كمية التربية

جامعة سوىاج

المجمة التربوية

اإلسهام النسبي للمرونة املعرفية واملعتقدات املعرفية يف
التنبؤ باألداء األكادميي لدى طالب اجلامعة.

إعداد
د /ايٍاس عبد الكادر الدسوقى

د /سّري السعيد مجعة إمساعين

مدرس عمـ النفس التربوي

مدرس عمـ النفس التربوي

كمية التربية  -جامعة دمياط

كمية التربية  -جامعة دمياط

تاريخ االستالم 92 :سبتمبر9292م

-

تاريخ القبول 92 :أكتوبر 9292م

DOI: 10.12816/EDUSOHAG.2021. 140689

اإلسهام النسبي للمرونة المعرفية...

عدد مارس-ج9299 )83( -9م

ومخص البحح
ييدؼ البحث إلى الكشؼ عف العالقة بيف المرونة المعرفية والمعتقدات المعرفية واألداء

األكاديمي لدى عينة مف طالب الجامعة ,كما ييدؼ إلى تحديد الوزف النسبي إلسياـ المرونة
المعرفية والمعتقدات المعرفية في األداء األكاديمي لدى طالب الجامعة ,وتكونت عينة الدراسة في

صورتيا النيائية مف ( )862طالب وطالبة بكمية التربية جامعة دمياط بقسمييا العممي واألدبي,

تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية .كما تـ تطبيؽ مقياسيف مف إعداد الباحثتيف أحدىما مقياس

المرونة المعرفية لقياس قدرة الطالب عمى التنوع في الحموؿ واالستراتيجيات التي يستخدميا وفقاً
لممشكمة أو الموقؼ الذي يتعرض لو ,واعادة بناء مفاىيمو المعرفية التي تساعده عمى توقع

الحموؿ والبدائؿ المتعددة ,واآلخر مقياس المعتقدات المعرفية لقياس المعتقدات المعرفية التي
يؤمف بيا طالب الجامعة عف المعرفة والتعمـ ,وتـ التحقؽ مف شروط الثبات والصدؽ لممقياسيف

مف خالؿ تطبيقيما عمى عينة استطالعية تكونت مف ( )011طالب وطالبة بكمية التربية جامعة

دمياط ,وقد استخدـ المنيج الوصفي وفؽ اجراءات الدراسة التنبؤية لمكشؼ عف اإلسياـ النسبي

لمتغيرات البحث في األداء األكاديمي .وتـ استخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي ) (SPSSفي

معالجة البيانات إحصائياً ,واستخداـ معامؿ االرتباط بيرسوف ,وتحميؿ االنحدار المتعدد التدريجي,
وتحميؿ التبايف المتعدد ,وحساب حجـ التأثير باستخداـ مربع ايتا ,وذلؾ لمتحقؽ مف صدؽ

فروض البحث ,وتوصمت النتائج أنو يمكف التنبؤ باألداء األكاديمي مف خالؿ بعدي المرونة
المعرفية (البناء المعرفي والحاجة إلى التغيير) بنسبة اسياـ ( )%8822مف التبايف الكمي لؤلداء

األكاديمي لدى الطالب؛ ومف ثـ يمكف صياغة المعادلة التنبؤية لؤلداء األكاديمي = +232,38

( ×02081البناء المعرفي)( ×0218, +الحاجة إلى التغيير) .كما يمكف التنبؤ باألداء األكاديمي
مف خالؿ أبعاد المعتقدات المعرفية (مصدر المعرفة ,القدرة عمى التعمـ ,بنية المعرفة) بنسبة

اسياـ ( )%3,2,مف التبايف الكمي لؤلداء األكاديمي لدى الطالب؛ ومف ثـ يمكف صياغة
المعادلة التنبؤية لؤلداء األكاديمي = ( ×02112 +882302مصدر المعرفة)( ×02131 +القدرة

عمى التعمـ)( ×12,81 +بنية المعرفة) .كما توضح النتائج وجود فروؽ دالة إحصائياً في األداء

األكاديمي بالنسبة لمستويات (المرونة المعرفية ,المعتقدات المعرفية) المرتفع والمستوييف

المتوسط ,والمنخفض لصالح المرتفع ,كما توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف المستوييف المتوسط,
والمنخفض لصالح المتوسط وذلؾ عمى درجات األداء األكاديمي.
الكممات المفتاحية  :المرونة المعرفية ,المعتقدات المعرفية ,األداء األكاديمي ,طالب

الجامعة

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 256 -

م9299 )83( -9ج-عدد مارس

...اإلسهام النسبي للمرونة المعرفية

The Relative Contribution of Cognitive Flexibility and Cognitive
Beliefs in Predicting Academic Performance among University
Students
Prepared by:
Dr.Enas Abdul Kader El Desoky
Dr. Suheir Said Gomaa Ismael
Lecturer of Educational Psychology
Lecturer of Educational Psychology
Faculty of Education- Damietta
Faculty of Education- Damietta
University
University
Research Summary
The research aims to reveal the relationship between cognitive
flexibility and cognitive beliefs and academic performance for a sample of
university students. The research also aims to determine the relative weight of
the contribution of cognitive flexibility and cognitive beliefs to the academic
performance of a sample of university students. In its final form, the study
sample was composed of (268) male and female students at the Faculty of
Education, Damietta University chosen randomly from both scientific and
literary departments. The statistical analysis program (SPSS) was used to
process data statistically. In order to verify the validity of the research
hypotheses, the researchers used the Pearson Correlation Coefficient, the
Stepwise Multi Regression Analysis, the Multivariate Analysis of Variance
(MANOVA), and the Eta Squared Effect Size. The research concluded the
following results: Academic performance is predictable through the two
dimensions of cognitive flexibility (cognitive construction and the need for
change) with a contribution rate (22.9%) of the total variance of academic
performance among students of the research sample. Academic performance is
predictable through the dimensions of cognitive beliefs (knowledge source, the
learning ability, and knowledge structure) with a contribution rate (37.7%) of
the total variance of academic performance among students of the research
sample. There are statistically significant differences in academic performance
concerning the high level of cognitive flexibility and the medium and low
levels in favor of the high. There are also statistically significant differences
between the medium and low levels in favor of the medium level concerning
the academic performance scores. There are statistically significant differences
in academic performance concerning the high level of cognitive beliefs and the
medium and low levels in favor of the high. There are also statistically
significant differences between the medium and low levels in favor of the
medium level concerning the academic performance scores.
Key words:
cognitive flexibility, cognitive beliefs, academic performance, and
university students.
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وكدوة:
تسعى االتجاىات التربوية المعاصرة إلى إعادة النظر في النظاـ التعميمي القائـ
بيدؼ االرتقاء بالعممية التعميمية في كؿ مراحميا وتحقيؽ الجودة الشاممة بكؿ صورىا
ومعانييا ,ومف ثـ تزايد االىتماـ بالطالب باعتباره محو ارً لعممية التعميـ وىدفيا الرئيس؛ فما

يمتمكو الطالب مف معتقدات وقدرات وميارات عامؿ ميـ يتوقؼ عميو نجاح العممية التعميمية
بكامميا؛ ومف ثـ أصبح مف الضرورة تنميتو والعمؿ عمى رفع كفاءتو ,وذلؾ بيدؼ تحقيؽ
أقصى استفادة ممكنة منو ,والوصوؿ بو إلى النجاح المطموب.
وتعد المرحمة الجامعية مف المراحؿ الميمة في حياة الطالب وبناء مستقبمو الميني؛
حيث يكمؼ الطالب يومياً بالعديد مف المياـ ,ويطمب منو أداء تكميفات كثيرة ,كما يواجو
العديد مف المواقؼ الجديدة التي تتطمب استجابات مختمفة عف االستجابات الروتينية التي

اعتاد عمييا ,ومف ثـ فإنو يحتاج إلى بذؿ جيد عقمي ومثابرة معرفية عالية لكي يصؿ إلى
أداء أكاديمي يمكنو مف تحقيؽ أىدافو باستثمار ىذه المرحمة بالصورة الصحيحة.
إف نجاح الطالب في تعممو ال يتطمب وجود بنية معرفية واستراتيجيات تعمـ فحسب بؿ
يتعيف عميو أف يكوف قاد ارً عمي استخداـ بنائو المعرفي واستراتيجياتو المعرفية والتي تمثؿ

المخزوف المعرفي لديو ,ولكي يصبح المتعمـ قاد ارً عمي االستخداـ والتحكـ فيما يمتمكو مف
معرفة واستراتيجيات معرفية متنوعة فإنو يحتاج إلي مرونة معرفية.

وتعد المرونة المعرفية إحدى العوامؿ المعرفية اليامة المساىمة في تحقيؽ النجاح
لمفرد في كافة المياـ التي تطمب منو ,كما تعد أحد مظاىر عممية تجييز ومعالجة المعمومات,
وتتضمف تفعيؿ وتعديؿ العمميات المعرفية استجابة لممتطمبات المتغيرة لممياـ وعوامؿ السياؽ,
وتشمؿ القدرة عمى تحويؿ االنتباه وانتقاء االستجابة المناسبة (Deak& Wiseheart,
)2015, 31
وتكمف أىمية المرونة المعرفية كونيا وظيفة عقمية أدائية تساعد الفرد عمى تغيير
وتنوع طرائؽ التعامؿ العقمي مع األمور حسب طبيعتيا ,بتحميؿ صعوباتيا إلى عوامؿ يمكف
االحاطة بيا ,واالستفادة منيا في ايجاد الحموؿ المختمفة (Dennis & Vander, 2010,
)241
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وقد أوضحت دراسة ويميف ( ,Wei lin )2013أف الطالب الذيف لدييـ مرونة معرفية
مرتفعة سوؼ يكونوا أكثر انفتاحاً عمي التغيير وسيؤدوف بشكؿ أفضؿ في الجانب األكاديمي

أكثر مف ذوي المرونة المنخفضة.

كما أشارت دراسة دينيس وفاندر ( ,Dennis & vander )2009أف الطالب ذوو
المرونة المعرفية المرتفعة لدييـ قدرة أكبر عمي معالجة المعمومات بشكؿ أسرع وأكثر كفاءة,
وكذلؾ القدرة عمي الربط والتحميؿ واالدراؾ والتفكير المنطقي مما يزيد قدرتيـ عمي التحصيؿ.
ويصنؼ كارتورؼ (  , Cartwrigh )67 -64, 2008المرونة المعرفية إلى
المرونة المعرفية التكيفية  Adaptive Flexibilityويقصد بيا قدرة الفرد عمي التغير في
أساليب تفكيره حينما يواجو مشكمة معينة ,ويتطمب منو حميا ,وال يأتي ذلؾ إال عف طريؽ
التغيير في وجيتو المعرفية دوف التقيد بإطار معيف .وتعد المرونة التمقائية Spontaneons
 Flexibilityالمكوف الثاني لممرونة المعرفية؛ ويقصد بيا القدرة عمي إنتاج أكبر قدر ممكف
مف األفكار المتنوعة حوؿ موقؼ ما مستخدماً إمكاناتو العقمية واالنفعالية وفي وقت قصير
تجاه ىذا الموقؼ.

كما يحدد ديؾ ( , Deak )320 -280 ,2003ثالثة مكونات لممرونة المعرفية
تتمثؿ في الترميز المرف ,Flexible encoding :وىو قدرة الفرد عمي ترميز كؿ مثير
باستعماؿ تعريفات متعددة .والتجميع المرف ,Flexible Combination :ويقصد بو توليد
استراتيجيات وبدائؿ متعددة لمحؿ مف خالؿ التفكير االستقرائي أي البدء بالعناصر المتوفرة
واالنتياء بالحؿ .والمقارنة المرنة ,Flexible Comparison :ويقصد بو قدرة الفرد عمي
تغيي ر الحموؿ واالستراتيجيات كمما حدث تغير في المياـ.
ومف العوامؿ المؤثرة عمى األداء األكاديمي لمطالب ما يؤمف بو مف معتقدات عف
المعرفة؛ وما تعكسو ىذه المعتقدات بتأثي ارت مباشرة وغير مباشرة عمى كؿ مف عمميتي
التفكير والتعمـ .فالمعتقدات المعرفية توجو المتعمـ إلى وضع معايير محددة لما تعنيو المعرفة
وما ينبغي عميو تعممو ,وفي ضوء ىذه المعايير تتولد لديو اختيارات جديدة الستراتيجيات
التعمـ وعمميات التفكير ,ىذه الخيارات والبدائؿ تكوف موافقة لخط اعتقاداتو حوؿ المعرفة
والتعمـ ).(Bendixen & Rule, 2004, 69
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وترتبط المعتقدات المعرفية كبنية نمائية معرفية بأبعادىا المستقمة بالمرونة المعرفية
بمكوناتيا المختمفة ,فاألفراد ذو المعتقدات المعرفية الناضجة ىـ األكثر قدرة عمى تقبؿ األفكار
الجديدة واكتساب أنماط سموكية موافقة لمتغيرات األساسية ببيئة التعمـ؛ كما أنيـ األكثر قدرة
عمى تعميـ مكتسباتيـ المعرفية ضمف سياقات ونتائج مختمفة (Elen, et al., 2011,
).64
وكمما زاد اعتقاد المتعمميف بأف المعرفة مؤقتة ,ونامية ومتغيرة زادت قابميتيـ لتجنب
اإلغالؽ المبكر عمى أنماط تفكير جامدة .وقد أشارت الدراسات إلى أف الطالب األكثر نضجاً
في معتقداتيـ المعرفية ىـ الذيف يظيروف استخداماً مرناً لذخيرة كبيرة متنوعة مف أفكارىـ

السابقة واستدالالتيـ في أداء بعض مياـ التفكير).(Elen, et al., 2011, 64

وتشير نتائج دراسة شومر أيكنز ( ,Schommer-Aikins )2008أنو كمما ازداد
االعتقاد لدى المتعمميف بأف المعرفة مترابطة كمما ازداد ميميـ لالعتقاد بتدريجية التعمـ ,ومف
ثـ تحسف أدائيـ لممياـ التعممية المعقدة .ويؤدي ازدياد االعتقاد لدى المتعمميف بأف القدرة
عمى التعمـ يمكف تحسينيا إلى ازدياد قابميتيـ لممثابرة ومواصمة األداء في مواجية مياميـ
األكاديمية الصعبة ,أو عند تعسرىـ في استحضار إجابات سريعة ألسئمة معقدة.
إضػافة إلػػى مػػا سػػبؽ فػػإف المعتقػػدات المعرفيػػة األكث ػر نضػػجاً تػػؤدي إلػػى االسػػتفادة مػػف

األسػػػاليب التدريسػػػية المتضػػػمنة لعمميػػػات معرفيػػػة أعمػػػؽ؛ حيػػػث توصػػػمت دراسػػػة ديمتػػػرادس
وآخػػروف إلػػى( , Demetriadis, et al)2008أف الطػػالب األكثػػر نضػػجاً فػػي معتقػػداتيـ

المعرفيػػة يسػػتطيعوف اكتسػػاب المعرفػػة المتقدمػػة ونقميػػا بمرونػػة عاليػػة لمتطبيػػؽ فػػي مواقػػؼ
تعميميػة متباينػة ,وذلػؾ مػف خػالؿ تطػوير بنيػػات معرفيػة أكثػر مرونػة فػي التعامػؿ مػع المواقػػؼ

التعميمية ,كما أنيـ أكثر مالءمة وتجاوباً لؤلسئمة المثيرة لمتفكيػر مقارنػة بػالطالب األقػؿ نضػجاً
في معتقداتيـ المعرفية.

وقػد توصػمت دراسػػة شػيتر وآخػروف إلػػى ( , Scheiter, et al. )2009أف نضػػج
المتعممػيف فػي معتقػداتيـ المعرفيػة بجانػب مرونػػة أنشػطتيـ المعرفيػة فػي تنػاوؿ االسػػتراتيجيات
المسػػتخدمة قػػد أسػػفر عػػف أداء أكػػاديمي مرتفػػع ,وفػػي المقابػػؿ أظيػػر المتعممػػوف ذى البسػػاطة
وعدـ النضج في معتقداتيـ المعرفية ميالً واضحاً لالرتباؾ وعدـ التجاوب فػي مواجيػة المواقػؼ

التعميمية المختمفة.
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كمػا اىتمػت دراسػة مػارتيف وآخػروف ( , Martin et al. )1998بمعرفػة العالقػة بػيف
المعتقػػػدات المعرفيػػػة واسػػػتعداد المتعممػػػيف لممناقشػػػة والحػػػوار بتصػػػورات ومفػػػاىيـ ذات مرونػػػة
معرفية ,وتوصمت الدراسة إلى وجػود عالقػة موجبػة بػيف المرونػة المعرفيػة واسػتعداد المتعممػيف
لمنقاش وتقبؿ االختالؼ والمعارضة ,كذلؾ وجػود عالقػة سػالبة بػيف المرونػة المعرفيػة والعػدواف
المفظػػػي ,وأف المعتقػػػدات المعرفيػػػة المعقػػػدة ,وتعػػػدد المصػػػادر ,والمعرفػػػة اليقينيػػػة ,والمعرفػػػة
المنفصمة ىي األكثر ارتباطاً باستعدادات المناقشة وتقبؿ االختالؼ لدى المتعمميف.

ويوضح الشكؿ ( ) 0العالقة بيف المرونة المعرفية والمعتقدات المعرفية ,في ضوء

عممية التمثيؿ العقمي واليقظة االنتباىية المفترض حدوثيا ضمف العمميات العقمية لمفرد المرف
معرفياً في تناولو لموقؼ التعمـ.
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أ) تمثيالت عقمية لممعرفة
انًؼشفخ يؼقذح
يصبدس يزقبسثخ
نهًؼشفخ
انًؼشفخ يزصهخ
انًؼشفخ يُفصهخ

يُظىساد يزؼذدح
يصبدس يزؼذدح
حهىل يزؼذدح

يقظة انتباىية
انًؼشفخ يؼقذح
انًؼشفخ يؤقزخ
انزؼهى رذسَغٍ
انًؼشفخ يُفصهخ

إػبدح َظش اػزُبدَخ
نألفكبس
إػبدح َظش يضبسح نألفكبس
يقبويخ نإلغالق انًؼشفٍ
انًجكش

ب) عوامؿ تأثيرية أخرى:
قذسح رؼهًُخ ًَكٍ
رحسُُهب
ثُئخ داػًخ :انزذسَس،
انًُبخ األسشٌ،
انضقبفخ ،انذٍَ وانؼقُذح،
انىطٍ ،االقزصبد،
وسبئم اإلػالو،
االَزشَذ ،شجكبد
انزىاصم االعزًبػٍ

انضقخ فٍ انقذسح ػهً
اسزغالل انىقذ نًجبششح
عًهخ يٍ األفكبس
انًزُىػخ قجم انىصىل
إنً اإلغالق انًؼشفٍ

شكم ( )1انؼالقخ ثٍُ انًشوَخ انًؼشفُخ وانًؼزقذاد انًؼشفُخ ).(Elen, et al., 2011, 69

يوضػػح شػػكؿ ( )0وجػػود ثالث ػة مكونػػات رئيسػػة يتضػػمنيا جيػػد الفػػرد فػػي تنظػػيـ بنيتػػو
المعرفية عمى شكؿ تمثيالت عقميػة معقػدة ,وىػي :البحػث عػف وجيػات نظػر متعػددة وادماجيػا,
البحث عف حموؿ متعددة ,والبحث عف مصادر متعددة ,بحيث تظير معتقػدات الفػرد حػوؿ بنيػة
المعرفة (بسيطة أو معقدة) ,ومصدر المعرفػة ,وطػرؽ المعرفػة (متصػمة أو منفصػمة) باعتبارىػا
المعتقػػدات التػػي يحتمػػؿ أف تػػؤدي بػػالفرد إلػػى بنػػاء تمثػػيالت عقميػػة كثيػػرة ومعقػػدة مػػف مصػػادر
متعددة.
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فيػػؤدي اعتقػػاد األف ػراد بػػأف المعرفػػة متصػػمة إلػػى اسػػتيعابيـ لوجيػػات نظػػر مغػػايرة والػػى
اعتقاد وجود أكثر مف زاوية في معالجة موقؼ الػتعمـ ,كمػا يػؤدي االعتقػاد بػأف المعرفػة معقػدة
إلى ميؿ واضح لالفتراض بوجود أكثر مػف وجيػة نظػر ,والػى البحػث عػف حمػوؿ بديمػة متعػددة,
والحصػػوؿ عمػػى المعرفػػة مػػف مصػػادر متعػػددة ,ويػػؤدي االعتقػػاد بػػأف المعرفػػة منفصػػمة عمػػى
تشػػػجيع الفػػػرد لمبحػػػث فػػػي أكثػػػر مػػػف مصػػػدر لممعرفػػػة لمسػػػاعدتو عمػػػى كشػػػؼ التشػػػابيات أو
االختالفات في معموماتو ).(Elen, et al., 2011,70
وتػػؤدي المعتقػػدات حػػوؿ ثبػػات المعرفػػة (ثابت ػة غيػػر متغيػػرة ,أـ متغيػػرة مؤقتػػة) ,وسػػرعة
التعمـ إلى المساىمة في تحديد عامؿ اليقظة االنتباىية خالؿ تعمـ الفػرد ,إذ يظيػر األفػراد ذوى
االعتقػاد بػػأف المعرفػػة مؤقتػػة ومتغيػػرة حساسػػية معتػػادة فػػي االسػػتجابة لمتغيػرات التػػي يتضػػمنيا
الموقػػؼ ,وىػػـ قػػادروف عمػػى إعػػادة النظػػر فػػي بنايػػاتيـ المعرفيػػة القائمػػة ,كمػػا يػػؤدي االعتقػػاد
بتدريجية التعمـ إلى استعداد الفرد وتقبمو لالنتظػار حتػى اإلغػالؽ المعرفػي الطبيعػي ,واالجتيػاد
في مراجعة األفكار والبنية المعرفية القائمة ).(Elen, et al., 2011, 71
ونظ ارً ألىمية الدور الذي تقوـ بو المعتقدات المعرفية لمفرد في تحسيف قدرة الطالب

عمى أداء المياـ التعميمية المعقدة ,والتنوع في استخداـ االستراتيجيات المعرفية في مواجية

المياـ األكاديمية الصعبة ,مما يؤدي إلى تطوير البنية المعرفية وجعميا أكثر مرونة في
التعامؿ مع المواقؼ التعميمية .لذا ترى الباحثتاف ضرورة الكشؼ عف دور كؿ مف المرونة
المعرفية والمعتقدات المعرفية في التنبؤ باألداء األكاديمي لدى عينة مف طالب الجامعة.

يشكهخ انذساسخ:
يعد االىتماـ بالمتعمـ في كؿ المراحؿ التعميمية مف األىداؼ األساسية التي تسعى إلييا
السياسة التعميمية الجديدة ,وذلؾ إل زالة الفجوة بيف ما يطمح إليو المجتمع مف تطوير في
كافة المجاالت وما يطبؽ بالفعؿ عمى أرض الواقع.
وعمى الرغـ مف الجيود المبذولة مف قبؿ المؤسسات التعميمية في النظاـ التعميمي
القائـ ,وما ط أر عميو مف تغيرات كمية وكيفية إال أنو ال يمكف إغفاؿ بعض نواحي القصور في
خطة التعميـ ,وخاصة في مجاؿ إعداد الطالب خالؿ المرحمة الجامعية.
ويواجو الطالب في مرحمة التعميـ الجامعي العديد مف المواقؼ الجديدة ,فيـ ينتقموف
إلى مرحمة تعميمية مختمفة عف باقي المراحؿ التي التحقوا بيا مف قبؿ؛ حيث يتميز التعميـ
الجامعي باعتماد الطالب عمى أنفسيـ وتحمميـ مسئولية تحصيؿ المعمومات ,كما يتعرضوف
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لمعديد مف المشكالت والمواقؼ الجديدة الغير معتادة لدييـ والتي تتطمب منيـ تقديـ استجابات
تتالءـ مع طبيعة ىذه المشكالت والمواقؼ.
لذلؾ كاف مف الضرورة إعادة النظر في البرامج التعميمية المقدمة لدييـ ,واالنطالؽ
نحو تكييؼ المستجدات العصرية والتطور التكنولوجي بما يتالءـ مع إعداد أفراد يمتمكوف
قدرات عقمية مرنة تمكنيـ مف التكيؼ مع المواقؼ الجديدة ,واالبتعاد عف الجمود العقمي في
التفكير وفقاً لمستجدات عصر السرعة والتغيير.

كما تعد دراسة المرونة المعرفية ومدى إسياميا في نجاح الطالب أم ارً ضرورياً ,فنجاح

الطالب في تعممو ال يتطمب وجود خمفية معرفية واستراتيجيات تعمـ فحسب بؿ يتعيف عميو أف
يكوف قاد ارً عمي إعادة تشكيؿ بنائو المعرفي واستراتيجياتو المعرفية في حؿ المشكالت
والمواقؼ غير المعتادة.

لذا اىتمت العديد مف الدراسات السابقة بالتعرؼ عمى المرونة المعرفية وتأثيرىا في
عممية التعمـ؛ حيث أظيرت دراسة نايفة قطامي ( )8111تفوؽ أداء الطالب ممف لدييـ
مرونة معرفية مرتفعة في التحصيؿ الدراسي مقارنة بمف لدييـ مرونة معرفية أقؿ.
وتوصمت نتائج دراسة مرواف الحربي ( )8108إلى وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف

الطالب متفاوتي كفاءة التعمـ عمى مقياس المرونة المعرفية ,كما يمكف تفسير ما يقرب مف
 %2226مف التبايف عمى متغير كفاءة التعمـ لدى طالب المرحمة الثانوية بمعرفة متغير
المرونة المعرفية.
كما أثبتت دراسة كيركود (Kercood, et al.)2017

؛ ودراسة السيد بريؾ

( )810,إلى وجود عالقة موجبة دالة إحصائياً بيف المرونة المعرفية واألداء األكاديمي
لمطالب ,بينما توصمت نتائج دراسة بيناز وآخروف ( Binnaz et al.)2017إلى إمكانية

التنبؤ بالمرونة المعرفية مف خالؿ الكفاءة الذاتية واألداء األكاديمي لمطالب.
وأوصت نتائج دراسة إيماف البوريني وآخريف ( )810,عمى تدريب الطالبات عمى
ميارات المرونة المعرفية في مراحؿ التدريس قبؿ الجامعي حتى يكونوا أكثر استعداداً لممرحمة

الجامعية.
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كما أوضحت دراسة كارترايت وآخروف ( Cartwright et al.)2017دورالوظائؼ
التنفيذية وخاصة المرونة المعرفية في نمو الميارات المغوية ,كما أف انخفاض المرونة
المعرفية تكمف وراء صعوبات الفيـ في مرحمة الطفولة.
ومف ناحية أخرى توافرت األدلة عمى العالقة بيف سرعة التعمـ والمرونة المعرفية ,إذ
أسفر التعمـ في بيئات تعميمية غنية بالمثيرات ومزودة بتمثيالت متعددة المحتوى عف مستوى
متقدـ في التعمـ وقدرة فائقة عمى نقؿ المعرفة واالستفادة منيا في حؿ المشكالت ,كما يستفيد
الطالب األكثر نضجاً في معتقداتيـ المعرفية بيذه البيئة التعميمية (Elen, et al., 2011,

).68

وبالنظر إلى واقع التعميـ الجامعي نالحظ قصور في بيئة التعمـ؛ حيث يواجو الطالب
خالؿ المرحمة الجامعية العديد مف المشكالت منيا تكدس المقررات الدراسية وتعقد المياـ
األكا ديمية ,واقتصار عممية التعمـ عمى نقؿ المعمومات والمعارؼ مف أجؿ الحفظ واالسترجاع,
األمر الذي أثر عمى معتقداتيـ نحو التعميـ والتعمـ.
وترى جميمة رحيمة ( )8,, ,8108أىمية التعرؼ عمى المعتقدات التي يؤمف بيا
الطالب والتي تفسر بعض الظواىر المرفوضة والتي لـ تكف شائعة مف قبؿ كانخفاض
المستوى األكاديمي وتدني الدرجات التحصيمية وانخفاض األداء الميني مف ناحية ,كما تفسر
ىذه المعتقدات انتشار ظواىر سموكية سادت في المجتمع بصورة كبيرة كالدروس الخصوصية
واالتجاه نحو الدراسات األدبية المعتمدة عمى الحفظ واالسترجاع واالبتعاد عف الدراسات
العممية التي تتطمب التفكير واإلبداع مف ناحية أخرى.
لذا اىتمت العديد مف الدراسات السابقة بالتعرؼ عمى المعتقدات المعرفية وتأثيرىا في
عممية التعمـ؛ حيث أشارت دراسة بارتف وستروموسو (Barten& stromoso )2004
,إلى إمكانية التنبؤ بدور المعتقدات المعرفية في سرعة التعمـ واكتساب المعرفة لتحقيؽ األداء
األ كاديمي الجيد لدى الطالب.
كما توصمت دراسة جميمة رحيمة ( )8108إلى إمكانية التنبؤ باألداء األكاديمي مف
خالؿ ثالثة محاور مف محاور المعتقدات المعرفية وىي( :مصادر المعرفة ,بساطة المعرفة,
سرعة اكتساب المعرفة) ,كما توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف مستوى المعتقدات المعرفية
المرتفع والمستوييف المتوسط والمنخفض لصالح المرتفع وذلؾ عمى درجات األداء األكاديمي.
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ومع استعراض نتػائج الدراسػات السػابقة تبػيف نػدرة الدراسػات التػي اىتمػت بالعالقػة بػيف
المرونػػة المعرفيػػة والمعتقػػدات المعرفيػػة واألداء األكػػاديمي ,وتحديػػد الػػوزف النسػػبي إلسػػياـ كػؿ
مف المرونة المعرفية والمعتقدات المعرفية في األداء األكاديمي لدى عينة مف طالب الجامعة.

وميهَ صياغة وشهمة البحح يف األسئمة األتية:
 .0ما العالقة بيف المرونة المعرفية والمعتقدات المعرفية واألداء األكاديمي لدى طالب كمية
التربية؟
 .8ما ىي المرونة المعرفية الالزمة لتحقيؽ األداء األكاديمي الجيد لدى طالب كمية التربية؟
 .3ما ىي المعتقدات المعرفية الالزمة لتحقيؽ األداء األكاديمي الجيد لدى طالب كمية
التربية؟
 .1ىؿ يختمؼ اإلسياـ النسبي لكؿ مف المرونة المعرفية والمعتقدات المعرفية في التنبؤ
باألداء األكاديمي لطالب كمية التربية؟
 .8ما أثر التفاعؿ بيف المرونة المعرفية والمعتقدات المعرفية لدى طالب كمية التربية عمى
أدائيـ األكاديمي؟

أِداف البحح:
يسعى البحث إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:
 .0الكشؼ عف العالقة بيف المرونة المعرفية واألداء األكاديمي لدى طالب كمية التربية؟
 .8الكشؼ عف العالقة بيف المعتقدات المعرفية واألداء األكاديمي لدى طالب كمية التربية ؟
 .3التنبؤ باألداء األكاديمي مف خالؿ أبعاد المرونة المعرفية وأبعاد المعتقدات المعرفية
لطالب كمية التربية.
 .1التعرؼ عمى أثر التفاعؿ بيف المرونة المعرفية والمعتقدات المعرفية عمى األداء
األكاديمي لطالب كمية التربية.

أِىية البحح:
يتمثؿ أىمية البحث في التالي:

األِىية الٍظرية:
 .1إف دراسػػػة المرونػػػة المعرفيػػػة تسػػػاىـ فػػػي إكسػػػاب الطػػػالب أنماطػػػاً جديػػػدةً مػػػف السػػػموؾ
اإل نساني والتخمي عف أنماط أخرى قديمة وثابتة.
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 .2الكشؼ عف المعتقدات المؤثرة عمى األداء األكاديمي لمطالب لتصبح جػزءاً مػف متطمبػات
األداء األكاديمي الجيد.

 .3لفػػت األنظػػار إلػػى تػػوفير بيئػػة تعميميػػة جيػػدة تركػػز عمػػى تصػػحيح المعتقػػدات المعرفيػػة
الخاطئة لرفع المستوى األكاديمي لمطالب الجامعي.
 .4تساىـ المعتقدات المعرفية في تفسػير البنػاء المعرفػي الػذي يتبنػاه الطػالب أثنػاء عمميػة
االستذكار ,كمػا تحػدد نوعيػة الخبػرات التػي يحتاجونيػا مػف المواقػؼ التعميميػة المختمفػة
التي يجب أف يدرسونيا.
 .5إفػػػادة العػػػامميف فػػػي المجػػػاؿ التربػػػوي إلػػػى أىميػػػة متغيػػػري الدراسػػػة المرونػػػة المعرفيػػػة
والمعتقػدات المعرفيػػة كونيمػػا متغيػرات سػػيكولوجية وتربويػة ميمػػة فػػي العمميػػة التربويػػة
والتعميمية.

األِىية التطبيكية:
 .1قياس وتقييـ المرونة المعرفية والمعتقدات المعرفية لدى طالب الجامعة.
 .2تحديػػػد اإلسػػػياـ النسػػػبي لكػػػؿ مػػػف المرونػػػة المعرفيػػػة والمعتقػػػدات المعرفيػػػة فػػػي األداء
األكاديمي لدى طالب الجامعة.
 .3دعػػػـ المكتبػػػة التعميميػػػة بمقػػػاييس جديػػػدة فػػػي مجػػػاؿ المعتقػػػدات المعرفيػػػة والمرونػػػة
المعرفية.

املصطمحات واملفاِيي اإلدرائية لمدراسة:
أوالً :املروٌة املعرفية:

Cognitive Flexibility

ىي قدرة متعممة يكتسبيا الفرد نتيجة الوعي بالعالقات بيف متغيرات المشكمة أو
الموقؼ مما يدفع الفرد إلي عمؽ التفكير وتكييؼ االستجابة بحيث يقبؿ ادراكو االفتراض بأف
حاجة ما تستوجب التوجو إلعادة بناء مفاىيمو المعرفية واعادة النظر في تمثيالتو العقمية
وفي ضوئيا يمتمؾ الفرد قدرة مرتفعة عمي توقع الحموؿ والبدائؿ اعتماداً عمي إعادة تحميمو

لمموقؼ بعناصره األولية لكشؼ االرتباطات بيف ىذه العناصر مما يؤدي إلى البعد عف خطأ

الوقوع في إغالؽ معرفي مبكر عمي أنماط تفكيرية معينة .وتعرؼ إجرائياً بمجموع الدرجات

التي يحصؿ عمييا الطالب عمى مقياس المرونة المعرفية.
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وتتىجن أبعاد املروٌة املعرفية يف:
 - 1إدراك احلادة لمتػري:
يقصد بو رغبة الفرد لمتغير نتيجة إدراكو لممنفعة المحتممة مف و ارئو ,فيتعرؼ عمي
وجيات النظر المتعارضة والعالقات بيف المتغيرات الجديدة لمموقؼ وأوجو الشبو واالختالؼ
بينيا.

 - 2توليد البدائن:
يقصد بو القدرة عمي إنتاج أكبر عدد مف االستجابات المتنوعة استناداً إلي المثيرات

والمعمومات المتوفرة في الموقؼ .حيث يستطيع الفرد كشؼ االختالفات لرؤية الخيارات البديمة
والبحث عف األدلة والبراىيف المؤكدة الختالؼ نسؽ البدائؿ عف المعارؼ الموجودة مسبقاً.

 - 3التعدين والبٍاء املعريف:
يقصد بو معالجة الظروؼ والمواقؼ الجديدة وغير المتوقعة ,مف خالؿ إعادة النظر في
األفكار القائمة والمعارؼ السابقة وتعديميا مع مراقبة ىذا التغير وضبط فعاليتو ,فيشعر الفرد
بإيجابية ىذه األفكار.

 - 4التٍوع والتهيف االسرتاتيذي:
يقصػػػد بػػػو قػػػدرة الفػػػػرد عمػػػي التنقػػػؿ بػػػيف االسػػػػتراتيجيات والعمميػػػات المعرفيػػػة لتوليػػػػد
بناء عمي الظروؼ والمواقؼ المختمفػة ,ووصػوالً إلػي حمػوؿ متعػددة تػتالءـ
استراتيجيات جديدة ً
مع المواقؼ الجديدة وغير المتوقعة.

ثاٌياً :املعتكدات املعرفية:

Epistemological Beliefs

يقصد بيا كؿ ما يؤمف بو الطالب عف طبيعة المعرفة واكتسابيا ومصادرىا وأساليب
تحصيميا .وقد

حددت شومر ( ,Schommer )498 ,1990خالؿ تصورىا لمفاىيـ

ا لمعتقدات المعرفية كنسؽ نظامي مؤلؼ مف خمسة معتقدات أو أبعاد فرضية ثنائية القطب
ىي:

 - 1ثبات املعرفة:
ىو بعد يتراوح ما بيف االعتقاد بأف المعرفة ثابتة ومطمقة غير متغيرة ألنيا يقينية إلى
االعتقاد بأف المعرفة نسبية متطورة ومتغيرة بتطور الزماف وتغيير األفراد ,وأف ثباتيا نسبياً

وأنيا قابمة لمنقد والتعديؿ أل نيا مف صنع البشر ومرتبطة بالتغير في األحداث والمواقؼ.
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 - 2وصدر املعرفة:
ىو بعد يتراوح ما بيف االعتقاد بأف مصدر المعرفة خارجي يتمثؿ فيما يقولو الخبراء
وأصحاب السمطة إلى االعتقاد بأف مصدر المعرفة داخمي حيث يتـ اشتقاقيا مف العقؿ,
والدليؿ العقمي ,والخبرة الشخصية.

 - 3بٍية املعرفة:
ىو بعد يتراوح ما بيف االعتقاد بأف المعرفة بسيطة ومجزأة (كوحدات منفصمة) إلى
االعتقاد بأف المعرفة متكاممة ومترابطة (كشبكات معقدة).

 - 4سرعة التعمي:
ىو بعد يتراوح ما بيف االعتقاد بأف التعمـ إما أف يحدث بسرعة أو ال يحدث مطمقاً إلى

اعتقاد بأف التعمـ يحدث بصورة تدريجية .فاألفراد يختمفوف فيما بينيـ مف حيث ما بذلوه مف
جيد ووقت وقدرات خاصة في اكتساب المعرفة وسرعة تعمميا.

 - 5الكدرة عمى التعمي:

ىو بعد يتراوح ما بيف االعتقاد بأف المعرفة فطرية ثابتة يُز

الميالد ,حيث يمتمؾ كؿ فرد

قدرات وامكانات وراثية منحيا اهلل لو لتحصيؿ المعرفة إلى االعتقاد بأف المعرفة تكتسب وتقبؿ
التدريب والتطوير مف قبؿ الفرد.
ثالجاً :األداء األنادمييAcademic Achievement :

يقصد بو مقدار ما يحصؿ عميو الطالب مف معمومات ومعارؼ وميارات معب ارً عنيا

بالدرجات التي يحصؿ عمييا في جميع االختبارات الخاصة بالمقررات األكاديمية والتربوية في
نياية السنة الدراسية خالؿ العاـ الجامعي (.)8102 /8102

دراسات سابكة:
يػتـ تقػديـ عػػروض لمدراسػات والبحػػوث السػابقة المرتبطػػة بمتغيػرات الدراسػػة الحاليػة فػػي
محػػػوريف أحػػػدىما يتنػػػاوؿ المرونػػػة المعرفيػػػة وعالقتيػػػا بػػػاألداء األكػػػاديمي ,واآلخػػػر يتنػػػاوؿ
المعتقػػػدات المعرفيػػػة وعالقتيػػػا بػػػاألداء األكػػػاديمي ,عمػػػى أف يمػػػي ذلػػػؾ تمخيصػػػاً عامػػػاً ألوجػػػو

استفادة البحث الحالي مف نتائج الدراسات السابقة ,ومف ثـ وضع الفروض الخاصة بالبحث.
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أوالً :دراسات تٍاولت املروٌة املعرفية وعالقتّا باألداء األنادميي:
ىدفت دراسة ريمر وبيفرسدوريؼ ), Remer & Beversdorif, (2010إلى معرفة
أثر الضغوط النفسية عمي المرونة المعرفية وأداء الذاكرة أثناء حؿ المشكالت ,تكونت العينة
مف ( )81فرداً ,وطبؽ عمييـ مقياس المرونة المعرفية ,وأظيرت النتائج وجود تأثير فعاؿ
لمضغوط النفسية في المرونة المعرفية فيي تزيد المرونة المعرفية.

وكشفت دراسة أحمد سميماف ( )8103عف الفروؽ بيف مرتفعي ومنخفضي ما وراء
الذاكرة والفروؽ بيف طالب التخصص األكاديمي (عممي -أدبي) في المرونة المعرفية ,وأثر
التفاعؿ الثنائي بيف مستوي ما وراء الذاكرة (مرتفع -منخفض) والتخصص األكاديمي (عممي
– أدبي) في المرونة المعرفية ,تكونت العينة مف ( )321مف طالب الفرقة الرابعة بكمية
التربية ,وأظيرت النتائج وجود فروؽ دالة احصائياً بيف مرتفعي ومنخفضي ما وراء الذاكرة في

المرونة المعرفية لصالح مرتفعي ما وراء الذاكرة ووجود فروؽ دالة إحصائية بيف التخصص

األكاديمي (عممي -أدبي) في المرونة المعرفية لصالح طالب العممي .
وأجرى بكر فاضؿ ( )8108دراسة عف الفروؽ بيف الطمبة المبدعيف وغير المبدعيف
في المرحمة االعدادية في الوعي اإلبداعي ودافعية االبتكار والمرونة المعرفية ,تكونت العينة
مف ( ) 3111طالب وطالبة مف المرحمة االعدادية ,واستخدمت مقياس الوعي اإلبداعي,
ومقياس دافعية االبتكار ومقياس المرونة المعرفية ,وتوصمت النتائج إلي وجود فروؽ ذات
داللة إحصائية بيف متوسط الطمبة المبدعيف والمتوسط النظري لمتغيرات الوعي االبداعي
ودافعية االبتكار والمرونة المعرفية .ووجود فروؽ بيف الوعي اإلبداعي والمرونة المعرفية
وبيف الطمبة المبدعيف وغير المبدعيف لصالح الطمبة المبدعيف.
كما سعت دراسة مرواف الحربي ( )8108إلي الكشؼ عف طبيعة الفروؽ بيف كفاءة
التعمـ عمي متغيرات عوامؿ الذاكرة وقدرات االستدالؿ العاـ ومكونات ما وراء الذاكرة والمرونة
العقمية باإلضافة إلي الكشؼ عف أفضؿ المنبئات بكفاءة التعمـ مف خالؿ المتغيرات المستقمة
موضع الدراسة ,وتكونت العينة مف ( )818طالب بالمرحمة الثانوية ,وأشارت النتائج إلي
وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف الطالب متفاوتي كفاءة التعمـ عمي مقياسى الذاكرة والمرونة

العقمية ,كما يمكف تفسير ما يقرب مف  %22.6مف التبايف عمي متغير كفاءة التعمـ لدي
طالب المرحمة الثانوية بمعرفة متغيرات الد ارسة.
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وأوضحت دراسة يس ار بمبؿ ,احساف حجازي ( )8106إمكانية التنبؤ بالذاكرة العاممة
مف خالؿ المرونة المعرفية والذكاء السائؿ ,والتعرؼ عمي الفروؽ بيف الذكور واالناث في
الذكرة العامة المرونة المعرفية والذكاء السائؿ ,وكذلؾ دراسة العالقة بيف تمؾ المتغيرات,
تكونت العينة مف ( )18,تمميذ وتمميذة مف تالميذ الصؼ السادس االبتدائي طبؽ عمييـ
مقياس الذاكرة العاممة ومقياس المرونة المعرفية ,وتوصمت النتائج إلي عدـ وجود فروؽ بيف
الذكور واالناث في متغيرات البحث وعدـ وجود عالقة بيف الذاكرة العاممة والمرونة المعرفية.
وىدفت دراسة السيد بريؾ ( )810,إلي التعرؼ عمي العالقة بيف المرونة المعرفية
والتكيؼ االجتماعي واألكاديمي ,والكشؼ عف اإلسياـ النسبي لممرونة المعرفية في التنبؤ
بالتكيؼ االجتماعي واالكاديمي لدي الطالب الوافديف  ,تكونت عينة الدراسة مف ( )62طالباً

مف طالب الوافديف ,وتوصمت الدراسة إلي وجود ارتباط داؿ إحصائياً بيف المرونة المعرفية

والتكيؼ االجتماعي والتكيؼ األكاديمي .

كما توصمت دراسة إيماف البوريني وآخريف ( )810,إلي معرفة مستوى المرونة
المعرفية لدي طالبات الكمية في ضوء بعض متغيرات التخصص والمستوي الدراسي والمعدؿ
التراكمي ,تكونت العينة مف ( )002طالبة ,استخدمت مقياس المرونة المعرفية ,وأشارت
النتائج إلي وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أبعاد المرونة المعرفية تعزي لمتخصص
لصالح طالبات التربية الخاصة ,ووجود فروؽ تعزى لمتغير المستوي الدراسي لصالح طالبات
السنة الرابعة ,ووجود فروؽ تعزي لمتغير المعدؿ التراكمي لصالح الطالبات الحاصالت عمي
تقدير ممتاز وأوصت الدراسة عمي تدريب الطالبات عمي ميارات المرونة المعرفية في المراحؿ
التعميمية قبؿ التدريس الجامعي حتى يكونوا أكثر استعداداً لممرحمة الجامعية.

وىدفت دراسة بيناز وآخروف ( , Binnaz et al. )2017إلي التنبؤ بالمرونة

المعرفية بواسطة الفعالية الذاتية والتحصيؿ الدراسي لدي طالب المرحمة الثانوية يتراوح
أعمارىـ بيف ( 02-08سنة) ,تكونت العينة مف ( ),61طالب وطالبة ,واستخدمت الدراسة
مقياسى المرونة المعرفية والفاعمية الذاتية ,وتوصمت النتائج إلي إمكانية التنبؤ بالمرونة
المعرفية مف خالؿ الفعالية الذاتية واألداء األكاديمي لمطالب.
كما ىدفت دراسة كارتوريفت وآخروف (,Cartwright, et al. )2018إلي أف الفيـ
الجيد وصعوبات الفيـ ىي مف أىـ القدرات المعرفية؛ حيث تكمف الوظائؼ التنفيذية وخاصة
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المرونة المعرفية وراء صعوبات الفيـ في مرحمة الطفولة والبموغ تكونت العينة مف ()12
فرداً ,منيـ ( )81ذو قدرات فيـ مرتفع ,و ( )81فرد ممف يعانوا مف صعوبات في الفيـ,

واستخدمت مقياسى المرونة المعرفية والقدرة الكالمية ,وتوصمت إلى أف المرونة المعرفية

تساىـ بشكؿ كبير في الفيـ وقراءة النصوص المختمفة والقدرة المفظية والوعي المغوي.
وكشفت دراسة كيركود ), Kercood, et al. (2017العالقة بيف المرونة المعرفية
والميارات األكاديمية والكفاءة المينية لطالب الجامعة ممف يعانوا مف تشتت االنتباه والذيف ال
يعانوا مف تشتيت االنتباه ,وتكونت العينة مف ( )838طالب وطالبة ,واستخدمت اختبار
التحصيؿ الدراسي ومقياس المرونة المعرفية ,وأشارت النتائج إلي أنو بزيادة المرونة المعرفية
يزيد التحصيؿ الدراسي ,أي أف ىناؾ عالقة موجبة دالة احصائياً بيف المرونة المعرفية واألداء

األكاديمي لمطالب .كما أشارت النتائج إلى أف الطالب الذيف يعانوا مف فرط الحركة واالنتباه
ىـ أقؿ مرونة معرفية.
واستطاعت دراسة عبد الكريـ محسف  ,فجر السماوي ( )8102قياس المرونة
المعرفية لدي طمبة الجامعة في محافظة البصرة ,تكونت العينة مف ( )111طالب وطالبة,
واستخدمت مقياس المرونة المعرفية مف إعداد الباحثيف ,وأظيرت النتائج أف طمبة الجامعة
يممكوف مستوي عاؿ مف المرونة المعرفية ,كما أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ دالة
إحصائياً بيف الذكور واالناث مف طالب الجامعة ,كذلؾ عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف
التخصص العممي واألدبي في المرونة المعرفية.

وتوصمت دراسة أمنة قاسـ ,سحر عبد اهلل ( )8102إلي العالقة بيف السعادة النفسية
والمرونة المعرفية لدي عينة مف طالب الدراسات العميا ,والكشؼ عف الفروؽ في كؿ مف
السعادة النفسية والمرونة المعرفية والثقة بالنفس تبعاً الختالؼ النوع (ذكور – إناث) إلي
جانب مقدار إ سياـ كؿ مف المرونة المعرفية والثقة بالنفس في التنبؤ بالسعادة النفسية,
تكونت العينة مف ( )82,طالب وطالبة ,وتوصمت إلي وجود عالقة موجبة ارتباطية بيف
السعادة النفسية والمرونة المعرفية ,وأظيرت النتائج إسياـ المرونة المعرفية في التنبؤ
بالسعادة النفسية.
وىدفت دراسة سيكريكى ( ,Cikrikci )2018إلى معرفة العالقة بيف المرونة المعرفية
والرضا عف الحياة ,وتكونت العينة مف ( )336طالب وطالبة مف طالب الجامعة )81,( ,مف
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اإل ناث ,و ( ) 22مف الذكور ,وتـ استخداـ مقياس المرونة المعرفية ومقياس الدوافع الموجو
لمخطأ ومقياس الرضا عف الحياة ,توصمت الدراسة إلي وجود عالقة دالة إحصائياً بيف الرضا

عف الحياة وبيف الدوافع الموجية ألخطاء (القمؽ القائـ عمى الخطأ) .كما أف ىناؾ عالقة بيف
المرونة المعرفية والرضا عف الحياة.
وأشارت دراسة ويمسوف (, Wilson, et al. )2018إلي أف األفراد ذو القمؽ
الشديد ىـ أقؿ تكيفاً مع السموؾ الموجو نحو اليدؼ بمرونة لتمبية المطالب المتغيرة بمقارنة

باألفراد ذوو القمؽ المنخفض ,تكونت العينة مف ( ),2ممف لدييـ قمؽ شديد ),6( ,ممف
لدييـ قمؽ منخفض ,وأشارت النتائج إلى أف القمؽ الشديد يرتبط بالعجز العاـ في حؿ
التداخالت المختمفة ,كما أشارت النتائج إلى أف األفراد ذو القمؽ الشديد يظيروف مرونة
معرفية أقؿ مف غيرىـ لذلؾ يقؼ ذلؾ كعائؽ لمسموؾ عند مواجية المواقؼ الجديدة.
كما كشفت دراسة دوجالس ومارتينوفيتسي (Douglas & Martinovice )2018
,عف المغات المتعددة كم نبئ بالمرونة المعرفية  .أي أف لدييـ مرونة معرفية وفيـ معمومات
بدرجة أكبر مف غيرىـ  ,تكونت العينة مف ( ,),28وتوصمت النتائج إلى أف األفراد متعددي
المغة ىـ أكثر مرونة معرفية عف غيرىـ مف األفراد متعددي المغات قد يكونوا أكثر قدرة عمي
التنوع والمرونة المعرفية بسبب المتكمـ بمغات متعددة لديو قدرة أكبر في فيـ وتمثيؿ
المعمومات بطرؽ مختمفة لذا فإنيـ يظيروف مرونة معرفية أعمي مف األفراد الذيف لدييـ لغة
واحدة.
كما ىدفت دراسة عالء الديف النجار( )8181إلى الكشؼ عف عالقة جودة الحياة
والمرونة المعرفية كمنبئات بميارة حؿ المشكالت الرياضية المفظية لذوى صعوبات التعمـ
بالمرحمة االبتدائية,وامكانية التنبؤ بدرجات ميارات حؿ المشكالت الرياضية المفظية مف خالؿ
درجات جودة الحياة والمرونة المعرفية لدييـ.وتكونت العينة مف  68تمميذا وتمميذة مف تالميذ
الصؼ الخامس االبتدائى ذوى صعوبات التعمـ فى الرياضيات تـ تطبيؽ مقياس جودة الحياة
 ,مقياس ميارة حؿ المشكالت الرياضية المفظية  ,قائمة المرونة المعرفية ,وأسفرت النتائج
عف وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  1.10بيف ميارات حؿ المشكمة الرياضية
المفظية والمرونة المعرفية لدى تالميذ الصؼ الخامس االبتدائى ذوى صعوبات التعمـ.
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احملور الجاٌي :دراسات تٍاولت املعتكدات املعرفية وعالقتّا باألداء األنادميي:
ىدفت دراسة كانو (, Cano )2005إلى فحص تأثير المعتقدات المعرفية عمى األداء
األكاديمي ومداخؿ التعمـ لدى طالب المرحمة الثانوية ,وتكونت العينة مف ( )0611طالب
وطالبة تـ تطبيؽ مقياس المعتقدات المعرفية ؿ شومر ( , Shommer)1990عمييـ,
وأوضحت النتائج أف المعتقدات المعرفية تؤثر بشكؿ مباشر عمى المعتقدات المعرفية ,كما أف
المعتقدات المعرفية الخاصة باإلناث أكثر واقعية مف الذكور.
وكشفت دراسة رودريجوز وكانو (, Rodriguez& Cano )2006عف العالقة بيف
المعتقدات المعرفية ومداخؿ التعمـ ,والتنبؤ باألداء األكاديمي مف المعتقدات المعرفية ومداخؿ
التعمـ لدى طالب الجامعة ,وتكونت العينة مف ( )322طالب وطالبة بالجامعة ,تـ تطبيؽ
مقياس المعتقدات المعرفية مف إعداد الباحثيف ,ومقياس مداخؿ التعمـ ,وتوصمت النتائج أنو
يمكف التنبؤ باألداء األكاديمي مف خالؿ المعتقدات المعرفية ومداخؿ التعمـ.
وىدفت دراسة نبيؿ زايد ( )8116إلى معرفة العالقة بيف المعتقدات المعرفية والتحصيؿ
الدراسي لدى تالميذ الصفيف األوؿ والثالث اإلعدادي ,وتكونت العينة مف ( )81,تمميذ
وتمميذة مف تالميذ الصفيف األوؿ والثالث اإلعدادي ,تـ تطبيؽ مقياس المعتقدات المعرفية
عمييـ ,وتوصمت النتائج إلى أنو يمكف التنبؤ باألداء األكاديمي مف خالؿ المعتقدات المعرفية
خاصة بعد سرعة التعمـ والقدرة عمى التعمـ ,كما توجد فروؽ بيف الذكور واإلناث في ثبات
المعرفة وبنية المعرفة.
كما ىدفت دراسة السيد أبو ىاشـ ( )8101إلى معرفة المعتقدات المعرفية والتوجيات
الدافعية (الداخمية -والخارجية) لدى مرتفعي ومنخفضي التحصيؿ الدراسي مف طالب
الجامعة ,وا سياـ ىذه المعتقدات في التحصيؿ الدراسي ,وتكونت العينة مف ( )321طالب
وطالبة في المستوى األوؿ والرابع بالجامعة ,تـ اختيارىـ عشوائياً مف طالب كمية التربية ,وتـ

تطبيؽ مقياس المعتقدات المعرفية ,ومقياس التوجيات الدافعية ,وتوصمت النتائج إلى وجود

فروؽ دالة إحصائياً في المعتقدات المعرفية وفقاً لمتغير المستوى الدراسي ولصالح الطالب ذو

المستوى المرتفع ,وعدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف الذكور واإل ناث في المعتقدات
المعرفية بأبعادىا المختمفة ماعدا بنية المعرفة لصالح اإل ناث.
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وأجرى فيصؿ الربيع ,عبد الناصر الجراح ( )8100دراسة عف المعتقدات المعرفية لدى
طالب الجامعة ,وتكونت العينة مف ( )111طالب وطالبة بجامعة اليرموؾ تـ اختيارىـ
عشوائياً مف طالب كمية التربية بالجامعة ,وتـ تطبيؽ مقياس المعتقدات المعرفية عمييـ,
وتوصمت النتائج إلى وجود فروؽ دالة إحصائياً في التحصيؿ الدراسي بيف مرتفعي ومنخفضي

المعتقدات المعرفية في بعد السرعة في اكتساب المعرفة ,كما توصمت النتائج إلى أف أبعاد
المعتقدات المعرفية التي فسرت نسبة مف التبايف في مستوى التحصيؿ األكاديمي بشكؿ داؿ
إحصائياً كانت في بعد السرعة في اكتساب المعرفة ,وبعد التحكـ في اكتساب المعرفة.

وتوصمت دراسة توبكايا وأخروف (, Topkaya, et al. )2011إلى معرفة العالقة

بيف المعتقدات المعرفية وفعالية الذات و ومداخؿ التعمـ والتحصيؿ الدراسي لدى طالب
الجامعة ,وتكونت العينة مف ( )631طالب وطالبة بالجامعة ,تـ تطبيؽ مقياس المعتقدات
المعرفية ,ومقياس فعالية الذات ومقياس مداخؿ التعمـ ,وتوصمت النتائج أنو يمكف التنبؤ
باألداء األكاديمي مف خالؿ المعتقدات المعرفية خاصة بعد يقينية المعرفة.
وىدفت دراسة تومكايا (, Tumkaya )2012إلى التحقؽ مف المعتقدات المعرفية
لطالب الجامعة وفقاً لمجنس والمجاالت الدراسية والمستوى األكاديمي وأساليب التعمـ ,وتكونت

العينة مف ( )122طالب وطالبة بالجامعة ,تـ تطبيؽ استبياف المعتقدات المعرفية عمييـ,
وتوصمت النتائج إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف الذكور واإل ناث في المعتقدات

المعرفية ,بينما توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف الطالب في المعتقدات المعرفية وفقاً لممستوى
األكاديمي وذلؾ في بعد االعتقاد بأف المعرفة غير متغيرة وذلؾ لصالح طالب الفرقة الثانية
الذيف اعتقدوا أف المعرفة متغيرة.
كما ىدفت

دراسة جميمة رحيمة ( )8108إلى التعرؼ عمى المعتقدات المعرفية

ومعتقدات الدافعية لدى طالب كمية التربية ,والكشؼ عف العالقة بيف ىذه المعتقدات واألداء
األكاديمي ,كما ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر التفاعؿ بيف المعتقدات المعرفية
وال معتقدات الدافعية عمى األداء األكاديمي ,والتنبؤ باألداء األ كاديمي ,وتكونت العينة مف
( )881طالب وطالبة بجامعة اإلسكندرية ,تـ تطبيؽ مقياسيف مف إعداد الباحثة وىما مقياس
المعتقدات المعرفية ,ومقياس معتقدات الدافعية ,وتوصمت النتائج إلى وجود فروؽ دالة
إحصائياً نتيجة التفاعؿ بيف النوع والتخصص بالنسبة لمحوري بساطة المعرفة والمعرفة
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الثابتة ,ووجود عالقة دالة بيف المعتقدات المعرفية واألداء األكاديمي ,وامكانية التنبؤ باألداء
األكاديمي مف خالؿ ثالثة محاور مف محاور المعتقدات المعرفية وىي( :مصادر المعرفة,
بساطة المعرفة ,سرعة اكتساب المعرفة) ,كما توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف مستوى

المعتقدات المعرفية المرتفع والمستوييف المتوسط والمنخفض لصالح المرتفع وذلؾ عمى

درجات األداء األكاديمي.
وكشفت دراسة نافز أحمد بقيعي ( )8103العالقة بيف المعتقدات المعرفية والحاجة إلى
المعرفة لدى طالب الجامعة ,وتكونت العينة مف ( )018طالب وطالبة بالجامعة ,تـ اختيارىـ
عشوائياً مف طالب كمية العموـ التربوية واآلداب ,وتـ تطبيؽ مقياس المعتقدات المعرفية إعداد

الباحث ,ومقياس الحاجة إلى المعرفة ,وتوصمت النتائج إلى أف الطالب لدييـ مستوى متوسط

مف المعتقدات المعرفية ,كما أف ىناؾ عالقة بيف المعتقدات المعرفية والحاجة إلى المعرفة
لدى طالب الجامعة.
وأجرى وليد سحموؿ ( )8101دراسة لمعرفة بنية المعتقدات المعرفية وأثرىا عمى
التحصيؿ الدراسي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية ,وتكونت العينة مف ( )131تمميذ وتمميذة
مف تالميذ الصفيف األوؿ والثالث اإلعدادي تـ اختيارىـ عشوائياً ,وتـ تطبيؽ مقياس

المعتقدات المعرفية إعداد الباحث ,وتوصمت النتائج إلى أف معتقدات التالميذ الذكور أكثر
نضجاً في المعرفة البسيطة والمعرفة المؤكدة ,بينما معتقدات التالميذ اإلناث أكثر نضجاً في
التعمـ السريع والقدرة الثابتة ,كما توصمت النتائج إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً في

المعتقدات المعرفية باختالؼ الصؼ الدراسي.

تعكيب عاً عمى الدراسات السابكة:
في ضوء ما تـ عرضو مف بحوث ودراسات سابقة ارتبطت بمتغيرات الدراسة سواء
بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة ,يمكف تمخيص أوجو استفادة البحث الحالي مف نتائج
الدراسات السابقة فيما يمي:
 .0اتفاؽ الدراسات السابقة عمى وجود عالقة دالة موجبة بيف المرونة المعرفية والتحصيؿ
الدراسي مف جية ,ووجود عالقة دالة موجبة بيف أبعاد المعتقدات المعرفية والتحصيؿ
الدراسي مف جية أخرى.
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 .8اختالؼ نتائج الدراسات السابقة بيف مؤيد ومعارض لمفروؽ في النوع والتخصص
األكاديمي والصفوؼ الدراسية في المرونة المعرفية لمطالب مف جية ,واختالؼ نتائج
الدراسات السابقة بيف مؤيد ومعارض لمفروؽ في النوع والتخصص األكاديمي والصفوؼ
الدراسية في المعتقدات المعرفية لمطالب مف جية أخرى.
 .3اتفاؽ الدراسات السابقة عمى أىمية دراسة المرونة المعرفية بأبعادىا مع العديد مف
المتغيرات المعرفية والوجدانية وتأثير ىذه العالقة عمى األداء األكاديمي لمطالب ,وكذلؾ
اتفاؽ الدراسات السابقة عمى أىمية دراسة المعتقدات المعرفية بأبعادىا مع العديد مف
المتغيرات المعرفية والوجدانية وتأثير ىذه العالقة عمى األداء األكاديمي لمطالب.
 .1لـ تيتـ دراسة واحدة في حدود عمـ الباحثتاف بدراسة اإلسياـ النسبي لكؿ مف المرونة
المعرفية والمعتقدات المعرفية عمى األداء األكاديمي لطالب كمية التربية ,األمر الذي
يتطمب إجراء ىذا البحث.
في ضوء ما سبؽ ,يمكف االستفادة مف األدوات المتضمنة ببعض ىذه الدراسات في
إعداد وتصميـ البحث الحالي ,ومف ثـ صياغة الفروض ,والوقوؼ عمى األساليب اإلحصائية
المناسبة الختبارىا.

فروض الدراسة:
 .0توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً بيف المرونة المعرفية والمعتقدات المعرفية
واألداء األكاديمي لدى طالب الجامعة.

 .8يمكف التنبؤ باألداء األكاديمي مف خالؿ أبعاد المرونة المعرفية لدى طالب الجامعة.
 .3يمكف التنبؤ باألداء األكاديمي مف خالؿ أبعاد المعتقدات المعرفية لدى طالب الجامعة.
 .1يوجد تأثير داؿ إحصائياً لكؿ مف مستويات المرونة المعرفية (المرتفع -المتوسط-
المنخفض) ومستويات المعتقدات المعرفية (المرتفع -المتوسط -المنخفض) والتفاعؿ
بينيما عمى األداء األكاديمي لدى طالب الجامعة.
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حدود الدراسة:
حددت الدراسة موضوعياً وزمنياً ومكانياً وفقاً لآلتي:

 .0اقتصرت الدراسة عمى المرونة المعرفية بأبعادىا المختمفة (إدراؾ الحاجة لمتغير ,توليد
البدائؿ ,التعديؿ والبناء المعرفي ,التنوع والتكيؼ االستراتيجي) ,ودراسة المعتقدات
المعرفية بأبعادىا المختمفة (ثبات المعرفة -مصدر المعرفة -بنية المعرفة -سرعة
التعمـ -القدرة عمى التعمـ /ضبط التعمـ) ,والتي توصمت إلييا الباحثتاف مف خالؿ مراجعة
األدبيات والدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة.
 .8تـ التطبيؽ االستطالعي والنيائي ألدوات الدراسة (مقياس المرونة المعرفية ,ومقياس
المعتقدات المعرفية) خالؿ العاـ الدراسي (8102 /8102ـ).
 .3اقتصر تطبيؽ أدوات الدراسة (مقياس المرونة المعرفية ,ومقياس المعتقدات المعرفية)
عمى طالب كمية التربية بجامعة دمياط بقسمييا األدبي والعممي.

وٍّر الدراسة:
استخدـ المنيج الوصفي وفؽ إجراءات الدراسة التنبؤية لمكشؼ عف اإلسياـ النسبي
لمتغيرات الدراسة (المرونة المعرفية ,والمعتقدات المعرفية ) في التنبؤ بالتحصيؿ الدراسي,
ووفؽ إجراءات الدراسات المقارنة لمكشؼ عف الفروؽ بيف مستوى المرونة المعرفية
والمعتقدات المعرفية (المرتفع -المتوسط -المنخفض) عمى األداء األكاديمي لطالب الجامعة.

عيٍة الدراسة:
تـ التأكد مػف الشػروط السػيكومترية بتطبيػؽ أداتػي البحػث عمػى عينػة اسػتطالعية قواميػا
( )011طالب وطالبة مف طػالب كميػة التربيػة جامعػة دميػاط ,تػـ اختيػارىـ عشػوائياً مػف شػعبة
عمػػـ الػػنفس وتكنولوجيػػا التعمػػيـ خػػالؿ العػػاـ الجػػامعي (8102 /810,ـ)؛ حيػػث تػػـ تطبيػػؽ
مقيػػاس المرونػػة المعرفيػػة ومقيػػاس المعتقػػدات المعرفيػػة مػػف إعػػداد الباحثتػػاف ,وذلػػؾ لحسػػاب
الصدؽ والثبات قبؿ تطبيؽ العينة األساسية.
وتكونػػت العينػػة األساسػػية مػػف ( )862طالػػب وطالبػػة بكميػػة التربيػػة جامعػػة دميػػاط ,تػػـ
اختيػارىـ بالطريقػػة العشػوائية مػػف طػالب الفرقػػة الثانيػػة والثالثػة مػػف القسػميف األدبػػي والعممػػي,
يت ػراوح أعمػػارىـ بػػيف ( )88 -02سػػنة ,ويوضػػح جػػدوؿ ( )0توزيػػع أف ػراد العينػػة حسػػب النػػوع
والتخصص الدراسي.
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عذول (:)1
رىصَغ أفشاد انؼُُخ وفقب ً نًزغُش انُىع وانزخصص انذساسٍ
ػذد انطالة
انشؼجخ
إَبس
ركىس
66
66
انقسى انؼهًٍ
151
6
انقسى األدثٍ
661
66
انًغًىع

انًغًىع
116
156
626

خطوات الدراسة:
تتمثؿ إجراءات الدراسة الحالية في الخطوات التالية:
 .1االطالع عمي األدبيات والدراسات العربية واألجنبية ذات العالقة بموضوع الدراسة.
 .2إعداد مقياس المرونة المعرفية ,ومقياس المعتقدات المعرفية.
 .3تحكيـ المقياسيف مف خالؿ عرض المفردات في صورتيا األولية عمى مجموعة مف
المتخصصيف.
 .4اختيار عينة الدراسة مف المجتمع األصمي عمى نحو عشوائي.
 .5تقنيف مقياس المرونة المعرفية ,ومقياس المعتقدات المعرفية عمى عينة استطالعية,
والتوصؿ إلى الخصائص السيكومترية لمصورة النيائية ليما.
 .6تطبيؽ المقياسيف عمى عينة الدراسة النيائية.
 .7تحميؿ البيانات والقياـ بالمعالجة اإلحصائية المناسبة.
 .8تفسير نتائج الدراسة ومناقشتيا في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة.
 .9تقديـ بعض التوصيات والبحوث المقترحة في ضوء ما ستسفر عنو الدراسة مف نتائج.

أدوات الدراسة:
في ضوء اإلطار النظري ونتائج الدراسات السابقة تـ إعداد مقيػاس المرونػة المعرفيػة,
ومقياس المعتقدات المعرفية ,وفيما يمي عرض ليذه األدوات بالتفصيؿ:

أوالً :وكياس املروٌة املعرفية :إعداد الباحجتاُ
ييدؼ إلى قياس قدرة الطالب عمى التنوع في الحموؿ واالستراتيجيات التي يستخدميا
وفقاً لممشكمة أو الموقؼ الذي يتعرض لو .ويتـ ذلؾ بالنظر في تمثيالتو العقمية ,واعادة بناء

مفاىيمو المعرفية ,والتي في ضوئيا يمتمؾ قدرة عالية عمي توقع الحموؿ والبدائؿ اعتماداً
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عمي إعادة تحميمو لمموقؼ بعناصره األولية لكشؼ االرتباطات بيف ىذه العناصر ,مما يؤدي
إلى البعد عف خطأ الوقوع في اغالؽ معرفي مبكر عمي أنماط تفكيرية معينة.
وإلعداد مقياس المرونة المعرفية تػـ االسػتفادة مػف األدبيػات والدراسػات السػابقة وبعػض
المقػػاييس العربيػػة واألجنبيػػة التػػي وضػػعت لقيػػاس المرونػػة المعرفيػػة .ومنيػػا المقػػاييس التػػي
أعػػػػػػدىا كػػػػػػؿ مػػػػػػف بيمجػػػػػػيف ( ,Bilgin )2009مقيػػػػػػاس دينػػػػػػيس و فانػػػػػػػدرواؿ ()2010
, Dennis&Vanderwalمقيػاس كريسػتوف وسػػنجر (, Cristion& Singer )2013
ومقياس أحمد ىالؿ ()8108؛ ومقياس يس ار بمبػؿ واحسػاف حجػازي ()8106؛ ومقيػاس آمنػة
قاسـ وسحر عبد اهلل (.)8102
وفيما يمي وصؼ لمقياس المرونة المعرفية.

 - 1وصف الصورة األولية لمىكياس:
يتضػػمف المقيػػاس ( )1أبعػػاد تقػػيس المرونػػة المعرفيػػة لػػدى طػػالب الجامعػػة متمثمػػة فػػي
إدراؾ الحاجة لمتغير ,توليد البدائؿ ,التعديؿ والبناء المعرفي ,التنػوع والتكيػؼ االسػتراتيجي .كمػا
يشمؿ كؿ بعد ( )01عبػارات تقػيس البعػد الػذي تنتمػي إليػو .ويوضػح جػدوؿ ( )8ىػذه األبعػاد,
وتوزيع العبارات عمييا.
عذول(:)6
انزؼشَفبد اإلعشائُخ ألثؼبد يقُبس انًشوَخ انًؼشفُخ
أسقبو انؼجبساد
ػذد انؼجبساد
انجؼذ
16 -1
16
إدساك انحبعخ نهزغُش
66 -11
16
رىنُذ انجذائم
66 -61
16
انجُبء انًؼشفٍ
66 -61
16
انزُىع وانزكُف االسزشارُغٍ

و
1
6
6
2

وقد روعي في صػياغة مفػردات المقيػاس أف تعبػر كػؿ عبػارة عػف فكػرة واحػدة فقػط ,أف
تكوف مرتبطة بالحياة والواقع الذي يعيشو الطالب.

 - 2طريكة تطبيل وكياس املروٌة املعرفية وتكدير الدردات:
يجيػػب الطالػػب عمػػي مفػػردات المقيػػاس باختيػػار بػػديؿ واحػػد مػػف خمسػػة بػػدائؿ ىػػي عمػػى
الترتيػػب (تنطبػػؽ بدرجػػة كبيػػرة جػػداً -تنطبػػؽ بدرجػػة كبيػػرة -تنطبػػؽ بدرجػػة متوسػػطة -تنطبػػؽ
بدرجػػػة قميمػػػة -تنطبػػػؽ بدرجػػػة قميمػػػة جػػػداً) ,وىػػػي تقابػػػؿ التقػػػديرات ( )0 ,8 ,3 ,1 ,8عمػػػي

الترتيب.
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 - 3حتمين وفردات الصورة األولية ملكياس املروٌة املعرفية:
تػػـ تحميػػؿ مفػػردات الصػػورة األوليػػة لمقيػػاس المرونػػة المعرفيػػة ,وذلػػؾ مػػف خػػالؿ عػػرض
المقياس عمى مجموعة مف السادة المحكميف مف أساتذة الجامعات المصرية المتخصصػيف فػي
مجاؿ عمـ النفس التربوي والصحة النفسية؛ حيث تراوحت نسب اتفاؽ المحكميف عمػى مفػردات
المقياس ما بيف ( ,)%011-%28وقد تـ إجراء بعػض التعػديالت فػي صػياغة بعػض عبػارات
المقياس وفؽ آراء المحكميف.
كمػا تػـ تطبيقػو عمػى عينػة اسػتطالعية مكونػة مػف ( )011طالػب وطالبػة بكميػة التربيػة
جامعة دميػاط ,خػالؿ العػاـ الدراسػي (8102 /8102ـ) ,وحسػاب معػامالت االتسػاؽ الداخميػة
(معػػامالت االرتبػػاط) بػػيف درجػػات المفػػردات والدرجػػة الكميػػة لمبعػػد التػػي تنتمػػي إليػػو ,وىػػو مػػا
يوضحو جدوؿ (.)3

انجؼذ
ادساك
انحبعخ
نهزغُُش

انجُبء
انًؼشفٍ

عذول ()6
يؼبيالد االرسبق انذاخهٍ نًفشداد يقُبس انًشوَخ انًؼشفُخ
يؼبيم
يؼبيم
اسرجبط
سقى
يسزىي
اسرجبط
سقى
انجؼذ
انؼجبسح
انؼجبسح
انذالنخ
انؼجبسح
انؼجبسح
ثبنجؼذ
ثبنجؼذ
63621
11
 63661رىنُذ انجذائم
63662
1
63666
16
63661
63511
6
63656
16
63661
63666
6
63626
16
63661
63656
6
63561
15
63661
63562
5
63565
12
63661
63666
2
63561
16
63661
6.666
6
63566
16
63661
63565
6
63666
16
63661
63666
6
63266
66
63661
63616
16
63566
61
انزُىع
63661
63256
61
وانزكُف
63266
66
63661
63211
66
 63661االسزشارُغٍ
63562
66
63666
66
63266
66
63661
63626
66
63216
65
63661
63216
65
63211
62
63661
63666
62
63266
66
63661
63565
66
63265
66
63661
63621
66
63565
66
63661
63652
66
63266
66
63661
63526
66

يسزىي
انذالنخ
63661
63661
63661
63661
63661
63661
63661
63661
63661
63661
63661
63661
63661
63661
63661
63661
63661
63661
63661
63661

يتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ ( )3ارتبػػػاط كػػػؿ مفػػػردات المقيػػػاس باألبعػػػاد عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة
(.)12110
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 - 4الشروط السيهوورتية لمىكياس يف صورتْ الٍّائية:
تـ التحقؽ مف الشروط السيكومترية لممقياس عمى النحو التالي:

أوالً :الجبات:
تػػـ حسػػاب ثبػػات المقيػػاس مػػف خػػالؿ حسػػاب معامػػؿ ألفػػا كرونبػػاؾ α -Cronbach
ألبعاد المقياس ,ويوضح جدوؿ ( )1قيـ معامؿ ألفا كرونباؾ لممقياس.
و
1
6
6
6

عذول (:)6
قُى أنفب كشوَجبك نًقُبس انًشوَخ انًؼشفُخ
ػذد انًفشداد
انجؼذ انشئُس
16
إدساك انحبعخ نهزغُش
16
رىنُذ انجذائم
16
انجُبء انًؼشفٍ
16
انزُىع وانزكُف االسزشارُغٍ
 66يفشدح
يؼبيم أنفب كشوَجبك نهًقُبس كهه

قُى يؼبيم أنفب
63566
63252
63262
63616
63666

ثاٌياً :الصدم:
اعتمػػدت الباحثتػػاف عنػػد حسػػاب صػػدؽ مقيػػاس المرونػػة المعرفيػػة فػػى صػػورتو النيائيػػة
عمػػى صػػدؽ المحكمػػيف؛ حيػػث تراوحػػت نسػػب االتفػػاؽ عمػػى عبػػارات المقيػػاس مػػا بػػيف (-%28
 ,)%011كما تـ حسػاب صػدؽ المقيػاس بطريقػة صػدؽ االتسػاؽ الػداخمي ,مػف خػالؿ حسػاب
معامؿ االرتباط بيف األبعاد والدرجة الكمية لممقياس ,وذلؾ ما يوضحو جدوؿ (.)8
عذول (:)5
يؼبيالد االسرجبط ثٍُ األثؼبد وانذسعخ انكهُخ نهًقُبس
يسزىي انذالنخ
يؼبيم االسرجبط
انجؼذ
6‚661
63666
إدساك انحبعخ نهزغُش
6‚661
63626
رىنُذ انجذائم
6‚661
انجُبء انًؼشفٍ
63655

و
1
6
6

انزُىع وانزكُف االسزشارُغٍ

6

63656

6‚661

يتضػػح مػػف جػػدوؿ ( )8ارتبػػاط كػػؿ األبعػػاد بالدرجػػة الكميػػة المقيػػاس عنػػد مسػػتوى داللػػة
(.)1‚110

ثاٌياً :وكياس املعتكدات املعرفية :إعداد الباحجتاُ
ييدؼ ىذا المقياس إلى الكشؼ عف أىـ المعتقدات المعرفية التي يؤمف بيا طالب
الجامعة عف المعرفة والتعمـ؛ حيث تسيـ ىذه المعتقدات في طريقة وأسموب األداء األكاديمي
لمطالب.
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وإلعػػػداد مقيػػػاس المعتقػػػدات المعرفيػػػة تػػػـ االسػػػتفادة مػػػف األدبيػػػات والدراسػػػات السػػػابقة
وبعض المقاييس العربيػة واألجنبيػة التػي وضػعت لقيػاس المعتقػدات المعرفيػة .كمقيػاس شػومر
( Shommer)1990؛ ومقياس سالي عمواف وأمؿ ميرة ()8101؛ ومقيػاس السػيد سػميماف
وآخػػروف ()8108؛ ومقيػػاس محمػػد الج ػراح ( .)8108وفيمػػا يمػػي وصػػؼ لمقيػػاس المعتقػػدات
المعرفية.

 - 1وصف الصورة األولية لمىكياس:
يتضمف المقياس ( )8أبعاد تقيس المعتقدات المعرفية لدى طالب الجامعة متمثمة في
(ثبات المعرفة -مصدر المعرفة -بنية المعرفة -سرعة التعمـ -القدرة عمى التعمـ /ضبط
التعمـ) يشمؿ كؿ بعد ( )01عبارات تقيس البعد الذي تنتمي إليو .ويوضح جدوؿ ( )6ىذه
األبعاد ,وتوزيع العبارات عمييا.
و
1
6
6
6
5

عذول(:)2
رىصَغ انؼجبساد ػهً أثؼبد يقُبس انًؼزقذاد انًؼشفُخ
أسقبو انؼجبساد
ػذد انؼجبساد
انجؼذ
16 -1
16
صجبد انًؼشفخ
66 -11
16
يصذس انًؼشفخ
66 -61
16
ثُُخ انًؼشفخ
66 -61
16
سشػخ انزؼهى
56 -61
16
انقذسح ػهً انزؼهى /ظجط انزؼهى

وقػد روعػي فػي صػياغة مفػردات المقيػاس أف تعبػر كػؿ عبػارة عػف فكػرة واحػدة فقػػط ,أف
تكوف مرتبطة بالحياة والواقع الذي يعيشو الطالب.

 - 2طريكة تطبيل وكياس املعتكدات املعرفية وتكدير الدردات:
يجيػػب الطالػػب عمػػي مفػػردات المقيػػاس باختيػػار بػػديؿ واحػػد مػػف خمػػس بػػدائؿ ىػػي عمػػى
الترتيػػب (تنطبػػؽ بدرجػػة كبيػػرة جػػداً -تنطبػػؽ بدرجػػة كبيػػرة -تنطبػػؽ بدرجػػة متوسػػطة -تنطبػػؽ
بدرجػػػة قميمػػػة -تنطبػػػؽ بدرجػػػة قميمػػػة جػػػداً) ,وىػػػي تقابػػػؿ التقػػػديرات ( )0 ,8 ,3 ,1 ,8عمػػػي

الترتيب.

 - 3حتمين وفردات الصورة األولية ملكياس املعتكدات املعرفية:
تـ تحميؿ مفردات الصورة األوليػة لمقيػاس المعتقػدات المعرفيػة ,وذلػؾ مػف خػالؿ عػرض
المقياس عمى مجموعة مف السادة المحكميف مف أساتذة الجامعات المصرية المتخصصػيف فػي
مجاؿ عمـ النفس التربوي والصحة النفسية؛ حيث تراوحت نسب اتفاؽ المحكميف عمػى مفػردات
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 266 -

اإلسهام النسبي للمرونة المعرفية...

عدد مارس-ج9299 )83( -9م

المقياس ما بيف ( ,)%011-%28وقد تـ إجراء بعػض التعػديالت فػي صػياغة بعػض عبػارات
المقياس وفؽ آراء المحكميف.
كمػا تػـ تطبيقػو عمػى عينػة اسػتطالعية مكونػة مػف ( )011طالػب وطالبػة بكميػة التربيػة
جامعة دميػاط ,خػالؿ العػاـ الدراسػي (8102 /8102ـ) ,وحسػاب معػامالت اإل تسػاؽ الداخميػة
(معػػامالت االرتبػػاط) بػػيف درجػػات المفػػردات والدرجػػة الكميػػة لمبعػػد التػػي تنتمػػي إليػػو ,وىػػو مػػا
يوضحو جدوؿ (.),

انجؼذ
صجبد
انًؼشفخ

ثُُخ
انًؼشفخ

انقذسح
ػهً
انزؼهى

عذول ()6
يؼبيالد االرسبق انذاخهٍ نًفشداد يقُبس انًؼزقذاد انًؼشفُخ
يؼبيم
يؼبيم
اسرجبط
سقى
يسزىي
اسرجبط
سقى
انجؼذ
انؼجبسح
انؼجبسح
انذالنخ
انؼجبسح
انؼجبسح
ثبنجؼذ
ثبنجؼذ
63562
11
يصذس
63661
63666
1
انًؼشفخ
63662
16
63661
63666
6
63616
16
63661
63662
6
63661
16
63661
63666
6
63665
15
63661
63266
5
63556
12
6365
63622
2
63666
16
6365
63666
6
63266
16
63661
63565
6
63662
16
63661
63666
6
63666
66
63661
63662
16
63626
61
سشػخ
63661
63666
61
انزؼهى
63626
66
63661
63666
66
63552
66
63661
63666
66
63561
66
63661
63552
66
63562
65
6365
63626
65
63666
62
63661
63665
62
63666
66
63661
63266
66
63666
66
63661
63566
66
63665
66
63661
63666
66
63626
66
63661
63562
66
63566
62
 63661انقذسح ػهً
63666
61
انزؼهى
63626
66
63661
63655
66
63516
66
63661
63616
66
63566
66
63661
63666
66
63516
56
63661
63616
65
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يسزىي
انذالنخ
63661
63661
63661
غُش دانخ
63661
63661
63661
63661
63661
63661
63661
63661
63661
63661
63661
63661
63661
63661
63661
63661
63661
63661
63661
63661
63661
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يتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ ( ),ارتبػػػاط كػػػؿ مفػػػردات المقيػػػاس باألبعػػػاد عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة
( )12110ماعدا المفردة ( )01غير دالة ,وقد تـ حذفيا في الصورة النيائية لممقياس.

 - 4الشروط السيهوورتية لمىكياس يف صورتْ الٍّائية:
تـ التحقؽ مف الشروط السيكومترية لممقياس عمى النحو التالي:

أوالً :الجبات:
تػػـ حسػػاب ثبػػات المقيػػاس مػػف خػػالؿ حسػػاب معامػػؿ ألفػػا كرونبػػاؾ α -Cronbach
ألبعاد المقياس ,ويوضح جدوؿ ( )2قيـ معامؿ ألفا كرونباؾ لممقياس.
و
1
6
6
6
5

عذول (:)6
قُى أنفب كشوَجبك نًقُبس انًؼزقذاد انًؼشفُخ
ػذد انًفشداد
انجؼذ انشئُس
16
صجبد انًؼشفخ
6
يصذس انًؼشفخ
16
ثُُخ انًؼشفخ
16
سشػخ انزؼهى
16
انقذسح ػهً انزؼهى /ظجط انزؼهى
 66يفشدح
يؼبيم أنفب كشوَجبك نهًقُبس كهه

قُى يؼبيم أنفب
63666
63261
63566
63526
63556
63666

ثاٌياً :الصدم:
اعتمدت الباحثتاف عنػد حسػاب صػدؽ مقيػاس المعتقػدات المعرفيػة فػي صػورتو النيائيػة
عمػػى صػػدؽ المحكمػػيف؛ حيػػث تراوحػػت نسػػب االتفػػاؽ عمػػى عبػػارات المقيػػاس مػػا بػػيف (-%28
 ,)%011كما تـ حسػاب صػدؽ المقيػاس بطريقػة صػدؽ االتسػاؽ الػداخمي ,مػف خػالؿ حسػاب
معامؿ االرتباط بيف األبعاد والدرجة الكمية لممقياس ,وذلؾ ما يوضحو جدوؿ (.)2
عذول (:)6
يؼبيالد االسرجبط ثٍُ األثؼبد وانذسعخ انكهُخ نهًقُبس
و
1
6
6
6
5

انجؼذ

يؼبيم االسرجبط

صجبد انًؼشفخ
يصذس انًؼشفخ
ثُُخ انًؼشفخ
سشػخ انزؼهى
انقذسح ػهً انزؼهى /ظجط
انزؼهى

63216
63566
63212
63662
63666

يسزىي
انذالنخ
6‚661
6‚661
6‚661
6‚661
6‚661

يتضػح مػػف جػدوؿ (  )2ارتبػػاط كػؿ األبعػػاد بالدرجػػة الكميػة المقيػػاس عنػد مسػػتوى داللػػة
(.)1‚110
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ٌتائر الدراسة وتفسريِا ووٍاقشتّا:
الفرض األوه:
تودد عالقة ارتباطية وودبة دالة إحصائياً بني املروٌة املعرفية واملعتكدات املعرفية واألداء
األنادميي لدى طالب اجلاوعة.
ولمتحقػػؽ مػػف صػػحة ىػػذا الفػػرض تػػـ حسػػاب معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف بػػيف درجػػات أفػراد
العينػػة الكميػػة لمبح ػث فػػي المرونػػة المعرفيػػة والمعتقػػدات المعرفيػػة واألداء األكػػاديمي ,والنتػػائج
يوضحيا جدوؿ (.)00( ,)01
عذول ()16
يؼبيالد االسرجبط ثٍُ كم يٍ انًشوَخ انًؼشفُخ وانًؼزقذاد انًؼشفُخ واألداء األكبدًٍَ (ٌ= )626
6
6
1
انًزغُشاد
و
انًشوَخ انًؼشفُخ
1
63666
انًؼزقذاد انًؼشفُخ
6
63566
63666
األداء األكبدًٍَ
6
عذول ()11
يؼبيالد االسرجبط ثٍُ كم يٍ أثؼبد انًشوَخ انًؼشفُخ وأثؼبد انًؼزقذاد انًؼشفُخ واألداء األكبدًٍَ
(ٌ= )626
و
1
انًشوَخ انًؼشفُخ

6
6
6
5

انًؼزقذاد انًؼشفُخ

2
6
6
6
16

انًزغُشاد
إدساك
انحبعخ
نهزغُش
رىنُذ
انجذائم
انجُبء
انًؼشفٍ
انزُىع
االسزشارُ
عٍ
صجبد
انًؼشفخ
يصذس
انًؼشفخ
ثُُخ
انًؼشفخ
سشػخ
انزؼهى
انقذسح
ػهً
انزؼهى
األداء
األكبدًٍَ

6

6

5

2

1
-

6

63562

-

63565

63262

-

63556

63251

63266

-

63166

63126

63166

63166

-

63616

63616

63666

63166

63161

-

63661

63652

63621

63661

63666

63666

-

63166

63651

63666

63121

63622

63666

63566

-

63651

63622

63156

63165

63656

63666

63666

63566

-

63666

63662

63666

63661

63655

63565

63666

63656

63662

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

6

6

6

16

-

- 266 -

اإلسهام النسبي للمرونة المعرفية...

عدد مارس-ج9299 )83( -9م

يتضح مف جدوؿ ( )00( ,)01أف جميع معامالت االرتباط بيرسوف بيف المتغيرات
المستقمة (المرونة المعرفية وأبعادىا ,والمعتقدات المعرفية وأبعادىا) والمتغير التابع (األداء
األكاديمي) اتسمت بكونيا معامالت ارتباط موجبة عند مستوى داللة ()12110؛ حيث يتضح
وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف كؿ مف المرونة المعرفية واألداء األكاديمي عند مستوى
داللة ( )12110مما يشير إلى أنو كمما ارتفعت درجات الطالب في مقياس المرونة المعرفية
ارتفعت أيضاً درجاتيـ في األداء األكاديمي ,كما يتضح مف الجدوؿ أيضاً وجود عالقة

ارتباطية موجبة بيف كؿ مف المعتقدات المعرفية واألداء األكاديمي عند مستوى داللة

( )12110مما يشير إلى أنو كمما ارتفعت درجات الطالب في مقياس المعتقدات المعرفية
ارتفعت أيضاً درجاتيـ في األداء األكاديمي.

وقد اتفقت نتائج التحميؿ االحصائي الخاصة بكشؼ العالقة بيف المرونة المعرفية

واألداء األكاديمي مع نتائج كؿ مف دراسة ليف ( , Lin )2013ودراسة كيركود ()2017
 , Kercood, et alودراسة السيد بريؾ ()810,؛ ودراسة إيماف البوريني وآخريف
( )810,التي تشير إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف كؿ مف المرونة المعرفية واألداء
األكاديمي.
وتفسير ذلؾ أف الطالب ذو المرونة المعرفية المرتفعة لدييـ قدرة عمي تنظيـ خبراتيـ
وتعديميا مف أجؿ تحقيؽ النتائج المتوقعة ,كما يكونوا أكثر وعياً بالبدائؿ المتاحة والتعامؿ مع

الخبرات المعرفية األكثر تعقيداً ,كما يستخدموف استراتيجيات معرفية أثناء المعالجات النظرية

أو العممية تساعدىـ في استيعاب الخبرات وادماجيا في بنائيـ المعرفي ,مما ييسر عممية

اخ تيار االستراتيجيات المناسبة لمحؿ وتقمؿ فرص الوقوع في األخطاء .ويتفؽ ذلؾ مع نتائج
نايفة قطامي ( )8111ال تي تشير إلى تفوؽ أداء الطالب ممف لدييـ مرونة عالية في
التحصيؿ الدراسي مقارنة بمف لدييـ أداء منخفض في المرونة المعرفية ,وكذلؾ دراسة أونيف
وكوجاؾ ( , Onen & Kocak )2015التي توصمت إلي وجود عالقة دالة احصائياً بيف

المرونة المعرفية واستراتيجيات التعمـ.

وقد اتفقت نتائج التحميؿ االحصائي الخاصة بكشؼ العالقة بيف المعتقدات المعرفية
واألداء األكاديمي مع نتائج دراسة وليد سحموؿ ()8101؛ ودراسة نبيؿ زايد ()8116
,ودراسة رودرجيز وكانو ( , Rodriguez& Cano )2006ودراسة كانو (,Cano )2005
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التي تشير إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف كؿ مف المعتقدات المعرفية واألداء
األكاديمي.
ويمكػػف تفسػػير ذلػػؾ فػػي ضػػوء أىميػػة الػػدور الػػذي تقػػوـ بػػو المعتقػػدات المعرفيػػة األكثػػر
نضجاً في تحسيف قػدرة الطػالب عمػى أداء الميػاـ التعميميػة المعقػدة ,مػف خػالؿ االسػتفادة مػف

األساليب التدريسػية المتضػمنة لعمميػات معرفيػة أعمػؽ؛ فػالطالب األكثػر نضػجاً فػي معتقػداتيـ
المعرفيػػة يسػػتطيعوف اكتسػػاب المعرفػػة المتقدمػػة ونقميػػا بمرونػػة عاليػػة لمتطبيػػؽ فػػي مواقػػؼ
تعميميػة متباينػة ,وذلػؾ مػف خػالؿ تطػوير بنيػػات معرفيػة أكثػر مرونػة فػي التعامػؿ مػع المواقػػؼ
التعميمية ,كما أنيـ أكثر مالءمة وتجاوباً لؤلسئمة المثيرة لمتفكيػر مقارنػة بػالطالب األقػؿ نضػجاً
في معتقداتيـ المعرفية.

ويتفؽ ذلؾ مع نتائج بعض الدراسات السابقة التي تشير إلى وجود فروؽ بيف
مستويات المعتقدات المعرفية (المرتفعة -المنخفضة) عمى التحصيؿ الدراسي لمطالب لصالح
الطالب ذو المعتقدات المعرفية األكثر نضجاً (المرتفعة) كدراسة فيصؿ الربيع ,عبد الناصر

الجراح ( ,)8100وكذلؾ وجود فروؽ بيف المستويات األكاديمية (المرتفعة -المنخفضة) في
المعتقدات المعرفية لصالح الطالب ذو التحصيؿ األكاديمي المرتفع كدراسة السيد أبو ىاشـ
(.)8101

الفرض الجاٌي:
يٍص عمى أٌْ :ميهَ التٍبؤ باألداء األنادميي وَ خاله أبعاد املروٌة املعرفية لدى طالب
اجلاوعة.
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ األسموب اإلحصائي تحميؿ االنحدار المتعدد
ل متوصؿ إلى معادلة خطية تربط بيف المتغير التابع وعدد مف المتغيرات (المنبئات) ,والوقوؼ
عمى إمكانية التنبؤ بالمتغير التابع باستخداـ المتغيرات المستقمة (صالح مراد,8111 ,
.)881
وقد استخدـ تحميؿ االنحدار المتعدد التدريجي  Stepwise Regressionالذي
يعتمد عمى معرفة أىـ المتغيرات التي تقدـ إسياماً داالً في بداية التحميؿ ,واستبعاد المتغيرات

التي ال تقدـ إسياماً دا ًال في التنبؤ بالمتغير التابع.
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وتـ التحقؽ مف شروط تحميؿ االنحدار اليرمي المتعدد أوالً مف خالؿ بعض

المسممات كالتالي:

 - 1االعتدالية  Normalityواخلطية :Linearity
تـ التحقؽ منيا مف خالؿ المدرج التكراري  Histogramومف خالؿ فحص شكؿ
المنحنى االعتدالي ,وقد تـ التأكد مف االعتدالية بفحص البواقي لمتحقؽ مف أنيا تتوزع وفقاً
لمتوزيع االعتدالي وىو شرط ميـ لالنحدار.

كما تـ التحقؽ مف الخطية في أف البواقي المعيارية لالنحدار وىي الفروؽ بيف النقطة
المشاىدة والنقطة عمى النموذج االفتراضي تتجمع بياناتيا حوؿ الخط المستقيـ بتوزيع
طبيعي ,ويوضح شكؿ ( )8االعتدالية ,وشكؿ ( )3الخطية.

شكم (َ )6ىظح االػزذانُخ

شكم (َ )6ىظح انخطُخ

 - 2اٌتشار البواقي:
تـ التحقؽ مف ذلؾ مف خالؿ فحص الشكؿ االنتشاري  Scatter plotوالذي ظير
فيو انتشار البواقي مع القيـ المتوقعة .وما داـ ال يوجد شكؿ معيف مثؿ  Y- Vإف تحقؽ
شرط انتشار البواقي .ويوضح شكؿ ( )1نتيجة شكؿ انتشار البواقي.

شكم ( )6اَزشبس انجىاقٍ
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بعد التحقؽ مف شروط االنحدار تـ استخداـ األسموب اإلحصائي تحميؿ االنحدار
المتعدد التدريجي  Stepwise Regressionلمعرفة األثر أو العالقة بيف المتغير التابع
(األداء األكاديمي) والمتغيرات المستقمة (إدراؾ الحاجة لمتغير -توليد البدائؿ -البناء
المعرفي -التنوع االستراتيجي) ,وقد أسفر استخداـ طريقة االنحدار المتدرج عف وجود
نموذجيف لالنحدار
عذول ()16
َزبئظ رحهُم انزجبٍَ نهًزغُشاد انذاخهخ فٍ يؼبدنخ اَحذاس األداء األكبدًٍَ يٍ خالل انًشوَخ انًؼشفُخ
نذي ػُُخ انجحش (ٌ= )626
قًُخ
يغًىع انًشثؼبد دسعبد يزىسط انًشثؼبد
يصذس
انًُىرط
انذالنخ
"ف"
انحشَخ
انزجبٍَ
االَحذاس
انجىاقٍ
انكهٍ
االَحذاس
انجىاقٍ
انكهٍ

1

6

126613666
261263126
656613526
666663666
256663665
656613526

1
622
626
6
625
626

126613666
6263661
_
166663662
6623566
_

263261

63661

663656

63661

يتضح مف جدوؿ ( ) 08أف قيـ ؼ المحسوبة أكبر مف القيمة الجدولية مما يدؿ
عمى وجود عالقة انحدارية بيف المتغير التابع (األداء األكاديمي) والمتغيرات المستقمة (البناء
المعرفي ,ادراؾ الحاجة لمتغيير) ,بينما تـ استبعاد المتغيرات المستقمة (توليد البدائؿ ,والتنوع
االستراتيجي) .ويوضح جدوؿ ( ) 03معامؿ االرتباط المتعدد ومربع االرتباط المتعدد والخطأ
المعياري لمقياس ,ونسب مساىمة المتغيرات المستقمة في المتغير التابع بطريقة االنحدار
المتدرج.
عذول ()16
ػبيم االسرجبط انًزؼذد ويشثغ االسرجبط انًزؼذد وانخطأ انًؼُبسٌ نهقُبس ،وَست يسبهًخ انًزغُشاد
(ٌ= )626
انًسزقهخ فٍ انًزغُش انزبثغ ثطشَقخ االَحذاس انًزذسط.
يشثغ يؼبيم
يشثغ يؼبيم
يؼبيم االسرجبط
انًُىرط
َسجخ
انخطأ انًؼُبسٌ
االسرجبط
االسرجبط
انًزؼذد R
انًسبهًخ
انًؼذل
انًزؼذد R2
%1636
12316656
63166
63161
a 63666
1
%6636
15366666
63666
63665
b 63665
6
انجُبء انًؼشفٍ (a) predictors :
انجُبء انًؼشفٍ ،انحبعخ إنً انزغُُش (b) predictors :
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وبموجب طريقة االنحدار المتعدد يتـ ادخاؿ قيـ المتغيرات المستقمة واحد تمو اآلخر إلى
نموذج االنحدار عمماً بأف أي متغير مستقؿ عرضة لالستبعاد في الخطوات الالحقة إذا ثبت
عدـ معنويتو ,وبالنظر إلى جدوؿ ( )03نجد أنو عند إدخاؿ بعد البناء المعرفي أوالً (نموذج

 )0كانت قيمة مربع معامؿ االرتباط المعدؿ =  12022وتفسر نحو ( )%0222مف تبايف
المتغير التابع ,وعند إضافة بعد الحاجة إلى التغيير لممعادلة (نموذج  )8ارتفعت قيمة مربع
معامؿ االرتباط المعدؿ فأصبحت =  ,12882وتفسر نحو ( )%8822مف تبايف المتغير
التابع ,أي أف نسبة ( )%8822مف تبايف المتغير التابع يمكف تفسيره بمعمومية المتغيرات
المستقمة (بعد البناء المعرفي ,وبعد الحاجة إلى التغيير) ,بينما النسبة المتبقية مف التبايف
ترجع إلى متغيري (توليد البدائؿ ,والتنوع االستراتيجي) ولـ يؤخذ في االعتبار في معادلة
االنحدار .ويوضح جدوؿ ( )01داللة بعدي المرونة المعرفية (البناء المعرفي ,والحاجة إلى
التغيير) في معادلة االنحدار في كؿ مف النموذجيف.
عذول ()16
دالنخ ثؼذٌ انًشوَخ انًؼشفُخ (انجُبء انًؼشفٍ ،وانحبعخ إنً انزغُُش) فٍ يؼبدنخ
االَحذاس فٍ كم يٍ انًُىرعٍُ (ٌ= )626
يؼبيم االَحذاس قًُخ "د" انذالنخ
انخطأ
يؼبيم
انًُىرط انًزغُش
االَحذاس  Bانًؼُبسٌ انًؼُبسٌBeta
63661 163612
_
63622 1663666
انضبثذ
1
63661
63616
63666
63666
13266
انجُبء
انًؼشفٍ
63661
63666
_
63666
663665
انضبثذ
6
63661
63651
63662
63666
13166
انجُبء
انًؼشفٍ
63661
63666
63666
63621
13666
انحبعخ
إنً
انزغُُش
يتضح مف جدوؿ ( )01أف قيـ ت دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( ,)12110ومف
ثـ يمكف صياغة المعادلة التنبؤية لؤلداء األكاديمي مف خالؿ بعدى المرونة المعرفية األكبر

ارتباطاً باألداء األكاديمي كالتالي:
انًؼبدنخ انزُجؤَخ نألداء األكبدًٍَ = ( ×13166 +663665انجُبء انًؼشفٍ)( ×13666 +انحبعخ إنً انزغُُش).
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كما يمكف التنبؤ باألداء األكاديمي مف خالؿ درجات الطالب في بعدى البناء المعرفي
والحاجة إلى التغيير بمعامالت تنبؤية معيارية ) (Betaمقدارىا

(,)12812 ,12316

ويالحظ أنو قد تـ استبعاد بعدى توليد البدائؿ ,والتنوع االستراتيجي مف المعادلة التنبؤية لعدـ
إسياميـ بصورة دالة في التنبؤ باألداء األكاديمي .وتشير ىذه النتيجة إلى تحقؽ الفرض
الثاني جزئياً؛ حيث أمكف التنبؤ باألداء األكاديمي مف خالؿ بعدى المرونة المعرفية (البناء
المعرفي والحاجة إلى التغيير) بنسبة إسياـ ( )%8822مف التبايف الكمي لؤلداء األكاديمي

لدى طالب عينة البحث.
وتتفؽ نتيجة الفرض مع ما توصمت إليو دراسة بالكشؼ عف العالقة التنبؤية بيف
المرونة المعرفية

والتحصيؿ الدراسي لمطالب والتنبؤ بالتحصيؿ الدراسي مف خالؿ أبعاد

المرونة المعرفية كدراسة السيد بريؾ (,)810,ودراسة دويجالس ومارتنوفيس ()2018
 Douglas& Martinoviceوالتي أشارت إلى إمكانية التنبؤ باألداء األكاديمي مف خالؿ
أبعاد المرونة المعرفية.

الفرض الجالح:
يٍص عمى أٌْ :ميهَ التٍبؤ باألداء األنادميي وَ خاله أبعاد املعتكدات املعرفية لدى طالب اجلاوعة.
قبؿ التحقؽ مف صحة الفرض تـ التحقؽ مف شروط تحميؿ االنحدار اليرمي المتعدد
أوالً مف خالؿ بعض المسممات كالتالي:

 - 1االعتدالية  Normalityواخلطية :Linearity
تـ التحقؽ منيا مف خالؿ المدرج التكراري  Histogrmومف خالؿ فحص شكؿ
المنحنى االعتدالي ,وقد تـ التأكد مف االعتدالية بفحص البواقي لمتحقؽ مف أنيا تتوزع وفقاً
لمتوزيع االعتدالي وىو شرط ميـ لالنحدار.

كما تـ التحقؽ مف الخطية في أف البواقي المعيارية لالنحدار وىي الفروؽ بيف
النقطة المشاىدة والنقطة عمى النموذج ال مقدر االفتراضي تتجمع بياناتيا حوؿ الخط المستقيـ
بتوزيع طبيعي ,ويوضح شكؿ ( )8االعتدالية ,وشكؿ ( )6الخطية.
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شكم (َ )5ىظح االػزذانُخ

شكم (َ )2ىظح انخطُخ

 - 2اٌتشار البواقي:
تـ التحقؽ مف ذلؾ مف خالؿ فحص الشكؿ االنتشاري  Scatter plotوالذي ظير فيو
انتشار البواقي مع القيـ المتوقعة .وما داـ ال يوجد شكؿ معيف مثؿ  Y- Vإف تحقؽ شرط
انتشار البواقي .ويوضح شكؿ ( ),نتيجة شكؿ انتشار البواقي.

شكم ( )6اَزشبس انجىاقٍ

بعد التحقؽ مف شروط االنحدار تـ استخداـ األسموب اإلحصائي تحميؿ االنحدار
المتعدد التدريجي  Stepwise Regressionلمعرفة األثر أو العالقة بيف المتغير التابع
(األداء األكاديمي) والمتغيرات المستقمة (ثبات المعرفة ,مصدر المعرفة ,بنية المعرفة ,سرعة
التعمـ ,القدرة عمى التعمـ) ,وقد أسفر استخداـ طريقة االنحدار المتدرج عف وجود ثالث نماذج
لالنحدار .ويوضح جدوؿ ( )08نتائج تحميؿ التبايف لممتغيرات الداخمة في معادلة انحدار
األداء األكاديمي مف خالؿ المعتقدات المعرفية لدى عينة البحث.
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عذول ()15
َزبئظ رحهُم انزجبٍَ نهًزغُشاد انذاخهخ فٍ يؼبدنخ اَحذاس األداء األكبدًٍَ يٍ خالل انًؼزقذاد
انًؼشفُخ نذي ػُُخ انجحش (ٌ= )626
قًُخ
يغًىع انًشثؼبد دسعبد يزىسط انًشثؼبد
يصذس
انًُىرط
انذالنخ
"ف"
انحشَخ
انزجبٍَ
63661 663656 616563166
1
616563166
االَحذاس
1
6663666
622
262663666
انجىاقٍ
_
626
656613526
انكهٍ
63661 663262 156263266
6
665663665
االَحذاس
6
6663162
625
566663166
انجىاقٍ
_
626
656613526
انكهٍ
63661 563666 166663166
6
666663516
االَحذاس
6
1663656
626
562563666
انجىاقٍ
_
626
656613526
انكهٍ

يتضح مف جدوؿ ( ) 08أف قيـ ؼ المحسوبة أكبر مف القيمة الجدولية مما يدؿ
عمى وجود عالقة انحدارية بيف المتغير التابع (األداء األكاديمي) والمتغيرات المستقمة (مصدر
المعرفة ,القدرة عمى التعمـ ,بنية المعرفة) عمى التوالي ,بينما تـ استبعاد المتغيرات المستقمة
(ثبات المعرفة ,وسرعة التعمـ) .ويوضح جدوؿ ( )06معامؿ االرتباط المتعدد ومربع االرتباط
المتعدد والخطأ المعياري لمقياس ,ونسب مساىمة المتغيرات المستقمة في المتغير التابع
بطريقة االنحدار المتدرج.
عذول ()12
ػبيم االسرجبط انًزؼذد ويشثغ االسرجبط انًزؼذد وانخطأ انًؼُبسٌ نهقُبس ،وَست يسبهًخ
انًزغُشاد انًسزقهخ فٍ انًزغُش انزبثغ ثطشَقخ االَحذاس انًزذسط)626 =ٌ( .
يشثغ يؼبيم
يؼبيم االسرجبط يشثغ يؼبيم
َسجخ
انخطأ انًؼُبسٌ
االسرجبط
االسرجبط
انًزؼذد R
انًُىرط
انًسبهًخ
انًؼذل
انًزؼذد R2
%6536
15316666
63656
63655
a 63565
1
%6536
16366666
63656
63656
b 63566
6
%6636
16316666
63666
63666
c 63216
6
يصذس انًؼشفخ (a) predictors :
يصذس انًؼشفخ ،انقذسح ػهً انزؼهى (b) predictors :

مصدر المعرفة ,القدرة عمى التعمـ ,بنية المعرفة (c) predictors :
وبموجب طريقة االنحدار المتعدد التدريجي يتـ إدخاؿ قيـ المتغيرات المستقمة واحداً تمو

اآلخر إلى نموذج االنحدار عمماً بأف أي متغير مستقؿ عرضة لالستبعاد في الخطوات الالحقة

إذا ثبت عدـ معنويتو ,وبالنظر إلى جدوؿ ( )06نجد أنو عند إدخاؿ بعد مصدر المعرفة أوالً
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(نموذج  )0كانت قيمة مربع معامؿ االرتباط المعدؿ =  12888وتفسر نحو ( )%8828مف
تبايف المتغير التابع ,وعند إضافة بعد القدرة عمى التعمـ لممعادلة (نموذج  )8ارتفعت قيمة
مربع معامؿ االرتباط المعدؿ فأصبحت =  ,12383وتفسر نحو ( )%3823مف تبايف المتغير
التابع ,وعند إضافة بعد بنية المعرفة (نموذج  )3أصبحت قيمة مربع معامؿ االرتباط المعدؿ=
 ,123,,وتفسر نحو( )%3,2,مف تبايف المتغير التابع ,أي أف نسبة ( )%3,2,مف تبايف
المتغير التابع يمكف تفسيره بمعمومية المتغيرات المستقمة (مصدر المعرفة ,والقدرة عمى
التعمـ ,وبنية المعرفة) ,بينما النسبة المتبقية مف التبايف ترجع إلى متغيري (ثبات المعرفة,
وسرعة التعمـ) ولـ يؤخذ في االعتبار في معادلة االنحدار .ويوضح جدوؿ ( )0,داللة أبعاد
المعتقدات المعرفية (مصدر المعرفة ,والقدرة عمى التعمـ ,وبنية المعرفة) في معادلة االنحدار
في كؿ مف النماذج الثالثة.
عذول ()16
دالنخ أثؼبد انًؼزقذاد انًؼشفُخ (يصذس انًؼشفخ ،وانقذسح ػهً انزؼهى ،وثُُخ انًؼشفخ) فٍ
يؼبدنخ االَحذاس فٍ كم يٍ انًُبرط انضالصخ (ٌ= )626
قًُخ
يؼبيم االَحذاس
انخطأ
يؼبيم
انذالنخ
انًُىرط انًزغُش
"د"
االَحذاس  Bانًؼُبسٌ انًؼُبسٌBeta
63661 163616
_
23666 1663661
انضبثذ
1
يصذس
63661 63566
63565
63162
1.666
انًؼشفخ
63661 63666
_
63661 663616
انضبثذ
يصذس
63661 63666
63666
63166
13526
انًؼشفخ
6
انقذسح
63661 23511
63661
63166
13165
ػهً انزؼهى
63661 53626
_
63666 553616
انضبثذ
يصذس
63661 63626
63666
63161
13666
انًؼشفخ
6
انقذسح
63661 53266
63661
63166
13666
ػهً انزؼهى
ثُُخ
63661 63656
63165
63612
63666
انًؼشفخ

يتضح مف جدوؿ ( )0,أف قيـ ت دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( ,)12110ومف

ثـ يمكف صياغة المعادلة التنبؤية لؤلداء األكاديمي مف خالؿ أبعاد المعتقدات المعرفية األكبر
ارتباطاً ومساىمة في التبايف الكمي لدرجات األداء األكاديمي كالتالي:
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انًؼبدنخ انزُجؤَخ نألداء األكبدًٍَ = ( ×13666 +553616يصذس انًؼشفخ)×13666 +
(انقذسح ػهً انزؼهى)( ×63666 +ثُُخ انًؼشفخ) .

باإلضافة إلى المعادلة التنبؤية السابقة فإنو يمكف التنبؤ باألداء األكاديمي مف خالؿ
درجات الطالب في أبعاد مصدر المعرفة والقدرة عمى التعمـ وبنية المعرفة بمعامالت تنبؤية
معيارية ) (Betaمقدارىا ( ,) 120,8 ,12820 ,123,2ويالحظ أنو قد تـ استبعاد بعدى
ثبات المعرفة ,وسرعة التعمـ مف المعادلة التنبؤية لعدـ اسياميما بصورة دالة في التنبؤ
باألداء األكاديمي .وتشير ىذه النتيجة إلى تحقؽ الفرض الثالث جزئياً؛ حيث أمكف التنبؤ

باألداء األ كاديمي مف خالؿ أبعاد المعتقدات المعرفية (مصدر المعرفة ,القدرة عمى التعمـ ,بنية
المعرفة) بنسبة إسياـ ( )%3,2,مف التبايف الكمي لؤلداء األكاديمي لدى طالب عينة
البحث.
وىكذا يمكف القوؿ بأنو يمكف استخداـ أبعاد المعتقدات المعرفية األ تية (مصدر المعرفة
–القدرة عمى التعمـ -بنية المعرفة) عمى الترتيب لمتنبؤ باألداء األكاديمى ,حيث تمثؿ
المعتقدات المعرفية بأبعادىا السابقة عمى طرفى متصؿ كال الطرفيف فيو يدعماف التعمـ,
فالطالب الجامعى أصبح قاد ار عمى تنظيـ جيوده ليكوف نشطاً وفاعالً أثناء عممية التعمـ وكؿ
ىذا سيؤثر بشكؿ إيجابى عمى أدائو األكاديمى.

كما يمكف تفسير ذلؾ بأف طالب المرحمة الجامعية أصبحوا قادريف عمى تحديد أىدافيـ
التعميمية والتخطيط ليا والبحث بأنفسيـ عف مصادر المعمومة  ,وبالتالى كمما زاد المستوى
التعميمى قؿ اعتقادىـ فى المعرفة البسيطة والمؤكدة ,كما قؿ االعتقاد فى التعمـ السريع .
وتتفؽ نتيجة الفرض مع ما توصمت إليو دراسة ىوفر(Hofer )2000

دراسة كانو

( Cano)2005؛ ودراسة )8116( Rodriguez& Cano؛ ودراسة نبيؿ زايد ()8116؛
ودراسة رودرجيز وكانو ( , Rodriguez& Cano)2006ودراسة جميمة رحيمة ()8108؛
ودراسة وليد سحموؿ ()8101؛ حيث تشير كؿ الدراسات السابقة إلى إمكانية التنبؤ باألداء
األكاديمي مف خالؿ المعتقدات المعرفية ,بينما تتفؽ مع بعض الدراسات وتختمؼ مع البعض
اآلخر في أبعاد المعتقدات المعرفية التي يمكف مف خالليا التنبؤ باألداء األكاديمي.

الفرض الرابع:
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يٍص عمى أٌْ :يودد تأثري داه احصائياً لهن وَ وستويات املروٌة املعرفية (املرتفع -
املتوسط  -املٍخفض) ووستويات املعتكدات املعرفية (املرتفع  -املتوسط  -املٍخفض) والتفاعن
بيٍّىا عمى األداء األنادميي لدى طالب اجلاوعة.
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ تحديد معايير لكؿ مف مقياس المرونة المعرفية
والمعتقدات المعرفية ,وذلؾ بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ,كما يوضحو
جدوؿ (.)02
عذول ()16
انًزىسط انحسبثٍ واالَحشاف انًؼُبسٌ نًقُبس انًشوَخ انًؼشفُخ وانًؼزقذاد انًؼشفُخ (ٌ= )626
االَحشاف انًؼُبسٌ
انًزىسط انحسبثٍ
انًزغُش
12361
151365
انًشوَخ انًؼشفُخ
12316
166361
انًؼزقذاد انًؼشفُخ

وقد تـ استخداـ البيانات التي وردت بجدوؿ ( )02في تصنيؼ الطالب إلى ثالثة
مستويات كالتالي:

أوالً :بالٍسبة لمىروٌة املعرفية:

1

 -املستوى املرتفع :إذا كانت الدرجة في المقياس تزيد عف (المتوسط زائد واحد انحراؼ

معياري أي .)0622,6 =06220 +080228
 - 2املستوى املٍخفض :إذا كانت الدرجة في المقياس تنقص عف( المتوسط ناقص واحد
انحراؼ معياري أي .)031221 =06220 -080228

6

 -املستوى املتوسط :إذا كانت الدرجة أكبر مف  031221وأقؿ مف .)0622,6

ثاٌياً :بالٍسبة املعتكدات املعرفية:

1

 املستوى املرتفع :إذا كانت الدرجة في المقياس تزيد عف (المتوسط زائد واحد انحراؼمعياري أي .)022230 =0620, +023210

 - 2املستوى املٍخفض :إذا كانت الدرجة في المقياس تنقص عف (المتوسط ناقص واحد
انحراؼ معياري أي .)06,281 =0620, -023210
 - 3املستوى املتوسط :إذا كانت الدرجة أكبر مف  06,281وأقؿ مف .)022230
وبعد ذلؾ تـ إجراء تحميؿ التبايف وحساب ما إذا كانت قيمة ؼ دالة إحصائياً ,كما تـ

حساب حجـ التأثير باستخداـ مربع ايتا في حالة ما إذا كانت قيمة ؼ دالة إحصائياً ,وقد
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استخدـ محكات كوىيف لتحديد حجـ التأثير؛ حيث أشار كوىيف  Cohenإلى اعتبار حجـ
التأثير صغي ارً عندما يساوي ( ,)1210والى اعتباره متوسطاً عندما يساوي ( ,)1216واعتباره
كبي ارً عندما يساوي (( )1201يحيى نصار ,8116 ,ص  ,)81والنتائج يوضحيا جدوؿ

( ,)02وجدوؿ (.)81

عذول ()16
انًزىسطبد انحسبثُخ واالَحشافبد انًؼُبسَخ نذسعبد انطالة فٍ األداء األكبدًٍَ ػُذ دساسخ انزفبػم
ثٍُ يسزىَبد انًشوَخ انًؼشفُخ ويسزىَبد انًؼزقذاد انًؼشفُخ.
انًزىسط
انًؼزقذاد
انًشوَخ
االَحشاف انًؼُبسٌ
انؼذد
و
انحسبثٍ
انًؼشفُخ
انًؼشفُخ
6366
166366
11
يشرفغ
11316
166326
65
يزىسط
يشرفغ
1
6366
166322
6
يُخفط
6365
165361
66
يشرفغ
16366
126356
116
يزىسط
يزىسط
6
6365
156366
66
يُخفط
66366
125366
6
يشرفغ
16366
156366
16
يزىسط
يُخفط
6
16366
166316
61
يُخفط
عذول ()66
َزبئظ رحهُم انزجبٍَ وقُى "ف" نهُظبو انؼبيهٍ ( )6×6نذسعبد انطالة فٍ يسزىي األداء األكبدًٍَ
(ٌ= )626
حغى انزأصُش اَزب
يسزىي
يزىسط
دسعبد
يغًىع
يصذس
قُى "ف"
انذالنخ
انًشثؼبد
انحشَخ
انًشثؼبد
انزجبٍَ
انقًُخ انذالنخ
يشوَخ
 6.655 63661 113626 6666326ظؼُف
6
6565365
يؼشفُخA
يؼزقذاد
 6.651 63661 113166 6126366ظؼُف
6
6666315
يؼشفُخ B
رفبػم
 13662غُش دانخ
666326
6
656361
)(A×B
1663156
656
56666316
انخطأ
انًغًىع
626
65661352
انكهٍ

يتضح مف جدوؿ ( )81أنو توجد فروؽ دالة إحصائياً في األداء األكاديمي بالنسبة

لمستويات المرونة المعرفية (المرتفع ,والمتوسط ,والمنخفض) عند مستوى داللة , 12110

وكذلؾ توجد فروؽ في األداء األكاديمي بالنسبة لمستويات المعتقدات المعرفية (المرتفع,
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والمتوسط ,والمنخفض) عند مستوى داللة  ,12110بينما ال توجد فروؽ دالة إحصائياً ترجع
لمتفاعؿ بيف كؿ مف المرونة المعرفية والمعتقدات المعرفية عمى األداء األكاديمي.

وقد تـ استخداـ اختبار شيفيو  Schefeلممقارنات المتعددة ألكثر مف مجموعتيف
وذلؾ لحساب الفروؽ بيف مستويات المرونة المعرفية والمعتقدات المعرفية ,والنتائج يوضحيا
جدوؿ ( ,)80وجدوؿ (.)88
عذول ()61
قُى "شُفُه" نذالنخ انفشوق ثٍُ يزىسطبد دسعبد انطالة فٍ األداء األكبدًٍَ رجؼبً نًسزىَبد
انًشوَخ انًؼشفُخ.
قُى انفشوق
ٌ
يسزىَبد انًشوَخ انفشوق ثٍُ األخطبء يسزىي
انًزىسطبد انًؼُبسَخ انذالنخ
انًؼشفُخ
يزىسط يُخفط
يشرفغ
56
6365
6316
16361
يشرفغ يزىسط

يزىس
ط
يُخف
ض

يُخفط

65366

6366

6365

يشرفغ

16361-

6316

6365

126

يُخفط
يشرفغ

11361
65366-

6366
6366

6365
6365

61

يزىسط

11361-

6366

6365

156366
166361

125366

-

يتضح مف جدوؿ ( )80وجود فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( )1218بيف

مستوى المرونة المعرفية المرتفع وكؿ مف المستوييف المتوسط والمنخفض لصالح المستوى
المرتفع ,وكذلؾ توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف المستوييف المتوسط والمنخفض لصالح
المستوى المتوسط وذلؾ عمى درجات األداء األكاديمي.

عذول ()66
قُى "شُفُه" نذالنخ انفشوق ثٍُ يزىسطبد دسعبد انطالة فٍ األداء األكبدًٍَ رجؼبً نًسزىَبد
انًشوَخ انًؼشفُخ.
قُى انفشوق
األخطبء
انفشوق ثٍُ
يسزىَبد انًؼزقذاد
ٌ
انًؼُبسَخ
انًزىسطبد
انًؼشفُخ
يُخفط
يزىسط
يشرفغ
6351
16356
يزىسط
56
يشرفغ
6366
66366
يُخفط
6351
16356يشرفغ
156366 126
يزىسط
6316
15316
يُخفط
6366
66366يشرفغ
126366 162366
61
يُخفط
6316
15316يزىسط
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يتضح مف جدوؿ ( )88وجود فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( )1218بيف

مستوى المعتقدات المعرفية المرتفع وكؿ مف المستوييف المتوسط والمنخفض لصالح المستوى
المرتفع ,وكذلؾ توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف المستوييف المتوسط والمنخفض لصالح

المستوى المتوسط وذلؾ عمى درجات األداء األكاديمي .ويوضح شكؿ ( )2أثر التفاعؿ بيف

المرونة المعرفية والمعتقدات المعرفية عمى األداء األكاديمي لدى طالب عينة البحث.

شكم ( )6أصش انزفبػم ثٍُ انًشوَخ انًؼشفُخ وانًؼزقذاد انًؼشفُخ ػهً األداء األكبدًٍَ نذي طالة
ػُُخ انجحش

يمكف تفسير ذلؾ بأف طالب الجامعة ممف لدييـ مرونة مرتفعة ينتبيوف بفعالية لما
يقدـ مف خبرات ويقوموف بتعديؿ المعرفة وتنظيميا مف أجؿ تحقيؽ النتائج المتوقعة ,
فالمرونة المعرفية ىى المولد الفعمى لؤلفكار والحموؿ والبدائؿ واإلبداع,كؿ ىذا يؤثر بشكؿ
إيجابى فى األداء األكاديمى لمطالب وينعكس عمى نجاحيـ فى الحياة وشعورىـ بالسعادة.
كما أف المعتقدات المعرفية ترتبط بالعديد مف مظاىر التعمـ مثؿ معالجة الطالب
لممعمومات والعمميات المعرفية خالؿ التعمـ وحؿ المشكالت ,وتتفؽ نتيجة الفرض مع ما
توصمت إليو نتائج

دراسات

دوجالس ومارتينوفيس ()2018

& Douglas

 , Martinoviceجميمة رحيمة ( ,)8108رودريجوز وكانو (Rodriguez& )2006
.Cano

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 262 -

اإلسهام النسبي للمرونة المعرفية...

عدد مارس-ج9299 )83( -9م

توصيات البحح:
في ضوء النتائج التي توصؿ إلييا البحث ,يمكف تقديـ التوصيات التالية:
 .1االىتماـ بتصميـ مقررات دراسية تعزز مف تحسيف معتقدات طالب الجامعة نحو عمميتي
التعميـ والتعمـ وتحسف مستوى المرونة المعرفية لدييـ.
 .2مساعدة طالب الجامعة عمى تبني معتقدات معرفية إيجابية األمر الذي سيؤثر بصورة
إيجابية عمى أدائيـ األكاديمي.
 .3توعية طالب الجامعة بأف عممية اكتساب المعرفة عممية متكاممة ومترابطة ,وأف القدرة
عمى التعمـ ليست فطرية وثابتة منذ الميالد بؿ يمكف أف تتحسف مف خالؿ التدريب عمى
تحصيؿ المعرفة.
 .4توعية طالب الجامعة بأىمية البنية المعرفية والخبرة المكتسبة في القدرة عمى تحسيف
وتطوير استراتيجيات معرفية يتـ استخداميا في عممية التعمـ.
 .5مساعدة طالب الجامعة عمى معالجة الظروؼ والمواقؼ الجديدة وغير المتوقعة مف
خالؿ إعادة النظر في األفكار القائمة والمعارؼ السابقة وتعديميا مع مراقبة ىذا التغير
وضبط فعاليتو ,فيشعر الطالب بإيجابية ىذه األفكار.
 .6عقد ندوات ودورات تساعد طالب الجامعة بصفة عامة وطالب الدراسات العميا بصفة
خاصة عمى حؿ المشكالت التي تواجييـ مف خالؿ معرفة وجيات النظر المتعارضة
والعالقة بيف المتغيرات الجديدة لمموقؼ مما يساعدىـ عمى التوصؿ لحموؿ جيدة.
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حبوخ وكرتحة:
مف خالؿ نتائج البحث الحالي ممكف اقتراح مجموعة مف الموضوعات التي يمكف مف
خالليا اتاحة المجاؿ لمبحث والدراسة كالتالي:
 .0إعداد برامج قائمة عمى نظرية المرونة المعرفية في تحسيف األداء األكاديمي لعينات
مختمفة.
 .8إعداد برامج قائمة عمى نظرية المرونة المعرفية في تنمية السعادة النفسية لدى عينات
مختمفة.
 .3دراسة مقارنة لكؿ مف المرونة المعرفية والمعتقدات المعرفية بيف العادييف وبيف ذوي
صعوبات التعمـ والموىوبيف.
 .1التنبؤ بمعتقدات الطالب مف خالؿ المرونة المعرفية لدييـ.
 .8التنبؤ بالمرونة المعرفية لمطالب مف خالؿ مجموعة مف المتغيرات المختمفة.
 .6تأثير المعتقدات المعرفية لممعمميف عمى معتقدات الطالب نحو التعمـ.
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املرادع
أوالً :املرادع العربية:
أحمد نبيؿ سميماف ( .)8103أثر تفاعؿ مستوي ما وراء الذاكرة والتخصص األكاديمي في المرونة

المعرفية لدي طالب كمية التربية .جامعة األزىر  ,مجمة التربية لمبحوث التربوية والنفسية

واالجتماعية.088 -,1 , )088( 1 ,

أحمد الحسيني ىالؿ ( .)8108نمذجة العالقة السببية بيف الذكريات الالإرادية والمرونة المعرفية
والتفكير في أحداث المستقبؿ لدى عينة مف طالب الجامعة .مجمة االرشاد النفسي ,جامعة

عيف شمس.12 -0 ,81 ,

السيد رمضاف بريؾ ( .)810,االسياـ النسبي لممرونة المعرفية في التنبؤ بالتكيؼ االجتماعي
واألكاديمي لدي الطالب الوافديف بجامعة الممؾ سعود .المجمة التربوية الدولية المتخصصة,

المجموعة الدولية لالستشارات والتدريب ,األردف.01, -28 , )0( 6 ,

السيد عبد الحميد سميماف ,محمد سميـ عويد ,محمد عبد الغفار ( .)8108المعتقدات المعرفية
الشائعة لدى طالب كمية التربية جامعة بغداد .مجمة كمية التربية ,جامعة عيف شمس1 ,

(.116 -11, ,)32

السيد محمد أبو ىاشـ ( .)8101المعتقدات المعرفية وتوجيات الدافعية (الداخمية -الخارجية) لدى
مرتفعي ومنخفضي التحصيؿ الدراسي مف طالب الجامعة .المؤتمر العممي الثامف 88 -80
ابريؿ ,استثمار الموىبة ودور مؤسسات التعميـ ,الواقع والطموحات  ,كمية التربية ,جامعة

الزقازيؽ.

آمنة قاسـ إسماعيؿ  ,سحر محمود عبد اهلل ( .)8102السعادة النفسية في عالقتيا بالمرونة
المعرفية

والثقة بالنفس لدي عينة مف طالب الدراسات العميا بجامعة سوىاج .المجمة

التربوية.018 -,2 ,)83( ,

إيماف سعيد البوريني ,ىناء خالد الرقاد ,وائؿ منور الريفي ,رغدة ميشيؿ عرنكي ( .)810,مستوي
المرونة المعرفية لدي طالبات كمية األميرة عالية الجامعية في األردف في ضوء بعض

المتغيرات .المجمة السعودية لمتربية الخاصة ,جامعة الممؾ سعود.026 -08, , )0( 3 ,

بكر حسيف فاضؿ (. )8108الوعي اإلبداعي ودافعية االبتكار والمرونة المعرفية لدي الطمبة
المبدعيف وغير المبدعيف في المرحمة اإلعدادية .رسالة ماجستير ,كمية التربية بيف راشد ,

جامعة بغداد.
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جميمة عبد المنعـ رحيمة ( .)8108أثر التفاعؿ بيف المعتقدات المعرفية ومعتقدات الدافعية عمى
األداء األكاديمي لطالب كمية التربية جامعة اإلسكندرية .المجمة المصرية لمدراسات النفسية,

(.311 -883 ,),6

سالي طالب عمواف ,أمؿ كاظـ ميرة ( .)8101المعتقدات المعرفية وعالقتيا بالتعمـ المنظـ ذاتياً لدى
طمبة الجامعة .مجمة العموـ التربوية والنفسية ,العراؽ.333 -821 ,016 ,

صالح أحمد مراد ( .)8111األساليب اإلحصائية في العموـ النفسية والتربوية واالجتماعية .القاىرة,
مكتبة األنجمو المصرية.

عبد الكريـ غالي محسف  ,فجر حسيف السماوي (. )8102المرونة المعرفية لدي طمبة الجامعة.
مجمة أبحاث البصرة (العموـ اإل نسانية) ,العراؽ .303 -826 ,)8( 13 ,

عالء الديف السعيد النجار( .)8181جودة الحياة والمرونة المعرفية كمنبئات بميارة حؿ المشكالت
الرياضية المفظية لذوى صعوبات التعمـ بالمرحمة االبتدائية ,مجمة الطفولة والتربية

.881-812.)8(80,

فيصؿ خميؿ الربيع  ,عبد الناصر ذياب الجراح ( .)8100المعتقدات المعرفية وعالقتيا بمتغيري
الجنس والمستوي الدراسي دراسة ميدانية عمي عينة مف طمبة كمية التربية بجامعة اليرموؾ.

مجمة اتحادات الجامعات العربية لمتربية وعمـ النفس ,األردف.813 -021 ,)2( 8 ,

محمد عبد اهلل الجراح ( .)8108المعتقدات المعرفية كمنبئات بالتعمـ المنظـ ذاتياً لدى طمبة المرحمة
األساسية العميا .رسالة ماجستير ,كمية التربية ,جامعة اليرموؾ.

مرواف بف عمي الحربي ( .)8108بعض عوامؿ الذاكرة وقدرات االستدالؿ العاـ ومكونات ما وراء

الذاكرة والمرونة العقمية كمتغيرات تنبؤية بكفاءة التعمـ لدي طالب المرحمة الثانوية .مجمة

الدراسات التربوية والنفسية ,جامعة السمطاف قابوس.1,0 -183 ,)2( 3 ,

نافز أحمد بقيعي ( ) 8103المعتقدات المعرفية والحاجة إلى المعرفة لدى الطمبة الجامعييف .مجمة
دراسات العموـ التربوية ,األردف ,11 ,ص ص .0138 -0180

نايفة محمد قطامي (. )8111االستراتيجيات المعرفية لمتعمـ المنظـ ذاتياً لمطمبة الجامعيف وعالقتيا

بمتغير التحصيؿ الدراسي والمرونة المعرفية والدافعية المعرفية .مجمة مستقبؿ التربية

العربية.311 -312 ,)38( 01 ,

نبيؿ محمد زايد (. )8116المعتقدات المعرفية وعالقتيا بالتحصيؿ الدراسي لتالميذ أولي وثالثة
اعدادي .مجمة الدراسات التربوية واالجتماعية , )3( 08 ,ص ص .833 -020

وليد شوقي سحموؿ ( .)8101بنية المعتقدات المعرفية وأثرىا عمى التحصيؿ الدراسي لدى تالميذ
المرحمة اإلعدادية .مجمة رسالة التربية وعمـ النفس ,جامعة الممؾ سعود.82 -0 ,18 ,
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 التنبؤ بالذاكرة العاممة مف المرونة المعرفية.)8106(  إحساف شكري حجازي,يس ار شعباف بمبؿ
, مجمة الدراسات التربوية والنفسية,والذكاء السائؿ لدي تالميذ الصؼ السادس االبتدائي
.003 -83 ,)23( , جامعة الزقازيؽ,مجمة كمية التربية
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