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المرونة المعرفية وعالقتها بمفهوم الذات األكاديمي لدى طالبات كلية العلوم واآلداب بسراة عبيدة.

امللخص:
ىدف البحث الحالي إلى التعرف عمى مستوى كال من المرونة المعرفية ومفيوم الذات
األكاديمي لدى طالبات كمية العموم واآلداب بسراة عبيدة  ,والكشف عن العالقة بين المرونة
المعرفية ومفيوم الذات األكاديمي لدى طالبات كمية العموم واآلداب بسراة عبيدة .
ولتحقيق ىذه األىداف قامت الباحثات بإعداد مقياسي المرونة المعرفية  ,ومفيوم الذات
األكاديمي  ,وتم تطبيقيما عمى عينة قواميا ( )838من طالبات كمية العموم واآلداب بسراة
عبيدة  -جام عة الممك خالد ,وذلك بعد التحقق من صدقيما وثباتيما .واستخدمت الباحثات
األساليب اإلحصائية البارامترية مثل اإلحصاء الوصفي ومعامل ارتباط بيرسون لمتحقق من
فروض البحث .وتوصل البحث إلى النتائج التالية:

 -مستوى امتالك طالبات كمية العموم واآلداب بسراة عبيدة لكال من المرونة المعرفية

ومفيوم الذات األكاديمي متوسط .

 توجد عالقة ارتباطيو دالة إحصائيا بين المرونة المعرفية ومفيوم الذات األكاديمي لدىطالبات كمية العموم اآلداب بسراة عبيدة.

وقد تم تقديم مجموعة من التوصيات من أبرزىا إعداد برامج تدريبية تيدف إلى

تطوير المرونة المعرفية لدى طمبة الجامعات ,وتدريب الطالبات عمى ميارات المرونة

المعرفية في المراحل التي تسبق التدريس الجامعي ,حتى يكون الطالب أكثر استعدادا

لممرحمة الجامعية.

الكممات المفتاحية :المرونة المعرفية – مفيوم الذات األكاديمي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـتـ
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Abstract:
This research aimed to, recognizing the level of meta cognitive and
academic self concept for Sarat Abida Arts and Science College female
students, and to discover the relationship between meta cognitive and
academic self concept for Sarat Abida Arts and Science College female
students.The researchers prepared two scaled, meta cognitive scale and
academic self concept scale. And they applied the two scales on a sample of
(238) of Sarat Abida Arts and Science College female students of King
Khalid University. After that they ensured both of reliability and validity.
They also used parameter statistical styles as descriptive statistics and
Pearson correlation coefficient to verify the research hypotheses.
The
researcher reached the following results:
- meta cognitive scale and academic self concept levels of Sarat
Abida Arts and Science College female students of King Khalid
University are medium .
- There is a significant statistical correlation relationship between
meta cognitive and academic self concept for Sarat Abida Arts and
Science College female students.
The researcher offered some recommendations according to the research
results.
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املدقدمة:
تعد المرونة في التفكير واحدة من أىم الميارات الحياتية ,من خالل القدرة عمى
التكيف واالنسجام وخمق بدائل وخيارات في أسموب تعاممنا بنجاح مع األشخاص والمتغيرات
والمواقف المختمفة وتحسين أسموب الحياة لدى األفراد والجماعات عمى حد سواء.
وتعتبر نظرية المرونة المعرفية نظرية بنائية لمتعمم والتعميم لعالج المشكالت
المرتبطة باكتساب المعرفة المتقدمة ,حيث يتم تقديم المعرفة أو المحتوى لممتعمم في المرحمة
التمييدية بالشكل الذي يساعده عمى تذكرىا ,وفي المرحمة المتقدمة من اكتساب المعرفة البد
لممتعمم أن يفيم المحتوى بعمق وأن يكون قاد ارً عمى مناقشتيا وتطبيقيا بمرونة في مواقف
أخرى. (Carvalho & Moreira,2005:3) .
ويعرف بيمجن ( )Bilgin,2009:351المرونة المعرفية بأنيا العامل الذي ييسر عمى
الفرد تكيف و مع األحداث والمواقف ويسيم بشكل كبير في حل مشكالت التفاعل االجتماعي.
وأضاف ليديرمان( )Lederman,2012أن المرونة المعرفية من العوامل الميمة
المنبئة عن تحصيل الطالب في المقررات الدراسية ,كما أن الطالب يختمفون في كل من
المرونة المعرفية والتذكر باختالف التحصيل الدراسي.
رف كاناز وأخرون ) (Canas et al., 2005المرونة المعرفية بالقدرة عمى
ويع ّ
ُ
تغيير االستراتيجيات المعرفية التي يستخدميا الفرد لمعالجة الظروف والمواقف الجديدة وغير
المتوقعة ,وىذا التعريف يتكون من ثالثة عناصر أساسية ,أوال أن المرونة المعرفية قدرة
وبالتالي يمكن أن تكتسب من خالل التدريب ,ثانيا يشير إلى تغيير في االستراتيجيات المعرفية
التي يستخدميا الفرد ,والتي تعتبر سمسمة من العمميات التي تبحث في حل المشكمة ,وتشمل
تقييم الخصائص المختمفة لممثير وتوليد البدائل والمفاضمة بينيا ومن ثم اختيار البديل
المناسب ثالثا :ىذا التغيير يحدث لمواجية الظروف والمواقف الجديدة وغير المتوقعة في
البيئة.
وظير مصطمح مفيوم الذات عندما قدم كارل روجرز نظرية الذات  ,ويعرف حامد
زىران ( ) 8998مفيوم الذات بأنو مكون معرفي منظم ومتعمم لممدركات الشعورية والتطورات
والتقييمات الخاصة بالذات ويعتبره الفرد تعريفا نفسيا لمذات ( الزعبي .)858 : 8007 ,
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ويذكر فالنتاين وكووبر( )Valentine et al.,,2004أن معرفة الطالب وادراكو لمفيوم
الذات األكاديمية يؤثر في أدائو األكاديمي  ,وان مفيوم الذات األكاديمي لو أىمية من حيث
أنو يتوافق مع العوامل الداخمية لدى الطالب والذي لو تأثير فاعل في الذاكرة لديو ,وفي تكيفو
مع بيئتو الجامعية .
ويشير ماتوفو ( )Matovu, 2014: 185إلى أن مفيوم الذات األكاديمي ىو
الطريقة التي يشعر بيا الطالب بأنفسيم كمتعممين.
ويعتمد مفيوم الذات األكاديمي عمى مدى إدراك الطالب لمكانتو األكاديمية بين
زمالئو ,ومعتقداتو ومدى قدرتو عمى إنجاز الميام األكاديمية المتنوعة مقارنة مع أقرانو في
( الكحالي .)80 :8005 ,

الصف

يتضح من العرض السابق أن ما وراء الذاكرة ومفيوم الذات األكاديمية في الدراسات
البحثية من المواضيع النفسية والتربوية التي تيم جميع الباحثين خصوصا المعنيين بالجانب
األكاديمي لدى الطمبة في جميع المراحل الدراسية ,وفي المرحمة الجامعية بشكل خاص  ,وىو
مفيوم متعمم ومكتسب من قبل الطمبة أنفسيم أثناء حياتيم الدراسية  ,فنظرة الفرد لذاتو
أكاديميا وادراكو لمستوى خبراتو التعميمية يمعبان دو ارً كبي ار في التأثير عمى معرفتو األكاديمية
وتنمية التذكر لديو.

مشللة البشح:
يرى (كوستا وكاليك )8003 ,أنو ولكي تنجح عادات العقل بعامة والتفكير
المرن بخاصة في الصفوف التعميمية فإنو يجب أن يكون ىناك اعتقاد راسخ بالقدرة عمى
التطوير والتح سين لدى جميع الطمبة ,وليس الطمبة المتفوقين فحسب ,حيث يمكن لممعممين
والمربين وأولياء األمور أن يراقبوا ويعدلوا التفكير المرن الخاصة مشيرين إلى أنو لن يستطيع
أحد اإلحاطة بعادات العقل إحاطة تامة ,ألن الفرد يبدأ بالتعامل معيا منذ صغره ويواصل
تطويرىا وتحسينيا مدى العمر.
ويمتمك طمبة الجامعات مجموعة من الخصائص والميارات المعرفية التي تساعدىم عمى
التعامل مع المواقف الحياتية وحتى التعميمية المختمفة ,إال أن ممارساتيم في المواقف
التعميمية وقدرتيم عمى حل المشكالت التي تواجييم قد تبدو ضعيفة أحياناً مما يؤكد عمى

ضرورة قياس قدراتيم والتركيز عمى التفكير المرن لدييم.
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لذا جاءت ىذه الدراسة لمحاولة لتقصي ميارات المرونة المعرفية في عالقتيا بمفيوم
الذات األكاديمي لدى طالبات كمية العموم واآلداب بسراة عبيدة من خالل اإلجابة عمى األسئمة
التالية:
 ما مستوى كال من المرونة المعرفية ومفيوم الذات األكاديمي لدى طالبات كمية العمومواآلداب بسراة عبيدة؟
 ىل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين المرونة المعرفية ومفيوم الذات األكاديمي لدىطالبات كمية العموم واآلداب بسراة عبيدة؟

أهداف البشح:
ييدف البحث الحالي إلى الكشف عن:
 -مستوى المرونة المعرفية لدى طالبات كمية العموم واآلداب بسراة عبيدة .

 -مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى طالبات كمية العموم واآلداب بسراة عبيدة .

 العالقة بين المرونة المعرفية ومفهوم الذات األكاديمي لدى طالبات كمية العموم واآلداببسراة عبيدة .

أهمية البشح:
تأتي ﺃىمية ﺍلبحث مﻥ ﺃىمية الموضوعات المعرفية كونيا محـًﺭ االىتمام

البحثي في اآلونة األخيرة ,فمعظم الدراسات الحالية بدأت تركز عمى الموضوعات

المعرفية التي تيتم بدراسة جوىر اإلنسان وتسعى لمتركيز عمى العمميات التي تجري

بداخمو ,دون إغفال السموك الظاىري الذي يقوم بو.

كما تأتي أىمية البحث من أىمية الفئة التى تناوليا وىي فئة الطمبة في

المرحمة الجامعية ,كما تأتي من أىمية الموضوع الذي تم اختياره ,وىو مستوى المرونة

المعرفية وعالقتو بمفيوم الذات األكاديمي لدى طالبات كمية العموم واآلداب بسراة
عبيدة.

وتتضح أىمية الدراسة في النقاط التالية:
 -8يمكن أن يساىم ىذا البحث في إجراء المزيد من الدراسات والبحوث في ىذا المجال ,
مما يؤدي إلى تحسن مستوى العممية التعميمية ورفع مستوى األداء األكاديمي.
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 -8زيــادة وعــي البــاحثين بمفيــوم الــذات األكـــاديمي واســتثارة اىتمــاميم إلجــراء المزيــد مـــن
الدراسات في ىذا المجال مما يسيم في تحسين العممية التعميمية.
 -3تزويـد المكتبـة العربيـة بدراسـة عمميـة فــي أحـد الموضـوعات المتخصصـة فـي عمـم الــنفس
خاصــة أن ىنــاك نــدرة فــي الدراســات العربيــة التــي تناولــت ىــذه المتغيـرات  ,حيــث إنــو فــي
حدود عمم الباحثات ال توجـد دراسـة عربيـة اىتمـت بدراسـة المرونـة المعرفيـة فـي عالقتيـا
بمفيوم الذات األكاديمي.
 -4مستوى كال من المرونة المعرفية ومفيوم الذات األكاديمي لدى الطمبة يمكن أن يساعد
المعممين عمى تصميم طرق وأساليب تساعد الطمبة عمى تنمية قدراتيم المعرفية ,وتعزيز
السموكيات اإليجابية لدييم والعمل عمى رفع تحصيميم.

مصطلشات البشح
املزونة املعزفية Cognitive Flexibility :

يعرف كاناز وآخرون ( )Canas etal.,2005المرونة المعرفية بأنيا القدرة عمى
تغيير االستراتيجيات المعرفية التي يستخدميا الفرد لمعالجة الظروف والمواقف الجديدة وغير
المتوقعة.
ميارات المرونة المعرفية :وىي تتمثل في ىذه الدراسة بقدرات المرونة المعرفية لدى األفراد
وميارات التغيير في االستراتيجيات المعرفية التي يستخدميا الفرد ,ومواجية الظروف
والمواقف الجديدة في البيئة.
وتعرف المرونة المعرفية إجرائيا بالدرجة الكمية التي تحصل عمييا الطالبات في
مقياس المرونة المعرفية والذي تم إعداده من قبل الباحثات.
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 -9مفووم الذات األكادميي Academic Self –Concept
يعرف مفيوم الذات األكاديمي ىو مدركات الطالب لكفاءتيم األكاديمية وااللتزام

والمشاركة واالىتمام بالعمل الجامعي والذي يعبر عنو الطالب من خالل استجاباتيم

عمى مقاييس الثقة والجيد األ كاديمي والمذان يمثالن أبعاد ىذا المفيوم ( Liu

.)&Wang,2005

ويقاس بالدرجة التي تحققيا الطالبة عمى مقياس مفيوم الذات األكاديمي

والذي تم إعداده من قبل الباحثات.

أدبيات البشح واإلطار الهظزي:
املزونة املعزفية :
ظير مفيوم المرونة المعرفيـة فـي التسـعينات  ,وتعـرف بأنيـا القـدرة عمـى حـل المشـكمة
التي تواجـو الفـرد بطريقـو مـا تـم االنتقـال إلـى حـل المشـكمة مماثمـة بطريقـة مختمفـة مـن خـالل
إدراك أوجو التشابو واالختالف بينيما(.)Dick,2014:13
ويعرفيا ديـك ( )Deak,2003:319بأنيـا قـدرة معرفيـة ذات ترتيـب أعمـى ألنيـا تتعمـق
بالنشاط المعرفي الذي يمكن التحكم فيو عمى مدار الوقت.
كمـــا تعـــرف المرونـــة المعرفيـــة بأنيـــا القـــدرة عمـــى تغييـــر االســـتراتيجيات المعرفيـــة التـــي
يســـــتخدميا الفـــــرد لمعالجـــــة الظـــــروف والمواقـــــف الجديـــــدة وغيـــــر المتوقعـــــة(

Canas

.)etal,2005:96
يــرى فرانــت ( )Farrant etal.,2014:1أن األف ـراد الــذين يمتمكــون ميــارات المرونــة
المعرفيــة يتميــزون بميــارات أفضــل فــي االنتبــاه وتنظــيم الســموك كمــا أنيــا تمكــنيم مــن االنتقــال
المرن بين الميام بالطريقة التي تمكنيم من التحكم في انتباىيم وسموكيم.
وتسمح المرونة المعرفية لألفراد باختيار المعمومات وثيقة الصمة بالميمة التـي يقومـون
بيـــــا ,ىـــــذه المعمومـــــات مـــــن الممكـــــن أن تتغيـــــر بصـــــورة غيـــــر متوقعـــــة ويصـــــعب التنبـــــؤ
بيا(.)Deak,2003:320
وأشــار مجموعــة مــن البــاحثين إلــى أن المرونــة المعرفيــة تظيــر فــي ســموك الفــرد بشــكل
كامــل وليســت تغي ـ ارً فــي الســموك نتيجــة لموقــف مشــكل فقــط ,كمــا أن ىنــاك بعــض العمميــات
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المعرفيـــــــــة التـــــــــي ترافقيـــــــــا مثـــــــــل الـــــــــوعي والتمثيـــــــــل العقمـــــــــي  ,وتوليـــــــــد البـــــــــدائل ,
وتقييميا(.)Canas etal.,2005(,)Deak,2003
وتســاعد المرونــة المعرفيــة عمــى زيــادة قــدرة األفـراد واســتعدادىم لتجريــب اســتراتيجيات
ممثمة عند تحقيق ىدف محدد(.)Maddox etal.,2006:1379
وتسعى المرونة المعرفية إلى تقـويم الترابطـات بـين أجـزاء المعرفـة وتنميتيـا االسـتفادة
منيا من خالل استدعائيا في المواقف الالحقة (.)Cheng & Koszalka,2016:1
ويوضح كال من ( بركات )8006 ,مبادئ نظرية المرونة المعرفية كالتالي:
-

تجنب النشاط الزائد

-

التأكيد عمى التعمم القائم عمى الحالة.

-

تقديم المحتوى بطرائق متعددة.

-

دعم المعرفة المعتمدة عمى السياق.

-

دعم التعقيد في المعرفة.

-

تأكيد بنية المعرفة وليس نقميا.
وتكتسب ميارة المرونة المعرفية من خالل تنمية القدرة عمى التكيف وتحتاج كأغمب

الميارات إلى دافعية لمممارسة وتوضح فؤاد ( )8084مجموعة من الميارات التي تساعد في
تنمية المرونة المعرفية فيما يمي:
-

كن كالطفل في فضولو وأسأل كثي ارً واندىش واستكشف ,وفكر قبل الحكم والقرار واقبل

-

ضع خطة لممشكالت المحيطة بك .وضح أسموبك واجراءاتك في التعامل معيا

االختالف حيث أن المختمف ليس صواباً وال خطأ فيو مختمف فقط.
واآلخرين المقاومين لك.
-

افيم أسباب المقاومة.

-

استطمع المخاوف والقضايا التي قد تكون وراء مقاومة الناس ومعارضتيم لطباعك
وتصرفاتك .

-

أنشئ أنظمة دعم وتوجو إلى المعممين األصدقاء والمديرين والنظراء الثقات والزمالء
وشجع عمى
المينيين وأىل بيتك وغيرىم ,ليكون في منظومة الدعم في أوقات التغيير
ِّ

الفعل نفسو.
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-

ألزم التغذية المرتدة وقدم التغذية المرتدة فو ارً إلى كل من حولك ومن تربطك بيم

-

تج ّنب إقحام التغيير وتفيم بحس إيجابي مقاومة اآلخرين لمتغيير متخذا طريق

-

جدِّد طرقاً لخمق الدافعية وتفاعل مع من حولك بانتظام وبطريقة تدفع وتشجع وواجو

عالقة ود واخاء إجاباً وسمباً.

خفض الجناح بالشرح واجابة األسئمة واإلنصات الصبور لمخاوفيم.

اآلخرين المحيطين بك مثيري المشاكل ,تحرك بسرعة لمخاطبتيم ,واال ستضر بالروح
المعنوية وتغذي السخط وتخنق االنطالق لمتغيير الفاعل.
-

استمع وتعمم م يارات االستماع الفعالة الستيضاح ما لدى اآلخرين .سيساعدك ذلك
عمى تحديد أبعاد المقاومة لك والتعرف عمى مخاوفيم ,وافعل ذلك وأنت تقدم ليم
شخصياً نموذج السموك المفضل.

-

تعاون وشاور المقربين منك في المراحل األولى ألي قرار تنوى اتخاذه.

وترى الباحثات أن المرونة المعرفية تعتبر قدرة نشطة لدى األفراد تساعدىم عمى حل
المشكالت التي تعترضيم بشكل أفضل من األفراد اآلخرين الذين ال يمتمكون تمك القدرة ؛ حيث
أن األفراد الذين لدييم مرونة معرفية يتمتعون بميارات أفضل من غيرىم في وضع البدائل
واقتراح الحمول المناسبة لممشكالت ,كذلك يكون لدييم قدرة كبيرة عمى تنظيم المواقف وبالتالي
يكون لدييم قدرة عمى التعامل مع المواقف المختمفة.

مفووم الذات االكادميي :
ىو أحد أشكال مفيوم الذات الذي ترتبط بالجانب األكاديمي وتتضمن تصورات الطالب
لكفاءتيم األكاديمية وتقييم الطالب لقدراتيم وامكاناتيم األكاديمية عن ما يمتمكون من ميارات
تعميمية.
وعرفو فريمان ( )Freeman,2008:5بأنو مزيج من معتقدات الطالب وأفكارىم نحو
مياراتيم التعميمية وأدائيم األكاديمي.
ويشير ولسون( )Wilson,2009بأنو يمثل نظرة الفرد لذاتو أكاديميا  ,وال يقتصر
عمى أداء الطمبة األكاديمي بل يمثل أىدافيم األكاديمية المستقبمية  ,وىو يشير إلى اتجاىات
الفرد ومشاعره عند تعممو لميمات تعميمية معينو.
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ويعرفو بونج سكافيك ( )Bong & skaalvik,2003:10مفيوم الذات األكاديمي بأنيا
المعارف والمدركات عن ذات الشخص في مواقف التحصيل  ,ويعرفو ساجون وكارولي
( )Sagone & Caroli, 2014: 223بأنو القدرة المدركة لمذات داخل مجال أكاديمي معين ,
ويضيف فيريا وآخرون ( )Ferla et al.,2009إلى أن مفيوم الذات األكاديمي يشير إلى
تصورات الطالب حول مستويات كفاءتيم في المجال المدرسي.
ويبين أرينس وآخرون ( )Arens et al., 2011أىم المالمح المميزة لمفيوم الذات
األكاديمي:
 .8أقل حساسية لمفروق في العوامل السياقية بسبب أن قياس مفيوم الذات ال
ينصب عمى ميمة محددة ولكن يوجو لمستوى واسع من التحديد.
 .8أقل تنبؤا باألداء األكاديمي.
 .3يتم قياس مفيوم الذات عمى مستوى أوسع ويتضمن كال من تقييمات الكفاءة ,
والمشاعر المرتبطة بجدارة الذات.
 .4أن أحكام مفيوم الذات تقوم عمى أساس المقارنات االجتماعية والمقارنات الذاتية
التي وصفت كإطار مرجعي لمتأثيرات.
 .5يقاس مفيوم الذات األكاديمي في مستوى ميمة أكثر عمومية.

البشوخ والدراسات السابدقة:
يعد موضوع المرونة المعرفية ومفيوم الذات األكاديمي إحدى الموضوعات
الحديثة التي بدأ البحث فييا مؤخ ار في ميدان عمم النفس المعرفي ,ويالحظ عند استطالع
الدراسات السابقة ندرة تمك الدراسات عمى المجالين العربي والعالمي ,لذا تعد ىذه الدراسة
إحدى المساىمات األصيمة في ىذا المجال.
أجريت شيماء ( )8086دراسة بعنوان مفيوم الذات األكاديمية لدى تالميذ األعسر
في مستوى السنة الرابعة  ,وىدفت الدراسة إلى معرفة مفيوم الذات األكاديمية لدى التمميذ
األعسر في مستوى السنة الرابعة متوسط وذلك بأخذ متغير الجنس في االعتبار وتم تطبيق
ىذه الدراسة عمى عينة تتكون من ( )78تمميذ وتمميذة أعاسر تم اختيارىم بطريقة قصدية
ببعض متوسطات وبعد تطبيق أداة الدراسة المتمثمة في مقياس مفيوم الذات األكاديمية
والمعالجة اإلحصائية لمبيانات  ,توصمت الدراسة إلى النتائج التالية :
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-

مستوى مفيوم الذات األكاديمية لدى التمميذ األعسر في مستوى السنة الرابعة
متوسط

-

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مفيوم الذات األكاديمية لدى التمميذ األعسر
في مستوى السنة الرابعة متوسطة باختالف الجنس.
فقد أجرى ديك ووزييارت ) (Deák, & Wiseheart, 2015دراسة ىدفت التعرف

إلى مستوى المرونة المعرفية لدى األطفال الذين تتراوح أعمارىم ما بين  5-3سنوات
وعالقتيا ببعض المتغيرات وقد قام الباحثان بتطبيق اختبار المرونة المعرفية في بعض
المفاىيم لمطمبة عمى مجموعة من أبعاد المرونة المعرفية وىي (التغييرات عمى حالة التفكير,
والتغير في سرعة االستجابة ,وأداء الذاكرة العاممة المفظية) وقد توصل الباحثان إلى أن
األطفال يتمتعون بمستوى عالي من المرونة المعرفية باإلضافة إلى وجود عالقة بين المرونة
المعرفية واالستجابات المفظية لألطفال والمعرفية التخصصية ومفيوم الذات وحجم الكممات
والحصيمة المغوية لدييم.
وأجرى رزق ( )8080دراسة ىدفت إلى الكشف عن العالقة بين عادات العقل ومن
ضمنيا المرونة المعرفية لدى طمبة الجامعة الياشمية في األردن واستراتيجيات التعمم المنظم
ذاتياً لدييم ,وقد تكـــونت عينة الــدراسة من ( )430طالباً وطالبة من طمبة الجامعة الياشمية

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن نسبة توافر المرونة المعرفية لطمبة الجامعة الياشمية كانت
متوسطة ولم تظير أية فروق تعزى لمجنس في امتالك عادات العقل كما أشارت النتائج إلى
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لنوع الكمية أو أية فروق تعزى لمتحصيل في

امتالك عادات العقل ومن ضمنيا المرونة المعرفية.
واختبر ستار وريتل جونسون

) (Star & Rittle-Johnson, 2008تطور

المرونة من خالل مقارنة التعميم المباشر لممنيج األكثر توجياً نحو االكتشاف .ففي دراستيم

عمى ) (132طالب انيو دراسة الصف السابع ممن يتعممون حل المعادالت الخطية ,وجدوا
أن حث الطمبة عمى حل المسائل بأكثر من طريقة واحدة كان األكثر فعالية لزيادة استخدام
الطمبة لألساليب المتعددة ,في حين كان التوضيح المباشر لمطرق الفعالة األكثر فعالية في
زيادة استخدام الطمبة لألساليب الفعالة .ولكن عمى الرغم من تأثير البرنامج عمى المرونة
بشكل مختمف من حيث االستخدام ,إال أنيا كانت مؤثرة عمى زيادة المرونة من حيث المعرفة
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(أي معرفة وجود أساليب متعددة وان بعضيا أكثر فعالية من غيرىا) ويعتبر ىذا التمييز ميم
ويدعم فكرة تطور المرونة في سمسمة متصمة.
وأجري ىيو فانج ( )Hue-fang,2007دراسة بعنوان العالقة بين سمات الشخصية
(المرونة) ومفيوم الذات وااللتزام التنظيمي لمموظفين في مراكز المياقة البدنية  ,وتيدف ىذه
الدراسة لمعرفة كيفية اختيار الموظف المناسب من خالل دراسة مدى تأثير سمات الشخصية
ومفيوم الذات في االلتزام الوظيفي لمموظف  ,وبمغت عينة الدراسة ( )488موظفا .وتوصمت
الدراسة أنو توجد عالقة ارتباطيو دالة إحصائيا عند مستوى ( )0.08بين أحد أبعاد سمات
الشخصية وىي المرونة ومفيوم الذات وااللتزام التنظيمي.
وىدفت دراسة ( كرمان )8005 ,إلى التعرف عمى مستوى األسموب المعرفي (
التصمب – المرونة) وعالقتو باتخاذ القرار اإلداري في الو ازرات وما يتبعيا من جيات  ,كما
ىدفت إلى الكشف عما إذا كانت ىناك فروق دالة إحصائيا في األسموب المعرفي ( التصمب –
المرونة ) وفق متغيرات  :الجنس  ,العمر  ,المستوى التعميمي  ,التخصص العممي  ,مدة
الخدمة والمركز الوطني  .تكونت عينة الدراسة من ( )868متخذا فعميا لمقرار اإلداري في
( )88وزارة و ( )4من أىم الجيات التابعة ليا اختيروا بالطريقة العمدية بواقع ( )867مدير
ال  ,منيم ( )845ذكو ار و( )83أنثى  ,وقد تراوحت
إدارة  )85( ,مدي ار عاماً  )86( ,وكي ً
أعمارىم بين  59- 89سنة  .استخدم مقياس األسموب المعرفي التصمب – المرونة ومقياس
القدرة عمى اتخاذ القرار اإلداري  ,وبينت نتائج الدراسة أن غالبية أفراد العينة مرنون ولدييم
قدرة عالية عمى اتخاذ القرار اإلداري  ,كما بينت وجود فروق ذات داللة إحصائية في األسموب
المعرفي التصمب – المرونة وفق متغير الجنس لصالح الذكور.

فزوض البشح:
فى ضوء اإلطار النظري ونتائج الدراسات والبحوث السابقة يمكن صياغة الفروض
التالية:
.8

مستوى امتالك طالبات كمية العموم واآلداب بسراة عبيدة لكال من المرونة المعرفية
ومفيوم الذات األكاديمي متوسط .

.8

توجد عالقة ارتباطيو دالة إحصائيا بين المرونة المعرفية ومفيوم الذات األكاديمي لدى
طالبات كمية العموم اآلداب بسراة عبيدة.
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مهوذية البشح وإدزاءاتى:
أوالً :مهور البشح:
تم استخدام المنيج الوصفي وذلك باستخدام األسموب السـببي حيـث إنـو أكثـر مالءمـة
ألىداف البحث الحالي ,فاألسموب السببي يوضح إلى أي حـد يـرتبط متغيـران أو أكثـر ببعضـيما
أو اكتشاف العالقة السببية بين متغيرات البحث.

ثانياً :عيهة البشح:
أ .العيهة االستطالعية :قام الباحثات بتطبيق مقياسي المرونة المعرفية ومفيوم الذات
األكاديمي عمى عينة استطالعية قواميا ( )70طالبة بكمية العموم واآلداب بسراة عبيدة
بجامعة الممك خالد من الكميات العممية والنظرية.

ب .العينة األساسية :تكونت عينة البحث من ( )838من طالبات بكمية العموم واآلداب
بسراة عبيدة  -جامعة الممك خالد .والجدول التالي يوضح بيانات العينة تبعاً لمتغيرات
التخصص والمستوى الدراسي.

جذول ( :)1بياوات عيىة انبحث تبعا ً نهتخصص وانمستىي انذراسي (ن= )232

انمتغيز

االحتماالت

انتكزار

انىسبة

انمستىي
انذراسي

طانبات انمستىي األول
طانبات انمستىي انسابع

125
113

%52.52
%44.42

انتخصص

عهمي (انزياضيات -انكيمياء)
أدبي (انهغة انعزبية -انذراسات اإلسالمية)

105
133

%44.12
%55.22

يتضح من الجدول السابق أن قرابة النصف من طالبات المستوى السابع بنسبة بمغت
( ,)%47.48بينما كانت نسبة طالبات المستوى األول ( , )%58.58وأن أكثر أفراد عينة
البحث من ذوي التخصص األدبي بنسبة بمغت (.)%55.88
ثالجاً :األدوات :لتحقيق أىداف البحث قام الباحثات بتطبيق كل من مقياس المرونة المعرفية,
ومقياس مفيوم الذات األكاديمي .وفيما يمي توضح خطوات واجراءات الصدق والثبات لكل
أداة.
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مدقياس "املزونة املعزفية" (إعداد الباسجات):
إلعداد ىذا المقياس قام الباحثات بإجراء مسح لعدد من المقاييس العربية واألجنبية
المنشورة فيما يخص المرونة المعرفية ,وكذلك بعض المفردات الواردة في بعض األبحاث
والتي تقيس جوانب المرونة المعرفية مثل بحوث كل من (عبد الحافظ ,)8086 ,و(
 ,)Remer &Beversdorf,2010و(.)Taconnat, et al., 2009
تم صياغة المقياس في صورتو األولية لمعرض عمى المحكمين ,وقد تكون من ()80
مفردة .وبعد عرض المقياس عمى ( )8من األساتذة واألساتذة المساعدين بقسم عمم النفس
التربوي بكمية التربية جامعة الزقازيق ,وتوضيح الغرض من المقياس ومفيوم المرونة
المعرفية بيدف التعرف عمى صدق المحكمين عمى المقياس عن طريق تحديد مدى انتماء
المفردات إلى المفيوم ,حيث تم حذف مفردتين ,كما قام المحكمون بإجراء بعض التعديالت
عمى صياغة بعض المفردات ,وبذلك أصبح المقياس في صورتو األولية بعد العرض عمى
المحكمين يتكون ( )88مفردة تقيس المكون العام لممرونة المعرفية ,ويستجاب لو وفقاً

لمقياس خماسي" :دائما" (" ,)5غالبا" (" ,)4أحيانا" (" ,)3أحيانا"(" ,)8أبداً" (.)8

تم إدخال البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي  ,SPSSوتم حساب درجة المرونة المعرفية.

وتم التحقق من ثبات وصدق المقياس كما يمي:
 االتساق الداخلي :تم تطبيق المقياس (في صورتو بعد التحكيم) عمى العينـة االسـتطالعية,وحسبت معامالت االرتباط بـين درجـات المفـردات والـدرجات الكميـة لممقيـاس (مـع حـذف درجـة
ُ
المفـــردة مـــن الدرجـــة الكميـــة فـــي كـــل مـــرة) ,وكانـــت جميـــع معـــامالت االرتبـــاط دالـــة إحصـــائياً
(انحصرت بين  ,)0.88 ,0.48وىذا يدل عمى صدق مفردات المقياس.
 سساب ثبات املدقياس :تم حساب ثبات المقياس من خالل ما يمي:( )8ثبات المفردات :حيث تـم حسـاب معامـل "ألفـا كرونبـاخ" (فـي حـال حـذف درجـة المفـردة),
وانحصرت بين  0.59و 0.78وكانت قيمة معامل ألفـا لممقيـاس ككـل  .0.86بعـد اإلجـراءات
السابقة أصبح المقياس مكوناً من ( )88مفردة تقيس المكون العام لممرونة المعرفية.
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( )9سساب ثبات املدقياس كلـُ ::حسـب ثبـات المقيـاس ككـل بطـريقتين :بطريقـة "جتمـان" قيمـة
معامل الثبات لمدرجة الكمية فكانت ( ,)0.85وكانت قيمتـو بطريقـة "سـبيرمان /بـراون" لمدرجـة
الكمية فكانت أيضا(.)0.85
مــن اإلج ـراءات الســابقة تأكــد لمباحثــات صــالحية مقيــاس المرونــة المعرفيــة فــي صــورتو
النيائية (المكون من 88 :مفردة) لمتطبيق في البحث الحالي (ممحق .)8

ز -مدقياس مفووم الذات األكادميي "إعداد الباسجات"
بعد اطالع الباحثة عمى اإلطار النظري والدراسات والبحوث السابقة التي تناولت
مقاييس مفيوم الذات األكاديمي منيا ( ,)Liu & Wang ,2008تم إعداد مقياس مفيوم
الذات األكاديمي نظ ارً لعدم وجود ىذا المقياس في البيئة العربية  -في حدود عمم الباحثة,-

وقد اشتمل ىذا المقياس في صورتو األولية عمى ( )88عبارة موزعة عمى بعدين ىما  :الثقة

األكاديمية ( )80عبارات ( , )80-8والجيد األكاديمي ( )80عبارات (( )80-88وىي من
نوع التقرير الذاتي يجيب عنيا األفراد في ضوء مقياس خماسي التدريج (أوافق بشدة ,أوافق,
محايد ,أرفض ,أرفض بشدة) ,وتعطى الدرجات ( ,)8, 8, 3, 4,5وتشير الدرجة األعمى
( )800إلى مرتفعي مفيوم الذات األكاديمي بينما تشير الدرجة األدنى ( )80إلى منخفضي
مفيوم الذات األكاديمي.
وقد تم تطبيق المقياس فـي صـورتو األوليـة عمـى عينـة مـن طالبـات كميـة العمـوم اآلداب
بس ـراة عبيــدة  -جامعــة الممــك خالــد بيــدف قيــاس معتقــدات وتصــورات الطالبــات حــول قــدراتيم
األكاديمية ومدى التزام ومشاركة واىتمـام الطالبـات فـي الكميـة  .بمـ عـددىا ( )46طالبـة ,وتـم
تصحيح استجابات المفحوصين ,والتأكد مـن مـدى صـالحية المقيـاس مـن خـالل حسـاب صـدقو
وثباتو عمى النحو التالي:
أوال :االتساق الداخلي :وتم التحقق من االتساق الداخمي لممقياس بطريقتين:
 حساب معامل االرتباط بين درجات العينة االستطالعية عمى كل عبارة ودرجاتيمالكمية عمى البعد الفرعي الذي تنتمي إليو العبارة وتراوحت قيم معامالت االرتباط بين (,0.84
 )0.87وىي دالة إحصائيا عند مستوى داللة( )0.08ما عدا العبارات رقم( ,)87 , 3كما تم
حساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لألبعاد والدرجة الكمية لممقياس وىي(,0.78
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 ,)0.83وجميعيا دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( , )0.08كما تم حساب معامالت
االرتباط بين األبعاد وبعضيا وكانت دالة إحصائياً عند مستوى داللة(.)0.08

جذول ( :)2معامالت االرتباط انبيىية نألبعاد ،ومعامالت ارتباط األبعاد بانذرجة انكهية نمقياس مفهىو
انذات األكاديمي (ن=)44
انثقة األكاديمية

األبعاد

انجهذ األكاديمي

انثقة األكاديمية
انجهذ األكاديمي

**0.62

انمقياس ككم

**0.42

**0.23

** دانة إحصائياً عىذ مستىي (.)0.01

ثانياً :صدق مدقياس مفووم الذات األكادميي:
 -0الصدق الظاهزي:
يتمثل الصدق الظاىري في الحكم عمى عبارات المقياس ظاىرياً من حيث وضوح وسالمة

صياغتيا في ضوء البعد المنتمي إليو ,وقد تم عرض عبارات المقياس عمى ( )8من أعضاء
ىيئة التدريس المتخصصين في عمم النفس التربوي واإلرشاد النفسي بيدف التحقق من
وضوح بنوده ومناسبتيا أو عدم مناسبتيا لألبعاد التي يتكون منيا المقياس وكانت نسب
االتفاق لفقرات المقياس مرتفعة ,وتم حذف عبارتان وتعديل صياغة بعض العبارات وفقا
آلرائيم.

-9

الصدق العاملي ملدقياس مفووم الذات األكادميي:

تحققت الباحثة من الصدق العاممي لمقياس مفيوم الذات األكاديمي باستخدام التحميل
العاممي باستخدام طريقة تحميل المكونات الرئيسة ( Principal Component
 )Analysisوالتي أسفرت عن تشبع جميع األبعاد الفرعية بعامل كامن واحد بجذر كامن
( )8.75ويفسر ( )87.67من التباين الكمي ,وكانت تشبعات األبعاد بالعامل الواحد عمى
الترتيب ,)0.93 ,0.94( :وىي معامالت صدق جيدة .ويتضح ذلك من جدول (:)8
جذول ( )3وتائج انتحهيم انعامهي ألبعاد مقياس مفهىو انذات األكاديمي
األبعاد

انتشبع عهً انعامم انعاو

1

0..4

2

0..3
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ثالجاً :ثبات مدقياس مفووم الذات األكادميي:
تم حساب معامل ألفا كرونباخ لعبارات كل بعد عمى حدة فكانت عمى الترتيب ىي:
( )0.73 ,0.74وجميعيا قيم مرتفعة مما يؤكد تمتع جميع العبارات بدرجة مرتفعة من
الثبات  ,وكانت قيمة معامل ألفا لممقياس ككل ( )0.75بطريقة حذف المفردة.
من جميع اإل جراءات السابقة تأكدت الباحثة من تمتع مقياس تقدير نواتج التعمم
بدرجة مرتفعة من الصدق والثبات عمى العينة االستطالعية لمدراسة الحالية ,ويوضح الممحق
( )8الصورة النيائية لمقياس مفيوم الذات األكاديمي والذي يتكون من ( )80عبارة.
قامت الباحثات باختبار اعتدالية التوزيع وذلك عن طريق حساب معاممي االلتواء
والتفمطح لدرجات عينة البحث في الدرجة الكمية لكل بعد من أبعاد ما وراء الذاكرة والدرجة
الكمية لممرونة المعرفية ,وأظيرت النتائج أن توزيع البيانات اعتدالي ,لذا قامت الباحثات
باستخدام األساليب اإلحصائية البارامترية الختبار صحة فروض البحث.

نتائر الدراسة وتفسريها:
 .8نتائج الفرض األول :ينص الفرض األول عمى أنو " مستوى امتال ك طالبات كمية العموم
واآلداب بسراة عبيدة لكال من المرونة المعرفية ومفيوم الذات األكاديمي متوسط ".
ولمتحقق من ىذا الفرض تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات
العينة عمى مقياس المرونة المعرفية ومفيوم الذات األكاديمي باستخدام برنامج ,SPSS
كما ىو مبين في جدول (:)4
جذول ( )4انمتىسطات انحسابية واالوحزافات انمعيارية نذرجات انعيىة عهً مقياس انمزووة انمعزفية
ومفهىو انذات األكاديمي
انمقياس

انمتىسطات انحسابية

االوحزافات انمعيارية

انمستىي

انمزووة انمعزفية

1..5

0.21

متىسط

مفهىو انذات األكاديمي

1.43

0.23

متىسط

انمقياس ككم

1.24

0.22

متىسط

* مه ( )1حتً ( )1.6تعىي مىخفض.
مه ( )2.4حتً ( )3.00تعىي مزتفع.

مه ( )1.4حتً ( )2.3تعىي متىسط.

يتضح من الجدول ( )4أن متوسط درجات الطالبات عمى مقيـاس المرونـة المعرفيـة بمـ
( ,)8.95وبانحراف معياري مقداره ( , )0.88ومتوسـط درجـات الطالبـات عمـى مقيـاس مفيـوم
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الــذات األكــاديمي ( ,)8.73وبــانحراف معيــاري مقــداره ( ,)0.83وتؤكــد النتــائج امــتالك طالبــات
كمية العموم واآلداب بسراة عبيدة مستوى متوسط في كـال مـن المرونـة المعرفيـة ومفيـوم الـذات
األكــاديمي ,وفــي ضــوء ىــذه النتيجــة يمكــن قبــول الفــرض األول لمبحــث .ويمكــن تفســير ىــذه
النتيجة السابقة بالنسبة لممرونة المعرفية بأن طالبات المرحمة الجامعيـة يكونـوا قـد وصـموا إلـى
مرحمة المنضج العقمي ولـدييم قـدرة التخطـيط والتنظـيم والتفكيـر المجـرد والمنطقـي ولـدييم قـدرة
عمى التحكم بالنشـاطات المعرفيـة بشـكل متوسـط واسـتخدام االسـتراتيجيات المناسـبة فـي الوقـت
المناســـب ولـــدييم عالقـــات اجتماعيـــة متوســـطة مـــع اآلخـــرين ولدددم قد ةدددمسط عوىدددخا

ددد

ع ددد

لقس س ت .أو ربما يعود السبب إلى أن المرونة المعرفية بعد ميم من أبعاد الشخصـية اإلنسـانية
 ,وىي تتقبل التغير المفاىيمي والمثابرة في اكتسـاب أنمـاط جديـدة مـن السـموك  ,والتخمـي عـن
أنمــاط أخــرى قديمــة وثابتــة ,وتتضــح المرونــة المعرفيــة كممــا اســتطاع الفــرد معرفــة الخيــارات
والبــدائل الخاصــة بموقــف مــا وتكييــف اســتجابتو حســب متطمبــات الموقــف الــذي يواجيــو  ,لــذا
تتعقــد ميــارات المرونــة المعرفيــة إلــى حــد مــا وقــد تصــعب إلــى حــد مــا عمــى الطمبــة أداؤىــا
واكتسابيا .كما انو يمكن تفسير تمك النتيجة بالنسبة لمفيوم الذات األكاديمي إلـى أن طالبـات
كميــة العمــوم واآلداب بس ـراة عبيــدة لــديين ةددمسط عوىددخا
عن ةشددم ددي ت

د عقددم د يملددا

ددا ل د

ل و ددو

لد

عقدد  .وىــذا يــؤثر بشــكل مباشــر عمــى نتــائج كــال مــن الجيــد األكــاديمي والثقــة

األكاديميــة التــي تــؤثر بشــكل مباشــر عمــى مفيــوم الــذات األكــاديمي ككــل لــدى طالبــات كميــة
العموم واآلداب بسراة عبيدة.
وتتفق نتائج ىذا الفرض مع نتـائج دراسـة ( رزق  ,)8080 ,حيـث أشـار إلـى نسـبة
توافر المرونة المعرفيـة لطمبـة الجامعـة الياشـمية كانـت متوسـطة ,كمـا تتفـق مـع نتـائج دراسـة
(شـــيماء  , )8086 ,حيـــث أشـــارت إلـــى أن مســـتوى مفيـــوم الـــذات األكاديميـــة لـــدى التمميـــذ
األعسر في مستوى السنة الرابعة متوسط  .وتختمف ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة ( & Deak
 , )Wiseheart,2015حيـــث أشـــار إلـــى أن مســـتوى امـــتالك الطـــالب لميـــارات المرونـــة
المعرفية مرتفع  ,وربمـا ترجـع ىـذه النتيجـة إلـى اخـتالف أداة الدراسـة حيـث تـم تطبيـق اختبـار
المرونة المعرفيـة فـي بعـض المفـاىيم لمطمبـة عمـى مجموعـة مـن أبعـاد المرونـة المعرفيـة وىـي
(التغييرات عمى حالة التفكير ,والتغير في سرعة االستجابة ,وأداء الذاكرة العاممة المفظية) .
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نتـائج الفــرض الثــاني :يــنص الفـرض الثــاني عمــى أنــو " توجـد عالقــة ارتباطيــو دالــة إحصــائيا
بــين مــا المرونــة المعرفيــة ومفيــوم الــذات األكــاديمي لــدى طالبــات كميــة العمــوم اآلداب بس ـراة
عبيــدة" .ولمتحقــق مــن ىــذا الفــرض تــم حســاب معامــل ارتبــاط بيرســون لدراســة االرتبــاط بــين
المرونة المعرفية ومفيوم الذات األكاديمي وأبعاده الفرعية ,والجدول التالي يوضح النتائج:
جذول ( :)5وتائج معامم ارتباط بيزسىن نذراسة االرتباط بيه انمزووة انمعزفية ومفهىو انذات
األكاديمي وأبعادي انفزعية
انعىامم
انمزووة انمعزفية

انجهذ األكاديمي

انثقة األكاديمية

مقياس مفهىو انذات األكاديمي
ككم

**0.525

**0.5.5

**0.522

** دانة إحصائياً عىذ مستىي (.)0.01

يتضح من نتائج الجدول السابق وجود عالقة ارتباطيـو موجبـة ودالـة إحصـائياً عنـد

مستوى ( )0.08بين المرونـة المعرفيـة وكـل مـن الجيـد األكـاديمي والثقـة األكاديميـة ومقيـاس
مفيوم الذات األكاديمي ككل وبذلك تحقق الفرض الثاني .وترجع أسباب وجود العالقـة الموجبـة

الدالة إحصـائياً بـين المرونـة المعرفيـة ومفيـوم الـذات األكـاديمي يرجـع إلـى أن مكونـات مفيـوم
الــذات األكــاديمي تعبــر عــن الجوانــب اإليجابيــة لمفيــوم الــذات التــي تقــيس معتقــدات وتصــورات

الطالبات حول قد ارتيم األكاديمية ومدى التزام ومشـاركة واىتمـام الطالبـات فـي الكميـة وعالقتيـا
بمستوى المرونة في التفكير لديين.
وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة ( )Deak & Wiseheart , 2015التي توصمت إلـى
وجود عالقة إيجابية بين كل من المرونة المعرفية ومفيوم الذات لدييم  .كمـا تتفـق مـع دراسـة
() , Hue- fang,2007حيث أشار إلى أن ىناك عالقـة موجبـة دالـة إحصـائيا عنـد مسـتوى
( )0.08بين أحد أبعاد سمات الشخصية ىو المرونة ومفيوم الذات األكاديمي.
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توصيات البشح:
في ضوء ما أسفرت عنو نتائج البحث الحالية توصي الباحثة بما يمي:
 .8إعداد برامج تدريبية تيدف إلى تطوير المرونة المعرفية لدى طمبة الجامعات,
وتدريب الطالبات عمى ميارات المرونة المعرفية في المراحل التي تسبق التدريس
الجامعي ,حتى يكون الطالب أكثر استعدادا لممرحمة الجامعية.
 .8وضـــع بـــرامج تدريبيـــة ألعضـــاء ىيئـــة التـــدريس لتـــوعيتيم بيـــذه المفـــاىيم ( المرونـــة
المعرفية – مفيوم الذات األكاديمي ) مما يزيد من اىتماميم وأىمية ىذا المفيـوم فـي
مجال التعميم.
 .3تدريب الطالبات عمى ميارات المرونة المعرفية في المراحل التي تسبق التدريس
الجامعي ,حتى يكون الطالب أكثر استعدادا لممرحمة الجامعية.
 .4إجراء دراسات تبحث العالقات السببية بين المرونة المعرفية والتوجو نحو المستقبل
وتقدير الذات لدى طالب الجامعة.
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املزادع:
بركات ،زياد ( .)6002التفكير اإليجابي والتفكير السمبي لدى طمبة الجامعة :دراسة ميدانية في ضوء

بعض المتغيرات ،جامعة القدس المفتوحة ،فمسطين.

رزق ،عبداهلل ( .)6000عادات العقل لدى طمبة الجامعة الهاشمية وعالقتها باستراتيجيات التعمم المنظم
ذاتيا لديهم ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة الهاشمية ،األردن.

شيماء  ،خميسات( .)6002مفهوم الذات االكاديمية لدى التمميذ األعسر في مستوى السنة الرابعة
متوسط  ،مذكرة مقدمة الستكمال متطمبات شهادة ماستر أكاديمي  ،كمية العموم االنسانية واالجتماعية ،

قسم عمم النفس ،ص ص .47 -0
عبد الحافظ  ،ثناء عبد الودود ( .)6002التفكير ما وراء المعرفي وعالقته بالمرونة المعرفية لدى طمبة
الجامعة  ،مجمة األستاذ  ،العدد  ، 604المجمد .700 -583 ، 6

فؤاد ،مها ( )6007كيف تكتسب مهارة المرونة المعرفية ،مقالة منشورة عمى االنترنت بتاريخ
 6005/0/50تحت الرابط :

http://dr-mahafouad.blogspot.com

الكحالي  ،ناصر ( .)6003مفهوم الذات األكاديمي وعالقتهما بقمق االختبار والتحصيل لدى طمبة
الصف الحادي عشر بسمطنة عمان  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية التربية  ،جامعة السمطان

قابوس  ،مسقط.
كزمــان ،انتــصار عثــد الــسالم ((. 5002األســلوب المعرفــي (التــصلة -المرونــح) وعالقتــه
تاتخاذ القرار ،رسالح ماجستير غير منشورج ،اليمن.
كوستا ،أرثر وكاليك ،بينا ( .)6005عادات العقل – سمسمة تنموية -تفعيل واشغال عادات العقل ،ترجمة:
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Arens A.K ; Yeung , A.S ; Craven, R.G & Hasselhorn (2011). The two ford
Multidimensionality of Academic self –Concept: Domain Specificity and
Separation Between Competence and affect components, Journal of
Educational
Psychology,
103(4),970-981.
Bilgin, M. (2009). Developing acognitive flexibility scale: validity and
reliability studies, Social behavior and personality, 37(3),343-354.

- 806 -

.المرونة المعرفية وعالقتها بمفهوم الذات األكاديمي لدى طالبات كلية العلوم واآلداب بسراة عبيدة
Bong M. & Skaalvik, E (2003). Academic Self –Concept and Self –
Effiecacy, How differentare they realy? Educational Psychology Review ,
15(1), 1-40.
Canas, J., Fajardo, I., Antoli, A. & Salmeron, L. (2005). Cognitive
inflexibility and the development and use of strategies for solving complex
dynamic problems: effects of different types of training. Theoretical Issue
in Ergonomics Science, 6(1), 95- 108.
Carvalho, A. A. & Moreira, A. (2005). Criss-crossing cognitive flexibility
theory based research in portugal: an overview, Interactive Educational
Multimedia, 11, 1-26.
Cheng,J & Koszalka,T.A.(2016). Cognitive Flexibility Theory and its
Application To learning Resources, Syracuse University- RIDLR
Project,1-7.
2015). Cognitive flexibility in young children:
A general or task- specific capacity? Journal of Experimental Child
Psychology, 138, 31-53.
Deak,O.(2003).The development of cognitive flexibility and language
abilities.Advances in Child Development and Behavior,31(1),271- 327.
Dick, A. S. (2014). The Development of cognitive flexibility beyond the
preschool period: An investigation using a modified flexible item selection
task, Journal of Experimental child psychology, 125, 13-34.
Farrant, B. M.; Fletcher, J. &Maybery, M. T. (2014). Cognitive flexibility,
theory of mind, and hyperactivity/inattention, Child Development
Research,
Article
ID
741543,
10
Pages.
Ferla,J ; Valck, M & Cai,Y (2009). Academic self –Concept reconsidering
structural relationships, Learning and Individual Differences ,19,499-505.
Freeman,G.(2008). Academic Achievement , Academic Se Concept and
Academic Motivation of Immigra Adolescents in the Greater Toronto
Area Seconds Schools. Journal of Advance Academic, 19(4), 730-743.
Guay,F ; Marsh,H.W & Boivin,M (2003). Academic Self – Concept and
Academic Achievement: Developmental perspectives on their cousal
- 807 -

.المرونة المعرفية وعالقتها بمفهوم الذات األكاديمي لدى طالبات كلية العلوم واآلداب بسراة عبيدة
ordering,Journal

of

Educational

Psychology,

95(1),124-136.

Hui-fang, (2007). The relationships among personality traits, self-efficacy,
and organizational commitment in fitness center staff, Dissertation of
master
dgree,
Spalding
University.
Lederman, S. G. (2012). The effect of executive function on science
achievement among noor developing 10-year old, PhD Thesis, Hofstra
university,
Proquest,
UMI
3505049.
Liu,W.C & Wang ,C.K.J (2005). Academic self – Concept : Acrosssectional Study of grade and gender differences in asingapore Secondary
School
.
Asia
Pacific
Education
Review,
6(1),
20-27.
Maddox, W.T.; Baldwin, G. &Markman, A. (2006). A test of the
regulatory fit hypothesis in perceptual classification learning, Memory
and
Cognition,
34(7),
1377-1397.
Matovu,M.(2014). A Structural Equation Modeling of the Academic SelfConcept Scale. International Electronic Journal of Elementary Education ,
6(2), 185-198.
Mcinerney,D.M; Cheng, R.W & Mok,M(2012). Academic self –Concept
and Learning Strategies, Journal of Advanced Academics, 23(1).
Perez, L., & García, E. (2002): programme for the improvement of
metamemory in
people with medium and mild mental retardation.
Journal
of
Psychology
in
Spain,
6(1),
96-103.
Remer, K. & Beversdorf, D.(2010). Effects of Naturalistic Stressors on
Cognitive Flexibility and Working Memory Task Performance. Neurocase
(Psychology
Press),
16(4),
293300.
Sagone, E & Caroli,M.E(2014). Locuse of Control and Academic self
efficacy in university students , The effects of self Concepts- Procedia,
Social
and
behavioral
Science,
114,222-228.

- 808 -

.المرونة المعرفية وعالقتها بمفهوم الذات األكاديمي لدى طالبات كلية العلوم واآلداب بسراة عبيدة
Star, J. R. & Rittle-Johnson, B. (2008). Flexibility in problem solving: the
case of equation solving. Learning and Instruction, 18, 565–579.
Taconnat, L. , Raz, N. , Tocze, C. , Bouazzaoui, B. , Sauzeon, H. , Fay, S.
,Isingrini, M.(2009). Ageing and Organization Strategies in Free Recall:
The Role of Cognitive Flexibility. European Journal of Cognitive
Psychology,21(2/3), 347- 365.
Valentine, J. C., DuBois, D. L., & Cooper, H. (2004). The relations
between self beliefs and academic achievement: A systematic review,
Educational
psychologist,
39,11-133.
Wilson, K. (2009). Institutional, programmatic & personal interventions
for an effective
& sustainable first year experience. Keynote paper presented at the 12th
Pacific Rim First Year in Higher Education Conference, Townsville,
Australia.

- 809 -

