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 :ملخص البحث

لدى الطالبات المرحلة  مستوى الدافع المعرفي استهدف البحث الحالي التعرف على     

وتحدد البحث الحالي اختيار المنهج الوصفي ولتحقيق هدف البحث جرى  االعدادية

بطالبات المرحلة اإلعدادية في المدارس الصباحية للبنات فقط في مركز قضاء 

 (.2102/ 2102)  يالى للعام الدراسي بعقوبة التابعة للمديرية العامة لتربية د

 لمعرفاام مسااتوى( 2112اداة البحااث فنا ااه جاااهزة وهااي مقياااس )ال اامر   امااا      

ديالت باساتررا  الصادو والاباات اجراء التعا وعليم تم لدى الطالبات  الدافع المعرفي

ثا وياة فاممام للبناات والبال اة تطبيقم على عينام البحاث االساساية فاي مدرساة  وجرى

اسااتردام الوسااا   وقااد جاارى    وبعااد جمااع البيا ااات وحفضااها وتفري هااا( مالباام011)

 .احاادة  ومعاماا  ارتبااام بيرسااو (االختبااار التااا ي لعيناام و) المتمالااة بــااـاالحصااا ية 

ب اان  عااام لاادى مالبااات المرحلااة للاادافع المعرفااي  عااا    مسااتوىوأظهاارت النتااا ج 

 .االعدادية

و المقترحاات  اهمهاا ضارورة التوصيات في ضوء النتا ج بعدد من  ةالباحا هخرج  

 الجهات التربوية المساوولة فاي عملياة اساتامار الادافع المعرفاي المرتفاع لادىمساهمة 

اركات والن امات العلمية بماا يساهم فاي تحقياق تقادم الطالبات بما يسهم في اثارة الم 

 علمي و دراسي وصوال الى التفوو في مجا  المعرفة والعلم.
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Cognitive motivation of female students in the preparatory 

stage 

Asmaa Saad Yaas 

Research Summary 

   The current research aimed to identify the level of cognitive 

motivation of female students in the preparatory stage 

        In order to achieve the objective of the research, the 

descriptive approach was chosen. The current research is 

determined by the preparatory stage students in the morning 

schools for girls only in the district of Baquba district of the 

General Directorate for the education of Diyala for the academic 

year 2018/2019. 

   The research tool was ready, namely, the scale (Shammari, 

2009) to measure the cognitive impulse and to make 

amendments to it by extracting honesty and consistency and was 

applied to the same basic research in Fatima High School for 

Girls (100) students. The statistical means chosen in the current 

research are Tae for one eye, Pearson correlation coefficient) 

   The results showed a high level of cognitive motivation in 

general among middle school students 

    In the light of the results, the researcher issued a number of 

recommendations and recommendations. The most important of 

these is the need to contribute to the responsible educational 

institutions in the process of investing the high cognitive 

motivation of the students, thus contributing to the promotion of 

scientific participations and activities, thus contributing to 

achieving scientific progress and progress to excellence in the 

field of knowledge and science. 

 

 

 ل االولــالفص

 التعرف بالبحث

  مشكلة البحث : 

ضاع  الاادافع المعرفاي لاديهم فااي  مالبااات المرحلاة االعدادياةيعاا ي العدياد مان        

دريسااية فااي ليصااا  المعلومااات الدراسااة ر اام الجهااود التااي يباا لها أعضاااء الهي ااة الت

قاادرات المتعلمااين ااماار الاا   قااد يااود  ضااع  الاادافع المعرفااي فااي ت ااني   وتنميااة

 (  012  ص2112)الرفوع والز و      . اتجاهات سلبية لديهم  حو الدراسة
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أ  ماان ااساابار الر يسااة التااي تنماان وراء ف اا  عمليااة التاادري   يااار الاادافع       

أ   ياااار الدافعيااة لاااديهم ربمااا يوعااازى للااى عوامااا  كجهااا  و  الطلبااةالمعرفااي لااادى 

ثاارة ة قادرتهم علاى لالاتعلم أو لصاعوبي تنمياة الادافع المعرفاي فاي عملياة المدرسين ف

 (.022ص  2102 حو التعلم  )الز و   الدافعية لديهم 

 حاو الدراساة مان أخطار الم ااك  التاي  للطالبااتم نلة تد ي الدافع المعرفي  تعد     

تواجم معظم اا ظمة التربوية في العالم وأ  ه ا التد ي يود  للاى ضاع  الر باة فاي 

يناو  لام ا عناساا  وشرود ال هن ومن ثام   الدراسة وال عور بالمل  داخ   رفة الص 

 (.2  ص2100)الفتلي       يحصلو  عليهاسلبيا على الدرجات التي 

اشااارت معظاام الدراسااات التربويااة الااى ا  التااوفير المعرفااي يعااد احااد االمااور اذ     

وا اام كلمااا قااوى الاادافع المعرفااي تاازداد الجهااود  الطالباااتالمهمااة للسااعي فااي  جااا  

ا المب ولاة فااي عمليام التعلاايم  وا  مساتوى الاادافع المعرفاي يرتفااع ب ان  ملحااوظ حينماا

الى المساتوى المطلاور وا ام  ص  الدافعميسرة ي الطالباتلمطلوبة من تنو  االفعا  ا

   .(021  ص2102  الز و يتناقص كلما كا ه االعما  المطلوبة صعبة )

المرحلاة اإلعدادياة  مالبااتالادافع المعرفاي لادى  مساتوىمان  ةتحقق الباحاولني ت    

مقياس الدافع المعرفي على عينة مان الباحاة  مبقهفي الموسسات التربوية والتعليمية 

 دد فااي االجابااة عاانحاام اانلة البحااث الحااالي تت    ( مالبااة لاا ا فاا 011بل ااه ) الطالبااات

 السوا  االتي 

 ما مستوى الدافع المعرفي لدى مالبات المرحلة االعدادية؟ 

 

 أهميه البحث:

تعااد المرحلااة اإلعداديااة ماان المراحاا  التعليميااة المهمااة التااي تقااع بااين المرحلااة      

مان مراحا  النماو وهاي  م العالي وك لك تقابا  مرحلاة مميازةالمتوسطة ومرحلة التعلي

مرحلة المراهقة التي تمتاز بظهور عدد من الت يارات منهاا النضاج والتفنيار المنطقاي 

جاالت وزيادة حب البحاث والتقصاي عان المعلوماات يمنن استعمالم في كافة الم ال  

 المجاااالتفااي مرتلاا  ومحاولااة حاا  الم اانالت التااي تواجاام  والبحااث عاان المعرفااة

 .(41ص  2114)المهد   

ا ها تضم ف اات عمرياة تتماا  بمرحلاة  تعد ه ه المرحلة ذات أهمية خاصة  كما        

ك جااازء مااان المراهقاااة المتااالخرة وهاااي مرحلاااة المراهقاااة المراهقاااة المتوساااطة وكااا ل

ا ها تمر بت يرات تجعلها أكار صعوبة ال  الفرد يستعد لال تقاا  للاى الرشاد الحرجة  

  وع الدراسة ال   يلخ  صاورةوا  في ه ه المرحلة الدراسية يتر  قرارات مهمة في 

معرفة مستوى الدافع (. وا  212ص  2102شبم  ها ية في السلم التعليمي ) النعبي  

دقيقااة عاان ماادى  ة اإلعداديااة تزود ااا بموشاارات علميااةالمعرفااي لاادى مالبااات المرحلاا

تحقيااق المرحلااة اإلعداديااة ال  الاادافع المعرفااي يسااهم فااي تحسااين التحصااي  الدراسااي 

ويزيد من فهم الطالب لنفسم وهدفام ويزياد مان ماابرتام وترطيطام وحماساة وا دماجام 

 .  (Mcherens,1984: p3)مع المواق  التعليمية

كو هااا  أهميااة البحااث الحااالي فااي ا  الدافعيااة هااي الواجهااة التربويااة ماان حيااث تباادأ    

ارة دافع الطلباة وتولياد اهتمامااتهم مماا تجعلهام يقبلاو  علاى هدفا تربويا في ذاتها استا
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رساي وهاي مان ممارسة   امات معرفية وا فعالياة وحركياة خاار   طااو العما  المد

                التاااااااااااي ين ااااااااااادها ا   ظاااااااااااام ترباااااااااااو  التربوياااااااااااة المهماااااااااااة االهاااااااااااداف

((Mcherens,1984: p113. 

فاي زياادة مساتوى الطلباة ول تاجااتهم فاي كافام مجااالت  للدافع المعرفي دورو مهمو       

فالباد مان اال تبااه للحفااظ علاى رفاع مساتوى الادافع   الدراسية واا  طة التي توجههاا

يق التقدم في دراستهم وه ا يضاع مساوولية كبيارة علاى المعلماين المعرفي للطلبة لتحق

والمدرسين للحفااظ علاى تنمياة الادافع المعرفاي فاي جمياع الجوا اب الدراساية حتاى ال 

   .(222ص  2112تضع  أو تلين بسبب تلثير ظروف البي ية )صالح  

    وااداء لذ لياات الاتعلم واال جاااز فااي عملالادافع المعرفاي لاام أهمياة كبيارة كماا ا     

للااتعلم وأكااار مياا  لال تباااه اافااراد الاا ين لااديهم قاادر كاااف ماان الاادافع هاام أكااار دافعيااة 

بزمال هم ممن لديهم دافع معرفاي مانرفل لا لك ل  اافاراد الا ين لاديهم دافاع  مواز ة

معرفي عالي ينو و  في العادة أكار مي  للى البحث وملب المساعدة وأكار جدية فاي 

المهمات التعليمية وجعلها ذات معنى بدال من التفاع  معها ب ان  ساطحي محاولة فهم 

   .(42  ص2114) عالو م 

( هناا  عالقاة 0222أشارت  تاا ج بعال الدراساات منهاا دراساة )الفرمااو   أذ      

( 0222 حاو الاتعلم ودراساة )القطاامي   ارتبامية موجبة بين الدافع المعرفي واالتجاه

وجااود عالقااة موجبااة بااين الاادافع  المعرفااي والاادافع  حااو التااي توصااله علااى هنااا  

 .اال جاز

 اق اهمية البحث الحالي فيما يلي بناء على ما تقدم تنب

االسااس المرحلة االعدادية التي تعد مرحلم مالبات دراسة شريحة مهمة وهي  (0

يظهار فيهاا السامات واالتجاهاات مياو  الطلباة فاي حيااتهم  من مراح  النمو العقلاي لذ

 الدراسية.

اهمية المت ير ال   يتناولم البحث فالدافع المعرفي ي ن  احدى القضايا المهمة  (2

مجاا  االرشااد وعلام وفاي  المعرفاي لتفساير السالو  بصاورة عاماةفي مجاا  االتجااه 

 .النف  ب ن  خاص

عما  المرشاد الترباو  فاي تحساين   زعازيزود وزاره التربية  بجا ب تطبيقاي ي (2

 الدافع المعرفي. قياسالعملية التربوية من خال  

 

 هدف البحث:

   الى يستهدف البحث الحالي

 .الدافع المعرفي لدى طالبات المرحلة االعدادية مستوى قياس

 

 حدود البحث:

  بـــ يتحدد البحث الحالي 

المرحلة اإلعدادية/ الدراساة الصاباحية للمادارس الحنومياة فاي مركاز  مالبات 

قضااااء بعقوباااة  والتابعاااة للمديرياااة العاماااة لتربياااة محافظاااة دياااالى للعاااام الدراساااي 

(2102/2102  ) 
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 تحديد المصطلحات:

   -عرفه كل من : ((Motivation Cognitiveالدافع المعرفي: 

وحاب االساتطالع  والحاجاة  السعي للمعرفة   -(  (Murray: 1973موراي (0

   .(22-24  0222،المرعي ، وبلقي     للى االستن اف واالرتياد  وقبو  التحديات)

الر بااة فااي التفنياار العميااق ولفتاارة مويلااة والبحااث عاان  -:(9119الخووولي   -2

أسبار ااشياء والمحاولة المستمرة لفهم عناصر الحياة واالهتمام باافنار والنظريات 

تمتاع بالمناق ة والمناظرة مع اآلخارين والنقاد ااصاي  للفنار والمعرفاة ال ا عة واالس

  2112)الراااولي  افناااار الجديااادةواالهتماااام ال اااديد باااالتعليم واالهتماااام وال ااا   با

200). 

الر بااة الدا ماااة والمسااتمرة عناااد الفاارد فاااي البحااث عااان  -:(9102 صوودي   -2

المعلومااات والحصااو  عليهااا وحرصاام علااى المعالجااة اليدويااة لموضااوعات المعرفااة 

سابي  الحصاو  عليهاا واساتردام االساتراتيجيات ال هنياة المرتلفاة التاي في والترحيب 

  تسااااعد الفااارد علاااى اساااتردام وت ااا ي  قدراتااام بلقصاااى فاعلياااة واالهتماااام وال ااا 

 .(242  2104باافنار)صديق  

نو م لللدافع المعرفي (Murray1973) تعري   ةالباحا اعتمدت -التعريف النظري :

 تعري  النظرية والمقياس المتبناه.

 ليهااا المسااتجيب ماان خااال  اجابتاام عاانالدرجااة التااي يحصاا  ع -التعريووف ارارا ووي :

 .في ه ا البحث الدافع المعرفيفقرات مقياس 

 المرحلة ارعدادية:سادسا: 
تنااو  بعااد المرحلااة هااي المــــــــــــااـرحلة التااي -:(0290عرفتهووا  وزارة التربيووة  

( ساانوات والهاادف منهااا فااي 2ماان المراحاا  الااتعلم الاااا و   وماادتها ) المتوسااطة وتعااد  

واتجاهااتهم ومياولهم وتمنانهم مان بلاوو مساتوى  الطلباةالتعرف على القابلياة ومقادرة 

يااة ماان أجاا  مواصاالة المهااارة وتنااوع بعاال الميااادين الفنريااة والتطبيقماان المعرفااة و

 (2  0220)وزارة التربية   تاجيةعداد الحياة العلمية اإل الدرس الحالي ول

 

 الفصل الثاني

 االطار النظري

 مفهوم الدافع المعرفي 

خّص هللا سابحا م وتعاالى اإل ساا  وقدرتام علاى االساتيعار المعرفاي وهيال لام وساا   

لدراكية معرفية ليما  العالم الرارجي في صورتم النمية والنيفية للاى عالماة الاداخلي 

والنو  المسرر لإل سا  على مساتوى الادافع المعرفاي وهاو يبادو ماادة وحركاة وعلام 

والتلماا   الاادافع المعرفااي لإل سااا  والبحااث والنظاار ممااا ياياار تت ياارقااوا ين ثابتااة ال و

 ة والحنم من النفاذ على تلك القاوا ين فيتعارف علاى حقاا ق والتجريب ليتمنن بالمواز

هناا   ما هي من تلك القوا ين الموجودة مما يولاد فاي اإل ساا  ال اعور بالو اام واالفاة

اْقووْرْأ  }فاي ساوره العلاق تعاالى  والمعرفاة بقولامملاب العلام  مان اآلياات النريماة توكاد

نْساْن ْما لْْم يْْعلْْم}2{ الَِّذي ْعلَّْم بِاْلقْلِْم}3ْوْربُّْك اْْلْْكْرُم}    {5{ ْعلَّْم اْرِ



  9102لسنة   ايلولوالسبعون . التاسع ... العدد.......................................مجلة الفتح .............................. 
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq    

 

-241- 

 

ال ا  واعاد وها مان الادوافع المنتسابة لبعل علماء النف  بالدوافع المعرفية  اعتنى    

باالسااتعداد الفطاار  وينمااي القابليااة هاا ا ال يتفااق ومبيعااة البناااء اال سااا ي فهااو ياارتبط 

  المعرفية.

أو  من قدم مفهوم الدافع المعرفي فقاد كاّو  قا ماة ب ان  أولاي مان  "مورا "يعد      

ها  مان الحاجاات ااساساية فاي تنظايم الادافع المعرفاي ع رين حاجة أساسية مهمة عاد 

ساية وكيا  يمنان ه ه الحاجات توثر في المتعلمين وك لك توثر في العادات الدرا وعدّ 

مبنية على أساس فسلجي ا هاا  ن  افتراضي قفم من ه ه الحاجات كاضبطها وأ  مو

تتضمن قوة كيميا ية في الدماو توجم كا  القادرات العقلياة واإلدراكياة لإل ساا  وتقاوم 

الحاجة برفع مستوى التوتر الا   يحااو  الفارد أ  يريفام عان مرياق لرضااء الحاجاة 

علاى الحاجاات النفساية والعقلياة واالجتماعياة واساتبعاد  "ار مو"وقد اقتصرت قا مة 

)المعرفااة  والحاجااة الااى الحاجااات الجساادية وشاامله الحاجااات علااى اابعاااد التاليااة 

وحاااب االساااتطالع ومااار  ر باااة فاااي القاااراءة  والساااعي للمعرفاااة  والاالستن ااااف  

   .(20 -21ص  2114( )محمود  ااس لة

 ا  ومعرفاة وجود ميال للفارد لبا     اام معاين أو ر باة فاي الن "ماسلو"يرى       

ل لك قاد وضاع الحاجاة الاى الفهام ومعرفاة واالكت ااف فاي الحقا ق وحب االستطالع  

المرحلة المتقدمة في هرم الحاجات وهي المرتباة الرامساة وأ  ها ه الحاجاة قاد تناو  

 اطة العقلياة ماا  حا  لدى البعل أكار من البعل اآلخر فمنا من يحاب ممارساة اا 

أو النلماات المتقامعاة او قاد تناو  مواجهام حا  الم انالت ومقابلاة التحاديات  اال از

وح  المسا   الصعبة ومجازفة أحيا ا في المرامرة من اج  الحصو  على معلومات 

 (.221ص  0221معينة )عبد الحميد  

ا  بل ام حاجام تسابب فقد حادد مفهاوم التنااقل المعرفاي لادى اال سا "فستنجر"اما      

ضاا وم وا فعاااالت  ياار سااارة تحفااز الفاارد للتصاارف ماان اجاا  الااترلص ماان حالاام 

 .(21 ص0220التناقل المعرفي )االزيرجاو  

القوى المحركة التي تدفع الفرد وتوجهم الاى ممارساة سالو  تعد الدوافع المعرفية      

لعقلياة العملياات ا مان القاوى الماوثرة فاي وتعتبرمعين اج  الوصو  الى هدف معين 

 .م ترتل  باختالف االداءالمعرفية للفرد وهي ذات صي ة شبي

هادف عملياة ليات الاتعلم والتاي يتوقا  عليهاا من العناصر ااساسية في عم وتعد        

التعلم والتعليم فوجود الدافع يحاث الفارد علاى القياام باساتجابات معيناة أو   اام معاين 

للاى ها ه  الطلباةوبدو  ه ه الدوافع ال يقوم بل  سلو  وال يباشر ل    ام فال   يدفع 

 ه الادافع وها ه الر باة لماا السلوكيات هو حاجتام للاى الفهام والمعرفاة ولاوال وجاود ها

ياار ماان العلماااء عاان الاادوافع ياارا بهاا ه اا  ااطة ولاا لك فقااد تحااد  النا فساام كاأجهااد 

الدافع المعرفي لنو م لم أهمية في عمليات التفنير لدى الطاالر فاي المواقا  وخاصة 

 (.24ص  2101التعليمية ) الم هراو   

      العوام  الموثرة في الدافع المعرفي 

 -هنا  جملة من العوام  توثر بالدافع المعرفي هي 

قدرة المتعلم على النجا  لنو م على درجة عالية من ال كاء أو الموهبة أو عدم  (0

 على عن  تلك القدرات .  ا م  قدرتم على النجا 
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 ب   المتعلم الجهد النافي لني يحقق النجا  .  (2

 جا  المتعلم لذا ما تولد لدياة لرادة  للىيسهم مستوى صعوبة الموق  التعليمي  (2

  وممنن أ  يتولد لديم  وع من اإلحبام لصعوبة الموق  مما يود  للى ف لم.

 Lavach,2005:p) فاارد أو ف االة الااى ل  عواماا  خارجيااة لرجاااع  جااا  ال (4

150). 

 : مكونات الدافع المعرفي 

   -يتكون الدافع المعرفي مما يلي :

 تفضي  الفرد لأل  طة العقلية التي تتطلب تفنيارا   يقصد بم   ارصرار المعرفي (0

 التفنير الجديدة وتعلمم  قام القوة والضع  في تفنيره الراص. لطرا قأو تعلمم 

  يعن  تفضي  الفرد لأل  طة العقلية المعقادة كا لك تفضايلم  التعقيد المعرفي  (2

ياة علاى البارامج يلم البارامج التعليمالساهلة وتفضا للتعام  مع الم نالت المعقادة علاى

 ترفيهية.ال

)ااحماد  فاي اال ادما  فاي اا  اطة العقليةتوضح ثقة الفارد    الثقة المعرفية (2

 .(42ص  2112 

   أبعاد الدافع المعرفي 

  -يلي:  تتكون أبعاد الدافع المعرفي مما 

 الفرد في الر بة في الحصو  على المعلومات بسرعة . أتجاه (0

 موضوع ما . فيزيادة في  الحصو  على المعرفة  (2

 الترحيب بالمرامرة في السبي  الحصو  على المعرفة . (2

)ساليما ي وجفار  . عالجاة اليدوياة لموضاوعات المعرفاةاهتمام الفرد علاى الم (4

 .(4ص  2112 

   المظاهر المعرفية التي تد  على الدافع المعرفي 

 السلوك االستكشافي  - أ

  اامات التاي يقاوم بهاا الفارد بقصاد أو ب يار قصاد فاي باتجااه اإلحاماة  هو مجموعاة

بعناصر الموضوع وعالقة ك  عنصار مان العناصار ااخارى وذلاك مان حياث البنااء 

والوظيفة وه ا يعني ل  السلو  االستن اافي يعتماد علاى قياام الماتعلم باكت ااف أ اواع 

ت بجهااده الاا اتي ماان يعطياام ماان العالقااات أو المبااادل أو المعلومااات او حاا  الم اانال

 ( .212ص   0222الننا ي والنندر    )       فرصة التمنن والاقة في المستقب ال

 حب االستطالع    - ب

هو الر باة الملحاة الكت ااف البي اة التاي يعاي  فيهاا الفارد والبحاث والتقصاي عان     

 ( .212-212  0222)القطامي   ةجديدة والجر  وراء المعرفالالمايرات 

 السعي للمعرفة   - ت
يتمااا  فااي السااعي للمعرفااة ماان خااال  الر بااة فااي النسااب المزيااد ماان المعلومااات      

بطرا اااق منهجياااة ماااا  كتاباااة البحاااو  والتقاااارير العلمياااة أو بطرا اااق  يااار منهجياااة 

 (24  2112ل مر   )ا   اال تر يه كالمراسلة عبر
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 االستعالم والتقصي - ث

ويبادأ فياام الاتعلم ويسااتمر ويوجام المااتعلم  فساام فاي سااعيم لتوسايع مجااا  فهمااة وال      

علام ليجياب عان استفسااراتم كلياة ها ه ااسالور با  يوجاد معام المينو  المتعلم وحادة 

وأس لتِم ل  اإلجابة عن أس لة المتعلم أجابم تناسب عمره ومستوى لدراكم من العواما  

سا لة هاي مادخ  التاي يحااو  الماتعلم مان خاللهاا ل  المهمة التي تساعد على  موه فاا

 (.212  0222)الننا ي والنندر       ينف  الى فهم العالم تمهيدا للتعام  معم

 فةقبول التحديات في السبيل الحصول على المعر ( 

ينااو  فياام قيمااة السااعي للتحااد  وباا   مجهااود  ياار اعتياااد  فااي الحصااو  علااى      

 (.24  2114ه ا المجهود عقليا أو ماديا )محمود  أساسيات المعرفة وينو  

 ظريااة المقياااس المتبنااى  لنو هاااالباحاااة النظريااة المتبنااى للاادافع  المعرفااي  سااتعر 

 .(2112للباحث )ال مر    

 (Murray1973  ظرية مورا النظرية اال سا ية )

ااساسااية هااداف أو  ماان وضااع الحاجااات اإل سااا ية باا" هناار  مااورا  "يعااد       

عداد قا مة من الحاجاات التاي يرماي اإل ساا  المعاصار الاى تحقيقهاا للحياة فقد حاو  ل

الحاجات اإل سا ية بوصفها دوافع أصايلة للسالو  اإل ساا ي  "هنر  مورا " ل لك عدّ 

والتااي تمياازت لمعالجتهااا للدافعيااة معالجااة دقيقااة وأصاابح ترطاايط تلااك النظريااة ماان 

وقااد رأى أ  هنااا  حاجااات  ،ى التصااورات فااي علاام الاانف المفاااهيم الدافعيااة ماان أقااو

( حاجااة 02تاارتبط بالحفاااظ علااى تااواز  الظااروف الفساايولوجية وحااددها ر) ة متعاادد

وأملاااق عليهاااا الحاجاااات الفسااايولوجية وكااا لك أعاااد حاجاااات أكاااار أهمياااة وهاااي مااان 

لنفسااية وتعااد قا مااة الحاجااات ت مصاادر  فسااي أملااق عليهااا الحاجااات االحاجااات ذا

 (  Peterson,1991: p81من أفض  ما قدم في تفسير الحاجات اإل سا ية ) لمورا 

ولننام ركازة قا متام علاى  "ماسالو"قا مم من الحاجات كما فع  " هنر  مورا  " أعدّ 

الحاجااات )النفسااية والعقليااة واالجتماعيااة(  ياار الجساادية ولاا لك أ  هاا ه القا مااة ماان 

قا مام مان الحاجاات التاي تاوثر  " ماورا هنار  " أفض  ما عد حو  الدوافع وقد أعادّ 

   - في مهام الطلبة وهي

 ي العادات الدراسية و ظامها وهي التي توثر ف  الحاجات- 

 المعرفة والفهم . (0

 الحاجة للى االكت اف واالرتياد.  (2

 السعي للمعرفة . (2

 حب االستطالع. (4

 مر  ااس لة. (2

 والدقة . هي الحاجة الى ترتيب والتنظيم والنظافة  الترتيب والنظام 

  هي الر بة في ترتيب ااشياء وبناء شنلها .  البناء والتركيب 

 وهي تنظيم الحاجات ولصالحها وحمايتها من التل  .  المحافظة 

 وهي الحاجة الى االسترخاء واالستمتاع والتسلية والترويح.  اللعب 

 إما الحااات التي تؤثر في مستوى اْلداء وهي : 

o : التحصي  واالعتراف ب لك من اآلخرينويتنو  من الطموح 
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o  الحاجة التفوو على اآلخرينالتفوق   

o عماا  الصاعبة   الر بة فاي الت لاب المصااعب والعقباات والقياام باا التحصيل

 بسرعة و جا  ولتقا 

o الحاجة الى المد  والاناء وتحصي  المراتب . االعتراف   

o وال لة والعار. الر بة في االبتعاد عن الرج  والف    تجنب الفشل 

o ة علاى االسام والساامعة   الحاجاة للاى المحافظاا الحفوا  علوى السومعة والشوورف

 .واالحترام

o الحاجاااة للاااى اال صاااياع والقباااو  وتقبااا  العقاااار )مرعاااي وبلقاااي   التحقيووور  

 0222  24-22) 

ويوكد  )مورا ( أ  الحاجات تتباين من حياث قوتهاا وشادتها علاى الفارد وهاي ماا     

)مااورا ( بالساايطرة أو التفااوو وهنااا  الحاجااات يمناان لشااباعها باالسااتعا ة أسااماها 

وي ير للى موقا   بالحاجات ااخرى ويسمى )مورا ( ه ه الحالة ا صهار الحاجات 

ة تحادد الحاجاة تاتن ط فيام الحاجاة وتساهم فاي لشاباع الحاجاات ااخارى ومبقاا لنظري

ريقة معينة في ظ  ظاروف معيناة على أ ها  أمنا ية عضوية أو استعداد لالستجابة بط

للاى  ماردودهوبه ا المعنى فل  الحاجة هي سمة كامناة لادى الفارد لذ أ  السالو  يعاود 

تفاع  الحاجات الفطرية مع البي ة الرارجية وبوساع البي اة ل  تقاوم لماا ب ساناد التعبيار 

عاااان الحاجااااة أو بوسااااعها ل  تتعااااار  مااااع الساااالو  الرامااااي للااااى لشااااباع حاجتاااام 

(Davis,1983: 277 ). 

  مبادل  ظرية مورا 

شرصااية اإل سااا  دا مااة الت ياار والتقاادم وليسااه ثابتااة  ا هااا فااي تطااور بساابب  (0

 ااحدا  التي تحد  موا  حياه الفرد .

العمليات النفسية التي تعتمد على العمليات الفسيولوجية ا  الحاجاة مان وجهام  (2

وجام كا  العملياات  ظر ماورا  مفهاوم افتراضاي يناو  علاى أسااس فسالجي تانظم وت

 العقلية اإلدراكية للفرد . 

المبدأ ال ام  ويتضمن أهمية تقب  مستوى التوتر ال   تسمية الحاجة في الفرد  (2

فاا سااا  لدياام حاجااة مسااتمرة ودا مااة لإلثااارة واالحتيااا  والفعاليااة والحركااة والتقاادم  

 .(022  0222وكلها تتضمن زيادة التوتر بدال من خفضم )شلتز 

 

  نظرية الحااات ارنسانية  هنري مواري(ل ةالباحثاسباب تبني 

   ه ه النظرية اتجاه ا سا ي وارتبامها بااهداف ااساسية للحياة . تعد 

 . أعطه  ظريم الحاجات اإل سا ية رؤية واضحة عن الدافع المعرفي 

 . قدم مورا  قا مة بالحاجات )النفسية  والعقلية  واالجتماعية (ال ير جسدية 

  منن الباحث من فهم مت ير الدافع المعرفي 

  ظرية الحاجات اإل سا ية بني عليها مقياس الدافع المعرفي وبا لك قاام الباحاث 

 (2112المعرفي لــــــــ)ال مر   بتبني مقياس الدافع
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 سابقةدراسات 

 ( 9100دراسة التكريتي   (0

المعرفي وحول المشوكالت عنود التفكير المنطقي وعالقته بالدافع عنوا  الدراسة )     

 . الطلبة المتفوقين وغير المتفوقين دراسيا في المرحلة الثانوية(

 منا  الدراسة  العراو -

 هدفه ه ه الدراسة للى قياس    -

قياس مستوى التفنيار المنطقاي والادافع المعرفاي وحا  الم انالت عناد الطلباة  (0

 المتفوقين و ير المتفوقين دراسيا .

الفردية باين التفنيار المنطقاي والادافع المعرفاي وحا  الم انالت قياس الفروو  (2

 عند الطلبة على وفق مت يرات )الجن   الحالة والترصص(

الن   عن العالقة بين التفنير المنطقي والدافع المعرفي وح  الم نالت عناد  (2

 المتفوقين و ير المتفوقين ( الطلبة )العينة النلية 

ومالبة اختيروا بااسلور الطبقاي الع اوا ي مان  ( مالب211 تنو ه ) عينة البحث-

 المدارس الاا وية واإلعدادية التابعة لمديرية العامة لتربيم النرخ ااولى .

 أدوات الدراسة :-

 تبني مقياس التفنير المنطقي والدافع المعرفي  (0

 بناء مقياس ح  الم نالت. (2

  اإلحصاا ية هاي )االختباار التاا ي لعينتاين اساتردمه الوساا  -الوسا ل ارحصا ية :-

 مرباع كاا   تحليا  التبااين الاناا ي االختباار التاا ي  مستقلتين  معام  ارتباام بيرساو 

 لعينة واحدة  معادلة للفا كرو باخ (

أظهاارت النتااا ج الطلبااة يمتلنااو  القاادرة علااى التفنياار المنطقااي ويمتلنااو   - النتووا   -

في والقدرة على ح  الم نالت وكا  ذلك لصاالح الطلباة مستوى جيد من الدافع المعر

المتفااوقين ووجااود فااروو فااي التفنياار المنطقااي عنااد عينااة البحااث ) المتفااوقين و ياار 

الحالاة  -2لصالح عينة اإل ا   -2للترصص ولصالح الفرع العلمي  -0المتفوقين تبعا 

 لصالح عينة الطلبة المتفوقين

رفي عند عينة البحث )المتفوقين و ير المتفاوقين وجود فروو في مستوى الدافع المع-

 تبعا للترصص والحالة ولصالح الفرع العلمي وعينة الطلبة المتفوقين

لمااا بالنساابة الن اا  عاان العالقااة بااين المت ياارات الاااال  عنااد العينااة النليااة وعينااة  -

 المتفوقين و ير المتفوقين دراسيا 

المنطقاي والادافع المعرفاي عناد عيناة النلياة وجود عالقة دالة لحصا يا بين التفنيار  -أ

 وعند عينة ال ير متفوقين دراسيا ولم تنن هنا  عالقة دالة عند الطلبة المتفوقين

ال توجد عالقة دالة بين التفنير المنطقي وحا  الم انالت عناد عيناة النلياة وعيناة  -ر

 المتفوقين و ير المتفوقين دراسيا.

ع المعرفي وح  الم نالت عناد عيناة النلياة وعيناة وجود عالقة لحصا ية بين الداف- 

 المتفوقين و ير المتفوقين دراسيا. 
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 (9105دراسة الحازمي   (9

الووذاكرة لوودى طووالب المرحلووة الثانويووة ب فووي وعالقتووه الوودافع المعرعنااوا  الدراسااة 

   بمدينه مكة المكرمة(
   السعودية  مكان الدراسة-

  معرفة العالقة باين الادافع المعرفاي وعملياات الا اكرة لادى ماالر  هدفت الدراسة -

 المرحلة الاا وية بمدينة منة المنرمة 

 تم اختيارهم بطريقة ع وا ية . ( مالب211   تنو ه العينة من )عينة البحث -

 أدوات الدراسة  -

 (  0222( تبنى  مقياس الفرماو  )0

 (0222( تبنى مقياس ال اكرة لعبدو )2

  التاليااة هااي )المتوسااط الحسااابي  اال حااراف المعيااار   تحلياا  وسووا ل ارحصووا يةال-

 التباين ااحاد  .االختبار التا ي لعينتين مستقلتين ( 

  ل  مستوى الادافع المعرفاي لادى الطاالر كاا  مانرفل كماا بيناه الدراساة  النتا  -

علاااى أ  درجاااات عملياااات الااا اكرة كا اااه بدرجاااة متوساااطة وال توجاااد عالقاااة باااين 

استجابات أفراد عينة الدراسة في الدافع المعرفي وعمليات ال اكرة وأبعادها وال توجد 

صااات العلمياة واادبااي وال توجااد باين اسااتجابات لفاراد العينااة الدراسااة باين ذو الترص

فروو بين المتوسطات درجات استجابات عيناة الدراساة حاو  مظااهر عملياة الا اكرة 

 شرعي ( . –تبعا الختالف الترصص )مبيعي 

 

  سابقة : موازنة دراسات 

 اْلهداف -0

( للى قياس التفنير المنطقي والدافع المعرفي وحا  2100هدفه دراسة التنريتي )    

ت لدى الطلبة المتفاوقين و يار المتفاوقين دراسايا وقيااس الفاروو فاي التفنيار الم نال

المنطقااي والاادافع المعرفااي وحاا  الم اانالت عنااد الطلبااة وفااق المت ياارات )الجاان  

والترصاااص والحالاااة( وكااا لك الن ااا  عااان العالقاااة باااين التفنيااار المنطقاااي والااادافع 

 يار المتفاوقين ( لماا  –فاوقين المعرفي وح  الم نالت عند الطلباة ) عينام ألنلياة المت

( هاادفه الااى معرفااة مسااتويات الاادافع المعرفااي وعالقتاام  2102) الحااازميدراسااة 

بمظاهر الا اكرة لادى ماالر الصا  الااا ي فاي المرحلاة الاا وياة  واماا هادف البحاث 

 المرحلة اإلعدادية.  مالباتالدافع المعرفي لدى  مستوى قياسالى  هدفالحالي 

 العينات :-9

نااو  عاادد أفااراد لتباينااه دراسااات السااابقة فااي اسااتعما  العينااات ماان حيااث الحجاام    

( قيااس التفنيار 2100العينة تحدده أهداف المجتماع المبحاو  فيام فدراساة التنريتاي )

المنطقااي والاادافع المعرفااي وحاا  الم اانالت عنااد الطلبااة المتفااوقين و ياار المتفااوقين 

بة من المدارس الاا وية واإلعدادية لماا ومال( مالب 211يا وبل ه عينة البحث )دراس

دراساااة الحاااازمي  حياااث  الحاااا ل  كااا  الدراساااات جمعاااه باااين الااا كور واإل اااا  

( كا اه لمعرفاة العالقاة باين الادافع المعرفاي 2102وترصص عدا دراسة الحاازمي )
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( 211وعالقتم بعمليات ال اكرة لدى ملبة المرحلاة الاا وياة التاي بل اه عيناة البحاث )

 ( مالبم.011ينة الدراسة هي )واما البحث الحالي فنا ه عمالبا  

 اْلدوات :-3

تباين معظم اادوات المستردمة في الدراسات الساابقة فاي اعتمادهاا علاى االدوات     

( قامااه الباحاااة بتبنااي مقياااس الاادافع المعرفااي واختبااار 2100فقااد كا ااه التنريتااي )

قاام  ( لذ2102لماا دراساة الحاازمي )ت التفنير المنطقي واعدت مقياس لح  الم انال

الفرماو  للدافع المعرفي وك لك تبني مقياس عملياات الا اكرة "الباحث بتبني المقياس 

 ( للدافع المعرفي.2112) بتبني مقياس ال مر  ةالباحا هقام الحاليالبحث  لما 

 الوسا ل ارحصا ية:  -2

( فاستردمه دراسة التنريتي استردمه الدراسات السابقة وسا   لحصا ية مرتلفة     

( اساااتردمه الوساااا   اإلحصاااا ية هاااي) االختباااار التاااا ي لعينتاااين مساااتقلتين 2100)

 معام  ارتبام بيرسو  .مربع كا   تحليا  تبااين ثناا ي  االختباار التاا ي لعيناة واحادة 

( الوساااا   اإلحصاااا ية )المتوساااط  2102 للفااا كرو بااااخ (  ولماااا دراساااة الحاااازمي )

 .ال حراف المعيار  تحلي  ااحاد    االختبار التا ي لعينتين مستقلين (ألحسابي وا

 النتا  : -5 
تهااا ترتلاا   تااا ج الدراسااات السااابقة باااختالف أهاادافها وأساالور بحاهااا وحجاام عين    

( ل  الطلبااة يمتلنااو  القاادرة 2100لدت  تااا ج دراسااة التنريتااي)فاا  والف ااات العمريااة 

ويمتلناو  مساتوى جياد مان الادافع المعرفاي والقادرة علاى حا  على التفنيار المنطقاي 

الم نالت وكا  ذلك لصالح الطلبة المتفوقين ووجود فروو في التفنيار المنطقاي لادى 

عينااة البحااث المتفااوقين و ياار المتفااوقين ويعاازى ذلااك لصااالح الفاارع العلمااي وكاا لك 

دافع المعرفاي عناد لصالح اإل ا  ولصالح الطلبة المتفوقين وجود فروو في مستوى ال

الااة وعينااة البحااث المتفااوقين وال توجااد فااروو فااي ترصااص والحعينااة البحااث تبعااا لل

( أظهارت النتاا ج 2102مستوى الدافع المعرفي لنال الجنسين   لماا دراساة الحاازمي)

ا رفااا  الاادافع المعرفااي لاادى مااالر المرحلااة الاا ويااة وال توجااد عالقااة بااين الاادافع 

 .رةالمعرفي وعمليات ال اك

 

 الفصل الثالث

 ااراءات البحث

 البحث   منه 

ها ا يعاد ، وهاابحاالحاالي لتحقياق أهاداف  ه الباحاة المنهج الوصفي فاي بحاهااأتبع    

المنهج من أكار المنااهج شايوعا   وا ت اارا   والسايما فاي البحاو  التربوياة ، ويعارف 

النفسية كماا هاي قا ماة بل م ك  استقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر التعليمية أو 

بو )العالقااات بااين العناصاارفااي الحاضاار بقصااد ت رصااها وك اا  جوا بهااا وتحديااد ا

 ( .  17، ص2003،  السوس

ات التي اتبعاه للرطوللمجتمع الحالي وعينتم وشرحا  ويتضمن ه ا الفص  وصفا       

، ابتداء   من الدراسة االستطالعية وعار  الفقارات علاى الرباراء  في أعداد المقياس
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والتعرف على موشرات صادقها وثباتهاا  ، وا تهااء  بتطبيقهاا مان اجا  اساتردامها فاي 

 تحقيق أهداف البحث. 

 

 مجتمع البحث:  

يقصااد بمجتمااع البحااث   اافااراد أو ااشااياء الاا ين لهاام خصااا ص واحاادة يمناان        

 مالحظتها.

ويوصاا  المجتمااع بل اام مجموعااة وحاادات البحااث التااي يااراد الحصااو  منهااا علااى     

 ( .   66، ص  1990)داود وآخرو  ،    بيا ات 

والاا وياة  مالباات المادارس اإلعدادياةالمجتمع ااصلي لها ا البحاث مان  ويتنو       

 (  اذ2019/  2018للعام الدراسي  ) النهارية في مركز قضاء بعقوبة/ محافظة ديالى

ي الصافوف ) الراباع والراام  مجتمع البحث من مالباات المرحلاة  اإلعدادياة فا تنو 

 والسادس( االعداد .

 

 عينـة البحـث  

هي مجموعة جز ية من مجتمع العينة وممالاة لعناصار المجتماع أفضا  تمايا  ، لذ     

يمنن تعميم  تا ج تلك العينة على المجتماع بلكملام وعما  اساتدالالت حاو  معاالم ذلاك 

ة وعليم جارى أتبااع الرطاوات الر يسا(،  54، ص  2002) النبها  ،          المجتمع

 جتمع ه ا البحث   اآلتية للحصو  على عينة ممالة لم

 تحديد المجتمع ااصلي بدقة.   .0

 لعداد قا مة كاملة ودقيقة بمفردات ذلك المجتمع.   .2

 لعدادها.   مفردات ممالة في القا مة التي جرى أخ  .2

الحصااو  علااى عينااة ممالااة وكافيااة لتماياا  المجتمااع ااصاالي برصا صاام التااي  .4

                          يريد الباحث أ  يدرسها   

علااى توظياا  هاا ه الرطااوات واإلفااادة منهااا فااي مريقااة  ةالباحااا اعتماادتولقااد       

اختيارها لعينة بحاها عن مريق تحديد المجتمع ااصلي لمجتمع المتفوقين دراسيا  فاي 

 المدارس اإلعدادية.

( يباين أعاداد 1وشمله العيناة علاى الطالباات   فاي المرحلاة اإلعدادياة والجادو   )     

 .في المرحلة اإلعداديةالطالبات 

 (0الجدول  

 توزيع عينة البحث

 عدد الطالب الصف ت

 21 عداد االالرابع  0

 21 عداد االالرام   9

 41 عداد االالسادس  3

 011 ـــوعالمجمــ
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 أداة البحث 

 مقياس الدافع المعرفي  

لتحقيق اهداف البحث الحالي الباد مان تاوفير اداة مناسابة ماع مبيعاة السامة الماراد     

قياسااها ومبيعااة مجتمااع البحااث  ويتااوفر فيهااا الرصااا ص الساااينومترية  لاا ا قامااه 

الباحااااة وبعاااد االماااالع علاااى االدبياااات ذات العالقاااة بموضــــــــاااـوع البحــــــــاااـث 

(  2009س )الاادافع المعرفااي( الـــــــــااـ   اعااده )ال اامر   بتبنــــــــــااـي مقيـــــــــااـا

 (.1لقياس الدافع المعرفي لدى ملبم المرحلة االعدادية  وكما موضح في )ملحق/

( لقيواس الودافع المعرفوي لـسبــــــــــوـاب 2009ال امر   وقد تبنت الباحثة مقيواس 

 -االتيـــــــــــــة:
 (.2009اعد عام )يعد مقياس حديث لذ  -0

  وهاام ملبااة المرحلااة  فسااها المراحاا  الدراساايةو  فساام لمجتمااع الحاااليمعااد ل -2

 لعينة بحاها الحالي. مال ماالعدادية  ب لك ترى الباحاة ا م مقياس 

موافقة الرباراء والمرتصاين فاي التربياة واالرشااد النفساي والتوجيام الترباو   -2

 وعلم النف  على صالحيتم.

 معــــووووـد المقيـــــووووـاس باستخــــــووووـراص الخصـــووووـا ص االحصا يــــووووـة  قووووام

 -السايكومتريــــة لفقرات المقيـــــاس  كمــــا يلــــي:

( Test.T  باساااتردام االختباااار التاااا ي )اسوووتخراص القووووة التميميوووة للمقيووواس -0

 لعينتين مستقلتين.

                          اساااااااتررجه صااااااادو االداة بااااااالكار مااااااان مريقاااااااة وهااااااايصووووووودق االداة -9

 )الصدو البناء  وصدو الظاهر (.

     -  استررجه ثبات المقياس بالطرو االتية ثبات المقياس -3

 (.82.0معام  االتساو الرارجي )اعادة االختبار(  وبلغ الابات ) - أ

معاماا  االتساااو الرااارجي )التجز ااة النصاافية(  وبلااغ الابااات باسااتردام معاماا   - ر

(  وباساتردام معادلاة سابيرما  باراو  بلاغ الاباات 72.0قياس )بيرسو  بين  صفي الم

(84.0.) 

 (.84.0معادلة الفاكرو باخ  وبلغ قيمة معام  الابات ) - ت

 

  ااووووراءات الباحثـووووـة فووووي حسوووواب صوووودق المقيوووواس  وثباتووووـه للت كـووووـد مـووووـن

 صالحيتــه
 -الباحاة بحسار الرصا ص االتية  ق من ه ه االجراءات قامهلتحق    

 الصـــــــــــــــدق: -0

 ب االهتمااام بهااا فااي بناااء المقااايي الصاادو ماان الرصااا ص المهمااة التااي يجاا يعااد        

ويعاااارف علااااى ا اااام "مقدرتاااام علااااى قياااااس مااااا وضااااع اجلاااام او الساااامة المااااراد 

دو علاى الصادو (. اعتمد البحث الحالي في اساتررا  الصا40 2010قياسها".)مجيد 

الحصااو  علـــااـى قاارار محنــــااـم مـــااـن شرـــــــــــااـص  الظاااهر   وفياام يجاار 

مرتـــــــااااـص ينــــــــــــااااـو  المقيــــــــااااـاس مناسبـــــــــــــااااـا  لموضــــــــــااااـوع 

 (.Allen & Yen 1979 96دراستــــــــــــم.)
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تحقق الصادو الظااهر  للمقيااس مان خاال  عرضام علاى مجموعاة مان االساات ة      

للحناام علااى  والتقااويم رشاااد النفسااي وعلاام الاانف  والقياااستصااين فااي التربيااة واالالمر

 (.100%بل ه  سبة اتفاو الربراء على المقياس المتبنى ) لذمدى صالحية المقياس 

 الثبـــــــــات -9

حد اظهرت درجتام شايء مان االساتقرار        ويعني كلما كررت عملية قياس الفرد الوا    

حساابم بالكار  (  واجا  ايجااد ثباات المقيااس جارى128 2005والمهاداو  )الادليمي 

   -من مريقة وكآالتي 

 عادة االختبارالختبار واا - أ

تعاد ها ه الطريقاة مان اهام مارو حساار الاباات ا هاا تقاي  اساتقرار النتاا ج عباار     

 (.   242 2014الزمن.)النعيمي 

( مالبااة ماان 30عينااة منو ااة ماان )دافع المعرفااي علااى الباحاااة مقياااس الاا مبقااه     

( يوماا  14مالبات المرحلة االعدادية  وتم اعاادة تطبيقام علاى  فا  العيناة بعاد مارور)

موشارا  جيادا  علاى  وهاو(  80.0من االختبار االو  للمقياس  ب لك بلغ معام  الابات )

 ثبات المقياس. 

للاباات فاي ا لاب يزود ا معام  الفاكرو باخ بتقادير جياد  -:معامل الفاكرونباخ - ر

حسار معام  الفاكرو بااخ باساتردام  لذ جرى (. Nunnally 1978 239المواق . )

(  عليااة فاال  المقياااس يتمتااع بابااات 82.0وجااد ا  الابااات يساااو  ) لذ  SPSSبر ااامج 

 جيد. 

ب لك تنو  الباحااة قاد تلكادت مان صادو وثباات فقارات المقيااس  واصابح المقيااس    

 عينة البحث االساسيةلتطبيق على صالحا  ل

 

 الوسا ل ارحصا ية

 -( ومنم SPSSاستعمله الباحاة بر امج الحزمة االحصا ية للعلوم االجتماعية )

 (.Test.Tاالختبار التا ي لعينة واحدة ) -0

 .الستررا  الابات ر )اعادة االختبار( -معام  ارتبام بيرسو   -2

 الستررا  الابات. -معام  الفاكرو باخ  -2

 

 الرابعالفصل 

 وتفسيرها عرض النتا  

 عرض النتا   وتفسيرها  

التي توص  اليهاا البحاث الحاالي فاي ضاوء الهادف  ن ه ا الفص  عر  النتا جيتضم

 الدافع المعرفي لدى مالبات المرحلة االعدادية(.مستوى المرسوم لم وهو ) قياس 

( مالباة. وبماا 100الباحاة المقياس على عينة منو اة مان ) مبقهولتحقيق ه ا الهدف 

( الجدولياااة والبال اااة t( اكبااار مااان قيماااة )19.837( المحساااوبة والبال اااة )tا  قيماااة )

( هااي اكباار ماان قيمااة الوسااط 144.180(  وقيمااة الوسااط الحسااابي البااالغ )2.000)

ها ا يعناي (  ف0.05( ومستوى داللة )99(  وعند درجة حرية )115الفرضي والبالغ )

 ( يوضح ذلك.2والجدو  ) ا  العينة لديهم دافع معرفي 
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 (9الجدول  

المحسوبة  tيبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسط الفرضي و 

 الجدولية ْلفراد العينة وفقاً لمقياس الدافع المعرفي  tو

حجم 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

المتوسط 

 الفرضي

درجة 

 حرية

اال حراف 

 المعيار 

القيمة 

التا ية 

 المحسوبة

القيمة 

 الجدولية

مستوى 

داللة 

 االختبار

011 044،021 002 22 04،101 02،221 2،111 

2 1،1 

 دا 

 لحصا يا

 

 االستنتااات

 -في ضوء ما تّم التوص  لليم من  تا ج يمنن استنتا  ما يلتي        

ا  مالبات المرحلة االعدادياة لاديهن مساتوى  بحاها تا ج  استنتجه الباحاة من -

 عا   للدافع المعرفي.

 

 التوصيات

 -بما يلتي   ةوصي الباحا تا ج البحث الحالي تفــــــــــــي ضوء  

علااى  ماان خااال  ت ااجيعهن الطالباااتالعماا  علااى زيااادة الاادافع المعرفااي عنااد  (0

القراءة وزيارة المنتبات المدرسية واالفادة من النتب والمجالت العلمية والاقافية التي 

 يستردمها العق  الب ر  عن مريق استقبا  المعلومات.

الجهاااات التربوياااة المساااوولة فاااي عملياااة اساااتامار الااادافع  مسااااهمةضااارورة  (2

والن اامات العلميااة المعرفاي المرتفاع لادى الطالبااات بماا يساهم فاي اثااارة الم ااركات 

 المعرفة.و العلم لتحقيق التقدم علمي والدراسي وصوال الى التفوو في مجا 

 

 المقترحات

اجااراء الدراسااات  ةالباحااا هاقترحاامتطلبااات البحااث الحااالي وتطااويرا  لاام اسااتنماال ل

   - االتية

ا                        ساااية أخااارى منهااادراساااة مماثلاااة للدراساااة الحالياااة علاااى مراحااا  دراأجاااراء  (0

 .نال الجنسين ول (ةيالجامعالمرحلة المتوسطة والمرحلة )

                           دراساااة إليجااااد عالقاااة باااين الااادافع المعرفاااي ماااع مت يااارات أخااارىأجاااراء   (2

 .(التحصي  الدراسي  التواص  االجتماعي   )البي ة ااسرية  ووسا

 

 ادرــــــــــالمص

 مادخ  علام الانف  فاي ضاوء القارا  والسانة(  2112ابو السوس ،ساعيد محماد ،) .0

 ، دار الفنر العربية للتوزيع 0،م
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أثار التفاعا  باين منو اات بي اة الفصا  الدراساي (  2112ااحمد   سحر السايد ) .2
ومسااتوى الاادافع المعرفااي علااى بعاال قاادرات التفنياار اابتنااار  لاادى عينااة ماان 

  جامعم االزهر. اساسالتالمي  مرحلة التعلم ا

 دار النتااب  أساا  علاام الاانف  التربااو (  0220اازيرجاااو   فاضاا  محساان ) .2

 الموص  . –للن ر ومباعة 

 أسلوبا يجب على كا  مرشاد معرفتهاا 22(  2102برادلي  ت ارفورد وأخرو  ) .4

   الطبعة ااولى  عما  دار الراية للن ر وتوزيع  اارد .

التفنير المنطقي وعالقتم بالادافع المعرفاي (  2100التنريتي  أيما  صدام محمد ) .2
 وح  الم نالت عند الطلبة المتفوقين و ير المتفوقين دراسيا في المرحلة الاا وياة

 أبن الرشد التربية رسالة ماجستير  ير من وره  جامعم ب داد  كلية 

الاادافع المعرفااي وعالقتاام بالاا اكرة لاادى (  2102الحااازمي  شااري  باان أحمااد ) .2
  رسالة ماجستير  كلية التربية  جامعم أم القرى. المرحلة الاا وية مالر

 ااساااليب المعرفيااة وضااوابطها فااي علاام الاانف (  2112الرااولي  ه ااام محمااد ) .1

  القاهرة  دار النتب الحديث .

  0  م مباادل اإلرشااد النفساي والترباو (  2111الداهر   صاالح  حسان أحماد) .2

 اارد . -عما 

، جامعام  علم النف  ال رصية(   0221 اظم ، هاشم العبيد  )داود، عزيز حنا و .2

 ب داد ، مطابع التعليم العالي ، الموص  .

لقيااااس (   ا0222الااادليمي ، احساااا  علياااو  والمهاااداو  ، عاااد ا  محماااود ) .01
 ، دار النتب والوثا ق ، ب داد ، العراو . 2م والتقويم في العملية التعليمية،

الادافع المعرفاي وعالقتام بتحصاي  (  2112الرفوع  محمد والز او  عمااد )  .00
الدراسااي والجاان  والمسااتوى الدراسااي والترصااص لاادى جامعاام الطفيليااة التقنيااة 

 (4( العدد )02 مجلد )

  دار  2  عمااا   ممبااادل علاام الاانف (  2102الز ااو   عمااا  عبااد الاارحيم ) .02

 النتار الجامعي  اارد 

دالالت الصادو (  2112بن حمزة   والجفار  عباد الارحيم )السليما ي  محمد  .02
وثباااات اختباااار الااادافع المعرفاااي  لااادى ماااالر ومالباااات جامعااام أم القااارى بمناااة 

 (22مجلة علم النف  العدد )  المنرمة  

  ب اااداد   0  مطبعااام جامعااام  م  ظرياااات ال رصاااية(  0222شااالتز  دوا  ) .04

 العراو

افع المعرفاااااي وعالقتااااام لاااااد(  ا2112ال ااااامر  ، ه اااااام جاسااااام محماااااد ) .02
، رساالة ماجساتير   باستراتيجيات التعلم واالست كار لدى ملبة المرحلة االعدادية 

 جامعم ب داد كلية التربية ابن الهيام .

 النمو المعرفي بين ألنما ي ومعالجة  المعلومات(  2112صالح  قاسم حسين ) .02

 (2.مجلة كلية التربية جامعم ب داد العدد )

أثر استردام المدخ  البصار  المناا ي فاي (  2104يد فتحي )صديق  مروه س .01
تدري  العلوم للتالمي  عند مدارس الصم وضعاف السامع علاى التحصاي  والادافع 
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جامعاام الفيااوم –كليااة التربيااة  – مجلااة الفيااوم للعلااوم التربويااة والنفسااية  المعرفااي

 (2( الجزء )2مجلد )–مصر ،

،  ية الااتعلم والتعلاايم و ظريااات الااتعلمسااينولوج(   0221عبااد الحميااد ، جااابر ) .02

 دار النهضة العربية ، القاهرة .

، دار الساايرة للن اار والتوزيااع ،  علاام الاانف  العااام(   2114عالو ااة، شاافيق ) .02

 االرد  .

التحصااي  الدراساي وعالقتاام بالعااادات (  2100الفتلاي  حسااين هاشام هناادو  ) .21
كلياة ،   ملباة المرحلاة الاا وياة الدراسية ودافع اال جاز في المواد االجتماعية لادى

 التربية  جامعم القادسية

الاادافع المعرفااي وعالقتاام  باالتجاااه  حااو (   0222الفرماااو  ، حمااد  علااي ) .20
 مجلة الدراسات التربوية .–التعلم ال اتي  لدى مالر المرحلة الاا وية 

الدافعياة الاتعلم الصافي لادى ملباة الصا  العاشار (  0222القطامي  يوسا  ) .22
 الجامعة اارد ية–مجلة الدراسات –في مدينة عما  

أسااليب الاتعلم وعالقتام بالحاجاة (  2102النعبي ،  كاظم ومحسان ، كويطاع ) .22
( المجلاد 204، مجلاة االساتاذ ، العادد ) الى المعرفة لدى ملباة المرحلاة االعدادياة

 الاا ي .

سااينولوجية (  0222عبااد الماانعم  النناادر   أحمااد مبااار  )الننااا ي  مماادو   .24
  النويه  منتبة الفال  للن ر والتوزيع التعلم وأ مام التعليم

دار صافاء  0( ، ماالختبارات النفسية ) ماذ (   2101مجيد ، سوسن شاكر ) .22

 للن ر والتوزيع ، عما  ، االرد  .

فاي لادى ملباة جامعام قياس الادافع المعر(  2114محمود  أحمد محمد  ور  ) .22
  أمروحة دكتوراه  ير من ورة  جامعم الموص  كلية التربية الموص 

 الميساار فااي علاام الاانف  التربااو (  0222المرعااي  أحمااد  وبلقااي  توفيااق ) .21

  عما   دار الفرقا   اارد 

(  الاادافع المعرفااي والبي ااة الصاافية وعالقتاام 2101الم ااهراو   بسااام محمااد ) .22

رسااالة ماجسااتير  ملبااة المرحلااة الاا ويااة فااي مدينااة  اازه   بااالتفنير التاالملي لاادى

  زه – ترصص علم النف   جامعم اازهر 

 مرحلااة الدراسااة ام مرحلااة أزمااة–الاا ويااة العامااة (  2114المهااد   محمااد ) .22

  عالم النتب  القاهرة

  دار 1  ماساساايات القياااس فااي العلااوم الساالوكية(  2112النبهااا   موسااى ) .21

 االرد . –والتوزيع  عما  ال روو للن ر 

القياااس النفساي فااي التربياة وعلاام (  2104النعيماي  مهنااد محماد عبااد الساتار ) .20
   المطبعة المركزية  جامعة ديالى.1  مالنف 

دار الصافاء للن ار  0، م التن  ة االجتماعياة(   2110هم ر  ، عمر احمد ) .22

 والتوزيع عما  ، االرد   

اإلحصااء ب اداد  – ة العامة للترطيط الترباو المديري( 0222وزاره التربية  ) .22

 العراو–
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 المالح 

 مقياس الدافع المعرفي

 ................ ةالطالب عميمتي

 تحيه طيبة ........

بوووووين يوووووديك مجموعوووووة مووووون الفقووووورات تعبووووور عووووون مشووووواعرك الذاتيوووووة نحوووووو      

مواقوووووووف عاموووووووة تتعلووووووو  بطبيعوووووووة سووووووولوك الفووووووورد  لوووووووذا تراوووووووى الباحثوووووووة 

معووووواونتكم باراابوووووة عووووون المقيووووواس بصووووودق بعووووود قراءتوووووك لكووووول فقووووور  مووووون 

تحوووووت √(عالموووووة فقووووورات المقيووووواس بكووووول عنايوووووة وموضووووووعية و لوووووك وضوووووع 

البوووووووديل المناسوووووووب لواهوووووووه نظووووووورك   علموووووووا ان هوووووووذا اراابوووووووة ْلغوووووووراض 

وال تواووووووود إاابوووووووة  ةالبحوووووووث العلموووووووي ولووووووون يطلوووووووع عليهوووووووا سووووووووى الباحثووووووو

وال داعوووووووي   أاابوووووووهصوووووووحيحة او خاطجوووووووة وال يجووووووووز تووووووورك اي فقووووووورة دون 

 لذكر االسم .....

                         

 

 ـع الشكر والتقديرمــــــــــــ

 : اراابةطريقة 

ينطب   الفقرات ت

علي 

بدراة 

 كبير 

ينطب  

علي 

بدراه 

 متوسطة

ينطب  

علي 

بدراة 

 قليلة

ال 

 ينطب 

 علي

أطلوووع علوووى بعووو  المصوووادر  -0

حووووال انتهووووا ي موووون تح ووووير 

 وااباتي الدراسة 

 

√ 

   

                                                                                                   

 

 

 الباحثة                                                                                       

 م. د أسماء سعد ياس
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 ت

 

 الفقرات            

ينطبااااااااااق 

علااااااااااااااي 

 كبيره

ينطبق علي 

بدرجااااااااااااة 

 متوسطة

ينطباااااااق 

علااااااااااااي 

بدرجاااااااة 

 قليلة

 ال ينطباااااق

 علي أبدا

املااع علااى المصااادر العلميااة فااي حااا   0

 ا تها ي من تحضير واجباتي الدراسية.

    

أحاااارص علااااى الحضااااور الن ااااامات  2

 العلمية .

    

أر ااااب بالمراسااااالت العلميااااة ضاااامن  2

 اختصاصي.

    

أسااتمتع فااي متابعاام الظااواهر العلميااة   4

 التي  عي ها .

    

أشااعر بالسااعادة عنااده أ جاااز    اااما   2

 علميا.

    

أشااااااار  بر بااااااة فااااااي دورات تعلاااااام  2

 الحاسور

    

أعتقااد ل  الااتعلم ماادى الحياااة ضاارور   1

 لن  فرد في المجتمع.

    

أتاااابع التقاااارير والبحاااو  العلمياااة مااان  2

 وسا   أعالم .

    

أشاااار  زمال اااي فاااي كتاباااة البحاااو   2

 العلمية.

    

أستفد من الوسا   الحدياة في الحصو   01

 على المعرفة .

    

أستفسر باستمرار عن الظواهر العلمية  00

 التي  عي ها

    

أتااااااابع الباااااارامج التلفازيااااااة العلميااااااة  02

 بلستمرار. 

    

أساااااعى  للحصاااااو  علاااااى المصاااااادر  02

 العلمية.

    

أشاااار  تلقا ياااا لتقصاااي اإلجاباااة عااان  04

 ااس لة التي تاار

    

 ألجا الستاارة أس لة متنوعة  02

لن اا  ال مااو  عاان بعاال  الحقااا ق 

 العلمية داخ  الدرس

    

أ اق  أصادقا ي بعاد م ااهد فلام علماي  02

 واجتماعي .

    

ياياار اهتمااامي الجديااد فااي مجااا  العلاام  01

 والمعرفة.
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     بما حولي . أتقب  وأتفنر 02

افتاااار  الحلااااو  والتفساااايرات حااااو   02

 قضايا التي تاير تساؤالتي

    

أكتفااااي بمااااا تضاااامنم النتااااب المقااااررة  21

اضاامن الحصااو  علااى المعرفااة التااي 

 أريدها.

    

أتابع  البرامج التلفزيو ية التاي تعار   20

 حقا ق جديدة عن اإل سا  والنو  .

    

مصااااااادرها أتقصااااااى الحقااااااا ق ماااااان  22

 .ااصلية

    

أمباااااق التجرباااااة الكت ااااااف الحقيقاااااة  22

 العلمية.

    

أحاااااااو  لااااااأل لمااااااام بناااااا  مااااااايتعلق  24

 بترصصي الدراسي.

    

أشااار  زمال ااي فااي رحااالت الاقافيااة  22

 والترفيهية .

    

أتقب  أفنار أسات تي كي تزداد معرفتاي  22

. 

    

أتفاارو للبحااث والتقصااي عاان الحقااا ق  21

 العلمية الجديدة.

    

أبتعااد عاان مناق ااة اافنااار الااواردة ماان  22

 المصادر التي ال تتفق مع أفنار .

    

أشار  زمال ي في البحاث عان أسابار  22

 الم نالت وحلولها الممننة.

    

أتابع االستن افات العلمية الجديدة التاي  21

 تن رها المجالت العلمية.

    

التاي تساتلزم القليا  أميا  للاى المهماات  20

 من التفنير.

    

ألتقط اافنار الجديدة التي تايار الر باة  22

والبحاااث والتقصاااي عااان الحقاااا ق فاااي 

 دروسي.

    

لااااااد  القاااااادرة علااااااي الت لااااااب علااااااى  22

 الصعوبات الدراسة التي تواجهني.

    

و  فاااي المساااتوى الطلباااة أساااعى اكااا 24

 المتفوقين 

    

اجا  الدراساة أب   جهد  في الدراسة  22

 فقط.

    

ألتزم النزاهة في سابي  الحصاو  علاى  22

 المعرفة.
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أتحماااا  المصاااااعب فااااي البحااااث عاااان  21

 المعرفة  امضة بالنسبة لي .

    

أصر على متابعة ملاب العلام وأ  كاا   22

 ذلك صعبا .

    

أسااااااعى لتوظياااااا  المعرفااااااة لردمااااااة  22

 اا سا يم.

    

ب ن  أما  في أحاو  أ  استردم عقلي  41

 ح  الم نالت .

    

الظاااروف المعي اااة التفاااق حاااا ال دو   40

 الحصو  على المعرفة .

    

أتااااابع دراسااااتي حتااااى فااااي الظااااروف  42

 القاهرة التي تواجم عا لتي .

    

اباا   جهااد  لفهاام مواضاايع الدراسااية  42

 ال امضة.

    

   الوقااااه والجهااااد للوصااااو  للااااى اباااا 44

 . جا 

    

على تطبيق المعرفة التي احص  أعم   42

 عليها.

    

     ار ب بجد و  ام في تنميم معلوماتي. 42

  


