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ملخص البحث :
اســیة اسـتهدفت الدراســة التعـرف علــى مسـتوى الــدافع المعرفـي لــدى طلبـة كلیــة التربیـة األس

فــي جامعــة الموصــل ، وكــذلك معرفــة اثــر متغیــرات الجــنس (ذكــور وٕانــاث) والتخصــص الدراســي 

) طالــب وطالبــة ، ١٢٦(علمــي ، أنســاني) علــى الــدافع المعرفــي ، بلغــت عینــة البحــث العشــوائیة (

) لقیـاس الـدافع المعرفـي ٢٠٠٤أما أداة البحث المستخدمة فكانت أداة جاهزة هي مقیاس (محمـود 

جامعــة الموصــل وذلــك بعــد أجــراء بعــض التعــدیالت علیــة باســتخراج الصــدق والثبــات وتــم لطلبــة 

م) ٢٠٠٨ـ  ٢٠٠٧تطبیقه على عینة البحث األساسیة في الفصـل الدراسـي الثـاني للعـام الدراسـي (

) طالـــب وطالبـــة . أمـــا أهـــم الوســـائل اإلحصـــائیة التـــي طبقـــت فـــي الدراســـة فهـــي ١٢٦والبالغـــة (

عینة واحدة واالختبار التائي لعینتین مسـتقلتین ، ومعامـل ارتبـاط بیرسـون) . أمـا (االختبار التائي ل

أهم نتائج الدراسة فهي : ظهور مستوى مرتفـع للـدافع المعرفـي بشـكل عـام لـدى طلبـة كلیـة التربیـة 

األساســـیة ، وأیضـــا وجـــود اثـــر لمتغیـــر التخصـــص الدراســـي علـــى الـــدافع المعرفـــي ولصـــالح طلبـــة 

أمــا متغیــر الجــنس فلــم یكــون لــه اثــر علــى الــدافع المعرفــي لــدى الطلبــة مــن التخصــص العلمــي ،

الذكور واإلناث . وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصیات والمقترحات : أهمهـا ضـرورة مسـاهمة 

الجهات التربویة المسؤوله فـي عملیـة اسـتثمار الـدافع المعرفـي المرتفـع لـدى الطلبـة بمـا یسـاهم فـي 

لمیـة والمشــاركات والمسـابقات الجامعیـة فــي هـذا المجـال بمــا یسـاهم فـي تحقیــق إثـارة النشـاطات الع

تقدم علمي ودراسي وصوال إلى حاالت التفوق واإلبداع في مجال العلم والمعرفة . 

Measuring Cognitive Motivation the Basic Education
Collage's Students

L. Ayad Mohammed Yahya
College of Basic Education – University of Mosul

Abstract:
The study has focused on recognizing the level of the cognitive

motivation of students at the basic education collage / Mosul university

and the effects of the sex variable (male / female) and the field of
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specialization (scientific / human) on the cognitive motivation. The

number of the random research sample, were (126) male and female

students. The tool used in the research was that of (mahmood 2004) for

measuring the cognitive motivation of Mosul university students after

modifying it by concluding the validity and stability and was applied on

the main research sample during the second half of the academic year

(2007-2008) which was (126) female and male students.

The most important statistical means applied in the study are (T-

Test for one sample, T-Test for two separated samples and person

correlation coefficient). The significant results are the following : high

levels of cognitive motivation generally in basic education collage's

students and the variable effect of the education specialization on the

cognitive motivation of which the advantage was for the scientific one.

The sex variable had no effects on the cognitive motivation of the male

and female students.

The study is concluded with some recommendations and

suggestions: the necessity of participating the educational officials in

making use and advantage of students high cognitive motivation for

increasing the scientific activities and the participation and competitions

of colleges in this field to make a successful progress .

مشكلة البحث : 
تـتلخص مشـكلة البحـث الحـالي فـي التعـرف علــى مسـتوى الـدافع المعرفـي لـدى طلبـة كلیــة 

التربیــة األساســیة لجامعــة الموصــل لمــا لــه مــن أهمیتــه فــي تنمیتــه إذا مــا ظهــر منخفضــًا واســتثماره 

ذا المسـتوى للـدافع المعرفـي للطلبـة بشكل أفضل إذا ما ظهر مرتفعا ، وكـذلك فـان التعـرف علـى هـ

یعطینا مؤشرات علمیة دقیقة عن مدى مساهمة التعلـیم العـالي فـي تحقیـق أهدافـه فـي هـذا المجـال 

(تنمیة الدافع المعرفي كبعد رئیسي في تشكیل شخصیه الطالـب الجـامعي) وتحسـین األداء والـتعلم 

تـــي یعیشـــها طلبـــة الجامعـــة حالیـــا بســـب واالجتماعیـــة الالســـیما وان المشـــكالت الدراســـیة والعلمیـــة

الظـــروف غیـــر الطبیعیـــة والتـــي تجعـــل دافعیـــتهم للتحصـــیل الدراســـي و المعرفـــي لـــیس بالمســـتوى 

المطلــوب ان اجــراء مثــل هــذه الدراســة سیســاعد فــي الكشــف عــن مســتوى هــذه الدافعیــة لحــب العلــم 
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سـئلة ، الرغبـة فـي القـراءة والمعرفة في مجاالتها المتعددة (المطالعة ، حب االستكشاف ، طـرح اال

وان هــذه الدراســة ستســاعد ومــن خــالل نتائجهــا فــي التوصــل  الــى عــدد مــن المقترحــات والدراســة) 

الدافع المعرفي لطلبة الجامعة .والتوصیات العلمیة التي تخدم موضوع

أھمیة البحث : 
ا فــــي كتــــبهم اهــــتم الفالســــفة اصــــحاب المدرســــة المثالیــــة بالتربیــــة والمعرفــــة اهتمامــــا بالغــــ

وبحــوثهم والتــي ارتكــزت علــى مبــادئ اساســیة منهــا الغائیــة القائلــة بغرضــیة كــل الظــواهر الطبیعیــة 

وان المعرفة هي خبرة مستقلة على الخبرة الحسـیة تهـدف الـى توافـق االنسـان مـع خالقـه (الجعفـري  

  ) .٤٢،ص ١٩٩٣واخرون ، 

رفة فطریة تولد مع اإلنسان وهي ویرى أفالطون وهومن انصار المدرسة المثالیة  ان المع

موجــــودة فـــــي العقـــــل ولیســـــت مكتســـــبة وینحصـــــر دور التعلــــیم فـــــي تســـــهیل ظهـــــور هـــــذه المعرفـــــة 

واستكشــافها ـ وان عملیــة التفاعــل االیجــابي مــع البیئــة یســاعد العقــل اإلنســاني فــي تولیــد المعرفــة 

اعـات عـن المـدركات التـي الموجودة لدیه كذلك یسهم في تسهیل استدعائها ـ وان العقل یكون انطب

،  ٢٠٠٣یصــادفها مــن خــالل عمــل نمــاذج أو فــتح لهــذه النمــاذج (الزغلــول وعمــاد عبــد الــرحیم ، 

  ) . ٢٦ص

والواقع ان مشـكلة دوافـع السـلوك البشـري تحتـل منزلـة كبیـرة عنـد علمـاء الـنفس نظـرا ألنهـا 

ع العـالم الخـارجي واألسـس تمثل األسس العامـة لعملیـة التعلـیم والتعلـیم وطـرق التكیـف االیجـابي مـ

األولى للصحة النفسیة ، وعلى مدى تنظیم هذه الدوافع وٕاشـباعها یتوقـف التنظـیم العـام للشخصـیة 

اإلنســـانیة األمـــر الـــذي جعـــل علمـــاء الـــنفس یوحـــدون بـــین الشخصـــیة ودوافـــع الســـلوك ـ بیـــد ان 

یئیـة واالجتماعیـة والحالـة الشخصیة تتمیز بأمور أخرى غیـر الـدوافع كالقـدرات العقلیـة والعوامـل الب

  ) . ٧٩٠ـ  ٧٨٩، ص  ١٩٧٢الجسمیة العامة وتأثیرات النمو (صالح ، 

ان الحاجة إلى االتساق العقلي المعرفي تمثـل اسـتثارة سـلوكیة دافعیـة لإلنسـان خاصـة إذا 

ما تصارعت او تناقضت جوانب معرفیة فان الفرد یشعر بعدم االرتیاح أو التنافر المعرفي العقلـي 

یســـعى نحـــو اختـــزال التنـــافر المعرفـــي الـــذي یعنـــي البحـــث عـــن التفكیـــر والمنطـــق الفعـــال بتناســـق ف

األفكـــار والحقـــائق المعرفیـــة التـــي یمتلكهـــا الفـــرد ، وان حـــب االســـتطالع بـــرأي (تریفـــرز) یتضـــمن 

الرغبة لالستكثار مـن المعرفـة فـي شـيء ، مـا فیمثـل حالـة دافعیـه استقصـائیة رئیسـیة نحـو أهـداف 

،  ٥١، ص  ٩٩١ار أو مواضیع جدیدة تحمل معها الجدة والغرابة والحداثة . (االزیرجاوي،أو أفك

٦٣ . (  

لقد حظي موضوع الدافعیة باهتمام عدد كبیر من المربین والمختصین في التربیة والتعلیم 

حیــث ینظــر للدافعیــة علــى أنهــا المحركــات الرئیســیة التــي تقــف وراء الســلوك الفــردي لعــدة أســباب 
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ثیرات الداخلیة) وكذلك تأثر البیئة الخارجیة (خیرات البیئة) وهذا یعني إننا ال نستطیع ان نتنبأ (الم

بما یمكن ان یقوم به الفرد في كل موقف إذا عرفنا فقط المنبهات البیئیة وحدها إذ البد ان نعـرف 

قتــه بــالموقف شــیئا عــن الحالــة النفســیة الداخلیــة للفــرد كــان تعــرف حاجاتــه ومیولــه واتجاهاتــه وعال

باإلضافة إلى ما لدیه من رغبات وما یسعى إلى تحقیقه من أهداف وهـذا هـو الموضـوع األساسـي 

  ). ٣٢٤-٣٢٣، ص  ٢٠٠٠للدافعیة بشكل عام . (أبو جادو ، 

وهنــاك مــن یــرى مــن العلمــاء ان الدافعیــة للمعرفــة والتحصــیل العلمــي تتشــكل لــدى األفــراد 

امــل التنشــئة االجتماعیــة ودور األســرة والوالــدین واألصــدقاء وبفعــل عوامــل خارجیــة ترجــع إلــى عو 

حیث تساهم كل هذه العوامـل بصـورة مباشـرة فـي تنمیـة الدافعیـة وحـب المعرفـة واستكشـافها وتـزداد 

ـــذي تقدمـــه األســـرة واآلخـــرون لألفـــراد وتشـــجیع روح  كلمـــا زاد الـــدعم والتعزیـــز المـــادي والمعنـــوي ال

آخــرون ان طبیعــة التوقعــات واالعتقــادات المرتبطــة لخبــرات التعــاون والتنــافس الصــحیح ویضــیف

الفشل والنجاح التي طورها األفراد من خالل خبراتهم السـابقة بـالمواقف الحیاتیـة واالجتماعیـة التـي 

، ص  ٢٠٠٦لها تأثیر كبیر أضافي لتنمیة الدوافع وحب المعرفـة والتفـوق والتحصـیل (الزغلـول ، 

٢٤٠-٢٣٩ . (  

تعلـــیم واســـتطالع المعرفـــة هـــي أحـــدى المتغیـــرات األساســـیة لنجـــاح الطالـــب ان الدافعیـــة لل

وتقدمــه وتكیفــه الدراســـي وهــي مـــن وجهــه نظـــر إنســانیة أخــذت منحـــى أخــر قامـــت بــالتركیز علـــى 

مساعدة الطالب على استغالل أقصى امكاناتة لتحقیق تعلم معرفـي امثـل ومـن ثـم إلـى خلقـه حالـه 

هــي عملیــة اســتثاره داخلیــة (مــن أفكــار ومعــارف) واإللحــاح أبــداع تعمــل علــى تحقیــق ذاتــه . أذن

المتواصــل واالســتمرار لــألداء تهــدف إلــى إشــباع الــدافع المعرفــي وصــوال إلــى حالــة تــوازن معرفــي. 

  ) .  ١٧٢ـ  ١٧٠، ص  ١٩٩٩(قطامي ، 

نالحــــظ ان للدافعیــــة وظــــائف أساســــیة منهــــا تزویــــد ســــلوك الطالــــب بـــــ (الطاقــــة) المحركــــة 

طه ثم تتعاون المثیرات الخارجیة والداخلیة على تحریك السلوك وتوجیهه نحو الهدف الستشارة نشا

المـــراد تحقیقـــه ، ومـــن المبـــاديء والقواعـــد التـــي ینبغـــي مراعاتهـــا فـــي استشـــاره دافعیـــه الطلبـــة هـــي 

التحدیــد الواضــح لألهــداف التعلیمیــة والمعرفیــة وتوجیــه وتنظــیم الســلوك وتعزیــزه لتلــك األهـــداف . 

  ) . ١٠٢ـ  ١٠٠، ص  ١٩٨٢وتوفیق مرعي ، (بلقیس 

ان تـــأثیر دراســــة الـــدوافع المعرفیــــة علــــى الســـلوك تــــأثیر كبیــــر ومباشـــر وال یقتصــــر علــــى 

السلوك الظاهر وٕانما یتعداه إلى تأثیر على العملیات العقلیة كاالنتباه والتـذكر وكـذلك فـي عملیتـي 

لمعالجــة مشــكلة تــدني الدافعیــة نحــو التــذكر والنســیان . ویمكــن اســتخدام أســلوب العــالج المعرفــي

المعرفة والتعلم على افتـراض ان المشـكلة  تنحصـر فـي التشـوه المعرفـي االدراكـي لألبنیـة المعرفیـة 

المكونة للمشكلة وٕادراك المشكلة بصورة مجزأه على أنها تتكون من عدة عناصر إضافة إلى فشل 
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تنظـیم عناصـر المجـال االدراكـي للمعلومـة الطالب في استیعاب المجـال االدراكـي للمشـكلة وكیفیـة 

  ) . ١٩٤، ص  ١٩٩٩) ، (قطامي، ٢٢٤، ص  ٢٠٠٢المعرفیة الجدیدة . (توق واخرون ، 

ان التعــرف علــى مســتوى الــدافع المعرفــي للطلبــة یعتبــر ذا قیمــة تربویــة وان المســاهمة فــي 

ي تقـوم الجامعـة بـأداء تنمیته وتشجیعه یساعد في تحسـین التحصـیل الدراسـي والـتعلم واإلبـداع ولكـ

مهامها األساسـیة ال بـد مـن االهتمـام بـدوافع الطلبـة ونمـو وبنـاء قـدراتهم المعرفیـة وتحسـین العملیـة 

التعلیمیة ویجب ان تحضى الناحیة المعرفیة من حیاة الطلبة باهتمام كبیر من قبل كل المسؤولین 

  ) . ٢٨، ص  ٢٠٠٤والتدریسیین في كلیات الجامعة (محمود ، 

ن هنــا تبــرز أهمیــة إجــراء الدراســة الحالیــة للتعــرف بشــكل واضــح ودقیــق علــى مســتوى ومــ

الدافع المعرفي لدى طلبة كلیة التربیة األساسیة في جامعـة الموصـل السـیما وان طلبـة هـذه الكلیـة 

سیكون في المستقبل القریب معلمون ومربون لألجیال فـي مدارسـنا المختلفـة والكشـف عـن مسـتوى 

یساعد وسیساهم في أمكانیة وضع التوصیات العلمیـة المناسـبة مـن خـالل نتـائج هـذه هذا الدافع س

الدراسة العلمیة عن الدافع المعرفي وأهمیته في المرحلة الجامعیة . 

ھدفا البحث : 
یهدف البحث الحالي إلى التعرف إلى ما یأتي : 

  عام .  مستوى الدافع المعرفي لدى طلبة كلیة التربیة األساسیة بشكل -١

الفروق اإلحصائیة ذات الداللة المعنویة في الدافع المعرفي لطلبة كلیة التربیـة األساسـیة وفقـا  -٢

لمتغیري : 

الجنس (ذكور ، إناث) .  -أ

التخصص الدراسي (علمي ، إنساني) .  -ب

حدود البحث : 
ـ  ٢٠٠٧م الدراسـي (یتحـدد البحـث الحـالي بطلبـة كلیـة التربیـة االساسـیة فـي جامعـة الموصـل للعـا

  م) . ٢٠٠٨
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تحدید المصطلحات : 
عرفه كال من : الدافع المعرفي :

(بأنه الحاجة إلى االستكشاف والتنظیم والتعرف واإلنجاز والكفاءة في  ١٩٨١مدنیك ، وآخرون -

  ) ١١٥ -١١٤، ص١٩٨١وآخرون،التعامل مع متغیرات البیئة المحیطة بالفرد) (مدنیك 

Vallerفـالر  - (بأنـه حالـة مـن الشـعور بالراحـة والرضـا لـتعلم كـل هـو جدیـد وفهـم كـل 1993

,Valler(شيء غامض وغیر معروف)  et, 1993 P14).

(علـــى انـــه الرغبـــة المســـتمرة فـــي الحصـــول علـــى المعرفـــة والفهـــم واإلتقـــان وحـــل ٢٠٠٠عـــریفج -

  ) . ١٥٣، ص٢٠٠٠المشكالت) (عریفج ، 

مـد الباحـث فـي قیـاس الـدافع المعرفـي للطلبـة علـى مقیـاس (محمـود لقـد اعتالتعریف اإلجرائي :-

) لذلك تبنى التعریـف اإلجرائـي لـه وهـو : (البحـث عـن الجدیـد مـن المعرفـة مـن مصـادر ٢٠٠٤

علمیة متنوعة وتحمل التحدیات والصعوبات لتعلم شيء جدید أو تفهم شيء غیر متفهم لكشف 

شــكل اســتجابات علــى فقــرات المقیــاس المعــد الغمــوض عــن حقــائق علمیــة جدیــدة والتــي تظهــر ب

  ) . ٣٣، ص ٢٠٠٤من قبل الباحث) ، (محمود ، 

الخلفیة النظریة : 
تتضـــمن عرضـــا مـــوجزا ألهـــم وجهـــات النظـــر النفســـیة وبعـــض منظـــري علـــم الـــنفس فـــي 

موضوع الدافعیة والدافع المعرفي . 

ة لــدى المــتعلم تحــرك مــن وجهــة نظــر (الســلوكیة) تعتبــر الدافعیــة حالــة داخلیــة أو خارجیــ

ســــلوكه وادائــــه وتعمــــل علــــى اســــتمراره وتوجیهــــه نحــــو هــــدف أو غایــــة محــــدده ، أمــــا وجهــــة نظــــر 

(المعرفیة) فتعتبره حالة داخلیة تحرك أفكار ومعارف المتعلم وبناءه المعرفیه ووعیـه وانتباهـه وتلـح 

نسـانیة) للدافعیـة فقـد علیه لمواصله األداء للوصول إلـى حالـة تـوازن معرفیـه ، أمـا وجهـة نظـر (اإل

ركزت على مساعدة المتعلم على استغالل أقصى امكاناته لتحقیق التعلم االمثل وصـوال إلـى حالـة 

اإلبــداع لتحقیــق ألــذات ، ومــن وجهــة نظــر (التحلیلیــة) فتــرى ان غایــة المــتعلم مــن أي ســلوك هــو 

عي بـأي وسـیلة متــوفرة تحقیـق الشـعور بالسـعادة وتجنـب االلــم وهـي حالـة داخلیـة تحـث المــتعلم للسـ

  ) ١٧٢ـ  ١٧١، ص  ١٩٩٩من األدوات والمواد بهدف تحقیق التكیف وتجنب الفشل (قطامي ، 

مفھوم الدافع المعرفي 
Murray(یعد موراي  أول من قدم مفهوم محددًا للـدافع المعرفـي فقـد تمكـن مـن (1938

یة فـــي تنظـــیم مكـــون الـــدافع تقـــدیم قائمـــة مبدئیـــة مـــن عشـــرین حاجـــة أساســـیة ملحـــة اعتبـــرت أساســـ

المعرفـــي واعتبـــر ان الحاجـــات التـــي تـــؤثر فـــي المتعلمـــین هـــي الحاجـــات التـــي تـــؤثر فـــي العـــادات 

الدراسیة وكیفیة تنظیمها وكان موقفه مـن هـذه الحاجـات أنهـا مفهـوم افتراضـي ومبنیـة علـى أسـاس 
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لیة واالدراكیة لإلنسان ، فسلجي النها تتضمن قوة كیمائیة في الدماغ تنظم وتوجه كل القدرات العق

والحاجـة تقـوم برفــع مسـتوى التــوتر الـذي یحــاول الفـرد ان یخفیـه عــن طریـق أرضــاء الحاجـة ، وقــد 

اقتصر موراي في قائمته على الحاجـات النفسـیة والعقلیـة واالجتماعیـة واسـتبعد الحاجـات الجسـدیة 

ام الطلبـة وتـؤثر فـي عالقـاتهم وتعد هذه القائمة من أفضل ما اعد حول الدوافع والتي تؤثر في مه

مــع اآلخــرین واهــم الحاجــات التــي تــؤثر فــي مهــام الطلبــة هــي (الحاجــات التــي تــؤثر فــي عــادات 

الدراســة ونظامهــا والتــي تتضــمن األبعــاد االتیــه : (المعرفــة ، الحاجــة إلــى االستكشــاف واالرتیــاد ، 

ســئلة ، والتــي اعتبــرت هــذه والرغبــة فــي القــراءة والســعي للمعرفــة ، وحــب االســتطالع ، وطــرح األ

) ، ٥١-٥٠، ص  ٢٠٠٤األبعـــاد أساســـا فـــي بنـــاء مقـــاییس الـــدافع المعرفـــي للطلبـــة . (محمـــود ، 

  ) . ٩٤، ص  ١٩٨٣(بلقیس ومرعي ، 

ویعتبـر الـبعض مـن علمـاء الـنفس ان الـدافع المعرفـي مـن الـدوافع المكتسـبة أال ان هــذا ال 

رتبط باالستعداد الفطري وینتمي إلى القابلیات المعرفیة یتفق وطبیعة البناء النفسي اإلنساني فهو ی

لكنــــه ومــــن الطبیعــــي یتــــأثر مثــــل كــــل الــــدوافع فــــي مســــتوى أثارتــــه وٕاشــــباعه ونمــــوه بتنشــــئة الفــــرد 

االجتماعیة والمثیرات البیئیة المحیطة به . 

Maslaw(أما ماسلو  فیـرى ان الحاجـات اإلنسـانیة لهـا تسلسـل هرمـي تضـمنتها )1970

إلـــى المعرفـــة وفهـــم العـــالم الخـــارجي وجعلـــه أكثـــر عقالنیـــة وان عنصـــر التكامـــل والمعنـــى الحاجـــة

ـــدافع  یتحـــددان فردیـــا تبعـــا لخبـــرة الفـــرد الســـابقة وقدرتـــه علـــى الوصـــول إلـــى هـــذا التكامـــل ، أذن ال

المعرفي هو حاجة داخلیة تدفعنا إلى اكتساب الخبرة بعالم ذو معنى حیث ان اإلنسان مدفوع لكي 

طارا ادراكیا أو معرفیا عن العالم المحیط بـه ومـن مظـاهر هـذا الـدافع الحاجـة إلـى االعتقـاد ینمي أ

بـان اتجاهاتنــا متكاملـة مــع بعضـها الــبعض ألتنـاقض بینهــا ولكـي نتجنــب مـا یعبــر عنـه بمصــطلح 

  ) . ١٨٩-١٨٨، ص  ٢٠٠٥(التناقض المعرفي) ، (راشد ، 

Fstingar(والــذي فســره فســتنجر  مفهــوم التنــاقض المعرفــي لــدى حیــث حــدد(1975

االنســان بانــه الحالــة تســبب ضــغوطا وانفعــاالت غیــر ســاره تحفــز الفــرد للتصــرف الهــادف للتغلــب 

على حالة التناقض المعرفي ، وان التنافر هـو حالـة سـلبیة مـن حـاالت الدافعیـة عنـدما یكـون لـدى 

ذا التنــافر والرجــوع إلــى حالــة الفــرد فكرتــان متناقضــتان ولهــذا یمیــل األفــراد إلــى تخفیــف واختــزال هــ

  ) .  ٥٠، ص  ١٩٩١التآلف  المعرفي (االزیرجاوي ، 
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دراسات سابقة : 
ســیتم عــرض بعــض الدراســات الســابقة فــي موضــوع الــدافع المعرفــي والتــي تمــت االســتفادة 

منهـــا فـــي البحـــث الحـــالي مـــن حیـــث أهـــداف البحـــث واألدوات المســـتخدمة لتحقیـــق أهـــداف البحـــث 

ئل اإلحصائیة ومقارنة نتائج تلك الدراسات مع نتائج الدراسة الحالیة .وكذلك الوسا

:١٩٩٠دراسة مجید (-١ (
استهدفت الدراسة التعرف على مستوى دافع اإلنجاز الدراسي لدى طلبة كلیات التربیة في 

الجامعـــــات العراقیـــــة وكـــــذلك التعـــــرف علـــــى اثـــــر بعـــــض المتغیـــــرات فـــــي دافـــــع اإلنجـــــاز الدراســـــي 

اص الدراســـي (علمـــي ، إنســـاني) والجـــنس (ذكـــور ، إنـــاث) والمرحلـــة الدراســـیة (أولـــى ، كاالختصـــ

) طالـب وطالبـه اختیـروا عشـوائیا مـن كلیـات التربیـة ، واداة ٤٢١رابعة) أما عینـة الدراسـة فبلغـت (

) بعـــد أجـــراء بعـــض ١٩٨٦البحـــث المســـتخدمة فـــي الدراســـة فهـــي (مقیـــاس الســـامرائي والهیـــازعي 

، أمـــا أهـــم الوســـائل اإلحصـــائیة المســـتخدمة فـــي (االختبـــار التـــائي لعینـــة واحـــدة التعـــدیالت علیـــة 

وتحلیـــل التبـــاین ، ومعامـــل ارتبـــاط بیرســـون) .    أمـــا أهـــم نتـــائج الدراســـة فكانـــت (ظهـــور مســـتوى 

مرتفــع لــدافع اإلنجــاز الدراســي بشــكل عــام عنــد أفــراد العینــة ، وكــذلك أظهــرت النتــائج وجــود فــروق 

فــــي متغیــــر الجــــنس ولصــــالح اإلنــــاث وفــــروق ذات داللــــة أیضــــا فــــي متغیــــر ذات داللــــة معنویــــة

  ) . ٧، ص  ١٩٩٠االختصاص الدراسي ولصالح االختصاص اإلنساني (مجید ، 

:٢٠٠٤دراسة محمود (-٢ (
هـــدفت الدراســـة إلـــى بنـــاء مقیـــاس للـــدافع المعرفـــي وتطبیقـــة علـــى عینـــة مـــن طلبـــة جامعـــة 

المعرفـــي وكـــذلك لمعرفـــة اثـــر بعـــض المتغیـــرات فـــي ذلـــك الموصـــل للتعـــرف علـــى مســـتوى الـــدافع 

) طالبًا وطالبة ٩٦٠كمتغیر الجنس والتخصص الدراسي والمرحلة الدراسیة ، بلغت عینة الدراسة (

%) تقریبـا .  ٥العلمیـة بنسـبة (اختیروا بالطریقة الطبقیة العشوائیة من مختلف الكلیـات اإلنسـانیة و 

فع المعرفــي وتطبیقـة علــى عینــة البحــث األساســیة بعــد اســتخراج وقـد قــام الباحــث ببنــاء مقیــاس للــدا

) بطریقــة التجزئــة النصــفیة   ٠,٨٦) بطریقــة أعــادة االختبــار و (٠،٨٤الثبــات للمقیــاس والــذي بلــغ (

، أمـــا أهـــم الوســـائل اإلحصـــائیة المســـتخدمة فــــي الدراســـة فكانـــت (االختبـــار التـــائي لعینـــة واحــــدة 

وسـبیرمان بـراون) واهــم النتـائج التـي توصــلت ألیهـا هـذه الدراســة ولعینتـین ومعامـل ارتبـاط بیرســون

فهي (ظهور مستوى مرتفع للدافع المعرفي لدى طلبة جامعة الموصل بشكل عام) أما فیما یخص 

المتغیرات المؤثرة في الـدافع المعرفـي فكـان متغیـر الجـنس لـم یظهـر فروقـًا ذات داللـة معنویـة بـین 

لتخصـــص الدراســـي فظهـــرت فروقـــًا ذات داللـــة لصـــالح االختصـــاص الـــذكور واإلنـــاث أمـــا متغیـــر ا

العلمــــي ومتغیــــر المرحلــــة الدراســــیة فظهــــرت فروقــــًا ذات داللــــة ولصــــالح طلبــــة المرحلــــة األولــــى . 

  ) . ٨، ص ٢٠٠٤(محمود ، 
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٨٨

:٢٠٠٨دراسة عزاوي (-٣ (
مرحلـة هدفت الدراسـة التعـرف علـى مسـتوى فاعلیـه ألـذات والـدافع المعرفـي لـدى مدرسـي ال

الثانونیــة فــي الموصــل وكــذلك التعــرف علــى اثــر متغیــرات الجــنس وعــدد ســنوات الخبــرة فــي الــدافع 

المعرفــي وفاعلیــه ألــذات ،  فیمــا یخــص طریقــة قیــاس الــدافع المعرفــي لعینــة البحــث قامــت الباحثــة 

ت ) فقــرة وفـــق تــدرج خماســي لإلجابـــة بلــغ ثبـــا٤٤ببنــاء مقیــاس للـــدافع المعرفــي بلــغ عـــدد فقراتــه (

، واهـــم الوســـائل ) بطریقـــة إعـــادة االختبـــار٠،٨٠و ( ) بطریقـــة التجزئـــة النصـــفیة٠،٩٤المقیـــاس (

اإلحصائیة التي استخدمتها الباحثة فهي (االختبار التائي لعینة واحدة وتحلیل التباین) واهـم نتـائج 

ــدافع المعرفــي ظهــور مســتوى مرتفــع للــدافع المعرفــي لــدى أفــراد العی نــة أمــا الدراســة فیمــا یخــص ال

متغیر الجنس فظهرت فروقًا ذات دالله بین الذكور واإلناث في الدافع المعرفي ولصالح الـذكور ، 

ولــم تظهــر النتــائج فروقــا ذات داللــه فــي متغیــر عــدد ســنوات الخبــرة فــي الــدافع المعرفــي لــدى أفــراد 

  ) .٧، ص  ٢٠٠٨العینة . (عزاوي ، 

إجراءات البحث : 
أوال : مجتمع البحث : 

ل مجتمع البحث جمیع طلبة كلیة التربیة األساسیة بفروعهـا العلمیـة واإلنسـانیة والبـالغ شم

) ١١٩٩)طالــب وطالبــة لألقســام االنســانیة و(٥٤٥) طالــب وطالبــه توزعــوا بواقــع(١٧٤٤عــددهم (

)یبین ذالك. ١طالب وطالبة لألقسام العلمیة والجدول(

المجموعإناثذكورالقسم الدراسيت

١٥٠٥٥٢٠٥اإلسالمیةالتربیة ١

٢٤٦٠٨٤التربیة الخاصة٢

١٧٢١٨١٩٠التربیة الریاضیة٣

١١٠٣٨١٤٨اللغة العربیة٤

١٨٤١٠٠٢٤٨اللغة االنكلیزیة٥

١٢٢٧٠١٩٢التاریخ٦

٥٠٣٠٨٠الجغرافیة٧

٥٢٥٢_ریاض األطفال٨

٢١٥١٦٠٣٧٥العلوم٩

٩٠٨٠١٧٠الریاضیات١٠

  ١٧٤٤  ٦٦٣  ١٠٨١  مجموع العامال
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٨٩

ثانیا : عینة البحث : 
تم اختیار عینة البحث من مجتمـع البحـث بالطریقـة العشـوائیة بعـد تحدیـد األقسـام العلمیـة 

%) من مجتمع البحث ، بلـغ عـدد الـذكور منهـا  ٧) طالبًا وطالبه بنسبة (١٢٦واإلنسانیة فبلغت (

) طالب وطالبه لالختصاص الدراسي اإلنساني ٦٧قع () طالبه وبوا٥٢) طالبا وعدد اإلناث (٧٤(

) طالب وطالبه لالختصاص الدراسي العلمي .٥٩و (

ثالثا : أداة البحث : 
یهــدف البحــث إلــى قیــاس الــدافع المعرفــي لطلبــة كلیــة التربیــة األساســیة ونظــرا لتــوفر أداة 

لقیاس الـدافع المعرفـي  )٢٠٠٤جاهزة لتحقیق هذا الهدف فقد اعتمد الباحث على مقیاس (محمود 

ــــة جامعــــة الموصــــل والمشــــتمل علــــى خمســــة أبعــــاد هــــي ( حــــب  -٢الســــعي للمعرفــــة .  -١لطلب

طــرح األســئلة) وفــق تــدرج  -٥الرغبــة فــي القــراءة .  -٤االكتشــاف واالرتیــاد .  -٣االســتطالع . 

  ) . ١خماسي لإلجابة ، الملحق (

رابعا : صدق األداة : 
لصــــدق احــــد الشــــروط األساســــیة لبنــــاء االختبــــارات والمقــــاییس النفســــیة وبــــالرغم ان یعــــد ا

الباحــث اعتمــد علــى مقیــاس جــاهز لقیــاس الــدافع المعرفــي طبقــة علــى طلبــة جامعــة الموصــل عــام 

م) فقد ارتـأى الباحـث اسـتخراج الصـدق الظـاهري للمقیـاس والـذي یعنـي ان المقیـاس یجـب ٢٠٠٤(

) فقرة على ٧٠د قیاسها وذلك بعرض المقیاس األصلي المكون من (ان یقیس بصدق الصفة المرا

%) مــن أراء  ٨٠. واعتمــد الباحــث نســبة اتفــاق ()١(لجنــة مــن المحكمــین فــي التربیــة وعلــم الــنفس

المحكمین على مدى صدق الفقرات وصالحیتها ، وفي ضوء ذلك تم تعدیل بعـض الفقـرات ودمـج 

) فقـــرة ویصـــبح جـــاهزا ٤٥یـــاس بشـــكله النهـــائي علـــى (فقـــرات متشـــابه وحـــذف بعضـــها لیســـتقر المق

  ) . ٢للتطبیق ، الملحق (

ثبات المقیاس : 
تم حساب الثبات بطریقة ((اختبار إعادة االختبار)) حیـث طبقـة علـى عینـة عشـوائیة بلـغ 

) طالب وطالبـه وبعـد مـرور أسـبوعین أعیـد تطبیـق المقیـاس علـى العینـة نفسـها ، وتـم ٣٠عددها (

) لجنة المحكمین : ١(

د أنور قاسم یحیى . أ.م. -٣أ.م.د احمد محمد نوري  .  -٢ا.م .د خشمان حسن محمد .     -١

م.د سلیمان سعید مبارك .  - ٧م.د فاطمة عباس.  - ٦م .د أنور علي صالح.  - ٥أ.م.د ذكرى یوسف جمیل.  - ٤
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٩٠

لــه معامــل ارتبــاط بیرســون بــین مجمــوعتي الــدرجات وتــم حســاب الثبــات للمقیــاس فبلــغ تطبیــق معاد

  ) . ١٩٨٧،  ١٧٠) وهو دال معنویا (ابو النیل ، ص ٠،٨١(

تطبیق المقیاس : 
تـــم تطبیـــق المقیـــاس علـــى أفـــراد عینـــه البحـــث مـــن طلبـــة كلیـــة التربیـــة األساســـیة بجامعـــة 

وقــد قــام الباحــث  ٢٠٠٨ـ  ٢٠٠٧العــام الدراســي الموصــل مــن بدایــة الفصــل الدراســي الثــاني مــن

بنفســه بتطبیــق األداة تاركــاً وقــت مناســبا لإلجابــة مــن قبــل أفــراد العینــة وتمــت اإلجابــة علــى جمیــع 

األسئلة واالستیضاحات الخاصة بالفقرات وطریقة اإلجابة وتم تأكید على عدم تـرك أي فقـرة بـدون 

إجابة . 

تصحیح االستبیان : 
تجابات أفــراد العینــة بعــد فرزهــا وفــق بــدائل اإلجابــة الخمســة حیــث أعطــى تــم حســاب اســ

) درجــات والبــدیل الثــاني تطبــق علــّي بدرجــة كبیــرة ٥البــدیل األول تنطبــق علــّي بدرجــة كبیــرة جــدا (

) درجـات والبـدیل الرابـع تنطبـق علـّي ٣والبـدیل الثالـث تنطبـق علـّي بدرجـة متوسـطة () درجات٤(

) درجــة . وتــم اســتخراج ١ات والبــدیل الخــامس واألخیــر ال تنطبــق علــّي () درجــ٢بــدرجات قلیلــة (

درجات المقیاس لكل فـرد مـن أفـراد العینـة بعـد ضـرب عـدد تكـرارات البـدیل فـي وزنـه مـن الـدرجات 

ومن ثم جمع درجات البدائل الخمسة الستخراج الدرجة الكلیة . 

الوسائل اإلحصائیة : 
المناسبة لتحقیق أهداف البحث وهي : تم استخدام الوسائل اإلحصائیة 

لعینه واحد لتحقیق الهدف األول للبحث . .testTاالختبار التائي  -١

لعینتین مستقلتین لتحقیق الهدف الثاني للبحث . .testTاالختبار التائي  -٢

  ) .٢٦٥-٢٥٦، ص ١٩٧٧معامل ارتباط بیرسون لحساب ثبات المقیاس(ألبیاتي وزكریا،  -٣
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٩١

ج البحث وتفسیرھا : نتائ
فیما یخص الهدف األول للبحث والمتضمن التعرف على مستوى الدافع المعرفي لدى طلبـة أوال :

كلیــة التربیــة األساســیة . فقــد ظهــرت نتــائج التحلیــل اإلحصــائي باســتخدام (االختبــار التــائي 

T. test : لعینة واحدة ما یاتي (

طلبة بشكل عام حیث بلغ متوسط العینة ظهور مستوى مرتفع للدافع المعرفي لدى ال

(t)) درجة وبلغت قیمة ١٣٥) درجة بینما بلغ المتوسط الفرضي للمقیاس (١٨٥االساسیة (

) درجة والفرق ١،٩٦الجدولیة البالغة ((t)) درجة وهي اعلى بكثیر من قیمة ٢٦،٣١المحسوبة (

) یبین ذلك : ١ول () والجد١٢٥) ودرجة حریة (٠,٠٥هذا دال معنویا بمستوى داللة (

  ) ١الجدول (

ي للمقیاس ضقات بین المتوسطات الحسابیة لعینة البحث والمتوسط الفر و یبین الفر 

المتوسط العینة 

للعینة 

المتوسط 

الفرضي 

االنحراف 

المعیاري 

(t)قیمة 

المحسوبة 

(t)قیمة 

الجدولیة 

مستوى 

  الداللة 

٢٦،٣١١,٩٦  ٢١,٤  ١٣٥  ١٨٥  ١٢٥  
٠,٠٥

  داله

وهــذا یعنــي ان طلبــة كلیــة التربیــة االساســیة بشــكل عــام لــدیهم دافــع معرفــي مرتفــع ویمكــن 

توظیفـــه بمجـــاالت متعـــددة علمیـــة ودراســـیة وفنیـــة ویعـــد هـــذا مؤشـــر ایجـــابي مـــن مؤشـــرات العملیـــة 

ــــك مثــــل  ــــى اســــهامات المؤسســــات االخــــرى فــــي ذل ــــا . اضــــافة إل التربویــــة والتعلیمیــــة فــــي مجتمعن

االســـالمیة واالجتماعیـــة و االعالمیـــة ومــن خـــالل فـــتح دورات وبـــرامج علمیـــة المؤسســات الدینیـــة و 

وتطویریــة وتثقیفیــة متعــددة تســاهم فــي اثــراء الــدافع المعرفــي للطلبــة بشــكل عــام ،وقــد اتفقــت هــذه 

) ١٩٩٠) ودراســــة (مجیــــد ٢٠٠٤النتیجـــة مــــع بعـــض نتــــائج الدراســــات الســـابقة كدراســــة (محمـــود 

  ) . ٢٠٠٨ودراسة (عزاوي 

الهدف الثاني للبحث تضمن التعرف على اثر متغیري :یا :ثان

النوع (ذكور ، اناث) . - أ

التخصص الدراسي (علمي ، انساني) . - ب

.Tوباســــتخدام (االختبــــار التـــــائي  test لعینتـــــین مســــتقلیتین اظهـــــرت نتــــائج التحلیـــــل (

االحصائي ما یأتي : 

لتحلیــل االحصــائي فروقــاً ذات داللــه فیمــا یخــص متغیــر النــوع الفــراد العینــة فلــم تظهــر نتــائج ا- أ

) ٠.٠٥معنویـــة بـــین متوســـط درجـــات الـــذكور ومتوســـط درجـــات االنـــاث عنـــد مســـتوى داللـــة (
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٩٢

(t)) درجة وهي اقل مـن قیمـة ٠,٩٨٥المحسوبة ((t)) حیث بلغت قیمه ١٢٤ودرجة حریة (

:) یبین ذلك ٢) درجة وهي بذلك نتیجة غیر دالة والجدول (١,٩٦الجدولیة البلغة (

  ) ٢الجدول (

المعیاري بین عینتي الذكور واالناث یبن الفروقات بین المتوسطات واالنحراف

الوسط الحسابي  العددالجنس
االنحراف 

المعیاري

مستوى (t)قیمة 

الجدولیة المحسوبة   الداللة

٧٤١٨٧٢٣,٤ذكور
١,٩٦  ٠,٩٨٥  

٠,٠٥  

غیر داله ٥٢١٩١٢١,٢إناث

انـه ال یوجــد اخـتالف فــي مسـتوى الــدافع المعرفـي بــین الطـالب والطالبــات فــي وهـذا یعنــي 

كلیة التربیة األساسیة ویمكن تفسیر هذه النتیجة على وجود تشابه في الظروف والعوامل المحیطة 

بالطلبة من حیث حریة البحث العلمي واستطالع المعرفة والتسهیالت المقدمة مـن المجتمـع لطلبـة 

) ودراسـة ٢٠٠٤هذه النتیجة مع نتائج بعض الدراسات السـابقة كدراسـة (محمـود الجامعة . اتفقت

  ) . ٢٠٠٨(عزواي 

وبالنسبة لمتغیر التخصص الدراسي (علمي ، إنساني) فقد أظهرت نتائج التحلیل اإلحصـائي - ب

فـــروق ذات داللــــه معنویــــة بـــین متوســــط درجــــات التخصــــص العلمـــي مــــن الطلبــــة ومتوســــطة 

ي مـــن الطلبـــة ولصـــالح التخصـــص العلمـــي ، عنـــد مســـتوى داللـــه درجـــات التخصـــص اإلنســـان

) درجــة وهــي ٣،١٦المحســوبة ((t)) درجــة حیــث بلغــت قیمــة ١٢٤) ودرجــة حریــة (٠،٠٥(

) یبین ذلك : ٣) درجة والجدول (١,٩٦الجدولیة البالغة ((t)اكبر من قیمة 

  ) ٣الجدول (

علمي ، (عینتي التخصص الدراسي یبین الفروقات بین المتوسطات واالنحراف المعیاري بین 

)أنساني

الوسط الحسابي  العددالجنس
االنحراف 

المعیاري

مستوى (t)قیمة 

الجدولیة المحسوبة   الداللة

٥٩١٨٩٢١,٥علمي
١,٩٦  ٣,١٦  

٠,٠٥  

٦٧١٧٦٢٤,٢أنساني  داله

العلمیـــة هـــو وهـــذا یعنـــي ان مســـتوى الـــدافع المعرفـــي لـــدى طلبـــة االختصاصـــات الدراســـیة 

أعلى مما عند طلبة االختصاصات الدراسیة األدبیة في كلیة التربیـة األساسـیة ویمكـن تفسـیر هـذه 

العتبــار ان طلبــة االختصاصــات الدراســیة العلمیــة لــدیهم أهــداف وتوقعــات مســتقبلیة فــي  ةالنتیجــ

ت الحیــاة الجانــب العلمــي والمعرفــي وٕامكانیــة اســتثمار االختصــاص العلمــي فــي العدیــد مــن مجــاال
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٩٣

ومتطلباتهــا وكــذلك توجهــات المجتمــع التــي تركــز علــى القضــایا العلمیــة والتكنولوجیــة فــي عصــرنا 

الحالي الذي أصبح التطـور العلمـي والتحضـر هـو مقیـاس لتطـور أي بلـد أو مجتمـع وبشـكل اكبـر 

ئج مــا قــد یــتم التركیــز علیــه فــي القضــایا والدراســات اإلنســانیة وتتفــق هــذه النتیجــة مــع بعــض نتـــا

) وبهــذه النتــائج قــد ١٩٩٠) واختلفــت مــع دراســة (مجیــد ٢٠٠٤الدراســات الســابقة كدراســة (محمــود 

تحققت أهداف البحث الحالي . 

التوصیات والمقترحات :
أوال : التوصیات : 

تـــوفیر المراجـــع والمصـــادر العلمیـــة وتوســـیع وزیـــادة عـــدد المكتبـــات لتســـتوعب اكبـــر عـــدد مـــن  -١

الطلبة . 

ــــدافع المعرفــــي وحــــب االســــتطالع واالستكشــــاف للطلبــــة بتــــوفیر الحــــوافز المادیــــة اســــتثما -٢ ر ال

والمعنویة واثارة المسابقات والنشاطات العلمیة المختلفة . 

ضــرورة اهتمــام المســؤولین والتدریســیین بتنمیــة الجوانــب المعرفیــة للطلبــة بشــكل عــام وخاصــة  -٣

لى مستوى الفرد والمجتمع . االختصاصات اإلنسانیة والتركیز على أهمیتها ع

إشــــاعة اســــتخدام التقنیــــات العلمیــــة التربویــــة الحدیثــــة فــــي التــــدریس الجــــامعي واعتمــــاد نظــــام  -٤

الحاسوب وتوسیع شبكات االنترنت في كلیات الجامعة المختلفة . 

ثانیا : المقترحات 
فــــي لــــدى طلبــــة إجــــراء دراســــة تجریبیــــة حــــول اثــــر برنــــامج إرشــــادي علــــى تنمیــــة الــــدافع المعر  -١

االختصاصات اإلنسانیة . 

ــــرات (الخلفیــــة االقتصــــادیة  -٢ ــــة اثــــر متغی ــــة –إجــــراء دراســــة مشــــابه لهــــذه الدراســــة لمعرف الخلفی

االجتماعیة) على الدافع المعرفي للطلبة .            

قائمة المصادر والمراجع :
یســرة للنشــر والتوزیــع ، ، دار الم ٢أبــو جــادو ، صــالح محمــد علــي ، علــم الــنفس التربــوي ، ط.١

  م .  ٢٠٠٠عمان ، 

أبو النیل ، محمود السید ، اإلحصاء النفسي واالجتماعي والتربوي ، دار النهضة ، بیـروت ، .٢

  م .  ١٩٨٧

األزیــر جــاوي ، فاضــل محســن ، أســس علــم الــنفس التربــوي ، جامعــة الموصــل ، الموصــل ، .٣

  م .  ١٩٩١
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، دار الفرقان ، عمان ،  ١م النفس التربوي ، طبلقیس ، احمد وتوفیق مرعي / المیسر في عل.٤

  م .  ١٩٨٢

ألبیــاتي ، عبــد الجبــار توفیــق وزكریــا أثناســیوس ، اإلحصــاء ألوصــفي واالســتداللي فــي التربیــة .٥

  م .  ١٩٧٧وعلم النفس ، الجامعة المستنصریة ، بغداد ، 

ابــن رشــد ، مدیریــة الجعفــري ، مــاهر واخــرون ، فلســفة التربیــة ، جامعــة بغــداد ، كلیــة التربیــة .٦

  م . ١٩٩٣دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد ، 

، دار الفكــر للطباعــة ، القــاهرة ،  ٢تــوق ، مرعــي وآخــرون ، أســس علــم الــنفس التربــوي ، ط.٧

  م . ٢٠٠٥

راشد ، راشد مرزوق ، علم النفس التربوي (نظریات ونماذج معاصره) ، عالم الكتـب ، القـاهرة .٨

 ،٢٠٠٥  .  

  م .  ٢٠٠٦د عبد الرحیم ، مباديء علم النفس التربوي ، جامعة الموصل ، الزغلول ، عما.٩

الزغلـــول ، رافـــع النصـــیر وعمـــاد عبـــد الـــرحیم ، (علـــم الـــنفس المعرفـــي) ، دار الشـــروق للنشـــر .١٠

  م .  ٢٠٠٣والتوزیع ، عمان ، 

لنشـر الزوبعي ، عبد الجلیل وآخرون ، االختبارات والمقاییس النفسیة ، دار الكتـب للطباعـة وا.١١

  م .  ١٩٨٠، جامعة الموصل ، الموصل ، 

مدنیك  ، سارنوف  وآخرون ، التعلم ، ترجمة محمد عثمان نجاتي ، دار الشروق ، بیروت ، .١٢

  م . ١٩٨١

  .   ١٩٧٢صالح ، احمد زكي ، علم النفس التربوي ، مكتبة النهضة المصریة ، القاهرة ، .١٣

  م .  ٢٠٠٠ي ، دار الفكر ، عمان ، عریفج ، سامي سلفي ، مقدمة في علم النفس التربو .١٤

عزاوي ، رقیة إبراهیم ، فاعلیة ألذات وعالقاتها بالدافع المعرفي لدى مدرسي المرحلة الثانونیة .١٥

فــي مركــز محافظــة نینــوى ، كلیــة التربیــة ، جامعــة الموصــل ، الموصــل ، (رســالة ماجســتیر 

  م . ٢٠٠٨غیر منشوره) ، 

  م .  ١٩٩٩، دار الشروق ، عمان ، قطامي ، نایفه ، علم النفس المدرسي.١٦

محمود ، احمد محمد نوري ، قیاس الدافع المعرفي لدى طلبة جامعـة الموصـل ، كلیـة التربیـة .١٧

  م .  ٢٠٠٤، جامعة الموصل ، الموصل ، (رسالة دكتوراه غیر منشوره) ، 

مجیـــد ، علـــي محمـــد ، مســـتوى دافـــع اإلنجـــاز الدراســـي لطلبـــة كلیـــات التربیـــة فـــي الجامعـــات.١٨

العراقیــــة ، كلیــــة التربیــــة ، جامعــــة صــــالح الــــدین ، صــــالح الــــدین ، (رســــالة ماجســــتیر غیــــر 

م . ١٩٩٠منشوره) ، 
19. valler , R,J, ct , The , Academic Motivation Scale of Education And

psycholiageicaL Measurment , Vol . 53 .
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٩٥

  )١ملحق (ال

لمقیاس الدافع المعرفيولیةاأل الصیغة 

  الفقرات  ت

ال تنطبق علي بدرجة

تنطبق 

  علي

كبیرة 

جدا
قلیلةمتوسطةكبیرة

السعي للمعرفة

ارغب في إكمال دراستي بعد التخرج من الجامعة١

ارغب في الحصول على مصادر علمیة٢

ابحث على المزید من الفرضیات عندما أواجه موقفا غامضا٣

علم مدى الحیاة ضروري لكل فر في المجتمعأرى إن الت ٤

في حقل اختصاصي ةارغب بالمراسالت العلمی ٥

أتواصل على االنترنیت بأحدث المعلومات العالمیة ٦

ارغب أن أرشح لزمالة دراسیة إلى بلد متقدم٧

أتابع التقاریر العلمیة من وسائل اإلعالم المختلفة٨

ارك برغبة كبیرة في دورات تعلم الحاسوبأش٩

اشعر بالسعادة عند انجازي نشاطا علمیا١٠

أواصل المسیرة العلمیة بمشاركة زمالئي في كتابة البحوث العلمیة١١

اطلع على بعض المرجع العلمیة حال انتهائي من تحضیر واجباتي ١٢

الدراسیة

وماتيارغب بجد تنمیة معل١٣

استطلع أراء وٕاخبار العلماء في مجاالت الحیاة المختلفة١٤

حب االستطالع

یثیر اهتمامي كل جدید في مجال المعرفة١٥

عندما یعرض التلفاز خبرا علمیا أتابعه حتى نهایته١٦

اتبع ما ینشر من نشاطات العلماء في كشوفات القضاء١٧

أرى أن البحث عن المعلومات في االنترنیت عملیة ممتعة١٨

أحب أن أتعلم الحاسوب ألشبع فضولي العلمي١٩

إمیل إلى التعرف للمعالم الحضاریة واألثریة لدول العالم٢٠

أتمنى زیارة البلدان المتقدمة علمیا٢١

أشارك زمالئي في رحالت علمیة وثقافیة٢٢

عندما احصل على معلومات جدیدة أفكر بالمعلومات المشابهة لها٢٣

التقط األشیاء الغریبة وأرید التعرف علیها٢٤

اطلع على كل ما یستجد من المعلومات في مجال المعرفة اإلنسانیة٢٥
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٩٦

  الفقرات  ت

ال تنطبق علي بدرجة

تنطبق 

  علي

كبیرة 

جدا
قلیلةمتوسطةكبیرة

أحب االستماع للبرامج العلمیة والثقافیة٢٦

یة مختلفةأمارس هوایات علم٢٧

تعجبني أفالم المغامرات واالكتشافات٢٨

االكتشاف واالرتیاد

أحب أن ابتكر أفكارا أو خططا علمیة٢٩

أشارك زمالئي في البحث عن أسباب المشكالت وحلولها الممكنة٣٠

أثیر اهتمام زمالئي في الكثیر من األمور العلمیة٣١

ح في الحصول على مستوى متمیز في انجاز المهمات التعلیمةاطم٣٢

أسهم في إیجاد حلول علمیة جدیدة وغیر مألوفة٣٣

أتابع المجالت العلمیة الكتشاف الجدید من العلم٣٤

أقوم بإجراء تجارب علمیة لوجدي ألتوصل إلى شئ جدید٣٥

رفي أبواب المستقبلأتوقع أن یفتح في التوجه المع٣٦

لدي الرغبة في البحث عن المعلومات الكتشاف حقائق علمیة ٣٧

جدیدة

أتأمل مسیرة هذا العالم فأراه یتقدم خطوة بعد خطوه٣٨

حصول اآلخرین على براءة اختراع یدفعني إلى المزید من البحث٣٩

بة علمیاابذل قصارى جهدي في أن أكون أفضل الطل٤٠

التقط األفكار الجدیدة التي تثیر الرغبة في البحث والتقصي في ٤١

دروسي

أتابع البرامج التلفزیونیة التي تعرض حقائق جدیدة عن اإلنسان ٤٢

  والكون

الرغبة في القراءة

أحب قراءة الموضوعات الجدیدة والغریبة٤٣

المكتباتتسرني المطالعة في  ٤٤

أؤمن بمقولة (وخیر جلیس بالزمان كتاب) ٤٥

ارغب في قراءة المجالت العلمیة المتنوعة ٤٦

ارغب في القراءة باستمرار ألنها تلبي حاجاتي المعرفیة٤٧

اهتم كثیرا باقتناء وقراءة الكتب النادرة٤٨

الكتباستغل أوقات السفر بقراءة المجالت و ٤٩

عندما احصل على كتاب جدید أباشر بقراءته٥٠

انظم أوقاتي ألوفر وقتا للقراءة والمذاكرة٥١



أیاد محمد یحیى

٩٧

  الفقرات  ت

ال تنطبق علي بدرجة

تنطبق 

  علي

كبیرة 

جدا
قلیلةمتوسطةكبیرة

ارغب في مطالعة الكتب الثقافیة وقت الفراغ٥٢

–اقتني األقراص اللیزریة التي تحتوي على برامج متنوعة علمیة ٥٣

ثقافیة-أدبیة

ة ثقافات الشعوب المختلفةأمیل إلى قراء ٥٤

العلمیة لكسب المزید من الفهم تأعید قراءة الموضوعا ٥٥

ارفد مكتبتي المنزلیة بالعدید من الكتب العلمیة والثقافیة ٥٦

طرح األسئلة

لدي الكثیر من األسئلة في مجاالت المعرفة المختلفة ٥٧

لتي تقصي اإلجابة عن أسئلة علمیةاشعر بالسرور في محاو ٥٨

أبادر بطرح األسئلة عندما ینتهي المدرس من عرض المادة٥٩

ابحث عن اإلجابة لكل سؤال یخطر ببالي٦٠

أناقش زمالئي في الكثیر من األفكار العلمیة٦١

أكثر من توجیه األسئلة في كل المواد التي ادرسها٦٢

طرح األسئلة یسهل للمدرس توضیح المادة الدراسیة بشمولیة أن٦٣

أكثر

أسئلة متنوعة لكشف الغموض عن بعض الحقائق العلمیة رائی ٦٤

أحاول أن أجد الجواب المالئم لألسئلة التي تطرح في الحوارات  ٦٥

العلمیة

أرى أن اطرح األسئلة ینمي القدرة العلمیة للطلبة ٦٦

اسعي باستمرار لفهم التفسیرات العلمیة لكثیر من التساؤالت٦٧

أتابع البرامج التلفزیونیة التي تعتمد على إثارة أسئلة علمیة وثقافیة٦٨

أحاور زمالئي بعد مشاهدة كل فلم علمي أو اجتماعي٦٩

أرى أن طرح األسئلة أفضل وسیلة للحصول على المعلومات٧٠



قیاس الدافع المعرفي لدى طلبة كلیة التربیة األساسیة

٩٨

  )٢ملحق (ال

الصیغة النهائیة لمقیاس الدافع المعرفي

بسم اهللا الرحمن الرحیم

م / استبیان

.. عزیزتي الطالبة............................عزیزي الطالب ....

بین یدیك مجموعة من الفقرات یرجى قراءتها بدقة واإلجابة بكل صراحة على احد البدائل وذلك 

المناسب مع الشكرلتحت البدی)(بوضع عالمة 

)(الجنس )(معلومات عامه :      التخصص الحالي 

  الفقرات  ت

ال تنطبق علي بدرجة

تنطبق 

  علي

كبیرة 

جدا
قلیلةمتوسطةكبیرة

ارغب في إكمال دراستي بعد التخرج من الجامعة ١

ارغب في الحصول على مصادر علمیة متنوعة ٢

أضع المزید من الفرضیات عندما أواجه موقفا غامضا ٣

أرى أن التعلم في الحیاة ضروري لكل فرد ٤

ارغب في المراسالت العلمیة في حقل اختصاصي  ٥

ابحث في االنترنیت عن احدث المعلومات العلمیة ٦

دراسیة إلى بلد متقدم ةارغب في الترشیح لزمال٧

أتابع معظم التقاریر العلمیة في وسائل اإلعالم٨

لدي الرغبة بالمشاركة في دورات التعلم على مختلف األجهزة ٩

اشعر بالسعادة عندما أنجز أي نشاط علمي ١٠

أتواصل في المساهمة بكتابة البحوث العلمیة١١

اصي أطالع المرجع العلمیة في مجال اختص١٢

لدي الرغبة الدائمة في تنمیة معلوماتي ١٣

تثیر اهتمامي المكتشفات العلمیة الجدیدة١٤

لدي الرغبة التعرف على المعالم الحضاریة واألثریة بالعالم١٥

أشارك زمالئي في الرحالت العلمیة والثقافیة١٦

معلومات جدیدةلدي الرغبة في إثارة التساؤل بأي١٧

أراقب األشیاء الغریبة وأرید التعرف علیها ١٨

أمارس هوایات علمیة مختلفة١٩

تعجبني أفالم المغامرات واالكتشافات٢٠

أحب ابتكار أفكار وخطط علمیة عدیدة٢١



أیاد محمد یحیى

٩٩

  الفقرات  ت

ال تنطبق علي بدرجة

تنطبق 

  علي

كبیرة 

جدا
قلیلةمتوسطةكبیرة

أشارك زمالئي في البحث عن أسباب المشكالت وحلولها المختلفة٢٢

أثیر اهتمام زمالئي حول الكثیر من القضایا العلمیة٢٣

اطمح لمستوى متمیز في انجاز مهماتي العلمیة٢٤

اطلع على أخر التجارب العلمیة ٢٥

أتوقع إن توجهي المعرفي سیساعدني في بناء مستقبلي ٢٦

  ت أرى إن التقدم العلمي یساهم في تطور المجتمعا٢٧

حصول البعض على براءة االختراع یدفعني للمزید من المعرفة٢٨

ابذل جهود علمیة خاصة لكي أكون من أفضل الطلبة٢٩

اجمع األفكار العلمیة الجدیدة في المواد الدراسیة٣٠

أحب المطالعة في میادین المعرفة المختلفة٣١

قراءة في المكتبةاقضي أوقات طویلة بال٣٢

أحس براحة نفسیة عندما أطالع كل ما هو غریب وجدید٣٣

ابحث عن الكتب النادرة واألصیلة واقتنیها ٣٤

استغل أي وقت فراغ في المطالعة  والتأمل٣٥

أقوم بتنظیم جدول یومي للقراءة والمذاكرة ٣٦

میة لزیادة الفهمأعید قراءة الموضوعات العل٣٧

ارغب في االطالع على ثقافات الشعوب ٣٨

لدي الرغبة في إثارة األسئلة العلمیة٣٩

أرى إن طرح األسئلة ینمي القدرة العلمیة ٤٠

أسعى باستمرار في فهم التفسیرات العلمیة لبعض األسئلة٤١

صول على معلومات جیدةأرى أن طرح األسئلة یساهم في الح٤٢

ال أتردد في طرح األسئلة الغمضة لدي ٤٣

أناقش زمالئي في مواضیع علمیة مختلفة  ٤٤

تعجبني إثارة المناقشات العلمیة من األساتذة ٤٥


