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 ملخص البحث
 يهدف البحث إلى اإلجابة عن التساؤالت اآلتية :

 المعرفي.؟هل يمتلك مدرسو مادة علم االحياء للصف الرابع االعدادي كفايات االقتصاد  -1
 هل يمتلك الطلبة في الصف الرابع االعدادي دافعا لالنجاز .؟ -2
( بين متوسط درجات المدرسات و متوسط درجات المدرسين في مقياس كفايات االقتصاد 0.05هل يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ) -3

 المعرفي.؟
 ( بين متوسط درجات الطالبات و متوسط درجات الطالب في مقياس دافعية االنجاز.؟0.05هل يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ) -4
( بين متوسط درجات الطالبات الالتي درسن من قبل المدرسات و متوسط درجات  0.05هل يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ) -5

 درسوا من قبل المدرسين في مقياس دافعية االنجاز.؟ الطالب الذين 
 هل توجد عالقة ارتباطية بين كفايات االقتصاد المعرفي للمدرسات ولمدرسين مادة علم االحياء ودافعية االنجاز لطلبتهم .؟ -6

من يقومون بتدريس االحياء للصف  اعتمدت الباحثة منهج البحث الوصفي في بحثها حيث تم تحديد مجتمع البحث لمدرسي مادة علم االحياء م
( م وتم 2021-2020الرابع االعدادي في المدارس االعدادية التابعة للمديريات العامة لتربية بغداد/الرصافة االولى والثانية والثالثة , للعام الدراسي)

وطالب من المجتمع الكلي أما فيما يخص    ( طالبة200( مدرسة وُمــدرس فضال عن اختيار عينة مكونة من )65اختيار عينه منه مكونة من )
( فقرة وقد تم التحقق من الصدق  50أدوات البحث قامت الباحثة باعداد مقياس كفايات االقتصاد المعرفي للمدرسي مادة علم االحياء المكون من )

(فقرة وقد تم التحقق  32الرابع االعدادي المكون من )الظاهري والثبات. أما األداة الثانية قامت الباحثة باعداد مقياس دافعية االنجاز لطلبة الصف  
وبعد انتهاء التجربة تمت معالجة البيانات اإلحصائية باستعمال الوسائل اإلحصائية المناسبة أظهرت نتائج التجربة   ،من الصدق الظاهري والثبات

عدم وجود تاثير لمتغير الجنس وان الطلبة في الصف الرابع أن مدرسي علم االحياء في المدارس االعدادية يمتلكون كفايات االقتصاد المعرفي و 
المعرفي    االعدادي يمتلكون دافعا لالنجاز كماان عدم وجود تاثير لمتغيرالجنس فضاًل عن وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين كفايات االقتصاد

 احثة بمجموعة من التوصيات والمقترحات  للمدرسي االحياء ودافع االنجاز لطلبتهم. وفي ضوء نتائج البحث أوصت الب 
 كفايات االقتصاد المعرفي ، مدرسي االحياء ، دافعية االنجاز.  الكلمات المفتاحية :

 

The research aims to answer the following question                               

 1-Do the biology teachers of the fourth year of middle school have the competencies of the knowledge 

economy?                                                

2-Do students in the fourth year of middle school have a motivation to achieve  ?                                                                                                    

3-Is there a statistically significant difference at the level of significance (0.05) between the average scores 

of female teachers and the average scores of teachers in the knowledge economy competency scale?            

4-Is there a statistically significant difference at the significance level (0.05) between the average scores of 

female students and the average scores of male students in the achievement motivation scale?                   

5-Is there a statistically significant difference at the level of significance (0.05) between the average scores 

of the students who were taught by the female teachers and the average scores of the students who were 

taught by the teachers in the achievement motivation scale?                     

-   -  6-Is there a correlation between the knowledge economy competencies of female and male teachers in 

biology and the achievement motivation of their students   ?                                                                                            

The researcher adopted the descriptive research method in her research, where the research community was 

identified for the biology teachers who teach biology for the fourth preparatory grade in the middle schools 

affiliated to the General Directorates of Education in Baghdad / Rusafa 1, 2, and 3, for the academic year 

(2020-2021).AD, and a sample was selected from it consisting from (65) In addition to selecting a sample 

of (200) students from the total community, as for the research tools, the researcher prepared a scale of 

knowledge economy competencies for teachers of biology, consistingof(50) paragraphs The apparent 

validity and reliability have been verified. As for the second tool, the researcher prepared a measure of 

achievement motivation for fourth-grade students, consisting of (32) items, and the apparent validity and 

stability were verified. After the experiment ended, the statistical data was processed using the appropriate 

statistical methods. The results of the experiment showed that biology teachers in middle schools have 

competencies The knowledge economy and the absence of an effect on the gender variable, and that students 

in the fourth preparatory grade have a motive for achievement, as well as the absence of an effect on the 

gender variable, in addition to the existence of a statistically significant correlation between the cognitive 
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economy competencies for biology teachers and the achievement motive for their students In light of the 

research results, the researcher recommended a set of recommendations and suggestions                                                             

key words    Cognitive economics competencies, biology teachers, achievement motivation                                                        

 الفصل األول  )التعريف بالبحث (
 -أواًل / مشكلة البحث:

 تطورات المعرفة والتكنولوجيا المتسارعة في كافة مجاالت الحياة المختلفة اصبحت هي القوة المحركة لالقتصاد في انحاء العالم فالمعرفة
ليست مفهوم جديد وانما الجديد حجم تاثيرها على الحياة االقتصادية الذي يفرض على التربية مسؤوليات عديدة منها تغيير اهدافها كونها 

ولة عن اعداد الطلبة وتسليحهم بكيفية الوصول للمعرفة والتعامل معها في ظل ثورة االتصاالت كاف ليكونون فاعلين في عالم االقتصاد المسؤ 
لى  المعرفي ويتطلب ذلك مدرسين يتمتعون بالمقدرة على االدراك الواعي الهمية مفهوم االقتصاد المعرفي وممارسة كفاياته الحديثة والقدرة ع

ز التي تتواءم مع عصر االدارة المعرفية اذ يعد شرطا اساسيا في عملية التعلم الجيد النهم ابرز عناصر المنظومة التعليمية لنهوض االنجا
بهذه المهمة بنجاح اذ يتطلب منهم ان يكونون وسيطا بين المعرفة والطلبة ومساعدا لهم على امتالك المعلومات وتوظيفها ومحفزا لدافعية  

نجاح الطلبة يتوقف على ما لديهم من دافعية نحو الدراسة وسرعة التكيف في مواجهة التحديات في ظل هذا االنفجار المعرفي   االنجاز اذ 
ية ولم  وعلى الرغم من المبادرات التربوية لتحديث مرتكزات اساليب التعليم في المدارس اال ان التاهيل لم يفي باالحتياجات الحالية والمستقبل

وز مرحلة التلقين ونقل المعلومة الجاهزة للطلبة من خالل الولوج الى مرحلة التفاعل الحي من قبل الطلبة مع بيئة التعلم،وفي  تتغيير وتجا
(  10عدد من المدرسات والمدرسين البالغ عددهن)استبانة ل  هالباحثة بتوجيضوء ذلك وبعد استحصال الباحثة على كتاب تسهيل مهمة قامت 

،  على مدارس مختلفة التابعة لمديرية تربية بغداد الرصافة/ األولى والثانية والثالثة   اوزعو ,  اإلحياء للصف الرابع االعداديمدرسة ومدرس لمادة  
ومن ثم تتضح مشكلة البحث  في غياب مفهوم االقتصاد المعرفي بين اغلب المدرسين (1لمعرفة اجاباتهم عن االسئلة الموجهة لهم ملحق)

االحياء والكيمياء   (ان مدرسي مادة علم 2018( ، )هالل ،2018للطلبة بحسب ماثبته دراسات سابقة مثل )العتابي ، وانعكاسه كدافع انجاز 
ليس لديهم اطالع على مفهوم االقتصاد المعرفي وكفاياته ولم يوضفوها في تدريسهم   ونظرا لقلة االبحاث التي تناولت االقتصاد المعرفي 

 دفعه الباحثة لتقصي العالقة بالتدريس وعليه فأن مشكلة البحث تتضح باإلجابة على السؤال األتي :  وعالقته بدافعية االنجاز مما 
 ما مستوى كفايات االقتصاد المعرفي لمدرسي االحياء  وعالقته بدافعية االنجاز لطلبتهم ؟ 

 -ثانيًا /أهمية البحث:

يتميز هذا العصــــــــر بالتقدم العلمي والتقني في شــــــــتى المجاالت والميادين العلمية والمعرفية  وفي ظل هذا التقدم  ظهرت عوامل جديدة 
تؤثر على االقتصــاد العالمي حيث اصــبحت المعرفة وتطبيقاتها تشــكل عامال اخر في االقتصــاد واالنتاج عند االنظمة االقتصــادية المتقدمة 

يعد االقتصـــــــــــاد المعرفي الثورة الثالثة في تاريع البشـــــــــــرية بعد الثروة والطاقة  والشـــــــــــك ان المعرفة عبر التاريع كانت دائما   تكنولوجيا حيث
مصـدر بناء الحضـارات االنسـانية في كل زمان ومكان ويكتسـب هذا العصـر الذي نعيشـه اهمية خاصـة غير مسـبوقة تزيد من اهمية المعرفة  

ذه االهمية من خالل التراكم المعرفي االنســــاني والمهارات التي نتجت عن هذا التراكم وتطور تقنيات المعلومات في حياة االنســــان وتتمثل ه
ونظم االتصــــاالت وانتشــــارها بتكاليف معقولة على نطاق واســــع فكان البد االســــتفادة من هذا الكم الهائل من المعلومات وتوظيف  التقنيات  

( ويتطلب االداء في االقتصـــــاد المعرفي  والعمل في المجتمع العولمي    17:  2011معرفي)عفونة ،على اكمل وجه للوصـــــول الى اقتصـــــاد 
دافعيــة  اتقــان العلوم والقــدرة على التعلم الــذاتي ومتــابعــة التعلم مــدى الحيــاة والتــاقلم او التكيف مع الخطر والتغيير والقــدرة على االنجــاز والــ

ــلمان، ــاركة فيها واســـتخدامها وتوظيفها وابتكارها   25:   2012لمالحقة متطلبات العصـــر)سـ (اذ انه يدور حول الحصـــول على المعرفة والمشـ
بهدف تحســــــــين نواية الحياة بكافة مجاالتها من خالل خدمة معلوماتية ثرية وتطبيقات تكنولوجية متطورة واســــــــتخدام العقل البشــــــــري كراس 

ــتجابة  المال وتوظيف البحث العلمي الحداث مجموعة من التغييرات اال ــبح اكثر اســ ــتراتيجية في طبيعة المحيط االقتصــــادي وتنميته ليصــ ســ
 وانســـــجاما مع تحديات العولمة وتكنولوجيا المعلومات واالتصـــــاالت وعالمية المعرفة والتنمية المســـــتدامة ،فامجتمع المبني على امتالك زمام

ــاهمـة في خلقهـا وتعميقهـا وتطوير فروعهـا المختلـفة يكو  ن مؤهال اكثر من غيره للســــــــــــــير في ركـب التـقدم ودخول عـالم  المعرـفة وعلى المســــــــــــ
( والعداد الطلبة لمجتمع اقتصـــاد المعرفة نجد ان المدرســـة تحتل قلب النظام التعليمي اينما 10:  2016العوالمة من اوســـع ابوابها )الشـــيع ،

ان المدرســــــة هي التي تبدا بتشــــــكيل عقول   وجد كما ان المدارس وباقي مؤســــــســــــات التعليم تشــــــكل عنصــــــرا رئيســــــا في اي نظام تعليمي اال
رفة  المتعلمين وتوجيه اهتماماتهم بل هي التي تحفز االلهام لديهم اي انها هي التي ترسي القواعد المتينة لالنطالق نحو مجتمع اقتصاد المع
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ــين التعليم وبناء ــنا   فاذا مااســـتطاعت المدرســـة ان تكون المنتج االول للمعرفة فان هذا يعد مؤشـــرا لتحسـ على ذلك كله يمكن القول ان مدارسـ
هي التي ســـــــتقرر مســـــــتقبلنا لذا النبالغ ان قلنا ان التحول نحو اقتصـــــــاد المعرفة يجب ان ينطلق من اصـــــــالح النظام التعليمي بشـــــــكل عام  

ــة بشـــــــــكل خا  )محروق ، ــين بالكفايات الالزمة لتطوير قدراتهم ومه24:  2009والمدرســـــــ اراتهم في مجال  ( واليتم ذلك ال بتاهيل المدرســـــــ
وتكييف تكنولوجيا المعرفة واالتصاالت  فاهمية المدرس في العملية التعليمية من اهمية التعليم في الحياة االنسانية ودوره في تشكيل الحياة ،

التربية ووسيلتها لتحقيق  سلوك االجيال القادمة لمواجهة تطوراتها ومعتقداتها ومستحدثاتها واالستجابة لكل ماهو جديد   فيها الن التعليم اداة 
ــرية المؤهلة لقيادة هذا التطور، وادامته )عطيه و  ــتلزمات القوى البشــــــــــ ــاري وتوفير مســــــــــ   عبد الرحمناهدافها وتلبية متطلبات التطور الحضــــــــــ

تعلم مثمرااذا ( لذا فالمدرس بحاجة الى معرفة دوافع طالبه وميولهم من اجل ان يستغلها في تحفيزهم على التعلم حيث يكون ال21:  2008،
ــلوك الطالب وقد نرى هناك اخفاق لدى   ــبط لســ ــيطرة والضــ ــاعد المدرس ويوجهه في الســ ــي دوافع المتعلمين اذ ان فهم الدافعية يســ كان يرضــ
  المدرســين في ايصــال المادة الدراســية وذلك بســبب ضــعف قدرتهم على فهم دور الدافعية التي تؤديه في عملية التعلم فالدافعية تمثل الطاقة
  التي توجه ســــــــــــلوك الطالب ونشــــــــــــاطه نحو تحقيق االهداف التربوية التعليمية وان فهم الدافعية وكيفية االفادة منها تؤدي الى اهتمام الطلبة

اذ تعد أهم المتغيرات التي ربطها الباحثين بعملية التحصــــيل الدراســــي ،  (  39:  1978بالدرس وزيادة رغبتهم فيه بابتهاج ومســــرة)ابو عالم ،
 :1998ن هنالك دوافع تسهل عملية التعلم وذات عالقة وثيقة بها مثل الدافعية على االنجاز والرغبة في التعرف على البيئة من حولِه)إذ إ
7 ، Huit)  وترى الباحثة أن الدافعية لالنجاز ضـــــــــرورية جدا  قبل البدء في التدريس لجذب اهتمام المتعلم للدرس ، كما أنها ال تقل أهمية

التعليم لكي يسـتمر المتعلم في نشـاطه التعليمي في أثناء الدرس . ولكي يقبل المتعلم على المادة الدراسـية ال بد أن تسـتثار دافعيته    في أثناء
 .لالنجاز لكي يستمر في البحث 

     -وبناء على ما تقدم تتلخص أهمية البحث باالتي:
 يحة من المدرسين   .  يكتسب البحث الحالي أهميته كونه تناول موضوعا معاصرا لشر  .1
تتمثل اهمية البحث من خالل االداتان اللتان اعدتهما الباحثة لقياس كفايات االقتصاد المعرفي لمدرسي علم االحياء ولقياس دافعية  .2

 االنجاز لطلبتهم 
 عملية التعليمية تزويد مدرسي االحياء باهم كفايات االقتصاد المعرفي التي ينبغي على المدرسين امتالكها امال في تحسين ال .3
 الكشف عن العالقة بين االقتصاد المعرفي لمدرسي علم األحياء ودافعية االنجاز لدى طلبتهم .4
قد تساهم نتائج هذا البحث صانعي القرار في وزارة التربية العراقية على اتخاذ االجراءات الضرورية في هذا المجال من خالل ما تقدمه  .5

 الدارسة من نتائج وتوصيات .
لباحثة ان تقدم الدراسة الحالية اضافة  الى المعرفة وتوسيعها وذلك لقلة الدراسات واالبحاث في المكتبات العراقية  في حدود  تطمح ا .6

 علم الباحثة
 توجه نظر الباحثين الى اجراء دراسات مماثلة  على مراحل دراسية اخرى مع متغيرات اخرى  .7

يهدف البحث إلى معرفة مستوى كفايات االقتصاد المعرفي لمدرسي علم االحياء وعالقته بدافعا االنجاز   ثالثا/ اهداف البحث وفرضياته :
 لطلبتهم من خالل اإلجابة  

 ؟ للصف الرابع االعدادي كفايات االقتصاد المعرفيهل يمتلك مدرسو مادة علم األحياء  -1
 ؟ زلالنجا االرابع االعدادي دافعهل يمتلك الطلبة في الصف  -2
( بين متوســـط درجات المدرســـات و متوســـط درجات المدرســـين في مقياس 0.05هل يوجد فرق ذو داللة إحصـــائية عند مســـتوى داللة )  -3

 االقتصاد المعرفي؟
( بين متوسـط درجات الطالبات و متوسـط درجات الطالب في مقياس دافع  0.05هل يوجد فرق ذو داللة إحصـائية عند مسـتوى داللة )  -4

 ؟االنجاز
( بين متوســط درجات الطالبات الالتي درســن من قبل المدرســات ومتوســط 0.05هل يوجد فرق ذو داللة إحصــائية عند مســتوى داللة )  -5

 درجات الطالب الذين درسوا من قبل المدرسين  في مقياس دافعية االنجاز؟
 ودافعية االنجاز لطلبتهم؟ هل توجد عالقة ارتباطية بين كفايات االقتصاد المعرفي للمدرسات والمدرسين -6



   

         

 مستوى كفايات االقتصاد املعريف  ملدرسي االحياء وعالقته بدافعية اإلجناز لطلبتهم  

  

  

 رابعا : حدود البحث : 
  يقتصر البحث على :  
 الحدود المكانية: مدارس االعدادية التابعة لمديريات تربية بغداد الرصافة /االولى والثانية والثالثة.  - 1
 2021 -  2020الفصل الدراسي األول من العام الدراسي    -الحدود الزمانية:  - 2
سنوات (و طلبتهم في الصف الرابع  5الحدود البشرية: مدرسي االحياء المؤهلين تربويًا من خريجي التربية التي التقل خدمتهم عن )    -   3

 االعدادي. 
 الحدود الموضواية   -4
 ت الشخصية ،كفايات االكاديمية، كفاية تكنولوجيا المعلومات واالتصال ،كفايةكفاياكفايات االقتصاد المعرفي: المتمثل بخمسة كفايات ) •

 القيادة ،كفاية التقويم(
 (. الخوف من الفشل  ، المواظبة ، التحمل  ، المثابرة ، المنافسة، : المتمثل بستة مجاالت )الرغبة في المعرفة  دافع االنجاز لمقياس •

 -خامسا/حتديد املصطلحات:
   -القتصاد المعرفي عرفه كل من :أوال :كفايات ا

(: بانها "مجموعة المعارف واالتجاهات واالجراءات والمهارات التي يحتاجها المدرس ،كي يقوم بعمله باقل قدر 2010)القال وناصر ، -1
 ) 30:  2010من الكلفة والجهد والوقت والتي اليستطيع من دونها ان يؤدي عمله" )القال وناصر، 

( :بانها "القدرات المكتسبة التي تسمح بالسلوك والعمل في سياق معين ،ويتكون محتواها من معارف وقدرات ومهارات 2018)عبدهللا ، -2
       واتجاهات مندمجة بشكل مركب، وتوضيفها بقصد مواجهة مشكلة ما وحلها بوضعية محددة "                                         

بأنه مستوى ما يمتلكه مدرسي االحياء وفقا للكفايات الخمسة التي    -وتعرف الباحثة كفايات االقتصاد المعرفي إجرائيا:(  8:   2018)عبدهللا ،
الدراسة على اختالف مستوياتهم  المحددة في  المعلومات واالتصال  والقيادة والتقويم  الشخصية واالكاديمية  وتكنولوجيا  الكفايات  شملت 

 والجنس  . 

 دافع االنجاز :عرفه كل من  -ثانيًا :

("استعداد الفرد لتحمل المسؤولية ،وسعيه نحو التفوق لتحقيق اهداف معينة ،مع المثابرة للتغلب على العقبات والمشكالت 2000)خليفة ، -1
 ( 65: 2000التي قد تواجهه ،وهو الشعور باهمية الوقت وضرورة التخطيط للمستقبل "   )خليفة ،  

("رغبة الفرد في تحقيق هدف ذا ابعاد معرفية سلوكية وهذا يفسر لنا سلوك ذلك الطالب الموصوف بالتاخر ثم يصبح في  2008)ربيع ،-2
 ( 207:  2008اعداد البارزين في التفوق الدراسي "   )ربيع ،

 مقياس المعد من قبل الباحثة .الدرجة التي يحصل عليها الطلبة من خالل استجابتهم  على ال -وتعرف الباحثة دافع االنجاز إجرائيا:
 الفصل الثاني ) خلفية النظرية والدراسات السابقة (

 خلفية نظرية وتتضمن :-المحور األول :
 االقتصاد المعرفي: -اوال:

المعرفة وراس ويقوم على اساس فهم أكثر عمقًا لدور   االقتصاد المعرفي هو فرع حديث من فروع العلوم االقتصادية ظهر في آالونة االخيرة 
  225:  2010غانم وخالد، (المال البشري من اجل تطور االقتصاد وتقدم المجتمع واقتصاد المعرفة يقوم على إنتاج المعرفة واستخدام انجازاتها

م  (أول من استخدم مصطلح اقتصاد المعرفة في كتابه عصر التوقف) إذ يرى ان العال   ( Druker Peter(ويعد عالم االقتصاد االميركي
)  واشار Kingam, 2000: 54) )اصبح يتعامل مع الصناعات المعرفية وتكون البيانات موادها أالولية والعقل البشري اداتها وأالفكار انتاجها  

(الى مفهوم االقتصاد المعرفي بانه "االقتصاد الذي يعتمد على بناء معارف اكاديمية عميقة لدى الفرد وقدر كبير  2010الهاشمي وفائزة ،
توجهه نحو مهنة بعينها في اثناء حصوله على المعرفة " كما وحدده االخرون بانه االقتصاد الذي يعتمد على عمل الفرد بوصفه ذاتا  من  

مستقلة في المؤسسة التي يعمل بها بعكس االقتصاد التقليدي الذي يعتمد على عمل مجموعة االفراد بغض النظر عن مستويات االفراد 
اقتصاد المعرفة اوما يسمى باالقتصاد المبني على المعرفة   كماوقد اطلقت عدة تسميات على  (39:  2010مي وفائزة ،بوصفهم افرادا)الهاش
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اواالقتصاد  الالملموسات  اواقتصاد  الشبكي  اواقتصاد  االنترنيت  اواقتصاد  االلكتروني  اواالقتصاد  الرقمي  اواالقتصاد  المعلومات    اواقتصاد 
ا االلتباس في المفاهيم الى حداثة اقتصاد المعرفة كتخصص ،وبالتالي فان مفاهيمه االساسية ومبادئه وتقنياته االفتراضي ويعود السبب في هذ

(. وقد شكل ذلك األمر حافزًا للعالم اجمع في التوجه نحو المعرفة المكثفة والتقنية 112:   2016التزال في مرحلة التبلور واالنضاج )محمود ،
ها تسااد على تحقيق ميزات تنافسية افضل من غيرها بتكوين تقنيات جديدة تولد مهارات وخبرات جديدة لكون العلمية الفعالة التي بدور 

 (  17-16:  2007العامل األساس في النمو االقتصادي هو ابتكار المعرفة واكتسابها ونشرها  )خلف،
ات بااعتبارها المحرك االساس وتوظيفها بالمواقف الحياتية وترى الباحثة اقتصاد المعرفة هو االقتصاد القائم على حصول المعرفة والمعلوم

اليومية بهدف تحسين مجاالت الحياة كافة من خالل االفادة من خدمة معلوماتية  و استثمارالعقل البشري بصفته راس المال الن محور 
 االقتصاد المعرفي هو االنسان . 

عالقة بين االقتصاد المعرفي وعملية التعليم والتعلم والمنظومة التعليمية من حيث : تتضح وجود  االقتصاد المعرفي وعملية التعليم والتعلم
وراس المال البشري والفكري القادرة على قيادة وادارة منظومة االقتصاد التاثير والتاثر فالمنظومة التعليمية هي المنوط بها الكوادر البشرية  

االقتصاد المعرفي كما تاثرت المنظومة بمتطلبات ومخرجات  ضرورية للتعامل مع منظومةالمعرفي وكذلك تاهيل افراد المجتمع بالمهارات ال
 ( فاصبح التعليم والتعلم وفق االقتصاد المعرفي البد ان يتوفر فيه مجموعة من الخصائص منها 31: 2014االقتصاد المعرفي)الناشري ،

 يتسارع معدل تغييرها ويتكاثف حجم تاثيرها مرونة فائقة وقدرة على التكيف مع المستجدات الحياتية التي  -1
 يملك القدرة على االبتكار وتوليد منتجات فكرية ومعرفية وغير معرفية جديدة -2
هو اقتصاد مفتوح التوجد موانع للدخول اليه والتوجد ابواب مغلقة عليه ثم التوجد فواصل زمنية او عقبات مكانية امام من يرغب في    -3

 التعامل معه
القدرة الفائقة على التجددوالتواصل مع غيره من االقتصادات التي تتوق لالندماج فيه حتى يصعب فصله عنها او الحديث عنه    يملك  -4

 بدونها 
اقتصاد قائم على ذاته وعلى عالقاته مع االقتصادات االخرى وهو في عالقاته وارتباطاته دائم الحركة ودائم البحث الصحاب العقول   -5

 الخالقة  اصحاب المواهب واالفكار الجرئية  
باعتماد التعليم والتدريب المستمرين    االعتماد بصورة اساسية على االستثمار في الموارد البشرية ومواكبة التطورات في ميادين المعرفة   -6
(2003:89:David ) 

يشكل المدرس احد الركائز االساسية في المنظومة التعليمية وفي تنمية جميع جوانب   :  دور المدرس التعليمي في عصر االقتصاد المعرفي  
 دور المدرس على وفق االقتصاد المعرفي في امرين : المتعلم، فيتلخص

اكتساب المعرفة للطلبة من خالل تطوير قدرات الطلبة لتمكينهم من الوصول الى انماط مختلفة من المعرفة حيث تصبح نتيجة   ضمان  اوال:
 متوقعة للعلمية التعليمية وممكن تتحقق اذا تمت ترجمة تحول المعرفة الالزم لالداء االقتصادي الى اصول  التدريس بقوانين خاصة متبعة.

ن المدرس فعاال في العملية التعليمية وهذا يتطلب منه ان يطور من انماط المعرفة المتخصصة من جهة وان  يكون  يجب ان يكو   ثانيا :
( ادوار مدرس العلوم في  2010فقد حدد )الهاشمي وفائزة،(  Ramba   ،Bonal،  2003 :  184-169مؤهل للتدريس من جهة اخرى)   

 ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي كما يلي :
 ر للتعلم ومناقش به.محاو -1
 ميسر للتعلم ومسهل له. -3
 صديق لطلبته وداعم لهم.  -4
 مستشار وانموذج لهم. -5
 يمتلك كفايات ومهارات اكاديمية عالية.  -6
 مراقب للتعلم وموجه للمتعلم. -7
 يمتلك دافعية محفزة لالنجاز.  -8
 مربي وناقل للقيم االخالقية والحضارية.  -9
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 الشامل.لديه القدرة على التعلم الذاتي  -10
 ( 45:  2010يمتلك خصائص وجدانية راقية. )الهاشمي وفائزة ، -11

يعتبر احد اهم الجوانب المهمة في نظام الدوافع االنسانية حيث حظي بقدر كبير من اهتمام العلماء باعتباره احد    -ثانيا دافع االنجاز :
لعلماء الدارسين له)هنري موراي ( الذي يعد من ابرز من استخدم  المعالم المميزة للدراسة والبحث في ديناميات الشخصية والسلوك من ابرز ا

(عما يقصده موراي بمفهوم الحاجة  1953مصطلح الحاجة لالنجاز وقد استبدل مصطلح الحاجة بمصطلح الدافع من طرف العالم) ماكيالند  
ند المتعلم فتدفعه لالنتباه الى الموقف التعليمي واالقبال لالنجاز فالدافعية لالنجاز حالة متميزة من الدافعية العامة فتشير الى حالة داخلة ع

(وتعد دافعية المتعلم لالنجاز احدى متطلبات اعداد الفرد للقرن  204:  2008عليه بنشاط موجه واالستمرار فيه الى ان يتحقق التعلم)ربيع ،
ت  تتطلب المثابرة في مواجهتها والقدرة على  الواحد وعشرين وفق متطلبات عصر االقتصاد المعرفي حيث ان العصر يشمل عدة تحديا

ي  االنجاز وانطالقا من اهداف التربية العلمية التي تهدف الى اعداد مدرس االحياء قادر على االنجاز ويمتلك الدافعية الى ذلك االمر الذ 
(   واستنادًا لذلك ترى الباحثة إن  140:   2007سينعكس على سلوكه ومن ثم ادائه التدريسي ثم على طلبته واعدادهم فيما بعد )جروان ، 

المثابرة  الدافعية منبع للطاقة الداخلة فهو نظام شبكي يسعى الى النجاح بامتياز الذي يوجه سلوك المتعلمين الذي يتسم باالستمرارية والنشاط  و 
 الدافع االنجازي لديهم .  من اجل تحقيقه هدف معين وبقدر ما يستطيع المتعلمين استيعاب المفاهيم االنجازية بقدر ما ينمو

 خصائص دافع االجناز : 
 عملية عقلية عليا غير معرفية.  -1
 عملية اجرائية قابلة للقياس والتجريب بادوت واساليب مختلفة.   -2
 ثنائية العوامل اي ناتجة عن التفاعل بين عوامل داخلية وعوامل خارجية -3
 عملية افتراضية وليس فرضية.  -4
 انواعها لكنها مختلفة من حيث شدتها ودرجتها عند كافة ابناء الجنس البشري.عملية واحدة من حيث  -5
بالنقص.               -6 الشعور  او  الغضب  او  الكذب  او  الخوف  اليه  الدافع  يكون  قد  القتل  فسلوك  مختلفة  دوافع  عن  الواحد  السلوك  يصدر                                       قد 

 ( 24: 2021)بني يونس ،
لخص راتب العوامل المؤثرة في دافعية االنجاز حيث يتوقع من االشخا  الذين يتميزون بدافعية انجاز  العوامل المؤثرة في دافعية االنجاز.:

   عال ان يكون لديهم ادراك واضح عن االشياء التي يؤدونها عن االشخا  ذوي دافعيـة انجـاز منخفضة كما موضحة على النحو التالي:
 لمستقبل. الرؤية ل -1
 التوقع للهدف..  -2
 خبرات النجاح. -3
 التقدير االجتماعي. -4
 الحاجة الى تجنب الفشل. -5
 ( 252: 2001الحاجة لالنجاز. )  راتب ، -6

 احملور الثاني : دراسات سابقة :

لم تعثر الباحثة على دراسة تناولت مستوى كفايات االقتصاد المعرفي وعالقته بدافعية االنجاز على حد علم الباحثة، وستعرض الباحثة  
 دراستان  تناولت االقتصاد المعرفي كمتغير تابع  

بناء برنامج تدريبي وفقا لنظرية الذكاء الناجح لمدرس علم اجريت هذه الدراسة في العراق ورمت تعّرف)  (2018)دراسة ، العتابي   -1
 ( .االحياء واثره في كفايات االقتصاد المعرفي لديهم والتفكير عالي الرتبة لطلبتهم  

الباحث تصميمًا تجريبيًا ذا ضبط جزئي يتكون من مجموعتين إح داهما تجريبّية واألخرى ضابطة واالختبار لتحقيق مرمى البحث اعتمد 
رس البعدي لكفايات االقتصاد المعرفي لمدرسي علم االحياء والتفكير عالي الرتبة لطلبتهم  ويتحدد هذا البحث بمدرسي الصف الثاني في المدا

(  مدرسة ومدرسا في  15يبية  و)( مدرسة ومدرسا فـي المجموعة التجر 14( مدرسة ومدرسا , وبواقع )29المتوسطة بلـغت عينة البحث ) 
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( طالبة وطالب, وحر  الباحث قبل الشروع  290المجموعة الضابطة، وبطلبة الصف الثاني في المدارس المتوسطة بلـغت عينة البحث)  
لها ،وسنوات بالتجربة على تكافؤ مدرسي مجموعتي البحث في متغيرات كفايات االقتصاد المعرفي ،والمؤهل العلمي ،والدورات التي خضعوا  

الحظة  الخدمة  اما طلبة مجموعتي البحث فـي المتغيرات عديدة منها الذكاء ،والعمر الزمني  أما أداة البحث فكانت اختبارات بعدية ببطاقة الم
متوسط، أعتمد لقياس كفايات االقتصاد المعرفي لمدرسي االحياء للصف الثاني المتوسط واختبار التفكير عالي الرتبة لطلبة الصف الثاني ال

المجموعة    Tــــ  Test الباحث اختبار )   النتيجة تفوق مدرسي علم االحياء  البيانات إحصائيًا، فأظهرت  لعينتين مستقلتين في معالجة   )
كفايات    التجريبّية الذين خضعوا للبرنامج التدريبي على مدرسي علم االحياء في المجموعة الضابطة الذين لم يخضعوا للبرنامج التدريبي في  

االقتصاد المعرفي لديهم ،وتفوق طلبة مدرسي المجموعة التجريبية  على طلبة مدرسي المجموعة الضابطة في التفكير عالي الرتبة ، وفي  
 ضوء نتائج البحث وضع الباحث العديد من التوصيات والمقترحات . 

تدريبي لمدرسي الكيمياء على وفق االقتصاد المعرفي برنامج    اجريت هذه الدراسة في العراق ورمت تعّرف)  (2018)دراسة، هالل   -2
 ( واثره في ممارساتهم التدريسية والتفكير المنتج  لطلبتهم  

لتحقيق مرمى البحث اعتمد الباحث تصميمًا تجريبيًا شبه محكم ذا المجموعتين إحداهما تجريبّية واألخرى ضابطة ذات االختبار البعدي 
الكيمياء والتفكير المنتج لطلبتهم  ويتحدد هذا البحث بمدرسي الصف الثاني في المدارس المتوسطة بلـغت   بالممارسات التدريسية للمدرسي

(  مدرسة ومدرسا في المجموعة الضابطة،  15( مدرسة ومدرسا فـي المجموعة التجريبية  و)17( مدرسة ومدرسا , وبواقع ) 32عينة البحث ) 
المتوسطة الثاني في المدارس  الباحث قبل الشروع بالتجربة على تكافؤ 288بلـغت عينة البحث)  وبطلبة الصف  ( طالبة وطالب وحر  

مدرسي مجموعتي البحث في متغيرات اختبار المعلومات السابقة ،وسنوات الخدمة ،والشهادة اما طلبة مجموعتي البحث فـي متغيرالذكاء أما 
التدريسية على وفق االقتصاد المعرفي لمدرسي الكيمياء للصف الثاني المتوسط   أداة البحث فكانت اختبارات بعدية بطاقة مالحظة الممارسات  

( لعينتين مستقلتين في معالجة البيانات إحصائيًا،   Tــــ  Test واختبار التفكير المنتج لطلبة الصف الثاني المتوسط، أعتمد الباحث اختبار )  
ة الذين خضعوا للبرنامج التدريبي على مدرسي الكيمياء في المجموعة الضابطة  فأظهرت النتيجة تفوق مدرسي الكيمياء المجموعة التجريبيّ 

الذين لم يخضعوا للبرنامج التدريبي وفق االقتصاد المعرفي في ممارساتهم التدريبية ،وتفوق طلبة مدرسي المجموعة التجريبية  على طلبة  
 نتيجة البحث وضع الباحث العديد من التوصيات والمقترحات . مدرسي المجموعة الضابطة في التفكير المنتج  لطلبتهم ، وفي ضوء

 لقد استفادت الباحثة من الدراسة السابقة في جوانب ِعّدة يمكن إيجازها بالنقاط اآلتية :جوانب االفادة من الدراسات السابقة : 

 وضع اطار عام للعمل االجرائي في البحث .  -1

 ــــ تحديد مشكلة البحث بدقة . 2

 ــــ  اعداد مقياس كفايات االقتصاد المعرفي ومقياس دافعية االنجاز.3

 ــــ التعرف على الوسائل اإلحصائية التي يمكن استخدامها لتحقق من اسئلة البحث.4

 ــــ اإلفادة من المصادر والرجوع إليها.5
 الفصل الثالث ) منهجية البحث وإجراءاته (

اعتمدت الباحثة منهج البحث الوصفي لمالئمة هدف بحثها ومشكلتها، إذ قامت بجمع  المعلومات من االدبيات النظري   هجية البحث:من
 المتعلقة بموضوع الدراسة  

 إجراءات البحث:
 -أواًل: تحديد مجتمع البحث واختيار عينته :

 -وينقسم اىل قسمني: -جمتمع البحث:
يتكون مجتمع البحث بالنسبة للمدرسين من جميع مدرسي علم االحياء للصف الرابع االعدادي في المدارس  -مجتمع المدرسين:  -1

(مدرسة 324( الذين تخصصهم الفعلي مادة علم االحياء البالغ عددهم ) 3،   2،  1الثانوية واالعدادية في محافظة بغداد /مديريات الرصافة ) 
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  2،   1احصائية شعبة االحصاء /قسم التخطيط / للمديريات تربية بغداد/ الرصافة )  (مدرس  وبحسب139(مدرسة و) 185ومدرس منهم )
 2020-2019( للعام الدراسي 3،

يتكون مجتمع البحث بالنسبة للطلبة من جميع طلبة الصف الرابع االعدادي في محافظة بغداد/ مديريات    -مجتمع الطلبة: -2
(  3، 2،  1ائية شعبة االحصاء /قسم التخطيط / مديريات تربية بغداد الرصافة) ( وبحسب احص15179( البالغ عددهم )3، 2،  1الرصافة)

 2020-2019للعام الدراسي 
 وتنقسم اىل قسمني : -ثانيا: عينة البحث :

(  65قامت الباحثة باختيار مدرسي االحياء في المدارس ممن يقومون بتدريس الصف الرابع االعدادي ،والبالغ عددهم) عينة المدرسين:-1
 ( من مجتمع البحث.%20(مدرس اي نسبة)30(مدرسة و)35درسة ومدرس منهم )م
 من مجتمع البحث%5( طالبة وطالب تم اختيارهم بنسبة 200بلغت هذه العينة ) اما عينة الطلبة:-2
 عتمد في اختيار عينة البحث األسلوبين اآلتيين : ا

 راي المختصين وخبرتهم . االول:
اذا كان المجتمع    %20القيام بتحديد حجم عينة البحث باتباع القواعد فان االخصائيين ينصحون ان يكون الحد االدنى لعينة البحث  الثاني:
                                       (  178 - 177, 2000( في المجتمع الكبيرة جدا ) عودة ويوسف ,%5( و )  1000 -  500بحدود ) 

و لما كان الهدف من الدراسة معرفة عالقة مستوى كفايات االقتصاد المعرفي لمدرسي االحياء وعالقته بدافعية االنجاز   :  ثانيًا: أدوات البحث
 - لطلبتهم لذلك تطلب األمر إعداد :

دف المقياس  يه  تحديد الهدف من المقياس: -1أواًل / اعداد  مقياس كفايات االقتصاد المعرفي لمدرسي االحياء : وفقًا للخطوات اآلتية   
 إلى قياس مستوى كفايات االقتصاد المعرفي  لمدرسي االحياء.

من أجل تحديد كفايات االقتصاد المعرفي قامت الباحثة باالطالع على بعض الدراسات المحلية والمواقع    تحديد كفايات االقتصاد المعرفي:-2
فشملت :   لمعرفي استنادا لذلك تم تحديد  كفايات االقتصاد المعرفيااللكترونية و شبكة المعلومات في مواضيع مقاييس كفايات االقتصاد ا

كفايات الشخصية : وتشمل ما يتعلق بالسمات الشخصية وطبيعة المدرس التي تميزه عن غيره الفقرة ،اما الكفايات االكاديمية: وتشمل ال
وتساعده في اداء عمله داخل الفصل الدراسي  وخارجه    مايتعلق  بالمعارف والمفاهيم والمهارات التي توجه سلوك التدريس لدى المدرس  
مايتعلق في عمليات تكوين المعلومات ومعالجتها وتخزينها بمستوى معين من التمكن ،اما كفايات تكنولوجيا المعلومات واالتصال :وتشمل  

تعلق بالتاثير على االخرين والتواصل بين المدرس ونقلها وعرضها ومشاركتها وتبادلها بالوسائل التقنية، اما كفايات القيادة : وتشمل كل ماي
والطلبة من اجل تحقيق االهداف المشتركة ،اما كفايات التقويم: وتشمل مايتعلق بوضع االسئلة وتحليل البيانات ورصد نقاط القوة والضعف  

و دقة المقياس و إضافة كفايات أخرى  من أجل التأكد من سالمة اإلجراءات  في سلوك الطلبة وادائهم في اكتساب المعارف والمهارات و 
أعدت الباحثة استبيانًا يضم كفايات االقتصاد المعرفي  وتم عرضه على مجموعة من المحكمين المختصين في مادة االحياء وطرائق تدريسها  

%( يعدًا    80ن المحكمين قدره )و القياس و التقويم  لمعرفة صالحيتها و تمثيلها للمجال المحدد لها واعتمدت الباحثة على متوسط اتفاق بي
 (توزيع فقرات كفايات االقتصاد المعرفي حسب نوع الفقرة1جدول )ممثاًل لكفايات االقتصاد المعرفي و دون ذلك يتم حذفه 

 الفقرات الكفاية المقياس

 
رفي

لمع
د ا

صا
القت

ا
 

 ( 10( إلى الفقرة )1من الفقرة ) كفايات الشخصيةال
 ( 20( إلى الفقرة )11من الفقرة ) االكاديميةكفايات ال

تكنولوجيا المعلومات  كفايات  
 واالتصال

 ( 31(الى الفقرة )21من الفقرة )

 ( 40(الى الفقرة )32من الفقرة) ة القيادكفايات 
 ( 50(الى الفقرة )41من الفقرة ) التقويم  كفايات

الباحثة على مجموعة من القواعد واإلرشادات التي تتعلق بكتابة فقرات المقياس منها إن تكتب الفقرات   أعتمدت  -كتابة فقرات المقياس :-3
بلغة واضحة بسيطة غير معقدة مالئمة لثقافة المفحوصين و تجنب استخدام الكلمات الشمولية والتعميمات مثل )دائما ,أبدًا  ,مطلقا( وأن  

 ختيار فقرة تغطي جوانب الموضوع كافة. تكون الفقرة قصيرة ومختصرة فضاًل عن ا



   

         

 مستوى كفايات االقتصاد املعريف  ملدرسي االحياء وعالقته بدافعية اإلجناز لطلبتهم  

  

  

تكون اإلجابة على كل فقرة من ثالث بدائل )أوافق ،متردد، ال أوافق ( للفقرات   صياغة تعليمات لتصحيح مقياس االقتصاد المعرفي :-4
 (   150- 50جة المقياس من)( وبذلك تتراوح در 3، 2،  1( بينما أُعطيت الفقرات االتجاهات السلبية وبالشكل اآلتي ) 1،  2، 3اإليجابية )

لتأكد من صدق مقياس كفايات االقتصاد المعرفي اعتمدت الباحثة على الصدق الظاهري من خالل عرض المقياس   -صدق المقياس:-5
على مجموعه من المحكمين في مجال طرائق التدريس والقياس والتقويم إلبداء رأيهم بمدى صالحية فقرات المقياس وفي ضوء آرائهم تم  

 ( فقرة وُعدَّ المقياس ذي صدق ظاهري.50عديل بعض الفقرات وحذف البعض االخر، وبذلك أصبح عدد فقرات المقياس بصيغته النهائية )ت
التعرف على وضوح فقرات مقياس كفايات االقتصاد المعرفي  التطبيق االستطالعي األول لمقياس كفايات االقتصاد المعرفي :   لغرض 

( مدرسة 20ير الوقت المستغرق في اإلجابة عن المقياس تم تطبيق المقياس على عينة استطالاية تكونت من )وتعليمات اإلجابة وتقد
(  55-45إذ تراوح الوقت المطلوب لإلجابة بين )     2020/ 12/ 17لغاية يوم الخميس الموافق  12/2020/ 13وُمّدرس يوم االحد الموافق 

 ( دقيقة. 50فقرات مقياس كفايات االقتصاد المعرفي كحد أعلى ) دقيقة، وبناًء على ذلك فقد حدد وقت اإلجابة عن 
,  (  0،82كرونباخ إذ بلغ ) -الفا   استخدام معادلة اعتمدت الباحثة لحساب ثبات مقياس كفايات االقتصاد المعرفي  -ثبات المقياس : -6

الجي المقاييس  إنَّ  حيث  الثبات  من  عالية  بدرجة  يحظى  المقياس  إنَّ  على  يدل  هذا  )و  ثباتها  معامل  يبلغ  فوق.                                                     0،67دة  فما   )
 ( 240:  2004)النبهان , 

بعد االطالع على عدد من األدبيات والدراسات المحلية والعربية قامت الباحثة باعداد مقياس )دافعية  مقياس دافعية االنجاز:     -ثانيًا :
 ( فقرة32صورته االولية من ) االنجاز (حيث تكون في

 يهدف المقياس إلى قياس مستوى دافعية االنجاز للطلبة الصف الرابع االعدادي .  تحديد الهدف من المقياس: -1
من أجل تحديد مجاالت مقياس دافع االنجاز قامت الباحثة باالطالع على بعض الدراسات المحلية    تحديد مجاالت مقياس دافع االنجاز:-2

مجال الرغبة  فتمثل :    والمواقع االلكترونية و شبكة المعلومات في مواضيع مقاييس دافع االنجاز استنادا لذلك تم تحديد مجاالت دافع االنجاز
جة حب االستطالع لديه اما مجال المواظبة : وهو الثبات بالعمل لاليفاء بمتطلبات النجاح  في المعرفة  : و هو سعي الطالب الشباع حا

هو االستمرارية  باالداء رغم وجود العقبات تحول دون ذلك  اما مجال المثابرة :وهو بذل الطالب اقصى ما لديه والمواصلة  اما مجال التحمل:  
فسة :هو سعي الطالب ببذل جهد كبيرمن اجل التفوق على زمالءه  اما مجال الخوف من  في االجتهاد لتحقيق انجاز افضل اما مجال المنا
من الفشل ومن أجل التأكد من سالمة اإلجراءات و دقة المقياس  وإضافة مجاالت أخرى أعدت الفشل :هو استعداد الطالب لدافعية التجنب  

مجموعة من المحكمين في مادة االحياء وطرائق تدريسها و القياس و التقويم  الباحثة استبيانًا يضم دافع االنجاز و مجاالته وتم عرضه على  
%( بعدًا ممثاًل لدافع االنجاز  80لمعرفة صالحيتها و تمثيلها للمجال المحدد لها واعتمدت الباحثة على متوسط اتفاق بين المحكمين قدره )

 نوع الفقرةحسب توزيع فقرات دافعية االنجاز (2جدول )ودون ذلك يتم حذفه                                         
 الفقرات المجال  المقياس

 
جاز 

االن
ية 

افع
د

 

 (32، 30، 22،27، 18، 15،   12،   7،  1،5)  الرغبة في المعرفة  
 (  6، 2) المواظبة 

 (31،  29،  25،  19،  8،13، 4) التحمل
 ( 20،  14،  11،  9، 3) المثابرة 
 ( 26،   23،  21، 16، 10) المنافسة

 (28، 24، 17) الخوف من الفشل 
الباحثة على مجموعة من القواعد واإلرشادات التي تتعلق بكتابة فقرات المقياس منها إن تكتب الفقرات   أعتمدت  -كتابة فقرات المقياس :-3

بلغة واضحة بسيطة غير معقدة, مالئمة لثقافة المفحوصين وتجنب استخدام الكلمات الشمولية والتعميمات مثل )دائما ,أبدًا  ,مطلقا( وأن  
 ختيار فقرة تغطي جوانب الموضوع كافة بشرط إن وزع جمل المقياس عشوائيا.تكون الفقرة قصيرة ومختصرة فضاًل عن ا

تكون اإلجابة على كل فقرة من خمس بدائل )كبيرة جدا ،كبيرة ،متوسطة ،قليلة ،قليلة  صياغة تعليمات لتصحيح مقياس دافع االنجاز:-4
( وبذلك تتراوح درجة  3،4،5،  2،  1ات السلبية وبالشكل اآلتي )( بينما أُعطيت الفقرات االتجاه  1،  2،  3،   4،  5جدا( للفقرات اإليجابية )

 (   160- 32المقياس من)
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للتأكد من صدق المقياس تم عرضه من قبل الباحثة على مجموعة من المحكمين في علم النفس التربوي و القياس و  صدق المقياس  :-5
ل التقويم طرائق التدريس البداء ارائهم في مدى مالئمة فقرات المقياس لقياس دافعية االنجاز لطلبة الصف الرابع االعدادي واجراء التعدي

(فقرة فحصلت كل فقرة من   32مناسبة اذا تطلب ذلك ، بذلك اصبح عدد فقرات المقياس بصيغته النهائية )المناسب ورفض الفقرات الغير ال
باعتماد معادلة نسبة االتفاق لكوبر مما يؤكد على صدق المقياس صدقًا ظاهريًا من حيث   %80فقرات المقياس على نسبة أتفاق ألتقل عن  
 امه في قياس دافعية االنجاز لدى طلبة الصف الرابع االعدادي في مادة االحياءالمحتوى و بهذا كان المقياس مالئمًا الستخد

لغرض التعرف على وضوح فقرات مقياس دافعية االنجاز وتعليمات اإلجابة وتقدير  التطبيق االستطالعي األول لمقياس دافعية االنجاز :  
المقياس على عينة المقياس تم تطبيق  المستغرق في اإلجابة عن  الموافق   30استطالاية تكونت من )  الوقت  ( طالبة وطالب يوم االحد 

( دقيقة، وبناًء على ذلك فقد حدد  40- 30إذ تراوح الوقت المطلوب لإلجابة بين )12/2020/ 24لغاية يوم الخميس الموافق  20/12/2020
 ( دقيقة.35وقت اإلجابة عن فقرات مقياس دافعية االنجاز كحد أعلى )

كرونباخ لحساب االتساق الداخلي للمقياس إذ   - الفا     استخدام معادلة  وقد اعتمدت الباحثة لحساب ثبات المقياس    -ثبات المقياس :  -6
 ( وهو مؤشر إحصائي جيد   لذا يمكن القول بان المقياس يتصف بالثبات.0،81بلغ )

 ثالثا / إجراءات تطبيق التجربة :
مقياس كفايات االقتصاد المعرفي والتاكد من صدقه وثباته تم تطبيقه على عينة  البعد استكمتطبيق مقياس كفايات االقتصاد المعرفي :   -1

 .  11/2لغاية يوم الخميس 7/2البحث من قبل الباحثة يوم االحد الموافق 
 تطبيق مقياس دافعية االنجاز  -2

  1/2021/ 31الباحثة يوم االحد الموافق  بعد استكمال مقياس دافعية االنجاز والتاكد من صدقه وثباته تم تطبيقه على عينة البحث من قبل  
 2021/  4/2لغاية يوم الخميس

 للتوصل الى نتائج بحثها  spssاستعملت الباحثة الحقيبة اإلحصائية رابعا: الوسائل اإلحصائية 
 الفصل الرابع عرض النتائج وتفسريها ومناقشتها:

يتناول هذا الفصل عرض نتائج ما قامت به الباحثة وما توصلت إليه خالل بحثها وأسلوبها المعالجة اإلحصائية وذلك بهدف اإلجابة عن   
 وفيما يأتي توضيحا" لذلكالفرضية الصفرية تساؤالت مشكلة البحث وتحقيق أهدافه والتحقق من صحة: 

  عرض النتائج -أواًل :
 لتساؤالت اآلتية : يهدف البحث اإلجابة عن ا

 هل يمتلك مدرسي مادة علم االحياء للصف الرابع االعدادي كفايات االقتصاد المعرفي؟   -1
بعد حساب الدرجات التي حصل عليها إفراد العينة مدرسات ومدرسي مادة االحياء للصف الرابع االعدادي  على مقياس كفايات االقتصاد 
المعرفي تم اعتماد على االختبار التائي لعينة واحدة للتعرف على مدى امتالك مدرسات ومدرسي االحياء كفايات االقتصاد المعرفي كما في  

(المتوسط الحسابي واالنحراف  المعياري والقيمة التائية المحسوبة و الجدولية لدرجات مدرسي االحياء في 3جدول رقم )(.3) الجدول رقم 
 مقياس كفايات االقتصاد المعرفي

د مستوى ( عن64( بدرجة حرية )   1,96( وهي اكبر من القيمة الجدولية البالغة )  14,025يتبين من الجدول ان قيمة )ت( المحسوبة بلغت )
 ( , مما يدل على ان المدرسات و المدرسين يمتلكون كفايات االقتصاد المعرفي . 0,05)
 هل يمتلك طلبة الصف الرابع االعدادي دافعا لالنجاز ؟ -2

ختبار بعد حساب الدرجات التي حصل عليها إفراد العينة من طلبة الصف الرابع االعدادي على مقياس دافعية  االنجازتم اعتماد على اال
 (      4التائي لعينة واحدة للتعرف على مدى امتالك الطلبة لدافعية االنجاز كما في الجدول رقم )

عدد  

 اإلفراد 

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الفرضي 

القيمة 

التائية 

 المحسوبة

القيمة 

 التائية

 الجدولية 

درجة  

 الحرية 

مستوى  

الداللة  

(0.05 ) 

 دالة  64 1,96 14,025 32,5 3,875 42,775 65
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 (المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة و الجدولية لدرجات 4جدول رقم  )
 طلبة الصف الرابع االعدادي في مقياس دافعية االنجاز

( عند  199( بدرجة حرية )   1,96( وهي اكبر من القيمة الجدولية البالغة  ) 28,808يتبين من الجدول ان قيمة )ت( المحسوبة بلغت )
 ( , مما يدل على ان الطلبة يمتلكون دافعا النجاز .0,05مستوى )

( بين متوسط درجات المدرسات و بين متوسط درجات المدرسين في  0,05هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -3
بعد حساب الدرجات التي حصل عليها افراد العينة على مقياس كفايات االقتصاد المعرفي تم اعتماد االقتصاد المعرفي ؟مقياس كفايات  

االختبار التائي لعينتين مستقلتين للتعرف على الفرق بين مدرسي االحياء في مقياس كفايات االقتصاد المعرفي وفقا للجنس )المدرسات 
القيمة التائية ومستوى داللتها لدرجات المدرسات والمدرسين في  (   5جدول رقم )   ( .5م )والمدرسين( كما في الجدول رق

 كفايات االقتصاد المعرفي  وفقاً الجنس  مقياس

 العدد  مجموعة 
المتوسط 
 الحسابي 

 االنحراف
 المعياري 

درجة 
 الحرية
 

 ت المحسوبة 
ت 

 الجدولية 

الداللة اإلحصائية 
عند مستوى داللة 

0.05 

 4,075 42,935 35 المدرسات
63 0,252 

1,96 
 غير دالة

 3,645 42,59 30 المدرسين

( عند مستوى 63( بدرجة حرية )1,96( وهي اصغر من القيمة الجدولية البالغة  )0,252يتبين من الجدول ان قيمة )ت( المحسوبة بلغت )
احصائية بين متوسط درجات المدرسات ودرجات المدرسين في مقياس كفايات االقتصاد   ( , مما يدل على ان ال يوجد فرق ذو داللة  0,05)

 المعرفي . 
( بين متوسط درجات  الطالبات و بين متوسط درجات الطالب في مقياس  0,05هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )-4

 دافعية االنجاز ؟
العينة على مقياس دافعية االنجاز تم اعتماد االختبار التائي لعينتين مستقلتين للتعرف على  بعد حساب الدرجات التي حصل عليها افراد  

 ( . 6الفرق بين متوسط درجات الطلبة في دافعية االنجاز وفقا للجنس )االناث والذكور( كما في الجدول رقم )
 مقياس دافعية االنجاز وفقًا الجنس  التائية ومستوى داللتها لدرجات الطالبات و الطالب في (القيمة6جدول رقم )

 العدد  مجموعة 
المتوسط 
 الحسابي 

 االنحراف
 المعياري 

درجة 
 الحرية
 

 ت الجدولية  ت المحسوبة 
الداللة اإلحصائية 
عند مستوى داللة 

0,05 

 4,735 62,63 114 االناث
198 0,2705 

1,96 
 دالةغير 

 4,645 62,375 86 الذكور 

( عند  198( بدرجة حرية )   1,96  ( وهي اصغر من القيمة الجدولية البالغة  )0,2705يتبين من الجدول ان قيمة )ت( المحسوبة بلغت )
 ( , مما يدل على ان ال يوجد فرق ذو داللة احصائية بين متوسط درجات الطالبات ودرجات الطالب في مقياس دافعية االنجاز 0,05مستوى )

( بين متوسط درجات الطلبات الالتي درسن من قبل المدرسات و متوسط 0,05هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )-5
بعد حساب الدرجات التي حصل عليها افراد العينة على مقياس   درجات الطالب الذين درسوا من قبل المدرسين في مقياس دافعية االنجاز ؟

اعتماد االختبار التائي لعينتين مستقلتين للتعرف على الفرق بين متوسط درجات الطلبة في مقياس دافعية االنجاز ،كما في  دافعية االنجاز تم 
 في مقياس دافعية االنجاز  القيمة التائية ومستوى داللتها لدرجات طلبات المدرسات والمدرسين ( 7جدول رقم) ( .7الجدول رقم ) 

عدد  
 الطلبة 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي 

القيمة 
التائية 

 المحسوبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية 

درجة  
 الحرية 

مستوى  
الداللة  

(0.05 ) 

 دالة 199 1,96 28,808 49 4,69 62,515 200
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 العدد  المجموعة 
المتوسط 
 الحسابي 

 االنحراف
 المعياري 

درجة 
 الحرية
 

 ت 
 المحسوبة

 ت
 الجدولية  

الداللة 
عند اإلحصائية 

مستوى داللة 
0,05 

 3,845 60,78 125 طلبة المدرسات 
198  

1,96 
 

 غير دالة
 4,115 61,53 75 طلبة المدرسين 

( 198( بدرجة حرية )   1,96القيمة الجدولية البالغة )   ( وهي اصغر من 0,2755يتبين من الجدول ان قيمة )ت( المحسوبة بلغت )
 ( , مما يدل على ان ال يوجد فرق ذو داللة احصائية بين متوسط درجات الطلبة في مقياس دافعية االنجاز . 0,05عند مستوى )

 تهم ؟هل توجد عالقة ارتباطية بين كفايات االقتصاد المعرفي للمدرسات والمدرسين ودافعية االنجاز لطلب  -6
لإلجابة عن هذا الســـــــؤال تم اعتماد معامل ارتباط بيرســـــــون لحســـــــاب متوســـــــط درجات  مقياس كفايات االقتصـــــــاد المعرفي للمدرســـــــات 

 ( .8والمدرسين ومتوسط درجات مقياس دافع االنجاز لطلبتهم ، كما في الجدول رقم )
 االقتصاد المعرفي(معامل ارتباط بيرسون ومستوى الداللة بين كفايات 8جدول رقم)  

 للمدرسات والمدرسين ودافعية االنجاز لطلبتهم 
 كفايات االقتصاد المعرفي  المتغير 

 0,271 دافعية االنجاز 
( وبدرجة حرية 3,65(  وعند تحويلها الى القيمة التائية وجد انها تســـــــــــــاوي )0,271يتبين من الجدول ان قيمة معامل ارتباط بيرســـــــــــــون بلغ )

( وهذا يدل على وجود عالقة ارتباطية دالة موجبة بين كفايات االقتصـاد 1,96( , وهي اعلى  من القيمة الجدولية )0,05مسـتوى )( عند  63)
 المعرفي للمدرسات والمدرسين ودافعية االنجاز لطلبتهم. 

 مناقشه النتائج:  -ثانيًا:
 أواًل:حموركفايات االقتصاد املعريف .

ومدرسين مادة علم األحياء في الصف الرابع اعدادي يمتلكون كفايات االقتصاد المعرفي بشكل عام يعينهم على أظهرت النتائج بان مدرسات   
   أداء مهنتهم كما أظهرت النتائج عدم وجود تأثير لمتغير الجنس في كفايات االقتصاد المعرفي وتعزو الباحثة ذلك إلى أسباب عديدة منها :

 في ذهن مدرسات و مدرسي االحياء قبل بدء التنفيذ الفعلي للمواقف التدريسية ترسيع معنى االقتصاد المعرفي-1

 توفر االنترنيت مقرون بوسائل تكنولوجيا االتصال اسهم في رفع كفايات االقتصاد المعرفي لمدرسي االحياء  -2
 االنفتاح االعالمي على دول العالم  -3
 د االعداد االكاديمي والمهني لمدرسات ومدرسي االحياء واح -4

 ثانيا :حمور دافعية االجناز :
 أظهرت النتائج أن الطلبة في الصف الرابع االعدادي  يمتلكون دافعا لالنجاز وترجع الباحثة ذلك إلى أسباب عديدة منها 

 ادارات المدارس والهيئة التدريسية على طلبتهم بضرورة ان يكون لديهم دافع للتعلم لكونهم قادة المستقبل  كثرة تاكيد -1
اشاعة العالقات االيجابية بين مدرسي االحياء والطلبة مما يكسبهم احترام وتقدير الطلبة الذي يضفي على تعليماتهم شيء من القداسة   -2

 . ز دافعية الطلبة نحو انجاز المهام الدراسي المناطة اليهم في الصف من وجهة نظر الطلبة  مما يحف
ية وجود عالقة ارتباطية بين كفايات المدرسين ودافعية االنجازللطلبة اي كلما زادت كفايات االقتصاد المعرفي للمدرسي في المواقف التعليم -3

 كلما زاد ت دافعية الطلبة والعكس صحيح 
 في ضوء نتائج البحث و تفسيرها تستنتج الباحثة ما يأتي : االستنتاجات : -ثالثُا :
 إن مدرسات ومدرسي مادة االحياء للصف الرابع االعدادي يمتلكون كفايات االقتصاد المعرفي.   -1
 إن طلبة الصف الرابع االعدادي يمتلكون دافعا لالنجاز . -2
 لمدرسات ومدرسي مادة علم األحياء عدم وجود تأثير لمتغير الجنس في كفايات االقتصاد المعرفي -3
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 عدم وجود تأثير لمتغير الجنس في دافع االنجاز للطلبة في الصف الرابع االعدادي -4
 وجود عالقة ارتباطية دالة بين كفايات االقتصاد المعرفي لمدرسات ومدرسي مادة علم االحياء للصف الرابع االعدادي لطلبتهم.-5

 ج البحث و االستنتاجات التي توصلت إليها تتقدم الباحثة بالتوصيات اآلتية :في ضوء نتائ التوصيات: -رابعًا:
ان مدرسي مادة االحياء يمثلون حجر الزاوية في العملية التعليمية والنهوض بها لذلك من الضروري االهتمام بهم عن طريق إقامة برامج  -1

 وكفاياته لتحسين سلوكياتهم التدريسية  تدريبية  ودورات وورش تعليمية لتعريفهم بمفهوم االقتصاد المعرفي 
ضرورة تضمين مفهوم االقتصاد المعرفي وكفاياته بصورة واضحة في كتب االحياء مما يتيح للمدرس التعرف عليها ويتيح للطالب تطبيقها  -2

 في حياتهم الواقعية وتمكنهم من اختيار مهنة المستقبل  
الكفايات التي تم حصرها في هذه البحث في تأهيل وتطوير مدرسي االحياء ممن يمارسون اإلفادة من أداة الدراسة من خالل تضمين قائمة   -3

 مهنة التدريس . 
تبصير مدرسي االحياء بضرورة االهتمام بتدريس لمادة االحياء كمادة وطريقة بدال من تركيز االهتمام بمحتوى مادة االحياء بالكتاب   -4

 المدرسي  
توجيه نظر ادارات المدارس الى ضرورة معرفة مستوى دافعية االنجاز لطلبتهم واستثمارها المستويات العالية للحصول على افضل النتائج  -5
 لميةالع

 إجراء دراسة مماثلة  للبحثاستكمااًل لهذه الدراسة تقترح الباحثة المقترحات: -خامسُا :
 لمدرسي االحياء وعالقته بالتفكير المستقبلي واالتجاه لطلبتهم   -1
 المراحل الدراسية األخرى وتخصصات أخرى  لمدرسي -2
 تتناول عالقة مستوى مدرسي االحياء والدافعية االكاديمية الذاتية لطلبتهم  -3
والمؤهل العلمي وللمواد العلمية األخرى ) علوم    تبين الفرق بمستوى كفايات االقتصاد المعرفي حسب متغيرات الجنس وسنوات الخدمة -4

 الفيزياء والكيمياء(  
  املصادر

 المصادر العربية :
 ،دار القلم ،الكويت 1،طعلم النفس التربوي (:1978مود،)ابوعالم ،رجاء مح-1
 ،دار المسيرة ،االردن.  7،ط سايكولوجية الدافعية واالنفعاالت( :2021بني يونس،محمد محمود،)-2
 ،دار الفكر،عمان. 3، طتعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات( : 2007جروان ،فتحي عبد الحميد ،) -3
 ،عالم الكتب الحديثة ،اربد.  1،طاقتصاد المعرفة (2007)خلف ،فليح حسن ،  -4
 ،جامعة القاهرة ،دارالغريب،القاهرة. 3، ط الدافعية لالنجاز (: 2000خليفة ،عبد اللطيف محمد ،)-5
 ، دار الفكر العربي،القاهرة.1، طاالعداد النفسي للناشيء(: 2001راتب، اسامة كامل،)-6
 ،مكتبة المجتمع العربي  ، عمان .  1،ط وي والنفسي من المنظور الحديثاالرشاد الترب(:2008ربيع ،هادي مشعان،)-7
 العلمية،عمان  ،االردن ،دار اليازوري 1، ط اقتصاد المعرفة(:2012سلمان ،جمال داود،) -8
 بجامعة دمشق. الهندسة المعلوماتيةاالقتصاد المعرفي ودوره في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، (: 2016الشيع ،خالد ياسين،)-9
درجة ممارسة القادة االكاديميين بالجامعات االردنية لكفايات االقتصاد المعرفي من وجهة نظر اعضاء هئية (:2018عبدهللا ،اسراء،)- 10

 ،جامعة الشرق االوسط ،عمان ،االردن   رسالة ماجستيرغير منشورة، التدريس
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 (1ملحق )
 استطالع أراء موجه إلى مدرسات مادة اإلحياء للصف الرابع اعدادي                                               

 المدرس/ة.................................................................. عزيزي 
 -تحية طيبة :

 ) مستوى كفايات االقتصاد المعرفي لمدرسي االحياء وعالقته بدافعية االنجاز لطلبتهم (تروم الباحثة ألقيام ببحثها الموسوم 
ارف اكاديمية عميقة لدى الفرد وقدر كبير من توجهه نحو مهنة بعينها في اثناء االقتصاد المعرفي هو "االقتصاد الذي يعتمد على بناء مع

حصوله على المعرفة " كما وحدده االخرون بانه االقتصاد الذي يعتمد على عمل الفرد بوصفه ذاتا مستقلة في المؤسسة التي يعمل بها 
 نظر عن مستويات االفراد بوصفهم افرادا               بعكس االقتصاد التقليدي الذي يعتمد على عمل مجموعة االفراد بغض ال

 ( 39: 2010)الهاشمي وفائزة ،
التي  دافعية االنجاز "استعداد الفرد لتحمل المسؤولية ،وسعيه نحو التفوق لتحقيق اهداف معينة ،مع المثابرة للتغلب على العقبات والمشكالت  

 ( 65:  2000ط للمستقبل "    )خليفة ،   قد تواجهه ،وهو الشعور باهمية الوقت وضرورة التخطي
هل لديك اطالع عن مفهوم االقتصاد المعرفي في العملية التعليمية ؟واذ الديك هل تم توظيف كفايات االقتصاد المعرفي في تدريس   \1س

 مادة االحياء للصف الر ابع اعدادي
 / هل طلبة الصف الرابع اعدادي يمتلكون دافعا لالنجاز؟  2س

 ة  المحكمين والمتخصصين أسماء الساد

اللقب  أسم الخبير والمحكم  ت
 العلمي

 مكان العمل التخصص 

http://chiron.valdosta.edu/whaitt
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