
 ...........الدافع املعريف الرياضي وعالقته باملعاجلة املعلوماتية لدى طلبة كلية..

 390 

 

الدافع املعريف الرياضي وعالقته باملعاجلة املعلوماتية لدى طلبة كلية الرتبية الرياضية وقسم 
 الرتبية الرياضية يف كلية الرتبية األساسية وكلية الرتبية للبنات يف جامعة املوصل

 محمود مطر علي البدراني0د 0م     علي حسين محمد طبيل0م. د
 tobel2000@yahoo.com//جامعة الموصل/العراق لرياضيةاالبدنية وعلوم كلية التربية  *
      abadnan1986gimal.com//العراق الرياضيةالبدنية وعلوم كلية التربية  *

 امللخص
 هدف البحث إلى :

تية لدى طلبة كلية التربية الرياضية وقسم التربية الرياضية في كليةة التربيةة ااساسةية وكليةة التربيةة قياس المعالجة المعلوما -
 0بنات في جامعة الموصل 

قيةاس الةدافا المعرفةي الرياضةي لةدى طلبةة كليةة التربيةة الرياضةةية وقسةم التربيةة الرياضةية فةي كليةة التربيةة ااساسةية وكليةةة  -
  0لموصل التربية بنات في جامعة ا

التعةةرف الةةى العبقةةة بةةين المعالجةةة المعلوماتيةةة والةةدافا المعرفةةي الرياضةةي لةةدى طلبةةة كليةةة التربيةةة الرياضةةية وقسةةم التربيةةة  -
 0الرياضية في كلية التربية ااساسية وكلية التربية بنات في جامعة الموصل 

ئمتة  وطبيعةة البحةث ا والةتمل مجتمةا البحةث واستخدم الباحثان المةنج  الوصة ي بااسةلول المسةحي واارتبةاطي لمب 
على طلبة كلية التربية الرياضية ا وطلبة قسم التربية الرياضية فةي كليتةي التربيةة اسساسةية ا وكليةة التربيةة للبنةات فةي جامعةة 

ة علةوائية ( طالل وطالبة ا وتم اختيار عينة البحث بطريق1154( ا والبالغ عددهم )2013 - 2012الموصل للعام الدراسي )
( طالةل 230من مجتما البحث بعد استبعاد الطلبة الراسبون ا والمؤجلون للعام الدراسي ا إذ بلغ المجموع الكلي لعينةة البحةث )

( طالةةل وطالبةةة تةةم اختيةةارهم 50%( مةةن مجتمةةا البحةةث الكلةةي ا امةةا عينةةة ثبةةات المقياسةةين فقةةد بل ةةت )20وطالبةةة ا وبنسةةبة )
تمةةا البحةةث ا واسةةتخدم الباحثةةان مقيةةاس الةةدافا المعرفةةي الرياضةةي ا والمعةةد مةةن قبةةل )البةةدراني ا بالطريقةةة العلةةوائية مةةن مج

( كةددا  لجمةا البيانةات ا وتةم اسةتخدام الوسةائل Schmek,1983( ا ومقياس المعالجة المعلوماتية ا والمعد مةن قبةل )2013
امل اارتباط البسيط )بيرسون( ا ومعادلة    )سبيرما براون( اإلحصائية ااتية : )المتوسط الحسابي ا واانحراف المعياري ا ومع

 ا والمنوال ا ومعامل االتواء ا واختبار)ت( لعينة واحد  ا والمتوسط ال رضي ا والنسبة المئوية( . 
 واستنت  الباحثان ما يدتي :

ة ااساسية ا وكلية التربية للبنات في جامعةة طلبة كلية التربية الرياضية و طلبة قسم التربية الرياضية في كلية التربي -       
 الموصل بصور  عامة يتمتعون بدرجة دافا معرفي رياضي ا ومعالجة معلوماتية اعلى من المتوسط ال رضي للمقياس

 وجود عبقة ارتبةاط معنويةة ايجابيةة بةين درجةة الةدافا المعرفةي الرياضةي ودرجةة المعالجةة المعلوماتيةة لةدى طلبةة كليةة -      
التربية الرياضية ا و طلبة قسم التربية الرياضية في كلية التربية ااساسةية ا وكليةة التربيةة للبنةات فةي جامعةة الموصةل ا وهةذا 

 يدل على ان العبقة بين المت يرين عبقة طردية .
Motive sports and its relationship to cognitive therapy informatics at students of 
the Faculty of Physical Education and the Department of Physical Education in 

the College of Basic Education and the College of Education for Girls at the 
University of Mosul 

D. Ali Hussein Mohammed Tubail           Mahmoud Mattar Ali Badrani 

          
      - Measuring information processing among the students of the Faculty of Physical 
Education and the Department of Physical Education at the Faculty of Basic Education and 
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the College of Education Girls at the University of Mosul 0 
      - Measurement of cognitive motivation among the students of the Faculty of Sports 
Physical Education and the Department of Physical Education at the Faculty of Basic 
Education and the College of Education Girls at the University of Mosul 0 
      - Get to know the relationship between information processing and cognitive 
motivation sports with students of the Faculty of Physical Education and the Department of 
Physical Education at the Faculty of Basic Education and the College of Education Girls at 
the University of Mosul  
The researchers used the descriptive method style survey and a linking of suitability and 
nature of the research, and included the research community on the students of Physical 
Education College, and students in the Department of Physical Education at the Faculties 
of Basic Education, and the College of Education for Girls in Mosul University for the 
academic year (2012 - 2013), and numbered (1154) students , was chosen as the 
research sample randomly from the research community after excluding students Alraspun, 
and Almagelon for the academic year, reaching the total sample (230) students, and (20%) 
of the research community overall, either sample stability scales reached (50) students 
were selected randomly from the research community, and researchers used a measure 
motivation cognitive athlete, and prepared by (Badrani 0.2013), and the measure of 
processing information, and prepared by (Schmek, 1983) as a tool for data collection were 
used statistical methods the following: (average arithmetic, and the standard deviation, and 
simple correlation coefficient (Pearson), equation (Brown Sbierma), and vein, and the 
coefficient of torsion, and t-test for one sample, and average hypothesis, and the 
percentage)The researchers concluded the following: 
       - Students of the Faculty of Physical Education and students in the Department of 
Physical Education in the College of Basic Education, and the College of Education for 
Girls at the University of Mosul in general enjoy defended degree mathematical knowledge, 
and information processing higher-than-average hypothesis of scale 
      - Correlated significantly positive association between the degree of motivation 
cognitive Sports and degree of treatment information to the students of Physical Education 
College, and students in the Department of Physical Education at the Faculty of Basic 
Education, and the College of Education for Girls at the University of Mosul, and this 
shows that the relationship between the two variables is a direct correlation 
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 التعريف بالبحث  -1
 المقدمة واهمية البحث  1-1

يقاس به  تقهدم الهدو   هائال في مجاالت الحياة ويعد التطور العلمي معيارا   وتقنيا   علميا   ان العالم اليوم يشهد تطورا  
 علميهههالوتطورهههها فالهههدو  التهههي تمتلهههق العلهههم والتقنيهههال ههههي بهههال شهههق الهههدو  االاهههوث وهههه ا ي  هههر االهتمهههام ال بيهههر باالحهههدا  ال

وتطبيقاتها ا  اخ ت الدو  تت ابق فيما بينها من اج  الت هوق فهي المجها  العلمهي والتقنهي متخه ة مهن  والمعالجال المعلوماتيال
( ، وعليه  فهان الهدور الم هتقبلي 223، 1997،  مجا  التربيال ومن مجا  البحو  العلميال اداة لتحقيق هه ا الت هوق العهالو 

وان ت هههون متوجههههال نحهههو المعرفهههال بوهههورة ا ثهههر شهههموليال وان ال يهمههه   رياديههها   ليمثههه  دورا   للتربيهههال والتعلهههيم يجهههع ان يتو ههه 
تطلعات الطلبال واهدافعهم وحاجاتهم وتهيئال مناخهات ن  هيال مالئمهال وا تشهعارهم بمتعهال الم هامرة والتحهد  والهتعلم مهن خهال  

اهميهال  ه  منهمها و بهال علها المعالجهال المعلوماتيهال واهدرة وام انيهال الطلالمشاهدة واال ت شاف الن ال لوق الناشه  عهن الهداف  
اله   يقهف وراس  هلوق االن هان والحيهوان  الهدواف  علها انهها المحهرق اال هاس يمتاز بالنشاط واال تمرار والتنهو  وينرهر الها

و  وراس     لوق وه ه اال باع ترتبط بحالهال ال هائن الحهي الداخليهال وتمثه  حهدعدة علا حد  واس فهناق  بع او ا باع 
ال لوق من جهال وبمثيرات البيئال الخارجيال مهن جههال اخهرث ا  يشه   الهداف  المعرفهي الرياحهي المحهرق االو  لالتجهاه نحهو 

واال ههتجابال لههها او مقارنتههها ب يرههها مههن المعلومههات  المثيههراتالمعرفههال وال هههم والمعالجههال المعلوماتيههال ويوجهه  الالعههع لتلقههي 
 . (44- 36 ، 2003، المعرفيال النشواتي الموجودة في بيئت 

ان المعالجههال المعلوماتيههال هههي طريقههال ال هههرد المميههزة وم ههتوث ا ههتقبال  ومعالجتههه  للمههادة المتعلمههال و ي يههال ا هههتقبال  
وتمييههزه وتحويلهه  وتخزينهه  لههها و ي يههال الترابطههات التههي ي ههتخدمها بينههها وبههين المعلومههات الجديههدة والمعلومههات القائمههال علهها 

نههها  لهههق ان التجهيهههز والمعالجهههال المر هههزة للمهههادة المتعلمهههال تحتهههاق طااهههال ا بهههر مهههن الجههههد العقلهههي البنهههاس المعرفهههي لههه  ،ومع
وا تخدام شب ال ا بر من الترابطات بين م ونات المادة المتعلمال من ناحيال وبينها وبين المحتهوث المعرفهي القهائم فهي اله ا رة 

 . ( Norwood ,J., 1989, 406بعيدة المدث من ناحيال اخرث وه ا يؤد  الا تعلم فعا  ال
ا  يشهه   الههداف  المعرفههي الرياحههي المحههرق االو  الهها المعرفههال وال هههم ويوجهه  ال ههرد لتلقههي المثيههرات واالنتبههاه اليههها 
ومههن ثههم ترميزههها وح رههها وتنريمههها علهها اعتبههار ان الههداف  المعرفههي الرياحههي عامهه  مههؤثر فههي  ثيههر مههن جوانههع الههتعلم 

 .االن اني 
لههدث طلبههال  ليههال  ودرجههال المعالجههال المعلوماتيههال مههن فههي معرفههال درجههال الههداف  المعرفههي الرياحههيالبحهه  ت  أهميههالان 

، ، وطلبهال ا هم التربيهال الرياحهيال فهي  ليتهي التربيهال ا، ا هيال ، و ليهال التربيهال للبنهات فهي جامعهال المووه  التربيال الرياحيال 
ومهن خهال  معرفهال م هتوث لهديهم ،  الجهال المعلوماتيهالدرجهال المعالهداف  المعرفهي الرياحهي و درجهال والتعرف الها العالاهال بهين 

معرفههال مههدث تحقيههق االهههداف التربويههال لنهها يت ههنا  الرياحههي ودرجههال المعالجههال المعلوماتيههال والعالاههال بينهمهها  المعرفههيالههداف  
ويزيهد ، والتهدريع زيهد مهن انهدفاعهم نحهو الهتعلم ي ومهن ثهم،  وعمليها   علميها   إعهدادا  مما ي اعد علا اعداد الطلبال ، ، العمليال و 

 واندماجهم م  الموااف التعليميال . ، من المثابرة والتخطيط وحماس الطلبال 
  ملكلة البحث 1-2

، وطلبهال ا هم التربيهال لدث طلبهال  ليهال التربيهال الرياحهيال  المهمالمن المت يرات الن  يال  الداف  المعرفي الرياحي يعد
، ا  ان معرفههال م ههتوث الههداف  المعرفههي تربيههال للبنههات فههي جامعههال المووهه  الرياحههيال فههي  ليتههي التربيههال ا، ا ههيال ، و ليههال ال

 ،ههدافهايزودنها بمؤشهرات علميهال دايقهال عهن مهدث تحقيهق ال ليهال  وم توث المعالجال المعلوماتيال لديهم  الرياحي لدث الطلبال
دريع ، وي ههاعد علهها التوافههق الطلبههال علميهها ، فالههداف  المعرفههي ي هههم فههي زيههادة التحوههي  الدرا ههي والههتعلم والتهه إعههدادفههي 
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ومههن خههال  مالحرههال الباحثههان ، المعالجههال المعلوماتيههال للطلبههال  أهميههال إلههافحههال  عههن  لههق ، والت يههف مهه  البيئههال الدرا ههيال 
وخاوهال فهي مجها  تطبيقاتهها التربويهال ، لم تحر باهتمام  اف من اب  الباحثين  فإنهاتوث وطبيعال المعالجال المعلوماتيال م ل

المعلوماتيهال وعالاتهها بالهداف   المعالجهالهه ا مهادف  الباحثهان الها معرفهال م هتوث و ، وعالاتهها بهبعا المت يهرات ، والرياحيال 
  0المعرفي الرياحي 

 اهداف البحث  1-3
لههدث طلبههال  ليههال التربيههال الرياحههيال وا ههمي التربيههال الرياحههيال فههي  ليتههي التربيههال درجههال الههداف  المعرفههي الرياحههي  تقيههيم -    

 .والتربيال للبنات في جامعال الموو  ا، ا يال
وا هههمي التربيهههال الرياحهههيال فهههي  ليتهههي التربيهههال درجهههال المعالجهههال المعلوماتيهههال لهههدث طلبهههال  ليهههال التربيهههال الرياحهههيال تقيهههيم  -    

 .ا، ا يال والتربيال للبنات في جامعال الموو 
طلبهههال  ليهههال التربيهههال المعلوماتيهههال لهههدث  المعالجهههالدرجهههال الهههداف  المعرفهههي الرياحهههي و درجهههال التعهههرف الههها العالاهههال بهههين  -    

 الرياحيال وا مي التربيال الرياحيال في  ليتي التربيال ا، ا يال والتربيال للبنات في جامعال الموو 
 فرض البحث  1-4

طلبههال  ليههال التربيههال الرياحههيال توجههد عالاههال معنويههال ايجابيههال بههين الههداف  المعرفههي الرياحههي والمعالجههال المعلوماتيههال لههدث  -    
 مي التربيال الرياحيال في  ليتي التربيال ا، ا يال والتربيال للبنات في جامعال الموو وا 
 مجاات البحث  1-5
طلبههال  ليههال التربيههال الرياحههيال وا ههمي التربيههال الرياحههيال فههي  ليتههي التربيههال ا، ا ههيال والتربيههال  المجةةال البلةةري : 1-5-1

 للبنات في جامعال الموو 
 ( .2013-2012للعام الدرا ي ال 
 .  2014/ 23/3ول ايال  2013/ 27/12من ابتداس  المجال الزماني : 1-5-2
التربيههال  ، وا ههم التربيههال الرياحههيال فههي  ليتههي ااعههات المحاحههرات فههي  ليههال التربيههال الرياحههيال المجةةال المكةةاني : 1-5-3

 . بناتللاال ا يال و التربيال 
 
 تحديد المصطلحات  1-6
حالههال داخليههال او خارجيههال ف ههيولوجيال تههدف  ال ههرد ال ت ههاع المعرفههال الرياحههيال : هههو   الةةدافا المعرفةةي الرياضةةي  1-6-1

النرريال منها والعمليال للبح  عن ما هو جديد او تعلم ش  جديد او غير م ههوم وته لي  الوهعوبات مهن اجه  تحقيهق ههدف 
 ( .3،  2013معين او انجاز رياحي  بير   الالبدراني ، 

الدرجههال التههي يحوهه  عليههها المختبههر علهها مقيههاس  لرياضةةي إجرائيةةان بدنةة  :وقةةد عةةرف الباحثةةان الةةدافا المعرفةةي ا
وطلبهال ا هم التربيهال الرياحهيال فهي  ليتهي التربيهال ا، ا هيال ، و ليهال  الداف  المعرفي الرياحي من طلبال  ليال التربيال الرياحهيال

 في جامعال الموو  . التربيال للبنات
   المعالجة المعلوماتية : 1-6-2

الجههال داخهه  الههدمات ، وتتحههمن العمههق الهه   تعههالت فيهه  المعلومههات وتمتههد بههين ال ههطحيال والهها المع ائههقهههي   طر 
 و  لق يم ن تعري هابانها ( .Shipman , 1985 , 299العمق   ال

  عمليههات معرفيههال فههي المجهها  العقلههي لتو ههي  ا دراق ، و لههق مههن خههال  التنرههيم والتوههنيف والترميههز والتحليهه  
ت من اج  تمثيلها وا هتيعابها واالحت هار بهها وا هترجاعها ، وتمتهد بهين ال هطحيال والتو ه  بالمعلومهات وتقويم تقييم المعلوما

 ( .257،  2006تبعا  لطبيعال الهدف من التعلم   الال رير  ، 
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الدرجههال التهههي يحوهه  عليههها المختبههر علهها مقيهههاس  وقةةد عةةرف الباحثةةان المعالجةةةة المعلوماتيةةة إجرائيةةان بدنجةةا :
من طلبال  ليال التربيال الرياحيال ا مي التربيال الرياحيال في  ليتي التربيال ا، ا هيال ، و التربيهال للبنهات  علوماتيالالمعالجال الم

 في جامعال الموو  .
  الملابجةوالدراسات  ةالنظري الدراسات -2
 اإلطار النظري : 2-1
 : الدافعية 2-1-1
الن االن ههان ال ههائن  ، ههاس درا ههال الشخوههيال االن ههانيالال فههي علههم الههن س  مهها انههها االدافعيههال مههن الموحههوعات الرئي هه     

الوحيد ال   يؤد  شعوره دورا مهما في حيات . ولت  ير الدواف  بش   واحه  ال بهد مهن ا هتعراا المراحه  التطويريهال لهه ا 
انهه  عههن الموحههو ، فقههد افترحههت ال ل هه ال العقالنيههال التههي  ههادت ال  ههر االن ههاني ل ههنين طويلههال ان االن ههان  ههائن عقالنههي و 

علا ه ا الم هوم لل ائن البشهر  ي هون الشهخس م هؤوال بوهورة  بيهرة  رر ويختار  لو   وتورفات ، وبناس  طريق الت  ير يق
لهههم ومهههن تمرار  هههعيا وراس اللههه ة ويتجنهههع ا،عهههن  هههلو   ثهههم رههههرت فل ههه ات اخهههرث ا هههدت علههها ان االن هههان يتوهههرف با ههه

( وهههو مه هع اخالاههي ن  هي تمتههد جه وره االولهها Hebnismمن عهال الاوهحاع ههه ا االتجهاه هههوبز وهه ا مهها يعهرف بمهه هع ال
( . وعنهدما نشهر دارون ابحاثه  الشههيرة 48، 1991الا ار طو وبير لي وهيوم لوق فهي القهرن ال هاب  عشهر الاالزيرجهاو ، 

الني رههر حو  او  االنوا  والتطور بدأ علمهاس الهن س يطلقهون علها الهدواف  موهطل  الال رائهز( فهي ت  هير ال هلوق االن ه
( فقههههد ا ههههد 1938( وفرويهههد ال1912، 1908( وم ههههدوج  ال1990هههه ا الموههههطل  م ههههوم ال ريههههزة ، عنهههدد وليههههام جهههيمس ال

( غريزة ا ا يال تحدد وت  ر  لوق االن ان وعرفها بانها اهوث موروثهال ال عقالنيهال تجبهر ال هلوق علها 18م دوجي  وجود ال
يقتور علها تعهدي  ال هلوق فقهط  ان أ   هلوق إراد  يوهدر عهن ال هرد  اتجاه معين واعتقد ان دور البيئال والتعلم يم ن ان

ال بد ان ي ون مهدفوعا بهداف  معهين او عهدد مهن الهدواف  ، واهد تخت هي الهدواف  الحقيقيهال احيانها خلهف دوافه  راهريهال يعتقهدها 
النرريهات فهي اربه   تلهق Arno Witting )1999ال هرد ولهه ا تعهددت النرريهات التهي ت  هر الهدواف  ويوهنف ارنهو ويتهنت ال

 نرريات بارزة هي :
 ترث ان الدواف  ما هي اال تعبير ال شعور  للرغبات العدوانيال والجن يال . -نرريال التحلي  الن  ي: -
 ترث ان الدواف  تنتت من الحاجات . -النرريال االن انيال: -
 التعليم يم ن ان ي ون بالمالحرال .ترث ان التعليم ال ابق هو مودر الدافعيال وان  -نرريال التعليم االجتماعي: -
تههرث ان ال ههرد مههدفو  بالح ههار علهها م ههتوث مههن االثههارة حيهه  يحقههق  لههق برفعهه  او بخ حهه   -نرريههال االشههارة النشههطال: -

وبههرزت نرريههات عديههدة فههي مجهها  الههدواف  متههرثرة بههه ه النرريههال واههد تت ههق معههها فههي بعهها الجوانههع واههد تختلههف المحمههود، 
2004،85. ) 

 لدافعية في التربية الرياضية : ا 2-1-1-1
المختل هال  يالعلهوم الن  هالان موحو  الدافعيال من الموحوعات الن  يال المهمال  التي اثارت االهتمهام لهدث البهاحثين فهي      

مهههن بهههين اههههم الموحهههوعات التهههي تههههم المدر هههين  يعهههدان موحهههو  الدافعيهههال  ا  ان ،او بهههين االفهههراد علههها مختلهههف نوعيهههاتهم
لرياحهيين وا ثرهها اثهارة واهتمامها ، وهه ا ممها يهدعو الها معرفهال لمها ا يقبه  بعها الطلبهال علها ممار هال االنشهطال والمدربين ا

الرياحيال في حين ي ت ي البعا االخر بالمشاهدة ورؤيال االنشطال الرياحيال دون ممار ال ، او لما ا يمارس بعها الطلبهال 
رياحههيال االخهههرث  مههها يهههم المربهههي الرياحههي ان يهههت هم لمههها ا نشهههطال الاالالعههاع او انشهههطال رياحههيال معينهههال دون  هههواها مههن 

ي هتمر الهبعا فهي ممار ههال النشهاط الرياحهي والمواربهال علهها التهدريع ومحاولهال الووهو  العلهها الم هتويات الرياحهيال فههي 
و حين انوراف البعا االخر عن ممار ال النشاط الرياحي  ما ان المربي الرياحي اهد ي هر  دائمها عهن اهميهال الحهوافز ا

البواعهه  والمثيههرات التههي يم ههن ان تح ههز وتثيههر ال ههرد للووههو  العلهها الم ههتويات الرياحههيال او الحههوافز التههي تح ههز الناشهه  
 ( .211، 1977علا ممار ال الرياحال واال تمرار في ممار ت  العالو  ، 
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النرريههال منههها والعمليههال  بويههال  ههواس  فههي مجهها  العلههوم التر  وا ثههر ت همهها   ا ثههر نشههاطا   افر الدافعيههال عنههد الطلبههال تجعلهههمان تههو    
حي  ان الدافعيال هي محهرق لل هلوق مه  تهوفر مثيهرات معينهال لمواهف معهين وهه ا ممها ي هاعد الطلبهال علها ا ت هاع ال ثيهر 
من المعلومات والخبرات في مجا  درا هتهم وعملههم الميهداني واال هاديمي ، ا  ان فقهدان الدافعيهال المعرفيهال الرياحهيال يجعه  

 م  اارانهم من الطلبال والمربين و اا  انتاجا أ  اا  ا ت ابا للمعرفال النرريال والعمليال واا  اندماجا م  المدربين  من الطلبال
 :المعالجة المعلوماتية 2-1-2

وبهه ا تعهد بدأ م  رهرر  ي ولوجيال المثير واال هتجابال  وردا  مباشهرا عليهها  ان رهور  ي ولوجيال معالجال المعلومات      
وجههوهر اهتمههامهم النرههر إلهها  الهه    ههان محههور اهههات علههم الههن س المعرفههي وهههو اتجههاه يحههم فريقهها مههن العلمههاس احههد اتج

واهد اتخه  هه ا االتجهاه وهورا متعهددة ، ومبت را منهها  ا  ا ن ان  ون  مخلواا عااال م  را نشطا باحثا عن المعلومات ومعالج
ا وهياغال نمها ق نرريهال مر بهال وفهي جميه  الحهاالت  هان االهتمهام ابتداس من ابت هار بهرامت م وهلال للحا هع االل ترونهي إله

تم فههي بحهه  الخطههوات هههمر ههزا علهها  شههف العمليههات المعقههدة وووهه ها، والمي انيزمههات الداخليههال الطبيعيههال الرمزيههال أ  انههها ت
 .وتبويبها  وتوحيحها التي ي ل ها االفراد في جم  المعلومات وتنريمها

التهي  هوف يهتم التطهرق اليهها اهد طرحهت توهورات افتراحهيال لعمليهات الهتعلم، واال ت هاع،  إن نرريات معالجال المعلومهات 
وهورة واحهحال لمعالجهال المعلومهات عنهد س ومعالجال المعلومات ويبدو ان  ال توجد نرريال مت املال وشاملال واادرة علها اعطها
ا تجاهه  الجوانهع المشهراال التهي أبرزتهها هه ه ال رد، الن المجا  هنا يرتبط بعمليات عقليال معرفيهال معقهدة ومه   لهق ال يم ننه

النرريههات فههي ت  ههير معالجههال ال ههرد للمعلومههات مههن خههال  البحهه  وال حههس والتمحههيس فههي عمليههات الههتعلم، ومعالجههال ال ههرد 
للمعلومهات وطرائهق وأ هاليع التعامه  معهها اعتمهادا علها اال هتدال  والت  هير المنطقهي للرهواهر التهي در هت فهي النرريهات 

فيال ومعالجال المعلومات التي تباينت في  شف افهاق عمليهال معالجهال المعلومهات التهي أحهدثت ثهورة معلوماتيهال فهي زمهن المعر 
ال   دخ  االل يال الثالثال من اج  ان ت ون امام  طرائهق  هال   فهي ا هتثمار طاااته  العقليهال ت جر المعلومات أمام ا ن ان 

 ( 201، 2008ا وا ترجاعها.ال الرفو  ،المبدعال في ا ت اع المعلومات وخزنها وترميزه
 النماذج النظرية لمعالجة المعلومات:2-1-2-1
 ( نموذج ايرل هنتHunt )1971: 

 وهههو مهها ي ههمي  معمههار الن ههق او المنرومههال  (هنههت ان البنههاس المههاد  الوههري  والبنههاس المنطقههي الحههمني الهه   تبنههاه ال    
اليههال البههرامت التههي التههي تشهب  وال ههيطرة  الن ههق بوا ههطال عمليهات الههتح م تنشههط ههه ه البنها الماديههال التههي تؤلههف معمهار حيه  
فههي الحا ههع االل ترونههي وت ههتعم  عمليههات الههتح م ههه ه فههي ههه ا المعمههار فههي معالجههال المعلومههات وتناولههها التههي  توههمم 

الهه ا رة اوههيرة الن  ههيال مثهه  الم ههاهيم ( ان عههدد مههن Huntويههرث هنههت الم منطقههي ي ههما بنيههال المعطيههات ، تختههزن فههي تنرههي
معماريهال النهها تتحهمن و هائ  تخهزين يم هن ا هتعمالها بطرائهق معينهال فا هتراتيجيال م هاهيم ههي طويلهال المهدة  المدث وال ا رة

التشهه ير هههي عمليههال تح ههم فههي حههين طرائههق تخههزين المعلومههات فههي تجمعههات مرتبطههال هههي بنهها المعطيههات،وحين يقهها : ان 
فهان  لهق يعنهي ان الر هالال تهم ا هتدخالها ثهم ادماجهها فهي بنيهال المعطيهات ويهتم هه ا  ر الال ما من العهالم الخهارجي تهم فهمهها

مهن خههال  نشههاط الم ونهات المعماريههال علهها المهدخالت والمعلومههات المختزنههال تحهت توجيهه  عمليههال مهن عمليههات الههتح م الابههو 
 (.1987حطع، 
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 (نظرية كارولCarroll )1976: 
 ما :مسلمتين هتطرق كارول في هذ  النظرية الى 

إن المهام المعرفيال الاالختبارات( التي ا تعملت في بحو  التحلي  العهاملي علها درجهال  بيهرة مهن التر يهع والتعقهد  .1
 من وجهال نرر معالجال المعلومات.

ان العوام  التي توو  إليها علماس التحلي  العاملي تبرر جوانع معينال من معالجال المعلومات ترهر فيهها فهروق  .2
 فرديال واححال.

ث ههه ه النرريههال ان االداس علهها االختبههارات العقليههال يم ههن ت  ههيره مههن خههال  عههدد اليهه  ن ههبيا مههن الم ونههات ا، ا ههيال وتههر 
ال التهي ا هتعملت فهي الدرا هات ال هي ومتريال وبحوثهها والمعرفيهال ( االختبهارات الرئي ه هارو اللمعالجال المعلومات واهد فحهس 

ت هعال انهوا  مهن الم ونهات  ( هارو  الحد ي لمهام ه ه االختبارات واد حهدداعتمادا علا التحلي  المنطقي واال تنتاجي او ال
 :  االتيالمعرفيال الم تعملال في اال تجابال علا ا ئلال ه ه االختبارات و لق علا النحو 

 عمليال المراابال ال اتيال  .1
راق المههتعلم لمهها يريههد ههي  تحديههد الميهه  وتح ههين المعالجههال، ومراابهال فعاليههات االداس علهها نحههو افحهه  وههي ايحهها اد       

يزههههها ان ي عهههه ، ومعرفههههال نتههههائت معالجتهههه  وادائهههه   هههه لق فهههههم اخطههههاس التعامهههه  مهههه  المعلومههههات ومراجعتههههها  وفحوههههها وتجه
 0ومعالجتها 

 االنتباه  .2
هو العمليال التي يتم من خاللها مالحرال ال رد، لنو  وعدد المثيرات التي يتلقاها فهي اثنهاس اداس المهمهال، و لهق ب هبع فهيا 

لمعلومات من اب  انرمتنا الح يال ول لق يجع وجود تقنيال واختيار موادر المعلومات المختل ال، وان االنتبهاه ي هون حقيقهال ا
 0التقاط  او االعتراا في المثيراتاالطار المر ز  لإلدراق الن  ي، وهو مشاب  او منارر إلا ا بقيال 

 
 الت ام  ا درا ي .3

يهههال ادراق المثيههرات، وال لهههق االدرا ههي للمثيهههرات ومطابقتههها مههه  أ  تمثههيالت  هههابقال هههو  العمليههال التهههي يههتم مهههن خاللههها عمل
 مختزنال في ال ا رة.

 الترميز  .4
هو عمليال تش ي   هنيال للمثيرات ب را ت  يرها اعتمهادا علها م وناتهها، ووه اتها ومعانيهها وفقها للمعلومهات التهي يهتم بهها 

 خزنها، وتمثيل ، وا ترجاعها.
 الموازنال .5
 متماثالن... الخ. ، أم مختل انأم    المثيران متشابهانيد هليال التي ت تعم  في تحدمعهي ال
 ت وين تمثيلي ادماجي  .6

 ت تعم  ه ه العمليال للووو  إلا تمثي  جديد لل ا رة من خال  ربط  بالتمثيالت الموجودة م بقا لدث ال رد.
 ا ترجا  التمثي  المدمت  .7

 .اخر علا أ س من الترابط واواعده محدد في ال ا رة، وترابط  م  التمثي   ت تعم  ه ه العمليال في ايجاد تمثي 
 التحوي   .8

 ت تعم  ه ه العمليال لتحوي  التمثي  ال هني او ت ييره علا ا اس محدد م بقا.
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 تن ي  اال تجابال .9
ث  ههارو  أ  هه  ر ت ههتعم  ههه ه العمليههال لتعمهه  مهه  ا ههم مههن التمثههيالت ال هنيههال للووههو  إلهها ا ههتجابال معينههال وفههي الواههت ن

( ان هههه ه العناوهههر والعمليهههات ال يم هههن ان ت طهههي  ههه  العمليهههات المعرفيهههال التهههي تهههدخ  فهههي اداس ال هههرد للمهمهههال Carrollال
الالزيههههات، المعرفيههههال ول نههههها ت  ههههير يم ههههن ان ي طههههي العمليههههات التههههي يم ههههن عههههدها داخهههه  انرمههههال المعالجههههال لههههدث ال ههههرد 

1995،259). 
 ر نظرية ستيرب( غSterberg,1985:) 

 ( ثالثال انوا  من عناور معالجال المعلومات: (Sterberg,1985  تيربرت وح 
 ماوراس العناور  .1

وهههي عمليههات حههبط ت ههتعم  لتن يهه  التخطههيط والمراابههال، وتقههويم اداس ال ههرد للمهمههال، ويشههير إليههها علمههاس الههن س بالتن يهه  او 
 ال هم.

 عناور االداس .2
 يات المختل ال ،داس المهمال وه ه العناور تتحمن ما يرتي:هي عمليات دنيا ت تعم  في تن ي  اال تراتيج

 اال تدال   . أ
 أخرث. أشياس، مختل ين في أشياستعني ا تدال  العالاال بين مثيرين في 

 الترميز  . ع
 وي ال، ووورة رمزيال لطبيعال المثير الم تدخ  ليعطي وورة متوافقال للخبرات المرمزة ا،خرث. إعطاسيعني 

 ق. التطبيق 
 العالاات اال تدالليال ال ااال في الموااف الجديدة. تعني تطبيق

 عناور ا ت اع المعرفال  .3
هههي عمليههات تعلههم معلومههات جديههدة وا ت ههابها وخزنههها فههي الهه ا رة، ويههرث  ههتيربرت ان العناوههر التههي تعههد ا ثههر أهميههال فههي 

 عميال ا ت اع المعرفال لوري ال ال  اس هي: 
 الترميز االنتقالي . أ

هها فوه  المعلومهات الجديهدة المتعلقهال بالموحهو  عهن المعلومهات الجديهدة غيهر المتعلقهال بالموحهو  هي العمليهال التهي يهتم في
 وفقا لتحقيق هدف معين في المواف التعليمي.

 التجم  االختيار   . ع
 تالحمها الداخلي او ترابطها. نهي العمليال التي يتم فيها تجمي  المعلومات المرمزة اختيارا وفقا لطريقال محددة تزيد م

 االختياريال ق. الموازنال 
ههههي العمليهههال التهههي يهههتم فيهههها ربهههط المعلومهههات التهههي ت ترمزهههها وتجميعهههها اختيهههارا بالمعلومهههات المخزونهههال فهههي الههه ا رة بزيهههادة 

 ارتباطها بالبناس المعرفي الجديد والبناس المعرفي المؤلف او الم ون  ابقا. 
لمهمهال التعليميهال ل هرا تحقيهق ا،ههداف تتبهاين عمليهال تطبيقهها مهن ان ا تعما  ه ه االنوا  الثالثال من العناور في اداس ا

( ههو النهو  اال ثهر تطبيقهها وا هتعمالها فهي عمليهات بههدس االداس MetaComponetحيه  اهميتهها اال ان مها وراس العناوههر ال
 في معالجال المعلومات، و لق ب بع امتال ها خاويال التنشيط ال عا  للمعلومات.

ال رديهال فهي ل هروق ( توحهيحا وافيها لم ههوم النرريهال حهدد عناوهر أ ا هيال ل ههم اSternbergالرت  هتيرب من اجه  ان يعطهي
 هي :مليات معالجال المعلومات ع
 العناور .1

هههي اههدرة عههدد مههن االفههراد المتعلمههين علهها ا ههتعما  ههه ه العناوههر ب اعليههال وتنشههيط ا بههر مههن غيرههها وتوري ههها فههي ا ههاليع 
 معالجال المعلومات.
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   للعناوراانون التجمي .2
 خرون أ ثر من اانون.االي تعم  عدد من االفراد اانونا واحدا لتجمي  العناور في حين يم ن ان ي تعم  افراد 

 ترتيع معالجال العناور  .3
تعني ال روق بين االفراد في ام انيال ا تعما  ا، اليع في التتاب  في حه  المشه لال ا  ي هتعم  بعحههم احهد ا، هاليع فهي 

 يم ن ان ي تعم  االخرون ا اليع أخرث في ح  المش لال. التتاب  في حين
 أ لوع معالجال العناور  .4

يختلههف ا،فههراد فههي طرائههق التههي ي ههتعملونها فههي معالجههال المعلومههات ا  ي ههتعم  بعحهههم طريقههال طويلههال واههد ال ت ههون متعبههال 
 خطوات غير المتعلقال بالح .واد ي تعم  أفراد آخرون طرائق تعالت الهدف مباشرة أو ح  المش لال دون االهتمام بال

 زمن العنور ودات   .5
 يعني عمليات تن ي  ا،فراد وفقا لقابليتهم في انجاز ا،داس للمهمال التعليميال من خال  عوام  الزمن والثقال واالنجاز.

 العنور  التمثي  ال هني ،داس .6
  يقهوم عهدد مهن ا،فهراد بحه  المشه لال ل ويهها تعنهي االختالفهات بهين ا،فهراد فهي طريقهال تمثهيلهم للمعلومهات فههي بنائه  العقلهي إ

 ( 208- 202، 2008الالرفو  ، في حين يقوم اخر بتمث  ه ه المعلومات رمزيا خياليا أو إ قاطا
 

 الملابجةالدراسات  2-2
 الدراسات التي تناولت موضوع الدافعية 2-2-1
 (2004)محمود ا  دراسة 

 " " قياس الدافا المعرفي لدى طلبة جامعة الموصل
 هدفت الدراسة الى :

 المعرفي لدث طلبال جامعال الموو _ بناء مقياس الدافا 
 اياس الداف  المعرفي لدث طلبال جامعال الموو  -
التعرف علا ال روق في درجال الداف  المعرفي بين ال ليات العلميال واالن هانيال ، و ه لق ال هروق بهين اله  ور واالنها  مهن  -

 ال را . وفق مقياس معد له اعلا الطلبال 
 0وا تخدم الباح  المنهت الوو ي باال لوع الم حي لمالئمت  وطبيعال البح 

( طالهههع وطالبهههال 960( وشهههملت عينهههال البحههه  ال23749وااتوهههر البحههه  علههها طلبهههال جامعهههال المووههه  البهههال  عهههددهم ال  
مربههه   ههها  لتحديهههد المعالجهههات االحوهههائي :  معهههد مهههن ابههه  الباحههه  وا هههتخدموا هههتخدم الباحههه  مقيهههاس الهههداف  المعرفهههي وال

 (T-testمعنويات ال روق ، االختبار التائي ال
 (2013)البدراني  ا  دراسة 2-2-2
 

الدافا المعرفي الرياضي وعبقت  بالتكيف ااجتماعي ااكاديمي لدى طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة "   
 الموصل " 

 هدفت الدراسة الى :
 معرفي الرياحي لدث طلبال  ليال التربيال الرياحيال في جامعال الموو  .التعرف إلا درجال الداف  ال -      
التعرف إلا العالاال بين الهداف  المعرفهي الرياحهي والت يهف االجتمهاعي ا، هاديمي لهدث طلبهال  ليهال التربيهال الرياحهيال  -    

 في جامعال الموو  .
ئمته  وطبيعهال البحه  ، وتهم اختيهار عينهال البحه  ا تخدم الباح  المهنهت الووه ي با، هلوع الم هحي والرتبهاطي لمال      

( 2012-2011بطريقال عشوائيال من طلبال  ليال التربيهال الرياحهيال بعهد ا هتبعاد الطلبهال الرا هبون والمؤجلهون للعهام الدرا هي ال
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%( مهن مجتمه  البحه  ال لهي ،  10،52( طالهع وطالبهال ، وبن هبال ال    420، إ  بل  المجمو  ال لي لعينال البحه    ال   
تههم ا ههتخدام مقيههاس الههداف  المعرفههي الرياحههي الهه   اعههده الباحهه  ، ومقيههاس الت يههف االجتمههاعي ا، ههاديمي  ههرداة لجمهه  و 

: المتو ههط الح ههابي ، واالنحههراف المعيههار  ومعامهه  االرتبههاط الب ههيط   ههتخدام الو ههائ  ا حوههائيال ا،تيههالالبيانههات ، وتههم ا
  ابي ال رحي ، والن بال المئويال .( ، والمتو ط الحT-testالبير ون( ، واختبار ال

 :الدراسات التي تناولت موضوع المعالجة المعلوماتية 2-2-3
 ( 1983) الزيات ا دراسة

 :هدفت الدراسة الى
 معرفال أثر المعلومات االحافيال والمعلومات الم ررة علا ا تراتيجيات ح  المش الت  -

(  89لمالئمتهه  وطبيعههال البحهه  وشههملت عينههال البحهه  علهها ال ا ههتخدم الباحهه  المههنهت الووهه ي با، ههلوع ال ههببي المقههارن
طالبا  وطالبال تم اخيهارهم بطريقهال عشهوائيال مهن مجتمه  البحه  ، وتهم ا هتخدام مقيهاس المعالجهال المعلوماتيهال والمعهد مهن ابه  

تبههاين المتعههدد (  ههرداة لجمهه  البيانههات وتههم ا ههتخدام الو ههائ  ا حوههائيال االتيههال:معام  االرتبههاط  ، تحليهه  ال1983الشههمق ، 
 واشارت النتائت الا وجود فروق  ات داللال احوائيال بين نو  المعالجال المعلوماتيال وم توث االداس في ح  المش الت .

 (Lehman,1989ال دراسة ليجمان 2-2-4
"ال روق في خصائص معالجة المعلومةات بةين ذوي التحصةيل العةالي )اانجةاز العةالي (مةن المت ةوقين وذوي التحصةيل  
 لمتدني "ا

 هدفت الدراسة الى :
لمور ههال فههي موااهف مختل ههال علهها الطلبههال مههن  و  الهه  اس العههالي وتحوههي  تحديهد أثههر عمليههال معالجههال المعلومههات ا -

 0متدني 
ا تخدم الباح  المنهت الووه ي با، هلوع ال هببي المقهارن لمالئمته  وطبيعهال البحه  وتهم اختيهار عينهال البحه  بطريقهال 

(طالبها  ممهن  انهت  60الجامعهال الم تنوهريال  ا  شهملت عينهال البحه  علها ال –تربيال اال ا يال عمديال من طلبال  ليال ال
( طالبهها  مههن  و   74درجههال   ههاس وال ( 120درجههال االنجههاز التحوههيلي لههديهم متدنيههال و انههت ن ههبال   ههائهم تزيههد عههن ال

اختبههار بلههومر للههتعلم لتقههدير الهه  اس العههالي ممههن اتوهه وا بههدرجات عاليههال مههن االنجههاز التحوههيلي، وتههم ا ههتخدام ن ههبال 
 هتخدام لومات ال   ي تخدم  الطلبال اثناس ح  مشا لهم التي ادمت لهم  رداة لجمه  البيانهات وتهم اعا لوع معالجال الم

 .( 259، 2006الال رير  ،0: تحلي  التباين الن بال المئويال الو ائ  ا حوائيال االتيال
  إجراءات البحث -3
   منج  البحث 3-1

 ام المنهت الوو ي با، لوع الم حي واالرتباطي لمالئمت  وطبيعال البح  . تم ا تخد 
 مجتما البحث وعينت   3-2
 مجتما البحث  3-2-1

، التربيهال ا، ا هيال   ليال التربيال الرياحيال وطلبال ا م التربيال الرياحهيال فهي  ليتهي اشتم  مجتم  البح  علا طلبال
، مهنهم وطالبهال ( طالهع 1154ال( ، والبهال  عهددهم 2013 - 2012لدرا هي الفهي جامعهال المووه  للعهام االتربيال للبنات  و
فههي  ليههال التربيههال فههي ا ههم التربيههال الرياحههيال وطالبههال ( طالههع 291فههي  ليههال التربيههال الرياحههيال ، والوطالبههال ( طالههع 761ال

 ( .1دو  الالجفي ن مبيو ما طالبال في ا م التربيال الرياحيال في  ليال التربيال للبنات ،  (102وال ،اال ا يال 
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 عينة البحث  3-2-2
%( 20تهم اختيههارهم بالطريقههال العشهوائيال الطبقيههال وبن ههبال ثابتههال الوطالبههال ( طالههع 230اشهتملت عينههال البحهه  علها ال

تههم اختيههارهم وطالبههال ( طالههع 50الثبههات المقيا ههين فقههد بل ههت عينههال  أمههامههن مجتمهه  البحهه  االوههلي ،  وههف درا ههيل هه  
 . ( يبين  لق1والجدو  ال، ح  بالطريقال العشوائيال من مجتم  الب

 
 (1الجدول )

 وعينت  يبين ت اصيل مجتما البحث

التربية 
 الرياضية

 عدد افراد
 المجتما

عدد 
 افراد

 العينة 

قسم التربية 
الرياضية في 
كلية التربية 
 ااساسية

 عدد افراد
 المجتما

 عدد افراد
 العينة

قسم التربية 
الرياضية في كلية 

 التربية بنات

 عدد افراد
 المجتما

 عدد افراد
 العينة

 4 19 الصف اسول 12 60 الصف اسول 42 210 الصف اسول
 5 24 الصف الثاني 17 84 الصف الثاني 42 208 الصف الثاني
 7 36 الصف الثالث 21 105 الصف الثالث 36 182 الصف الثالث
 4 22 الصف الرابا 8 42 الصف الرابا 32 161 الصف الرابا
 20 102 المجموع 58 291 المجموع 152 761 المجموع

 
 البحث  أداتا 3-3

، والمعههد مههن جامعههال المووهه  فههي الرياحههيال  ليههال التربيههال ا ههتخدم الباحثههان مقيا ههي الههداف  المعرفههي الرياحههي لطلبههال 
العربيهال اله   ترجمه  إلها     ( 1983،  شهمق( ، ومقياس المعالجال المعلوماتيال ، والمعهد مهن ابه  ال2013اب  الالبدراني ، 

لجمهه    ههرداة( وهههو م ههون مههن أربعههال مقههاييس فرعيههال 2003وا ههتخدم  علهها طلبههال جامعههال الم تنوههريال فههي العههراق ال ريههر ال
 .البيانات 

 : الدافا المعرفي الرياضيمقياس  3-3-1
 وصف المقياس وتصحيح  : 3-3-1-1

( فقهرة 58معهال المووه  ،  ت هون المقيهاس مهن المقياس الهداف  المعرفهي الرياحهي لطلبهال  ليهال التربيهال الرياحهيال فهي جا     
( فقههرة 11( فقههرة لمجها  حههع اال ههتطال  ، وال12( فقههرة لمجهها  ال هعي للههتعلم ، وال12موزعهال علهها خم ههال مجهاالت بوااهه  ال

 وأمهام( فقهرة لمجها  اال هتمتا  فهي طهرئ اال هئلال ، 12( فقهرة لمجها  الرغبهال فهي القهراسة ، وال11لمجا  حع اال تشاف ، وال
( درجهال ، 1، وغيهر موافهق ال درجهال (2( درجهال ، وموافهق بدرجهال متو هطال ال3موافق بدرجال  بيرة الالثالثال بدائ  هي     فقرة

 .( يبين  لق2، والجدو  ال( درجال 58( درجال ، اما الدرجال النرريال الدنيا هي ال174للمقياس هي ال ال ليالوالدرجال النرريال 
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 (2الجدول )
 الدافا المعرفي الرياضيس مقيا مجاات على قرات اليبين توزيا 

 المجموع تسلسل ال قرات المجاات ت
 12 27ا24ا20ا17ا4ا11ا12ا5ا16ا13ا6ا1 السعي للتعلم .1
 12 29ا28ا26ا23ا22ا21ا ا33ا15ا9ا7ا8ا30 حل ااستطبع .2
 11 ا52ا50ا45ا42ا38ا32ا31ا25ا19ا4ا3ا حل ااكتلاف .3
 11 41ا46ا43ا37ا36ا56ا54ا51ا34ا18ا ا39 الرغبة في القراء  .4
 12 45ا 43ا2 ا57ا55ا53ا52ا58ا44ا40ا35ا10 ااستمتاع في طرح ااسئلة .5

 5 8 المجموع الكلي لل قرات
 
 : المعالجة المعلوماتيةمقياس  3-3-2
 :وصف المقياس وتصحيح   3-3-2-1

عهال ال التهي يتوهف بهها طلبهال الجام( فقهرة لتحديهد أبعهاد وعمليهات المعالجهال المعلوماتيه 62يت ون ه ا المقياس مهن ال
 مونف الا اربعال مقاييس فرعيال ، وهي ما ياتي :

 
( فقههرة تتعلههق ب ي يههال تنرههيم وتوههنيف وتحليهه  الطالههع للمعلومههات الدرا ههيال  18مقيههاس المعالجههال المعمقههال ويت ههون مههن ال -أ

 تقادها . ب يال ا تيعابها بش   عميق ودايق والعم  علا تقويمها وان
 
(فقههرة تتعلههق ب ي يههال تنرههيم الطالههع واتهه  وجهههده أثنههاس المهه ا رة واال ههتعداد  23را ههال المنهجيههال ويت ههون مههن المقيههاس الد -ع

 لالمتحان و ماه شمق ال يف تدرس (.
( فقههرات تتعلههق بالقههدرة علهها خههزن المعلومههات الدرا ههيال فههي الههدمات  7مقيههاس االحت ههار بالحقههائق العلميههال ويت ههون مههن ال-ق

 عند الحاجال اليها .وا ترجاعها بش   فعا  
( فقههههرة تتعلهههق بقهههدرة الطالهههع علهههها تو هههي  المهههادة الدرا ههههيال  14مقيهههاس المعالجهههال الم وهههلال والمو ههههعال ويت هههون مهههن ال –د 

،وامههام  هه  الخهاس وايجههاد تطبيقههات عمليههال مباشههرة لههها باحهافات  الخاوههال ومحاوالتهه  للتعبيههر عههن االف ههار العلميههال با ههلوب  
( 62للمقيههاس هههي ال ال ليههال، والدرجههال النرريههال درجههال  (  درجههال والتنطبههق علههي الوهه ر  (1الهمهها تنطبههق علههي فقههرة بههديلين 

  ( يبين  لق .3، والجدو  ال( درجال و ردرجال ، اما الدرجال النرريال الدنيا هي ال

 (3الجدول )
 المعالجة المعلوماتية مقياس  مجاات على قرات اليبين توزيا 

 المجموع تسلسل ال قرات المجاات ت

 29ا 28ا 25ا 21ا 19ا 17ا 14ا 11ا 9ا 7ا 5ا 3 مقياس المعالجة المعمقة .1
 18  42ا 39ا 37ا 35ا 34ا 31ا

 مقياس الدراسة المنججية .2
 22ا 20ا 18ا 16ا 15ا 13ا 12ا 10ا 8ا 6ا 4ا 1
 43ا 41ا 40ا 38ا 36ا 33ا 30ا 27ا 24ا 23ا
  45ا

23 

 7  61ا 59ا 57ا 55ا 52ا 49ا 47 مقياس ااحت اظ بالحقائق العلمية .3
 26ا 62ا 60ا 58ا 56ا 54ا 53ا 51ا 50ا 48ا 46 مقياس المعالجة الم صلة والموسعة .4

 14  42ا 32ا 28ا
 62 المجموع الكلي لل قرات
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 : ينالمعامبت العلمية للمقياس 3-4
   : صدق المقياس 3-4-1
 : ينالصدق الظاهري للمقياس 3-4-1-1

فقهرات مقيا هي تهم عهرا تم إيجاد الودق الراهر  للمقيا ين من خهال  عمليهال الالتحليه  المنطقهي لل قهرات( ، ا  
علههها شههه   ا هههتبيان وجههه  الههها عهههدد مهههن ال هههادة  و  الخبهههرة  المعالجهههال المعلوماتيهههالومقيهههاس ،  الهههداف  المعرفهههي الرياحهههي

القيههاس والتقههويم ، و لههق ل ههرا تقويمههها ، ا  طلههع مههنهم    العلههوم التربويههال والن  ههيال ، ومجهها فههي مجهها (ال واالختوههاس
فبعهد اعهداد فقهرات المقيهاس ووهياغتها واعهدادها بوهورتها االوليهال يهتم   ابداس الرا  حو  مهدث وهالحيال فقهرات المقيا هين ،

 هم علها مهدث وهالحيتها ، واجهراس التعهديالت عرحها علا عدد من ال ادة  و  الخبرة واالختواس ل هرا تقويمهها والح
ر المنا بال من خال  الح ف او اعادة وياغال او احهافال عهدد مهن ال قهرات ( وبمها يهتالسم ومجتمه  البحه  ، فحهال عهن   ه

يرونههها منا ههبال للمقيههاس ، ا  يعههد ههه ا االجههراس  التههي لإلجابههال، او احههافال وتحديههد بههدائ    وههالحيال بههدائ  االجابههال المقترحههال
( الها انه    2010يشير الالوميدعي واخهرون ،  ما و ( يبين  لق ، 1ال منا بال للتر د من ودق المقياس ، والملحق الو يل

يم ههن ح ههاع وههدق االختبههار بعههرا عبههارات المقيههاس او االختبههار علهها عههدد مههن المختوههين والخبههراس فههي المجهها  الهه   
لوق الهه   وحهه  لقيا هه  فههان الباحهه  ي ههتطي  االعتمههاد علهها يقي هه  االختبههار فهها ا اهها  الخبههراس ان ههه ا االختبههار يقههيس ال هه

 (7،  2010ح م الخبراس   الالوميدعي واخرون ، 
وبعههد تحليهه  ا ههتجابات ومالحرههات ال ههادة الخبههراس تههم ا ههتخراق وههدق المح مههين مههن خههال  الن ههبال المئويههال الت ههاق        

%( فهها ثر مههن اراس الخبههراس ، ا  يشههير 75ي ات ههق عليههها الالخبههراس حههو  وههالحيال فقههرات المقيههاس ، ا  تههم ابههو  ال قههرات التهه
وههالحيال ال قههرات ، وام انيههال اجههراس  علهها( الهها انهه    علهها الباحهه  ان يحوهه  علهها ن ههبال ات ههاق للخبههراس 1983البلههوم ، 

،  1983%( فهها ثر مههن تقههديرات الخبههراس فههي ههه ا النههو  مههن الوههدق   البلههوم واخههرون ، 75التعههديالت بن ههبال ال تقهه  عههن ال
، و مها مبهين %( مهن اراس ال هادة الخبهراس 100( ، وبه ا االجراس حولت فقرات المقيا ين جميعها علا ن بال ات اق ال126

   . (3، 2في الملحقين ال
                                                 

()  ينختصموال اءالخبر اسماء : 
 الجامعة الكلية ااختصاص ااسم

 الموو  التربيال الرياحيال علم الحر ال أ.د. ودي  يا ين الت ريتي
 الموو  التربيال الرياحيال اياس وتقويم أ.د. ثيالم يونس عالو 
 الموو  التربيال الرياحيال اياس وتقويم أ.د. هاشم احمد  ليمان

 الموو  التربيال الرياحيال اياس وتقويم ح ينود أ.د. م ي محم
 الموو  التربيال الرياحيال علم الن س الرياحي أ.د. نارم شا ر الوتار

 الموو  التربيال اياس وتقويم ا امال حامد محمدأ.د. 
 الموو  اال ا يالالتربيال  علم الن س الرياحي ع لال  ليمان الحور .د. أ

 الموو  التربيال الرياحيال يماياس وتقو  أ.د. عبد ال ريم اا م
 الموو  التربيال الرياحيال اياس وتقويم أ.د. ايثار عبد ال ريم
 الموو  التربيال التربو   علم الن س محمد أ.م.د.  مير يونس
 الموو  التربيال الرياحيال علم الن س الرياحي محمد أ.م.د. زهير يحيا

 الموو  تربيال الرياحيالال علم الن س الرياحي محمد عبد الرحاأ.م.د. عوام 
 الموو  للبناتالتربيال  علم الن س الرياحي نبراس يونس محمد أ.م.د. 
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   ين :صدق المحتوى للمقياس 3-4-1-2
ت ههون منههها وتههتلخس طريقههال ايجههاده فههي تحديههد المجههاالت او االبعههاد التههي ي ،   ويطلههق عليهه  الوههدق بح ههم التعريههف      

، واههد تحقهههق ههه ا الوهههدق فههي اداة البحههه  مههن خهههال   (135،  2002،    الالرههاهر واخهههران الم هههوم طبقههها لنرريههال معينهههال
وهههدق المحتهههوث  ، ا  يشهههير الالح هههيم( الههها ان   ، و ههه لق توهههنيف فقهههرات  ههه  مجههها  ينتوحهههي  م ههههوم مجهههاالت المقيا ههه

، و هه لق الموااههف والجوانههع التههي  االختبههار لمحتويههات عناوههره لالختبههار يعتمههد بوههورة ا ا ههيال علهها مههدث ام انيههال تمثيهه 
،  2004،    الالح ههيم يقي ههها تمثههيال وههاداا ومتجان هها و ا معنويههال عاليههال لتحقيههق الهههدف الهه   وحهه  مههن اجلهه  االختبههار

 ين لمقيا ل موتعري ه موتحديده مالا ودق المحتوث عبر اطالعه ان، واد توو  الباحث (23
 ين :ياسثبات المق 3-4-2

ا تخدمت طريقال التجزئال النوه يال ، با هلوع ال قهرات الال رديهال والزوجيهال( ،  ينل را الحوو  علا ثبات المقيا 
 ا همينالها اجابهاتهم ، ثهم ا همت  تم اختيارهم عشوائيا من مجتمه  البحه  وطالبال طالبا( 50ال تطبيق المقيا ين علاا  تم 

الثهههاني يمثههه  ال قهههرات  ات الت ل هههالت الزوجيهههال ، بحيههه   والق هههمال رديهههال ، االو  يمثههه  ال قهههرات  ات الت ل هههالت  الق هههم، 
،  يناوب  ل   فرد درجتان الفرديال وزوجيال( ، وتم ا تخدام معام  االرتباط الب هيط البير هون( بهين درجهات نوه ي المقيا ه

ت هههاو   علههها التهههوالي الالمعالجهههال المعلوماتيههه، ومقيهههاس  الهههداف  المعرفهههي الرياحهههيلمقيا هههي  فرههههرت ايمهههال الر( المحت هههبال
( ،   ان االرتبههاط بههين درجههات  هه  مههن نوهه ي االختبههار يعتبههر بمثابههال االت ههاق الههداخلي لنوههف االختبههار 0،78،  0،75ال

ب امله   المقيهاس( ، ول ي نحو  علها تقهدير غيهر متحيهز لثبهات 116،  1993  الابو حطع ،  فقط وليس لالختبار    
،  0،85الت هههاو  علههها التههوالي للمقيا ههين ( ، ا  بل ههت ايمهههال معامهه  الثبههات ال لهههي بهههراون -تههم ا ههتخدام معادلهههال ال ههبيرمان

 ( ، وهو دا  احوائيا مما يد  علا ثبات المقياس .0،87
 ين :المقياس موضوعية 3-4-3

ترجههه  فهههي االوههه  الههها مهههدث وحهههوئ التعليمهههات الخاوهههال بتطبيهههق المقيهههاس ،  االختبهههار او المقيهههاسموحهههوعيال 
 ر( ،   وهههههي ادوات القيههههاس التههههي ال تتههههرث299،  2008لنتههههائت الخاوههههال بهههه  العهههالو  ورحههههوان ، وح هههاع الههههدرجات او ا

( ، 384،  2004الالنبههان ،  درجات الممتحنين عليها بشخويال الموح   ، ا  يتم التوحي  بوا هطال م تهائ للتوهحي   
 في ه ين المقيا ين . تلق الشروطواد تم تحقيق 

  : يناعداد تعليمات المقياس 3-5
يتحمن اعداد التعليمات طريقال االجابال ، واالخطاس التهي تهؤثر علها اجابهال المختبهرين ، وطريقهال ح هاع الدرجهال ، 

يهتم  المختبهريناجه  تطبيقهها علها     ومهن، وترتيع اجابال فقرات المقياس وغيرها ،   فمهن اجه  إن ت تمه  وهورة المقيهاس 
طمرنههال الم حهوس بهرن االجابهال  ههتحرا ب هريال تامهال ، وان تهه  ر إعهداد تعليمهات المقيهاس ، وعههدم   هر ا هم الم حهوس ، و 

  ويجههع ان ت ههون التعليمههات واحههحال ودايقههال حتهها ال يتههرثر ثبههات   مهها( ، 2،  2007 ي يههال إجههراس القيههاس   المنوههور ، 
لن هبال ، ويجهع أعهداد التعليمهات  تابهال حتها يم هن االلتهزام بهها با ، فحال عن داال ووحهوئ التعليمهات وموحوعيال الدرجات

 ( .469،  2006،  لجمي  القائمين علا التن ي    الرحوان
 :تطبيق المقياسين  3-6

( 1،2، الملحقهين ال المعالجهال المعلوماتيهالالرياحهي ، ومقيهاس  الهداف  المعرفهيمقيا هي يتم التطبيق النهائي ل قرات 
  يجههادمهه  البحهه  ال لههي ، و لههق ارهم بطريقههال عشههوائيال مههن مجتتههم اختيههوطالبههال  ( طالههع200ال، وهههم البحهه  عينههال علهها 

، وتحههت  ( امههام  هه  فقههرة  ، و لههق بوحهه  عالمههال ال ين ، ا  تههم شههرئ طريقههال االجابههال عههن فقههرات المقيا هه العالاههال بينهمهها
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، ثهههم تهههم جمههه   را هههات المقيهههاس ، وتهههم  ، علمههها ان االجابهههال ت هههون علههها  را هههال المقيهههاس ن  ههه  البهههدي  الههه   يهههراه منا هههبا
 . هي مجمو  درجات  علا فقرات المقياس جميعا نيعلا المقيا  الطلبالن درجال ، وبه ا ت و  توحيحها

 :الوسائل اإلحصائية  3-7
، والمنههوا  ، ،  ، ومعادلههال ال ههبيرما بههراون( ، ومعامهه  االرتبههاط الب ههيط ، واالنحههراف المعيههار  المتو ههط الح ههابي -      

 . (272 - 101،  1999العبيد  ، الالت ريتي و لعينال واحدة واختبارالت( ومعام  االلتواس ، 
 . (146،  1998العالو  ،  للمقياس المتو ط ال رحي -      
 . (90-88،  2001الن بال المئويال العمر واخران ،  -      

 

 : عرض وتحليل النتائ  ومناقلتجا  -4
 :المعالجة المعلوماتية و  الدافا المعرفي الرياضي يمقياسفي عرض نتائ  عينة البحث  4-1

تههم الهه    المعالجههال المعلوماتيههالالرياحههي ، ومقيههاس  الههداف  المعرفههيي مههن وههالحيال مقيا هه انالباحثهه تر ههدد ان بعهه
وان التوزيه  طبيعهي عهن طريهق معادلهال معامه  ، لعينهال البحه   ينالمقيا همهال سمن مال التر دتم البح  علا عينال  ماتطبيقه

 ( يبين  لق .4، والجدو  ال االلتواس لهال ار  بير ون(
 

 (4) لجدولا
 الدافا المعرفي يمقياس علىعينة البحث  إلجاباتيبين الوسط الحسابي واانحراف المعياري والمنوال ومعامل االتواء 

  المعالجة المعلوماتيةالرياضي ا ومقياس 
 ااحصائية المؤلرات      

   
 المقياس   

عدد افراد 
 العينة

وحد  
 القياس

الوسط 
 الحسابي

اانحراف 
 المعياري

معامل  المنوال
 النتيجة االتواء

 الدافا المعرفي الرياضي 
 درجة 230

 طبيعي* -18ا0 124 43ا19 43ا120
 طبيعي* -64ا0 55 82ا6 62ا50 المعالجة المعلوماتية 
 (206-204ا  1980)ااطرقجي ا (1+للعينة اذا وقا معامل االتواء بين ) ةمبئم ختباراتايعد االتواء طبيعيا ا وا*    

 
 : لدى عينة البحث ومناقلتجا المعالجة المعلوماتيةالرياضي ا ومقياس  الدافا المعرفييم درجة يعرض نتائ  تق 4-2

بايجاد  اناام الباحث لدث عينال البح  ، والمعالجال المعلوماتيال الداف  المعرفي الرياحي درجال يميتقالج  
، والمعالجال  الداف  المعرفي الرياحي ونفيو وف  ، مح ابي لديهبالمتو ط ال ومقارنت  (*ال المتو ط ال رحي للمقياس

متو ط العينال ال   ي وق ايمال ، علا ا اس ان  عاليال، ومعالجال معلوماتيال  رياحي عاليمعرفي  داف  الاالمعلوماتيال 
فيما تمث  القيمال ،  عاليال ، ومعالجال معلوماتيالرياحي عالي معرفي  داف بوورة معنويال هو  ينالمتو ط ال رحي للمقيا 

االدنا من المتو ط المتو ط  الايم، اما  حمن حدود المتو ط ال رحي معرفي ، ومعالجال معلوماتيال داف  غير المعنويال
 . ( يبين  لق5ال ، والجدو ال  لبي معرفي ، ومعالجال معلوماتيال داف  ال رحي فتمث 

 
 
 
 

                                                 

   عدد البدائل ÷عدد ال قرات ×  = مجموع اوزان البدائل مقياسالمتوسط ال رضي لل* 
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 (5الجدول )
 لعينة البحث)ت( اختبار وقيمة   رضيالمتوسط الحسابي واانحراف المعياري والمتوسط ال

  الدافا المعرفي الرياضيمقياس في  

 الراوي)      (   1.645)ا قيمة )ت( الجدولية = (229ا وامام درجة حرية )  (0.05)* معنوي عند مستوى معنوية  
 . (456ا  2000 ا
الههداف  المعرفههي ( : ان ايمههال المتو ههط الح ههابي الجابههات عينههال البحهه  علهها فقههرات مقيههاس 4يتبههين مههن الجههدو  ال       

( درجهههال ، امههها المتو هههط الح هههابي 19،43( درجهههال ، وبهههانحراف معيهههار  اهههدره ال120،43اهههد بل هههت الاحهههي الري الرياحهههي
وعنههد اختبههار معنويههال ،  ( درجههال6،82، وبههانحراف معيههار  اههدره ال ( درجههال50،62فقههد بلهه  الالمعالجههال المعلوماتيههال لمقيههاس 

، ( درجههال 31ال، و( درجههال 116العلهها التههوالي ال البال ههو  ينال ههروق بههين متو ههط درجههات العينههال ، والمتو ههط ال رحههي للمقيا هه
عنهههد م هههتوث ( درجهههال 43،6، وال( 3،45ال علههها التهههوالي ( لعينهههال واحهههدة بل هههت ايمهههال الت( المحت هههبالتوبا هههتخدام اختبهههار ال

ال ههرق معنهههو  ، ( ، ممههها يههد  علههها ان 1،645( ، وهههي ايمهههال ا بههر مهههن ايمههال الت( الجدوليهههال البال ههال ال0،05ال   معنويههال
 .علا المقيا ين  عينال البح رجات متو ط دولمولحال 
و  ا هم التربيهال الرياحهيال فهي  ليهال التربيهال اال ا هيال  طلبهال  ليال التربيال الرياحهيال ، و طلبالان اعاله  ارهرت النتائت       

ومعالجههال معلوماتيههال ايجابيههال  ، ايجههابي رياحههي  معرفههي دافهه  بدرجههال ونتمتعههيبوههورة عامههال بجامعههال المووهه  التربيههال بنههات 
 لعطهههاسلالهههداف  و ، اال هههتقرار الن  هههي يعطهههيهم ، ا  نع س ايجابههها علههها م هههتواهم الاال هههاديمي( يهههو بهههدوره حالهههال جيهههدة ،  وهههه ا

وهه ا يعنهي ان افهراد عينهال  الحيهاة الدرا هيال الجامعيهال فهي والت اع  م  بيئتهم الدرا يال ، ومهن ثهم النجهائ، الدرا ي الرياحي 
ة علا االحت ار بالحقهائق والمعالجهال المو هعال والم حهلال والتهي ي هتخدمها الطلبهال البح  لديهم معالجال معلوماتيال عاليال وادر 

الموجهههودين فيهههها مهههن حيههه  امهههتال هم المعالجهههال العميقهههال واالحت هههار بالحقهههائق فهههي ت  هههير وتنهههاو  مثيهههرات المحهههيط والبيئهههال 
ف  المعرفهي الرياحهي يهوفر للطالهع ومعالجال الموااف التعليميال التي يواجهونها بوهورة م وهلال ووا هعال وهه ا اال هلوع والهدا

اثنهههههاس اال هههههتعداد لالمتحهههههان وادائههههه  فهههههي  اثنهههههاس المههههه ا رة وفهههههي ال ثيهههههر مهههههن الجههههههد الههههه   ين قههههه  فهههههي الت هههههرار والمراجعهههههال 
 .ويم نهاال ت ادة من اراسات  ومطالعات  وي  ب  القدرة علا المنااشال وحريال التعبير والثقال بالن س 

عينةةة لةةدى  المعالجةةة المعلوماتيةةةدرجةةة و  الةةدافا المعرفةةي الرياضةةي درجةةة بقةةة بةةينعةةرض نتةةائ  التعةةرف الةةى الع 4-3
 :ومناقلتجا  البحث

 (6) الجدول
درجة و  الدافا المعرفي الرياضيبين درجة ط يسالبيبين المتوسط الحسابي واانحراف المعياري ومعامل اارتباط 

 عينة البحث دى ل المعالجة المعلوماتية
 ااحصائية المؤلرات        

 قيمة )ر( لمحتسبة اانحراف المعياري المتوسط الحسابي العينة المت يرات  

 82ا6 62ا50 المعلوماتيةالمعالجة   *52ا0 43ا19 43ا120 230 الدافا المعرفي الرياضي 

 ( 0،165( الجدولية = )را قيمة )(228ا وامام درجة حرية )  (0،05)معنوي عند مستوى معنوية  *       

 ااحصائية المؤلرات         
المتوسط  العينة المقياس  

 الحسابي
اانحراف 
 المعياري

المتوسط 
 ال رضي

قيمة )ت( 
 المحتسبة

 *45ا3 116 43ا19 43ا120 230 الدافا المعرفي الرياضي 
 *6ا43 31 82ا6 62ا50  المعالجة المعلوماتية
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علهها عينههال  الههداف  المعرفههي الرياحههيهههرة تطبيههق مقيههاس الهه   ار : ان المتو ههط الح ههابي (5ال الجههدو  مههن بههينتي
المعالجههال لمقيههاس  ، امهها المتو ههط الح ههابي درجههال (19،43، وبههانحراف معيههار  اههدره ال درجههال (120،43اههد بلهه  الالبحهه  

لمعرفهال  معامه  االرتبهاط الب هيط، وا هتخدم  درجال (6،82ره ال، وبانحراف معيار  اد درجال (50،62فقد بل  ال المعلوماتيال
،  (0،165( الجدوليهال البال هال الروههي ا بهر مهن ايمهال ال ، (0،52( المحت هبال الر، ا  بل ت ايمهال ال بين المتو طات العالاال

بهههين  جابيهههالاي المعنويههه عالاهههال ارتبهههاط، فهههه ا يهههد  علههها وجهههود  ( الجدوليهههالر( المحت هههبال ا بهههر مهههن ايمهههال الروبمههها ان ايمهههال ال
 .المت يرين 
المعالجهههال درجهههال و  الهههداف  المعرفهههي الرياحهههيدرجهههال بهههين  ايجابيهههالال معنويههه عالاهههال ارتبهههاطان هنهههاق  بهههينت هههبق  مهههام
 بنهاتللو التربيهال ،  التربيهال اال ا هيال تهيا هم التربيهال الرياحهيال فهي  لي طلبهالو ،  ليال التربيال الرياحيال  البطللدث  المعلوماتيال

المعالجههال  فههي درجههال زيههادة قابلهههاي الههداف  المعرفههي الرياحههيدرجههال فههي زيههادة الا يههد  علهها ان ، وههه  جامعههال المووهه فههي 
الووههو  الهها  مههن ثههم، و  ا، اديميههالوالتنرههيم والح ههر واال ههتقبا  ومواجهههال موااههف الحيههاة  بهها دراقالمتمثلههال ، و  المعلوماتيههال

 . االيجابيال الجيدةاال اديميال الحالال 
التربيهال  تهيا هم التربيهال الرياحهيال فهي  لي، وطلبهال  ليهال التربيهال الرياحهيال  البطل الا انجال ه ه النتي نويعزو الباحثا

 ، فحهال عهن انههمايجابيال وجيهدة  رياحي معرفي داف يتمتعون بدرجال جامعال الموو  في  ، و ليال التربيال للبنات اال ا يال
والتههي ، وهه ا بههدوره يهد  علهها الحالهال الجيههدة منهه    ههلبيال أ  علها الع ههس لهديهم الحالههال االيجابيهال معالجهالال يتمتعهون بحالههال 

ممها يعطهيهم اال هتقرار والهداف  الدرا هي حالهال ايجابيهال تهنع س علها م هتواهم اال هاديمي  فههو،  مه  البيئهال الدرا هيال تتماشا 
اعتبههار ان والتدريبيههال المختل ههال علهها يعههود ههه ا الهها دور الرياحههال واهميههال مزاولتههها مههن خههال  انشههطتها البدنيههال  و الرياحههي

 المعالجههال المعلوماتيههال، وعليهه  فزيههادة درجههال الرياحههال هههي نرههام اجتمههاعي مت امهه  تههؤثر تههرثيرا  حيويهها علهها الممار ههين لههها
فهي  ا   هون  هببتواهد  لله ات ، يتقهدير عهالؤد  الها ، ا  تهلهديهم  الداف  المعرفي الرياحهيعلا عمليال  ايجاباؤثر ت االيجابيال

 ال هرد يرغهع فهي تحقيهق مها فهي مخيلته الها   ان ( 2002،  الحمود ا  يشير ، قافات جيدة توفير فرس متنوعال ورغبات وث
مهه  ادراتهه  ومؤهالتهه  وميولهه  واتجاهاتهه   داف ، و لههق مههن خههال  اداس العمهه  الهه   يهه ، ومهها يطمهه  اليهه  ، ومهها يتمنههاه لن  هه 

  ينرههر الطلبههال ل هه  خبههرة ال تت ههق انهه  ( فههي 1977الشههرااو  ، الوههه ا مهها ا ههده ،  (135،  2002  الحمههود ،  وا ههتعدادات 
مهه  الم هههوم الهه    ههه ا ين ههرون االدراق الهه   ال يت ههقمهه  ف ههرتهم علهها انههها تهديههد لوحههدة الهه ات التههي ي ههعون لتحقيقههها ، ول

( فهي انه  2004البهق ، ( ، وهه ا يت هق مه  163،  1977 ات    الالشرااو  ، الحقائق التي تتعارا م  ف رت  عن و ي ون  
عحويال  انت او ن  يال فإنها تخلق لدي  توترا يدفع  الا محاولال اشهبا  هه ه الحاجهال ،  ودوافع  تشب  حاجات ال رد   ا ا لم

و لما طالت مهدة حرمهان ال هرد زاد التهوتر بشهدة ، وينتههي المواهف عهادة  حينمها ي هتطي  المهرس اشهبا  هه ه الحاجهات و انهت 
اويههال مانعههال ، فانهه  يحههاو  ان يجههد ايههال و ههيلال يشههب  بههها حاجاتهه  ، واههد  ههه ه الحههواجز التههي بههين المههرس وبههين اشههبا  حاجاتهه 

 (7،  2004البق ،  داف ت ون ه ه الو يلال غير  ويال ال يقرها المجتم  ، ، فت ش  ب لق عمليال ال
 : ااستنتاجات والتوصيات -5
 :ااستنتاجات  5-1

، و ليههال التربيههال تربيههال الرياحههيال فههي  ليههال التربيههال اال ا ههيال ا ههم ال الطلبهه  ليههال التربيههال الرياحههيال و البههطليتمتهه    -1          
 داف ، ممها يهد  علها تمهتعهم به معلوماتيهالمعالجهال ، و  رياحهيمعرفهي  داف بوورة عامال بدرجال  جامعال الموو للبنات في 

 درا ي ايجابي يؤثر بوورة جيدة علا تحويلهم الدرا ي الالنرر  والعملي( ، 
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 البهلهدث طل المعالجهال المعلوماتيهالودرجهال  الهداف  المعرفهي الرياحهيبهين درجهال  ايجابيهالباط معنويال وجود عالاال ارت -2          
 جامعهال المووه ، و ليال التربيال للبنات فهي ا م التربيال الرياحيال في  ليال التربيال اال ا يال  الطلب ، و ليال التربيال الرياحيال 

فهي  زيهادةيقابلهها  الهداف  المعرفهي الرياحهيأ  ان زيهادة درجهال  ، طرديهال، وه ا يد  علها ان العالاهال بهين المت يهرين عالاهال 
 ،  المعالجال المعلوماتيالدرجال 

 :التوصيات   5-2
 المعلوماتيههال معالجههالالودرجههال ،  الههداف  المعرفههي الرياحههيدرجههال تهيئههال ا،جههواس العلميههال المنا ههبال التههي تعههزز مههن  -1      
جامعههال فههي  ، و ليههال التربيههال للبنههاتيههال الرياحههيال فههي  ليههال التربيههال اال ا ههيال ا ههم الترب، و  ليههال التربيههال الرياحههيال  البههطللههدث 

 :، من حي  معال، وعليهم يعتمد نجائ العمليال التربويال والرياحيال في الجاالمجتم   ينواة مهمال ف وو همب الموو 
   .تهم الن  يال ، والعنايال بمتطلبا اهتمام الجامعال بهم - أ
 .لهم رياحي المنا ع الاال اديمي  ر الجويتوف -ع      
 .  الرياحي  والم تلزمات الحروريال لعملهم ا م انات ريتوف -ق      
ب هههبع  المعالجهههال المعلوماتيهههالو  الهههداف  المعرفهههي الرياحهههي العمههه  علههها تنشهههيط عمليهههال البحههه  العلمهههي فهههي مجههها  -2      

 .اال اديمي الجامعي  واالداس علا مجم  العم  االيجابيال انع ا ات 
 من طلبال الجامعال  اخرثمتنوعال مختل ال و درا ات علا عينات  إجراس -3       

 المصادر العربية واانكليزية
 ، م تبال االنجلو الموريال ، القاهرة . 3( : التقويم الن  ي ، ط1993ابو حطع ، واخران ال .1
الطليعهال للطباعهال والنشهر ، دار  1( : الو ائ  التطبيقيال فهي الطهرق االحوهائيال ، ط1980االطراجي ، محمد علي ال .2

 ، بيروت .
( : الههداف  المعرفههي الرياحههي وعالاتهه  بههالت يف اال ههاديمي لههدث طلبههال  ليههال  2013البههدراني ، محمههود مطههر علههي ال 0 3

التربيههال الرياحههيال فههي جامعههال المووهه  ، بحهه  منشههور فههي واههائ  المههؤتمر الههدولي الثههامن عشههر ل ليههات 
 ( .4عدد ال( ، ال2التربيال الرياحال ، المجلد ال

( : االف هههار الالعقالنيههال وعالاتهههها بالههداف  الن  هههي واالجتمههاعي لهههدث طلبهههال 2004بههق ،  هههها خليهه  ح هههين العلههي ال .4
 جامعال الموو  ، ر الال ماج تير غير منشورة ،  ليال التربيال ، جامعال الموو  .

،  ، ترجمهال محمهد امهين الم تهي واخههرون ( : تقيهيم تعلهيم الطالهع التجميعهي والت هويني1983، بنيهامين واخهرون ال بلهوم .5
 . القاهرة،  دار ما رو هي 

،  (: التطبيقهات االحوهائيال فهي بحهو  التربيهال الرياحهيال1999، ح ن محمد عبهد ال ، ودي  يا ين والعبيد  الت ريتي .6
 . ، جامعال الموو  دار ال تع للطباعال والنشر

القيهههاس واالحوهههاس فهههي المجههها  الرياحهههي، وزارة التعلهههيم العهههالي ( : االختبهههارات و 2004الح هههيم ، علهههي  هههلوم جهههواد ال .7
 والبح  العلمي، جامعال القاد يال، دار الطيف للطباعال، القاد يال . 

 ، دار الو ا للنشر والتوزي  ، عمان . 1( : ال لوق التنريمي ، ط2002حمود ، خحير  ارم ال .8
 هههي واالجتمهههاعي البنهههاس الشههههداس فهههي المرحلهههال المتو هههطال ، ( : ايهههاس الهههداف  الن 1990ال هههوداني ، يحيههها  هههلطان ال .9

 اطروحال د توراه غير منشورة ،  ليال التربيال ، جامعال ب داد .
 ليهال التربيهال ، جامعهال ، ( : انحراف االحهدا  ، دار الثقافهال للطباعهال والنشهر والتوزيه  1977الشرااو  ، انور محمد ال .10

 عين شمس  .
أثهههر المعلومهههات االحهههافيال والمعلومهههات الم هههررة علههها ا هههتراتيجيات حههه  المشههه الت عنهههد ( 1995الزيهههات ،فتحهههي ال 0 11

 1م تويات مختل ال من ال  اس ،اال س المعرفيال للت وين العقلي وتجهيز المعلومات ، ط
 . ، اربي 1، ط ( : االحواس واالختبار في المجا  الرياحي2010الوميدعي ، لؤ  غانم واخرون ال .12
، ط، الههدار العلميههال والدوليههال للنشههر  ( : مبههادا القيههاس والتقههويم فههي التربيههال2002ز ريهها محمههد واخههرون ال الرههاهر ، .13



 ...........الدافع املعريف الرياضي وعالقته باملعاجلة املعلوماتية لدى طلبة كلية..

 408 

 . ، عمان ودار الثقافال للنشر والتوزي ، والتوزي  
 . ، القاهرة ، دار المعارف للطباعال والنشر 3، ط : مدخ  علم الن س الرياحي (1998، محمد ح ن ال عالو  .14
 0،دار المعارف للطباعال ،القاهرة ،مور  3(: ي ولوجيال التدريع والمناف ات ،ط 1977محمد ح ن العالو  ، . 15
 ، دار ال  ر العربي، القاهرة. 2: االحواس التعليمي في التربيال البدنيال والرياحيال ، ط (2001، واخران ال عمر .16
الاتهها باله  اس لهدث طابهال  ليهال المعلمهين ، مجلهال ( : المعالجهال الملوماتيهال وع 2006ال رير  ،  هعد  جا هم عطيهال ال .17

 ( ، الجامعال الم تنوريال .47 ليال التربيال اال ا يال ، العدد ال
 ( : ا ا يات القياس والتقويم في العلوم ال لو يال ، دار الشروق للنشر والتوزي  ، عمان . 2004النبهان ، مو ا ال .18
 WWW.mokatel.comالتربو  .( :علم الن س 2003نشواتي ، عبد المجيد ال .19

 
 

(:أ اليع معالجال المعلومات لدث طلبال المرحلال الثانويال اال اديميال فهي االردن وعالاتهها  2008الرفو  ،محمد احمد ال . 20
 0 2،العدد  24بالجنس والتخوس ، مجلال دمشق ،مجلد 

، مر ههز ال تههاع  1دنيههال والرياحههال ، ط( : المههدخ  الهها القيههاس فههي التربيههال الب2006رحههوان ، محمههد نوههر الههدين ال . 21
 للنشر ، مور ، القاهرة .

 ا، اديميال( (:القياس الن  ي في المجا  الرياحي البناس وتقنين المقاييس الن  يال 2007منوور ،حازم علوان ال. . 22
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 (1ملحق رقم )

 مقياس الدافع المعرفي الرياضي
 

موافق بدرجة  ال قةرات ت
 كبير 

موافق بدرجة 
 غير موافق متوسطة

    ارغل في اكمال دراستي بعد التخرج من الكلية  .1
    كل ماهو جديد في المعرفة يثير اهتمامي  .2
    لدى رغبة في اابتكار واعداد برام  تدريبية متنوعة وجديد  .3
    العر با ارتياح في المطالعة في مكتبتي  .4
    ولتي تقصي اإلجابة عن أسئلة علمية وعملية العر بالسرور في محا .5
    ارغل في الحصول على مصادر علمية رياضية متنوعة  .6

عنةةةدما يعةةةرض التل ةةةاز بةةةرام  رياضةةةية او علميةةةة مثيةةةر  اتةةةابا حتةةةى  .7
 النجاية 

   

الارك زمبئى في البحث عن اسبال الملكبت الدراسية وايجاد حلول  .8
 لجا 

   

    ول  )وخير جليس في الزمان كتال (أو من بمق .9
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موافق بدرجة  ال قةرات ت
 كبير 

موافق بدرجة 
 غير موافق متوسطة

لدى الكثير من اسسئلة في مجاات المعرفة العلمية )النظرية والعمليةة  .10
) 

   

    أرى ان التعليم مدى الحيا  ضروري لكل فرد في المجتما  .11
    اتتبا ما ينلر من نلاطات رياضية ومبرايات عالمية  .12
    ادائى لحركات الرياضية صعبة او معقد  اثير اهتمامي زمبئى عند  .13
    ارغل في قراء  الكتل والراويات العلمية الجديد  المتنوعة  .14
    أبادر بطرح اسسئلة عندما ينتجي المدرل من عرض الماد   .15
    ارغل في المراسبت العلمية في مجال الرياضة .16
    لية ممتعة وجيد  ارى ان استحدام اانترنت والحاسول كعم .17
اطمة  فةي الحصةول علةى مسةتوى متميةز مةن اانجةاز للمجةام العلميةة  .18

 والعملية 
   

ارغةةل فةةي القةةراء  باسةةتمرار انجةةا تلبةةي حاجةةاتي المعرفيةةة )العلميةةة  .19
 والعملية (

   

    ابحث عن اإلجابة عن كل سؤال يخطر ببالي  .20

معلومةةةةات العالميةةةةة ) الرياضةةةةة ا اتواصةةةل عبةةةةر اانترنيةةةةت باحةةةةدث ال .21
 الثقافية (

   

    اميل الى لتعرف للعالم الحضارية وااثرية لدول العالم  .22
    اسجم في ايجاد حلول علمية جديد وغير مالوفة  .23
    لدى ااهتمام باقتناء ولراء الكتل النادر  وقراءتجا  .24
    لمية والعملية أناقش زمبئي في الكثير من اسفكار الع .25
    ارغل في ارل  لزمالة دراسية في بلد متقدم بعد التخرج  .26
    اتمنى زيار  البلدان المتقدمة علميا ورياضيا  .27
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