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 متغيار  النانو والمواتول الدراوا     المعتقدات المعرفية وعالقتها    
"دراوة ميدانية على عينة من طل ة كلية التر ياة  ن معاة اليرماو     

 )األردن("
 *ل الربيعػػل خليػد. فيص

 **د. عبد الناصر ذياب اجلراح
 الملخص

هده  لدفالةدإ ىددر سالةدإ لددات دفلع لددالطلدإ دامعدإ ليرادإ لدللردحدي  فيدت فذدف طلددي ى ل  تهدف  
كينت لددات فلع لددالطلإ فدختمف ركحنيتهي دفى لداالب لدهكحا دهي رديثل عنف لدايدعيع لإلنيثي 
أم أنهددي تختمددف فددينتال  لددن؟ لدايدددر   هددل ذدداثل لدت ددية لدايدددر فيدفالةددإ لد يرالددإ  لكت دديف  

طدددر ذدددفلن ردددا لدداددديا   لدخعدددللع طدددر رات فلتددد  لددالطلدددإ   هدددل لدامعدددإ     لدد دددتحى لددلت ددد  رز 
لددات ددفلع لددالطلددإ ذختم ددحح طددر ت  ددلمهة عددا لدامعددإ   خ لدد ددتحى لددددنخ   رددا لددات ددفلع 
لددالطلددإ   هددل ذدكددا لدتنعددا فيدت  ددلل لطكدديسذدر دمامعددإ رددا نددالع أخ رددا ركحندديع لددات ددفلع 

 طيدعإ را طمعإ لدعكيدحاذحس طدر كملدإ لدتلفلدإ طدر  ( طيدعين 444تكحنت علنإ لدفالةإ را )لددالطلإ . 
 .9404-9449ليراإ لدللرحدي   دك نالع لد  ل لدفالةر لط ع را لدايم لد يرار 

رتغلل ر دىتازى  فيكت يب لددالطإ فاف لدت كة طرسلدإ ىح يئلين  ين طل قأظهلع نتيئج لدفالةإ      
لدثيدثإ  طمعدإ لد دنإ أح ساليع طمعإ لد نإ  لع لدنتيئج أذضيظه. كدي أد يدح لإلنيث لدايدري لن؟
طمعدإ طمعدإ لد دنإ لط ددر   فى دد رنهديأعمر  فشكل سلع ىح ديئلين  لمهيلددالطإ  تا فاف فنلإ طر لدللفاإ

 لددالطدإ فيكت ديب فادف لددت كة طدرلدثيدثدإ لدثينلإ  طمعإ لد نإ لد نإ لدثينلإي  أح ساليع طمعإ لد نإ 
ي  كهدك أظهلع طل قين  لع سالدإ ىح يئلإ طدر امعإ لد نإ لط درد رنهيأعمر  فشكل سلع ىح يئلين 

طددر  ددات ددفلع لددالطلددإ طتددإ رنخ ضددر ل ددات ددفلع لددالطلددإلدت  دلل لطكدديسذدر فددلا طتددإ رلت اددر ل
لددالطدإي د ديدح فاف لد لعإ طر لكت يب لددالطإي  فادف لددالطدإ لدداكدفوي  فادف لددت كة فيكت ديب 

لدتر  أفايس لددات فلع لددالطلإأح لدنتيئج أذضين  لددلت اإ.  أظهلع ددات فلع لددالطلإلدامعإ   خ  ل
فادددف طددر كينددت   يلع ىح دديئلس فشددكل  لدت  ددلل لطكدديسذدرط ددلع ن ددعإ رددا لدتعدديذا طددر ر ددتحى 

 لد لعإ طر لكت يب لددالطإي  فاف لدت كة طر لكت يب لددالطإ.
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 مقدمة:  -1

كبػػَتاً يف ايػػاة ال،الػػحي مػػن ايػػث  بػػث الثاػػة يف عفسػػوي  وف  ػػو لع ليػػة   تػػيدي ادلعتاػػدات ادلعرفيػػة دوراً 
التعلمي وكيفية احلصوؿ على ادلعرفةي ك ػا أاػا تيلػأل اسسػاسي أو اللبنػة اسوا لالػار الف،ػري لػوي وتصػب  

اً مػػن ت،ػػوين ش صػػيتوي ك ػػا أاػػا تػػي ر يف خيارا تػػو يف الػػتعلم والتعلػػيمي ويف أسػػلوبو يف التف،ػػَت و دراكػػو جػػًا
عندما يع ل يف ال ادلش،الت اليت تواج و يف اجلامعة أو خارج اي أو أ ناً شلارستو لع لية التعلمي شلا يي ر 
يف حتصيلو اسكادمييي وبالتايل يف مستابلو ادل ٍتي وتي ر كذلك وتع،ي ميشػراً علػى شلارسػات ىػيلً ال،لبػة 

ا يلتحاػػوف بمع ػػاؿ سلتلفػػة يف ادلسػػتابلي لػػذلك كلػػوي ل بػػد مػػن الًتكيػػا علػػى دراسػػة ادلعتاػػدات ادلعرفيػػة عنػدم
لل،البي وخصوصاً يف مرالة احلياة اجلامعيةي عظراً دلا تت يا بو ىذه ادلرالة ساا اامسػة يف ايػاة ال،الػحي 

 يتم من خالذلا حتديد مستابل ال،الح ادل ٍت.
 Hofer) شيي تعريفات قليلػة جػداً لل عتاػدات ادلعرفيػةي فاػد عرهف ػا ىػوفر وبنػًتيوورد يف اسدب الًتبو 

& Pintrich, 1997) ي بأاا  ف م اسفراد ل،بيعة ادلعرفةي ولع لية التعلمي وكيفية اصوؿ ىذه ادلعرفة. أما
رضيات ي فاد عرفا ادلعتادات ادلعرفية بأااي أعظ ة ف(Paulsen & Feldman, 2005)بولسن وفيلدماف 

 ض نيةي ومعتادات لدى ال،الح اوؿ ادلعرفةي واكتساهبا.
لاد بدأ الًتكيا على ادلعتادات ادلعرفية يف رلاؿ التعلػيمي ويف رلػاؿ الت،ػوير اسكػادميي مػن خػالؿ أع ػاؿ 

أشػػػار  ا عػػػدة مرااػػػل لل عتاػػػدات ادلعرفيػػػة ىػػػي  الزدواجيػػػةي  اػػػُت (Pery, 1968, 1970)بػػػَتي 
واللتػػػااـ. ف ػػػو يػػػرى أف اسفػػػراد الػػػذين ز لػػػوف اسف،ػػػار ادلادوجػػػة اػػػوؿ لبيعػػػة ادلعرفػػػة  والتعدديػػػةي والنسػػػبيةي

يعتادوف أف احلاائق م،لاةي أي  ما ص  و ما خ،ػأي ويػتم عال ػا  ا الفػرد عػن لريػق خبػَتي أو ج ػة ذات 
راً الش صيةي سل،ة. أما اسفراد الذين يدركوف ادلعرفة بأسلوب تعددي؛ ف م يروف أف ادلعرفة تتألأل من اآل

واحلاػػائق ادل،لاػػةي وجػػػل اعت ػػادىم علػػى اآلراً الش صػػػيةي وقليػػل مػػػا ي،ػػوف اعت ػػادىم علػػػى السػػل،ة. أمػػػا 
ادلوقأل الثالث ف و موقأل اسفراد الػذين يعتػنوف ادلعرفػة مركبػة تركيبػاً عشػي،اً وش صػياًي وأف احلاػائق ادل،لاػة 

ياً يف تفسَتات الفرد الش صية لل نات اليت مير هبا. ل مي،ن أف ت،وف لدي مي سف احلاياة تعتن شيئاً عسب
وأخَتاً اسفراد الذين يدركوف ادلعرفة بأسلوب اللتااـي ف م يروف فضاًل عن  التف،َت النسيب؛ ىناؾ معتادات 

 معينة وزلددةي ىي أكثر قي ة من غَتىا.  
ت،وريػػةي وميثلػو عل ػػاً عفػس الن ػػوي وينظػر  ا ادلعتاػدات ادلعرفيػػة مػن جػػاعبُتي اسوؿ ميثػل وج ػػة النظػر ال

والثػػامي ميثػػل وج ػػة النظػػر الًتبويػػةي وميثلػػو عل ػػاً الػػنفس الًتبػػويي وتشػػَت وج ػػة النظػػر الت،وريػػة أف معتاػػدات 
الفرد ادلتعلم اوؿ الس ات ادلعرفية ادل تلفة؛ مت اس،ةي وو ياة الصلة ببعض اي وأاا أاادية البعدي وختضع 

 ,Perry, 1970;  King & Kitchener, 1994; Kuhn & Weinstock)للتغيػَت مػع مػرور الػامن

2002; Moore, 2002j) واستنتج بَتي .(Pery,1968) ي من خالؿ دراستو على لالب جػامعيُت يف
ىارفاردي أف ال،الب اجلدد ادلبتدئُتي لدي م عاعػة لالعتاػاد بػأف ادلعرفػة؛ بسػي،ةي وميكػدةي وتسػلم بالسػل،ة 

 يضاً أف ال،الب ال،بار يعتادوف أف ادلعرفة معادةي ال،لية للعلمي واستنتج أ
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 ومتغَتةي ومشتاة من السبح والدليل.
الػيت وصػفه ىػذه ادل،وعػات مػن  (Schommer, 1990)فاػد مثلتػو تشػومر أما وج ػة النظػر الًتبويػةي 

اً وكشػفه عػن أربعػة ادلعتادات ادلعرفية بأاا مستالة تاريباًي شلا يعٍت أعو لػيس بالضػرورة أف تتغػَت تغػَتاً متاامنػ
 أبعاد ىي  

ويًتاوح بُت العتااد أف التعلم زدث سريعاًي  ا العتاػاد  :Quick Learning لدتامة لد لذ  -أ
 بأعو زدث تدرجيياً. 

  وتػًتاوح بػُت العتاػاد أف ادلعرفػة م،لاػة  Certain Knowledgeثيفتإلدلددالطإ لدداكفو أ   -ب
 ادلعرفة جتريبية و عاشئة أو متغَتة.و ل تتغَتي  ا العتااد بأف 

وتػػًتاوح بػػُت العتاػػاد أف الاػػدرة علػػى الػػتعلم  ابتػػة عنػػد  : Innate Abilityلد ددفاو لد الذددإ -ج
تػتعلم  ضػ ن  ال ػة رل وعػات فرعيػةي ىػي  لالولدةي  ا العتااد أف التعلم يتحسػن مػع الوقػه واخلػنة. وتت

 ؽي والتعلم من ادلرة اسوا.كيأل تتعلمي والنجاح ل يرتبط بالع ل الشا
  ويتناوؿ بنية ادلعرفة أو تركيب اي وتًتاوح بُت العتااد  Simple Knowledgeلددالطإ لدع لاإ -س

. وتتضػػ ن أف ادلعرفػػة أجػػااً منفصػػلة وغػػَت غامضػػةي  ا العتاػػاد بأاػػا م،وعػػة مػػن ادلف ومػػات ادلًتاب،ػػة جػػداً 
 نح الت،املي والبحث عن  جابة واادة. ال ة رل وعات فرعيةي ىي  جتنح الغ وضي وجت

ي مخسػػػة أبعػػػاد ,Schommer-Aikins & Easter) (2009وقػػػد ذكػػػرت تشػػػومر واي،نػػػا واسػػػًت
لل عتاػػدات ادلعرفيػػةي ىػػي  تركيػػح ادلعرفػػة ممػػن ااػػائق منفػػردة  ا مف ومػػات متشػػاب،ة معاػػدة ي واسػػتارار 

ة التجريبيػة ي ومصػدر ادلعرفػة ممػن معرفػة مسػل ة بواسػ،ة ادلعرفة ممن ادلعرفة الثابتة ادليكػدةي  ا ادلعرفػة ادلتغػَت 
ي  ا تدرجيية ي لً ليل ي وسرعة التعلم ممن سريعة أو السل،ة ال،لية للعلمي  ا معرفة مشتاة من السبح والد

 والادرة على التعلم ممن  ابتة عند الولدةي  ا قابلة للتحسن .
ة يتػػأ ر بعػػدد مػػن العوامػػلي من ػػا  صػػفات  بػػاً ال،ػػالب ف ت،ػػوين ادلعتاػػدات ادلعرفيػػويشػػَت العل ػػاً  ا أ

 & Chan)عػدة يف اجملت ػػػة السائػػػػػػل الثاافيػي والعوامػػSchommer, 1990, 1998)وخصائصػػ م م

Elliott, 2000, 2002, 2004)  أف ادلعتاػدات ادلعرفيػة ىػي عتػاج  ا يشػَت بعػا البػااثُت يف اػُت ي
 .(Schommer, 1998)للتعليم البييتي والتعليم الرمسي 

وااوؿ الًتبويوف أف يدرسوا معتادات ال،لبػة اػوؿ لبيعػة ادلعرفػةي وكيػأل مي،ػن احلصػوؿ علي ػاي ودرجػة 
التأكػػد من ػػاي واحلػػدود وادلعػػايَت ادلسػػت دمة لتحديػػد ادلعرفػػة وتعريف ػػاي ك ػػا اػػاولوا أف يدرسػػوا مػػدى العالقػػة 

على تس يل التغَتات يف ع لية التعلم والتعليم اليت تربط ىذه ادلعتادات ب،بيعة ع لية التعلمي وكيأل تع ل 
(Hofer & Pintrich, 1997). 

ادلعتاػػػػدات ادلعرفيػػػػة والع ليػػػػة التعل يػػػػة التعلي يػػػػة وأداً وسػػػػعى كثػػػػَت مػػػػن البػػػػااثُت  ا ف ػػػػم العالقػػػػة بػػػػُت 
ال،ػػػالب اسكػػػادميي وذلػػػك لت،ػػػوير بػػػرامج التعلػػػيمي و اػػػداث  صػػػالح تربػػػويي يشػػػ ل ال،ػػػالب وادلعل ػػػُت؛ 

 ,Brownlee)دما يدرؾ ادلعل وف لبيعة ادلعتادات ادلعرفية لل،البي يصب  من الس ل  التعامل مع مػفعن
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2001; Chai, et al., 2006)  ك ػا أاػا تػي ر يف كيفيػة شلارسػة ادلعل ػُت للتعلػيم .(Richardson, et 

al., 1991; Raymond, 1997). 
سػعي  ا  ا ف ػم ادلعتاػػدات  مػن خػالؿ (Schommer & Walker, 1995) وتػرى شػومر وول،ػر

ادلعرفيػػػةي بػػػأف ادلتعل ػػػُت اسكثػػػر تعايػػػداً يف التف،ػػػَت مي،ػػػن أف يعتاػػػدوا أف ىنػػػاؾ قػػػدراً كبػػػَتاً مػػػن ادلعرفػػػة قػػػاباًل 
للت،وري وأف ىناؾ معرفة أخرى جيح است،شاف اي وأف قدراً قليالً من ادلعرفة  ابه ل يتغَت. ك ا أدركه أف 

يط مي،ػن أف يعتاػدوا أف قػػدراً كبػَتا مػن ادلعلومػات جيػح است،شػاف اي وأف قػػدراً ادلتعل ػُت ذوي التف،ػَت البسػ
 قلياًل من ادلعلومات قابل للتغيَت.

أف اسداً اسكػػػػادميي لل،ػػػػالبي يتػػػػأ ر رعتاػػػػدا م ادلعرفيػػػػةي  (Pintrich, 2002)وقػػػػد أكػػػػد بنػػػػًتيش 
السػريع؛ مييلػوف  ا جتنػح العابػاتي واا فال،الب الذين ييمنوف بالذكاً الثابهي وادلعرفة البسي،ةي والتعلم 

اسػًتاتيجيات غػػَت فعالػػةي ويظ ػػروف ألالػاً سػػلوكية سػػيئة الت،يػػأل يف وجػو التحػػديات والصػػعوبات الػػيت تاػػـو 
 على حتدي ال،الب.

أف ادلعتاػدات ادلعرفيػة تتنبػأ ب،ثػَت مػن مظػاىر اسداً اسكػادميي مثػل  ادلعرفػػةي  ا وأشػارت وػوث كثػَتةي 
دلعرفػػةي وتفسػػَت ادلعلومػػاتي ومسػػتويات التف،ػػَت العليػػاي واإلصػػرار علػػى الع ػػل يف ادل ػػاـ اسكادمييػػة ومػػا وراً ا

 ,Munis, 2004; Shommer, 1993; Schommer, et al) الصػعبةي ومنحػى اػل ادلشػ،الت

ى ادلعتاػػدات ادلعرفيػػة اػػوؿ بنػػاً ادلعرفػػة واايات ػػا ب،ػػل مػػن  الاػػدرة علػػتتنبػػأ . فعلػػى سػػبيل ادلثػػاؿي (1992
ادلعتادات اػوؿ سػرعة الػتعلمي والاػدرة علػى الػتعلمي تتنبأ ادلعرفةي وما وراً ادلعرفةي وتفسَت ادلعلومات. بين ا 

 ,Buehl & Alexander, 2005; Peng & Fitzgerald) ب،ػل مػن  ادلعرفػةي واسداً بشػ،ل عػاـ

2006; Phillips, 2001; Schommer-Aikins, et al, 2005).  اسداً وىنػاؾ مػن يعتاػػد أف
اسكػػادميي لل،ػػالب يعت ػػد علػػى منحػػاىم التعلي ػػيي الػػذي يتػػأ ر بعوامػػل أخػػرى من ػػا  معتاػػدات ال،ػػالب 

 .(Biggs, 1991; Entwisle, 1981)اوؿ ادلعرفة والتعلم 
فحػػا ادلعتاػػدات ادلعرفيػػة لػػدى  ا فاػػد أجػػرت دراسػػة  ػػدؼ  (Schommer, 1990)أمػػا تشػػومر 

  لالبػػاً ولالبػػةي مػػن م 767 اسػػتيعاهبم. ت،وعػػه عينػػة الدراسػػة مػػن مال،لبػػة وكيػػأل تػػي ر ىػػذه ادلعتاػػدات يف
  لالػػػح جامعػػػة. أل ػػػرت النتػػػائج أف ادلعتاػػػدات ادلعرفيػػػة تػػػي ر يف اسػػػتيعاب 149  لالػػػح كليػػػةي وم118م

ال،لبػػة وتعل  ػػمي وأاػػا تتػػأ ر بالبيئػػة العائليػػة واخللفيػػة التعلي يػػةي ك ػػا تػػي ر ىػػذه ادلعتاػػدات أيضػػاً يف معاجلػػة 
لبػة لل علومػػات ومػػراقبت م لسػتيعاهباي وأف معتاػػدات الفػػرد ادلعرفيػة تتػػأ ر رسػػتوى تعلي ػو ورلػػاؿ دراسػػتوي ال،

سف ال،الح الذي زصل على تعلػيم أكثػر تصػب  معتاداتػو اػوؿ التعلػيم أكثػر ت،ػوراًي وأف لػالب اجلامعػة 
م ع راًي وىذا يعٍت أف مستوى مييلوف سف ي،وف لدي م معتادات أكثر ت،وراً من لالب ال،لية اسصغر من 

تعليم الفرد ي،وف سبباً يف اختالفو عن اآلخرين يف معتاداتو ادلعرفيةي ك ا بينه أف ال،لبة اسقل اعتااداً بأف 
 التعلم السريع أفضل يف استيعاب النصوصي وأفضل يف مراقبة الستيعاب.



 3122 –العدد الثاني -المجلد التاسع .  ......................……. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

 

 

 093 

توج ػػا م ضلػػو و عرفيػػة لل،لبػػة العالقػػة بػػُت ادلتغػػَتات ادل (Edmondson, 1993)ووػػث ادموعدسػػوف 
التعلم شلثلة بالدوافع اليت تدفع ال،لبة ضلو  ااً واجبا مي وادلشاركة الصفيةي و جراً البحوث. ت،وعه عينة 

  لالبػػاًي اسػػت دـ البااػػث أسػػلوب ادلاابلػػة. أشػػارت عتػػائج الدراسػػة  ا أف ال،لبػػة الػػذين 19الدراسػػة مػػن م
ا احلفػػػوي وال،لبػػػة الػػػذين يييػػػدوف البنائيػػػة يتج ػػػوف  ا اسػػػًتاتيجيات يييػػػدوف الوضػػػعية ادلن،ايػػػة يتج ػػػوف  

 التعلم من أجل الف م.
ادلعتاػدات ادلعرفيػة ومػدى تأ َتىػا  دراسة  دؼ  ا معرفة (Schommer, 1993)ك ا أجرت تشومر 

سػػع    لالبػػاً ولالبػػة مػػن للبػػة الصػػفوؼ مػػن التا1187يف اسداً اسكػػادميي. ت،وعػػه عينػػة الدراسػػة مػػن م 
اىت الثامي عشر يف ادلدارس اسمري،ية. أشارت النتائج  ا أف مجيع أبعاد ادلعتادات ادلعرفية مالتعلم السريعي 

يكػدةي والاػدرة الف،ريػة  تنبػأ بالتحصػيل اسكػادميي وعلػى التػوايل. ك ػا ادلثابتػة أو الوادلعرفة البسي،ةي وادلعرفة 
لف،ريػة علػى الػتعلمي والػتعلم السػريع ماارعػة بالػذكور. وأف للبػة أشارت  ا أف اإلعاث أقل اعتااداً بالاػدرة ا

 ادلرالة الثاعويةي أقل اعتااداً بأف التعلم زدث سريعاًي وأف ادلعرفة  ابتة أو ميكدةي وأف ادلعرفة بسي،ة.
 ,Hofer) أل عػن ادلعتاػدات ادلعرفيػة لػدى للبػة السػنة اسوا يف اجلامعػةي أجػرت ىػوفرػدؼ ال،شػػوهبػ

  لالباً ولالبة من للبػة ختصػا الرياضػياتي وذلػك يف جامعػة 438من مميلفة راسة على عينة د (1994
الوسػػط الغػػرا يف الوليػػات ادلتحػػدة اسمري،يػػة. أشػػارت عتػػائج الدراسػػة  ا أف أفػػراد عينػػة الدراسػػة يت تعػػوف 

 رستوى عاؿ ومرتفع من ادلعتادات ادلعرفية.
ا العالقة بُت ادلعتادات ادلعرفية ولرائق التعلم لدي م.  ا فح (Chan, 2003)و دؼ دراسة تشاف 

أف  كوعغ. أشارت عتائج الدراسة  ا    لالباً ولالبة من للبة الًتبية يف مع د ىوعغ797ت،وعه العينة من م
ذلػا أبعاد ادلعتادات ادلعرفية اسربعػة مالاػدرة الف،ريػة الثابتػةي وبػذؿ اجل ػد للػتعلمي والسػل،ةي وادلعرفػة ادليكػدة  

عالقة دالة  اصائياً بثالث من لرائق التعلم مالع يقي والسػ،حيي والصلػاز ي ك ػا أل ػرت عالقػة ارتباليػة 
 موجبة دالة  اصائياً بُت ادلعتادات ادلعرفية وعشالات ما وراً ادلعرفة.

دراسة هبدؼ ال،شػأل عػن العالقػة بػُت ادلعتاػدات ادلعرفيػة بأبعادىػا  (Ethelne, 2003)أجرت ا يلُت 
  لالبػاً خرجيػاً 72اسربعةي وسلوؾ البحث عن ادلعلومات عند ال،لبة اخلػرجيُت. ت،وعػه عينػة الدراسػة مػن م

من جامعة أيفي يف الوليات ادلتحدة اسمري،ية. اسػت دمه البااثػة أسػلوب ادلاابلػة ادلباشػرة مػع ال،ػالبي 
ة مػن دراسػت م اجلامعيػة. أشػارت اوؿ أسلوب وػث م عػن ادلعلومػاتي ساػم قػاموا بأوػاث يف السػنة اسخػَت 

عتػػػائج الدراسػػػة  ا أف ادلعتاػػػدات ادلعرفيػػػة ذلػػػيلً ال،ػػػالبي ذلػػػا أ ػػػر داؿ  اصػػػائيا يف  اسػػػتع اؿ الوسػػػائطي 
 وتانيات البحثي وتاييم ادلعلوماتي والادرة على التعرؼ  ا السل،ةي وااتيار ادلوضوع.

القة الرتبالية بُت ادلعتادات ادلعرفية وكل فت دؼ  ا ال،شأل عن الع (Bird, 2005)أما دراسة بَتد 
دلراال بياجيو من ج ةي وبُت ادلعتادات ادلعرفية واسداً اسكادميي من ج ة  من خصائا الن و ادلعريف تبعاً 

  لالباً يف الصفُت السابع والثامن. أل رت النتائج أف ىناؾ عالقة 163أخرى. ت،وعه عينة الدراسة من م
 الن و ادلعريف وادلعتادات ادلعرفيةي وأف ادلعرفة البسي،ة تتنبأ باسداً يف  ارتبالية موجبة بُت
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 الرياضيات والدراسات الجت اعية.
لل،شػػأل عػػن العالقػػة بػػُت  (Buel & Alexander, 2005)لي،سػػاعدر ويف دراسػة أجراىػػا بيػػوؿ وأ

  لالباً ولالبػة مػن للبػة 487ادلعتادات ادلعرفيةي والدافعيةي وأداً ادل  اتي وذلك على عينة ت،وعه من م
السػػػنة الرابعػػػة باجلامعػػػة. بينػػػه عتػػػائج الدراسػػػة أف ادلعتاػػػدات ادلعرفيػػػة تػػػرتبط رسػػػتوى عػػػاؿ بالدافعيػػػة واصلػػػاز 

 ادل  ات لدى ال،لبة.
يف دراسػت ا اػوؿ لػالب ادلرالػة الثاعويػة اسسػبافي أعػو باسػتثناً بعػػد  (Cano, 2005)وأل ػرت كػاعو 

دي ادلعرفػػػػة السػػػػريعةي وادلعرفػػػػة البسػػػػي،ةي يف ادلعتاػػػػدات ادلعرفيػػػػةي يػػػػي راف يف اسداً ادلعرفػػػػة ادليكػػػػدةي فػػػػمف بعػػػػ
ذلػػػكي تػػػي ر ادلعتاػػػدات ادلعرفيػػػة تػػػأ َتاً غػػػَت مباشػػػر يف اسداً ،ػػػالب تػػػأ َتاً مباشػػػراًي فضػػػاًل عػػػن اسكػػػادميي لل

 اسكادميي لل،البي من خالؿ منحيي التعلم الرئيسيُتي ومها  ادلع قي والس،حي.
دراسػػة  ػػدؼ  ا فحػػا العالقػة بػػُت ادلعتاػػدات ادلعرفيػػةي والتأجيػػل  (Boffeli, 2007)بػػوفلي أجػرى 

اسكادميي. ت،وعه عينة الدراسة من رل وعة من لالب كلية خاصة يف الوسط الغرا اسمري،يي تراواػه 
ي. توصػله   عاماًي است دـ ماياس ادلعتادات ادلعرفيػةي ومايػاس التأجيػل اسكػادمي75-18أع ارىم بُت م

الدراسػػػة  ا أف بعػػػد  ادلعرفػػػة البسػػػي،ة كػػػاف البعػػػد الوايػػػد مػػػن أبعػػػاد ادلعتاػػػدات ادلعرفيػػػة الػػػذي لػػػو تنبػػػي داؿ 
 بالتأجيل اسكادميي.

وثػػػػاً جتريبيػػػػػاً اػػػػػوؿ التف،ػػػػػَت الناقػػػػدي وم ػػػػػارات مػػػػػا وراً ادلعرفػػػػػةي  (Wayer,2007)ك ػػػػا أجػػػػػرى وايػػػػػر 
  لالبػػػػاً خضػػػػعوا لمتحػػػػاف قبلػػػػيي وخضػػػػع مػػػػن م 681م وادلعتاػػػػدات ادلعرفيػػػػة. ت،وعػػػػه عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػن

  لالباً من للبة كلية تينيسػي ادلركايػةي وذلػك علػى امتػداد فصػل دراسػي. أشػارت 469لالمتحاف البعدي م
عتيجػػػة الدراسػػػة  ا أف الًتكيػػػا علػػػى مػػػا وراً ادلعرفػػػة يػػػيدي  ا زيػػػادة مسػػػتوى ادلعتاػػػدات ادلعرفيػػػة لل،ػػػالبي 

 تف،َت الناقد.وبالتايل زيادة م ارة ال
دراسة هبدؼ معرفة أبعاد ادلعتادات ادلعرفية  (Allian & Bernardo, 2008)أجرى  لياف وبَتعاردو 

  معل ػػاً 864لل عل ػُت الفلبينيػُتي شلػن يت،ل ػوف اللغتػُت الفلبينيػةي والصلليايػة. ت،وعػه عينػة الدراسػة مػن م
ة  ا بعػدين مػن أبعػاد ادلعتاػدات ادلعرفيػةي ومهػا  ومعل ة شلن مل يلتحاوا باخلدمة بعد. أشػارت عتػائج الدراسػ

الػػتعلم البسػػيطي والػػتعلم ادلعاػػدي وىػػذه النتيجػػة ل ػػرت عنػػد اسػػت داـ كػػال الن ػػوذجُت لل ايػػاس الصلليػػايي 
 والفلبيٍت.

 ا حتديػػػػد ادلعتاػػػدات ادلعرفيػػػػة وفحػػػػا عالقت ػػػػا بػػػػبعا  (Aytinga, 2008) ػػػدؼ دراسػػػػة اتينغػػػػا 
  معل ػػػاً ومعل ػػة مػػن ادلعل ػػػُت 331دلعل ػػػُت استػػراؾ. ت،وعػػه عينػػػة الدراسػػة مػػن مادلتغػػَتاتي جمل وعػػة مػػن ا

. أشػػػارت عتػػػائج الدراسػػػة  ا أف (Dumlupinar)ادلتػػػدربُت الدارسػػػُت يف كليػػػة الًتبيػػػة يف جامعػػػة دملبينػػػار 
فػروؽ  معتادات ادلعل ُت ادلتدربُت تاـو على أف التعلم يعت د على اجل د أكثر من الادرةي ك ا أشارت  ا

دالػػة  اصػػائياً يف معتاػػدات ادلعل ػػُت ادلعرفيػػة تعػػاى  ا اجلػػنس لصػػاق اإلعػػاثي ايػػث تعتاػػد ادلعل ػػات أف 
 التعلم يعت د على اجل د أكثر من الادرة ماارعة بادلعل ُت.
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دراسة هبػدؼ ال،شػأل عػن العالقػة بػُت ادلعتاػدات  (Bernard, et al, 2008)أجرت برعارد و خروف 
  لالبػاً 343ت الضبط الذايت يف التعلمي والتحصيل اسكادميي. ت،وعه عينة الدراسة مػن مادلعرفيةي وم ارا

ولالبة ادلسجلُت رادة التعلم عن بعد يف  ادى جامعات مشاؿ غرب الوليات ادلتحدة اسمري،ية. أشػارت 
قويػة وموجبػة ودالػة  أف عالقة ادلعتادات ادلعرفية وم ػارات الضػبط الػذايت يف الػتعلم كاعػه ا عتائج الدراسة 

  اصائياً. ك ا أشارت النتائج أيضاً  ا عالقة متوس،ة بُت ادلعتادات ادلعرفية ومستوى حتصيل ال،الب.
دراسػة  ػدؼ  ا ال،شػأل عػن العالقػة بػُت ادلعتاػدات ادلعرفيػة ل بػاً  (Giles, 2008)وأجػرت جيلػا 

لػػيس لػػدي م مثػػل ىػػذا احلػػقي وعالقػػة ذلػػك الػػذين لػػدي م اػػق تسػػجيل أبنػػائ م يف ادلػػدارسي واآلبػػاً الػػذين 
  من اآلبػاً ادلسػ وح 75  من اآلباً غَت ادلس وح ذلمي وم79ببعا ادلتغَتات. ت،وعه عينة الدراسة من م

ذلمي ومجيع م أجابوا راياس ادلعتادات ادلعرفية. أشارت النتائج  ا أف قوة ادلعتادات ادلعرفية يف بعػد الػتعلم 
ؿ مػػن النفػػوذ الش صػػي يف امتيػػاز تسػػجيل أبنػػائ م يف ادلػػدارسي وأف الػػتعلم زػػدث السػػريع تتنبػػأ رسػػتوى عػػا

بسرعة أو ل زػدث أكثػر مػن ادو ػو تػدرجيياً. أمػا اآلبػاً غػَت ادلسػ وح ذلػم بالتسػجيل فيعتاػدوف أف ادلعرفػة 
 ادليكدةي والادرة على التعلم  ابتةي وأف العدالة قي ة م  ة جداً يف التعليم العاـ.

تاصاً  م،اعية التأ َت يف ادلعتادات ادلعرفيػة مػن خػالؿ تػدخل تعلي ػي قصػَت أجػرى كين ػوس وهبدؼ اس
  لالبػاً يف 58علػى عينػة ت،وعػه مػن مKienhues, Bromme & Stahl, 2008) موبرومػي وسػتاىل 

مػػن اإلعػػاثي قسػػ وا يف رل ػػوعتُت  رل وعػػة لػػدي ا اعتاػػادات مػػن م :  87.7 اػػدى اجلامعػػات اسدلاعيػػة م
أكثػري واسخػرى لػدي ا اعتاػادات مت،ػورة أكثػري أشػارت عتػائج الدراسػة  ا تغػَت اجمل وعػة السػاذجة ساذجة 

اليت تستابل اسمر التنفيذي  ا عظرة أكثر ت،وراًي بين ا تغَتت اجمل وعة ادلت،ورة  ا وج ة عظر ساذجة غَت 
 التعلم. جعلم ال،لبةي وعتائماصودة. شلا يشَت بوضوح  ا أ ر ادلعتادات ادلعرفية يف اسًتاتيجيات ت

لوذجػاً   Kizilgunes, Tekkaya & Sungur, 2009واقًتح كل مػن كيالنجػا عي،ايػا و سػوصلار م
لتفسػػَت كيػػأل أف ادلعتاػػدات ادلعرفيػػة تػػي ر يف الصلػػاز تػػأ َتاً غػػَت مباشػػر مػػن خػػالؿ تأ َتىػػا يف دافعيػػة الصلػػازي 

بػػػاً مػػػن الصػػػأل السػػػادس يف تركيػػػا. أشػػػارت عتػػػائج   لال1242وأسػػػلوب الػػػتعلمي وقػػػد ت،وعػػػه العينػػػة مػػػن م
الدراسة  ا أف ال،الب الذين يعتادوف بت،ور ادلعرفةي وأاػا مسػل ة بالسػل،ة مادلصػدر ي كػاعوا أكثػر فاعليػة 

 يف تعل  مي ولدي م مستويات أعلى من التعلمي واسداًي وتوجيو اسىداؼ.
ادلعرفيػةي لػدى رل ػوعتُت مػن ادلدرسػُت دراسػة  ػدؼ  ا فحػا ادلعتاػدات  (Seo,2009)وأجػرى سػيو

ادلساعدين؛  ادامها تت،وف من اسمري،يُتي واسخرى من غَت اسمري،يُت العاملُت يف أمري،ا. ت،وعه عينة 
  من اسمري،يُت. أشارت 52  من غَت اسمري،يُتي و م126  مدرسا مساعداي من م م156الدراسة من م

سمػري،يُت سػجلوا عالمػات أعلػى يف معتاػدا م ادلعرفيػة يف بعػد ادلعرفػة عتائج الدراسػة  ا أف ادلدرسػُت غػَت ا
الئ م غػػَت ػادليكػػدةي بادلاابػػل أل ػػرت الدراسػػة أف ادلدرسػػُت اسمػػري،يُت منغلاػػُت علػػى لالهبػػم أكثػػر مػػن زمػػ

 اسمري،يُتي ول،ن عند ادلفاضلة بُت ىاتُت اجمل وعتُت من قبل ال،البي فمف ادلدرسُت 
 درجات أعلى. اسمري،يُت سجلوا
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السػاباة دور ادلعتاػدات ادلعرفيػة وأ رىػا يف التحصػيل اسكػادميي لل،لبػة يف سلتلػأل  تيالاو من الدراسػا
ي ويف اسػػػػتيعاب ال،لبػػػػةي وتعل  ػػػػمي ومعػػػػاجلت م لل علومػػػػات اتادلػػػػواد الدراسػػػػيةي كالرياضػػػػيات والجت اعيػػػػ

تف،َت الناقدي والتف،َت ما وراً ادلعريفي ك ا وغَتىاي فضاًل عن ارتبال ا ببعا الع ليات ادلعرفية اسخرى كال
 أشارت بعا الدراسات  ا تباين ىذه ادلعتادات تبعاً جلنس ال،الح ومستواه الدراسي. 

يتضػػػ  مػػػن ىػػػذا العػػػرضي عػػػدرة الػػػاولت العربيػػػة الػػػيت تناولػػػه موضػػػوع ادلعتاػػػدات ادلعرفيػػػةي وهبػػػذا يػػػرى 
   راً ادل،تبة العربية يف ىذا اجملاؿ من البحث. اس اـ يفلالبااثاف ضرورة  جراً ىذه الدراسة 

 مشكلة الدراسة:  -2

خيتلأل ال،لبة يف عظر م  ا ادلعرفة اليت ي،تسبواا عن ادلراال التعلي ية ادل تلفةي اسمر الذي يس م يف 
أف  تشػ،يل مف ومػات عػن العلػم وادلعرفػة واسسػاليح الػيت تبػٌت مػن خالذلػا ادلعرفػةي فبين ػا يػرى بعػا ال،لبػة

ي،تشػفواا مػن  الػذينادلعرفة والتعلم تتم بس ولة ويسر وبش،ل سريع لدى ادلتعلمي وأف العل اً واخلناً ىم 
خػالؿ تعريػأل اسف،ػار موضػػع البحػث وحتديػدىا حتديػػداً دقياػاًي يػرى  خػروف أاػػا ع ليػة متدرجػةي وتت،لػػح 

ل  ليػو مػن قبػل أي كػافي وأعػو يػرتبط مايداً من الوقه واجل دي وأف كثػَتاً مػن ادلعرفػة غػاما ويصػعح التوصػ
بالعوامػػػػل الف،ريػػػػة الػػػػيت تولػػػػد مػػػػع الفػػػػردي اسمػػػػر الػػػػذي يػػػػي ر يف بنػػػػاً ش صػػػػيا م كليػػػػاًي رػػػػا في ػػػػا حتصػػػػيل م 
اسكػػادمييي فضػػاًل عػػن توجيػػو عظػػر م  ا اسمػػور واساػػداث الػػيت تػػدور مػػن اػػوذلمي فيتفػػاعلوف مع ػػا وفاػػا 

ن البػػااثُت التسػػاالت التاليػػة عنػػد دراسػػة ادلعتاػػدات ادلعرفيػػة  ىػػل دلعتاػػدا م وأف،ػػارىمي وىنػػا تػػرد  ا ذىػػ
ختتلأل ادلعتادات ادلعرفية ر تلأل أبعادىا باختالؼ جنس ال،لبة؟ وىل ختتلأل ادلعتادات ادلعرفية ر تلأل 
أبعادىػػػػا بػػػػاختالؼ ادلسػػػػتوى الدراسػػػػي لل،لبػػػػة؟ وىػػػػل ال،لبػػػػة ذوي ادلعتاػػػػدات ادلعرفيػػػػة ادلرتفعػػػػة خيتلفػػػػوف يف 

ل م عن ال،لبة ذوي ادلستوى ادلن فا من ادلعتادات ادلعرفية؟ وىل مي،ن التنبي بالتحصيل اسكادميي حتصي
لل،لبػػة مػػن خػػالؿ أي مػػن م،وعػػات ادلعتاػػدات ادلعرفيػػة؟ وبالتػػايل فػػمف ىػػذه الدراسػػة تػػأيت لاجابػػة عػػن ىػػذه 

 التساالت. 
 فرضوات الدراسة:  -3

 تنبثق عن الدراسة الفرضيات اآلتية 
 (=0.05)ة لدلػوى الػد مستػة عنػدللة  اصائيليس ىناؾ فروؽ ذات  الفرضوة األول: -3-1

سػرعة اكتسػاب ادلعرفػةي وادلعرفػة ادلعتاػدات ادلعرفيػة مبُت متوس،ات درجات ال،لبة علػى كػل بعػد مػن أبعػاد 
 كري أعثى .تعاى  ا جنس ال،الح مذ  ادليكدةي وبنية ادلعرفة وتعديل اي والتح،م يف اكتساب ادلعرفة  

 =)روؽ ذات دللػػة  اصػػائية عنػػد مسػػتوى الدللػػة ػاؾ فػػػس ىنػػػليػػ الفرضييوة النانويية: -3-2

بػُت متوسػ،ات درجػات ال،لبػة يف كػل بعػد مػػن أبعػاد ادلعتاػدات ادلعرفيػة مسػرعة اكتسػاب ادلعرفػػةي  (0.05
ا ادلسػتوى الدراسػي لل،الػح وادلعرفة ادليكدةي وبنية ادلعرفػة وتعػديل اي والػتح،م يف اكتسػاب ادلعرفػة  تعػاى  

 مأواي  اعيةي  الثةي رابعة .
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 =)روؽ ذات دللػػة  اصػػائية عنػػد مسػػتوى الدللػػة ػاؾ فػػػس ىنػػػليػػ الفرضييوة النالنيية: -3-3

بػُت متوسػ،ات درجػات ال،لبػة يف كػل بعػد مػػن أبعػاد ادلعتاػدات ادلعرفيػة مسػرعة اكتسػاب ادلعرفػػةي  (0.05
وتعديل اي والتح،م يف اكتساب ادلعرفة  تعاى  ا التفاعػل بػُت جػنس ال،الػح  وادلعرفة ادليكدةي وبنية ادلعرفة

 ومستواه الدراسي.
 =)روؽ ذات دللػػة  اصػػائية عنػػد مسػػتوى الدللػػة ػاؾ فػػػس ىنػػػليػػ الفرضييوة الراة:يية: -3-4

يف متوسػػػػ،ات درجػػػػات التحصػػػػيل اسكػػػػادميي بػػػػُت ال،لبػػػػة تعػػػػاى  ا مسػػػػتوى ادلعتاػػػػدات ادلعرفيػػػػة  (0.05
 فعي من فا . ممرت
ل ختتلأل قي ة التباين ادلفسر للتحصيل اسكادميي وفق تباين مستويات  الفرضوة اخلامسة: -3-5

أبعػػػاد ادلعتاػػػدات ادلعرفيػػػة مسػػػرعة اكتسػػػاب ادلعرفػػػةي وادلعرفػػػة ادليكػػػدةي وبنيػػػة ادلعرفػػػة وتعػػػديل اي والػػػتح،م يف 
 اكتساب ادلعرفة . 

 أهموة الدراسة:  -4

احلاليػػػة يف تناوذلػػػا موضػػػوعاً شػػػغل العديػػػد مػػػن عل ػػػاً الػػػنفس قػػػدمياً واػػػديثاً وىػػػو ت، ػػػن أمهيػػػة الدراسػػػة 
الػػػػيت يػػػتم مػػػػن خالذلػػػا اكتسػػػػاب ادلعرفػػػةي ومػػػػدى وضػػػػوا ا أو  ةتعػػػػن عػػػن اآلليػػػػ ذيةي والػػػيػػػػادلعتاػػػدات ادلعرف

ضػاًل غ وض اي وكيفية بنائ ا وتعديل ا وت،ويرىاي و م،اعية التح،م هباي وما  ذا كاعه م،تسبة أـ ف،ريةي ف
عن اس ػر الػيت حتد ػو ىػذه ادلعتاػدات يف حتصػيل ال،لبػة وأف،ػارىم وش صػيا مي وبالتػايل فػمف ىػذه الدراسػة 
ستضػػيأل  ا ادلعرفػػة العل يػػة جاعبػػاً غايػػة يف اسمهيػػة عظػػراً لنػػدرة الدراسػػات العربيػػة يف ىػػذا ادلوضػػوعي وبالتػػايل 

بيػةي وذلػك مػن خػالؿ التعػرؼ  ا مػا  ذا كاعػه ىػذه ف ي تتنػاوؿ  اافػة وبيئػة سلتلفػة عػن الثاافػة والبيئػة الغر 
ادلعتاػػػدات ختتلػػػأل بػػػاختالؼ جػػػنس ال،الػػػح ومسػػػتواه الدراسػػػيي ومػػػدى تأ َتىػػػا يف التحصػػػيل اسكػػػادميي 
لل،لبػةي مػػن خػػالؿ ال،شػػأل عػػن الاػػدرة التنبييػػة سبعػػاد ىػػذه ادلعتاػػدات بالتحصػػيل اسكػػادميي لل،لبػػة. ك ػػا 

ثل بعينت اي ولبيعة ادلرالة اليت يعيشواا وىي ادلرالة اجلامعيةي ففي ا ت،تسح ىذه الدراسة أمهية أخرى تت 
تتش،ل ش صية ال،الح اجلامعيي وتاداد معارفوي وتتسع مداركوي وي،وف م يأ لل روج  ا سوؽ الع ل را 

 ميتلك من معتادات قد تي ر  جيابياً أو سلبياً يف حتديد مسار مستابلو اسكادميي وادل ٍت. 
ن أف يسػػتفيد مػػن عتػػائج ىػػذه الدراسػػة أوليػػاً اسمػػور وأسػػاتذة اجلامعػػات وادلعنيػػُت بالع ليػػة كػػذلك مي،ػػ

الًتبويػة كليػػاًي وذلػػك بتوجيػو ال،لبػػة  ا ااياػػة ادلعرفػةي وتنوع ػػاي واختالف ػػاي وأف النظػر  ا ادلعرفػػة جيػػح أف 
لتعلي يػػة ادل تلفػػةي سف ذلػػك يػػتم يف ضػػًو ىػػذه الختالفػػات والتنػػوعي وعػػدـ التع ػػيم عنػػد النظػػر  ا ادلػػواد ا

 يعوؽ ع لية التعلمي ويي ر يف التحصيل اسكادميي لدي م. 
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 ت:روف مصطلحات الدراسة: -5

ىػي أف،ػار ومعتاػدات الفػرد عػن  :Epistemological Believes ادل:تقدات ادل:رفوية  -5-1
،م هباي وتااس من خالؿ ادلعرفةي وسرعة اكتساهباي وبنيت اي وتعديل اي ومدى وضوا ا أو غ وض اي والتح

 ذلذا الغرض.  ةاسداة ادلعد
ىي الامن الذي  :Speed of knowledge acquisitionسرعة اكتساب ادل:رفة  – 2 -5

يػػتم فيػػو اكتسػػاب ادلعرفػػةي أو يػػتم فيػػو الػػتعلمي وتػػدؿ العالمػػة العليػػا علػػى سػػرعة اػػدوث الػػتعلمي بين ػػا تػػدؿ 
 وتت،لح مايداً من الوقه واجل د.العالمة الدعيا على التعلم ع لية متدرجة 

ىػي  م،اعيػة احلصػوؿ علػى  : Certainty of knowledgeادل:رفة ادلؤكدة/ الناةتية  -3 -5
ادلعرفة ادليكدة أو احلاياية وغَت الغامضة من قبل العل اً واخلناًي وتدؿ العالمة العليا على أف ادلعرفة ادليكدة 

يف اػػُت تػػدؿ العالمػػة الػػدعيا علػػى رفػػا ف،ػػرة وضػػوح ادلعرفػػةي واضػػحةي ومي،ػػن للعل ػػاً أف يتوصػػلوا  لي ػػاي 
 وصعوبة اكتشاف ا.

: Knowledge construction and modificationةنوة ادل:رفية وت:دوليها    -4 -5

وتعػػػٍت أف ادلعرفػػػة تبػػػٌت وتعػػػدؿ مػػػن خػػػالؿ تعريػػػأل اسف،ػػػار اجلديػػػدة وحتديػػػدىاي واسػػػت داـ م ػػػارات الػػػتعلم 
وت،امل ادلعلومات من سلتلأل ادلصادري والع ليات الناقدةي والعًتاؼ بأف ي  Learning to learnللتعلم

 ادلعرفة الن ائية ىي ادلعرفة التجريبية فاط.
  وتعػن عػن Control of knowledge acquisitionالتحكم يف اكتساب ادل:رفة  -5 -5

الػتعلم ع ليػة ف،ريػةي ودتتػاز   م،اعية التح،م يف اكتساب ادلعرفةي وتػدؿ العالمػة العليػا علػى أف الاػدرة علػى
بالثبػػاتي أمػػا العالمػػة الػػدعيا فتػػدؿ علػػى أف الاػػدرة علػػى الػػتعلم ع ليػػة مرعػػة وليعػػة وتػػرتبط باجل ػػد والع ػػل 

 الشاؽ.
ىو معدؿ ال،الح الًتاك ي يف مجيػع مػواده الدراسػية الػيت درسػ ا يف  التحصول األكادميي: -6 -5

دائػػػػرة الابػػػػوؿ والتسػػػػجيل يف اجلامعػػػػةي ومثبػػػػه يف موقعػػػػو  جامعػػػػة الَتمػػػػوؾي وادلسػػػػجل يف ملػػػػأل ال،الػػػػح يف
 الل،ًتومي.
 تتحدد الدراسة ةاحلدود التالوة: ،حدود الدراسة -6

اقتصػرت الدراسػة علػى عينػة مػن للبػة كليػة الًتبيػة يف جامعػة الَتمػوؾ يف  احلدود ادلكانوية:  -1 -6
 اسردف.
 دلسجلُت خالؿ الفصل الدراسي اسوؿ اقتصرت الدراسة على ال،لبة ا احلدود الزمانوة: -2 -6

 يف جامعة الَتموؾ. .7212-7229من العاـ الدراسي 
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اقتصػػرت الدراسػػة علػػى عينػػة مػػن للبػػة الب،ػػالوريوس يف الت صصػػات  احلييدود الرشييروة:  -3 -6
 .يف جامعة الَتموؾ الًتبوية التالية  اإلرشاد النفسيي ومعلم الصألي وتربية ال،فل

 :الطروقة واإلجراءات -7

لتحايػػق أىػػداؼ الدراسػػة  ميينها الدراسيية والتحلييوصت اإلحصيياريوة ومت  اتهييا:  -1 -7
است دـ البااثاف ادلن ج ادلسحيي عظراً لتحاياػو أىػداؼ الدراسػةي ولاجابػة عػن الفرضػيات الػثالث اسوا 

عػػةي واسػػػت دـ مت اسػػاب ادلتوسػػ،ات احلسػػابية والضلرافػػػات ادلعياريػػةي وحتليػػل التبػػاين متعػػػدد ادلتغػػَتات التاب
 اختبار مت  لاجابة عن الفرضية الرابعةي وحتليل الضلدار ادلتعدد لاجابة عن الفرضية اخلامسة.

يف الفرضػػػػيات اسوا والثاعيػػػػة والثالثػػػػةي مت التعامػػػػل مػػػػع اجلػػػػنس  ولػػػػو فئتػػػػاف مذكػػػػوري  عػػػػاث ي وادلسػػػػتوى 
ي وسػػػنة رابعػػػة ي بوصػػػف ا متغػػػَتات الدراسػػػي  ولػػػو أربػػػع مسػػػتويات ىػػػي  مسػػػنة أواي سػػػنة  اعيػػػةي سػػػنة  الثػػػة

مسػػتالة. وادلتغػػَت التػػابعي ىػػو ادلعتاػػدات ادلعرفيػػة بأبعادىػػا اسربعػػة مسػػرعة اكتسػػاب ادلعرفػػةي وادلعرفػػة ادليكػػدةي 
 وبنية ادلعرفة وتعديل اي والتح،م يف اكتساب ادلعرفة .

دلعرفيػػػػة بوصػػػػف ا متغػػػػَتات أمػػػػا يف الفرضػػػػيتُت الرابعػػػػة واخلامسػػػػةي فاػػػػد مت التعامػػػػل مػػػػع أبعػػػػاد ادلعتاػػػػدات ا
 مستالةي ومع التحصيل اسكادميي بوصفو متغَتاً تابعاً.

  لالبػػاً ولالبػػةي مت اختيػػارىم ب،رياػػة 442ت،وعػػه عينػػة الدراسػػة مػػن م عونيية الدراسيية:  -2 -7
متيسرة من للبػة الب،ػالوريوس يف كليػة الًتبيػة يف جامعػة الَتمػوؾي وذلػك خػالؿ الفصػل الدراسػي اسوؿ مػن 

  1ي موزعُت وفق متغَتي جنس ال،الػح ومسػتواه الدراسػيي واجلػدوؿ رقػم م7212-7229اجلامعي  العاـ
 يبُت ذلك.

  (0اقة )  ف علد
 لدفالةإ  طق رتغللخ لد ن؟  لدد تحى لدفالةر علنإتحزذ  

  ادلستوى الدراسي  اجلنس
 سنة رابعة سنة  الثة سنة  اعية سنة أوا اجمل وع

 139 31 51 79 78 العدد ذكر

 :122.2 :77.3 :36.7 :72.9 :72.1 النسبة

 321 127 174 44 31 العدد أعثى

 :122.2 :33.9 :41.7 :14.6 :12.3 النسبة

 442 133 175 73 59 العدد ال،لي

 :122.2 :32.7 :39.8 :16.6 :13.4 النسبة

 

 أداة الدراسة: -3 -7
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 Braten and)دات ادلعرفيػةي الػذي لػوره بػراتن وسًتومسػو اس ادلعتاػػة مايػػذه الدراسػػدـ يف ىػػاست ػ

Strømsø, 2005)  عػػػن مايػػاس شػػػومر(Schommer)فاػػػرة موزعػػة علػػػى أربعػػػة 74ي ويت،ػػوف مػػػن م  
  فاراتي وبنية ادلعرفة 5  فاراتي وادلعرفة ادليكدةي وتايسو م9أبعادي ىي  سرعة اكتساب ادلعرفةي وتايسو م

   فارات.3والتح،م يف اكتساب ادلعرفةي وتايسو م  فاراتي 7وتعديل اي وتايسو م
مػػن  (Braten and Strømsø, 2005)حتاػػق بػػراتن وسًتومسػػو  صييدا ادلقوييا : -1 -3 -7

  لالبػػػاً 776ي وذلػػػك علػػػى عينػػػة ت،وعػػػه مػػػن م1992الػػػذي أعدتػػػو عػػػاـ الصػػػدؽ العػػػاملي دلايػػػاس شػػػومر 
  مػػن للبػػة الًتبيػػة يف كليػػة 128رويجي وم  مػػن للبػػة اإلدارة يف جامعػػة أوسػػلو يف النػػ178ولالبػػةي مػػن م م

 عداد ادلعل ُت يف اجلنوب الشرقي من النرويجي وقد أفرز التحليل العاملي أربعة أبعػاد ىػي  سػرعة اكتسػاب 
ادلعرفػػةي وادلعرفػػة ادليكػػدةي وبنيػػة ادلعرفػػة وتعػػديل اي والػػتح،م باكتسػػاب ادلعرفػػةي وقػػد فسػػرت مجيػػع العوامػػل مػػا 

 ن.   من التباي:33عسبتو م
ويف الدراسة احلاليةي حتاق البااثاف من الصدؽ الظػاىري لل ايػاسي وذلػك بعرضػو علػى عشػرة زل، ػُت 
لػى يف ختصا علم النفس الًتبويي يف جامعة الَتموؾي وجامعة البلااً الت،بيايةي وقد كاعه مالاظػا م ع

 . غ اللغوي لبعا الفاراتي ومت اسخذ هبا مجيعاً ادلاياس مركاه على تعديل الصو 
ودلايد من التأكد من ارتباط أبعاد ادلاياس بالس ة العامة لل عتادات ادلعرفيةي مت اسػاب معامػل ارتبػاط 

  يبػػُت 7بَتسػػوف بػػُت اسداة ال،ليػػة وكػػل بعػػد مػػن أبعادىػػاي وبػػُت كػػل بعػػد واسبعػػاد اسخػػرىي واجلػػدوؿ رقػػم م
اي واستاالؿ بعا ىذه اسبعاد عػن اسبعػاد ىذه الايمي واليت تيكد ارتباط اسبعاد بالس ة ال،لية اليت تايس 

 اسخرى.
 (9)اقة  ف ع لد

 قلة رايرالع لاتعيط  فللةحح دد ليس لددات فلع لددالطلإ
يف اكتساب  السرعة البعد

 ادلعرفة ادليكدة ادلعرفة
ادلعرفة  بنية

 وتعديل ا

يف  التح،م
 اكتساب ادلعرفة

 **0.747 **0.335 **0.580 **0.490 ي،لالادلاياس 

 **0.159    0.048- **0.191  يف اكتساب ادلعرفة السرعة

 **0.211 **0.142-   ادلعرفة ادليكدة

    0.017    ادلعرفة وتعديل ا بنية

  α =0.05** دالة  اصائيا عند مستوى م
مػن   (Braten and Strømsø, 2005)حتاػق بػراتن وسًتومسػو  ثريات ادلقويا :   -2 -3 -7

-2.52م بػػُت مػذه الايػػػلل ايػػاس بت،بيػػق معادلػػة كروعبػػاخ ألفػػاي وقػػد تراواػػه ىػػ بػػات التسػػاؽ الػػداخلي 
   يوض  تلك الايم.3 ي واجلدوؿ رقم م2.71
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ويف الدراسة احلاليػة حتاػق البااثػاف مػن  بػات التسػاؽ الػداخلي أيضػاًي وذلػك علػى عينػة الصػدؽي وقػد 
ن الثبات يتي  است دامو يف الدراسة  ي واليت تشَت  ا مستوى مابوؿ م2.68-2.51تراواه الايم بُت م

  .3احلاليةي وتظ ر ىذه الايم يف اجلدوؿ رقم م
 (3لد ف ع اقة )

 لددات فلع لددالطلإر ليس طفايس  ثعيع لالت ية لدفلنمر را نالع رايسدإ كل نعيخ أد يقلة 
  بات التساؽ الداخلي عند براتن وسًتومسو البعد

 (Braten and Strømsø, 2005) 
 التساؽ الداخلي  بات

 يف الدراسة احلالية
 2.66 2.71 السرعة يف اكتساب ادلعرفة

 2.67 2.67 ادلعرفة ادليكدة

 2.68 2.67 بنية ادلعرفة وتعديل ا

 2.51 2.52 التح،م يف اكتساب ادلعرفة
 ف لػػط السػػتجابة بادلايػاس يتػػدرج مػػن غػَت موافػػق بشػػدةي وتأخػػذ  تصييحوا ادلقوييا : -3 -3 -7

ااػػػدة  ا موافػػػق بشػػػدة وتأخػػػذ مخػػػس درجػػػاتي للفاػػػرات الجيابيػػػةي وتع،ػػػس الػػػدرجات يف اػػػاؿ درجػػػة و 
 . ومت اعت اد ادلعيار التايل للح،م علػى 77ي 71ي 72ي 19ي 18ي 17ي 16ي 15ي 7الفارات السلبية م

 مستوى ادلعتادات ادلعرفية 
   مستوى من فا.7.33-1الدرجات من م -
 توسط.  مستوى م3.67 -7.34الدرجات من م -

   مستوى مرتفع.5 -3.68الدرجات من م -

 متت الدراسة وفق اخلطوات التالوة: إجراءات الدراسة -8

دتػه ترمجػػة اسداة مػػن اللغػػة الصلليايػػة  ا اللغػػة العربيػػة مػن قبػػل البػػااثُتي   عرضػػه علػػى ا نػػُت شلػػن  -
 الًتمجة. جييدوف اللغة الصلليايةي وادلت صصُت يف علم النفس الًتبوي للتحاق من دقة

مت التحاػػػق مػػػن دللت صػػػدؽ اسداة و با ػػػاي وذلػػػك بتوزيع ػػػا علػػػى عينػػػة الصػػػدؽ والثبػػػات مػػػن قبػػػل  -
 البااثُت.

قػػاـ البااثػػاف بتوزيػػع اسداة علػػى ال،لبػػة ادلسػػجلُت يف مسػػاقات مادمػػة يف علػػم الػػنفس الًتبػػويي وعلػػم  -
السلوكات اليت ي،را ػا قسػم علػم  النفس الت،وريي وعلم النفس الجت اعيي وعلم عفس ادلراىاةي وتعديل

النفس اإلرشادي والًتبوي ل،لبة مرالة الب،الوريوس يف كلية الًتبية يف جامعة الَتمػوؾي وبلػغ متوسػط الفػًتة 
   دقياة تاريباً.15الامنية اليت استغرق ا ال،لبة يف تعبئة الستباعات م

لػػػح مػػػن خػػػالؿ كتابتػػػو دلعدلػػػو مت احلصػػػوؿ علػػػى البياعػػػات اخلاصػػػة بالتحصػػػيل اسكػػػادميي عػػػن كػػػل لا -
الًتاك ي بش،ل دقيقي بعد رجوعو  ا ادلوقع الل،ًتومي اخلاص بوي والذي تادمو اجلامعة لل،لبةي ولض اف 

 مصداقية ال،لبة يف تعبئة ادلعدؿ الًتاك ي للح  لي م  اضار صورة عن كشأل العالمات.
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يف حتليػػػػػل  spssٍ   ـز اإلاصػػػػائيةمت  دخػػػػاؿ البياعػػػػات  ا ذاكػػػػػرة احلاسػػػػوبي واسػػػػت داـ برعػػػػػامج الػػػػر  -
 البياعات لاجابة عن أسئلة الدراسة.

 نتاريا الدراسة: -9

مت اسػػاب ادلتوسػػ،ات احلسػػابية  فرضييوات األوو والنانويية والنالنيية:لإلجاةيية عيين ال -9-1
ح دلتغػػَتات جػػػنس ال،الػػػ مايػػػاس ادلعتاػػػدات ادلعرفيػػة تبعػػػاً أبعػػاد  يفوالضلرافػػات ادلعياريػػػة لسػػتجابات العينػػػة 

   يوض  ذلك 4مرقم ومستواه الدراسيي واجلدوؿ 
 (4)اقة  ف ع لد

لن؟  خددتغلل  لددات فلع لددالطلإ تعاين طر أفايس لددتحةايع لد  يفلإ  لالن للطيع لددالياذإ الةت يفيع لدالنإ 
 لدايدر  ر تحل  لدفالةر

ادلستوى  اجلنس
 الدراسي

 يف اكتساب ادلعرفة التح،م دلعرفة وتعديل اا بنية ادلعرفة ادليكدة يف اكتساب ادلعرفة السرعة
متوسط 
 اساا

اضلراؼ 
 معياري

متوسط 
 اساا

اضلراؼ 
 معياري

متوسط 
 اساا

اضلراؼ 
 معياري

متوسط 
 اساا

اضلراؼ 
 معياري

 
 
 ذكر

 2.85 7.36 2.54 7.53 2.55 3.19 2.59 3.25 أوا

 2.85 7.93 2.72 7.45 2.46 3.52 2.47 3.21  اعية

 2.79 3.14 2.62 7.83 2.82 3.13 2.48 3.23 لثة ا

 2.92 7.62 2.41 7.97 2.46 3.45 2.37 7.71 رابعة

 2.88 7.87 2.62 7.71 2.64 3.79 2.52 7.96 ال،لي

 
 
 أعثى

 2.53 3.26 2.51 7.53 2.67 3.41 2.58 3.22 أوا

 2.64 3.39 2.55 7.67 2.61 3.39 2.42 7.83  اعية

 2.68 3.16 2.65 7.76 2.54 3.39 2.38 7.83  الثة

 2.76 3.28 2.47 7.89 2.59 3.34 2.48 7.92 رابعة

 2.69 3.16 2.58 7.76 2.58 3.38 2.44 7.87 ال،لي

 
 
 ال،لي

 2.78 7.73 2.57 7.53 2.67 3.31 2.58 3.27 أوا

 2.76 3.71 2.67 7.55 2.56 3.43 2.43 7.92  اعية

 2.71 3.15 2.63 7.78 2.64 3.37 2.47 7.89  الثة

 2.87 7.97 2.46 7.92 2.56 3.36 2.46 7.86 رابعة

 2.77 3.25 2.58 7.74 2.62 3.35 2.46 7.92 ال،لي

يف أبعػػاد    فػػروؽ لاىريػػة يف ادلتوسػػ،ات احلسػػابية لسػػتجابات عينػػة الدراسػػة4مرقػػم اجلػػدوؿ يف  تظ ػػر
ي وللتعػػػرؼ في ػػػا  ذا كاعػػػه ىػػػذه سػػػيالدرا اهومسػػػتو  ال،الػػػح جػػػنس يغػػػَت دلت تبعػػػاً  مايػػاس ادلعتاػػػدات ادلعرفيػػػة

ي مت  جػراً حتليػل تبػاين متعػدد ادلتغػَتات التابعػةي  (= 0.05)الفروؽ دالة  اصائيا عنػد مسػتوى الدللػة 
  .5مرقم ك ا ىو موض  يف اجلدوؿ 
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 (5)اقة  ف ع لد
لددات فلع أفايس  طرالةت يفيع علنإ لدفالةإ  (MANOVA)لدتيفاإلددتافسو لددتغلللع   خنتيئج ت ملل لدتعيذا 

 لددالطلإ
رل وع  اسبعاد مصادر التباين

 ادلربعات
 درجات
 احلرية

متوسط 
 ادلربعات

 قي ة
F 

 الات اؿ

 اجلنس
 0.07ىوتلنج= 

 2.221مستوى الدللة= 

 2.778 1.458 2.321 1 2.321 يف اكتساب ادلعرفة السرعة

 2.336 2.978 2.379 1 2.379 ادلعرفة ادليكدة

 2.759 2.294 2.231 1 2.231 ادلعرفة وتعديل ا بنية

 2.222 76.197 14.321 1 14.321 باكتساب ادلعرفة التح،م

 ادلستوى الدراسي
 0.864ويل،س لمبدا= 

 2.221مستوى الدللة= 

 2.286 7.777 2.462 3 1.381 يف اكتساب ادلعرفة السرعة

 2.179 1.899 2.673 3 7.272 ادلعرفة ادليكدة

 2.222 8.827 7.856 3 8.567 ادلعرفة وتعديل ا بنية

 2.222 7.467 4.276 3 17.778 باكتساب ادلعرفة التح،م

 اجلنس* ادلستوى الدراسي

 2.178 1.65 2.343 3 1.23 يف اكتساب ادلعرفة السرعة

 2.344 117ذ. 2.397 3 1.19 ادلعرفة ادليكدة

 2.573 2.452 2.743 3 2.732 عرفة وتعديل اادل بنية

 2.143 1.615 2.573 3 1.57 باكتساب ادلعرفة التح،م

 اخل،أ

   2.727 437 89.3 يف اكتساب ادلعرفة السرعة

   2.355 437 15357 ادلعرفة ادليكدة

   2.374 437 142.1 ادلعرفة وتعديل ا بنية

   2.546 437 735.8 باكتساب ادلعرفة التح،م

 ال،لي

    439 93.3 يف اكتساب ادلعرفة السرعة

    439 157.8 ادلعرفة ادليكدة

    439 149.6 ادلعرفة وتعديل ا بنية

    439 767.9 باكتساب ادلعرفة التح،م

 بعػػػػد الػػػػتح،م  يف =2.221ي 26.197مؼ=فػػػػروؽ دالػػػػة  اصػػػػائياً   5تظ ػػػػر يف اجلػػػػدوؿ رقػػػػم م
ايػػث بلػػغ ادلتوسػػط احلسػػاا لػػدرجا ن  يلصػػاق اإلعػػاث ال،الػػحي متغػػَت جػػنس ا تعػػاى  ةباكتسػػاب ادلعرفػػ

ي تتفػػػق ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع عتيجػػػة دراسػػػة تشػػػومر  2.82 ي وادلتوسػػػط احلسػػػاا لػػػدرجات الػػػذكور م3.16م
(Schommer, 1993) ي ودراسػة  يتنجػا(Aytinga, 2008) اللتػُت أشػارتا  ا أ ػر داؿ  اصػائياً يف ي

عتادات ادلعرفية دلتغَت اجلنسي لصاق اإلعاث. ومي،ن تفسَت ىذه النتيجة بأف اإلعاث أكثر ارصاً مستوى ادل
واسػتعداداً للحصػػوؿ علػػى ادلعرفػةي بشػػىت الوسػػائل واسسػاليحي سػػواً أكاعػػه عػن لريػػق البحػػث يف ادلصػػادر 

ي،لػح  لػي ن مػن أوػاثي ومػا  الورقيةي أـ يف ادلصادر الل،ًتوعيةي ك ا أف اإلعػاث أكثػر التاامػاً وجديػة في ػا
ي،لفن بػو مػن واجبػات. ومي،ػن تفسػَت ذلػك أيضػاً يف أف قيػود اجملت ػع وعاداتػو وتااليػدهي حتػوؿ دوف خػروج 
اإلعػػاث مػػن البيػػهي  ل يف اػػالت زلػػددةي شلػػا جيػػنىن بالتػػايل علػػى قضػػاً أوقػػا ن بػػأمور مفيػػدة كالبحػػث 

ول خرين أان أقػدر مػن الرجػلي وبػأان متفوقػات عليػو.  والتنايح يف مصادر ادلعرفةي ل،ي يثبنت سعفس ن 



 د.الجراح –د. الربيع …….... غيري الجنس والمستوى الدراسي...................المعتقدات المعرفية وعالقتها بمت

 
 

 114 

ي ماارعػػة ةكبػػَت زيػػادة  ك ػػا مي،ػػن أف يعػػاو البااثػػاف ىػػذه النتيجػػة  ا زيػػادة أعػػداد ال،البػػات يف كليػػة الًتبيػػة 
بأعداد ال،الب الذكوري اسمر الذي ي يئ جواً من ادلنافسة بين ن من أجل  بػراز التفػوؽي شلػا يػيدي بالتػايل 

 اع قدر ن على اكتساب ادلعرفة والتح،م هبا. ا ارتف
يف اكتساب  السرعة  يف مستوى ادلعتادات ادلعرفية يف أبعاد  α=2.25ومل تظ ر فروؽ دالة  اصائياً م

  α=2.25. ول فروؽ دالة  اصائياً ممتغَت اجلنس ا تعاى  ادلعرفة وتعديل ا بنيةادلعرفةي وادلعرفة ادليكدةي و 
ادلعرفية لدى للبة جامعػة الَتمػوؾ تعػاى  ا التفاعػل بػُت اجلػنس وادلسػتوى الدراسػيي  يف مستوى ادلعتادات

ادلعتاػدات فئػا م لػدي م  عوذلك يف مجيع أبعاد ماياس ادلعتادات ادلعرفية. اسمر الذي يعٍت أف ال،لبة جب يػ
 عفس ا عن سرعة اكتساب ادلعرفةي ودرجة  با اي و م،اعية تعديل ا.

ادلعرفػػػة  بنيػػػة بعػػد   يف=2.221ي 8.807مؼ=دالػػة  اصػػػائياً   فػػػروؽ 5رقػػم م ظ ػػر يف اجلػػػدوؿوت 
متغػػػػَت ادلسػػػػتوى  ا تعػػػػاى   =2.221ي 7.467وتعػػػػديل اي وبعػػػػد الػػػػتح،م يف اكتسػػػػاب ادلعرفػػػػة مؼ=

رقػم ك ػا ىػو موضػ  يف اجلػدوؿ   يايث مت است داـ اختبار شافييو لتحديد مصادر ىػذه الفػروؽ يالدراسي
 . 6م

 (6)اقة  ف ع لد
رتغلل لدد تحى ر دىتازى   لددالطإ  تافذمهيي  فاف لدت كة فيكت يب لددالطإ فنلإ فاف طرنتيئج لنتعيا شيطلل  

 لدفالةر
 ادلعرفة وتعديل ا بنية

 مستوى الدللة الفروؽ يف ادلتوس،ات مستويات متغَت ادلستوى الدراسي
 0.996 0.02-  اعية أوا

 0.036 0.25-  الثة أوا

 0.001 0.37- رابعة أوا

 0.044 0.23-  الثة  اعية

 0.001 0.34- رابعة  اعية

 0.362 0.12- رابعة  الثة

 يف اكتساب ادلعرفة التح،م
 0.004 0.48-  اعية أوا

 0.002 0.43-  الثة أوا

 0.219 0.24- رابعة أوا

 0.970 0.05  الثة  اعية

 0.198 0.23 رابعة  اعية

 0.207 0.18 رابعة  الثة

ادلعرفػػػة  بعػػػد بنيػػػةيف  الثالثػػػة وللبػػػة السػػػنة الرابعػػػة  أف درجػػػات للبػػػة السػػػنة 6مرقػػػم اجلػػػدوؿ  يف يالاػػػو
السنة الثاعيةي وأف درجات للبة السنة للبة ،لبة السنة اسوا و ل من اأعلى وبش،ل داؿ  اصائياً  وتعديل ا
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،لبػة السػنة ل من ػاأعلػى وبشػ،ل داؿ  اصػائياً  تسػاب ادلعرفػةباك بعػد الػتح،ميف الثالثة الثاعية وللبة السنة 
قتنػع أكثػر بأمهيػة العلػم لح يف دراستوي زاد  دراكو ووعيػو واومي،ن تفسَت ذلكي بأعو كل ا تادـ ال،ا اسوا.

وادلعرفةي وقد زاوؿ احلصوؿ على منالػة اجت اعيػة أرقػى سػواً أكػاف بػُت زمالئػو يف اجلامعػة أـ خارج ػا عػن 
 وؿ احلصػػػوؿ علػػػى حتصػػػيل عل ػػػي عػػػاؿ  فػػػرده ودتيػػػاه رسػػػتوى ادلعرفػػػة الػػػيت ميتل، ػػػاي وكػػػذلك قػػػد زػػػالريػػػق ت

اجلامعةي  يفىذه النتيجةي  ا أف ال،الح على وشك الت رج  فك ا مي،ن أف يعاو البااثا دلعرفة.بتحصيلو ا
الػػذي سػػريعةي ىػػو يأخػػذ بػػالتف،َت رسػػتابلو وفػػرص الع ػػلي وياتنػػع بػػأف مػػن ياتػػنا فرصػػة الع ػػل اجليػػدة وال

ميتلػػك بنيػػػة معرفيػػػة قويػػةي وميتلػػػك الاػػػدرة علػػػى اكتسػػاب ادلعرفػػػةي خاصػػػة وأف كثػػػَتاً مػػن الولػػػائأل الػػػيت تتبػػػع 
 للا،اع اخلاص جتري ماابالت أ ناً التعيُتي دوف العت اد على العالمات اليت زصل ا ال،الح.

عنػػد مسػػتوى الدللػػػة  لػػيس ىنػػاؾ فػػروؽ ذات دللػػة  اصػػائية نتيياريا الفرضييوة الراة:يية:  -9-2
(=0.05)  يف متوس،ات درجات التحصيل اسكادميي بُت ال،لبة تعاى  ا مسػتوى ادلعتاػدات ادلعرفيػة

مت اسػػػاب ادلتوسػػػ،ات احلسػػػابية والضلرافػػػات ادلعياريػػػة للتحصػػػيل اسكػػػادميي سعلػػػى ممرتفػػػعي مػػػن فا . 
ادلعرفيػػةي ومت اسػػت داـ اختبػػار مت   :  مػػن م يف أبعػػاد مايػػاس ادلعتاػػدات75:  مػػن ال،لبػػةي وأد  م75م

   يبُت ذلك.7للفروؽ بُت متوس،ُت ل،ل بعد على ادةي واجلدوؿ رقم م
 (: 7لد ف ع اقة )

 ددات فلع لددالطلإ لدامعإ رنخ ضر ل ددات فلع لددالطلإسالدإ لد ل ة طر لدت  لل لطكيسذدر فلا لدامعإ رلت ار ل
                    

 الفئة                          
 ادلتغَت

 دلعتادات ادلعرفيةافئة مرتفعي 
 :75أعلى 

 دلعتادات ادلعرفيةافئة من فضي 
مستوى  قي ة ت :75أد  

 عدد الدللة
 اسفراد

 ادلتوسط
 حلساا

الضلراؼ 
 ادلعياري

 عدد
 اسفراد

 ادلتوسط
 احلساا

الضلراؼ 
 ادلعياري

 2.224 7.881 5.69 73.17 119 5.54 76.71 119 يف اكتساب ادلعرفة السرعة

 2.278 7.729 6.74 77.65 119 6.17 75.47 119 ادلعرفة ادليكدة

 2.639 2.471 5.55 73.58 119 5.79 73.91 119 ادلعرفة وتعديل ا بنية

 2.221 4.772 6.37 72.87 119 4.96 74.98 119 يف اكتساب ادلعرفة التح،م

دلعتادات  اصائية يف التحصيل اسكادميي بُت فئة مرتفعي ا   فروؽ ذات دللة7تظ ر يف اجلدوؿ رقم م
ي 2.881ة مت=ػيف بعػػػػػػػػد السػػػػػػػػرعة يف اكتسػػػػػػػػاب ادلعرفػػػػػػػػ دلعتاػػػػػػػػدات ادلعرفيػػػػػػػػةوفئػػػػػػػػة من فضػػػػػػػػي ا ادلعرفيػػػػػػػػة

=2.224=ي 2.209 ي وبعػػػػػد ادلعرفػػػػػة ادليكػػػػػدة مت=2.278 ي وبعػػػػػد الػػػػػتح،م باكتسػػػػػاب ادلعرفػػػػػة 
. تتفػػق ىػػذه النتيجػػة مػػع عتيجػػة دلعتاػػدات ادلعرفيػػةي ا ي ولصػػاق ال،لبػػة مرتفعػػ=2.221ي 4.270مت=

 ,.Bernard,et al)ي وختتلػػأل مػػع عتيجػػة دراسػػة برعػػارد و خػػرين (Schommer,1990) دراسػة تشػػومر

الػػيت أشػػارت  ا عالقػػة متوسػػ،ة بػػُت ادلعتاػػدات ادلعرفيػػة ومسػػتوى التحصػػيل. ويعتاػػد البااثػػاف أف  (2008
تعػػٍت ببسػػالة أف ىػػيلً ال،ػػالب لػػدي م مسػػتوى عػػاؿ  مػػن ادلعتاػػدات ىػػذه النتيجػػة لبيعيػػة ومن،ايػػة جػػداًي و 

ادلعرفيػػػةي ك ػػػا أف لػػػدي م بنيػػػة معرفيػػػة مت،املػػػة ومتينػػػةي سػػػواً أكاعػػػه بادلعػػػارؼ العامػػػةي أـ بادلعرفػػػة العل يػػػة 
أف يتح، ػػوا هبػػذه ادلعرفػػة العل يػػةي ويولفوىػػاي شلػػا يولػػد  ايسػػت،يعو  ل،ػػيالػػيت يدرسػػوااي  دادلت صصػػة بػػادلوا

ي أعلػػى مػػن غػػَتىم.  ؿي م دافعيػػة عاليػػة  للحصػػو لػػد امتلػػك ادلعرفػػة أف   ادل ػػم يسلػػعلػػى حتصػػيل عل ػػي عػػاؿ 
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فاطي ول،ن ادل م أف أحت،م هبذه ادلعرفةي واست دم ا يف الوقه ادلناسحي ويف الجتاه ادلناسح. ك ػا مي،ػن 
بَتةي و ماؿ عريضػةي سػواً أف يعاو البااثاف ىذه النتيجة  ا أف ىذه الفئة من ال،الب لدي م ل واات ك
الع لي اسمر الذي يدفع م  ةأكاعه على صعيد التحصيل الدراسيي أـ على صعيد النظرة ادلستابلية ل،بيع

 ا بػذؿ ج ػود كبػَتة ومضػاعفة لتحايػػق ىػذه اآلمػاؿ وال، واػات عػن لريػػق احلصػوؿ علػى حتصػيل عل ػػي 
اللػػوايت يلػػتحان ر تلػػأل ختصصػػات كليػػة  عػػاؿ. ك ػػا مي،ػػن أف يفسػػر البااثػػاف ذلػػك يف ضػػًو أف ال،البػػات

الًتبيػػةي ىػػن مػػن ذوات ادلعػػدلت العاليػػة يف الثاعويػػة العامػػةي بالتػػايل ميػػتل،ن معرفػػة أكثػػر مػػن الػػذكور. ويعػػود 
سػػػػبح  قبػػػػاؿ ال،البػػػػات ذوات التحصػػػػيل العػػػػايل علػػػػى اللتحػػػػاؽ بت صصػػػػات كليػػػػة الًتبيػػػػةي  ا أف ىػػػػذه 

ي ول ينتظر صااب ا فًتة لويلة للحصوؿ على الوليفةي ماارعة الت صصات م،لوبة يف سوؽ الع ل اسردمي
 بالت صصات اسخرى.

ل ختتلػأل قي ػة التبػاين ادلفسػر للتحصػيل اسكػادميي وفػق تبػاين  :نتاريا الفرضوة اخلامسة -3–9
والتح،م  مستويات أبعاد ادلعتادات ادلعرفية مسرعة اكتساب ادلعرفةي وادلعرفة ادليكدةي وبنية ادلعرفة وتعديل اي

 اسػػػت داـمت  بالتحصػػػيل اسكػػػادميييلل عتاػػػدات ادلعرفيػػػة  التنبييػػػةا الاػػػدرة  للتعػػػرؼ يف اكتسػػاب ادلعرفػػػة . 
رقػم ك ػا ىػو موضػ  يف اجلػدوؿ   يStepwise Regressionضلدار ادلتعدد التدرجيي لاختبار حتليل ا

 . 8م
 (8)اقة  ف ع لد

 فيدت  لل لطكيسذدرإ دمدات فلع لددالطلإ م فاو لدتنعتلدلل لالن فلا لددتافس منتيئج ت  

 معامل الضلدار ادلتنبئات
 ادلعياري مبيتا 

 معامل الضلدار
 غَت ادلعياري

 معامل الرتباط
 (R)ادلتعدد 

 التباين ادلفسر
(R

2
مستوى دللة  (t)قي ة  (

(t) 

 0.035 2.113 039. 198. 0.168 0.267 يف اكتساب ادلعرفة السرعة

 0.010 2.584 049. 222. 0.069 0.124 اب ادلعرفةيف اكتس التح،م

التحصيل اليت فسرت عسبة من التباين يف مستوى  أبعاد ادلعتادات ادلعرفية  أف 8اجلدوؿ رقم مظ ر يف ي
السرعة يف اكتساب ادلعرفةي وبعد الػتح،م يف اكتسػاب ادلعرفػةي بعد  كاف  يااؿ  اصائيدوبش،ل  اسكادميي

بعػد السػرعة يف اكتسػاب  فاػد فسػر .التحصػيل اسكػادميي لل،لبػة  مػن مسػتوى 4.9وفسرا معػاً مػا عسػبتو م
ي وباػػػدرة تنبئيػػػة بلغػػػه  α=2.235ي 7.113 =تمالتحصػػػيل مػػػن التبػػػاين يف مسػػػتوى   :3.9مادلعرفػػػة 

مسػػػػتوى  التبػػػػاين يف   مػػػػن0.024مػػػػا عسػػػػبتو م  ي ك ػػػػا فسػػػػر بعػػػػد الػػػػتح،م يف اكتسػػػػاب ادلعرفػػػػة2.198م
 . ومي،ػن تفسػَت ىػذه 2.269ي وباػدرة تنبئيػة بلغػه م α=2.212ي 7.584 =تمالتحصيل اسكػادميي 

النتيجػػة يف أعنػػا ععػػيش يف فػػًتة  ػػورة عل يػػة عارمػػةي يف مجيػػع اجملػػالتي ك ػػا أف ادلعرفػػة تتػػدفق علينػػا تػػدفااً مل 
لت،وري فػمذا يسبق لو مثيل عتيجة ذلذا الت،ور العل ي اذلائلي وبالتايل فمف ادلعرفة العل ية  خذة يف التسارع وا

مل ي،ن لل،الح السرعة يف اكتساب ىذه ادلعرفة فمف ق،ار العلم سوؼ يفوتو  ا عا،ة أبعػدي يصػب  مع ػا 
ًتافق مع ا الادرة عرفة وادىا ل ت،فيي بل جيح أف تالسرعة يف اكتساب ادل كذلكعاجااً عن اللحاؽ بوي  

ل ػدؼ الػذي يػراه ال،الػح مناسػباًي وىػذا علػى الػتح،م هبػذه ادلعرفػةي ل،ػي تسػت دـ يف الوقػه ادلناسػحي ول
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ب،بيعة احلاؿ ياودعا  ا ما يس ى بنظرية الػذكاً ادلػوزع الػيت تػتل ا بػأف ادل ػم لػيس مسػتوى ادلعلومػات يف 
 دماغ الفردي ل،ن ادل مي السرعة يف است دام اي وأف يعرؼ مىت وأين يست دم ا.

 مقرتحات الدراسة:  - 11

 من عتائجي مي،ن اقًتاح ما يأيت  يف ضًو ما توصله  ليو الدراسة
ايػػػػالً موضػػػػوع ادلعتاػػػػدات ادلعرفيػػػػة أمهيػػػػة اكػػػػن يف البيئػػػػة العربيػػػػةي عظػػػػرا لرتبالػػػػو بالتحصػػػػيل  -04-0

 اسكادميي لل،لبةي اسمر الذي يس م يف حتديد مستابل ال،لبة اسكادميي وادل ٍت.
ادلعرفيػػةي ومتغػػَتات معرفيػػة أخػػرى   جػػراً مايػػد مػػن الدراسػػات تتنػػاوؿ العالقػػة بػػُت ادلعتاػػدات  -04-9

 كأساليح التعلمي وأساليح التف،َتي والتف،َت ما وراً ادلعريفي وغَتىا من ادلتغَتات.

 جػػػػػراً دراسػػػػػة لل،شػػػػػأل عػػػػػن العالقػػػػػة بػػػػػُت ادلعتاػػػػػدات ادلعرفيػػػػػة لل،لبػػػػػة وادلعتاػػػػػدات ادلعرفيػػػػػة  -04-3
 لل درسُت.
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