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امللص :
ىدؼ ىذا البحث إلى التعرؼ عمى فعالية نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي في تحسيف
عقمية اإلنماء والرشاقة المعرفية ،كذلؾ الكشؼ عف درجة اختالؼ فعالية نموذج التعمـ القائـ
عمى التحدي في تحسيف عقمية اإلنماء والرشاقة المعرفية لدى طالب كمية التربية النوعية
تبعا لمتغير النوع (ذكر /أنثى).
جامعة اإلسكندرية ً
طالبا وطالب ًة بالفرقة الرابعة بكمية
وطُبؽ ىذا البحث عمى عينة مكونة مف (ٕ)ٙ
ً
عاما ،واستخدـ
التربية النوعية جامعة اإلسكندرية بمتوسط عمر زمنى قدره (ً )ٔ.ٚٚ±ٕٔ.ٖٛ
الباحث مقياس عقمية اإلنماء ومقياس الرشاقة المعرفية مف إعداده ،واختبار المصفوفات

المتتابعة المموف لرافف (تقنيف عماد أحمد حسف ،)ٕٓٔٙ ،والبرنامج اإلثرائي المستند إلى
نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي مف إعداده .وفي التحميؿ اإلحصائي لمبيانات اعتمد الباحث
عمى اختبار "ت"  t_Testلمعينات المستقمة والمرتبطة ،واختبار ماف ويتني Mann-
 ،Whitney- U Testوحجـ التأثير مربع إيتا ).(η2
إحصائيا بيف متوسطي درجات طالب
وكشفت نتائج البحث عف وجود فروؽ دالة
ً
المجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس البعدى لعقمية اإلنماء والرشاقة المعرفية لصالح
إحصائيا بيف متوسطي درجات طالب
طالب المجموعة التجريبية ،كذلؾ وجود فروؽ دالة
ً
المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي لعقمية اإلنماء والرشاقة المعرفية لصالح
إحصائيا بيف متوسطي رتب درجات طالب
القياس البعدي ،في حيف لـ توجد فروؽ دالة
ً
تبعا لمتغير النوع
المجموعة التجريبية في القياس البعدى لعقمية اإلنماء والرشاقة المعرفية ً
(ذكر /أنثى) .وتـ مناقشة وتفسير النتائج في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة ،وفي
ضوء نتائج البحث تـ تقديـ مجموعة مف التوصيات التربوية والمقترحات البحثية.

الكممات المفتاحية:
نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي - .عقمية اإلنماء.
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The Effectiveness of Challenge Based Learning Model to Improve
Growth Mindset and Cognitive Agility among Students of Specific
Education Faculty, Alexandria University
Abstract:
This Research aimed at identifying the Effectiveness of Challenge
Based Learning Model to Improve Growth Mindset and Cognitive Agility, and
also detecting the degree of difference in the Effectiveness of Challenge Based
Learning Model to Improve Growth Mindset and Cognitive Agility among
Students of Specific Education Faculty, Alexandria University according to
gender variable (Male / Female).
And this Research was applied on a sample consists of (62) students in
the fourth year at Faculty of Specific Education Alexandria University with
Average Age (21.38±1.77). The researcher used Growth mindset scale,
cognitive agility scale prepared by the researcher, Raven Coloured Progressive
Matrices test(stdndarized by Emad ahmed Hassan, 2016) and the enrichment
program based on challenge based learning model prepared by the researcher.
In the statistical analysis of the data, the researcher depended on the t_Test for
independent and dependent Samples, Mann-Whitney- U Test, and ETA square
(η2).
The Results of the Research indicated That there are statistically
significant differences between the mean degrees of experimental and control
groups students in the post-test of Growth mindset and cognitive agility in
favor of the experimental group students, there are a statistically significant
diferences between mean degrees of experimental group in the pre-test and
post-test of Growth mindset and cognitive agility in favor of the post-test
While there were no statistically significant differences between the mean
ranks degrees of the experimental group students in the post-test of Growth
mindset and cognitive agility according to gender variable (male / female).The
results were discussed and interpreted in the light of the theoretical framework
and previous studies. in the light of the research results, some educational
recommendations and research suggestions were presented.

Key words: - Challenge Based Learning Model.

- Growth Mindset. - Cognitive Agility.
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مكدمة:
تحول في نماذج التعمـ ،فمـ يعد التعمـ
أحدثت تكنولوجيا القرف الحادي والعشريف
ً

يعني الشئ نفسو الذى كاف يعنيو فى الماضى )ٔ* .(Prensky, 2007, p.1حيث تحولت
معظـ دوؿ العالـ مع بداية القرف الحادي والعشريف مف القتصاد القائـ عمى الصناعة إلى
القتصاد القائـ عمى المعمومات؛ وذلؾ بالستثمار في التعميـ ( .)Spanier, 2010إل أنو
توجد مجموعة مف التحديات الرئيسية التى تواجو مؤسسات التعميـ وبصفة خاصة مؤسسات
التعميـ العالي ومف ىذه التحديات:
 الحاجة إلى تدريب الطالب ،وتطوير كفاءاتيـ الخاصة بالتعامؿ مع الطبيعة المتغيرةلمكاف العمؿ.
 تزويد الطالب باألدوات الالزمة لضماف النجاح األكاديمي. تزويد أعضاء ىيئة التدريس بأحدث التوجيات في مجاؿ التخصص؛ لتعزيز الطابعاإلبداعي لعممية التعمـ.
 تسميط الضوء عمى تصميـ التدريب القائـ عمى النشاط وتقديـ التدريب حسب السياؽوبناء عمى تجارب حقيقية.
ً
 تنويع المحتوى الدراسي والمصادر التعميمية؛ حتى تالئـ أنواع الذكاء وأنماط التفكير لدىاألجياؿ

المختمفة

González, Martínez-

Merino,

Pastor,

(Mas,

).Aceituno, 2017, p.594
وكصيغة جديدة لمواجية ىذه التحديات ،ظير نموذج التعمـ القائـ عمى التحدى
 Challenge Based Learningضمف مشروع

Apple Classrooms of

) Tomorrow - Today (ACOT2الذى بدأ في عاـ ()ٕٓٓٛ؛ لتحديد مباديء التصميـ
األساسية لبيئات التعمـ في القرف الحادي والعشريف ،وانطالقًا مف مباديء تصميـ ،ACOT2

عممت شركة " "Appleمع العديد مف التربوييف وبعض القادة في مجتمع التعميـ؛ لتطوير نيج
جديد لمتدريس والتعمـ؛ وعميو قدمت نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي عاـ ()ٕٓٓٛ؛ لتمبية
الحتياجات التعميمية الجديدة لطالب اليوـ ،وىذا النموذج تـ تطبيقو في البيئات المينية

 -1أُػس ْصا انثحس ٔفمًا نسنٛم انعًؼٛح األيطٚكٛح نؼهى انُفػ ( APA Style of the Publication Manual of the
).American Psychological Association (7th Edition
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والتعميمية ،وىو عدسة متعددة التخصصات جذابة لمتدريس تبدأ بالمحتوى المستند إلى
المعايير ،ويتيح لمطالب الستفادة مف المحتوى باستخداـ التكنولوجيا المستخدمة بالفعؿ في
حياتيـ اليومية؛ لتمكينيـ مف حؿ المشكالت المعقدة في العالـ الحقيقي .كما أنو نموذج
تتبناه المؤسسات الصناعية؛ ألنيا تعد الطالب ألنواع المشكالت التي سيواجيونيا بالفعؿ في
بيئة العمؿ المستقبمية (Nichols, Cator, Torres, 2016, p.7; Apple Inc.,
2008; Johnson & Adams, 2011; Chanin, Sales, Pompermaier,
).Prikladnicki, 2018, pp.1-2; Jou, Hung, Lai, 2010, p.18
ويجمع التعمـ القائـ عمى التحدي بيف مميزات التعمـ الخبراتي ،والتعمـ القائـ عمى
المشروعات ،والتعمـ القائـ عمى حؿ المشكالت ،إل أنو يختمؼ عف التعمـ القائـ عمى
المشروعات ،والتعمـ القائـ عمى حؿ المشكالت ،فيذاف النوعاف عادةً ما يرك ازف عمى مسألة أو
مشكمة ،لكف فى التعمـ القائـ عمى التحدي يتـ استبداؿ السؤاؿ أو المشكمة بالتحدي ،ويبدأ
ىذا التحدي إما عف طريؽ المعمـ أو الطالب (Baloian, Breuer, Hoeksema,
).Hoppe, Milrad, 2004
ويمتمؾ نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي درج ًة عالي ًة مف األىمية في بيئات التعميـ

المعاصرة ) ،(Jou, Hung, Lai, 2010, p.18والتعمـ القائـ عمى التحدي ىو "خبرة

سويا؛ لمتعرؼ عمى المشكالت ،واقتراح حموؿ
تعميمية تعاونية يعمؿ فييا الطالب والمعمموف ً
ليا ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ ىذه الحموؿ ،ويتيح لمطالب الفرصة لمتأمؿ في عممية
التعمـ ،وتقصي تأثير أفعاليـ" ) ،(Johnson, Adams, 2011, p4ويتبمور في إطار
تعميمي قائـ عمى حؿ تحديات العالـ الحقيقي مف خالؿ دمج الطالب أكثر في عممية التعمـ؛
بحيث ُيمكنيـ رؤية وادراؾ العالقات بوضوح بيف المحتوى التعميمي ومشكالت الحياة الحقيقية،
كذلؾ ُيحسف تعمـ الطالب بالمقارنة مع الطرؽ التقميدية ،وُيكسبيـ العديد مف الميارات

الشخصية التي تكوف محؿ تقدير مف قبؿ المستفيديف .(Chanin, Stakeholders
)Sales, Pompermaier, Prikladnicki, 2018, pp.1-2

ويتسـ التعمـ القائـ عمى التحدي بأنو فعاؿ في بيئات التعمـ التي تدعـ استخداـ
التكنولوجيا؛ ألنيا تسمح بالمرونة في إحداث عممية التعمـ

(Santos, Sales,

)Fernandes, Kroll, 2018, p.155؛ إل أنو ُيمكف تقديمو بطرائؽ متعددة ،فقد تـ
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تقديمو كنموذج عبر التكنولوجيا السحابية والوسائط الجتماعية بواسطة ( Yoosomboon,
 ،)Wannapiroon, 2015ووجد أنو يعزز ميارات إدارة معمومات الطالب ،كذلؾ تـ تقديمو
باستخداـ تقنية " "iPadلمتعمـ الجواؿ مف خالؿ الفرص المتاحة لمطالب؛ لتبادؿ خبراتيـ
التعميمية ورؤيتيـ بواسطة ( ،)Marin, Hargis, Cavanaugh, 2013كما تـ تقديمو
باستخداـ التفاعؿ بيف المجموعات بواسطة ( O’Mahony, Vye, Bransford,
 ،)Sanders, 2011ووجد أنو يساعد الطالب عمى إحداث التكامؿ والتوليؼ بيف المفاىيـ
نظر لتحقيقو نتائج التعمـ
المختمفة؛ وليذا اجتذب اىتماـ العديد مف المعمميف والباحثيف؛ ًا
المستيدفة.
(إطار مرًنا يمكف تنفيذه بشكؿ مستقؿ أو متكامؿ
ًا
ويوفر التعمـ القائـ عمى التحدي:
ومفتوحا مع عدـ
حر
نظاما ًا
مع مداخؿ تعميمية أخرى-
نموذجا ً
ً
ً
قابال لمتطوير بمداخؿ متعددةً -
وجود أفكار أو اشتراطات خاصة -عممي ًة تضع مسؤلية التعمـ عمى جميع المتعمميف-بيئ ًة

فرصا لمتركيز عمى
أصيم ًة لتمبية المعايير األكاديمية واقامة اتصالت أعمؽ مع المحتوى-
ً
األفكار العالمية والتحديات اليادفة وتطوير الحموؿ -عالق ًة حقيقي ًة بيف التخصصات
إطار لتطوير ميارات القرف الحادي والعشريف-الستخداـ
األكاديمية وخبرات العالـ الحقيقيً -ا
المتعمد لمتكنولوجيا فى البحث ،والتحميؿ ،والتعاوف ،والتأمؿ-الفرصة لممتعمميف إلظيار نتائج
عمميـ وتعمميـ -طريق ًة لتوثيؽ وتقييـ عممية التعمـ ونتائجيا-بيئ ًة لمتأمؿ العميؽ في

التدريس والتعمـ) ).(Nichols, Cator, Torres, 2016, pp.7-8

ويساعد نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي في بناء وتنمية ميارات القرف الحادي
ُ
مثؿ :القيادة واإلبداع ومحو األمية اإلعالمية ،وحؿ المشكالت والتفكير الناقد والمرونة ،والقدرة
عمى التكيؼ) ،.(Johnson, Adams, 2011, p.2وُينمي لدى الطالب اإلصرار والشعور
بالمسئولية ) ،(Nichols, Cator, Torres, 2016, p.7كذلؾ ُينمي لدييـ ميارات
التفكير الناقد وحؿ المشكالت وميارات التعاوف وميارات العمؿ متعدد التخصصات ،كما ُيزيد

مف قدرتيـ عمى التسامح مع الفشؿ (Membrillo-Hernández, Ramírez-Cadena,
) .2018, p.138ويتيح ىذا النوع مف التعمـ لمطالب الفرصة لمبحث في مجاؿ التحدي،
وتعزيز العالقة بيف ما يتعممونو في المؤسسة التعميمية ،وما يعايشونو خارجيا ،وىذا ما تغفؿ
المؤسسة التعميمية أىميتو ومف ثـ يغفمو الطالب & (Laurence, Smith, Smythe,
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) ،Varon, 2009, p.8; Johnson & Adams, 2011كما أنو يعمؿ عمى تنمية
ميارات العمؿ الجماعي ).(Jou, Hung, Lai, 2010, p.18
ويرى الباحث أف نجاح التعمـ القائـ عمى التحدي في تنمية ميارات التسامح مع
الفشؿ والمرونة ،والتكيؼ والشعور بالمسئولية ،واإلصرار لدى الطالب ُيزيد مف أىمية بحث
فعاليتو؛ إل أف السؤاؿ األىـ والمرتبط ببنية ىذا النموذج ىو لماذا ينسحب بعض الطالب
تحديا في حيف يستمر آخروف ويستمتعوف بالتحديات الموضوعة أماميـ؟
عندما يواجيوف
ً
ويتصور الباحث أف ىذا يعتمد كمي ًة عمى طبيعة عقمية الطالب مف حيث اإل نماء أو الثبات.
فتدفع عقمية اإلنماء " "Growth Mindsetالطالب إلى التعمـ بشكؿ أسرع ،وتحدي
التحديات كفرصة لمتحسيف والتعمـ؛ كما يدرؾ الطالب ذوو ىذه العقمية أف قدراتيـ مرنة،
ويمكف أف تتغير وتتحسف ،وأفاد ( )Zalaznick, 2015, p.35أف الطالب ذوو عقمية
اإلنماء يحبوف النضاؿ الجيد ،ولدييـ تعطش لمتحدي " ،"Thirst for Challengeوتشكؿ
عقمية اإلنماء األساس لمتعمـ مدى الحياة والفعالية الذاتية (Tranquillo, Ebenstein,
).Kennedy, Bieryla, Cavanagh, 2015, p. 30
وتُسيـ نظرية عقمية اإلنماء " "Growth Mindset Theoryفي التنظير النفسي
والجتماعي حوؿ كيفية تحسيف دوافع الطالب وتحصيميـ الدراسي ،وتؤثر معتقدات المعمـ
ونظرياتو الضمنية*ٕ عمى سموكيات التدريس لديو التي بدورىا تؤثر عمى معدلت نجاح
طالبيـ في المدرسة

;(Blackwell, Trzesniewski, & Dweck, 2007

Farrington , Roderick, Allensworth, Nagaoka, Seneca-Keyes,
بارز في تشكيؿ
دور ًا
 ،D. & Beechum, 2012) Johnson,كذلؾ يمعب المعمموف ًا
عقميات الطالب )(Dweck, 2008, p.2؛ وعميو يجب أل يمقي أولياء األمور والمعمميف
والمدربيف وغيرىـ مف البالغيف -الذيف يعتبروف قدوةً -بالموـ عمى الجينات عندما يتعمؽ األمر

لفظيا أو
نقال
باإلمكانيات المالحظة ،فإذا نقؿ أي شخص بالغ في حياة الطفؿ توقعاتو الدنيا ً
ً
سمبيا (ريتشي ولي ،ٕٓٔٛ ،ص.)ٕٚ
لفظيا ،فسوؼ يتأثر اإلنجاز والنجاح ً
غير ً

 -2انُظطٚاخ انضًُٛحٔ" ٝ٘ :ظبَ رِ ٚعٕٕ٠ "Meaning Systems ٝشئٗ وً فشد ِٓ أجً رٛج ٗ١و١ف ٠فىش ٠ٚشعش
٠ٚزصشف عٕذ ِٛاجٙخ اٌّٙبَ اٌعمٍ١خ )ٚ ،(Dweck, 2015عّ١ذ ثبٌضّٕ١خ ألْ اٌطبٌت ال ّ٠زٍه ٚعِ ٝعشفٚ ٝال
٠ذسن إدسا ًوب ربِب ً أْ عمٍ١زٗ ٘ ٝاٌز ٝرٛجٗ أفىبسٖ ٚعٍٛوٗ ()Burnette et al., 2013
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وتُعرؼ العقمية " "Mindsetبأنيا نتاج معتقدات الطالب عف ذكائو(Laursen, .
) ،2015; Sciarretta & Cacciamani, 2012كذلؾ ىى ما يعتقده الطالب حوؿ
قدراتو؛ مما يؤثر عمى طريقة تفكيره وتعممو ) .(Hartmann, 2013ويرى الباحث أف
مزيجا مف معتقدات وتصورات الطالب الخاصة بذكائو وطريقة تفكيره
العقمية ىى إطار يجمع
ً
وتعممو .وتُش ير عقمية اإلنماء إلى إمكانية إحراز الطالب لمستويات متقدمة عف طريؽ بذؿ
الجيد وروح المثابرة والقدرة عمى التحمؿ ،ويؤمف الطالب ذوو ىذه العقمية بقدرتيـ عمى تنمية

ذكائيـ بالعمؿ الدؤوب والتعمـ في أي مجاؿ (ريتشي ولي ،ٕٓٔٛ ،صٕ) ،في حيف تشير
أذكياء أو موىوبيف
العقمية الثابتة إلى اعتقاد الطالب بأف الجيد شيء سيء وأنيـ إف كانوا
ً
فمف يحتاجوا إلى جيد كبير ،وىذا النوع مف العتقاد يقمؿ مف الدافع لمعمؿ نحو تحقيؽ أىداؼ
طويمة األجؿ ).(Dweck, 1999

ويرى الباحث أف أفضؿ تجسيد لعقمية اإلنماء يتمثؿ فى قوؿ اهلل تبارؾ وتعالى (ِإَّنا ل

َحسَ َف عَمًَال*ٖ) وتتمثؿ عقمية اإلنماء في تسميـ الطالب بأف الذكاء مرف
َج َر مَ ْف أ ْ
نُ ِضيعُ أ ْ
ويمكف تنميتو ،وأف بذؿ المزيد مف الجيد والدأب والمثابرة يساعد عمى اكتساب المزيد مف
ُ
الميارات ،وتعمـ أشياء جديدة ،والتغمب عمى التحديات والعقبات ،في حيف أف العقمية الثابتة

تتبمور في تسميـ الطالب بعكس ذلؾ .وتُعد عقمية اإلنماء أفضؿ مف العقمية الثابتة ويمكف
تعمميا ،حيث يعتقد الطالب ذوو عقمية اإلنماء أف ذكاءىـ وقدراتيـ تتطور مع مرور الوقت
مف خالؿ الممارسة ) ،(Hartmann, 2013كما تستند عقمية اإلنماء إلى العتقاد بأف
صفات الطالب األساسية يمكف تغييرىا مف خالؿ جيوده واستراتيجياتو ومساعدة اآلخريف،
وعمى الرغـ مف الختالؼ الموجود بيف الطالب؛ إل أنو يمكف ألي شخص التغير واإلنماء مف
خالؿ التطبيؽ والخبرة ).(Dweck, 2006, p.7; Mckinney, 2018
والطالب ذوو عقمية اإلنماء موجيوف بثالث قواعد تحكـ عممية تعمميـ وىى:
مواجية التحديات ،العمؿ الجاد ،مواجية أوجو القصور وتصحيحيا .كما أنيـ يفضموف المياـ
التي تنمي قدراتيـ ،كذلؾ يقدروف فرص ارتكاب األخطاء التي تعزز التعمـ ،ويدركوف أنو "حتى
العباقرة  ...كاف يتعيف عمييـ العمؿ بجد؛ مف أجؿ نجاحاتيـ" (Dweck, 2007, pp.6-
) ،7في حيف أف الطالب ذوو العقمية الثابتة موجيوف بتجنب ارتكاب األخطاء ،وتجنب العمؿ
3

 -ا٠٢خ ( ،)33عٛح اٌىٙف.
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الجاد ،وعدـ محاولة إصالح األخطاء ،حيث يعتقد ىؤلء الطالب أف األخطاء تعني أنيـ
يفتقروف إلى القدرة بشكؿ دائـ ،وأف العمؿ الشاؽ دليؿ عمى انخفاض مستوى الذكاء؛ وعميو
قد ينسحب ىؤلء الطالب مف الميمة بسرعة أو يموموف اآلخريف أو يفكروف في الغش
).(Dweck, 2007, p.16
وتـ إجراء الكثير مف األبحاث حوؿ كيفية تحسيف عقمية اإلنماء لدى الطالب ،ولكف ل
توجد سوى أبحاث قميمة اىتمت بتحسيف عقمية اإلنماء عند البالغيف (Duckworth,
) ،2013; Dweck, 2006; Abboud, 2017عمى الرغـ مف أف التدخالت التعميمية
التي تحسف العقميات يمكف أف تعزز التحصيؿ الدراسي ،وتقمؿ مف التباينات فيو (Dweck,
)2008, p.2؛ وذلؾ ما أثبتتو دراسات عدة بأف اعتقادات الطالب حوؿ ذكائيـ وقدراتيـ مف
حيث (النماء أو الثبات) لو آثار عميقة عمى دافعيتيـ وتعمميـ ومقدار إنجازىـ الدراسي
Spinath,

;2009

Chumakova,

&

Kornilova,

(Kornilova,

).Freudenthaler, & Neubauer, 2010; Steinmayr & Spinath, 2009
بارز في
دور ًا
يتضح مما تقدـ أف عقمية اإلنماء يمكف تحسينيا ،ويمعب المعمموف ًا
ذلؾ ،وأف الطالب ذوو عقمية اإلنماء يحبوف النضاؿ ،ولدييـ تعطش لمتحدي ،ويميموف إلى
العمؿ الجاد ،وعمى الجانب اآلخر يتيح نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي مجموعة متنوعة
الصعوبة مف التحديات ما بيف صغيرة ومتوسطة وكبيرة ،ويفرض عمى الطالب ضرورة العمؿ
الجاد ،ويسمح ليـ بارتكاب األخطاء والسعى إلصالحيا ،كما أنو ُيزيد مف إصرار الطالب
اسما
وتسامحيـ مع الفشؿ ،ويجعميـ ُيظيروف سموؾ المخاطرة؛ ومف ثـ يتبيف وجود قو ً

ويفضمو الطالب ذوو
مشترك ًة بيف ما يتيحو نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي ،وما يتطمبو ُ
عقمية اإلنماء ،ويرى الباحث أف ىذه القواسـ المشتركة بينيما أمر يمفت النتباه إلى افتراض

إمكانية إسياـ نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي في تحسيف عقمية اإلنماء.

ومف زاوية أخرى يتضح أف نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي يوفر بيئة تعمـ
ديناميكية غنية بفرص لمتأمؿ العميؽ في عممية التعمـ ،وذات إطار مرف ،ونظاـ حر ومفتوح
لمتعمـ ،ويتيح الفرصة لمطالب إلقامة اتصالت أعمؽ مع المحتوى والتركيز عمى األفكار ،كما
يتيح ليـ الفرصة لمبحث والتحميؿ ،وفي ىذا النوع مف بيئات التعمـ تزداد قيمة وجدوى الرشاقة
المعرفية لدى الطالب .حيث أفاد ( )Good, Yeganeh, 2012; Good, 2009أف
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بيئات التعمـ الديناميكية الغنية بالمعمومات تتطمب القدرة عمى البحث عف المعمومات الجديدة،
حاسما
عامال
حيويا فييا؛ وذلؾ ألف عمؽ المعمومات يمكف أف يكوف
أمر
ويعد تركيز النتباه ًا
ً
ً
ُ
ً
في تحقيؽ أىداؼ عممية التعمـ فى ىذه البيئات؛ وعميو يتوجب عمى الطالب أف يتمكف مف
النفتاح والتركيز بمرونة وىـ جوىر الرشاقة المعرفية.
والرشاقة المعرفية " "Cognitive Agilityعبارة عف بنية جديدة مقترحة تسعى
إلى تجميع وتطوير المفاىيـ الحالية لمقدرة عمى التكيؼ واألداء التكيفي والمرونة في ذات
الوقت ) ،(Good, 2009, p.17وتعكس الرشاقة المعرفية قدرة الطالب عمى التحرؾ
يابا بيف النفتاح العقمي وتركيز النتباه (Ross, Miller, Deuster,
بسيولة
ذىابا وا ً
ً
) ،2018وتتمثؿ في مجموعة أدوات يستخدميا الطالب ،وتمكنو مف اإلدارؾ الجيد لبيئتو
وتشكيميا عندما يستجيب لمتحديات الغامضة أو التى ل ُيمكف التنبؤ بيا ،كذلؾ عندما يتعامؿ
مع الغموض) ،(Vurdelja, 2011كما تنطوي الرشاقة المعرفية عمى ثالثة أبعاد وىى:

النفتاح المعرفي :ويتمثؿ في اتساع الوعي وعمقو ونفاذه ،وفي الحاجة المتكررة لتوسيع
وتجربة الخبرة ،والمرونة المعرفية :وتتمثؿ في القدرة عمى تجاوز الستجابات الثابتة أو

المييمنة أو التمقائية ،وتركيز النتباه :ويتمثؿ في قدرة الطالب عمى تصفية وفمترة المعمومات
;(Haupt, Kennedy, Buttrey, Alt, Mariscal, Fredrick, L, 2017, p.3
).Lustig, May & Hasher, 2001
في حيف تتكوف الرشاقة المعرفية مف مكونيف متمايزيف وىما :التمايز
ويشير إلى القدرة عمى إدراؾ عدة خصائص وأبعاد متمايزة لممثير بدلً
ُ :Differentiation
ويشير إلى القدرة عمى تحديد عالقات
مف إدراؾ بعد واحد فقط ،والتكامؿ ُ :Integration
متعددة بيف الخصائص واألبعاد المتمايزة لممثير ) ،(Choi & Coen, 2009وتظير

أىميتيا خاص ًة في المواقؼ التى تتسـ بالتعقيد المعرفي ""Cognitive Complexity
) ،(Lester & Kezar, 2012كما تتضح لدى األفراد مف خالؿ قدراتيـ ما وراء المعرفية،

والتى تتمثؿ في فيـ ومراقبة وتنظيـ استخداـ الستراتيجيات المعرفية المرنة بحيث تُمكنيـ
وتساعدىـ عمى األداء الجيد (Knox, Lugo, Helkala, Sütterlin, Jøsok, 2018,
).p.541
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ويستخمص الباحث مف خالؿ مطالعة العديد مف األدبيات أف الرشاقة المعرفية مف
شأنيا أف تزيد مف ميارات التفكير اإلبداعي لدى الطالب ،وتمكنو مف حؿ المشكالت التي
تواجو ،وتزيد مف إيجابيتو وفاعمية الذات لديو ،كذلؾ تمكنو مف السيطرة عمى طريقة تفكيره
أخيرا
ووجيتو الذىنية ،وتحسف مف عمميات المعالجة المعرفية ،وعمميات صناعة القرار لديو ،و ً
تحسف مف تحصيمو الدراسي ومف ثـ تزيد مف فرص نجاحو األكاديمي.
إطار مرًنا
وبناء عمى ما تقدـ يتضح أف التعمـ القائـ عمى التحدي يتيح لمطالب ًا
ً
متنوع التحديات يجب فيو البحث عف بدائؿ لحؿ التحدي ،كما أنو ممتؿء بفرص لمبحث
والتحميؿ والتأمؿ ،ويتطمب تغيير الطالب لوجيتيـ الذىنية ،ويساعد الطالب عمى إحداث
التكامؿ والتوليؼ بيف المفاىيـ المختمفة وبيف النظرية والممارسة ،كذلؾ يتيح ليـ الفرصة
إلقامة اتصالت أعمؽ مع المحتوى ،ويعمؿ عمى تركيز تفكير الطالب حوؿ مشاكؿ غير
مألوفة وذات معنى؛ وعميو يرى الباحث وجود قواسـ مشتركة بيف اإلمكانات التي ُيقدميا

نموذج التعمـ التعمـ القائـ عمى التحدي والرشاقة المعرفية ،وما تنطوي عميو مف النفتاح

المعرفى والمرونة المعرفية وتركيز النتباه .لذا فيذه القواسـ المشتركة بينيما أمر يمفت

النتباه إلى افتراض إمكانية إسياـ نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي في تحسيف الرشاقة
المعرفية.

مصللة البخح:

Reasearch Problem

فعال عندما نسعى جاىديف لجعؿ
ُيعد نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي
أسموبا ً
ً
ويحتـ
المناىج الدراسية ذات صمة بالعالـ الخارجي ،حيث أنو ُيتيح لمطالب الفرصة لمممارسةُ ،

عمييـ إكماؿ العمؿ وحؿ التحدي وتنفيذ الحؿ ،وسواء نجح الحؿ أو لـ ينجح ،ل ُينظر إليو
عمى أف الطالب فشؿ بؿ ُيعد ذلؾ جزًءا مف تجربة وخبرة التعمـ نفسيا ).(Hift, 2013, p.24
ويتوافؽ ىذا النموذج مع المناىج الدراسية القائمة عمى المعايير ،ول يتطمب إعادة اختراع

ىائؿ لبيئات التعمـ ،كما أنو ل يحتاج إلى نوع مف اإلصالح الشامؿ؛ ألنو يعتمد عمى فكرة
بسيطة ولكنيا قوية وىى "جعؿ عممية التعمـ ذات صمة بحياة الطالب" (Johnson, Adams,
).2011, p.1
وعمى ذات الخط مف التفكير كشفت نتائج العديد مف الدراسات التجريبية أف نموذج
إحصائيا في تنمية نواتج التعمـ والتحصيؿ
التعمـ القائـ عمى التحدي فعاؿ ،ولو أثر داؿ
ً
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الدراسي ( ;O’Mahony, Vye, Bransford, Sanders,2011; Swiden,2013
Zaini, Khalid, Joseph, 2018; Latih, Abu Bakar, Jailani, Ali, Salleh,
إحصائيا في تعزيز
 ،)Zin, 2018وتحسيف الدافعية ( ،)Swiden, 2013كذلؾ لو أثر داؿ
ً
ميارات إدارة المعمومات (  ،)Yoosomboon, Wannapiroon, 2015والتفكير الناقد
( ،)Nawawi, 2017وتعزيز اإلبداع ( Yang, Zhou, Chung, Tang, Jiang,
 ،)Wong, 2018وتنمية ا ندماج الطالب وتمكينيـ مف إنشاء أعماؿ حقيقية ( Chanin,
أخير تحفيز الطالب عمى األداء
 ،)Sales, Pompermaier, Prikladnicki, 2018و ًا
بشكؿ أفضؿ ( .)Latih, Abu Bakar, Jailani, Ali, Salleh, Zin, 2018
عمى الجانب اآلخر أشارت دراسة ( Mangels, Butterfield, Lamb, Good
 )& Dweck, 2006أنو يمكف تشبيو الدماغ بممارسة الرياضة بالنسبة لمعضالت ،فكمما زاد
تمريف الدماغ مف خالؿ ممارسة البحث عف حموؿ لممشكالت الصعبة كمما تطور الذكاء .وأف
ارتكاب األخطاء بشكؿ متكرر ،والتعمـ منيا يؤدي إلى زيادة عدد التصالت بيف الخاليا
العصبية بالدماغ؛ وبالتالي نمو الذكاء .وفي ذات الصدد أضاؼ ) (Boaler, 2013أنو
عندما يقوـ الطالب باستمرار بتكرار أشياء مألوفة عمييـ بطريقة صحيحة فال يحدث نمو
مياما
طا جديدةً ،وأكد أنو مف األفضؿ أف يتـ إعطاء الطالب
لدماغيـ؛ أل نيـ ل يشكموف رواب ً
ً
مفتوح ًة توفر الفرصة لمعمؿ مف خالؿ تحديات مختمفة؛ لتشكيؿ روابط جديدة في عقوليـ

ونظر ألف المنيج أصبح أكثر صرام ًة ،فيحتاج الطالب إلى
ًا
أثناء تعمميـ ليحدث نمو لمدماغ.
تعمـ العقمية المناسبة لمتعامؿ مع العمؿ الذي يتسـ بالتحدي المتزايد " Increasingly
"Challenging؛ ألنو إف لـ يحدث ذلؾ فسوؼ يستمر أداء الطالب في النخفاض.
)(Yeager & Dweck, 2012
وفى ذات الصدد اقترح ( )Dweck, 2006أف العقمية ُيمكف أف تُعمـ ولتحسيف
عقمية اإلنماء نحف بحاجة إلى استخداـ أساليب خفية " "Stealthyتعزز قابمية الذكاء لمنمو
دوف بناء مقاومة لذلؾ مف قبؿ الطالب ) .(Dasgupta, 2015, pp.22-23وأشارت
نتائج العديد مف الدراسات إلى قابمية عقمية اإلنماء لمتحسف مثؿ :دراسة (Paunesku,
) ،Walton, Romero, Smith, Yeager, & Dweck, 2015ودراسة ( Yeager,
 ،)Trzesniewski, & Dweck, 2012ودراسة (Yeager, Johnson, Spitzer,
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) ،Trzesniewski, Powers, & Dweck 2014وىذه الدراسات ُمشجعة وتوفر األساس
المنطقي والتجريبى لتحسيف عقمية اإلنماء لدى الطالب ،وتشير إلى أف القميؿ أو الكثير مف
آثار
تعميـ عقمية اإلنماء سواء تـ تقديمو مرة واحدة أو عمى مدار أسابيع يمكف أف يكوف لو ًا
إيجابي ًة عمى التعمـ ،والتعامؿ مع المشكالت الجتماعية .وعمى الرغـ مف وجود دليؿ قوي عمى

أف عقمية اإلنماء تُزيد مف تعمـ الطالب & (Dweck, 2006, 2007; Kamins
تأثير قوًيا عمى عقمية الطالب ;(Anderson, 2016
) ،Dweck, 1999وأف لممعمميف ًا
) ،Kamins & Dweck, 1999كاف ىناؾ القميؿ مف األبحاث حوؿ كيفية تحسيف عقمية

اإلنماء.
ومف خالؿ الطرح المتقدـ يتضح أنو تتوافر ُمعطيات تجريبية -نتائج دراسات
سابقة -عمى أف نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي فعاؿ في تحسيف التفكير اإلبداعي والتفكير
الناقد ،وميارات إدارة المعمومات ،كما توجد حاجة لتعميـ الطالب العقمية المناسبة؛ لمتعامؿ مع
العمؿ الذي يتسـ بالتحدى المتزايد ،وأف قياـ الطالب بتكرار أشياء مألوفة عمييـ ل ُيحدث نمو
لدماغيـ ،ويجب العتماد عمى أساليب خفية لتحسيف عقمية اإلنماء؛ حتى ل تحدث مقاومة
ليا مف قبؿ الطالب ،كذلؾ تتوافر ُمعطيات تجريبية عمى قابمية عقمية اإلنماء لمتغير
والتحسف؛ إل أنو توجد فجوة بحثية تختص بكيفية تحسيف عقمية اإلنماء .وبناءً عمى

الستخالصات السابقة يزعـ الباحث أف نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي ينطبؽ عميو ميزة

األسموب الخفي ،كما أنو يتيح لمطالب فرصة مواجية تحديات متنوعة الصعوبة والتعقيد  -أى

ونظر لوجود قواسـ
ًا
أنيا غير مألوفة ليـ فقد يكوف مف شأنيا التأثير عمى عقميات الطالب-؛
مشتركة بيف الميزات واإلمكانات التي يتيحيا نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي ،وما تتطمبو

عقمية اإلنماء مف مثابرة وفاعمية ذات وتوجو نحو اإلتقاف؛ لذا وقع اختيار الباحث عمى ىذا

النموذج لبحث فعاليتو في تحسيف عقمية اإلنماء.

وعمى الجانب اآلخر يرى الباحث أنو يتوجب عمى نظـ التعميـ اليوـ أف تنتقؿ

بالطالب مف ىيمنة بعض القناعات الخاطئة مثؿ :قناعة امتالؾ الحموؿ الجاىزة إلى البحث
عف حموؿ وأفكار جديدة لممشكالت ،ومف الجمود المعرفي والصالبة المعرفية إلى النفتاح
أخير مف البطء المعرفي (السمنة المعرفية) إلى الرشاقة المعرفية .وذلؾ ألف أداء
المعرفي ،و ًا
الطالب ذوي الرشاقة المعرفية المرتفعة في بيئات التعمـ أفضؿ مف أداء أق ارنيـ ذوو
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المستويات المنخفضة منيا؛ ألف األفراد ذوو المستوى المرتفع مف الرشاقة المعرفية يقوموف
بمعالجة المعمومات بشكؿ مختمؼ ،وأداء مياـ معينة أفضؿ مف األفراد ذوي المستوى األقؿ
مف الرشاقة المعرفية؛ وذلؾ ألنيـ يستخدموف المزيد مف التركيبات أو الفئات أو األبعاد
لمتمييز بيف المعمومات ،ورؤية المزيد مف العالقات بينيما (Dane,2010, Pisapia,
) .2009وفي ذات السياؽ أفاد ( )Good, 2009, p.19بأف الرشاقة المعرفية تساعد
الطالب عمى إحداث تكامؿ وتنسيؽ وتوازف بيف قدراتو ،وتمكنو مف التكيؼ مع المواقؼ
المختمفة ) ،(Haynie, 2005كما تساعده عمى األداء الجيد في سياقات صنع القرار
الديناميكي ).(Ross, Miller, Deuster, 2018
ويرى الباحث أف متغير الرشاقة المعرفية مازاؿ في مرحمة الستجالء والتكويف
البحثى ،حيث يبمغ العمر البحثى ليذا المتغير في العالـ سنوات قميمة ،فبدأ إخضاع ىذا
المتغير لمبحث النفسي والتربوي فى حدود عمـ الباحث عاـ (ٕ٘ٔٓ) بدراسة (،)Adamo
والتي ىدفت إلى تقصي تأثير الرشاقة المعرفية عمى ال لتزاـ التنظيمي ،وكشفت نتائج بعض
إحصائيا بيف استراتيجيات
جدا في ىذا المتغير عف وجود عالقة موجبة دالة
الدراسات القميمة ً
ً
ما وراء المعرفة والرشاقة المعرفية Knox, Lugo, Jøsok, Helkala, and Sütterlin
إحصائيا بيف مستويات التنظيـ الذاتي والرشاقة
) ،(2017ووجود عالقة موجبة دالة
ً
المعرفية) ،Jøsok, Lugo, Knox, Sütterlin, Helkala, (2019في حيف وجدت
دراسة واحدة ىدفت إلى تحسيف الرشاقة المعرفية وىى دراسة Reyes-Guerra, Pisapia,
) Mick (2016وكشفت نتائجيا عف قابميتيا لمتحسف .ويتطمب تحسيف الرشاقة المعرفية
وفقًا لػ ( )Hutton, Turner, 2019مداخؿ لتحسيف جميع جوانب األداء المعرفي لمطالب
مف خالؿ التدريب عمي "تقنيات التفكير" ،وتوفير فرص لمتغذية المرتدة واستخالص المعمومات

الجماعية ،ودعـ التعمـ مف خالؿ الخبرة ،وتشجيع التأمؿ الذاتي.
ومف خالؿ الطرح المتقدـ يتضح أنو تتوافر ُمعطيات تجريبية -نتائج دراسات
سابقة -عمى حداثة متغير الرشاقة المعرفية ،وعمى وجود تأثير داؿ لمرشاقة المعرفية في
تجويد أداء الطالب في بيئات التعمـ المختمفة ،وتزداد قيمتيا في بيئات التعمـ الديناميكية
الغنية بالمعمومات؛ إل أف ذلؾ يتعارض مع نتائج دراسة ) (Grant, 2018والتى دحضت
تأثير الرشاقة المعرفية عمى التحصيؿ الدراسي ،كما دحضت دراسة ) (Adamo, 2015تأثير
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الرشاقة المعرفية عمى ال لتزاـ التنظيمي ،فضالً عف عدـ وجود إل دراسة واحدة ىدفت إلى

وبناء عمى الستخالصات السابقة يزعـ
تحسيف الرشاقة المعرفية-فى حدود عمـ الباحث.-
ً
الباحث أف ىذا التعارض والتضاد في النتائج بيف الدراسات السابقة يرجع إلى حداثة البحث
في الرشاقة المعرفية ،وأف ىذا ُيزيد مف أصالة وحجـ مشكمة البحث الحالي ،كما يرى الباحث
إطار مرًنا متنوع التحديات ممتؿء بفرص
أف نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي يتيح لمطالب ًا
لمبحث والتحميؿ والتأمؿ ونظاـ حر ومفتوح لمتعمـ ،يجب فيو البحث عف بدائؿ لحؿ التحدي،

عف طريؽ تغيير الطالب لوجيتيـ الذىنية ،كما أنو يغطي مداخؿ تحسيف الرشاقة المعرفية
التى قدميا ()Hutton, Turner, 2019؛ لذا وقع اختيار الباحث عمى ىذا النموذج لبحث
نظر لوجود قواسـ مشتركة بيف اإلمكانات التي يتيحيا
فعاليتو في تحسيف الرشاقة المعرفية؛ ًا
النموذج ،وما تتضمنو وتتطمبو الرشاقة المعرفية مف انفتاح معرفي ومرونة معرفية وتركيز
انتباه؛ وعميو تتمثؿ مشكمة البحث الحالي في األسئمة اآلتية:
 مػػا فعاليػػة نمػػوذج الػػتعمـ القػػائـ عمػػى التحػػدي فػي تحسػػيف عقميػػة اإلنمػػاء لػػدى طػػالب كميػػةالتربية النوعية جامعة اإلسكندرية؟
 ما فعالية نموذج التعمـ القائـ عمى التحػدي فػي تحسػيف الرشػاقة المعرفيػة لػدى طػالب كميػةالتربية النوعية جامعة اإلسكندرية؟
 ىؿ تختمؼ فعالية نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي فػي تحسػيف عقميػة اإلنمػاء لػدى طػالبتبعا لمتغير النوع (ذكر /أنثى)؟
كمية التربية النوعية جامعة اإلسكندرية ً
 ىػػؿ تختمػػؼ فعاليػػة نمػػوذج الػػتعمـ القػػائـ عمػػى التحػػدي ف ػي تحسػػيف الرشػػاقة المعرفيػػة لػػدىتبعا لمتغير النوع (ذكر /أنثى)؟
طالب كمية التربية النوعية جامعة اإلسكندرية ً

أهداف البحث:

Reasearch Objectives

 -1التعرف عمى فعالية نموذج التعمم القائم عمى التحدي في تحسين عقمية اإلنماء لدى
طالب كمية التربية النوعية جامعة اإلسكندرية.

 -2التعرف عمى فعالية نموذج التعمم القائم عمى التحدي في تحسين الرشاقة المعرفية لدى
طالب كمية التربية النوعية جامعة اإلسكندرية.
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 -3الكشف عن درجة اختالف فعالية نموذج التعمم القائم عمى التحدي في تحسين عقمية
تبعا لمتغير النوع (ذكر/
اإلنماء لدى طالب كمية التربية النوعية جامعة اإلسكندرية ً
أنثى).
 -4الكشف عن درجة اختالف فعالية نموذج التعمم القائم عمى التحدي في تحسين الرشاقة
تبعا لمتغير النوع (ذكر/
المعرفية لدى طالب كمية التربية النوعية جامعة اإلسكندرية ً
أنثى).

أٍنية البخحReasearch Significance :
األٍنية اليظسية:
ٔ -قد ُيسيـ البحث في دعـ األطر النظرية الخاصة بمتغيراتو فى البيئة العربية.
ٕ -يستمد ىذا البحث أىميتو مف أىمية متغيراتو والمتضمنة فى أدبيات البحث.
حقول معرفي ًة حديث ًة في البيئة العربية؛ حيث لـ يجد
ٖ -يتناوؿ البحث ثالثة متغيرات تعد
ً

الباحث-في حدود عممو -دراس ًة تناولت أحد ىذه المتغيرات في البيئة العربية؛ وعميو قد

ُيميد البحث الحالي ألبحاث مستقبمية مرتبطة بمتغيراتو في البيئة العربية؛ لمواكبة التطور
الغربي في عمـ النفس التربوي والستفادة منو.

ٗ -يساعد البحث عمى سد عدة فجوات بحثية ،حيث أشار ( Stewart, 2018; Auten,
 )2013; Duckworth, 2013; Dweck, 2006; Abboud, 2017إلى أنو ل
يوجد سوى عدد قميؿ مف الدراسات التي بحثت عقمية اإلنماء مع البالغيف ،كذلؾ أشار
( )Anderson, 2016; Kamins & Dweck, 1999إلى أف ىناؾ القميؿ مف
األبحاث حوؿ كيفية تحسيف عقمية اإلنماء .وفيما يختص بالفجوة البحثية المرتبطة
بالرشاقة المعرفية لـ يجد الباحث -في حدود عممو -إل دراسة واحدة ىدفت إلى تحسيف
الرشاقة المعرفية ،وىى دراسة).Reyes-Guerra, Pisapia, Mick (2016
ُ٘ -يعد ىذا البحث بمثابة استجاب ًة لمعديد مف توصيات الدراسات السابقة التي تناولت
متغيراتو حيث :أوصت دراسات ;(Johnson, Smith, Smythe, Varon, 2009
) Johnson, Adams, 2011, Hift, 2013بضرورة دمج نموذج التعمـ القائـ عمى
التحدي في مختمؼ المقررات الدراسية وتدريب المعمميف عميو ،كما أوصت دراسة
- ٙٗٗ -

عالية نموذج التعلم القائم على التحدي في تحسين عقلية اإلنماء والرشاقة المعرفية ..................................

( )Frank, 2018بضرورة تعميـ عقمية اإلنماء لممعمميف ،فضالً عف توصية دراسة
( )Mariscal,2017بضرورة بحث أثر مستويات مختمفة مف اإلجياد عمى الرشاقة
المعرفية.

األٍنية التطبيكية:
ٔ -قد ُيميد البحث الحالى ألبحاث مستقبمية تبحث فعالية نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي
فى بعض المتغيرات المعرفية وغير المعرفية لدى المتعمميف بالمراحؿ التعميمية المختمفة.
ٕ -قد يفتح البحث آفا ًقا لستخداـ أدوات قياس حديثة تيتـ بفحص وتقصي متغيرات غير
تقميدية لدى الطالب جديدة مثؿ :مقياس عقمية اإلنماء ،ومقياس الرشاقة المعرفية.

ٖ -قد تُسيـ نتائج البحث في إحداث نقمة نوعية في مخرجات الميداف التربوي؛ وذلؾ بتوجيو
أنظار السادة المعنييف بتطوير المناىج الدراسية إلى أىمية نموذج التعمـ القائـ عمى
التحدي.
ٗ -قد يخدـ البرنامج اإلثرائي المستند إلى نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي -والذي تـ
إعداده في ىذا البحث -السادة المعمميف وأعضاء ىيئة التدريس ،بحيث ُيمكنيـ اقتفاء
أثره بإعداد برامج مماثمة لو في المواد التي يقوموف بتدريسيا.
٘ -قد يتقف الطالب المعمميف عينة البحث أسس نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي ويطبقونيا
عند التدريس لتالميذىـ فى المستقبؿ؛ ومف ثًـ قد يكوف لذلؾ أثر فى تحسف عقمية

اإلنماء والرشاقة المعرفية لدي تالميذىـ.

مصطلخات البخحReasearch Terms :
المفسر في عقمية اإلنماء والرشاقة المعرفية
ٔ -الفعاليةُ :يعرفيا الباحث بأنيا "نسبة التبايف ُ
بدللة نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي".
ٕ -نموذج التعمـ القائـ عمى التحديُ :يعرفو الباحث بأنو "بنية متكاممة إلحداث عممية التعمـ
تمغي التسمسؿ اليرمي بيف المعمميف والطالب ،عف طريؽ تقديـ تحديات متنوعة في
ذاتيا،
سياقات حياتية أو مينية يتطمب حميا مزي ًجا مف العمؿ الجماعي ،والتعمـ الموجو ً
وتعميـ األقراف ،وحؿ المشكالت ،والتعمـ التأممي ،والتعمـ الخبراتي".
ويمكف تنميتو ،وأف
ٖ -عقمية اإلنماءُ :يعرفيا الباحث بأنيا "تسميـ الطالب بأف الذكاء مرف ُ
بذؿ المزيد مف الجيد والدأب والمثابرة يساعد عمى اكتساب المزيد مف الميارات وتعمـ
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ائيا "بالدرجة التي يحصؿ
أشياء جديدة ،والتغمب عمى التحديات والعقبات" .وتُعرؼ إجر ً
عمييا الطالب في مقياس عقمية اإلنماء المستخدـ في ىذا البحث".
ٗ -الرشاقة المعرفيةُ :يعرفيا الباحث بأنيا "بنية عقمية متعددة األبعاد تجمع بيف النفتاح
المعرفي والمرونة المعرفية وتركيز النتباه ،تزيد المستويات المرتفعة منيا مف أداء
ائيا "بالدرجة التي يحصؿ
الطالب في السياقات الديناميكية الغنية باألحداث" .وتُعرؼ إجر ً
عمييا الطالب في مقياس الرشاقة المعرفية المستخدـ في ىذا البحث".

أدبيات البخح:

Review of Literature

أولًا :منوذج التعله الكائه على التخديChallenge Based Learning Model :
حظى نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي عمى اىتماـ العديد مف الباحثيف منذ ظيوره
ومنظور مختمفًا لعممية التعمـ يدحض ديناميكية التسمسؿ
ًا
نظر ألنو يقدـ بني ًة
عاـ ()ٕٜٓٓ؛ ًا
معا كنسيج واحد؛ لتحقيؽ أىداؼ عممية التعمـ،
اليرمي بيف المعمـ والطالب ،حيث يعمموف ً

كما أف ىذا النموذج قابؿ لمتطبيؽ في العديد مف بيئات التعمـ ،ويجمع بيف بعض أنواع التعمـ

ويمكف الطالب مف حؿ تحديات ترتبط بمجاليـ
النشط ،كذلؾ يجمع بيف النظرية والممارسةُ ،
الميني المستقبمي؛ وعميو ُيزيد مف رغبة واصرار وحماس الطالب في بيئات التعمـ.
وأجريت أوؿ دراسة رئيسية في نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي؛ بيدؼ معالجة

المشكالت التي تواجو التعميـ العاـ األمريكي في عاـ ( )ٕٜٓٓبواسطة اتحاد الوسائط الجديد
مدرسا في ()ٙ
) New Media Consortium (NMCعمى (ٕٖٔ) طالب وعدد ()ٕٜ
ً
مدارس ثانوية أمريكية ،كانت نتائج ىذه الدراسة ميمة عمى عدد مف المستويات ،وفي عاـ
(ٕٔٔٓ) أجرى ) (NMCدراسة ثانية متعمقة شممت ( )ٜٔمؤسس ًة مف التعميـ البتدائي إلى
مدرسا ،وعدد( )ٕٖٜٔطالب ،وأشارت إلى أف نموذج التعمـ القائـ
الدراسات العميا وعدد(٘)ٙ
ً
عمى التحدي واحد مف األفكار الجديدة التي ظيرت بنتائج قابمة لمتكرار ،وقابمة لتطوير الطالب
في كؿ المستويات ).(Johnson, Adams, 2011, p.1
وييدؼ التعمـ القائـ عمى التحدي إلى تمكيف الطالب مف إجراء البحوث ،مف خالؿ
إحداث التكامؿ بيف النظرية والممارسة (Santos, Sales, Fernandes, Kroll, 2018,
ويقصد بالتحدي وضع سياؽ النشاط التدريبي التعممي في موقؼ يتعمؽ بالمجاؿ
)ُ ،p.155
الميني المستقبمي أو فى موقؼ حياتي مرتبط بالحياة اليومية ،بحيث يرتبط محتوى التحدي
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بنتائج التعمـ المستيدفة (Mas, Pastor, Merino, González, Martínez-
ويعرؼ التعمـ القائـ عمى التحدي بأنو مدخؿ تعميمي يقوـ
)ُ ،Aceituno, 2017, p.594
عمى التعاوف ،حيث يطمب مف الطالب العمؿ مع زمالئيـ ومعممييـ والخبراء في مجتمعاتيـ؛
لتطوير معرفة أعمؽ بالموضوعات الدراسية ،وتحديدىا وحؿ التحديات التي تواجييـ ،واحداث
تغيير في حياتيـ كذلؾ تشارؾ النتائج ) ،(Apple Inc., 2010كما أنو مدخؿ جديد لمتعمـ
ُيشرؾ الطالب في التعمـ اإلبداعي ،ويمزج بيف التكنولوجيا والعمؿ الجماعي والتعمـ الموجو
ذاتياً " " Self-Directed Learningوتعمـ األقراف " "Peer Learningوحؿ مشكالت
العالـ الحقيقي " " Real-World Problem Solvingوالتعمـ التأممي " Reflective
 "Learningفي األنشطة التعميمية ،والتي مف الممكف أف تمتد مف الفصؿ إلى المجتمع
المحمي ).(Yang, Zhou, Chung, Tang, Jiang, Wong, 2018, p.41
ويعد التأمؿ أحد العناصر الرئيسية فى التعمـ القائـ عمى التحدى حيث يتـ بناء جزء
ُ
كبير مف عممية التعمـ عندما يستغرؽ الطالب بعض الوقت لمتفكير فى األنشطة التى يتـ
تنفيذىا ) ،(Chanin, Sales, Pompermaier, Prikladnicki, 2018, p2كما أف أحد
الجوانب الميمة في التعمـ القائـ عمى التحدي ىو عدـ وجود تسمسؿ ىرمى بيف المعمميف
معا كمتعاونيف نشطيف في عممية التعمـ ،ويجب عمى المعمميف
والطالب؛ ألنيـ
جميعا يعمموف ً
ً
بدءا
تحفيز الطالب عمى تطوير أفكار إبداعية ،كما يتـ تقييـ الطالب خالؿ العممية بأكمميا ً
مف التفكير حتى التوصؿ إلى النتيجة النيائية (Chanin, Sales, Pompermaier,

تعميميا ُيمكف دمجو في مجالت الدراسة
) ،Prikladnicki, 2018, p.2كما ُيعد نموذجا
ً
اقعيا مفاده أف التعميـ يجب أف يتضمف القياـ بالعمؿ في موضوع ما
ًا
التقميدية ،ويوفر
منظور و ً

أساسا مع العممية العممية نفسيا ،والتي
بدل مف القراءة حولو ،كما يقوـ عمى إطار يتماشى
ً
ً
يتـ فييا تحديد مشكمة حقيقية ،ويتـ تطوير مجموعة مف األنشطة؛ لفيـ المشكمة واقتراح حؿ
عممي يتبعو التقييـ والتعميـ والنشر ).(Jou, Hung, Lai, 2010, p.18
ويرى الباحث أف نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي يجعؿ عممية التعمـ ذات صمة
بحياة الطالب؛ عف طريؽ تقديـ مشكالت كبيرة ،بحيث يتعيف عمى الطالب تعمـ أفكار،
واستخداـ أدوات جديدة لحؿ ىذه المشكالت ،ولكف بشكؿ فوري بحيث ييتموف بإيجاد الحموؿ
بعد منحيـ الوقت الكافي لال ندماج وتقديـ الحموؿ.
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ويرتكز التعمـ القائـ عمى التحدي عمى التعمـ الخبراتي ،ويعتمد بشكؿ كبير عمى
تاريخ طويؿ مف األفكار التراكمية) ،(Nichols, Cator, Torres, 2016, p.7كذلؾ يرتكز
التعمـ القائـ عمى التحدي عمى ممارسة التعمـ القائـ عمى حؿ المشكالت ،حيث يعمؿ الطالب
عمى حؿ مشكالت العالـ الحقيقي في فرؽ تعاونية ،ولكف مع وجود اختالفات أساسية تضيؼ
كبير مف األىمية لمطالب ،وجوىر ىذا التعمـ أف الطالب مضطروف إلى البحث عف
قدر ًا
ًا
الحموؿ ،واستخداـ استراتيجيات العصؼ الذىني ،واقتراح حموؿ واقعية في ضوء الوقت
والموارد المتاحة ،ثـ تطوير وتنفيذ أحد تمؾ الحموؿ التي تعالج التحدي بطرؽ تمكنيـ
واآلخريف مف رؤية نتائجيا وقياسيا ) ،(Johnson, Adams, 2011, p.4ويتميز نموذج
التعمـ القائـ عمى التحدي بأنو قابؿ لمتطبيؽ عمى نطاؽ واسع عبر مجموعة مختمفة مف
بيئات التعمـ ،فيو مناسب بشكؿ مثالي لمتدريس في بيئة غنية مف الناحية التكنولوجية
) ،(Johnson, Adams, 2011, p.2كما يجمع بيف مميزات التعمـ الخبراتي ،والتعمـ القائـ

عمى المشروعات ،والتعمـ القائـ عمى المشكالت؛ إل أنو يختمؼ عنيـ ( Baloian,
Breuer, Hoeksema, Hoppe, Milrad, 2004; Nichols, Cator, Torres,
.)2016, p.7
ويتـ تنفيذ التعمـ القائـ عمى التحدي عف طريؽ إعطاء الطالب بعض األفكار الكبيرة
معا في مجموعات صغيرة باستخداـ مجموعة
حوؿ العالـ الحقيقي-سيناريو التحدي-؛ ليعمموا ً
تحديا مف ىذه األفكار ،وتطوير بعض
متنوعة مف األدوات التفاعمية؛ لتحديد المشكالت األكثر
ً
الحموؿ المبتكرة ،ووضع خطة عمؿ لحؿ محدد ،وتنفيذ اإلجراءات وتقييـ النتيجة (Baloian,

Breuer, Hoeksema, Hoppe, Milrad, 2004; Yang, Zhou, Chung,
) ،Tang, Jiang, Wong, 2018, p.40وعند تنفيذ التعمـ القائـ عمى التحدي يجب
زيادة اندماج أعضاء الفريؽ ،ومف ثـ زيادة أفكار الفرؽ أثناء عممية التعمـ ،والمحافظة عمى
التركيز ،واستخداـ استراتيجيات تعمـ مرنة (Santos, Sales, Fernandes, Kroll,
) ،2018, p.156ويشترط فى التحدي أف ُيصاغ بشكؿ ُيشرؾ الطالب فيو بعمؽ وبشكؿ
مفيدا وذا صمة بحياة الطالب ،ويسمح بتقديـ مجموعة
حقيقيا ،كذلؾ يجب أف يكوف
يجعمو
ً
ً
متنوعة مف الحموؿ ،كما يجب أف ُيمكف التحدي الطالب مف توليد إجراءات إيجابية ،ول يكوف
أخير يجب أف
أكبر مف قدرات الطالب؛ ألنيـ فى ىذه الحالة لف يعرفوا مف أيف يبدؤف ،و ًا
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يتناسب حجـ التحدي مع الوقت والموارد المتاحة (Johnson, Adams, 2011,
).pp.27-28
ومف جانب آخر؛ يرى الباحث أف العمؿ مع اآلخريف طريقة تجعؿ التعمـ القائـ عمى
التحدي يربط بيف المناىج الدراسية والحياة اليومية لمطالب ،حيث ُيصقؿ العمؿ الجماعي
العديد مف ميارات القرف الحادي والعشريف لدى الطالب مثؿ :ميارة الالمركزية في اتخاذ
الق اررات -ميارة تشارؾ المعمومات -ميارات العمؿ الجماعى -ميارات البتكار .وتتمثؿ أىمية
التعمـ القائـ عمى التحدي في أنو قابؿ لمتكيؼ بدرجة كبيرة مع مجموعة واسعة مف بيئات
وينمى اإلصرار والعاطفة والشعور
التعمـ)ُ ،(Johnson, Adams, 2011, p.5
غالبا ما تكوف مفقودة داخؿ المدارس (Nichols, Cator,
بالمسئولية ،وىذه المكونات
ً

وينمي قدراتيـ
ويزيد مف اندماج الطالب في عممية التعمـُ ،
)ُ ،Torres, 2016, p.7
األكاديمية) ،(Yang, Zhou, Chung, Tang, Jiang, Wong, 2018, p.41كما

ُينمي ميارات التفكير النقدي ،وحؿ المشكالت ،وميارات التعاوف ،وميارات العمؿ متعدد
التخصصات لدى الطالب ،كما ُيزيد مف قدرتيـ عمى التسامح مع الفشؿ مف أجؿ تطوير
مرونتيـ ) ،(Membrillo-Hernández, Ramírez-Cadena, 2018, p.138ويتيح

قدر مف الحرية لمطالب ،حيث أنو في صمب إطار المبادرة يتـ تزويد الطالب بمساحة مف
ًا
الحرية؛ ليكونوا مبدعيف ويظيروف سموؾ المخاطرة ) ،(Hift, 2013, p.24كذلؾ ُيساعد فى
بناء وتنمية ميارات القرف الحادي والعشريف مثؿ :القيادة واإلبداع ومحو األمية اإلعالمية،
وحؿ المشكالت والتفكير الناقد ،والمرونة والقدرة عمى التكيؼ (Johnson, Adams,
).2011, p.2
كما ُيحسف نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي مف قدرة الطالب عمى حسف استخداـ
الوقت والمواد ،حيث أفاد بذلؾ أكثر مف (ٓ )%ٜمف المعمميف ،في حيف أفاد أكثر مف
(٘ )%ٚمف الطالب أنو ُيزيد مف اندماجيـ في عممية التعمـ ،وأنيـ تعمموا أكثر مما ىو
جيدا أكثر مما يبذلوف عادةً ،كما
مطموب منيـ ،وكانوا جزًءا مف حؿ مشكمة كبيرة ،وبذلوا
ً
يتميز بأنو ُيتيح الفرصة لمتفاعؿ مع تحديات الحياة الحقيقية ،ويعضد الرتباط بالمينة
ويتيح الفرصة لالبتكار (Johnson,
المستقبمية ،ويقدـ العديد مف المفاىيـ التطبيقيةُ ،
Adams, 2011, p.2; Membrillo-Hernández, Ramírez-Cadena, 2018,
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ونظر ألىمية التعمـ القائـ عمى التحدي ،أوصى (Johnson, Smith, Smythe,
ًا
)،p.142
) Varon, 2009, pp.30-33; Johnson, Adams, 2011, p.27بضرورة عقد ورش
لممعمميف؛ لتعريفيـ بالتعمـ القائـ عمى التحدي ،وعرض أمثم ًة متنوع ًة حولو؛ لمساعدتيـ عمى

سيطمب مف الطالب القياـ بو؛ حتى تصؿ
فيـ دورىـ بشأف ما يجب عمييـ فعمو ،وما الذي ُ
الرسالة واضحة ومتسقة في جميع مراحؿ المشروع إلى جميع الطالب.

ثاىيًا :عكلية اإلمناء:

Growth Mindset

تجدد اىتماـ الدراسات السيكولوجية فى العقود القميمة األخيرة إلى دراسة قابمية
تحسف ذكاء الطالب ،وتحديد مدى إمكانية حدوث ذلؾ ،أـ أف الذكاء ثابت منذ الولدة،
واتجيت ىذه الدراسات إلى تحديد الدرجة التي تُسيـ بيا تصورات ومعتقدات ومعاني الطالب
عف ذكائو وقدراتو ،وعف العالـ المحيط بو ،كذلؾ معتقداتو عف كيؼ يسمؾ ويتصرؼ وفؽ ىذه
المعاني عمى ذكائو ،ومف ثـ نجاحو األكاديمي والميني .وأظيرت الدراسات الرسمية وغير
الرسمية أنو باإلمكاف تطوير الدماغ مف خالؿ التحديات والمحفزات المناسبة(ريتشي ولي،
 ،ٕٓٔٛص٘) ،وأف ما يعتقده الطالب بشأف الذكاء قد ثبت ارتباطو باألداء األكاديمي بشكؿ
أكبر مف درجات الذكاء المقاسة بالفعؿ( ،)Sternberg, 2005وعمى الرغـ مف أف الطالب
قد يختمفوف في مواىبيـ وقدراتيـ أو اىتماماتيـ أو أمزجتيـ؛ إل أنو يمكف ألي شخص
التغيير واإلنماء مف خالؿ الممارسة والخبرة ).(Dweck, 2006
ووضعت النظريات التزايدية والكيانية لمذكاء األساس لعالـ جديد مف األبحاث بحثت
في الدوافع البشرية ،وتُعد نظريات الذكاء الضمنية ميم ًة لمغاية في البيئة التعميمية؛ ألف
أداء في
ًا
الطالب الذيف يروا أف الذكاء شيء يمكف تغييره يميموف إلى أف يكونوا أكثر
تحفيز و ً

المستويات األكاديمية العميا مف الطالب الذيف يروا أف الذكاء شيء ثابت وغير قابؿ لمتغيير.
) ،(Blackwell, Trzesniewski & Dweck, 2007وتناولت العديد مف الدراسات

مصطمح العقمية*ٗ لكف كاروؿ دويؾ*٘ ( )Dweck, 2006ىى التي صاغت مصطمحات
عقمية اإلنماء والعقمية الثابتة ) ،(Abboud, 2017, p.21وبزغت نظرية دويؾ ()ٜٜٜٔ
 -4اٌعمٍ١خ ٝ٘ :طش٠مخ خبصخ ف ٟاٌزفى١ش ٚرزضّٓ ارجبٖ اٌطبٌت ٚآسائٗ حٛي شٟء ِب(Merriam-Webster Online .
Dictionary, 2016).
 -5وبسي د٠ٚه " "Dweckأعزبر عٍُ إٌفظ ثجبِعخ عزبٔفٛسد ٝ٘ٚ ،ثبحث سائذ فِ ٟجبي إٌظش٠بد اٌضّٕ١خ ٌٍزوبء أٚ
"اٌعمٍ١خ"ٚ ،ثذأد اٌجحث ف٘ ٟزا اٌّٛضٛع ف ٟاٌغجع١ٕ١بد ِٓ اٌمشْ اٌّبضِٕٚ ،ٟز رٌه اٌحٔ ٓ١ششد اٌعذ٠ذ ِٓ
اٌّمبالد اٌّزعٍمخ ثبالخزالفبد ث ٓ١عمٍ١خ اإلّٔبء ٚاٌعمٍ١خ اٌثبثزخ فّ١ب ٠زعٍك ثبٌزحف١ض ٚاٌزعٍُ(Hong et al., 1999; .
)Kamins & Dweck, 1999; Mueller & Dweck, 1998
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رئيسيا في الدافع اإلنساني
دور
مف منظور معرفي اجتماعي يفترض أف عمميات التفكير تمعب ًا
ً
واألداء والتأثير ) ،(Merriam, Caffarella, & Baumgartner, 2007ونصت ىذه
النظرية عمى أف الطالب ذوو عقمية اإلنماء يظيروف دوافع أكبر داخؿ المدرسة ،ويحصموف
عمى درجات وتقديرات أفضؿ في الختبارات مف الطالب ذوي العقمية الثابتة (Wolf, 2017,
).p.11

وتُرجـ مصطمح " "Growth Mindsetإلى طريقة التفكير المتطورة* ، ٙوعمى
الرغـ مف أف الترجمة الحرفية ليذا المصطمح ىى "عقمية النمو"؛ إل أف الباحث سيعتمد
ترجمة ىذا المصطمح بعقمية اإلنماء * ٚ؛ وذلؾ بعد الرجوع إلى العديد مف األساتذة

المتخصصيف ،حيث أف ىذه الترجمة ُمعبرة بحيدة وموضوعية عف جوىر المصطمح بما
يتضمنو مف مساعي ومحاولت الطالب لتنمية وتطوير وتحسيف وانماء مياراتو وقدراتو ،رغـ
كؿ التحديات والصعوبات التي يواجييا.
وترى ( )Dweck, 2008, p.5أف حوالي (ٓٗ )%مف الطالب لدييـ عقمية
إنماء ،وأف (ٓٗ )%مف الطالب لدييـ عقمية ثابتة ،بينما أف الػ (ٕٓ )ٝاآلخريف غير
مصنفيف ،وىذه نسب مرتفعة ،ويجب الحد منيا؛ لذا ىناؾ حاجة إلى ترسيخ عقمية اإلنماء في
مبكر بقدر اإلمكاف؛ ليتمكنوا مف الحفاظ عمى العقمية التي تيتـ بفكرة أف الجميع
ًا
أطفالنا
بمقدورىـ النجاح (ريتشي ولي ،ٕٓٔٛ ،صٖٔ) ،وفي ذات الصدد أشارت (Dweck,
) 2006أف كؿ فرد يولد مزود بالرغبة في التعمـ ،ولكف تنتيي ىذه الرغبة بسرعة؛ بسبب
العقمية الثابتة ،حيث عندما يكتسب األطفاؿ القدرة عمى تقييـ أنفسيـ يصبحوا خائفيف مف
عدـ كونيـ أذكياء؛ وبالتالي يصبح بعضيـ خائفًا مف التحديات ويرفض فرص التعمـ.

وتشير عقمية اإلنماء إلى اعتقاد الطالب بأنو يمكف رعاية الصفات واإلمكانات الطالبية

عف طريؽ ممارستيا لمتمكف منيا ،وأنو يمكف تطوير الذكاء بمزيد مف الجيد والمثابرة عند
مواجية العقبات والتحديات ( ،)Dweck, 2006, p.9كما عرفيا ( Oakes, Lipton,
ِ -6ؤعغخ اٌٍّه عجذ اٌعض٠ض ٚسجبٌخ ٌٍّ٘ٛجخ ٚاإلثذاع.
٠ -7زٛجٗ اٌجبحث ثبٌشىش ٚاٌزمذ٠ش إٌ ٝوً ِٓ ععبدح أ.ز/أحًس ػثس انرانك أعزبر عٍُ إٌفظ جبِعخ اإلعىٕذس٠خ ،أ.ز /ؼايٛح
األَصاض٘ أعزبر عٍُ إٌفظ اٌزشث ٞٛجبِعخ اإلعىٕذس٠خ ،أ.ز /كطًٚاٌ ػٕٚضح أعزبر عٍُ إٌفظ اٌزشث ٜٛجبِعخ ثٕٙب ،أ.ز/
ضيضاٌ يحًس ضيضاٌ أعزبر عٍُ إٌفظ اٌزشث ٞٛجبِعخ ثٕٙب ،أ.ز /ذانس انُعاض أعزبر عٍُ إٌفظ اٌزشث ٞٛجبِعخ اٌمب٘شح،
أ.ز /ػالء إٔٚب أعزبر عٍُ إٌفظ اٌزشث ٜٛجبِعخ اٌخٍ١ج اٌعشثٚ ٟجبِعخ أعٛاْ ،ز /يحًس أتٕ حالٔج أعزبر اٌصحخ
إٌفغ١خ اٌّغبعذ جبِعخ دِٕٛٙس ،ز /يحًس فٕظٖ انغاظ٘ أعزبر ِغبعذ (ِشبسن) اٌزشجّخ ٚاٌٍغ٠ٛبد جبِعخ اإلعىٕذس٠خ
ٚجبِعخ ط١جخ ثبٌغعٛد٠خ ،ز /ذانس كطو ِذسط األدة ٚاٌٍغخ اإلٔجٍ١ض٠خ جبِعخ اٌغ٠ٛظ.
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 )Anderson, Stillman, 2015بأنيا "العتقاد بأف المواىب ىى صفات يمكف تطويرىا
وتحسينيا واتقانيا بتفاف وجيد" .وأفاد ( )Stewart, 2018, p.20بأنيا "اعتقاد الطالب بأف
ذكاءه وقدرتو يمكف تشكيميما مع مرور الوقت" .وترى دويؾ ( )Dweck, 2006أف الطالب
يختار نمط العقمية الذي يتبناه ،وىذا الختيار ُيحدد ىؿ يرى الطالب أف النجاح يكمف في
إثبات أنو ذكى ،وأف الفشؿ يتمثؿ في وجود عقبة أو عائؽ أمامو أو الحصوؿ عمى درجة
جديدا وتطوير
شيئا
سيئة .وفي المقابؿ قد يرى الطالب أف النجاح يتعمؽ بتوسيع نطاؽ تعمـ ً
ً

نفسو ،وأف الفشؿ يتمثؿ في عدـ اإلنماء والتطور ،وعدـ الوصوؿ إلى األشياء التي ُيقدرىا
 .Things You Valueويوجد تأثير عميؽ لما يعتقده الطالب عف أنفسيـ عمى تصرفاتيـ،

حيث يعتقد الطالب ذوي عقمية اإلنماء أنيـ بإمكانيـ تطوير ذكائيـ وقدراتيـ ،وتحمؿ المزيد
مف المخاطر عند مقارنتيـ بذوي العقمية الثابتة الذيف يعتقدوف أف ذكاءىـ ثابت
).(Mangels, Butterfield, Lamb, Good & Dweck, 2006
يتضح مما سبؽ أف ما يعتقده الطالب عف نفسو لو تأثير كبير عمى سموكو وتحصيمو
إطار مف المعاني والمعتقدات يفيـ مف
األكاديمى ونجاحو ،وأف كؿ طالب يصوغ وُيحدد لنفسو ًا
خاللو العالـ ،ويتعامؿ بو معو ،وعمى الرغـ مف وجود فروؽ فردية في المواىب والقدرات
والميارات بيف الطالب؛ إل أنو ُيمكف لكؿ طالب تحسيف وتطوير قدراتو إف كاف يتبنى عقمية
اإلنماء ،ويرى أف الفشؿ محاولة لمتحسيف والتعمـ عكس الطالب ذي العقمية الثابتة .وتعد
مكونات العقمية ىى المحرؾ األساسي في التعامؿ مع جميع المواقؼ ،وتزداد أىمية ىذه
المكونات إذا ما كانت المواقؼ تشتمؿ عمى تحديات وعقبات ومشكالت ،كما تُعد العقمية ىى
العمود الفقري لمنجاح والتميز حيث أف مزيج مف المثابرة وفاعمية الذات والتوجو نحو
التقاف ،يجعؿ الطالب ذوى التحصيؿ المرتفع متميزيف ،كما أنو بإمكاف ىذا المزيج ال رتقاء
بذوي التحصيؿ المتوسط والمنخفض ،وتتمثؿ مكونات العقمية فى:
ٔ -المثابرة Grit :لغوياً ووفقاً لقاموس أكسفورد  Oxfordتتمثؿ المثابرة في شجاعة وقوة

العقؿ التي تجعؿ تمكف الشخص أف يستمر في فعؿ شيء صعب أو مزعج .واصطالحياً

ُيقصد بيا "مقدار دأب الطالب باألىداؼ طويمة المدى ،وتستمزـ العمؿ بقوة تجاه
التحديات ،والحفاظ عمى الجيد والىتماـ عمى مدار سنوات عمى الرغـ مف الفشؿ والشدائد
واليضاب في التقدـ"(Duckworth, Peterson, Matthews, & Kelly, 2007, .
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) ،pp.1087-1088كما تتمثؿ في شغؼ الطالب وقدرتو عمى التحمؿ واإلصرار مع
األىداؼ طويمة األجؿ ،وارتبط ىذا البعد بعقمية اإلنماء منذ نشأتيا ،حيث تسمح المثابرة
قدما رغـ مواجية العقبات(Duckworth & Quinn, 2009, p. .
لمفرد بالمضي ً
) ،166; Duckworth, 2013, 2016كذلؾ تُشير المثابرة إلى الميؿ لمحفاظ عمى
الىتماـ المستداـ " ،"Sustain Interestوبذؿ الجيد نحو األىداؼ طويمة األجؿ وتشمؿ
مزيجا مف العاطفة والىتماـ والقتناع (Duckworth, 2014; Duckworth,
ً
أخير عرفيا ( )Hochanadel, Finamore, 2015بأنيا "تقدير
) ،2016, p.8و ًا

الجيد ،فالطالب الذيف يعتقدوف أف القدرة ىى ميارة قابمة لمتنمية والتحسيف سوؼ
يعمموف بجد؛ لتعمـ واتقاف ميارة جديدة" .ويري الباحث أف المثابرة ىي مزيج مف اإلصرار

والىتماـ والعمؿ المستمر وبذؿ الجيد مف الطالب في المواقؼ الضاغطة والتمسؾ
بتحقيؽ األىداؼ طويمة األجؿ والصعبة.
والطالب ذوو المثابرة المرتفعة أكثر
ممارسة وأكثر تمس ًكا بالتزاماتيـ ،عالوةً
ً
عمى ذلؾ أجرت ) )Duckworth, 2009مقابالت مع أفراد كانوا عمى قمة
تخصصاتيـ ،واكتشفوا أف إصرارىـ ومثابرتيـ ىى التي دفعتيـ إلى النجاح .كما أف
الطالب الذيف يستطيعوف المثابرة عند تكميفيـ بميمة صعبة ىـ أكثر عرض ًة لمنجاح
األكاديمي أكثر مف الطالب الذيف يشعروف بأف الذكاء يتأثر بالقدرة الطبيعية الفطرية،
فالطالب الذيف لدييـ عقمية ثابتة يسارعوف إلى الستسالـ في المياـ الصعبة (Zintz,
).2018
ٕ -فاعمية الذات "Self-Efficacy" :تتمثؿ في إيماف الطالب واعتقاداتو بقدرتو عمى
النجاح.

(Tranquillo, Ebenstein, Kennedy, Bieryla, Cavanagh,

) ،2015, p. 30كما تشير إلى قدرة الطالب عمى إنتاج تأثيرات ميمة ،والطالب ذو
فاعمية الذات المرتفعة يشعر بقدرتو عمى إحداث التغيير؛ وبالتالي يتخذ مبادرات مختمفة
) ،(Flammer, 2001والطالب ذوو المستويات المرتفعة مف فاعمية الذات يكونوا واثقيف
تحديا وليس وسيم ًة
مف قدراتيـ عند مواجية المياـ الصعبة؛ ألنيـ يروا أف ذلؾ يمثؿ
ً
لتجنب مثؿ ىذه المواقؼ) ، (Atoum; Al-Momani, 2018وتنتج فاعمية الذات مف
اإلقناع الذاتي " "Self-Persuasionالذي يعتمد عمى المعالجة المعرفية لمصادر متنوعة
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مف معمومات الطالب حوؿ فاعميتو في الميمة ،وتتمركز بشكؿ عاـ حوؿ "النشاط" الذي
ينبثؽ مف معتقدات الطالب حولو ،وترتكز ىذه المعتقدات حوؿ ما تعممو الطالب .فالطالب
فغالبا ما تقوده أفعالو إلى ذلؾ( ،)Bandura, 1989, p.1179ومف
الذي يعتقد بنجاحو
ً
زاوية أخري أفاد ( )Himanshu, Harpal & Kumar, 2017أف فاعمية الذات يمكف
تعمميا كما أنيا قابمة لمتنمية.
ٖ -توجيات اإل تقاف "Mastery Orientation" :تشير إلى "الدرجة التي يصوغ بيا الطالب
تحديا
أىدافو لتحسيف نفسو ،وتتمثؿ في اختيار الطالب أىداؼ إتقاف وأىداؼ أكثر
ً

) ،(Elliott & Dweck, 1988وأفاد ( )Stewart, 2018, p.20أف أىداؼ اإلتقاف

" "Mastery Goalييتـ فييا الطالب بالتعمـ وزيادة كفاءتيـ ،فى حيف أف أىداؼ
األداء

" "Performance Goalييتـ فييا الطالب بالحصوؿ عمى أحكاـ مالئمة

لكفاءتيـ .وينصب اىتماـ الطالب ذوو عقمية اإلنماء بأىداؼ اإلتقاف ،والتي ترتكز عمى
فيـ الميارة أو المحتوى ،في حيف ييتـ الطالب ذوو العقمية الثابتة بأىداؼ األداء ،والتي
تعني األىداؼ التي يسعى الطالب فييا إلظيار كفاءة أعمى مف أقرانو (Sommet,
).Darnon, & Butera, 2015; Mckinney, 2018
ويتضح مما تقدـ أنو ُيمكف الحكـ عمى عقمية الطالب مف خالؿ درجة مثابرتو
وشغفو ومقدار عممو بقوة تجاه التحديات المختمفة ومدى الحفاظ عمى جيده كما ُيمكف

تحديدىا وفقاً لفاعمية الذات لدى الطالب والتى تعكس اعتقاده بقدرتو عمى النجاح ،كذلؾ

يمكف الحكـ عمييا مف خالؿ نوعية األىداؼ التى يصبو إلييا الطالب مف حيث كونيا أىداؼ

إتقاف أـ أىداؼ أداء.
وأفاد كؿ مف ( Dweck, 2006, p. 12; Duckworth, 2009; Burnette,
O’Boyle, VanEpps, Pollack, & Finkel, 2013; Yan, Thai, & Bjork,
 )2014بأف اعتقادات الطالب ذوي عقمية اإلنماء تختمؼ عف اعتقادات زمالئيـ ذوي العقمية
دائما تغيير درجة الذكاء ،وأف
الثابتة ،حيث يعتقد الطالب ذوي عقمية اإلنماء أنو يمكف ً
المثابرة وليس بالضرورة المواىب ىى التي تحدد النجاح ،كما يروا أف العقبات بمثابة فرص
القيمة تساعدىـ عمى التحسف ،كذلؾ
لمحصوؿ عمى إتقاف ميارة جديدة ،وأف التغذية الراجعة ّ
يؤمف ىؤلء الطال ب بقدرتيـ الشخصية عمى توسيع نطاؽ تعمميـ وقدراتيـ مف خالؿ الجيد،
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ويرونو أداة لقياس مقدار نجاحيـ .في المقابؿ يعتقد الطالب ذوي العقمية الثابتة أف الذكاء
خاصية ثابتة يولد الطالب بمقدار منو ،ول يمكف تحسينو ،وىؤلء الطالب أكثر عرض ًة لمتوقؼ

احتمال لممثابرة ،كذلؾ يتجاىموف التغذية الراجعة السمبية،
والستسالـ؛ بسبب العقبات وأقؿ
ً

حتى واف كانت مفيدة وقيمة ) ،(Dweck, 2006, p. 12; Duckworth, 2013كما
يتجنب ىؤلء الطالب التحديات التي تنطوي عمى ميارات التفكير العميا ،وعندما يتعرضوف ليا

قميال مف الجيد والدافع ،ول ييتموف بالعمؿ بجدية أكبر ،ويعتقدوف أف الفشؿ ىو
يبذلوف ً
عالمة عمى عدـ كونيـ أذكياء (Symonette, 2018, p.15; Schuman, 2017,

) ،p.5كما يعتقد ىؤلء الطالب أف الجيود غير مجدية ول يستحؽ بذليا ،ويشعروف بالتيديد
والنقص مف نجاح اآلخريف ).(Dweck, 2006
وتساعد عقمية اإلنماء الطالب عمى التعمـ مف أخطائيـ بعد الوعي بيا ،والعمؿ
عمى تحسيف كفاءاتيـ ومياراتيـ ،كما أف العتقاد الصادؽ بأف الذكاء والميارات يمكف
زيادتيما وتحسينيما يساعد عمى تحفيز الطالب عمى تحقيؽ أىداؼ صعبة ( Aditomo,
 ،)2015وأظيرت األبحاث أف تعميـ الطالب عقمية اإلنماء يساعد عمى تحسيف درجاتيـ في
الختبارات الدراسية ،كما تمكنيـ مف التمتع بالتعمـ ،وتعزز مف التفاؤؿ تجاه الممارسة
والتعمـ ،وتزيد مف رغبة الطالب في الحصوؿ عمى تغذية راجعة & (Aronson, Fried,
) ،Good, 2002; Good, Aronson, Irzlicht, 2003; Dweck, 2009كذلؾ
أظيرت نتائج دراسة وطنية لطالب الصؼ العاشر في تشيمي أف الطالب ذوو عقمية اإلنماء
أدائيـ أفضؿ فئ القراءة والرياضيات مف أقرانيـ ذوي العقمية الثابتة أو المحايدة(Claro & .
)Paunesku, 2014
وفى ذات الصدد أفاد ( )Blackwell, Trzesniewski, & Dweck,2007أف
عقمية اإلنماء تزيد مف التحصيؿ الدراسي ودافعية الطالب ،كما أنيا تُحسف مف وعييـ
بإمكانية تنمية ذكائيـ ،في حيف أف العقمية الثابتة تجعؿ أداء الطالب سطحي ،وأشارت العديد
مف الدراسات إلى وجود عالقة قوية بيف عقمية اإلنماء وكفاءة التعمـ (Blackwell et al.,
) ،2007; Duckworth, 2016; Dweck, 2006; McWilliams, 2015كما تُظير
تحمسا لمتعمـ ،ويعمموف بجدية
األبحاث الحالية أف الطالب الذيف لدييـ عقمية اإلنماء أكثر
ً

أكبر ،كما أنيـ أقؿ إحباطًا عندما يواجيوف صعوبات ويستخدموف استراتيجيات تعمـ أكثر
- ٙ٘٘ -

عالية نموذج التعلم القائم على التحدي في تحسين عقلية اإلنماء والرشاقة المعرفية ..................................

فاعمي ًة )(Auten, 2013؛ وعميو أوصت دراسة ) (Hatcher, 2018بأنو يجب عمى
المعمميف أف يفكروا في استخداـ تدخالت عقمية اإلنماء فى الفصوؿ الدراسية لمساعدة
طالبيـ عمى تطوير عقمية إيجابية ،وبالتالي تقميؿ مشاعر قمؽ التعمـ لدى الطالب ،كما
أوصت دراسة ( )Frank, 2018بضرورة تعميـ عقمية اإلنماء لممعمميف ،وحثيـ عمى وضع
توقعات عالية لطالبيـ وتحفيز الطالب وبناء الثقة معيـ ،وتوفير التطوير الميني المرّكز

لممعمميف.

يتضح مما تقدـ أف عقمية اإلنماء تمكف الطالب مف المثابرة عند مواجية التحديات
فرصا لمنمو
المختمفة وأداء المياـ الصعبة ،ورؤية أف ىذه التحديات ،وتمؾ المياـ تتيح لو ً
مؤشر
ًا
والتعمـ ،وتحسيف معارفو ومياراتو ،وأف النجاح شيء تحت سيطرتو والجيد الذي يبذلو

لمتعمـ واإل تقاف؛ لذا تجعمو ُيظير نمط استجابة موجو نحو اإل تقاف " Mastery-Oriented
 ،"Responseكما أف الطالب ذو ىذه العقمية يقر بأف مستوى الذكاء مرف ،ويمكف تغييره
بزيادة الممارسة والجيد ،وتجعؿ ىذه العقمية الطالب أقؿ عرض ًة لمثقة المفرطة في نفسو،

وأكثر دق ًة في تقييـ وتقدير ذاتو ،وأقؿ عرض ًة لمتسرب مف التعميـ ،كما تجعمو يمتمؾ دوافع

أخير تمكنو مف الحصوؿ عمى تقديرات دراسية مرتفعة.
ذاتية أكبر ،و ًا

ثالجًا :السشاقة املعسفيةCognitive Agility :

تُعد الرشاقة المعرفية -كقدرة عقمية -أحد أبرز القدرات العقمية التى ل غنى عنيا
نظر أل نيـ يتعايشوف مع عالـ سريع ومتغير ومتجدد ومتداخؿ األحداث ،وكؿ
لطالب اليوـ؛ ًا
ىذا يستوجب أف يمتمؾ الطالب القدر الكافي مف الرشاقة المعرفية؛ لكي يتمكنوا مف التعامؿ

اإليجابي مع مقتضيات ىذا العالـ .وظير مصطمح الرشاقة* ٛفى عاـ (ٔ )ٜٜٔفى العمؿ
البحثي فى معيد  Lacoccaبجامعة لىاي برعاية الحكومة األمريكية ،ومف ثـ ظيرت

مصطمحات الرشاقة اإلدارية ،والرشاقة التنظيمية ،والرشاقة التصنيعية ،والرشاقة الستراتيجية،
والرشاقة المعرفية التي يستدؿ عمييا بدرجة ال نفتاح المعرفي لمطالب ومرونتو المعرفية ،كذلؾ
مقدار تركيز انتباىو في بيئات التعمـ الديناميكية الغنية باألحداث والمثيرات المتداخمة.

 -8عشف لبِٛط أوغفٛسد اٌششبلخ  Agilityثأٔٙب اٌمذسح عٍ ٝاٌزحشن ثغٌٛٙخ ٚعشعخ The Capacity to Move
.Quickly and Easily
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ونظ ارً لحداثة مصطمح " "Cognitive Agilityفى البيئة العربية عرضو الباحث

عمى العديد مف األساتذة المتخصصيف* ،ٜوتباينت ترجماتيـ بيف الرشاقة المعرفية والتوافؽ
المعرفي والتناسؽ المعرفي ،وسيعتمد الباحث ترجمة ىذا المصطمح بالرشاقة المعرفية حيث أف
ىذه الترجمة حظيت عمى نسبة اتفاؽ بمغت ( )%ٚٚ.ٛمف السادة األساتذة كما يرى الباحث
أنيا معبرة تماماً عف جوىر وطبيعة ىذا المصطح وتمزج بيف مكوناتو الثالثة.

وتتطمب بيئات التعمـ الديناميكية الغنية بالمعمومات القدرة عمى البحث عف

المعمومات؛ ألف الىتماـ المستمر بالمعمومات الجديدة ُيمكف أف يؤدي إلى تشتت النتباه ،كما
حاسما
حيويا في ىذه البيئات؛ ألف عمؽ المعمومات يمكف أف يكوف
أمر
ُيعد تركيز النتباه ًا
ً
ً
لتحقيؽ أىداؼ عممية التعمـ فييا ،وعند تغير السياؽ فإف الكثير مف التركيز يؤدي إلى فقداف

قادر عمى استخداـ النفتاح
الطالب لممعمومات الميمة؛ وعميو يجب عمى الطالب أف يكوف ًا
المعرفي والتركيز بمرونة وفقًا لالحتياجات المتغيرة لمبيئة ;(Good, Yeganeh, 2012
).Good, 2009

والرشاقة المعرفية عند ( )Good, 2009, p.15ىي "قدرة معرفية خاصة تؤدي
إلى زيادة األداء في السياقات التي تشمؿ سمسمة مف عمميات التكيؼ وتعكس السموؾ التكيفي
لمطالب في السياقات الديناميكية" ،وأفاد ( )Pisapia, 2009, p.46بأنيا قدرة الطالب عمى
التكيؼ العقمي بسرعة وكفاءة مع التغيرات في بيئتو" ،وعرفيا ( Good, Yeganeh,
 )2012بقدرة الطالب عمى العمؿ بمرونة مع التفتح المعرفي وتركيز النتباه" ،وأخي ارً عرفيا
( )Hutton, Turner, 2019بأنيا المنتج الناشئ لقدرة الفرد عمى تطبيؽ مختمؼ المعارؼ
والميارات والقدرات ،المطموبة إلجراء تقييمات واتخاذ أحكاـ وق اررات سريعة لميزة تنافسية
تحسبا أو استجابة لمتغيرات في الموقؼ
نسبية
ً
ومما تقدـ يرى الباحث أف الرشاقة المعرفية ىى بنية عقمية متعددة األبعاد تجمع
بيف النفتاح المعرفي والمرونة المعرفية وتركيز النتباه ،تزيد المستويات المرتفعة منيا مف
أداء الطالب في السياقات الديناميكية الغنية باألحداث ،وأف الطالب يختمفوف فى مقدار
٠ -9زٛجٗ اٌجبحث ثبٌشىش ٚاٌزمذ٠ش إٌ ٝوً ِٓ ععبدح أ.ز /ؼايٛح األَصاض٘ أعزبر عٍُ إٌفظ اٌزشث ٞٛجبِعخ اإلعىٕذس٠خ ،أ.ز/
كطًٚاٌ ػٕٚضح أعزبر عٍُ إٌفظ اٌزشث ٜٛجبِعخ ثٕٙب ،أ.ز /حًس٘ انفطيأ٘ أعزبر عٍُ إٌفظ اٌزشث ٞٛجبِعخ إٌّٛف١خ،
أ.ز /ضيضاٌ يحًس ضيضاٌ أعزبر عٍُ إٌفظ اٌزشث ٞٛجبِعخ ثٕٙب ،أ.ز /ذانس انُعاض أعزبر عٍُ إٌفظ اٌزشث ٞٛجبِعخ
اٌمب٘شح ،أ.ز /ػالء إٔٚب أعزبر عٍُ إٌفظ اٌزشث ٜٛجبِعخ اٌخٍ١ج اٌعشثٚ ٟجبِعخ أعٛاْ ،ز /يحًس أتٕ حالٔج أعزبر
اٌصحخ إٌفغ١خ اٌّغبعذ جبِعخ دِٕٛٙس ،ز /يحًس فٕظٖ انغاظ٘ أعزبر ِغبعذ (ِشبسن) اٌزشجّخ ٚاٌٍغ٠ٛبد جبِعخ
اإلعىٕذس٠خ ٚجبِعخ ط١جخ ثبٌغعٛد٠خ ،ز /ذانس كطو ِذسط األدة ٚاٌٍغخ اإلٔجٍ١ض٠خ جبِعخ اٌغ٠ٛظ.
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تبعا لختالؼ أىدافيـ وقدراتيـ ومياراتيـ العقمية ،وينعكس ذلؾ باإليجاب
رشاقتيـ المعرفية ً
أو السمب عمى مقدار وطبيعة عمميات تجييز ومعالجة المعمومات وحؿ المشكالت لدييـ.
وتعد الرشاقة المعرفية بنية فريدة مف نوعيا عمى المستوى المعرفي الطالبي ُيتوقع

أف تؤدي بالطالب إلى أداء تكيفي في سياؽ محدد لميمة ديناميكية (Good, 2009,
) ،p.19وتختمؼ الرشاقة المعرفية عف التكيؼ المعرفي مف حيث الحتياجات المعرفية
المرتبطة بسياؽ معيف في المياـ الديناميكية في الوقت الفعمي ،كما تُعد سرعة التغيير مكوًنا
ضروريا توفره الرشاقة المعرفية ،قد ل يشترط توافره في التكيؼ أو األداء التكيفي؛ لذا
ً
زمنيا أطوؿ؛ ولكف مع اختالؼ سياؽ الميمة أثناء حدوثيا مع
فالتكيؼ قد يتيح لمفرد أفقًا ً
تنوع وتعد د المياـ يحتاج إلى الرشاقة المعرفية مف قبؿ الطالب ،كما تختمؼ الرشاقة المعرفية
عف المرونة المعرفية؛ فعمى الرغـ مف أنيا تعني قدرة الطالب عمى إعادة الييكمة ،وتوسيع
اإلدراؾ والتغيير؛ إل أف المرونة المعرفية بمفردىا ل تصؼ بشكؿ واؼ ما الذى يغيره الطالب
فعميا حوؿ إدراكو أو معرفتو ،كما أف التغيير يكوف ذات صمة بسياقات بيئية محددة (Good,
ً
) ،2009, pp.17-18ولمرشاقة المعرفية ثالثة أبعاد وىى:
ٔ -النفتاح المعرفي " :"Cognitive Opennessيرتبط النفتاح المعرفي في األدب
النفسي بالعديد مف المصطمحات مثؿ :اإلبداع والنفتاح عمى الخبرة ،وحب الستطالع
ويشير إلى تقبؿ األفكار والخبرات ووجيات النظر الجديدة ،ويتمثؿ في
واليقظة العقميةُ .
اتساع الوعي وعمقو ونفاذه ،وفي الحاجة المتكررة لتوسيع وتجربة الخبرة والرغبة فى
ال نخراط في السموؾ الستكشافي ،والذي ينتج عنو اكتساب معرفة جديدة "(McCrae .
& Costa, 1997, p.826; Haupt, Kennedy, Buttrey, Alt, Mariscal
;&Fredrick, 2017, p.3; Collins., Litman, & Spielberger, 2004
معرفيا بالىتماـ غير
) ،Bodner & Langer, 2001ويتسـ األفراد المنفتحيف
ً

الروتيني ،كما أنيـ يرتاحوف لمغموض ،ويتقبموف األفكار والخبرات واألبعاد والرؤى
الجديدة ،ويميموف إلى اإلعجاب بالمشكالت الفكرية ،ويبحثوف عف الجدة واستكشاؼ
حموؿ إبداعية جديدة؛ فكؿ ىذا يجعميـ يتكيفوف بشكؿ مناسب مع الظروؼ المتغيرة.
(LePine, Colquitt, & Erez, 2000; Blickle, 1996; Haupt, Kennedy,
)Buttrey, Alt, Mariscal & Fredrick, 2017, p.3
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ٕ -المرونة المعرفية " :"Cognitive Flexibilityتشير المرونة المعرفية إلى القدرة عمى
سريعا عند ال نتقاؿ بيف المياـ المختمفة.
إعادة تييئة " "Reconfigureالعقؿ
ً
) ،(Braem, Egner, 2018, p.2كما أنيا "القدرة عمى التحكـ المعرفي ،وتحويمو
وتجاوز الستجابات الثابتة أو المييمنة أو التمقائية"(Haupt, Kennedy, .
) ،Buttrey, Alt, Mariscal, Fredrick, 2017, p.3كذلؾ تتبمور المرونة المعرفية
في القدرة عمى تغيير الستراتيجيات السموكية عند تغير البيئة(Chaby, Karavidha, .
) ، Lisieski, Perrine & Liberzon, 2019وعرفيا حممي الفيؿ (ٕٗٔٓ،
ص )ٕٙٙبأنيا "قدرة عقمية عميا تُمكف الطالب مف التعديؿ الديناميكي لبنيتو المعرفية؛
إلنتاج استجابات جديدة ومتعددة وغير تمقائية تمكنو مف التكيؼ مع المطالب المتغيرة
لبيئتو .وأفاد ) Dennis; Vander Wal (2009, p.250أف المرونة المعرفية تتكوف
مف قدرة الطالب عمى إدراؾ المواقؼ الصعبة والتحكـ فييا ،وقدرة الطالب عمى تقديـ
تفسيرات وحموؿ بديمة ومتعددة لممواقؼ الصعبة.
ٖ -تركيز النتباه "ُ :"Focused Attentionيعرؼ النتباه بأنو "التخصيص المناسب لموارد
المعالجة لممثيرات ذات الصمة" ) ،(Coull, 1998, p344وتوجد بعض المصطمحات
التي ترتبط بتركيز النتباه منيا :النتباه النتقائى " "Selective Attentionوالنتباه
ويعد تركيز النتباه أعـ وأشمؿ مف النتباه
المستداـ "ُ ،"Sustained Attention
النتقائي الذي يقتصر عمى اختيار المثيرات المرغوبة لمتركيز عمييا وليس خفض أو
تصفية المثيرات غير ذات الصمة .وتركيز النتباه عممية انتقائية ،يتحكـ فييا نظاـ
تنفيذي بيدؼ الحفاظ عمى مستوى عاؿ مف التركيز العقمي خالؿ فترات زمنية طويمة ،كما
ُيشير إلى قدرة الطالب عمى الىتماـ بالمثيرات ذات الصمة مع استبعاد المثيرات األخرى
المشتتة ،كذلؾ يتمثؿ في قدرة الطالب عمى تصفية وفمترة المعمومات & (Lustig, May
) .Hasher, 2001ويتمثؿ الفشؿ في تركيز النتباه فى ضعؼ القدرة عمى رفض دخوؿ
معمومات غير ذات صمة أو معالجة المعمومات التي ل داعي ليا ،كما أف تركيز النتباه
يمكف أف يفشؿ بسبب حدوث ظرؼ ما ُيعطؿ النتباه المستداـ ;(Yantis, 1993
).Theeuwes, 1994
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معرفيا ىو "طالب يستحسف األفكار والرؤى
ويرى الباحث أف الطالب الرشيؽ
ً

ودائما ما يبحث عف الجدة" ،وينتقؿ بيف المياـ المختمفة
الجديدة ،وتجذبو المشكالت العقمية
ً
بمرونة وسرعة ودقة ،ويستطيع التكيؼ مع الظروؼ المتغيرة ،ول يتبنى استجابات مييمنة أو
ثابتة أو تمقائية؛ فيمتمؾ قدر ىائؿ مف التنوع المعرفي ،ويستطيع تقديـ المعارؼ وىيكمتيا
بطرؽ ،ول يمكف توقع استجاباتو وردود أفعالو ،كذلؾ يتمكف مف انتقاء المثيرات المطموبة
ويستبعد المثيرات غير ذات الصمة بموضوع المعالجة المعرفية.
وتكمف أىمية الرشاقة المعرفية في أنيا تساعد الطالب عمى إحداث التكامؿ
والتنسيؽ والتوازف بيف قدرات متعددة وسط ظروؼ متغيرة ومرنة في السياقات الديناميكية،
وتمكنو مف التكيؼ مع المواقؼ المختمفة فيغير أطر القرار أو المعرفة لتمبية الحتياجات
ميما ) ،(Haynie, 2005كذلؾ تساعد الرشاقة المعرفية الطالب
أمر
البيئية وذلؾ ًا
ً
تربويا ً
عمى األداء الجيد في سياقات صنع القرار الديناميكي )،(Ross, Miller, Deuster, 2018
كما أف التدريب عمييا ) (CATيساعد عمى تحسيف الذكاء الوجداني؛ عف طريؽ تحسيف قدرة
الطالب عمى التبديؿ بيف الحالت شديدة التركيز إلى مستويات مف الوعي الخارجي الواسع،
وتُعزز مف ميارات التصاؿ الشخصية وبيف الشخصية ( Ross, Miller, Deuster,
أخير تجود مف أداء الطالب فى بيئات التعمـ).(Dane,2010
 ،)2018و ًا
ومما تقدـ يستخمص الباحث أف الرشاقة المعرفية وفقاً لمعطيات العديد مف األدبيات

والدراسات السابقة تزيد مف ميارات التفكير اإلبداعي لدى الطالب ،وتمكنو مف حؿ المشكالت
التي تواجو ،وتزيد مف إيجابيتو وفاعمية الذات لديو ،كذلؾ تمكنو مف السيطرة عمى طريقة
محددا في خطوات تفكيره ،وتحسف مف عمميات
تفكيره ووجيتو الذىنية ،كما تجعؿ الطالب
ً
المعالجة المعرفية ،وعمميات صناعة القرار لديو ،وتزيد مف مقدار إصراره ومثابرتو ،و ًا
أخير

تحسف مف تحصيمو الدراسي ومف ثـ تزيد مف فرص نجاحو األكاديمي ،في حيف تخفض مف

مقدار التحيزات المعرفية لديو.
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فسوض البخحReasearch Hypothesis :
إحصائيا عند مستوى دللة (٘ٓ )ٓ.بيف متوسطي درجات طالب
ٔ -ل توجد فروؽ دالة
ً
المجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس البعدي ألبعاد عقمية اإلنماء ومجموعيا
الكمي*ٓٔ.

إحصائيا عند مستوى دللة (٘ٓ )ٓ.بيف متوسطي درجات طالب
ٕ -ل توجد فروؽ دالة
ً
المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي ألبعاد عقمية اإلنماء ومجموعيا الكمى.
إحصائيا عند مستوى دللة (٘ٓ )ٓ.بيف متوسطي رتب درجات طالب
ٖ -ل توجد فروؽ دالة
ً
تبعا لمتغير
المجموعة التجريبية في القياس البعدي ألبعاد عقمية اإلنماء ومجموعيا الكمى ً
النوع (ذكر /أنثى).

إحصائيا عند مستوى دللة (٘ٓ )ٓ.بيف متوسطي درجات طالب
ٗ -ل توجد فروؽ دالة
ً
المجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس البعدي ألبعاد الرشاقة المعرفية ومجموعيا
الكمي.
إحصائيا عند مستوى دللة (٘ٓ )ٓ.بيف متوسطي درجات طالب
٘ -ل توجد فروؽ دالة
ً
المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي ألبعاد الرشاقة المعرفية ومجموعيا
الكمي.
إحصائيا عند مستوى دللة (٘ٓ )ٓ.بيف متوسطي رتب درجات طالب
 -ٙل توجد فروؽ دالة
ً
تبعا
المجموعة التجريبية في القياس البعدي ألبعاد الرشاقة المعرفية ومجموعيا الكمي ً
لمتغير النوع (ذكر /أنثى).

إدساءات البخح:

Reasearch Procedures

نظر لطبيعة البحث الحالي وأىدافو ،اعتمد الباحث عمى المنيج شبو
ٔ -ميَج البخحً :ا
التجريبي ذو المجموعتيف التجريبية والضابطة حيث تـ تقديـ المعالجة التجريبية (البرنامج
اإلثرائي المستند إلى نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي لممجموعة التجريبية) ،في حيف تـ
تقديـ المحتوي التعميمي لمبرنامج اإلثرائي بالطريقة التقميدية -المعتادة -فى التدريس
لممجموعة الضابطة.

فطٔضا صفطٚح؛ َظ ًطا نحساشح يٕضٕع انثحس انحانَٔ ٙسضج انسضاؼاخ انؽاتمح ف.ّٛ
 -10صاؽ انثاحس
ً
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ٕ -متغريات البخح:

Reasearch Variables

 المتغير المستقؿ :نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي*ٔٔ.
 المتغير الوسيط :الذكاء العاـ.

 المتغيراف التابعاف :عقمية اإلنماء والرشاقة المعرفية.

ٖ -حدود البخح:

Reasearch Delimitations

 الحدود الزمنية :طُبؽ البحث خالؿ الفترة الزمنية مف (٘ ٕٜٓٔ/ٔٓ/إلى
ٕ٘.)ٕٜٓٔ/ٕٔ/

 الحدود المكانية :طُبؽ البحث بكمية التربية النوعية جامعة اإلسكندرية.

ٗ -جمتنع وعيية البخح :تكوف مجتمع البحث مف جميع طالب الفرقة الرابعة المقيدوف بكمية
التربية النوعية جامعة اإلسكندرية بالعاـ الجامعى ( ،)ٕٕٓٓ/ٕٜٓٔوتـ اشتقاؽ عينة
البحث بطريقة عشوائية مف طالب الفرقة الرابعة بأقساـ :التربية الفنية والقتصاد المنزلي
طالبا وطالب ًة بمتوسط عمر زمني قدره
وتكنولوجيا التعميـ ،وبمغ عددىا (ٕ)ٙ
ً
عاما ،وتكونت المجموعة التجريبية مف عدد ( )ٙذكور و( )ٕٙأنثى
(ً )ٔ.ٚٚ±ٕٔ.ٖٛ
طالبا ،في حيف تكونت المجموعة الضابطة مف عدد (٘) ذكور و(ٕ٘)
بإجمالي (ٕٖ) ً
طالبا.
أنثى بإجمالي (ٖٓ) ً

٘ -أدوات البخح:

أ-

Reasearch Tools

مكياس عكلية اإلمناء:

(إعداد /الباحث)

(ممحؽ ٔ)

(ٔ) اهلدف مً املكياس ووصفُ :ييدؼ ىذا المقياس إلى قياس عقمية اإلنماء لدى عينة
البحث ،ولبناء ىذا المقياس ،اعتمد الباحث عمى العديد مف أدبيات عقمية اإلنماء ،كذلؾ
اعتمد عمى بعض مقاييس عقمية اإلنماء مثؿ :مقياس العقمية إعداد دويؾ (Dweck
) ،Mindset Instrumentومقياس المثابرة إعداد ;(Duckworth et al., 2007
) ،Duckworth and Quinn, 2009ومقياس عقمية اإلنماء إعداد (Dweck,
) ،2006ومقياس النظريات الضمنية لمذكاء إعداد ( ،)Dweck, 2000وبطاقة
 -11أضظغ انثاحس زالنح انفطٔق ت ٍٛيرٕؼط ٙزضظاخ طالب انًعًٕػر ٍٛانرعطٚثٛح ٔانضاتطح ف ٙانمٛاغ انثؼس٘ نؼمهٛح
اإلًَاء ٔانطشالح انًؼطفٛح إنٗ ًَٕشض انرؼهى انمائى ػهٗ انرحس٘؛ َظ ًطا ألٌ انًحرٕٖ انرؼه ًٙٛنهثطَايط اإلشطائ ٙذى
ذمس ًّٚكايالً تانططٚمح انرمهٛسٚح نهًعًٕػح انضاتطح.
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مالحظة ممارسات عقمية اإل نماء إعداد ( ،)sun, 2015ومسح تقييـ اآلباء لمعقمية
إعداد ( .)Carlson, 2018واقتبس الباحث فكرة ىذا المقياس مف اختبار الذكاء
العممي لرويز ( ،)Ruiz, 2009حيث تكوف ىذا المقياس مف عدد (٘) سيناريوىات
(مواقؼ) ،ويمي كؿ سيناريو مجموعة مف اإلجراءات أو القتراحات أو ردود الفعؿ حسب طبيعة

احا ،والمطموب مف المستجيب وضع تقدير مف
اء أو اقتر ً
السيناريو بمغ إجمالى عددىا (ٔ٘) إجر ً
(ٔ–٘) وفقًا لمقياس ليكرت الخماسى لكؿ إجراء أو اقتراح أو رد فعؿ ُيمكف أف يقوـ بو جراء

عكسيا.
ىذا السيناريو ،كما أنو توجد إجراءات أو اقتراحات موجبة وأخرى سالبة تصحح
ً
ويوضح جدوؿ (ٔ) :وصؼ مقياس عقمية اإلنماء.

و
1
2
3

ظسٔل (:)1
ٔصف يمٛاغ ػمهٛح اإلًَاء
انسضظح انسضظح
ػسز االلرطاحاخ أٔ االؼرعاتاخ
انًعًٕع
انثؼس
انؼظًٗ انصغطٖ
انؽانثح
انًٕظثح
15
75
15
8
7
انًصاتطج.
18
99
18
7
11
فاػهٛح انصاخ.
18
99
18
4
14
ذٕظٓاخ اإلذماٌ.
51
255
51
19
32
انًعًٕع

صدق املكياس:
(أ) صدؽ المحكميف وصدؽ المحتوى :تـ عرض المقياس عمى عدد ( )ٚمف أساتذة
توضيحا لميدؼ مف
مصحوبا بمقدمة تمييدية ،تضمنت
التربية* 12بالجامعات العربية
ً
ً
البحث والتعريؼ اإلجرائي لمصطمحاتو؛ بيدؼ التأكد مف صالحيتو وصدقو لقياس عقمية
اإلنماء ،وابداء مالحظاتيـ حوؿ مدى (مالئمة صياغة مفردات المقياس -وضوح
تعميمات المقياس -كفاية عدد مفردات المقياس) ،كذلؾ تعديؿ ما يترآى لسيادتيـ .كما
قاـ الباحث بحساب نسبة صدؽ المحتوى "(CVR)"Content Validity Ratio
لممقياس) .(in Johnston, Wilkinson, 2009, p.5وتراوحت نسب اتفاؽ السادة
المحكميف عمى مفردات المقياس بيف (ٔ ،)%ٔٓٓ-ٛ٘.ٚكما بمغت نسبة ال تفاؽ

12

 ٠زٛجٗ اٌجبحث ثبٌشىش ٚاٌزمذ٠ش إٌ ٝأعبرزرٗ ععبدح أ.ز /ؼايٛح األَصاضٖ أعزبر عٍُ إٌفظ اٌزشث ٜٛجبِعخ اإلعىٕذس٠خ،أ.ز /كطًٚاٌ ػٕٚضح أعزبر عٍُ إٌفظ اٌزشث ٜٛجبِعخ ثٕٙب ،أ.ز /ضيضاٌ يحًس ضيضاٌ أعزبر عٍُ إٌفظ اٌزشثٜٛ
جبِعخ ثٕٙب ،أ.ز /حؽٍ ػالو أعزبر عٍُ إٌفظ اٌزشث ٜٛجبِعخ أعٛاْ ،أ.ز /ذانس انُعاض أعزبر عٍُ إٌفظ اٌزشث ٜٛجبِعخ
اٌمب٘شح ،أ.ز /ػالء إٔٚب أعزبر عٍُ إٌفظ اٌزشث ٜٛجبِعخ اٌخٍ١ج اٌعشثٚ ٝجبِعخ أعٛاْ ،أ.ز /إًٚاٌ ػثس انحك أعزبر
إٌّب٘ج ٚطشق اٌزذس٠ظ جبِعخ ثٕٙب.
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الكمية عمى المقياس ( ،)%ٜٕ.ٙكذلؾ بمغت نسبة صدؽ المحتوى ) (CVRلالوشي
نظر لقترابيا مف الواحد الصحيح.
( ،)ٓ.ٛٗٚوىى نسبة صدؽ مرتفعة؛ ًا
(ب) الصدؽ العاممي :لحساب الصدؽ العاممي لممقياس تـ تطبيقو عمى عينة مكونة مف
طالبا وطالب ًة بالفرقة الرابعة ،واستخدـ الباحث التحميؿ العاممي الستكشافي "
(ٕ)ٜ
ً
 "Exploratory factor Analysisبطريقة المكونات األساسية " Principal
 "Components Methodمع تدوير المحاور بطريقة الفاريماكس "."Varimx Method
كما استخدـ الباحث اختبار بارتمت "" Bartlett's Test of Sphericity؛ لمتأكد مف أف
مصفوفة الرتباط ل تساوي مصفوفة الوحدة ،(Field, 2009, p.648) .وكانت نتيجة
إحصائيا عند مستوى دللة (ٔٓ ،)ٓ.وىذا ُيشير
اختبار بارتمت " "Bartlett's Testدالة
ً
إلى خمو مصفوفة الرتباط مف معامالت ارتباط تامة ،أى أف مصفوفة الرتباط ل تساوي
أساسا
مصفوفة الوحدة ،وأنو يوجد ارتباط بيف بعض المتغيرات في المصفوفة؛ مما يوفر
ً

إحصائيا لستخداـ أسموب التحميؿ العاممي .وُيبيف جدوؿ (ٕ) :نتائج التحميؿ
سميما
ً
ً
العاممى الستكشافى لمقياس عقمية اإلنماء.
ظسٔل (:)2
َرائط انرحهٛم انؼايهٗ االؼركشافٗ نًمٛاغ ػمهٛح اإلًَاء (ٌ=)92
االلرطاغ/
االؼرعاتح
1-1
4-1
7-1
1-2
2-2
9-2
1-3
5-3
6-3
4-4
5-4
2-5
5-5
6-5
8-5

انؼايم
األٔل
0.573
0.586
0.483
0.477
0.480
0.475
0.477
0.478
0.481
0.465
0.480
0.492
0.484
0.487
0.493

انرشثؼاخ
انؼايم
انصاَٙ
----------------------------------------------

انؼايم
انصانس
----------------------------------------------

االلرطاغ/
االؼرعاتح
5-1
8-1
19-1
3-2
7-2
19-2
2-3
3-3
4-3
19-3
1-4
2-4
3-4
8-4
9-4
1-5
4-5
19-5

انرشثؼاخ
انؼايم انؼايم
انصاَٙ
األٔل
0.465 ---0.461 ---0.455 ---0.458 ---0.453 ---0.455 ---0.456 ---0.459 ---0.443 ---0.458 ---0.470 ---0.462 ---0.465 ---0.471 ---0.446 ---0.479 ---0.461 ---0.582 ----

انعصض انكايٍ
َؽثح انرثا% ٍٚ
َؽثح انرثا ٍٚانرعًٛؼ% ٙ

- ٙٙٗ -

انؼايم
انصانس
-------------------------------------------------------

االلرطاغ/
االؼرعاتح
2-1
3-1
6-1
9-1
11-1
4-2
5-2
6-2
8-2
7-3
8-3
9-3
6-4
7-4
19-4
3-5
7-5
9-5

انرشثؼاخ
انؼايم
انؼايم
انصاَٙ
األٔل
------------------------------------------------------------------------------------------------------------انؼايم
انؼايم
انصاَٙ
األٔل
10.40 12.32
23.5 27.89
68.7

انؼايم
انصانس
0.468
0.501
0.483
0.469
0.482
0.379
0.373
0.376
0.500
0.496
0.490
0.493
0.488
0.490
0.491
0.458
0.457
0.452
انؼايم
انصانس
7.64
17.3
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يتضح مف جدوؿ (ٕ) أف:
 العامؿ األوؿ تشبع عميو عدد (٘ٔ) اقتراح أو استجابة وبمغت قيمة جذره الكامف(ٕٖ )ٕٔ.وفسر نسبة ( )%ٕٚ.ٜٛمف التبايف فى أداء العينة الستطالعية عمى
اقترحات واستجابات ىذا العامؿ ُيمكف تسميتو بػ"المثابرة".
المقياس ،وبفحص ا
 العامؿ الثاني تشبع عميو عدد ( )ٔٛاقتراح أو استجابة وبمغت قيمة جذره الكامف(ٓٗ )ٔٓ.وفسر نسبة (٘ )%ٕٖ.مف التبايف فى أداء العينة الستطالعية عمى
المقياس ،وبفحص اقتراحات واستجابات ىذا العامؿ ُيمكف تسميتو بػ" فاعمية الذات".
 العامؿ الثالث تشبع عميو عدد ( )ٔٛاقتراح أو استجابة وبمغت قيمة جذره الكامف (ٗ)ٚ.ٙوفسر نسبة (ٖ )%ٔٚ.مف التبايف فى أداء العينة الستطالعية عمى المقياس ،وبفحص
اقتراحات واستجابات ىذا العامؿ ُيمكف تسميتو بػ"توجيات اإل تقاف".
إحصائيا يجب أل تقؿ قيمتو عف (ٖٓ)ٓ.؛ وعميو يتضح مف
والتشبع المقبوؿ والداؿ
ً

جدوؿ (ٕ) أف مفردات مقياس عقمية اإلنماء أظيرت تشبعات ﺯﺍﺩﺕ قيمتيا عٍ (ٖٓ )ٓ.عمى
إحصائيا (سعود بف ضحياف وعزت عبد الحميد،
العامم الوحيد ،ولذلؾ فيى تشبعات دالة
ً
ٕٕٓٓ ،ص.)ٕٓٙ

(ٕ) ثبات املكياس:

(أ) الثبات باستخداـ طريقة ألفا كرونباخ:

قػػاـ الباحػػث بحسػػاب ثبػػات مقيػػاس عقميػػة اإلنمػػاء بعػػد تطبيقػػو عمػػى عينػػة مكونػػة مػػف
طالبا وطالب ًة بالفرقة الرابعة ،باستخداـ طريقة ألفػا كرونبػاخ ،والنتػائج يوضػحيا جػدوؿ
(ًٕ )ٜ
(ٖ):
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ظسٔل (:)3
لٛى يؼايالخ انصثاخ تططٚمح "أنفا كطَٔثاخ" نًفطزاخ يمٛاغ ػمهٛح اإلًَاء (ٌ=)92
يؼايم شثاخ
يؼايم شثاخ
يؼايم شثاخ
االلرطاغ/
االلرطاغ/
االلرطاغ/
انًمٛاغ
انًمٛاغ
انًمٛاغ
االؼرعاتح
االؼرعاتح
االؼرعاتح
إشا حصفد انًفطزج
إشا حصفد انًفطزج
إشا حصفد انًفطزج
انثؼس انصانس :ذٕظٓاخ اإلذماٌ:
انثؼس انصاَٗ :فاػهٛح انصاخ:
انثؼس األٔل :انًصاتطج:
9.895
2-1
9.816
5-1
9.814
1-1
9.819
3-1
9.898
8-1
9.897
4-1
9.819
6-1
9.891
19-1
9.812
7-1
9.811
9-1
9.819
3-2
9.814
1-2
9.892
11-1
9.813
7-2
9.815
2-2
9.815
4-2
9.819
19-2
9.899
9-2
9.812
5-2
9.814
2-3
9.812
1-3
9.897
6-2
9.813
3-3
9.897
5-3
9.815
8-2
9.812
4-3
9.899
6-3
9.816
7-3
9.814
19-3
9.811
4-4
9.811
8-3
9.815
1-4
9.814
5-4
9.816
9-3
9.819
2-4
9.813
2-5
9.895
6-4
9.892
3-4
9.815
5-5
9.897
7-4
9.819
8-4
9.816
6-5
9.891
19-4
9.814
9-4
9.819
8-5
9.893
3-5
9.811
1-5
9.816
7-5
9.814
4-5
9.899
9-5
9.819
19-5
9.829
يؼايم شثاخ انًمٛاغ ككم

ويتضح مف جدوؿ (ٖ) أف مفردات مقياس عقمية اإلنماء يقؿ معامؿ ثباتيا عف قيمة
معامؿ ثبات المقياس ككؿ والذي بمغ (ٕٓ.)ٓ.ٛ

(ب)

الثبات بطريقة إعادة التطبيؽ :قاـ الباحث بحساب ثبات المقيػاس باسػتخداـ طريقػة

طالبػا وطالبػ ًة بالفرقػة الرابعػة
إعادة التطبيؽ بعد تطبيؽ المقياس عمػى عينػة مكونػة مػف (ًٕ )ٜ
بفاصؿ زمنػي أسػبوعيف ،وبمغػت قػيـ معػامالت ثبػات أبعػاد المقيػاس (المثػابرة -فاعميػة الػذات-
توجيات اإل تقػاف) عمػى الترتيػب (ٖٕ ،)ٓ.ٖٛٓ-ٓ.ٕٛٚ-ٓ.ٛفػي حػيف بمغػت لممقيػاس ككػؿ
إحصائيا عند مستوى دللة (ٔٓ.)ٓ.
(ٕ ،)ٓ.ٛٙوىى قيـ دالة
ً

( )3االتساق الداخلى للنكياس:
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بداية يرى فيمد ) Field (2009, p.57أف قيـ التساؽ الداخمي لمفردات المقياس
تختمؼ بشكؿ كبير عف قيـ معامؿ ألفا كرونباخ لمفردات المقياس؛ إل أف كمييما موثوؽ فيو.
ولمتحقؽ مف التساؽ الداخمي لممقياس قاـ الباحث بحساب ما يمي:

(أ)

التساؽ الداخمي لمفردات المقياس وذلؾ مف خالؿ حساب:

 معامؿ الرتباط بيف درجة كؿ مفردة والدرجة الكمية لمبعد والدرجػة الكميػة لمقيػاس عقميػة
اإلنماء ،والنتائج يوضحيا جدوؿ (ٗ):
ظسٔل (:)4
يؼايم االضذثاط ت ٍٛزضظح انًفطزج ٔانسضظح انكهٛح نهثؼس ٔانسضظح انكهٛح نهًمٛاغ(ٌ=)92
يؼايم االضذثاط
االلرطاغ/
االؼرعاتح
تانسضظح انكهٛح
تانثؼس
انثؼس األٔل :انًصاتطج:
**9.525
**9.561
1-1
**9.511
**9.545
4-1
**9.539
**9.571
7-1
**9.478
**9.514
1-2
**9.595
**9.539
2-2
**9.488
**9.523
9-2
**9.559
**9.595
1-3
**9.527
**9.582
5-3
**9.483
**9.511
6-3
**9.541
**9.565
4-4
**9.592
**9.544
5-4
**9.534
**9.579
2-5
**9.519
**9.557
5-5
**9.544
**9.577
6-5
**9.551
**9.594
8-5

يؼايم االضذثاط
االلرطاغ/
االؼرعاتح
تانسضظح انكهٛح
تانثؼس
انثؼس انصاَ :ٙفاػهٛح انصاخ:
**9.596
**9.543
5-1
**9.514
**9.551
8-1
**9.492
**9.553
19-1
**9.515
**9.572
3-2
**9.563
**9.599
7-2
**9.498
**9.538
19-2
**9.591
**9.545
2-3
**9.559
**9.591
3-3
**9.599
**9.537
4-3
**9.547
**9.589
19-3
**9.472
**9.513
1-4
**9.539
**9.588
2-4
**9.531
**9.581
3-4
**9.518
**9.563
8-4
**9.495
**9.549
9-4
**9.555
**9.599
1-5
**9.533
**9.571
4-5
**9.549
**9.584
19-5

يؼايم االضذثاط
االلرطاغ/
االؼرعاتح
تانسضظح انكهٛح
تانثؼس
انثؼس انصانس :ذٕظٓاخ اإلذماٌ:
**9.473
**9.529
2-1
**9.517
**9.563
3-1
**9.596
**9.551
6-1
**9.493
**9.537
9-1
**9.469
**9.592
11-1
**9.468
**9.511
4-2
**9.539
**9.559
5-2
**9.599
**9.545
6-2
**9.474
**9.593
8-2
**9.511
**9.552
7-3
**9.486
**9.527
8-3
**9.499
**9.533
9-3
**9.518
**9.564
6-4
**9.522
**9.575
7-4
**9.593
**9.542
19-4
**9.547
**9.584
3-5
**9.532
**9.577
7-5
**9.489
**9.522
9-5

يتضح مف جدوؿ (ٗ) أف جميع معامالت الرتباط بيف درجة كؿ مفردة ،وبيف والدرجة
إحصائيا عند مستوى دللة (ٔٓ.)ٓ.
الكمية لمبعد والدرجة الكمية لمقياس عقمية اإلنماء دالة
ً
(ب) التساؽ الداخمي ألبعاد المقياس :وذلؾ مف خالؿ حساب معامؿ الرتباط بيف الدرجة
الكمية لمبعد ،والدرجة الكمية لمقياس عقمية اإلنماء ،حيث بمغت معامالت ارتباط أبعاد
المقياس (المثابرة -فاعمية الذات -توجيات اإل تقاف) بالدرجة الكمية لممقياس عمى
إحصائيا عند
الترتيب (ٗ ،)ٓ.ٜٚٔ-ٓ.ٜٚ٘-ٓ.ٚٛوىى معامالت ارتباط دالة
ً
مستوى دللة (ٔٓ.)ٓ.
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ومف خالؿ الطرح المتقدـ يتضح تمتع مقياس عقمية اإلنماء بخصائص
سيكومترية مقبولة؛ مما ُيشير إلى إمكانية استخدامو في البحث الحالي ،والوثوؽ
بالنتائج المستمدة منو.

ب-

مكياس السشاقة املعسفية:

(إعداد /الباحث)

(ممحؽٕ)

(ٔ) اهلدف مً املكياس ووصفُ :ييدؼ ىذا المقياس إلى قياس الرشاقة المعرفية لدى عينة
البحث ،ولبناء ىذا المقياس ،اعتمد الباحث عمى العديد مف أدبيات الرشاقة المعرفية مثؿ
" " Cognitive Agility Measurement in a Complex Environment
والتي أشار إلييا (Haupt, Kennedy, Buttrey, Alt, Mariscal, Fredrick,
) ،2017; Mariscal, 2017كذلؾ اطمع الباحث عمى بعض مقاييس المرونة
أخير اطمع الباحث عمى
المعرفية مثؿ مقياس ( ،)Dennis, Vander Wal, 2009و ًا
مقياس التركيز الذاتي لالنتباه " "Self-Focused Attention scaleإعداد
) .(Bögels, Alberts, & de Jong, 1996وتكوف المقياس مف (ٖٔ) موقفًا لكؿ
موقؼ (ٗ) إجابات ،وعمى الطالب اختيار اإلجابة الصحيحة ،كما تفيد أدبيات الرشاقة

المعرفية .ويوضح جدوؿ (٘) وصؼ مقياس الرشاقة المعرفية.
ظسٔل (:)5
ٔصف يمٛاغ انطشالح انًؼطفٛح
انسضظح انسضظح
انثؼس
و
ػسز انًٕالف انؼظًٗ انصغطٖ
صفط
19
19
 1االَفراغ انًؼطف.ٙ
صفط
11
11
 2انًطَٔح انًؼطفٛح.
صفط
19
19
 3ذطكٛع االَرثاِ.
صفط
31
31
انًعًٕع

- ٙٙٛ -
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( )2صدق املكياس:
(أ) صدؽ المحكميف وصدؽ المحتوى :تـ عرض المقياس عمى عدد ( )ٚمف أساتذة

توضيحا لميدؼ مف
مصحوبا بمقدمة تمييدية ،تضمنت
التربية*ٖٔ بالجامعات العربية
ً
ً
البحث والتعريؼ اإلجرائي لمصطمحاتو؛ بيدؼ التأكد مف صالحيتو ،وصدقو لقياس
الرشاقة المعرفية ،وابداء مالحظاتيـ حوؿ مدى (مالئمة صياغة مفردات المقياس-
وضوح تعميمات المقياس -كفاية عدد مفردات المقياس) ،كذلؾ تعديؿ ما يترآى
لسيادتيـ .كما قاـ الباحث بحساب نسبة صدؽ المحتوى "Ratio Content Validity
) "(CVRلممقياس .وتراوحت نسب إتفاؽ السادة المحكميف عمى مفردات المقياس بيف
(ٔ ،)%ٔٓٓ-ٛ٘.ٚكما بمغت نسبة اإل تفاؽ الكمية عمى المقياس (ٗ ،)%ٜٖ.ٚكذلؾ
نظرا
بمغت نسبة صدؽ المحتوى ) (CVRلالوشي (ٓ ،)ٓ.ٛٙوىى نسبة صدؽ مرتفعة؛ ً
لقترابيا مف الواحد الصحيح.

(ب) الصدؽ العاممي :لحساب الصدؽ العاممي لممقياس ،استخدـ الباحث التحميؿ العاممي

الستكشافي " "Exploratory factor Analysisبطريقة المكونات األساسية " Principal
 "Components Methodمع تدوير المحاور بطريقة الفاريماكس . Varimx Method
كما استخدـ الباحث اختبار بارتمت ""Bartlett's Test of Sphericity؛ لمتأكد مف أف
مصفوفة الرتباط ل تساوي مصفوفة الوحدة ،(Field, 2009, p.648) .وكانت نتيجة
إحصائيا عند مستوى دللة (ٔٓ ،)ٓ.وىذا ُيشير
اختبار بارتمت " "Bartlett's Testدالة
ً
إلى خمو مصفوفة الرتباط مف معامالت ارتباط تامة ،أى أف مصفوفة الرتباط ل تساوي
أساسا
مصفوفة الوحدة ،وأنو يوجد ارتباط بيف بعض المتغيرات في المصفوفة؛ مما يوفر
ً

ويبيف جدوؿ ( :)ٙنتائج التحميؿ
سميما
إحصائيا لستخداـ أسموب التحميؿ العامميُ ،
ً
ً
العاممى الستكشافى لمقياس الرشاقة المعرفية.

13

 ٠زٛجٗ اٌجبحث ثبٌشىش ٚاٌزمذ٠ش إٌ ٝأعبرزرٗ ععبدح أ.ز /ؼايٛح األَصاضٖ أعزبر عٍُ إٌفظ اٌزشث ٜٛجبِعخ اإلعىٕذس٠خ،أ.ز /كطًٚاٌ ػٕٚضح أعزبر عٍُ إٌفظ اٌزشث ٜٛجبِعخ ثٕٙب ،أ.ز /ضيضاٌ يحًس ضيضاٌ أعزبر عٍُ إٌفظ اٌزشثٜٛ
جبِعخ ثٕٙب ،أ.ز /حؽٍ ػالو أعزبر عٍُ إٌفظ اٌزشث ٜٛجبِعخ أعٛاْ ،أ.ز /ذانس انُعاض أعزبر عٍُ إٌفظ اٌزشث ٜٛجبِعخ
اٌمب٘شح ،أ.ز /ػالء إٔٚب أعزبر عٍُ إٌفظ اٌزشث ٜٛجبِعخ اٌخٍ١ج اٌعشثٚ ٝجبِعخ أعٛاْ ،أ.ز /إًٚاٌ ػثس انحك أعزبر
إٌّب٘ج ٚطشق اٌزذس٠ظ جبِعخ ثٕٙب.

- ٜٙٙ -
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ظسٔل (:)6
َرائط انرحهٛم انؼايهٗ االؼركشافٗ نًمٛاغ انطشالح انًؼطفٛح (ٌ=)92
انرشثؼاخ
انًٕلف
انؼايم انؼايم انؼايم
األٔل انصاَ ٙانصانس
0.442 0.525 0.540
1
0.457 0.501 0.522
2
0.469 0.441 0.450
3
0.461 0.449 0.420
4
0.464 0.452 0.470
5
0.470 0.449 0.525
6
0.445 0.477 0.519
7
0.478 0.469 0.479
8
0.460 0.478 0.472
9
0.483 0.444 0.453
19
----- 0.497 ----11
5.26 7.19 9.03
انعصض انكايٍ
14.57 19.92 25.01
َؽثح انرثا% ٍٚ
59.50
َؽثح انرثا ٍٚانرعًٛؼ% ٙ

يتضح مف جدوؿ ( )ٙأف:
 العامؿ األوؿ تشبع عميو عدد (ٓٔ) مواقؼ وبمغت قيمة جذره الكامف (ٖٓ )ٜ.وفسرنسبة (ٔ )% ٕ٘.مف التبايف فى أداء العينة الستطالعية عمى المقياس ،وبفحص مواقؼ
ىذا العامؿ ُيمكف تسميتو بػ"النفتاح المعرفي".
 -العامؿ الثاني تشبع عميو عدد (ٔٔ) موقفًا وبمغت قيمة جذره الكامف ( )ٚ.ٜٔوفسر نسبة

(ٕ )%ٜٔ.ٜمف التبايف فى أداء العينة الستطالعية عمى المقياس ،وبفحص مواقؼ ىذا

العامؿ ُيمكف تسميتو بػ"المرونة المعرفية".
 العامؿ الثالث تشبع عميو عدد (ٓٔ) مواقؼ وبمغت قيمة جذره الكامف ( )٘.ٕٙوفسرنسبة ( )%ٔٗ.٘ٚمف التبايف فى أداء العينة الستطالعية عمى المقياس ،وبفحص
مواقؼ ىذا العامؿ ُيمكف تسميتو بػ"تركيز النتباه".
إحصائيا يجب أل تقؿ قيمتو عف (ٖٓ)ٓ.؛ وعميو يتضح مف
والتشبع المقبوؿ والداؿ
ً

جدوؿ ( :)ٙأف مفردات مقياس الرشاقة المعرفية أظيرت تشبعات ﺯﺍﺩﺕ قيمتيا عٍ (ٖٓ)ٓ.
إحصائيا.
عمى العامم الوحيد؛ ولذلؾ فيى تشبعات دالة
ً
- ٙٚٓ -
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( )3ثبات املكياس:
(أ) الثبػػات باسػػتخداـ طريقػػة ألفػػا كرونبػػاخ :قػػاـ الباحػػث بحسػػاب ثبػػات مقيػػاس الرشػػاقة
طالبا وطالبػ ًة بالفرقػة الرابعػة ،باسػتخداـ
المعرفية بعد تطبيقو عمى عينة مكونة مف (ًٕ )ٜ
طريقة ألفا كرونباخ ،والنتائج يوضحيا جدوؿ (:)ٚ
ظسٔل (:)7
لٛى يؼايالخ انصثاخ تططٚمح "أنفا كطَٔثاخ" نًفطزاخ يمٛاغ انطشالح انًؼطفٛح (ٌ=)92
يؼايم شثاخ انًمٛاغ
يؼايم شثاخ انًمٛاغ
يؼايم شثاخ انًمٛاغ
انًفطزج
انًفطزج
انًفطزج
إشا حصفد انًفطزج
إشا حصفد انًفطزج
إشا حصفد انًفطزج
انثؼس األٔل :االَفراغ انًؼطف :ٙانثؼس انصاَ :ٙانًطَٔح انًؼطفٛح :انثؼس انصانس :ذطكٛع االَرثاِ:
9.893
1
9.897
1
9.894
1
9.891
2
9.899
2
9.896
2
9.895
3
9.898
3
9.896
3
9.895
4
9.891
4
9.897
4
9.898
5
9.896
5
9.896
5
9.897
6
9.897
6
9.893
6
9.893
7
9.896
7
9.893
7
9.895
8
9.894
8
9.898
8
9.893
9
9.899
9
9.891
9
9.897
19
9.895
19
9.899
19
9.892
11
9.899
يؼايم شثاخ انًمٛاغ ككم

ويتضح مف جدوؿ ( )ٚأف مفردات مقياس الرشاقة المعرفية يقؿ معامؿ ثباتيا عف
قيمة معامؿ ثبات المقياس ككؿ والذي بمغ (.)ٓ.ٜٛٓ

(ب) الثبػػات بطريقػػة إعػػادة التطبيػػؽ :قػػاـ الباحػػث بحسػػاب ثبػػات المقيػػاس باسػػتخداـ طريقػػة
طالبػا وطالبػ ًة بالفرقػػة
إعػػادة التطبيػػؽ بعػػد تطبيػػؽ المقيػػاس عمػػى عينػػة مكونػػة مػػف (ًٕ )ٜ
الرابعػػػة بفاصػػػؿ زمنػػػي أسػػػبوعيف ،وبمغػػػت قػػػيـ معػػػامالت ثبػػػات أبعػػػاد المقيػػػاس (النفتػػػاح
المعرفػػػػي -المرونػػػػة المعرفيػػػػػة -تركيػػػػز النتبػػػػػاه) عمػػػػى الترتيػػػػػب (ٗٔ-ٓ.ٜٛٔ-ٓ.ٛ
إحصػائيا
 ،)ٓ.ٛٔٚفي حػيف بمػغ معامػؿ ثبػات المقيػاس ككػؿ (ٔ٘ ،)ٓ.ٛوىػى قػيـ دالػة
ً

عند مستوى دللة (ٔٓ.)ٓ.

- ٙٚٔ -
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(ٗ) االتساق الداخلي للنكياس :ولمتحقؽ مف التساؽ الداخمي لممقياس قاـ الباحث بحساب
ما يمي:

(أ) التساؽ الداخمي لمفردات المقياس وذلؾ مف خالؿ حساب:
 معامؿ الرتباط بيف درجة كؿ مفردة والدرجة الكمية لمبعد ،والدرجة الكمية لمقياس الرشػاقة
المعرفية ،والنتائج يوضحيا جدوؿ (:)ٛ
ظسٔل (:)8
يؼايم االضذثاط ت ٍٛزضظح انًفطزج ٔانسضظح انكهٛح نهثؼس ٔانسضظح انكهٛح نهًمٛاغ (ٌ=)92
يؼايم االضذثاط
انًفطزج
تانسضظح
تانثؼس
انكهٛح
انثؼس األٔل :االَفراغ انًؼطف:ٙ
**9.513 **9.577
1
**9.596 **9.548
2
**9.591 **9.539
3
**9.533 **9.571
4
**9.592 **9.549
5
**9.527 **9.589
6
**9.536 **9.594
7
**9.549 **9.599
8
**9.525 **9.569
9
**9.536 **9.581
19

يؼايم االضذثاط
انًفطزج
تانسضظح
تانثؼس
انكهٛح
انثؼس انصاَ :ٙانًطَٔح انًؼطفٛح:
**9.478 **9.599
1
**9.519 **9.585
2
**9.498 **9.532
3
**9.561 **9.584
4
**9.537 **9.579
5
**9.544 **9.586
6
**9.479 **9.528
7
**9.476 **9.543
8
**9.521 **9.578
9
**9.489 **9.533
19
**9.513 **9.574
11

يؼايم االضذثاط
انًفطزج
تانسضظح
تانثؼس
انكهٛح
انثؼس انصانس :ذطكٛع االَرثاِ:
**9.529 **9.576
1
**9.549 **9.593
2
**9.599 **9.522
3
**9.519 **9.566
4
**9.539 **9.585
5
**9.522 **9.579
6
**9.546 **9.598
7
**9.515 **9.581
8
**9.521 **9.585
9
**9.599 **9.576
19

يتضح مف جدوؿ ( :)ٛأف جميع معامالت الرتباط بيف درجة كؿ مفردة وبيف والدرجة
إحصائيا عند مستوى دللة
الكمية لمبعد والدرجة الكمية لمقياس الرشاقة المعرفية دالة
ً
(ٔٓ.)ٓ.
(ب) التساؽ الداخمي ألبعاد المقياس :وذلؾ مػف خػالؿ حسػاب معامػؿ الرتبػاط بػيف الدرجػة
الكمية لمبعد والدرجة الكمية لمقيػاس الرشػاقة المعرفيػة ،حيػث بمغػت معػامالت ارتبػاط أبعػاد
المقيػػاس (النفتػػاح المعرف ػي -المرونػػة المعرفيػػة -تركيػػز النتبػػاه) بالدرجػػة الكميػػة عمػػى
إحصػائيا عنػد مسػتوى
الترتيب ( ،)ٓ.ٚ٘ٚ-ٓ.ٕٚٛ-ٓ.ٚٙٙوىى معامالت ارتباط دالػة
ً
دللة (ٔٓ.)ٓ.
ومػػػػف خػػػػالؿ الطػػػػرح المتقػػػػدـ يتضػػػػح تمتػػػػع مقيػػػػاس الرشػػػػاقة المعرفيػػػػة بخصػػػػائص
سػػيكومترية مقبولػػة؛ ممػػا ُيشػػير إلػػى إمكانيػػة اسػػتخدامو فػػي البحػػث الحػػالي ،والوثػػوؽ بالنتػػائج
المستمدة منو.
- ٕٙٚ -
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دـ  -اختباز املصفوفات املتتابعة امللوٌ ( )CPMلسافً:

(تعديؿ وتقنيف /عماد أحمد

حسف)ٕٓٔٙ
(ٔ) اليدؼ مف الختبار ووصفو :ييدؼ ىذا الختبار إلى قياس نسبة الذكاء العاـ لألفراد
بندا موز ًعا عمى ثالثة
بعمر زمني (٘ )ٙٛ.ٗ-٘.سن ًة ،ويتكوف ىذا الختبار مف (ً )ٖٙ
بندا ،ويتكوف كؿ بند مف
أقساـ ىى "(أ ،أب ،ب)" بحيث يشتمؿ كؿ منيا عمى (ٕٔ) ً
المصفوفات مف شكؿ أو نمط أساسي اقتطع منو جزء معيف وأسفمو ( )ٙأجزاء يختار مف
بينيا المفحوص الجزء الذي يكمؿ الفراغ في الشكؿ األساسي .ويبمغ زمف اإلجابة عف
عاما (ٗٔ) دقيق ًة فقط.
الختبار لمفئة العمرية مف (ً٘ )ٕٗ.ٗ-ٔ٘.
(ٕ) صدؽ الختبار :قاـ مقنف الختبار بحساب معامالت الرتباط بيف درجات الطالب في ىذا
الختبار ودرجاتيـ في اختبار وكسمر لذكاء األطفاؿ ،واختبار المصفوفات ولوحة سيجاف
ومتاىات وبورتيوس ،وتراوحت معامالت الرتباط بيف ( ،)ٓ.ٕ٘-ٓ.ٕٛكما تـ حساب
معامالت الرتباط بيف األقساـ الفرعية لالختبار وبعضيا البعض وتراوحت بيف (٘ٗ-ٓ.
ٖ ،)ٓ.ٚكذلؾ تراوحت معامالت الرتباط بيف األقساـ الفرعية لالختبار والدرجة الكمية
إحصائيا عند مستوى دللة
بيف ( ،)ٓ.ٜٖ-ٓ.ٛٚوجميع معامالت ال رتباط كانت دالة
ً
(ٔٓ)ٓ.؛ مما ُيشير إلى صدؽ الختبار.

( )3ثبات االختباز:

 الثبات باستخداـ طريقة ألفا كرونباخ :قاـ الباحث الحالي بحساب معامؿ ثبات ألفا
طالبا وطالب ًة بالفرقة الرابعة ،حيث بمغ
كرونباخ لالختبار ككؿ عمى عينة مكونة مف (ًٕ )ٜ
معامؿ ثبات ألفا كرونباخ (.)ٓ.ٖٛٙ

 الثبات باستخداـ طريقة إعادة التطبيؽ :بمغ معامؿ ثبات الختبار في البحث الحالي
باستخداـ طريقة إعادة التطبيؽ لالختبار ككؿ (ٓ ،)**ٓ.ٛٛوىو معامؿ ثبات داؿ
إحصائيا عند مستوى دللة (ٔٓ)ٓ.؛ وعميو أظيرت النتائج أف الختبار يتمتع بمعامالت
ً
ثبات مقبولة.
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د  -الربىامج اإلثسائي املستيد إىل منوذج التعله الكائه على التخدي:

(ممحؽٖ)

بداية ينطوي ىذا البرنامج عمي مجموعة مف المعارؼ والميارات والخبرات المعدة في
ضوء أسس نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي والمزمع أف يكتسبيا عينة مف طالب كمية
التربية النوعية جامعة اإلسكندرية مف خالؿ مجموعة مف التحديات متنوعة الصعوبة والتى
ترتبط بمجاليـ المينى المستقبمى؛ بيدؼ تحسيف عقمية اإلنماء والرشاقة المعرفية لدييـ.

األٍداف السلوكية للربىامج اإلثسائي:
 -1تحسيف المثابرة لدى عينة مف طالب كمية التربية النوعية جامعة اإلسكندرية.
 -2تحسيف فاعمية الذات لدى عينة مف طالب كمية التربية النوعية جامعة اإلسكندرية.
 -3تحسيف توجيات اإل تقاف لدى عينة مف طالب كمية التربية النوعية جامعة اإلسكندرية.
 -4تحسيف النفتاح المعرفي لدى عينة مف طالب كمية التربية النوعية جامعة اإلسكندرية.
 -5تحسيف المرونة المعرفية لدى عينة مف طالب كمية التربية النوعية جامعة اإلسكندرية.
 -6تحسيف تركيز النتباه لدى عينة مف طالب كمية التربية النوعية جامعة اإلسكندرية.

أسس بياء الربىامج اإلثسائي:

اعتمد ىذا البرنامج عمى أسس نموذج التعمـ القائـ عمى

التحدي ،والذي يتـ خالؿ ثالث مراحؿ متتابعة متكاممة ،وتشمؿ كؿ مرحمة مجموعة مف
األنشطة التي تعد المتعمميف لالنتقاؿ إلى المرحمة التالية ،وىذه المراحؿ ىى:

- 1

مسحلة االىدماج "Engage Phase" :وتتضنً:

جذابا
موضوعا
 الفكرة الكبيرة :وىى مفيوـ واسع يمكف استكشافو ،ويجب أف يكوفً
ً
لمطالب.
 السؤاؿ األساسي :وىو السؤاؿ المتعمؽ بالفكرة الكبيرة التي يريد الطالب استكشافيا.مستمدا مف السؤاؿ األساسي ،ويجب أف يكوف
 التحدي :ويتمثؿ في دعوة إلى العمؿً
ومثير.
ًا
عمم ًيا
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- 2

مسحلة التكصي "Investigate Phase" :وتتضنً:

 أسئمة توجييية :وىى أسئمة متعمقة بالتحدي ،وتتضمف كؿ ما يجب تعممو مف قبؿالطالب.
 توجيو األنشطة والموارد :وتشمؿ قائمة باألنشطة والموارد التي يمكف أف تساعدالطالب عمى متابعة التحدي.
 -التحميؿ :يضع األساس لتطوير حؿ لمتحدي.

- 3

مسحلة التيفير "Act Phase" :وتتضنً:

بناء عمى نتائج التعمـ مف الخطوات السابقة ،يتـ تنفيذ الحؿ.
 تطوير الحموؿً : التقييـ :ويعني التحقؽ مف صالحية الحؿ لمتحدي أـ حاجتو إلى تحسيف(Chanin, .Sales, Pompermaier, Prikladnicki, 2018, p.2; Nichols, Cator,
)Torres, 2016, p.11

شكم ( :)1إطاض ػًم انرؼهى انمائى ػهٗ انرحس٘ )(Nichols, Cator, Torres, 2016, p.11

وصف الربىامج اإلثسائى :تكوف ىذا البرنامج مف عدد (ٕٓ) تحد ًيا (جمس ًة) ،تـ اختيارىـ
بعناية بحيث تحقؽ التحديات التنوع والتكامؿ ،كما روعى أف تكوف التحديات خادم ًة لمحياة
المينية المستقبمية لمطالب .والتزـ الباحث بشروط التحدي ،والتي أوردىا ( Johnson,

 ،)Adams, 2011, pp.27-28وىى أفُ :يصاغ التحدي بشكؿ ُيشرؾ الطالب فيو بعمؽ
مفيدا وذا صمة بحياة الطالب ،ويسمح بتقديـ مجموعة
وبشكؿ يجعمو
حقيقيا ،ويكوف التحدي ً
ً
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متنوعة مف الحموؿ ،وُيمكف الطالب مف توليد إجراءات إيجابية ،ول يكوف أكبر مف قدرات

الطالب؛ ألف الطالب في ىذه الحالة لف يعرفوا مف أيف يبدؤف ،كذلؾ يكوف لو تأثير عمى أسر

أخير يتناسب حجـ التحدي مع الوقت والموارد
الطالب أو المجتمعات المحمية أو المدرسة ،و ًا
المتاحة لممشروع .ويوضح جدوؿ ( :)ٜالفكرة الكبيرة والسؤاؿ األساسي لمتحديات وتاريخ
جمسات البرنامج اإلثرائي.
ظسٔل (:)9
انفكطج انكثٛطج ٔانؽؤال األؼاؼ ٙنهرحسٚاخ ٔذاضٚد ظهؽاخ انثطَايط اإلشطائ.ٙ
انعهؽح
1
2
3
4
5
6
7
8
9
19
11
12
13
14
15
16
17
18
19
29
21
22

14

انفكطج انكثٛطج

انؽؤال األؼاؼٗ

انعهؽح االفرراحٛح ٔانرطثٛك انمثه ٙألزٔاخ انثحس
يا لًٛح يٓاضاخ انؼًم انًؽرمثهٛح ف ٙانًُاْط
يٓاضاخ انؼًم انًؽرمثهٛح
انسضاؼٛح؟
يا أًْٛح ضٚازج األػًال؟
ضٚازج األػًال
يا أًْٛح اكرشاف ٔضػاٚح انطالب انًْٕٕتٍٛ؟
انًْٕثح
كٛف ًُٚكٍ ذحؽ ٍٛانرحصٛم انسضاؼ ٙنهطالب؟
انرحصٛم انسضاؼٙ
كٛف ًٚكٍ ذحؽ ٍٛاالذصال ت ٍٛأفطاز انًعرًغ؟
االذصال انفؼال
يا ذطٕضج انرحٛعاخ انًؼطفٛح ػهٗ انطانة
انرحٛعاخ انًؼطفٛح
ٔانًعرًغ؟
حم انًشكالخ انًؽرمثهٛح يا أًْٛح حم انًشكالخ انًؽرمثهٛح؟
كٛف ًٚكٍ ذحؽ ٍٛانٕػ ٙتانصاخ نسٖ انطالب؟
انٕػٗ تانصاخ
يا أًْٛح انطغثح فٗ انرؼهى نؼًهٛح انرؼهى؟
انطغثح ف ٙانرؼهى
يا ذطٕضج انًطض انُفؽٙ؟
انصحح انُفؽٛح
يا أًْٛح انرفكٛطاإلتساػٙ؟
انرفكٛط اإلتساػٗ
يا أًْٛح انرفكٛط انُالس؟
انرفكٛط انُالس
يا ؼًاخ األؼراشٚح انطاػٛح؟
األؼراشٚح انطاػٛح
كٛف ًٚكٍ ذحؽ ٍٛانٛمظح انؼمهٛح ت ٍٛأفطاز
انٛمظح انؼمهٛح
انًعرًغ؟
يا أًْٛح ظٕزج انحٛاج نهفطز ٔانًعرًغ؟
ظٕزج انحٛاج
يا ذطٕضج انعًٕز انؼمه ٙػهٗ انطانة
انعًٕز انؼمهٙ
ٔانًعرًغ؟
كٛف ًٚكٍ َشط انٕػ ٙتأًْٛح انصكاء انٕظساَٙ
انصكاء انٕظساَٙ
ت ٍٛأفطاز انًعرًغ؟
يا أًْٛح انرفاػم انصف ٙنؼًهٛح انرؼهى؟
انرفاػم انصفٙ
يا انُرائط انًرطذثح ػهٗ انًٕشٕلٛح ف ٙانًؼهى؟
انًٕشٕلٛح ف ٙانًؼهى
يٓاضاخ انرسضٚػ اإلتساػٗ كٛف ًٚكٍ اكرؽاب يٓاضاخ انرسضٚػ اإلتساػٙ؟
انعهؽح انررايٛح ٔانرطثٛك انثؼس٘ ألزٔاخ انثحس

 -صِٓ اٌجٍغخ ( )123دل١مخ.
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صدق الربىامج اإلثسائي:
تـ عرض البرنامج اإلثرائي المستند إلى نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي في صورتو
األولية عمى عدد ( )ٚمف أساتذة التربية بالجامعات العربية*15؛ بيدؼ التأكد مف صالحيتو
وصدؽ بنائو وقدرتو عمى تحسيف عقمية اإلنماء والرشاقة المعرفية لدى طالب كمية التربية
النوعية جامعة اإلسكندرية ،وابداء مالحظاتيـ حوؿ مدى( :وضوح أىداؼ البرنامج -تنوع
التحديات بالبرنامج -الترابط والتكامؿ بيف التحديات– ارتباط التحديات بالمجاؿ المينى
المستقبمى لمطالب -مراعاة شروط التحدى الجيد -كفاية عدد التحديات) ،وتـ تعديؿ
المالحظات واخراج البرنامج فى صورتو النيائية.

املعاجلة اإلحصائية:

Data Analyses

استخدـ الباحث في التحميؿ اإلحصائي لمبيانات حزمة البرامج اإلحصائية لمعموـ
الجتماعية ( ،)SPSS 20حيث اعتمد الباحث عمى اختبار "ت"  t_Testلمعينات المستقمة
والمرتبطة ،واختبار ماف ويتني " ،" Mann-Whitney- U Testوحجـ التأثير مربع إيتا
).(η2

التلافؤ تبعًا لبعض املتغريات:
أول :التكافؤ بيف مجموعتي البحث :لمتأكد مف مدى تحقؽ التكافؤ بيف متوسطي درجات
ً
طالب المجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس القبمي لعقمية اإلنماء والرشاقة المعرفية
والذكاء العاـ ،استخدـ الباحث اختبار "ت" لممجموعات المستقمة والنتائج يوضحيا جدوؿ
(ٓٔ):

15

 ٠زٛجٗ اٌجبحث ثبٌشىش ٚاٌزمذ٠ش إٌ ٝأعبرزرٗ ععبدح أ.ز /ؼايٛح األَصاضٖ أعزبر عٍُ إٌفظ اٌزشث ٜٛجبِعخ اإلعىٕذس٠خ،أ.ز /كطًٚاٌ ػٕٚضح أعزبر عٍُ إٌفظ اٌزشث ٜٛجبِعخ ثٕٙب ،أ.ز /ضيضاٌ يحًس ضيضاٌ أعزبر عٍُ إٌفظ اٌزشثٜٛ
جبِعخ ثٕٙب ،أ.ز /حؽٍ ػالو أعزبر عٍُ إٌفظ اٌزشث ٜٛجبِعخ أعٛاْ ،أ.ز /ذانس انُعاض أعزبر عٍُ إٌفظ اٌزشث ٜٛجبِعخ
اٌمب٘شح ،أ.ز /ػالء إٔٚب أعزبر عٍُ إٌفظ اٌزشث ٜٛجبِعخ اٌخٍ١ج اٌعشثٚ ٝجبِعخ أعٛاْ ،أ.ز /إًٚاٌ ػثس انحك أعزبر
إٌّب٘ج ٚطشق اٌزذس٠ظ جبِعخ ثٕٙب.
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ظسٔل (:)19
َرائط اذرثاض "خ" نسالنح انفطٔق ت ٍٛيرٕؼط ٙزضظاخ طالب انًعًٕػر ٍٛانرعطٚثٛح ٔانضاتطح
ف ٙانمٛاغ انمثه ٙألتؼاز ػمهٛح اإلًَاء ٔانطشالح انًؼطفٛح ٔانصكاء انؼاو (ٌ=)62

انًرغٛطاخ

ػمهٛح
اإلًَاء

(ٌ=)32

(ٌ=)39

زالنح انفطٔق

و

ع

و

ع

لًٛح (خ)

يؽرٕٖ
انسالنح

انًصاتطج.

31.34

3.82

29.99

3.99

1.457

غٛط زانح

فاػهٛح
انصاخ.

42.13

4.84

43.69

4.46

1.246

غٛط زانح

ذٕظٓاخ
اإلذماٌ.

36.19

2.97

35.97

2.89

1.765

غٛط زانح

199.66

8.22

7.94 198.57

9.539

غٛط زانح

االَفراغ
انًؼطف.ٙ

3.75

1.97

2.87

2.34

1.611

غٛط زانح

انًطَٔح
انًؼطفٛح.

4.28

2.98

3.77

2.33

9.918

غٛط زانح

4.19

2.99

4.89

2.12

1.145

غٛط زانح

12.22

5

11.43

4.26

9.663

غٛط زانح

195.81

4.97

5.45 194.19

1.293

غٛط زانح

انًعًٕع
انكهٙ

انطشالح

انًعًٕػح
انرعطٚثٛح

انًعًٕػح
انضاتطح

انًؼطفٛح ذطكٛع
االَرثاِ.
انًعًٕع
انكهٙ
انصكاء انؼاو

إحصائيا عند مستوى دللة (٘ٓ)ٓ.
يتضح مف جدوؿ (ٓٔ) :أنو ل توجد فروؽ دالة
ً
بيف متوسطي درجات طالب المجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس القبمي ألبعاد عقمية
اإلنماء (المثابرة -فاعمية الذات -توجيات التقاف) ومجموعيا الكمي ،وأبعاد الرشاقة المعرفية
(النفتاح المعرفي -المرونة المعرفية -تركيز النتباه) ومجموعيا الكمي ،كذلؾ يتضح عدـ
إحصائيا عند مستوى دللة (٘ٓ )ٓ.بيف متوسطي درجات طالب
وجود فروؽ دالة
ً
المجموعتيف التجريبية والضابطة في الذكاء العاـ.
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ثانيا :التكافؤ بيف الذكور واإلناث :لمتأكد مف مدى تحقؽ التكافؤ بيف متوسطي رتب درجات
ً
طالب المجموعة التجريبية في القياس القبمي لعقمية اإلنماء والرشاقة المعرفية ومجموعيما
تبعا لمتغير النوع (ذكر /أنثى) ،استخدـ الباحث اختبار ماف ويتني
الكمي والذكاء العاـ ً
" ،"Mann-Whitney- U Testوالنتائج يوضحيا جدوؿ (ٔٔ):
ظسٔل (:)11
َرائط اذرثاض "ياٌ ٔٚرُ "ٙنسالنح انفطٔق ت ٍٛيرٕؼط ٙضذة زضظاخ طالب انًعًٕػح انرعطٚثٛح
ف ٙانمٛاغ انمثه ٙألتؼاز ػمهٛح اإلًَاء ٔانطشالح انًؼطفٛح ٔانصكاء انؼاو ذث ًؼا نًرغٛط انُٕع (شكط/
أَصٗ) (ٌ=)32
انًرغٛطاخ
انًصاتطج.

ػمهٛح
اإلًَاء

فاػهٛح
انصاخ.
ذٕظٓاخ
اإلذماٌ.
انًعًٕع
انكهٗ
االَفراغ
انًؼطف.ٙ

انطشالح
انًؼطفٛ
ج

انًطَٔح
انًؼطفٛح
.
ذطكٛع
االَرثاِ.
انًعًٕع
انكهٙ

انصكاء انؼاو

انًعًٕػ
ج

انؼس
ز

انًرٕؼظ
انحؽاتٙ

االَحطا
ف
انًؼٛاض٘

انصكٕض

6

39.59

4.94

اإلَاز

26

31.54

3.82

انصكٕض

6

41.67

5.96

اإلَاز

26

42.23

4.68

انصكٕض

6

35.83

3.69

اإلَاز

26

36.27

2.25

انصكٕض

6

198

9.79

يرٕؼظ
انطذة

يعًٕع
انطذة

86

اإلَاز

26

119.9
4

14.8
3
16.8
8
16.5
8
16.4
8
15.1
7
16.8
1
14.3
3

7.96

17

442

انصكٕض

6

4.17

2.14

اإلَاز

26

3.65

1.96

انصكٕض

6

3.59

2.26

اإلَاز

26

4.46

2.94

انصكٕض

6

4.67

2.97

اإلَاز

26

4.98

2.12

انصكٕض

6

12.33

3.83

اإلَاز

26

12.19

4.51

انصكٕض

6

18.7
5
15.9
8
12.5
17.4
2
19.6
7
15.7
7
16.9
2
16.4
9
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عالية نموذج التعلم القائم على التحدي في تحسين عقلية اإلنماء والرشاقة المعرفية ..................................

إحصائيا عند مستوى دللة
يتضح مف جدوؿ (ٔٔ) :أنو ل توجد فروؽ دالة
ً

(٘ٓ )ٓ.بيف متوسطي رتب درجات طالب المجموعة التجريبية في القياس القبمي ألبعاد
عقمية اإلنماء (المثابرة -فاعمية الذات -توجيات اإل تقاف) ومجموعيا الكمي ،وفي أبعاد
تبعا
الرشاقة المعرفية (النفتاح المعرفي -المرونة المعرفية -تركيز النتباه) ومجموعيا الكمي ً

إحصائيا عند مستوى دللة
لمتغير النوع (ذكر /أنثى) .كما يتضح عدـ وجود فروؽ دالة
ً
تبعا لمتغير
(٘ٓ )ٓ.بيف متوسطي رتب درجات طالب المجموعة التجريبية في الذكاء العاـ ً
النوع (ذكر /أنثى).

ومف خالؿ الطرح المتقدـ يتضح التكافؤ بيف متوسطي درجات طالب المجموعة
التجريبية في القياس القبمي لػ (أبعاد عقمية اإلنماء -أبعاد الرشاقة المعرفية -الذكاء العاـ)
تبعا لمتغير المجموعة (تجريبية /ضابطة) ومتغير النوع (ذكر /أنثى)؛ وعميو ُيمكف إرجاع
ً
تبعا لمتغير
الفروؽ في القياس البعدي لػ(أبعاد عقمية اإلنماء -أبعاد الرشاقة المعرفية) ً

المجموعة (تجريبية /ضابطة) ومتغير النوع (ذكر /أنثى) إف وجدت ألثر المتغير المستقؿ

(نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي).

ىتائج البخحReasearch Results :
 -1اختباز الفسض األول:
إحصائيا عند مستوى دللة (٘ٓ )ٓ.بيف متوسطى
"ل توجد فروؽ دالة
ً
درجات طالب المجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس البعدي ألبعاد عقمية

اإلنماء ومجموعيا الكمي" .ولختبار صحة ىذا الفرض استخدـ الباحث اختبار "ت"

لممجموعات المستقمة ،وحجـ التأثير ) ،(η2والنتائج يوضحيا جدوؿ (ٕٔ):

- ٙٛٓ -

عالية نموذج التعلم القائم على التحدي في تحسين عقلية اإلنماء والرشاقة المعرفية ..................................
ظسٔل (:)12
َرائط اذرثاض "خ" ٔلٛى حعى انرأشٛط نسالنح انفطٔق ت ٍٛيرٕؼط ٙزضظاخ طالب انًعًٕػرٍٛ
انرعطٚثٛح ٔانضاتطح ف ٙانمٛاغ انثؼس٘ ألتؼاز ػمهٛح اإلًَاء ٔيعًٕػٓا انكه)62=ٌ( ٙ

انًرغٛطاخ

ػمهٛح

انًعًٕػح
انرعطٚثٛح

انًعًٕػح
انضاتطح

(ٌ=)32

(ٌ=)39

حعى

زالنح انفطٔق

انرأشٛط )(η2
يؽرٕٖ

و

ع

و

ع
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4.36
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انًعًٕع
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إحصائيا عند مستوى دللة (ٔٓ)ٓ.
يتضح مف جدوؿ (ٕٔ) :أنو توجد فروؽ دالة
ً
بيف متوسطي درجات طالب المجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس البعدي ألبعاد عقمية
اإلنماء (المثابرة -فاعمية الذات -توجيات اإل تقاف) ومجموعيا الكمي لصالح طالب المجموعة
التجريبية ،كما بمغ حجـ تأثير نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي في تحسيف عقمية اإلنماء
لدى طالب المجموعة التجريبية بالمقارنة بطالب المجموعة الضابطة ( ،)ٓ.ٜٖٛوىو حجـ

تأثير مرتفع؛ وبذلؾ يرفض الفرض األوؿ.

 -2اختباز الفسض الجاىي:
إحصائيا عند مستوى دللة (٘ٓ )ٓ.بيف متوسطى
"ل توجد فروؽ دالة
ً
درجات طالب المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي ألبعاد عقمية

اإلنماء ومجموعيا الكمي" .ولختبار صحة ىذا الفرض استخدـ الباحث اختبار "ت"

لممجموعات المرتبطة ،وحجـ التأثير ) ،(η2والنتائج يوضحيا جدوؿ (ٖٔ):

- ٙٛٔ -

عالية نموذج التعلم القائم على التحدي في تحسين عقلية اإلنماء والرشاقة المعرفية ..................................
ظسٔل (:)13
َرائط اذرثاض "خ" ٔلٛى حعى انرأشٛط نسالنح انفطٔق ت ٍٛيرٕؼط ٙزضظاخ طالب انًعًٕػح
انرعطٚثٛح ف ٙانمٛاؼ ٍٛانمثهٔ ٙانثؼس٘ ألتؼاز ػمهٛح اإلًَاء ٔيعًٕػٓا انكه)32=ٌ( ٙ
انمٛاغ انمثهٙ

انمٛاغ انثؼس٘

زالنح انفطٔق

انًرغٛطاخ
و

ع

و

ع

لًٛح (خ)

يؽرٕٖ
انسالنح

حعى
انرأشٛط ) (η
2

انمًٛح

انسالنح

انًصاتطج.
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3.82
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2.56
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 9.893يطذفغ
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9.91
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إحصائيا عند مستوى دللة (ٔٓ)ٓ.
يتضح مف جدوؿ (ٖٔ) :أنو توجد فروؽ دالة
ً
بيف متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي ألبعاد عقمية
اإلنماء (المثابرة -فاعمية الذات -توجيات التقاف) ومجموعيا الكمي لصالح القياس البعدي،
كما بمغ حجـ تأثير البرنامج اإلثرائي المستند إلى نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي في
تحسيف عقمية اإلنماء لدى طالب المجموعة التجريبية (ٖٗ ،)ٓ.ٜوىو حجـ تأثير مرتفع؛
وبذلؾ يرفض الفرض الثاني.

 -3اختباز الفسض الجالح:
إحصائيا عند مستوى دللة (٘ٓ )ٓ.بيف متوسطي
"ل توجد فروؽ دالة
ً
رتب درجات طالب المجموعة التجريبية في القياس البعدي ألبعاد عقمية اإلنماء

تبعا لمتغير النوع (ذكر /أنثى)" .ولختبار صحة ىذا الفرض استخدـ
ومجموعيا الكمي ً
الباحث اختبار ماف ويتني " ،"Mann-Whitney- U Testوالنتائج يوضحيا جدوؿ
(ٗٔ):

- ٕٙٛ -

عالية نموذج التعلم القائم على التحدي في تحسين عقلية اإلنماء والرشاقة المعرفية ..................................
ظسٔل (:)14
َرائط اذرثاض "ياٌ ٔٚرُ "ٙنسالنح انفطٔق ت ٍٛيرٕؼط ٙضذة زضظاخ طالب انًعًٕػح انرعطٚثٛح
ف ٙانمٛاغ انثؼس٘ ألتؼاز ػمهٛح اإلًَاء ٔيعًٕػٓا انكه ٙذث ًؼا نًرغٛط انُٕع (شكط /أَصٗ) (ٌ=)32
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إحصائيا عند مستوى دللة (٘ٓ)ٓ.
يتضح مف جدوؿ (ٗٔ) :أنو ل توجد فروؽ دالة
ً
بيف متوسطي رتب درجات طالب المجموعة التجريبية في القياس البعدي ألبعاد عقمية اإلنماء
تبعا لمتغير النوع (ذكر /أنثى)؛
(المثابرة -فاعمية الذات -توجيات التقاف) ومجموعيا الكمي ً
وبذلؾ يقبؿ الفرض الثالث.

 -4اختباز الفسض السابع:
إحصائيا عند مستوى دللة (٘ٓ )ٓ.بيف متوسطى
"ل توجد فروؽ دالة
ً
درجات طالب المجموعتيف التجريبية والضابطة فى القياس البعدى ألبعاد الرشاقة

المعرفية ومجموعيا الكمى" .ولختبار صحة ىذا الفرض استخدـ الباحث اختبار "ت"
لممجموعات المستقمة ،وحجـ التأثير ) ،(η2والنتائج يوضحيا جدوؿ (٘ٔ):

- ٖٙٛ -

عالية نموذج التعلم القائم على التحدي في تحسين عقلية اإلنماء والرشاقة المعرفية ..................................
ظسٔل (:)15
َرائط اذرثاض "خ" ٔلٛى حعى انرأشٛط نسالنح انفطٔق ت ٍٛيرٕؼط ٙزضظاخ طالب انًعًٕػرٍٛ
انرعطٚثٛح ٔانضاتطح ف ٙانمٛاغ انثؼس٘ ألتؼاز انطشالح انًؼطفٛح ٔيعًٕػٓا انكه)62=ٌ( ٙ

انًرغٛطاخ
االَفراغ
انًؼطف.ٙ
انًطَٔح
انطشالح انًؼطفٛح.
انًؼطفٛح ذطكٛع
االَرثاِ.
انًعًٕع
انكهٙ

انًعًٕػح
انرعطٚثٛح
(ٌ=)32

انًعًٕػح
انضاتطح
(ٌ=)39

حعى
انرأشٛط ) (η

زالنح انفطٔق

2

و

ع

و

ع

لًٛح (خ)

يؽرٕٖ
انسالنح

7.56

2.15

3.23

2.33
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9.91

 9.482يرٕؼظ
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يطذفغ
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2.36
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24.13
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يطذفغ

انمًٛح

9.749

انسالنح

إحصائيا عند مستوى دللة (ٔٓ)ٓ.
يتضح مف جدوؿ (٘ٔ) :أنو توجد فروؽ دالة
ً
بيف متوسطي درجات طالب المجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس البعدي ألبعاد
الرشاقة المعرفية (النفتاح المعرفي -المرونة المعرفية -تركيز النتباه) ،ومجموعيا الكمي
لصالح طالب المجموعة التجريبية ،كما بمغ حجـ تأثير نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي فى
تحسيف الرشاقة المعرفية لدى طالب المجموعة التجريبية بالمقارنة بطالب المجموعة
الضابطة (ٓٗ ،)ٓ.ٚوىو حجـ تأثير مرتفع؛ وبذلؾ يرفض الفرض الرابع.

 -5اختباز الفسض اخلامس:
إحصائيا عند مستوى دللة (٘ٓ )ٓ.بيف متوسطي
"ل توجد فروؽ دالة
ً
درجات طالب المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي ألبعاد الرشاقة

المعرفية ومجموعيا الكمي" .ولختبار صحة ىذا الفرض استخدـ الباحث اختبار "ت"
لممجموعات المرتبطة ،وحجـ التأثير ) ،(η2والنتائج يوضحيا جدوؿ (:)ٔٙ

- ٙٛٗ -

عالية نموذج التعلم القائم على التحدي في تحسين عقلية اإلنماء والرشاقة المعرفية ..................................
ظسٔل (:)16
َرائط اذرثاض "خ" ٔلٛى حعى انرأشٛط نسالنح انفطٔق ت ٍٛيرٕؼطٗ زضظاخ طالب انًعًٕػح
انرعطٚثٛح ف ٙانمٛاؼ ٍٛانمثهٔ ٙانثؼس٘ ألتؼاز انطشالح انًؼطفٛح ٔيعًٕػٓا انكه)32=ٌ( ٙ
انمٛاغ انمثهٙ

انمٛاغ انثؼس٘

و

ع

و

ع

زالنح انفطٔق

انًرغٛطاخ
االَفراغ
انًؼطف.ٙ
انًطَٔح
انطشالح انًؼطفٛح.
انًؼطفٛح
ذطكٛع االَرثاِ.
انًعًٕع
انكهٙ

لًٛح (خ)

يؽرٕٖ
انسالنح

3.75

1.97

7.56

11.494 2.15

9.91

4.28

2.98

8.69

1.96

9.362

9.91

4.19

2.99

7.88

1.58

8.496

9.91

12.22

5

13.797 3.29 24.13

9.91

حعى
انرأشٛط )(η2
انمًٛح
9.898

انسالنح
يطذفغ
يطذفغ

9.739
 9.695يطذفغ
9.869

يطذفغ

إحصائيا عند مستوى دللة
يتضح مف جدوؿ ( :)ٔٙأنو توجد فروؽ دالة
ً
(ٔٓ )ٓ.بيف متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي
ألبعاد الرشاقة المعرفية (النفتاح المعرفي -المرونة المعرفية -تركيز النتباه) ومجموعيا
الكمي لصالح القياس البعدي ،كما بمغ حجـ تأثير البرنامج اإلثرائي المستند إلى نموذج
التعمـ القائـ عمى التحدي في تحسيف الرشاقة المعرفية لدى طالب المجموعة التجريبية

(ٓ ،)ٓ.ٛٙوىو حجـ تأثير مرتفع؛ وبذلؾ يرفض الفرض الخامس.

 -6اختباز الفسض السادس:
إحصائيا عند مستوى دللة (٘ٓ )ٓ.بيف متوسطي
"ل توجد فروؽ دالة
ً
رتب درجات طالب المجموعة التجريبية في القياس البعدي ألبعاد الرشاقة المعرفية

تبعا لمتغير النوع (ذكر /أنثى)" .ولختبار صحة ىذا الفرض استخدـ
ومجموعيا الكمي ً
الباحث اختبار ماف ويتني " ،"Mann-Whitney- U Testوالنتائج يوضحيا جدوؿ
(:)ٔٚ

- ٙٛ٘ -

عالية نموذج التعلم القائم على التحدي في تحسين عقلية اإلنماء والرشاقة المعرفية ..................................
ظسٔل (:)17
َرائط اذرثاض "ياٌ ٔٚرُ "ٙنسالنح انفطٔق ت ٍٛيرٕؼط ٙضذة زضظاخ طالب انًعًٕػح انرعطٚثٛح
ف ٙانمٛاغ انثؼس٘ ألتؼاز انطشالح انًؼطفٛح ٔيعًٕػٓا انكه ٙذث ًؼا نًرغٛط انُٕع (شكط /أَصٗ)
(ٌ=)32
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6

23.17

2.71

اإلَاز
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24.35
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يرٕؼظ
انطذة
19.7
5
17.8
3
11.6
7
17.6
2
16.8
3
16.4
2
13.4
2
17.2
1

يعًٕع
انطذة
64.5
463.
5
79
458
191
427
89.5
447.
5

لًٛح
"" Z

لًٛح
"" U

يؽرٕ
٘
انسالنح

1.73
5

43.
5

غٛط
زانح

1.46
3

49

غٛط
زانح

76

غٛط
زانح

59.
5

غٛط
زانح

9.99
9
9.89
9

إحصائيا عند مستوى دللة (٘ٓ)ٓ.
يتضح مف جدوؿ ( :)ٔٚأنو ل توجد فروؽ دالة
ً
بيف متوسطي رتب درجات طالب المجموعة التجريبية في القياس البعدي ألبعاد الرشاقة
تبعا لمتغير
المعرفية (النفتاح المعرفي -المرونة المعرفية -تركيز النتباه) ومجموعيا الكمى ً
النوع (ذكر /أنثى)؛ وبذلؾ يقبؿ الفرض السادس.

مياقصة اليتائجDiscussion :
أولًا :فعالية منوذج التعله الكائه علي التخدي يف حتسني عكلية اإلمناء:
أظيرت نتائج البحث وجود حجـ تأثير مرتفع لنموذج التعمـ القائـ عمي التحدي في
تحسيف أبعاد عقمية اإلنماء ومجموعيا الكمي لدى طالب المجموعة التجريبية.
بداي ًة تتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج العديد مف الدراسات التي أشارت إلى قابمية عقمية

اإلنماء لمتحسيف مثؿ :دراسة ( ،)Paunesku et al, 2015ودراسة ( Yeager,
 ،)Trzesniewski, & Dweck, 2012ودراسة ( Yeager, Johnson, Spitzer,

 .)Trzesniewski, Powers, & Dweck, 2014ويمكف تفسير ىذه النتيجة بالستناد
إلى مقومات وطبيعة التعمـ القائـ عمى التحدي ،حيث أف التعمـ القائـ عمى التحدي يجمع بيف
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مميزات التعمـ الخبراتي ،والتعمـ القائـ عمى المشروعات ،والتعمـ القائـ عمى حؿ المشكالت
) ،(Baloian, Breuer, Hoeksema, Hoppe, Milrad, 2004وُينمي لدى الطالب
اإلصرار والشعور بالمسئولية ) ،(Nichols, Cator, Torres, 2016, p.7كذلؾ ُيزيد مف

قدرة الطالب عمى التسامح مع الفشؿ؛ مف أجؿ تطوير مرونتيـ (Membrillo-
)Hernández, Ramírez-Cadena, 2018, p.138؛ ويدمج الطالب أكثر في عممية
ويمكنيـ مف رؤية وادراؾ العالقات بوضوح بيف المحتوى التعميمي ومشاكؿ الحياة
التعمـُ ،
الحقيقية ،ويتيح لمطالب الفرصة إلظيار سموؾ المخاطرة )(Hift, 2013, p.24؛ ويرى

الباحث أف تمؾ اإلمكانات التي يتمتع بيا نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي مف شأنيا أف تزيد
مف مقدار مثابرة الطالب ،واعتقاداتيـ بقدرتيـ عمى النجاح -فاعمية الذات ،-كما أنيا تجعؿ
الطالب يسعوف إلى فيـ الميارة أو المحتوي ،وىى ما تعكس أىداؼ اإل تقاف لدييـ .و ًا
أخير
أفاد ( )Hift, 2013, p.24أنو في نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي سواء نجح الحؿ الذي
قدمو الطالب أو لـ ينجح ،ل ُينظر إلى الطالب أنو فشؿ ،بؿ ُيعد جزًءا مف تجربة وخبرة التعمـ
نفسيا ،ويرى الباحث أف ىذا ساىـ في تحسيف عقمية اإلنماء لدى الطالب.
كما تـ اختيار التحديات بحيث تالئـ طبيعة المجاؿ الميني المستقبمي لمطالب،
وتنوعت التحديات بيف تحديات صغيرة ومتوسطة وكبيرة ،كما أف حؿ التحديات المختمفة فرض
ذاتيا ،وتعمـ األقراف والتعمـ
عمى الطالب توظيؼ التكنولوجيا والعمؿ الجماعي ،والتعمـ الموجو ً
التأممي ،وأتاحت التحديات المختمفة الفرصة لمطالب إلحداث التكامؿ بيف النظرية والممارسة
وفقًا لػ ( ،)Santos, Sales, Fernandes, Kroll, 2018, p.155كما ُيعد تحدي
التحديات فرص ًة لمتحسيف والتعمـ ،ومف شأنو أف يساعد الطالب عمى فيـ أف قدراتيـ مرنة

أخير أفاد ( Abdollahi, Panahipour, Tafti, & Allen,
ويمكف أف تتغير وتتحسف ،و ًا
 )2020بأف التحدي ينطوي عمى إدراؾ الصعوبات األكاديمية كجانب طبيعي في التجربة
مزيدا مف الفرص لمنمو الشخصي والنجاح؛ وعميو يرى الباحث
التعميمية ،ويؤدي بدروه إلى
ً
أف كؿ ىذه الضوابط التي تـ مراعاتيا وتنفيذىا داخؿ البرنامج اإلثرائي ،والمدعومة برغبة
الطالب في حؿ التحديات ىيأت الفرصة لتحسيف عقمية اإلنماء لدييـ.
كذلؾ ُيمكف تفسير ىذه النتيجة في ضوء قابمية عقمية اإلنماء لمتحسيف ،حيث
أشار ( )Hartmann, 2013إلى أف عقمية اإلنماء يمكف تعمميا ،كما أفاد (Boaler,
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) 2013أنو عندما يقوـ الطالب بتكرار أشياء مألوفة عمييـ بطريقة صحيحة ،فال يحدث نمو
لدماغيـ ،وأكد أنو مف األفضؿ أف يتـ إعطاء الطالب تحديات مختمفة؛ ليحدث نمو لمدماغ؛
وىذا ما أتاحو البرنامج اإلثرائي بتناوؿ تحديات متنوعة الصعوبة وغير مألوفة لمطالب ،كذلؾ
أشار ( )Dasgupta, 2015, pp.22-23أنو لتحسيف عقمية اإلنماء نحف بحاجة إلى
استخداـ أساليب خفية " "stealthyتعزز قابمية الذكاء دوف بناء مقاومة لذلؾ مف قبؿ
الطالب ،ويرى الباحث أف التعمـ القائـ عمى التحدي ينطبؽ عميو لفظ األسموب الخفي؛ مما
جعؿ لو فعالية في تحسيف عقمية اإلنماء ،كذلؾ أفاد ( )Zalaznick, 2015, p.35أف
طالب عقمية اإلنماء يحبوف النضاؿ الجيد ،ولدييـ تعطش لمتحدى؛ وىذا ما ساعد التعمـ
القائـ عمى التحدي ركيزة البرنامج اإلثرائي في تحسيف عقمية اإلنماء لدى الطالب ،وأشار
( )Johnson, Adams, 2011, p.2أف أكثر مف (٘ )%ٚمف الطالب يروأ أف التعمـ
القائـ عمى التحدي يمكنيـ مف بذؿ جيد أكثر مما يبذلوف عادةً؛ ويرى الباحث أف بذؿ الجيد
مف قبؿ الطالب مع الوصوؿ لنتائج مجدية كما حدث مع التحديات -موضوع البرنامج

اإلثرائي -ساىـ في تحسيف مثابرتيـ ،ومكنيـ مف عدـ الستسالـ عند مواجية المياـ
الصعبة ،كما أسيـ البرنامج اإلثرائي في تحسيف ثقة الطالب في قدراتيـ عمى النجاح ،وأيقنوا
مف خالؿ جمسات البرنامج اإلثرائي أف التغذية الراجعة شيء ُيمكف التعمـ منو ،كذلؾ قد يكوف
تحديا ،وىذه المؤشرات
البرنامج رسخ في ذىف الطالب ضرورة أف يضعوا ألنفسيـ أىدافًا أكثر
ً

تعكس أبعاد عقمية اإلنماء لدى الطالب؛ مما جعؿ نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي ينجح في
تحسينيا لدييـ.

أخير ُيمكف تفسير ىذه النتيجة بالستناد إلى تعميقات الطالب في نياية البرنامج
و ًا
اإلثرائي-الواردة باستمارة تقويـ البرنامج مف وجية نظر الطالب ،-والتي ترتبط بأبعاد وطبيعة
عقمية اإلنماء بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ:
" -أشعر أف ىذه التحديات سوؼ تساعدني عمى أف أصنع فرقًا في المجتمع".

 "إف ميارتي اإلصرار والمثابرة المتاف تعممتيما ىما نتيجة رائعة لمتعمـ القائـ عمى التحدي". "زادت التحديات المختمفة مف مف مقدار الحماس وعززت مف طموحاتي". "أفضؿ ما في التعمـ القائـ عمى التحدي أنو أتاح لي الفرصة ل تخاذ الق اررات بشأف ماسأقوـ بإنجازه".
- ٙٛٛ -

عالية نموذج التعلم القائم على التحدي في تحسين عقلية اإلنماء والرشاقة المعرفية ..................................

" -أرى أف ىذه التحديات خادمة لمجاؿ عممي المستقبمي؛ حيث أنيا تزيد مف ثقمي كمعمـ".

ثاىيًا :فعالية منوذج التعله الكائه علي التخدي يف حتسني السشاقة املعسفية:
أظيرت نتائج البحث وجود حجـ تأثير مرتفع لنموذج التعمـ القائـ عمى التحدي في
تحسيف أبعاد الرشاقة المعرفية ومجموعيا الكمي لدى طالب المجموعة التجريبية.
بداي ًة تتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة Reyes-Guerra, Pisapia, Mick

) ،(2016والتي كشفت نتائجيا عف قابميتيا لمتحسيف .ويمكف تفسير ىذه النتيجة بالستناد
إلى مقومات وامكانات نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي ،حيث أف التعمـ القائـ عمى التحدي
إطار مرًنا متنوع التحديات ممتم ًئا بفرص لمبحث والتحميؿ والتأمؿ ،ونظاـ حر
يتيح لمطالب ًا
ومفتوح لمتعمـ ،يجب فيو البحث عف بدائؿ لحؿ التحدي؛ عف طريؽ تغيير الطالب لوجيتيـ
الذىنية ،كما ُيساعد في بناء وتنمية ميارات حؿ المشكالت والمرونة والقدرة عمى
التكيؼ) ،(Johnson, Adams, 2011, p.2ويساعد الطالب عمى إحداث التكامؿ
والتوليؼ بيف المفاىيـ المختمفة ( O’Mahony, Vye, Bransford, Sanders,
 ،)2011كذلؾ يتيح التعمـ القائـ عمى التحدي الفرصة لمطالب إلقامة اتصالت أعمؽ مع
المحتوى ،ويعمؿ عمى تركيز تفكير الطالب حوؿ مشاكؿ ذات معنى (Baloian, Breuer,
قدر مف الحرية لمطالب (Hift, 2013,
) ،Hoeksema, Hoppe, Milrad, 2004ويتيح ًا
) ،p.24كما يزيد مف اندماج أعضاء المجموعة أثناء التنفيذ ،ويزيد التركيز أثناء عممية
التعمـ ،ويجعميـ يستخدموف استراتيجيات تعمـ مرنة (Santos, Sales, Fernandes,
) ،Kroll, 2018, p.156ويرى الباحث أنو توجد قواسـ مشتركة بيف مكونات الرشاقة
المعرفية التي تتمثؿ في :تركيز النتباه والمرونة المعرفية والنفتاح المعرفي ،واإلمكانات
السابؽ ذكرىا ،والتي يتيحيا نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي لمطالب ،حيث يسمح لمطالب
بممارسة المرونة وتركيز التفكير ،كما ُيزيد مف مقدار اندماج الطالب ،ويوظؼ استراتيجيات
ومتنوعا لمتعمـ؛ وىذا ما جعمو ينجح في
ومفتوحا ومرًنا
حر
نظاما ًا
تعمـ مرنة ،كذلؾ يتيح
ً
ً
ً
تحسيف الرشاقة المعرفية لدى الطالب.
كما تـ مراعاة تنوع التحديات ما بيف تحديات صغيرة ومتوسطة وكبيرة ،كذلؾ وظؼ
الطالب أساليب متعددة عند حؿ ىذه التحديات منيا :استخداـ التكنولوجيا والعمؿ الجماعي
ذاتيا وتعمـ األقراف والتعمـ التأممي ،كما أتاحت التحديات المختمفة الفرصة
والتعمـ الموجو ً
- ٜٙٛ -

عالية نموذج التعلم القائم على التحدي في تحسين عقلية اإلنماء والرشاقة المعرفية ..................................

لمطالب إلحداث التكامؿ بيف النظرية والممارسة ،كذلؾ مف شأف التحديات أف تساعد الطالب
عمى فيـ أف قدراتيـ مرنة ،ويمكف أف تتغير وتتحسف؛ كما أف طبيعة التحدي بأنو عمؿ غير
مألوؼ مف شأنو أف يجعؿ الطالب يغيروف طريقة تفكيرىـ ووجيتيـ الذىنية ،ويجعميـ
أخير أفاد ( Gul,
معرفيا مع ضرورة تركيز انتباىيـ عند السعي لحؿ تمؾ التحديات .و ًا
منفتحيف
ً
مزيدا مف ال نفتاح
 )Hyder, & Ansari, 2020, p.3بأف التحدي في طبيعتو يحتاج إلى ً
والمرونة مف قبؿ الطالب؛ وعميو فكؿ ىذا ُيفسر نجاح نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي في
تحسيف الرشاقة المعرفية لدى الطالب.

كذلؾ ُيمكف تفسير النتيجة في ضوء طبيعة الرشاقة المعرفية ،حيث تتضح الرشاقة
المعرفية لدى األفراد مف خالؿ قدراتيـ ما وراء المعرفية ،والتي تتمثؿ في :فيـ ومراقبة وتنظيـ
استخداـ الستراتيجيات المعرفية المرنة؛ بحيث تُمكنيـ وتساعدىـ عمى األداء الجيد (Knox,
) .Lugo, Helkala, Sütterlin, Jøsok, 2018, p.541ويرى الباحث أف التعمـ
مزيدا مف الفرص لمطالب؛ لمراقبة وتنظيـ استخداـ الستراتيجيات
القائـ عمى التحدي أتاح
ً
معرفيا يقدـ وجيات
المعرفية أثناء سعييـ لحؿ التحديات المختمفة ،كما أف الطالب الرشيؽ
ً

نظر متعددة ،ويمتمؾ القدرة عمى تقديـ حموؿ إبداعية ،والعمؿ بشكؿ أكثر فعالي ًة نحو صناعة
الحموؿ ) ،(Lester & Kezar, 2012; Taylor, Watson, & Nutta, 2014ولما
كانت التحديات المختمفة موضوع البرنامج اإلثرائي تتطمب تقديـ حموؿ متعددة وابداعية
لمتحديات؛ ىذا يفسر نجاح البرنامج اإلثرائي في تحسيف الرشاقة المعرفية لدى الطالب.
أخير ُيمكف تفسير ىذه النتيجة بالستناد إلى تعميقات الطالب في نياية البرنامج
و ًا
اإلثرائي-الواردة باستمارة تقويـ البرنامج مف وجية نظر الطالب ،-والتي ترتبط بأبعاد وطبيعة
الرشاقة المعرفية بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ:
 "أعجبت بأف كؿ زميمة في المجموعة تأتي بشيء مختمؼ؛ لحؿ التحدي". "يوجد تبايف واضح بيف التعمـ القائـ عمى التحدي واألجواء التقميدية لبيئة التعمـ". "تطمبت التحديات تركيز النتباه في موضوعاتيا ،والمرونة عند البحث عف حموؿ مختمفةليا".
 "ساعدت التحديات بموضوعاتيا الجديدة في التعرؼ عمى العديد مف المشكالت وطرؽحميا".
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ثالجًا :اختالف فعالية منوذج التعله الكائه على التخدي يف حتسني عكلية اإلمناء والسشاقة املعسفية
تبعًا ملتغري اليوع (ذكس /أىجى):
إحصائيا عند مستوى (٘ٓ )ٓ.بيف
أظيرت نتائج البحث عدـ وجود فروؽ دالة
ً
متوسطي رتب درجات طالب المجموعة التجريبية في القياس البعدي لعقمية اإلنماء والرشاقة
تبعا لمتغير النوع (ذكر /أنثى)".
المعرفية ً
بداي ًة لـ يجد الباحث -فى حدود عممو -دراس ًة اىتمت ببحث درجة اختالؼ فعالية

تبعا لمتغير
نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي في تحسيف عقمية اإلنماء والرشاقة المعرفية ً
النوع .وىذه النتيجة تعد إضافة لمبحث الحالى .ويمكف تفسير ىذه النتيجة بالستناد إلى
طبيعة البرنامج اإلثرائي ،حيث لمس الباحث مقدار التعاوف والتشارؾ بيف الطالب والطالبات
تبادل في
عند حؿ التحديات المختمفة ،فربما أتاح ىذا التشارؾ والتماس اإلنساني بينيـ
ً

الخبرات والميارات والمعارؼ؛ كما أف الباحث لمس لدى الذكور واإلناث أثناء تطبيؽ البرنامج
تقريبا نفس مقدار طرحيـ لألسئمة ورغبتيـ في التعمـ ودافعيتيـ؛ وعميو ولألسباب السابقة
ً
إحصائيا بيف الذكور واإلناث في عقمية اإلنماء والرشاقة
يعزو الباحث عدـ وجود فروؽ دالة
ً
المعرفية.

وأخي ارً ُيمكف تفسير النتيجة بالستناد إلى طبيعة العينة ،حيث أف عينة البحث نتاج
ثقافة واحدة تعيش فييا وتتعايش معيا ،كما أنيا نتاج نظاـ تعميمي واحد ،ومناىج واحدة في
مراحؿ التعميـ قبؿ الجامعي؛ وعميو لـ توجد فروؽ ممموسة بيف الطالب والطالبات عينة البحث
في خمفيتيـ المعرفية ،ومياراتيـ العقمية بحكـ تخصصاتيـ النوعية ،واجتيازىـ لختبارات
إحصائيا بيف الذكور واإلناث
القدرات الفنية قبؿ قبوليـ فى الكمية ،كذلؾ لـ توجد فروؽ دالة
ً
في الذكاء العاـ قبؿ تجربة البحث؛ وعميو ولألسباب السابقة يعزو الباحث عدـ وجود فروؽ
إحصائيا بيف الذكور واإلناث في عقمية اإلنماء والرشاقة المعرفية.
دالة
ً
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توصيات البخح:

Reasearch Recommendations

مف خالؿ التأصيؿ النظري لمتغيرات البحث ونتائجو؛ يوصي الباحث بػ:
ٔ -إعداد برامج إثرائية مماثمة لمبرنامج موضوع البحث الحالي لمطالب الموىوبيف.
ٕ -إجراء دراسات تطويرية وتقويمية لمبرنامج موضوع البحث الحالي؛ بيدؼ تحسينو
وتطويره؛ بما ُيعضد إمكانية تعميمو عمى طالب الجامعات.
ٖ -تطبيؽ اختبارات عقمية اإلنماء عمى المعمميف قبؿ ممارسة مينة التدريس ،وتدريب
اإلرباعي األدنى منيـ فييا لتحسينيا لدييـ؛ وذلؾ ل نعكاساتيا اإليجابية عمى األداء
األكاديمي لطالبيـ.
نظر
ٗ -دعـ استخداـ نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي في المراحؿ التعميمية المختمفة؛ ًا
لفعاليتو في تحسيف عقمية اإلنماء والرشاقة المعرفية ،كما كشفت نتائج ىذا البحث.
٘ -حث األكاديمية المينية لممعمميف عمى تقديـ دورات تدريبية لمسادة المعمميف؛ لتوعيتيـ
بطبيعة عقمية اإلنماء وأثرىا اإليجابي عمى شخصيات الطالب وتحصيميـ الدراسي.
 -ٙتوجيو أنظار السادة ُمخططي ومطوري المناىج الدراسية بمختمؼ المراحؿ التعميمية إلى
نوع جديد مف أنواع التعمـ ،وىو التعمـ القائـ عمى التحدي؛ وذلؾ لتضميف أنشطة خاصة

بو في المناىج الدراسية.
 -ٚالىتماـ بتنمية الرشاقة المعرفية لدى الطالب في المراحؿ التعميمية المختمفة؛ لما ليا مف
أىمية في تطوير أدائيـ في المقررات الدراسية ،كذلؾ تمكينيـ مف حؿ المشكالت
األكاديمية وغير األكاديمية.
 -ٛإجراء المزيد مف الدراسات الوصفية والتجريبية ،التي تتناوؿ نموذج التعمـ القائـ عمى
التحدي وعقمية اإلنماء والرشاقة المعرفية؛ لترسيخ ىذه المصطمحات في البيئة العربية.
 -ٜدعـ األبحاث التربوية التي تتناوؿ متغيرات تربوية حديثة عمى البيئة العربية؛ لتحقيؽ
النفتاح عمى العالـ والمحاؽ بركب التوجيات الحديثة في الميداف التربوي العالمي
والستفادة منيا.
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البخوخ املكرتحة:
وتطبيقيا؛ فإف ميداف البحث في عمـ النفس التربوي
نظريا
نظر ألىمية موضوع البحث الحالي
ًا
ً
ً
بحاجة إلى تكثيؼ البحوث المستقبمية المرتبطة بمتغيراتو؛ وفي ضوء نتائج البحث ُيقترح
إجراء البحوث اآلتية:

ٔ -بحث تأثير البرنامج اإلثرائي موضوع البحث الحالي في تحسيف عقمية اإلنماء والرشاقة
المعرفية لدى الطالب الموىوبيف.
ٕ -بحث تأثير نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي في تحسيف التحصيؿ الدراسي وكفاءة التعمـ.
ٖ -بحث اختالؼ تأثير نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي في تحسيف عقمية اإلنماء والرشاقة
تبعا لمتغير النوع.
المعرفية ً
ٗ -بحث أثر برنامج مقترح لتنمية اتجاىات المعمميف نحو عقمية اإلنماء ،وأثره عمى التحصيؿ
الدراسي والرشاقة المعرفية لدى طالبيـ.
٘ -بحث الفروؽ في عقمية اإلنماء والرشاقة المعرفية بيف الطالب الموىوبيف وغير
الموىوبيف.
 -ٙنمذجة العالقات البنائية بيف عقمية اإلنماء والرشاقة المعرفية لدى الطالب الموىوبيف
وغير الموىوبيف.
 -ٚدراسة  Meta-Analysisألثر التدخالت التعميمية عمى عقمية اإلنماء والرشاقة المعرفية.
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