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 ملخص البحث 

هدف البحث الحالي الى التعرف على الرشاقة المعرفية لدى طلبة الدراسات العليا. وهذا ما دفع الباحثان  

  الى محاولة اإلجابة على اهداف البحث ,التي تتمثل ب: 

 الدراسات العليا. التعرف على الرشاقة المعرفية لدى طلبة  •

التعرف على الفروق في مقياس الرشاقة المعرفية على وفق متغيرات الجنس والتخصص والشهادة لدى    •

 طلبة الدراسات العليا. 

( وبلغت  عشوائية  طبقية  عينة  باختيار  الباحثان  قام  البحث  ألهداف  من  400وتحقيقا  وطالبة,  طالبا   )

العلمية واإل  العليا في األقسام  التابعة الى جامعة )القادسية  وبابل والكوفة(  الدراسات  نسانية في الكليات 

  good ,2009وحتى يستطيع الباحثان قياس متغير البحث قامو ببناء مقياس الرشاقة المعرفية للمنظر)  

من)   النهائية  بصيغته  المقياس  وتكون  )الصدقين  35(  بوسطة,  االداة  من صدق  التأكد  تم  ,اذ  فقرة.   )

( لمقياس  5  0.7الظاهري ,و البناء(, فتم استخراج ثبات االداة بواسطة طريقة) الفا كورنباخ(, فظهر ثباته)

الرشاقة المعرفية, اسفرت نتائج البحث باستخدام مجموعة من المعادالت اإلحصائية , وقد ظهرت النتائج  

:   

   ان طلبة الدراسات العليا يتسمون بالرشاقة المعرفية,- 1

    الذكور بالرشاقة المعرفية اكثر من االناث على وفق متغير الجنس )ذكور واناث(  يتمتع-2

كل الطلبة من التخصصين يتمتعان بالرشاقة المعرفية, وانه اليوجد فرق في الرشاقة  المعرفية على  -3

 وفق التخصص الدراسي)علمي وانساني( 

   متقاربة من الرشاقة المعرفية ,مما ال يوجد فرق بينهما. كال طلبة الماجستير والدكتوراه يتمتعان بدرجة  -4 

 واستكماال للجوانب المتعلقة بالبحث الحالي فقد اوصى الباحثان بالعديد من التوصيات منها: 

تنمية  - 1 في   أهمية  من  لها  لما  المختلفة  الدراسية  المراحل  في  المعرفية  الرشاقة  بتنمية  االهتمام 

 مستوى الطلبة التعليمي. 
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الرشاقة  -2  تحسين  حول  الطلة  وتدريب  والجامعات  المدارس  في  النفسي  االخصائي  دور  تفعيل 

 المعرفية كما اقترح الباحثان عدد من المقترحات منها: 

 بحث تأثير الرشاقة المعرفية لدى الطلبة الموهوبين. -1

 الرشاقة المعرفية وعالقتها في اتخاذ القرار لدى طلبة الجامعة.  - 2

د الدراسات العليا واجهة مهمة من واجهات الجامعات لكونها احد  اهم العناصر في  تع  مشكلة البحث :

تطوير األبحاث العلمية بما تشمله من رسائل ماجستير واطاريح تحمل موضوعات بحثية متميزة منها  

الرشاقة المعرفية والذي يعد عملية إدراكية ، يستخدمها الطالب لمواجهة الحاالت ألصعبة تجاه مواقف  

عال من مرونة التصرف   ة معينة بناَء على معلوماته وخبراته السابقة كونها, تحتاج  إلى جهد فكري ، وقدر

نتساءل هل ان الرشاقة المعرفية تمكن الطالب من    ضغوطات بيئية ، ومن هذا المنطلق قدةبمعزل عن أي  

متطلبات متجددة تستدعي أن يكون لدى  يفرض   التكيف مع الظروف المتغيرة للموقف؟  وأن تغيير البيئة

حتى يساير هذه التقلبات بشكل إيجابي ؟ وأن  ة, د كبير من الرشاقة المعرفية في االستجابات    ة الطالب قدر

بها الحقائق ،  ة ؛ ليحدد بها المشكلة ويجمع  ةيحتاج أن يمتلك كل طالب منهم مهارة عالية من نوع خاص  

 هذا و ر أفضلها بعد تقييمها ، وهذا بالطبع يختلف من طالب إلى آخر.ليختاةبها بدائل الحلول ؛ ة ويقترح 

 (good, 2009:42)اكده العالم كود  ما

  أهمية البحث :

مؤهلين و الباحثين المتميزين  نظراً ألهمية الدراسات العليا كونها المصدر االساسي لتخريج التدريسين ال 

ولعل من اهم هذه  القدرات هي  الرشاقة المعرفية التي  (4,  7  20الركابي,)وتطوير قدراتهم المعرفية  ،  

كانت هدفاً ومطلباً ملحا تسعى اليه األنظمة التربوية في المرحلة الجامعية عامه ومرحلة الدراسات العليا  

ية  ( أن الرشاقة المعرف638, 2020خاصة, كما اكدت عليه الدراسات السابقة اذ أفادت دراسة ) الفيل , 

من شأنها أن تزيد من مهارات التفكير اإلبداعي لدى الطالـب وتمكنه من حل المشكالت التي تواجهه ،  

وتزيد من إيجابية وفاعلية الذات لديه ، كذلك تمكنه من السيطرة على طريقة تفكيره ووجهته الذهنية ،  

األكا النجاح  فرص  من  تزيد  ثم  ، ومن  المعرفية  المعالجة  من عمليات  الرشاقة  وتحسن  وتشير   . ديمي 

المعرفية إلى القدرة على مراقبة األفكار واألفعال والتحكم ، وهي أيضـا بنية تعزز القدرة على التكيف في  

 20الوقت الفعلي وتتضمن القدرة على إظهار المرونة المعرفيـة واالنفتـاح المعرفـي وتركيز االنتباه )

9.Jasok , Lugo Knox , Sutterlin  Helkala,  ،) 

الرشاقة المعرفية لدى طلبة الدراسات العليا, والفروق  يهدف البحث الحالي التعرف الى:أهداف البحث:  -

 طلبة الدراسات العليا.  في مقياس الرشاقة المعرفية على وفق متغيرات الجنس والتخصص والشهادة لدى  

 طلبة الدراسات العليا  في جامعات) القادسية وبابل ولكوفة( : تمثلت حدود البحث بحدود البحث  

 ( 2022/  202للعام الدراسي )
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( بأنها تكوين معرفي مركب , يعكس مدى انسجام ثالث    Good ,2009كود: )    تحديد المصطلحات: 

قدرات معرفية, )المرونة المعرفية واالنفتاح المعرفي واالنتباه المركز( لدى الفردة معا , أثناء العمل في  

بيئات تتضمن مهام دينامية , بحيث تمكنه من تكييف أدائه , مع كل تغيير في متطلبات االستجابة لمثل تلك  

 ( Good ,2009,   9  المهام .) 

  Darren Good,  كان الظهور األول لهذا المصطلح على يد الباحث   االطار النظري : الرشاقة المعرفية

,على األداء الجيد     سائقي القطارات  ةاالستخدام األول  له هو لوصف مدى قدرةةوكان    (:   2009عام)  

محتوى المهام التي يواجهونها، مما يتطلب  ةبالتغير المستمر في ةعملهم, التي تتسم ةبيسر وسهولة في بيئة

أفراد    ة في اتخاذ القرار ، ثم أستخدم هذا المصطلح بعد ذلك لوصف أداءة  منهم قدرا كبيرا من الدينامية

تتطلب منهم قدرة عالية من الدينامية ,في اتخاذ القرار أيضا ، ثم تطور االمر    آخرين ,لديهم مهن أخرى

التدريب المستمر لجميع األفراد على ممارسة    ةالتي دعا فيها بعض الباحثين ,إلى ضرورة  ةدرجةإلى ال

,بين حاالت  ة المعرفية بأعمالهم ، ألنها تحسن من ذكائهم األنفعالي ، ليتم تدريبهم على التنقل بخفةةالرشاقة

تتطلب منهم    ى حاالت أخرى , إل ، أو عددا محدود من النقاطة التركيز في نقطة واحدةة تتطلب منهم شدة

الوقت  ذات  في  المعلومات  من  ممكن  قدر  اكبر  ,ألستيعاب  الوعي   Ros,  8  20,-86,  87)  توسعة 

Miller& Deuster  .),,لذا تعد الرشاقة المعرفية بأعتبارها قدرة عقلية" أحد ابرز      (.  84,    202)محمد

القدرات العقلية المهمة لدى الطلبة, نظرا النهم يتعايشون مع عالم متغير, ومتجدد ومتداخل األحداث ,وهذا  

يستوجب ان يمتلك الطلبة القدر الكافي من الرشاقة المعرفية,لكي يتمكنوأ من التعامل اإليجابي ,في المواقف  

التي تواجههم في هذا العالم. فظهر مصطلح الرشاقة المعرفية " ثم ظهرت العديد من المصطلحات مثل  

المعرفية,   التصنيعية والرشاقة  االستراتيجية والرشاقة  الرشاقة  التنظيمية و  اإلدارية والرشاقة  ,الرشاقة  

طالب ومقدار تركيز انتباهه في  التي يستدل عليها من خالل درجة  مرونته المعرفية واالنفتاح المعرفي لل 

وتمثلت ابعاد الرشاقة المعرفية بثالث لبعادهي  (  656,  2020)الفيل,البيئات الغنية بالمثيرات المتداخلة.  

: 

: يرتبط االنفتاح المعرفي" في األدب النفسي بالعديد من المصطلحات مثل : اإلبداع   االنفتاح المعرفي- 1

ستطالع واليقظة العقلية . ويشير إلى تقبل األفكار والخبرات ووجهات  واالنفتاح على الخبرة ، وحب اال 

النظر الجديدة ، ويتمثل في اتساع الوعي وعمقه ونفاذه ، وفي الحاجة المتكررة لتوسيع وتجربة الخبرة  

 (   659 – 658:  2020والرغبة في االنخراط في السلوك االستكشافي ) الفيل 

ة على إعادة بناء المعرفة )كتنوعها وتشكيلها وجدتها  بأزالة اللبس عنها(  : هي القدر المرونة المعرفية2.

بحيث تصدر من الفرد استجابات متعددة,    بطرق مختلفة",تحسبا للتغيرات المختلفة التي يتطلبها"موقف ما,

قاً للمحتوى,  فانه يعد رشيقاً معرفيا. كما اكدت نظرية المرونة المعرفية بان الطلبة يجب ان يكتسبوا فهماً عمي

  (   2,   202)البديوي,وان يطبقوا المحتوى بمرونة  ويكون لهم منطق متعلقين به,في السياقات المختلفة.
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للمثيرات ذات الصلة )  : تركيز االنتباه "3 المعالجة  لموارد  المناسب  التخصيص  بأنه  االنتباه  : يعرف 

Coull ,  998 , p344    وتوجد بعض المصطلحات التي ترتبط بتركيز االنتباه منها : االنتباه االنتقائي ، )

Selective Attention    " واالنتباه المستدام "Sustained Attention  ه أعم  " ، ويعد تركيز االنتبا

وأشمل من االنتباه االنتقائي الذي يقتصر على اختيار المثيرات المرغوبة للتركيز, عليها وليس خفض أو  

 (. 659-658, 2020)الفيل ,تصفية المثيرات غير ذات الصلة. 

 

 

 

 

 

 

 الباحثان()أعداد 

تسمى النظرية " التعلم الخبراتي " لإلشارة إلى الدور المركزي والمحوري الذي  نظرية التعلم الخبراتي:    

الـتعلم   نظريـات  الخبراتي عن  التعلم  نظرية  يميز  الذي  التركيز  ، وهو  التعلم  في عملية  الخبرة  تؤديـه. 

النظرية وبـاقي نظريـات الـتعلم المعرفية والتي  األخرى ، لذلك يستخدم مصطلح الخبراتي للتمييز بين تلك  

( ويختلف التعلم الخبراتي عن التعلم   Sternberg & Zhang,  200تميل إلى التأكيد على المعرفة ) 

األكاديمي التقليدي ، ففي التعلم الخبراتي يدير الطالب تعلمه بدال من أن يتلقى ما يجب عليه القيام به في  

عملية التعلم ومتى يفعل ذلك ، فالعالقة بين الطالب والمعلم مختلفة ، فهنا يلقي المعلم بالكثير على الطالب  

د ال يحدث أو يدرس في فصول التعلم ، وقد يحدث التعلم دون وجود الكتب الدراسية  ، كما أن محتواها ق

( :هو دورة  Dernova, 5 52,20والتعلم الخبراتي عند )(  , 2020)البديوي,أو النصوص األكاديمية  

ا ،  تتطلب تركيز المتعلم على تأمل الخبرة المستهدفة , وتطوير التعميمات المرتبطة بها ثم التحقـق منهـ

إلى أن التعلم الخبراتي :هو التعلم القائم علـى معايشـة ومعالجـة المتعلمين, للخبرات المختلفة  (  ويشير ) الفيل

  ( 77,  9  20. )الفيل,في سياقها الحقيقي ، بحيث يتمكنوا من اكتساب وتخليق المعرفة ,من هذه الخبرات  

ا النحو  على  مراحل"  أربع   : الخبراتي  التعلم  مراحل  :   آلتي:  تمثات  األولى  الخبرة    المرحلة  مرحلة 

المحسوسة : والتي يمكن أن تؤدي دورا فاعال في موقف المتعلم" إذا تم االبتعاد عن أسلوب المحاضرة,  

لتصبح في شكل : عرض فيديو او دراسة حالـة او إجـراء تجربة ،أو إطالع وفحص وتلخيص أوشرح  

 باألدلة . 

التأملية : وهي عبارة عن رد فعل للمرحلة األولى, ومكملـة لها ،  : مرحلة المالحظ  *المرحلة الثانية ة 

التأمـل ، طرح بعض   وتعتمد على المالحظة والتأمل وتتضمن : التحدث عن الخبرة الجديدة في ضوء 

األسئلة حول الخبرة الجديدة في حـدود الخبـرات السابقة ، المشـاركة بـبعض المالحظات وردود األفعال  

 الرشاقة المعرفية 

 االنفتاح المعرفي 

 المرونة المعرفية 

 تركيز االنتباه
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التعبير ع تحديد  ،   ، الخبرة  موقف  مع  التعامل  كيفيـة  التعبيـر عـن   ، الخبرة  المتكونة حول  المشاعر  ن 

 الصعوبات وكيفية التغلب عليها . 

: مرحلة التوصل إلى المفاهيم المجردة : وفيها يطـور المتعلمـون نظرياتهم, ويعيدون   *المرحلة الثالثة 

على استخدام المنطق والتفكير, أكثـر من المشاعر لفهم    النظر في األنماط الفكرية التي كونوها ، وتعتمد

المواقف ، وأكثر األسئلة التي تطرح في هذه المرحلة سواء من المعلـم إلـى المتعلمين, أم من متعلم إلى  

متعلم آخر ضمن مجموعة ، هي : كيف تم التفاعل مع موقف الخبرة ؟ كيف يمكن تحديد المالحظات ؟  

ظات ؟ كيف تصبح المالحظات واضحة ومحددة ؟ ما االستنتاجات التي تم التوصل ماذا تعني تلك المالح

 إليها في ضوء المالحظات ؟ ما المبادئ العامة التي تم استنتاجها 

: وهي مرحلة التجريب النشط : ويأخذ التعلم فيها شكل التجريب النشـط ,مـن خالل    * المرحلة الرابعة 

واقف وحل المشكالت ، اذ يقترح المتعلمون الطرق التي تمكنهم من تطبيق  أعمال حقيقية للتأثير وتغيير الم

المبادئ, التي تعلموها ، واألسئلة التي تطرح في هذه المرحلة هـي : كيـف يمكننا تطبيق هذا التعلم ؟ كيف  

؟   مستقبال  استخدامها  يمكننا  الطرق  أي  صحيحة,  افعالنا  بأن  نتحقق  كيف  ؟  جيد  بشكل  ذلك  ننفذ 

 (  2 -  , 2020وي,)البدي

العديد    العربية واألجنبية, بتوظيفها في تنمية   نظرية التعلم الخبراتي"اهتمت البحوث في البيئة   وبسبب أهمية 

  ( دراسة  فتقصت   . النفسية  المتغيرات  الخبراتي  ة( Karen,    2003من  التعلم  فعالية  أثر  بيان  إلى 

الحجرة ةأو تطبيقها داخل  الطلبة  التجريبي. عند  لتعليم  إعداد   الدراسية"  قدرتهم على  وفي   .    ،" البحوث 

الدراسة  ة الطلبة االعتيادية في إعداد البحوث . وقد اشتملت عينة  مع أسلوب التعلم االعتيادي, وطريقة  مقارنة

  ( الصغار من  تألفت عينة  للصغار والكبار. بحيث  ، طبق عليهم  ةطالبا وطالبة"ة(  25على مجموعتين 

ال )  ة تجريبي . وعينةالنموذج  المحاضرةا (  9  الكبار وتألفت من  ة  طالبا وطالبة "، طبقت عليهم طريقة 

( فقرة ، ذات الخيارين ) معارض بشدة    5  )    التقليدية , وقد كانت أداة القياس عبارة عن استبانة مؤلفة من

يتها ، وثقتهم بفهمها .  ( وذلك لقياس اهتمام المشتركين في األبحاث . ومدى اعتقادهم بأهم ، وموافق بشدة 

. بحيث    , الذين استخدم معهم التعلم الخبراتي   وقد كانت النتائج بان سجلت أعلى متوسط للطلبة الصغار 

إيجابية أكثر  مواقف  الطلبةةعرضوا  من  أكثر  فيها  واستعداداتهم ومهاراتهم  البحث  الذين    ة,نحو  الكبار, 

 ( 0 , 2007) الزغول,. ة استخدم معهم المحاضرة التقليدية

مالئمة       كونه يعد اكثر المناهج    في بحثها الحالي,     المنهج الوصفي   الباحثان  استعملت   البحث:    منهج 

في      المدوسة, فهو منهج من الممكن استعمالة    بينها من اجل وصف وتحليل الظاهرة    للكشف عن الفروق

 (   4,  202,)وناس,  والسمات والميول والقدرات  دراسة االتجاهات

البحث:  البحثمجتمع  العليا    "تحدد مجتمع  التخصصات      للماجستير والدكتوراه    بطلبة الدراسات  من 

والقادسية (, اذ بلغ      ابل والكوفة) ب   , في ثالث جامعات  واإلنسانية لكال الجنسين ذكورا واناث    العلمية 

(  688الماجستير و)    طالبا وطالبة في مرحلة       ( 268  , توزع على)  ( طالبا وطالبة956  البحث )     مجتمع

 , لكال التخصصين العلمي واالنساني .  مرحلة الدكتوراه  طالبا وطالبة في 
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   في ضوء االحصائية     البحث وتحديده ,   بالتعرف على مجتمع      الباحثان  : بعد ان قامت    البحث    عينة

   عينة طبقية عشوائية     ، "توجهت نحو سحب   وبابل والكوفة    من جامعات القادسية    الرسمية لرئاسة كل

الكوفة,    العليا في جامعات القادسية  وبابل و     برامج الدراسات    اإلنسانية التي تتضمن  من الكليات العلمية و

  بـ )اإلدارة واالقتصاد و الطب ( ،     تخصص علمي تمثلت    كليات ذات 2بواقع  معة القادسيةجاتضمنت 

كليات من    2بواقع  وجامعة بابل  بـ )اآلداب ، والقانون ( ،    التخصص االنساني تمثلت     كليات ذات   2و  

كليات من التخصص اإلنساني )القانون ,التربية األساسية(    2التخصص العلمي )الهندسة والتمريض(, و

كليات    2كليات من التخصص العلمي )كلية العلوم واإلدارة واالقتصاد( و  2تضمنت    و جامعة الكوفة

طالبة    ( طالبا و  400باختيار )    باحثانال  وفق هذه الكليات قامت    إنسانية تضمنت )االداب والقانون(,على  

على وفق      ذات التوزيع التناسبي  Stratified Random Sample      بأسلوب العينة الطبقية العشوائية

في مرحلة      ( طالبا وطالبة 258)    ، إذ توزعت هذه العينة على   الدراسي ونوع الدراسة   الجنس والتخصص 

طالبة   طالبا و    ( 42 اإلنساني ( و  )  التخصص )العلمي و )ذكور واناث ( و  الجنس    من  -الماجستير

 اإلنساني(   التخصص )العلمي و   من  الجنس )ذكور و اناث ( في مرحلة الدكتوراه 

 (  3 جدول )                                                        

 والشهادة.   والتخصص الدراسي  يوضح عينة البحث على وفق الجنس                 

 الكليات اإلنسانية

 مجموع دكتوراه مجموع ماجستير

 المجموع   

 الدكتوراه  اناث ذكور  الماجستير اناث ذكور 

 6  3   2 3  7 6 جامعة القادسية 

 9 3   2 6 3 3 جامعة الكوفة

 9   45 20 25 74 49 25 جامعة بابل

 44   5 22 29 93 59 34 مجموع االنساني  

 % 36 %3  دكتوراه % 23 ماجستير النسبة المئوية لإلنساني 

 الكليات العلمية 

 مجموع دكتوراه مجموع ماجستير

 المجموع   

 الدكتوراه  اناث ذكور  الماجستير اناث ذكور 

 62 9  0  9 43 20 23 جامعة القادسية 

 22 7 3 4 5  7 8 جامعة الكوفة
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 72  65 30 35 07  62 45 جامعة بابل

 256  9 43 48 65  89 76 مجموع العلمي

 % 64 % 23 دكتوراه % 4 ماجستير النسب المئوية للعلمي

 المجموع الكلي  

   دكتوراه االناث الذكور  ماجستير االناث الذكور 

  0  48 258 77 65  42 400 

للمجموع  المئوية  النسبة 

 الكلي
27 % 37 % 64 %  9%  6% 36 %  00 % 

 

ان تتسق     من اإلجراءات من اجل  الحالي تم اتخاذ مجموعة اهداف البحث    من اجل تحقيق البحث:اداة 

   .. مع المتغير ونوع العينة المبحوث  اداة البحث 

باالطالع" على الدراسات السابقة , ومراجعة    الباحثان  قامت       خطوات بناء مقياس الرشاقة المعرفية:

االدبيات النفسية, التي اهتمت بتعريف الرشاقة المعرفية, وبهذا الصدد وبسبب عدم وجود أي مقياس في  

للرشاقة المعرفية لطلبة الدراسات العليا , قامت ببناء مقياس الرشاقة المعرفية, بعد    الباحثان  حدود علم  

لتي تناولت الرشاقة المعرفية ثم باالعتماد على أجوبة العينة االستطالعية ومن  االطالع على النظريات ا

بصياغة عدد من الفقرات بصيغة علمية وكان    الباحثان    ( لذا قام ,2009goodخالل تعريف المنظر )

( فقرة, موزعة على ثالثة ابعاد, تكون البعد األول االنفتاح     47المقياس بصورته األولية مكون من )  

( فقرة, ويتم اإلجابة عنها  6  ( فقرة, وتركيز االنتباه, )  6  ( فقرة, والمرونة المعرفية,)     5  المعرفي )  

وفقا لطريقة ليكرت اعتمادا على خمسة بدائل )تنطبق علي دائما,تنطبق علي غالبا,تنطبق علي أحيانا,تنطبق  

   المحكمين من ذوي    باختيار مجموعة" من    تم استخراج صالحية المقياس  علي نادرا,التنطبق علي ابدا( 

  الجامعات العراقية     والنفسية, في بعض     التربوية    علم النفس والعلوم    , في اختصاص   األلقاب العلمية

  وتعليماته    المقياس ومجاالته   , ومن ثم عرض   محكما ومحكمة     (    25والبالغ عددهم )     ( ,   ,ملحق)  

الحكم      %(, فاكثر في 80)    اعتمدت الباحثان على نسبة اتفاق    عليهم وبهذا الصدد,     دائل تصحيحه , وب 

, بعضهم    الى ان    المقياس تم التوصل    اراء المحكمين على    وبعد تحليل  المقياس.      صالحية"     على

المقياس    على صالحية    موافقين من      صياغة مجموعة    المحكمين إعادة    ,كذلك اقترح بعض   فقرات 

     على المقياس بموافقة    اإلجابة    البحث. كذلك نالت بدائل    لعينة    حتى تصبح مناسبة    فقرات المقياس 

من خالل  لفقرات المقياس. و ,  , والرافضين  الموافقين    ( يوضح نسبة المحكمين4وجدول) ,  جميع الخبراء

اسقاط)   تم  الفقرات  المحكمين حول صالحية  فقرات7اراء  لمقياس    (  والتناسب  النسبة  قانون  بواسطة 

( من المجال الثاني  4  ,   ,5,6( من المجال األول والفقرات رقم )5  ,5المحكمين, تم اسقاط الفقرات رقم )

( فقره موزعة   40( من المجال الثالث فاصبح المقياس المعد للطلبة مكون من )0  وسقطت الفقرة رقم)
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"" لكل    لحساب القوة" التمييزية   الطرفيتين      أ ـ المجموعتين:  اتالفقر    إجراء تحليلعلى ثالث ابعاد.

   بالطريقة الطبقية     بسحب عينة عشوائية   الباحثان    ، قامت     المعرفية     مقياس الرشاقة    فقرة من فقرات

   تصحيح ، وبعد     العليا     من الدراسات   طالبا وطالبة     ( 400التحليل )    التناسبي، وبلغت عينة     ذات التوزيع

ترتيب الدرجات      المعرفية، تم     على الرشاقة   لكل استمارة      حساب الدرجة الكلية   المفحوصين و     استجابات 

  ( درجة 0   )    درجة الى     ( 85  من )    درجة التي تراوحت    درجة وانتهاء بأدنى    ابتداًء من أعلى    تنازلياً 

المعرفية      الدرجات لمقياس الرشاقة     الحاصلة على أعلى     %( من االستمارات 27)    ، وتم اختيار نسبة 

، واختيار    ( درجة55  ( الى )85  )    درجاتها بين    استمارة( وتراوحت   08  )    بالمجموعة العليا      وسميت

استمارة    08  الدنيا )     وسميت بالمجموعة"    الحاصلة على أدنى الدرجات    من االستمارات  %(27)    نسبة

والدنيا من      % العليا" 27نسبة    وهكذا فأن   .  ( درجة 0   ( الى )36  بين )   اتهاوتراوحت درج     أيضاً(

والتباين      الوسط الحسابي  ،  وبعد استخراج      في تحليل الفقرات    يمكن أخذها     تمثل أفضل نسبة     الدرجات 

   التائي     االختبار    بتطبيق  الباحثان  قامت       الرشاقة المعرفية    على مقياس     العليا والدنيا     المجموعتين    لكال"

(t. test)     التائية     ، وذلك ألن القيمة    المجموعتين  أوساط      الفروق بين    الختبار داللة     لعينتين مستقلتين    

   . وعُّدت القيمة    (35، ص 990  )مايرز ،      بين المجموعتين    التمييزية للفقرة    تمثل القوة    المحسوبة

المحسوبة  لتمييزمؤشر    التائية  فقرة من    اً  الجدولية     خالل مقارنتها    كل      عند   (96. )البالغة      بالقيمة 

    الرشاقة    لفقرات مقياس    القوة التمييزية    ( درجات   5)    . ويوضح جدول   (0.05)مستوى داللة  

 المجموعتين" المتطرفتين    المعرفية بطريقة 

 المتطرفتين   المجموعتين  المعرفية بطريقة الرشاقة   لفقرات مقياس  القوة التمييزية         

التائية      القيمة الدنيا  المجموعة  العليا   المجموعة رقم

 المحسوبة 

 

  الوسط  الفقرة النتيجة 

 الحسابي 

   االنحراف 

 المعياري 

   الوسط

 الحسابي 

   االنحراف 

 المعياري 

 إحصائيادالة  5.069 79 0.92 389 .4   0.636 4.6852  .1

 دالة إحصائيا 6.799 2 0.965 3.3889 0.80942 30 4.2  .2

 دالة إحصائيا 7.835 0.89085 3.6944 478 0.7 4.5556  .3

 دالة إحصائيا 8.647 57 02.  3.2778 2 0.789 9 4.35  .4

 دالة إحصائيا 2.203  2562.  2.5370 39608.  2.9352  .5

 دالة إحصائيا 3.694 08803.  2.5556 43037.  944 .3  .6

 دالة إحصائيا 9.570 0.96292 3.2685   0.8234 4.4352  .7

 دالة إحصائيا 5.600 9448 .  3.5556  678 .  4.4579  .8

 دالة إحصائيا 6.656 0644 .  4.0093 0.59826 48 4.8  .9

 دالة إحصائيا 4.075 03654.  5 3.48 09973.    4.074  .10

 دالة إحصائيا 3.940 2325 .  2.5000 25645.  389 .3  .11
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 دالة إحصائيا 7.568 0738 .  5 3.23 543 0.9 4.2778  .12

 دالة إحصائيا  2.08  0.96009 9 3.35 0.58265 4.6574  .13

 دالة إحصائيا 4.675 0.98952 3.4537 886 0.  4.0926  .14

 دالة إحصائيا 492.   00892.  389 .3 0.69033 4.4907  .15

 دالة إحصائيا 0.942   54 0.  3.3426 0.59789 4.5833  .16

 دالة إحصائيا 77 .   0.99532 3.3333   0.5833   4.574  .17

 دالة إحصائيا 0  .5 545 2.  3.5926 0.79082 4.3056  .18

 دالة إحصائيا 9.339 0.87759 3.4259 0.70078 4.4352  .19

 دالة إحصائيا 4.790 0.93229 2.5000 33343.  3.2500  .20

 دالة إحصائيا   95.   0.80255 3.5278 0.56638 4.6574  .21

 دالة إحصائيا 0.292  03604.  3.4630 0.65323 4.6759  .22

 دالة إحصائيا 8.062  0554.  2.6296 26445.  3.9074  .23

 دالة إحصائيا 7 5.   7  0.96 3.4630 0.54082 4.6852  .24

 دالة إحصائيا 0.328  0.96870   3.574 220 0.6 30 4.7  .25

 دالة إحصائيا 0.570  7 0.888   3.574   0.636 4.6852  .26

 دالة إحصائيا 9.630 06304.  3.5278 07  0.7 30 4.7  .27

 دالة إحصائيا 4.978 06727.  9 60.  77 7 .    2.36  .28

 دالة إحصائيا 2.029  0.86643 3.3426 0 0.759 4.6759  .29

 دالة إحصائيا 9.246 0.98820 3.3925 0.83593 4.5463  .30

 دالة إحصائيا 30 .9 70  0.  3.7963 5 0.566 48 4.8  .31

 دالة إحصائيا 4.288 22538.  3.2222 34274.  3.9722  .32

 دالة إحصائيا 6.043 09548.    2.574 2 387.  9 3.60  .33

 دالة إحصائيا 6.874 070  .  2.0000 42382.  944 .3  .34

 دالة إحصائيا 2 4.7 0.88603 3.6667 0.84647 4.2222  .35

 دالة إحصائيا 0 5.4 2 0.954   2.074 37286.  2.9444  .36

 دالة إحصائيا 7.537 26 05.  2.5833 87 38.  3.8426  .37

 دالة إحصائيا  5.28 05753.  2.3889 3 393.  3.2778  .38

 دالة إحصائيا 9.003 00892.  3.8056 0.58242 48 4.8  .39

 غير دالة   904.  00  2.  3.6944 28965.  85 4.0  .40

 

 الداخلي(   )االتساق  الكلية للمقياس  ب / عالقة" درجة الفقرة بالدرجة
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  من   Immediate Criterion Measuresآنية      قياسات محكية     الكلية للمقياس بمثابة    تمثل الدرجة

    للمقياس    بالدرجة الكلية    درجة الفقرة    ومن ثم فأن ارتباط    األفراد على الفقرات   خالل ارتباطها بدرجة 

يتم اإلبقاء" على    ضوء هذا المؤشر  الدرجة الكلية وفي  نفسه الذي تقيسه  يعني أن الفقرة تقيس المفهوم

بالدرجة الكلية      ارتباط" درجاتها    التي تكون معامالت  ( Lindauist ,  957: p. 286).     الفقرات 

إحصائيا     للمقياس وقدAnastasi ,  976 : p.  54.)  دالة  معامل    (  بيرسون      استعمل  ارتباط 

Pearson Produst- Moment Correlation)   )  بين درجة كل     االرتباطية   الستخراج العالقة

   الحرجة لمعامل    القيمة  دالة عند    معامالت االرتباط    النتائج أن جميع    الكلية، وأظهرت     من الدرجة    فقرة

(,  5، باستثناء الفقرة رقم )(398)ودرجة حرية    (0.05)ومستوى داللة    (0.098)    ، التي تبلغ    االرتباط

معامالت   6وجدول)   يوضح  بين    (  بيرسون  الفقرة      ارتباط  الكلية   درجة  الرشاقة     والدرجة     لمقياس 

الفقرة     عالقة درجة  للمقياس الكلية      الفقرة" بالدرجة    ( عالقة درجة   6)      حين يبين الجدول  المعرفية في  

 الكلية للمقياس   بالدرجة

 ت

درجة  

  معامل

 االرتباط 

 ت

   درجة

معامل 

 االرتباط 

 ت

درجة  

معامل 

 االرتباط 

 ت

درجة  

معامل 

 االرتباط 

  0.278 20 0.494  2 0.367 3  0. 59 

2 0.338 2  0.475  3 0.532 32 0.266 

3 0.382 22 0.382  4 0.222 33 0.345 

4 0.389 23 0.502  5 0.5 9 34 0.2 8 

5 0.080 24 0.445  6 0.500 35 0.267 

6 0. 58 25 0.460  7 0.5   36 0.350 

7 0.464 26 0.40   8 0.200 38 0.259 

8 0.233 27 0.230  9 0.443 39 0.407 

9 0.359 28 0.483 20 0.23  40 0.070 

 0 0. 97 29 0.4    2 0.367 3  0. 59 

    0. 50 30 0.423  3 0.532 32 0.266 

 ( من  المجال الثالث. 40( من المجال األول والفقره)5سقطت الفقره )

الفقرة بالدرجة الكلية      يعد ارتباط درجة  )االتساق الداخلي(    للمجال    الفقرة بالدرجة الكلية    عالقة" درجة

، إذ أنها دليل    صدق الفقرات     عليها في الحكم على مدى     أحدى المحكات التي يمكن االعتماد    للمجال

يتم    ، وفي ضوء هذا المؤشر  الكلية للمجال    الذي تقيسه الدرجة   تقيس المفهوم نفسه    يشير إلى أن الفقرة 



 

 
 

- 12 - 

ارتباط      معامل  احثان الب       ذلك استعملت     (، وألجلLindauist ,  957: p. 286)    اإلبقاء على الفقرات 

( العالقة   (Pearson Produst- Moment Correlation)بيرسون  بين      الستخراج  االرتباطية 

دالة      أن جميع معامالت االرتباط    ، وأظهرت النتائج  لمجاالت المقياس    كل فقرة والدرجة الكلية    درجة

، باستثناء الفقرات  (398)حرية     ودرجة (0.05)داللة    مستوى و (0.098)البالغة    عند القيمة الحرجة

تم التحقق من   :  الكلية للمقياس    األخرى والدرجة    بدرجة المجاالت    المجالدرجة      (. عالقة4  ,   ,6,9)

    بين درجات كل مجال ودرجة المجاالت   خالل استعمال معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة   ذلك" من

اتساقها     مجاالت المقياس ومدى   ، وهي تقيس تجانس  األخرى والدرجة الكلية لمقياس الرشاقة المعرفية

التحليل      على عينة   الباحثان      (. ولتحقيق ذلك اعتمدتAnastasi, 976: 55للمقياس)    مع الدرجة الكلية

    إلى أن معامالت ارتباط  تائج  العليا، وأشارت الن   من الدراسات    ( طالبا وطالبة 400اإلحصائي البالغة )

   بالقيمة الجدولية     مقارنتها    عندالكلية دالة إحصائياً      االخرى والدرجة    بدرجة المجاالت    درجة كل مجال

(    8)    والجدول. (0.05)داللة" إحصائية   ومستوى (398)حرية    ، ودرجة (0.098)الحرجة البالغة  

للعوامل االخرى لمقياس    العامل والدرجة الكلية      بيرسون بين درجة    معامالت ارتباط  يوضح ذلك.  

 المعرفية   الرشاقة

 المجال 
 الثالث  الثاني  األول 

 الدرجة 

 الكلية 

 0.783 0.400 0.522   االول 

 0.862 0.577   - الثاني 

 الثالث 
- -   0.805 

 

   - - - الدرجة الكلية 

( في طريقة االتساق  40-5( في طريقة المجموعتين الطرفيتين وحذفت الفقرة)    40*تم حذف الفقرة)   

(في المجال الثالث .اصبح عدد   40-35-32( في المجال األول و الفقرة)  11  الكلي وتم حذف الفقرة) 

المقياس بعد استعمال اإلجراءات السابقة    فتكون  40-35-32-   - 5( فقرات، هي :  5الفقرات المحذوفة )

( فقرة في  2  )      ، بواقعالمعرفية    الرشاقة   مقياس  ثالثة مجاالت تشكل    موزعة على  ( فقرة  35من )

 1.  ( فقرة المجال الثالث    11، و)  ( فقرة في المجال الثاني 2 ، و)   ولمجال اال ال

 المعرفية:  الرشاقة  ) السيكومترية ( لمقياس  .الخصائص القياسية4

المقياس     القياسية في إعداد  من بعض الخصائص   ضرورة التحقق  بالقياس النفسي  يرى المختصون" 

   (209:    986  والثبات )عالم ،      مثل الصدق     من استخدامه    مهما كان الغرض     بناؤه او تبنيه    الذي يتم 
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  ) عبد الرحمن ، وقياسه      يهتم المقياس بمعرفته   والصالحية لما    شروط الدقة   ، إذ توفر هذه الخصائص 

    الغرض الذي أعد    ما أعد لقياسه أو يحقق    هو المقياس الذي يقيس    الصادق   فالمقياس  (.   59  :    983

   الدقة  مقبولة" من  الذي يقيس بدرجة   المقياس   هو  ألجله ، وأن المقياس الثابت 

   ( :2002) عودة ،  

 

 Face Validity  ـ الصدق الظاهري   أ ـ الصدق . 

تطبيقه     المقياس قبل   فقرات  الباحثان   من خالل عرض     طريقة لحساب الصدق الظاهري   إن "أفضل

االختبار      صالحية فقرات     من الحكم على    بخبرة تمكنهم    الذين يتصفون    على مجموعة من المحكمين

    التي يتفق     وتأخذ باألحكام     مطمئنة إلى آرائهم   الباحثان      ، بحيث تجعل  المراد قياسها     قياس الخاصية     في

   هذا النوع من الصدق   . وقد تحقق(265: 0 20الكبيسي ،)   %( فأكثر80)  أو بنسبة  عليها معظمهم

ميدان      المتخصصين في     من المحكمين    على مجموعة    عرضت فقراته    وذلك عندما    في المقياس الحالي 

 .    ذكر سابقاً"   النفس . كما  علم

 :   . صدق البناء2

أنواع   (Constract Validity)"البناء      يعد صدق قبواًل     أكثر  يرى    الصدق  إذ  من    ،  كثير     عدد 

العام      المقياس بالمعنى    من حيث تشبع    للصدق  Ebelأيبل ،      مع جوهر مفهوم    المختصين أنه يتفق

على أساسه      لدينا معيار نقرر    الصدق ، حينما يكون    هذا النوع من    ، ويتحقق (    3  ، ص   990  )األمام ،  

 دداً . مح   بناًء نظرياً    المقياس يقيس  أن

 مؤشرات الثبات   -ب 

   -باستخراج ثبات المقياس بطريقة:   انالباحث  وعليه قام

إلى      بهذه الطريقة     الثبات المستخرج     يشير معامل  (:    )معامل الفاكرونباخ    الداخلي    االتساق  - :    أوال

    على     األسلوب     يعتمد هذا    ، إذ    (530، ص    99  فيركسون ،  )    المقياس     فقرات    الداخلي بين    االرتباط

بهذه     ولحساب الثبات(  79، ص 989  )ثورندايك وهيجن ،      إلى أخرى     الفرد من فقرة    اتساق أداء 

الفا  المعرفية على وفق  طريقة      الرشاقة    وبلغ ثبات  ،      معادلة الفاكرونباخ للمقياس    تم استعمال    الطريقة 

الفا      المعرفية بطريقة    الرشاقة    الثبات لمقياس    معاملدرجات        في الجدول     مبين    كرونباخ كما

 كرونباخ 

 الثبات   معامل  درجة المجال 

 0.684 األول 

 0.729 الثاني 
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 0.690 الثالث 

 5 0.7 الكلية   الدرجة

بمقياس يتخذ      أن يقارن هذا المعامل    ونوعه ينبغي     درجة تفرطح أي توزيع    أن معرفة    وهكذا" نجد 

المتبع أن يقارن    أساساً  المقابل    لذلك ، ومن  التفرطح  ،    القياسي    له في المنحى الطبيعي     هذا بمعامل 

الطبيعي     وبحساب هذا قيمته    المعامل في المنحنى  أن  نجد  فإذا زاد هذا 0.263تعادل )    القياسي   ، )   

 )العاني والغرابي ،     ا كان التوزيع مدبباً"وإذا قل عنه  يكون التوزيع مسطحاً    المعامل عن هذه القيمة  

 .   ( 66، ص 982

،   فيما بعد   والركون إلى نتائج التطبيق   الذكر للرشاقة المعرفية   اإلحصائية اآلنفة إن حساب المؤشرات 

 Statistical Package For)االجتماعية      استعمال الحقيبة اإلحصائية للعلوم     الباحثان  تطلب من  

Social Science)   اختصاراً     أو ما يسمى(SPSS)  اإلحصائية وجدول     في استخراج تلك المؤشرات   

 ( يوضح ذلك:    0 ) 

 المعرفية   الرشاقةلمقياس   المؤشرات اإلحصائية

  المؤشرات ت القيم  اإلحصائية     المؤشرات ت

 اإلحصائية 

 القيم 

 96.933  التباين  7 05  الفرضي   الوسط  

 2  .0 االلتواء  8 29.6550  الحسابي   الوسط 2

المعياري      الخطأ 3

 للوسط 

 -0.378- التفرطح  9 66 0.70

 68.00 المدى  0  29.0000  الوسيط  4

 96.00 أقل درجة      29.00  المنوال  5

 64.00  أعلى درجة  2  4.03329  المعياري   االنحراف 6

 

المؤشرات    وعند مالحظة" لمقياس    اإلحصائية    قيم  الذكر  المعرفية      األنفة  تلك    الرشاقة  أن  نجد   ،

المعرفية      مقياس الرشاقة     ، إذ تقترب درجات  المقاييس العلمية    تتسق مع معظم مؤشرات     المؤشرات 

(    2المقياس وشكل )      نتائج تطبيق هذا    االعتدالي ، مما يسمح بتعميم    نسبياً من التوزيع    وتكراراتها

  : بيانياً    يوضح ذلك"
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 االعتدالي   نسبياً من التوزيع  المعرفية وتكراراتها  درجات مقياس الرشاقة (  يوضح  2الشكل) 

 الهدف االول : تعرف على الرشاقة المعرفية لدى طلبة الدراسات العليا: 

(  29.6550  اسفرت نتائج البحث عن ان متوسط طلبة الدراسات العليا على مقياس الرشاقة المعرفية  بلغ ) 

 ( قدره  معياري  المتوسط   4.03329  وانحراف  كان  فيما   ، ) ا(  المتوسط  05  الفرضي  مقارنة  ( وعند 

  ا االختبار التائي لعينة واحدة . ظهر ان القيمةتلعينة البحث بالمتوسط الفرضي للمقياس وباستعمال  ت الحسابي  

الى وجود فرق  اتوتشير تلك النتيجة  (96, )من القيمة الجدولية    مأكبر( وهي  38 .35التائية المحسوبة )

الفرق     ( يوضح ذلك 8  (، وجدول )  399)ف( و بدرجة حرية0,05عند مستوى داللة )  ه ذو داللة احصائية

 الرشاقة المعرفية الفرضي لمقياس ابين المتوسط الحسابي والمتوسط 

 

 المتغير 

عدد 

أفراد 

 العينة 

 المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري ا

الوسط 

 الفرضي 

درجة   ا القيمة التائية

 الحرية 

مستوى 

داللة 

0.05 

 الجدولية  المحسوبة 

الرشاقة  

 المعرفية 
400  29.6550  4.03329  05 35. 38 

 دالة  399 96. 

العليا يتسمون بالرشاقة المعرفية ,ويرجع ذلك على وفق    ومن الجدول اعاله يتضح بأن طلبة الدراسات 

للمعلومات   بسيطاً  عقلياً  نموذجاً  يكونون  فانهم  ما  مشكلة  واجهتهم  اذ  الطلبة  بان  العقلية,  النماذج  نظرية 

المقدمة لهم ثم يتفحص المتعلم هذا النموذج الستنتاج المعلومات الصحيحة ثم يبحث عن نماذج عقلية أخرى  

الى دحض   تؤدي  المعرفية ومواجهة  قد  الطالب على تحسين رشاقته  يساعد  ما  السابق وهذا  االستدالل 

المواقف الصعبة, وفسرت على وفق نظرية التعلم الخبراتي, بأن اذا وضعت مسؤولية التعلم على عاتق  

ادراك  المتعلمين قد يجعلهم في حالة تركيز ونشاط واندماج دائم مع المعرفة, كما انه يسمح بتنمية التفكير و

بان هذه النتيجة تعد منطقية الن  الباحثان ومعالجة المعلومات االمر الذي يساعد على تركيز االنتباه. ترى  
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,هذه الشريحة من الطلبة يتمتعون بمستوى من االنفتاح المعرفي والتركيز والمرونة في مواجهة المواقف,  

القرارات و اتخاذ  القدرة, على  التعليمات والمعلومات, والقدرة  فالطالب الرشيق معرفيا لديه  بين  التفريق 

مع دراسة,)   متفقة  النتيجة  هذه  جاءت  والعاطفية  االجتماعية  المهارات  من  واسعة  تفسير مجموعة  على 

(,  2020(, بان طلبة البحث يتسمون بالرشاقة المعرفية,  في حين اختلفت مع دراسة, )البديوي,2020الفيل,

 رشاقة المعرفية لدى طلبة البحث. بان هناك انخفاضاً في مستوى ال

الهدف الثاني : التعرف على الفروق في مقياس الرشاقة المعرفية على وفق متغيرات الجنس والتخصص 

الدراسات  ا الفروق بين متوسطات درجات طلبة    ا لغرض تعرف داللةا  والشهادة لدى طلبة الدراسات العليا:

انساني(  -علمي اإناث( والتخصص )-االجنس)ذكور امتغير  الرشاقة المعرفية على وفق  االعليا على مقياس 

)الماجستير الدراسة  استعملت    - ونوع  الثالثي    الباحثان  الدكتوراه(  التباين   three way)ا تحليل 

ANOVA)  الفروق في الجنس  ا               ( وجدول ) ( يوضح ذلك:0.05)اوفق مستوى داللةعلى

 على مقياس الرشاقة المعرفية اوالحالة االجتماعية

 مصدر التباين

 

 مجموعة المربعات 

S-S 

درجة  

 الحرية 

D-F 

 المربعات امتوسط

M-S 

 القيمة الفائية 

F 

القيمة 

 الجدولية 

مستوى 

 الداللة 

S-g 

 3.84  4.92 964.947   964.947 جنس 

 

0.05 

 0.942 84.642    84.642  تخصص  

 083.  2.288 2   2.288 2 نوع الدراسة 

 535.  049. 30   049. 30 تخصص * جنس

 2.297 450.533   450.533 نوع الدراسة  * جنس

 0.002 4 0.3   4 0.3 نوع الدراسة  * تخصص

 تخصص * جنس

 نوع*الدراسة*
423.433   423.433 2. 59 

 96.097  392 76870.057 الخطأ 

 400 6802744.000 الكلي 

بين الذكور واإلناث  بيتضح من الجدول السابق أن الفرق  ا  وفق متغير الجنس )ذكور، إناث( :أ.الفرق على  

الرشاقة على   االحصائية  المعرفية   امقياس  الداللة  مستوى  الى  الفائية  ايرقى  القيمة  نقارن  عندما 

إذ    (0,05)( عند مستوى الداللة اإلحصائية عند  3,84( مع القيمة الجدولية البالغة )  4.92)ا"المحسوبة 

المتوسط   للذكورا بلغ  يختلف كثيرا عن ا3.97709 )( بانحراف معياري,)  7 30.88  )االحسابي  الذي 

( البالغ  الحسابي لإلناث  تفسير هذه  (4.02744 )بانحراف معياري    ا(28.5888  المتوسط  . ويمكن  

وفق نظرية التعلم الخبراتي بان  بان الذكور أكثر اتساما بالرشاقة المعرفية من االناث، وهذا يرجع     االنتيجة 

التفسير وطرح األسئلة وتنظيم الوقت واإلصرار  بعض الطلبة قد اليكونون حريصين على الفهم وطلب 

التي يمكن ان تكون  على اكتساب المعارف بصورة علمية سليمة,باإلضافة الى مناقشة المعرفة المكتسبة  
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مفيدة في مواقف مستقبلية وهذا قد يؤدي الى تدنى المعرفة لديهم. يمكن ان نعزي هذه النتيجة بان الطالبات  

قد يركزن على الخوف والخجل في التعامل, اكثر من تركيزهن على التفكير في وسائل علمية صحيحة مع  

راتهن على االخرين, ويجب ان تكون لديهن اتجاهات  المحيطين, فيجب تحفيز االناث على زيادة الثقة في قد

(,  2020إيجابية نحو الزمالء والزميالت في كل مايدور داخل الجامعة,تتفق هذه النتيجة مع دراسة )محمد,

(, بعدم  2020بوجود فروق دالة احصائيا بين الذكور واالناث,  وال تتفق هذه النتيجة مع دراسة )الفيل,

 ا بين متغير الجنس )ذكور, اناث(,وجود فروق داله احصائي

يتضح من الجدول السابق أن الفرق بين طلبة   إنساني(:-)علمياب. الفرق على وفق التخصص الدراسي 

القيمة  ا  الدراسات العليا على وفق متغير  التخصص ال يرقى الى مستوى الداللة االحصائية عندما نقارن 

إذ  (0,05) ا( عند مستوى الداللة اإلحصائية 3,84)االجدولية البالغة( مع القيمة  0.942الفائية المحسوبة )

ال     98 6 .4 ))  اابانحراف معياري قدره     (  2 .30 )نجد أن متوسط طلبة التخصص العلمي البالغ  

بانحراف   (28.8264 )الدراسات ذو التخصص اإلنساني البالغ  اعن الوسط الحسابي لطلبة   ايختلف كثير

مما يفسر ذلك بأن كال الطلبة من التخصصين يتمتعان بالرشاقة المعرفية، وأنه    (58  3.8 )معياري قدره  

انه قد يرجع  هذا     الباحثان  ال يوجود فرق في الرشاقة المعرفية على وفق التخصص الدراسي، فسرت  

إلى وضوح وفهم الطلبة  لما يواجهون من مشكالت ومواقف صعبة من خالل االستفادة من معلوماتهم  

وخبراتهم السابقة التي تؤدي الى تحسين أدائهم على برنامج التعلم الخبراتي ومن ثم تنمية رشاقتهم المعرفية.  

اك فروقا متفاوتة في مستوى الرشاقة المعرفية وفق  (, بان هن2020لم تتفق هذه النتيجة مع دراسة )محمد,

 التخصص, 

)الماجستير الدراسة  نوع  وفق  الفرق  طلبة    الدكتوراه(:-ج.  بين  الفرق  أن  السابق  الجدول  من  يتضح 

الدراسات العليا على وفق متغير نوع الدراسة ال يرقى الى مستوى الداللة االحصائية عندما نقارن القيمة  

إذ  (0,05)( عند مستوى الداللة اإلحصائية  3,84( مع القيمة الجدولية البالغة )083.  )   الفائية المحسوبة

ال    (4 4.589 )بانحراف معياري قدره   (094 .30 )نجد أن المتوسط الحسابي لطلبة الماجستير البالغ

البالغ الدكتوراه  لطلبة  الحسابي  الوسط  عن  كثيرا  قدره    (28.8472 )يختلف  معياري   )بانحراف 

، ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن كال طلبة الماجستير والدكتوراه يتمتعان بدرجة متقاربة من  (2.99667

كال طلبة الدراسات     النتيجة بان  الباحثان  الرشاقة المعرفية، مما اظهر عدم وجود فرق بينهما. وفسرت  

العليا يتمتعون بالرشاقة المعرفية التي تزيد من مهارات التفكير اإلبداعي, وتمكنهم من حل المشكالت التي  

تواجههم فتحسن من عمليات المعالجة المعرفية لديهم وتزيد من اصرارهم ومثابرتهم الذهنية, وأخيرا تحسين  

ركيز والنجاح وهذا بدوره يؤدي الى تقليل الفجوة بينهم من  من تحصيلهم الدراسي ومن ثم زيادة نسبة الت

 ناحية رشاقتهم المعرفية فال يوجد فرق واضح بين طلبة الماجستير والدكتوراه. 

الذكور    طلبة الدراسات منيتضح من الجدول السابق أن الفروق بين  اهـ. تفاعل الجنس ونوع الدراسة:

  ا عندما نقارن القيمة الفائية المحسوبة   اوالدكتوراه ال ترقى إلى مستوى الداللة اإلحصائيةاواإلناث للماجستير  
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، وبذلك لم يظهر تفاعل للجنس  ا(0,05( عند مستوى داللة )3,84)ا ( مع القيمة الجدولية البالغة2.297)

 ية  في التأثير على مقياس الرشاقة المعرف امع نوع الدراسة

الدراسات   ا يتضح من الجدول ألسابق أن الفروق بين طلبةاتفاعل الجنس والتخصص ونوع الدراسة: از. 

ال ترقى الى مستوى الداللة االحصائية عندما نقارن    ا العليا وفق متغير الجنس والتخصص ونوع الدراسة

، وبذلك  ا(0,05عند مستوى داللة )ا( 3,84( مع القيمة الجدولية البالغة )59 .2القيمة الفائية المحسوبة )

المعرفية كما موضح    اونوع الدراسة في التأثير على مقياس الرشاقةالم يظهر تفاعل بين الجنس والتخصص  

 باآلتي:   الباحثان  وفقا لنتائج البحث السابقة، توصي  التوصيات: ب في الجدول السابق.

االهتمام بتنمية الرشاقة المعرفية في المراحل الدراسية المختلفة لما لها من أهمية في تنمية مستوى الطلبة    -

 التعليمي. 

تدريبية للطلبة وابداء النصائح والتوجيهات لسيطرتهم  على وزارتي التربية والتعليم العالي عقد دورات   -

 على المواقف المختلفة. 

 على المؤسسات التعليمية ضرورة تدريب المعلمين على ممارسة الرشاقة المعرفية في بيئات عملهم.  -

 المقترحات: 

 الدراسات اآلتية:  الباحثان استكماال لنتائج البحث، تقترح  

 وعالقتها في اتخاذ القرار لدى طلبة الجامعة.الرشاقة المعرفية  •

 بحث تاثير الرشاقة المعرفية لدى الطلبة الموهوبين.  •

 الفروق في عقلية االنماء والرشاقة المعرفية بين الطلبة الموهوبين وغير الموهوبين.  •

اثناء مهامه • الموظفين  المعرفية في تخفيف العبء عن  التدريب على على ممارسة الرشاقة  م  فاعلية 

 المختلفة. 

 مقياس الرشاقة المعرفية بصيغته النهائية ملحق 

من    الباحثان  نضع بين أيديكم مجموعة من الفقرات التي تعكس بعض اآلراء والمعتقدات التي تستهدف  

خالل إجابتكم عنها والوقوف على مواقفكم الحقيقية , ولما لها من أهمية كبيرة للبحث العلمي بشكل خاص  

المجتم لتطوير  العلم  و  من  متقدما  مستـوى  و  مهمـة  اجتماعية  تمثلـون شريحـة  كونكـم   . عام  بشكل  ع 

لذا تأمل   التعبير عن آرائكم .    الباحثان   والمعرفة. ونظرا لما نعهده فيكم من موضوعية و صراحة في 

ع تعاونكم معها في اإلجابة على جميع الفقرات بما يعكس آرائكم الحقيقية تجاهها و ذلك من خالل وض

 ( على أحـد البدائـل لكل فقرة من فقرات هذا المقياس . وال داعي لذكر االسم .  ✓عالمة ) 

 قبل أن تبدأ باإلجابة يرجى تدوين المعلومات التالية:ـ مالحظة/

   انساني                   الجنس ذكر   انثى               التخصص علمي  

 دكتوراه     الشهادة  ماجستير 
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 ت
 الفقرة

تنطبق علي  

 دائما 

علي   تنطبق 

 غالبا 

علي    تنطبق 

 أحيانا 

علي    تنطبق 

 نادرا 

تنطبق   ال 

 علي ابدا 

      اتقبل األفكار والخبرات الجديدة   1 

      يعجبني التعامل مع المشكالت المعرفية 2

      ابحث عن الجدة واستكشاف حلول إبداعية  3

      استطيع التكيف مع الظروف المتغيره  4

      عندما استمع الفكار االخرين ال اضعها بمنتهى الجد  5

      لدي قدرة للتعامل مع أي تغيير يحيط بالمهمه المكلف بها 6

      اواجه الفشل بالتحدي  واإلصرار على النجاح  7

      اشعر بالفخر عندما انجز شيئا جديد  8

      أنخرط مع النقاشات بسهولة واستمتع بها 9

      استطيع محاورة االخرين بافكاري  ونقاشاتي 0 

عن       بالبحث  الدراسية  المشكلة  على  اسيطر  ان  استطيع 

 أسبابها

     

      احل المشكلة من خالل مناقشتها مع زمالئي  2 

      أمتلك القدرة باالنتقال بين المهام المختلفة   3 

      أدرك المواقف الصعبة واتحكم فيها 4 

للمواقف   5  ومتعددة  بديلة  وحلول  تفسيرات  الى  أتوصل 

 الصعبة 

     

      أستطيع التفكير في مفاهيم متعدده في وقت واحد 6 

      اجيد ألتعامل مع الموضوعات الصعبة  7 

اجد نفسي بطيئا في التعامل مع اكثر من موقف اومشكلة   8 

 تواجهني

     

      انا دائما انظر للحلول بأكثر من وجهة نظر 9 

ابحث عن الوسائل البديله عندما افشل للوصول الى الهدف   20

 بالطرق المعتادة 

     

      ال اعرف ماذا افعل عندما تواجهني مواقف صعبة   2
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التي   22 المشاكل  حول  الحلول  من  قدر  اكبر  اليجاد  اسعى 

 تواجهني

     

ابذل جهد للحصول على المصادر المكلف بها قبل موعد   23

 التسليم

     

      اجرب عدة طرق  للفهم عندما تكون المحاضرة صعبة 24

      متابعة األمور الى النهايةأستمر في  25

      يمر الوقت بسرعه عندما أندمج بعملي  26

      أعمل بهمة وفطنة على فهم األشياء 27

      اراجع محاضراتي حتى وان استغرقت وقتا طويال 28

      يزداد فهمي للمادة الدراسية حين الم بكل جوانبها 29

      المحاضرة مما يشتت تركيزي لها افكر في مستقبلي داخل  30

      افشل في انتباهي للمحاضرة عند المقاطعات المستمرة  3

      يتشتت انتباهي عند تكليفي بأكثر من محاضرة 32

      اتجنب المهام التي تتطلب جهدا عقليا وانتباها  33

      يتشتت انتباهي عندما تستغرق المحاضرة اكثر من ساعه   34

      انتبه لما يطلبه األستاذ من مالحظات    35


