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 -1على الباحث الراغب بالنشر التسجيل في منصة املجلة على الرابط اآلتي:
. https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=signup
ُ
 -2بعد التسجيل سترسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه رسالة مفادها أنه سجل
فيها ،وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد
اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:
. https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login
 -3ستمنح املنصة (املوقع) صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال
االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
 -4يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة ،وعلى النحو اآلتي :
 تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية( :العنوان :بحرف  /16املتن :بحرف
ً
سطرا ،وحين
 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
َ
تزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة عند النشر داخل املجلة على ( )25صفحة للبحوث
الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة ،وتحقيق النصوص ،و ()30
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .
 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
واإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
َ
التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
على النحو اآلتي :
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

تنويه:

َ
تعبر جميع األفكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء
ِ
َ
تعبر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى
أصحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكرية وال ِ
التنويه

رئيس هيئة التحرير

املحت ـ ـوي ــات
الصفحــة

العنـ ــوان
حبوث اللغة العربية
َ
ُّ
اإلعراب) للشيخ
اإلعرابية للمرفوعات في كتاب (تمرين الطالب في صناعة ِ
تنوع األوجه ِ
َ
َ
نسرين أحمد حسين الساداني ومحمد ذنون فتحي
خالد األزهري(ت905هـ)
ُ
َ
ً
نموذجا-
الوعي بتاريخ العجم القديم في الشعر الجاهلي  -األكاسرة أ

ِإسالم صديق حامد و باسم إدريس قاسم
التوجيه الصوتي لظاهرتي (اإلظهار واإلدغام) عند الدمياطي (ت1117:هـ) في كتابه
ِ(إتحاف فضالء البشر) -دراسة تحليلية-

كاللة أحمد كاللي و عبدالستار فاضل خضر

داللة ظاهرة العدول في كتاب (معترك األقران) للسيوطي (ت911هـ) التذكير والتأنيث -
َ
ُ
ً
ليندا باكوز أبرم و منال صالح الدين الصفار
نموذجا-
أ
اإلشاريات
ِ
تمارة نبيل اليامور و آن تحسين الجلبي

َ
مقدمة في علم حروف الهجاء في باب األلف اللينة محمد بن يعقوب الفيروز آبادي
رافع ِإبراهيم محمد ِإبراهيم
(ت 817هـ ) تحقيق و دراسة
َ
َ
التشبيه املركب في كتاب مداواة النفوس وتهذيب األخالق البن حزم األندلس ي (ت456 :هـ)
علي عبد علي الهاشمي و شيماء أحمد محمد
الشاهد النحوي الشعري في شروح اللمع البن جني (ت 392هـ) معجم وتوثيق _ باب
ً
خالدة عمر سليمان و صباح حسين محمد
املفعول املطلق أنموذجا_
التأويل في ضوء التداولية املعرفية نماذج مختارة من شعر محمد بن حازم الباهلي
عال هاني صبري و عبدهللا خليف خضير
التعليل الصرفي في الدرس اللغوي ألبنية األفعال املزيدة عند ابن ِجني (ت392:هـ):
ً
مصعب يونس طركي سلوم و هالل علي محمود
محورا
الخصائص
سيميولوجيا االسم ودوره في تصوير البعد االجتماعي للشخصية الروائية قراءة في رواية
(رياح الخليج) إلبراهيم السيد طه

حارث ياسين شكر املاشطة

26 - 1
46 - 27
64 - 47
84 - 65
94 - 85
128 - 95
162 - 129
176 - 163
204 - 177
238 - 205
258 - 239

اإلظهار في مقام ضمير الرفع (املتصل ،املنفصل) دراسة نحوية داللية في كتاب رياض
ِ
282 - 259

الصالحين من كالم سيد املرسلين للنووي ت  676هـ
فاتن سالم محمود و رحاب جاسم العطيوي
مرويات األسعدي من كتاب الجيم ألبي عمرو الشيباني ٌ
جمع ودراسة
ِ
سعد خطاب عمر
موقف املستشرق غارسيه غومس من الشعر األندلس ي

َ
سعدية أحمد مصطفى

312 - 283
342 - 313

الخوف الديني في الشعر األندلس ي في القرن الخامس الهجري
َ
رغدة بسمان الصائغ و فواز أحمد محمد
املرجعيات الثقافية في رواية يوليانا لنزار عبدالستار
قيس عمر محمد

َ
شعرية العنونة في شعر أحمد جار هللا
ُ
ميمية ابن الرومي في رثاء البصرة دراسة أسلوبية

محمد طه عبد املعين

طارق حسين علي
ُ
ً
نموذجا
املشـتقات في القصائد املعلقات دراسة صرفية داللية معلقة زهير بن أبي سلمى أ
نجيب محمود عالوي

370 - 343
394 - 371
414 - 395
442 - 415
474 - 443

حبوث التاريخ واحلضارة اإلِسالميَّة

صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت764 :هـ1363/م) وعالقته بعلماء عصره
نهال عبد الوهاب وناصر عبد الرزاق عبد الرحمن
حركة مجتمع السلم (حمس) ودورها السياس ي في الجزائر
َ
َ
أحمد خالد أحمد و سعد توفيق عزيز البزاز
الجذور التاريخية للمغول والبداية الرسمية لقيام دولتهم سنة 603هـ1205 /م
زياد عالء محمود و نزار محمد قادر
محكمة العدل الدولية وقضايا العرب في املغرب العربي (( )1998-1973قضية شريط
َ
َ
َ
ً
أنسام أديب الضاحي و مجول محمد محمود
نموذجا)
أوزو
هجرة القبائل من الجزيرة العربية الى العراق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر
هاشم عبد الرزاق صالح الطائي
وعالقتها بالسلطة العثمانية
َ
َ
أزمة املياه وأثرها على دول حوض النيل من القرن العشرين ولغاية عام 2015
ِإطالل سالم حنا
املالمح االقتصادية من خالل كتاب قوانين الدواوين البن مماتي (606ه ـ1209-م)
َ
أشرف عبد الجبار محمد
َ
األحوال االقتصادية في العصر الراشدي
نشتيمان علي صالح
التحديات التي واجهت امللك فيصل 1933-1921
عباس ِإسماعيل الرواس
َ
جند السودان الغربي في عهد املرابطين وأسلحتهم
فائز فتح هللا الرعاش

494 - 475
520 - 495
542 - 521
560 - 543
600 - 561
624 - 601
642 - 625
666 - 643
690 - 667
714 - 691

حبوث علم االجتماع

إضطرابات األكل وعالقتها بحل املشكالت لدى ربات البيوت في مركز مدينة أربيل
مؤيد ِإسماعيل جرجيس و سلمى حسين كامل
الحوار الديني وبناء السالم وترسيخ التعايش السلمي في العراق الحالي الحوار املسيحي-
ً
عذراء صليوا شيتو
نموذجا
اإلسالمي
ِ

764 – 715
818 – 765

حبوث الفلسفة

الذاكرة والتذكر بين هنري برجسون وبول ريكور – مقاربة مفاهيمية
َ
فنر ميسر سعيد و أحمد شيال غضيب

842 – 819

حبوث الشريعة والرتبية اإلِسالميَّة

َ
أثر السياق القرآني في ورود الصفات الخبرية املوهمة للتجسيم
ياسر عبد العزيز سيدويش و ظافر محمد عبدهللا

868 – 843

حبوث املعلومات وتقنيات املعرفة

ُّ
التحول لخدمات املعلومات الرقمية في املكتبات الجامعية العراقية
سالم جاسم عبدهللا العزي

892 – 869

حبوث علم النفس وطرائق التدريس

َ
تقويم كتاب مادة األدب والنصوص للصف الرابع العلمي من وجهة نظر تدريسييها
َ
عدنان حازم عبد أحمد
َ
ُّ
اإلنسانية في
املرونة املعرفية وعالقتها بأساليب التعلم لدى طلبة كلية التربية للعلوم ِ
شيماء طلب النجماوي
جامعة املوصل
َ
اإلطار املفاهيمي ملنظومة األمن العام
ِ

914 – 893
972 – 915

حبوث القانون

مصلح جميل أحمد و مجيد خضر أحمد

1010 – 973

أَيلول (2022/9/15م) 1444/هـ

العدد ()90

املرونة املعرفيَّة وعالقتها بأَساليب التعلُّم لدى طلبة كليَّة
الرتبية للعلوم اإلِننانية يف جامعة املوصل
شيماء طلب النجماوي
تأريخ التقديم2021/6/22 :



تأريخ القبول2021/7/24 :

المستخلص:

استهدف البحث التعرف على مستوى المرونة المعرفية وأَساليب التعلُّم لدى طلبة كلية
التربية للعلوم إ
النسانية والتعرف على العالقة بين المرونة المعرفية وأَساليب التعلُّم لدى

طلبة كلية التربية للعلوم إ
َيضا إلى التعرف على الفروق في
النسانية ،كما هدف البحث أ ً
العالقة بين المرونة المعرفية وأَساليب التعلُّم وفق ًا لمتغيري الجنس (ذكور – إناث)  ،الصف

تكونت عينة الدراسة من ( )200طالب وطالبة ،استعملت
الدراسي (األ ََّول – الرابع) ،و َّ

الباحثة المقياس المطبق من (بلعربي )2019 ،لقياس المرونة المعرفية والمعد باألصل من
(عبدالوهاب )2011 ،ومقياس (شامخ )2011 ،لقياس أَساليب الت ُّ
علم ،وتم التحقق من

صدقهما بطريقة الصدق الظاهري وثباتها بطريقة إعادة االختبار ،ولمعالجة البيانات

إ
حصائيا ،تم استعمال معامل ارتباط بيرسون ،االختبار التائي ،لعينة واحدة ،االختبار
ً
التائي لداللة معامل االرتباط ،االختبار الزائي للفرق بين معاملي ارتباط .أَظهرت نتائج
البحث أَ َّن الطلبة يتمتعون بالمرونة المعرفية ،وأَساليب التعلُّم األَكثر شيوعاً لدى الطلبة هو

أُسلوب التعلُّم التقاربي يليه أُسلوب التعلُّم االستيعابي ثم أُسلوب التعلُّم التالؤمي أَو التكيفي،
َما أَدنى أَساليب التعلُّم شيوعاً فكان أُسلوب التعلُّم التباعدي ،وتوجد عالقة دالة إ
حصائيا
أ َّ
ً
بين المرونة المعرفية وأَساليب التعلم ،وال توجد فروق دالة إ
حصائيا وفقاً لمتغير الجنس
ً
(ذكور – إناث) ،وتوجد فروق دالة إ
حصائيا وفقاً لمتغير الصف الدراسي (األ ََّول – الرابع)
ً
ولصالح الرابع.

 مدرس مساعد/قسم العلوم التربوية والنفسية  /کلية التربية  /جامعة الموصل.
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الكلمات المفتاحية :المرونة المعرفية؛ أَساليب التعلم؛ نظرية المرونة المعرفية لسبيرو؛
نظرية التعلُّم التجريبي لكولب.
أَهميَّة البحث والحاجة اليه:

تُ َع ُّد الجامعة من أَبرز المراحل التعليمية التي تمثل قمة الهرم التعليمي وتهدف
إلى إعداد األَفراد بصورة منتظمة وموجهة للحياة ،وتسهم الجامعة في خلق شخصية
الطالب الجامعي من خالل تهيئة الفرص للنمو المتكامل والمتوازن يستطيع أَن ينهض

بمسؤولياته في بناء المجتمع وتطويره (األسدي .)168-167 ،2002 ،كما أََّنها من

المراحل ال َّ
مميزة في حياة الطالب فهي تتميز باختالف التخصصات والمواد وايضاً تبرز

فيها قدرات الطالب وامكاناته وطريقة استجابته للمواقف المختلفة في حياته اليومية وتظهر

اثارها على تعامله في المواقف المختلفة سوا ًء في المواقف التعليمية أَو في المواقف
االجتماعية (القحطاني ،)151 ،2013 ،فضالً عن ان الجامعة جزء من المجتمع الذي
يشهد ظاهرة التغيير وعليها تقع مسؤولية إعداد الكفاءات والعقول المفكرة التي تتحمل

المسؤولية في المجتمع ،كما أ َّ
َن من وظائف التعليم الجامعي تنمية الطالب وقدرته
ومهاراته وقيمه وصقل مواهبه (الزهيري.)19 ،2004 ،

وطلبة الجامعة هم شباب المستقبل وركيزة أساسية من ركائز المجتمع ولهم أَهميَّة

كبيرة بسبب دورهم الثقافي واالجتماعي واالقتصادي في المجتمع وهم قوة فاعلة في نموه
وتقدمه وبنائه كما أََّنهم يعدون طاقة محركة لوسائل إ
النتا وركناً أساسياً في تحمل
مسؤوليات وأعباء المجتمع (السلطان ،)18 ،2009 ،فضالً عن أََّنهم أَكثر شرائح

المجتمع قدرة على البذ ل والعطاء بحكم تكوينهم الجسمي الذي يجعلهم في عنفوان الحيوية

والنشاط ،لذا يفترض ان يجري التعامل معهم بشكل يدفعهم إلى الدراسة والعمل البناء
بأقصى طاقاتهم فهم الجيل الذي سيتحمل المسؤولية بأعبائها المختلفة ويواجه التحديات

في جميع مرافق الحياة (البياتي وأدهم ،)158 ،2009 ،و إم َّما يؤكد أَهميَّة هذه الشريحة ان
الجامعة تتعامل معهم وتهتم بشؤونهم وتعمل على تحقيق ميولهم واستعداداتهم ومن خالل

ال عن تقوية
ذلك يمكن تجسيد المبادئ التربوية والصفات الخلقية واالجتماعية الحميدة فض ً
العادات السلوكية المرغوبة (مقابلة وعبدالناصر )210 ،1994 ،وهكذا فإ َّن الحياة
الجامعية من المراحل ال َّ
مميزة في حياة الطلبة لما تمثله من خبرة وتجربة جديدة وبدء حياة
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تختلف في بيئتها وعالقاتها عما تعود عليه الطالب في مراحل دراسته السابقة (العكايشي،
.)4 ،2003
وأل َّ
َن البيئة دائمة التغيير في الحياة اليومية فهي تتطلب وتحتا

إلى نظام السيطرة

المعرفية لتنظيم األَفكار والسلوكيات بصورة مرنة من أَجل تحقيق األَهداف الموجودة لدى
الفرد السيما أَفراد المرحلة الجامعية ألََّنهم في بداية دخول معترك الحياة (بن حسن،
.)5 ،2017

لقد أكدت الدعوات التربوية في السنوات األخيرة ضرورة العناية بتنمية المرونة
المعرفية لدى المتعلمين من خالل توفير بيئة مرنة وآمنة للتعلُّم المعرفي إم َّما يعينهم على

فهم الخبرات أَو الموضوعات المعرفية اعتماداً على أبنيتهم المعرفية وتوظيف المعرفة في

المواقف الجديدة وتحقيق التكيف النفسي بوساطة خفض التوتر .كما أ َّ
َن القصور في
التعلُّم مرده جمود عملية التمثيل الذهني للخبرة المعرفية التي تعترض الفرد ،إذ يمكن تعليم
المرونة المعرفية بوساطة إعطاء الفرص المناسبة للطلبة لالطالع على وجهات النظر

المختلفة لدى اآلخرين وتغيير نمط تفكيرهم تبعاً لما يعرض عليهم من مواقف سواء أكانت

العامة أم األَكاديمية (بشارة.)316 ،2020 ،

والمرونة المعرفية ِّ
َّز في عملية التعلم؛ إذ تساعد الطلبة على تغيير
تؤدي دو ًار ممي ًا
استجاباتهم والتكيف مع الظروف الجديدة ومواجهة الصعوبات في المجاالت األَكاديمية

المختلفة ومتابعة المهام الصعبة في المحتوى التعليمي في شتى جوانبه بسهولة ويسر،
كما أََّن ها تساعدهم على حل المشكالت التي تواجههم بطرائق إبداعيَّة (كيشار،2018 ،

 .)15كما أ َّ
َن تطوير المرونة المعرفية أمر ممكن وذلك من خالل التدريب المرتبط بنمط
شخصية الم ُّ
تعلم وقدرته على إ
الفادة من الخبرة التي يواجهها (الفريحات ونصر،2018 ،
.)165

وتتطلب تنمية المرونة المعرفية إعادة تنظيم الخبرة وصياغة المشكلة وبناء
األَفكار وهذا ال يتوفر إ َّال بوجود بيئة تعليمية مرنة تقوم بعرض عناصر المعرفة بطرائق
متنوعة وضمن أَهداف مختلفة (خضر.)2 ،2008 ،
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وي ُّ
عد بناء المرونة المعرفية وتنميتها رحلة غامضة ،والمعلوم ان البشر ال يستجيبون
ُ
بنفس الطريقة للصدمات أَو إلحداث الحياة الضاغطة ،فالطريقة التي قد تكون فعالة في

بناء أَو تأسيس المرونة لشخص معين قد ال تكون فعالة بالنسبة لشخص آخر ،ويستخدم
البشر استراتيجيات تأَقلم أَو مواجهة أَو توافق متنوعة لبناء المرونة المعرفية (عبدالسالم،
.)38 ،2018

وتمثل المرونة المعرفية عنص اًر حاسماً في تحديد الطريقة التي يتفاعل بها األَفراد
ويتعاملون مع الضغوط،

(وحيد.)7 ،2017 ،

وانها ذات صلة بالمظاهر والقوى االيجابية للحالة العقلية

َّز من أَبعاد الشخصية إ
النسانية وهي تتقبل التغير
وتُ َع ُّد المرونة المعرفية بعداً ممي ًا
المفاهيمي والمثابرة في اكتساب أَنماط جديدة من السلوك والتخلي عن أَنماط قديمة وثابتة
وهي تقع على إحدى طرفي متصل بينما يقع التصلب المعرفي في الطرف اآلخر منه
وتتضح المرونة المعرفية كل ما استطاع الفرد معرفة الخيارات والبدائل الخاصة بموقف ما

فضال عن رغبته في أَن يكون
وتكييف استجابته حسب متطلبات الموقف الذي يواجهه
ً
مرناً (بقيعي )334 ،2013 ،كما أََّنها تُ َع ُّد وسيلة َّ
مميزة في تحديد الفروق بين األَشخاص
في قدراتهم وتميز بين األَشخاص في تعاملهم مع مواقف الحياة المختلفة ومشكالتها الَّتي

تُ َع ُّد اساساً يعتمد عليها بدرجة كبيرة في تفسير كثير من جوانب شخصية االنسان ،إذ يقوم
بدور نشط في تحديد أَنماط االستجابة وأَساليب التوافق في المواقف المختلفة سواء كان
ذلك في ميدان حل المشكالت أَم في االتجاهات أَم في تفاعل الشخص مع المواقف
االجتماعية (المياحي.)95 ،2020 ،

وتوفِّ ر المرونة المعرفية لسلوك الفرد السيطرة الرادية على استراتيجياته المعرفية

وتشجيعه على االستمرار في مواجهة الصعوبات كما أ َّ
َن لها دو ًار ايجابياً في قدرته على

إدارة الوقت واالتصال اليجابي باآلخرين وتتيح له تقبل وجهات النظر المختلفة ومعرفة
كل البدائل واالختيارات المتاحة للموقف واالستعداد الجيد لمتطلبات هذا الموقف الذي

يواجهه وتغيير طريقة تفكيره وفقاً لطبيعته كما أََّنها تمكنه من التعامل بمرونة مع مختلف

الظروف والمواقف (قاسم وسحر )102 ،2018 ،وهناك بعض الفوائد لكون الفرد مرناً
معرفيا؛ إذ انه أَكثر انتباهاً وإادراكاً وأَكثر استجابة للتفاعالت االجتماعية كما أََّنه قادر
ً
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على خلق المزيد من االفتراضيات حول الكيفية التي ينبغي ان تقدم فيها التفاعالت
االجتماعية وهذا يجعل من المرونة عنص اًر فعاالً من عناصر التواصل االجتماعي (صفية
ورافع .)1497 ،2017 ،

ويرى فارانت وآخرون ( )Faraut & et.al, 2014أَ َّن المتعلمين الذين لديهم

مهارات المرونة المعرفية يتميزون بمهارات أَفضل في االنتباه وتنظيم السلوك كما أََّنها
تمكنهم من االنتقال المرن بين المهام بالطريقة التي تمكنهم من التحكم في انتباههم

وسلوكهم كما أََّن هم يقومون بتقويم الترابطات بين أجزاء المعرفة وتنميتها واالستفادة منها
في المواقف الالحقة (الجريوي.)963 ،2020 ،

ويضيف دينيس وفاندر ( )Dennis & vander, 2010أَ َّن أَهميَّة المرونة

المعرفية تبرز كوظيفة ذهنية ادائية تساعد األَفراد على تغيير وتنويع طرائق التعامل

العقلي مع األُمور بحسب طبيعتها من خالل تحليل صعوباتها إلى عوامل يمكن الحاطة
بها واالستفادة منها في إيجاد الحل (زايد.)6 ،2020 ،

وأَشار مجموعة من الباحثين إلى ان المرونة المعرفية تظهر في سلوك الفرد

بشكل كامل وليست تغيي اًر في السلوك نتيجة لموقف مشكل فقط كما أ َّ
َن هناك بعض

العمليات المعرفية التي ترافقها مثل الوعي والتمثيل العقلي وتوليد البدائل وتقييمها والمرونة

المعرفية ليست القدرة على توليد العالقات الداخلية بين األشياء والمفاهيم فقط َّ
َيضا
ولكنها أ ً

القدرة على إدراك أوجه التشابه واالختالف بينها (بقيعي.)335 ،2013 ،

ومن العوامل المحددة لمستوى المرونة المعرفية لدى الفرد هي مدى ما يتوافر لدى
الفرد في بنائه المعرفي (مخزونه المعرفي) وقدرة الفرد على بناء روابط بين ما يتوافر في

معرفته السابقة بهدف توليد المعرفة الجديدة ومستوى الدافعية الذي يعين الفرد على حل
الموقف المشكل واتجاه الفرد بخصوص الموقف الجديد الذي يعترضه ،كما أَشارت

الجمعية األَمريكية لعلم النفس ()American psychological Association, 2010

إلى العوامل المؤثرة في تكوين المرونة المعرفية ومنها الدعم والرعاية والثقة والتشجيع ،قدرة
الفردة على وضع خطط واقعية لذاته ،النظرة اليجابية للذات ،تطوير مهارات التواصل

االجتماعي والقدرة على ضبط االنفعاالت (بشارة ،)315 ،2020 ،وارتفاع المرونة
المعرفية يعزز النواحي االنفعالية اليجابية لدى الفرد ويرفع من قدرته على التفاعل
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االجتماعي السليم ويمكن الفرد من تطويع قدراته والتوافق مع البيئة الخارجية ويحسن ما

يمر به الفرد من محن من خالل تأثير األَفكار على عاطفته في حين أَ َّن انخفاض
المرونة المعرفية يقلل من قدرة الفرد على استعمال المعلومات االجتماعية واالنفعالية

(زايد. )8 ،2020 ،

وتتأثر المرونة المعرفية بوجود الدافعية العالية والرؤية الواضحة فإ َّن نموها يجعل

من الطلبة أَكثر قدرة على التعامل بفاعلية في حل المشكالت أَ َّما األَفراد الذين ليس لديهم
قدر كاف من المرونة المعرفية فإَّنهم يحتاجون إلى أَن يكرسوا مصادر المعالجة المعرفية
للتعامل مع أساس المشكلة في ابسط صورها (المحسن وعبدالفتاح.)116 ،2016 ،

ويرى سبيرو وجينج ( )Spiro & Jehng, 1990أَ َّن الشخص المرن معرفياً هو

من يمتلك قدرة مرتفعة على معالجة التمثيالت المعرفية ونقل المعرفة التي يكتسبها من

موقف إلى موقف آخر وتكييف استراتيجيات المعالجة المعرفية لديه مع الظروف البيئية
غير المتوقعة التي يواجهها (محسن وفجر.)300 ،2018 ،
وترتبط المرونة المعرفية بتصوراتنا السابقة ،مفاهيمنا ،عواطفنا ،تصرفاتنا ودوافعنا
وعادة ما يؤثر تغير البيئة والموقف والسلوك على طريقتنا بالتفكير (المياحي،2020 ،

 )101كما أََّنها تشير إلى قدرة الطلبة على تغيير تفكيرهم من حالة إلى حالة أُخرى

ومواجهة المتطلبات المختلفة ل إ
َيضا أَحد مظاهر عملية
لحداث غير المتوقعة وتُ َع ُّد أ ً
تجهيز ومعالجة المعلومات وتتضمن تفعيل وتعديل العمليات المعرفية استجابة للمتطلبات

المتغيرة للمهام وعوام ل السياق وتشمل القدرة على تحويل االنتباه وانتقاء االستجابات
المناسبة فهي تتضمن مستويين من العمل العقلي الذي يقوم به الفرد األ ََّول هو تجاوز
الفرد لمعتقداته وأَفكاره القديمة والثاني هو التكيف مع المواقف الجديدة بهدف إحداث نوع
من التكيف مع األوضاع الجديدة مع توافر الرغبة في ذلك (البدرماني.)171 ،2020 ،

وتؤثر المرونة المعرفية على إثراء تفكير الطلبة بمختلف أَنواعه؛ إذ تتيح لهم فرصة تغيير
زاوية التفكير ومعتقداتهم عن األداء البداعي فالطلبة الذين يتميزون بالمرونة المعرفية
يحاولون تطبيق األَفكار الجديدة لمواجهة المواقف غير المألوفة ولتكييف سلوكهم للبقاء
بمتطلبات الموقف ولديهم مستوى عالي من الفاعلية الذاتية ومهارات المراقبة الذاتية (زايد،

.)7 ،2020
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ويمتاز الطلبة ذوي المرونة المعرفية العالية بقدرتهم على تعديل وإاعادة توليد المعرفة في

ضوء خبراتهم السابقة بما يتناسب مع متطلبات الموقف كما أََّنهم يتصفون بقدرتهم على

التعامل مع المواقف الصعبة وابتكار حلوالً إبداعيَّة لها وقدرتهم على توظيف مهارات حل
المشكالت ومهارات التفكير الناقد ومن هنا فإ َّن المرونة المعرفية ِّ
َّز في
تؤدي دو اًر ممي ًا

َيضا في نموهم المعرفي (الفريحات ونصر،2018 ،
صحة األَفراد من الناحية المعرفية وأ ً
 )165في حين أَ َّن القصور في مستوى المرونة المعرفية لدى الطلبة يؤدي لمشكالت منها

ما أَشارت إليه دراسة توري ( )Torry, 2003إلى أَ َّن الطلبة الذين ال يتمتعون بالمرونة

المعرفية عادة ما يكونون غير قادرين على استعمال أَساليب ووسائل تعليمية متطورة في
التعلُّم إم َّما ينعكس سلباً على تحصيلهم الدراسي (بن حسن.)5 ،2017 ،

ونظ اًر ألَهميَّة موضوع المرونة المعرفية في حياة الطلبة فقد شغل حي اًز كبي اًر في
مجال الدراسات والبحوث فأَشارت دراسة (جابر )2015 ،إلى وجود فروق ذات داللة

إحصائية في المرونة المعرفية تبعاً لمتغير الجنس ولصالح إ
الناث وعدم وجود فروق ذات

داللة إحصائية في المرونة تبعاً لمتغير التخصص الدراسي في حين أوضحت دراسة

(هالل )2015 ،وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير الجنس ولصالح الذكور في
َما دراسة (عبد الحافظ)2016 ،
المرونة المعرفية (المحسن وعبدالفتاح )118 ،2016 ،أ َّ

فقد بينت وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المرونة المعرفية تبعاً لمتغير
الجنس ولصالح الذكور ،وتوصلت دراسة ( )Kim & Omizo, 2003إلى وجود فروق
ذات داللة إحصائية في مستوى المرونة المعرفية لصالح الذكور في حين أَظهرت دراسة

حصائيا في مستوى المرونة
( )Cartwright & et.al, 2010عدم وجود فروق دالة إ
ً
َما دراسة ( )Remer& Bevevsdof, 2010فقد أَشارت
المعرفية تبعاً لمتغير الجنس أ َّ

إلى ان الضغوط النفسية تضعف مستوى المرونة المعرفية ،ومستوى المرونة المعرفية لدى
إ
الناث كان أَعلى منه عند الذكور ودراسة ( )Farrant & et.al, 2012الَّتي بينت وجود
فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المرونة المعرفية تبعاً لمتغير الجنس ولصالح

الذكور في حين أوضحت دراسة ( )Cristian & Singer, 2013وجود فروق ذات داللة

إحصائية في المرونة المعرفية تبعاً لمتغير الجنس ولصالح إ
َما دراسة ( Gunduz,
الناث أ َّ
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 )2013فقد كشفت ارتباط المرونة المعرفية سلباً بالضغوط االجتماعية التي يتعرض لها

الفرد (قاسم وسحر.)84 ،2018 ،

وتستنتج الباحثة إم َّما سبق أَ َّن المرونة المعرفية تُ َع ُّد بعداً من أَبعاد الشخصية
إ
النسانية وعنص اًر حاسماً في تحديد الطريقة التي يتفاعل بها األَفراد ويتعاملون مع
الضغوط كما أََّنها ،وسيلة َّ
مميزة في تحديد الفروق بين األَشخاص في قدراتهم وتميز بين

األَشخاص في تعاملهم مع مواقف الحياة المختلفة ومشكالتها فضالً عن أهميتها كوظيفة

ذهنية ادائية تساعد األَفراد على تغيير وتنويع طرائق التعامل الفعلي مع األُمور بحسب
طبيعتها من خالل تحليل صعوباتها إلى عوامل يمكن االحاطة بها واالستفادة منها في

إيجاد الحل.

وهناك ارتباط بين المرونة المعرفية وأَساليب التعلُّم وذلك من خالل استثارة
المرونة المعرفية في اثناء التعلُّم لمساعدة المتعلمين في تطوير أَساليب (استراتيجيات)

لتطبيق معرفة جديدة في المواقف الصعبة في نشاطاتهم اليومية (الجريوي،2020 ،
 )963ولذلك أَخذ موضوع أَساليب التعلُّم لدى األَفراد حي اًز من عناية العديد من العلماء
فضال عن دورها في
والباحثين بوصف ها ضرورة ملحة لتحسين وتطوير العملية التعليمية
ً

مساعدة المعلمين على توفير بيئة تعليمية وتنويع أَساليب التدريس بما يتفق مع أَساليب

الطالب في تجهيز المعلومات (الشمري وسالم )112 ،2018 ،كما ُي ُّ
عد البحث في
أَساليب التعلُّم اتجاهاً جديدًا في علم النفس وضرورة تفرضها طبيعة التعليم وال ُّ
تعلم و َّ
السيما
التعليم الجامعي الذي ِّ
تؤدي فيه سمات شخصية المتعلمين وأَساليبهم ودوافعهم المعرفية
الدور الرئيس؛ إذ يركز هذا االتجاه على كيفية حدوث التعلم ،وليس كما كان سائدًا على
كمية ما تعلمه الطالب واليه قد يرجع االختالف بين األَفراد في األداء األَكاديمي ألََّنها

تتعلق بكيفية تناول األَفراد المعلومات المتضمنة في المقررات الدراسية (العبيدي وآمال،
 )288 ،2020كما احتل موضوع أَساليب التعلُّم اهتمام الباحثين في مجال التربية خالل

إ
بعده احد المكونات الرئيسة للجهود التي بذلت من أَجل فهم العوامل
العقود الماضية
المؤثرة في العملية التعليمية – التعلمية وقد استعمل علماء النفس مفهوم أَساليب التعلُّم
لوصف العمليات الوسيطية المتنوعة التي يستخدمها المتعلُّم اثناء تفاعله مع مواقف التعلُّم
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الَّتي توصله في النهاية إلى تطوير خبرات تعليمية جديدة تضاف إلى مخزون المتعلُّم
المعرفي وهذا يشير إلى أَ َّن أُسلوب التعلُّم ُي َع ُّد وصفاً للعمليات التكيفية المناسبة الَّتي تجعل
من الفرد مستجيباً لمثيرات البيئة المتنوعة بما يتالءم مع خصائصه االنفعالية واالجتماعية
والجسمية (الشيخ وايمن )46 ،2015 ،فالبعض يجد أَساليب التعلُّم مهارات ذهنية أَو
قدرات عقلية يمكن تطويرها كما هو الحال في القدرات العقلية األُخرى ،وهذا يتطلب
تطوير في قدرة الطلبة على اكتساب الخبرات واستخالص الحقائق من ذلك بأَنفسهم وتنمية
شخصياتهم بسائر سماتهم وخصائصها وجوانبها (العيسوي.)134 ،1989 ،

ويوجه المختصون في علم النفس المعرفي اهتمامهم على العمليات العقلية
المستخدمة في التعلُّم وذلك عن طريق ربط عملية التعلُّم بأُسس ونظم تجهيز ومعالجة تلك

المعلومات وقدرة الطالب في التحكم في استعمال تلك المعالجات في مواقف أُخرى
(الزيات )315 ،1995 ،ومن ثَُّم يصير الهدف األساسي من أَساليب التعلُّم هو تزويد

الطلبة بمهارات معرفية من حيث تفسير ومعالجة المعلومات عن طريق وحدة االدخال
وهي الحواس إ
الدراكيَّة للمتعلُّم وإاجراء المعالجات المختلفة عليها داخل الدماغ البشري
واسترجاعها في مواقف متعددة وبكفاءة عالية (المهداوي.)5 ،2006 ،
وان أَهميَّة أَساليب التعلُّم تنطلق من َّ
عدها الطريقة الرئيسة في إحداث التعلُّم لدى

الطلبة فيجب مراعاة مستوى الطالب وخبراته السابقة بحيث تكون األَساليب التعليمية
المستخدمة من المدرس مالئمة ألَساليب التعلُّم المفضلة لدى الطالب ولقدراته بحيث
فضال عن العناية بتنوع الوسائل التعليمية لمواجهة الفروق
تساعده على االستقبال الفعال
ً
الفردية (الساعدي وكريم )2 ،2007 ،إذ ِّ
يؤكد التربويون أَ َّن وضع الطلبة في ظروف

تدريبية واحدة امر غير جيد كونها ال تراعي الفروق الفردية بين الطلبة أَنفسهم وللتغلب
على ذلك وضعوا عدة طرائق لتعلُّم الطلبة (شوق )121 ،1975 ،فمن المعروف ان
أَساليب التعلُّم تبحث في الطرائق التي يستخدمها الطلبة في معالجة المعلومات المختلفة
اثناء عملية إ
الدراك ويأتي دور علم النفس التربوي ليوضح ذلك االرتباط بين أُسلوب التعلُّم
وأَنماط السلوك ضمن معالجة الفروق الفردية بين الطلبة في المواقف التعليمية (عياش،
 )11 ،1989فالطرائق التقليدية للتدريس صارت عاجزة عن تلبية حاجات التعليم في
عصرنا الحالي بعكس أَساليب التعلُّم وطرائق التدريس الحديثة التي مكنت المتعلُّم من
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الوصول إلى المعلومة بيسر ،ومن هنا فقد ظهرت الحاجة إلى استعمال طرائق وأَساليب
حديثة في التعلُّم تعتمد على المشاركة الفاعلة للطلبة؛ ألََّنها تسعى إلى مساعدة المتعلمين
في بناء المفاهيم العلمية ومعارفهم عن طريق العمليات العقلية الَّتي تمارس عند تطبيق

هذه األَساليب ،وبهذا يكون لها تأثير فعال في تعزيز جودة التعليم (عطااهلل،2019 ،
 )382وتزويد الطلبة بالخبرات واالتجاهات اليجابية للتعلُّم يساعدهم على مواجهة
المعوقات ومشكالت المستقبل وهذا ال يتحقق إ َّال من خالل توفير الخبرات واالتجاهات
اليجابية للتعلُّم يساعدهم على مواجهة المعوقات ومشكالت المستقبل وهذا ال يتحقق إ َّال
من خالل توفير الخبرات التي تسمح لهم بمتابعة ال ُّ
تعلم كونها تساعدهم على اكتساب

أَساليب جديدة ومن ثم تساعدهم على تكوين اتجاهات موجبة نحو المادة المتعلمة (خلف،
 )117 ،1997ومن أَجل أَن نحقق تعلُّم ناجح لدى الطلبة يتطلب منا معرفة ما يفضله
الطلبة من أَساليب تعلُّم ويجب ان يكون ذلك قبل الشروع في العملية التدريسية (الساعدي
وكريم.)2 ،2007 ،
التنوع في أَساليب تعليم الطلبة من المدرس له تأثير إيجابي على الطلبة؛ أل َّ
َن
إ َّن ُّ

استعمال نوع واحد من أَساليب التعليم قد يكون إيجابي لبعض الطلبة وسلبي للبعض
االخر من خالل تطابقه وعدم تطابقه مع أَساليب تعلُّم الطلبة فالبعض يرغب في التعلُّم

االصم والبعض يرغب بالتفصيل والمشاركة والفهم وغيرها من األَساليب (المهداوي،
 )6-5 ،2006وإاذا كان أُسلوب تعلُّم معين قد ُيسهم بشكل أَكبر من غيره في النجاح
يشجع الطالب على تقوية هذا األُسلوب؛ أل َّ
األَكاديمي فإَّنه ينبغي أَن ِّ
َن أَغلب األَفراد لديهم
مزيج من أَساليب التعلُّم مع أُسلوب أَو أُسلوبين غالبين فإَّنه يمكن تقوية أَو توسيع أَساليب
تعلمهم األَقل هيمنة وهذا سيقودهم إلى نجاح أَكبر (الشمري وسالم )111 ،2018 ،إذ
يشير (بلوم) إلى أَ َّن كل متعلُّم يتميز بأُسلوب تعلُّم خاص به ودور المدرس هنا يطابق بين

أُسلوبه التعليمي ،وأُسلوب تعلُّم الطلبة (المهداوي ،)6 ،2006 ،وهذه المعرفة من
المدرسين ألَساليب تعلُّم طلبتهم تساعدهم على تحسين أَساليبهم التعليمية ويصير التطابق
فيما بينها ٍ
عال إم َّما يؤدي إلى نجاح طلبتهم في المواقف التعليمية المختلفة (التميمي،
 )3 ،1993وهكذا فإ َّن العناية بالكشف عن أَساليب التعلُّم لدى الطلبة يعد احد أَبرز
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المداخل ال َّ
مميزة التي تساعد المدرس على اختيار وانتقاء أَفضل االستراتيجيات التدريسية
لتوصيل المادة العلمية إلى اذهان الطلبة بكل مهارة واتقان ،وعندما نساعد الطلبة على

اكتشاف أَساليب هم التعلمية المفضلة والخاصة بهم فإَّننا نمنحهم فرص التوصل إلى األَدوات
والطرائق التي يمكن أَن تساعدهم في عملية التعلُّم والتعليم أَو التدريس وفي مواقف حياتية
كثيرة( .راضي.)336- 335 ،2015 ،

وهكذا فإ َّن االختالف في أَساليب تعلُّم الطلبة ليس باألَمر الجديد بل شغل

المهتمين من التربويين تجسد ذلك بطبيعة البحوث التربوية والنفسية التي اكدت على وجود
فروق عدة في أَساليب تعلُّم الطلبة المختلفين ومن ذلك يكتسب الم ُّ
تعلم أَساليب أَكثر تطو اًر

من األَساليب السابقة ليستخدمها في المواقف الدراسية الالحقة ،وهذا بدوره يكسبه مهارات
وخبرات ومعلومات تتم على شكل منظم عن طريق ما يقوم به من أنشطة تعليمية

وفعاليات مختلفة طيلة حياته الدراسية ومن هذه األنشطة المنتظمة أَساليب التعلم ،وهذا
يعني ان يتحول التعلُّم الصفي إلى تدريب الطلبة على اكتسابهم مهارات تعليمية تمكنهم
من تحقيق االستفادة إم َّما يتعلمون ويعتمدون على أَنفسهم في ذلك (المهداوي)4 ،2006 ،
وهذا ال يتم إ َّال من خالل معرفة المتعلُّم بأَساليب التعلُّم الصحيحة؛ إذ يؤكد المختصون في
علم النفس المعرفي ،أَ َّن التعلُّم هو تغير في السلوك المالحظ للمتعلُّم وهذا التغير ناتج عن

تغير في معرفة الفرد أَي في بنائه المعرفي من حيث كمية المعلومات التي يحتفظ بها

وكيفية تنظيمها وعلى هذا األساس يتوجه العناية إلى التركيز على الفروق الفردية التي
تظهر بين األَفراد في الوظائف المعرفية والتركيز على أَساليب التعلُّم والتفكير التي
نستعملها عندما نتعلُّم وعندما نفكر (القيسي وأَماني )950 ،2012 ،وهكذا تُ َع ُّد أَساليب
التعلُّم من العوامل البارزة التي تؤثر في عملية التعلُّم بشكل عام والتحصيل الدراسي
خاصة حيث إ َّن الطلبة يستخدمون في تعلمهم أَساليب متنوعة ومختلفة ووفقاً للفروق

َيضا في
الفردية وتتأثر هذه األَساليب بدون شك بكفاءتهم الذاتية نحو أَنفسهم وتؤثر أ ً
تحصيلهم الدراسي( .محمد وحصة.)4 ،2016 ،
ويشير فيالفيرد وآخرون ( )villaverd & et.al, 2006إلى أَ َّن أَساليب التعلُّم تُ َع ُّد
أَحد محددات تشكيل النجاز األَكاديمي كما أََّنها تمثل جزءاً من تشكيل المتعلُّم الشخصي
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فهي تلخص احتياجاته ومشاعره ومعتقداته ومواقفه حول كيفية حدوث التعلُّم (جاري،
.)20 ،2014

ويميل الطلبة عادة إلى التعلُّم عن طريق ترتيب وتنظيم خبراتهم وأَفكارهم وفق

األَساليب التي تعلموا من خاللها (ياسين )25 ،1989 ،كما أ َّ
َن العرض الواضح والتنظيم
الجيد للمادة الدراسية من المدرس يزيد من فاعلية أَساليب التعلُّم لدى المتعلم؛ أل َّ
َن الطلبة
بطبيعتهم ميالون لبعض المواد الدراسية بينما ينفرون من مواد دراسية أُخرى ،ومن هنا
نالحظ اختالف تحصيل المتعلُّم الواحد باختالف المواد الدراسية المختلفة (توق وآخرون،

 )22 ،2001فقد توصل علماء النفس المعرفي إلى أَ َّن الفروق بين الطالب األَعلى
تحصيالً والطالب األَقل تحصيالً يرجع إلى استعمال المجموعة األُولى ألَساليب التعلُّم
األَكثر فاعلية وأُسلوب التعلُّم كعادات متعلمة الكتساب ومعالجة المعلومات قد ييسر أَو
يعيق األداء التعليمي ،والمتعلُّم الناجح يميل إلى استعمال االستراتيجيات التي تتناسب مع

المادة التي يتعلمها واألَهداف التي يعمل على تحقيقها (شامخ )7 ،2011 ،كما يشير
كوهن ( )cohen, 2000إلى أَ َّن الطالب يميلون إلى التعلُّم والتذكر واالستمتاع بالتعلُّم
فضال عن زيادة التحصيل وتحقيق درجات أَعلى عندما يتعلمون من خالل
بدرجة أَكبر
ً
أَساليب تعلمهم المفضلة وانطالقاً من أَهميَّة تعلُّم المتعلمين في ضوء أَساليب تعلمهم
المفضلة؛ فهي تُ َع ُّد مفتاح النجاح في الحياة الدراسية لما تستثمره من طاقات في حل
فضال عن أهميتها
المشكالت التي تواجههم وذلك من خالل تأثيرها في دافعية المتعلمين
ً
الكبيرة في تفسير بعض التغير الذي يحدث في التحصيل الدراسي للمتعلمين؛ إذ تُ َع ُّد
مذاهب عامة يستخدمها المتعلمون في التعلُّم وحل المشكالت وهي بذلك تعكس طرائق

التعلُّم الطبيعية االعتيادية المفضلة عند المتعلُّم فلكل فرد طرائق في االستجابة للمثيرات
التي تظهر في سياق التعلُّم وعليه فإ َّن أُسلوب التعلُّم عند الفرد مبني على مجموعة معقدة
من االستجابات وردود األفعال لمجموعة من المثيرات الحسية (البيئية ،االجتماعية)

والمعرفية والشخصية (جاري.)20 ،2014 ،
وتستنتج الباحثة إم َّما سبق أَ َّن أَساليب التعلُّم تُ َع ُّد من المكونات الرئيسة لفهم
العوامل المؤثرة في العملية التعليمية التعلمية ،فضالً عن أََّنها تمثل وصفاً للعمليات
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التكيفية المناسبة الَّتي تجعل من الفرد مستجيباً لمثيرات البيئة المتنوعة بما يتالءم مع
خصائصه االنفعالية واالجتماعية والجسمية.

وفي ضوء ما تقدم يمكن تلخيص أَهميَّة البحث في النقاط االتية:

 -1أَهميَّة المرحلة الجامعية كونها تمثل قمة الهرم التعليمي وتهدف إلى إعداد األَفراد بصورة
منتظمة وموجهة

وعليها تقع مسؤولية إعداد الكفاءات والعقول المفكرة التي تتحمل

المسؤولية في المجتمع فضالً عن أهميتها في حياة الطالب حيث تبرز فيها قدراته
وامكاناته وطريقة استجابته للمواقف المختلفة سواء التعليمية أَو االجتماعية.

 -2أَهميَّة طلبة الجامعة كونهم شباب المستقبل وركيزة أساسية من ركائز المجتمع ولهم أَهميَّة
كبيرة في نموه وتقدمه وبنائه فهم الطاقة المحركة لوسائل إ
النتا وركناً أساسياً في تحمل
مسؤوليات وأَعباء المجتمع فضالً عن أََّنهم أَكثر شرائح المجتمع قدرة على البذل والعطاء

والجيل الذي سيتحمل المسؤولية بأعبائها المختلفة ويواجه التحديات في جميع مرافق

الحياة.

 -3أَهميَّة المرونة المعرفية كونها ِّ
َّز في عملية التعلم؛ إذ تساعد الطلبة على
تؤدي دو اًر ممي ًا
فضال عن تغيير تفكيرهم من حالة إلى
تغيير استجاباتهم والتكيف مع الظروف الجديدة
ً
حالة أُخرى ومواجهة المتطلبات المختلفة ل إ
لحداث غير المتوقعة من خالل إثراء تفكيرهم

بمختلف أَنواعه إذ تتيح لهم فرصة تغيير زاوية التفكير ومعتقداتهم بتطبيق األَفكار الجديدة

لمواجهة المواقف غير المألوفة فضالً عن مساعدتهم في مواجهة الصعوبات في المجاالت
األَكاديمية المختلفة ومساعدتهم في حل المشكالت التي تواجههم بطرائق إبداعيَّة.

 -4أَهميَّة أَساليب التعلُّم كونها تُ َع ُّد من العوامل البارزة التي تؤثر في عملية التعلُّم وتمثل جزءاً
من تشكيل المتعلُّم الشخصي من خالل تلخيص احتياجاته ومشاعره ومعتقداته ومواقفه
حول كيفية حدوث التعلم ،فضالً عن أََّنها تبحث في الطرائق التي يستخدمها الطلبة في
معالجة المعلومات المختلفة اثناء عملية إ
فضال عن تزويدهم بمهارات معرفية من
الدراك
ً

حيث تفسير ومعالجة المعلومات وقدرتهم على التحكم في استعمال تلك المعالجات في

فضال عن كونها أَحد أَبرز المداخل التي تساعد المدرس على اختيار وانتقاء
مواقف أُخرى
ً
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أَفضل االستراتيجيات التدريسية لتوصيل المادة العلمية إلى أَذهان الطلبة بكل مهارة
واتقان.
أَهداف البحث Aims of the Research
يهدف البحث إلى التعرف على:

 -1مستوى المرونة المعرفية لدى طلبة كلية التربية للعلوم إ
النسانية/جامعة الموصل.
 -2أَساليب التعلُّم لدى طلبة كلية التربية للعلوم إ
النسانية/جامعة الموصل.
 -3العالقة بين المرونة المعرفية وأَساليب التعلُّم لدى طلبة كلية التربية للعلوم إ
النسانية/جامعة
الموصل.

 -4الفروق في العالقة بين المرونة المعرفية وأَساليب التعلُّم وفقاً لمتغيري:
أ -الجنس (ذكور – إناث)
ب -الصف الدراسي (األ ََّول – الرابع).
حدود البحث Limitations of Research

يقتصر البحث على طلبة الدراسة الصباحية في كلية التربية للعلوم

إ
النسانية/جامعة الموصل للعام الدراسي ( )2021 – 2020لكال الجنسين (ذكور –

إناث) وللصفين (األ ََّول – الرابع).

تحديد المصطلحات Definition of Basic Terms
اوالً :المرونة المعرفية Cognitive Flexibility
عرفها كل من:
َّ

 -1عبدالوهاب (: )2011

"تغيي ررر الوجهر ررة الذهنير ررة أَو التن رروع فر رري األَفكر ررار غي ررر المتوقعر ررة وتولير رردها وتوجيههرررا

وتحويل مسارها وتوظيفها بمرا يتناسرب مرع المثيرر أَو متطلبرات الموقرف مرع سالسرة التفكيرر
وعدم الجمود الفكري" (عبدالوهاب.)25 ،2011 ،
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 -2هالل (:)2015

"القردرة علرى التحويررل برين االسررتجابات والمهرام والسرياقات المختلفررة واخرذ التناقضررات

الموجودة في موضوع واحد في االعتبار" (الجريوي.)974 ،2020 ،
 -3العارضة ()2016

"قدرة عقلية ذات مرتبرة عليرا ويمكرن تعلمهرا واكتسرابها بط ارئرق شرتى وهرذه القردرة ذات

ص رربغة تطوري ررة ي ررتمكن الف رررد م ررن خالله ررا م ررن التعام ررل م ررع الخبر ررة الت رري تواجه رره بأَس رراليب
واس ررتراتيجيات مختلف ررة ومر ررن زواي ررا متعر ررددة بم ررا يتناسر ررب م ررع مر ررا يس ررتجد فر رري ه ررذه الخبر ررة

(الموقف)" (العارضة.)599 ،2016 ،
 -4كيشار ()2018

"قرردرة الفرررد علررى التكيررف مررع المواقررف الجديرردة والتفكيررر بمرونررة وربررط المعرفررة السررابقة

بالمعلومررات الجديرردة وإانتررا حلررول بديلررة ومتعررددة للمشرركالت المعقرردة وغيررر المتوقعررة الترري

يواجهها" (كيشار.)20 ،2018 ،
 -5بلعربي ()2019

"نسق معرفي يصف االتساق الذي يميز الشرخص فري توظيفره للمعلومرات فري المواقرف

المختلفررة والمتباينررة وتظهررر بعرردم التمسررك باألحكررام المتطرفررة الترري تمترراز بالثبررات والجمررود

والميررل إلررى القبررول المترردر أَو الرررفض المترردر مررع إ
القبررال علررى التغيررر وتحمررل الغمرروض"
(بلعربي.)25 ،2019 ،

وقد تبنرت الباحثرة التعريرف النظرري ل ر ( بلعربري )2019 ،العتمادهرا علرى مقياسرها

َما التعريف إ
الج ارئري فهرو القردرة علرى تقرديم التفسريرات البديلرة والمتعرددة
في تطبيق البحث أ َّ

إلح ررداث الحي رراة والس ررلوك إ
النس رراني فض ر ًرال ع ررن إنت ررا أَو تولي ررد الحل ررول البديل ررة والمتع ررددة

للمواقف الصعبة (البدائل) وإادراك المواقرف الصرعبة والرتحكم فيهرا (الضربط والرتحكم) ويقراس
بالدرجة الكلية التري يحصرل عليهرا المسرتجيب (الطالرب أَو الطالبرة) مرن خرالل إجابتره علرى
فقرات مقياس المرونة المعرفية.
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ثانياً :أَساليب التعلُّم Learning Styles
عرفها كل من:
َّ

 -1الفقهاء ()2002

"تركيررب مفرراهيمي يحرردد ط ارئررق إ
الدراك والتررذكر وحررل المشرركالت ويتضررمن طريقررة

الف رررد ف رري جم ررع المعلوم ررات ومعالجته ررا واس ررتعمالها ف رري مواق ررف حيات رره المختلف ررة" (الفقه رراء،
.)13 ،2002
 -2الذهبي ()2004

"مجموعررة الط ارئررق الشخصررية المكتسرربة المنتظمررة ذهني راً داخررل الفرررد للتعامررل مررع

المعلومات اثناء عملية التعلم" (الذهبي.)2 ،2004 ،
 -3اليوسفي ()2009

"الطرائق التي تؤدي بالطلبة إلرى تعلُّرم السرلوك المفضرل فري اكتسراب المعلومرات

والمهارات واالتجاهات وتعديل السلوك" (اليوسفي.)5 ،2009 ،
 -4البادري ()2011

"عبررارة عررن فئررة مررن فئررات المتغي ررات الَّترري تتوسررط متغي ررات المرردخالت والن رواتج

وه ررذه المتغير ررات الوس رريطة تعم ررل عل ررى التوفي ررق ب ررين اس ررتراتيجيات ودواف ررع األَفر رراد؛ لتش رركل

طرائقر راً تفص رريلية ثابت ررة نس رربياً ل رردى األَفر رراد ف رري معالج ررة المعلوم ررات ف رري المج ررال المعرف رري
والوجداني" (البادري.)792 ،2011 ،

 -5شامخ ()2011

"مجموعة الصرفات والخصرائص الجسرمية واالجتماعيرة والنفسرية التري يسرتدل مرن
خاللهررا علررى أُس ررلوب ال رتعلُّم الررذي يتبع رره الفرررد ف رري التعامررل مررع البيئ ررة المحيطررة" (شررامخ،

.)17 ،2011

وقررد َّ
تبن رت الباحثررة التعريررف النظررري لر ر ( شررامخ )2011 ،العتمادهررا علررى مقياسرره

َما التعريف إ
الجرائي فهو الكيفية التي يتم بهرا اسرتيعاب الطلبرة لمرا يقردم
في تطبيق البحث أ َّ

لهم من أَفكار ومعلومات عبر الدروس المختلفرة ويقراس بالدرجرة الكليرة التري يحصرل عليهرا

المستجيب (الطالب أَو الطالبة) من خالل اجابته على فقرات مقياس أَساليب التعلم.
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اإلطار النظري :Theoretical framework

لما كان المتغيرين األَساسيين في هذا البحث هما المرونة المعرفية في ضوء نظرية
َّ
سبيرو ،وأَساليب ال ُّ
تعلم في ضوء نظرية كولب ،فسوف يقتصر الطار النظري على هاتين
النظريتين وكما يأتي:

أََّوالً :نظرية المرونة المعرفية لسبيرو:

بدأت نظرية المرونة المعرفية في منتصف الثمانينات من القرن الماضي ببروز

العديد من االبحاث حول هذه النظرية في الواليات المتحدة األَمريكية على يد العالم سبيرو
وزمالئه الَّتي كانت استجابة لظاهرة (الحد من التحيز) التي تنتج من التبسيط الزائد
وتجزئة المعرفة .فالتكرار وحده ال يمكن ان يكون للَفراد بنيات معرفية قوية الَّتي
يحتاجونها في التعامل مع السياقات البيئية المعقدة (المياحي وأفراح.)79-78 ،2019 ،
وان نظرية المرونة المعرفية هي نظرية بنائية في عملية التعلُّم والتعليم التي تهدف إلى
تصحيح المشكالت التي لها عالقة بالمعرفة المتقدمة وتمثل المرحلة التمهيدية في عملية
التعلُّم في تعريف المتعلُّم للمحتوى من أَجل مالحظته واستعادته في اكتساب المعرفة
المتقدمة يجب ان تكون مختلفة عن تلك األَهداف في التعليم التمهيدي ،إذاً هدف النظرية

معالجة المجاالت السيئة التنظيم والمعقدة في المجال التربوي بشكل مختلف عن المجاالت

المنظمة والبسيطة ،ومن أمثلة المجاالت السيئة التنظيم هي (التاريخ والطب والقانون

والتفسير األَدبي والمعلم التربوي) وتُ َع ُّد أَهدافاً أَ َّ
َما المجاالت السوية
ساسية للتعليم المرن ،أ َّ
التنظيم فال يتعين عليهم تطبيق ما تعلموه في مواقف جديدة ومتفردة ،ومن أمثلة هذه

المجاالت هي الرياضيات ،ولذلك تقترح نظرية المرونة المعرفية بعض التقنيات في
التدريس التي تهدف إلى تسهيل اتقان المعرفة في مستويات أَكثر تعقيداً من التعلُّم وتجنب
المشكالت المتعلقة بتطبيق طرائق التبسيط والنقل الَّتي بدورها تسمح لمزيد من المرونة
المعرفية (وحيد.)23-22 ،2017 ،

وترى نظرية المرونة المعرفية أَ َّن عملية التعليم عملية معقدة متشعبة غير محددة

البنية ،ولذلك تسعى إلى تقوية الترابطات بين أجزاء المعرفة وتنميتها واالستفادة منها من
خالل استدعائها في المواقف الالحقة وحل المشكالت ،كما أََّنها ترى أَ َّن المعرفة يجب أَن
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تقدم للمتعلمين بطرائق متنوعة وألغراض مختلفة حتى تنمي لديهم مهارات المعالجة
المعرفية المرنة وتساعدهم على بناء البنيات المعرفية ،ولهذا نرى أَ َّن التطبيقات التربوية

هي تطبيق ما تعلمه الطالب المعلم في مواقف التدريس مع التأكيد على بناء المعرفة على

مستويات التعليم المتقدمة (المياحي وأفراح.)79-78 ،2019 ،
مبادئ نظرية المرونة المعرفية:

تقوم نظرية المرونة المعرفية على جملة من المبادئ ،منها:

 -1المبدأ األ ََّول :تجنب التبسيط الزائد ()Avoid Oversimplifying

يقصد بهذا المبدأ تأكيد التشابك والترابط بين المفاهيم ،أَي أَ َّن التعليم القائم على هذه
النظرية يجب ان يعكس التعقيدات التي تواجه ال إم َّمارسين بدالً من المعالجة الخطية التي

تواجههم.

 -2المبدأ الثاني :التأكيد على التعليم القائم على الحالة ( Emphasize Case_based
 )Instructionيقصد بهذا المبدأ ضرورة تقديم عدد متنوع من الحاالت تعمل بمثابة أمثلة
أَو تطبيقات للمعرفة للمتعلمين ،وذلك لتجنب المشكالت التي قد تنجم عن استعمال عدد
محدود من الحاالت المتشابهة.

 -3المبدأ الثالث :تقديم المحتوى بطرائق عدة ( Provide Multiple Representation of
 ،)Contentيقصد بهذا المبدأ ضرورة تقديم المحتوى بطرائق عدة واتاحة الفرصة
للمتعلمين لتقديم كل منهم ما فهمه بطريقته الخاصة ،كذلك إتاحة الفرصة لهم لجمع

حاالت متوافقة وأُخرى مختلفة مع ما تم تقديمه.
 -4المبدأ الرابع :تأكيد بنية المعرفة وليس نقلها (Emphasize Knowledge
)Construction not Transmission
يقصد بهذا المبدأ مساعدة المتعلمين على بناء المخططات المعرفية المعقدة التي تشمل
معارف إجرائية وواقعية حتى ينجحوا في التعامل مع الحاالت المتشابهة.

 -5المبدأ الخامس :دعم المعرفة المعتمدة على السياق (Support Context Dependent

) Knowledgeيقصد بهذا المبدأ تقديم المعرفة للمتعلمين من واقع حياتهم التي يعيشونها

وبخبرات حقيقية يمرون بها؛ ألَ َّن المعرفة التي يتم بناؤها في الوقت الحاضر هي نتا
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التفاعل والترابط بين المعلومات والنشاط الفعلي واألَدوات المستعملة والسياق واألسس

الثقافية .لذلك ال يجب أَن ِّ
تقدم هذه المعرفة للمتعلمين بأَدواتها فقط وإاَّنما يجب الحرص
على تقديمها بسياقها وأسسها الثقافية التي انتجتها.

 -6المبدأ السادس :دعم التعقيد في المعرفة (الترابط)
)Interconnectedness

(Support Complexity

يقصد بهذا المبدأ البعد عن إكساب المتعلمين معارف متجزئة عن سياقها .فيحتا

المتعلمون إلى التعرف على التناقضات في المعرفة بتطبيقها في سياقات مختلفة وعرضها
من وجهات نظر مختلفة .وتقدم نظرية المرونة المعرفية هذا التعقيد من خالل استعمال

طرائق ومناظير عقلية وتمثيالت مختلفة لتقديم المعرفة (بلعربي.)19-18 ،2019 ،
المعرفية:
أَنواع المرونة
َّ

صنف العلماء المرونة المعرفية بصفة عامة إلى نوعين رئيسين هما:

أ -المرونة التلقائية ))Spontaneous Flexibility

وتشير إلى المرونة التي تظهر لدى الفرد دون حاجة ضرورية يتطلبها الموقف.

َيضا قدرة الفرد السريعة على إنتا
وتعني أ ً
االتجاهات واألَفكار التي ترتبط بمشكلة أَو موقف معين.

أَكبر عدد ممكن من أَنواع مختلفة من

ب -المرونة التكيفية ( : )Adaptive Flexibilityوهي أَن يتجنب الفرد الحلول التقليدية
للمشكالت ،ويفكر في حلول جديدة ،وتشير إلى قدرة الفرد على تغيير الوجهة الذهنية في

مواجهة المشكلة ووضع الحلول لها .وتزداد لدى الفرد القدرة على تغيير استجاباته لكي
يتالءم مع الموقف أَو المواقف الجديدة (عبدالسالم.)33 ،2018 ،
مكونات المرونة المعرفية:

للمرونة المعرفية ثالثة مكونات رئيسة هي:

 -1الترميز المرن ()Flexible Encoding

هو القدرة على ترميز كل مثير باستعمال تمثيالت وتعريفات متعددة.
 -2التجميع المرن ()Flexible Combination

ه و القدرة على توليد استراتيجيات وتكتيكات متعددة للحل من خالل استعمال التفكير

االستقرائي ،أَي البدء بالعناصر المتوفرة واالنتهاء بالحل.
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 -3المقارنة المرنة ()Flexible Comparison
هي القدرة على تغيير الحلول التكتيكية كلما حدث تغيير في المهمات ،ويتم ذلك
من خالل اختيار الم ُّ
تعلم لعناصر معينة للحل ومقارنتها بعدة أَنماط أُخرى لتساعده على
تغيير الحلول التكتيكية (عبدالحافظ.)391 ،2016 ،
أَبعاد المرونة المعرفية:

المرونة المعرفية تتضمن بعدين هما:

 -1البعد التحكمي ( :)Controlالذي يتعلق بميل الفرد إلى إدراك المواقف الصعبة على أََّنها
مفيدة ،أَي أََّنه يقيس ميل الفرد إلى إدراك تعقيدات المواقف الصعبة.

 -2بعد البدائل ( :)Alternativesالذي يتضمن قدرة الفرد على إدراك التغيرات المتعددة

لإ
لحداث والمواقف الحياتية وقدرته على إنتا حلول بديلة متعددة للمواقف الصعبة ،أَي
أََّنه يقيس القدرة على إدراك التغيرات المتعددة والبديلة للمواقف الصعبة والقدرة على إنتا
البدائل (قاسم وسحر.)101 ،2018 ،
وقد يكون األَفراد الذين لديهم هذان البعدان أَكثر عرضة للرد أَو االستجابة بشكل

أَكثر فاعلية أَو تكيفاً لمواجهة تجارب الحياة الصعبة ،في حين أَ َّن األَفراد غير المرنين
معرفيا الذين يفتقرون إلى هذه المهارات قد يكونون أَكثر عرضة لردود الفعل المرضية
كاستجابة على هذه التجارب (صفية ورافع.)1496 ،2017 ،
تفسير المرونة المعرفية:

هناك وجهتا نظر تفسران حدوث المرونة المعرفية هما:

أ -وجهة النظر المتعلقة باالنتباه :تفسر المرونة المعرفية تبعاً لالختالف في نوعية االنتباه
مميزة معقدة فإ َّن عليه أَن َّ
إلى المثيرات المختلفة .فعندما يقوم الفرد ب َّ
يتكيف مع الظروف
البيئية التي تؤثر عليها .ونتيجة لتغير هذه الظروف بشكل مستمر فهو بحاجة أل َّ
َن يكون

مرناً في تغيير انتباهه من مثير إلى آخر .فالمرونة المعرفية تعتمد بشكل كامل على

عملية االنتباه التي تسمح له بالوعي للظروف البيئية التي يمكن أَن تؤثر على ال َّ
مميزة،
لذلك فهو بحاجة إلى مستوى ٍ
عال ومضبوط من االنتباه ليستطيع االستجابة للمواقف
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المتغيرة وغير الروتينية ،وكذلك بحاجة إلى استثمار المصادر التي قد تعوق من تلك
االستجابة.

َّز في تفسير
ب -وجهة النظر المتعلقة بالتمثيل العقليُ :ي َع ُّد التمثيل العقلي عامالً اساسي ًا وممي ًا
المرونة المعرفية .فهي تعود لطريقة تمثيل ال َّ
مميزة التي تحدد السلوك المناسب لها.
فالسلوك إ
النساني ناتج عن عملية التمثيل العقلي التي تكتسب من خالل عملية التعلم.

ولكي يستطيع الفرد ان يتكيف مع متطلبات ال َّ
مميزة الجديدة فهو بحاجة أل َّ
َن يكون مرناً
معرفياً من خالل بناء تمثيالت جديدة أَو تعديل التمثيالت العقلية السابقة؛ إذ أَشار سبيرو
في نظريته للمرونة المعرفية إلى ان إعادة تمثيل المعرفة من عدة وجهات نظر يساعد

الفرد على تفسير المتغيرات في المواقف البيئية وعلى أَن يكون أَكثر مرونة معرفية فهو

يقوم بإعادة تمثيل المعرفة من أَجل تكيف استجاباته للتغيرات األَساسيَّة في المواقف
المختلفة (خضر.)17-16 ،2008 ،
أَهداف نظرية المرونة المعرفية:
 -1مساعدة المتعلمين على تعلُّم موضوع مهم ولكنه صعب كثير من الموضوعات األَساسيَّة
نجدها صعبة في التعليم والتعلُّم وكثي اًر ما يحدث لهذه الموضوعات حفظ الحقائق الموجودة
بها والفهم السطحي لها بدالً من الفهم العميق ذي المعنى لتلك الموضوعات.

 -2تعزيز االستعمال المرن للمعرفة في التعامل مع العالم الحقيقي الهدف الرئيس لهذه
الطريقة هو تمكين المتعلمين من التطبيق المرن لمعرفتهم ،كذلك تمكينهم من تكييف
فهمهم وخبراتهم السابقة.
 -3تفسير طرائق التفكير األَساسيَّة :ال تسعى هذه النظرية لتغيير فقط نوعية المعارف

يضا إلى تغيير المعتقدات المعرفية التي يوظفها
التي يكتسبها المتعلمون ،وإاَّنما تسعى أَ ً
المتعلُّم عند اكتساب واستعمال المعرفة.
 -4دعم بيئات التعلُّم بالوسائط الفائقة لتعزيز التطبيق المرن للمعرفة؛ إذ تهدف النظرية

إلى تصميم بيئات التعلُّم القائمة على الحاسوب إلى تقديم متطورات متعددة وغير خطيه

للمادة الدراسية ،وذلك لتحقيق األَهداف الثالثة السابقة .فالطريقة المرنة من شانها انت قدم
رسالة معرفية مرنة (وحيد.)28 ،2017 ،
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ثانيا :نظرية التعلُّم التجريبي لكولب:
ً
ُي َع ُّد مفهوم أَساليب التعلُّم من المفاهيم التي ظهرت نتيجة تطور البحث في مجاالت
كل من علم النفس المعرفي وعلم النفس التربوي ،ويرجع استعمال هذا المصطلح أَو
المفهوم إلى القرن التاسع عشر ،إ َّال أَ َّن الدراسات العلمية الجادة ألَساليب التعلُّم لم تنشط

إ َّال في الخمسينيات من القرن العشرين واستمرت خالل الستينات والسبعينات وازدهرت في
الثمانينات بظهور نماذ ألَساليب ال ُّ
تعلم تُ َع ُّد من أَشهر وأَكثر النماذ اعتمادًا في األَبحاث
النفسية والتربوية مثل نموذ كولب  Kolbوغيره الكثير (خزام.)38 ،2015 ،
تعلم التجريبي (ال ُّ
طور أُسلوب ال ُّ
ُي ُّ
تعلم من الخبرة)؛ إذ اعتمد على
عد كولب أَ َّول من َّ
مفاهيم كل من جون ديوي وجان بياجيه وكيرت ليفين وكارل يونغ في تكوين مفهوم
أَساليب التعلُّم من الخبرة الَّذي أُطلق عليها أَساليب (التعلُّم التجريبي)؛ إذ يبين ان التعلُّم
لدى األَفراد أَفضل ما يكون عليه عن طريق الخبرة والدخول في تجربة جديدة ،ومنشوراته

األُولى في عام ( )1971ثم في عام ( )1976عندما أَعد كولب قائمة تقيس أَساليب
التعلُّم التجريبي التي تُ َع ُّد االنطالقة األُولى في تداول هذا المفهوم الجديد وكذلك في عام
سماها (قائمة أَساليب التعلُّم
( )1985 -1984طور كولب أَداة لقياس هذه األَساليب َّ
التجريبي) واستمر بتطوير هذا المفهوم إلى أَن أَثبت نجاح نظريته ((نظرية أَساليب التعلُّم
التجريبي)) وقد لقي نموذ

كولب اهتماما ملحوظا من الباحثين في الغرب على مدى

َّ
النفسية؛ أل َّ
َن علماء النفس يرون أَ َّن
العقدين الماضيين في كثير من البحوث والدراسات
نموذ التعلُّم الخبراتي أَو التجريبي ُي ُّ
معدا بصورة جيدة وهو جدير بالعناية
عد
نموذجا ً
ً
والتطبيق في المجال التربوي (شامخ.)40-39 ،2011 ،
وضع كولب نموذجاً لتفسير عملية التعلُّم يقوم على أَساس نظرية التعلُّم التجريبي.
ويرى فيه ان التعلُّم عبارة عن بعدين .األ ََّول إدراك المعلومات الَّذي يبدأ من الخبرات

الحسية وينتهي بالمفاهيم المجردة .والثاني معالجة المعلومات ويبدأ من المالحظة التأملية

وينتهي بالتجريب الفعال (السليماني.)20 ،2012 ،
وأَ َّن أُنموذ ال ُّ
تعلم التعليمي لكولب ( ،)Kolb, 1984أَي التعلُّم من خالل الخبرة

الحسية ،يتكون من أَربعة عناصر :التجربة العملية ،المالحظة والتأمل ،تكوين المفاهيم
المجردة واختبارها في ظروف جديدة ،إذ من وجهة نظر كولب كي يكون الم ُّ
ال
تعلم فاع ً
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فعليه ان يخبر جميع هذه المراحل وذلك من خالل انخراطه بشكل كامل وبدون تحير في
خبرات جديدة (خبرة حسية) وتأمل الخبرات من مناظير عدة (مالحظة تأملية) وتشكيل

تلك المفاهيم التي تكمل هذه المالحظات في نظريات منطقية (مفاهيم مجردة) واستعمال
هذه النظريات لصنع الق اررات وحل المشكالت (تجريب نشط) (جاري.)37 ،2014 ،

وأَشار كولب ( )Kolb, 2005ان نظريته للتعلُّم االجتماعي بنيت على ست فرضيات
هي:

 -1يجب أَن يتم التركيز في المقام األ ََّول على عمليات التعلُّم ذاتها بدال من التركيز على
نتائج التعلم.

 -2إ َّن كل عمليات التعلُّم هي عبارة عن إعادة تعلُّم ويمكن تسهيل عملية التعلُّم من خالل
المعالجات التي تستشف أَفكار الطالب حول موضوع التعلُّم وتسعى لتطويرها ووضعها
في صورة تمكن الدارسين من دمجها مع األَفكار والمعلومات الجديدة عن الموضوع.
 -3إ َّن ال ُّ
تعلم يسعى لحل التناقض بين األَساليب المختلفة لعملية التوافق مع العالم.
 -4إ َّن التعلُّم عباره عن عملية شاملة للتوافق مع العالم .فهو ليس مجرد نتا ل إ
لدراك ولكنه
يشمل االداء الشامل للشخص بفكره وإادراكه وأُسلوبه.
 -5إ َّن ال ُّ
تعلم يكون نتا تبادالت متناغمة بين الشخص والبيئة.
 -6إ َّن التعلُّم عبارة عن عملية بناء المعرفة ،فنظرية التعلُّم التجريبي عبارة عن نظرية بنائية
يتم بواسطتها صياغة أَو بناء المعارف االجتماعية ومن ثم يتم استيعابها ضمن مكونات
شخصية المتعلُّم (سخري.)52-51 ،2018 ،

ومن خصائص هذا النوع من التعلُّم أََّنه من أَفضل أَنواع التعلُّم كمعالجة للمعلومات،
وهو تعلُّم متصل اساسه الخبرة وعملية ديناميكية تعمل على تكيف الفرد مع البيئة
المحيطة به وانه يتضمن ما وراء االفعال بين الشخص والبيئة (السليماني.)20 ،2012 ،

كما أ َّ
َن عملية التعلُّم في نموذ كولب تتخذ هيئة دورة تتكون من أَربع مراحل متتالية
هي:

أ -الخبرات الحسية ( :)Concrete Experiencesوتعني أَ َّن طريقة إدراك ومعالجة
المعلومات مبنية على الخبرة الحسية ،وهؤالء يتعلمون أَفضل من خالل اندماجهم في
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بدال من السلطة التي تتمثل في معلميهم
األمثلة كما أََّنهم يميلون إلى مناقشة زمالئهم ً
اثناء عملية التعلُّم ويستفيدون من مناقشتهم مع زمالئهم وكذلك التغذية الراجعة الخارجية

وهم ذوو توجه اجتماعي ايجابي نحو اآلخرين َّ
ولكنهم يرون أَ َّن األَساليب النظرية في
فعالة.
التعلُّم غير َّ

ب -المالحظة التأملية ( :)Reflective Observationإذ يعتمد األَفراد في إدراك ومعالجة
المعلومات على التأمل والموضوعية والمالحظة المتأنية في تحليل موقف ال ُّ
تعلم ويفضلون

المواقف التعليمية التي تتيح لهم الفرصة للقيام بدور المالحظ الموضوعي غير المتحيز

ولكنهم يتسمون باالنطواء.

ج -المفاهيم المجردة ( :)Abstract Conceptualizationويكون االعتماد هنا في إدراك
ومعالجة المعلومات على تحليل موقف التعلُّم والتفكير المجرد والتقويم المنطقي ،واألَفراد
الذين يميلون إلى ذلك يركزون على النظريات والتحليل المنظم والتعلُّم عن طريق السلطة

والتوجه نحو األشياء في حين يكون توجههم ضعيفًا نحو األَشخاص اآلخرين.
د -التجريب الفعال ( :)Active Experimentationويعتمد األَفراد هنا على التجريب الفعال
لموقف التعلُّم من خالل التطبيق العملي للَفكار واالشتراك في األَعمال المدرسية
والجماعات الصغيرة لنجاز عمل معين وهم ال يميلون إلى المحاضرات النظرية ولكنهم

يتسمون بالتوجه النشط نحو العمل (ابو هاشم وصافيناز.)7 ،2008 ،
ُّ
بناء على درجة الفرد في مرحلتين من المراحل
ويرى كولب أَ َّن أُسلوب التعلم يحدد ً
السابقة وتنتج هذه الدورة أَربعة أَساليب (سالم وأمل )175 ،2009 ،وصفها كولب على
النحو اآلتي:

 -1األُسلوب التباعدي ( :)Divergent Styleتكون قدرات التعلُّم السائدة عند هذا األُسلوب

في اكتساب المعلومات هي الخبرة الملموسة وفي معالجتها هي المالحظة التأملية ،وهو

ُي َع ُّد تباعدي ألنه شخص يؤدي بشكل أَفضل في الحاالت التي تدعو إلى توليد األَفكار
مثل جلسات العصف الذهني .واألَشخاص اصحاب التعلُّم التباعدي لهم اهتمامات ثقافية
واسعة ورغبة كبيرة لجمع المعلومات وهم يهتمون بالناس ويميلون إلى أَن يكونوا بارعين
وعاطفيين ويميلون إلى التخصص في الفنون وفي حاالت التعلُّم الرسمي يفضلون العمل
في المجموعات ويتصفون بعقل منفتح ويتقبلون التعليقات الشخصية.
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 -2األُسلوب االستيعابي ( :)Assimilative styleتكون قدرات التعلُّم السائدة لهذا األُسلوب
في اكتساب المعلومات هي استيعاب المفاهيم المجردة ولمعالجة هذه المعلومات تستعمل
المالحظة التأملية .واألَشخاص مع هذا األُسلوب من التعلُّم يكونوا أَفضل في فهم طائفة

واسعة من المعلومات وتحويلها بشكل مختصر ومنطقي .والفرد ذو األُسلوب االستيعابي

هو أَقل تركي از على الناس وأَكثر اهتماما باألَفكار والمفاهيم المجردة واألَشخاص بوجه عام
منطقيا أَكثر من القيمة العملية وتزداد فعاليتهم
مع هذا األُسلوب يجدون صالبة النظرية
ً
في التعامل مع المعلومات والمهن العلمية ،وفي التعليم الرسمي يفضل أَصحاب هذا

األُسلوب القراءات والمحاضرات واستكشاف نماذ تحليلية وجعل األُمور تأخذ وقتاً للتفكير
باألشياء.

 -3األُسلوب التقاربي ( :)Convergent Styleتكون قدرات التعلُّم المسيطرة في هذا

األُسلوب هي استيعاب المفاهيم المجردة الكتساب المعلومات والتجريب الفعال لمعالجتها.
ويتعلُّم األَشخاص مع هذا األُسلوب بشكل أَفضل عند إيجاد االستعماالت العملية للَفكار
والنظريات فهم يمتلكون القدرة على حل المشكالت واتخاذ الق اررات استنادا إلى إيجاد حلول

للسئلة أَو المشاكل وبشكل عام يفضلون التعامل مع مهام ومشاكل فنية وليس مع
المسائل االجتماعية والقضايا الشخصية وتعلُّم هذه المهارات ذات أَهميَّة وفعالية كبيرة
عند تخصصهم في المهن التقنية .وفي التعليم الرسمي فإ َّن الشخص مع هذا األُسلوب

يفضل الخوض في التجارب واألَفكار الجديدة والمحاكاة ومهام المختبرات والتطبيقات
العملية.

 -4األُسلوب التالؤمي أَو التكيفي ( :)Accommodative Styleتكون قدرات التعلُّم

المسيطرة في هذا األُسلوب في اكتساب المعلومات هي الخبرة الملموسة ومعالجة هذه
الفعال ،واألَشخاص مع هذا األُسلوب في التعلُّم
المعلومات تكون عن طريق التجريب َّ
لديهم القدرة على التعلُّم عن طريق التدريب العملي والخبرة الخاصة ويتمتعون بتنفيذ

الخطط ويشركون أَنفسهم في تجارب جديدة وصعبة كتحدي ألَنفسهم ولآلخرين وقد يكون
ميلهم للعمل المبني على المشاعر غريزي بدال من التركيز على التحليل المنطقي وعند

حل المشكالت يكون اعتمادهم بدرجة أَكبر على الناس للحصول على المعلومات أَكثر

من اعتمادهم على تحليلهم التقني الخاص ،هذا وهم أَكثر فاعلية في اشغال وظائف مثل
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التسويق أَو المبيعات .وفي حاالت التعليم الرسمي يفضلون العمل مع اآلخرين للحصول
على مهام عمل ووضع األَهداف والقيام بالعمل الميداني واختبار طرائق مختلفة الستكمال
المشاريع (شامخ.)256-250 ،2011 ،
خصائص أَساليب التعلم:

هناك مجموعة من الخصائص التي تتميز بها أَساليب التعلُّم بصورة عامة هي:
 -1أَساليب ال ُّ
تعلم تتعلق بشكل النشاط المعرفي الذي يمارسه الفرد وليس بمحتوى هذا النشاط
ومن ثَُّم فإَّننا نشير إلى الفروق الفردية في العمليات المعرفية مثل إ
الدراك أَو التفكير أَو

حل المشكالت.
 -2أَساليب التعلُّم من األَدوات الفعالة في تفسير السلوك في المواقف المختلفة إذ إَّنها تمكننا
من النظر إلى الشخصية نظرة كلية فهي ليست خاصة بالجانب المعرفي وحده من

الشخصية وانما للشخصية ككل.
 -3تتصف أَساليب التعلُّم بالثبات النسبي مع قابليتها للتغيير أَو التعديل ولكنها ال تتغير
بسرعة اثناء حياة الفرد وهذا يعني أََّنه يمكننا التنبؤ باألُسلوب الذي يتبعه الفرد في

المواقف التالية بدرجة عالية من الثقة.
 -4أَساليب التعلُّم ثنائية القطب إم َّما يميزها عن القدرات العقلية كالذكاء فمن المعروف انه
كلما زاد نصيب الفرد من القدرات العقلية كان ذلك أَفضل ولكن بالنسبة إلى األَساليب فإ َّن

كل قطب له قيمة في ظل شروط خاصة أَو محددة (سخري.)27-26 ،2018 ،
دراسات سابقة Previous Studies
اوال :دراسات تناولت المرونة المعرفية:
 -1دراسة المحسن و عبد الفتاح (:)2016

(( المرونة المعرفية وعالقتها بالتطرف الفكرري لردط طلبرة جامعرة امميرر سرطام برن عبرد
العزيز))

هدف البحث إلى التعررف علرى مسرتوى المرونرة المعرفيرة والتطررف الفكرري لردى طلبرة

جامعة األمير سرطام برن عبردالعزيز والتعررف علرى العالقرة برين المرونرة المعرفيرة والتطررف

الفكررري والتعرررف علررى الفررروق فرري المرونررة المعرفيررة تبع راً لمتغيررري (الجررنس  -التخصررص)
والتعرررف علررى الفررروق فرري التطرررف الفكررري تبعراً لمتغيررري (الجررنس  -التخصررص) ولتحقيررق
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أَهررداف البحررث فقررد قررام الباحثرران باسررتعمال مقيرراس المرونررة المعرفيررة الررذي طرروره دينرريس و
فانردر ) (Dennis & Vander, 2010بعرد ترجمتره وتطروير مقيراس التطررف الفكرري وترم

َمررا الثبررات فررتم إيجرراده بطريقررة إعررادة
اسررتخ ار الصرردق الظرراهري وصرردق البنرراء للمقياسررين ،أ َّ
االختبار وطريقة االتساق الداخلي باستعمال معادلرة الفاكرونبراو ولكرال المقياسرين .وتكونرت

رائيا باس ر ررتعمال
عين ر ررة البح ر ررث م ر ررن ( )3589طالبر ر راً وطالبر ر رةً وت ر ررم معالج ر رره البيان ر ررات إحص ر ر ً
(المتوس ررطات الحس ررابية ،االنح ارف ررات المعياري ررة ،معام ررل ارتب رراط بيرس ررون ،االختب ررار الت ررائي

لعينررة واحرردة ،االختبررار التررائي لعينتررين مسررتقلتين) ،وأَظهرررت النتررائج تمتررع الطلبررة بمسررتوى

مرتفررع مررن المرونررة المعرفيررة و وجررود درجررة متوسررطة مررن التطرررف الفكررري وكررذلك أَظهرررت

رائيا بر ررين المرونر ررة المعرفير ررة والتطر رررف الفكر ررري
النتر ررائج وجر ررود عالقر ررة ارتباطير ررة دالر ررة إحصر ر ً
وباالتجاه العكسي كما أَظهرت النتائج وجود فروق دالة إ
حصائيا في المرونرة المعرفيرة تبعراً
ً

لمتغيررر الجررنس ولصررالح إ
النرراث وتبع راً لمتغيررر التخصررص لصررالح التخصررص العلمرري .كمررا
رائيا فرري التطررف الفكرري تبعراً لمتغيرري الجررنس
أَظهررت النترائج عرردم وجرود فرروق دالررة إحص ً
والتخصص.

(الحسين وعبدالفتاح )2016 ،
 -2دراسة وحيد ()2017
(( دافعية االتقان وعالقتها بالمرونة المعرفية لدط طلبة الجامعة)):

هرردفت الد ارسررة إلررى التعرررف علررى دافعيررة االتقرران والمرونررة المعرفيررة لرردى طلبررة

الجامعررة والتعرررف علررى العالقررة بررين دافعيررة االتقرران والمرونررة المعرفيررة ،ولتحقيررق أَهررداف
الد ارسررة ،فقررد قررام الباحررث ببنرراء مقيرراس لدافعيررة التقرران وتبنررى مقيرراس المرونررة المعرفيررة ل

َمرا الثبرات فرتم
(فاضل ،)2015 ،وتم استخ ار الصدق الظاهري وصدق البناء للمقياسرين .أ َّ

إيج رراده بطريق ررة إع ررادة االختب ررار وطريق ررة االتس رراق ال ررداخلي باس ررتعمال معادل ررة الفاكرونب رراو

ولكررال المقياسررين وتكون ررت عينررة الد ارس ررة مررن ( )450طالبر راً وطالبررة وت ررم معالجررة البيان ررات
حصائيا باستعمال (معامرل ارتبراط بيرسرون ،االختبرار الترائي لعينرة واحردة ،االختبرار الترائي
إ
ً
لعينتررين مسررتقلتين ،مربررع كرراي ،2تحليررل التبرراين الثالثرري ،اختبررار شرريفيه للمقارنررات البعديررة،
معامل االنحدار) وأَظهرت النترائج ارتفراع درجرة طلبرة الجامعرة علرى مقيراس دافعيرة االتقران
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رائيا بررين دافعيررة
والمرونرة المعرفيررة وكررذلك أَظهررت النتررائج وجررود عالقرة ارتباطيررة دالررة إحص ً
االتقان والمرونة المعرفية.

(وحيد)2017 ،

 -3دراسة محسن و فجر ()2018
((المرونة المعرفية لدط طلبة الجامعة))

هدف البحث إلى قياس المرونة المعرفية لدى طلبة الجامعة في محافظة البصرة

والتعرف على الفروق في المرونة المعرفية تبعاً لمتغيري (الجنس – التخصص) .ولتحقيق

أَهداف البحث فقد قام الباحثان ببناء مقياس للمرونة المعرفية وتم استخ ار

الصدق

َما الثبات فتم إيجاده بطريقة إعادة االختبار وطريقة
الظاهري والصدق التمييزي للمقياس .أ َّ

االتساق الداخلي باستعمال معادلة الفاكرونباو وتكونت عينة البحث من ( )400طالب

حصائيا باستعمال (معامل ارتباط بيرسون ،االختبار التائي
وطالبة وتم معالجة البيانات إ
ً
لعينة واحدة ،االختبار التائي لعينتين مستقلتين) .وأَظهرت النتائج وجود داللة إحصائية في

المرونة المعرفية أَي ان الطلبة يتمتعون بالمرونة المعرفية وكذلك أَظهرت النتائج عدم

وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغيري الجنس (ذكور – إناث) والتخصص (علمي
_ إنساني).
(محسن و فجر)2018 ،
 -4دراسة بلعربي ()2019
((المرونة المعرفية واليقظة العقلية لدط عينة من طلبة علم النفس العيادي))

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى المرونة المعرفية ومستوى اليقظة العقلية

لدى طلبة علم النفس العيادي .ولتحقيق أَهداف الدراسة فقد استعانت الباحثة بمقياس
المرونة المعرفية الذي اعده (عبدالوهاب )2011 ،ومقياس اليقظة العقلية الذي أَعده (بيير

وآخرون )2006 ،وترج مه محمد السيد عبدالرحمن .وتم استخ ار

الصدق الظاهري

والصدق العاملي لمقياس المرونة المعرفية ،في حين تم استخ ار الصدق التالزمي لمقياس

َما الثبات فتم إيجاده بطريقة االتساق الداخلي باستعمال معادلة
اليقظة العقلية .أ َّ
الفاكرونباو لمقياس المرونة المعرفية في حين تم إيجاد الثبات لمقياس اليقظة العقلية
باستعمال طريقة التجزئة النصفية وطريقة االتساق الداخلي باستعمال معادلة الفاكرونباو.
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وتكونت عينة البحث من ( )309طالب وطالبة وتم معالجة البيانات إ
حصائيا باستعمال
ً
(المتوسط الحسابي ،االنحراف المعياري) وأَظهرت النتائج تمتع طلبة علم النفس العيادي
بمستوى من المرونة المعرفية واليقظة العقلية.

(بلعربي )2019 ،
 -5دراسة بشارة (:)2020
((العالقة بين المرونة المعرفية والتحصيل امَكاديمي لدط عينة من طلبة جامعة
الحسين بن طالل)):

هدف البحث إلى التعرف على مستوى المرونة المعرفية لدى طلبة جامعة الحسين

بن طالل والتعرف على القدرة التنبؤية لمكوني المرونة المعرفية بالتحصيل األَكاديمي
والتعرف على الفروق في المرونة المعرفية تبعاً لمتغيري (الجنس – المستوى الدراسي)

والتعرف على الفروق في التحصيل األَكاديمي بين الطلبة ذوي المستوى (المرتفع –

المنخفض) من المرونة المعرفية .ولتحقيق أَهداف البحث فقد قام الباحث باستعمال مقياس
دينيس وفاندر ( )Dennis & Vander, 2010للمرونة المعرفية .وتم استخ ار الصدق
َما الثبات فتم إيجاده بطريقة إعادة االختبار وطريقة
الظاهري وصدق البناء للمقياس ،أ َّ

االتساق الداخلي باستعمال معادلة الفاكرونباو .وتكونت عينة البحث من ( )270طالباً
وطالبة وتم معالجة البيانات إ
حصائيا باستعمال (المتوسطات الحسابية ،االنحرافات
ً
المعيارية ،تحليل التباين المتعدد ،تحليل االنحدار) .وأَظهرت النتائج ان طلبة جامعة

الحسين بن طالل يتمتعون بالمرونة المعرفية وكذلك أَظهرت النتائج ان المرونة المعرفية

تُ َع ُّد متنبئاً جيداً بالتحصيل األَكاديمي .كما أَظهرت النتائج وجود فروق في مستوى المرونة
المعرفية تبع ًا لمتغير الجنس (ذكور – إناث) ولصالح الذكور وعدم وجود فروق في
مستوى المرونة المعرفية تبعاً لمتغير المستوى الدراسي .كما أَظهرت النتائج وجود فروق

ذات داللة إحصائية في التحصيل األَكاديمي بين فئة الطلبة ذوي المستوى (المرتفع –
المنخفض) من المرونة المعرفية ولصالح الطلبة ذوي المستوى المرتفع .

(بشارة )2020 ،
 -6دراسة زايد (:)2020
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((أَنماط االستثارة الفائقة والمرونة المعرفية وجودة الحياة امَكاديمية لدط الطلبة
المتفوقين دراسياً والعاديين من طلبة كلية التربية))

هدف البحث إلى التعرف على أَنماط االستثارة الفائقة والمرونة المعرفية وجودة

الحياة األَكاديمية بين المتفوقين دراسياً والعاديين من طلبة كلية التربية والتعرف على
العالقة بين المتغيرات الثالثة والتعرف على الفروق في التغيرات الثالثة تبعاً لمتغيري

(الجنس – المستوى الدراسي) .ولتحقيق أَهداف البحث فقد قامت الباحثة باستعمال مقياس
أَنماط االستثارة الفائقة الذي اعده ) (Falk & et.al, 1999وتعريب الباحثة .وقامت

الباحثة بإعداد مقياسي المرونة المعرفية وجودة الحياة األَكاديمية .وتم استخ ار الصدق
َما الثبات فتم إيجاده بطريقة إعادة االختبار
الظاهري وصدق البناء للمقاييس الثالثة .أ َّ
وطريقة االتساق الداخلي باستعمال معادلة الفاكرونباو .وتكونت عينة البحث من ()310

حصائيا باستعمال (المتوسطات الحسابية ،االنحرافات
طالب وطالبة وتم معالجة البيانات إ
ً
المعيارية ،معامل االرتباط ،تحليل التباين) .وأَظهرت النتائج ان الطلبة يتمتعون بأَنماط
االستثارة الفائقة والمرونة المعرفية وجودة الحياة األَكاديمية وكذلك أَظهرت النتائج وجود
عالقة بين متغيرات البحث الثالثة .كما أَظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية

على مقياس أَنماط االستثارة الفائقة تبعاً لمتغير الجنس (ذكور – إناث) لصالح الذكور

وتبعاً لمتغير المستوى الدراسي (المتفوقين دراسي ًا – العاديين) ولصالح المتفوقين دراسي ًا.

كما أَظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية على مقياس المرونة المعرفية لمتغير

الجنس (ذكور – إناث) لصالح إ
الناث وتبعاً لمتغير المستوى الدراسي (المتفوقين دراسياً –

العاديين) ولصالح المتفوقين دراسياً .وكذلك أَظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة
إحصائية على مقياس جودة الحياة األَكاديمية تبعاً لمتغير الجنس (ذكور – إناث) لصالح

إ
الناث وتبعاً لمتغير المستوى الدراسي (المتفوقين دراسياً – العاديين) ولصالح المتفوقين
دراسياً.

(زايد )2020 ،

ثانياً  -:دراسات تناولت أَساليب التعلُّم

 -1دراسة شامخ ()2011

((بناء مقياس أَساليب التعلُّم لدط طلبة الجامعة وفقا لنظرية السمات الكامنة))

944

أَيلول (2022/9/15م) 1444/هـ

العدد ()90

هدفت الدراسة إلى بناء مقياس أَساليب التعلُّم لدى طلبة الجامعة وفقًا لنظرية السمات
الكامنة ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث ببناء مقياس ألَساليب التعلُّم مكون من أَربعة
أَساليب هي (أُسلوب التعلُّم التباعدي ،أُسلوب التعلُّم االستيعابي ،أُسلوب التعلُّم التقاربي،
أُسلوب التعلُّم التالؤمي أَو التكيفي) .ويتألف المقياس من ( )68فقرة من نوع المواقف
اللفظية ببديلين ،بديل يحاكي أُسلوب التعلُّم المقصود وبديل ال يمت بصلة للُسلوب .وتم
حيانا بصدق المحتوى للمقياس وتكونت عينة
استعمال الصدق الوصفي أَو ما ي َّ
سمى أَ ً
الدراسة من ( )400طالب وطالبة .وتم معالجة البيانات إ
حصائيا باستعمال (النسبة
ً
والتناسب ،الوسيط ،مربع كاي ،التحليل العاملي بطريقة المكونات األَساسيَّة ،برنامج
راسكال) .واعتمد الباحث في تحليل فقرات كل أُسلوب تعلُّم من األَساليب األَربعة على

حدة في نموذ راش (أحد نماذ السمات الكامنة).

(شامخ)2011 ،
 -2دراسة الحازمي وآخرون ()2013

((أَساليب التعلُّم المفضلة لدط طالب جامعة طيبة وعالقتها بمعدالتهم امَكاديمية))
هدف البحث إلى التعرف على أَساليب التعلُّم المفضلة لدى طالب جامعة طيبة وعالقتها
بمعدالتهم األَكاديمية وكذلك التعرف على العالقة بين أَساليب التعلُّم المفضلة لديهم
ومعدالتهم األَكاديمية .ولتحقيق أَهداف البحث استعمل الباحثون قائمة أَساليب ال ُّ
تعلم

المعدلة لكولب ومكارثي ( )Kolb & Mccarthy, 2005والسجالت األَكاديمية للطالب
َما الثبات فتم إيجاده بطريقة االتساق الداخلي
وتم استخ ار الصدق الظاهري للمقياس .أ َّ

طالبا بجامعة طيبة وتم
باستعمال معادلة الفاكرونباو .وتكونت عينة البحث من (ً )113
معالجة البيانات إ
حصائيا باستعمال (المتوسطات الحسابية ،االنحرافات المعيارية ،معامل
ً
ارتباط بيرسون) ،وأَظهرت النتائج تنوع أَساليب ال ُّ
تعلم المفضلة لدى الطالب وكان ترتيبها

كاآلتي :االستيعابي ثم التقاربي ثم التباعدي ثم التكيفي ،وكذلك وجود عالقة بين أَساليب
التعلُّم لدى الطالب ومعدالتهم األَكاديمية بحيث أَ َّن أُسلوب التعلُّم االستيعابي احتل
الترتيب األ ََّول بنسبة ( )%22.5يليه أُسلوب التعلُّم التقاربي بنسبة ( )%20.5يليه أُسلوب
التعلُّم التباعدي بنسبة ( )%18.5ثم أُسلوب التعلُّم التكيفي بنسبة ( )%6.5وكذلك وجد
ان الطالب مرتفعي التحصيل يفضلون األُسلوب التقاربي في التعلُّم بنسبة ( )%47.8وان
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الطالب متوسطي التحصيل يفضلون األُسلوب االستيعابي في التعلُّم بنسبة ( )%64وان
الطالب منخفضي التحصيل يفضلون األُسلوب التقاربي في التعلُّم بنسبة ( )%70وبذلك
تختلف أَساليب ال ُّ
تعلم باختالف المعدالت األَكاديمية لطالب الجامعة.
(الحازمي وآخرون)2013 ،

 -3دراسة إسماعيل ((( :)2014أَساليب التدريس المفضلة وعالقتها بأَساليب التعلُّم
وامَساليب االجتماعية لدط طلبة كلية التربية)):

هدف البحث إلى التعرف على أَساليب التدريس المفضلة لدى طلبة كلية التربية تبعاً
لمتغيري (الجنس – التخصص) والتعرف على أَساليب التعلُّم واألَساليب االجتماعية التي
تسهم في التنبوء بأَساليب التدريس المفضلة ،ولتحقيق أَهداف البحث فقدد قام الباحث

باستعمال مقياس أَساليب التدريس الذي أَ َّ
عده جراشا وريتشمان ( & Grasha
 )Reichmann, 1996ومقياس أَساليب التعلُّم َّالذي أَ َّ
عده فيلدر و سولومان ( Felder
 ،)& Soloman, 1996وقام الباحث بإعداد مقياس للَساليب االجتماعية ،وتم استخ ار

َما الثبات فتم إيجاده بطريقة االتساق الداخلي باستعمال معادلة
الصدق التمييزي أ َّ

الفاكرونباو للمقاييس الثالثة ،وتكونت عينة البحث من ( )215طالباً وطالبة ،وتم معالجة
حصائيا باستعمال (المتوسطات الحسابية ،االختبار التائي لعينتين مستقلتين)،
البيانات إ
ً
وأَظهرت النتائج تفضيل إ
الناث وطلبة التخصص العلمي ألُسلوبي األُنموذ

الشخصي

والميسر في التدريس أَكثر من تفضيل الذكور وطلبة التخصص األَدبي وعدم وجود فروق

دالة في تفضيل باقي أَساليب التدريس تبعاً لمتغيري الجنس (ذكور – إناث) والتخصص
(علمي _ إنساني) وكذلك أَظهرت النتائج ان أَساليب التدريس األَكثر تفضيالً لدى طلبة
كلية التربية هي الميسر والخبير واألُنموذ الشخصي ،واألَقل تفضيالً أُسلوبي السلطة
الرسمية والمفوض ،كما أَظهرت النتائج تفضيل الطلبة ذوي أُسلوب ال ُّ
تعلم النشط ألَساليب

السلطة الرسمية واألُنموذ الشخصي والمفوض في التدريس أَكثر من تفضيل الطلبة ذوي
أُسلوب التعلُّم التأملي وعدم وجود فرق دال بينهما في تفضيل باقي أَساليب التدريس
وتفضيل الطلبة ذوي أُسلوب ال ُّ
تعلم البصري ألُسلوب التدريس الميسر أَكثر من تفضيل
الطلبة ذوي أُسلوب التعلُّم اللفظي وعدم وجود فرق دال بينهما في تفضيل باقي أَساليب

التدريس ،وعدم وجود فروق دالة في أَساليب التدريس المفضلة تعزى لباقي أَساليب التعلم.
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وكذلك أَظهرت النتائج وجود عالقة موجبة دالة بين درجات الطلبة في أَساليب التدريس

المفضلة ودرجاتهم في األَساليب االجتماعية ،وأََّنه يمكن التنبؤ بأَساليب التدريس المفضلة
َّ
االجتماعية.
لدى طلبة كلية التربية من خالل بعض أَساليب التعلُّم واألَساليب
(إسماعيل)2014 ،

 -4دراسة الشيخ وايمن (:)2015

((أَساليب التعلُّم لدط طالب كلية التربية بجامعة الخرطوم وعالقتها بالنوع

والتخصص)).

هدف البحث إلى التعرف على أَساليب التعلُّم المفضلة لدى طالب كلية التربية
بجامعة الخرطوم .ولتحقيق هدف البحث استعمل الباحثان قائمة أَساليب التعلُّم ل (كولب،

َما الثبات فتم إيجاده بطريقة االتساق
 )1985وتم استخ ار الصدق الظاهري للمقياس أ َّ

الداخلي باستعمال معادلة الفاكرونباو وطريقة التجزئة النصفية باستعمال معادلة سبيرمان

طالبا وطالبة وتم معالجة البيانات إ
حصائيا
براون .وتكونت عينة البحث من ()383
ً
ً
باستعمال (معامل ارتباط بيرسون ،تحليل التباين االحادي ،اختبار دنكان للتحليل
البعدي) .وأَظهرت النتائج ان أَساليب التعلُّم المفضلة لدى طالب كلية التربية بجامعة
الخرطوم هي كثرة استعمال أُسلوب التعلُّم التباعدي وقلة استعمال أُسلوبي التعلُّم التقاربي
والتماثلي.

(الشيخ وايمن)2015 ،
 -5دراسة الثبيتي وعمر (:)2016

((العالقة بين أَساليب التعلُّم لطلبة جامعة شقراء والتحصيل الدراسي في ضوء بعض

المتغيرات))

هدف البحث إلى التعرف على أَساليب التعلُّم والتحصيل الدراسي لدى طلبة جامعة شقراء
والتعرف على الفروق في العالقة بين أَساليب التعلُّم والتحصيل الدراسي تبعاً لمتغيرات

(الجنس– الكلية– التخصص) ،ولتحقيق أَهداف البحث ،قام الباحث باستعمال مقياس
أَساليب التعلُّم ل انتوستل ورامسدين ) (Entwistle & Ramsden, 1983والمترجم من
َما الثبات فتم
(الصباطي ورمضان )2000 ،وتم استخ ار الصدق الظاهري للمقياس ،أ َّ

إيجاده بطريقة االتساق الداخلي باستعمال معادلة الفاكرونباو ،وتكونت عينة البحث من
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حصائيا باستعمال ( المتوسطات الحسابية،
( )301طالب وطالبة وتم معالجة البيانات إ
ً
االنحرافات المعيارية ،االختبار التائي لعينتين مستقلتين ،تحليل التباين األحادي).
وأَظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية بين أَساليب ال ُّ
تعلم والتحصيل الدراسي وكذلك
أَظهرت النتائج عدم وجود فروق بين الذكور و إ
الناث في األُسلوب السطحي والعميق وجود
فروق في أُسلوب التعلُّم االستراتيجي لصالح إ
الناث ،كذلك أَظهرت النتائج عدم وجود

فروق بين كلية التربية وادارة األَعمال في األُسلوب العميق واالستراتيجي ووجود فروق في
أُسلوب التعلُّم السطحي لصالح كلية إدارة األَعمال ،وكذلك أَظهرت النتائج عدم وجود

فروق في أُسلوب التعلُّم العميق ماعدا أُسلوب التعلُّم السطحي وترجع الفروق لصالح طلبة
َما أُسلوب التعلُّم االستراتيجي فترجع الفروق لصالح طلبة
تخصص إدارة األَعمال .أ َّ
تخصص الفيزياء ،كما أَظهرت النتائج وجود فروق في أَساليب التعلُّم (السطحي –
العميق -االستراتيجي) وترجع الفروق فيها لمستويات التحصيل على التوالي (منخفض –
متوسط – مرتفع ).
(الثبيتي و عمر )2016 ،
 -6العبيدي و آمال ()2020

((الدافعية العقلية وعالقتها بأَساليب التعلُّم لدط طلبة الجامعة))

هدف البحث إلى التعرف على الدافعية العقلية وأَساليب التعلُّم لدى الجامعة
والتعرف على العالقة بين الدافعية العقلية وأَساليب التعلُّم والتعرف على الفروق في

الدافعية العقلية تبعاً لمتغيري (الجنس – التخصص) والتعرف على الفروق في أَساليب
التعلُّم تبعاً لمتغيري (الجنس – التخصص) ،ولتحقيق أَهداف البحث فقد قام الباحثان
بإعداد مقياس اليقظة العقلية وأَساليب التعلم ،وتم استخ ار الصدق الظاهري وصدق البناء

َما الثبات فتم إيجاده بطريقة إعادة االختبار وطريقة التجزئة النصفية ولكال
للمقياسين ،أ َّ
المقياسين ،وتكونت عينة البحث من ( )300طالب وطالبة وتم معالجة البيانات إ
حصائيا
ً

باستعمال (معامل ارتباط بيرسون ،االختبار التائي لعينة واحدة ،االختبار التائي لعينتين
مستقلتين ،تحليل التباين الثنائي) ،وأَظهرت النتائج تمتع طلبة الجامعة بالدافعية العقلية
وكذلك يتمتعون بمستوى عالي من أَساليب التعلُّم وكذلك أَظهرت النتائج وجود عالقة
ارتباطية موجبة بين الدافعية العقلية وأَساليب التعلم .كما أَظهرت النتائج عدم وجود فروق
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ذات داللة إحصائية في الدافعية العقلية تبعاً لمتغيري (الجنس– التخصص) كما أَظهرت
النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أَساليب التعلُّم تبعاً لمتغير الجنس

(ذكور– إناث) كما أَظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في أُسلوبي التعلُّم

السطحي واالستراتيجي تبعاً لمتغير التخصص (علمي – إنساني) ،ولصالح التخصص
النساني وعدم وجود فرق دال إ
إ
حصائيا في أُسلوب التعلُّم العميق تبعاً لمتغير التخصص
ً
(علمي – إنساني).
(العبيدي و آمال )2020 ،
إجراءات البحث Research Methodology

يقصد بإجراءات البحث تحديد المجتمع األصلي وسحب العينة ووصف اداتي

البحث وتطبيقهما والوسائل الحصائية المناسبة في تحليل النتائج بحسب أَهداف البحث

الحالي وكما يأتي:

اوالً :مجتمع البحث :Research Community

تم تحديد مجتمع البحث المتمثل بطلبة كلية التربية للعلوم إ
النسانية في جامعة

الموصل والبالغ عددهم ( )5224طالباً وطالبة للعام الدراسي ()2021 – 2020
وتضمن ( )6أَقسام إنسانية وانسجاماً مع حدود البحث فقد تم تحديد طلبة الصفين (األ ََّول

والرابع) والبالغ عددهم ()2883؛ إذ بلغ مجموع طلبة الصف األ ََّول ( )1390طالباً
وطالبة في حين بلغ مجموع طلبة الصف الرابع ( )1493طالباً وطالبة والجدول ()1

يوضح مجتمع البحث.

جدول ()1

مجتمع البحث من طلبة كلية التربية للعلوم إ
النسانية مصفنين بحسب الجنس والصف
الصف األ ََّول

ت

األقسام

1

اللغة العربية

74

2

التاريخ

152

104

3

علوم القران

100

75

الصف الرابع

المجموع الكلي

ذكور

إناث

ذكور

إناث

180

208

152

614

226

59

541

109

47

331

949
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4

الجغرافية

109

126

157

53

427

5

اللغة النكليزية

67

135

98

224

524

6

علم النفس

92

176

98

62

428

594

796

896

597

2883

المجموع الكلي

ثانياً :عينة البحث The Research Sample

بعد أَن ترم تحديرد مجتمرع البحرث ترم سرحب عينرة عشروائية مرن األقسرام بلرغ عرددها ()4

اقس ررام وم ررن ث ررم اختي رررت عين ررة الطلب ررة بطريق ررة عشر روائية متس رراوية للص ررفين (األ ََّول وال ارب ررع)

بلغت ( )200طالب وطالبة وشكلت نسبة ( )%7من المجموع الكلي لطلبرة الصرفين األ ََّول
والرابع في كلية التربية للعوم إ
النسانية والجدول ( )2يوضح ذلك.
جدول ()2

عينة البحث من طلبة كلية التربية للعلوم إ
النسانية مصنفين بحسب الجنس والصف
الصف األ ََّول

الصف الرابع

ت

األقسام

1

اللغة العربية

12

2

التاريخ

13

12

3

الجغرافية

12

13

13

4

اللغة النكليزية

13

12

12

13

50

50

50

50

المجموع الكلي

المجموع

المجموع الكلي

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

13

13

12

25

25

50

12

13

25

25

50

12

25

25

50

25

25

50

100

100

200

ثالثاً :أَداتا البحث Tools of Research

استعملت الباحثة اداتي لتحقيق أَهداف البحث هما:
أ -مقياس المرونة المعرفية Cognitive Flexibility

 -1وصف المقياس Scale Description

اعتم رردت الباحث ررة عل ررى مقي رراس المرون ررة المعرفي ررة المطب ررق م ررن (بلعرب رري)2019 ،

لقي رراس المرون ررة المعرفي ررة والمع ررد باألَص ررل م ررن (عب رردالوهاب )2011 ،عل ررى طلب ررة جامع ررة
العربرري بررن مهيرردي – أَبرررز الب رواقي ويتكررون المقيرراس مررن ( )30فق ررة تررم صررياغتها علررى

شرركل فق ررات موجبررة موزعررة علررى بعرردين همررا المرونررة التلقائيررة وتقيسررها الفق ررات مررن (-1
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 )15والمرونة التكيفية وتقيسها الفقرات من ( )30- 16في ضوء مقيراس ثالثري االسرتجابة
(تنطبق تماماً ،تنطبق ،غير متأكد).

 -2صدق المقياس :Scale Validity

ُيعر ُّرد الصرردق مررن العوامررل األَساسرريَّة الترري يجررب علررى مسررتخدم المقيرراس أَو واضررعه
التأكررد منرره واالختبررار الصررادق يقرريس مررا وضررع لقياسرره (السرريد )400 ،2006 ،بمعنررى ان

المقياس يقيس الفعل الوظيفي الذي وضع من أَجل قياسه دون ان يقريس وظيفرة أُخررى إلرى

جانبر رره أَو بديلر ررة عنر رره (ع ر رريفج وآخر رررون )111 ،2006 ،وللتحقر ررق مر ررن صر رردق المقير رراس

اعتمرردت الباحثررة الصرردق الظرراهري ،ويقصررد برره مرردى تمثيررل االختبررار أَو المقيرراس للمحترروى

المراد قياسره (العسراف ،)44- 43 ،1995 ،ويشرير ايبرل ( )Ebel, 1972إلرى أَن صردق
المقيرراس يتحقررق بعرررض فق ارترره علررى مجوعررة مررن الخبرراء للحكررم علررى مرردى صررالحيتها فرري

قيرراس الخاصررية الترري وضررع ألَجلهررا ()Ebel, 1972, 555؛ لررذا قامررت الباحثررة بعرررض
المقياس على مجموعة من الخبراء المختصين فري العلروم التربويرة والنفسرية مرن ذوي الخبررة

والد اريرة العلميرة إلبرداء آرائهرم ومقترحراتهم علرى فقررات المقيراس ،وبلرغ

()1

عردد الخبرراء (،)8

راء علرى مالحظراتهم ترم التعرديل فري لغرة
وقد حصل المقياس على نسبة اتفاق ( ،)%80وبن ً
وأُس ررلوب بع ررض الفقر ررات وكم ررا موض ررح ف رري الج رردول ( ،)3وب ررذلك ص ررار المقي رراس بص رريغته
النهائية يتكون من ( )30فقرة.

جدول ()3

صياغة الفقرات قبل التعديل وبعده لمقياس المرونة المعرفية
ت

مضمون الفقرة قبل التعديل (حسب تسلسلها في المقياس)

مضمون الفقرة بعد التعديل

1

اسعى لكي اتوائم مع مكونات المشكلة لكي اصل إلى حلها

اتوائم مع مكونات المشكلة حتى اصل إلى حلها

3

يمكنني تغيير وجهتي الذهنية حول المشكلة التي تواجهني

7
9
15

استطيع تغير وجهتي الذهنية حول المشكلة التي
تواجهني

تحليل المشكلة إلى عناصر بسيطة يسهم في إنتاج أَفكار

احلل المشكلة إلى عناصر بسيطة للمساهمة في

متنوعة لحلها

إنتاج أَفكار متنوعة لحلها

يمكنني تعديل سلوكي بناء على متطلبات المواقف التي

بناء على متطلبات المواقف التي
إعداد سلوكي ً
تواجهني

ال امانع ان اتوقف عن االستم ار في حل مشكلة ما حتى

استمر في حل مشكلة ما حتى تتوائم وجهتي مع

تواجهني
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25
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تتوائم وجهتي مع الحلول المقترحة

الحلول المقترحة

ال امانع في تغيير اتجاهاتي نحو موضوع ما طالما هذا

اغير اتجاهي نحو موضوع ما طالما هذا يؤدي إلى

يؤدي إلى نتائج إيجابية

نتائج إيجابية

المانع في تكرار محاوالتي كل مشكلة ما مهما كلفني ذلك

اكرر محاوالتي لحل مشكلة ما مهما كلفني ذلك من

من وقت وجهد

وقت وجهد

 -3ثبات المقياس Scale Reliability

يش ررير الثبر ررات إل ررى االتسر رراق ف رري النتر ررائج (الزوبع رري وآخر رررون )30 ،1981 ،وأَن

يعطي االختبرار نترائج متقاربرة فري قياسره لمظهرر مرن مظراهر السرلوك؛ إذ مرا اسرتعمل ذلرك
المقيرراس أَكثررر مررن م ررة أَو بط ارئررق أُخرررى (الروسرران )33 ،1999 ،وألَجررل الحصررول علررى

ثبررات المقيرراس اعتمرردت الباحثررة طريقررة إعررادة االختبررار ()Test – Retest Method

ويقصد بها تطبيق االختبار على مجموعة من األَفراد ثم إعادة تطبيرق االختبرار نفسره علرى

األَفراد أَنفسهم تحت الظروف نفسها التي سبق اختبارهم فيها وتسرتند فكررة هرذه الطريقرة إلرى
حسرراب معامررل االرتبرراط بررين درجررات التطبيررق األ ََّول والتطبيررق الثرراني (الظرراهر وآخرررون،

 )140 ،2002ويشررير الثبررات علررى وفررق هررذه الطريقررة إلررى مقرردار االرتبرراط بررين الرردرجات
وبررذلك يمكررن الحصررول علررى ثقررة عاليررة باسررتقرار نتررائج التطبيررق وعرردم تعرضررها للتغي ررات

العشروائية فرري الظررروف المحيطررة بالمقيرراس ()Anastasi & Susana, 1997, 91

وإليجرراد الثبررات بهررذه الطريقررة قامررت الباحثررة بسررحب عينررة عشروائية مررن خررار عينررة البحررث
طالب را وطالبررة اختيررروا مررن الصررفين األ ََّول وال اربررع مررن قسررمي
األَساسرريَّة بلررغ عررددها (ً )40
(علوم القران وعلم الرنفس) فري كليرة التربيرة للعروم إ
النسرانية ،وترم تطبيرق المقيراس علريهم ثرم
اعي ررد تطبي ررق االختب ررار عل ررى نف ررس المجموع ررة بع ررد أُس رربوعين ،وت ررم حس رراب معام ررل ارتب رراط
بيرسر ررون بر ررين درجر ررات التطبير ررق األ ََّول ودرجر ررات التطبير ررق الثر رراني وكر رران معامر ررل االرتبر رراط

( )0،82وهررو معامررل ثبررات جيررد وبررذلك صررار المقيرراس جرراه اًز لتطبيقرره علررى عينررة البحررث
األَساسيَّة والجدول ( )4يوضح عينة الثبات
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جدول ()4

عينة الثبات من طلبة كلية التربية مصنفين بحسب الجنس والصف
الصف الرابع

الصف ام ََّول

ت

القسم

1

علوم القران

4

2

علم النفس

6

4

10

10

المجموع

المجموع

ذكور

إناث

ذكور

إناث

6

6

4

20

4

6

20

10

10

40

ب -مقياس أَساليب التعلُّم Learning Styles Scale
 -1وصف المقياس Scale Description

اعتمرردت الباحثررة علررى مقيرراس أَسرراليب ال رتعلُّم الررذي بنرراه (شررامخ )2011 ،والمطبررق

على طلبة جامعة بغداد ويتكون المقياس من ( )68فقررة وتقريس أَربعرة أَسراليب مرن أَسراليب
التعلُّم بمعدل ( )17فقرة لكل أُسلوب من أَساليب التعلُّم ويوجد أَمام كرل فقررة برديلين للجابرة
همررا (أ  ،ب) بحيررث ان احرردهما يمثررل األُسررلوب أَي (يتناسررب مررع أُسررلوب الرتعلُّم المقصررود)
واألخ ررر ال يمث ررل األُس ررلوب أَي ( ال يتناس ررب م ررع أُس ررلوب الر رتعلُّم المقص ررود) والج رردول ()5

يوضح توزيع الفقرات على أَساليب التعلم.

جدول ()5

توزيع الفقرات على كل أُسلوب من أَساليب التعلم
الفقرات

ت األَساليب
1

األُسلوب التباعدي

65 ،61 ،57 ،53 ،49 ،45 ،41 ،37 ،33 ،29 ،25 ،21 ،17 ،13 ،9 ،5 ،1

2

األُسلوب االستيعابي

66 ،62 ،58 ،54 ،50 ،46 ،42 ،38 ،34 ،30 ،26 ،22 ،18 ،14 ،10 ،2،6

3

األُسلوب التقاربي

67 ،63 ،59 ،55 ،51 ،47 ،43 ،39 ،35 ،31 ،27 ،23 ،19 ،15 ،11 ،7 ،3

4

األُسلوب التالؤمي أَو
التكيفي

68 ،64 ،60 ،56 ،52 ،48 ،44 ،40 ،36 ،32 ،28 ،24 ،20 ،16 ،12 ،8 ،4

 -2صدق المقياس :Scale Validity
تررم التحقررق مررن صرردق المقيرراس بطريقررة الصرردق الظرراهري مررن خررالل عرضرره علررى

مجموعررة مررن الخب رراء المختصررين فرري العلرروم التربويررة والنفسررية بلررغ عررددهم ( )8وهررم نفررس

راء علررى مالحظرراتهم تررم إجر رراء
الخب رراء الررذين عرررض علرريهم مقيرراس المرون ررة المعرفيررة وبنر ً
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تعررديالت لفظيررة علررى المقيرراس .وبررذلك صررار المقيرراس بصرريغته النهائيررة يتكررون مررن ()68
فقرة.

 -3ثبات المقياس Scale Reliability

تررم اعتمرراد طريقررة إعررادة االختبررار وقررد قامررت الباحثررة بسررحب عينررة عش روائية مررن

طالبرا وطالبرة (وهري نفرس العينرة فري تجربرة
خار عينة البحث األَساسريَّة بلرغ عرددها (ً )40
مقياس المرونة المعرفية) من الصفين األ ََّول والرابع وقد بلغت قيمة معامل الثبرات ()0،84
وهو معامل ثبات جيد وبذلك صار المقياس جاه اًز لتطبيقه على عينة البحث األَساسيَّة

رابعراً :التطبيرا النهرائي للمقياسرين The Ultimate Application of the Two
Scales

قام ررت الباحث ررة بتطبي ررق المقياس ررين بص ررورتهما النهائي ررة عل ررى أَفر رراد عين ررة البح ررث

والمتكونررة مررن ( )200طالررب وطالبررة بترراريخ ( )2021/1/24وعنررد توزيررع المقياسررين علررى

أَف رراد العينررة وضررحت الباحثررة أ َّ
َهميررة البحررث وفائدترره وبينررت انرره فقررط للغ رراض العلميررة وال
توج ررد هن رراك إجاب ررة ص ررحيحة أَو خاطئ ررة فض ر ًرال ع ررن إ
الش ررارة إل ررى سر ررية المعلوم ررات وع رردم

اطالع أَشخاص آخرين عليها سوى الباحثة.

خامساً :تصحيح اداتي البحث Correction of the Research Tools

أ -مقياس المرونة المعرفية:

اعتمر رردت الباحثر ررة فر رري تصر ررحيحها للمقير رراس علر ررى الطريقر ررة التر رري اتبعتهر ررا (بلعربر رري،
 )2019فقد أعطت األَوزان ( )1 ،2 ،3علرى التروالي للبردائل (تنطبرق تمامراً ،تنطبرق ،غيرر
متأكد) على اعتبار ان ( )3تمثل الفقررة األَكثرر انطباقراً علرى المسرتجيب و ( )1تمثرل الفقررة

األَقل انطباقاً وتحسرب الدرجرة الكليرة للمجيرب مرن خرالل جمرع الردرجات التري حصرل عليهرا
في كل فقررة مرن فقررات المقيراس علمراً أَ َّن أَعلرى درجرة للمقيراس هري ( )90وأَقرل درجرة هري

( )30والمتوسط االفتراضي للمقياس (.)60
ب -مقياس أَساليب التعلم:

اعتم رردت الباحث ررة ف رري تص ررحيحها للمقير رراس عل ررى الطريق ررة الت رري اتبعه ررا (شرررامخ،

 )2011فق ررد أعطي ررت لك ررل فقر ررة ف رري ه ررذا المقي رراس اس ررتجابتين (أ  ،ب) بحي ررث أَ َّن أَح رردهما
يمثرل األُسرلوب (يقرريس أُسرلوب الرتعلم) ،واآلخررر ال يمثرل األُسرلوب (ال يقرريس أُسرلوب الررتعلم)
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وأُعطيررت األَوزان ( ،1صررفر) بمعنررى انرره لرريس (أ) دائمررا هرري االجابررة الصررحيحة أَو (ب)
دائم ررا ه رري االجاب ررة الص ررحيحة ومفت رراح التص ررحيح يوض ررح ذل ررك( )2وتحس ررب الدرج ررة الكلي ررة

للمجيب من خالل جمع الدرجات التي حصل عليها في كرل فقررة مرن فقررات المقيراس علمراً

ان أَعلى درجة للمقياس هي ( )68وأَقل درجرة هري (صرفر) والمتوسرط االفت ارضري للمقيراس

(.)34

سادساً :الوسائل اإلحصائية Statistical Means

لمعالج ررة البيان ررات الر رواردة ف رري البح ررث اس ررتعانت الباحث ررة ببرن ررامج الحقيب ررة الحص ررائية

للعلوم االجتماعية ويرمز لها باختصرار ()SPSS؛ إذ ترم تحويرل المعلومرات إلرى رمروز أَي

ارقام وتمت المعالجة باستعمال الوسائل الحصائية المناسبة للبحث وهي:
 -1معامررل ارتبرراط بيرسررون الَّررذي اسررتعمل فرري حسرراب ثبررات المقياسررين بطريقررة إعررادة
االختبار وإليجاد العالقة بين متغيري البحث.
 -2االختبررار التررائي لعينررة واحرردة الَّررذي اسررتعمل الختبررار داللررة الفرررق بررين المتوس ررط
المتحقق والمتوسط االفتراضي للمقياسين.
 -3االختبررار التررائي لداللررة معامررل االرتبرراط الَّررذي اسررتعمل للتعرررف علررى داللررة معامررل
االرتباط بين متغيري البحث.

 -4االختبار الزائي للفرق بين معراملي ارتبراط الَّرذي اسرتعمل إليجراد داللرة الفرروق فري
معامالت االرتباط بين متغيري البحث تبعا لمتغيري (الجنس ،الصف).
عرض النتائج ومناقشتها :
الهرردف ام ََّول :التعرررف علررى مسررتوط المرونررة المعرفيررة لرردط طلبررة كليررة التربيررة للعلرروم

اإل نسانية/جامعة الموصل.

ألَجررل تحقيررق هررذا الهرردف تررم قيرراس مسررتوى المرونررة المعرفيررة لرردى أَف رراد العينررة

البررالغ عررددهم ( )200طالررب وطالبررة ف رأَظهرت النتررائج ان درجررات أَف رراد العينررة بشرركل عررام
تت رراوح بررين ( )81 – 47درجررة بمتوسررط قرردره ( )72،2967درجررة وبررانحراف معيرراري قرردره
( )8،52412درج ررة ،ولمعرف ررة دالل ررة الف رررق ب ررين المتوس ررط المتحق ررق ف رري مس ررتوى المرون ررة
المعرفي ررة ل رردى أَفر رراد العين ررة كك ررل والمتوس ررط االفت ارض رري للمقي رراس الب ررالغ ( )60درج ررة ت ررم

اسررتعمال االختبررار التررائي لعينررة واحرردة ف رأَظهرت النتررائج أَ َّن القيمررة التائيررة المحسرروبة بلغررت
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( )20،401درجررة وهرري أَعلررى مررن القيمررة التائيررة الجدوليررة البالغررة ( )1،960عنررد مسررتوى

داللرة ( )0،05ودرجررة حريرة ( )199ويشررير هررذا إلرى وجررود فرررق دال معنويراً بررين المتوسررط
المتحقررق والمتوسررط االفت ارضرري للمقيرراس وهررذا يعنرري أَ َّن أَف رراد العينررة يتمتعررون بمسررتوى مررن

المرونة المعرفية أَعلى من المتوسط االفتراضي والجدول ( )6يوضح ذلك.
جدول ()6

االختبار التائي لداللة الفرق بين المتوسط المتحقق والمتوسط االفتراضي للمرونة المعرفية
عدد
المتغير
المرونة
المعرفية

أَفراد

العينة

200

القيمة التائية

المتوسط

االنحراف

المتوسط

الحسابي

المعياري

االفتراضي المحسوبة

الجدولية

20,401

1,960

8,52412 72,2967

60

مستوط الداللة

0,05

ويمك ررن تفس ررير ه ررذه النتيج ررة بر رأَ َّن المرون ررة المعرفي ررة تُ َع ر ُّرد بع ررداً َّ
رز م ررن أَبع رراد
ممي ر ًا
الشخصية ومن المتغيرات التي لها تأثير إيجابي وفعرال علرى حيراة الفررد؛ ألََّنهرا تمكرن الفررد
مررن تقبررل األَفكررار المتنوعررة والسرريطرة علررى اسررتراتيجياته المعرفيررة وتشررجعه علررى مواجهررة

الصررعوبات الترري تعترضرره فض رالً عررن ان الط ارئررق الترري يتبعهررا الطلبررة فرري مواجهررة المهررام

والمواقف المختلفة تمكنهم مرن تكييرف اسرتجاباتهم تبعراً للموقرف الرذي يوجردون فيره ،كمرا أ َّ
َن
لررديهم إمكانيررة ف رري تغييررر وتعررديل االس ررتراتيجيات المعرفيررة الترري يس ررتخدمونها فرري مواجهررة

الظ ررروف والمواق ررف الطارئ ررة وغي ررر المتوقع ررة وك ررذلك ق رردرتهم عل ررى تكيي ررف وتع ررديل ابني ررتهم

المعرفية تبعاً ل إ
لحداث في المواقف التي يتعرضون لها.
الهرردف الثرراني :التعرررف علررى أَسرراليب ال رتعلُّم لرردط طلبررة كليررة التربيررة للعلرروم اإل نسررانية
/جامعة الموصل.

لغرررض تحقيررق هررذا الهرردف تمررت معالجررة البيانررات الترري تررم الحصررول عليهررا مررن
تطبيررق مقيرراس أَسرراليب ال رتعلُّم علررى أَف رراد العينررة البررالغ عررددهم ( )200طالررب وطالبررة ،وقررد
أَظهررت النترائج ان األوسراط الحسرابية لردرجات الطلبرة واالنح ارفرات المعياريرة كانرت كرراالتي
بالنسرربة ألُسررلوب الرتعلُّم التباعرردي كرران الوسررط الحسررابي ( )10،5261واالنحرراف المعيرراري
َم ررا األُس ررلوب االس ررتيعابي فك رران الوس ررط الحس ررابي ( )11،4625واالنحر رراف
( )3،44214أ َّ
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العدد ()90

َم ر ررا األُس ر ررلوب التق ر رراربي فك ر رران الوس ر ررط الحس ر ررابي ()11،8245
المعي ر رراري ( )3،20371أ َّ
َم ر ررا األُس ر ررلوب التالؤم ر رري أَو التكيف ر رري فك ر رران الوس ر ررط
واالنحر ر رراف المعي ر رراري ( )3،15462أ َّ

الحس ر ررابي ( )10،8334واالنحر ر رراف المعي ر رراري ( )4،25661وعن ر ررد مقارن ر ررة المتوس ر ررطات

الحس ر ررابية ل ر رردرجات الطلب ر ررة م ر ررع المتوس ر ررط االفت ارض ر رري للمقي ر رراس والب ر ررالغ ( )34تب ر ر َّرين أَ َّن

المتوسرطات الحسرابية لردرجات الطلبرة أَعلرى مرن المتوسرط االفت ارضري ولغررض التحقرق مرن

داللرة الفرررق برين المتوسررطات الحسرابية لرردرجات الطلبرة والمتوسررط االفت ارضري ،تررم اسررتعمال
االختب ررار الت ررائي لعين ررة واح رردة وعن ررد مقارن ررة القيم ررة التائي ررة المحس رروبة ( )20،356لجمي ررع
أَسرراليب ال رتعلُّم مررع القيمررة التائيررة الجدوليررة البالغررة ( )1،960عنررد مسررتوى داللررة ()0.05

ودرجة حرية (َّ )199
تبين أَ َّن القيمة التائية المحسوبة أَكبرر مرن القيمرة التائيرة الجدوليرة إم َّمرا

رائيا بررين المتوسرطات الحسررابية وكمررا موضرح فرري الجرردول
يردل علررى وجرود فررروق دالررة إحص ً
(.)7
جدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والقيمة التائية المحسوبة والجدولية ألَساليب
التعلم

القيمة التائية

المتوسط

المتوسط

االنحراف

التباعدي

10،5261

8،5

3،44214

8،324

االستيعابي

11،4625

8،5

3،20371

13،077

11،8245 200

8،5

3،15462

14،904

10،8334

8،5

4،25661

7،752

44،6465

34

7،39642

20،356

امَساليب

التقاربي
التالؤمي أَو
التكيفي

الدرجة الكلية

العدد

الحسابي

االفتراضي المعياري

المحسوبة

الجدولية

الداللة
يوجد فرق دال

1،960

()0،05
()199

يوجد فرق دال
يوجد فرق دال
يوجد فرق دال

ويتَّض ررح م ررن الج رردول ( )7ان األُس ررلوب التق رراربي ف رري الر رتعلُّم حص ررل علررى متوس ررط
حس ر ررابي ( )11،8245أَعل ر ررى م ر ررن األوس ر رراط الحس ر ررابية األُخ ر رررى للر ر رتعلُّم ويلي ر رره األُس ر ررلوب
االسررتيعابي بمتوسررط حسررابي ( )11،4625ويليرره األُسررلوب التالؤمرري أَو التكيفرري بمتوسررط

حسابي ( )10،8334ثم اخي اًر األُسلوب التباعدي بمتوسط حسرابي ( ، )10،5261ويمكرن
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تفسررير هررذه النتيجررة برران الطلبررة الررذين يسررتخدمون األُسررلوب التقرراربي فرري الرتعلُّم لررديهم القرردرة
على استيعاب المفاهيم المجردة الكتساب المعلومات ومعالجتها مرن خرالل التجريرب الفعرال

وبررذلك يكررون لررديهم القرردرة علررى حررل المشرركالت واتخرراذ الق ر اررات ،فضر ًرال عررن انهررم يفضررلون

َمرا
الخوض في التجارب واألَفكار الجديدة والمحاكاة ومهام المختبررات والتطبيقرات العمليرة .أ َّ
الطلب ررة ال ررذين يس ررتخدمون األُس ررلوب االس ررتيعابي ف رري الر رتعلُّم فل ررديهم الق رردرة عل ررى اس ررتيعاب
المفاهيم المجردة الكتساب المعلومات ومعالجتها من خالل المالحظة التأملية ويكرون برذلك
لديهم اهتمام كبير باألَفكار والمفاهيم المجردة فض ًرال عرن قردرتهم علرى وضرع نمراذ نظريرة
إلى جانب االسرتدالل االسرتقرائي ويسرتوعبون المالحظرات والمعلومرات المتباعردة فري صرورة
َما الطلبة الذين يستخدمون األُسلوب التالؤمي أَو التكيفي في التعلُّم فلرديهم القردرة
متكاملة .أ َّ

على استعمال الخبرات الحسية الكتسراب المعلومرات ومعالجتهرا مرن خرالل التجريرب الفعَّرال
ولديهم القدرة على تنفيرذ الخطرط والتجرارب واالنردما فري الخبررات الجديردة وحرل المشركالت
عررن طريررق المحاولررة والخطررأ معتمرردين علررى معلومررات االخ ررين فرري حررين ان الطلبررة الررذين
يسررتخدمون األُسررلوب التباعرردي فرري ال رتعلُّم يكررون تعرراملهم مررع الخب ررات الحسررية ومعالجتهمررا
م ررن خ ررالل المالحظ ررة التأملي ررة فيك ررون ل ررديهم اهتمام ررات ثقافي ررة واس ررعة ورغب ررة كبير ررة لجم ررع

المعلومررات ويفض ررلون ال عم ررل فرري مجموع ررات ول ررديهم اهتم ررام بالنرراس م ررن خ ررالل المشرراركة
الوجدانية الفعالة مع اآلخرين.

الهرردف الثالررث :التعرررف علررى العالقررة بررين المرونررة المعرفيررة وأَسرراليب الرتعلُّم لرردط طلبررة
كلية التربية للعلوم اإل نسانية/جامعة الموصل.

أَظهرررت نتررائج التحليررل إ
الحصررائي باسررتعمال معامررل ارتبرراط بيرسررون عالقررة بررين
المرونررة المعرفيررة وأَسرراليب ال رتعلُّم لرردى طلبررة كليررة التربيررة للعلرروم إ
النسررانية؛ إذ بلررغ معامررل
ارتبرراط بيرسررون ( )0،504وللتعرررف علررى داللررة معامررل االرتبرراط فقررد تررم اسررتعمال االختبررار

التررائي الخرراص بررذلك وتبر َّرين أَ َّن القيمررة التائيررة المحسرروبة تسرراوي ( )8،211وهرري أَكبررر مررن
القيم ررة التائي ررة الجدولي ررة البالغ ررة ( ،)1،960وه رري ذات دالل ررة معنوي ررة عن ررد مس ررتوى دالل ررة
( )0،05ودرجة حرية ( )198والجدول ( )8يوضح ذلك.
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العدد ()90
جدول ()8

القيمة التائية لداللة معامل االرتباط بين المرونة المعرفية وأَساليب التعلم

المرونة المعرفية
أساليب التعلم

العدد

التباعدي

معامل االرتباط

القيمة التائية
المحسوبة

0،324

4،819

0،328

4،886

0،447

7،031

التالؤمي أَو التكيفي

0،376

5،710

الدرجة الكلية

0،504

8،211

االستيعابي
التقاربي

200

الجدولية

مستوى الداللة عند
()0،05
توجد عالقة دالة

1،960

توجد عالقة دالة
توجد عالقة دالة
توجد عالقة دالة

ويتَّض ررح م ررن الج رردول ( )8وج ررود عالق ررة ارتباطي ررة ب ررين متغي ررري المرون ررة المعرفي ررة
وأَساليب التعلُّم إذ بلغت قيمة المتغيرين ( )0،504ويمكن تفسير هذه النتيجة بوجرود ارتبراط

بررين المرونررة المعرفيررة وأَسرراليب ال رتعلُّم وذلررك مررن خررالل اسررتثارة المرونررة المعرفيررة فري اثنرراء
ال رتعلُّم لمس رراعدة المتعلم ررين ف رري تط رروير أَس رراليب (اس ررتراتيجيات) لتطبي ررق معرف ررة جديرردة فرري
المواقف الصعبة في نشاطاتهم اليومية ،فضرالً عرن أَسراليب الرتعلُّم تبحرث فري الط ارئرق التري
يستخدمها الطلبة في معالجة المعلومات المختلفرة اثنراء عمليرة إ
الدراك فض ًرال عرن تزويردهم

بمهررا ارت معرفيررة مررن حيررث تفسررير ومعالجررة المعلومررات وقرردرتهم علررى الررتحكم فرري اسررتعمال

تلك المعالجات في مواقف أُخرى.

الهدف الرابع :التعرف على الفرروق فري العالقرة برين المرونرة المعرفيرة وأَسراليب الرتعلُّم وفقراً
لمتغيري:

أ -الجنس (ذكور – إناث)
ب -الصف الدراسي (األ ََّول – الرابع)

لغ رررض تحقي ررق ه ررذا اله رردف ت ررم حس رراب معام ررل االرتب رراط لك ررل متغي ررر وم ررن ث ررم

تحويررل معررامالت االرتبرراط إلررى درجررات معياريررة وقررد تررم إج رراء المقارنررة باسررتعمال االختبررار
الزائي للفرق بين معاملي ارتباط والجدول ( )9يوضح ذلك.
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جدول ()9

معررامالت االرتبرراط بررين المرون ررة المعرفيررة وأَسرراليب ال رتعلُّم وفقر راً لمتغيررري الجررنس والص ررف

الدراسي.

الدرجة
العدد

المتغيرات

معامل

المعيارية

االرتباط لمعامل

االرتباط

الجنس
الصف
الدراسي

إناث

100

0،648 0،572

ذكور

100

0،549 0،499

األ ََّول

100

0،597 0،535

100

0،984 0،753

الرابع

القيمة الزائية
المحسو
بة

مستوى الداللة
الجدولية عند ()0،05
ال يوجد فرق

0،689
1،960
2،626

دال

دال إ
حصائيا
ً

لصالح الرابع

رائيا فري العالقرة برين المرونرة
ويتَّضح من الجدول ( )9عردم وجرود فرروق دالرة إحص ً
المعرفيررة وأَسرراليب ال رتعلُّم وفق راً لمتغيررر الجررنس (ذكررور – إنرراث) ويمكررن تفسررير هررذه النتيجررة
بررأن الطلبررة مررن كررال الجنسررين يمتلكررون القرردرة علررى التكيررف مررع المطالررب الجديرردة للمواقررف

المختلفة والتمكن من إقامة عالقات اجتماعية ناجحة والحفراظ عليهرا فضرالً عرن اسرتعمالهم

أَساليب متنوعة ومختلفرة فري تعلمهرم ووفقراً للفرروق الفرديرة وتترأثر هرذه األَسراليب بردون شرك

بكفرراءتهم الذاتيررة نحررو أَنفسررهم فض رالً عررن تعرضررهم لمواقررف تعليميررة واحرردة ومنرراهج موحرردة
رائيا وفقراً لمتغيرر
ونفس األساتذة لذلك ال توجد فرروق بيرنهم فري حرين توجرد فرروق دالرة إحص ً

الصررف الد ارسرري (األ ََّول – ال اربررع) ولصررالح ال اربررع ويمكررن تفسررير هررذه النتيجررة بررأن الطلبررة

ص ررارت ل ررديهم الق رردرة علر رى تع ررديل وإاع ررادة تولي ررد المعرف ررة ف رري ض رروء خبر رراتهم الس ررابقة بم ررا
يتناسب مرع متطلبرات الموقرف ،األَمرر الرذي يجعلهرم يتبنرون أَو يتبعرون أَسراليب تعلُّرم عميقرة

وأَكثررر مرونررة فرري الصررفوف الد ارسررية المتقدمررة فضرالً عررن كونهررا تسررتمر فرري التغيررر بصررورة
تصاعدية من صف آلخر في اثناء مرحلة الد ارسة الجامعية؛ ألََّنها ثابتة ثباتراً نسربياً بمعنرى
أَ َّن أَساليب التعلُّم تنمو وتتحسن نسبياً بمرور الزمن.
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االستنتاجات والتوصيات والمقترحرات Conclusions, recommendations and
suggestions
االستنتاجات:

توصلت اليه الباحثة من نتائج يمكن استنتا المؤشرات اآلتية:
من خالل ما َّ

 -1امتالك طلبة كلية التربية للعلوم إ
النسانية للمرونة المعرفية.
 -2امتالك طلبة كلية التربية للعلوم إ
النسانية ألَساليب التعلُّم التالية علرى التروالي( :التقراربي،
االستيعابي ،التالؤمي أَو التكيفي ،التباعدي).

 -3وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إ
حصائيا بين المرونة المعرفية وأَساليب التعلم.
ً
رائيا فرري العالقررة بررين المرونررة المعرفيررة وأَسرراليب ال رتعلُّم وفق راً
 -4عرردم وجررود فررروق دالررة إحصر ً
لمتغير الجنس (ذكور – إناث).

 -5وجود فروق دالة إ
حصائيا وفقاً لمتغير الصف الدراسي (األ ََّول – الرابع) ولصالح الرابع.
ً
التوصيات:
في ضوء نتائج البحث َّ
تتقدم الباحثة بالتوصيات اآلتية:

 -1إعطاء أَهميَّة كبيرة لدور المرونة المعرفية والبحث عن متطلباتها لتطبيقهرا فري المحاضررات
الجامعية من المدرسين.

 -2العم ررل عل ررى وض ررع من رراهج وبر ررامج موجه ررة نح ررو تنمي ررة أَس رراليب الر رتعلُّم للنه رروض بالعملي ررة
التربوية وتحقيق الهدف المنشود وذلك بمساعدة المتعلمين علرى تحسرين أَسراليبهم فري الرتعلُّم
من خالل المناهج والبرامج التعليمية المعدة وفق هذا الغرض.

 -3رفررد منرراهج ط ارئررق الترردريس فرري كليررة التربيررة للعرروم إ
النسررانية بأَسرراليب ال رتعلُّم الحديثررة لكرري
يكررون إعررداد التدريسرري متكررامالً ومررن ثُر َّرم يعلررم الطلبررة والسرريَّما طلبررة الم ارحررل األُولررى كيفيررة

استعمالها في حياتهم الدراسية.
المقترحات :

استكماالً لنتائج البحث تقدم الباحثة مقترحات لدراسات مقبلة كما يأتي:
 -1إجر رراء د ارس ررة للتع رررف عل ررى العالق ررة ب ررين المرون ررة المعرفي ررة ومتغير ررات أُخ رررى مث ررل (الثق ررة
بالنفس ،التفكير اليجابي ،مستوى الطموح).
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 -2إجر رراء د ارس ررة مقارن ررة للمرون ررة المعرفي ررة ب ررين طلب ررة كليت رري التربي ررة للعل رروم إ
النس ررانية والعل رروم
الصرفة.

 -3إج رراء د ارسررة للتعرررف علررى العالقررة بررين أَسرراليب ال رتعلُّم ومتغي ررات أُخرررى مثررل (الررذكاءات
المتعددة ،العوامل الخمسة الكبرة للشخصية ،التوافق الدراسي).
 -4إجراء دراسة مقارنة ألَساليب التعلُّم بين الطلبة المتفوقين والعاديين.
المصادر :

 -1أبررو هاشررم ،السرريد محمررد وصررافيناز احمررد كمررال ( ،)2008أَسرراليب ال رتعلُّم والتفكيررر الممي رزة
لطالب الجامعة في ضوء مستوياتهم التحصيلية وتخصصاتهم األَكاديمية المختلفة  ،مجلرة
كلية التربية ،جامعة الزقازيق ،العدد (.)25

 -2إس ررماعيل ،إبر رراهيم الس رريد ( ،)2014أَس رراليب الت رردريس المفض ررلة وعالقته ررا بأَس رراليب الر رتعلُّم
واألَسرراليب االجتماعيررة لرردى طلبررة كليررة التربيررة ،مجلررة كليررة التربيررة ،جامعررة بررور سررعيد،

العدد (.)16

 -3االسرردي ،سررعيد جاسررم ( ،)2002التوافررق االجتمرراعي لرردى طلبررة الكليررات االهليررة ،مجلرررة
كلية المأمون الجامعة ،بغداد ،العدد (.)8
 -4الب ررادري ،س ررعود ب ررن مب ررارك ( ،)2011تطبيقرررات علرررم الرررنفس مهنرررة وتربيرررة ,دار الكترررب
الجامعي ،العين -دولة االمارات العربية المتحدة.

 -5البر رردرماني ،محمر ررد عر رراطف محمر ررد ( ،)2020الفر ررروق فر رري المرونر ررة المعرفير ررة فر رري ضر رروء

مس ررتويات مختلف ررة م ررن الكف رراءة األَكاديمير رة المدرك ررة ل رردى الط ررالب المتف رروقين عقلير راً بكلي ررة

التربية ،مجلة دراسات تربوية واجتماعية ،المجلد ( ،)26العدد (.)4
 -6البير رراتي ،محاسر ررن احمر ررد وادهر ررم إسر ررماعيل ( ،)2009ال ر رتعلُّم المر ررنظم ذاتي ر راً وعالقتر رره بر رردافع
النجاز الدراسي لدى طلبة جامعة الموصرل ،وقائع المؤتمر العلمري السرنوي الثالرث لكليرة

التربية امَساسيَّة ،المجلد (.)4
 -7التميمي ،هشام محمد جمال ( ،)1993أَنماط التفضيالت المعرفية لردط الطلبرة المتفروقين
فرري الجامعررة امردنيررة وعالقررة ذلررك بمسررتواهم التعليمرري وخبرررة مدرسرريهم ،كليررة الد ارسررات

العليا ،الجامعة األردنية.
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 -8الثبيترري ،عمررر عرواض وعمررر عرواض العزيررزي ( ،)2016العالقررة بررين أَسرراليب الرتعلُّم لطبررة
جامعة شرقراء والتحصريل الد ارسري فري ضروء بعرض المتغيررات ،مجلرة كلرة التربيرة ،جامعرة

االزهر ،العدد ( ،)171الجزء (.)1

 -9الجري رروي ،س ررهام بن ررت س ررلمان محم ررد ( ،)2020دور تقني ررة البيان ررات الض ررخمة ف رري تنمي ررة
المرونة المعرفية ومهارات التنظيم الذاتي من وجهرة نظرر طالبرات جامعرة االميررة نرورة بنرت
عبدالرحمن ،مجلة كلية التربية ،جامعة المنصورة ،العدد (.)110
 -10الحازمي ،محي الدين وآخرون ( ،)2013أَساليب التعلُّم المفضلة لدى طالب جامعرة طيبرة
وعالقتهررا بمعرردالتهم األَكاديمي رة ،مجلررة دراسررات عربيررة فرري التربيررة وعلررم الررنفس ،العرردد

( ،)28الجزء (.)1

 -11الررذهبي ،جمررال حميررد قاسررم ( ،)2004أَسرراليب ال رتعلُّم وعالقتهررا برربعض المتغي ررات ،مجلررة
البحوث التربوية والنفسية ،جامعة بغداد ،العدد ( ،)5السنة (.)2
 -12الروسان ،فاروق ( ،)1999أَساليب القياس والتشخيص فري التربيرة الخاصرة ،دار الفكرر،
الجامعة األردنية ،ط.1

 -13الزهيري ،اموش عبدالقادر ( ،)2004التفاعل االجتمراعي وعالقتره بمسرتوط الطمروح لردط
طلبة جامعة الموصل ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة الموصل.
 -14الزوبع رري ،عبر رردالجليل إب ر رراهيم وآخ رررون ( ،)1981االختبررررارات والمقرررراييس النفسررررية ،دار
الكتب للطباعة والنشر ،جامعة الموصل.

 -15الزيات ،فتحي مصرطفى ( ،)1995امسس المعرفية للتكوين العقلري وتجهيرز المعلومرات،
سلسلة علم النفس المعرفي ( ،)1دار الوفاء ،المنصورة.

 -16الساعدي ،فاضل شاكر وكرريم عبرد سراجر الشرمري ( ،)2007أَسراليب الرتعلُّم التري يفضرلها
طلبة الكلية التقنية – بغداد ،مجلة كلية اآلداب ،العدد (.)78
 -17الس ر ررلطان ،ابتس ر ررام محم ر ررود محم ر ررد ( ،)2009المسررررراندة االجتماعيرررررة واحرررررداث الحيررررراة
الضاغطة ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ط.1
 -18السر ررليماني ،مرفر ررت بنر ررت محمر ررد حم ر رزة ( ،)2012أَنمرررراط معالجررررة المعلومررررات للنصررررفين

الكرويين للمخ وأَساليب التعلُّم لدط عينة من طالبرات الصرف الثالرث ثرانوي بمدينرة مكرة،
رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة ام القرى.
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 -19السرريد ،ف رؤاد البهرري ( ،)2006علررم الررنفس االحصررائي وقيرراس العقررل البشررري ،دار الفكررر
العربي للطبع والنشر ،القاهرة.

 -20الش ررمري ،ص ررالح ارض رري وس ررالم حس ررين الحس رريني ( ،)2018أَس رراليب الر رتعلُّم وفقر راً نم رروذ

(ج ارش ررا ورتيش ررمان) وعالقته ررا بالتحص رريل الد ارس رري والتخص ررص األَك رراديمي ل رردى عينررة م ررن
ط ررالل المرحل ررة الثانوي ررة ف رري دول ررة الكوي ررت ،مجلرررة كليرررة التربيرررة ،جامع ررة االزه ررر ،الع رردد

( ،)178الجزء (.)1

 -21الشرريخ ،فضررل المررولى عبدالرضررا وايمررن محمررد طرره ( ،)2015أَسرراليب ال رتعلُّم لرردى طررالب
كليرة التربيرة بجامعرة الخرطرروم وعالقتهرا برالنوع والتخصررص ،مجلرة كليررة التربيرة امَساسرريَّة
للعلوم التربوية واإل نسانية ،جامعة بابل ،العدد (.)24
 -22الظ رراهر ،زكري ررا محم ررد وآخ رررون ( ،)2002مبرررادئ القيررراس والتقرررويم فررري التربيرررة ،ال رردار
العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط.1

 -23العارضة ،محمد عبداهلل جبر ( ،)2016حاالت الهوية النفسرية وعالقتهرا بالمرونرة المعرفيرة
لرردى طلب ررة المرحل ررة الثانوي ررة ،مجلرررة كليرررة التربيرررة ،جامع ررة االزه ررر ،المجل ررد ( ،)35العرردد

( ،)169الجزء (.)3

 -24العبير رردي ،صر ررباح مرشر ررود منر رروو وامر ررال جر رردوع احمر ررد الع ر رزاوي ( ،)2020الدافعيرررة العقلير ررة
وعالقتهررا بأَسرراليب ال رتعلُّم لرردى طلبررة الجامعررة ،مجلرررة جامعرررة تكريرررت للعلررروم اإل نسرررانية،
المجلد ( ،)5العدد (.)27

 -25العسرراف ،صررالح بررن حمررد ( ،)1995المرردخل إلررى البحررث فرري العلرروم السررلوكية ،مطبعررة
شركة العبادات للطباعة والنشر ،الرياض ،السعودية.

 -26العكايشرري ،بشرررى احمررد جاسررم ( ،)2003التواف را فرري البيئررة الجامعيررة وعالقترره بالررذكاء
االنفعررالي وقلررا المسررتقبل لرردط طلبررة الجامعررة ،أطروحررة دكترروراه ،كليررة التربيررة ،الجامعررة

المستنصرية.

 -27العيسرروي ،عب رردالرحمن( ،)1989علرررم الرررنفس فررري المجرررال التربررروي ،دار العلرروم العربيررة،
بيروت.

 -28الفريحات ،عفاف متعب ،ونصر يوسرف مصرطفى ( ،)2018القردرة التنبؤيرة لبيئرة التواصرل
االسررري والكفرراءة الذاتيررة االجتماعيررة واالنفعاليررة واألَكاديمي رة بالمرونررة المعرفيررة لرردى طلبررة
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الصف العاشر في محافظرة عجلرون ،مجلرة جامعرة القردس المفتوحرة لثبحراث والدراسرات
التربوية والنفسية ،المجلد ( ،)8العدد (.)24
 -29الفقهراء ،عصرام نجيرب ( ،)2002أَنمراط تعلُّرم طلبرة المردارس الثانويرة التابعرة لمديريرة تربيرة
عم رران الثاني ررة ف رري األردن وعالقته ررا بمتغير ررات (الج ررنس  ،التخص ررص ،مس ررتوى التحص رريل
الدراسي ،دخل االسرة) ،مجلة دراسات (العلوم التربوية) ،المجلد ( ،)29العدد (.)1
 -30القحطاني ،محمد برن متررك ( ،)2013األُسرلوب المعرفري (تحمرل – عردم تحمرل الغمروض)
وعالقته بالدافع لالنجاز الدراسي لدى طالب جامعة االمام محمرد برن سرعود السرالمية فري

ضوء بعض المتغيرات ،المجلة التربوية ،المجلد ( ،)27العدد ( ،)108الجزء (.)1

 -31القيس رري ،طال ررب ناص ررر وام رراني عب رردالخالق ( ،)2012التمثي ررل المعرف رري وعالقت رره بأَس رراليب
التفكير والتعلُّم لدى طلبة المرحة إ
العدادية ،مجلة كلية التربية للبنات ،المجلد (.)23
 -32المحس ر ررن ،س ر ررالمة عقي ر ررل وعب ر رردالفتاح ف ر رررح حن ر ررو ( ،)2016المرون ر ررة المعرفي ر ررة وعالقته ر ررا
بررالتطرف الفكررري لرردى طلبررة جامعررة األميررر سررطام بررن عبرردالعزيز ،المجلررة العلميررة لكليررة
التربية ،جامعة أسيوط ،المجلد ( ،)32العدد ( ،)4الجزء (.)2

 -33المهررداوي ،زيرراد عبرردالجبار جرواد ( ،)2006أَسرراليب الرتعلُّم لرردط طلبررة المرحلررة اإلعداديررة
وعالقتها ببعض المتغيرات ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة ديالى.

 -34المير رراحي ،ايمر رران نر رراظم وأف ر رراح طعمر ررة ( ،)2019المرونر ررة المعرفير ررة لر رردى طلبر ررة المرحلر ررة
إ
العدادية ،مجلة بحوث علوم الميناء ،المجلد ( ،)2العدد (.)1

 -35الميرراحي ،ميسرراء عبررد حم رزة ( ،)2020الترردريس االبررداي وعالقترره بالمرونررة المعرفيررة لرردى
مدرسي المرحلة المتوسطة ومدرساتها ،مجلة نسا ،جامعة البصرة ،العدد (.)25
 -36اليوس ررفي ،عل رري عب رراس ( ،)2009أَس رراليب التفكي ررر والر رتعلُّم عن ررد طلب ررة كلي ررة الفق رره ،مركرررز
تطرروير طرائررا الترردريس والترردريب الجررامعي ،و ازرة التعلرريم العررالي والبحررث العلمرري ،جامعررة

الكوفة.

 -37بشررارة ،موف ررق س ررليم ( ،)2020العالق ررة ب ررين المرون ررة المعرفي ررة والتحص رريل األَك رراديمي لرردى
عينة من طلبة جامعة الحسين برن طرالل ،مجلرة جامعرة الحسرين برن طرالل ،المجلرد (،)6

العدد (.)2
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 -38بقيع رري ،ن ررافز احم ررد عب ررد ( ،)2013م ررا وراء ال ررذاكرة والمرون ررة المعرفي ررة ل رردى طلب ررة الس ررنة
الجامعية األُولى ،مجلة العلوم التربوية والنفسية ،المجلد ( ،)14العدد (.)3
 -39بلعربرري ،كرروثر ( ،)2019المرونررة المعرفيررة واليقظررة العقليررة لرردط عينررة مررن طلبررة علررم
الررنفس العيررادي ،رسررالة ماجسررتير ،كليررة العلرروم االجتماعيررة و إ
النسررانية ،جامعررة العربرري بررن
مهيدي -ام البواقي.

 -40ب ررن حس ررن ،محم ررد عل رري محم ررد ( ،)2017المرونرررة العقليرررة وعالقتهرررا برررالتفكير مرررا وراء
المعرفي لدط عينة من طرالب جامعرة ام القررط ،رسرالة ماجسرتير ،كليرة التربيرة ،جامعرة ام

القرى.

 -41ترروق ،محرري الرردين وآخرررون ( ،)2001أسرررس علرررم الرررنفس التربررروي ،دار الفكررر للطباعررة
والنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ط.1

 -42ج رراري ،نعيم ررة ( ،)2014عالقرررة أَسررراليب الرررتعلُّم كرررنمط مرررن أَنمررراط معالجرررة المعلومرررات
بدافعية اإلنجاز والتوافا الدراسي لدط تالميذ السنة الثانية ثانوي ،رسرالة ماجسرتير ،كليرة

العلوم إ
النسانية واالجتماعية ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة.

 -43خزام ،جمانة عادل ( ،)2015أُسرلوبا الرتعلُّم السرطحي والعميرا وعالقتهمرا بأَبعراد التفكيرر
ما وراء المعرفي ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة دمشق.
 -44خضر ،عبدالكريم إسحاق ( ،)2008تنمية المرونة المعرفية واثرها فري اكتسراب المفراهيم
لدط عينة من طلبة كلية العلوم التربوية ،أطروحة دكتوراه ،جامعة األردن ،اربد ،األردن.
 -45خل ررف ،ياس ررين احم ررد ( ،)1997تكنولوجيرررا التعلررريم واالتجاهرررات الحديثرررة فررري التررردريس،
جامعة عدن ،صنعاء.

 -46ارضرري ،عب ررود جر رواد ( ،)2015بنرراء وتطبي ررق مقي رراس أَس رراليب ال رتعلُّم المفض ررلة لرردى طلبررة
الدراسة إ
العدادية على وفق نموذ كوفيلد ،مجلة كلية التربية ،العدد (.)19

 -47ازير ررد ،امر ررل محمر ررد ( ،)2020أَنمر رراط االسر ررتثارة الفائقر ررة والمرونر ررة المعرفير ررة وجر ررودة الحير رراة
األَكاديمي رة لرردى المتفرروقين د ارسررياً والعرراديين مررن طلبررة كليررة التربيررة  ،مجلررة كليررة التربيررة،
جامعة بني سويف ، ،العدد ( ،)4الجزء (.)2

966

أَيلول (2022/9/15م) 1444/هـ

العدد ()90

 -48سررالم ،محمررود عرروض اهلل وامررل عبدالمحسررن زكرري ( ،)2009المعتقرردات المعرفيررة وبعررض
اسررتراتيجيات ال رتعلُّم المررنظم ذاتي راً لرردى عينررة طررالب الجامعررة ذوي أَسرراليب ال رتعلُّم المختلفررة،
مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس ،المجلد ( )3العدد (.)3

 -49سررخري ،زهيررة ،)2018( ،أَسرراليب ال رتعلُّم القائمررة علررى نمرروذج كررولن لرردط تالميررذ السررنة
الثالثررة ثررانوي فرري ضرروء متغيررري التخصررص والتحصرريل الدراسرري ،رسررالة ماجسررتير ،كليررة
العلوم إ
النسانية والعلوم االجتماعية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة.

 -50شررامخ ،هشررام جمعررة صررويح ( ،)2011بنرراء مقيرراس أَسرراليب ال رتعلُّم لرردط طلبررة الجامعررة
وفقاً لنظرية السمات الكامنة ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،ابن رشد ،جامعة بغداد.

 -51شوق ،محمود احمد ( ،)1975االتجاهات الحديثة في تدريس الرياضيات ،مطبعرة جامعرة
الرياض ،الرياض.

 -52صررفية محمررد ،و ارفررع زغررول ( ،)2017اثررر الكفرراءة فرري اللغررة الثانيررة علررى الررذاكرة العالمررة
والمرونة المعرفية لدى الطلبة ثنائيي اللغرة فري مدينرة عكرا ،مجلرة جامعرة النجراح لثبحراث
(العلوم اإل نسانية) ،المجلد (.9 )31

 -53عبدالحافظ ،ثناء عبدالودود ( ،)2016التفكير مرا وراء المعرفري وعالقتره بالمرونرة المعرفيرة
لدى طلبة الجامعة ،كلية التربية للعلوم إ
النسانية – ابن رشد ،جامعة بغرداد ،مجلرة امسرتاذ
للعلوم اإل نسانية واالجتماعية ،المجلد ( ،)2العدد (.)217
 -54عبدالسررالم ،امرراني حسررن حسررين ( ،)2018االسرررى النفسررري وعالقتررره بالمرونرررة النفسرررية
وأَساليب مواجهرة الضرغوط للمروظفين المقطوعرة رواتربهم ،رسرالة ماجسرتير ،كليرة التربيرة،
الجامعة السالمية بغزة.

 -55عبرردالوهاب ،صررالح ش رريف ،)2011( ،المرونررة العقليررة وعالقتهررا بكررل مررن منظررور زمررن
المسررتقبل وأَهررداف النجرراز لرردى أعضرراء هيئررة الترردريس بالجامعررة ،مجلرررة بحررروث التربيرررة
النوعية ،مصر ،العدد (.)20
 -56عرريفج ،سرامي سررلطي وآخررون ( ،)2006القيرراس والتشررخيص فري التربيررة الخاصررة ،دار
يافا العلمية للنشر.
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 -57عطررااهلل ،فاضررل عبرردالعباس ( ،)2019عالقررة بعررض أَسرراليب ال رتعلُّم فرري اكتسرراب األطفررال
المفراهيم األ ََّوليررة فرري الرياضريات لمرحلررة ريرراض األطفرال ،مجلررة مسررار للعلرروم االجتماعيررة
والتربوية ،المجلد (.)6

 -58عياش ،آمال ناجي ( ،)1989مدط التوافا فري امَسراليب المعرفيرة اإلدراكيَّرة برين معلمري
العلررروم فررري المرحلرررة اإلعداديرررة وطلبرررتهم واثرررري علرررى تحصررريل الطلبرررة فررري العلررروم فررري
اتجاهاتهم العلمية ،رسالة ماجستير ،الجامعة األردنية.

 -59قاسررم ،امنررة قاسررم إسررماعيل وسررحر محمررود محمررد ( ،)2018السررعادة النفسررية فرري عالقتهررا
بالمرونررة المعرفيررة والثقررة بررالنفس لرردى عينررة مررن طررالب الد ارسررات العليررا بجامعررة سرروها ،
المجلة التربوية ،العدد.)53( ،
 -60كيشار ،احمد عبدالهادي ضيف ( ،)2018فعالية برنامج تردريبي قرائم علرى نظريرة المرونرة
المعرفي ررة ف رري مه ررارات اتخ رراذ القر ررار واالتج رراه نج ررو م ررادة المه ررارات الجامعي ررة ل رردى ط ررالب

الجامعة ،مجلة كلية التربية ،جامعة االزهر ،العدد ( ،)179الجزء (.)2

 -61محس ررن ،عب رردالكريم غ ررالي ،وفج ررر ،حس ررين ك رراظم ( ،)2018المرون ررة المعرفي ررة ل رردى طلب ررة
الجامعة  ،مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإل نسانية ،المجلد ( )43العدد (.)2

 -62محمررد  ،عررال عبرردالرحمن علرري وحصررة غررازي البجيرردي ( ،)2016أَسرراليب ال رتعلُّم المفضررلة
ل رردى طالب ررات قس ررم ري رراض األطف ررال بجامع ررة الج رروف وعالقته ررا بالكف رراءة الذاتي ررة والمع رردل

التراكمي ،مجلة دراسات الطفولة ،المجلد ( ،)19العدد (.)71

 -63مقابلة ،نصر ،وعبدالناصر الج ار ( ،)1994دراسة التجاهات طلبة قسم التربيرة الرياضرية
فرري جامعررة اليرمرروك نحررو تخصصررهم فرري ضرروء بعررض المتغي ررات (د ارسررة ميدانيررة) ،مجلررة
أبحاث اليرموك ،المجلد ( ، )10العدد (.)4
 -64وحيد ،مصطفى فاضرل ( ،)2017دافعية اإلتقان وعالقتهرا بالمرونرة المعرفيرة لردط طلبرة
الجامعة ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة القادسية.
 -65ياسين ،محمد حسين ( ،)1989تجريب استخدام بعرض نظريرات التعلريم فري رفرع مسرتوط
تحصيل الطالب في الرياضيات ،أطروحة دكتوراه ،كلية التربية ،جامعة أسيوط.
66- Anastasi, Anne & Susana Urbina (1997), Psychological
testing, prentice – hall, New Jersey.

968

العدد ()90
Educational

of

الهوامش:

أَيلول (2022/9/15م) 1444/هـ

Essentials

(1972),

L

Robert

Ebel,

67-

Measurement, Prentice-Hall, Inc, New Jersey.

( )1أَسماء السادة الخبراء في العلوم التربوية والنفسية

 -1د .فضيلة عرفات محمد /استاذ /جامعة الموصل /كلية التربية للعلوم إ
النسانية.
 -2د .ندى فتاح زيدان /استاذ /جامعة الموصل /كلية التربية للعلوم إ
النسانية.

 -3د .احمد يونس محمود /استاذ /جامعة الموصل /كلية التربية للعلوم إ
النسانية.

 -4د .ياسر محفوظ حامد /استاذ مساعد /جامعة الموصل /كلية التربية للعلوم إ
النسانية.
 -5د .فاطمة محمد صالح /استاذ مساعد /جامعة الموصل /كلية العلوم السالمية.

 -6د .عالء الدين علي حسين /استاذ مساعد /جامعة الموصل /كلية التربية للعلوم

إ
النسانية.

 -7د .تنهيد عادل فاضل /استاذ مساعد /جامعة الموصل /كلية التربية للعلوم إ
النسانية.
 -8د .علي سليمان حسين /مدرس /جامعة الموصل /كلية التربية للعلوم إ
النسانية.
( )2مفتاح التصحيح*
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Cognitive Flexibility and its Relation to Learning Styles
Among Students of the College of Education for Humanities
at the University of Mosul
Shaima Talib Najmawi



Abstract

The research aimed to identify the level of cognitive flexibility
and learning styles for students of the College of Education for the
Humanities and to identify the relationship between cognitive
flexibility and learning styles for students of the College of
Education for the Humanities. The research also aimed to identify
the differences in the relationship between cognitive flexibility and
teaching methods according to the gender variables (males females), and the academic grade (first - fourth). The study sample
consisted of (200) male and female students. The researcher used
the scale applied by (Belarbi, 2019) and originally prepared by
(Abdulwahab, 2011) to measure cognitive flexibility and the
(Shamekh, 2011) scale to measure learning styles. Their validity
was verified by the apparent validity and stability by retesting. To
treat the data statistically, Pearson's correlation coefficient, t-test for
one sample, t-test for the significance of the correlation coefficient,
z-test for the difference between the two correlation coefficients
were used. The results of the research showed that students have
cognitive flexibility, and that the most common learning styles for
students is the convergent method, followed by the absorbing
learning method, then the adaptive or adaptive learning method. The
least common learning method was the divergent learning method.
There is a statistically significant relationship between cognitive
flexibility and learning styles. There are no statistically significant
differences according to the gender variable (male - female). There
are statistically significant differences according to the academic
grade variable (first - fourth) and in favor of the fourth.
Key words: cognitive flexibility; learning styles; Spiro’s theory of
cognitive flexibility; Kolb’s theory of experiential learning.
 Asst.Lect/ Department of Educational and Psychological Sciences / College of
Education / University of Mosul.
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