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لدى عينة من طلبة والجنس املعتقدات املعرفية في ضوء الحاجة إلى املعرفة 
  في محافظة عجلون املرحلة الثانوية

  * خزعلي وقاسم المومني عبد اللطيف
  

 2/8/2015 تاريخ قبوله                   1/3/2015 تاريخ تسلم البحث

ــى الكشــف عــن مســتوى المعتقــدات المعرفيــ       :ملخــص ــة إل ة، هــدفت الدراســة الحالي
ــر  ــة أث ــة   ومعرف ــى المعرف ــدى     الحاجــة إل ــة ل  طــالبوالجــنس فــي المعتقــدات المعرفي

طالبــًا ) 368(تكونــت عينــة الدراســة مــن  . المــدارس الحكوميــة فــي محافظــة عجلــون 
ولتحقيـق هـدف    ،بالطريقـة المتيسـرة   من طالب الصـف األول ثـانوي اختيـروا    وطالبة

. المعتقـدات المعرفيـة  والمعرفـة   الحاجـة إلـى   لقيـاس الدراسة طبق الباحثان مقياسـين  
أن الطلبة لديهم مستوى متوسط مـن المعتقـدات المعرفيـة    إلى أشارت نتائج الدراسة 

ــة، و    ــاده الفرعيـ ــى أبعـ ــاس، وعلـ ــة للمقيـ ــة الكليـ ــة   وجـــودعلـــى الدرجـ ــروق ذات داللـ فـ
إحصائية في درجات الطلبة علـى مقيـاس المعتقـدات المعرفيـة ككـل، وأبعـاده الفرعيـة        

ــت  ــزى لمسـ ــالح   تعـ ــة لصـ ــى المعرفـ ــة إلـ ــالطلوى الحاجـ ــة    ةبـ ــى المعرفـ ــة إلـ ذوي الحاجـ
علــى مقيــاس  ةبــالطلالمرتفعــة، وعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي درجــات  

: الكلمــات المفتاحيــة  .المعتقــدات المعرفيــة ككــل، وأبعــاده الفرعيــة تعــزى للجــنس      
  .ويةالمعتقدات المعرفية، الحاجة إلى المعرفة، طلبة المرحلة الثان

حظيت المعرفة وطرق اكتسابها والعمليات العقلية  :مقدمة
 ،وأرسطو ،أفالطون :أمثال ،باهتمام كثير من الفالسفة القدامى

إذ اعتبر هؤالء الفالسفة السلوك المعرفي من أهم أشكال  ؛وكانت
والعمليات  المعرفي،وزاد االهتمام بالنشاط  .اإلنسانيالسلوك 

إذ لم تعد عملية والتكنولوجي؛ م العلمي العقلية مع التطور والتقد
بل أصبح تركيز علماء  ،معرفةللالتعلم والتعليم مجرد اكتساب 

 ،النفس والتربية على نشاط الفرد في البحث عن مصادر المعرفة
  .المعرفية البنىوجمع المعلومات وتحليلها وتمثيلها في 

ول هتم التربويون وعلماء النفس بدراسة معتقدات الطلبة حوا
حاولوا الربط بين المعتقدات اكتسابها، ووكيفية  المعرفةطبيعة 

مفهوم بذلك ظهر لي تعلمهم لها،وطرق  ى الطلبةالمعرفية لد
م الذي 1968عام ) Perry(ري يالمعتقدات المعرفية على يد ب

األفراد لطبيعة المعرفة ولعملية التعلم  فهم ةقيطرعّدها 
)Schommer, 1998(وفيلدمان نيولساب ؛ إذ يرى )Paulsen & 

Feldman, 2005( فرضيات من اللمعتقدات المعرفية أنظمة أن ا
عرفها  بينما وطرق اكتسابها، حول المعرفة معتقداتوال ضمنيةال

هتم التي ت الفلسفةفروع فرع من  :نهاأب) Muis, 2004(مويس 
 Lising(أشار ليسينغ وإلبي وقد . المعتقدبطبيعة المعرفة وتبرير 

& Elby, 2005 ( هما ،نوعين من المعتقدات المعرفيةإلى :
معتقدات األفراد وأفكارهم حول طبيعة  وهي: المعتقدات العامة

معتقدات الطلبة هي و الشخصية،المعتقدات و. المعرفة لدى المجتمع
 وضبطها ومصادرها وثباتها بنيتهاحول المعرفة العلمية من حيث 

  .التعلمأكثر ارتباًطا بعملية وتعد هذه المعتقدات  اكتسابها،وسرعة 
_________________________  

  .كلية إربد الجامعية، جامعة البلقاء التطبيقية *   
 .حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، اربد، األردن© 

  
Epistemological Beliefs According to the Need for 

Cognition and Gender among a Sample of Secondary 
Stage Students at Ajloun Governorate 

 
Abdellatief Al-Momani and Qasem Khazali, Irbid University 

College, University of Applied Balqa. 
 

Abstract: The present study aimed at revealing the level of 
epistemological beliefs, and identifying the impact of the need for 
cognition and gender on epistemological beliefs among public 
schools’ students at Ajloun Governorate. Three hundred sixty eight 
male and female students from the first grade secondary class were 
selected using the available sampling method. Two scales were used 
for measuring the epistemological beliefs and the need for cognition. 
The study results showed that students had a medium level of 
epistemological beliefs on the overall scale and on its sub-dimensions. 
Students with higher levels of need for cognition had higher levels of 
epistemological beliefs than those with low levels. Nevertheless, no 
statistically significant differences in the students’ epistemological 
beliefs were found due to students' gender. 
 Keywords: Epistemological Beliefs, Need for Cognition, Secondary 
Stage Students. 

  

مراحل حددها ) Perry(برأي بيري  لمعتقدات المعرفيةول
 ، بينما)Hofer, 2001(وااللتزام  ،النسبية، والتعدديةباالزدواجية، و

المعتقدات المعرفية تقسيًما آخر ) Magolda, 2004( ماغولداقسم 
احل المعتقدات مرإذ حدد  ؛)Perry(بيري وصفه  عمابعيًدا 

، االستقالليةو ،االنتقاليةو ،المطلقة :اآلتيالمعرفية على النحو 
أن ) Schommer, 1990(شومر في حين ترى  .والسياقية

 ،)الساذجة( األفكار البسيطة نبيالمعتقدات المعرفية تتراوح 
المعتقدات المعرفية على  أبعادشومر  وصفت المعقدة، وقدواألفكار 

   :اآلتيالنحو 
ويتراوح ما بين معتقد  ،)المعرفة المطلقة(صدر المعرفة م -

إلى معتقد  ،)بسيطمعتقد (المعرفة أن السلطة مصدر بخارجي 
  ).معقد(المعرفة أن الخبرة الشخصية مصدر يعتبر داخلي 

ويتراوح ما بين االعتقاد أن  ،)المعرفة المؤكدة(ثبات المعرفة  -
د أن المعرفة إلى االعتقا ،)بسيط(المعرفة ثابتة ومطلقة 

 .)معقد(متطورة ونسبية 

ويتراوح ما بين االعتقاد أن المعرفة مجزأة  ،بنية المعرفة -
إلى االعتقاد أن المعرفة متكاملة ومترابطة  ،)بسيط(وبسيطة 

 ).معقد(
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ويتراوح ما بين االعتقاد  ،)القدرة الفطرية(القدرة على التعلم  -
إلى االعتقاد بأن  ،)بسيط(بأن القدرة على التعلم فطرية ثابتة 

 ).معقد(ومتطورة القدرة على التعلم مكتسبة 

 ،ويتراوح بين االعتقاد بأن التعلم يحدث بسرعة التعلم،سرعة  -
بأن التعلم يحدث  إلى االعتقاد ،)بسيط( أو ال يحدث نهائًيا

 ).معقد( بشكل تدريجي

تعد المعتقدات المعرفية من أهم العوامل التي ترتبط و
عند  خاصة ،للمهمات األكاديمية الصفية الصفيةكة بمستويات المشار

 ,Pintrich) دراسة وبينت. المهامرغبة الطلبة في مواصلة هذه 

2003; Phillips, 2001)  أن المعتقدات المعرفية لدى الطلبة ترتبط
 .التعلموقدرتهم على  ،وبمستوى ذكائهم ،باألداء األكاديمي لديهم

 تهنزعوب المعرفة،اجة المتعلم إلى ترتبط المعتقدات المعرفية بحكما 
من خاللها حدد لتت للمشاركة في األنشطة المعرفية واالستمتاع بها

 يظهر مفهوم الحاجة إلى المعرفة على يدو. المعرفيةمعتقداته 
 :ابأنه هافاعّرم، و1955عام  (Kohlin & Wolf)كوهلين وولف 

ر إلى فهم تشي بناء مواقف مرتبطة بطرق شمولية ذات معنىلالحاجة 
 ريبيلتأما  ).2009 الظاهر،( وجعله منطقًيا بالنسبة للفرد ،العالم
فقد عّرفاها ) Peltier & Schibrowsky, 1994(بروسكي يوش

الدافعية الداخلية التي ينشغل من خاللها الفرد بأنشطة حل ب
  .المشكلة

يرتبط مفهوم الحاجة إلى المعرفة بمفهوم التفكير الذي يشير و
اط عقلي كوضع الفرضيات، وجمع المعلومات، والتقصي إلى أي نش

تقدات، وحل والبحث، واتخاذ القرارات، وتقييم اآلراء والمع
لذلك يعد مفهوم الحاجة إلى المعرفة  .المشكالت بأسلوب علمي

من أشكال الدافعية الداخلية التي تؤثر في كثير من األنشطة  شكًال
الحاجة إلى المعرفة إلى  إذ تعمل لدى الفرد؛المعرفية والفكرية 

توجيه تلك األنشطة من أجل تحقيق نمو وتطور معرفي فكري 
)Coutinho, 2006(نوسباوم ، وهذا ما أكده )Nussbaum, 

؛ إذ أشار إلى أن الحاجة إلى المعرفة تتنبأ بجودة التفكير )2005
ويؤثر . الذي يمارسه المتعلمون أثناء أداء المهمات التعليمية

المتعلم باستراتيجيات التعلم التي  لدىة إلى المعرفة مستوى الحاج
إذ يتميز  اء تعامله مع المهمات األكاديمية؛يستخدمها المتعلم أثن

األفراد ذوو المستويات المرتفعة من الحاجة إلى المعرفة، باستخدام 
استراتيجيات تعليمية أكثر تعقيًدا وشموًلا من األفراد ذوي 

  ).Coutinho, 2007(حاجة إلى المعرفة المستويات المتدنية من ال

ترتبط الحاجة إلى المعرفة بكثير من السمات والخصائص و
المعرفية لدى الفرد؛ فقد أشارت نتائج دراسة ديكهوسير ورينهارد 

2009) (Dickhauser & Reinhard,  إلى وجود عالقة إيجابية بين
ت األدائية الحاجة إلى المعرفة عند المتعلم ومفهوم الذات، والتوقعا

يفانز وكيربي وفابريجار كاديمية، كما أشارت نتائج دراسة إاأل
)Evans, Kirby & Fabrigar, 2003 ( إلى وجود عالقة إيجابية

 لدىدالة إحصائًيا بين الحاجة إلى المعرفة وضبط عملية التعلم 
لدى الفرد بالمعتقدات وترتبط الحاجة إلى المعرفة  .الطلبة الجامعين

ومن الدراسات التي هدفت إلى تقصي العالقة بين  .لديهالمعرفية 
 ويتمايردراسة  ،والحاجة إلى المعرفة ،المعتقدات المعرفية

)Whitmire, 2003 ( التي أجريت على عينة مكونة من)طالًبا ) 20
الواليات  في )Ivy League university( أيفيجامعة من طالب 
لوب المقابلة لجمع واستخدمت الباحثة أس األمريكية،المتحدة 

 داًال ًاللمعتقدات المعرفية أثرأن  توصلت الدراسة إلى .البيانات
واستخدام تقنيات البحث عن  المعلومات،إحصائًيا في تقييم 

ندرسون أدراسة  اأم. المعرفةوالحاجة إلى  المعلومات،
)Anderson, 2005 (بين طرق المعرفة  إلى فحص العالقة فهدفت

عينة  المعرفة لدىالحاجة إلى و ،قدات المعرفيةوالمعت اإلجرائية،
ويتشيتا الحكومية طالًبا من طلبة جامعة ) 457(من  مكونة

)Wichita State University ( األمريكيةفي الواليات المتحدة. 
ولقياس الحاجة إلى المعرفة والمعتقدات المعرفية، أعد أندرسون 

اآلخر يقيس أحدهما يقيس الحاجة إلى المعرفة، و ،مقياسين
توصلت الدراسة إلى أنه كلما زاد اعتقاد . المعتقدات المعرفية

زادت المعتقدات المعرفية  والمتصلة،الطالب في المعرفة المنفصلة 
  .المعرفةزادت الحاجة إلى  كذلكو المعرفة،المتعمقة في تعديل 

إلى الكشف عن العالقة بين ) 2013(دراسة بقيعي وهدفت 
تكونت عينة الدراسة من  .المعرفةوالحاجة إلى  المعتقدات المعرفية

 ).األونروا(طالًبا وطالبة من طلبة كلية العلوم التربوية ) 142(
مقياس الحاجة إلى المعرفة المعرب من قبل أبو مخ  الباحثاستخدم 

 زوأبر). 2008(، ومقياس المعتقدات المعرفية إلسماعيل )2010(
ذات داللة إحصائية  يجابيةإما توصلت إليه الدراسة وجود عالقة 
ووجود فروق دالة  المعرفة،بين المعتقدات المعرفية والحاجة إلى 

القدرة و المطلقة،السلطة و السريع،التعلم  :أبعادإحصائًيا في 
  .الذكورالفطرية تعزى لمتغير الجنس لصالح 

 :من أبرزها ،تتأثر المعتقدات المعرفية بمجموعة من العوامل
 & Schommer( يستيرإإذ ترى شومر و ؛جتماعيوالنوع اال العمر

Easter, 2005 ( وتزداد  بطبيعتها،أن المعتقدات المعرفية نمائية
 أّنبفكلما كبر األفراد زاد اقتناعهم  .الفرد وخبرتهعمر  ايدتزب

وكلما زادت درجاتهم العلمية زاد  تنميتها،القدرة على التعلم يمكن 
   .معقدةاعتقادهم في أن المعرفة 

ذلك أشارت نتائج الدراسات إلى تباين مستوى ودرجة ل
وتبًعا  ،ودرجاتهم العلمية ،المعتقدات المعرفية تبًعا ألعمار األفراد

 Limoodehi) ليموديهي وتحريريدراسة هدفت ف. االجتماعيللنوع 

& Tahriri, 2014)  إلى التحقق من أثر المستوى التعليمي والجنس
طلبة تخصص اللغة اإلنجليزية في على المعتقدات المعرفية لدى 

 إيران، يف (Islamic Azad University)اإلسالمية جامعة آزاد 
أشارت نتائج  .وطالبة طالِب) 101(وتكونت عينة الدراسة من 

الدراسة إلى أن طلبة السنة الثانية يمتلكون معتقدات معرفية أعلى 
حصائية إلى عدم وجود فروق ذات داللة إو األولى،من طلبة السنة 

  .للجنسفي المعتقدات المعرفية تعزى 
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التي أجريت على عينة مكونة من ) 2014(أما دراسة المومني 
وتم تطبيق مقياس  اليرموك،وطالبة من طلبة جامعة  اطالًب) 651(

على العينة لتحديد درجة المعتقدات المعرفية ) 2008(إسماعيل 
ن درجة متوسطة أشارت نتائجها إلى أن الطلبة يمتلكوفقد لديهم، 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في و ،من المعتقدات المعرفية
  .للجنسالمعتقدات المعرفية تعزى 

دراسة معين وعبد العزيز وحسين ومحمد  في حين هدفت
 ,Muin, Abedalaziz, Hussin, Mohamed, & Saad) وسعد

إلى الكشف عن مستوى المعتقدات المعرفية لدى طلبة  (2012
 فيطالًبا وطالبة ) 154(تكونت عينة الدراسة من  .الجامعيةرحلة الم

فية ولتحديد مستوى المعتقدات المعر .ماليزيا جامعة كلية التربية في
بينت النتائج أن . فقرة) 37(من  تم استخدام مقياس من إعدادهم

 بعدالطلبة يمتلكون درجة مرتفعة من المعتقدات المعرفية على 
ومتوسطة على  المؤكدة،المعرفة  بعدمتدنية على و الفطرية،القدرة 

 .المعرفة المطلقةو السريعة،المعرفة و البسيطة،المعرفة  أبعاد
لة الدفروق ذات إلى عدم وجود  أيضًا وأشارت نتائج الدراسة

باستثناء وجود س في المعتقدات المعرفية تعزى للجن ةإحصائي
  .الذكورجنس لصالح القدرة الفطرية تبًعا لمتغير ال بعدفروق على 

باختالف التخصص  الطالبتختلف المعتقدات المعرفية لدى و
تشكل وم الطبيعية كالفيزياء والهندسة ففي العل لديهم،األكاديمي 

 تعمًقا،لدى الطلبة المتخصصين في هذه الحقول معتقدات أكثر 
مقارنة مع الطلبة المتخصصين في حقل العلوم اإلنسانية والتربوية 

)Schommer, 1998.(  هوفر كما ترى)Hofer, 2000 ( أن الطلبة
في التخصصات االجتماعية اإلنسانية يرون أن المعرفة غير مؤكدة 

لذين يرون تخصصات الهندسة وإدارة األعمال امقارنة مع الطلبة في 
  .مؤكدةأن المعرفة 

 ،ومن العوامل التي لها أثر واضح في المعتقدات المعرفية
تختلف المعتقدات المعرفية إذ  والثقافية لألفراد، عوامل االجتماعيةال

وهذا ما أشارت إليه  المجتمعية،لدى األفراد باختالف ثقافاتهم 
إذ ترى أن طلبة الجامعات في الواليات  ؛)Hofer, 2008(هوفر 

حول يقينية المعرفية المتحدة األمريكية أكثر تعمًقا في معتقداتهم 
أن الطلبة و اليابانيين،الطلبة من  ومصدرها وبساطتها، المعرفة،

 ،وأن القدرة فطرية ومؤكدة،الصينيين يعتقدون أن المعرفة بسيطة 
  .سريًعابينما يعتقد الطلبة األمريكيون أن التعلم يكون 

تتأثر المعتقدات المعرفية بطريقة التعليم وبأساليب التدريس و
عليم كما أن طريقة الت الصف،التي يتلقاها المتعلمون داخل حجرة 
فالتعليم الذي يركز  المعرفية،تؤدي إلى تغيير وتعديل المعتقدات 

رتبط يذكر القواعد التي يقدمها المعلم على السرعة والدقة وت
 وأن المعلم مصدر المعرفة سريع،باالعتقاد بأن التعلم 

(Schommer & Walker, 1995; Muis, 2004).  كما أن
 المنفصلة،على الحقائق استخدام المعلم لالمتحانات التي تركز 

ؤدي بالطلبة إلى االعتقاد بأن المعرفة مجموعة من الحقائق ي
)Schommer, 1998 .( أشار القباطي لذا)إلى أن ) 2001

استخدام المعلم لالختبارات التي تركز على الحفظ األصم ال ينسجم 
بل يعزز لدى  ،مع تعزيز المعتقد لدى الطلبة بأن المعرفة متعمقة

) 2007(لذلك أكد الشويرخ  .السطحين أسلوب التعلم المتعلمي
تعليمية تعطي للطالب مساحة  امأداء مهبعلى ضرورة تكليف الطلبة 

والتعلم  ،أسلوب المشروعات التعليمية :كافية من التفكير، مثل
تدريبهم على التأمل لينمو لديهم التعلم و ،وحل المشكالت بالعمل،
  .مؤكدةوأن المعرفة غير  العميق،

 ,Whitmire(كل من  لدىيالحظ من الدراسات السابقة 

2003 Anderson, 2005;،التي تناولت العالقة بين ) 2013 ؛ بقيعي
وجود عالقة ما بين هذين  والحاجة إلى المعرفة ،المعتقدات المعرفية

 ,.Muin et al(كما أشارت نتائج الدراسات السابقة . المتغيرين

إلى أن ) Limoodehi & Tahriri, 2014؛ 2014 ؛ المومني،2012
ولم  ،طلبة الجامعة يمتلكون درجة متوسطة من المعتقدات المعرفية

وبالذات المرحلة الثانوية باهتمام مراحل التعليم المدرسي  تحظ
بدراسات  بتحديد مستوى المعتقدات المعرفيةكاٍف فيما يتعلق 

في ( تتناول قياس وتحديد مستوى المعتقدات المعرفية عند الطلبة
مما ميز الدراسة الحالية عن أغلب  ،)ينطالع الباحثاحدود 

سيما أن الوقوف على مستوى المعتقدات  ال .السابقةالدراسات 
مكن المعلمين وأصحاب القرار المرحلة الثانوية المعرفية لدى طلبة 

تلك المعتقدات لتنمو نمًوا سليًما نظًرا لقابلية المعتقدات  توجيهمن 
  . و والتطورالمعرفية للنم

  سؤاالهاومشكلة الدراسة 

تعد المعرفة متغيًرا فاعًلا في تطوير القدرات العقلية 
ر يطوتو ،نمو قدرة المتعلم على التفكيرت من خاللهافواإلدراكية، 

وإدراك العالقات بين األحداث  ،واالكتشاف ،قدرته على االستقصاء
رفي يتطلب وضبطها، كما أن التطور المع ،وتفسيرها ،والمتغيرات

وجمع المعلومات  ،من األفراد والمتعلمين البحث عن مصادر المعرفة
  .للوصول إلى الحقائق السليمة واإلفادة منها

ما أن يعزز المعتقدات إأن أسلوب التعليم  انيرى الباحثو
أن أغلب المعلمين في  والحظاما أن يعيقها، إو ،المعرفية لدى الطلبة

ق تقليدية في تدريسهم للحقائق مدارسنا يحاولون استخدام طر
تلك الحقائق بالمتعلمين  ونزوديوالمفاهيم والمبادئ العلمية، و

لحفظها، وهم بذلك ال يفسحون المجال أمام المتعلمين للتقصي 
األمر ). 2006(وهذا ما أكدته اللولو  ،والبحث واستكشاف المعرفة

 وأن مطلقة،بأن المعرفة مؤكدة و ًايعزز لدى المتعلمين اعتقاد الذي
 الستراتيجياتفي حين أن استخدام المعلم  ،التعلم يحدث بسرعة

نفسه، من المتعلم  يجابيةتدريسية قائمة على المشاركة الفاعلة اإل
 يهعلى البحث والتقصي الكتشاف المعرفة، مما ينمي لد هساعدي

وأن للخبرة الشخصية دوًرا  ،بأن المعرفة متكاملة ومترابطة اعتقادًا
إذ ترتبط  .سابها، فضًلا عن الفهم المتعمق لطبيعة المعرفةفي اكت

المعتقدات المعرفية بالحاجة إلى المعرفة لدى الطلبة، وهذا ما 
؛ Anderson, 2005; Whitmire, 2003(أكدته نتائج الدراسات 
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ن معرفة مستوى المعتقدات أ لذا يرى الباحثان ).2013بقيعي، 
طلبتهم  لدىوامل المؤثرة عليها لعلوها، المعرفية وفهم المعلمين ل

 حاولتعلى مراعاة تلك المعتقدات وتنميتها، ولذلك  همسيساعد
الدراسة الحالية الكشف عن مستوى المعتقدات المعرفية لدى طلبة 

وبيان أثر متغيري الحاجة إلى المعرفة والجنس في  ،المرحلة الثانوية
لسؤالين ن االدراسة اإلجابة ع حاولت تلك المعتقدات، وتحديدًا

  :يناآلتي

ما مستوى المعتقدات المعرفية لدى طلبة المرحلة : السؤال األول
  الثانوية؟

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : السؤال الثاني
في درجات طالب المرحلة الثانوية على ) α=0.05(الداللة 

مقياس المعتقدات المعرفية ككل وأبعاده الفرعية تعزى للحاجة 
  ى المعرفة والجنس والتفاعل بينهما؟إل

  أهمية الدراسة 

تنبع أهمية الدراسة الحالية من أهمية متغيري المعتقدات 
نظًرا الرتباط هذين المتغيرين بالنمو  ؛والحاجة إلى المعرفة ،المعرفية

المعتقدات المعرفية بمستوى  ترتبطكما . المعرفي لدى الفرد
وباألداء األكاديمي الذي يعد  ،وبذكاء المتعلم ،المشاركة الصفية

 ,Pintrich(أكده وهذا ما  ،الهدف الرئيس من العملية التربوية

2003; Phillips, 2001(، هو ينأشار كوت لذا)Coutinho, 2006 (
   .إلى أن الحاجة إلى المعرفة ترتبط باألداء األكاديمي المتميز للمتعلم

ا توفر إطاًرا أنه في وتتضح األهمية النظرية للدراسة الحالية
 فيها،والعوامل المؤثرة  ،مفهوم المعتقدات المعرفيةلمرجعًيا معرفًيا 
من المتغيرات المعرفية  عديدومدى ارتباطها بال ،وسبل تنميتها

وتعد الدراسة الحالية إضافة معرفية  .وغيرها كالحاجة إلى المعرفة
 سيما أن دراسة المعتقدات المعرفية لدى الطلبة في جديدة، ال

في الحال لم تحظ باهتمام كاف كما هو  الثانويمراحل التعلم 
  .ةالجامع

معرفة مستوى  إّنإذ  ؛للدراسة الحالية أهمية تطبيقيةو
على فهم المعنيين المعتقدات المعرفية لدى المتعلمين سيساعد 

ونمو المعتقدات المعرفية بشكل ، طبيعة النمو المعرفي بشكل عام
ت زادلدى الطلبة، لم للمعتقدات المعرفية فكلما زاد فهم المع خاص،
لطبيعة  مهمفهلدروسهم بشكل يعبر عن لمعلمين اعداد إ عملية

 تمما يجعلهم يوظفون طرائق، واستراتيجيا ،همتطلبالتفكير لدى 
يدفع بالمعلم  مما تدريسية تساعدهم على تعليمهم بشكل أفضل،

أساليب استخدام و ه باستمرار،تدريس استراتيجياتإلى تعديل 
كما أن معرفة  .المعتقدات لدى الطلبةتقويم تعمل على نمو 

المعرفة إلى ودور الحاجة  ،مستوى المعتقدات المعرفية لدى الطلبة
إلى  تهمسيساعد المعلمين على توجيه طلب ،في تلك المعتقدات

عزز مهارة البحث والتقصي لدى وت معرفة الحديثة،المصادر 
التربوية المعاصرة على  واالتجاهاتت إذ تؤكد النظريا ؛المتعلمين

باعتباره محور  ،ضرورة تفعيل دور المتعلم في الموقف التدريسي
  .العملية التربوية

  الدراسةمحددات 

  : للدراسة الحالية مجموعة من المحددات
اقتصرت عينة الدراسة الحالية على طلبة المرحلة الثانوية في  -

ميم نتائج الدراسة محافظة عجلون، وبالتالي من الصعوبة تع
  .إال على مجتمعها والمجتمعات القريبة من مجتمعها األصلي

الدراسي  أجريت الدراسة الحالية في زمنها المحدد وهو العام -
2013/2014. 

أجريت الدراسية الحالية في المدارس التابعة لمديرية التربية  -
 .والتعليم في محافظة عجلون

ء مقياسي الحاجة إلى تتحدد نتائج الدراسة الحالية في ضو -
المعرفة، والمعتقدات المعرفية المستخدمين في الدراسة 

 .الحالية، وفي ضوء دالالت صدقهما وثباتهما

  وتعريفاتها اإلجرائية مصطلحات الدراسة

تصورات المتعلم الذهنية والعقلية  :المعتقدات المعرفية -
ير ويش. المتمثلة بطبيعة المعرفة واكتسابها وتبريرها وثباتها

المعتقدات حول طبيعة  :أنها) Bendixen, 2002(ن ينديكسيب
الدرجة التي  :وتعرف إجرائًيا بأنها. الحقيقة العلمية والمعرفة

المعد يحصل عليها الطالب على مقياس المعتقدات المعرفية 
  .المستخدم في الدراسة الحالية، و)2008(من قبل إسماعيل 

لبة في ممارسة األنشطة الرغبة لدى الط :الحاجة إلى المعرفة -
 Peltier( ويبين بيلتير وشيبروسكي. المعرفية واالستمتاع بها

& Schibrowsky, 1994 ( دافعية داخلية ينشغل من أنها
وتعرف إجرائًيا بالدرجة . خاللها الفرد بأنشطة حل المشكلة

التي يحصل عليها الطالب على مقياس الحاجة إلى المعرفة 
 & Cacioppo, Petty)وبيتي وكاو  المعد من قبل كاتشيوبو

Kao)  2010(، والمعرب من قبل أبو مخ )1984(في عام( ،
  .الحالية المستخدم في الدراسةو

عينة من طلبة الصف األول الثانوي  :طلبة المرحلة الثانوية -
الملتحقين بالمدارس الحكومية التابعة وبفرعيه العلمي واألدبي 

 /2013ون للعام الدراسي لمديرية تربية وتعليم محافظة عجل
2014.  

  طريقة الدراسة وإجراءاتها

  مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب وطالبات الصف األول 
لمديرية التربية الثانوي الملحقين بالمدارس الحكومية التابعة 

محافظة عجلون بالمملكة األردنية الهاشمية للعام والتعليم في 



  المومني وخزعلي

 501

طالبًا وطالبة، ) 3861( البالغ عددهم، و2013/2014الدراسي 
  .طالبة) 2066(، وًاطالب )1795( منهم

  عينة الدراسة

) 197(منهم  طالبًا وطالبة، )368(تكونت عينة الدراسة من 
) 72(منهم الصف األول الثانوي،  ةبطالبة من طل )171(و ،طالبًا

طالبًا وطالبة من ذوي الحاجة إلى المعرفة المنخفضة، يتراوح 
، )2.33-1(سط درجاتهم على مقياس الحاجة إلى المعرفة بين متو

يتراوح من ذوي الحاجة إلى المعرفة المتوسطة، ) 239(ومن 
-2.34(متوسط درجاتهم على مقياس الحاجة إلى المعرفة بين 

يتراوح متوسط  من ذوي الحاجة إلى المرتفعة،) 57(، و)3.67
، )5-3.68(درجاتهم على مقياس الحاجة إلى المعرفة بين 

مدارس تابعة لمديرية التربية والتعليم في ) 6(حقين في توالمل
، المتيسرةإذ تم اختيار المدارس الستة بالطريقة  ؛محافظة عجلون

التي أبدت هي و ،ثالث مدارس للذكور، وثالث مدارس لإلناث
يوضح توزيع أفراد عينة ) 1( والجدول .نيتعاونها مع الباحث

  .الجنسو حاجة إلى المعرفةي الالدراسة حسب متغير

ي الحاجة إلى توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير :)1( جدول
  الجنسالمعرفة و

  النسبة المئوية  العدد المستويات  المتغير المستقل

  الجنس
 %54 197  ذكور

 %46 171  إناث

 %100 368  المجموع

  الحاجة إلى المعرفة

 %20 72  منخفضة

 %65 239  متوسطة

 %15 57  ةمرتفع

 %100 368  المجموع

  الدراسة اأدات

  مقياس الحاجة إلى المعرفة: أوًال

استخدم في الدراسة الحالية لتحقيق هدفها مقياس الحاجة إلى 
 ,Cacioppo, Petty(قبل كاتشيوبو وبيتي وكاو المعرفة والمعد من 

& Kao ( والمعرب من قبل أبو مخم، 1984في عام )بعد  )2010
يتكون المقياس بصورته األصلية  .الالت صدقه وثباتهالتأكد من د

الطلبة في مختلف  لدىفقرة تقيس الحاجة إلى المعرفة ) 18( من
فقرات سلبية، ) 9(فقرات إيجابية، و) 9(منها التعليمية،  األبعاد

  .نادرًا، أبدًا ،دائمًا، غالبًا، أحيانًا: وأمام كل عبارة التدريج التالي

  األصلي صدق المقياس

بو وبيتي وكاو وأوجد ُمعدو المقياس األصلي كاتشي
)Cacioppo, Petty, & Kao(  دالالت صدق م 1984في عام

يعملون  الذين عرضه على مجموعة من المحكمينبمحتوى المقياس 
الواليات المتحدة ب) Illinoi University(إيلينوي  في جامعة

قام  هماحاتعلم النفس، وبناًء على اقتربمختصين من الاألمريكية 
عدد بذلك ولم يتغير ه، و المقياس بإعادة صياغة بعض فقراتُمعّد
  .هفقرات

 هبتعريب المقياس وإيجاد دالالت صدق) 2010( قام أبو مخو
من المحكمين المختصين في مجال علم النفس ) 10( عرضه علىب

التربوي والقياس والتقويم يعملون في جامعة اليرموك، واقتصرت 
اتذة المحكمين على تعديل بسيط على صياغة بعض اقتراحات األس
دالالت صدق البناء للمقياس من  تكما استخرج .فقرات المقياس

إذ تم  ؛خالل تطبيقه على عينة استطالعية من طلبة جامعة اليرموك
حساب معامل االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية للمقياس، 

وجميعها ذات داللة ) 0.71-0.24( وقد تراوحت تلك القيم بين
 ماان معامل االرتباط ما بين درجاتهإحصائية، باستثناء فقرتين ك

تم استبعادهما من و ،)0.20( والدرجة الكلية للمقياس أقل من
  .فقرة )16( وأصبح عدد فقرات المقياس ،المقياس

  صدق المقياس في الدراسة الحالية

عرض قام الباحثان ب للتحقق من الصدق الظاهري للمقياس،
فقرة على مجموعة من الخبراء  )16( فقرات المقياس والبالغ عددها

ممن ) 8( في مجال علم النفس التربوي والقياسي والتقويم وعددهم
والجامعة الهاشمية وطلب منهم إبداء يرموك، يعملون في جامعة ال

مالحظاتهم، حول صياغة الفقرات، ومدى قياسها لمفهوم الحاجة إلى 
لب منهم إضافة أية اقتراحات أخرى على فقرات المعرفة، كما ط

وكانت مالحظات األساتذة المحكمين على فقرات المقياس . المقياس
بسيطة، تمثلت في إعادة صياغة بعض الكلمات في عدد من 

   .الفقرات

قام الباحثان بتطبيق المقياس  ،للتحقق من صدق البناءو
مكونة من ) ينشعبتين دراسيت(على عينة استطالعية  فقرة،) 16(
من مجتمع بالطريقة المتيسرة  تم اختيارها وطالبة،طالًبا ) 52(

وتم حساب معامل االرتباط ما بين  عينتها،الدراسة ومن خارج 
وكانت جميع تلك القيم أعلى  للمقياس،درجة الفقرة والدرجة الكلية 

تم  واحدة،باستثناء فقرة  إحصائية،وذات داللة ) 0.25(من 
) 15(وبذلك أصبح عدد فقرات المقياس  لمقياس،اإسقاطها من 

  .فقرة

  األصلي ثبات المقياس

قام ُمعدو المقياس األصلي بحساب ثبات مقياس الحاجة إلى 
طالب وطالبة ) 100( على عينة استطالعية عددها هتطبيقبالمعرفة 

إعادة تطبيقه مرة و ،)Illinoi University(إيلينوي  من طلبة جامعة
للمقياس ) االستقرار( ة نفسها، وبلغ معامل الثباتأخرى على العين

  ).0.95( بين التطبيقين

 هبتطبيقوذلك بحساب ثبات المقياس ) 2010( وقام أبو مخ
طالبًا ) 65( على عينة استطالعية من طلبة جامعة اليرموك عددها

وطالبة، ثم إعادة تطبيقه مرة أخرى بفاصل زمني مدته أسبوعان بين 
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بين ) االستقرار( ب معامل الثبات باإلعادةثم حس ،التطبيقين
  ).0.80( التطبيقين وبلغ

  ثبات المقياس في الدراسة الحالية

قام الباحثان باستخراج دالالت  للتحقق من ثبات المقياس،
طالبًا وطالبة من ) 52( على عينة استطالعية هعن طريق تطبيق هثبات

تطبيقه مرة وإعادة  ،األصلية مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها
ب معامل الثبات بين احستم و ،أخرى بفاصل زمني مدته أسبوعان

قام الباحثان كما  ).0.83( بلغقد و ،)استقرار المقياس(ين التطبيق
ألفا -عن طريق تطبيق معادلة كرونباخالداخلي بحساب معامل الثبات 

وبلغ معامل الثبات  ،على التطبيق األول للعينة االستطالعية
  ).0.90(المحسوب 

  تصحيح المقياس

، وأمام كل )فقرة 15( يتكون المقياس بصورته النهائية من
ت ي، وأعط)دائمًا، غالبًا، أحيانًا، نادرًا، أبدًا( فقرة تدريج خماسي

أما  .الموجبةعلى التوالي للفقرات ) 1، 2، 3، 4، 5( الدرجات
وبناًء على ذلك تكون أعلى . فصححت بعكس الدرجة السالبةالفقرات 

وأدنى درجة يمكن أن ) 75( درجة يمكن أن يحصل عليها المفحوص
  .درجة) 15( يحصل عليها المفحوص

 ولتصنيف أفراد عينة الدراسة وفق حاجتهم إلى المعرفة
وهي ) 5(: ، طبق المعيار التالي)المرتفعةوالمتوسطة، والمنخفضة، (

 للفقرة، وهي أدنى درجة ؛)1(مطروح منها للفقرة، أعلى درجة 
، فيصنف أفراد عينة الدراسة وفق حاجتهم )3(سوم الناتج على مق

-1(تتراوح بين الحاجة إلى المعرفة المنخفضة  :إلى المعرفة كالتالي
-3.68(بين  المرتفعة، و)3.67-2.34( بين المتوسطة، و)2.33

5.( 

  مقياس المعتقدات المعرفية: ثانيا

دات مقياس المعتق خدم الباحثان في الدراسة الحاليةاست
عد التأكد من ب) 2008(المعرفية الذي قام بتطويره إسماعيل 

) 66(صورته األولية من تكون المقياس في  .دالالت صدقه وثباته
المقياس  قق من إجراءات صدقه وثباته، أصبحفقرة، وبعد التح

 أبعادفقرة، موزعة على خمسة ) 52( من ًامكونورته النهائية بص
 ، والمعرفة المؤكدةتفقرا) 10( ريعالتعلم الس: وهي ،للمعتقدات

) 12( فقرات، والقدرة الفطرية) 9( فقرات، والسلطة المطلقة) 8(
  .فقرة) 13( فقرة، والمعرفة البسيطة

  األصلي صدق المقياس

باستخراج صدق المحتوى للمقياس ) 2008( قام إسماعيل
 )12(فقرة على ) 66( على التي تحتويله عرض الصورة المبدئية ب

يحملون درجة  يعملون في كلية التربية في جامعة اليرموك محكمًا
ثنين من م، واالقياس والتقويو ،الدكتوراه في علم النفس التربوي

أبدى المحكمون مالحظاتهم  وقداللغة العربية، ب ينصخصتالم

إسقاط هما كان من أهم، وواقتراحاتهم حول تعديل بعض الفقرات
  .ثالث فقرات من المقياس) 3(

بتطبيق المقياس على عينة ) 2008( إسماعيلقام و
) 50( العاشر واألول الثانوي عددهم يناستطالعية من طلبة الصف

تم حساب معامل االرتباط بين درجة الفقرة قد طالبًا وطالبة، و
تم حساب معامل االرتباط والذي تنتمي إليه،  البعدومجموع درجات 

على ذلك ، وبناًء يالكل بين درجة الفقرة ومجموع درجات المقياس
ودرجة  نإذ كان معامل االرتباط بين درجاته ؛فقرات) 8(ت حذف

. وغير دال إحصائيًا )0.25(أبعادهن ودرجة المقياس الكلي أقل من 
  .فقرة) 55( وبذلك أصبح عدد فقرات المقياس

  صدق المقياس في الدراسة الحالية

 قام الباحثان بعرضللتحقق من الصدق الظاهري للمقياس، 
المحكمين  من) 8(فقرة، على ) 55( فقرات المقياس والبالغ عددها
والجامعة الهاشمية، ويحملون يرموك، ممن يعملون في جامعة ال

درجة الدكتوراه في علم النفس التربوي والقياس والتقويم، وطلب 
منهم إبداء مالحظاتهم حول صياغة الفقرات، ومدى قياسها 

. ية اقتراحات أخرىأأيضًا إضافة  للمعتقدات المعرفية، وطلب منهم
واقتصرت مالحظات المحكمين على تعديل محدود لصياغة بعض 

  .تلك التعديالتالفقرات، وقد قام الباحثان بإجراء 

قام الباحثان بتطبيق المقياس على  ،للتحقق من صدق البناءو
من مجتمع الدراسة  طالًبا وطالبة) 52(عينة استطالعية مكونة من 

عينة حساب الصدق لمقياس الحاجة إلى - عينتهاومن خارج 
وتم حساب معامل االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة  -المعرفة

وذات ) 0.25(وكانت جميع تلك القيم أعلى من  ،الكلية للمقياس
تم استبعادها و داللة إحصائية باستثناء معامل االرتباط لثالث فقرات

عامل االرتباط بين درجة قام الباحثان بحساب ما كم .سمن المقيا
وكانت جميع تلك القيم أعلى من  لبعديها،الفقرة والدرجة الكلية 

تم حساب معامل ارتباط مجموع ووذات داللة إحصائية، ) 0.25(
وتراوحت تلك القيم بين  ،مع الدرجة الكلية للمقياس الُبعددرجات 

وبذلك أصبح عدد . وجميعها ذات داللة إحصائية) 0.77–0.62(
فقرة ) 29(منها  فقرة،) 52(فقرات المقياس بعد هذا اإلجراء 

  .سلبيةفقرة ) 23(و إيجابية،

  األصلي  ثبات المقياس

بحساب معامالت الثبات لمقياس ) 2008( قام إسماعيل
، )تهوإعاد االختبار( الخمسة بطريقتي وألبعادهالمعتقدات المعرفية 

، وقد بلغت الفترة )ألفا-كرونباخ( داخليال االتساقواستخراج معامل 
وتراوحت قيم  ،أسبوعين تهوإعاد بين تطبيق االختبار الزمنية

 ،)0.83-0.75( بينألبعاد المقياس ) االستقرار(معامالت الثبات 
معامالت الثبات المحسوبة بمعادلة قيم أما  ،)0.77(وللمقياس ككل 

، )0.83-0.74(ين ب بعاد المقياسفقط تراوحت أل) ألفا-كرونباخ(
  ).0.83( وللمقياس ككل
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  ثبات المقياس في الدراسة الحالية

الباحثان باستخراج دالالت للتحقق من ثبات المقياس، قام 
طالبًا ) 52( على عينة استطالعية مكونة من هعن طريق تطبيق هثبات

، ثم إعادة األصلية ومن خارج عينتها ،وطالبة من مجتمع الدراسة
ى على العينة نفسها بفاصل زمني مقداره أسبوعان، مرة أخر هتطبيق

) التطبيقينمعامل االرتباط ما بين (اإلعادة وقد بلغ معامل ثبات 
 ألبعادللمقياس ككل، كما تراوح معامل ثبات اإلعادة ) 0.81(

تم حساب و. ًالة إحصائياوكانت د) 0.85 – 0.78(من المقياس 
إذ كان معامل  ؛نباخ ألفامعامل الثبات للمقياس بتطبيق معادلة كرو

 بعادالثبات أل تمعامالقيم وتراوحت  ،)0.93( الثبات للمقياس ككل
) 2(والجدول  .ًاالة إحصائيدوكانت  )0.91 – 0.82( منالمقياس 

  .يوضح تلك القيم

  معامالت الثبات لمقياس المعتقدات المعرفية :)2(جدول 
عدد   البعد

  الفقرات
ثبات 
  اإلعادة

ثبات االستقرار 
  الداخلي

 0.88 0.84  10  التعلم السريع
المعرفة 
  0.82  0.78  8  المؤكدة 

 0.85 0.83  9السلطة المطلقة 
 0.86 0.83  12  القدرة الفطرية

المعرفة 
  0.86  0.85  13  البسيطة

 0.93 0.81  52  المعتقدات ككل

  تصحيح المقياس

فقرة موزعة على ) 52(تكون المقياس بصورته النهائية من 
الخمسة للمعتقدات المعرفية، وأمام كل فقرة تدريج خماسي  األبعاد

وأعطي هذا  .دائمًا، غالبًا، أحيانًا نادرًا، أبدًا: على النحو التالي
للفقرات اإليجابية، أما الفقرات ) 1،2،3،4،5( التدريج الدرجات

وبناًء على ذلك تكون أعلى درجة . السلبية فصححت بعكس التدريج
درجة، وأدنى درجة يمكن ) 260( المفحوص يمكن أن يحصل عليها

ولتصنيف أفراد عينة  .درجة) 52( أن يحصل عليها المفحوص
معتقدات معرفية منخفضة، : الدراسة وفق معتقداتهم المعرفية إلى

معتقدات معرفية متوسطة، معتقدات معرفية مرتفعة، ثم تطبيق 
 أدنى )1( مطروح منهاوهي أعلى درجة للفقرة ) 5: (المعيار اآلتي

وبذلك ). 1.33( الناتجفيكون ) 3( مقسومًا علىللفقرة درجة 
المعتقدات المعرفية المنخفضة  :يصنف أفراد العينة على النحو التالي

 بين المرتفعة، و)3.67 – 2.34(بين  المتوسطة، و)2.33- 1(بين 
)3.68 – 5.( 

  

  

  متغيرات الدراسة 

ثالثة ه ول ،الحاجة إلى المعرفة :المستقلة اتالمتغير -
الجنس وله و). مرتفعة متوسطة، منخفضة،( :مستويات
  .)إناث ذكور،( :مستويان

  .المعرفيةالمعتقدات  :التابعالمتغير  -

  إجراءات الدراسة

لتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع الخطوات اآلتية في تنفيذ 
  :الدراسة

ا النهائية بعد التحقق من مس الدراسة بصورتهامقي ادعدتم إ -
 .اما وثباتهمقهدالالت صد

وطريقة اختيارها عينة حجم التم تحديد مجتمع الدراسة و -
 .تحديد المدارس المتعاونةوذلك ب

عينة ( استبانة على الطلبة )400(بتوزيع  الباحثانقام  -
بعد استرجاع ما تم توزيعه من استبانات ، و)الدراسة

استبانة لعدم استيفاء شروط  )32(استبعادوالتدقيق بها، تم 
والداخلة في التحليل  عينة الدراسة بذلك حجم صبحلت يلالتحل

 .طالبًا وطالبة) 368(اإلحصائي مكونة من 

تم ترقيم االستبانات وترميز البيانات والمتغيرات عليها قبل  -
بيانات إلى الإدخال ادخلها إلى جهاز الحاسوب، وبعد ذلك تم 

  ).SPSS(باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية حاسوب جهاز ال

وتم تحليل البيانات إحصائيا حسب طبيعة متطلبات كل سؤال  -
 .من سؤالي الدراسة

  منهج الدراسة

التحليلي القائم على  اتبعت الدراسة الحالية المنهج الوصفي
جمع البيانات عن الظاهرة السلوكية، وتحليلها بهدف فهمها 

الحاجة إلى المعرفة والمعتقدات  :واشتملت على متغيرين وتفسيرها،
  .المعرفية

  المعالجة اإلحصائية 

تم استخراج المتوسطات الحسابية  ،لإلجابة عن السؤال األول
واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة على مقياس المعتقدات 

ولإلجابة عن السؤال الثاني تم  .الفرعيةالمعرفية ككل وأبعاده 
لفحص الفروق  (Way Anova-2)تحليل التباين الثنائي  استخدام

في المعتقدات المعرفية ككل تبعًا لمستوى الحاجة إلى المعرفة 
 way-2) دوتم استخدام تحليل التباين الثنائي المتعد. والجنس

Manova)  لفحص الفروق في درجات أبعاد مقياس المعتقدات
  .المعرفية
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  الدراسة ومناقشتها نتائج 

ما مستوى "ونصه  النتائج المتعلقة بالسؤال األول
لإلجابة عن هذا  "الثانوية؟ات المعرفية لدى طلبة المرحلة المعتقد

السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 أبعادلدرجات الطلبة على مقياس المعتقدات المعرفية ككل وعلى 

  .يوضح ذلك) 3(والجدول  الفرعية،المقياس 

ية لدرجات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار: )3(جدول 
  الفرعية  وأبعادهالطلبة على مقياس المعتقدات المعرفية 

  الُبعد
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  المستوى

  متوسطة 0.48  3.29  المعرفة المؤكدة
  متوسطة 0.39  3.02  المعرفة البسيطة

  متوسطة 0.41  2.91  التعلم السريع
  متوسطة 0.43  2.87  السلطة المطلقة

  متوسطة 0.39  2.83  طريةالقدرة الف
المعتقدات 

  متوسطة  0.21  2.97  المعرفية ككل

أن المتوسط الحسابي لدرجات الطلبة  )3(يالحظ من الجدول 
نحراف معياري با) 2.97(على مقياس المعتقدات المعرفية ككل بلغ 

أن الطلبة يمتلكون درجة متوسطة من على شر وهذا مؤ ،)0.21(
أن المتوسط ) 3(ظ من الجدول يالحو .المعرفيةالمعتقدات 

والمعرفة  المؤكدة،المعرفة : األبعادالحسابي لدرجات الطلبة على 
الفطرية بلغت والقدرة  المطلقة،والسلطة  السريع،التعلم البسيطة، و
. )2.83( ،)2.87( ،)2.91( ،)3.02( ،)3.29( :على التوالي

ت المعتقدا ألبعادعلى قيم المتوسطات الحسابية  وباالطالع
وتقع ضمن فئة المعتقدات  متقاربةيالحظ أن هذه القيم  ،المعرفية

  .المتوسطةالمعرفية 

 معين وآخرين اتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسةو
)Muin et al., 2012 (مرحلة التعلم الجامعي في أن الطلبة ب

المعرفة : األبعاديمتلكون درجة متوسطة من المعتقدات المعرفية في 
واختلفت نتيجة  .يطة، والمعرفة السريعة، والمعرفة المطلقةالبس

 ,.Muin et al( معين وآخرين دراسةنتيجة الدراسة الحالية مع 

المعرفة  ُبعدأن الطلبة يمتلكون درجة متدنية في في ) 2012
وقد يعود ذلك  .الفطريةالقدرة  ُبعدودرجة مرتفعة في  المؤكدة،

اختالف وإلى عمري واألكاديمي االختالف إلى اختالف المستوى ال
واتفقت نتائج هذه  .الدراستينالعوامل الثقافية واالجتماعية لعينة 

طلبة في الأن  بينت التي )2014(مع نتائج دراسة المومني  النتيجة
ويرى . متوسطةمرحلة التعليم الجامعي لديهم معتقدات معرفية 

التعليم الثانوي  الطلبة في مرحلة المتالكالباحثان أن السبب الرئيس 

المرحلة طبيعة لدرجة متوسطة من المعتقدات المعرفية يعود إلى 
 لم تنُمو ،مبكرة نسبًيالديهم، فهم في مرحلة نمائية نمائية ال

إذ يعد عامل العمر من  ؛معتقداتهم المعرفية بالمستوى المطلوب
 تنمو نمًوا طبيعًيا مع تقدم العمر، وهذا فهي فيها،العوامل المؤثرة 

). Schommer & Easter, 2005( ته دراسة شومر وإيستيرما أكد
ما توصلت إليه دراسة ليموديهي وتحريري أيضًا وما يؤكد ذلك 

)Limoodehi & Tahriri, 2014(  في أن طلبة السنة الثانية في
  .األولىالجامعة لديهم معتقدات معرفية أفضل من طلبة السنة 

 ،أساليب التدريستتأثر المعتقدات المعرفية بطرق وو
 ،المعلمين داخل حجرة الصفقبل أساليب التقويم الممارسة من بو

ويعتقد  .في دراسته) Schommer,1998(شومر  أكدهوهذا ما 
الباحثان أن أغلب المعلمين والمعلمات في مراحل التعليم المدرسي 

التي ال تراعي ، محاضرة الصفيةكالتقليدية تدريسية  ًايمارسون طرق
، وال تمكن المتعلمين من المشاركة في بين الطلبة الفرديةالفروق 

ة، فضًلا عن تركيز المعلمين على يفاعلب الموقف التدريسي
 والحقائق، والمفاهيم العلمية ،االختبارات القائمة على حفظ المعارف

ز لدى عزأن يمن شأنه  والذي )2014(وهذا ما أكدته المومني 
وأن  ،ركدة وثابتة وغير قابلة للتغّيبأن المعرفة مؤ االعتقادالطلبة 

درجات لالتعلم يحدث سريًعا، وهذا يتضح من الوسط الحسابي 
التعلم  ولبعد ،)3.29(التي بلغت المعرفة المؤكدة  ُبعدالطلبة على 

مقارنة  مرتفعة نسبًيا ًاأوساطفهي تعد  ؛)2.91(الذي بلغ السريع 
في حين يرى . خرىاألأداة الدراسة  ألبعادمع األوساط الحسابية 

الباحثان أن أساليب التدريس الحديثة التي تمنح المتعلم فرصة 
وتعزز مهارة البحث  لديهفي الموقف الصفي تنمي الفاعلة لمشاركة ا

نمو مما يؤدي إلى  ،)2006(وهذا ما أشارت إليه اللولو  ،والتقصي
 ،روأنها قابلة للتغّي ،أن المعرفة غير مؤكدةلدى المتعلم بعتقاد ا
  .غير ثابتةو

هل هناك فروق " النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ونصه
في درجات ) α=0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

طالب المرحلة الثانوية على مقياس المعتقدات المعرفية ككل وأبعاده 
  "الفرعية تعزى للحاجة إلى المعرفة والجنس والتفاعل بينهما؟

سؤال تم حساب المتوسطات الحسابية، لإلجابة عن هذا ال
واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالب على مقياس المعتقدات 
المعرفية ككل، وأبعاده الفرعية تبًعا لمتغيري الحاجة إلى المعرفة، 

  .يبين تلك النتائج) 4(والجنس، والجدول 
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  معرفية ككل وأبعاده الفرعيةلعلى مقياس المعتقدات ا األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالب :)4(جدول 

  الجنس
الحاجة الى 

  المعرفة
  المعتقدات المعرفية ككل  المعرفة البسيطة  القدرة الفطرية  السلطة المطلقة  المعرفة المؤكدة  التعلم السريع

  ن  ع   َم  ن  ع   َم  ن  ع   َم  ن  ع   َم  ن  ع   َم  ن  ع   َم

  ذكر

  41 0.11 2.66  41  0.36 2.77 41 0.37 2.54 41 0.42 2.45  41  0.51 2.98 41 0.26 2.61 منخفضة
  123 0.10 3.00  123  0.27 2.99 123 0.36 2.88 123 0.36 2.95  123 0.46 3.33 123 0.34 2.91 متوسطة
  33 0.05 3.27  33  0.28 3.29 33 0.36 3.13 33 0.42 3.28  33 0.57 3.34 33 0.38 3.35 مرتفعة
  197 0.20 2.96  197  0.33 2.99 197 0.40 2.84 197 0.45 2.89  197 0.51 3.25 197 0.39 2.91 الكلي

  انثى

  31 0.11 2.67  31  0.21 2.77 31 0.32 2.38 31 0.29 2.44  31 0.57 3.31 31 0.38 2.60 منخفضة
  116 0.10 3.01  116  0.28 3.08 116 0.31 2.89 116 0.34 2.89  116 0.41 3.32 116 0.39 2.94 متوسطة
  24 0.22 3.31  24  0.91 3.44 24 0.26 3.12 24 0.37 3.24  24 0.21 3.48 24 0.28 3.27 مرتفعة
  171 0.21 2.99  171  0.45 3.07 171 0.38 2.82 171 0.41 2.85  171 0.43 3.34 171 0.42 2.92 الكلي

  المجموع

  72 0.11 2.67  72  0.30 2.77 72 0.36 2.47 72 0.37 2.45  72 0.56 3.12 72 0.31 2.60 منخفضة
  239 0.10 3.00  239  0.27 3.03 239 0.34 2.88 239 0.35 2.92  239 0.44 3.32 239 0.37 2.92 متوسطة
  57 0.15 3.29  57  0.64 3.36 57 0.31 3.13 57 0.39 3.26  57 0.45 3.40 57 0.34 3.32 مرتفعة
  368 0.21 2.97  368  0.39 3.03 368  0.39 2.83 368 0.43 2.87  368 0.47 3.29 368 0.41 2.91 الكلي

                          العدد :ن  االنحراف المعياري :ع  المتوسط الحسابي :َم  

  

ويات الحاجة إلى تعزى لمست وجود فروق ظاهرية في درجات الطالب على مقياس المعتقدات المعرفية ككل وفي درجات الطالب على أبعاد مقياس المعتقدات المعرفية الفرعية) 4(يتبين من الجدول 
  .يبين تلك النتائج) 5(الجدول ولمعرفة الداللة اإلحصائية لهذه الفروق على الدرجة الكلية لمقياس المعتقدات المعرفية، تم استخدام اختبار تحليل التباين الثنائي، و. المعرفة والجنس

  

  .الب على مقياس المعتقدات المعرفية ككل تبًعا لمستويات الحاجة إلى المعرفة والجنس والتفاعل بينهمانتائج اختبار تحليل التباين الثنائي لفحص الفروق في درجات الط :)5(جدول 
  الداللة اإلحصائية  )ف(قيمة   وسط المربعاتمت  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين

  الجنس
  الحاجة إلى المعرفة

  الحاجة إلى المعرفة× الجنس
  الخطأ
 الكلي

0.023 
11.698  
0.007  
4.547  

16.422  

1 
2  
2  

362  
367  

0.023 
5.849  
0.003  

1.78  
455.31  
0.25  

0.18 
0.00  
0.77  
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 5(يتبين من الجدول 
في درجات الطالب على مقياس ) α=0.05(عند مستوى الداللة 

) 1.78) (ف(المعتقدات المعرفية ككل تعزى للجنس، إذ كانت قيمة 
عدم وجود  أيضًا ويتبين من الجدول .)0.18(ها اإلحصائية وداللت

في ) α=0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
درجات الطالب على مقياس المعتقدات المعرفية ككل تعزى للتفاعل 

) 0.25) (ف(بين متغير الحاجة إلى المعرفة والجنس، إذ كانت قيمة 
إلى وجود ) 6(ما يشير الجدول بين). 0.77(وداللتها اإلحصائية 

فروق ذات داللة إحصائية في درجات الطالب على مقياس المعتقدات 

المعرفية ككل تعزى لمستوى الحاجة إلى المعرفة، إذ كانت قيمة 
ولبيان اتجاه تلك ). 0.00(وداللتها اإلحصائية ) 455.31) (ف(

بعدية للمقارنات ال) Scheffe(الفروق، تم استخدام اختبار شيفيه 
  .يبين تلك النتائج) 7(والجدول 

ولمعرفة الداللة اإلحصائية للفروق في درجات الطالب على 
أبعاد مقياس المعتقدات المعرفية تم استخدام اختبار تحليل التباين 

  .يبين تلك النتائج) 6(الثنائي المتعدد، والجدول 

ص الفروق في درجات الطالب على أبعاد مقياس المعتقدات المعرفية تبًعا لمستويات نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي المتعدد لفح :)6(جدول 
  الحاجة إلى المعرفة والجنس والتفاعل بينهما

  البعد  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  )ف(قيمة 
الداللة 

  اإلحصائية

  الجنس
  0.029= هوتلنج ترايس

  0.076= ح

  0.644  0.214  0.027 1 0.027  التعلم السريع
  0.110  6.494  1.407 1 1.407  المعرفة المؤكدة
  0.371  0.803  0.106 1 0.106  السلطة المطلقة
  0.245  1.358  0.159 1 0.159  القدرة الفطرية

  0.093  2.830  0.355 1 0.355  المعرفة البسيطة

  الحاجة إلى المعرفة
  0.751= ويلكس المبدا

  0.000= ح

  0.000  56.580  7.265 2 14.530  السريعالتعلم 
  0.004  5.738  1.243 2 2.287  المعرفة المؤكدة
  0.000  78.784  10.391 2 20.782  السلطة المطلقة
  0.000  62.276  7.302 2 14.604  القدرة الفطرية

  0.000  41.473  5.209 2 10.418  المعرفة البسيطة

  الحاجة إلى المعرفة × الجنس
  0.967= ويلكس المبدا

  295= ح

  0.624  0.472  0.061 2 0.121  التعلم السريع
  0.023  3.802  0.824 2 1.648  المعرفة المؤكدة
  0.882  0.125  0.017 2 0.033  السلطة المطلقة
  0.193  1.654  0.194 2 0.388  القدرة الفطرية

  0.504  0.686  0.086 2 0.172  المعرفة البسيطة

  الخطأ

      0.128 362 45.455  التعلم السريع
      0.217 362 76.710  المعرفة المؤكدة
      0.132 362 46.689  السلطة المطلقة
      0.117 362 41.507  القدرة الفطرية

      0.126 362 44.461  المعرفة البسيطة

  الكلي

       367 60.433  التعلم السريع
       367 81.896  المعرفة المؤكدة
       367 68.128  السلطة المطلقة
       367 65.219  القدرة الفطرية 
       367 55.467  المعرفة البسيطة

  

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 6(يتبين من الجدول 
في درجات الطالب على أبعاد مقياس المعتقدات المعرفية تعزى 

ويتبين من  .حاجة إلى المعرفة والجنسللجنس، أو للتفاعل بين ال
ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وجود فروق ) 6(الجدول 

)α=0.05 ( في درجات الطالب على أبعاد مقياس المعتقدات
ولبيان اتجاه . المعرفية جميعها تعزى لمستويات الحاجة إلى المعرفة

للمقارنات ) Scheffe(تلك الفروق، تم استخدام اختبار شيفيه 
  .يبين تلك النتائج) 7(البعدية والجدول 
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  للمقارنات البعدية للمعتقدات المعرفية حسب متغير الحاجة إلى المعرفة ) شيفيه(تائج اختبار ن :)7(جدول 
  مرتفعة  متوسطة  منخفضة  الوسط الحسابي  المعرفة الحاجة إلى  المعتقدات المعرفية أبعاد

  التعلم السريع
       2.60  منخفضة
  *0.40    *0.32 2.92  متوسطة
      *0.72 3.32  مرتفعة

  مؤكدةالمعرفة ال
       3.12  منخفضة
  0.08    *0.20 3.32  متوسطة
      *0.28 3.40  مرتفعة

  السلطة المطلقة
       2.45  منخفضة
  *0.34    *0.47 2.92  متوسطة
      *0.81 3.26  مرتفعة

  القدرة الفطرية
       2.47  منخفضة
  *0.25    *0.41 2.88  متوسطة
      *0.66 3.13  مرتفعة

  المعرفة البسيطة
       2.77  منخفضة
  *0.33    *0.26 3.03  متوسطة
      *0.59 3.36  مرتفعة

  المعرفية ككل المعتقدات
       3.67  منخفضة
  *0.29    *0.33 3.00  متوسطة
      *0.62 3.29  مرتفعة

)*α =0.01(  

أن الفرق دال إحصائًيا على المقياس ) 7(يالحظ من الجدول 
عرفة المرتفعة بين الطلبة ذوي الحاجة إلى الم أبعادهالكلي وعلى 

لصالح ذوي الحاجة إلى المعرفة  ،والحاجة إلى المعرفة المنخفضة
وذوي  ،وبين الطلبة ذوي الحاجة إلى المعرفة المرتفعة المرتفعة،

 ،المعرفة المؤكدة ُبعدالحاجة إلى المعرفة المتوسطة باستثناء 
وبين الطلبة ذوي الحاجة  المرتفعة، إلى المعرفة لصالح ذوي الحاجة

 ى المعرفة المتوسطة وذوي الحاجة إلى المعرفة المنخفضة لصالحإل
يشير إلى أن العالقة بين  مما .المتوسطةالمعرفة  إلىذوي الحاجة 

اتفقت وقد  .طرديةوالحاجة إلى المعرفة عالقة  ،المعتقدات المعرفية
 ;Anderson, 2005(ة هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراس

Whitmire, 2003،وجود عالقة إيجابية بين ب) 2013 ؛ بقيعي
ويالحظ من نتائج اختبار  .المعرفيةالحاجة إلى المعرفة والمعتقدات 

أنه بزيادة مستوى الحاجة إلى  للمقارنات البعدية) Scheffe(شيفيه 
يرى الباحثان أن و. المعرفية هتنمو معتقداتلدى الطالب المعرفة 

ات المعرفية والحاجة إلى المعتقد ين مفهومإإذ  منطقية؛هذه النتيجة 
أن المتعلم، فضًال عن  لدى ينمعرفي ينالمعرفة يعدان جانب

 ،لمعرفةلوالقناعات الفكرية لدى المتعلم بحاجة  ،المعتقدات المعرفية
وال معرفة دون  معرفة،معتقدات معرفية دون  والتنمية، فال ولإلثراء
لمتعلم المعتقدات المعرفية لدى ا هذا وتنمي. الكتسابهاحاجة 

وتوجه تلك االستراتيجيات  المعرفة،استراتيجيات مناسبة الكتساب 
أبنيته  يةتنملنحو معارف محددة تلبي حاجة الفرد المعرفية 

  .المعرفية

من القدرات  العديدال في تطوير تعد المعرفة الوسيط الفّعو
ب عقل الفرد القدرة على كِسُت وبها واإلدراكية؛العقلية والذهنية 

ة واالستنتاج وإدراك العالقات بين األحداث والمتغيرات المالحظ
فضًال . المتعلم لدىيسهم في نمو المعتقدات المعرفية  مما ،والتنبؤ

الحاجة إلى المعرفة تدفع المتعلم إلى البحث والتقصي عن أن 
 ،على مصادر المعرفة االطالعوتدفعه كذلك إلى  ،واالستكشاف

ومواكبة التقدم العلمي  ،لخارجيتواصل مع العالم الديه الوتعزز 
لديه نمي تو ،مما يساعد المتعلم على التفكير المنطقي والتقني،

ومحاكمة المعرفة وتفحصها من أجل  القرارات،القدرة على اتخاذ 
المعتقدات المعرفية بذلك  ونملت ،الوصول إلى المعرفة الموثوق بها

إلى أبنية  تحتاجالمعتقدات المعرفية ف ).2008إسماعيل، ( لديه
والمحاكمة االستكشافية  معرفية سليمة ومتينة قائمة على المنطق

  .للمعرفة

في  ًاعدم وجود فروق دالة إحصائي )5(يالحظ من الجدول 
) 6(كما يالحظ من الجدول  تعزى للجنس، المعتقدات المعرفية ككل

جميع أبعاد مقياس المعتقدات  عدم وجود فروق دالة إحصائيًا على
 ؛2014 المومني،(هذه النتيجة مع  وتتفق .تعزى للجنس المعرفية

(Limoodehi & Tahriri, 2014  ًالة إحصائياعدم وجود فروق دب 
واختلفت هذه النتيجة جزئًيا  .للجنسفي المعتقدات المعرفية تعزى 

في ) Muin et al., 2012(معين وآخرين مع ما توصلت إليه دراسة 
عزى للجنس تالقدرة الفطرية  بعدفي  ًاإحصائي الةق دووجود فر
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ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى طبيعة التجانس بين . الذكورلصالح 
من نفس المرحلة العمرية هما ف الحالية،الذكور واإلناث في الدراسة 

اإلناث من نفس البيئة والذكور  تيكما أن عين النمائية،والمرحلة 
معتقدات المعرفية بين مما قلص الفجوة في ال والثقافية،االجتماعية 

تعد العوامل الثقافية واالجتماعية من العوامل التي و واإلناث،الذكور 
هوفر وهذا ما أشار إليه  األفراد، لدىالمعتقدات المعرفية  فيتؤثر 

)Hofer, 2008 .( تشابه عينة ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى
ؤثر في من العوامل التي ت العديدالذكور مع عينة اإلناث في 

فهم جميًعا من طلبة الصف األول الثانوي  المعرفية،المعتقدات 
 واحدة،الدراسية لكال الجنسين  واألدبي، فالمناهجبفرعيه العلمي 

كما أن هناك تقارًبا ما بين مؤهالت المعلمين والمعلمات وتقارًبا 
كما أن أغلب المعلمين والمعلمات  التدريسية،كبيًرا في خبراتهم 

التدريس المحددة والمشار إليها في دليل  استراتيجيات يستخدمون
 ةالطالب الذكور متقارب لدىجاءت المعتقدات المعرفية  لذا .المعلم

  .اإلناثالطالبات  لدىإلى درجة كبيرة جًدا مع المعتقدات المعرفية 

عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في ) 5(يالحظ من الجدول و
قدات المعرفية ككل تعزى للتفاعل درجات الطلبة على مقياس المعت
عدم  )6(ويالحظ من الجدول . بين الحاجة إلى المعرفة والجنس

مقياس أبعاد في درجات الطلبة على  ًاوجود فروق دالة إحصائي
. المعتقدات المعرفية تعزى للتفاعل بين الحاجة إلى المعرفة والجنس

ف مستويات مما يشير إلى أن المعتقدات المعرفية ال تختلف باختال
هما يمتلك عند الذكور عنها لدى اإلناث، فكالالحاجة إلى المعرفة 

درجة متقاربة من الحاجة إلى المعرفة أدى إلى تقارب مستوى 
المعتقدات المعرفية بينهما، فتشابه الظروف البيئية واالجتماعية، 
وتقارب المرحلة العمرية بينهما أدى إلى تقارب في مستوى الحاجة 

  .رفة لديهما، وفي مستوى المعتقدات المعرفية عندهماإلى المع

  التوصيات

أشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى المعتقدات المعرفية جاء  -
تدريس  تبدرجة متوسطة، لذا على المعلمين تبني استراتيجيا

متنوعة بعيدًا عن التلقين، وتفعيل دور المتعلم في الموقف 
رفة بطريقة استكشافية التدريسي ومساعدته على امتالك المع

 .لتنمو معتقداته المعرفية بأبعادها المتعددة

هما يعد لمعرفة بالمعتقدات المعرفية، وكالترتبط الحاجة إلى ا -
جانبًا معرفيًا لدى المتعلمين، لذا ينبغي تضمين مصادر 
المعرفة في المناهج الدراسية، حتى تنمو المعارف لدى 

على نمو معتقداتهم الطلبة، ولتنعكس بدورها إيجابيًا 
 .المعرفية

تضمين المناهج الدراسية باألنشطة الصفية القائمة على تفعيل  -
دور المتعلم في اكتساب البنى المعرفية من مصادرها، وتعزيز 

 .قدرة المتعلم على تذويتها في بنائه المعرفي

إجراء دراسات وأبحاث تتناول إعداد برامج تدريبية للمتعلمين  -
لهم الدراسية لتنمية قدراتهم المعرفية على اختالف مراح

 .بشكل عام، ومعتقداتهم المعرفية بشكل خاص

  المراجع

الحاجة إلى المعرفة والتفكير ما ). 2010. (أبو مخ، أحمد سعيد
العالقة بينهما لدى عينة من طلبة جامعة ووراء المعرفة 

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك،  .اليرموك
 .نإربد، األرد

العالقة بين المعتقدات المعرفية ). 2008. (إسماعيل، وائل
والتفكير ما وراء المعرفة ومفهوم الذات ودافعية اإلنجاز 
لدى الطلبة المقبولين وغير المقبولين في مدرسة عبد الله 

أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة  .ربدإ الثاني للتميز
 .اليرموك، إربد، األردن

المعتقدات المعرفية والحاجة إلى المعرفة ). 2013(. بقيعي، نافز
 40، مجلة دراسات العلوم التربوية. لدى الطلبة الجامعيين

  .1035-1021، )3ملحق (

. السطحية في التعليم). 2007. (الشويرخ، صالح بن ناصر
، من 12/2/2015تم االسترداد بتاريخ ). 12675( الجزيرة

http://www.al-: الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

jazirah.com/2007/20070612/ar2.htm   

جدارا للكتاب : عمان. إدارة المعرفة). 2009. (الظاهر، نعيم
  .العالمي

أثر التفاعل بين أسلوب التعلم ونوع ). 2001. (القباطي، منصور
لتذكر لدى طالب كلية التربية ومستوى المعلومات في ا

أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة  .في اليمن
  .أسيوط

استراتيجيات حديثة في ). 2006. (اللولو، فتحية صبحي
، من موقع 13/6/2015تم االسترداد بتاريخ . التدريس

   http://site.iugaza.edu.ps/floolo: الجامعة اإلسالمية بغزة

العالقة بين أساليب التعلم والمعتقدات ). 2014. (المومني، عال
المعرفية لدى طلبة جامعة اليرموك في ضوء بعض 

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة . المتغيرات
  .اليرموك، إربد

 

 

 



  المومني وخزعلي

 509

Anderson, C. M. (2005). Ways of knowing: Their 
association with gender and higher order thinking. 
Unpublished master’s thesis, college of education, 
Wichita State University, Wichita, Kansas, US. 

Bendixen, L. D. (2002). A process model of epistemic 
belief change. In B. K. Hofer & P. R. Pintrich 
(Eds.), Personal epistemology: The psychology of 
beliefs about cognition and knowing (pp. 191-208). 
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 

Coutinho, S. (2006). The relationship between the need 
for cognition, metacognition, and intellectual task 
performance. Educational Research and Reviews, 
1(5), 162-164.  

Coutinho, S. (2007).The relationship between goals, 
metacognition, and academic success. Educational 
Journal, 7(1), 39-47. 

Dickhauser, O., & Reinhard, M. (2009). How need for 
cognition affects the formation of performance 
expectancies at school. Social Psychology of 
Education, 12(3), 385-395. 

Evans, C., Kirby, J., & Fabrigar, L. (2003). Approaches 
to learning, need for cognition, and strategic 
flexibility among university students. British 
Journal of Educational Psychology, 73(4), 507-
528. 

Hofer, B. (2000). Dimensionality and disciplinary 
differences in personal epistemology. 
Contemporary Educational Psychology, 25(4), 
378-405.  

Hofer, B. (2001). Personal epistemology research: 
Implications for learning & teaching. Educational 
Psychology Review, 13(4), 353-383. 

Hofer, B. (2008). Personal epistemology and culture. In 
M. S. Khine (Ed.), knowing, cognition and beliefs: 
Epistemological studies across diverse cultures 
(pp.3-22). New York: Springer. 

Limoodehi, R., & Tahriri, A. (2014). A study of 
epistemological beliefs of EFL learners across 
gender & educational level. International Journal 
of Research Studies in Psychology, 3(3), 17-28. 

Lising, L., & Elby, A. (2005).The impact of 
epistemology on learning: A case study from 
introductory physics. American Journal of Physics, 
73(4), 372-382. 

Magolda, M. B. (2004). Evolution of a constructivist 
conceptualization of epistemological reflection. 
Educational Psychologist, 39(1), 31–42. 

Muin, W., Abedalaziz, N., Hussin, Z., Mohamed, M., & 
Saad, R. (2012). Epistemological beliefs of 
undergraduate students as function of gender and 
academic level. OIDA International Journal of 
Sustainable Development, 5(2), 109-118. 

Muis, K. (2004). Personal epistemology and 
mathematics: A critical review and synthesis of 
Research. Review of Educational Research, 74(3), 
317-378. 

Nussbaum, E. (2005). The effect of goal instructions 
and need for cognition on interactive 
argumentation. Contemporary Educational 
Psychology, 30(3), 286-313. 

Paulsen, M., & Feldman, K. (2005). The conditional & 
interaction effects of epistemological beliefs on the 
self-regulated learning of college students: 
Motivational strategies. Research in Higher 
Education, 46(7), 731-768. 

Peltier, J., & Schibrowsky J. (1994). Need for cognition, 
advertisement viewing time and memory for 
advertising stimuli. In C. T. Allen & D. Roedder-
John (Eds.), Advances in Consumer Research (pp. 
244-250), Provo, UT: Association for Consumer 
Research.  

Phillips, F. (2001). A research note on accounting 
students epistemological beliefs, study strategies, 
and unstructured problem-solving performance. 
Issues in Accounting Education, 16(1), 21-39. 

Pintrich, P. (2003). A motivational science perspective 
on the role of student motivation in learning and 
teaching contexts. Journal of Educational 
Psychology, 95(4), 667-686. 

Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the 
nature of cognition on comprehension. Journal of 
Educational Psychology, 82(3), 498-504. 

Schommer, M. (1998). The influence of age and 
schooling on epistemological beliefs. British 
Journal of Educational Psychology, 68(4), 551-
562.  

Schommer, M., & Easter, M. (2005, April). Ways of 
knowing: Similar epistemological beliefs but 
different strategic emphasis. Paper Presented at 
the American Educational Research Association 
Annual Conference, Montreal, Canada. 

Schommer, M., & Walker, K. (1995). Are 
epistemological beliefs similar across domains? 
Journal of Educational Psychology, 87(3), 424-
432. 

Whitmire, E. (2003). Epistemological beliefs and the 
information-seeking behavior of undergraduates. 
Library & Information Science Research, 25,127-
142. 

  


