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ملخص البحث :
ت كأحــد االبعـــاد الجدیــدة لتطــور االتجـــاه المعرفــي فـــي بــرزت اهمیــة معالجـــة المعلومــا

نظرتـــه للعملیـــة التعلیمیـــة والتربویـــة ، وتنطلـــق المعالجـــة المعلوماتیـــة مـــن ان العملیـــة التعلیمیـــة 

متــأثرة باالســلوب التــي تســتقبل فیهــا المعلومــات وكیفیــة تخزینهــا واســترجاعها ، وان كــل مرحلــة 

فال بد من اسلوب لتخزین المعلومات عند الحاجة الیهـا سابقة تعد ضروریة للعملیة التعلیمیة ،

. وان وظیفة العقل االنساني هو التعامل مع المواقف والمشكالت التي تواجه االنسان والخروج 

بحلول لها اضافة الى االستفادة من المعلومات والمؤثرات الخارجیة وتوظیفها لخدمة الفرد وبما 

وجــه ســلوك الفــرد باتجــاه معــین لتحقیــق هــدف وهــذه تســمى ان هنــاك حالــة داخلیــة او خارجیــة ت

ومــن هنــا تبــرز اهمیــة معرفــة العالقــة بــین المعالجــة المعلوماتیــة والــدافع المعرفــي ،  )(الــدوافع

الجـنس والتخصـص وشـملت عینـة البحـث علـى  ياضافة الـى معرفـة داللـة الفـروق وفقـا لمتغیـر 

معلوماتیــة والــدافع المعرفــي كــاداتین لقیــاس وطالبــة واســتخدم مقیــاس المعالجــة الاً ) طالبــ١٦٠(

متغیــرات البحــث وتــم ایجــاد الصــدق الظــاهري لالداتــین بعرضــهما علــى لجنــة مــن الخبــراء ،امــا 

الثبــات فــتم ایجـــاده بطریقــة اعــادة التطبیـــق ، وعولجــت البیانــات احصـــائیا بعــد ان تــم ادخالهـــا 

ل االحصـــــائیة المتمثلـــــة ) ، واســـــتخدمت الوســـــائSpssضـــــمن برنـــــامج الحقیبـــــة االحصـــــائیة (

المتوسط الحسابي ، معامل ارتباط بیرسون ، االختبار التائي واظهرت نتائج البحث : (بـ

تمتع عینة البحث بمعالجة معلوماتیة عالیة ودافع معرفة . .١

هناك عالقة ارتباطیة موجبة بین المعالجة المعلوماتیة والدافع المعرفي . .٢

ي المعالجة المعلوماتیة وفقا لمتغیر التخصـص الدراسـي وجود فروق ذات داللة احصائیة ف.٣

.ولصالح التخصص العلمي )انساني–علمي (

.والمقترحاتمجموعة من االستنتاجات والتوصیات وفي ضوء نتائج البحث قدم الباحث 
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Abstract:
Information processing has emerged as one of the new

dimensions of the development in the cognitive trends regarding its

view of the teaching and instructional process .

Information processing is based on the assumption that the

teaching process is affected by the method retained and recalled.

Moreover, every previous stage is essential in the teaching

process for there must to be a method for retaining information.

The function of the human mind is to deal with situations and

problems which face the human being and to find solutions for them as

well as utilizing the information and external effects for the person's

interest , since there are internal and external factors that direct the

person's conduct in a certain direction to achieve a certain goal which

are called motives. Hence, the importance of realizing the relation ship

between information processing and cognitive motivation and the

significance of the differences according to the variables of : sex and

specialization .

The study sample consists of 160 students (males and females).

Information processing scale and cognitive motivation were used as

two tools for measuring the study variables. The superficial validity of

the two tools was found by presenting the tools to a panel of experts,

while the stability was found by means of re-application . The data

were analyzed statistically by the (spss) programm and the statistical

tools such as calculated mean , Pearson correlation factor and T-test.

The findings are :
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1. The study sample has high degress of information processing and

strong cognitive motivation .

2. There exists a positive correlation between information processing

and cognitive motivation .

3. There is a statistical significant difference in formation processing

in relation to the study variable (scientific or humanitarian)

:مشكلة البحث 
برزت اهمیة المعالجـة المعلوماتیـة كونهـا احـد االبعـاد الجدیـدة لتطـور االتجـاه المعرفـي 

في نظرته للعملیة التربویة والتعلیمیة والمتمثلة في ان التعلم محكوم بالطریقة التي نسـتقبل فیهـا 

ســابقة تعــد المعلومــات وكیفیــة تخــزین هــذه المعلومــات واســترجاعها مــرة اخــرى وان كــل مرحلــة 

ضروریة للعملیة التعلیمیة فاذا لم یكن هناك اسلوب لتخزین المعلومات لن یحـدث الـتعلم ویقـوم 

ـــز والمعالجـــة  ـــراض ان التجهی ـــى افت ـــز ومعالجـــة المعلومـــات عل ـــتعلم المعرفـــي كتجهی منظـــور ال

القائمة علـى المعنـى وعنـد مسـتوى اعمـق یؤدیـان الـى تعلـم واحتفـاظ اكثـر دیمومـة وفاعلیـة مـن 

 الـــىالتجهیـــز والمعالجـــة المعلوماتیـــة عنـــد المســـتوى الســـطحي ، وتســـتند المعالجـــة المعلوماتیـــة 

افضل النمـاذج المعرفیـة والتـي تقـدم تفسـیرات جدیـدة ومقنعـة للـتعلم المعرفـي ومحدداتـه ، وتقـوم 

علـــى الـــدور الـــذي تلعبـــه العملیـــات المعرفیـــة الداخلیـــة والمیكانزمـــات التـــي تحكـــم عملهـــا وعلـــى 

ــــ ــــز والمعالجــــة المحت ــــوى أي التجهی ــــات وان هــــذا المحت ــــذي تعالجــــه هــــذه العملی ــــي ال وى المعرف

Witkin(الداخلیـــة المعلوماتیـــة هـــي عملیـــات اساســـیة للتعامـــل مـــع المكونـــات العقلیـــة &

Enough, 1981 : 14(

وان العملیــات المعرفیــة ومنهــا المعالجــة المعلوماتیــة والــدافع المعرفــي یــرتبط كــل منهمــا 

وال یعمل أي منهـا منعـزال عـن العملیـات االخـرى وانمـا تعتمـد فـي ادائهـا لوظائفهـا علـى باالخر 

الترابط والتكامل واالتساق ، فمثال الدافع المعرفي یعتمد على االدراك والرغبة وتحقیق االهداف 

ـــات المعرفیـــة  ـــى تكامـــل العملی ـــات العقلیـــة تعتمـــد عل والمعلومـــات العامـــة واللغـــة كمـــا ان العملی

على درجة عالیـة مـن التعقیـد وان سیة فالدافع المعرفي واالستدالل المنطقي واتخاذ المهاماالسا

المعرفـي وخصائصـه وانمـا اهمیـة عـن معرفـة الـدافع اهمیة استراتیجیة معالجة المعلومات ال تقل

Sternberg(تعلمه في التوصل الى فهمه وكیفیة , 1977 :113(

ول الــى المعرفــة والفهــم ، والنــه یوجــه الفــرد لتلقــي ویشــكل الــدافع المعرفــي المحــرك اال

المثیرات واالنتباه الیها ومن ثـم ترمیزهـا وحفظهـا وتنظیمهـا وقـد ادى هـذا بالبـاحثین الـى ان رأوا 
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) وان ١١٢: ٢٠٠٣نشـــواتي ، (الـــدافع المعرفـــي احـــد مظـــاهر تشـــغیل المعلومـــات ومعالجتهـــا 

لـتعلم االنسـاني ، وبینـت الدراسـات ان هنـاك الدافع المعرفي عامل مؤثر في كثیـر مـن جوانـب ا

درجة عالیة من االحتمـال فـي ارتبـاط المعالجـة المعلوماتیـة بمسـتوى الـدافع المعرفـي كمـا بینـت 

ــــدافع المعرفــــي الــــذي یواجهــــه باتجــــاه معــــین مــــن خــــالل معرفتــــه  ان ســــلوك الفــــرد محكومــــا بال

جـــــة المعلوماتیـــــة واســـــتراتیجیاته واســـــتراتیجیته المعرفیـــــة وان التنظـــــیم المعرفـــــي ومســـــتوى المعال

  ) ٥١٥٧:  ٢٠٠٦المعرفیة تشكل اهم اسس المعالجة المعلوماتیة (المعلم ، 

ویالحــظ ان دراســة مســتوى وطبیعــة المعالجــة المعلوماتیــة لــم تحــظ باهتمــام كــاف مــن 

البــاحثین فــي البیئــة العراقیــة وخاصــة فــي مجــال تطبیقاتهــا التربویــة والتعلیمیــة وعالقتهــا بــبعض 

ـــدافع متغیـــرات ال هـــذا مـــا دفـــع الباحـــث الـــى معرفـــة مســـتوى المعالجـــة المعلوماتیـــة وعالقتهـــا بال

المعرفـــي ومعرفـــة نـــوع االرتبـــاط بینهمـــا ومـــا اذا كانـــت هنـــاك فـــروق ذات داللـــة احصـــائیة وفقـــا 

لمتغیر الجنس والتخصص الدراسي . 

البحث : أھمیة
مـام بعلـم الـنفس المعرفـي وعكـس شهدت العقـود الثالثـة االخیـرة مـن القـرن الماضـي اهت

هــذا االهتمــام اعترافــًا وترحیبــًا بالتــأثیرات المتعــددة االبعــاد لعلــم الــنفس المعرفــي علــى الظــواهر 

التربویـة والنفســیة بصــفة عامــة وظــواهر الــتعلم واكتسـاب المعرفــة بصــفة خاصــة وظهــر ان علــم 

تـي اجریـت فـي هـذا المجـال النفس المعرفي یحمل الكثیر مما كشفت عنه الدراسات والبحـوث ال

والتــي اســتقطبت اهتمــام الكثیــر مــن البــاحثین الــى حــد یمكــن معــه تقریــر ان هــذا العلــم ســوف 

ـــدءًا باالهـــداف وانتهـــاءًا بالمعالجـــات  ـــة ب ـــى المنظومـــة التعلیمی ـــرك بصـــماتها عل ـــورة تت یحـــدث ث

  ) ١٨٣:  ٢٠٠٤بركات ، (المعلوماتیة واسالیبها 

قـــة الفـــرد الممیـــزة ومســـتوى اســـتقباله ومعالجتـــه للمـــادة والمعالجـــة المعلوماتیـــة هـــي طری

المتعلمة وكیفیة اسـتقباله وتمییـزه وتحویلـه وتخزینـه لهـا وكیفیـة الترابطـات التـي یسـتخدمها بینهـا 

وبین المعلومات الجدیدة والمعلومات القائمة على البناء المعرفي له ، ومعنـى ذلـك ان التجهیـز 

لمة تحتاج طاقة اكبر من الجهد العقلي واستخدام شیكه اكبر من والمعالجة المركزة للمادة المتع

القــائم فــي الترابطــات بــین مكونــات المــادة المتعلمــة مــن ناحیــة وبینهــا وبــین المحتــوى المعرفــي

Norwoodفعال (الذاكرة بعیدة المدى من ناحیة اخرى وهذا مما یؤدي الى تعلم , J.,1989

ماتیــة علــى افتــراض ان التجهیــز والمعالجــة المعلوماتیــة ) ویقــوم منظــور المعالجــة المعلو 406:

القائمة على المعنى وعند مستوى اعمق یؤدیان الى تعلم واحتفاظ اكثر وعلى ایجاد انمـاط مـن 
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العالقات بین محتوى البناء المعرفي السابق للفرد والمعلومات الجدیدة المـراد تعلمهـا (الزیـات ، 

٢٧٨-٢٧٣:  ١٩٩٥ (  

عالجة المعلوماتیة في انه افضل النماذج المعرفیة التي تقدم تفسیرات وتتضح اهمیة الم

جدیـــدة ومقنعـــة للـــتعلم المعرفـــي ومحدداتـــه وتقـــوم علـــى الـــدور الـــذي تلعبـــه العملیـــات المعرفیـــة 

الداخلیة والمیكانزمات التي یحكم عملها وتوجهها نحو تحقیق االهـداف وهـذه مـا تسـمى الـدوافع 

المحتوى المعرفي الـذي تعالجـه هـذه العملیـات مـن ناحیـة اخـرى . المعرفیة هذا من جهة وعلى

  )٢٠٠٦:٥١٥٧(المعلم ،

واسهم التطور المذهل لعلوم الحاسـبات االلیـة والـذكاء االصـطناعي علـى تصـور وبنـاء 

وتطــویر العدیــد مــن نمــاذج التجهیــز والمعالجــة المعلوماتیــة وكانــت عملیــات محاكــاة الحاســبات 

المعلومــات وترمیزهــا وتجهیزهــا ومعالجتهــا واخراجهــا باالضــافة الــى االلیــة مــن حیــث اســتقبال

تصــورات علمــاء الــنفس المعرفــي عنهــا وانهــا مــن اهــم االســس التــي قامــت علیهــا عملیــات بنــاء 

وتطویر النماذج ، ویتضح ذلك من مقارنة مراحل او اوجه المعالجة المعلوماتیة في الحاسـبات 

ى االنسان وهذه تحتاج الى عملیات الضبط والـتحكم الجرائـي االلیة بهذه المراحل او االوجه لد

من التجهیز ومعالجة المعلومات ، وهـذه العلمیـات هـي المسـئولة عـن اسـتثارة وتوجیـه االنشـطة 

منتجـــًا وفعـــاال ، فهـــي لتقـــویم الموقـــف التعلیمـــي وتحدیـــد رفیـــة وتوظیفهـــا توظیفـــًا اقتصـــادیًا المع

هـذه االســتراتیجیات واالختیـار مـن بینهــا او دیر درجــة فاعلیـة االسـتراتیجیات المالئمـة للحــل مـع تقـ

  )١٨٨ :٢٠٠٤تفاعلها(بركات ،تغیرها لتحسین او زیادة 

ویشـــــكل الـــــدافع المعرفـــــي المحـــــرك االول لالتجــــــاه نحـــــو المعرفـــــة والفهـــــم والمعالجــــــة 

ا بغیرهــا مــن المعلوماتیــة ویوجــه الفــرد لتلقــي المثیــرات واالنتبــاه الیهــا واالســتجابة لهــا او مقارنتهــ

المعلومات الموجودة في بیئة الفرد المعرفیة وقد ادى هذا بالباحثین الى ان رأوا الـدافع المعرفـي 

  ) ٤٤-٣٦: ٢٠٠٣یعتبر احد المظاهر لتجهیز المعلومات ومعالجتها (نشواتي ، 

.Norwood,N.Jوبینــت دراســة ( ) بــان ســرعة االســتجابة للمنبهــات والمثیــرات 1989

ي تحتاج الى توجیـه النشـاط السـلوكي لتحقیـق االهـداف وهـذه توصـف بانهـا دوافـع التعلیمیة والت

.Norwood,N.J(معرفیـة وانهـا تـرتبط ارتباطـا ایجابیـا للمعالجـة المعلوماتیـة  1989 : 106(

) الى وجود تفاعـل وعالقـة ارتباطیـة بـین المعالجـة المعلوماتیـة ٢٠٠١ي،ر الغری(واشارت دراسة 

   )٢٦٧-٢٥٥:  ٢٠٠٦الغریري ، (والعملیات المعرفیة 

ان اســـتخدام اســـتراتیجیات المعالجـــة المعلوماتیـــة مـــن  )٢٠٠٤وبینـــت دراســـة (بركـــات، 

الــى تســهیل عملیــة الــتعلم ومــن ثــم یســاعد )قبیــل (التنظــیم ، والحفــظ ، واالدراك ، واالســترجاع



سلیمان سعید المبارك

٥٩

افع المعرفـي تحقیق االهداف وهذه تمثل عملیات معرفیـة ممیـزة والتـي تمثـل احـدى مكوناتهـا الـد

  ) . ١٠٥:  ٢٠٠٤بركات ، (

Wilsonكمـا واشــارت دراســة ( , ان ضــعف التحصــیل الدراســي لــدى الكثیــر )1988

بسـبب انخفـاض من الطلبة ال یعود الى نقص في الدافع المعرفـي او عـدم المیـل للدراسـة وانمـا

Wilson(المعلوماتیــة . مســتوى مهــاراتهم مــن التنظــیم والحفــظ واالســترجاع أي المعالجــة ,

1988 : 323(

ومن كل ما جاء في اعاله تبرز اهمیة البحث الحالي في :

المعالجــــة المعلوماتیــــة عملیــــة معرفیــــة وفعالــــة والن االفــــراد بطبیعــــتهم تواقــــون او متلهفــــون .١

الكتساب المعلومات . 

م یقـوم والتـي تقـو )الـدافع المعرفـي–العملیـات المعرفیـة (المعالجـة المعلوماتیـة  الـىالتعرف .٢

بــالتجهیز التبــادلي للمعلومــات مــن االدنــى الــى االعلــى او بــالعكس أي هنــاك ارتبــاط وثیــق 

بین الخبرات الماضیة وما یتعلمه الفرد من خبرات جدیدة . 

تمثــل البنیــة المعرفیــة محــددًا محوریــا هامــا یقــوم علیهــا الــدافع المعرفــي وتجهیــز ومعالجــة .٣

في االتجاه المعرفـي فـي تفسـیرها او تناولهـا لظـاهرة المعلومات وهي من المفاهیم االساسیة

التعلم . 

اهمیــة عملیــة االســتقبال المثیــرات التعلیمیــة والتــي یــتم اســتالمها عــن طریــق اعضــاء الحــس .٤

وتتحـــول الـــى معلومـــات أي اســـتجابات ســـلوكیة . وهـــذه المعلومـــات یـــتم تســـجیلها وحفظهـــا 

وتنظیمها أي تتم المعالجة المعلوماتیة لها . 

تــوفیر المعلومــات المعرفیــة عــن طبیعــة المعالجــة المعلوماتیــة والتعــرف علــى اســتراتیجیات .٥

هذه العملیة العقلیة المتمیزة . 

معرفـــة نـــوع وطبیعـــة العالقـــة االرتباطیـــة بـــین المعالجـــة المعلوماتیـــة والـــدافع المعرفـــي یثیـــر .٦

ـــة بمـــا یســـاعد ا ـــة والتعلیمی ـــه االنشـــطة التربوی ـــاحثین فـــي توجی ـــة الب ـــز عنای ـــة وتعزی ـــى تنمی ل

المعالجة المعوماتیة لدى طلبة الجامعة .
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ھداف البحث : أ
یستهدف البحث الحالي الى : 

قیاس المعالجة المعلوماتیة لدى طلبة كلیة التربیة االساسیة في جامعة الموصل . .١

قیاس الدافع المعرفي لدى طلبة كلیة التربیة االساسیة في جامعة الموصل . .٢

طبیعـــة العالقـــة بـــین المعالجـــة المعلوماتیـــة والـــدافع المعرفـــي لـــدى طلبـــة كلیـــة  الـــىالتعـــرف .٣

التربیة االساسیة في جامعة الموصل .

االتیة : الفروق الدالة احصائیا في المعالجة المعلوماتیة وفقًا للمتغیرات الىالتعرف .٤

)اناث –ذكور (الجنس - أ

)انساني–علمي (التخصص - ب

احصائیا في الدافع المعرفي وفقا للمتغیرات االتیة الفروق الدالة  الىالتعرف .٥

)اناث –ذكور (الجنس  -أ

)انساني–علمي (التخصص  -ب

حدود البحث : 
یقتصر البحث الحالي على طلیة كلیة التربیة االساسیة فـي جامعـة الموصـل ومـن المرحلـة 

  م .  ٢٠٠٨-٢٠٠٧الثالثة وللعام الدراسي 

تحدید المصطلحات : 
لجة المعلومات : المعا

عرفها كال من : 

Schmeck* شـمك ( , وتتضـمن العمـق الـذي هـي طـرق المعالجـة داخـل الـدماغ:)1983

Schmeckالعمق . (تعالج فیه المعلومات وتمتد بین السطحیة والى , 1983 : 221(

Shapman* شابمان ( , وهي اسالیب معرفیـة تشـیر الـى الفـرق فـي اسـتراتیجیات :)1985

والطریقــة التــي یســتخدمها المشــكالت داء الممیــز لالفــراد فــي االدراك والتفكیــر والتــذكر وحــلال

:Shapman,1985(البیئة.الفرد في تفسیر وتناول مثیرات 299(

هـــي عملیـــات معرفیـــة فـــي المجـــال العقلـــي لتوســـیع االدراك وذلـــك مـــن : ٢٠٠٦ریـــري ، * الغ

وتقــــویم تقیــــیم المعلومــــات مــــن اجــــل تمثیلهــــا خــــالل التنظــــیم والتصــــنیف والترمیــــز والتحلیــــل 

عـًا لطبیعـة واستیعابها واالحتفاظ بها واسترجاعها وتمتد بین السطحیة والتوسـع بالمعلومـات تب

 )٢٥٧:  ٢٠٠٦ریري ، الغ(الهدف من التعلم 
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انهــا الطریقــة الممیــزة ومســتوى اســتقباله ومعالجتــه للمــادة المتعلمــة وكیفیــة : ٢٠٠٤* بركــات ،

وتمیـــزه وتحویلـــه وتخزینـــه لهـــا وكـــم وكیـــف الترابطـــات التـــي یســـتحدثها او تشـــتقها او تعمیمـــه 

 :٢٠٠٤البناء المعرفي لـه (بركـات ، ینتجها بین المعلومات الجدیدة والمعلومات القائمة في

١٨٦ (

هــــي عملیــــات معرفیــــة تتمثــــل باالســــالیب التــــي :التعریــــف النظــــري للمعالجــــة المعلوماتیــــة *

قباله وحفـــظ واســـترجاع ومعالجـــة المواقـــف التعلیمیـــة مـــن خـــالل التنظـــیم یســـتخدمها فـــي اســـت

والحفظ وتكون هذه العملیة سطحیة او عمیقه تبعا لطبیعة المهمة التعلیمیة . 

هي الدرجة التي یحصل علیها الطلبة من خالل استجابتهم علـى فقـرات :التعریف االجرائي*

البحث الحالي . مقیاس المعالجة المعلومات المستخدم الغراض

الدافع المعرفي : 
عرفه كال من :

,Valler(* فــالر واخــرون  et.al,1993(حــین تعلــم شــيء : هــو التحســس بالراحــة والرضــا

Valler(جدید جدید وكشف عن شيء لم یكن یعرفه او محاولة تفهم شيء et.al , 1993

: 13(

  ) ١٥٣:  ٢٠٠٠عریفج ، ( التالرغبة والفهم واالتقان وحل المشك: ٢٠٠٠، عریفج*

رغبـــة الطالـــب فـــي المعرفـــة وحـــب االســـتطالع والمیـــل الـــى : ٢٠٠١* الـــداهري ووهیـــب ، 

   )٦٤:  ٢٠٠٠الداهري ووهیب ، (االستكشاف والرغبة في التعرف على البیئة 

الرغبة في المعرفة والتعلم والمیل الى االشیاء الغریبة والتشـوق لالشـیاء : ٢٠٠٣* نشواتي ، 

 )١١٢:  ٢٠٠٣نشواتي ، (نادرة والفذة ، وانه جزء من طبیعة االنسان ال

ــدافع المعرفــي* رغبــة الفــرد المســتمرة فــي اكتســاب المعلومــات واندفاعــه :التعریــف النظــري لل

وحرصه على استقبال كل ما هو جدید وفهمه من اجل الحصول على التوازن . 

لیها الطلبة من خـالل اسـتجابتهم علـى فقـرات هي الدرجة التي یحصل ع:التعریف االجرائي*

مقیاس الدافع المعرفي المستخدم الغراض البحث الحالي . 
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الخلفیة النظریة 
المعالجة المعلوماتیة 

مـــن المفـــاهیم التـــي تناولتهـــا نظریـــة معالجـــة المعلومـــات : الـــتعلم المعرفـــي والعملیـــات 

التـي یقـوم علیهـا الـتعلم المعرفـي ، فقــد المعرفیـة ، حیـث تشـكل العملیـات المعرفیـة اهـم االسـس

اصــبح علمــاء الــنفس المعرفــي مهتمــون بفهــم طبیعــة هــذه العملیــات وكیفیــة عملهــا وخصائصــها 

والعوامــل التــي تــؤثر علیهــا مطــردًا ونشــاطا خــالل العقــدین االخیــرین مــن هــذا القــرن ، واصــبح 

حـل المشـكالت وتجهیـز ومعالجـة الحدیث عن مفـاهیم مثـل االنتبـاه واالدراك والتفكیـر والـذاكرة و 

مـــن المفـــاهیم المعلومـــات والبنیـــة المعرفیـــة والمعرفـــة ومـــا وراء المعرفـــة واالســـتراتیجیات وغیرهـــا 

  ) .  ٥١٥٨:  ٢٠٠٦المعلم ، (تفرض نفسها لتشكل محاور التعلم المعرفي المعاصر 

حــددت النظریــة عــدد مــن الخصــائص التــي تشــكل اهــم االســس التــي یقــوم علیهــا الــتعلم

المعرفي بصفة عامة ونظریة تجهیز المعلومات بصفة خاصة وهي : 

* ان العملیات المعرفیة نشطة وفعالة وایجابیة ولیست خاملة او سلبیة فقد نظر السـلوكیون او 

اصــحاب الفكــر الســلوكي الــى االفــراد االنســانیین باعتبــارهم كائنــات خاملــة او ســلبیة تنتظــر 

حاب االتجاه المعرفي فیرون ان الناس بطبیعـتهم تواقـون ظهور المثیر ثم تستجیب ، اما اص

او متلهفون الكتساب المعلومات والذاكرة عملیة حیة تستخدم ابنیة او تراكیب نشـطة ولیسـت 

مخزن خامل . 

* العملیـــات المعرفیـــة فعالـــة ودقیقـــة ، فحجـــم المعلومــــات المحمولـــة فـــي الـــذاكرة او التـــي یــــتم 

البیئــة علــى درجــة عالیــة مــن الفعالیــة والدقــة ، مــن خــالل توظیفهــا فــي التفاعــل الیــومي مــع

قاموس المفردات اللغویة واالفكار والجمل والحقائق والقوانین والتواریخ واالسماء التي یتعامل 

مــن خاللهــا الفــرد ویســتخدمها لكفــاءة وفاعلیــة ودقــة فــي صــیاغة واتخــاذ مختلــف القــرارات ، 

نسـان ینطـوي علـى امكانـات مرنـة وفعالـة فـي اداء فنظام تجهیز ومعالجة المعلومات لدى اال

العملیــــات المعرفیــــة لكافــــة وظائفهــــا بالفعالیــــة والدقــــة المرجــــوتین ، ومــــن هــــذه االمكانــــات : 

محدودیـــة الســـعة ، التعاقـــب والتـــزامن ، التـــرابط والتكامـــل ، القابلیـــة للتغیـــر والنمـــو والحـــذف (

.)واالضافة

ات الموجبـــة او المثبتــــة بصـــورة افضــــل مـــن المعلومــــات * العملیـــات المعرفیــــة تعـــالج المعلومــــ

الســالبة او المنفیــة ، فهــم الجمــل المصــاغة صــیاغة مثبتــة ایســر مــن فهــم الجمــل المصــاغة 

معنى تیسر عمل العملیات صیاغة منفیة ، كما ان المهام االستداللیة او المنطقیة او ذات ال

المعنــى تعــوق عمــل العملیــات المعرفیــة، ، والمهــام التعســفیة او العشــوائیة او عدیمــة المعرفیــة

وتعمل العملیات المعرفیة بیسر وسـهولة وباقـل قـدر ممكـن مـن الضـغط او العـبء علیهـا اذا 
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كــان اســتخدامها فیمــا یســتثیر الســرور او االســتمتاع لــدى الفــرد ، فالعملیــات المعرفیــة مهیــأة 

لمعالجة ما هو موجب اكثر مما هو سالب . 

یرتبط كـل منهـا بـاالخر أي مترابطـة فیمـا بینهـا وال یعمـل أي منهـا منعـزال * العملیات المعرفیة 

عن باقي العملیات االخرى وانما تعتمد في ادائها لوظائفها على الترابط والتكامل واالتساع ، 

فمــثال اتخــاذ القــرار یعتمــد علــى االدراك والــذاكرة والمعلومــات العامــة واللغــة والتفكیــر كمــا ان 

ة العلیــا تعتمــد علــى تكامــل العملیــات المعرفیــة االساســیة ، فحــل المشــكالت العملیــات العقلیــ

واالستدالل المنطقي واتخاذ القرار مهام على درجة عالیة من التعقید . 

* العدیــد مــن العملیــات المعرفیــة تقــوم بــالتجهیز التبــادلي للمعلومــات مــن االدنــى لالعلــى ومــن 

قــائم علــى المســار مــن االدنــى الــى االعلــى علــى االعلــى لالدنــى ، فبینمــا یركــز التجهیــز ال

اهمیـة المعلومـات التــي تصـدر عـن المثیــر ، یركـز التجهیــز القـائم علـى المســار مـن االعلــى 

لالدنى على تأثیر المفاهیم والتوقعات والذاكرة على العملیات المعرفیة ، ویعمل هذا النمطان 

عالیـــة معرفیــة تعمــل بســرعة ودقــةمــن التجهیــز معــا بشــكل تزامنــي لیؤكـــدان ان العملیــات ال

  .  )٩٧-٩٥:  ٢٠٠٠الصافي ، (

* یـــرى اصـــحاب هـــذه النظریـــة وجـــود ارتبـــاط وثیـــق بـــین الـــتعلم المعرفـــي ومـــا وراء المعرفـــي ، 

ومفهـــوم مـــا وراء المعرفـــة واحـــدًا مـــن التكوینـــات النظریـــة المعرفیـــة فـــي علـــم الـــنفس المعرفـــي 

الـذي اشـتقه مـن خـالل البحـث )Flavel(فـل المعاصر . وقد ظهر هذا المفهوم علـى یـد فال

حــول عملیــات الــذاكرة وقــد لقــي اهتمامــا ملموســا علــى المســتویین النظــري ، والتطبیقــي ، فقــد 

تطبیقات متعددة وتوصل من خالل هذه التطبیقـات الـى انـه الفـرق بـین brownاجرى علیه 

من وراء المعرفة لـدى المتفوقین معرفیا وغیر المتفوقین معرفیا برجع الى اختالف خصائص 

كل منهم . 

ر نمـــط النشـــاط المعرفـــي االول الـــى وعـــي الفـــرد بالمعرفـــة وامكاناتـــه المعرفیـــة الذاتیـــة ، ی* یشـــ

والمواءمة بین امكاناته الذاتیة كمتعلم وبین موقف التعلم . 

* تمثـــل البنیـــة المعرفیـــة محـــددا محوریـــا هامـــا یقـــوم علیهـــا الـــتعلم المعرفـــي كتجهیـــز ومعالجـــة 

لمعلومات . وهـي مـن المفـاهیم المهمـة فـي كافـة النظریـات التـي تبنـت االتجـاه المعرفـي فـي ل

تفسیرها وتناولها لظاهرة التعلم . فقد اشار الیها علماء الجشتلت وكیرت لیفن صاحب نظریة 

المجال وبیاجیه فـي نظریتـه عـن النمـو المعرفـي ، واوزبیـل فـي نظریتـه الـتعلم المعرفـي القـائم 

نى ، وبرونر في نظریته التعلم باالكتشاف .على المع

المعرفي بة او المشتقة او الممثلة لبنائه بالمعرفة المكتسالفرد محكوم* ترى النظریة ان سلوك

وما ینطوي علیه من خصائص ، وانه یسلك انطالقا من معرفتـه واسـتراتیجیاته المعرفیـة وان 
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واســتراتیجیاته المعرفیــة التــي تقــود الــى تنظــیم المعرفــة ومســتوى تجهیــز ومعالجــة المعلومــات 

سلوك اتخاذ القرار یشكل اهم اسس التعلم المعرفي . 

* االســتراتیجیات المعرفیــة تمثــل نــواتج لكــل مــن البنیــة المعرفیــة للفــرد وخصائصــها مــن ناحیــة 

ـــز الطـــالب  ـــى انـــه یتمی ومهـــارات مـــا وراء المعرفـــة مـــن ناحیـــة اخـــرى . وتشـــیر الدراســـات ال

فعالیــة االســتراتیجیات المعرفیــة واســـتراتیجیات الــتعلم لــدیهم ، فهــم قــادرون علـــى المتفوقــون ب

المواءمة بین متطلبات الموقف المشكل واالستراتیجیات المناسبة واكثر توظیفا للمعرفة لدیهم 

توظیفــا منتجــا وفعــاال ، وهــم یعتمــدون علــى مــا ینتجــه او یشــتقه بنــائهم المعرفــي ، والمعرفــة 

خصائصــها عــن خصــائص مــدخالتها ومعنــى ذلــك ان التجهیــز والمعالجــة لــدیهم تختلــف فــي 

االعمــق للمــادة المتعلمــة توظیــف طاقــة اكبــر مــن الجهــد العقلــي واســتخدام شــبكة اكبــر مــن 

الترابطات بین مكونـات المـادة المتعلمـة مـن ناحیـة وبینهـا وبـین المحتـوى المعرفـي القـائم فـي 

(بركــات ، یــؤدي الــى تعلــم اكثــر دیمومــة وفعالیــة الــذاكرة بعیــدة المــدى مــن ناحیــة اخــرى ممــا 

١٨٩-١٨٥:  ٢٠٠٤ ( .  

* ویقــــوم منظــــور الــــتعلم المعرفــــي كتجهیــــز ومعالجــــة للمعلومــــات علــــى افتــــراض ان التجهیــــز 

والمعالجة القائمة علـى المعنـى وعنـد مسـتوى اعمـق یؤدیـان الـى تعلـم واحتفـاظ اكثـر دیمومـة 

تیــة وعنــد المســتوى الســطحي او الهاشــمي ، وعلــى وفعالیــة مــن التجهیــز والمعالجــة المعلوما

ایجـــاد او استنســـاخ او اشـــتقاق او انتـــاج انمـــاط مـــن العالقـــات بـــین محتـــوى البنـــاء المعرفـــي 

التكامـــل ، التـــرابط ،(الســابق للفـــرد والمعلومــات الجدیـــدة المــراد تعلمهـــا ومــن هـــذه العالقــات 

.)التوافق

انــه افضــل النمــاذج المعرفیــة التــي تقــدم تفســیرات * وتقــوم نظریــة المعالجــة المعلوماتیــة علــى 

جدیــدة ومقنعــة للــتعلم المعرفــي ومحدداتــه ، تقــوم علــى الــدور الــذي تلعبــه العملیــات المعرفیــة 

الـذي تعالجـه الداخلیة والمیكانزمات التي تحكم عملهـا مـن ناحیـة ، وعلـى المحتـوى المعرفـي

  .  )٥١٥٨: ٢٠٠٦هذه العملیات من ناحیة اخرى (المعلم ،

النظریة المعرفیة : 
تشــیر النظریــة المعرفیــة الــى ان الــدوافع نابعــة مــن ذات الفــرد ، وهــي مرتبطــة بعوامــل 

مركزیــة كالقصــد والنیــة ، والتوقــع اســتنادا الــى مقولــة : ان الكــائن البشــري مخلــوق عاقــل یتمتــع 

بارادة حرة تمكنه من اتخاذ قرارات واعیة على النحو الذي یرغب فیه . 

ف الدوافع : نظرا الهمیة الدوافع واثرها على النشـاط ، قـام العلمـاء بتصـنیفها فـي تصنی

فئات : 
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الدوافع االولیة المكتسبة :  -١

الدوافع االولیة او الفطریة او البیولوجیة -أ

الدوافع المتعلمة او المكتسبة او الثانویة او االجتماعیة النفسیة -ب

البیولوجیة : الدوافع االولیة او الفطریة او 
تتحد هذه الدوافع عن طریـق الوراثـة ، وتتصـل اتصـاال مباشـرا بحیـاة االنسـان وحاجاتـه 

قـد یبـدو للـبعض ان الـدوافع االولیـة اقـل تـأثیرا فـي حیاتنـا مـن الـدوافع و الفسیولوجیة االساسـیة . 

دافـع ( الثانویة ، وذلك یتوقف الى حد كبیـر علـى درجـة اشـباع هـذه الـدوافع . ومثـال علـى ذلـك

الجوع) ال یظهر له اثر كبیر في حیاتنا الننا نعمـل علـى اشـباعه باسـتمرار . امـا فـي الحـاالت 

التي یصعب فیها العثور على الطعام فتظهر اهمیة دافع الجوع واثره في توجیه سلوك االنسـان 

). ومن الدوافع االولیة الهامة : دافع الجوع ، العطش ، االمومة ، الجنس

فع الثانویة :ما الدواأ
وتنشأ هذه الدوافع نتیجة تفاعل الفرد مع البیئة ، ونتیجـة للتنشـئة االجتماعیـة وعملیـات 

التطبیــع االجتمــاعي . فالطفـــل الصــغیر یتحـــدد ســلوكه فــي ســـنوات عمــره االولـــى تبعــا للـــدوافع 

دافـــع االولیـــة ولكـــن اشـــباع هـــذه الـــدوافع ال یـــتم اال عـــن طریـــق الكبـــار ومـــن الـــدوافع الثانویـــة : 

التحصـیل ، االنتمـاء ، النجــاح ، الـدافع المعرفــي ویعـد الـدافع المعرفــي مـن الــدوافع التـي تحــرك 

سلوك الكائن الحي وتوجهه فرغبة الحیوان في استكشاف ما حولـه ، ورغبـة الطفـل فـي التعـرف 

بیئته ، ورغبة الراشد في استجالء العـالم المحـیط بـه ، تـدل جمیعهـا علـى وجـود دافـع حـب  الى

لمعرفـــة الســـتطالع لـــدى الكـــائن الحـــي . ویشـــكل الـــدافع المعرفـــي المحـــرك االول للـــدافع الـــى اا

تلقي المثیرات واالنتبـاه الیهـا ویعقـب ذلـك ترمیزهـا ومقارنتهـا بغیرهـا مـن والفهم النه یوجه الفرد ل

المعلومــــات الموجــــودة فــــي بنیــــة الفــــرد المعرفیــــة ، وذلــــك لتحدیــــد مــــدى فائــــدتها وقــــد ادى هــــذا 

نشــواتي ، (احثین الــى ان رأوا الــدافع المعرفــي احــد مظــاهر تشــغیل المعلومــات ومعالجتهــا بالبــ

١١٧-١١٢:  ٢٠٠٣(  .  

ان الــــدافع المعرفــــي عامــــل مــــؤثر فــــي كثیــــر مــــن جوانــــب تعلــــم االنســــان . وقــــد بینــــت 

الدراســات ان هنــاك درجــة عالیــة مــن االحتمــال فــي ارتبــاط التحصــیل الدراســي بمســتوى الــدافع 

لمرتفع اذ قورن بتحصیل التالمیذ منخفضي الـدافع المعرفـي . وقـد فسـر العلمـاء ذلـك المعرفي ا

ـــدافع المعرفـــي تطـــول فتـــ ، رة استكشـــافهم لالحـــداث والموضـــوعاتبـــان التالمیـــذ مـــن مرتفعـــي ال

المعرفـي  لـدافعویستخدمون حواسهم كمصادر متعددة للمعرفة بدرجة تفـوق التالمیـذ منخفضـي ا
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، فان ذلـك یمكـن تفسـیره بنـاءا ؤثر في التعلم االنسانيي له هذا الدور المواذا كان الدافع المعرف

  على : 

* المعرفة والفهم والتحصیل االكادیمي ، مؤشرات اساسیة للمستوى للدافع المعرفي . 

* یتعلق الدافع المعرفي باالستفسار عن المعلومات ، ویظهر ذلك واضحا عندما یفكـر التلمیـذ 

مسألة علمیة ، او فهم قطعة لغویة . تفكیرا عمیقا في حل 

التساؤل والتركیب المعنى لالشیاء من العوامل االساسیة في حب االستطالع . *

هناك عالقة موجبة بین الدافع المعرفي والفهم . *

یعد الدافع المعرفي والرغبة في الفهـم والمعرفـة واعـادة صـیاغة المشـكالت وحلهـا عوامـل لهـا *

یصـاحبه مـن التعلم ذي المعنى ، الن الدافع یستمد من الدافع المعرفـي ومـااهمیة كبیرة في 

 ٢٠٠٣(نشـــواتي ، )١٦٣-١٣٧: ٢٠٠٢میـــول لالستكشـــاف والمعالجـــة والفهـــم . (العنـــاني ،

:١١٧-١١٢ (  

ثانیا : دراسات سابقة 
Keating&Bobbitt(دراسة كیتنج وبوبیت  , 1978(

ة فــي المعالجــة المعلوماتیــة واســتخدامها فــي هــدفت الدراســة الــى معرفــة الفــروق الفردیــ

) طالبـــا وقســـمت الـــى مجمـــوعتین ٦٠اســـلوب حـــل المشـــكالت . وشـــملت عینـــة الدراســـة علـــى (

حسب نسبة الذكاء . واستخدم في البحث مقیاس المعالجة المعلوماتیة كاداة للبحث واستخدمت 

صــائیة فــي البحــث واظهــرت معــامالت االرتبــاط واالختبــار التــائي والتحلیــل العــاملي كوســائل اح

نتــائج البحـــث ان الفـــروق فــي العملیـــات المعرفیـــة منهــا زمـــن الرجـــع وعملیــات تحدیـــد الحـــروف 

ومستوى عملیات البحث في الذاكرة مرتبط بمتغیر العمر . 

)Keating&Bobbitt , 1978 :155-167(

:١٩٨٣دراسة الزیات ، 
فیة والمعلومـــات المكـــررة علـــى اســـتهدفت الدراســـة الـــى معرفـــة اثـــر المعلومـــات االضـــا

) طالبــا وطالبــة وتــم اســتخدام ٨٩اســتراتیجیات حــل المشــكالت . وشــملت عینــة الدارســة علــى (

–مقاییس المعالجة المعلوماتیة ، واستخدمت في الدراسة الوسـائل االحصـائیة معامـل االرتبـاط 

ـــ ـــة ب ـــى وجـــود فـــروق ذات دالل ـــائج ال ـــاین المتعـــدد . واشـــارت النت ین نـــوع المعالجـــة التحلیـــل التب

ـــین  المعلوماتیـــة ومســـتوى االداء فـــي حـــل المشـــكالت . اضـــافة الـــى وجـــود اثـــر دال للتفاعـــل ب

مســتوى الــذكاء والمعالجــة ونــوع المعالجــة المعلوماتیــة ، كمــا تبــین بــان زمــن تجهیــز المعلومــات 

   )٢٧٨-٢٧٣:  ١٩٨٣الزیات ، (لدى الطلبة كبیر . 
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Lehmanدراسة لیھمان ( , 1989(
هدفت الدراســــة معرفــــة الفــــروق فــــي خصــــائص المعالجــــة المعلوماتیــــة بــــین الطلبــــة اســـت

،  ا) طالبـا وكـان تحصـیلهم متـدنی٦٠المتمیزین في التحصـیل الدراسـي . وشـملت العینـة علـى (

) طالبا مـن ذوي التحصـیل العـالي واسـتخدم اختبـار بلـومر للـتعلم لتقـدیر اسـلوب معالجـة ٧٤و(

لبة اثناء حلهم للمشكالت التحصیلیة التي قدمت لهـم . واسـتخدم المعلومات الذي یستخدمه الط

ـــه هنـــاك فـــروق ذات داللـــة  ـــات احصـــائیا ، واظهـــرت النتـــائج بان ـــاین لمعالجـــة البیان ـــل التب تحلی

احصـــائیة فــــس اســــلوب حــــل المشــــكالت التحصـــیلیة بــــین الطلبــــة ذوي نســــبة الــــذكاء المرتفعــــة 

وى الحلــول التــي تتطلــب قــدرات عقلیــة ودافعیــة والمتدینــة ، واظهــرت تباینــا ذات داللــة فــي مســت

lehmanانجاز علمیة مرتفعة لصالح الطلبة المتفوقین . ( , 1989 , 2434(

:١٩٩٠دراسة العدل ، 
هـــدفت الدراســـة التعـــرف الـــى مســـتویات المعالجـــة المعلوماتیـــة وعالقتهـــا بنســـبة الـــذكاء 

) طالبـا فـي جامعـة الزقـازیق فـي ١٧٥(ومستوى التحصیل الدراسي ، وبلغت عینة البحث على 

مصــــر ، واســــتخدم مقیــــاس المعالجــــة المعلوماتیــــة بمســــتویاتها المتتابعــــة والمتأتیــــة واســــتخدمت 

التحلیل العاملي لتحلیل البیانات وكشفت نتائج البحث عن وجود تأثیر دال لكل من استراتیجیة 

اســـتراتیجیة المعالجـــة المعالجـــة ونســـبة الـــذكاء ومســـتوى التحصـــیل علـــى اداء الطلبـــة ووجـــد ان

المتتابعــة للمعلومــات افضــل مــن اســلوب المعالجــة المتأتیــة فــي اداء مهــام التعــرف واالســتدعاء 

  ) ٢٦٤-٢٦٣:  ١٩٩٠العدل ، (

Necka(دراسة نیكا واخرون  , et.al , 1992(
هــدفت الدراســة الــى قیــاس مســتویات معالجــة المعلومــات وشــملت عینــة الدراســة علــى 

استخدم مقیاس المعالجة المعلوماتیة وتم قیاس التعلم العرضي وتم ایضـا قیـاس ) طالبا و ١٠٠(

ـــین مســـتویات  ـــة ب ـــة وموجب ـــات دال ـــى عالق ـــائج ال ـــت النت ـــذكاء العـــام والمحصـــول اللفظـــي وبین ال

المعالجة والتعلیم العرضي والذكاء فكلما زادت مستوى المعالجة المعلوماتیة عمـًا ، زادت القـدرة 

، وان الذكاء والمعالجـة العمیقـة للمعلومـات یمكـن االفـراد مـن الـتعلم حتـى على التعلم العرضي

Necka(ولو كان تعلما عرضیا غیر مقصود  , et.al , 1992 : 145(.
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٢٠٠٠دراسة الصافي ، 
هـــدفت الدراســـة التعـــرف الـــى الفـــروق فـــي اســـتراتیجیات معالجـــة المعلومـــات فـــي ضـــوء 

) طالبـا وطالبـة ٧٥دراسي ، وبلغت عینة البحث من (متغیري التخصص الدراسي والتحصیل ال

مــن طلبــة جامعــة الملــك خالــد ، واســتخدمت اختبــار المصــفوفات المتتابعــة ومقیــاس المعالجــة 

المعلوماتیة ولمعالجة البیانـات اسـتخدم االختبـار التـائي ، وبینـت النتـائج الـى وجـود فـروق ذات 

مـــت مناقشـــة النتـــائج فـــي ضـــوء افتراضـــات داللـــة احصـــائیة لمصـــلحة طلبـــة االقســـام العلمیـــة وت

-٩٥:  ٢٠٠٠الصــافي ، (نمــوذج اســتراتیجیات معالجــة المعلومــات ونمــو مســتویات المعالجــة 

١١٨(   

م : ٢٠٠٦دراسة الغریري ، 
وعالقتهـا بالـذكاء لـدى طلبـة استهدفت الدراسة الى معرفة طبیعـة المعالجـة المعلوماتیـة

) طالــب وطالبــة . ١٠٠یة وشــملت عینــة الدراســة علــى (كلیــة المعلمــین فــي الجامعــة المستنصــر 

ــذكاء . وتــم ایجــاد  واســتخدمت فــي الدراســة مقیــاس شــمك لمعالجــة المعلومــات واختبــار رافــن لل

الصــدق والثبــات لالداتــین . ولمعالجــة البیانــات اســتخدمت الوســائل االحصــائیة معامــل ارتبــاط 

ق ذات داللــة فــي المعالجــة المعلوماتیــة بیرســون ، االختبــار التــائي واظهــرت النتــائج وجــود فــرو 

بــین الــذكور واالنــاث . وظهــرت ان العالقــة بــین المعالجــة المعلوماتیــة والــذكاء عالقــة موجبــة . 

  . )٢٧٤-٢٥٥.  ٢٠٠٦ریري ، (الغ

مؤشرات ودالالت من مناقشة الدراسات السابقة 
وطبیعــــة المعالجــــة الهــــدف : اتفقــــت الدراســــات الســــابقة مــــع الدراســــة الحالیــــة فــــي قیاســــها-

الحالي. المعلوماتیة وایجاد نوع العالقة مع متغیرات اخرى . وهذا ما سیتم تناوله في البحث

) طالبـــا ،امـــا فـــي ١٣٠-٦٠العینـــة : تراوحـــت احجـــام العینـــات فـــي الدراســـات الســـابقة مـــن (-

وطالبة .  ا) طالب١٨٠الدراسة الحالیة فتراوحت عینة البحث على (

: اســتخدمت الدراســات الســابقة مقــاییس جــاهزة لقیــاس المعالجةالمعلوماتیــة مــثال اداة البحــث -

keatingدراسـة ( م) . امـا ٢٠٠٦) ودراسـة (الفریـري ، ١٩٨٣) ودراسـة (الزیـات ، 1978,

شـمك لقیـاس المعالجـة المعلوماتیـة ییس جـاهزة مـثال مقیـاسفي البحـث الحـالي فاسـتخدم مقـا

  . )٢٠٠٤ محمود ،(ومقیاس الدافع المعرفي 
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الوســــائل االحصــــائیة : اغلــــب الدراســــات الســــابقة اســــتخدمت المتوســــط الحســــابي ، معامــــل -

ـــــار  ـــــاط ، واختب ـــــتم اســـــتخدام الوســـــائل T.testاالرتب ـــــي البحـــــث الحـــــالي فســـــوف ی . امـــــا ف

االحصائیة المناسبة لمعالجة البیانات . 

اجراءات البحث:الفصل الثالث
بمجموعة من االجراءات وهي كاالتي : لتحقیق اهداف البحث قام الباحث

اوال : مجتمع البحث 
تــم تحدیـــد مجتمــع البحـــث الحــالي بطلبـــة كلیــة التربیـــة االساســیة فـــي جامعــة الموصـــل 

وطالبــــة وللعــــام الدراســــي ا) طالبــــ١٨٥٩ممــــثال باالقســــام العلمیــــة واالنســــانیة والبــــالغ عــــددهم (

) یوضح ذلك١م) والجدول (٢٠٠٨-٢٠٠٧(

  )١الجدول (

یوضح مجتمع البحث

  ٢٠٠٨-٢٠٠٧اعداد الطلبة المستمرین في كلیة التربیة االساسیة للعام الدراسي 

القسم

المراحل

المستضافینالمجموع الرابعةالثالثةالثانیة  االولى

  ث  ذ  ث  ذ  ث  ذ  ث  ذ

  ٢٦  ١٨٦  ٥  ٢١  ٤  ٢٧  ١١  ٢٢  ٢٥  ٣٠اللغة العربیة 

  ٣  ١٧٢  ٢٨  ١٤  ١٩  ١٤  ٢٢  ٢١  ١٥  ٢٥الریاضیات

  ٤  ٢٧٢  ٣٠  ١٠  ٦٧  ٣٧  ٤٣  ٣٢  ١٥  ٤٠العلوم 

  -  ١٨٦  ١٠  ١٩  ٢٠  ٤٦  ١٣  ١٤  ١٥  ٢٥التربیة االسالمیة

  ٢  ٤٧  ٩  ٩  ١٠  ٩  -  -  ٢٥  ١٠التربیة الخاصة

  ٥  ١٩٥  ١٣  ٢٩  ١٢  ٣٦  ١٠  ٢٧  ٢٥  ٤٥التاریخ

  ١٢  ١٢٨  ٣  ١٧  ١٣  ١٤  ٢  ١٦  ١٥  ٢٥الجغرافیة

  ٩  ٢٩٤  ٢  ٢٤  ١  ٥١  ٥  ٤١  ١٠  ١١٠التربیة الریاضیة

  ٣  ٦٥  ١٦  -  ٢٦  -  ١٠  -  ٢١  -ریاض االطفال 

  ٧  ٢٤٣  ١٩  ٣٣  ٢٦  ٣٨  ١٧  ١٧  ٢٥  ٢٥اللغة االنكلیزیة 

  ٧١  ١٧٨٨  ٣١٨  ٤٧٠  ٣٠٨  ٦٣٤المجموع

  ١٨٥٩المجموع الكلي
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ثانیا : عینة البحث 
وطالبة مـوزعین علـى االقسـام العلمیـة واالنسـانیة اً ) طالب١٦٠تألفت عینة البحث من (

) یوضح ذلك . ٢ارهم عشوائیا ، ومن المرحلة الثالثة ، والجدول (وتم اختی

  )٢جدول (ال

یوضح عینة البحث

االقسام
  العدد

المجموع
اناث  ذكور

یة
لم
لع
ا

  ٢٠  ١٠  ١٠  الریاضیات 

  ٢٠  ١٠  ١٠  علوم فیزیاء 

  ٢٠  ١٠  ١٠  علوم احیاء

  ٢٠  ١٠  ١٠  علوم كیمیاء

یة
سان

إلن
ا

  ٢٠  ١٠  ١٠  جغرافیة 

  ٢٠  ١٠  ١٠  اسالمیة 

  ٢٠  ١٠  ١٠  تاریخ

  ٢٠  ١٠  ١٠  انكلیزي 

  ١٦٠  ٨٠  ٨٠  المجموع

ثالثا : اداتي البحث 
مقیاس المعالجة المعلوماتیة .١

ـــالنظر لحصـــول  ـــة وب ـــاس متغیـــر لمعالجـــة المعلوماتی ـــق الهـــدف االول للبحـــث وقی لغـــرض تحقی

Schmeckشـــمك (الباحـــث علـــى مقیـــاس , ماتیـــة . قـــام الباحـــث للمعالجـــة المعلو )1983

باالجراءات االتیة في اعداد المقیاس وجعله صالحا للتطبیق في مجتمع البحث . 

صدق المقیاس : .أ
یعــد الصـــدق مـــن اهـــم خصــائص المقـــاییس التربویـــة والنفســـیة ، والنــه یشـــیر الـــى قـــدرة 

Ebel(المقیـاس الـى قیـاس مـا وضـع مـن اجـل قیاسـه  , 1972 : وفـي البحـث الحـالي)408

كاالتي : و  الظاهري توافرت مؤشرات الصدق
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الصدق الظاھري *

ــــى  ــــاس عل ــــرات المقی ان افضــــل وســــیلة الســــتخراج الصــــدق الظــــاهري هــــي عــــرض فق

مجموعة من الخبراء والمختصین في التربیة وعلم النفس واالخذ بارائهم حول مدى تنفیـذ فقـرات 

   )٣٧٠:  ٢٠٠٢عودة ، (المقیاس للصفة المراد قیاسها 

وفــي البحــث الحــالي عرضــت فقــرات مقیــاس المعالجــة المعلوماتیــة علــى مجموعــة مــن 

الخبــراء والمتخصصــین فــي التربیــة وعلــم الــنفس
*

ولغــرض معرفــة ارائهــم حــول مــدى صــالحیة 

ـــراء  ـــى اتفـــاق الخب ـــاس بفقراتـــه جمیعـــا عل الفقـــرات وقیاســـها المعالجـــة المعلوماتیـــة وحصـــل المقی

للفقرات فیما عدا بعض االخطاء اللغویة والطباعیة والتي ) % ١٠٠-٨٠وبنسبة تراوحت بین (

  . )١الملحق(اشار الیها الخبراء وبهذا االجراء تحقق الصدق الظاهري للمقیاس

ثبات المقیاس : .ب
یعــد مفهــوم الثبــات مــن المفــاهیم االساســیة فــي القیــاس ویتعــین تــوافره فــي المقیــاس لكــي 

والتــي تعــد )Test-Retestبطریقــة اعــادة التطبیــق (یكــون صــالحا لالســتخدام وحســاب الثبــات 

من اهم اسالیب حساب الثبات ، اذ تعطینا معلومات عن استقرار النتائج وبوجود فاصل زمنـي 

ولحسـاب ثبـات المقـایس  )٣٨:  ١٩٨٥ابو لبدة ، (بین التطبیقین من اسبوع الى ثالثة اسابیع 

وطالبـة وبفاصـل زمنـي بـین التطبیـق االول اً ) طالب٥٠بهذه الطریقة قام الباحث بتطبیقه على (

) وهـو معامـل ثبـات ٠.٨٢) یوما وباستخدام معامـل االرتبـاط ووجـد مقـداره (١٥والثاني مقداره (

المقیاس جاهزا للتطبیق النهائيعالي وبذلك اصبح

وصف المقیاس وتصحیحھ :.ج

اسماء الخبراء من االساتذة والمتخصصین في التربیة وعلم النفس *

كلیة التربیة االساسیة –أ.د. فاضل خلیل ابراهیم / جامعة الموصل  - ١

كلیة التربیة االساسیة–أ.م.د. خشمان حسن علي / جامعة الموصل  - ٢

كلیة التربیة االساسیة –أ.م.د. ثابت محمد خضیر / جامعة الموصل  - ٣

كلیة التربیة االساسیة–أ.م.د. احمد محمد نوري / جامعة الموصل  - ٤

كلیة التربیة االساسیة–أ.م.د. انور قاسم یحیى / جامعة الموصل  - ٥

كلیة التربیة االساسیة –أ.م.د. ذكرى یوسف جمیل / جامعة الموصل  - ٦

كلیة التربیة االساسیة–م.د. فاطمة عبد الوهاب / جامعة الموصل  - ٧

كلیة التربیة االساسیة–أ.م.م فتحي طه مشعل / جامعة الموصل  - ٨
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) دقیقـة وتـم ٤٠( ) فقرة وبلغ متوسط الزمن المسـتغرق لالجابـة٦٢یتكون المقیاس من (

ال تنطبــق علــّي) اذ اعطیــت (و  )تنطبــق علــيّ (اعتمــاد مــدرج ثنــائي كاســلوب للتصــحیح وهــو 

) وتعطـى (صــفر) اذ كــان ١الفقـرة االیجابیــة التــي یجیـب علیهــا الطالــب (تنطبـق علــّي) الــوزن (

امــا الفقــرات الســلبیة فیكــون بــالعكس وبــذلك اصــبح المقیــاس جــاهزا )ال تنطبــق علــيّ (الجــواب 

للتطبیق . 

مقیاس الدافع المعرفي .٢
لغرض تحقیق الهـدف الثـاني للبحـث وقیـاس الـدافع المعرفـي ، ولحصـول الباحـث علـى 

) قــام الباحــث بــاالجراءات االتیــة فــي اعــداد المقیــاس ٢٠٠٤مقیــاس الــدافع المعرفــي (محمــود ، 

وجعله صالحا للتطبیق على عینة البحث

صدق المقیاس : -أ
ن اهـــم خصــائص المقـــاییس التربویـــة والنفســـیة ، والنــه یشـــیر الـــى قـــدرة یعــد الصـــدق مـــ
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:وكاالتي الظاهري توافرت مؤشرات الصدق 

الصدق الظاھري :*

ــــى  ــــاس عل ــــرات المقی ان افضــــل وســــیلة الســــتخراج الصــــدق الظــــاهري هــــي عــــرض فق

مجموعة من الخبراء والمختصین في التربیة وعلم النفس واالخذ بارائهم حول مدى تنفیـذ فقـرات 

وفـي البحـث الحـالي عرضـت فقـرات  )٣٧٠:  ٢٠٠٢عـودة ، (المقیاس للصـیغة المـراد قیاسـها 

فـي التربیـة وعلـم الـنفسالمقیاس مقیاس الدافع المعرفي على مجموعة من الخبراء والمختصـین 

ارائهـم حــول صـالحیة الفقــرات وقیــاس الـدافع المعرفــي وحصـل المقیــاس بفقراتــه ولغـرض معرفــة

)% للفقـــرات فیمــــا عــــدا بعــــض ١٠٠-٨٠جمیعـــا علــــى اتفــــاق الخبـــراء وبنســــبة تراوحــــت بــــین (

ـــق الصـــدق  ـــرات والتـــي اشـــار الیهـــا الخبـــراء وبهـــذا تحق التعـــدیالت البســـیطة علـــى صـــیاغة الفق

  . )٢الظاهري للمقیاس الملحق (

ت المقیاس ثبا .ب
یعــد مفهــوم الثبــات مــن المفــاهیم االساســیة فــي القیــاس ویتعــین تــوافره فــي المقیــاس لكــي 

Test(یكون صالحا لالسـتخدام وحسـاب الثبـات بطریقـة اعـادة التطبیـق  –Retest والتـي تعـد (

من اهم اسالیب حساب الثبات ، اذ تعطینا معلومات عن استقرار النتائج وبوجود فاصل زمنـي 
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ولحســــاب الثبــــات  )٣٨:  ١٩٨٥ابــــو لبــــدة ، (تطبیقــــین مــــن اســــبوع الــــى ثالثــــة اســــابیع بــــین ال

) طالـــب وطالبـــة وبفاصـــل زمنـــي بـــین ٤٠للمقیـــاس بهـــذه الطریقـــة قـــام الباحـــث بتطبیقـــه علـــى (

وهو  )٠.٨٨) یوما وباستخدام معامل االرتباط ووجد مقداره (٢٠التطبیق االول والثاني مقداره (

اصبح المقیاس جاهزا للتطبیق النهائي . معامل ثبات عالي وبذلك

وصف المقیاس وتصحیحھ : *

ـــ(محمود ، ــدافع المعرفــي ل بنــاءه علــى طلبــة جامعــة الموصــل . ) قــام ب٢٠٠٤مقیــاس ال

) ٥-١( ) فقرة ، وامام كل فقـرة خمسـة بـدائل ، وتراوحـت درجتهـا مـن٧٠كون المقیاس من (تیو 

) درجة فما زاد عـن هـذه الدرجـة ٢١٠ظري للمقیاس () دقیقة وبلغ المتوسط الن٢٠وبزمن قدره (

  ) ٧٥: ٢٠٠٤محمود ، (یعتبر ذو دافع معرفي جید . 

الوسائل االحصائیة 
لغرض تحلیل البیانات التـي تـم التوصـل الیهـا ومعالجتهـا احصـائیا اسـتخدمت الوسـائل 

) وباستخدام الحاسوب Spss(االحصائیة والموجودة في البرنامج االحصائص 

ائج البحث ومناقشتھا نت
سیتم عرض نتائج البحث ومناقشتها وفق اهداف البحث وكما یاتي 

وال : الھدف االول أ
وللتحقــق مــن هــذا قیــاس المعالجــة المعلوماتیــة لــدى طلبــة كلیــة التربیــة االساســیة

الهدف تم تطبیق مقیاس المعالجة المعلوماتیة على عینة البحث ، وعولجـت البیانـات احصـائیا 

، حیــث واحــدة) وباســتخدام االختبــار التــائي لعینــةSpssد ادخالهــا فــي الحقیبــة االحصــائیة (بعــ

ودرجـة حریـة ) ٠.٠٥) وهي دالة احصائیا عنـد مسـتوى (٦.٢٢بلغت القیمة التائیة المحسوبة (

وهــــذا یعنــــي ان افــــراد عینــــة البحــــث لــــدیهم معالجــــة معلوماتیــــة واالحتفــــاظ بالحقــــائق ) ١٥٩(

ة والمفضلة والتي یستخدمها الطلبة في تفسیر وتناول مثیـرات المحـیط والبیئـة والمعالجة الموسع

) یوضح ذلك ٣الموجودین فیها ، والجدول (
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  )٣الجدول (

مستوى المعالجة المعلوماتیة لدى طلبة كلیة التربیة االساسیة

عدد افراد 

العینة

الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

ة مستوى الداللالقیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة  )٠.٠٥(

  دالة  ١.٩٦  ٦.٢٢  ١٦.٢٠  ٥٤.٣٢  ١٦٠

) اكبـــر مـــن ٦.٢٢) بـــان القیمـــة التائیـــة المحســـوبة والبالغـــة (٣ویتضـــح مـــن الجـــدول (

وهذا یشـیر ) ١٥٩ودرجة حریة () ٠.٠٥) وعند مستوى داللة (١.٩٦القیمة الجدولیة والبالغة (

ماتیـة وبمسـتوى جیـد ، وتفسـر هـذه النتیجـة ان الطلبـة الى ان عینة البحث تتمتـع بمعالجـة معلو 

یمتلكـــون المعالجـــة العمیقـــة واالحتفـــاظ بالحقـــائق ومعالجـــة المواقـــف التعلیمیـــة التـــي یواجهونهـــا 

معرفــي یــوفر للطالــب الكثیــر مــن الجهــد الــذي ینفقــه البصــورة مفصــلة وواســعة ، وهــذا االســلوب 

االســتعداد لالمتحــان وادائــه ویمكنــه االســتفادة مــن فــي التكــرار والمراجعــة اثنــاء المــذاكرة واثنــاء

قراءاتـه ومطالعاتـه ویكسـبه القـدرة علـى المناقشـة وحریـة التعبیـر والثقـة بـالنفس ، ویجعـل عملیــة 

التعلیم عملیة مشتركة 

ثانیا : الھدف الثاني 
وللتحقـق مـن هـذا الهـدف تـم قیاس الدافع المعرفي لدى طلبـة كلیـة التربیـة االساسـیة

بیق مقیاس الـدافع المعرفـي علـى عینـة البحـث وعولجـت البیانـات احصـائیا بعـد ادخالهـا فـي تط

) وباســتخدام االختبــار التــائي لعینــة واحــدة ، بلغــت القیمــة Spssبرنــامج الحقیبــة االحصــائیة (

ودرجــــة حریــــة ) ٠.٠٥) وهــــي دالــــة احصــــائیا عنــــد مســــتوى داللــــة (٩.١٩التائیــــة المحســــوبة (

) یوضح ذلك ٤افراد عینة البحث لدیهم دافع معرفي عال والجدول (وهذا یعني ان) ١٥٩(

  )٤الجدول (

یوضح القیمة التائیة المحسوبة والجدولیة لمقیاس الدافع المعرفي

عدد افراد 

العینة

الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

مستوى الداللة القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة  )٠.٠٥(

  دالة  ١.٩٦  ٩.١٩  ١٢.٨٨  ٢٢٢.٦٧  ١٦٠

وتفسیر ذلك بـان طلبـة كلیـة التربیـة االساسـیة لـدیهم دوافـع معرفیـة عالیـة نتیجـة الرغبـة 

والطموح نحو تحقیق مستقبل زاهر وتقـدمهم العلمـي وتطلعهـم الـى معرفـة كـل مـا هـو جدیـد فـي 

كـل طالـب عالم المعرفة وهذا نابع باالساس في تظافر الجهود النابعة من الحالة الداخلیة لـدى
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والتـي توجــه نحــو تحقیــق اهدافـه وقــد تكــون هــذه الجهــود مـن توجیــه المؤسســات التعلیمیــة وعلــى 

رأسها الجامعة ومن ثم الكلیة والتي تعد منهجًا علمیا وتربویا رصینا وبالتالي لدى الطالب دافع 

معرفي قوي نحو تحقیق االهداف المستقبلیة المرجوة . 

ثالثا : الھدف الثالث 
فمــن خــالل طبیعــة العالقــة بــین المعالجــة المعلوماتیــة والــدافع المعرفــي عــرف الــىالت

علــى عینــة البحــث وبعــد ادخــال )الــدافع المعرفــي–تطبیــق المقیاســین (المعالجــة المعلوماتیــة 

معامــل االرتبــاط بیرســون ، حیــث ) وباســتخدام Spssالبیانــات فــي برنــامج الحقیبــة االحصــائیة (

) وهــو معامـل ارتبــاط مرتفـع وهــذا یعنـي ان هنــاك عالقـة ارتباطیــة ٠.٦٩بلـغ معامــل االرتبـاط (

تشـیر الـى انـه كلمـا موجبة وعالیـة بـین المعالجـة المعلوماتیـة والـدافع المعرفـي وان هـذه العالقـة 

كان الطلبة لدیهم دافع معرفـي عـال كلمـا كانـت لـدیهم المعالجـة المعلوماتیـة والمتمثلـة بـاالدراك 

السـتقبال ومواجهــة مواقـف الحیــاة بشــكلها العـام عالیــة وان الطالـب لــه القــدرة والتنظـیم والحفــظ وا

فـــي اســـتخدام هـــذه المیـــزة ، أي كلمـــا زاد الــــدافع المعرفـــي زادت قـــدرة الطالـــب علـــى المعالجــــة 

المعلوماتیة 

رابعا : الھدف الرابع 
ة وفقـا الفروق ذات الداللة االحصائیة على مقیاس المعالجة المعلوماتیالتعرف على

ــاث) ــذكور ، االن ــر الجــنس (ال ــر التخصــص (العلمــي ، االنســانيلمتغی ولتحقیــق هــذا )ومتغی

) وباســتخدام االختبــار التــائي Spssالهــدف ادخلــت البیانــات فــي برنــامج الحقیبــة االحصــائیة (

)T-Test لعینتین مستقلتین فكانت النتائج كما یاتي (

ذكور واالنـاث وعلـى مقیـاس المعالجـة المعلوماتیـة توجد فروق ذات داللة احصائیة بین الـ ال .أ

یوضح ذلك  )٥، والجدول (

  )٥الجدول (

یوضح داللة الفروق وفقا لمتغیر الجنس وعلى مقیاس المعالجة المعلوماتیة

الجنس
عدد افراد 

العینة

الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

مستوى الداللة القیمة التائیة

دولیةالجالمحسوبة  )٠.٠٥(

  ٣.٣٢٧  ٥٦.٨٣  ٨٠  ذكور
غیر دالة  ١.٩٦  ١.٠١٢

  ١.٩٥١  ٥٧.٥١  ٨٠  اناث
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) بعدم وجود فروق ذات داللة احصائیة بـین الطلبـة مـن الـذكور ٥یتضح من الجدول (

) اصـغر مـن القیمـة التائیـة الجدولیـة ١.٠١٢واالنـاث ، والن القیمـة التائیـة المحسـوبة والبالغـة (

وتعزى هـذه النتیجـة الـى ان ) ١٥٨ودرجة حریة () ٠.٠٥مستوى داللة () عند ١.٩٦والبالغة (

ـــدیهم صـــفة  ـــدیهم القـــدرة واالســـتعداد الســـتخدام معلومـــاتهم العقلیـــة والمعرفیـــة ول كـــال الجنســـین ل

التحلیل والتامل والتنظیم في كل المثیرات المحیطیة التي تواجههم . 

وعلــى  )تخصــص (العلمــي ، االنســانيوجــود فــروق ذات داللــة احصــائیة بــین الطلبــة مــن ال-ب

) یوضح ذلك ٦مقیاس المعالجة المعلوماتیة ولصالح التخصص العلمي ، والجدول (

  )٦الجدول (

وعلى مقیاس المعالجة )یوضح داللة الفروق وفقا لمتغیر التخصص (علمي ، انساني

المعلوماتیة

الجنس
عدد افراد 

العینة

الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

مستوى الداللة یمة التائیةالق

الجدولیةالمحسوبة  )٠.٠٥(

  ١٣.٨٥  ٥٨.٢٢  ٨٠علمي
  دالة  ١.٩٦  ٥.٠١٧

  ١٤.٩٢  ٥٦.٩١  ٨٠انساني

) وجــود فــروق ذات داللــة احصــائیة بــین التخصصــات العلمیــة ٦یتضــح مــن الجــدول (

لتائیـة الجدولیـة البالغـة ) اكبـر مـن القیمـة ا٥.٠١٧واالنسانیة ، والن القیمة المحسوبة والبالغـة (

ي وقـد التخصـص العلمـ) ولمصـلحة١٥٨ودرجـة حریـة ( )٠.٠٥) وعند مستوى داللـة (١.٩٦(

طلبة التخصـص العلمـي لـدیهم مـن القـدرات واالسـتعدادات السـتخدام تعزى هذه النتیجة الى ان 

التخصـص المعلومات العلمیة والمعرفیة وادراكهم للمواقف الحیاتیة تكون افضل من الطلبة فـي

االنســاني ، وقــد یرجــع ذلــك ایضــا الــى طبیعــة الدراســة فــي هــذا التخصــص اضــافة الــى الخبــرة 

والممارســة باســتخدام المعلومــات العلمیــة والمعرفیــة لمواجهــة المعضــالت العلمیــة اثنــاء الدراســة 

ثیـرات وهذا ما دفعهم الى ایجاد المعالجـات المعلوماتیـة والمعرفیـة والطریقـة الممیـزة لمواجهـة الم

التعلیمیة .

خامسا : الھدف الخامس : 
ــى ــرف ال ــي وفقــا التع ــدافع المعرف ــاس ال ــى مقی ــة االحصــائیة وعل ــروق ذات الدالل الف

. ولتحقیـق هـذا الهـدف انسـاني)–لمتغیر الجنس (ذكور ، اناث) ومتغیر التخصص (علمـي 

)T.testختبارالتـائي () . وباسـتخدام االspssادخلت البیانات فـي برنـامج الحقیبـة االحصـائیة (

-لعینتین مستقلتین وكانت النتائج ما یاتي :
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انـاث) وعلـى مقیـاس الـدافع –ال توجد فروق ذات داللة احصائیة في متغیر الجنس (ذكـور  .أ

یوضح ذلك .  )٧المعرفي . والجدول (

  )٧الجدول (

  عرفياناث) وعلى مقیاس الدافع الم-یوضح داللة الفروق ومتغیر الجنس (ذكور

الجنس
عدد افراد 

العینة

الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

مستوى الداللة القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة  )٠.٠٥(

  ٢٣٢.٥٤١٧.٥٨  ٨٠  ذكور
غیر دالة  ١.٩٦  ١.١٦

  ٢٣٦.٨٥١٩.٢٤  ٨٠  اناث

ــة احصــائیة وفقــا لمتغیــر الجــنس ٧یتضــح مــن الجــدول ( ) عــدم وجــود فــروق ذات دالل

) هــي اقــل مــن القیمــة التائیــة ١.١٦ائیــة المســحوبة والبالغــة (لتانــاث) ، والن القیمــة ا –(ذكــور 

وقـد تعـزى هـذه النتیجـة ) ١٥٨ودرجـة حریـة () ٠.٠٥) وعند مستوى (١.٩٦الجدولیة والبالغة (

الـى انــه كــال الجنسـین مــن الــذكور واالنــاث لـدیهما مــن الــدافع المعرفــي والـذي یحــثهم دائمــا مــن 

لتوجیه واالندفاع نحو تحقیق اهدافهم في الحیاة . اجل ا

انسـاني) وعلـى مقیـاس –التوجد فروق ذات داللة احصائیة في متغیر التخصص (علمـي  .ب

) یوضح ذلك . ٨الدافع المعرفي والجدول (

  )٨الجدول (

انساني) وعلى مقیاس الدافع المعرفي–یوضح داللة الفروق وفقا لمتغیر التخصص (علمي 

نسالج
عدد افراد 

العینة

الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

مستوى الداللة القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة  )٠.٠٥(

  ٢٣٤.٥٢١١.٧٧  ٨٠علمي
غیر دالة  ١.٩٦  ١.٣٣

  ٢٣٧.٦٦١٢.٢٨  ٨٠انساني

فـــــروق ذات داللـــــة احصـــــائیة وفقـــــا لمتغیـــــر بانـــــه ال توجـــــد ) ٨یتضـــــح مـــــن الجـــــدول (

) اقـل مـن القیمـة ١.٣٣انساني) ، الن القیمة التائیـة المحسـوبة والبالغـة (–علمي التخصص (

وقـد تعـزى ) ١٥٨ودرجـة حریـة () ٠.٠٥) وعند مستوى داللة (١.٩٦التائیة الجدولیة والبالغة (

هذه النتیجة الى ان الدوافع المعرفیة باعتبارها حالة داخلیة توجد لدى كال الجنسین ذكورا واناثا 

ا تعتمد على البناء المعرفـي لكـل مـتعلم ، وبمـا ان فـرص الـتعلم متسـاویة لكلیهمـا ، وهـذا ، وانه

مـا یكــون اســلوبا معرفیــا علــى المعــارف والمعلومــات التـي اكتســبها كــل مــتعلم ولهــذا نجــد انعــدام 

الفروق بینهما . 



…المعالجة المعلوماتیة وعالقتها بالدافع المعرفي 

٧٨

االستنتاجات :
البحث استنتج الباحث ما یاتي :في ضوء نتائج

طیة موجبة بین المعالجة المعلوماتیة والدافع المعرفي لدى طلبة هناك عالقة ارتبا.١

كلیةالتربیة االساسیة في جامعة الموصل . 

توجد فروق ذات داللة احصائیة في المعالجة المعلوماتیة بین التخصصات العلمیة .٢

العلمیة . التخصصات واالنسانیة ولصالح 

–رفي وفقا لمتغیر الجنس (ذكور ال توجد فروق ذات داللة احصائیة في الدافع المع.٣

االنساني) .–والتخصص (العلمي )اناث

:التوصیات
واستكماال للبحث الحالي یوصي الباحث بهذه التوصیات : 

كلیات . المدارس و الادخال تعلیم المعالجة المعلوماتیة بطریقة مباشرة في .١

ء هیئة التدریس بماهیة ان تقوم مراكز تطویر طرائق التدریس الجامعي على توعیة اعضا.٢

معالجة المعلومات. واستثارة الدافع المعرفي لدى الطلبة . 

المقترحات :
من البحوث االتیة : افي ضوء نتائج البحث اقترح الباحث عدد

بیان اثر برنامج تعلیمي في تنمیة المعالجة المعلوماتیة لدى طلبة الجامعة. .١

علوماتیة مع متغیرات اخرى (مفهوم الذات ، حل اجراء دراسة تتناول عالقة المعالجة الم.٢

المشكالت ، االبداع ، الحداثة ، االتزان االنفعالي ، االحتراق النفسي) . 

في التحصیل الدراسي . لدى طلبة الجامعة اثر الدافع المعرفي .٣
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عمال المطابع ، القاهرة ، مصر . 

www.moe.edu) المعالجة المعلوماتیة في النمو الخلقي ٢٠٠٤بركات ، علي راجح (.٢

، الكنــدي  ١) علــم الــنفس العــام ،ط٢٠٠٠الــداهري ، صــالح حســن وهیــب مجیــد الكبیســي (.٣

، اربد ، االردن .للنشر والتوزیع 
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استراتیجیات حل المشكالت عند مستویات مختلفـة مـن الـذكاء . االسـس المعرفیـة للتكـوین 

.  ١العقلي وتجهیز المعلومات ، ط

لمعلومـات فـي ضـوء ) الفروق في استراتیجیات معالجـة ا٢٠٠٠الصافي ، عبداهللا بن طه (.٥

أبهـا الســعودیة ، –متغیـري التخصـص والتحصـیل الدراسـي لـدى طلبـة جامعـة الملـك خالـد 

ــد االول  العــدد  –المجلــة العلمیــة لجامعــة الملــك فیصــل (العلــوم االنســانیة واالداریــة) المجل

االول . 

) دراســة عاملیــة لــبعض الجوانــب المعرفیــة فــي اطــار نظریــة تجهیــز١٩٩٠العــدل ، ع.م (.٦

  .  ١٢٤المعلومات ، مجلة كلیة التربیة ، جامعة الزقازیق (مصر) ، ص

ــــنفس التربــــوي ، ط٢٠٠٠عــــریفج ، ســــامي ســــلطي (.٧ ــــم ال ، دار الفكــــر  ١) مقدمــــة فــــي عل

للطباعة والنشر . 

.دار صفاء للنشر والتوزیع ، عمان،١) علم النفس التربوي ،ط٢٠٠٢العناني ، حنان (.٨

، دار االصــل  ٥س والتقــویم فــي العملیــات التدریســیة . طم) ، القیــا٢٠٠٢عــودة ، احمــد (.٩

للنشر والتوزیع ، اربد ، االردن . 

، المعالجة المعلوماتیـة وعالقتهـا بالـذكاء لـدى  )م٢٠٠٦ي ، سعدي جاسم عطیة ، (الغریر .١٠

) .٤٧عة المستنصریة . العدد (طلبة كلیة المعلمین . مجلة كلیة التربیة االساسیة ، الجام

، ع المعرفـي لـدى طلبــة جامعـة الموصــل) قیـاس الــداف٢٠٠٤(حمـد محمــد نـوري محمـود ، ا.١١

اطروحة دكتوراه (غیر منشورة) ، كلیة التربیة ، جامعة الموصل . 

www.almualem.netاسسها النظریة –) المعالجة المعلوماتیة ٢٠٠٦المعلم ، بدر (.١٢

www.mokatel.com) علم النفس التربوي .٢٠٠٣مجید (نشواتي ، عبد ال.١٣
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  )١الملحق (

یةمعالجة المعلوماتالمقیاس 

جامعة الموصل 

كلیة التربیة االساسیة 

عزیزي الطالب ....

عزیزتي الطالبة ....

مـــع المـــواد یضـــع الباحـــث بـــین یـــدیك مقیاســـا لمعالجـــة المعلومـــات عـــن كیفیـــة التعامـــل 

–) فقـــرة امـــام كـــل فقـــرة اختیـــار ان لالســـتجابة هـــي (تنطبـــق علـــّي ٦٢الدراســـیة ویتكـــون مـــن (

والمطلوب منـك قـراءة كـل فقـرة بتـأن ودقـة فـان وجـدت انهـا تنطبـق علیـك فضـع )التنطبق عليّ 

) تحــت ×() تحــت االختبــار تنطبــق علــّي وان كانــت ال تنطبــق علیــك فضــع عالمــة ×(عالمــة 

تنطبق علّي والرجاء االجابة عن كل فقرة بشكل یعكس التعامل الحقیقي مع المـادة االختیار ال 

الدراسیة وال یعكـس الرغبـة والطمـوح فـي ذلـك التعامـل اذ اننـا نریـد اسـتجابتك الحقیقیـة والواقعیـة 

ولیس كما تتمنى ان تكون تلك االستجابة . 

ك اجابـات صـحیحة واخـرى الرجاء التترك أي فقـرة مـن دون اجابـة واعلـم انـه لـیس هنـا

خاطئة بل انت تعبر عن االسلوب الخاص بك . 

واالجابة تكون على ورقة االجابة لذا نرجو عدم التأشیر على المقیاس لطفًا 

مثال محلول : 

أ. اضع جدوال منظما لمذكراتي من اول العام الدراسي 

ال تنطبق عليّ تنطبق عليّ تسلسل الفقرات

١      

٢      

٣      

٤      

٥      

٦      



…المعالجة المعلوماتیة وعالقتها بالدافع المعرفي 

٨٢

  الفقرات  ت
تنطبق 

عليّ 

ال تنطبق 

عليّ 

أجد صعوبة في التعامل مع أسئلة تتطلب مقارنة مفاهیم مختلفة ١

أجد مشقة في التوصل إلى استنتاجات ٢

أجد مشقة في تنظیم المعلومات التي أتذكرها ٣

رسته بعنایة أجد مشقة في تذكر المادة الدراسیة إثناء االمتحان الذي د٤

أجد الصعوبة في اإلجابة عن أسئلة تتطلب تقویما ناقدا ٥

أجیب بشكل جید على االمتحانات المقالیة ٦

غالبا ما تواجهني صعوبة في التعبیر عن أفكاري بكلمات مناسبة ٧

أجد صعوبة في تعلم كیفیة الدراسة لمادة معینة ٨

راستي عندما أواجه مادة دراسیة معقدة أجد صعوبة في التخطیط لد٩

إنني احصل على درجات جیدة على إعداد التقریر ١٠

غالبا ما احفظ عن ظهر قلب المواد التي ال افهمها ١١

أجد صعوبة في مالحظة االختالفات بین األفكار التي تبدو متشابهة ١٢

١٣
األفالم التي أشاهدها أستطیع عادة ان أقرر المغزى األساس من وراء

والكتب التي أقراها 

إنني أفكر بسرعة ١٤

معظم أساتذتي یلقون محاضراتهم بصورة سریعة جدا ١٥

١٦
أستطیع عادة ان أخمن جیدا وان لم اعرف اإلجابة الصحیحة عن 

األسئلة االمتحانیة 

مصادر مختلفة أهمل االختالفات الموجودة بین المعلومات المستقاة من ١٧

اقرأ بشكل ناقد ١٨

اختزل اكبر قدر من المعلومات ألغراض االمتحانات ١٩

لدي فترات منتظمة لمراجعة دروسي أسبوعیا ٢٠

اجد صعوبة عند البدء بدراسة مقرراتي الدراسیة ومطالعتها ٢١

الدراسيلاراجع المادة الدراسیة بصورة دوریة خالل الفص٢٢

احتفظ بجدول یومي لساعات دراستي ٢٣

انجز جمیع واجباتي الدراسیة المقررة بعنایة ٢٤

غالبا ما اكتب ملخصا للمادة التي أقراها ٢٥

اقضي وقتا في الدراسة أطول من الوقت الذي یقضیه غالبیة أصدقائي ٢٦

عدة أهیئ العدید من المالحظات للمقرر الدراسي من مصادر ٢٧

غالبا ما اقرأ أكثر مما یعطى لي في الصف ٢٨



سلیمان سعید المبارك

٨٣

  الفقرات  ت
تنطبق 

عليّ 

ال تنطبق 

عليّ 

غالبا ما أرجع إلى مصادر متعددة لفهم الفكرة ٢٩

٣٠
الخص جمیع المواد التي درستها عند االقتراب من نهایة الفصل او 

السنة الدراسیة 

أزید مفرداتي من خالل إعداد قوائم بالمصطلحات الجدیدة ٣١

لمعجم (او القاموس) بصورة مستمرة استخدم ا٣٢

استمر في دراستي للمادة وان أتقنت تعلمها ٣٣

٣٤
ارسم اإلشكال واضع المخططات البسیطة لتساعدني على تذكر المادة 

الدراسیة 

٣٥
دائما ما ابذل جهدا استثنائیا للحصول على كافة التفاصیل المتعلقة 

بالمادة الدراسیة 

خالل حل التمارین العملیة ادرس من٣٦

لي مكان ثابت للدراسة٣٧

٣٨
باستطاعتي العثور بسهولة على النصوص الواردة في الكتب المنهجیة 

عندما یتطلب األمر ذلك 

دائما أفضل قراءة المقال األصلي بدال من خالصته ٣٩

استخدم المكتبة باستمرار ٤٠

حتملة وٕاجابتها عندما اقرأ لالمتحانات اعد قائمة باألسئلة الم٤١

٤٢
أجیب بصورة جیدة في االمتحانات التي تتطلب حقائق وردت في الكتاب 

المنهجي 

أتعلم المعادالت واألسماء والتواریخ بصورة جیدة جدا ٤٣

أجیب بشكل جید على االختبارات التي تتطلب تعاریف ٤٤

٤٥
ت التي تتطلب إكمال الحل والمعلومات إجابتي جیدة في االمتحانا

الناقصة 

أجد صعوبة في تذكر التعاریف ٤٦

أستطیع القول بان ذاكرتي ضعیفة للغایة ٤٧

٤٨
في االمتحانات احفظ المادة عن ظهر قلب كما هي في الكتاب او في 

الدفتر 

ابحث باستمرار عن األسباب ما وراء الحقائق ٤٩

المفاهیم الجدیدة أفكر بالمفاهیم المشابهة لها تجعلني٥٠

أحاول من خالل دراستي أن أجد إجابات لألسئلة الموجودة في ذهني ٥١



…المعالجة المعلوماتیة وعالقتها بالدافع المعرفي 

٨٤

  الفقرات  ت
تنطبق 

عليّ 

ال تنطبق 

عليّ 

عادة اصمم طرقا خاصة بي لحل المسائل ٥٢

بعد مطالعتي ألیة مادة دراسیة اتامل وأفكر في المواضع التي قراءتها ٥٣

دة لتصور موقفا یمكن ان تحدث فیه أتعلم كلمات وأفكار جدی٥٤

عندما أتعلم درسا من المادة ألخصه بأسلوبي الخاص ٥٥

اتعلم المفاهیم الجدیدة عن طریق التعبیر عنها بكلماتي الخاصة ٥٦

دائما أراجع ذهنیا الموضوعات التي ادرسها خالل الیوم ٥٧

اسیة عندما ادرس اصمم نظاما لتذكر المادة الدر ٥٨

اربط الكلمات واألفكار الجدیدة بالكلمات واألفكار التي اعرفها سابقا ٥٩

أتعلم أفكارا جدیدة لمقارنتها باألفكار المشابهة لها ٦٠

احول الحقائق الى قوانین استخلصها من خبرتي وتجربتي ٦١

عند تعلم المفاهیم الجدیدة غالبا ما أضع لها تطبیقات عملیة٦٢



سلیمان سعید المبارك

٨٥

  )٢ملحق (ال

جامعة الموصل 

كلیة التربیة االساسیة 

قسم التربیة الخاصة 

مقیاس الدافع المعرفي بصیغته النهائیة

عزیزي الطالب .........عزیزتي الطالبة 

س الغــراض البحــث العلمــي ســیتألف مــن مجموعــة مــن الفقــرات والتــي یــایــدیك مقبــین 

، یرجـى قـراءة كـل فقـرة بدقـة وعنایــةفقـرة خمسـة بـدائلتمثـل مواقـف حیاتیـة مختلفـة ، وامـام كـل 

واإلجابــة عنهــا باختیــار احــد هــذه البــدائل التــي تعتقــد بانهــا تعبــر عــن حالتــك ، وذلــك بوضــع 

) امام البدیل الذي تراه مناسبا لك . ×(عالمة 

-مع مالحظة ما یأتي قبل االجابة :

عدم ترك أي موقف بدون اجابة - ١

المربع الذي یخصك من حیث الجنس (ذكر ، انثى) أو من حیث ) في ×(ضع إشارة - ٢

التخصص الدراسي (علمي ، انساني) 

تاكد بان اجابتك لن یطلع علیها احد سوى الباحث نفسه - ٣

االجابة باختیار بدیل واحد فقط لكل فقرة - ٤

مع فائق الشكر والتقدیر

الجنس 

االختصاص

أنثى     ذكر 

أنساني علمي



…المعالجة المعلوماتیة وعالقتها بالدافع المعرفي 

٨٦

الفقراتت
ال تنطبق علي

تنطبق 
  علي

بدرجة 
كبیرة جدا

بدرجة 
كبیرة

بدرجة 
متوسطة

بدرجة 
قلیلة

السعي للمعرفة
ارغب في اكمال دراستي بعد التخرج من الجامعة ١
ارغب في الحصول على مصادر علمیة متنوعة ٢
موقفا غامضاابحث عن المزید من الفرضیات عندما اواجھ ٣
ارى ان اتعلم مدى الحیاة ضروري لكل فرد في المجتمع   ٤
ارغب بالمراسالت العلمیة في حقل اختصاصي   ٥
اتواصل عبر االنترنت باحدث المعلومات العالمیة   ٦
ارغب ان ارشح لزمالة دراسیة الى بلد متقدم ٧
وسائل االعالم المختلفة اتابع التقاریر العلمیة من٨
اشارك برغبة كبیرة في دورات تعلیم الحاسوب ٩
اشعر بالسعادة عند انجازي نشاطا علمیا ١٠
اواصل المسیرة العلمیة بمشاركة زمالئي في كتابة البحوث العلمیة ١١

١٢
اتي اطلع على بعض المراجع العلمیة حال انتھائي من تحضیر واجب

الدراسیة 
ارغب بجد تنمیة معلوماتي ١٣
استطلع اراء واخبار العلماء في مجاالت الحیاة المختلفة ١٤

حب االستطالع
یثیر اھتمامي كل جدید في مجال المعرفة ١٥
عندما یعرض التلفاز خبرا علمیا اتابعھ حتى نھایتھ ١٦
شر من نشاطات العلماء في كشوفات الفضاء اتتبع ما ین١٧
ارى ان البحث عن المعلومات في االنترنت عملیة ممتعة ١٨
احب ان اتعلم الحاسوب ألشبع فضولي العلمي ١٩
امیل الى التعلم للمعالم الحضاریة واالثریة لدول العالم ٢٠
اتمنى زیارة البلدان المتقدمة علمیا٢١
اشارك زمالئي في رحالت علمیة وثقافیة ٢٢
عندما احصل على معلومات جدیدة افكر بمعلومات المشابھة لھا ٢٣
التقط االشیاء الغریبة وارید التعرف علیھا ٢٤
اطلع على كل ما یستجد من المعلومات في مجال المعرفة االنسانیة ٢٥
للبرامج العلمیة والثقافیة احب االستماع٢٦
امارس ھوایات علمیة مختلفة٢٧
تعجبني فالم المغامرات واالكتشافات ٢٨

االكتشاف واالرتیاد
احب ان ابتكر افكارا او خططا علمیة ٢٩
اشارك زمالئي في البحث عن أسباب المشكالت وحلولھا الممكنة ٣٠
ر اھتمام زمالئي في الكثیر من االمور العلمیة اثی٣١
اطمح في الحصول على مستوى متمیز في أنجاز المھمات التعلیمیة ٣٢
اسھم في ایجاد حلول علمیة جدیدة وغیر مألوفة ٣٣
اتابع المجالت العلمیة الكشاف الجدید من العلم ٣٤
حدي ألتوصل الى شئ جدید اقوم باجراء تجارب علمیة لو٣٥
اتوقع ان یفتح لي التوجھ المعرفي في ابواب المستقبل ٣٦
لدي الرغبة في البحث عن المعلومات الكشاف حقائق علمیة جدیدة ٣٧
اتامل مسیرة ھذا العالم فاراه یتقدم خطوة بعد خطوة ٣٨
ني الى المزید من البحث حصول االخرین على براءة االختراع یدفع٣٩
ابذل قصارى جھدي في ان اكون افضل الطلبة علمیا ٤٠
التقط االفكار الجدیدة التي تثیر الرغبة في البحث والتقصي في دروسي ٤١

٤٢
اتابع البرامج التلفزیزنیة التي تعرض حقائق جدیدة عن االنسان 

والكون 
الرغبة في القراءة

احب قراءة الموضوعات الجدیدة والغریب٤٣
تسرني المطالعة في المكتبات ٤٤
اؤمن بمقولة (وخیر جلیس في الزمان كتاب) ٤٥
ارغب في قراءة المجالت العلمیة العلمیة المتنوعة ٤٦
ارغب في القراءة باستمرار النھا تلبي حاجاتي المعرفیة ٤٧
اھتم كثیرا باقتناء وقراءة الكتب النادرة ٤٨
استغل اوقات السفر بقراءة المجالت ٤٩



سلیمان سعید المبارك

٨٧

الفقراتت
ال تنطبق علي

تنطبق 
  علي

بدرجة 
كبیرة جدا

بدرجة 
كبیرة

بدرجة 
متوسطة

بدرجة 
قلیلة

عندما احصل على كتاب جدید اباشر بقراءتھ ٥٠
انظم اوقاتي ألوفر وقتا للقراءة والمذاكرة٥١
ارغب في مطالعة الكتب الثقافیة وقت الفراغ ٥٢

٥٣
–راص اللیزریة التي تحتوي على برامج متنوعة علمیة اقتني االق

ثقافیة -ادبیة
امیل الى قراءة ثقافات الشعوب المختلفة٤٥
اعید قراءة الموضوعات العلمیة لكسب المزید من الفھم٥٥
ارفد مكتبتي المنزلیة بالعدید من الكتب العلمیة والثقافیة ٥٦

طرح األسئلة
لدي الكثیر من االسئلة في مجاالت المعرفة المختلفة ٥٧
اشعر بالسرور في محاولتي تقصي االجابة عن اسئلة علمیة ٥٨
ابادر بطرح االسئلة عندما ینتھي المدرس من عرض المادة ٥٩
ابحث عن االجابة لكل سؤال یخطر ببالي ٦٠
ر من االفكار العلمیة اناقش زمالئي في الكثی٦١
اكثر من توجیھ االسئلة في كل المواد التي ادرسھا ٦٢
ان طرح االسئلة یسھل للمدرس توضیح المادة الدراسیة بشمولیة اكثر ٦٣
اثیر اسئلة متنوعة لكشف الغموض عن بعض الحقائق العلمیة ٦٤

٦٥
لة التي تطرح في الحوارات احاول ان اجد الجواب المالئم لالسئ

العلمیة 
ارى ان طرح االسئلة ینمي القدرة العلمیة للطلبة ٦٦
اسعى باستمرار لفھم التفسیرات العلمیة لكثیر من التساؤالت ٦٧
اتابع البرامج التلفزیونیة ٦٨
احاور زمالئي بعد مشاھدة كل فلم علمي او اجتماعي ٦٩
ارى ان طرح االسئلة افضل وسیلة للحصول على المعلومات ٧٠


