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 : مستخلصال

هدف البحث إلى التحقق من الخصائص السيكومترية لمقياس الحاجة إلى المعرفة لدى 
خدم المنهج الوصفي، وتكون طالب الجامعة، ولتحقيق هدف البحث استخدم المنهج است

طالبًا وطالبة من طالب الفرقة الثالثة من طالب   200  في البحث منالمشاركين  عدد  
كلية اآلداب بقنا، وتم التحقق من صدق المقياس باستخدام التحليل العاملي االستكشافي 
بطريقة المكونات األساسية، كذلك تم التحقق من ثبات مقياس الحاجة إلى المعرفة عن  

كرونباخ   ألفا  معامالت  استخدام  من  ،طريق  التحقق  لمفردات   االتساق  وتم  الداخلي 
.، وفي ضوء صدق وثبات 01. أو  05وكانت كلها دالة إما عند مستوى داللة    المقياس

 المقياس تبين أنه صالح للتطبيق على طالب الجامعة. 
 طالب الجامعة  -الثبات  –الصدق  -الحاجة إلى المعرفة الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

The research aimed to checked the psychometric properties of 

need for cognition scale for university students. Researcher used 

the descriptive method to a chieve the research goal. Participants 

were 200 third-year students enrolled at Qena Faculty of arts. 

Validity scale was evidenced by using exploratory factor analysis 

with principal components .Need for cognition reliability scale 

was evidenced using Alfa Cronbach coefficient. Also internal 

consistency of items scale was significance level at 0.05 or 0.01 . 

In view of the scale reliability and validity showed this scale 

applicable on university students.  
Keywords : Need for cognition – validity – reliability – university 

students  
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 مقدمة: 

عض  ترجع إلى ب  التيعن طريق  التغيرات الداخلية     األفراد الحاجات تنشأ لدى  
المجال المحيط    فيتظهر    التيالعوامل الفسيولوجية أو نتيجة بعض المثيرات الخارجية  

وذلك فإن وجود حاجة معينة    ،يمر بها   التيالمراحل    فينالحظ كثيرًا منها    والتي  للفرد،
  .ى يدفعه إلى السلوك بطريقة معينةوالذ  ،لنا الميل المستمر نسبيًا لديه لدى الفرد تفسر

أن الحاجة    Cacioppo, Petty, Feinstein, and Jarvis (1996) يشير  
هي ميل الفرد إلى االنشغال بالتفكير العميق     Need For Cognitionإلى المعرفة  

به، من    واالستمتاع  العديد  محور  كانت  المعرفة  إلى  الحاجة  في  الفردية  الفروق  وأن 
لمعرفي بينت أن المنخفضين في الدراسات ،حيث أن الفروق الفردية للناس في النشاط ا

األخر   الجانب  وعلى  ضعيف  معرفي  دافع  لديهم  المعرفة  إلى  الذين    األفراد الحاجة 
ولديهم فضول معرفي قوى   ،يملكون حاجة مرتفعة إلى المعرفة يستثمرون قدراتهم العقلية

 . ومستمر في الحياة

( أن الحاجة إلى المعرفة تؤدى دورًا حيويًا في  2003عبدالمجيد نشواتي )   يري و 
 ،سلوك الطالب األكاديمي ، ألن عملية استثارتها وتعزيزها تمكنهم من اكتساب المعرفة

اعتمادا العلمي  التفكير  داخلية  وأصول  ذاتية  دوافع  متصل  و   .على  سياق  يضيف في 
Nussbaum (2005)  المعرفة إلى  الحاجة  يمارسه   أن  الذي  التفكير  بجودة  تتنبأ 

المتعلمون أثناء أداء المهمات التعليمية، ويتأثر مستوى الحاجة إلى المعرفة لدى المتعلم  
 باستراتيجيات التعلم التي يستخدمها المتعلم أثناء تعامله مع المهمات األكاديمية. 

)  يذكر الشرقاوي  محمد  تظهر2014أنور  المعرفة  إلى  الفرد  حاجة  أن  في    ( 
وحب االستطالع ،وقد تأخذ هذه الحاجة إلى   الرغبة في الكشف ومعرفة حقائق األمور،

المعرفة صورة أعمق في بعض مظاهر السلوك لدى بعض األفراد ،وتبدو في الرغبة في  
 التحليل والتنظيم والربط وإيجاد العالقات بين األشياء. 
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الطلبة  أ Al-Alwan, Ashraah, and  El-Nabrawi (2013) ويشير ن 
المرتفعين في الحاجة إلى المعرفة يستخدمون استراتيجيات تعلم تهدف إلى زيادة الفهم  
بالتركيز على المعنى والتوسع في القراءة واالطالع ،ويستنبطون نوع معين من المعرفة 
،كما يفضلون المهمات المعرفية المعقدة ،ويربطون المعلومات الجديدة بأخرى ويحاولون 

المادة يفضلون   فهم  المعرفة  إلى  الحاجة  في  المنخفضين  الطالب  بينما  خاللها،  من 
مهمة  على  التركيز  ويفضلون  المعرفي  باالرتباط  يهتمون  ،وال  العادية  بالطرق  التعلم 

و  والترديد،  والحفظ  المعرفة  أنماطواحدة  من     Indreica (2014)ويضيف،  معينة 

Cazan andأن الطلبة الذين هم في حاجة مرتفعة إلى المعرفة هم أكثر اهتماما   لىإ
األكثر صعوبة   المعرفية  المعلومات  ،باألنشطة  استدعاء  في  أفضل  المادة ،وهم  وفهم 

وتعد الحاجة إلى   وهذا يقودهم الى أعلى أداء أكاديمي،  ،تتطلب جهدًا معرفيًا أكثر  التي
  المعرفة شرط ضروري للتعليم الجاد.

 كلة البحث مش

ُيعد قياس الحاجة إلى المعرفة من أولويات المهتمين بالعملية التعليمية ونواتج  
جهود  تعددت  وقد  أدوات   تعلمها،  من  العديد  بناء  تم  كما  الصدد،  هذا  في  الباحثين 

القياس كل منها تبنى وجهة نظر محددة وله أساس نظري يحدد األبعاد التي يبنى في 
قاما   حيث  إلى   بإعداد   Cacioppo and Petty (1982)ضوئها.  للحاجة  مقياس 

 ر واالستمتاع به. المعرفة،  وذلك لقياس الميول المستمرة لألفراد لالندماج في التفكي

تطوير مقياس الحاجة   Tanaka, Panter and Winborne (1988)وقام   
و باستخدام التحليل   طالبًا جامعيًا،  288إلى المعرفة ، وتم التطبيق على عينة قوامها  

تم االستكشافي   على      العاملي  وتم    25اإلبقاء  تعتبر مفردة،  عوامل  لثالثة  التوصل 
ال لمقياس  المعرفة هي  مقاييس جزئية  إلى  المعرفي،  اإلصرارحاجة  والتعقيد   المعرفي، 

ة عاماًل الثقة المعرفية،  وباستخدام التحليل العاملي التوكيدي كونت هذه العوامل الثالث
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واحداً  دراسة  ،  كامنًا  فقد هدفت  ذاته  السياق   Hevey, Thomas, Pertl, andوفي 

Maher (2012)  لحاجة إلى المعرفة الُمعد من قبل إلى بحث البنية العاملية لمقياس ا
Cacioppo et al  (1984)     طالبًا وطالبة من    590وتم التطبيق على عينة قوامها

طالب الجامعة، وتوصلت نتائج الدراسة باستخدام التحليل العاملي التوكيدي إلى وجود  
المعرفي،  والتعقيد  المعرفي،  المقياس هي: اإلصرار  ثالثة عوامل تشبعت عليها فقرات 

  والثقة المعرفية. 

متصل   سياق  موفي  نبيل  دراسة  )هدفت  زايد  البنية    (2009حمد  بحث  إلى  
إلى  الحاجة  مقياس  تطبيق  وتم  الجامعة،  طالب  لدى  المعرفة  إلى  للحاجة  العاملية 

مفردة على عينة   18المكون من   Cacioppo et al.  (1996)المعرفة الُمعد من قبل 
ام طالبًا وطالبة من طلبة كلية التربية، وتوصلت نتائج الدراسة باستخد   200مكونة من  

التحليل العاملي االستكشافي إلى وجود ثالثة عوامل تشبعت عليها مفردات األداة هي: 
الكامن   العامل  نموذج  وباستخدام  المعرفية،  والثقة  المعرفية  والمثابرة  المعرفي  العمق 
التوكيدي  العاملي  التحليل  نموذج  تم الحصول على  التوكيدي،  العاملي  للتحليل  الواحد 

ة، ولقد تشبعت في النموذج المتغيرات الثالثة بعامل كامن واحد سمي للمتغيرات المشاهد 
 الحاجة إلى المعرفة.

دراس  نموذجوهدفت  )استخالص  وترتيب  2005ب  وتنظيم  طبيعة  تحديد  إلى   )
العوامل المكونة للحاجة إلى المعرفة، ومحاولة استخالص نموذج عام لهذه المكونات ، 

 Cacioppo and Pettyالمعرفة الُمعد من قبل  واستخدم الباحث مقياس الحاجة إلى  

من     (1982) قوامها    45والمكون  عينات   ثالثة  على  التطبيق  وتم  من    79مفردة 
طالب المستويات األولية والعليا واألساتذة ، وقد أسفرت إجراءات التحليل العاملي عن  

وقاب التخطيط  الذهني،  االنفتاح  وهي:  المعرفة  إلى  للحاجة  عوامل  التوقع، أربعة  لية 
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تفضيل النظام والترتيب العقلي، الحزم واإليجابية. أكما أمكن استخالص  نموذج عام  
المشاركين في لعوامل الحاجة إلى المعرفة  من خالل مجموعة من العوامل الفرعية لدي 

في   الدراسة وتتمحور  تتركز  وهي  المعرفة،  إلى  الحاجة  مكونات  مجملها  في  تشكل 
 األول ويليه في األهمية العوامل الثالث األخرى.  أهميتها حول العامل

صيوانوهدفت   محمد  اقبال  الخزرجي،  ابراهيم  من  2018)  ضمياء  التحقق  إلى   )
التطبيق على مجموعة من   المعرفة، وتم  إلى  الحاجة  لمقياس  السيكومترية  الخصائص 

يل العاملي وأسفرت نتائج التحل الجامعة طالبًا وطالبة من طالب  200المشاركين قوامها 
عن ثالثة عوامل هي: االنشغال بالتفكير، التمتع بالتفكير، السعي إلى المعرفة، كما تم  
الفا  ومعامل  التطبيق،  إعادة  طريقة  طريق  عن  المقياس  فقرات  ثبات  من  التحقق 

النهائية من )كرونباخ المقياس في صورته  للتطبيق على  18، وتكون  ( مفردة صالحة 
 طالب الجامعة.

المتغير  بعد   بهذا  الخاصة  والمقاييس  السابقة  الدراسات  بعض  على  االطالع 
اتضح أن المقاييس التي استخدمت في قياس الحاجة إلى المعرفة تعتبر قديمة إلى حد 
ما ، عالوة على أن غالبيتها تم إعدادها وتطبيقها في البيئات األجنبية، وكذلك طبقت 

الحاجة ظهرت  هنا  ومن  العربية،  البيئة  العربية    في  باللغة  مقياسًا  إعداد  إلى  الماسة 
 لقياس الحاجة إلى المعرفة بأبعادها لدى طالب الجامعة يتم تطبيقه في البيئة المصرية.

 أهداف البحث: 

المعرفة إلى  للحاجة  مقنن  مقياس  إعداد  إلى  الحالي  البحث  من    هدف  والتحقق 
 يتم تطبيقه على طالب الجامعة.  الخصائص السيكومترية حتي
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 أهمية البحث 

نبعت أهمية البحث الحالي في تزويد المكتبة العربية بإطار نظري حديث وواف  .1
 عن متغير الحاجة إلى المعرفة.

الخصائص   .2 من  التأكد  بعد  المعرفة  إلى  للحاجة  مقنن  مقياس  البحث  قدم 
 السيكومترية له يسهم في تحديد الحاجة إلى المعرفة لدي طالب الجامعة.

 البحث: مفاهيم 

الحاجة إلى المعرفة بأنها      Coutinho (2006)  يعرفها:  الحاجة إلى المعرفة
بها من المعرفية واالستمتاع  النشاطات  للمشاركة في  النزعة  أداء معالجات   هي  خالل 

إلى  الوصول  على  قادرة  عميقة  شمولية  تعلم  استراتيجيات  باستخدام  معقدة  معرفية 
  مستويات أعلى من الفهم واألداء.

 :االطار النظري 

 المعرفة نشأة الحاجة إلى   .1

المعرفة  يرجع مصطلح إلى    Stotland, and Wolf (1955)   إلى  الحاجة 

Cohen,   ،والتجارب بالخبرات  المليء  الخارجي  العالم  لفهم  الحاجة  أنها  وضحوا  فقد 
هدف  نحو  السلوك  توجيه  على  تعمل  التي  الداخلية  العقلية  الدافعية  تعكس  مرآة  فهي 
التفكير  خالل  من  تتولد  حاجة  وهي  المعلومات،  على  والحصول  البحث  هو  معين 

كا فالفرد  المعقدة،  العقلية  المعرفية  من  والعمليات  تمكنه  قوية  بإرادة  يتمتع  عقالني  ئن 
اتخاذ القرارات الواعية، ولديه رغبة مستمرة في الفهم والمعرفة، متمثلة بشكل واضح في 
إشباعها   وعدم  الحاجة  هذه  إحباط  أن  كما  االستطالعية،  و  االستكشافية  النشاطات 
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نشط جهودًا  يبذل  ألن  ويقوده  والتوتر،  بالحرمان  الفرد  شعور  إلى  من  فيؤدي  يبني  ة 
 خاللها مواقف تزيد من فهمه لما حوله.

   إلى المعرفة الحاجةمفهوم  .2

محمد   يشير عبدالعظيم  تعد  2014)  مسعد  المعرفة  إلى  الحاجة  أن  سمة  ( 
عامة   التعلم    األفراد يستخدمها  ،دافعية  مواقف  المشكالت،   في  بمستويات وحل  ولكن 

والقدرة على إنتاجها   والقدرة على    وتعكس عالقة الفرد بالمعرفة  ،مختلفة من فرد ألخر
 . وهى ترتبط بشكل كبير بمعتقدات الفرد حول المعرفة والتعلم،أو توظيفها 

( بأنها الرغبة لدى الطلبة  2015ويعرفها عبداللطيف المومني، وقاسم خزعلي )     
محمد   عبدالكريم  ويضيف  بها.  االستمتاع  و  المعرفية  األنشطة  ممارسة    جرداتفي 

التي تتحدى 2015) باألنشطة  إلى االنخراط  الفرد  المعرفة هي ميل  إلى  الحاجة  ( أن 
 قدراته المعرفية واالستمتاع بذلك. 

انشغال الطالب 2016تعرفها لطيفة خلف حمود، وربيع عبده رشوان )        بأنها   )
ذلك،  في  والرغبة  بالمتعة  والشعور  كبيرًا،  ذهنيًا  تتطلب جهدًا  التي  المعرفية  باألنشطة 

( أنها    2017لطيف غازي مكي )    ويضيفوالمثابرة أثناء التفاعل مع تلك األنشطة.  
الحاصل لديه في أي جنب من الجوانب التي    هي ميل أو رغبة الفرد إلى سد النقص 

 تتطلب منه اإلشباع أو االستمتاع في التفكير و االستغراق فيه.

 لحاجة إلى المعرفة أهمية ا .3

 ،موالتقد  الرقي، أساس المعرفة في أن كون  ، المعرفة إلى الحاجة ميةهأ تتجلى 
 نمو في المعرفة إلى  دائمة حاجة في يبقى والفرد  ،ت المشكال حل أساسل  وسائ حدىإو 
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 ،ة الحديث والتقنيات  ،ت ومالالمع وتطور الحديثة، االكتشافات   وما  ،نمستمري وتطور
 أكثر الفرد عل  تج التي المعرفة إلى الحاجة أكدت   اً رقوط سبالً  الهك العولمة  روعص
 . المشكالت التعامل  مع حل   في مرونة

( أن الحاجة إلى المعرفة تبرز 2011ويشير فراس الحموري، و أحمد أبو مخ )
من   يواجهه  وما  مهام،  من  الطالب  يمارسه  بما  وثيقًا  ارتباطًا  ترتبط  أنها  في  أهميتها 
مشكالت ومواقف تحتاج إلى خبرة، ليتمكن من وضع الحلول المناسبة لهذه المشكالت 

رفة بمدى اهتمام الطالب بتنمية شخصيته وتطوير والمواقف، كما ترتبط الحاجة إلى المع
التفكير،  على  القدرة  الفرد  تكسب  فالمعرفة  والجسمية؛  واالنفعالية،  العقلية  أبعادها 

 والوعي، والفهم، وإدراك العالقات التي تعمل على تنمية معرفته وزيادتها.   

دراسة   نتائج  قوامها  Dollinger (2003)وأشارت  عينة  على  أجريت   التي 
باإلبداع،   150 تتنبأ  المعرفة  إلى  الحاجة  أن  إلى  الجامعة  طالب  من  وطالبة  طالبًا 

الجميل   وتعتبر أحد مؤشرات الرضا عن الحياة بين طالب الجامعة، وتشير نتائج دراسة
( عبدالسميع  بين  (  2004محمد  موجبة  إحصائية  داللة  ذات  موجبة  إلى وجود عالقة 

المعرفة   إلى  والحاجة  األكاديمي،  مرتفع    واإلنجاز  الطالب  كان  إلى   فيكلما  الحاجة 
طموح، هدف  إلى  يتطلع  نجده  يثق    المعرفة  وفى    في ودائما  يمكن    بأنه  ،قدراتهنفسه 

حاجة إلى البحث عن المعلومات   في كما نراه دائمًا    إليه من أهداف،  ما يصبو تحقيق  
 . من خالل الحاجة إلى المعرفة يمياألكاد  اإلنجازب  ، كما يمكن التنبؤمنها واالستزادة

)  ويوضح    زايد  محمد  المعرفة2009نبيل  إلى  الحاجة  دراسة  أهمية  أنه (  في   ،
كقياس    يمكن  تطبق  اإلعداد    قبليأن  لخبرة  الخاصة،  التربوي وبعدى  العقلية   للفنون 

كثيرًا   يوصفوالذى  المعرفية    ما  الممارسات  من  مركب  لتفاعل  اندماج  أنه  على 
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للعقل   الكلى  بالنمو  اإلسراع  بهدف  البشرية  بين  ،والكفايات  المزاوجة  اقتراح  يمكن  كما 
كما أن للحاجة للتعرف على دور ،  األخرى   الديموغرافية والبيانات  ،حاجة الطلبة للمعرفة  

على    فيواالختبار    التفكير القائم  من  و   ،الهويةالفكر  كثير  يتطلب  أمر  الحاجة  هذه 
 الوقت نفسه بالغة األهمية.  فيأنها  كما ،العناية

 ( الكناني  كريم  وعايد  العوادي،  جابر  جاسم  أن شعور  2012ويشير  عام  بشكل   )

صحته   على  الحقيقية  المؤشرات  من  يعد  لذاته  ووعيه  المعرفة  إلى  بحاجته  الطالب 

يقود  وقد  تطوره  في  يسهمان  فهما  يجعالنه  النفسية،  وبالتالي  واإلبداع،  التفوق  نحو  انه 

  يشعر بسعادة أكثر في حياته نتيجة للنجاح الذي يحققه.

( األدوار اإليجابية للحاجة إلى المعرفة في النقاط  2016وُيعدد بكر محمد سعيد )

التالية: الحاجة إلى المعرفة مرتبطة بشكل إيجابي باألداء األكاديمي، وذات دور حيوي 

الترجيحات  االتجاهات، وجودة  لمستوى  تحديدها  واإلقناع من خالل  التعلم،  في عملية 

توقعات أكثر دقة عن األداء في المستقبل، وتحسن األداء   وخفض التحيز، كما ًتنبأ عن

 من خالل توجيه عملية التعلم، كما ترتبط بالتفتح، والوعي، وحب 

 االستطالع، والبحث المتواصل عن المعلومات، واالرتباط باألفكار الجديدة.

 أبعاد الحاجة إلى المعرفة .4

المعر   إلى  الحاجة  أن  على  التربويين  من  العديد  األبعاد، اتفق  متعددة  بنية  فة 
في  المستخدمة  رئيسية  أبعاد  أربعة  تحديد  تم  السابقة  والدراسات  األدبيات  ضوء  وفي 
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الحالي البحث   البحث  لمفردات  االستكشافي  العامل  التحليل  نتائج  عنها  أسفرت   التي 
 متمثلة في: 

المعرفي:   ❖ في  العمق  لالنهماك  الفرد  ميول  بأنه  إجرائيًا  الباحث  ويعرفه 
طرق واال وتعلم  قدراته،  وتحدي  بالعمق  يتصف  والذي  الجيد  بالتفكير  ستمتاع 

والتي   الخاص،  تفكيره  في  والضعف  القوة  نقاط  على  والتعرف  للتفكير،  جديدة 
 تمكنه من اتخاذ القرارات التي تحتاج إلى تفكير عميق. 

ماك  ويعرفه الباحث إجرائيًا بأنه ثقة الفرد في االندماج و االنهالثقة المعرفية:   ❖
الجديدة  بالحلول  واالستمتاع  التفكير،  على  واالعتماد  العقلية،  األنشطة  في 
ذاته   في  الفرد  وثقة  التفكير،  على  تعتمد  التي  المسئوليات  وتحمل  للمشكالت، 

 في القدرة على حل المشكالت.
ويعرفه الباحث إجرائيًا بأنه تفضيل الفرد لألنشطة العقلية التي  التعقيد المعرفي:  ❖

با للتعامل مع  تتسم  المعرفية وتفضيله  المهام  التام نحو  لتعقيد، وتركيز االنتباه 
المهام الصعبة والمعقدة منها، والشعور بالرضا بإنجاز المهام، ووضع األهداف 
في   والتحدث  المعقدة،  المعلومات  ومعالجة  كبيرًا،  عقليًا  مجهودًا  تتطلب  التي 

 القضايا العامة المهمة. 
المعرفية:   ❖ في و المثابرة  لالنهماك  الفرد  ميل  بأنه  إجرائيًا  الباحث  يعرفها 

التي   المهام  انجاز  الفرد  وتفضيل  والتفصيلي،  المستمر  بالتفكير  واالستمتاع 
التفكير،   في  الجدية  إلى  والميل  قدراته،  وتحدي  الجهد  من  مزيد  تتطلب 
المثيرة  المواقف  و  المثمر  التفكير  وتفضيل  المجرد،  التفكير  على  واالعتماد 

 هتمام، وانجاز األعمال المطلوبة.لال

 إجراءات البحث: 
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 أواًل: المنهج المستخدم 

  ، والذى يعتمد على وصف الحقائق المتعلقة يستخدم في البحث المنهج الوصفي
 وذلك باعتباره مناسبًا ألغراض البحث الحالي.،بالموقف 

 :المشاركون في البحث ثانيًا: 

  طالباً   200من  المقياس  تكون عدد المشاركين في عينة التحقق من صالحية  
الفرقة    الجامعة، بكليةطالب  الوادي  الثالثة  جنوب  جامعة  في  ال  اآلداب  جامعي للعام 
بين  م  2018/  2017 أعمارهم  قدره    23_  20تتراوح  عمري  بمتوسط    21.16سنة، 

 ,. سنة. 53ه  سنة، وانحراف معياري قدر 

إعداد    :ثالثاً  .أ إلى  خطوات  الحاجة  الجامعةمقياس  لدى طالب  ن الجامعة،المعرفة 
 المقياس

طالب   لدى  المعرفة  إلى  الحاجة  أبعاد  عن  الكشف  إلى  الحالي  المقياس  هدف 

الدراسية   للمهام  أدائهم  أثناء  المعرفة  على  للحصول  سعيهم  ومدي   ، الجامعة 

 المختلفة. 

 كتابة مفردات المقياس   .ب
تم االستفادة من اإلطار النظري للبحث، وكذلك المقاييس المختلفة التي استخدمت 
البحث  يقيسها  التي  المعرفة  إلى  الحاجة  أبعاد  تحديد  في  السابقة  الدراسات  في 

 الحالي والمفردات المتضمنة فيه.

  ج. صياغة مفردات المقياس 
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باع طريقة ليكرت ) خماسي التدريج (، وكان عددها تم صياغة مفردات المقياس بإت     
أن تكون عبر كل مفردة على فكرة واحدة فقط،  أن ت مفرد، وقد روعي في صياغتها    36

أن تكون كل مفردة مرتبطة بالممارسات فردة بسيطة وسهله حتى يمكن فهمها، و كل م
 التربوية للبعد الذي تنتمي إليه.

 د. صياغة تعليمات المقياس
 ياغة تعليمات المقياس وتضمنت التالي:تم ص   
 الهدف من المقياس.  (1)
 وصف موجز لطريقة اإلجابة على المقياس.  (2)
 ال توجد مفردة صحيحة وأخرى خاطئة.  (3)
   التنبيه بعدم ترك أي مفردة دون االستجابة عنها. (4)

وقد رُوعي تقديم شرحًا وافيًا لتعليمات المقياس أثناء التطبيق، كما رُوعي استبعاد  

اختيار    ( الواحد  النمط  ذات  االستجابات  واستبعاد  المكتملة  غير  االستجابات 

على   البيانات  إدخال  عملية  قبل  المفردات(  جميع  على  فقط  واحدة  استجابة 

 الحاسب اآللي.

 يكومترية للمقياس الحاجة إلى المعرفة ه. الكفاءة الس
 ( دليل صدق المقياس 1) 

في صورته  تم   المقياس  من  عرض  والمكون  )   36المبدئية   ملحق  ( 1مفردة 
التربوي   النفس  علم  في  المتخصصين  بمدى   (2ملحق)على  يتعلق  فيما  الرأي  إلبداء 

ومدى   ألجله،  وضعت  ما  تقيس  المفردات  كانت  إذا  وعما  المقياس،  تعليمات  مناسبة 
اللغ السالمة  من  التأكد  وكذلك  الحالي،  للبحث  المعدة  لألبعاد  المفردات  وية  انتماء 
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للمفردات، وتم حذف مفردتين هما ) يكون تفكيري أفضل من األذكياء حولي، أعتز بما 
 مفردة 34تنتجه أفكاري( ليصبح عدد مفردات المقياس 

   العاملي(: /المكونات )البنائيصدق ) أ (  دليل  

طالبًا وطالبة وبعد تقدير االستجابات،   200تم تطبيق المقياس على عينة التقنين   
إخ  لتم  درجاتهم  االستكشافيضاع  العاملي     Exploratory factorial  لتحليل 

Analysis   قابلية  للمقياس  البنائي الصدق  دليل    م  يلتقي من  التحقق  أواًل  تم  حيث   ،
 (:1كما هو موضح بجدول )يل العاملي، البيانات للتحل

البيانات ( االختبارات والمؤشرات المستخدمة في التحقق من مدى مالئمة  1جدول )
 للتحليل العاملي 

الهدف والمدى المثالي   االختبار أو المؤشر  م
 لالختبار أو المؤشر 

قيمة االختبار أو  
المؤشر للبيانات البحث  

 الحالي 
1 

Kaiser-Mayer-

Olkin ( K MO) 

يقيس مدى مالئمة العينة  
 . 787 .6والبد أن تتخطى قيمته  

2 

Bartlett’s Chi-

square test of 

sphericity 

يقيس مدى ُبعد مصفوفة  
معامالت االرتباط عن  

 Identityمصفوفة الوحدة 

matrix    أي وجود عوامل

 والبد ان تكون قيمته دالة

  1564وقيمته كانت 
، 528بدرجات حرية 

وعند مستوى داللة  
0.000 

3 
المحدد  

Determinant 

مصفوفة  يقيس مدى ُبعد 
معامالت االرتباط عن  
 وجود تعددية خطية. 

01 . 
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العوامل و  تم استخالص  العاملي،  للتحليل  البيانات وقابليتها  التأكد من مالئمة  بعد 
وتم تدوير العوامل تدويرًا      Components principalبطريقة المكونات األساسية    

بطريقة   )Varimaxمتعامدًا  جدول  ويوضح  االستكشافي 2،  العاملي  التحليل  نتائج   )
 جة إلى المعرفة كما يلي: التي تم الحصول عليها لمقياس الحا

مقياس بالعوامل بعد التدوير وجذورها الكامنة ونسبة  ال( تشبعات مفردات  2)جدول      
   التباين والشيوع

 المفردات 
 العوامل

 نسبة الشيوع 
 الرابع الثالث  الثاني األول 

 299. 3ع 
0.105 0.35 0.048 

0.225 

 11ع 
-0.139 0.136 

-

0.156 0.728 

0.592 

 10ع 
0.315 0.008 

-

0.011 0.638 

0.506 

 0.455 0.161 0.179 0.192 4ع 
0.301 

 0.118 0.238 0.235 0.35 19ع 
0.248 

 0.039- 0.331 0.111 0.118- 6ع 
0.137 

 0.006- 0.01- 0.222 0.559 5ع 
0.361 

 22ع 
0.607 -0.167 

-

0.198 0.146 

0.456 

 0.041- 0.558 0.095 0.339 9ع 
0.436 

 0.257 0.047 0.038 0.47 31ع 
0.290 

 0.086 0.530 0.325 0.176- 7ع 
0.424 

 0.188 0.275 0.524 0.114 29ع 
0.398 

 0.089- 0.173 0.022- 0.381- 26ع 
0.183 
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 0.209 010. 137. 316. .301 30ع 

 0.044 0.065 0.224 0.609 15ع 
0.427 

 0.093 0.088 0.198 0.568 16ع 
0.378 

 0.129- 0.536 0.069 0.031 8ع 
0.309 

 0.165 0.166 0.095 0.633 18ع 
0.464 

 0.134 0.085 0.081 0.655 13ع 
0.460 

 0.304 0.093 0.047 0.16 14ع 
0.128 

 0.089 0.595 0.166- 0.019 1ع 
0.389 

 20ع 
0.573 -0.013 

-

0.052 0.028 

0.331 

 0.037 0.361 0.246- 0.024- 2ع 
0.192 

 0.214 0.029 0.507 0.009 24ع 
0.303 

 0.102 0.019 0.573 0.176 28ع 
0.370 

 0.194- 0.07- 0.654 0.199 32ع 
0.509 

 27ع 
0.01 0.334 

-

0.199 -0.181 

0.184 

 25ع 
0.098 0.08 

-

0.002 

400. 0.176 

 21ع 
0.346 0.221 

-

0.097 0.088 

0.185 

 0.371 0.054 0.101- 0.144 17ع 
0.171 

 12ع 
0.66 0.167 

-

0.053 -0.172 

0.495 

 0.073 0.016 0.467 0.038 33ع 
0.225 

 0.051- 0.049 0.134 0.638- 23ع 
0.430 

 0.034 11 . 012. 101. 110. 34ع 
  1.95 1.99 2.36 4.63 ر الكامنذ الج
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عوامل المستخلصة أربعة والتي فسرت نسبة من  عدد ال  ه بلغأن  (2) يتضح من الجدول  

قدرها لمتغيرات    %( 19.32)  التباين  الكلي  التباين  عدد  المصفوفمن  أن  كما  ة، 

تم    ( مفردة موزعة على هذه العوامل األربعة، وقد33المفردات التي تشبعت تشبعًا دااًل )

الصورة  (34)  مرق  المفردةحذف   للمقياس،  من  بشأن    النهائية  بالتفاؤل  )أشعر  وهي 

 . المستخلصة األبعاد على أي بعد من تشبعًا دااًل لعدم تشبعها  العقلية( ياستعدادات

 

 العامل االول: تفسير  •
من التباين الكلي للمصفوفة، وبجذر كامن    %  13.628العامل استقطب هذا  

4.63  ،( به  حيث  13وتشبعت  دااًل  تشبعًا  مفردة  بين  (  فيما  تشبعاتها  تراوحت 
 (:3كما هو موضح بجدول )( 346._660.)

    ( تشبعات مفردات العامل األول بعد التدوير المتعامد 3جدول)                   

 لتشبعاتا المفردات  المفردة رقم 
 350. هو جديد  أحب تعلم كل ما 19
 559. البرامج التعليمية عن البرامج الثقافية أفضل  5
 607. جديد  ءأشعر بالسعادة عندما أتعلم شي 22

نسبة التباين  
 العاملي

13.628 
 

6.946 
 

5.854 
5.759 

 
 

 19.32 االسهام نسبة 
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 470. أبحث عن حلول جديدة لمشكالتي  31
 381.- أشعر بالرضا عندما أفكر لساعات طويلة  26
 609. يثيرني تعلم طرق جديدة للتفكير  15
 568. أميل إلى التفكير الجيد  16
 633. الفرص التي تتيح لي اكتشاف مواطن القوة والضعف في تفكيري أفضل  18
 655. أتردد في اتخاذ بعض القرارات التي تحتاج مني إلى تفكير عميق  13
 573. أفضل النشاط العقلي الذي يتطلب مني تفكيرًا كثيراً  20
 346. أفضل معرفة حل المشكالت ببساطة أكثر من محاولة فهم أسبابها  21
 660. أفضل المواقف التي تتطلب مني التفكير بعمق حولها  12
 638.- يتركز تفكيري حول األداء أكثر من األعمال المتطلبة له  23

يتضح من خالل فحص محتوى مفردات هذا العامل أنها تدور حول ميل الفرد  
 , للتفكير  جديدة  طرق  وتعلم  قدراته,  وتحدي  بالعمق  يتصف  والذي  الجيد  للتفكير 

عرف علي نقاط القوة والضعف في تفكيره الخاص, والقدرة علي اتخاذ القرارات التي  والت
   .العمق المعرفيب تحتاج إلي تفكير عميق، لذا تم تسمية هذا العامل 

 العامل الثاني:تفسير  •
العامل   هذا  كامن    %6.946استقطب  بجذر  و  للمصفوفة،  الكلي  التباين  من 

به  ،    2.36 حيث    (  7)وتشبعت  دااًل  تشبعًا  فيما    مفردات  تشبعاتها  بين  تراوحت 
 : (4هو موضح بجدول ) كما(، 316._654.)

 العامل الثاني بعد التدوير المتعامد  مفردات ( تشبعات 4جدول )                

رقم  
 التشبعات المفردات  المفردة 

 524. يروق لي أسلوب االعتماد على التفكير لشق طريقي للقمة 29
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 316. أواجه صعوبة في التفكير في المواقف الجديدة وغير المألوفة 30
أرغب في أن تسند لي مسئولية معالجة الموقف الذي يتطلب  24

 الكثير من التفكير 
.507 

التي   28 المواقف  في  المسئولية  تحمل  من أحب  كثيرًا  تتطلب 
 التفكير 

.573 

مع   32 النقاش  موضوع  للمشكلة  حل  أجد  عندما  بالثقة  أشعر 
 األخرين 

.654 

عادتي أن أفكر بالتفصيل في القضايا حتي ولو كانت ال تؤثر  27
 علي بصورة شخصية 

.334 

 467. أفضل االعتماد علي اآلخرين في المواقف الصعبة 33
يتضح من خالل فحص محتوي مفردات هذا العامل أنها تدور حول ثقة الفرد 
في االندماج واالنهماك في األنشطة العقلية واالعتماد علي التفكير, وتحمل المسئوليات 
التي تعتمد علي التفكير والثقة بذاته في حل المشكالت, والتفكير بالتفصيل في القضايا  

 الثقة المعرفية. عامل المختلفة، لذا تم تسمية هذا ال

 العامل الثالث:تفسير  •
 7)  ، وتشبعت به  1.99من التباين، بجذر كامن    %5.854استقطب هذا العامل  

حيث   (   دااًل  تشبعًا  بينمفردات  فيما  تشبعاتها  هو    )  331._595.  (تراوحت  كما 
 (: 5)موضح بجدول 

 المتعامد ( تشبعات مفردات العامل الثالث بعد التدوير 5جدول )

رقم  
 التشبعات المفردات  المفردة 

 350. أركز انتباهي نحو المهام الصعبة  3
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 331. أفضل التحدث في القضايا المهمة أكثر من األمور الشخصية  6
 558. أفضل أن تكون الحياة مليئة باأللغاز التي ينبغي أن أقوم بحلها  9
 530. اآلخرون صعبة أتجنب التفكير في المشكالت التي وجدها  7
 536. أشعر بالرضا عندما أقوم بإنجاز مهام تتحدي قدراتي العقلية  8
 595. أفضل حل المشكالت المعقدة عن البسيطة  1
 361. أضع أهدافًا تتطلب مني بذل مجهودًا عقليًا كبيراً  2

تفضيل    محتوى مفردات يتضح من خالل فحص   تدور حول  أنها  العامل  هذا 

المعقدة العقلية  لألنشطة  وتفضيله    ،الفرد  المعرفية  المهام  نحو  التام  االنتباه  وتركيز 

الصعبة والمعقدة المهام  األهداف   ،للتعامل مع  المهام ووضع  بإنجاز  بالرضا  والشعور 

المعقدة المعلومات  ومعالجة  كبيرًا,  عقليًا  مجهودًا  تتطلب  القضايا  والتح  ،التي  في  دث 

 المعرفي.التعقيد  تسمية هذا العامل  تملذا ، العامة المهمة

 العامل الرابع: تفسير  •

العامل   هذا  كامن   %5.759استقطب  وبجذر  للمصفوفة،  الكلي  التباين  من 
به    (،1.95) تشبعاتها    (  6)  وتشبعت  تراوحت  حيث  دااًل  تشبعًا  بين  مفردات  فيما 

 (: 6كما هو موضح بجدول ) ) 304._(728.

 ( تشبعات العامل الرابع بعد التدوير المتعامد 6جدول )                        

رقم  
 التشبعات المفردات  المفردة 

عن   11 التفكير  من  القليل  مني  تتطلب  التي  بالمهمة  القيام  المهمة أفضل 
 التي تتحدي قدراتي علي التفكير 

.728 
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 638. أفكر بجدية فقط عندما أرغب في ذلك  10
 455. أميل إلى التفكير المجرد  4
 304. أفضل المواقف الجديدة التي تثير اهتمامي  14
 400. أستمتع بالتفكير الذي يأتي بحلول جديدة للمشكلة 25
 371. بكيفية أدائها أكتفي بإتمام األعمال وال أهتم  17

 

تدور  ي انها  العامل  هذا  تفضيل  تضح من خالل فحص محتوى مفردات  حول 

انجاز المهام التي تتطلب مزيد من الجهد والتحدي لقدراته, والميل الى الجدية في   الفرد 

المثيرة   والمواقف  المثمر,  التفكير  وتفضيل  المجرد,  التفكير  علي  واالعتماد  التفكير, 

 المثابرة المعرفية.جاز األعمال المطلوبة، لذا تم تسمية هذا العامل لالهتمام, وان

 ( ثبات الدرجات   2)  

 : طريقة ألفاكرونباخ •

ثبات   حساب  الحاجة  درجات  تم  امقياس  معامل    باستخدام  لمعرفةإلى 
بعد من    ألفاكرونباخ  المقياسألكل  كما هو    ألفاكرونباخ معامالت    ، حيث تراوحت بعاد 

 : (7)جدول ب موضح 
الحاجة إلى المعرفة باستخدام معامل   الثبات ألبعاد مقياس  معامالت قيم    (8جدول)   
α( =200ن ) 

عدد  األبعاد م
 المفردات 

معامل الفا 
 كرونباخ 

 . 812 13 العمق المعرفي  1
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 . 727 7 الثقة المعرفية  2
 . 789 7 التعقيد المعرفي 3
 . 688 6 المثابرة المعرفية  4

     ( جدول  من  إلى 7يتضح  الحاجة  مقياس  ألبعاد  ألفاكرونباخ  معامالت  قيم  أن   )
 ( وهذه قيم مرتفعة تدل على ثبات المقياس.  .812_   .688المعرفة تتراوح ما بين ) 

 :االتساق الداخلي لمفردات المقياس( 3)
المقياس     لمفردات  الداخلي  االتساق  حسلحساب  ارتباط تم  معامالت  اب 

در  بين  من  بيرسون  بعد  كل  على  ودرجاتهم  مفردة  كل  على  العينة  أفراد   األبعاد جات 
، وكذلك حساب معامالت االرتباط بين درجاتهم على  كل مفردة  الفرعية الذي تنتمي له

تتراوح جميعها    قيم معامالت االرتباط    وكانت   مقياس،  الدرجة الكلية للكل بعد فرعي و 
، بما  .05وى  مست. أو عند  01مستوى    دالة إما عند   وبالتالي فهي    .80  و  .29بين  

 (: 8لمقياس متسقة داخليا فيما بينها، كما هو موضح بجدول)يفيد أن مفردات ا
( رقم  إلى  8جدول  الحاجة  مقياس  وأبعاد  لمفردات  االرتباط  معامالت  قيم   )

 ( 200المعرفة)ن=
 األبعاد 

المفردة 
ارتباطها بالبعد  

ارتباطها   
 بالدرجة  

 الكلية 

ارتباط  
البعد  

بالدرجة  
 الكلية 

 
 األبعاد 

ارتباطها   المفردة 
 بالبعد 

ارتباطها  
بالدرجة  
 الكلية 

ارتباط  
البعد  

بالدرجة  
 الكلية 

 
 
 
 
 
 

العمق  
 المعرفي 

19 51 .  ** 49 .  **  
 
 
 
 
 
 

803 .,  

 ** 

 

 
 
 
 

الثقة  
 المعرفية 

29 59 .  ** 54 .  **  
 
 
 

71 .  ** 

5 55 .  ** 43 .  * 30 60 .  ** 43 .  ** 
22 66 .  ** 46 .  ** 24 56 .  ** 35 .  ** 
31 57 .  ** 29 .  * 28 55 .  ** 39 .,  ** 
26 56 .  ** 47 .  ** 32 62 .  ** 40 .  ** 
15 63 .  ** 50 .  ** 27 40 .  ** 30 .  * 
16 65 .  ** 47 .  ** 33 59 .  ** 47 .  ** 
18 54 .  ** 38 .  **  

 
 

3 50 .  ** 46 .  **  
 
 

13 49 .  ** 29 .  * 6 63 .  ** 49 .  ** 
20 59 .  ** 52 .  ** 9 41 .  ** 37 .  ** 
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التعقيد   **  . 44 **  . 53 21
 المعرفي 

 

7 45 .  ** 30 .  *  
59 .  ** 8 57 .  ** 55 .  ** 

12 69 .  ** 56 .  ** 1 57 .  ** 55 .  ** 
23 73 .  ** 59 .  ** 2 41 .  ** 39 .  ** 

المثابرة  
 المعرفية 

11 64 .  ** 59 .  **  14 60 .  ** 50 .  **  
65 .  ** 10 58 .  ** 49 .  ** 25 71 .  ** 65 .  ** 

4 69 .  ** 56 .  ** 17 64 .  ** 62 .  ** 

 
 ه. زمن المقياس

عن        باإلجابة  قام  طالب  أول  زمن  جمع  طريق  عن  المقياس  زمن  حساب  تم 
، حيث كان زمن إجابة    2المقياس وآخر طالب قام باإلجابة عنه وقسمة المجموع /  

بعد    20أول طالب   أجاب  وأخر طالب  االستجابة    30دقيقة  متوسط زمن  إذن  دقيقة 
 دقيقة.  25على المقياس حوالي 

 :  ة للمقياسالصورة النهائيو.    

يتم تطبيق    ( حيث 3( مفردة ملحق )33)األبعاد فيتكون المقياس في صورته  
الجامعة،  طالب  لدى  المعرفة  إلى  الحاجة  مستوى  لقياس  جماعي  بشكل  المقياس 

من    ) ليكرت  طريقة   ( خماسي  مقياس  على  بشدة،  1يستجيب  تنطبق  ال  ال 2=   =
= تنطبق بشدة، وذلك في حالة المفردات الموجبة،  5= تنطبق،  4= متردد،  3تنطبق،  

 تصحيح. ال أما في حالة المفردات السالبة فينعكس

تمتع بدرجة مرضية  مقياس الحاجة إلى المعرفة ييتضح من العرض السابق أن  
 . يعد صالح للتطبيقمن أدلة الصدق وثبات الدرجات، وبالتالي  

 : توصيات  ومقترحات البحث
من   .1 للتحقق  توكيدي  عاملي  تحليل  إجراء  بضرورة  الحالي  البحث  يوصى 

 الخصائص السيكومترية للمقياس الحالي. 
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العملية  .2 في  أهميته  ومدى  المعرفة  إلى  الحاجة  متغير  على  التركيز  ضرورة 
 التعلمية. 

توجيه نظر الباحثين إلى ضرورة تضمين التحليل العاملي في أبحاثهم للتحقق   .3
 من الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة. 

إعداد مقياس مقنن للحاجة إلى المعرفة على فئات عمرية مختلفة عن البحث   .4
 ي.الحال

 
 
 

 المراجع: 
 ( الشرقاوي  محمد  وتطبيقات (.  2014أنور  نظريات   _ األنجلو  التعلم  مكتبة  القاهرة:   .

 المصرية.

( قطب  غريب  وبعض (.  2005أيمن  أبعادها  حيث  من  المعرفة  إلي  للحاجة  دراسة 
بها  المتغيرات  عين  .  المرتبطة  بجامعة  النفسي  لإلرشاد  عشر  الثاني  السنوي  المؤتمر 
 . 47_1، 2شمس، 

(. فعالية التعلم المحمول باستخدام الرسائل النصية القصيرة )  2016بكر محمد سعيد )
SMS( ورسائل الوسائط المتعددة )MMS  في تنمية الحاجة إلى المعرفة وقوة السيطرة )

العليا.   الدراسات  طالب  لدى  الكويتية،  المعرفية  التربوية  العلوم  _  77(،  4)2مجلة 
154 . 
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