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مل خّص
تهدف هذه ال دراسةةةةة إلى معرفة العالقة بين العبء المعرفي ودافعية اإلنجاز الدراسةةةي لدال ال
 وللتحقق من فرضةةيا الدراسةةة تا اعتماد المنها الويةة ي االرتبا ي ألجل جمع البيانا وتحليلها؛،الجامعة
) البا و البة من لبة السةنة الاالاة علا84( كما اختير عينة الدراسةة بطريقة قصةدية يي توون من
) ومقياس دافعية2014(  كما تا تطبيق كل من مقياس العبء المعرفي للدكتور يلمي ال يل.الن س التربوي
 وبعد ريةةةد درجا أفراد.) بعد التأكد من يةةةدقهما وتباتهما1986(اإلنجاز الدراسةةةي السةةةامراوي والهيازعي
العينة على المقياسةةين قمنا باسةةتخدام األسةةاليب اإليصةةاوية التي تناسةةب بيعة العينة وفرضةةيا البح
 واختبار في شر لدرا سة العالقة بين، معامل ارتباط برافي بير سون:لمعرفة العالقة بين المتغيرا وتمال في
. معامال االرتباط
أ س ر التحليل اإلي صاوي للبيانا إلى أنه توجود عالقة عو سية بين العبء المعرفي ودافعية اإلنجاز
ا لدراسةةةي ل دال ال علا الن س التربوي؛ ك ما د ل الن تاوا إلى عدم وجود فروق في العال قة بين ال عبء
.المعرفي ودافعية اإلنجاز الدراسي لديها باختالف الجنس مما يؤكّ د ال رضية المقترية في الدراسة الحالية

كلما م تايية
.العبء المعرفي ؛ الدافع ؛ دافعية اإلنجاز ؛ ال الجامعة

Abstract
This study aims to find the relationship between the cognitive load and the academic
achievement motivation of university students, and to verify the hypotheses, the relational
descriptive approach was adopted for data collection and analysis. The study sample was
also chosen in an intentional way, as it consisted of (84) male and female third-year students
of Educational Psychology. Both the cognitive load scale of Dr. Helmy Al-Feel (2014) and
the academic achievement motivation scale of Al-Samarrai and Al-Hayazi (1986) were
applied after verifying their validity and consistency. Statistical analysis method were used
to measure the relationship between the variables represented in: Prave-Pearson correlation
coefficient, and Fisher's test.
The statistical analysis revealed that there is an inverse relationship between
cognitive load and academic achievement motivation among students. The results also
indicated that there were no differences in the relationship between cognitive load and
academic achievement motivation they had according to gender.
Keywords:
cognitive load; motivation; achievement motivation; university students.
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مق دّمة

تواجه المنظومة التربوية وخاية المستويا الجامعية عدد كبير من المشاكل التربوية ،والتي

من بينها عدم توافق الطالب الجامعي مع المنهاج ،وتدني مسةةةتوال تحصةةةيله الدراسةةةي ،ودافعيته
لالنجاز  ،ويعود ذلك في أغلب األييان إلى ارت اع مسةةةتوال العبء المعرفي كما أشةةةةار إليها (ايمد،
 )2018في درا سته؛ يي أو ضح أن العبء المعرفي منبئ لول من التح صيل والدافعية لالنجاز ويعود
السةةةبب في ذلك إلى عوامل عدة يمون أن نرجح من بينها عدم اسةةةتيعا الطالب لمحتوال المنهاج
الدراسةةةي ،وعدم قدرته على تخزين تلك المعلوما المقدمة إليه أتناء المحاضةةةرة في الذاكرة ،وأن
التحصةةةيل الدراسةةةي يعتمد على كا المعلوما المسةةةترجعة ،ويسةةةب ما أشةةةار إليه نظرية العبء
المعرفي بزعامة جون سويلر ( )J.Swellerأن ضةع قدرة الذاكرة العاملة يعود إلى اعتماد المتعلا
على الطرق التقليدية في عملية التعلا ،والتي تعمل على تقديا المعارف والمعلوما بشةةول موا
ومسةةةتمر وبالتالي ضةةةع العمليا المعرفية في القيام بمهامها وترميز المعلوما والتي ينتا عنها
عبء معرفي).(cognitive load
وعليه جاء الدراسةةة الحالية كإضةةافة علمية تهدف إلى تحديد العالقة التي تربط بين دافعية
اإلنجاز الدراسي والعبء المعرفي باعتبارهما متغيرين مرتبطين بعملية التعلا خا يّةً مريلة التعليا
الجامعي.

مشكلة الدراسة
إن االن تاح الذي نعيشه في عصرنا هذا أفسح المجال أمام مصادر مختل ة للمعرفة
والمعلوما ؛ يي أيبح ال رد أمام كاٍّ معرفي هاول ،وبقدر كارة هذه المعلوما التي تشول للطالب
قاعدة لبناء فوري ومعرفي قيا بقدر ما أيبح

تشول عاوقا وت رض يعوبة بسبب تداخل هذه

المعلوما وكارتها فينتا عن ذلك عبء معرفي ،يي أشار (مي )2012 ،إلى أن الطالب المعاير
يحتاج إلى خ ض العبء المعرفي الم روض على ذاكرته العاملة أتناء عملية التعلا ،وبما أن الطالب
يمال أساس العملية التعلمية عبر جميع المرايل الدراسية بما فيها المريلة الجامعية ،فقد وجب عليه
تخطي هذه الصعوبا ووضع استراتيجيا من شأنها أن تساعده في دما معارفه وتوسيعها ،وذلك
باعتماد الوساوط التعليمية في عملية التعلا والتي أوضح فعاليتها عدد من الدراسا الموتقة منها
دراسة تابيرس وآخرون (  )Tabbers et al ,2004الوارد في (ال يل )2015 ،إذ بين أهمية الوساوط
التعليمية في عملية التعليا ،باعتبارها تسهل على المتعلا فها المادة المدروسة وخ ض العبء أتناء
المعالجة اآللية للم اهيا ،بهدف تووين المتعلا يتى يصبح مؤهالً لالشتغ ال في منايب علمية
وإدارية وقادراً على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه وتطوير المجتمع.
فضال عن ذلك أكد

نظرية العبء المعرفي يحة هذا الطرح يي

أوضح

أن المعلوما

الم روضة على الذاكرة العاملة من أجل المعالجة والتخزين إضافة إلى التشابه بين المعلوما التي
ي ترض على المتعلا تصني ها يؤدي إلى أخطاء وكذا عدم الدقة والتعميا (،)Atkinson,2000p 181
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وفي ن س السياق أشار أرتينو ( ),2008 Artinoفي دراسته الوارد في (الحارتي )2014 ،من خالل
مناقشة نظرية العبء المعرفي وخبرة المتعلا ،أتر نظرية العبء المعرفي على العملية التعليمية.
ويشير (ايمد )2018 ،من خالل دراسته التي كان هدفها معرفة ما إن كان التحصيل الدراسي والدافعية
لالنجاز كمحددا للعبء المعرفي ،تبين من خالل النتاوا أن العبء منبئ لول من الدافعية والتحصيل،
أي أن العبء المعرفي من بين العوامل التي تق وراء انخ اض دافعية اإلنجاز والتحصيل لدال الطلبة،
في يين أوضح

دراسة ( )Yoon & choi,2010عدم وجود فروق بالنسبة لول من العبء المعرفي

ودافعية اإلنجاز الدراسي لدال الطلبة .وبالتالي فان ارت اع العبء المعرفي يؤتر على مستوال المهارا
العقلية في تنظيا ومعالجة المعلوما وعلى إنتاج استجابا مالومة للمواق األمر الذي يؤدي إلى
ضع القدرة على األداء الجيد لدال العديد من الطلبة (السبا  ،)2016 ،ويتضح من خالل ذلك أن للعبء
تأتير واضح على الدافعية وبالتالي تدني التحصيل الدراسي  ،يي أشار ليبر ( ) Lepper,2005من خالل
دراسته التي اهتم بتحديد مستوال الدافعية لدال الطلبة وعالقتها باالنجاز األكاديمي في ضوء عدد
من المتغيرا وجود أتر لتلك المتغيرا على الدافعية واالنجاز األكاديمي.
وبالرغا من وجود دراسا عديدة التي اهتم بدافعية اإلنجاز الدراسي إال أنه يبقى مجاال خصبا
في عالقته بمتغيرا

في البح

جديدة ،ومنه جاء اهتمامنا بدراسة العالقة بين العبء المعرفي

ودافعية االنجاز يي تسعى الدراسة الحالية لإلجابة على التساؤل الرويسي التالي:
 هل توجد عالقة ارتبا ية دالة إيصاويا بين العبء المعرفي ودافع اإلنجاز الدراسي لدال لبةالجامعة؟
ويت رع من التساؤل الرويسي تساؤل فرعي كما يلي:
 -هل تختل العالقة بين العبء المعرفي ودافعية اإلنجاز الدراسي باختالف الجنس؟

فرضيات الدراسة:

قصد اإلجابة على تساؤال الدراسة قمنا بصياغة ال رضيا التالية:

الفرضية الرئيسية:
توجد عالقة ارتبا ية دالة إيصاويا بين العبء المعرفي ودافع اإلنجاز الدراسي لدال لبة الجامعة.
الفرضية الفرعية:
-

ال يوجد اختالف في العالقة بين العبء المعرفي ودافعية اإلنجاز الدراسي باختالف الجنس.

أهمية الدراسة

يهتا الباي بدراسته من خالل إدراكه ألهمية الظاهرة المدروسة والعينة المستهدفة بالبح ،

وقيمتها العلمية التي يمون تحقيقها واالست ادة من النتاوا المتويل إليها ،وتتضح أهمية الدراسة
الحالية في:
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أهمية العينة ن سها ( لبة الجامعة) ،كونها تحتاج إلى دراسة أها متغيرين من المتغيرا

-

التي ترتبط بالتعلا أال وهما العبء المعرفي ودافعية اإلنجاز وذلك لعدَّة اعتبارا منها أن
هذه ال ئة تعتبر إ ارا المستقبل ،وذلك الشتغالها في مجاال عديدة بعد تخرجها.
دراسة العبء المعرفي ومعرفة تأتيره على دافعية اإلنجاز لدال الطلبة.

-

الهدف من الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى:
تسليط الضوء على أها المتغيرا

-

المرتبطة بالتعلا (العبء المعرفي) ،وهذا ما ينعوس

بشول ايجابي لمراجعة محتوال المواد التعليمية الخاية بالمريلة الجامعية.
بيعة العالقة بين دافعية اإلنجاز الدراسي ،والعبء المعرفي لدال لبة الجامعة.

-

معرفة

-

معرفة ما إن كان هناك اختالف في العالقة بين العبء المعرفي  ،ودافعية اإلنجاز يسب متغير
الجنس.

متغريات الدراسة

العبء المعرفيCognitive load :

-

يعرفه كوبر ( :)Cooper,1998هو الومية الولية للنشاط العقلي في الذاكرة العاملة ،خالل وق
معين ويقاس بعدد الويدا أو العناير المعرفية(ال يل 2015،ص.)93
اإلجراوي للعبء المعرفي  :هو كمية النشاط الذهني في الذاكرة العاملة الذي يجب على

التعري

الطالب في عينة الدراسة إتمامها وذلك من اجل تحقيق ال ها وترميز المعلوما

الواردة بشول

مناسب ،من ألَ جل التخزين السليا في الذاكرة ويلة المدال كل هذا يتا تقييمه بالدرجة الولية التي
يتحصل عليها بعد اإلجابة على فقرا مقياس العبء المعرفي المستخدم في الدراسة الحالية.
دافع اإلنجاز الدراسيAchievement motivation :

-

يعرف ماكليالند ( )MacClellandدافعية اإلنجاز بأنها " :ما يحرك ال رد للقيام بالمهام الموكلة
إليه بشول أفضل مما أنجز في السابق بو اءة وسرعة وبأقل جهد ليحقق أفضل نتيجة" (اليوس ،
2018ص.)361
التعري اإلجراوي :تشير دافعية اإلنجاز الدراسي إلى ما يسعى إليه ال رد من أجل تحقيقه أو بلوغه،
ويعبر عنها بالدر جة الولية التي يحصل عليها الطلبة على مقياس دافعية اإلنجاز المستخدم في البح
الحالي.
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لبة الجامعةUniversity students :

-

ها أشخاص لها ك اءة علمية يايلين على شهادة الباكالوريا والتي أهلتها لالنتقال من
المريلة الاانوية إلى المريلة الجامعية ،كل يسب تخصصه ،وفي الدراسة الحالية ها أولئك الطلبة
المسجلين ب قسا علا الن س مستوال الاالاة علا الن س التربوي بجامعة أبو بور بلقايد تلمسان خالل
الموسا الجامعي .2020 /2019

اإلجراءات املنهجية للدراسة
منهج الدراسة

نظرا لطبيعة الدراسة فان المنها المناسب هو المنها الوي ي االرتبا ي ،الذي يهتا بوي
الظاهرة وتقديرها كميا باالعتماد على جمع البيانا وت حليلها وت سيرها يسب (موريس 2004 ،ص
 ) 25الذي يعرف على أنه "المنها الذي يهتا بدراسة ظاهرة قصد وي ها ،وتحليلها ،وت سيرها" كما
يتيح لنا إموانية معرفة ما إن كان هناك عالقة بين متغيرين أو أكار ومعرفة اتجاه تلك العالقة وقوتها،
أما في الدراسة الحالية فالهدف هو معرفة العالقة التي تربط بين العبء المعرفي ودافع اإلنجاز
الدراسي لدال عينة من ال جامعة أبو بور بلقايد تلمسان تخصص علا الن س.
مجتمع وعينة الدراسة:

تووّن مجتمع ال دراسة من لبة جامعة أب ي بور بلقايد تلمسان ،والمسجلين بقسا علا الن س

تخصص علا الن س التربوي  ،وقد تا اختيار العينة بالطريقة القصدية وذلك لتوييد محتوال نشاط
األعمال الموجهة الذي يقيسه استبيان العبء المعرفي والمتمال في ( نظريا التعلا ) ،وقدر المجتمع
األيلي

(  ) 125البا و البة ،وتا اختيار عينة قوامها ( )84البا و البة لتمايل المجتمع األيلي

بنسبة ( .)%67.2
خصائص عينة الدراسة حسب الجنس:
الجدول رقا )1( :يوضح خصاوص عينة الدراسة يسب متغير الجنس.

العينة

العدد

النسبة المئوية%

ذكور

21

25%

إناث

63

75%

المجموع

84

100%

املصدر :إعداد الباحثة

يبين الجدول رقا ( )1توزيع عينة الدراسة األساسية المقدرة

( )84البا و البة ،وذلك يسب

متغير الجنس ،إذ يظهر من خالل الجدول أن مجموع الذكور ( ) 21أما اإلناث ( ،)63وذلك بنسبة مئوية
(  ) %75بالنسبة للذكور و (  )%25بالنسبة لإلناث وهي أكبر نسبة.
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حدود الدراسة :تتمال يدود الدراسة في مايلي:

الحدود البشرية :اشتمل عينة الدراسة على مجموعة من ال جامعة تلمسان قسا علا الن س،

تخصص "علا الن س التربوي".
الحدود الزمنية :وتمال ال ترة التي تا إجراء كل من الدراسة االستطالعية واألساسية وهي ممتدة من
أواخر نوفمبر  2019إلى .2020/01/02
الحدود الموانية  :ويمال موان إجراء الدراسة جامعة أبي بور بلقايد تلمسان.
أدوات الدراسة:
اعتمدنا في الدراسة الحالية على المقاييس التالية:
مقياس العبء المعرفي للراشدين تصميا "الدكتور يلمي ال يل " ( 2014مصما على البيئة
المصرية):
-

وي المقياس:

يتوون المقياس من تالتة أنواع (أبعاد)كاآلتي:
 النوع األول :العبء المعرفي الجوهري :والذي يتوون من  6م ردا . النوع الااني :العبء المعرفي الدخيل :والذي يتوون من  5م ردا . النوع الاال  :العبء المعرفي وتيق الصلة :والذي يتوون من 5م ردا .-

الخصاوص السيوومترية للمقياس:
اعتمد المؤل

الصدق العاملي كمؤشر الذي يقيس نسبة تشبع أبعاد المقياس بالسمة

موضع القياس ،وقد زاد

قيمتها عن ( )0.30وهي ذا

داللة إيصاوية يسب محك "كايزر"

والجدول الموالي يوضح ذلك:
جدول رقا ( ) 2يمال تشبعا أبعاد مقياس العبء المعرفي على العامل الوييد الناتا من التحليل العاملي.
األبعاد

التشبع على العامل الوييد

العبء المعرفي الجوهري

0.57

العبء المعرفي الدخيل

0.68

العبء المعرفي وتيق الصلة

0.81
املصدر :حلمي الفيل.
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أما الابا فقد تا يسابه بمعامل "أل ا كرومباخ " يي أظهر النتاوا أنه دال إيصاويا عند
مستوال داللة ( ) 0,01مما يدل على تبا

مقياس العبء المعرفي ،كما أن قيمة معامل تبا

المقياس كول بطريقة التجزوة النص ية ( ) 0,81وهي قيمة تبا مرت ع مما يشير إلى إموانية
استخدامه في البح .
مقياس دافعية اإلنجاز الدراسي من إعداد السامراوي والهيازعي (:)1986
أعد لقياس دافعية اإلنجاز الدراسي لدال لبة جامعة بغداد .توون المقياس من ( ) 49فقرة ،وتا
استخدام المقياس من رف " علي يمد اهلل مجيد " ( ،)1990بعد أن قام باستخراج الصدق الظاهري،
والابا مرة تانية باستعمال ريقة التجزوة النص ية وقد بلغ معامل الابا (.)0.81

األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:
قصد اختبار فرضيا الدراسة الحالية ،قمنا باستخدام المؤشرا اإليصاوية التالية:
-

معامل ارتباط برافي بيرسون ) (Bravais-Pearsonللوش عن العالقة اإلرتبا ية.

-

اختبار فيشر ( )Fisherلحسا ال روق بين قيا معامال االرتباط.

عرض نتائج الدراسة و مناقشتها:
عرض نتائج الدراسة:

نتاوا ال رضية الرويسية:

تذكير

ال رضية األولى والتي تنص على "وجود عالقة ارتبا ية دالة إيصاويا بين العبء المعرفي

ودافعية اإلنجاز الدراسي لدال لبة الجامعة".
وبهدف التعرف على العالقة االرتبا ية بين كل من العبء المعرفي ودافعة اإلنجاز الدراسي لدال لبة
الجامعة تا يسا معامل ارتباط " لبرافي بيرسون" كما هو موضح في الجدول التالي:

الجدول رقا ( ) 3يمال العالقة االرتبا ية بين العبء المعرفي ودافعية اإلنجاز الدراسي لدال الطلبة.
معامل االرتباط بين العبء

أفراد العينة

قيمة معامل االرتباط

المعرفي ودافعية االنجاز

"ن"

"ر"

84

*-0.26

قيمة sig

مستوال
الداللة

0.017

0.05

املصدر :الباحثة

يبين الجدول رقا ( ) 2والمتعلق بحسا معامل االرتباط بين العبء المعرفي ودافعية اإلنجاز
الدراسي لدال الطلبة أن قيمة معامل االرتباط تمال في (* )-0.26بقيمة ايتمالية  sig= 0.017وهي
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أيغر من مستوال الداللة المعتمد ( )0.05 =αوبالتالي توجد عالقة ارتبا ية عوسية دالة إيصاويا بين
العبء المعرفي ودافعية اإلنجاز الدراسي ،بحي

كلما ارت ع مستوال العبء المعرفي لدال الطلبة

انخ ض دافعية اإلنجاز الدراسي.
-

نتاوا ال رضية ال رعية :

تذكير بال رضية الاانية والتي تنص على " ال يوجد اختالف في العالقة بين العبء المعرفي ودافعية
ا إلنجاز الدراسي باختالف الجنس".
تا اعتماد على معامل فيشر لدراسة العالقة بين معامال االرتباط كما هو موضح في الجدول التالي:
الجدول رقا ( )4يمال :قيا معامل فيشر بين العبء المعرفي ودافعية االنجاز يسب الجنس.
قيمة فيشر

قيمة Z

قيمة Z

الجنس

 Rالمعنوية

المعيارية

المحسوبة

الجدولية

0,387

1,96

ذكور

0,336

0,348

إناث

0,441

0,445

مستوال الداللة
0,05

املصدر :الباحثة.

بما أن القيمة الزاوية المحسوبة ( )0,387ايغر من القيمة الزاوية الجدولية ( )1,96عند مستوال
الداللة ( ) 0,05نقبل ال رضية الص رية والتي تشير إلى عدم وجود فروق بين قيا معامل االرتباط
تعزال لمتغير الجنس.
مناقشة نتائج الدراسة:
مناقشة نتاوا ال رضية الرويسية:
تويل نتاوا ال رضية الرويسية إلى وجود عالقة ارتبا ية دالة إيصاويا بين العبء المعرفي
ودافعية اإلنجاز الدراسي لدال لبة الجامعة ،يي بلغ قيمة معامل ارتباط بيرسون (* )-0.26إذ
تشير هذه النتيجة إلى وجود عالقة ارتبا ية عوسية بين متغيرا الدراسة  ،أي كلما ارت ع مستوال
العبء المعرفي انخ ض دافع اإلنجاز لدال الطلبة ومنه نقبل ال رضية البديلة.
وبما أن هذه الدراسة اهتم بمعرفة العالقة بين متغيرين مهمين في عملية التعلا والتعليا
(العبء المعرفي ودافعية اإلنجاز الدراسي) فيمون أن ن سر هذه النتيجة بأن دافعية اإلنجاز ترت ع لدال
الطلبة كلما تمونوا من فها واستيعا

محتوال المواد التعليمية ومعالجة أجزاوها وااليت اظ

بالمعلوما  ،خاية وأن النظام المتبع في الجامعا الجزاورية " نظام ل.م.د "يعتمد على تواي المواد
الدراسية ووفرة المعلوما مما يخلق تراكا للمعارف لدال المتعلا ويحدث بذلك عبءً معرفياً وعدم
تمونها من االيت اظ بالمعارف المقدمة إليها وبالتالي ينخ ض تحصيلها الدراسي ودافعيتها
لإلنجاز خاية وأن كل الب يسعى لل حصول على معدل عالي يمنحه فرية الولوج إلى منايب علمية
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وإدارية مرموقة بعد التخرج  ،وقد أكد يحة هذا الطرح تابيرس وآخرون ()Tabbers et al ,2004الوارد
في ال يل ( ،) 2015إلى أهمية الوساوط التعليمية في عملية التعليا ،باعتبارها تسهل على المتعلا
فها المادة المدروسة وخ ض العبء أتناء المعالجة اآللية للم اهيا ،يي

تسعى إلى تووينه يتى

يصبح مؤهَّ الً لالشتغال في منايب علمية وإدارية وقادر على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه
وتطوير المجتمع.
وفي هذا الصدد يمون اإلشارة أيضا إلى جون سويلر ( )J.Swellerيايب نظرية العبء
المعرفي ( ) 1980والذي اهتا بنشاط الذاكرة العاملة التي تعمل على استقبال المعلوما ومعالجتها،
إذ تتسع هذه األخيرة إلى تسع ويدا سمعية وبصرية كأقصى يد؛ ومحدودية الزمن الذي تحتاجه
لاليت اظ بالمعلوما

رياما يتا معالجتها وتخزينها ،فحسب هذه النظرية أن هذه المحدودية هي

السبب في ضع عملية التعلا ممَّ ا يستدعي إتباع آليا لمواجهة هذا الضع (أبو رياش 2008 ،ص
 .)181وتأتي دراسة ( العامري )2016،لإلشارة إلى أن استخدام التصميا التعليمي – التعلمي على
وفق استراتيجيا العبء المعرفي له أتر في رفع مستوال التحصيل الدراسي لدال الطال  ،وفي ن س
السياق أوضح دراسة (عبد الوايد )2016،أن استخدام التصميا التعليمي القاوا على نظرية العبء
المعرفي له أتر في زيادة تحصيل الطال  ،وعليه وجب على القاومين على العملية التعليمية مراعاة
كا المعلوما المقدمة للطلبة في وق وايد ،يتى يتمون من توجيه انتباهه لها وترميزها وتخزينها
في الذاكرة ويلة المدال.
مناقشة نتاوا ال رضية ال رعية:
تنص ال رضية على أنَّه " ال يوجد اختالف في العالقة بين العبء المعرفي ودافعية اإلنجاز
باختالف الجنس".
تويل نتاوا هذه ال رضية إلى عدم وجود اختالف في العالقة بين العبء المعرفي ودافعية
اإلنجاز الدراسي باختالف الجنس ،وباإل الع على مختل الدراسا السابقة المتعلقة بالعبء المعرفي
ودافعية اإلنجاز؛ نجد ندرة في تلك التي اهتم بدراسة هذه ال رضية ،ويمون ت سير هذه النتيجة أن
تأتير متغير العبء المعرفي على دافعية اإلنجاز الدراسي لدال الذكور ال يختل لدال اإلناث ،أي ال يوجد
ت او

أو اختالف في العالقة بينهما لوال الجنسين ،يمون أن تت ق نتيجة هذه ال رضية مع دراسة

( )Yoon & choi,2010والتي أوضح

عدم وجود فروق بالنسبة لول من العبء المعرفي ودافعية

اإلنجاز الدراسي لدال الطلبة  ،كما تت ق هذه النتيجة أيضا مع نتاوا دراسة (ايمد )2018،التي تويل
إلى أن العبء المعرفي منبئ لول من الدافعية لالنجاز والتحصيل الدراسي لدال الطلبة.
في يين نجد دراسة (التوريتي )2013،التي هدف إلى التعرف على العبء المعرفي لدال لبة
المعهد التقني بوركوك ،أن نتاوجها تويل

إلى عدم وجود فروق في مستوال العبء المعرفي لدال

الطلبة وفقا لمتغير الجنس  ،إضافة إلى دراسة كل من (يسن )2010،و(مطر )2010،فقد أشار
نتاوجهما إلى عدم وجود فروق دالة إيصاويا بين الذكور واإلناث في العبء المعرفي.
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خاتمة ونتائج الدراسة
بعد عرض نتاوا الدراسة الحالية ومناقشتها في ضوء ما تويل إليه الدراسا السابقة ،تبين
أن ال رضية الرويسية والتي تنص على " وجود عالقة ارتبا ية دالة إيصاويا بين العبء المعرفي
ودافعية اإلنجاز الدراسي لدال ال الجامعة " قد تحقق وهذا ما تأكده النتاوا التي أشار إلى وجود
عالقة ارتبا ية عوسية بين المتغيرين.
أما فيما يخص ال رضية ال رعية فقد تحقق

هي األخرال ،يي أوضح النتاوا عدم وجود

اختالف في العالقة بين العبء المعرفي ودافعية اإلنجاز باختالف الجنس.
وفي ضوء إشوالية الدراسة وفرضياتها وأهدافها  ،وبناءا على ما تويل إليه من نتاوا يمون
تقديا التوييا واالقترايا التي ارتأينا ضرورة وضعها:
-

تدريب الطال على اعتماد استراتيجيا العبء المعرفي لتحسين عملية التعلا واكتسا المعارف.
الجامعة.

-

وضع خطط لتعزيز دافعية اإلنجاز الدراسي لدال ال

-

إعداد براما تدريبية تعتمد على استراتيجيا العبء المعرفي لتدريب الطال على خ ض العبء
لديها.

-

إجراء بحوث مماتلة على مختل المرايل الدراسية لسيما المريلة االبتداوية.
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