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ممخص
ىدفت الدراسة الكشؼ عف مستوى الحاجة إلى المعرفة والكفاءة الذاتية والعالقة بينيما
لدى طالب جامعة أـ القرى في ضوء متغيري التخصص،والمستوى الدراسي واستخدمت الدراسة
المنيج الوصفي االرتباطي ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )053طالبا في مرحمة البكالوريوس في
مختمؼ التخصصات العممية واإلنسانية وفي مختمؼ السنوات الدراسية (أولى،ثانية،ثالثة،رابعة)

في جامعة أـ القرى بمكة المكرمة.استخدـ الباحثاف لجمع بيانات الدراسة مقياس الحاجة
إلى المعرفة لكاسيبو وبيتي &،)Petty,2891)Cacipoومقياس الكفاءة الذاتية مف إعداد
( )Schrier & Othersوالذي قامت بتعريبو وتقنينو الجبور (،)1331وتـ التأكد مف الخصائص
السيكومترية  .وقد خمصت الدراسة إلى اف مستوى الحاجة إلى المعرفة كاف بدرجة متوسطة كما
اف مستوى الكفاءة الذاتية لدى عينة الدراسة جاء بدرجة متوسطة،ىذا وقد أشارت النتائج إلى
وجود فروؽ في الحاجة إلى المعرفة تعزى لمتخصص ولصالح الطمبة في الكميات العممية ،وعدـ
وجود فروؽ تعزى إلى المستوى الدراسي في الكفاءة الذاتية.وأخي ار أشارت الدراسة إلى إمكانية

التنبؤ بالحاجة إلى المعرفة مف خالؿ الكفاءة الذاتية عمى المقياس ككؿ،وقد أوصت الد ارسة
بضرورة إرشاد الطمبة إلى إشباع الحاجة إلى المعرفة مف خالؿ الخدمات الطالبية التي تقدميا
الجامعة مف أجؿ زيادة الكفاءة الذاتية لدييـ وخصوصا في التخصصات اإلنسانية .وكذلؾ دراسة
ىذا المتغير في ضوء عالقتو بمتغيرات أخرى كجنس الطالب ومعدلو التراكمي.

الكممات المفتاحية :الحاجة إلى المعرفة ،الكفاءة الذاتية ،طالب الجامعة.
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Abstract
The present study aimed at revealing the level of the need for
cognition and self-efficacy and the relationship between them among the
students of Umm Al-Qura University in light of the variables of
specialization and the level of study. The study used the descriptive
correlative method. The study sample consisted of (053) male students in
the bachelor's degree in various scientific disciplines and in the various
academic years (, freshman, sophomore, junior, and senior) at Umm Al
Qura University in Makkah. The researchers to gather the data of the
study used the need for cognition scale of Cacipo and Petty (2891), and
the self-efficacy scale (Schrier & Others), which was Arabized and
codified by Jabour (1331).the psychometric characteristics were checked.
The study concluded that the average level of cognition required
was medium. Also The level of self-efficacy in the study sample was
medium. The results also indicated that there were differences in the need
for cognition attributed to the specialization and in favor of students in
the scientific colleges and the absence of differences attributed to the
level of study in self-efficacy. Finally, the study pointed to the possibility
to predict the need for cognition through self-efficacy on the scale as a
whole. The study recommended the necessity to guide students to satisfy
the need for cognition through the student services provided by the
university in order to increase their self-efficacy, especially in
humanities. Also to study this variable in light of its relationship with
other variables such as the student's gender and its cumulative average.
Key word: The Need for Cognition, Self-Efficacy, University Students.
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مقــــدمة:
تمثؿ الحاجة إلى المعرفة إحدى الدوافع العقمية اليامة لدى االنساف والتي بمجرد

ظيورىا عمى شكؿ نقص معرفي تستثير لدى الفرد الدافعية والرغبة

(.الزغوؿ.)1330،

لمعمؿ عمى إشباعيا

الحاجة الى المعرفة
ظير مفيوـ الحاجة إلى المعرفة ( )The Need for Cognitionفي تصنيؼ

"موراي  "Murrayفي عاـ  2850لمحاجاتوقد ذكر انيا تعمؿ عمى توجيو وتنظيـ العمميات
المعرفية وعرفيا بأنيا " الحاجة لمبحث والتساؤؿ لموصوؿ لمحقائؽ واستكشافيا وتوجيو األسئمة

واشباع الفضوؿ والحاجة لمقراءة وطمب المعرفة ( .جرجيس.) 1332 ،كما وأشار كوىيف

ستونالند وولؼ ) )Cohen, Stotaland& Wolf,2855أف الحاجة إلى المعرفة تعني الحاجة
إلى فيـ العالـ وجعمو منطقيا بالنسبة لمشخص.

ويمكف تعريؼ الحاجة إلى المعرفة بأنيانزعة

الفرد الى االنشغاؿ باألنشطة التي

تتطمب جيدا عقميا جادا (جرادات وأبوغزاؿ.)1322 ،و التحديات المعرفية المختمفة والتفاعؿ

معيا لموصوؿ إلى المعرفة وتوليدىا ( بقيعي وعشا .)1325 ،واالستمتاع بذلؾ التحد

(Cacioppo & Petty, 2891؛ جرادات .)1325،مف خالؿ أداء مجموعة مف المعالجات
المعرفية المعقدة القادرة عمى الوصوؿ إلى مستويات أعمى مف الفيـ واألداء.

(بقيعي

)1320،

وينظر

كاسيوبو

وبيتي

(2891

Petty,

&

Cacioppo؛

و(المومني وخزعمي  ،)1325إلى مفيوـ الحاجة إلى المعرفة عمى انو" :أحدى الفروقالفردية في
الدافعية لمتعمـ تختمؼ بيف االفراد وتحدد قدرتيـ عمى معالجة المعمومات واالستمتاع بحؿ المشكمة

وتعكس الحاجة إلى المعرفة الدافعية المرتبطة بالتفكير وجودتو لبذؿ الجيد واستخداـ

االستراتيجيات العقمية في التعمـ سواء في المستويات الدنيا اـ العميا منو وخاصة في التفكير

اإلبداعي والحساسية لممشكالت وحميا واتخاذ القرار ،واالستدالؿ ،وجمع المعمومات ومعالجتيا

وك ميا مخرجات ميمة لمتعمـ ،وعمى الرغـ مف اإلشارة إلييا كدافعية إال أنيا ليست فطرية بؿ
يمكف تنميتيا أو تعديميا (الدالمي()1322،الكعبي.)1325،
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وترتبط الحاجة إلى المعرفةبالنجاح واألداء األكاديمي وخاصة لدى طالب الجامعة،
كذلؾ تبيف أف الطالب الذيف لدييـ حاجةمرتفعة إلى المعرفة يستخدموف استراتيجيات تعمـ
عميقة قادرة عمى أخذىـ إلى مستويات أعمى مف الفيـ والوصوؿ إلى مستويات أداء أفضؿ
لمميمات التعميمية (.بني أحمد .)1322،كماترتبط الحاجة إلى المعرفة بمفيوـ الذات ،والتوقعات
األدائية األكاديمية ،التي تساىـ في ضبط عممية التعمـ لدى الطمبة(المومني،وخزعمي.)1325 ،
ويرى شتيات( )1321والحمور يوأبومخ( )1322أف أىمية الحاجة إلى المعرفة تتمثؿ
في كونيا عممية تفاعؿ مع الواقع المادي ،وتساعد اإلنساف عمى تنظيـ وجدانو ،وقواه االنفعالية،
قادر عمى التكيؼ مع البيئة الطبيعية
وتعظيـ قواه الجسدية واالرتقاء بمياراتو الحركية ،وتجعمو ا
واالجتماعية .وتسيـ في تنمية شخصية المتعمـ وذلؾ عبر تطوير أبعاده الذاتية العقمية واالنفعالية
والجسمية ،وتعمؿ عمى مساعدة المتعمـ في تغيير سموكو بصورة إيجابية مما يمكنو مف التكيؼ
السميـ والقدرة عمى مواجية التحديات .وتمعب دو ار ميما في القدرة عمى تنظيـ المعمومات
وتفصيميا وتقيميا.وتجعؿ األشخاص ذوي الحاجة إلى المعرفة ينشغموف في نشاطات معرفية
تستدعي المزيد مف الجيد وذلؾ بشكؿ كمي ونوعي لذلؾ تعتبر الحاجة إلى المعرفة سمة

عامة ألنيا تعكس حاجة عميقة إلى التفكير في مجاالت خاصة مثؿ السياسة والعموـ
والرياضة وغيرىا.

ويقارف تايمور()2892بيف األشخاص مرتفعي ومنخفضي الحاجة إلى المعرفة فمرتفعو
الحاجة الى المعرفة يمتازوف بدرجة عالية مف الدافعية الداخمية نحو التفكير حيث يسعوف نحو
المياـ المعرفية المعقدة ويشعروف بالسعادة عند اإلنجاز ،أما األشخاص الذيف لدييـ مستوى
منخفض مف الحاجة إلى المعرفة فإنيـ يميموف إلى عدـ بذؿ الجيد والوقت في عمميات التفكير

التي تؤدي إلى الحصوؿ عمى المعرفة،

وقد حاولت نماذج نظرية كثيرة تفسير الحاجة الى المعرفة ومنيا نظرية موراي إذ يرى
أنيا مفيوـ افتراضي يبنىمتفسير بعض الحقائؽ الموضوعية أوالذاتية وىي مبنية عمى أساس
فسيولوجي مف حيث أنيا تتضمف قوة كيميائية فيزيائية في الدماغ تعمؿ عمى توجيو وتنظيـ
العمميات المعرفية (بقيعي وعشا.)1325 ،اما ماسموMaslow’s Theoryفيرى اف الحاجة الى
المعرفة تدخؿ ضمف حاجات الفيـ وحب االستطالع وترتقي الى الحاجات النمائية العمياتظير
في وقت مبكر مف الحياة في مرحمة الرضاعة المتأخرة والطفولة المبكرة ويعبر عنيا الطفؿ
بالفضوؿ الطبيعي الذي ال يحتاج إلى تعمـ ،كما يرى بأنيا عبارة عف دوافع فطرية تدفع
الفرد إلى إشباع حاجاتو المعرفية(( .)Gina 1322جرجيس.)1332اما نموذج
كاسيبووبيتي Cacioppo and Petty :فيرى أف الحاجة إلى المعرفة تكمف في تنوع أساليب
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األفراد فيتعامميـ مع المياـ والمعمومات االجتماعيةAndrew, Rachel Scott , Sang , ( ،
.)1322امانظرية الحتمية الذاتية ( )Self Determination Theoryلديسي ورياف
( )Deci & Ryan, 2883فتنظر الى الحاجة الى المعرفة عمى انو مفيوـ متعددة األبعاد،
فيناؾ دافعية داخمية تتضمف قياـ الفرد بنشاطات وسموكيات ناتجة عف المتعة والرضا المرتبط
بيا في األساس .وىناؾ دافعية خارجية تدفع الفرد لالنخراط والمشاركة في األنشطة المختمفة.
ويعتقد التحميميوف إف الحاجة إلى المعرفة تنبع مف دافع داخمي لدى الفرد يوجيو لمبحث عف
المعرفة وعف حاجاتو التي يريد الوصوؿ لتحقيقيا .وتفسر نظرية براليفBarlinالسموؾ مف خالؿ
عممية الصراع المفاىيمي الذي يدفع الفرد الى البحث عف حموؿ واجوبة لألسئمة مف اجؿ حؿ
الصراع ذاؾ  ،حيث يرى أف استخداـ الدوافع مطموبا ومناسبا لغرض توضيح السموؾ وتفسيره،
(الخزرجي.)1330،

الكفاءة الذاتية:
ظير مفيوـ الكفاءة الذاتية  Self-Efficacyفي أواخر السبعينات عمى يد العالـ
األمريكي البرت باندو ار ( )Banduraضمف نظرية التعمـ االجتماعي وقد عرفو
( )Harter,2891عمى أنو القبوؿ بالذات وشعور الفرد بالقيمة كشخص ،حيث يترجميذا الشعور
مف خالؿ إظيار الفرد لمكفاءة في بعض المجاالت الميمة بالنسبة لو ،أو مف خالؿ ردود أفعاؿ
األشخاص الميميف ،وأحكامو متجاه كفاءتو الشخصية في الموضوعات المختمفة .ويتفؽ
(Bandura,2892؛ وزيمرماف ( )Zimmerman, 2885عمى اف الكفاءة الذاتية تمثؿ
معتقدات الفرد وادراكو حوؿ قدراتو عمى تنظيـ وتنفيذ الميمات ،واألىداؼ األكاديمية مثؿ:
الدرجات ،والتقديراالجتماعي ،أو فرص العمؿ بعد التخرج كميا تتنوع بصورة واسعة فيطبيعة
ووقت إنجازىا.
ويتفؽ الزيات (1332؛ وعبدالرحمف )2889 ،بأنيا اإلمكانيات والقدرات التي يعتقد
الفرد أنو يمتمكيا وتعد مقياسا لقدراتو وأفكاره وأفعالو ،وتتمثؿ في قدرة الفرد عمى التخطيط
وممارسة السموؾ الفعاؿ الذي يحقؽ النتائج المرغوبة في موقؼ معيف ،أو ىي القدرة عمى التحكـ
في األحداث وا لمواقؼ المؤثرة عمى حياة الفرد،مف خالؿ إصدار التوقعات الذاتية الصحيحة عف
إمكانية القياـ بمياـ أو أنشطة معينة ،والتنبؤ بمدى الجيد المطموب لتحقيؽ ذلؾ .ىذا وقد اتفقت
جممة مف التعريفات عمى أف الكفاءة الذاتية ىي معتقدات الفرد حوؿ قدرتو عمى تنفيذ مخططاتو
وحؿ مشكالتو وانجاز أىدافو بشكؿ ناجح( .الشعراوي1333،؛ العتوـ وعالونة والجراح وأبوغزاؿ
( 1335؛ الشافعي1335،؛ غباري1339،؛ )Merriman,1321
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ويرى بعض الباحثيف اف الكفاءة الذاتية تتفرع الى :الكفاءة الذاتية األساسية ،والكفاءة
الذاتية المثالية ،والكفاءة الذاتية االجتماعية (زايد )2898 ،واألكاديمية (العزب.)1332 ،
اما مصادر الكفاءة الذاتية فيي (شولتز ( .)Schultz. 2883 ،الزيات )1332
(الزؽ

1333(..)1338

J.

Travers,

&

T.

Kratochwill,

.)Ellio,S.

(المخالفي .)1323 ،إنجازات الفرد ذات الداللة المتميزة ،والخبرات البديمة التي يكتسبيا مف
مالحظتو لسموؾ اآلخريف ،والتغذية الراجعة التي يتالقاىا منيـ وما يتبعيا مف ايحاءات لمفرد انو
قادر عمى النجاح ،والقدرة الصحية والنفسية لمفرد .وتوقع النتائج ،باإلضافة لقيمة النتائج
وتوقعات الكفاءة الذاتية( ،حمدي وداود )1331 ،حيث تعد توقعات الكفاءة الذاتية مف أىـ
العوامؿ المنظمة لمسموؾ اإلنساني،حيث تجعؿ الفرد يحكـ أو يقدر الموقؼ بعيدا عف كونو يشكؿ
ضغطا عميو ،ويرتبط ذلؾ كمو بابتعاد الفرد عف استخداـ أساليب مسايرة سمبية تركز عمى
االنفعاؿ كاإلنكار ولوـ الذات ،والقمؽ المرتفع واالكتئاب ،وعمى العكس مف ذلؾ فاإلحساس أو
اإلدراؾ القوي بالكفاءة الذاتية يقوي ويزيد اإلنجاز والسعادة الشخصية ،ويؤىؿ الفرد لمقياـ بأي
ميمة صعبة ،حيث يبدو التفوؽ فييا كتحد(.عمر.)1321،ىذا وتتنبأ الكفاءة الذاتية بسموؾ
األفراد وذلؾ مف خالؿ تقدير الفرد إلمكانيات ىو قدرات ىو حاجاتو المختمفة  .وتؤثر السياقات
الموضوعية المختمفة في حكـ الفرد عمى إمكانياتيا لذاتية (النشاوي.)1332 ،
ىذا وقد حدد باندو ار (  )Banduraثالثة أبعاد تتغير الكفاءة الذاتية تبعا لياىي :مقدار
الكفػاءة :تبعا لطبيعة أو صعوبة الموقؼ ،ويمكف الحكـ عمييا بمختمؼ الوسائؿ مثؿ :مستوى
اإلتقاف ،وبذؿ الجيد ،والدقة ،واإلنتاجية ،والتيديد ،والتنظيـ الذاتي المطموب .اما البعد الثاني
فيتمثؿ بالتعميـ ؛حيث ينقؿ الفرد توقعات الكفاءة إلى مواقؼ مشابية ،اما البعد الثالث فيو القوة،
والذي يتحدد في ضوء خبرة الفرد وتجربتو االنفعالية ومدى مالءمتيا لمموقؼ ،فالفرد الذي يمتمؾ
توقعات مرتفعة يمكنو المثابرة في العمؿ ،حتى لو كاف شاقا (الجاسر.)1332،
ويرى زيمرماف وكميري ( )Zimmerman & Cleary, 1332أف اعتقاد بقدرتو عمى
أداء ميمة ما سيزيد مف تركيزه وجيده ،في حيف إذا كاف لدى الفرد معرفة بالميارة فإنو ليس
بالضرورة قاد ار عمى إتماميا.
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وتؤثر الكفاءة الذاتية في سموؾ الفرد التعممي؛ فالفرد الذي يمتمؾ كفاءة ذاتية عالية
يكوف أداؤه أفضؿ؛ حيث تكوف لديو رغبة كبيرة في التعمـ والبحث ،ويبذؿ جيدا أقؿ مف غيره،
ويكوف أكثر سعادة ،ويمتمؾ درجة عالية مف الثقة بنفسو .أما المتعمـ الذي يمتمؾ كفاءة ذاتية
منخفضة فرغبتو في التعميـ قميمة ،وال يسعى لتحقيؽ األىداؼ  ،وال يثؽ بقدراتو التعميمية ،وغير
مثابر في مواجية الظروؼ الصعبة .كما تنعكس الكفاءة الذاتية لممتعمـ إيجابا عمى مخرجات
التعميـ؛ حيث يزداد تحصيؿ الطمبة ،ويتعمؽ فيميـ لممواد الدراسية ،وتزداد اىتماماتيـ بيا،
وتتطور لدييـ اتجاىات إيجابية نحو تعمميا (.)Tosun,1333
ىذا وقد تباينت نتائج الدراسات التي تناولت متغير الحاجة إلى المعرفة ففي حيف
أشارت دراسات كؿ مف الخزرجي ،1330وجرجيس ،1332إلى وجود حاجة إلى المعرفة بيف
طمبة الجامعات العراقية دوف اإلشارة إلى مستوى الحاجة إلى المعرفة فيما توصمت دراسات
أخرى إلى وجود حاجة متوسطة إلى المعرفة كدراسات الحموري وأبو مخ ،1322وبني أحمد
،1322و، B.Daghstani,1325فيما توصمت دراسات )،Al alwan etal,1320بقيعي
،1320أف مستوى الحاجة إلى المعرفة كاف بدرجة مرتفعة.أما فيما يتعمؽ بالتخصص والمستوى
الدراسي ،أشارت دراسات الخزرجي ،1330جرادات والعمي  ،1323الحموري وأبو مخ
،1322أنو التوجد عالقة بيف الحاجة إلى المعرفة والتخصص األكاديمي ،في حيف أشارت دراسة
جرجيس ()1323ودراسة الحموري وأبو مخ()1322إلى عدـ وجود فروؽ تعزى إلى المستوى
الدراسي وعمى العكس أشارت دراسة واحدة وىي دراسة ناصر()1335إلى أف الحاجة إلى
المعرفة تزداد مع تقدـ المستوى الدراسي.
كما تنوعت أىداؼ الدراسات السابقة في محور الكفاءة الذاتية فبالنسبة لمدراسات التي
تناولت مستوى الكفاءة الذاتية كانت دراسة المحسف،1332والزؽ ،1338ودراسة العمواف
والمحاسنة ،1322ودراسة يعقوب ،1321ودراسة الربيع،1322ودراسة إبراىيـ  ،1322فيما
أظيرت دراستاف أف مستوى الكفاءة الذاتية كاف مرتفعا وىما دراسة الييفاني  ،1322ودراسة
محمد .1325أما بالنسبة لمتغير التخصص فقد تناولت الدراسات السابقة ىذا المتغير وأشارت
في جممتيا إلى اختالؼ في النتائج حيالو ،حيث أشارت دراسة العزاـ والطالفحة ،1320وكذلؾ
دراسة الربيع ،1320ودراسة المخالفي  .1323وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير
الجنس ،في حيف وجدت فروؽ ذات داللة إحصائية في الكفاءة الذاتية المدركة تبعا لمتغير
التخصص ولصالح التخصص العممي.كما تناولت الدراسات الكفاءة الذاتية في ضوء المستوى
الدراسي كدراسة المحسف ،1332والزؽ ،1338وخالد ،1323وعيد ،1321وعوض ومحمد
،1320ودراسة الييفاني  ،1322حيث تباينت نتائج الدراسات في طبيعة العالقة بيف الكفاءة
الذاتية والمستوى الدراسي.
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مشكمة الدراسة:
نظ ار لكوف الحاجة إلى المعرفة تتمثؿ في رغبة الفرد في تبني المعرفة والمساىمة في
األنشطة المعرفية التي تساعده في البحث وادراؾ المياـ والمواقؼ المختمفة التي تواجيو وتعكس
مدى كفاءتو الذاتية في العممية التعميمية وتنمية تمؾ الكفاءة بشكؿ يتناسب مع حاجتو لممعرفة
وطبيعة المواد التعميمية ،ولكوف الكفاءة الذاتية تمثؿ عامال ميما وفاعال في تنمية الرغبة لدى
الطالب نحو التعمـ واظيار شغفيـ بالمعرفة ممايساعدىـ عمى اكتسابيا.لذلؾ يرى الباحثاف
أنالكفاءة الذاتية بشقييا المرتفع والمتدني قد تؤثر في الحاجة إلى لمعرفةمما ينعكس عمى قدرات
المتعمميف في طرؽ اكتساب المعارؼ والوصوؿ إلييا.
وفي ضوء ىذه المسوغات وشعور الباحثانبأىمية العالقة بيف الحاجة إلى المعرفة
والكفاءة الذاتية عند طمبة جامعة أـ القرى وما الحظو الباحثاف عمى العديد مف طمبة الجامعة مف
خالؿ المشاىدة حوؿ قياميـ بمراجعة أساتذة الجامعة لالستفسار والسؤاؿ عما يشكؿ عمييـ في
بعض المناىج الدراسية وشغفيـ لموصوؿ إلى حاجاتيـ المعرفية باي وسيمة،وبعد قياـ الباحثيف
بعممية مسح لقواعد البيانات العربية واألجنبية المتوافرة ،في قاعدة المعمومات بالمكتبة الرقمية
وجد أف ىناؾ ندرة في الدراسات العربية واألجنبيةالتي تناولت المتغيريف معا مدار الدراسة الحالي
مع وجود دراسات تناولت كؿ متغير عمى حده .باختصار تسعى الدراسة الحالية الى اإلجابة عف
األسئمة التالية:

أسئمة الدراسة:
 )2مامستوى الحاجة إلى المعرفة لدى طالب جامعة أـ القرى ؟
 )1ما مستوى الكفاءة الذاتية لدى طالب جامعة أـ القرى ؟
 )0ىؿ توجد فروؽ في الحاجة إلى المعرفة تعزى إلى المستوى والتخصص الدراسي؟
 )2ىؿ توجد فروؽ في الكفاءة الذاتية لعينة الدراسة تعزى إلى المستوى والتخصص الدراسي؟
 )5ىؿ يمكف التنبؤ بالحاجة إلى المعرفة مف خالؿ مستوى الكفاءة الذاتية ؟

اهمية الدراسة :

تناولت الدراسة متغيريف عمى درجة عالية مف األىمية لـ يكشؼ البحث في قواعد
البيانات المتوافرة الكثير مف البحوث فييما وتناولت فئة مف الطمبة لـ تبحث مف قبؿ في ىذه
البيئة وبالتالي فقد تعد ىذه الدراسة قاعدة لدراسات أخرى مف خالؿ االدب النظري الذي مف
المتوقع اف تزود بو الباحثيف  ،وقد تتمخض ىذه الدراسة عف نتائج يمكف اف نستخدـ كاطار
نظري لمعديد مف الجيود العممية في تطوير الحاجة الى المعرفة وتنمية الكفاءة الذاتية لمطالب
وقد تقدـ مقترحات بحثية يمكف اف يبنى عمييا في المستقبؿ .
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مفاهيم الدراسة
الحاجة إلى المعرفة :نزوع الفرد لممشاركة في األنشطة المعرفية المعقدة واالستمتاع بيا ،
والدخوؿ في التحديات المعرفية المختمفة والتفاعؿ معيا لموصوؿ إلى المعرفة وتوليدىا
(كاسيبو وبيتي )2891 ،وتعرؼ إجرائيا بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب عمى مقياس الحاجة
إلى المعرفة المستخدـ في ىذه الدراسة الذي طوره كاسيبووزمالءه وقاـ بتعديؿ فقراتو وتعريبو
وتطبيقو عمى البيئة العربية :جرادات والعمي ()1323

الكفاءة الذاتية:إحساس الفرد بأف لديو مف القدرات واإلمكانيات والميارات المختمفة الجسمية
والعقمية واألكاديمية واال جتماعية ما يمكنو مف األداء بشكؿ جيد وفعاؿ في مختمؼ المجاالت
(الجبور )1331 ،وتعرؼ إجرائيا بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب عمى مقياس الكفاءة الذاتية
لشرير وآخروف المستخدـ في الدراسة الذي قامت بتعريبو  :الجبور(.)1331

حدود الدراسة:
تتحدد الدراسة الحالية بموضوعيا حيث تناولت متغير الحاجة إلى المعرفة وعالقتيا
بالكفاءة الذاتي كما تتحدد بعينتيا وىي مجموعة مف طالب البكالوريوس في التخصصات العممية
واإلنسانية في جامعة اـ القرى ويمكف اف تتحدد الدراسة بأدواتيا وأساليب

الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة:
اعتمد الباحثان المنهج الوصفي(االرتباطي) ،لمناسبته لتحقيق أهداف الدراسة الحالية.
مجتمع الدراسة  :تكوف مجتمع الدراسة مف جميع طالب البكالوريوس الذكور في جامعة أـ
القرى في مدينة مكة المكرمة في الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الدراسي 2209/2202ىػ ،في
مختمؼ كميات الجامعة اإلنسانية والعممية والبالغ عددىـ (  )02223طالباحسب عمادة القبوؿ
والتسجيؿ في الجامعة .
عينة الدراسة :تـ اختيار عينة الدراسة بالطريقة المتيسرة مف طالب مرحمة البكالوريوس
لمتخصصات العممية واإلنسانية نظ ار لكبر حجـ مجتمع الدراسة وقد تكونت عينة الدراسة الحالية
مف ( )053طالبا مف طالب جامعة أـ القرى ،ويوضح الجدوؿ ( )1توزيع عينة الدراسة تبعا
لمتخصص والسنة الدراسية.
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جدول( )0توزيع عينة الدراسة وفق متغير التخصص
التخصص

السنة

العينة

أولى

20

ثالثة

22

ثانية

إنسانية

21
23

رابعة

المجموع

222

ثانية

22

أولى

عممية

21
22

ثالثة

53

رابعة

المجموع

292

ثانية

99

أولى

الكمي

95
92

ثالثة

83

رابعة

053

المجموع

أدات االدراسة :
أوال  :مقياس الحاجة إلى المعرفة:
استخدـ

الباحثاف

مقياس

الحاجة

إلى

المعرفة،

لكاسيوبو

وزمالؤه

( (Cacioppo et al., 2882والذي قاـ بتعريبو وتكييفو جرادات والعمي( .)1323ويتكوف ىذا
المقياسمف ( )29فقرة تقيس رغبة المشاركيف في االنشغاؿ باألنشطة المعرفية التي تتطمب جيدا
كبي ار  .وتكوف االستجابة ليذه الفقرات عمى مقياس مف نمط ليكرت خماسي التدريج  ،بحيث
يمثالؿ رقـ( )2غير موافؽ بشدة ،والرقـ ( )5موافؽ بشدة  .وتجمع الدرجات بعد إجراءت
دريجعكسي لمفقرات  ،المصاغة بشكؿ سمبي  .وتتراوح الدرجات مف ( )29إلى ( )83بحيث
تشير الدرجات األعمى إلى حاجة أعمى إلى المعرفة .وقد تأكد الجرادات والعمي ( )1323مف
صدؽ المقياس باستخداـ الصدؽ التالزمي وتبيف أنمعامالت االرتباط كانت جميعيا إيجابية ودالة
إحصائيا .كما تحققا مف ثبات المقياس مف خالؿ االتساؽ الداخمي كرونباخ ألفا ،وقد بمغت قيمة
معامؿ الثبات (.)3.28
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وفي الدراسة الحالية تحقؽ الباحثاف مف صدؽ المحكمينبعرض المقياس عمى ()2
محكميف مف أعضاء ىيئة التدريس في قسـ عمـ النفس في جامعة أـ القرى .وجامعة الطائؼ وقد
أبدى المحكموف موافقتيـ عمى صالحية الفقرات وأنيا تقيس الحاجة إلى المعرفة .كما تأكد
الباحثاف مف صدؽ االتساؽ الداخمي (صدؽ المفيوـ) ،حيث تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة
مكونة مف ( )53طالبا مف طالب جامعة أـ القرى مف خارج عينة الدراسة،وتـ استخداـ
معامالت ارتباط بيرسوف لمعالقة بيف الفقرة والدرجة الكمية .لممقياس وقد تبيف اف جميعفقرات
مقياس الحاجة إلى المعرفة ليا ارتباط بالدرجة الكمية وذات داللة إحصائيةعند مستوى داللة
( ،)3.35 – 3.32 = αوتراوحت معامالت االرتباط بيف (  . )3.228 – 3.032وفيما يتعمؽ
بثبات مقياس الحاجة إلى المعرفة فقد حسب ثبات مقياس( الحاجة إلى المعرفةمف خالؿ معادلة
كرونباخ ألفا وقد تبيف اف معامؿ الثبات بمغ (  )3.99وىو معامؿ ثبات مقبوليمكف الوثوؽ بو
في الدراسة الحالية.

ثانيا :مقياس الكفاءة الذاتية في صورته األصمية:
استخدـ الباحثاف في الدراسة الحالية مقياس الكفاءة الذاتية مف إعداد شرير ومادوكس
( (Shrier&Madux,2892الذي قامت بتعريبيا لجبور ( ، )1331ويتألؼ المقياس مف
) (22فقرة تقيس الكفاءة الذاتية ،والبنود مصاغة صياغة إيجابية في ستة منيا ،وباقي البنود
مصاغة صياغة سمبية ،وقد اتبعت فقرات المقياس سمـ إجابة مكوف مف أربع فئات ىي :أرفض
بشدة ،وأرفض ،وأوافؽ ،وأوافؽ بشدة .ويعتمد التصحيح عمى صيغة العبارة  ،ففي حالة البنودا
إليجابية تمثؿ الفقرات اآلتية )  ( 2،0،9،8،20،25تعطى الدرجة) صفر) لػ "أرفض بشدة"،
والدرجة )  ( 2لػ" أرفض "  ،والدرجة )  ( 1ل ػ " أوافؽ " ،والدرجة ) ( 0ل ػ"أوافؽ بشدة".وتعكس

الدرجة في حالة البنود السمبية ،وتمثؿ الفقرات اآلتية ( ،22 ،21 ،22 ،23 ،2 ،2 ،5 ،2 ،1
 )22 ،22حيث" أرفضبشدة )  "،(0أرفض "تساوي )  "،(1أوافؽ "تساوي )  ،(2و" أوافؽ بشدة "
تساوي) صفر (.ولمحصوؿ عمى الدرجة النيائية ،يتـ جمع الدرجات التيحصؿ عمييا المفحوص
عمى جميع فقرات المقياس ،حيث تشير الدرجة( ( 52-23عمى توقعات عالية حوؿ كفاءة
الذات ،وتشير الدرجة )  ( 08 - 18عمى توقعات متوسطة حوؿ كفاءة الذات ،بينما تشير
الدرجة )  ( 19- 22عمى توقعات منخفضة حوؿ الكفاءة الذاتية .وقد قامت الجبور) ( 1331
بتقدير الصدؽ المنطقي والصدؽ التمييزي لممقياس ،حيث بمغت قيمة)ت= )2.2وىذه القيمة ذات
داللة إحصائية عند مستوى( )3.32وقامت الجبور بحساب الثبات بطريقة اإلعادة  ،وبمغ معامؿ
الثبات ) .).3.28
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اما في الدراسة الحالية فقد تحقؽ الباحثاف مف صدؽ المحكميف مف خالؿ عرضو عمى
( )2مف أعضاء ىيئة التدريس في قسـ عمـ النفس في جامعة أـ القرى وجامعة الطائؼ .وقد
وافؽ المحكموف عمى صالحية الفقرات وأنيا تقيس الكفاءة الذاتية ،ىذا وقد رأى المحكموف أف يتـ
تدريج المقياس وفؽ التدريج الخماسي لميكرت ليتناسب مع مقياس الحاجة إلى المعرفة ،وبناء
عميو جرى تدريج المقياس إلى خمس درجات (موافؽ بشدة) وتعطى خمس درجات( ،موافؽ)
وتعطى أربع درجات( ،محايد) وتعطى ثالث درجات( ،غير موافؽ) وتعطى درجتيف،
(غير موافؽ بشدة) وتعطى درجة واحدة.
كما حسب الباحثاف صدؽ االتساؽ الداخميعمى العينة االستطالعية المكونة مف  53طالبا
وتبيف أف جميع فقرات مقياس ) الكفاءة الذاتية)

ليا ارتباط بالدرجة الكمية وذات

داللة إحصائيةعند مستوى داللة ( ،)3.35 – 3.32 = αوتراوحت معامالت االرتباط بيف
( . )3.281 – 3.129مما يجعؿ الباحث اف مطمئنا إلى صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس.اما
بالنسبة الى ثبات مقياس الكفاءة الذاتية فقد حسب الباحثاف ثبات مقياس الكفاءة الذاتية ،وقد بمغ
معامؿ الثبات الكمي بطريقة كرونباخ ألفا (. )3.92
أساليب المعالجة اإلحصائية :لإلجابة عف أسئمة الدراسة استخدـ الباحثاناألساليب اإلحصائية
التالية :المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.ومعامؿ ارتباط "بيرسوف" لحساب العالقة بيف
الحاجة إلى المعرفة والكفاءة الذاتية .واختبار( )testTلعينتيف مستقمتيف لمفروؽ بيف المجموعات
تبعا لمتخصص .باإلضافة الى تحميؿ االنحدار البسيط.

عرض ومناقشة نتائج الدراسة سعت الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن التساؤالت التالية
 السؤال األول :ما مستوى الحاجة إلى المعرفة لدى طالب جامعة أـ القرى؟ لإلجابة عفسؤاؿ الدراسة األوؿ تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى كؿ
فقرة مف فقرات مقياس الحاجة إلى المعرفة  ،كما تـ تحديد الدرجة التي يتبيف مف خالليا
مستوى الحاجة إلى المعرفة .والجدوؿ (  )2يبيف ذلؾ .وفؽ المعيار التالي 1.00– 2.33
مستوى منخفض  0.22–1.02 ،مستوى متوسط  5.33-0.22،مستوى مرتفع
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الجدول ( )7نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
لعبارات مقياس الحاجة إلى المعرفة
المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

2

أفضؿ القياـ بالميمات التي تتطمب تفكي ار قميال.

1.11

3.80

منخفض

1

أفكر فقط بما ىو مطموب مني.

1.08

2.20

متوسط

22

0

أفضؿ المسائؿ الصعبة عمى السيمة.

1.91

2.22

متوسط

22

2.20

3.21

مرتفع

2

5

أحب التعامؿ مع المواقؼ التي تجعمني أفكر تفكي ار كثي ار.

0.58

2.38

متوسط

23

2

الأجد متعة بالتفكير.

0.25

2.32

مرتفع

5

2.55

3.28

مرتفع

1

0.22

2.30

مرتفع

9

1.82

2.22

متوسط

21

0.92

2.32

مرتفع

2

1.55

2.25

متوسط

22

0.28

2.25

مرتفع

2

20

عندما أواجو مشكمة أفكر بيا مف جميع جوانبيا.

2.18

3.95

مرتفع

0

22

أكوف راضيا عندما أفكر بترو لساعات طويمة.

0.22

2.38

مرتفع

2

25

الأحاوؿ أف أتعمـ طرؽ تفكير جديدة.

0.20

2.15

متوسط

8

1.92

2.28

متوسط

20

0.13

2.22

مرتفع

22

1.52

2.28

متوسط

25

0.08

2.35

المستوى

متوسط

الرقـ

2

2
9
8
23
22
21

22
22
29

العبارة

أكوف مسرو ار عندما أجد حال لمشكمة كنت قد فكرت بيا
طويال.

أعتقد أنو إذا أردت أف أنجح يجب أف أفكر بإيجاد حموؿ
لمشكالتي.
أحب أف تكوف حياتي مميئة بالمواقؼ التي تدفعني إلى
التفكير بعمؽ.
أحاوؿ أف أتجنب المواقؼ التي تتطمب مني أف أفكر بعمؽ
بشيء ما.
أحب أف أتناقش مع اآلخريف حوؿ مواضيع تشغؿ تفكيري.
أفضؿ أف أقوـ بشيء يتطمب تفكي ار قميال عمى أف أقوـ
بشيء يتحدى قدراتي المعرفية.
ال أحاوؿ أف أفكر كيؼ أنجز األعماؿ التي تطمب مني
بشكؿ جيد.

أفضؿ أف أفكر بالميمات اليومية الصغيرة عمى أف أفكر
بالمشاريع طويمة األجؿ.
أفضؿ أف أنجز ميمة عقمية وصعبة عمى أف أنجز ميمة ال
تتطمب تفكي ار كثي ار.
أشعر بالضيؽ إذا كاف عمي أف أنجز ميمة تتطمب مني
جيدا عقميا كبي ار.
المتوسط العاـ

000

المستوى

الترتيب
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتبيف مف خالؿ ( )2أف المتوسطات الحسابية لمفقرات تراوحت بيف مستوى منخفض الى
مرتفع (  )2.20 -1.11فيما بمغ المتوسط الحسابي العاـ ( )0.08وجاء بمستوى متوسط
أظيرت نتائج الدراسة فيما يتعمؽ بالسؤاؿ األوؿ أف مستوى الحاجة إلى المعرفة لدى
عينة الدراسة كانبمستوى متوسط ،ولعؿ مف المفيد اإلشارة ىنا إلى أف الحاجة إلى المعرفة ترتبط
بما يمارسو الطالب مف مياـ أكاديمية  ،وما يواجو مف مشكالت ومواقؼ في البيئة الجامعية

تستدعي منو معرفة وخبرة واتجاىا نحو األشخاص الذيف يقدموف الخدمة لو مف أساتذة
وزمالء،وذلؾ ليواجو ىذه المواقؼ ويحؿ المشكالت التي تواجيو وىذا يتطمب مف الطالب أيضا
معرفة لمصادر المعرفة ونوعية الحاجة المطموبة وجمع المعمومات عنيا.

كما أف الحاجة إلى المعرفة ترتبط مف وجية نظر الباحثيف بمدى اىتماـ الطالب
الجامعي بالدراسة وتنمية شخصيتو وتطوير كفاءتو فالحاجة إلى المعرفة تنمي لدى الفرد تفكيره
ووعيو وفيمو وتساعده عمى اختيار األسموب األفضؿ في مواجية الحاجات المطموبة ولعؿ
اختالؼ الطالب في الحاجة ومستوياتيـ الدراسية وتنوع تخصصاتيـ الجامعية ومراحؿ دراستيـ

التي تتوزع مف السنة األولى إلى السنة الرابعة قد يفسر لماذا جاء مستوى الحاجة إلى المعرفة
بدرجة متوسطة يتباينوف فيما بينيـ في مستوى الحاجة إلى المعرفة مف مرتفع إلى منخفض مرو ار
بالمتوسط كما أف الطالب ضعاؼ التحصيؿ قد يحتاجوف المعرفة ومرتفعي التحصيؿ قد
يحتاجونيا أيضا.
وقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة الحموري وأبو مخ(،)1322والمتاف أشارتا
إلى أف مستوى الحاجة إلى المعرفة لدى الطالب الجامعييف جاء بدرجة متوسطة.واتفقت مع
نتائج دراسة الخزرجي(،)1330والتي أشارت إلى أف مستوى الحاجة إلى المعرفة كاف متوسط
لدى طمبة جامعة بغداد.كما اتفقت مع نتائج دراسة بني أحمد(،)1322والتي توصمت إلى مستوى
متوسط مف الحاجة إلى المعرفة لدى طمبة الجامعة الياشمية في األردف ،كما اتفقت مع نتائج
دراسة داغستاني( ،)Daghistani,B, 1325والتي أشارت إلى أف مستوى الحاجة إلى المعرفة
لدى طالبات جامعة الممؾ سعود كانت متوسطة.
وقد اختمفت الدراسة في نتائجيا مع نتائج دراسة الشمري (،)1322والتي توصمت
نتائجيا إلى أف مستوى الحاجة لدى طالبات جامعة القصيـ كاف بمستوى متدني ،في حيف
اختمفت مع نتائج دراسة بقيعي(،)1320وايفانز وآخروف(،)Evans,etal,1330والمتاف أشارتا
إلى أف طمبة الجامعة يمتمكوف مستوى مرتفع مف الحاجة إلى المعرفة.
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الحاجة إلى المعرفة والكفاءة الذاتية والعالقة بينهما

أ /خالد خضر القرشي

د /محمد خميفة الشريدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واختمفت مع دراسة العمواف والشرعة والنبراوي( Al nabrawi,1320Al Alwan,& Al
،)shraa,andوالتي أشارت نتائجيا إلى أف مستوى الحاجة إلى المعرفة لدى عينة الدراسة كاف
بمستوى مرتفع.

 السؤال الثاني :ما مستوى الكفاءة الذاتية لدى طالب جامعة أم القرى؟ لإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الثاني تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةومستوى كؿ فقرة مف فقرات مقياس الكفاءة الذاتية ،والجدوؿ ( )23يبيف ذلؾ.
الجدول ( ) 02المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات مقياس الكفاءة الذاتية
المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

1.22

3.88

متوسط

0.30

2.28

متوسط

21

2.80

3.91

منخفض

22

2

عندما أحدد لنفسي أىدافا ىامة ناد ار ماأحققيا.

0.22

2.22

متوسط

23

5

أترؾ األشياء قبؿ إتماميا.

0.22

2.35

متوسط

2

2

إني أتجنب مواجية الصعوبات.

0.30

2.22

متوسط

22

2

أنا الأكمؼ نفسي عناء المحاولة عندما أواجو شيئا معقدا.

1.22

2.29

متوسط

22

9

عندما يكوف لدي عمؿ منفرد غير ممؿ فإني أصر عمى إتمامو.

2.23

3.92

مرتفع

2

8

عندما أقرر القياـ بعمؿ ما أقوـ بتنفيذه مباشرة.

1.20

2.38

متوسط

22

0.02

2.28

متوسط

2

22

عندما تظير مشكالت غير متوقعة في حياتي فإني ال أتمكف مف معالجتيا.

0.53

2.20

متوسط

2

21

إني أتجنب محاولة تعمـ األشياء الجديدة عندما تبدو صعبة لي.

1.92

2.22

متوسط

20

20

الفشؿ يدفعني إلى العمؿ باجتياد أكبر.

0.92

2.31

متوسط

0

22

أنا أشعر بعدـ االطمئناف في قدرتي عمى عمؿ األشياء.

0.03

2.10

متوسط

8

25

أنا شخص أعتمد عمى نفسي.

2.25

3.83

مرتفع

1

22

أنا شخص أتراجع بسيولة.

0.03

2.10

متوسط

9

22

أنا ال أبدو قاد ار عمى التعامؿ مع معظـ المشكالت التي تحدث في الحياة.

0.25

2.13

متوسط

5

0.29

2.38

الرقـ
2
1
0

23

العبارة
عندما أضع الخطط أستطيع تنفيذىا دوما.
إحدى مشكالتي ىي أنني ال أستطيع
أف أركز في عممي عندما يجب عمي ذلؾ.
إذا لـ أتمكف مف أداء عمؿ ما منذ المرة األولى فإني أستمر في المحاولة حتى
أقوـ بو.

عندما أحاوؿ أف أتعمـ شيئا جديدا فإني أتخمى عنو في الحاؿ إذا لـ أنجح فيو
مف البداية.

المتوسط العاـ
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المستوى

الترتيب
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المستوى المتوسط

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أظيرت نتائج السؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسة أف مستوى الكفاءة الذاتية لدى عينة
الدراسة جاء بمستوى متوسط( )0.29وانحراؼ معياري(،)2.8وتجدد اإلشارة إلى أف الكفاءة
الذاتية مفيوـ معقد مكوف مف عدة أبعاد وعمميات ومشاعر ومعتقدات وتوقعات وكؿ ىذه
المكونات ت تبادؿ فيما بينيا وتؤثر في سموؾ الطالب الجامعي ،فيي تؤثر في عممية الطالب
المعرفية والدافعية والعمميات الوجدانية واختيار السموؾ (الجاسر .)1332ويشير
الزؽ(،) 1332إلى أف المستوى المتوسط مف الكفاءة الذاتية لدى الطمبة الجامعييف مؤشر عمى
نقص في حصوؿ الطمبة عمى الخدمات الالزمة عمى المستوى الجامعي كخدمات الرعاية
واإلرشاد الطالبي ونقص في معارؼ الطمبة،ومياراتيـ الدراسية الالزمة لممذاكرة والنجاح.
وىذا ما نالحظو فعال في الجامعة فالمرحمة الجامعية ليست كالمدرسة حيث ينتقؿ
الطالب إلييا وعميو االعتماد عمى نفسو في كؿ شيء تقريبا وعندما يواجو الطالب صعوبات في
الخدمات المقدمة ويواجو خبرات متنوعة مف النجاح والفشؿ قد يؤثر ذلؾ عمى كفاءتو الذاتية.
كما اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة يعقوب(،)1321والتي خمصت إلى أف مستوى الكفاءة
الذاتية لدى طمبة جامعة الممؾ خالد ببيشة كاف متوسطا.كما اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة
العمواف والمحاسنة(،)1322التي أشارت إلى أف مستوى الكفاءة الذاتية في القراءة لدى طمبة
الجامعة الياشمية كاف بدرجة متوسطة.ومف المعروؼ أف الكفاءة الذاتية تؤثر في مستوى جيد
الطالب ومقدار مثابرتو وصالبتو النفسية لمواجية المواقؼ المختمفة ،وقد اتفقت ىذه الدراسة مع
دراسة (الزؽ،)1332،والتي أشارت إلى أف مستوى الكفاءة الذاتية لدى طمبة الجامعة األردنية
جاء بمستوى متوسط.
واختمفت نتائج الدراسة مع دراسة(الييفاني )1322،والتي أشارت إلى مستوى مرتفع مف
الكفاءة الذاتية لدى طمبة جامعة أـ القرى،ودراسة جريف(،)Green.1333والتي أشارت إلى أف
مستوى الكفاءة الذاتية لدى طمبة الجامعة كاف مرتفعا،واختمفت نتائجيا مع دراسة
ليمونز(،)Lemons.1332والتي درست الكفاءة الذاتية واإلبداع وخمصت إلى أف الكفاءة الذاتية
متدنية لدى طمبة الجامعة وربما يعود ذلؾ إلى طبيعة متغير اإلبداع الذي يتطمب كفاءة ذاتية
مرتفعة ،وقد يعود االختالؼ بيف الدراسة الحالية وغيرىا مف الدراسات إلى طبيعة ومجتمعات
الدراسة األخرى.
 السؤال الثالث :هل توجد فروق في مستوى الحاجة إلى المعرفة تعزى إلى الكميةوالمستوى الدراسي؟ولإلجابة عنيذا السؤالتـ استخراج المتوسطاتالحسابية واالنحرافات
المعيارية كما تـ استخداـ اختبار (تحميؿ التبايف الثنائي) لبياف الفروؽ تبعا لمتغير الكمية
(عممية  ،إنسانية) والمستوى ( أولى  ،ثانية  ،ثالثة  ،رابعة) ،والجدوؿ (  )22يبيف ذلؾ.
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أ /خالد خضر القرشي

الحاجة إلى المعرفة والكفاءة الذاتية والعالقة بينهما

د /محمد خميفة الشريدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجدول ( ) 01نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تبعا لمتغير
التخصص والسنة الدراسية

التخصص

إنسانية

عممية

الكمي

السنة

المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

اولى

52.13

8.98

ثانية

52.25

21.52

ثالثة

52.00

8.32

رابعة

59.89

9.92

المجموع

52.38

8.22

اولى

20.21

9.02

ثانية

25.33

22.31

ثالثة

22.21

9.22

رابعة

20.81

8.20

المجموع

21.89

8.92

اولى

58.58

8.23

ثانية

22.93

22.02

ثالثة

58.25

8.13

رابعة

22.28

8.03

المجموع

23.01

23.22

يتبيف مف خالؿ الجدوؿ (  )22وجود فروقظاىرية بيف متوسطات الدرجات لمقياس
الحاجة إلى المعرفة تبعا لمسنة الدراسية والكمية  ،ولمعرفة جوىرية ىذه الفروؽ تـ استخداـ اختبار
تحميؿ التبايف الثنائي والجدوؿ (  )25يبيف ذلؾ .
الجدول ( )01نتائج تحميل التباين الثنائي تبعا لمتغير السنة الدراسية والكمية
مصدر التبايف

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة (ؼ)

الداللة االحصائية

التخصص

0323.99

2

0323.99

01.58

.3333

السنة الدراسية

218.22

0

220.12

2.50

.133

التخصص* السنة الدراسية

192.83

0

85.20

2.31

.093

الخطأ

02823.82

021

80.03

المجموع الكمي

05259.22

028

*دال احصائيا عند مستوى داللة )2.21(=α
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتبيف مف خالؿ الجدوؿ(  )25وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات الطمبة
لمحاجة إلى المعرفة تبعا لمتغير التخصص حيث بمغ متوسط درجات التخصصات اإلنسانية
=( ) 52.39وانحراؼ معياري (  ، )8.25أما متوسط درجات الطمبة لمتخصصات العممية
(  )21.89وانحراؼ معياري ( ، )8.92حيث بمغت قيمة اختبار (ؼ) = (  )01.58وىي قيمة
دالة إحصائيا عند مستوى داللة  )3.35(= αحيث كانت الفروؽ لصالح التخصصات العممية.
كما تبيف مف خالؿ الجدوؿ عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا لمسنة الدراسية ( أولى ،ثانية  ،ثالثة ،
رابعة) حيث بمغت قيمة (ؼ)  2.50وىي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى داللة
 ،)3.35(= αكما أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا لمتفاعؿ بيف التخصص والسنة
الدراسية حيث بمغت قيمة (ؼ)  2.31وىي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى داللة
.)3.35(= αأشارت الدراسة إلى وجود فروؽ في الحاجة إلى المعرفة تعزى لمتخصص ولصالح
التخصصات العممية مقارنة باإلنسانية لدى طمبة الجامعة ،وعدـ وجود فروؽ تعزى لمسنة
الدراسية أولى ،ثانية ،ثالثة ،رابعة ،في الحاجة إلى المعرفة ،وكذلؾ إلى التفاعؿ بيف السنة
الدراسية والتخصص.ويمكف تفسير ىذه النتيجة بالنظر إلى طبيعة التخصصات الجامعية
ومستوى سيولتيا وصعوبتيا ومستوى دافعية الطمبة  ،ووعييـ بأىمية تخصصاتيـ باإلضافة إلى
تقديرىـ ألىمية النجاح والرسوب في مثؿ ىذه التخصصات ،فطالب الكميات العممية يظيروف
حاجة مرتفعة لممعرفة أكثر مف طمبة التخصصات اإلنسانية حيث أنيـ يراجعوف مدرسييـ
ويسألونيـ عف بعض جوانب المقررات بيدؼ فيميا لتحقيؽ مزيد مف التعمـ أكثر مف طمبة العموـ
اإلنسانية الذيف قد اليبذلوف جيدا كبي ار في ذلؾ نظ ار لسيولة تخصصاتيـ ،واذا أخذنا بعيف
االعتبار ماأشارت إليو الدراسات السابقة مف فروؽ في الحاجة إلى المعرفة تعزى إلى التخصص
االكاديمي ولصالح الكميات العممية كدراسة محمد  ،2889وسد خاف  ،1321وبني أحمد
 ، 1322فيما اختمفت مع نتائج دراسات أخرى أشارت إلى عدـ وجود فروؽ تعزى إلىالتخصص
كدراسات الخزرجي  ،1330والحموري وأبو مخ .1322
أما فيما يتعمؽ بالجزء الثاني مف السؤاؿ المتعمؽ بالمستوى الدراسي والذي أشارت
نتائجو إلى عدـ وجود فروؽ في الحاجة إلى المعرفة تعزى إلى السنة الدراسية ،ويفسر الباحثانيذه
النتيجة بسبب تقارب المستويات العمرية بيف الطمبة واالىتماـ الذي تقدمو الجامعة لمطمبة بغض
النظر عف األعمار والمراحؿ الدراسية كما توفر الجامعة لمطمبة ظروفا متشابية قد تقمؿ مف
مستوى التبايف بينيـ في حاجتيـ إلى المعرفة وقد تباينت نتائج الدراسات السابقة في تفسير ىذه
النتيجة.ففي حيف يرى ناصر،1335 ،ودواير،Dwyer 1339,وسدخاف  ،1321أف ىنالؾ
تغيرات نمائية في اتجاه الحاجة إلى المعرفة يعزى إلى المستوى الدراسي ولصالح المستويات
األعمى .وأشارت دراسات أخرى إلى عدـ وجود فروؽ تعزى إلى المستوى الدراسي كدراسات تانكا
وآخروف ) Tanaka Panter,winboener,2899) .وجرجيس  ،1332والحموري وأبو مخ
،1332،وبني أحمد .1322كمااختمفت مع دراسة ليبير(،)Lepper,1335والتي أشارت إلى أف
الحاجة إلى المعرفة تقؿ مع تقدـ العمر وىو مؤثر عمى تقدـ المستوى الدراسي.
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أ /خالد خضر القرشي

الحاجة إلى المعرفة والكفاءة الذاتية والعالقة بينهما

د /محمد خميفة الشريدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الرابع :هل توجد فروق في الكفاءة الذاتية تعزى إلى الكميةوالمستوى الدراسي؟
تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات
لإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الرابع
المعيارية كما تـ استخداـ اختبار (تحميؿ التبايف الثنائي) لبياف الفروؽ تبعا لمتغير الكمية
(عممية  ،إنسانية) والمستوى ( أولى  ،ثانية  ،ثالثة  ،رابعة) ،والجدوؿ ( ) 22يبيف ذلؾ
الجدول ( ) 07نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تبعا لمتغير التخصص
والسنة الدراسية
التخصص

السنة

المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

أولى

52.39

5.12

50.52

2.22

ثانية

إنساني

50.22

ثالثة

55.02

رابعة

المجموع

52.19

ثانية

52.01

أولى

عممي

52.21
55.33

ثالثة

55.80

رابعة

المجموع

55.88

ثانية

52.29

أولى

الكمي

55.91
52.05

ثالثة

55.22

رابعة

55.11

المجموع

5.39
2.23
5.55
5.82
2.31
2.32
5.23
5.82
5.91
2.28
2.11
2.95
5.90

يتبيف مف خالؿ الجدوؿ ( )22وجود فروؽ ظاىرية بيف متوسطات الدرجات الكفاءة
الذاتية تبعا لمسنة الدراسية والكمية  ،ولمعرفة جوىرية ىذه الفروؽ تـ استخداـ اختبار تحميؿ
التبايف الثنائي والجدوؿ ( )28يبيف ذلؾ
الجدول ( )01نتائج تحميل التباين الثنائي تبعا لمتغير السنة الدراسية والكمية
مصدر التبايف

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة (ؼ)

الداللة االحصائية

التخصص

053.32

2

053.32

23.58

.3323

السنة الدراسية

222.88

0

50.88

2.20

.2923

التخصص* السنة الدراسية

210.92

0

22.18

2.15

.1813

الخطأ

22033.22

021

00.32

المجموع الكمي

22922.28

028

*دال احصائيا عند مستوى داللة )2.21(=α
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتبيف مف خالؿ الجدوؿ( )28وجود فروؽ دالة احصائيا بيف متوسطات درجات الطمبة
الكفاءة الذاتية تبعا لمتغير التخصص حيث بمغ متوسط درجات التخصصات اإلنسانية
=( ) 52.19وانحراؼ معياري (  ، )5.55أما متوسط درجات الطمبة لمتخصصات العممية
( )55.18وانحراؼ معياري ( ، )5.82حيث بمغت قيمة اختبار (ؼ) = (  )23.58وىي قيمة
دالة احصائيا عند مستوى داللة  )3.35(= αحيث كانت الفروؽ لصالح التخصصات العممية.
كما تبيف مف خالؿ الجدوؿ عدـ وجود فروؽ دالة احصائيا لمسنة الدراسية ( اولى ،ثانية  ،ثالثة ،
رابعة) حيث بمغت قيمة (ؼ)  2.20وىي قيمة غير دالة احصائيا عند مستوى داللة α
=( ،)3.35كما أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ دالة احصائيا لمتفاعؿ بيف التخصص والسنة
الدراسية حيث بمغت قيمة (ؼ)  2.15وىي قيمة غير دالة احصائيا عند مستوى داللة
.)3.35(= α
أشارت نتائج السؤاؿ الرابع إلىوجود فروؽ في الكفاءة الذاتية تعزى لمتخصص ولصالح
التخصصات العممية وعدـ وجود فروؽ تعزى لمسنة الدراسية وكذلؾ لمتفاعؿ بينيا.ويمكف اإلشارة
إلى تأثير طبيعة التخصصات العممية في مستوى الكفاءة الذاتية فيذه التخصصات تحتاج الكثير
مف الجيد والمثابرة ومايتبع ذلؾ مف نجاح قد يزيد مف كفاءة الطالب وفاعميتو الذاتية (قطامي
 )1332وقد اتفقت الدراسة في ىذا الجزء مف نتائجيا مع دراسة عمواف( )1323التي أشارت إلى
تفوؽ طمبة التخصصات العممية في مستوى الكفاءة الذاتية ،واتفقت كذلؾ مع دراسة
الزؽ(،)1338والعزاـ وطالفحة ( ،)1320وقد اختمفت مع دراسة الربيع ( )1320التي أشارت
إلى عدـ وجود فروؽ في مستوى الكفاءة الذاتية تبعا لمتخصص.كما اختمفت مع دراسة
الربابعة ( )1338والتي أشارت أيضا إلى عدـ وجود فروؽ تعزى إلى التخصص في مستوى
الكفاءة الذاتية.
أما بالنسبة لمتغير المستوى الدراسي فقد أشارت الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ تعزى
إلى المستوى الدراسي في الكفاءة الذاتية ويمكف تفسير ذلؾ أف الطمبة في الجامعة يعيشوف
ظروفا متشابية ويتمقوف معاممة متقاربة ودعما متساويا في البيئة الجامعية في مجمميا كما أنيـ
تمارس عمييـ نفس الممارسات األكاديمية والفعاليات الدراسية الجامعية.
وربما يفسر ذلؾ ماأشارت اليو الدراسات السابقة حيث اتفقت ىذه الدراسة مع دراسات
كؿ مف (تمز ،Tellez,2882،واليوسؼ  ،1320ودراسة عيد  ،1321وكميا أجريت عمى طمبة
الجامعة ولـ تجد فروقا في مستوى الكفاءة الذاتية تعزى إلى المرحمة الدراسية.ىذا وقد اختمفت
الدراسة الحالية مع دراسة عوض ومحمد ( ،)1320واختمفت مع دراسة الزؽ( )1338ودراسة
شنؾ وباجريس (.)Shunk& Pajaris,1331
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أ /خالد خضر القرشي

الحاجة إلى المعرفة والكفاءة الذاتية والعالقة بينهما

د /محمد خميفة الشريدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السؤال الخامس :هل يمكن التنبؤ بالحاجة إلى المعرفة من خالل الكفاءةالذاتية؟ولإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الخامس تـ استخراج تحميؿ االنحدار البسيط .

يبيف

الجدوؿ ( ) 12تحميؿ االنحدار البسيط لمتغير الكفاءة الذاتية كمتنبئ والحاجة إلى المعرفة
كمتنبئ بو.
الجدول ( )00يبين نتائج تحميل التباين لمعادلة االنحدار
مصدر التبايف

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

ؼ

القيمة االحتمالية

االنحدار

2299.23

2

2299.23

92.99

*.333

البواقي

28815.22

029

52.12

الكمي

12220.91

028

*دال إحصائيا عند مستوى داللة2.21 = α
يتبيف مف خالؿ الجدوؿ ( )12وجود أثر داؿ إحصائيا لمعادلة االنحدار حيث بمغت
قيمة ؼ =  92.99وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة  3.35 = αمما يعني وجود أثر
لمعادلة االنحدار والجدوؿ باألسفؿ يبيف معادلةاالنحدار .
الجدول ( )00معادلة االنحدار تبعا لمتغير الكفاءة الذاتية
معادلة االنحدار
المتنبأ

قيمة الثابت

الخطأ المعياري

المكونات

معامؿ االنحدار B

قيمة (ت)

القيمة االحتمالية

الكفاءة الذاتية

18.831

2.321

الكفاءة الذاتية

3.202

8.235

*3.33

*دال إحصائيا عند مستوى داللة 2.21 = α
يتبيف مف خالؿ الجدوؿ أف القيمة التنبؤية لمحاجة إلى المعرفة مف خالؿ الكفاء الذاتية
كالتالي :معادلة االنحدار :الحاجة إلى المعرفة=  +18.831الكفاءة الذاتية×.3.202
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح مف الجدوؿ (  )11اف متغير الكفاءة الذاتية استطاع أف يفسر حوالي()928
مف التبايف الكمي في الحاجة إلى المعرفة في حيف تعزى بقية الفروؽ إلى عوامؿ أخرى قد تكوف
شخصية متعمقة بالطالب ،كالذكاء،والدافعية ،وبيئتو الدراسية ،وكذلؾ إلى طبيعة المواد المعرفية
وعوامؿ أخرى.وىذا ماأكدتو نتائج الدراسات السابقة المتعمقة بدراسة العالقة بيف المتغيريف كدراسة
اليس ولوميز(  ،)Elias &Lomis1331والتي أشارت إلى وجود عالقة بيف الحاجة إلى
المعرفة والكفاءة الذاتية ،فالطمبة ذوي الكفاءة الذاتية المرتفعة يحتاجوف إلى المعرفة وكذلؾ ذوي

الكفاءة المتدنية أيضا يحتاجونيا إال أف ىناؾ عوامؿ قد تؤثر في ىذه الحاجة غير الكفاءة
الذاتية.وقد الحظ الباحثانفي الطمبة الذيف يحتاجوف المعرفة يبادروف إلى البحث عنيا وطمبيا مف
أساتذتيـ أو مف زمالئيـ أو حتى مف خالؿ الكتب والمواقع التعميمية  ،وقد ذكر باندو ار
وود( )Bandura,& Wood,2889أف قناعات الفرد وكفاءتو تؤثر في عمميات التعمـ والتفكير
لديو ولعؿ الحاجة إلى المعرفة ىي إحدى ىذه العمميات ،كما أنيا كمكوف دافعي يتأثر بمستوى
الكفاءة الذاتية ،فالفرد الذي يتمتع بكفاءة ذاتية ينعكس ذلؾ عمى حاجتو إلى المعرفة والبحث
عنيا ،ويكوف مدفوعا نحو التعمـ.وقد اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة اليس ولوميز( &Elias,m,

 )Loomis,r,1331في وجود عالقة إيجابية بيف الكفاءة الذاتية والحاجة إلى المعرفة

ثالثا :التوصيات:
في ضوء نتائج الدراسة الحالية فإن الباحثين يوصيان باآلتي:
 -2اف تقوـ الجامعة بدور أكبر في الجوانب االكاديمية واإلدارية في تنمية الكفاءة الذاتية
االكاديمية لمطالب وكذلؾ الحاجة الى المعرفة حيث كانا يدرجو متوسطة.
 -1ضرورة اف يستفيد الطمبة وخاصة في التخصصات اإلنسانية مف خالؿ برامج الجامعة

لتحسيف الحاجة الى المعرفة حيث كانت الحاجة الى المعرفة لدييـ اقؿ مف الطمبة في
التخصصات العممية
 -0دراسة متغير الحاجة إلى المعرفة في ضوء عالقتو بمتغيرات أخرى كجنس الطالب ومعدلو
التراكمي.واجراء المزيد مف البحوث والدراسات تتناوؿ متغير الحاجة الى المعرفة كأساليب
التعمـ والذكاء وغيرىا عمى عينات أخرى.
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مراجع الدراسة

الجاسر ،البندري .)1332( .الذكاء االنفعالي وعالقتو بكؿ مف فعالية الذات وادراؾ القبوؿ-
الرفض الوالدي لدى عينة مف طالب وطالبات جامعة أـ القرى.رسالة
ماجستير غير منشورة،مكة المكرمة.

الجبور ،حناف .)1331( .فعالية الذات لدى المدخنيف والكحولييف .رسالة ماجستير غير
منشورة،الجامعة األردنية ،األردف :عماف.

الحموري ،فراس ،أبو مخ ،أحمد .)1322( .مستوى الحاجة إلى المعرفة والتفكير ما وراء
المعرفي لدى طمبة البكالوريوس في جامعة اليرموؾ.مجمة جامعة النجاح
لألبحاث (العموـ اإلنسانية).)2( 15 ،

الخزرجي،عمي عبد المطيؼ حموري .)1330( .الحاجة إلى المعرفة وعالقتيا بحؿ المشكالت
لدى طمبة جامعة بغداد .رسالة ماجستير غير منشورة .عمـ النفس،كمية
اآلداب .جامعة بغداد.

الدالمي ،مينا عبد اهلل .)1322( .أثر األنشطة الالصفية الموجية في تنمية الحاجة الى المعرفة
والتوجيات المستقبمية لدى الطالب الموىوبيف بالمرحمة الثانوية.مجمة
األكاديمية األمريكية العربية لمعموـ والتكنولوجيا ( أماراباؾ )، 5 )22( ،
.253-212
الربابعة ،جعفر كامؿ والخطيب ،بالؿ وخضير ،غساف (.)1338العالقة بيف التفكير المعرفي
والكفاءة الذاتية العممية لدى الطمبة الموىوبيف مف الصؼ التاسع في
المراكز الريادية في األردف.مجمة كمية التربية وعمـ النفس،مصر :جامعة
عيف شمس.
الربيع،فيصؿ خميؿ .)1322( .التفكير الخرافي وعالقتو بالكفاءة الذاتية العامة في ضوء بعض
المتغيرات لدى طمبة جامعة اليرموؾ باألردف.مجمة جامعة القدس
المفتوحة لألبحاث والدراسات-فمسطيف،عدد .00

الزؽ،أحمد .)1338( .الكفاءة الذاتية األكاديمية المدركة لدى طمبة الجامعة األردنية في ضوء
متغيرات الجنس والكمية والمستوى الدراسي.مجمة العموـ التربوية.مج 23
ع .1

الزيات ،فتحي .)1332( .عمـ النفس المعرفي .الجزء الثاني.مصر :دار النشر لمجامعات.

الشافعي ،إبراىيـ .)1335( .الكفاءة الذاتية وعالقتيا بالكفاءة المينية والمعتقدات التربوية
والضغوط النفسية لدى المعمميف وطالب كمية المعمميف بالمممكة العربية
السعودية .المجمة التربوية.09 – 02 ،25 ،

الشعراوي ،عالء .)1333( .فعالية الذات وعالقتيا ببعض متغيرات الدافعية لدى طالب المرحمة
الثانوية .رسالة ماجستير .كمية التربية ،جامعة المنصورة :مصر.
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الشمري،لطيفة خمؼ حمود .)1322( .الحاجة إلى المعرفة وتوجيات أىداؼ اإلنجاز لدى
طالبات جامعة القصيـ،رسالة ماجستير.
العتوـ،عدناف وعالونة شفيؽ،وجراح،عبد الناصر وأبو غزاؿ ،معاوية .)1335( .عمـ النفس
التربوي ،النظرية والتطبيؽ .ط .2عماف :دار المسيرة لمنشر والتوزيع

العزاـ عبدالناصر،والطالفحة مصعب .)1320( .مستوى التفكير ما وراء المعرفي وعالقتو
بالكفاءة الذاتية لدى عينة مف طمبة المرحمة األساسية العميا في ضوء
بعض المتغيرات .مجمة العموـ التربوية والنفسية .221-522 )2( ،22

العزب ،محمد .)1332( .األنشطة المدرسية وعالقتيا بفعالية الذات لدى تالميذ الصؼ الثاني
اإلعدادي .رسالة ماجستير .كمية التربية ،جامعة القاىرة :مصر.
العمواف ،أحمد؛ المحاسنة ،رنده .)1322( .الكفاءة الذاتية في القراءة وعالقتيا باستخداـ
استراتيجيات القراءة لدى عينة مف طمبة الجامعة الياشمية .المجمة
األردنية في العموـ التربوية.229 – 088 ،2 .

الكعبي ،كاظـ محسف كويطع .)1325( .أساليب التعمـ وعالقتيا بالحاجة الى المعرفة لدى طمبة
المرحمة اإلعدادية .مجمة األستاذ.102 -132 ،1 )122( ،

المحسف،سالمة سالمة .)1332( .الكفاءة الذاتية وعالقتيا باإلنجاز والتوافؽ لدى طمبة كمية
التربية بجامعة اليرموؾ.رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة اليرموؾ.
األردف.

المخالفي،عبد الحكيـ.)1323( .فعالية الذات األكاديمية وعالقتيا ببعض سمات الشخصية لدى
الطمبة .مجمة جامعة دمشؽ .مج( ،)12ص .522-292
المومني ،عبد المطيفوخزعمي ،قاسـ( .)1325المعتقدات المعرفية في ضوء الحاجة إلى المعرفة
والجنس لدى عينة مف طمبة المرحمة الثانوية في محافظة عجموف.المجمة
األردنية في العموـ التربوية ،مجمد  ،22عدد .282- 538 ،2

النشاوي،كماؿ .)1332( .فعالية الذات وعالقتيا ببعض سمات الشخصية لدى طالب كمية
التربية النوعية .مؤتمر التعميـ النوعي ودوره في التنمية البشرية في عصر
العولمة،533-223،جامعة المنصورة.
الييفاني،سالـ حامد.)1322( .ماوراء الذاكرة وكفاءة الذات لدى طالب جامعة أـ القرى .رسالة
غير منشورة ماجستير.جامعة أـ القرى :السعودية

اليوسؼ ،رامي .)1320( .الميارات االجتماعية وعالقتيا بالكفاءة الذاتية المدركة والتحصيؿ
الدراسي العاـ لدى عينة مف طمبة المرحمة المتوسطة في ضوء عدد مف
المتغيرات .مجمة العموـ اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية.مج  ،12ع
(.025-012 ،)2
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بقيعي ،نافز أحمد.)1320( .المعتقدات المعرفية والحاجة إلى المعرفة لدى الطمبة
الجامعييف.مجمة دراسات العموـ التربوية .األردف– 2312 ،)23(،
.2305
بقيعي ،نافز أحمد ،عشا ،انتصار خميؿ .)1325( .األفكار الالعقالنية وعالقتيا بالحاجة إلى
المعرفة لدى طمبة الجامعة ، .المجمة التربوية -الكويت،222 )18( ،
.292- 228

بني أحمد ،خمدوف عمي سميماف.)1322( .الحاجة إلى المعرفة وعالقتيا بالتعمـ المنظـ ذاتيا لدى
الطمبة الجامعييف .رسالة ماجستير غير منشورة .عمادة البحث العممي
والدراسات العميا .الجامعة الياشمية.

بني خالد،محمد .)1323( .التكيؼ األكاديمي وعالقتو بالكفاءة الذاتية العامة لدى طمبة كمية
العموـ التربوية في جامعة آؿ البيت .مجمة جامعة النجاح لألبحاث
(العموـ اإلنسانية) .فمسطيف .مجمد( ،)12ع ( ،)1ص.201-220
جرادات ،عبد الكريـ ،والعمي ،نصر1323( .ـ) .الحاجة إلى المعرفة والشعور بالذات لدى
الطمبة الجامعييف :دراسة استكشافية ،المجمة األردنية في العموـ التربوية،
مجمد ،2عدد.2
جرادات ،عبد الكريـ محمد ،أبو غزاؿ ،معاوية محمود .)1322( .الفروؽ في العوامؿ الخمسة
الكبرى لمشخصية وفقا لمجنس والحاجة إلى المعرفة.مجمة العموـ التربوية
والنفسية ،البحريف.251 – 215 ،0 )25( ،
جرادات ،عبد الكريـ محمد .)1325( .إسياـ الفاعمية الذاتية االجتماعية والحاجة إلى المعرفة
في التنبؤ بالرضا عف الحياة :ىؿ يختمؼ باختالؼ مستوى دخؿ
األسرة.مجمة العموـ االجتماعية –الكويت.225 -20 ،0 )20( ،
جرجيس،فادية محروس.)1332( .دراسة مقارنة في الحاجة إلى المعرفة بيف طالب السنتيف
الرابعة واألولى في كمية التربية الرياضية بجامعة الموصؿ.مجمة الرافديف
لمعموـ الرياضية،جامعة الموصؿ.20-15،)20(20،
حمدي،نزيو وداوود ،نسيمة .)1331( .عالقة الفعالية الذاتية المدركة باالكتئاب والتوتر لدى
طمبة كمية العموـ التربوية في الجامعة األردنية.دراسات العموـ
التربوية.52-22،)2(12،
زايد ،فوقية .)2898( .مقارنة مفيوـ الذات االجتماعية لدى العامالت في مينة التمريض مف
ذوات المؤىؿ المتوسط وذوات المؤىؿ العالي .مجمة كمية التربية ،جامعة
الزقازيؽ.9 .
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سدخاف،سياـ عربي.)1321( .عادات االستذكار وعالقتيا بالحاجة إلى المعرفة والتحصيؿ
الدراسي لدى طمبة الجامعة.رسالة ماجستير غير منشورة.جامعة
بغداد،العراؽ.

شتيات ،محمد عمي محمد.)1321( .التواصؿ اإللكتروني وأثره في الحاجة إلى المعرفة والتفكير
ما وراء المعرفي والكيؼ األكاديمي لدى طمبة جامعة اليرموؾ.رسالة
دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة اليرموؾ.

عبد الرحمف،محمد.)2889( .دراسات في الصحة النفسية.القاىرة :دار قباء لمطباعة والنشر.

عمواف ،سالي .)1321( .الكفاءة الذاتية المدركة عند طمبة جامعة بغداد .مجمة البحوث التربوية
والنفسية .مجمد .129 – 112 .00
عمر،أحمد أحمد متولي .)1321( .الكفاءة الذاتية العامة والمواقؼ الضاغطة والجنس والعمر
الزمني كمتغيرات وسيطة بيف ضغوط الحياة المدركة وأساليب مسايرتيا
لدى طالب الدراسات العميا.مجمة كمية التربية .مصر :جامعة طنطا.
عوض ،دعاء ،محمد ،نيرميف.)1320( .الكفاءة الذاتية المدركة وعالقتيا بالمسؤولية االجتماعية
في ضوء بعض المتغيرات لدى طالب كمية التربية-جامعة اإلسكندرية.
مجمة دراسات عربية في عمـ النفس،مصر،مج ،21ع .1
عيد،يوسؼ محمد.)1321( .توقعات الكفاءة الذاتية وعالقتيا بالثقة بالنفس والميارات االجتماعية

لدى طالب الجامعة بالمممكة العربية السعودية،مجمة كمية التربية
بالمنصورة.مصر العدد .92

غباري،ثائر .)1339( .الدافعية :النظرية والتطبيؽ .عماف :دار المسيرة لمنشر والتوزيع
محمد ،سيد عبد العظيـ1325( .ـ) .الخوؼ مف الفشؿ وعالقتو بالكفاءة الذاتية لدى عينة مف

طالب السنة التحضيرية بجامعة الممؾ فيصؿ.دراسات تربوية
واجتماعية.مصر ،مج ،12ع (.)0

محمد،محمد عمي.)2889( .الحاجة إلى المعرفة وعالقتيا بالقدرة عمى التعمـ لدى عينة مف
طالب الصؼ الثالث بالمرحمة الثانوية العامة .مجمة كمية التربية
ببنيا،جامعة قناة السويس.223-225،)0(2،
ناصر،أيمف غريب قطب.)1335( .دراسة لمحاجة إلى المعرفة مف حيث أبعادىا وبعض
المتغيرات المرتبطة بيا ،المؤتمر السنوي الثاني عشر لإلرشاد
النفسي،جامعة عيف شمس ( 12-15ديسمبر).22-2،
يعقوب ،نافذ نايؼ1321( .ـ) .الكفاءات الذاتية المدركة وعالقتيا بدافعية اإلنجاز والتحصيؿ
األكاديمي لدى طالب كميات جامعة الممؾ خالد في بيشة بالمممكة
العربية السعودية ،مجمة العموـ التربوية والنفسية .البحريف ،مج ،20ع.0
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