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* مُشتدلص البحح:
أُجري ىذا البحث عمى عينة أساسية قواميا ( )424معمماً ،ومعمم ًة من تخصص

(العموم و الرياضيات) بالمرحمتين اإلعدادية ،والثانوية بمتوسط أعمار قدره ( )38.33عاماً،

وبانحراف معياري قدره ( )8.64عاماً ،وذلك ببعض مدن محافظة المنوفية بمصر خالل

الفصل الثاني لمعام الدراسي (2222/49م) ،وذلك بيدف الكشف عن مستوياتيم في الرشاقة
العمر ،وعن الدور الذي
المعرفية ،وعن الفروق بينيم فييا الراجعة إلى الجنس ،والتخصص ،و ُ
تمعبو تمك الفروق في سرعة ،ودقة استجاباتيم لمتغذية المرتدة العكسية (الموجبة والسالبة)
أثناء أدائيم عمى ميمة حاسوبية تُحاكي دينامية اتخاذ القرار في بيئة التعمم األصمية التي
يعممون بيا ،واعتمد البحث عمى أداتين ىما :مقياس (أعده الباحث) عبارة عن ( )22موقفاً
لقياس مستوى الرشاقة المعرفية ،وُنسخة حاسوبية ُمحدَّثة من ميمة  Flankerالتي أعدتيا
في األصل ( ،)Eriksen & Eriksen, 1974ولكن مخصصة لمراشدين ،وباستخدام برنامج
( ) SPSSاإلحصائي لتحميل البيانات أشارت النتائج إلى أن أفراد العينة لدييم مستويات
متفاوتة في الرشاقة المعرفية رغم ظيورىم إجماالً بمستوى (متوسط) ،والى وجود فروق بينيم

في مستوى الرشاقة المعرفية (األبعاد ،والدرجة الكمية) راجعة إلى الجنس ،والتخصص،

العمر ،والى وجود فروق دالة إحصائيِّا بين مرتفعي ،ومنخفضي الرشاقة المعرفية في سرعة،
و ُ
ودقة االستجابة لمتغذية المرتدة العكسية (الموجبة والسالبة) ،وفي ضوء ذلك تم تقديم بعض
التوصيات التربوية ،واألفكار البحثية المقترحة.
* الكممات المفتاحية :الرشاقة المعرفية – التغذية المرتدة العكسية – اتخاذ القرار الدينامي.
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Role of cognitive agility in responding to the reverse feedback
during decision-making tasks for teachers
* Abstract:
This research occurred on (124) male & female of science & mathematics
teachers at the preparatory & secondary stages with age average (38.33) years &
standard deviation (8.61) years within the 2nd term of (19 / 2020) academic year, to

reveal their levels of cognitive agility, the differences between them in it
according to their gender, age & specialization, and to reveal the role of
cognitive agility in speed & accuracy of their responding to positive and
negative reverse feedback during performance at a computerized task mimics
with the dynamic decision-making of their original work environments, two
tools were used: a scale of cognitive agility prepared by the researcher of (20)
situation phrases, a computerized copy of (Eriksen & Eriksen , 1974) Flanker
task for adults, extracted data was analyzed using SPSS program, results
referred to an average level in cognitive agility, gender, major specialization
and age caused fundamental differences in the level of cognitive agility
(dimensions & total score), a fundamental differences were found between high
& low levels of cognitive agility in the speed & accuracy of their response to
the positive & negative reverse feedback, so some educational
recommendations and new search points had been submitted .
* Key Words: Cognitive agility – Reverse feedback – Dynamic-decision making.
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( )1مكدمة البحح:
ذكاء األمس ليس كذكاء اليوم ،ىذا ما أصبحنا عمى قناعة بو ،بعد كل تمك التغيرات
المتالحقة التي أصبحت تطاردنا في كل مكان بالبيئة المحيطة بنا ،وال تكاد تترك ميمة من
ميام حياتنا إال وأضفت عمييا الجديد الذي يفرض عمينا ضرورة التعامل مع روتينية تمك
الميام بآليات جديدة تواكب ديناميتيا.
وبالمثل فإن ذكاء اليوم ليس ىو ذكاء الغد ،فيذه ليست مجرد مقولة قديمة تتجدد
يوميِّا فحسب ،بل أصبح يعكسيا الواقع العممي الذي نعيشو اآلن فارضاً عمى كل فرد منا أن
يظل في حالة كفاح مستمر؛ ليالحق التغيرات المتسارعة في البيئة المحيطة بو ( Milliken,

.)1990, 44-46
فالعالم الذي نعيشو اآلن أصبحت سمتو الغالبة ىي التغير ،مما جعمنا جميعا في
حالة تفاعل مستمر مع ىذه التغيرات المتالحقة ،وفي حاجة دائمة إلى التحمي بعقل منفتح ،ال
يتقبل الجديد فحسب  -بل ويسعى إليو – ،وفي واقع جديد ىو أن اتخاذ القرار لدينا إزاء تمك
التغيرات ال يقوم عمى أساس مجرد أن نفاضل بين بدائل قد يمعب الحظ ،أو الصدفة دو ارً فييا،

وانما يستند إلى عوامل نفسية ،وادراكية ،وبيئية متعددة تعكس جزًءا من تعقد تمك العممية؛
نتيجة لتمك البيئة المتغيرة (عمي جابر.)293-292 ،2229 ،
أي منا أننا اليوم نواجو تغير ٍ
ات سريع ًة ومتالحق ًة عمى الميام التي
وال يخفى عمى ٍّ
سبق أن تعودنا القيام بيا من قبل ،فقد تحولت إلى ميام دينامية ،أي متغيرة المحتوى ،يتزايد

فييا مستوى التعقيد يوماً بعد يوم ،كما ال يخفى أيضاً أن جزِّءا من تمك التغيرات يرجع إلى
اإلنجازات التكنولوجية اليائمة التي تتجدد يوميا ( & Pulakos, Arad, Donovan

 ،)Plamondon, 2000, 614-615وأن جزِّءا آخر يرجع إلى تغير طبيعة الوظائف التي
نقوم بيا بسبب زيادة التعقيد الثقاف ي في تمك البيئة المتغيرة المحيطة بنا ( & Boyatzis

.)Kram, 1999, 17-18
وفي القمب من ىذه الوظائف تأتي وظيفة المعمم ،التي يقوم بيا في سياق بيئي
يطمق عميو سياق التعمم  ،Learning contextوالتي ال شك ىي األخرى قد طاليا التعقيد
إلى درجة كبيرة أثرت عمى سياقات التعمم المختمفة بتغير محتوى ،ومتطمبات الميام المتضمنة
بيا عمى نحو مستمر ،مما زاد من عبء معالجة المعمومات الواقع عمى المعمم عند التعامل
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091
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مع تمك المتطمبات المتغيرة؛ التخاذ القرار في مثل ىذه الميام الدينامية ( & Farhoomand
.)Drury, 2002, 127-129
ومما يزيد األمر صعوبة أنو بينما تكون تمك المتطمبات المتغيرة أكثر وضوحاً في

الميام الجديدة كمياً عمى الفرد ،إال أنيا تكون أقل وضوحاً في األعمال الروتينية اليومية لو،

مما ُيزيد من عبء معالجة المعمومات الواقع عميو عند االستجابة لتمك التغيرات السريعة،
وخاصة إذا ما كانت الميام المتضمنة في تمك األعمال موقوتة بزمن محدد؛ ألنو في ىذه

الحالة عميو مواجية ضغط الوقت إلى جانب الضغط الذي تُسببو تمك التغيرات المتالحقة في
طبيعة عممو (.)Kegan, 1994, 265-266
وال شك أن عمل المعمم ىو أحد تمك األعمال ،فيو عمل ال يتضمن مياماً جديدة

بالكامل يومياً ،بل يكون روتينياً في أجزاء معينة منو ،مما يجعل التغير في متطمبات الميام

المنوطة بو أقل وضوحاً لو ،فيتسبب ذلك في زيادة عبء معالجة المعمومات الواقع عميو عن

االستجابة ليذه المتطمبات ،فضالً عن الضغط الذي تُسببو محدودية الوقت المتاح لو في تنفيذ
تمك الميام ،وباإلضافة إلى ىذا فإن تغير البيئة المحيطة بالفرد باستمرار قد يشعره باالستفزاز،

بل والحرج أحياناً عندما تكون تمك التغيرات سريعة ومفاجئة؛ ألنو في ىذه الحالة سيحاول

التكيف معيا بحكم طبيعتو اإلنسانية ،إال أنو ال يستطيع إىمال شعوره بالتنافر بين معارفو
القديمة ،وما تتضمنو تمك البيئة المتغيرة من معارف جديدة (Festinger, 1957, 16-

.)22
وىذا ىو ما يجعمنا ُنفسر مقاومة بعض المعممين إلحداث بعض التغييرات عمى طبيعة

ميام عمميم؛ ألن ىذا يفرض عمييم ضرورة متابعة تمك التغييرات ،فضال عن متابعة التغيرات
البيئية السريعة المحيطة بيم ،وبالتالي ألن عمييم أن يطوروا فيميم تبعاً لتمك التغيرات ،وأن

يتعمموا كيف ُيغيرون إدراكيم لممواقف ،وذلك باستدعاء نجاحاتيم ،واخفاقاتيم السابقة التي
من شانيا أن تُؤثر عمى ق ارراتيم الحالية ( ،)Samson, 2000, 150وباالستفادة أيضا من

التغذية المرتدة العكسية  Reverse feedbackالتي يرسميا طالبيم إلييم حول أدائيم
التدريسي ،مما قد ُيفيدىم في تحديد ما ينبغي عمييم فعمو لتوفير بيئة تعمم مناسبة ( Lewis,
.)2000, 33-34

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

- 028 -

دور الرشاقة المعرفية...

عدد مارس-ج7277 )38( -7م

وىناك الكثير من الشواىد التي ترجح بالفعل أن ىذه التغذية المرتدة العكسية من
المتعمم إلى المعمم تُحدث تعديالت في استجابة المعمم لتمك الميام الدينامية ،وتشكل عامالً
فعاالً في ذلك ( ،)Tuckman & Yates, 1980, 74-77وىذه االستجابة ىي موضع
البحث الحالي الذي يحاول الكشف عن دور أية عوامل معرفية أخرى فييا من حيث سرعتيا،

ودقتيا.
فالفرد منا يستجيب لمثل تمك الميام الدينامية ذات المتطمبات المتغيرة اعتماداً عمى

عوامل عقمية ،وانفعالية معينة لديو ،وىذا ما جعل بعض المصطمحات العممية تطفو مؤخ ارً
لتشغل اىتمام الباحثين مثل :المرونة  ،Flexibilityوالصمود ،Resilienceوقابمية

التكيف ، Adaptabilityوغيرىا ،وذلك لمتعبير بيا عن الميارات الشخصية المطموبة حتى
ينجح الفرد في إنجاز تمك الميام في ظل مثل تمك السياقات المتغيرة ،ىذا من جانب ،ومن
جانب آخر لتدريب األفراد عمييا بيدف تحسين أدائيم لتمك الميام ( & Kimball
 ،) Holyoak, 2000, 109-113إال أنو يجب أن نالحظ أنو بالتركيز عمى دراسة تمك
المتغيرات فقط لدى الفرد – كل منيا بشكل منفصل – يكون قد تم إىمال ما ىو أكثر أىمية
من ذلك ،وىو مستوى التغير المطموب إحداثو في الجوانب المعرفية لمفرد؛ ليتكيف مع ىذه
التعقيدات المتغيرة التي تواجيو أثناء العمل عمى مثل تمك الميام الدينامية ،وكذلك يكون قد
تم إىمال كيفية إدارة كل فرد إلمكاناتو العقمية خالل تمك الظروف ،وىذا ىو ما ُيرجح احتمال
وجود مظمة أكبر تجمع تمك المتغيرات معاً ،ويظير ذلك من خالل ما تعكسو تمك المظمة من

آلية لمتفاعل ،والتناغم ،والتنسيق بين تمك المتغيرات ،ولقد كان ( )Good, 2009, 12ىو

أول باحث يشير إلى تمك المظمةُ ،مطمقاً عمييا اسم الرشاقة المعرفية Cognitive agility

لمفرد.

وانطمق في ذلك من فكرة أنو لكي نفيم كيف ينجح شخص ما في األداء عمى الميام
الدينامية فإنو يجب عمينا أوالً أن ُنك ِّون فيماً جيداً حول كيفية معالجتو لممعمومات في بيئتو
المحيطة بتمك الميام ()Zaccaro, Foti & Kenny, 1991, 310-311؛ ألن ىذا من

شأنو أن يسمح لنا بمعرفة كيف ُيغير كل فرد مجرى تفكيره مع تغير محتوى الميام التي يعمل
عمييا اآلن ( ،)Mitroff, Simons & Franconeri, 2002, 798-799وكيف ُيبقي

المركز Focused attentionلديو متجياً إلى المعمومات ،والمثيرات األساسية
االنتباه ُ
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المتعمقة بتمك الميام التي يعمل عمييا (Lusting, May & Hasher, 2001, 199-
كيف أداءه مع دينامية المحتوى لتمك الميام عمى اعتبار أنو شيء ىام ،ومن
 ،)201وكيف ُي ِّ
الضروري أن يستم ر بالتوازي مع التغير ،والتعقد الذي يحدث باستمرار في بيئات الميام
درب موارده العقمية عمى األداء في مثل تمك الميام،
المنوطة بكل فرد في عممو ،وكيف ُي ِّ
وبخاصة إذا ما كانت موقوتة بزمن معين ،فكل ذلك ىو ما يمكن لمرشاقة المعرفية أن تمبيو
لمفرد ( )Good, Yeganeh, 2012, 13عمى اعتبار أنيا تعمل بمثابة قدرة معرفية ُيحتمل
أنيا ىي التي تدعم محاوالت الفرد؛ لتكييف أدائو لحظياً أثناء العمل عمى الميام الدينامية بما
يضمن لو أيضا الدينامية في اتخاذ القرار مع كل تغير في محتوى تمك الميام ( Good,

.)2009, 13
والمعمم ىو أحد ىؤالء األفراد الذين يحتاجون إلى تكييف أدائيم كل لحظة؛ نظ ارً ألن

بيئة التعمم التي يعمل بيا ىي بيئة متغيرة ،كما أن عميو أن يتخذ الق اررات في مثل تمك البيئات
التي تتسم بعدم التأكد ،وبعدم التيقن ،وباألحمال الزائدة من المعمومات ،ولذا ُيطمِق
( )Brehmer, 1992, 212-213عمى اتخاذ القرار في مثل تمك الظروف اسم اتخاذ
القرار الدينامي Dynamic decision-making؛ ليصف بذلك مقدار التغير المستمر في
محتوى الميام المتضمنة بتمك البيئات ،ومقدار االلتباس ،والشك الناتجين عن القيود
والضغوط التي تفرضيا محدودية الوقت المسموح ألداء تمك الميام ،مما يؤدي إلى استمرار
الفرد العامل في مثل تمك البيئات في اتخاذ ق اررات متغيرة؛ تكيفاً مع كل تغير يحدث في بيئة
تمك الميام الدينامية.

( )2مصللة البحح:
يواجو الفرد مواقف وميام يومية ،تحتاج منو إلى دراستيا بعناية؛ التخاذ قرار
بشأنيا ،وىذه الق اررات اليومية قد يترتب عمييا سعادة أو شقاء ىذا الفرد أو غيره ممن قد
يتأثرون بيذا القرار من قريب أو من بعيد.
وحيث إن اتخاذ القرار يعتبر عممية إدراكية ،يستخدميا الفرد لمواجية حاالت الشك
والغموض ،فال يصح النظر إلييا عمى أنيا مجرد مجموعة أحكام يصدرىا الفرد تجاه مواقف

ناء عمى معموماتو وخبراتو السابقة ()Kast & Rosenzweig, 1985, 429؛ ألنيا تحتاج
معينة ِب ً
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منو إلى جيد فكري معمق ،وقدر عال من مرونة التصرف بمعزل عن أية ضغوط بيئية
(.)Chandan, 1986, 134
ومن ىذا المنطمق فإن

()Dessler, 1997, 357

قد اعتبر أن شخصية الفرد ىي أحد

العوامل المؤثرة في اتخاذه لمق اررات طبقاً لما عنده من مرونة تمكنو من التكيف مع الظروف

المتغيرة لمموقف ،ولمبيئة المحيطة بو ،وىو ما أيدتو (شير زاد موسى )42 ،2242 ،من أن تغير
البيئة يفرض متطمبات متجددة تستدعي أن يكون لدى متخذ القرار قدر كبير من المرونة في

االستجابات؛ حتى ُيساير ىذه التقمبات بشكل إيجابي ،وأكده أيضاً
 )Anderson & Diamond, 2006, 2051من أن المرونة المعرفية flexibility

( Davidson, Amso,
Cognitive

تمعب

ىاما في درجة تكيف الفرد مع المواقف المتغيرة والمتجددة؛ ألنيا تمكنو من إعادة بناء
ا
دورً ِّ
معارفو تمقائياً ،فيولد أفكا ارً وبدائل جديدة تساعده عمى التكيف مع تمك الظروف المتغيرة لبيئة

الميام التي يقوم بيا ،كنوع من االستجابة لمطالب تمك الميام ،فيتمكن من االنتقال بين تمك
البيئات المتغيرة لممواقف التي تواجيو ،وأيدت ذلك نتائج بعض الدراسات السابقة من وجود

عالقة موجبة بين درجة المرونة المعرفية لمفرد ،واتخاذ القرار لديو ،مثل دراسة
 ،)2005ودراسة

(2011

 ،)Wang,ودراسة

()Suryavanshi, 2015, 21

( Loh & Deco,

التي حددت أن المرونة

المعرفية لمفرد تسمح لو بفيم التغيرات في معمومات البيئة المحيطة بو ،ومن ثم تساعده عمى
اتخاذ القرار في الوقت المناسب ،ودراسة (أحمد كيشار )2248 ،التي أُجريت عمى مجموعتين
أحدىما تجريبية ( )29فرداً ،واألخرى ضابطة ( )32فرداً ،وأشارت نتائجيا إلى فعالية البرنامج

التدريبي القائم عمى المرونة المعرفية في تحسين ميارات اتخاذ القرار لدى أفراد المجموعة

التجريبية.
ومن كل ذلك يبرز لنا حقيقة ىامة ىي أن األفراد  -في المجتمع عامة – قد
يضطرون إلى اتخاذ الق اررات اعتماداً عمى بيانات غير مؤكدة نسبياً بسبب دينامية المواقف

التي يم رون بيا ،وأن ىذا يحتاج أن يمتمك كل فرد منيم ميارة عالية من نوع خاص؛ ليحدد
بيا المشكمة ويجمع بيا الحقائق ،ويقترح بيا بدائل الحمول؛ ليختار أفضميا بعد تقييميا (حامد

البدر ،)495-494 ،4982 ،وىذا بالطبع يختمف من فرد إلى آخر ،بدليل أن ُمتخذي القرار في
الموقف الواحد ُيفسرون المشكمة التي تُعرض عمييم بطرق مختمفة ،رغم أن المعمومات التي

تُقدميا ليم البيئة المحيطة بيم ىي نفسيا تقريباً ( ،)Pounds, 1969, 18ويرجع ذلك إلى كون
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اتخاذ القرار عممية معرفية في المقام األول تجمع بين التصور الفردي لمموقف ،ونمط تفكير
كل فرد ،وبالتال ي قد يصل كل منيم إلى حل يرى أنو مناسب في ظل درجة الغموض ،وعدم
التيقن التي يشعر بيا كل منيم تجاه الموقف ككل (.)Goodyear, 1987, 9
اسع من
وىذا ىو ما يجعل أداء أي فرد عمى أية ميمة دينامية يحتاج إلى مدى و ٍ

اإلمكانات ،أوليما ىي المرونة المعرفية التي تسمح لو باستمرار تجديد فيمو لممعمومات
المحيطة بو في تمك الميمة وتسمح لو بتغيير مسار تفكيره بسيولة عند الضرورة؛ ليتمكن
من تجاوز ميمو لالستجابات التمقائية التي ربما تُييمن عمى أدائو لصالح استجابة أخرى أكثر
ُمالئمة ( ،)Mitrof, et al., 2002, 801-803ودائماً ما يكون مسبوقاً بقدرة الفرد عمى مالحظة

مثيرات الميمة الدينامية؛ ألن ىذا ىو أكثر ما ُيميز من لدييم ميارة عالية في األداء عمى
المركز الذي ُيعتبر األساس
تمك الميام ( ،)Kaplan & Simon, 1990, 396وثانييما ىو االنتباه ُ

في التعامل مع المثيرات اليامة فقط المتعمقة بتمك الميام الدينامية ،والذي بدونو يفقد الفرد

القدرة عمى تشفير بعض المثيرات اليامة رغم ارتباطيا الشديد بالميمة ،وبالتالي قد يؤدي ذلك
إلى فشمو في تكييف أدائو مع دينامية تمك الميمة خاصة إذا ما زادت المثيرات المحيطة
بالميمة بشكل كبير
من اإللياء

(& Olbrich, 1985, 1543-1546

Distractibility

بتمك الميمة الدينامية

 ،)Brunsteinمما يؤدي إلى حدوث نوع

نتيجة إفراط الفرد في تغيير توجيو انتباىو إلى المثيرات المحيطة

(1986, 235-240

 ،)Anderson,وثالثيما ىو االنفتاح المعرفي

 Cognitive opennessالذي يعكس مدى قدرة الفرد عمى ُمالحقة المعمومات الجديدة ،والبحث
عنيا في البيئة المحيطة بالميمة الدينامية من خالل توسيع مجال انتباىو؛ حتى يمتقط
بسيولة أية خيوط تظير في الميمة تدل عمى تجدد المعمومات
،)15

( Good & Yeganeh, 2012,

وبدونو لن يتم دمج ىذه المعمومات إلى عمميات المعالجة مما قد يؤثر سمباً عمى إنجاز

الميمة خاص ًة إذا ما ثبت بعد ذلك أن تمك المعمومات كانت ىامة ،ومتعمقة بمتطمبات األداء
عمى تمك الميمة.

وبذلك يمكننا القول أنو بقدر ما يحتاج الفرد منا إلى البحث عن المعمومات الجديدة
في محتوى الميمة التي يعمل عمييا اآلن ،فإنو وبالقدر نفسو يحتاج إلى تركيز انتباىو عمى
المعمومات المتاحة بالفعل في ىذه الميمة ،وبقدر ما يحتاج إلى البحث عن المعمومات بدرجة
من االنفتاح المعرفي ال تحرمو من االطالع عمى الجديد ،فإنو وبالقدر نفسو يحتاج إلى توجيو
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المركز تحجب عنو
عمميات المعالجة لديو إلى المعمومات اليامة فقط بدرجة من االنتباه ُ
المشتتات ،فال ىو يقع في مصيدة االنفتاح المعرفي ،فيتشتت وراء كل معمومة جديدة تط أر
المركز فيفقد معمومات ىامة
أمامو ،وربما ال تكون ىامة ،وال ىو يقع تحت سطوة االنتباه ُ
كانت ستفيده لو أخضعيا لممعالجة ،وال يتحقق ذلك لمفرد منا إال إذا تمتع بمستوى مرتفع من
الرشاقة المعرفية التي تجعمو يعمل عمى تمك الميام الدينامية بقدر كبير من المرونة بين
المركز ،وىو ما أيدتو نتائج دراسة
االنفتاح المعرفي ،واالنتباه ُ
أن األفراد ذوي المستويات المرتفعة من الرشاقة المعرفية يؤدون أفضل ،وبفروق دالة
()Good, 2009

التي أشارت إلى

إحصائياً عمى الميام الدينامية موقوتة الزمن مقارن ًة بذوي المستويات المنخفضة؛ ألن لدييم
كفاءة أكبر في التحرك بخفة لألمام ولمخمف ما بين االنفتاح المعرفي ،واالنتباه المركز.

وال شك أن مجتمع المدرسة يمثل صورة ُمصغرة من المجتمع عامة ،فيو ممئ

بالميام الدينامية التي يتسم محتواىا بالتغير الدائم ،مما ُيشكل ضغطِّا أثناء التعامل مع تمك
الميام عمى جميع ُمنتسبي المدرسة ،وباألخص المعممين الذين تقع عمى عمييم مسئولية
اتخاذ الق اررات لمساعدة المتعممين في التعامل مع تمك الميام ،وىذا بالفعل يتفق مع ما أشار
إليو (محمد صبح )848-847 ،2245 ،من أن مينة المعمم ىي من أكثر المين معاناة لمضغوط
بما يجعميم في حاجة مستمرة إلى اتخاذ الق اررات في المواقف الدينامية المختمفة؛ لتخفيف تمك
الضغوط ،وأن ما ُيزيد األمر صعوبة عمييم ىو أن المجتمع كمو يركن إلى المعممين لتعميم
األبناء كيفية مواجية تمك الميام المستمرة في الدينامية ،وذلك دون النظر إلى أىمية تدريب
ىؤالء المعممين عمى ميارة اتخاذ القرار التي تُعد بمثابة ميارة عقمية قابمة لمتعمم يمكن
تحسينيا من خالل التدريب عمى مراحميا (،)Don, Slocum & Woodman, 2001, 430-435
وتعد أيضاً أداة أساسية يمجأ إلييا كل فرد – وليس المعمم فقط – لمواجية التحديات وأوجو

عدم التيقن (عبد الغني مالك.)243 ،2225 ،

وعمى اعتبار أن ميارة اتخاذ القرار ىي أحد القدرات التي يجب أن يتضمنيا إعداد
المعممين (طارق المومني وناجي السعايدة ،)588 ،2248 ،فإن أولى الخطوات لتدريب المعممين
عمى تمك الميارة ىو الكشف عن مستوى ممارستيم لمرشاقة المعرفية في بيئات عمميم،
باعتبارىا أحد أىم الم يارات المطموبة لتحقيق االنسجام بين اإلمكانات اإلدراكية ،والنفسية
لمفرد عند اتخاذ القرار (جيمس باليك ،)479 ،4999 ،والتي يظير دورىا في طريقة استجابة
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الفرد لمتغذية المرتدة العكسية القادمة لو حول أدائو من اآلخرين المشاركين لو في الميمة،
والتي تكشف عن حاجتو ،أو عدم حاجتو إلى تحسين مستوى رشاقتو المعرفية بما ينعكس
عمى مياراتو في اتخاذ القرار خالل تمك الميام الدينامية (.)Hutton & Tuner, 2019, 4
واذا كانت االستجابة لمتغذية المرتدة العكسية تعكس ىذا الدور بالنسبة لألفراد
العاديين في المجتمع عامة ،فإنيا وبال شك تُظيره أيضاً لدى المعممين في مجتمع المدرسة،

وخاصة أن التغذية المرتدة العكسية بالنسبة لممعمم تُعتبر بمثابة المصدر األساسي لمتزود
بالمعمومات عن أدائو عند اتخاذ الق اررات في بيئة التعمم المتغيرة التي يعمل بيا ،وبالتالي فمن
خالليا يستطيع تعزيز تعمم طالبو (في :محمد شاىين وعادل ريان ،)224 ،2227 ،وىو ما أيده من

قبل مصطفى كامل ( )4989من أن التغذية المرتدة قد ثبت أن ليا دو ارً حاسماً في تعديل

األداء التدريسي لممعمم (في :مرزوق أحمد ،)34 ،4989 ،وىذا الدور بالطبع ال يخفى عمى
المعممين الذين لدييم بالفعل قناعة بأن التغذية المرتدة تعمل في اتجاىين أوليما ىو تحسين
أداء المتعمم والثاني ىو تزويد المعمم نفسو بمعمومات عن أدائو باستمرار (ىيام عبد اهلل،

 ، )233 ،2249بل إنيم يمارسون ذلك عمى أرض الواقع ،فعندما يقوم المعمم بمنع حدوث أي
تشويش لممتعمم أثناء محاوالت التعمم ،فإنو بذلك يقوم بما يسمى التغذية األمامية
Feedforward

التي يساعد بيا المتعمم لموصول إلى المخرجات المستيدفة ،أما عندما يعتمد

المعمم عمى النتائج التي وصل إلييا المتعمم في توجيو تعميمات لو من شأنيا أن تُحسن من
تمك النتائج ،فإنو بذلك يقوم بما ُيسمى التغذية المرتدة  ،Feedbackالتي ُيساعد بيا المتعمم

أيضاً لموصول إلى المخرجات المستيدفة (أحمد غنيم ،)423 ،4987 ،فالمسار الطبيعي لمتغذية
المرتدة يكون من المعمم إلى المتعمم ،بحيث يستفيد المتعمم من توجييات المعمم في تحسين
نتائجو ،أما إذا استخدم المعمم نتائج المتعمم ،واإلشارات الصادرة منو حول أدائو التدريسي في
تعديل ىذا األداء ،فإن ىذا ُيسمى التغذية المرتدة العكسية ،فإذا تمقى المعمم إشارات من
ومثم ارً في وصول المتعمم إلى المخرجات
المتعمم تُفيد أن أداءه التدريسي كان فعاالًُ ،

المستيدفة ،كانت تمك التغذية المرتدة العكسية موجبة ،واذا تمقى المعمم إشارات من المتعمم
تُفيد أن أداءه التدريسي لم يكن ناجحاً في الوصول إلى المخرجات المستيدفة ،كانت تمك
التغذية المرتدة العكسية سالبة ،وفي الحالتين فإن عمى المعمم االستجابة عمى نحو معين من
السرعة ،والدقة لمتكيف مع ىذا التغير في بيئة التعمم ،وىذه االستجابة تمعب الرشاقة المعرفية
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بقدر ٍ
دو ارً فييا ،يسعى البحث الحالي لمكشف عنو ،حيث البد أن يتصف المعمم ٍ
عال من
وبقدر ٍ
ٍ
عال أيضاً من االنفتاح المعرفي
المرونة المعرفية تُمكنو من التكيف مع نواتج أدائو،

وبقدر ٍ
ٍ
عال أيضاً من
تُمكنو من تمقي أية إشارة من المتعمم تعكس صورة أدائو التدريسي،
المركز تمكنو من توجيو أدائو نحو إصالح أخطائو التي وقع فييا ،وتسببت في
االنتباه ُ
انحراف نواتج أداء المتعمم عن المخرجات المستيدفة ،وىذا ىو ما أكده

()Good, 2009, 42

من أن حدوث انسجام بين تمك المكونات الثالثة يؤدي إلى نجاح الرشاقة المعرفية لمفرد في
تكييف أدائو عمى ىذا النوع من الميام الدينامية ،وىو ما يسعى البحث الحالي إلى محاولة
التحقق اإلمبيريقي منو بالنسبة لفئة المعممين.
وباإلضافة إل ى ما تقدم ،يمكن إيجاز منطمقات أخرى لإلحساس بمشكمة البحث الحالي
في النقاط التالية:
( )4-2عدم وجود أية دراسات عربية سابقة – في حدود عمم الباحث – تناولت
متغير الرشاقة المعرفية ،رغم أنو قد تم تناولو في بعض الدراسات األجنبية خالل السنوات
القميمة الماضية بشكل يعكس أىميتو ،وارتباطو ،وتأثيره عمى كثير من المتغيرات الكالسيكية
المتداولة بالتراث السيكولوجي مؤخ ارً ،وىذا مما دفع الباحث إلى محاولة ملء تمك الفجوة
البحثية بالتصدي لدراسة ىذا المتغير الجديد؛ لبدء التأصيل النظري لو في العالم العربي من

جانب؛ وإلضافة أداة جديدة لقياسو تساعد الباحثين العرب في المستقبل عمى كشف ارتباطاتو،
وتأثيراتو عمى المتغيرات النفسية األخرى المتداولة عمى ساحة البحث حالياً من جانب آخر.

( ) 2-2أن معظم الدراسات السابقة التي تناولت متغير التغذية المرتدة قد ركزت فقط

عمى دورىا في تحسين أداء المتعمم وفقاً لممسار الطبيعي ليا من المعمم إلى المتعمم ،وأن

ىناك ندرة شديدة في الدراسات السابقة التي تناولت المسار العكسي ليا من المتعمم إلى

المعمم رغم أن المسارين مكمالن لبعضيما البعض ،ومن ىذه الدراسات النادرة في البيئة
العربية دراستان فقط – في حدود عمم الباحث – ىما دراسة (قندوز أحمد )2224 ،التي
أُجريت بمدينة "ورقمة" بالجزائر عمى ( )42معمماً بالمرحمة االبتدائية مقسمين إلى ()4

مجموعات تجريبية وفقاً لمستوى دافعيتيم لمتدريس (مرتفعة مقابل منخفضة) ،وطريقة التغذية
المرتدة العكسية المقدمة إلييم من الطالب (شفيية مقابل سمعية بصرية) بيدف الكشف عن
دور تمك التغذية المرتدة العكسية في تنمية ميارات تنفيذ الدرس لدييم باالعتماد عمى أداتين
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أحدىما لقياس دافعية التدريس ،واألخرى لقياس ميارات تنفيذ الدرس ،فأشارت نتائجيا إلى
أن التغذية المرتدة العكسية بطريقتييا الشفيية والسمعية البصرية قد أدت إلى تحسين ميارات
تنفيذ الدرس لدى المعممين ،ولكن بدون فروق دالة إحصائيا بين الطريقتين ،وكذلك دراسة
(محمد شاىين وعادل ريان )2227 ،التي أُجريت في مدينة الخميل بفمسطين عمى ( )455معمماً،

بتخصصي العموم والرياضيات بيدف الكشف عن دور التغذية
ومعمم ًة بالمرحمة الثانوية
ّ
المرتدة العكسية من المتعمم إلى المعمم في تحسين أداء المعمم التدريسي ،باالعتماد عمى
مقياس األداء التدريسي لممعمم المكون من ( )39مفردة موزعة عمى ( )3أبعاد ىي
(التخطيط ،والتنفيذ ،والتقويم) فأشارت نتائجيا إلى وجود فروق دالة إحصائيا في دور التغذية

المرتدة العكسية عمى ُبعد التقويم لصالح معممي الرياضيات ،ولم توجد مثل ىذه الفروق عمى
أي من األبعاد الثالثة لممقياس وفقا ألي من الجنس ،أو المؤىل ،أو عدد سنوات الخبرة،
ويأتي البحث الحالي في إطار ىذا التوجو؛ لدراسة سرعة ،ودقة استجابة المعممين لتمك
التغذية المرتدة العكسية بنوعييا الموجبة والسالبة.
( ) 3-2أن بعض الدراسات السابقة األجنبية التي تناولت الرشاقة المعرفية لم تيتم
بدراسة الفروق بين الجنسين في ىذا المتغير ،رغم أنيا قد قامت بقياسيا لدى الجنسين ،مثل
دراسة

()Good, 2009

األمريكية ،ودراسة

التي أجريت عمى ( )424طالباً ،و( )82طالب ًة بجامعة

()Mariscal, 2017

Case Western

التي أجريت عمى ( )24ضابطاً ،و( )46ضابط ًة من

المتدربين ،والمتدربات بمدرسة البحرية العميا بالواليات المتحدة ،ودراسة
)Buttrey, Alt, Mariscal & Fredrick, 2017

( Haupt, Kennedy,

التي أُجريت عمى ( )24طالباً ،و( )45طالب ًة

بمدرسة البحرية العميا بالواليات المتحدة ،في حين أن البعض اآلخر من تمك الدراسات قد قام
بعزل أثر الجنس عند قياس الرشاقة المعرفية بما يوحي باحتمالية تسببو في فروق عند
دراسة ىذا المتغير ،رغم أن أياً منيا لم يتحقق من ىذا األمر ،ومن ىذه الدراسات دراسة
( )Knox, Lugo, Josok, Helkala & Sutterlin, 2017

فقط بأكاديمية الدفاع النرويجية ،ودراسة

التي أُجريت عمى ( )34طالباً من الذكور

()Josok, Lugo, Knox, Sutterlin & Helkala, 2019

التي أُجريت أيضاً عمى ( )23طالباً من الذكور فقط بأكاديمية الدفاع النرويجية ،وكذلك دراسة
()Knox, 2019

التي أُجريت عمى ( )37طالباً من الذكور أيضاً بأكاديمية الدفاع النرويجية،

ونظ ارً ليذا الغموض الذي خمفتو تمك الدراسات فإن البحث الحالي لم يتم فيو عزل أثر متغير
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الجنس؛ بيدف اختبار وجود فروق راجعة إليو في مستوى الرشاقة المعرفية لدى المعممين
والمعممات.
( ) 4-2أن بعض الدراسات السابقة األجنبية التي تناولت الرشاقة المعرفية لم تيتم
العمر في ىذا المتغير ،رغم أنيا قد اعتمدت عمى عينة متفاوتة
بدراسة الفروق الراجعة إلى ُ
العمر بما قد ُيسبب بعض الفروق في ىذا المتغير ،مثل دراسة ()Haupt, et al., 2017
في ُ
التي كان متوسط أعمار أفراد المجموعة التجريبية فييا ( )32.7عاماً بانحراف معياري قدره

( )4.49عاماً ومتوسط ُعمر أفراد المجموعة الضابطة بيا ( )33.7عاماً بانحراف معياري
العمر رغم
قدره ( )6.27عاماً ،ورغم ذلك لم تتعرض تمك الدراسة لفحص الفروق الراجعة إلى ُ

داللة قيم االنحراف المعياري لممجموعتين ،في حين أن البعض اآلخر من تمك الدراسات قد قام

العمر عند قياس الرشاقة المعرفية بما يوحي باحتمالية تسببو في فروق
بالفعل بعزل أثر ُ
دالة ،رغم أن أياً منيا لم يتعرض ليذا األمر ،ومن ىذه الدراسات دراسة ( )Good, 2009التي
كانت عينتيا في الشريحة العمرية ( )24 : 9عاماً ،ودراسة

()Knox, et al., 2017

التي كان

لمعمر بين أفراد عينتيا قدره ( )2.74عاماً وىو غير دال ،ودراسة
االنحراف المعياري ُ
( )Mariscal, 2017التي كانت عينتيا في الشريحة العمرية ( )34 : 34عاماً بانحراف معياري
غير دال قدره ( )2.22عاماً ،ودراسة

()Josok, et al., 2019

التي كان االنحراف المعياري

لمعمر بين أفراد عينتيا قدره ( )2.74عاماً ،ودراسة
ُ
بفرقة دراسية واحدة ىي الفرقة الثالثة بأكاديمية الدفاع النرويجية ،ونظ ارً ليذا الغموض الذي
()Knox, 2019

التي اعتمدت عمى عينة

العمر؛ بيدف اختبار
خمفتو تمك الدراسات السابقة فإن البحث الحالي لم يتم فيو عزل أثر ُ
وجود فروق راجعة إليو في مستوى الرشاقة المعرفية بين المعممين والمعممات.
( )5-2أن األدب السيكولوجي المتوافر لم يحسم بعد جميع العوامل المعرفية،
والوجدانية ،والبيئية لعممية اتخاذ القرار ،وبخاصة تمك المتعمقة بالعمميات العقمية التي ليا

ارتباط حقيقي باتخاذ الق ارر (حسام جبر ،)85 ،2248 ،ويتوقع الباحث أن الرشاقة المعرفية ىي
أحد تمك العوامل التي يظير دورىا في ىذا الخصوص عمى استجابة الفرد في الموقف الذي
يتضمن مياماً تحتاج ميارة في اتخاذ القرار ،وبخاصة إذا ما كانت تمك الميام دينامية ،فتُزيد
من عبء المعالجة الواقع عمى الفرد بما يتطمب منو أن يتحمى بخصائص عقمية فريدة تسمح
لو بخفة الحركة العقمية في تمك الميام ،كمما تمقى إشارة ،أو تغذية مرتدة عكسية تنبيو إلى
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ضرورة توسيع ،أو تضييق دائرة تركيزه عمى تمك المثيرات المتغيرة المحيطة بتمك الميام،
فتسمح تمك الخصائص العقمية الفريدة لمبعض منا بذلك بما ينعكس عمى سرعة ،ودقة
استجابتو لتمك التغذية المرتدة العكسية ،وال تسمح لمبعض اآلخر بما ينعكس عمى تأخره،
وتحفظو في اتخاذ الق اررات تجاه تمك المواقف ،وال شك أن المعممين ىم أكثر أفراد المجتمع
تعرضاً لمثل تمك الميام بشكل يومي ،مما حدا بالباحث إلى التركيز عمييم كفئة ال تكفي مجرد

خبرتيم ،وكفاءتيم في مجال تخصص معرفي معين إلى اتخاذىم ق اررات صائبة دائماً ،بل البد

أن يعتمدوا عمى خصائص شخصية أخرى تمكنيم من أداء مياميم بحماس ومثابرة (في :عالء

حبيب ،)224 ،2249 ،ويتوقع الباحث أن الرشاقة المعرفية ىي أحد تمك الخصائص ،ولذا سعى
البحث الحالي إلى الكشف عن الدور الذي تقوم بو لدى المعمم في االستجابة لمتغذية المرتدة
العكسية القادمة إليو من طالبو في الميام الدينامية التي تتطمب الميارة في اتخاذ القرار،
وذلك باالعتماد عمى نسخة حاسوبية من ميمة

Flanker

لمحاكاة دينامية بيئة التعمم التي

يعممون بيا.
وفي ضوء كل ما سبق ،يمكن تحديد مشكمة البحث الحالي في محاولة اإلجابة عمى
السؤال الرئيس اآلتي:
ما دور الرشاقة المعرفية لممعمم في (سرعة ودقة) استجابتو لمتغذية المرتدة العكسية
(الموجبة والسالبة) أثناء ميام اتخاذ القرار الدينامي؟
ويتفرع ىذا السؤال الرئيسي إلى األسئمة الفرعية التالية:
( )6-2ما مستوى الرشاقة المعرفية لدى أفراد العينة األساسية لمبحث؟
( )7-2ىل توجد فروق دالة إحصائيِّا بين متوسطات درجات أفراد العينة األساسية
لمبحث عمى مقياس الرشاقة المعرفية (األبعاد والدرجة الكمية) راجعة إلى أي من الجنس
العمر(شريحة  / 32 :27شريحة )45 :42؟ ،أو التخصص (عموم /
(ذكور  /إناث)؟ ،أو ُ
رياضيات)؟ ،وان ُوجدت فمصالح من؟.
توسطي زمن التفاعل
( )8-2ىل توجد فروق دالة إحصائيِّا بين ُم ِّ

RT

لمجموعة

مرتفعي ومجموعة منخفضي مستوى الرشاقة المعرفية من أفراد العينة األساسية عمى
محاوالتيم التي تبعيا تغذية مرتدة عكسية (سالبة) في نسخة ميمة
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توسطي زمن التفاعل
( )9-2ىل توجد فروق دالة
ِّ
إحصائيا بين ُم ِّ

RT

لمجموعة

مرتفعي ومجموعة منخفضي مستوى الرشاقة المعرفية من أفراد العينة األساسية عمى
محاوالتيم التي تبعيا تغذية مرتدة عكسية (موجبة) في نسخة ميمة

Flanker

موضع البحث؟.

توسطي عدد األخطاء لمجموعة
( )42-2ىل توجد فروق دالة
ِّ
إحصائيا بين ُم ِّ

مرتفعي ومجموعة منخفضي مستوى الرشاقة المعرفية من أفراد العينة األساسية بعد تمقييم
التغذية المرتدة العكسية عمى محاوالتيم في نسخة ميمة

Flanker

موضع البحث؟.

( )3أهنًة البحح:
( )1- 3األهنًة اليظسية :ميلً تىضًحها مً خالل ما يلٌ:
( )1- 1- 3أهنًة املتػريات مىضع البحح:
حظى موضوع اتخاذ القرار باىتمام كبير في ميدان عمم النفس؛ نظ ارً لما يتضمنو من

خصائص تنظيمية يجب أن تُميز تفكير ُمتخذي الق اررات؛ حتى يتمكنوا من اختيار البدائل
األنسب في كل المواقف ،ويرجع ىذا االىتمام إلى أن اتخاذ القرار ىو جزء من استراتيجيات
تفكير أي فرد ،والى أنو يتطمب زيادة وعيو بعممياتو العقمية ( Zimmerman, 1989,
 ،) 330وما زال ىذا االىتمام بدراسة اتخاذ القرار في ميدان عمم النفس يتزايد حتى اآلن؛
لتحديد العوامل المرتبطة بو ،سواء ىذا المتعمقة بخصائص شخصية ُمتخذ القرار ،أو تمك
المتعمقة بخصائص البيئة التي يتم فييا ( لطيف الناصري ،)444 ،2229 ،ويأتي البحث الحالي
في نفس ىذا اإلطار من منطمق أن اتخاذ القرار يتطمب العديد من الميارات المعرفية التي من
خالليا يستطيع كل فرد حل جزء كبير من مشكالتو ،وتحقيق أكبر قدر من التكيف مع
الظروف البيئية المتغيرة المحيطة بو (سالم الغرايبة ،)2 ،2246 ،ومن منطمق أنو يتطمب قد ارً
كبي ارً من االنسجام التام بين اإلمكانات اإلدراكية والنفسية لمفرد ،وأنو رغم ذلك لم يركز عمى

العوامل المؤثرة فيو إال القميل من الباحثين (جيمس باليك ،)479 ،4999 ،وىو ما يجعمو أحد

المشكالت اليامة التي تحتاج إلى دراسة في ميدان عمم النفس خاصة التربوي والمعرفي؛ نظ ارً
لما لو من عالقة ىامة بالحياة المستقبمية سواء لمفرد ،أو لممجتمع (رحيم معارج،2245 ،

 ،)586حيث ُيعد أحد العوامل األساسية لنجاح الفرد في الحياة ،ال سيما إن كان ىذا الفرد
يمتين مينة تتطمب ضرورة التكيف مع التغيرات البيئية المستمرة (محمد صبح)847 ،2245 ،
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كمينة المعمم الذي يتعامل مع سياقات تعمم متغيرة تتطمب منو الدينامية في اتخاذ القرار وفقاً
لتغير محتوى الميام التي تتضمنيا تمك السياقات.

ولكي ُيحقق المعمم تمك الدينامية ،فإنو في حاجة وفقاً لما أشار إليو
إلى تمقي تغذية مرتدة عكسية من المتعممين ليستخدميا في تعديل استراتيجيات اتخاذ القرار
Hattie

()2229

لديو حيال نقاط الضعف في أدائو التدريسي (في :فؤاد حجة ومنصور الوريكات،)448 ،2249 ،
وذلك عمى اعتبار أن التغذية المرتدة تعمل كأداة لتعزيز كل من عممية التعمم والتعميم،
أدائيما(Ovando, 1994, 20-

فيستفيد منيا كل من المتعمم ،والمعمم في إجراء تعديالت عمى

 ، )21ومن ىذا المنطمق فقد شغل موضوع التغذية المرتدة الباحثين الميتمين بالمتغيرات
المتصمة بالتعمم؛ لكونيا تمثل أكثر الممارسات التي يقوم بيا المعمم لمتعامل مع التغيرات في
بيئة الصف المدرسي (مرزوق أحمد ،)32 ،4989 ،ويأتي البحث الحالي في ىذا اإلطار أيضاً.

ىذا فضالً عن األىمية التي يضفييا متغير الرشاقة المعرفية لمبحث الحالي ،فدراسة

ىذا المتغير ستكون مفيدة لمباحثين ،خاصة ىؤالء الذين ييتمون بدراسة المعرفة

Cognition

بشكل عام ،والذين ييتمون بدراستيا أثناء المواقف التي تتضمن ميام دينامية المحتوى بشكل
خاص ()DiFonzo, Hantula & Bordia, 1998, 280؛ نظ ارً لما يواجو الفرد من متطمبات متزايدة
ومتغيرة عند اتخاذ القرار بشأن مثل ىذه الميام (،)Lepine, Colquitt & Erez, 2006, 565-569

حيث ستفيدىم دراسة ىذا المتغير في تقديم صورة واقعية عن كيفية تعامل الفرد مع مثل تمك
الميام خاصة عندما تكون موقوتة بزمن محدد

(2009, 14

 ،)Good,فمن خالليا يمكنيم

التعرف عمى كيفية ضبط كل فرد ألدائو أثناء تقدمو في أداء أية ميمة وفقاً لمتغيرات في بيئة

تمك الميمة

()Pulakos, et al., 2000, 616-618

الفرد منا رشيقاً معرفياً

agile

 ،وأضف إلى ذلك أن الحاجة إلى أن يكون

 ،Cognitiveتتزايد يومياً مع زيادة التقمب والتعقد وعدم التيقن

والغموض الذي أصبح يحيط ببيئة الميام التي كنا قد تعودنا عمى أدائيا من قبل ،ولذلك دأب

بعض الباحثين في مجال عمم النفس المعرفي إلى محاولة استكشاف جوانب أخرى جديدة في
األداء المعرفي لمفرد تُمكن البعض من اتخاذ القرار في مثل تمك الميام الدينامية ،وتعطييم
قيمة تنافسية عن غيرىم تجعميم ينجحون في العمل بمثل تمك البيئات ،فكانت الرشاقة
المعرفية أحد تمك الجوانب الجديدة (.)Hutton & Tuner, 2019, 1
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( )2- 1- 3أهنًة الفئة املشتهدفة بالبحح:
ُيعتبر المعمم ىو مفتاح أي تحسين ،أو تطوير مأمول في العممية التعميمية بمختمف
جوانبيا (راشد الدوسري ،)55 ،2229 ،واليو يرجع ما ال يقل عن ( )%62من أي نجاح بالعممية
التعميمية (عبد الرحمن األزرق ،)2 ،2222 ،ويظل ىو العنصر األساسي الذي ال يمكن التقميل
من شأنو رغم التوجيات التربوية الحديثة التي تدعي أن المتعمم ىو محور العممية التعميمية،
إال أنو بدون المعمم ال يمكن أن يكون لممعمم ىكذا دور (قندوز أحمد ،)5 ،2244 ،فميس ىناك

أية وسية أو أداة أو مشارك آخر في عممية التعمم ُيمكن أن يرتفع دوره فوق دور المعمم ٍ
بحال
ُ
من األحوا ل ،لذلك ركز البحث الحالي عمى تمك الفئة اليامة المؤثرة في بيئة التعمم باعتبارىا
أحد الركائز األساسية لمعممية التعميمة ،وباعتبار أن الخصائص الشخصية لممعمم تُمقي
بظالليا عمى نتائج التعمم.

( )2- 3األهنًة التطبًكًة :ميلً تىضًحها مً خالل ما يلٌ:
( )1- 2- 3أهنًة التأصًل ملتػري السشاقة املعسفًة:
حيث ال زال التراث السيكولوجي – في حدود عمم الباحث – يفتقر إلى مزيد من
الدراسات التجريبية حول متغير الرشاقة المعرفية ،وعمى األخص في البيئتين العربية عامةً،
والمصرية عمى وجو الخصوص ،كما تخموان أيضا من أي تغطية نظرية تؤصل ليذا المتغير
اليام ،وىو ما يستيدفو الباحث الحالي من خالل محاولة التأطير النظري ليذا المتغير بما
يفتح الباب أمام الباحثين العرب بعد ذلك لدراسة ارتباطات ،وتأثيرات ىذا المتغير عمى جوانب
أخرى في شخصية الفرد ،وعمى أدائو لمختمف ميام حياتو اليومية.

( )2- 2- 3األهنًة املتىقعة ألدوات وىتائج البحح:
حيث تم إعداد أداة جديدة لقياس مستوى الرشاقة المعرفية ،وىو ما قد يكون ُمفيداً

في المستقبل لمباحثين لتوسيع قاعدة استخدام تمك األداة عمى فئات أخرى من أصحاب المين
اليامة الذين يتعاممون مع بيئات عمل دينامية المحتوى ،ىذا فضالً عن أن النتائج المحتمل

التوصل إلييا في ىذا البحث ستقدم صورة تقريبية عن مستوى الرشاقة المعرفية لدى
المعممين والمعممات ،ودور الفروق بينيم بيذا المستوى في استجاباتيم لمتغذية المرتدة

العكسية من بيئة عمميم الدينامية ،وىذا سوف ُيسيم إلى جانب الجيود البحثية السابقة في
بناء قاعدة بيانات ُمفيدة لمباحثين إلعداد برامج تدريبية؛ لتحسين ىذا المتغير عند الفئة
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ا لمستيدفة من ىذا البحث ،وعند الفئات األخرى المناظرة ليا ،وذلك باالعتماد عمى التوصيات
التربوية ،واألفكار البحثية التي يمكن أن تنبثق عن تمك النتائج.

( )4أهداف البحح:
ييدف ىذا البحث في األساس إلى محاولة الكشف عن الدور الذي تقوم بو الرشاقة
المعرفية لممعممين في سرعة ،ودقة استجاباتيم لمتغذية المرتدة العكسية السالبة ،والموجبة
الواردة إلييم عند أدائيم عمى نسخة حاسوبية ُمحدَّثة من ميمة
اتخاذ ق اررات دينامية في بيئة متغيرة تُحاكي بيئة التعمم األصمية التي يعممون بيا ،وفي سبيل
Flanker

التي تتطمب منيم

ذلك يستيدف البحث الحالي محاولة الكشف عن:

( )4-4مستوى الرشاقة المعرفية لدى أفراد عينة من المعممين بالمرحمتين اإلعدادية
والثانوية.
( )2-4الفروق في مستوى الرشاقة المعرفية بين أفراد تمك العينة الراجعة إلى أي
العمر(شريحة  / 32 :27شريحة  ،)45 :42أو التخصص
من الجنس (ذكور  /إناث) ،أو ُ
(عموم  /رياضيات).
( )3-4الفروق في (سرعة ودقة) استجابة أفراد تمك العينة الراجعة إلى مستوى
رشاقتيم المعرفية (مرتفع  /منخفض) بعد تمقييم تغذية مرتدة عكسية (سالبة  /موجبة) في
المحدَّثة من ميمة
محاوالتيم عمى النسخة الحاسوبية ُ
البحث.

Flanker

الدينامية المستخدمة في

( )5مصطلحات البحح:
( )1- 5السشاقة املعسفًة

:Cognitive agility

عرفيا ( )Good, 2009, 19بأنيا تكوين معرفي ُمركب يعكس مدى انسجام ثالث قدرات
َّ
معرفية لدى الفرد معاً أثناء العمل في بيئات تتضمن ميام دينامية بحيث تُمكنو من تكييف
أدائو مع كل تغير في متطمبات االستجابة لمثل تمك الميام.
وتمك القدرات المعرفية الثالث ىي:

()Good & Yeganeh, 2012, 15

( )1- 1- 5االىتباه املُسكز :Focused attention

وىو مدى قدرة الفرد عمى معارضة أية إلياءات أثناء العمل عمى ميمة ما ،من خالل

كل من ميارتو في تضييق مجال انتباىو اإلدراكي

Perceptual attention
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عمى معمومة محددة ،وميارتو في تضييق مجال انتباىو المفاىيمي

Conceptual attention

بحيث ُيركز عمى نوعية معينة من المعمومات المتاحة في بيئة تمك الميمة.

( )2- 1- 5االىفتاح املعسيف :Cognitive openness

وىو مدى قدرة الفرد عمى مالحظ المعمومات الجديدة ،والبحث عنيا في بيئة الميمة

التي يعمل عمييا ،من خالل كل من ميارتو في توسيع مجال انتباىو اإلدراكي ،وميارتو في
توسيع مجال انتباىو المفاىيمي ،فيمتقط بسيولة أية خيوط تؤدي إلى معمومات جديدة يدمجيا
في عمميات المعالجة لديو.

( )3- 1- 5املسوىة املعسفًة :Cognitive flexibility

وىي مدى قدرة الفرد عمى تحويل ِوجية نشاطو العقمي نحو المعمومات األكثر ارتباطاً

بالميمة التي يعمل عمييا رغم التغير المستمر في أجزائيا ،وذلك من خالل عدم تثبيت
استخدام استراتيجية عقمية واحدة إال مع األجزاء المألوفة من تمك الميمة.
وعرف
َّ

()Hutton & Tuner, 2019, 2

الرشاقة المعرفية بأنيا مدى قدرة الفرد عمى

المركز ،وتظير في درجة انفتاحو عمى كل
العمل بمرونة ما بين االنفتاح المعرفي واالنتباه ُ
البدائل المتاحة بالميمة ،ودرجة مرونتو في االستجابة ليا ،بحيث يتمكن من تغيير بؤرة
انتباىو بسيولة ما بين التوجيات الواسعة ،والضيقة أثناء محاوالتو تحميل محتوى الميمة،
دون إغفال غير مقصود ألية معمومات جديدة تظير بالميمة ،بما ُيمكنو من إجراء تقييمات
سريعة ،واتخاذ ق اررات صحيحة تدعم الميزة التنافسية المتوافرة لديو ،التي تعكسيا سرعة ودقة
استجابتو ألية تغيرات في بيئة تمك الميمة؛ نتيجة تكيفو اليائل مع حدوده اإلدراكية.
عرفيا الباحث الحالي بأنيا مدى ِخفة الفرد في تحريك عقمو بسالسة ،وبمرونة
وي ِّ
ُ

المركز
المركز ،وانفتاحو المعرفي ،بحيث ال ُيف ِّوت عميو انتباىو ُ
لمخمف ،ولألمام ما بين انتباىو ُ
فرصة مالحظة أية معمومة جديدة كان سيوفرىا لو انفتاحو المعرفي ،فيفشل في دمجيا ضمن
عمميات المعالجة لديو ،وبحيث ال يحرمو انفتاحو المعرفي من فرصة التركيز عمى المعمومات
المركز ،فيتشتت بمعالجة معمومات غير
المتعمقة بالميمة فقط التي كان سيوفرىا لو انتباىو ُ
ذات صمة بالميمة.
ويعِّرفيا الباحث الحالي إجرائياً بأنيا الدرجة الكمية التي يحصل عمييا كل فرد من
ُ
أفراد العينة عمى مقياس الرشاقة المعرفية المستخدم بالبحث ،وعمى كل ُبعد من أبعاده.
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( )2- 5التػرية املستدة العلشًة :Reverse feedback
عَّرفيا (أحمد غنيم )444 ،4987 ،بأنيا إشارة تحمل معمومات عن سير العمل ُيرسميا
المستق ِبل (المتعمم) إلى الم ِ
رسل (المعمم) ،وىذه المعمومات تدل عمى أن العمل صحيح أو
ُ
ُ
ِ
المستق ِبل إلى
المرسل بتعديل أدائو؛ حتى تصل نواتج ُ
خاطئ ،وتيدف تمك اإلشارة إما إلى قيام ُ
ِ
المستق ِبل قد وصل بالفعل إلى ىذا المستوى.
المرسل أن ُ
المستوى المرغوب ،أو إلى إعالم ُ
عرفيا الباحث الحالي بأنيا أية إشارة يتمقاىا المعمم ،وتؤدي إلى تأثر أدائو
وي ِّ
ُ
التدريسي بالمخرجات المرحمية ،أو النيائية التي ُيظيرىا المتعمم في بيئة التعمم.

وتتحدد إجرائياً في ىذا البحث بإشارة ( )+خضراء المون التي تظير أسفل منتصف

الشاشة عقب كل محاولة صحيحة يقوم بيا المفحوص ،واشارة

()ERROR

حمراء المون التي

تظير أسفل منتصف الشاشة عقب كل محاولة خاطئة يقوم بيا المفحوص ،وذلك عمى
النسخة الحاسوبية المحدثة من ميمة

Flanker

المستخدمة في البحث ،فتسمى في الحالة

األولى تغذية مرتدة عكسية موجبة ،وفي الثانية تغذية مرتدة عكسية سالبة.
( )3- 5اختاذ الكساز الدييامٌ :Dynamic decision-making
عَّرفو

()Tversky, Sattath & Slovic, 1988, 372-376

بأنو عبارة عن عممية عقمية

تؤدي إلى استمرار الفرد في اتخاذ ق اررات متتابعة ،وتنفيذىا أثناء التغيرات المستمرة في
محتوى الميمة التي يعمل عمييا ،بحيث أن كل قرار منيا قد سبَّب لو مجموعة ُمقايضات

ضغطت عميو لدرجة أن كل بديل كان متاحاً أمامو كان يحتاج منو إلى اتخاذ قرار خاص بو؛

نظ ارً الرتباطو بتمك التغيرات المستمرة في محتوى تمك الميمة.

ويعَّرف إجرائيا في ىذا البحث بأنو الق اررات المستمرة التي يتخذىا كل فرد من أفراد
ُ

العينة لالختيار بين بديمين متاحين أمامو عقب كل محاولة من المحاوالت الخمسين لنسخة

ميمة  Flankerالمستخدمة بالبحث ،والتي يتضمن كل منيا محتوى متغير عن المحاوالت التي
قبمو والتي تميو.
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( )6حدود البحح:
يتحدد البحث الحالي بخصائص كل من:
( )1- 6العًية الللًة للبحح :والتي تكونت من ( )457معمماً ومعمم ًة بالمرحمتين

اإلعدادية ،والثانوية من تخصصي العموم والرياضيات من العاممين ببعض مدن محافظة
المنوفية بواقع ( )33فرداً لمعينة االستطالعية ،و( )424فرداً لمعينة األساسية.
( )2- 6أداتٌ البحح :حيث اعتمد الباحث في جمع بيانات بحثو عمى:

( )1- 2- 6مكًاس السشاقة املعسفًة :وىو من إعداد الباحث ،وتم بناؤه في ضوء ما

توافر باألدب السيكولوجي حول أبعاد ىذا المصطمح ،وتم تقنينو عمى أفراد العينة
االستطالعية؛ الستخدامو في قياس مستوى الرشاقة المعرفية لدى أفراد العينة األساسية.
( )2- 2- 6ىُشدة حاسىبًة مً مهنة  :Flankerوىي نسخة ُم ّحدَّثة عن النسخة
األصمية التي أعدتيا ( )Eriksen & Eriksen, 1974مخصصة لمراشدين ،حيث تم تحميميا
وتشغيميا عمى اليواتف الذكية ألفراد العينة ولمباحث ،وذلك بعد تحميل برنامج
النسخة رقم

()6.2.2

من متجر

Google

المتصل بموقع

Millisecond

InQuisit

بشبكة اإلنترنت العالمية،

وذلك لقياس زمن التفاعل  ،RTوعدد األخطاء الستجابات أفراد العينة عمى المحاوالت التي
تبعيا تغذية مرتدة عكسية موجبة ،وسالبة عمى تمك الميمة.
( )3- 6الفرتة الزميًة للبحح :حيث تم تطبيق أدوات البحث عمى أفراد العينة خالل
الفصل الدراسي الثاني من العام ( )2222/49الذي توقفت فيو الدراسة بسبب (جائحة
كورونا) العالمية ،وذلك حتى يستغل الباحث فترة عدم انشغال المعممين؛ لتطبيق ادوات البحث
عمى أكبر عدد ممكن منيم عبر وسائل التواصل عمى شبكة اإلنترنت العالمية.
( )4- 6األسالًب اإلحصائًة املشتددمة يف حتلًل بًاىات البحح :حيث تم االعتماد عمى
برنامج

SPSS

اإلحصائي النسخة رقم ()26؛ لتحميل البيانات المستخرجة من تطبيق أدوات

البحث ،باستخدام أساليب إحصائية ىي المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،واختبار
(ت) لمفروق بين مجموعتين غير متساويتين في العدد ،فضال عن معامالت بيرسون ،وألفا
كرونباخ ،وسبيرمان-براون ،والنسبة الحرجة (ف)؛ لمتأكد من صدق وثبات أداتي البحث.
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( )7املساجعة األدبًة:
يقوم الباحث في ىذا الجزء بمحاولة التغطية النظرية لمتغيرات بحثو ،وذلك بالرجوع
إلى ما توافر لو – في حدود عممو – من أطر ودراسات سابقة في التراث السيكولوجي حول
ىذه المتغيرات ،وذلك من خالل المحاور التالية:

( )1- 7السشاقة املعسفًة :Cognitive agility
( )1- 1- 7ظهىز املصطلح واحلاجة إلًه:
لقد كان الظيور األول ليذا المصطمح عمى يد الباحث

Darren Good

في العام

( ،) 2229وكان االستخدام األول لو ىو لوصف مدى قدرة سائقي القطارات عمى األداء الجيد
بسيولة ،ويسر في بيئة عمميم التي تتسم بالتغير المستمر في محتوى الميام التي تواجييم،
مما يتطمب منيم قد ارً كبي ارً جداً من الدينامية في اتخاذ القرار ،ثم أُستخدم ىذا المصطمح بعد

ذلك لوصف أداء أفراد آخرين يمتينون ميناً أخرى تتطمب جميعيا قد ارً عالياً من الدينامية في

اتخاذ القرار أيضاً ،ثم وصل األمر بعد ذلك ،وتتطور إلى الدرجة التي دعا فييا البعض إلى

ضرورة التدريب المستمر لجميع األفراد عمى ممارسة الرشاقة المعرفية في أعماليم؛ أل نيا من

المحتمل أن تُحسن من ذكائيم االنفعالي ،وذلك بأن يتم تدريبيم عمى التنقل بخفة بين حاالت
تتطمب منيم شدة التركيز في نقطة واحدة ،أو في عدد محدود من النقاط إلى حاالت أخرى
تتطمب منيم توسعة الوعي؛ الستيعاب قد ارً كبي ارً جداً من المعمومات في ذات الوقت (
2018, 86-87

Ross,

.)Miller & Deuster,

ولقد ظيرت الحاجة إلى ىذا المصطمح الجديد رغم وجود مصطمحات متعددة وصف
بيا الباحثون من قبل مدى قدرة الفرد عمى إحداث تغيير في أدائو تناسب التغيرات التي تحدث
في بيئة الميمة المكمف بيا ،وكان أكثرىا شيوعاً ىو مصطمح قابمية التكيف

(et al., 2000, 613-616

Adaptability

 ،)Pulakos,إال أن مصطمح قابمية التكيف ىذا ال يكون مناسباً إال

إذا زادت درجة تعقد ،وجدة ،وغموض الميمة

(et al., 2006, 563-565

 ،)Lepine,وفي غير

تمك الظروف فإن وصف قدرة الفرد عمى تكييف أدائو بأنيا قابمية لمتكيف يعتبر حشواً ال طائل
منو ،بل إنو يؤدي إلى كثير من المغالطات ( ،)Haynie, 2005, 90-93منيا عمى سبيل المثال

أن بعض الباحثين أطمق عمييا اسم قابمية التكيف المعرفية

Cognitive adaptability

عمى

اعتبار أنيا تعكس مدى قدرة الفرد عمى تغيير ق ارراتو ،ومعارفو؛ لتتوافق مع متطمبات البيئة
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ىاما جداً ىو عدم تحديده لالحتياجات
شيئا ِّ
المتغيرة التي يعمل بيا ،إال أن ىذا المصطمح يفقد ً

المعرفية المطموب تعديميا مع تغير كل جزء في المحتوى المعرفي لمميمة ،وكذلك عدم تحديده

سرعة ،واتجاه التغيير المطموب ،وىذا بالطبع يحتاج أن ُيوصف بشكل آخر ال ُيوفره ىذا
المصطمح ،بل ُيوفره مصطمح الرشاقة المعرفية (.)Good, 2009, 17-18

كما أستخدم بعض الباحثين مصطمح المرونة المعرفية؛ لوصف مدى قدرة الفرد عمى

إحداث تغييرات في أدائو تناسب التغيرات في بيئة الميمة التي يعمل عمييا أيضاً ،وذلك رغم

أن ىذا المصطمح ال يعدو كون الفرد يقوم بتعديل سموكو دون أية ابتكارية ،ووصل األمر
ببعض الباحثين إلى حد استخدامو بشكل مترادف مع مصطمح قابمية التكيف (

Zaccaro, et al.,

 ، ) 1991, 308-311بل واألكثر من ذلك أن بعضيم قد جمع بين مصطمحي المرونة ،وقابمية
التكيف في مصطمح واحد ىو المرونة التكيفية

flexibility

 ،Adaptiveوىذا بالطبع يجعل

المصطمحين أكثر غموضاً عن ذي قبل ،فحين نصف المرونة بأنيا متكيفة ،أو نصف التكيف
بأنو مرن ،فإننا بذلك نزيد من صعوبة الفيم لمقارئ (

485-488

Canas, Quesada, Antoli & Fajardo,

.)2003,

وعمى ذلك فإن استخدام مصطمح قابمية التكيف وحده ،أو مصطمح المرونة المعرفية
وحده ،ال يكفي لوصف مدى قدرة الفرد عمى تغيير إدراكو أثناء الميام الدينامية ،ومن ىنا
ظيرت الحاجة إلى مصطمح جديد يمكن من خاللو وصف ىذا المعنى ،فكان مصطمح الرشاقة
المعرفية ىو األنسب؛ ألنو يعكس التوازن ،والتكامل بين عدة قدرات معرفية في ظروف بيئية
متغيرة ،وألنو يضيف إلى ىذا المعنى أيضاً مدى االنفتاح المعرفي لمفرد عمى تمك التغيرات

البيئية ،وألن لفظ الرشاقة ىو أفضل لفظ يجمع بين المرونة ،وقابمية التكيف ،فيو مصطمح

فريد ُيعبر عن المستوى المعرفي الذي يمكن الفرد من تكييف أدائو مع المحتوى المتغير ألية
ميمة دينامية خاصة تحت ضغط محدودية الوقت (.)Good, 2009, 19

( )2- 1- 7مفهىمها:
ىي تكوين معرفي مركب يستخدمو الفرد بصفة طارئة؛ لتكييف أدائو أثناء العمل عمى
ميام دينامية تتطمب منو االستجابة لكثير من التغيرات في محتواىا خالل فترة زمنية محددة
مسبقاً (.)Good, 2009, 15
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وىي تختمف عما يفعمو الفرد من إحداث تغييرات في سموكو ،وانفعالو استجاب ًة

لمتحوالت البيئية الفعمية ،أو التي يتوقعيا من خالل قابميتو لمتكيف عام ًة

( Lepine, et al.,

 ،)2006, 563-566حيث ُيؤخذ في االعتبار كل من نوع الميمة ،والزمن عند الحديث عن
تكييف أداء الفرد من خالل رشاقتو المعرفية ،فقد يتكيف في الحال مع نوع معين من الميام،
وقد يأخذ وقتاً طويالً لمتكيف مع أنواع أخرى ،وبالمثل قد يستغرق وقتاً أقصر في التكيف مع

الميام البسيطة بالمقارن ة مع الوقت الذي يستغرقو مع الميام المركبة ،كتمك التي تفرضيا
عميو عوامل التكنولوجيا المتغيرة

(et al., 2003, 483-484

 ،)Canas,ورغم ذلك فالرشاقة

المعرفية ال تتعدى أن تكون مجرد أداة يستخدميا البعض بميارة في تحسين أدائيم عمى
المركز ،وبأن
الميام الدينامية ،بأن تُمكنيم من العمل بمرونة بين االنفتاح المعرفي ،واالنتباه ُ
تُمكنيم من ضبط كل استجابة تصدر منيم ميما كانت صغيرة؛ ألنيا ستؤثر عمى بيئة العمل

المتغيرة من األساس ،ويتوقف ذلك عمى مدى االنسجام بين ثالثة مكونات ليا ىي :المرونة

المعرفية التي تساعد الفرد عمى التحكم المعرفي ،والتحول الذىني ،والتغمب عمى االستجابات
الروتينية المييمنة ،واالنفتاح المعرفي الذي يساعد الفرد عمى تقبل األفكار ،والخبرات
الجديدة ،واالنتباه المركز الذي يساعد الفرد في التركيز عمى المثيرات ذات الصمة بالميمة،
وتجاىل المشتتات األخرى (.)Good & Yeganeh, 2012, 13-14
ولقد اعتبر

()Knox, et al., 2017, 331-333

الرشاقة المعرفية بمثابة كفاءة معرفية

ىامة يستخدميا الفرد في دعم أدائو عمى الميام المختمفة ،وأن الفروق فييا بين األفراد تظير
في زمن ،وعدد التحركات العقمية التي يقوم بيا كل فرد بغرض استعادة تركيزه اإلدراكي أثناء
القيام بأية ميمة.
غير أن

( )Knox, Lugo, Helkala, Sutterlin & Josok, 2018, 452

قد وسعوا من

مفيوم الرشاقة المعرفية ،باعتباره يعكس مدى قدرة الفرد عمى استخدام كامل عممياتو المعرفية
بتناغم وانسجام ،بحيث تناسب تحقيق أىدافو في الميام الدينامية ،وتحقق لو تكييف األداء
المطموب لمتعامل مع البيئة المتغيرة المحيطة بتمك الميام ،إال أنيم في موضع آخر

()P.543

ضيقوا ىذا المفيوم مرة أخرى ،باعتبار أنو مجرد قدرة الفرد عمى التحرك العقمي بخفة اعتماداً
عمى مرونتو االنتباىية ،واستراتيجياتو في التنظيم الذاتي ،وىو ما أكده

)7

( Josok, et al., 2019,

بأنيا تتحدد من خالل مدى قدرة الفرد عمى الضبط المرن النتباىو المركز ،وعمى التحكم
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المرن في انفتاحو المعرفي وعمى التحول المرن معرفيِّا نحو المثيرات األكثر تعمقاً بالميمة،
وذلك من خالل التنظيم الذاتي ألفكاره ،وانفعاالتو ،واستجاباتو أثناء الميام الدينامية محددة

الزمن.

عرفيا الباحث الحالي بأنيا مدى ِخفة الفرد في تحريك عقمو بسالسة ،وبمرونة
وي ِّ
ُ
المركز
المركز وانفتاحو المعرفي ،بحيث ال ُيف ِّوت عميو انتباىو ُ
لمخمف ،ولألمام ما بين انتباىو ُ

فرصة مالحظة أية معمومة جديدة كان سيوفرىا لو انفتاحو المعرفي ،فيفشل في دمجيا ضمن
عمميات المعالجة لديو ،وبحيث ال يحرمو انفتاحو المعرفي من فرصة التركيز عمى المعمومات

المركز ،فيتشتت بمعالجة معمومات غير
المتعمقة بالميمة فقط التي كان سيوفرىا لو انتباىو ُ
ذات صمة بالميمة.

( )3- 1- 7أبعادها:
( )1- 3- 1- 7االىتباه املُسكز :Focused attention
إن جميع العمميات المعرفية لدى الفرد تُوظف االنتباه بدرجة ،أو بأخرى أثناء
االنشغال في أية ميمة ،ولذلك عَّرفو ( )Coull, 1998, 344بأنو عممية تخصيص موارد معالجة
مناسبة لمثيرات الميمة المنشغل بيا الفرد ،وىو تعريف ُييمل الفروق الفردية في درجة ميارة
موردا معرفيِّا آخر أكثر
تنظيم المعمومات الداخمة لممعالجة ،أو عمى األقل يشير إلى أن ىناك
ً

ناء عمى ذلك فقد حدد
تخصصاً ُيظير تمك الفروق ،وِب ً
المركز ،وعرفوه بأنو مدى قدرة الفرد عمى توجيو اىتمامو نحو
المورد اآلخر بأنو االنتباه ُ
()Lusting, et al., 2001, 199-201

ىذا

المثيرات األكثر تعمقاً بالميمة فقط ،واىمال غير المتعمقة بيا من خالل تركيز الوعي عمى
المثيرات اليامة ،وقمعو عن المشتتات األخرى ،وىو ما أكده من قبل

(Neisser, 1967, 31-

المركز ىو أحد امكانات الفرد االنتباىية التي تصف كيف ُيركز عمى
 )36من أن االنتباه ُ
معمومات معينة من خالل اختيارىا ،وكيف ُييمل أخرى ،وأيده في ذلك ( & Kahneman

المركز ىو اختيار المثيرات ذات الصمة
 )Treisman, 1984, 29-35من أن دور االنتباه ُ
بالميمة بإخضاعيا لممعالجة ،وليس دوره فمترتيا عن المثيرات غير ذات الصمة؛ ألن ىذا ىو
دور االنتباه التنفيذي
)1990, 25-31

attention

 ،Executiveذلك المكون الذي حدده

( Posner & Peterson,

في نموذجو لتفسير االنتباه الذي صنف مكونات االنتباه تحت مكونين
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أساسي ين ىما اليقظة واالنتقائية ،وحدد االنتباه التنفيذي كنظام انتباىي مستقل يعمل تحت
مكون االنتقائية.
وعدم قدرة الفرد عمى منع دخول المعمومات غير ذات الصمة بالميمة إلى مراحل
المركز لديو؛ بسبب التغيرات المستمرة في محتوى تمك
المعالجة يعتبر بمثابة فشل لالنتباه ُ
الميمة ( ،)Theeuwes, 1994, 431-436والتي تُسبب تشويشاً يؤدي إلى استقطاب االنتباه
نحو مثيرات غير متعمقة بالميمة ،أو عمى األقل تقميل الموارد االنتباىية الموجية لممثيرات
المتعمقة بيا

(2009, 25

 ،)Good,وحيث إن استخدام الفرد لموارده االنتباىية ىو أمر حيوي

وضروري لتك ييف أدائو مع متطمبات الميمة خاصة إذا كانت متغيرة ،فإن عميو إدارة اآلثار
الناتجة عن دخول المعمومات إلى نظامو المعرفي خاصة مع استمرار تمك التغيرات التي ربما
المركز لديو؛ بسبب تمك المقاطعات المستمرة
تؤدي إلى فشل االنتباه ُ
.)431-436

( Theeuwes, 1994,

كي ف الفرد أداءه مع متطمبات الميام الدينامية المستمرة في التغير ،فإنو
ولكي ُي ِّ
المركز نحو المثيرات ذات الصمة فقط بعد تمييزىا من خالل
يحتاج إلى توجيو انتباىو ُ
اإلشارات المستمرة التي ترسميا لضبط نشاط الفرد ،فإن كان لدى ىذا الفرد ضعف في االنتباه

المركز ،فإنو سيعاني سريعاً من تأخر توجيو موارده االنتباىية نحو متابعة تمك الميمة،
ُ
عبئا بالمعمومات ،وباألحمال الزائدة ،فيفشل في متابعة مسار تمك الميمة
وبالتالي سيصبح ُم ً
(.)Anderson, 1986, 235-240

( )2- 3- 1- 7االىفتاح املعسيف :Cognitive openness
إن ىذا المصطمح يرتبط بالعديد من المسارات البحثية المتداولة حالياً في التراث

السيكولوجي حول مكوناتو األربعة التالية:

( )1- 2- 3- 1- 7االىفتاح  :Opennessحيث ورد ىذا المصطمح في التراث السيكولوجي
كأحد عوامل الشخصية الخمسة الكبرى تحت مسمى االنفتاح عمى الخبرة ،وذلك ضمن قائمة
Costa & McCrae

الشييرة في العام ( ،)4985حيث تم استخدامو لوصف شخصية الفرد الذي

يتسم بميمو لالىتمام باألمور غير الروتينية ،والذي يشعر باالرتياح لمغموض ،وبالسعي نحو
االبتكار ،وبتقبل األفكار والخبرات ،والتجارب الجديدة؛ بسبب اتساع ،وعمق ،ونفاذ الوعي
لديو ،بما ُيمكنو من األداء بميارة حتى مع استمرار تغير متطمبات الميام المطموبة منو
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(1990, 417-421

 ،)Digman,وبالتالي فإن مثل ىذا الفرد يكون أكثر كفاءةً في األداء عمى

الميام الدينامية (.)Blickle, 1996, 337-341
( )2- 2- 3- 1- 7اإلبداع :Creativity

حيث يتعمق إبداع الفرد بمدى قدرتو عمى إنتاج حمول جديدة مناسبة لممشكالت التي
تواجيو في الميام المختمفة ( ،)Sternberg & Lubart, 1996, 678-681كما أنو يرتبط بطريقتو
في تكييف أدائو مع التغيرات في بيئة الميام المكمف بيا

( Mimford, Baughman, Maher,

 ،)Costanza & Supinski, 1997, 61-65وذلك اعتماداً عمى السمات التي يتميز بيا المبدعون
من استقالل ،وانفتاح لمعقل ،وحس فني ،وانجذاب نحو التجديد ،فضالً عن أىم ما ُيميزىم
وىو التفكير التباعدي (ِّ ،)Guilford, 1960, 178-179
سبل لمتعامل
فيمكنيم كل ذلك من إيجاد ُ

مع الميام الدينامية أكفأ من غيرىم

(et al,, 59-61

 ،)Mumford,وأىم ما يربط بين االنفتاح

المعرفي ،واإلبداع ىو التفكير التباعدي الذي يمد الفرد بالقدرة عمى خمق ،وتطبيق أفكار

وي ِّ
مكنو من اكتشاف مثيرات أكثر داخل الميمة المكمف بيا ،وبالتالي يكون لديو قدرة
جديدةُ ،
أكبر عمى التعامل مع أي تغير يحيط بتمك الميمة (.)Mendelsohn, 1976, 346-353
( )3- 2- 3- 1- 7حب االستطالع :Curiosity

حيث ُيعبر حب استطالع الفرد عن مستوى دافعيتو نحو السموك االستكشافي ،ويظير
من خالل مدى قدرتو عمى متابعة المعمومات ،والمثيرات الجديدة في الميام التي يعمل عمييا
( ، )Litman, 2005, 793-795ويتضمن كال من البحث عن اإلثارة ،والبحث عن الجديد باعتباره
سمة فريدة تُحدد مدى انفتاح الفرد عمى المثيرات المتجددة في الميام المختمفة
 ، )Keller, 1983, 81-99وينقسم إلى نوعين ىما حب االستطالع اإلدراكي Perceptual
( & Voss

 ،curiosityوىو الذي يزيد من قدرة الفرد عمى إدراك المثيرات المتغيرة بمحتوى الميمة ،وحب
االستطالع المعرفي  ،Epistemic curiosityوىو الذي يعكس مدى رغبة الفرد في تقميل فجواتو
المعرفية ،ويؤدي إلى نوعين من السموك ىما السموك االستكشافي التباعدي وىو الذي يعكس
مستوى التحدي عند الفرد أثنا ء البحث عن المثيرات بغض النظر عن تغير محتوى الميمة،
والسموك االستكشافي التخصصي ،وىو الذي يعكس مستوى التحدي عند الفرد أثناء البحث
عن التعمق في المعرفة الخاصة بمحتوى الميمة التي يعمل عمييا

(1960, 26

،)Berlyne,

وبذلك يتضح أن النماذج النظرية المختمفة لتفسير حب االستطالع قد أظيرت ارتباطو الشديد
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باالنفتاح المعرفي ،من حيث إن كمييما يظير مدى رغبة الفرد في االنخراط بسموكيات
استكشافية (.)Voss & Keller, 1983, 17-32
( )4- 2- 3- 1- 7الًكظة العكلًة :Mindfulness
تام بأن فيمو لمموقف يخضع دائماً
حيث تُعبر عن حالة يكون الفرد فييا عمى وعي ٍّ
ألية تفسيرات بديمة وغير ثابتة ،وأن عميو تفتيح ذىنو دائماً لفيم تمك التفسيرات المتغيرة،

قادر عمى إعطاء تفسيرات متعددة لتمك المثيرات المتغيرة في ميام المواقف
وبالتالي سيكون ًا
المختمفة ( ،)Langer, 1992, 289-301ويتميز ذو اليقظة العقمية المرتفعة برؤية الموقف
الواحد من زوايا متعددة ،ورؤية التجديدات التي تحدث لممعمومات المتضمنة في ميام ىذا
الموقف ،مما يجعميم ُيظيرون قد ارً كبي ارً من الراحة عندما يواجيون ميام دينامية غير
روتينية مقارنة بغيرىم ( ،)Langer, 1998, 111وبذلك يتضح أن ما يجمع االنفتاح المعرفي،
واليقظة العقمية ىو أن سموك البحث عن الجديد وسموك تفضيل الجديد ىما من الجوانب
المشتركة بينيما (.)Pearson, 1970, 199
( )3- 3- 1- 7املسوىة املعسفًة :Cognitive flexibility
ىي وظيفة ما وراء معرفية ،وتنفيذية في نفس الوقت ،وىي تدعم التكيف الناجح
ألداء الفرد في متطمبات الميام الدينامية ،وذلك من خالل مكونييا األساسيين :المراقبة
المعرفية

monitoring

 ،Cognitiveوالتحكم المعرفي

control

 ،Cognitiveحيث يسمحان لمفرد

بالتغمب عمى االستجاب ات الروتينية التمقائية ،والتحول إلى استجابات تناسب التغير في تمك
المتطمبات

(Kruglanski & Nelson, 1998, 138-139

)2003, 489-491

 ،)Jost,وىو ما أيده

( Canas, et al.,

من أن المرونة المعرفية تعمل بمثابة قدرة ما وراء معرفية ،وتنظيمية ،وأنيا

ضرورية لتكييف أداء الفرد أثناء الميام الدينامية ،وأكده أيضاً

()Early & Ang, 2003, 57-66

من أن مكونييا األساسيين يمكنان الفرد من تحويل استراتيجياتو المعرفية وفقاً لمتغير في
متطمبات األداء عمى الميمة ،كما أشار

()Hacker, 1998, 13-18

إلى أنيما يسيمان أيضاً في

االستخدام المنظم ،والم رن لموارد الفرد المعرفية بحكم أنيما يولدان لدى الفرد مرونة في
اإلدراك تُمكنو من زيادة تركيز انتباىو عمى المثيرات اليامة ،وتقميمو عمى المشتتات.
كما تعكس المرونة المعرفية مدى قدرة الفرد عمى تحويل انتباىو استجابة لتغيرات
البيئة المحيطة بو

( & Gratton , 1993, 18-20

 ،)Eslingerفميس فقط تُمكنو من تجاوز
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االستجابات التمقائية ،بل أيضاً تُمكنو من إبطال التشغيل اآللي لالستجابة لممثيرات المألوفة
بأن يختار االستجابة األكثر مناسب ًة لمموقف ،وليس المألوفة بالنسبة لو ( Rende, 2000,

.)122-125

وىذا التحول االنتباىي ينشأ داخل عقل الفرد نفسو ،ولكنو يكون استجابة لمتطمبات
ويفيم من ذلك أن المرونة المعرفية
خارجية بالميمة تستوجب طريقة جديدة في االستجابةُ ،
ىي المفتاح الذي يشير إلى درجة حاجة الفرد إلى تغيير اتجاه تفكيره ،فمن خالل مكونيا
األول ( المراقبة المعرفية) ُيمكنو تحديد مدى حاجتو إلى تغيير اتجاه تفكيره أم ال ،ومن خالل
مكونيا الثاني (التحكم المعرفي) ُيمكنو أن ُينفذ عمى ىذا النحو ،أو ال ُيمكنو ،وبالتالي فإن ليا
فعاال في تحديد مستوى رشاقتو المعرفية (.)Good, 2009, 35
ًا
دور ً

( )4- 1- 7مظاهسها:

تنعكس المظاىر السموكية لمستوى الرشاقة المعرفية لدى الفرد عمى طبيعة أدائو
لمميام المختمفة ،حيث يشترك في ىذا األداء كل من الدماغ ،والموارد العقمية المتمثمة في
(المعمومات والمثيرات) الخاصة بالميمة ،واالستراتيجيات العقمية لمفرد المتمثمة في (عممياتو،
كبير من الفروق الفردية لصالح
قدر ًا
وتكنيكاتو العقمية) التي ُيجيد استخداميا ،وكل ىذا ُيظير ًا
مرتفعي مستوى الرشاقة المعرفية في مظاىر سموكية عديدة منيا :رصد المشكالت ،أو

المفارقات ،والتنبؤ بأية انحرافات عن األشياء المتوقعة ُمسبقِّا ،واعطاء معنى لممعمومات

المحيطة بالموق ف حتى لو كانت متضاربة ،أو غامضة ،أو مثيرة لمدىشة ،وتشخيص طبيعة
المشكمة ،وشرح الموقف كما ىو عميو بالفعل ،وايجاد خيارات بديمة ،وتقييم آثار األحداث
الجارية بالفعل ،والتنبؤ بآثار األحداث المتوقعة التي لم تحدث بعد ،ومقارنة الحالة الراىنة
لمموقف بالحالة التي كان ت متوقعة لتحديد مقدار االنحرافات ،وتقييم البدائل المتاحة
والمتصورة ،والمضاىاة بين األدلة والبراىين ،واالختيار بين البدائل سواء الجارية ،أو التي تم
تقييميا بالفعل (.)Hutton & Tuner, 2019, 3
وترجع تمك الفروق الفردية إلى عوامل عديدة تدعم جميعيا مستوى الرشاقة المعرفية
لمفرد منيا :التدريب ،والخبرة المعموماتية السابقة حول الميمة ،والوعي الذاتي ،والنمط
المنضبط لمتفكير ،ودرجة التفكير اإلبداعي ،ودرجة المشاركة التعاونية ،وروح المبادرة،
والحماس عمى حد سواء (.)Hutton & Tuner, 2019, 3
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ولتحسين تمك المظاىر السموكية لمرشاقة المعرفية لدى الفرد ،فإن ذلك يتطمب
مجموعة من التداخالت منيا :تدريبو عمى تكنيكات تفكير مختمفة ومتعددة ،وتدريبو عمى
االستفادة من التغذية المرتدة العكسية القادمة لو من تجارب اآلخرين ،ودعم فكرة التعمم أثناء
العمل لديو؛ إلتاحة فرص التعمم الواقعي ،واكتساب الخبرات الفعمية ،وتشجيعو عمى التفكير
الفردي ،والسماح باالختالف ،والتدريب عمى ألعاب اتخاذ القرار الحاسوبية

( Hutton & Tuner,

.)2019, 4
( )5-4-7عالقتيا بمتغيرات أخرى:
إن مكونات الرشاقة المعرفية ال تعمل بمعزل عن بعضيا البعض ،كما أنيا تؤثر،
وتتأثر في عمميا بعوامل أخرى قد تكون عقمية ،أو انفعالية:
فمن الناحية األولى نجد أن

)(Good, 2009

قد أشار بالفعل إلى وجود تناسق،

وانسجام بين مكونات الرشاقة المعرفية ،وأن ىذا التناسق ىو الذي يجعل الفرد ينجح في
المركز ،واالنفتاح
تكييف أدائو مع الميام الدينامية من خالل عممو بمرونة بين االنتباه ُ
قادر عمى مالحظة أي جديد في بيئة الميمة ،وعمى إدراج أية
المعرفي ،فيصبح من جانب ًا
معمومات جديدة إلى عمميات المعالجة لديو في الوقت المناسب ( Kozlowski, Gully, Brown,
قادر عمى عدم إدراج معمومات أكثر
 ،)Salas, Smith & Nason, 2001, 3-11ومن جانب آخر ًا
المركز لديو
من الالزم إلى عمميات المعالجة لديو؛ حتى ال يتسبب ذلك في نقص االنتباه ُ
فيفقد إدراكو لممعمومات األكثر تعمقاً بالميمة المطموبة منو

( Brunstein & Olbrich, 1985,

 ، )1544-1548وذلك ألن تحميل الفرد بمزيد من المعمومات يجعمو يرى تشابكات كثيرة من
المركز عمى شيء واحد
المثيرات ،مما يسبب ً
فشال لالنتباه ُ
المركز الشديد ي ِحد من قدرة الفرد عمى التقاط المعمومات الجديدة
نفس الوقت فإن االنتباه ُ
(1999, 86-90

التي قد تكون ضرورية لمتعامل مع دينامية الميمة

 ،)Necka,وفي

(& Huff, 1992, 271-279

 ،)Fiolولذلك

المركز واالنفتاح المعرفي ىي التي تساعده
فإن قدرة الفرد عمى الموازنة بمرونة بين االنتباه ُ
عمى تكييف أدائو مع تمك الميام الدينامية من خالل قدرتو عمى التحول المرن من االنتباه
المركز إلى االنفتاح المعرفي ،والعكس (.)Canas, et al., 2003, 486-491
ُ
ومن الناحية الثانية نجد أن الرشاقة المعرفية تؤثر ،وتتأثر في آلية عمميا بمتغيرات
عقمية ،وانفعالية أخرى في شخصية الفرد ،ويمكن توضيح ذلك عمى النحو التالي:
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( )1- 5- 1- 7عالقتها باالىتباه:
المكونين األول والثاني من الرشاقة
حيث وصف ( ُ )Good & Yeganeh, 2012, 15
المعرفية في ضوء كل من االنتباه اإلدراكي الذي يعكس درجة اعتبار الفرد لطائفة واسعة من
المثيرات في البيئة المحيطة بالميمة ( ،)Posner & Presti , 1987, 13-17واالنتباه المفاىيمي
الذي يعكس درجة تناول الفرد لطائفة واسعة من المفاىيم في الوقت نفسو

( Martindale,

 ،)1995, 255-256وجدول ( )4يوضح ىذا الوصف.
عذٔل ()8
يمبسَخ ث ٍٛان ًُكٌٕ األٔل ٔانضبَ ٙنهششبلخ انًؼشفٛخ يٍ ؽٛش ػاللزًٓب ثبالَزجبِ
االَزجبِ ان ًُشكض
االَفزبػ انًؼشفٙ
ٔعّ انًمبسَخ
يذٖ يؾذٔد يٍ انًفبْٛى
يذٖ يزُٕع يٍ انًفبْٛى
يٍ ؽٛش االَزجبِ انًفبًْٙٛ
يذٖ يؾذٔد يٍ انًضٛشاد
يذٖ ٔاعغ يٍ انًضٛشاد
يٍ ؽٛش االَزجبِ اإلدساكٙ

كما قارن

()Good & Yeganeh, 2012, 16

بين سموك الفرد المنفتح معرفيِّا وسموك

المركز في ضوء كل من االنتباه المفاىيمي ،واالنتباه اإلدراكي ،وجدول ()2
الفرد ذي االنتباه ُ
يوضح ذلك .
عذٔل ()2
يمبسَخ ث ٍٛعهٕن انًُفزؼ يؼشفٛب ً ٔر٘ االَزجبِ ان ًُشكض ف ٙضٕء ػاللزًٓب ثبالَزجبِ
رٔ االَزجبِ ان ًُشكض
انًُفزؼ يؼشفًّٛب
ٔعّ انًمبسَخ
 ٚزغُت األفكبس انغذٚذح ٚمزشة يٍ األفكبس انغذٚذح ٚذػى االسرجبطبد انؾبنٛخشئ اسرجبطبد عذٚذح
 ِ ُُٚ ُٚضٛك َطبق االعزفغبس ُٕٚعغ َطبق االعزفغبسإٌ كبٌ اَزجبّْ يفبًًّْٛٛب
 ٚجؾش ػٍ انًشبثّ انًؤكذ ٚجؾش ػٍ انغذٚذ انًخزهف ُٚؼٛذ انُظش فَٛ ٙزّ ٚمبٔو َٛزّ ُٚمضت عجُّٛ ُٚذْش ثؾبعجّٛ ُٚشكض ف ٙانذاخم ُٚشكض ف ٙانخبسط نذ ّٚرضٛٛك ثظش٘ يؾذد نذ ّٚيغؼ ثظش٘ ُيٕعغإٌ كبٌ اَزجبّْ إدساكًّٛب
 ٚغزًغ نشخض ٔاؽذ ٚغزًغ نهغًٛغ ٚغزًغ نهًأنٕفٚ -غزًغ نهغذٚذ

كما أشار

()Yeganeh & Kolb, 2009, 8-9

إلى أن وعي الفرد يعمل بمثابة المفتاح

الذي ُيمكنو من ممارسة رشاقتو المعرفية ،التي تنقمو بمرونة ما بين االنفتاح المعرفي،
المركز ،وأن أول خطوة في ذلك ىي أن يواجو الفرد يقظتو العقمية – وىي أحد ُمكوني
واالنتباه ُ

االنتباه وفقًا لنموذج

()Posner & Peterson, 1990

– نحو إشغال حواسو الخمس في تعطيل

أية استجابات روتينية معتادة ،وبعد ذلك وفقاً لما أشار إليو
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المركز
فإن الفرد يقوم بعمميات التحول اإلدراكي ،والمفاىيمي بين االنفتاح المعرفي ،واالنتباه ُ

من خالل تحميمو لمسموك األنسب لمتعامل مع المتطمبات المتغيرة لمميمة ،مما قد يضطره
لمخروج عن الخطة المرسومة في بعض األوقات عند الضرورة ،وبذلك تكون ممارسة الرشاقة

المعرفية ليا عالقة مباشرة بانتباه الفرد.
ولمتحقق من ذلك فقد أجرت

()Mariscal, 2017

دراسة لمكشف عن العالقة بين أنماط

توزيع االنتباه ،ومستوى الرشاقة المعرفية لدى عينة مكونة من ( )42ضابطاً ،وضابط ًة من

الممتحقين بالتدريب بمدرسة البحرية العميا األمريكية ،مقسمة إلى مجموعتين متساويتي العدد

أحدىما ضابطة ،واألخرى تجريبية ،وتقوم تجربة الدراسة عمى فكرة تعريض أفراد المجموعة
التجريبية لنوع من التوتر أثناء األدا ء عمى ميمة حاسوبية دينامية اسميا (اصنع اليدف)،
تيدف إلى محاكاة موقف ىؤالء الضباط عند اختيار مجندين ُجدد ،حيث تم تعريضيم لضغوط
اجتماعية متزايدة ،ومراقبتيم عن كثب ،واعطائيم تعميقات مستمرة أثناء األداء عمى تمك
الميمة ،في حين لم يتعرض أفراد المجموعة الضابطة ألي من ىذه التوترات أثناء أدائيم عمى
نفس الميمة ،وتتضمن تمك الميمة معمومات مستمرة في التغير خالل ( )422محاولة ،ومن
قيم أفراد العينة تمك المعمومات المتغيرة ،وأن يتخذوا ق اررات مناسبة لضم أكبر
المفترض أن ُي ِّ
عدد من المتقدمين لمتجنيد ،عمماً بأن تمك المحاوالت موقوتة بزمن محدد مسبقِّا ،مما يفرض

عمييم ضرورة تكييف أدائيم خالل تمك الفترة المحدودة ،وأسفرت النتائج عن أن أفراد
المجموعتين قد أظيروا نفس أنماط توزيع االنتباه ،إال أن مرتفعي الرشاقة المعرفية قد أظيروا

اختيارات أكثر من المنخفضين سواء في المجموعة التجريبية أو الضابطة ،وىو عكس ما

كانت تتوقعو الباحثة وفقِّا لقانون  ،Yerkes-Dodsonالذي ُيفيد أن المستويات المرتفعة جداً
والمنخفضة جداً من التوتر ستؤثر سمباً عمى األداء ،فكانت تتوقع أن أفراد المجموعة

أداء أسوأ بكثير من أفراد المجموعة الضابطة ،وىو ما لم يحدث ،فقامت
التجريبية ُ
سيظيرون ً
بالمقارنة بين ذوي مستوى الرشاقة المعرفية المرتفع والمنخفض ،فوجدت فروقاً دالة إحصائياً
لصالح المرتفعين في سرعة تحديد المعمومات المناسبة التخاذ ق اررات التجنيد رغم دينامية

معمومات الميمة ،وىو ما ُيشير مباشرة إلى أن مستوى الرشاقة المعرفية ُيسيم في تحسين
أنماط توزيع االنتباه لدى الفرد.
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( )2- 5- 1- 7عالقتها بالركاء العاو:
حيث يعكس الذكاء مدى قدرة الفرد عمى موازنة متطمبات الموقف؛ لتكييف أدائو مع
مقومات النجاح فيو

(1999, 292-294

 ،)Sternberg,ومدى قدرتو عمى توسيع فيمو لبيئة

الموقف ،وعمى التخطيط بفاعمية قبل االستجابة

(1997, 2-8

)Gottfredson,؛ لذا فقط ربط

البعض بين التفكير الذكي ،ومدى قدرة الفرد عمى اختيار االستراتيجيات األكثر فاعمية في
السيناريوىات المتجددة ،والمتغيرة لميام الموقف الذي يتعرض لو

( Frensh & Sternberg,

.)1989, 158-161
لذا فقد أشار

()Hunter & Hunter, 1984, 74-77

إلى أن المستويات المرتفعة من

العامل العام لمذكاء لدى األفراد ترتبط بالنتائج األفضل التي ُيحققونيا عمى الميام الدينامية،
وىو ما أيده ( )Ackerman, 1988, 301-311من أنو كمما زادت درجة تعقد الميمة كمما قويت
العالقة بين ذكاء الفرد ،وأدائو عمى تمك الميمة ،وىو ما كان قد فسره

( Schafer & Marcus,

 )1973, 175-177من قبل بأن األفراد ذوي الذكاء العام المرتفع ُيظيرون قدرة أكبر عمى
تعديل ،وضبط العمميات االنتباىية لدييم أكثر من ذوي الذكاء العام المنخفض.
وىنا قد يتبادر لمذىن أن الذكاء يشترك مع الرشاقة المعرفية في أداء الوظيفة التي
تقوم بيا لتكييف أداء الفرد عمى الميام الدينامية ،أو عمى األقل أن الرشاقة المعرفية ال تؤدي
دورىا ىذا بمعزل عن الذكاء ،وىو ما نفتو نتائج دراسة
( )484طالباً وطالب ًة بجامعة

Case western

()Good, 2009

التي أجراىا عمى

بوسط غرب أمريكا ال توجد بينيم فروق دالة

إحصائياً في مستوى الذكاء العام ،والتي ىدفت إلى تقديم الرشاقة المعرفية كتكوين معرفي

مركب ُيمكن من خاللو التنبؤ بمدى قدرة الفرد عمى تكييف أدائو أثناء العمل عمى ميام
دينامية ب معزل عن مستوى الذكاء العام لديو ،واعتمد فييا الباحث عمى قيام كل فرد من أفراد
العينة بأداء ثالث محاوالت متصاعدة الصعوبة عمى ميمة دينامية حاسوبية تسمى (رئيس
شبكة اإلطفاء) أعدىا

Omodei & Wearing

في العام ( ،)4995وكان اليدف من التغير في

محتوى الميمة ،وفي درجة صعوبتيا من محاولة إلى أخرى ىو الكشف عن مدى قدرة كل فرد
من أفراد العينة عمى استخدام رشاقتو المعرفية فقط في تكييف أدائو عمييا لمحصول عمى
أعمى درجة ،وبالفعل فقد أشارت النتائج إلى أن ىناك تفاوتًا بين أفراد العينة في األداء عمى
تمك الميمة ،وأن ىذا التفاوت يرجع في األساس إلى اختالفيم في مستوى مكونات الرشاقة
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المعرفية ،وأن ذلك قد انعكس في الزمن الذي يستغرقو كل منيم في تكييف أدائو مع تغيرات
محتوى الميمة من المحاولة األولى حتى الثالثة ،وأن ذلك قد تم بالفعل بمعزل عن تأثير
مستويات ذكائيم ،وىو ما جعل الباحث الحالي ال يعزل ىذا المتغير.

( )3- 5- 1- 7عالقتها مبا وزاء املعسفة:
عندما تشير

Metcalfe & Shimamura

في العام ( )4995إلى ما وراء المعرفة بأنيا

التفكير في التفكير ،وبأنيا مدى معرفة الفرد ،بقدراتو ودرجة وعيو الموقفي ،ومستوى
استراتيجيات التنظيم السموكي لديو ،وبأن ذوي الميارات الما وراء معرفية األعمى يكونون أكثر
دقة ،وثقة في الحكم عمى أدائيم وفقاً لتغير متطمبات الميمة المطموبة منيم ،وأكثر قدرة عمى
وصف نقاط قوتيم وضعفيم ومدى قدرتيم عمى التحسن

( )In: Knox, et al., 2017, 331

 ،فإنو

يتبادر إلى الذىن مباشرة أن ثمة عالقة ما قد تجمع ما وراء المعرفة لدى الفرد ،ورشاقتو
المعرفية ،وحيث إن ما وراء المعرفة تتضمن بعدين ىما:
 -الوعي ما وراء

المعرفيawareness

()Keith & Ferse, 2005, 677-678

 :Metacognitiveوىو ما يعرفو الناس عن تعمميم،

ويتضمن مدى معرفة كل فرد بقدراتو المعرفية ،وبالميام المطموبة منو ،وبعممياتو
المعرفية (تخطيط ،مراقبة ،تقويم) بما ُيسيل عميو الحكم الدقيق عمى مستويات أدائو في
تمك الميام.
 التنظيم ما وراء المعرفي  :Metacognitive regulationوىو كيف ُيراقب الناس تعمميم،ويتحكمو ن في عممياتيم المعرفية أثناء الميام المطموبة منيم ،عمى سبيل المثال كيف
ُيدركون أن استراتيجية ما غير كافية لتحقيق اليدف من الميمة ،وكيف يتحولون إلى
استراتيجيات أخرى.
لذلك فقد أشار

((Josok, Knox, Helkala, Lugo, Sutterlin & Ward, 2016, 184-186

محتمال يتجاوز
خطر ما
إلى أن ميارات الفرد ما وراء المعرفية ىي التي تجعمو ُيدرك أن ىناك ًا
ً
موارده المعرفية التي يعييا ،وأن ىذا الخطر يتطمب منو ان ُينشط تمك الموارد أو أن ُيضيف

إلييا جديد ،وبالتالي فإن ىذه الميارات ىي التي تجعمو أكثر إدراكاً أن إجراءاتو السابقة التي

اتخذىا في الميمة تحت ضغط زمني معين؛ ليحقق بيا أىدافاً قصيرة المدى أو أىدافاً تكتيكية

تحتاج منو إلى إعادة تكييف؛ لتصبح أكثر استراتيجية ،وفاعمية في تحقيق األىداف طويمة
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المدى أيضاً ،وىذه القدرة التي تجعل الفرد أكثر وعيِّا ما وراء معرفيِّا بأدائو دون تقميل من

إمكانات و ،ودون تفريط في ثقتو بنفسو تدعم رشاقتو المعرفية.
ولمتأكد من تمك العالقة أجرى

()Knox, et al., 2017

دراسة عمى عينة مكونة من

( )34طالباً بأكاديمية الدفاع النرويجية من المتدربين عمى ميام حاسوبية لمدفاع عن األنظمة

اإللكترونية ضد اليجمات التخريبية ،واستمرت تجربة تمك الدراسة لمدة ( )4أيام أثناء
انشغاليم بميمة حاسوبية دينامية بيا محاكاة ليجمات إلكترونية تخريبية ،وذلك بيدف
الكشف عن كيف تساعد الميارات الما وراء معرفية كل فرد من أفراد العينة في دعم رشاقتو
المعرفية لتكييف أدائو عمى تمك الميمة ،وأشارت النتائج إلى أن أفراد العينة الذين أظيروا

مرتفعا من الميارات ما وراء المعرفية ىم أنفسيم الذين أظيروا مؤشرات رشاقة
مستوى
ً
معرفية جيدة عند األداء عمى تمك الميمة الدينامية ،وبالتالي خمُصت تمك الدراسة إلى أن

تدريب الفرد عمى ميارات ما وراء المعرفة ىي طريقة مفيدة لدعم رشاقتو المعرفية ،وبالتالي

دعم أدائو عمى الميام الدينامية.

( )4- 5- 1- 7عالقتها بالتيظًه الراتٌ:
أشار

()Josok, et al., 2019, 2

تتضمن قدرتو عمى التنظيم الذاتي

إلى أنو بما أن ميارات الفرد ما وراء المعرفية

Self-regulation

من حيث كل من الوعي والمعرفة ،فإنو

من المحتمل أن يكون لو عالقة برشاقتو المعرفية ،ونستدل عمى ذلك بما أشاروا إليو في
موضع آخر

()P.3

من أن الرشاقة المعرفية لمفرد تتضمن سيولة قيامو بتحركات عقمية مرنة

أثناء الميام المختمفة بما يتطمب منو التحكم في أفكاره وأفعالو ،وبما أشار إليو
)Heatherton & Tice, 1994, 51-63

( Baumeister,

من أن التنظيم الذاتي لمفرد يتضمن ىو اآلخر مدى قدرتو

عمى التحكم في أفكاره وأفعالو ،وىو ما دفع

( )Josok, et al., 2019, 3

إلى التأكيد عمى ضرورة

أن يحاول الباحثون الكشف عن العالقة بين الرشاقة المعرفية ،والتنظيم الذاتي ،وأثر تمك
العالقة عمى األداء الخاص بالفرد في الميام المختمفة.
وىو ما فعمو

()Josok, et al., 2019

في دراستيم عمى عينة مكونة من ( )23طالباً

بأكاديمية الدفاع النرويجية ،والتي ىدفت إلى الوقوف عمى كيف أن مستويات التنظيم الذاتي
لدى أفراد العينة تُسيم في أدائيم عمى الميام المختمفة من خالل تأثيرىا عمى مستويات
رشاقتيم المعرفية ،وبالفعل أشارت النتائج إلى أن جميع مكونات الرشاقة المعرفية لدى أفراد
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العينة قد أظيرت عالقة متوسطة مع درجاتيم الكمية عمى مقياس التنظيم الذاتي المستخدم،
وأن جميع أبعاد التنظيم الذاتي كان ليا قدرة متوسطة عمى التنبؤ بمكونات الرشاقة المعرفية،
حيث فسرت ما نسبتو ( )%43.4من قيمة التباين بين أف ارد العينة في مستويات الرشاقة
المعرفية ،وأنو توجد عالقة موجبة متوسطة بين المستويات المرتفعة من التنظيم الذاتي،
والمستويات المرتفعة من الرشاقة المعرفية لدى أفراد العينة ،وبذلك تكون تمك الدراسة قد
خمصت إلى أن مستوى التنظيم الذاتي لدى الفرد ُيسيم في مستوى رشاقتو المعرفية ،التي
بدورىا ليا أثر مباشر عمى أدائو في الميام المختمفة.
وأكدت تمك النتيجة أيضاً ما أشارت إليو نتائج دراسة

()Knox, 2019

التي أُجريت

عمى ( )37طالباً بنفس األكاديمية ،واستمرت تجربتيا لمدة أسبوعين ،تم خالليما جمع

بيانات لمتحقق من االفتراض الذي تقوم عميو تمك الدراسة ،وىو أن التعمم البطيء يجعل لمفرد
القدرة عمى تحسين أدائو المعرفي أثناء الميام الدينامية ،حيث أسفرت النتائج عن أن كل من
قدرة الفرد عمى التأمل ،وعمى التنظيم الذاتي ،ومستوى الميارات المعرفية لديو ليا عالقة

موجبة برشاقتو المعرفية التي يعتمد عمييا في تقييم أدائو المعرفي أثناء تمك الميام.

( )6- 1- 7قًاسها:
بمراجعة التراث السيكولوجي الذي توافر لمباحث – في حدود عممو -الحظ أن
الدراسات السابقة اتجيت أحد ثالثة اتجاىات في قياس الرشاقة المعرفية ،وىي:

( )1- 6- 1- 7االعتناد على التكسيس الراتٌ:
وكانت دراسة

()Good, 2009

أول من بدأ ىذا االتجاه ،باعتمادىا عمى ( )9مفردات

تقرير ذاتي من مقياس اليقظة العقمية الذي أعده

Bonder & Langer

في العام ()2224

لقياس االنفتاح المعرفي ،وعمى ( ) 9مفردات تقرير ذاتي أخرى من مقياس الضبط االنتباىي
المركز ،وعمى ( )35مفردة تقرير
الذي أعده  Derry Berryفي العام ( )4988لقياس االنتباه ُ
ذاتي أخرى من مقياس الوعي ما وراء المعرفي الذي أعده  Schraw & Dennisonفي العام
( )4994لقياس المرونة المعرفية.
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( )2- 6- 1- 7االعتناد على املهاو الدييامًة احلاسىبًة:
وكانت دراسة

()Knox, et al., 2017

أول من بدأ ىذا االتجاه عندما اعتمدت عمى

ميمة دينامية حاسوبية تحاكي كيفية تصدي أفراد العينة ليجمات الكترونية تخريبية ،حيث
جمع الباحثون بيانات كل ساعة عن نقطة التركيز بالعين لكل فرد من أفراد العينة عمى شاشة
الميمة ،وىل ىي نقطة ثابتة أم متغيرة مع تغير محتوى الميمة ،وزمن التركيز عمى كل
نقطة ،وعدد التحركات التي قام بيا كل فرد بين نقاط مختمفة عمى شاشة الميمة ،ومن خالل
تمك البيانات تم قياس مستوياتيم في مكونات الرشاقة المعرفية.
كما اتبعت دراسة

()Josok, et al., 2019

ىذا األسموب أيضا ،باعتمادىا عمى ميمة

دينامية حاسوبية مماثمة ،ومن خالليا تم جمع بيانات عمى فترات محددة حول عدد نقاط
تركيز أفراد العينة عمى شاشة الميمة ،وزمن تركيزىم عمى كل نقطة ،وعدد تحركاتيم بين تمك
النقاط ،ومن خالليا تم تحديد مستوياتيم في مكونات الرشاقة المعرفية.

( )3- 6- 1- 7االعتناد على التكسيس الراتٌ واملهاو الدييامًة احلاسىبًة معاً:
وكانت دراسة

()Mariscal, 2017

ىي أول من بدأت ىذا االتجاه باستخداميا ميمتين

ديناميتين حاسوبيتين األولى ىي نسخة من ميمة ستروب التي أعدىا

Stroop

في العام

( )4935لقياس المرونة المعرفية ،والثانية ىي اختبار ( Go / No Goاذىب  /ال تذىب)
فضال
المركز ،
ً
الحاسوبي الذي أعده  Dondersوزمالؤه في العام ( )4969لقياس االنتباه ُ
عن استخدام اختبار تقرير ذاتي ىو اختبار االستخدام البديل  Alternative useالذي أعده
Guilford

وزمالؤه في العام ( )4978لقياس االنفتاح المعرفي.
ثم تمتيا دراسة

()Haupt, et al., 2017

التي أُجريت عمى ( )39طالباً وطالب ًة بكمية

الدراسات العميا البحرية بالواليات المتحدة ،وذلك ضمن مشروع بحثي يستيدف تفعيل ،وقياس
الرشاقة المعرفية ،وحاولت تمك الدراسة الكشف عن إمكانية قياس الرشاقة المعرفية اعتماداً
عمى ميمة دينامية حاسوبية اسميا (اصنع اليدف) ،وعمى اختبارات نفسية مثل :ميمة

ستروب لقياس المرونة المعرفية واختبار االستخدام البديل لقياس االنفتاح المعرفي ،واختبار
المركز ،وتوصمت الدراسة إلى وجود ارتباطات دالة إحصائيا
(اذىب  /ال تذىب) لقياس االنتباه ُ
بين ما تقيسو الميمة الدينامية الحاسوبية وما تقيسو تمك االختبارات النفسية ،بما ُيفيد
صالحية كال الطريقتين في قياس الرشاقة المعرفية.
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وسوف يعتمد البحث الحالي عمى االتجاه األول بتصميم مقياس مواقف يتضمن
التقرير الذاتي لكل فرد من أفراد العينة باختيار أحد البدائل األربعة المتاحة لكل موقف ،وذلك
لقياس مستوى الرشاقة المعرفية إجما ًال وعمى كل ُبعد من أبعادىا األربعة التي حددىا ىذا
المقياس ،ولكن سيتم تطبيق ىذا المقياس عمى أفراد العينة بعد أدائيم عمى نسخة حاسوبية
دينامية من ميمة Flanker؛ لتحاكي فقط موقف التعمم األصمي الذي يعممون فيو من حيث
التغير المستمر في المحتوى ،وتغير متطمبات األداء مع مرور الوقت.

( )7- 1- 7تفشريها:
أشار

( )Hutton & Tuner, 2020, 1

إلى أن مصطمح الرشاقة المعرفية الذي تم تقديمو

ضمن الجيود البحثية الرامية إلى تحسين أداء الفرد في بيئات العمل ذات الميام الدينامية،
يظل غير واضح نظ ارً لحاجتو إلى إطار مفاىيمي يستند إلى التراث السيكولوجي لتفسيره ،ومن

نموذجا مفاىيميِّا أطمقا عميو اسم (نموذج حيز نيج التفكير
ىذا المنطمق قدم ىذان الباحثان
ً
 ،)Thinking approach space modelييدف إلى تقديم إطار نظري يستند إلى المفاىيم النفسية
لتفسير الرشاقة المعرفية ،وذلك حتى يسيل عمى الباحثين بعد ذلك تدريب المستيدفين عمى
الميارات المتضمنة بو لتحسين رشاقتيم المعرفية.
ويقترح ىذا النموذج أنو عندما يعمل الفرد في بيئات عمل تفرض عميو قيوداً متعددةً

ت ِح ُّد من طبيعة أدائو عمى الميام المختمفة ،مثل محدودية الوقت ،أو استمرارية تغير محتوى

الميام ،أو مستوى التعقيد المتقمب ،أو مستوى الغموض المتغير ،فإنو عمى ىذا الفرد أن
يتحرك بخفة بين أنماط تفكير مختمفة ،وليس عميو التمسك بنمط واحد فقط ،وذلك حتى ُيحقق
أغراضاً متعددةً مثل سرعة تقييم البدائل ،ودينامية اتخاذ القرار والتخطيط ،ويتم ذلك بأن
يتحرك الفرد بين إطارين لمتفكير ىما:

()Hutton & Tuner, 2020, 1-2

(أ) اإلطاز األول يتضنً بُعديً ،أوهلنا يصف وسائل  Meansالتفلري ،وثاىًهنا يصف طسق
 Waysالتفلري ،وذلم على اليحى التالٌ:

 -4الوعي  /الالوعي  :Conscious / Unconsciousحيث ينقسم الوعي إلى صنفين ىما:
المتعمد (المدروس)
ُ
ىو اآلخر إلى صنفين ىما :الحدسي
Deliberate

مقابل العقالني (المنطقي)  ،Rationalوينقسم الالوعي
Intuitive

مقابل التحميمي .Analytical
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 -2التفكير التقاربي  /التباعدي  :Divergent / Convergent thinkingحيث ينقسم التفكير
التقاربي إلى صنفين ىما :االستكشافي

Exploring

والبنائي  ،Constructingأما التفكير

التباعدي فينقسم ىو اآلخر إلى صنفين ىما :االستنتاجي  ،Concludingوالحاسم
.Deciding

(ب) اإلطاز الجاىٌ يتضنً ثالثة أبعاد تصف طبًعة منط التفلري املتاح يف بًئة املهنة ،وهٌ:

 -4مدى توافر المعمومات :حيث يوجد صنفان من الميام ىما :بيئة تتاح فييا المعمومات
بشكل موسع مقابل بيئة ال تتوافر فييا المعمومات.

 -2درجة التحكم في الق اررات :حيث يوجد صنفان من الميام ىما :مركزية مقابل المركزية.

 -3مستوى التعاون :حيث يوجد صنفان أيضاً ىما :بيئة عمل مقيدة بفرد واحد مقابل بيئة
عمل جماعي غير مقيدة بفرد واحد.

وتتحدد درجة الرشاقة المعرفية لمفرد وفقاً ليذا النموذج من خالل تحديد درجة ِخفتو

في التحرك بين ىذين اإلطارين من التفكير وفقاً لمتطمبات الميمة ،وطبيعة البيئة المحيطة

بيا.

وىنا يجب أن ننتبو إلى أنو رغم أن ىذا النموذج يدمج بين ىذين اإلطارين من
التفكير ،إال أنو ال يحا ول تفسير عممية اتخاذ القرار بقدر ما يحاول تقديم تصور عن التفسير
النفسي لمرشاقة المعرفية ،حيث قدم مناطق مختمفة داخل حيز معين ُيمثل كل منيا نمطًل
متاحا أمام الفرد في مثل تمك الميام ،وفي ضوء ىذا النموذج ُيعتبر الفرد
بديال لمتفكير يكون
ً
ً

رشيقاً معرفياً كمما ازد عدد تحركاتو بين ىذه المناطق الموجودة في حيز نيج التفكير عند
محاولتو اتخاذ ق اررات تُمبي التغير المستمر في متطمبات الميمة ،أي أن ىذا النموذج ُيحدد
عمى وجو الدقة درجة الرشاقة المعرفية لمفرد من خالل مدى قدرتو عمى تكييف بدائل أنماط
التفكير المتاحة في ىذا الحيز؛ استجاب ًة لتغير محتوى الميمة ،أو حتى استباقاً ليذا التغير

المتوقع ،ومراعاةً لمظروف البيئية المحيطة بيا من حيث الفرص المتاحة والقيود المفروضة
(.)Hutton & Tuner, 2020, 2

وبذلك يتضح أن ىذا النموذج ُيقدم حي ازً لنيج التفكير يتضمن عدد ( )48منطقة
مختمفة ،كل منيا ُيعبر عن أحد البدائل المتاحة أمام الفرد أثناء العمل عمى الميمة ،وىذه
المناطق ناتجة عن التفاعل بين البدائل الستة لألبعاد الثالثة المنبثقة من اإلطار الثاني
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لمبعدين
لمتفكير الذي يصف طبيعة نمط التفكير المتاح في بيئة الميمة مع البدائل الثمانية ُ

المنبثقين من ا إلطار األول لمتفكير ،الذي يصف وسائل وطرق التفكير الذي يسمكيا الفرد مع
كل تغير في محتوى الميمة.

وىنا ُيؤكد ( )Hutton & Tuner, 2020, 3عمى أنو يجب أال ُيفيم أن ىذا النموذج يقدم
بديال من أنماط التفكير؛ ألن ذلك ال يعكس الوضع
مناطق منفصمة ،وأن كل منيا يمثل نمطًا ً

الحقيقي ليذا النموذج ،الذي يصف فقط كيف أن درجة رشاقة الفرد المعرفية تزداد كمما

استطاع التحرك بخفة ما بين تمك المناطق ،وشكل ( )4يوضح ىذا النموذج.

شكم ()8
ٕٚضؼ ًَٕرط ؽٛض َٓظ انزفكٛش نزفغٛش انششبلخ انًؼشفٛخ

ويتضح لمباحث من شكل ( )4أن حيز نيج التفكير الذي يقدمو ىذا النموذج ىو
المرجح أن يحدث النشاط العقمي
تعبير مجازي ،اليدف منو ىو التأكيد عمى أنو ليس من ُ
لمفرد بشكل منفصل عن بعضو وفقاً ليذه المناطق ،وانما تعتبر المحاور الثالثة الرئيسة فيو

(السيني الذي يعكس درجة اتساع التفكير ،والصادي الذي يعكس درجة الوعي ،والفراغي الذي
يعكس درجة التعاون في الميمة) ،بمثابة جيات فاعمة تسمح بإظيار درجة االختالف في

البدائل الثمانية التي تُعبر عن وسائل ،وطرق التفكير المتبعة من الفرد.
ورغم أن ىذا النموذج ُيقدم تصو ارً عن رشاقة الفرد المعرفية من خالل خفة تحركو

بين مناطق متعددة ،إال أن ىناك مناطق في ىذا الحيز ليست مفيومة من المنظور النفسي

المعرفي ،وال ومن المنظور التدريبي التعمُّمي ،منيا عمى سبيل المثال المنطقة التي تُشير إلى
أن الفرد يمكن أن يعمل بطريقة تعاونية حدسية متباعدة في نفس الوقت! ،وكذلك المنطقة
التي تُشير إلى أن الفرد يمكن أن يعمل بطريقة فردية تحميمية متقاربة في نفس الوقت!،
وشكل ( )2يوضح ذلك.
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شكم ()2
ٕٚضؼ يُبطك غٛش يفٕٓيخ فًَٕ ٙرط ؽٛض َٓظ انزفكٛش نزفغٛش انششبلخ انًؼشفٛخ

ورغم ذلك فإن

()Hutton & Tuner, 2020, 4-5

يشيران إلى أن ىذه التحديات التي

تُواجو ىذا النموذج ال تنفي فائدتو كمياً في تفسير الرشاقة المعرفية ،بل تدعوا إلى مزيد من
البحث السيكولوجي لفيم تمك المناطق المحددة في ىذا النموذج ،وأنو حتى حدوث ذلك ال
يصح القول أن ىناك مناطق معينة في ىذا النموذج ىي األصمح لفيم الرشاقة المعرفية؛ ألن
ىذا ليس ىو ىدف ىذا النموذج ،وانما ىدفو ىو محاولة تقديم تصور عام عن كيفية ممارسة
الفرد لرشاقتو المعرفية ،التي جزم النموذج بأنيا تتعمق مباشرة بمدى قدرة الفرد عمى التحرك
طا مختمفًا ،وذلك عمى نحو ُيناسب
بخفة بين مناطق حيز نيج التفكير التي تعكس كل منيا نم ً

التغير المستمر في محتوى الميمة التي يعمل بيا ،وجزم أيضا أنو ال شك أن خفة التنقل بين

ىذه المناطق تحتاج إلى قدر كبير من التدريب المعرفي حول متى؟ وكيف؟ يمكن التنقل بين
ىذه األنماط ،ورجح ىذا النموذج أن يكون ذلك من خالل التدريب عمى ميارات ما وراء
المعرفة المتعمقة بكل من التنظيم والوعي الذاتي.
واعتماداً عمى ىذا النموذج ،فإنو ُيمكن أن نخمص إلى اآلتي:
(أ) أن الرشاقة المعرفية تعكس مدى قدرة الفرد عمى استخدام أنماط تفكير بديمة عند إدراكو
أنو بحاجة إلى التغيير وفقاً إما لمحالة الراىنة لمميمة ،أو لمحالة المتوقعة ليا ،وفي
ضوء الموارد المتاحة لو فيما يخص كل من الوقت ،والمعمومات المتوفرة ،ومستوى

الخبرة لديو (.)Hutton & Tuner, 2020, 5-6
(ب) أن ميارات ما وراء المعرفة تفيد الفرد في إدراك أين ىو ضمن حيز نيج التفكير ،وأين
النمط الذي يناسب الحالة الراىنة لمميمة ،ويناسب الموارد المتاحة ،وبالتالي فإنيا
تساعد الفرد عمى إدراك أنو في حاجة إلى التغيير؛ ألنيا ستعطيو القدرة عمى التأمل،
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والنقد ،والتنظيم الذاتي ،وبالتالي فإن تمك الميارات ما وراء المعرفية سوف تدعم مستوى
رشاقتو المعرفية بشكل عام (.)Hutton & Tuner, 2020, 6
( )2- 7التػرية املستدة العلشًة :Reverse Feedback

يعود ظيور مصطمح التغذية المرتدة
ذلك عمى يد

Nobert Werner

Feedback

إلى منتصف القرن العشرين ،وكان

اىتماما
في العام ( ،)4948حيث القى ىذا المصطمح بعد ذلك
ً

كبير من الباحثين في مجال العموم النفسية (في :ساجدة طريف ،)2 ،2249 ،فتناولو
ًا
 )Smith, 1966, 203عمى اعتبار أنو يعكس عممية تؤدي إلى استم ارر التفاعل بين مثير ما،
( & Smith

واالستجابة الناتجة عنو ،فتؤدي تمك االستجابة إلى تنشيط مثير آخر ُيسبَّب قيام الفرد
حسن من تمك االستجابة نفسيا باستمرار حتى تصل إلى مستوى المخرجات
بأنشطة الحقة تُ ِّ
المستيدفة ،وىو ما أيده ( )Sutton ,2009, 8وأضاف إليو أن ىذا التفاعل ال يكون فقط بين
متبادال بين مجموعة مثيرات،
مثير واحد ،واالستجابة الناتجة عنو ،وانما أيضا يكون
ً

واالستجابات الناتجة عنيا ،حيث تنجح بعض من ىذه االستجابات في تنشيط مثيرات جديدة

حسن من تمك االستجابات نفسيا باستمرار حتى تصل إلى
تُ ِّ
سبب قيام الفرد بأنشطة جديدة تُ ِّ

المستوى المرغوب.

وعمى ذلك فالتغذية المرتدة في بيئة التعمم تُزود كال من المتعمم ،والمعمم بمعمومات
حول أدائيما؛ لتساعدىما في تقميل الفجوة بين المستوى الفعمي ألدائيما ،والمستوى المأمول
ليما الوصول إليو ( ،)Hattie & Timperley, 2007, 83وىو ما أكدتو نتائج دراسة (يوسف اإلمام،

 )9 ،2222من أن التغذية المرتدة تزود كال من المتعمم ،والمعمم بمعمومات حول مستوى
أدائيما في ضوء محكات معينة لمنجاح.
فالتغذية المرتدة في بيئة التعمم تعمل في اتجاىين بذات الوقت :االتجاه األول ينظر
إليو البعض عمى أنو االتجاه الطبيعي ،ويكون من المعمم إلى المتعمم عندما يزود المعمم
تالميذه بمعمومات عن مدى تقدميم في األداء ،وعن األخطاء التي تشوب أدائيم وكيفية
تحسينيا لموصول إلى المستوى المرغوب ،واالتجاه الثاني ىو االتجاه العكسي الذي يكون من
فيعدِّل في ىذا
المتعمم إلى المعمم ،وذلك عندما يتأثر أداء المعمم بالنتائج التي ُيحققيا تالميذه ُ
األداء؛ لينعكس ىذا عمى نتائج تالميذه أيضا ويقربيم إلى المستوى المرغوب ،وىو ما يطمق
عميو التغذية المرتدة العكسية التي تعتبر وسيمة لتقويم أداء المعمم موضوعيِّا ،عمى اعتبار
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أنيا تقع بين ُمعطيين :األول ىو المستوى المراد ألداء المعمم أن يصل إليو ،والثاني ىو
المستوى الذي وصل إليو أداء المعمم بالفعل ،فتيدف تمك العممية إلى تقريب المسافة بين
المستويين؛ ليتمكن المعمم من تحقيق أىداف الدرس في بيئة التعمم المتغيرة ،وفي ضوئيا
ررات تسمح لو بالتقدم في اتجاه أىداف ميام التعمم (الشايب الساسي،2243 ،
يتخذ المعمم ق ا

.)422-424
وتُفسر المدرسة السموكية التغذية المرتدة وفقاً لما أشار إليو
بأن المعمم فقط ىو الذي ُيقدم المعرفة ،ويزرع الميارات في ذىن المتعمم ،وبالتالي ىو
( Gallavan, 2009,

)136

فقط الذي ُيقدم التغذية المرتدة لممتعمم؛ ُليحدد لو بيا إذا ما كانت استجاباتو صحيحة أم
خاطئة ،أي أن التغذية المرتدة وفقاً لتمك المدرسة تعمل في اتجاه واحد فقط من المعمم إلى

المتعمم ،وليست منعكسة.

بينما يشير يوسف قطامي ( )2226إلى أنو وفقا لممدرسة المعرفية فإن المتعمم
عندما ُيقدم استجابتو ،فإنيا تعكس بناءه المعرفي ،وأسموب تفكيره ،فإن كانت تمك االستجابة
صحيحة فإن دور التغذية المرتدة القادمة لو من المعمم ىو دعم أسموب تفكير المتعمم،
وتثبيت بنيتو المعرفية ،أما إن كانت تمك االستجابة خاطئة فإن دور التغذية المرتدة القادمة لو
من المعمم ىو تصحيح الخطأ في طريقة تفكير المتعمم؛ حتى يصل إلى التوازن المعرفي (في:

ساجدة طريف ،)9 ،2249 ،وبذلك فإن التغذية المرتدة وفقاً لتمك المدرسة تكون في اتجاه واحد

فقط من المعمم إلى المتعمم ،وليست منعكسة أيضاً.

أما المدرسة البنائية ،فإن التعمم فييا ُيبنى بواسطة المتعمم ،ولكن يكون ذلك بدعم
مستمر من المعمم ،الذي يسعى إلى توفير بيئة تعمم مناسبة لطالبو ،ويقوم بتزويدىم بمفاتيح

بدء التعمم ،وينتظر تطور أدائيم؛ ليعاود إعطاءىم مفاتيح أخرى الستكمال التعمم ،وبالتالي
فإن التغذية المرتدة وفقاً لتمك المدرسة تعمل في االتجاىين بين المعمم والمتعمم

 ،)2009, 138وىو ما أكده

()Evans, 2013, 91

( Gallavan,

من أن دور التغذية المرتدة ىنا يشمل المتعمم

وينعكس أيضا إلى المعمم ،ويتبنى البحث الحالي ىذه النظرية في تفسير التغذية المرتدة؛
دور انعكاسيِّا بين المعمم والمتعمم.
ألنيا تجعل ليا ًا
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( )3- 7اختاذ الكساز الدييامٌ :Dynamic Decision-making
نسبيا في مجال عمم النفس ،وذلك مقارنة ببدايات
ُيعتبر مصطمح اتخاذ القرار حديثًا
ً
تفسيره في عموم أخرى كاالقتصاد اعتماداً عمى نظريات غير نفسية ،مثل نظرية المنفعة
االقتصادية في العام ( ،)4738واستمر ذلك حتى ظيرت نظرية

Levin

في العام ()4962

عن مستوى الطموح ،والتي اُعتبرت بمثابة نظرية لممنفعة الذاتية المتوقعة من اتخاذ الق اررات

(إيمان الطائي ، )64 ،2224 ،وذلك بعد أن صدر عدد من مجمة التقارير النفسية في العام
( )4954يتضمن عرضاً شامالً لنظريات تفسير اتخاذ القرار (حممي المميجي.)423 ،2225 ،

ولقد القى موضوع اتخاذ القرار اىتماماً بالغاً من الباحثين في مجال عمم النفس،
وغيره من المجاالتَّ ،إال أن الجميع قد اتفق عمى أنو ال يوجد معنى التخاذ القرار بدون وجود

بدائل ُيفاضل بينيا الفرد (عبد الرحمن الزىراني.)45 ،2229 ،
إال أن دراسة اتخاذ القرار في عمم االقتصاد ،أو اإلدارة تختمف عن دراستو في عمم
النفس ،ففي األول ،والثاني ال يتم االىتمام إال بكيفية الوصول إلى أفضل البدائل ،بينما في
الثالث يتم التركيز عمى مسارات سموك ُمتخذ القرار التي تُمكنو من الوصول إلى اختيار أحد
البدائل (بتول الناىي.)92-89 ،2242 ،
فعممية اتخاذ القرار تتضمن من الخصائص اإلنسانية ،واالجتماعية ،والتنظيمية ما
يجعمنا نصفيا بأنيا عممية ذىنية تتطمب التفكير ،والتحميل ،والتنظيم حتى اختيار البديل
المناسب ،وما نجده من اختالف في ق اررات الناس إنما يعود في األساس إلى اختالفيم في
القدرات الذىنية ،والفكرية (محمد سعود ،)272 ،4992 ،فالق اررات تُتخذ في ضوء مجموعة عوامل
تؤثر عمى الفرد ،أىميا العوامل النفسية التي تصف شخصية ُمتخذ القرار ،ثم العوامل البيئية
المتعمقة بتغير الظروف المحيطة بو ،ثم العوامل الثقافية التي توجو أفكاره (ريزان إبراىيم،

.)42 ،2224
وتأكيداً لكون العوامل المتعمقة بشخصية الفرد تؤثر عمى طبيعة اتخاذ القرار لديو،

عرفو
فقد َّ

()Brown & Moberg, 1985, 572

بأنو عممية عقمية مدروسة تتطمب من الفرد

وعرفو
التأني ،والدقة حتى تنتيي باختياره بديالً واحداً من بين مجموعة بدائلَّ ،

( Harrison,

حكما ما باتجاه موقف ما بعد فحص دقيق
 )1998, 97بأنو عممية عقمية تنتيي بإصدار الفرد ً
وعرفو (فتحي جروان )43 ،2227 ،بأنو عممية تفكير مركبة
لعدة بدائل مختمفة ومتاحة أماموَّ ،
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تيدف إلى اختيار الفرد ألفضل البدائل المتاحة أمامو ٍّ
كحل لتحقيق اليدف المرجو في موقف
عرفو (صالح أبو جادو ومحمد نوفل )372 ،2227 ،بأنو عممية عقمية تيدف إلى
معين ،وكذلك َّ
االختيار بين بديمين أو أكثر ،وتعتمد عمى الميارات الخاصة بكل فرد ،عمى اعتبار أن تمك

ويحيطيا قدر من الغموض وعدم التيقن.
البدائل تعمل بمثابة مواقف متنافسةُ ،
وتأكيداً لكون العوامل البيئية المتغيرة تؤثر ىي األخرى عمى الفرد عند اتخاذه

لمق اررات ،فقد اشترط

()Webester, 1971, 103

توافر بيئة ثابتة تسمح لمفرد بإدخال قراره حيز

عرفو في موضع آخر
التنفيذ بعد أن قام بصياغتو إجرائياً وعممياً ،ولذلك َّ

()P. 585

بأنو قيام

الفرد بحسم الموقف النيائي تجاه مسألة ما ،بتصميم إجراء ثابت ،وصياغتو عمميِّا ،وادخالو
برر ذلك
حيز التنفيذ الفعمي ،طالما أن الظروف البيئية لم تتغير ،حيث َّ

)748

( Silverstein, 1984,

بأن اتخاذ القرار يعتمد عمى كمية المعمومات المتاحة لمفرد خالل كل مرحمة من مراحل

الميمة ،فتزيد فاعميتو كمما توافرت المعمومات لمفرد داخل البيئة المحيطة بتمك الميمة.
أما إذا كانت البيئات التي يعمل بيا الفرد تتسم بعدم التأكد ،وبعدم الثبات ،وبعدم
التيقن ،أو باألحمال الزائدة من المعمومات ،فإن (ُ )Brehmer, 1992, 212-221يطمق عمى
وعرفيا بأنيا نمط التخاذ
اتخاذ القرار في مثل تمك البيئات اسم عممية اتخاذ القرار الديناميَّ ،

ُّر مستم ارً بالمحتوى؛ نتيجة عدم ثبات البيئة
الق اررات يتم أثناء الميام التي تتضمن تغي ًا
المحيطة بيا ،وتتضمن أيضاً التباساً ِّ
وشكا؛ بسبب قيود الوقت المحدد مسبقاً لتمك الميام،

وبالتالي فإن تمك العممية تؤدي إلى قيام الفرد باالستمرار في اتخاذ ق اررات متغيرة كنوع من

التكيف مع كل تغير يحدث في بيئة تمك الميام ،وجدول (ُ )3يبرز مقارنة بين اتخاذ القرار
الدينامي والتقميدي لمزيد من التفريق بينيما.
عذٔل ()8
يمبسَخ ث ٍٛارخبر انمشاس انذُٚبئ ٙانزمهٛذ٘
ارخبر انمشاس انذُٚبي ٙارخبر انمشاس انزمهٛذ٘
ارخبر انمشاس انزمهٛذ٘
 لشاس ٔاؽذ نكم يٕلف  -لشاساد يغزًشح - ،ال ضغٕط ٔلذٔعبسٚخ انزُفٛز يغ كم
 ُيغزممرغٛش ثًؾزٕٖ انًًٓخ  -شفبف
Independent
 خطٙ ُيزشاثظ صبثذ - Interdependentثغٛظ
 -يزغٛش
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ولقد تعددت المنطمقات الفكرية ،والنظرية التي حاولت تفسير اتخاذ القرار ،ويرجع
ذلك إلى أن ىذا المفيوم قد نال قسطاً كبي ارً من البحث في مجاالت متعددة من المعرفة

اإلنسانية (طالب مطمب:)572 ،2222 ،

حيث انطمق أنصار المدرسة السموكية في تفسيره مثل أي سموك إنساني آخر،
باعتباره يعتمد في األساس عمى التعمم ،وأنو عبارة عن مجموعة استجابات تصدر عن ُمتخذ

القرار ،وال تيدف إلى فيم طبيعة العالقة بين البدائل المتاحة بقدر ما تيدف إلى استخدام أحد

ليكون نمطاً مؤقتاً من االستجابة؛ ألن الفرد ال يعرف نتائج اختياره ىذا ُمسبقِّا
تمك البدائل؛ ِّ

(ميند العميمي ،)35 ،4995 ،ومع تكرار تمك البدائل يكتسب الفرد خبرة ،ويربطيا باألحداث
المحيطة بو بالبيئة ،فإذا وجد أن بديال ما كان نافعاً عند اختياره في موقف معين ،فإنو يميل
إلى اختياره مرة أخرى إذا ما تكرر نفس ىذا الموقف ،أو موقف آخر مشابو لو ،أما إذا وجد

أنو قد ُعوِقب عمى اختياره لبديل ما في موقف معين ،فإن احتمال تكراره في ىذا الموقف ،أو
في المواقف المشابية يكون ضعيفًا جداً ،وبالطبع ألن ىذا التفسير يؤكد أن أنصار المدرسة

السموكية يرون أن اتخاذ القرار يحدث بشكل غير عقالني ،بل بناء عمى عادات متعممة،

وخبرات سابقة ناتجة عن الثواب والعقاب (سعد العبيدي.)29-28 ،4987 ،
وانطمق انصار مدرسة التحميل النفسي في تفسير اتخاذ القرار من نظرية الصراع
التي افترض

()Janis & Mann, 1977, 147

فييا أن اتخاذ القرار يسير وفقاً لمقدار الصراع

الذي يشعر بو الفرد في الموقف ،وأن حالة الص ارع ىذه تُسبب توتر الفرد ،ومن ثم فإنو
عندما يسعى التخاذ قرار في ىذا الموقف فيو في الحقيقة ُيعالج توتره النفسي رغم أنو ال
يعرف نتائج قراره.

وحالة الصراع وفقاً لتمك النظرية ىي حالة من الشك المتزايد يشعر بيا الفرد كمما

كان من الصعب عميو االختيار بين البدائل في الموقف ،فيبدأ في جمع المعمومات حول تمك
البدائل لتقييم كل منيا ،ثم ُيعيد تقييميا كمما توافرت لو معمومات إضافية جديدة
.)Mann, 1977, 71

( & Janis

وتتحدد شدة حالة الصراع التي يشعر بيا الفرد عند اتخاذ القرار من خالل تحديده
لممكاسب ،والخسائر المتوقعة من قراره ،ومن خالل درجة تقبل اآلخرين لو ،ودرجة تقديره
لذاتو بعد اتخاذ ىذا القرار ،ولذلك فإن عميو أن يكون عمى استعداد دائم لتعديل ق ارراتو بناء
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عمى تمقيو مزيداً من المعمومات حول البدائل المتاحة في الموقف ،وبناء عمى االستفادة من
التغذية المرتدة السالبة التي يتمقاىا من المشاركين لو بالميمة

( Janis & Mann, 1977, 12,

.)17, 170
كما ينطمق أنصار المدرسة المعرفية في تفسيرىم التخاذ القرار من نظرية التنافر
المعرفي التي قدميا
حيث أكد

(1957

 ،)Festinger,وأجرى عمييا

()Festinger, 1957, 3

()Festinger, 1962

بعض التعديالت،

أنو إذا كانت معارف الفرد وادراكاتو عن موقف ما غير

مترابطة أو غير متسقة ،فإنيا ستُسبب لو حالة من التوتر سيسعى لمتخمص منيا بجعل ىذه
المعارف واإلدراكات أكثر اتسا ًقا ،وأطمقت تمك النظرية عمى ىذه الحالة التنافر المعرفي.
ولقد فسر

( )Libert & Spiegler, 1970, 194

ىذه الحالة التي وصفتيا تمك النظرية

بأنيا حالة ال تبعث عمى االرتياح النفسي لمفرد ،مما يدفعو إلى التخمص منيا من خالل
تحاشي أية معمومة جديدة في الموقف تُزيد من حدة تمك الحالة ،ومحاولة إبقاء نسبة
العناصر المعرفية المنسجمة الخاصة بالموضوع أكبر من نسبة العناصر المتنافرة.
وميال لمتحميل
وتؤكد تمك النظرية أن الفرد قبل اتخاذ القرار يكون موضوعيِّا وأكثر دقة ً

وليقمل من حالة
المنظم لممعمومات المتوفرة بالموقف ،أما بعد أن يختار أحد تمك البدائل ُ
المختار ،فإنو ُيكافح من أجل
التنافر الناشئة بين إيجابيات البدائل المرفوضة ،وسمبيات البديل ُ

أكبر ٍ
قدر من المعمومات التي تدعم قراره ،وتُؤكد صحتو وتُخفض من حدة حالة التنافر
المعرفي (.)Festinger, 1962, 10
ويرى الباحث أن نظرية

()Janis & Mann, 1977

ىي األقرب لفيم اتخاذ القرار

الدينامي المشار إليو في ىذا البحث.

( )8فسوض البحح:
( ) 4-8توجد مستويات متفاوتة من الرشاقة المعرفية لدى أفراد العينة األساسية
لمبحث.
( )2-8ال توجد فروق دالة إحصائيِّا بين متوسطات درجات أفراد العينة األساسية
لمبحث عمى مقياس الرشاقة المعرفية (األبعاد والدرجة الكمية) راجعة إلى أي من الجنس
العمر(شريحة  / 32 :27شريحة  ،)45 :42أو التخصص (عموم /
(ذكور  /إناث) ،أو ُ
رياضيات).
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توسطي زمن التفاعل
( )3-8ال توجد فروق دالة إحصائيِّا بين ُم ِّ

RT

لمجموعة

مرتفعي ومجموعة منخفضي مستوى الرشاقة المعرفية من أفراد العينة األساسية عمى
محاوالتيم التي تبعيا تغذية مرتدة عكسية (سالبة) في نسخة ميمة

Flanker

موضع البحث.

توسطي زمن التفاعل
( )4-8ال توجد فروق دالة إحصائيِّا بين ُم ِّ

RT

لمجموعة

مرتفعي ومجموعة منخفضي مستوى الرشاقة المعرفية من أفراد العينة األساسية عمى
محاوالتيم التي تبعيا تغذية مرتدة عكسية (موجبة) في نسخة ميمة

Flanker

موضع البحث.

توسطي عدد األخطاء لمجموعة مرتفعي
( )5-8ال توجد فروق دالة
ِّ
إحصائيا بين ُم ِّ

ومجموعة منخفضي مستوى الرشاقة المعرفية من أفراد العينة األساسية بعد تمقييم التغذية
المرتدة العكسية عمى محاوالتيم في نسخة ميمة

Flanker

موضع البحث.

( )9إجساءات البحح:
( )1- 9العًية:
انضم لمعينة األساسية ليذا البحث في بدايتو ( )448فرداً ،ولكن انسحب عبر

مراحمو المختمفة ( )43فرداً؛ لظروف خاصة بيم ،فضالً عن أنو تم استبعاد بيانات ( )44فرداً
آخر؛ لعدم استكماليم الفحص عمى األداة األولى لمبحث ،أو لمواجيتيم مشاكل تقنية عند
العمل عمى األداة الثانية ،وقد تم ذلك في مراحل المعالجة اإلحصائية دون عمميم ،وبذلك فقد
معمما ،و( )32معمم ًة بالمرحمتين
استقرت العينة األساسية عمى ( )424فرداً بواقع ()92
ً
اإلعدادية والثانوية ،من بينيم ( )75فردأ في تخصص الرياضيات ،و( )49فرداً في

تخصصات العموم ،وقد تم اختيارىم جميعا بالطريقة العشوائية خالل الفصل الثاني من العام

الدراسي ( ،)2222/49وتراوحت أعمارىم ما بين ( )45 : 27عاماً ،بمتوسط حسابي قدره

عاما ،وانح ارفًا معياريِّا قدره ( )8.64عاماً.
(ً )38.33
ال عن العينة االستطالعية التي تم اختيارىا بنفس الطريقة ،وبمغ عددىا
ىذا فض ً
معمما ،ومعمم ًة من نفس التخصصات ،وخالل نفس الفصل الدراسي ،وجدول ()4
()33
ً
يوضح الوصف الدقيق ألفراد العينة الكمية لمبحث.
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انزخظض

انًشؽهخ
اإلػذادٚخ
انضبَٕٚخ
اإلػذادٚخ
انضبَٕٚخ

سٚبضٛبد
ػهٕو

انًغًٕع انكهٙ

عدد مارس-ج7277 )38( -7م
عذٔل ()8
ٔطف انؼُٛخ انكهٛخ نهجؾش (ٌ = )888
انؼُٛخ انكهٛخ
انؼُٛخ األعبعٛخ
انؼُٛخ االعزطالػٛخ
ركٕس
إَبس
ركٕس
إَبس
ركٕس
88
8
88
8
0
88
8
28
2
8
88
88
88
2
8
88
88
82
2
8
888
82
82
8
28
888
828
88

إَبس
8
8
88
82
88

( )2- 9األدوات :
( )1- 2- 9مكًاس السشاقة املعسفًة:
أعد الباحث ىذا المقياس في ضوء االستفادة مما توافر لو بالتراث السيكولوجي –
في حدود عممو – حول ىذا المفيوم ،وباالستفادة من االتجاه األول في قياسو الذي تمت
اإلشارة إليو مسبقاً ،والذي يعتمد عمى التقرير الذاتي ،ولكن تم تصميمو عمى ىيئة مجموعة

مواقف ،يصف كل منيا عبارة موقفيةُ ،يطمب من المفحوص قراءتيا جيداً ،ثم ُيطمب منو
اختيار بديل من البدائل األربع ة التي تمي كل عبارة ،مع مالحظة أن الباحث قد صمم ىذا

المقياس باستخدام برنامج
(

Forms App

الذي تم تنزيمو من متجر  ،Googleوتم إرسال الرابط

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDMDAec9rVR2O9nRIECJkunUP15 -

 )qBNEH5T2dRpB-05trVKw/viewformإلى أفراد العينة عن طريق تطبيق

App

What's؛

لمدخول إليو واالستجابة عمى فقراتو ،وقد تم بناء ىذا المقياس وفقِّا لمخطوات التالية ،والتي

تتضمن وصفاً دقيقاً لو:

( )1- 1- 2- 9حتديد اهلدف مً املكًاس :وىو قياس مستوى الرشاقة المعرفية لدى

المعممين والمعممات ،أو أية فئة أخرى من الراشدين الذين يعممون في بيئات متغيرة تتضمن
مياما دينامية.
ً

( )2- 1- 2- 9حتديد املفهىو املساد قًاسه :حيث قام الباحث بتعريف الرشاقة

المعرفية في ضوء ما توافر لو من تعريفات بالتراث السيكولوجي ،وفي ضوء المحاوالت القميمة
لتفسيرىا التي أُتيحت لمباحث – في حدود عممو  ، -وتم عرض ىذا التعريف ضمن
مصطمحات البحث.
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( )3- 1- 2- 9حتديد أبعاد املكًاس :في ضوء التعريف الذي حدده الباحث ،فقد تم
تحديد أربعة أبعاد ليذا المقياس :ثالثة منيا يعكسون مكونات الرشاقة المعرفية المتعارف
المركز ،المرونة المعرفية) ،والرابع يعكس أثر التناسق
عمييا وىي (االنفتاح المعرفي ،االنتباه ُ
(محصمة الرشاقة المعرفية)،
واالنسجام بين ىذه المكونات عمى أداء الفرد أطمق عميو الباحث ُ

ألنو يتضمن ما ينعكس عمى تصرفات الفرد عندما ينجح في التنسيق بين وظائف المكونات

الثالثة السابقة ،وينجح في تحقيق االنسجام بينيا.
( )4- 1- 2- 9صًاغة مفسدات املكًاس :تم صياغة العبارات الموقفية ،والبدائل

المركز،
األربعة لكل منيا بحيث ُيمثل البديل (أ) االنفتاح المعرفي ،والبديل (ب) االنتباه ُ
والبديل (ج) المرونة المعرفية ،والبديل (ء) محصمة الرشاقة المعرفية ،وتم ذلك في ضوء
تعريف تمك األبعاد الذي تم عرضو مسبقِّا ،فتكون المقياس في صورتو النيائية من ()22
عبارة موقفية يمي كل منيا أربعة بدائل (أ ،ب ،ج ،ء) ،يستجيب عميو المفحوص بطريقة
التقرير الذاتي ،وذلك بأن يق أر العبارة الموقفية ،ثم يق أر البدائل األربعة ،ثم يختار أحد تمك
بديال تدل عمى مستوى أداء
البدائل ،وبذلك يكون لكل بعد من أبعاد المقياس عدد (ً )22

البعد.
المفحوص عمى ىذا ُ

( )1- 5- 2- 9حتديد طسيكة تصحًح املكًاسُ :يصحح ىذا المقياس بحيث ُيعطى
لكل مفحوص درجة واحدة عند اختياره أحد البدائل الثالثة األولى (أ) ،أو (ب) ،أو (ج)،

ويعطى أربع درجات عند اختياره البديل الرابع (ء) ،وبذلك يكون لكل مفحوص درجة عمى كل
ُ
ُبعد ىي مجموع درجاتو عمى مفردات البديل الدال عميو ،وكذلك درجة كمية ىي مجموع درجاتو
عمى األبعاد األربعة لممقياس ،حيث تكون أعمى درجة كمية يمكن أن يحصل عمييا المفحوص

ىي ( )82درجة ،وأقل درجة كمية ىي ( )22درجة ،بمتوسط فرضي قيمتو ( )52درجة،
وبانحراف معياري قدره ( )8.26درجة بعد تقنينو عمى العينة االستطالعية (ن =  )33فرداً،

وجدول (ُ )5يوضح مستويات الرشاقة المعرفية التي تعكسيا درجات ىذا المقياس.
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يغزٕٚبد انششبلخ انًؼشفٛخ ٔفمبً نزؼهًٛبد انًمٛبط ان ًُغزخذو
انذسعخ انكهٛخ نهًفؾٕص
يغزٕٖ انششبلخ انًؼشفٛخ
إنٗ
يُخفض
82
ألم يٍ يزٕعظ
88
يزٕعظ
88
أػهٗ يٍ يزٕعظ
88
يشرفغ
08

( )5- 1- 2- 9حشاب احملددات الشًلىمرتية للنكًاس:
( )1- 5- 1- 2- 9الصدق :حيث تم استطالع رأي بعض المحكمين بالتخصص

حول صالحية المفيوم المستخدم لقياس الظاىرة محل البحث ،وحول صالحية األبعاد األربعة

لقياس المفيوم المستيدف من المقياس ،وحول صالحية صياغة العبارات الموقفية التي كان
عددىا في الصورة األولية لممقياس ( )25عبارة ،وكذلك حول صالحية البدائل التي كان
عددىا في الصورة األولية لممقياس ( )422بديل ،وأسفر ذلك عن حذف عدد ( )3عبارات
موقفية ببدائميا؛ لضعف نسبة االتفاق عمييا ألقل من ( )%52من عدد المحكمين ،فتم
اإلبقاء عمى عدد ( )22عبارة موقفية مع بدائميا ،ولكن بعد تعديل صياغة بعض الكممات في
تمك البدائل.
بعد ذلك تم تطبيق المقياس في ىذه الصورة األولية عمى العينة االستطالعية (ن =
وحسبت معامالت الصعوبة لممفردات ،فتراوحت ما بين
 ،)33وتم تصحيحو وفقاً لتعميماتوُ ،
( )2.49إلى ( ،)2.64وكذلك ُحسبت معامالت التمييز لممفردات ،فتراوحت ما بين ()2.72

إلى ( ،) 2.86وجميعيا قيم تدل عمى أن المقياس لو درجة متوسطة من الصعوبة ،ودرجة
عالية من التمييز تتمتع بيا مفرداتو.

ثم تم التأكد من صدق التكوين ليذا المقياس بطريقة االتساق الداخمي :حيث تم
حساب درجة كل فرد من العينة االستطالعية (ن =  )33عمى كل مفردة من مفردات
المقياس ،وذلك بتحديد البديل الذي اختاره عمى كل مفردة ،واعطائو درجة ىذا البديل وفقاً
لتعميمات المقياس ،ثم تم حساب درجة كل فرد منيم عمى كل ُبعد من أبعاد المقياس ،وذلك
البعد ،ثم تم حساب الدرجة الكمية لكل فرد
بجمع درجات الفرد عمى البديل الذي يدل عمى ىذا ُ

منيم عمى الم قياس بجمع درجاتو عمى األبعاد األربعة ،وبعد ذلك تم حساب معامالت ارتباط
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بيرسون بين درجات كل فرد عمى كل مفردة ،ودرجتو عمى البعد الذي تنتمي لو بعد حذف
درجة تمك المفردة ،وكذلك بين درجتو عمى كل مفردة ،ودرجتو الكمية عمى المقياس بعد حذف
درجة تمك المفردة ،وكذلك بين درجتو عمى كل ُبعد ،ودرجتو الكمية عمى المقياس بعد حذف
البعد ،وجدول ( )6يوضح معامالت االتساق الداخمي التي تم الحصول عمييا.
درجة ىذا ُ

ألثؼبد

االَفزبػ انًؼشفٙ

االَزجبِ ان ًُشكض

عذٔل ()8
يظفٕفخ يؼبيالد االرغبق انذاخه ٙنًفشداد ٔأثؼبد يمٛبط انششبلخ انًؼشفٛخ (ٌ = )88
ا
ا
ا
ا
سرجبط
ا
سرجبط
ا
سرجبطٓب
ا
ا
سرجبطٓب
ا
ا
انجؼذ
سرجبطٓب
انجؼذ
سرجبطٓب
ثبنذسعخ
ألثؼبد نًفشدح
ثبنذسعخ
نًفشدح
ثبنذسعخ
ثبنجؼذ
ثبنذسعخ
ثبنجؼذ
انكهٛخ
انكهٛخ
انكهٛخ
انكهٛخ
8
8
8
8
8
8
**988
**988
(ة)
**988
**988
(أ)
8
8
2
8
8
2
**980
**988
(ة)
**988
**988
(أ)
8
8
8
8
8
8
*988
*988
(ة)
**988
**988
(أ)
8
8
8
8
8
8
988
988
(ة)
988
928
(أ)
8
8
8
8
8
8
*988
**988
(ة)
*988
*988
(أ)
8
8
8
8
8
8
**988
**980
(ة)
**988
**982
(أ)
8
8
8
8
8
8
**988
**988
(ة)
**988
**988
(أ)
8
8
0
8
8
0
8
8
**982
**982
(ة)
*988
**988
(أ)
**988
**988
8
8
8
8
8
8
**988
**988
(ة)
**988
**980
(أ)
8
8
8
8
8
8
**980
**988
(8ة)
**988
**988
(8أ)
8
8
8
8
8
8
**988
**988
(8ة)
**988
**988
(8أ)
8
8
8
8
8
8
*988
**980
(2ة)
**980
**988
(2أ)
8
8
8
8
8
8
**988
**988
(8ة)
*988
*982
(8أ)
8
8
8
8
8
8
**980
**988
(8ة)
**982
**982
(8أ)
8
8
8
8
8
8
**988
**988
(8ة)
**988
**988
(8أ)
8
8
8
8
8
8
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ألثؼبد

ا
نًفشدح
(8أ)
(8أ)
(0أ)
(8أ)
(8أ)
(8أ)
(2أ)
(ط)
(ط)
(ط)
(ط)
(ط)

انًشَٔخ انًؼشفٛخ

(ط)
(ط)
(ط)
(8ط)
(8ط)
(2ط)
(8ط)

**980
8
**988
8
**988
8
988
2
*988
2
**988
2
**980
8
**988
2
**982
8
**988
8
928
8
**980
8
**988
8
**988
0
**982
8
**988
8
**988
8
**980
8
**988
8
**988
8

ا

سرجبطٓب
ثبنذسعخ
انكهٛخ

ا

سرجبط
انجؼذ
ثبنذسعخ
انكهٛخ

ا
ألثؼبد

**988
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

**988
**988
988
*980
**980
**988
**988
**988
**988
988
**988
**988
**988
**988
**988
**988
**988
**988
**988

8
8

(8ة)

8

(8ة)

8

(8ة)

8

(2ة)

8

(ء)

8

(ء)

8

(ء)

8

(ء)

8

(ء)

8
8

8
8
8
8
8

(8ة)

**988
8
**988
8
**988
8
928
2
**988
2
**988
2
**982
8
**988
2
**988
8
**988
8
982
8
**982
8
**988
8
**988
0
**988
8
**988
8
**988
8
**988
8
**988
8
**988
8

(0ة)

8

8

ا
نًفشدح

ا

(8ة)

**988

8

يؾظهخ انششبلخ انًؼشفٛخ

(ط)

ا

سرجبطٓب
ثبنجؼذ
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ا

سرجبطٓب
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انكهٛخ

ا

سرجبط
انجؼذ
ثبنذسعخ
انكهٛخ

**988
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

**988
**980
988
*988
**988
**988
**988
**988
*988
982
**988
**988
**980
**988
**988
**988
**988
**988
**988

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

- 082 -

ا

دور الرشاقة المعرفية...

ألثؼبد

ا
نًفشدح

ا

(8ط)

**988
8
**988
8
**988
8
**980
8
**988
8
988
2
**988
2
**988
2
**988

(8ط)
(8ط)
(8ط)
(0ط)
(8ط)
(8ط)
(8ط)
(2ط)

سرجبطٓب
ثبنجؼذ
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ا

سرجبطٓب
ثبنذسعخ
انكهٛخ

ا

**988
8
8
8
8
8
8
8
8

**988
**988
**988
**988
988
**988
**988
**980

8
8
8
8
8
8
8
8

سرجبط
انجؼذ
ثبنذسعخ
انكهٛخ

ا
ألثؼبد

ا
نًفشدح

ا

(8ء)

**988
8
**988
8
**988
8
**988
8
**988
8
988
2
**988
2
**988
2
**988

(8ء)
(8ء)
(8ء)
(0ء)
(8ء)
(8ء)
(8ء)
(2ء)

سرجبطٓب
ثبنجؼذ

ا

سرجبطٓب
ثبنذسعخ
انكهٛخ

ا

سرجبط
انجؼذ
ثبنذسعخ
انكهٛخ

**988
8
8
8
8
8
8
8
8

**988
**988
**988
**988
988
**988
**988
**988

8
8
8
8
8
8
8
8

ويتضح من جدول ( ) 6أن جميع معامالت االتساق الداخمي لممفردات ،واألبعاد كانت
دالة إحصائيِّا ،إما عند مستوى ( )2.24المشار إليو بالعالمة (**) ،أو عند مستوى
( ) 2.25المشار إليو بالعالمة (*) ،عدا معامالت اتساق المفردتين ( )4و ( )49لم تكن دالة
إحصائيا ،فتم حذف ىاتين المفردتين؛ بسبب عدم انتماء بدائميما لمعبارتين الموقفيتين في
صدر كل مفردة بدرجة كافية ،وبذلك يكون استقر المقياس في صورتو النيائية عند ()22
البعد
عبارة موقفية لكل منيا ( )4بدائل ،ويكون تم التأكد أن كل مفردة منيا تقيس بالفعل ُ
الذي تنتمي إليو ،وأن كل ُبعد يقيس بالفعل المفيوم المستيدف من المقياس ،وبيذا يكون تم
التأكد من صدق ىذا المقياس قبل تطبيقو عمى العينة األساسية.
( )2- 5- 1- 2- 9الجبات :حيث تم التأكد من ثبات ىذا المقياس بطريقتين:

األولى ىي طريقة التجزئة النصفية  ،Split-halfحيث تم فييا حساب معامل االرتباط بين
درجات أفراد العينة االستطالعية (ن =  )33عمى النصف األول لممقياس (مفرداتو الفردية)،
ودرجاتيم عمى النصف الثاني (مفرداتو الزوجية) ،وذلك بطريقة سبيرمان – براون
Brown

Spermann

– ،فكانت قيمتو ( ،)2.823وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى ( ،)2.24والثانية
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ىي طريقة ألفا كرونباخ

عدد مارس-ج7277 )38( -7م
Cronbach

 ،Alphaحيث تم فييا حساب معامالت ألفا كرونباخ

لدرجات أفراد العينة االستطالعية (ن =  )33عمى كل ُبعد من أبعاد المقياس ،وكذلك
لدرجاتيم الكمية عميو ،وجدول ( )7يوضح تمك المعامالت.
عذٔل ()8
يؼبيالد صجبد أنفب كشَٔجبؿ نًمٛبط انششبلخ انًؼشفٛخ (ٌ = )88
يؼبيالد أنفب كشَٔجبؿ
أثؼبد انًمٛبط
89888
االَفزبػ انًؼشفٙ
89882
االَزجبِ ان ًُشكض
89888
انًشَٔخ انًؼشفٛخ
89088
يؾظهخ انششبلخ انًؼشفٛخ
89082
انذسعخ انكهٛخ نهًمٛبط

ويتضح من جدول ( )7أن جميع معامالت ألفا كرونباخ ألي من أبعاد المقياس كانت
أقل منيا لمدرجة الكمية ،وأن جميعيا كانت دالة إحصائيا عند مستوى ( ،)2.24وبذلك يكون
قد تم التأكد من ثبات ىذا المقياس ،وكذلك من صالحيتو لالستخدام مع العينة األساسية.

( )2- 2- 9ىُشدة مهنة :Flanker

ومحدثة من ال ُنسخة
حيث اعتمد الباحث عمى ُنسخة حاسوبية ُمعدة لمراشدينُ ،
األصمية لميمة  Flankerالتي أعدتيا في األصل ( ،)Eriksen & Eriksen, 1974حيث تم إرسال
رابط عبر تطبيق

What's App

إلى أفراد العينة؛ لتحميل برنامج

عمى ىواتفيم الذكية ،وذلك من متجر

Google

 ،Psytoolkitثم تم إرسال رابط لمدخول عمى الميمة

InQuist

ال ُنسخة رقم

()6.2.2

المتصل بموقع  ،Millisecondوموقع
لكل منيم ،وطُمب منيم االستجابة

online

عمى الميمة ،وارسال ممف النتائج إلى الباحث عبر تطبيق

What's App

وتحميميا إحصائيِّا.

أيضاً؛ لتفريغ بياناتو،

وتتضمن تمك النسخة ( )82محاولة ،منيا ( )32تجريبية ال تُحتسب نتائجيا
لممفحوص ،وانما تيدف إلى تدريبو عمى االستجابة عمى المحاوالت التي ستمييا ،وكل محاولة
من المحاوالت الخمسين األساسية لمميمة عبارة عن خمسة حروف بالمغة اإلنجميزية ،مكتوبة
إلى جوار بعضيا البعض في صف واحد ،عمى ىيئة مجموعة واحدة في مركز الشاشة ،حيث
يكون لون الشاشة أسود باستمرار في جميع المحاوالت ،ولون الحروف باستمرار أبيض ،وكل
مجموعة من الحروف إما يتوسطيا الحرف

C

،أو الحرف

S

،أو الحرف

H

،أو الحرف ،K

ويطمب من
وتسمى كل مجموعة باسم الحرف المركزي الذي يتوسط الحروف الخمسةُ ،
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المفحوص أن يضغط عمى الحرف

R

الذي يظير لو أسفل يمين الشاشة كمما رأى مجموعة

حروف يتوسطيا أي من الحرفين المركزيين

K

أو  ،Hوأن يضغط عمى الحرف

L

الذي يظير

لو أسفل يسار الشاشة كمما رأى مجموعة حروف يتوسطيا أي من الحرفين المركزيين

C

أو

 ، Sوذلك بصرف النظر عن الحروف األربعة المحيطة بالحرف المركزي في جميع الحاالت،
والتي ىي في حالة تغير مستمر خالل الميمة.
وتقوم الفكرة األساسية لمميمة عمى الدينامية المستمرة لمحتواىا ،وتغيره من محاولة
ألخرى باستمرار ،وأيضاً عمى تقديم الحروف المحيطة

Flanked

لمحرف المركزي إما ُمطابقة

لالتجاه الذي يدل عميو ،أو معاكسة لو ،أو متعادلة ال تدل عمى أي اتجاه إطالقاً ،فمثال

المجموعة ( ،)HHKHHوالمجموعة

()SSCSS

ىما مجموعتان مطابقتان؛ ألن الحروف المحيطة

بالحرف المركزي في كل منيما تدل عمى نفس اتجاىو ،أما المجموعة ( ،)KKSKKوالمجموعة
( )CCHCCىما مجموعتان ُمعاكستان؛ ألن الحروف المحيطة بالحرف المركزي لكل منيما تدل
عمى اتجاه معاكس لو ،أما المجموعة ( ،)OOCOOالمجموعة ( )MMHMMعمى سبيل المثال
فيما مجموعتان متعادلتان؛ ألن الحروف المحيطة بالحرف المركزي لكل منيما ال تدالن عمى
اتجاه معين من األساس.
وتبدأ التجربة لكل مفحوص بأن يق أر تعميمات عمى الشاشة بأال ييتم بالحروف
بناء عمى الحرف المركزي
المحيطة بالحرف المركزي لكل مجموعة ،وأن عميو أن يستجيب فقط ً
الذي يتوسطيا ،ثم ُيطمب منو أن يضغط عمى كممة  SPACEالتي تظير أمامو أسفل وسط

الشاشة؛ ليبدأ البرنامج في تسجيل استجاباتو فو ارً عمى ( )52محاولة متتالية ،ومتغيرة
المحتوى باستمرار ،وبعد كل استجابة يقوم بيا المفحوص ،فإن البرنامج يعطيو تغذية مرتدة

عكسية  ،فإن كانت استجابتو صحيحة تظير لو عالمة ( )+خضراء المون أسفل منتصف
الشاشة ،وان كانت استجابتو خاطئة تظير لو كممة
الشاشة ،ثم يضغط عمى كممة

SPACE

ERROR

حمراء المون أسفل منتصف

لتبدأ المحاولة التالية ،وىكذا حتى تنتيي جميع

المحاوالت ،ثم تظير نتائجو عمى ىيئة ممف ُيحفظ في برنامج ُ InQuistمسجل بو زمن التفاعل
 RTعمى االستجابات الصحيحة ،وكذلك عمى االستجابات الخاطئة ،وذلك بالميممي ثانية،
وكذلك عدد األخطاء الكمي الذي وقع فيو المفحوص خالل الميمة.
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وقد تم تطبيق تمك األداة عمى العينة االستطالعية (ن =  ،)33وتم حساب مؤشرات
ال صدق ليا باستخدام طريقة المقارنة الطرفية ،بحساب النسبة الحرجة (ف) بين أعمى
( )%27وأدنى ( )%27في كل من زمن التفاعل الكمي  ،RTوعدد األخطاء الكمي في الميمة،
فكانت قيمة (ف) بينيما ىي ( )48.624و( )43.278عمى الترتيب ،وىما قيمتان دالتان
إحصائياً ،بما يدل عمى كفاءة تمك الميمة في التمييز بين المرتفعين ،والمنخفضين في زمن
التفاعل وعدد األخطاء.

كما تم حساب الثبات لتمك األداة بعد تطبيقيا عمى العينة االستطالعية (ن = )33
مرتان بفاصل زمني قدره ثالثة أسابيع ،وذلك بطريقة إعادة التطبيق وحساب معامل ثبات
بيرسون بين درجاتيم عمى التطبيقين ،فكانت قيمتو ( ،)2.592وىي قيمة دالة إحصائياً عند

مستوى ( ،) 2.24وبذلك يكون قد تم التأكد من صالحية تمك األداة لمتطبيق عمى العينة

األساسية.

( )11ىتائج البحح وتفشريها:
( )1- 11اختباز الفسض األول :وينص عمى أنو توجد مستويات متفاوتة من الرشاقة
المعرفية ل دى أفراد العينة األساسية لمبحث ،والختبار ىذا الفرض تم تطبيق مقياس الرشاقة
المعرفية عمى العينة األساسية (ن =  )424بالطريقة التي وصفيا الباحث ،وتم تصحيحو
وفقاً لتعميماتو ،وتم تحديد مستوياتيم عميو وفقاً لما ورد في جدول ( ،)5ثم تم تفريغ بيانات

النتائج التي حصل عمييا الباحث من برنامج
وادخاليا إلى برنامج

SPSS

Forms App

لجميع أفراد العينة األساسية،

اإلحصائي ،وحساب المتوسط الحسابي لمدرجات الكمية ليم في كل

مستوى ،وحساب قيمة (ت) لمفروق بين المتوسط الفرضي لممقياس الوارد في تعميماتو
والمتوسط الحسابي المحسوب ألفراد كل مستوى ،وجدول ( )8يوضح النتائج التي تم التوصل
إلييا.
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يغزٕٚبد
انششبلخ
انًؼشفٛخ
يُخفض
ألم يٍ
يزٕعظ
يزٕعظ
أػهٗ يٍ
يزٕعظ
يشرفغ
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عذٔل ()0
يغزٕٚبد انششبلخ انًؼشفٛخ نذٖ أفشاد انؼُٛخ األعبعٛخ (ٌ = )828
انًزٕع
دسعبرٓى
االَؾشا
لًٛخ
ط
انًزٕعظ
َغجزٓى
انكهٛخ
ف
ػذدْى
د
انفشض
انؾغبثٙ
انًئٕٚخ
انًؼٛبس٘
إنٗ
يٍ
٘
88988
8988
28908 %2898
88
82 28

8988

88

88

88

%098

88900

2988

8928

8988

88

88

22

%8898

88928

8988

8988

غٛش دال

88

88

80

%8898

88988

2928

8928

8988

88

%8898

80988

8982

88988

8988

89888

غٛش دال

88988

8988

08 80
انؼُٛخ
88988 88988
%888
828
يزٕعظ
األعبعٛخ
انفشٔق ث ٍٛانًشرفؼٔ ٍٛانًُخفض ٍٛف ٙيغزٕٖ انششبلخ انًؼشفٛخ

88

يغزٕٖ
انذالنخ

ويتضح من جدول ( )8ما يمي:
( )4-4-42أن االنحراف المعياري لمدرجات الكمية ألفراد العينة األساسية عمى
المقياس المستخدم كان ( )43.74درجة ،وىي قيمة كبيرة تدل عمى تشتت درجاتيم عميو،
بما يدل عمى تفاوت مستوياتيم في الرشاقة المعرفية ،حيث ظير أن ( )%26.6منيم لدييم
مستوى منخفض ،و( )%8.4منيم لدييم مستوى أقل من متوسط ،و( )%47.7منيم لدييم
مستوى متوسط ،و( )%44.5منيم لدييم مستوى أعمى من متوسط ،و( )%33.4منيم
لدييم مستوى مرتفع في الرشاقة المعرفية ،وبذلك تم قبول الفرض األول من البحث.
( )2-4-42أن المتوسط الحسابي لمدرجات الكمية ألفراد العينة األساسية عمى
المقياس المستخدم كان ( )52.36درجة ،وىي قيمة قريبة من المتوسط الفرضي لممقياس
الوارد في تعميماتو ،وتقع ضمن شريحة (متوسط) ،وبذلك ُيمكن إجمال القول بأن أفراد العينة
األساسية لدييم مستوى متوسط في الرشاقة المعرفية.
( ) 3-4-42أن قيمة (ت) لمفروق بين المتوسط الحسابي لمدرجات الكمية ألفراد
العينة األساسية عمى المقياس المستخدم ،والمتوسط الفرضي لو كانت ( ،)2.497وىي قيمة
غير دالة إحصائيِّا ،بما يؤكد أن أفراد العينة األساسية لدييم بالفعل مستوى متوسط في
الرشاقة المعرفية ( .ممحوظة :االنحراف المعياري الذي تمت المقارنة معو ىو  8.26الوارد
في تعميمات المقياس).
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( ) 4-4-42أن قيمة (ت) لمفروق بين المتوسط الحسابي لمدرجات الكمية ألف ارد
مجموعة المنخفضين عمى مقياس الرشاقة المعرفية ،والمتوسط الفرضي لو ىي (،)47.79
وىي قيمة دالة إحصائيِّا عند مستوى ( )2.24لصالح المتوسط الفرضي ،بما يؤكد أن أفراد
تمك المجموعة لدييم بالفعل مستوى منخفض في الرشاقة المعرفية.
( )5-4-42أن قيمة (ت) لمفروق بين المتوس ط الحسابي لمدرجات الكمية ألفراد
مجموعة المرتفعين عمى مقياس الرشاقة المعرفية ،والمتوسط الفرضي لو ىي (،)49.23
وىي قيمة دالة إحصائيِّا عند مستوى ( )2.24لصالح متوسط مجموعة مرتفعي الرشاقة
المعرفية ،بما يؤكد أن أفراد تمك المجموعة لدييم بالفعل مستوى مرتفع في الرشاقة المعرفية.
( ) 6-4-42أن قيمة (ت) لمفروق بين المتوسط الحسابي لمدرجات الكمية ألفراد
مجموعة المتوسطين عمى مقياس الرشاقة المعرفية ،والمتوسط الفرضي لو ىي (،)2.69
وىي قيمة غير دالة إحصائيِّا  ،بما يؤكد أن أفراد تمك المجموعة لدييم بالفعل مستوى متوسط
في الرشاقة المعرفية.
( )7-4-42أن قيمة (ت) لمفروق بين ُمتوسطي الدرجات الكمية ألفراد مجموعتي
المرتفعين ،والمنخفضين عمى مقياس الرشاقة المعرفية ىي ( ،)63.76وىي قيمة دالة

إحصائيِّا عند مستوى ( )2.24لصالح مجموعة المرتفعين ،وىذه الفروق الجوىرية ىي التي
يُحاول البحث الحالي الكشف عن دورىا في سرعة ،ودقة االستجابة لمتغذية المرتدة العكسية
الموجبة والسالبة لدى أفراد العينة.
وتتفق تمك النتيجة التي أظيرت تفاوتاً واضحاً بين أفراد العينة في مستويات الرشاقة

المعرفية مع ما أشارت إليو نتائج دراسة ( )Good, 2009التي أظيرت أيضا تفاوتًا بين طالب
الجامعة في مستويات مكونات الرشاقة المعرفية ،وأن ىذا ىو ما ُيسبب اختالفيم في األداء
عمى الميام المختمفة ،وكذلك مع نتائج دراسة

()Mariscal, 2017

التي أظيرت أيضا تفاوتاً بين

المتدربين بمدرسة البحرية العميا األمريكية في مستويات الرشاقة المعرفية ،وأن ىذا ىو ما
ُيسبب اختالفيم في القدرة عمى تحديد المعمومات المناسبة التخاذ الق اررات أثناء الميام
الدينامية ،وكذلك مع نتائج دراسة ( )Knox, et al., 2017التي أظيرت ىي األخرى تفاوتاً بين

طالب أكاديمية الدفاع النرويجية في مستويات الرشاقة المعرفية؛ نتيجة الختالفيم في ميارات

ما وراء المعرفة ،وكذلك مع نتائج دراسة

()Josok, et al., 2019
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مستويات الرشاقة المعرفية بين طالب أكاديمية الدفاع النرويجية ،وأنو ال ُيمكن تفسير إال ما

نسبتو ( )%43.4من ىذا التباين اعتماداً عمى مستوياتيم في مكونات التنظيم الذاتي ،وأخيراً

أيضاً مع نتائج دراسة

()Knox, 2019

التي أظيرت اختالفاً في مستويات الرشاقة المعرفية لدى

طالب أكاديمية الدفاع النرويجية مما سبَّب اختالفيم في األداء المعرفي عمى الميام المختمفة.

ويمكن لمباحث تفسير تمك النتيجة بأن ىذا التفاوت بين أفراد العينة في مستوى
ُ
الرشاقة المعرفية يرجع في األساس إلى اختالفيم في مكوناتيا األساسية ،فقد نجد منيم من

بقدر ٍ
تتسم شخصيتو ٍ
عال من االنفتاح المعرفي ،والمرونة المعرفية ،ولكنو ال يستطيع توجيو
المركز إلى المثيرات األكثر أىمية من حولو ،وقد نجد منيم من لديو قدرة عالية عمى
انتباىو ُ
االستغراق في العمل ،والتركيز عمى الميمة ،واالنشغال التام بيا دون أن يكون لديو أي
استعداد الستقبال أية مثيرات طارئة عمى الميمة؛ نظ ارً لنقص انفتاحو المعرفي عمى البيئة
المحيطة ،وقد نجد منيم من تتسم شخصيتو بالحيوية ،وتقبل جميع األفكار ٍ
بقدر متساو،
واعطاء جميع مثيرات الميمة نفس القدر من االىتمام إلى الدرجة التي ال يستطيع معيا أن
ُيحدد من أين يبدأ الحل؟ ،ومن أين يبدأ العمل؟ ؛ ألن مرونتو المعرفية العالية ال تُمكنو من
تحديد أي المثيرات أكثر أىمية ،وأييا أكثر ارتباطاً بالميمة ،وبالتالي قد يفشل في تحريك
العمل نحو مساره الصحيح ،ىذا فضالً عن أنو إذا كان أفراد العينة لدييم تفاوت في مستوى

المكونات األساسية لمرشاقة المعرفية ،فإنيم وبال شك سيختمفون أيضاً في قدرتيم عمى
البعد الرابع
تحقيق انسجام ،وتناسق بين وظائف ىذه المكونات ،وبالتالي سينعكس ىذا عمى ُ
منيا ،وىو ُمحصمة الرشاقة المعرفية ،التي يرى الباحث أنو قد يحدث فييا انحرافات بنفس

قدر عدم التوازن بين المكونات الثالثة لمرشاقة المعرفية لدى الفرد ،وىذا ما جعل أداء أفراد

العينة يظير بيذا القدر من التفاوت الذي توقعو الباحث.
( )2اختبار الفرض الثاني :وينص عمى أنو ال توجد فروق دالة إحصائياً بين

متوسطات درجات أفراد العينة األساسية لمبحث عمى مقياس الرشاقة المعرفية (األبعاد والدرجة
العمر(شريحة  / 32 :27شريحة :42
الكمية) راجعة إلى أي من الجنس (ذكور  /إناث) ،أو ُ
 ،) 45أو التخصص (عموم  /رياضيات) ،ولمتحقق من ىذا الفرض تم تحديد درجات مجموعة
الذكور ودرجات مجموعة اإلناث ،وكذلك تحديد درجات مجموعة أفراد الشريحة العمرية األكبر

سناً (من  42إلى  )45عاما ومجموعة أفراد الشريحة العمرية األصغر ِّ
سنا (من  27إلى
ً
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عاما ،وكذلك تحديد درجات مجموعة أفراد العينة من تخصصات الرياضيات ،ودرجات
ِّ )32

مجموعة أفراد العينة من تخصصات العموم ،وذلك عمى كل من أبعاد مقياس الرشاقة المعرفية،
وعمى درجتو الكمية ،ثم تم استخدام اختبار (ت) لمفروق بين مجموعتين غير متساويتين

لحساب الفروق بين كل مجموعتين من ىذه المجموعات ،وجدول ( )9يوضح النتائج التي تم
التوصل إلييا.
عذٔل ()8
انفشٔق ث ٍٛأفشاد انؼُٛخ األعبعٛخ (ٌ = )828
ػهٗ أثؼبد يمٛبط انششبلخ انًؼشفٛخ ٔدسعزّ انكهٛخ انشاعؼخ نكم يٍ انغُظ ٔانؼًش ٔانزخظض
األثؼبد
االَفزبػ انًؼشفٙ
االَزجبِ ان ًُشكض
انًشَٔخ انًؼشفٛخ
ُيؾظهخ انششبلخ
انًؼشفٛخ
انذسعخ انكهٛخ
نهًمٛبط

انًغًٕػبد

انؼذد

انًزٕعظ انؾغبثٙ

االَؾشاف انًؼٛبس٘

ركٕس
إَبس
األطغش عُّبً
األكجش عًُّب
ػهٕو
سٚبضٛبد
ركٕس
إَبس
األطغش عًُّب
األكجش عًُّب
ػهٕو
سٚبضٛبد
ركٕس
إَبس
األطغش عُّبً
األكجش عًُّب
ػهٕو
سٚبضٛبد
ركٕس
إَبس
األطغش عًُّب
األكجش عًُّب
ػهٕو
سٚبضٛبد
ركٕس
إَبس
األطغش عُب ً
األكجش عُب ً
ػهٕو
سٚبضٛبد

82
82
88
82
88
88
82
82
88
82
88
88
82
82
88
82
88
88
82
82
88
82
88
88
82
82
88
82
88
88

88928
88988
88980
88988
88988
88988
88980
88928
88988
88980
88988
88988
88982
88988
88988
88988
88988
88988
82908
88908
88988
88908
88988
88988
88988
88928
80908
88908
88988
88988

8988
8908
8988
8980
8928
8988
8908
8900
8988
8908
8988
8988
8928
8982
8982
8908
8988
8988
8980
8988
8928
8988
8988
8982
8982
8988
8902
8908
8988
0988
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28988
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ويتضح من جدول ( )9ما يمي:
( ) 4-2—4أنو توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات أفراد العينة عمى
أبعاد مقياس الرشاقة المعرفية ،وعمى درجتو الكمية راجعة إلى الجنس :حيث كانت تمك
الفروق لصالح الذكور في أبعاد (االنفتاح المعرفي ،والمرونة المعرفية ،ومحصمة الرشاقة
المعرفية) لممقياس ،وفي درجتو الكمية أيضاً ،حيث بمغت قيمة (ت) لمفروق (22.69

و 26.86و )47.32لتمك األبعاد عمى الترتيب ،وبمغت قيمتيا ( )48.85لمدرجة الكمية،
وجميعيا قيم دالة إحصائيِّا إما عند مستوى ( ،)2.24أو ( ،)2.25بينما كانت تمك الفروق
المركز) فقط ،حيث بمغت قيمة (ت) لمفروق ( )25.44وىي
لصالح اإلناث في ُبعد (االنتباه ُ
قيمة دالة إحصائيِّا عند مستوى (.)2.24
( )2-2-42أنو توجد فروق دالة إحصائيِّا بين متوسطات درجات أفراد العينة عمى
العمر :حيث كانت تمك الفروق
أبعاد مقياس الرشاقة المعرفية ،وعمى درجتو الكمية راجعة إلى ُ
المركز ،والمرونة المعرفية ،ومحصمة
لصالح الشريحة ُ
العمرية األكبر سناً في أبعاد (االنتباه ُ
الرشاقة المعرفية) لممقياس ،وفي درجتو الكمية أيضاً ،حيث بمغت قيم (ت) لمفروق (28.54

و 47.35و )22.73لتمك األبعاد عمى الترتيب ،وبمغت قيمتو لمدرجة الكمية (،)43.92
وجميعيا قيم دالة إحصائيِّا ،إما عند مستوى ( ،)2.24أو عند مستوى ( ،)2.25بينما كانت
العمرية األصغر سناً في ُبعد (االنفتاح المعرفي) فقط ،حيث
تمك الفروق لصالح الشريحة ُ
بمغت قيمة (ت) لمفروق ( ،)22.84وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى (.)2.24
( )3-2-42أنو توجد فروق دالة إحصائيِّا بين متوسطات درجات أفراد العينة عمى
أبعاد مقياس الرشاقة المعرفية ،وعمى درجتو الكمية راجعة إلى التخصص :حيث كانت تمك
المركز ،والمرونة المعرفية ،ومحصمة الرشاقة
الفروق لصالح الرياضيات في أبعاد (االنتباه ُ
المعرفية) لممقياس ،وفي درجتو الكمية أيضاً ،حيث بمغت قيم (ت) لمفروق (،22.32
،28.43

 ) 44.89لتمك األبعاد عمى الترتيب ،وبمغت قيمتو لمدرجة الكمية (،)25.47

وجميعيا قيم دالة إحصائيِّا إما عند مستوى ( ،)2.24أو عند مستوى ( ،)2.25بينما كانت
تمك الفروق لصالح تخصص العموم في ُبعد (االنفتاح المعرفي) فقط ،حيث بمغت قيمة (ت)
لمفروق ( ،)24.64وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى ( ،)2.24وبذلك تم رفض الفرض
الثاني لمبحث.
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وتتفق تمك النتائج إلى حد كبير مع المشاىدات الحياتية التي نالحظيا يومياً ،حيث

نجد أن الذكور أكثر انفتاحاً عمى البيئة المحيطة بيم مقارنة باإلناث؛ نظ ارً لطبيعة التنشئة

االجتماعية التي يفرضيا عميين المجتمع ،بينما نجد أن اإلناث لديين قدرة أكبر عمى التركيز
في شيء معين لفترة أطول مقارنة بالذكور الذين في الغالب ال يطيقون ذلك بحكم طبيعتيم
التي تدفعيم إلى حب التجريب ،والتغيير ،وعدم المكوث لفترة طويمة في عمل نفس الشيء
بشكل متكرر ،وىذا بالطبع عمى عكس اإلناث الالتي تفرض عميين التنشئة االجتماعية

وتركيز ٍ
ٍ
عال ،وعدم التعجل في االنتقال من
ضرورة الصبر وضرورة فحص األشياء بدقة،
شيء إلى آخر ،كما نجد أن الذكور أيضاً يكون لدييم خبرات يومية أكثر من اإلناث ،وأنيم
يمرون بتجارب فاشمة كثيرة في محاوالتيم المستمرة التي تفرضيا عمييم طبيعتيم ،وظروف

التنشئة االجتماعية من ضرورة خوض التجارب ،والتعمم من األخطاء ،مما ُيكسبيم مرونة
أكثر مقارنة باإلناث في تقبل التغيرات المحيطة بيم ،والجارية باستمرار في البيئات التي
يعممون بيا ،وىذا عمى عكس اإلناث الالتي تدفعين طبيعتين ،وظروف التنشئة االجتماعية
إلى االعتماد عمى آخرين في نقل التجارب الناجحة إليين ،مما ُيفوت عميين فرص خوض
التجارب ،والتعمم من األخطاء ،فيجعمين ىذا أكثر جموداً مقارنة بالذكور في تقبل التغيير

المستمر بالبيئة المحيطة بين ،ىذا فضالً عن أن ظروف التنشئة االجتماعية لإلناث ترسم
لين صورة سمبية لمن تُكثر من التجارب واألخطاء ،وتدعوىن إلى االستفادة من التجارب
الناجحة التي ينقميا إليين المجتمع المحيط دون الحاجة إلى التجريب ،والتغيير المستمر.
كما نجد أيضاً أن فئة المعممين ،والمعممات األكبر سناً يكون لدييم ميارة أكبر من

الفئات األصغر سناً في التركيز عمى األجزاء اليامة من الميام التي تتضمنيا بيئات عمميم،

وذلك بحكم خبرتيم األطول التي جعمت لدييم تمك القدرة عمى التركيز عمى األجزاء التي تُحقق
أكبر قدر من النجاح في أقل وقت ممكن عند أداء الميام المختمفة ،وذلك عمى عكس زمالئيم

من الشرائح العمرية األصغر ِّ
سنا الذين لم يمروا بتمك التجارب ،وبالتالي فإنيم ال يستطيعون
التركيز في أدائيم عمى تمك األجزاء األكثر فاعمية ،واألكثر إنجا ازً؛ ألنيم لم يتعرفوا عمييا بعد،
انفتاحا مقارنة بزمالئيم األكبر ِّ
بينما نجد ىؤالء األصغر ِّ
سنا وأكثر رغب ًة في االطالع
سنا أكثر
ً
عمى الجديد في بيئة عمميم ،وذلك نظ ارً لشعورىم بالرغبة في تكوين قاعدة عممية موسعة
لدييم ،عمى عكس المعممين األكبر ِّ
سنا الذين لدييم قدر كبير من التشبع قد يمنع بعضيم
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من مجرد االنفتاح عمى أي شيء جديد؛ لشعوره باالمتالء واالكتفاء بما لديو من خبرات كثيرة
اكتسبيا عمى مدار فترة زمنية كبيرة ،وليس لديو استعداد إلضافة شيء آخر يفرض عميو
متطمبات جديدة ،إال أننا نجد أن تمك الفئات األكبر ِّ
سنا من المعممين ،والمعممات لدييم ميارة

أكبر في امتصاص المواقف الصعبة ،وميارة أكبر في تقبل فشل طالبيم ،أو أخطائيم بمرونة،

ولدييم ميارة أكبر في الضبط والتحكم لبيئة العمل مقارنة بزمالئيم من الفئات األصغر ِّ
سنا

الذين يتأثر أداؤىم عند اإلحباطات وعند فشل طالبيم في إنجاز الميام التي وضحوىا ليم،
مما ينعكس عمييم في إظيار قدر أكبر من الجمود مقارنة بالمعممين األكبر سناً الذين مروا

بمواقف تدريسية أكثر جعمت من عقوليم مجال أرحب لتقبل االختالف.

قدر ٍ
وكذلك نجد أن معممين ،ومعممات الرياضيات يكون لدييم ٍ
عال جداً من ميارات

المركز مقارنة بزمالئيم من معممين ،ومعممات العموم ،وذلك بحكم طبيعة تخصص
االنتباه ُ
الرياضيات التي تتطمب من المعمم ضرورة التركيز عمى فكرة معينة حتى انتياء الميمة
المطموبة ،وذلك عمى عكس زمالئيم من معممين ،ومعممات العموم الذين نجدىم أكثر انفتاحاً
وأكثر بحثاً عن الجديد بحكم التطور السريع في مجال تخصصيم الذي يفرض عمييم ضرورة

مواكبة ىذا التغير ،وذلك عمى عكس معممين ،ومعممات الرياضيات الذين لدييم قواعد،

شذوًذا عن القاعدة
وقوانين ثابتة ال تتغير ،عمييم أال يقبموا أي خروج عنيا؛ ألن ذلك سيمثل ُ
التي تُ ِ
وصل إلى الحل ،إال أنيم يكونون أكثر مرونة ،وقدرة عمى إجراء مناورات مختمفة أثناء

التعامل مع ميام عمميم مقارنة بزمالئيم من معممين ،ومعممات العموم ،فنجد أن معممين
ومعممات الرياضيات البد أن يمتمكوا القدرة السريعة عمى تغيير تكتيك الحل ،والعمل في

الميمة كمما الحظوا أي تغير في معطياتيا ،مما ُيكسبيم درجة أعمى من المرونة المعرفية
مقارنة بغيره.
( )3اختبار الفرض الثالث :وينص عمى أنو ال توجد فروق دالة إحصائياً بين

توسطي زمن التفاعل
ُم ِّ

RT

(لمجموعة مرتفعي ومجموعة منخفضي) مستوى الرشاقة المعرفية

من أفراد العينة األساسية عمى محاوالتيم التي تبعيا تغذية مرتدة عكسية (سالبة) في نسخة

ميمة

Flanker

موضع البحث ،والختبار ىذا الفرض تم تحديد (مجموعة مرتفعي ومجموعة

منخفضي) مستوى الرشاقة المعرفية التي أشار إلييا جدول ( ،)8ثم تم تفريغ بياناتيم
الخاصة بزمن التفاعل

RT

بالممي ثانية عمى االستجابات الخاطئة في المحاوالت الخمسين
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Flanker
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 ERORRبالمون األحمر أسفل منتصف الشاشة ،ث م تم تحديد المتوسط الحسابي واالنحراف
المعياري لممجموعتين في ىذا الزمن (بعد تحويمو إلى ثواني) ،وبعد ذلك ُح ِسبت قيمة (ت)
لمفروق بين مجموعتين غير متساويتين بين المتوسطين ،وجدول ( )42يوضح النتائج التي
تم التوصل إلييا.
عذٔل ()88
انفشٔق ث ٍٛأفشاد انؼُٛخ ف ٙصيٍ االعزغبثخ نهزغزٚخ انًشرذح انؼكغٛخ انغبنجخ
انشاعؼخ إنٗ يغزٕٖ انششبلخ انًؼشفٛخ (ٌ = )88
انًزٕعظ انؾغبثٙ
االَؾشاف انًؼٛبس٘
لًٛخ د
نضيٍ االعزغبثخ
انؼذد
انًغًٕػخ
نضيٍ االعزغبثخ
ثبنضبَٛخ
ُيشرفؼٕ انششبلخ
829828
089088
88
انًؼشفٛخ
28982
ُيُخفضٕ انششبلخ
889888
8089828
88
انًؼشفٛخ

يغزٕٖ
انذالنخ

8988

ويتضح من جدول ( )42أنو توجد فروق دالة إحصائيِّا بين (مجموعة مرتفعي
ومجموعة منخفضي) الرشاقة المعرفية في زمن االستجابة لمتغذية المرتدة العكسية السالبة
لصالح المنخفضين ،حيث بمغت قيمة (ت) لمفروق ( ،)27.22وىي قيمة دالة إحصائيِّا عند
مستوى ( ،)2.24وىذا يعني أن مجموعة منخفضي الرشاقة المعرفية كانوا أبطأ من مجموعة
مرتفعي الرشاقة المعرفية في األداء عمى الميمة ،حيث استغرقوا زم ًنا أطول في االستجابة

لمتغذية المرتدة العكسية السالبة ،وىذا يعني أنيم أبطأ في تعديل أدائيم عمى الميمة حتى بعد

تمقييم تغذية مرتدة عكسية سالبة عمى ىذا األداء ،وبذلك تم رفض الفرض الثالث لمبحث.
واتفقت تمك النتيجة مع ما أسفرت عنو نتائج دراسة

()Good, 2009

التي أظيرت

اختالفاً واضحاً بين أفراد عينتيا في سرعة األداء عمى الميمة الحاسوبية المستخدمة بيا؛

بسبب اختالفيم في مستوى مكونات الرشاقة المعرفية لدييم ،وكذلك مع ما أظيرتو نتائج

أداء أفضل
دراسة ( )Mariscal, 2017من أن مجموعة مرتفعي الرشاقة المعرفية قد أظيروا ً
عمى الميمة الحاسوبية المستخدمة مقارنة بمجموعة منخفضي الرشاقة المعرفية ،رغم أنيم
جميعاً قد أظيروا نفس أنماط توزيع االنتباه ،وبررت تمك الدراسة ذلك بأنو يرجع إلى وجود

فروق دالة إحصائياً لصالح مرتفعي الرشاقة المعرفية في سرعة تحديد المعمومات المناسبة

التخاذ القرار.
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ويمكن تفسير تمك النتيجة في ضوء ما أشار إليو

()Canas, et al., 2003, 483-484

من أن منخفضي الرشاقة المعرفية يستغرقون وقتِّا أطول في تكييف أدائيم عمى الميام
المركبة التي تفرضيا عمييم عوامل التكنولوجيا المتغيرة ،وىو ما أظيرتو النتيجة الحالية
بالفعل ،وكذلك في ضوء ما أشار إليو أيضاً

()Good, 2009, 12

من أن ذوي المستويات

المرتفعة في الرشاقة المعرفية يبدون أفضل ،وأسرع في العمل عمى الميام الدينامية الموقوتة؛

نظ ارً لكفاءتيم العالية في التحرك بخفة بين أجزاء تمك الميام المستمرة في التغير.

كما ُيمكن أن تُفيم تمك النتيجة أيضاً في ضوء ما أكده
من أن الفروق دائما ما تظير بين (مرتفعي ومنخفضي) الرشاقة المعرفية في كل من
( Good, Yeganeh, 2012,

)13-14

زمن وعدد التحركات العقمية التي يقوم بيا الفرد؛ لإلبقاء عمى تركيزه ،والستعادتو عند فقدانو،
وىو ما حدث بالفعل في النتيجة الحالية التي أظيرت أن مرتفعي الرشاقة المعرفية يستعيدون
تركيزىم في زمن أقل بعد حصوليم عمى تغذية مرتدة عكسية سالبة حول أخطائيم ،وذلك
مقارنة بمنخفضي الرشاقة المعرفية الذين استغرقوا وقتاً أطول في تعديل مسارىم ،وكذلك في

ضوء ما أشار إليو

( )Hutton & Tuner, 2019, 3

من أن الفروق دائماً ما تكون لصالح مرتفعي

الرشاقة المعرفية في مظاىر سموكية عديدة ،منيا سرعتيم في رصد المفارقات ،والتنبؤ
بالتغيرات ،واالختيار بين البدائل التي تتغير باستمرار ،وىو ما أظيرتو بالفعل النتيجة الحالية
التي أشارت إلى أن مرتفعي الرشاقة المعرفية كانوا أسرع في رصد أخطائيم ،والتغيرات
الناجمة عنيا في أدائيم عمى الميمة مقارنة بمنخفضي الرشاقة المعرفية.
حاسما في سرعة استجابة المعمم
دور
وبتمك النتيجة يتضح أن لمرشاقة المعرفية ًا
ً
لمتغذية المرتدة العكسية السالبة التي يحصل عمييا من طالبو عندما ال ُيحقق أداؤه األىداف

ال مرجوة بفاعمية ،فنجد أن المعمم الذي يتمتع بمستوى مرتفع في الرشاقة المعرفية يكون أسرع
في تعديل مسار أدائو ،بما ينعكس عمى سرعتو في استعادة تركيزه عمى اليدف المطموب من
الميمة ،وذلك عمى عكس المعمم منخفض الرشاقة المعرفية نجد أنو أبطأ في االستجابة
لمتغذية المرتدة العكسية الواردة إليو من طالبو ،وبالتالي ال ُيصحح مسار أدائو بسرعة ،بل
يتأخر وقد ي ِ
صُّر البعض منيم عمى إعادة العمل بنفس األسموب ،بما ال يعود بنفع عمى طالبو
ُ
في تعديل مسارىم تبعاً لذلك ،وىذا ىو ما أظيرتو بالفعل النتيجة الحالية.
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( )4اختبار الفرض الرابع :وينص عمى أنو ال توجد فروق دالة إحصائياً بين

توسطي زمن التفاعل
ُم ِّ

RT

(لمجموعة مرتفعي ،ومجموعة منخفضي) مستوى الرشاقة المعرفية

من أفراد العينة األساسية عمى محاوالتيم التي تبعيا تغذية مرتدة عكسية (موجبة) في نسخة

ميمة

Flanker

موضع البحث ،والختبار ىذا الفرض تم تحديد (مجموعة مرتفعي ومجموعة

منخفضي) مستوى الرشاقة المعرفية التي أشار إلييا جدول ( ،)8ثم تم تفريغ بياناتيم
الخاصة بزمن التفاعل
ل ُنسخة ميمة

Flanker

RT

بالممي ثانية عمى االستجابات الصحيحة في المحاوالت الخمسين

موضع البحث ،والتي تبعيا تغذية مرتدة عكسية موجبة بظيور عالمة

( )+بالمون األخضر أسفل منتصف الشاشة ،ثم تم تحديد المتوسط الحسابي ،واالنحراف
المعياري لممجموعتين في ىذا الزمن (بعد تحويمو إلى ثواني) ،وبعد ذلك ُح ِسبت قيمة (ت)
لمفروق بين مجموعتين غير متساويتين بين المتوسطين ،وجدول ( )44يوضح النتائج التي

تم التوصل إلييا.
عذٔل ()88
انفشٔق ث ٍٛأفشاد انؼُٛخ ف ٙصيٍ االعزغبثخ نهزغزٚخ انًشرذح انؼكغٛخ انًٕعجخ
انشاعؼخ إنٗ يغزٕٖ انششبلخ انًؼشفٛخ (ٌ = )88
انًزٕعظ انؾغبثٙ
لًٛخ
االَؾشاف انًؼٛبس٘
نضيٍ االعزغبثخ
انؼذد
انًغًٕػخ
د
نضيٍ االعزغبثخ
ثبنضبَٛخ
ُيشرفؼٕ انششبلخ
889288
889828
88
انًؼشفٛخ
8908
ُيُخفضٕ انششبلخ
889888
089888
88
انًؼشفٛخ

يغزٕٖ
انذالنخ
8988

ويتضح من جدول ( )44أنو توجد فروق دالة إحصائيِّا بين (مجموعة مرتفعي
ومجموعة منخفضي) الرشاقة المعرفية في زمن االستجابة لمتغذية المرتدة العكسية الموجبة
لصالح المنخفضين ،حيث بمغت قيمة (ت) لمفروق ( ،)5.86وىي قيمة دالة إحصائيِّا عند
مستوى ( ،)2.25وىذا يعني أن مجموعة منخفضي الرشاقة المعرفية كانوا أبطأ من مجموعة
مرتفعي الرشاقة المعرفية في األداء عمى الميمة ،حيث استغرقوا ِّ
زمنا أطول في االستجابة

لمتغذية المرتدة العكسية الموجبة ،وىذا يعني أنيم أقل استغالالً لنقاط القوة لدييم في األداء

عمى الميمة حتى بعد تمقييم تغذية مرتدة عكسية موجبة تُفيد بأن أداءىم عمى المسار
الصحيح ،وبذلك تم رفض الفرض الرابع لمبحث.
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وتتفق تمك النتيجة مع ما أشارت إليو نتائج دراسة

()Knox, et al, 2017

من أن

منخفضي الرشاقة المعرفية ال يستفيدون كثي ارً من استحسان المحيطين بيم ألدائيم عمى

الميام المكمفين بيا في تطوير ىذا األداء؛ بسبب نقص عدد التحركات العقمية التي
يستطيعون القيام بيا مقارنة بمرتفعي الرشاقة المعرفية ،الذين يقومون بعدد كبير من

التحركات العقمية أثناء الميمة تُمكنيم من مالحظة استحسان اآلخرين واستغالل ذلك في
تطوير أدائيم ،ومع ما أشارت إليو نتائج دراسة ( )Knox, 2019من أن مرتفعي الرشاقة
المعرفية أكثر استفادة من ُمعززات البيئة المحيطة بيم في تحسين التنظيم الذاتي لدييم بما

يعود عمييم بالنفع في سرعة إنجاز الميام المنوطة بيم ،وىذا ما أظيرتو بالفعل النتيجة
الحالية من أن منخفضي الرشاقة المعرفية أبطأ من مرتفعي الرشاقة المعرفية في االستجابة
لمتغذية المرتدة العكسية الموجبة عمى الميمة موضع البحث.
ويمكن تفسير تمك النتيجة في ضوء ما أشار إليو
ُ
بعض المعممين يكون أقل قدرة في استدعاء نجاحاتو السابقة ليستفيد منيا في الميمة
()Samson, 2000, 150

الحالية ،وكذلك أقل قدرة في استخدام نجاحاتو الحالية أيضا ،وفي ضوء ما أكده أيضاً
)2000, 33-34

من أن

( Lewis,

من أن بعض المعممين ال يستطيعون تحديد ما ينبغي عمييم فعمو سريعا؛

لتوفير بيئة تعمم مناسبة لطالبيم ،وذلك لعدم قدرتيم عمى االستفادة من التغذية المرتدة
العكسية التي يرسميا ىؤالء الطالب ،وىذا ما أظيرتو بالفعل النتيجة الحالية من أن ىؤالء
المعممين ىم منخفضي الرشاقة المعرفية ،الذين لم يستفيدوا كثي ارً من التغذية المرتدة العكسية
الموجبة مقارنة بمرتفعي الرشاقة المعرفية الذين َّ
وظفوىا في دعم مسار أدائيم الناجح ،مما
انعكس عمى سرعتيم في األداء من خالل ِقصر زمن استجابتيم لتمك التغذية المرتدة العكسية
الموجبة مقارنة بالمنخفضين.
ويمكن تفيم تمك النتيجة أيضاً في ضوء ما أشار إليو
ُ
سريعا تجاوز استجاباتيم التمقائية كرد فعل لتعزيزات البيئة
أن بعض األفراد يستطيعون
ً
()Rende, 2000, 122-125

من

المحيطة بيم الستجابات أخرى غيرىا ،وأن البعض اآلخر يتأخر في إبطال التشغيل التمقائي

لتمك االستجابات المألوفة لدييم؛ حتى مع كثرة التنبييات المحيطة التي تفيد بأنيا غير فعالة،
وىذا ما أظيرتو بالفعل النتيجة الحالية من أن منخفضي الرشاقة المعرفية كانوا أبطأ في
إيقاف استجاباتيم التمقائية لمميمة موضع البحث ،حتى مع تمقييم تعزيزات عمى استجابات
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أخرى قاموا بيا بالفعل ،وكانت أكثر فعالية ،وىذا عمى العكس من مرتفعي الرشاقة المعرفية
ا لذين كانوا أسرع في إبطال التشغيل اآللي لالستجابة لمثيرات الميمة موضع البحث،
واستفادوا من التعزيزات التي تمقوىا في إسراع تحسين أدائيم ،واإلبقاء عميو.
حاسما في سرعة استجابة المعمم
دور
وبتمك النتيجة يتضح أن لمرشاقة المعرفية ًا
ً
لمتغذية المرتدة العكسية الموجبة التي يحصل عمييا من طالبو عندما يتأكد لو أن استجاباتو
فيبطل تشغيل االستجابات التمقائية
الجديدة كانت أكثر فعالية في تحقيق األىداف المرجوةُ ،
التي تع َّود عمييا من قبل ،وذلك عمى عكس المعمم منخفض الرشاقة المعرفية ،فإنو ال يستفيد

كثي ارً من التغذية المرتدة العكسية الموجبة الواردة إليو من طالبو ،فال ينتبو إلى االستجابات

الجديدة التي استحسنيا طالبو ويستمر عمى طريقتو التي تع َّود عمييا من قبل.

( )5اختبار الفرض الخامس :وينص عمى أنو ال توجد فروق دالة إحصائيِّا بين

توسطي عدد األخطاء (لمجموعة مرتفعي ومجموعة منخفضي) مستوى الرشاقة المعرفية من
ُم ِّ
أفراد العينة األساسية بعد تمقييم التغذية المرتدة العكسية عمى محاوالتيم في نسخة ميمة

Flanker

موضع البحث ،والختبار ىذا الفرض تم تحديد (مجموعة مرتفعي ومجموعة

منخفضي) مستوى الرشاقة المعرفية التي أشار إلييا جدول ( ،)8ثم تم تفريغ بياناتيم
الخاصة بعدد األخطاء التي وقع فييا كل فرد أثناء االستجابة لممحاوالت الخمسين ل ُنسخة

ميمة  Flankerموضع البحث ،وبعد ذلك تم تحديد المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري
لممجموعتين في عدد األخطاء ،ثم ُح ِسبت قيمة (ت) لمفروق بين مجموعتين غير متساويتين
بين المتوسطين ،وجدول ( )42يوضح النتائج التي تم التوصل إلييا.
عذٔل ()82
انفشٔق ث ٍٛأفشاد انؼُٛخ ف ٙػذد األخطبء ػهٗ انًًٓخ يٕضغ انجؾش
انشاعؼخ إنٗ يغزٕٖ انششبلخ انًؼشفٛخ (ٌ = )88
يغزٕٖ
االَؾشاف انًؼٛبس٘
انًزٕعظ انؾغبثٙ
لًٛخ د
انؼذد
انًغًٕػخ
انذالنخ
نؼذد األخطبء
نؼذد األخطبء
ُيشرفؼٕ انششبلخ
8980
289888
88
انًؼشفٛخ
8988 889888
ُيُخفضٕ انششبلخ
8982
889080
88
انًؼشفٛخ

ويتضح من جدول ( )42أنو توجد فروق دالة إحصائيِّا بين (مجموعة مرتفعي
ومجموعة منخفضي) الرشاقة المعرفية في عدد األخطاء عمى الميمة موضع البحث بعد تمقي
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التغذية المرتدة العكسية لصالح المنخفضين ،حيث بمغت قيمة (ت) لمفروق (،)45.669
وىي قيمة دالة إحصائيِّا عند مستوى ( ،)2.25وىذا يعني أن مجموعة منخفضي الرشاقة
وقوعا في األخطاء مقارن ًة بمجموعة مرتفعي الرشاقة المعرفية ،حتى بعد
المعرفية كانوا أكثر
ً
تمقييم تغذية مرتدة عكسية (سواء موجبة أو سالبة) ،وىذا يعني أنيم أقل استفادةً من التغذية

المرتدة العكسية التي تمقوىا عمى الميمة في تعديل مسار أدائيم في حالة االستجابات

الخاطئة ،أو في تعزيز مسار أدائيم في حالة االستجابات الصحيحة مقارن ًة بمرتفعي الرشاقة

المعرفية ،وبذلك تم رفض الفرض الخامس لمبحث.

وتتفق تمك النتيجة مع ما أشارت إليو نتائج دراسة

()Good, 2009

من أن منخفضي

الرشاقة المعرفية كانوا أكثر وقوعاً في األخطاء كمما تصاعدت درجة الصعوبة في الميمة
المستخدمة في تمك الدراسة من محاولة إلى أخرى ،ومع نتائج دراسة

()Mariscal, 2017

التي

أشارت أيضاً إلى أن منخفضي الرشاقة المعرفية كانوا أكثر وقوعاً في األخطاء عند تعريضيم
لمتوتر أثناء العمل عمى الميمة المستخدمة في تمك الدراسة ،ومع نتائج

()Knox, et al., 2017

َّ
تصدوا لعدد أقل من اليجمات االلكترونية
التي أشارت إلى أن منخفضي الرشاقة المعرفية قد
التخريبية في الميمة المستخدمة بتمك الدراسة مقارنة بمرتفعي الرشاقة المعرفية ،وىذا ىو ما
أظيرتو بالفعل النتيجة الحالية من أن منخفضي الرشاقة المعرفية كانوا أكثر وقوعاً في

األخطاء عمى الميمة المستخدمة في البحث الحالي مقارنة بمرتفعي الرشاقة المعرفية وبدال لة

عول عمييا.
إحصائية ُي َّ
ويمكن تفسير تمك النتيجة في ضوء ما أشار إليو

()Theeuwes, 1994, 431-436

من

أن بعض األفراد يفشمون في االستجابة لمتغيرات المستمرة بالميمة التي يعممون عمييا مقارن ًة

بغيرىم؛ نتيج ًة لعدم قدرتيم عمى منع دخول المعمومات غير ذات الصمة إلى مراحل المعالجة،
وبالتالي تزداد أخطاؤىم مقارن ًة بغيرىم الذين ُيشير إلييم
أكبر عمى منع استقطاب انتباىيم نحو مثيرات غير متعمقة بالميمة ،وىذا ىو ما أظيرتو
()Good, 2009, 25

بأن لدييم قدرة

النتيجة الحالية بالفعل؛ بسبب عدم قدرة منخفضي الرشاقة المعرفية عمى منع المشتتات من
التأثير عمى أدائيم ،فزاد ذلك من عدد أخطائيم مقارنة بمرتفعي الرشاقة المعرفية.
ويمكن تفيم تمك النتيجة أيضاً في ضوء ما أشار إليو
ُ
من أن بعض األفراد يكون لدييم نفاذ لموعي أكثر من غيرىم ،بما ُيمكنيم من األداء بميارة،
()Digman, 1990, 417-421
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وبأقل عدد ممكن من األخطاء عمى الميام متغيرة المحتوى ،وفي ضوء ما أشار إليو أيضاً
()Hutton & Tuner, 2019, 3

من أن مرتفعي الرشاقة المعرفية يكون لدييم قدرة أكبر عمى

التنبؤ بأي انحراف عن األشياء المتوقعة مسبقِّا ،مما ُيساىم في تقميل عدد أخطائيم مقارن ًة
بزمالئيم منخفضي الرش اقة المعرفية الذين لدييم قدرة ضعيفة عمى إجراء مقارنات بين الحالة
الراىنة لمميمة التي يعممون عمييا ،وما كانوا يتوقعونو مسبقِّا ،مما ُيسيم في زيادة عدد
أخطائيم عمييا.

حاسما أيضاً في تقميل عدد
دور
وبتمك النتيجة يتضح أن الرشاقة المعرفية لممعمم ليا ًا
ً
أخطائو ال تي يقع فييا أثناء العمل في بيئة الصف المتغيرة باستمرار ،خاصة بعد تمقيو تغذية
مرتدة عكسية من طالبو ،والتي ُيحسن البعض منيم استغالليا إذا كان يتمتع بمستوى مرتفع
من الرشاقة المعرفية في تأكيد مسار عممو أو تعديمو عند الضرورة ،مقارنة بغيره من
منخفضي الرشاقة المع رفية الذين ال يستغمون تمك التغذية المرتدة العكسية بشكل مناسب،
فيستمر وقوعيم في مزيد من األخطاء.

( )11التىصًات الرتبىية:
بناء عمى ما أسفرت عنو نتائج البحث الحاليُ ،يمكن توجيو بعض التوصيات
التربوية التي ُيتوقع أن تكون مفيدة لممعممين والمعممات ،ولمفئات المناظرة ليم في المجتمع
عامةً ،ومنيا:
( ) 4-44عمى المؤسسات التعميمية التي يعمل بيا المعممون ضرورة إعداد برامج
لتدريبيم أثناء الخدمة عمى ممارسة الرشاقة المعرفية في بيئات عمميم.
( )2-44عمى المؤسسات التعميمية التي يعمل بيا المعممون ضرورة تدريبيم عمى
ميارات اتخاذ القرار في البيئات المتغيرة التي تُحاكي بيئة التعمم في تمك المؤسسات.
( )3-44عمى المؤسسات التعميمية التي يعمل بيا المعممون ضرورة تدريبيم عمى
كيفية االستفادة من التغذية المرتدة العكسية المحيطة بيم في بيئة العمل ،وتسخيرىا
لصالحيم.
( )4-44عمى المؤسسات التعميمية التي يعمل بيا المعممون ضرورة توفير بيئة تعمم
غنية بالمثيرات تُمكنيم من التفاعل األمثل مع طالبيم.
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( )5-44عمى المؤسسات التعميمية التي يعمل بيا المعممون ضرورة توجيييم
لمتدريب عمى العمل في بيئات عمل متغيرة ،ومتقمبة تحاكي بيئة عمميم األصمية.

( )12مكرتحات حبجًة:
بناء عمى ما أسفرت عنو نتائج البحث الحالي ،يمكن توجيو نظر الباحثين إلى النقاط
البحثية التالية:
( )4-42الرشاقة المعرفية وعالقتيا بالتنظيم الذاتي لدى المعممين.
( )2-42فاعمية التدريب عمى ميارات ما وراء المعرفة في تحسين الرشاقة المعرفية
لدى المعممين.

( )3-42نمذجة العالقات بين الرشاقة المعرفيةٍّ ،
وكل من الذكاء االنفعالي ،والمرونة

االنفعالية لدى المعممين.
( )4-42فاعمية التدريب عمى ممارسة الرشاقة المعرفية في تخفيف العبء عمى
المعممين أثناء ميام اتخاذ القرار الدينامي.
( )5-42فاعمية التدريب عمى ممارسة الرشاقة المعرفية في تحسين ميارات اتخاذ
القرار الدينامي لدى المعممين.
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املساجع
أوالً  :املساجع العسبًة:
أحمد الرفاعي غنيم (=>? .)7مفيوم جديد لمتغذية المرتدة في عمم النفس ،مجمة التربية المعاصرة،);( ،
(<).77:-709 :

أحمد عبد اليادي كيشار (> .)807فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى نظرية المرونة المعرفية في ميارات
اتخاذ القرار واالتجاه نحو الميارات الجامعية لدى طمبة الجامعة ،مجمة كمية التربية جامعة
األزىر.;<-79 :)8( 7=? ،

إيمان عبد الكريم الطائي ( .)8007سمات الشخصية وعالقتيا باتخاذ القرار لطمبة كمية القانون في
جامعة بغداد ،العراق :رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية (ابن رشد) بجامعة بغداد.
بتول غالب الناىي ( .)8078الذكاء االنفعالي وعالقتو بالقدرة عمى اتخاذ القرار ،الع ارق :مجمة واسط
لمعموم اإلنسانية.7;0-=? :)7?( = ،

جيمس متريس بالك (??? .)7كيف تكون مدي اًر ناجحاً ،ترجمة عبد الحميم ثابت ،القاىرة :دار قباء
لمطباعة والنشر.

حامد أحمد البدر ( .)7?>8إدارة المنظمات اتجاه شرطي (ط ،)7الكويت :دار القمم.
حسام صالح جبر (> .)807التفكير الناقد وعالقتو بالمشاركة السياسية واتخاذ القرار لدى طمبة
الجامعات الفمسطينية ،غزة :رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية بالجامعة اإلسالمية.

حممي المميجي (; .)800عمم النفس المعرفي وتطبيقاتو العممية ،القاىرة :دار العموم.

راشد حماد الدوسري (? .)800تقويم المعمم مقاربات جديدة وأساليب حديثة (ط ،)7دمشق :دار كيوان.
رحيم ىممي معارج (; .)807اتخاذ القرار وعالقتو بالشخصية الناضجة لدى طمبة الجامعة ،العراق:
مجمة كمية التربية األساسية.<80-;>; :)>?( 87 ،

ريزان عمى إبراىيم ( .)800:أنماط الشخصية ( )A-Bوعالقتيا بالميول العصابية والقدرة عمى اتخاذ
القرار ،العراق :رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية (ابن الييثم) جامعة بغداد.
ساجدة مطمب طريف (? .)807القدرة التنبؤية لكل من التغذية الراجعة وعالقة المعمم بالطالب في التعمم
المنظم ذاتياً والتحصيل األكاديمي ،األردن :رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية جامعة

اليرموك.

سالم عمي الغرايبة (< .) 807القدرة التنبؤية لمذكاء الثالثي بميارة اتخاذ القرار لدى طالب كمية التربية
في جامعة القصيم ،المجمة الدولية التربوية المتخصصة.7?-7 :):( ; ،
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سعد خضر العبيدي (=>? .)7دراسة تجريبية لبعض المتغيرات المؤثرة في اتخاذ القرار ،العراق :رسالة
ماجستير غير منشورة ،كمية اآلداب جامعة بغداد.
الشايب محمد الساسي ( .)8079دور التغذية الراجعة الشفوية والتغذية الراجعة السمعية البصرية في
تنمية ميارات تنفيذ الدرس لدى المدرسين (مقاربة تحميمية نظرية) ،الجزائر :مجمة العموم
اإلنسانية واالجتماعية بجامعة قاصدي مرباح ورقمة.78?-787 :78 ،

شيرزاد محمد موسى ( .)7070القدرة عمى اتخاذ القرار ،عمان :دار الصفاء.

صالح محمد أبو جادو ومحمد بكر نوفل (= .)800تعميم التفكير النظرية والتطبيق ،عمان :دار
المسيرة.
طارق محمود المومني وناجي منور السعايدة (> .)807الذكاء الناجح وعالقتو بميارة اتخاذ القرار لدى
معممي الطمبة المتميزين في مدارس الممك عبد اهلل الثاني لمتميز ،غزة :مجمة الجامعة

اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية.<78-;>= :)<( 8< ،
طالب عمي مطمب ( .)8080القيمة التنبؤية لمحكم التأممي باتخاذ القرار لدى طمبة الجامعة ،العراق:
مجمة جامعة واسط.;?8-;;7 :)7( 9? ،
عبد الرحمن صالح األزرق ( .)8000عمم النفس التربوي لممعممين (ط ،)7بني غازي :دار الكتب
الوطنية.

عبد الرحمن صالح الزىراني (? .)800أساليب التفكير وعالقتيا باتخاذ القرار لدى عينة من منسوبي
المحاكم الشرعية بمكة المكرمة ،السعودية :رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية جامعة
أم القرى.

عبد الغني مالك (; .)800سيكولوجية القرار ،عمان :دار صفاء لمنشر.
عالء عبد الحسن حبيب (? .)807القدرة عمى اتخاذ القرار وعالقتيا بالصمود النفسي لدى طالب كمية
التربية األساسية ،العراق :مجمة أبحاث الذكاء.887-809 :)8>( 79 ،
عمي صكر جابر (> .)800القدرة عمى اتخاذ القرار عمى وفق كفاءة التمثيل المعرفي لممعمومات،
العراق :مجمة القادسية لمعموم اإلنسانية.97>-8?7 :):( 78 ،

فتحي عبد الرحمن جروان (= .)800تعميم التفكير مفاىيم وتطبيقات (ط ،)9عمان :دار الفكر.
فؤاد مصطفى حجة ومنصور أحمد الوريكات (? .)807أثر التغذية الراجعة الفورية لالختبارات التكوينية
االلكترونية في الدافعية لمتعمم والتحصيل الدراسي لدى طالبات الثامن األساسي ،المجمة
التربوية األردنية.79<-770 :)9( : ،

قندوز أحمد ( .) 807:أثر استخدام التغذية الراجعة السمعية البصرية والتغذية الراجعة الشفوية في تنمية
ميارات الدرس لدى أساتذة التعمم االبتدائي في ضوء دافعيتيم لمتدريس :دراسة تجريبية بمدينة
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ورقمة ،الجزائر :رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة
قاصدي مرباح ورقمة.
لطيف غازي الناصري (? .)807العالقة بين النضج االنفعالي وعممية اتخاذ القرار لدى التدريسيين في
كميات القانون ،العراق :مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية.:;?-:0< :)9( 7< ،
محمد النمر بن سعود ( .)7??0السموك اإلداري ،الرياض :جامعة الممك سعود.

محمد حسن صبح (; .)807أساليب التفكير وعالقتيا بالقدرة عمى اتخاذ القرار لدى معممي المرحمة
االبتدائية ،مجمة كمية التربية جامعة بورسعيد.>=:->:: :7> ،
محمد عبد الفتاح شاىين وعادل عطية ريان (= .)800دور التغذية الراجعة المقدمة من الطالب لممعمم
في تحسين جودة أدائو التدريسي ،غزة :كمية التربية بالجامعة اإلسالمية ،أبحاث المؤتمر

التربوي الثالث الجودة في التعميم العام الفمسطيني كمدخل لمتميز(صـ صـ .)8:8-878

مرزوق عبد المجيد أحمد (?>? .)7مستوى أداء المتعمم في ضوء استخدام التغذية الراجعة ووضوح
األىداف دراسة تجريبية في التعمم اإلنساني ،مجمة رسالة الخميج العربي-98 :)97( 70 ،
.<0
ميند عبد الستار النعيمي (;?? .)7األسموب المعرفي (التأمل – االندفاع) وعالقتو بالقدرة عمى اتخاذ
القرار لدى موظفي الدولة ،العراق :رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية اآلداب جامعة بغداد.

ىيام مصطفى عبد اهلل (? .)807مستوى ممارسة معممات رياض األطفال ألنماط التغذية الراجعة
ومتطمبات نجاحيا ،مجمة الطفولة والتربية.8=0-889 :)9>( 77 ،
يوسف الحسيني اإلمام ( .)8080تطوير عادات العقل الجبرية لتالميذ األول اإلعدادي في بيئة تعمم
تستند إلى ممارسات التغذية الراجعة البنائية ،مجمة تربويات الرياضيات.;0-; :)8( 89 ،
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