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 :مقدمة الدراسة -أوال"

يعد االنفجار المعرفي الذي يشهده العالم نقطة تحول في تناول المعرفة إذ أصبح من الضروري 
ومن ، تعليم المعرفة إلى تعليم التفكيرأن تبنى المناهج الدراسية على ضوء هذا الواقع لتنقل من 

 جروان،) عليم الطالب كيف يفكر أهمية خاصةهنا تكتسب شعارات تعليم الطالب كيف يتعلم وت
فهم طبيعة  ظهر اتجاه األداء المعرفي كأحد االتجاهات الحديثة في دراسةو  ،(02ص ،0202

، والذي يجعلنا ننظر إلى النشاط العقلي على أنه مجموعة عمليات متبادلة علم العمليات العقلية
 الشرقاوي) بعضمستقلة بعضها عن ثر من أنها مجرد عمليات منفصلة و التأثير فيما بينها أك

على أنه  إليهينظر ،  إحدى هذه العمليات العقلية( perception)واإلدراك  (.53ص ،0990،
باألجسام وكيف تستعمل بعد ذلك تلك المدركات لكي  ت الخاصةدمج اإلحساسات مع المدركا

، واإلدراك شرط أساسي لحدوث التعلم (Atkinson, 1993, p.116) تتجول في العالم المدرك
 ,Schunk)المعرفية كالذكاء والتحصيل األكاديمينمو القدرات العقلية و لى ذلك من وما يترتب ع

2000, p.135.) 
في " دراك تأكيداأكثر أنواع اإلو تعد أحد الوظائف المعرفية المهمة السرعة اإلدراكية البصرية و 

خاصة إن السرعة اإلدراكية البصرية تتدخل في تعلم الكثير من المهارات ، البحوث العاملية
اإلدراك البصري هو قدرة ، و (26ص ،0225 عبد الحميد،)األساسية لدى الطالب في المدارس

سرعة في تحديد العناصر الفرد على التعامل مع المعلومات البصرية والسرعة اإلدراكية هي ال
لو  (.051ص ،0220 ،عبد الحميد)الدقيقة في نموذج بصري معين الصغيرة و  ى جانب عملية ا 
خصائص المتعلمين من أهم األوليات لدافعية وعمليات التعلم نفسها و االهتمام باأصبح ، اإلدراك

عندما يشعر بأنه " ويكون الشخص أكثر إبداعا (.Stewart, 1993, p.231)في عملية التعلم 
إن ديس وريان ويرى  (.Beswick, 2002, p.123)التحدي العمل نفسه مدفوع بالميل والرضا و 
اندماجهم في األنشطة زيادة ل من عملية تعلمهم أكثر فاعلية و طلبة يجعإثارة الدافعية لدى ال

عنا يتحدد في موقفه نحو التعلم تحسن إنجاز الفرد في مجتموأن التطور والنجاح و  ،التعليمية
 على من السيطرة تمكنه التي هي الطفل ودوافع(. Deci & Ryan, 1990, p.212) ودافعيته
 المركز أو القلب هي الدافعية أن نعتبر يمكنو  ،تهاوقدر  تهامهار  تنمية اجل من حوله من البيئة
( De Bono, 1998)وهنا أشار دي بونو(. David & Edwards, 1999, p.1)النفس  لعلم

بدائل جديدة التي هي نتاج لحالة و  من المهارات هي مهارات توليد إدراكات جديدة إلى مجموعة
توليد الدافعية لدى المتعلم لزيادة قاعدة المعارف لديه اإلنسان و عرفت باسم الدافعية العقلية داخل 

م الطالب عالقة دينامكية تعليوالعالقة بين الدافعية العقلية و  (.7ص ،0221 نوفل،مرعي و )
لمشكالت بدرجات عالية من حل العالم اليوم الدراسة المنضبطة و  تتطلب تحديات التعلممعقدة و 
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 Brans Ford) ينشغلون في التفكيرأن يحفزوا النتباه مهام كاملة و  تتطلب من المتعلمينالدقة و 
,Brown & Cocking, 2000, p.280)، التوتر ب يشعرون والطالب في المرحلة الثانوية

مدرسة كمكان العديد منهم ما أن يصل هذه المرحلة الدراسية حتى يأخذ بالنظر إلى الالنفسي و 
يزداد ذلك تدني دافعيتهم إلى التعلم و  وقد ينتج عن ،(Gentry, 2000, p.46)غير مهم ممل و 

ميذ ينبغي على تالو  ،(Eecles, 1993)شعورهم السلبي تجاه المدرسة كما أشار إلى ذلك 
ات التنظيم والتركيز مهارات التفكير بأنواعها المختلفة إلى جانب مهار كوا أن يمتل الثانوية العامة

وأن الطالب الذين لديهم حافز عالي (. 092ص ،0223 الشاطر،) التكاملوالتعميم والمالحظة و 
أما الطالب الذين لديهم حافز " في الثانوية العامة يقومون بانجاز العمل بشكل جيد أكاديميا

 (.Jenkins & Keef, 1993, p.57" )منخفض يكون إنجازهم األكاديمي منخفض جدا
للمرحلة الجامعية التي تعد أهم مؤسسة والثانوية العامة هي المرحلة الرئيسية لتأهيل الطالب 

 علمية تربوية ذات مستوى رفيع تتركز مهامها في إعداد المالكات لتبوء مراكز قيادية في مختلف
برزت الحاجة للتصدي لهذا و  (.0ص ،0990 جريو،)المجاالت الموجودة في المجتمع 

عالقتها بالدافعية العقلية، الموضوع، وهي محاولة علمية للبحث في السرعة اإلدراكية البصرية و 
 .يشكل كل منهما بعدا مهما وعامال مؤثرا في نجاح الفرد

 :مشكلة الدراسة ومسوغاتها -"ثانيا
بالنظر إلى مقياس كفاءة الفرد في أداء عمله مثل مدى قدرته على حل مشكلة ما، أو الزمن 

وكل المهام التي يقوم بها والتي الذي يستغرقه ألداء مهمة ما، فإن ذلك يعتمد على قدراته العقلية 
 تستوعب وتتم عن طريق العديد من العمليات المعرفية أهمها السرعة اإلدراكية البصرية حيث

بالذاكرة في صور لديه دمج المعلومات المستقبلة عن طريق الحواس مع المعرفة المخزنة يقوم  ب
عديدة منها سرعة الحواس  على عواملأيضا" جديدة ليشكل في النهاية القرار الذي يتوقف 

المستخدمة أكثر من غيرها واإلدراك البصري يتجلى في أنه القدرة على التصور البصري لحركة 
. وتبين (077، ص0226إبراهيم، )األشكال والمجسمات والسرعة والدقة في التصور البصري 

المميزة  الخاصية لهذا العامأن ل (0200كما في دراسة )المعافى، من نتائج العديد من الدراسات
 تتضمن التي األعمال بواسطة اإلدراكية يتحدد السرعة عامل األشكال وأن صيغ بين المقارنة في

 أساسا   تعتمد التي اإلدراكية المشكالت ألداء يعد مقياسا   العامل هذا وأن للمكان، البصري اإلدراك
 العوامل أهم باعتباره اإلدراكية السرعة عامل داز إلى توصل البصري، وقد اإلدراك عوامل على

( التي وجدت 0221كما في دراسة )بسماء ادم، المعلومات، معالجة تجهيز المكونة لنموذج
 سرعة في كبير ا دور ا البصري عالقة إيجابية بين التعرف البصري والسرعة اإلدراكية وأن للتعرف

 المعلومات الجامعة بشكل عام يتلقونوقد لوحظ أن طلبة  المحيطة بنا، البصرية للمثيرات إدراكنا
 اإليضاحية البصرية الوسائل – ندر ما إال – استخدام دون اإللقائية والمفاهيم بالطريقة والمعارف
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البصرية  الوسائل استخدام تتطلب المقررة المواد طبيعة أن مع – البيانية والصور والرسوم
 طويلة، بالمعلومات فترة االحتفاظ في ويسهم الطالب عند اإلدراكية الخبرة يغني مما اإليضاحية،

 وعلى استيعابهم على ينعكس الذي األمر لديهم اإلدراكية السرعة ضعف وهذا يؤدي إلى
والدافعية أمر مهم في تعلم الطالب وله أثر كبير وظاهر في  .مادة كل في تحصيلهم الدراسي
أهم العوامل التي لها عالقة  منكما أنها تعد ، (Sumardi, 1998, p.23)نجاح عملية التعلم 

بدوافع " يكون مدفوعاحيث مباشرة بكيان الفرد مهما كان دوره ومنصبه ونشاطه في المجتمع 
  (.Grand, 1994, p.96) المطلوب تجعله يستمر في البحث واالكتشاف لتحقيق النجاح

قديمة، إذ تم تناولها  وتعد الدافعية العقلية من المفاهيم الحديثة والقديمة في الوقت نفسه، فهي
( وتحت مسميات مختلفة مثل Dispositionبوصفها جانبا" نزوعيا" للتفكير)مفهوم النزعة للتفكير

القابلية للتفكير. ويمكن عد مفهوم الدافعية العقلية و الرغبة أو النزعة أو الميل أو االستعداد 
اته والعناية بأنماط التفكير في مفهوما" حديثا" من ناحية ما أفرزته نتائج أبحاث الدماغ وعملي

الدماغ، وامتداد لعلم النفس المعرفي في تفسير السلوك اإلنساني عن طريق الكشف عن أنواع 
المعالجات للمدركات الحسية التي يقوم بها المخ، والعوامل الداخلية التي تحفز تفكير الفرد وتثيره 

، (Giancarlo & Facione, 1998, p.12)ك عقلي تجاه موقف أو موضوع معين نحو سلو 
بقدرته  عالة في تعلم الفرد كيف يتعلم فهي تصف بأن هذا الشخصالعمليات الفأهم وهي تعتبر 

 Mc Donald)معرفة مراحل عمليات التعلم ويحدد ويتغلب على العوائق التي تحول دون تعلمه 
& Relan, 2003, p.81) ،دافعيته ضوء في الطالب سلوك مظاهر من كثير تفسير يمكن و 

، ولقد بينت العديد من الدراسات في مجال التربية ودافعيتة العقلية بشكل خاص عام للتّعلم بشكل
( أن 0962العالقة الوطيدة بين نجاح الطالب وعامل الدافعية، حيث نجد في دراسة دويك)
( أن 0992الدافعية تؤثر في اكتساب المعرفة والمهارات، كما نجد في دراسة محمد الطواب )

لديهم تحصيل جيد وعالي، باعتبار أن الدافعية شعور داخلي المراهقين من ذوي الدافع المرتفع 
مرحلة الثانوية التعتبر  يتمثل في الرغبة إزاء فعل معين فإنها من أهم العوامل لتنمية عملية التعلم.

لمعرفة، كما أنها توسع بحيث تقدم الفرص للتعلم وتوفر ا" العامة المؤسسة التربوية األكثر تنظيما
تقان الخبرات والمهارات الجيدة، ويعتبر التعليم الثانوي من ركائز النظام التعليمي  األفاق الذهنية وا 

في العالم، بسبب موقعه كهمزة وصل بين مرحلتي التعليم األساسي والتعليم الجامعي من جهة، 
في حين أن (. 023، ص0200فروجة، )وبين التشغيل والتكوين الجامعي من جهة أخرى 

المرحلة الجامعية تساعد على إعداد الطالب للنجاح في الحياة المهنية التي قد اختارها. وعلى 
في الدراسات التربوية والنفسية، يبدو إنها " واسعا" الرغم من إن دراسات الدافعية قد احتلت مجاال

بحدود علم الباحثة إذ ال توجد وال دراسة محلية  في مجال دراسة الدافعية العقلية، قليلة ربما
تناولت الدافعية العقلية إضافة إلى ذلك فإن هناك انتفاء لوجود بحث يتناول موضوع الدافعية 
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مرحلة تم اختيار ال، وفي هذا البحث "وعربيا" العقلية وعالقته بالسرعة اإلدراكية البصرية محليا
يرجع إلى األهمية الخاصة التي  هذامجاال للبحث و ولى األالثانوية العامة والسنة الجامعية 

قدرات الفرد ألنها  ا من المراحل المهمة حيث تظهرتكتسبها هاتين المرحلتين الدراسيتين، بوصفهم
يتميز بدافعية عقلية تجعله يواجه مشكالت الحياة بسرعة  الذيمرحلة اإلنتاج العقلي للفرد فالفرد 
ما طبيعة العالقة بين السرعة : لة البحث في السؤال التاليتواكب العصر وبذلك تكمن مشك

عينة من طالب الصف األول الثانوي العام والسنة لدى اإلدراكية البصرية والدافعية العقلية 
 الجامعية األولى في مدينة دمشق؟

 :أهمية الدراسة -ثالثا"

 توافر أن إذ كبرى، أهمية الطلبة لدى البصرية والدافعية العقلية اإلدراكيةالسرعة  دراسة تشكل
 اعتبار الصفية، وأن المواقف في تشتتهم من وتّقلل وحماسهم، الطلبة نشاط تثير الدافعية العقلية

تدريسهم  تخطيط في العتباره المعلمين أذهان ينبه الصفي التّعلم في ودراسته المتغير هذا
دارتهم  :النقاط اآلتية في تكمن الدراسة هذه أهمية فإن تحديدا   أكثر وبشكل للصف، وا 

دراسة مرحلتين نمائيتين في المجتمع السوري وهم طلبة المرحلة الثانوية وطلبة الجامعة، مما  .0
يوفر دراسة الفروق بينهم، وكون هؤالء الطلبة الركيزة األساسية التي يتكون منها مجتمع الغد 

التعرف على سماتهم وحاجاتهم يفرض على الباحثين  بكل تفاصيله وعناصره ومقوماته، مما
 ومخاوفهم.

 وتفسير فهم في تساعدنا الطلبة لدى العقلية الدافعيةو  السرعة اإلدراكية البصرية دراسة إن .0
 أقصى يحقق بما طلبته وتوجيه تنظيم على المّعلم وتساعد المختلفة، التّعلم مواقف في أدائهم
 .التربوية العملية من ممكنة فائدة

 أهميته، من ويزيد للتّعلم نظرتهم يغير الطلبة لدى العقلية الدافعية على التركيز زيادة إن .5
ن ونجاحه، لتنفيذه التخطيط في مساهمتهم فرص وتزداد  الطلبة لدى العقلية الدافعية اعتبار وا 
 المعلم على أو الدراسي المحتوى على ال الطلبة على مركزا   وجعله التّعلم أنسنة من يزيد

الدراسة على المستوى المحلي في حدود علم الطالبة ونظرا" لعد وجود دراسات محلية جدة  .1
(، ُوِجد ضرورة تسليط لعقليةا الدافعيةو  البصرية اإلدراكيةالسرعة ) تناولت متغيري الدراسة

 الضوء عليهما ومعرفة أثرهما على الطلبة.
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 :أهداف الدراسة -رابعا"

 يهدف البحث الحالي إلى :

 .على العالقة بين السرعة اإلدراكية البصرية والدافعية العقلية لدى أفراد عينة البحث تعرف .0
  تعرف على العالقة بين السرعة اإلدراكية البصرية والدافعية العقلية لدى أفراد عينة البحث .0

 (.النمائيةتبعا" لمتغير )الجنس، المرحلة 
لبصرية بين أفراد عينة البحث تبعا تعرف على داللة الفرق في مستوى السرعة اإلدراكية ا .5

 :للمتغيرات 
A.  (إناث/ ذكور ) نوع الجنس 
B.  (نظري/ علمي )التخصص الدراسي 
C.  (طالب السنة األولى جامعة/ طالب الصف العاشر العام ) النمائيةالمرحلة 

 :التعرف على داللة الفرق في مستوى الدافعية العقلية بين أفراد عينة البحث تبعا للمتغيرات  .1
A.  (إناث/ ذكور ) نوع الجنس 
B.  (نظري/ علمي )التخصص الدراسي 
C.  (طالب السنة األولى جامعة/ طالب الصف العاشر العام ) النمائيةالمرحلة 
 :فرضيات الدراسة -خامسا"

 :التحقق من الفرضيات التالية  تم
درجات أفراد عينة البحث  ذات داللة إحصائية بين ارتباطيه ال توجد عالقة :األولىالفرضية  -

 . الدافعية العقليةدرجاتهم على مقياس و وأبعاده السرعة اإلدراكية البصرية  على مقياس
 :الفرضيات اآلتية األولىويتفرع عن الفرضية 

لمقياس السرعة اإلدراكية  الكلية الدرجة بين إحصائية داللة ذات ارتباطيه عالقة توجدال  .0
 تعزى لمتغير الجنس.وبين الدافعية العقلية لدى أفراد عينة البحث  وأبعاده البصرية

لمقياس السرعة اإلدراكية  الكلية الدرجة بين إحصائية داللة ذات ارتباطيه عالقة توجدال  .0
 تعزى لمتغير المرحلة النمائية. وبين الدافعية العقلية لدى أفراد عينة البحث  وأبعاده البصرية

السرعة  بين درجات أفراد عينة البحث على مقياس داللة إحصائيةال توجد فروق ذات  .5
 ، المرحلة النمائية، التخصص الدراسي(.الجنس)متغير تبعا ل وأبعاده البصرية اإلدراكية

الدافعية  بين درجات أفراد عينة البحث على مقياس ال توجد فروق ذات داللة إحصائية .1
 ائية، التخصص الدراسي(.، المرحلة النمالجنس)متغير تبعا لالعقلية 
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 :حدود الدراسة  -سادسا"
 إلى 02/0/0203تم تطبيق أدوات الدراسة في الفترة الممتدة من : الحدود الزمانية .0

02/5/0203 . 
طبقت أدوات الدراسة على عينة من طلبة الصف العاشر العام والسنة : الحدود المكانية .2

 .األولى الجامعية في مدينة دمشق
من طلبة الصف العاشر العام  متيسرةطبقت أدوات الدراسة على عينة : البشريةالحدود  .5

في مدارس مدينة دمشق، وطلبة السنة األولى الجامعية من طالب كلية ( إناث-ذكور)
من طالب جامعة  (إناث-ذكور)(اآلداب والهندسة الميكانيكيةالعمارة والتربية والعلوم و )

 .دمشق
الدراسة السرعة اإلدراكية البصرية وعالقتها بالدافعية تناولت : الحدود الموضوعية .4

 .العقلية، وتم قياسهما من خالل أدوات الدراسة المستخدمة
 :ات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائيةمصطلح - عاشرا"

من وهي تلك المدة الزمنية المطلوبة حتى تتم عملية االستجابة  :السرعة اإلدراكية البصرية -
عطائها معانيها ودالالتها مثل الكلمات و قبل الفرد للمثيرات  األرقام البصرية والتعرف إليها وا 

 .(0966،السرطاوي والسرطاوي .)والصور
مقياس السرعة  من خالل أدائه على المفحوصيحصل عليها التي  الكلية الدرجة :بأنه ويعرف

 .المستخدم في هذه الدراسة اإلدراكية البصرية
توجه سلوكه هي حالة داخلية تحفز عقل الفرد و  :((Mental Motivationالدافعية العقلية  -

استعمال العمليات اتخاذ القرارات بالتي تواجهه أو تقييم المواقف و  العقلي نحو حل المشكالت
جعل منها التي توتعبر عن نزعته نحو التفكير، وتتسم هذه الحالة بالثبات و ، العقلية العليا

 علي وحموك،) الناقد الجيد أو المثاليتمثل خصائص المفكر عادة عقلية لدى الفرد و 
 (.01ص ،0205
االستجابة التي يظهرها الفرد عند إجابته على فقرات مقياس الدافعية العقلية  :ابأنه وتعرف

على  المفحوصيعبر عنه بالدرجة الكلية التي يحصل عليها مستعمل في هذا البحث، و ال
عليها في  عنه بحاصل جمع الدرجات التي حصل" مقياس كاليفورنيا للدافعية العقلية معبرا

، "شكالت إبداعيا، حل المأبعاد المقياس األربعة، وهي التركيز العقلي، التوجه نحو التعلم
 .التكامل المعرفي 

 
 



 8 

 :ية المستخدمة في معالجة البياناتالقوانين اإلحصائ -عشر الحادي

الحاسوبي  اإلحصائي على البرنامج نتائج فرضيات البحثتحليل حثة في اعتمدت البا
(SPSS):حيث استخدمت الباحثة ما يأتي ، 
السرعة اإلدراكية البصرية العالقة بين  لتعرفاستخدمت الباحثة معامل االرتباط بيرسون  .1

 .أفراد عينة البحثلدى  الدافعية العقليةو 
للتعرف على  واختبار تحليل التباين األحادي( Ttest)استخدمت الباحثة اختبار ت ستودنت  .2

 .الدراسةلإلجابة عن فرضيات  البحثمتغيرات ل تبعا   أفراد عينة البحث داللة الفروق بين
 .عن طريق الرسوم البيانية البحثلتوضيح نتائج  (Excel)استخدمت الباحثة برنامج  .3
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 الفصل الثاني

 الدراسات السابقة
 توطئة

 :الدراسات اخلاصة بالسرعة اإلدراكية البصرية -"أوال

 .الدراسات العربية . أ
 .الدراسات األجنبية . ب

 :الدراسات اخلاصة بالدافعية العقلية -"ثانيا

 .الدراسات العربية . أ
 .الدراسات األجنبية . ب

 .تعقيب على الدراسات السابقة -"ثالثا

التشابه واالختالف بني الدراسات السابقة أوجه  -"رابعا
 .والدراسة احلالية

ما استفادته الباحثة يف دراستها احلالية من  -"خامسا
 .الدراسات السابقة

 .مكانة الدراسة احلالية بني الدراسات السابقة -"سادسا
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 الفصل الثاني 

 الدراسات السابقة

 : توطئة

 لدراساتا الباحث فيها يستعرض أهميتها، لها العلمي، البحثمراحل  من مرحلة السابقةالدراسات 
  تخدم التي دراساتهم نتائج من يستفيد كي إليها، الباحثين سبقه التي بدراسته المتعلقة واألبحاث
 ومصادر مراجع على وليتعرف السابقة، الدراسات انتهت حيث من الباحث ولينطلقدراسته، 

 السابقة واألجنبية والعربية المحليةالدراسات  من عددا   وليعرض الوقت، وتوفردراسته  نيُتغ أخرى
 عنوانها :كل دراسة تضمنت وقد الزمني، تسلسلها حسب مرتبة ،الدراسة بموضوع تتعلق التي

 .إليها توصلت التي النتائج أهم أدواتها، عينتها، منها، والهدف وتاريخها،
 :البصرية اإلدراكيةبالسرعة  لخاصةا لدراساتا  -أواًل 

 الدراسات المحلية: . أ

 (2004)دراسة  بسماء ّادم  .1
 العالقة بين التعرف البصري الفوري والسرعة اإلدراكية: ةعنوان الدراس

الكشف عن العالقة بين التعرف البصري الفوري والسرعة اإلدراكية لدى عينة  :أهداف الدراسة
 .دمشقمن طلبة كلية التربية بجامعة 

طالبة  (22)طالبا و (22)طالبا وطالبة وزعت بالتساوي  (002)بلغ حجم العينة : عينة الدراسة
 .من طالب السنة األولى والرابعة 

اختبار ذاكرة الشكل لقياس التعرف البصري : ااستخدمت الباحثة أداتان وهم: أدوات البحث
، تعريب الشرقاوي ٦٧٩١عام  الفوري من إعدادا كستروم و فرنش وهارمان و ديرمين

، و اختبار الصور المتماثلة لقياس السرعة اإلدراكية إعدادا كستروم و فرنش 0225والقصاص
 . 0995،تعريب الشرقاوي و القصاص٦٧٩١وهارمان وديرمين عام

وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين التعرف البصري الفوري و السرعة اإلدراكية لدى : نتائج الدراسة
العينة بشكل عام،و لم تجد الدراسة أية فروق بين الذكور واإلناث وبين طلبة السنة األولى  أفراد

 .والرابعة على مقياس التعرف البصري الفوري ،و كذلك على مقياس السرعة اإلدراكية
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 (2013دراسة النابلسي ) .2
 اإلدراكية.عنوان الدراسة: الحوادث المرورية وعالقتها بأخطاء اإلدراك البصري والسرعة 

 ( سائقا" من مختلف األعمار.110بلغت عينة الدراسة ) عينة الدراسة:
استخدمت الباحثة مجموعة من األدوات إلجراء الدراسة هي: مقياس أسباب  أدوات الدراسة:

الحوادث المرورية التي تعرض لها السائق أثناء قيادته المحركة من إعداد الباحثة، واختبار 
، واختبار السرعة اإلدراكية 0996 أ( –)الصورة  Reyإعداد آند ري اختبار  اإلدراك البصري من

تعريب الشرقاوي  ،٦٧٩١إعدادا كستروم و فرنش وهارمان وديرمين عاممن إعداد 
 . 0995لقصاصاو 

موجبة بين متوسط أداء المفحوصين  ارتباطيهأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة  نتائج الدراسة:
موجبة  ارتباطيهاإلدراك البصري، ووجود عالقة  وأخطاءعلى مقياس أسباب الحوادث المرورية 

على مقياس  أدائهماإلدراك البصري ومتوسط  أخطاءعلى مقياس  بين متوسط أداء المفحوصين
اإلدراك البصري  اءأخطالسرعة اإلدراكية. وتوجد فروق في مقياس أداء الحوادث ومقياس 

ر الحادث، وعدم وجود فروق بين أفراد عينة البحث على يومقياس السرعة اإلدراكية يعزى لمتغ
 مقياس السرعة اإلدراكية.

       (من األقدم لألحدث):الدراسات العربية . ب
 (1995) العدل دراسة .1

 والتفكير االبتكاريالعالقة بين االتزان االنفعالي والسرعة اإلدراكية : عنوان الدراسة
 من وكل جهة االنفعالي من االتزان بين العالقة معرفة إلى الدراسة هدفت :أهداف الدراسة

 . أخرى جهة من االبتكاري والتفكير اإلدراكية السرعة
 اختيارهم تم وقد ، طالبة ( 187 ) و طالبا   ( 138 ) من عينة الدراسة تألفت :عينة الدراسة

 والمستوى األب تعليم ومستوى االقتصادي المستوى حيث من التكافؤ مراعاةمع  عشوائية بطريقة
 . السابق ألتحصيلي

 . االبتكاري التفكير واختبارات اإلدراكية السرعة اختبار الباحث طبق :أدوات الدراسة
 .اإلدراكية والسرعة االنفعالي االتزان بين عالقة توجد ال أنه النتائج وأظهرت :نتائج الدراسة

 2001 ) ) علي محمد وجمال الكيال أحمد مختار دراسة .2
 اإلدراكية المعرفي والسرعة واألسلوب المعلومات تجهيز مستويات تفاعل أثر :الدراسة عنوان
 .الجامعة طالب لدى االنتباه مدى في
 عميق ومستويي – متوسط– سطحي :المعلومات تجهيز مستويات أثر تعرف: الدراسة فاهدأ

– اإلدراكية ومستويي السرعة اإلدراكي المجال عن االستقاللي – االعتمادي المعرفي األسلوب
 .واألشكال األلفاظ إلى االنتباه مدى في منخفض – مرتفع
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 .مصر في الجامعة طلبة من عينة على الدراسة أجريت :الدراسة عينة
 العميق مستوى التجهيز بين الثالثي للتفاعل دال تأثير وجود عن الدراسة كشفت :الدراسة نتائج

 االنتباه مدى في المرتفعة اإلدراكية والسرعة اإلدراكي المجال عن المستقل المعرفي واألسلوب –
 . واألشكال األلفاظ إلى

 (2002) الحميد عبد دراسة .3
 .تأثير السرعة اإلدراكية ومرونة الغلق في اتخاذ المخاطرة :عنوان الدراسة
 اإلدراكية السرعة وهما العقلية من القدرات قدرتين تأثير على التعرفإلى  تهدف :أهداف الدراسة

 عن المخاطر تميز التي العقلية القدرات عن بعض والكشف المخاطرة اتخاذ في الغلق ومرونة
 . غير المخاطر
 . جامعيا   طالبا   ( 219)من الدراسة عينة تكونت: عينة الدراسة
 السرعة لقياس اختبار، و (المخاطرة مقياس) وهي أدوات منهم (105) على طبق :أدوات الدراسة

 .  القلق مرونة لقياس واختبار ،(المتماثلة الصور اختبار األعداد، مقارنة اختبار (وهما اإلدراكية
 اتخاذ في تأثير لها عقلية ليس قدره اإلدراكية السرعة أن إلى النتائج توصلت وقد :نتائج الدراسة

 اتخاذ قبل الموقف ودراسة جوانب والتحليل التريث إلى المخاطر يميل حيث المخاطرة، قرار
  (  منخفض – مرتفع ( السرعة اإلدراكية من كل لتفاعل مشترك تأثير يوجد ال أنه كما القرار،
 . المخاطرة في  )منخفض – مرتفع( الغلق ومرونة

 ( 2006)دراسة  ريان  .4
 .والتفكير االبتكاري السرعة اإلدراكية و العالقة بين االتزان االنفعالي: عنوان الدراسة
الكشف عن العالقة بين االتزان االنفعالي وعالقته بكل من السرعة اإلدراكية و  :أهداف الدراسة

 .التفكير االبتكاري لدى طلبة الصف الحادي عشر بمحافظة غزة
من طلبة  الصف الحادي عشرمن  طالبا  وطالبة( 352( تكونت عينة الدراسة من: عينة الدراسة

 المرحلة الثانوية.
 .استخدم الباحث اختبار السرعة اإلدراكية واختبار القدرة على التفكير االبتكاري : أدوات الدراسة
سرعة كانت نتائج الدراسة تدل على أنه ال توجد عالقة بين االتزان االنفعالي وال: نتائج الدراسة

ذات دالله إحصائية بين متوسط درجات  و كذلك ال توجد فروق ،اإلدراكية لدى أفراد العينة
منخفضي ومرتفعي االتزان االنفعالي على اختبار السرعة اإلدراكية ،و أوضحت النتائج كذلك أن 
 جنس الطالب له تأثير على مستوى السرعة اإلدراكية لصالح اإلناث، و كذلك التخصص

 . ميله تأثير على السرعة اإلدراكية لصالح التخصص العل ) علمي،أدبي(
 
 



 13 

 (2006)دراسة محمد والشحات  .3
( واالنفعالية اللفظيالغلق  – اإلدراكيةدراسة لبعض المتغيرات العقلية )السرعة  :عنوان الدراسة

المرحلة  فيتحمل الغموض( الفارقة بين الطالب العاديين وبطيئ التعلم  –)مستوى الطموح 
 ." اإلعدادية

واشتقت عينة الدراسة من بين تالميذ الصف الثاني اإلعدادي بإحدى مدارس  : عينة الدراسة
 ( تلميذا.029مدينة بنها وبلغ عددهم )

، واختبار الصور اختبار الذكاء المصور ألحمد زكى صالح: تم استخدام أدوات الدراسة
عة ( مفردة تقيس السر 16أنور رياض وعلى حسين بداري ويتكون من )المتشابهة إعداد/

أنور رياض وعلى حسين بداري ويتكون من بار الكلمات مبعثرة الحروف إعداد/، واختاإلدراكية
للفظي، ومقياس تحمل الغموض إعداد/ماكالن ديفيد ( كلمة مبعثرة الحروف وتقيس الغلق ا32)

اقف ( مفردة تقيس تفضيالت األفراد في األداء في المو 00الباحثان ويتكون من )ترجمة 
( مفردة تعبر عن الطموح 12اس مستوى الطموح إعداد / الباحثان ، ويتكون من )، ومقيالغامضة

ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق  نتائج الدراسة :
الطالب العاديين ، ومتوسط درجات الطالب بطيئ التعلم في السرعة اإلدراكية والغلق اللفظي 

 الغموض لصالح متوسط درجات الطالب العاديين. ومستوى الطموح وتحمل

 ( :2010)دراسة أسيل عبد الجبار  .6
عالقتها بالذاكرة الصورية لدى طلبة المرحلة المتوسطة في السرعة اإلدراكية و : ان الدراسة عنو 

 .مدينة بغداد
( طالب 522على عينة تم اختيارها بطريقة عشوائية بلغت ) دراسةتم تطبيق ال :عينة الدراسة

 وطالبة.
 على وفق نظرية ثيرستون والمكون اإلدراكيةالسرعة  اختبار: قامت الباحثة ببناء  أدوات الدراسة

 ( فقرة بصيغتها النهائية وتحققت من صدقه وثباته.وقامت09)( فقرة بصيغتها األولية و52من )
( لطلبة الجامعة، وفق نظرية 0223كذلك بتبني اختبار الذاكرة الصورية المعد من قبل )عباس، 

 ( فقرة.05نايسر والذي يتكون من )
 ذاكرة صوريةو  إدراكية أن عينة البحث الحالي لديها سرعة أظهرت نتائج الدراسة :نتائج الدراسة

( في مستوى إناث -ا  للنوع ) ذكورتوجد فروق بين األفراد تبع، و أعلى من المتوسط الفرضي
( في إناث –تبعا  للنوع ) ذكور األفرادال توجد فروق بين ، و لصالح الذكور اإلدراكيةالسرعة 
ة للعينة والذاكرة الصوري اإلدراكيةتوجد عالقة دالة موجبة بين السرعة ، و الذاكرة الصوريةمستوى 
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والذاكرة الصورية بين  طلبة  اإلدراكيةفي العالقة بين السرعة  إحصائياتوجد فروق دالة ، و بأكملها
 (.إناث –المرحلة المتوسطة تبعا  للنوع ) ذكور

 (2012)دراسة المعافى  .7
 لدى (االستقالل – االعتماد )المعرفي باألسلوب وعالقتها اإلدراكية السرعة:  عنوان الدراسة

 .الليث بمحافظة الثانوية طالب المرحلة من عينة
 الحكومية بالمدارس الثانوية المرحلة طالب من قصدية عينة باختيار الباحث قام:  عينة الدراسة

 ".طالبا( 501)عددهم الليث و  بمحافظة
 ، هارمان ، فرنش ، اكستروم ) تأليف اإلدراكية السرعة اختبار :األول االختبار:  أدوات الدراسة

 األشكال اختبار :الثاني االختبار( 0995) وعبدالسالم خيوالش ترجمة الشرقاوي (ديرمين
 .(1989 ) والشيخ الشرقاوي ترجمة وراسكن تأليف أولتمان (الجمعية الصورة) المتضمنة

 بأبعاده اإلدراكية السرعة بين موجبة ارتباطيه عالقة وجودأظهرت نتائج الدراسة :  نتائج الدراسة
 اإلدراكية لسرعةا فروق في وجود، و لمجالا عن االستقالل/االعتماد المعرفي األسلوبو  الثالثة

 فروق وجودالعمر، و  حسب فروق وجود عدمو . الطبيعي التخصص ذوو لصالححسب التخصص 
 فروق وجود، و  الطبيعي التخصص ذوو لصالح والفروق المعرفي األسلوب في حسب التخصص

الفئة )من وكل سنة ٦١ من أكبر العمرية الفئة درجات متوسطات بين المعرفي األسلوب في
 .سنة ٦١ العمرية الفئة لصالح ،(سنة ٦١ العمرية والفئة سنة ٦٩ العمرية والفئة سنة ٦١ العمرية

 (2012)دراسة ندى نجم  .8
 .السرعة اإلدراكية وعالقتها باالنتباه المنقسم لدى طلبة الجامعة: عنوان الدراسة
اإلدراكية لدى طلبة جامعة بغداد على تهدف الدراسة إلى قياس مستوى السرعة  :أهداف الدراسة

وفق متغيرات الجنس والتخصص والمرحلة الدراسية وقياس االنتباه المنقسم حسب تلك المتغيرات 
يجاد العالقة االرتباطية بين متغيري السرعة اإلدراكية واالنتباه المنقسم  .وا 

أنه لغرض الكشف عن السرعة اإلدراكية لدى طلبة الجامعة تم استعمال منظومة : أدوات الدراسة
إدراك )اختبارا لقياس متغير السرعة اإلدراكية فضال عن استعمال جهاز فحص (فينا)اختبارات 
 .اختبارا لقياس متغير االنتباه أيضافي تلك المنظومة  (المحيط

ن طلبة الجامعة بشكل عام لديهم سرعة أعدة نتائج منها  إلىصلت الدراسة تو : نتائج الدراسة
إدراكية وانتباه منقسم وعدم وجود فروق لمتغير الجنس في السرعة اإلدراكية لكن موجود في 

 .التخصص والمرحلة الدراسية بالنسبة لمتغير السرعة
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 :الدراسات االجنبية -
 .J.M.Neale , C.W.Mcintyre , R.Fax and R.L ) )دراسة جون نيل و زمالؤه .0

Cromwell, 1969 ) 
Perceptual speed and its relationship with other variables. 

 .السرعة اإلدراكية البصرية وعالقتها بمتغيرات أخرى: عنوان الدراسة
دراسة السرعة اإلدراكية البصرية و عالقتها بمتغيرات أخرى بهدف دراسة ل يهدف :أهداف الدراسة

 . التعرف البصري على حرف من حروف الهجاء يحدد كمنبه هدفسرعة 
 .تكونت عينة الدراسة من مجموعة من الراشدين :عينة الدراسة
وطبق الباحثون في هذه الدراسة اختبار يقيس مدى االنتباه والفهم واالستيعاب الذي : أداة البحث

االختبار سرعة التعرف  يطلب من المفحوصين من خالل هذا يؤثر على سرعة التعرف البصري
من عدد من الحروف يعرض ضو  ،هدف البصري على حرف من حروف الهجاء يحدد كمنبه

من مميزات بير بأسلوب نظرية كشف اإلشارات و هو أسلوب شبيه إلى حد كو  ،األخرى المشتتة
الفهم واالستيعاب الذي يؤثر على سرعة التعرف البصري األسلوب أنه يقيس مدى االنتباه و هذا 
ألنه في مقدوره عزل عناصر المهمة المطلوب إنجازها  ،أي تأثر بأية تنبيهات أخرى مشتتة،دون 

 .من عناصر المهمة غير المطلوبة
ال توجد فروق بين المجموعات في سرعة التعرف البصري  نهأ أظهرت الدراسةو : نتائج الدراسة

 .المطلوب إدراكه بمفرده دون مشتتات يم الحرفعند تقد
 
 (Christopher,1989دراسة كريستوفر ) .2

Influences of cognitive slowing on age differences in 
intelligence. 

 عنوان الدراسة: بطء القدرات المعرفية وعالقتها باالختالفات العمرية.
تحديد عالقة السرعة اإلدراكية بسرعة تحديد االستجابة في بطارية للقدرات العقلية  هدف الدراسة:

 األولية.
 بطارية للقدرات العقلية األولية. أدوات الدراسة:
 ( من طالب الجامعة.0200من الراشدين، و) (200عينة قوامها ) عينة الدراسة:
 تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي. منهج الدراسة:
دالة بين العمر األدنى للمفحوصين والسرعة  ارتباطيهأسفرت عن وجود عالقة  نتائج الدراسة:

اإلدراكية في األداء على بطاريات االختبارات السابقة الذكر، وهذا يعني أنه كلما زاد العمر 



 16 

ي الزمني للمفحوصين ومعدل السرعة اإلدراكية والذكاء ارتفع مستوى األداء واالكتساب، وبالتال
 زيادة معدل اإلجابات الصحيحة في هذه االختبارات.

 (Salt thous, 1994) هاوس سالت دراسة .3
The Nature of the influence of speed on Adult Age differences in 
Cognition development psychology. 

تأثير طبيعة السرعة اإلدراكية على الفروق العمرية للبالغين في علم النفس   :عنوان الدراسة
 النمائي اإلدراكي.
التعرف على أثر السرعة اإلدراكية على الفروق العمرية في علم النفس النمائي  :أهداف الدراسة

 اإلدراكي.
 الواليات في سنة (67 – 06)بين  أعماره امتدت عينة على الدراسة أجريت :عينة الدراسة

 .األمريكية المتحدة
 التقدم أن إذ األصغر، بالعمر مرتبطة اإلدراكية السرعة أن الدراسة نتائج أظهرت :نتائج الدراسة

 .الحركية المهمات إدراك في وزمن أطول أقل إدراكية سرعة ترافقه السن في
 ( ,Caped & kraer & Gonzalez 2001) وكيرير كونزالس دراسة كابيدا  .4

Changes in Executrol across the life span Examination of task 
switching performance. 

والتغيرات في التحكم التنفيذي عبر امتداد الحياة: امتحان  السرعة اإلدراكية  :عنوان الدراسة
 . أداء تبديل الفرض
 .اإلدراكية والذاكرة العاملةسرعة أثر متغير العمر في عالقته بال التعرف على: أهداف الدراسة
في الواليات  سنة (28-7)أجريت الدراسة على عينة تتراوح أعمار أفرادها مابين: ةعينة الدراس

 .المتحدة األمريكية
جة المعلومات في الذاكرة معالود عالقة بين السرعة اإلدراكية و جكشفت النتائج  و  :راسةنتائج الد
زمن  المسنون يحتاجون إلىالوسطية فاألطفال الصغار و وهذه العالقة ترتبط باألعمار  ،العاملة

 .المعالجة في الذاكرة العاملةأطول في السرعة اإلدراكية و 
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 الدراسات الخاصة بالدافعية العقلية –" ثانيا
 :من األقدم لألحدث((الدراسات العربية 

 (2008)دراسة مرعي ومحمد 
 .الصورة األردنية األولية لمقياس كاليفورنيا للدافعية العقلية :عنوان الدراسة
هدفت إلى الكشف عن البناء العاملي للصورة األردنية من مقياس كاليفورنيا  :أهداف الدراسة
لطلبة كلية العلوم ( (California Measure of Mental Motivation CM3للدافعية العقلية 

 .في األردن( األونروا) التربوية الجامعية لوكالة الغوث
طالبا وطالبة بالتساوي من كال الجنسين في ( 132)شمل البحث عينة مكونة من : عينة الدراسة

معلم مجال دراسات  –معلم مجال لغة عربية  –معلم الصف )ثالث تخصصات أكاديمية 
 .سنة ( 00 – 09)وتمثل هذه التخصصات الفئات العمرية ( إسالمية

لمتغير الجنس  "توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق داال إحصائيا تبعا: نتائج الدراسة
 .الفئة العمرية بين أفراد عينة البحث في الدافعية العقليةوالتخصص الدراسي و 

  (2011)دراسة خليف  .1
الدافعية العقلية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى طلبة الكلية التربوية  :عنوان الدراسة

 المفتوحة.
( طالبا 52من مجتمع البحث بواقع ) ،( طالبا  وطالبة22ينة البحث من )تتكون ع :الدراسةعينة 

( طالبة اختيرت بالطريقة العشوائية الطبقية ذات التوزيع المتساوي من الكلية التربوية قسم 52و)
 .اإلرشاد

 .(0200عليوي ،قياس الدافعية العقلية للباحثة )حث بتبني ماالبقام  :أدوات الدراسة
جود دافعية عقلية لدى عينة أن الفرق كان حقيقيا ولصالح العينة وهذا يدل و  :نتائج الدراسة

وجود عالقة بين درجات الدافعية العقلية والتحصيل الدراسي لدى عينة الطلبة في  ، وتبينالبحث
ابية الدافعية العقلية تعكس بصورة ايج وحة ومن مضمون هذه النتيجة فإنالكلية التربوية المفت

 على التحصيل الدراسي لدى عينة البحث.
 (2013)دراسة وليد حموك  .2

 .الدافعية العقلية وعالقته بالذكاء االنفعالي لدى طلبة جامعة الموصل: عنوان الدراسة
وطالبة من طلبة " طالبا( 123)بلغت نة الدراسة بالطريقة العشوائية و اخترت عي: عينة الدراسة

عدد من كليات إنسانية، و ( 5)كليات علمية و( 5)كليات منها( 7)جامعة الموصل موزعين على 
 .ية التربية العلمية واإلنسانيةأقسام كل

اعتمد البحث على أداتين هما مقياس كاليفورنيا لقياس الدافعية العقلية من إعداد : أدوات الدراسة
(Giancarlo & Factions,1998)  كاء االنفعالي من إعداد الباحثمقياس الذو. 
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بمستوى عال  يتمتع طلبة جامعة الموصل من كال الجنسينأنه أظهرت الدراسة  :نتائج الدراسة
افعية بين الد" د عالقة ارتباطيه موجبة دالة إحصائياجتو و  والذكاء االنفعالي، من الدافعية العقلية

في الدافعية العقلية بين أفراد عينة البحث " يوجد فروق دالة إحصائيا، و العقلية والذكاء االنفعالي
في الذكاء االنفعالي بين أفراد " يوجد فروق دالة إحصائيا، و لصالح الذكورتعزى لمتغير الجنس 

في " لم تظهر النتائج فروقا دالة إحصائيا، و لصالح الذكورعينة البحث تعزى لمتغير الجنس 
ث تعزى لمتغيري التخصص الدراسي والسنة عينة البحبين أفراد  والذكاء االنفعالي الدافعية العقلية

 .الدراسية
 (2013) علي وحموكدراسة  .3

 .قياس مستوى الدافعية العقلية لدى طلبة جامعة الموصل: عنوان الدراسة
التعرف الموصل و قياس مستوى الدافعية العقلية لدى طلبة جامعة ليسعى البحث  :أهداف الدراسة

ذكور )نوع الجنس : اتللمتغير " الدافعية العقلية بين أفراد عينة البحث تبعاعلى الفرق في مستوى 
 (.الرابعة/ األولى ) السنة الدراسية و ( إنساني / علمي )تخصص الدراسي الو ( إناث / 

طالبة من طالبا و  (123)ئية الطبقية وبلغت بالطريقة العشوا دراسةاختيرت عينة ال :عينة الدراسة
كليات إنسانية  ( 5)كليات علمية و( 5)كليات منها ( 7)موزعين على  طلبة جامعة الموصل

 . عدد من أقسام كلية التربيةو 
مقياس كاليفورنيا لقياس الدافعية العقلية من إعداد  اعتمد البحث على :أدوات الدراسة

(Giancarlo & Factions,1998)  (0221نوفل )ترجمة و.  
بمستوى عال من  طلبة جامعة الموصل من كال الجنسين يتمتع: أظهرت النتائج: نتائج الدراسة
في الدافعية العقلية بين أفراد عينة البحث تعزى " يوجد فروق دالة إحصائياو  ،الدافعية العقلية

في الدافعية " لم تظهر النتائج فروقا دالة إحصائيالصالح الذكور، و ( إناث/ ذكور )لجنس لمتغير ا
السنة ، و (أنساني/ علمي )التخصص الدراسي  تعزى لمتغيريالعقلية بين أفراد عينة البحث 

 (.الرابع/ األول )الدراسية 
 
 : الدراسات االجنبية -ب 
 (Gracia & Pintrich,1992)دراسة غراسيا وبنترتش  .1

 عالقة التفكير الناقد بالدافعية، واستراتيجيات التعلم: عنوان الدراسة
"Critical Thinking and its Relationship to Motivation, Learning 
Strategies " 
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مع، توزعت على ( من طالب كلية المجت758: شمل البحث عينة مكونة من )عينة الدراسة
( طالبا وطالبة، 002( طالبا وطالبة، اللغة اإلنجليزية )009: األحياء )ثالثة اختصاصات هي

 ( طالبا وطالبة.109) االجتماعيةوالعلوم 

 Motivated)عليهم مقياس االستراتيجيات المحفزة على التعلم طبق  :أدوات الدراسة
Strategies for Learning Questionnaire)   MSLQ  في بداية ونهاية الفصل الدراسي

 األول، واستعمل الباحث االختبار التائي ومعامل االرتباط بيرسون للتوصل إلى النتائج .

ن بين كل م إحصائياتباطيه موجبة دال : أظهرت الدراسة وجود عالقة ار نتائج الدراسة
ما وراء المعرفة( وبين مهارات التفكير الناقد، وأظهرت  )إستراتيجيةالتعامل العميق( و إستراتيجية)

النتائج وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين الدافعية العقلية )التوجه الذاتي نحو الهدف( والتفكير 
الناقد في حدود نتائج العينة، وأشارت النتائج أيضا" إلى أن التوجه الذاتي نحو الهدف كان متنبئا 

قد في مجال األحياء والعلوم االجتماعية، ولم يكن كذلك في مجال اللغة إيجابيا بالتفكير النا
 اإلنكليزية في االختبار القبلي والبعدي.

 ((Walker 2003ولكر دراسة و  .2
تنمية النزعة نحو حل المشكالت، والدافعية والمهارات لدى طلبة المهن  :عنوان الدراسة

 .الصناعية باستعمال األسلوب المعرفي
Enhancing Problem Solving Disposition, Motivation and Skills 
Through Cognitive Apprenticeship. 

هدفت إلى الكشف عن أثر أسلوب التدريب المهني المعرفي في حل المشكالت  :أهداف الدراسة
 .بوصفه أحد أبعاد الدافعية العقلية " إبداعيا

أجريت الدراسة على طلبة الثانويات بمدينة و  اطالب( 30)تألفت عينة الدراسة من : عينة الدراسة
ى ، إذ اختار إحدالباحث عينته بالطريقة العشوائيةاختار في والية نورث كارولينا و ( ورهامد)

 (.تجريبية وضابطة)لمعتمد على مجموعتين استعمل النموذج التجريبي االثانويات و 
، استعمل أسلوب التدريب تكنولوجياه لتدريس مادة هندسة الصمم الباحث برنامج: أدوات الدراسة

، بينما أخضعت المجموعة "طالبا( 02)لتجريبية المؤلفة من المهني المعرفي مع المجموعة ا
، بعدها طبق دريس على وفق الطريقة االعتيادية، استمر التدريس لمدة أسبوعينالضابطة للت

 (.CM3)الباحث مقياس كاليفورنيا لقياس الدافعية العقلية 
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الضابطة  المجموعةحصائيا بين المجموعة التجريبية و دالة إ" أظهرت النتائج فروقا :راسةالدنتائج 
ولصالح المجموعة ( المشكالت، والنزاهة العقلية والمعرفية النزعة لحلالمثابرة و )في مهارات 

وأوصى الباحث باستعمال أسلوب التدريب المهني المعرفي في حل المشكالت في . التجريبية
 .نون من تدني في الدافعية العقليةس لطلبة الثانويات الذين يعاالتدري
 ((Ransdell 2009دراسة رانسدل  .3

والدافعية والقدرة على ( االنترنت)فاعلية استعمال الشبكة الدولية للمعلومات : عنوان الدراسة
 .االستدالل عند الطلبة الراشدين

Online activity, motivation, and reasoning among adult learners. 
النترنت في دراسة مقرر بيئة ا استعمال هدفت الدراسة للتعرف على فعالية: الدراسة أهداف

ر النزعة الستعمال مهارات التفكية بين أعمار الطلبة والدافعية و الكشف عن العالقاإلحصاء و 
 .مستوى التحصيل و ( التحليل والتنظيم)الناقد 

التمريض جميعهم في بة الدكتوراه في العلوم الصحية و على طلأجريت الدراسة : عينة الدراسة
قد تراوحت أعمار طالبا، و ( 32)والبالغ عددهم  Nova Southeastern Universityجامعة 

 .سنة( 22 – 02)المشاركين بين 
لقياس ( (CM3,level lllاستعمل الباحث مقياس كاليفورنيا المستوى الثالث : أدوات الدراسة

 .اختبار القدرة على االستدالل في العلوم الصحيةعقلية و الدافعية ال
أظهرت النتائج وجود عالقة موجبة دالة إحصائيا" بين مهارات التفكير الناقد في  :نتائج الدراسة

بين كل من كة العنكبوتية الدولية للمعلومات، و دراسة مقرر اإلحصاء من خالل استعمال الشب
ينة البحث في أظهرت النتائج وجود فروق بين أفراد عاالستدالل، و عقلية والقدرة على الدافعية ال

 القدرة االستداللية تبعا" لمتغير العمر، وكان الفرق لصالح الطلبة األكثر سنا" .الدافعية العقلية و 

 تعقيب على الدراسات السابقة –ثالثا" 

 :ما استفادته الباحثة في دراستها الحالية من الدراسات السابقة -
 النظرية، الخلفية تقديم حيث من ةالباحث معلومات أغناء في السابقة الدراسات ساهمت .1

 األفكار ببعض االستعانة خالل من الدراسة مشكلة صياغة في االستفادة إلى إضافة
أهمية السرعة اإلدراكية البصرية وتأثيرها على الدافعية العقلية في حياة  مدى تُبين التي

 .الطالب الدراسية
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 التيالمتغيرات  وعلىالدراسات  هذه في عليها التركيز تم التي الجوانب على االطالع .2
 ،الدراسة في أهمية ولها قبل من تدرس لم جديدة متغيرات إيجاد لمحاولة ،دراستها تمت
 .الدراسة وفرضيات أسئلة نتائج تفسير في منها لالستفادة وأيضا  

إعداد وتصميم  أجل من السابقة الدراسات في المستخدمة البحث أدوات من االستفادة .3
 .وتحديد األبعاد وصوغ العبارات لمقياس الدافعية العقلية

 ومناقشتها النتائج لهذه عرضها وكيفية إليها، توصلت التي النتائج على االطالع .4
 .الحاليةالدراسة  بنتائج ومقارنتها وتفسيرها،

 :مكانة الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة -

 السرعة اإلدراكية البصرية تناولت التيتعد هذه الدراسة األولى على المستوى المحلي  .0
العاشر العام مقارنة بطالب السنة  الصف طلبة من عينة لدى ها بالدافعية العقليةوعالقت

 .ثةالباح علم حدود في وذلك السورية، العربية الجمهورية في دمشق بجامعةاألولى الجامعية 
 ودراسة بالدافعية العقلية وعالقتها السرعة اإلدراكية البصرية بين العالقة تناولإضافة إلى  .0

هندسة العمارة، ميكانيك عام، ) الدراسي والتخصص الجنس، لمتغير تبعا   منهما لكل الفروق
، والمرحلة الدراسية (التربية الحديثة الفلسفة، الرياضيات، علم النفس، اإلرشاد النفسي،

 .(العاشر العام مقارنة بطالب السنة األولى الجامعيةطالب الصف )
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 :السرعة اإلدراكية البصرية  -"أوال
 توطئة:

تعد السرعة اإلدراكية أحدى القدرات العقلية البارزة في مجال دراسة الفروق الفردية بين 
الطلبة في عملية اكتساب  األشخاص وفي معالجة المعلومات والمشكالت التي يواجهها

، إذ تساهم مساهمة فعالة في النجاح في التحصيل الدراسي المعلومات والتعلم، ولها أهمية
واالرتقاء، فقد أثبتت نتائج دراسة األحمدي أن العوامل العقلية المساهمة في النجاح في التعليم 

 . السرعة اإلدراكية ( – التصور الحركي –االتجاه المكاني   -الثانوي هي ) التصور البصري

 perception :مفهوم اإلدراك": أوال
 العصبي، الجهاز في تحدث التي معالجة المعلومات لعملية محصلة نهأ على اإلدراك إلى ينظر

 الحالة على يعتمد ما غالبا ،مباشرة وغير معقدة عالقة المثير واإلدراك التدخمُ  بين العالقة نا  و 
 تقوم التي العمليةهي  واإلدراك(. 05، ص0229القيسي والدليمي ،)العصبي للجهاز الراهنة
 إلى الجسم خارج أو داخل من الحواس طريق عن الواردة اإلحساسات وشرح وتفسير بتأويل
 التي والخطوط والرموز بالصور المتمثلة والخبرات بالمعلومات ومقارنتها الدماغ في الحس مراكز

(.  7ص ،0200 وديوان، الكناني) الذاكرة مركز في العمري التطور مراحل عبر سابقا   خزنها تم
ت معرفية يتضمن اكتساب عملية أو منظومة لتنظيم المعلومات وتتضمن عدة عمليا واإلدراك

ويستخدمه للداللة على ( الذاكرة)واالحتفاظ بالمعلومات ( االنتباه)واالختيار( فهم)المعلومات
اإلدراكية قد تكون موجهة ألي من هذه العمليات التي تتم  التدخالت لتحسن الوظيفةو  السلوك

 (. Farah etal..,2004,p28)أثناء عملية اإلدراك
 : اإلدراك عملية عناصر التالي الشكل يوضحو 
 

 
 

 عناصر عملية اإلدراك
 
 

 (05، ص0229القيسي والدليمي ،) عناصر عملية اإلدراك(1)شكل رقم 
 

 سلوك

 (االستجابة)

 مثير 

 أو

 مثيرات

 تفسير 

 و

 إدراك 

 

 انتباه

 و

 انتقاء

 إحساس
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 :خواص العملية اإلدراكية -"ثانيا
 عملية هيو  بينها، وتكامل ماضية، وخبرة منبه، عن صادرة إحساسات استعمال عملية هي

 عملية هيو  الفرد عن الصادرة عليها باالستجابات تستدل أي والسلوك، الحسية العمليات تتوسط
  (.00 ص ، 0225 ،الحديثي) لألشياء تكمله أو فراغات ملئ
 :اإلدراك و مستويات المعالجة المعرفية -ثالثا"

أن تفسير ظاهرة اإلدراك تركز على خصائص معينة من المثيرات وهي تلك المتعلقة بالجوانب 
كما أنها " لكيفية مطابقة خصائص أخرى كالصوت مثال" البصرية أو المرئية ولم تقدم تفسيرا

فهي  ،ضاع المختلفة التي يأخذها المثيرتفترض عدم معرفة النظام اإلدراكي على التكيف مع األو 
محددة في النظام نماط ثابتة و صورها مع أا اإلدراكي يقارن خيال األشياء و تفترض أن نظامن

 Godefroid Jo & Larcier, 2004)) اإلدراكي
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (0)الشكل رقم 
 دورة معالجة المثير الحسي حتى حدوث االستجابة

((Godefroid Jo & Larcier, 2004 
  Speed of perception :السرعة اإلدراكيةمفهوم  -"ثامنا

أحد الوظائف المعرفية المهمة التي يمكن أن Speed of perceptionأن السرعة اإلدراكية 
، )سرعة اإلدراك (البطء اإلدراكي في مقابل: همانتخيل أداءها في مظهرين من االضطراب 

يعاني  أنه إذا كان أحد األشخاص ومن الجدير بالذكر ،(كدقة اإلدرا(والخطأ اإلدراكي في مقابل 
مقارنة  –، أي يحتاج إلى زمن طويل للتعرف على منبه ما من بطء في اإلدراك البصري
فهذا ليس معناه أنه يعاني من صعوبات في الرؤية أو قصور في  –بالمجموعة التي ينتمي إليها 

 

 

 ذاكرة

 تفكير

 انتباه
 المخ

 تشفير

 تخيل

 إدراك

 غدة أو عضلة عضو الحس المختص

 عصاب مصدرةأ عصاب موردةأ

معالجة 

 حسية

 بةاستجا مثير
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، للجهاز العصبي المركزيفة العامة الجهاز البصري بقدر ما يكون مؤشرا  الضطراب في الوظي
 تحديد أن(. 127ص ، 1995العدل،)الذي ينعكس على االستجابات العقلية اإلدراكية أو الحركية

 تعني Perceptionالسرعة و تعني speedفكلمة . ضروريا   اآلن بات اإلدراكية السرعة مفهوم
 والتفاعل، اإلدراك، سرعة في الناس بين التفاوت تحديد، به قصد مصطلح وهو اإلدراكي، الحس

 الذي الزمن يعني والذي Reaction time))من مصطلح  قريب وهو الحسية، واالستجابات
 فائقة قدرة تتطلب التي المهن بعض وهناك آلخر، إنسان من وهو يتفاوت االستجابة، تتطلبه

 مكني الذهنية التمارين بعض طريق عن أنه وجد فقد مثال ، الطيارين مثل(time Reaction)لل
يمكن  أنه ذكر والذي (Speed Perception) ال على أيضا ينطبق وهذا التفاعل، هذا تحسين

 حساسيةا  ومعرفية و  وجدانية بوتقة في بجعلهم وذلك الناس، لبعض اإلدراكية القدرة يحسن أن
 طريق عن الذهنية تعمل التمارين هذه كل أن الشك .ام مهمة إلى الوصول أجل من وذلك واحدة
 اإليحائي، للتأثير لديه االستعداد يكون أن منها يستفيد الذي للشخص والبد كبيرة، بدرجة اإليحاء

 ، 2005العليم، عبد)اإليحائية له القدرة تكون أن البد اآلخرين عليها يدرب الذي الشخص أن كما
 (.1ص
 المفهوم لهذا منهم كل نظر ويةاز  واختالف الباحثين، باختالف لسرعة اإلدراكيةا مفهوم اختلفو 

 أذ حوله، والتربويين النفسيين االختصاصيين نظر وجهات تباينت حيث الشخصية، في الهام
 ألهمية ظرا"ون فقدانه، إلى أو إليه المؤدية واألسباب العوامل إلى استنادا   مختلفة تعريفات قدموا

 النحو على منها عددا   ةالباحث عرضتس السرعة اإلدراكية تعريف في المختلفة النظر وجهات
 :اآلتي
السرعة في تحيد العناصر الصغيرة والدقيقة في  رويس بأنها ويعرف :السرعة اإلدراكية -

ردلن وستجرنبرج أن عامل السرعة اإلدراكية يتحدد ويفترض كل من و . نموذج بصري معين
مقياسا  ألداء ، وأن هذا العامل يعتبر لتي تتضمن اإلدراك البصري للمكانبواسطة األعمال ا

تبدو السرعة اإلدراكية ، و المشكالت اإلدراكية التي تعتمد أساسا  على عوامل اإلدراك البصري
في  سرعة أداء األعمال التي تتطلب سرعة فهم النموذج أو الشكل البصري المقدم، وتحديد 

 ،الشرقاوي (حدوده وخواصه من بين نماذج أو أشكال مشابهة له تتميز بالخداع البصري
 العقلي النشاط أوجه في تبدوأن السرعة اإلدراكية ثرستون  رىوي ،15)ص ،0995 وآخرون،

 العقلي األداء في القدرة هذه وتبدو .معينة أشياء على الدقيق التعرف السريع تتطلب التي
دراك التفصيالت ودقه بسرعة يتميز الذي  السرعة اإلدراكية على والقدرة. المختلفة واألجزاء وا 
عثمان )األشكال بين التشابهات إدراك سرعة في وتتمثل بدقة التفاصيل تحديد على القدرة هي
 وفي السريع األداء العقلي في تبدو "أنها السرعة اإلدراكية معوض ، ويعرف(66،ص0222،
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 صيغ بين سرعة المقارنة إلى باإلضافة المختلفة واألجزاء التفاصيل إدراك على القدرة
 ."الجمل وترتيب الكلمات تصنيف وسرعة األشكال

 :طبيعة السرعة اإلدراكية -"تاسعا
 األشكال، إيجاد باعتبارها سرعة اإلدراكية بالسرعة النفسي القياس مجال في البحوث اهتمام يرجع
جراء  وأداء بصرية، أنماط عدة من بين تعيينه أو البصري للنمط السريع والتحديد المقارنات، وا 
 بعض على األداء في تأثرها البصري وكذلك اإلدراك عملية تتضمن التي البسيطة األعمال
 السهلة البنود وخاصة العقلية، والقدرات واإلدراك واالنتباه، والتذكر، كالتفكير، المعرفية العمليات

 هذا أن منهما كل يرى ولونارد كنز أن لدرجة العمليات المعرفية، هذه يقيس اختبار أي في
 قدرة كل من معين مستوى في ولكن العقلية، القدرات جميع في اإلدراكية يوجد السرعة العامل

 تأكيدا   اإلدراك قدرات أكثر اإلدراكية السرعة عامل ويعد(. 25-20ص ،0220 والكيال، علي)
 تحليال  (30)من أكثر في العاملي، التحليل بحوث من كبير عدد في وجد العاملية فقد البحوث في

 سرعة اختبار تضمن بحث كل في تقريبا   العامل هذا وظهر ،0956 عام ثرستونأولها   عامال  
مقاييسه  أهم فمن الحكم، قدرات إلى أقرب العامل هذا ويعتبر .طالبسي البصري اإلدراكي األداء

. والصور المتطابقة األعداد بين والمقارنة الكلمات، من قوائم في معينة حروف تعيين اختبارات
 ،0220 الحميد، عبد) التعيين ومن ثم المقارنة هما عمليتين يتضمن ذلك كارول أن أوضح ولقد
 .(050 ص

 :العوامل المؤثرة في السرعة اإلدراكية -"عاشرا
 يركز انتباهه أن بصري نموذج أي في والدقيقة الصغيرة للعناصر تحديده في يحتاج الفرد أن .0

 العناصر بصورة هذه مع التعامل من االنتباه هذا ٌيمّكنه بحيث الدقيقة العناصر هذه إلى
 .لتحديدها وفعالة مجدية

 عامل السرعة في واألساس األهم الركن يعتبر العناصر على الحكم في السرعة عامل أن .0
 .اإلدراكية

 .التمييز، والوعي التعرف، اليقظة، :لمث العامل، هذا يتضمنها أخرى نشاطات هناك .5
 . العامل لهذا األساسي المدخل يشكل البصري اإلدراك أن .1
 في التي تسهم المزاجية المتغيرات بعض على تتوقف عقلية عملية اإلدراكية السرعة أن .3

 .تشويه أو خداع دون الواقعية الصورة تمييز إلى سباق مستقل شخص تكوين
 . اإلدراك في والدقة السرعة تتطلب مهمة معرفية وظيفة اإلدراكية السرعة أن .2
 إلى الشيء االلتفات الفرد يتعمد بأن أي بالقصد، يخص اإلدراكية السرعة في االنتباه أن .7

 المحس في الشيء ما معرفة تقصد هو فاالنتباه، ماهيته، إلى أو فيه ما إلى واالنتباه المحس
 من التي يتمكن اإلدراكية السرعة مرحلة تأتي المرحلة هذه استكمال بعد ثم خواص من
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 ثم ومن وسرعة الربط اإلحساس، سرعة طريق عن الدماغ إلى الواقع نقل من الفرد خاللها
 .الصحيحة العناصر وتحديد التمييز مرحلة تأتي

                    .(05ص ،0222 ،ريان)اإلدراكية الوقائع على الحكم بسرعة اإلدراكية السرعة تتميز .6
عندما يكون لدى الفرد دوافع تحتاج إلى اإلشباع فإنه : تأثير الدوافع على السرعة اإلدراكية -

فحالة . يكون في حالة توتر نفسي ، و تستثار لديه بسهولة االستجابات المتصلة بهذا الدافع 
 :التوتر الدافعي تؤدي إلى 

 .زيادة الحساسية للمنبهات التي تتصل بإرضاء الدافع -
 .تحديد الطريقة التي يدرك بها الفرد المنبهات الغامضة  -

وقد أجريت  .هي المنبهات المتعلقة بالطعامقي المنبهات التي يلتفت إليها، و فالشخص الجائع ينت
 22وفي إحدى التجارب تم تقسيم . تجارب عديدة على تأثير حرمان الفرد من الطعام على إدراكه

 :إلى ثالث مجموعات " شخصا
 .ساعات 02ة حرمت من الطعام فترة مجموع

 .ساعة 02مجموعة حرمت من الطعام فترة 
 .مجموعة ضابطة لم تحرم من الطعام

" ت عرضا، فكان يتم عرض عدد من الكلماهذه التجربة جهاز العارض السريع استخدم في
اآلخر ف وكان نصف هذه الكلمات يتصل بدافع الجوع، بينما النص. على األفراد" جدا" سريعا

بين المجموعات  اختالفقد تبين من هذه التجربة أنه لم يكن هناك و . محايد ال يتصل بالجوع
أما بالنسبة للكلمات . الثالث فيما يتعلق بسرعة إدراك الكلمات المحايدة غير المتصلة بالجوع

ة أكبر مما المتصلة بدافع الجوع فإن األفراد الجائعين أدركوا الكلمات المتصلة بحافز الجوع بسرع
المتصلة ( أو المنبهات) فالجوع يزيد من سرعة إدراك الكلمات . أدركها به األفراد غير الجائعين

 (021، ص0992 ،عويضة.)بإشباع هذا الدافع 
 :تعريف اإلدراك البصري -أوال

 في الهام المفهوم لهذا منهم كل نظر ويةاز  واختالف الباحثين، باختالفاإلدراك البصري   اختلف
 قدموا إذ حوله، والتربويين النفسيين االختصاصيين نظر وجهات تباينت حيث الشخصية،
 وجهات ألهمية ظرا"ون فقدانه، إلى أو إليه المؤدية واألسباب العوامل إلى استنادا   مختلفة تعريفات
 :اآلتي النحو على منها عددا   ةالباحث عرضتس اإلدراك البصري تعريف في المختلفة النظر

إلى أن اإلدراك البصري يعرف بأنه ( 0222)وسالم وآخرين أشار ملحم: اإلدراك البصري  -
عطائها المعاني والدالالت، وتحويل المثير البصري  عملية تأويل وتفسير المثيرات البصرية وا 

 (.05ص ،0222 ملحم،) إلى جشطلت يختلف في معناه ومحتواه عن العناصر الداخلة فيه
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 أداء في المكانية والعالقات البصرية التمثيالت وتصور فهم على القدرةو اإلدراك البصري هو 
 الهندسية بالعمليات والقيام مختلف، منظور فراغ من أشياء وتصور الخرائط، قراءة مثل المهام،
 مؤثرات إحساس واتصال العين شبكية على المرئيات صور انطباع هو، كما ُينَظر له المختلفة

 وتقديره والحجم واللون ناحية الشكل من لها وتفسيره المركزي العصبي بالجهاز المرئيات هذه
 أو داللة إضفاءإنه  السيد عبد الحميد هعرف(، و 005، ص0996)بهي، بصري إدراك لمعناها
 وتفسير تأويل عملية اإلدراك البصريو  البصري، الحسي على المثير تفسير أو تأويل أو معنى

عطائها البصرية المثيرات  يعني(، وكذلك 72، ص0225 )عبد الحميد، المعاني والدالالت وا 
 استجابة خالل من وذلك السابقة، الخبرة ضوء في الحسية وتفسير المنبهات تنظيم على القدرة
استخالص  إلى االستجابة هذه وتؤدي البيئية للمالمح المميزة المباشرة الحي البصرية الكائن
وينظر بعض الباحثين  .به عالقته وتحدد المباشر العالم معرفة من تمكنه التي للمعلومات الكائن

أنها  كما للمعلومات، البصرية المنظومة التقاط على تتوقف إيجابية عملية لالدراك البصري بأنه
 يستطيع الكائن ما يصبح للمعلومات المتصلة البصرية المتابعة خالل فمن انتقائية، عملية

 (.023-020ص ،0226 ،فليس)بالفعل  متاح هو مما جانب أو جزء بالفعل استخالصه
 :جوانب اإلدراك البصري -"ثانيا
 : البصري اإلدراك يشمل -
 (:Visual Discrimination  )البصري  التمييز -

 بقية األشكال عن لشكل والمميزة الفارقة الحدود على التعرف على القدرة إلى يشير مفهوم وهو
يتضمن هذا المظهر قدرة الفرد . النصوع ودرجة والحجم، والشكل، اللون، ناحية من له المشابهة

األشكال أو بين الحروف أو بين األرقام أو بين  على مالحظة أوجه الشبه وأوجه االختالف بين
 . الكلمات التي تتضمنها عملية القراءة

 (:Visual Closer)البصري  اإلغالق -
يشير مفهوم اإلغالق البصري إلى القدرة على التعرف إلى الصيغة الكلية لشيء ما من خالل  

ومن أمثلة ذلك قدرة الفرد .صيغته الجزئية، أو معرفة الكل حين يفقد جزء أو أكثر من هذا الكل 
على قراءة سطور بعض النصوص عند تغطية النصف األعلى المطبوع من هذه السطور 

ف األدنى منها حيث يمكن االستدالل على التلميحات أو الدالالت المتعلقة والكشف عن النص
 .بحروف هذه السطور

 (:Figure- Ground Discrimination)واألرضية  الشكل بين التمييز -
 الذي فهي الشيء لذلك يبرز، الذي الكل فهي الشكل، هي إدراك أي في الصورة بأن بها ويقصد

بالقدرة على أدراك شكل الشيء وحجمه واألبعاد  خالل األبصارندرك، يرتبط أدراك الشكل من 
 .الصورة فيها تبرز التي المتمايزة غير األرضية فهي الخلفية أما المكانية المميزة له،
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 (: Visual Memory)البصرية  الذاكرة -
وهي تتضمن القدرة على  ،بصرية معلومات من تخزينه تم ما واستدعاء خزن على القدرة وهي

 .يكون التذكر مطلوبا دون توفر دالالت مميزة للمثير تذكر الصور البصرية وفيها
 : الحركي البصري التآزر -

 أداء لليد عند الحركي األداء وحركات العين حركات بين والتناسق والتوافق االتساق درجة وهي
ا حركي لنشاط الطفل  .(00ص،0229الفاعوري،) كتابة أو رسم 

 

 
 اإلنسانيمثل الجداول البصرية في القشرة الدماغية عند ( 5)شكل رقم 

 (00ص،0229الفاعوري،)
 :البصرية اإلدراكية القدرة تطور مراحل -ثالثا"

 لتكوين أساس ا جوهري ا بينها فيما وتعمل بتسلسل، تنمو البصرية القدرة أن( 0996)ترى الحديدي 
 منظم وغير واضح، غير البصري اإلدراك يكون الرضاعة مرحلة ففي .وواسع واحد مفهوم

 بدائي ا، يكون البصري فاإلدراك والمحيط، لألشكال، تمييز هناك فليس تبدو غامضة فاألشياء
 وفي متميزة، غير بأنها المرحلة، هذه على يطلق أحيان ا، التطور مراحل وفي سلسلة متميز، وغير

 البصرية، لإليماءات أخرى تصنيفات عن األطفال يبحث البصري، اإلدراك المتقدمة من المراحل
 وكلما معنى، ذات وحدة إلعطائها المبعثرة، التفصيالت تنظيم في التكامل إلى مرحلة ويصلون
 من أخرى أشكال ونمت بالتعديل، المعلومات تسجيل عمليات استمرت التعلم البصري استمر

 :منها اإلدراك البصري
 درجة  حسب وذلك مناسبة، بطريقة المعلومات جمع يتم حيث المعلومات، بناء عملية

 .أهميتها
 أو رفضها لتقبلها، مقارنتها أجل من السابقة بالمعلومات وربطها للمعلومات، التمثيل عملية.  
 507، ص0996الحديدي، (ظاهرة غير أو ظاهرة، تكون قد التي االستجابة.) 
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 :أبعاد اإلدراك البصري -"رابعا
 Figure Perception: األشكالأدراك  -

أن األشكال البسيط يتم إدراكها على أساس األجزاء المكونة لها و مع تقدم  Hebbيرى هب 
إن إدراك الشكل (.Goswami , 1998, p137)العمر يتم ربط هذه األجزاء بحيث تدرك ككل 

 :يتم من خالل مرحلتين رئيسيتين هما 
عملية البحث البصري محاولة التحديد الدقيق للمنبه من تعني : عملية البحث البصري –" أوال 

يرى العلماء أن عملية البحث التي توجد معه في المجال البصري، و  بين المنبهات األخرى
 :البصري تنقسم لعدة أنواع 

 للشيء " هذا نوع من البحث يحدث ال إرادياهو البحث خارجي المنشأ، و : النوع األول
 .مجال البصريالمفاجئ الذي يظهر في ال

 يشير هذا النوع إلى عملية البحث االختيارية هو البحث داخلي المنشأ، و : النوع الثاني
 .لمثير معين ذي صفات محددة

 هو الذي يحدث عندما يريد الفرد تحديد مثير معين من هو البحث المتوازي، و : ثالثالنوع ال
 .أكثر بين عدة مثيرات أخرى تشترك أو تختلف معه في صفة واحدة أو

 يحدث هذا نوع من البحث عندما يريد الفرد متابعة هو البحث المتسلسل، و : النوع الرابع
 .منبه معين في عدة مراحل أو خطوات خالل فترة زمنية محددة

 إن عملية التعرف تعني التحديد الدقيق لمنبه معين من خالل: عملية التعرف البصري: "ثانيا
التي توجد معه  ، أو صفات محددة تميزه عن المنبهات األخرىوجود مالمح معينة في هذا المنبه

والسياق يعني  .ى الشكلفي عملية التعرف عل" هاما" يلعب السياق دورافي المشهد البصري، و 
 (.29-25ص ،2001 بدر، أحمد،)العام لمثيرات المشهد البصريالنمط 

 Movement Perception: إدراك الحركة -
ء عملية اإلدراك البصري حيث إن الجهاز البصري يستجيب لحركة األشياللحركة أهمية بالغة في 

والي عشرين مرة في مدة ، فالموضوع المتحرك في العادة يمر أمام نظر الفرد حقبل التعرف عليها
أن األثر المرئي الذي يتركه هذا الموضوع يبقى خمس ثواني، أو أربع مرات كل ثانية واحدة، و 

 تنقسمو . مللي ثانية 250، أي حوالي "من الثانية تقريبا 0.25في الذاكرة الحسية لفترة تقدر بــ 
 :أنواع الحركة إلى نوعين رئيسيين

 غير الحركة الفعلية للكائنات الحية و هي تعني و : (حيويةالحركة ال) الحركة الحقيقة لألشياء
 .الحية 

 ي أن األشياء الثابتة هي تعنالحركة الظاهرية بالخداع الحركي، و  تسمىو : الحركة الظاهرية
 .كأنها تتحرك تبدو لنا و 
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 Size Perception: إدراك األحجام -
ا عندما ينظر الفرد حوله في البيئة المحيطة به سيجد أن األشياء المألوفة التي تعرف حجمه

، فاألشياء لبعدها عن الفرد" ، حيث تكبر أو تصغر أحجامها وفقامختلفة الطبيعي تبدو له بأحجام
، و كلما بعد موقعها من الفرد" ، بينما يقل حجمها تدريجياة من الفرد يراها بحجمها الطبيعيالقريب

بالمسافة التي تقع بين الفرد ومواقع األشياء " عكسيا" هذا يعني أن إدراك األحجام يرتبط ارتباطا
 .المشهد البصريفي 
 Depth Perception (Third Dimension):العمقإدراك المسافة و  -

من أنواع اإلدراك البصري التي تقوم على األبعاد الفيزيائية  المسافةيعد إدراك العمق البصري و 
من ثالث أبعاد أساسية هي الطول والعرض ، فالعالم مكون سية التي توفرها البيئة الطبيعيةاألسا

أما ، و "أو يسارا" ، أما العرض فهو امتداده يمناول هو امتداد الجسم أعلى أو أسفلفالط، قالعمو 
المسافة نوع من العمق حيث تختلف مسافة الشيء باختالف ، و "أو خلفا" العمق فهو امتداد أماما
 ".أو خلفا" وضع هذا الشيء أماما

 Color Perception: إدراك األلوان -
، ويرجع ذلك لما أشار إليه حثين بدراسة إدراك أبعاد األلواناهتمام البافي السنوات األخيرة زاد 

بعض العلماء بأن الجهاز البصري لدى اإلنسان بقوم بمعالجة معلومات األلوان بشكل أفضل من 
أن األلوان تساعد الجهاز " ، كما يذكر هؤالء العلماء أيضاعالجته للمعلومات البصرية األخرىم

 ،راغب) الخ...موقعهاعلى المنبهات البصري، وتحديد مالمحها وشكلها و ي في التعرف البصر 
 (.55-33 ص ،2009
 :وظيفة اإلدراك البصري -"خامسا

 على تشتمل أنها تبين طبيعتها وبدراسة من العمليات، مجموعة من تتكون اإلدراك وظيفة أن
 الجانب هذا نعرفه ويدور ما هو ندركه ما أن وبعمومية جارنر حسبما يقرر أولها ثالثة جوانب
 وحتى والتنظيم التفهم أو االستيعابوالفهم و  الدراية تتضمن معرفية وظيفة باعتباره اإلدراك حول
 عمليات من نوع هو الواعي اإلدراك أن الحديثة البحوث معظم وتفترض .المعرفة أو العلم

 هذه أن على جارنر ويعقب والتركيب، بالتحليل القيام عملية أو المسميات، إطالق االستجابة أو
 والسيكولوجية العقلية: بقوله اإلدراك لوظيفة الواسع المنظور ذات التعريفات :« العمليات هذه كل

 مصطلح جميعا عليها إذا أطلقنا العلم يضير شيء يحدث لن ذلك ومع وجود، لها جميعها
 كل اعتبارها في تأخذ معرفية كعملية ». اإلدراك وظيفة سندرس أننا سيحدث ما ألن اإلدراك،
 بمجموعة اتصاال يكون ما أشد اإلدراك أن نقرر أن يمكننا األساس هذا السابقة وعلى العمليات

 أكثر الحر والمقيد والتعلم المفهوم وتكوين التصنيف، عمليات مثل األخرى العقلية من العمليات
 الطبيعي السياق عن فيه فيحدث الثاني، الجانب أما .والتمييزية الحسية بالعمليات اتصاله من
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 خاصية الوقت نفس في ويعد خالله، من المنبه إدراك يتم الذي وهو السياق منبه، ألي العشوائي
 المنبه لهذا ومستقرا ثابتا إدراكنا ويظل فردي، لمنبه خاصية وليس المنبهات من لمجموعات أخرى

 عملية اإلدراك أن يقرر واألخير الثالث والجانب .إدراكنا فيتغير الطبيعي السياق يتغير حتى
 المسايرة موقف منها ويقف البيئة من معلومات من يرد ما هو استقبال الفرد دور فليس نشطة،

 يرد إليه ما ومعالجة معها بتفاعله نشطا دورا يتبنى ولكنه فقط، مثالها على أو خلق والمجاراة
 (09ص ،2008 ,فليس) السابقة خبراته إطار في معلومات من منها

 :العوامل المؤثرة في اإلدراك البصري -"سادسا
 تتعلق بخصائص موضوعية أو خارجية المحددات من بنوعين البصري اإلدراك عملية تتأثر
 تتعلق ذاتية داخلية الخ وأخرى...رائحته أو صوته أو حجمه أو ولونه شكله حيث من المنبه
 .العامة الشخص بحالة

 مجموعة أو المثير خصائص عن الخارجية المحددات تنشأ: الخارجيةالعوامل الموضوعية أو 
 :المحددات هذه أهم ومن المثيرات

 :واألرضية  الشكل بين التمييز -
 مما غيره أكثر من يبرز وموحدا سائدا هاما جزءا نالحظ فإننا منظور أي على نظرة نلقي عندما
 األجزاء وتعرف بالصورة، انتشارا يعرف وأكثر تجانسا أكثر ويكون هامشه، في يقع أو به يحيط

 أكثر ندركها التي المنبهات في التمييز هذا بالخلفية، ويعد هامشها في تقع التي أو بها المحيطة
 عوامل أساس على الخلفية الصورة بين التمييز ويتم .بساطة وأساسية اإلدراكي التنظيم مبادئ
 (055ص، 0996)الوقفي، الشكل الحجم، الموضع، :منها
 :اإلدراكيين والتنميط التجميع -

 المتجمعة لها، فالمثيرات وفهمنا مشاهدتنا كيفية على تنظيمها أو المثيرات وضع يؤثر أن يمكن
 أو متناغمة صورة إذا كانت وخاصة المكان أو الزمان حيث من سواء بعضها مع تظهر

 يمكن شكل في وتنظيمها إدراك المثيرات على الفرد يساعد التجميع هذا ومثل منتظمة،
 (.90، ص0990)ويتيج، فهمه
 :اإلدراكي الثبات -

تتسم عمليات اإلدراك عند اإلنسان بخاصية هامة هي الثبات، و نعني بالثبات قدرة اإلنسان على 
االستجابة للمنبهات المدركة بشكل متسق و موحد على الرغم من اختالف الخصائص الفيزيقية 

ثبات اإلدراك هي أننا ندرك األشياء بصورة ثابتة سواء من حيث فجوهر ظاهرة . لهذا المنبه
الحجم أو الشكل، و ذلك على الرغم من اختالف صورتها الفيزيقية كما تقع على شبكية 

 اللون، ثبات اإلضاءة، ثبات :أهمها عدة أنواع اإلدراك ولثبات (.010، ص0225علوان، (العين
 .المكاني  الثبات الحجم، الشكل، ثبات ثبات
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 :اللون ثبات -
 ولون عليه اإلضاءة الساقطة طبيعة وبفعل بالشيء األلفة بفعل يتم األلوان إدراك ثبات إن

ذا به، المحيطة األشياء  أو يتضاءل للون الثبات اإلدراكي فإن الشروط هذه تتوافر لم وا 
 الفرد إليه ينظر الذي للمشهد البصري الملونة اإلضاءة أن (050، ص0996الوقفي،(يختفي
 تعرضها من فترة بعد اللون هذا على اإلضاءة تتعود لون تستقبل التي المخروطية الخاليا تجعل
 المشهد في توجد التي لألشياء األخرى على األلوان اللون هذا تأثير يقل ولذلك له،

 (.50، ص0220أحمد، بدر،(البصري
 :والحجم الشكل ثبات -
 اتجاهه في يحدث الذي قد التغيير رغم ثابتا يظل للشيء المدرك الشكل أن يعني الشكل ثبات إن
 الحجم إشارات تعمل لذلك عنا، وبعدها األشياء الشكل بحجم ثبات يرتبط كما، موضعه أو

الحجم و  ،(95، ص 2001 ، أحمد بدر،)إدراكنا ثبات على في السياق توجد التي والمسافة
 باختالف والذي يختلف المرئية أحجامها في يحدث الذي التغير رغم ثابتا يظل لألشياء المدرك

 عن المعلومات ذلك في تساعدنا وال األشياء، هذه ومواقع الفرد موقع بين تقع التي المسافات
نما العمق فقط، أو المسافة البصرية  الذاكرة في المخزنة والمعلومات السابقة خبراتنا أيضا وا 

 (.032ص ،1992 ،توقو  عدس)
 :والموقع المكان ثبات -

 ندرك فإننا كلما تحركنا العين بشبكية تصطدم التي المتغيرة المنبهات آالف وجود من الرغم على
 ،عبد الخالق) الخبرة على ولكنه يعتمد المكاني، الثبات ،وهو ثابتا يظل وضع في األشياء
 الدراسات من الخاصة، النظارات من نوع القديمة باستخدام التجربة وتعتبر196) .ص ،1990
 إذن، فقده بعد المكاني الثبات واستعادة إدراكه تنظيم إعادة على قادر اإلنسان أن أثبتت التي

 .تنظيما واستقرارا أكثر الحركات أو األشكال أو لألشياء إدراكنا يجعل اإلدراكي فالثبات
 :البصرية الخداعات -
 وأحجامها الماديواقعها  على ينطبق ال األشياء ألحجام إدراكنا أن يعني البصري الخداع إن

 إليها وينظر مختلفة، في أوقات جميعا الناس لها يتعرض أن يمكن عادية ظاهرة وهو الحقيقية
 لمنبه تأويلنا سوء عن الخداع ،وينشأ جهة أخرى من سوية وكخبرة جهة من اإلدراك في كتشوه
 خصائص من مجردا يبدو أنه أو لها، ليست فيه بخصائص األشياء تبدو حيث واقعي، حسي
 ( .297ص ، 1998،الوقفي)فيزيائية لقوانين ويفسر وفقا فعال فيه تتوافر

 :مجموعة العوامل المتعلقة بالفرد -
تؤثر في جذب انتباهه إلى المثير ائص التي يحملها الفرد في ذاته و هي مجموعة الخصو 

نوعية تلك و  ةإدراك الفرد للمنبهات الخارجي تعمل هذه الخصائص على تحديد مدىي، و الخارج
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لذلك فإن األفراد يختلفون في أكثر من غيرها من المثيرات، و " المنبهات التي يوليها الفرد انتباها
 :، وأهم هذه الخصائص هي الختالفهم في خصائصهم الذاتية" إدراكهم للمثيرات من حولهم تبعا

 لمثير أو أكثر كلما زادت قدرة حاسة معينة أو أكثر زادت فرص التقاط الفرد : قدرات الحواس
 .بهذه الحاسة أو حواس أخرى مكملة

 الفسيولوجية أو ، و قد ينتج ذلك عن حالة الفرد ما يتأثر إدراك الفرد بدافعيته" غالبا: الدافعية
، مثيرات التي تعزز أو تشبع دوافعه، وقد يعلم الفرد تركيز انتباهه على الخبرته االجتماعية

بمعنى أن إدراكه لهذا المثير ال يلق مكافأة أو )مثير معين بحيث إذا لم يدفع الفرد إلى إدراك 
 (.95ص ،2005 ،مصطفى)فيميل إلى تجاهله "تعزيزا

 مثيرات قد تساهم الخبرة السابقة للفرد على توقع المعاني التي قد تحملها ال: الخبرة السابقة
 .مثل هذه التوقعات قد تكون صحيحة أو غير صحيحة على المواقف المستقبلية و 

 يتغير هذا ي المواقف لالستجابة بأسلوب معين، و يعرف التأهب بأنه ميل الفرد ف: التأهب
 .الميل بتغير التعليمات أو المكافآت التي يتلقاها الفرد

 ي إدراك الفرد للمؤثرات الخارجيةف" رئيسيا" تعتبر الحالة الذهنية عامال: االستعداد النفسي ،
 .التركيز على المثيرات من حولهحيث أنها تحدد مدى قدرة الفرد على 

  من االستعداد الذهني حيث أن االتجاهات هي " هي قريبة جداو : المعتقداتاالتجاهات و
، ولذلك فإن المؤثرات الخارجية يكون تأثيرها ن فكري نحو شيء مادي أو غير ماديتكوي

 ".وسلبا "اعتقاداته إيجابافي جلب انتباه الفرد، إن لم تنسجم مع اتجاهاته و " محدودا
 هي الحالة االنفعالية السارة أو المؤلمة التي تؤثر على إدراك الفرد للمؤثرات و : المزاج النفسي

 .التي تدور من حوله
 في قدرته على التفسير والتحليل " مهما" إن قدرة الفرد العقلية تلعب دورا: القدرات العقلية

أقدر على امتالك قدرات إدراكية ، فالشخص الذكي يكون وبالتالي إدراك المثيرات الخارجية
 ."أقل من الشخص األقل ذكاء

، فكل إنسان يغلب أن يدرك ما أو يسمع ما يتوقع أن يرى أو يسمعيرى اإلنسان : التوقع -
 (.93-91، ص0990 ،)ويتيجيتوقعه

 :النظريات المفسرة لإلدراك البصري -"سابعا
 :األشكال إدراك نظريات" : أوال -
  لإلشكالاإلدراك البصري: 
 اإلدراك وأن البصر، مصدرها الخارجي العالم عن الدماغ تصل التي المعلومات غالبية أن

 بل ال  يوميا   الفرد يمارسها التي اإلدراك عمليات في المعلومات من األكبر الجزء يشكل البصري
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 تضارب حالة في األخرى الحسية القنوات من المعلومات تغلب البصرية المعلومات إن
 (.96، ص0221 الحسية األخرى )العتوم، المعلومات مع البصرية المعلومات

 النموذج على بناء الشكل إدراك نظرية: 
يعني أن الجهاز البصري يقوم بمقارنة الشكل الذي يراه الفرد  من وجهة نظر أنصار هذه النظرية

 اقتراحات مسبقة لدى، مع وجود عدة ذا الشكل في ذاكرة الفرد البصريةبالنموذج المخزن عن ه
 (.Low,1986) الفرد عن توقعاته نحو هذا الشكل

 مكوناتها خالل من األشكال إدراك نظرية: 
 على الشكل التعرف يتم حيث أولية مكونات مجموعة من تتكون األشكال أن هذه النظرية تفترض
دراكه  المظاهر لبعض أيضا تفسيرا قدمت قد النظرية هذه فإن ذلك عن وفضال خاللها، من وا 
 (.005، ص0220)بدر وأحمد، األشكال على للتعرف الرئيسة

 الحسابية النظرية: 
 يتم األول مستويات، فالمستوى ثالثة خالل من تتم الحسابية النظرية وفق الشكل إدراك عملية إن
 المعلومات خالل من حلها البصري على الجهاز يعمل التي البصرية المشكلة طبيعة تحديد فيه

 ينجم التي المعلومات تحديد وكذلك العين، في شبكية الضوئية المستقبالت تستقبلها التي البصرية
 بها يمكن التي المختلفة بالطرق يتعلق فإنه :الثاني أما المستوى للشكل، الجيد اإلدراك عنها
 الثالث المستوى وأما حسابية، خطوات عدة خالل من تتم والتي معلومات الشكل ومعالجة تمثيل

 ، 0226 فليس،)حسابية بطريقة البصرية المعلومات هذه معالجة تنفيذ بكيفية فإنه يتعلق واألخير
 .(000ص
 Ecological Theory of Perception:النظرية اإليكولوجية لإلدراك": ثانيا

تقترح هذه النظرية أن اإلدراك يعتمد كلية على المعلومات التي يحملها المثير أكثر من اعتماده 
 (.016ص ،0225 الريماوي،).Cognitionعلى األحاسيس التي تتأثر بالمعرفة 

 نظرية إدراك األلوان: 
 وهي لأللوان، ثالثية الرؤية النظرية :هما اإلنسان لدى األلوان إدراك كيفية تفسران نظريتان هناك
 والتي للطيف المكونة الضوئية العين للموجات شبكية في الضوئية المستقبالت تلقي كيفية تعالج
 لأللوان العصبي التشفير بكيفية تهتم وهي ،ونظرية الخصم باأللوان نفسيا إحساسا لدينا تولد
  122). ص ،2001 ، أحمد بدر،)

 : السرعة اإلدراكية البصرية -ثامنا"

 للمثيرات الحسية الفرد قبل من االستجابة عملية تتم حتى المطلوبة الزمنية المدة تلك وهي
عطائها إليها والتعرف البصرية  التي البصرية ومعالجة المعلومات تحليلودالالتها و  معانيها وا 
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 من الفرد تمكن هي التي اإلدراك سرعة إن والصور، واألشكال واألرقام الكلمات :مثل يشاهدونها
 فاعلية من يزيد مما بسهولة ويسر الرياضيات وتعلم السليمة والكتابة الصحيحة القراءة

ن العيون هي من أهم الحواس وأكثرها  (.003-005ص ،0223 آخرون،التعلم)البطاينة و  وا 
لم المحيط فعالية في اإلدراك البصري لإلنسان، فهي دائمة الحركة تلتقط كل التفاصيل من العا

المسافة بين المشاهد والمبنى والفترة الزمنية لإلبصار فاإلدراك يعتمد على زاوية النظر و ، باإلنسان
ن اإلدراك البصري يتضمن أكثر من الصور الضوئية المسقطة على شبكية و  حركة العين، وا 

من مميزات اإلدراك البصري و  (.007ص ،0227 دماغ صوريا")حسن،العين التي يترجمها ال
لكن ؤية منزل على بعد مئات األمتار و كات البصرية عن غيرها فمثال" يمكن ر اتساع دائرة المدر 

نته في االنتقال مرو البعد، فسرعة اإلدراك البصري و  ال يمكن سماع صوت أو شم رائحة من نفس
البصري خاصة أن اإلدراك ي ميزة وأهمية لإلدراك البصري و بجهد أقل يعطمن موضوع آلخر و 

 (.02ص ،0220 )السيد،تيتكون من عدد من المهارا

 :تعقيب

 البصري ، واإلدراكاإلدراك في والدقة السرعة تتطلب مهمة معرفية وظيفة اإلدراكية إن السرعة
 على البصري التعرف إلى تهدف مركبة عملية هي و العامل، لهذا األساسي المدخل يشكل

 وثيقا ارتباطا مرتبطة وهي، عليها الداللة إضفاء و بنا تحيط التي البيئة في الموجودة المثيرات
 الفرد يتعمد بأن أي بالتقصد، يخص اإلدراكية السرعة في واالنتباه، االنتباهو  اإلحساس بعمليتي
 المرحلة هذه استكمال بعد ماهيته، ثم إلى أو فيه ما إلى واالنتباه المحس إلى الشيء االلتفات

 طريق عن الدماغ إلى الواقع نقل من الفرد خاللها من التي يتمكن اإلدراكية السرعة مرحلة تأتي
 وهناك الصحيحة،  العناصر وتحديد التمييز مرحلة تأتي ثم ومن وسرعة الربط ، اإلحساس سرعة

 التمييز، والوعي، وعامل السرعة التعرف، اليقظة، : مثل العامل، هذا يتضمنها أخرى نشاطات
 عملية لتسهلعامل السرعة اإلدراكية،  في واألساس األهم الركن يعتبر العناصر على الحكم في

 وتحديد شكل بصري هيئة على المقدم الشكل أو النموذج فهم وسرعة الدقيقة التفاصيل معرفة
دراك وخواصه حدوده  تتميز والتي المشابهة له األشكال وبين بينه واالختالف الشبه أوجه وا 
عطاؤها الداللة، ، فاإلدراك عموما" يتضمن مفاهيم: ترجمة البصري بالخداع المثيرات، وا 

 وتنظيمها.
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 :الدافعية العقلية -"ثانيا
 توطئة:

بعناية عدد من علماء النفس والتربية استنادا إلى وجود نزعة طبيعية لدى  حظيت الدافعية
 Mentalإذ أشار فايشون وجيانكرلو للدافعية العقلية  ،اإلنسان لالستدالل والتفكير المنطقي

Motivation  بأنها تمثل الدافعية الداخلية الثابتة والمعتادة للفرد الستعمال قدراته المعرفية لدى
انخراطه بحل المشكالت وتقييم المواقف واتخاذ القرارات، وأنها تعبر عن نزعة الفرد الطبيعية 

 لالستدالل والتفكير المنطقي.

 :Motivationة مفهوم الدافعي -"أوال
 طريقة إيجاد محاولة في أسبوعيا   ساعات خمس من ما يقرب قضاء في الرغبة الدوافع تعني

 الدوافع تعني .األسبوع في دقائق خمس آخرون أشخاص يقضي حين في العمل أفضل ألداء
 لديك يكون أن الدوافع وتعني .منها بالواقع اآلخرون يرضى حين في بدائل متعددة عن البحث
 أجل من إصالحها ومحاولة األشياء بتجربة الدوافع تعني كما .التوضيحات لبحث الفضول
 والعمليات العوامل مجموعة  هي فالدافعية (.01ص ،2005 ،بونو دي) جديدة فكرة عن البحث
 & Paulsen) وتوجه مقدار المثابرة، وجودة السلوكيات الموجهة لتحقيق الهدف تبدأ التي

Feldman,1999,p18).  الدافعية وMotivation العمليات النفسية للفرد اسي في مفهوم أس
ي أدبيات البحث في علم النفس، الدراسات الواسعة النطاق فوالتي لها تاريخ طويل من البحوث و 

التي و اإلنجاز سع لدافعية الطلبة نحو التحصيل و قد نتج عن البحوث التربوية تكوين فهم واو 
 ((Dalton, 2010, p.11يترتب عنها حصول تقدم في النتائج األكاديمية المتحققة 

إلى مجموعة الظروف الداخلية والخارجية التي تحرك  Motivationويشير مصطلح الدافعية 
عادة الت ازن عندما يختل، وللدافع ثالث وظائف أساسية في و الفرد من أجل تحقيق حاجاته وا 

تحريكه وتنشيطه، وتوجيهه، والمحافظة على استدامته حتى تشبع الحاجة ويعود : السلوك هي
  (.Govern, 2004, p.55)لتوازنا

 :دورة الدافعية -"ثانيا
 متكررة مراحل من ثالث لتسلسل تبعا الدافعية دورة وتسير دورات، صورة في الدوافع بعض تظهر
 الحاجة إلتباع األهداف تحقيق إلى للتواصل وسيليه استجابات ينشأ حافز أو حاجة: وهي
 حيث الحاجة مؤقتا، من االرتياح هذا يكون غالبا ارتياح حالة ذلك يعقب الهدف، تحقيق بمجردو 

 .جديد من الدورة تبدأ



 39 

 (مؤقتا ) ارتياح      تحقيق الهدف   ستجابات إ      حاجة
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدافعيةدورة ( 1)الشكل رقم 
 (02،ص2000، خليفة)

 :باألداء الدافعية عالقة
 أو باختالف المهمات أداء أفضل عنده يحدث الذي الدافعية لمستوى األقصى الحد يختلف

 هذا عن الدافعية انخفض مستوى إذا ضعيفا يكون األداء أن الدراسات أشارت ولقد الواجبات
 .(02،ص2000، خليفة)عنه ارتفع أو المستوى

 :تطور مفهوم الدافعية العقلية والتوازن المعرفي -"ثالثا
( 0923)إن أبرز وجهات النظر حول العوامل المحفزة للتفكير والمنطق نشأت مع أعمال فرويد

ضمن نظريته اإلكلينكية حول الصراعات النفسية الناجمة عن الالوعي كونها عوامل تحفز وتحث 
شرت إلى ميادين أخرى في علم النفس ومع رواد على السلوك، ووجهات النظر هذه سرعان ما انت

واألهداف  Driveعلم النفس االجتماعي والتجريبي التي اعتنت بالمتغيرات التحفيزية مثل التحفيز 
Goal  والطموحات أو التطلعاتAspirations في  0956، ومن ثم لدى موراي في العام

وامل الحسية واإلدراكية ثم ظهور النظرية تصنيفه وتحديده ألنواع الحاجات والدوافع وبحثه في الع
-0922المعرفية، ووجهات نظر علماء النفس المعرفيون حول التفكير واالستدالل مابين األعوام 

. وشهدت هذه المرحلة صراع بين وجهات النظر تتركز حول الحوافز مقابل اإلدراك 0972
(Keith & Ropert, 2005, p.295 .) إلى أن مفهوم التوتر ويشير فايشون وجيانكرلو

واالتساق المعرفي لكورت ليفين يزود الباحثين باألساس النظري لالفتراض القائل بأن النزعة 
للتفكير الناقد يشكل دافعا للفرد نحو التفوق في التفكير الناقد، لسد الفجوة مابين قيمه وما يصبو 

وع الدافعية تجمع على أن معظم اآلراء في موض(.Facione et al,2000,p.79)إلى تحقيقه 
أنها حالة توتر أو عدم توازن تحدث عند الكائن البشري بفعل عوامل داخلية أو خارجية، وتثير 

 (.095،ص2010 وعلي، الزغلول. )لديه سلوكا معينا وتوجهه نحو تحقيق هدف معين

 الحافز أو الدافع: محددات 

 الهدف المحقق السلوك االستهدافي حاالت الحافز أو الدافع
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 :Mental Motivation  مفهوم الدافعية العقلية -"رابعا
من وقت وجهد الباحثين السيما وأنها مرتبطة بكل أنواع " كبيرا" أخذ موضوع الدافعية حيزالقد 

النشاط اإلنساني الواعي وغير الواعي، ومن خالل اطالعهما على األدبيات ذات العالقة وجدا 
أن الباحثين في الجامعات العالمية قد أولو اهتماما كبيرا لهذا الموضوع منطلقين من مسلمات 

إنها نزعة لها جذور  عدت الدافعية العقليةالكتابات الحديثة و . فعيةأساسية نابعة من وظائف الدا
فطرية ذات عالقة بغريزة حب استطالع واالكتشاف التي تظهر بشكل جلي في سلوك اإلنسان، 
وقام الكثير من الباحثين وعلماء النفس بتقديم تعاريف للدافعية وفق رؤاهم، وتصوراتهم النظرية 

 : تي بعض تعريفاتهموستذكر الباحثة فيما سيأ
 & Urdan)جينكرلو و  أوردان هاعرف : Mental Motivationالدافعية العقلية -

Giancarlo, 2001)  المشاركة في األنشطة للفرد لالنخراط و " العقلي داخلياهي التحفيز
ذ المعرفية التي تتطلب االستعمال الواسع للعمليات العقلية إليجاد حل للمشكالت أو اتخا

إلى رغبة  الدافعية العقلية تشير، و ((McInerney,2001,p46 أو تقييم المواقفالقرارات 
الفرد ونزعته الستعمال قدراته في التفكير وقابليته اإلبداعية، وتعبر عن مجموعة واسعة من 
) العمليات المعرفية التي يمكن استعمالها في وصف التفكير في حل المشكالت واتخاذ القرار

Urdan & Giancarlo, 2001,p37) دا  على نظرية معتم الدافعية العقلية يرى كوهين، و
مشاعر التوتر والحرمان ينشآن من  إنهي ميول لبناء البيئة، وهي افتراض  الجشطالت

إحباط الحاجة إلى المعرفة، فنتيجة التوتر يسمح للمحاوالت النشطة لبناء المواقف وزيادة 
الدافعية العقلية هي ميل الفرد لالستغراق و ، (Cohen, 1955, p.291الفهم لدى المتعلم )

الدوافع العقلية ي ، فقد افترضا أن األفراد من ذو واالستمتاع في إنشاء معرفي ممهد عقليا  
العالية يميلون بصورة طبيعية إلى البحث عن المعلومات والى اكتسابها والتفكير بها وتأملها 

عالمهم، فيمتاز األفراد ذوي الدافع العقلي باالعتماد على بفهم المثيرات والعالقات في 
اآلخرين، وعلى األدلة المعرفية المساعدة على االكتشاف، ولهذا فأن األفراد من ذوي الدافع 
العقلي العالي لديهم اتجاهات ايجابية نحو المثيرات أو المهام التي تستلزم التفكير بالمشكلة 

، ويعرف ( 05ص ، 2011 خليف،)الدافع المعرفي المنخفض وحلها مقارنة بأقرانهم من ذوي
وثمة طرق ، دي بونو الدافعية العقلية هي الحالة التي تؤهل صاحبها النجاز إبداعات جادة

أو لحل المشكالت المطروحة  متعددة لتحفيز هذه الحالة التي تدفع صاحبها لعمل األشياء
ويؤكد ، ويقابل الدافعية اإلبداعية الجمود العقلي، بطرق مختلفة التي تبدو أحيانا غير منطقية

ويعطي ، دي بونو أن الدافعية العقلية تجعل من المتعلمين مهتمين باألعمال التي يقومون بها
وتستند الدافعية ، وتجعل الحياة ممتعة وأكثر مرحا، أمال بإيجاد أفكار جديدة قيمة هادفة
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فراد لديهم قدرة على التفكير اإلبداعي وتحفيز العقلية على افتراض أساسي مفاده أن جميع األ
 (. De Bono, 1998, p.117)القدرات العقلية داخل اإلنسان حتى يستخدمها

 :النظريات التي فسرت الدافعية العقلية -"سادسا
 :1882لـ ديسي وريان  Self Determination Theoryي تقرير الذاتالنظرية أوال" : 
 منظورا  متعدد باعتبارها الذاتي للتقرير نظرية Deci و ديسي   Ryan من ريان كل افترض
 Self Determinationالذاتي متصل التقرير على ترتيبها يمكن للدافعية،التي األبعاد

Continuumالدافعية الداخلية هناك العليا النهاية ، ففيIntrinsic Motivation تمثل نزعة  التي
ث عن التحديات وروح الطرفة والفرصة المتاحة للتعلم، كذلك الفرد الطبيعية منذ الصغر في البح

نزعة األفراد إلى إدماج الممارسات االجتماعية والقيم المحيطة بهم واستدخالها في بنائهم 
 للذات، والتي تقريرا   األكثر الدافعية صورة عن تعبروكذلك (. Ryan, 2009, p.1)المعرفي
 & Bumpus, Olbeter) فيها، المتأصلة والرضا المتعة بسبب بالسلوكيات القيام تتضمن

Glaver, 1998,p. 451). الخارجية  الدافعية هو من الدافعية الثاني والنمطExtrinsic 
Motivation النشاط، ذلك خارج ألسباب ما نشاط في المشاركة واالنخراط عن تعبر والتي 

(Ratelle,et al ,2004)  دافعية الناس في القيام بالعمل من وتعنى هذه النظرية بالبحث وراء
دون أي تأثير أو تدخل خارجي، وتركز على الدرجة التي يكون فيها سلوك الفرد مدفوعا ذاتيا 

 ,motivation and self determined  self(Deci & Ryan, 2002ومحدد ذاتيا
p.205). 
 (Bono,1998ادوارد دي بونو(Six Thinking Hats) الست القبعاتنظرية  :ثانيا"

Edward de:) 
 تساعدنا إستراتيجية أو أداة(Six Thinking Hats) الست القبعات"بونو دى ادوارد نظرية تعد
 لتخطيط وسيلة أنها كما ،للمشكلة مختلفة زوايا من)الجماعي أو الفردي(اإلبداعي التفكير على

 خطي مسار تحديد في اإلستراتيجية تلك وتساعدنا مفصلة ومتماسكة بطريقة التفكير عمليات
 لون ذات بقبعة محطة كل تمثيل بونو دي نظرية في ةيالرئيس الفكرة ،محطات ست من للتفكير
 عاةامر  يجب إبداعية نتيجة على وللحصول اإلنسان موضع التفكير بالرأس القبعات الرتباط معين
 عبد) قبعة لكل المحدد الجانب على والتركيز أي منهما إغفال دون الست بالقبعات المرور
لجهد الدافعية العقلية من وجهة نظر دي بونو تعني اإن  ).29ص ،2011 ،عدويو  المختار

، فهي ليست امتياز للذين يقضون أوقات طويلة في تطوير أفكارهم المتواصل المستمر لدى الفرد
-9، ص2001 دي بونو،) دةبل هي الفكرة بحد ذاتها قد تراود الفرد في لحظة تبصر واح

دة لدى ويرى دي بونو أن الدافعية العقلية هي القدرة على توليد أفكار جديدة وليس فكرة واح (.00
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إلنسان إلى أن يفكر ، فهي قدرة تتعدى حدود الذكاء، إذ تدفع بابعض األشخاص من دون غيرهم
 (.02ص ، 2010، بطريقة معينة )دي بونو

 :األساسية المبادئ -
 :و يمكن إجمالها في النقاط اآلتيةثّمة مجموعة من المبادئ األساسية لنظرية دي بون

 اإلبداع ليس موهبة موروثة.    -0
 اإلبداع الجاد مغاير للتفكير العمودي.    -0
 اإلبداع الجاد مغاير للتفكير المنطقي ومتجاوز عنه.    -5
 ر يمكن التدريب عليه واكتسابه.التفكير اإلبداعي الجاد نمط من أنماط التفكي    -1
 اإلبداع الجاد يهتم كثيرا  باالحتماالت.    -3
 المنطق الحقيقي مهتم بالحقائق أو بما يمكن أن يحدث.    -2
 هناك مظاهر لإلبداع الجاد تكون بأكملها منطقية في طبيعتها.    -7
م لتغيير المفاهيم منتظمة تستخدمصطلح اإلبداع الجاد يتضمن مجموعة من الفروق ال   -6

، ومن جهة أخرى يتضمن اكتشاف واالدراكيات، وتوليد مفاهيم وادراكات جديدة من جهة
 احتماالت متعددة واتجاهات بدال  من البحث عن طريقة بمفردها.

 (. De Bono, 1998 ,p412-415اإلبداع الجاد ليس خطيا )    -9
 
 

 البيضاء القبعة         
 المتاحة والحقائق المعلومات ماهية في النظر محطة هي "الحيادي التفكير"

 أعرف؟ بماذا األسئلة عن واإلجابة وجمعها الموضوع أو بالمشكلة المتعلقة
 المعلومات؟ تلك أجد أين المعلومات؟ من للمزيد احتاجه الذي ما

 
 الصفراء القبعة         

 من اإليجابية الجوانب مناقشة المحطة تلك في ويتم "االيجابي التفكير"
 .والفوائد والطموحات واآلمال النجاح وعوامل الموضوع، أو المشكلة

 
 القبعة الحمراء         

 الفردي الشعور ووصف العاطفية الجوانب حول تتبلور "العاطفي التفكير"
 .للموضوع اآلخرين وشعور

 
 لقبعة السوداءا   ا      

 المعوقات مثل للموضوع السلبية الجوانب في التفكير "السلبي التفكير"
 .ذلك على المترتبة والنتائج الفشل واحتماالت

 
 القبعة الخضراء         

 .المتوقعة للمشكالت حلول وتوليد ابتكاريه أفكار توليد "اإلبداعي التفكير"

 
 القبعة الزرقاء         

 عملية سير تقييم التفكير، عملية ضبط التفكير، في التدبر "الموجه التفكير"
 .القرار اتخاذ للموضوع، العمل خطة إليها، المتوصل والنتائج التفكير

 (09ص ،0200 ،عدويو  عبد المختار) القبعات الست( 2)شكل 
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الدافعية العقلية أحد مصادر اإلبداع الجاد إذ أن وجود حالة من الدافعية العقلية  وعد دي بونو
لدى الفرد تحفزه للنظر في البدائل المتعددة وأن حالة االنتباه والتركيز في الدافعية العقلية تشكل 

ن توفر حالة من الدافعية لدى ال" خفيا" مصدرا شخص تحفزه للنظر إلى بدائل لإلبداع، وا 
 .(Kurum, 2007, p.86)أكثر
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (Mental Motivation) يمثل الدافعية العقلية ( 6)الشكل 
 (Facione, 2000, p.79) ، ( 05-06، ص0221نوفل،) 

 
 
 
 
 

           البراءة ، الخبرة ، الدافعية 

 األسلوب ، التحررالعقلية ، 

ي ديبونو يفترض أن أر

الدافعية العقلية حالة 

عامة موجودة لدى 

األفراد تولد اإلصرار 

والعزيمة إلنجاز اإلبداع 

الجاد تفسر في ضوء 

آلية الدماغ وتشكيل 

 األنماط

أحد 

مصادر 

اإلبداع 

 الجاد

حالة داخلية 

تحفز عقل 

الفرد وتولد 

لديه الرغبة 

في المشاركة 

بفاعلية في 

األنشطة 

الفكرية التي 

تتطلب 

استخدام 

العمليات 

 العقلية  العليا

 
 رأي فايشون

نزعة نحو التفكير 
 الناقد تتميز بالثبات
يحاول المربون 

تنميتها لتصبح عادات 
عقلية إيجابية معبرة 
عن السلوك العقلي 

 الذكي

موضوع خارجي 

يتطلب اتخاذ قرار 

أو حل لمشكلة أو 

 تقييم موقف

اإلحساس بالتنافر 

المعرفي بين الخبرة 

السابقة والحالية أو بين 

قيمه ومعتقداته وما 

 يصبو إلى تحقيقه
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 :أبعاد الدافعية العقلية -"سابعا
 :لية من أربعة أبعاد أو محاور وهيتتكون الدافعية العق

 .(Mental Focusالتركيز العقلي ) -0
 .(( Learning Orientationالتوجه نحو التعلم  -0
 .(Creative Problems Solvingحل المشكالت إبداعيا) -5
 (Cognitive Integrityالتكامل المعرفي ) -1

 

 
 (95، ص0201)علي،حموك، الدافعية العقلية أبعاد( 7)الشكل 

 
  :(Mental Focusالتركيز العقلي ) .1

الخبراء في موقع أكاديمية كاليفورنيا إلى بعد التركيز العقلي بكونه يمثل النزعة نحو اإلتقان يشير 
والمنهجية في مواجهة المهام والشعور بالراحة لدى االنخراط في حل والتنظيم والوضوح الفكري 

المشكالت، والثقة بالنفس بالقدرة على إكمال المهام المطلوبة في وقتها المحدد وبصورة دقيقة 
وبعد   Organizationوواضحة، واألبعاد الفرعية المكونة لمحور التركيز العقلي وهي التنظيم

، 0201 حموك وعلي،) شعور بالراحة مع استعمال العمليات العقلية، والAttentionاالنتباه 
 (.95ص
ه شخص مثابر ال تفتر همته ومرّكز، ومنظم المتعلم الذي يتميز بالقدرة على التركيز يتصف بأنو 

، يرّكز على المهام التي يشتغل بها، في عمله، ونظامي ومنهجي، ينجز أعماله في الوقت المحدد
ينحو باتجاه التركيز  نهإلديه واضحة في ذهنه، وخالل اندماجه في نشاط ما، فصورة الذهنية وال

أبعاد الدافعية 
 العقلية

التركيز 
 العقلي

التوجه 
 نحو التعلم

التكامل 
 المعرفي

حل 
المشكالت 

 إبداعيا
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جاه عملية ، ويشعر بالراحة اتعلى انجاز المهمة التي ينشغل بها، ويتمتع باإلصرار في األشياء
 (.125ص ،0227حل المشكالت )أبو رياش، عبد الحق، 

التركيز والدافعية فالدافعية مفتاح التركيز بأن هناك عالقة وثيقة بين ( 0990جابر)ويشير جابر 
حموك وعلي )والدافعية القوية تساعد على التركيز، والتركيز الجيد سوف يحافظ على دافعية جيدة

 (.95، ص0201،
تشير إلى توجيه انتباه المتعلم إلى مثيرات محددة من البيئة  Focusing skillsومهارة التركيز

ة التركيز لدى المتعلم عندما يشعر أن ثمة مشكلة تواجهه، أو دون مثيرات أخرى، وتبدو مهار 
وجود مسألة تحيره أو وجود نقص في بعض المعاني لديه حيث أن مهارات التركيز تعمل على 
مساعدته على العناية بجمع جزيئات صغيرة من المعلومات المتوفرة لديه ومن ثم العمل على 

 (.76، ص0202 أبو جادو ومحمد،) إهمال بعضها 
، في نظريتهما Organizationإلى بعد التنظيم ( Cain & Cain 2002)ويشير كين وكين 

بمجموعة من " بأن الدماغ مزود فطريا Brain-based Learningالتعلم المستند إلى للدماغ 
قدرة على تحليل البيانات والتأمل الذاتي، وأن القدرات الكامنة، ومنها القدرة على التنظيم الذاتي وال

نوفل، )كل دماغ منظم بطريقة فريدة، وأن التعلم يحتاج إلى االنتباه المركز واإلدراك الجانبي 
 (.05، ص0229

 :((Learning Orientationالتوجه نحو التعلم   .2
 العملية الخبرة بين كجسر ويعمل نفسه، المتعلم تفكير من هام جزء" بأنه التعليم تعريفتم 

زادت التجارب في التعقيد  أو التعلم مهام ازدادت فكلما لها تّصور لوضع المختلفة والطرق
ويشير (. Kohonen, 1996, p.274)والصعوبة، كلما زاد التحسن للنشاط الذهني للمتعلم 

يزود ببناء مفيد لفهم  Learning Orientationبأن التوجه نحو التعلم( Cousin,2008)كزن
سياق التعلم الذاتي لدى الطلبة، ويلخص الطبيعة المعقدة ألهدافهم وتوجهاتهم والغرض من 
دارة وتحقيق التعلم بشكل  دراستهم، وأن التوجه نحو التعلم يصف نزعة الفرد في االقتراب وا 

لية واالستعداد للتعلم مختلف عن اآلخرين، وهذه النزعة الكامنة توفر األساس لقياس وتقييم القاب
(Cousin,2008,p.187.) 
حيث  ،افعية لزيادة قاعدة المعارف لديهالتوجه نحو التعلم يتمثل في قدرة المتعلم على توليد دو 

التي توجهه في  ، بعّده وسيلة لتحقيق السيطرة على المهمات التعليميةجل التعلمأيثمن المتعلم من 
من خالل البحث واالكتشاف  غذي الفضولية العقلية لديهنه فضولي يأالمواقف المختلفة، كما 

تماما  لالندماج في ، ويبدي اهومتشوق لالنخراط في عملية التعلم، رمج وواضح، كما أنه مبالفعال
(.أن التوجه للعلم يعرف من خالل النظر إلى 025ص ،0226أنشطة التحدي )مرعي ونوفل، 
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لتي تؤثر على المتعلم واألداء إذ أنها تأخذ بعين ، وامل النفسية المسيطرة على المتعلمالعوا
 االعتبار العوامل اآلتية:

 االستثمار العاطفي للمتعلم في التعلم واألداء. -0
 التوجه الذاتي. -0
، حيث هذه العوامل خصائص للتعلم الناجحوتّعد . (09ص ،0221)نوفل،  استقاللية المتعلم -5

، فضال  عن أن هذه الخصائص توفر أنموذجا لمالتعتصف كيف يحاول المتعلم االقتراب من 
بل أكثر من " والتعلم يكون أكثر فاعلية عندما يبدأ ويوجه ذاتيا، يادة وتوجه المعلم لتدعيم التعلمللق

ذلك هناك من يعد ذلك هناك من يعد أن من أهداف مرحلة التعليم الجامعي هو تنشئة أفراد 
في تعليمهم، واكتسابهم المهارات األساسية والتي تربتط بكيفية لديهم القدرة على االستقالل الذاتي 

تعلمهم من أجل تحقيق أهدافهم واحتياجاتهم المتجددة ورفع كفاءتهم من خالل سيطرتهم على 
 (.23، ص0229البياتي وأدهم، )الخبرات 

 :(Creative Problems Solvingحل المشكالت إبداعيا) .3
كالت بأفكار وحلول حل المش نحو االقتراب منن يالمتعلمويتمثل هذا البعد من خالل نزعة 

، ومن المحتمل أن يظهر هذا نفسهم لطبيعتهم الخاّلقة المبدعة، فهم يتباهون بأخاّلقة وأصيلة
 اإلبداع من خالل الرغبة في االنخراط في األنشطة التي تثير التحدي مثل األلغاز واألحاجي

ن لديهم إحساس قوي يساسية لألشياء، وهؤالء المتعلماأل ، وفهم الوظائفواأللعاب اإلستراتيجية
، أو ذات طبيعة متحدية أكثر من المشاركة في لذات عن االنخراط في أنشطة معقدةبالرضا عن ا

، ويتكون محور حل المشكالت أنشطة تبدو سهلة ولديهم طرق إبداعية في حل المشكالت
 .Challenge seekingلبحث عن التحدي وا Innovationإبداعيا" من بعدين هما: االبتكار 

إن إستراتيجية حل المشكالت بمفهومها الجديد تحاول ربط المشكالت بالحياة اليومية، وتحاول أن 
الناس  تكون المشكالت المطلوب حلها في المدرسة مشابهة إلى حد ما للمشكالت التي يواجهها

ن إضافة العنصر اإلبداعي إلى حل المشكالت يزيد من فاعلية هذا  في حياتهم اليومية. وا 
األسلوب في تناول المواقف والتحديات الجديدة، ورؤية هذه التحديات بوصفها فرصا" للنمو، وأن 
إضافة العنصر اإلبداعي يفيد أيضا" في التعامل مع المواقف الغامضة وغير المحددة )علي 

 االستداللي التفكير أنماط من نمط أنها على (. وتعرف حل المشكلة97، ص0201حموك، و 
 للمعلومات والتقويم والتركيب والتحليل والتنظيم والمعالجة من التحويل معقدة عمليات على ينطوي
 التي السابقة المعرفية والتكوينات والمعارف الخبرات مع تفاعلها المشكل في الموقف في الماثلة
 .(51ص ،0229، علوان) الذاكرة بهدف إنتاج الحل وتقويمه محتوى تشكل

توفر   Creative Problem Solving (CPS)كما أن إستراتجية حل المشكالت اإلبداعي
للمعلم فرصة استثارة الطلبة من أجل التفكير بطريقة منتجة مبدعة ، تحفزهم على استخدام 
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تصنيف المعلومات وتحليلها والموازنة بينها  -ن خاللهام–قدراتهم الذهنية العالية، فيستطيعون 
أن حل المشكلة ( Harris, 2002)ويرى هاريس (. 00، ص0226العبادي، )واالرتقاء بتفكيرهم 

إبداعيا ، عملية منهجية تخيلية يستخدمها المفكرون، لتوليد حلول إبداعية، وتستخدم هذه العملية 
 CPS()Creative" )وحل المشكالت إبداعيا .ما إلدارة مجموعة من األفراد لحل مشكلة

Problem Solving ) تحتاج إلى درجة عالية من الحساسية في تحديد المشكلة، واستنباط
وعرف (. 2005الكناني وزياد، )العالقات واألفكار الضرورية للوصول إلى النتائج اإلبداعية 

ة، تتضمن استخدام معظم مهارات عملية تفكير مركب: " جروان الحل اإلبداعي للمشكالت بأنه
التفكير اإلبداعي والتفكير الناقد وفق خطوات منطقية متعاقبة ومنهجية محددة بهدف التوصل 
" إلى أفضل الحلول، والخروج من مأزق، أو وضع مقلق باتجاه هدف مطلوب أو مرغوب 

اته الثالثة ويمكن تعريف حل المشكالت اإلبداعي بتحليله إلى مكون(. 99، ص2002جروان، )
الحل، ويعني استنباط وسيلة لمواجهة المشكلة وأما المشكلة فتعني عائقا  أو موقفا  يمثل : وهي

تحديا  للفرد للوصول إلى الهدف، ويحتاج هذا التحدي إلى حل واتخاذ قرار إزاء الموقف ويعرف 
ار متنوعة ومتعددة اإلبداع بأنه العملية الخاصة بتوليد فكرة فريدة وجديدة من خالل توليد أفك

وبذلك فإن حل المشكالت اإلبداعي  إطار  أو منظومة تضم أدوات للتفكير المنتج . وغير تقليدية
يمكن استخدامها لفهم المشكالت أو التحدي وتوليد أفكار متنوعة ومتعددة وغير تقليدية حول 

 & Mitchell)دةالمشكلة أو التحدي وتقييم وتطوير هذه األفكار للوصول إلى الحلول الجدي
Kowalik, 1999 .) كما يعرف حل المشكالت اإلبداعي، على أنه إطار من األساليب صممت

لمساعدة وتحسين فهم المشكلة، وتوليد الحلول الجديدة المتنوعة والمفيدة وتقييمها، باستخدام 
 (. Gardner, 1999; Richard, Angela & Ann, 1999)المهارات اإلبداعية 

 (Cognitive Integrityعرفي )التكامل الم  .4
، حيث )موضوعية( ى استخدام مهارات تفكيرية محايدةيمتاز هذا البعد في قدرة المتعلمين عل 
دي بونو تحت ، حتى التي تنسب إليهم، وهذا ما أشار إليه كونوا محايدين تجاه جميع األفكاري

 ، يأخذون بعينالذهن، وهم متفتحو م بشكل ايجابي باحثون عن الحقيقة، فهمسمى القبعة البيضاء
، ويشعرون بالراحة مع ات النظر األخرى لألفراد اآلخرين، ووجهاالعتبار تعدد الخيارات البديلة

جهات النظر المتباينة ، ويستمتعون بالتفكير من خالل التفاعل مع اآلخرين في و المهمة التعليمية
، حقيقة أو الحل األمثلبحث عن الوذلك يهدف ال (.121 ، ص0227، عبد الحقو  )أبو رياش

وهو ما عبرت عنه القبعة الحمراء ويعبرون عن فضول عقلي قوي تجاه الموضوعات التي 
، وعلى المستوى وهو ما عبرت عنه القبعة السوداء ،لها، فهم يميزون الرؤى البديلة يتعرضون

المتحدية حتى عندما فوق المعرفي يقدرون القيمة الشخصية للسعي وراء األنشطة ذات الطبيعة 
 ,De Bono، وهو ما عبرت عنه القبعة الخضراء )نتيجة ما يصل اآلخرون إلى
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1998,p156.) التفتح العقلي : ويتكون محور التكامل العقلي من بعدين هماOpen-
mindedness  وبعد الفضول العقليInquisitiveness. 

 :Open-mindednessالتفتح العقلي  -
واألمانة العلمية،  Reasonبأن التفكير الناقد يهتم بالتعقل ( Danial2004)كر دانيال يذ

 Intellectualعلى عكس االنفعالية والجمود العقلي  Open-mindednessواالنفتاح العقلي 
laziness  واالنغالق العقليClosed- mindedness  ولهذا فإن التفكير الناقد يتضمن إتباع

إلى حيث يقود، واألخذ بعين االعتبار االحتماالت جميعها واالستناد إلى  Evidenceالدليل 
التعقل أكثر من االنفعال واألخذ بنظر االعتبار وجهات نظر اآلخرين وتفسيراتهم وتقييم آثار 

 .الدوافع واالنجازات والعناية بإيجاد الحقيقة أكثر من العناية بأن يكون على حق
هو أحد االتجاهات  Open-mindednessأن التفتح العقلي ( 0223عبد الكافي، )ويرى 

التربوية التي تزود الطلبة باتجاهات معينة عن طريق تنمية عادات التفكير لديهم، ويعني بها 
ن  التحرر من التعصب واالنحياز، وأال توصد عقول الطلبة دون ما يستجد من مشكالت وآراء، وا 

على مصراعيها لكل قادم وجديد بغير نقد واختيار، ومن كان هذا ال يعني أن تفتح عقول الطلبة 
ثم، فإن العقلية المتحررة هي التي تتسم بالرغبة الحقيقية في االستماع إلى وجهات نظر اآلخرين 
وااللتفات إلى الحقائق جميعها مهما كان مصدرها وحساب االحتماالت جميعها واالعتراف 

ى جانب أو حقيقة أو احتمال على حساب آخر، بالوقوع في الخطأ، كل ذلك دونما تحيز إل
والمؤسسات التربوية يمكن أن تسهم في ذلك بأن تعرض الطلبة لمواقف تنمي فيهم حب 

 (. 020، ص0201حموك وعلي، ) االستطالع وكيفية إشباع ذلك بالنشاط المنتج
 :Inquisitivenessالفضول العقلي  -

أو حب االستكشاف قد نال عناية واسعة من قبل ( Inquisitiveness)العقلي إن الفضول 
علماء النفس في أية مناقشة تستهدف المعرفة والتعليم، عبر جان بياجيه عن هذه الحالة بما 
أسماه بظاهرة التمركز حول الذات التي تفيد باعتقاد الطفل بأن ما يخبره به اآلخرين حول 

بأخذ الظاهرة موضوع البحث والدراسة من  موضوع ما هو ما خبره بنفسه، فالمفكر الناقد يتميز
ن العناية بوجهات النظر  جوانب متعددة قد يكون لآلخرين وجهات نظر مختلفة عما يعتقده هو، وا 

، 0202أبو جادو ومحمد، )المختلفة يعمل على اتخاذ القرار المناسب واألكثر دقة وقبوال 
يكمن في الالوعي وبطريقة أخرى  ، والميل الطبيعي للتركيز على األنا عند األطفال(051ص

إذ هنالك ميل إلى عدم الرغبة في سماع أو " أن ما أفكر فيه فهو صحيح " للتفكير العقلي، 
مشاهدة األشياء التي تتناقض أو ال تتناسب مع اعتقاداتنا الراسخة في الشعور ولتشجيع األطفال 

هذه المحاكمات العقلية أو  على المحاكمات العقلية والمنطقية يجب أن نجعلهم يدركون أن
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المنطقية تقود إلى النجاح وأن الخطأ فيها يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة وبالتأكيد يؤدي إلى 
 (.92، ص0229هادي ووليد، ) الفشل
 :وظيفة الدافعية العقلية -"ثامنا
 أنشطة في العقلية وفعاليته المعرفية الفرد مشاركة درجة لقياس العقلية الدافعية مقياس تصميم تم

 وهي رئيسية نزعات أربع قياس العقلية الدافعية مقياس ويستهدف االستدالل، تتطلب التي التفكير
 & Giancarlo)إبداعيا المشكالت وحل بالتعلم، اإلتقان والتزام الذاتي، والتنظيم العقلي، التفتح

Urdan, 2004, p.349)، وخصائصه الفرد نزعة لقياس معد العقلية الدافعية مقياس وأن 
 ,insight assessment)التعليمي الجهد في معرفيا للمشاركة دافعيته عن المعبرة الشخصية

2012, p.3.)  تم تصميم مقياس كاليفورنيا للدافعية العقلية و(CM3 ) لتقديم مقاييس ذو جودة
، وجميع جوانب الرئيسية في عملية التفكيرالضعف في العالية وموضوعية في نقاط القوة و 

والتكامل " حل المشكالت إبداعياتقييم التركيز العقلي واالتجاه نحو التعلم و ( CM3)مستويات 
ن . التعلمدوافع الفرد باتجاه حل المشكلة و مقياس كاليفورنيا للدافعية العقلية يقس المعرفي و  وا 

دى اإلنسان العمل ووجود الدافع لتعلم مشغالت النجاح في المدرسة و الالرغبة في التفكير و 
تطبيق المعرفة يساهم في تحقيق ن هم عرضة لالنخراط في المشاكل و الذي" أو كبارا" صغارا

ن عنه أو يعارض طرح أي جهد حقيقي، النتائج اإليجابية بالمقارنة مع أولئك الذين ال يبالو 
رس تعمل نتائج الطالب مترابطة لذلك فإن المداوالمربين يعلمون أن القدرة والرغبة في التعلم و 

يهم الرغبة في التعلم على تحويل المعلومات من التدريس إلى تعليم التفكير ليصبحوا الطالب لد
ولكن إذا لم يتم تحفيز الدافعية عند الطالب للقيام بهذا العمل من التعلم سوف يكون . مدى الحياة

هامة الفردية شخيص اليتم قياس الدافعية عند الطالب من خالل أساليب التو " تقدمهم محدودا
 (.(Mentzer, 2008,p.132.معيةالجو 

 تعقيب:
نستخلص من كل ما سبق أن الدافعية العقلية تشير إلى رغبة الفرد ونزعته الستعمال قدراته في 
التفكير، وتعبر عن مجموعة واسعة من العمليات المعرفية التي يمكن استعمالها في حل 
المشكالت واتخاذ القرار، وهي الحالة التي تجعل المتعلمين مهتمين باألعمال التي يقومون بها 

أمال" في إيجاد أفكار جديدة قيمة وهادفة، وُينظر للدافعية العقلية بأنها داخلية تحفز عقل  ويعطي
وتولد لديه الرغبة في الفرد نحو المشاركة بفاعلية في األنشطة الفكرية التي تتطلب االستدالل، 

 المشاركة بفاعلية في األنشطة الفكرية التي تتطلب استخدام العمليات العقلية العليا.
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 توطئة:
 أهداف لتحقيق الباحث بها قام التي الميدانيةدراسة الجراءات إل شامال توصيفا   الفصل هذا يتناول

 ،دراسةال ومجتمع األدوات، وتصميم وبناء ،دراسةال في الُمتّبع المنهج تحديد ويتضمن ،دراسةال
 تحليل في المستخدمة اإلحصائية والمعالجة األدوات، وثبات صدق من والتحقق ،الدراسة وعينة
 . النتائج
 سة وخطواتها:الدرا منهج -"أوال

 الراهنة بالحالة تتعلق معلومات على الحصول يعني الذي الوصفي المنهج على ةحثاالب تاعتمد
 حدوث في المتداخلة العالقات على والتعرف الظاهرة تلك طبيعة لتحديد الدراسة موضوع للظاهرة

 ،0229 عرب،)ونموها نشوئها في المؤثرة المتغيرات وتحليل وتصويرها ووصفا الظاهرة تلك
 والتعمق الظواهر تلك وتحليل الظواهر بين العالقات دراسةب يهتم الذي المنهج وهو (.70ص
 الظواهر وبين بينه الخارجية واالرتباطات الظاهرة هذه في الداخلية االرتباطات  لمعرفة فيها

 (.73، ص0227)عباس وآخرون،  األخرى
 :للدراسة األصلي المجتمع -"ثانيا
 وطلبة العام العاشر الصف طلبة من وطالبة طالبا( 9206) من للدراسة األصلي المجتمع يتألف
 للدراسة األصلي المجتمع يتألفو .طالبة( 1965)و طالبا( 1253) بواقع الجامعية األولى السنة
 للعام دمشق مدينة في الجامعية األولى السنة وطلبة العام العاشر الصف طلبة جميع من

 في التربية مديرية في واإلحصاء التخطيط دائرة إلى الرجوع وبعد ،(0203-0201) الدراسي
 مدارس من مدرسة( 23)أصل من مدرسة( 07) عشوائية بطريقة الباحثة سحبت دمشق، مدينة
 عددهم البالغ العام العاشر الصف بطلبة المتمثل البحث مجتمع تحديد تمو دمشق، مدينة

 بواقع( 0203_0201) الدراسي للعام سميةالر  دمشق مدارس في وطالبة طالبا( 5217)
 لطلبة بالنسبة أما دمشق، مدينة في مدرسة( 07) على موزعين طالبة( 0726)و طالبا( 0679)

 رئاسة في دمشق مدينة في الجامعية األولى السنة طلبة إحصائيات إلى الرجوع فبعد الجامعة
 بواقع كلية( 10) أصل من كليات( 7) متيسرةال طريقةالب الباحثة سحبت دمشق، جامعة

 السنة طلبةل األصلي البحث مجتمع أفراد عدد وبلغ إنسانية، كليات (1)و علمية كليات(5)
 طالبا( 0032) بواقع( 0203 -0201) الدراسي امللع وطالبة طالبا( 3570) األولى الجامعية

 . إنسانية كلية( 1)و علمية كلية( 5) منها كلية( 7) على موزعين البةط( 5003)و
بالدراسة ألن الميكانيك واالداب( أقسام من كليات )التربية والعمارة والعلوم و  خصصت الباحثة

 أقساماٌ  تحتوي ألنهاكونها طالبة فيها، و  األخرى الكليات باقي من التربية بكلية ةدراي أكثرالباحثة 
تم اختيار أقسام )هندسة العمارة وهندسة الميكانيك والرياضيات( و  مختلفة واختصاصات متنوعة
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كونها ممثلة للقسم العلمي وتتمتع بمهارات خاصة وأنشطة نوعية كاليقظة والتميز وسرعة بديهة 
 منوكون هذه التخصصات من التخصصات المهمة في تحديد وتخطيط المستقبل المهني و 

 الطلبة،على  تلك من كل يدرسها التيررات والمق للمواد المحتمل التأثير معرفة أيضا   المسوغات
 والمستقبل وصعوبتها، سهولتها حيث من سيةار دال والمناهج رراتالمق طبيعة اختالف بسبب وذلك

ومن أسباب اختيار طالب المرحلة الثانوية وطالب ، المذكورة التخصصات من لكل الوظيفي
الدراستين المذكورتين يوفران فرصة ظهور أكبر تباين السنة األولى الجامعية فإن المرحلتين 

وعلى هذا فية بسبب االختالف بالعمر الزمني، ممكن بين الطلبة في الخصائص العقلية والمعر 
 لعينة األصلي المجتمع فرادأ عدد ةالباحث ّبينت يلي وفيما األساس تم اختيار عينة البحث.

 .دراسةال
 ( 1)الجدول رقم 

 المجتمع األصلي لعينة الدراسة حسب متغيري الجنس والمرحلة الدراسيةعدد أفراد 
 النسبة العدد المرحلة الدراسية النسبة العدد الجنس
 %41 3647 طالب الصف العاشر العام %42 4032 ذكور
 %28 2371 طالب السنة األولى الجامعية %22 4883 إناث

 %100 8018 المجموع %100 8018 المجموع
 

 ( 2)الجدول 
 عدد أفراد المجتمع األصلي لعينة الدراسة حسب متغير التخصص الدراسي

 النسبة العدد التخصص الدراسي
 %16 822 طلبة علم النفس

 %8 210 طلبة اإلرشاد النفسي
 %16 831 طلبة التربية الحديثة
 %22 1388 طلبة الفلسفة
 %8 487 طلبة العمارة

 %8 400 طلبة الميكانيك العام
 %17 888 طلبة الرياضيات

 %100 2371 المجموع
مدرسة من ( 07)أن عدد أفراد المجتمع األصلي يتكون من ( 0-0)يالحظ من خالل الجدولين 

كليات من طلبة السنة ( 7)طالبا وطالبة، و( 5217)طلبة الصف العاشر العام الذين بلغ عددهم 
طالبا وطالبة في مدينة دمشق للعام الدراسي ( 3570)األولى الجامعية الذين بلغ عددهم 

 األصليوالذين تم اختيارهم إلجراء الدراسة عليهم وقد بلغ عدد أفراد المجتمع  (0201-0203)
 .طالبا وطالبة( 9206)للبحث 
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 :عينة الدراسة -"ثالثا
 ترتكز إليها ستنتهي التي نتائجها ألن دراسةال خطوات أهم إحدى دراسةال عينة اختيار يمثل
 نتائجها تعميم يمكن حتى األصلي، للمجتمع تمثيلها ومدى العينة، خصائص على كليا  ازا" ارتك
 من متجانس غير دراسةال مجتمع لكون ظرا"ون منه سحبت الذي األصلي المجتمعفراد أ على
 )علم النفس، اإلرشاد النفسي، التربية الحديثة، الفلسفة، الرياضيات، العمارة، االختصاص حيث

الميكانيك العام(، ومن حيث حجم المجتمع األصلي لطلبة كل مرحلة دراسية)طلبة الصف العاشر 
العام، طلبة السنة األولى الجامعية( األمر الذي دفعت الباحثة إلى اللجوء إلى أسلوب العينة 

 المتيسرة.
 :طريقة متيسرةب الحالية الدراسة عينة سحب تم وبالتالي
أجل الوصول إلى هذه العينة جرى سحب سبع عشرة مدرسة من مدارس مدينة دمشق من ومن 
كلية من ( 10)مدرسة من مدارس مدينة دمشق، وسحب سبع كليات من أصل ( 20)أصل 

علم النفس، :)أقساممتيسرة، وكانت النتيجة أن شمل السحب كليات جامعة دمشق بالطريقة 
 (.لفلسفة، الرياضيات، العمارة، الميكانيك العاماإلرشاد النفسي، التربية الحديثة، ا

يالحظ من الجدولين السابقين أن مجموع طلبة الصف العاشر العام وطلبة السنة األولى الجامعية 
لحالية والتي جرى سحبها وطالبة، وقد بلغ حجم العينة المسحوبة للدراسة ا" طالبا( 9206)قد بلغ 

والذي . من المجتمع األصلي%( 00)وطالبة، وهي تمثل نسبة " طالبا( 0222)بطريقة متيسرة 
تم تحديده بطلبة الصف العاشر العام وطلبة السنة األولى الجامعية في مدينة دمشق، وبعد أن تم 

من %( 7)تحديد عدد أفراد عينة الدراسة المراد سحبها، بلغ نسبة طلبة الصف العاشر العام 
 .من المجتمع األصلي%( 1)طلبة السنة األولى الجامعية المجتمع األصلي، في حين بلغ نسبة 

وقد اعتمدت الباحثة على مجموعة من المتغيرات في سحب العينة وهي على الشكل اآلتي 
، والجداول التالية تبين العينة المسحوبة وفق كل (الجنس، التخصص الدراسي، المرحلة الدراسية)

 .متغير من متغيرات الدراسة بشكل تفصيلي
  (3)جدول رقم ال

  توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس
 النسبة المئوية العدد الجنس
 %20 200 ذكور
 %20 200 إناث

 %100 1000 المجموع
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، بينما بلغت %(32)أن نسبة الذكور أفراد عينة الدراسة قد بلغت ( 5)يالحظ من الجدول رقم 
لمتغير " تبعا" ويمكن تمثيل أفراد عينة الدراسة بيانيا، %(32)نسبة اإلناث أفراد عينة الدراسة 

 (.6)الجنس من خالل الشكل رقم 
 

 
 توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس( 8)الشكل 

 ( 4)الجدول رقم 
 الدراسي توزع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص

 النسبة المئوية العدد التخصص الدراسي
 %22 100 طلبة علم النفس

 %12.2 20 طلبة اإلرشاد النفسي
 %12.2 20 طلبة التربية الحديثة
 %12.2 20 طلبة الفلسفة
 %12.2 20 طلبة الرياضيات
 %12.2 20 طلبة العمارة

 %12.2 20 طلبة الميكانيك العام
 %100 400   المجموع

، وبلغت نسبة طلبة %(03)أن نسبة طلبة علم النفس قد بلغت ( 1)يالحظ من الجدول رقم 
، وبلغت نسبة %(00.3)، وبلغت نسبة طلبة قسم التربية الحديثة %(00.3)اإلرشاد النفسي 
، وبلغت نسبة طلبة العمارة %(00.3)، وبلغت نسبة طلبة الرياضيات %(00.3)طلبة الفلسفة 

الدراسة  ويمكن تمثيل توزيع أفراد عينة %(00.3)، وبلغت نسبة طلبة الميكانيك العام %(00.3)
لمتغير التخصص الدراسي من خالل الشكل رقم " تبعا" من طالب السنة األولى الجامعية بيانيا

(9.) 
 

 ذكور
 إناث 50%

50% 

 توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس
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 التخصص متغير حسب الجامعية األولى السنة طالب من البحث عينة أفراد توزع  (8)الشكل 

 
 (2)الجدول 

 المرحلة الدراسية توزع أفرار عينة الدراسة حسب متغير
 النسبة المئوية العدد الدراسيةالمرحلة 

 %60 600 الصف العاشر العام
 %40 400 السنة األولى الجامعية

 %100 1000 المجموع
 

، وبلغت نسبة %(22)أن نسبة طلبة الصف العاشر العام قد بلغت ( 3)يالحظ من الجدول رقم 
تبعا لمتغير " الدراسة بيانيا، ويمكن تمثيل توزيع أفراد عينة %(12)طلبة السنة األولى الجامعية 

 (.02)المرحلة الدراسية من خالل الشكل رقم 
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 أفرار عينة البحث حسب متغير المرحلة الدراسيةتوزع ( 56)شكل رقم

 ة: الدراس أدوات -"رابعا
 السرعة ومقياس العقلية للدافعية كاليفورنيا مقياس باستخدام ةالباحث تقام الدارسة أهداف لتحقيق
 .اإلدراكية

 :مقياس الدافعية العقلية  .1
الباحثة بإعداد مقياس الدافعية العقلية لدى أفراد عينة البحث، وذلك بعد االطالع على قامت 

بعض المقاييس ذات الصلة، ومراجعة بعض األدبيات والدراسات المرتبطة بالموضوع، ثم القيام 
 بإجراءات الصدق والثبات المطلوبة للمقياس.

أربعة أبعاد وهي: التركيز  على موزعة بندا  ( 27) من النهائية صورته في المقياس تّكون وقد
حل المشكالت إبداعيا" ( بندا"، و 07بندا"، والتوجه نحو التعلم ويضم ) (07العقلي ويضم )

 ( بندا".02( بندا"، والتكامل المعرفي ويضم )07ويضم )
 :اآلتية للخطوات وفقا   المقياس إعداد تموقد 

 :المقياس من الهدف تحديد  :األولى الخطوة
 .مستوى الدافعية العقلية لدى عينة أفراد البحث عن الكشف في المقياس من الهدف يتمثل

باإلجراءات  ةالباحث تقام المقياس بنود لصياغة  :المقياس بنود صياغة  :الثانية الخطوة
 :التالية

 الدافعية العقلية. بموضوع المرتبطة النظرية األدبيات جعةامر  .1
اس كاليفورنيا للدافعية بالدافعية العقلية والدافعية من أبرزها مقي المتعلقة بالمقاييس االستعانة .2

)حموك وعلي، (Giancarlo & Factions, 1998)من إعداد فايشون وجيانكرلو العقلية 
العلوان ) (Lepper, 2005الداخلية األكاديمية لـ )، ومقياس الدافعية (0201، 027ص 

، ومقياس الدافعية المستند إلى نظرية التقرير الذاتي من (0202، ص53والعطيات، ص
، ومقياس دافعية (0200، 50)نوفل، ص (Sheldon & Ryan & Rise, 1995إعداد )
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، ومقياس الدافعية للتعلم لـ ) (0229، 512ص)الغامدي،  (0229اإلنجاز لـ )الغامدي، 
 .(0200 ،052)فروجة، ص (0969قطامي، 

 بنود وصياغة محدد، هدف بند لكل يكون وأن المقياس، بنود اختيار في التنوع عاةرام .3
باختيار  المقياس بنود عن اإلجابة وصياغة ومفهوم، واضح بشكل تكون أن على المقياس

موافق بشدة، موافق إلى حد ما، غير موافق إلى حد ما، غير موافق : )أحد البدائل اآلتية
 .(بشدة

( بندا" 70) على األولية صورته في المقياس اشتمل فقد األولية، صورته في المقياس إعداد .4
 موزعة على أربعة أبعاد.

 عينة داأفر  الطلبة تعريف بغرض المقياس تعليمات صياغة تم :المقياس تعليمات صياغة .5
 ومفهومة واضحة البنود تكون أن ذلك في روعي و ة،راسالد من الهدف على دراسةال

 تابمتغير  الخاصة البيانات كتابة على التأكيد التعليمات تضمنت كما لمستواهم، ومالئمة
 بند، كل من المقصود ومعرفة وعناية، بدقة البنودقراءة   الطلبة من ُطلب وكذلك سة،ار دال

 ترك وعدم لها، المخصص المكان في اإلجابة وتدوين العلمي، البحث خدمة لغرض وأنها
 . إجابة دون بند أي

 :المقياس صدق من التحققالخطوة الثالثة:  -
 :منها الصدق من مختلفة أنواع هنالك

 :Content Validity صدق المحتوى .1
 تتمتع ولكي. المستهدف للمحتوى األداة قياس درجة تحديد إلى المحتوى صدق من التحقق يهدف
 صدق( 0) ،(Item Validity) الفقرات صدق( 0: )فيها تتوافر أن يجب المحتوى بصدق األداة
 األداة في الفقرة تمثيل بمدى الفقرة صدق ويتعلق(. Sampling Validity) المختارة الفقرات عينة

 للمحتوى األداة تمثيل بمدى يتعلق فهو الفقرات عينة اختيار صدق أما قياسه، المراد للمحتوى
 في يتحدد الصدق ألن Logic Validity منطقيا صدقا المحتوى صدق ويعد. قياسه المراد الكلي
 الظاهري بالصدق المحتوى صدق إلى أحيانا ويشار للخبراء، الشخصية واآلراء األحكام ضوء

(Face Validity )ما تقيس األداة أن يبدو هل: السؤال عن اإلجابة هو هنا نفعله ما ألن 
 الخطيب،)المختصين الخبراء من تحكيم بلجنة باالستعانة يتم وذلك قياسه؟ أجل من وضعت
 على اعتمادا الفقرات من عدد دلتوعُ  للمقياس الظاهري الصدق استخرج وقد (.19،ص0222
 لدافعيةا مقياس عرض تم حيت. االستطالعية التجربة قبل المختصين والخبراء المحكمين آراء

 في الخبراء من طلب إذ( 0 الملحق) والنفسية التربوية العلوم في المختصين من( 7) على العقلية
 عدد تعديل تم للمقياس تقويمهم ضوء وفي المقياس، فقرات صالحية مدى على الحكم استبيان

 اعتمدت وقد البحث، بيئة لتناسب الخبراء السادة اقتراحات وفق على( 6 الجدول) الفقرات من
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 حيث للمقياس، والمحكمين الخبراء اتفاق لمدى معيارا المحكمين آراء من فوق فما( %62) نسبة
 من باالرتياح الشعور يمكن أكثر أو( %73) اتفاق نسبة على المقياس حصل إذا أنه بلوم أشار
 (.002،ص0965 بلوم،) الصدق حيث

 (6)الجدول 
 يبين عدد العبارات التي تم تعديلها لمقياس الدافعية العقلية من قبل السادة المحكمين 

 المحكمينالعبارات التي تم تعديلها من قبل السادة  
 بعد التعديل قبل التعديل الرقم
االنتباه تركيز مشكلتي أنني أتوقف عن  .مشكلتي أنني أتوقف عن االنتباه بسرعة 1

 .بسرعة
 أحب األلغاز. .أحب األحجيات 2
 أستمتع في البحث عن حلول للمشكالت أستمتع في البحث في المشكالت 3
 للتعلم متشوق" دائما أنني هي القوية خصالي إحدى 4

 .المختلفة األشياء عن
 لدَي تشوق لتعلم األشياء الغريبة.

 أن يمكن ألنه تعلمه، بإمكاني شيء كل أتعلم أن أريد 6
 .ما" يوما" مفيدا يكون

 لدي رغبة في تعلم كل شيء مفيد.

يسهل علي إحضار بدائل أثناء حل  .يسهل علي اإلتيان ببدائل 7
 المشكالت.

 أكمل عملي في الوقت المحدد بشكل دائم. .عملي في الوقت المحدددائما أكمل  8
 أتوقع نتائج أفعالي قبل أن أبدأ بأي عمل. .أفعالي نتائج توقع دائما أحاول فإنني أبدأ، أن قبل 8

 أستطيع فإنني ما، مشكلة أحل أن علي كان إذا 10
 .ذهني من األخرى األشياء استبعاد

يشتت ذهني حين يمكنني أن استبعد كل ما 
 أبدأ بحل مشكلة ما.

التفكير فيما يعتقده اآلخرون يعني أنك ال تستطيع  11
 ".مستقال" التفكير تفكيرا

التفكير فيما يعتقده اآلخرون يعيق قدرتك 
 على التفكير المستقل.

 أستطيع أن آتي بحل مبتكر، حين تواجهني .مبتكر بحل آتي أن الضرورة،أستطيع عند 12
 مشكلة صعبة.

 
 تنتمي الذي بالمجال الفقرة درجة ارتباط أسلوب يعد Construct Validity:صدق البناء  .0

 هذا تحقيق أجل من(. Dopis,1962,p.144) الصدق من النوع هذا مؤشرات إحدى إليه
 درجات بين العالقة إليجاد بيرسون االرتباط معامل استعمل العقلية الدافعية لمقياس اإلجراء
 درجاتهم وبين فقرة كل على وطالبة، طالبا( (120 عددها البالغ األولي التطبيق عينة أفراد
 (.031ص ،0223 عالم،) الفقرة تلك إليه تنتمي الذي المجال على الكلية
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 (7) الجدول 
معامالت االرتباط بيرسون بين مجاالت الدافعية العقلية واالرتباطات بين مجاالت الدافعية العقلية 

 والمقياس ككل
التركيز  المجاالت

 العقلي
التوجه نحو 

 التعلم
حل المشكالت 

 إبداعيا
التكامل 
 المعرفي

 المقياس ككل

 *0.82 *0.73 *0.76 *0.74 1 التركيز العقلي
 *0.86 *0.74 *0.71 1  التوجه نحو التعلم

 *0.74 *0.68 1   حل المشكالت إبداعيا
 *0.83 1    التكامل المعرفي
      المقياس ككل

 0.05دال عند مستوى الداللة)*( 
 مقياس مجاالت من مجال كل درجة بين االرتباط معامالت أن( 7) رقم الجدول من يالحظ
 مستوى عند إحصائيا دالة جميعها كانت الكلية الدرجة ومع األخرى مجاالتال مع العقلية الدافعية
 (.0.05) الداللة

 (8)الجدول 
االرتباط بيرسون بين درجة كل فقرة من فقرات مقياس الدافعية العقلية والدرجة الكلية للمقياس قيم معامالت 

 بوصفها مؤشر للصدق البنائي
معامل  البند

 االرتباط
معامل  البند

 االرتباط
معامل  البند

 االرتباط
معامل  البند

 االرتباط
معامل  البند

 االرتباط
معامل  البند

 االرتباط
1 0.54** 13  0.36** 22 0.38* 37 0.30* 48 0.64* 61 0.77** 
2 0.71** 14 0.72** 26 0.73** 38 0.66* 20 0.69** 62 0.51* 
3 0.37** 12 0.77* 27 0.58* 38 0.73** 21 0.50* 63 0.72** 
4 0.49** 16 0.62** 28 0.49* 40 0.86** 22 0.34* 64 0.65* 
2 0.51** 17 0.38* 28 0.81** 41 0.57* 23 0.62** 62 0.48* 
6 0.80** 18 0.83* 30 0.67* 42 0.42* 24 0.57* 66 0.63* 
7 0.61** 18 0.32** 31 0.39* 43 0.61* 22 0.40* 67 0.41* 
8 0.33** 20 0.76* 32 0.76** 44 0.76** 26 0.73** 68 0.52* 
8 0.41** 21 0.71* 33 0.81** 42 0.51* 27 0.81** 68 0.71** 
10 0.61** 22 0.48* 34 0.47* 46 0.83** 28 0.36* 70 0.53* 
11 0.53** 23 0.53* 32 0.58** 47 0.49* 28 0.67* 71 0.80** 
12 0.47** 24 0.64* 36 0.65* 48 0.67* 60 0.59* 72 0.68* 

 α  =0.01مستوى  عند إحصائياً  دالة*
 α  =0.02مستوى  عند إحصائياً  دالة**
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 تراوحت بين قد ككل والمقياس بين البند االرتباطأن قيم معامالت ( 6(يتبين من الجدول 
وهذه ( α =0.02)و(α  =0.01)الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات قيم وجميعها( 0.83_ 0.30)

 .للمقياس البناء صدق تعزز النتائج
 التجربة االستطالعية لمقياس الدافعية العقلية: 
 على الحصول في الموضوعية من قدر أكبر توخي وألجل المقياس، صدق من التأكد تم أن بعد

 من عينة على المقياس تطبيق في االستطالعية التجربة إجراء تم فقد فقراته، على جادة إجابات
 وطلب بالتناصف وطالبة طالبا( 12) بلغت التربية، كلية من النفس علم قسم األولى السنة طلبة
 أثناء تواجههم التي الصعوبات وذكر غموض أي عن واالستفسار والفقرات التعليمات قراءة منهم

 .الطلبة استفسارات ضوء في التعديالت تمت وقد االستجابة،
وقد أجريت التصويبات الطباعية الالزمة في ضوء استفسارات الطلبة واستيضاحاتهم وبذلك 

 .للتطبيق" أصبح المقياس جاهزا
 بمتوسط دقيقة( 12 -03) بين يتراوح زمنا المقياس فقرات عن اإلجابة في الطلبة استغرق وقد
 .تقريبا دقيقة( 53) قدره
  الثبات: 

 قريبة درجة أو) الدرجة نفس على الفرد نفس حصل فإذا اتساقه، أو المقياس دقة بالثبات يقصد
 من أكثر تطبيقه عند( المتماثلة أو المتكافئة األسئلة من مجموعة أو) االختبار نفس في( منها
 ومعامل. الثبات من عالية درجة على بأنه الحالة هذه في المقياس أو االختبار نصف فإننا مرة

 من تقديرات بين أو مختلفة، مرات في المقياس في األفراد درجات بين ارتباط معامل هو الثبات
 واحدة مجموعة على المقياس إجراء نتائج بين أو المختلفة، المرات في الدرجات بتقدير يقومون

 بين ارتباط معامل هو الثبات ومعامل. مختلفون أخصائيون فيها باإلجراء يقوم األفراد من
 مقياس ثبات من التحقق في الباحثة واعتمدت ،(109 ص ،0221 عالم، أبو.)ونفسه المقياس
. به موثوق ثبات بمستوى يتمتع المقياس أن من للتأكد وذلك طرائق، ثالثة على العقلية الدافعية
 :هي الطرائق وهذه
 دراسةال عينة على اإلعادة بطريقة الثبات معامل جخراباست الباحث قام :باإلعادة الثبات .1

 تطبيق إعادة تم حيث دمشق، جامعة طلبة من وطالبة طالبا  ( 002) من المؤلفة السيكومترية
 وجرى األول، التطبيق من أسبوعين مضي بعد نفسها، العينة على الثانية للمرة المقياس
 ارتباط معامل حساب طريق عن الكلية وللدرجة المقياس ألبعاد الثبات معامالت جرااستخ

 معامالت نتائج يعرض( 9) والجدول والثانية، األول التطبيقين بين pearsoon)) بيرسون
 .اإلعادة بطريقة الثبات
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 ( 9)الجدول 

 اإلعادة بطريقة المقياس الدافعية العقلية ثبات من التحقق نتائج
 الثبات باإلعادة أبعاد المقياس ودرجته الكلية 

 **0.82 التركيز العقلي
 **0.76 التوجه نحو التعلم

 **0.79 حل المشكالت إبداعيا
 **0.81 التكامل المعرفي

 **0.87 الدرجة الكلية للمقياس
 0,01)) الداللة مستوى عند دال               **

 بلغ النفسي األمن لمقياس الكلية للدرجة اإلعادة ثبات معامل أن( 9)الجدول خالل من يتبين
 -0.76) بين وحتاتر  فقد األبعاد ثبات معامالت إلى وبالنظر مرتفع، ثبات معامل وهو( 0.87)

 .الحالية سةراالد ضاألغر  وصالحة جيدة ثبات معامالتوهي ( 0.82
 لعينة الداخلي االتساق ثبات معامل حساب تم :كرونباخ ألفا بمعادلة الداخلي االتساق ثبات .2

 والجدول (Cronbach's alpha) كرونباخ ألفا معادلة باستخدام نفسها السيكومترية سةراالد
 . الطريقة هذه باستخدام الثبات معامالت نتائج يعرض( 02)
 

  (01(الجدول
 كرونباخ ألفا معادلة بطريقة المقياس الدافعية العقلية ثبات من التحقق نتائج

 معامل ألفا كرونباخ  أبعاد المقياس ودرجته الكلية 
 0.63 التركيز العقلي

 0.72 التوجه نحو التعلم
 0.69 حل المشكالت إبداعيا
 0.74 التكامل المعرفي

 0.86 الدرجة الكلية للمقياس
 0,01)) الداللة مستوى عند دال                      **

 للدرجة كرونباخ ألفا بمعادلة الداخلي االتساق ثبات معامل ن أ( 10) الجدول خالل من ُيالحظ
 وحتاتر  فقد لألبعاد بالنسبة أما مرتفع، ثبات معامل وهو( 0.86)للمقياس قد بلغ  الكلية

 ثبات معامالت وهي( 0.74 -0.63) بين كرونباخ ألفا بمعادلة الداخلي االتساق ثبات معامالت
 .الحالية سةاالدر  ضاألغر  ومقبولة عموما   جيدة
 للمقياس النصفية التجزئة ثبات معامل باستخراج الباحثة قامت كذلك: النصفية التجزئة ثبات .3

 الجدول ويوضح ون،ابر   _سيبرمان معادلة باستخدام نفسها السيكومترية الدراسة عينة على
 .الطريقة بهذه الثبات معامالت نتائج( 11(
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  (10) الجدول

 النصفية التجزئة بطريقة المقياس الدافعية العقلية ثبات من التحقق نتائج
 الثبات بطريقة التجزئة النصفية أبعاد المقياس ودرجته الكلية

 0.53 التركيز العقلي
 0.67 التوجه نحو التعلم

 0.81 حل المشكالت إبداعيا
 0.73 التكامل المعرفي

 0.92 الدرجة الكلية للمقياس
 0,01)) الداللة مستوى عند دال               **
 النصفية، التجزئة بطريقة المقياس ثبات معامالت ثبات معامل أن (00) الجدول من يتبين
 األبعاد، يخص فيما( 0.81_ 0.53) بين وحتاتر  حين في( 0.92) الكلية للدرجة بلغت فقد
 .الحالية سةراالد ضراألغ أيضا   جيدة ثبات معامالت تعتبر وهي

مقياس الدافعية العقلية يتصف بدرجة جيدة من الصدق والثبات تجعله يتضح مما سبق أن 
 .صالحا لالستخدام كأداة للدراسة الحالية

  تصحيح المقياس: 
 رباعي)الرباعي التدريج( Giancarlo & Factions,1998) المقياس هذا معدا استعمل
 :التالية األوزان االيجابية الفقرات من فقرة كل تعطى بحيث( األبعاد

 .اإلطالق على موافق: للبديل اختيار لكل درجات( 4)
 .ما حد إلى موافق: للبديل اختيار لكل درجات( 3)
 .ما حد إلى موافق غير: للبديل اختيار لكل درجات( 2)
 .اإلطالق على موافق غير: للبديل اختيار لكل درجات( 1)

واعتمادا على ذلك تم جمع درجات . أما الفقرات السلبية يتم تصحيحها على النحو المعاكس
اإلجابة على فقرات المقياس كلها الستخراج الدرجة الكلية لكل مجيب، وبهذا تكون أعلى 

، وأدنى درجة متوقع أن يحصل عليها (268)درجة متوقع أن يحصل عليها المستجيب هي 
فوق وبذلك تمثل الدرجات ( 167,5)والمتوسط النظري للمقياس هو ( 67)المستجيب هي 

المتوسط النظري مؤشرا على وجود دافعية عقلية لدى الفرد أو نزعة نحو التفكير الناقد 
والدرجات األدنى من المتوسط النظري تعني افتقار الفرد للدافعية العقلية أو النزعة للتفكير 

 .الناقد
 اكستروم) من كل األصل في االختبار هذا أعد:  اإلدراكية السرعة مقياس: الثانية األداة ، 

 محمد أنور وعربه العاملية المعرفية االختبارات بطارية ضمن( وديرمين ، وهارمان ، وفرنش
 ( .0965) السالم عبد محمد ونادية الشيخ، الخضري وسليمان الشرقاوي،
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 مرجعية اختبارات بمثابة تعتبر رئيسية اختبارات ثالث من االختبار يتكون: االختبار وصف
 : وهي اإلدراكية، السرعة لعامل

 باللغة الكلمات من أعمدة خمسة عن عبارة وهو: (1 – رد) الكلمات شطب: لاألو االختبار .1
 المفحوص من ويطلب ،(a) الحرف تتضمن كلمات خمس على يحتوي عمود كل اإلنجليزية،

 يتكون قسم وكل قسمين، من االختبار يتكون ،(a) الحرف على تحتوي التي الكلمة شطب
 .دقيقتان قسم لكل المحدد والزمن صفحات، 1 من
 ما بأسرع بشطبها تقوم التي الصحيحة الكلمات مجموعة هي االختبار هذا على درجتكو 

 . يمكن
 من قسم كل يتكون قسمين، عن عبارة وهو :(2 – رد) األعداد مقارنةاالختبار الثاني:  .2

 مقارنة سرعة على المفحوص قدرة االختبار هذا ويقيس مختلفة، وأخرى متشابهة أعداد
 بين×  عالمة يضع أن المفحوص من ويطلب . ال أم متشابهين كانا إذا ما وتحديد عددين

 دقيقة قسم كل تطبيق وزمن ، متشابهين كانا إذا شيئا   يضع وال متشابهين غير عددين كل
 . ونصف

 . اإلجابات الخاطئةدرجتك على االختبار هي عدد اإلجابات الصحيحة مخصوما منها عدد و    
 أن االختبار هذا في المفحوص من ويطلب: (3 – رد) المتماثلة الصوراالختبار الثالث:  .3

 يتكون منها كل األشكال، من مجموعات عدة بين من األصلي للشكل المشابه الشكل يحدد
 .  فقط ونصف دقيقة قسم كل تطبيق وزمن قسمين عن عبارة وهو أشكال، خمسة من

 من جزء نهام مخصوما صحيحا تطابقها التي الرسوم عدد هي االختبار هذا على درجتكو  
 .الخاطئة اإلجابات

 صدق وثبات السرعة اإلدراكية: 
 :المقياس صدق -

 : التالية الخطواتتم القيام ب اإلدراكية السرعة اختبار صدق لحساب
 استعمل اإلدراكية السرعة لمقياس اإلجراء هذا تحقيق أجل من :أوال: صدق االتساق الداخلي .1

 عددها البالغ األولي التطبيق عينة أفراد درجات بين العالقة إليجاد بيرسون االرتباط معامل
 تلك إليه تنتمي الذي المجال على الكلية درجاتهم وبين فقرة كل على وطالبة، طالبا( (120
 .الفقرة

 
 
 
 



 64 

 (12)جدول 
 للمقياس الكلية والدرجة السرعة اإلدراكية مقياس فقرات من فقرة كل درجة بين بيرسون االرتباط معامالت قيم

 البنائي للصدق مؤشر بوصفها
 معامل االرتباط رقم الفقرة

1 0.64* 
2 0.71** 
3 0.82* 
4 0.53* 
2 0.85** 
6 0.68** 

 0... مستوى عند دالة * 1... مستوى عند دالة                                           **
يتبين من الجدول السابق أن فقرات اختبار السرعة اإلدراكية حققت ارتباطات دالة مع الدرجة 

 مستوى عند إحصائية داللة ذات قيم ، وجميعها(0.85 – 0.53)الكلية لالختبار تراوحت بين 
 .للمقياس البناء صدق تعزز وهذه النتائج( α =2.23)و (α  =2.20)الداللة
قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة ودرجة البعد الذي تنتمي إليه  :ثانيا

 .يبين ذلك( 05)من أبعاد السرعة اإلدراكية، والجدول 
 (13)جدول 

 معامل ارتباط درجة كل فقرة من فقرات
 اختبار السرعة اإلدراكية مع درجة البعد الذي تنتمي إليه

 االرتباط معامل الفقرة رقم البعد
 **0.73 1 شطب الكلمات

2 0.80** 
 **0.84 3 مقارنة األعداد

4 0.77** 
 **0.82 2 الصور المتماثلة

6 0.89** 
 0.01دال عند مستوى **                

 كل ودرجة اإلدراكية السرعة اختبار فقرات بين االرتباط معامالت أن السابق الجدول من يتبين
 0.01 داللة مستوى عند دالة ارتباطات وهي( 0.89 – 0.73)  بين تراوحت بعد
 اإلدراكية مقياس اختبار من بعد كل درجة بين االرتباط معامالت بحساب الباحثة قامت :ثالثا

 .ذلك يبين التالي والجدول لالختبار الكلية والدرجة
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 (14)الجدول 
 يبين معامل ارتباط درجة كل بعد من أبعاد

 مقياساإلدراكية مع الدرجة الكلية للالسرعة مقياس 
 معامل االرتباط البعد م
 **0.83 شطب الكلمات 1
 **0.76 مقارنة األعداد 2
 **0.81 الصور المتماثلة 3

 0.01دال عند مستوى **                     
أن جميع أبعاد اختبار السرعة اإلدراكية لها ارتباطات دالة مع الدرجة ( 14)يتبين من الجدول 

 0.01وهي ارتباطات دالة عند مستوى داللة ( 0.83 – 0.76)الكلية لالختبار فقد تراوحت بين 
 ثبات المقياس: 

 :قامت الباحثة بحساب ثبات المقياس بالطرق التالية
 : ثبات التجزئة النصفية .1

( Person) بيرسون االرتباط معامل بحساب الباحثة قامت الطريقة بهذه االختبار ثبات وإليجاد
 والمكونة( فقرات5) الزوجية الفقرات درجات ومجموع( فقرات5)الفردية الفقرات درجات مجموع بين

 الثبات معامل وبلغ( فقرات 2=  الفقرات مجموع) النهائية صورتها في اإلدراكية السرعة لمقياس
 الطريقة بهذه المستخرج االرتباط معامل وألن( 0.638( )النصفيين بين بيرسون االرتباط معامل)

 براون_  سبيرمان استعملت ولذلك تصحيحه، فيجب االختبار لنصف ثبات معامل هو
 عند إحصائيا دالة قيمة وهي ،(0.837) التصحيح بعد الثبات معامل بلغ إذ التصحيحية،

 .المقياس ثبات على جيدا مؤشرا القيمة هذه وتعد ،0.01 الداللة مستوى
 (Cronbach, 1951)االتساق الداخلي باستعمال معامل ألفا كرونباخ  .2

 بين االرتباط معامل إيجاد خالل من كرونباخ، ألفا بطريقة المقياس ثبات باستخراج الباحثة قامت
 الثبات وحسب. المقياس أبعاد اتساق على مؤشر وهو البعض، بعضها مع الرئيسية المقاييس بين

 الثاني واألسلوب فرعية، مقاييس ثالثة لجمع ناتج أنه على المقياس يعامل األول بأسلوبين،
 كرونباخ ألفا معامل قيمة بلغت وقد الفقرات، من عدد من مكون أنه على المقاييس يعامل

 وفي ،(0.837) الثاني باألسلوب كرونباخ ألفا معامل قيمة وبلغت األول باألسلوب( 0.759)
 ( 14) الجدول. الثبات على جيدا مؤشرا كرونباخ ألفا قيم تعد الحالتين

 
 
 
 



 66 

 (12)الجدول 
 قيم ألفا كرونباخ لثبات مقياس السرعة اإلدراكية

 قيمة ألفا كرونباخ عدد المكونات المقياس
 0.759 (مجاالت) 3 باالعتماد على المجاالت السرعة اإلدراكية

 0.837 (فقرات)  6 باالعتماد على الفقرات
 0,01)) الداللة مستوى عند دال               **

 
 :وميسراتها  صعوبات تطبيق إجراءات الدراسة -"خامسا

إن أي بحث علمي يقوم به أي باحث، البد أن يعاني من بعض الصعوبات التي قد تعترض 
أهمها: صعوبة الباحث، كما في كل األبحاث، فقد واجهت الباحثة بعض الصعوبات وكان من 

التطبيق بسبب طبيعة العينة الكبيرة التي شملت طلبة المدارس، وصعوبة التطبيق في المدارس 
وطبيعة توزع هذه المدارس في مناطق مختلفة من مدينة دمشق، وطلبة الجامعات من عدة 
تخصصاِت من كلياٍت مختلفة. باإلضافة إلى وجود صعوباٍت أخرى تم التغلب عليها وبالتالي 

 :أهمها من كان الصعوبات، بعض ةالباحث تواجه فقد إنجاز البحث.
 البدء بعد انسحابهم أو عليهم، الدراسة أدوات تطبيق ورفضهم الطلبة بعض استجابة عدم -

 الستكمال التطبيق إلعادة رضطِ اُ  مما إجابة دون الدراسة أدوات أحد وترك التطبيق في
 .العينة

 في نقص وجود بسبب وذلك ،الدراسة عينة أفراد على المطبقة المقاييس بعض استبعاد تم -
 اإلجابة وعدم البنود بعض المفحوص إهمال نتيجة المقياسين أحد بنود بعض على اإلجابة
 .إهمالها أو عليها

وتم التغلب على هذه الصعوبات بتعاون إدارة المدارس التي تم التطبيق فيها والتي قامت 
لتطبيق أدوات البحث، وتعاون إدارة الكليات ومساعدة أعضاء بتسهيل وتوفير الوقت الالزم 

 الهيئة التدريسية والتعليمية والسادة المعنيين والمحاضرين في الكليات التي تم التطبيق فيها
وبالتالي  األدواتكان له الدور الكبير في التغلب على الصعوبات حتى تمت عملية تطبيق 

 إجراء الدراسة.
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 اخلامسالفصل   

  عرض نتائج الدراسة وحتليلها
  وتفسريها

 ومناقشتها

 
 

 
 فرضيات الدراسة وحتليلها. -أوال"
 ومناقشتها.وتفسريها 
 .دراسات مقرتحة -ثالثا"
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 :التحقق من فرضيات الدراسة وتفسيرها  -"أوال
درجات أفراد عينة البحث  ذات داللة إحصائية بين ارتباطيه ال توجد عالقة: األولىالفرضية 

 .الدافعية العقليةدرجاتهم على مقياس السرعة اإلدراكية البصرية و  على مقياس
حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات أفراد عينة البحث على  تمللتحقق من هذه الفرضية 

، والنتائج موضحة الدافعية العقليةبين درجاتهم على مقياس السرعة اإلدراكية البصرية و  مقياس
 (.     02)في الجدول 

 ( 16)الجدول
 الدافعية العقليةو السرعة اإلدراكية البصرية  مقياسيمعامل ارتباط بيرسون بين درجات أفراد عينة البحث على 

عدد  
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 معامل ارتباط
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 القرار

السرعة اإلدراكية 
 البصرية

1000 137.22 67.624 **7230. 0.000 
 

العالقة 
 ةدال

 47.657 140.33 1000 الدافعية العقلية
الحظ أن قيمة معامل ارتباط )بيرسون( بين يُ ( 02بالنظر إلى النتائج التي تظهر في الجدول )

الدافعية درجاتهم على مقياس السرعة اإلدراكية البصرية و  مقياسدرجات أفراد عينة البحث على 
أي أنَّه توجد 0.01) )دالة عند مستوى الداللة قيمة ارتباطيه ، وهي (2.705)بلغت  العقلية
السرعة اإلدراكية  درجات أفراد عينة البحث على مقياس بينذات داللة إحصائية  ارتباطيهعالقة 

وهذه العالقة االرتباطية الدالة إحصائيا ايجابية  ،الدافعية العقليةدرجاتهم على مقياس البصرية و 
لديه، وكلما  الدافعية العقليةلدى الفرد زادت  السرعة اإلدراكية البصريةطردية أي أنه كلما ازدادت 

وبالتالي نرفض  لديه. الدافعية العقليةانخفضت لدى الفرد  السرعة اإلدراكية البصريةانخفضت 
ذات داللة  ارتباطيه عالقة بوجود: فرية ونقبل الفرضية البديلة لها والتي تقولالفرضية الص
درجاتهم على السرعة اإلدراكية البصرية و  درجات أفراد عينة البحث على مقياس إحصائية بين

 .الدافعية العقليةمقياس 
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 (17)الجدول

 والدافعية العقلية بعد شطب الكلمات معامل ارتباط بيرسون بين درجات

عدد  
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 معامل ارتباط
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 القرار

 0.000 624.** 37.191 75.65 1000 شطب الكلمات
 

العالقة 
 ةدال

الدافعية 
 العقلية

1000 140.33 47.657 

الحظ أن قيمة معامل ارتباط )بيرسون( بين يُ ( 07بالنظر إلى النتائج التي تظهر في الجدول )
الدافعية درجاتهم على مقياس السرعة اإلدراكية البصرية و  مقياسدرجات أفراد عينة البحث على 

أي أنَّه توجد عالقة 0.01) )دالة عند مستوى الداللة قيمة ارتباطيه ، وهي (2.201)بلغت العقلية
السرعة اإلدراكية  درجات أفراد عينة البحث على مقياس بينذات داللة إحصائية  ارتباطيه
 .الدافعية العقليةدرجاتهم على مقياس و  )بعد شطب الكلمات( البصرية

 بعد مقارنة االعداد والدافعية العقلية ( معامل ارتباط بيرسون بين درجات18)الجدول

عدد  
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 معامل ارتباط
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 القرار

 0.000 381.** 19.284 41.26 1000 مقارنة االعداد
 

العالقة 
 ةدال

الدافعية 
 العقلية

1000 140.33 47.657 

الحظ أن قيمة معامل ارتباط )بيرسون( بين يُ ( 06بالنظر إلى النتائج التي تظهر في الجدول )
الدافعية درجاتهم على مقياس السرعة اإلدراكية البصرية و  مقياسدرجات أفراد عينة البحث على 

أي أنَّه توجد عالقة 0.01) )دالة عند مستوى الداللة قيمة ارتباطيه ، وهي (2.560)بلغت العقلية
السرعة اإلدراكية  درجات أفراد عينة البحث على مقياس بينذات داللة إحصائية  ارتباطيه
 .الدافعية العقليةدرجاتهم على مقياس و  )بعد مقارنة األعداد( البصرية
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 ( 18)الجدول

 والدافعية العقلية الصور المتماثلةبعد  معامل ارتباط بيرسون بين درجات

عدد  
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 معامل ارتباط
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 القرار

الصور 
 المتماثلة

1000 20.63 11.214 **.568 0.000 
 

العالقة 
 ةدال

الدافعية 
 العقلية

1000 140.33 47.657 

الحظ أن قيمة معامل ارتباط )بيرسون( بين يُ ( 09بالنظر إلى النتائج التي تظهر في الجدول )
الدافعية درجاتهم على مقياس السرعة اإلدراكية البصرية و  مقياسدرجات أفراد عينة البحث على 

أي أنَّه توجد عالقة 0.01) )دالة عند مستوى الداللة قيمة ارتباطيه ، وهي (2.326)بلغت العقلية
السرعة اإلدراكية  درجات أفراد عينة البحث على مقياس بينذات داللة إحصائية  ارتباطيه
 .الدافعية العقليةدرجاتهم على مقياس و  )بعد الصور المتماثلة( البصرية

السرعة اإلدراكية عند الطلبة، ارتفعت درجة الدافعية ر هذه النتيجة بأنه كلما ارتفعت درجة فسَ وتُ 
العقلية لديهم، وكلما انخفضت درجة السرعة اإلدراكية عند الطلبة، انخفضت درجة الدافعية 

 العقلية لديهم.

على التفاعل مع المعلومات  القدرة لديه أصبحت إذا الطالب أن هذه النتيجة منطقية ألننجد 
الطالب لديه القدرة على  أصبحيرد إليه من المعلومات  وبذلك  ومعالجة ماالواردة من البيئة 

بسهولة ،سرعة اإلدراك التي تمكن الفرد من القراءة الصحيحة و  ،العلمية بالصورة اإلدراكيةالسرعة 
 األشياء عن المزيد معرفة متعة الطالب في يبعث ممايزيد من فاعلية التعلم، و  ويسر مما

 محاولة إلى يدفعه مما" المتعلم لدى العقلي الجانب يرتقي وبذلك ، بها يهتم والموضوعات التي
كما أن سرعة  (.90، ص0221الحياة )رزق،  مدى التعلم أو الذاتي التعلم أهم أسس ترسيخ

التي تطلب سرعة فهم الشكل البصري المقدم وتحديد حدوده  األعمالاإلدراك يسهم في أداء 
، تزيد من فاعلية التعليم والتركيز لدى الطلبة وخواصه من بين نماذج عدة أو أشكال مشابهة مما
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والتركيز أحد أبعاد الدافعية العقلية الذي يمثل النزعة نحو اإلتقان والتنظيم والوضوح الفكري في 
( إلى أن هناك عالقة 0990الراحة لدى حل المشكالت، ويشير )جابر، مواجهة المهام والشعور ب

وثيقة بين التركيز والدافعية فالدافعية مفتاح التركيز والدافعية القوية تساعد على التركيز، والتركيز 
(. فالعالقة بين السرعة اإلدراكية 95، ص0201الجيد يحافظ على دافعية جيدة )حموك وعلي، 

ة عالقة تأثير متبادلة فكالهما تشير إلى توجيه انتباه المتعلم إلى مثيرات محددة والدافعية العقلي
 ارتقى فإذادون مثيرات أخرى، وتحقيق المزيد من االندماج في األنشطة التي تهمه والنجاح فيها. 

 حل نحو تفكيرا  موجها   باعتبارها المشكلة حل عليه السهل من يصبح العقلي ببنائه اإلنسان
 االستبصار من خالل الحل إلى التوصل ويتم الموقف صياغة إعادة على وتعتمد بعينها مشكلة
جراء  المرونة إلى يؤدي اإلدراك مما وتغيير المشكلة تنظيم يتم حيث آنيا ، تتم عقلية تمثيالت وا 
ن الطلبة الذين لديهم فضول أ ، (Antoniett, etall, 2001, p.106)المشكلة  بناء إعادة في

نجاز المهمة والتوجه نحو الهدف هم أكثر إورغبة في النشاط من أجل  األشياءومعرفة حول 
من التخطيط والمراقبة  يا  دراكاتهم وبأنفسهم وبتنظيم تلك المدركات، ويمتلكون مستوى عالإمعرفة ب

التعلم وأنهم أكثر  فيولديهم تنظيم ذاتي حيث يعون عمليات التفكير التي تحدث  وتقييم تعلمهم،
 طلبة هم الداخلية الدافعية ذوي الطلبة وبأن .قدرة على تكييف استراتيجياتهم للمهمات األكاديمية

نجازاتهم نجاحهم ويعزون والذاتي، التّعلم الفردي على يركزون وجهودهم، ويتمتعون  قدراتهم إلى وا 
( وما ذكرته جيانكرلو Facione, 1990, p.72ستوى عال من  االعتماد على )بم
(Giancarlo, 2004, P.349 من أن الدافعية العقلية تمثل نزعة الفرد في المشاركة المعرفية ،)

كما أظهرت دراسة  واإلتقانفي عملية التعلم بانتباه وبذهن متفتح ورغبة في اكتساب المعلومات 
، وجود عالقة ارتباطية موجبة بين حل المشكالت إبداعيا والقدرة على اإلنجاز( 0226)مينتزر،

( التي أظهرت وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الدافعية العقلية 0229وكذلك دراسة )رانسدل، 
ومع وجود هذه الدافعية العقلية عند الطالب وجود القدرة على األداء ، والقدرة على االستدالل

في القدرة على إدراك التفاصيل باإلضافة إلى سرعة المقارنة بين صيغ األشكال  العقلي السريع
وسرعة تصنيف الكلمات وترتيب الجمل، تساعد المتعلم على إحراز المزيد من اإلبداع والنجاح 

( توجد عالقة ايجابية بين 0200في األداء المدرسي واألكاديمي كما أظهرت دراسة )خليف، 
( بينت وجود عالقة ارتباطية 0226التحصيل الدراسي وكذلك دراسة )بوكوغلو،الدافعية العقلية و 

( إن غالبا" ما 0223ايجابية بين بعد التكامل المعرفي والتحصيل الدراسي. ويذكر )مصطفى، 
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يتأثر إدراك الفرد بدافعتيه، فيتعلم الفرد تركيز انتباهه على المثيرات التي تعزز أو تشبع دوافعه، 
يدفع الفرد إلى إدراك مثر معين فيميل إلى تجاهله، وبذلك فإن تمتع الطلبة بدرجة  بحيث إذا لم

مرتفعة من السرعة اإلدراكية البصرية قد يزيد من فرص نجاحهم في الحياة، ومع العناية بتنمية 
الدافعية العقلية تتكون لديه إمكانية نقل وتطبيق مهاراته في الحياة العملية عندما يتطلب الموقف 
استعمال تلك المهارات، ومن خالل االطالع على البحوث والدراسات التي تناولت الدافعية العقلية 
والسرعة اإلدراكية فكل منهما يزيد من فرص النجاح في الحياة الدراسية والعملية، وتوافر عنصر 

 السرعة في إدراك المثيرات البيئة المحيطة.

لمقياس  الكلية الدرجة بين إحصائية داللة ذاته ارتباطي عالقة توجدال : الثانيةالفرضية  -
لمقياس الدافعية العقلية لدى أفراد عينة  الكلية الدرجةالسرعة اإلدراكية البصرية وبين 

 البحث تبعًا لمتغير الجنس) الذكور/ اإلناث(.

على  الذكور معامل ارتباط بيرسون بين درجات أفراد عينة البحث حسبللتحقق من هذه الفرضية 
حساب وكذلك ، الدافعية العقليةبين درجاتهم على مقياس السرعة اإلدراكية البصرية و  مقياس

السرعة اإلدراكية  مقياسعلى  اإلناث معامل ارتباط بيرسون بين درجات أفراد عينة البحث
 (.     01-02) ينوالنتائج موضحة في الجدول ،الدافعية العقليةعلى مقياس  بين درجاتهنالبصرية و 

السرعة اإلدراكية البصرية  مقياسيعلى  الذكور ( معامل ارتباط بيرسون بين درجات أفراد عينة البحث20جدول )ال
 الدافعية العقليةو 

عدد  
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 معامل ارتباط
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 القرار

السرعة اإلدراكية 
 البصرية

العالقة  0.000 0.687** 63.343 132.12 200
 ةدال

 46.835 137.98 500 الدافعية العقلية
) بعد السرعة اإلدراكية البصرية على مقياس الذكور ( معامل ارتباط بيرسون بين درجات أفراد عينة البحث21الجدول )

 الدافعية العقليةو  شطب الكلمات(
عدد  

 األفراد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ارتباطمعامل 
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 القرار

 0.000 537.** 33.838 72.68 500 شطب الكلمات
 

العالقة 
 ةدال

الدافعية 
 العقلية

500 137.98 46.835 
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الحظ أن قيمة معامل ارتباط )بيرسون( بين يُ ( 00بالنظر إلى النتائج التي تظهر في الجدول )
الدافعية درجاتهم على مقياس السرعة اإلدراكية البصرية و  مقياسدرجات أفراد عينة البحث على 

أي أنَّه توجد عالقة 0.01) )دالة عند مستوى الداللة قيمة ارتباطيه ، وهي (2.357)بلغت العقلية
السرعة اإلدراكية  درجات أفراد عينة البحث على مقياس بينذات داللة إحصائية  ارتباطيه
 .الدافعية العقليةهم على مقياس درجاتو  )بعد شطب الكلمات( البصرية

  السرعة اإلدراكية البصرية على مقياس الذكور ( معامل ارتباط بيرسون بين درجات أفراد عينة البحث22الجدول ) 
 الدافعية العقليةو  (مقارنة األعداد)بعد 

عدد  
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 معامل ارتباط
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 القرار

 0.000 381.** 19.002 39.65 500 مقارنة األعداد
 

العالقة 
 ةدال

الدافعية 
 العقلية

500 137.98 46.835 

الحظ أن قيمة معامل ارتباط )بيرسون( بين يُ ( 00بالنظر إلى النتائج التي تظهر في الجدول )
الدافعية درجاتهم على مقياس السرعة اإلدراكية البصرية و  مقياسدرجات أفراد عينة البحث على 

أي أنَّه توجد عالقة 0.01) )دالة عند مستوى الداللة قيمة ارتباطيه ، وهي (2.560)بلغت العقلية
السرعة اإلدراكية  درجات أفراد عينة البحث على مقياس بينذات داللة إحصائية  ارتباطيه
 .عقليةالدافعية الدرجاتهم على مقياس و  )بعد مقارنة األعداد( البصرية

  السرعة اإلدراكية البصرية على مقياس الذكور ( معامل ارتباط بيرسون بين درجات أفراد عينة البحث23الجدول ) 
 الدافعية العقليةو  (الصور المتماثلة)بعد 

عدد  
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 معامل ارتباط
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 القرار

الصور 
 المتماثلة

500 19.82 11.214 **.501 0.000 
 

العالقة 
 ةدال

الدافعية 
 العقلية

500 137.98 46.835 

الحظ أن قيمة معامل ارتباط )بيرسون( بين يُ ( 05بالنظر إلى النتائج التي تظهر في الجدول )
الدافعية درجاتهم على مقياس السرعة اإلدراكية البصرية و  مقياسدرجات أفراد عينة البحث على 

أي أنَّه توجد عالقة 0.01) )دالة عند مستوى الداللة قيمة ارتباطيه ، وهي (2.320)بلغت العقلية
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السرعة اإلدراكية  درجات أفراد عينة البحث على مقياس بينذات داللة إحصائية  ارتباطيه
 .الدافعية العقليةدرجاتهم على مقياس و  )بعد الصور المتماثلة( البصرية

السرعة اإلدراكية البصرية  مقياسيعلى  االناث ارتباط بيرسون بين درجات أفراد عينة البحث( معامل 24الجدول )
 الدافعية العقليةو 

عدد  
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 معامل ارتباط
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 القرار

السرعة اإلدراكية 
 البصرية

العالقة  0.000 0.724** 71.305 142.82 200
 ةدال

 48.397 142.69 500 الدافعية العقلية
( أن قيمة معامل ارتباط )بيرسون( بين درجات أفراد عينة البحث 02الجدول ) يتبين من خالل

بلغت  الدافعية العقليةدرجاتهم على مقياس بين السرعة اإلدراكية البصرية و  مقياسعلى الذكور 
أي أنَّه توجد عالقة 0.01) )دالة عند مستوى الداللة قيمة ارتباطيه جيدة و ، وهي (2.267)

السرعة اإلدراكية  على مقياس الذكور درجات أفراد عينة البحثذات داللة إحصائية بين  ارتباطيه
 .الدافعية العقليةدرجاتهم على مقياس بين البصرية و 

أفراد عينة  ( أن قيمة معامل ارتباط )بيرسون( بين درجات01الجدول ) كما يتبين من خالل
 الدافعية العقليةعلى مقياس  بين درجاتهنالسرعة اإلدراكية البصرية و  مقياسعلى اإلناث البحث 
أي أنَّه توجد 0.01) )دالة عند مستوى الداللة قيمة ارتباطيه جيدة و ، وهي (2.731)بلغت 
السرعة  على مقياس اإلناث درجات أفراد عينة البحثذات داللة إحصائية بين  ارتباطيهعالقة 

 .الدافعية العقليةعلى مقياس  بين درجاتهناإلدراكية البصرية و 

)بعد  السرعة اإلدراكية البصرية مقياسيعلى  االناث ( معامل ارتباط بيرسون بين درجات أفراد عينة البحث22الجدول )
 الدافعية العقليةو  شطب الكلمات(

عدد  
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 معامل ارتباط
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 القرار

 0.000 490.** 38.227 78.62 500 شطب الكلمات
 

العالقة 
 ةدال

الدافعية 
 العقلية

500 142.69 48.397 
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الحظ أن قيمة معامل ارتباط )بيرسون( بين يُ ( 03بالنظر إلى النتائج التي تظهر في الجدول )
الدافعية درجاتهم على مقياس السرعة اإلدراكية البصرية و  مقياسدرجات أفراد عينة البحث على 

أي أنَّه توجد 0.01) )دالة عند مستوى الداللة قيمة ارتباطيه ، وهي (2.192)بلغت  العقلية
السرعة اإلدراكية  د عينة البحث على مقياسدرجات أفرا بينذات داللة إحصائية  ارتباطيهعالقة 
 .الدافعية العقليةدرجاتهم على مقياس و  )بعد شطب الكلمات( البصرية

)بعد  السرعة اإلدراكية البصرية مقياسيعلى  االناث ( معامل ارتباط بيرسون بين درجات أفراد عينة البحث26الجدول )

 الدافعية العقليةو  (مقارنة األعداد

عدد  
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 معامل ارتباط
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 القرار

 0.000 624.** 21.391 42.88 500 مقارنة األعداد
 

العالقة 
 ةدال

الدافعية 
 العقلية

500 142.69 48.397 

الحظ أن قيمة معامل ارتباط )بيرسون( بين يُ ( 02بالنظر إلى النتائج التي تظهر في الجدول )
الدافعية درجاتهم على مقياس السرعة اإلدراكية البصرية و  مقياسدرجات أفراد عينة البحث على 

أي أنَّه توجد عالقة 0.01) )دالة عند مستوى الداللة قيمة ارتباطيه ، وهي (2.201)بلغت العقلية
السرعة اإلدراكية  درجات أفراد عينة البحث على مقياس بينذات داللة إحصائية  ارتباطيه
 .الدافعية العقليةدرجاتهم على مقياس و  )بعد مقارنة األعداد( البصرية

)بعد  السرعة اإلدراكية البصرية مقياسيعلى  االناث ( معامل ارتباط بيرسون بين درجات أفراد عينة البحث27الجدول )

 العقليةالدافعية و  (الصور المتماثلة

عدد  
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 معامل ارتباط
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 القرار

الصور 
 المتماثلة

500 21.44 11.223 **.501 0.000 
 

العالقة 
 ةدال

الدافعية 
 العقلية

500 142.69 48.397 
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الحظ أن قيمة معامل ارتباط )بيرسون( بين يُ ( 07بالنظر إلى النتائج التي تظهر في الجدول )
الدافعية درجاتهم على مقياس السرعة اإلدراكية البصرية و  مقياسدرجات أفراد عينة البحث على 

أي أنَّه توجد عالقة 0.01) )دالة عند مستوى الداللة قيمة ارتباطيه ، وهي (2.320)بلغت العقلية
السرعة اإلدراكية  عينة البحث على مقياس درجات أفراد بينذات داللة إحصائية  ارتباطيه
 .الدافعية العقليةدرجاتهم على مقياس و  )بعد الصور المتماثلة( البصرية

ارتباطيه  عالقة بوجود: رفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة لها والتي تقولتوبالتالي 
وبين  )وأبعاده الثالثة( لمقياس السرعة اإلدراكية البصرية الكلية الدرجة بين إحصائية داللة ذات

الذكور/ ث تبعا  لمتغير الجنس )لمقياس الدافعية العقلية لدى أفراد عينة البح الكلية الدرجة
 .اإلناث(

 اإلدراكية السرعة على واإلناث الذكور من الطلبة قدرة ارتفع كلما بأنه النتيجة هذه رفسَ وتُ 
 واإلناث الذكور الطلبة قدرة انخفض وكلما لديهم، العقلية الدافعية على القدرة ارتفعت البصرية،

 . العقلية الدافعية على القدرة لديهم انخفضت البصرية، اإلدراكية السرعة على
الوعي أو الفهم بحيث يصبح المتعلم مدركا" لألشياء من خالل التفكير إن سرعة إدراك المثيرات و 
والدقيق على أشياء معينة، وسرعة ودقة إدراك التفصيالت واألجزاء فيها، والتعرف السريع 

، تزيد من الحالة الداخلية للفرد التي تحفز عقل المختلفة، وسرعة إدراك التشابهات بين األشكال
وتزيد من نجاح  الفرد وتوجهه نحو حل المشكالت التي تواجهه وتقييم المواقف واتخاذ القرارات،

مال قدراته في التفكير وقابليته اإلبداعية. فوجود عالقة ارتباطية ايجابية بين الطالب ونزعته الستع
السرعة اإلدراكية البصرية والدافعية العقلية لدى الطلبة من الذكور واإلناث تعود برأي الباحثة إلى 
أساليب التدريس التي يتبعها المدرسون التي تلعب دورا" كبيرا" في التأثير على أسلوب تفكير 

لطلبة وهذا التأثير يكون متشابها" لدى الذكور واإلناث ألنهم يتعرضون لنفس المثيرات كما ا
( التي أظهرت أثر إيجابي الستعمال التعليم 0221ظهرت في نتائج دراسة )أرنست ومونرو، 

 المعتمد على البيئة في الدافعية العقلية لدى طلبة المرحلة الثانوية، وتوافر قدر من المساواة بين
الذكور واإلناث بشكل أكبر عما كان سائدا" في السابق سواء كانت هذه المساواة في أساليب 
التربية التي يتعرض لها الذكور واإلناث منذ والدتهم التي تؤثر تأثيرا" كبيرا" في تشكيل المهارات 

على الذكور  العقلية لدى األطفال، باإلضافة إلى المساواة في فرص التعليم فلم يعد التعليم حكرا"
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دون اإلناث كما كان في السابق بل أصبحت فرص التعليم للذكور واإلناث متساوية في 
 مجتمعاتنا العربية، باإلضافة إلى المساواة في فرص العمل خارج المنزل

لمقياس  الكلية الدرجة بين إحصائية داللة ذاتارتباطيه  عالقة توجد: ال الثالثةالفرضية  -
لمقياس الدافعية العقلية لدى أفراد عينة  الكلية الدرجةالسرعة اإلدراكية البصرية وبين 

ة ) طالب الصف العاشر العام / طالب السنة الجامعية النمائيالبحث تبعًا لمتغير المرحلة 
 األولى(.

العام طالب الصف العاشر معامل ارتباط بيرسون بين درجات حسب للتحقق من هذه الفرضية 
حساب وكذلك ، الدافعية العقليةبين درجاتهم على مقياس السرعة اإلدراكية البصرية و  مقياسعلى 

السرعة اإلدراكية  مقياسعلى  طالب السنة الجامعية األولىمعامل ارتباط بيرسون بين درجات 
 (.   32و28) ينوالنتائج موضحة في الجدول ،الدافعية العقليةعلى مقياس  بين درجاتهمالبصرية و 
السرعة اإلدراكية البصرية  مقياسيعلى  طالب الصف العاشر العام( معامل ارتباط بيرسون بين درجات 28الجدول )

 الدافعية العقليةو 
عدد  

 األفراد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 معامل ارتباط
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 القرار

السرعة اإلدراكية 
 البصرية

العالقة  0.000 0.712** 66.653 147.24 600
 ةدال

 46.374 146.45 600 الدافعية العقلية
 

السرعة اإلدراكية البصرية  مقياسيعلى  طالب الصف العاشر العام( معامل ارتباط بيرسون بين درجات 28الجدول )
 الدافعية العقليةو ( بعد شطب الكلمات)

عدد  
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 معامل ارتباط
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 القرار

 0.000 602.** 36.628 80.88 600 شطب الكلمات
 

العالقة 
 ةدال

 46.374 146.45 600 الدافعية العقلية
الحظ أن قيمة معامل ارتباط )بيرسون( بين يُ ( 09بالنظر إلى النتائج التي تظهر في الجدول )

الدافعية درجاتهم على مقياس السرعة اإلدراكية البصرية و  مقياسدرجات أفراد عينة البحث على 
أي أنَّه توجد عالقة 0.01) )دالة عند مستوى الداللة قيمة ارتباطيه ، وهي (2.220)بلغت العقلية

السرعة اإلدراكية  عينة البحث على مقياس درجات أفراد بينذات داللة إحصائية  ارتباطيه
 .الدافعية العقليةدرجاتهم على مقياس و  )بعد شطب الكلمات( البصرية
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السرعة اإلدراكية البصرية  مقياسيعلى  طالب الصف العاشر العام( معامل ارتباط بيرسون بين درجات 30الجدول )

 الدافعية العقليةو ( بعد مقارنة األعداد)

عدد  
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 معامل ارتباط
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 القرار

 0.000 453.** 18.882 44.17 600 مقارنة االعداد
 

العالقة 
 ةدال

الدافعية 
 العقلية

600 146.45 46.374 

الحظ أن قيمة معامل ارتباط )بيرسون( بين يُ ( 52بالنظر إلى النتائج التي تظهر في الجدول )
الدافعية درجاتهم على مقياس السرعة اإلدراكية البصرية و  مقياسدرجات أفراد عينة البحث على 

أي أنَّه توجد عالقة 0.01) )دالة عند مستوى الداللة قيمة ارتباطيه ، وهي (2.135)بلغت العقلية
السرعة اإلدراكية  عينة البحث على مقياس درجات أفراد بينذات داللة إحصائية  ارتباطيه
 .الدافعية العقليةدرجاتهم على مقياس و  )بعد مقارنة األعداد( البصرية

السرعة اإلدراكية البصرية  مقياسيعلى  طالب الصف العاشر العام( معامل ارتباط بيرسون بين درجات 31الجدول )

 الدافعية العقليةو ( بعد الصور المتماثلة)

عدد  
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 معامل ارتباط
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 القرار

الصور 
 المتماثلة

600 22.08 11.214 **.337 0.000 
 

العالقة 
 ةدال

الدافعية 
 العقلية

600 146.45 46.374 

الحظ أن قيمة معامل ارتباط )بيرسون( بين يُ ( 50بالنظر إلى النتائج التي تظهر في الجدول )
الدافعية درجاتهم على مقياس السرعة اإلدراكية البصرية و  مقياسدرجات أفراد عينة البحث على 

أي أنَّه توجد 0.01) )دالة عند مستوى الداللة قيمة ارتباطيه ، وهي (2.557)بلغت  العقلية
السرعة اإلدراكية  درجات أفراد عينة البحث على مقياس بينذات داللة إحصائية  ارتباطيهعالقة 
 .الدافعية العقليةدرجاتهم على مقياس و  )بعد الصور المتماثلة( البصرية
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 السرعة اإلدراكية البصرية  مقياسيعلى  طالب السنة الجامعية األولى( معامل ارتباط بيرسون بين درجات 32)الجدول
 الدافعية العقليةو 

 
عدد  

 األفراد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 معامل ارتباط
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 القرار

السرعة اإلدراكية 
 البصرية

العالقة  0.000 .7200** 66.535 123.01 400
 ةدال

 48.141 131.16 400 الدافعية العقلية
الصف طالب ( أن قيمة معامل ارتباط )بيرسون( بين درجات 06الجدول ) يتضح من خالل

 الدافعية العقليةدرجاتهم على مقياس بين السرعة اإلدراكية البصرية و  مقياسعلى  العاشر العام
أي أنَّه توجد 0.01) )دالة عند مستوى الداللة قيمة ارتباطيه جيدة و ، وهي (2.700)بلغت 
السرعة  على مقياس طالب الصف العاشر العامدرجات ذات داللة إحصائية بين  ارتباطيهعالقة 

 .الدافعية العقليةدرجاتهم على مقياس بين اإلدراكية البصرية و 

طالب السنة ( أن قيمة معامل ارتباط )بيرسون( بين درجات 32الجدول ) كما يتضح من خالل
الدافعية على مقياس  بين درجاتهمالسرعة اإلدراكية البصرية و  مقياسعلى  الجامعية األولى

أي أنَّه 0.01) )دالة عند مستوى الداللة قيمة ارتباطيه جيدة و ، وهي (2.702)بلغت  العقلية
 على مقياس طالب السنة الجامعية األولىدرجات ذات داللة إحصائية بين  ارتباطيهتوجد عالقة 

 .الدافعية العقليةعلى مقياس  بين درجاتهمالسرعة اإلدراكية البصرية و 

السرعة اإلدراكية البصرية  مقياسيعلى  السنة الجامعية األولىطالب ( معامل ارتباط بيرسون بين درجات 33)الجدول
 الدافعية العقليةو  شطب الكلمات( )بعد

عدد  
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 معامل ارتباط
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 القرار

 0.000 613.** 36.284 67.62 400 شطب الكلمات
 

العالقة 
 ةدال

الدافعية 
 العقلية

400 131.16 48.141 

الحظ أن قيمة معامل ارتباط )بيرسون( بين يُ ( 55بالنظر إلى النتائج التي تظهر في الجدول )
الدافعية درجاتهم على مقياس السرعة اإلدراكية البصرية و  مقياسدرجات أفراد عينة البحث على 

أي أنَّه توجد 0.01) )دالة عند مستوى الداللة قيمة ارتباطيه ، وهي (2.220)بلغت  العقلية
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السرعة اإلدراكية  درجات أفراد عينة البحث على مقياس بينذات داللة إحصائية  ارتباطيهعالقة 
 .الدافعية العقليةدرجاتهم على مقياس و  )بعد شطب الكلمات( البصرية

السرعة اإلدراكية البصرية  مقياسيعلى  األولىطالب السنة الجامعية ( معامل ارتباط بيرسون بين درجات 34)الجدول
 الدافعية العقليةو  مقارنة األعداد( )بعد

عدد  
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 معامل ارتباط
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 القرار

 0.000 692.** 18.861 31.90 400 مقارنة االعداد
 

العالقة 
 ةدال

 48.141 131.16 400 الدافعية العقلية
الحظ أن قيمة معامل ارتباط )بيرسون( بين يُ ( 51بالنظر إلى النتائج التي تظهر في الجدول )

الدافعية درجاتهم على مقياس السرعة اإلدراكية البصرية و  مقياسدرجات أفراد عينة البحث على 
أي أنَّه توجد عالقة 0.01) )دالة عند مستوى الداللة قيمة ارتباطيه ، وهي (2.290)بلغت العقلية

السرعة اإلدراكية  درجات أفراد عينة البحث على مقياس بينذات داللة إحصائية  ارتباطيه
 .الدافعية العقليةدرجاتهم على مقياس و  )بعد مقارنة األعداد( البصرية

السرعة اإلدراكية البصرية  مقياسيعلى  طالب السنة الجامعية األولى( معامل ارتباط بيرسون بين درجات 32)الجدول 
 الدافعية العقليةو  الصور المتماثلة( )بعد

عدد  
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 معامل ارتباط
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 القرار

 0.000 583.** 11.214 18.42 400 الصور المتماثلة
 

العالقة 
 ةدال

 48.141 131.16 400 الدافعية العقلية
الحظ أن قيمة معامل ارتباط )بيرسون( بين يُ ( 53بالنظر إلى النتائج التي تظهر في الجدول )

الدافعية درجاتهم على مقياس السرعة اإلدراكية البصرية و  مقياسدرجات أفراد عينة البحث على 
أي أنَّه توجد عالقة 0.01) )دالة عند مستوى الداللة قيمة ارتباطيه ، وهي (2.365)بلغت العقلية

السرعة اإلدراكية  درجات أفراد عينة البحث على مقياس بينذات داللة إحصائية  ارتباطيه
 .الدافعية العقليةدرجاتهم على مقياس و  )بعد الصور المتماثلة( البصرية

 ارتباطيه بوجود عالقة :الفرضية البديلة لها والتي تقول ُقبلترفض الفرضية الصفرية و تُ وبالتالي 
وبين  ) وأبعاده الثالثة( لمقياس السرعة اإلدراكية البصرية الكلية الدرجة بين إحصائية داللة ذات
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طالب ) النمائيةتبعا  لمتغير المرحلة لمقياس الدافعية العقلية لدى أفراد عينة البحث  الكلية الدرجة
 الصف العاشر العام / طالب السنة الجامعية األولى(.

ر هذه النتيجة بأنه كلما ارتفع قدرة الطلبة الصف العاشر العام وطالب السنة األولى الجامعية فسَ تُ 
على السرعة اإلدراكية البصرية، ارتفعت القدرة على الدافعية العقلية لديهم، وكلما انخفض قدرة 

ية، الطلبة الصف العاشر العام وطالب السنة األولى الجامعية على السرعة اإلدراكية البصر 
 انخفضت لديهم القدرة على الدافعية العقلية. 

تُفَسر هذه النتيجة أنه تعتبر بداية الثانوية العامة لطالب الصف العاشر العام الحاجز األول لكل 
ودليل لمدى  فهي بداية لمرحلة المراهقة المتوسطة ولمرحلة تعليمية جديدة التغييرات والعوائق،

مرحلة الجديدة، لذلك يسعى الطالب جاهدا" للتفوق واإلبداع قدرة الطالب على التأقلم مع ال
 حتى  مستمرعقلي  نمو وفي انتقالية، بمرحلة يمرون الطلبة أن كماوالتكيف مع هذه التغييرات، 

العلمية والمعرفية،  خبرته دتاز  سيةادر  سنة   الطالب تقدم كلما إذ أعلى، متقدمة لسنوات وصولهن
 الخارجي للعالم كا  اإدر  أكثر يجعلهما مماإلبداع والتفوق  على قدرة أكثر الطلبة يصبح وبالتالي
 النمو وازدياد تاالخبر  تبادل ونتيجة  الزمنية الفترة طول بسبب المسؤولية تحمل على قدرة وأكثر

حتى الوصول إلى المرحلة الجامعية. وتقابل هذه السنوات الدراسية مرحلة المراهقة عند  المعرفي
، صة السرعة اإلدراكية عند المراهقيزداد نمو القدرات العقلية وخاذه المرحلة وفي ه الطالب،

 عند تستمر االنتباه على والقدرةوتتنوع حياة المراهق العقلية، فتتباين وتختلف مظاهر نشاطها، 
كما  (.30، ص0205)حدة، الزمن من طويلة لفترة ما لشيء ينتبه أن يستطيع المراهقو  المراهق

( العالقة اإليجابية بين السرعة اإلدراكية ومدى االنتباه 0220ظهرت في دراسة )الكيال وعلي،
كما أن القدرات العقلية التي تنمو بسرعة وصورة ملحوظة عند المراهق لدى طلبة الجامعة .

 هو عادي عما ويبتعد لألشياء، الجديدة النظرة األفكار، في الغنى التنوع، الجدة، اإلبداع، تتضمن
 البعض، بعضها مع الحقائق وضع ويستطيع المراهق المعارف وتنمو المدارك وواضح، وتتسع

. وهذه مظاهر تؤدي إلى زيادة الدافعية العقلية (0223أكثر)العمرية،  فهم إلى يصل بحيث
 الناحية هذه العقلية، وترتبط حالته في واستقرارا ثباتا انتباها لما يدرك ويفهم، وأكثر أقوى المراهقو 

االنتباه التي تنمو بصورة واضحة في المراهقة  وطول التركيز العقلي على الفرد قدرة بتطور
المراهق  أن وآخرون "تانر"و "ميلر" دراسات والتركيز العقلي من أبعاد الدافعية العقلية، وتؤكد

 تحليال المواقف تحليل المختلفة، والى الفروض فرض إلى والعقلية العملية لمشاكله حله في يميل
 تغلب حتى النمو به يتطور ثم باالستنباطية مراهقته أوائل في الفرد استدالل ويتميز منطقيا منسقا

 لمواجهة تهيؤه التي العقلية المرونة إلى األمر به ينتهي استدالله،ثم على الناحية االستقرائية
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 زمنيا   المراهق انتباه مدى ويتعمق (، ويزداد005، ص 0200بطريقة صحيحة )كريمة،  المواقف
قدرته  وتزداد واحد آن في موضوع من أكثر على التركيز الفهم ويستطيع على أقدر أنه أي وكيفيا  
 للمفاهيم المراهق فهم قبل ويزداد ذي من أطول ولمدة الفهم على المبنى التذكر على كذلك

 الحفظ والفهم على درأق أصبح العلمي، فالمراهق التحصيل سرعة المجردة، وتزداد والمدركات
 إلى المحسوس من إدراكه بعد نمو خاصة العلمية الموضوعات مختلف فهم وعلى واالسترجاع

 التعلم إلى اآللي التعلم من هذه المرحلة في التعلم يتحول اإلدراكية العقلية قدراته المجرد لزيادة
 (. 000، ص0201المجرد )أبو جعفر،  والتعلم المنطق على المبني
بين درجات أفراد عينة البحث على ال توجد فروق ذات داللة إحصائية : الرابعةالفرضية  -

 .متغير الجنستبعا لالسرعة اإلدراكية البصرية  مقياس
قامت ( للعينات المستقلة، حيث Tاستخدام اختبار )قامت الباحثة بالفرضية هذه للتحقق من 

متوسطات درجات أفراد بين الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث الذكور و  بحساب
في الجدول رقم  ةموضح والنتائج، السرعة اإلدراكية البصرية على مقياسعينة البحث اإلناث 

(52.) 

 ( داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث الذكور 36الجدول )
 السرعة اإلدراكية البصرية مقياسومتوسطات درجات أفراد عينة البحث اإلناث على 

عدد  متغير الجنس
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
(T) 

القيمة  ح.د
 االحتمالية

 القرار

الفروق  0.011 998 2.532 63.343 132.15 500 ذكور
 71.305 142.95 500 إناث ةدال

 السرعة اإلدراكية البصرية مقياسلللدرجة الكلية  (Tقيمة ) ( بأنَّ 52الجدول رقم ) خالل منيتبين 
من مستوى داللة  أصغر( وهي 0.011بلغت القيمة االحتمالية لها )و (، 2.532بلغت )

، وهذه الفروق الدالة إحصائيا  هي لصالح إحصائيا ةق دالو الفر  وبالتالي فإنَّ ( 0,05)االفتراضي 
وهو  السرعة اإلدراكية البصرية مقياسوذلك ألنَّ متوسط درجاتهم على  أفراد عينة البحث اإلناث

السرعة اإلدراكية  مقياسعلى  أفراد عينة البحث الذكور( أكبر من متوسط درجات 142.95)
 ( يوضح هذه النتائج.02(. والشكل رقم )132.15وهو ) البصرية
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تبعًا لمتغير السرعة اإلدراكية البصرية  مقياس( يبين الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث على 11الشكل )

 الجنس

 ( داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث الذكور 37الجدول )
 السرعة اإلدراكية البصريةأبعاد ومتوسطات درجات أفراد عينة البحث اإلناث على 

متغير  
 الجنس

عدد 
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة  ح.د (T)قيمة 
 االحتمالية

 القرار

الفروق  0.003 998 5.6.3 33.838 86.27 500 ذكور شطب الكلمات
 39.227 78.62 500 إناث ةدال

الفروق  0.037 998 2.315 19.002 39.65 500 ذكور مقارنة األعداد
 21.391 42.88 500 إناث ةدال

الصور 
 المتماثلة

الفروق  0.035 998 2.114 11.214 19.82 500 ذكور
 11.223 21.44 500 إناث ةدال

بلغت القيمة و  5.013=  (Tقيمة )( بلغت 57شطب الكلمات: نالحظ من الجدول ) -أوال  
وبالتالي هذا ينفي  2.23وهو أصغر من مستوى الداللة االفتراضي  2.223االحتمالية لها 

 صحة الفرضية الصفرية  أي توجد فروق بين الذكور لصالح اإلناث
بلغت القيمة و  0.503=  (Tقيمة )( بلغت 57مقارنة االعداد: نالحظ من الجدول ) -ثانيا  

وبالتالي هذا ينفي  2.23وهو أصغر  من مستوى الداللة االفتراضي  2.257 لها االحتمالية
 أي توجد فروق بين الذكور لصالح اإلناث  صحة الفرضية الصفرية
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 اناث ذكور

 مقياس السرعة اإلدراكية البصرية
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بلغت القيمة و  0.001=  (Tقيمة )( بلغت 57الصور المتماثلة: نالحظ من الجدول ) -ثالثا  
وبالتالي هذا ينفي  2.23وهو أصغر  من مستوى الداللة االفتراضي  2.233 لها االحتمالية

 اثصحة الفرضية الصفرية  أي توجد فروق بين الذكور لصالح اإلن
درجات أفراد عينة البحث متوسطات  دالة إحصائيا بينذات ه توجد فروق يتبين مما سبق بأنَّ 

 السرعة اإلدراكية البصريةعلى مقياس متوسطات درجات أفراد عينة البحث اإلناث بين الذكور و 
فروق لصالح اإلناث، وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة التي تقول: بوجود 

 السرعة اإلدراكية البصرية  بين درجات أفراد عينة البحث على مقياسذات داللة إحصائية 
 .متغير الجنستبعا لودرجاتهم على أبعاده الثالثة 

 اإلناث لصالح اإلدراكية السرعة في واإلناث الذكور بين الموجودة الفروقهذه النتيجة أن ر فسَ وتُ 
السرعة  اختبار في الطالب على الطالبات تفوق يرجع فربما الصدفة، عوامل إلى ال ترجع
 وفهم النموذج األشكال إيجاد في والسرعة البصري، اإلدراك في األعلى قدرتهن إلى اإلدراكية
 أو أشكال نماذج بين من وخواصه حدوده وتحديد الدقيقة التفصيالت إدراك خالل من المقدم
دراك البصري، بالخداع تتميز له مشابهة  الذكور ألن وذلك بينها، واالختالف الشبه أوجه وا 
 بقوة اإلناث يتمتعون، و ناثاإل من أكثر المراهقة مرحلة في خاصة أخرى أعمال في ينشغلون
 تفاصيلها في بل في مجملها ليس األشياء يتناول الذي والتفكير المالحظة، ودقة الحدس،
 (.065، ص0220)الديدي، 

( ودراسة 0992الصبوة،)  (، وتختلف مع دراسة0222دراسة ريان ) وتتفق نتائج هذه الدراسة مع
( إنها لم توجد فروق في مستوى السرعة اإلدراكية بالنسبة لمتغير الجنس، 0221)بسماء ادم،

( حيث وجدت فروق 0202(  ودراسة )اسيل عبد الجبار،0203واختلفت مع دراسة ندى نجم )
 إلدراكية وكانت الفروق لصالح الذكور.بين )الذكور واإلناث( في مستوى السرعة ا

بين درجات أفراد عينة البحث  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية: الخامسةالفرضية  -
 .النمائيةالمرحلة متغير ل تبعاً السرعة اإلدراكية البصرية  على مقياس

قامت ( للعينات المستقلة، حيث Tاستخدام اختبار )قامت الباحثة بالفرضية هذه لتحقق من ل
متوسطات درجات بين و طالب الصف العاشر العام الفروق بين متوسطات درجات  بحساب

في  ةموضح والنتائج، السرعة اإلدراكية البصرية على مقياس طالب السنة الجامعية األولى
 (. 56الجدول رقم )
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 طالب الصف العاشر العام( داللة الفروق بين متوسطات درجات 38الجدول )
 السرعة اإلدراكية البصرية مقياسعلى  طالب السنة الجامعية األولىومتوسطات درجات 

متغير المرحلة 
 الدراسية

عدد 
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
(T) 

القيمة  ح.د
 االحتمالية

 القرار

طالب الصف 
 العاشر العام

الفروق  0.000 998 5.636 66.653 147.24 600
 دالة

طالب السنة 
 الجامعية األولى

400 123.01 66.535 

 
 مقياسلللدرجة الكلية  (Tقيمة ) ( بأنَّ 56الجدول رقم )خالل قراءة النتائج الظاهرة في  منيتضح 

 أصغر( وهي 0.000بلغت القيمة االحتمالية لها )و (، 5.636بلغت ) السرعة اإلدراكية البصرية
، وهذه الفروق الدالة إحصائيا ةق دالو الفر  وبالتالي فإنَّ ( 0,05)االفتراضي من مستوى داللة 

السرعة  مقياسوذلك ألنَّ متوسط درجاتهم على  طالب الصف العاشر العامإحصائيا  هي لصالح 
على  طالب السنة الجامعية األولى( أكبر من متوسط درجات 147.24وهو ) اإلدراكية البصرية

 ( يوضح هذه النتائج.00(. والشكل رقم )123.01وهو ) السرعة اإلدراكية البصرية مقياس

 
المرحلة تبعًا لمتغير السرعة اإلدراكية  مقياس( يبين الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث على 12)الشكل

 النمائية
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 طالب الصف العاشر العام( داللة الفروق بين متوسطات درجات 38الجدول )
 السرعة اإلدراكية البصريةأبعاد على  السنة الجامعية األولىطالب ومتوسطات درجات 

 
متغير المرحلة  

 الدراسية
عدد 
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة  ح.د (T)قيمة 
 االحتمالية

 القرار

شطب 
 الكلمات

طالب الصف 
 العاشر العام

الفروق  0.000 998 2.993 36.659 79.07 600
 ةدال

السنة طالب 
 الجامعية األولى

400 67.655 36.594 

مقارنة 
 االعداد

متغير المرحلة 
 الدراسية

الفروق  0.000 998 4.173 19.995 44.17 600
 ةدال

طالب الصف 
 العاشر العام

400 36.90 19.961 

الصور 
 المتماثلة

طالب السنة 
 الجامعية األولى

الفروق  9.993 998 3.124 11.214 22.08 600
 ةدال

متغير المرحلة 
 الدراسية

400 18.45 11.214 

قيمة  ( بأنَّ 59الجدول رقم )خالل قراءة النتائج الظاهرة في  منيتضح شطب الكلمات:  -أوال  
(T) وهو أصغر   2.222بلغت القيمة االحتمالية لها و (، 2.223بلغت ) لمقياس شطب الكلمات

وبالتالي هذا ينفي صحة الفرضية الصفرية  أي توجد فروق  2.23من مستوى الداللة االفتراضي 
 بين الذكور لصالح الصف العاشر

قيمة  ( بأنَّ 59الجدول رقم )خالل قراءة النتائج الظاهرة في  منيتضح مقارنة االعداد:  -ثانيا  
(T) وهو أصغر من  2.222بلغت القيمة االحتمالية لها و  1.075بلغت  لمقياس مقارنة األعداد

وبالتالي هذا ينفي صحة الفرضية الصفرية  أي توجد فروق بين  2.23مستوى الداللة االفتراضي 
 الذكور لصالح الصف العاشر

قيمة  ( بأنَّ 59الجدول رقم )خالل قراءة النتائج الظاهرة في  منيتضح الصور المتماثلة: :  -ثالثا  
(T)  وهو أصغر  من  2.223 ية لهابلغت القيمة االحتمالو  5.001لمقياس الصور المتماثلة

وبالتالي هذا ينفي صحة الفرضية الصفرية  أي توجد فروق بين  2.23مستوى الداللة االفتراضي 
 الذكور لصالح الصف العاشر

 
طالب الصف العاشر درجات يتضح مما سبق وجود فروق ذات دالة إحصائيا بين متوسطات 

السرعة اإلدراكية طالب السنة الجامعية األولى على مقياس متوسطات درجات بين و العام 
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قبل الح طالب الصف العاشر، وبالتالي ترفض الفرضية الصفرية وتلص )وأبعاده الثالثة( البصرية
بين درجات أفراد عينة البحث على ذات داللة إحصائية فروق  الفرضية البديلة التي تقول: بوجود

المرحلة النمائية لصالح طالب متغير تبعا  ل)وأبعاده الثالثة( ةالسرعة اإلدراكية البصري مقياس
 الصف العاشر العام.

على  التعرف في سنا   األصغر من أبطأ كانوا سنا   األكبرالطالب  أن هذه النتيجة رتفسي يمكن
 بصريا  وذهنيا   اإلحاطة إلى يميلون سنا   األصغر أن إلى يعود قد وهذا الكلمات، شطب كيفية
 الالزمة للتعرف البيانات من كثيرا   يكسبون فهم لذا المتاح البصري المجال من كبير بجزء

 التحديد ينتج عنه مما صحيحا   تحديدا   تحديدها أو الكلمات على) اإلدراكية )السرعة الصحيح
 األفراد إحاطة اتساع مدى أن إلى يقول حيث سيلفرمان ذلك على أكد وقد . السريع واإلدراك
 بمدى باإلحاطة الذين يتميزون األفراد بعض فهناك الفردية بالفروق يتأثر البصرية بالمنبهات

 من المجال صغيرة تحصر منطقة بحيث اإلحاطة تقل بينما ، البصري من المجال جدا   واسع
 ,Salthousهاوس ) سالت نتائج مع النتيجة هذه وتتفق، (0995اآلخر)بين، البعض لدى

 ( حيث(Caped &kraer&Gonzalez,2001وقونزالس  كابيد ووكيرير ( ونتائج1994
 أن إلى يشير وهذا األصغر العمر لصالح اإلدراكية السرعة في وجود فروق نتائجهم أظهرت
 قد نهمأ يأ الحركية المهمات إدراك في أطول نوزم أقل إدراكية سرعة السن ترافقه في التقدم
( ودراسة )بسماء 0200دراسة )المعافى،  ، واختلفت هذه النتيجة معاإلدراكي من البطء يعانون
( التي أظهرت بعدم وجود فروق في السرعة اإلدراكية حسب العمر واتفقت مع دراسة 0221ادم، 

 ( بوجود فروق في مستوى السرعة اإلدراكية بالنسبة لمتغير المرحلة النمائية.0203)ندى نجم،
طالب درجات  متوسطات بين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية: دسةالساالفرضية  -

 تبعاً السرعة اإلدراكية البصرية  فراد عينة البحث على مقياسأل السنة الجامعية األولى
 .التخصص الدراسيمتغير ل

طالب لدرجات حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  تمللتحقق من هذه الفرضية 
باختالف  السرعة اإلدراكية البصرية فراد عينة البحث على مقياسأل السنة الجامعية األولى

 السرعة اإلدراكية البصرية مقياستخصصاتهم الدراسية الجامعية التي قامت الباحثة بتطبيق 
 (.02والشكل ) (40في الجدول ) والنتائج موضحة. عليهم
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 طالب السنة الجامعية األولىلدرجات ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 40الجدول )
 السرعة اإلدراكية البصرية على مقياس باختالف تخصصاتهم الدراسية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التخصص الدراسي
 64.594 120.87 100 علم نفس
 72.173 138.36 50 تربية حديثة
 65.434 110.04 50 إرشاد

 59.715 114.10 50 ميكانيك عام
 68.794 129.72 50 هندسة عمارة

 64.876 123.02 50 فلسفة
 71.095 127.12 50 رياضيات

 

 
 البصرية السرعة اإلدراكية مقياسعلى  طالب السنة الجامعية األولى( يبين الفروق بين متوسطات درجات 13)الشكل

 التخصص الدراسيتبعًا لمتغير 
وجود فروق بين المتوسطات الحسابية ( احتمال 13والشكل ) (12)يتضح من الجدول رقم 

السرعة  مقياسعلى  تخصصاتهم الدراسيةباختالف  طالب السنة الجامعية األولىلدرجات 
تحليل  اختبار ، وللكشف عن الداللة اإلحصائية لهذه الفروق، تم  استخدامالبصرية اإلدراكية

ح في الجدول رقم )  (.10التباين األحادي، كما هو موض 
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 ( 41الجدول )

 التخصص الدراسيألثر متغير األحادي تحليل التباين  اختبار نتائج
 البصرية السرعة اإلدراكية مقياسعلى  طالب السنة الجامعية األولىعلى درجات 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 القرار الداللة (ف)

الفروق  0.396 1.044 4619.225 6 27715.348 بين المجموعات
 4424.009 393 1738635.590 داخل المجموعات دالةغير 

  399 1766350.937 الكلي
بين متوسطات وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم ( 10الجدول )ُيالحظ من خالل قراءة 

السرعة  مقياسعلى  التخصص الدراسيتبعا  لمتغير  طالب السنة الجامعية األولىدرجات 
األحادي تحليل التباين ( أنَّ قيمة اختبار 10حيث يظهر من الجدول رقم )، البصرية اإلدراكية

السرعة  مقياسعلى  طالب السنة الجامعية األولى التخصص الدراسي على درجاتألثر متغير 
من مستوى  أكبر( وهي 0.396بلغت القيمة االحتمالية لها )و  (1.044بلغت )البصرية  اإلدراكية
 ، وبالتالي فإن الفروق غير دالة إحصائيا .(0,05)االفتراضي داللة 

 طالب السنة الجامعية األولىلدرجات ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 42الجدول )
 السرعة اإلدراكية البصرية أبعادعلى  باختالف تخصصاتهم الدراسية

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 القرار الداللة (ف)

الفروق  0.623 0.996 2540.574 6 15243.44 بين المجموعات شطب
غير 
 دالة

 2548.705 393 956249.6 داخل المجموعات
  399 971493 الكلي

مقارنة 
 االعداد

الفروق  0.344 1.176 1385.768 6 8314.604 بين المجموعات
غير 
 دالة

 1236.603 393 521590.7 داخل المجموعات

  399 529905.3 الكلي
الصور 
 المتماثلة

الفروق  0.651 0.979 692.8838 6 4157.302 بين المجموعات
غير 
 دالة

 707.1014 393 260795.3 داخل المجموعات

  399 264952.6 الكلي
وجود فروق ذات داللة عدم ( 10الجدول )ُيالحظ من خالل قراءة شطب الكلمات:  -أوال  

 التخصص الدراسيتبعا  لمتغير  طالب السنة الجامعية األولىبين متوسطات درجات إحصائية 
تحليل التباين ( أنَّ قيمة اختبار 10حيث يظهر من الجدول رقم )، بعد شطب الكلمات على

بعد على  الجامعية األولىطالب السنة  التخصص الدراسي على درجاتألثر متغير األحادي 
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وهو أكبر  من مستوى  2.205بلغت القيمة االحتمالية لها و  (2.992)بلغت شطب الكلمات
 وبالتالي هذا يؤكد صحة الفرضية الصفرية  أي ال توجد فروق . 2.23الداللة االفتراضي 

وجود فروق ذات داللة عدم ( 10الجدول )ُيالحظ من خالل قراءة مقارنة األعداد:  -ثانيا  
 التخصص الدراسيتبعا  لمتغير  طالب السنة الجامعية األولىبين متوسطات درجات إحصائية 

تحليل التباين ( أنَّ قيمة اختبار 02حيث يظهر من الجدول رقم )، بعد مقارنة األعداد على
بعد لى ع طالب السنة الجامعية األولى التخصص الدراسي على درجاتألثر متغير األحادي 

وهو أكبر  من مستوى  2.511بلغت القيمة االحتمالية لها و  (0.072) بلغت مقارنة األعداد
 وبالتالي هذا يؤكد صحة الفرضية الصفرية  أي ال توجد فروق . 2.23الداللة االفتراضي 

وجود فروق ذات داللة عدم ( 10الجدول )ُيالحظ من خالل قراءة : الصور المتماثلة:  -ثالثا  
 التخصص الدراسيتبعا  لمتغير  طالب السنة الجامعية األولىبين متوسطات درجات إحصائية 

تحليل التباين ( أنَّ قيمة اختبار 02حيث يظهر من الجدول رقم )، بعد الصور المتماثلة على
بعد على  طالب السنة الجامعية األولى التخصص الدراسي على درجاتألثر متغير األحادي 

وهو أكبر  من مستوى  2.230بلغت القيمة االحتمالية لها و  (2.979) بلغت الصور المتماثلة
 وبالتالي هذا يؤكد صحة الفرضية الصفرية  أي ال توجد فروق . 2.23الداللة االفتراضي 
طالب بين متوسطات درجات  إحصائيابأنَّه ال توجد فروق ذات دالة  عرضه يتبين مما سبق

تبعا  لمتغير  وأبعاده الثالثة البصرية السرعة اإلدراكية مقياسعلى  الجامعية األولىالسنة 
بعدم وجود فروق ذات داللة  :قبل الفرضية الصفرية والتي تقولت، وبالتالي التخصص الدراسي

 بين متوسطات درجات طالب السنة الجامعية األولى أفراد عينة البحث على مقياس إحصائية
 .التخصص الدراسيمتغير تبعا  لالسرعة اإلدراكية البصرية 

ن نفسها، للمؤثرات يتعرضون السنة األولى في الطلبة أنتُفَسر هذه النتيجة   االهتمام عدم وا 
 فروق وجود عدم في أساس عامل الغنية البصرية للمثيرات الطلبة وتعريض التعليمية بالوسائل

 بالوسائل -الدراسية السنوات جميع في - الجامعي المدرس اهتمام ألن السنة هذه في الطلبة بين
 طلبة اكتساب إلى يؤدي قد مما الطالب؛ خبرة يغني سوف الدراسية للمواد المناسبة البصرية

 على وتساعده أطول فترة ذاكرته في تحفظ التي البصرية اإلدراكية الخبرات من مزيد الجامعة ا
 الجامعي المدرس اهتمام فإن لذلك .الدراسية المواد خالل من الحق ا له سيقدم لما البصري التعرف
 تقدم التي المعلومات إغناء في يسهم األولى السنة منذ البصرية اإليضاح وسائل باستخدام
 .أطول فترة المعلومات بهذه االحتفاظ على وتساعد للطالب

( ودراسة )المعافى، 0222)ريان،( ودراسة 0203واختلفت نتائج الدراسة مع دراسة )ندى نجم،
( 0222( حيث كان لمتغير التخصص تأثير على السرعة اإلدراكية وفي دراسة )ريان،0200

 ( كانت الفروق لصالح التخصص العلمي.0200ودراسة )المعافى، 
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بين درجات أفراد عينة البحث على ال توجد فروق ذات داللة إحصائية الفرضية السابعة:  -
 .متغير الجنستبعا لالدافعية العقلية  مقياس
( للعينات المستقلة، حيث حسبت Tاستخدام اختبار )قامت الباحثة بالفرضية هذه للتحقق من 

متوسطات درجات أفراد عينة بين الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث الذكور و 
 (. 15في الجدول رقم ) ةموضح والنتائج، الدافعية العقلية على مقياسالبحث اإلناث 

 ( داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث الذكور 43الجدول )
 الدافعية العقلية مقياسومتوسطات درجات أفراد عينة البحث اإلناث على 

عدد  متغير الجنس
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
(T) 

القيمة  ح.د
 االحتمالية

 القرار

الفروق  0.118 998 1.564 46.835 137.98 500 ذكور
 48.397 142.69 500 إناث ةغير دال

 
بلغت  الدافعية العقلية لمقياس( للدرجة الكلية T( بأّن قيمة )15الحظ من الجدول رقم )يُ 
( 0,05( وهي أكبر من مستوى الداللة )0.118بلغت القيمة االحتمالية لها )و (، 1.564)

 بينفروق ذات داللة إحصائية أي أنه ال توجد  ،إحصائياوبالتالي فإنَّ الفروق غير دالة 
متوسطات درجات أفراد عينة البحث اإلناث بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث الذكور و 

 ( يوضح ذلك:01) رقم . والشكلالدافعية العقلية على مقياس

 

 الجنستبعًا لمتغير  الدافعية العقلية مقياس( يبين الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث على 14الشكل )
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بين متوسطات درجات أفراد عينة  إحصائيابأنَّه ال توجد فروق ذات دالة  عرضه يتبين مما سبق
لصفرية والتي تبعا  لمتغير الجنس، وبالتالي نقبل الفرضية ا الدافعية العقلية مقياسالبحث على 

الدافعية  بين درجات أفراد عينة البحث على مقياسذات داللة إحصائية بعدم وجود فروق  :تقول
 .متغير الجنستبعا لالعقلية 

 جنس عن النظر بغض الدراسة متقاربة عينة أفراد لدى العقلية الدافعية أن أيوتُفَسر هذه النتيجة 
 ويمكن واحدة، واقتصادية واجتماعية تربوية ظروف منمعظمهم  الدراسة ، فطلبة عينةالعينة أفراد
يرة بالتركيز على الذكور بدئوا في السنوات األخو  اعتمادا  من أن اإلناث النتيجة هذه مثل تفسير

 فيمناسب  نحو على اقتناصها من بدّ  ال فرصة باعتبارها التعليمية إلى العملية والنظرالدراسة 
ب والطالبات كالهما في اختبار القدرة على الدافعية العقلية ويرجع تفوق الطال ،تحقيق أحالمهم

إلى قدرتهم اإلبداعية وتركيزهم إلى عالم الخيال إلنتاج ما هو أصيل، وكذلك يرجع إلى قدرتهم 
خالل اإلجابة على التجديد والتفكير بحرية دون التوجه نحو حل معين وهذا ما لمسته الباحثة من 

 أمام الفرص أن القول ويمكن لدافعية العقلية من قبل الطالب والطالبات.على اختبار القدرة على ا
 المناسبة الطريقة واتخاذ أفكارهم أرائهم   عن التعبير في متساوية أصبحت الجنسين من الطلبة
 واكتساب في االطالع الفرص نفس لديهم أصبحت وبالتالي تواجههم، التي المشكالت لحل
معرفة  تخزن التي المعرفية الذاكرة هي اإلبداعية العمليات كل قواعد أن إذ المعرفية براتالخ

 عمليات خالل من باستمرار وتعدل تحدث التي والذكريات السابقة الخبراتو  واألساليب الحقائق
 يختص حيث للدماغ الكرويين النصفيين أحد على تعيينات عن عبارة هي والتفكير والتي التعلم
 المعرفية المعالجات أنماط من نمطا تخص الوظائف من بمجموعه الدماغ جانبي من جانب كل

 يدخل الدافعية العقلية ضمنها. والتي
( و)مرعي ومحمد، 0221نوفل،) الدراسات إليه توصلت ما مع متفقة جاءت الدراسة ونتائج 

 ( .0205( و)حموك،0205(، واختلفت مع دراسة )علي وحموك، 0226
بين درجات أفراد عينة البحث على  فروق ذات داللة إحصائيةال توجد : الثامنةالفرضية  -

 .النمائيةالمرحلة متغير ل تبعاً  الدافعية العقلية مقياس
قامت ( للعينات المستقلة، حيث Tاستخدام اختبار )قامت الباحثة بالفرضية هذه للتحقق من 

متوسطات درجات بين و طالب الصف العاشر العام الفروق بين متوسطات درجات  بحساب
 . يوضح نتائج ذلك (11، الجدول رقم )الدافعية العقلية على مقياس طالب السنة الجامعية األولى
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 طالب الصف العاشر العام( داللة الفروق بين متوسطات درجات 44الجدول )
 الدافعية العقلية مقياسعلى  طالب السنة الجامعية األولىومتوسطات درجات 

متغير المرحلة 
 الدراسية

عدد 
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
(T) 

القيمة  ح.د
 االحتمالية

 القرار

طالب الصف 
 العاشر العام

الفروق  0.000 998 5.029 48.141 131.16 600
 دالة

طالب السنة 
 الجامعية األولى

400 146.45 46.374 

 
بلغت  الدافعية العقلية مقياسلللدرجة الكلية  (Tقيمة ) ( بأنَّ 11الجدول رقم ) خالل منيتبين 

االفتراضي من مستوى داللة  أصغر( وهي 0.000بلغت القيمة االحتمالية لها )و (، 5.029)
طالب ، وهذه الفروق الدالة إحصائيا  هي لصالح إحصائيا ةق دالو الفر  وبالتالي فإنَّ ( 0,05)

( 146.45وهو ) الدافعية العقلية مقياسوذلك ألنَّ متوسط درجاتهم على  السنة الجامعية األولى
وهو  الدافعية العقلية مقياسعلى  طالب الصف العاشر العامأكبر من متوسط درجات 

 ( يوضح هذه النتائج.03(. والشكل رقم )131.16)

 
المرحلة تبعًا لمتغير الدافعية العقلية  مقياس( يبين الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث على 12)الشكل

 النمائية

طالب الصف درجات متوسطات  دالة إحصائيا بينذات فروق  عرضه يتبين وجود مما سبق
الدافعية العقلية  على مقياس طالب السنة الجامعية األولىمتوسطات درجات بين و العاشر العام 
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ونقبل الفرضية البديلة الفرضية الصفرية  نرفض، وبالتالي لصالح طالب السنة الجامعية األولى
الدافعية بين درجات أفراد عينة البحث على مقياس ذات داللة إحصائية فروق تقول: بوجود التي 

 .النمائيةالمرحلة متغير تبعا  لالعقلية 
 من النمو العقلي باستمرار المراهق عند العقلي النشاط لتميز " وذلك منطقية نتيجة هذه أن نجد
دراك العالقات ، التعليم على القادرية وازدياد وتقويتها العقلية القدرة اكتساب حيث  األشياء بين وا 
 فترة متجاوزا   العمر في الطالب تقدم فكلما (.22ص ،0220الصعبة )الديدي،  المشكالت وحل
 القدرة و العقلي والصفاء الذهني االستقرار على ذلك يساعده فان المراهقة مرحلة في أطول زمنية
يجاد القضايا ودمج القراءة معدل زيادة والعمل عل المجرد التفكير على األكبر  المختلفة الروابط وا 
 القوانين استخالصو  استنتاج على قدرة أكثر يصبح المراهقة مرحلة من نهاية اقترب وكلما .بينها

هذه  أن الباحثة ترى عليه و البراهين باستخدام التفكير على القدرة زيادة مع المسيرة لألشياء
 حل المشكالت إستراتيجية" ( أن(Sternberg & Frensch, 1991 ويرى  منطقية. الفرضية
 استمرار  الممارسة ومع االستثارة، ومستوى السابق التعلم : هما أساسيين عاملين على تعتمد
 االنتباه تركيز : مثل األساسية المهارات بعض تنمية إلى باإلضافة االنتقاء في الفرد دقة تتحسن

تباعها المشكلة ومفاهيم مبادئ إلى التوصل وكيفية ،  . "وا 
 في غالبا" وأفضل أعلى قدرة لديهم يصبح المتقدمة المراهقة مرحلة في الطلبة أن ةالباحث رىتو 

 ليتم الموقف صياغة بإعادة يتمتعوا أشخاص باعتبارهم ومنطقية علمية بصورة المشكالت حل
جراءات االستبصار خالل من الحل إلى التوصل  يعمل المشكلة تنظيم ألن العقلية التمثيالت وا 
الشخصية )العدل وعبد الوهاب،  بناء إعادة في المرونة إلى يؤدي مما اإلدراك تغيير على

 االختبار أكثر في التركيز من مزيدا   أعطوا السنة األولى الجامعية طالبو  (.067، ص0225
 يكون قد الدافعية والذي مستوى ضوء في النتيجة هذه تفسر قد كما مرتفعة تهمدرجا جعل ما وهذا

 يكون على مرتفعا   دافعيته يكون مستوى الذي الطالب أن عن فضال   كبراأل العمرية للفئات مرتفعا  
مكاناته بذاته ثقة  ويشعر حلها في ويجد صعوبة اهتمامه تثير التي بالنشاطات أكثر ويهتم وا 

الجامعية يمتلكون عدد من عوامل التحفيز  األولىوكون أن طلبة السنة  ،قدراته تتحدى بأنها 
الداخلي التي تدفعهم باتجاه المثابرة وزيادة دافعيتهم، إذ تمثل مرحلة الجامعة تجربة جديدة تتحدى 
قدرات الطالب المستجد مما يجعله يزيد من دافعيته ليكون على هذا المستوى من التحدي، 

رة والقدرة على تنظيم الذات والتوجه نحو الرؤية المستقبلية لألهداف لدى طلبة والحاجة لزيادة الخب
الجامعية، كونها عوامل تؤدي لزيادة الدافعية العقلية.  وقد اتفقت هذه النتيجة مع ما  األولىالسنة 

( التي أظهرت وجود عالقة ايجابية بين الدافعية Ransdell, 2009توصلت إليه دراسة رانسدل )
إذ يكون لديهم تنظيم أفضل للذات وهو أحد أبعاد التركيز العقلي لية والطلبة األكثر سنا" العق

ويرى عطية  .(Ransdell, 2009, p.2وأنهم أكثر دافعية للتوجه نحو التعلم والتحصيل ) 
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( أن الدافعية نحو النجاح األكاديمي تكون خارجية في المرحلة الثانوية حيث يكون 0226أحمد)
لب الرئيسي هو الحصول على درجات مرتفعة تمكنه من االلتحاق بالجامعة إال أن هدف الطا

الب في حاجة إلى معظم هذه العوامل تبدأ في التغير عند االلتحاق بالجامعة وهنا يصبح الط
 (.06،ص0226الدافعية الداخلية التي تدفعه إلى مواصلة التعليم )أحمد،هي  وجود نوع أخر

 نشاط نحو النفسية فتوجهها الفرد طاقات تحرير على تعمل الدوافع أن((2003الخالدي يرى كما
 فهو . النشاط هذا في أجل التفوق من والمثابرة الجهد بذل من المزيد إلى وتدفعه به، يقوم معين
 فائق بحيوية ويؤديه عمله فيحرص على الحياة في نجاحه سبيل هما والمثابرة العمل أن يعتقد
 حل في كبيرة متعة ويجد النجاح، عقب التام باالرتياح ويشعر ويتابعه عمله خالل جهده ويركز

. واختلفت هذه النتائج مع دراسة قدراتهب فيثق حلها اآلخرين على يصعب التي المشكالت
( بأن طلبة الصفوف األولى أظهروا تفوقا" على طلبة الصفوف األعلى في 0997)كلوسيليو،

( ودراسة 0226ية العقلية( واختلفت مع دراسة )مرعي ومحمد ،النزعة للتفكير الناقد )الدافع
(،  بعدم وجود فروق في مستوى الدافعية العقلية 0205( ودراسة علي وحموك  )0205حموك )

 تبعا لمتغير العمر. 
طالب السنة درجات  متوسطات بين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية: التاسعةالفرضية  -

التخصص متغير ل تبعاً الدافعية العقلية  عينة البحث على مقياسأفراد  الجامعية األولى
 .الدراسي

طالب لدرجات حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  تمللتحقق من هذه الفرضية 
تخصصاتهم باختالف  الدافعية العقلية أفراد عينة البحث على مقياس السنة الجامعية األولى

في  والنتائج موضحة. عليهم الدافعية العقلية مقياسالدراسية الجامعية التي قامت الباحثة بتطبيق 
              (.00والشكل ) (13الجدول )

 طالب السنة الجامعية األولىلدرجات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (42الجدول )
 الدافعية العقلية مقياسعلى  باختالف تخصصاتهم الدراسية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التخصص الدراسي
 46.481 128.84 100 علم نفس
 50.474 132.92 50 تربية حديثة
 48.762 127.14 50 إرشاد

 45.239 126.74 50 ميكانيك عام
 50.536 139.72 50 هندسة عمارة

 49.295 123.88 50 فلسفة
 47.620 141.22 50 رياضيات
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 الدافعية العقلية مقياسعلى  طالب السنة الجامعية األولى( يبين الفروق بين متوسطات درجات 18)الشكل

 التخصص الدراسيتبعًا لمتغير 
وجود فروق بين المتوسطات الحسابية ( احتمال 00والشكل ) (13)من الجدول رقم يتبين 

الدافعية  مقياسعلى  تخصصاتهم الدراسيةباختالف  طالب السنة الجامعية األولىلدرجات 
تحليل التباين األحادي،  اختبار ، وللكشف عن الداللة اإلحصائية لهذه الفروق، تم  استخدامالعقلية

ح في الجدول رقم )  (.06كما هو موض 
 

 ( 46الجدول )
 التخصص الدراسيألثر متغير األحادي تحليل التباين  اختبار نتائج

 الدافعية العقلية مقياسعلى  طالب السنة الجامعية األولىعلى درجات 
درجات  مجموع المربعات مصدر التباين

 الحرية
 القرار الداللة (ف) متوسط المربعات

الفروق  0.427 0.996 2308.623 6 13851.738 بين المجموعات
 2317.656 393 910838.700 داخل المجموعات دالةغير 

  399 924690.438 الكلي
طالب بين متوسطات درجات وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم ( 12الجدول )يتبين من 

حيث يظهر ، الدافعية العقلية مقياسعلى  التخصص الدراسيتبعا  لمتغير  السنة الجامعية األولى
التخصص الدراسي ألثر متغير األحادي تحليل التباين ( أنَّ قيمة اختبار 12من الجدول رقم )

115

120

125

130

135

140

145

هندسة  ميكانيك عام إرشاد تربية حديثة علم نفس
 عمارة

 رياضيات فلسفة

 مقياس الدافعية العقلية

128.84 

132.92 

127.14 
126.74 

139.72 

123.88 

141.22 
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بلغت و  (0.996بلغت ) الدافعية العقلية مقياسعلى  طالب السنة الجامعية األولى على درجات
، وبالتالي فإن (0,05)االفتراضي من مستوى داللة  أكبر( وهي 0.427القيمة االحتمالية لها )

 الفروق غير دالة إحصائيا .
بين متوسطات درجات  إحصائيايتبين بأنَّه ال توجد فروق ذات دالة عرضه  ما سبقمن خالل 

، التخصص الدراسيتبعا  لمتغير مقياس الدافعية العقلية على طالب السنة الجامعية األولى 
بين  بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية والتي تقول:

ة العقلية متوسطات درجات طالب السنة الجامعية األولى أفراد عينة البحث على مقياس الدافعي
 .التخصص الدراسيمتغير تبعا  ل
على  طالب السنة الجامعية األولىبين متوسطات درجات عدم ظهور فروق دالة إحصائيا  أن

ه أنَّ بين طلبة التخصصات السبع إلى  التخصص الدراسيتبعا  لمتغير  الدافعية العقلية مقياس
( الذي يرى De Bono, 1998) يمكن تفسير هذه النتيجة باالعتماد على وجهة نظر ديبونو

التفكير اإلبداعي والقدرة الستثارة الدافعية العقلية لديهم أن األفراد جميعهم لديهم القدرة على 
(، أي أن الدافعية العقلية ليست سوى نزعة متوفرة لدى العديد من 157، ص0229)نوفل، 

ة األقسام العلمية األفراد، وهي ليست ذات عالقة بالتخصص الدراسي، إذ أن كل من طلب
( أن الحافز الرئيس الذي 0992واإلنسانية يخضعون للبيئة الجامعية نفسها، ويشير )كروس،

يحافظ على مستوى عاٍل من الدافعية الداخلية هو الحاجة لتحقيق الشعور بالكفاية الشخصية 
اخلي عندما يشعر الدوالقدرة على التكامل بشكل فعال مع البيئة إذ يشعر الفرد بالمكافأة والرضا 

 ترىو (. Gross, 1996, p 97أنه شخص قادر على الفهم والسيطرة على العالم من حوله )
كال  في والطالبات الطالب ألن في ذلك فروق وجود عدم في السبب كذلك أن الباحثة

 جميعا"، لهم واحدة مرحلة وهي الجامعية، بوصفها المرحلة الخبرات بنفس مروا التخصصين قد
 واالكتفاء األبناء اختيار احترام أنلديهم و  العقليةفي تنمية الدافعية  العميقو  الكبير ودورها

رشادهم  التدريس طرق أن إلى كذلك معنوياتهم، ويرجع يرفع من، نقدهم وتحاشي ،بتوجيههم وا 
 منح الدراسي، وأنعن التخصص  النظر بغض الطالب لجميع واحدة إتباعها التي يتم والتقييم
 التي أهدافهم تحقيق على وقدرتهم لميولهم، المناسب اختيار التخصص فرصة والطالبات الطالب
 إلى ذلك يعزى أن الجهد، ويمكن من المزيد لبذل لألمام دفعهم سببا  في كانت ألنفسهم، رسموها
 ومن اإلصدارات أحدث على والوقوف واالطالع الجامعة في المتبعة الدراسة والوسائل طبيعة
 .العالقة تلك طبيعة أنعكس على قد صصاتالتخ مختلف

( Boggiano, et al. 1988وقد أشارات نتائج دراسات عدد من الباحثين بوجيانو وزمالؤه )
( إلى دور الجامعة في إتاحة الفرص للطلبة كي (Skinner, et al.,1990سكنر وزمالؤه و 
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مسيطرون ومسؤولون عن  يستطيعوا تقوية الدافعية الداخلية لديهم ما يجعلهم يشعرون بأنهم
(إذ يوفر التعليم الجامعي للطلبة فرصة لالستقالل والتميز 02، ص0227تعلمهم )أبو عليا، 

ثبات الذات بشكل مختلف عما تعودوا عليه في المراحل التعليمية السابقة )آل مشرف،  ، 0222وا 
ن البيئة الجامعية المحفزة للتفكير ونظام التعليم الديمقراطي ي070ص جعل الطلبة يكشفون ( وا 

عن قابليتهم وقدراتهم العقلية الكامنة، وحيثما توفرت البيئة الالزمة والمناسبة التي تحفز العقل 
(. وتعد البيئة الجامعية من 15، ص0222على التفكير تصبح هذه البيئة مهدا للعقول )عدس، 

طالب الذي يجد في أهم المؤثرات في سلوك الطالب وانجازهم واتجاهاتهم نحو الدراسة، فال
والتقدير يكون متوافق نفسيا" واجتماعيا  باألمنيساعد على النمو والشعور  المحيط الجامعي ما

مع دراسة وليد  نتائج هذه الدراسة (.وتتفق2ص ،0200 ولديه الدافع لالنجاز )عثمان،
( فلم تجد 0205( وكذلك دراسة علي وحموك )0226( ودراسة مرعي ومحمد)0205حموك)

 يشير إلى أثر التخصص الدراسي في الدافعية العقلية .  السابقة ما األدبياتاحثة في الب

 ة:مقترحدراسات 
لعقل االيجابية لدى طلبة أثر برنامج تربوي في تنمية عادات امثل:  إلجراء دراسات إضافية

لبة لدى طدور عامل السرعة اإلدراكية في األداء على اختبارات الذاكرة االرتباطية الجامعة، و 
مية فاعلية برنامج مقترح مستند إلى نموذج )مارزاتو( في تن الدراسات العليا بجامعة دمشق، و

 .الدافعية العقلية لدى الطلبة
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 ملخص الدراسة باللغة العربية
 السرعة اإلدراكية البصرية وعالقتها بالدافعية العقلية

الثانوي العام والسنة الجامعية األولى في مدينة دراسة ميدانية مقارنة بين طالب الصف األول 
 دمشق

 األساسية المهارات من الكثير تعلم في تدخلو  إحدى الوظائف المعرفية المهمة ةاإلدراكي السرعة 
يهتم البحث و ، التي هي مهارات توليد إدراكات وبدائل جديدة العقلية الدافعية كذلكو  لطلبةا لدى
لدى عينة من طلبة الصف العاشر العام  البصرية والدافعية العقليةدراسة السرعة اإلدراكية ب

 العالقة طبيعة ما :التالي السؤال عن اإلجابة فيوتتمثل مشكلة البحث والسنة األولى الجامعية، 
 وطالب العام العاشر الصف طلبة من عينة لدى العقلية والدافعية البصرية اإلدراكية السرعة بين

 بينويهدف البحث الحالي إلى التعرف على العالقة  ؟دمشق مدينة في الجامعية األولى السنة
 بين الفروق عن الكشفو الدراسة، عينة  لدىالسرعة اإلدراكية البصرية والدافعية العقلية 

السرعة اإلدراكية البصرية والدافعية العقلية  مقياسي على الدراسة عينة أفراد درجات متوسطات
 معرفةأن  وتنبع أهمية البحث فيتبعا" لمتغيرات )الجنس، المرحلة النمائية، التخصص الدراسي(، 

القدرات المعرفية السرعة اإلدراكية البصرية والدافعية العقلية لها أهمية كبرى في فهم  بين العالقة
وطلبة الصف  ةيالجامع السنة األولى طلبة وهم ،الدراسة تتناولها التي العينة أهميةلدى الطلبة و 
، وتم اختبار الغد مجتمع منها يتشكل التي األساسية الركيزة ُيمثلون حيث، العاشر العام

 الفرضيات التالية:
 الدرجة الكلية لمقياس ذات داللة إحصائية بين ارتباطيه ال توجد عالقة: الفرضية األولى  -

 .لدى أفراد عينة الدراسة الدافعية العقليةبين و  وأبعاده الثالثة السرعة اإلدراكية البصرية
السرعة  الدرجة الكلية لمقياس بين موجبة دالة إحصائيا" ارتباطيهأظهرت النتائج وجود عالقة 

 .لدى أفراد عينة الدراسة الدافعية العقليةبين و وأبعاده الثالثة اإلدراكية البصرية 
لمقياس  الكلية الدرجة بين إحصائية داللة ذات ارتباطيه عالقة توجدال  الفرضية الثانية: -

 تبعا" لمتغير الجنس. وبين الدافعية العقلية وأبعاده الثالثة البصرية السرعة اإلدراكية
السرعة  الدرجة الكلية لمقياس بين موجبة دالة إحصائيا" ارتباطيهأظهرت النتائج وجود عالقة 

 تبعا" لمتغير الجنس. الدافعية العقليةبين و وأبعاده الثالثة اإلدراكية البصرية 
لمقياس  الكلية الدرجة بين إحصائية داللة ذات ارتباطيه عالقة توجدال الفرضية الثالثة:  -

 النمائية.تبعا" لمتغير المرحلة وبين الدافعية العقلية وأبعاده الثالثة السرعة اإلدراكية البصرية 
السرعة  الدرجة الكلية لمقياس بين موجبة دالة إحصائيا" ارتباطيهأظهرت النتائج وجود عالقة 

 المرحلة النمائية. تبعا" لمتغير الدافعية العقليةبين و  وأبعاده الثالثة اإلدراكية البصرية
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عينة بين متوسطات درجات أفراد  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية الفرضية الرابعة:
متغير تبعا ل وأبعاده الثالثة البصرية السرعة اإلدراكية الدراسة على الدرجة الكلية لمقياس

 .الجنس
بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة  فروق ذات داللة إحصائيةوجود  أظهرت النتائج

 .الجنسمتغير تبعا ل وأبعاده الثالثة البصرية السرعة اإلدراكية على الدرجة الكلية لمقياس
بين متوسطات درجات أفراد عينة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية :الخامسةالفرضية  -

 متغيرل تبعاوأبعاده الثالثة السرعة اإلدراكية البصرية  الدراسة على الدرجة الكلية لمقياس
 .المرحلة النمائية

بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة  توجد فروق ذات داللة إحصائية أظهرت النتائج -
المرحلة  متغيرل تبعاوأبعاده الثالثة السرعة اإلدراكية البصرية  على الدرجة الكلية لمقياس

 .النمائية
بين متوسطات درجات أفراد عينة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية: الفرضية السادسة -

 متغيرل تبعا وأبعاده الثالثة السرعة اإلدراكية البصرية الدراسة على الدرجة الكلية لمقياس
 .التخصص الدراسي

بين متوسطات درجات أفراد عينة  توجد فروق ذات داللة إحصائيةأنه ال  أظهرت النتائج    
  متغيرل تبعاوأبعاده الثالثة السرعة اإلدراكية البصرية  الدراسة على الدرجة الكلية لمقياس

 التخصص الدراسي.
متوسطات درجات أفراد عينة بين  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية :الفرضية السابعة  -

 .متغير الجنستبعا لالدافعية العقلية  مقياسل الدرجة الكلية على الدراسة
بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة  توجد فروق ذات داللة إحصائيةأنه ال  أظهرت النتائج

 الجنس. متغيرل تبعا الدافعية العقلية على الدرجة الكلية لمقياس
متوسطات درجات أفراد عينة بين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  :الثامنةالفرضية  -

 .المرحلة النمائيةمتغير تبعا لالدافعية العقلية  مقياسل الدرجة الكلية على الدراسة
بين متوسطات درجات أفراد عينة  توجد فروق ذات داللة إحصائيةأنه  أظهرت النتائج

 المرحلة النمائية. متغيرل تبعا الدافعية العقلية الدراسة على الدرجة الكلية لمقياس
بين متوسطات درجات أفراد عينة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  :التاسعةالفرضية  -

 .الدراسية المرحلة متغيرتبعا لالدافعية العقلية  الدراسة على الدرجة الكلية لمقياس
بين متوسطات درجات أفراد عينة  توجد فروق ذات داللة إحصائيةأنه ال  أظهرت النتائج

 التخصص الدراسي. متغيرل تبعا الدافعية العقلية الدراسة على الدرجة الكلية لمقياس
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 الصف طلبة جميعب للدراسة األصلي مجتمعال، ويتمثل المنهج الوصفي حث علىاعتمد البو 
 وبلغ دمشق مدينة في 0203 -0201 الدراسي للعام الجامعية األولى السنة وطلبة العام العاشر
 مدارس جميع على موزعين وطالبة طالبا( 5217) المدارس لطلبة األصلي المجتمع ادأفر  عدد
 الرجوع خالل من وذلك( 3570) الجامعة لطلبة األصلي المجتمع أفراد عدد وبلغ دمشق، مدينة
 الدراسي للعام دمشق جامعة رئاسة في الطالب شؤون في دمشق جامعة إحصائيات إلى

، وتتألف وطالبة طالبا( 9206) من للدراسة األصلي المجتمع ألفيت وبذلك ،0205-0201
-0201 الدراسي للعام دمشق مدينة مدارس من العام العاشر الصف طلبة من الدراسة عينة

 عام، ميكانيك العمارة، هندسة) أقسام دمشق جامعة من الجامعية األولى السنة وطالب 0203
 العينة عينة أفراد عدد وبلغ (حديثة تربية النفسي، اإلرشاد النفس، علم الرياضيات، الفلسفة،
 األصلي، عالمجتم حجم من%( 00) وبنسبة وطالبة" طالبا( 0222)الحالية الدراسة في المعتمدة
مقياس السرعة  :التالية األدوات البحث في اسُتخِدمو  ،متيسرةال بالطريقة العينة اختيار وجرى

 الشرقاوي، محمد أنور تعريبو  (وديرمين وهارمان، وفرنش، اكستروم،) إعداد من اإلدراكية
ويتكون من ثالث اختبارات  (.0965)السالم  عبد محمد ونادية الشيخ، وسليمان الخضري

مقياس ، و ( 5 –رد ) ،الصور المتماثلة ( 0 –رد ) ، مقارنة األعداد (0 –رد ) الكلمات  شطب)
 :، موزعين على أربع مجاالت هيبندا" (27)من من إعداد الباحثة ويتألف  الدافعية العقلية

تم تطبيق أدوات و ، (التركيز العقلي، التوجه نحو التعلم، حل المشكالت إبداعيا، التكامل المعرفي)
 .02/5/0203 إلى 02/0/0203الدراسة في الفترة الممتدة من 
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 المصادر: . أ
 (.76القرآن الكريم، سورة النحل، اآلية ) -

 .المراجع العربية . ب
النظرية ) التفكير تعليم .(0227)بكر محمد  ونوفل، علي محمد صالح جادو، بوأ .0

 .، عمان، األردنوالطباعة والتوزيع للنشر المسيرة دار ،( والتطبيق
، (النظرية والتطبيق(التفكير تعليم. (0202)بكر محمد ونوفل، علي محمد صالح جادو، أبو .0

 ، عمان، األردن.والطباعة والتوزيع للنشر المسيرة دار ،5ط
، مركز المناهج التعليمية النفس النمو علم(. 0201أبو جعفر، محمد عبداهلل العابد ) .5

 والبحوث التربوية للنشر، ليبيا.
علم النفس التربوي )للطالب الجامعي . (0227) عبد الحق، زهرية - ن، حسيأبو رياش .1

 األردن.، المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، دار والمعلم الممارس(
استراتيجيات فوق المعرفة والدافعية الداخلية العالقة بين (. 0227أبو عليا، محمد ) .3

، كلية العلوم التربوية، الجامعة والخارجية وبين المتغيرات األخرى لدى طلبة الجامعة
 . 50-00، ص5، العدد 05الهاشمية، مجلة المنارة، المجلد 

 ،1ط ،والسمعي البصري الحسي اإلدراك(2001).  محمد فائقة وبدر، علي السيد أحمد .2
 .المصرية النهضة مكتبة

التلكؤ األكاديمي وعالقته بالدافعية لإلنجاز والرضا عن  .(0226) أحمد، عطية محمد .7
 .، جامعة الزقازيقكتبة االلكترونية، كلية التربية، المالدراسة

 دار ،1ط ،والتطبيق النظرية التعلم صعوبات.  (2005)وآخرون محمد أسامة البطاينة، .6
 .األردن للنشر، المسيرة

، دار 0، طاألسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة(. 0996بهي، فؤاد السيد) .9
 الفكر العربي، األردن.

، ترجمة: محمد نجيب الصبوة، مركز النشر بجامعة االضطرابات المعرفية(. 0995بين ) .02
 القاهرة، القاهرة.

، دار  ، األردنورعايتهمأساليب الكشف عن الموهوبين والمتفوقين  .(0220جروان، فتحي ) .00
 الفكر.

، دار الفكر األردن ،، عماناإلبداع ومفهومه ونظرياته ومكوناته .(0220)جروان، فتحي  .00
 .للطباعة والنشر

، دار الكتاب تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات .(0999)فتحي عبد الرحمن  ،جروان .05
 .اإلمارات العربية المتحدة دولة ، العين،الجامعي
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، دار الفكر 3، طتعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات(. 0202)جروان، فتحي عبد الرحمن  .01
 .للنشر، عمان، األردن

 – التدريس الجامعي هيئة عضو .(0990) صالح مهدي وهجرس، حسن داخل جريو، .03
 .العراق بغداد، ،(09)العدد والنفسية، التربوية العلوم مجلة ،أعداده وسبل -انتقائه

درجة امتالك المتفوقين في  (.0229)أسمى عبد الحافظ وعمر محمد عبداهلل  الجعافرة، .02
، 000، مجلة رسالة الخليج العربي، عددمدرسة اليوبيل باألردن لمهارات التفكير الناقد

 .591-527ص
، عالقة التحصيل الدراسي بدافعية التعلم لدى المراهق المتمدرس(. 0205حدة، لوناس ) .07

 لعلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة أكلي محمد أولحاج، الجزائر.رسالة ماجستير، كلية ا
بعض  أداء بدقة وعالقته حركي– الحسي اإلدراك). 2003 (عبد إسماعيل مؤيد الحديثي، .06

 الدرجة ألندية الشباب فئة العبي على وصفي بحث السلة، بكرة الهجومية المهارات
 .بغداد جامعة الرياضية، التربية كلية ماجستير، رسالة ،العراق في الممتازة

 .عمان ،للطباعة الفكر دار ،البصرية اإلعاقة. (1998) مني الحديدي، .09
علم النفس  المدخل  ،اللغة السيكولوجية في العمارة. (0227) الحارث عبد الحميد ،حسن .02

 .دمشق ،سوريا دار صفحات للدراسات والنشر، المعماري،
العقلية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى طلبة  الدافعية .(0200)خليف، نذير هارون  .00

 .بغداد ة،الكلية التربوية المفتوح
 .، دار غريب للنشر، القاهرةالدافعية لإلنجاز .(0222) اللطيف محمد، عبد خليفة .00
دار الصفا  ،ترجمة عادل عبد الكريم وآخرون ،تعليم التفكير. (0220)دي بونو، إدوارد  .05

 .ا، سوريدمشق للنشر والتوزيع،
ات الهيئة العامة منشور  ،نايف الخوص: ، ترجمةالتفكير الجانبي. (0202)دي بونو، إدوارد  .01

 .، دمشقالسورية للكتاب
 ،جديدة" أفكارا لخلق الجانبي التفكير قوة استخدام الجاد اإلبداع). 0223 (إدوارد بونو، دي .03

 .العبيكان مكتبة الرياض،، 1ط النوري، باسمة تعريب
ظواهر المراهقة وخفاياها، دار  – التحليل النفسي للمراهقة(. 0220، عبد الغني )الديدي .02

 الفكر اللبناني، بيروت.
، دار الوفاء الدنيا "العمليات المعرفية والمعوقين سمعيا. (0229) راغب، رحاب أحمد .07

 .للطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر
وعالقته بالسرعة اإلدراكية والتفكير االتزان االنفعالي .(0222)محمود إسماعيل  ،ريان .06

 .فلسطين ،غزة، رسالة لنيل درجة الدكتوراه ، االبتكاري
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 .المسيرة للنشر، عمان، األردندار  ،علم النفس النمو. (0225)محمد عوده  ،الريماوي .09
دار الكتاب  مدخل إلى علم النفس،(. 0202)الزغلول، عماد عبد الرحيم وعلي الهنداوي  .52

 .الجامعي، العين، األمارات العربية المتحدة
مركز  سيكولوجيا األطفال ذوي االحتياجات الخاصة،. (0220) خالد عبد الرزاق السيد، .50

 .القاهرة ،اإلسكندرية للكتاب
 والتوزيع، للنشر أسامة دار، الفعال والتعليم التربية أساليب2005). ) محمد جمال الشاطر، .50

 .عمان – األردن
، مكتبة األنجلو 0، طعلم النفس المعرفي المعاصر. (0990) الشرقاوي، أنور محمد .55

 .، القاهرة المصرية
 .(1993) نادية محمد السالم، وعبد الخضري، سليمان والشيخ، محمد، أنور الشرقاوي، .51

 مكتبة ،(ديرمين – ، هارمان فرنش ، اكستروم ) العاملية المعرفية االختبارات بطارية
  القاهرة المصرية، األنجلو

برنامج تعليمي قائم على نموذج حل المشكالت اإلبداعي أثر (. 0226)العبادي، زين حسن  .53
، رسالة مهارات التفكير اإلبداعي لدى الطلبة الموهوبين ذوي صعوبات التعلم في تنمية

 دكتورا غير منشورة، جامعة عمان العربية، األردن
، دار الفكر 0، طاإلدراك البصري وصعوبات التعلم(. 0225عبد الحميد، سليمان السيد) .52

 العربي، القاهرة.
عالقة المخاطرة بكل من السرعة اإلدراكية ومرونة القلق  .(0220)محمد نبيل  عبد الحميد، .57

، العدد (0)مجلد ، مجلة دراسات عربية في علم النفس،لدى عينة من طالب جامعة أبها
(1.) 

، ، دار المعرفة الجامعية5، طأسس علم النفس .(0992)، أحمد محمد عبد الخالق .56
 .اإلسكندرية 

 ،التفكير النمطي واإلبداعي .(0200)إنجي صالح  ،عدوي –محمد خضر  عبد المختار، .59
 .0،ط ، جامعة القاهرةمركز تطوير الدراسات العليا والبحوث، كلية الهندسة

 األمين، دار ،العقلية والقدرات الفردية، الفروق سيكولوجية (2006). فاروق عثمان، .12
 .، مصرالقاهرة

دار الفكر  ،0ط ،المدخل إلى علم النفس .(0990)محي الدين عدس، عبد الرحمن وتوق  .10
 .للطباعة والنشر، األردن

، مركز 5، طالمدخل إلى علم النفس(. 0222عدس، عبد الرحمن ومحي الدين توق ) .10
 الكتب األردني، عمان.
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 اإلدراكية من السرعة بكل وعالقته االنفعالي االتزان .(1995) محمود محمد عادل العدل، .15
 ،(77) الجزء العاشر، تربوية المجلد دراسات مجلة أبحاث، سلسلة ،االبتكاري والتفكير
 .161-125ص الكتب، عالم، القاهرة

القدرة على حل المشكالت ومهارات ما وراء (. 0225عبد الوهاب، صالح ) -العدل، عدل .11
مجلة كلية التربية، العدد السابع والعشرون، الجزء  والمتفوقين عقليا"، المعرفة لدى العاديين

 .036-060الثالث، ص
 .، دار عرب للنشر، جدةمهارات التفكير والبحث العلمي .(0229)هاني  عرب، .13
نشر، مكتبة الدار العربية للكتاب لل ،مقدمة في علم النفس االرتقائي .(0225)، فاديه علوان .12

 .القاهرة
تجهيز المعلومات وعالقتها بالقدرة على حل المشكالت  .(0229)علوان، مصعب محمد  .17

رسالة لنيل درجة الماجستير، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية،  لدى طلبة المرحلة الثانوية،
 .غزة

(. أثر تفاعل مستويات تجهيز 0220مختار أحمد السيد ) –جمال محمد، والكيال  -علي .16
لوب المعرفي والسرعة اإلدراكية على مدى االنتباه، المجلة المصرية المعلومات واألس

 .92-12( إبريل، ص52للدراسات النفسية، المجلد الحادي عشر، العدد)
، مركز الدافعية العقلية رؤية جديدة .(0201)حموك، وليد سالم  –علي، قيس محمد  .19

 . ديبونو لتعليم التفكير للنشر، عمان، األردن
 ، مكتبة المجتمع العربي، األردن.علم النفس النمو(. 0223العمرية، صالح الدين ) .32
 .، دار الكتب العلمية للنشر، بيروت، لبنانعلم النفس النمو .(0992)، كامل محمدعويضة .30
رسالة لنيل درجة  ،علم النفس العصبي وصعوبات التعلم .(0229)أيهم  الفاعوري، .30

 .الرياض ،جامعة أبها ،ريالماجست
التوافق النفسي االجتماعي وعالقته بالدافعية للتعلم لدى المراهق . (0200) بلحاج فروجة، .35

، جامعة مولود كلية اآلداب ،ري، رسالة لنيل درجة الماجستالمتمدرس في التعليم الثانوي
 معمري، الجزائر.

رسالة   ،أنماط السادة النصفية للمخ واإلدراك والذاكرة البصرية .(0226)خديجة  ،فليس .31
 .الجزائر، قسنطينة، لنيل درجة الدكتوراه

العملية اإلرشادية في المرحلة الثانوية ودورها في معالجة (. 0200كريمة، فنطازي ) .33
، رسالة دكتورا غير منشورة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، مشكالت المراهق المتمدرس

 جامعة األخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر.
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وظيفة التربية الفنية في تنمية  .(0200)ديوان، نضال ناصر  –الكناني، ماجد نافع  .32
سهامها في تمثيل التفكير البصري ،العدد  التخيل وبناء الصورة الذهنية لدى المتعلم وا 

 .، كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد (020)
ة للنشر والتوزيع المسير  ار، دسيكولوجية اإلبداع وأساليب تنميته(. 0223الكناني، ممدوح ) .37

 .والطباعة، عمان
 كاليفورنيا لمقياس األولية الصورة األردنية. (0226)محمد بكر نوفل، – أحمد مرعي، توفيق .36

دراسة ميدانية على طلبة كلية العلوم التربوية الجامعية األونروا في ) لدافعية العقليةل
  . 091-037الثاني، ص، العدد 01مجلة جامعة دمشق، المجلد ،(األردن

 .دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عّمان.  صعوبات التعلم. ( 0222) ملحم، سامي محمد  .39
الفروق في دافعية التعلم المستندة إلى نظرية تقرير الذات لدى (. 0200نوفل، محمد ) .22

لألبحاث، ، مجلة جامعة النجاح عينة من طلبة كليات العلوم التربوية في الجامعات األردنية
 .50-0(، كلية العلوم التربوية، األونروا، األردن، ص0(، العدد )03مجلد )

تعلمي مستند إلى نظرية اإلبداع الجاد  –اثر برنامج تعليمي  .(0221)، محمد بكر نوفل .20
، رسالة في تنمية الدافعية العقلية لدى طلبة الجامعة من ذوي السيطرة الدماغية اليسرى

 .عمان ،الجامعة العربية للدراسات العليا ،دكتوراه غير منشورة
، دار ديبونو للطباعة والنشر، اإلبداع الجاد مفاهيم وتطبيقات(. 0229)نوفل، محمد بكر  .20

 .عمان، األردن
 .، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان5، طمقدمة في علم النفس .(0996)، راضي الوقفي .25
عادل عز الدين األشوال وآخرون، : ترجمة، مقدمة في علم النفس .(0990)، أرنوف ويتيج .21

 .، الجزائردار ماكجروهيل للنشر
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 (0ملحق رقم )

 قائمة بأسماء السادة المحكمين

 الجامعة االختصاص المرتبة العلمية االسم م
 

 د. غسان منصور 1
 

 دمشق علم النفس المعرفي أستاذ مساعد

 د. فادية بلة 2
 

 دمشق علم النفس النمو مدرسة

 د. حسن عماد 3
 

 دمشق علم النفس التربوي أستاذ مساعد 

 د. بسماء آدم 4
 

 دمشق عامعلم النفس ال مدرسة

 د. مازن ملحم 2
 

 دمشق علم النفس الشخصية مدرس

 د. غسان الزحيلي 6
 

 دمشق علم النفس النمو أستاذ مساعد

 د. رنا قوشحة 7
 

 دمشق القياس والتقويم مدرسة
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 (2ملحق رقم )

 مقياس الدافعية العقلية بصورتها األولية

 المحترم ... الدكتور األستاذ

 :وبعد طيبة، تحية

وعالقتها بالدافعية العقلية دراسة ميدانية مقارنة بين تقوم الباحثة بدراسة بعنوان " السرعة اإلدراكية البصرية 
طالب الصف األول الثانوي العام والسنة الجامعية األولى في مدينة دمشق "، وذلك للحصول على درجة 

 الماجستير في علم النفس النمو.

 بناء تم البحث، عينة أفراد لدى العقلية الدافعية مستوى عن الكشف بهدف  :العقلية الدافعية مقياس -
 :أبرزها ومن العالقة، ذات المقاييس من عدد إلى" إستنادا الدراسة، بهذه خاص مقياس

، ومقياس الدافعية الداخلية العقلية للدافعية (Giancarlo & Factions,1998)وفاشيون جيانكرلو مقياس .1
 Sheldonالذاتي من إعداد )(، ومقياس الدافعية المستند إلى نظرية التقرير Lepper, 2005األكاديمية لـ )

& Ryan & Rise, 1995 ،ومقياس الدافعية للتعلم لـ )  (،0229(، ومقياس دافعية اإلنجاز لـ )الغامدي
 المقياس بنود عن اإلجابة وبدائل، ( فقرة بما يخدم مجاالت المقياس70حيث تم إعداد ) (.0969قطامي، 

د ما، غير موافق إلى حد ما، غير موافق بشدة، موافق إلى حموافق )يتم االختيار من أحد البدائل األربعة 
 .(بشدة

 أبعاد المقياس:
 تعني ميل الفرد إلى المثابرة والتركيز في العمل الذي يؤديه، واالنتظام. :التركيز العقليالبعد األول:  -
تعني قدرة الفرد على توليد دافعية لزيادة قاعدة المعارف لديه، كما انه  :التوجه نحو التعلم البعد الثاني:  -

 فضولي يغذي الفضولية العقلية لديه من خالل البحث واالكتشاف الفعال.
تعني ميل الفرد لالقتراب من حل المشكالت بأفكار وحلول خاّلقة : حل المشكالت إبداعيا :البعد الثالث -

 ي حل المشكالت.وأصيلة، ولديهم طرق إبداعية ف
تعني قدرة األفراد على استخدام مهارات تفكيرية محايدة)موضوعية(، وميلهم : التكامل المعرفي :البعد الرابع -

 للبحث عن الحقيقة والتفتح الذهني.

 بالمالحظات وتوجيهي المقياس، هذا بتحكيم التكرم أرجو المجال، هذا في درايةو  خبرة من عنكم ُعرف لما نظرا و
 الالزمة. والتعديالت

 الطالبة                                                     ...واالحترام  والتقدير الشكر فائق وتقبلوا ...

 ديانه كحيل
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 مقياس الدافعية العقلية بصورته األولية

 االسم:                                                 الجنس: ذكر     أنثى

 التخصص الدراسي:                                   المرحلة الدراسية: 

( أمام البديل الذي توافق عليه، يرجى الحرص على  عالمة )  بوضع سؤال كل من اإلجابة يرجى
 اإلجابة على العبارات جميعها علما" أن نتائج هذا المقياس ستستعمل ألغراض البحث العلمي حصرا".

 رقم 
 الفقرة

موافق  العبــــــــــــارة
على 

 اإلطالق

موافق إلى 
 حد ما

 غير
 موافق
 إلى
 ما حد

غير 
موافق 
على 

 اإلطالق
     من أجل التحدي. األشياء بجد لتعلم دائما أتطلع  .1
     .أفعالي نتائج توقع دائما أحاول فإنني أبدأ، أن قبل  .2
     .يتشتت انتباهي بسرعة  .3
     .أحب األحجيات  .4
     .المشكالت في البحث في أستمتع  .2
     .معقد شيء أي مع التعامل أكره  .6
     أخطط لتعلم األشياء الجديدة.  .7
     .النتائج توقع في مهارة لدي  .8
     .المعقدة المسائل فهم أحاول عندما أستمتع  .8
     تعلم برامج حاسوبية جديدة يشعرني بالخوف.  .10
 المشكالت حل بكيفية المتعلقة الخطط وضع أجيد  .11

 .الصعبة
    

     .أنجز أعمالي بسرعة  .12
     ."طويال" وقتا المشكالت بعض حل يستغرق  .13
     .للمشكالت عامة نماذج تحديد في أتفوق  .14
 بوساطة الكلمات معالجة في محدودة مهاراتي  .12

 .الحاسب
    

 واحدة بخطوة معلمي أسبق المدرسة في دائما كنت  .16
 .ما لمشكلة حل يعرض عندما األقل على

    

 أن يمكن ألنه تعلمه، بإمكاني شيء كل أتعلم أن أريد  .17
 .ما" يوما" مفيدا يكون
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 أستطيع فإنني ما، مشكلة أحل أن علي كان إذا  .18
 .ذهني من األخرى األشياء استبعاد

    

 بعضها مع المشكلة أجزاء انتظام معرفة في سريع أنا  .18
 .البعض

    

     األعمال بسبب التأجيل.تتراكم علي   .20
     . جديدة حاسوبية معلومات تعلم يزعجني  .21
     .مبتكر بحل آتي أن الضرورة،أستطيع عند  .22
     .يسهل علي اإلتيان ببدائل  .23
لكثير من  إبداعية بحلول آتي ألنني بالفخر أشعر  .24

 .المشكالت
    

     لدي قدرات عالية مقارنة مع بعض أقراني.  .22
     .منه االنتهاء قبل الحل أتوقع أن أستطيع  .26
 ممكنة حلول لتوليد الذهني العصف في أتفوق  .27

 .للمشكالت
    

 لمعرفة الشوق دائم أنا ، الموضوع عن النظر بغض  .28
 .المزيد

    

 كانت إذا األفكار جميع تجاه نزيها أكون أن أستطيع ال  .28
 .منها واحدة فكرتي

    

     تدخل أحد.أنا أقرر القيام بأي عمل دون   .30
     .المشكلة تكمن أين معرفة في أحيانا صعوبة أجد  .31
 الحاسوبية المنتجات بمتابعة استمتع كنت الماضي في  .32

 .الجديدة
    

 تستطيع ال أنك يعني اآلخرون يعتقده فيما التفكير  .33
 ".مستقال" تفكيرا التفكير

    

     . اآلن أعرفه مما بكثير أكثر أتعلم أن أستطيع  .34
     .المحدد الوقت في عملي أكمل دائما  .32
 ينبغي ال التي السهلة األسئلة من العديد هنالك  .36

 .طرحها
    

     .منافعها من أكثر االنترنت مضار  .37
     .ما مشكلة في أنهمك عندما منظم بأني معروف أنا  .38
     .البحث في مفيدة أداة اإلنترنت أن أجد  .38
     .أفكاري تنظيم علي السهل من  .40
     أتحدث عن مشكالتي دون الوصل لحل أي منها.  .41
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     .للوقت مضيعة اآلخرين نظر وجهات في التفكير  .42
 أكثر لها التي المشكالت مع التعامل في صعوبة أجد  .43

 .واحد حل من
    

 الحل أتخيل مشكلة، حل في" منهمكا أكون عندما  .44
 .الصحيح المسار في أكون كي ليساعدني

    

     .المختلفة الخيارات في للتفكير طويال" وقتا أستغرق  .42
أفضل الموضوعات التي تجعلني أفكر في األشياء   .46

  الصعبة.
    

     .صعبة مشكالت حل محاولة في االستمرار مهما ليس  .47
أسعى لمعرفة المزيد عن عمل األشياء )كالحاسوب   .48

 وغيرها(.
    

     .آنذاك به أشعر ما هو ما لشيء األسباب أفضل  .48
     .باإلبداع تتسم للمشكالت بحلول" غالبا آتي  .20
     .العمل في التركيز مشكالت من أعاني  .21
 بحاجة لست لكني آرائهم، إبداء في الحق لآلخرين  .22

 .لسماعهم
    

 أنظر وال معتقداتي، تدعم التي الحقائق إلى فقط انظر  .23
 .معها تتعارض التي الحقائق إلى

    

 على أوال أحصل مهم قرار اتخاذ مني يطلب عندما  .24
 .عليها الحصول يمكنني التي المعلومات

    

 جديدة حاسوب برامج بنفسي وأتعلم أكتشف أن أفضل  .22
 .فراغي أوقات في

    

 أول هو ما، مشكلة عن واضحة فكرة على الحصول  .26
 .أفعله شيء

    

 نشاط عن بالتحدي يتسم نشاط أختار فإنني خيرت إذا  .27
 .أسهل

    

     .عليه أعمل ما إنجاز في صعوبة أجد ما غالبا   .28
     .أواجهها التي األلغاز معظم حل أستطيع  .28
 مشكلة مواجهة عندما" مركزا أبقى أن علي السهل من  .60

 .ما
    

     .األشياء تعمل كيف فهم بمحاولة أستمتع حقيقة أنا  .61
 خطأ، أو صح إما باألشياء" متعلقا األمر يكون عندما  .62

 .أهمية الموضوع أعطي ألن بحاجة لست
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 لها وجد التي للمشكالت حل عن أبحث أال يجب  .63
 ".حال اآلخرون

    

 الحالية التكنولوجيا على أحصل أن الضروري من أجد  .64
 .والحديثة

    

 في صعوبة أواجه فإنني مشكلة، أحل أن أحتاج عندما  .62
 .أبدأ أين من معرفة

    

 اإلجابة محاولتي قبل المسألة أفهم أن دائما أحاول  .66
 .عنها

    

     الجديدة. األشياء لتعلم أخطط  .67
     .أحافظ على عملي منظما  .68
 كثيرة معلومات أجمع سوف نتيجة، إلى الوصول قبل  .68

 .اإلمكان قدر
    

     . القرارات اتخاذ في صعوبة أجد  .70
     .التكنولوجيا عن مجالت أو/ و حاسوب مجالت أقرأ  .71
     .التحدي مشكالت من متعة أقل السهلة المشكالت  .72
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 (3ملحق رقم )

 مقياس الدافعية العقلية بصورتها النهائية

 االسم:                                                 الجنس: ذكر     أنثى

 التخصص الدراسي:                                   المرحلة الدراسية: 

( أمام البديل الذي توافق عليه، يرجى الحرص على اإلجابة  عالمة )  بوضع سؤال كل من اإلجابة يرجى
 على العبارات جميعها علما" أن نتائج هذا المقياس ستستعمل ألغراض البحث العلمي حصرا".

رقم 

 الفقرة

موافق  ارةــــــــــــــــــــــالعب

 بشدة

موافق 

 إلى حد ما

 غير

 موافق

 حد إلى

 ما

غير 

موافق 

 بشدة

     من أجل التحدي. بجد األشياء لتعلم دائما أتطلع  .1

     أتوقع نتائج أفعالي قبل أن أبدأ بأي عمل.   .6

     يتشتت انتباهي بسرعة.   .5

     .األلغازأحب    ..

     .عن حلول للمشكالت أستمتع في البحث   .3

     .معقد شيء أي مع التعامل أكره  .2

     .أخطط لتعلم األشياء الجديدة   .8

     .النتائج توقع في مهارة لدي  .7

     .المعقدة المسائل فهم أحاول عندما أستمتع  .0

     تعلم برامج حاسوبية جديدة يشعرني بالخوف.   .19

 المشكالت حل بكيفية المتعلقة الخطط وضع أجيد  .11
 .الصعبة

    

     .بسرعة أعمالي أنجز  .16

     ."طويال" وقتا المشكالت بعض حل يستغرق  .15

     .للمشكالت عامة نماذج تحديد في أتفوق  ..1

 بخطوة معلمي أسبق المدرسة في دائما كنت  .13
 .ما لمشكلة حل يعرض عندما األقل على واحدة

    

     لدي رغبة في تعلم كل شيء مفيد.  .12

     أركز بشكل جيد عند حل مشكلة ما.  .18
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 مع المشكلة أجزاء انتظام معرفة في سريع أنا  .17
 .البعض بعضها

    

     تتراكم علي األعمال بسبب التأجيل.   .10

     . جديدة حاسوبية معلومات تعلم يزعجني  .69

أستطيع أن آتي بحل مبتكر، حين تواجهني    .61
 مشكلة صعبة.

    

     بدائل أثناء حل المشكالت.يسهل علي إحضار    .66

كثير من ل إبداعية بحلول آتي ننيأل بالفخر أشعر  .65
 .لمشكالتا

    

     لدي قدرات عالية مقارنة مع بعض أقراني.  ..6

     .منه االنتهاء قبل الحل أتوقع أن أستطيع  .63

 إذا األفكار جميع تجاه نزيها أكون أن أستطيع ال  .62
 .منها واحدة فكرتي كانت

    

     أنا أقرر القيام بأي عمل دون تدخل أحد.   .68

     .المشكلة تكمن أين معرفة في أحيانا صعوبة أجد  .67

 المنتجات بمتابعة استمتع كنت الماضي في  .60
 .الجديدة الحاسوبية

    

التفكير فيما يعتقده اآلخرون يعيق قدرتك على    .59
 التفكير المستقل.

    

     . اآلن أعرفه مما بكثير أكثر أتعلم أن أستطيع  .51

     أكمل عملي في الوقت المحدد بشكل دائم.  .56

 ينبغي ال التي السهلة األسئلة من العديد هنالك  .55
 .طرحها

    

 مشكلة في أنهمك عندما منظم بأني معروف أنا  ..5
 .ما

    

     .البحث في مفيدة أداة اإلنترنت أن أجد  .53

     .أفكاري تنظيم علي السهل من  .52

     مشكالتي دون الوصل لحل أي منها.أتحدث عن   .58

     .للوقت مضيعة اآلخرين نظر وجهات في التفكير  .57
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 لها التي المشكالت مع التعامل في صعوبة أجد  .50
 .واحد حل من أكثر

    

 الحل أتخيل مشكلة، حل في" منهمكا أكون عندما  .9.
 .الصحيح المسار في أكون كي ليساعدني

    

 الخيارات في للتفكير طويال" وقتا أستغرق  .1.
 .المختلفة

    

أفضل الموضوعات التي تجعلني أفكر في    .6.
 األشياء الصعبة.

    

 مشكالت حل محاولة في االستمرار مهما ليس  .5.
 .صعبة

    

أسعى لمعرفة المزيد عن عمل األشياء   ...
 )كالحاسوب وغيرها(.

    

     .آنذاك به أشعر ما هو ما لشيء األسباب أفضل  .3.

     .باإلبداع تتسم للمشكالت بحلول" غالبا آتي  .2.

     .العمل في التركيز مشكالت من أعاني  .8.

 معتقداتي، تدعم التي الحقائق إلى فقط انظر  .7.
 .معها تتعارض التي الحقائق  وأتجاهل

    

 أوال أحصل مهم قرار اتخاذ مني يطلب عندما  .0.
 .عليها الحصول يمكنني التي المعلومات على

    

 حاسوب برامج بنفسي وأتعلم أكتشف أن أفضل  .39
 .فراغي أوقات في جديدة

    

 هو ما، مشكلة عن واضحة فكرة على الحصول  .31
 .أفعله شيء أول

    

 عن بالتحدي يتسم نشاط أختار فإنني خيرت إذا  .36
 .أسهل نشاط

    

     .عليه أعمل ما إنجاز في صعوبة أجد ما غالبا   .35

     .أواجهها التي األلغاز معظم حل أستطيع  ..3

 مواجهة عندما" مركزا أبقى أن علي السهل من  .33
 .ما مشكلة
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 تعمل كيف فهم بمحاولة أستمتع حقيقة أنا  .32
 .األشياء

    

 أو صح إما باألشياء" متعلقا األمر يكون عندما  .38
 .أهمية الموضوع أعطي ألن بحاجة لست خطأ،

    

     ".حال اآلخرون لها وجد التي المشكالت أتجاهل  .37

 التكنولوجيا على أحصل أن الضروري من أجد  .30
 .والحديثة الحالية

    

 أواجه فإنني مشكلة، أحل أن أحتاج عندما  .29
 .أبدأ أين من معرفة في صعوبة

    

 اإلجابة محاولتي قبل المسألة أفهم أن أحاول  .21
 .عنها

    

     الجديدة األشياء لتعلم أخطط   .26

     .أحافظ على عملي منظما  .25

 معلومات أجمع سوف نتيجة، إلى الوصول قبل  ..2
 .اإلمكان قدر كثيرة

    

     . القرارات اتخاذ في صعوبة أجد  .23

 عن مجالت أو/ و حاسوب مجالت أقرأ  .22
 .التكنولوجيا

    

 مشكالت من متعة أقل السهلة المشكالت  .28
 .التحدي
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 الملخص باللغة اإلنكليزية

The study in the English language summary 

Speed Cognitive Visual and its relationship with Mental Motivation 

A field study comparison between the first secondary grade year 
and first year University students in the city Damascus 

Speed cognitive an important cognitive function and interference to learn 
a lot of basic skills among students as well as the mental motivation that 
are generating skills perceptions and new alternatives, and is interested 
in research studying the speed of cognitive visual and mental motivation 
among a sample of tenth grade year for the first university year students, 
and is the research problem in answering the following question: What is 
the nature of the relationship between the speed of cognitive visual and 
mental motivation among a sample of tenth grade year students and 
first-year students in the university city of Damascus? The aim of this 
research is to identify the relationship between the speed of cognitive 
visual and mental motivation of the study sample, and detect differences 
between the mean scores of the study sample the Standart Speed 
cognitive visual and mental motivation depending on "variables (sex, 
stage developmental, specialization school)The importance of research to 
find out the relationship between the speed of cognitive visual and mental 
motivation is of great importance in understanding the cognitive abilities 
of the students and the importance of the sample covered by the study, 
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they are students first-year university students in tenth grade year, where 
they form the basic foundation that make up the society of the future, 
have been tested the following assumptions: 

- First hypothesis: There is no correlation statistically significant 
between the total score of the accelerometer cognitive and visual 
three dimensions and between mental motivation of the study 
sample. 
- The results showed a positive correlation statistically significant 
"between the total score of the accelerometer cognitive and visual 
three dimensions and between mental motivation of the study 
sample. 
- The second hypothesis: There is no correlation statistically 
significant between the total score of the accelerometer cognitive 
and visual three dimensions and between mental motivation 
accordingly "to the variable sex. 
- The results showed a positive correlation statistically significant 
"between the total score of the accelerometer cognitive and visual 
three dimensions and between mental motivation accordingly" to 
the variable sex. 
- The third hypothesis: There is no correlation statistically 
significant between the total score of the accelerometer cognitive 
and visual three dimensions and between mental motivation 
accordingly "to the variable developmental stage. 
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- The results showed a positive correlation statistically significant 
"between the total score of the accelerometer cognitive and visual 
three dimensions and between mental motivation accordingly" to 
the variable developmental stage. 
- Fourth hypothesis: There were no statistically significant 
differences between the mean scores of the study sample to the 
total score for the accelerometer cognitive and visual three 
dimensions depending on the variable sex. 
- The results showed a statistically significant differences 
between the mean scores of the study sample to the total score 
for the accelerometer cognitive and visual three dimensions 
depending on the variable sex individuals. 
- The fifth hypothesis: There were no statistically significant 
differences between the mean scores of the study sample to the 
total score for the accelerometer cognitive and visual three 
dimensions variable depending on the developmental stage. 
- Results are no statistically significant differences between the 
mean scores of the study sample to the total score for the 
accelerometer cognitive and visual three dimensions variable 
depending on the developmental stage showed. 
- Sixth hypothesis: There were no statistically significant 
differences between the mean scores of the study sample to the 
total score for the accelerometer cognitive and visual three 
dimensions variable depending on the area of study. 
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- The results showed that there were no statistically significant 
differences between the mean scores of the study sample to the 
total score for the accelerometer cognitive and visual three 
dimensions variable depending on the area of study. 
- Seventh hypothesis: There were no statistically significant 
differences between the mean scores of the study sample to the 
total score for the measure mental motivation variable depending 
on the sex. 
- The results showed that there were no statistically significant 
differences between the mean scores of the study sample to the 
total score for the measure mental motivation variable depending 
on the sex. 
- Eighth hypothesis: There were no statistically significant 
differences between the mean scores of the study sample to the 
total score for the measure mental motivation variable depending 
on the developmental stage. 
- The results showed that there are significant differences 
between the mean scores of the study sample to the total score 
for the measure mental motivation variable depending on the 
developmental stage differences. 
- Hypothesis ninth: There were no statistically significant 
differences between the mean scores of the study sample to the 
total score for the measure mental motivation variable depending 
on the stage of study. 
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- The results showed that there were no statistically significant 
differences between the mean scores of the study sample to the 
total score for the measure mental motivation variable depending 
on the area of study. 

- The research on the descriptive approach, and is the original 
society for the study of all students in the tenth year grade students 
the first year university for the academic year 2014- 2015 in the city 
of Damascus and the number of members of the original community 
for school students (3647) students distributed in all schools in the 
city of Damascus, and the number of members of the community the 
original students of the university (5371), through the return to 
Damascus University statistics in students at the head of Damascus 
University Affairs for the academic year 2013 to 2014, bringing the 
original community consists of the study of the (9018) students, and 
composed the study sample of students in tenth grade year of school 
city Damascus for the academic year 2014-2015 and the first-year 
students university of Damascus University departments (Architecture, 
Mechanical engineering, philosophy, mathematics, psychology, 
psychological counseling, modern breeding) and the number of 
sample sample approved individuals in the present study (1000) 
students "and student and by (11%) of the size of the original 
community, and were selected sample method available, and use the 
search the following tools: Speed cognitive scale of preparation 
(Ekstrom, and French, and Harman, and Derman) and the 
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Arabization of Anwar Mohammed Cherkaoui, and Solomon vegetative 
Sheikh, and Nadia Mohamed Abdel Salam (1983 ). It consists of 
three tests (delete words (Reply - 1), compared to the numbers 
(Reply - 2), images asymmetric (Reply - 3), and the measure of 
mental motivation of the researcher and consists of a 67-item ", 
spread over four areas: ( mental focus, orientation toward learning, 
creative problem solving, cognitive integration), the study tools were 
applied in the period from 02/16/2015 to 20/03/2015. 

 
 

 
 
 
 


