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 :المستخلص

اثر استراتيجية االستقصاء العقالني في يهدف البحث الحالي الى التعرف على  

 مادة التاريخ وتنمية دافعهن المعرفي نحوتحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط 

القبلي والبعدي  باالختباريناستعملت الباحثة التصميم التجريبي ذا الضبط الجزئي 

للبنات( حيث  تبوكمتوسطة ) ةاختارت الباحثوالمجموعة التجريبية والضابطة ,

الشعبة )ب( المجموعة التجريبية التي تدرس على وفق استراتيجية االستقصاء  تمثلت

العقالني, ومثلت الشعبة )أ( المجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة التقليدية بلغ 

( طالبة 33( طالبة في المجموعة التجريبية و)33( طالب بواقع )76) الباتعدد الط

 الباتالزمني للطالعمرالمجموعتين في المتغيرات) في المجموعة الضابطة. تم مكافأة

تحصيلي يقيس اختبار  ةالباحثاعدت  الذكاء, درجات العام السابق(,ودرجات , 

, وتم التحقق من الصدق  ( للدافع المعرفي0223  عبد هللاالتحصيل وتبنت مقياس )

( لمعالجة البيانات, أظهرت النتائج تفوق T-testوثبات االداتين استخدم اختبار )

استراتيجية االستقصاء العقالني المجموعة التجريبية التي درست على وفق طالبات 

إن استراتيجية االستقصاء العقالني  استنتجت الباحثة مجموعة من االستنتاجات منها

ل وتنمية أثبتت فاعليتها ضمن الحدود التي أجري فيها البحث وذلك في زيادة التحصي

باستعمال  ةالباحث تأوصو الدافع المعرفي بالموازنة مع الطريقة االعتيادية

اجراء دراسة مماثلة واقترحت  استراتيجية االستقصاء العقالني بتدريس مادة التاريخ

للدراسة الحالية تُعنى بتنمية مهارات اخرى كالتفكير الناقد ومهارات ما وراء 

 المعرفة.
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Abstract 

           The current research aims to identify the impact of the 

rational investigation strategy on the achievement of second-

graders middle school students in the subject of history and the 

development of their cognitive motivation. The researcher used 

the experimental design with partial and post-and-post testing. 

Division (A) represented the control group that is taught in the 

traditional way. The number of students reached (67) students, 

(33) students in the experimental group and (34) students in the 

control group .The two groups were rewarded in the 

variables(Female students ’chronological age, IQ scores, 

previous year’s scores), the researcher prepared an achievement 

test that measures achievement and adopted a cognitive 

motivation scale. According to the strategy of rational 

investigation, the researcher recommended using the strategy of 

rational inquiry to teach history 

 

 مشكلة البحث
ومددادة  الدراسدية  تعتمدد بعدا المددارس  طرائدق وأسداليب تقليديددة فدي تددريس المدواد

والتددي تتصددف بددالتركيز علددى الحفدد  والتلقددين .ولكددي  التدداريخ علددى وجددو الخصددو 

الدراسدية التدي تدواجههم فدي حيداتهم نمكن المتعلمين مدن مواجهدة المشدكالت التربويدة 

مدن خدالل مدا تقدمدو لهدم  تهمالمؤسسات التربوية أن تأخذ دورا أساسيا في مساعد على

والكتدددداب المدرسددددي  درسمددددن معددددارف , ومهددددارات واتجااددددات عددددن طريددددق المدددد

 .التدريساستراتيجيات و

أن دور التعلديم الدذي يقددم للمتعلمدين ينبغددي ان يدزودام بالمعرفدة القابلدة لالسددتعمال  و

والتطبيق في الحياة العملية التي يعيشون فيها   والمعرفة الصالحة للتطبيدق فدي الحيداة 

 طبقددال لالحتياجددات المتولدددة لمواجهددة المواقددف اسددتراتيجياتاليوميددة تتطلددب ممارسددة 

المختلفة التي تعترض المتعلم في حياتدو اليوميدة بحيدث يمكدن اةفدادة مدن المعرفدة فدي 

 .ابو ذلكاالستنتاجات   وابتداع األفكار والتخطيط   ومواجهة المواقف العسيرة وما ش

ضعفال في مستوى ووقوفال على واقع تدريس التاريخ للمرحلة المتوسطة نجد ان اناك 

بوضوح واذا الضعف  المدرسونتحصيل الطالبات في مادة التاريخ ويعبر عنو 

وانالك أسباب كثيرة   يظهر بشكل واضح في تدني التحصيل الدراسي المادة 
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في  ةالمتبعدرسين وأساليبهم المطرائق  ومتداخلة لهذا الضعف ربما يعود بعضها إلى

تفكير والتأمل  واالكتفاء بحف  الحقائق والمفاايم بالفهم وال التهتم تيالتدريس وال

)الخزرجي واذا ما اكدتو العديد من الدراسات مثل دراسة بشكل آلي دون معنى  

 (  0222( و)كاظم 0222

مددادة  ات ومدرسدديمددع مدرسدد اددالقاء و التدددريسمجددال فددي  ةومددن خددالل خبددرة الباحثدد

ومناقشتهم عن الطرائق واالستراتيجيات الحديثة في التدريس تبين أنهم وعلدى  التاريخ

الرغم من كفاياتهم وخبرتهم في التدريس  لم يطلعوا على ادذ  االسدتراتيجيات الحديثدة 

 التددي قددد تزيددد مددنء العقالنددي االستقصددااسددتراتيجية لددذا ارتددأت الباحثددة اسددتعمال , 

   .المعرفيدافعهم ية وتنم التاريخمادة الطلبة في تحصيل 

 السؤال اآلتي: ناالجابة عمشكلة البحث في  وعليو يمكن صياغة

الصف الثاني المتوسط  الباتطاالستقصاء العقالني اثر في تحصيل ستراتيجية ال ال-

 ؟ المعرفي ندافعهوتنمية  التاريخفي مادة 

 

 اهمية البحث

يعددد االستقصدداء مددن االسددتراتيجيات األكثددر فعاليددة فددي تنميددة التفكيددر العلمددي لدددى 

تيح الفرصة أمامهم لممارسة العمليدات العقليدة ومهدارات عمليدات ي ألنوالمتعلمين ذلك 

واحترامدو  باةنجدازوبنداء ثقدة المدتعلم بنفسدو وشدعور   ,  التقصي واالكتشاف بأنفسدهم

لذاتدددو وزيدددادة مسدددتوى الطمدددوح وتطدددوير اتجاااتدددو ومواابدددو اةبداعيدددة. )زيتدددون, 

2211  ,202) 

ويشددجع التدددريس القددائم علددى االستقصدداء المتعلمددين علددى االاتمددام بالتقصددي والبحددث 

حددب االسددتطالع لددديهم وذلددك حددين يكددون لددديهم األطددر الذانيددة او فضددولهم و ةشددباع

فسدددر خبدددراتهم احدددد التطميندددات ادددو إن التددددريس القدددائم علدددى العقليدددة القويدددة التدددي ت

االستقصددددددداء يشدددددددتمل علدددددددى إثدددددددارة حدددددددب االسدددددددتطالع أو إثدددددددارة اةعجددددددداب .                         

 (92  ,0227)عبد السالم,

أن المددددتعلم الددددذي يددددتعلم باسددددتراتيجية (  Wittrock & Taba)وقددددد أيددددد كددددل مددددن 

خددا  بددو يددنظم بددو العددالم الددذي حولددو ممددا  االستقصدداء يسددتطيع تطددوير نظددام معرفددي

موضدحا  Shwab يجعل التعلم باالستقصاء على درجة عاليدة مدن المعندى .كمدا كتدب 

إن تعليم العلوم باستراتيجية االستقصاء يتيح للمتعلم فرصة الوقوف علدى طبيعدة العلدم 

علومدات و ديناميكيتو ,فقال)تنشا المعرفة من تفسير المعلومات ويتطلب البحث عدن الم

ومن ثم تفسيراا ,مفاايم وافتراضدات يمكدن أن تتغيدر كلمدا نمدت المعرفدة كمدا إن ادذا 

التغيدددددر فدددددي المفددددداايم والمبدددددادل يدددددؤدي الدددددى تغيدددددر فدددددي المعرفدددددة الدددددذي يدددددتم 

 (.Young,1968,P:32.))فعال

بالسعي ةظهار العلدم علدى اندو مشدروع بحدث واسدتدالل  ء العقالنيويتميز االستقصا 

ج المعرفة العلمية من خدالل ممارسدة المتعلمدين أنفسدهم وال يتعامدل مدع يهدف الى انتا

العلدددددم بوصدددددفو بنيدددددة معرفيدددددة ثابتدددددة مدددددن حيدددددث وقائعهدددددا وصدددددحة مكوناتهدددددا.  

Welch,etal,1981,P:63))   
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واام ما يميز اذ  االستراتيجية إنها تنقل الدافع للتعلم من كونو خارجيدا ليصدبح داخليدا 

م بهددا المددتعلم ومددن ثددم تسدداعد  اددذ  االسددتراتيجية فددي مددن خددالل النشدداطات التددي يقددو

االنتقال من التدريس القائم على الشرح والعرض الدى التددريس القدائم علدى المشداركة 

 ( .069, 2223االيجابية في مواقف حل المشكالت. )رمضان وعثمان,

 ان للدافع المعرفي دورال مهمال في رفع مستوى أداء الطالب وإنتاجيتو في مختلف

المجاالت المدرسية واألنشطة التي يواجهها فال بد من االنتبا  للحفاظ على زيادة 

الدافع المعرفي للطلبة كلما تقدموا في دراستهم واذا يمكن ان يضع مسؤولية كبيرة 

للمعلمين والمدرسين للحفاظ على استمرارية الدافع المعرفي للطلبة بجميع المراحل 

    0222ن بتأثير ظروف بيئية مختلفة )صالح  الدراسية حتى ال تضعف أو تلي

097.) 

وتتجلى اامية الدافع المعرفي في انو يسهل عملية التعلم وذا عالقة وثيقة بو وتتمثل 

في رغبة المتعلم في المعرفة وحب االستطالع والميل الى االستكشاف والرغبة في 

 ( 73,  0222التعرف على البيئة)الدااري  

توسطة أامية كبيرة إذ يعد المتعلم في ادذ  المرحلدة لمواجهدة مرحلدة وللمرحلة الم     

المرااقة على نحو سليم واالستعداد لمرحلة جديدة ادي المرحلدة اةعداديدة  وكدل ذلدك 

يتطلددب الوقددت والجهددد ليكددون مفيدددال لمجتمعددو ل   فالهدددف العددام واألسدداس للمرحلددة 

هدارات واالتجاادات والعمدل علدى المتوسطة او مواصلة االاتمام بأسس المعرفة والم

   (303,  2222تحقيق تكاملها ومتابعة تطبيقاتها تمهيدال للمرحلة المقبلة)مزعل

 

االستقصداء العقالندي فدي ر اسدتراتيجية اثد معرفدةيهدف البحث الحدالي  -هدف البحث:

 .المعرفي ندافعهوتنمية  التاريخمادة  في الصف الثاني المتوسط الباتط تحصيل

 

 :فرضيات البحث 

( بين متوسط تحصيل 29 2ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) .2

مفردات مادة التاريخ وفق استراتيجية  الالئي يدرسنالتجريبية  طالبات المجموعة

 الالئي يدرسناالستقصاء العقالني وبين متوسط تحصيل طالبات المجموعة الضابطة 

 في االختبار التحصيلي المادة ذاتها بالطريقة االعتيادية

( بدين متوسدط درجدات  2029ال يوجد فرق ذي داللة إحصدائية عندد مسدتوى )  .0

مفددردات مددادة التدداريخ علددى وفددق  الالئددي يدرسددنطالبددات المجموعددة التجريبيددة 

اسددتراتيجية االستقصدداء العقالنددي ومتوسددط درجددات طالبددات المجموعددة الضددابطة  

الطريقددة التقليديددة فددي اختبددار الدددافع المعرفددي المددادة نفسددها وفددق  الالئددي يدرسددن

 البعدي .

( بدين متوسدط درجدات  2029ال يوجد فدرق ذي داللدة إحصدائية عندد مسدتوى ) .3

مفددردات مددادة التدداريخ علددى وفددق  الالئددي يدرسددنطالبددات المجموعددة التجريبيددة 

استراتيجية االستقصاء العقالني ومتوسدط درجدات طالبدات المجموعدة فدي مقيداس 

 المعرفي القبلي والبعدي . الدافع
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 يقتصر البحث على: -:حدود البحث

للبنددات النهاريددة  الحكوميددةمدددارس الفددي  الصددف الثدداني المتوسددط البدداتط .2

 . بغدادديرية العامة لتربية محافظة لملالتابعة  تربية الكرخ الثانيةلمديرية التابعة 

 (.0222-0221للعام الدراسي) الثانيالدراسي  الكورس .0

فدي كتداب االجتماعيدات  التداريخ مفدردات مدادةاالربع االخيدرة مدن الفصول  .3

 للصف الثاني المتوسط . المقرر

 

 تحديد المصطلحات:

 -:االستقصاء العقالني عرفه كل مناوالً: 

" يطددرح المدددرس مشددكلة عددن طريددق مجسددمات أو أشددكال أو بأنرره: )عرررافين  .5

-37    2217المشدكلة" )عدرافين  وسائل تعليمية  ثم يبدأ بإثدارة مناقشدة لحدل  

36) 

المددتعلم الددى تعميمددات واسددتنتاجات جديدددة مددن خددالل  "توصددل بأنرره: )عطررا    .0

السددؤال والجددواب والنقددا  الددذي يثيددر  المعلددم حددول صددورة يعرضددها أو جدددول وأمددا 

 (070, 0222المتعلم فيجهل ما يطلب منو" ) عطا هلل,

 يمكدنو ةالباحث تبعتهات)خطة العمل التدريسية المنظمة التي : بأنه.التعريف االجرائي3

الدى الفرضديات والحلدول المناسدبة  طالبدات )المجموعدة التجريبيدة(من خاللها توصل 

الوصدول الدى  نوتعلديمه التداريخ مفردات مدادةعرضها لهم من  جرىللمشكالت التي 

 تعميمات واستنتاجات مناسبة  لهذ  المشكالت(

 ل عرفه كل من:التحصيثانياً: 

ما يتعلمو المتعلم بعد مرور فترة زمنية ويمكن  "محصلة بأنه:  جادو )أبو .5

قياسها بالدرجة التي يحصل عليها في اختبار تحصيلي وذلك لمعرفة مدى نجاح 

التي يضعها ويخطط لها المعلم ليحقق أادافو وما يصل إليو المتعلم من  االستراتيجية

 (309   0222معرفة يترجم الى درجات  ".)أبو جادو 

)الدرجة التي يحققها الفرد او مستوى النجاح الذي يحرز  أو  -)عالم  بانه: .0

  321,ص 0252)عالم  يصل إلية في مادة دراسية أو مجال تعليمي(.

 البددات الصددفحصددل عليهددا طت)الدددرجات النهائيددة التددي :بأنرره االجرائرريالتعريررف . 3

خدالل مددة  نإعدداد  لهد جدرى الدذي علدى االختبدارن من جراء اجدابته الثاني المتوسط

 التجربة(

 الدافع المعرفي عرفه كل من:ثالثاً:

: "وتتمثددل برغبددة الطالددب فددي المعرفددة وحددب االسددتطالع والميددل الددى )الررداهري  .5

 (.73   0222والرغبة في التعرف على البيئة" )الدااري   االستكشاف

0.(Jee& Wei  ميدل المدتعلم إلدى االسدتغراق فدي المحداوالت المعرفيدة التدي بأنره "

تتطلددب مجهددودا عقليددا واالسددتمتاع بددو  ممددا يسدداعد لفددرد علددى اعتمدداد الدقددة فددي اتخدداذ 

 (.Jee& Wei, 2002 ,p. 2القرارات المتعلقة بموقف ما أو مشكلة معينة " )
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الثداني ) الدرجة الكليدة التدي يحصدل عليهدا طدالب الصدف : بأنهالتعريف االجرائي. 3

طبقددو سددوف تمددن خددالل إجددابتهم عددن فقددرات مقيدداس الدددافع المعرفددي الددذي  المتوسددط

 عليهم خالل مدة تجربة البحث(. ةالباحث

 ودراسات سابقة جوانب نظرية

ان اول مددن نددادى باالستقصدداء بوصددفو اسددتراتيجية  -: االستقصرراء العقالنررياوالً: 

ناديددا فددي كتاباتهمددا بضددرورة تددوفير بيئددة  إذ Brunerو suchmanتدددريس كددل مددن 

مؤاتيدددة لالستقصددداء وميسدددرة لدددو إذ أن المعرفدددة المكتسدددبة بهدددذ  االسدددتراتيجية تمتددداز 

قدف الدى باحتفاظ  المتعلم بها لمدة أطول بسبب قيامدو باكتشدافها وبسدهولة نقلهدا مدن مو

آخددر عددالوة علددى مددا يكددون لهددذ  المعرفددة مددن مكانددة مهمددة فددي ذاددن المتعلم.)أبددو 

    ( 3,  2227قمر,

يحدث عن طريق طرح المعلم للمشدكلة وعدرض المجسدمات أو العقالني االستقصاء و

أشدددددددددددكال او وسدددددددددددائل تعليميدددددددددددة ,ثدددددددددددم يبددددددددددددأ بإثدددددددددددارة مناقشدددددددددددة لحدددددددددددل 

 (.37, 2217المشكلة.)عرافين,

جسدمات والصدور التدي يعرضدها المعلدم لهدم او عدرض جددول ومن خدالل عدرض الم

النقا  من خالل السؤال والجواب والنقدا  الدذي يثيدر  المعلدم حدول  إذ يجريرقمي ,

مددا يعرضددو للطلبددة ,يتوصددل المتعلمددين الددى التعميمددات واالسددتنتاجات وتكددون اددذ  

 (073, 0222)عطا هلل, االستنتاجات تبعا لسير الدرس.

المدداخل الرئيسدة التدي أفرزتهدا حركدة المندااج  مددخالل مدن العقالنديء االستقصدا ويعد

ومدازالوا يؤيددو  باعتبدار إن عمليدات  لعددة سدنواتالحديثة وأيد  مربو التربية العلميدة 

أصددبحت عمليددات االستقصدداء عنوانددا  إذاالستقصدداء العائددد األساسددي لتدددريس العلددوم 

 (.  7,  2220طبيعيا مألوفا لدراسة التربية .)عطا هلل,

 خطوات االستقصاء العقالني:

يبدأ تحديد المشكلة بموقف يتحدى تفكير المتعلمين ويشعر إزاءادا  :تحديد المشكلة .5

أنهددا تتصددف بددالغموض والتعقيددد وان خبراتددو ومعلوماتددو السددابقة ال تمكنددو مددن فهددم 

 مجسدمات وانيتم عرض المشكلة عن طريق مصورات او  المشكلة واناأسباب اذ  

أاميددة اددذ  الخطددوة اددو أن يكددون المتعلمددين المستقصددين شدداعرين بأاميددة المشددكلة 

 والحاجة الى إيجاد حل لها.

يعدددد وضدددع الفرضددديات مدددن األدوار األساسدددية فدددي عمليدددة  صررريااة الفرضررريات:.0

االستقصدداء ويددرى الددبعا االفتددراض بأنددو تخمددين يتخددذ الطددابع العلمددي او التعليمددي 

ممكدددن او بدددديل مسدددتمد مدددن الخبدددرات السدددابقة للطلبدددة  وادددو تحديدددد اةجابدددة او حدددل

وتحصيلهم السريع للمعلومات الحالية المتاحة وتشتمل ادذ  العمليدة علدى التفاعدل مدع 

   معلومات متفرقة واستنباط عبارة منها.

ان الفرضية اي إجابدة مبدئيدة او تخمدين او رأي ولدم يدتم اختبار صحة الفرضيات:.3

قدددر مددن المعلومددات التددي يسددتطيع  الصددلة اكبددرفحصددو فددي ضددوء المعلومددات ذات 

يحدددث الددتعلم ألنددو مددن خددالل تلددك  المتدداح, انداالمتعلمدين الحصددول عليهددا فددي الددزمن 

 تها. العملية تحدد المعلومات المراد استخدامها والتنقيب عنها وتوضيح مالءم
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 دقيقدا, مدناو عملية ذانية التي يستخلص بهدا المتعلمدين استخالصدا  االستنتاج:.3

قضية او عدد من القضايا تدعى مقدمات من قضية أخدرى تددعى نتدائج تندتج عنهدا 

 مساعدة المتعلمين على االستنتاج بالطرق االتية. بالضرورة. ويمكن

 التميز بين المالحظات والستنتاجات -2

 إعطاء المتعلمين فرصة لتسجيل البيانات وقراءتها بإمعان  -0

 تدريب المتعلمين على المالحظة الجيدة -3

 إتاحة الفرصة أمام المتعلمين للتأكد من بياناتهم.  -3

يشدير الددافع المعرفدي الدى المددى الدذي يسدتغرقو المدتعلم فدي  -الدافع المعرفري:ثانياً: 

تفكيددر مجهددد عقليددال ويسددتمتع فيددو . فددالمتعلمون ذوو الدددافع المعرفددي العددالي يكونددون 

محفزين داخليال للتفكير بعمق في القضايا واألحدداث والبحدث عدن مواقدف تسدتلزم بدذل 

واطئ ال يسدتمتعون بدالتفكير جهد معرفي في حين ان المتعلمين ذوي الدافع المعرفي ال

.وقددد  (Nelson , 2002,P:8)  ويبددذلون كددل جهددودام لتحاشددي الجهددد المعرفددي 

تعدددددت التعريفدددات التدددي وضدددعت للددددافع المعرفدددي ويرجدددع ذلدددك الخدددتالف العلمددداء 

 ق دراستهم واختالف نظراتهم حيث يرى أبو حطب وصدادق بأندو:ائوالباحثين في طر

إتقدان المعلومدات وصدياغة المشدكالت وحلهدا وامدا يدران الرغبة في المعرفة والفهم و

يكون مشتقا بصورة عامدة مدن  اةطالق, وقدان اذا الدافع من اقوي دوافع التعلم على 

 (.333, 0222دوافع االستطالع واالستكشاف والمعالجة. )أبو حطب وصادق,

ويتحقددق الدددافع المعرفددي فددي تحديددد المرحلددة المعرفيددة التددي يمددر بهددا المددتعلم ,  

وتشخيص الخصائص الموجودة , وتحدي خبرات المتعلم , ومساعدة المتعلم للوصول 

,  المرغوبددةالددى حالددة التددوازن المعرفددي, ومسدداعدة المددتعلم علددى تحقيددق نتددائج الددتعلم 

 (012,   0222ة.)قطامي وكذلك تطوير جوانب مختلفة على صور متعدد

 

 أهم النظريات التي فسرت الدافعية :

تركز اذ  النظرية على مفاايم فرويدد فدي الدافعيدة,  -نظرية التحليل النفسي  : -2

وتستعمل مفهوم الغريزة والالشدعور والكبدت فدي تفسديراا للسدلوك ودوافعدو سدويا 

كددان ام غيددر سددوي فقددد افتددرض فرويددد ان سددلوك المددتعلم وأفعالددو جميعهددا تكددون ا

 (.Huitt,1998,p;4.)البايلوجيةنتيجة غرائز  الداخلية 

تعندي ادذ  النظريدة بتفسدير الدافعيدة فدي ضدوء نظريدات -:النظرية االرتباطيرة  -0

بة, االسدتجا-التعلم ذات المنحى السلوكي او مدا يطلدق عليهدا عدادة بنظريدات المثيدر

وقددد كددان ثورندددايك مددن أوائددل العلمدداء الددذين تندداولوا مسددألة الددتعلم تجريبيددا , وقددال 

 ألثدددددر.ا بمبدددددأ المحاولدددددة والخطددددأ أساسدددددا للددددتعلم وفسدددددر اددددذا الدددددتعلم بقددددانون

(. ويفسر ثورندايك الدافعيدة بقدانون األثدر وفحدوا  021-026, 0220ي,)نشوات

الدى تعلدم ادذ  االسدتجابة وتقويتهدا, أن اةشباع الذي يلبي استجابة معيندة مدا يدؤدي 

وان االنزعاج او عدم اةشباع الذي يلي االستجابة يؤدي الى إضدعافها وعليدو فدان 

المتعلم يسدلك او يسدتجيب انطالقدا مدن رغبتدو فدي تحقيدق حداالت اةشدباع وتجندب 

 (.73,  2222األلم.)الزيود واخرون,
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ترى التفسيرات االرتباطية والسلوكية للدافعية أن النشاط  -:النظرية المعرفية-3

السلوكي وسيلة او ذريعة للوصول الى ادف معين مستقل عن السلوك ذاتو. 

فاالستجابات الصادرة من اجل الحصول على اةثبات او المعززات تشير الى دافعية 

الى أامية  خارجية تحدداا عوامل مستقلة عن صاحب السلوك ذاتو, األمر الذي يشير

السلوك وضبطو بمثيرات قد تقع خارج نطاق إرادة المتعلم . أما التفسيرات المعرفية 

فتسلم بافتراض مفاد  أن الكائن البشري مخلوق عاقل , يتمتع بإرادة حرة تمكنو من 

اتخاذ قرارات واعية على النحو الذي يرغب فيو, الن النشاط العقلي للفرد يزود  

لة فيو وتجعل النشاط السلوكي كغاية في ذاتو وليس وسيلة , وناجم بدافعية ذاتية متأص

عن عمليات معالجة المعلومات والحركات الحسية المتوافرة للفرد في الوضع 

ألمثيري الذي يوجد فيو , وبذلك يتمتع المتعلم بدرجة عالية من الضبط الذاتي. ويرى 

الدافعية الذاتية يمكن ان ظاارة حب االستطالع مثال ,اي نوع من 2213نشواتي 

تصوراا على شكل قصد يرمي الى تامين معلومات حول موضوع او حادث او فكرة 

يرغب المتعلم في الشعور بفاعليتو وقدرتو على الضبط  إذعبر سلوك استكشافي , 

الذاتي لدى قيامو بهذا السلوك , وبهذا المعنى يمكن اعتبار حب االستطالع دافعا 

يا . وأشار الى ضرورة اذا الدافع , وأثر  في التعلم , واالبتكار , إنسانيا ذاتيا وأساس

والصحة النفسية , ألنو يمكن المتعلمين وخاصة األطفال منهم, من االستجابة 

للعناصر الجديدة والغريبة والغامضة على نحو ايجابي , ومن إبداء الرغبة في 

لبحث واالستكشاف. معرفة المزيد عن أنفسهم وبيئتهم , ومن المثابرة على ا

 (.022,  2213)نشواتي,

تؤكد النظرية المتعلمية في تفسيراا لمفهوم الدافعية على  -:نظرية المتعلمية -3

اةرادة الحرة لإلنسان , وتحديد  ألفعالو من خالل عملية االختيار , التي يصعب 

التنبؤ بها . ويعطي أصحاب النظريات المتعلمية أامية كبرى للخبرة الشخصية, 

ويركزون على النمو السيكولوجي للشخص والتوظيف الكامل ةمكاناتو . ويتحدد 

السلوك البشري في ضوء اذ  النظريات من خالل مجاادة المتعلم في سبيل 

. وتنسب معظم الحرة  تحقيق ذاتو , وان السلوك محكوم تماما بمنطق اةرادة

ع في إطار نظريتو مفاايم النظرية المتعلمية الى )ماسلو( الذي صنف الدواف

ونظمها في شكل ارمي متدرج. فهو يرى إن البشر عندما تتحقق لهم مجموعة 

واحدة من الحاجات تحل محلها مجموعة أخرى جديدة. فنحن نشق طريقنا خالل 

نبدأ بالحاجات الفسيولوجية  إذاألنظمة المختلفة بنفس الترتيب الذي يقترحو ماسلو 

 ء, األوكسجين ...الخ., أي الحاجة الى الطعام , الما

وتلك الحاجات التي تمثل متطلبات لمجرد البقاء على قيد الحياة اي أكثر مجموعات 

يجب إشباعها  إذالحاجات قوة , او أنها تفرض وجوداا أكثر من باقي الحاجات . 

بدرجة ما قبل أن تنبعث الحاجات األخرى . وإذا بقيت حاجة واحدة منها بدون تحقيق 

. وتظهر بعد ذلك الحاجة الى تسيطر على جميع الحاجات المتبقية او إشباع , فإنها قد 

المعرفة والفهم التي تشير الى رغبة مستمرة في الفهم والمعرفة , وتتجلى قي 

عية واالستكشافية , وفي البحث عن المزيد من المعرفة , النشاطات االستطال

والحصول على اكبر قدر ممكن من المعلومات . ويرى ماسلو أن حاجات الفهم 
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والمعرفة اي أكثر وضوحا عند بعا األفراد من غيرام, فحينما تكون اذ  الحاجات 

تنظيم والبحث في قوية فسيرافقها رغبة في الممارسة المنهجية القائمة على التحليل وال

 (029, 2213العالقات)نشواتي,

ويعد موراي أول من وضع نظرية الحاجات وارتباطها باألاداف األساسية للحياة فقد 

حاول إعداد قائمة بتلك األاداف التي يرمي المتعلم المعاصر الى تحقيقها   وقد أدرك 

وجية أطلق ان اناك حاجات متعددة ترتبط بالحفاظ على توازن الظروف الفسيول

( حاجة   وطرح كذلك حاجات أكثر 20عليها الحاجات الفسيولوجية وحدداا بـ)

( 02أامية واي حاجات ذات مصدر نفسي أطلق عليها الحاجات النفسية حدداا بـ)

 حاجة .

 من أحسن ما قدم في تفسير الحاجات المتعلمية  لمواريوتعد قائمة الحاجات 

(Peterson , 1991,P; 81)  لنظريتو تُحدد الحاجة على أنها : امكانية  . وطبقال

عضوية أو استعداد لالستجابة بطريقة معينة في ظل ظروف معينة   وبهذا المعنى 

فان الحاجة اي سمة كامنة لدى المتعلم . ويقول موراي إن السلوك يعود مرد  الى 

إسناد التعبير تفاعل الحاجات الفطرية مع البيئة الخارجية . وبوسع البيئة أن تقوم إما ب

عن الحاجة أو بوسعها أن تتعارض مع السلوك الرامي الى إشباع الحاجة   على 

سبيل المثال فان المدرس سيدعم السلوك الموجو نحو إشباع حاجات   التحصيل 

وتجنب الفشل لكنو على األرجح لن يفعل شيئال إزاء تشجيع الحاجة الى العدوان 

(Davis , 1983,P : 244) . 

 

 ثالثاً: دراسات سابقة

ادفت الدراسة الى معرفة اثر  -: 0257دراسة )الجندي وعبد الحميد  .5

استراتيجية االستقصاء العقالني في اكتساب عمليات العلم االساسية لدى طالب 

الصف الثاني المتوسط في مادة الفيزياء , استعمل الباحثان المنهج التجريبي , 

اني المتوسط في متوسطة علم اليقين للبنين واقتصر البحث على طالب الصف الث

بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  2/لمديرية تربية بغداد الكرخ التابعة

0223-0229 . 

( طالبال بالمجموعة التجريبية 39( طالبال بواقع )72تكونت عينة البحث من ) 

( طالبال في المجموعة الضابطة , كافأ الباحثان المجموعتين بمتغيرات)العمر 33و)

 (الزمني , و درجات نصف السنة , واختبار عمليات العلم االساسية القبلي 

( 30لعلم االساسية والذي يتكون من )( لعمليات ا0220تبنى الباحثان اختبار )القيسي

 فقرة .

احصائية ولصالح المجموعة التجريبية  داللةاظهرت النتائج وجود فرق ذو  

وقد اوصى الباحثان بمجموعة من التوصيات منها استعمال  استراتيجية االستقصاء 

بحوث للتعرف على اثر  بإجراءالعقالني في تدريس مادة الفيزياء , واقترحا 

يجية االستقصاء العقالني في متغيرات اخرى مثل االتجا  والتفكير استرات

 (2   0226وغيراا.)الجندي وعبد الحميد , 



  0202لسنة  كانون االول والثمانون . الرابع....... العدد .................................الفتح ...................... مجلة 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

 

-133- 
 

:ادفت الدراسة الى معرفة الدافع المعرفي وعالقتو   0222)دراسة ابراهيم . 0

بالقدرات المعرفية لدى طلبة المرحلة المتوسطة ولتحقيق أاداف البحث قامت 

( للدافع المعرفي   وإعداد  أداة لتعرف 2212قياس )الفرماوي   الباحثة بتكييف م

( طالبال وطالبة طبق مقياس الدافع 322مستوى القدرات المعرفية لدى أفراد عينة )

( طالب وطالبة . 922المعرفي واختبار القدرات المعرفية على عينة مؤلفة من )

 اآلتي : وبعد تحليل االجابات احصائيال كانت النتائج على النحو

 . ان مستوى الدافع المعرفي لدى طلبة الصف األول المتوسط عاٍل 2

 . ان مستوى القدرات المعرفية لدى عينة الدراسة منخفا .0

 . وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الدافع المعرفي والقدرات المعرفية . 3 

المعرفي . تليها . ان القدرة على التركيب اي القدرة األكثر ارتباطال بالدافع 3

القدرة على التحليل والقدرة على التقويم وبداللة احصائية . في حين لم تظهر 

النتائج ارتباطال للقدرات المعرفية : المعرفة   واالستيعاب   والتطبيق   بالدافع 

 المعرفي اذا لم تكن معامالت االرتباط فيها ذات داللة احصائية .

 بين الدافع المعرفي أعلى من الذكور . . وجود عالقة ارتباطية موجبة 9

. انخفاض مستوى القدرات المعرفية لدى االناث والذكور وبنسبة أكبر لدى 7

 الذكور .  

.عدم وجود فرق دال احصائيال بين معاملي االرتباط بين الدافع المعرفي  6

 والقدرات المعرفية لدى كل من االناث والذكور .

ستنتاجات والتوصيات باحثة ببعا االوفي ضوء نتائج البحث خرجت ال

 ,  ب(0222 ) ابراايموالمقترحات

 

 منهجية البحث واجراءاته

للوصول الى تحقيق ااداف بحثها  اتبعت الباحثة المنهج التجريبي -البحث: منهجية

ألنو المنهج المناسب للبحث الذي يرمي لدراسة أثر متغير مستقل في متغير تابع  إذ 

إن البحوث التجريبية ترتقي الى معالجة متغيرات معينة تحت شروط مضبوطة 

 والبحث التجريبي ( 363,   0226للتثبت من كيفية حدوثها .)عبد الرحمن وزنكنو

الحصول على بيانات ترمي للحصول على معلومات  مكن من خاللوي يقةاو طر

    (9,  0222بطرائق ثابتة لها أاميتها ويمكن االعتماد عليها.)ابو عالم 

 .عبارة عن مخطط وبرنامج عمل لكيفية تنفيذ التجربة او   -:التصميم التجريبي

اعتمدت الباحثة تصميما تجريبيا ذا ضبط  وقد ( .097    2222)داود وأنور   

دالين  فان).التجريبية والضابطة((جزئي يعرف بتصميم المجموعتين المتكافئتين 

 (2في الشكل) كماالحالي لمالءمتو ظروف البحث  ( 373 ,  2219وآخرون 

 المتغير التابع اداة البحث المتغير المستقل التكافؤ المجموعة

الذكاء العمر  تجريبية 

 الزمني

التحصيل 

 السابق

استراتيجية االستقصاء 

 العقالني

اختبار تحصيلي 

ومقياس الدافع 

 المعرفي

التحصيل والدافع 

 المعرفي

 --------- الضابطة 

  5شكل)
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 التصميم التجريبي للبحث

واو جميع مفردات الظاارة التي يقوم الباحث بدراستها.  -:مجتمع البحث 

طالبات الصف الثاني ويتكون مجتمع البحث الحالي من (  233,  0220)ملحم 

في محافظة  للبنات الحكومية والثانوية النهاريةالمتوسطة في المدارس  المتوسط

 . 0222-0221للعام الدراسي الثانية الكرخ مديرية تربية / بغداد

اي عبارة عن مجموعة جزيئة من مجتمع الدراسة وتحتوي على   -:البحث ةعين

 (63,  0223الدليمي, وصالح,العناصر المأخوذة من مجتمع الدراسة )بعا 

 بطريقة الكرخ الثانيةالتابعة لمديرية تربية  (للبنات تبوك متوسطة) ةالباحث تاختار

المتوسطة من  طالبات المرحلةلتطبيق تجربة البحث بسبب تقارب  القصدية العينة

المتوسط في الثاني حيث الشريحة االجتماعية واالقتصادية والثقافية وان الصف 

شعب( وبطريقة السحب العشوائي البسيط اختار الباحث  3المدرسة يتكون من )

التاريخ وفق استراتيجية ( لتمثل المجموعة التجريبية التي تدرس مادة بالشعبة )

مادة  مفرات ة )أ( المجموعة الضابطة  التي تدرس, ومثلت شعباالستقصاء العقالني

( طالب في 33( طالب بواقع )76بالطريقة التقليدية بلغ عدد الطالب )التاريخ 

 .( طالب في المجموعة الضابطة33المجموعة التجريبية و)

التكافؤ بين مجموعتي البحث في  ةالباحث تأجر -: تكافؤ مجموعتي البحث

محسوبال بالشهور , اختبار الذكاء , درجات  للطالباتالمتغيرات اآلتية :)العمر الزمني 

 مادة االجتماعيات للعام السابق(. 

 تم الحصول على العمر الزمني محسوباً بالشهور الباتالعمر الزمني للط  :

المجموعة  لطالباتمن البطاقة المدرسية إذ بلغ المتوسط الحسابي  الباتللط

( أما المتوسط الحسابي 7,177معياري) وبانحراف( شهرال, 522,505التجريبية)

(, 7,302معياري) وبانحراف( شهرال 522,272المجموعة الضابطة او ) لطالبات

ق لحساب داللة الفرو( لعينتين مستقلتين T-testاالختبار التائي ) ةالباحث تاستعمل

( 2,5,0تبين أن القيمة التائية المحسوبة تساوي )بين متوسطات اعمار المجموعتين 

(  79( وبدرجة حرية)29 2(عند مستوى داللة )0واي اصغر من الجدولية البالغة )

 ( يوضح ذلك. 2الجدول )

  : على اختبار رافن للذكاء الذي صمم  ةالباحث تاعتمددرجات اختبار الذكاء

( سؤاالل والسؤال عبارة عن يتألف من 72لقياس القابلية العقلية   الذي يتكون من )

مجموعات من األشكال المتتابعة ترتبط مع بعضها بعالقة ما وتقدم مع خلية واحدة 

أو فارغة  ويتعين على المفحو  ان يختار من بين البدائل المعطاة لو ذلك البديل 

 لملءالشكل الذي نسق مع األشكال األخرى بعد ان تكتشف العالقة القائمة بينهما 

الخلية الفارغة. ويتكون االختبار من خمس مجاميع )أ   ب   ج   د   اـ( كل 

(  1( بدائل لحد نهاية ب ثم ) 7( خلية في كل خلية اناك )20مجموعة تحتوي على )

منها توضع في الخلية الفارغة, وأتضح أن بدائل من ج حتى نهاية اةختبار واحد 

( وبانحراف معياري 33,707المجموعة التجريبية)طالبات متوسط درجات 

( 32,721لمجموعة الضابطة فكان )لطالبات ا( أما المتوسط الحسابي 0,672)

( لعينتين T–test( وباستعمال االختبار التائي ) 1,322وبانحراف معياري )
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الفرق بين متوسطي المجموعتين   أتضح أن الفرق ليس بذي  مستقلتين لمعرفة داللة

( 32,,2( إذ كانت القيمة التائية المحسوبة )29,2داللة إحصائية عند مستوى )

( واذا يدل على ان 79( وبدرجة حرية)0أصغر من القيمة التائية الجدولية )

في جدول المجموعتين التجريبية والضابطة متكافئتان في اذا المتغير كما موضح 

(2.) 

 :على درجات االمتحان النهائي للصف  ةالباحث تحصل درجات العام السابق

مجموعتي البحث من سجالت  البات في مادة االجتماعيات لط االول المتوسط

المجموعة  طالباتالمدرسة ومن البطاقة المدرسية ,وأتضح أن متوسط درجات 

( وكان متوسط درجات 561,,( درجة وبانحراف معياري )20,222التجريبية )

( ,52,62( درجة وبانحراف معياري ),25,10المجموعة الضابطة )طالبات 

–Tاالختبار التائي ) ةالباحث تولمعرفة داللة الفرق بين اذين المتوسطين استعمل

test لعينتين مستقلتين   فأتضح أن الفرق لم يكن بداللة إحصائية عند مستوى )

أصغر من القيمة التائية واي ( 2,5,2لتائية المحسوبة )( إذ كانت القيمة ا29 2)

( واذ  النتيجة تؤكد أن 2( كما موضح في جدول )79( بدرجة حرية )0الجدولية )

 مجموعتي البحث متكافئتان في اذا المتغير .طالبات 

  5جدول)

 المتغيرات التي كوفئت بها مجموعتي البحث

 

 المتغيرات

 

 القيمة التائية n= 34الضابطة/  n= 33التجريبية /

ة 
ج
در

ية
حر
ال

 

مستوى 

الداللة 

(2,21

  

المنوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الجدولية المحسوبة

العمر 

 الزمني

522,505 7,177 522,27

2 

7,302 2,5,0  

 

0 

 

 

 

61 

 

اير 

دالة 

احصائ

 ياً 
اختبار 

 الذكاء

33,707 0,672 32,721 1,322 2,,32 

درجات 

العام 

 السابق

20,222 ,,561 25,10, 52,62, 2,5,2 

 مستلزمات البحث :

 في ضوء متطلبات التجربة وطبيعة البحث والظروف  تحديد المادة العلمية :

االربع المحيطة بو وجدت الباحثة أن التجربة تشمل المادة العلمية الفصول 

من كتاب )االجتماعيات( المقرر تدريسو للصف االول متوسط للعام  االخيرة

 .الكورس الثاني م0222-0221الدراسي 

 اعدت الباحثة الخطط التدريسية لطالبات  -: إعداد الخطط التدريسية

لمجموعتي البحث اعتمادال على المحتوى واالاداف السلوكية للمادة العلمية فقد تم 

 كل مجموعة( خطة تدريسية ل26إعداد )

   وفق المستويات فال سلوكيال اادا ةالباحث تصاغ - االهداف السلوكية :صيااة

في وُعرَضت على عدد من المحكمين االربع من تصنيف بلوم للمجال المعرفي 
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اجريت بعا التعديالت  وفي ضوء آرائهم ومالحظاتهم العلوم التربوية والنفسية

 وبهذا اصبحت جاازة للمجموعتين.البسيطة 

تعتبر اختبارات التحصيل من اام االدوات لجمع  التحصيلي: االختبار: اداتا البحث

, 0220زاير واخرون) طلبةال مهارات واداء المعلومات الالزمة لعملية تقويم

 023) 

( 32اعدت الباحثة  اختبار تحصيلي يتكون من ) صيااة فقرات االختبار التحصيلي:

وقد  وفق االاداف السلوكية لمحتوى المادة الدراسية فقرة من نوع االختيار من متعدد

 -مر اعداد اذا االختبار بعدة خطوات اي:

من كتاب  االربع االخيرةالفصول  شملت المادة تحديد المادة العلمية: . أ

المقرر تدريسو حسب نظام الكورسات)*(   الثاني متوسطللصف  االجتماعيات

 ( .0222 -0221للعام الدراسي )

شمل االختبار التحصيلي قياس المستويات  :مجال االهداف السلوكيةب. تحديد 

الفهم ( للمجال المعرفي واي ) التذكر   Bloomمن تصنيف بلوم )  ةاالربع

لمالءمتها لطبيعة النمو المعرفي لطالبات المرحلة والتطبيق والتحليل(   وذلك 

قرة( تغطي المحتوى ف32لذا اعدت الباحثة اختبارا تحصيليا يتكون من ) .المتوسطة

 واالاداف السلوكية للمادة العلمية.

تعد الخريطة االختبارية من المتطلبات االساسية في  :ج. إعداد الخريطة االختبارية

فقرات لمحتوى المادة ال اختيار عينة مناعداد االختبارات التحصيلية, ألنها تتضمن 

لقياسها, ويشار عادةل في اذا الدراسية واالاداف السلوكية التي يسعى االختبار 

الجدول الى نسب مئوية تعكس االامية النسبية لكل مجال من مجاالت المحتوى. 

(, وقامت الباحثة بأعداد الخريطة االختبارية في ضوء 73, 0221العزاوي )

لتصنيف  ةاالربعتحليل المحتوى, على اساس عدد االاداف المتضمنة فيو للمستويات 

 (0ل)كما في الجدو بلوم

  0جدول )

 الخربطة االختبارية )جدول المواصفات 

 الفصول
عدد  

 الصفحات

نسبة 

اهمية 

 المحتوى

 معرفة

23% 

 فهم

31% 

 تطبيق

52% 

 تحليل

2% 
 المجموع

 22 2 2 3 3 %07 26 3فصل 

 9 - 2 0 0 %23 2 3فصل

 20 2 0 3 9 %02 22 9فصل

 23 2 0 3 7 %30 02 7فصل

 32 3 7 23 26 %222 77 المجموع

                                                           
)*(

( في 31763استنادال الى كتاب وزارة التربية / المديرية العامة للمنااج / شعبة المعلومات ذي العدد) 

 , توزيع المواد حسب الكورسات . 03/2/0229
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(                                    33, 0222واو ان يقيس االختبار ما اريد لو ان يقاس فعالل)الجاللي -الصدق:د. 

لغرض التحقق من توافر اذ  الخاصية في االختبار التحصيلي استعملت الباحث و

 -نوعين من الصدق اما:

 على فقراتوويهدف الى قياس االختبار ظااريال والحكم الصدق الظاهري :  .2

ونوعيتها ودرجة  الفقراتكيفية االجابة على وومدى وضوحها  ودقة التعليمات 

( وقد عرض االختبار بصورتو األولية على 232, 0222صعوبتها.)المياحي

وفي   والمتخصصين في العلوم التربوية والنفسية ةبداء آرائهم بصالحية فقرات

 عدلت بعضها وتم اةبقاء على الفقرات االخرى دون تعديل.وء آرائهم ض

نصال محددال من االختبار  فيو المدى الذي يمثلويعني صدق المحتوى :   .0

وتم التثبت , (076, 0222المحتوى المكون من المواضيع والعمليات )ملحم 

حتوى من ذلك عن طريق اعداد الخريطة االختبارية لضمان تمثيل الفقرات لم

المادة الدراسية واالاداف السلوكية  وعليو يعد االختبار صادقال من حيث 

 المحتوى. 

ارشادات مهمة وضرورية توجو الطالب وترشد  في  وايهـ. تعليمات االختبار : 

تم وضع التعليمات الخاصة لالختبار (  وقد 032,   0222اداء االختبار. )ملحم

وعليو وضعت  هوم ومناسب لمستوى الطالبات,وكيفية االجابة عنو بشكل واضح ومف

 الباحثة تعليمات االختبار في مقدمة االختبار مع مثال توضيحي.

بغية التثبت من الوقت الذي يستغرقو االختبار تم و. التطبيق االستطالعي لالختبار: 

الثاني من طالبات الصف  بصورة عشوائيةل ( طالبة اختيروا 02تطبيق االختبار على )

للبنات( وأتضح من خالل اذا التطبيق أن متوسط  ام سلمة متوسطةفي) المتوسط

يمثل المدى بين اول طالبة واخر طالبة في  الزمن( دقيقة واذا 32لإلجابة او ) الزمن

 االجابة عن االختبار.

واي عملية تتعلق  باستقصاء الخصائص االحصائية  -تجربة التحليل االحصائي: ز.

الممتحنين على كل فقرة من فقرات االختبار ,وتتضمن استخراج ما يسمى الستجابات 

بمعامالت السهولة والصعوبة والتمييز  وتحديد الممواات والمشتتات  ثم استعمال 

نتائج اذا التحليل لتقويم االسئلة  وذلك بقصد تحسينها اذا وجد بها ضعف في تركيبها 

جل تحقيق الخصائص االحصائية وال, (211,  0223او  في صياغتها, )النبهان

( طالبة من 202لالختبار قامت الباحثة بتطبيق االختبار على عينة تكونت من )

(  ذات العيون للبنات طالبات الصف الثاني المتوسط في مدرستين اما )متوسطة

اختيرت وقد تم ترتيب درجات الطالبات ترتيبال تنازليال  و (الشمس للبنات و)متوسطة

%( تمثل الطالبات الالئي حصلن على أعلى 06ك العينة ومقداراا )نسبة من تل

%( تمثل الطالبات الالئي حصلن على أدنى 06الدرجات )مجموعة عليا( و)

الدرجات )مجموعة دنيا( بوصفها أفضل نسبة للموازنة بين مجموعتين متباينتين من 

ويمكن أن   ةمجموعة العينة الكلية لدراسة )الخصائص السايكومترية( اةحصائي

 نوضح ذلك بما يأتي :

من خالل التحليل االحصائي لفقرات االختبار التحصيلي تبين ان  السهولة: معامل. 5

 (62 2-30 2معامل السهولة بلغ )
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او نسبة الطلبة الذين يجيبون اجابة خاطئة عن الفقرة  الى  معامل الصعوبة : .0

بعد حساب معامل صعوبة و (13, 0229العدد الكلي لطلبة)الدليمي والمهداوي 

 كونكل فقرة من فقرات االختبار باستعمال معادلة )معامل الصعوبة( وجدت أنو ي

( إذ يرى ) بلوم ( أن الفقرات االختبارية تعدُّ مقبولة إذا كان معدل 63 2-09 2بين )

  واذا يعني أن فقرات (Bloom, 1971, P.66)( 12 2ـ-02 2صعوبتها بين )

 .االختبار جميعها تعدُّ مقبولة 

او استبعاد الفقرات التي ال تميز بين المستويات العليا  معامل تمييز الفقرات :. 3

,  تعديلها وتجريبها من جديد   مع اةبقاء على الفقرات المميزة ويهدف الى الدنيا   و

وقد تبي ن أن الفقرات كانت تمتاز بالقدرة على التمييز بين طالبات المجموعتين العليا 

 .(93 2-32 2) كانت ما بين إذوالدنيا 

عالمات واو يعني االتساق واالنسجام الذي تقيس بو  ي. ثبات االختبار:

وللتحقق ( 032,  0220االختبارالسمة او الشي الذي اعد االختبار لقياسو )ملحم 

كرونباخ  اذ بلغ معامل الثبات -من ثبات االختبار استعملت الباحثة معادلة ألفا

 ( واو معامل ثبات مقبول.   62 2)

    -االداة الثانية : مقياس الدافع المعرفي:
بعد اطالع الباحثة على االدبيات والدراسات والمقاييس التي تتعلق  بالدافع المعرفدي   

 نهلددة نجددم الدددين مختددار أحمددد عبددد هللاوجدددت أن أنسددب المقدداييس لبحثهددا اددو مقيدداس 

 ( وذلك للمبررات االتية : 0223)

 تم تطبيق اذا المقياس على المرحلة المتوسطة في البيئة العراقية . -5

 و البحث الحالي . يتالءمخبراء على أنو أتفاق ال -0

 ينسجم مع أاداف ومتطلبات البحث الحالي .  -3

نهلة نجم الدين مختدار أحمدد تم اعتماد مقياس  -أوالً : وصف مقياس  الدافع المعرفي:

 ( مجاالت اي : 3(   يتكون اذا المقياس من ) 0223)  عبد هللا

 الرغبة في الحصول على المعلومات بسرعة . -2

 الرغبة في االستزادة من المعرفة عن موضوع ما . -0

 الترحيب بالمخاطرة في سبيل الحصول على المعرفة . -3

 الحر  على المعالجة اليدوية لموضوعات المعرفة-3

( موقددف مصدداغة بأسددلوب العبددارات التقريريددة وأمددام كددل 01يتكددون المقيدداس مددن )

موقددف فددي المقيدداس ثددالث اجابددات  وتصددحح اةجابددة علددى فقددرات المقيدداس بإعطدداء 

صفر(   وتحسدب الدرجدة الكليدة للمجيدب مدن خدالل جمدع الددرجات  -2-0الدرجات )

 التي يحصل عليها المجيب في كل فقرة من فقرات المقياس. 

عرضدت  الباحثدة  فقدرات مقيداس  الددافع  -:   مقيراس الردافع المعرفري صردقثانيراً : 

( محكمددين مددن المتخصصددين فددي العلددوم التربويددة 6علددى )االوليددة المعرفددي بصدديغتو 

والنفسددية مددن اجددل  فحددص فقددرات كددل مكددون مددن مكونددات  الدددافع المعرفددي , ومدددى 

كل فقرة للمكون السلوكي الذي تنتمدي إليدو, وكدذلك بددائل اةجابدة عدن فقدرات  مالءمة

المقيدداس, ومددا يرونددو مناسددبا مددن تعددديالت للفقددرات, وبندداء علددى آرائهددم ومقترحدداتهم 

( من المحكمين معيارال 6إذ اعتمدت الباحث موافقة )(  من الفقرات, 3عدلت صياغة )
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( المحسددوبة والجدوليددة يكددون ذو داللددة 0كددالصددالحية الفقددرة ألن الفددرق بددين قيمتددي )

  أذ لدم تسدتبعد اي فقدرة مدن  (2( بدرجدة حريدة )29 2إحصائية عندد مسدتوى داللدة )

 فقرات المقياس.

طبقت الباحثة  -خامسا : وضوح التعليمات والفقرات ) العينة االستطالعية   :

( 02المقياس بعد ان رتبت فقرات المقياس على عينة استطالعية عشوائية بلغ عدداا)

الشمس للبنات( ونتيجة لذلك اتضح أن تعليمات المقياس  متوسطةمن مدرسة )طالبة 

وفقراتو واضحة ومفهومة من حيث المعنى والصياغة وان متوسط الزمن المستغرق 

 ( دقيقة. 09اس)في اةجابة عن فقرات المقي

يتفق علماء القياس النفسي على أامية  -مقياس:السادسا : التحليل اإلحصائي لفقرات 

التحقق من القوة التمييزية لفقرات المقياس ومعامالت صدقها, وفيما يأتي إجراءات 

 التحقق منهما:

 : للتحقق من القوة التمييزية لفقرات مقياس المرونة   -القوة التمييزية للفقرات

( 222اةحصائي المكونة من)العقلية طبقت الباحثة المقياس على عينة التحليل 

وبعد تصحيح إجابات عينة البحث رتبت  طالبة من )متوسطة المدثر للبنات(

عليا المجموعة مثلت ال%( 06تنازليال وحددت المجموعتان المتطرفتان بنسبة )

  وبعد استعمال االختبار التائي لعينتين مثلت المجموعة الدنيا ( %06)نسبة و

مستقلتين لمعرفة داللة الفرق بين المجموعتين المتطرفتين في درجات كل فقرة 

( 29 2من فقرات المقياس أظهرت أنَّ جميع الفقرات مميزة   عند مستوى داللة )

( بدرجة حرية 27 2التائية الجدولية )ألن قيمها التائية المحسوبة اكبر من القيمة 

 ذلك.( يوضح  3( والجدول )227)

  3جدول)

 القوة التميزية لفقرات مقياس الدافع المعرفي

 

 ت

القيمة التائية      المجموعة الدنيا المجموعة العليا

 المحسوبة

الداللة 

المتوسط   المعنوية

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 مميزة 5.336 60858. 1.2963 50918. 4815.  .5

 مميزة 5.880 64051. 1.4444 50918. 5185.  .0

 مميزة 6.806 55470. 1.6667 56488. 6296.  .3

 مميزة 7.131 60858. 1.7037 49210. 6296.  .2

 مميزة 6.535 62929. 1.6296 57735. 5556.  .1

 مميزة 7.123 69798. 1.5556 55470. 3333.  .6

 مميزة 4.314 69389. 1.4074 62929. 6296.  .7

 مميزة 6.374 69798. 1.5556 57735. 4444.  .2

 مميزة 8.824 57735. 1.5556 46532. 2963.  .,

 مميزة 7.493 59437. 1.7407 74152. 3704.  .52

 مميزة 8.118 50637. 1.5556 56488. 3704.  .55

 مميزة 9.046 49210. 1.6296 50071. 4074.  .50

 مميزة 8.754 42366. 1.7778 44658. 7407.  .53

 مميزة 7.932 57735. 1.5556 55470. 3333.  .52
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 مميزة 9.889 52569. 1.7407 49210. 3704.  .51

 مميزة 8.057 46532. 1.7037 48038. 6667.  .56

 مميزة -11.319 59437. 1.7407 39585. 1852.  .57

 مميزة 6.261 54171. 1.2963 50071. 4074.  .52

 مميزة 4.547 62247. 1.1852 50918. 4815.  .,5

 مميزة 5.115 46532. 1.2963 49210. 6296.  .02

 مميزة 7.649 48038. 1.3333 48038. 3333.  .05

 مميزة 9.430 50071. 1.5926 48038. 3333.  .00

 مميزة 8.413 57239. 1.5926 49210. 3704.  .03

 مميزة 4.958 68770. 1.3704 50637. 5556.  .02

 مميزة 6.708 70002. 1.5185 50071. 4074.  .01

 مميزة 10.753 50637. 1.7778 48038. 3333.  .06

 مميزة 12.147 36201. 1.8519 50071. 4074.  .07

 مميزة 8.209 62017. 1.6667 50071. 4074.  .02

 

إن ارتبدداط درجددة الفقددرة بالدرجددة   -الفقرررة بالدرجررة الكليررة للمقيرراس: درجررة ارتبرراط

الفقرة تقيس  نفس المفهوم الذي تقيسدو الدرجدة الكليدة   إذ يعدد الكلية للمقياس تعني أن 

ارتباط درجة الفقرة  بالدرجة الكلية للمقياس مؤشرال لصدق فقرات المقياس في قياسها 

مــعامـــدددـل ارتبـــدددـاط  ةالباحثددد تالظددداارة السدددلوكية   والستخــدددـراج ذلدددك استعـدددـمل

ة للمقيداس, فأتضدح أن جميدع الفقدرات بدين درجدة كدل فقدرة والدرجدة الكليد بيرســــون

( ألن 29 2ذات الداللددة المعنويددة لمعامددل ارتباطهددا بداللددة إحصددائية عنددد مسددتوى )

القيمددة التائيددة للداللددة المعنويددة لمعامددل االرتبدداط المحسددوبة اكبددر مددن القيمددة الجدوليددة 

 ( يوضح ذلك.3( والجدول )21( بدرجة حرية )27 2)

   2الجدول ) 

 ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية لمقياس الدافع المعرفيقيم معامل 

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

5 .578 2 .641 51 .735 00 .737 

0 .719 , .802 56 .724 03 .771 

3 .638 52 .707 57 .816 02 .577 

2 .726 55 .742 52 .681 01 .722 

1 .664 50 .771 5, .609 06 .842 

6 .684 53 .395 02 .575 07 .890 

7 .602 14 .780 05 .686 02 .702 

 -:بطريقتين هماثبات المقياس : تم التحقق من ثبات مقياس الدافع المعرفي 

لحسداب االتسداق الدداخلي -:كرونبرا(  -معامرل االتسراق الرداخلي )الفرا  .2

( مسددتجيبال مددن عينددة التحليددل 92اسددتُخدم اسددتجابات ) الدددافع المعرفددي لمقيدداس 
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(  ويعد معامدل 103 2االحصائي في حساب الثبات  و بلغ معامل الفا كرونباخ )

                      ( . الدافع المعرفيثبات ممتازال لالتساق الداخلي لمقياس )  

لحساب الثبات بهذ  الطريقة   قامت الباحثة بتطبيق  - إعادة االختبار: .0

( طالبال وطالبة   وبعد مرور فترة أسبوعين تم 92االختبار على عينة مكونة من )

إعادة التطبيق مرة ثانية وعلى العينة ذاتها   وتم حساب معامل ارتباط )بيرسون( بين 

ل ثبات عاٍل مما يشير (  واو معام131 2 )درجات التطبيقين األول والثاني وبلغ

 إلى إن نتائج االختبار تمتلك استقرارال ثابتال عبر الزمن.

: بدأت الباحثة بتطبيق التجربة على مجموعتي البحث -تطبيق التجربة: سابعاً:

)التجريبية والضابطة( ضمن التصميم التجريبي للبحث ومن أجل الوصول الى نتائج 

 دقيقة أعتمدت اآلتي :

الباحثة بتطبيق تجربتها على طالبات مجموعتي البحث )التجريبية بدأت  -أ

الموافق  لخميسوانتهت التجربة يوم ا (2/22/0221)والضابطة( يوم االثنين الموافق

حيث كانت مدة التجربة لمجموعتي البحث الكورس االول من (  0222/ 26/2)

 (.0222 -0221العام الدراسي )

ؤ لعدد من المتغيرات في المجموعتين التجريبية عمليات التكاف ةالباحث تأجر-ب

 (.3/22/0221و  3و 0في األيام )  والتي تم تحديداا مسبقا تمثلت والضابطة, 

من تدريس المادة الدراسية والمخصصة  ةالباحث ت: بعد أن انتهاداتا البحثتطبيق  -ج

وعة التجريبية والمجموعة مجموعتي البحث )المجم تأخبر للكورس االول

( بموعد االختبار قبل أسبوع من تطبيق االختبار وذلك من اجل تهيئة الضابطة

 تووتحقيق التكافؤ بين المجموعتين ألداء االختبار التحصيلي الذي أعد الطالبات

( 0222/ 2/ 27)في يوم االربعاء الموافقموعد االختبار تحديد وتم , ةالباحث

وتم تطبيق مقياس الدافع ت واحد, للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في وق

 اتببعا المدرس ةالباحث توقد أستعان( 26/2/0222) المعرفي البعدي يوم الخميس

إجابات  ةالباحث تللمساعدة في االشراف على سير االختبار وسالمتو , وقد صحح

 و لهذا الغرض.تعلى وفق األُنموذج الذي وضع الطالبات

 

 .03النسخة  ( spssاستعملت الباحثة الحقيبو االحصائية ) الوسائل االحصائية:ثامناً:

 عرض النتائج وتفسيرها :

( بين متوسط 29 2ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )) الفرضية االولى:

مفردات مادة التاريخ وفق  الالئي يدرسنالتجريبية  تحصيل طالبات المجموعة

المجموعة الضابطة  طالباتاستراتيجية االستقصاء العقالني وبين متوسط تحصيل 

 المادة ذاتها بالطريقة االعتيادية في االختبار التحصيلي(. الالئي يدرسن

من خالل موازنة نتائج االختبار التحصيلي البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة 

رجات طالبات المجموعة التجريبية اللواتي درسن مفردات مادة   ظهر أن متوسط د

( واالنحراف 222 01التاريخ وفق خطوات استراتيجية االستقصاء العقالني قد بلغ )

( في حين بلغ متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة 273 3المعياري )

( 221 3( بانحراف المعياري )673 03اللواتي درسن بالطريقة التقليدية )
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( لعينتين مستقلتين بلغت القيمة التائية المحسوبة T–testوباستعمال االختبار التائي)

 ,29( عند مستوى داللة )0( واي أكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة )317 3)

( مما يدل على تفوق طالبات المجموعة التجريبية اللواتي 79( وبدرجة حرية )2

على وفق استراتيجية االستقصاء العقالني على طالبات  درسن مفردات مادة التاريخ

المجموعة الضابطة اللواتي درسن بالطريقة التقليدية في اختبار التحصيل البعدي 

 ( يوضح ذلك .9والجدول )

  1جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية

 لمجموعتي البحث في اختبار التحصيل البعدي 

 المجموعات
حجم 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

مستوى  القيمة التائية

الداللة 

 الجدولية المحسوبة  2 ,21)

 273 3 222 01 33 التجريبية
 دالة 0 317 3 79

 221 3 673 03 33 الضابطة

النتيجددة تددرفا الفرضددية الصددفرية وتقبددل الفرضددية البديلددة اي أنددو       وفددي ضددوء اددذ  

( بدين متوسدطي درجدات 29,2) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسدتوى داللدة )

 طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي .

( بدددين 29 2عندددد مسدددتوى ) ال يوجدددد فدددرق ذي داللدددة إحصدددائية  الفرضرررية الثانيرررة :

مفدردات مدادة التداريخ  الالئدي يدرسدنمتوسط درجدات  طالبدات المجموعدة التجريبيدة 

علددى وفددق اسددتراتيجية االستقصدداء العقالنددي ومتوسددط درجددات طالبددات المجموعددة 

المدددادة نفسددها وفددق الطريقددة التقليديدددة فددي اختبددار الددددافع  الالئددي يدرسددنالضددابطة  

 المعرفي البعدي .

الل موازندددة نتدددائج مقيددداس الددددافع المعرفدددي البعددددي  للمجمدددوعتين التجريبيدددة مدددن خددد

 الالئددي درسددنوالضددابطة ظهددر أن متوسددط درجددات طالبددات المجموعددة التجريبيددة 

( 292 36مادة التاريخ علدى وفدق اسدتراتيجية االستقصداء العقالندي قدد بلدغ ) مفردات

الالئددي ( أمددا المتوسددط الحسددابي للمجموعددة الضددابطة 290 3واالنحددراف المعيدداري )

( واالنحدددراف 073 07المدددادة نفسدددها بالطريقدددة التقليديدددة فقدددد بلدددغ ) مفدددردات درسدددن

( لعينتددددين مسددددتقلتين T–test( . وباسددددتعمال االختبددددار التددددائي )116 3المعيدددداري )

للموازنة بين اذين المتوسدطين تبدين وجدود فدروق دالدة إحصدائيال ولصدالح المجموعدة 

( وادي أكبددر مدن القيمدة التائيددة 603 20التجريبيدة إذ بلغدت القيمدة التائيددة المحسدوبة )

( واذا يددل علدى 79( وبدرجة حرية )2 ,29( عند مستوى داللة )0الجدولية البالغة )

طالبددات المجموعددة التجريبيددة  علددى طالبددات المجموعددة الضددابطة فددي مقيدداس تفددوق 

 ( يوضح ذلك .7الدافع المعرفي البعدي الذي طبق بعد انتهاء التجربة والجدول )
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  6جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية

 لمجموعتي البحث في مقياس الدافع المعرفي البعدي 

 المجموعات
حجم 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

مستوى  القيمة التائية

الداللة 

(21, 

2  
 الجدولية المحسوبة

 290 3 292 36 33 التجريبية
 دالة 0 603 20 79

 116 3 073 07 33 الضابطة

ضددوء اددذ  النتيجددة تددرفا الفرضددية الصددفرية وتقبددل الفرضددية البديلددة اي أنددو وفددي 

( بدين متوسدط درجدات طالبدات 29 2توجد فدروق ذو داللدة إحصدائية عندد مسدتوى ))

مادة التداريخ وفدق اسدتراتيجية االستقصداء  مفردات الالئي درسنالتجريبية  المجموعة

 مفدردات الالئدي درسدنالعقالندي وبدين متوسدط درجدات طالبدات المجموعدة الضدابطة 

المادة ذاتها بالطريقة االعتيادية فدي مقيداس الددافع المعرفدي البعددي. ولصدالح طالبدات 

 المجموعة التجريبية. 

 عرفي القبلي والبعدي:نتائج المجموعة التجريبية في مقياس الدافع الم . 3

( بين متوسط 2029ال يوجد فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى ) الفرضية الثالثة :

مفردات مادة التاريخ على وفق  درسنيالالئي درجات  طالبات المجموعة التجريبية 

استراتيجية االستقصاء العقالني ومتوسط درجات طالبات المجموعة في مقياس 

 القبلي والبعدي .الدافع المعرفي 

من خالل موازنة النتائج بين درجات مقياس الدافع المعرفي القبلي والبعدي  

لطالبات المجموعة التجريبية اللواتي درسن مفردات مادة التاريخ وفق خطوات 

استراتيجية االستقصاء العقالني  قد بلغ المتوسط الحسابي لمقياس الدافع المعرفي 

( , في حين بلغ المتوسط الحسابي 021 0اف المعياري )( واالنحر696 02القبلي )

يوجد فرق ( 290 3وبانحراف معياري) (292 36لمقياس الدافع المعرفي البعدي )

( بين متوسط درجات طالب المجموعة 29 2ذو داللة إحصائية عند مستوى )

بار التجريبية الذين يدرسون مادة التاريخ وفق استراتيجية خرائط السلوك بين االخت

( لعينتين T–testوباستعمال االختبار التائي )  القبلي والبعدي للوعي االثري 

( واي أكبر من القيمة 063 22مترابطتين   تبين أن القيمة التائية المحسوبة بلغت )

(   واذا يعني 73( وبدرجة حرية )2 ,29( عند مستوى داللة )0التائية الجدولية )

( 6ية ولصالح مقياس الدافع المعرفي البعدي والجدول )إن اناك فرقال ذا داللة إحصائ

 يوضح ذلك .
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  7جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية

 للمجموعة التجريبية بين مقياس الدافع المعرفي القبلي والبعدي

المجموعة 

 التجريبية

حجم 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

مستوى  القيمة التائية

الداللة 

(21, 

2  
 الجدولية المحسوبة

 021 0 696 02 33 القبلي
 دالة 0 063 22 73

 290 3 292 36 33 البعدي

توجد فرق ذي داللة وبذلك ترفا الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة أي أنو 

( بين متوسط درجات  طالبات المجموعة التجريبية 29 2إحصائية عند مستوى ) 

مفردات مادة التاريخ على وفق استراتيجية االستقصاء العقالني  الالئي درسن

 ومتوسط درجات طالبات المجموعة في مقياس الدافع المعرفي القبلي والبعدي .

 

 النتائج يظهر :من خالل عرض تفسير النتائج : 

مادة تاريخ  الالئي درسنوجود فرق ذو داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية 

بالطريقة الالئي درسن الحضارة العربية االسالمية وبين المجموعة الضابطة 

 التقليدية في االختبار التحصيلي البعدي وهذا يعود الى األسباب اآلتية :  

يبية اللواتي درسن مفردات مادة التاريخ على وفق أن تفوق طالبات المجموعة التجر

استراتيجية االستقصاء العقالني يعود اذا الى ما تمتلكو اذ  االستراتيجية من 

خصائص إيجابية من حيث إعطاء الحرية للطالبات في تطبيق الخطوات الخاصة بو 

 وإحداث حالة من التفاعل بين الطالبات مما ادى الى زيادة تحصيلهن .

أسهمت استراتيجية االستقصاء العقالني في ايجاد نوع من التنظيم المشترك بين 

الطالبات انفسهن وبينهن وبين المدرسة والمعلومات الموجودة مماادى الى وجود بيئة 

فصلية قائمة على التفاام الفكري ومعالجة المعلومات بطريقة ايجابية  فضالل عن 

رال الى طبيعة االستراتيجية التي تساعد على امتداد توالد افكار جديدة لدى الطالبات نظ

 عمليتي التفكير والتعلم.

إن التدريس بالطريقة التقليدية كان يعتمد على الجانب النظري من دون  االاتمام  

بالجوانب التطبيقية أي على اسلوب الحف  والتلقين وال يمارس أي جانب تطبيقي من 

البة متلقية في كثير من األحيان وبالتالي أدى الى قبل المدرسة والطالبات في حين الط

 انخفاض مستوى التحصيل في المجموعة الضابطة.

( بين متوسط درجات طالبات 29 2توجد فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى ))

مادة التاريخ وفق استراتيجية االستقصاء  مفردات الالئي درسنالتجريبية  المجموعة

 مفردات الالئي درسنجات طالبات المجموعة الضابطة العقالني وبين متوسط در
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المادة ذاتها بالطريقة االعتيادية في مقياس الدافع المعرفي البعدي. ولصالح طالبات 

 واذا يعود الى األسباب اآلتية :المجموعة التجريبية. 

جعلت الطالبات محور العملية التعليمية مما أثر  أن استراتيجية االستقصاء العقالني

بشكل كبير في إثارة دافعيتهن وإثارة نشاطهن مما زاد من قدراتهن واذا ما أظهرتو 

 نتائج البحث الحالي .

أن تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة يعود الى أن تطبيق خطوات 

اذ  االستراتيجية يعطي الحرية للطالبات والمرونة في عمليات االستقراء واالستنتاج 

نعكس على زيادة الدافع المعرفي مما سهل عليهن تنمية دافعيتهن , وتنظيم واذا ما ا

 افكاران

( بين متوسط درجات  طالبات 29 2توجد فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى ) أنو 

مفردات مادة التاريخ على وفق استراتيجية  الالئي درسنالمجموعة التجريبية 

المجموعة في مقياس الدافع المعرفي  االستقصاء العقالني ومتوسط درجات طالبات

 وهذا يعود الى ما يأتي:.القبلي والبعدي

. أن تفوق طالبات المجموعة التجريبية في مقياس الدافع المعرفي البعدي على 2

القبلي كون استراتيجية االستقصاء العقالني من ضمن االستراتيجيات الحديثة التي 

ذا ما أظهرتو نتائج مقياس الدافع المعرفي من تجعل الطلبة محور العملية التعليمية وا

 تفوق تطبيق المقياس البعدي على القبلي 

.  نما التفاعل اةيجابي بين الطالبات مع الدوافع المعرفية الموجودة في ذاتية 0

 الطالبات.

. أن استراتيجية االستقصاء العقالني اعتمدت على أسلوب التحري واالستقصاء 3

حيث سهل عملية فهم المادة من خالل اعتماد قدرات الدافع بشكل منطقي ومرتب ب

 المعرفي مما أدى الى تنميتو لديهن .

 

 االستنتاجات :

  إن استراتيجية االستقصاء العقالني أثبتت فاعليتها ضمن الحدود التي أجري

فيها البحث الحالي وذلك في زيادة التحصيل وتنمية الدافع المعرفي لدى طالبات 

 المتوسط بالموازنة مع الطريقة االعتيادية. الصف الثاني

   إن تطبيق خطوات استراتيجية االستقصاء العقالني ساعدت على إثارة دافعية

الطالبات وحب المشاركة في فعاليات الدرس مما ولد  لديهن رغبة نحو 

 الموضوعات التاريخية .

 سير إن إسهام الطالبات في المشاركة في الدرس من خالل التوصل الى تف

النتائج عن طريق الطالبة قد جعلها المحور األساس واذا ينسجم مع االتجااات 

الحديثة وأتاح للطالبات فرصة المشاادة لألفكار ألنفسهن وبالتالي أدى الى تنمية 

 الدافع المعرفي لديهن . 

 الطالبات بالتقصي عن المعلومات استراتيجية االستقصاء العقالني  شجعت

 . هنزيادة تجصيلعد في والمعارف واذا سا
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توصي الباحثة وزارة التربية في ضوء ما توصل إليو البحث الحالي  -التوصيات :

 -: يأتيبما  المتمثلة بمديرية االعداد والتدريب

  التشجيع على استعمال االسدتراتيجيات التدريسدية الحديثدة والسديما اسدتراتيجية

مسددتوى  التحصدديل وتنميددة الدددافع االستقصدداء العقالنددي فددي تدددريس التدداريخ لرفددع 

 المعرفي .

  ضرورة إدخال مدرسي ومدرسات التاريخ دورات تدريبيدة لتعدريفهم بالنمداذج

 التدريسية الحديثة ومنها استراتيجية االستقصاء العقالني.

 

  -:مثلمستقبلية  دراساتتقترح الباحثة إجراء  -المقترحات: 

  تُعنى بتنمية مهارات اخرى كالتفكير اجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية

 الناقد ومهارات ما وراء المعرفة.

  استعمال استراتيجية االستقصاء العقالني في تدريس مواد  فاعليةدراسة

 .دراسية اخرى

 مع نتائج الدراسة  ية استعمال استراتيجيات اخرى ومقارنة نتائجهالعدراسة فا

 الحالية .

 

 المصادر

, مكتبة االنجلو   علم النفس التربوي(0222صادق )  فؤاد وآمال أبو حطب .2

 مصرية,القاارة

القياس والتقويم التربوي والنفسي ( 0222ابو عالم , صالح الدين محمود ) .0
   دار الفكر   القاارة . أساسياتو وتطبيقاتو وتوجيهاتو المعاصرة

( , اثر استخدام طريقة االستقصاء الموجو في 2227أبو قمر , باسم محمد ) .3

رسالة تحصي طلبة الصف الثامن األساسي لمادة العلوم وعلى اتجاااتهم نحواا , 
 , جامعة النجاح , فلسطين ماجستير غير منشورة

, دار المسيرة , 2, ط التحصيل الدراسي( 0222الجاللي , لمعان مصطفى ) .3

 دن.عمان االر

اثر استراتيجية ( 0226الجندي, فاتن محمود, وعبد الحميد, جمعة فرحان) .9

االستقصاء العقالني في اكتساب عمليات العلم االساسية لدى طالب الصف الثاني 

العدد  مجلة البحوث التربوية والنفسية, بحث منشور  المتوسط في مادة الفيزياء

 .0226, لسنة 90

, اثر استراتيجية القبعات الست في 0222الخزرجي, مثنى ابراايم محمد   .7

, كلية  رسالة ماجستيرتحصيل طالب الصف الثاني المتوسط بمادة التاريخ , 

 التربيو للعلوم االنسانية , جامعة ديالى.

  بغدداد : دار الحريدة للطباعدة  علم النفس التربدوي( . 0222الدااري   صالح . ) .6

 والنشر .
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  منااج البحث التربوي( 2222اود  عزيز حنا  وانور حسين عبد الرحمن )د .1

 دار الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع  بغداد  العراق.

,  البحث العلمي اسسو ومنااجوالدليمي, عصام حسن, وصالح, علي عبد الرحيم,  .2

 , دار الرضوان للنشر والتوزيع , عمان , االردن2ط

القياس والتقويم في ( 0229محمود المهداوي )الدليمي  احسان  وعدنان  .22
   مكتب احمد الدباغ للطباعة والنشر  بغداد  العراق.0  طالعملية التعليمية

(, مدى فاعلية 2223رمضان, رمضان صالح,وعثمان,فاروق السيد ) .22

الطريقة االستقصائية في التحصيل الدراسي وتنمية بعا مكونات التفكير لدى 

 .01, عدد مجلة اتحاد الجمعيات العربيةطالب كلية التربية,

, مكتب اليمامة ,  طرائق التدريس العامة( 0220زاير , سعد علي .واخرون ) .20

 بغداد باب المعظم .

سيكولوجية التدريس ( 0226الزغلول   عماد عبد الرحيم وشاكر عقلة ) .23
 االردن . –  دار المسيرة للنشر والتوزيع   عمان  2  ط الصفي

االتجااات والميول العلمية في تدريس (, 2211حمود )زيتون,عايش م .23
 , جمعية عمال المطابع ,عمان, األردن.2,طالعلوم

, دار الفكر التعلم والتعليم الصفي(, 2222الزيود  نادر فهمي   وآخرون ) .29

 للطباعة والنشر,عمان , األردن.

. تالنمو المعرفي بين النمائي ومعالجة المعلوما. 0222صالح  قاسم حسين   .27

 "مجلة كلية التربية"  العدد الثامن / كلية اآلداب  جامعة بغداد.

االنماط ( 0226عبد الرحمن  انور حسين, عدنان حقي شهاب زنكنة ) .26
  شركة الوفاق للطباعة   بغدادالمنهجية وتطبيقاتها في العلوم االنسانية والتطبيقية 

  ومتطلبات العصرتدريس العلوم (,0227عبد السالم  مصطفى عبد السالم ) .21

   مطابع اياك كوبي سنتر   المنصورة.2ط 

الدافع المعرفي وعالقتو بالقدرات  ,0223نجم الدين مختار احمد عبدهللا, نهلة  .22
كلية , اطروحة دكتورا  غير منشورة المعرفية لدى طلبة المرحلة المتوسطة

 جامعة بغداد -ابن رشد  –التربية 

المفاايم العلمية    مجلة رسالة المعلم   العدد ( , تعليم 2217عرافين   سليم ) .02

   وزارة التربية والتعليم   األردن . 2/  3

,  القياس والتقويم في العملية التدريسية (0221العزاوي , رحيم يونس كرو )  .02

 , دار الفكر للنشر والتوزيع, عمان , االردن . 2ط

,دار  علومطرق وأساليب تدريس ال( ,0222عطا هللا , ميشيل كامل ) .00

 المسيرة للنشر والتوزيع ,عمان.

 منااج البحث في التربية وعلم النفس( 2213فاندالين   ديوبولدب واخرون ) .03

   مكتبة االنجلو المصرية   القاارة . 3  ترجمة نبيل نوفل واخرون   ط

, دار الفكر للنشر 2, ط علم النفس التربوي( 0222قطامي, يوسف محمود ) .03

 والتوزيع , عمان , االردن.
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