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 ملخض البحج:

د  طلبذإ للةذإ ادتابةذإ فةذتى  ادذدا ا ادفةا ذ  دذتهدف هذه  اددااةذإ إدذع فةا ذإ 
, ىفةا ذذإ إها لا ذذت ه ذذا   ذذاىل هات دئدذذإ إمسذذا ةإ  ذذ  فةذذتى  ادذذدا ا جافةذذإ دهذذى 

, تلى ذذت نة ذذإ ادبمذذث فذذ  س ىادتخسذذص ىادفاملذذإ اددااةذذةإادفةا ذذ  تبةذذا دفتاةذذا ادجذذ 
إ األىدذع  ةإ ىف  ادفامل( طادبا ىطادبإ اختةاىا ف  ادتخسسات ادةلفةإ ىاإل ةا631)

, ىبةذد (4002ا ا ادفةا   ادفةد فذ  ببذ) )فمفذىد, , تم ائنتفاد نلع أداة اددىاداابةإ
تطبةل األداة ىفةادجإ ادبةا ذات أظهذات اد تذا ن ا  نة ذإ ادبمذث مسذلت نلذع فتىةذط 
مةاب  أنلع ف  ادفتىةط اد ظاي دلفقةاس ىهها ةد) نلع تفتا نة إ ادبمذث بفةذتى  

, لفا أظهات  اد تا ن ندم ىجىد  ال هي دئدذإ إمسذا ةإ  ذ  ناٍ) ف  اددا ا ادفةا  
, ىأشذاات اد تذا ن إدذع ىجذىد ا ادفةا ذ  ى ذل فتاةذا ادجذ س )هلذىا, إ ذاث(فةتى  اددا 

 , إ ةذذا  ( ىدسذذادت ادتخسذذص  ذذال هي دئدذذإ إمسذذا ةإ  ذذ  فتاةذذا ادتخسذذص )نلفذذ
 ا ادفةا ذذ  , ىلذذهد  تبذذة  ا  ه ذذا   ذذال هي دئدذذإ إمسذذا ةإ  ذذ  فةذذتى  ادذذداادةلفذذ 

 ., اابا( ىدسادت ادفاملإ اداابةإى ل فتاةا ادفاملإ اددااةةإ )أى)
  



 
 

626 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 مدتوى الدافع المعرفي 
 لدى طلبة كلية التربية

 
 

 محمد د. محمد دعيد
 خديدة م. م. أدهم إدماعيل

 أهميت البحج:
  تثقةف    ادفان) دىاها خال) ف  ىهد  ادفهفإ ادفؤةةات ف  ادجافةإ تةتبا

 شذذذباب فذذ  جذذذ   ةةذذدى  ادجافةذذذإ ىطلبذذإ ,ادمةذذذاة فجذذائت لا ذذذإ  ذذ  ادفجتفذذذا ىتطذذىةا
 .ادفةادة  لا إب ادتطىاى  ادتقدم    ادفةادإ ىىةةلتها ادفجتفا

 فذذ  تقدفذذ  بفذذا ادطادذذب شخسذذةإ ب ذذا   ذذ  فلمىظذذا   أةذذهافا   ادجافةذذإ تةذذهم لفذذا
 ا  ادقذذذذى) ةفلذذذذ  ىدذذذذذها اجتذذذذذفان , ىتفانذذذذ) إ ةذذذذا ةإ نالبذذذذات فذذذذ  تذذذذى ا  ىفذذذذا ,ف ذذذذاهن
 اتجاهذات ةشذف) هدذ  ىا  ادجافة  اإلنداد  تاة خال) ىت ضن تتبلىا ادطادب شخسةإ
 ادةدةذذذذذذذذذذدة ىدىا ةذذذذذذذذذ  ماجاتذذذذذذذذذ  إدذذذذذذذذذذع باإلضذذذذذذذذذا إ ادةقلةذذذذذذذذذإ, ىبدااتذذذذذذذذذذ  ىبةفذذذذذذذذذ  ادطادذذذذذذذذذب

 .(4003:5,ادخ اج )
خبذذاات ىفهذذااات ىبذذذداات  تةلم أهذذم ادةفلةذذات ادفةا ةذذإ أل ذذ  ةلةذذب سذذامب ادذذ

تلةفة  تجةل   ادا بذاا ا  ذ  ادفجتفذا فشذاالا  ذ  تقدفذ  ىتطذىا  ىأمذداث تاةذاات تةذهم 
, ىاددا ةةذذإ تجةذذ) ادفذذتةلم ةذذه) ىتطلةاتهذذا ةذذا ةإ ىتمقةذذل أهذذدا ها  ذذ  ب ذذا  فسذذةا اإل

تقا هذذذا )شلشذذذ , فةذذذائ ئفذذذتال  ادخىبادتذذذاد  تجةلذذذ  فهتفذذذا ى  ائةذذذتثااة : 4002بذذذاات ىاا
24)  . 

 تهذتم أل هذا ,أهفةذإ ادذ فس نلذم فىضذىنات ألثذا ف  اددىا ا دااةإ تةتبا دهد 
 هذذذذ  ا ادذذذذدىا , (602: 6492 ,ادفةذذذذاىف) دلةذذذذلى  ادفمالذذذذإ ادداخلةذذذذإ ادقذذذذىة بدااةذذذذإ
 نفذذا ادفةذذؤىدإ أةضذذا ىهذذ  ىادمالذذ  ادةقلذذ  دل شذذاط ىادفثةذذاة دلةذذلى  ادفمالذذإ ادةىافذذ)
 ىاد فةذذذذذذذةإ ادةضذذذذذذذىةإ ادماجذذذذذذذات إلشذذذذذذذباع ادفذذذذذذذؤدي اد شذذذذذذذاط تفااااةذذذذذذذ فذذذذذذذ   المظذذذذذذذ 

   .(395: 6429,إبااهةم)
 بادماجذذذذات ةبذذذذدأ, ادةذذذذلى  دتفةذذذةا ةةذذذذتخدم نذذذذام  فةذذذ  فسذذذذطلت هذذذذى ادذذذدا ا 

, ىهى ففهىم (Sprinthall, Sprinthall and Oja ,1994:645) هدف  مى فىج ى 
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, Incentive بانذث ىاد Drive  ىادمذا  Need   ف ها ادماجإااد ات ف د  ندةىاةا 
 .(Bourne & Russo,1998:339تةتخدم هه  ادففاهةم دتفةةا دا ةةإ ادةلى  )

  ةفلذذذ  تمدةذذذدفذذذ  أهذذذم ادذذذدىا ا ادفاتبطذذذإ بذذذادتةلم هذذذى ادذذذدا ا ادفةا ذذذ , ادذذذهي ى 
ادفةذتفدة فذ  نفلةذإ ادذتةلم ىمذب ائةذذتطالع  ادطادذب ةذاف نلةذ  فذ  خذال) ةذةادةىادت

دىاا فهفذا  ذ  ا ذا فةذتى  أدا  ادطادذب ادسةبإ ىائةتااال  ةها, لفا دذ   ىتةلم ادفهام
, إه تقذذا نلذذع نذذاتل اددااةذذةإ ىاأل شذذطإ ادتذذ  ةىاجههذذا ىاا تاجةتذذ   ذذ  فختلذذف ادفجذذائت

فمفذذذذذذذىد, )  ةتدةإ لبةذذذذذذاة دلمفذذذذذذاظ نلذذذذذذع اةذذذذذذتفااا ادقذذذذذذا فة  بادةفلةذذذذذذإ ادتةلةفةذذذذذذإ فةذذذذذذؤى 
4002:61). 

    ةةتالها ا  د  دةتة ع ىفةىدهم طلبت  دىا ا فةا إ إدع ماج      ادفداس
 فذا ىلثةذاا, ادفذتةلم دىا ذا ةاضذع لذا  إها إئ فثفاا ةلى  ئ  ادتةلم, ادتةلم نلع مف هم
 ئ ,ةداةذذى  بفذذا اهتفذذافهم أى فذذةلهم ا ةذذدام إدذذع ااجةذذا ادفتةلفذذة  بةذذض تقسذذةا ةلذذى 
 .(96ص ,6490 ,ااجت)  هلا هم أى بدااتهم     قص إدع

 ادفثفذا ئ خذااطا     اداغبإ هىCognitive Motivation  ادفةا   ىاددا ا
 بشذذذل) هدذذذ  ىةظهذذذا األلذذذادةف  بذذذاألدا  ةذذذاتبط لفذذذا, بذذذ  ىادتفتذذذا ادفةا ذذذ  اد شذذذاط  ذذذ 

 دلتةافذ) فثفذا جهذد ىأدا  ادتفلةذا اددااةذإ تتطلذب مةذث, ادجذافة  ادفةذتى     ىاضت
ةتفثذذذذذذ)  ذذذذذذ  ادبمذذذذذذث ى (, Coutinho,2006:163) اددااةذذذذذذإب ادفتةلقذذذذذذإ ادتذذذذذذ ثةاات فذذذذذذا

, ىئ ةتذ ثا باألدفذإ ىئ بذادتةىد ,  هذى ادجدةد  ذ  ادفىضذىنات ىادفةلىفذات ادفةتفا ن 
ةقذذذذإ ةة ذذذذ  ائةذذذذتفااا دلذذذذدا ا  مذذذذى ادتةذذذذاؤ) ىادتقسذذذذ  ىادمسذذذذى) نلذذذذع ادفةا ذذذذإ ادةف

, ىةلى  بمثذا نذ  ادجدةذد  ذ  ادفذ دىف ىاد ذادا  ذ  ادشذا ا ا أمد الا   اإلبداعبانتبااه
 .(603: 4003 ىادبةةد    ادقاةب )ادفاا ي,

ادفذاد ب شذلا) ىاددا ا ادفةا ذ  ةشذةا إدذع فقذداا ادةذةادة ىائةذتفتاع أث ذا  بةذام 
األداا   , ىاد اس ادهة  ددةهم هها اددا ا بفةتى  فاتفا ةمبى  م)ف  ادةلى  ادتفلةاي
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ىبذذاا ة ادلتذذب ىادفجذذالت ادتذذ  تةذذادن فىضذذىنات فةقذذدة ىادقةذذام ب شذذاطات تتطلذذب بذذداة 
, ىةقضى  فةظم أىباتهم    ادتفلةا بادةادم ف  دمةابةإنلع ائةتدئ) ىم) ادفةا ) ا

مذذذذىدهم ىفماىدذذذذإ التشذذذذاف ملذذذذى) دلفشذذذذلالت ادتذذذذ  ت تشذذذذا  ذذذذ  هذذذذها ادةذذذذادم )اداةفذذذذاىي 
  .(440-464: 4002ىآخاى ,

 فذ  بذ  ادت بذؤ ةفلذ  ادفةا ذ  اددا ا ا  إدع( 6422) ى فال   لاةةىبى ىةشةا
 Cacioppo et) ىادفةلىفذذات ادفهذذام فذذا اد ذذاس بذذ  ةتةذذافلى  ادذذهي األةذذلىب خذذال)

al,1984:306) ىا  األ ذذذااد هىي ادذذذدا ا ادفةا ذذذ  ادفاتفذذذا ةفةلذذذى  إدذذذع  هذذذم نذذذادفهم ,
, لفذا دذدةهم ل) ادفختلفذإ بىةذا ) فختلفذإادفشا , ىم)  ادفة ع ىتب   ادفىابفىادع إتقا

, ىفةادجذذذإ هذذذام ادتذذ  تتطلذذب ادتفلةذذا  ذذ  فشذذللإفىابذذف ألثذذا اةجابةذذإ ىدىا ذذا  مذذى ادف
ادفةلىفذذات بشذذل) فثفذذا ةذذىدي إدذذع ةذذهىدإ ادىسذذى) إدذذع ادفةلىفذذات , أفذذا هىي ادذذدا ا 
ادفةا ذذذذذذ  ادفذذذذذذ خفض  هذذذذذذم بةلةذذذذذذهم إضذذذذذذا إ إدذذذذذذع فذذذذذذةلهم دالنتفذذذذذذاد نلذذذذذذع ا خذذذذذذاة  

(Cacioppo et al,1996:198). 
ىدلدا ا ادفةا   نالبإ بجىا ب اةجابةإ أخا  فث) ادتمسة) اددااةذ  ىادتىا ذل 

 دادذإ نالبذإ ىجذىد إدذع( 4000) ادخلةفذ  دااةذإ أشذاات اددااة  ىفتاةذاات أخذا ,  قذد
 ف طقةذذذإ اد تةجذذذإ هذذذه  ا  ىأىضذذذت, اددااةذذذ  ىادتمسذذذة) ادفةا ذذذ  ادذذذدا ا بذذذة  إمسذذذا ةا

 اد جاح ىتىبا ىائهتفافات ىادخطط ىادقااا ائختباا نلع با م ادفةا   اددا ا ا  مةث
تقذذذا  ىادفهذذذم ادفةا ذذذإ  ذذذ  ادفذذذاد اغبذذذإ  ذذذ  ةتفثذذذ) ىهذذذى ىادفشذذذ)  ىفىاجهذذذإ ادفةلىفذذذات ىاا

 (.20 :4000 ,ادخلةف ) ىملها ادفشلالت
 ادذذذدا ا بذذذة  إمسذذا ةا دادذذذإ نالبذذإ ىجذذذىد نذذذ ( 4004) شذذقىاة دااةذذذإ ىأشذذاات

 هدذذ  لذذا  للفذذا ادطلبذذإ دذذد  ادفةا ذذ  ادذذدا ا ااتفذذا للفذذا إه, اددااةذذ  ىادتىا ذذل ادفةا ذذ 
 (.630 :4004 ,شقىاة) اددااة  تىا قهم نلع دئدإ
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 ادفاتفذا ادفةا ذ  ادذدا ا هىي ادطذالب ا ( 4002) اضىا  دااةإ أظهات لفا
 ,اضذذذىا ) ادفذذذ خفض ادفةا ذذذ  ادذذذدا ا هىي فذذذ  ائبتلذذذااي ادتفلةذذذا نلذذذع بذذذداة ألثذذذا

4002:92 .) 
بةها فذ  تؤلد اد ظاةات ادفةا ةإ ادففةاة دلدا ةةإ نلع لةفةإ  هم األمداث ىتى 

, ىطبقذذا دهذذه  اد ظاةذذات ة ذذتظم ادةذذلى  ادفذذد ىع ادهذذادف فذذ  خذذال) اإلداا  أى ادتفلةذذا
, دفاضذ   ذ  نالبتذ  بذادظاىف ادمادةذإخال) ادفةااف ادت  تقذىم نلذع أةذاس خبذاات ا

اة قب) , ىفذذ  هذذه  اد ظاةذذات ادفةا ةذذإ ادففةذذلفذذا ةشذذف) هدذذ  ادتىبةذذات ادخاسذذإ بادفةذذت
 .(624: 4006 ادفةا   دفةت جا )فلمم, دففهىم اددا ةةإ  ظاةإ ادت اش 

إدع ادت اةل أى ائتةال  اددنىة Festinger) (1950,ظها ن د  ةت جا  قد 
ةذذذذتثااة ةذذذذلىلةإ  ذذذذ  دا ةةذذذذإ , ىادماجذذذذإ إدذذذذع ائتةذذذذال ادفةا ذذذذ  تفثذذذذ) مادذذذذإ اادفةا ذذذذ 
, ىخاسذذذذذذذذإ إها فذذذذذذذذا تسذذذذذذذذاانت أى تضذذذذذذذذاابت أى ت ذذذذذذذذا ات جىا ذذذذذذذذب فةا ةذذذذذذذذإ اإل ةذذذذذذذذا 

Cognitions ةةةع ادت ابض ادفةا   أى اد ةشةا بةدم ائاتةاح أى ادت اش  ا  ادف  ,
ادذذذهي ةة ذذذ  ادبمذذذث نذذذ   Cognitive Dissonanceادفةا ذذذ    اشذذذ إدذذذع اختذذذ ا) ادت

  خذال) ت اةذل األ لذاا  طل ىادتفلةا ىائتةال ادةقل  ادفانذ) ادذهي ةتجلذع فذفاتخاه اد
, Consonanceىادمقذذذا ل ادتذذذ  ةفتللهذذذا ادفذذذاد ألجذذذ) فىاجذذذ  تتةذذذم بادتذذذادف ادفةا ذذذ  

, ىادهي ةة   ادةذة   مذى فا    تفةةا اددا ةةإ  مى ادتةلمها دىاا ةلةب هها اد فىهجى 
, ىةفث) هد  فذ  خذال) دا ذا ي دلفشلالت ادةلفةإ ىفماىدإ ملهاادفهم ىادتسدى ادفةا إ 
 .(50: 6446 ع أى ائةتلشاف ىادفةادجإ )ائ ةاجاىي,ائةتطال

ىضذا با فذإ دلماجذات  قذد  فذىاايىه ا  نلفذا  أةذهفىا  ذ  هذها ادفجذا) فذ هم 
ىتضذذم با فتذذ  نلذذع ادماجذذات اد فةذذةإ ىادةقلةذذإ ىائجتفانةذذإ , ىتةتبذذا هذذه  ادقا فذذإ فذذ  

دماجذذذإ إدذذذع أمةذذذ  فذذذا انذذذد مذذذى) ادذذذدىا ا , ىف هذذذا ادماجذذذإ إدذذذع ادفةا ذذذإ ىادتذذذ  تة ذذذ  ا
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ائلتشاف ىائاتةاد ىاداغبإ    ادقاا ة ىادةة  دلفةا إ ىمب ائةتطالع ىطاح األة لإ 
  .(42: 6423 )بلقةس ىتى ةل,
 شذذذل) نلذذذع ت فذذذى اإل ةذذذا ةإ ادماجذذذات ا  إدذذذع  ظاةتذذذ   ذذذ  فاةذذذلى أشذذذاا لفذذذا

 ادماجذذذات فذذذ  األد ذذذع ادفةذذتى  ىانتبذذذا, ى فةذذذةإ  ةذذةىدىجةإ ماجذذذات ةتضذذذف , هافذذ 
 ادماجذذذات إشذذذباع بةذذذد إئ األنلذذذع ادفةذذذتى  إدذذذع ادفذذذاد ة تقذذذ) ىئ, دلمةذذذاة ضذذذاىاة ألثذذذا

 إدذذع ادماجذذات هذذام فةذذتىةات امذذد  ذذ  فاةذذلى ىأشذذاا, ادفةذذةىدىجةإ لادماجذذات األد ذذع
 هذذذه  ىتشذذذةا(, Kosslyn&Rosenberg,2007:312) ىادفهذذذم ادفةا ذذذإ إدذذذع ادماجذذذإ
 اد شذذذذاطات خذذذال) فذذذ  هدذذذ  ىةظهذذذا, ىادفةا ذذذإ ادفهذذذذم  ذذذ  فةذذذتفاة اغبذذذإ إدذذذع ادماجذذذإ

 البذا نلذع ىادمسذى) ادفةا ذإ فذ  ادف ةذد ن  ادبمث ى  , ىائةتلشا ةإ ائةتطالنةإ
 ن ذذد ىضذذىما ألثذذا هذذ  ىادفةا ذذإ ادفهذذم ماجذذات ا  فاةذذلى ىةذذا , ادفةلىفذذات فذذ  بذذدا

 ادففااةإ    اغبإ  ةةاا قها بىةإ ادماجات هه  تلى   ة دفا, غةاهم ف  األ ااد بةض
 فذذ  اد ذذىع هذها ىةلةذذب, ادةالبذات  ذذ  ىادبمذذث ىادت ظذةم ادتملةذذ) نلذع ادقا فذذإ, ادف هجةذإ
 اةذذذذتثااتها نفلةذذذذإ ئ , األلذذذذادةف  ادطذذذذالب ةذذذذلى   ذذذذ  ىمةىةذذذذا فهفذذذذا دىاا ادماجذذذذات
: 4003 , شذذذذىات ) ادةلفذذذذ  ادبمذذذذث ىأسذذذذى) ادفةا ذذذذإ التةذذذذاب فذذذذ  تفلذذذذ هم ىتة ة ةهذذذذا

401). 
 ادفاتفذا ادفةا ذ  ادذدا ا هىي األ ذااد أ  ادقذى) ةفلذ  ةذبل فذا خذال) ىفذ 

 ىائةت ادة ىادفةلىفات ادفةا إ ف  ادجدةد نلع دلمسى) اداغبإ ةفتللى  ب  هم ةتسفى 

دذع ف هذا  أ هذم لفذا, ادفةا ةذإ باد شذاطات ىادتفتذا ادفةلىفذات ىفةادجذإ ائةتلشذاف ىاا

 .ف اةبإ ىأةادةب بطال ىملها ىفىاجهتها فشلالتهم تمدةد نلع باداة 
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 أهذاف البحج:
 يهدف البحث اإلجابة عن األسئمة اآلتية:

 ؟جافةإ دهى فا فةتى  اددا ا ادفةا   دد  طلبإ للةإ ادتابةإ  -1

ه) ه ذا   ذاىل هات دئدذإ إمسذا ةإ  ذ  فةذتى  ادذدا ا ادفةا ذ  دذد  طلبذإ للةذإ  -2
 :افةإ دهى  تبةا دلفتاةاات ا تةإادتابةإ ج

 ., إ اث(ادج س )هلىا - أ
 ., إ ةا  (ائختساص )نلف   - ب

 ., اابا (ادفاملإ )أى) - ج

 حذود البحج:
  دلةذذام اددااةذذ  ةقتسذذا ادبمذذث ادمذذاد  نلذذع طلبذذإ للةذذإ ادتابةذذإ جافةذذإ دهذذى 

(4002- 4004).  

 حتذيذ مظطلح الذافع املعريف:
 عرفه كل من:

 ىادتفتذا  ئ هفذا ا: فةذ) ادفذاد إدذع (Cacioppo et al,1984)لاةةىبى ىآخذاى   -1
 (.Cacioppo et al,1984:306) ادفثفاة ادفةا ةإ ادفماىئت أى ادفةان ب

: فةذذذذذ) ادلذذذذذا   ادمذذذذذ  ىاغبتذذذذذ   ذذذذذ  التشذذذذذاف فةذذذذذادم ادبة ذذذذذإ ( ب  ذذذذذ 4006فلمذذذذذم ) -2
 .(621: 4006 ,ادةةلىدىجةإ ب  ىادىبىف نلع جىا بها اداافضإ )فلمم

 ىادمسذى) ادفةلىفات ن  ادبمث    ادفةتفاة ادطادب اغبإ: ب    (4004) شقىاة -3

 ةذبة)  ذ  بادسذةاب ادطادب ىتامةب ىت فةتها, ادفةلىفات تل  ى ةادة بةانإ نلةها
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 ادفةا ذإ دفىضذىنات ادةفلذ  ادتطبةذل نلذع ىماسذ  ادفةلىفذات, نلذع ادمسذى)
 .(63: 4004)شقىاة,

: ادةذذة  دلفةا ذذإ ىمذذب ائةذذتطالع ىائلتشذذاف ىائاتةذذاد ىاداغبذذإ (4002فمفذذىد ) -4
 .(45: 4002    ادقاا ة ىطاح األة لإ )فمفىد,

( ىهدذذذ  ئنتفذذذاد 4002ادتةاةذذذف اد ظذذذاي ادذذذهي بدفذذذ  فمفذذذىد ) ىبذذذد تذذذم تب ذذذع
 ادبمث    بةاس فتاةا اددا ا ادفةا   نلع ادفقةاس ادهي أند  ادبامث ادفهلىا.

أفا ادتةاةف اإلجاا   دلدا ا ادفةا    هى: ادداجإ ادت  ةمسذ) نلةهذا ادطادذب 
 ادفةتجةب ف  خال) إجابت  ن  ادفقاات ادىاادة    أداة ادبمث.

 :اساث سابقتدر

 لةةد  المشةكالت بحةةل وعالقتهةا المعرفةةة إلة  الحاجةةة( 2003) الخزرجة  دراسةة 
 .بغداد جامعة طمبة

 نلع ىادتةاف,  ادجافةإ طلبإ دد  ادفةا إ إدع ادماجإ بةاس ادبمث اةتهدف
 ىادتخسذص( إ ذاث, هلىا) ادج س فتاةاي ى ل ادفةا إ إدع ادماجإ فتاةا    ادفاىل

 ادبةا ذذذات تملةذذذ) ىبةذذذد, ىطادبذذذإ طادذذذب( 300) ادبمذذذث نة ذذذإ بلاذذذت, (إ ةذذذا  , نلفذذذ )
 إدذع بادماجذإ ةتسذفى  إادجافةذ طلبذإ ا  إدذع ادبمذث  تا ن تىس) إمسا ةا ىفةادجتها
 ادجذذذ س تاةذذذاف  ذذذ  فة ىةذذذإ دئدذذذإ هي  ذذذال ىجذذذىد إدذذذع ادبمذذذث تىسذذذ) لفذذذا, ادفةا ذذذإ
 تبةذا ادفةا ذإ إدذع ادماجذإ  ذ  فة ىةذإ دئدذإ هي  ذال ىجىد ندم ىادع, ادهلىا ىدسادت

   .(4003 ,ادخ اج ) ىاا ةا   نلف  ادتخسص فتاةاد
 الموصل جامعة طمبة لد  المعرف  الدافع قياس( 2004) محمود دراسة . 

 إه ىفةا ذإ ادفىسذ) جافةذإ طلبذإ دذد  ادفةا ذ  اددا ا بةاس إدع ادبمث هدف
, ىادفاملذإ ىادتخسذص ادجذ س فتاةذا ى ل ادفةا   اددا ا فةتى      اىل ه ا  لا 
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 ىبةذد ادبمذث أهذداف دتمقةذل فقةاس ب ا  تم, ىطادبإ طادب( 410) ادبمث نة إ بلات
 ادذدا ا فةذتى  ا  اد تذا ن أظهذات, ىتطبةقذ  دلفقةاس ادةةلىفتاةإ ادخسا ص اةتخااج
 اد تذا ن أظهذات لفذا, اد ظذاي ادفتىةذط فذ  أنلذع هذ  ادبمذث نة ذإ أ ااد دد  ادفةا  

 ىادذع, ادفةا ذ  اددا ا فةتى     ادج س فتاةا ى ل فة ىةإ دئدإ هي  ال ىجىد ندم
 ادتخسذذص ىدفسذذلمإ  اددااةذذ  ادتخسذذص فتاةذذا ى ذذل فة ىةذذإ دئدذذإ هي  ذذال ىجذذىد
 ادذذدا ا فةذذتى   ذذ  األىدذذع ادفاملذذإ ىدفسذذلمإ اددااةذذةإ ادفاملذذإ دفتاةذذا ىتبةذذا, ادةلفذذ 
 .(4002 ,فمفىد) ادفةا  

 كوتينهو دراسة (Coutinho,2006 )وراء ومةا المعرفة إل  الحاجة بين العالقة 
 .الفكرية المهام وأداء المعرفة

 ىاا  ىفذذذذا إادفةا ذذذذ إدذذذذع ادماجذذذذإ بذذذذة  ادةالبذذذذإ نذذذذ  ادبمذذذذث اددااةذذذذإ اةذذذذتهد ت
 .ادفلاةإ تادفهفا ب دا  تاتبط ا  ادفتاةاات دهه  ةفل  ىلةف ادفةا إ

  ذذذ  ادجافةةذذذإ ادفاملذذذإ طلبذذذإ فذذذ  ىطادبذذذإ طادبذذذا( 269) اددااةذذذإ نة ذذذإ بلاذذذت
 فقةذاس تطبةذل تذم, ادذهلىا ف ( 402)ى إ اث( 404) بىابا إدة ىي ىئةإ شفا) جافةإ
  قذذد, ادفةا ذذإ إدذذع ادماجذذإ دقةذذاس (Cacioppo & Petty) ىىلاةذذةىب بةتذذ  فذذ  لذذ)

, ادفةا ذإ إدذع ادماجإ ف  فاتفا بفةتى  ةتفتةى  ادبمث نة إ أ ااد ا  اد تا ن أظهات
 ىجذىد ىادذع ادفةا ذإ ىاا  ىفا ادفةا إ إدع ادماجإ بة  نالبإ ىجىد اد تا ن أظهات لفا

 ادماجإ ا  إدع اددااةإ ىأشاات ,ادفلاةإ ادفهفات ىأدا  ادفةا إ إدع ادماجإ بة  نالبإ
 .(Coutinho, 2006: 162-164) ادفلاةإ ادفهفات أدا     فهفإ دلفةا إ
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 إرراءاث البحج:
 أوال/ جمتمع البحج:

جافةذذذإ دهذذذى  دلةذذذام اددااةذذذ   طلبذذذإ للةذذذإ ادتابةذذذإ فذذذ فجتفذذذا ادبمذذذث  ةتذذذ دف
( 4044بلذذذل ادفجفذذذىع ادللذذذ  دفجتفذذذا ادبمذذذث ) ,( ىدلذذذدىام ادسذذذبام 4004 -4002)

( أبةذذام هات 5ف هذذا ) فذذ  أبةذذام للةذذإ ادتابةذذإ ( أبةذذام60طادبذذا ىطادبذذإ فذذى نة  نلذذع )
فىضذذذذذذت  ذذذذذذ  لفذذذذذذا  ,( أبةذذذذذذام هات اختساسذذذذذذات نلفةذذذذذذإ5إ ةذذذذذذا ةإ ى) اختساسذذذذذذات

 .(6)جدى)
 .(1جدول )

 .صختصاحسب متغير الجنس واالب موزعين مجتمع البحثأفراد 

 إناث ذكور المجموع الجنس اختصاص القسم ت

 692 52 661 نلف  ماةبات 1

 691 96 605 نلف   ة ةا  2

 624 41 43 نلف  لةفةا  3

 652 40 12 نلف  أمةا  4

 451 41 614 نلف  اةاضةات 5

 649 604 22 إ ةا   ادةابةإ إادلا 6

 441 669 604 إ ةا   ائ للة ةإ إادلا 7

 426 644 664 إ ةا   ادلادةإ إادلا 8

 424 601 631 إ ةا   تااةخ 9

 435 640 665 إ ةا   تابةإ ىنلم اد فس 10

 4044 425 6609 المجموع
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 حانيا/ عينت البحج:
بسذذذىاة نشذذذىا ةإ دلذذذ) فذذذ   للةذذذإ ادتابةذذذإ ادبمذذذث فذذذ  أبةذذذام إنة ذذذ اختةذذذااتذذذم 

ف  ادسف  اختةا ندد ف  ادطلبإ بسىاة نشىا ةإثم ائختساسة  ادةلف  ىاإل ةا   
ةذذتإ ( طادذذب ى طادبذذإ فذذ  631)األى) ىاداابذذا, مةذذث بلذذل فجفذذىع أ ذذااد نة ذذإ ادبمذذث 

  .( ةىضت هد 4) ادجدى)( نلفةإ ى 3( إ ةا ةإ ى)3) أبةام,
 .(2) جدول

 .والتخصص وفق متغير الجنسعم  موزعة عينة البحث يوضح 

 إ اث هلىا المجموع الجنس التخصص القسم ت

 ادلاإ ادةابةإ 1

 إ ةا  

60 62 42 
 41 69 4 ادلاإ ادلادةإ 2

 42 62 60 تااةخ 3

  ة ةا  4

 نلف 

62 2 44 

 62 4 4 اةاضةات 5
 44 63 4 ماةبات 6

 631 95 16 المجموع

 حالخا/ أداة البحج:
 نتفذذادائ بةذذاس فةذذتى  ادذذدا ا ادفةا ذذ  ىتمقةذذل أهذذداف ادبمذذث تذذمفذذ  أجذذ) 

(  قذذاة هات 90, ىادذذهي ةتلذذى  فذذ  ) (4002 ,فمفذذىد) ادفةذذد فذذ  ببذذ)فقةذذاس نلذذع اد
ت طبذذل  ت طبذذل نلذذ  بداجذذإ لبةذذاة, خفةذذإ بذذدا ) هذذ  )ت طبذذل نلذذ  بداجذذإ لبةذذاة جذذدا ,

 ت طبل نل  بداجإ بلةلإ, ئ ت طبل نل (. نل  بداجإ فتىةطإ,
( 14ىتتلذذى  ادسذذةاإ اد ها ةذذإ دذذيداة ادتذذ  تذذم تطبةقهذذا نلذذع أ ذذااد ادةة ذذإ فذذ  )

(  قذذاات ضذف  إجذذاا ات ادسذذدل, ىنلةذذ   ذذة  أد ذذع داجذذإ 2 قذاة ىهدذذ  أل ذذ  تذذم مذذهف )
 نلةهذذذا ادفةذذذتجةب هذذذ  أ  ةمسذذذ) ( داجذذذإ ىأنلذذذع داجذذذإ ةفلذذذ 14) هذذذ  نلذذذع ادفقةذذذاس

 ( داجإ.360)
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 :  طـذق األداة
 -الظذق الظاهري:

سدل ادفقةاس ف  ادخسا ص ادفهفإ    فجا) ادقةاس اد فة   ادفقةاس ةةد 
                                             .(349 :4009 ,)فلمم ادسادل هى ادفقةاس ادهي ةقةس فا ىضا ف  أجل  بشل) جةد

نلذذع فذذ  خذذال) ناضذذ   قذذاات فقةذذاس ادذذدا ا ادفةا ذذ   سذذدل تذذم ادتمقةذذل فذذ 
   فجا) ادتابةإ ىنلم اد فس إلسداا ملفهذم نلذع سذالمةإ  فجفىنإ ف  ادفختسة 
نلذذع  ةذذبإ اتفذذال د انتفذذتذذم ائىبذذد  ,طلبذذإ ادجافةذذإد إ ادفقةذذاس قذذاات ادفقةذذاس ىفال فذذ

ىبةذذد هذذها اإلجذذاا  اةذذتبةدت  ,سذذالمةإ  قذذاات ادفقةذذاس ع(  فذذا  ذذىل دلملذذم نلذذ20%)
 .(  قاات  ظاا دةدم مسىدها نلع هه  اد ةبإ2)

 حباث األداة:
ةقسذذد بثبذذات ادفقةذذاس ا  ةةطذذ   تذذا ن فتقاابذذإ  ذذ  لذذ) فذذاة فذذ  فذذاات تطبةذذل 

 .(393: 4006, ىآخاى  ادهادي ادفقةاس  فة  نلع  فس ادفجفىنإ )نبد
 Test – Retest طاةقذإ إنذادة ائختبذاا  اةذتخدام تذم ىدمةذاب ثبذات األداة

ىبةذذذد فذذذاىا  ادبذذذا ىطادبذذذإ,( ط40تطبةذذذل األداة دلفذذذاة األىدذذذع نلذذذع نة ذذذإ فؤدفذذذإ فذذذ  )
ىبةذد  .أةبىنة  ف  تى ةا ائةتبةا  األى) أنةد تطبةذل ادفقةذاس نلذع  فذس ادفجفىنذإ

 (0.22ادثبات )فةاف) بلل  ,فةادجإ ادبةا ات إمسا ةا باةتخدام فةاف) ااتباط بةاةى 
 .ىهه  ادداجإ تشةا إدع أ  ادفقةاس ةتفتا بداجإ ثبات نادةإ

 تطبيق األداة: 
ألداة ىسذذذالمةت  دقةذذذاس ادذذذدا ا ادفةا ذذذ  فذذذ  خذذذال) بةذذذد ادتمقذذذل فذذذ  ةذذذالفإ ا

ادتمقذذل فذذ  فؤشذذاات ادسذذدل ىادثبذذات, تذذم تطبةذذل األداة نلذذع أ ذذااد ادةة ذذإ ىهدذذ  بشذذل) 
جفذذان , ىهدذذ  نذذ  طاةذذل تطبةذذل األداة نلذذع لذذ) فجفىنذذإ فذذ  ادفجفىنذذات ادتذذ  تذذم 



 
 

636 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 مدتوى الدافع المعرفي 
 لدى طلبة كلية التربية

 
 

 محمد د. محمد دعيد
 خديدة م. م. أدهم إدماعيل

 اختةااهذذذا  ذذذ  لذذذ) بةذذذم, مةذذذث تذذذم ادتطبةذذذل خذذذال) ادفسذذذ) اددااةذذذ  ادثذذذا   فذذذ  ادةذذذام
 م.4002/4004اددااة  

 -الىسائل اإلحظائيت:

 تم استخدام الوسائل اإلحصائية التالية لتحميل البيانات الت  تم الحصول عميها:
  ذذ  اةذذتخدم   Person Correlation Coefficientبةاةذذى  ااتبذذاط فةافذذ) -1

 .(690-615: 4005, ادبلداىي) ادثبات جااةتخا 
 دئدذإ ئختبذاا ىهدذ   t-test for One Sample ىامذدة دةة ذإ ادتذا   ائختبذاا -2

 .سدلفقةا ادفتمقل ىادفتىةط اد ظاي ادفتىةط بة  ادفال
 Tow Indepent Sample   t-testفةذذتقلتة  دةة تذذة  ادتذذا   ائختبذذاا -3

forىادتخسذذذذص(, إ ذذذاث -هلذذذىا) ادجذذذ س فتاةذذذا بذذذة  ادفذذذال ئةذذذتخااج اةذذذتخدم 
 .(460 -402: ادةابل ادفسدا) (اابا - أى)) إلمفا ىاد, ( ةا  ا- نلف)

 عرع النتائذ ومناقشتها:
 ما مستو  الدافع المعرف  لد  طمبة كمية التربية جامعة دهوك: -الهدف االول:

  ا إدذذع أشذذاات اد تذذا ن ادتذذ  تذذم ادتىسذذ) إدةهذذا فذذ  خذذال) ادتملةذذ) اإلمسذذا  
ىبا مااف ( 405.12ادىةط ادمةاب  دفةتى  اددا ا ادفةا   دةفىم نة إ ادبمث بلل )

دفاضذذ  دلفقةذذاس ( ىادىةذذط ادفتمقذذل دلفقةذذاس هذذى أنلذذع فذذ  ادىةذذط ا34.45فةةذذااي )
دام ائختبذذاا , ىفذذ  اجذذ) فةا ذذإ فةذذتى  ادذذدا ا ادفةا ذذ  تذذم اةذذتخ( داجذذإ621ادبذذادل )

 ادقةفذذإ فذذ  أنلذذع ىهذذ ( 1.41, ىبذذد بلذذل ادقةفذذإ ادتا ةذذإ ادفمةذذىبإ )ادتذذا   دةة ذذإ ىامذذدة
فذذذذا ل .(635) ماةذذذذإ ىبداجذذذذإ( 05,0) دئدذذذذإ فةذذذذتى  ن ذذذذد( 41,6) ادجدىدةذذذذإ ادتا ةذذذذإ

  .(3)فىضت    ادجدى)
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 .(3جدول )
 .المعياري والقيمة التائية لعموم عينة البحث فالوسط الحساب  واالنحرا

الوسط  العدد
 الحساب 

 فاالنحرا
 المعياري

الوسط 
 الفرض 

مستو   القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

631 405.12 34.45 621 1.41 6.41 0.05 

اددا ا  ف  نا)ٍ  بفةتى  ةتفتةى  ادبمث نة إ أ ااد أ  إدع اد تةجإ هه  ىتشةا
 طبةةذإ تةلذس ادفةا ذإ إدذع ادطلبذإ دا ةةذإ أ  إدذع اد تةجذإ هذه  تفةذةا ىةفل , ادفةا  
 نلع األ ااد ائجتفانةإ ىادفؤةةات ادملىفإ تشجا إه, ادفجتفا    ادمادةإ ادتىجهات
لفادها اددااةإ  فذ  ادخذاةجة  إدذع ادفجتفذا دماجذإ ادجافةةذإ ادشذهادة نلذع ىادمسى) ىاا
 ىفذ  جا ذب فذ  هذها, ادملىفةذإ ىغةذا ادملىفةإ ىادفؤةةات اددىا ا    ائ خااط اج)
 دلمافذا   تةجذإ ادفةا ذإ نلذع ىادمسذى) اددااةذإ نلذع أب ا هذا تشذجا األةذاة  ا  جا ب
 ىائجتفانةذذإ ادةةاةذذةإ ادظذذاىف بةذذبب ىاألفهذذات ا ا بذذ فذذ  لثةذذا إدةذذ  تةذذاض ادذذهي

 فذا إدذع إضذا إ, ادلذىادي ادفجتفذا ىخاسذإ ادفجتفا    ةا دة لا ت ادت  ىائبتسادةإ
 ىادتىجذذذ  بذذادطفىح تتفةذذ  فاملذذذإ ىهذذ  ادشذذباب فاملذذذإ  ذذ  هذذم ادجافةذذذإ طلبذذإ ا  ةذذبل
 . نا)ٍ  ادفةا   اددا ا ةجة) ففا ادفه  

 فمفذذذذىد ىدااةذذذذإ( 4003) ادخ اجذذذذ  دااةذذذذإ  تذذذذا ن فذذذذا اد تةجذذذذإ هذذذذه  ت ةذذذذجم
 .(Coutinho, 2006) لىتة هى ىدااةإ( 4002)

الهدف الثان : هل هناك فروق ذات داللة معنويةة فة  مسةتو  الةدافع المعرفة  لةد  
 طمبة كمية التربية/ جامعة دهوك وفقا لممتغيرات اآلتية:

 .(الجنس )ذكور، إناث - أ
 .إنسان ( ،عمم االختصاص ) - ب

 (.، رابعأولالمرحمة  ) - ج
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 (.إناث ركىر،اجلنس ) -أ
 بلذذذل بذذذد ادذذذهلىا فذذذ  ادبمذذذث نة ذذذإ أل ذذذااد ادمةذذذاب  ادىةذذذط أ  اد تذذذا ن أظهذذذات

 أل ذذااد ادمةذذاب  ادىةذذط بلذذل مذذة   ذذ , (31.25) بذذدا  فةةذذااي ىبذذا مااف( 403.25)
 اختبذذاا ىن ذذد( 44.49) بذذدا  فةةذذااي ىبذذا مااف( 409.69) اإل ذذاث فذذ  ادبمذذث نة ذذإ

 دةة تذذذذة  ادتذذذا   ائختبذذذاا باةذذذتخدام ىاإل ذذذاث ادذذذذهلىا فتىةذذذطات بذذذة  ادفذذذاىل فة ىةذذذإ
 ادقةفذذذإ فذذذ  اسذذذاا ىهذذذ ( 0.52) تةذذذاىي ادفمةذذذىبإ ادتا ةذذذإ ادقةفذذذإ أ  تبذذذة  فةذذذتقلتة 
 لفذذذذذا( 632) ماةذذذذذإ ىبداجذذذذذإ( 05,0) دئدذذذذذإ فةذذذذذتى  ن ذذذذذد( 41,6) ادباداذذذذذإ ادجدىدةذذذذإ
 .(2)ادجدى)    فىضت

 (.4) جدول
 الجنس. متغير بحسب البحث عينة ألفراد المعياري واالنحراف الحساب  الوسط

الوسط  العدد الجنس
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

 القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة

 31.25 403.25 16 هلىا
0.52 41,6 

 44.49 409.69 95 إ اث

ادذدا ا  فةذتى   ذ  إمسا ةإ دئدإ هي  ال ىجىد ندم إدع اد تةجإ هه  ىتشةا
 ., إ اث(اةا ادج س )هلىاادفةا   ى ل فت

ىةفلذذذ  تفةذذذةا هذذذه  اد تةجذذذإ  ذذذ  ا  لذذذال ادج ةذذذة  ةةةشذذذا   ذذذ   فذذذس ادىةذذذط 
ائجتفذان  ىادثقذا  , ىا  ادبة ذإ ائجتفانةذإ تشذجا ا   لذال ادج ةذة  )هلذىا, ىاا ذاث( 

ىادةةاةذةإ دلدااةإ ىادمسى) نلع ادفةا إ, ىهدذ   تةجذإ دلتاةذاات ائجتفانةذإ ىادثقا ةذإ 
ادت  شهدها ادفجتفا, تل  ادتاةاات ادت  ف مت  ذاص فتةذاىةإ دلذال ادج ةذة  دلدااةذإ 
ىادةفذذ) ىادبمذذث نذذ  ادفةلىفذذات,  بةذذد ا  لا ذذت ادظذذاىف ائجتفانةذذإ ىادةذذادات تمذذام 
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اإل ذذذاث فذذذ  اددااةذذذإ ىادتةلذذذةم أسذذذبت ادةذذذىم  ذذذ  سذذذىاة أخذذذا ,  تةجذذذإ دال فتذذذاح ادثقذذذا   
ام اددةفقااط  , ىفث) هه  ادتىجهات د ةت لال ادج ةة  إدع ىتىج  ادفجتفا  مى اد ظ

ادبمث ن  ادفةا إ ف  ادمسذى) نلذع فلا ذإ اجتفانةذإ ىففااةذإ ادذدىا ادفتىبذا ةذىا  
 ف  ادهلىا أى اإل اث, ئ ةةفا ىاا  ا  ةةش ادبىم    نادم ادفةا إ ىادفةلىفاتةإ.

(,  ذذ  مذذة  4002ت ةذذجم هذذه  اد تةجذذإ فذذا فذذا تىسذذلت إدةذذ  دااةذذإ فمفذذىد )
( ادت  أشذاات إدذع ىجذىد  ذال دا) ىدسذادت 4003اختلفت فا  تا ن دااةإ ادخ اج  )

 ادهلىا.  

 (.إنساني، علمي) االختظاص -ب
 ائختسذاص فذ  ادبمذث نة إ أل ااد ادمةاب  ادىةط أ  ادبمث  تا ن أظهات

 ادىةذذط بلذذل مذذة   ذذ , (42.22) بذذدا  فةةذذااي ىبذذا مااف( 462.49) بلذذل بذذد ادةلفذذ 
 فةةذااي ىبا مااف( 642.22) اإل ةا   ائختساص ف  ادبمث نة إ أل ااد ادمةاب 

 ادةلفذ  ائختسذاص داجذات فتىةذط بذة  ادفذاىل فة ىةذإ اختبذاا ىن د( 32.52) بدا 
 ادفمةذىبإ ادتا ةذإ ادقةفإ أ  تبة  فةتقلتة  دةة تة  ادتا   ائختباا باةتخدام ىاإل ةا  
 دئدذذذإ فةذذذتى  ن ذذذد( 41,6) ادباداذذذإ ادجدىدةذذذإ ادقةفذذذإ فذذذ  البذذذا ىهذذذ ( 4.25) تةذذذاىي

   .(5) ادجدى)    فىضت لفا( 632)  ماةإ ىبداجإ( 05,0)
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 .(5) جدول
 .االختصاص متغير بحسب البحث عينة ألفراد المعياري واالنحراف الحساب  الوسط

الوسط  العدد االختصاص
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

 القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة

 42.22 462.49 14 نلف 
4.25 41,6 

 32.52 642.22 92 إ ةا  

 داجذذات فتىةذذط بذذة  إمسذذا ةإ دئدذذإ هي  ذذال ىجذذىد إدذذع اد تةجذذإ هذذه  ىتشذذةا
ىدسذذذذذادت  ادذذذذذدا ا ادفةا ذذذذذ  فةذذذذذتى   ذذذذ  ىاإل ةذذذذذا   ادةلفذذذذذ  ائختسذذذذذاص  ذذذذذ  ادطلبذذذذإ

 ائختساص ادةلف .
بةام ادةلفةإ ددةهم تىبةات ىأهداف األطلبإ  أ  إدع اد تةجإ هه  تفةةا ىةفل 

.  اددااةذذذذات ادةلفةذذذذإ هى طبةةذذذذإ خاسذذذذإ فذذذذ  فةذذذذتقبلةإ تةفذذذذ) لذذذذدا ا فمذذذذا  دةذذذذلىلهم
تجااب ىفختباات ىتفان) فةتفا ىماجإ إدع فةلىفات ئ جذا  ادىاجبذات ادةىفةذإ, لذ) 

 هد  ةةف) لدا ا  مى ادمسى) ىادبمث ن  ادفةا إ.
(, بة فذا اختلفذت فذا  تذا ن 4002ااةذإ فمفذىد )تتفل هذه  اد تةجذإ فذا  تذا ن د

 (.4003دااةإ ادخ اج  )
 (.رابع، أول) املرحلت -د

 ادفاملإ طلبإ ف  ادبمث نة إ أل ااد ادمةاب  ادىةط أ  ادبمث  تا ن أظهات
 ادىةذذط بلذذل مذذة   ذذ , (44.11) بذذدا  فةةذذااي ىبذذا مااف( 649.26) بلذذل بذذد ائىدذذع
 فةةذااي ىبذا مااف( 462.25) اداابةذإ ادفاملذإ طلبذإ فذ  ادبمذث نة ذإ أل ذااد ادمةاب 

 (اابذا ,أى)) فاملذإاد داجذات فتىةذط بذة  ادفذاىل فة ىةذإ اختبذاا ىن د( 32.64) بدا 
 تةذذاىي ادفمةذذىبإ ادتا ةذذإ ادقةفذذإ أ  تبذذة  فةذذتقلتة  دةة تذذة  ادتذذا   ائختبذذاا باةذذتخدامى 
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( 05,0) دئدذذإ فةذذتى  ن ذذد( 41,6) ادباداذذإ ادجدىدةذذإ ادقةفذذإ فذذ  البذذا ىهذذ ( 3.60)
   .(1)ادجدى)    فىضت لفا( 632)  ماةإ ىبداجإ

 .(6) جدول
 .المرحمة متغير بحسب البحث عينة ألفراد المعياري واالنحراف الحساب  الوسط

 العدد المرحمة
الوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

 القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة

 44.11 649.26 90 أى)
3.60 41,6 

 32.64 462.25 11 اابا

ىجىد  ال دا)    فةتى  اددا ا ادفةا   تبةا دفتاةذا ىتشةا هه  اد تةجإ إدع 
 ادفاملإ اددااةةإ ىدسادت طلبإ ادسف اداابا.

ىةفل  تفةةا هه  اد تةجإ    أ  تقدم ادطلبإ    ادفاام) اددااةةإ ىفا ةلتةب  
ةؤدي إدع  ةادة ادىن  دذد  ادطادذب ف  فةلىفات ىفةااف نلفةإ ة إ بةد أخا  ابفا 

ىف  ثم ا ا فةذتى  ادذدا ا ادفةا ذ  دذدةهم ىخلذل اداغبذإ دذد  ادطلبذإ  ذ  ائةذت ادة فذ  
 ادفةا إ.

( 4002تختلذذف هذذه  اد تةجذذإ فذذا اد تذذا ن ادتذذ  تىسذذلت إدةهذذا دااةذذإ فمفذذىد )
 ادت  أشاات إدع ىجىد  ال ىدسادت ادفاملإ األىدع. 
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 :االستنتاراث
 :االت  نستنتج ان يمكن الدراسة عنها أسفرت الت  النتائج ضوء ف 
 .ادفةا   باددا ا ةتفتةى  ادبمث نة إ أ ااد ا  -1

 .ادبمث نة إ أ ااد دد  ادفةا   اددا ا فةتى     ةؤثا ئ ادج س فتاةا ا  -2

 .ادفةا   دا ةهم    ةؤثا ادطلبإ  ة  ةداس ادهي ادتخسص طبةةإ -3

 .ددةهم ادفةا   اددا ا فةتى  ف  ةا ا اددااةإ    ادطلبإ تقدم ا  -4

 :التىطياث
 خذذذال) فذذ  ىهدذذ  األى) ادسذذف طلبذذإ دذذد  ادفةا ذذ  بادذذدا ا ائهتفذذام ضذذاىاة

 دىا بةا  خال) ف  بادةلم ائهتفام نلع ىمثهم, دلطلبإ ادةىفةإ ادمةاة فا اددااةإ ابط
 ادتذذداةس طاا ذذل اةذذتخدام خذذال) فذذ  ىلذذهد , ىتطذذىا  ادفجتفذذا تقذذدم  ذذ  ىادفةا ذذإ ادةلذذم

 .  ددةهم ادفةا   اددا ا فةتى  ا ا ألج) ادتق ةات نلع ىادقا فإ ادمدةثإ

 :املقرتحاث
 اددااةذات بةذض إجذاا   قتذاح دذها ادفجذا) هذها  ذ  ادفملةإ اددااةات د داة  ظاا  

 :ىف ها
, ىادفدة ذذذإ اداةذذذف) ادفتاةذذذاات ىبذذذض ادفةا ذذذ  ادذذذدا ا فةذذذتى  بذذذة  ادةالبذذذإ دااةذذذإ -1

 (.إخىت  بة  ادطادب تاتةب, األبىة  تةلةم ىفةتى 

 .ادهىةإ ىتطىا ادفةا   اددا ا فةتى  بة  ادةالبإ دااةإ -2
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 :املظادر
 .اداةاض ,داا ادفاةخ ,أةس نلم اد فس ,(6429) إبراهيم، عبد الستار -1
 ادتةلذذةم ى ااة, ادتابذذىي ادذذ فس نلذذم أةذذس, (6446) محسةةن فاضةةل، األزيرجةةاوي -2

 .ادفىس) جافةإ, ادةلف  ىادبمث ادةاد 

 ىادتملةذذ) ادةلفذذ  ادبمذذث أةذذادةب, (4005) المجيةةد عبةةد الحميةةد عبةةد، البمةةداوي -3
 با ذذذافن ىباةذذذتخدام ةذذذدىةا ادبةا ذذذات ىتملةذذذ) ىجفذذذا دلبمذذذث ادتخطذذذةط,  اإلمسذذذا  

SPSS  ,األاد , نفا  ,ىادتى ةا دل شا ادشاىل داا, ادثا   اإلسداا, 6ط. 

 داا, ادتابذىي ادذ فس نلذم  ذ  ادفةةذا ,(6423) مرع  وتوفيق أحمد، بمقيس -4
 .نفا  ,ادفابا 

, ادماجذذإ إدذذع ادفةا ذذإ ىنالبتهذذا (4003)الخزرجةة ، عمةة  عبةةد المطيةةف حمةةودي  -5
) ادفشذذذلالت دذذذد  طلبذذذإ جافةذذذإ باذذذداد, اةذذذادإ فاجةذذذتةا غةذذذا ف شذذذىاة, للةذذذإ بمذذذ

 ., جافةإ بادادا داب

, نالبذذذذإ فهذذذذااات ادذذذذتةلم ىادذذذذدا ا ادفةا ذذذذ  (4000) الخميفةةةة ، سةةةةبيكة يوسةةةةف -6
بادتمسذذذة) اددااةذذذ  دذذذد  نة ذذذإ فذذذ  طادبذذذات للةذذذإ ادتابةذذذإ بجافةذذذإ بطذذذا , فجلذذذإ 

 .22-63, ص (69دتابىةإ )جافةإ بطا(, ادةدد )فال  ادبمىث ا

, , ادفلتذذذذب ادةابذذذذ  ادمذذذذدةثأسذذذى) نلذذذذم ادذذذذ فس ,(6490) راجةةةةح، احمةةةةد عةةةةزت -7
 .فسا

 تفلةا, اددا ا ادفةا   ىادبة إ ادسفةإ ىنالبتهفا باد(4002)رضوان، وسام سعيد  -8
, ائبتلااي دد  طالب ادسف اداابذا, اةذادإ فاجةذتةا غةذا ف شذىاة, للةذإ ادتابةذإ

 .غ ة -جافةإ األ ها

 ادفةذةاة داا, 6ط, ادةذام ادذ فس نلذم, (4002) وآخةرون عةودة محمةد، الريماوي -9
 .األاد , نفا , ىادتى ةا دل شا

طلبذإ للةذات , ادذدا ا ادفةا ذ  ىاتجاهذات (4004) الشقورة، عبد الرحيم شعبان -10
, اةذذذذادإ نالبذذذذإ لذذذذ) ف هفذذذذا بذذذذادتىا ل اددااةذذذذ ادتفذذذذاةض  مذذذذى فه ذذذذإ ادتفذذذذاةض ى 

 .غ ة -, ادجافةإ اإلةالفةإ جةتةا غةا ف شىاة, للةإ ادتابةإفا

 ., ةىاةا, داا شةاع دل شا6(, نلم اد فس ادةام, ط4002)شكشك، انس  -11
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داا  ,(, فبذذادئ ادقةذذاس ادتقذذىةم 4006) ,عبةةد الهةةادي، جةةودت عةةزت وآخةةرون -12
 .األاد  ,ادفلا

ا ادفةا ذ  دذد  طلبذإ جافةذإ (, بةذاس ادذدا 4002) محمود ،أحمد محمةد نةوري -13
 ., جافةإ ادفىس)تىاا  غةا ف شىاة, للةإ ادتابةإ, أطاىمإ دلادفىس)

فقدفذذذإ  ذذذ  نلذذذم ادذذذ فس ادتابذذذىي,  ,(6492) المعةةةروف، صةةةبح  عبةةةد المطيةةةف -14
 .فطبةإ ادمداد, ادبساة

جتفذذذذذان  ىادىجذذذذذدا   ,فلتبذذذذذإ ادذذذذذهلا  ائ ,(4003) المغةةةةةازي، إبةةةةةراهيم محمةةةةةد -15
 ., فسااإلةفا 

 ادفةةذذاة داا, 6ط, ىادتةلذذةم ادذذتةلم إةذذةلىدىجة, (4006) محمةةد سةةام ،  ممحةةم -16
 .األاد , نفا , ىادطبانإ ىادتى ةا دل شا

ادطبةذإ  ,(, ف ذاهن ادبمذث  ذ  ادتابةذإ ىنلذم ادذ فس4009) ممحم، سةام  محمةد -17
 .نفا  ,داا ادفةةاة ,ادخافةإ

, , داا ادفابذذذذا 2(, نلذذذذم ادذذذذ فس ادتابذذذذىي, ط 4003) نشةةةةوات ، عبةةةةد المجيةةةةد -18
 .نفا 

19- Bourne, L. E. & Russo. N. F (1998), Psychology : Behavior 
in Context , Norton and Company , Inc , New York. 

20- Cacioppo , J. T, et al (1984) The Efficient Assessment of 
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48, No.3 ,306-307. 
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Performance , Educational Research and Reviews Vol. 1, 
No. 5, 62-164. www.academicjournals.org/ERR. 

23- Kosslyn ,S.N & Rosenberg.R.S (2007) Fundamentals of 
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 ed , Pearson Education , Inc , 
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Abstract: 

This study aims at realizing the Cognitive motivation level 

of the students of College of Education University of Duhok. It 

also tries to explain whether there are differences concerning the 

cognitive motivation level in term of statistical reference 

according to gender (male/female) specialization and the study 

stag variables. The study sample consists of (136) students both 

(male/female) of the first fourth stages who have been chosen 

from scientific and humanity departments. The study followed 

the cognitive motivation scale which is designed by 

(Mahmmod,2004). after the application of the scale and treating 

the data , the study has shown that the study sample got higher 

mean from the theoretical mean of the scale which indicates that 

the study sample has a high level of cognitive motivation. The 

results also show that there are differences in the statistical 

reference in the cognitive motivation level according to gender 

(male/female). However the results have shown that there are 

statistical reference differences in the variable of (scientific and 

humanity) in the interest of scientific department. Moreover, the 

study also has shown that there are statistical reference difference 

in the cognitive motivation  according to study stage variable in 

the interest of the fourth stage. 

 


