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ملخص البحث :
قام الباحثان باخذ اداتين لقياس ظواهر البحث وهما مقياس االنفتاح على الخبرة
والحاجة الى المعرفة لدى طلبة الجامعة وكانت عينة البحث ( )011طالب
وطالبة بواقع ( )01طالب وطالبة من المرحلة الثانية لقسم االرشاد النفسي
و( )01طالب وطالبة لنفس القسم ،في كلية التربية االساسية جامعة ديالى وبعد
استخراج النتائج وتحليلها احصائيا توصل البحث الحالي الى ان الطالب الذين
يعانون نقص في الحاجة الى المعرفة يعانون ايضا من نقص في االنفتاح على
الخبرة وان الطالب الذين ال يحصلون على تعلم حقيقي يشعرون بأنهم غير
قادرين على ابداء ارائهم حول ما يدور في العملية التعليمية ،ترتبط الحاجة إلى
المعرفة بعالقة قوية موجبة مع االنفتاح على الخبرة .وقد خرج البحث الحالي
ببعض التوصيات والمقترحات.

Acquiring experience and its relation to the need of
knowledge for the basic education college students/
Diyala University
Prof.Dr.Muhand Muhammed
Ahmed hameed
Abstract :
The researchers have taken two tools to measure the
research phenomena. These tools are the acquiring
experience and the need of knowledge of the university
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students. The researchers have taken 100 students. Fifty
students have been taken from the psychology guidance
department and fifty students have been taken from the same
department/ college of the basic education/ university of
Diyala. The present research proves, after checking and
analyzing statistically the results of the research, that the
students who lack the need of the knowledge are suffering
from the lack of acquiring experience. In addition to that,
students who are not getting good education are feeling that
they are unable to express their opinion about the process of
education. Thus, the need of knowledge is connected
strongly and positively with acquiring experience. The
present
research
has
some
suggestions
and
recommendations.
أهمية البحث والحاجة إليه:
يعد التعلم استثمارا اقتصاديا واجتماعيا إذ ا َّن حركةة المجتمةع مرتبطةة بمةا
تنجةة ه هةةذه العمليةةة مةةن اكتشةةافات متنوعةةة لت طيةةة العالقةةات ا نسةةانية فمةةن
المعروف أن العملية التربوية عمليةة موجهةة بااسةاس إلةى العنصةر البشةر إذ
تتضةةمن نمةةو امتاناتةةه وتطورهةةا وتعبهتهةةا باتجةةاه خدمةةة المجتمةةع ،ولمةةا كةةان
المدرس يمثل عنصرا مهما ً في نجاح العملية التربوية فانه يحتل متان الصدارة
بين العوامل التي يتوقف عليها نجاح التربية في بلوغ غاياتها وال يمتةن الفصةل
بين مسؤولياته والت يرات ااساسية التي تتم في المجتمع وعليةه تسةهم أ خطةة
تقوم على رسم سياسة التعلم في أ بلد من البلةدان بتيفيةة االهتمةام بالمةدرس إذ
تقةةع عليةةه المسةةؤولية المباشةةرة فةةي ترجمةةة القةةيم والمثةةل واالهةةداف العامةةة إلةةى
اجراءات سلوكية تشتل المواصفات المطلوبة فةي المةواطن الةذ تبت ةي اعةداده
بموجبها (حسن ،0191 ،ص.)4
ويؤيةةد هةةذا الةةرأ  Costa, 1992الةةذ أشةةار إلةةى َّ
أن االفةةراد المنفتحةةين علةةى
الخبةرة يتةون لةديهم فضةول فتةر وافتةار غيةر مألوفةة وخيةال واسةع وتحسةس
للمجال والفن وتتحرك لديهم المشاعر واالنشطة بقوة ،و تتون القيم خارجة عن
المعتاد وهم يجربون انفعاالت ايجابية وسلبية ( Costa & McCrae, 1992,
.)p. 17
وتشير الحاجة إلى المعرفة إلى رغبة مستمرة في الفهم والمعرفة وتتجلى في
النشاطات االستطالعية واالستتشافية ،وفي البحث عن الم يد من المعرفة،
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والحصول على أكبر قدر ممتن من المعلومات ،ويرى (ماسلو ) أن حاجات
المعرفة هي أكثر وضوحا ً عند بعض اافراد من غيرهم ،فحينما تتون هذه
الحاجات قوية فسيرافقها رغبة في الممارسة المنهجية القائمة على التحليل
والتنظيم والبحث في العالقات ( نشواتي،0194 ،ص. )500
وقد أظهرت نتائج الدراسة التي أجراها كاوتينيو وآخرون ( Coutinho, et
 ،)al, 2004بأن الطلبة ذو المستوى المرتفع من الحاجة إلى المعرفة
يتصفون بالدافعية الداخلية القوية نحو التفتير ،ويسعون نحو المهام المعرفية
المعقدة  ،وينج ون المهمات الدراسية بشتل أفضل ،ويطلبون توضيحات أكثر
للمشتالت مما يطلبه أولهك الذين لديهم مستوى منخفض من الحاجة إلى
المعرفة )(Coutinho, et al, 2004: p22
وبهذا يتجلى أهمية البحث الحالي من الناحية النظرية بما يأتي-:
يوفر البحث الحالي أداتين يمتن استخدامها من قبل باحثين آخرين،أحداهمالقياس االنفتاح على الخبرة والثاني قياس الحاجة الى المعرفة.
تقديم بيانات كمية ومعلومات كيفية حول اثر االنفتاح على الخبرة على إداءالسلوك لطالب المرحلة الجامعية.
أما أهمية هذه الدراسة من الناحية التطبيقية فيمتن تحديدها باالتي-:
تمتن المرشدين وااخصائيين التربويين من التنبؤ بالمشتالت التي قديتعاملون معها وذلك من خالل التعرف على العالمات المبترة للتأثير السلبي
الذ يحدث نتيجة تأثير االن الق عل الخبرة على مستوى طالب المرحلة
الجامعية .
أهداف البحث :
يستهدف البحث الحالي تحقيق االهداف االتية :
-0قياس الحاجة الى المعرفة لدى طالب المرحلة الجامعية.
-5قياس االنفتاح على الخبرة لدى طالب المرحلة الجامعية.
-3معرفة العالقة بين الحاجة الى المعرفة واالنفتاح على الخبرة لدى طالب
المرحلة الجامعية .
حدود البحث :
يقتصر البحث الحالي على طلبة الجامعة في كلية التربية االساسية/قسم االرشاد
في محافظة ديالى للدراسة الصباحية وللعام الدراسي .5104-5103
تحديد المصطلحات:
ورد في البحث مجموعة من المصطلحات ،وسيتم تعريفها كما يأتي :
أوالا :الحاجة الى المعرفة :
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 -0عرفها مورا ):(Murray, 1938
الحاجة للمالحظة والتساؤل واالستطالع والبحث ،والحاجة للحصول على
الحقائق ولالستتشاف وتوجيه ااسهلة وإشباع الفضول والحاجة لإلص اء
والقراءة ونشدان المعرفة.(Murray, 1938, p. 318) .
 -5عرفها مورفي ):(Murphy, 1947
سمة من سمات المفترين الذين يجدون متعة في التفتير وفي البحث عن
الحقيقية ).(Murphy, 1947, p. 403
 -3عرفها الدسوقي (:(1987
دافع أو رغبة لمالحظة البيهة والحاجات المعرفية أساس حب االستطالع
وسلوك االكتشاف وكل ما من شأنه أن يحدث فحص التائن لألشياء ،ويتون
إشباعه عندما يحيط الشخص علما ً بطبيعة الشئ (الدسوقي ،0191 ،ص.)561
 -4ـ التعريف ا جرائي:
الدرجة التلية التي يحصل عليها المستجيب من خالل إجابته على فقرات مقياس
الحاجة إلى المعرفة .
ثانيا :االنفتاح على الخبرة :
 -5تعريةف كوسةتا ومةاكرا ( :)Costa & Mccrae, 1988بعةد مةن ابعةاد
الشخصية يحمل صاحبها اافتار الجديدة والطرق الجديدة وغير المألوفةة لعمةل
االشياء (.)Costa & McCrae, 1988, p.259
 -5تعريف لويد  :Lioyd, 1998هو بعد يتصةف صةاحبه بااصةالة واالنفتةاح
الفتر ويرتبط باالبداع والذكاء (.)Liod, 1998 p.1
 -0تعريةةف أبةةو هاشةةم  :4111يعتةةس هةةذا العامةةل النضةةج العقلةةي واالهتمةةام
بالثقافةةة والدرجةةة المرتفعةةة تةةدل أن االفةةراد خيةةاليون ابتتةةاريون ،يبحثةةون عةةن
المعلومات بانفسهم بينما تدل الدرجة المنخفضة أن االفراد يولةون اهتمامةا قلةيال
بةةالفن وهةةم عمليةةون أمةةا سةةمات هةةؤالء االفةةراد فهةةي :الخيةةال واالسةةتقاللية فةةي
الحتم ،والقيم والمشاعر االفتار (أبو هاشم ،5110 ،ص.)04
 -2وقد عرف الباحث االنفتاح على الخبرة اجرائيا ً بأنّها -:
الدرجة التي يحصل عليها المستجيب نتيجة إجابته عن فقرات مقياس االنفتاح
على الخبرة.
الفصل الثاني :
اإلطار النظري ودراسات سابقة :
القسم األول اإلطار النظري :
عندما يتم الحديث عن ا موضوع من الموضوعات التي يهتم بها علم
النفس نجد ان النظريات تتعدد فيها وتختلف وجهات النظر فليس هناك نظرية
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واحدة عامة وشاملة في علم النفس تعالج ظواهر وموضوعات هذا العالم
وتفسره،وان تعدد النظريات واختالف وجهات النظر في تفسير السلوك
االنساني يعني ان مجال البحث واسع ومتعدد االتجاهات ،وان االختالف يرجع
بالتالي الى تعقد االنسان ذاته وصعوبة االحاطة بتل ما يتعلق بمظاهر
الشخصية والسلوك (الشمر  )5110،33،لذا سوف يتم في هذا الفصل
استعراض النظريات المختلفة والدراسات السابقة للمت يرين الذين تصدا لهما
البحث وهما (الحاجة الى المعرفة  ،االنفتاح على الخبرة ).
النظريات التي فسرت الحاجة الى المعرفة -:
أوالا - -:نظرية موراي ”“Murray Theory
تُعّد الحاجة عند ” “Murrayحجر ال اوية في نظريته عن الشخصية
واليعد مورا أول من أبدى اهتماما ً رئيسا ً بتحلي ِل الدوافع إال أن صياغاته
النظرية تتضمن عناصر كثيرة ممي ة ،ويُعّد تقسيمه للحاجات من أفضل وأشمل
ما موجود من تصنيفات واستمد هذا المفهوم من دراسته لألَسوياء (داود،
والعبيد  )500 :0111 ،إذ يرى مورا أن الحاجة مفهوم افتراضي
” “Hypothetical conceptوحدوثه شيء تخيلي من أجل تفسير بعض
الحقائق الموضوعية والذاتية وهي مبنية على أساس فسلجي من حيث أنها
تتضمن قوة كيميائية في يائية في الدماغ (شلت  )091 :0193 ،ومن ثم توجه
وتنظم العمليات المعرفية كلها في الفرد (االدراك والتذكر والتخيل والتفتير
والذكاء ) (داود والعبيد .)500 :0111 ،
وقد تنشأ حاجات أخرى من عمليات داخلية مثل الجوع ،والعطش ،أومن
أحداث في البيهة ،إذ تؤد الى ظهور حاجة تؤد بدورها إلى توتر ثم اشباع
للحاجة فينخفض التوتر ،فالحاجة تدفع بالسلوك إلى نشاط معين وهذا النشاط
يسهم في اشباع هذه الحاجة ،وعرض ” “Murrayبحدود ( )30حاجة ()51
منها تسمى بالحاجات الظاهرة ” “Overt needsو( )00حاجة أخرى تسمى
بالحاجات التامنة (المضمرة) ” "Covert Needsويؤكد مورا ”“Murray
أنه يمتن ان نستنتج وجود الحاجة لدى الفرد من بعض المظاهر التي تتضح من
سلوكه أزاء انتقائه وآستجابته لنوع معين من المثيرات يصاحبه انفعال خاص،
وحين يتم اشباع الحاجة يشعر الفرد بالراحة كما يشعر بالضيق اذا لم يتحقق
االشباع.
(داود ،والعبيد )506 :0111 ،
ثانيا -:نظرية ماسلو ”“Maslow’s Theory
يرى ماسلو” )0104( “Maslowأن الناس جميعهم يندفعون الشباع
حاجاتهم الفسيولوجية ااساسية  ،للبقاء ثم حاجات السالمة واامن وحاجات
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االنتماء والحب والحاجات المرتبطة بالتقدير من أجل االنجاز والمتانة
والحظوة ) .(Kassin, 2003: p. 599وصنف الحاجات االساسية للفرد في
مستويات وأنها تدخل ضمن نطاق الحاجات الحرمانية أما حاجة تحقيق الذات
والحاجة إلى المعرفة والحاجة الجمالية فانها تدخل ضمن نطاق الحاجات
النمائية (توق وعدس . )046 :0194 ،وهذه الحاجات يتم اشباعها على وفق
تسلسل هرمي من االدنى فااعلى وان حاجات المستوى اادنى لها ااسبقية
والسيطرة على حاجات المستوى ااعلى وان أهمية هذه الحاجات في تقدير
سلوك الفرد تعتمد على قربها أوبعدها من قاعدة هرم ماسلو (عدس:0119 ،
 (، )339االزيرجاو  )04 :0110،ويعتقد سميث بأهمية نظرية ماسلو في
توضيح حقيقة اشباع حاجات الفرد على أنها أساس يقود إلى اشباع حاجاته
العليا كرغبة في ااداء واست الل المهارات (ال بيد . )30 :5111 ،
النظريات التي فسرت االنفتاح على الخبرة-:
اوال -:نظرية فرويد ()1962
حاول "فرويد" فهم شخصية الفرد عن طريق تركي ه على فحةص خبةرات
الطفولة المبترة إذ وصفها على النحو االتي :
الخبةةرات الش ةعورية  :وتعنةةي ان كةةل االنفعةةاالت والعواطةةف تقةةع فةةي الشةةعور
وكةةذلك مةةا يحةةدث مةةن عمليةةة تفتيةةر وادراك وتةةذكر فهةةو شةةعور وموقعهةةا فةةي
الشخصية عند فرويد هو االنا.
الخبرات الالشعورية  :وهو ما موجود في اغةوار الةنفس االنسةانية مةن رغبةات
وميول متبوتة ،حيث ان ميتاترمةات التبةت اثبةت انهةا ال شةعورية ممةا اضةطر
فرويد ان يستنتج ان كل ماهو متبوت ال شعور  ،وأن ماهو ال شةعور يتةون
متبوتا ً (.)Froud, 1962
ثانيا -:نظرية ادلر
اما "أدلر" فقد اسةتعمل ثالثةة اسةاليب فةي محاولتةه للوصةول إلةى خبةرات الفةرد
الحاسةةمة التةةأثير فيتضةةمن االسةةلوب االول منهةةا سةةؤال الفةةرد ان يتةةذكر خبراتةةه
المبترة ثم مقارنة هذه االسةترجاعات بالحقةائق التةي يعطيهةا الفةرد عةن خبراتةه
وحياتةةه الحاضةةرة ليلةةتقط منهةةا االفتةةار أو االهةةداف المشةةتركة التةةي تقةةود سةةلوك
الشخص.
امةةا "فةةروم" فقةةد تشةةابه مةةع فرويةةد فةةي التركي ة علةةى الطرائةةق التةةي تةةؤثر فيهةةا
خبةةةرات الطفولةةةة المؤلمةةةة ،وخبةةةرات الصةةةدمة علةةةى الفةةةرد (صةةةالح،0199 ،
ص.)013-015
الدراسات السابقة :
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أوال :الدراسات التي تناولت الحاجة الى المعرفة
 -0دراسة الخزرجي ()4110
الحاجة إلى المعرفة وعالقتها بحل المشكالت لدى طلبة جامعة بغداد"
استهدفت الدراسة تعرف العالقة بين الحاجة إلى المعرفة وحل المشتالت
(أسلوب توليد افتار) لدى طلبة الجامعة ،فضالً عن الحاجة إلى المعرفة لدى
عينة البحث .تألفت عينة البحث من( )311طالبا ً وطالبة جامعية تم اختيارهم
بطريقة عشوائية من( )6كليات في جامعة ب داد ،وأستعمل مقياس الحاجة إلى
المعرفة وأسلوب توليد اافتار وبعد جمع البيانات وتحليلها إحصائيا ً باستعمال
االختبار التائي لعينة واحدة واالختبار التائي لعينتين مستقلتين،أظهرت النتائج
بأن طلبة الجامعة يتصفون بالحاجة إلى المعرفة ،وأن هناك عالقة دالة وموجبة
بين الحاجة إلى المعرفة وأسلوب توليد اافتار لدى طلبة الجامعة ،وأن الذكور
يتفوقون على ا ناث في الحاجة إلى المعرفة والتوجد فروق تبعا ً لمت ير
التخصص (علمي -انساني) (الخ رجي.)10- 0 :5113 ،
ثانيا-:الدراسات االجنبية
دراسة كاسيبو وبيتي () Cacioppo & Petty, 1982
“The Need for Cognition among Iowa Students”.
"الحاجة إلى المعرفة لدى طلبة جامعة ايو
 -5استهدفت الدراسة قياس الحاجة إلى المعرفة لدى طلبةجامعة ايو()Iowa
وتألفت عينة البحث من ( )11طالبا ً وطالبة من طالب قسم علم النفس بواقع
( )51من الذكور و( )69من ا ناث وتم اختيارهم بالطريقة العشوائية
وتوزيعهم في مجموعات الختبارهم في المختبر اداء المهمات البسيطة أو
المعقدة عن طريق رسم دائرة حول اارقام التي تتعلق بأداء مهمة صعبة
وأخرى تتعلق بأداء مهمة بسيطة وبعد ا جابة على االستبانه الخاصة وأداء
المهمة ،واستعمال مقياس الحاجة إلى المعرفة ،وبعد جمع وتحليل البيانات
إحصائيا ً باستعمال الوسائل ا حصائية المناسبة لمعالجتها ،أظهرت نتائج
التحليل ا حصائي للبيانات أن الطلبة من مستوى مرتفع من الحاجة إلى
المعرفة قد تمتعوا بالمهمات الصعبة ويشعرون بالمسرة اثناء اداؤهم لتلك
المهمات وال يتمتعوا بأداء بالمهمات البسيطة ،إما الطلبة من مستوى منخفض
من الحاجة إلى المعرفة قد تمتعوا بالمهمات البسيطة أكثر من المهمات المعقدة
ويشعرون بالمسرة أثناء أداؤهم لتلك المهماتCacioppo & Petty, (.
1982: p.126-129
ثانيا -:الدراسات التي تناولت (االنفتاح على الخبرة).
 دراسة بيردوك :(Perdok Linnell, 1987) 589109

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة ما إذا كانت الخبرة والتدريب على الفنةون سةوف
ترتبط بالتفضيالت الثابتة واالنفتاح على الخبرة االدراكيةة مةن خةالل مؤشةرات
الدرجات على مقياس بارون – ويلش للفن ،حيث افترض الباحث أَ َّن الخبرة في
االنشطة الفنية قد تولةد حساسةية لألشةياء المدركةة بصةريا ً بالنسةبة للفنةانين اكثةر
منه لدى غير الفنانين كما افترض أَ َّن هذه الحساسية اكبر لدى دارسةي موسةيقى
الجاز الحديثة عنه لدى انواع الموسيقى االخرى.
ويطبق مقياس بةارون – ويلةش علةى عينةة المفحوصةين التةي تتونةت مةن 044
أنثى و  69ذكةراً ويتةراوح العمةر ال منةي للمفحوصةين مةن  46-01سةنة .ولقةد
أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في التفضيل الجمالي لدى
كل من دارسي الفنون وغير الدارسين ()Linnell, 1987, p.p. 729-730
 -4دراسة الري وآخرون )Larry Rod's etal, 1988( 5899
هةةدفت الدراسةةة إلةةى معرفةةة العالقةةة بةةين كةةل مةةن االنفتةةاح علةةى ت ييةةر الخبةةرات
الذاتية ودرجة االستمتاع بالموسيقى.
قام الر وآخرون 0199 ،بدراسة افترضت أَ َّن هذه العالقة سوف تتون اكثر
ارتباطا ً بدرجة ايجابية بالموسيقى التالسيتية عن باقي انواع الموسيقى االخرى
ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحثون بتطبيق اختبار تالجين Tellegen test
الذ يقيس درجة االنفتاح على ت ير الخبرات الذاتية وتنويعها ،وقد طبق
االختبار على عينة قوامها  30طالبا ً وطالبة يتراوح العمر ال مني لهم من -09
 54عاما ً وذلك قبل االستماع إلى سلسلة من ثمانية مقاطع موسيقية مختلفة
كالسيتية – حديثة – روك – وطنية أو دينية وقد تم تقييم كل نوع من أنواع
هذه الموسيقى على مقياس خماسي يتراوح من ( )0ال أحبها بشدة )0( ،أحبها
بشدة وأظهرت النتائج ارتباط سمة االنفتاح على الخبرة وت ييرها كما يقيسها
اختبار الدراسة الحالية بتفضيل سماع الموسيقى التالسيتية ( Larry Rod's
)etal, 1988, p.p.737-738
الفصل الثالث
منهجية البحث وإجراءاته :
إجراءات البحث :
يتضمن هذا الفصل عرض االجراءات المتبعة في البحث الحالي والتفيلة
بتحقيق اهداف البحث،وتحديد العينة وتحديد ادوات البحث واجراءات القياس
واهم الوسائل االحصائية المستخدمة في البحث الحالي.
اوالا-:منهجية البحث-:
يتطلب تحقيق اهداف البحث الحالي وصف كمي للحاجة الى المعرفة واالنفتاح
على الخبرة لدى طلبة الجامعة ول رض التعرف على العالقة بينهم يتطلب هذا
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اتباع المنهج الوصفي ووصف الحقائق وتوضيحها بداللة الحقائق المتوفرة
،والبحث الوصفي اكثر من مجرد بيانات اذ ان عمل الباحث الحقيقي يبدأ
بمتابعة هذه البيانات بعناية وتفسيرها واكتشاف المعاني والعالقة الخاصة بها.
ثانياا -:مجتمع البحث-:
يقصد بالمجتمع المجموعة التلية من العناصر التي يسعى الباحث الى ان تعمم
عليها النتائج ذات العالقة بالمشتلة المدروسة ويتتون مجتمع هذا البحث من
طالب المرحلة الجامعية في جامعة ديالى البالغ عددهم وفق االحصاء التربو
لقسم تخطيط الدراسات االولية جامعة ديالى للعام الدراسي -5103
 )06119(5104طالب موزعين على كليات جامعة ديالى البالغ عددها ()03
كلية
ثالثاا-:عينة البحث :
تعد عملية اختيار العينة مشتلة تواجه الباحث احيانا ً اذ يجب معرفة بعض
االعتبارات التي يمتن من خاللها تحديد حجم العينة ،وفي هذا المجال
يرى( )Ebelان سعة حجم العينة وكبرها هو االفضل في عملية اختيار العينة
اعتقاده انه كلما زاد حجم العينة قل احتمال وجود الخطأ ،وقد اختار الباحث
العينة من قسم االرشاد النفسي بواقع ( )01طالب وطالبة من المرحلة الثانية
و( )01طالب وطالبة من المرحلة الثالثة، .وفي ضوء ما تقدم في اختيار العينة
لتشمل( )011طالب وطالبة من طلبة الجامعة كلية التربية االساسية قسم
االرشاد النفسي جامعة ديالى من اصل العدد التلي للقسم كما موضح في
الجدول التالي.
المرحلة عدد الطلبة
القسم في كلية التربية االساسية
014
ااول
طلبة قسم االرشاد
95
الثاني
004
الثالث
95
الرابع
415
المجموع
رابعا-:اداتا البحث:
لما كان البحث الحالي يرمي الى معرفة العالقة بين الحاجة الى المعرفة
واالنفتاح على الخبرة لدى طلبة الجامعة ،لذا توجب ان يتوفر للبحث اداتين
مالئمتين لقياس(الحاجة الى المعرفة واالنفتاح على الخبرة).
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ولذلك قام الباحثان بتبني االداتين مقياس الحاجة الى المعرفة ومقياس االنفتاح
على الخبرة . ،وسوف يتم عرض لتل مقياس من المقايييس التي تم االستعانة
بها.
اوالا-:مقياس االنفتاح على الخبرة :
تبنى الباحثان مقياس االنفتاح على الخبرة لواضعيه (كوستا وماكرا ) ملحق
( )0حيث يتتون هذا المقياس من  49فقرة ايجابية وسلبية يجاب عنها بأختيار
احدى البدائل الخمسة الموجودة امام كل فقرة وهي (الاوفق بشدة ،الاوافق،
محايد ،اوافق ،اوافق بشدة) وقد تم اعتماد هذا المقياس وتبنيه ما يسهل تطبيقه
لتشابه االفتار والسلوكيات وكذلك لموافقة الخبراء عليه.
وقد قام الباحث بأستخراج الخصائص السايتومترية وهي-:
اوال-:الثبات-:
تم استخراج ثبات المقياس بطريقتين هما-:
-0طريقة ااتساق الداخلي(طريقة الفاكرومباخ)وقد كان معامل الثبات(.)0.84
 -5طريقة اعادة االختبار وقد كان مقداره (.)0.81
ثالثاا-:صدق االداة-:
تم استخراج الصدق عن طريق الصدق الظاهر من خالل عرضه على
مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال العلوم التربوية والنفسية.
ثانياا-:الحاجة الى المعرفة-:
لما كان البحث الحالي يهدف الى قياس الحاجة الى المعرفة لدى طلبة الجامعة
وفق تقديراتهم انفسهم لذا قام الباحثان ببناء استبانة لقياس الحاجة الى المعرفة
التي اعدت لهذا ال رض ملحق (.)5وهو اداة مالئمة لمجتمع البحث
الحالي،حيث تم تطبيقه على طلبة الجامعة في جامعة ديالى وهو اداة مالئمة
للبحث.
وتتتون هذه االداة من ( )30فقرة يجاب عنها باختيار احدى البدائل الموجودة
امام كل فقرة هي (الاوفق بشدة،الاوافق،محايد،اوافق،اوافق بشدة) وتحسب
الدرجات على كل فقرة من فقرات المقياس حيث تراوحت درجات االستجابة
لتل فقرة من فقرات المقياس من( )0-0هي تقابل البدائل الخمسة بالنسبة
للفقرات االيجابية واما الفقرات السلبية فقد حصلت على ترتيب الدرجات بشتل
معاكس كما موضح في ملحق ( )5من ( )0-0ثم جمعت درجات البدائل
للحصول على الدرجة التلية من المقياس وطبقت هذه الطريقة على جميع
االستمارات.
وقد قام الباحثان بأستخراج الخصائص السايكومترية لفقرات المقياس-:
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اوالً-:مؤشرات الصدق:
يعد الصدق من الخصائص المهمة في بناء المقاييس واالختبارات النفسية انه
يتعلق بما يقيسه المقياس او االختبار والى حد ينجح في قياسه (أبو
حطب،0191،ص )10فالمقياس الصادق هو المقياس الذ يقيس المفهوم او
الصفة التي وضع من أجل قياسها.وقد جرى التحقق من صدق المقياس الحالي
بأستخدام:
*الصدق الظاهر  :جرى التوصل للصدق الظاهر من خالل حتم مختص
على درجة قياس المقياس للسمة المقاسة ،وبما ان الحتم يتصف بدرجة من
الذاتية ،لذلك يعطى المقياس الكثر من محتم ،وهذا االجراء يتفق مع ما أشار
اليه أيبل(،)Ebelالى ان افضل وسيلة للصدق الظاهر هي قيام عدد من
الخبراء والمختصين بتقدير مدى تمثيل فقرات المقياس للخاصية المراد
قياسها( .)Ebel,1972,p:79وقد تحقق هذا النوع من الصدق في المقياس
الحالي عند عرض فقراته على مجموعة من الخبراء والمختصين في التربية
وعلم النفس وكما مر ذكره سابقاً.
ثانياا-:مؤشرات الثبات-:
يقصد بالثبات()Reliabilityالدقة في إداء االفراد واالستقرار في النتائج عبر
ال من ،أو يقصد به عدم تأثر نتائج االختبار بصورة جوهرية بذاتية الفاحص،أو
إن االختبار فيما لو كرر على نفس المجموعة بعد فترة زمنية نحصل على
النتائج نفسها أو مقاربة ،ويعني الثبات االتساق بمعنى إن عالمة المفحوص
على ج ء من االختبار تتون مرتبطة ارتباطا ً عاليا ً بعالمته على االختبار
بشتل كامل ،واستخدم الباحثان االتساق الداخلي والذ يقاس بعدة طرق
وارتأى الباحثان استخدام طريقة االتساق الداخلي (ألفا كرونباخ) وطريقة إعادة
االختبار لمعرفة مدى ثبات المقياس وذلك لشيوع استخدامها في الدراسات.
أوال  :الثبات باستخدام " الفاكرونباخ ":
وتعتمد هذه الطريقة على االتساق في أداء اافراد من فقرة اخرى
(ثورندايك )11 :0191 ،ويمثل الفاكرونباخ متوسط المعامالت الناتجة عن
تج ئة االختبار إلى أج اء بطريقة مختلفة وقد بلغ معامل الثبات " الفاكرونباخ
" للمقياس الحالي(.)%95
ثانياً :طريقة إعادة االختبار:
من الطرائق التي يمتن الحصول فيها على قياسات متتررة للمجموعات
ذاتها من اافراد ولقياس السمة ذاتها هو تطبيق االختبار نفسه مرتين ،ت ودنا
هذه الطريقة بعالمتين لتل مفحوص ومعامل الثبات في هذه الحالة هو معامل
االستقرار( .ملحم)501 :5111 ،
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إذ أن إعادة تطبيق االختبار والحصول على النتائج نفسها يعني داللة
االختبار على ااداء الفعلي أو الحقيقي للفرد مهما ت ير الظروف.
(عبدالرحمن)019 :0113 ،
إذ قام الباحث بتطبيق المقياس على أفراد عينة متونة من ( )41طالب
وتم إعادة تطبيقه على العينة نفسها بعد مرور ( )00يوم من التطبيق ااول
للمقياس ،إذ يرى (آدم ) أن إعادة تطبيق المقياس لتعرف ثباته يجب أن ال يقل
عن هذه المدة.
)(Adoms, 1964: p.8
وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين التطبيق ااول والثاني وبلغ قيمة
( )1711وهو معامل ثبات يمتن الركون اليه  ،إذ يشير عودة إلى أن الثبات
العالي يعني االتساق في النتائج(.عودة.)310 :0119 ،
خامساا-:الوسائل االحصائية
-0االختبار التائي()T-Testلعينة واحدة ل رض قياس الحاجة الى المعرفة
واليقظة الذهنية
-5معامل ارتباط بيرسون" ( )Person Correlationالستخراج الثبات
بطريقة اعادة االختبار.
 -3معادلة الفاكرونباخ )(Gronbach Alpha Coneffcienal
الفصل الرابع
*عرض النتائج ومناقشتها
* االستنتاجات
* التوصيات
*المقترحات
عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها
تم عرض النتائج طبقا اهداف البحث:
 -0قياس الحاجة الى المعرفة لدى طلبة الجامعة
لقد اظهرت نتائج البحث بعد تطبيق مقياس الحاجة الى المعرفة على عينة
البحث ان متوسط درجات الحاجة الى المعرفة لدى الجامعة \ المشمولين
بالبحث هو ( )66بانحراف معيار مقداره ( )18وعند مقارنة هذا المتوسط
بالمتوسط الفرضي للمقياس والبالغ ( .)70يالحظ انه ااقل من المتوسط
الفرضي للمقياس .وعند اختبار الفرق بين المتوسطين باستعمال معادلة
االختبار التائي لعينة واحدة ،تبين انه ذ داللة معنوية عند مستوى ()0.05
وبدرجة حرية ( ، )214وكما موضح في الجدول (.)1
جدول ()1
999

االختبار التائي للفرق بين متوسط درجات العدائية لدى طلبة الجامعة
متوسط
العينة

االنحراف
المعيار

المتوسط
الفرضي

66

18

76

القيمة
التائية
المحسوبة
4.69

القيمة
التائية
الجدولية
1.96

مستوى
الداللة
0.05

مما يشير الى ان طلبة الجامعة لديهم مستوى واطئ من الحاجة الى
المعرفة.وهذا يتفق مع دراسة(تروسان ،)1968،ودراسة(لونتين
وشابون)1998،
 -5قياس االنفتاح على الخبرة .
لقد اظهرت نتائج البحث بعد تطبيق مقياس االنفتاح على الخبرة على
عينة البحث ان متوسط درجات االنفتاح على الخبرة لدى طلبة الجامعة
المشمولين بالبحث هو ( )52.8بانحراف معيار مقداره ( )14.4وعند مقارنة
هذا المتوسط بالمتوسط الفرضي للمقياس والبالغ ( .)30يالحظ انه اقل من
المتوسط الفرضي للمقياس .وعند اختبار الفرق بين المتوسطين باستعمال
معادلة االختبار التائي لعينة واحدة ،تبين انه ذ داللة معنوية عند مستوى
( )0.05وبدرجة حرية ( ، )99وكما موضح في الجدول (.)2
جدول ()2
االختبار التائي للفرق بين متوسط درجات االنفتاح على الخبرة لدة طلبة
الجامعة
مستوى
القيمة
القيمة
متوسط االنحراف المتوسط
الداللة
التائية
التائية
الفرضي
المعيار
العينة
المحسوبة الجدولية
0.05
1.960
7.35
40
14.4
52.8
ومن الجدول يتضح ان طلبة الجامعة كما كشف عنه البحث يعانون من نقص
في االنفتاح على الخبرة باعتبار ان الدرجة الواطهة في المقياس تؤشر نقص
االنفتاح على الخبرة.
 -3تعرف العالقة بين الحاجة الى المعرفة واالنفتاح على الخبرة لدى طلبة
الجامعة.
اعتمد الباحثان في قياس العالقة بين مت ير الحاجة الى المعرفة االنفتاح
على الخبرة على معامل ارتباط بيرسون .حيث بلغ معامل االرتباط ()0.71
وهو معامل ارتباط يمتن الركون اليه.مما يشير الى ان هناك عالقة بين الحاجة
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الى المعرفة واالنفتاح على الخبرة.ا كلما نقصت درجة الحاجة الى المعرفة
نقصت درجة االنفتاح على الخبرة عند الطالب.
االستنتاجات-:
 -0ان الطالب الذين يعانون من نقص في الحاجة الى المعرفة يعانون ايضا
من نقص في االنفتاح على الخبرة.
 -5ان الطالب الذين ال يحصلون على تعلم حقيقي يشعرون بأنهم غير قادرين
على ابداء ارائهم حول ما يدور في العملية التعليمية.
 -5ترتبط الحاجة إلى المعرفة بعالقة قوية موجبة مع االنفتاح على الخبرة.
التوصيات-:
في ضوء ما توصلت إليه الدراسة الحالية في نتائجها يوصي الباحث بما يلي-:
-0ضرورة تركي الدراسات والبحوث العلمية على البيهة الجامعية بهدف
معرفة جميع العوامل وااسباب التي تتمن وراء نقص الحاجة إلى المعرفة.
-5ضرورة توفير دورات تعليمة يتم التركي فيها على توعية الطالب بأن
المشاركة في العملية التعليمية يؤد به إلى زيادة الحاجة إلى المعرفة لديه .
المقترحات-:
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المالحــــــق
)0( ملحق
مقياس االنفتاح على الخبرة
اع ائي الطلبه
تحيه طيبه
نضع بين ايديتم مجموعه من الفقرات التي تمثل وجهة نظرك في مجاالت
متعدده يرجى االجابه عليها من خالل وضع كلمه اوعالمه (صح) تحت البديل
الذ تعتقد انه يعبرعن رايك وكما مبين في المثال ادناه علما ان االستجابات
. ليس فيها صح او خطا كما ان المعلومات ل رض البحث العلمي
محايد اوفق اوافق
بشده

ال
اوافق

ال
اوافق
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ت الفقرات

بشده
0

نادراً ما أشعر بعواطف قوية

*

شاكــــــــــــــر تعاونتــــــــــــــم
الباحثان

الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات
0

أتمتع بخيال نشط جداً.

5

أحاول جعل كل أفتار تسير في اتجاهات
واقعية وأتجنب التحليق في الخيال.
امتلك حياة خيالية نشطة
ال أحب هدر وقتي في أحالم اليقظة

0

أستمتع بالتركي على التخيل أو احالم
اليقظة واستتشف جميع االحتماالت جاعال
اياها تنمو وتتطور.

6

أذا ما شعرت بأن أفتار بدأت تأخذني
نحو أحالم اليقظة فعادة ما أش ل نفسي
وأبدا بالتركي على نوع من ا عمال أو
النشاطات بدالً من ذلك.
عندما كنت طفالً نادراً ما استمتعت
باالعاب ا يهامية (التظاهرية أو التاذبة)
أجد صعوبة في السيطرة على أفتار التي
تسرح من دون أَ َّن تتون هناك سيطرة أو
توجيه.

1

االهتمامات الجمالية والفنية ليست مهمة
جداً لي.

01

أحيانا أست رق تماما بالموسيقى التي أستمع
إليها.

3
4

1
9

999

محايد

ت

اوفق

ال
اوافق
بشده

ال
اوافق

اوافق
بشده

00

مشاهدتي للباليه والرقص الحديث تدفعني
إلى الملل.
تأسرني النماذج التي أجدها في الفن وفي
الطبيعة.
للشعر تأثير ضعيف أو ال تأثير له علي

04

تسحرني أنواع معينة من الموسيقى

00

عندما أقرأ شعراً أو أتمعن في عمل فني،
فأنني أشعر بالقشعريرة وبموجة من ا ثارة
أحيانا.

06

أستمتع بقراءة الشعر الذ يرك على
المشاعر واافتار أكثر من القصة.
من دون عواطف قوية تصبح حياتي غير
ممتعة.
أشعر بعواطف قوية.
كيفية إحساسي بااشياء أمر مهم لي.
أهتم بمشاعر اللحظة ااخيرة.
أشعر بانفعاالت أو مشاعر عديدة ومتنوعة.

55

أالحظ اام جة أو المشاعر التي تولدها
البيهات المختلفة.
من السهل علي مشاركة اآلخرين وجدانيا ً
وا حساس بمشاعرهم.
تثير م اجي ااشياء قوية ،اشياء غريبة من
قبيل عطور معينة أو أسماء مدن بعيدة.
أتبع طرائق حسنة التنظيم.
أرى من الممتع تعلم هوايات جديدة
وتطويرها.
أتمسك بالطريقة الصحيحة التي أجدها في
عمل شيء ما.
كثيراً ما أجرب أطعمة جديدة وأجنبية.
أفضل قضاء وقتي في أماكن مألوفة.
أقوم أحيانا ً بأجراء ت ييرات في المن ل
لمجرد احداث ت يير.
أفضل الذهاب في أثناء العطلة الى متان
جربته سابقا ً وموثوق به.

05
03

01
09
01
51
50

53
54
50
56
51
59
51
31
30
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35

أسلك نفس الطريق عند ذهابي الى متان
محدد.
كثيرا ما استمتع بالتالعب بالنظريات
واالفتار المجردة
أجد أن المناقشات الفلسفية مملة.
أستمتع في حل المشتالت أو ا ل از.
أفقد االهتمام أحيانا ً عندما يتحدث اآلخرون
عن أمور نظرية وتجريدية جداً.
أستمتع في حل ا ل از العسيرة الحل عقليا.
لد اهتمام قليل في التأمل بطبيعة التون أو
ظروف البشر.
لد فضول فتر كبير تجاه المعرفة.
لد اهتمامات فترية عديدة ومتنوعة.
أعتقد أن ترك الطلبة يستمعون الى
متحدثين يتجادلون يؤد الى أرباكهم
وتضليلهم.

45

أعتقد أنه يجب ت يير القوانين والتنظيمات
االجتماعية تبعا ً لحاجات العالم المت ير.
أعتقد أن علينا االعتماد على الشريعة
الدينية في أتخاذ قرارات بشأن القضايا
ااخالقية.
اعتقد أَ َّن االفتار المختلفة بخصوص
"الصبح والخطأ" والتي توجد في
مجتمعات أخرى قد تتون صحيحة بالنسبة
لهم
أعتقد أن والء المرء لمثله العليا ومبادئه
أكثر أهمية من كونه ذا عقل متفتنح.
أعد نفسي متسامح وذا أفق واسع التفتير
فيما يتعلق بأسلوب حياتي مقارنة
باالخرين.

41

أعتقد أن هناك خطأ ما في الشخص الذ
يبلغ الخامسة والعشرين وال يدرك
معتقداته.

49

أعتقد أن االخالقية الجديدة) في االباحية
ليست اخالقية على االطالق.

33
34
30
36
31
39
31
41
40

43

44

40
46
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الملحق ()4
مقياس الحاجة الى المعرفة
جامعة ديالى
كلية التربية االساسية
قسم االرشاد النفسي
ع ي الطالب
تحية طيبة .....
بين يديتم مجموعة مةن الفقةرات تعبةر عةن حةاالت قةد تمةرون بهةا .يرجةى
منتم قراءة كل فقرة بإمعان وا جابة عنها بوضةع عالمةة ( )تحةت واحةد مةن
البدائل الخمسة الموجودة أمام كل فقرة تنطبق عليتم فعالً ،وإن االختيار ال يعبر
عن إجابة صحيحة أو غير صحيحة إنما هي بيانةات نجةاز رسةالة علميةة ولةن
تسةةتخدم إال اغةةراض البحةةث العلمةةي لةةذا يرجةةو الباحةةث ا جابةةة عةةن الفقةةرات
مع فائق الشتر واالمتنان...
جميعها دون ترك أية فقرة.
إذا كانةةت الفقةةرة اآلتيةةة مةةثالً (أجةةد متعةةة فةةي التةةرو بةةالتفتير ولسةةاعات
طويلةةة) تنطبةةق عليةةك بدرجةةة كبيةةرة ضةةع إشةةارة (  ) فةةي الحقةةل تحةةت بةةديل
(تنطبق عل ّي بدرجة كبيرة) وهتذا يتون اامر مع بقية الفقرات.
ت

الفقرات

تنطبق
علي
ّ
بدرجة
كبيرة
جداً

أجد متعة في الترو بالتفتير ولساعات
طويلة.

تنطبق
علي
ّ
بدرجة
كبيرة
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تنطبق
علي
ّ
بدرجة
متوسطة

تنطبق
علي
ّ
بدرجة
قليلة

ال
تنطبق
علي
ّ
ابداً

الباحثان

ت

-0
-5
-3
-4
-0
-6
-1
-9
-1
-01
-00
-05

الفقرات

تنطبق
علي
ّ
بدرجة
كبيرة
جداً

أفضل التعامل مع المشتالت المعقدة على
المشتالت السهلة.
ارغب في تولي مسؤولية التعامل مع
موقف يستل م قدرا كبيراً من التفتير.
التفتير ال يستهويني وهو ليس فترتي عن
المتعة.
أفضل القيام بشيء يستل م مني القليل من
التفتير عن القيام بشيء يشتل تحديا ً
لقدراتي في التفتير.
أحاول االبتعاد عن المواقف التي
تضطرني إلى التفتير بعمق في شيء ما.
أجد متعة في الترو بالتفتير ولساعات
طويلة.
أفتر بجد قدر حاجتي فقط.
أفضل التفتير بشأن المشاريع اليومية
الص يرة على المشاريع طويلة اامد.
أميل إلى المهام التي تستل م القليل من
التفتير.
تستهويني فترة االعتماد على التفتير انها
طريقي نحو القمة.
استمتع حقاًًً بمهام تتطلب مني التوصل
إلى حلول جديدة للمشتالت.
ال يثيرني كثيراً تعلم طرائق جديدة للتفتير.

-03

أفضل أن تتون حياتي مملوءة باال از
علي حلها.
التي يتوجب ّ

-04

تجتذبني فترة التفتير بتجرد.
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تنطبق
علي
ّ
بدرجة
كبيرة

تنطبق
علي
ّ
بدرجة
متوسطة

تنطبق
علي
ّ
بدرجة
قليلة

ال
تنطبق
علي ابداً
ّ

-00
-06
-01
-09
-01
-51
-50
-55
-53
-54
-50
-56
-51
-59
-51
-31
-30
-35
-33
-34
-30

أفضل المهام العقلية الضرورية على غير
الضرورية التي ال تستل م كثيراً من
التفتير.
اشعر باالرتياح وليس الرضا بعد إكمال
مهام تستل م كثيراً من الجهد الذهني.
يهمني ا نجاز وال يهمني كيف أو لماذا تم
إنجازه.
أعطي القضايا حقها من التفتير حتى حينما
ي شخصيا ً.
ال تؤثر ف َّ
حياتي ال تسير بصورة جيدة ولد ّ الرغبة
بت ييرها.
اشعر ان خبرتي في الحياة جعلتني شخصا ً
قوياً.
أتابع كل ما هو جديد في مجال
اختصاصي.
عندما أفتر في أمر أجد ان شخصيتي لم
تتطور عما كانت عليه سابقاً.
ارغب بمشاركة أصدقائي في حل
مشاكلهم.
لد إحساس بأن عالقاتي االجتماعية غير
ناجحة.
أفضل االبتعاد عن بعض العادات والتقاليد
التي ال تالئم تطور المجتمع.
ابتعد عن تبادل ال يارات في المناسبات مع
اآلخرين.
ي عجني ما أراه من عالقات سطحية بيني
وبين اآلخرين.
أتردد في منح ثقتي باآلخرين.
اشعر بالسرور إلى ما وصلت إليه مسيرة
حياتي.
أتقبل النقد من اآلخرين.
أعت بمالمح شخصيتي المتفردة.
الجأ إلى التذب عندما أكون في وضع
محرج.
أصاب بخيبة أمل إزاء ما حققته في حياتي.
لو سنحت لي فرصة العيش من جديد لن
أغير شيها ً من حياتي.
لد إحساس بأن حياتي مليهة باامل.
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