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الع عليها عند بحثه بمجموعة من الخ ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
طوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها
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يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق  صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول 

 . كر )مصدر سابق(حالة تكرار اقتباس املصدر يذ

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي لي
ً

و الرفض، فضال
َ
حدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

 نوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث يجب تثبيت ع

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال يجب

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ن ير  -6
َ
ساس في يجب على الباحث أ

َ
اعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة و )ِإشكالي 
َ
 البحث( . البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون
َ
هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  سلو
ُ
فكاره يجب مراعاة تصميم البحث وأ

َ
ب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

 د من موضوعاتها يجب على ال
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
باحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا تضم  التفاصيل الواردة آن
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون ال            
َ
ر جميع األ ِ

بحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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ب في صناعة اإِلعراب(ت
 

ال
ُّ
ة للمرفوعات في كتاب )تمرين الط وجه اإِلعرابي 

َ
للشيخ  نوع األ

)ت زهري 
َ
حمد حسين الساداني                      هـ(905خالد األ

َ
 محمد ذنون فتحيو  نسرين أ

1 - 26 
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َ
ار ليندا باكوز أ
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ة لدى طلبة كليَّتعلُّم ال َأساليبة وعالقتها باملرونة املعرفيَّ 

      ة يف جامعة املوصلنناني اإِلالرتبية للعلوم 

 شيماء طلب النجماوي  

24/7/2021 تأريخ القبول:       22/6/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

لدى طلبة كلية تعلُّم ال َأساليبو  استهدف البحث التعرف على مستوى المرونة المعرفية      
لدى تعلُّم ال َأساليبة والتعرف على العالقة بين المرونة المعرفية و نساني  الإ التربية للعلوم 

التعرف على الفروق في إإلى  َأيًضاكما هدف البحث  ،ةنساني  الإ ة كلية التربية للعلوم طلب
( ، الصف إإناث –لمتغيري الجنس )ذكور  وفقاً تعلُّم ال َأساليبالعالقة بين المرونة المعرفية و 

لالدراسي ) ت استعمل ،وطالبة ( طالب200الدراسة من ) نت عينةتكوَّ و  ،الرابع( – اأَلوَّ
 من( لقياس المرونة المعرفية والمعد باألصل 2019)بلعربي،  منالباحثة المقياس المطبق 

وتم التحقق من  ،معلُّ الت َأساليب( لقياس 2011( ومقياس )شامخ، 2011)عبدالوهاب، 
ولمعالجة البيانات  ،إإعادة االختبارصدقهما بطريقة الصدق الظاهري وثباتها بطريقة 

معامل ارتباط بيرسون، االختبار التائي، لعينة واحدة، االختبار  استعمال، تم إإحصائًيا
تائج ن َأظهرتالتائي لداللة معامل االرتباط، االختبار الزائي للفرق بين معاملي ارتباط. 

شيوعًا لدى الطلبة هو  كثراألَ تعلُّم ال َأساليبيتمتعون بالمرونة المعرفية، و  الطلبة نَّ أَ البحث 
 ،التكيفيَأو  التالؤميتعلُّم لا ُأسلوباالستيعابي ثم تعلُّم ال ُأسلوبالتقاربي يليه تعلُّم ال ُأسلوب

 إإحصائًياد عالقة دالة توجو  ،التباعديتعلُّم ال ُأسلوبشيوعًا فكان تعلُّم ال َأساليبدنى أَ  َأمَّا
وفقًا لمتغير الجنس  إإحصائًياال توجد فروق دالة و  ،التعلم َأساليبالمرونة المعرفية و بين 

لوفقًا لمتغير الصف الدراسي ) إإحصائًياتوجد فروق دالة و  ،(إإناث –)ذكور  الرابع(  – اأَلوَّ
 .ولصالح الرابع

                                                 

 جامعة الموصل ةيالترب ةي/ کل ةيوالنفس ةيقسم العلوم التربو /مساعد مدرس /. 



                                                                                                          اوي املرونة املعرفيَّة وعالقتها بَأساليب التعلُّم لدى طلبة كليَّة الرتبية للعلوم اإِلننانيَّة يف جامعة املوصل     شيماء طلب النجم

 916 

التعلم؛ نظرية المرونة المعرفية لسبيرو؛  يبَأسالالمرونة المعرفية؛ الكلمات المفتاحية:     
 .التجريبي لكولبتعلُّم نظرية ال
 :البحث والحاجة اليه   َأهميَّة

 المراحل التعليمية التي تمثل قمة الهرم التعليمي وتهدفَأبرز  الجامعة من  ُتَعدُّ         
ق شخصية بصورة منتظمة وموجهة للحياة، وتسهم الجامعة في خل فراداألَ  إإعدادإإلى 

ن ينهض أَ و المتكامل والمتوازن يستطيع الطالب الجامعي من خالل تهيئة الفرص للنم
ها من كما َأنَّ (. 168-167، 2002ه )األسدي، بمسؤولياته في بناء المجتمع وتطوير 

في حياة الطالب فهي تتميز باختالف التخصصات والمواد وايضًا تبرز  مميَّزةالمراحل ال
وامكاناته وطريقة استجابته للمواقف المختلفة في حياته اليومية وتظهر  فيها قدرات الطالب

في المواقف َأو  ًء في المواقف التعليميةاى تعامله في المواقف المختلفة سو اثارها عل
(،  فضاًل عن ان الجامعة جزء من المجتمع الذي 151، 2013االجتماعية )القحطاني، 

الكفاءات والعقول المفكرة التي تتحمل  إإعدادلية يشهد ظاهرة التغيير وعليها تقع مسؤو 
من وظائف التعليم الجامعي تنمية الطالب وقدرته  في المجتمع، كما َأنَّ  المسؤولية

 (.19، 2004ومهاراته وقيمه وصقل مواهبه )الزهيري، 
 َأهميَّةولهم  المجتمع طلبة الجامعة هم شباب المستقبل وركيزة أساسية من ركائزو        

الثقافي واالجتماعي واالقتصادي في المجتمع وهم قوة فاعلة في نموه  بيرة بسبب دورهمك
أساسيًا في تحمل  وركناً  نتا طاقة محركة لوسائل الإ  هم يعدونكما َأنَّ وتقدمه وبنائه 

شرائح  َأكثرهم نَّ أَ (، فضاًل عن 18، 2009المجتمع )السلطان،  وأعباء مسؤوليات
ل والعطاء بحكم تكوينهم الجسمي الذي يجعلهم في عنفوان الحيوية المجتمع قدرة على البذ

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

هذه الشريحة ان  َأهميَّةيؤكد  مإمَّاو  ،(158، 2009 حياة )البياتي وأدهم،في جميع مرافق ال
الجامعة تتعامل معهم وتهتم بشؤونهم وتعمل على تحقيق ميولهم واستعداداتهم ومن خالل 
ذلك يمكن تجسيد المبادئ التربوية والصفات الخلقية واالجتماعية الحميدة فضاًل عن تقوية 

الحياة  فإإنَّ ( وهكذا 210، 1994، العادات السلوكية المرغوبة )مقابلة وعبدالناصر
في حياة الطلبة لما تمثله من خبرة وتجربة جديدة وبدء حياة  مميَّزةالجامعية من المراحل ال
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تختلف في بيئتها وعالقاتها عما تعود عليه الطالب في مراحل دراسته السابقة )العكايشي، 
2003 ،4.) 

نظام السيطرة إإلى  ية فهي تتطلب وتحتا البيئة دائمة التغيير في الحياة اليوم أَلنَّ و  
الموجودة لدى  هدافتحقيق األَ  َأجلوالسلوكيات بصورة مرنة من  فكارالمعرفية لتنظيم األَ 

هم في بداية دخول معترك الحياة )بن حسن، نَّ المرحلة الجامعية ألَ  َأفرادالسيما الفرد 
2017 ،5.) 

بتنمية المرونة  العنايةوات األخيرة ضرورة لقد أكدت الدعوات التربوية في السن          
مَّاالمعرفي تعلُّم المعرفية لدى المتعلمين من خالل توفير بيئة مرنة وآمنة لل يعينهم على  مإ

الموضوعات المعرفية اعتمادًا على أبنيتهم المعرفية وتوظيف المعرفة في َأو  فهم الخبرات
القصور في  كما َأنَّ ض التوتر. المواقف الجديدة وتحقيق التكيف النفسي بوساطة خف

يمكن تعليم إإذ  مرده جمود عملية التمثيل الذهني للخبرة المعرفية التي تعترض الفرد،تعلُّم ال
طالع على وجهات النظر إعطاء الفرص المناسبة للطلبة لال المرونة المعرفية بوساطة

مواقف سواء أكانت  المختلفة لدى اآلخرين وتغيير نمط تفكيرهم تبعًا لما يعرض عليهم من
 (.316، 2020ة )بشارة، اأَلكاديمي  العامة أم 
تساعد الطلبة على تغيير  إإذ ؛في عملية التعلم مميًَّزادورًا  تؤدِّيالمرونة المعرفية و         

ة اأَلكاديمي  استجاباتهم والتكيف مع الظروف الجديدة ومواجهة الصعوبات في المجاالت 
م الصعبة في المحتوى التعليمي في شتى جوانبه بسهولة ويسر، المختلفة ومتابعة المها

، 2018)كيشار،  إإبداعيَّة بطرائقها تساعدهم على حل المشكالت التي تواجههم كما َأنَّ 
نمط تطوير المرونة المعرفية أمر ممكن وذلك من خالل التدريب المرتبط ب كما َأنَّ (. 15

، 2018رة التي يواجهها )الفريحات ونصر، فادة من الخبوقدرته على الإ تعلُّم شخصية الم
165.) 

تنظيم الخبرة وصياغة المشكلة وبناء  إإعادةوتتطلب تنمية المرونة المعرفية          
 بطرائقبوجود بيئة تعليمية مرنة تقوم بعرض عناصر المعرفة إإالَّ  وهذا ال يتوفر فكاراألَ 

 (.2، 2008مختلفة )خضر،  َأهدافمتنوعة وضمن 
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ونة المعرفية وتنميتها رحلة غامضة، والمعلوم ان البشر ال يستجيبون بناء المر  عدُّ ويُ       
الحياة الضاغطة، فالطريقة التي قد تكون فعالة في  حداثلإ َأو  بنفس الطريقة للصدمات

تأسيس المرونة لشخص معين قد ال تكون فعالة بالنسبة لشخص آخر، ويستخدم َأو  بناء
توافق متنوعة لبناء المرونة المعرفية )عبدالسالم، و أَ  مواجهةَأو  مَأقلالبشر استراتيجيات ت

2018 ،38.) 
 فرادوتمثل المرونة المعرفية عنصرًا حاسمًا في تحديد الطريقة التي يتفاعل بها األَ 

ويتعاملون مع الضغوط،  وانها ذات صلة بالمظاهر والقوى االيجابية للحالة العقلية 
 (.7، 2017)وحيد، 

ة وهي تتقبل التغير نساني  الإ الشخصية  َأبعادمن  مميًَّزارونة المعرفية بعدًا الم ُتَعدُّ و          
قديمة وثابتة  َأنماطجديدة من السلوك والتخلي عن  َأنماطالمفاهيمي والمثابرة في اكتساب 

وهي تقع على إحدى طرفي متصل بينما يقع التصلب المعرفي في الطرف اآلخر منه 
ما استطاع الفرد معرفة الخيارات والبدائل الخاصة بموقف ما وتتضح المرونة المعرفية كل

ن يكون أَ رغبته في  فضاًل عنوتكييف استجابته حسب متطلبات الموقف الذي يواجهه 
 شخاصفي تحديد الفروق بين األَ  مميَّزةوسيلة  ُتَعدُّ ها كما َأنَّ ( 334، 2013مرنًا )بقيعي، 

 الَّتيهم مع مواقف الحياة المختلفة ومشكالتها في تعامل شخاصفي قدراتهم وتميز بين األَ 
يقوم إإذ  اساسًا يعتمد عليها بدرجة كبيرة في تفسير كثير من جوانب شخصية االنسان، ُتَعدُّ 

ء كان التوافق في المواقف المختلفة سوا َأساليباالستجابة و  َأنماطبدور نشط في تحديد 
في تفاعل الشخص مع المواقف م أَ م في االتجاهات َأذلك في ميدان حل المشكالت 

 (. 95، 2020االجتماعية )المياحي، 
ر المرونة المعرفية لسلوك الفرد السيطرة الرادية على استراتيجياته المعرفية وتوفِّ       

لها دورًا ايجابيًا في قدرته على  كما َأنَّ وتشجيعه على االستمرار في مواجهة الصعوبات 
باآلخرين وتتيح له تقبل وجهات النظر المختلفة ومعرفة إدارة الوقت واالتصال اليجابي 

كل البدائل واالختيارات المتاحة للموقف واالستعداد الجيد لمتطلبات هذا الموقف الذي 
ها تمكنه من التعامل بمرونة مع مختلف كما َأنَّ يواجهه وتغيير طريقة تفكيره وفقًا لطبيعته 

الفوائد لكون الفرد مرنًا وهناك بعض ( 102، 2018الظروف والمواقف )قاسم وسحر، 
ه قادر كما َأنَّ استجابة للتفاعالت االجتماعية  َأكثرًا و ا إدراكانتباهًا و  َأكثرانه  إإذ ؛امعرفيً 
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على خلق المزيد من االفتراضيات حول الكيفية التي ينبغي ان تقدم فيها التفاعالت 
صر التواصل االجتماعي )صفية االجتماعية وهذا يجعل من المرونة عنصرًا فعااًل من عنا

 (. 1497، 2017ورافع ، 
المتعلمين الذين لديهم  نَّ أَ  (Faraut & et.al, 2014) آخرونويرى فارانت و         

ها كما َأنَّ في االنتباه وتنظيم السلوك  َأفضلمهارات المرونة المعرفية يتميزون بمهارات 
من التحكم في انتباههم  تمكنهم من االنتقال المرن بين المهام بالطريقة التي تمكنهم

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

المرونة  َأهميَّة نَّ أَ ( Dennis & vander, 2010ويضيف دينيس وفاندر )         
التعامل  طرائقعلى تغيير وتنويع  فرادألَ المعرفية تبرز كوظيفة ذهنية ادائية تساعد ا

عوامل يمكن الحاطة إإلى  مور بحسب طبيعتها من خالل تحليل صعوباتهاالعقلي مع األُ 
 (. 6، 2020الحل )زايد،  إإيجادبها واالستفادة منها في 

ان المرونة المعرفية تظهر في سلوك الفرد إإلى  مجموعة من الباحثين َأشارو         
هناك بعض  كما َأنَّ وليست تغييرًا في السلوك نتيجة لموقف مشكل فقط بشكل كامل 

العمليات المعرفية التي ترافقها مثل الوعي والتمثيل العقلي وتوليد البدائل وتقييمها والمرونة 
 َأيًضاها المعرفية ليست القدرة على توليد العالقات الداخلية بين األشياء والمفاهيم فقط ولكنَّ 

 (. 335، 2013أوجه التشابه واالختالف بينها )بقيعي،  دراكإإ القدرة على 
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 
الجديدة ومستوى الدافعية الذي يعين الفرد على حل معرفته السابقة بهدف توليد المعرفة 

ت َأشار الموقف المشكل واتجاه الفرد بخصوص الموقف الجديد الذي يعترضه، كما 
 (American psychological Association, 2010يكية لعلم النفس )اأَلمر الجمعية 

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

ارتفاع المرونة و  ،(315، 2020نفعاالت )بشارة، االجتماعي والقدرة على ضبط اال
ل المعرفية يعزز النواحي االنفعالية اليجابية لدى الفرد ويرفع من قدرته على التفاع
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االجتماعي السليم ويمكن الفرد من تطويع قدراته والتوافق مع البيئة الخارجية ويحسن ما 
انخفاض  نَّ أَ ى عاطفته في حين عل فكاريمر به الفرد من محن من خالل تأثير األَ 
المعلومات االجتماعية واالنفعالية  استعمالالمرونة المعرفية يقلل من قدرة الفرد على 

 ( . 8، 2020)زايد، 
نموها يجعل  فإإنَّ وتتأثر المرونة المعرفية بوجود الدافعية العالية والرؤية الواضحة         

الذين ليس لديهم  فرادا األَ مَّ أَ التعامل بفاعلية في حل المشكالت قدرة على  َأكثرمن الطلبة 
 ن يكرسوا مصادر المعالجة المعرفيةأَ إإلى  هم يحتاجونفإإنَّ قدر كاف من المرونة المعرفية 

 (. 116، 2016للتعامل مع أساس المشكلة في ابسط صورها )المحسن وعبدالفتاح، 
الشخص المرن معرفيًا هو  نَّ أَ ( Spiro & Jehng, 1990ويرى سبيرو وجينج )       

من يمتلك قدرة مرتفعة على معالجة التمثيالت المعرفية ونقل المعرفة التي يكتسبها من 
لمعالجة المعرفية لديه مع الظروف البيئية موقف آخر وتكييف استراتيجيات اإإلى  موقف

 (. 300، 2018غير المتوقعة التي يواجهها )محسن وفجر، 
وترتبط المرونة المعرفية بتصوراتنا السابقة، مفاهيمنا، عواطفنا، تصرفاتنا ودوافعنا         

، 2020وعادة ما يؤثر تغير البيئة والموقف والسلوك على طريقتنا بالتفكير )المياحي، 
 ُأخرىحالة إإلى  قدرة الطلبة على تغيير تفكيرهم من حالةإإلى  ها تشيرما َأنَّ ك( 101

حد مظاهر عملية أَ  َأيًضا ُتَعدُّ غير المتوقعة و  حداثومواجهة المتطلبات المختلفة للإ 
تجهيز ومعالجة المعلومات وتتضمن تفعيل وتعديل العمليات المعرفية استجابة للمتطلبات 

ل السياق وتشمل القدرة على تحويل االنتباه وانتقاء االستجابات المتغيرة للمهام وعوام
لالمناسبة فهي تتضمن مستويين من العمل العقلي الذي يقوم به الفرد  هو تجاوز  اأَلوَّ

نوع  إإحداثالتكيف مع المواقف الجديدة بهدف ه القديمة والثاني هو َأفكار الفرد لمعتقداته و 
 (. 171، 2020توافر الرغبة في ذلك )البدرماني،  من التكيف مع األوضاع الجديدة مع

تتيح لهم فرصة تغيير  إإذ ؛هَأنواعتفكير الطلبة بمختلف  إإثراءوتؤثر المرونة المعرفية على 
زاوية التفكير ومعتقداتهم عن األداء البداعي فالطلبة الذين يتميزون بالمرونة المعرفية 

لمواقف غير المألوفة ولتكييف سلوكهم للبقاء الجديدة لمواجهة ا فكاريحاولون تطبيق األَ 
بمتطلبات الموقف ولديهم مستوى عالي من الفاعلية الذاتية ومهارات المراقبة الذاتية )زايد، 

2020 ،7 .) 
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توليد المعرفة في  ا إعادةويمتاز الطلبة ذوي المرونة المعرفية العالية بقدرتهم على تعديل و 
هم يتصفون بقدرتهم على كما َأنَّ مع متطلبات الموقف  ضوء خبراتهم السابقة بما يتناسب

لها وقدرتهم على توظيف مهارات حل  إإبداعيَّةالتعامل مع المواقف الصعبة وابتكار حلواًل 
في  يًَّزاممدورًا  تؤدِّيالمرونة المعرفية  فإإنَّ المشكالت ومهارات التفكير الناقد ومن هنا 

، 2018فريحات ونصر، في نموهم المعرفي )ال اَأيضً من الناحية المعرفية و  فرادصحة األَ 
القصور في مستوى المرونة المعرفية لدى الطلبة يؤدي لمشكالت منها  نَّ أَ ( في حين 165
الطلبة الذين ال يتمتعون بالمرونة  نَّ أَ إإلى  (Torry, 2003ليه دراسة توري )إإ ت َأشار ما 

سائل تعليمية متطورة في وو  َأساليب استعمالالمعرفية عادة ما يكونون غير قادرين على 
مَّاتعلُّم ال  (. 5، 2017ينعكس سلبًا على تحصيلهم الدراسي )بن حسن،  مإ

موضوع المرونة المعرفية في حياة الطلبة فقد شغل حيزًا كبيرًا في  هميَّةونظرًا ألَ         
وجود فروق ذات داللة إإلى  (2015ت دراسة )جابر، َأشار مجال الدراسات والبحوث ف

وعدم وجود فروق ذات  ناثرونة المعرفية تبعًا لمتغير الجنس ولصالح الإ إحصائية في الم
داللة إحصائية في المرونة تبعًا لمتغير التخصص الدراسي في حين أوضحت دراسة 

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

فقد بينت وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المرونة المعرفية تبعًا لمتغير 
وجود فروق إإلى  (Kim & Omizo, 2003الجنس ولصالح الذكور، وتوصلت دراسة )

دراسة  َأظهرتذات داللة إحصائية في مستوى المرونة المعرفية لصالح الذكور في حين 
(Cartwright & et.al, 2010 عدم وجود فروق دالة )في مستوى المرونة  إإحصائًيا

 تَأشار ( فقد Remer& Bevevsdof, 2010دراسة ) َأمَّاالمعرفية تبعًا لمتغير الجنس 
مستوى المرونة المعرفية لدى ضعف مستوى المرونة المعرفية، و ان الضغوط النفسية تإإلى 
بينت وجود  الَّتي( Farrant & et.al, 2012ه عند الذكور ودراسة )من َأعلىكان  ناثالإ 

فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المرونة المعرفية تبعًا لمتغير الجنس ولصالح 
( وجود فروق ذات داللة Cristian & Singer, 2013الذكور في حين أوضحت دراسة )

 ,Gunduzدراسة ) َأمَّا ناثلصالح الإ إحصائية في المرونة المعرفية تبعًا لمتغير الجنس و 
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( فقد كشفت ارتباط المرونة المعرفية سلبًا بالضغوط االجتماعية التي يتعرض لها 2013
 (.84، 2018الفرد )قاسم وسحر، 

الشخصية  َأبعادبعدًا من  ُتَعدُّ المرونة المعرفية  نَّ أَ سبق  مإمَّاوتستنتج الباحثة        
ويتعاملون مع  فراديد الطريقة التي يتفاعل بها األَ ة وعنصرًا حاسمًا في تحدنساني  الإ 

في قدراتهم وتميز بين  شخاصفي تحديد الفروق بين األَ  مميَّزةوسيلة  ،هاكما َأنَّ الضغوط 
في تعاملهم مع مواقف الحياة المختلفة ومشكالتها فضاًل عن أهميتها كوظيفة  شخاصاألَ 

مور بحسب التعامل الفعلي مع األُ  طرائقعلى تغيير وتنويع  فرادذهنية ادائية تساعد األَ 
عوامل يمكن االحاطة بها واالستفادة منها في إإلى  طبيعتها من خالل تحليل صعوباتها

 الحل.  إإيجاد
وذلك من خالل استثارة تعلُّم ال َأساليبوهناك ارتباط بين المرونة المعرفية و          

)استراتيجيات(  َأساليبر لمساعدة المتعلمين في تطويتعلُّم المرونة المعرفية في اثناء ال
، 2020مية )الجريوي، لتطبيق معرفة جديدة في المواقف الصعبة في نشاطاتهم اليو 

من العلماء ديد الع عنايةحيزًا من  فرادلدى األَ تعلُّم ال َأساليبخذ موضوع َأ( ولذلك 963
ا في دوره فضاًل عنها ضرورة ملحة لتحسين وتطوير العملية التعليمية وصفوالباحثين ب

 َأساليبالتدريس بما يتفق مع  َأساليبمساعدة المعلمين على توفير بيئة تعليمية وتنويع 
البحث في  عدُّ ( كما يُ 112، 2018الطالب في تجهيز المعلومات )الشمري وسالم، 

ما السيَّ و تعلُّم اتجاهًا جديدًا في علم النفس وضرورة تفرضها طبيعة التعليم والتعلُّم ال َأساليب
هم ودوافعهم المعرفية َأساليبفيه سمات شخصية المتعلمين و  تؤدِّيامعي الذي التعليم الج
وليس كما كان سائدًا على  ،يركز هذا االتجاه على كيفية حدوث التعلم إإذ ؛رئيسالدور ال

 ألَنَّها اأَلكاديمي  في األداء  فرادكمية ما تعلمه الطالب واليه قد يرجع االختالف بين األَ 
المعلومات المتضمنة في المقررات الدراسية )العبيدي وآمال،  فرادل األَ تتعلق بكيفية تناو 

اهتمام الباحثين في مجال التربية خالل تعلُّم ال َأساليب( كما احتل موضوع 288، 2020
فهم العوامل  َأجلة للجهود التي بذلت من رئيسالعقود الماضية بعدهإ احد المكونات ال

تعلُّم ال َأساليبعلماء النفس مفهوم  استعمللتعلمية وقد ا –المؤثرة في العملية التعليمية 
تعلُّم اثناء تفاعله مع مواقف التعلُّم لوصف العمليات الوسيطية المتنوعة التي يستخدمها الم
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تعلُّم مخزون المإإلى  تطوير خبرات تعليمية جديدة تضافإإلى  توصله في النهاية الَّتي
تجعل  الَّتيوصفًا للعمليات التكيفية المناسبة  َعدُّ يُ تعلُّم ال ُأسلوب نَّ أَ إإلى  المعرفي وهذا يشير

من الفرد مستجيبًا لمثيرات البيئة المتنوعة بما يتالءم مع خصائصه االنفعالية واالجتماعية 
َأو  مهارات ذهنيةتعلُّم ال َأساليب( فالبعض يجد 46، 2015والجسمية )الشيخ وايمن، 

وهذا يتطلب  ،خرىقدرات العقلية األُ قدرات عقلية يمكن تطويرها كما هو الحال في ال
وتنمية  َأنفسهمتطوير في قدرة الطلبة على اكتساب الخبرات واستخالص الحقائق من ذلك ب

 (. 134، 1989شخصياتهم بسائر سماتهم وخصائصها وجوانبها )العيسوي، 
ويوجه المختصون في علم النفس المعرفي اهتمامهم على العمليات العقلية         
سس ونظم تجهيز ومعالجة تلك بأُ تعلُّم وذلك عن طريق ربط عملية التعلُّم دمة في الالمستخ

 ُأخرىتلك المعالجات في مواقف  استعمالالمعلومات وقدرة الطالب في التحكم في 
هو تزويد تعلُّم ال َأساليبالهدف األساسي من  يصير ومن ثُمَّ ( 315، 1995)الزيات، 

ومعالجة المعلومات عن طريق وحدة االدخال الطلبة بمهارات معرفية من حيث تفسير 
المعالجات المختلفة عليها داخل الدماغ البشري  ا إجراءو تعلُّم للم يَّةدراكالإ وهي الحواس 

 (. 5، 2006واسترجاعها في مواقف متعددة وبكفاءة عالية )المهداوي، 
لدى تعلُّم ال إإحداث ة فيرئيسها الطريقة العدَّ تنطلق من تعلُّم ال َأساليب َأهميَّةوان       

التعليمية  ساليبالطلبة فيجب مراعاة مستوى الطالب وخبراته السابقة بحيث تكون األَ 
المفضلة لدى الطالب ولقدراته بحيث تعلُّم ال ساليبالمدرس مالئمة ألَ  منالمستخدمة 

بتنوع الوسائل التعليمية لمواجهة الفروق  العناية فضاًل عنتساعده على االستقبال الفعال 
وضع الطلبة في ظروف  نَّ د التربويون َأيؤكِّ إإذ  (2، 2007الفردية )الساعدي وكريم، 

وللتغلب  َأنفسهمتدريبية واحدة امر غير جيد كونها ال تراعي الفروق الفردية بين الطلبة 
( فمن المعروف ان 121، 1975الطلبة )شوق، تعلُّم على ذلك وضعوا عدة طرائق ل

التي يستخدمها الطلبة في معالجة المعلومات المختلفة  تبحث في الطرائقتعلُّم ال َأساليب
تعلُّم ال ُأسلوبويأتي دور علم النفس التربوي ليوضح ذلك االرتباط بين  دراكالإ اثناء عملية 

السلوك ضمن معالجة الفروق الفردية بين الطلبة في المواقف التعليمية )عياش،  َأنماطو 
ت عاجزة عن تلبية حاجات التعليم في ر صا( فالطرائق التقليدية للتدريس 11، 1989

من تعلُّم وطرائق التدريس الحديثة التي مكنت المتعلُّم ال َأساليبعصرنا الحالي بعكس 
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 َأساليبطرائق و  استعمالإإلى  المعلومة بيسر، ومن هنا فقد ظهرت الحاجةإإلى  الوصول
مساعدة المتعلمين  إإلى ها تسعىنَّ ألَ  ؛تعتمد على المشاركة الفاعلة للطلبةتعلُّم حديثة في ال

تمارس عند تطبيق  الَّتيفي بناء المفاهيم العلمية ومعارفهم عن طريق العمليات العقلية 
، 2019، لتعليم )عطااهللوبهذا يكون لها تأثير فعال في تعزيز جودة ا ،ساليبهذه األَ 
يساعدهم على مواجهة تعلُّم تزويد الطلبة بالخبرات واالتجاهات اليجابية لل( و 382

من خالل توفير الخبرات واالتجاهات إإالَّ  المعوقات ومشكالت المستقبل وهذا ال يتحقق
إإالَّ  يساعدهم على مواجهة المعوقات ومشكالت المستقبل وهذا ال يتحققتعلُّم اليجابية لل

كونها تساعدهم على اكتساب تعلُّم من خالل توفير الخبرات التي تسمح لهم بمتابعة ال
ثم تساعدهم على تكوين اتجاهات موجبة نحو المادة المتعلمة )خلف،  جديدة ومن َأساليب
ناجح لدى الطلبة يتطلب منا معرفة ما يفضله تعلُّم ن نحقق أَ  َأجل( ومن 117، 1997

ويجب ان يكون ذلك قبل الشروع في العملية التدريسية )الساعدي تعلُّم  َأساليبالطلبة من 
 (. 2، 2007وكريم، 

أَلنَّ  ؛المدرس له تأثير إيجابي على الطلبة منتعليم الطلبة  َأساليبع في التنوُّ  نَّ إإ         
التعليم قد يكون إيجابي لبعض الطلبة وسلبي للبعض  َأساليبنوع واحد من  استعمال

تعلُّم الطلبة فالبعض يرغب في التعلُّم  َأساليباالخر من خالل تطابقه وعدم تطابقه مع 
)المهداوي،  ساليبشاركة والفهم وغيرها من األَ االصم والبعض يرغب بالتفصيل والم

من غيره في النجاح  َأكبرهم بشكل سمعين قد يُ تعلُّم  ُأسلوبذا كان ا إ ( و 5-6، 2006
لديهم  فرادغلب األَ أَ أَلنَّ  ؛سلوبع الطالب على تقوية هذا األُ ن يشجِّ أَ ه ينبغي فإإنَّ  اأَلكاديمي  
 َأساليبتوسيع َأو  ه يمكن تقويةفإإنَّ ين غالبين سلوبأُ َأو  ُأسلوبمع تعلُّم ال َأساليبمزيج من 
إإذ  (111، 2018)الشمري وسالم،  َأكبرنجاح إإلى  هيمنة وهذا سيقودهم قلتعلمهم األَ 

خاص به ودور المدرس هنا يطابق بين تعلُّم  ُأسلوبيتميز بتعلُّم كل م نَّ أَ إإلى  يشير )بلوم(
 منهذه المعرفة و  ،(6، 2006ي، الطلبة )المهداو تعلُّم  ُأسلوبو  ،ه التعليميُأسلوب

التطابق  يصيرهم التعليمية و َأساليبطلبتهم تساعدهم على تحسين تعلُّم  ساليبالمدرسين ألَ 
مَّافيما بينها عاٍل  نجاح طلبتهم في المواقف التعليمية المختلفة )التميمي، إإلى  يؤدي مإ

َأبرز   الطلبة يعد احد لدىتعلُّم ال َأساليببالكشف عن  العناية فإإنَّ ( وهكذا 3، 1993
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االستراتيجيات التدريسية  َأفضلالتي تساعد المدرس على اختيار وانتقاء  مميَّزةالمداخل ال
اذهان الطلبة بكل مهارة واتقان، وعندما نساعد الطلبة على إإلى  لتوصيل المادة العلمية

 دواتاألَ إإلى  التوصلنا نمنحهم فرص فإإنَّ هم التعلمية المفضلة والخاصة بهم َأساليباكتشاف 
التدريس وفي مواقف حياتية َأو  والتعليمتعلُّم ن تساعدهم في عملية الأَ والطرائق التي يمكن 

 (. 336- 335، 2015كثيرة. )راضي، 
الجديد بل شغل  اأَلمرالطلبة ليس بتعلُّم  َأساليباالختالف في  فإإنَّ وهكذا         

بحوث التربوية والنفسية التي اكدت على وجود المهتمين من التربويين تجسد ذلك بطبيعة ال
تطورًا  َأكثر َأساليبتعلُّم الطلبة المختلفين ومن ذلك يكتسب المتعلُّم  َأساليبفروق عدة في 

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

وهذا  ،التعلم َأساليبوفعاليات مختلفة طيلة حياته الدراسية ومن هذه األنشطة المنتظمة 
تدريب الطلبة على اكتسابهم مهارات تعليمية تمكنهم إإلى  الصفيتعلُّم يعني ان يتحول ال

( 4، 2006، في ذلك )المهداوي َأنفسهميتعلمون ويعتمدون على  مإمَّامن تحقيق االستفادة 
يؤكد المختصون في إإذ  ؛الصحيحةتعلُّم ال َأساليببتعلُّم من خالل معرفة المإإالَّ  وهذا ال يتم

وهذا التغير ناتج عن تعلُّم هو تغير في السلوك المالحظ للمتعلُّم ال نَّ أَ  ،علم النفس المعرفي
 في بنائه المعرفي من حيث كمية المعلومات التي يحتفظ بهاَأي  تغير في معرفة الفرد

التركيز على الفروق الفردية التي إإلى  العنايةوكيفية تنظيمها وعلى هذا األساس يتوجه 
والتفكير التي تعلُّم ال َأساليبفي الوظائف المعرفية والتركيز على  فرادتظهر بين األَ 
 َأساليب ُتَعدُّ ( وهكذا 950، 2012ماني، أَ وعندما نفكر )القيسي و تعلُّم دما ننستعملها عن

بشكل عام والتحصيل الدراسي تعلُّم لعوامل البارزة التي تؤثر في عملية المن ام تعلُّ ال
متنوعة ومختلفة ووفقًا للفروق  َأساليبالطلبة يستخدمون في تعلمهم إإنَّ خاصة حيث 

في  َأيًضاوتؤثر  َأنفسهمبدون شك بكفاءتهم الذاتية نحو  ساليبالفردية وتتأثر هذه األَ 
 (. 4، 2016تحصيلهم الدراسي. )محمد وحصة، 

ُتَعدُّ تعلُّم ال َأساليب نَّ أَ إإلى  (villaverd & et.al, 2006) آخرونويشير فيالفيرد و      
الشخصي تعلُّم ها تمثل جزءًا من تشكيل المكما َأنَّ  اأَلكاديمي  حد محددات تشكيل النجاز أَ 
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 )جاري،تعلُّم فهي تلخص احتياجاته ومشاعره ومعتقداته ومواقفه حول كيفية حدوث ال
2014 ،20 .) 
هم وفق َأفكار عن طريق ترتيب وتنظيم خبراتهم و تعلُّم الإإلى  ويميل الطلبة عادة        

العرض الواضح والتنظيم  كما َأنَّ ( 25، 1989التي تعلموا من خاللها )ياسين،  ساليباألَ 
 الطلبةأَلنَّ  ؛لدى المتعلمتعلُّم ال َأساليبالمدرس يزيد من فاعلية  منالجيد للمادة الدراسية 

، ومن هنا ُأخرىبطبيعتهم ميالون لبعض المواد الدراسية بينما ينفرون من مواد دراسية 
، آخرونالواحد باختالف المواد الدراسية المختلفة )توق و تعلُّم نالحظ اختالف تحصيل الم

 علىالفروق بين الطالب األَ  نَّ أَ إإلى  ( فقد توصل علماء النفس المعرفي22، 2001
تعلُّم ال ساليبألَ  اأُلولىالمجموعة  استعمالإإلى  تحصياًل يرجع قلتحصياًل والطالب األَ 

َأو  كعادات متعلمة الكتساب ومعالجة المعلومات قد ييسرتعلُّم ال ُأسلوبفاعلية و  كثراألَ 
االستراتيجيات التي تتناسب مع  استعمالإإلى  الناجح يميلتعلُّم يعيق األداء التعليمي، والم
( كما يشير 7، 2011التي يعمل على تحقيقها )شامخ،  هدافالمادة التي يتعلمها واألَ 

تعلُّم والتذكر واالستمتاع بالتعلُّم الإإلى  الطالب يميلون نَّ أَ إإلى  (cohen, 2000كوهن )
عندما يتعلمون من خالل  َأعلىزيادة التحصيل وتحقيق درجات  فضاًل عن َأكبربدرجة 
تعلمهم  َأساليبلمتعلمين في ضوء اتعلُّم   َأهميَّةتعلمهم المفضلة وانطالقًا من  َأساليب
مفتاح النجاح في الحياة الدراسية لما تستثمره من طاقات في حل  ُتَعدُّ  فهي؛ المفضلة

أهميتها  فضاًل عنالمشكالت التي تواجههم وذلك من خالل تأثيرها في دافعية المتعلمين 
 ُتَعدُّ  إإذ ؛لمتعلمينالكبيرة في تفسير بعض التغير الذي يحدث في التحصيل الدراسي ل

 طرائقوحل المشكالت وهي بذلك تعكس تعلُّم مذاهب عامة يستخدمها المتعلمون في ال
في االستجابة للمثيرات  طرائقفلكل فرد تعلُّم الطبيعية االعتيادية المفضلة عند المتعلُّم ال

معقدة عند الفرد مبني على مجموعة تعلُّم ال ُأسلوب فإإنَّ وعليه تعلُّم التي تظهر في سياق ال
من االستجابات وردود األفعال لمجموعة من المثيرات الحسية )البيئية، االجتماعية( 

 (. 20، 2014والمعرفية والشخصية )جاري، 
ة لفهم رئيسمن المكونات ال ُتَعدُّ تعلُّم ال َأساليب نَّ أَ سبق  مإمَّاوتستنتج الباحثة         

ها تمثل وصفًا للعمليات نَّ أَ فضاًل عن  ة التعليمية التعلمية،العوامل المؤثرة في العملي



 
 هـ1444م( /15/9/2022) َأيلول                            (                 90العدد )                          

 927 

تجعل من الفرد مستجيبًا لمثيرات البيئة المتنوعة بما يتالءم مع  الَّتيالتكيفية المناسبة 
 خصائصه االنفعالية واالجتماعية والجسمية. 

 البحث في النقاط االتية: َأهميَّةوفي ضوء ما تقدم يمكن تلخيص 
بصورة  فراداألَ  إإعدادإإلى  تمثل قمة الهرم التعليمي وتهدف المرحلة الجامعية كونها َأهميَّة -1

الكفاءات والعقول المفكرة التي تتحمل  إإعدادمنتظمة وموجهة  وعليها تقع مسؤولية 
المسؤولية في المجتمع فضاًل عن أهميتها في حياة الطالب حيث تبرز فيها قدراته 

 االجتماعية.َأو  التعليمية وامكاناته وطريقة استجابته للمواقف المختلفة سواء
 َأهميَّةطلبة الجامعة كونهم شباب المستقبل وركيزة أساسية من ركائز المجتمع ولهم  َأهميَّة -2

وركنًا أساسيًا في تحمل  نتا كبيرة في نموه وتقدمه وبنائه فهم الطاقة المحركة لوسائل الإ 
جتمع قدرة على البذل والعطاء شرائح الم َأكثرهم نَّ َأعباء المجتمع فضاًل عن أَ ؤوليات و مس

والجيل الذي سيتحمل المسؤولية بأعبائها المختلفة ويواجه التحديات في جميع مرافق 
 الحياة.

تساعد الطلبة على  إإذ ؛في عملية التعلم مميًَّزادورًا  تؤدِّيالمرونة المعرفية كونها  َأهميَّة -3
إإلى  تغيير تفكيرهم من حالة فضاًل عنتغيير استجاباتهم والتكيف مع الظروف الجديدة 

تفكيرهم  إإثراءغير المتوقعة من خالل  حداثومواجهة المتطلبات المختلفة للإ  ُأخرىحالة 
الجديدة  فكارتتيح لهم فرصة تغيير زاوية التفكير ومعتقداتهم بتطبيق األَ  إإذه َأنواعبمختلف 

لصعوبات في المجاالت لمواجهة المواقف غير المألوفة فضاًل عن مساعدتهم في مواجهة ا
 .إإبداعيَّة بطرائقة المختلفة ومساعدتهم في حل المشكالت التي تواجههم اأَلكاديمي  

وتمثل جزءًا تعلُّم من العوامل البارزة التي تؤثر في عملية ال ُتَعدُّ كونها تعلُّم ال َأساليب َأهميَّة -4
ومواقفه  الشخصي من خالل تلخيص احتياجاته ومشاعره ومعتقداتهتعلُّم من تشكيل الم

ها تبحث في الطرائق التي يستخدمها الطلبة في نَّ َأول كيفية حدوث التعلم، فضاًل عن ح
تزويدهم بمهارات معرفية من  فضاًل عن دراكالإ معالجة المعلومات المختلفة اثناء عملية 

تلك المعالجات في  استعمالحيث تفسير ومعالجة المعلومات وقدرتهم على التحكم في 
المداخل التي تساعد المدرس على اختيار وانتقاء  َأبرزحد أَ كونها  فضاًل عن ىُأخر مواقف 
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ذهان الطلبة بكل مهارة أَ إإلى  االستراتيجيات التدريسية لتوصيل المادة العلمية َأفضل
 واتقان.
 Aims of the Researchالبحث  َأهداف

 التعرف على:إإلى  يهدف البحث
  ة/جامعة الموصل.نساني  الإ ة التربية للعلوم مستوى المرونة المعرفية لدى طلبة كلي -1

 ة/جامعة الموصل. نساني  الإ لدى طلبة كلية التربية للعلوم تعلُّم ال َأساليب -2

ة/جامعة نساني  الإ لدى طلبة كلية التربية للعلوم تعلُّم ال َأساليبالعالقة بين المرونة المعرفية و  -3
 الموصل.

 وفقًا لمتغيري: تعلُّم ال ساليبَأالفروق في العالقة بين المرونة المعرفية و  -4

 ( إإناث –الجنس )ذكور  - أ

لالصف الدراسي ) - ب  الرابع(.  – اأَلوَّ

 Limitations of Researchحدود البحث 
يقتصر البحث على طلبة الدراسة الصباحية في كلية التربية للعلوم        

 –( لكال الجنسين )ذكور 2021 – 2020ة/جامعة الموصل للعام الدراسي )نساني  الإ 
ل( وللصفين )إإناث  الرابع(.  – اأَلوَّ

 Definition of Basic Termsتحديد المصطلحات 
 Cognitive Flexibilityاواًل: المرونة المعرفية 

  :فها كل منعرَّ 
 :( 2011عبدالوهاب ) -1

غيررررر المتوقعررررة وتوليرررردها وتوجيههررررا  فكررررارالتنرررروع فرررري األَ َأو  "تغييررررر الوجهررررة الذهنيررررة      
متطلبرات الموقرف مرع سالسرة التفكيرر َأو  وظيفها بمرا يتناسرب مرع المثيرروتحويل مسارها وت

 (.  25، 2011وعدم الجمود الفكري" )عبدالوهاب، 
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   :(2015هالل ) -2
"القردرة علرى التحويررل برين االسررتجابات والمهرام والسرياقات المختلفررة واخرذ التناقضررات        

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

شرتى وهرذه القردرة ذات  بطرائرق"قدرة عقلية ذات مرتبرة عليرا ويمكرن تعلمهرا واكتسرابها       
 َأسررراليبصررربغة تطوريرررة يرررتمكن الفررررد مرررن خاللهرررا مرررن التعامرررل مرررع الخبررررة التررري تواجهررره ب

واسررررتراتيجيات مختلفررررة ومررررن زوايررررا متعررررددة بمررررا يتناسررررب مررررع مررررا يسررررتجد فرررري هررررذه الخبرررررة 
 (.  599، 2016قف(" )العارضة، )المو 

 (  2018كيشار ) -4
"قرردرة الفرررد علررى التكيررف مررع المواقررف الجديرردة والتفكيررر بمرونررة وربررط المعرفررة السررابقة      

حلررول بديلررة ومتعررددة للمشرركالت المعقرردة وغيررر المتوقعررة الترري  ا إنتررا بالمعلومررات الجديرردة و 
 (.20، 2018يواجهها" )كيشار، 

 (2019بلعربي ) -5
سق معرفي يصف االتساق الذي يميز الشرخص فري توظيفره للمعلومرات فري المواقرف "ن    

المختلفررة والمتباينررة وتظهررر بعرردم التمسررك باألحكررام المتطرفررة الترري تمترراز بالثبررات والجمررود 
قبررال علررى التغيررر وتحمررل الغمرروض"   مررع الإ الرررفض المترردر  َأو  القبررول المترردر إإلررى  والميررل

 (.  25، 2019)بلعربي، 
( العتمادهرا علرى مقياسرها 2019وقد تبنرت الباحثرة التعريرف النظرري لرر ) بلعربري،         

جرائري  التعريف  َأمَّافي تطبيق البحث  فهرو القردرة علرى تقرديم التفسريرات البديلرة والمتعرددة  الإ
توليرررد الحلرررول البديلرررة والمتعرررددة َأو  إإنترررا  فضررراًل عرررن نسررراني  الإ الحيررراة والسرررلوك  حرررداثلإ 
المواقرف الصرعبة والرتحكم فيهرا )الضربط والرتحكم( ويقراس  ا إدراكمواقف الصعبة )البدائل( و لل

جابتره علرى إإ الطالبرة( مرن خرالل َأو  بالدرجة الكلية التري يحصرل عليهرا المسرتجيب )الطالرب
 فقرات مقياس المرونة المعرفية. 
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 Learning Stylesتعلُّم ال َأساليبثانيًا: 
 فها كل من: عرَّ 

 ( 2002الفقهاء ) -1
والترررذكر وحرررل المشررركالت ويتضرررمن طريقرررة  دراكالإ  طرائرررق"تركيرررب مفررراهيمي يحررردد        

الفررررد فررري جمرررع المعلومرررات ومعالجتهرررا واسرررتعمالها فررري مواقرررف حياتررره المختلفرررة" )الفقهررراء، 
2002 ،13  .) 

 (2004الذهبي ) -2
"مجموعررة الطرائررق الشخصررية المكتسرربة المنتظمررة ذهنيررًا داخررل الفرررد للتعامررل مررع          

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

السرلوك المفضرل فري اكتسراب المعلومرات تعلُّرم إإلرى  التي تؤدي بالطلبة طرائق"ال           
 (.  5، 2009والمهارات واالتجاهات وتعديل السلوك" )اليوسفي، 

 ( 2011البادري ) -4
غيرررات المرردخالت والنررواتج تتوسررط مت الَّترري"عبررارة عررن فئررة مررن فئررات المتغيرررات            

تشررركل ل ؛فررررادوهرررذه المتغيررررات الوسررريطة تعمرررل علرررى التوفيرررق برررين اسرررتراتيجيات ودوافرررع األَ 
فررري معالجرررة المعلومرررات فررري المجرررال المعرفرررري  فرررررادًا تفصررريلية ثابترررة نسررربيًا لررردى األَ طرائقررر

 (.  792، 2011والوجداني" )البادري، 
 ( 2011شامخ )  -5

ائص الجسرمية واالجتماعيرة والنفسرية التري يسرتدل مرن "مجموعة الصرفات والخصر          
الرررذي يتبعررره الفررررد فررري التعامرررل مرررع البيئرررة المحيطرررة" )شرررامخ، تعلُّم الررر ُأسرررلوبخاللهرررا علرررى 

2011 ،17  .) 
( العتمادهررا علررى مقياسرره 2011ت الباحثررة التعريررف النظررري لررر ) شررامخ، وقررد تبنَّرر        

جرائي  التعريف  َأمَّافي تطبيق البحث  يفية التي يتم بهرا اسرتيعاب الطلبرة لمرا يقردم فهو الك الإ
ومعلومات عبر الدروس المختلفرة ويقراس بالدرجرة الكليرة التري يحصرل عليهرا  َأفكارلهم من 

 التعلم.  َأساليبالطالبة( من خالل اجابته على فقرات مقياس َأو  المستجيب )الطالب
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 :Theoretical frameworkاإلطار النظري 
ساسيين في هذا البحث هما المرونة المعرفية في ضوء نظرية يرين األَ ا كان المتغلمَّ        
في ضوء نظرية كولب، فسوف يقتصر الطار النظري على هاتين تعلُّم ال َأساليبو  ،سبيرو

 تي:ما يأالنظريتين وك

 :اًل: نظرية المرونة المعرفية لسبيرووَّ أَ 
ت من القرن الماضي ببروز بدأت نظرية المرونة المعرفية في منتصف الثمانينا        

يكية على يد العالم سبيرو اأَلمر العديد من االبحاث حول هذه النظرية في الواليات المتحدة 
كانت استجابة لظاهرة )الحد من التحيز( التي تنتج من التبسيط الزائد  الَّتيوزمالئه 

 الَّتيقوية  بنيات معرفية فرادوتجزئة المعرفة. فالتكرار وحده ال يمكن ان يكون للَ 
 (.79-78، 2019يحتاجونها في التعامل مع السياقات البيئية المعقدة )المياحي وأفراح، 

ن نظرية المرونة المعرفية هي نظرية بنائية في عملية ال إإلى  والتعليم التي تهدفتعلُّم وا 
 تصحيح المشكالت التي لها عالقة بالمعرفة المتقدمة وتمثل المرحلة التمهيدية في عملية

مالحظته واستعادته في اكتساب المعرفة  َأجلللمحتوى من تعلُّم في تعريف المتعلُّم ال
في التعليم التمهيدي، إذًا هدف النظرية  هدافالمتقدمة يجب ان تكون مختلفة عن تلك األَ 

لف عن المجاالت معالجة المجاالت السيئة التنظيم والمعقدة في المجال التربوي بشكل مخت
اريخ والطب والقانون ومن أمثلة المجاالت السيئة التنظيم هي )الت ،المنظمة والبسيطة

المجاالت السوية  َأمَّا ،ة للتعليم المرنساسيَّ َأًا َأهداف ُتَعدُّ والمعلم التربوي( و  اأَلدبيوالتفسير 
ومن أمثلة هذه  ،ردةالتنظيم فال يتعين عليهم تطبيق ما تعلموه في مواقف جديدة ومتف

يات، ولذلك تقترح نظرية المرونة المعرفية بعض التقنيات في المجاالت هي الرياض
وتجنب تعلُّم تعقيدًا من ال َأكثرتسهيل اتقان المعرفة في مستويات إإلى  التدريس التي تهدف

بدورها تسمح لمزيد من المرونة  الَّتيالمشكالت المتعلقة بتطبيق طرائق التبسيط والنقل 
 (.23-22، 2017المعرفية )وحيد، 

عملية التعليم عملية معقدة متشعبة غير محددة  نَّ أَ وترى نظرية المرونة المعرفية         
تقوية الترابطات بين أجزاء المعرفة وتنميتها واالستفادة منها من إإلى  البنية، ولذلك تسعى
ن أَ المعرفة يجب  نَّ أَ ها ترى كما َأنَّ  ،في المواقف الالحقة وحل المشكالتخالل استدعائها 
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متنوعة وألغراض مختلفة حتى تنمي لديهم مهارات المعالجة  بطرائقلمتعلمين تقدم ل
التطبيقات التربوية  نَّ أَ اء البنيات المعرفية، ولهذا نرى المعرفية المرنة وتساعدهم على بن

هي تطبيق ما تعلمه الطالب المعلم في مواقف التدريس مع التأكيد على بناء المعرفة على 
 (.  79-78، 2019تقدمة )المياحي وأفراح، مستويات التعليم الم

 :مبادئ نظرية المرونة المعرفية
 تقوم نظرية المرونة المعرفية على جملة من المبادئ، منها:

لالمبدأ  -1  (Avoid Oversimplifying: تجنب التبسيط الزائد )اأَلوَّ
القائم على هذه  التعليم نَّ أَ َأي  م،يقصد بهذا المبدأ تأكيد التشابك والترابط بين المفاهي

مَّاالنظرية يجب ان يعكس التعقيدات التي تواجه ال رسين بداًل من المعالجة الخطية التي مإ
 تواجههم.

 Emphasize Case_basedالمبدأ الثاني: التأكيد على التعليم القائم على الحالة ) -2
Instruction) بة أمثلةيقصد بهذا المبدأ ضرورة تقديم عدد متنوع من الحاالت تعمل بمثا 

تطبيقات للمعرفة للمتعلمين، وذلك لتجنب المشكالت التي قد تنجم عن استعمال عدد َأو 
 محدود من الحاالت المتشابهة.

 Provide Multiple Representation ofالمبدأ الثالث: تقديم المحتوى بطرائق عدة ) -3
Content) ،تاحة الفرصة  يقصد بهذا المبدأ ضرورة تقديم المحتوى بطرائق عدة وا 

للمتعلمين لتقديم كل منهم ما فهمه بطريقته الخاصة، كذلك إتاحة الفرصة لهم لجمع 
 مختلفة مع ما تم تقديمه. ُأخرىحاالت متوافقة و 

 Emphasize Knowledge)المبدأ الرابع: تأكيد بنية المعرفة وليس نقلها -4
Construction not Transmission) 

ين على بناء المخططات المعرفية المعقدة التي تشمل يقصد بهذا المبدأ مساعدة المتعلم
 معارف إجرائية وواقعية حتى ينجحوا في التعامل مع الحاالت المتشابهة.

 Support Context Dependent)المبدأ الخامس: دعم المعرفة المعتمدة على السياق  -5
Knowledge) شونها لتي يعييقصد بهذا المبدأ تقديم المعرفة للمتعلمين من واقع حياتهم ا

المعرفة التي يتم بناؤها في الوقت الحاضر هي نتا   نَّ ؛ ألَ وبخبرات حقيقية يمرون بها
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ق واألسس المستعملة والسيا دواتالتفاعل والترابط بين المعلومات والنشاط الفعلي واألَ 
 ما يجب الحرصنَّ ها فقط وا إ َأدواتم هذه المعرفة للمتعلمين بن تقدِّ أَ الثقافية. لذلك ال يجب 

 على تقديمها بسياقها وأسسها الثقافية التي انتجتها.
 Support Complexity)المبدأ السادس: دعم التعقيد في المعرفة )الترابط(  -6

Interconnectedness)  
يقصد بهذا المبدأ البعد عن إكساب المتعلمين معارف متجزئة عن سياقها. فيحتا          
رفة بتطبيقها في سياقات مختلفة وعرضها التعرف على التناقضات في المعإإلى  المتعلمون

من وجهات نظر مختلفة. وتقدم نظرية المرونة المعرفية هذا التعقيد من خالل استعمال 
 (.19-18، 2019طرائق ومناظير عقلية وتمثيالت مختلفة لتقديم المعرفة )بلعربي، 

 :ةالمرونة المعرفيَّ  َأنواع
 ين هما:رئيسنوعين  إإلى صنف العلماء المرونة المعرفية بصفة عامة

 ( (Spontaneous Flexibilityالمرونة التلقائية - أ
المرونة التي تظهر لدى الفرد دون حاجة ضرورية يتطلبها الموقف. إإلى  وتشير      

مختلفة من  َأنواععدد ممكن من  َأكبر إإنتا قدرة الفرد السريعة على  َأيًضاوتعني 
 موقف معين.َأو  التي ترتبط بمشكلة فكاراالتجاهات واألَ 

ن يتجنب الفرد الحلول التقليدية أَ وهي : ( Adaptive Flexibilityالمرونة التكيفية ) - ب
قدرة الفرد على تغيير الوجهة الذهنية في إإلى  ويفكر في حلول جديدة، وتشير ،للمشكالت

مواجهة المشكلة ووضع الحلول لها. وتزداد لدى الفرد القدرة على تغيير استجاباته لكي 
 (.33، 2018المواقف الجديدة )عبدالسالم، َأو  الءم مع الموقفيت

 :مكونات المرونة المعرفية
 ة هي:رئيسمكونات  ةللمرونة المعرفية ثالث

 (Flexible Encodingالترميز المرن ) -1
 هو القدرة على ترميز كل مثير باستعمال تمثيالت وتعريفات متعددة.

 (Flexible Combinationالتجميع المرن ) -2
التفكير  استعمالو القدرة على توليد استراتيجيات وتكتيكات متعددة للحل من خالل ه

 البدء بالعناصر المتوفرة واالنتهاء بالحل.َأي  االستقرائي،
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 (Flexible Comparisonالمقارنة المرنة ) -3
هي القدرة على تغيير الحلول التكتيكية كلما حدث تغيير في المهمات، ويتم ذلك       

لتساعده على  ُأخرى َأنماطلعناصر معينة للحل ومقارنتها بعدة تعلُّم ل اختيار الممن خال
 (.391، 2016تغيير الحلول التكتيكية )عبدالحافظ، 

 :المرونة المعرفية أَبعاد
 المرونة المعرفية تتضمن بعدين هما:

ها نَّ َأعلى المواقف الصعبة  إإدراكإإلى  (: الذي يتعلق بميل الفردControlالبعد التحكمي )  -1
 تعقيدات المواقف الصعبة. إإدراكإإلى  ه يقيس ميل الفردنَّ َأَأي  مفيدة،

التغيرات المتعددة  إإدراكالذي يتضمن قدرة الفرد على (: Alternativesبعد البدائل )  -2
َأي  حلول بديلة متعددة للمواقف الصعبة، إإنتا والمواقف الحياتية وقدرته على  حداثللإ 
 إإنتا التغيرات المتعددة والبديلة للمواقف الصعبة والقدرة على  إإدراك ه يقيس القدرة علىنَّ أَ 

 (.101، 2018البدائل )قاسم وسحر، 
االستجابة بشكل َأو  عرضة للرد َأكثرالذين لديهم هذان البعدان  فرادوقد يكون األَ      
غير المرنين  فراداألَ  نَّ أَ في حين  ،فًا لمواجهة تجارب الحياة الصعبةتكيَأو  فاعلية َأكثر

عرضة لردود الفعل المرضية  َأكثرهذه المهارات قد يكونون إإلى  معرفيا الذين يفتقرون
 (.1496، 2017كاستجابة على هذه التجارب )صفية ورافع، 

 :تفسير المرونة المعرفية
 نظر تفسران حدوث المرونة المعرفية هما: اهناك وجهت  

 مرونة المعرفية تبعًا لالختالف في نوعية االنتباهتفسر ال: وجهة النظر المتعلقة باالنتباه - أ
ف مع الظروف ن يتكيَّ أَ عليه  فإإنَّ معقدة  مميَّزةالمثيرات المختلفة. فعندما يقوم الفرد بإإلى 

يكون أَلنَّ البيئية التي تؤثر عليها. ونتيجة لتغير هذه الظروف بشكل مستمر فهو بحاجة 
ر. فالمرونة المعرفية تعتمد بشكل كامل على آخإإلى  في تغيير انتباهه من مثير مرناً 

، مميَّزةن تؤثر على الأَ الوعي للظروف البيئية التي يمكن عملية االنتباه التي تسمح له ب
مستوى عاٍل ومضبوط من االنتباه ليستطيع االستجابة للمواقف إإلى  لذلك فهو بحاجة
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ر التي قد تعوق من تلك استثمار المصادإإلى  المتغيرة وغير الروتينية، وكذلك بحاجة
 االستجابة.

في تفسير  مميًَّزاالتمثيل العقلي عاماًل اساسيًا و  ُيَعدُّ : وجهة النظر المتعلقة بالتمثيل العقلي    - ب
التي تحدد السلوك المناسب لها.  مميَّزةالمرونة المعرفية. فهي تعود لطريقة تمثيل ال

التي تكتسب من خالل عملية التعلم.  ناتج عن عملية التمثيل العقلي نساني  الإ فالسلوك 
يكون مرنًا أَلنَّ الجديدة فهو بحاجة  مميَّزةولكي يستطيع الفرد ان يتكيف مع متطلبات ال

سبيرو  َأشار إإذ ؛تعديل التمثيالت العقلية السابقةَأو  معرفيًا من خالل بناء تمثيالت جديدة
عرفة من عدة وجهات نظر يساعد تمثيل الم إإعادةان إإلى  في نظريته للمرونة المعرفية

مرونة معرفية فهو  َأكثرن يكون أَ تغيرات في المواقف البيئية وعلى الفرد على تفسير الم
في المواقف  اأَلساسيَّةتكيف استجاباته للتغيرات  َأجلتمثيل المعرفة من  إإعادةيقوم ب

 (.17-16، 2008المختلفة )خضر، 
 :نظرية المرونة المعرفية َأهداف

 اأَلساسيَّةكثير من الموضوعات  موضوع مهم ولكنه صعبتعلُّم دة المتعلمين على مساع -1
وكثيرًا ما يحدث لهذه الموضوعات حفظ الحقائق الموجودة تعلُّم نجدها صعبة في التعليم وال

 بها والفهم السطحي لها بداًل من الفهم العميق ذي المعنى لتلك الموضوعات.
لهذه  رئيسالهدف ال في التعامل مع العالم الحقيقي تعزيز االستعمال المرن للمعرفة -2

الطريقة هو تمكين المتعلمين من التطبيق المرن لمعرفتهم، كذلك تمكينهم من تكييف 
 فهمهم وخبراتهم السابقة.

ال تسعى هذه النظرية لتغيير فقط نوعية المعارف : اأَلساسيَّةتفسير طرائق التفكير  -3
تغيير المعتقدات المعرفية التي يوظفها إإلى  ايضً َأما تسعى نَّ ا إ يكتسبها المتعلمون، و  التي
 عند اكتساب واستعمال المعرفة.علُّم تالم
 ذ تهدف النظريةإإ ؛ بالوسائط الفائقة لتعزيز التطبيق المرن للمعرفةتعلُّم دعم بيئات ال -4

وغير خطيه  تقديم متطورات متعددةإإلى  القائمة على الحاسوبتعلُّم تصميم بيئات الإإلى 
الثالثة السابقة. فالطريقة المرنة من شانها انت قدم  هدافللمادة الدراسية، وذلك لتحقيق األَ 

 (.28، 2017رسالة معرفية مرنة )وحيد، 
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 :التجريبي لكولبتعلُّم ا: نظرية الثانيً 
من المفاهيم التي ظهرت نتيجة تطور البحث في مجاالت تعلُّم ال َأساليبمفهوم  ُيَعدُّ       

َأو  هذا المصطلح استعمالويرجع  ،لنفس المعرفي وعلم النفس التربويكل من علم ا
 لم تنشطتعلُّم ال ساليبالدراسات العلمية الجادة ألَ  نَّ أَ إإالَّ  القرن التاسع عشر،إإلى  المفهوم

في الخمسينيات من القرن العشرين واستمرت خالل الستينات والسبعينات وازدهرت في إإالَّ 
بحاث األَ  النماذ  اعتمادًا في َأكثرشهر و أَ من  ُتَعدُّ تعلُّم ال ساليببظهور نماذ  ألَ الثمانينات 

 (.38، 2015)خزام،  وغيره الكثير Kolbالنفسية والتربوية مثل نموذ  كولب 
عتمد على اإإذ  ؛من الخبرة(تعلُّم التجريبي )التعلُّم ال ُأسلوبر ل من طوَّ وَّ أَ كولب  عدُّ يُ      

ديوي وجان بياجيه وكيرت ليفين وكارل يونغ في تكوين مفهوم  مفاهيم كل من جون
تعلُّم يبين ان الإإذ  ؛التجريبي(تعلُّم )ال َأساليبطلق عليها أُ الَّذي من الخبرة تعلُّم ال َأساليب
ما يكون عليه عن طريق الخبرة والدخول في تجربة جديدة، ومنشوراته  َأفضل فرادلدى األَ 
 َأساليبعد كولب قائمة تقيس أَ ( عندما 1976ام )( ثم في ع1971) في عام اأُلولى

ك في عام في تداول هذا المفهوم الجديد وكذل اأُلولىاالنطالقة  ُتَعدُّ التجريبي التي تعلُّم ال
تعلُّم ال َأساليباها )قائمة سمَّ  ساليبداة لقياس هذه األَ أَ ( طور كولب 1985 -1984)

تعلُّم ال َأساليببت نجاح نظريته ))نظرية ثَأن أَ إإلى  التجريبي( واستمر بتطوير هذا المفهوم
التجريبي(( وقد لقي نموذ  كولب اهتماما ملحوظا من الباحثين في الغرب على مدى 

 نَّ أَ علماء النفس يرون أَلنَّ  ؛ةمن البحوث والدراسات النفسيَّ العقدين الماضيين في كثير 
 العنايةجيدة وهو جدير ب ا بصورةا معدً نموذجً  عدُّ التجريبي يُ َأو  الخبراتيتعلُّم نموذ  ال

  (.40-39، 2011والتطبيق في المجال التربوي )شامخ، 
التجريبي. تعلُّم ساس نظرية الَألى يقوم عتعلُّم لتفسير عملية ال وضع كولب نموذجاً         

لعبارة عن بعدين. تعلُّم ويرى فيه ان ال يبدأ من الخبرات  الَّذيالمعلومات  إإدراك اأَلوَّ
من المالحظة التأملية  أ. والثاني معالجة المعلومات ويبدالمجردةالحسية وينتهي بالمفاهيم 

 (.20، 2012وينتهي بالتجريب الفعال )السليماني، 
ن خالل الخبرة متعلُّم الَأي  ،(Kolb, 1984التعليمي لكولب )تعلُّم نموذ  الأُ  نَّ أَ و         

، تكوين المفاهيم عناصر: التجربة العملية، المالحظة والتأمل َأربعةالحسية، يتكون من 
فاعاًل تعلُّم من وجهة نظر كولب كي يكون الم إإذ ،المجردة واختبارها في ظروف جديدة
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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 

 استعمالم التي تكمل هذه المالحظات في نظريات منطقية )مفاهيم مجردة( و تلك المفاهي
 (.37، 2014هذه النظريات لصنع القرارات وحل المشكالت )تجريب نشط( )جاري، 

االجتماعي بنيت على ست فرضيات تعلُّم ( ان نظريته للKolb, 2005كولب ) َأشارو  
 :هي

لن يتم التركيز في المقام أَ يجب  -1 ذاتها بدال من التركيز على تعلُّم عمليات العلى  اأَلوَّ
 نتائج التعلم.

من خالل تعلُّم ويمكن تسهيل عملية التعلُّم  إإعادةهي عبارة عن تعلُّم كل عمليات ال نَّ إإ  -2
وتسعى لتطويرها ووضعها تعلُّم الطالب حول موضوع ال َأفكارالمعالجات التي تستشف 

 لومات الجديدة عن الموضوع.والمع فكارفي صورة تمكن الدارسين من دمجها مع األَ 
 المختلفة لعملية التوافق مع العالم. ساليبيسعى لحل التناقض بين األَ تعلُّم ال نَّ إإ  -3
ولكنه  دراكعباره عن عملية شاملة للتوافق مع العالم. فهو ليس مجرد نتا  للإ تعلُّم ال نَّ إإ  -4

 ه.ُأسلوبه و ا إدراكيشمل االداء الشامل للشخص بفكره و 
 ون نتا  تبادالت متناغمة بين الشخص والبيئة.يكتعلُّم ال نَّ إإ  -5
التجريبي عبارة عن نظرية بنائية تعلُّم عبارة عن عملية بناء المعرفة، فنظرية التعلُّم ال نَّ إإ  -6

بناء المعارف االجتماعية ومن ثم يتم استيعابها ضمن مكونات َأو  يتم بواسطتها صياغة
 (.52-51، 2018)سخري، تعلُّم شخصية الم

كمعالجة للمعلومات، تعلُّم ال َأنواع َأفضله من نَّ أَ تعلُّم ائص هذا النوع من الومن خص      
متصل اساسه الخبرة وعملية ديناميكية تعمل على تكيف الفرد مع البيئة م تعلُّ وهو 

 (.20، 2012المحيطة به وانه يتضمن ما وراء االفعال بين الشخص والبيئة )السليماني، 

ربع مراحل متتالية أَ   كولب تتخذ هيئة دورة تتكون من وذفي نمتعلُّم عملية ال كما َأنَّ      
 هي:

ومعالجة  إإدراكطريقة  نَّ أَ وتعني  :(Concrete Experiencesالخبرات الحسية ) -أ 
من خالل اندماجهم في  َأفضلهؤالء يتعلمون و  ،ةالمعلومات مبنية على الخبرة الحسي
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 من السلطة التي تتمثل في معلميهم مناقشة زمالئهم بداًل إإلى  هم يميلونكما َأنَّ األمثلة 
ويستفيدون من مناقشتهم مع زمالئهم وكذلك التغذية الراجعة الخارجية تعلُّم اثناء عملية ال

النظرية في  ساليباألَ  نَّ أَ هم يرون خرين ولكنَّ اآل وهم ذوو توجه اجتماعي ايجابي نحو
 الة.غير فعَّ تعلُّم ال

ومعالجة  إإدراكفي  فراديعتمد األَ  إإذ :(Reflective Observationالمالحظة التأملية ) -ب 
ويفضلون تعلُّم المعلومات على التأمل والموضوعية والمالحظة المتأنية في تحليل موقف ال

المواقف التعليمية التي تتيح لهم الفرصة للقيام بدور المالحظ الموضوعي غير المتحيز 
 ولكنهم يتسمون باالنطواء.

 إإدراكويكون االعتماد هنا في  :(Abstract Conceptualizationالمفاهيم المجردة ) -ج 
 فرادوالتفكير المجرد والتقويم المنطقي، واألَ تعلُّم ومعالجة المعلومات على تحليل موقف ال

عن طريق السلطة تعلُّم ذلك يركزون على النظريات والتحليل المنظم والإإلى  الذين يميلون
 خرين.شخاص اآلا نحو األَ والتوجه نحو األشياء في حين يكون توجههم ضعيفً 

هنا على التجريب الفعال  فرادويعتمد األَ  :(Active Experimentationالتجريب الفعال ) -د 
المدرسية  عمالفي األَ  واالشتراك فكارمن خالل التطبيق العملي للَ تعلُّم لموقف ال

م المحاضرات النظرية ولكنهإإلى  والجماعات الصغيرة لنجاز عمل معين وهم ال يميلون
 (.7، 2008يتسمون بالتوجه النشط نحو العمل )ابو هاشم وصافيناز، 

يحدد بناًء على درجة الفرد في مرحلتين من المراحل تعلُّم ال ُأسلوب نَّ أَ ويرى كولب  
( وصفها كولب على 175، 2009)سالم وأمل،  َأساليب َأربعةدورة السابقة وتنتج هذه ال

 :اآلتيالنحو 
 سلوبالسائدة عند هذا األُ تعلُّم تكون قدرات ال :(Divergent Styleالتباعدي ) سلوباألُ  -1

وهو  ،ي معالجتها هي المالحظة التأمليةفي اكتساب المعلومات هي الخبرة الملموسة وف
 فكارتوليد األَ إإلى  في الحاالت التي تدعو َأفضلتباعدي ألنه شخص يؤدي بشكل  ُيَعدُّ 

التباعدي لهم اهتمامات ثقافية تعلُّم الاصحاب  شخاصمثل جلسات العصف الذهني. واألَ 
ن يكونوا بارعين أَ إإلى  واسعة ورغبة كبيرة لجمع المعلومات وهم يهتمون بالناس ويميلون

الرسمي يفضلون العمل تعلُّم التخصص في الفنون وفي حاالت الإإلى  وعاطفيين ويميلون
 في المجموعات ويتصفون بعقل منفتح ويتقبلون التعليقات الشخصية.



 
 هـ1444م( /15/9/2022) َأيلول                            (                 90العدد )                          

 939 

 سلوبالسائدة لهذا األُ تعلُّم تكون قدرات ال :(Assimilative styleاالستيعابي ) سلوباألُ  -2
في اكتساب المعلومات هي استيعاب المفاهيم المجردة ولمعالجة هذه المعلومات تستعمل 

في فهم طائفة  َأفضليكونوا تعلُّم من ال سلوبمع هذا األُ  شخاصالمالحظة التأملية. واألَ 
االستيعابي  سلوبوتحويلها بشكل مختصر ومنطقي. والفرد ذو األُ  واسعة من المعلومات

بوجه عام  شخاصوالمفاهيم المجردة واألَ  فكاراهتماما باألَ  َأكثرتركيزا على الناس و  َأقلهو 
من القيمة العملية وتزداد فعاليتهم  َأكثرا يجدون صالبة النظرية منطقيً  سلوبمع هذا األُ 

صحاب هذا َأوفي التعليم الرسمي يفضل  ،لمهن العلميةامل مع المعلومات وافي التع
مور تأخذ وقتًا للتفكير واستكشاف نماذ  تحليلية وجعل األُ  القراءات والمحاضرات سلوباألُ 

 باألشياء.
المسيطرة في هذا تعلُّم تكون قدرات ال :(Convergent Styleالتقاربي ) سلوباألُ  -3

اب المعلومات والتجريب الفعال لمعالجتها. هي استيعاب المفاهيم المجردة الكتس سلوباألُ 
 فكارت العملية للَ ستعماالاال إإيجادعند  َأفضلبشكل  سلوبمع هذا األُ  شخاصاألَ تعلُّم وي

حلول  إإيجادإإلى  والنظريات فهم يمتلكون القدرة على حل المشكالت واتخاذ القرارات استنادا
هام ومشاكل فنية وليس مع المشاكل وبشكل عام يفضلون التعامل مع مَأو  للسئلة

وفعالية كبيرة  َأهميَّةهذه المهارات ذات  تعلُّم المسائل االجتماعية والقضايا الشخصية و 
 سلوبالشخص مع هذا األُ  فإإنَّ عند تخصصهم في المهن التقنية. وفي التعليم الرسمي 

قات الجديدة والمحاكاة ومهام المختبرات والتطبي فكاريفضل الخوض في التجارب واألَ 
 العملية.

تعلُّم تكون قدرات ال :(Accommodative Styleالتكيفي )َأو  التالؤمي سلوباألُ  -4
في اكتساب المعلومات هي الخبرة الملموسة ومعالجة هذه  سلوبالمسيطرة في هذا األُ 

تعلُّم في ال سلوبمع هذا األُ  شخاصواألَ  ،العن طريق التجريب الفعَّ  المعلومات تكون
عن طريق التدريب العملي والخبرة الخاصة ويتمتعون بتنفيذ تعلُّم لديهم القدرة على ال
خرين وقد يكون ولآل نفسهمفي تجارب جديدة وصعبة كتحدي ألَ  َأنفسهمالخطط ويشركون 

ميلهم للعمل المبني على المشاعر غريزي بدال من التركيز على التحليل المنطقي وعند 
 َأكثرلناس للحصول على المعلومات على ا َأكبرحل المشكالت يكون اعتمادهم بدرجة 

فاعلية في اشغال وظائف مثل  َأكثرهذا وهم  ،تمادهم على تحليلهم التقني الخاصمن اع
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خرين للحصول تعليم الرسمي يفضلون العمل مع اآلالمبيعات. وفي حاالت الَأو  التسويق
ستكمال لفة المخت طرائقوالقيام بالعمل الميداني واختبار  هدافعلى مهام عمل ووضع األَ 

 (.256-250، 2011المشاريع )شامخ، 
 :التعلم َأساليبخصائص 

 بصورة عامة هي:تعلُّم ال َأساليبمجموعة من الخصائص التي تتميز بها  هناك
تتعلق بشكل النشاط المعرفي الذي يمارسه الفرد وليس بمحتوى هذا النشاط تعلُّم ال َأساليب -1

َأو  التفكيرَأو  دراكالإ ردية في العمليات المعرفية مثل الفروق الفإإلى  نا نشيرفإإنَّ  ومن ثُمَّ 
 حل المشكالت.

ها تمكننا نَّ إإ ذ إإ سير السلوك في المواقف المختلفة الفعالة في تف دواتمن األَ تعلُّم ال َأساليب -2
الشخصية نظرة كلية فهي ليست خاصة بالجانب المعرفي وحده من إإلى  من النظر

 الشخصية وانما للشخصية ككل.
التعديل ولكنها ال تتغير َأو  بالثبات النسبي مع قابليتها للتغييرتعلُّم ال َأساليبتصف ت -3

الذي يتبعه الفرد في  سلوبه يمكننا التنبؤ باألُ نَّ أَ رعة اثناء حياة الفرد وهذا يعني بس
 المواقف التالية بدرجة عالية من الثقة.

اثنائية القطب تعلُّم ال َأساليب -4 مَّ العقلية كالذكاء فمن المعروف انه  يميزها عن القدرات مإ
 فإإنَّ  ساليباألَ إإلى  ولكن بالنسبة َأفضلكلما زاد نصيب الفرد من القدرات العقلية كان ذلك 

 (.27-26، 2018محددة )سخري، َأو  كل قطب له قيمة في ظل شروط خاصة
 Previous Studiesدراسات سابقة 

  :تناولت المرونة المعرفية  دراسات  اوال:
 :(2016اسة المحسن و عبد الفتاح )در  -1

جامعرة امميرر سرطام برن عبرد )) المرونة المعرفية وعالقتها بالتطرف الفكرري لردط طلبرة 
 ((العزيز
التعررف علرى مسرتوى المرونرة المعرفيرة والتطررف الفكرري لردى طلبرة إإلى  هدف البحث     

ونرة المعرفيرة والتطررف جامعة األمير سرطام برن عبردالعزيز والتعررف علرى العالقرة برين المر 
التخصررص(  -الفكررري والتعرررف علررى الفررروق فرري المرونررة المعرفيررة تبعررًا لمتغيررري )الجررنس 

التخصررص( ولتحقيررق  -والتعرررف علررى الفررروق فرري التطرررف الفكررري تبعررًا لمتغيررري )الجررنس 
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المعرفيررة الررذي طرروره دينرريس و  مقيرراس المرونررة اسررتعمالالبحررث فقررد قررام الباحثرران ب َأهررداف
وتطروير مقيراس التطررف الفكرري وترم  بعرد ترجمتره(Dennis & Vander, 2010) ر دفانر

ررا ،ق الظرراهري وصرردق البنرراء للمقياسرريناسررتخرا  الصررد  إإعررادةه بطريقررة إإيجررادالثبررات فررتم  َأمَّ
معادلرة الفاكرونبراو ولكرال المقياسرين. وتكونرت  استعمالاالختبار وطريقة االتساق الداخلي ب

 اسرررررتعمالب إإحصرررررائًيا( طالبرررررًا وطالبرررررًة وترررررم معالجررررره البيانرررررات 3589عينرررررة البحرررررث مرررررن )
)المتوسرررطات الحسرررابية، االنحرافرررات المعياريرررة، معامرررل ارتبررراط بيرسرررون، االختبرررار الترررائي 

النتررائج تمتررع الطلبررة بمسررتوى  َأظهرررتو  ،ختبررار التررائي لعينتررين مسررتقلتين(لعينررة واحرردة، اال
 َأظهرررتمتوسررطة مررن التطرررف الفكررري وكررذلك  مرتفررع مررن المرونررة المعرفيررة و وجررود درجررة

بررررين المرونررررة المعرفيررررة والتطرررررف الفكررررري  إإحصررررائًياالنتررررائج وجررررود عالقررررة ارتباطيررررة دالررررة 
في المرونرة المعرفيرة تبعرًا  إإحصائًياالنتائج وجود فروق دالة  َأظهرتوباالتجاه العكسي كما 

لح التخصررص العلمرري. كمررا وتبعررًا لمتغيررر التخصررص لصررا نرراثلمتغيررر الجررنس ولصررالح الإ 
فرري التطررف الفكرري تبعررًا لمتغيرري الجررنس  إإحصرائًياالنترائج عرردم وجرود فرروق دالررة  َأظهررت

   والتخصص.
(2016)الحسين وعبدالفتاح ،   

 (2017دراسة وحيد ) -2
 :((عرفية لدط طلبة الجامعة)) دافعية االتقان وعالقتها بالمرونة الم

ف علررى دافعيررة االتقرران والمرونررة المعرفيررة لرردى طلبررة التعررر إإلررى  هرردفت الدراسررة          
 َأهررردافولتحقيرررق  ،افعيرررة االتقررران والمرونرررة المعرفيرررةالجامعرررة والتعررررف علرررى العالقرررة برررين د

الدراسررة، فقررد قررام الباحررث ببنرراء مقيرراس لدافعيررة التقرران وتبنررى مقيرراس المرونررة المعرفيررة ل 
راالبناء للمقياسرين.  (، وتم استخرا  الصدق الظاهري وصدق2015)فاضل،  الثبرات فرتم  َأمَّ

معادلرررة الفاكرونبررراو  اسرررتعمالاالختبرررار وطريقرررة االتسررراق الرررداخلي ب إإعرررادةه بطريقرررة إإيجررراد
( طالبرررًا وطالبرررة وترررم معالجرررة البيانرررات 450ولكرررال المقياسرررين وتكونرررت عينرررة الدراسرررة مرررن )

ينرة واحردة، االختبرار الترائي )معامرل ارتبراط بيرسرون، االختبرار الترائي لع استعمالب إإحصائًيا
، تحليررل التبرراين الثالثرري، اختبررار شرريفيه للمقارنررات البعديررة، 2لعينتررين مسررتقلتين، مربررع كرراي

النترائج ارتفراع درجرة طلبرة الجامعرة علرى مقيراس دافعيرة االتقران  َأظهرتمعامل االنحدار( و 
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بررين دافعيررة  صرائًياإإح النتررائج وجررود عالقرة ارتباطيررة دالررة َأظهررتوالمرونرة المعرفيررة وكررذلك 
  االتقان والمرونة المعرفية.

(2017)وحيد،   
 (2018دراسة محسن و فجر ) -3

 ))المرونة المعرفية لدط طلبة الجامعة(( 
قياس المرونة المعرفية لدى طلبة الجامعة في محافظة البصرة إإلى  هدف البحث      

التخصص(. ولتحقيق  –)الجنس والتعرف على الفروق في المرونة المعرفية تبعًا لمتغيري 
البحث فقد قام الباحثان ببناء مقياس للمرونة المعرفية وتم استخرا  الصدق  َأهداف

االختبار وطريقة  إإعادةه بطريقة إإيجادالثبات فتم  َأمَّاالظاهري والصدق التمييزي للمقياس. 
 ( طالب400تكونت عينة البحث من )معادلة الفاكرونباو و  استعمالاالتساق الداخلي ب

)معامل ارتباط بيرسون، االختبار التائي  استعمالب إإحصائًياوطالبة وتم معالجة البيانات 
النتائج وجود داللة إحصائية في  َأظهرتلعينة واحدة، االختبار التائي لعينتين مستقلتين(. و 

النتائج عدم  َأظهرتمتعون بالمرونة المعرفية وكذلك ان الطلبة يتَأي  المرونة المعرفية
( والتخصص )علمي إإناث –وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعًا لمتغيري الجنس )ذكور 

 (.إإنساني  _ 
(2018)محسن و فجر،   

 (2019دراسة بلعربي ) -4
 ))المرونة المعرفية واليقظة العقلية لدط عينة من طلبة علم النفس العيادي((

التعرف على مستوى المرونة المعرفية ومستوى اليقظة العقلية إإلى  هدفت الدراسة        
الدراسة فقد استعانت الباحثة بمقياس  َأهدافلدى طلبة علم النفس العيادي. ولتحقيق 
عده )بيير أَ ( ومقياس اليقظة العقلية الذي 2011المرونة المعرفية الذي اعده )عبدالوهاب، 

مه محمد السيد عبدالرحمن. وتم استخرا  الصدق الظاهري ( وترج2006، آخرونو 
والصدق العاملي لمقياس المرونة المعرفية، في حين تم استخرا  الصدق التالزمي لمقياس 

االيقظة العقلية.  معادلة  استعماله بطريقة االتساق الداخلي بإإيجادالثبات فتم  َأمَّ
الثبات لمقياس اليقظة العقلية  إإيجاد الفاكرونباو لمقياس المرونة المعرفية في حين تم

معادلة الفاكرونباو.  استعمالطريقة التجزئة النصفية وطريقة االتساق الداخلي ب استعمالب
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 استعمالب إإحصائًياوطالبة وتم معالجة البيانات  ( طالب309تكونت عينة البحث من )و 
طلبة علم النفس العيادي  النتائج تمتع َأظهرت)المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري( و 

 بمستوى من المرونة المعرفية واليقظة العقلية.
(2019)بلعربي ،   

 
 :(2020دراسة بشارة ) -5

لدط عينة من طلبة جامعة  اَمكاديمي  ))العالقة بين المرونة المعرفية والتحصيل 
 :الحسين بن طالل((

طلبة جامعة الحسين  التعرف على مستوى المرونة المعرفية لدىإإلى  هدف البحث      
 اأَلكاديمي  بن طالل والتعرف على القدرة التنبؤية لمكوني المرونة المعرفية بالتحصيل 

المستوى الدراسي(  –والتعرف على الفروق في المرونة المعرفية تبعًا لمتغيري )الجنس 
 –بين الطلبة ذوي المستوى )المرتفع  اأَلكاديمي  والتعرف على الفروق في التحصيل 

مقياس  استعمالالبحث فقد قام الباحث ب َأهدافلمنخفض( من المرونة المعرفية. ولتحقيق ا
وتم استخرا  الصدق  .( للمرونة المعرفيةDennis & Vander, 2010دينيس وفاندر )

االختبار وطريقة  إإعادةه بطريقة إإيجادالثبات فتم  َأمَّا ،الظاهري وصدق البناء للمقياس
( طالبًا 270لفاكرونباو. وتكونت عينة البحث من )امعادلة  تعمالاساالتساق الداخلي ب

)المتوسطات الحسابية، االنحرافات  استعمالب إإحصائًياوطالبة وتم معالجة البيانات 
النتائج ان طلبة جامعة  َأظهرتالمعيارية، تحليل التباين المتعدد، تحليل االنحدار(. و 

النتائج ان المرونة المعرفية  َأظهرتفية وكذلك الحسين بن طالل يتمتعون بالمرونة المعر 
النتائج وجود فروق في مستوى المرونة  َأظهرت. كما اأَلكاديمي  متنبئًا جيدًا بالتحصيل  ُتَعدُّ 

( ولصالح الذكور وعدم وجود فروق في إإناث –المعرفية تبعًا لمتغير الجنس )ذكور 
النتائج وجود فروق  َأظهرتدراسي. كما مستوى المرونة المعرفية تبعًا لمتغير المستوى ال

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

(2020)بشارة ،   
 :(2020دراسة زايد ) -6
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ة لدط الطلبة اَمكاديمي  ية وجودة الحياة االستثارة الفائقة والمرونة المعرف َأنماط))
 المتفوقين دراسيًا والعاديين من طلبة كلية التربية((

االستثارة الفائقة والمرونة المعرفية وجودة  َأنماطالتعرف على إإلى  هدف البحث         
على ة بين المتفوقين دراسيًا والعاديين من طلبة كلية التربية والتعرف اأَلكاديمي  الحياة 

العالقة بين المتغيرات الثالثة والتعرف على الفروق في التغيرات الثالثة تبعًا لمتغيري 
مقياس  استعمالالبحث فقد قامت الباحثة ب َأهدافالمستوى الدراسي(. ولتحقيق  –)الجنس 

ريب الباحثة. وقامت عوت (Falk & et.al, 1999) االستثارة الفائقة الذي اعده َأنماط
ة. وتم استخرا  الصدق اأَلكاديمي  مقياسي المرونة المعرفية وجودة الحياة  عدادإإ الباحثة ب

االختبار  إإعادةه بطريقة إإيجادالثبات فتم  َأمَّاالظاهري وصدق البناء للمقاييس الثالثة. 
( 310ن )تكونت عينة البحث ممعادلة الفاكرونباو. و  استعمالوطريقة االتساق الداخلي ب

)المتوسطات الحسابية، االنحرافات  استعمالب إإحصائًيامعالجة البيانات  وطالبة وتم طالب
 َأنماطالنتائج ان الطلبة يتمتعون ب َأظهرتالمعيارية، معامل االرتباط، تحليل التباين(. و 

النتائج وجود  َأظهرتة وكذلك اأَلكاديمي  االستثارة الفائقة والمرونة المعرفية وجودة الحياة 
النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية  َأظهرتات البحث الثالثة. كما عالقة بين متغير 

( لصالح الذكور إإناث –االستثارة الفائقة تبعًا لمتغير الجنس )ذكور  َأنماطعلى مقياس 
العاديين( ولصالح المتفوقين دراسيًا.  –وتبعًا لمتغير المستوى الدراسي )المتفوقين دراسيًا 

د فروق ذات داللة إحصائية على مقياس المرونة المعرفية لمتغير النتائج وجو  َأظهرتكما 
 –وتبعًا لمتغير المستوى الدراسي )المتفوقين دراسيًا  ناث( لصالح الإ إإناث –الجنس )ذكور 

النتائج وجود فروق ذات داللة  َأظهرتالعاديين( ولصالح المتفوقين دراسيًا. وكذلك 
( لصالح إإناث –ة  تبعًا لمتغير الجنس )ذكور كاديمي  األَ إحصائية على مقياس جودة الحياة 

العاديين( ولصالح المتفوقين  –وتبعًا لمتغير المستوى الدراسي )المتفوقين دراسيًا  ناثالإ 
 دراسيًا.

(2020)زايد ،   
 تعلُّم ال َأساليبدراسات تناولت  -ثانيًا :

 (2011دراسة شامخ ) -1
 جامعة وفقا لنظرية السمات الكامنة((لدط طلبة التعلُّم ال َأساليب))بناء مقياس 
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ا لنظرية السمات لدى طلبة الجامعة وفقً تعلُّم ال َأساليببناء مقياس إإلى  هدفت الدراسة
 َأربعةمكون من تعلُّم ال ساليبالكامنة ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث ببناء مقياس ألَ 

التقاربي، تعلُّم ال ُأسلوبي، االستيعابتعلُّم ال ُأسلوبالتباعدي، تعلُّم ال ُأسلوبهي ) َأساليب
( فقرة من نوع المواقف 68التكيفي(. ويتألف المقياس من )َأو  التالؤميتعلُّم ال ُأسلوب

. وتم سلوبالمقصود وبديل ال يمت بصلة للُ تعلُّم ال ُأسلوباللفظية ببديلين، بديل يحاكي 
عينة ا بصدق المحتوى للمقياس وتكونت حيانً أَ ى سمَّ ي ماَأو  الصدق الوصفي استعمال

)النسبة  استعمالب إإحصائًيا( طالب وطالبة. وتم معالجة البيانات 400الدراسة من )
، برنامج اأَلساسيَّةوالتناسب، الوسيط، مربع كاي، التحليل العاملي بطريقة المكونات 

على  ربعةاألَ  ساليبمن األَ تعلُّم  ُأسلوبراسكال(. واعتمد الباحث في تحليل فقرات كل 
 )أحد نماذ  السمات الكامنة(.حدة في نموذ  راش 

(2011)شامخ،   
 (2013) آخروندراسة الحازمي و  -2

 ة((اَمكاديمي  المفضلة لدط طالب جامعة طيبة وعالقتها بمعدالتهم تعلُّم ال َأساليب))
المفضلة لدى طالب جامعة طيبة وعالقتها تعلُّم ال َأساليبالتعرف على إإلى  هدف البحث
المفضلة لديهم تعلُّم ال َأساليبلتعرف على العالقة بين ة وكذلك ااأَلكاديمي  بمعدالتهم 
تعلُّم ال َأساليبالباحثون قائمة  عملالبحث است َأهدافة. ولتحقيق اأَلكاديمي  ومعدالتهم 

ة للطالب اأَلكاديمي  والسجالت  (Kolb & Mccarthy, 2005المعدلة لكولب ومكارثي )
ه بطريقة االتساق الداخلي إإيجادفتم  الثبات َأمَّاوتم استخرا  الصدق الظاهري للمقياس. 

ا بجامعة طيبة وتم ( طالبً 113معادلة الفاكرونباو. وتكونت عينة البحث من ) استعمالب
المعيارية، معامل )المتوسطات الحسابية، االنحرافات  استعمالب إإحصائًيامعالجة البيانات 
دى الطالب وكان ترتيبها المفضلة لتعلُّم ال َأساليب النتائج تنوع َأظهرتو  ،ارتباط بيرسون(

 َأساليبكاآلتي: االستيعابي ثم التقاربي ثم التباعدي ثم التكيفي، وكذلك وجود عالقة بين 
االستيعابي احتل تعلُّم ال ُأسلوب نَّ أَ ة بحيث اأَلكاديمي  لدى الطالب ومعدالتهم تعلُّم ال

لالترتيب   ُأسلوب%( يليه 20.5التقاربي بنسبة )تعلُّم ال ُأسلوب%( يليه 22.5بنسبة ) اأَلوَّ
%( وكذلك وجد 6.5التكيفي بنسبة )تعلُّم ال ُأسلوب%( ثم 18.5التباعدي بنسبة )تعلُّم ال

%( وان 47.8بنسبة )تعلُّم التقاربي في ال سلوبان الطالب مرتفعي التحصيل يفضلون األُ 
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%( وان 64بنسبة )تعلُّم االستيعابي في ال سلوبالطالب متوسطي التحصيل يفضلون األُ 
%( وبذلك 70بنسبة )تعلُّم التقاربي في ال سلوبمنخفضي التحصيل يفضلون األُ الطالب 
 ة لطالب الجامعة.اأَلكاديمي  باختالف المعدالت تعلُّم ال َأساليبتختلف 

(2013، آخرون)الحازمي و   
تعلُّم ال َأساليبالتدريس المفضلة وعالقتها ب َأساليب)): (2014دراسة إسماعيل ) -3

 :طلبة كلية التربية(( االجتماعية لدط ساليبوامَ 
التدريس المفضلة لدى طلبة كلية التربية تبعًا  َأساليبالتعرف على إإلى  هدف البحث     

االجتماعية التي  ساليبواألَ تعلُّم ال َأساليبالتخصص( والتعرف على  –لمتغيري )الجنس 
الباحث البحث فقدد قام  َأهدافولتحقيق  ،التدريس المفضلة َأساليبتسهم في التنبوء ب

 & Grashaريتشمان )ه جراشا و عدَّ أَ لتدريس الذي ا َأساليبمقياس  استعمالب
Reichmann, 1996 سولومان ) ه فيلدر وعدَّ أَ  ذيالَّ  تعلُّمال َأساليب( ومقياسFelder 
& Soloman, 1996)، وتم استخرا   ،االجتماعية ساليبمقياس للَ  إإعدادوقام الباحث ب

لة معاد استعمالب ه بطريقة االتساق الداخلي  إإيجادثبات فتم ال َأمَّاالصدق التمييزي 
وتم معالجة  ،( طالبًا وطالبة215وتكونت عينة البحث من ) ،الفاكرونباو للمقاييس الثالثة

 ،ختبار التائي لعينتين مستقلتين()المتوسطات الحسابية، اال استعمالب إإحصائًياالبيانات 
نموذ  الشخصي ي األُ سلوببة التخصص العلمي ألُ وطل ناثالنتائج تفضيل الإ  َأظهرتو 

وعدم وجود فروق  اأَلدبيمن تفضيل الذكور وطلبة التخصص  َأكثروالميسر في التدريس 
 ( والتخصصإإناث –التدريس تبعًا لمتغيري الجنس )ذكور  َأساليبدالة في تفضيل باقي 

تفضياًل لدى طلبة  كثرالتدريس األَ  َأساليبالنتائج ان  َأظهرت( وكذلك إإنساني  علمي _ )
ي السلطة ُأسلوبتفضياًل  قلنموذ  الشخصي، واألَ كلية التربية هي الميسر والخبير واألُ 

 ساليبالنشط ألَ تعلُّم ال ُأسلوبالنتائج تفضيل الطلبة ذوي  َأظهرتكما  ،الرسمية والمفوض
ذوي من تفضيل الطلبة  َأكثرنموذ  الشخصي والمفوض في التدريس السلطة الرسمية واألُ 

التدريس  َأساليبالتأملي وعدم وجود فرق دال بينهما في تفضيل باقي تعلُّم ال ُأسلوب
من تفضيل  َأكثرالتدريس الميسر  سلوبالبصري ألُ تعلُّم ال ُأسلوبوتفضيل الطلبة ذوي 

 َأساليباللفظي وعدم وجود فرق دال بينهما في تفضيل باقي تعلُّم ال ُأسلوبالطلبة ذوي 
التعلم.  َأساليبالتدريس المفضلة تعزى لباقي  َأساليبفروق دالة في التدريس، وعدم وجود 
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التدريس  َأساليبالنتائج وجود عالقة موجبة دالة بين درجات الطلبة في  َأظهرتوكذلك 
التدريس المفضلة  َأساليبه يمكن التنبؤ بنَّ أَو  ،االجتماعية ساليبالمفضلة ودرجاتهم في األَ 

 ة.االجتماعيَّ  ساليبواألَ تعلُّم ال َأساليبالل بعض لدى طلبة كلية التربية من خ
(  2014سماعيل، إإ )  

 :(2015دراسة الشيخ وايمن ) -4
لدط طالب كلية التربية بجامعة الخرطوم وعالقتها بالنوع تعلُّم ال َأساليب))     

 .والتخصص((
ة المفضلة لدى طالب كلية التربيتعلُّم ال َأساليبالتعرف على إإلى  هدف البحث      

ل )كولب، تعلُّم ال َأساليبالباحثان قائمة  استعملبجامعة الخرطوم. ولتحقيق هدف البحث 
ه بطريقة االتساق إإيجادالثبات فتم  َأمَّا( وتم استخرا  الصدق الظاهري للمقياس 1985

معادلة سبيرمان  استعمالمعادلة الفاكرونباو وطريقة التجزئة النصفية ب استعمالالداخلي ب
 إإحصائًياا وطالبة وتم معالجة البيانات ( طالبً 383نت عينة البحث من )براون. وتكو 

)معامل ارتباط بيرسون، تحليل التباين االحادي، اختبار دنكان للتحليل  استعمالب
المفضلة لدى طالب كلية التربية بجامعة تعلُّم ال َأساليبالنتائج ان  َأظهرتالبعدي(. و 

التقاربي تعلُّم ي الُأسلوب استعمالالتباعدي وقلة تعلُّم ال ُأسلوب استعمالالخرطوم هي كثرة 
 والتماثلي.

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

لطلبة جامعة شقراء والتحصيل الدراسي في ضوء بعض تعلُّم ال َأساليب))العالقة بين 
 المتغيرات((
بة جامعة شقراء والتحصيل الدراسي لدى طلتعلُّم ال َأساليبالتعرف على إإلى  هدف البحث

متغيرات والتحصيل الدراسي تبعًا لتعلُّم ال َأساليبوالتعرف على الفروق في العالقة بين 
مقياس  استعمالقام الباحث ب ،البحث َأهدافولتحقيق  ،التخصص( –الكلية –)الجنس
 منوالمترجم  (Entwistle & Ramsden, 1983)ل انتوستل ورامسدين تعلُّم ال َأساليب

الثبات فتم  َأمَّا( وتم استخرا  الصدق الظاهري للمقياس، 2000ان، )الصباطي ورمض
وتكونت عينة البحث من  ،معادلة الفاكرونباو استعماله بطريقة االتساق الداخلي بإإيجاد
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) المتوسطات الحسابية،  استعمالب إإحصائًياوطالبة وتم معالجة البيانات  ( طالب301)
لتائي لعينتين مستقلتين، تحليل التباين األحادي(. االنحرافات المعيارية، االختبار ا

والتحصيل الدراسي وكذلك تعلُّم ال َأساليبالنتائج وجود عالقة ارتباطية بين  َأظهرتو 
السطحي والعميق وجود  سلوبفي األُ  ناثالنتائج عدم وجود فروق بين الذكور والإ  َأظهرت

النتائج عدم وجود  َأظهرتكذلك  ،ناثاالستراتيجي لصالح الإ تعلُّم ال ُأسلوبفروق في 
دارة األَ  وجود فروق في العميق واالستراتيجي و  سلوبفي األُ  عمالفروق بين كلية التربية وا 

النتائج عدم وجود  َأظهرتوكذلك  ،عمالالسطحي لصالح كلية إدارة األَ تعلُّم ال ُأسلوب
روق لصالح طلبة السطحي وترجع الفتعلُّم ال ُأسلوبالعميق ماعدا تعلُّم ال ُأسلوبفروق في 

ا. عمالتخصص إدارة األَ  االستراتيجي فترجع الفروق لصالح طلبة تعلُّم ال ُأسلوب َأمَّ
 –)السطحي تعلُّم ال َأساليبالنتائج وجود فروق في  َأظهرتكما  ،تخصص الفيزياء

 –االستراتيجي( وترجع الفروق فيها لمستويات التحصيل على التوالي )منخفض  -العميق
 .مرتفع ( –متوسط 

( 2016)الثبيتي و عمر ،   
 ( 2020العبيدي و آمال ) -6

 لدط طلبة الجامعة((تعلُّم ال َأساليب))الدافعية العقلية وعالقتها ب
لدى الجامعة تعلُّم ال َأساليبالتعرف على الدافعية العقلية و إإلى  هدف البحث         

على الفروق في  والتعرفتعلُّم ال َأساليبوالتعرف على العالقة بين الدافعية العقلية و 
 َأساليبالتخصص( والتعرف على الفروق في  –الدافعية العقلية تبعًا لمتغيري )الجنس 

البحث فقد قام الباحثان  َأهدافولتحقيق  ،التخصص( –تبعًا لمتغيري )الجنس تعلُّم ال
ق الظاهري وصدق البناء وتم استخرا  الصد ،التعلم َأساليبمقياس اليقظة العقلية و  إإعدادب
 االختبار وطريقة التجزئة النصفية ولكال إإعادةه بطريقة إإيجادالثبات فتم  َأمَّا ،مقياسينلل

 إإحصائًياوطالبة وتم معالجة البيانات  ( طالب300تكونت عينة البحث من )و  ،المقياسين
)معامل ارتباط بيرسون، االختبار التائي لعينة واحدة، االختبار التائي لعينتين  استعمالب
النتائج تمتع طلبة الجامعة بالدافعية العقلية  َأظهرتو  ،لتين، تحليل التباين الثنائي(ستقم

النتائج وجود عالقة  َأظهرتوكذلك تعلُّم ال َأساليبوكذلك يتمتعون بمستوى عالي من 
النتائج عدم وجود فروق  َأظهرتالتعلم. كما  َأساليبارتباطية موجبة بين الدافعية العقلية و 
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 َأظهرتالتخصص( كما  –صائية في الدافعية العقلية تبعًا لمتغيري )الجنسذات داللة إح
تبعًا لمتغير الجنس تعلُّم ال َأساليبالنتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 

تعلُّم ي الُأسلوبالنتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في  َأظهرت( كما إإناث –)ذكور
ولصالح التخصص  ،(إإنساني   –التخصص )علمي ًا لمتغير السطحي واالستراتيجي تبع

العميق تبعًا لمتغير التخصص تعلُّم ال ُأسلوبفي  إإحصائًياوعدم وجود فرق دال  نساني  الإ 
 (.إإنساني   –)علمي 

(2020)العبيدي و آمال ،   
 Research Methodologyات البحث إ جراء

ووصف اداتي ات البحث تحديد المجتمع األصلي وسحب العينة إإجراءيقصد ب         
البحث  َأهدافالبحث وتطبيقهما والوسائل الحصائية المناسبة في تحليل النتائج بحسب 

 الحالي وكما يأتي: 

 :Research Communityاواًل: مجتمع البحث 
ة في جامعة نساني  الإ تم تحديد مجتمع البحث المتمثل بطلبة كلية التربية للعلوم         

( 2021 – 2020لدراسي )( طالبًا وطالبة للعام ا5224الموصل والبالغ عددهم )
لة وانسجامًا مع حدود البحث فقد تم تحديد طلبة الصفين )إإنساني  قسام أَ ( 6وتضمن )  اأَلوَّ

لبلغ مجموع طلبة الصف إإذ  ؛(2883والرابع( والبالغ عددهم ) ( طالبًا 1390) اأَلوَّ
( 1طالبًا وطالبة والجدول )( 1493وطالبة في حين بلغ مجموع طلبة الصف الرابع )

 يوضح مجتمع البحث. 
 (1جدول )
 ة مصفنين بحسب الجنس والصفنساني  الإ مجتمع البحث من طلبة كلية التربية للعلوم 

 األقسام ت
 الصف الرابع اأَلوَّلالصف 

 المجموع الكلي
 إإناث ذكور إإناث ذكور

 614 152 208 180 74 اللغة العربية 1
 541 59 226 104 152 التاريخ 2
 331 47 109 75 100 علوم القران 3
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 427 53 157 126 109 الجغرافية 4
 524 224 98 135 67 اللغة النكليزية 5
 428 62 98 176 92 علم النفس 6

 2883 597 896 796 594 المجموع الكلي

  The Research Sample  ثانيًا: عينة البحث
( 4بحرث ترم سرحب عينرة عشروائية مرن األقسرام بلرغ عرددها )ن ترم تحديرد مجتمرع الأَ بعد     

لاقسرررام ومرررن ثرررم اختيررررت عينرررة الطلبرررة بطريقرررة عشررروائية متسررراوية للصرررفين ) والرابرررع(  اأَلوَّ
 اأَلوَّل%( من المجموع الكلي لطلبرة الصرفين 7( طالب وطالبة وشكلت نسبة )200بلغت )

 ( يوضح ذلك. 2ل )ة والجدو نساني  الإ والرابع في كلية التربية للعوم 
 (2جدول )
 ة مصنفين بحسب الجنس والصفنساني  الإ عينة البحث من طلبة كلية التربية للعلوم 

 األقسام ت
لالصف   المجموع الصف الرابع اأَلوَّ

 المجموع الكلي
 إإناث ذكور إإناث ذكور إإناث ذكور

 50 25 25 12 13 13 12 اللغة العربية 1
 50 25 25 13 12 12 13 التاريخ 2
 50 25 25 12 13 13 12 الجغرافية 3
 50 25 25 13 12 12 13 اللغة النكليزية 4

 200 100 100 50 50 50 50 المجموع الكلي

 Tools of Researchداتا البحث أَ ثالثًا: 
  :البحث هما َأهدافت الباحثة اداتي لتحقيق استعمل

 Cognitive Flexibilityمقياس المرونة المعرفية  - أ
 Scale Descriptionصف المقياس و  -1

( 2019)بلعربررري،  مرررناعتمررردت الباحثرررة علرررى مقيررراس المرونرررة المعرفيرررة المطبرررق         
( علرررى طلبرررة جامعرررة 2011)عبررردالوهاب،  مرررنصرررل لقيررراس المرونرررة المعرفيرررة والمعرررد باألَ 

( فقرررة تررم صررياغتها علرررى 30البررواقي ويتكررون المقيرراس مرررن )َأبررررز   –العربرري بررن مهيرردي 
 -1وجبررة موزعررة علررى بعرردين همررا المرونررة التلقائيررة وتقيسررها الفقرررات مررن )شرركل فقرررات م
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( في ضوء مقيراس ثالثري االسرتجابة 30- 16( والمرونة التكيفية وتقيسها الفقرات من )15
 )تنطبق تمامًا، تنطبق، غير متأكد(.

 :Scale Validityصدق المقياس  -2
واضرررعه َأو  دم المقيررراسالتررري يجرررب علرررى مسرررتخ اأَلساسررريَّةالصررردق مرررن العوامرررل  عررردُّ يُ       

( بمعنررى ان 400، 2006التأكررد منرره واالختبررار الصررادق يقرريس مررا وضررع لقياسرره )السرريد، 
إإلرى  ُأخررىقياسه دون ان يقريس وظيفرة  َأجلالمقياس يقيس الفعل الوظيفي الذي وضع من 

( وللتحقررررق مررررن صرررردق المقيررررراس 111، 2006، آخرررررونبديلررررة عنرررره )عررررريفج و َأو  جانبرررره
المقيرراس للمحترروى َأو  ويقصررد برره مرردى تمثيررل االختبررار ،ثررة الصرردق الظرراهرياعتمرردت الباح

ن صردق أَ إإلرى  (Ebel, 1972ويشرير ايبرل ) ،(44- 43، 1995المراد قياسره )العسراف، 
المقيرراس يتحقررق بعرررض فقراترره علررى مجوعررة مررن الخبررراء للحكررم علررى مرردى صررالحيتها فرري 

لررذا قامررت الباحثررة بعرررض  ؛(Ebel, 1972, 555هررا )جلقيرراس الخاصررية الترري وضررع ألَ 
ن ذوي الخبررة المقياس على مجموعة من الخبراء المختصين فري العلروم التربويرة والنفسرية مر

(، 8عردد الخبررراء ) (1)وبلرغ ،رائهرم ومقترحراتهم علرى فقررات المقيراسآبرداء والدرايرة العلميرة لإ 
ديل فري لغرة %(، وبنراًء علرى مالحظراتهم ترم التعر80وقد حصل المقياس على نسبة اتفاق )

المقيررراس بصررريغته  صرررار(، وبرررذلك 3بعرررض الفقررررات وكمرررا موضرررح فررري الجررردول ) ُأسرررلوبو 
 ( فقرة.30النهائية يتكون من )

 (3جدول )
 صياغة الفقرات قبل التعديل وبعده لمقياس المرونة المعرفية

 مضمون الفقرة بعد التعديل مضمون الفقرة قبل التعديل )حسب تسلسلها في المقياس( ت
 حلهاإ لى  اتوائم مع مكونات المشكلة حتى اصل حلهاإ لى  سعى لكي اتوائم مع مكونات المشكلة لكي اصلا 1

استطيع تغير وجهتي الذهنية حول المشكلة التي  يمكنني تغيير وجهتي الذهنية حول المشكلة التي تواجهني 3
 تواجهني

7 
 َأفكار إ نتاجعناصر بسيطة يسهم في إ لى  تحليل المشكلة

 متنوعة لحلها
عناصر بسيطة للمساهمة في إ لى  احلل المشكلة

 متنوعة لحلها َأفكار إ نتاج

9 
يمكنني تعديل سلوكي بناء على متطلبات المواقف التي 

 تواجهني
سلوكي بناًء على متطلبات المواقف التي  إ عداد

 تواجهني
استمر في حل مشكلة ما حتى تتوائم وجهتي مع ال امانع ان اتوقف عن االستمرا في حل مشكلة ما حتى  15
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 الحلول المقترحة هتي مع الحلول المقترحةتتوائم وج

ال امانع في تغيير اتجاهاتي نحو موضوع ما طالما هذا  23
 نتائج إيجابيةإ لى  يؤدي

إ لى  اغير اتجاهي نحو موضوع ما طالما هذا يؤدي
 نتائج إيجابية

25 
ا مهما كلفني ذلك المانع في تكرار محاوالتي كل مشكلة م

 من وقت وجهد
اكرر محاوالتي لحل مشكلة ما مهما كلفني ذلك من 

 وقت وجهد

 Scale Reliabilityثبات المقياس  -3
ن أَ ( و 30، 1981، آخررررروناالتسرررراق فرررري النتررررائج )الزوبعرررري و إإلررررى  يشررررير الثبررررات         

لرك ذ اسرتعملمرا إإذ  ؛يعطي االختبرار نترائج متقاربرة فري قياسره لمظهرر مرن مظراهر السرلوك
الحصررول علررى  جررل( وألَ 33، 1999)الروسرران،  ُأخرررى بطرائررقَأو  مررن مرررة َأكثرررالمقيرراس 

( Test – Retest Methodاالختبررار ) إإعررادةثبررات المقيرراس اعتمرردت الباحثررة طريقررة 
تطبيرق االختبرار نفسره علرى  إإعادةثم  فرادويقصد بها تطبيق االختبار على مجموعة من األَ 

إإلرى  لظروف نفسها التي سبق اختبارهم فيها وتسرتند فكررة هرذه الطريقرةتحت ا َأنفسهم فراداألَ 
لحسررراب معامرررل االرتبررراط برررين درجرررات التطبيرررق  ، آخررررونوالتطبيرررق الثررراني )الظررراهر و  اأَلوَّ

مقرردار االرتبرراط بررين الرردرجات إإلررى  ( ويشررير الثبررات علررى وفررق هررذه الطريقررة140، 2002
رار نتررائج التطبيررق وعرردم تعرضررها للتغيرررات وبررذلك يمكررن الحصررول علررى ثقررة عاليررة باسررتق
( Anastasi & Susana, 1997, 91العشرروائية فرري الظررروف المحيطررة بالمقيرراس )

الثبررات بهررذه الطريقررة قامررت الباحثررة بسررحب عينررة عشرروائية مررن خررار  عينررة البحررث  يجررادولإ 
لا وطالبررة اختيرررروا مررن الصرررفين ( طالًبررر40بلرررغ عررددها ) اأَلساسرريَّة بررع مرررن قسرررمي والرا اأَلوَّ

ة، وترم تطبيرق المقيراس علريهم ثرم نسراني  الإ )علوم القران وعلم الرنفس( فري كليرة التربيرة للعروم 
وترررم حسررراب معامرررل ارتبررراط  ،سررربوعينأُ االختبرررار علرررى نفرررس المجموعرررة بعرررد  اعيرررد تطبيرررق

لبيرسررررون بررررين درجررررات التطبيررررق  ودرجررررات التطبيررررق الثرررراني وكرررران معامررررل االرتبرررراط  اأَلوَّ
المقيرراس جرراهزًا لتطبيقرره علررى عينررة البحررث  صررارمعامررل ثبررات جيررد وبررذلك ( وهررو 0،82)

 ( يوضح عينة الثبات4والجدول ) اأَلساسيَّة
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 (4جدول )
 عينة الثبات من طلبة كلية التربية مصنفين بحسب الجنس والصف

 القسم ت
لالصف   الصف الرابع اَموَّ

 المجموع
 إ ناث ذكور إ ناث ذكور

 20 4 6 6 4 علوم القران 1
 20 6 4 4 6 علم النفس 2

 40 10 10 10 10 المجموع

 Learning Styles Scale تعلُّم ال َأساليبمقياس  - ب
 Scale Descriptionوصف المقياس  -1

( والمطبررق 2011الررذي بنرراه )شررامخ، تعلُّم الرر َأسرراليباعتمرردت الباحثررة علررى مقيرراس        
 َأسراليبمرن  َأسراليب َأربعرة ( فقررة وتقريس68على طلبة جامعة بغداد ويتكون المقياس من )

مام كرل فقررة برديلين للجابرة أَ ويوجد تعلُّم ال َأساليبمن  ُأسلوب( فقرة لكل 17بمعدل )تعلُّم ال
المقصررود( تعلُّم الرر ُأسررلوب)يتناسررب مررع َأي  سررلوبهمررا )أ ، ب( بحيررث ان احرردهما يمثررل األُ 

( 5( والجرررردول )المقصررررودتعلُّم الرررر ُأسررررلوب) ال يتناسررررب مررررع َأي  سررررلوبواألخرررر ال يمثررررل األُ 
 التعلم.  َأساليبيوضح توزيع الفقرات على 

 (5جدول )
 التعلم َأساليبمن  ُأسلوبتوزيع الفقرات على كل 

 الفقرات ساليباألَ  ت
 65، 61، 57، 53، 49، 45، 41، 37، 33، 29، 25، 21، 17، 13، 9، 5، 1 التباعدي سلوباألُ  1
 66، 62، 58، 54، 50، 46، 42، 38، 34، 30، 26، 22، 18، 14، 10، 2،6 االستيعابي سلوباألُ  2
 67، 63، 59، 55، 51، 47، 43، 39، 35، 31، 27، 23، 19، 15، 11، 7، 3 التقاربي سلوباألُ  3

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

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

( وهررم نفررس 8مجموعررة مررن الخبررراء المختصررين فرري العلرروم التربويررة والنفسررية بلررغ عررددهم )
 إإجرررراءالخبرررراء الرررذين عررررض علررريهم مقيررراس المرونرررة المعرفيرررة وبنررراًء علرررى مالحظررراتهم ترررم 
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( 68المقيرراس بصرريغته النهائيررة يتكررون مررن ) صررارتعررديالت لفظيررة علررى المقيرراس. وبررذلك 
 فقرة.

 Scale Reliabilityثبات المقياس  -3
االختبرررار وقرررد قامرررت الباحثرررة بسرررحب عينرررة عشررروائية مرررن  إإعرررادةترررم اعتمررراد طريقرررة         

ا وطالبرة )وهري نفرس العينرة فري تجربرة ( طالًبر40بلرغ عرددها ) اأَلساسريَّةخار  عينة البحث 
لفين مقياس المرونة المعرفية( من الص ( 0،84والرابع وقد بلغت قيمة معامل الثبرات ) اأَلوَّ

   اأَلساسيَّةالمقياس جاهزًا لتطبيقه على عينة البحث  صاروهو معامل ثبات جيد وبذلك 
 The Ultimate Application of the Two  رابعرًا: التطبيرا النهرائي للمقياسرين

Scales  
عينرررة البحررررث  َأفرررررادنهائيررررة علرررى قامرررت الباحثررررة بتطبيرررق المقياسررررين بصرررورتهما ال         

( وعنررد توزيررع المقياسررين علررى 24/1/2021( طالررب وطالبررة بترراريخ )200والمتكونررة مررن )
البحررث وفائدترره وبينررت انرره فقررط للغررراض العلميررة وال  َأهميَّررةالعينررة وضررحت الباحثررة  َأفررراد

ت وعررردم سررررية المعلومررراإإلرررى  ةشرررار الإ  فضررراًل عرررنخاطئرررة َأو  توجرررد هنررراك إجابرررة صرررحيحة
 خرين عليها سوى الباحثة. آ َأشخاصاطالع 

 Correction of the Research Toolsخامسًا: تصحيح اداتي البحث 
   :مقياس المرونة المعرفية - أ

عتهررررا )بلعربرررري، اعتمرررردت الباحثررررة فرررري تصررررحيحها للمقيرررراس علررررى الطريقررررة الترررري اتب      
بردائل )تنطبرق تمامرًا، تنطبرق، غيرر ( علرى التروالي لل1، 2، 3وزان )( فقد أعطت األَ 2019

( تمثرل الفقررة 1انطباقرًا علرى المسرتجيب و ) كثرر( تمثل الفقررة األَ 3متأكد( على اعتبار ان )
انطباقًا وتحسرب الدرجرة الكليرة للمجيرب مرن خرالل جمرع الردرجات التري حصرل عليهرا  قلاألَ 
درجرة هري  َأقرل( و 90درجرة للمقيراس هري ) َأعلرى نَّ أَ كل فقررة مرن فقررات المقيراس علمرًا في 
 (.  60( والمتوسط االفتراضي للمقياس )30)

   :التعلم َأساليبمقياس  - ب
اعتمرررردت الباحثررررة فرررري تصررررحيحها للمقيرررراس علررررى الطريقررررة الترررري اتبعهررررا )شررررامخ،          
حررردهما أَ  نَّ أَ المقيررراس اسرررتجابتين )أ ، ب( بحيرررث ( فقرررد أعطيرررت لكرررل فقررررة فررري هرررذا 2011
الررتعلم(  ُأسرلوب)ال يقرريس  سرلوبخررر ال يمثرل األُ واآل ،علم(الرت ُأسرلوب)يقرريس  سرلوبيمثرل األُ 
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)ب( َأو  ، صرررفر( بمعنرررى انررره لررريس )أ( دائمرررا هررري االجابرررة الصرررحيحة1وزان )عطيرررت األَ أُ و 
وتحسرررب الدرجرررة الكليرررة ( 2)دائمرررا هررري االجابرررة الصرررحيحة ومفتررراح التصرررحيح يوضرررح ذلرررك

فقررات المقيراس علمرًا للمجيب من خالل جمع الدرجات التي حصل عليها في كرل فقررة مرن 
درجرة هري )صرفر( والمتوسرط االفتراضري للمقيراس  َأقل( و 68درجة للمقياس هي ) َأعلىان 
(34  .) 

 Statistical Meansسادسًا: الوسائل اإلحصائية 
معالجرررة البيانرررات الرررواردة فررري البحرررث اسرررتعانت الباحثرررة ببرنرررامج الحقيبرررة الحصرررائية ل     

َأي  رمروزإإلرى  ترم تحويرل المعلومراتإإذ  ؛(SPSSباختصرار ) للعلوم االجتماعية ويرمز لها
 الوسائل الحصائية المناسبة للبحث وهي: استعمالارقام وتمت المعالجة ب

 إإعررادةفرري حسرراب ثبررات المقياسررين بطريقررة  اسررتعمل الَّررذيمعامررل ارتبرراط بيرسررون  -1
 العالقة بين متغيري البحث. يجاداالختبار ولإ 

ختبرررار داللرررة الفررررق برررين المتوسرررط ال اسرررتعمل الَّرررذيواحررردة االختبرررار الترررائي لعينرررة  -2
 المتحقق والمتوسط االفتراضي للمقياسين.

للتعرررف علررى داللررة معامررل  اسررتعمل الَّررذياالختبررار التررائي لداللررة معامررل االرتبرراط  -3
 االرتباط بين متغيري البحث.

لرة الفرروق فري دال يجرادلإ  اسرتعمل الَّرذياالختبار الزائي للفرق بين معراملي ارتبراط  -4
 معامالت االرتباط بين متغيري البحث تبعا لمتغيري )الجنس، الصف(. 

 :عرض النتائج ومناقشتها 
لالهرردف  : التعرررف علررى مسررتوط المرونررة المعرفيررة لرردط طلبررة كليررة التربيررة للعلرروم اَموَّ

 ة/جامعة الموصل.نساني  اإل  
العينررة  َأفرررادونررة المعرفيررة لرردى تحقيررق هررذا الهرردف تررم قيرراس مسررتوى المر  جررلألَ           

العينررة بشرركل عررام  َأفرررادالنتررائج ان درجررات  َأظهرتوطالبررة فرر ( طالررب200البررالغ عررددهم )
( درجررة وبررانحراف معيرراري قرردره 72،2967( درجررة بمتوسررط قرردره )81 – 47تتررراوح بررين )

 ( درجرررة، ولمعرفرررة داللرررة الفررررق برررين المتوسرررط المتحقرررق فررري مسرررتوى المرونرررة8،52412)
( درجررررة تررررم 60العينررررة ككررررل والمتوسررررط االفتراضرررري للمقيرررراس البررررالغ ) َأفرررررادالمعرفيررررة لرررردى 

القيمررة التائيررة المحسرروبة بلغررت  نَّ أَ النتررائج  َأظهرتاالختبررار التررائي لعينررة واحرردة فرر اسررتعمال
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( عنررد مسررتوى 1،960مررن القيمررة التائيررة الجدوليررة البالغررة ) َأعلررى( درجررة وهرري 20،401)
وجررود فرررق دال معنويرًا بررين المتوسررط إإلرى  ( ويشررير هررذا199ودرجررة حريرة )( 0،05داللرة )

العينررة يتمتعررون بمسررتوى مررن  َأفررراد نَّ أَ سررط االفتراضرري للمقيرراس وهررذا يعنرري المتحقررق والمتو 
 ( يوضح ذلك.6من المتوسط االفتراضي والجدول ) َأعلىالمرونة المعرفية 

 (6جدول )
 المتوسط المتحقق والمتوسط االفتراضي للمرونة المعرفيةاالختبار التائي لداللة الفرق بين 

 المتغير
عدد 
 َأفراد

 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 االفتراضي

 القيمة التائية
 مستوط الداللة

 الجدولية المحسوبة

المرونة 
 0,05 1,960 20,401 60 8,52412 72,2967 200 المعرفية

 َأبعرررادمرررن  مميَّرررًزابعررردًا  ُتَعررردُّ المرونرررة المعرفيرررة  نَّ مكرررن تفسرررير هرررذه النتيجرررة برررأَ وي          
تمكرن الفررد  ألَنَّهرا ؛الشخصية ومن المتغيرات التي لها تأثير إيجابي وفعرال علرى حيراة الفررد

المتنوعرررة والسررريطرة علرررى اسرررتراتيجياته المعرفيرررة وتشرررجعه علرررى مواجهرررة  فكرررارمرررن تقبرررل األَ 
الترري يتبعهررا الطلبررة فرري مواجهررة المهررام  طرائررقتعترضرره فضرراًل عررن ان ال الصررعوبات الترري

 كمرا َأنَّ والمواقف المختلفة تمكنهم مرن تكييرف اسرتجاباتهم تبعرًا للموقرف الرذي يوجردون فيره، 
لرررديهم إمكانيرررة فررري تغييرررر وتعرررديل االسرررتراتيجيات المعرفيرررة التررري يسرررتخدمونها فررري مواجهرررة 

المتوقعرررة وكرررذلك قررردرتهم علرررى تكييرررف وتعرررديل ابنيرررتهم  الظرررروف والمواقرررف الطارئرررة وغيرررر
 في المواقف التي يتعرضون لها.  حداثالمعرفية تبعًا للإ 

ة نسرراني  اإل  لرردط طلبررة كليررة التربيررة للعلرروم م تعلُّ الرر َأسرراليبالهرردف الثرراني: التعرررف علررى 
 ./جامعة الموصل

لحصررول عليهررا مررن لغرررض تحقيررق هررذا الهرردف تمررت معالجررة البيانررات الترري تررم ا         
وطالبررة، وقررد  ( طالررب200العينررة البررالغ عررددهم ) َأفرررادعلررى تعلُّم الرر َأسرراليبتطبيررق مقيرراس 

النترائج ان األوسراط الحسرابية لردرجات الطلبرة واالنحرافرات المعياريرة كانرت كرراالتي  َأظهررت
ي ( واالنحررراف المعيررار 10،5261التباعرردي كرران الوسررط الحسررابي )تعلُّم الرر سررلوببالنسرربة ألُ 

رررا( 3،44214) ( واالنحرررراف 11،4625االسرررتيعابي فكررران الوسرررط الحسرررابي ) سرررلوباألُ  َأمَّ
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ررررررا( 3،20371المعيرررررراري ) ( 11،8245التقرررررراربي فكرررررران الوسررررررط الحسررررررابي ) سررررررلوباألُ  َأمَّ
رررررا( 3،15462واالنحرررررراف المعيررررراري ) التكيفررررري فكررررران الوسرررررط َأو  التالؤمررررري سرررررلوباألُ  َأمَّ

( وعنررررررد مقارنررررررة المتوسررررررطات 4،25661المعيرررررراري )( واالنحررررررراف 10،8334الحسررررررابي )
 نَّ أَ ن ( تبرررررريَّ 34الحسرررررابية لررررردرجات الطلبررررررة مرررررع المتوسرررررط االفتراضرررررري للمقيررررراس والبرررررالغ )

مرن المتوسرط االفتراضري ولغررض التحقرق مرن  َأعلرىالمتوسرطات الحسرابية لردرجات الطلبرة 
 اسررتعمالي، تررم داللرة الفرررق برين المتوسررطات الحسرابية لرردرجات الطلبرة والمتوسررط االفتراضر
( لجميرررع 20،356االختبرررار الترررائي لعينرررة واحررردة وعنرررد مقارنرررة القيمرررة التائيرررة المحسررروبة )

( 0.05( عنرررد مسرررتوى داللرررة )1،960مرررع القيمرررة التائيرررة الجدوليرررة البالغرررة )تعلُّم الررر َأسررراليب
رامرن القيمرة التائيرة الجدوليرة  َأكبررالقيمة التائية المحسوبة  نَّ أَ ن ( تبيَّ 199ودرجة حرية ) مَّ  مإ

بررين المتوسرطات الحسررابية وكمررا موضرح فرري الجرردول  إإحصرائًيايردل علررى وجرود فررروق دالررة 
(7.) 

 (7جدول )
 ساليبالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والقيمة التائية المحسوبة والجدولية ألَ 

 التعلم

المتوسط  العدد ساليبامَ 
 الحسابي

المتوسط 
 االفتراضي

االنحراف 
 المعياري

 القيمة التائية
 الداللة

 الجدولية المحسوبة
 التباعدي

200 

10،5261 8،5 3،44214 8،324 
1،960 

(0،05) 
(199) 

 يوجد فرق دال
 يوجد فرق دال 13،077 3،20371 8،5 11،4625 االستيعابي

 يوجد فرق دال 14،904 3،15462 8،5 11،8245 التقاربي
َأو  التالؤمي
 يوجد فرق دال 7،752 4،25661 8،5 10،8334 التكيفي

   20،356 7،39642 34 44،6465  الدرجة  الكلية

حصرررل علرررى متوسرررط تعلُّم التقررراربي فررري الررر سرررلوب( ان األُ 7مرررن الجررردول ) يتَّضرررحو         
 سرررررلوبويليررررره األُ تعلُّم للررررر خررررررىمرررررن األوسررررراط الحسرررررابية األُ  َأعلرررررى( 11،8245حسرررررابي )

التكيفرري بمتوسرررط َأو  التالؤمرري سررلوب( ويليررره األُ 11،4625االسررتيعابي بمتوسررط حسررابي )
( ، ويمكرن 10،5261التباعدي بمتوسط حسرابي ) سلوب( ثم اخيرًا األُ 10،8334حسابي )
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لررديهم القرردرة تعلُّم التقرراربي فرري الرر سررلوبتفسررير هررذه النتيجررة برران الطلبررة الررذين يسررتخدمون األُ 
معالجتها مرن خرالل التجريرب الفعرال على استيعاب المفاهيم المجردة الكتساب المعلومات و 

انهررم يفضررلون  فضرراًل عررنوبررذلك يكررون لررديهم القرردرة علررى حررل المشرركالت واتخرراذ القرررارات، 
راالجديدة والمحاكاة ومهام المختبررات والتطبيقرات العمليرة.  فكارالخوض في التجارب واألَ   َأمَّ

القرررردرة علررررى اسررررتيعاب  فلرررديهمتعلُّم االسررررتيعابي فرررري الرررر سرررلوبالطلبرررة الررررذين يسررررتخدمون األُ 
المفاهيم المجردة الكتساب المعلومات ومعالجتها من خالل المالحظة التأملية ويكرون برذلك 

 قردرتهم علرى وضرع نمراذ  نظريرة فضراًل عرنوالمفاهيم المجردة  فكارلديهم اهتمام كبير باألَ 
فري صرورة جانب االسرتدالل االسرتقرائي ويسرتوعبون المالحظرات والمعلومرات المتباعردة إإلى 

فلرديهم القردرة تعلُّم التكيفي في الَأو  التالؤمي سلوبالطلبة الذين يستخدمون األُ  َأمَّامتكاملة. 
ال الخبرات الحسية الكتسراب المعلومرات ومعالجتهرا مرن خرالل التجريرب الفعَّر استعمالعلى 

كالت ولديهم القدرة على تنفيرذ الخطرط والتجرارب واالنردما  فري الخبررات الجديردة وحرل المشر
عررن طريررق المحاولررة والخطررأ معتمرردين علررى معلومررات االخرررين فرري حررين ان الطلبررة الررذين 

يكررون تعرراملهم مررع الخبرررات الحسررية ومعالجتهمررا تعلُّم التباعرردي فرري الرر سررلوبيسررتخدمون األُ 
مرررن خرررالل المالحظرررة التأمليرررة فيكرررون لرررديهم اهتمامرررات ثقافيرررة واسرررعة ورغبرررة كبيررررة لجمرررع 

لمشررراركة عمرررل فررري مجموعرررات ولرررديهم اهتمرررام بالنررراس مرررن خرررالل االمعلومرررات ويفضرررلون ال
 خرين. الوجدانية الفعالة مع اآل

لرردط طلبررة تعلُّم الرر َأسرراليبالهرردف الثالررث: التعرررف علررى العالقررة بررين المرونررة المعرفيررة و 
   .ة/جامعة الموصلنساني  اإل  كلية التربية للعلوم 

معامرررل ارتبررراط بيرسرررون عالقرررة برررين  اسرررتعمالحصرررائي بنترررائج التحليرررل الإ  َأظهررررت        
بلررغ معامررل إإذ  ؛ةنسرراني  الإ لرردى طلبررة كليررة التربيررة للعلرروم تعلُّم الرر َأسرراليبالمرونررة المعرفيررة و 
ختبررار اال اسررتعمال( وللتعرررف علررى داللررة معامررل االرتبرراط فقررد تررم 0،504ارتبرراط بيرسررون )

مررن  َأكبررر( وهرري 8،211وي )القيمررة التائيررة المحسرروبة تسررا نَّ أَ ن التررائي الخرراص بررذلك وتبرريَّ 
وهرررري ذات داللررررة معنويرررة عنررررد مسررررتوى داللررررة  ،(1،960القيمرررة التائيررررة الجدوليررررة البالغرررة )

 ( يوضح ذلك.8( والجدول )198رية )( ودرجة ح0،05)
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 (8جدول )
 التعلم َأساليبة و القيمة التائية لداللة معامل االرتباط بين المرونة المعرفي

( وجرررود عالقرررة ارتباطيرررة برررين متغيرررري المرونرررة المعرفيرررة 8مرررن الجررردول ) يتَّضرررحو        
( ويمكن تفسير هذه النتيجة بوجرود ارتبراط 0،504بلغت قيمة المتغيرين )إإذ تعلُّم ال َأساليبو 

ي اثنرراء وذلررك مررن خررالل اسررتثارة المرونررة المعرفيررة فررتعلُّم الرر َأسرراليببررين المرونررة المعرفيررة و 
)اسرررتراتيجيات( لتطبيرررق معرفرررة جديررردة فررري  َأسررراليبلمسررراعدة المتعلمرررين فررري تطررروير تعلُّم الررر

تبحرث فري الطرائرق التري تعلُّم الر َأسراليبالمواقف الصعبة في نشاطاتهم اليومية، فضراًل عرن 
تزويردهم  فضراًل عرن دراكالإ يستخدمها الطلبة في معالجة المعلومات المختلفرة اثنراء عمليرة 

 اسررتعمالت معرفيررة مررن حيررث تفسررير ومعالجررة المعلومررات وقرردرتهم علررى الررتحكم فرري بمهررارا
 .ُأخرىتلك المعالجات في مواقف 

وفقرًا تعلُّم الر َأسراليبالتعرف على الفرروق فري العالقرة برين المرونرة المعرفيرة و  الهدف الرابع:
 لمتغيري: 

 (  إإناث –الجنس )ذكور  - أ
لالصف الدراسي ) - ب  الرابع(  – اأَلوَّ

تحقيرررق هرررذا الهررردف ترررم حسررراب معامرررل االرتبررراط لكرررل متغيرررر ومرررن ثرررم  لغررررض           
االختبررار  اسررتعمالالمقارنررة ب إإجررراءدرجررات معياريررة وقررد تررم إإلررى  تحويررل معررامالت االرتبرراط

 ( يوضح ذلك. 9الزائي للفرق بين معاملي ارتباط والجدول )
 
 

 العدد 
 معامل االرتباط

مستوى الداللة عند  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (0،05)

 التباعدي

200 

0،324 4،819 

1،960 

 توجد عالقة دالة
 توجد عالقة دالة 4،886 0،328 االستيعابي

 توجد عالقة دالة 7،031 0،447 التقاربي
 توجد عالقة دالة 5،710 0،376 التكيفيَأو  التالؤمي

   8،211 0،504  الدرجة الكلية

 أساليب التعلم
 المرونة المعرفية
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 (9جدول )
وفقرررًا لمتغيرررري الجرررنس والصرررف تعلُّم الررر َأسررراليبمعرررامالت االرتبررراط برررين المرونرررة المعرفيرررة و 

 الدراسي. 

 العدد المتغيرات
معامل 
 االرتباط

الدرجة 
المعيارية 
لمعامل 
 االرتباط

 القيمة الزائية
مستوى الداللة 

المحسو  (0،05عند )
 الجدولية بة

 الجنس
 0،648 0،572 100 ذكور

0،689 
1،960 

ال يوجد فرق 
 0،549 0،499 100 إإناث دال

الصف 
 لدراسيا

ل  0،597 0،535 100 اأَلوَّ
2،626 

 إإحصائًيادال 
 0،984 0،753 100 الرابع لصالح الرابع

فري العالقرة برين المرونرة  إإحصرائًيا( عردم وجرود فرروق دالرة 9من الجدول ) يتَّضحو         
يجررة ( ويمكررن تفسررير هررذه النتإإنرراث –وفقررًا لمتغيررر الجررنس )ذكررور تعلُّم الرر َأسرراليبالمعرفيررة و 

بررأن الطلبررة مررن كررال الجنسررين يمتلكررون القرردرة علررى التكيررف مررع المطالررب الجديرردة للمواقررف 
هم اسرتعمالالمختلفة والتمكن من إقامة عالقات اجتماعية ناجحة والحفراظ عليهرا فضراًل عرن 

بردون شرك  سراليبمتنوعة ومختلفرة فري تعلمهرم ووفقرًا للفرروق الفرديرة وتترأثر هرذه األَ  َأساليب
فضرراًل عررن تعرضررهم لمواقررف تعليميررة واحرردة ومنرراهج موحرردة  َأنفسررهمالذاتيررة نحررو  بكفرراءتهم

وفقرًا لمتغيرر  إإحصرائًياونفس األساتذة لذلك ال توجد فرروق بيرنهم فري حرين توجرد فرروق دالرة 
لالصررف الدراسرري ) الرابررع( ولصررالح الرابررع ويمكررن تفسررير هررذه النتيجررة بررأن الطلبررة  – اأَلوَّ

توليرررد المعرفرررة فررري ضررروء خبرررراتهم السرررابقة بمرررا  ا إعرررادةى تعرررديل و ت لرررديهم القررردرة علرررصرررار 
عميقرة تعلُّرم  َأسراليبيتبعرون َأو  الرذي يجعلهرم يتبنرون اأَلمرريتناسب مرع متطلبرات الموقرف، 

مرونررة فرري الصررفوف الدراسررية المتقدمررة فضرراًل عررن كونهررا تسررتمر فرري التغيررر بصررورة  َأكثرررو 
ثابتة ثباترًا نسربيًا بمعنرى  ألَنَّها ؛سة الجامعيةتصاعدية من صف آلخر في اثناء مرحلة الدرا

 تنمو وتتحسن نسبيًا بمرور الزمن. تعلُّم ال َأساليب نَّ أَ 
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 Conclusions, recommendations andاالستنتاجات والتوصيات والمقترحرات 
suggestions 

 :االستنتاجات
 :تيةنتائج يمكن استنتا  المؤشرات اآل لت اليه الباحثة منمن خالل ما توصَّ 

 ة للمرونة المعرفية.نساني  الإ امتالك طلبة كلية التربية للعلوم  -1
التالية علرى التروالي: )التقراربي، تعلُّم ال ساليبة ألَ نساني  الإ امتالك طلبة كلية التربية للعلوم  -2

 التكيفي، التباعدي(.َأو  االستيعابي، التالؤمي
 التعلم. َأساليبمعرفية و بين المرونة ال إإحصائًياوجود عالقة ارتباطية موجبة دالة  -3
وفقررًا تعلُّم الرر َأسرراليبفرري العالقررة بررين المرونررة المعرفيررة و  إإحصررائًياعرردم وجررود فررروق دالررة  -4

 (.إإناث –لمتغير الجنس )ذكور 
لوفقًا لمتغير الصف الدراسي ) إإحصائًياوجود فروق دالة  -5  الرابع( ولصالح الرابع. – اأَلوَّ

   :التوصيات
   :تيةالباحثة بالتوصيات اآل مفي ضوء نتائج البحث تتقدَّ 

كبيرة لدور المرونة المعرفية والبحث عن متطلباتها لتطبيقهرا فري المحاضررات  َأهميَّةإعطاء  -1
 المدرسين.  منالجامعية 

للنهررروض بالعمليرررة تعلُّم الررر َأسررراليبالعمرررل علرررى وضرررع منررراهج وبررررامج موجهرررة نحرررو تنميرررة  -2
تعلُّم هم فري الرَأسراليبمتعلمين علرى تحسرين التربوية وتحقيق الهدف المنشود وذلك بمساعدة ال

 من خالل المناهج والبرامج التعليمية المعدة وفق هذا الغرض. 
الحديثررة لكرري تعلُّم الرر َأسرراليبة بنسرراني  الإ رفررد منرراهج طرائررق الترردريس فرري كليررة التربيررة للعرروم  -3

كيفيررة  اأُلولررى طلبررة المراحررل والسرريَّمايعلررم الطلبررة  ومررن ثُررمَّ التدريسرري متكرراماًل  إإعررداديكررون 
 ها في حياتهم الدراسية. استعمال

 :المقترحات 
 :  كما يأتياستكمااًل لنتائج البحث تقدم الباحثة مقترحات لدراسات مقبلة 

مثرررل )الثقرررة  ُأخررررىدراسرررة للتعررررف علرررى العالقرررة برررين المرونرررة المعرفيرررة ومتغيررررات  إإجرررراء -1
 بالنفس، التفكير اليجابي، مستوى الطموح(. 
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ة والعلررروم نسررراني  الإ راسرررة مقارنرررة للمرونرررة المعرفيرررة برررين طلبرررة كليتررري التربيرررة للعلررروم د إإجرررراء -2
 الصرفة. 

مثرررل )الرررذكاءات  ُأخررررىومتغيررررات تعلُّم الررر َأسررراليبدراسرررة للتعررررف علرررى العالقرررة برررين  إإجرررراء -3
 المتعددة، العوامل الخمسة الكبرة للشخصية، التوافق الدراسي(. 

 بين الطلبة المتفوقين والعاديين.تعلُّم ال ساليبدراسة مقارنة ألَ  إإجراء -4
 :المصادر 

والتفكيررر المميررزة تعلُّم الرر َأسرراليب(، 2008أبررو هاشررم، السرريد محمررد وصررافيناز احمررد كمررال ) -1
مجلرة ة المختلفة ، اأَلكاديمي  لطالب الجامعة في ضوء مستوياتهم التحصيلية وتخصصاتهم 

 (.  25، جامعة الزقازيق، العدد )كلية التربية
تعلُّم الررر َأسررراليبالتررردريس المفضرررلة وعالقتهرررا ب َأسررراليب(، 2014اعيل، إبرررراهيم السررريد )إسرررم -2

، جامعررة بررور سررعيد، مجلررة كليررة التربيررةاالجتماعيررة لرردى طلبررة كليررة التربيررة،  سرراليبواألَ 
 (.  16العدد )

مجلرررة (، التوافرررق االجتمررراعي لررردى طلبرررة الكليرررات االهليرررة، 2002االسررردي، سرررعيد جاسرررم ) -3
 (.  8، بغداد، العدد )ن الجامعةكلية المأمو

تطبيقرررات علرررم الرررنفس مهنرررة وتربيرررة, دار الكترررب (، 2011البرررادري، سرررعود برررن مبرررارك ) -4
 دولة االمارات العربية المتحدة.  -، العينالجامعي

(، الفررررروق فرررري المرونررررة المعرفيررررة فرررري ضرررروء 2020البرررردرماني، محمررررد عرررراطف محمررررد ) -5
المدركرررة لررردى الطرررالب المتفررروقين عقليرررًا بكليرررة  ةاأَلكاديمي رررمسرررتويات مختلفرررة مرررن الكفررراءة 

 (.  4(، العدد )26، المجلد )مجلة دراسات تربوية واجتماعيةالتربية، 
المررررنظم ذاتيررررًا وعالقترررره برررردافع تعلُّم (، الرررر2009البيرررراتي، محاسررررن احمررررد وادهررررم إسررررماعيل ) -6

ث لكليرة وقائع المؤتمر العلمري السرنوي الثالرالنجاز الدراسي لدى طلبة جامعة الموصرل، 
 (.  4، المجلد )اَمساسيَّةالتربية 

التفضيالت المعرفية لردط الطلبرة المتفروقين  َأنماط(، 1993التميمي، هشام محمد جمال ) -7
، كليررة الدراسررات فرري الجامعررة امردنيررة وعالقررة ذلررك بمسررتواهم التعليمرري وخبرررة مدرسرريهم

 العليا، الجامعة األردنية. 
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لطبررة تعلُّم الرر َأسرراليب(، العالقررة بررين 2016عزيررزي )الثبيترري، عمررر عررواض وعمررر عررواض ال -8
، جامعرة مجلرة كلرة التربيرةجامعة شرقراء والتحصريل الدراسري فري ضروء بعرض المتغيررات، 

 (.  1(، الجزء )171االزهر، العدد )
(، دور تقنيررررة البيانررررات الضررررخمة فرررري تنميررررة 2020الجريرررروي، سررررهام بنررررت سررررلمان محمررررد ) -9

يم الذاتي من وجهرة نظرر طالبرات جامعرة االميررة نرورة بنرت المرونة المعرفية ومهارات التنظ
 (.  110، جامعة المنصورة، العدد )مجلة كلية التربيةعبدالرحمن، 

المفضلة لدى طالب جامعرة طيبرة تعلُّم ال َأساليب(، 2013) آخرونالحازمي، محي الدين و  -10
، العرردد الررنفسمجلررة دراسررات عربيررة فرري التربيررة وعلررم ة، اأَلكاديمي رروعالقتهررا بمعرردالتهم 

 (.  1(، الجزء )28)
مجلررة وعالقتهررا برربعض المتغيرررات، تعلُّم الرر َأسرراليب(، 2004الررذهبي، جمررال حميررد قاسررم ) -11

 (.  2(، السنة )5، جامعة بغداد، العدد )البحوث التربوية والنفسية
، دار الفكرر، القياس والتشخيص فري التربيرة الخاصرة َأساليب(، 1999الروسان، فاروق ) -12

 .  1ردنية، طالجامعة األ
التفاعل االجتمراعي وعالقتره بمسرتوط الطمروح لردط (، 2004الزهيري، اموش عبدالقادر ) -13

 ، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة الموصل. طلبة جامعة الموصل
، دار االختبررررارات والمقرررراييس النفسررررية(، 1981) آخرررررونالزوبعرررري، عبرررردالجليل إبررررراهيم و  -14

 الموصل. الكتب للطباعة والنشر، جامعة 
، امسس المعرفية للتكوين العقلري وتجهيرز المعلومرات(، 1995الزيات، فتحي مصرطفى ) -15

 (، دار الوفاء، المنصورة. 1سلسلة علم النفس المعرفي )
التري يفضرلها تعلُّم الر َأسراليب(، 2007الساعدي، فاضل شاكر وكرريم عبرد سراجر الشرمري ) -16

 (.  78، العدد )بمجلة كلية اآلدابغداد،  –طلبة الكلية التقنية 
الحيررررراة  ا  حرررررداثالمسررررراندة االجتماعيرررررة و (، 2009السرررررلطان، ابتسرررررام محمرررررود محمرررررد ) -17

 .  1، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، طالضاغطة
معالجررررة المعلومررررات للنصررررفين  َأنمرررراط(، 2012السررررليماني، مرفررررت بنررررت محمررررد حمررررزة ) -18

، الصرف الثالرث ثرانوي بمدينرة مكرة لدط عينة من طالبراتتعلُّم ال َأساليبالكرويين للمخ و 
 رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة ام القرى. 
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، دار الفكررر علررم الررنفس االحصررائي وقيرراس العقررل البشررري(، 2006السرريد، فررؤاد البهرري ) -19
 العربي للطبع والنشر، القاهرة. 

وفقررررًا نمرررروذ  تعلُّم الرررر َأسرررراليب(، 2018الشررررمري، صررررالح راضرررري وسررررالم حسررررين الحسرررريني ) -20
لررردى عينرررة مرررن  اأَلكررراديمي  جراشرررا ورتيشرررمان( وعالقتهرررا بالتحصررريل الدراسررري والتخصرررص )

، جامعرررة االزهرررر، العررردد مجلرررة كليرررة التربيرررة طرررالل المرحلرررة الثانويرررة فررري دولرررة الكويرررت،
 (.  1(، الجزء )178)

لرردى طررالب تعلُّم الرر َأسرراليب(، 2015الشرريخ، فضررل المررولى عبدالرضررا وايمررن محمررد طرره ) -21
 اَمساسرريَّةمجلرة كليررة التربيرة بجامعرة الخرطرروم وعالقتهرا برالنوع والتخصررص، كليرة التربيرة 

 (.  24، جامعة بابل، العدد )ةنساني  اإل  للعلوم التربوية و 
، الررردار مبرررادئ القيررراس والتقرررويم فررري التربيرررة(، 2002) آخررررونالظررراهر، زكريرررا محمرررد و  -22

 .  1العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، ط
(، حاالت الهوية النفسرية وعالقتهرا بالمرونرة المعرفيرة 2016، محمد عبداهلل جبر )العارضة -23

(، العررردد 35، جامعرررة االزهرررر، المجلرررد )مجلرررة كليرررة التربيرررةلررردى طلبرررة المرحلرررة الثانويرررة، 
 (.  3(، الجزء )169)

(، الدافعيررررة العقليررررة 2020العبيرررردي، صررررباح مرشررررود منرررروو وامررررال جرررردوع احمررررد العررررزاوي ) -24
، ةنسررراني  اإل  مجلرررة جامعرررة تكريرررت للعلررروم لررردى طلبرررة الجامعرررة، تعلُّم الررر َأسررراليببوعالقتهرررا 
 (.  27(، العدد )5المجلد )

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

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

 المستنصرية. 
، دار العلررروم العربيرررة، علرررم الرررنفس فررري المجرررال التربررروي(، 1989العيسررروي، عبررردالرحمن) -27

 بيروت. 
، القردرة التنبؤيرة لبيئرة التواصرل (2018الفريحات، عفاف متعب، ونصر يوسرف مصرطفى ) -28

ة بالمرونررة المعرفيررة لرردى طلبررة اأَلكاديمي رراالسررري والكفرراءة الذاتيررة االجتماعيررة واالنفعاليررة و 
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مجلرة جامعرة القردس المفتوحرة لثبحراث والدراسرات الصف العاشر في محافظرة عجلرون، 
 (.24(، العدد )8، المجلد )التربوية والنفسية

طلبرة المردارس الثانويرة التابعرة لمديريرة تربيرة تعلُّرم  َأنمراط(، 2002الفقهراء، عصرام نجيرب ) -29
عمررران الثانيررررة فررري األردن وعالقتهررررا بمتغيررررات )الجررررنس ، التخصرررص، مسررررتوى التحصرررريل 

 (.  1(، العدد )29، المجلد )مجلة دراسات )العلوم التربوية(الدراسي، دخل االسرة(، 
عردم تحمرل الغمروض(  –عرفري )تحمرل الم سرلوب(، األُ 2013القحطاني، محمد برن متررك ) -30

وعالقته بالدافع لالنجاز الدراسي لدى طالب جامعة االمام محمرد برن سرعود السرالمية فري 
 (.  1(، الجزء )108(، العدد )27، المجلد )المجلة التربويةضوء بعض المتغيرات، 

 ليبَأسرررا(، التمثيرررل المعرفررري وعالقتررره ب2012القيسررري، طالرررب ناصرررر وامررراني عبررردالخالق ) -31
 (.  23، المجلد )مجلة كلية التربية للبناتية، عدادلدى طلبة المرحة الإ تعلُّم التفكير وال

(، المرونرررررة المعرفيرررررة وعالقتهرررررا 2016المحسرررررن، سرررررالمة عقيرررررل وعبررررردالفتاح فررررررح حنرررررو ) -32
المجلررة العلميررة لكليررة بررالتطرف الفكررري لرردى طلبررة جامعررة األميررر سررطام بررن عبرردالعزيز، 

 (.  2(، الجزء )4(، العدد )32ط، المجلد )، جامعة أسيو التربية
يررة عدادلرردط طلبررة المرحلررة اإل  تعلُّم الرر َأسرراليب(، 2006المهررداوي، زيرراد عبرردالجبار جررواد ) -33

 ، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة ديالى. وعالقتها ببعض المتغيرات
مرحلررررة (، المرونررررة المعرفيررررة لرررردى طلبررررة ال2019الميرررراحي، ايمرررران نرررراظم وأفررررراح طعمررررة ) -34

 (.  1(، العدد )2، المجلد )مجلة بحوث علوم الميناءية، عدادالإ 
(، الترردريس االبررداي وعالقترره بالمرونررة المعرفيررة لرردى 2020الميرراحي، ميسرراء عبررد حمررزة ) -35

 (.  25، جامعة البصرة، العدد )مجلة نسامدرسي المرحلة المتوسطة ومدرساتها، 
مركرررز عنرررد طلبرررة كليرررة الفقررره، تعلُّم والررر التفكيرررر َأسررراليب(، 2009اليوسرررفي، علررري عبررراس ) -36

، وزارة التعلرريم العررالي والبحررث العلمرري، جامعررة تطرروير طرائررا الترردريس والترردريب الجررامعي
 الكوفة. 

لررردى  اأَلكررراديمي  (، العالقرررة برررين المرونرررة المعرفيرررة والتحصررريل 2020بشرررارة، موفرررق سرررليم ) -37
(، 6، المجلرد )برن طراللمجلرة جامعرة الحسرين عينة من طلبة جامعة الحسين برن طرالل، 

 (.  2العدد )
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(، مرررا وراء الرررذاكرة والمرونرررة المعرفيرررة لررردى طلبرررة السرررنة 2013بقيعررري، نرررافز احمرررد عبرررد ) -38
 (.3(، العدد )14، المجلد )مجلة العلوم التربوية والنفسية، اأُلولىالجامعية 

لررم المرونررة المعرفيررة واليقظررة العقليررة لرردط عينررة مررن طلبررة ع(، 2019بلعربرري، كرروثر ) -39
ة، جامعررة العربرري بررن نسرراني  الإ ، رسررالة ماجسررتير، كليررة العلرروم االجتماعيررة و الررنفس العيررادي

 ام البواقي.  -مهيدي
المرونرررة العقليرررة وعالقتهرررا برررالتفكير مرررا وراء (، 2017برررن حسرررن، محمرررد علررري محمرررد ) -40

 ، رسرالة ماجسرتير، كليرة التربيرة، جامعرة امالمعرفي لدط عينة من طرالب جامعرة ام القررط
 القرى. 

، دار الفكرررر للطباعرررة أسرررس علرررم الرررنفس التربررروي(، 2001) آخرررونترروق، محررري الررردين و  -41
 .  1والنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط

معالجرررة المعلومرررات  َأنمررراطكرررنمط مرررن تعلُّم الررر َأسررراليبعالقرررة (، 2014جررراري، نعيمرررة ) -42
الة ماجسرتير، كليرة ، رسربدافعية اإلنجاز والتوافا الدراسي لدط تالميذ السنة الثانية ثانوي

 ة واالجتماعية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة. نساني  الإ العلوم 
التفكيرر  َأبعرادالسرطحي والعميرا وعالقتهمرا بتعلُّم ا الرُأسرلوب(، 2015خزام، جمانة عادل ) -43

 ، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة دمشق. ما وراء المعرفي
نة المعرفية واثرها فري اكتسراب المفراهيم تنمية المرو (، 2008خضر، عبدالكريم إسحاق ) -44

 ، أطروحة دكتوراه، جامعة األردن، اربد، األردن.لدط عينة من طلبة كلية العلوم التربوية
، تكنولوجيرررا التعلررريم واالتجاهرررات الحديثرررة فررري التررردريس(، 1997خلرررف، ياسرررين احمرررد ) -45

 جامعة عدن، صنعاء. 
المفضرررلة لررردى طلبرررة تعلُّم الررر سررراليبأَ (، بنررراء وتطبيرررق مقيررراس 2015راضررري، عبرررود جرررواد ) -46

 (.  19، العدد )مجلة كلية التربيةية على وفق نموذ  كوفيلد، عدادالدراسة الإ 
االسررررتثارة الفائقررررة والمرونررررة المعرفيررررة وجررررودة الحيرررراة  َأنمرررراط(، 2020زايررررد، امررررل محمررررد ) -47

، كليررة التربيررةمجلررة ة لرردى المتفرروقين دراسرريًا والعرراديين مررن طلبررة كليررة التربيررة ، اأَلكاديمي رر
 (.  2(، الجزء )4جامعة بني سويف، ، العدد )
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(، المعتقرردات المعرفيررة وبعررض 2009سررالم، محمررود عرروض اهلل وامررل عبدالمحسررن زكرري ) -48
المختلفررة، تعلُّم الرر َأسرراليبالمررنظم ذاتيررًا لرردى عينررة طررالب الجامعررة ذوي تعلُّم اسررتراتيجيات الرر

 (.  3( العدد )3لد )، المجمجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس
القائمررة علررى نمرروذج كررولن لرردط تالميررذ السررنة تعلُّم الرر َأسرراليب(، 2018سررخري، زهيررة، ) -49

، رسررالة ماجسررتير، كليررة الثالثررة ثررانوي فرري ضرروء متغيررري التخصررص والتحصرريل الدراسرري
 ة والعلوم االجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة. نساني  الإ العلوم 

لرردط طلبررة الجامعررة تعلُّم الرر َأسرراليببنرراء مقيرراس (، 2011شررامخ، هشررام جمعررة صررويح ) -50
 ، رسالة ماجستير، كلية التربية، ابن رشد، جامعة بغداد. وفقًا لنظرية السمات الكامنة

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

فرراءة فرري اللغررة الثانيررة علررى الررذاكرة العالمررة (، اثررر الك2017صررفية محمررد، ورافررع زغررول ) -52
مجلرة جامعرة النجراح لثبحراث والمرونة المعرفية لدى الطلبة ثنائيي اللغرة فري مدينرة عكرا، 

 .  9( 31، المجلد )ة(نساني  اإل  )العلوم 
(، التفكير مرا وراء المعرفري وعالقتره بالمرونرة المعرفيرة 2016عبدالحافظ، ثناء عبدالودود ) -53

مجلرة امسرتاذ ابن رشد، جامعة بغرداد،  –ة نساني  الإ لجامعة، كلية التربية للعلوم لدى طلبة ا
 (.  217(، العدد )2، المجلد )ة واالجتماعيةنساني  اإل  للعلوم 

االسرررى النفسررري وعالقتررره بالمرونرررة النفسرررية (، 2018عبدالسرررالم، امررراني حسرررن حسرررين ) -54
رسرالة ماجسرتير، كليرة التربيرة،  ،مواجهرة الضرغوط للمروظفين المقطوعرة رواتربهم َأساليبو 

 الجامعة السالمية بغزة. 
(، المرونرررة العقليرررة وعالقتهرررا بكرررل مرررن منظرررور زمرررن 2011عبررردالوهاب، صرررالح شرررريف، ) -55

مجلرررة بحررروث التربيرررة النجررراز لرردى أعضررراء هيئررة التررردريس بالجامعررة،  َأهرردافالمسررتقبل و 
 (.  20، مصر، العدد )النوعية

، دار القيرراس والتشررخيص فري التربيررة الخاصررة(، 2006) آخررونعرريفج، سرامي سررلطي و  -56
 يافا العلمية للنشر. 
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فرري اكتسرراب األطفررال تعلُّم الرر َأسرراليب(، عالقررة بعررض 2019عطررااهلل، فاضررل عبرردالعباس ) -57
لالمفراهيم  مجلررة مسررار للعلرروم االجتماعيررة يررة فرري الرياضريات لمرحلررة ريرراض األطفرال، اأَلوَّ
 (.  6، المجلد )والتربوية

برين معلمري  يَّرةدراكاإل  المعرفيرة  سراليبمدط التوافا فري امَ (، 1989ل ناجي )عياش، آما -58
يرررة وطلبرررتهم واثرررري علرررى تحصررريل الطلبرررة فررري العلررروم فررري عدادالعلررروم فررري المرحلرررة اإل  

 ، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية. اتجاهاتهم العلمية
نفسررية فرري عالقتهررا (، السررعادة ال2018قاسررم، امنررة قاسررم إسررماعيل وسررحر محمررود محمررد ) -59

بالمرونررة المعرفيررة والثقررة بررالنفس لرردى عينررة مررن طررالب الدراسررات العليررا بجامعررة سرروها ، 
 (.  53، العدد، )المجلة التربوية

(، فعالية برنامج تردريبي قرائم علرى نظريرة المرونرة 2018كيشار، احمد عبدالهادي ضيف ) -60
لمهرررارات الجامعيرررة لررردى طرررالب المعرفيرررة فررري مهرررارات اتخررراذ القررررار واالتجررراه نجرررو مرررادة ا

 (.  2(، الجزء )179، جامعة االزهر، العدد )مجلة كلية التربيةالجامعة، 
(، المرونرررة المعرفيرررة لررردى طلبرررة 2018محسرررن، عبررردالكريم غرررالي، وفجرررر، حسرررين كررراظم ) -61

 (.  2( العدد )43، المجلد )ةنساني  اإل  مجلة أبحاث البصرة للعلوم الجامعة ، 
المفضررلة تعلُّم الرر َأسرراليب(، 2016ن علرري وحصررة غررازي البجيرردي )محمررد ، عررال عبرردالرحم -62

لررردى طالبرررات قسرررم ريررراض األطفرررال بجامعرررة الجررروف وعالقتهرررا بالكفررراءة الذاتيرررة والمعرررردل 
 (.  71(، العدد )19، المجلد )مجلة دراسات الطفولةالتراكمي، 

ة الرياضرية (، دراسة التجاهات طلبة قسم التربير1994مقابلة، نصر، وعبدالناصر الجرا  ) -63
مجلررة فرري جامعررة اليرمرروك نحررو تخصصررهم فرري ضرروء بعررض المتغيرررات )دراسررة ميدانيررة(، 

 (.  4( ، العدد )10، المجلد )أبحاث اليرموك
دافعية اإلتقان وعالقتهرا بالمرونرة المعرفيرة لردط طلبرة (، 2017وحيد، مصطفى فاضرل ) -64

 ، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة القادسية. الجامعة
تجريب استخدام بعرض نظريرات التعلريم فري رفرع مسرتوط (، 1989سين، محمد حسين )يا -65

 ، أطروحة دكتوراه، كلية التربية، جامعة أسيوط. تحصيل الطالب في الرياضيات
66- Anastasi, Anne & Susana Urbina (1997), Psychological 
testing, prentice – hall, New Jersey.  
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 الهوامش:
 
 سماء السادة الخبراء في العلوم التربوية والنفسيةأَ ( 1)
 ة.نساني  الإ د. فضيلة عرفات محمد/ استاذ/ جامعة الموصل/ كلية التربية للعلوم  -1
 ة.نساني  الإ لموصل/ كلية التربية للعلوم د. ندى فتاح زيدان/ استاذ/ جامعة ا -2
 ة.نساني  الإ / استاذ/ جامعة الموصل/ كلية التربية للعلوم د. احمد يونس محمود -3
 ة.نساني  الإ د. ياسر محفوظ حامد/ استاذ مساعد/ جامعة الموصل/ كلية التربية للعلوم  -4
 لعلوم السالمية.د. فاطمة محمد صالح/ استاذ مساعد/ جامعة الموصل/ كلية ا -5
د. عالء الدين علي حسين/ استاذ مساعد/ جامعة الموصل/ كلية التربية للعلوم  -6
 ة.نساني  الإ 
 ة.نساني  الإ د. تنهيد عادل فاضل/ استاذ مساعد/ جامعة الموصل/ كلية التربية للعلوم  -7
 ة.اني  نسالإ د. علي سليمان حسين/ مدرس/ جامعة الموصل/ كلية التربية للعلوم  -8
 *مفتاح التصحيح( 2) 
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( والبديل غير المظلل ال يمثل 1ويأخذ الدرجة )تعلُّم ال ُأسلوبلمظلل يمثل * البديل ا
 .ويأخذ الدرجة )صفر( تعلُّم ال ُأسلوب
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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. 
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