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 ملخص البحث : 

استهدف البحث الحالى التحقق من وجود عالقات ارتباطية بين المرونة المعرفية وفاعلية        
التحق ،وكذلك  العليا  الدراسات  طلبة  لدى  االتقان  ودافعية  البحثية  هناك الذات  كانت  اذا  مما  ق 

الذات  المعرفية وفاعلية  المرونة  البحث على مقاييس:  أفراد عينة  فروق فى متوسطات درجات 
ــ  اناث( ، التخصص األكاديمى ) كليات  البحثية ودافعية اإلتقان وفقا لمتغيرات: النوع )ذكور 

من خالل فاعلية الذات   ـ كليات عملية (, والكشف عن امكانية التنبؤ بالمرونة المعرفيةـنظرية  
البحث من ) الدراسات 250البحثية ودافعية االتقان ، وتكونت عينة  ( طالب وطالبة من طلبة 

( 29,70( سنة بمتوسط عمرى قدره )32ــ26العليا المسجلين للماجستير, تراوحت أعمارهم من )
( قدره  معيارى  وإنحراف  با 2,44سنة  الباحثة  قامت  البحث  متغيرات  ولقياس   , ثالثة (  عداد 

مقاييس: األول لقياس المرونة المعرفية ، والثانى لقياس فاعلية الذات البحثية , والثالث لقياس 
دالة  احصائيًا بين المرونة و دافعية االتقان, وأسفرت النتائج عن وجود عالقات ارتباطية موجبة  
أسفرت   كما   , االتقان,  ودافعية  البحثية  الذات  وفاعلية  فى  المعرفية   فروق  وجود  عن  النتائج 

متوسطات درجات أفراد عينة البحث على مقياسى المرونة المعرفية وفاعلية الذات البحثية  وفقًا 
ــ كليات عملية (, بينما رلمتغيري: النوع ) ذكو  ــ اناث( , والتخصص األكاديمى )كليات نظرية 

اس الدافعية لالتقان وفقا  أسفرت النتائج عن عدم وجود فروق فى متوسطات درجاتهم على مقي
ــ كليات عملية ( , كما   ـ اناث ( , والتخصص األكاديمى )كليات نظريةـلمتغيري : النوع ) ذكور

وفاعلية  لالتقان  الدافعية  خالل  من  المعرفية  بالمرونة  التنبؤ  امكانية  عن  أيضًا  النتائج  كشفت 
 ث المقترحة . الذات البحثية , وانتهى البحث بمجموعة من التوصيات والبحو 

 الدافعية لإلتقان   ـــ  الفاعلية الذاتية البحثية    ـــ   كلمات مفتاحية : المرونة المعرفية   
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  :مقدمة البحث
الدراسات   على  كبير  بشكل  الجامعات  التي تعتمد  األساسية  المرتكزات  أهم  بوصفها  العليا 

تستند عليها في عملية انتاج المعرفة التي أصبحت في عصرنا هذا عامال رئيسيًا من عوامل  
المهتمة و النم العالم  دول  جميع  وتركز   , التنافس  على  والقدرة  العلمى  والتقدم  اإلقتصادى 

طلب قدرات  بتطوير  االقتصادى  والتنافس  العلمى  والباحثينبالتطور  العليا  الدراسات   ة 
 . ( 101:  2018،  درندرى )

إذ   التعليم  لعملية  باعتباره محورًا  الطالب  تنظرإلى  المعاصرة  التربوية  اإلتجاهات  خاصة وأن 
القائم بتلك العملية , ومن ثم أصبح الطالب بما يمتلكه من  و أنه هدف تلك العملية كما أنه ه

التعليمية بكاملها , لذلك أصبح من    يتوقف عليه نجاح العمليةقدرات ومهارات عاماًل مهمًا  
المطلوب   للنجاح  والوصول  قدراته  تنمية  على  تساعده  استيراتيجيات  تعليمه   الضرورى 

 . ( 199:  2016، مراد) 
وهى تقوم على التوافق مع  ،  وتعد المرونة المعرفية بعد مهم من أبعاد الشخصية اإلنسانية  

كما أنها تتضمن أيضا المثابرة في اكتساب أنماط جديدة في    ،  م واألفكارالتغيير في المفاهي
السلوك وترك أنماط أخرى قديمة وثابتة فهى تتضمن مستويين من العمل العقلى الذى يقوم 

 به الفرد : ــ
 تجاوز الفرد لمعتقداته وأفكاره القديمة . و األول : ه
 .  ( 96:   2017بريك ،  )التكيف مع المواقف الجديدة و ه الثانى :

وتكييف   ما  بموقف  الخاصة  والبدائل  الخيارات  معرفة  الفرد  استطاع  كلما  المرونة  وتتضح 
،  قاسم)  ته في أن يكون مرناً الموقف الذى يواجهه إضافة إلى رغباستجابته حسب متطلبات  

2017   :17  )  . 
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المعرفية المرونة  نواحى    راً ومستم  اً مهم  دوراً     وتؤدى  اإلنسانى من معرفة   التعلمفي معظم 
الهدف ، كذلك توجه  و ولغة وإدراك وتعليم فهى تعمل على تعبئة الطاقة لدى المتعلم وتحفزه نح

سلوكه وتساعده على تغيير وتنويع طرق التعامل العقلى مع المشكالت بحسب طبيعتها وذلك 
إلى عوامل يمكن اإلحاطة به الحلول , وبذلك  بتحليل صعوبتها  إيجاد  ا واالستفادة منها في 

فهى تعتبر نظرية بنائية للتعلم والتعليم لعالج المشكالت المرتبطة باكتساب المعرفة المتقدمة 
الذى يساعد بالشكل  التمهيدية  المرحلة  في  للمتعلم  المعرفة والمحتوى  تقديم  يتم  على    هحيث 

فة البد للمتعلم أن يفهم المحتوى بعمق وأن  تذكرها وفى المرحلة المتقدمة من اكتساب المعر 
أخرى  مواقف  في  بمرونة  وتطبيقها  مناقشتها  على  قادرا       يكون 

 .  (  303:  2020جمعة ،  )
يستخدمها   التي  المعرفية  اإلستيراتيجيات  تغيير  على  القدرة  بأنها  المعرفية  المرونة  وتعرف 

ة وهذا التعريف يتضمن ثالثة عناصر  الفرد لمعالجة الظروف والمواقف الجديدة وغير المتوقع
 أساسية هى :  

 أواًل : أن المرونة قدرة وبالتالي يمكن أن تكتسب من خالل التدريب .
ثانيًا : تشير إلى تغيير في اإلستيراتيجيات المعرفية التي يستخدمها الفرد والتي تعتبر سلسلة  

الخصائص المختلفة للمتغير وتوليد  من العمليات التي تبحث في حل المشكلة وتشمل تقييم  
 البدائل والمفاضلة بينهما ومن ثم اختيار البديل المناسب .

  ثالثًا : هذا التغيير يحدث لمواجهة الظروف والمواقف الجديدة وغير المتوقعة في البيئة )
 . (335  – 334:  2013بقيعى ، 

اعه حيث تتيح لهم فرصة تغيير  وتؤثر المرونة المعرفية على إثراء تفكير الطالب بمختلف أنو 
التفكير بالمرونة    ،  زاوية  يتميزون  الذين  فالطالب  اإلبداعى  األداء  عن  معتقداتهم  ثم  ومن 

المواقف   لمواجهة  الجديدة  األفكار  تطبيق  يحاولون  ولتكييف سلوكهم المعرفية  المألوفة  غير 
ومهاراتلإل الذاتية  من  عالى   مستوى  ولديهم  الموقف  بمتطلبات  الذاتية   رتقاء        المراقبة 
 . ( 81:  2018الدردير وآخرون ،   )

والفاعلية   المعرفية  المرونة  بين  ارتباطية  إلى وجود عالقة  الدراسات  أشارت بعض  هذا وقد 
 : الذاتية مثل دراسة 
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 CelikKaleli , 2014    ،Mostafaoglo&Onen,2016       ودراسة  ،
Malko&Sunbu,2020 . 

حيث أن معتقدات الفرد الذاتية تؤثر على طريقة تفكيره وعلى أهدافه وتدفعه لتحديد قدراته   
األفراد  وطموحات  آمال  تشكل  أنها  كما  الصعوبات  مواجهة  في  مثابرته  ومدى  وطاقاته 
المشكالت   لمواجهة  المبذول  الجهد  بجدوى  وإيمانهم   المستقبلية 

 . ( 75:  2007،  ) المزروع
باندورا    أشار  بأنهم   أنإلى    Banduraكما  يمتازون  المرتفعة  الذاتية  الفاعلية  ذوى  الطلبة 

الحلول ويحققون  البحث عن  في  أكبر  بكفاءتهم ويظهرون مرونة عقلية  إحساسًا وثقة  أكثر 
من  عالية  مستويات  على  والمحافظة  أدائهم  تغيير  في  دقة  وأكثر  أعلى  فكريًا  ذهنيًا  أداًء 

ال نحالدافعية  المشكالت و موجهة  وحل  الصعوبات  مواجهة  في  والمثابرة  والتحصيل  العلم 
والتحكم بالمهارات كما أنهم أقل عرضة لإلضطرابات من غيرهم وأنهم يتميزون بقدرتهم على 

أن الطلبة   Thomasفي حين أشار تومس  ،  تنظيم أنفسهم وأداء المهارات بطريقة منظمة  
الذاتية المنخفضة ي  الفاعلية  التعليمية الصعبة  ذوى  متازون بأنهم أكثر تجنبًا ألداء المهارات 

يات التي تطلب عمليات عقلية  التي تتطلب التحدى الذهنى وال يستطيعون ممارسة االستراتيج
 . ( 237:   2015،   ملحم فى  )عليا 

نشطة  على تنفيذ أ  فاعليه الذات المرتبطة بمجال البحث العلمي عباره عن الثقة في القدرةو  
النشر) ثم  والكتابة  واالطالع  المكتبة  في  والبحث  البحث  خطة  تنظيم  من  ،    البحث  أرنوط 

2017   :5)  . 
مستجدات   من  اليوم  العالم  يشهده  ما  طبيعة  تفرضه  مطلبًا  البحثية  الذاتية  الفاعلية  وتعتبر 

جسام   لفاعليتهم  ،  وتحديات  عالية  معتقدات  يمتلكون  الذين  البحثية فالمتعلمون  األكاديمية 
يحددون ألنفسهم طموحات رفيعة ويحققون انجازات معرفية رفيعة المستوى ,  كما أنهم أكثر  
المعرفية  قدراتهم  نفس  في  لهم  المناظرين  بالمتعلمين  مقارنة  انجازاتهم  جودة  تقييم  في  دقة 

 . ( 230:  2001)الزيات ، افتقارهم لمثل هذه القدرات والذين دفع بهم االعتقاد ب
الى   الوصول  على  الفرد  تساعد  عقلية  قدره  المعرفية  المرونة  تعد  خالل    اإلتقانكما  من 

فبعد المثابرة من العوامل ،    اإلتقانالمثابرة في حل ما يعترضه من مشكالت على درجة من  
كانت  اذا  كذلك  ما  مهمة  إلنجاز  الفرد  محاولة  خالل  من  مالحظتها  يمكن  التي  الرئيسية 
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وحيد    )  اإلتقانلى حد ما تحتاج الى بذل جهد عال من أجل الوصول الى  المهمة صعبة ا 
،2017  :16)  . 

الشعور المرتبط باألداء إذ المنافسة لبلوغ معايير االمتياز وهذا الشعور   :هو اإلتقانودافع 
ينتج عنه شقين رئيسيين هما : االمل بالنجاح والخوف من الفشل في أثناء  سعى  الفرد  

   لبذل أقصى جهد وكفاحه من أجل النجاح وبلوغ المستوى األفضل 
 . ( 266:   2013)  بخيت ، 

شطة الكائن الحي بصفة عامة والطالب بصفة  أنود المحرك لجميع  وتعد الدافعية بمثابة الوق
الذي  والطالب   ، لمساعدته  اآلخرين  إلى  ويحتاج  تحرك  دون  مكانه  يقف  فبدونها  خاصة 

نجده قادرًا على التكيف مع ما يحيط به من ظروف وقادر على تغييرها    اإلتقانيحركه دافع  
جديد  و راء المعرفة واإلطالع على كل ما هونجده يهتم باكتساب مهارات جديدة والسعي و ،  

ويفضل المهام التي تتطلب التحدي ويسعى دائمًا لتطوير ،  إلتمام عمله بمهارة وجدارة واتقان  
 .  (277: 2019طاحون ، و البنا  )    ذاته

يتصفون    اإلتقانويؤكد ذلك ما يشير اليه علماء النفس بأن األشخاص الذين تحركهم دافعية  
لتعديل الظروف التي يتفاعلون معها مما يؤدي إلى أداء  جيد ومتقن  ،  و بالقابلية للتكيف أ

كما تكون لديهم معتقدات ايجابية حول فاعلية وكفاءة قدراتهم في إنجاز ما يكلفون به كما  
بإتقان عال وجودة كبيرة    يمتلكون  أدائهم  لذا يظهر  السيطرة والتحكم بأنفسهم  قدرة عالية في 

طرق   بعدة  المعرفة  بناء  إعادة  على  قادرًا  يكون  حتى  مرنة  عقلية  قدرات  منه  يتطلب  وهذا 
الموقف   يتطلبها  التي  المختلفة  للتغيرات  االستجابات  وتكييف  تلقائى  سعادة  وبشكل   (    ،

2017 :282 )  . 
ودافعية اإلتقان  فاعلية الذات البحثية  و سبق ترى الباحثة ان متغيرات المرونة المعرفية  ومما  

لمحتوى  المتعلمين  فهم  تعميق  في  تفيد  المتغيرات  هذه  أن  إذ  التعلم   عملية  شروط  تراعي 
التعلم وأنها تمكنهم من تطبيق ما تعلموه في مواقف جديدة وحل المشكالت المتعددة والمعقدة  

وطالب الدراسات العليا تتوافر لديه الكثير من المعارف والمعطيات يجب عليه ،  قعلى السيا
وتوظيفها   وتفسيرها  تحليلها  من  عالية  بقدرة  معها  يتعامل  هذه  ،  أن   أن  ذلك  على  زيادة 

ما   وحل  لمواجهة  والمناسب  الصحيح  القرار  اتخاذ  كيفية  على  الطالب  تساعد  المتغيرات 
المنطلق جاءتيعترضه من مشكالت   البحث    بمرونة وكفاءة واتقان ومن هذا  الحالي فكرة 
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دافعيه    -فاعليه الذات البحثية     -للكشف عن العالقة بين هذه المتغيرات )المرونة المعرفية  
 ( لدي طلبة الدراسات العليا .اإلتقان

 :البحث ةمشكل
لبحوث التي قامت بدراسة  ال شك أن  الميدان التربوي والنفسي يزخر بالكثير من الدراسات وا

العديد من المتغيرات التربوية والنفسية وتعد المرونة المعرفية من أهم المتغيرات التي تناولتها 
الدراسات والبحوث حيث أنها إحدى مكونات التفكير اإلبداعى، كما أن  وجودها لدى األفراد  

اقف الغامضة والجديدة  بدرجة كبيرة يساعدهم على حل المشكالت الصعبة والتغلب على المو 
المألوفة فهي   البيئات الجديدة وغير  التكيف والتوافق مع  بنجاح كما أنها  تمكن األفراد من 
تتضمن قدره الفرد على تغيير الوجهة العقلية واألساليب واإلستيراتيجيات المعرفية التي اعتاد  

ي البيئات غير المألوفة  عليها واستخدام أساليب معرفية تناسب المشكالت والمواقف الجديدة ف
 .  ( 173:  2020البدرمانى ،  )

زاوية من  المرونة  موضوع  "ديبونو"   تناول   يستدعي أ   وقد  التغير  سريع  عالم  في  هميتها 
التغيير عند وضع الخطط  بناًء على المعطيات الراهنة  اإلحتراس وأخذ الحيطة من حتمية 
ويتطلب من المخطط أن يضع نصب عينيه تحقيق أهداف معينة في ضوء معطيات قائمة 

الم ضوء  في  المناسبة  التعديالت  إلجراء  جاهزًا  يكون  نفسه  الوقت  وفي  ستجدات ومرئية 
المنظورة  , كما أن التغيرات قد تكون هي المعوقات التي يجب أن تؤخذ في الحسبان عند  
عملية   صلب  المرونة  تكون  أن   البد  اإلحتماالت  كل  .وفي  والمشروعات  الخطط  وضع 
يكون   وأن  متعددة  بدائل  البداية  منذ  المخطط  لدي  يكون  ان  يجب  لهذا   . والتنفيذ  التخطيط 

لكل   احتمال  خطة  و موقف  هناك  وسلم  عليه  الرسول صلى هللا  وضع  مثلما  تمامًا  افتراض 
األمير على الجيش فان أصيب األمير فجعفر بن أبى   و غزوة مؤته حينما قال زيد بن حارثة ه

طالب فان أصيب فعبد هللا بن رواحه ثم ترك األمر بعد ذلك للمسلمين يتصرفون في ضوء  
 .  (40:  2017حسن ، بن في  ) الموقف

وتتمثل معوقات المرونة المعرفية في صعوبة استعمال االستيراتيجيات الصحيحة في التفكير 
لمواجهة المواقف التي يمر بها الفرد ، وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل مؤسساتنا 
التعليمية وما طرأ عليها من تغيرات  كمية وكيفية إال أن برامجها وأنشطتها ما تزال قاصرة 

   .  ( 298:  2018السماوى ، محسن و )  ية أساليب التفكير السليمة لدى طالبناعن تنم
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جديدة  إستجابات  تتطلب  التي  واألحداث  المواقف  من  الكثير  العليا  الدراسات  طلبة  ويواجه 
لفت   استوجب  الذى  األمر  سبق  فيما  عليها  إعتادوا  التي  الروتينية  اإلستجابات  عن  مختلفة 

من الطالب يمتلكون قدرات عقلية ذات مرونة معرفية وذلك للتكيف  االنتباه إلى إعداد جيل  
الباحثة تدنى مستوى المرونة المعرفية  مع تلك المواقف واألحداث وخاصة بعد أن الحظت 

هيئة تدريس بالجامعة أثناء اإلشراف على  و لدى طلبة الدراسات العليا وذلك بحكم عملها كعض
هم  حيث يكون لديهم قدر من التصلب المعرفى الذى  رسائل الماجستير والدكتوراة للبعض من

البحث  و يجعلهم يقبلون المعلومات كما هي والحصول على المعلومات دون بذل أي مجهود أ
األصلية   مصادرها  من  نح,عنها  ويتجهون  واإلبداع   اإلبتكار  ينقصهم  أنهم  إستخدام  و كما 

حيث    ,ا على فاعليتهم الذاتية البحثيةالطرق التقليدية أثناء إعدادهم  ألبحاثهم مما يؤثر سلب
في  مركزاًهامًا  تمثل  أنها  حيث  الشخصية  القوى  ميكانيزمات  أهم  من  الذات  فاعلية  تعتبر 

أ بأى عمل  للقيام  الطالب  الضغوط و دافعية  الطالب على مواجهة  نشاط علمى فهى تساعد 
السبيل  و ة بأن العلم هاألكاديمية المختلفة التي تعترضه  , وقد تأكد عبر الزمن صحة المقول

من  و نح إليه  توصلت  لما  تبعا  بينها  فيما  وتباينت  المجتمعات  اختلفت  وقد  األهداف  بلوغ 
إنجازات في مجال العلم . لذا تأمل الباحثة أن تسلط نتائج البحث الحالي الضوء على أهمية  

عرفى بالبحث عن  المرونة المعرفية لطلبة الدراسات العليا انطالقا من بدأ اتجاه االهتمام الم
الذهنية   بالعمليات  بدءًا  المرن  التفكير  مهارات  ممارسة  على  تشجع  تعليمية  إستيراتيجيات  
نتاجه  تطوير  من  الفرد  يمكن  مما  والمعقدة  الراقية  الذهنية  العمليات  إلى  وصواًل  البسيطة 

 الفكرى وإكسابه عادات عقلية مرنة  .  هذا من ناحية  
أنه على الرغم من وجود العديد من الدراسات التي    فقد الحظت الباحثة  :ومن ناحية ثانية  

المرونة  بين  العالقة  كدراسة    تناولت  العامة  الذاتية  الفاعلية  ومعتقدات  المعرفية 
Mostafaoglo&Onen,2016   والمرونة المعرفية وفاعلية الذات األكاديمية واإلجتماعية ،

كدراسة   ودراسة    Celikkaleli,2014واإلنفعالية   ،Ozcan&Esen,2016    والمرونة  ،
، كما أشارت دراسة    Malkoc&Sunbul ,2020المعرفية وفاعلية الذات اإلرشادية كدراسة  

Esen etal,2017  ( ومقابلة  الفريحات  ودراسة  بالمرونة 2018،  التنبؤ  إمكانية  إلى   )
اإلنفعالية ،  و جتماعية  االو المعرفية من خالل فاعلية الذات العامة وفاعلية الذات األكاديمية  

ت أ و فلم  عربية  دراسة  حدودو جد  في  )وذلك  واحدة  بين  الباحثة  علم  أجنبية  العالقة  تناولت   )
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البحثية الذات  وفاعلية  المعرفية  بالمرونة و أ  ،  المرونة  التنبؤ  إمكانية  عن  الكشف  حاولت 
طلبة الدراسات العليا ،  المعرفية من خالل فاعلية الذات البحثية لدى عينة البحث الحالي من  

ت لم  أ  وجدكذلك  عربية  ودافعية و دراسة  المعرفية  المرونة  بين  العالقة  تناولت  واحدة  أجنبية 
عينة    طبقت على ( والتي  2017( فيما عدا دراسة وحيد )دود علم الباحثةاإلتقان )وذلك في ح 

على الرغم من  هذا  حيث ُطبقت على عينة من طلبة الجامعة ،  مغايرة لعينة البحث الحالي  
دافعية اإلتقان( في إعداد    –فاعلية الذات البحثية    –أهمية هذه المتغيرات )المرونة المعرفية  

وتنمية جيل من المفكرين والباحثين المتميزين قادرين على إجراء بحوث هادفة متميزة ليتحقق  
 .ألمتنا العربية الريادة المعرفية والعلمية 

ثالثة   الفئة وهم    :ومن ناحية  التي أجريت على هذه  الدراسات  الباحثة أن عدد  قد الحظت 
طلبة الدراسات العليا قليلة جدًا )على حد علم الباحثة( وهذا ال يتناسب مع طبيعة المشكالت  
التي يواجهها هؤالء الطلبة من صراعات بين الدراسة والعمل واإللتزامات األسرية واإلجتماعية 

 إلدارية التي قد تقف حجر عثرة وتقلل من فاعليتهم ومهاراتهم البحثية .والصعوبات المالية وا
وإنطالقا مما سبق وجدت الباحثة أن هناك حاجة ملحة للقيام بهذا البحث لسد الفجوة البحثية  
في هذا المجال حيث أن األدبيات النفسية تفتقر لدراسات نظرية وميدانية تناولت العالقة بين 

ومن   المتغيرات  المرونة  هذه  بين  العالقة  طبيعة  لتبرز  الحالى  البحث  هذا  فكرة  جاءت  ثم 
الكشف عما  إذا  و لدى طلبة الدراسات العليا    اإلتقانالمعرفية وفاعلية الذات البحثية ودافعية  

المرونة   مقياس  على  الحالي  البحث  عينة  أفراد  درجات  متوسطات  في  فروق  هناك  كانت 
و  البحثية  الذات  وفاعلية  )ذكور    اإلتقاندافعية  المعرفية  النوع    : لمتغيري  إناث(,    –وفقا 
)كليات   األكاديمى  التنبؤ    ,وكذلك   (نظريةكليات    –عمليةوالتخصص  إمكانية  من  التحقق 

 .  بالمرونة  المعرفية من خالل  فاعلية  الذات البحثية ودافعية اإلتقان
 -تساؤالت التالية : ومن هنا تتحدد مشكلة البحث الحالي في محاولة اإلجابة على ال 
طلبة    –  1 لدى  البحثية  الذات  وفاعلية  المعرفية  المرونة  بين  ارتباطية  عالقة  توجد  هل 

 الدراسات العليا . 
ودافعية    -  2 المعرفية  المرونة  بين  ارتباطية  توجد عالقة  الدراسات   اإلتقانهل  طلبة  لدى 

 العليا .
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الدراسات  -  3 طلبة  من  الحالي  البحث  عينة  أفراد  درجات  متوسطات  في  فروق  توجد  هل 
)ذكور   النوع  لمتغيري:   وفقا  المعرفية  المرونة  مقياس  على  والتخصص    –العليا  إناث(, 

 ( . نظريةكليات  – عمليةاألكاديمى )كليات 
الحالي من طلب  -  4 البحث  أفراد عينة  الدراسات  هل توجد فروق في متوسطات درجات  ة 

إناث(,  والتخصص    –العليا على مقياس فاعلية الذات البحثية وفقا لمتغيري:  النوع )ذكور  
 ( . نظريةكليات  – عمليةاألكاديمى )كليات 

الدراسات    -  5 الحالي من طلبة  البحث  أفراد عينة  هل توجد فروق في متوسطات درجات 
دافعية   مقياس  على  )ذكور     اإلتقانالعليا  النوع  لمتغيري:   والتخصص    –وفقا   , إناث( 

 .  نظرية(كليات  –عمليةاألكاديمى )كليات 
الدراسات ا6 الحالى من طلبة  البحث  التنبؤ بدرجات  عينة  لعليا على مقياس ــ  هل يمكن 

 المرونة المعرفية من خالل درجاتهم على مقياسي  فاعلية الذات البحثية ودافعية اإلتقان .
  :أهداف البحث

 يهدف البحث الحالي إلى :  
لدى   اإلتقانــ فحص العالقة بين المرونة المعرفية وكال من فاعلية الذات البحثية ودافعية  1

 طلبة الدراسات العليا . 
ــ الكشف عما إذا كانت هناك فروق في متوسطات درجات أفراد عينة البحث الحالي من  2

دافعية    –فاعلية الذات البحثية    –طلبة الدراسات العليا على مقاييس ) المرونة المعرفية  
 –عمليةيات  إناث( , والتخصص األكاديمى )كل  –( وفقا لمتغيري : النوع )ذكور    اإلتقان
 (. نظريةكليات 

العليا  3 الدراسات  الحالي من طلبة  البحث  أفراد عينة  التنبؤ بدرجات  إمكانية  التحقق من  ــ  
البحثية   على مقياس المرونة المعرفية من خالل درجاتهم على مقياسي  فاعلية الذات 

 ودافعية اإلتقان . 
  :أهمية البحث

 أوال : األهمية النظرية 
يتناولها  1 التي  المتغيرات  أهمية  أهميته من  الحالي  البحث  ففي ظل تسارع وتيرة ،  ــ يستمد 

التغيرات وحركة التطورات العلمية على كافة المستويات تزايد االهتمام بالمعرفة لدورها  
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مة التي تشكل  الرئيسى في بلورة عمليات التقدم المجتمعى باعتبارها أحد العوامل المه
 االزدهار االجتماعى واالقتصادي .

تغيير 2 على  الطلبة  تساعد  المعرفية  المرونة  كون   من  أيضا   أهميته  البحث  يكتسب  ــ 
على   والتغلب  المشكالت  حل  في  يستخدمونها   التي  واإلستيراتيجيات  األساليب 

تحرر من  ومتطلبات التغلب عليه والامضة بما يتناسب وطبيعة الموقف  المواقف الغ
المتعددة وخبراتهم السابقة  التصلب المعرفى ، كما تساعدهم على استغالل مهاراتهم 
بصورة عملية واالستفادة منها في الموائمة  بين خبراتهم وبيئتهم وسلوكهم مما ينعكس 

 بدوره على كفاءتهم البحثية .
المع3 المرونة  بين  العالقة  األول في مجال دراسة  الحالي  البحث  يعد  الذات  ــ  رفية وفاعلية 

 لدى طلبة الدراسات العليا .  اإلتقانالبحثية ودافعية 
إرتباطها 4 ومدى  المعرفية  المرونة  في  يكمن  النفسية  للمكتبة  حديث  نظرى  إطار  إضافة  ــ 

 لدى طلبة الدراسات العليا .  اإلتقانوتأثرها  بفاعلية الذات البحثية ودافعية 
يز على متغير المرونة المعرفية واإلهتمام بدراسته وقياسه ــ توجيه نظر الباحثين إلى الترك5

 وتنميته لدى الطالب عامة وطالب الدراسات العليا على وجه الخصوص . 
ــ أهمية الفئة التي يتناولها البحث الحالي وهم طلبة الدراسات العليا فالعناية بهم تعد عناية  6

 لمجتمع .بثروة بشرية يمكن أن تكون ذات أثر فعال في بناء ا
المقصود بمفهوم دافعية  7 الدافعية فقط    اإلتقانــ توضيح  الذى اليرتبط بمجرد  المفهوم  ذلك 

 كهدف تربوى أصيل .  اإلتقانمن أجل اإلنجاز وإنما يختص بتحقيق 
 ثانيا : األهمية التطبيقية 

ــ اإلسهام في المجال النفسى والتربوى بإعداد وبناء ثالثة مقاييس لمتغيرات البحث  األول :  1
لقياس المرونة المعرفية ، والثانى لقياس فاعلية الذات البحثية ، والثالث لقياس دافعية  

نظرًا لندرة المقاييس التي أعدت لقياس هذه المتغيرات لدى طلبة الدراسات العليا    اإلتقان
. 

ــ تأمل الباحثة أن تأتى نتائج هذا البحث بما يفيد في إعداد برامج تدريبية من شأنها تنمية 2
دافعية   وزيادة  البحثية  الذاتية  الفاعلية  وتحسين  المعرفية  طلبة    اإلتقانالمرونة  لدى 

 الدراسات العليا مما يعود بالفائدة على البحث العلمى وتقدم وتطور المجتمع .
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  :رائية ملفاهيم البحثالتعريفات اإلج
  Cognitive Flexibilityــ المرونة المعرفية  1

تعرفها الباحثة إجرائيًا بأنها : قدرة عقلية تساعد الطالب على مواجهة متطلبات الحياة  
ومستجداتها بكفاءة وفاعلية من خالل تغيير وتنويع طرق التعامل مع األمور بحسب  

طبيعتها واإلستجابة لها بشكل عقالنى ومنطقى وواقعى مع توليد وإنتاج الحلول والبدائل  
تلك المواقف والمشكالت حتى يستطيع التوافق مع األحداث البيئية الجديدة والمتنوعة ل

 والمواقف الحياتية الجديدة .  
ويستدل عليها بالدرجة التي يحصل عليها طلبة  الدراسات العليا في مقياس المرونة 

 المعرفية المستخدم في البحث الحالي . 
 Research Self-Efficacy  ــ الفاعلية الذاتية البحثية2

رفها الباحثة إجرائيًا بأنها : إدراك الطالب لقدرته على اعداد بحث متكامل تتوافر فيه  تع
جميع مقومات البحث العلمى من حيث التحديد الدقيق للمشكلة وصياغة أسئلة قابلة  

للبحث ومسح ومراجعة األدبيات المتعلقة بموضوع البحث وتلخيص وعرض الدراسات  
المنهج العلمى المناسب لطبيعة البحث وجمع البيانات  السابقة ذات الصلة به واختيار 

وإدخالها على الكمبيوتر وتحليلها وتفسير النتائج التي توصل إليها وتلخيصها وكتابة 
 ملخص عام للبحث وكتابة المراجع بما يتناسب مع المعايير العالمية للتوثيق . 

مقياس فاعلية الذات   ويستدل عليها بالدرجة التي يحصل طلبة  الدراسات العليا في
 البحثية المستخدم في البحث الحالي  

   Mastery Motivationــ الدافعية لإلتقان 3
التركيز لتحقيق  و تعرفها الباحثة إجرائيا بأنها : طاقة داخلية نشطة لدى الفرد موجهة نح

الهدف والحرص على انتقاء وحل المشكالت الصعبة والتصميم على إتقان  أي مهمة  
ليه بكفاءة رغم ما يمكن أن يقابله من صعوبات وإعادة المحاولة في حالة الفشل  تسند إ

 والشعوربالمتعة  والسرور والفخر في حالة النجاح في تحقيق الهدف.
ووتتحدد اجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها طلبة  الدراسات العليا في مقياس دافعية  

 المستخدم في البحث الحالي.   اإلتقان
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 post graduate studentsــ طلبة الدراسات العليا   4
يقصد بهم فى البحث الحالى الطلبة والطالبات المسجلين للماجستير بالكليات النظرية والعملية   

 سنة .   32 ــ26بجامعة األزهر والذين تتراوح أعمارهم من 
 Cognitive Flexibity المرونة المعرفية

في   المرونة  التكيف تعد  على  القدرة  خالل  من  الحياتية  المهارات  أهم  من  واحدة  التفكير 
          واالنسجام وخلق بدائل وخيارات في أسلوب الحياة لدي األفراد والجماعات على حد سواء . 

باهتمام العديد من الباحثين     Cognitive Flexibilityوقد حظى موضوع المرونة المعرفية   
بات من  والشخصي حتى  واإلجتماعي  والعصبى  المعرفي  النفس  علم  ميدان  في  والدارسين 
أكثر الموضوعات النفسية المعرفية دراسًة وبحثًا باعتباره مكونًا أساسيًا من مكونات التفكير  

النفسية المرونة  أنماط  اإلنساني، وتعددت  الذي جعل    والتكيف والشخصية واالتصال  األمر 
العصبية   المرونة  مثل  النمائي  للمجال  وفقًا  يصنفونها  ،    Neuro Flexibilityالباحثين 

، Social Flexibility، والمرونة االجتماعية  Emotional Flexibilityوالمرونة االنفعالية  
الشخصية   المعرفية  Personality Flexibilityوالمرونة  والمرونة   ،Cognitive 

Flexibility (  ، 314:2020بشارة )   . 
وتتضمن المرونة المعرفية قدرة الشخص على تطوير إستيراتيجياته المعرفية بحيث يستطيع  
في  التغير  مع  التوافق  على  تقوم  فهي  معها  انسجامًا  أكثر  ليكون  الجديدة  المواقف  معالجة 

ة من السلوك وترك  المفاهيم واألفكار كما أنها تتضمن أيضا المثابرة في اكتساب أنماط جديد
                                                                        . (  96:2017بريك ،  ) أنماط أخرى قديمة وثابتة 

وتكييف   ما  بموقف  الخاصة  والبدائل  الخيارات  معرفة  الفرد  استطاع  كلما  المرونة  وتتضح 
  قاسم ة إلى رغبته في أن يكون مرنًا  )استجابته حسب متطلبات الموقف الذي يواجهه إضاف 

,2017   :17  ) . 
 : تعريف المرونة المعرفية 
النفس    علم  في  والباحثون  الدارسون  تناولها  التي  األبعاد  بحسب  المرونة  تعريفات  تباينت 

عرفها   فقد  واالجتماعي  على    Gedeon & Molody,2015:35المعرفي  القدرة  بأنها 
بثالثة عوامل   ترتبط  أنها  الفرد كما  التي يواجهها  المهام والمشكالت  تغير  التكيف في حال 

 رفية والذاكرة اللفظية وسرعة االستجابة لموقف ما .  معرفية وهي السعة المع
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بأنها قدرة الطالب على تغيير تفكيره من حالة    Deak & Wiseheart,2015: 35ويعرفها
مظاهر  أحد  تعد  وهي  المتوقعة  غير  لألحداث  المختلفة  المتطلبات  ومواجهة  أخرى  إلى 

العمل وتعديل  تفعيل  وتتضمن  المعلومات  ومعالجة  تجهيز  استجابة عملية  المعرفية  يات 
وانتقاء   االنتباه  تحويل  على  القدرة  وتشمل  السياق  وعوامل  للمهام  المتغيرة  للمتطلبات 

 االستجابات المناسبة .
المعرفية   287:2017)    سعادةوعرفتها   اإلستيراتيجيات  تغيير  على  القدرة  بأنها   )

المتو  الطارئة وغير  المواقف  المشكالت ومعالجة  المرونة  المستخدمة في حل  قعة وتشتمل 
 التكيفية والمرونة التلقائية. 

( بأنها قدرة الفرد على إعادة بناء وتعديل تصوراته العقلية    97:2017كما عرفها بريك )   
 إلنتاج استجابات تتواءم مع التغيرات البيئية.

ف  ( بأنها القدرة على إدراك المعرفة وتغيير المواق  81:2018ويعرفها الدردير وآخرون )   
القدرة  أنها  المتوقعة في بيئتهم أى  الجديدة غير  لمعالجة الظروف  للطالب  الذهنية  للحالة 

بشكل تلقائي وتكييف االستجابات للمتغيرات المختلفة التي و على إدراك المعرفة بعده طرق  
 يتطلبها الموقف . 

  ( البدرمانى  عرفها  الذهني    17:2020وكذلك  التحول  على  الطالب  قدرة  بأنها  غيير تو ( 
الصعبة   المواقف  مواجهة  عند  يستخدمها  التي  المعرفية  والعمليات  العقلية  الوجهة 
والبدائل   الحلول  وإنتاج  توليد  وكذلك  أنواعها  باختالف  المتوقعة  غير  الجديدة  والمشكالت 
المؤثرات  مع  والتوافق  التعامل  يستطيع  حتى  والمشكالت  المواقف  لتلك  والمتنوعة  الجديدة 

البيئ في حل  واألحداث  يساعده  بما  وفاعلية  بكفاءة  والمتغيرة  الجديدة  الحياتية  والمواقف  ية 
مشكالت التواصل والتفاعل االجتماعي والتي تتضمن الكفاءة الذاتية في المرونة المعرفية ،  

 التفكير في فئات مختلفة ، تقبل وجهات نظر اآلخرين، االستعداد للتكيف مع المواقف .
المتعددة و ( بأنها قدره الطالب على تقديم التغيرات البديلة    320:2020كما عرفها بشارة ) 

أ إنتاج  إلى  باإلضافة  اإلنساني  والسلوك  الحياة  البديلة  و ألحداث  الحلول  المتعددة و توليد 
 التحكم(.و للمواقف الصعبة )البدائل( وإدراك المواقف الصعبة والتحكم فيها )الضبط أ

إستعراض   اتفق ومن خالل  أن جميعها  نجد  المعرفية  المرونة  لمفهوم  السابقة    ت التعريفات 
من يمتلك قدرة مرتفعة على معالجة التمثيالت المعرفية و على أن الشخص المرن معرفيًا ه
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التي  المتوقعة  غير  البيئية  الظروف  مع  لديه  المعرفية  المعالجة  إستيراتيجيات  وتكييف 
م يكتسبها  التي  المعرفة  ونقل  السلوكيات يواجهها  عن  للتخلي  وقابليته  آلخر  موقف  ن 

  القديمة واستبدالها بسلوكيات جديدة.
 مكونات المرونة المعرفية  
 -التالي :و يمكن إيجاز مكونات المرونة المعرفية بحسب النماذج المفسرة لها على النح 
 Dillon & Vineyard modelأواًل: نموذج ديللون وفينيارد  
 -ة مكونات للمرونة المعرفية وهي:ويفترض أن هناك ثالث 
المرن    - من و وه   Flexible Encodingالترميز  مثير  كل  ترميز  على  المتعلمين  قدرة 

 المثيرات بعدة معاني بمعنى آخر ترميز كل مثير باستخدام تعريفات متعددة . 
المرن    - توليد   Flexible Combinationالتجميع  على  المتعلمين  المكون  هذا  ويساعد 

المتوفرة   بالعناصر  بالبدء  االستقرائي  التفكير  استخدام  خالل  من  للحل  متعددة  تكتيكات 
 واالنتهاء بالحل .

ويطور هذا المكون قدرة المتعلمين على تغيير    Flexible Comparisonالمقارنة المرنة    -
مات حيث يقوم الفرد باختيار عناصر معينة للحل  الحلول التكتيكية كلما حدث تغيير في المه

                                                    ( 97:2017)بريك،  ويقوم بمقارنتها بعده أنماط أخرى لتساعده على تغيير الحلول التكتيكية
ويفترض أن هناك ثالثة مكونات   Martin & Rubin modeleثانيًا: نموذج مارتن وروبن   
المعرفة  ل عمليات  على  إعتمادًا  مختلفة  بدائل  بتوافر  الفرد  إعتراف  وهي:  المعرفية  لمرونة 

االجتماعية ، وإستعداد الفرد للتكيف إستنادًا إلى الدافعية الداخلية لديه، وحالة الشعور بالثقة  
 التى تعين الفرد على التصرف لتوليد السلوك . 

وجود ثالثة أبنية أساسية للمرونة المعرفية وهي   ويؤكد على Furr Modelثالثًا: نموذج فيور 
المعرفى   المعرفية  Cognitive Varietyالتنوع  الجدة    ،Cognitive Novelty  والتشكيل ،

 Cognitive Framingالمعرفي 
وفاندروول   دينس  نموذج  المعرفية    Dennis & Vanderwalرابعًا:  المرونة  أن  ويفترض 

 -تتضمن ثالثة مظاهر مقيسة لها وهي:
 قدرة الفرد على إدراك المواقف الصعبة والتحكم فيها.   -
 المتعددة ألحداث الحياة والسلوك اإلنساني .و قدرة الفرد على تقديم التفسيرات البديلة   -
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البديلة    - الحلول  وتوليد  إنتاج  على  الفرد  للو قدرة  الصعبةالمتعددة  :   )    مواقف  بشارة 
315:2020  )  . 

 أنواع المرونة المعرفية  
   -:مانوعين من المرونة المعرفية وه  McNulty etal,2012أوضحت دراسة   
  Adaptive Flexibility( المرونة التكيفية 1
التغيير في أساليب تفكيره حينما تواجهه مشكلة معينة وتتطلب   وتشير إلى قدره الفرد على 

مواقف   الفرد  مواجهه  خالل  من  وتظهر  المعرفية  وجهته  في  التغيير  خالل  من  وذلك  حاًل 
مشكالت   بمثابة  له  تكون  والتي  العملية  لتلك  و الحياة  تقليدية  غير  حلول  إلى  الوصول 

 المشكالت .
وتشير إلى قدرة الفرد على انتاج أكبر    Spontaneous Flexibilityنة التلقائية  ( المرو 2

قدر ممكن من األفكار المتنوعة حول موقف ما واإلنتقال من فكرة إلى أخرى حول مشكلة ما  
أ  الموقف  حول  معين  باطار  التقيد  دون  أنتجها  التي  والحلول  األفكار  تنوع  المشكلة  و ومدى 

 التي تواجهه . 
يمكن أن نستنتج أن المرونة التكيفية تعبر عن قدرة الفرد على تغيير وجهته المعرفية   ومن ثم

موقف ما قد يواجهه أما المرونة التلقائية فهي تعبر عن قدرة الفرد على إنتاج  و تجاه مشكلة أ
 اإلنفعالية وفي وقت قصير تجاه موقف معين و العديد من األفكار مستخدمًا إمكاناته العقلية 

 مهارات المرونة المعرفية اكتساب
 -هناك طرق لممارسة المرونة المعرفية والتدريب عليها منها:       

 الفضولية وكثرة األسئلة. -
 التفكير قبل الحكم واتخاذ القرار. -
في   - الفرد  يتبعها  التي  واإلجراءات  األسلوب  وتوضيح  المحيطة  للمشكالت  خطة  وضع 

يتعامل   وكيف  معها  إلختيار  التعامل  األساليب  تلك  ومقارنه  المشكالت  نفس  مع  اآلخرين 
 األفضل بعد ذلك. 

لطباعك    - الناس  مقاومة  وراء  تكون  قد  التي  المخاوف  وإستطالع  المقاومة  أسباب  تفهم 
 وتصرفاتك.

 التعرف على التغييرات القائمه بالبيئة.  -
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 اإللتزام بالتعلم المستمر فالتكيف يقتضى  التعلم المستمر. -
 التصرف بحسم عند مواجهة المواقف التي تتطلب قرارات وال تراوغ وال تتجنب الواقع .  -
تجنب إقحام التغيير من خالل تفهم مقاومة اآلخرين للتغيير  متخذًا طريق خفض الجناح    -

 إجابة األسئلة واإلنصات الصبور لمخاوفهم .و بالشرح 
مهارات  - مالدى  تعلم  الستيضاح  الفعالة  على  اآل  اإلستماع  ذلك  فيساعد  آراء  من  خرين 

 التغيير السهل والتكيف مع المشكالت .
 التعاون والتشاور مع اآلخرين قبل اتخاذ القرار .  -
تغيير األسلوب وتعود استخدام نطاق واسع من الطرق فالمرونة تمكن من تعديل أسلوب    -

 إدارة األجواء المناخية المحيطة حسب المواقف المتغيرة . 
  2017،      قاسم  )   لواقع والتكيف مع المواقف المتغيرة بواقعية وانفتاح وتفاؤل  مواجهة ا  -
:40-41  ) .                                                                                       

 أهمية المرونة المعرفية 
 -يمكن تحديد أهمية المرونة المعرفية في عده نقاط كما يلي: 

عن التطرف في الحكم على    يبتعدــ  تساعد المتعلم في أن يكون متوازنًا في أمور حياته و 
التي تتطلب نهجًا   قناعته  المواقف وفق  القرارات ومسايرة اآلخرين في بعض  األمور وإتخاذ 

 ديموقراطيًا .  
إيجابية في تعامله مع ما يدور حوله من موجودات فالنظرة اإليجابية في   ــ تجعل المتعلم أكثر

العمل  في  سبب  ألنها  الحياة  في  اإلجتماعية  وقيمته  مكانته  أيضًا  تحدد  التي  هى  الحياة 
والحركة ، فالنظرة إلى األشياء عند الفرد ينبغي أن تتسم باإليجابية والتطلع واإلستفسار عن  

                                                                   . (   301:2017، سعادة)  ن لديه حب اإلستطالعاألشياء الغامضة أي يكو 
ــ  تجعل لدى الطالب قابلية لتفهم الطرف اآلخر وتفتح باب الحوار وتوسع مجال الصراحة  

عالة  يجابية فتجعل الطالب يرى كل موقف يوضع فيه من جهة إو بين األفراد، تهون األمور  
 .  (  389:2015)حسن ،  مما يساعده التوازن المعرفى

أشار   فى   Dennis & Vanderwal,2010:243كما  تكمن  المعرفية  المرونة  أهمية  أن 
العقلي مع األمور   التعامل  الفرد على تغيير وتنويع طرق  أدائية تساعد  كونها وظيفة عقلية 
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بحسب طبيعتها، بتحليل صعوبتها إلى عوامل يمكن اإلحاطة بها واإلستفادة منها في إيجاد  
   الحلول .

المعرفي  Bergamin etal,2012:25وأضاف    المرونة  السيطرة أن  الفرد  لسلوك  توفر  ة 
اإلرادية على استيراتيجياته المعرفية وتشجعه على اإلستمرار في مواجهة الصعوبات كما أن 

 لها دورًا إيجابيًا في قدرته على إدارة الوقت واإلتصال اإليجابي باآلخرين .
 العوامل التي يمكن أن تؤثر على مستوى المرونة المعرفية   
عوامل التي يمكن أن تؤثر في مستوى المرونة المعرفية ومن هذه العوامل  توجد العديد من ال 

 ما يلي:
حيث أن المرونة المعرفية تظهر نتيجة للتغيرات النمائية الناتجة عن النضج  و ــ  النضج والنم

 .ووالنم
 المعلومات .ــ  المرونة المعرفية تعتمد بشكل أساسي على قدرة الفرد على اإلنتباه وتمثيل 

ــ  عمليات التفاعل اإلجتماعي التي تحدث بين الفرد والمحيطين به من آباء ومعلمين وزمالء 
 .  ( 448:2019الكافوري وآخرون،  )
 خصائص األفراد ذوي المرونة المعرفية  

 إن األفراد ذوي األسلوب المعرفي المرن لهم عدة خصائص أهمها:       
جودة في المواقف لكونهم أكثر قدرة على تركيز اإلنتباه على ال يتأثرون بالمشتتات المو   -

 عناصر الموقف . 
بالنفس    - والثقة  والتوافق والسيطرة على تصرفاتهم  النفسية  بالصحة  شخصية و ذو يتسمون 

 متحررة . 
 يتميزون بالذكاء والقدرات العقلية المتطورة والناضجة .  -
رائهم خصوصًا إذا كانوا أكثر خبرة منهم يعترفون بأخطائهم ويتقبلون تصحيح اآلخرين آل  -

 إضافة إلى شكرهم لهم . 
على وسائل    - يعتمدوا  أن  بداًل من  تواجهم  التي  المشاكل  في حل  يتبعون وسائل حديثة 

 قديمة كما تجدهم يرغبون في التعلم والتغيير وتجريب الجديد باستمرار .
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البيئة وكذلك  كما أنهم أقدر على التكيف ويستطيعون تعديل    - استجاباتهم بتغير ظروف 
إل األحيان  بعض  في  يلجئون  وربما  ذاتهاالمواقف  حد  في  البيئة  في  التغيير  ،  قاسم)  ى 

39:2017  ) .                                                   
 لديهم القدرة على توليد العديد من الفروض عن كيفية تطوير التفاعالت اإلجتماعية . -
وح الدعابة: تعتبر روح الدعابة الجانب المضيء من الحياة لدى مرتفعي المرونة حيث ر   -

 .   (Devney & Dedlin, 2006:492)  تمثل القدرة على إدخال السرور على النفس 
 هل المرونة المعرفية مكتسبة أم مورثة؟ 

من نظروا إلى المرونة    Canas, Quesada,Antoli,Fajardoهناك من العلماء أمثال    
المعرفية بأنها قدرة قد تتضمن عملية مرتبطة بالتعلم أي أنه يمكن اكتسابها من خالل الخبرة 
الجنس   بها  يتصف  وخاصية  سمة  هي  المعرفية  المرونة  أن  يرى  بياجيه  أن  غير  والنضج 

لم إال أنها تظهر بوضوح فى عدة مراحل هي: المرحلة  االبشري منذ والدته وقدومه لهذا الع
حركية،   العمليات  و الحس  قبل  ما  يتميز  و مرحلة  حيث  المحسوس  المادي  التفكير  مرحلة 

الذات   وتركزه حول  واحدة  نظر  في وجهة  بانحصاره  المراحل  هذه  في  على  و التفكير  الحكم 
جة للتغير في مجاالت التفكير األشياء من خالل ظواهرها فقط ،فالمرونة المعرفية تظهر نتي

تقدم في  و يعني آخر فإن المرونة المعرفية تزداد كلما نضج الطفل  و الناشئ  عن النضج والنم
بن حسن  فى   العمر لذلك فمن المتوقع أن يكون األطفال الصغار أقل مرونة من البالغين  ) 

19:2017 )  . 
 research self - efficacy  فاعلية الذات البحثية

األيدولوجيـــــــــة علـــــــــى أن اتفـــــــــاق بـــــــــين التربـــــــــويين بمختلـــــــــف إنتمـــــــــاءاتهم وتوجهـــــــــاتهم  ثمـــــــــة 
ــرية  ــدادها الكــــوادر البشــ ــين فئــــات المجتمــــع كافــــة ، نظــــرًا إلعــ ــة تتبــــوأ مكانــــة مميــــزة بــ الجامعــ
ــة ورقــــــي  ــة لخدمــــ ــار المنافســــ ــوض غمــــ ــالح وخــــ ــة واإلصــــ ــات التنميــــ ــتجيب لمنطلقــــ ــي تســــ التــــ

ــوطن  ــادات أي ، الـــ ــيما وأن قيـــ ــة واالقتصـــــادية والســـ ــاالت العلميـــ ــع فـــــي مختلـــــف المجـــ مجتمـــ
والسياســـــــية واإلداريـــــــة والثقافيـــــــة هـــــــي مـــــــن خريجـــــــي الجامعـــــــات ، فبـــــــالنظر إلـــــــى وظـــــــائف 

ــيم أ ــي : التعلــــــ ــة فــــــ ــة المتمثلــــــ ــة الثالثــــــ ــي،  الخــــــــدمات و الجامعــــــ ــدريس ،  البحــــــــث العلمــــــ التــــــ
البــــــاحثين الممتــــــدة إلــــــى المجتمــــــع. نجــــــد أن الوظيفــــــة الثانيــــــة هــــــي البحــــــث العلمــــــي وإعــــــداد 

عــــــن والكفــــــاءات العلميــــــة المتميــــــزة فــــــي مجــــــال الدراســــــات العليــــــا هــــــي مــــــا تميــــــز الجامعــــــة 
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 املرونة املعرفية وعالقتها بالفاعلية الذاتية البحثية ودافعية االتقان لدى طلبة الدراسات العليا

 مكانتهــــــا الطبيعيــــــةالمــــــدارس ومعاهــــــد التعلــــــيم األخــــــرى ، فبهــــــذه الوظيفــــــة تحتــــــل الجامعــــــة 
ــائر  ــى ســـ ــت علـــ ــر والتطبيـــــق وتخصصـــ ــين الفكـــ ــت بـــ ــا جمعـــ ــيم كونهـــ ــم والتعلـــ ــات العلـــ مؤسســـ

ــاء بهــــــا إلــــــى أقصــــــى مــــــا تســــــمح بــــــه فـــــي تنميــــــة قــــــدرات وإبــــــداعات األفــــــرا د العلميــــــة واإلرتقـــ
ــاطات  ــال اإلهتمــــــام فــــــي نشــــ ــة مجــــ ــدرت هــــــذه الوظيفــــ ــة ولهــــــذا وغيــــــره تصــــ ــدراتهم الخالقــــ قــــ
ــذه  ــتطيع هــــ ــا تســــ ــدر مــــ ــا ، فبقــــ ــي مجتمعاتهــــ ــة فــــ ــوير والتنميــــ ــدة للتطــــ ــون قائــــ ــات لتكــــ الجامعــــ

ت الجامعـــــات أن تعلـــــم وتربـــــي الطالـــــب علـــــى إســـــتخدام الطـــــرق العلميـــــة فـــــي حـــــل المشـــــكال
ــدم المجتمــــــع ويتطـــــــور ــا يتقــــ ــدر مــــ ــتجدات عصـــــــره بقــــ ــع مســــ ــف مــــ  ,وإتخــــــاذ القــــــرارات والتكيــــ

ــه أبعو  المجـــــد والعـــــرفج ، و أب)   يتقهقـــــر إلـــــى الـــــوراءو كـــــس ذلـــــك فـــــان المجتمـــــع ســـــيبقى مكانـــ
2017  :55 ) . 

وتعتبـــــــر فاعليـــــــة الـــــــذات أحـــــــد المحـــــــددات الرئيســـــــية للـــــــتعلم والتـــــــي تشـــــــير إلـــــــى مجموعـــــــة  
ــا  ــى مـ ــالحكم علـ ــًا بـ ــن أيضـ ــازات ولكـ ــن إنجـ ــط مـ ــرد فقـ ــه الفـ ــا يحققـ ــل بمـ ــي ال تتصـ ــام التـ األحكـ

معرفيــــة تشــــعر الفــــرد بالقــــدرة علــــى الــــتحكم فــــي ه يمكنــــه إنجــــازه ، وتعتبــــر فاعليــــة الــــذات مــــرآ 
 . (10:  2017أرنوط ،  ) البيئة 

ــدورا   ــار بانـــ ــد اشـــ ــأثير  Banduraوقـــ ــى أن تـــ ــةإلـــ ــالل  الفاعليـــ ــن خـــ ــًا مـــ ــر جليـــ ــة يظهـــ الذاتيـــ
ــة  ــة والوجدانيـــ ــة والدافعيـــ ــية وهـــــي : العمليـــــات المعرفيـــ ــار و أربـــــع عمليـــــات أساســـ ــة إختيـــ عمليـــ

ز البــــاحثون بــــين أنــــواع مختلفــــة مــــن الفاعليــــة الذاتيــــة العامــــة منهــــا والخاصــــة وميــــ    الســــلوك 
 : الفاعليـــــة الذاتيـــــة األكاديميـــــة والفاعليـــــة الذاتيـــــة اإلجتماعيـــــة والفاعليـــــة ، فقـــــد درســـــوا مـــــثالً 

ــة األكاديميـــــــة إلـــــــى معتقـــــــدات االفـــــــراد حـــــــول  الذاتيـــــــة اإلنفعاليـــــــة ، وتشـــــــير الفاعليـــــــة الذاتيـــــ
وتشــــــــير قــــــــدراتهم علــــــــى أداء المهــــــــام األكاديميــــــــة بنجــــــــاح وضــــــــمن المســــــــتوى المطلــــــــوب ، 

جـــــــة إســـــــتعداد الفـــــــرد علـــــــى بـــــــدء ســـــــلوك التواصـــــــل الفاعليـــــــة الذاتيـــــــة اإلجتماعيـــــــة إلـــــــى در 
ــل  ــى التواصـــ ــدراتهم علـــ ــول قـــ ــدرها األفـــــراد حـــ ــي يصـــ ــام التـــ ــق باألحكـــ ــي تتعلـــ ــاعي فهـــ االجتمـــ

ــا الفاعليـــــــة و االجتمـــــــاعي مـــــــع االخـــــــرين  ــاء وتطـــــــوير عالقـــــــات اجتماعيـــــــة جديـــــــدة ، أمـــــ بنـــــ
كفــــاءتهم علــــى نفعاليــــة فتشــــير إلــــى األحكــــام التــــي يصــــدرها األفــــراد علــــى مســــتوى اإلالذاتيــــة 

ــة ــالإ إدارة ومعالجـــــ ــا بشـــــــكل فعـــــ ــاالتهم وتنظيمهـــــ ــة فـــــــى)  نفعـــــ :  2018، الفريحـــــــات ومقابلـــــ
165) . 
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 ة حممد سعد رضوانبدويد.

ــاعي   ــتعلم اإلجتمـــ ــة ألبـــــرت بانـــــدورا للـــ ــى نظريـــ ــة إلـــ ــة البحثيـــ ــة الذاتيـــ ــوم الفاعليـــ ــتند مفهـــ ويســـ
ــ ــد مـــا هـ ــه ال يوجـ ــى أنـ ــير إلـ ــث تشـ ــى  حيـ ــاد و االمعرفـ ــن إعتقـ ــة مـ ــاه اليوميـ ــي الحيـ ــأثيرًا فـ أكثر تـ

ــون مهــــــــارات ا ــراد يمتلكـــــ ــن أن األفـــــ ــرغم مـــــ ــى الـــــ ــة فعلـــــ ــة األكاديميـــــ ــاعليتهم الذاتيـــــ ــراد لفـــــ ألفـــــ
خبـــــرات معينـــــة إلـــــى أن هنـــــاك فـــــارق مميـــــز بـــــين إمـــــتالك هـــــذه المهـــــارات وبـــــين أن يكـــــون و أ

 . (plourd,2002:2)   على تنفيذها اً الفرد قادر 
ــة الذاتيـــــــة يركـــــــزون و  ــديهم إحســـــــاس قـــــــوي بالفاعليــــ ــراد الـــــــذين لــــ تفكيــــــرهم علـــــــى تحليـــــــل األفــــ

ــرهم ــإن تفكيــ ــة فــ ــة الذاتيــ ــدني الفاعليــ ــعور بتــ ــديهم شــ ــذين لــ ــراد الــ ــا األفــ ــا بينمــ  المشــــكالت وحلهــ
األخطـــــاء ومـــــن ثـــــم الفشـــــل واإلخفـــــاق . وعليـــــه  يتحـــــول إلـــــى الـــــداخل فيتســـــبب بـــــالوقوع فـــــى

ــد  ــاح الفــــرد يزيــ ــازات الذاتيــــة حيــــث أن نجــ ــة مــــن خــــالل اإلنجــ ــة الذاتيــ ــتحكم بالفاعليــ يمكــــن الــ
ــن تو  ــا ال مــــ ــاح . إننــــ ــه بنجــــ ــة ألداء مهامــــ ــرد الثقــــ ــنح الفــــ ــه ويمــــ ــة لديــــ ــة الذاتيــــ ــات الفاعليــــ قعــــ

ــه وتبد ــا نفعلــ ــتعلم إال ممــ ــة و نــ ــترجاع المعرفــ ــه اســ ــالل عمليــ ــن خــ ــة مــ ــذات األكاديميــ ــة الــ فاعليــ
                                                       . ( 133: 2017 صادق والنجار) واستيعابها  

البحثيـــــة الذاتيـــــة مـــــن أهـــــم األهـــــداف التـــــي يجـــــب أن  نســـــعى إلـــــى تحقيقهـــــا لـــــدى والكفـــــاءة  
ــد محركــــــــات لســــــــلوك الطالــــــــب نح البحــــــــث العلمــــــــي وضــــــــمان و الطــــــــالب وذلــــــــك ألنهــــــــا تعــــــ

ــة  ــة المختلفــــ ــليم مــــــن قبــــــل الطــــــالب فــــــي مختلــــــف المواقــــــف الحياتيــــ التصــــــرف العلمــــــي الســــ
ــه ــة وتوجيـــ ــية الطالـــــب العمليـــ ــكيل شخصـــ ــي تشـــ ــا فـــ ــى اهميتهـــ ــافة إلـــ ــؤ  باإلضـــ ــلوكه  والتنبـــ ســـ

ــة  ــة العلميـــ ــوين العقليـــ ــي وتكـــ ــي البحـــــث العلمـــ ــة فـــ ــة علميـــ ــتخدام منهجيـــ ــه إلســـ ــا تدفعـــ ــه كمـــ بـــ
 .(  3: 2017)أرنوط ،  السليمة 

( أن الفاعليــــــة الذاتيــــــة البحثيــــــة تعتبــــــر وســــــيطًا معرفيــــــًا 116:  2018كمــــــا أشــــــار محمــــــد )
ــًا التفكيـــــر ، و للســـــلوك وتـــــؤثر علـــــى عمليـــــات اإلنتبـــــاه أ فـــــاألفراد الـــــذين يملكـــــون إحساســـــًا قويـــ

ــاولون التوصــــــل للحلــــــول  ــكلة ويحــــ ــاههم علــــــى تحليــــــل المشــــ بالكفــــــاءة البحثيــــــة يركــــــزون إنتبــــ
 المناسبة .

 تعريف الفاعلية الذاتية البحثية
ــا فكـــــــــار        ــه علـــــــــى vaccaro,2009:22)وعرفهـــــــ ــا اعتقـــــــــاد الفـــــــــرد فـــــــــي قدرتـــــــ ( بأنهـــــــ

النجــــــــار و  المختلفــــــــة لعمليــــــــة البحــــــــث .وعرفهــــــــا صــــــــادقالنجــــــــاح فــــــــي اســــــــتكمال الجوانــــــــب 
ــث متكامــــــــل وكتابــــــــة   136:  2017) ــب بقدرتــــــــه علـــــــى إجــــــــراء بحـــــ ــا إعتقــــــــاد الطالـــــ ( بأنهـــــ
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 املرونة املعرفية وعالقتها بالفاعلية الذاتية البحثية ودافعية االتقان لدى طلبة الدراسات العليا

تقريـــــر نهـــــائي يشـــــمل اإلطـــــار العـــــام للبحـــــث وأدبيـــــات البحـــــث والدراســـــات الســـــابقة والمـــــنهج 
 توثيق المراجع .و واإلجراءات وعرض النتائج وتفسيرها 

ــا عرفتهـــــــــا أرنـــــــــوط  ــع طلبـــــــــة الدراســـــــــات العليـــــــــا لقـــــــــدراتهم 9:  2017) كمـــــــ ( بأنهـــــــــا توقـــــــ
ــة  ــة دراســـ ــاء مرحلـــ ــنهم أثنـــ ــة مـــ ــطة المطلوبـــ ــات واألنشـــ ــام والواجبـــ ــاتهم علـــــى أداء المهـــ وإمكانـــ
ــة ،  ــية المطلوبـــــــ ــررات الدراســـــــ ــي المقـــــــ ــاح فـــــــ ــوقعهم للنجـــــــ ــواء تـــــــ ــدكتوراة ســـــــ ــتير والـــــــ الماجســـــــ

ــوذ ــًا للنمـــــ ــرح بحثـــــــي وفقـــــ ــداد مقتـــــ ــكلة البحـــــــث وإعـــــ ــارهم لمشـــــ ــة ، واختيـــــ ــد بالجامعـــــ ج المعتمـــــ
ار والـــــــرد علـــــــى تســـــــاؤالت لـــــــى عـــــــرض المقتـــــــرح البحثـــــــي فـــــــي الســـــــيمنوتـــــــوقعهم لقـــــــدرتهم ع

المناقشــــــين وقــــــدراتهم علــــــى القيــــــام بخطــــــوات البحــــــث العلمــــــي ومراعــــــاة األخالقيــــــات وجمــــــع 
ــبة  اإلطــــــار النظــــــري والدراســــــات الســــــابقة وإختيــــــار التصــــــميم المنهجــــــي واإلجــــــراءات المناســــ

ليمة إلختيـــــــار عينـــــــة البحـــــــث وإختيـــــــار األدوات المناســـــــبة لجمـــــــع فـــــــي إســـــــتخدام طـــــــرق ســـــــ
ــة  ــد والطريقـــ ــداني مـــــن البحـــــث إن وجـــ البيانـــــات وتـــــوقعهم لقـــــدرتهم علـــــى تطبيـــــق الجـــــزء الميـــ
ــائج  ــير نتـــ ــه ثـــــم تفســـ ــن فروضـــ ــق مـــ ــئلة البحـــــث والتحقـــ ــن أســـ ــة عـــ ــا واإلجابـــ ــليمة لتحليلهـــ الســـ

 م في المناقشة العلمية . البحث وكتابة التوصيات والمقترحات وكذلك توقعاتهم ألدائه
ــد )  ــا محمـــ ــا ايضـــ ــى  6: 2018وعرفهـــ ــدرة علـــ ــه القـــ ــأن لديـــ ــه بـــ ــع الطالـــــب وثقتـــ ــا توقـــ ( بأنهـــ

 البحث العلمي لتحقيق نتائج محددة .  
نالحـــــخ مـــــن خـــــالل العـــــرض الســـــابق لتعريفـــــات فاعليـــــة الـــــذات البحثيـــــة أن جميعهـــــا أكـــــدت 

هـــــــا أحكـــــــام تقويميـــــــة علـــــــي أن فاعليـــــــة الـــــــذات ليســـــــت قاصـــــــرة علـــــــي مشـــــــاعر عامـــــــة ولكن
تصـــــدر عـــــن الفـــــرد عمـــــا يمكنـــــه إنجـــــازه كمـــــا أكـــــد معظمهـــــا علـــــى إتبـــــاع خطـــــوات منهجيـــــة 

 البحث العلمى . 
( أبعـــــــاد أساســـــــية للفاعليـــــــة الذاتيـــــــة  Bandura, 2002:211ولقـــــــد حـــــــدد بانـــــــدورا ) 

 البحثية ينبغي مراعاتها عند إعداد مقاييس الفاعلية الذاتية البحثية وتتمثل فيما يلي : 
ــه  - ــه وفاعليتـــ ــي كفاءتـــ ــتعلم فـــ ــاد المـــ ــة إعتقـــ ــد إلـــــى درجـــ ــذا البعـــ ــير هـــ ــة : يشـــ ــه الفاعليـــ درجـــ

ــس  ــن المهــــم أن تعكــ ــه ومــ ــة ومعلوماتــ ــه البحثيــ ــه فــــي قدراتــ ــدى ثقتــ ــة بمعنــــى مــ ــة البحثيــ الذاتيــ
إدراك المـــــتعلم تقـــــديره لذاتـــــه وأن لديـــــه درجـــــة مـــــن الفاعليـــــة الذاتيـــــة تمكنـــــه مـــــن و إعتقـــــادات أ

 لف به دائمًا .يكو أداء ما يوكل إليه أ
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 ة حممد سعد رضوانبدويد.

عموميـــــه الفاعليـــــة  : ويشـــــير هـــــذا البعـــــد إلـــــى إتســـــاع مـــــدى األنشـــــطة والمهـــــام البحثيـــــة  - 
يــــــدرك المــــــتعلم أنــــــه بإمكانــــــه أداؤهــــــا تحــــــت مختلــــــف و الواقعيــــــة ذات الداللــــــة والتــــــي يعتقــــــد أ

 الظروف حيث أن توقعات الفاعلية تنتقل إلى مواقف مشابهه للمواقف األولية.
عمــــق اإلحســــاس بالفاعليــــة الذاتيــــة و شــــدة أو : ويشــــير هــــذا البعــــد إلــــى قــــوه أقــــوه الفاعليــــة  - 

األنشـــــطة و إدراك الفـــــرد بإمكانيـــــة أداء المهـــــام أو عمـــــق إعتقـــــاد أو شـــــدة أو البحثيـــــة بمعنـــــى قـــــوة أ
 البحثية موضع القياس .

 مصادر فاعلية الذات البحثية  
( إلــــــــى أربعــــــــة مصــــــــادر لفاعليــــــــة الــــــــذات البحثيــــــــة 13 -12:  2017أشــــــــارت أرنــــــــوط )  

  -لطلبة الدراسات العليا وهي كالتالي : 
ــة :  -  ــازات األدائيـــــــ ــة و اإلنجـــــــ ــا طلبـــــــ ــي  ســـــــــوف يحققهـــــــ ــير إلـــــــــى أن النجاحـــــــــات التـــــــ تشـــــــ

والعكـــــــس الفشـــــــل   ,الدراســـــــات العليـــــــا تبنـــــــي لـــــــديهم إعتقـــــــاد قـــــــوي بفاعليـــــــة الـــــــذات لـــــــديهم 
ــ ــد يقـــ ــة إذا حـــــدث  وضالمتكـــــرر قـــ ــاحثين وخاصـــ ــة بـــ ــة الذاتيـــــة  كـــــونهم طلبـــ ــم للفاعليـــ إدراكهـــ

ــ ــاس قـــ ــديهم إحســـ ــور لـــ ــل أن يتبلـــ ــى قبـــ ــية األولـــ ــل الدراســـ ــي المراحـــ ــل فـــ ــذا الفشـــ وي وثابـــــت هـــ
 بفاعلية الذات .  

الخبــــــرات البديلــــــة : التــــــي يســــــتمدها طلبــــــة الدراســــــات العليــــــا مــــــن النمــــــاذج اإلجتماعيــــــة  - 
ــة  ــاء مناقشــــة خطــ ــواء أثنــ ــي نفــــس تخصصــــهم  ســ ــا اآلخــــرين فــ ــات العليــ ــة الدراســ ورؤيــــة طلبــ

ــالتهم أ ــة العلنيـــــة لرســـ ــادل بـــــين طلبـــــة الدراســـــات و بحـــــثهم أوفـــــى المناقشـــ مـــــن خـــــالل مـــــا  يتبـــ
ــثال العل ــن : مـــ ــدكتوراة مـــ ــتير والـــ ــية بالماجســـ ــراتهم الدراســـ ــن خبـــ ــن قصـــــص ومواقـــــف عـــ ــا مـــ يـــ

صــــــعوبة  مناقشــــــتهم بــــــالرغم ممــــــا بــــــذلوه مــــــن جهــــــد قــــــد يقلــــــل و فشــــــلهم وتنــــــاقص درجــــــاتهم أ
ــيط الهمــــه  ــم تثبــ ــتجدين ويســــبب لهــ ــا المســ ــة الدراســــات العليــ ــة لــــدي طلبــ ــذات البحثيــ فاعليــــة الــ

 شل بداًل من النجاح والتميز.توقع الفو واإلحباط ويزيد القلق والتوتر 
ــاع  -  ــجيع مــــــــن اآلخــــــــرين واإلقنــــــ ــل فــــــــي عمليــــــــات التشــــــ ــاع اللفظــــــــي : وهــــــــي تتمثــــــ االقنــــــ

االجتمــــــــاعي مــــــــن نصــــــــائح وتحــــــــذيرات لطلبــــــــة الدراســــــــات العليــــــــا عــــــــن الدراســــــــة والبحــــــــث 
ــة  ــذات البحثيـــ ــة الـــ ــي فاعليـــ ــر فـــ ــأثير كبيـــ ــه تـــ ــيهم لـــ ــوق فـــ ــن زمـــــالء موثـــ ــره مـــ ــراف وغيـــ واإلشـــ

 لديهم . 
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ــمية  الحالـــــــــة -  ــأثير إدراك التغيـــــــــرات الجســـــــ ــير إلـــــــــى تـــــــ ــة : وتشـــــــ ــيولوجية واإلنفعاليـــــــ الفســـــــ
فاعليـــــــة الـــــــذات  عليـــــــا علـــــــى فاعليـــــــة الـــــــذات لـــــــديهم فـــــــذوى اإلنفعاليـــــــة لطلبـــــــة الدراســـــــات الو 

ــم أمـــــــا منخفضـــــــى   ــذه التغيـــــــرات بأنهـــــــا عامـــــــل مـــــــنظم وميســـــــر ألدائهـــــ البحثيـــــــة يـــــــدركون هـــــ
ــة الذاتيـــــة البحثيـــــة يـــــدركون هـــــذه التغيـــــرات  بأنهـــــا معوقـــــة ألدائهـــــم ونجـــــاحهم وتتســـــبب الفاعليــ

 في فشل قدرتهم على النجاح واإلنجاز .  
 الخصائص السلوكية للطالب الذين يتمتعون بالفاعلية البحثية 

 ــ توظيف العلم لحل مايواجههم من المشكالت . 
 ــ التواضع واألمانة العلمية . 

 ــ العقالنية والبعد عن المعتقدات الخاطئة . 
 ــ الرغبة فى البحث والمعرفة . 

 الرأي .ــ الشجاعة األدبية واإلستعداد لتغيير 
 ــ البحث وراء المسببات الحقيقية لألحداث والظواهر العلمية . 

 ــ استخدام معايير الدقة والموضوعية فى تقدير األدلة والمالحظات . 
:  2018محمــــــد ,  ) الخاطئــــــة واألفكــــــار التقليديــــــة ن الخرافــــــات والمعتقــــــدات ــــــــ التحــــــرر مــــــ

17  ). 
   Mastery Motivation اإلتقاندافعيه  

العوامل   أحد  إعتبارها  خالل  من  التعليمية  األهداف  إنجاز  في  مهمًا  دورًا  الدافعية  تلعب 
مستوى   في  الطالب  ويختلف  واإلنجاز,  الدراسي  التحصيل  على  الطالب  لقدرة  المحددة 
دافعيتهم فهناك طالب لديهم رغبة في التحدي والمثابرة في محاوالتهم لحل المشكلة واخرون  

وتكون المثابرة لديهم منخفضة هذا اإلختالف يرجع لدوافع داخلية جوهرية  يتجنبون التحديات  
دافعية   البيئة   اإلتقانفدافعية    اإلتقانتسمى  مع  ويتفاعل  لينشط  الطالب  تقود  متعددة  قوي 

المهام وإتقان  التحديات  وتقبل  األهداف  إلنجاز  حوله  من  والعالم    )     المحيطة 
 .  (  217:2017نصر،

الى موضوع   مبكر  بشكل  أشاروا  الذين  الدافعية   لم    اإلتقانويعد موراى من منظرى  وإن  
التسمية بشكل صريح  الحاجة لإلنجاز تظهر من خالل  ويرى موراى    .يعتمد هذه  إن  شدة 

وبطريقه  أفكار  من  لديه  ما  الفرد  تنظيم  الى  يرجع  وهذا  الصعبة  بالمهام  للقيام  الفرد  سعي 
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المهام التي تواجهه والوصول الى  و إستقاللية  لتخطى الفرد المهام الصعبة التي يكلف بها أ
و  التفوق  من  مرتفع  واألق  اإلتقانمستوى  لالخرين  هذه  ومنافسته  إلى  الوصول  أجل  من  ران 

  اإلتقانالحاجه كونها من أهم الحاجات النفسية التي يسعى إليها  الفرد ويرى أن الحاجة إلى  
التفوق   الى  الوصول  الفرد من خاللها  التي يستطيع  الكبرى  الحاجات  ،     وحيد)   تعد من 

 . (    15ــ   14:   2017
يشير إلى  الدافعية من أجل   و اإلنجاز فه   عن مفهوم دافعية   اإلتقانويختلف مفهوم دافعية  

فه   اإلتقان ثم  ويعد و ومن  لإلنجاز  الهادفة  والشخصية  النفسية  القوى  من  عمقًا  أشد  مفهوم 
 .  (  133:2015)الدسوقي،   هدفًا تربويًا اصياًل    اإلتقانالتعلم من أجل  

الذين تحركهم دافعية   إلى  أن  األ شخاص  النفس  بالقابلية   اإلتقانويشير علماء  يتصفون 
لتعديل الظروف التي يتفاعلون معها مما يؤدي إلى  أداء جيد ومتقن وتكون لديهم و للتكيف أ

قدرة   يمتلكون  كما  به  يكلفون  ما  إنجاز  في  قدراتهم  وكفاءة   فاعلية  حول  إيجابية  معتقدات 
،    سعادة  لسيطرة والتحكم بأنفسهم لذا يظهر أدائهم بإتقان عال وجودة كبيرة .)  عالية في ا 

282:2017  ) 
   اإلتقانتعريف دافعية 

و   , إحكامه  وإتقانه    , أحكمه   " الشئ  "أتقن  العرب  لسان  معجم  فى  :اإلحكام    اإلتقانجاء 
التنزيل العزيز : أتقن فالن  " صنع هللا الذى أتقن كل شئ " . ومنه يقال    :لألشياء . وفى 

 .  ( 437) ابن منظور , ب.ت :   عمله إذا أحكمه
دافعي مفهوم  عرفها    اإلتقان  ة اما  موجهة      بأنها  (   lee,2014:12  ) فقد  نشطة  طاقة 

 إنجازو التركيز على الهدف ويشير الى مثابرة الطالب على تحدي المهام إلتقان المهارات  و نح
 األهداف .  
جديد  و هتمام بكل ما هإلبأنها مثابرة الطالب واستمتاعهم بالتعلم وا    Gottfriedبينما عرفها  

ا التعلم  إلوحب  في  والتواصل  الصعبة    إنجازو ستطالع  فوإالمهام  والتفوق  الكفاءة  ي  دراك 
 .  ( 447:2014،  واخرون  شريففى  ). عمال التي يقومون بها ألا

  أداء ( بانها قوه نفسية فسيولوجية تستثير الفرد على  473:2015كما عرفها فضل والدرس )  
موضوع و المثابرة الموجهة نح  ـ  وتشمل:  اإلتقانسية لدافعية  أسا  أبعاد  المهام والتي تتضمن  
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  ة عاد تعبيرية لدافعيأب، و   يةجتماعاإل  اإلتقاندافعية    ــالرغبة في التميز عن اآلخرين  ــ  مهمة  و ا
 .   الفشلو عال سلبية نحأفردود  ــ اإلتقانوتشمل: سعادة   اإلتقان

المهام    أداءها قوة نفسية فسيولوجية تستثير الطالب  أن( ب287:2017)  سعادة  كما عرفتها   
طالع اإلالذاتى المنفرد عن اآلخرين والرغبة في المعرفة و   واألداء  وتشمل الرغبة في التميز  

 .  والجدية والمثابرة
البنا    عرفها  ) و كذلك  على  273:2019طاحون  الطالب  إلقبال  الداخلي  المحرك  بأنها   )

  إلى لدافع والوصول  هذا ا  إشباع تباع سلوكيات معينة إلنجاز هذه المهام و إالمهام المختلفة و 
حالة من السرور والمتعة والراحة والفرح ،  اما اذا لم يشبع هذا الدافع فتظهر عليه ردود فعل  

ك وا اإلنسلبية  والغضب  والبعد  إلسحاب  المهمة  بعد  أبعاد:  ثالثة  ضوء  في  وتتحدد  حباط 
 السلوكي والبعد التعبيري. 

دافعية    مفهوم  تعريفات  استعراض  أساسي  اإلتقانوبعد  سمات  عدة  استنتاج  تشترك  ة  يمكن 
 -فيها معظم هذه التعريفات وهي انها:

 . قوة نفسية فطرية تقود الفرد إلتقان المهام ــ  
 . المثابرة على اتقان المهام ــ 
 .  التفاعل مع اآلخرينــ 

 اإلتقان ابعاد دافعيه 
 -وهي كالتالي:  اإلتقان لدافعية أبعادهناك ثالثة 

المعرفي:     ــ   لإلتقان  المهام و الدافعية  بعض  ألداء  الطالب  محاولة  في  البعد  هذا  يتمثل 
من   طويلة  لفتره  المثابرة  على  وقدرته  ومهارة  بدقه  التعليمية  مهمة    أجلوالموضوعات  تنفيذ 

 .  ( Morgan etal,2013:81 )  تعليمية محددة
االجتماعي: وضع    ــ   لإلتقان  اسامبد   Wachs &Combsالدافعية  لدافعية    سياً ًأ  تجريبيًا 

من    اإلتقان مبكرة  مرحلة  في  لإلتقان  الدافعية  أن  المبدأ  هذا  ويؤكد  الفرد    عمراالجتماعي 
االجتماعي    اإلتقانتماعية وأخرى موضوعية إذ حدد أن دافعية  إج  أبعاد   إلى  تميز    أنيمكن  

خالل محاوالت الفرد المستمرة  دافعية الفرد للتفاعل مع اآلخرين بشكل كفؤ ويظهر ذلك من  "
التفاعل ا جابية أثناء  إيجتماعي وسبل الحفاظ عليها بواسطة إظهار مشاعر  إلوالمثابرة لبدء 

 .  (20:2017، وحيد ) جتماعية  اإلالتفاعالت 
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نح  ــ   التوجه  في  البعد  هذا  يتمثل  الحركى:  لإلتقان  الحركية  و الدافعية  المهام  في  المشاركة 
ال الطالب  نجد  التعليمية حيث  المهام  في  مثابرتهم  تقل  مرتفعة  نشاط  مستويات  لديهم  ذين 

 .  (297:2017،  سعادة) وتزداد دافعيتهم لإلتقان في المهام الحركية  
الطالب فهي   ية  األبعاد السابقة شاملة لجميع الجوانب المختلفة لشخص  أن  مما سبق نجد  
الجوانب   والحركية  اإلر تشمل  كما  واإلاكية  لديه  منفصلأنها  جتماعية  بعضها    ةجوانب  عن 
فيمكن   لدىأن  البعض  دون    يكون  ما  لموضوع  عالية  مثابرة  بالتفاعل إ الطالب  هتمامه 

قد و االجتماعي وقد يجمع أحدهم بين المثابرة في المهام وبعض التفاعل مع المحيطين به ا
االج للتفاعل  عالية  ودافعية  بالموضوعات  منخفض  اهتمام  الطالب  ُيظهر  أن  كما   ، تماعي 

ذوي النشاط المرتفع قد يظهرون أداء منخفض في المهام الموضوعية واالجتماعية ودافعية 
 المهام الحركية . و عالية نح

 لدي االفراد  اإلتقانالعوامل المؤثرة على دافعية 
التفرد والتميز عن    - الفرد في  التفرد والتميز: حيث يرغب  والمحيطين به  نه  أقراالرغبة في 

 . من خالل محاولة أداء المهام بصورة كاملة ونوعية فائقة وتامة تختلف عن المعتاد
الفرد مدفوعاً   - المعرفى: حيث يكون  للمعرفة واالستكشاف   النهم والفضول  الشديدة  بالرغبة 

 . يشبهها و لعناصر المهام التي يقوم بها وما يرتبط بها ا
وعدم    الدؤوببالمثابرة والعمل    اإلتقاناألفراد ذوى دافعية    التحدي والمثابرة : حيث يتميز  -
المهام  اإل الصعوبة في  التحدي و أستسالم  بسهولة كما أن مستويات  المشكلة تزيد من روح 

 . (  424:2019،  عيسىتمام المهام )إلديهم والرغبة في 
 خصائص الدافعية لإلتقان  

 -الى نوعين رئيسيين هما :  اإلتقانيمكن تصنيف خصائص دافعية  
 instru,mental aspectالجانب األدائي -1

أ البيئة  في  والتحكم  للسيطرة  الموجه  السلوك  وتقوية  و ويتضمن  المهام  في  واإلنهاك  المثابرة 
على  اإل تدل  التي  المالمح  من  عدد  في  الجانب  هذا  ويظهر  للهدف  الوصول  أثناء  نتباه 
 -لدافعية لإلتقان منها:ا
 .تعليمية ( و مهمة معرفية ) دراسية اأو موضوع و المثابرة نح- 
 . مع الصغار و جتماعية مع البالغين اإل اإلتقاندافعية   -
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  .السيطرة االدراكية على البيئة -
 . غير المألوفة و التحدي أ ةمهام متوسطالتفضيل  -
  Expressive aspectالجانب التعبيري -2

بعد بلوغ الهدف  و الهدف أو ستجابات العاطفية التي تظهر عند المثابرة الموجهة نحاإلويتضمن 
عند الفشل في تحقيقه ويشمل المعالم التعبيرية الوجهية والصوتية والسلوكية التي تظهر في  و ا

 .  هتمام واإلحباط والغضب والحزن والخجل  اإلحاالت السعادة و 
 الية : ويتضمن هذا الجانب المالمح الت

 .   اإلتقانالمتعة والسرور عند  -
 .  ( 477:2015،  الدرسو   فضل ) اإلتقانمواقف و ردود فعل سلبية في حاالت أ -
يمكن فصلها فهي ليست مرتبطة وليس من الضروري قياس   اإلتقانوهذه الجوانب لدافعية   

 . كل هذه الجوانب عند اختبار الدافعية
 : اإلتقانساسية لدافعية األالسمات  
الفرد إلنجاز المهام المكلف بها والموجه لها فعليًا ال تنتهي   ةمحاول :  استمرار المحاولة  -1

 مال تلك الوظائف بنجاح.إكحتى 
مع محاوالت الفرد المستقبلية من أجل إتقان المهام الصعبة إلى    اإلتقانتتعامل دافعية    -2

 حد ما بمعونة االقران والكبار . 
أفض-3 هي  معين  هدف  على  والمركزة  المستمرة  السلوكيات  لدافعية  إن  مثال    اإلتقانل 
مهارة وعليه أن  و للحصول على هدف أو جهد مركز ووقت إلنجاز مهمة ما أو هنا ه  اإلتقانو 

 االستمرارية في المهام . و ه اإلتقانمفتاح دافعية 
لكسب بعض المهارات  و أللتعلم فقط عن العالم لالستكشاف    ليست دافعاً   اإلتقاندافعية    -4

 إنجاز مهمة .و أ إتقان مهارةو أنما هى الدافع لحل مشكلة إللسيطرة على البيئة و 
إنجاز    -5 الفرد  التي يمكن مالحظتها من خالل محاولة  الرئيسية  العوامل  المثابرة من  تعد 

تحتاج   ما  إلى حد  المهمة صعبة  كانت  إذا  كذلك  ما  أجل    إلى  مهمة  عال من  بذل جهد 
المهمة هي أصال  اإلتقان  إلى  الوصول   إذا كانت  إلى بذل جهد من   أما  سهلة فال تحتاج 

 . اإلتقانأجل الوصول إلى  
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دافعية  -6 عن  الكشف  في  المستعملة  الصعوبة    اإلتقانالمهام  بمستوى  تكون  أن  ينبغي 
الفرد ليكون فيها النجاح ممكنا وإن لم يتم إنجازها خالل مدة قصيرة من  و المناسب لمستوى نم

 . ( 16-15:2017،  وحيدالزمن ) 
 :الدراسات السابقة 

 :المحور االول 
 :فاعلية الذاتو دراسات تناولت العالقة بين المرونة المعرفية 

الدراســــــات العربيــــــة واألجنبيــــــة التــــــي تناولــــــت العالقــــــة بــــــين المرونــــــة المعرفيــــــة  نــــــدرةل نظــــــراُ  
فســــوف  ( وذلــــك فــــي حــــدود علــــم الباحثــــة) الخصــــوص  وجــــهالــــذات البحثيــــة علــــى  ةوفاعليــــ

فاعليــــــة و ض الدراســــــات التــــــي تناولــــــت العالقــــــة بــــــين المرونــــــة المعرفيــــــة ر تقــــــوم الباحثــــــة بعــــــ
 -:  وفيما يلي عرض لهذه الدراسات ةالذات عام

 Celikkaleli,2014دراسة  -1 
ــة   ــين المرو  التعــــــــرف علــــــــىهــــــــدفت الدراســــــ ــة بــــــ ــة  نــــــــةالعالقــــــ ــة الذاتيــــــ ــة  والفاعليــــــ المعرفيــــــ
ــة ألا ــة واالجتماعيــــــ ــةاإلو كاديميــــــ ــدى المــــــــراهقين  نفعاليــــــ ــت، لــــــ ــ وتكونــــــ ــن ةعينــــــ ــة مــــــ  الدراســــــ
ــاً (  270) ــة  طالبــــــ ــدارس الثانويــــــ ــة  باحــــــــدى المــــــ ــتخدمت الدراســــــ ــا واســــــ ــي تركيــــــ ــاس مفــــــ قيــــــ

ــة  ــة المعرفيـــــ ــة للمـــــــراهقينامقيـــــــاس توقعـــــــات الفو  ,المرونـــــ ــة الذاتيـــــ ــائج  وأظهـــــــرت ، عليـــــ النتـــــ
ــ ــود عالقـــــ ــه ةوجـــــ ــ ارتباطيـــــ ــدات الفاعليــــــــة  احصــــــــائياً  ةدالـــــ ــة  ومعتقـــــ ــة المعرفيـــــ ــين المرونـــــ بـــــ
شـــــــخاص وتمثلـــــــت هـــــــذه العالقـــــــة فـــــــي أن األ االنفعاليـــــــةو كاديميـــــــة واالجتماعيـــــــة الذاتيـــــــة األ

ــة مـــــن المرو  ــتويات عاليـــ ــديهم مســـ ــذين لـــ ــةالـــ ــن  نـــ ــالي مـــ ــتوى عـــ ــديهم مســـ ــون لـــ ــة  يكـــ المعرفيـــ
 . معتقدات الفاعلية الذاتية

 Ozcan&Esen,2016دراسة  -2 
ــاءة  الذاتيــــــة األ  االجتماعيــــــة و كاديميــــــة هــــــدفت هــــــذه الدراســــــة التعــــــرف علــــــى مســــــتوى الكفــــ
ــ االنفعاليـــــةو  ــة الذاتيـــــة لـــــدي عينـــ ــة المعرفيـــــة  والفاعليـــ ــين فـــــي المرونـــ  ةوالفـــــروق بـــــين الجنســـ

ــ ــن طلبـــ ــا  ةمـــ ــي تركيـــ ــ، المـــــدارس فـــ ــت عينـــ ــن ةتكونـــ ــة مـــ ــاً (  1035 ) الدراســـ ــ طالبـــ  ةوطالبـــ
ــن بيــــــــنهم كشــــــــفت نتــــــــائج الدراســــــــة أن مســــــــتوى ،  ةطالبــــــــ(  563 )و طالبــــــــاً  ( 472 ) مــــــ

 ةذاتيـــــــال ةعليـــــــاوالدرجـــــــة الكليـــــــة للف االنفعاليـــــــةو كاديميـــــــة واالجتماعيـــــــة الفاعليـــــــة الذاتيـــــــة األ
 داللــــةكمــــا كشــــفت النتــــائج عــــن وجــــود فــــروق ذات ,  ن مرتفعــــاً االدراســــة كــــ عينــــةفــــراد ألــــدى 
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 املرونة املعرفية وعالقتها بالفاعلية الذاتية البحثية ودافعية االتقان لدى طلبة الدراسات العليا

كاديميـــــــة نـــــــاث فـــــــي المرونـــــــة المعرفيـــــــة  والفاعليـــــــة الذاتيـــــــة األالـــــــذكور واالاحصـــــــائية بـــــــين 
حصـــــــائية بـــــــين الـــــــذكور إ ةعـــــــدم وجـــــــود فـــــــروق ذات داللـــــــو نـــــــاث واالجتماعيـــــــة لصـــــــالح اإل

     . نفعاليةاإلناث في الفاعلية الذاتية واإل
 Mostafaoglo&Onen,2016دراسة  -3

ــذههــــدف ــدات الفاعليــــة  ت هــ ــة  ومعتقــ ــتويات المرونــــة المعرفيــ ــين مســ ــة بــ ــة بحــــث العالقــ الدراســ
 ) الدراســــة مــــن ةعينــــ وتكونــــت، فــــي تركيــــا  الثانويــــةالمرحلــــة  طلبــــةمــــن  ةالذاتيــــة لــــدي عينــــ

ذات  عالقـــــــةكشـــــــفت النتـــــــائج عـــــــن وجـــــــود ،  الثانويـــــــةالمرحلـــــــة  طلبـــــــةمـــــــن  اً ( طالبـــــــ 518
احصـــــــائية بـــــــين مســـــــتويات المرونـــــــة المعرفيـــــــة  لـــــــدي الطلبـــــــة ومعتقـــــــدات الفاعليـــــــة  داللـــــــة

ــة  ــائج ، الذاتيــــ ــا اوضــــــحت النتــــ ــأن كمــــ ــاين تبعــــ ــة تختلــــــف وتتبــــ ــتويات المرونــــ ــة  اً مســــ للفاعليــــ
 . الذاتية االكاديمية

 Esen etal,2017دراسة   -4
ــدى  ــة فحــــص مــ ــدفت هــــذه الدراســ ــةهــ ــؤ ب إمكانيــ ــةالتنبــ ــالل المرونــ ــن خــ ــة  مــ ــة  المعرفيــ فاعليــ

ــة  ــذات العامــــ ــذات األو الــــ ــة الــــ ــة فاعليــــ ــذات االجتماعيــــــة و كاديميــــ ــة الــــ ــذات و فاعليــــ ــة الــــ فاعليــــ
ــة ــازو  االنفعاليـــــ ــة مـــــــن  عينـــــــةوتكونـــــــت  ، اإلنجـــــ ــاً (  760)الدراســـــ ــة  طالبـــــ ــة الثانويـــــ  بالمرحلـــــ
ــن(  18:  15 ) عمــــــــارهم بــــــــينأ تتــــــــراوح  ــع ،  ةســــــ ــتخدامتــــــــم  البيانــــــــاتولجمــــــ مقيــــــــاس  اســــــ

لقيـــــــاس المرونـــــــة  (2009 )بلجـــــــن عـــــــام ةالمرونـــــــة المعرفيـــــــة  والـــــــذي تـــــــم تطـــــــويره بواســـــــط
ــة   ــاس الف، المعرفيـــ ــاس الفاولقيـــ ــتخدام مقيـــ ــة  تـــــم اســـ ــة الذاتيـــ ــةعلاعليـــ ــه والـــــذي تـــــم ال يـــ ذاتيـــ

 بيانـــــــاتمـــــــا أ ,( 2006)عـــــــام  يســـــــنان ار يـــــــفى كو جوندوجـــــــدو تطـــــــويره بواســـــــطه شـــــــيلكاليلى 
 TEOGتحديـــــدها عـــــن طريـــــق نقـــــاط مـــــدخالت و الخاصـــــة بـــــالطالب فـــــتم جمعهـــــا  اإلنجـــــاز

ظهــــــرت نتــــــائج الدراســــــة أو ،  المتعــــــدد نحدار عــــــن طريــــــق تحليــــــل اإل البيانــــــاتوتــــــم اختبــــــار ، 
 ةيجـــــابي مـــــن خـــــالل خمســـــإتجـــــاه إفـــــي و التنبـــــؤ بالمرونـــــة المعرفيـــــة  بشـــــكل فعـــــال  إمكانيـــــة

 -كاديميـــــة فاعليـــــة الـــــذات األ -فاعليـــــة الـــــذات العامـــــة  - اإلنجـــــاز : مـــــن المتغيـــــرات وهـــــي
ــذات االجتماعيـــــــــة  ــة الـــــــ ــذات  -فاعليـــــــ ــة الـــــــ ــةفاعليـــــــ ــائج تحليـــــــــل أو  ، االنفعاليـــــــ ظهـــــــــرت نتـــــــ

مـــــــن المرونـــــــة ( ٪ 34)  نفـــــــا فســـــــرتآ ةنحـــــــدار المتعـــــــدد أن الخمســـــــة متغيـــــــرات المـــــــذكور اإل
 المعرفية .   
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 ( 2018 ) الفريحات ومقابله دراسة  -5
ســـــرى والفاعليـــــة الذاتيـــــة التواصـــــل األ ئـــــةالدراســـــة التعـــــرف علـــــى القـــــدرة  التنبؤيـــــة لبيهـــــدفت 

الصـــــف العاشـــــر فـــــي  طلبـــــةالمرونـــــة المعرفيـــــة  لـــــدي بكاديميـــــة واأل االنفعاليـــــةاالجتماعيـــــة و 
ــ ــون   ةمحافظـــ ــ، عجلـــ ــة تتكونـــ ــة مـــــن  عينـــ ــةطالـــــب و (  400)الدراســـ ــم ،  طالبـــ ــتخدام إتـــ ســـ

ــة ، ســــــــرى التواصــــــــل األ ئــــــــةومقيــــــــاس بي، مقيــــــــاس المرونــــــــة المعرفيــــــــة   ومقيــــــــاس الفاعليــــــ
ــة و الذاتيـــــــــة األ ــةاإلكاديميـــــــــة واالجتماعيـــــــ ــائج الدراســـــــــة أن مســـــــــتوى أو ،  نفعاليـــــــ ظهـــــــــرت نتـــــــ

ــة جــــاء بدرجــــ عينــــةفــــراد أالمرونــــة المعرفيــــة  لــــدي  ــا  ةالدراســ متوســــطة علــــى األداة ككــــل كمــ
 عينـــــــــةفــــــــراد ألــــــــدي  نفعاليـــــــــةاإلكاديميــــــــة واالجتماعيــــــــة و األأن مســــــــتوى الفاعليــــــــة الذاتيـــــــــة 

ــ ــاء بدرجــ ــة علــــى االداة  ةالدراســــة جــ ــائج ،  مرتفعــ ــا عــــن وجــــود فــــروق ذات أوكشــــفت النتــ يضــ
ــ داللـــــة ــي نمطـــــى بيئـــ ــة المعرفيـــــة  وفـــ ــي مســـــتوى المرونـــ ــائية فـــ ســـــرى ) التواصـــــل األ ةاحصـــ

واالجتماعيــــــــــة  كاديميــــــــــةوفــــــــــي الفاعليــــــــــة الذاتيــــــــــة األ،  (لتــــــــــزامواإلنمــــــــــط الحــــــــــوار ونمــــــــــط 
ــ االنفعاليـــــةو  ــالح اإللى ز تعـــ ــر الجـــــنس لصـــ ــا متغيـــ ــاث كمـــ ــاهمأنـــ ــائج وجـــــود مســـ  ةظهـــــرت النتـــ

ــب ــةذات  ةبنســــــــ ــائية  داللــــــــ ــة األلاحصــــــــ ــة الذاتيــــــــ ــن الفاعليــــــــ ــل مــــــــ ــة و كــــــــ ــةكاديميــــــــ  االنفعاليــــــــ
ــل األ ــط التواصـــــ ــة ونمـــــ ــة واالجتماعيـــــ ــة المعرفيـــــ ــؤ بالمرونـــــ ــرى للتنبـــــ وأظهـــــــرت النتــــــــائج  ،ســـــ

ــدارهأوجـــــود  ــر مشـــــترك ومقـــ ــل األ( ٪  39 ) ثـــ ــة التواصـــ ــؤ لبيئـــ ــة للتنبـــ ــة الذاتيـــ ســـــرى والفاعليـــ
 بالمرونة المعرفية .

 Malkoc&Sunbul ,2020دراسة  -6
العاطفيــــــــة والمرونــــــــة المعرفيــــــــة   ةاألميــــــــو العالقــــــــة بــــــــين مح ةهــــــــدفت هــــــــذه الدراســــــــة معرفــــــــ

ــذات و  ــاديةفاعليــــــة الــــ ــ ةلــــــدى طــــــالب الســــــن اإلرشــــ ــنفس واإل ةالنهائيــــ ــم الــــ ــاد بقســــــمي علــــ رشــــ
ــي ــةو  ، النفســـ ــك الدراســـ ــي تلـــ ــارك فـــ ــاً (  397 ) شـــ ــاً  طالبـــ ــن اإل 306)  جامعيـــ ــاث مـــ  91ونـــ

وجامعـــــــة  ةجامعـــــــة أنقـــــــر و تركيـــــــا  ةميـــــــديبول وجامعـــــــ ةمـــــــن الـــــــذكور ( يدرســـــــون فـــــــي جامعـــــــ
ــالي  ــ ةجامعــــــو باموكــــ ــة بازجــــ ــاركين أ تراوحــــــت ، ن  ااســــــطنبول التجاريــــــة وجامعــــ ــار المشــــ عمــــ

ســـــــتخدم البـــــــاحثين إ البيانـــــــاتولجمـــــــع ،  ( ســـــــنة 38 ) إلـــــــى (20) فـــــــي الدراســـــــة مـــــــا بـــــــين
ومقيـــــــاس المرونـــــــة المعرفيـــــــة  ،  ةفقـــــــر (  34 ) العاطفيـــــــة المكـــــــون مـــــــن ةاألميـــــــو قيـــــــاس محم

فقـــــره  ( 41) اإلرشـــــادية المكـــــون مـــــنمقيـــــاس فاعليـــــة الـــــذات و ،  ةفقـــــر (  12 ) المكـــــون مـــــن
ــة تـــــــرتبط بشـــــــكل مباشـــــــر  ةاألميـــــــو ســـــــفرت النتـــــــائج عـــــــن أن محأو .  يجـــــــابي مـــــــع إو العاطفيـــــ
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 املرونة املعرفية وعالقتها بالفاعلية الذاتية البحثية ودافعية االتقان لدى طلبة الدراسات العليا

ــاعدة  ــارات المســـ ــديم مهـــ ــذات فـــــي تقـــ ــة الـــ ــذات فـــــي و فاعليـــ ــة الـــ ، فـــــى الجلســـــات   إدارةفاعليـــ
ــا إرت ــة لهــ ــة المعرفيــ ــين أن المرونــ ــذات فــــى تقــــديم باحــ ــة الــ ــع فاعليــ ــة مــ ــات مباشــــرة وإيجابيــ طــ

ــ ــة مهـــ ــى مواجهـــ ــذات فـــ ــة الـــ ــى إدارة الجلســـــات ، وفاعليـــ ــذات فـــ ــة الـــ ــاعدة ، وفاعليـــ ارات المســـ
األميــــــــــة و تحــــــــــديات تقــــــــــديم اإلستشــــــــــارات ، وأظهــــــــــرت النتــــــــــائج أن النمــــــــــوذج المقتــــــــــرح لمح

ـــ ) ــاين بـــ ــبة التبـــ ــدر نســـ ــة قـــ ــة المعرفيـــ ــة والمرونـــ ــذات ٪21العاطفيـــ ــة الـــ ــق بفاعليـــ ــا يتعلـــ ( فيمـــ
فيمـــــا يتعلـــــق بفاعليـــــة الـــــذات فـــــى إدارة الجلســـــات ( ٪17)وفـــــى تقـــــديم مهـــــارات المســـــاعدة ، 

  ( فيما يتعلق بفاعلية الذات فى مواجهة تحديات تقديم اإلستشارات .٪12)و، 
 :نياالمحور الث

 :اإلتقاندراسات تناولت العالقة بين المرونة المعرفية  ودافعيه  
 (  2017)  وحيددراسة   -1 

المرونـــــة المعرفيـــــة  و  اإلتقـــــان يـــــةفعابـــــين د عالقـــــةالدراســـــة التحقـــــق مـــــن وجـــــود  ت هـــــذههـــــدف
نـــــت هنـــــاك فـــــروق فـــــي كـــــل مـــــن اذا كإوكـــــذلك التعـــــرف علـــــى مـــــا ، الجامعـــــة   طلبـــــةلـــــدي 
لمتغيـــــرات النـــــوع والصـــــف والتخصـــــص الدراســـــي  والمرونـــــة المعرفيـــــة  تبعـــــاً  اإلتقـــــان ةدافعيـــــ

اســـــتخدم و   , اإلتقـــــانبنـــــاء مقيـــــاس لدافعيـــــة بهـــــداف هـــــذه الدراســـــة قـــــام الباحـــــث أ ولتحقيـــــق ، 
ــل ــاس فاضـــــ ــدي ل (2015 )مقيـــــ ــة  لـــــ ــة المعرفيـــــ ــةلمرونـــــ ــة   طلبـــــ ــ وتكونـــــــت، الجامعـــــ  ةعينـــــ
ــة مـــــن  ــاً ( 300)الدراســ ــن  طالبـــــةو  طالبــ ــ طلبـــــةمــ وتوصــــلت النتـــــائج إلـــــى  ، القادســـــية ةجامعــ

ــود  ــةوجـــ ــةذات  ةارتباطيــــــ عالقـــ ــ داللـــ ــين دافعيـــ ــة المعرفيــــــة  اإلتقــــــان ةاحصــــــائية بـــ  ،والمرونـــ
ــروق ذات  ــن وجـــــود فـــ ــائج عـــ ــفت النتـــ ــا كشـــ ــةكمـــ ــذكور واال داللـــ ــين الـــ ــائية بـــ ــى احصـــ ــاث فـــ نـــ

ــ ــان ةدافعيــ ــذكور  اإلتقــ ــالح الــ ــا ال ، لصــ ــتبينمــ ــي دافعيــ ــد فــــروق فــ ــان ةوجــ ــا للصــــف  اإلتقــ تبعــ
احصــــــــائية فــــــــي المرونــــــــة  داللــــــــةوكــــــــذلك ال توجــــــــد فــــــــروق ذات ، التخصــــــــص الدراســــــــي و ا

 . صف والتخصص الدراسيالو لنوع لالمعرفية  تبعا  
ــة    ــة المعرفيـــ ــين المرونـــ ــة بـــ ــة التـــــي تناولـــــت العالقـــ ونظـــــرا لنـــــدرة الدراســـــات العربيـــــة واألجنبيـــ

ســـــوف تقـــــوم الباحثـــــة بعـــــرض الدراســـــات   وذلـــــك فـــــي حـــــدود علـــــم الباحثـــــة اإلتقـــــانودافعيـــــه 
ــام ــه عــ ــة بوجــ ــة  والدافعيــ ــة المعرفيــ ــين المرونــ ــة بــ ــت العالقــ ــي تناولــ ــي عــــرض  . التــ وفيمــــا يلــ

 : لهذه الدراسات 
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 ة حممد سعد رضوانبدويد.

 ( 2019)  مراددراسة   -2 
نجــــــــاز إلابــــــــين دافعيــــــــة  وســــــــيطاً  هــــــــدفت إلــــــــى دراســــــــة الــــــــذكاء النــــــــاجح باعتبــــــــاره متغيــــــــراً  

ــدى  ــك لـــ ــة  وذلـــ ــة المعرفيـــ ــةوالمرونـــ ــن  عينـــ ــةمـــ ــ  عـــــددهم طلبـــ ــة  بلـــ ــن (  207 ) الجامعـــ مـــ
 اً ومقياســــــــ ،    اإلنجــــــــاز ةدافعيــــــــل اً وقــــــــد طبــــــــق الباحــــــــث مقياســــــــ، التربيــــــــة  ةطــــــــالب كليــــــــ

 ةدالـــــــ ةموجبـــــــ ةارتباطيـــــــ عالقـــــــةعـــــــن وجـــــــود  النتـــــــائجســـــــفرت أوقـــــــد ، ونـــــــة المعرفيـــــــة  للمر 
والمرونـــــــة  اإلنجـــــــاز ةعلـــــــى مقيـــــــاس دافعيـــــــ الدراســـــــة عينـــــــةفـــــــراد أبـــــــين درجـــــــات  احصـــــــائياً 
 عينـــــةفـــــراد أبـــــين درجـــــات  حصـــــائياً إ ةدالـــــ ةموجبـــــ ةرتباطيـــــإ عالقـــــةكمـــــا توجـــــد ، المعرفيـــــة  

ــة   ــة المعرفيــ ــى مقيــــاس المرونــ ــاتهم علــ ــاجح ودرجــ ــذكاء النــ ــاس الــ ــة علــــى مقيــ ــد ، الدراســ يوجــ
ــائياً  ــر دال احصـــ ــأثير مباشـــ ــة  تـــ ــة المعرفيـــ ــي المرونـــ ــة فـــ ــر دال  ، للدافعيـــ ــأثير مباشـــ ــد تـــ يوجـــ

ــائياً  ــأثير مباشــــــــر دال احصــــــــائي، للدافعيــــــــة فــــــــي الـــــــذكاء النــــــــاجح  احصـــــ للــــــــذكاء  اً يوجــــــــد تـــــ
لدافعيــــة فــــي المرونــــة المعرفيــــة  ليوجــــد تــــأثير غيــــر مباشــــر  ،النــــاجح فــــي المرونــــة المعرفيــــة 

 . عبر الذكاء الناجح
 Li etal, 2018دراسة   -3 
ــى اإل  ــة علــ ــأثير الدافعيــ ــن تــ ــة الكشــــف عــ ــدفت الدراســ ــة  هــ ــة المعرفيــ ــن خــــالل المرونــ ــداع مــ بــ
ــاً ،  ــدفها قــــدمت نموذجــ ــاً  ولتحقيــــق هــ ــى الدافعيــــة و  قائمــ ــ المرونــــةعلــ ــة اإل ةالمعرفيــ ــداع لدراســ بــ

بموجــــــب ذلــــــك النمــــــوذج ، و المعلومــــــات  ةمعالجــــــ ةدافعيــــــ ةفــــــي ذلــــــك علــــــى نظريــــــ ةمعتمــــــد
بــــــداع مــــــن غيــــــر مباشــــــر علــــــى اإل ايجابيــــــاً  اً الدراســــــة  أن الدافعيــــــة تمــــــارس تــــــأثير  ضــــــتتر إف

ــة   ــة المعرفيــ ــالل المرونــ ــتع، خــ ــية تــــم االســ ــك الفرضــ ــدليل علــــى صــــدق تلــ ــتين بنة اوللتــ دراســ
ــد ــا اميــــــ ــةنيتين قــــــــدمت نتائجهــــــ ــ أدلــــــ ــ ةتجريبيــــــ ــحة  ةمقنعــــــ ــوواضــــــ ــيتها  دتأيــــــ صــــــــدق فرضــــــ

ــور  ــيتها وللكشــــــف بصــــ ــى صــــــدق فرضــــ ــدليل علــــ ــن التــــ ــد مــــ ــية وللمزيــــ ــن أ ةاألساســــ وضــــــح عــــ
ــتقالليتحفيـــــــز اإل ةكيفيـــــــ ــم اســـــــتخدام اســـــ ــداع بتحفيـــــــز العمليـــــــات الدافعيـــــــة والمعرفيـــــــة  تـــــ  ةبـــــ

 ةمتسلســــل بــــين اســــتقاللي الوظيفــــة كمتغيــــر ســــياقي وتــــم الكشــــف عــــن وجــــود ارتبــــاط ايجــــابي
ــة المعرفيـــــة  ــداع مـــــن خـــــالل الدافعيـــــة والمرونـــ ــا تبـــــين  ،الوظيفـــــة واالبـــ ــاً أكمـــ ــأثير  يضـــ أن التـــ

قـــــوى عنـــــدما يشـــــجع أالتسلســـــلي لوســـــاطة المرونـــــة المعرفيـــــة  بـــــين االبـــــداع والدافعيـــــة يكـــــون 
  .الرؤساء المرؤوسين على االستقاللية الوظيفية  
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 املرونة املعرفية وعالقتها بالفاعلية الذاتية البحثية ودافعية االتقان لدى طلبة الدراسات العليا

 السابقةالتعقيب على الدراسات 
 ي:ليبعد عرض الدراسات التى تناولت متغيرات البحث الحالي اتضح للباحثة ما  -
 هدافمن حيث األ:  اوالا  
تغيــــــرات البحــــــث الحــــــالي فمنهــــــا مــــــا مهــــــداف الدراســــــات الســــــابقة التــــــي تناولــــــت أ  تتباينــــــ -

ــدف  ــىهــ ــة  إلــ ــة المعرفيــ ــين المرونــ ــة بــ ــة العالقــ ــو دراســ ــة  ةفاعليــ ــذات العامــ ــو الــ ــذات  ةفاعليــ الــ
ــة  ــه الــــــــذات و الــــــــذات االجتماعيــــــــة  ةفاعليــــــــو األكاديميــــــ الــــــــذات  ةفاعليــــــــو االنفعاليــــــــة فاعليــــــ
ــادية  ــة اإلرشــــــ ــة و  ، Celikkaleli,2014كدراســــــ     دراســــــ

Mostafaoglo&Onen,2016     ــة ــا ، و Malko&Sunbu,2020، ودراســـ منهـــ
ــة  ــة األكاديميــــــ ــة الذاتيــــــ ــتوى الفاعليــــــ ــى مســــــ ــرف علــــــ ــى التعــــــ ــدفت الــــــ ــن هــــــ ــة و مــــــ االجتماعيــــــ

والفاعليــــــة والفــــــروق بــــــين الجنســــــين فــــــي المرونــــــة المعرفيــــــة والمرونــــــة المعرفيــــــة  االنفعاليــــــةو 
 Ozcan&Esen,2016الذاتية كدراسة 

ــ إمكانيــــةومنهــــا مــــن هــــدفت الــــى التحقــــق مــــن   ةالتنبــــؤ بالمرونــــة المعرفيــــة مــــن خــــالل فاعليــ
ــة  ــذات العامـــ ــو الـــ ــة و  ةفاعليـــ ــة واالجتماعيـــ ــذات األكاديميـــ ــةالـــ ــة  االنفعاليـــ  Esenكدراســـ

etal,2017  ، 2018 الفريحات ومقابلةودراسة 
كدراســـــة   اإلتقـــــان ةلـــــى دراســـــة العالقـــــة بـــــين المرونـــــة المعرفيـــــة ودافعيـــــإ تهـــــدف نومنهـــــا مـــــ

 ، 2017 وحيد 
كدراســـــة  اإلنجـــــاز ةدافعيـــــو لـــــى دراســـــة العالقـــــة بـــــين المرونـــــة المعرفيـــــة إومنهـــــا مـــــن هـــــدفت 

بـــــداع مـــــن منهـــــا مـــــن هـــــدفت الـــــى الكشـــــف عـــــن تـــــأثير الدافعيـــــة علـــــى اإلو ،  2019 مـــــراد 
 li etal,2018خالل المرونة المعرفية كدراسة 

 :من حيث المنهج: ثانيا  
المـــــــنهج الوصـــــــفي  تســـــــتخدمإن  معظمهـــــــا أ إالهـــــــداف الدراســـــــات الســـــــابقة  أ رغـــــــم تنـــــــوع  

  نتقــــاء هــــذا المــــنهج لمالئمتــــه لطبيعــــة البحــــث الحــــاليإوقــــد اســــتفادت الباحثــــة مــــن ذلــــك فــــى 
 :من حيث العينة: ثالثا  

فبعضها  تناولت  متنوعه  عينات  السابقة  من  أج  الدراسات  المراهقين  من  عينات  على  ريت 
،    Ozcan&Esen,2016ودراسة    ،  Celikkaleli,2014كدراسة    الثانويةالمرحلة    طلبة

ودراسة   ،    Esen, etal,2017ودراسة  ،    Mostafa oglo&Onen, 2016دراسة  و 
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 ة حممد سعد رضوانبدويد.

دراسة  و ،    2017  وحيدالجامعة كدراسة    طلبةوبعضها علي      .    2018  الفريحات ومقابلة
على  أُ وبعدها    .     Malko&Sunbul ,2020ودراسة  ،    2019مراد   من    عينةجريت 

 . Li etal,2018الراشدين كدراسة 
 :من حيث االدوات: رابعا  
ــعتإ   ــمــــ ــابقة علــــــى مجموعــــ ــات الســــ ــع الدراســــ ــت ةدت جميــــ ــاييس واالســــ ــن المقــــ التــــــي  بياناتمــــ

 .الدراسة لكل منها  عينةتتناسب مع  
 :من حيث النتائج: خامسا  
توصـــــلت معظـــــم الدراســـــات التـــــي تناولـــــت العالقـــــة بـــــين المرونـــــة المعرفيـــــة وفاعليـــــة الـــــذات  

 ةرتباطيــــــإ عالقــــــةلــــــى وجــــــود إاإلرشــــــادية و أ االنفعاليــــــةو أاالجتماعيــــــة و أاألكاديميــــــة و أالعامــــــة 
كدراســــــــــة  بــــــــــين المرونــــــــــة المعرفيــــــــــة وهــــــــــذه المتغيــــــــــرات  إحصــــــــــائية داللــــــــــةت ذا ةموجبــــــــــ

Celikkaleli,2014 ،    ــة ــة   ،  Mostafaoglo&Onen, 2016 ودراســــــ ودراســــــ
Malko&Sunbul ,2020  

ــق مــــــن   ــا توصــــــلت الدراســــــات التــــــي هــــــدفت التحقـــ المرونــــــة المعرفيــــــة بالتنبــــــؤ  إمكانيــــــةبينمـــ
ــذات العامـــــة ــن خـــــالل فاعليـــــه الــ ــة  ةفاعليـــــو  مــ الـــــذات االجتماعيـــــة  ةفاعليـــــو الـــــذات األكاديميــ

التنبـــــــؤ بالمرونـــــــة مـــــــن خـــــــالل هـــــــذه المتغيـــــــرات  إمكانيـــــــةلـــــــى إ االنفعاليـــــــةالـــــــذات  ةفاعليـــــــو 
 ( .2018) الفريحات ومقابله ودراسة ،  Esen etal,2017كدراسة  

ــي المرونـــــة   ــين فــ ــين الجنســ ــروق بــ ــى الفــ ــرف علــ ــدفت التعــ ــي هــ ــات التــ ــلت الدراســ ــا توصــ كمــ
نـــــاث حصـــــائية بـــــين الـــــذكور واإلإ داللـــــةلـــــى وجـــــود فـــــروق ذات إعليـــــة الذاتيـــــة االمعرفيـــــة والف

عـــــدم و  ، نـــــاثفـــــى المرونـــــة المعرفيـــــة والفاعليـــــة الذاتيـــــة األكاديميـــــة واالجتماعيـــــة لصـــــالح اإل
 Ozcan&Esen,2016كدراسة  االنفعاليةوجود فروق في الفاعلية الذاتية 

ــ  ــة  ودافعيــ ــة المعرفيــ ــين المرونــ ــة بــ ــات التــــي تناولــــت العالقــ ــلت الدراســ ــان ةوتوصــ ــى إ اإلتقــ لــ
 ( .2017 وحيد )دراسة بينهما كحصائية إ داللة ة ذاترتباطيإ عالقةوجود 

 اإلنجـــــاز ةدافعيـــــو العالقـــــة بـــــين المرونـــــة المعرفيـــــة  بحثـــــتبينمـــــا توصـــــلت الدراســـــات التـــــي  
 ودافعيــــــــةحصــــــــائية بــــــــين المرونــــــــة المعرفيــــــــة إ داللــــــــةذات ة رتباطيــــــــإ عالقــــــــةلــــــــى وجــــــــود إ

تــــــأثير الدافعيــــــة بشــــــكل مباشــــــر وغيــــــر مباشــــــر فــــــي المرونــــــة المعرفيــــــة كدراســــــة و  اإلنجــــــاز
 ( .2019 مراد )
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 املرونة املعرفية وعالقتها بالفاعلية الذاتية البحثية ودافعية االتقان لدى طلبة الدراسات العليا

الـــى وجـــود تـــأثير غيـــر مباشـــر للدافعيـــة علـــى   Li etal,2018  ةبينمــا توصـــلت دراســـ  
 االبداع من خالل المرونة المعرفية .

وممــــــا ســــــبق قــــــد الحظــــــت الباحثــــــة نــــــدرة الدراســــــات التــــــي تناولــــــت العالقــــــة بــــــين المرونــــــة  
ــة  ــة و المعرفيــ ــي تناولــــت العالقــ ــات التــ ــدد الدراســ ــن تعــ ــرغم مــ ــى الــ ــة فعلــ ــذات البحثيــ ــه الــ فاعليــ

ــة  ــة المعرفيــــــــ ــين المرونــــــــ ــذات بــــــــ ــة الــــــــ ــة , وفاعليــــــــ ــذات العامــــــــ ــة الــــــــ ــة    وفاعليــــــــ األكاديميــــــــ
 دةواحـــــــأجنبيـــــــة و عربيـــــــة ألـــــــم تجـــــــد الباحثـــــــة دراســـــــة واإلرشـــــــادية   االنفعاليـــــــةواالجتماعيـــــــة و 

ــى حــــــد علمهــــــا(  ــت)علــــ ــة.  تناولــــ ــذات البحثيــــ ــه الــــ ــة وفاعليــــ ــة المعرفيــــ ــين المرونــــ ــة بــــ العالقــــ
الدراســــــات التــــــي تناولــــــت العالقــــــة بــــــين المرونــــــة المعرفيــــــة  نــــــدرة كــــــذلك الحظــــــت الباحثــــــة 

مــــن طلبــــة التــــي اجريــــت علــــى عينــــة و  ( 2017 وحيــــد )فيمــــا عــــدا دراســــة  اإلتقــــان ودافعيــــة
  الجامعة . 

ــ  ــك فــ ــدة ) وذلــ ــة واحــ ــة دراســ ــم تجــــد الباحثــ ــذلك لــ ــا ي حــــدود كــ ــين علمهــ ــة بــ ــت العالقــ ( تناولــ
 ةالباحثـــــ دعـــــىاألمـــــر الـــــذي  ولـــــدى نفـــــس العينـــــة  اً معـــــ ةمتغيـــــرات البحـــــث الحـــــالي مجتمعـــــ

 . بهذا البحث للقيام 
 . مدى استفادة الباحثة من الدراسات السابقة 
علـــــى منهجيـــــة  البحـــــث : حيـــــث إســـــتخدمت معظـــــم الدراســـــات الســـــابقة المـــــنهج اإلطـــــالع  -

ــة  ــه لطبيعــــ إنتقــــاءعلــــى  الوصــــفي األمــــر الــــذى ســــاعد الباحثــ ــذا المــــنهج لمالئمتــ البحــــث  ةهــ
 . الحالي

ــى ااإل -  ــألدبطـــــــالع علـــــ ــات المتعلقـــــ ــرات البحـــــــث ة بيـــــ ــاعد متغيـــــ ــا ســـــ ــة علـــــــى  ممـــــ الباحثـــــ
 . ار النظري للبحثطاإل وصياغةالتعمق في فهم هذه المتغيرات 

 أدوات إعــــــــداد الدراســــــــات الســــــــابقة فــــــــي  ى إســــــــتخدمتها التــــــــ األدواتتفادة مــــــــن اإلســــــــ - 
 .البحث

ــي إلا -  ــات التـــ ــوع فـــــي العينـــ ــن التنـــ ــتفادة مـــ ــســـ ــابقة فـــــي إســـ ــات الســـ ــتخدمتها الدراســـ ار إختيـــ
 . لم يجري عليها مثل هذه الدراسة من قبل ةجديد ةفئ
 اوجه التميز للبحث الحالي عن الدراسات السابقة 
 ول مــــن نوعــــه فــــيألبحــــث اد اليعــــ أنــــهيتميــــز البحــــث الحــــالي عــــن الدراســــات الســــابقة فــــي  

وذلـــــــك فـــــــي حـــــــدود علـــــــم الباحثـــــــة( الـــــــذي تنـــــــاول العالقـــــــة بـــــــين المرونـــــــة )العربيـــــــة  البيئـــــــة
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 ة حممد سعد رضوانبدويد.

,  الدراســـــــــات العليـــــــــا طلبـــــــــةلـــــــــدي  إلتقـــــــــانودافعيـــــــــة افاعليـــــــــه الـــــــــذات البحثيـــــــــة و المعرفيـــــــــة 
الحــــالى البحــــث  عينــــةفــــراد أوالكشــــف عمــــا اذا كانــــت هنــــاك فــــروق فــــي متوســــطات درجــــات 

تختلــــــــف قــــــــان اإلت ةالــــــــذات البحثيــــــــة ودافعيــــــــ ةفاعليــــــــو علــــــــى مقيــــــــاس المرونــــــــة المعرفيــــــــة 
ـــ إنـــــــاث ( والتخصــــــص األكــــــاديمى  ــور ـــــ ــوع ) ذكــــ ــاختالف النــــ ــة بــــ ــات نظريــــ كليـــــــات  -)كليــــ

ــة( , و  ــؤ بالمرونـــــــة المعرفيـــــــة مـــــــن خـــــــالل فاعليـــــــة كـــــــذلك عمليــــ التحقـــــــق مـــــــن إمكانيـــــــة التنبــــ
  الذات البحثية ودافعية اإلتقان . 

 :مما سبق يمكن صياغة فروض البحث الحالي كالتاليو         
ــة دالــــ -1  ــة ارتباطيــــة موجبــ ــائياً ة إحتوجــــد عالقــ ــبــــين درجــــات  صــ البحــــث  مــــن  عينــــةراد أفــ

ــة  ــاس فاعليـــ ــى مقيـــ ــاتهم علـــ ــة ودرجـــ ــة المعرفيـــ ــاس المرونـــ ــا علـــــى مقيـــ ــات العليـــ ــة الدراســـ طلبـــ
 . الذات البحثية

ــ -2  ــة ارتباطيــ ــ ةتوجــــد عالقــ ــاد ةموجبــ ــات  صـــــائياً إح ةلــ ــين درجــ ــبــ ــث مـــــن أفــ ــة البحــ راد عينــ
ــه  طلبـــــة ــاس دافعيـــ ــاتهم علـــــي مقيـــ ــة ودرجـــ ــة المعرفيـــ ــاس المرونـــ ــى مقيـــ ــا علـــ ــات العليـــ الدراســـ
 .اإلتقان

ــروق ذات  -3 ــد فـــ ــةتوجـــ ــات إح داللـــ ــين متوســـــطي درجـــ ــائية بـــ ــر صـــ ــةاد أفـــ ــن  عينـــ البحـــــث مـــ
 اً عـــــاد والدرجـــــة الكليـــــة ( وفقـــــاألبالدراســـــات العليـــــا علـــــى مقيـــــاس المرونـــــة المعرفيـــــة )  طلبـــــة

 . اناث( -لمتغير النوع )ذكور 
البحـــــث مـــــن  عينـــــةد أفـــــراصـــــائية بـــــين متوســـــطي درجـــــات إح داللـــــةتوجـــــد فـــــروق ذات  -4 

 ( وفقـــــاً الكليـــــة والدرجـــــة  األبعـــــاد ) الدراســـــات العليـــــا علـــــى مقيـــــاس المرونـــــة المعرفيـــــة طلبـــــة
 . كليات نظريه( -كاديمي ) كليات عمليه األلمتغير التخصص 

ــروق ذات  -5 ــد فـــ ــةتوجـــ ــات إح داللـــ ــين متوســـــطي درجـــ ــائية بـــ ــصـــ ــةراد أفـــ ــن  عينـــ البحـــــث مـــ
ــة ( األبالـــــذات البحثيـــــة )  ةالدراســـــات العليـــــا علـــــى مقيـــــاس فاعليـــــ طلبـــــة عـــــاد والدرجـــــة الكليـــ
 .اناث( -لمتغير النوع )ذكور  وفقاً 
البحــــــث مــــــن  عينــــــة أفــــــرادبــــــين متوســــــطي درجــــــات  إحصــــــائيةداللةتوجــــــد فــــــروق ذات  -6 

ــة ــة ) طلبـــ ــذات البحثيـــ ــه الـــ ــاس فاعليـــ ــا علـــــى مقيـــ ــات العليـــ ــة (  األبعـــــادالدراســـ ــة الكليـــ والدرجـــ
 . كليات نظريه( -كاديمي ) كليات عمليه أللمتغير التخصص ا وفقاً 
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ــد فـــــروق ذات  -7  ــةتوجـــ ــإح داللـــ ــين متوســـــطي درجاتـــ ــائية بـــ ــة أ أفـــــرادصـــ ــن  عينـــ البحـــــث مـــ
 وفقــــــاً عــــــاد والدرجــــــة الكليــــــة ( األب)  اإلتقــــــان الدراســــــات العليــــــا علــــــى مقيــــــاس دافعيــــــة طلبــــــة

 . اناث( -لمتغير النوع )ذكور 
البحـــــث مـــــن  عينـــــةأفـــــراد صـــــائية بـــــين متوســـــطي درجـــــات إح داللـــــةتوجـــــد فـــــروق ذات -8  

ًا بعــــــاد والدرجــــــة الكليــــــة ( وفقــــــأل) ا اإلتقــــــانالدراســــــات العليــــــا علــــــى مقيــــــاس دافعيــــــة  طلبــــــة
 كليات نظريه(. -عمليه كاديمي ) كليات األلمتغير التخصص 

مـــــن طلبـــــة الدراســـــات العليـــــا علـــــى مقيـــــاس  ـــــــ يمكـــــن التنبـــــؤ بـــــدرجات أفـــــراد عينـــــة البحـــــث9
المرونــــــة المعرفيــــــة مــــــن خــــــالل درجــــــاتهم علــــــى مقياســــــي فاعليــــــة الــــــذات البحثيــــــة ودافعيــــــة 

 اإلتقان  . 
 :االجراءات المنهجية للبحث  

يعتمـــــد  البحـــــث الحـــــالى  علـــــى المـــــنهج الوصـــــفى اإلرتبـــــاطى لمالءمتـــــه  :المـــــنهج :أوالا 
 ألهداف وفروض البحث الحالى 

 :عينة البحث :ثانياا  
 : أـــ عينة  البحث االستطالعية

ــتخدمة  ــبة األدوات المســـــ ــى مـــــــدى مناســـــ ــتطالعية إلـــــــى الوقـــــــوف علـــــ ــة اإلســـــ هـــــــدفت الدراســـــ
البنـــــود المتضـــــمنة فـــــي أدوات والتأكـــــد مـــــن وضـــــوح تعليمـــــات األدوات، والتأكـــــد مـــــن وضـــــوح 

ــيها  ــى تالشــ ــق والعمــــل علــ ــاء التطبيــ ــد تظهــــر أثنــ ــي قــ ــى الصــــعوبات التــ البحــــث والتعــــرف علــ
ولتحقيــــق هــــذه  .والتغلــــب عليهــــا، إلــــى جانــــب التحقــــق مــــن صــــدق وثبــــات أدوات البحــــث 

األهــــــداف قامــــــت الباحثــــــة بتطبيــــــق أدوات البحــــــث  علــــــى عينــــــة إســــــتطالعية تكونــــــت مــــــن 
ــة120) ــًا وطالبــــــ ــوائية  ( طالبــــــ ــة عشــــــ ــا بطريقــــــ ــا تــــــــم اختيارهــــــ ــات العليــــــ ــة الدراســــــ ــن طلبــــــ مــــــ

ــة والعمليـــــة بجامعـــــة األزهـــــر  ممـــــن تراوحـــــت المســـــجلين للماجســـــتير بـــــبعض الكليـــــات النظريـــ
( ســــــــنة ، وانحــــــــراف 29.14( ســــــــنة , بمتوســــــــط عمــــــــري قــــــــدره )32 -26أعمــــــــارهم بــــــــين )

 (.2.11معياري)
 ب ـــ عينة  البحث النهائية ) األساسية ( 

ــن ) ــية مــ ــة البحــــث األساســ ــا( ط250تكونــــت عينــ ــًا وطالبــ ــوائية لبــ ــا بطريقــــة عشــ ــم اختيارهــ ة تــ
مـــــــن طلبـــــــة الدراســـــــات العليـــــــا المســـــــجلين للماجســـــــتير بـــــــبعض الكليـــــــات النظريـــــــة والعمليـــــــة 



 

 

 

) 38 ) 

 2021 ، يناير1ج 65جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 ة حممد سعد رضوانبدويد.

ــين ) ــت أعمـــــارهم بـــ ــن تراوحـــ ــة األزهـــــر  ممـــ ــري قــــــد32 -26بجامعـــ ــط عمـــ ــنة، بمتوســـ ره ( ســـ
 (.1(. كما يوضحها الجدول )2.44( سنة ، وانحراف معياري)29.70)

   (1ول ) جد
 يبين توزيع أفراد عينة البحث األساسية على متغيري النوع والتخصص األكاديمى 

 أدوات البحث 
 الباحثة    /إعداد              مقاييس المرونة المعرفية    : أوالا 

الحظت الباحثة ندرة المقاييس التى أعدت لقياس المرونة المعرفية لدى عينة البحث  
 الحالى من طلبة الدراسات العليا  

علمها ( حيث أن معظم المقاييس التى أعدت لقياس المرونة المعرفية   وذلك فى حدود) 
نة  ( لقياس المرو 2015فاضل ) كمقياس لعينة البحث الحالي كانت لدى عينات مغايرة

لقياس المرونة (  2017سعادة ) المعرفية لدى طلبة المرحلة اإلعدادية ، ومقياس
لقياس المرونة  ( 2018خرون ), ومقياس الدرديروآ طلبة المرحلة الثانوية المعرفية لدى 

, لذا قامت الباحثة باعداد مقياس للمرونة المعرفية يتناسب   المعرفية لدى طلبة الجامعة 
   .مع طبيعة عينة البحث الحالى من طلبة الدراسات العليا 

مر بناء المقياس بعدة خطوات حتى وصل إلى صورته النهائية وهذه الخطوات  وقد 
 -كالتالى : 

عليه الباحثة من أطر نظرية    اطلعتماتمثلت هذه الخطوة في ضوء    الخطوة األولى :
المرونة   مفهوم  تناولت  وأجنبية  عربية  دراسة  ودراسات  الدراسات  هذه  ومن  المعرفية 

 الكليات م
 التخصص  النوع

 عملية نظرية  إناث ذكور 
الدراسات اإلنسانية للبنات بتفهنا  كلية 1  - 30 30 - 
 - 30 30 - كلية التجارة للبنات بتفهنا  2
 - 25 - 25 كلية تربية بنين بتفهنا  3
 - 39 - 39 كلية تربية بنين بالقاهرة  4
 22 - - 22 كلية الطب بنين بدمياط الجديدة 5
 29 - - 29 كلية العلوم للبنين بالقاهرة  6
العلوم للبنات بالقاهرةكلية  7  - 30 - 30 
 32 - - 32 كلية الزراعة بالقاهرة  8
 13 - 13 - كلية الهندسة بالقاهرة 9

 االجمالي 
147 103 124 126 

250 250 
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(Deak&Wiseheart,2015    )  ودراسة بشارة   ( 2018  )   السماوى و محسن  ، ودراسة ،
 .( 2020)، ودراسة البدرمانى ( 2020 )  ة، ودراسة جمع(  2020)

المرونة اطا  كم بقياس  الخاصة  واألجنبية  العربية  المقاييس  بعض  على  الباحثة  لعت 
،    (2017)  سعادةومقياس  ,    Dennis&Vander wal,2010مقياس    ومنهاالمعرفية  

 . ( 2018آخرون )و ومقياس الدردير 
: الثانية  واألجنبية  إبعد    الخطوة  العربية  والدراسات  النظرية  األطر  على  الباحثة  طالع 

وتحديد  المعرفية  للمرونة  اإلجرائى  المفهوم  تحديد  تم  المعرفية  بالمرونة  الخاصة  والمقاييس 
المبدئية   الصورة  وضع  وتم  العليا  الدراسات  طلبة  من  الحالي  البحث  عينة  لدى  أبعادها 

 :ــ  عبارة ( موزعة على البعدين التاليين  26المرونة المعرفية والذى يتألف من )  مقياسل
  :ولالبعد األ 

التكيفية في    :  المرونة  تفكيره  زاوية  تغيير  على  الطالب  قدرة  مختلفة  إتجاهاوتعنى  ت 
المشكلة   هذه  لحل  متنوعة  بدائل  في  والتفكير  ما  تواجهه مشكلة  البديل  إو عندما  ختيار 

مع   التكيف  بهدف  القديمة  والعادات  المعتقدات  عن  التخلي  ذلك  ويتضمن  المناسب 
 .  المواقف الجديدة  

 البعد الثانى  
المرونة التلقائية : وتعنى قدرة الطالب على انتاج أكبر قدر ممكن من األفكار المتنوعة  

 وفى وقت قصير تجاه موقف معين . نفعاليةإلاإمكاناته العقلية و  مستخدماً 
   قامت الباحثة بحساب الخصائص السيكومترية لمقياس المرونة المعرفية  الخطوة الثالثة :

طالب وطالبة من  120استطالعية من طلبة الدراسات العليا )  عينة  بتطبيق المقياس على  
الطلبة المسجلين للماجستير ببعض الكليات العملية والنظرية بجامعة األزهر ( وذلك لحساب  

للمقياس من صدق وثبات   التعرف على أهم الصعوبات والعوائق  و الخصائص السيكومتيرية 
المقياس ووضع أثناء تطبيق  الباحثة  أ  التي تواجه  لحلها  التعديالت  وتم ذلك تفاديها  و بعض 

 التالى:ــ  و على النح
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 أوال: الصدق
 اعتمدت الباحثة في حساب صدق المقياس على ما يلي: 

 صدق المحكمين 
( عبارة على مجموعة من السادة  26قامت الباحثة بعرض المقياس في صورته األولية )  

والصحة النفسية بجامعتى األزهر والزقازيق ( من أساتذه علم النفس 5المحكمين وعددهم )
البحث   التحكيم كتابًا أوضحت فيه عنوان  إلى لجنة  المقدم  بالمقياس  الباحثة  وقد أرفقت 
المتضمنة في كل   المقياس والعبارات  التي يتضمنها  وهدفه والتعريفات اإلجرائية لألبعاد 

 بعد وذلك إلبداء الرأي حول العناصر اآلتية:
 ردات المقياس للبيئة المصرية. مدى مناسبة مف •
 مدى مالئمة الصياغة اللغوية للمفردات. •
 مدى مالئمة المفردات ألفراد العينة المستهدفة.  •
 اإلضافة لبعض مفردات المقياس. و وجود تعديل بالحذف أ •
   -وفى ضوء توجيهات السادة المحكمين قامت الباحثة بما يلى :  
 .ة إعادة صياغة بعض العبارات في صورة مبسط •
 .فك العبارات المركبة  •
 من اجمالى عدد المحكمين  ٪90حذف العبارات التي لم تصل نسبة االتفاق عليها  •

 ( عبارة . 24وبذلك أصبح عدد عبارات المقياس )
  صدق المحك الخارجي 

قامت الباحثة بحساب صدق مقياس المرونة المعرفية من خالل حساب معامل ارتباط  
االستطالعية   العينة  أفراد  =  )أداء  مقياس  (120ن  علي  وأدائهم  المقياس  الدردير    علي 

 معامل دال ومقبول.و وه 0.787وقد بل  معامل االرتباط  (, 2018واخرون )
  :ثانيا: الثبات

 بحساب:قامت الباحثة 
 معامل ثبات ألفا كرونباخ

كرونباخ،   ألفا  معامل  االستطالعية  العينة  على  الثبات  لحساب  الباحثة  استخدمت 
 ( معامل الثبات لكل ُبعد من أبعاد المقياس والدرجة الكلية:  2ويوضح جدول ) 
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 (  2 جدول ) 
 (  120ن =)  معامالت الثبات لألبعاد والدرجة الكلية لمقياس المرونة المعرفية 

 معامل الثبات  البعد  م
. 838 المرونة التكيفية  1  
. 809 المرونة التلقائية  2  

. 882 الدرجة الكلية   
 ما يلي:من الجدول السابق  يتضح 

المقياس المستخدم تراوحت بين ) ألفا كرونباخ بالنسبة ألبعاد    0.809أن قيمة معامل 
)0.838و ككل  للمقياس  قيمتها  وبلغت  يؤكد صالحية 0.882(،  مما  مقبولة  قيم  وهي   ،)

 هذا المقياس. إستخدام
 :معامل الثبات باستخدام طريقة إعادة التطبيق 

المقياس   ثبات  حساب  إعادة  باستخدامتم  مقداره   التطبيق  طريقة  زمني  فاصل  بعد 
للثقة و معامل دال إحصائًيا مما يدعو وه  )0.829أسبوعين، وبل  معامل الثبات للمقياس )**

 المقياس.  هذا في صحة استخدام 
 الداخلي  االتساق :  ثالثاا 

والبعد الذي تنتمي إليه تلك    مفردةقامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بين درجة كل  
 ( معامالت االرتباط بين المفردة والبعد الذي تنتمي إليه:3المفردة، ويوضح جدول ) 

 (  3جدول ) 
 (120ن= )   معامالت االرتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه

 المرونة التلقائية المرونة التكيفية 
االرتباط معامل   العبارة   معامل االرتباط  العبارة  
1 0.702 ** 2 0.530   ** 
3 0.496 ** 4  **0.639  
5 0.609 ** 6  0.612 ** 
7 **0.565  8 **0.495  
9 **0.644   10 ** 0.587  
11 **0.602  12  **0.631  
13 **0.663  14 ** 0.614  
15 **0.638  16 **0.616  
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التلقائيةالمرونة  المرونة التكيفية   
17 **0.554  18 **0.662  
19 **0.632  20 **0.434  
21 **0.578  22 **0.469  
23 **0.583  42  ** 0.522  

 0.194=  0.05وعند مستوي  0.254= 120ن =  0.01معامل االرتباط دال عند مستوي 
 ما يلي: السابق ( 3 يتضح من الجدول )

( بين  تراوحت  االرتباط  معامالت  قيم  القيم  0.434،  0.702أن  هذه  وأن  دالة  (، 
 وبذلك تم التحقق من االتساق الداخلي للمقياس.  0.01احصائيًا عند مستوى داللة 

كذلك تم حساب معامالت االرتباط بين األبعاد والدرجة الكلية للمقياس، ويوضح جدول  
 ( معامالت االرتباط بين األبعاد والدرجة الكلية للمقياس. 4) 

 (  4جدول ) 
 معامالت االرتباط بين األبعاد والدرجة الكلية لمقياس المرونة المعرفية 

 0.194=  0.05وعند مستوي  0.254= 120ن =  0.01معامل االرتباط دال عند مستوي 
 ما يلي:السابق (  4يتضح من الجدول )

بين ) دالة احصائيًا عند    (،  0.899،0.592أن معامالت االرتباط تراوحت  وهى قيم 
 بذلك تم التحقق من االتساق الداخلي للمقياس.و   0.01مستوى 

 الصورة النهائية للمقياس
للمقياس  السيكومترية  الخصائص  النهائية    بعد حساب  في صورته  المقياس  أصبح   ،

( من  بُ 24يتكون  على  موزعة  مفردة   )  ( جدول  ويوضح  على    5عدين،  المفردات  توزيع   )
   -البعدين:

  

التلقائية المرونة ا المرونة التكيفية  األبعاد  م  الدرجة الكلية  
ــ    المرونة التكيفية  1    
. 592** المرونة التلقائية  2   ــ 
. 885** الدرجة الكلية  3  **899 .  ــ 
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 (  5جدول )  
 الصور النهائية لمقياس المرونة المعرفية 

 تصحيح المقياس
لكل  االستجابة  تكون  بحيث  ثالثى  متدرج  على  العبارات  وضعت  المقياس  لتصحيح 

نعم    (  : التالية  بدائل  الثالثة  بديل من  إختيار  ( وقد    –أحيانًا    –عبارة عن طريق  ال 
الثالثة وزنًا بحيث تعطى االستجابة )نعم( ثالث أعطيت كل إستجابة من اإلستجابات  

تتراوح   وبذلك   . درجة واحدة  )ال(  واالستجابة   ، درجتان  )أحيانًا(  واالستجابة   ، درجات 
 درجة .   72  – 24الدرجات على هذا المقياس من 

 الباحثة  / إعداد             نيا : مقياس فاعلية الذات البحثيةثا
)وذلك فى   فى البيئة العربية  هذا المتغير المقاييس الخاصة بقياس  الحظت الباحثة ندرة  

عدم مناسبة بعض األبعاد فى  لولكن نظرًا , ( 2017( عدا مقياس أرنوط ) علم الباحثةحدود 
قامت الباحثة باعداد   كبعد) توقع النجاح فى المقررات( هذا المقياس لعينة البحث الحالى 

بناء المقياس طبيعة عينة البحث الحالى .وقد مر يتناسب مع  الذات البحثية مقياس لفاعلية
 -بعدة خطوات حتى وصل إلى صورته النهائية وهذه الخطوات كالتالى : 

: األولى  في ضوء    الخطوة  الخطوة  هذه  النظرية    مااطلعتتمثلت  األطر  الباحثة من  عليه 
الذات فاعلية  مفهوم  تناولت  التي  واألجنبية  العربية  الذات    والدراسات  وفاعلية  البحثية  عامة 

 .خاصة , وكذلك قراءة أدبيات البحث العلمى ومناهجه 
المجد  و ، ودراسة أب Vaccaro,2009دراسة  التى اطلعت عليها الباحثة  ومن الدراسات 
، ودراسة   ( 2017) أرنوط ودراسة،  (2017)صادق والنجار( ، ودراسة 2017العرفج )و 

 ( .  2019, ودراسة البنا وطاحون ) (   2018 ) درندرى 

 اإلجمالي  المفردات  األبعاد  م

 المرونة التكيفية  1
1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-

21-23 
12 

 المرونة التلقائية  2
2-4-6-8-10-12-14-16-18-

20-22-24 
12 

 24 اإلجمالي 
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الذات   اطلعتكما   فاعلية  بقياس  الخاصة  واألجنبية  العربية  المقاييس  بعض  على  الباحثة 
مقياس   ومنها  ومقياس    Tuncer&Ozeren,2012البحثية  ومقياس   ( 2017)أرنوط  ،   ،

Kennedy & Brancolini, (2017). 
الثانية: العربية   الخطوة  والمقاييس  والدراسات  النظرية  األطر  على  الباحثة  إطالع  بعد 

المفهوم   تحديد  تم  البحثية  الذات  فاعلية  بمفهوم  الخاصة  الذات  واألجنبية  لفاعلية  اإلجرائي 
دها لدى عينة البحث الحالي من طلبة الدراسات العليا وتم وضع الصورة أبعاالبحثية وتحديد  

   -( عبارة موزعة على األبعاد التالية :  45تتألف من ) المبدئية للمقياس والتي
  :البعد األول

بدقة وعرضها بطريقة ثه  تحديد المشكلة : وتعنى إدراك الطالب لقدرته على تحديد مشكلة بح 
جيدة وذكره مبررات كافيه إلقناع القارئ بها وصياغة أسئلة قابلة للبحث وتغطى ما يتناوله 

 البحث .
 : البعد الثانى 

األدبيات   لجميع  مسح  إجراء  على  لقدرته  الطالب  إدراك  ويعنى   : األدبيات  ومراجعة  مسح 
المنطقى لعرض  المتوفرة لديه والتسلسل  المعلومات  المتعلقة بموضوع بحثه وتحديد مصادر 

 أدبيات البحث .
 : البعد الثالث 

: وتعنى   السابقة  الصلة  على تجمي  لقدرته الطالب    ادراك الدراسات  ذات  السابقة  الدراسات  ع 
وتلخيصها   بحثه  بأسلوب  بموضوع  عليها    وعرضها  والتعقيب  زمنى  بتسلسل  ومرتب  موحد 

 وإظهار مواطن القوة والضعف بها واستنتاج فروض بحثه بناًء على نتائجها . 
 : البعد الرابع 

: وتعنى إدراك الطالب لقدرته على اختيار المنهج العلمى المناسب    البيانات المنهجية وجمع  
ختيار عينة  إلوتحديد المنهج المناسب    البياناتلطبيعة بحثه واعداده األدوات الالزمة لجمع  

 البحث .
  :البعد الخامس

وإدخالها بشكل    البياناتوتحليلها : وتعنى إدراك الطالب لقدرته على ترميز    البياناتإدخال  
 اإلحصائية المناسبة .  ليبمستقل على الكمبيوتر وتحليلها باستخدام بعض األسا
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 : البعد السادس
على ترتيب وعرض النتائج بشكل دقيق وتفسيرها  لقدرتهالطالب ادراك تفسير النتائج : وتعنى 

 ومقارنتها بنتائج الدراسات السابقة .
 :البعد السابع 

بعض   عرض  من  وتمكنه  لقدرته  الطالب  إدراك  وتعنى   : والتوثيق  والمقترحات  التوصيات 
  ة راحه لبعض األفكار البحثية الجديدة والمبتكر وإقتالتوصيات الواقعية المستمدة من نتائج بحثه 

 ذات صلة وثيقة بمشكلة بحثه وكتابة المراجع بما يتناسب مع المعايير العالمية للتوثيق . و 
الثالثة: لمقياس    الخطوة  السيكومترية  الخصائص  بحساب  الباحثة  الذات  قامت  فاعلية 

)    البحثية العليا  الدراسات  طلبة  من  استطالعية  عينة  على  المقياس  طالب  120بتطبيق 
،  وطالبة من الطلبة المسجلين للماجستير ببعض الكليات العملية والنظرية بجامعة األزهر (  

وثبات   صدق  من  للمقياس  السيكومتيرية  الخصائص  لحساب  أهم و وذلك  على  التعرف 
ثة أثناء تطبيق المقياس ووضع بعض التعديالت لحلها  الصعوبات والعوائق التي تواجه الباح

 التالى :ــ  و تفاديها وتم ذلك على النحو أ
 أوال: الصدق

 اعتمدت الباحثة في حساب صدق المقياس على ما يلي: 
 صدق المحكمين 
  ( األولية  في صورته  المقياس  بعرض  الباحثة  السادة  45قامت  من  مجموعة  على  عبارة   )

والزقازيق 5) المحكمين وعددهم   األزهر  النفسية بجامعتى  والصحة  النفس  علم  أساتذه  ( من 
وقد أرفقت الباحثة بالمقياس المقدم إلى لجنة التحكيم كتابًا أوضحت فيه عنوان البحث وهدفه  
المتضمنة في كل بعد وذلك   المقياس والعبارات  التي يتضمنها  والتعريفات اإلجرائية لألبعاد 

 صر اآلتية:إلبداء الرأي حول العنا
 مدى مناسبة مفردات المقياس للبيئة المصرية.  •
 مدى مالئمة الصياغة اللغوية للمفردات. •
 مدى مالئمة المفردات ألفراد العينة المستهدفة.  •
 اإلضافة لبعض مفردات المقياس. و وجود تعديل بالحذف أ •
   -وفى ضوء توجيهات السادة المحكمين قامت الباحثة بما يلى :  
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 .عض العبارات في صورة مبسطة إعادة صياغة ب •
 . فك العبارات المركبة  •
 من اجمالى عدد المحكمين  ٪90حذف العبارات التي لم تصل نسبة االتفاق عليها  •

 ( عبارة . 40وبذلك أصبح عدد عبارات المقياس )
 صدق المحك الخارجي : 

معامــل قامــت الباحثــة بحســاب صــدق مقيــاس فاعليــة الــذات البحثيــة مــن خــالل حســاب 
 علــــي المقيــــاس وأدائهــــم علــــي مقيــــاس  (120ن =  ) ارتبــــاط أداء أفــــراد العينــــة االســــتطالعية

Tuncer&Ozeren,2012  وهــي قيمــة مقبولــة ممــا يؤكــد  0.940د بلــ  معامــل االرتبــاط وقــ
   صالحية استخدام هذا المقياس.

 :ثانيا: الثبات
 لحساب الثبات الطرق التالية:  ةالباحث تاستخدم

 معامل ثبات ألفا كرونباخ
كرونباخ،    ةالباحث  تاستخدم ألفا  معامل  االستطالعية  العينة  على  الثبات  لحساب 

 ( معامل الثبات لكل ُبعد من أبعاد المقياس والدرجة الكلية:  6ويوضح جدول ) 
 (6جدول ) 

 معامالت الثبات لألبعاد والدرجة الكلية لمقياس فاعلية الذات البحثية 

 

 يتضح ما يلي: السابق ( 6)  الجدولباستقراء 

 معامل الثبات  البعد  م
. 228 فاعلية الذات المتعلقة بتحديد المشكلة  1  
. 817 فاعلية الذات المتعلقة بمسح ومراجعة األدبيات  2  
. 720 فاعلية الذات المتعلقة بالدراسات السابقة  3  
المتلعقة بالمنهجية وجمع البيانات فاعلية الذات   4  308 .  
. 118 فاعلية الذات المتعلقة بادخال البيانات وتحليلها  5  
. 408 فاعلية الذات المتعلقة بتفسير النتائج  6  
. 158 فاعلية الذات المتعلقة بالتوصيات والمقترحات والتوثيق  7  

 861.         الدرجة الكلية 
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,   0.718أن قيمة معامل ألفا لكرونباك بالنسبة ألبعاد المقياس المستخدم تراوحت بين )
0.840( ككل  للمقياس  قيمتها  وبلغت  صالحية 0.861(،  يؤكد  مما  مقبولة  قيم  وهي   ،)

 استخدام هذا المقياس.
 :معامل الثبات باستخدام طريقة إعادة التطبيق 

المقيا ثبات  فاصل زمني تم حساب  بعد  التطبيق،  إعادة  استخدام طريقة  س من خالل 
**( للمقياس  الثبات  معامل  وبل   أسبوعين،  مما و وه   )0.888مقداره  إحصائًيا  دال  معامل 

 للثقة في صحة استخدام المقياس.و يدع
 الداخلي  ثالثا :االتساق

قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بين درجة كل مفردة، والبعد الذي تنتمي إليه تلك 
 ( معامالت االرتباط بين المفردة والبعد الذي تنتمي إليه:7المفردة، ويوضح جدول ) 

 (7جدول ) 
 (120معامالت االرتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه ن= ) 

 0.194=   0.05مستوي  وعند   0.254= 120ن =    0.01معامل االرتباط دال عند مستوي  
 ما يلي:السابق ( 7يتضح من جدول ) 

( وجميعها دالة عند مستوى   0.851،  0.508أن قيم معامالت االرتباط تراوحت بين )
 ، وبذلك تم التحقق من االتساق الداخلي للمقياس.0.01

 معامل االرتباط  البعد الرابع معامل االرتباط  البعد الثالث  معامل االرتباط  البعد الثاني  معامل االرتباط  البعد األول 
1 **  0.609 2 **0.508   3 **0.683   4 **0.766   
8 **0.748 9 **0.766   10 **0.746   11 **0.776   
15 ** 0.801   16 **0.775   17 **0.770   18 **0.819   
22 ** 0.752   23 **0.695   24 **0.625   25 **0.706   
29 **0.758   30 **0.739   31 **0.727   32 **0.753   
36 **0.779   37 **0.748   38 **0.742   39 **0.745   

 معامل االرتباط  البعد السابع معامل االرتباط  البعد السادس  معامل االرتباط  البعد الخامس 

 

5 **0.675   6 **0.705   7 **0.748   
12 **0.805   13 **0.811   14 **0.776   
19 **0.764   20 **0.851   21 **0.782   
26 **0.750   27 **0.821   28 **0.693   
33 **0.802   34 **0.733   35 **0.737   

 40 **0.813   
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الكلية   والدرجة  األبعاد  بين  االرتباط  معامالت  بحساب  الباحثة  قامت  للمقياس،  كما 
   ( معامالت االرتباط بين األبعاد والدرجة الكلية للمقياس. 8ويوضح جدول ) 

 (        8جدول ) 
 (120معامالت االرتباط بين األبعاد والدرجة الكلية لمقياس فاعلية الذات البحثية ن= )      

 الدرجة الكلية  األبعاد  م

. 934** فاعلية الذات المتعلقة بتحديد المشكلة  1  
. 923** فاعلية الذات المتعلقة بمسح ومراجعة األدبيات  2  
. 911** فاعلية الذات المتعلقة بالدراسات السابقة  3  
. 952** فاعلية الذات المتلعقة بالمنهجية وجمع البيانات  4  
. 900** فاعلية الذات المتعلقة بادخال البيانات وتحليلها  5  
النتائج فاعلية الذات المتعلقة بتفسير  6  **938 .  
. 927** فاعلية الذات المتعلقة بالتوصيات والمقترحات والتوثيق  7  

 0.194=  0.05وعند مستوي  0.254= 120ن =  0.01معامل االرتباط دال عند مستوي 
( وجميعهــا 0.952،0.900يتضــح مــن الجــدول الســابق أن معــامالت االرتبــاط تراوحــت بــين )

 ، وبذلك تم التحقق من االتساق الداخلي للمقياس.  0.01دالة عند مستوى 
 الصورة النهائية للمقياس

للمقياس  السيكومترية  الخصائص  النهائية  بعد حساب  في صورته  المقياس  أصبح   ،  
( توزيع المفردات على    9موزعة على سبعة أبعاد، ويوضح جدول )  ( مفردة40يتكون من )

  -األبعاد:
 (9جدول ) 

 الصور النهائية لمقياس فاعلية الذات البحثية 
 العدد المفردات  األبعاد  م
 6   36،  29، 22، 15،  8، 1 فاعلية الذات المتعلقة بتحديد المشكلة  1
 6 37،  30، 23، 16،  9، 2 األدبياتفاعلية الذات المتعلقة بمسح ومراجعة  2
 6 38، 31، 24، 17، 10، 3 فاعلية الذات المتعلقة بالدراسات السابقة  3
 6 39، 32، 25، 18، 11، 4 فاعلية الذات المتلعقة بالمنهجية وجمع البيانات 4
 5 33، 26، 19، 12، 5 فاعلية الذات المتعلقة بادخال البيانات وتحليلها 5
 5 34، 27، 20، 13، 6 فاعلية الذات المتعلقة بتفسير النتائج  6
 6 40، 35، 28، 21، 14، 7 فاعلية الذات المتعلقة بالتوصيات والمقترحات والتوثيق  7

 40 
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  :تصحيح المقياس
ضعت العبارات على متدرج خماسى بحيث تكون االستجابة لكل عبارة لتصحيح المقياس وُ 

  –إلى درجة كبيرة    –عن طريق اختيار بديل من الخمسة بدائل التالية )إلى درجة كبيرة جدًا  
إلى درجة قليلة جدًا( وقد أعطيت كل استجابة من   –إلى درجة قليلة    –إلى درجة متوسطة  

تعطى   بحيث  وزنا  الخمسة  ،  االستجابات  درجات  جدًا( خمس  كبيرة  درجة  )إلى  االستجابة 
)إلى درجة قليلة  و)إلى درجة متوسطة( ثالث درجات ،  و)إلى درجة كبيرة( أربعة درجات ،  و

 )إلى درجة قليلة جدًا( درجة واحدة . و( درجتان ، 
 درجة   200:   40وبذلك تتراوح الدرجات على هذا المقياس  من 

 الباحثة   /إعداد              اإلتقانثالثا : مقياس دافعية 
الحظت الباحثة ندرة المقاييس التى أعدت لقياس دافعية اإلتقان لدى عينة البحث الحالى   

من طلبة الدراسات العليا ) وذلك فى حدود علمها ( حيث أن معظم المقاييس التى أعدت  
, كمقياس   لعينة البحث الحالى لقياس دافعية اإلتقان  كانت لدى عينات مغايرة

(  والتى أعدت   2019, ومقياس محمد )  ( 2019) البنا وطاحون (  , ومقياس 2017)وحيد
لدافعية  لدى طلبة الجامعة  , لذا قامت الباحثة باعداد مقياس  دافعية االتقانلقياس  جميعها
بناء  . وقد مر ايتناسب مع طبيعة عينة البحث الحالى من طلبة الدراسات العلي اإلتقان 

 -المقياس بعدة خطوات حتى وصل إلى صورته النهائية وهذه الخطوات كالتالى :  
عليه الباحثة من األطر النظرية     مااطلعتتمثلت هذه الخطوات في ضوء    الخطوة األولى : 

دافعية   مفهوم  تناولت  التي  واألجنبية  العربية  دراسة    اإلتقانوالدراسات  الدراسات  هذه  ومن 
   ( 2019 ) عيسى، ودراسة  ( 2017)، ودراسة نصر ( 2015) لدرساو فضل  

لالستفادة منها في تحديد    اإلتقانكما اطلعت الباحثة على بعض المقاييس الخاصة بدافعية  
وعباراته   الحالي  المقياس  مقياس  أبعاد  ,    2017)   وحيدومنها   Morganمقياس  و ( 

etal,2018   ( .   2019)ومقياس محمد  ( ,2019)طاحون و ، ومقياس البنا 
: الثانية  الخاصة  إطبعد    الخطوة  والمقاييس  والدراسات  النظرية  األطر  على  الباحثة  الع 

وتحديد أبعادها لدى عينة البحث   اإلتقانتم تحديد المفهوم اإلجرائي لدافعية    اإلتقانبدافعية  
دافعية   لمقياس  المبدئية  الصورة  وتم وضع  العليا  الدراسات  طلبة  والذى    اإلتقانالحالي من 

 -ى األبعاد التالية :  ( عبارة موزعة عل 35يتألف من )
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  :البعد األول
التعليمية  الموضوعات  إدراك  على  الطالب  بقدرة  تتعلق  :وهى  المعرفية  المهام  في  المثابرة 

لفترة طويلة من  اإلالصعبة التي تتطلب مهارات معرفية جيدة وقدرته على   ستمرار والمثابرة 
 هذه المهام بدقة ومهارة . إنجازالوقت لتنفيذ و 

   :البعد الثانى
جابات العاطفية التي تظهر عند بلوغ الطالب الهدف الذى  ستاإل: وهى تتعلق ب  اإلتقانبهجة  

بالفخر   كالشعور  لتحقيقه  إتمام واإليسعى  في  النجاح  عند  والسرور  والمتعة  بنفسه  عتزاز 
 المهمة بدقة . 
 : البعد الثالث 

ردود الفعل تجاه الفشل : وهى عدم النظر لآلخرين عند الفشل في مهمة ما وهذا ما يدفعه  
 خر أكثر مالئمة للتخلص من الفشل . آإلى إيجاد حل 

 : البعد الرابع 
ومتكاماًل في  متميزاً الرغبة في التميز عن اآلخرين : وهى سعى الطالب ألن يكون أداؤه 

 جوانبه عن اآلخرين فيقدم الشئ بطريقة فريدة وعالية المهارة وبصورة تجذب نظر اآلخرين . 
 : البعد الخامس

تماعية : وتعنى دافعية الفرد للتعامل مع اآلخرين بشكل كفء ومحاوالته اإلج اإلتقاندافعية 
جتماعية طيبة أثناء  إمرار هذا التفاعل بواسطة إظهار مشاعر إستالمستمرة للحفاظ على 

  تفاعله معهم .
   دافعية اإلتقانالخطوة الثالثة : قامت الباحثة بحساب الخصائص السيكومترية لمقياس 

طالب وطالبة من  120بتطبيق المقياس على عينة استطالعية من طلبة الدراسات العليا ) 
الطلبة المسجلين للماجستير ببعض الكليات العملية والنظرية بجامعة األزهر ( وذلك لحساب  

التعرف على أهم الصعوبات والعوائق  و الخصائص السيكومتيرية للمقياس من صدق وثبات 
تفاديها وتم ذلك و ة أثناء تطبيق المقياس ووضع بعض التعديالت لحلها أالتي تواجه الباحث

 التالى:ــ  و على النح
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 أوال: الصدق
 اعتمدت الباحثة في حساب صدق المقياس على ما يلي: 

 صدق المحكمين 
  ( األولية  في صورته  المقياس  بعرض  الباحثة  السادة  35قامت  من  مجموعة  على  عبارة   )

والزقازيق 5) المحكمين وعددهم   األزهر  النفسية بجامعتى  والصحة  النفس  علم  أساتذه  ( من 
وقد أرفقت الباحثة بالمقياس المقدم إلى لجنة التحكيم كتابًا أوضحت فيه عنوان البحث وهدفه  
المتضمنة في كل بعد وذلك   المقياس والعبارات  التي يتضمنها  والتعريفات اإلجرائية لألبعاد 

 صر اآلتية:إلبداء الرأي حول العنا
 مدى مناسبة مفردات المقياس للبيئة المصرية.  •
 مدى مالئمة الصياغة اللغوية للمفردات. •
 مدى مالئمة المفردات ألفراد العينة المستهدفة.  •
 اإلضافة لبعض مفردات المقياس. و وجود تعديل بالحذف أ •

 وفى ضوء توجيهات السادة المحكمين قامت الباحثة بما يلى :  
 العبارات في صورة مبسطة  إعادة صياغة بعض •
 فك العبارات المركبة  •
 حذف العبارات التى توحى بأكثر من إجابة   •
 من اجمالى عدد المحكمين  ٪90حذف العبارات التي لم تصل نسبة االتفاق عليها  •
   ( عبارة30وبذلك أصبح عدد عبارات المقياس ) 
 المحك الخارجي صدق   

  مــن خــالل حســاب  دافعيــة االتقــانقامــت الباحثــة بحســاب صــدق مقيــاس
، علـــي المقيـــاس وأدائهـــم 120معامـــل ارتبـــاط أداء أفـــراد العينـــة االســـتطالعية ن = 

وهـي قيمـة مقبولـة  0.698، وقـد بلـ  معامـل االرتبـاط (  2017)  وحيـدعلي مقياس  
   مما يؤكد صالحية استخدام هذا المقياس.

 االتساق الداخلي:
االرتباط بين درجة كل مفردة، والبعد الذي تنتمي إليه تلك قامت الباحثة بحساب معامل  

 ( معامالت االرتباط بين المفردة والبعد الذي تنتمي إليه: 10المفردة، ويوضح جدول )
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 ( 10جدول ) 

 (120=ن )معامالت االرتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه
البعد  
 األول 

معامل  
 االرتباط

البعد  
 الثاني

معامل  
 االرتباط

البعد  
 الثالث 

معامل  
 االرتباط

البعد  
 الرابع 

معامل  
 االرتباط

البعد  
 الخامس 

معامل  
 االرتباط

1 **0.447 2 **0.463 3 **0.569 4 **0.670 5 **0.638 
6 **0.657 7 **0.475 8 **0.535 9 **0.541  10 **0.703 
11 **0.628 12 **0.627 13 **0.513  14 **0.630  15 **0.595 
16 **0.588 17 **0.624  18 **0.674  19 **0.556  20 **0.632 
21 **0.635 22 **0.0486  23 **0.526  24 **0.537  25 **0.616 
26 **0.587 27 **0.533 28 **0.609  29 **0.578  

 30 **0.666 

 0.194=   0.05وعند مستوي    0.254= 120ن =    0.01معامل االرتباط دال عند مستوي  
 ما يلي:السابق ( 10يتضح من جدول )

وجميعها دالة عند مستوى  (،  0.703،  0.447أن قيم معامالت االرتباط تراوحت بين )
 ، وبذلك تم التحقق من االتساق الداخلي للمقياس.   0.01

للمقياس،   الكلية  ويوضح جدول  كما تم حساب معامالت االرتباط بين األبعاد والدرجة 
   ( معامالت االرتباط بين األبعاد والدرجة الكلية للمقياس.11)

 (11جدول ) 
 (   120ن= )  معامالت االرتباط بين األبعاد والدرجة الكلية لمقياس دافعية االتقان 

 الدرجة الكلية  األبعاد  م

. 861** المثابرة فى المهام المعرفية  1  

. 694** بهجة االتقان  2  

الفعل تجاه الفشل ردود  3  **809 .  
. 866** الرغبة فى التميز عن اآلخرين 4  

. 725** دافعية االتقان االجتماعية  5  

 0.194=  0.05وعند مستوي  0.254= 120ن =  0.01معامل االرتباط دال عند مستوي 
 ما يلي:السابق (  11يتضح من جدول )
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بين   تراوحت  االرتباط  معامالت  مستوى     ( 0.861،0.694)أن  عند  دالة  وجميعها 
 تم التحقق من االتساق الداخلي للمقياس. , وبذلك 0.01

  :ثانيا: الثبات
 لحساب الثبات الطرق التالية:  ةالباحث تاستخدم

 معامل ثبات ألفا كرونباخ
ا  ةالباحث  تاستخدم العينة  على  الثبات  كرونباخ،  إلسلحساب  ألفا  معامل  تطالعية 

 ( معامل الثبات لكل ُبعد من أبعاد المقياس والدرجة الكلية:  12جدول ) ويوضح 
 (  12جدول )

 معامالت الثبات لألبعاد والدرجة الكلية لمقياس دافعية االتقان 

 يتضح ما يلي: السابق (  12) جدولباستقراء 
لكرو  ألفا  معامل  قيمة  )  نباخأن  بين  تراوحت  المقياس  ألبعاد    0.630بالنسبة 

)0.698و ككل  للمقياس  قيمتها  وبلغت  يؤكد صالحية 0.871(،  مما  مقبولة  قيم  وهي   ،)
 استخدام هذا المقياس.

 :معامل الثبات باستخدام طريقة إعادة التطبيق 
خالل   من  المقياس  ثبات  حساب  زمني  إستم  فاصل  بعد  التطبيق  إعادة  طريقة  تخدام 

**( للمقياس  الثبات  معامل  وبل   أسبوعين،  مما و وه   )0.896مقداره  إحصائًيا  دال  معامل 
 للثقة في صحة استخدام المقياس.و يدع

  

 معامل الثبات  البعد  م
. 631 المثابرة فى المهام المعرفية  1  
. 662 بهجة االتقان  2  
. 688 ردود الفعل تجاه الفشل  3  
. 698 الرغبة فى التميز عن اآلخرين 4  
. 630 دافعية االتقان االجتماعية  5  

. 871 الدرجة الكلية   
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 :الصورة النهائية للمقياس
للمقياس  السيكومترية  الخصائص  حساب  النهائية   بعد  صورته  في  المقياس  أصبح 

( )  30يتكون من  أبعاد، ويوضح جدول  مفردة موزعة على خمسة  المفردات  13(  توزيع   )
   -على األبعاد:

 ( 13جدول ) 
 الصور النهائية لمقياس دافعية االتقان 

 

 تصحيح المقياس 
على   العبارات  وضعت  المقياس  لكل  لتصحيح  االستجابة  تكون  بحيث  ثالثى  متدرج 

ال ( وقد أعطيت   –أحيانًا    –عبارة عن طريق إختيار بديل من الثالثة بدائل التالية : ) نعم  
 ، درجات  ثالث  )نعم(  االستجابة  تعطى  بحيث  وزنًا  الثالثة  اإلستجابات  من  إستجابة  كل 

. وبذلك تتراوح الدرجات على هذا   واالستجابة )أحيانًا( درجتان ، واالستجابة )ال( درجة واحدة
 درجة .  90– 30المقياس من 

 :المستخدمة  اإلحصائية األساليب
 للعام والعشرون  الثاني اإلصدار SPSS  االحصائي البرنامج الباحثة استخدمت

  :التالية اإلحصائية االختبارات احتساب بهدف 2013
  .α- chronbach coefficient كرونباخ الفا معامل •
 يتم والذي Independent samples T test المستقلة للعينات التاء اختبار •
 بين المقارنة في الباحثة  استخدمته وقد ، الثنائي المتغير حالة في T التائية القيمة احتساب

النوع ) ذكور ـــ إناث ( , والتخصص األكاديمى )كليات  متغير حسب الدراسة عينة استجابات
 ية ـــ كليات نظرية( عمل

 العدد  المفردات  األبعاد  م
 6 26، 21، 16، 11، 6، 1 المثابرة فى المهام المعرفية  1
 6 27، 22، 17، 12، 7، 2 بهجة االتقان  2
 6 28، 23، 18، 13، 8، 3 ردود الفعل تجاه الفشل  3
 7 30، 29، 24، 19، 14، 9، 4 الرغبة فى التميز عن اآلخرين 4
 5 25، 20، 15، 10، 5 دافعية االتقان االجتماعية  5

 30 اإلجمالي 
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 االرتباط  معامالت •
 .المعيارية واالنحرافات المتوسطات •
 تحليل اإلنحدار المتعدد  •

 ومناقشتها  عرض نتائج الفرض األول 
بــــــين يًا يــــــنص الفــــــرض األول علــــــى أنــــــه " توجــــــد عالقــــــة ارتباطيــــــة موجبــــــة دالــــــة إحصــــــائ  

ــا علـــــى  ــات العليــ ــن طلبـــــة الدراســ ــث  مــ ــات أفــــراد عينـــــة البحــ ــة المعرفيـــــة درجــ ــاس المرونــ مقيــ
  ودرجاتهم على مقياس فاعلية الذات البحثية " .

وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات  
الدراسات العليا على مقياس المرونة المعرفية ودرجاتهم على مقياس  طلبة  عينة الدراسة من 

 (  14جدول)   يوضحهافاعلية الذات البحثية. والتي 
 (   14جدول )  

  معامالت اإلرتباط بين األبعاد والدرجة الكلية للمرونة المعرفية واألبعاد والدرجة الكلية لفاعلية الذات البحثية  
 ( 250)ن=

 

يتضح أن هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية   ( السابق    14جدول )  باستقراء        
)األبعاد والدرجة الكلية(  المرونة المعرفية    درجات أفراد عينة البحث الحالى على مقياسي  بين

 فاعلية الذات البحثية 

 المرونة المعرفية 

 المرونة التلقائية  المرونة التكيفية 
الدرجة الكلية للمرونة  

 المعرفية 
االرتباط معامل  معامل االرتباط   معامل االرتباط  

0.230** فاعلية الذات المتعلقة بتحديد المشكلة    **0.436  **0.351  
0.342** فاعلية الذات المتعلقة بمسح ومراجعة األدبيات   **0.442  **0.390  

0.205** فاعلية الذات المتعلقة بالدراسات السابقة   **0.400  **0.301  
بالمنهجية وجمع البيانات فاعلية الذات المتلعقة   **0.367  **0.459  **0.412  

0.226** فاعلية الذات المتعلقة بادخال البيانات وتحليلها   **0.389  **0.327  
0.234** فاعلية الذات المتعلقة بتفسير النتائج   **0.407  **0.334  

0.339** فاعلية الذات المتعلقة بالتوصيات والمقترحات والتوثيق   **0.376  **0.334  
الدرجة الكلية لفاعلية الذات البحثية    **0.223  **0.410  **0.425  
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البحثية   الذات  (  وفاعلية  الكلية  والدرجة  دالة   )األبعاد  اإلرتباط  معامالت  جميع    وكانت 
 بذلك تتحقق صحة الفرض األول  و  0.01عند مستوى  إحصائيا 

النتيجة مع نتيجة دراسة  و  والتي توصلت إلى وجود عالقة    Celikkaleli, 2014تتفق هذه 
األكاديمية  الذاتية  الفاعلية  ومعتقدات  المعرفية  المرونة  بين  إحصائًيا  دالة  ارتباطية 
واالجتماعية واالنتقالية. وتمثلت هذه العالقة في أن األشخاص الذين لديهم مستويات عالية  

 لذاتية. من المرونة المعرفية يكون لديهم مستوى عالي من معتقدات الفاعلية ا
دراسة   تكما   نتيجة  مع  أيًضا  والتي كشفت   Mostafaoglo&Onen,2016تفق 

عن وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مستويات المرونة المعرفية لدى الطلبة ومعتقدات 
تبًعا   وتتباين  تختلف  المعرفية  المرونة  مستويات  أن  النتائج  أوضحت  كما  الذاتية،  الفاعلية 

 كاديمية.للفاعلية الذاتية األ
والتي توصلت إلى    Ozcan& Esen, 2016كما تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة  

الذات األكاديمية. وتتفق   المرونة المعرفية وفاعلية  دالة إحصائًيا بين  وجود عالقة ارتباطية 
دراسة   نتيجة  مع  النتيجة  هذه  وجود    Malko& Sunbul,2020أيًضا  إلى  توصلت  والتي 

 عالقة ارتباطية دالة احصائيا  بين المرونة وفاعلية الذات اإلرشادية.
تتفق هذ نتيجة دراسة  وكذلك  النتيجة مع  ( والتي توصلت  2018)  هالفريحات ومقابله 

دالة   ارتباطية  عالقة  وجود  األكاديمية    إحصائياً إلى  الذاتية  والفاعلية  المعرفية  المرونة  بين 
 واالجتماعية واالنفعالية.

الذين يمتلكون معتقدات حول   العليا  الدراسات  النتيجة بأن طلبة  الباحثة هذه  وتفسر 
تهم وكفاءتهم الذاتية فيما يتعلق بإعدادهم ألبحاثهم من حيث تحديد مشكلة البحث بدقة  فاعلي

ومسح ومراجعة األدبيات المتعلقة بجمع وتلخيص وعرض الدراسات السابقة والتعقيب عليها،  
مدى   وكذلك   . دراسته  مع  واختالفها  كفاءتها  ومدى  بها،  والضعف  القوة  مواطن  وإظهار 

لمنهجية السليمة وجمع البيانات وإدخالها وتحليلها وتفسير النتائج وربطها  كفاءتهم في اختيار ا
عنه  أسفرت  عما  بناًء  جديدة  بحثية  ومقترحات  توصيات  ووضع  السابقة.  الدراسات  بنتائج 
نتائج أبحاثهم وكذلك تدوين المراجع بما يتفق مع المعايير العالمية للكتابة البحثية والتوثيق. 

ع الطلبة  التي  مثل هؤالء  العديدة  المواقف  مع  الناجح  التعامل  على  بالقدرة  يتصفون  ما  ادة 
الصعوبات  مع  األمثل  التعامل  على  وقادرون  والبحثي  األكاديمي  الصعيد  على  يواجهونها 
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بالقدرة  يمتازون  كما  النجاح  إلى  الوصول  بغية  لتذليلها  والمثابرة  الجهد  وتكريس  والتحديات 
المرونة و االستراتيجيات المعرفية وهذا بدوره يؤثر على نمعلى توظيف عديد من المهارات و 

المعرفية لديهم من حيث تجاوزهم لمعتقداتهم وأفكارهم القديمة والتكيف مع المواقف الجديدة.  
إلى  صعوبتها  بتحليل  وذلك  طبيعتها  بحسب  المشكالت  مع  الفعلي  التعامل  طرق  وتنويع 

 واالستفادة منها. عوامل يمكن اإلحاطة بها 
باندورا   إليه  أشار  ما  ذلك  معتقدات   Bandoraويؤكد  يمتلكون  الذين  األفراد  بأن 

مرتفعة حول فاعليتهم الذاتية هم أيًضا يمتلكون مستويات مرتفعة من المرونة المعرفية. وأكد  
النتا إلى  الوصول  على  قادرين  يكونوا  حتى  الذاتية  الفاعلية  إلى  بحاجة  األفراد  أن  ئج  على 

المرغوبة حتى وإن كانوا على وعي تام بأن ما يقومون به ويعمدون إلى اختياره يمثل أفضل  
عن   مرتفعة  معتقدات  لديهم  تتوفر  الذين  األفراد  بأن  وأشار  الموقف  مع  للتعامل  الخيارات 
 فاعليتهم وكفاءتهم الذاتية أكثر قدرة على تحديد االستيراتيجيات الفعالة واألكثر مرونة للتعامل 
الطرق   في  التنويع  على  قدرة  وأكثر  البيئة  في  الفعال  التأثير  على  قدرة  وأكثر  الموقف  مع 

( المعرفية  المرونة  تنمية  في  يسهم  كله  وهذا  ومقابله  واالستيراتيجيات.  الفريحات  ،    فى 
2018 :175 ) . 
 ومناقشتها   نتائج الفرض الثانيعرض 

    " أنه  على  الثاني  الفرض  درجات ينص  بين  إحصائيًا  دالة  موجبة  ارتباطية  عالقة  توجد 
علي  ودرجاتهم  المعرفية  المرونة  مقياس  على  العليا  الدراسات  طلبة  من  البحث  عينة  أفراد 

 مقياس دافعيه اإلتقان ".
درج بين  بيرسون  ارتباط  معامل  بحساب  الباحثة  قامت  الفرض  هذا  من صحة  ات وللتحقق 

الدراسات العليا على مقياس المرونة المعرفية ودرجاتهم على مقياس   طلبة  عينة الدراسة من  
 (  15جدول)   يوضحها دافعية االتقان. والتي 
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 (  15جدول )  
معامالت اإلرتباط بين األبعاد والدرجة الكلية للمرونة المعرفية واألبعاد والدرجة الكلية لدافعية اإلتقان   

 ( 250)ن=
 

  
هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين  يتضح أن  السابق  (  15باستقراء جدول )

الكلية(   والدرجة  )األبعاد  المعرفية  المرونة  مقياسي  على  الحالى  البحث  عينة  أفراد  درجات 
ودافعية اإلتقان  )األبعاد والدرجة الكلية (  وكانت جميع معامالت اإلرتباط دالة عند مستوى  

 وبذلك تتحقق صحة الفرض الثانى.  0.01
هذهو  دراسة    تتفق  نتيجة  مع  وجود عالقة  2017)  وحيد النتيجة  إلى  توصلت  والتي   )

ارتباطية ذات داللة إحصائية بين دافعية اإلتقان والمرونة المعرفية وهذا يعني أنه كلما زادت 
النتيجة مع  دافعية اإلتقان لدى الطلبة ارتفع مستوى المرونة المعرفية لديهم. كما تتفق هذه 

دراسة   بين 2019)  مرادنتيجة  إحصائيًا  دالة  ارتباطية  عالقة  وجود  إلى  أشارت  والتي   )
والتي أشارت إلى وجود    Li etal, 2018الدافعية والمرونة المعرفية، وكذلك تتفق مع دراسة  

 تأثير غير مباشر للدافعية على اإلبداع من خالل المرونة المعرفية.
العبود إليه  أشار  ما  مع  النتيجة   هذه  تتفق  )   ىكما  بأن  (  191:  2015وآخرون 

اإل دافعية  تحركهم  الذين  أاألشخاص  للتكيف  بالقابلية  يتصفون  التي  و تقان  الظروف  لتعديل 
وتجريب   معها  لديهم يتفاعلون  تكون  كما  ومتقن  جيد  أداء  إلى  يؤدي  مما  بديل  من  أكثر 

 
 دافعية اإلتقان 

 
 

لمعرفية ا المرونة   

 المرونة التلقائية  المرونة التكيفية 
الدرجة الكلية للمرونة  

 المعرفية 
 معامل االرتباط  معامل االرتباط  معامل االرتباط 

 0.646** 0.706**  0.555** المثابرة فى المهام المعرفية 
 0.466** 0.464** 0.523** بهجة االتقان 

 0.622** 0.631** 0.592** ردود الفعل تجاه الفشل 
 0.561** 0.604** 0.524** الرغبة فى التميز عن اآلخرين

 0.528** 0.488** 0.524** دافعية االتقان االجتماعية 
 0.787** 0.689** 0.577** الدرجة الكلية لدافعية االتقان
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قدرة   يمتلكون  كما   , به  يكلفون  ما  إنجاز  في  قدراتهم  وكفاءة  فاعلية  إيجابية حول  معتقدات 
 عالية في السيطرة والتحكم بأنفسهم لذا يظهر أداؤهم بإتقان عال وجودة كبيرة. 

طالب الذي تحركه دافعيته الداخلية  وترى الباحثة أن هذه النتيجة نتيجة منطقية فال
ه بكفاءةو لإلتقان  التعليمية  المهام  اجتياز  على  قدرة  يمتلك  المهام و فه  ,من  يفضل  دائمًا 

التعليمية الصعبة التي تتطلب منه مخزون معرفي ورصيد من البدائل في التعامل معها، كما 
عرفية تعترضه بشكل جيد  مهام م و يسعى دائمًا لتعلم مهارات معرفية جديدة لحل أي مشكلة أ
يسعى دائمًا ألن يكون أداؤه متميزًا و ويشعر بالفخر واالعتزاز حين يتم مهامه بدقة وإتقان. فه

ومتكاماًل في جوانبه عن اآلخرين وعندما يفشل في حل مشكلة ما يكون ذلك الفشل دافًعا له  
فر لديه بدائل لحل  إلعادة بناء المشكلة وتجريب أكثر من طريقة ليصل إلى حلها حيث تتوا

والموجهة   لديه  النشطة  الطاقة  بأن  القول  يمكننا  فإنه  وبذلك  مشكالت،  من  يواجهه  ما 
أجل  و نح الصعبة والمثابرة من  المشكالت  انتقاء وحل  أهدافه والحرص على  لتحقيق  التركيز 

األحداث   مع  التوافق  على  وقدرته  المعرفي  تفكيره  مرونة  معرفة  إلى  أدى  بنجاح  اجتيازها 
تقابلهم ا الذين  العليا  الدراسات  طلبة  والسيما  الجديدة،  الحياتية  والمواقف  المتغيرة  لبيئية 

اختيارهم  لحظة  من  العلمية  ألبحاثهم  إعدادهم  أثناء  عديدة  وأحداث  وعقبات  مشكالت 
ومسئوليتهم  الوظيفية  أعبائهم  إلى  باإلضافة  منه.  االنتهاء  حتى  البحث  لمشكلة  وتحديدهم 

والضغو  يجتازوا  األسرية  حتى  معرفية  مرونة  منهم  يتطلب  فاألمر  التنتهي  التي  الحياتية  ط 
 مهامهم األكاديمية والبحثية بنجاح .

( بأن الطلبة الذين ترتفع لديهم 243:  2017ويتفق ذلك مع ما أشارت إليه نصر )
ل بين البدائل المثابرة المعرفية تتطلب منهم قدًرا عالًيا من االنتباه والتركيز والمرونة في االنتقا

والتأني في االختيار. كما تساعدهم على تعلم مهارات ومعارف أكثر، وإعادة المحاولة عند  
 الفشل إلتقان وإنجاز األهداف مما يؤكد العالقة بين المرونة المعرفية ودافعية اإلتقان. 

إليه   أيًضا مع ما أشارت  المؤشرات 426:  2019)  عيسىويتفق ذلك  (  أنه من 
بوج في  الخاصة  الصعوبة  مستويات  إدراك  على  الفرد  قدرة  األفراد.  لدى  اإلتقان  دافعية  ود 

 المهام التي تتطلب مهارات معرفية لحل المشكلة وتوليد بدائل لحلها.
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إليه   إ   بأنه  ( 241:  2019)   مرادويؤكد ذلك ما أشار  الدافعية    غفالال يمكن  دور 
وتغيير   عديدة  مرات  للمحاولة  الفرد  تحفيز  هإفي  كما  وتعديلها  في  و ستيراتيجياته  مفروض  

 البيئة من قيود وكذلك وفقًا إلمكانيات الفرد للوصول إلى تحقيق النجاحات وبلوغ األهداف. 
 ومناقشتها    نتائج الفرض الثالثعرض 

ــروق ذات  ــد فــــ ــه " توجــــ ــى أنــــ ــين متوســــــطي يــــــنص الفــــــرض الثالــــــث علــــ ــائية بــــ ــة إحصــــ داللــــ
ــة )  ــة المعرفيــ ــا علــــى مقيــــاس المرونــ ــة الدراســــات العليــ ــة البحــــث مــــن طلبــ درجــــات أفــــراد عينــ

 اناث( ". -األبعاد والدرجة الكلية ( وفقًا لمتغير النوع )ذكور 
للعينات   ت"   " التائية  النسبة  اختبار  الباحثة  استخدمت  الفرض  هذا  من  وللتحقق 

( التالي المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوي 16) المستقلة، ويوضح الجدول
إناث( في المرونة   –الداللة بين متوسطي درجات أفراد عينة البحث وفًقا لمتغير النوع )ذكور 

  . المعرفية
 (16جدول ) 

  –لمتغير النوع )ذكور قيمة " ت " وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطي درجات أفراد عينة البحث وفًقا 
 ( 250) ن =   إناث( في المرونة المعرفية. 

المتوسط   العدد  المجموعات  المقياس 
 الحسابي 

االنحراف  
 مستوي الداللة  قيمة "ت"  المعياري 

 المرونة التكيفية 
 3.98  32.74 147 ذكور

 2.128 0.05 
 3.90  31.66 103 إناث

 المرونة التلقائية
 4.12  29.83 147 ذكور

 1.982  0.05 
 4.02  28.79  103 إناث

الدرجة الكلية للمرونة  
 المعرفية

 7.11  62.53  147 ذكور
2.286 0,05 

 6.98  60.45  103 إناث

( 0.05يتضــح أن قيمــة ) ت( دالــة إحصــائًيا عنــد مســتوى ) ( الســابق  16جــدول ) باســتقراء 
الدرجــة الكليــة للمرونــة المعرفيــة ، وأن الفــروق لصــالح المتوســط أبعــاد المرونــة المعرفيــة و فــي 
وجود فروق بـين الـذكور واإلنـاث فـي  منالسابق تحقق صحة الفرض ، مما يشير إلي  ىعلاأل

 لصالح الذكور.) األبعاد والدرجة الكلية (  المرونة المعرفية 
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ــافخ ــة عبـــــــد الحـــــ ــع نتيجــــــــة دراســـــ ــة مـــــ ــق هـــــــذه النتيجـــــ ــة و  ( ,  2016)  وتتفـــــ  ســــــــعادةدراســـــ
ــة بشــــــاره و ( ,  2017) ــا و (  2020)دراســــ ــروق ذات إلــــــى التــــــي توصــــــلت جميعهــــ ــود فــــ وجــــ

ــ ــط ةداللــ ــين متوســ ــائية بــ ــات الــــذكور و  ياحصــ ــة اإلدرجــ ــة المعرفيــ ــاس المرونــ ــى مقيــ ــاث علــ نــ
 لصالح الذكور 

 وحيـــــدودراســـــة  Celikaleli,2014 دراســـــة رض هـــــذه النتيجـــــة مـــــع نتيجـــــة ابينمـــــا تتعـــــ 
والتـــــــى توصـــــــلت جميعهـــــــا الـــــــى عـــــــدم  ( 2018 )الســـــــماوي محســـــــن و ودراســـــــة ( ,  2017)

ــروق ذات داللــــــــ ــود فـــــ ــطإ ةوجـــــ ــائية بــــــــين متوســـــ ــاث علــــــــى  ي حصـــــ ــات الــــــــذكور واالنـــــ درجـــــ
 مقياس المرونة المعرفية.

ــة   ــع نتيجـ ــة ايضــــا مـ ــا تتعـــارض هـــذه النتيجـ ــةكمـ ,  Ozcan&Esen, 2016 دراسـ
وجـــــود فـــــروق  إلـــــى  لت كـــــال منهمـــــا والتـــــي توصـــــ(   2018)  الفريحـــــات ومقابلـــــهدراســـــة و 

 درجـــــات الـــــذكور واالنـــــاث علـــــى مقيـــــاس المرونـــــة المعرفيـــــة لصـــــالح االنـــــاث يبـــــين متوســـــط
. 
طبيعــــــة التنشــــــئة االجتماعيــــــة فــــــي مجتمعنــــــا الشــــــرقي والتــــــي  إلــــــى وترجــــــع الباحثــــــة ذلــــــك  

فتــــاح علــــى مصــــادر ناإلمــــن الحريــــة عــــن االنــــاث وهــــذه الحريــــة و  ًا أكبــــرتمــــنح الــــذكور قســــط
حــــــدى إمهــــــاره المرونــــــة المعرفيــــــة وهــــــي و لنم ةوالمالئمــــــ ةالمعرفــــــة تعتبــــــر األرضــــــية المناســــــب

ــم تبــــادل  ــدائم األوســــائل الخبــــرة والمعرفــــة التــــي تتــــيح لهــ فكــــار واالراء مــــع الــــزمالء والــــتعلم الــ
ــن الموقــــف الســــابق و  ــا ه الرغبــــة مـ  أكثــــر واجديــــد وبالتــــالي يصــــبحو فـــي التعــــرف علــــى كــــل مـ

ــدر  ــتيراتيجيات علـــــى تحديــــــد  ةقـــ ــة  اإلســـ ــة واألكثــــــر مرونـــ ــع المواقــــــف  الفعالـــ فـــــي التعامــــــل مـــ
 .على التأثير الفعال في البيئة ة كثر قدر أو 

ــي ــئة ا أن  نفــــي حــ ــة لإلنــــاث تفــــرض علــــإلالتنشــ ــن  يهن جتماعيــ ــد مــ ــود التــــي تحــ بعــــض القيــ
بنـــــاتهن مـــــن بـــــاء الـــــى الخـــــوف علـــــى اآلحـــــريتهن فقـــــد تـــــدفع العـــــادات والتقاليـــــد الكثيـــــر مـــــن 

ــادر المعرفيــــــــة التـــــــي تعتبــــــــر رافـــــــدإلنفا ــاح علــــــــى المصـــــ ــ اً تـــــ المرونــــــــة ة مهــــــــار ة مهمــــــــا لتنميـــــ
 .  المعرفية ونموها وتطويرها

والشـــكل التـــالي يوضـــح الفـــروق بـــين الـــذكور واإلنـــاث فـــي الدرجـــة الكليـــة لمقيـــاس المرونـــة 
 المعرفية.
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 (  1شكل )
 ومناقشتها  نتائج الفرض الرابععرض 
الفـــــــرض الرابـــــــع علـــــــى أنـــــــه " توجـــــــد فـــــــروق ذات داللـــــــة إحصـــــــائية بـــــــين متوســـــــطي يـــــــنص 

ــة )  ــة المعرفيــ ــا علــــى مقيــــاس المرونــ ــة الدراســــات العليــ ــة البحــــث مــــن طلبــ درجــــات أفــــراد عينــ
ــًا لمتغيــــــــر ــة الكليــــــــة ( وفقــــــ ــاديمى  األبعــــــــاد والدرجــــــ ــةكليــــــــات )   التخصــــــــص األكــــــ  –عمليــــــ

 ( ".نظرية  كليات
اس الفرض  هذا  من  للعينات  تخدمت  وللتحقق  ت"   " التائية  النسبة  اختبار  الباحثة 

( التالي المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوي 17المستقلة، ويوضح الجدول) 
)كليات  األكاديمى  التخصص  لمتغير  وفًقا  البحث  عينة  أفراد  درجات  متوسطي  بين  الداللة 

   . كليات نظرية ( في المرونة المعرفية-عملية 
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 املرونة املعرفية وعالقتها بالفاعلية الذاتية البحثية ودافعية االتقان لدى طلبة الدراسات العليا

 (17جدول )
قيمة " ت " وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطي درجات أفراد عينة البحث وفًقا لمتغير 

 (  250) ن =  كليات نظرية ( في المرونة المعرفية.-التخصص األكاديمى )كليات عملية 

 العدد  المجموعات  المقياس 
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الداللة مستوي  قيمة "ت" 

 المرونة التكيفية 
 4.35 31.86 126 كليات عملية 

0.396 
غير  0.692 

 3.74 31.66 124 كليات نظرية  دالة 

 المرونة التلقائية 
 4.46 29.72 126 كليات عملية 

1.222 
غير   0.223
 3.70 29.08 124 كليات نظرية  دالة 

الدرجة الكلية  
 للمرونة المعرفية 

 7.70 62.22 126 كليات عملية 
1.225 

غير   0.222
 6.46 61.12 124 كليات نظرية  دالة 

 
ــائًيا ، وأن  ( الســـابق  17  جـــدول )باســـتقراء  يتضـــح أن قيمـــة ) ت( غيـــر دالـــة إحصـ

للكليـات 37.66فـى  بعـد المرونـة التكيفيـة , و   31.86 متوسط درجات الكليات العملية بل   
 29.08 وفـى بعـد المرونـة التلقائيـة  29.72النظرية  , ومتوسط درجات الكليات العملية بلـ  

( في الدرجـة الكليـة لمقيـاس المرونـة المعرفيـة، وبينمـا بلـ  متوسـط 62.2)للكليات النظرية   , 
درجـات  بينئياً يشـير إلـي عـدم وجـود فـروق دالـة إحصـا(، ممـا  61.4درجات الكليات النظرية )

على مقياس المرونـة المعرفيـة )األبعـاد والدرجـة الكليـة ( الكليات العملية والنظرية    الطالب فى
 الصفرى . الفرض البديل وقبول الفرض  مما يشير إلى رفض

 مـــــــــرادونتيجـــــــــة دراســـــــــة  ( , 2015 )تتفـــــــــق هـــــــــذه النتيجـــــــــة مـــــــــع نتيجـــــــــة دراســـــــــة جـــــــــابرو  
 ( 2015)ونتيجــــــــــة دراســــــــــة فاضــــــــــل  ( , 2016)عارضــــــــــة الونتيجــــــــــة دراســــــــــة  ( , 2016)

والتـــــــى  ( 2018)الســـــــماوي و  محســـــــنونتيجـــــــة دراســـــــة ( ,  2017) وحيـــــــدونتيجـــــــة دراســـــــة 
درجـــــات  يصـــــائية بـــــين متوســـــطإح ةعـــــدم وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــ إلـــــى  توصـــــلت جميعهـــــا

 . طالب التخصصات النظرية والعملية في المرونة  المعرفية
ــين   ــة  تتعـــــــارض فـــــــي حـــــ ــة دراســـــ ــة مـــــــع نتيجـــــ ــذه النتيجـــــ ــة ,  Lin,2013هـــــ ــة دراســـــ ونتيجـــــ

 يوجــــــــود فــــــــروق فــــــــي متوســــــــط إلــــــــى  والتــــــــى توصــــــــلت كــــــــال منهمــــــــا  ( 2017)  ســــــــعادة
 .درجات طالب التخصصات النظرية والعملية في المرونة  المعرفية
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 ةفــــــراد عينــــــأدرجــــــات  طيبــــــين متوســــــ وتفســــــر الباحثــــــة عــــــدم وجــــــود فــــــروق دالــــــة إحصــــــائياً 
للتخصـــــــص الدراســـــــات العليـــــــا فـــــــي المرونـــــــة المعرفيـــــــة تبعـــــــا ة البحـــــــث الحـــــــالي مـــــــن طلبـــــــ

ــاديمي األ ــاثر بالتخصــــــــص  أن  إلــــــــى كــــــ ــة ال تتــــــ ــة المعرفيــــــ ــوأن كــــــــاديمي األالمرونــــــ  ة طلبــــــ
ــ ــن كـــــ ــا مـــــ ــات العليـــــ ــنفس الظــــــــروف  الالدراســـــ ــوا لـــــ ــى تعرضـــــ ــري والعملـــــ التخصصــــــــين النظـــــ

علــــــى التعامــــــل مــــــع ة قــــــدر  أكســــــبتهم المشــــــكالت األكاديميــــــة والضــــــغوطات البحثيــــــة والتــــــى و 
ــة  ــه ناجحــ ــغوطات بطريقــ ــذه المواقــــف الصــــعبة والضــ ــبحوا هــ ــر قــــدر  فأصــ ــوازن  ةاكثــ علــــى التــ

عــــدد ممكــــن مــــن البــــدائل والتــــي تمكــــنهم مــــن التعامــــل مــــع  أكبــــرالمعرفــــي مــــن خــــالل توليــــد 
ــاح ــا ة مســــ ــه كمــــ ــة تامــــ ــن المواقــــــف بمرونــــ ــة مــــ ــن أعريضــــ ــع مــــ ــتوى مرتفــــ ــديهم مســــ ــبح لــــ صــــ

بنــــاء المعرفــــة وهيكلتهــــا وهــــذا يــــدل علــــى عــــدم ة عــــادإ الــــوعي والتمثيــــل العقلــــي والقــــدرة علــــى 
 وجود فروق بينهم في المرونة المعرفية.

ــارويؤكـــــد ذلـــــك مـــــا   مســـــتوى المرونـــــة  أن بـــــ (308:  2018)الســـــماوي و ســـــن محاليـــــه  أشـــ
المعرفيـــــــة يرتفـــــــع لـــــــدى طـــــــالب الجامعـــــــه ويتســـــــاوى فـــــــي ذلـــــــك طـــــــالب الكليـــــــات النظريـــــــة 

ــ أن والعمليـــــة حيـــــث  المهـــــام والمواقـــــف  ةفـــــي مواجهـــــ ةالجامعـــــ ة الطـــــرق التـــــي يتبعهـــــا طلبـــ
ــه  ــتهم المختلفــ ــن تكي مكنــ ــمــ ــتجاباتهم تبعـــــاً إف يــ ــواجههم  ,الــــذي  قــــفللمو  ســ ــا يــ لـــــديهم  أنكمــ
ــه اإلســــــتيفــــــي تغييــــــر وتعــــــديل  إمكانيــــــة  راتيجيات المعرفيــــــة التــــــي يســــــتخدمونها فــــــي مواجهــــ

ــديل ة المتوقعـــــــ وغيـــــــر ة الظـــــــروف والمواقـــــــف الطارئـــــــ وكـــــــذلك قـــــــدرتهم علـــــــى تكييـــــــف وتعـــــ
 حداث في المواقف التي يتعرضون لها.لأل  تهم المعرفية تبعاً ئبي

 ومناقشتها نتائج الفرض الخامسعرض 
ــنص الفــــــ ــائية بــــــين متوســــــطي يـــ ــد فــــــروق ذات داللــــــة إحصـــ ــامس علــــــى أنــــــه " توجـــ رض الخـــ

ــة الــــــذات  ــا علــــــى مقيــــــاس فاعليــــ ــة الدراســــــات العليــــ ــة البحــــــث مــــــن طلبــــ درجــــــات أفــــــراد عينــــ
 اناث( ". -البحثية ) األبعاد والدرجة الكلية ( وفقًا لمتغير النوع )ذكور 

استخ الفرض  هذا  من  للعينات    دمتوللتحقق  ت"   " التائية  النسبة  اختبار  الباحثة 
( التالي المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوي 18المستقلة، ويوضح الجدول) 

إناث( في فاعلية    –الداللة بين متوسطي درجات أفراد عينة البحث وفًقا لمتغير النوع )ذكور  
   .  الذات البحثية

  



 

 

 

) 65 ) 

 2021 ، يناير1ج 65جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 املرونة املعرفية وعالقتها بالفاعلية الذاتية البحثية ودافعية االتقان لدى طلبة الدراسات العليا

 (18جدول )
لتها اإلحصائية للفروق بين متوسطي درجات أفراد عينة البحث وفًقا لمتغير النوع  قيمة " ت " ودال

 (   250ية )ن= إناث( في فاعلية الذات البحث  –)ذكور 

المتوسط  العدد المجموعات المقياس 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة 
 "ت" 

مستوي  
 الداللة 

فاعلية الذات المتعلقة  
 بتحديد المشكلة

 3.64 24.58 147 ذكور
3.002 0,01 

 4.01 32.09 103 إناث
فاعلية الذات المتعلقة  
 بمسح ومراجعة األدبيات 

 3.76 24.39 147 ذكور
2.239 0,05 

 4.01 23.28 103 إناث
فاعلية الذات المتعلقة  
 بالدراسات السابقة 

 3.52 24.46 147 ذكور
2.153 0,05 

 4.11 23.41 103 إناث
الذات المتلعقة  فاعلية 

 بالمنهجية وجمع البيانات 
 3.97 24.24 147 ذكور

2.287 0,05 
 4.22 23.03 103 إناث

فاعلية الذات المتعلقة  
 بادخال البيانات وتحليلها 

 3.51 19.87 147 ذكور
3.100 0,01 

 3.62 18.44 103 إناث
فاعلية الذات المتعلقة  

 بتفسير النتائج 
 3.34 20.45 147 ذكور

2.639 0,01 
 3.35 19.32 103 إناث

فاعلية الذات المتعلقة  
بالتوصيات والمقترحات 

 والتوثيق 

 4.03 24.63 147 ذكور
1.616 0.107 

 4.32 23.77 103 إناث غير دالة

الدرجة الكلية لفاعلية  
 الذات البحثية 

 23.5 164.38 147 ذكور
3.246 0,01 

 25.3 154.25 103 إناث
 
عند مستوى   ياً يتضح أن قيمة ) ت( دالة إحصائ  ( السابق     18جدول )  استقراء  ب

بين 010.) فروق  وجود  يعني  مما  االعلي،  المتوسط  لصالح  الفروق  وأن   ، متوسطى   ( 
لصالح    على مقياس فاعلية الذات البحثية ) األبعاد والدرجة الكلية (الذكور واإلناث  درجات  
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 ة حممد سعد رضوانبدويد.

الذ فاعلية  ُبعد  بالتوصيات والمقترحات والتوثيقالذكور ماعدا  المتعلقة  حيث كانت قيمة  ات 
 .   )ت( غير دالة إحصائيا مما يدل على عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في هذا البعد 

وجــــــود  إلــــــى  أشــــــارتوالتــــــي  ( 2017)نــــــوط أر مــــــع نتيجــــــة دراســــــة  هــــــذه النتيجــــــة تتفــــــق و  
ــائيًا فــــروق دالــــة  ــإحصــ الدراســــات العليــــا مــــن الــــذكور واالنــــاث ة درجــــات طلبــــطى بــــين متوســ

 في فاعليه الذات البحثية لصالح الذكور.
ــين   ــي حـــ ــارض فـــ ــة تتعـــ ــة دراســـ ــع نتيجـــ ــة مـــ ــونز  هـــــذه النتيجـــ ــةو ،  Jones,2006جـــ  دراســـ

Heidarieorji,eta,2015  عــــــدم وجــــــود فــــــروق دالــــــة  إلــــــى  كــــــال منهمــــــا والتــــــى توصــــــلت
متغيــــــر لالبحثيــــــة  تعــــــزي  الــــــذاتدرجــــــات الطــــــالب فــــــي فاعليــــــه  طيبــــــين متوســــــاحصــــــائيًا 

 . الجنس
والتــــــى (  2018 ) الفريحــــــات ومقابلــــــهمــــــع نتيجــــــة دراســــــة هــــــذه النتيجــــــة  كمــــــا تتعــــــارض   

ــروق فــــي متوســــطات درجــــات الطــــالب فــــي  ــى وجــــود فــ ــة توصــــلت الــ ــة الذاتيــ تعــــزى  الفاعليــ
 لصالح االناث. النوعلمتغير  

بفــــاعليتهم توقعــــاتهم  ةلزيــــاد أكثــــرالــــذكور لــــديهم فــــرص  أن ة بــــوتفســــر الباحثــــة هــــذه النتيجــــ 
علــــــــى جميــــــــع مصــــــــادر اإلنفتــــــــاح طــــــــالع و لإللــــــــديهم الوقــــــــت الكــــــــافي  فالــــــــذكور , البحثيــــــــة

ــة  ــة لحضـــــــــور المـــــــــؤتمرات العلميـــــــــة والـــــــــدورات التدريبيـــــــ ــديهم الحريـــــــــة الكاملـــــــ المعرفـــــــــة ولـــــــ
ــة  ــادل المعرفــ ــم بتبــ ــا يســــمح لهــ ــا الجامعــــات ممــ ــرات و وحضــــور المعســــكرات التــــي تنظمهــ الخبــ

ــ ــع الــــزمالء فــــي كافــ ــات  ةمــ ــا , التخصصــ ــكمــ ــ أكثــــرم أنهــ ــاً  اً توازنــ نتيجـــــة  ةخبــــر  وأكثــــر داخليــ
أنهــــم كمــــا  , ثقــــه بإمكانــــاتهم وقــــدراتهم وأكثــــر ثــــر وعيــــاً أكو , ب عديــــده مــــا واجهــــوه مــــن تجــــار 

ــرار أكثر  ــاحهم و اً اســ ــق نجــ ــات تعيــ ــون عقبــ ــرعندما يواجهــ ــ أكثــ ــوار ة منطقيــ ــل و فــــي الحــ  النقــــدتقبــ
ــدر أو  ــر قــ ــاح فــــي ة كثــ ــع النجــ ــك أداءعلــــى توقــ ــق بتحديــــد مشــ ــا يتعلــ ــة فــــي مــ ــامهم البحثيــ  لةمهــ

ــث و  ــعالبحــ ــج ا جمــ ــات وتحليلهــــا ودمــ ــع فكـــــاألالبيانــ ــة مــ ــة لموضـــــوع األدر البحثيــ ــات البحثيــ بيــ
ذات  ة معرفيـــــأبنيـــــة لـــــديهم ينشـــــئ  بالفاعليـــــةالبحـــــث والكتابـــــة الفنيـــــة للبحـــــث وهـــــذا الشـــــعور 

 للفاعلية . الذاتي اإلدراك   ةفعال في تقوي أثر
ــا  ــى  أمـــ ــبة لألنثـــ ــع بالنســـ ــ فيقـــ ــن المســـ ــد مـــ ــا العديـــ ــى عاتقهـــ ــواألدوار ليات ئو علـــ ــي زوجـــ ة  فهـــ
ــ , جانـــــب مهامهـــــا البحثيـــــةلـــــى إ ةوموظفـــــوأم  ــ ألنثـــــىمـــــا تقـــــدم ا اً وغالبـــ ة  وأم  دورهـــــا  كزوجـــ
ــ ــ ةوربــ ــا كباحثــ ــى دورهــ ــزل علــ ــا ألن  ة منــ ــة رســ ــل تأديــ ــن اجــ ــا مــ ــدم  لة هللا خلقهــ ــه تتقــ عظيمــ
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ــئولي ــع مســـــ ــاجميـــــ ــئةو ة تها وهـــــــي تربيـــــ ــل جديـــــــد  تنشـــــ ــ جيـــــ ــا أن ظـــــ ــئة فـــــــي ,كمـــــ روف التنشـــــ
فــــــى التــــــام  نفتــــــاح المعر اإلو حريتهــــــا فــــــي حضــــــور المــــــؤتمرات والــــــدورات تحــــــد مــــــن مجتمعنــــــا 

ــا يتعلـــــــق ب ــة فيمـــــ ــا  البحثيـــــ ــا وكفاءتهـــــ ــا لفاعليتهـــــ ــا يـــــــؤثر علـــــــى توقعاتهـــــ ــة ممـــــ ــد مرحلـــــ تحديـــــ
الدراســــــات  بالئحــــــةللشــــــروط المحــــــددة جيــــــدة وفقــــــًا عــــــداد خطــــــة إ البحــــــث و  ةمشــــــكل وإختيــــــار

ــ ــا حتــــى مرحلــ ــير النتـــــائج  ةالعليــ ــن الصـــــفات ,  تفســ ــه مــ ــا انــ ــية التــــى تتســــم بهـــــا كمــ الشخصــ
القلــــــق والتــــــوتر والحساســــــية المرهفــــــة التـــــي تــــــؤثر علــــــى ثباتهــــــا االنفعــــــالي ويــــــنعكس  األنثـــــى
علـــــى توقعاتهـــــا لفاعليتهـــــا البحثيـــــة حيـــــث ان ســـــمات الشخصـــــية واالتجاهـــــات والـــــدوافع ذلـــــك 

 . وغيرها من مكونات الشخصية تؤثر على مستوى فاعليه الذات البحثية
ــروق ذات دالل  ــود فـــ ــدم وجـــ ــبة لعـــ ــا بالنســـ ــةامـــ ــاحصـــ ــاث فـــــي فاعليـــ ــين الـــــذكور واالنـــ  ةائية بـــ

ــ ــة بكتابــــ ــذات المتعلقــــ ــات ة الــــ ــيات والمقترحــــ ــة أن التوصــــ ــذه المرحلــــ ــة  هــــ ــة هــــــى مرحلــــ نهائيــــ
كســــابقه مــــن  ةعــــاده ال تحتــــاج الــــى ســــمات شخصــــيه معينــــو علــــى نتــــائج البحــــث  تــــأتي بنــــاءً 

 .بين الذكور واالناث فى هذا البعد  ةلابعاد لذا ال توجد فروق داأل
ــك  ــد ذلـــ ــارت ويؤكـــ ــه  ماأشـــ ــوط )اليـــ ــ ( 28: 2017أرنـــ ــاليب بـــ ــع أن أســـ ــي المجتمـــ ــئة فـــ التنشـــ

ــيح التحـــــــرر و  ــة وااإلالعربـــــــي تتـــــ ــإلنجتماعيـــــ ــه  أكثـــــــرللـــــــذكور  ةفتاحيـــــ ــا تتيحـــــ ــاث , ممـــــ  لإلنـــــ
ــذكور هـــــم  ــذلك الـــ ــدر األكولـــ ــر قـــ ــى ة ثـــ ــاعلـــ ــكلإختيـــ ــاه ألن البحـــــث  ةر مشـــ ــي الحيـــ خبـــــراتهم فـــ

ــة اإل ــة والمهنيـــ ــرجتماعيـــ ــدى  أكبـــ ــا لـــ ــاث بـــــل و اإلممـــ ــرنـــ ــرأة  أكثـــ ــارفـــــي جـــ ــن  إختيـــ بعـــــض مـــ
ــة التــــــي قــــــد أنــــــواع  ــام  اإلنــــــاث علــــــى يصــــــعب المشــــــكالت البحثيــــ ــذلك  بدراســــــتها , القيــــ وكــــ

لــــديهم القــــدرة علــــى تقبــــل النقــــد و فــــي الحــــوار ة موضــــوعي وأكثــــر فــــي النقــــا   أقــــوى الــــذكور 
ــتماع  للـــــر  بالرقـــــة والحساســـــية وعـــــدم  يتميـــــزن  لالتـــــى ا اإلنـــــاثمـــــن  الخـــــرا أيوالـــــر  أيواالســ

فانــــــه قــــــد يكــــــون نتيجــــــة لــــــذلك  ثــــــمومــــــن  .تقبــــــل النقــــــد بــــــنفس الدرجــــــة التــــــي لــــــدي الــــــذكور
الـــــذات البحثيـــــة ة فاعليـــــ أبعـــــاد نـــــاث فـــــي إلحصـــــول  الـــــذكور علـــــى درجـــــات مرتفعـــــة عـــــن ا

نار يمالبحـــــــث وتوقـــــــع النجـــــــاح فـــــــي الســـــــ لة تيـــــــار مشـــــــكإخقـــــــع القـــــــدرة علـــــــى تو ســـــــواء فـــــــي 
ــاتهم بصـــــــدر رحـــــــب دون صـــــــخر و  قشـــــــينوالحـــــــوار مـــــــع المنا تقبـــــــل نقـــــــدهم البنـــــــاء وتوجيهـــــ

ــذه  إذ أن ملـــــل. و ا ــاج األهـــ ــاد تحتـــ ــي إلـــــى بعـــ ــمات شخصـــ ــدد ةســـ ــرة ة محـــ ــتح والخبـــ مثـــــل التفـــ
التنشـــــئة فـــــي المجتمعـــــات العربيـــــة فـــــي  أســـــاليب  أوجـــــدتها والجـــــرأة والشـــــجاعة وتقبـــــل النقـــــد 

 واضحة . ث لذلك ظهرت الفروق اإلناالذكور اكثر مما لدى 
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والشكل التالي يوضح الفروق بين الذكور واإلناث في الدرجة الكليـة لمقيـاس فاعليـة الـذات 
 البحثية.

 

 
 
    (2شكل ) 

 ومناقشتها    الفرض السادسعرض نتائج 
ــنص الفـــــــرض الســـــــادس علـــــــى أنـــــــه " توجـــــــد فـــــــروق ذات داللةإحصـــــــائية بـــــــين متوســـــــطي  يــــ

ــات  ــة الدراســــ ــة البحــــــث مــــــن طلبــــ ــذات درجــــــات أفــــــراد عينــــ ــه الــــ ــا علــــــى مقيــــــاس فاعليــــ العليــــ
ــه  ــاديمي ) كليـــــات عمليـــ ــًا لمتغيـــــر التخصـــــص األكـــ ــة الكليـــــة ( وفقـــ ــاد والدرجـــ البحثيـــــة )األبعـــ

 كليات نظريه( ". -
الفرض   هذا  من  للعينات  إستخدمت  وللتحقق  ت"   " التائية  النسبة  اختبار  الباحثة 

معيارية وقيمة "ت" ومستوي ( التالي المتوسطات واالنحرافات ال19المستقلة، ويوضح الجدول) 
)كليات  األكاديمى  التخصص  لمتغير  وفًقا  البحث  عينة  أفراد  درجات  متوسطي  بين  الداللة 

   .كليات نظرية ( في فاعلية الذات البحثية-عملية 
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 املرونة املعرفية وعالقتها بالفاعلية الذاتية البحثية ودافعية االتقان لدى طلبة الدراسات العليا

 (19جدول ) 
التخصص  قيمة " ت " وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطي درجات أفراد عينة البحث وفًقا لمتغير 

 (    250)ن=   كليات نظرية ( في فاعلية الذات البحثية-األكاديمى )كليات عملية 

 العدد  المجموعات  المقياس 
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 قيمة "ت" 
مستوي  
 الداللة 

فاعلية الذات المتعلقة بتحديد  
 المشكلة 

 3.89 23.3 126 كليات عملية 
2.527 0,01 

 3.85 24.5 124 كليات نظرية 
فاعلية الذات المتعلقة بمسح  

 ومراجعة األدبيات 
 3.86 23.2 126 كليات عملية 

2.894 0,01 
 3.82 24.6 124 كليات نظرية 

فاعلية الذات المتعلقة  
 بالدراسات السابقة 

 3.68 23.1 126 كليات عملية 
3.609 0,01 

 3.75 24.8 124 كليات نظرية 
المتلعقة  فاعلية الذات  

 بالمنهجية وجمع البيانات 
 4.02 22.9 126 كليات عملية 

2.945 0,01 
 4.08 24.5 124 كليات نظرية 

فاعلية الذات المتعلقة بادخال  
 البيانات وتحليلها 

 3.33 18.6 126 كليات عملية 
2.759 0,01 

 3.80 19.9 124 كليات نظرية 
فاعلية الذات المتعلقة بتفسير  

 النتائج 
 3.27 19.3 126 كليات عملية 

3.094 0,01 
 3.39 20.6 124 كليات نظرية 

فاعلية الذات المتعلقة  
بالتوصيات والمقترحات  

 والتوثيق 

 4.18 23.4 126 كليات عملية 
3.110 0,01 

 4.00 25.0 124 كليات نظرية 

الدرجة الكلية لفاعلية الذات  
 البحثية 

 24.18 155.6 126 كليات عملية 
2.950 0,01 

 24.58 164.7 124 كليات نظرية 

يتضــح أن قيمــة ) ت( دالــة إحصــائًيا عنــد مســتوى ( الســابق   19جــدول )   باســتقراء 
متوسطي درجـات  ( ، وأن الفروق لصالح المتوسط االعلي، مما يعني وجود فروق بين010.)

) األبعــاد والدرجــة البحثيــة  علــى مقيــاس فاعليــة الــذاتالكليــات العمليــة والنظريــة  الطــالب فــى 
 السادس .وبذلك تتحقق صحة الفرض   لصالح الكليات النظرية الكلية ( 

ــًا تتفــــــق هــــــذه النتيجــــــة و   والتــــــى توصــــــلت الــــــى  ( 2017)نــــــوط أر مــــــع نتيجــــــة دراســــــة جزئيــــ
الدراســــــــات العليــــــــا ة صــــــــائية فــــــــي متوســــــــطات درجــــــــات طلبــــــــة إحوجــــــــود فــــــــروق ذات داللــــــــ

تعـــــــــزى الـــــــــى بالجامعـــــــــات الحكوميـــــــــة والعربيـــــــــة علـــــــــى مقيـــــــــاس فاعليـــــــــة الـــــــــذات البحثيـــــــــة 
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ــوي  ــوم انســـــانيه ( فــــي  -علمـــــي -التخصــــص ) تربــ ــع النجـــــاح فــــي الســـــم أبعـــــاد علــ نار  يتوقــ
ــ ــوي وفاعليـــــــ ــالح التخصـــــــــص التربـــــــ ــارة إختلصـــــــ ــوم  يـــــــ ــالح العلـــــــ ــميم المنهجـــــــــي لصـــــــ التصـــــــ

 الذات البحثية لصالح التربوي.ة الدرجة الكلية لفاعليو االنسانية  
ــائيًا وتفســـــر الباحثـــــة وجـــــود فـــــروق   الدراســـــات  ةدرجـــــات طلبـــــ طي بـــــين متوســـــ دالـــــة احصـــ

ــ ــاس فاعليــــ ــا علــــــى مقيــــ ــة ) ة العليــــ ــذات البحثيــــ ــر األالــــ ــة( تعــــــزى لمتغيــــ ــة الكليــــ ــاد والدرجــــ بعــــ
كليــــــــات عمليـــــــــه( لصـــــــــالح طلبـــــــــة الكليـــــــــات  -ديمي ) كليـــــــــات نظريـــــــــه كـــــــــااألالتخصــــــــص 

تخصصـــــات النظريـــــة والعمليـــــة الالدراســـــات العليـــــا فـــــي  بـــــرامجفـــــي ضـــــوء محتـــــوى   النظريـــــة
وهــــــذا كلــــــه يشــــــكل متغيــــــرات قــــــد  أهــــــداف مقــــــررات و أنظمــــــة و و مــــــن لــــــوائح  تتضــــــمنه ومــــــا 

ــتوى  ــى مســــ ــأثير علــــ ــا تــــ ــون لهــــ ــة يكــــ ــى  فاعليــــ ــة وعلــــ ــدي الطلبــــ ــة لــــ ــذات البحثيــــ راكهــــــم إدالــــ
ــدراتهم  ــة و لقــــ ــاعليتهم البحثيــــ ــدفــــ ــن أن   فنجــــ ــة تختلــــــف مــــ ــة النظريــــ ــة والخلفيــــ ــة الدراســــ طبيعــــ

ــة والعلميـــــــة ــداءً  أنحيـــــــث   الكليـــــــات النظريـــــ ــون ابتـــــ ــات النظريـــــــة يدرســـــ ــن  طـــــــالب الكليـــــ مـــــ
ــ ــق اللية مرحلــــ ــية تتعلــــ ــانس مقــــــررات دراســــ ــبســــ ــث العلمــــــي  ةمنهجيــــ ــوث و البحــــ ــميم البحــــ تصــــ

 ةبحثيــــ ةوضــــع خطــــ ةالدراســــات العليــــا علــــى كيفيــــ ةفــــي مرحلــــ العلميــــة ويــــتم تــــدريبهم عمليــــاً 
ــتمل ــياغةعلــــــى  ةمشــــ ــ صــــ ــكلة مقدمــــ ــ ةومشــــ ــح  ياغةوصــــ ــو فــــــروض ومســــ  األدبيـــــــات ةمراجعــــ

ــابقة ذات ــات الســـــ ــيص وعـــــــرض الدراســـــ ــث وتجميـــــــع وتلخـــــ ــة بالبحـــــ ــه الصـــــــلة بب المتعلقـــــ حثـــــ
ــ وإختيـــــار ــه وكيفيـــ ــب لطبيعــــــة بحثـــ ــنهج العلمــــــي المناســـ ــة لجمــــــع  إعــــــداد األدوات ةالمـــ الالزمـــ

البيانــــــــات وتحليلهـــــــــا  إدخـــــــــالالبحــــــــث و  إلختيـــــــــار البيانــــــــات وتحديــــــــد المجتمـــــــــع المناســــــــب 
 . على نتائج بحثه   وتفسير النتائج ووضع توصيات ومقترحات بناءً 

ينصــــــب اهتمــــــامهم وتركيــــــزهم علــــــى المعامــــــل فبالنســــــبة لطلبــــــة التخصصــــــات العمليــــــة أمــــــا  
النظريــــــــة للبحــــــــث  بالجوانــــــــبمــــــــامهم إهتمن أكثــــــــر والتجــــــــارب والمشــــــــاريع البحثيــــــــة العمليــــــــة 

 . العلمي
توصــــــيف بــــــرامج الدراســــــات بــــــأن (  36: 2017اليــــــه أرنــــــوط ) ويؤكــــــد ذلــــــك مــــــا اشــــــارت  

التخصصــــــــات النظريــــــــة تتضــــــــمن مقــــــــررات  كتوراة  فــــــــى الماجســــــــتير والــــــــدة العليــــــــا لمرحلــــــــ
ــث العلمـــــي  ــوعية للبحـــ ــاهيم الســـــليمة والموضـــ ــي المفـــ ــاميمه , تنمـــ ــه, وتصـــ ــه ومناهجـــ , وأدواتـــ

ــه  , ــث , وخطواتــ ــاهج البحــ ــن منــ ــا مقــــررات عــ ــاء منهــ ــوي واإلحصــ ــاء الوصـــــفي واإلحالتربــ صــ
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ــاء واإل ــتداللي اإلحصـــ ــ, ســـ ــاعد فـــــي تشـــــكيل طلبـــ ــه تســـ ــا مقـــــررات هامـــ ــذه كلهـــ ــات  ةهـــ الدراســـ
 العليا وتهيئتهم كباحثين جيدين مسلحين بمهارات وقدرات متميزة للبحث العلمي .

والشــكل التــالي يوضــح الفــروق بــين الكليــات العمليــة والنظريــة فــي الدرجــة الكليــة لمقيــاس 
 .فاعلية الذات البحثية

 

 
 ( 3كل ) ش

 السابع ومناقشتها نتائج الفرض عرض 
توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية بـــــين متوســـــطي  " يـــــنص الفـــــرض الســـــابع علـــــى أنـــــه

ــان )  ــة اإلتقـــ ــاس دافعيـــ ــى مقيـــ ــا علـــ ــة الدراســـــات العليـــ ــن طلبـــ ــة البحـــــث مـــ ــراد عينـــ ــأ أفـــ درجاتـــ
 اناث( "  -األبعاد والدرجة الكلية ( وفقًا لمتغير النوع )ذكور

للعينات   " ت"  التائية  النسبة  اختبار  الباحثة  استخدامت  الفرض  هذا  من  وللتحقق 
( التالي المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوي 20، ويوضح الجدول) المستقلة

إناث( في دافعية   –الداللة بين متوسطي درجات أفراد عينة البحث وفًقا لمتغير النوع )ذكور  
   .االتقان

  

150

155

160

165

كليات عملية كليات نظرية

فاعلية الذات البحثية

المتوسط الحسابي 155.6 164.7

155.6

164.7

فاعلية الذات البحثية 
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 (20جدول ) 
  –البحث وفًقا لمتغير النوع )ذكور قيمة " ت " وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطي درجات أفراد عينة 

 (  250) ن =  إناث( في دافعية االتقان.

المتوسط  العدد  المجموعات  المقياس 
 الحسابي

االنحراف  
مستوي  قيمة "ت" المعياري 

 الداللة 

المثابرة فى المهام  
 المعرفية 

 2.02 15.4 147 ذكور
0.095 

 0.925 
 1.86 15.4 103 إناث غير دالة

 االتقانبهجة 
 1.44 16.6 147 ذكور

1.419 
غير 0.157 

 1.48 16.4 103 إناث دالة
ردود الفعل تجاه  

 الفشل
 1.99 15.5 147 ذكور

 0.999  
غير  0.319
 1.90 15.2 103 إناث دالة

الرغبة فى التميز  
 عن اآلخرين 

 2.54 17.7 147 ذكور
 0.161 

غير  0.872
 2.46 17.7 103 إناث دالة

دافعية االتقان 
 االجتماعية 

 1.79 13.0 147 ذكور
غير 0.242  1.172

 1.85 12.7 103 إناث دالة
الدرجة الكلية 
 لدافعية االتقان

 7.77 79.23 147 ذكور
غير  0.092 1.675

 7.88 77.54 103 إناث دالة

 
دالة إحصائًيا ، وأن متوسط   (السابق    20جدول )  وباستقراء   يتضح أن قيمة ) ت( غير 

( بل   الذكور  متوسط  79.2درجات  بل   وبينما  االتقان،  دافعية  لمقياس  الكلية  الدرجة  في   )
( اإلناث  بين  77.5درجات  إحصائًيا  دالة  فروق  وجود  عدم  إلي  يشير  مما  متوسطىي  (، 

اإلتقان   دافعية  مقياس  على  العليا  الدراسات  طلبة  تبعًا درجات  الكلية   والدرجة  األبعاد   (
)ذكور  ل النوع  االتقان  –متغير  الفرض   إناث(  وقبول  البديل  الفرض  رفض  إلي  يشير  مما 

 الصفري. 
دراسة  و (,    2019)  عيسى( , ودراسة    2017)    سعادةتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة  و 

الة احصائيًا فى  والتى توصلت جميعها الى عدم وجود فروق د  (2019)    مصطفى وكطفانى
 لمتغير النوع ) ذكور ــ اناث ( .   درجات الطالب فى مقياس دافعية االتقان تبعاً متوسطات  
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(     15الدرس )و ( , ودراسة فضل   2013بينما تتعارض هذه النتيجة مع نتيجة دراسة بخيت )
لى  والتى توصلت كال منهما الى وجود فروق دالة احصائيًا فى متوسطات درجات الطالب ع 

 مقاس دافعية االتقان تبعا لمتغير النوع ) ذكور ــ اناث ( لصالح االناث . 
( والتى كشفت عن وجود فروق   2017)    وحيدكما تتعارض هذه النتيجة مع نتيجة دراسة  

  ع دالة احصائيًا فى متوسطات درجات الطالب على مقياس دافعية االتقان تبعا لمتغير النو 
 )ذكور ــ اناث ( لصالح الذكور . 

النتيجة   هذه  الباحثة  الدوافع  إلى    وترجع  من  تعد  االتقان  فدافعية   , االتقان  دافعية  طبيعة 
 الفطرية التى تنشأ من منشأ داخلى لدى المتعلم وال تتأثر بالعوامل الخارجية .  

اليه   ماأشارت  ذلك  االتقان هى  448:  2019)    عيسى ويؤكد  دافعية  بأن  داخلية (    دافعية 
مرحلة االتقان والنجاح فى المهام المنوطة به دون    إلى  تنشأ من رغبة المتعلم فى الوصول  ,

أ  إنتظار المهام و حوافز  مع  المتعلمين  تفاعل  طريقة  يوجه  الذى  األمر   . خارجية  معززات 
 التعليمية والبحث عن أفضل السبل لتحقيق الهدف الداخلى للفرد فى االتقان والنجاح .  

ولذا ترى الباحثة أن عدم وجود فروق دالة احصائيًا فى متوسطات درجات أفراد عينة البحث 
اناث( هى   )ذكورــ  للنوع  تبعًا  دافعية االتقان  العليا على مقياس  الدراسات  الحالى من طلبة 
نتيجة منطقية , فدافع االتقان دافع فطرى لدى الجنسين من الذكور واالناث حيث يولد كل 

 إال يه دافع داخلى يحركه التقان مهامه بنجاح , وبالرغم من أن للخبرة دورًا فى تنميته  فرد ولد
العوامل   لنفس  الجنسين يخضعون لضغوط متشابهة وتعرضوا  العليا من  الدراسات  أن طلبة 
التى أكسبتهم الخبرة التى تؤدى بهم الى اتقان أى عمل , فأصبح لديهم مستويات متشابهة  

داف من  كال  ومتقاربة  من  الطالب  القبال  داخلى  محرك  بمثابة  تعمل  والتى  االتقان  عية 
جاز هذه المهام بدقة واتقان واشباع إلنالجنسين على المهام المختلفة واتباع سلوكيات معينة  

 .   مرحلة من السروروالمتعة والتى  تسمى متعة االتقان إلى هذا الدافع للوصول 
 ومناقشتها   الثامننتائج الفرض عرض 

ــامنيــــــنص الفــــــرض  ــين متوســــــطي  الثــــ ــائية بــــ ــة إحصــــ ــروق ذات داللــــ ــد فــــ ــه " توجــــ ــى أنــــ علــــ
درجــــــات أفــــــراد عينــــــة البحــــــث مــــــن طلبــــــة الدراســــــات العليــــــا علــــــى مقيــــــاس دافعيــــــة اإلتقــــــان 

ــًا لمتغيــــــــر التخصــــــــص األكــــــــاديمي ) كليــــــــات عمليــــــــ ــة الكليــــــــة ( وفقــــــ  -ة )األبعــــــــاد والدرجــــــ
 ( ".ة كليات نظري
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ال استخوللتحقق من هذا  للعينات    دمت  فرض  " ت"  التائية  النسبة  اختبار  الباحثة 
( التالي المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوي  21جدول)ويوضح  المستقلة،  

)كليات  األكاديمى  التخصص  لمتغير  وفًقا  البحث  عينة  أفراد  درجات  متوسطي  بين  الداللة 
 .   االتقانكليات نظرية ( في دافعية -عملية 

 (21جدول ) 
قيمة " ت " وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطي درجات أفراد عينة البحث وفًقا لمتغير التخصص  

 (  250) ن =  كليات نظرية ( في دافعية االتقان.-األكاديمى )كليات عملية 

 العدد  المجموعات  المقياس 
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 قيمة "ت" 
مستوي  
 الداللة 

المثابرة فى المهام  
 المعرفية 

 2.08 15.5 126 كليات عملية 
 0.909 

غير 0.364
 1.80 15.3 124 كليات نظرية  دالة 

 بهجة االتقان 
 1.46 16.7 126 كليات عملية 

1.480 
غير 0.140
 1.45 16.4 124 كليات نظرية  دالة 

 ردود الفعل تجاه الفشل 
 2.06 15.5 126 كليات عملية 

 0.909 
غير 0.364
 1.83 15.3 124 كليات نظرية  دالة 

الرغبة فى التميز عن  
 اآلخرين 

 2.54 17.9 126 كليات عملية 
 0.910 

غير 0.364
 2.47 17.6 124 كليات نظرية  دالة 

دافعية االتقان  
 االجتماعية 

 2.06 12.8 126 كليات عملية 
 0.759 

غير 0.449
 1.54 13.0 124 نظرية كليات   دالة 

الدرجة الكلية لدافعية  
 االتقان 

 8.85 78.8 126 كليات عملية 
 0.571 

غير 0.569
 6.69 78.2 124 كليات نظرية  دالة 

 

)وباستقراء   السابق21جدول  وأن    (   ، إحصائًيا  دالة  غير  ت(   ( قيمة  أن  يتضح 
( في الدرجة الكلية لمقياس دافعية االتقان،  78.8العملية بل  )كليات  الطالب  متوسط درجات  

( النظرية  الكليات  بل  متوسط درجات  دالة  78.2وبينما  إلي عدم وجود فروق  (، مما يشير 
بين )األبعاد   إحصائًيا  اإلتقان  دافعية  مقياس  على  العليا  الدراسات  طلبة  درجات  متوسطي 

مما يشير إلي    (تبعا للتخصص األكاديمى )كليات عملية ــ كليات نظرية (    والدرجة الكلية  
 الفرض الصفرى .   البديل وقبولرفض الفرض  
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دراسة  و  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  , ودراسة    2017)    وحيدتتفق  والتى    2017)    سعادة(   )

عدم وجود فروق فى متوسطات درجات الطالب على مقياس دافعية   إلى توصلت كاًل منهما 
 االتقان تبعا لمتغير التخصص ) نظرى ــ عملى ( .  

لى أن الطلبة الذين طبق عليهم مقياس دافعية االتقان من طلبة  وترجع الباحثة هذه النتيجة إ
و  جامعة  إلى  ينتمون  العليا  تتسم  الدراسات  محايدة  بيئة   , واحدة  تعليمية  بيئة  وإلى  احدة 

تتيح الفرص المناسبة لجميع طالبها ذوى التخصصات النظرية والعملية على حد    ,  بالتنافسية
الضغوط  لنفس  وتعرضوا  الظروف  نفس  مع  تعايشوا  الطالب  هؤالء  أن  كما   , السواء 

النجاح المرتبط بالجهد , تحركهم دافعية  و األكاديمية والبحثية , يسعون لتحقيق هدف واحد وه
داخلية قوية للوصول إلى أعلى درجات االتقان , يجبروا أنفسهم ذهنيا على اقتحام المشاكل  
المعرفية المعقدة ,تتملكهم الرغبة فى معرفة كل شئ عن المهمة التى يقومون بها من أجل 

و إتمامها  و إتقانها   الجماعى  العمل  يفضلون   , وجه  أكمل  وتبادل على  االخرين  مع  التفاعل 
على   واالصرار  العمل  بجدية  يتميزون   , باالخرين  عالقتهم  على  للحفاظ  ويسعون  المعرفة 

على النجاح , يكافحون من    اإلصرار , يواجهون الفشل بالتحدى و   القيام به مهما كان صعباً 
الوصول العلمية  إلى  أجل  الدرجات  أعلى  الى  والوصول  العلمى  البحث  فى  واشباع   التميز 

يقومون   دوافعهم الداخلية وتحقيق الرضا الداخلى بادراكهم الكفاءة والتفوق فى األعمال التى
  . االنظرى والعملى  بها  التخصصين  العليا من  الدراسات  فيه طلبة  يتساوى  ذلك  لذلك    كل 

مقياس   على  درجاتهم  متوسطات  فى  احصائيًا  دالة  فروق  وجود  عدم  عن  النتائج  كشفت 
 .   تقاندافعية اال

 عرض نتائج الفرض التاسع ومناقشتها 
ينص الفرض التاسع على أنه " يمكن التنبؤ بدرجات أفراد عينة البحث من طلبة الدراسات 
البحثية   العليا على مقياس المرونة المعرفية من خالل درجاتهم على مقياسي فاعلية الذات 

 ودافعية اإلتقان "
با           التنبؤ  إمكانية  خالل  ولمعرفة  من  العليا  الدراسات  طلبة  لدى  المعرفية  لمرونة 

والجدول   المتعدد،  االنحدار  تحليل  استخدام  تم  االتقان  ودافعية  البحثية  الذات  فاعلية 
 ( يوضح ذلك.  22اآلتي)
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 (  22جدول )  
ملخص نموذج االنحدار )فاعلية الذات البحثية ودافعية االتقان كمتغير مستقل ،والمرونة  

 المعرفية كمتغير تابع(

( وهذا يعني أن هناك عالقة 0.792( أن قيمة معامل االرتباط )  22تشير نتائج جدول )
المعرفية  بين   نتائج   المرونة  تشير  ،كما  االتقان   ودافعية  البحثية  الذات  فاعلية  من  وكاًل 

( وهذا يعني أن فاعلية الذات البحثية  =r2  0.627الجدول ايضا" أن قيمة معامل التحديد )
( من التباين في المرونة المعرفية ،وهي قيمة    ٪ 62.7مقداره )ودافعية االتقان  قد فسرت ما  

 مقبولة إذا ما أخذ في االعتبار وجود متغيرات أخرى تؤثر في المرونة المعرفية . 
بمعلومية   المعرفية  بالمرونة  التنبؤ  في  االنحدار  لنموذج  الكلية  المعنوية  على  وللتعرف 

بحثية ودافعية االتقان  . تم إجراء إحصاء )ف(  متغيرات الدراسة المتمثلة في فاعلية الذات ال
F-Test  . لدى العينة الكلية,  والجدول التالي يوضح قيم "ف" لمعرفة داللة التنبؤ 

 (    23جدول ) 
المرونة المعرفية )كمتغير تابع( بمعلومية )فاعلية الذات البحثية ودافعية  بتحليل تباين االنحدار وداللة التنبؤ  

 ت مستقلة (االتقان كمتغيرا 

  ( جدول  من  المعرفية السابق  (    23يتضح  بالمرونة  التنبؤ  إمكانية  لمعرفة  "ف"  قيمة  أن 
الكلية بلغت ) العينة  البحثية ودافعية االتقان لدى  الذات  فاعلية  ( وهي  207.993بمعلومية 

( مما يعني وجود تأثير للمتغيرات المستقلة )فاعلية  0.01قيمة دالة إحصائيا" عند مستوى )

معامل اإلرتباط   النموذج 
R 

مربع معامل اإلرتباط  
 )معامل التحديد  

 الخطأ المعياري   معامل التحديد المصحح 

1 0.792 0.627 0.624 4.364 

المتغير   المتغير التابع
 المستقل 

مصدر 
 التباين 

درجات  مجموع المربعات 
 الحرية 

مستوى  قيمة )ف( متوسط المربعات 
 الداللة 

 
المرونة 
 المعرفية

فاعلية الذات  
 البحثية 

 
 دافعية اإلتقان 

 االنحدار 
 

 البواقي
 

 المجموع 
 

7925.078 
 

4705.678 
 

12630.756 
 

2 
 

247 
 

247 

19.051  
207.993 

 
 

 
0.01 
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المر  االتقان(على  ودافعية  البحثية  استخراج الذات  تم  التأثير  مصدر  ولتحديد  المعرفية  ونة 
 الجدول التالي :  

 (    24جدول ) 
 معامالت االنحدار المتعدد )فاعلية الذات البحثية ودافعية االتقان  (

 
أفضل العوامل المدروسة في التنبؤ و ( أن عامل دافعية االتقان ه  24يتضح من جدول )   
( وبلغت قيمة "ت" 0.744العينة الكلية ،حيث بلغت قيمة بيتا ) أفراد  بالمرونة المعرفية لدى  

( المعرفية  بالمرونة  التنبؤ  في  االتقان  دافعية  عامل  لداللة  دالة  17.212المحسوبة  وهي   )
ت البحثية حيث بلغت قيمة (.يلي ذلك عامل فاعلية الذا   0.01إحصائيا" عند مستوى داللة )

( التنبؤ 0.099بيتا  في  البحثية  الذات  فاعلية  عامل  لداللة  المحسوبة  "ت"  قيمة  وبلغت   )
 (.   0.05( وهي دالة إحصائيا" عند مستوى داللة )2.283بالمرونة المعرفية )

مجتمعان   العامالن  العينة   62.7ويفسر  أفراد  لدى  المعرفية  للمرونة  الكلي  التباين  من   %
تعد هذه النسبة مقبولة ،مما يؤكد إسهام هذه العوامل في المرونة المعرفية ، ويمكن صياغة  و 

 التالي و معادلة التنبؤ بالمرونة المعرفية لدى أفراد العينة الكلية على النح
 درجة المرونة المعرفية  = قيمة الثابت + قيمةB ×المتغير

درجة  ×  0.744+  4.123درجة المرونة المعرفية  من خالل المتغيرات المنبئة =     
 .  درجة فاعلية الذات البحثية × 0.099دافعية االتقان + 

 التالى : ــو يجة على النحوتفسر الباحثة هذه النت
لدى    :أواًل  المعرفية  بالمرونة  التنبؤ  في  البحثية  الذات  فاعلية  بإسهام  يختص  فيما 

نتيجة دراسة   النتيجة مع  تتفق هذه  العليا  الدراسات  الحالي من طلبة  البحث   Esenعينة 
etal, 2017    والتي كشفت عن أن تحليل االنحدار لمتغيرات الفاعلية الذاتية العامة والفاعلية

 الداللة  قيمة )ت (   المعامالت المعيارية   المعامالت غير المعيارية   المتغيرات 
B  الخطأ المعياري Beta 

    2.854 4.123 الثابت 
 0.05 2.283 0.099 0.012 0.028 فاعلية الذات البحثية 

 0.01 17.212 0.744 0.039 0.675 دافعية االتقان 
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(  ٪ 34فسرت )     االجتماعية واالنفعالية أظهر أن هذه المتغيرات مجتمعةالذاتية األكاديمية و 
 من المرونة المعرفية لدى الطلبة. 

(  2018)  الفريحات ومقابلهكما تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه نتيجة دراسة  
ونمط  األكاديمية  الذات  فاعلية  من  لكل  إحصائية  داللة  ذات  نسبية  مساهمة  وجود  من 

سري في التنبؤ بالمرونة المعرفية فقد أظهرت النتائج وجود أثر مشترك ومقداره  التواصل األ
 ( لبيئة التواصل والفاعلية الذاتية للتنبؤ بالمرونة المعرفية.39٪)

مقدرته   الفرد حول  معتقدات  إلى  يشير  الذاتية  الفاعلية  أن مصطلح  الباحثة  وترى 
غية تحقيق األهداف المبتغاة وهذا يعني  على تنظيم المخططات العملية المطلوبة وتنفيذها ب

أنه إذا اعتقد الطالب أنه يمتلك القدرة على إنجاز األهداف المطلوبة فإنه يحاول جعل هذه  
األشياء تحدث بالفعل , كما ترى أن مفهوم الفاعلية الذاتية البحثية من المفاهيم النفسية ذات  

مين وحفز قدراتهم البحثية واستثمار ميولهم األهمية وذلك نظرًا لما تسهم به في دافعية المتعل
الفاعلية الذاتية  و بشكل فعال إلنجاز مهامهم البحثية على درجة عالية من الكفاءة ، فالطالب ذ

العديد من االستيراتيجيات والطرق والبدائل التي من   الوعي بوجود  أكثر قدرة على  المرتفعة 
 مع المواقف بفاعلية ونجاح.الممكن العمل على استخدامها وتوظيفها للتعامل 

إليه   أشارت  ما  ذلك  ومقابلهويؤكد  الشعور  ب(  175:  2018)  الفريحات  توفر  أن 
أدائهم األكاديمي فيحفزهم نح الذاتية األكاديمية لدى الطلبة يؤثر على  الجهد  و بالفاعلية  بذل 

األكاديمية التي من المحتمل واإلصرار والمثابرة والقدرة والسيطرة على الصعوبات والمشكالت  
أن تواجههم ويعملون على توظيف عديد من االستيراتيجيات والمهارات المعرفية مما يؤثر في 
المعرفية  المرونة  تتأثر  حيث   , لديهم  المعرفية  المرونة  تنمية  في  ويسهم  المعرفي  نشاطهم 

الفاعلية   تعتبر  باندورا  وبحسب  الذاتية  فاعليته  حول  الفرد  أساسي  بمعتقدات  مطلب  الذاتية 
 للمرونة المعرفية. 

هذه  تتفق  المعرفية  بالمرونة  التنبؤ  في  اإلتقان  دافعية  بإسهام  يختص  فيما  أما 
والتي أشارت إلى وجود تأثير مباشر دال إحصائيًا   (  2019)  مرادالنتيجة مع نتيجة دراسة  

ا في  للدافعية  مباشر  غير  تأثير  المعرفية ووجود  المرونة  في  عبر  للدافعية  المعرفية  لمرونة 
 الذكاء الناجح. 
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دافعة قوة  إلى  دائمًا  اإلنسان يحتاج  أن  الباحثة  إلى      وترى  اإلتقان  دافعية  وتشير 
الدافعية من أجل اإلتقان ومن ثم فهي مفهوم أشد عمقًا من القوى النفسية والشخصية الهادفة  

( واخرون  شريف  أشارت  كما  تدل  فهي  مثابر 447:  2014لإلنجاز  على  الطالب  (  ة 
و  بالتعلم  هاإلواستمتاعه  ما  بكل  اآلخرين    , جديدو هتمام  مع  والتفاعل  االستطالع  وحب 
التعلم   في  الكفاءة  ,  والتواصل  وإدراك  المهام  بها.  و وإنجاز  يقوم  التي  المهام  في  التفوق 

ويتضمن ذلك السلوك المنجز الذي يتجه بالفرد إلى االحتفاظ بمستويات معينة من االمتياز  
 وق كما يتضمن منافسة اآلخرين.والتف

ويؤكد ذلك التعريف على عدة نقاط لعل أهمها: وجود أهداف محددة للفرد وكذلك  
إلى   بالديناميكية والتفاعلية كذلك وجود سلوك منظم وهادف للوصول  أنها تتسم  متجددة أي 

الفرد على م المحافظة من جانب  الهادفة وأخيًرا  المنظمة  ستويات  تلك األهداف والسلوكيات 
 من االمتياز والتفوق. 

البناء    Deak, 2003: 283بينما عرف   على  الفرد  قدرة  بأنها  المعرفية  المرونة 
والتعديل المستمر في التمثيالت المعرفية وتوليد االستجابات استنادًا إلى المعلومات المتوفرة  

رد الذي يمتلك في البيئة. فعندما تكون هناك مشكلة ما ولها مدى واسع من الحلول فإن الف
تعديل مخزونه المعرفي للتقليل من  و الذي يقوم ببناء تمثيالت معرفية جديدة أو مرونة معرفية ه

 ذلك المدى وبالتالي توليد استجابات جديدة تبعًا للمعلومات المتوفرة في البيئة.
بين   االنتقال  على  الفرد  قدرة  على  المعرفية  للمرونة  السابق  التعريف  ويؤكد 

أ   االستجابات الواحد  للمثير  وذلك  أو المختلفة  الواحدة  و المهمة  توليد  ,    المشكلة  وكذلك 
تجاه األهداف التي يسعى  و ستيراتيجيات تعد أكثر مناسبة للمشكالت المطروحة أمام الفرد أإ

ا الفرد بعدة محاوالت وتجريب عديد من  قيام  تيراتيجيات إلسإلى تحقيقها ويعني ذلك ضمنًا 
إليه وال شك أن ذلك يتضمن بالضرورة قدر كبير من  من أجل تحقيق   الهدف الذي يسعى 

بالتفوق  تتسم  األداء  من  عالية  مستويات  تحقيق  في  بالرغبة  االحتفاظ  مع  والمثابرة  الجهد 
النسبي والتأثير  و واإلتقان وه ما يمكن أن نطلق عليه دافعية اإلتقان. وهذا ما يبرر اإلسهام 

 تقان في المرونة المعرفية.المباشر والدال لدافعية اإل
  



 

 

 

) 80 ) 

 2021 ، يناير1ج 65جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 ة حممد سعد رضوانبدويد.

 توصيات البحث:
 فى ضوء نتائج البحث الحالى وتفسيراتها توصى الباحثة بما يلى:

تضمين المناهج التعليمية بجميع المراحل الدراسية ألنشطة وإستيراتيجيات تسهم فى تنمية ــ  
مواجهة   فى  قدرتهم   على  مماينعكس  الطلبة  لدى  المعرفية  المرونة  المواقف  مهارة 

 والمشكالت الحياتية واألكاديمية .
 العمل على بناء مناهج دراسية تستثير دافعية الطلبة لإلتقان . ــ 
تقصى العوامل التى يمكن أن تساهم فى الحفاظ على مستوى المرونة المعرفية وفاعلية  ــ  

 الذات البحثية ودافعية اإلتقان لدى طلبة الدراسات العليا .  
ام بهذه الفئة من الطلبة وهم طلبة الدراسات العليا إذ أن عدد األبحاث التى ضرورة اإلهتمــ  

 وهذا ال يتناسب مع طبيعة المشكالت التى يواجهونها .  أجريت عليهم قلية جداً 
إلى مستوى  ــ   العليا لتصل  الدراسات  البحثية لطلبة  الذات  فاعلية  العمل على رفع مستوى 

وأساليب  سى يركز على تنمية المرونة المعرفية  من خالل تخصيص مساق درا  اإلتقان
 .التفكير المعرفى لمواكبة متطلبات القرن الحادى والعشرين 

العليا من  ــ   الدراسات  المهنية والشخصية لطلبة  المهارات  الجامعات بتنمية  إهتمام  ضرورة 
التعليم خالل تقديم تقديم الدورات التدريبة وور  العمل وذلك تحقيقًا للجودة فى معيار  

 . والتعلم 
 :البحوث املقرتحة 

ـــ برنامج ارشادى لتنمية فاعلية الذات البحثية وأثره فى تحسين المرونة المعرفية لدى طلبة  
 الدراسات العليا . 

ـــ القدرة التنبؤية لفاعلية الذات اإلجتماعية واإلنفعالية والبحثية بالمرونة المعرفية لدى طلبة  
 الدراسات العليا .  

 ــ المرونة المعرفية وعالقتها بدافعية التعلم لدى طلبة الجامعة . 
لبة  لدى ط وإستيراتيجيات مواجهة الضغوط ــ المرونة المعرفية وعالقتها بالتفكير اإلبداعى 

 الدراسات العليا . 
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  ة:املراجع العربي
، القاهرة ، دار  437، ماده )تقن( ، الجزء األول، ص  . لسان العربــ ابن منظور )ب.ت(  
 المعارف .  

( إبراهيم  الدين  الدسوقى ،وفاء صالح  القائم  2015ــ   الويب  التشاركى عبر  التعلم  أثر   .  )
على النظرية اإلتصالية على فاعلية الذات األكاديمية ودافعية اإلتقان لدى طالب  

التعليم،   مجلة دراسات عربية فى التربية وعلم النفس ، الدبلوم الخاص تكنولوجيا 
 . 162ــ 129( ،  62العدد )  ، رابطة التربويين العرب

علم النفس االيجابى ( .  2015عبد الرحيم ،على )و بدر ،طارق محمد  و ــ  العبودى، صالح  
 ، لبنان ، بيروت ، عالم الفكر .   )رؤى عاصرة (

(.  2019معوض ،مروه نشات )و محمد ،ايمان وجيه عبدهللا  و ــ  الكافورى، صبحى عبدالفتاح  
برنامج معرفى سلوكى   الجامعة، فاعليه  لدى طالب  المعرفية   المرونة   لتحسين 

 . 502ــ 483، ( 3)19مجلة كلية التربية ، جامعة كفر الشيخ ،
، ابوالمجد  و ــ  السيد  عبدهللا  )مها  محمد  ،احالم  الالزمة   2017العرفج  البحثية  المهارات   .)

لطالب الدراسات العليا فى ضوء مستجدات العصر من  وجهة  نظر الخبراء ،  
   84ــ  53( ،  4)  32كلية التربية ، جامعة المنوفية  ،  مجلة

( . فاعلية  الذات البحثية لدى طلبة الدراسات العليا  2017ــ أرنوط  ،بشرى اسماعيل أحمد )
المتغيرات   بعض  ضوء  فى  مقارنة  دراسة  العربية،  الحكومية  بالجامعات 

 .  47ــ 1، ( 50) 1مجلة  االرشاد النفسى ، جامعة  عين شمس ، الديموجرافية ، 
الفروق فى المرونه المعرفيه فى  ضوء ( .  2020ــ البدرمانى ،محمد عاطف محمد محمد )

   مستويات مختلفة  من الكفاءه المدركه لدى الطالب المتفوقين عقليا بكلية التربية 
 ، رساله دكتوراه ، كلية  التربية، جامعة  حلوان .  

السعيد   ،عادل  البنا  )و ــ  سمير  رحاب  لالتقان  2019طاحون،  والدافعيه  الذات  فعاليه   .  )
  ، التربيه  كليه  طالب  لدى  األكاديمية   الحياه  بجودة  كمنبئات  الطموح  ومستوى 

ــ  261( ،  4)  43،  مجله كليه التربيه فى العلوم االنسانيه ، جامعه عين شمس  
338  . 
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عبد السميع ،محمد و حمد  أحمد عبدالرحمن أحمد محمد وعبدالرحمن ،عبدالمنعم أ  ــ الدردير،
( المرونة2018عبدالهادى  لمقياس  السيكومتريه  الكفاءه  لدى طالب    (.  المعرفية 

،    مجلة العلوم التربوية، كلية التربية بقنا ، جامعة جنوب الوادىكليه التربية بقنا ،  
 .  94ــ  75( ، 37العدد )

"   البنية العاملية للكفاءة  الذاتية األكاديمية  ومحدداتها( ." 2001ــ الزيات ،فتحى مصطفى ) 
"مدخل ونماذج ونظريات " ، القاهره ، دار    2فى سلسلة علم النفس المعرفى ، ج

 .  538ــ 491النشر للجامعات ، 
ت الهويه النفسية وعالقتها بالمرونة  المعرفية  (. حاال2016ــ العارضه ،محمد عبدهللا جبر )  

مجلة التربية  للبحوث التربوية والنفسية واالجتماعية  لدى طلبة المرحلة الثانوية ،  
 ،169 (3  ، )578-636   . 

أحمد   متعب  ،عفاف  الفريحات  )و ــ  مصطفى  يوسف  ،نصر  التنبؤية 2018مقابله  القدرة   .)
لذاتية االجتماعية واالنفعالية واالكاديمية بالمرونة  لبيئة التواصل االسرى والكفاءة ا

عجلون،   محافظة  فى  العاشر  الصف  طلبة  لدى  القدس  المعرفية  جامعة  مجلة 
  (24)  8، جامعة القدس المفتوحة ،  ةالمفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسي

 .   180ــ 163، 
( . فاعليه الذات وعالقتها بكل من الدافعية لالنجاز والذكاء  2007ــ المزروع ،ليلى عبدهللا ) 

مجلة العلوم التربوية والنفسية ،  الوجدانى لدى عينة من طالبات جامعة ام القرى،  
 .   82ــ  70( ، 4) 8

 ( عبداللطيف  احمد  محمد  بخيت،  والعميق وعال2013ــ  السطحى  التعليم  اساليب   . قتها ( 
  153مجلة  كلية التربية، جامعة  األزهر ، بالتحصيل األكاديمى ودافعية االتقان،  

 .   191ــ  145( ،  2)
( . العالقه بين المرونة  المعرفية والتحصيل األكاديمى  لدى  2020ــ بشاره ،موفق سليم ) 

طالل   بن  الحسين  جامعه  مجله  طالل،  بن  الحسين  جامعة   طلبة   من  عينة 
 .   332ــ   313( ، 2( ، العدد )6المجلد ) للبحوث ، 

( عبد  أحمد  ،نافز  بقيعى  ماوراء2013ــ  السنة    (.  طلبة  لدى  المعرفية  والمرونة  الذاكرة 
 .   358ــ  330( ،    3)  14مجلة العلوم التربوية والنفسية ، الجامعية األولى . 
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لتفكير ماوراء المعرفى المرونة المعرفية وعالقتها با(. 2017ــ بن حسن، محمد على محمد )  
، رساله ماجستير ، كلية التربية، جامعة ام  لدى عينة  من طالب جامعة ام القرى 

 القرى ، السعودية.  
( بغدادى  مختار  ،مروه  جابر  طالب 2015ــ  لدى  المعرفيه  بالمرونه  المنبئه  العوامل   .)

(  3)   21ن ،  مجله دراسات تربوية واجتماعية، كليه التربية، جامعه حلواالجامعه ،  
 .  1110ــ 1059، 

 ( نورالدين  عبدالعزيز  ،محمد  جمعة  نظرية  2020ــ  على  قائم  تدريبى  برنامج  فاعلية    .  )
للمشكالت   االبتكارى  الذات    TRIZالحل  ومفهوم  المعرفية  المرونة  تنمية  فى 

  ، بالمنيا  النوعية  التربية  بكلية   العليا  الدراسات  طالب  لدى  مجلة   االكاديمية  
  ( 123دراسات عربية فى  التربية  وعلم النفس ، رابطة  التربويين العرب ، العدد ) 

 .   340ــ 299، 
 ( على  رمضان  حسن،  قائم 2015ــ  تدريبى  برنامج  اثر   . تنمية   (  فى  الدماغ  عمل  على 

  ، االساسى  التعليم  الثانةمن  الحلقة  تالميذ  لدى  المعرفيه  التربيه  المرونه  مجله 
 .  471ــ  366،  ( 4) 163للبحوث التربوية  والنفسية واالجتماعية ، 

( العابدين  بنت زين  ،اقبال  المهنية  حسب  2018ــ درندرى  البحث  . مدى توفر مهارات   )
حث  البريطانى لدى طالبات الدراسات العليا بالكليات االنسانية  اطار التطور البا

الملك سعود من وجهة  نظرهن ،   مجلة كلية االداب ، كلية االداب . بجامعة  
 .   147ــ  99، (  1) 78جامعة  القاهرة  ،

( ابراهيم  مروه صالح  سعاده،  االتقان 2017ــ  بدافعية   وعالقتها  المنبئه  العقل  عادات   .  )
مجلة دراسات عربية فى التربية رونة  المعرفية  لدى طالب المرحلة الثانوية،  والم

    352ــ 277( ،  87، العدد )وعلم النفس ، رابطة  التربويين العرب 
( .الفروق بين 2014مبروك ،اسماء توفيق )و الفلمانى ،دينا خالد  و ــ شريف ،ناديه محمود   

و  والمتوسطة  المرتفعة  االتقان  دافعية  التحصيل  ذوى  من  كل  فى  المنخفضة 
مجله العلوم التربويه ، كليه الدراسات العليا  االكاديمى واستخدام نصفى الدماغ ،  

 .  477ــ 441،   (2)  22للتربية  جامعه القاهره ،
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عاشور   ،محمد  صادق  )و ــ  محمود  يحيى  وعالقته  2017النجار،  الناقد  التفكير  مستوى   .)
التربية بمحافظة غزه ،   الذاتية البحثية لدى طلبة الدراسات العليا بكليات  بالكفاءه 
جامعة   والنفسية،  التربوية  والدراسات  لألبحاث  المفتوحة   القدس  جامعة  مجلة 

 .  145ــ 131( ،  19) 6القدس المفتوحة، 
، عبدالحافخ  )ــ  الودود   عبد  بالمرونة  2016ثناء  وعالقته  المعرفى  وراء  ما  التفكير   .  )

 .  410ــ 385،   (2) 217مجلة األستاذ ،  المعرفية  لدى طلبة الجامعة ، 
ايمان خالد ) بالدافعية لالتقان  2019ــ عيسى،  التعلم وعالقتها  ( . بروفيالت استيراتيجيات 

مجلة االرشاد النفسى ، جامعة   نهور ،  لدى عينة من طالب كلية التربية جامعة دم
 .  464ــ  407( ،  58عين شمس ، العدد )

( حسين  ،بكر  فاضل  لدى  (.  2015ــ  المعرفيه  والمرونه  االبتكار  ودافعيه  االبداعى  الوعى 
مقارنه( )دراسه  االعداديه  المرحله  فى  المبدعين  وغير  المبدعين  رساله  الطلبه   ،

 .   دكتوراه ، كليه التربيه ،ابن رشد
  ( محمد  سعيد  ،عالء  والدرس  ثابت  أحمد   فضل،  من  2015ــ  االتقان  بدافعية  التنبؤ   .)

المرحله  تالميذ  من  عينه  لدى  االبناء  يدركها  كما  الوالدية  المعاملة  اساليب 
،    (1)   162مجله كلية التربية للبحوث التربوية والنفسية واالجتماعية ،  االعدادية ،

 .  514ــ  467
النفسية   2017صالح عنتر )ــ قاسم ،سالى   ( . الفروق فى استيراتيجيات مواجهة الضغوط 

االساتذة   لدى  والنفسيه  المعرفيه  والمرونه  النفسيه  الصالبه  من  كل  ضوء  فى  
مجلة  دراسات تربوية ونفسية ، كلية التربية  ،  الجامعيين الممارسين لمهام اداريه ،

 .   139ــ 11،   (96جامعه الزقازيق ، العدد )
المعرفيه لدى 2018السماوى ،فجر حسين كاظم )و ــ محسن ،عبدالكريم غالى   المرونه   . )

  ، الجامعة  للعلوم  طلبة  التربية   كلية  االنسانية،  للعلوم  البصرة  أبحاث  مجلة 
 . 313ــ 296،  (2) 43االنسانية ، جامعة البصرة  ، 
( الدين  زين  باهلل  ،المعتز  محمد   حول 2018ــ  المرتكز  االستقصائى  التدريس  فاعلية   .)

تالميذ  لدى  البحثية  والكفاءة   القرار  اتخاذ  مهارات  تنمية  فى  العلمية   المشكلة 
 (  .  8) 21المجلة  المصرية  للتربية العلمية ، المرحلة االعدادية  ، 
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اساليب المعامله الوالديه وعالقتها بدافعيه االتقان   (.2019ــ محمد ،بخيته محمد زين على ) 
للعلوم   السودان  جامعه  التربيه  بكليه  النفس  علم  طالب  لدى  التعلم  واساليب 

، والتكنولوجيا،والتكنولوجيا  للعلوم  السودان  ،جامعه  التربويه  العلوم    (1)20مجله 
،1-16 . 

بالتوجهات الهدفية والكفاءة الذاتية  ( . قلق المستقبل وعالقته    2017ــ محمد ،محمد ابراهيم )
مجلة البلقاء للبحوث والدراسات ،  المدركة لدى الطلبة الخريجين فى جامعة مؤتة،  

 .   32ــ  9( ، 2)   20جامعة عمان األهلية ،  
مراد سيد    ــ  فؤاد  سليمان  ،هانى  المعرفية  2016) محمد  للمرونة  التنبؤية  القيمة   .)

المجله العربية ذاتيا لدى عينة من طالب الجامعة ،     باستيراتيجيات التعلم المنظم
 .  104ــ75، ( 36للتربية بتونس ، )

(. نمذجة العالقات السببية بين دافعية  االنجاز 2019ــ مراد ،هانى فؤاد سيد محمد سليمان )
مجلة  دراسات والذكاء الناجح والمرونة المعرفية لدى عينة  من طالب الجامعة ،  

 268ــ  238( ، 106، العدد ) بية  وعلم النفسعربية فى التر 
( . البناء العاملى لدافعية  االتقان  وأثره  على تبنى أساليب  2006ــ مصطفى ،على احمد )

مجلة رسالة الخليج العربى  التعلم  والتحصيل األكاديمى لدى طالب كلية التربية ،  
 .  96ـ ـ  59  ( ، 10)  27، 

،نادية شعبان   )  كطفانىو ــ مصطفى  سلمان  االنسانى وعالقته 2019،منتظر  االقتدار   .  )
  44مجلة  أبحاث البصرة  للعلوم االنسانية ،  بدافعية االتقان لدى طلبة الجامعة ،  

 .  114ــ 91( ،  2)
)   ــ أمين  ،محمد  فى  2015ملحم  األساسية  المرحلة  طلبة  لدى  األكاديمية  الذاتية  الكفاءة   .)

(،  164)،مجلة كلية التربية ، جامعة األزهر  تربية لواء المزار الشمالى باألردن ،  
 .   267 ــ 235  ،  2ـ ج

ل  ( . الفروق بين المترويين والمندفعين فى كل من عادات العق2017نصر ،سعاد سيد )  ــ
  ، االساسى  التعليم  من  الثانيه  الحلقه  تالميذ  لدى  االتقان  العلوم  ودافعيه  مجلة 

 .  247ــ  215،(   1)   3التربويه ، كليه الدراسات العليا للتربيه،  جامعه القاهره ، 
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 ( فاضل  لدى طلبة  2017ــ وحيد ،مصطفى  المعرفيه  بالمرونه  االتقان وعالقتها  دافعيه   .  )
 ،كليه التربيه ، جامعه القادسيه .  تيررساله ماجسالجامعة  ،
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The current research aims to verify (1) whether there is a 

relationship between cognitive flexibility, research self-efficacy and 

mastery motivation among post graduate students; (2) whether there 

are differences in the mean scores of the research sample individuals 

on the scales of cognitive flexibility, research self-efficacy, and 

mastery motivation according to the variables of gender (males & 

females) and academic specialization (theoretical colleges & practical 

colleges); and (3) whether research self-efficacy and mastery 

motivation can predict cognitive flexibility . The research sample 

consisted of (250) male and female post graduate students registering 

for the master degree. Their ages ranged from 26 to 32 years. Their 

average age was 29.70. The standard deviation was 2.44. To measure 

the research variables, the researcher prepared three scales: the first 

scale aimed to measure cognitive flexibility, the second scale aimed to 

measure research self-efficacy, and the third scale aimed to measure 

mastery motivation. Results revealed that there existed a positive and 

statistically significant relationship between cognitive flexibility, self-

efficacy, and mastery motivation. The results also demonstrated that 

there were differences in the mean scores of the research sample on 

the two scales of cognitive flexibility and research self-efficacy 

according to the two variables of gender (male - female) and academic 

specialization (theoretical colleges - practical colleges). While, no 

differences were found in their average scores on the mastery 

motivation scale according to the two variables of gender (male - 

female) and academic specialization (theoretical colleges - practical 

colleges). It was also found that cognitive flexibility could be 

predicted through mastery motivation and research self 

efficacy.Theoretical implications and recommendations for future 

research were discussed.  

Key Words: cognitive flexibility, research self-efficacy, mastery 

motivation 


