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 الرشاقة املعرفية لدى طلبة اجلامعة 
 

 عبدالواحد حميد الكبيسي.د. أ  لمياء انور فتيخان سرحان            :الباحثة
 نبار/ كمية التربية لمعموم االنسانيةجامعة ال 

 الممخص
 الداللة ذات الجامعة ،الفروؽ طمبة لدى الرشاقة المعرفيةاستيدؼ البحث الحالي الى التّعرؼ عمى  

يتحدد البحث  والتخصص، النوع لمتغيري تبعا الجامعة طمبة لدى الرشاقة المعرفية في اإلحصائية
ناث(، والتخصص )العممي واإلنساني(  –الحالي بطمبة جامعة األنبار لمدراسة الصباحية مف )ذكور  وا 

، اختارت الباحثة ( طالبا وطالبة02282بمغ مجتمع البحث )(.و 0200 – 0202ولمعاـ الدراسي )
 النوعجامعة االنبار موزعيف بحسب  طمبةطالب وطالبة مف مجتمع  (222عشوائيًا عينة بمغ حجميا )

تبني عمى الباحثة  عمدتؼ البحث ولتحقيؽ أىدا، (طالبة242( طالبا و)242الى ) والتخصص
بعد اف تـ تغيير بعض العبارات التي تتالءـ والبيئة  لمرشاقة المعرفية  (0202مقياس )عبد ريو، 

يستجيب عميو  يمي كؿ منيا أربعة بدائؿ )أ، ب، ج، ء( وعبارة موقفي( 42)يتكوف المقياس  العراقية.
، ثـ يقرأ البدائؿ األربعة، ثـ يختار أحد و، وذلؾ بأف يقرأ العبارة الموقفيالمفحوص بطريقة التقرير الذاتي

وبعد معالجة البيانات إحصائيًا باستعماؿ االختبار التائي لعينة واحدة، واالختبار التائي ، تمؾ البدائؿ
المتطرفتيف، فضاًل عف تمييز الفقرات بأسموب العينتيف لعينتيف مستقمتيف ومعامؿ ارتباط بيرسوف 

وعالقة الفقرة بالدرجة الكمية لكؿ مقياس، وعالقتيا بالبعد الذي تنتمي اليو، كما تحققت مف ثبات 
باستخداـ الوسائؿ اإلحصائية المناسبة،  ر واستعماؿ معادلة الفا كرونباخ،المقياسيف بإعادة االختبا

يوجد ،  بة الجامعة بمستوى متوسطة لدى طمتوافر الرشاقة المعرفي توصؿ البحث الى النتائج االتية:
،  الرشاقة المعرفية ولصالح الذكور فرؽ ذو داللة إحصائية وفؽ متغير النوع )ذكور، إناث( في مقياس

يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية وفؽ متغير التخصص )عممي، إنساني( في مقياس الرشاقة المعرفية 
 لصالح التخصص العممي.

 .(الجامعة المعرفية ، طمبةالرشاقة ): الكممات المفتاحية
Abstract 

The current research aimed to identify cognitive agility among university 

students, statistically significant differences in cognitive agility among 

university students according to gender and specialization variables. 2021-

2022). The research community reached (23,193) male and female students. 

The researcher randomly selected a sample of (300) male and female students 

from the Anbar University student community, distributed according to 

gender and specialization, to (150) male and (150) female students. On 

adopting the (Abd Rayeh, 2020) scale of cognitive agility after some phrases 
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were changed that fit the Iraqi environment. The scale consists of (20) 

situational statements, each of which is followed by four alternatives (A, B, 

C, E) to which the examinee responds in a self-report method, by reading the 

situational statement, then reading the four alternatives, then choosing one of 

those alternatives, and after processing the data statistically using The t-test 

for one sample, the t-test for two independent samples and the Pearson 

correlation coefficient, as well as the distinction of paragraphs by the two 

extreme samples method, and the paragraph's relationship to the total score 

for each scale, and its relationship to the dimension to which it belongs. The 

research reached the following results: The availability of cognitive agility 

among university students at an average level, there is a statistically 

significant difference according to the gender variable (males, females) in the 

cognitive agility scale and in favor of males, there is a statistically significant 

difference according to the specialization variable (scientific, human) in the 

scale Cognitive agility in favor of scientific specialization. 

Keywords: cognitive agility, university students. 
 الفصل الول

 التعريف بالبحث
 مشكمة البحث    

لـ تعد المعرفة غاية في حد ذاتيا، بؿ اصبح التركيز عمى مفيوـ الرئيسي والوظيفي 
لتمؾ المعرفة امرا في غاية األىمية، فمـ تعد الطرؽ التقميدية فعالة في عممية التعميـ, 

الفرصة الحقيقية لمطالب لمتعمـ أو إبداء رأيو أو تعزيز دافعيتو, لذا كما انيا ال تعطي 
كاف منوطا بالجامعات اف تستجيب وتتفاعؿ مع ظروؼ مجتمعاتيا مف خالؿ نشر 
المعارؼ العممية مف خالؿ طرؽ حديثة ال تعتمد عمى الحفظ والتمقيف والتمقي السمبي, 

كير والتحميؿ والتعميـ والتطبيؽ وىذا ما وانما يعتمد عمى النقاش والحوار والتأمؿ والتف
يشير الى اىمية الجامعة في اعداد االجياؿ القادمة عمى كؿ جديد ليس عمى مستوى 
التقميد وانما عمى االبتكار ألشياء جديدة تتسـ باألصالة والرشاقة والحداثة ليكوف لديو 

يفي التك واألداء ؼى التكيمقدرة عال ( .7-6,  0225،الياصجيفالقدرة عمى التكيؼ )
 الطالب الجامعي، يستخدميا أدوات مجموعة في ؿتتمثالتي  الوقت و والمرونة في ذات

التي ال الغامضة أو  تحدياتما عندما يستجيب لميوتشكي لبيئتو الجيد اإلدراؾ مف وتمكنو
 الرشاقة المعرفية، وىذا ما يدعى بمع الغموض يتعامؿ عندما ؾ، كذلبياالتنبؤ يمكف 
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(Cognitive Agility) إلى تجميع وتطوير  بنية جديدة مقترحة تسعى  التي تتضمف
 ابا واياباىولة ذيبس رؾى التحموتعكس الرشاقة المعرفية قدرة الطالب ع ،الحاليةـ يىالمفا
إف   (Ross,et.al ,2018, 86-87).واالتقاف  االنتباهي وتركيز منفتاح العقاال فبي

الطالب الميارات وقدرات ومعارؼ وقيـ واتجاىات وأىداؼ واقع الحياة يتطمب إتقاف 
كساب المتعمـ الكفايات التي تؤىمو ليصبح عظوا  يسعي النظاـ التعميمي إلى تحقيقيا، وا 
عامال متقنا ومنتجا ومشاركا ومتمكنا مف نواتج العممية التعميمية، وبالتالي فإف دور 

طالب مف إتقاف العموـ المقدمة ليـ، الجامعة عمى السواء ىو أف تمكف أكبر نسبة مف ال
وال يتأتى مستوى التمكف واإلتقاف في التعميـ إال إذا تبنى التربويوف مفاىيـ تعميمية 
جديدة ظيرت في الحقؿ التربوي تحت مسمى التعميـ لإلتقاف، عف طريؽ إثراء البيئة 

يـ )المبروؾ، ل التعميمية بحيث نسيـ بيذا التقدـ واإلتقاف في زيادة التحصيؿ العممي
0225 ،268.) 

ا ومف األمة در فوحدة التفكير ىي التي تجعؿ مف الفرد الواحد   اىمية البحث:   
، فموال أف أبناء العصر صراً الواحدة أمة، ومف العصر الواحد مف عصور التاريخ ع

معينة يحاولوف حميا، وعند أسئمة معينة يحاولوف اإلجابة  مشكالتالواحد يمتقوف عند 
ال فعمى أي أساس نقوؿ عصير  عنيا، لما وجد العصر ما يميزه مف سوابقو ولواحقو، وا 
اليوناف األقدميف والعصر الوسيط وعصر النيضة وعصر التنوير إذا لـ يكف ذلؾ عمى 

المسائؿ أو  ُحمتفمما  أساس أميات المسائؿ التي عندىا اجتمعت جيود المفكريف،
مسائؿ أخرى تسترعي االنتباه،  نشأتؿ، ثـ ُتحدوف أف  المفكريفاستنفدت فييا قدرات 

كاف ذلؾ بمثابة زواؿ عصر وحموؿ عصر جديد، إف الذي يتغير في تاريخ الفكر 
عصرا بعد عصر ليس ىو درجة الذكاء البشري بحيث نقوؿ عف األقدميف إنيـ أقؿ 

بؿ الذي يتغير ىو النقطة التي يتركز فييا االنتباه لكونيا ىي ذكاء مف الحاضريف، 
فإذا كاف األقدموف قد صرفوا انتباىيـ  ،المشكمة القائمة التي تتطمب مف القادريف حالً 

إلى العمـ الرياضي حتى أنتجوا ىندسة إقميدس ومنطؽ أرسطو، ثـ إذا كاف المحدثوف قد 
وا الصواريخ وأخذوا في بنعف الذرة وحطموىا فأولوا العمـ الطبيعي عنايتيـ حتى كشفوا 

غزو الفضاء، فإف الفرؽ بيف الحالتيف ىو في موضوع االىتماـ ال في درجة القدرة 
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الفكرية، وموضوع االىتماـ ىو بمثابة اليدؼ الواحد في العصر الواحد، وتركيز االنتباه 
، لذ ناخو العاـفيو ىو بمثابة التفكير الموحد الذي يكسب العصر لونو وطابعو وم

استخداـ الطالب ألنماط التفكير الجيد يؤدي إلى فيـ أعمؽ لمموضوعات الدراسية، كما 
معنى يساعد عمى التعمـ  ييؤدي إلى ربط ىذه الموضوعات ببعضيا مع بعض بشكؿ ذ

والقدرة عمة اتخاذ القرار وكيفية التعامؿ مع المعمومات في وقت معيف، وىذا ما  الفعاؿ
ا يفيضتمية التي ىاأل إف(. 54، 0202يوـ الرشاقة المعرفية )محمود، يقترب مف مف

( Cognition)تموف بدراسة المعرفة يؤالء الذيف يىباحثيف، خاصة مالرشاقة المعرفية ل
اـ دينامية المحتوى يا أثناء المواقؼ التي تتضمف ميتموف بدراستيبشكؿ عاـ، والذيف ي

ومتغيرة عند اتخاذ القرار  يدةابات متز مالفرد مف متط ولما يواج راً نظ  ،خاص  بشكؿ
الرشاقة دراسة  إف     .(Lepine,et.al 2006, 565-569) اـيذه المىبشأف مثؿ 
اـ خاصة عندما يالم ؾمصورة واقعية عف كيفية تعامؿ الفرد مع مثؿ ت تقدـ المعرفية

 وبط كؿ فرد ألدائى كيفية ضمالتعرؼ ع ـيا يمكنيفمف خالل تكوف موقوتة بزمف محدد
 ,Good, 2009)مة  يؾ الممت ت في بيئةاتغير ممة وفقًا ليفي أداء أية م وأثناء تقدم

14.) 
يد اتتز (Cognitive agile)  الفرد منا رشيقًا معرفياً  الحاجة إلى أف يكوف كذلؾ    

اـ يوالغموض الذي أصبح يحيط ببيئة الم ب والتعقد وعدـ التيقفميوميًا مع زيادة التق
ـ مبعض الباحثيف في مجاؿ ع ذىبا مف قبؿ، ولذلؾ يى أدائمالتي كنا قد تعودنا ع

فرد مالمعرفي ل األداء النفس المعرفي إلى محاولة استكشاؼ جوانب أخرى جديدة في
قيمة تنافسية عف  ـياـ الدينامية، وتعطييؾ الممفي مثؿ ت ارُتمكف البعض مف اتخاذ القر 

ؾ مالمعرفية أحد ت ؾ البيئات، فكانت الرشاقةمبمثؿ ت ـ ينجحوف في العمؿميـ تجعىغير 
المعرفية احد  الرشاقةتعد .  (Hutton & Tuner, 2019,1) الجوانب الجديدة

عرفت ومف ابرز  المكونات الرئيسية االربعة لعممية االبداع بالمفيوـ السايكومتري
 المعرفية في التكيؼ مع رشاقةميارات التفكير المتشعب او المنتج وال غنى مف ال

لمعمـ في المؤسسة التعميمية الطالب واوالمستجدات التي يواجيا  المعمومات الجديدة
وال غنى مف ىذه الميارة في حياتنا العممية التي تتزايد مشكالتيا تعقيدا يوما  وخارجيا
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 رشاقةمياديف الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية، كما اف ال مختمؼفي بعد يوـ 
الخصائص الضرورية في معالجة المشكالت بصورة فعالة في  في التفكير تعد احدى

االدوار والتفاوض وحؿ النزاعات والتواصؿ الى  اجادة االتصاؿ مع االخريف ولعب
  (.Jarwan,2010,p1) حموؿ ابداعية لممشكالت

  ييدؼ البحث الحالي الى التعرؼ عمى::  ىداف البحثا
 الجامعة. طمبة لدى الرشاقة المعرفية -2
 تبعا الجامعة طمبة لدى الرشاقة المعرفية في اإلحصائية الداللة ذات الفروؽ -0

 .والتخصص النوع لمتغيري
 

 :البحث حدود
ناث(،  –يتحدد البحث الحالي بطمبة جامعة األنبار لمدراسة الصباحية مف )ذكور  وا 

 (.0200 – 0202والتخصص )العممي واإلنساني( ولمعاـ الدراسي )
 

 : الذي عرفو :Cognitive Agility الرشاقة المعرفية   تحديد المصطمحات
:(Good & Yagenh,2012) 

: وىي القدرة عمى التحكـ االدراكي المرونة المعرفيةبانيا بناء مكوف مف ثالثة مكونات 
واالنفتاح وتحويؿ المجموعات العقمية والتغمب عمى االستجابات التمقائية او السائدة، 

واالنتباه : وىو االنفتاح عمى االفكار الجديدة والخبرات ووجيات النظر، المعرفي
: وىو القدرة عمى حضور المحفزات ذات الصمة وتجاىؿ المحفزات المشتتة المركز

 (Good & Yagenh,2012).لالنتباه  
  :النظريالتعريف 
  :نظرياً ، تعريفًا (Good, Yeganeh, 2012) تعريؼ افتبف الباحث

 :جرائيالتعريف اإل
الرشاقة عمى فقرات مقياس  ـجابتيإحصؿ عمييا الطالبة مف خالؿ يالدرجة الكمية التي )

 .)في البحث الحاليالذي تـ تبنيو (:0202عبد ربو )المعرفية ل
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 الفصل الثاني
 ((Theoretical background الرشاقة المعرفية إطار نظري

 الطوارئ حاالت في الفرد يستخدمو معقد معرفي تكويف إنو مفيوم الرشاقة المعرفية:
 مف لمعديد االستجابة منيـ تتطمب ديناميكية مياـ عمى العمؿ أثناء أدائو لتكييؼ

نو .Good, 2009, 15))مسبًقا  محددة زمنية فترة خالؿ محتواىـ في التغييرات  وا 
 البيئية لمتغيرات استجابة وعاطفتو سموكو في تغييرات إلحداث الفرد يفعمو عما يختمؼ
 ,Lepine, et.alعاـ ) بشكؿ التكيؼ عمى قدرتو خالؿ مف يتوقعو ما أو الفعمية،

 عند االعتبار في والوقت الميمة نوع مف كؿ أخذ يتـ عندما (،563-566 ,2006
 فجأة الفرد يتكيؼ فقد المعرفية، الحركة خفة خالؿ مف الفرد أداء تكييؼ عف الحديث

 ويستغرؽ أخرى، أنواع مع لمتكيؼ طويالً  وقًتا يستغرؽ وقد المياـ، مف معيف نوع مع
 مثؿ المعقدة، المياـ في تقضيو الذي بالوقت مقارنةً  البسيطة المياـ مع لمتكيؼ أقؿ وقًتا
-Canas, et.al,2003,483التكنولوجيا) تغيير خالؿ مف عميؾ المفروضة تمؾ

 بذكاء البعض يستخدميا أداة مف أكثر ليست المعرفية الرشاقة فإف ذلؾ، ومع (،484
 بيف بمرونة بالعمؿ ليـ السماح خالؿ مف الديناميكية، المياـ في أدائيـ لتحسيف
 يصدرونيا، استجابة كؿ في بالتحكـ ليـ والسماح المرّكز، واالنتباه المعرفي االنفتاح
 ويعتمد المتغيرة العمؿ بيئة عمى ستؤثر ألنيا صغيرة، ىي وكـ السبب عف النظر بغض
 التي المعرفية المرونة: الثالثة مكوناتو بيف االنسجاـ درجة عمى أساسي بشكؿ ىذا

 االستجابات عمى والتغمب المعرفي، العقمي التحوؿ في التحكـ عمى الفرد تساعد
 والتجارب األفكار، قبوؿ عمى الفرد يساعد الذي المعرفي واالنفتاح ، السائدة الروتينية
 المتعمقة المحفزات عمى التركيز عمى الفرد يساعد او االنتباه المركز واالىتماـ الجديدة،
 ومع (.Good & Yeganeh, 2012, 13-14)األخرى  المشتتات وتجاىؿ بالمياـ،
( Knox, Lugo, Helkala, Sutterlin & Josok, 2018) وسعوا كؿ مف فقد ذلؾ،
 عممياتو جميع استخداـ عمى الفرد قدرة مدى تعكس ألنيا المعرفية، الرشاقة مفيوـ

 ويحقؽ الدينامية، المياـ في أىدافيا تحقيقو تناسب بطريقة وتناغـ، بانسجاـ المعرفية
 لكنيا المياـ، تمؾ لمبيئة المتغيرة البيئة لمواكبة المطموب األداء تكييؼ خالؿ مف ذلؾ
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 مرة المفيـو ىذا بتنقيح قاموا لقد. (Knox, et.al, 2018, 452-543آخر) موقع في
 مرونة عمى اعتماًدا بسيولة عقمًيا التحرؾ عمى الفرد قدرة مجرد أنو معتبريف أخرى،
 ،(Josok, et al., 2019) أكده ما وىو الذاتي، التنظيـ في واستراتيجياتيـ انتباىيـ

 اىتمامو في المرف التحكـ عمى الفرد قدرة مقياس خالؿ مف تحديده يتـ كذلؾ أنو
 نحو لمعرفتيـ المرف التحوؿ وفي المعرفي االنفتاح في المرف التحكـ وفي المرّكز،
 أفعاليـ وردود وعواطفيـ ألفكارىـ الذاتي التنظيـ خالؿ مف الميمة، في أعمؽ محفزات
 (.Josok, et al., 2019,7)الوقت  محدودة الدينامية المياـ أثناء

 
  ابعاد الرشاقة المعرفية:

 -:ىىرشاقة المعرفية ثالثة أبعاد و مل
 األدبيات في المعرفي االنفتاح يرتبط (:Cognitive Opennessاالنفتاح المعرفي )

 والفضوؿ التجربة، عمى واالنفتاح اإلبداع: مثؿ المصطمحات مف بالعديد النفسية
 ويمثمو النظر، ووجيات والتجارب الجديدة األفكار قبوؿ إلى ويشير الذىنية، والرشاقة
 االنخراط في والرغبة والخبرة لمتوسع المتكررة والحاجة الوعي ونفاذية والعمؽ االنفتاح

 & McCrae). جديدة معرفة اكتساب إلى يؤدي مما االستكشافي، السموؾ في

Costa,1997,826) الروتيني، غير باالىتماـ معرفًيا المنفتحوف األشخاص يتميز 
 ويميموف الجديدة، والرؤى واألبعاد والتجارب األفكار ويتقبموف لمغموض، مرتاحوف وىـ
 جديدة، إبداعية حموؿ واستكشاؼ التجديد عف والبحث الفكرية، بالمشاكؿ اإلعجاب إلى
 ,Haupt, et.al) ظروؼ التغيير مع مناسب بشكؿ يتأقمموف يجعميـ ذلؾ كؿ

 البيئة، في جديدة معمومات عف والبحث المالحظة إلى يشير االنفتاح .(2017,3
 جديدة مواضيع عف لمبحث االنتباه االدراكي واالستعداد بنطاؽ واسع بشكؿ ويرتبط

 واإلبداع والفضوؿ اليقظة مثؿ مصطمحات بيف ويجمع مًعا( المفاىيمي االىتماـ)
 يتحيز (. الGood & Yeganeh, 2012, 15-16) األخبار الجديدة عف والبحث
 غير بطريقة المعمومات معالجة محاولة إلى يميؿ ألنو معيف، اتجاه في المنفتح العقؿ
السابقة، فالفرد المنفتح عقميا ييتـ بكؿ اآلراء  التوقعات أو اآلراء اتجاه في منحازة
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واالفكار ووجيات النظر المختمفة بما فييا تمؾ التي تتعارض مع آرائو وافكاره وتعديؿ 
 ,Price) لو المؤيدة القوية والحجج ما لديو مف معتقدات سابقة اذا توافرت لو االدلة

et.al, 2015,250.) 
إف العمميات العقمية ومنيا االنتباه أحد  :Focused Attention)تركيز االنتباه )

الموضوعات النفسية الميمة التي ليا عالقة باألداء الحركي، و يعد االنتباه مف األسس 
التي تقوـ عمييا مختمؼ العمميات العقمية العميا، فبدوف االنتباه ال يستطيع اإلنساف أف 

دراكو ، فمكي يتعمـ اإلنساف شيئشيءيتعمـ أو يتذكر أو يفكر بأي  ا يجب اإلحساس بو وا 
أي أف ينتبو أوال ثـ يدركو و بذلؾ فاالنتباه يساعد في معرفة األشياء و سرعة فيميا أو 
استنتاجيا، ويتطمب مف الرياضي أف يتعمـ الميارات الحركية ثـ يتقنيا وال يتـ ذلؾ إال 

 .ططيةعف طريؽ اإلعداد المتكامؿ مف النواحي البدنية و النفسية والميارية والخ
االنتباه بدرجة، أو  توظؼإف جميع العمميات المعرفية لدى الفرد (. 56، 2864)محمد،

( بأنو عممية Coul, 2887بأخرى أثناء االنشغاؿ في أية ميمة، ولذلؾ عرفو )
تخصيص موارد معالجة مناسبة لمثيرات الميمة المنشغؿ بيا الفرد، وىو تعريؼ ييمؿ 

تنظيـ المعمومات الداخمة لممعالجة، أو عمى األقؿ يشير الفروؽ الفردية في درجة ميارة 
 2887, 233يظير تمؾ الفروؽ) تخصاإلى أف ىناؾ موردا معرفيا آخر أكثر 

,Coul ،) 
تعد المرونة المعرفية ىي السبب  :(Cognitive Flexibility)المرونة المعرفية 

تعتبر المولد  وذلؾ ألنيا، الحقيقي الكامف وراء ذكاء وتفوؽ االفراد االستثنائييف بيننا
 الفعمي لمحموؿ واالفكار والبدائؿ واالبداع والفرص، اذ ىي غير متوفرة عند االفراد ذوي

التفكير احادي االتجاه، الذي ال تتعدد زوايا رؤياه ألنو لـ يتعرؼ عمى قيمة االبعاد 
جردة والمحددة عمى التكيؼ مع التغير، والقدرة عمى تغيير افكارنا الم كذلؾ تطور القدرة

 ) ويرى كوستا وكاليؾ ،موقؼ نواجيا في الحياة االستجابة بفعالية مف اجؿ أي
بعينيا عمى خالؼ الطريقة التي  فف معالجة معمومات ياف المرونة المعرفية ى2003)

جديدة لكف مف  اعتمدت سابقا في معالجتيا فمف الممكف اف تعمـ شخصا ما حقيقة
 ي اعتاد رؤية االشياء مف خالليا، كما أكد الباحثاف عمىالصعب اف تغير العقمية الت
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اىمية الدماغ البشري والحقائؽ المكتشفة عنو في قدرتو عمى تغيير نفسو ليكوف أكثر 
واقتدار، فالمرونة تعني القدرة عمى استعماؿ طرؽ غير تقميدية في  قدرة وتميز وبراعة

درة االفراد بتغير الطريقة التي المعرفية تمثؿ ق فالمرونة ،حؿ المشكالت ومواجيتيا
 ,Young)عمى المواقؼ  يتعامموف بيا مع المواقؼ، بحيث تمكنيـ مف السيطرة

K.S,1996:104.) 
 : دراسات سابقة
 (:0202دراسة الفيل )

فعالية نموذج التعمم القائم عمى التحدي في تحسين عقمية اإلنماء والرشاقة المعرفية )
 (النوعية جامعة اإلسكندريةلدى طالب كمية التربية 

ىدؼ ىذا البحث إلى التعرؼ عمى فعالية نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي في     
تحسيف عقمية اإلنماء والرشاقة المعرفية، كذلؾ الكشؼ عف درجة اختالؼ فعالية نموذج 
ة التعمـ القائـ عمى التحدي في تحسيف عقمية اإلنماء والرشاقة المعرفية لدى طالب كمي
 التربية النوعية جامعة اإلسكندرية تبقا لمتغير النوع )ذكر أنثى(. وطبؽ ىذا البحث عمى

طالبا وطالبة بالفرقة الرابعة بكمية التربية النوعية جامعة ( 24عينة مكونة مف )
عاما، واستخدـ الباحث مقياس ( 3211±43252اإلسكندرية بمتوسط عمر زمني قدره )

شاقة المعرفية مف إعداده، واختبار المصفوفات المتتابعة عقمية اإلنماء ومقياس الر 
، والبرنامج اإلثرائي المستند إلى نموذج (4232المموف لرافف )تقنيف عماد أحمد حسف، 

التعمـ القائـ عمى التحدي مف إعداده. وفي التحميؿ اإلحصائي لمبيانات اعتمد الباحث 
 Mann-ماف ويتني  واختبارلمعينات المستقمة والمرتبطة،  t_Test عمى اختبار "ت"

Whitney-U Test( وحجـ التأثير مربع إيتا ،n2.) 
وكشفت نتائج البحث عف وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطي درجات طالب     

لعقمية اإلنماء والرشاقة المعرفية  البعديالمجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس 
ب المجموعة التجريبية، كذلؾ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطي لصالح طال

درجات طالب المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي لعقمية اإلنماء والرشاقة 
المعرفية لصالح القياس البعدي، في حيف لـ توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطي 
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ياس البعدي لعقمية اإلنماء والرشاقة رتب درجات طالب المجموعة التجريبية في الق
المعرفية تبقا لمتغير النوع )ذكر أنثى(. وتـ مناقشة وتفسير النتائج في ضوء اإلطار 
النظري والدراسات السابقة، وفي ضوء نتائج البحث تـ تقديـ مجموعة مف التوصيات 

  (.3، 0202)الفيؿ،.التربوية والمقترحات البحثية
  سابقة:اإلفادة من الدراسات ال

أفاد الباحثاف مف اطالعيما عمى الدراسات السابقة في أمور عديدة، ويمكػف ايجازىػا بمػا 
 يأتي:   

 التعّرؼ عمى المصادر والمراجع العممية ذات العالقة بموضوع البحث الحالي.
المػدروس البحػث الحػالي حسػب الُمتغيػر المنيج واالجراءات البحثية التي تُناسػب اختيار 

 (.المعرفية الرشاقة)
 .ثعينة البح حجـ ونوع اختيار
 جراءات البحث الحالي.إل المناسبة الوسائؿ اإلحصائية اختيار

 مناقشة نتائج البحث الحالي.اإلفادة مف نتائج الدراسات السابقة في 
  

 الفصل الثالث
 :منيجية البحث واجراءاتو

في ىذا الفصؿ منيجية البحث واإلجراءات المتبعة فيو،  افتعرض الباحثيسس     
الرشاقة المتمثمة بتحديد مجتمع البحث واختيار عينتو، واستعماؿ أداة البحث: )

(، وتطبيقيا، فضاًل عف استعماؿ الوسائؿ اإلحصائية المناسبة لمعالجة المعرفية
 البيانات، وفيما يأتي تفصيؿ ذلؾ:

، حيث ليس ىناؾ االرتباطي منيج البحث الوصفيال اتبع الباحثاف منيجية البحث:
منيج في البحث أكثر انتشاراً  مف المنيج الوصفي، وىو استقصاء ينصب عمى ظاىرة 
مف الظواىر كما ىي قائمة في الحاضر بقصد تشخيصيا وكشؼ جوانبيا، و ال يقؼ 

نما يذىب إلى ابعد مف ذلؾ، فيحمؿ ويفسر  البحث الوصفي عند حدود وصؼ الظاىرة وا 
ايًضا البحث الوصفي  بيفويقارف ويقّيـ بقصد الوصوؿ إلى تقييمات ذات معنى، وي
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االرتباطية بيف متغيريف أو أكثر مف ناحية وفي التعرؼ عمى مدى ىذه العالقة العالقة 
مف ناحية أخرى ألف دراسة االرتباط تعبر عف دراسة العالقة بيف متغيريف أو ظاىرتيف 

 .(276: 0202، الجنابي، وابو خمرة)
ىو جميع األفراد أو األشخاص الذيف يكونوف موضوع مشكمة البحث،  :مجتمع البحث

وقد يكوف المجتمع أفرادًا أو جماعات، ويتوقؼ ذلؾ عمى موضوع البحث.)الجابري، 
(؛ أي جميع العناصر ذات العالقة بمشكمة البحث التي يسعى الباحث 034،ص0222

حيث يتضّمف ىذا (. 026،ص0220إلى أف ُيعّمـ عمييـ نتائج بحثو.)عباس وآخروف، 
كميات جامعة االنبار المنيج  تقسيـ مجتمع البحث الى طبقات المتكوف منيا المجتمع )

مجتمع الدراسة تكّوف  وقد ،(0200-0202لمعاـ الدراسي ) (بنوعييا العممية واالنسانية
إذ بمغ حجـ المجتمع ( كميات إنسانية 6( كمية عممية و )22( كمية بواقع )27مف )

( ذكورًا موزعيف 8242( طالبًا وطالبة بواقع )02282)لجامعة االنباراألصمي 
حيث تضمف البحث جمع  ( إناث،23232( عممي، و)22006( إنساني، و)22855)

البيانات وتبويبيا وتخميف تفسيرًا لمبيانات والتحميؿ والمقارنة وتقويـ النتائج ومف ثـ 
 . تعميميا

 
( اي 27%( مػػف عػػدد الكميػػات البالغػػة )22تػػـ االتفػػاؽ عمػػى اخػػذ )     :عينة البحث  

( كميػػات عممية)التربيػػة لمعمػػـو الصػػرفة، اليندسػػة، االدارة 2( كميػػات منيػػا )5تػػـ اختيػػار )
( كميػػات انسػػانية)اآلداب، التربيػػة لمعمػػـو االنسػػانية، التربيػػة االسػػالمية( 2واالقتصػػاد( و )

ذكػػػور،  04طالػػػب و طالبػػػة ) 42ذ مػػػف كػػػؿ كميػػػة واتبػػػع اختيػػػار العينػػػة الحصيصػػػة واخػػػ
( ذكػػػور و 242( طالػػػب وطالبػػػة بواقػػػع )222انػػػاث( وبػػػذلؾ تبمػػػغ عينػػػة الدراسػػػة ) 04و
           ( إناث242)

تعد عممية جمع البيانات خطوة ميمة في إجراء البحوث، ولكي يجمع  :أداة البحث
ـ فإنو يدقؽ في اختيار الباحث البيانات المتعمقة بموضوع بحثو عمى نحو عممي منظ
 تبعياالبحثية التي ا منيجيةأدوات بحثو أو يعّدىا بنفسو لتناسب مشكمة بحثو وىدفو وال
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: 0226و.)الزىيري،لتنفيذ ىذا البحث ليتمكف مف إثبات فرضياتو ومف ثـ تفسير نتائج
258.) 

 .مقياس الرشاقة المعرفية
 الباحثة:وفيما يمي عرض اإلجراءات التفصيمية التي اتبعتيا 

: بعد االطالع عمى الدراسات التي بحثت خطوات اعداد مقياس الرشاقة المعرفية  اوال:
في الرشاقة المعرفية ولكوف الموضوع حديثًا لذا كانت الدراسات قميمة في ىذا المجاؿ 

بعد اف تـ تغيير  لمرشاقة المعرفية  (0202وتـ االتفاؽ عمى تبني مقياس )عبد ريو، 
تـ تحديد أربعة أبعاد ليذا المقياس: ثالثة  التي تتالءـ والبيئة العراقية.بعض العبارات 

منيا يعكسوف مكونات الرشاقة المعرفية المتعارؼ عمييا وىي )االنفتاح المعرفي، 
االنتباه المركز، المرونة المعرفية(، والرابع يعكس أثر التناسؽ واالنسجاـ بيف ىذه 

)محصمة الرشاقة المعرفية(، ألنو يتضمف ما  ايالمكونات عمى أداء الفرد أطمؽ عمي
ينعكس عمى تصرفات الفرد عندما ينجح في التنسيؽ بيف وظائؼ المكونات الثالثة 

 السابقة، وينجح في تحقيؽ االنسجاـ بينيا.
تـ صياغة العبارات الموقفية، والبدائؿ األربعة لكؿ منيا  صياغة مفردات القياس:   

االنفتاح المعرفي، والبديؿ )ب( االنتباه المركز، والبديؿ )ج( بحيث يمثؿ البديؿ )أ( 
محصمة الرشاقة المعرفية، وتـ ذلؾ في ضوء تعريؼ تمؾ ( 2المرونة المعرفية، والبديؿ )

عبارة ( 42األبعاد الذي تـ عرضو مسبقا، فتكوف المقياس في صورتو النيائية مف )
يستجيب عميو المفحوص بطريقة  موقفية يمي كؿ منيا أربعة بدائؿ )أ، ب، ج، ء(،

التقرير الذاتي، وذلؾ بأف يقرأ العبارة الموقفية، ثـ يقرأ البدائؿ األربعة، ثـ يختار أحد 
بديال تدؿ عمى مستوى ( 42تمؾ البدائؿ، وبذلؾ يكوف لكؿ بعد مف أبعاد المقياس عدد )

 أداء المفحوص عمى ىذا البعد.
المقياس بحيث يعطي الكؿ مفحوص : يصحح ىذا تحديد طريقة تصحيح المقياس

درجة واحدة عند اختياره أحد البدائؿ الثالثة األولى )أ(، أو )ب(، أو )ج(، ويعطي أربع 
درجات عند اختياره البديؿ الرابع )ء(، وبذلؾ يكوف لكؿ مفحوص درجة عمى كؿ بعد 
ىي مجموع درجاتو عمى مفردات البديؿ الداؿ عميو، وكذلؾ درجة كمية ىي مجموع 
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درجاتو عمى األبعاد األربعة لممقياس، حيث تكوف أعمى درجة كمية يمكف أف يحصؿ 
درجة، بمتوسط فرضي ( 42درجة، وأقؿ درجة كمية ىي )( 22عمييا المفحوص ىي )

درجة بعد تقنينو عمى العينة ( 2.42( درجة، وبانحراؼ معياري قدره )42قيمتو )
  .فردا( 55االستطالعية )ف = 

 
ضؿ طريقة لمتحقؽ مف الصدؽ أفأف  (Ebel,1972) يشير ابيؿ  :الصدق الظاىري

الظاىري تتمثؿ في عرض فقرات المقياس عمى مجموعة مف المحكميف لمحكـ عمى 
تـ عرض وقد  ،(Ebel,1972,p.55)صالحيتيا في قياس الخاصية المراد قياسيا 

ارات مف ( فقرة وكؿ موقؼ لو اربع  اختي02المقياس بصورتو االولية المكوف مف )
( 25المواقؼ عمى مجموعة مف خبراء التربية وعمـ النفس والقياس والتقويـ عددىـ )

( بنسبة أكبر مف 02موافقة الخبراء عمى الفقرات الػ ) تـ اعتمادو (، 0خبير ممحؽ )
، حيث (χ2)اختبار مربع كاي  ة%(، ولمتأكد مف داللتيا اإلحصائية استعمؿ الباحث72)

( عند مستوى داللة 2.73المحسوبة أكبر مف قيمتيا الجدولية ) كانت قيـ مربع كاي
   ( أي إنيا دالة إحصائيا2( ودرجة حرية )2.24)
ف األفضؿ م مقياس،عند االنتياء مف كتابة فقرات ال:التجربة االستطالعية االولى 

لغرض التعرؼ عمى مف مجتمع الدراسة  عمى عينة صغيرة تجربة استطالعية إجراء
مدى وضوح  بوويقصد االختبار ، ومدى فيـ العينة لتعميمات مقياسالوضوح  مدى

في  مقياسال فقرات ومف ثـ تعديؿ مقياسالعبارات والمدة الالزمة لإلجابة عمى ال
و لمتأكد مف وضوح فقرات  (. 64:  0226)الريماوي،.التجربة االستطالعية ضوء

بكمية التربية لمعموـ االنسانية عمى عينة استطالعية ممثمة بػ ) وتعميماتو طبؽ مقياسال
( 40) ىـوبمغ عدد قسـ الجغرافية مف المرحمة الرابعة مف خارج العينة الرئيسية لمدراسة

، مع احد تدريسي قسـ الجغرافيا بنفسيا عمى التطبيؽ ةالباحث ت، وأشرفًا وطالبة طالب
ساب مجموع وتبيف اف الفقرات وتعميماتيا واضحة وتـ حساب الوقت االـز لممقياس بح

    =وطالبة  مقسوما عمى العدد  زمف انتياء كؿ طالب

  
  22 دقيقة. 
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ييدؼ التحميؿ االحصائي لمفقرات  .الرشاقة المعرفيةلفقرات مقياس  اإلحصائيالتحميل 
عادة الى حساب القوة التمييزية ليا وحساب معامالت صدقيا النيما اىـ مؤشريف لدقة 

لذا يعد التحميؿ االحصائي لمفقرات اكثر اىمية مف , اعدت لقياسوالفقرات وقياسيا لما 
يتحقؽ مف مضموف الفقرة في قياس ما اعدت لقياسو، مف خالؿ  ألنوالتحميؿ المنطقي، 

التحقؽ مف بعض المؤشرات القياسية لمفقرة، مثؿ قدرتيا عمى التمييز بيف المجيبيف، 
ومعامؿ صدقيا ذلؾ اف التحميؿ المنطقي لمفقرات قد ال يكشؼ احيانًا عف صالحيتيا او 

ت يكشؼ عف دقة الفقرات في صدقيا بشكؿ دقيؽ، بينما التحميؿ االحصائي لمدرجا
لذا قاـ الباحثاف بأجراء  (.Ebel , 1972 :406قياس ما وضعت مف اجؿ قياسو )

 التحميؿ اإلحصائي وفؽ األتي:
القيػػاس النفسػػي عمػػى أف الطبيعػػة  أصػػحابيتفػػؽ  :اإلحصةةائي لمفقةةراتعينةةة التحميةةل أ. 

التمييزية لمفقرة ومعامؿ صالحيتيا مف أىـ الميزات القياسية التي يجب التحقؽ منيػا فػي 
الرشػاقة ولقيػاس ىػاتيف الخاصػيتيف لمقيػاس  ،(80: 2888)المصري ،  .القياس النفسي

البػة ( طالػب وط222ويسػتخدـ لعينػة قواميػا ) عبػارة( 02يتكػوف المقيػاس مػف )المعرفية 
9( الػػذيف اسػػتخدموا ىػػذه 06نظػػًرا ألف األفػػراد )و وتكػػوف العينػػة مناسػػبة لمقيػػاس التحميػػؿ، 

العينة عند تحديد المجموعتيف المتطرفتيف مف إجمػالي الػدرجات يمكػف أف يحققػوا الحجػـ 
الصػػػػحيح فػػػػي كػػػػؿ مجموعػػػػة ويشػػػػكموف تبايًنػػػػا جيػػػػًدا بيػػػػنيـ، وفقًػػػػا لوجيػػػػة نظػػػػر نونػػػػاؿ 

(Nunnallفإف ىذا من ، )( 4اسب أيًضا. يجب أف يكوف حجـ عينة تحميؿ الفقرة بػيف-
 .(Nunnally, 1978 ; 262( أفراد في كؿ فقرة مف المقياس لتقميؿ تأثير الفرص )22

نظػػػػػًرا ألف اختيػػػػػار الفقػػػػػرات ذات  يكومترية لمفقةةةةةرات:احسةةةةةاب الخصةةةةةائص السةةةةةب.  
مقياًسػػػا بخصػػػائص قياسػػػية جيػػػدة، فمػػػف  يبنػػػيالخصػػػائص القياسػػػية المناسػػػبة يمكػػػف أف 

الضػػػػػروري التحقػػػػػؽ مػػػػػف الخصػػػػػائص القياسػػػػػية لمفقػػػػػرات الختيػػػػػار الخصػػػػػائص القياسػػػػػية 
 , Ghiselli, el at , 1981) .المناسػبة وتعػديؿ الفقػرات غيػر المالئمػة أو اسػتبعادىا

 بحساب القوة التمييزية واالتساؽ الداخمي وكاالتي. لذا قاـ الباحثاف (.421
طريقة المقارنة الطرفية ب لمفقراتاستخرج الباحثاف القوة التميزية  مفقرات:لتمييزية لالقوة ا

التي تقوـ عمى حساب مؤشر تمييز الفقرة عمى  باستعماؿ أسموب العينتيف المتطرفتيف
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( إلى أفضؿ نسبة Kelley.1939الفرؽ في األداء بيف المجموعتيف، وقد توصؿ كيمي )
مئوية مف األفراد ينبغي أف تشتمؿ عمييا كؿ مف المجموعتيف لكي يكوف معامؿ التمييز 

%( مف األفراد في كؿ مف المجموعتيف المتطرفتيف، 06أكثر دقة ىي اعتماد النسبة )
(. إليجاد القوة التمييزية لفقرات 073،ص0224%( الوسطى.)عالـ،35واستبعاد نسبة )
( عمى 222الطريقة قاـ الباحثاف بتصحيح إجابات الطمبة البالغ عددىـ ) المقياس بيذه

فقرات المقياس ،إيجاد الدرجة الكمية لكؿ طالب وطالبة عمى المقياس، ترتيب الدرجات 
%( مف أعمى الدرجات 06، اختيار نسبة ) أعمى درجة إلى أدنى درجةتنازليًا مف 

نى الدرجات لتمثؿ المجموعة الدنيا، %( مف أد06لتمثؿ المجموعة العميا، ونسبة )
-T( استمارة خاضعة لمتحميؿ. تطبيؽ االختبار التائي )43وبذلؾ أصبح العدد الكمي )

Test) لعينتيف مستقمتيف الختبار داللة الفروؽ بيف المجموعتيف العميا والدنيا لكؿ فقرة 
فقرة مف خالؿ ، وقد عّدت القيمة التائية مؤشرًا عمى تمييز كؿ  المقياس مف فقرات

تبيف أف فقرات المقياس جميعيا مميزة عند مستوى مقارنتيا بالقيمة التائية الجدولية، وقد 
 الجدولية البالغة التائية مف القيمة عمىالمحسوبة أ يا التائيةإذ أف قيم (،2.24) داللة

 .(40) عند درجة حرية (0.22)
 صدق االتساق الداخمي:

ُيعنى صدؽ البناء بالسمات السيكولوجية التي تنعكس أو تظير في درجات اختبار     
ما أو مقياس ما، وُيمثؿ البناء سمة سيكولوجية أو صفة أو خاصية ال يمكف مالحظتيا 
نما يستدؿ عمييا مف خالؿ مجموعة مف السموكيات المرتبطة  مباشرة وا 

( فقرة، وعينة البحث األصمية 02اس )(. بما أف فقرات المقي202:  0226بيا.)ممحـ،
 تطّبق( أفراد مف الطمبة لكؿ فقرة، وعميو 4( طالب وطالبة، اختارت الباحثة )222)
كميتيف طالبًا وطالبة مف طمبة ( 222ثانية تألفت مف ) مقياس عمى عينة استطالعيةال

 اختيروا عشوائيًا مف كمية عممية و إنسانية
 

درجات طمبة حسب الباحثاف  عالقة ارتباط درجة كل فقرة بالدرجة الكمية لممقياس: 
واستخرجت عالقة ارتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات  عينة التحميؿ اإلحصائي
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رتباط االمعامؿ ب عماؿ االختبار التائي الخاصباستالمقياس والدرجة الكمية لممقياس 
االرتباط المحسوبة دالة إحصائيًا عند مقارنتيا وظير أف جميع معامالت ، (بيرسوف)

 .(87( وبدرجة حرية )2.24عند مستوى داللة ) (2.872بالقيمة الجدولية )
بالنسػػػبة لممقيػػػاس الحػػػالي، تػػػـ  :( Validity of the Scaleصةةةدق المقيةةةاس )  

وصػدؽ فػي البنػاء، وفيمػا يمػي شػرح  الظػاىري صػدؽالاستخراج مؤشريف صادقيف، وىمػا 
 التحقؽ مف كؿ مؤشر: لكيفية

وقد تحقؽ ىذا اليػدؼ عنػدما توصػؿ خبػراء متخصصػوف مؤلفػوف مػف  الصدق الظاىري:
خبراء في مجاؿ عمـ النفس التربوي والقياس والتقػويـ إلػى اتفػاؽ حػوؿ صػالحية مكونػات 

 .المراد قياسيا مقياس الرشاقة المعرفيةوفقرات 
يقصد بصدؽ البناء الدرجة التػي يقػيس فييػا  (:Constrcut Validityصدق البناء )

الػى اف ىنػاؾ بعػض الػدالئؿ و  ويشػير المتخصصػيفالمقياس بناًء نظريًا أو سمة معينة 
المؤشػػرات لصػػدؽ البنػػاء لعػػؿ اىميػػا الفػػروؽ بػػيف االفػػراد إذ أف مػػف المنطقػػي أف نفتػػرض 
أف األفراد يختمفوف في مدى ما لدييـ مف الخصيصة المقاسػة وىػذا االفتػراض ينبغػي أف 

مػػػف  افوقػػد تحقػػػؽ الباحثػػ، (224 ، 2872يػػنعكس عمػػى أدائيػػػـ عمػػى المقيػػػاس )فػػرج ، 
 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية .القوة التميزية لمفقرات و ناء مف خالؿ صدؽ الب

 تـ حساب معامؿ ثبات المقياس بطريقتيف:: ثبات المقياسثانيًا: 
عمى مجموعة مف األفراد ثـ تصحيحو  المقياسىو تطبيؽ   :إعادة المقياس طريقة)أ( 

المقياس عمى األفراد أنفسيـ تطبيؽ وتدويف نتائجو، وبعد مدة زمنية )أسبوعيف( يعاد 
معامؿ االرتباط  حسابوضمف ظروؼ مشابية وتصحيحو وتدويف نتائجو مرة ثانية، ثـ 

بيف درجات التطبيقيف، ويسمى االرتباط المستخرج بيذه الطريقة )معامؿ االستقرار( 
( 02تطبيؽ المقياس عمى عينة متكونة مف )ب قاـ الباحثاف .(208: 0226)ممحـ،
اختيروا بطريقة عشوائية مف عينة التحميؿ واعادة تطبيؽ المقياس عمييـ ًا وطالبة طالب
إليجاد العالقة  معامؿ ارتباط بيرسوف عممت( يومًا عف التطبيؽ األوؿ، وقد است24) بعد

( وىو معامؿ ثبات 2.72بيف التطبيقيف األوؿ والثاني، وقد بمغ معامؿ لممقياس ككؿ )
 جيد.
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  :باخطريقة ألفا كرون)ب(
يفضؿ استعماؿ ىذا العامؿ عندما يكوف اليدؼ تقدير معامؿ ثبات المقاييس      

الجوانب الوجدانية والشخصية ألنيا تشتمؿ عمى مقاييس متدرجة ال يوجد بيا إجابة 
تـ حساب معامؿ الثبات بيذه الطريقة ( 246: 0223صحيحة وأخرى خاطئة )مجيد، 

 (2.76بمغ ) ككؿ و
 مقياس الرشاقة المعرفية بصيغة النيائية: 

(، وكؿ فقرة ليا اربع 3( فقرة، ممحؽ )02بصيغتو النيائية مف ) تكّوف المقياس 
طريقة تصحيح المقياس: يصحح ىذا المقياس بحيث يعطى الكؿ اختيارات وتكوف و 

(، مفحوص درجة واحدة عند اختياره أحد البدائؿ الثالثة األولى )أ(، أو )ب(، أو )ج
(، وبذلؾ يكوف لكؿ مفحوص درجة دويعطي أربع درجات عند اختياره البديؿ الرابع )

عمى كؿ بعد ىي مجموع درجاتو عمى مفردات البديؿ الداؿ عميو، وكذلؾ درجة كمية 
عمى األبعاد األربعة لممقياس، حيث تكوف أعمى درجة كمية يمكف  ىي مجموع درجاتو

( درجة، 02جة، وأقؿ درجة كمية ىي )( در 72أف يحصؿ عمييا المفحوص ىي )
 .( درجة42بمتوسط فرضي قيمتو )

التي استخدمت في البحث الحالي  اإلحصائيةمعظـ الوسائؿ  أف : اإلحصائيةالوسائل 
 ( ىي:SPSSحسبت بواسطة برنامج الحاسوب اآللي )

 االختبار التائي لعينة واحدة: لمتعرؼ عمى مستوى المتغيرات عند العينة. -2
لعينتيف مستقمتيف لحساب القوة التميزية لفقرات  T-Testاالختبار التائي  -0

 مقاييس البحث.
لحساب  Person Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسوف  -2

حساب  وأيضاالفقرة والدرجة الكمية لمقاييس البحث  درجة االرتباطات بيف
لكؿ مقياس،  تمي اليوتن درجة المجاؿ او التيالفقرة و درجة االرتباطات بيف 

 االختبار لكؿ مقياس.  أعادةلمعرفة الثبات بطريقة  وأيضاكذلؾ في، 
كرونباخ لالتساؽ الداخمي، استخدمت الستخراج الثبات بطريقة  -الفا ةلدمعا -3

 الفا لالتساؽ الداخمي لممقاييس.
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 الفصل الرابع:
 عرض النتائج وتفسيرىا ومناقشتيا

 الرشاقة المعرفية لطمبة الجامعة بصورة رئيسيةاليدف االول: قياس مستوى 
( طالب 222بعد تطبيؽ مقياس الرشاقة المعرفية عمى عينة البحث البالغة )     

( يتبيف أف المتوسط 6وطالبة، أظيرت نتائج التحميؿ اإلحصائي لمدرجات الممحؽ)
بالغ الالفرضي وبمقارنة المتوسط (، 4.5( بانحراؼ معياري )43.74الحسابي بمغ )

 (2( والذي يبدو ظاىريا وجود فروؽ بيمف المتوسطيف كما يبينو الشكؿ)42)
 

 
 ( مقارنة الوسط الحسابي بالوسط الفرضي لمقياس الرشاقة المعرفية2شكؿ)

داللة  ذا ف ىناؾ فرقاً أظير ( لعينة واحدة t-testباستخداـ االختبار التائي )    
الجدولية التائية كبر مف القيمة أ (41.41)ذ كانت القيمة التائية المحسوبة إحصائية، إ
وأف المتوسط الحسابي أعمى  ،(088)ودرجة حرية  (2,24)عند مستوى داللة  (2.85)

 ( يبيف ذلؾ.2مف المتوسط الفرضي وجدوؿ)
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(  2الجدوؿ)  
المعرفيةوالفرضي لمقياس الرشاقة الحسابي  بيف المتوسطدالالت الفروؽ   

المقيا
 س

العد
 د

الوسط 
الحسا
 بي

االنحرا
ؼ 
المعيار 
 ي

الوسط 
الفرض
 ي

 القيمة التائية
درجة 
الحر 
 ية

الداللة 
االحصا
 ئية

المحسو 
 بة

الجدول
 ية

الرشاقة 
المعر 
 فية

22
2 

81.5
8 8.5 42 48.11

7 
2.85 088 

داؿ 
عند
2.24 

  
( اف الفروؽ دالة ولصالح الوسط الحسابي أي يوجد لدى عينة 2يتبيف مف الجدوؿ)     

اال انيا ال ترتقي الى المستوى المطموب، ويفسر  الدراسة رشاقة معرفية وبدرجة متوسطة
 االجابة عمى مقياس التفاوت بيف أفراد العينة فيقد يكوف بسبب  تمؾ النتيجة الباحثاف  

والذي فيو مجاالت قد  يكوف الطالب ذو مقدرة في مجاؿ دوف االخر، الرشاقة المعرفية 
تخصصاتيـ واعمارىـ وشخصياتيـ إلى اختالفيـ في األساس في  السبب يرجعوقد 

نفتاح المعرفي، با  تتمتعتسـ شخصيتو ي، فقد نجد منيـ مف وانحدار عوائميـ الثقافي
المركز إلى المثيرات األكثر أىمية والمرونة المعرفية، ولكنو ال يستطيع توجيو انتباىو 

 .مف حولو
ىذا فضال عف أنو إذا كاف أفراد العينة لدييـ تفاوت في مستوى المكونات             

األساسية لمرشاقة المعرفية، فإنيـ وبال شؾ سيختمفوف أيضا في قدرتيـ عمى تحقيؽ 
مى محصمة انسجاـ، وتناسؽ بيف وظائؼ ىذه المكونات، وبالتالي سينعكس ىذا ع

قد يحدث فييا انحرافات بنفس قدر عدـ التوازف بيف المكونات  والرشاقة المعرفية، 
الثالثة لمرشاقة المعرفية لدى الفرد، وىذا ما جعؿ أداء أفراد العينة يظير بيذا القدر 

 المتوسط مف الرشاقة المعرفية.
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فعاؿ واالفكار والتحكـ مراقبة االكما اف القدرة عمى الرشاقة المعرفية تحتاج الى      
لدى الفرد، وىي ايضا بنية تعزز القدرة عمى التكيؼ في الوقت الفعمي وتتضمف القدرة 
عمى اظيار المرونة المعرفية واالنفتاح المعرفي وتركيز االنتباه وتعد نقطة انطالؽ جيدة 

القدرة  وجديدة لمتنقؿ والتكيؼ داخؿ البيئات الديناميكية, فالشخص الرشيؽ معرفيا لديو
عمى اتخاذ القرارات والتفريؽ بيف التعميمات والمعمومات والقدرة عمى تفسير مجموعة 

 (. Jøsok,2019: 12واسعة مف الميارات االجتماعية والعاطفية )
 طمبة لدى الرشاقة المعرفية في اإلحصائية الداللة ذات الفروقاليدف الثاني: 

 .والتخصص النوع لمتغيري تبعا الجامعة
 :متغير الجنس

( يتبيف 7بعد عزؿ درجات مقياس الرشاقة المعرفية وفؽ متغير الجنس الممحؽ)      
(، والوسط 4.27( واالنحراؼ المعياري)45.26اف الوسط الحسابي لمطالب بمغ)

( مما يبدوا ظاىريا وجود 4.72( واالنحراؼ المعياري)42.42الحسابي لمطالبات بمغ)
 (0يبينو الشكؿ)فروؽ وفؽ متغير الجنس كما 

 
( الفروؽ بيف متغير الجنس في مقياس الرشاقة المعرفية مقارنة بالوسط 0الشكؿ)

 الفرضي
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ولمتعرؼ فيما إذا كانت الفروؽ في متوسطات الرشاقة المعرفية وفؽ متغير الجنس      
ذي داللة احصائية استخدـ االختبار التائي لمجموعتيف مستقمتيف متساويتيف بالعدد يبيف 

 ( ذلؾ0الجدوؿ)
 ( 0جدوؿ)                                       

 متوسطات الرشاقة المعرفية وفؽ متغير الجنس اختبار الفروؽ بيف                  

المجموع
 العدد ة

 المتوسط
الحساب

 ي
 التباين

درجة 
الحري
 ة

t-test  الداللة
 اإلحصائّية

2.20عند)
) 

المحسوب
 ة

الجدوليّ 
 ة

24 الطالب
2 

45.26 
04.7
2 

داؿ  2.85 3.264 077
 احصائياً 

24 الطالبات
2 

42.42 22.6
5 

      
( اكبر مف القيمة الجدولية 3.264( اف القيمة المحسوبة)0يتبيف مف الجدوؿ)     

(، ما يدؿ عمى وجود فروؽ 077( ودرجة حرّية )2.24عند مستوى )( 2.85البالغة)
 ولصاح الذكور. بيف إجابات عّينة الّدراسة تبعًا لمتغّير الجنس

  متغير التخصص:
بعد عزؿ درجات مقياس الرشاقة المعرفية وفؽ متغير التخصص عممي إنساني      

( واالنحراؼ المعياري 45.77( يتبيف اف الوسط الحسابي لمفروع العممي بمغ)8الممحؽ)
( واالنحراؼ 40.72(، والوسط الحسابي لمفروع اإلنسانية بمغ)3.44بمغ )

ؽ متغير التخصص كما يبينو (مما يبدوا ظاىريا وجود فروؽ وف4.73المعياري)
 (2الشكؿ)
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( الفروؽ بيف متغير التخصص في مقياس الرشاقة المعرفية مقارنة بالوسط 2الشكؿ)

 الفرضي
     

ولمتعرؼ فيما إذا كانت الفروؽ في متوسطات الرشاقة المعرفية وفؽ متغير        
التائي لمجموعتيف االإنساني( ذي داللة احصائية استخدـ االختبار -التخصص)العممي

 ( ذلؾ2مستقمتيف متساويتيف بالعدد يبيف الجدوؿ)
 (2جدوؿ)

 اختبار الفروؽ بيف متوسطات الرشاقة المعرفية وفؽ متغير التخصص

 العدد المجموعة
 المتوسط
 الحسابي

 التباين
درجة 
 الحرية

t-test  الداللة
 اإلحصائّية

 الجدولّية المحسوبة (2.20عند)

 02.66 45.77 242 العممي
077 5.62 2.85 

داؿ 
 23.22 40.72 242 اإلنساني احصائياً 
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( اكبر مف القيمة الجدولية 5.62( اف القيمة المحسوبة)2) يتبيف مف الجدوؿ    
(، ما يدؿ عمى وجود فروؽ 077( ودرجة حرّية )2.24عند مستوى )( 2.85البالغة)

 التخصص ولصاح الفروع العممية. بيف إجابات عّينة الّدراسة تبعًا لمتغّير
      

وفقا للنتائج التي تم التىصل  انتىصي الباحث (: Recommendationsالتوصيات )

 بما يأتي: اليها 
 الرشػاقة تنميػة فػي تسػيـ الموجيػة لطمبػة الجامعػة التعميميػة األنشػطة تضػميف -2

 والمشػكالت المواقػؼ مواجية في قدرتيـ عمى مما ينعكس الطمبة لدى المعرفية
 . واألكاديمية وتنمية دافعية االتقاف لدييـ الحياتية

توجيػػػو أنظػػػار المسػػػؤوليف فػػػي العمميػػػة التعميميػػػة الجامعيػػػة إلػػػى خمػػػؽ بيئػػػة غنيػػػة  -0
بػػػالتجييزات والوسػػػائؿ التعميميػػػة ومواكبػػػة التقػػػدـ التكنولػػػوجي فػػػي التعمػػػيـ لتفعيػػػؿ 

 مية الرشاقة المعرفية.الجوانب التطبيقية وتوليد المعرفة لطمبة الجامعة  لتن
واستعمالو كأداة موضوعية لمعرفة الرشاقة المعرفية  اإلفادة مف مقياس  -3

 .خصائص طمبة الجامعة في السنوات القادمة لمراعاة الفروؽ الفردية بينيـ 

قترح يفي ضوء ما سبؽ واستكمااًل ليذا البحث  (:Suggestionsالمقترحات )
 ما يأتي:  افالباحث

 الجامعة.. إجراء دراسة الرشاقة المعرفية وعالقتيا بأساليب حؿ المشكالت لدى طمبة 2
الرشػػاقة المعرفيػػة ودورىػػا لمتكيػػؼ مػػع الضػػغوط النفسػػية التػػي يواجييػػا . إجػػراء دراسػػة 0

 طمبة الجامعة.
 الرشاقة المعرفية لدى طمبة الجامعة. دراسة اثر برنامج نفسي لرفع مستوى. 2
 

 :المصادر
(، مناىج البحث في التربية وعمـ النفس، 0222الجابري، كاظـ كريـ رضا ) .2

 ، دار النعيمي، بغداد.2ط
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الجنابي ، صاحب عبد مرزوؾ ، و أبو خمرة ، سالـ محمد عبداهلل  .0
، دار اليازوري لمنشر والتوزيع، عماف، (." المعتقدات المعرفية"0202.)

 االردف.
مرة ، سالـ محمد عبداهلل الجنابي ، صاحب عبد مرزوؾ ، و أبو خ .2

(." المعتقدات المعرفية"، دار اليازوري لمنشر والتوزيع، عماف، 0202.)
 االردف.

(."مناىج البحث التربوي"، مركز ديبونو 0226الزىيري، حيدر عبدالكريـ.) .3
 لمنشر والتوزيع ، عماف، االردف

 (، مدخؿ إلى مناىج البحث في التربية0220عباس، محمد خميؿ وآخروف ) .4
 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عماف3وعمـ النفس، ط

(. القياس والتقويـ التربوي في العممية 0224عالـ، صالح الديف محمود ػ ) .5
 التدريسية، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عماف.

 (: القياس النفسي, دار الفكر العربي, القاىرة, مصر2872فرج, صفوت ) .7
فعالية نموذج التعمـ القائـ عمى التحدي في (: 0202الفيؿ، حممي محمد ) .7

عقمية االنماء والرشاقة المعرفية لدى طالب كمية التربية النوعية بجامعة 
  .623-508(، ص 67االسكندرية/ المجمة التربوية، جامعة سوىاج، )

(.قضايا تربوية، دار حميثرا لمنشر والترجمة، عماف 0225المبروؾ، فرج عمر.) .8
 ، االردف.

(، أسس بناء االختبارات والمقاييس النفسية 0223سوسف شاكر )مجيد،  .22
 ، مركز ديبونو لتعميـ التفكير، عماف.2والتربوية، ط

(: خصائص االنتباه لدى العبي كرة السمة 2864محمد، لطفي محمد ) .22
 .وعالقتيا بمستوى الالعبيف ومركزه، أطروحة ماجستير، القاىرة، جامعة حمواف

(. في حياتنا العقمية، مؤسسة ىنداوي لمنشر 0202محمود، زكي نجيب .) .20
 .والتوزيع، المممكة المتحد
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(، مناىج البحث في التربية وعمـ النفس ، دار 0226ممحـ، سامي محمد ) .22
 المسيرة لمنشر والتوزيع، عماف.

(، أساليب البحث العممي منظور تطبيقي، 0228النجار، فايز جمعة وآخراف ) .23
 يع، عماف.، دار الحامد لمنشر والتوز 2ط

، دار 2(. التفكير التأممي والشخصية، ط0225الياصجيف، فرحاف محمد .) .24
 زىراف لمنشر والتوزيع، عماف، االردف.
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