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)٢٠٠٧/أیار/٢٤-٢٣المؤتمر العلمي السنوي األول لكلیة التربیة األساسیة (

ملخص البحث :
جابة عن األسئلة االتیة:استهدف البحث الحالي اال

ما مستوى استیعاب طلبة قسم الجغرافیة _كلیة التربیة للمفاهیم الجغرافیة ؟.١

ما مستوى دافعیة التعلم لدى طلبة قسم الجغرافیة _كلیة التربیة ؟.٢

هل هناك عالقـة ذات داللـة احصـائیة بـین مـدى اسـتیعاب طلبـة قسـم الجغرافیـة _كلیـة التربیـة .٣

ودافعیتهم لتعلمها ؟للمفاهیم الجغرافیة

هــل هنــاك فــرق ذو داللــة احصــائیة بــین عالقــة اســتیعاب طلبــة قســم الجغرافیــة _كلیــة التربیــة .٤

للمفاهیم الجغرافیة ودافعیتهم لتعلمها تبعا لمتغیر الصف (اول ،ثالث)؟

) طالبــا وطالبــة مــن طلبــة قســم الجغرافیــة للعــام الدراســي ١٤٥تكونــت عینــة البحــث مــن (

٢٠٠٦_٢٠٠٥ .  

لتحقیــق اهــداف البحــث اعــدت الباحثــة اداتــین االولــى اختبــار للمفــاهیم الجغرافیــة وبواقــع و 

) ســؤاال مــن نــوع االختیــار مــن متعــدد ولكــل ســؤال اربعــة بــدائل ، وقــد تــم التأكــد مــن صــدقه ٣٠(

وثباته.

) فقرة ١٥) فقرة ایجابیة و (١٧) فقرة (٣٢كما أعدت الباحثة مقیاسا لدافعیة التعلم یضم (

ة وتأكــدت مــن صــدقه وثباتــه. وبعــد تحلیــل البیانــات ومعالجتهــا إحصــائیا أظهــرت النتــائج مــا ســلبی

یأتي :

إن مستوى استیعاب طلبة قسم الجغرافیة للمفاهیم الجغرافیة بلغ تقدیره متوسطا ..١

إن مستوى دافعیة التعلم لدى طلبة قسم الجغرافیة _كلیة التربیة بلغ تقدیره جیدا..٢

حصـــائیا بـــین مـــدى اســـتیعاب الطلبـــة للمفـــاهیم الجغرافیـــة وبـــین دافعیـــتهم وجـــود عالقـــة دالـــة إ.٣

لتعلمها.

وجود فرق ذو داللة إحصائیة بین عالقة استیعاب طلبة قسم الجغرافیة _كلیة التربیة للمفـاهیم .٤

الجغرافیة ودافعیتهم للتعلم تبعا لمتغیر الصف(اول ،ثالث) ولصالح الصف الثالث.

عددا من التوصیات واقترحت دراسات مكملة للبحث الحالي.وبناء علیه قدمت الباحثة
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The Rate of Comprehension of Geographic Concepts and
Their Relation to the Motivation of Learning for College of

Education / Department of Geography Students

Lecturer
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Abstract:
The study aimed to answer the following questions

1. What is the level of comprehension of the College of Education /

Department of Geography students for geographic concepts ?

2. What is the level of motivation of learning of the Department of

Geography students in this college?

3. Does a significant statistical relationship exist between the rate of

comprehension and the motivation of learning .

4. Does a statistical significant differences exists between the rate of

comprehension for geographic concepts and the motivation of

learning for the College of Education / Department of Geography

students according to the variable of grade (fist class , third class) ?

The population sample consisted of (145) male and female

students from the Department of Geography for the term (2005-2006) .

The researcher prepared two tools In order to achieve the study’s

aims . The first tool was a test of geographic concepts and included (30)

questions of multiple choices of answers and four alternatives for each .

The validity and reliability of this test was verified .

The second tool was a scale for the motivation of learning

including (32) items in (17) items are positive and (15) items are

negative and the validity and reliability for this scale was verified .

After analyzing and statistically processing the data, the results

showed the following:
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1. The level of comprehension of the geography department students of

the geographic concepts was rated (average) .

2. The motivation of learning of the geography department students in

the college of education was rated (good) .

3. Significant statistical relationship exists between the rate of

comprehension and the motivation of learning .

4. Significant differences exists between the rate of comprehension for

geographic concepts and the motivation of learning for the College of

Education / Department of Geography students according to the

variable of grade (fist class , third class) in favor for the third class .

Stemming from these results, the researcher put a number of

recommendations and suggested a complimentary study for the current

study.

أھمیة البحث والحاجة إلیھ:
تعــد المفــاهیم لبنــة المعرفــة ولقــد ازدادت أهمیتهــا فــي الوقــت الحاضــر أكثــر مــن أي وقــت 

ة وللصـــعوبة الكبـــرى لإللمـــام فـــي جوانـــب فـــرع منهـــا ، وصـــار هـــم المـــربین مضـــى النفجـــار المعرفـــ

والمعلمـــین مســـاعدة المتعلمـــین علـــى الفهـــم والـــوعي ببنیـــة المـــادة المفاهیمیـــة أو المنطقیـــة مـــع تـــرك 

  )٢١١،ص ٢٠٠٢التفاصیل (مرعي والحیلة،

هیم اللبنـات كما تعد المفاهیم أساس العلم والمعرفة في فهم هیكل العلـم وتطـوره وتعـد المفـا

األساسیة في بناء المبادئ والتعمیمات والنظریات العلمیـة باختزالهـا الكـم الهائـل مـن الحقـائق وتعـد 

المفاهیم اسهل تذكرا وأكثر ثباتا واستقرارا وبقاًء مـن الحقـائق التـي تنسـى أسـرع بكثیـر مـن المفـاهیم 

تسـهیل انتقـال اثـر الـتعلم مـن خـالل وتساعد المفاهیم على تنظیم الخبرة والتقلیل من أعادة الـتعلم و 

تطبیقهــا فــي مواقــف مختلفــة عــدة مــرات وتعــد وســیلة ناجحــة لتحفیــز النمــو الــذهني ودفعهــا لإلمــام 

مـــن أدوات )واســتخدام طریقـــة التفكیــر العلمـــي فــي مواجهـــة المشــكالت وحلهـــا باعتبارهــا (المفـــاهیم

  )٤٠،ص ٢٠٠٥التفكیر واالستقصاء األساسیة .(خطایبة ،

م ســمات أساســیة تمیــزه عــن غیــره وهــو یســتهدف االقتصــاد فــي التفكیــر ،إذ أن هــذه للمفهــو 

كــل جزئیــات  إلــىالخاصــیة مــن خــواص الــذهن ،فبــدال مــن أن یعــاني الفكــر مــن ضــرورة التعــرف 

الكون وحفظ خصائصه فأنه یعمد الى التصنیف بهدف تنظیم األجزاء في فئات ثم تجمع السمات 
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وتختصر في صنف عام صورة كلیة عامة هي من صـنع الـذهن وهـو المشتركة بین األمثلة الدالة

  )١٢٦،ص٢٠٠١المفهوم .(قطامي وقطامي ،

) بــأن المفــاهیم تشــكل وحــدات الــتعلم األساســیة ومــن دون المفــاهیم ١٩٩٩وذكــر الحیلــة (

تكــون الحقــائق متراكمــة ال یســتطیع المــتعلم إدراك العالقــات فیهــا وتوظیفهــا أو تطبیقهــا فــي مواقــف 

) إن المفهـوم هـو خبـرة ذهنیـة ٦٢،ص١٩٩٩دة وكذلك اجراء العملیات العقلیة علیهـا (الحیلـة ،جدی

یكونهــا المــتعلم لالشــیاء واإلحــداث فــي البیئــة وللمفــاهیم أهمیــة كبیــرة فــي التــدریس منهــا بنــاء قاعــدة 

معرفیــة وتكــوین مبــادئ وتعمیمــات لــدى المــتعلم وهــي تعــد مفتــاح المعرفــة وأساســها وتســاعد علــى 

مارسة التفكیر وتقلـل مـن صـعوبة فهـم المـتعلم للعـالم المحـیط بـه فضـال عـن كونهـا تثیـر الدافعیـة م

  )١٣٣،ص٢٠٠١للمتعلم للسعي لتحقیق المعنویة والفهم لدیه. (قطامي وقطامي،

) الــى ان الدراســات والبحــوث فــي التربیــة تشــیر الــى وجــود بعــض ٢٠٠٥ویشــیر خطایبــة (

هذه الصعوبات هـي العوامـل الداخلیـة لـدى المـتعلم والمتمثلـة فـي الصعوبات في تعلم المفاهیم أهم

ــتعلم واهتمامــه ومیولــه للمــواد العلمیــة وكــذلك البیئــة التــي یعــیش فیهــا  اســتعداد الطالــب ودافعیتــه لل

  )٤٠،ص٢٠٠٥(خطایبة ،

ومن جانب أخر یؤكد معظم المربین على ضرورة االهتمام بالجانب الوجـداني الـى جانـب 

جانــب المعرفــي ،إال أن االهتمــام مــا زال متمركــزا علــى المجــال المعرفــي دون المجــال االهتمــام بال

)Keller,1983,P603الوجداني .(

إن المـدرس یمكـن أن یعلـم الطـالب اسـتراتیجیات تعلیمیـة جدیـدة ومتقنـة ولكـن هنالـك أمـر 

؟ وهـل لدیـه حـب مهم جدا هو الدافع نحو التعلم والمعرفة فهل یمیل الطالـب بالفعـل إلـى إن یـتعلم 

االســـتطالع والبحـــث عـــن الجدیـــد ومعرفتـــه واالهتمـــام بـــه؟ فالدافعیـــة هامـــة جـــدا فـــي عملیـــة الـــتعلم 

الدراســـي والـــتعلم المســـتمر وهنالـــك ســـؤال یطـــرح باســـتمرار هـــو كیـــف نســـتطیع كمـــربین أن نســـتثیر 

رصــــة دافعیـــة الطـــالب للـــتعلم وحــــب المعرفـــة واإلطـــالع ،ویـــرى كثیــــر مـــن البـــاحثین أن إتاحـــة الف

.للطالب لیستطلعوا ویستكشفوا هو أهم جانب في تعزیز دافعیتهم وتلبیة حاجاتهم 

  )١٤،ص ٢٠٠٠(الخلیفي،

فكثیرا ما یضرب المثل القائل "تستطیع أن تأخـذ الحصـان إلـى البئـر ولكـن ال تسـتطیع أن 

نهـا السـبیل تجبره على الشرب منه " وهذا یبین األهمیة التي تلعبهـا الدافعیـة فـي الـتعلم مـن حیـث ا

إلثارة الرغبة لدى الطالب لإلقبال علـى الـتعلم فقـد نسـتطیع ان نجلـس الطـالب فـي مقاعـد الدراسـة 

لكننا ال نستطیع أن نجبرهم على تعلم ما یطرح عندما ال توجد رغبة لدیهم في الـتعلم ولـیس لـدیهم 

  )٣٠٥،ص٢٠٠٢الدافعیة لذلك (الحیلة ،

قوة الذاتیة الختبـار الفـرد ألهـداف معینـة والعمـل توصف الدافعیة بأنها مشجع أو محرك لل

,Sheikh,1999)لتحقیقها (االنترنیت 
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كما تعد الدافعیة إحدى المؤشرات إلى حاله داخلیة في المتعلم تدفعه لالنتباه الـى الموقـف 

التعلیمي والقیام بنشاط موجه واالستمرار في هذا النشاط حتى یتحقق التعلم كهدف للمتعلم (الزیود 

) وهي شكل من اشكال االستثارة الملحة والتي تخلـق نوعـا مـن النشـاط او ٧٦،ص١٩٩٣اخرون،و 

  )٣٢٥،ص٢٠٠٠الفاعلیة (ابو جادو ،

أي ان هنــاك اتفــاق یكــاد یكــون تامــا بــین علمــاء الــنفس علــى ان الــدافع عبــارة عــن عامــل 

وانمـا نسـتنتجه داخلي یسـتثیر سـلوك االنسـان ویوجهـه ویحقـق التكامـل وال یمكـن مالحظتـه مباشـرة

مـن الســلوك او نفتـرض وجــوده حتـى یمكننــا مــن تفسـیر الســلوك اخـذین بعــین االعتبـار بــأن مفهــوم 

،االنترنیت)٢٠٠٦الدافعیة مرادف لمفهوم الدافع (عوض اهللا ،

وقد قسم العلماء الدوافع الى فئین كبیرتین وهما فئـة الـدوافع البیولوجیـة وهـي دوافـع ناجمـة 

جیــة متنوعــة كــالعطش والجــوع والراحــة ......الــخ وفئــة الــدوافع االجتماعیــة عــن احتیاجــات فیزولو 

وهـــي الـــدوافع الناتجـــة عـــن التفاعـــل مـــع البیئـــة االجتماعیـــة كالحاجـــة الـــى االنتمـــاء وتقـــدیر الـــذات 

،االنترنیت)٢٠٠٦واالنجاز ......الخ هذا تفسیر نظریات الدافعیة  (عوض اهللا ،

یر والعـزو الـذي یقدمـه النـاس لسـلوكهم وخاصـة لنجـاحهم اما نظریات العزو فترى ان التبر 

وفشلهم له تأثیر قوي على خططهم المستقبلیة وادائهم .

ان احدى السمات الهامة التي اقترحتها نظریة العزو هـو مـا یعـرف بمركـز الضـبط فهنـاك 

زو مــن الطلبــة مــن یعــزون نجــاحهم وفشــلهم الــى مصــادر داخلیــة ذاتیــة قابلــة للســیطرة فــي حــین یعــ

اخــرون نجــاحهم وفشــلهم لقــوى خارجــة عــن ســیطرتهم یلعــب المعلمــون (المدرســون) فــي ذلــك دورا 

  )٢٩٢،ص١٩٩٧هاما (البیلي واخرون ،

وتعــد الدافعیــة هــي المحــرك لســلوك االنســان والحیــوان علــى حــد ســواء الن كــل ســلوك یقــف 

ة عنـد حـدوث السـلوك ورائه سبب او عدة اسباب وهـذه االسـباب تـرتبط بحالـة الكـائن الحـي الداخلیـ

من جهة وبمثیرات البیئة الخارجیة من جهـة اخـرى ،وهـذا یعنـي ان ال نسـتطیع ان نتنبـأ بمـا یمكـن 

ان یقـــوم بـــه الفـــرد فـــي كـــل موقـــف مـــن المواقـــف اذا عرفنـــا فقـــط منبهـــات البیئـــة وحـــدها واثرهـــا فـــي 

ومیولـه واتجاهاتـه الجهاز العصبي اذ البد ان نعرف شیئا عن حالته الداخلیة ،كأن نعرف حاجاته

وعالقتها بالموقف، اضافة الى ما لدیه من رغبات وما یسعى الى تحقیقه من اهداف هذه العوامل 

  )٣٢٤،ص٢٠٠٠مجتمعة هي ما یسمیها بالدوافع (ابو جادو ،

ــتعلم مــن الــدوافع الخاصــة باالنســان ، وربمــا دون غیــره مــن الكائنــات  بینمــا تعــد دافعیــة ال

لسـعي نحـو التمیـز والتفـوق، ویختلـف النـاس فـي المسـتوى المقبـول لـدیهم االخرى وهـو مـا یسـمى با

من هذا الدافع، فهنالك من یرى ضرورة التصدي للمهام الصعبة والوصول الى التمیز بینما هنالك 

،االنترنیـــت) اذ تعنـــي الدافعیـــة ٢٠٠٥اشـــخاص اخـــرون یكتفـــون بأقـــل قـــدر مـــن النجـــاح (الترتـــوري،

، ٢٠٠١ ،لدافعیة یؤدي الى حدوث تعلـم فعال(قطـامي وقطـاميوتوافر اللتعلم الرغبة في التعلم ،
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وبهــذا تعتبــر الدافعیــة للــتعلم بمثابــة الوقــود الــذي یــدیم رغبــة الطلبــة الــى حضــور الــدرس  )٣٥١ص

ومثابرتهم لمواجهة ما قد یصاحب ذلـك مـن صـعوبات والمـدرس هـو الـذي یعـود الـى اثـارة الدافعیـة 

الدراسي وطرائق تقدیمها من خالل اختیاره لنماذج التدریس المناسـبة من خالل االهتمام بالمحتوى

Cooney)طات اثارة التفكیر لدى المتعلمینونشا &Hirsch,1990,P101)

ان الدافعیة للتعلم تشكل بالنسـبة للمـدرس والمـتعلم غایـة ووسـیلة فهـي كغایـة تشـكل احـدى 

تمین ومستمتعین بما یتعلمون وبكیف یتعلمون غایات التعلیم واهدافه الننا نرید ان یكون طلبتنا مه

هذا من ناحیة ومن الناحیة االخرى فأن تنمیة المیول واالهتمامات واالتجاهـات تعتبـر مـن اهـداف 

ـــتعلم (بلقـــیس ومرعـــي ، ـــیم وال ـــن اهمیـــة ) ٨٨،ص ١٩٨٢التربیـــة وغایاتهـــا والمســـتهدفة للتعل وتكم

البحث في الجوانب االتیة :

احثین .تقدیم دراسة حدیثة للب.١

یكتسب البحـث أهمیـة مـن كونـه األول علـى نطـاق مدینـة الموصـل یـدرس العالقـة بـین دافعیـة .٢

التعلم ومدى استیعاب المفاهیم لدى طلبة قسم الجغرافیة _كلیة التربیة.

مشكلة البحث:
مـــن خـــالل تـــدریس الباحثـــة لطلبـــة قســـم الجغرافیـــة مـــدة ســـتة ســـنوات ومـــن خـــالل لقاءاتهـــا 

ات هذا القسم شعرت الباحثة بوجود مشكلة فیما یخص استیعاب الطلبة للمفـاهیم بتدریسي وتدریسی

الجغرافیــة وارادت كــذلك معرفــة دافعیــتهم لتعلمهــا ، وبمــا ان الباحثــة لــم تعثــر علــى دراســات تخــص 

مــا هــذا الموضــوع علــى طلبــة قســم الجغرافیــة لــذا صــاغت الباحثــة مشــكلة بحثهــا بالســؤال االتــي :

قســم الجغرافیــة _كلیــة التربیــة للمفــاهیم الجغرافیــة ومــا عالقتــه بــدافعیتهم مــدى اســتیعاب طلبــة

لتعلمها ؟

اھداف البحث :
یهدف البحث الحالي االجابة عن األسئلة االتیة :

ما مستوى استیعاب طلبة قسم الجغرافیة  _كلیة التربیة للمفاهیم الجغرافیة ؟.١

ة _ كلیة التربیة ؟ما مستوى دافعیة التعلم لدى طلبة قسم الجغرافی.٢

ـــاهیم .٣ ـــة للمف ـــة قســـم الجغرافی ـــین مـــدى اســـتیعاب طلب ـــة احصـــائیة ب ـــاك عالقـــة ذات دالل هـــل هن

الجغرافیة ودافعیتهم لتعلمها؟

هــل هنــاك فــرق ذو داللــة احصــائیة بــین عالقــة اســتیعاب طلبــة قســم الجغرافیــة _ كلیــة التربیــة .٤

ف (اول ،ثالث)؟للمفاهیم الجغرافیة ودافعیتهم للتعلم تبعا لمتغیر الص

حدود البحث 
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یقتصر البحث الحالي على طلبة قسم الجغرافیة _ كلیة التربیة في جامعة الموصـل للعـام 

  م . ٢٠٠٦_٢٠٠٥الدراسي 

تحدید المصطلحات 
سوف یتم تعریف كل من المصطلحات االتیة :

االستیعاب .١

المفاهیم.٢

دافعیة التعلم .٣

من :عرفه كل :Comprehensionاالستیعاب .١

) ١٩٨٨ )بأنـه : "تغییـر شـئ أو وضـع لیناسـب حاجـات الفـرد " (عاقـل ،١٩٨٨عرفه عاقل ،

)٢٦١ص 

) بأنــه :"قــدرة المــتعلم علــى اســتقبال المعلومــات المتضــمنة فــي مــادة معینــة ٢٠٠٠أبــو جــادو (

وفهمهــا واالســتفادة منهــا ،دون أن یكــون قــادرا بالضــرورة علــى ربطهــا بغیرهــا مــن المعلومــات 

)٤٦٧،ص ٢٠٠٠د األخرى ".(ابو جادو ،والموا

 كلیـة -طلبة قسم الجغرافیةوعرفته الباحثة إجرائیا بأنه : مقدار المفاهیم الجغرافیة التي یمتلكها

التربیـــة وتقـــاس بالدرجـــة الكلیـــة التـــي یحصـــل علیهـــا الطلبـــة  مـــن خـــالل إجابـــاتهم عـــن فقـــرات 

اختبار المفاهیم الخاص بأغراض البحث .

Conceptالمفهوم .٢

عرفه كل من :

) بأنــه :"قاعــدة معرفیــة توجــد علــى شــكل خطــة تعمــل علــى توجیــه الســلوك ٢٠٠٠أبــو جــادو (

نحو نمط من التصنیف یتم بنـاء علیـه وضـع األفـراد أو األشـیاء أو المواضـیع فـي فئـات بنـاءا 

)٤٧٩،ص٢٠٠٠على الخصائص المشتركة ". (أبو جادو ،

) ة او كلمــات تطلــق علــى صــورة ذهنیــة لهــا ســمات ) بأنــه:" كلمــ٢٠٠٢عرفــه مرعــي والحیلــة

) ٢١١،ص ٢٠٠٢ممیزة وتعمم على أشیاء ال حصر لها ".(مرعي ،

:عرفته الباحثة إجرائیا بأنه

مجموعة من المثیرات تجمعها خصائص مشـتركة ومتشـابهة مـن الممكـن أن یشـار إلیهـا بأسـم 

او مصطلح جغرافي .

Motivationدافعیة التعلم . ٣ of Learning
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عرفها كل من :

) بأنها :" حالة داخلیة في المتعلم تدفعه الـى االنتبـاه الـى الموقـف التعلیمـي ٢٠٠٠ابو جادو (

والقیام بنشاط موجه واالستمرار في هذا النشاط حتى یتحقق التعلم كهدف للمتعلم ".(ابو جادو 

)٤٧٥،ص٢٠٠٠،

 ى ســعي الفــرد ومثابرتــه فــي عبــد الغفــار بأنهــا : "تهیــؤ ثابــت نســبیا فــي الشخصــیة یحــدد مجــر

ســبیل تحقیــق او بلــوغ نجــاح یترتــب علیــه نــوع مــن االشــباع وذلــك فــي المواقــف التــي تتضــمن 

)٣٠٣،ص ٢٠٠٤تقویم االداء في ضوء محدد لالمتیاز " (محمد،

: القـوة الذاتیـة التـي تحـرك سـلوك الطالـب فـي قسـم الجغرافیـة نحـو وتعرفه الباحثة اجرائیـا بأنـه

نــة او هــدف معــین ، وقــد یكــون الحصــول علــى الشــهادة او الحصــول علــى تحقیــق غایــة معی

وظیفــة او الحصــول علــى شــهادة علیــا هــو ذلــك الهــدف بالنســبة إلیــه ، وتقــاس بالدرجــة الكلیــة 

ـــتعلم المعـــد لهـــذا  ـــاس دافعیـــة ال ـــى مقی التـــي یحصـــل علیهـــا الطلبـــة مـــن خـــالل اســـتجاباتهم عل

الغرض.

السابقة ومناقشتھا:دراسات عرض ال
عــن دافعیــة الــتعلم فــي اختصــاص الجغرافیــة ســواء كانــت لــم تعثــر الباحثــة علــى دراســات 

عربیـة أم أجنبیــة لـذا ســوف تعـرض الباحثــة الدراسـات التــي تخـص دافعیــة الـتعلم فــي اختصاصــات 

مختلفة من بینها :

)١٩٨٨دراسة شعیر ومنسي (.١
العالقـــة بـــین دافعیـــة أجریـــت هـــذه الدراســـة فـــي الســـعودیة ، مـــن بـــین أهـــدافها هـــي معرفـــة

الطالبات للدراسة والتحصیل الدراسي لدیهن .

) طالبـة مـن طالبـات كلیـة التربیـة /جامعـة الملـك عبـد العزیـز ٩٢تألفت عینة البحث مـن (

في المدینة المنورة .

اعتمـدت الدراســة علـى عــدد مـن األدوات هــي اسـتفتاء الدافعیــة للدراسـة ، واختبــار أســالیب 

ختبـــار االتجـــاه نحـــو طریقـــة التـــدریس بالنمـــاذج واختبـــارات تحصـــیلیة فـــي مقـــرر المـــذاكرة وكـــذلك ا

المناهج .

توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصـائیة بـین 

  )٤-٣،ص ١٩٨٨دافعیة الطالبات نحو الدراسة والتحصیل الدراسي .(شعیر ومنسي،

)١٩٩٣دراسة الشیخ وعبد الرحیم (.٢
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أجریت هذه الدراسة في قطـر هـدفت الـى معرفـة مهـارات الـتعلم واالسـتذكار وعالقتهـا بكـل 

من التحصیل الدراسي والذكاء ودافعیة التعلم باإلضافة إلى تحدید العالقات المتبادلة بین كل هـذه 

المتغیرات .

ارس ) طالبـا وطالبـة بالصـف الثـاني االعـدادي بأحـدى المـد١٥٩عینة البحث مكـون مـن (

االعدادیة بمدینة الدوحة.

ادوات الدراسة هي قائمة مهارات الـتعلم واالسـتذكار ومقیـاس دافعیـة الـتعلم وكـذلك اختبـار 

القدرات العقلیة االولیة .

اظهــرت النتــائج ان افــراد العینــة ال یتمتعــون بمهــارات عالیــة فــي مجــال الــتعلم واالســتذكار 

، وكـــذلك ارتبطـــت كـــل مهـــارات الـــتعلم واالســـتذكار وكـــذلك فـــأن مســـتوى الدافعیـــة لـــدیهم متواضـــع 

،االنترنیت)١٩٩٣ومكونات الدافعیة بالتحصیل االكادیمي .(الشیخ وعبد الرحیم،

)١٩٩٧دراسة باعباد ومرعي (.٣
اجریت هذه الدراسة في الیمن هـدفت الـى معرفـة العـادات الدراسـیة لطلبـة كلیـة التربیـة فـي 

مهم السـتراتیجیات تعلمهـم لمـادة التـاریخ لطلبـة السـنة االولـى جامعة صـنعاء وذلـك عـن طریـق تقیـی

والتــاریخ لطلبــة الســـنة الرابعــة ومـــادة اللغــة االنكلیزیـــة لطلبــة الســـنة االولــى ومـــادة اللغــة االنكلیزیـــة 

لطلبــة الســنة الرابعــة ، وضــمت هــذه االســتراتیجیة (الدافعیــة للــتعلم ، واالســتراتیجیة المعرفیــة للــتعلم 

) طالبــا وطالبــة مــن طلبــة كلیــة ٢٠٦تكونــت عینــة الدراســة مــن ()إدارة مصــادر الــتعلم،اســتراتیجیة 

التربیة جامعة صنعاء .

ادوات البحث هي اداة معدة سابقا من احد مراكز البحوث الوطنیة لتحسین التعلیم والـتعلم 

في المرحلة الجامعیة في الوالیات المتحدة االمریكیة .

ــتعلم حــازت علــى نســبة اهــم النتــائج التــي توصــلت الی هــا الدراســة ان اســتراتیجیة دافعیــة ال

  )٢٢٧-١٩٩،ص١٩٩٧) . (باعباد ومرعي ،٧٦.٦٧(

)١٩٩٧دراسة العیدة (. ٤
اجریـــت هـــذه الدراســـة فـــي االردن وهـــدفت الـــى التعـــرف علـــى معـــاییر الدافعیـــة عنـــد طلبـــة 

ـــتعلم مـــواد العلـــوم االساســـیة الر  ـــة ل ـــوم والتكنلوجیـــا االردنی ـــاء جامعـــة العل ـــاء والكیمی یاضـــیات والفیزی

والعلــوم الحیاتیــة فــي مختلــف تخصصــاتهم فــي جمیــع الكلیــات ، وهــدفت ایضــا الــى الكشــف عــن 

العالقة بین دافعیة الطلبة لتعلم هذه المواد وبین تحصیلهم فیها وبحسب تخصصاتهم .

ات ) طالبا وطالبة وزعوا في شعب دراسیة خاصة بالریاضی٢٦٩تألفت عینة الدراسة من (

) بصــورتها MSLQوالكیمیــاء والفیزیــاء والعلــوم الحیاتیــة . اداة الدراســة اســتبانة معــاییر الدافعیــة (
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المعربــة مــن قبــل توفیــق مرعــي . اهــم النتــائج التــي توصــلت الیهــا الدراســة ان دافعیــة الــتعلم للطلبــة 

لم والتحصـیل %) ،واظهرت ایضا ان هناك تباینا في دافعیة التع٧٠نحو هذه المواد شكلت نسبة (

  )١٠٥-٨٩، ص ١٩٩٧للطلبة حسب التخصصات .(العیدة ،

)١٩٩٩دراسة االحمد (. ٥
اجریــــت هــــذه الدراســــة فــــي دمشــــق احــــدى اهــــدافها الكشــــف عــــن نــــوع او طبیعــــة العالقــــة 

تألفــت عینــة البحــث مــن االرتباطیــة بــین دافعیــة االنجــاز ومركــز الضــبط لــدى افــراد عینــة البحــث.

اداتــا البحــث همــا مقیــاس مركــز كلیتــي العلــوم والتربیــة بجامعــة دمشــق.) طالــب وطالبــة فــي٢٠٠(

واختبار دافعیة االنجاز الذي اعده (هیرمانز) .)الضبط الذي وضعه (جولیان روتر

اهــم نتــائج الدراســة عــدم وجــود عالقــة ارتباطیــة موجبــة ذات داللــة احصــائیة بــین دافعیــة 

الخارجي لدى افراد عینة البحث .االنجاز وكل من مركز الضبط الداخلي والضبط 

  )١٧١- ١٢١،ص١٩٩٩ (االحمد ،

:١٩٩٩دراسة العزو ( .٦ (
–اجریــت هــذه الدراســة فــي الموصــل واحــدى اهــدافها هــو معرفــة اثــر التصــمیم التعلیمــي 

التعلمــي فــي دافعیــة الــتعلم والتحصــیل لمــادة الجبــر الخطــي لــدى طلبــة قســم الریاضــیات فــي كلیــة 

صل.التربیة بجامعة المو 

) طالبا وطالبة من طلبة قسم الریاضیات كلیة التربیة جامعة ٥٨تألفت عینة البحث من (

لتدرس CD)عشوائیا لتدرس وفق الطریقة االعتیادیة وشعبة ((AB)الموصل ، اختیرت شعبة 

CDTوفق نظریة میرل في 

لریاضیات اعتمدت الدراسة على اداتین للبحث وهما مقیاس لدافعیة التعلم لدى طلبة ا

واالداة االخرى اختبار تحصیلي لمادة الجبر الخطي .

اهم نتائج الدراسة عدم وجود فرق دال احصائیا بین مجموعتي البحث في دافعیة التعلم 

)جـ-،ص أ١٩٩٩.(العزو،

)٢٠٠٠دراسة الخلیفي (.٧
هـــل توجـــد اجریـــت هـــذه الدراســـة فـــي قطـــر ،احـــدى اهـــدافها االجابـــة عـــن الســـؤال االتـــي :

القة ارتباطیة دالة احصائیا بـین مكونـات الـدافع المعرفـي والتحصـیل الدراسـي لـدى عینـة البحـث ع

الكلیة وعینة التخصصات العلمیة وعینة التخصصات االدبیة بكلیة التربیة ؟

) طالبة من طالبات كلیة التربیـة بجامعـة قطـر مـن مختلـف ٣٠٢تألفت عینة البحث من (

اعتمدت الدراسة علـى اداتـین همـا قائمـة مهـارات الـتعلم واالسـتذكار التخصصات االدبیة والعلمیة و 
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وهــي قائمــة جــاهزة ، واالداة الثانیــة اختبــار "د.م" لقیــاس الــدافع المعرفــي وهــي اداة جــاهزة ایضــا ، 

واستخدمت الباحثة المعدل التراكمي لعینة الدراسة كمقیاس للتحصیل االكادیمي لعینة البحث .

نـــاك عالقـــة ارتباطیـــة دالـــة احصـــائیا بـــین مكونـــات الـــدافع المعرفـــي اهـــم نتـــائج الدراســـة ه

  )٤٣-١٣،ص ٢٠٠٠االربعة وكذلك بالدرجة الكلیة للدافع المعرفي .(الخلیفي ،

)٢٠٠٢دراسة السید (.٨
أجریت هذه الدراسة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة ،هدفت الى معرفة مدى فعالیة 

یم تــعاوـنــیا فـي تــدرـیـس اــلـعلومــ بـالــمقارـنــة بـالـطریــقة اـالــعـتیادــیـة فــي اـستراـتــیجیة بـناءــ خـراــئـط اـلــمفاهـ

التحصیل المعرفي في العلوم واالتجاهات نحو العلم /العلوم والدافعیة لالنجاز وتقدیر الذات لدى 

تلمیذات الصف السادس االبتدائي بدولة اإلمارات العربیة المتحدة .

یــمثل اــلــمجموعــة  افــصلین اــحــدیــهم)ــ تــلمیذةــ ـوــزـعــن عــلى ٦٠تــألــفت عــینة اــلــدـرـاــسة مــن (ــ

التجریبیة واالخر یمثل المجموعة الضابطة .

أدوات البحث هي دلیل المعلم لتنفیذ دروس الوحدة الرابعة من الجزء الثاني لمقرر العلوم 

للصف السادس االبتدائي وفقا الستراتیجیة خرائط المفاهیم تعاونیا واختبار تحصیلي ، واختبار 

الدافع لالنجاز .

اهم النتائج التي توصلت الیها الدراسة وجود فرق دال احصائیا بین متوسطي درجات 

تلمیذات المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة على اختبار الدافعیة لالنجاز في التطبیق 

،االنترنیت) ٢٠٠٢البعدي له لمصلحة المجموعة التجریبیة .(السید ،

)٢٠٠٤دراسة ده میر (.٩
لدراسة في محافظة التأمیم وهدفت إلى اإلجابة عن عدد من األسئلة من أجریت هذه ا

بینها ما مستوى دافعیة التعلم لدى طلبة المرحلة المتوسطة وهل هناك عالقة ذات داللة احصائیة 

بین مهارات التعلم واالستذكار ودافـعیة التعلم لدى طلبة المرحلة المتوسطة وكذلك هل هـناك 

ئیة بین مهارات التعلم واالستذكار ودافعیة التعلم لدى طلبة المرحلة عالقة ذات داللة احصا

المتوسطة في ضوء عدد من المتغیرات .

) طالبا وطالبة من طلبة المرحلة المتوسطة في محافظة ٦٦٠تألفت عینة البحث من (

التأمیم ، ادوات البحث قائمة قائمة مهارات التعلم واالستذكار ومقیاس دافعیة التعلم .

اهم النتائج التي توصلت الیها الدراسة ان طلبة المرحلة المتوسطة لدیهم دافعیة كبیرة 

للتعلم وكذلك وجود عالقة دالة احصائیا بین اربعة من مهارات التعلم واالستذكار ودافعیة التعلم 

لــدىــ طــلبة اــلــمرحــلة اــلــمتوسطة بــشكل عــامــ ،ــ ـوــوـجــودــ عــالقــة دــاــلــة اــحــصائــیا بــین مــهاـرـاــتــ اــلــتعلم 
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تذكار ودافعیة التعلم لدى طلبة المرحلة المتوسطة في ضوء متغیرات (الجنس ، المرحلة واالس

)جـ-،ص أ٢٠٠٤(ده میر،)الدراسیة ،موقع المدرسة

)٢٠٠٤دراسة عبد هللا (.١٠
أجریت هذه الدراسة في الموصل من أهدافها الكشف عن اثر التصمیمین التعلیمیین في 

مي ودافعیة التعلم والذكاء لدى طالب المرحلة الثالثة في كلیة التحصیل الدراسي والتفكیر العل

التربیة الریاضیة وكذلك التعرف على العالقات االرتباطیة لمتغیرات البحث (التحصیل الدراسي ، 

وذلك قبل تأثیر التصمیمین التعلیمیین وبعد تأثیرهما .بلغ )التفكیر العلمي ،دافعیة التعلم ، الذكاء

) طالبا قسمت إلى مجموعتین تجریبیتین احداهما تدرس وفق نموذج ٦٨البحث (عدد افراد عینة

رایجولث واالخرى تدرس وفق نموذج میرل واستخدم التصمیم التجریبي ذو المجموعات المتكافئة 

ذات االختبار البعدي .

ادوات البحث تألفت من اختبار تحصیلي منوع وكذلك اختبار للتفكیر العلمي وكذلك 

دافعیة التعلم نحو مادة طرائق التدریس ، واختبار مصفوفة رافن للذكاء.مقیاس ل

اــهــم نــتائــج اــلــدـرـاــسة تــفوقــ اــدــاــءــ طــالبــ اــلــمجموعــة اــلــتجریــبیة اــلــتي تــدـرـســ ـوـفــق تــصمیم 

في محاور )میرل((رایجولث) على اداء طالب المجموعة التجریبیة التي تدرس وفق تصمیم

ذلــك ـوـجــودــ اـــرـتــباطــاتــ مــعنویــة بــین مــتغیراــتــ اــلــبحث مــقیاســ دــاــفــعیة اــلــتعلم وــ اــلــمجموعــ اــلــعامــ ـوـكــ

(التحصیل الدراسي والتفكیر العلمي ودافعیة التعلم والذكاء) تحت تأثیر التصمیمین التعلیمیین 

  د)–،ص أ ٢٠٠٤/التعلمیین.(عبد اهللا ،

مؤشرات ودالالت من الدراسات السابقة :
االخـتالف فیمـا بینهـا عبـر عـدد ستناقش الباحثـة الدراسـات السـابقة مـع بیـان اوجـه الشـبه و 

من المؤشرات هي:

  االهداف:* 

تباینت الدراسات السـابقة مـن حیـث االهـداف حیـث هـدفت بعـض الدراسـات التجریبیـة الـى 

) و دراسـة ١٩٨٨التعرف إلى اثـر متغیـر مسـتقل معـین فـي دافعیـة الـتعلم كدراسـة شـعیر ومنسـي (

  ) ٢٠٠٤اهللا (ودراسة عبد  )٢٠٠٢) ودراسة السید (١٩٩٩العزو (

وهـدفت دراسـات اخـرى اسـتخدمت المـنهج الوصـفي هـدفت الـى معرفـة العالقـة بـین دافعیـة 

الــتعلم وبعــض المتغیــرات االخــرى كمهــارات الــتعلم واالســتذكار ومركــز الضــبط والتحصــیل كدراســة

) ودراسـة ده میـر ٢٠٠٠) ودراسـة الخلیفـي (١٩٩٩) ودراسـة االحمـد (١٩٩٣الشیخ وعبد الرحیم (

)٢٠٠٤  (  
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وهنالــك دراســـة اخــرى هـــدفت باالضــافة الـــى التعــرف علـــى اثــر متغیـــر مســتقل معـــین فـــي 

دافعیة التعلم هدفت ایضا الى معرفة العالقة بینها وبین التحصیل الدراسي كدراسـة شـعیر ومنسـي 

  ) .١٩٩٣) ودراسة الشیخ وعبد الرحیم (١٩٨٨(

لــدى الطلبــة كدراســة باعبــاد بینمــا هــدفت دراســات اخــرى الــى معرفــة مســتوى دافعیــة الــتعلم

  ) .٢٠٠٤)  وكذلك احد اهداف دراسة ده میر (١٩٩٧) ودراسة العیدة (١٩٩٧ومرعي (

اما الدراسة الحالیة فتهدف الـى معرفـة مسـتوى اسـتیعاب طلبـة قسـم الجغرافیـة كلیـة التربیـة 

لیـة التربیـة كمـا للمفاهیم الجغرافیة وكـذلك معرفـة مسـتوى دافعیـة الـتعلم لـدى طلبـة قسـم الجغرافیـة ك

كلیـة التربیـة –یهدف الى معرفة هل هناك عالقة ارتباطیة بین مدى استیعاب طلبة قسم الجغرافیـة 

للمفــاهیم الجغرافیــة ودافعیــتهم لتعلمهــا وتهــدف ایضــا الـــى معرفــة هــل هنــاك عالقــة ارتباطیــة بـــین 

لتعلمهـــا تبعـــا لمتغیـــر كیـــة التربیـــة للمفـــاهیم الجغرافیـــة ودافعیـــتهم–اســـتیعاب طلبـــة قســـم الجغرافیـــة 

الصف (اول ،ثالث).

المرحلة الدراسیة *

تباینت المرحلـة الدراسـیة التـي اعتمـدتها الدراسـات السـابقة فقـد اعتمـدت المرحلـة االبتدائیـة 

) والمرحلـة ٢٠٠٤) واعتمدت المرحلة المتوسطة كما فـي دراسـة ده میـر (٢٠٠٢في دراسة السید (

) واعتمدت بقیة الدراسات المرحلة الجامعیة .١٩٩٣الرحیم (االعدادیة كدراسة الشیخ وعبد 

اما البحث الحالي فسوف یعتمد المرحلة الجامعیة .

ادوات الدراسة *

تباینــــت االدوات التــــي اســــتخدمت فــــي الدراســــات الســــابقة فبالنســــبة لمتغیــــر دافعیــــة الــــتعلم 

) ودراســـة ١٩٨٨منســـي (اســـتخدمت قســـم مـــن الدراســـات الســـابقة مقـــاییس جـــاهزة كدراســـة شـــعیر و 

ــــدة ( ــــاد ومرعــــي (١٩٩٧العی ) ودراســــة الخلیفــــي ١٩٩٩) ودراســــة االحمــــد (١٩٩٧) ودراســــة باعب

بینمــا اســتخدمت دراســات اخــرى  ) .٢٠٠٤) و دراســة ده میــر (٢٠٠٢)  ودراســة الســید (٢٠٠٠(

) ١٩٩٩) ودراسـة العـزو (١٩٩٣الشـیخ وعبـد الـرحیم (مقاییس من اعداد الباحثین انفسهم كدراسـة

  ). ٢٠٠٤ودراسة عبد اهللا (

) اختبــــار ١٩٨٨امــــا بالنســــبة لمتغیــــر التحصــــیل فقــــد اســــتخدمت دراســــة شــــعیر ومنســــي (

بینما في دراسات اخرى تم االعتماد على اختبارات تحصیلیة من اعداد الباحثین تحصیلي جاهز.

ـــــد اهللا (٢٠٠٢) ودراســـــة الســـــید (١٩٩٩انفســـــهم كدراســـــة العـــــزو  ( نمـــــا ) بی٢٠٠٤)  ودراســـــة عب

.لعینة الدراسة كمقیاس للتحصیل) على المعدل التراكمي ٢٠٠٠اعتمدت دراسة الخلیفي (
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اما البحث الحالي فسـوف یعتمـد علـى اداتـین االولـى مقیـاس دافعیـة الـتعلم نحـو الجغرافیـة 

حثة واالداة الثانیة اختبار للمفاهیم الجغرافیة من اعداد البالقیاس دافعیة التعلم من اعداد الباحثة .

.

جراءات البحث :إ
بما ان البحث وصفي فأن الباحثة ستقوم باالجراءات االتیة :

تحدید مجتمع البحث .١
 ٢٠٠٦-٢٠٠٥شــمل مجتمــع البحــث طلبــة قســم الجغرافیــة _كلیــة التربیــة للعــام الدراســي 

) طالبا وطالبة .٣٣٣البالغ عددهم (

.اختیار عینة البحث ٢
) طالبـا ١٤٥ف الثالـث مـن قسـم الجغرافیـة وعـدد افرادهمـا (تم اختیار الصـف االول والصـ

وطالبة لتمثل عینة البحث.

.اداتا البحث ٣
أ.اختبار المفاھیم الجغرافیة 

لــم تعثــر الباحثــة علــى اختبــار للمفــاهیم الجغرافیــة یوافــق اهــداف بحثهــا لــذا قامــت الباحثــة 

المرحلة االعدادیة والتي من المفترض ان بأعداد اختبار للمفاهیم الجغرافیة التي درسها الطلبة في

یكون للطلبة المام بها .وقد تم اتباع الخطوات االتیة في اعداد هذا االختبار.

تم تحلیل مفردات مادة الجغرافیة العامة للصف الرابع العام ومادة الجغرافیة :تحلیل المحتوى .١

للصـف السـادس االدبـي ، اذ ان الطبیعیة للصف الخامس االدبي ومادة الجغرافیة االقتصادیة 

) ٣٠وحدة التحلیل هـو المفهـوم الجغرافـي وحیـث تـم اسـتخراج المفـاهیم الجغرافیـة وتـم اختیـار (

) واعتمــدت الباحثــة علــى ١مفهــوم جغرافــي وعرضــت علــى مجموعــة مــن المحكمــین (الملحــق 

% للحكم على صالحیة المفاهیم ،وحصلت جمیع المفاهیم على هذه النسبة. ٨٠نسبة 

صیغت فقرات االختبار على أساس المفـاهیم الجغرافیـة األنفـة الـذكر وعلیـه :صیاغة الفقرات .٢

أعدت الباحثة أسئلة اختبار المفاهیم الجغرافیة التي هـي مـن االختبـارات الموضـوعیة مـن نـوع 

) سؤال وبأربعة بدائل ، حیث تم وضع سؤال واحـد لكـل مفهـوم ٣٠االختیار من متعدد بواقع (

.جغرافي 
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للحكـم علـى  )١(عرضت الباحثة هذه الصیغة لالختبار على مجموعة من المحكمین الملحـق .٣

% للحكـم علـى صـالحیة الفقـرات وفـي ضـوء ٨٠صدق االختبار واعتمدت الباحثة على نسبة 

مالحظاتهم تم إجراء تعدیالت طفیفة وبذلك أصبح االختبار صادقا .

مــن فقــرات االختبــار قامــت الباحثــة بتجربــة لحســاب معامــل الصــعوبة وقــوة التمییــز لكــل فقــرة.٤

) طالبا وطالبة من طلبة الصف االول والثالث من قسـم ١١٠االختبار على عینة مكونة من (

وقـــد تـــم ترتیـــب درجـــات افـــراد العینـــة ترتیبـــا  ٢٠٠٥-٢٠٠٤الجغرافیـــة للعـــام الدراســـي الســـابق 

لتمثــل المجموعـة العلیــا % مــن االسـتمارات الحاصــلة علـى أعلــى الـدرجات٢٧تنازلیـا اختیـرت 

% مــن االســتمارات الحاصــلة علــى اقــل الــدرجات لتمثــل المجموعــة الــدنیا ٢٧وكــذلك اختیــرت 

) طالبا وطالبـة للمجموعـة الـدنیا ٣٠) طالبا وطالبة للمجموعة العلیا و(٣٠وتمثل هذه النسبة (

) ٨٠ص،١٩٨١الزوبعــي وآخــرون ،() . ٠.٢٥وقبلــت الفقــرات التــي قــوة تمییزهــا اعلــى مــن (

وبنــاء علیــه لــم تحــذف أي فقـــرة مــن فقــرات االختبــار وذلــك لتـــوافر الشــروط الســابقة فیهــا وتـــم 

ترتیــب الفقـــرات حســب الصـــعوبة مــن الســـهل الـــى الصــعب الن هـــذا الترتیــب یجعـــل الممـــتحن 

یجیــــب عــــن االســــئلة الســــهلة فــــي البدایــــة والتــــدرج فیهــــا ممــــا یعــــزز الممــــتحن ویشــــجعه علــــى 

) ٢(الملحق االستمرار في االجابة 

ـــارات الباحثـــة (.٥ ـــار اخت ـــات االختب ـــدیر ثب ـــة االســـتطالعیة ٤٠لتق ) اســـتمارة مـــن اســـتمارات العین

) وهــو ٠.٨٥اذ بلــغ معامــل الثبــات ( ٢٠وحســب الثبــات باســتخدام معادلــة كــودر ریتشاردســون 

وتــم اعــداد اســتمارات  )٢معامــل ثبــات عــالي وبــذلك اصــبح االختبــار جــاهزا للتطبیــق (الملحــق 

لالجابة خاصة به .

) طالبـــا ١٤٥تــم تطبیـــق االختبـــار بشــكله النهـــائي علـــى عینــة البحـــث االساســـیة المؤلفــة مـــن (.٦

) طالبا وطالبة للصف الثالث من قسم ٥٥) طالبا وطالبة للصف االول و (٩٠وطالبة بواقع (

.٢٨/١١/٢٠٠٥الجغرافیة كلیة التربیة بتاریخ 

التعلم :ب. مقیاس دافعیة 
لـــم تعثـــر الباحثـــة علـــى مقیـــاس دافعیـــة الـــتعلم یوافـــق اهـــداف بحثهـــا ، لـــذا اعـــدت الباحثـــة 

كلیـة التربیـة وقـد تـم اتبـاع الخطـوات االتیـة فـي اعـداد –مقیاس لدافعیة التعلم لطلبة قسم الجغرافیـة 

هذا المقیاس :

ى الجـــامعي ، تـــم مــن اجـــل تحدیــد خصـــائص الطالـــب الــذي لدیـــه دافعیــة الـــتعلم ،علـــى المســتو  .١

توجیه اسـتبیان اسـتطالعي تضـمن سـؤاال مفتوحـا عـن صـفات الطالـب الـذي لدیـه دافعیـة لـتعلم 

الجغرافیة وتم اختیار:
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عینة من تدریسیي الجامعة في اختصاصات علـم الـنفس التربـوي وطرائـق التـدریس والجغرافیـة . أ

) تدریسیین.٥بلغت (

) طالبا وطالبة .٤٠بلغت (كلیة التربیة –عینة من طلبة قسم الجغرافیة . ب

ومـــن تحلیـــل االجابـــات باالضـــافة الـــى االطـــالع علـــى االدبیـــات والمقـــاییس الســـابقة التـــي 

) ودراســة الشــیخ وعبــد الـــرحیم ١٩٨٨تناولــت موضــوع دافعیــة الــتعلم مثــل دراســـة شــعیر ومنســي (

ـــاد ومرعـــي (١٩٩٧) ودراســـة العیـــدة (١٩٩٣( ) ١٩٩٩)  و دراســـة العـــزو (١٩٩٧) ودراســـة باعب

) ودراســـــة عبـــــداهللا ٢٠٠٢) ودراســـــة الســـــید (٢٠٠٠) ودراســـــة الخلیفـــــي (١٩٩٩ودراســـــة االحمـــــد (

) فقــرة ،بعضــها ایجابیــة واخــرى ٣٢).وفــي ضــوئها تــم صــیاغة (٢٠٠٤) ودراســة ده میــر (٢٠٠٤(

سلبیة.

للحكــم علــى صــالحیة الفقــرات عرضــت الباحثــة المقیــاس بصــیغته االولــى علــى مجموعــة مــن  .٢

البداء رأیهم فـي كـل فقـرة وفـي ضـوء آرائهـم تـم اجـراء تعـدیالت بسـیطة )١حق  المحكمین (المل

%) مــن المحكمــین وقــد حصــلت ٨٠علــى بعــض الفقــرات وهكــذا یعــد المقیــاس صــادقا باتفــاق (

جمیع الفقرات على هذه النسبة وهكذا اصبح المقیاس صادقا.

) ١١٠سـتطالعیة مؤلفـة مـن (طبقت الباحثة مقیـاس دافعیـة الـتعلم نحـو الجغرافیـة علـى عینـة ا .٣

ــــة مــــن قســــم الجغرافیــــة  ــــا وطالب ــــة للعــــام الدراســــي –طالب ــــة التربی ولغــــرض  ٢٠٠٥-٢٠٠٤كلی

ـــاس  ـــة االســـتطالعیة لفقـــرات المقی ـــة العین ـــب مـــن طلب ـــى درجـــة اســـتجابة كـــل طال الحصـــول عل

 )٣) متـردد (٤) ،موافـق (٥اعطیت الفقرات االیجابیة اوزانا (درجات) كما یأتي : موافق جـدا (

  ) .١) غیر موافق اطالقا (٢غیر موافق (

وفیما یخص الفقرات السلبیة فقد عكس میزان تصحیحها كما یأتي :

) وبهــذا ٥) غیــر موافــق اطالقــا (٤) غیــر موافــق (٣) متــردد (٢) موافــق (١موافــق جــدا (

یمكــن الحصــول علــى درجــة كــل طالــب وطالبــة علــى المقیــاس بجمــع درجــاتهم علــى جمیــع فقــرات 

وفـي ضـوء . ) ١٦٠) واعلـى درجـة (٣٢وهكذا تصبح اقل درجة یحصـل علیهـا الطالـب (المقیاس 

الــدرجات الكلیــة التــي حصــل علیهــا كــل طالــب وطالبــة مــن طالبــات العینــة االســتطالعیة والبالغــة 

) استمارة تم اجراء ما یأتي :١٢٠(

ـــى الـــى االدنـــى واختیـــرت  ـــا مـــن االعل ـــات ترتیبـــا تنازلی % مـــن ٢٧رتبـــت اســـتمارات الطالب

) طالبـا ٣٠االستمارات الحاصلة علـى اعلـى الـدرجات لتمثـل المجموعـة الـدنیا وتمثـل هـذه النسـبة (

) طالبا وطالبة للمجموعة الدنیا ، واستخدم االختبار التائي لمعرفـة ٣٠وطالبة للمجموعة العلیا و (

الفقرات وبناء علیه الفروق بین االوساط الحسابیة لدرجات المجموعتین العلیا والدنیا ولكل فقرة من

فأن كل فقرة اظهرت فروقا ذات داللة احصائیة بین اجابات الطلبة مـن المجمـوعتین العلیـا والـدنیا 

) عــدتها الباحثــة فقــرة ممیــزة ، وعلــى هــذا االســاس لــم یــتم حــذف أي فقــرة مــن ٠.٠٥عنــد مســتوى (
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رة خاصــة باالجابــة عـــن وتــم اعــداد اســتما )٣الفقــرات لموافقتهــا جمیعــا للشــروط الســابقة (الملحــق 

فقرات المقیاس.

لتقـدیر ثبـات المقیــاس طبقـت الباحثــة المقیـاس علــى عینـة مـن طلبــة قسـم الجغرافیــة مؤلفـة مــن .٤

) طالبـــا وطالبـــة ثـــم اعـــادت الباحثـــة تطبیـــق المقیـــاس علـــى نفـــس افـــراد العینـــة بعـــد مـــرور ٤٠(

بیرســون وبلــغ معامــل اســبوعین علــى التطبیــق االول ، وحســب الثبــات باالعتمــاد علــى معادلــة 

) وهو معامل ثبات جید ، وبذلك اصبح المقیاس جاهزا للتطبیق .٠.٧٩الثبات (

طبق مقیاس دافعیة التعلم نحـو الجغرافیـة بشـكله النهـائي علـى عینـة البحـث االساسـیة المؤلفـة .٥

كلیـــة التربیـــة بتــــاریخ –) طالبـــا وطالبــــة للصـــف الثالـــث مــــن طلبـــة قســـم الجغرافیــــة ١٤٥مـــن (

١/١٢/٢٠٠٥.

الوسائل االحصائیة :
)١٠٧،ص ١٩٨٩معامل الصعوبة لحساب صعوبة اختبار المفاهیم .(سمارة واخرون ،.١

قوة التمییز لفقرات اختبار المفـاهیم : لتحدیـد القـوة التمییزیـة لفقـرات اختبـار المفـاهیم (الروسـان .٢

)٨٤،ص١٩٩٢واخرون ،

)Gronlund,1981,p99-100(.یملحساب ثبات اختبار المفاه ٢٠ نمعادلة كودر ریتشارد سو .٣

،ملحـم(لحساب ثبات مقیاس دافعیة التعلم نحو الجغرافیـة .Pearonمعامل ارتباط بیرسون .٤

)٢٥٩،ص ٢٠٠٠

) لحساب القوة التمییزیة لفقرات مقیاس t-testاالختبار التائي ذو النهایتین لعینتین مستقلتین (.٥

)٢٤٩،ص١٩٨٨ دافعیة التعلم نحو الجغرافیة .(عودة والخلیلي ،

)٢٧٤،ص١٩٧٧االختبار التائي لمعامل ارتباط بیرسون .(البیاتي واثناسیوس،.٦

)٤٧،ص٢٠٠٠الختبار مستوى دافعیة التعلم لدى الطلبة. (المنیزل ،z-testاختبار .٧

اختبـار (ذ) مــن اجـل كشــف العالقـة بــین اســتیعاب الطلبـة للمفــاهیم الجغرافیـة ودافعیــتهم للــتعلم .٨

)٢٧٠،ص ١٩٧٧(اول ، ثالث) (البیاتي واثناسیوس،تبها لمتغیر الصف 
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عرض النتائج و مناقشتھا :
فیما یأتي عرض لنتائج البحث ومناقشتها في ضوء أسئلة البحث وعلى النحو اآلتي :

�ΔѧѧϳϓέϐΟϟ�ϡѧѧγϗ�ΔѧѧΑϠρ�ΏΎόϳΗѧѧγ�ϯ:أوال ϭΗѧѧγϣ�Ύѧѧϣ–�ϡϳϫΎѧѧϔϣϠϟ�ΔѧѧϳΑέΗϟ�ΔѧѧϳϠϛ
الجغرافیة ؟

الباحثة الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والنسـبة ولإلجابة عن هذا السؤال استخرجت 

  ) ١المئویة ودرجت البیانات في الجدول (

  )١الجدول (

الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة لمستوى استیعاب المفاهیم الجغرافیة

مدى استیعاب 

المفاهیم 

الجغرافیة

الوسط الحسابي
االنحراف 

المعیاري
المئویةالنسبة  العدد

١٩.٨٦٩٤.٣٣٦١٤٥٦٦.٢٣

) أن مــــدى اســــتیعاب طلبــــة قســــم الجغرافیــــة للمفــــاهیم الجغرافیــــة ١یتضــــح مــــن الجــــدول (

ــــدارها (١٩.٨٦٩( ــــة مق ــــي تقــــدیر ٦٦.٢٣) وبنســــبة مئوی ــــدیر متوســــط ف ) وهــــذه النســــبة تعــــادل تق

الدرجات لدى طلبة الكلیة ، وهو مستوى مقبول تربویا .

ك إلـى إتبـاع طرائـق وأسـالیب التـدریس المناسـبة إلیصـال المفـاهیم وقد یعود السـبب فـي ذلـ

الجغرافیة إلى الطلبة بحیث تكون هذه المفاهیم مفهومة من قبل الطلبة .

كلیة التربیة ؟–ثانیا :ما مستوى دافعیة التعلم لدى طلبة قسم الجغرافیة 
ت أفراد العینة عن مقیاس ولالجابة عن هذا السؤال حللت الباحثة البیانات المتعلقة بإجابا

دافعیــــة الــــتعلم وحســــب المتوســــط الحســــابي واالنحــــراف المعیــــاري للــــدرجات ثــــم عولجــــت البیانــــات 

فـــاظهرت النتــائج ان هنـــاك فرقـــا معنویــا داال احصـــائیا بـــین z-testإحصــائیا باســـتخدام اختبــار 

الفرضـي البـالغ ) والمتوسـط١٧.٦٦٣) درجة بانحراف قدره (١٢٣.٣٦٥المتوسط المتحقق البالغ (

) وهــي اكبــر مــن القیمــة الجدولیــة ١٨.٦٥٥المحســوبة تســاوي (z) درجــة ، اذ كانــت قیمــة ٩٦(

  ) .٢) وكما موضح في الجدول (١.٩٦البالغة (
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  )٢لجدول (ا

لداللة الفرق بین المتوسط المتحقق والمتوسط الفرضي لمقیاس z-testنتائج اختبار 

دافعیة التعلم .

  العدد
المتوسط

المتحقق

االنحراف 

المعیاري

المتوسط 

الفرضي

zقیمة 

المحسوبة

zقیمة 

الجدولیة

الداللة 

االحصائیة

دافعیة 

التعلم
٠.٠٥  ١٨.٦٥٥١.٦٤٥  ١٢٣.٣٦٥١٧.٦٦٣٩٦  ١٤٥  

) الـى وجـود فــرق معنـوي بـین المتوسـط المتحقــق ٢تشـیر النتـائج المعروضـة فــي الجـدول (

لمتحقـق ، أي ان دافعیـة الـتعلم لـدى طلبـة قسـم الجغرافیـة والمتوسط الفرضي ولمصـلحة المتوسـط ا

هي اكبر من المتوسط الفرضي . وبتحویل المتوسط المتحقق الى نسبة مئویة فـأن الدافعیـة للـتعلم 

) وعلیه یمكن القول بأن مستوى دافعیة التعلم ألفراد عینة البحث جید .٧٧.١٠٣تعادل (

لعمریـة التـي ینتمـي الیهـا هـؤالء الطلبـة ومـا بهـا مـن وتفسر الباحثة هذه النتیجة بأن الفئة ا

حاجات مثل الحاجة الى االنتماء والحاجة الى تقدیر الذات والحاجة الى االنجاز قد توفر الدافعیة 

لــدى الطلبــة للــتعلم ، اضــافة الــى ان التنــافس بــین الطلبــة قــد یــؤدي ایضــا الــى زیــادة دافعیــة الــتعلم 

لدى الطلبة .

ة مـع نتـائج عـدد مـن الدراسـات التـي اعتمـدت علـى مسـتوى دافعیـة الـتعلم تتفق هذه النتیجـ

  ).٢٠٠٤)  و ده میر (١٩٩٧) وباعباد (١٩٩٧كدراسة العیدة (

) اذ اظهــرت النتــائج بــأن مســتوى دافعیــة ١٩٩٣واختلفــت مــع دراســة الشــیخ وعبــد الــرحیم (

التعلم للطلبة متواضع.

ΎѧΛϟΎΛ.ѧΑ�ΔϳΎѧλ Σ�ΔѧϟϻΩ�ΕΫ�Δѧѧϗϼϋ�ϙΎѧϧϫ�ϝѧϫ�ϡѧѧγϗ�ΔѧΑϠρ�ΏΎόϳΗѧγ�ϯ Ωѧѧϣ�ϥϳ
كلیة التربیة للمفاھیم الجغرافیة ودافعیتھم لتعلمھا؟-الجغرافیة 

ولالجابة عن هذا السؤال عولجت البانات احصـائیا باسـتخدام معامـل ارتبـاط بیرسـون مـن 

اجـــل التعـــرف علـــى طبیعـــة العالقـــة بـــین الـــدرجات التـــي حصـــل علیهـــا افـــراد العینـــة علـــى اختبـــار 

رافیـــة وبـــین درجـــاتهم علـــى مقیـــاس دافعیـــة الـــتعلم فـــأظهرت النتـــائج ان قیمـــة معامـــل المفـــاهیم الجغ

) وباستخدام االختبار التائي لمعامل ارتباط بیرسون بلغـت القیمـة ٠.٦٠٣االرتباط بین المتغیرین (

  ) .٣) وكما موضح في الجدول (٩.٠٣٩التائیة المحسوبة (
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  )٣الجدول (

ب المفاهیم الجغرافیة ودافعیة التعلم لطلبة قسم الجغرافیة قیمة معامل االرتباط بین استیعا

والقیمة التائیة

العالقة بین 

المتغیرین
  العدد

قیمة معامل 

االرتباط

القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة

استیعاب المفاهیم 

ودافعیة التعلم
١.٩٦٠  ٩.٠٣٩  ٠.٦٠٣  ١٤٥  

) وهــي قیمـــة ٠.٦٠٣الرتبــاط بلغـــت () ان قیمــة معامـــل ا٣اظهــرت النتـــائج فــي الجـــدول (

) علـى انهـا اكبـر مـن القیمـة الجدولیـة البالغــة ٩.٠٣٩معتدلـة ،كمـا دلـت القیمـة التائیـة المحسـوبة (

) وهـــذا یعنــي انــه یوجـــد فــرق معنـــوي ٠.٠٥) ومســتوى داللــة (١٤٣) عنــد درجــة حریـــة (١.٩٦٠(

الطلبة للتعلم.للعالقة االرتباطیة بین استیعاب المفاهیم الجغرافیة و ودافعیة 

وتفســر الباحثــة هــذه النتیجــة بــأن طلبــة قســم الجغرافیــة لــدیهم دافعیــة نحــو الــتعلم قــد یكــون 

ســببه الرغبــة فــي الحصــول علــى وظیفــة خصوصــا بعــد ان اصــبح التعیــین فــي مهنــة التــدریس امــرا 

ممكنــا وأصــبح األجــر الــذي یتقاضــاه المدرســون مجزیــا ، أو قــد یكــون الســبب هــو الحصــول علــى 

ـــة األســـتاذ شـــه ـــین فـــي الجامعـــة لمـــا تمتلكـــه مكان ـــة فـــي التعی ـــوراه والرغب ـــا ماجســـتیر أو دكت ادة علی

الجامعي من مكانة راقیة ومحترمة في المجتمع .

تتفق هذه النتیجة مع عدد من الدراسات التي تناولت العالقة بین دافعیة التعلم والتحصیل 

ــــل دراســــة شــــعیر ومنســــي ( ــــد ١٩٨٨مث ) ودراســــة الخلیفــــي ١٩٩٣الــــرحیم () ودراســــة الشــــیخ وعب

)٢٠٠٠. (  

�ϡѧѧγϗ�ΔѧѧΑϠρ�ΏΎόϳΗѧѧγ�Δѧѧϗϼϋ�ϥϳѧѧΑ�ΔϳΎѧѧλ Σ·�ΔѧѧϟϻΩ�ϭΫ�ϕέѧѧϓ�ϙΎѧѧϧϫ�ϝѧѧϫ��ΎѧѧόΑέ
�ΔѧѧϳϓέϐΟϟ–�ΎѧѧόΑΗ�ϡϠόΗѧѧϠϟ�ϡϬΗѧѧϳόϓΩϭ�ΔѧѧϳϓέϐΟϟ�ϡϳϫΎѧѧϔϣϠϟ�ΔѧѧϳΑέΗϟ�ΔѧѧϳϠϛ

لمتغیر الصف (اول ، ثالث) ؟
قـة بـین المتغیـرین ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب معامل ارتباط بیرسـون إلیجـاد العال

الثالث جاد العالقة بین المتغیرین للصف للصف االول ، كما تم حساب معامل ارتباط بیرسون إلی

كما تم إیجاد القیم المعیاریة لمعاملي االرتباط.

إحصـائیا باسـتخدام اختبـار (ذ) وأظهـرت النتـائج أن هنـاك فرقـا  تبعد ذلك عولجت البیانـا

) عنــــد ١.٩٦) والقیمــــة الجدولیــــة البالغــــة (٢.٨١٨قیمــــة المحســــوبة (معنویــــا داال إحصــــائیا بــــین ال

  ) ٤) كما موضح في الجدول (٠.٠٥مستوى معنویة (
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  )٤الجدول (

نتائج اختبار (ذ) لداللة الفرق بین عالقة المتغیرین تبعا لمتغیر الصف (أول ، ثالث)

  العددالصف

معامل 

االرتباط بین 

المتغیرین

القیم 

المعیاریة 

للمعام

االرتباط

قیمة ذ 

المحسوبة

قیمة ز 

الجدولیة

مستوى 

  الداللة

٩٠٠.٤٥٢٠.٤٨٠االول
٠.٠٥  ١.٩٦  ٢.٨١٨  

٥٥٠.٧٥٠٠.٩٧٣الثالث

) الـى ان هنـاك فـرق بـین معـاملي االرتبـاط دال ٤فـي الجـدول (وتشیر النتـائج المعروضـة 

اضـــعف مـــن العالقـــة بـــین معنویـــا ،أي أن العالقـــة بـــین المتغیـــرین لـــدى طلبـــة الصـــف االول هـــي

المتغیــرین لــدى طلبــة الصــف الثالــث ،قــد یعــود الســبب فــي ذلــك الــى ان طلبــة الصــف الثالــث قــد 

وهـذا ممـا یـؤدي )اقتربوا من تحقیق اهدافهم (اذ یعد تخـرجهم مـن قسـم الجغرافیـة بمثابـة هـدف لهـم

.الى ظهور عالقة قویة بین المتغیرین بالنسبة لهم بالمقارنة بالصف االول 

االستنتاجات :
في ضوء نتائج البحث استنتجت الباحثة ما یأتي:

استیعاب المفاهیم الجغرافیة لدى طلبة قسم الجغرافیة بمستوى متوسط. .١

ان طلبة قسم الجغرافیة یمتلكون دافعیة جیدة للتعلم. .٢

افیة .ترتبط دافعیة التعلم لدى طلبة قسم الجغرافیة بمدى استیعابهم للمفاهیم الجغر  .٣

العالقة بین مدى اسـتیعاب المفـاهیم الجغرافیـة والدافعیـة لتعلمهـا لـدى طلبـة الصـف االول قسـم  .٤

الجغرافیة هي اضعف من العالقة بین المتغیرین لدى طلبة الصف الثالث قسم الجغرافیة .

التوصیات :
في ضوء نتائج البحث توصي الباحثة بما یأتي :

ریس والتـــدریب الجـــامعي فـــي جامعـــة الموصـــل بتنظـــیم دورات قیـــام مركـــز تطـــویر طرائـــق التـــد.١

تدریبیة لتدریسیي وتدریسیات قسم الجغرافیة علـى اسـتخدام مهـارات التـدریس المتمثلـة بـالتعزیز 

والتغذیة الراجعة الفوریة والمؤجلة من اجل زیادة دافعیة التعلم لدى الطلبة .

حاجـات الطلبـة لإلنجـاز والنجـاح خصوصــا قیـام تدریسـیي وتدریسـیات قسـم الجغرافیـة باســتثارة .٢

بالنسبة للطلبة الذین یظهرون سلوكا یدل على عدم رغبتهم في تأدیة األعمال المطلوبة منهم.
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المقترحات : 
استكماال للبحث الحالي تقترح الباحثة اجراء الدراسات المستقبلیة االتیة :

كلیة التربیة .–لدى طلبة قسم الجغرافیة مهارات التعلم واالستذكار وعالقتها بدافعیة التعلم .١

في تحصیل طلبة الصف الثالـث قسـم الجغرافیـة كلیـة التربیـة لمـادة Veeاثر استخدام اشكال  .٢

الجیمورفولوجیا ودافعیتهم لتعلمها.

المصادر:
أ.العربیة

ـــو جـــادو ، صـــالح محمـــد علـــي (.١ ،دار المســـیرة للنشـــر ٢،طعلـــم الـــنفس التربـــوي) ٢٠٠٠أب

زیع والطباعة ،عمان ،األردن.والتو 

) العالقة االرتباطیة بین دافعیة االنجاز ومركز الضبط " دراسـة میدانیـة ١٩٩٩االحمد ،امل (.٢

مجلـة جامعـة دمشـق لـالداب لدى عینـة مـن طلبـة جامعـة دمشـق فـي كلیتـي التربیـة والعلـوم"، 

  .١٧١-١٢١،العدد الثاني، دمشق ،ص ص١٥، المجلد والعلوم االنسانیة والتربویة

اإلحصـاء ألوصـفي واالسـتداللي ) ١٩٧٧ألبیاتي ،عبد الجبار توفیـق واثناسـیوس،زكریا زكـي (.٣

،دار الكتب للطباعة والنشر ،البصرة.في التربیة وعلم النفس

) تقیــیم طلبــة جامعــة صــنعاء الســتراتیجیات ١٩٩٧باعبــاد ،علــي هــود ومرعــي ،توفیــق احمــد (.٤

) ، االردن ، ٣١، العـــــدد (الجامعـــــات العربیـــــةمجلـــــة اتحـــــاد تعلمهـــــم لمقـــــررات الجامعـــــة ، 

  .٢٢٧-١٩٩ص 

، دار الفرقـان، ١، طالمیسر في علم النفس التربوي) ١٩٨٢بلقیس، احمد و مرعي ،توفیـق (.٥

  القاهرة.

، مكتبة الفالح ١،طعلم النفس التربوي وتطبیقاته) ١٩٩٧البیلي ، محمد عبد اهللا وآخرون (.٦

عربیة المتحدة .للنشر والتوزیع ،دولة االمارات ال

،عمان ،(مقالة من االنترنیت). )دافعیة التحصیل (االنجاز) ٢٠٠٥الترتوري، محمد (.٧

http://www.minshawi.com/old/index.htm

،دار المســـیرة ،  ١،طالتصـــمیم العـــاملي نظریـــة وممارســـة) ١٩٩٩الحیلـــة ،محمـــد محمـــود (.٨

عمان ،االردن 

، دار المسیرة ،عمان ، االردن.دریس الصفيمهارات الت) ٢٠٠٢الحیلة ،محمد محمود (.٩

، دار المسیرة ،عمان ،االردن.تعلیم العلوم للجمیع) ٢٠٠٥خطایبة ،عبد اهللا محمد (.١٠
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ــتعلم والــدافع المعرفــي والتحصــیل الدراســي ) ٢٠٠٠الخلیفي،ســبیكة یوســف (.١١ عالقــة مهــارات ال

،جامعة قطر وث التربویةمجلة مركز البح، لدى عینة من طالبات كلیة التربیة بجامعة قطر

  .٤٣_١٣،العدد السابع عشر ،السنة التاسعة ،مطابع دار الشروق ،قطر،ص 

مهارات التعلم واالستذكار وعالقتها بدافعیـة الـتعلم ) ٢٠٠٤ده میر ، نورجان عادل محمـود (.١٢

، رسـالة ماجسـتیر (غیـر منشـورة) ، لدى طلبة المرحلة المتوسطة في ضوء بعض المتغیرات

تربیة ،جامعة الموصل ، الموصل.كلیة ال

ـــة ) ١٩٩٢الروســـان ،ســـلیم ســـالمة  وآخـــرون (.١٣ ـــات التربوی ـــویم وتطبیق ـــاس والتق ـــادئ القی مب

، جمعیة عمال المطابع التعاونیة ،عمان.واإلنسانیة

منشــورات ،االختبــارات والمقــاییس النفســیة) ١٩٨١( وآخــرونإبـراهیمالزوبعـي ،عبــد الجلیــل .١٤

.جامعة الموصل ، الموصل 

،دار الفكر ، عمان ،االردن.التعلم والتعلیم الصفي) ١٩٩٣الزیود ، نادر وآخرون (.١٥

، دار الفكـــر ،٢،طالقیـــاس والتقـــویم فـــي التربیـــة ئمبـــاد) ١٩٨٩( وآخـــرونســـمارة ،عزیـــز .١٦

  األردنعمان ،

فعالیــة اســتراتیجیة بنــاء خــرائط المفــاهیم تعاونیــا فــي تعلــم ) ٢٠٠٢السید،یســري مصــطفى (.١٧

، (بحث من االنترنیت)مرحلة االبتدائیةالعلوم بال

http://www.Khayma.com/Yousry/Motivation.htm

ـــیم (.١٨ ) دراســـة اثـــر اســـتخدام أســـلوب ١٩٨٨شـــعیر ،عواطـــف علـــي ومنســـي، محمـــود عبـــد الحل

النماذج في التدریس بالتعلم الجامعي على أسالیب التعلم وطـرق االسـتذكار ودافعیـة الطالبـات 

ــة جامللدراســة ،  ــز للعلــوم التربویــةمجل ) ،المملكــة العربیــة ١/ مجلــد (عــة الملــك عبــد العزی

  .٤-٣السعودیة ، ص 

ــتعلم واالســتذكار ) ١٩٩٣الشــیخ ،ســلیمان الخضــري وعبــد الــرحیم ، أنــور ریــاض (.١٩ مهــارات ال

.(بحث من االنترنیت)وعالقتها بكل من التحصیل الدراسي والذكاء ودافعیة التعلم

http://www.geocities.com

،دار الرائد العربي ،بیروت ،لبنان .معجم العلوم النفسیة) ١٩٨٨عاقل،فاخر (.٢٠

تصــمیم أنمــوذجین تعلیمیــین /تعلمیــین لمــادة طرائــق ) ٢٠٠٤عبــد اهللا ، محمــد ســهیل نجــم (.٢١

التدریس واثرهما في التحصیل الدراسي والتفكیر العلمي ودافعیـة الـتعلم والـذكاء لـدى طـالب 

، رســالة ماجســتیر (غیــر منشــورة) ، كلیــة التربیــة الریاضــیة ، جامعــة كلیــة التربیــة الریاضــیة

الموصل ، الموصل.
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تصمیم تعلیمي_تعلمي لمادة الجبـر الخطـي وأثـره فـي دافعیـة ) ١٩٩٩العزو ،ایناس یـونس (.٢٢

، أطروحـة جامعـة الموصـل –التعلم والتحصیل لدى طلبة قسم الریاضـیات فـي كلیـة التربیـة 

ابن الهیثم ،جامعة بغداد ،بغداد. –كلیة التربیة دكتوراه (غیر منشورة) 

، دار االحصـاء للباحـث فـي التربیـة والعلـوم االنسـانیة) ١٩٨٨عودة ،احمـد والخلیلي،خلیـل (.٢٣

الفكر ، عمان ، االردن.

ــــة) ٢٠٠٦عــــوض اهللا ،ســــهیر (.٢٤ ــــتعلم والدافعی ــــة مــــن  ي،المركــــز الفلســــطینال لإلرشــــاد ،(مقال

االنترنیت)

http:// www.pcc-jer.org/attictece.

معــاییر الدافعیــة عنــد طلبــة جامعــة العلــوم والتكنلوجیــا األردنیــة ) ١٩٩٧العیـدة ، باســل محمــد (.٢٥

، مجلـة اتحـاد الجامعـات العربیـة،لتعلم مساقات كلیة العلوم األساسیة وأثرها علـى التحصـیل 

  ) األردن .٣٢العدد (

، دار الشــروق،عمان ، ١،طســیكولوجیة التــدریس) ٢٠٠١قطـامي ،یوسـف وقطــامي ،نایفـة (.٢٦

  األردن.  

،اإلصدار األول ، مكتبة  ١،طعلم النفس التربوي وتطبیقاته) ٢٠٠٤محمد ، محمد جاسم (.٢٧

دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان ، األردن.

ـــق ) ٢٠٠٢مرعـــي ،توفیـــق احمـــد والحیلـــة، محمـــد محمـــود (.٢٨ ـــةطرائ ـــدریس العام ،دار ١،طالت

المسیرة ،عمان ، األردن .

،دار المســیرة،١،طالقیــاس والتقــویم فــي التربیــة وعلــم الــنفس) ٢٠٠٠ملحــم ،ســامي محمــد (.٢٩

  .األردنعمان ،

ــي الحاســوب باســتخدام ) ٢٠٠٠فــالح ( المنیزل،عبــد اهللا.٣٠ ــه ف اإلحصــاء االســتداللي وتطبیقات

عة والنشر ،عمان ،األردن.، دار وائل للطبا)SPSSالرزم اإلحصائیة (

ب.االجنبیة:
31. Cooney,T.g & Hirsch R.c(1990) Teaching & learning Mathematic

in the 1990 s, printed in the United States of America.
32. Gronlund, N.E. (1981) Measurement and Evaluation in teaching,

Fourth edition, collier Macmillan Canada Ltd U.S.A.
33. Keller,John M (1983) Motivational Design of Instruction .Inc Reign of

Instrucyional Design the oried & Model ,Hillsdale ,New Jersey.
34. Sheikh,Mohamed Hassan(1999) Methods of encouragine

motivational achievement of student
35. http://www .Khayma.com/edcation-teachnology / s5htm&sa = oi =

translate & resn.
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  )١الملحق (

المحكمین الذین تم عرض األدوات علیهم

مكان العملالدرجة العلمیة والتخصصاالسم  ت

/جامعة الموصلكلیة التربیة األساسیةأستاذ /طرائق تدریس التاریخد.فاضل خلیل ابراهیم  .١

كلیة التربیة /جامعة الموصلأستاذ /جیمورفولوجيمحسند.اسباهیة یونس ال

كلیة التربیة/ جامعة الموصلأستاذ مساعد/تقنیات تربویةد.موفق حیاوي علي  .٣

كلیة التربیة /جامعة الموصلأستاذ مساعد/علم النفس التربويد.كامل عبد الحمید  .٤

كلیة التربیة /جامعة الموصلأستاذ مساعد/علم النفس التربويد.فاتح ابلحد فتوحي  .٥

كلیة التربیة /جامعة الموصلأستاذ مساعد/علم النفس التربويد.صبیحة یاسر مكطوف  .٦

كلیة التربیة /جامعة الموصلأستاذ مساعد/طرائق تدریس الفیزیاءاهللاد.عبد الرزاق یاسین عبد  .٧

كلیة التربیة /جامعة الموصلأستاذ مساعد/طرائق تدریس الریاضیاتد.ایناس یونس مصطفى  .٨

كلیة التربیة /جامعة الموصلمدرس/فكر جغرافيد.فوزي یونان منصور  .٩

كلیة التربیة /جامعة الموصلمدرس/علم النفس التربويد.یاسر محفوظ حامد  .١٠

كلیة التربیة /جامعة الموصلمدرس مساعد/علم النفس التربويالسید:احمد وعد اهللا  .١١



لجین سالم مصطفى

١٣٨

  )٢( الملحق

اختبار المفاهیم الجغرافیة

تعلیمات االختبار  

عزیزي الطالب ،عزیزتي الطالبة 

فقــرة ولكــل  ٣٠بــین یــدیك اختبــار للمفــاهیم الجغرافیــة بشــكل عــام ،وهــذا االختبــار مكــون مــن

فقــرة أربعــة إجابــات واحــدة منهــا هــي الصــحیحة، لــذا یرجــى كتابــة الحــرف الــذي یــدل علــى اإلجابــة 

مــــع مارة اإلجابــــة الموجــــودة لــــدیك ،یرجــــى اإلجابــــة عــــن جمیــــع الفقــــرات بدقــــة الصـــحیحة فــــي اســــت

األمنیات بالموفقیة

د.لجین سالم

فقرات االختبار

نستخدم الوحدة آالتیة من اجل قیاس المسافة بین األرض وأحدى الكواكب السیارة :.١

  ر أ.المیل        ب.الكیلومتر       ج.السنة الضوئیة            د.الهكتا

یعود السبب في تعاقب اللیل والنهار الى دوران :.٢

أ.األرض حول الشمس                         ب.األرض حول نفسها  

ج.األرض حول القمر                         ج.القمر حول األرض

یطلق على البقع الداكنة التي تظهر في وجه الشمس بـ :.٣

ج.وهج الشمس      د.كلف الشمس أ.ظل الشمس     ب.رماد بركاني      

یمر القمر بمنطقة الظل التام لالرض فیحدث :.٤

أ.الكسوف الكلي     ب.الكسوف الجزئي     ج.الخسوف الجزئي    د.الخسوف الكلي

یبلغ عدد اغلفة االرض :.٥

أ.غالف واحد        ب.غالفان       ج.ثالثة اغلفة      د.اربعة اغلفة 

م فأن ذلـك یعنـي ان الضـغط الجـوي فـي ٤٨رة في احدى ایام الصیف اذا كانت درجات الحرا.٦

ذلك الیوم :

أ.منخفض         ب.مرتفع                 ج.منخفض جدا      د.مرتفع جدا 

أي فرع من فروع الجغرافیة االتیة یدخل ضمن الجغرافیة الطبیعیة :.٧

ناخ    أ.جغرافیة االستیطان                       ب.جغرافیة الم

ج.الجغرافیة االقتصادیة                    د.جغرافیة السكان

تســمى عملیــة فقــدان التربــة معظــم موادهــا الغذائیــة التــي تتغــذى علیهــا النباتــات مــن مــواد.٨

عضویة  ومعدنیة بسبب الزراعة المستمرة بـ:

أ.االنهاك     ب.الملوحة           ج.االنجراف             د.التعریة 
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عد الحراثة الصحیحة للتربة فوق السفوح الجبلیة هي :ت.٩

أ.بالتعامد مع الخوط الكنتوریة        ب.بالتوازي مع خطوط الكنتور 

ج.من االعلى الى االسفل             د.بشكل عشوائي

تسمى عملیة ارتفاع نسبة االمالح في التربة بـ :.١٠

د.الملوحة أ.البزل      ب.الرشح           ج.التبویر      

أي نوع من النیات الطبیعي یظهر في المناطق االستوائیة :.١١

أ.االستبس       ب.نباتات شوكیة     ج.غابات استوائیة   د.حشائش السفانا

این تتكون سهول الدلتا ؟.١٢

أ.اقدام الجبال      ب.مصبات االنهار   ج.الداالت المروحیة   د.منابع االنهار

في تكوین بعض المظاهر الطبیعیة لسطح االرض……الصحراء بسبب تأثیرتتكون موائد.١٣

أ.المیاه الجاریة        ب.الریاح     ج.درجات الحرارة المرتفعة   د.االنهار الجلیدیة

..……تعد الریاح من اهم العوامل في انجراف التربة في المناطق .١٤

د.المداریة أ.المطیرة        ب.االستوائیة       ج. الجافة       

.حرارة سطح االرض.………………تحدث ظاهرة السراب نتیجة .١٥

أ.ارتفاع          ب.انخفاض     ج.اعتدال              د.اختالف

یسمى الفرق بین اعلى درجات الحرارة واقل درجات الحرارة بـ :.١٦

  يأ.االتفاع الحراري    ب.االنخفاض الحراري  ج.الفرق الحراري   د.المدى الحرار 

لو ظللت الطریق في منطقة صحراویة لیال فأنك سوف تـتمكن مـن معرفـة االتجـاه الشـمالي .١٧

لتلك المنطقة بواسطة :

أ.ظل العصا    ب.المزولة    ج.النجم القطبي           د.الخارطة 

تســمى المیــاه المحاذیــة لشــاطئ البحــر لدولــة معینــة ویعتبــر ملــك لهــا ویقــع تحــت ســیادتها .١٨

ینها وادارتها بأسم :وتسري علیه قوان

أ.المیاه االقلیمیة   ب.المیاه الساحلیة     ج.شاطئ البحر    د.المرفأ

تعتبر المواد االولیة واالسواق ورأس المال والنقل و المواصالت من مقومات :.١٩

أ.الزراعة      ب.الصناعة             ج.التجارة          د.الجغرافیة

تم بدراسـة انـواع النباتـات والحیوانـات وتوزیعهـا علـى سـطح أي فرع من فروع الجغرافیـة تهـ.٢٠

ــات  ــة واالعشــاب القصــیرة والنبات ــات الكثیف ــى اختالفهــا كالغاب ــي ادت ال االرض والعوامــل الت

الشوكیة وكذلك توزیع الثروة الحیوانیة غیر المدجنة واسباب تباینها ؟

والمحیطات أ.الجغرافیة الحیویة                    ب.جغرافیة البحار 

ج.جغرافیة السكان                    د.الجغرافیة السیاسیة 



لجین سالم مصطفى

١٤٠

ـــد فـــأن افضـــل طریقـــة .٢١ ـــق ســـیارات او ســـكة حدی ـــر او تصـــغیر نهـــر او طری اذا اردت تكبی

تستخدمها لذلك الغرض هي :

أ.المربعات      ب.المثلثات      ج.الفانوس السحري           د.االوفرهید

جمیــع االراضــي التــي تنصــرف میاههــا الســطحیة الــى النهــر بأنــه………………یعــرف .٢٢

النهر مباشرة او بعض ظواهره .

أ.وادي               ب.شاطئ             ج.مجرى             د.حوض

تســمى الكتــل الجلیدیــة الهائلــة التــي تتحــرك حركــة طبیعیــة فــوق الیابســة ویقــوم فــي بعــض .٢٣

طح االرض وبصورة مشابهة لها تقریبا بـ:جهات العالم مقام المیاه الجاریة في تغییر س

أ.االنهار         ب.الثالجات           ج.الجلید                 د.التیارات الهوائیة

في المنـاطق الجافـة القلیلـة االمطـار تبقـى جوانـب وادي النهـر علـى حالهـا ویصـبح الـوادي .٢٤

ضیقا وبذلك تتكون :

ج.المنخفضات    د.الواحات أ.الخوانق          ب.الكثبان الرملیة

تعد حرفتي التجارة والنقل حرفتان مكملتان لالنتاج ؟.٢٥

أ.النهما حرفتان متشابهتان ببعضهما

ب.الن السلع المنتجة ال قیمة لها ان لم تنقل الى المستهلك 

ج.الن حرفة النقل تعتمد على حرفة التجارة

د.كل ما ذكر صحیح

عین فأنك تختار لزراعته التربة :لو اردت زراعة نبات م.٢٦

أ.سمیكة العمق   ب.متوسطة العمق    ج.قلیلة العمق   د.كل ما ذكر صحیح

في المناطق الحارة الجافة القلیلة االمطار نالحظ ان االقالیم النباتیة السائدة :.٢٧

أ.غابات     ب.اعشاب        ج.نباتات صحراویة    د. حشائش طویلة

االرض على شكل مخروط صغیر تقذف میاه سـاخنة الـى اعلـى بـین لو شاهدت فوهات في.٢٨

حــین واخــر ویوجــد فــي اعــاله حــوض یمتلــئ بالمیــاه معظــم الوقــت عنــدها ســتدرك ان هــذه 

الفوهات تسمى :

أ.الینابیع        ب.الصهاریج      ج.النافورات الحارة               د.الجبال

یعتبر مصدر تسخین الهواء  :.٢٩

ج.حرارة باطن األرض  د.حرارة البراكین ألرضي  ب.اإلشعاع الشمسي  أ.اإلشعاع ا

تعالج االراضي الزراعیة التي تعاني من مشكلة االنهاك عن طریق:.٣٠

د.الغسلج.الحراثة الصحیحةأ.التبویر    ب.البزل   



…كلیة التربیة-مدى استیعاب طلبة قسم الجغرافیة 

١٤١

)٣الملحق (

مقیاس الدافعیة نحو تعلم الجغرافیة

التعلیمات 

لبة:عزیزتي الطا………عزیزي الطالب

ــتعلم الجغرافیــة ، الرجــاء قــراءة كــل فقــرة  بــین یــدیك عــدد مــن الفقــرات لقیــاس مــدى دافعیتــك ل

تحــت البـــدیل الـــذي تـــراه )(بإمعــان والتفضـــل ببیـــان رأیــك نحـــو كـــل فقـــرة وذلــك بوضـــع عالمـــة 

مناسبا فـي اسـتمارة اإلجابـة الموجـودة لـدیك ، مـع العلـم أن اإلجابـة التـي سـوف تختارهـا تعبـر عـن 

فك ووجهة نظرك.موق

الرجاء تعاونكم من خالل وضع اإلجابة الصحیحة عن كل الفقرات مـع العلـم ان مـا تحصـل علیـه 

من درجات لیس له عالقة بأي مادة دراسیة . 

مع الشكر والتقدیر

الفقراتت

قبلت في قسم الجغرافیة بناءا على رغبتي ..١

یة .ال أطمح الكمال الماجستیر والدكتوراه في الجغراف.٢

ال احب الجغرافیة بكافة فروعها..٣

اسأل الطلبة في الصفوف التي تسبقني عن طبیعـة المـواد الدراسـیة فـي صـفي وكیفیـة .٤

دراستها.

احاول ان اكون بمستوى الطلبة المتفوقین في قسمي ..٥

اناقش اساتذتي عن المواضیع الخارجیة التي اقراؤها عن الجغرافیة. .٦

الزم المقررة علینا في دراستي.اكتفي بالكتب والم.٧

یشرد ذهني وانا اتابع المحاضرات الجغرافیة..٨

اشعر بالملل في دروس التخصص..٩

ال ادخل االمتحان اال وقد انهیت المادة ..١٠

اعتقد ان دروس التخصص صعبة الفهم علي ..١١

ال اهتم بحضور مناقشات طلبة الدراسات العلیا في قسمي..١٢

لصف السادس االعدادي على التقدیم لقسم الجغرافیة .ال اشجع طلبة ا.١٣

اعتقد ان دراستي للجغرافیة ال یحقق لي أي فهم المور الحیاة..١٤

احاول عدم الغیاب في دروس التخصص مهما كانت الظروف ..١٥

احرص على التحضیر الیومي لدروسي ..١٦



لجین سالم مصطفى

١٤٢

الفقراتت

ادرس الجغرافیة للحصول على الشهادة فقط. .١٧

بعض مواد التخصص بصبر.اتعامل مع صعوبة.١٨

اتمنى ان اكون مدرسا الیة مادة في المستقبل ماعدا الجغرافیة ..١٩

احاول دخول مواقع على شبكات االنترنیت الثراء معلوماتي الجغرافیة ..٢٠

ال احب حضور الندوات والمؤتمرات الجغرافیة..٢١

بجــد مــن عنــد حصــولي علــى درجــة واطئــة فــي دروس التخصــص اثــابر علــى الدراســة .٢٢

اجل تحسینها في االمتحان المقبل.

ـــ.٢٣ التــي فیهــا موســوعات جغرافیــة مختلفــة لتوســیع CDاحــرص علــى اقتنــاء اقــراص ال

معلوماتي. 

اتهیأ لالمتحان قبل عدة ایام من موعده..٢٤

اتناقش مع زمالئي في المواضیع التي ال افهمها ..٢٥

اضرة.احرص على كتابة كل ما یشرحه اساتذتي اثناء المح.٢٦

ال احب  المشاركة في المناقشات التي تدور اثناء الدرس..٢٧

اشعر بالخمول اثناء دروس التخصص..٢٨

احاول مصاحبة الطلبة المتفوقین في صفي ..٢٩

احتمل قسوة المعاملة من قبل بعض اساتذتي..٣٠

اتمنى ترك الدراسة في قسم الجغرافیة..٣١

عند دراسة الجغرافیة.احاول ان اعود نفسي على الدقة والتنظیم.٣٢


