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  ١٨/٧/٢٠٠٦:تاریخ قبول النشر   ؛    ١٥/٦/٢٠٠٦:                  تاریخ تسلیم البحث 
 

  ملخص البحثملخص البحث

  : هدف البحث الحالي إلى التعرف على

الرابعة واألولى في كلیة التربیة الریاضیة بجامعة السنة الدراسیة  مستوى الحاجة الى المعرفة لدى طلبة -
  .الموصل

الرابعــة واألولــى فــي كلیــة الــسنة الدراســیة ى الحاجــة الــى المعرفــة بــین طلبــة  الفــروق فــي مــستو -
 .بجامعة الموصل التربیة الریاضیة

 الرابعـة واألولـى فـي كلیـة التربیـة الـسنتین الدراسـیتینلقد اقتصر البحث الحالي على طلبـة 
ــًا تــم اختیــارهم بالطریقــة ال) ٦٣(الریاضــیة بجامعــة الموصــل والبــالغ عــددهم  عــشوائیة وبنــسبة طالب

طالـب ) ٤٦(الرابعـة والـسنة الدراسـیة طالب وطالبة یمثلـون ) ١٧(من كل مرحلة وبواقع )% ٢٥(
  .األولىالسنة الدراسیة وطالبة یمثلون 

واســـتخدمت الباحثـــة المـــنهج الوصـــفي لمالءمتـــه لطبیعـــة البحـــث، كمـــا اســـتخدمت الباحثـــة 
) Caciopo & Petty, 1982( وبیتــي اســتبیان الحاجــة الــى المعرفــة المعــد مــن قبــل كاســیوبو

كوســیلة لجمــع ) ٢٠٠٣الخزرجــي، (والمتــرجم الــى اللغــة العربیــة والمقــنن للبیئــة العراقیــة مــن قبــل 
معامــل ارتبــاط بیرســون، قــانون (وبعــد جمــع البیانــات تمــت معالجتهــا إحـصائیًا باســتخدام . البیانـات

  ). T-Test(تبارالنسبة المئویة، الوسط الحسابي، االنحراف المعیاري، اخ
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  : وأسفرت النتائج عن   

 الرابعة واألولى في كلیة السنتین الدراسیتین وجود مستوى من الحاجة الى المعرفة لدى طلبة  -
  .التربیة الریاضیة بجامعة الموصل

 الرابعة السنتین الدراسیتین في مستوى الحاجة الى المعرفة بین  معنویةعدم وجود فروق  - 
  . ة التربیة الریاضیة بجامعة الموصلواألولى في كلی

  :وأوصت الباحثة بعدة توصیات منها

توجیه اهتمام ودافعیة الطلبة بشكل عام حول أهمیة االهتمام واالحتفاظ بالمعرفة التي تم . ١
  .الحصول علیها من قبل المدرسین ومدى الحاجة إلیها في الحیاة المستقبلیة

الرابعة في ضرورة التواصل والسعي للحصول على ة السنة الدراسیتوعیة وٕارشاد طلبة . ٢
المعرفة والتعلم المستمر الذي یسهم في رقي معلوماتهم ومن ثم نضج شخصیاتهم مما 

  .ینعكس على تقدم مجتمعهم بعیدا عن االهتمام بتحقیق ذاتیتهم فقط
  

Comparative Study of the Need to Knowledge 
between senior and fresh man in the College of 

Sport Education of Mosul University  
Submitted by 

 Associated Lecturer Fadya Mahrous 
University of mosul – college of sport education 

Abstract 
The study aimed at being acquainted with: 
•   The level of knowledge need of senior and freshman in the 

college of Sport education of Mosul University. 
•   Differences in the level of knowledge need between senior and 

fresh man in the college of Sport education of Mosul University. 
The sample included 63 students of senior and fresh man in the 

college of sport education selected at random with 25 percentage 
from every class .17 males and females students presented the fourth 
class while 46 students males and females presented the first class. 
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The descriptive method was used since its convenient to the nature 
of study. the questionnaire of knowledge need, by Caciopo & Petty 
1982 and translated and standardized to fit the environment  of Iraq 
by Alkhazraji 2003. which was used as a tool to collect data. The 
data were processed statistically by using coefficient of Person 
correlation , percentage, arithmetic mean, standard deviation, and "t" 
test. 
The results were as following: 
• The senior and fresh man in the college of Sport education in 

Mosul University have a level of knowledge need. 
• There are no significand differences between senior and fresh man 

the in the college of Sport education of Mosul University 
related to the level of knowledge need. 

The study recommended the following: 
1. Orienting the interest and motivation generally of students about 

maintaining and retention of the knowledge gained previously 
from teachers and its benefit at future career. 

2. Guiding senior to try their best to gain and to be in contact with 
the knowledge and continuing education which contribute to 
raise their information then grow their personalities which will 
be reflected as self–denial and as asociety improvement. 

  
  التعریف بالبحث -١
 المقدمة وأهمیة البحث ١- ١

 الباهرة العلمیـة اإلنجازاتعالم الیوم بالكثیر من التغیرات والتحوالت التي فرضتها الیحفل "    
، البشریة في مسیرة إیجابیة وبمقدار ما لتلك التحوالت والتغیرات من آثار ،المعرفةفي شتى حقول 

حجازي، ( "وكان لنا النصیب األوفر منها. م اجمعفأن لها مساوئ وتحدیات جساما طالت العال
علینا ان ننجو  ولكي ننجح في محاولة الخالص، ونستعید أمجاد حضارتنا الزاهرة،) ٥، ١٩٩٨

، وتنشیط دافع الحصول على العلمیة األجواء وتهیئة الالزمة اإلمكانیات التخلف، بتوفیر سرأمن 
 هدفا عقلیا للفرد یوجه سلوكه المعرفةالحاجة الى ، حتى تصبح األفرادالمعلومات والمعارف لدى 

 المعرفةنحو التساؤل والبحث المستمر عن الجدید من الموضوعات والمعلومات والحصول على 
وهكذا یمكن عـد الحاجـة الى المعرفـة من .  متجاوزا المعلومات المتاحة الى ماهو أكثرالعمیقة

ي تدفعهم الى الحصول على المزید من المعلومات األفراد، فه المهمة لدى اإلنسانیةالحاجات 
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 ).٣٥، ١٩٩٣مصطفى والفقي، ( وراء اكتساب المعلومات وزیادتها سعیابصورة دائمة ومستمرة 
تتمثل برغبة الفرد للتعلم واالكتشاف والرغبة في كشف الغامض والمجهول وهي جانب التي و "

وأن األفراد من خالل بحثهم عن "). Bischof, 1970, p.435( "اإلنسانیةأساسي من طبیعتنا 
المعلومات والمواقف الجدیدة  یطورون قدراتهم العقلیة واالدراكیة لذلك فأنهم یظهرون تفوقًا في 

 من  األفرادویصبح لدى "). (McCrae, 1981, p.126 " والمهارات المتنوعةالعملیات المعرفیة
 من ،ات المتراكمة عبر دورة مسیرة الحیاةذوي الحاجة للمعرفة خزین هائل من المعلومات والخبر 

 فأن هذه ومن ثم ،خالل سعیهم الدؤوب للتزود بالمعلومات والخبرات الحسیة المتنوعة والجدیدة
 وأسالیب معرفیة كفوءة لتعامل تإستراتیجیاالخبرات المتنوعة والهائلة بمجموعها المتراكم تشكل 
وقد تناولت ).  Bruner, 1970 p.20 ("تهماألفراد مع ضغوط الحیاة وتسهل علیهم حل مشكال

السنة الدراسیة  م طلبةالدراسة الحالیة شریحة اجتماعیة تتمتع بقدر كبیر من األهمیة وه
وان التعلیم " ، األخرىیحتل طلبة الجامعة مكانة مركزیة بین طلبة المراحل التعلیمیة ذ الجامعیة، ا

كما أصبحت من المعاییر  ،المجتمعات المختلفة یمثل قیمة عالیة ووسیلة فعالة للنهوض بهافی
فلیس من شك في أن  .)٩ ،١٩٩١ الخوالدة،( "الضروریة لقیادة جمیع نواحي الحیاة تقریباً 

 وما توفره ،الجامعة تسهم أسهامًا ملحوظًا في بناء شخصیة الطالب بما تقدمه من مناهج متطورة
القول ان شخصیة الطالب تتبلور وتنضج  وتفاعل اجتـماعي، ولـذا یمكن إنسانیةمن عالقات 

 الى باإلضافة الجامعي وان ذلك یشمل اتجاهات الطالب وقیمه وقدراته العقلیة،اإلعدادخالل فترة 
الذین یمثلون ، ومنهم طالب كلیة التربیة الریاضیة بجامعة الموصل حاجاته ودوافعه العدیدة

 من المهام لیس فقط من خالل ممارسة إحدى الشرائح الجامعیة التي یقع على عاتقها العدید
وغیرها من المهام، وكل  أیضا من خالل التدریب واستالم المهام االدرایة وٕانماالتدریس المستقبلي 

  .  بهاونیتمتعان  قدرا من المعلومات والمعارف التي یجب مذلك یتطلب منه

 حاجة طلبة لتعرف على مدىل الحالي في محاولة  أهمیة البحثومن كل ما تقدم تتضح
الى المعرفة والتي كلیة التربیة الریاضیة بجامعة الموصل  الرابعة واألولى في السنتین الدراسیتین

 علیها من ون بالمعلومات والمعارف والمهارات التي یحصلةبلتعكس مدى اهتمام وتفهم الط
    .ممدرسیه

    مشكلة البحث ٢- ١

 "میة في دراسة الشخصیةالحاجات بأنها الجزء األكثر أه) Murray(عدَّ "
Murray,1935,p.112)( غیر المتكامل ال في النمو الرئیسهو العامل  الحاجة إحباط وان

متوسطة كلما كان  المختلفة المعرفیة او غیر ذلك بأشكالهافكلما كانت قوة الحاجة ". للشخصیة
بیرة، فأن الفرد قد یادة ك قوة الحاجة ز وكلما ازدادت، الفرد للموقف اقرب الى الموضوعیة إدراك
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 على الهدف من دون ان ینتبه انتباهًا كافیًا الى الظروف والمعوقات والسیاقات إدراكهفي یركز 
التي وجد فیها هذا الهدف، وحینما تضعف قوة الحاجة فأن حساسیة الفرد وقدرته على استقبال 

 ومن هنا ).٧٨ ،١٩٩٦، منصور( "جتها تنخفض بصورة ملحوظة ومن ثم معال،المعلومات
 الرابعة السنتین الدراسیتین حاجة طالب  مستوىتبلورت مشكلة الدراسة الحالیة في بیان مدى

. الى المعرفة، فضال عن المقارنة بینهمكلیة التربیة الریاضیة بجامعة الموصل واألولى في 
ومات حاجة الطلبة للمعللمدرسي الكلیة في بیان مدى كمحاولة لجعل نتائج هذه الدراسة عونا 

، والتي ستنعكس وبدون شك على حیاتهم المستقبلیة هموالمعارف والمهارات المتعلمة من قبل
  .والعملیة فیما بعد

  البحث هدفا ٣-  ١

  :  یهدف البحث الحالي التعرف على
كلیة الرابعة واألولى في  السنتین الدراسیتینلدى طلبة الحاجة الى المعرفة  مستوى -١

  .عة الموصلالتربیة الریاضیة بجام
 واألولى  الرابعةالسنتین الدراسیتینبین طلبة الحاجة الى المعرفة  الفروق في مستوى -٢

  . جامعة الموصلبكلیة التربیة الریاضیة في 
  

  البحثفرض ٤- ١

السنتین في مستوى الحاجة الى المعرفة بین طلبة وجود فروق ذات داللة إحصائیة   -        
 ولصالح كلیة التربیة الریاضیة بجامعة الموصلى في واألول     الرابعةالدراسیتین

  . الرابعةالسنة الدراسیة 
   مجاالت البحث٥- ١

 كلیة التربیة األولى في  الرابعة و السنتین الدراسیتینطالب :  المجال البشري١- ٥- ١
  .الریاضیة بجامعة الموصل

  .كلیة التربیة الریاضیة بجامعة الموصل:  المجال المكاني٢- ٥- ١
  .٣٠/٤/٢٠٠٦ ولغایة ٤/١٢/٢٠٠٥المدة من  :  المجال الزماني٣- ٥- ١

  

  

    :  تحدید المصطلحات٦- ١

  :  المعرفة بتعاریف عدة منها تعریف عرفت الحاجة الى
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 ،الحاجة للمالحظة والتساؤل ولالستطالع والبحث"بأنها : )Murray , 1938( موراي. ١
 الفضول والحاجة وٕاشباع سئلةاألالحاجة للحصول على الحقائق ولالستكشاف وتوجیه 

  .) Murray ,1938,p.318 (" والقراءة ونشدان المعرفةلإلصغاء

هدف عقلي یوجه سلوك الفرد "بأنها  :)Caciopo&petty,1982(وبیتي  كاسیوبو. ٢
 ).  Caciopo&petty,1982,p.116 ("لالنهماك في التفكیر والتمتع به

 :فة فتتمثل بـ  للحاجة الى المعر اإلجرائيأما التعریف   -

 كلیة التربیة  فيواألولى الرابعة السنتین الدراسیتینطلبة الدرجة الكلیة التي یحصل علیها 
   . لهذا الغرضةالمعد الحاجة الى المعرفة أداةعلى  الریاضیة بجامعة الموصل

  اإلطار النظري والدراسات السابقة -٢
  : اإلطار النظري١- ٢
  :فةالحاجة الى المعر الحاجة و  ١- ١- ٢

 حالة من النقص والعوز واالفتقار واختالل التوازن تقترن بنوع إنهااألصل في الحاجة "   
قص  ان یزول متى قضیت الحاجة وزال النقص سواء كان هذا النثمن التوتر والضیق ال یلب

 وهناك أكثر من تصنیف لتلك الحاجة او الحاجات ولكتها ).١٩٧٠،٨٠راجح،  ("مادیا او معنویا
قع ال یمكن فصل بعضها عن البعض األخر في كیان الفرد، حیث ان هناك ترابطا كبیرا في الوا

 األساسیةولقد ناقش بعض علماء النفس والباحثین المختصین الدوافع والحاجات . بین الكثیر منها
ان  وأخیراجرت على الحیوان  ضرورة تحررها من الدراسات التي  وتصنیفها، واتفقوا علىلإلنسان
وهو .  الدوافع الفطریة فقطأساس بدال من مجرد وضعها على اإلنسان أهدافذا التصنیف یتبع ه

 في االعتبار وفي كافة بأكملهوضع ییعني ان الموقف الذي یتفاعل فیه الفرد مع بیئته یجب ان 
) المعرفة(ومن بین تلك الحاجات الحاجة الى المعلومات والفهم . والبیئیة) البیولوجیة(النواحي 

البد ان تكون لدیه المعلومات  التي تحیطه البیئة التكیف مع الواقع ومع اإلنساني یستطیع فلك
 تلك إدراكالواضحة التي تتعلق بكل ما یمس حیاته طیلة مراحل نموه ویعمل على فهم او 

 من معرفة وتفسیر الظواهر التي تحیط به، اذ اإلدراك سلیما بحیث یمكنه ذلك إدراكاالمعلومات 
 المعرفة وهذا التفسیر یساعدان على نموه بصورة سلیمة ویتیحان الفرصة له لكي یتعامل ان هذه

  .)٨٩- ٨٣ ،١٩٨٨السامرائي، (مع الظواهر واإلحداث الحیاتیة بشكل یرضیه ویرضي مجتمعه 
  : نظریات الحاجة الى المعرفة٢- ١- ٢

 تحاول الباحثة  والتيا،هنبیمن و موضوع الحاجة الى المعرفة نظریات عدیدة  تناولت لقد        
  .بشكل مختصر ثم نقدها استعراضها 
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  Freud)(  :نظریة فروید .١

وجد فروید في شخصیة لیوناردو دافنشي نموذجا مثالیا، لتأكید نظریته النفسیة حول كیفیة "
أعظم (نشوء الدافع الى البحث والمعرفة، من خالل التحلیل النفسي لشخصیة لیوناردو دافنشي 

، لما یتسم به من اإلیطالي) فاوست(، حیث أطلق علیه اسم )اإلیطالیةهضة رجال عصر الن
  .)١٣ ،١٩٧٥فروید،  ("ستقصاءرغبة ال تكل في البحث واال

 بافتراضها ان الدافع ل النفسي التي یمثلها فروید لقد وجه الكثیر من النقد لنظریة التحلی    
 ان ،)Alport, 1962( یرى البورت اذ .المعرفي ینشأ أصال من الطاقة الجنسیة بعد تسامیها

 وان ،لیس فیها طاقة) Ego( افتراضه أن األنا ،الخطأ الكبیر الذي وقع فیه المذهب الفرویدي
 كان الدافع المعرفي ثانویًا ویستمد طاقته من الجنس فإذا .هو المصدر الوحید للطاقة) Id(الهو 

 وعندما نتحدث عن الدوافع یجب علینا ،ادفكیف یمكن تفسیر الدافع الى البحث العلمي لدى األفر 
 وان فهم بیئتنا هو دافع أساسي في ،أن نسلم أن جمیعها أولیة وال یوجد دافع ثانوي في المعرفة

  ). Alport, 1962, p.274(حیاة الفرد 
  (Perlyne) : نظریة برالین .٢  

 ظریة للسلوكیةمن خصائص عامة للنان هذه النظریة تعتمد بصورة كبیرة على االستقراء "
ویرى برالین ان استخدام الدوافع ، وان وجهة نظر برالین هي شكل من أشكال السلوك المعرفي

توضیح ثالثة أنواع من  حیث أنها تفید في ،مطلوبة ومناسبة لغرض توضیح السلوك وتفسیره
  : الظاهرة هي

  . على بدایة تنشیط التفكیر و توقفهأي النشاط الذي یسیطر : التنشیط.١

  . یتم تحدیدها من العناصر الداخلیةأي اتجاه األفكار كما : االتجاه.٢

   . تقویة التفكیر وجعله مستمراوٕامكانیةأي المكافأة : التدعیم.٣

انتقادًا إلى نظریة برالین بافتراضها ان الصراع المفاهیمي  ).Mischel,1973(وجه میشیل اذ 
 ذلك ان شخصا ما عندما ،ضیف شیئا الى معرفتنا انه ال ی،یثیر دافعا والذي یظهر سلوكا معرفیا

 أي عندما یكون هناك صراع مفاهیمي فمن ،یجد هناك شكا أو اندهاشا حول سؤال أو مشكلة
 كما یحاول برالین أن یظهر اآللیات كذلك فان ، أو حلولأجوبةالمحتمل انه سوف یبحث عن 

ة كیف یستطیع المفكر أن یتبع والتي تفترض حدوث األفكار التحویلیة فان من الصعوبة رؤی
أن یتم تطبیقها على هذا  وتصحیح األخطاء باالمكان تمییز وكیف ان فكرة ،الخطوات الشرعیة

   .)٢٦ ،٢٠٠٣الخزرجي،  ("السلوك
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 ٣٢

  ): Maslow   (نظریة ماسلو  .٣

 او األرفعفي تفسیر الدافعیة وفقا لمفهوم التصاعد الهرمي ذات المستوى  طرح ماسلو رأیا
 سیطرة، والتي تعمل به أكثر أخرى حاجة إشباع حتى یتم رال تظه في السلم الهرمي التي ىقاالر 

 والسیطرة على األسبقیة لها األدنى، فحاجات المستوى اإلنسانالحاجات بوصفها نظاما عند 
 النسبیة للحاجات في تقدیر سلوك الفرد، اذ تعتمد األهمیة، وهذا یعني األعلىالحاجات المستوى 

   )٥٤، ١٩٩١،االزیرجاوي( مدى قربها او بعدها من قاعدة الهرم على 

على الرغم من أن نظریة ماسلو عدت الحاجة الى المعرفة جانبًا أساسیًا من طبیعتنا 
 یمیز مفهومیا بین هذه  ان ماسلو لمإال ،اإلنسانیة وحددت موقعها في هرم الحاجات ،اإلنسانیة

 اذ ال یمكن ،ویان تحت مفهوم واحدطى انه عدهما ینالحاجة وحب االستطالع واالستكشاف حت
   .) Maslow,1962,p.58( تحدید مفهوم معین دون تمییزه عن بقیة المفاهیم

 )Caciopo & Petty : (وكاسیوبو تي نظریة بی.٤

القیام باستقصاء  .)Caciopo & Petty , 1982 (واقترح كل من بیتي و كاسیوبو "
 العقلیة الموجهة أهدافهممن أجل تحدید الفروقات بین األفراد في  ،ظاهرة مرتبطة بهذا الموضوع

نحو المشاركة في التفكیر والتمتع به، وان هذا المفهوم ظهر بصورة متكررة في تأریخ علم نفس 
الشخصیة وعلم النفس االجتماعي، حیث انتبه علماء النفس االجتماعي الى كیفیة تعامل األفراد 

ماعیة، وقرروا بأن العوامل الموقفیة لیست المؤثر الوحید في توجیه مع معلومات البیئة االجت
( سلوك األفراد نحو التعامل مع معلومات البیئة االجتماعیة، بل ان هناك عوامل شخصیة 

 & Caciopo (" النظر في تلك المعلوماتإمعانلدى األفراد تؤدي دورا مهما في ) دافعیة 

Petty , 1982 , p.117(.   

، حیث أشار هذان العالمان إلى ان الحاجة الى هذه النظریةالحالي حث ى البوقد تبن   
 وان المقیاس المعد ،هدف عقلي یوجه سلوك الفرد الى المشاركة في التفكیر والتمتع به: المعرفة

من قبلهما صیغت معظم فقراته حول تفضیل المهمات الصعبة التي تتطلب تفكیرا كثیرا على 
وكذلك على الشعور بالمتعة من ) فقرات ایجابیة(ي ال تتطلب تفكیرا كثیرا المهمات البسیطة الت

 وان قدرة هذا المقیاس على التمییز بین األفراد ذوي الحاجة الى .)فقرات ایجابیة (جراء التفكیر 
 یعد ،)الصدق البنائي للمقیاس(المنخفضة المعرفة العالیة عن األفراد ذوي الحاجة الى المعرفة 

 وأكدت ذلك جمیع الدراسات . نجاح هذه النظریة في تحدید مفهوم الحاجة الى المعرفةدلیال على
  .التي تناولت هذا المتغیر من خالل اعتمادها على نفس المقیاس

   الدراسات السابقة٢-٢
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 ٣٣

  :٢٠٠٣الخزرجي، علي عبد اللطیف حمودي،  ١- ٢- ٢
  "معة بغدادالحاجة الى المعرفة وعالقتها بحل المشكالت لدى طلبة جا    "

   :هدفت الدراسة الى -

  .ة لقیاس الحاجة الى المعرفة لدى طلبة الجامعأداةأعداد . ١

   . ةقیاس الحاجة الى المعرفة لدى طلبة الجامع .٢

  .)الجنس، والتخصص(التعرف على الفروق في الحاجة الى المعرفة على وفق متغیري  .٣

لدى ) األفكار تولید أسلوب( وحل المشكالت التعرف على العالقة بین الحاجة الى المعرفة .٤
     .ةالجامع طلبة 

 لب وطالبة جرى اختیارهم بالطریقةطا) ٣٠٠(من أجریت الدراسة على عینة مؤلفة 
ابن / ، اللغات، التربیةاآلداب( ومثلها علمیة هي إنسانیةثالثة : الطبقیة العشوائیـة من ست كلیـات

 من كل كلیة أیضا بالطریقـة نفسها األقسام، ثم اختیرت )، الهندسةاألسنانرشد، الصیدلة، طب 
أنثى من ) ١٥٠(و" ذكرا) ١٥٠(موزعین بالتساوي على وفق متغیري الجنس والتخصص بواقع 

للدراسة الصباحیة في الكلیات العلمیة ) ٢٠٠٣ - ٢٠٠٢(طلبة جامعة بغداد للعام الدراسي 
الباحث مقیاس الحاجة الى المعرفة كوسیلة لجمع واستخدم .  من المراحل الدراسیة كافةواإلنسانیة
 ٣ متردد نقاط، ٤ أوافق نقاط، ٥  بشدةأوافق(عبارة وبخمس بدائل ) ٢٢( والمكون من البیانات،
هذه البدائل للقیم االیجابیة وفي القیم )  نقطة واحدة١ بشدة أوافق نقطتان، ال ٢ أوافقال نقاط، 

، وبعد جمع البیانات )٥، ٤، ٣، ٢، ١(على التوالي السلبیة تنعكس مقاییس التقدیر فتصبح 
   ).Tالوسط الحسابي، االنحراف المعیاري، اختبار (تمت معالجتها إحصائیا باستخدام 

  :اآلتیة النتائج وتوصل الباحث الى -

  .یتصف طلبة الجامعة بالحاجة الى المعرفة  . ١

  .  الى المعرفة  في الحاجةاإلناثیتفوق الذكور من طلبة الجامعة على  . ٢

  .یة في الحاجة الى المعرفة ننساأل ااألقسام العلمیة عن طلبة األقسام طلبة فال یختل . ٣
 لـدى طلبـة الجامعـة األفكـار تولید وأسلوبهناك عالقة دالة وموجبة بین الحاجة الى المعرفة  . ٤

.  
  
  إجراءات البحث -٣
  : منهج البحث١- ٣
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 ٣٤

  . وطبیعة البحثتهمء بطریقة المسح لمالألوصفي المنهج ة   استخدمت الباحث
  : مجتمع البحث وعینته٢- ٣
 السنتین الدراسیتینعینة البحث تم تحدید مجتمع البحث المتمثل بطلبة  لغرض اختیار     

) ٢٧٨(والبالغ عددهم  . كلیة التربیة الریاضیة بجامعة الموصلاألولى فيو الدراسیتین الرابعة 
طالب ) ٧٢( تم اختیارهم بالطریقة العمدیة وبواقع )٢٠٠٦- ٢٠٠٥(طالب وطالبة للعام الدراسي 

  . األولىالسنة الدراسیة طالب وطالبة یمثلون ) ٢٠٧( و  الرابعةالسنتین الدراسیتینوطالبة یمثلون 
كل من )% ٢٥(عشوائیا وبنسبة عینة ممثلة بعد ان تم تحدید مجتمع البحث سحبت و      

طالب وطالبة یمثلون ) ٤٦( والرابعةالسنة الدراسیة  یمثلون طالب وطالبة) ١٧(مرحلة وبواقع 
 العدد الفعلي للعینة بعد استبعاد الطلبة الراسبین والمؤجلین أصبحوبذلك األولى، السنة الدراسیة 

    . وطالبةطالب) ٦٣(فضال عن عینة الثبات والتجربة االستطالعیة والمنقولین 
  : وسائل جمع االستبیانات٣- ٣

  .االستبیان كوسیلة لجمع االستبیانلباحثة استخدمت ا
  : وصف االستبیان١- ٣- ٣

 بما ان موضوع البحث یتعلق بالحاجة الى المعرفة فقد استخدمت الباحثة استبیان لقیاس 
والمترجم الى ) Caciopo & Petty, 1982 (وبیتي اسیوبوكالحاجة الى المعرفة المعد من قبل 

 األدبیات بعد مراجعة والذي حصلت علیه الباحثة) ٢٠٠٣الخزرجي، (اللغة العربیة من قبل 
 ان جمیـعها استخدمت مقیاس الحاجـة ة الباحثتوجداذ النفسیة والدراسات السابقـة ذات العالقة 

 , Caciupo &  Petty( لقیـاس هذا المتغیر أخرى  أداةحیث لم تكن هناك و الى المعرفـة، 

1982, p.112(، ) ،٥٩، ٢٠٠٣الخزرجي(.  
  : اآلتیة ه األداة لألسباب وقد تبنى البحث هذ   

 التي تناولت متغیر الحاجة الى المعرفة، مما یدل األجنبیةاستخدامه في جمیع الدراسات . ١
  . على ان هذا المقیاس جید في قیمته التشخیصیة وتتوفر فیه جمیع شروط المقیاس الجید

م في دراسة الكثـیر من المتغیرات ان بدائله صیغت على وفق طریقـة لیكرت التي تستخد .٢
  . النفسیة

 على هذه أجریت ة السابقةانه من المقاییس المناسبة لطلبة الجامعة، ذلك ان الدراس .٣
 بعد أن تأكد الباحث من صدق الترجمة من خالل عرض األداة بعد ترجمتها من الشریحة

كلیزیة والترجمة قبل أستاذین باللغة اإلنكلیزیة على ذوي الخبرة في اللغة اإلن
  ).٦٠- ٥٩ ، ٢٠٠٣الخزرجي،(
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 ٣٥

  :  وصف أداة البحث٢- ٣- ٣
ان عبارة سلبیة و ) ١١(عبارة إیجابیة و ) ١١(عبارة وبواقع ) ٢٢(   تتكون األداة من 

 صحیحة او غیر صحیحة بل یكون التأشیر إجاباتد ال توجتعلیمـات المقیاس تؤكـد على انه 
أوافق بشدة، أوافق، متردد، ال أوافق، ال أوافق (رة هي  كل فقأمامعلى احد البدائل الخمسة 

  . وصف للمشاعر في تلك اللحظة، دون حاجة لذكر االسمأفضلالتي تعطي ).بشدة
 نقاط، ٤ أوافق نقاط، ٥ أوافق بشدة(أما تصحیح األداة فقد تم إعطاء درجات للبدائل وكاألتي 

هذه البدائل للقیم االیجابیة ) نقطة واحدة ١أوافق بشدة  نقطتان، ال ٢ ال أوافق نقاط، ٣ متردد
وبذلك یبلغ . )٥، ٤، ٣، ٢، ١(وفي القیم السلبیة تنعكس مقاییس التقدیر فتصبح على التوالي 

، علما بان للمقیاس )٦٦ (ووسط افتراضي) ١١٠- ٢٢(المجموع الكلي لدرجات االستبیان 
وفي نفس البیئة العراقیة معامالت علمیة في بحث أجري على عینات مشابهة لعینة البحث 

  ).١٨٤، ٢٠٠٣الخزرجي، (
  : الصدق٣- ٣- ٣

  لغرض التأكد من صالحیة الفقرات الواردة في أداة البحث في قیاس ما وضعت ألجله، 
 في مجال •• على عدد من الخبراء•ة الى الصدق الظاهري وذلك بعرض األداة الباحثةلجا

وكانت درجة اتفاق الخبراء على مقیاس الحاجة الى . العلوم التربویة والنفسیة والتربیة الریاضیة
الى انه على ) ١٩٨٣،وآخرونبلوم (، وهي نسبة مقبولة اذ یشیر %)٨٠(المعرفة بنسبة 

من أراء الخبراء في هذا النوع من %) ٧٥(تقل عن  الباحث الحصول على نسبة اتفاق ال
   .)١٢٦، ١٩٨٣، وآخرونبلوم (الصدق 

  : الثبات٤- ٣- ٣

                                                 
  )١( انظر ملحق رقم •

   أسماء السادة الخبراء ••
  .  جامعة الموصل/  قسم العلوم التربوية والنفسية–كلية التربية / د محمد يأسين وهيب .أ.  ١
  .  صلجامعة المو /  قسم العلوم التربوية والنفسية–كلية التربية /د كامل عبد الحميد عباس.أ.  ٢
  .جامعة الموصل/   كلية التربية الرياضية بجامعة الموصل  بجامعة الموصل/ د ناظم شاكر الوتار.أ.  ٣
  . جامعة الموصل/   قسم العلوم التربوية والنفسية – كلية التربية/ د فاتح ابلحد فتوحي.م. أ -٤
  .جامعة الموصل/ الموصل  كلية التربية الرياضية بجامعة الموصل  بجامعة / د زهير يحيى.م.أ -٥
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 ٣٦

 الباحثة طریقة تطبیق االختبار وٕاعادة التطبیق ت ثبات ألداة البحث، استخدم  إلیجاد
)Test-re-tast( على عینة مؤلفة من)اختیروا عشوائیا األولىالسنة الدراسیة طالب من ) ١٠ 

رتباط بیرسون تبین أن الوباستخدام معامل ا. جامعة الموصل في   كلیة التربیة الریاضیة من 
 البحث ة، وبهذا األجراء أصبحت أدا)٠.٨٩( یساوي الحاجة الى المعرفةاس معامل الثبات لمقی

  . جاهزة للتطبیق على عینة البحث
  : تطبیق أداة البحث٤- ٣

بعد التأكد من صدق أداة البحث وثباتها، تم تطبیقها على عینة البحث البالغ عدد أفرادها 
ى في كلیة التربیة الریاضیة بجامعة  الرابعة واألولالسنتین الدراسیتینمن طالب وطالبة ) ٦٣(

  ).٣٠/٤/٢٠٠٦(ولغایة ) ١٥/٤/٢٠٠٦(وابتداء من الموصل 
  : الوسائل اإلحصائیة٥- ٣

  :   تم استخدام الوسائل اإلحصائیة اآلتیة في معالجة البیانات
  . الوسط الحسابي.١
  . االنحراف المعیاري.٢
  ).بیرسون( معامل االرتباط البسیط .٣
  . االفتراضيمعادلة الوسط. ٤
التكریتي (للعینات الغیر المتساویة في العدد  للفرق بین المتوسطات )T-Test( اختبار .٥

  ).٢٨٩-١٠١، ١٩٩٩والعبیدي، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  : عرض النتائج ومناقشتها-٤

 الرابعة السنتین الدراسیتینبة  عرض نتائج مستوى الحاجة الى المعرفة لدى طل١- ٤
  .یاضیة بجامعة الموصلواألولى في كلیة التربیة الر 
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 ٣٧

  )١(رقم الجدول 
لدى ) الحاجة الى المعرفة( المعالم اإلحصائیة والوسط الحسابي المرجح لقیم یبین        

  . كلیة التربیة الریاضیة بجامعة الموصل الرابعة واألولى فيالسنتین الدراسیتین طلبة

السنة الدراسیة  بالوسط الحسابي لعینة البحث من طالان ) ١(رقم یتضح من الجدول   
  اكبر منماوه ،)٧٥.٩٣٣ ( قد بلغاألولىالسنة الدراسیة ولطلبة  )٧٩.٤٤٤(قد بلغ  الرابعة

 . تتصف بالحاجة الى المعرفةالدراسة، مما یشیر الى ان عینة )٦٦ (االفتراضي لألداةالوسط 
ویمكن تفسیر هذه النتیجة في ضوء خصائص الطلبة الجامعیین من ناحیة وطبیعة مفهوم الحاجة 

 الخاصة التي مكانات والقدرات العقلیةأل، فالطالب الجامعي یمتلك اأخرىالى المعرفة من ناحیة 
 نمط من التفكیر المستمر ومحاولة التصدي للكثیر من وٕاتباعتؤهله لبذل الجهود المعرفیة 

وهذا یتفق مع طبیعة "المشكالت التي تتطلب الحصول على المزید من المعرفة والمعلومات، 
ات وخصائص مفهوم الحاجة الى المعرفة التي تدفع الفرد الى الحصول على المزید من المعلوم

 )٣٦ ،١٩٩٣، الفقي ومصطفى ("بصورة دائمة ومستمرة سعیًا وراء اكتساب المعلومات وزیادتها
اذ توصل الى ان طلبة الجامعة ) ٢٠٠٣الخزرجي،(وتتفق هذه النتیجة مع ما توصل الیه 

  .)٨٣، ٢٠٠٣الخزرجي، (لمعرفةایتصفون بالحاجة الى 
  
  
  
  
  
  

  )٢(رقم الجدول 
 الــسنتین الدراســیتین طلبــة بــینستوى الحاجــة الــى المعرفــة مــعــرض نتــائج الفــروق فــي  ٢-٤

  .  كلیة التربیة الریاضیة بجامعة الموصلالرابعة واألولى في 

  اإلحصائیةالمعالم   الحاجة الى المعرفة
  

  لمتغیرا
  حجم العینة

  ع±  ◌  س  
  االفتراضيالوسط 

  ٧.٨  ٧٩.٤٤٤  ١٧  الرابعةالسنة الدراسیة 

  ٨.١٩٥  ٧٥.٩٣٣  ٤٦  األولىالسنة الدراسیة 
٦٦  
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السنة الدراسیة 
  الرابعة

   اإلحصائیةالمعالم       األولىالسنة الدراسیة 
  المتغیرات

  ع±  س    ع±  س  

)* ت(قیمة
  النتیجة  المحسوبة

  غیر معنوي  ١.٥١٩  ٨.١٩٥  ٧٥.٩٣٣  ٧.٨  ٧٩.٤٤٤  الحاجة الى المعرفة

   ٢.٠٠= الجدولیة ) ت(قیمة ) ٦١( درجة حریة أمام ٠.٠٥≤معنوي عند نسبة خطأ  * 
وهي اصغر من ) ١.٥١٩(المحسوبة قد بلغت ) ت (ةان قیم) ٢(رقم  من الجدول یتبین

 داللة معنویة  من ذلك الى عدم وجود فروق ذاتةستدل الباحثتو ) ٢.٠٠(قیمتها الجدولیة البالغة 
  . الرابعة واألولى في مستوى الحاجة الى المعرفةالسنتین الدراسیتینبین 

وتعزو الباحثة هذه النتیجة الى العدید من العوامل المحیطة بالطلبة منها العوامل الخارجیة 
السنة المتمثلة بالظرف االجتماعي الحالي الذي یحیط بالطلبة بشكل عام بغض النظر عن 

 على العوامل الداخلیة المتعلقة بشخصیة ت دون شك أثر التي منالتي یمرون بها، و الدراسیة 
 بشكل خاص على الرغم من مرحلة النمو التي الرابعةالسنة الدراسیة الطلبة بشكل عام وطلبة 

مرو بها والتي جعلت الطلبة متشابهون من ناحیة اتجاهاتهم ومیولهم وقیمهم ودافعیتهم نحو 
رفة وفضال عن توجه اهتمامهم بالجانب العملي المرتبط بمستقبلهم بالحیاة الحصول على المع

 ماسلو أكده، وهذا ما على حساب الجانب المعرفي الذي ممكن ان یسعوا للحصول علیه مستقبال
في استعراضه لسلم الحاجات التي یسعى الفرد الى تحقیقها على مدى حیاته التي یعیشها ابتداء 

 وان أي یةاإلبداعات الجمالیة و  وانتهاء بتحقیق الحاجاألساسیةسیولوجیة من تحقیق حاجاته الف
 في بأخر سوف یاثر بشكل او األولىالتي تقع في المراحل  خلل في تحقیق أي من الحاجات

تحقیق الحاجات التي تلیها من حیث الرقي بهذه الحاجات من جهة والوصول الى الحاجة الى 
یمكن ، اذ )١٤٦-١٤٥، ١٩٨٤توق وعدس، (أخرىف من جهة  او االستكشاواإلبداعالمعرفة 
إن الحاجة الى الشعور بالسالمة والثقة وعدم القلق وعدم الخوف لها تفضیل أكبر من "القول 

وتتفق هذه  ).Maslow, 1962, p.61(،"الحاجة الى المعرفة وحب االستطالع واالستكشاف
الحاجة الى التقدیر او (رد اذا ما اشبع حاجاتها ان الف) "٢٠٠٤ابراهیم، ( الیه أشارالنتیجة مع ما 

بطریقة سویة فان ذلك یسهم الى حد كبیر في توافقه سلوكیا في أسرته ) الضبط او االنتماء
بینما قد یؤدي عدم .  او التقصیر في السعي نحو األفضلوعمله، من ثم تنتفي فیه سمة اإلهمال

لرضا وٕاالحساس بالفشل والضیاع والیأس، إشباع الحاجات بطرق سویة، الى اإلحساس بعدم ا
 في السعي نحو التقصیرمما ینعكس بالضرورة على سلوك الفرد المتمثل في صورة اإلهمال او 

   .)٩٠١، ٢٠٠٤، إبراهیم (،"األفضل
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   والمقترحات االستنتاجات والتوصیات-٥

  : االستنتاجات١- ٥
 الرابعة واألولى في سنتین الدراسیتینالبة وجود مستوى من الحاجة الى المعرفة لدى طل. ١

  .كلیة التربیة الریاضیة بجامعة الموصل
 الرابعة واألولى السنتین الدراسیتین مستوى الحاجة الى المعرفة بین يعدم وجود فروق ف. ٢

  .  كلیة التربیة الریاضیة بجامعة الموصلفي 
  : والمقترحات التوصیات٢- ٥

شكل عام حول أهمیة االهتمام واالحتفاظ بالمعرفة التي تم توجیه اهتمام ودافعیة الطلبة ب. ١
  .الحصول علیها من قبل المدرسین ومدى الحاجة الیها في الحیاة المستقبلیة

 كلیة التربیة الریاضیة بجامعة العمل على توفیر فرص للتنافس بالمعرفة العامة بین طلبة . ٢
 مع طالب الكلیات األخرى وأوطلبة الجامعات األخرى ولمختلف المراحل الموصل  

  .للمرحلة نفسها في جامعة الموصل) واإلنسانیةالعلمیة (
 في ضرورة التواصل والسعي للحصول على الرابعةالسنة الدراسیة  طلبة توعیة وٕارشاد. ٣

والتعلم المستمر الذي یسهم في رقي معلوماتهم ومن ثم نضج شخصیاتهم مما المعرفة 
  .یدا عن االهتمام بتحقیق ذاتیتهم فقطینعكس على تقدم مجتمعهم بع

  .إجراء دراسة مقارنة بین الطلبة المتفوقین وغیر المتفوقین في مستوى الحاجة الى المعرفة. ٤
  

  المصادر
موسوعة التدریس، الجزء الثالث، دار المسیرة للنشر والتوزیع ): ٢٠٠٤(إبراهیم، مجدي عزیز  .١

 .نصورةوالطباعة، كلیة التربیة بدمیاط، جامعة الم

أسس علم النفس التربوي، دار الكتب للطباعة والنـشر، ): ١٩٩١(االزیرجاوي، فاضل محسن  .٢
 .جامعة الموصل

تقییم تعلم الطالب التجمیعي والتكویني، ترجمة، محمد ): ١٩٨٣(س، وآخرون . بلوم، بنیامین .٣
 .امین المفتي وآخرون، ماكروهیل، القاهرة

  التطبیقـات اإلحـصائیة واسـتخدامات): ١٩٩٩( محمـد التكریتي، ودیع یاسین والعبیـدي، حـسن .٤
  .الحاسوب في بحوث التربیة الریاضیة، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل

أساســیات علــم الــنفس التربــوي، دار جــون ): ١٩٨٤(تــوق، محــي الــدین وعــدس، عبــد الــرحمن    .٥
 .وایلى وأبنائه للطباعة العربیة، الجامعة األردنیة
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المركز ، حصار الثقافة بین القنوات الفضائیة والدعوة األصولیة): ١٩٩٨(فى مصط، حجازي .٦
 .بیروت، الدار البیضاء، الثقافي العربي

الحاجــــة الـــــى المعرفـــــة وعالقتهـــــا بحـــــل ): "٢٠٠٣( الخزرجــــي، علـــــي عبـــــد اللطیـــــف حمـــــودي .٧
اب، ، رسـالة ماجـستیر غیـر منـشورة،علم الـنفس، كلیـة اآلد"المشكالت لدى طلبـة جامعـة بغـداد

  .   جامعة بغداد
تطور مناهج التعلیم الجامعي في الوطن ): ١٩٩١(محمود محمد أبو صالح  ،الخوالدة .٨

 .العدد الثاني ، المجلد السابع، مجلة أبحاث الیرموك، العربي

، المكتب المصري الحدیث ٨ علم النفس، الطبعة أصول): ١٩٧٠(راجح، احمد عزت  .٩
  . للطباعة   والنشر، جامعة اإلسكندریة

ــم الــنفس، مطبعــة الخلــود، كلیــة التربیــة، ): ١٩٨٨(الــسامرائي، هاشــم جاســم   . ١٠ المــدخل فــي عل
 .الجامعة المستنصریة،بغداد

 ، ترجمــة، فــي الــسلوك الجنــسي الــشاذدراســة –لیونــاردو دافنــشي ): ١٩٧٥(فرویــد، ســیجموند  . ١١
   . والعلوم، بیروتللثقافةعبد المنعم الحفني، المركز العربي 

دراسة الفروق في التفكیر ): ١٩٩٣( محمد إسماعیل، مهدي والفقيأحمد ، مصطفى .١٢
 والدافع المعرفي وحب االستطالع لدى الطالب المتفوقین وغیر المتفوقین دراسیا أالبتكاري

 .)٧(العدد ،  المجلة المصریة للدراسات النفسیة،الثانویةالسنة الدراسیة في 

دمـــــشق، منـــــشورات جامعـــــة . إلدراكاة ســـــیكولوجی): ١٩٩٦ (أمـــــل، واألحمـــــدمنـــــصور، علـــــي  . ١٣
 .دمشق

 
14.  Allport, G.W. (1962):Pattern and Growt in Personality. Holt, 
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22. Murray, H.E. (1935): The effect of fear upon estimates of 
maliciousness of other personalities, Journal of social sychology, 
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   جامعة الموصل    

    كلیة التربیة الریاضیة 
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  الخبراء أراءاستبیان 
  

   :المحترم. ………………………………… الفاضل األستاذ

  الرابعةالسنتین الدراسیتینبین طالب  الحاجة الى المعرفة مقارنة في دراسة"الباحثة بـ  اتروم     
 ة الباحثتاعتمداذ ، "یة الریاضیة بجامعة الموصل  بجامعة الموصل  كلیة التربواألولى في 

) Caciopo & Petty, 1982( قبل كاسیوبو وبیتي ةالمعدأداة الحاجة الى المعرفة على 
لقیاس الحاجة الى المعرفة، وان ) ٢٠٠٣الخزرجي، ( الى اللغة العربیة من قبل ةوالمترجم

 . هدف یوجه سلوك الفرد للمشاركة بالتفكیر والتمتع بهنهاأ :األداة ذهالتعریف المعتمد في بناء ه
)  درجة١ =إطالقا أوافق درجات، ال٥=  بشدة أوافق( خمسة بدائل تتراوح بین األداة هولهذ

 تتمتعون به من خبرة ودرایة ا ونظرا لم.للفقرات االیجابیة وتعكس الحالة بالنسبة للفقرات السلبیة
 في كونها األداةصالحیة فقرات آالتیة لبیان رأیكم حول مدى عرض علیكم الت أن ةیسر الباحث

   .هتقیس ما وضعت من اجل
  

  ولكم فائق التقدیر واالحترام
  
  

 .  
  
   :االسم واللقب العلمي   

  :   االختصاص
  :   التوقیع   

                       :   التاریخ

  
  ةالباحث

  
  

  
  

  مقیاس الحاجة الى المعرفة
 القیـام ببحـث علمـي یتعلـق بالحاجـة الـى المعرفـة لـدى ةروم الباحثـتـ : عزیزتي الطالبـة..………عزیزي الطالب 

 والــذي یحــوي علــى أیــدیكم علــى االســتبیان الــذي بــین باإلجابــة هــذا البحــث ان تتفــضلوا إنجــازالطلبــة ومــن متطلبــات 
  أرجــو.فكیــركم الــداخليت هــي تعبیــر عمــا یــدور فــي إنمــا ، ا صــح أو خطــإجابتهــاتحمــل  مجموعــة مــن الفقــرات والتــي ال
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تحـت البـدیل والـذي یعبـر عـن رأیـك   ) √ (  إشـارة على جمیع فقرات االستبیان وذلك بوضع اإلجابةتعاونكم معي في 
                          .بشكل صادق

  تعاونكما لواشكر                                      
 أوافق  الفقرات  ت

   بشدة أوافقال   أوافقال  مرتدد  أوافق  بشدة

            .  حقا بالمهمة التي تتضمن التوصل الى حلول جديدة للمشكالتأتمتع  .١

 المهمــة الفكريــة الــصعبة والــضرورية علــى المهمــة التــي لهــا ضــرورة نوعــا مــا أفــضل  .٢
            ولكنها تتطلب تفكيرا كثيرا 

ب قلــيال مــن  مــن تلــك التــي تتطلــأكثــر فــي التفكيــر بمهمــة أالمعــان يمــا يغرينــعــادة    .٣
            . التفكير

            .  طرائق جديدة في التفكيرأتعلم الى ان  أميلال  .٤
            . صعوبة في التفكير في المواقف الجديدة وغير المألوفةأواجه  .٥
            . جديا قدر حاجتي فقطأفكر  .٦
            .األمد التفكير بمشاريع صغيرة يومية على المشاريع الطويلة أفضل  .٧

 يتحــدى ه مـن انـأتأكـد القيـام بـشيء يتطلـب تفكيـرا قلـيال علــى الـشيء الـذي فـضلأ  .٨
            . قدراتي الفكرية

في اغلب األحيان أتحدث الى اآلخرين حول أسباب المشكالت العالمية والحلول   .٩
 .الممكنة لها أكثر من التحدث عما يفعله المشاهير

          

           .ادة األخطاءغالبا ما تؤدي زيادة التفكير الى زي  .١.
           . ال ارغب في تحمل مسؤولية التعامل مع موقف يتطلب الكثير من التفكير  .١١
           . أحاول تجنب المواقف التي تتطلب تفكير عميق بشيء ما  .١٢
           .أفضل متابعة البرامج الثقافية على البرامج الترفيهية  .١٣
           . أذكياء جداأفكر بصورة أفضل عندما يكون من حولي  .١٤
           .أفضل ان تكون حياتي مليئة باأللغاز التي يتوجب حلها  .١٥
           . أفضل المشكالت المعقدة على البسيطة  .١٦
           . أميل فقط الى وضع األهداف التي يتطلب تحقيقها بذل جهد عقلي كبير  .١٧
           . ال ابحث في سبب وصول األمور الى ما هي علية  .١٨
           .أجد فرصة قليلة هذه األيام في القيام بأداء جيد لعدم معرفتي للناس المالئمين  .١٩
           .أقّوم نقاط القوة والضعف في تفكيري  .٢٠
           . ألبأس عندي من معرفة جواب المشكلة ببساطة بدل من فهم أسبابها  .٢١

           . مامال تروق لي فكرة االعتماد على التفكير لشق طريقي الى األ  .٢٢
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