحث لتربية الرصافة الثانية اختيروا بالطريقة العشوائية

الطبقية ذات التوزيع المتساوي مف ( )00مدرسة بواقع ( )2مدارس.
ثالثاً  /أداتا البحث:

لغرض تحقيؽ اىداؼ البحث الحالي تبنى الباحث مقياسي اساليب التعمـ المعد مف قبؿ

ريشارد فمدر( )Richard Felderوباربا ار سولوموف ( )Barbara Solomonعاـ( )0222في
ضوء نموذج فمدر وسمفرماف ترجمة (السناوي  )0202ومقياس الحاجة الى المعرفة المعد مف قبؿ

كاسيوبو وبيتي وكاو(  Cacioppo ,Petty & Kao ) 1984وفي ما يأتي وصفاً ألداتي البحث.
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أوالً /مقياس اساليب التعمم-:

تبنى الباحث مقياس أساليب التعمـ والذي أعده كؿ مف ريشارد فمدر()Richard Felder

وباربا ار سولوموف ( )Barbara Solomonعاـ ( )0222ترجمة ( السناوي  )0202وفي ضوء
نموذج فمدر وسمفرماف والمتكوف مف ( )44فقرة موزعة عمى  4أساليب ثنائية القطب وىي(األسموب

البصري -المفظي) و(األسموب العممي – التأممي) و(األسموب التتابعي -الكمي) و(األسموب الحسي
– الحدسي) وكؿ أسموب يتضمف  00فقرة .

تصحيح المقياس:

لقد تمت صياغة فقرات المقياس بصيغة المدرج الثنائي بحيث تحصؿ اإلجابة (أ) عمى ()0-

وتحصؿ اإلجابة (ب) عمى ( )0+وال توجد درجة كمية لممقياس بؿ أربع درجات لكؿ أسموب عمى

حدة فإذا حصؿ الطالب عمى -:

أف الطالب ال يفضؿ أي أسموب عمى البعديف.
 .0الدرجة المحصورة بيف (  )2+ ، 2-تعني َ
 .0الدرجة المحصورة بيف(  )2-،2-أو بيف ( )2+، 2+تعني أف الطالب يفضؿ أي أسموب
عمى البعديف بدرجة متوسطة.

 .2الدرجة المحصورة بيف(  )00-،8-أو بيف ( )00+، 8+تعني أف الطالب يفضؿ أي
أسموب عمى البعديف بدرجة قوية.

التثبت من صالحية الفقرات (التحميل المنطقي لمفقرات) :
ذكر أيبؿ ) (Ebel, 1972أف أفضؿ وسيمة لمتأكد مف صبلحية الفقرات ىي قياـ عدد مف

الخبراء المختصيف بتقرير صبلحيتيا لقياس الصفة التي وضعت مف اجميا .

)(Ebel, 1972: P.555

واستناداً إلى ذلؾ فقد عرضت الفقرات بصيغتيا األولية  ،والتي بمغ عددىا ( )44فقرة عمى


مجموعة مف المحكميف والمتخصصيف في عمـ النفس والقياس النفس والتربوي متضمناً إيجا از عاماً

لمفيوـ اساليب التعمـ إلصدار حكميـ عمى مدى صبلحية الفقرات في قياس اساليب التعمـ وكذلؾ

صبلحية بدائؿ االستجابة وطريقة التصحيح وقد اعتمد الباحث نسبة اتفاؽ ( )%82فأكثر بيف
المحكميف لئلبقاء عمى الفقرة أو حذفيا  ،وفي ضوء استجابة الخبراء وبذلؾ تـ االبقاء عمى جميع

الفقرات ممحؽ ( )0والبالغة ( )44فقرة والجدوؿ ( ) 0يوضح ذلؾ.


أ.د.ىيثـ ضياء عبد االمير العبيدي  -0.أ.د.عمي عودة الحمفي  - 2.أ.ـ.د.صنعاء يعقوب يوسؼ  -4.أ.ـ.د.

امؿ اسماعيؿ عايز -2أ.ـ.د.عبد الكريـ جعو -2أ.ـ.د.عبلء جميؿ طعمة -2أـ.د.حيدر عمي حيدر -8
أ.ـ.د.عمي موحاف عبود.
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جدول ( )4أراء المحكمٌن فً صالحٌة فقرات مقٌاس اسالٌب التعلم
أرقام الفقرات
-44-41-11-11-9-8-36-6-2-3-4
39 -23 -22-32 -31-42
-48-41-41-18-11-16-24-13-1
32 -24 -38 -34 -49
-31 -46 -12 -21 -33 -1 -14 -2
42-19-21 -12 -31

الموافقون
النسبة
التكرار
%111
11

غٌر الموافقون
النسبة
التكرار
% 1011
1

النتٌجة
تقبل

9

%91

1

%11

تقبل

8

%81

4

%41

تقبل

وضوح الفقرات والتعميمات (التجربة االستطالعية):
يشير فرج ( )0882إلى ضرورة التحقؽ مف مدى فيـ العينة المقصودة لتعميمات المقياس

ومدى وضوح فقراتو لدييـ (فرج  ،)022 :0882 ،ولمتعرؼ بمدى وضوح الفقرات وتعميمات
المقياس  ،واحتساب الوقت المستغرؽ لئلجابة طبؽ المقياس عمى عينة مكونة مف(  )42طالبا

وطالبة اختيروا عشوائيا مف طمبة المرحمة االعدادية وقد طمب مف الطمبة قراءة التعميمات والفقرات ،
واالستفسار عف أي غموض وذكر الصعوبات التي قد تواجييـ أثناء االستجابة وقد أكدوا أنيا
واضحة ومفيومة وأوضحت التجربة أف الوقت المستغرؽ لئلجابة عمى مقياس البحث تراوحت بيف

( )22-02دقيقة وبمتوسط (  )02دقيقة .

التحميل اإلحصائي لمفقرات : Statistical Analysis of Scale
يعد التحميؿ اإلحصائي لمفقرات أكثر أىمية مف التحميؿ المنطقي ،ألنو يتحقؽ مف مضموف الفقرة

في قياس ما أعدت لقياسو ،مف خبلؿ التحقؽ مف بعض المؤشرات القياسية لمفقرة ،مثؿ قدرتيا

عمى التمييز بيف المجيبيف ،ومعامؿ صدقيا ( الكبيسي : 0220 ،ص  ، ) 2ذلؾ أف التحميؿ
المنطقي لمفقرات قد ال يكشؼ أحيانا عف صبلحيتيا أو صدقيا بشكؿ دقيؽ  ،بينما التحميؿ
اإلحصائي لمدرجات التجريبية يكشؼ عف دقة الفقرات في قياس ما وضعت مف اجؿ قياسو

) ، (Ebel, 1972: p.406لذلؾ اختيرت العينة باألسموب العشوائي الطبقي لمتحميؿ اإلحصائي
لفقرات المقياس والتي بمغ عددىا ( )222طالباً وطالبة مف طمبة جامعة المستنصرية ويتضح مما
تقدـ أف عينة التحميؿ االحصائي مناسبة لممقياسيف وتـ تطبيؽ المقياس عمى العينة البحث .

حساب القوة التمييزية :Discrimination Power
إف قوة تمييز الفقرة ،تعني مدى قدرتيا عمى التمييز بيف األفراد الحاصميف عمى درجات مرتفعة
ّ
وبيف األفراد الحاصميف عمى درجات منخفضة في السمة المقاسة ،واالعتماد عمييا في تقويـ الفقرة

مف حيث كفاءتيا في قياس السمة المراد قياسيا في المقياس  ،ويشير جيزلى وآخروف ( Ghiselli,
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 )et al: 1981إلى ضرورة إبقاء الفقرات ذات القوة التمييزية في الصورة النيائية لممقياس واستبعاد

الفقرات غير المميزة أو تعديميا مف جديد (  ،)Ghiselli, et al, 1981:p 434ويمكف لمباحث
التحقؽ مف ذلؾ باالعتماد عمى أسموب المجموعتيف المتطرفتيف وكما يأتي:

(أ) -أسموب المجموعتين المتطرفتين :Contrasted Groups

لحساب القوة التمييزية لفقرات المقياس اعتمد الباحث أسموب المجموعتيف المتطرفتيف في ىذا

بناء عمى الدرجات التي حصموا
األسموب تـ اختيار مجموعتيف متطرفتيف مف األفػراد (العميا والدنيا) ً
عمييا وتحميؿ كؿ فقػرة مف فقرات المقياس باستعماؿ االختبار التائي ( )t- testلعينتيف مستقمتيف،
وذلؾ الختبار داللة الفروؽ بيف المجموعة العميا والمجموعة الدنياEdwards, 1957: p. (.

 )152ولتحقيؽ ذلؾ قاـ الباحث باآلتي:

 -0تصحيح االستمارات البالغ عددىا ( )222استمارة.

 -0ترتيب الدرجات تنازلياً مف أعمى درجة إلى أدنى درجة

 -2اختيار نسبة ( )%02مف االستمارات التي حصمت عمى أعمى الدرجات ،ومثميا مف
االستمارات التي حصمت عمى اوطأ الدرجات ،إف نسبة الػ( )%02العميا والدنيا توفر مجموعتيف

بأكبر حجـ وأقصى تمايز ممكنيف معاً () Stanley & Hopkins, 1972: p. 265

وبعد أف تـ استخراج الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لممجموعتيف العميا والدنيا لكؿ فقرة مف

الفقرات ،قاـ الباحث بتطبيؽ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف الختبار داللة الفروؽ بيف درجات

كؿ مف المجموعتيف،اذ بمغ عدد االستمارات لممجموعة العميا ( )80ومثميا لممجموعة الدنيا ()80
وع ّدت القيمة التائية المحسوبة
وبمجموع ( )020لممجموعتيف وفؽ نسبة القطع البالغة (ُ ، )%02
مؤش اًر لتمييز كؿ فقرة مف خبلؿ مقارنتيا بالقيمة الجدولية البالغة ( )0982عند مستوى ( )%2وقد
تبيف إف جميع الفقرات مميزة ،والجدوؿ (  )2يوضح ذلؾ.
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جدول ()3
القوة التمٌٌزٌة لفقرات مقٌاس اسالٌب التعلم بأسلوب المجموعتٌن المتطرفتٌن
ت
1
4
3
2
2
6
1
8
9
11
11
14
13
12
12
16
11
18
19
41
41
44
43
42
42
46
41
48
49
31
31
34
33
32
32
36
31
38
39
21
21
24
23
22

المجموعة العلٌا
االنحراف المعٌاري
الوسط
الحسابً
1611
3661
1634
2631
1662
3662
1613
3684
1648
3616
1612
3649
1669
4692
1632
4669
1622
4611
1611
3686
1618
4616
1616
4681
1611
4689
1662
4612
1633
4696
1611
3689
1614
3618
1612
2622
1661
3611
1611
3633
1686
3681
1661
3613
1621
2641
1691
2682
1666
4689
1642
3696
1611
4633
1616
4686
1698
4622
1611
3681
1061
3024
1041
3091
1011
3046
1093
4092
1099
4022
1062
3013
1086
3012
1016
3041
1013
3044
1031
3091
1069
3034
1098
4061
1093
4092
1028
3016

المجموعة الدنٌا
الوسط الحسابً االنحراف المعٌاري
1641
1632
1698
1643
1681
1611
1698
1662
1668
1641
1611
1619
1686
1612
1683
1618
1621
1698
1684
1623
1643
1669
1692
1626
1621
1688
1641
1631
1689
1643
1012
1021
1091
1093
1018
1011
1012
1092
1082
1086
1091
1098
1093
1091

4621
4696
4612
4621
1626
4621
1612
1624
1644
4633
1663
1612
1626
4612
1681
4622
4614
3621
1693
4612
1661
4611
3646
3629
1628
4612
1646
4631
1689
4626
3019
3016
4038
4023
4042
4083
4021
4021
4062
3034
4028
4012
1092
4019
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الداللة
االحصائٌة

6684
6611
8611
1683
9631
2646
2616
1693
8611
8621
1623
1662
8686
3633
6616
9616
2621
8611
6624
4692
8691
2614
2681
1611
2681
1622
9614
4621
3694
6692
2032
4042
8018
3093
3084
1011
2042
1028
2046
6028
1082
3011
1026
9061

دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
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ب .أسموب ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس (االتساق الداخمي) :
استعمؿ الباحث معامؿ ارتباط بيرسوف  ،الستخراج العبلقة بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات

المقياس والدرجة الكمية لو ،والمعروؼ أنو كمما زاد معامؿ ارتباط درجة الفقػرة بالػدرجة الكمية

وتبيف اف جميع
لممقيػاس كػاف احتمػاؿ تضمينػيا فػي المقياس اكبر( فيركسوفّ )208 : 0880 ،
الفقرات ذات معامؿ ارتباط داؿ احصائياً  ،كما موضح في الجدوؿ ( . )4
جدول ( )3عالقة درجة الفقرة بدرجة األسموب

األسلوب
(البصري -اللفظً)
معامل االرتباط
ت
1 -1
1,23
2 -4
1,28
9 -3
1,22
13-2
1,49
11-2
1,34
41-6
1,41
42-1
1,24
49-8
1,21
33-9
1,26
31-11
1,31
21-11
1,48

األسلوب
(العملً -التأملً)
معامل االرتباط
ت
4-1
1,28
6-4
1,31
11-3
1,31
12-2
1,48
18-2
1,36
44-6
1,22
46-1
1,49
31-8
1,23
32-9
1,33
38-11
1,22
24-11
1,21

األسلوب
(التتابعً -الكلً)
معامل االرتباط
ت
3-1
1,32
1-4
1,21
11-3
1,36
12-2
1,21
19-2
1,31
43-6
1,32
41-1
1,31
31-8
1,31
32-9
1,22
39-11
1,32
23-11
1,48

األسلوب
(الحسً – الحدسً)
معامل االرتباط
ت
2-1
1,32
8-4
1,23
14-3
1,26
16-2
1,21
41-2
1,29
42-6
1,24
48-1
1,31
34-8
1,21
36-9
1,32
21-11
1,21
22-11
1,49

الصدق : Valisity
يعد الصدؽ مف الشروط الضرورية والبلزمة لبناء االختبارات والمقاييس وىو خاصية

سايكومترية تكشؼ عف مدى تأدية المقياس لمغرض الذي اعد مف اجمو ( Anustasi,

)1976:p134

وقد تـ التحقؽ مف نوعيف مف الصدؽ :

أ .الصدق الظاىري : Face Validity

ويتحقؽ ىذا النوع مف الصدؽ عندما يقوـ الخبراء بفحص المقياس ثـ يستنتجوف اف فقراتو
تقيس ظاىرياً ما يدعي المقياس قياسو وقد تـ تطبيؽ ىذا االجراء جدوؿ ( .) 0

ب .الصدق البنائي (: )Counstruct Validity

يحدد صدؽ البناء المدى الذي استطاع فيو المقياس قياس ما يزعـ انو يقيسو وىو مف بيف كؿ

انواع الصدؽ االخرى صمة بالنظرية  ،ويقصد بو مدى قياس المقياس لتكويف فرضي معيف او سمة
معينة ( حبيب  )222: 0882 ،وقد تـ تطبيؽ ىذا االجراء.
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ثبات المقياس:
يعرؼ الثبات بأنو االتساؽ في النتائج ويعد المقياس ثابتا اذا حصمنا منو عمى النتائج نفسيا

اذا اعيد تطبيقو عمى االفراد نفسيـ في ظؿ الظروؼ نفسيا (الزوبعي والغناـ :0880 ،ص )22

حيث يعد حساب الثبات ام اًر ضرورياً واساسياً في القياس اذ يشير الى الدقة في درجات القياس اذا
ما تكرر تطبيقو تحت الشروط والظروؼ نفسيا ( .ثورندايؾ وىيجف :0882،ص )20

وتأتي اىمية خاصية الثبات بعد اىمية الصدؽ الف المقياس الصادؽ يعد ثابتا بينما المقياس

الثابت ال يكوف صادقا لقياس سمة او خاصية معينة فقد يكوف المقياس متجانسا في فقراتو اال انو
يقيس سمة اخرى غير السمة التي وضع مف اجؿ قياسيا (االماـ واخروف:0882 ،ص . )042
طريقة إعادة االختبار :

بعد التطبيؽ األوؿ بأسبوعيف تمت إعادة تطبيؽ المقياس عمى العينة نفسيا واستخراج معامؿ
ارتباط بيرسوف( ) personبيف درجات الطمبة في التطبيقيف األوؿ والثاني  ،إذ بمغ معامؿ الثبات

ألسموب التعمـ البصري -المفظي ( )2,22والعممي -التأممي ( )2,22والكمي –التتابعي ()2,28

والحسي – الحدسي ( )2,28وىي معامبلت ثبات يمكف الركوف إلييا

طريقة ألفا – كرونباخ :

وتـ استخراج ثبات مقياس أساليب التعمـ بطريقة معامؿ( الفاكرونباخ)  ،والتي تقيس االتساؽ

الداخمي والتجانس بيف فقرات المقياس وقد بمغ معامؿ الثبات بيذه الطريقة ألسموب التعمـ البصري-
المفظي ( )2.20والعممي -التأممي ( )2.22و التتابعي -الكمي ( )2.22والحسي – الحدسي

( )2,22وىو معامؿ جيد يشير إلى تجانس المقياس.

ثانياً  /مقياس الحاجة الى المعرفة : Need For Cognition

استعمؿ الباحث مقياس الحاجة الى المعرفة الذي اعده كاسيوبو وبيتي وكاو ()1984

 Cacioppo ,Petty & Kaoوالمترجـ مف قبؿ جرادات والعمي ( )0202الى البيئة العربية
وتكوف المقياس بصورتو االصمية مف ( )08فقرة تكشؼ عف حاجة الطمبة الى المعرفة في

مجاالت ،وىي كاآلتي:

 -6االنشغال بالتفكير  :E ngagementوىو ميؿ الطالب لبلنشغاؿ بالتفكير في الميمات
الصعبة والمواقؼ التي تحتاج إلى جيد ذىني كبير واالىتماـ بالواجبات التي تتحدى القدرات

العقمية.
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 -16التمتع بالتفكير  :Enjoymentوىو ميؿ الطالب قضاء أوقات ممتعو في التفكير بالميمات
والمواقؼ التي تحتاج إلى حموؿ وشعوره باالرتياح إثناء قيامو بأداء الميمات الصعبة والتي

تتحدى قدراتو العقمية.

 -4السعي إلى المعرفة  : effort for cognitionوىو ميؿ الطالب إلى الحصوؿ عمى المعرفة
بالطرؽ واألساليب المختمفة مثؿ المصادر العممية واستخداـ الحاسوب وكتابة البحوث والتقارير

العممية.

استطالع اراء الخبراء :
تـ عرض المقياس بصورتو االولية عمى مجموعة مف الخبراء والمختصيف في مجاؿ التربية وعمـ

النفس التربوي والقياس والتقويـ ( )0إذ حصمت جميع فقرات المقياس عمى قبوؿ الخبراء والمختصيف
وبنسبة اتفاؽ ( ) %22فأكثر ممحؽ ( )0وكما موضح الجدوؿ ( .) 2
جدول (  ) 2اراء الخبراء والمختصين حول صالحية فقرات مقياس الحاجة الى المعرفة
الفقرات
،14 ،11 ،11 ،9 ،8 ،2 ،2، 4 ،1
11
18 ،12، 12، 1 ،6 ،3
16 ،13

الموافقون
8

نسبتهم
%111

غٌر الموافقون
1

نسبتهم
%1

النتٌجة
تقبل

1
6

%12
%12

1
4

%16
%19

تقبل
تقبل

تعميمات المقياس:
تعد تعميمات المقياس بمثابة الدليؿ الذي يسترشد بو المستجيب أثناء استجابتو عمى فقرات
المقياس(أبو حويج وآخروف:0220،ص،)002إذ أعد الباحث تعميمات واضحة تمثؿ طريقة اإلجابة
عمي بدرجة
عمي بدرجة منخفضة جداً  ،تنطبؽ َ
كما حدد لممقياس خمس بدائؿ ىي ( :تنطبؽ َ
عمي بدرجة عالية جدا).
عمي بدرجة عالية  ،تنطبؽ َ
عمي بدرجة متوسطة،تنطبؽ َ
منخفضة ،تنطبؽ َ
التطبيق االستطالعي:
لمتحقؽ مف مدى وضوح تعميمات المقياس وفقراتو وبدائمو بالنسبة لممستجيب وحساب الوقت

المستغرؽ في االستجابة عف فقرات ىذا المقياس  ،قاـ الباحث بتطبيؽ المقياس عمى ( )42طالباً

أف فقرات المقياس وتعميماتو
وطالبة تـ اختيارىـ بطريقة طبقية عشوائية متساوية وقد تبيف لمباحث َ
كانت واضحة وكاف مدى الوقت المستغرؽ لئلجابة عمى الفقرات مف ( )02 -02دقيقة وبمتوسط

( )02دقيقة.

 - أ.د.هيثن ضياء عبذ االهير العبيذي  -2.أ.د.علي عودة الحلفي  - 3.أ.م.د.صنعاء يعقوب يوسف  -4.أ.م.د .اهل اسواعيل
عايز -5أ.م.د.عبذ الكرين جعو -6أ.م.د.عالء جويل طعوت -7أم.د.حيذر علي حيذر  -8أ.م.د.علي هوحاى عبود
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التحميل اإلحصائي:
فعالة لتحسيف االختبار
يشير أيبؿ ( )Ebelإلى َ
أف التحميؿ اإلحصائي لمفقرات يعد أداة ّ
ويسيـ كذلؾ في تجميع مجموعة مف الفقرات عالية الجودة بحيث تكوف دقيقة في قياس ما وضعت

مف أجؿ قياسو ( )Ebel,1972,p225ولقد استعمؿ الباحث أسموبيف لتحميؿ الفقرات وكاآلتي :

أ -حساب القوة التمييزية لمفقرات:

تشير القوة التمييزية لمفقرة إلى قدرة الفقرة عمى التمييز بصورة صحيحة بيف المفحوصيف مف

حيث امتبلكيـ لمسمة أو الخاصية التي يقيسيا االختبار ((Anastasi,& Urbin ,1997,p180-
 181وألجؿ التحقؽ مف ذلؾ قاـ الباحث بالخطوات اآلتية:
 -0اختيار عينة احصائية طبقية عشوائية بمغت( )222طالب وطالبة مف طمبة الجامعة لغرض
التحميؿ االحصائي .

 - 0طبؽ المقياس بصورتو األولية عمى أفراد العينة ثـ تـ تصحيح اإلجابات وترتيب الدرجات
تنازليا مف أعمى درجة إلى أدنى درجة.

 -2تـ اختيار نسبة ( )%02لممجموعة العميا و( )%02لممجموعة الدنيا مف الدرجات لتمثؿ
المجموعتيف المتطرفتيف وقد اعتمد الباحث عمى ىذه النسبة ألنيا توفر مجموعتيف عمى

أفضؿ مايمكف مف حجـ وتمايز( (Anastasi,& Urbin ,1997:180-181وقد اشتممت
المجموعتيف عمى ( )020استمارة وتضمنت( )80استمارة لكؿ مجموعة مف العميا والدنيا .

 -0قاـ الباحث باستخداـ االختبار التائي ( )T-testلعينتيف مستقمتيف بيدؼ اختبار الفروؽ
بيف المجموعتيف العميا والدنيا ولكؿ فقرة مف فقرات المقياس  ،واعتبرت القيمة التائية مؤش اًر
لتمييز كؿ فقرة مف فقرات المقياس مف خبلؿ مقارنتيا بالقيمة الجدولية ( )0,82وأظيرت

النتائج إف جميع الفقرات مميزة عند مستوى داللة ( )2,22وبدرجة حرية()022

والجدوؿ( )2يوضح ذلؾ.

جدول ()6
ٌوضح القوة التمٌٌزٌة لفقرات مقٌاس الحاجة الى المعرفة
ت

المجموعة العلٌا
الوسط الحسابً
1091
2021
1086
2011
1031
3019
1039
3012
1012
2043
1011
2012
1034
3026
1041
3031
1042
3098

االنحراف المعٌاري

1
4
3
2
2
6
1
8
9

المجموعة الدنٌا
الوسط الحسابً

االنحراف المعٌاري

1088
3018
4036
3011
3062
3021
4042
4028
4088

1012
1046
1026
1038
1041
1011
1012
1034
1062
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11022
6081
3011
3042
3041
2011
6089
2012
2011

مستوى
الداللة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
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11
11
14
13
12
12
16
11
18

3081
3062
2016
2013
3086
3091
2012
3022
3011

1011
1031
1012
1022
1043
1019
1011
1032
1041

3021
4081
4019
4033
4022
3021
4093
4011
4029

1036
1039
1031
1028
1013
1049
1093
1044
1049

4022
3082
6068
6021
1033
4021
2018
2012
1086

دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة

صدق المقياس:
يعد الصدؽ مف الخصائص األساسية والميمة في بناء االختبارات والمقاييس النفسية

(  )Adams ,1964 :p 144وذلؾ لمكشؼ عف محتويات المقياس الداخمية ويشير المعنيوف
بالقياس إلى تعدد أساليب وطرؽ حساب وتقدير الصدؽ وفي البحث الحالي استخرج الباحث

نوعيف مف الصدؽ ىما الصدؽ الظاىري وصدؽ البناء وكما يأتي.
أ – الصدق الظاىري:

يعد الصدؽ الظاىري المظير العاـ لممقياس ويشير إلى ما يبدو مف قدرة المقياس لقياس ما

وضع مف اجمو مف خبلؿ صمة فقراتو بالمتغير المراد قياسو وأف مضموف المقياس متفؽ مع

الغرض منو ( . ) Anstasi & urbin , 1997 :p 148

تـ التحقؽ مف ىذا الصدؽ بعرض فقرات المقياس عمى مجموعة مف الخبراء في عمـ النفس

والقياس والتقويـ وعمـ النفس التربوي كما مر سمفاً .

ب – صدق البناء Construction validity

يحدد صدؽ البناء المدى الذي استطاعت فيو األداة حقا قياس ما تزعـ إنيا تقيسو  ،وىو مف

بيف كؿ أنواع الصدؽ األخرى األكثر صمة بالنظرية  ،كما ويضـ صدؽ البناء كؿ أنواع الصدؽ
األخرى  ،فالمعمومات المستقاة مف كؿ نوع مف ىذه األنواع ( المحتوى  ، Contentالتبلزمي

 ، Concurrentالتنبؤي  (Predictiveيمكف أف تستعمؿ بوصفيا أدلة عمى صدؽ البناء  ،اذ
تشير انستازي ( (Anastasi,1976إلى أف صدؽ البناء يتطمب تراكماً تدريجياً لممعمومات مف

مصادر متعددة  ،وانو قد وجو االنتباه إلى دور النظرية النفسية في بناء االختبار  ،وعمى الحاجة
إلى صياغة فرضيات يمكف إثباتيا أو دحضيا في عممية التحقؽ مف الصدؽ ( Anastasi,

 ،)1976, p,217إذ اثبت ىذا االجراء وجود معامبلت ارتباط قوية دالة مابيف كؿ فقرة والدرجة
الكمية لممقياس عند مستوى داللة ( )2922وكما مبيف في جدوؿ (.)2
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جدول ()2

قيم ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس
رقم الفقرة
1
4
3
2
2
6

معامالت االرتباط
بالدرجة الكلٌة
1033
1034
1039
1028
1028
1029

رقم
الفقرة
1
8
9
11
11
14

معامالت االرتباط
بالدرجة الكلٌة
1021
1024
1031
1023
1046
1022

رقم الفقرة
13
12
12
16
11
18

معامالت االرتباط
بالدرجة الكلٌة
1022
1026
1028
1022
1032
1021

مؤشرات ثبات المقياس:
يقصد بالثبات  Reliabilityمدى االتساؽ  Consistencyوالتك اررية  repeatabilityفي
قياس الظاىرة ذاتيا ،والقياسات العالية لمثبات تتضمف مقدا اًر اقؿ مف خطأ القياس أما ثبات

االختبار بمفيومو الواسع ،فيبيف المدى الذي تعزى فيو الفروؽ إلى أخطاء الصدفة Chance
 (Anastasi, 1976,p.109) errorsوقد تـ استخراج مؤشرات ثبات المقياس الحالي بطريقتيف

وىما:

 -6طريقة (االختبار ـ إعادة االختبار) : Test – Retest

يشير معامؿ الثبات بيذه الطريقة إلى معامؿ االستقرار  Stabilityإذ أنو يبيف مقدار االتساؽ
في األداء عمى اختبار معيف خبلؿ مدة زمنية محددة  ،ويتـ الحصوؿ عميو بتطبيؽ االختبار ذاتو

مرتيف عمى المجموعة ذاتيا  ،بحيث تفصؿ بيف التطبيقيف مدة زمنية تتراوح عادةّ بيف أسبوع واحد
وشيريف  ،ويحدد أدمز ( ، )Adams ,1964إف ىذه المدة يجب أف ال تقؿ عف بضعة أياـ وال
تزيد عف أسبوعيف أو ثبلثة أسابيع  ،ثـ يتـ حساب معامؿ االرتباط بيف التطبيقيف باستعماؿ معامؿ

ارتباط بيرسوف ( ، )Adams, 1964, p.8ولحساب معامؿ الثبات بطريقة (االختبار  -أعادة
االختبار) لممقياس الحالي  ،طبؽ المقياس بصورتو النيائية عمى عينة مؤلفة مف ( )022طالباً

وطالبة اختيروا عشوائياً ثـ أعيد تطبيؽ المقياس عمى العينة ذاتيا بعد مرور أسبوعيف  ،وباستعماؿ

معامؿ ارتباط بيرسوف  ،أتضح أف معامؿ الثبات لممقياس بأكممو قد بمغ ( )2922إذ ُيعد ثبات جيد
يمكف الركوف إليو.

-1معامل الفا كرونباخ : Alfa – Coefficient

ويعد "معامؿ الفا كرونباخ" المعادلة األساسية في استخراج الثبات القائـ عمى االتساؽ الداخمي

) ، (Nunnally, 1970, p.126إذ يقيس مدى جودة الفقرات في قياسيا لمتغير واحد وىو دالة
لكؿ فقرات المقياس ولدرجتو الكمية في ٍ
آف واحد ) ، (Graham & Lilly, 1984,p.34وقد
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أستُعيف بمعامؿ ألفا كرونباخ لقياس االتساؽ الداخمي لممقياس الحالي  ،فجاءت النتائج بعد تطبيؽ
المقياس عمى عينة التحميؿ إذ بمغ معامؿ ألفا كرونباخ ( )2988وىو معامؿ ثبات عالي يمكف
الركوف إليو وفقاً لممحؾ الذي وضعو ننممي (. )Nunnally, 1967, p.196

الوسائل االحصائية:

لمعالجة بيانات البحث الحالي استعمؿ الباحث الوسائؿ اإلحصائية التالية والتي تمت معالجتيا
باستعماؿ الحقيبة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية ) (SPSSوكاآلتي :

 -0االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف ( . )t-test two independent samples

 - 0معامؿ ارتباط بيرسوف ( :)Person Correlation Coefficientلحساب الثبات بطريقة

لتعرؼ
االختبار-أعادة االختبار( )Test – Retest Methodوعبلقة الفقرة بالمجموع الكمي ،و ّ
العبلقة بيف درجات التطبيؽ األوؿ والثاني .

 - 2معادلة (ألفا – كرونباخ) لبلتساؽ الداخمي ( )Alpha Cronbch Formulaلحساب الثبات
 - 4االختبار التائي لعينة واحدة (.)One Sample t-test
الفصل الرابع /النتائج واالستنتاجات والتوصيات والمقترحات.
يتضمف ىذا الفصؿ عرضاً لمنتائج التي توصؿ اليو البحث الحالي وفؽ اىدافو المرسومة وايضاً

تفسي اًر لمنتائج والخروج بتوصيات ومقترحات في ضوء تمؾ النتائج.
اوالً  /عرض النتائج ومناقشتيا:

اليدف االول  /التعرف عمى أساليب التعمم لدى طمبة المرحمة االعدادية :
اظير التحميؿ االحصائي لمبيانات وذلؾ باستخداـ التك اررات والنسب المئوية  ،وذلؾ بعد أف
تـ تصنيؼ األفراد في ضوء درجاتيـ عمى كؿ أسموب  ،فمثبلً إذا كانت درجة الشخص في
األسموب األوؿ أعمى مف بقية األساليب فيذا يعني أنو األسموب المفضؿ لديو وىكذا بالنسبة لبقية

األساليب  ،أما إذا تساوت درجاتو عمى أسموبيف أو أكثر فيذا يعني أنو ليس لديو أسموب مميز بؿ

أنو يستخدـ أكثر مف أسموب في التعمـ  ،والجدوؿ (  ) 8يوضح ذلؾ.
جدول ()8
التكرارات والنسب المئوٌة لتفضٌل أسالٌب التعلم لدى أفراد العٌنة
أسلوب التعلم
بصري ـ لفظً
عملً ـ تأملً
تتابعً ـ كلً
حسً ـ حدسً
أكثر من أسلوب(غٌر ممٌز)
المجموع

التكرار
11
24
24
22
84
311

113

النسبة المئوٌة
%4303
%1201
%1102
%1801
%4103
%111
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أف نسبة كبيرة مف أفراد العينة ( )%02.2ليس لدييـ أسموب مفضؿ
وتشير ىذه النتائج إلى َ
في التعمـ ،بؿ ىـ يستخدموف أكثر مف أسموب في تعمميـ  ،وتبيف أف نسبة ( )%02.2مف العينة
يفضموف استخداـ األسموب (البصري ػ المفظي)  ،إذ جاء ىذا األسموب في المرتبة األولى وىذا

يعني أنو أكثر األساليب شيوعاً لدى طمبة المرحمة االعدادية يميو في المرتبة الثانية األسموب
(الحسي ػ الحدسي) وكانت نسبتو ( )%08مف العينة  ،أما في المرتبة الثالثة فقد جاء األسموب

(التتابعي ػ الكمي) وبنسبة قدرىا ( ، )%02.4في حيف جاء األسموب (العممي ػ التأممي) في المرتبة

األخيرة إذ بمغت نسبة أفراد العينة ممف يفضموف ىذا األسموب ىي (.)%04

وألجؿ الوقوؼ بشكؿ تفصيمي عمى كؿ أسموب وبحسب األبعاد المتضمنة في كؿ أسموب تمت

معالجة البيانات وعمى النحو اآلتي:

األسموب األول (البصري ـ المفظي):
أظيرت نتائج المعالجة اإلحصائية لمبيانات المتعمقة بيذا األسموب اآلتي:
 -0أف نسبة ( )%20.2مف الطمبة حصموا عمى درجات تتراوح بيف ( )2+ ، 2-وىذا يعني أنيـ
ال يفضموف أياً مف البعديف عمى ىذا األسموب.

 -0تبيف أف نسبة ( )%2.2يفضموف البعد البصري بدرجة متوسطة وكانت درجاتيـ تتراوح بيف
( )2- ، 2-مقابؿ نسبة ( )%02.2ممف يفضموف البعد المفظي مف ىذا األسموب وكانت
درجاتيـ تتراوح بيف (.)2 ، 2

 -2أف نسبة ( )%2.2يفضموف البعد البصري بدرجة قوية وكانت درجاتيـ بيف

()00- ، 8-

مقابؿ نسبة ( )%02ممف يفضموف البعد المفظي وكانت درجاتيـ تتراوح بيف (.)00 ، 8

والجدوؿ ( ) 8يوضح ذلؾ.

جدول ()9
النسب والتكرارات المئوٌة لتفضٌل أبعاد األسلوب (البصري ـ اللفظً)
التكرار
182
43
61
4
31
311

اسالٌب التعلم المفضلة
ال ٌوجد تفضٌل
البصري بدرجة متوسطة
اللفظً بدرجة متوسطة
البصري بدرجة قوٌة
اللفظً بدرجة قوٌة
المجموع
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%6103
%101
%4103
%101
%1101
%111
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األسموب الثاني (العممي  -التأممي):
أظيرت نتائج المعالجة اإلحصائية لمبيانات المتعمقة بيذا األسموب اآلتي:

 -0أف نسبة ( )%20.2مف الطمبة حصموا عمى درجات تتراوح بيف ( )2+ ، 2-عمى ىذا
األسموب وىو مايعني عدـ تفضيؿ أياً مف البعديف عمى اآلخر .

 -0تبيف أف نسبة ( )%02.2يفضموف البعد العممي بدرجة متوسطة وكانت درجاتيـ تتراوح بيف
( )2- ، 2-مقابؿ نسبة ( )%00.2ممف يفضموف البعد التأممي مف ىذا األسموب بدرجة
متوسطة  ،وكانت درجاتيـ تتراوح بيف (.)2 ، 2

 -2أف نسبة ( )%0يفضموف البعد العممي بدرجة قوية وكانت درجاتيـ تتراوح بيف ()00- ، 8-
مقابؿ نسبة ( )%0.2ممف يفضموف البعد التأممي بقوة وكانت درجاتيـ تتراوح بيف (.)00 ، 8
والجدوؿ ( ) 02يوضح ذلؾ .
جدول ()11
التكرارات والنسب المئوٌة لتفضٌل أبعاد األسلوب (العملً ـ التأملً)
اسالٌب التعلم المفضلة
ال ٌوجد تفضٌل
العملً بدرجة متوسطة
التأملً بدرجة متوسطة
العملً بدرجة قوٌة
التأملً بدرجة قوٌة
المجموع

التكرار
412
21
38
3
2
311

النسبة المئوٌة
%1103
%1303
%1401
%101
%101
%111

األسموب الثالث (التتابعي  -الكمي):
أظيرت نتائج المعالجة اإلحصائية لمبيانات المتعمقة بيذا األسموب اآلتي:

 -0أف نسبة ( )%20.2مف الطمبة حصموا عمى درجات تتراوح بيف ( )2+ ، 2-عمى ىذا
األسموب وىذا يعني أنيـ ال يفضموف أياً مف البعديف منو.

 -0تبيف أف نسبة ( )%2.2يفضموف البعد التتابعي بدرجة متوسطة وكانت درجاتيـ تتراوح بيف
( )2- ، 2-مقابؿ نسبة ( )%08ممف يفضموف البعد الكمي مف ىذا األسموب بدرجة متوسطة
وكانت درجاتيـ تتراوح بيف (.)2 ، 2

 -0أف نسبة ( )%2يفضموف البعد الكمي في ىذا األسموب بدرجة قوية وكانت درجاتيـ تتراوح

بيف( .)00 ، 8في حيف لـ ُيظ ِير أي فرد مف أفراد العينة تفضيمو القوي لمبعد التتابعي ،
والجدوؿ ( )00يوضح ذلؾ .

111

مجلة األستاذ

العدد  -412المجلد الثاني  -لسنة 4112 /م  6341 -هـ

جدول ()11
النسب والتكرارات المئوٌة لتفضٌل أبعاد األسلوب (التتابعً ـ الكلً)
اسالٌب التعلم المفضلة
ال ٌوجد تفضٌل
التتابعً بدرجة متوسطة
الكلً بدرجة متوسطة
التتابعً بدرجة قوٌة
الكلً بدرجة قوٌة
المجموع

التكرار
181
11
81
12
311

النسبة المئوٌة
%6403
%301
%4901
%201
%11101

األسموب الرابع( :الحسي  -الحدسي):
أظيرت نتائج المعالجة اإلحصائية لمبيانات المتعمقة بيذا األسموب اآلتي:
 -0أف نسبة ( )%24مف الطمبة حصموا عمى درجات تتراوح بيف ( )2+ ، 2-عمى ىذا األسموب
وىذا يعني أنيـ ال يفضموا أياً منو.

 -0تبيف أف نسبة ( )%2.2يفضموف البعد الحسي بدرجة متوسطة وكانت درجاتيـ تتراوح بيف (-
 )2- ، 2مقابؿ نسبة ( )%02ممف يفضموف البعد الحدسي مف ىذا األسموب بدرجة متوسطة ،
وكانت درجاتيـ تتراوح بيف (.)2 ، 2

 -2أف نسبة ( )%0يفضموف البعد الحسي بدرجة قوية وكانت درجاتيـ تتراوح بيف ()00- ، 8-

مقابؿ نسبة ( )%2.2ممف يفضموف البعد الحدسي بدرجة قوية وكانت درجاتيـ تتراوح بيف (، 8

 .)00والجدوؿ ( )00يوضح ذلؾ .

جدول ()14
النسب والتكرارات المئوٌة لتفضٌل أبعاد األسلوب (الحسً ـ الحدسً)
اسالٌب التعلم المفضلة
ال ٌوجد تفضٌل
الحسً بدرجة متوسطة
الحدسً بدرجة متوسطة
الحسً بدرجة قوٌة
الحدسً بدرجة قوٌة
المجموع

التكرار
194
11
12
3
41
311

النسبة المئوٌة
%6201
%303
%4201
%101
%601
%111

وىذا يدؿ عمى أف الطمبة يتباينوف في أساليب التعمـ ،وىناؾ نسبة كبيرة منيـ يعتمدوف عمى

أكثر مف أسموب في التعمـ ،وىذا يعني عدـ تفضيميـ ألسموب معيف لمتعمـ.
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اليدف الثاني  :التعرف عمى درجة الحاجة الى المعرفة لدى طمبة المرحمة االعدادية.
اظير التحميؿ االحصائي لمبيانات أف متوسط افراد العينة بمغ ( ) 28940بانحراؼ معياري

( )02922وبمتوسط فرضي بمغ ( )24ولغرض معرفة داللة الفرؽ تـ استخداـ االختبار التائي
لعينة واحدة إذ بمغت القيمة التائية المحسوبة ( )04902وتـ مقارنتيا بالقيمة الجدولية البالغة

( )0982عند مستوى داللة ( )2922وكما موضح في الجدوؿ (. ) 02
جدول ()13
ٌوضح القٌمة التائٌة والمتوسط الفرضً والمتوسط الحسابً لمتغٌر الحاجة الى المعرفة
عدد
افراد
العٌنة
311

المتوسط
الحسابً

المتوسط
الفرضً

االنحراف
المعٌاري

القٌمة التائٌة
المحسوبة

القٌمة التائٌة
الجدولٌة

مستوى الداللة
عند 1612

18624

22

11622

42611

1696

دالة

ومف الجدوؿ أعبله يتضح وجود فرؽ داؿ احصائياً بيف الوسط الحسابي لمعينة والوسط

الفرضي لممقياس ولصالح عينة البحث مما يعني اف عينة البحث لدييا حاجة الى المعرفة ولعؿ

ىذا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بما يمارسو الطالب مف مياـ وما يواجو مف مواقؼ دراسية تحتاج الى
فضبل عف االرتباط المنطقي بشخصيتو وتطوير ابعادىا
المزيد مف الخبرة والمعرفة ليتغمب عمييا
ً

العقمية والمعرفية بمدى دافعيتو واعتماده عمى نفسو نحو المعرفة كما اشار اليو كامف كاسيبو وبيتي

()Cacioppo&petty1982؛ ألنيـ يميموف إلى البحث عف المعمومات واكتسابو واالنشغاؿ
والتفكير بيا الستيعاب المثيرات والعبلقات ،وتكويف اتجاىات ايجابية نحوىا والقياـ بالمياـ التي

تستمزـ التفكير وايجاد حموؿ لممشكمة ،أما األفراد ذوي الحاجة المنخفضة لممعرفة يعتمدوف عمى
اآلخريف وعمى اآلدلة المساعدة عمى االكتشاؼ  ،لذلؾ الطالب يمتمؾ قدرات عقمية تؤىمو لبذؿ

المزيد مف الجيود المعرفية التي تمكنو مف تحديد مشكبلتو ومواجيتيا وحميا بالطرائؽ المناسبة .
اليدف الثالث  :التعرف عمى العالقة االرتباطية بين الحاجة الى المعرفية واساليب التعمم لدى

طمبة المرحمة االعدادية.

تحقيقاً ليذا اليدؼ تـ احتساب االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعينة الكمية عمى

متغيري البحث ومف ثـ احتساب العبلقة االرتباطية بينيما وكما موضح في جدوؿ (.)04
جدول ()12
العالقة االرتباطٌة بٌن متغٌري الحاجة الى المعرفة واسالٌب التعلم
العٌنة

العدد

المتغٌر

الكلٌة

311

الحاجة الى المعرفة
اسالٌب التعلم

الوسط
الحسابً
111641
18624

113

االنحراف
المعٌاري
19642
11622

معامل االرتباط
1626+
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يتضح مف الجدوؿ اعبله وجود عبلقة ارتباطية طردية معتدلة مابيف الحاجة الى المعرفة

واساليب التعمـ  ،بمعنى كمما زادت حاجة الفرد لممعرفة لدييـ ازداد استخداـ اساليب تعمـ اكثر

والعكس صحيح وىذا ما يتضح مف خبلؿ االوساط الحسابية في الجدوؿ ( ) 02ومعامؿ االرتباط
وىذا ما جاء متطابقاً مع االفتراض الذي وضعو الباحث احتمالية وجود عبلقة ارتباطية طردية بيف

الحاجة الى المعرفة واساليب التعمـ ،وقد يعود السبب إلى أف الطمبة الذيف لدييـ حاجة إلى المعرفة
عالية يستخدموف اساليب تعمـ معرفية كثيرة ويستخدـ كؿ متعمـ جميع األساليب في أوقات مختمفة

ولكف ليس مف الضروري أف تكوف جميعيا في المستوى نفسو مف االستخداـ وكما جاء في النظرية

المتبناة وىذه األساليب ىي:

 -0العممي ػ التأممي -0الحسي ػ الحدسي -2البصري ػ المفظي -4التسمسمي ػ الكمي

) ) Felder& silverman,1988,600ويمكف القوؿ اف اليدؼ االساسي لطمبة المرحمة االعدادية
في أو مرحمة تعميمية
ىو النجاح والتحصيؿ
العالي؛ لغرض الوصوؿ الى التطور في الفيـ المعر ّ
ّ
أعمى.

التوصيات:

في ضوء نتائج البحث الحالي يوصي الباحث باآلتي:
 -6ضرورة االىتماـ بكؿ متغير مف متغيرات الدراسة الحالية نظ اًر لدور كؿ منيا في تحصيؿ
الطمبة لذا يجب االىتماـ بتنمية الحاجة إلى المعرفة واساليب التعمـ معاً .

 -1ضرورة تأكيد المدرسيف في تدريسيـ عمى الفيـ والتطبيؽ وليس الحفظ واالسترجاع فقط ،
فذلؾ يمكف اف يساعد عمى تبني الطمبة اساليب التعمـ مختمفة .

المقترحات:

استكماالً لمتطمبات البحث الحالي يقترح الباحث عدداً مف المقترحات ،مثؿ:
 -0إجراء دراسة لمفيوـ الحاجة الى المعرفة وعبلقتو بالذاكرة الحسية.

 -0إجراء دراسة ارتباطية بيف الحاجة الى المعرفة والتحصيؿ الدراسي او دافع االنجاز الدراسي
او اشكاؿ الذكاء المتعدد.

 -2أجراء دراست عرضيت لوقارنت اسالية التعلن في هراحل نوو هختلفت .
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المالحق

ممحق ( )6

بسم اهلل الرحمن الرحيم

مقياس أساليب التعمم بصيغتو النيائية
عزيزي الطالب .......
عزيزتي الطالبة .......

بــين يــديك بعــض األســاليب التــي تســتخدميا فــي تعممــك ومــذاكرتك لمم ـواد الدراســية يرجــى ق ـراءة فق ـرات

المقياس بدقـة وموضـوعية واإلجابـة عنيـا بأختيـار مـاينطبق عميـك مـن إحـدى العبـارتين (أ) أو (ب) وذلـك بوضـع

عالمة ) √ ) أمام االختيار الذي يناسبك.

شاكرين تعاونكم معنا  ....مع التقدير .
ت
1
4
3
2
2
6
1
8
9
11
11

الفقرات
عندما أفكر فً ما فعلت باألمس ٌكون ذلك من خالل:ـ
أـ الصورة
ب ـ الكلمات
افهم األشٌاء بشكل أفضل بعد أن -:
أـ اجربها
ب -أفكر فٌها
أمٌل إلى:ـ
أـ فهم تفاصٌل الموضوع ألن البناء العام ربما ٌكون غامضا
ب ـ فهم البناء العام ألن التفاصٌل ربما تكون غامضة
أفضل أن أكون نوعا ما:ـ
أـ واقعٌا
ب ـ إبداعٌا
أفضل الحصول على المعلومات الجدٌدة من خالل :ـ
أـ صور أو مخططات أو رسوم بٌانٌة أو خرائط
ب ـ إشارات مكتوبة أو معلومات لفظٌة
عندما أتعلم شٌئا جدٌدا ٌساعدنً ذلك فً:ـ
أـ التحدث عنه
ب ـ التفكٌر فٌه
افهم:ـ
أـ أجزاء الموضوع حتى افهمه بشكل كامل
ب الموضوع بشكل عام حتى افهم أجزاءه
أفضل تعلم المادة من خالل التعامل مع :ـ
أـ الحقائق ومواقف الحٌاة الواقعٌة
ب ـ األفكار والنظرٌات
فً كتاب ٌحتوي الكثٌر من الصور والرسوم البٌانٌة أمٌل إلى:ـ
أـ مشاهدة الصور والرسوم البٌانٌة بعناٌة
ب ـ التركٌز على النص المكتوب
فً الدراسة الجماعٌة لمادة صعبة أفضل-:
أـ ألمشاركة باألفكار
ب ـ الجلوس واالستماع فقط
عندما أحل المشكالت الرٌاضٌة:ـ
أـ عادة مااعمل على الوصول إلى الحل خطوة خطوة فً الوقت المحدد
ب ـ غالبا مااتوصل إلى الحلول لكن بعد الصراع مع الخطوات المؤدٌة للحل
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أجد من السهل:ـ
أـ تعلم الحقائق
ب ـ تعلم المفاهٌم
أحب األساتذة:ـ
أـ الذٌن ٌضعون العدٌد من المخططات على السبورة
ب ـ الذٌن ٌقضون وقتا فً الشرح
فً الصفوف التً ادرس بها:ـ
أـ عادة ما أتعرف على الكثٌر من الطالب
ب ـ نادرا ما أتعرف على الكثٌر من الطالب
عندما أقوم بتحلٌل قصة أو رواٌة :ـ
أـ أفكر فً األحداث وأحاول تجمٌعها ألكتشاف الموضوع
ب ـ اعرف فقط الموضوعات وبعد أن انهً قراءتها أعود لألحداث التً تفسرها
عند قراءتً للكتب أفضل:ـ
أـ الشًء الذي ٌعلمنً الحقائق جدٌدة أو الذي ٌخبرنً كٌف اعمل شًء ما
ب ـ الشًء الذي ٌعطٌنً أفكارا جدٌدة للتفكٌر بها
أتذكر أفضل:ـ
أـ ما أراه
ب ـ ما اسمعه
عندما أبدا فً حل الواجبات البٌتٌة فأن أكثر ما ٌناسبنً:
أ -ابدأ بالحل مباشرة
ب ـ أحاول فهم المشكلة أوال
األكثر أهمٌة عندي بالنسبة للمدرس ان :ـ
أـ ٌوضح المادة فً خطوات متسلسلة
ب ـ ٌعطٌنً صورة عامة وٌربط بٌن المادة والموضوعات األخرى
أفضل األفكار:ـ
أـ الواقعٌة
ب ـ النظرٌة
عندما أتوجه إلى مكان جدٌد أفضل استخدام:ـ
أـ خرٌطة
ب ـ تعلٌمات مكتوبة
أفضل أن ادرس :ـ
أـ مع مجموعة
ب ـ لوحدي
أتعلم:ـ
أـ بسرعة مناسبة إذا كانت الدراسة صعبة
ب ـ بداٌة بسرعة ثم ارتبك فجأة ثم افهم
من األكثر أهمٌة لً أن:ـ
أـ احرص على تفاصٌل أعمالً
ب ـ أكون مبدعا فً أداء أعمالً
عندما أرى مخطط أو رسم بٌانً فً المحاضرة أتذكر:ـ
أـ الصورة
ب ـ ماقاله األستاذ حوله
أفضل أوال:ـ
أـ المحاولة فً األشٌاء
ب ـ التفكٌر فً كٌفٌة القٌام بها
لفهم كمٌة من المعلومات أمٌل إلى :ـ
أـ التركٌز على التفاصٌل وأهمل الصورة العامة
ب ـ فهم الصورة العامة ثم ادخل فً التفاصٌل
عندما اقرأ لالستمتاع أمٌل إلى الك َتاب:ـ
أـ الذٌن ٌقولون بوضوح ماٌعنون
ب ـ الذٌن ٌقولون األشٌاء بطرق إبداعٌة وممتعة
عندما ٌقوم شخص ما بعرض بٌانات علً فأننً أفضل:ـ
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أـ مخططات أو رسوم بٌانٌة
ب ـ نص ملخص للنتائج
أتذكر بسهولة:ـ
أـ الشًء الذي فعلته
ب ـ الشًء الذي فكرت به كثٌرا
عند كتابة ورقة أمٌل إلى:ـ
أـ العمل على التفكٌر أو الكتابة فً بداٌة الورقة ثم التقدم الى األمام
ب ـالعمل على التفكٌر أو الكتابة فً أجزاء مختلفة من الورقة ثم أرتبها
عندما أنفذ مهمة أفضل:ـ
أـ إتقان طرٌقة واحدة للعمل
ب ـ إظهار طرائق جدٌدة للعمل
عندما أقابل أشخاص فً حفلة أتذكرهم:ـ
أـ بما ٌشبههم
ب ـ بما قالوا عن أنفسهم
عندما اعمل فً مشروع جماعً فأننً ابدأ أوال:ـ
أـ بالعصف الذهنً الجماعً حٌث ٌساهم كل فرد بأفكاره
ب ـ بالعصف الذهنً الفردي ثم اجمع األفكار للمقارنة بٌنها
عندما أتعلم موضوعا جدٌدا أفضل :ـ
أـ التركٌز على الموضوع ألتعلم الكثٌر عنه قدر اإلمكان
ب ـ محاولة عمل ارتباطات بٌن الموضوع والموضوعات ذات الصلة
أعتبر الثناء العالً بتسمٌة الفرد:ـ
أـ بالحساس
ب ـ بالخٌالً
للتسلٌة أفضل:ـ
أـ مشاهدة التلفاز
ب ـ قراءة كتاب
أنا على األكثر اعتبر:ـ
أ -منفتحا
ب ـ محافظا
بعض األساتذة ٌبدؤون محاضراتهم بمخططات تكون:ـ
أـ بعضها مفٌد لً
ب ـ مفٌدة جدا لً
أفضل المواد الدراسٌة التً تركز على:ـ
أـ مواد واقعٌة ( حقائق ـ بٌانات)
ب ـ مواد مجردة (مفاهٌم ـ نظرٌات )
أمٌل إلى تصوٌر األماكن:ـ
أـ بسهولة ودقة0
ب ـ بصعوبة وبدون تفاصٌل كثٌرة
فكرة أداء الواجبات البٌتٌة فً مجموعات مع إعطاء درجة واحدة للمجموعة كلها:ـ
أـ تالئمنً
ب ـ ال تالئمنً
عندما احل المسائل فً مجموعة أمٌل إلى:ـ
أـ التفكٌر فً خطوات عملٌة الحل
ب ـ التفكٌر فً النتائج المحتملة أو تطبٌقات الحل فً مدى أوسع
عندما أنجز إحصائٌات طوٌلة:ـ
أـ أمٌل إلى تكرار كل خطواتً وأراجع عملً بعناٌة
ب ـ أجد أن تدقٌق عملً متعب وأجهد نفسً ألنجزه
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ممحق ()1

بسم اهلل الرحمن الرحيم

مقياس الحاجة الى المعرفة بصيغتو النيائية
عزيزي الطالب ...

عزيزتي الطالبة ...
بين يديك مجموعة من الفقرات التي تعبر عن حاجتك الى المعرفة والتفكير بيا أرجو قراءتيا بدقة

والتأشير بعالمة (

) تحت البديل الذي يمثل مدى انطباق ىذه الفقرة عميك عمماً ان أجابتك لن يطمع عمييا

احد سوى الباحث وىي ألغراض البحث العممي فقط لذلك ال داعي لذكر االسم  .وتقبموا شكري وتقديري لكم

الباحث

ت

الفقرة

1
4
3
2

افضل القٌام بالمهمات التً تتطلب تفكٌراً قلٌالً
أفكر فقط بما هو مطلوب منً
أفضل المسائل الصعبة على السهلة
أكون مسروراً عندما أجدحالً لمشكلة كنت قد
فكرت بها طوٌالً
أحب التعامل مع المواقفالتً تجعلنً أفكر
تفكٌراًكثٌراً
ال أجد متعة بالتفكٌر
أعتقد أنه اذا اردت أن أنجح ٌجب ان أفكر
باٌجاد حلول لمشكالتً
أحب أن تكون حٌاتً ملٌئة بالمواقف التً
تدفعنً الى التفكٌر بعمق
أحاول أن أتجنب المواقف التً تتطلب منً أن
أفكر بعمق بشًء ما
أحب أن أتناقش مع اآلخرٌن حول تشغل
تفكٌري
أفضل أن أقوم بشًء ٌتطلب تفكٌراً قلٌالً على
أن أقوم بشًء ٌتحدى قدراتً المعرفٌة
ُ
ال أحاول أن أفكر كٌف أنجز االعمال التً تطلب
منً بشكل جٌد
عندما اواجه مشكلة افكر بها من جمٌع جوانبها
بترو لساعات طوٌلة
أكون راضٌا ً عندما أفكر
ٍ
الأحاول أن اتعلم طرق تفكٌر جدٌدة
أفضل أن أفكر بالمهمات الٌومٌة الصغٌرة على
أن أفكر بالمشارٌع طوٌلة األجل
أفضل أن أنجز مهمة عقلٌة وصعبة على أن
أنجزمهمة التتطلب تفكٌراً كثٌراً
علً أن أنجز مهمة
أشعر بالضٌق إذا كان
َ
تتطلب منً جهداً عقلٌا ً كبٌراً

2
6
1
8
9
11
11
14
13
12
12
16
11
18

تنطبق
علً
َ
بدرجة
منخفضة
جداً
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تنطبق
علً
َ
بدرجة
منخفضة

تنطبق
علً
َ
بدرجة
متوسطة

تنطبق
علً
َ
بدرجة
عالٌة

تنطبق
علً
َ
بدرجة
عالٌة جداً
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Learning styles and their relationship to the need for
Cognition among middle school students
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The University of Mustansiriya - College of Education
Department of Educational and Psychological Sciences
Abstract:
The research aim to identify the learning styles and also to identify the level of need
to know and what is their relationship with the students, middle school, and for the
purpose of verifying that the use of learning methods, prepared by Richard Veldr scale
(Richard Felder) and Barbara Solomon (Barbara Solomon) (2000) Based in light Veldr
model and Silverman translation (Sinawi 2013) and gauge the need for prepared
knowledge by Caziobo and Betty and Kao (1984) Cacioppo, Petty & Kao as the number
of vertebrae learning methods measure amounted to (44) paragraph and scale need to
know (18) paragraph has been make sure Alsekoumtria characteristics of the two
measures were then applied tools to the research sample, which amounted to 300
students from the students middle school were selected random stratified way, and the
results showed that the sample members do not have a specific style of learning and
they need to be defined as the average grades higher from the middle premise as well,
and there is a positive correlation between the need for knowledge and learning styles,
and the reason is that students who have a need to have a high knowledge using the
methods of learning knowledge and many uses of each learner all the methods at
different times, but does not have to all be in the level and use of the same as stated in
the which adopted theory.
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