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ملخص: 
هدفت اإىل الدرا�سة احلالية اإىل التعرف على فاعلية ا�ستخدام 
املعرفية،  املرونة  تنمية  يف  الن�سط  التعلم  اإ�سرتاتيجيات  بع�س 
ودافعية الإجناز الأكاديي، وتكونت اإ�سرتاتيجيات التعلم الن�سط 
امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة من ثالث اإ�سرتاتيجيات، هي: التعلم 
التعاوين، واملناق�سة واحلوار، والع�سف الذهني. وطبقت الدرا�سة 
يف  الرتبية  كلية  طالب  من  طالبًا   )65( من  مكونة  عينة  على 
جامعة حائل تخ�س�س علم النف�س، امل�سجلني يف مقرر علم النف�س 
2015م(. اختريوا ب�سكل  الرتبوي يف العام الدرا�سي )2014 - 
املجموعة  جمموعتني:  اإىل  الدرا�سة  عينة  ق�سمت  وقد  ع�سوائي، 
التجريبية، وبلغ عدد اأفرادها )33( طالبًا، واملجموعة ال�سابطة 
بلغ عدد اأفرادها )32( طالبًا. ولتحقيق اأهداف الدرا�سة ا�سُتخِدم 
الإجناز  دافعية  املعرفية، ومقيا�س  املرونة  اأداتني هما: مقيا�س 
الأكاديي. ومت التحقق من �سدقهما وثباتهما بالطرق املنا�سبة. 
واأ�سفرت نتائج الدرا�سة عن وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني 
متو�سطي اأداء الطالب يف جمموعتي الدرا�سة يف املرونة املعرفية 
ودافعية الإجناز الأكاديي، ل�سالح املجموعة التجريبية، ويعزى 
ذلك اإىل ا�ستخدام اإ�سرتاتيجيات التعلم الن�سط. ويف �سوء النتائج 
اأع�ساء  ت�سجيع  �رصورة  منها:  تو�سيات  بعدة  الدرا�سة  اأو�ست 

هيئة التدري�س على توظيف اإ�سرتاتيجيات التعلم الن�سط. 
 )الكلمات املفتاحية: اإ�سرتاتيجيات التعلم الن�سط، املرونة 

املعرفية، دافعية الإجناز الأكاديي(. 

The Effectiveness of Using Active learning Strate-
gies Based on Social Cognitive Theory in Devel-
oping Cognitive Flexibility and Academic Achieve-
ment Motivation among Students of Psychology 

at The University of Hail

Abstract: 

The current study aims at identifying the 
effectiveness of using some active learning 
strategies in developing the Cognitive flexibility 
and academic Achievement Motivation, The active 
learning strategies used in the study were three: 
cooperative learning, discussion and dialogue, 
and brainstorming. The study was conducted on a 
sample of) 65 (students of the Faculty of Education 
at the University of Hail specialty psychology, 
enrolled in educational psychology course. 
Stratified random selected during the academic 
year 2014- 2015 were divided into two groups: 
the experimental group consists of) 33 (students, 
and the control group consists of) 32 (students. To 
achieve the purpose of this study two scales were 
used, the Cognitive flexibility scale and academic 
Achievement motivation scale. The validity and 
reliability of scales were verifying inappropriate 
ways. The study results showed that there were 
statistically significant differences between the 
average performance of students in the experimental 
and control groups in cognitive flexibility scale and 
academic achievement motivation scale in favor of 
experimental group attributed to active learning 
strategies. In light of these findings, the study 
reacged a number of recommendations, including 
the need to encourage faculty members to employ 
active learning strategies. 

Keywords: active learning strategies, cognitive 
flexibility, and academic achievement motivation. 
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مقدمة: 
يربز دور التعلم الن�سط الذي يركز على الأن�سطة التعليمية 
التي تتمحور حول ن�ساط امُلتعِلّم واإيجابيته، كمفهوم حديث يف 
كبري  ب�سكل  ازداد  الأمر  اأن  اإل  الع�رصين،  القرن  من  الأخري  الربع 
يف بداية هذا القرن، باعتباره اأحد التوجهات احلديثة واملعا�رصة 
ذات الأثر الكبري يف عملية التعلم والتعليم داخل الغرفة ال�سفية 

وخارجها. 
وقد اجتهت الهتمامات الرتبوية احلديثة نحو التعلم على 
حواري،  جمتمع  من  جزءاً  امُلتعِلّم  بها  ي�سبح  التي  العملية  اأنه 
يدعونا للنظر اإىل الغرف ال�سفية كمجتمعات يتطور احلواُر فيها، 
لي�س فقط للحديث عن امل�ستوى املعريف؛ واإمنا اأي�سًا للحديث عن 
الأوجه الأخرى من املوقف التعلمي، مثل: العالقات الجتماعية 
لذلك  الثقافية،  وم�ستوياتهم  ال�سفية،  الغرفة  اأفراد  تربط  التي 
فالغرف ال�سفية: هي بيئاٌت تعليميٌة تت�سمن م�ستوياٍت معرفيًة، 
منهم  لكل  يوفر  مما  اجتماعيٍة،  وبيئاٍت  تدري�ٍس،  وا�سرتاتيجيات 

 )Roth, 2000( .خرباِت جديدة
اإىل  امُلعِلمني  الجتماعية  املعرفية  النظرية  وجهت  فقد 
وتعليم حل  امُلتعِلّم،  وزيادِة وعي  التفكري،  تعليم  تنمية ِ �رصورِة 
وعدم  الأ�سئلة،  طرح  على  والقدرة  الأدوار،  ولعب  امل�سكالت، 
والقريبَة  املبا�رصَة  اخلربَة  اأّن  حيث  الجتماعي،  اجلانب  اإهمال 
للبنيِة  والأحداِث �رصٌط �رصورٌي  والأفكاِر  والأ�سياِء  الآخرين  من 

املعرفيِة ومن ثمَّ التطور )عبد الهادي، 2004(. 
ويحدث التعلم الن�سط، عندما ُيعطى الطلبُة الفر�سًة لتخاِذ 
عالقة اأكرَث فاعليِة مبادة التعلم، وت�سجيعهم على توليِد املعرفِة، 
بدًل من جمرد تلّقيها. ويف بيئة التعلم الن�سط ُي�سهُل امُلعِلمون تعلم 
الطلبة بدًل من فر�سه عليهم. ولكي يكوُن الطالُب ن�سطًا يت�سمن 
ان�سغاله يف مهام التفكري العليا: كالتحليل، والرتكيب، والتقومي، 
وكذلك ال�سرتاتيجيات التي ُتروج للتعلم الن�سط )بدوي، 2010(. 
التي  بال�سرتاتيجيات  غنيًة  قائمًة  الن�سط ُ التعلُم  ويقدُم 
ونتائَج  وجهٍد،  وقٍت  باأقِل  املن�سودِة،  الأهداِف  حتقيِق  اإىل  توؤدي 
اإيجابيٍة. وت�سمل: التعلم التعاوين، والتعلم الذاتي، ولعب الأدوار، 
البنائية،  والطريقة  واحلوار،  واملناق�سة  املفاهيمية،  واخلرائط 

والع�سف الذهني )ع�رص، 2001(. 
امُلعِلم وامُلتعِلِّم  َثّمة تغرياً يف وظائف كل من  اأن  فُيالحُظ 
على  تعتمُد  التعلِم  عمليُة  كانت  اأن  فبعد  الرتبويِة،  العملية ِ يف 
با�ستخدام  التعليمية  البيئة  خربات  بتنظيم  يقوُم  الذي  امُلعِلم 
عمليات التعزيز املتنوعة، مما ي�سجع امُلتعِلّم على القيام باملهام 
املواقِف  تهيئِة  اإىل  تهدُف  التعُلم  عمليُة  اأ�سبحت  منه.  املطلوبة 
تتحدى  م�سكالت  �سكل  على  امُلتعِلّم  على  وعر�سها  التعليميِة، 
قدراته املعرفية. تتطلُب منه اإثارَة التفكرِي لديه جتاه هذه املواقف 

من اأجل اإيجاد احللول لها. 
واأحد  التفكري،  مهارات  اأبرز  من  املعرفية ُ املرونُة  وُتعُدّ 

املكونات  واأحد  اإنها  بل  ل  التفكري،  يف  الأ�سا�سية  املتطلباِت 
املواقف  مواجهِة  يف  الفرِد  لدى  الإبداعي  للتفكري  الأ�سا�سية 
املتباينة التي تواجهه، وما يرتتب عليها من متغرياٍت متفاجئٍة، 
وعليه اأن يواجه تلك املواقَف باأ�ساليب متباينٍة تتفق مع املتغريات 

التي تتعلق بها )عبد الوهاب، 2001(. 
فاملرونة املعرفية ُبعد مهٌم من اأبعاد ال�سخ�سية الإن�سانية، 
اأمناط  اكت�ساب  يف  واملثابرة  املفاهيمي،  التغري  تتقبُل  وهي 
وثابتة.  قدية  اأخرى  اأمناط  عن  والتخلي  ال�سلوك،  من  جديدة 
وهي تقع على اأحد طريف مت�سل بينما يقع الت�سلب املعريف يف 
الطرف الآخر )Schaie, Dutta & Willis, 1991(. وتت�سح املرونة 
اخلا�سة  والبدائل  للخيارات،  ومعرفتُه  الفرد،  قدرة  يف  املعرفية 
الذي  املوقف  متطلبات  ح�سب  ا�ستجابته  وتكييف  ما،  مبوقف 
 Martin, Anderson( يواجهه، اإ�سافًة اإىل رغبته يف اأن يكون مرنًا

 .)& Thweatt, 1998

 Canas, Fajardo, Antoli &( واأ�سار جمموعة من الباحثني
Salmeron, 2005 ; Deak, 2003 ; Martin, Anderson & Thwe-

att, 1998( اإىل اأن املرونَة املعرفيَة تظهُر يف �سلوك الفرد ب�سكٍل 

كامٍل، ولي�س يف �سلوك واحد، نتيجة ملوقف ما، كما اأن َثّمة بع�س 
العقلي،  والتمثيل  الوعي،  مثل:  ترافقها  التي  املعرفية  العمليات 

وتوليد البدائل وتقييمها. 
العالقات  اإدراِك  على  القدرُة  لي�ست  املعرفيُة  واملرونُة 
القدرُة على  اأي�سًا  ولكنها  فقط،  واملفاهيم  الأ�سياء  الداخلية بني 
 Murry, Hirt & Sujan,( بينها  والختالِف  الت�سابِه  اأوجِه  اإدراِك 

 .)1990

املختلفة،  التفكري  اأ�ساليب  تنمية  يف  اأثٌر  الن�سط  وللتعلم 
الأ�ساليب: املرونة املعرفية، فعملية املرونة املعرفية  ومن هذه 
ا�ستحوذت على اهتمام  التفكري، وقد  اأ�ساليب  اأنواع  هي نوع من 
الباحثني، على اختالف توجهاتهم، وكذلك اهتم بها علماء النف�س 
واقرتاح  وحتليلها،  العملية  هذه  على  التعرف  اإىل  �سعوا  الذين 

النماذج واخلطط والربامج التي تعمل على حت�سينها. 
موؤثر  عن�رص  كونها  الأكاديي  لالإجناز  الدافعية  وتربز 
املرتفعة  الدافعية  ذوي  امُلتعِلّمني  اأّن  حيث  لالأداء؛  و�رصوري 
لالإجناز ينجزون بدرجة اأف�سل من ذوي الدافعية املنخف�سة، كما 
الفردية،  امل�سوؤولية  تف�سيل  بالنف�س وعلى  للثقة  مياًل  اأكرث  اأنهم 
اأدائهم،  بنتيجة  والتنبوؤ  امل�سوؤولية  حتمل  على  القدرة  ولديهم 
ويقاومون  التعليمية،  املهمات  اإجناز  يف  بال�رصعة  ويت�سفون 
ال�سغط الجتماعي اخلارجي ويتميزون بالطموح العايل )موراي، 

 .)1988
نحو  الطلبة  بدافعية  الن�سط  التعلم  اإ�سرتاتيجيات  وترتبط 
ُبعداً  والطالب  امُلعِلم  من  لكٍل  يثل  الن�سط  التعلم  اإن  اإذ  التعلم، 
الرتابِة  عن  ويُبعدهم  والتفكري،  العمل  يف  وال�ستمتاع  للت�سلية 
وامللل يف اأن�سطتهم اليومية، وي�ساعد يف تهيئِة الظروف، للمروِر 
اأثراً، واأي�رَص فهمًا  اأبقى  بخرباِت فعليِة تعلميِة، يكون فيها التعلم 
اأو جماعي  باأنف�سهم ب�سكٍل فردي  الذين يجربون ذلك  للمتعلمني 
الدافعية  مظاهر  ومن   .)Shenker, Goss & Bernstein, 1996(
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م�ستوى  وارتفاع  بامل�سوؤولية،  ال�سعور  الفرد:  لدى  لالإجناز 
الطموح، واملثابرة بهدف الإتقان، والبحث عن التقدير، والتوجه 
واخلوف  وال�ستقاللية،  الوقت،  باأهمية  وال�سعور  امل�ستقبل،  نحو 

من الف�سل )خليفة، 2000(. 
اأن الأن�سطة والأ�ساليب الفاعلة تنمي عند  اإ�سارة اإىل  وثّمة 
وهذا  التعلمية،  التعليمية  العملية  نحو  اإيجابية  اجتاهات  الطلبة 
الذي  التقليدي،  اإىل جتنيب املجتمع ما ينتج عن املنهاج  يوؤدي 
تتمثل  والتي  التعلمية.  التعليمية  العمليِة  على  �سلبية  اآثاراً  يرتك 
هنا  ومن  واملجتمع.  الفرد  على  ال�سلبية  التوابع  من  بالعديد 
من  التي  الن�سط  التعلم  با�سرتاتيجيات  الهتمام  �رصورة  برزت 
ومهارات  الطلبة،  عند  الأكاديي  الإجناز  دافعية  حت�سني  �ساأنها 
التفكري العليا كاملرونة املعرفية، اإ�سافًة اإىل زيادِة وعي الطلبة 
)ال�سورطي،  الإبداعي  التفكري  ومهارات  العقلية،  بالعمليات 

 .)2009
فريى الباحث اأن اإ�سرتاتيجيات التعلم الن�سط تتميز وتنفرد 
عن غريها من اإ�سرتاتيجيات التعلم املُتعّددة، يف اأنها جتعل دور 
الطالِب املحوَر الأ�سا�سَي يف العمليِة التعليميِة التعلميِة، فيعالُج 
الأفكار واخلربات بطريقٍة منظمٍة، تت�سم بالتفاعل والت�سارك بني 
للك�سِف عن  الدرا�سة احلالية  ت�سعى  لذلك  الطلبة بع�سهم ببع�س. 
النظرية  اإىل  امل�ستندة  الن�سط  التعلم  اإ�سرتاتيجيات  فاعلية  مدى 
املعرفية الجتماعية يف تنمية املرونة املعرفية ودافعية الإجناز 
الأكاديي لدى طالب ق�سم علم النف�س يف كلية الرتبية يف جامعة 

حائل. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
بداأ املخت�سون والباحثون يف الُبعد الرتبوي باإدراك التنوع 
اإىل  الإدراك  اأدى ذلك  واأ�ساليب تعلمهم، وقد  الطلبة  يف مدخالت 
الطلبة،  هوؤلء  لتدري�س  املثلى  الأ�ساليب  حول  ت�ساوؤلت  ظهور 
التدري�س-  يف  التقليدية  الأ�ساليب  اأن  الباحثني  بع�س  يرى  اإذ 
كاملحا�رصة مثاًل- لي�ست فعالة يف بيئات التدري�س اجلامعي كما 
 Siegel, 2005 ; McCauley & McClelland,( كانت يف املا�سي
التدري�س  اأ�ساليب  تنويع  �رصورة  على  الباحثون  فيوؤكد   .)2004

املتعلم  �سخ�سية  تنمية  اأجل  من  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف 
Case, Har- وجراهام  وهاري�س  كي�س  فرتى  اأبعادها،  )ججميع 

اأن تدري�س الطلبة اجلامعيني با�ستخدام   )ris & Graham, 1992

من  يتلكه  وما  الن�سط،  التعلم  كاأ�سلوب  الفعالة  التعلم  اأ�ساليب 
اإ�سرتاتيجيات متنوعة تعود بالنفع على الطالب، وتنمي مكونات 
�سخ�سيته، ويكن اأن ي�سيف احلما�س ملكونات املقرر، وذلك من 
النظرية  مراحل  تتناول  متنوعة،  تعليمية  اأ�ساليب  تطبيق  خالل 

والتطبيق، والبحث. 
النف�س  علم  لطالب  مقرر  من  لأكرث  تدري�سي  خالل  ومن 
ن�ساطهم  م�ستوى  يف  �سعفًا  ثّمة  اأن  يل  تبني  حائل،  جامعة  يف 
العملية  تطلبها  التي  بواجباتهم  للقيام  لالإجناز  ودافعيتهم 
التعلمية التعليمية، وقد كان يل بع�س املالحظات على مرونتهم 
املعرفية يف املواقف التعلمية التعليمية. اإذ ُتعّد املرونة املعرفية 

تتطلب  والتي  الإبداعي،  التفكري  يف  الأ�سا�سية  املهارات  من 
التدريب واملمار�سة لتفعيلها عند الطالب. ولأن املرحلة اجلامعية 
اإذ  و�سقلها،  الفرد  �سخ�سية  تكوين  يف  الأ�سا�سية  املراحل  من 
�سخ�سيته  ت�سقل  خمتلفة،  وق�سايا  ملواقف  فيها  الفرد  يتعر�س 
الوقت  يف  املنا�سبة  القرارات  اتخاذ  منه  وتتطلب  امل�ستقبلية، 

املنا�سب. 
ويعزو الباحث �سعف الطالب يف فاعلية ا�ستخدام املرونة 
الأ�ساليب  اإىل  الأكاديي  الإجناز  دافعية  و�سعف  املعرفية، 
اجلامعية،  التعليمية  البيئة  يف  ت�ستخدم  التي  والإ�سرتاتيجيات 
مهارات  بتعليم  الهتمام  دون  املعرفة،  تلقني  على  تقوم  والتي 
على  وت�سجيعهم  الطلبة،  وتنميتها، وحتفيز  وم�ستوياتها  التفكري 
التعلم. ومبا اأّن التعلم الن�سط ُيعد من العمليات الرئي�سة التي يجب 
اأن يركز عليها التدري�س اجلامعي، وي�سعى اإىل تنميتها ودعمها، 
به،  املحيطة  وامل�سكالت  التحديات  مواجهة  من  الطالب  لُتمكن 
وتنمية قدرته على التكيف مع التغريات املتالحقة، وعلى الرغم 
البيئات  يف  للطلبة  تقدم  التي  الربامج  من  العديد  وجود  من 
ب�سكل  ال�سعودية  العربية  ب�سكل عام واململكة  والعربية  الأجنبية 
خا�س، اإل اأنه ل توجُد درا�ساٍت علميٍة كافيٍة تتناول ُتنميَة املرونِة 
املعرفيِة ودافعية الإجناز الأكاديي ب�سكٍل متكامٍل و�سمويل؛ لذا 
الرئي�س الآتي: ما  ال�سوؤال  اإىل الإجابة عن  الدرا�سة احلالية  �سعت 
فاعلية ا�ستخدام اإ�سرتاتيجيات التعلم الن�سط امل�ستندة اإىل النظرية 
املعرفية الجتماعية يف تنمية املرونة املعرفية ودافعية الإجناز 
الأكاديي لدى طالب ق�سم علم النف�س بكلية الرتبية يف جامعة 

حائل؟ 
وينبثق عن ال�صوؤال الرئي�س �صوؤالن حتاول الدرا�صة احلالية 

الإجابة عنهما، وهما: 
ما فاعلية ا�ستخدام اإ�سرتاتيجيات التعلم الن�سط امل�ستندة  ●

اإىل النظرية املعرفية الجتماعية يف تنمية املرونة املعرفية لدى 
طالب ق�سم علم النف�س بكلية الرتبية يف جامعة حائل؟ 

الن�سط  ● التعلم  اإ�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  فاعلية  ما 
دافعية  تنمية  يف  الجتماعية  املعرفية  النظرية  اإىل  امل�ستندة 
الإجناز الأكاديي لدى طالب ق�سم علم النف�س بكلية الرتبية يف 

جامعة حائل؟ 

فرضيات الّدراسة: 
حاولت الدرا�صة اختبار الفر�صيات الآتية: 

Ú  دللة م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  داٌل  فرٌق  يوجُد  ل 
التجريبية  املجموعتني  درجات  متو�سطي  بني   )α≤ 0.05(
املعرفية،  املرونِة  يف  البعدي  املقيا�س  على  وال�سابطة، 
التعلم  امل�ستخدمة، وهي  التدري�س  لإ�سرتاتيجية  ُتعزى  واأبعادها 

الن�سط والتقليدية.
Ú  دللة م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  داٌل  فرٌق  يوجُد  ل 

التجريبية  املجموعتني  درجات  متو�سطي  بني   )α≤ 0.05(
وال�سابطة، على املقيا�س البعدي يف دافعية الإجناز الأكاديي، 
التعلم  امل�ستخدمة، وهي  التدري�س  لإ�سرتاتيجية  ُتعزى  واأبعادها 
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الن�سط والتقليدية.

أهميةالّدراسة: 
تتمثل اأهميُة الدرا�صة فيما يلي: 

األهمية النظرية: 

ت�سليُط ال�سوُء على توظيف اإ�سرتاتيجيات التعلم الن�سط  ♦
يف التدري�س.

ُتعُدّ هذه الدرا�سة من اأوىل الدرا�سات املبا�رصة –وذلك  ♦
املعرفية  املرونة  تنمية  حاولت  التي  الباحث-  علم  حدود  يف 
و  العربية  البيئة  يف  الن�سط  التعلم  اإ�سرتاتيجيات  با�ستخدام 

)الأجنبية(.
اأهمية  ♦ حول  الهامة  واملعلومات  باحلقائق  تزويدنا 

التعلم الن�سط واأن�سطته، التي جعلت منه عملية تفاعلية ممتعة لكٍل 
من امُلعِلم وامُلتعِلّم.

األهمية التطبيقية: 

توظيف  ♦ كيفية  يو�سح  اإجرائي  تطبيقي  دليل  تقدمي 
النف�س  علم  مقرر  تدري�س  يف  الن�سط  التعلم  اإ�سرتاتيجيات  بع�س 

الرتبوي.
لدرا�ساٍت  ♦ الُبعد  فتح  الدرا�سة يف  نتائج هذه  قد  ُت�سهم 

م�ستقبليٍة مماثلٍة لفروِع العلوم املختلفِة با�ستخدام اإ�سرتاتيجيات 
اأخرى خمتلفة.

هذه  ♦ يف  امل�ستخدمة  الأدوات  من  ُي�ستفاد  اأن  ُيتوقع 
الّدرا�سة.

أهداف الّدراسة: 
�صعت الدرا�صة احلالية اإىل حتقيق الأهداف الآتية: 

Ú  تدري�س الن�سط يف  التعلم  اإ�سرتاتيجيات  ا�ستخدام 
وذلك  املقرر،  يف  املت�سمنة  الرتبوي  النف�س  علم  مو�سوعات 

لإيجاِد بيئٍة تعليميٍة تفاعليٍة ن�سطٍة.
Ú  التحقق من فعالية ا�ستخدام بع�س اإ�سرتاتيجيات التعلم

الأكاديية  الإجناز  ودافعية  املعرفية،  املرونة  تنمية  يف  الن�سط 
لدرا�سِة مو�سوعاِت علم النف�س الرتبوي.

حدود الّدراسة: 
تتحدد اإمكانية تعميم نتائج الدرا�صة احلالية باملحددات 

الآتية: 
Ú  :احلدود املو�سوعية: وتتمثل من خالل الآتي
ثماين وحداٍت من مقرِر علم النف�س الرتبوي. -
اإ�سرتاتيجية  - وهي  الن�سط:  التعلم  اإ�سرتاتيجيات  بع�س 

واإ�سرتاتيجية  واحلوار،  املناق�سة  واإ�سرتاتيجية  التعاوين،  التعلم 
الع�سف الذهني.

Ú  احلدود الب�رصية: اقت�رصت هذه الدرا�سة على طالب ق�سم
علم النف�س يف كلية الرتبية يف جامعة حائل امُل�سجلني يف مقرر 

علم النف�س الرتبوي.
Ú  الطالب على  الدرا�سة  هذه  اقت�رصت  املكانية:  احلدود 

الذكور يف ق�سم علم النف�س يف كلية الرتبية يف جامعة حائل يف 
اململكة العربية ال�سعودية.

Ú  الدرا�سي الف�سل  يف  الدرا�سة  ُطبِّقت  الزمانية:  احلدود 
الثاين من العام الدرا�سي 2014 - 2015م.

املصطلحات والتعريفات اإلجرائية: 
Ú  ي�سارك تدري�س  طريقة  الن�سط:  التعلم  اإ�سرتاتيجيات 

اأثناء  املر�سودة  التعليمية  واملهمات  الأن�سطة  يف  الطالب  فيها 
يف  الطالب  اإ�رصاك  فيها  يتم  الرتبوي،  النف�س  علم  مقرر  تدري�س 
جمموعات �سغرية توفر لهم بيئة تعليمية غنية متنوعة، ت�سمح 
والتفكري  واملناق�سة،  البناء،  واحلوار  الإيجابي،  بالإ�سغاء  لهم 
الفعال.يقوم املعلم بت�سجيعهم على حتمل م�سوؤولية تعليم اأنف�سهم 
مقرر  اأهداف  اإىل حتقيق  ودفعهم  الدقيق،  اإ�رصافه  باأنف�سهم حتت 
من  اإجرائيًا  الإ�سرتاتيجية  هذه  حتديد  الرتبوي.ومت  النف�س  علم 
للتعلم  اإ�سرتاتيجيات  ثالث  تت�سمن  توليفية  اإ�سرتاتيجية  خالل 
والع�سف  واحلوار،  واملناق�سة  التعاوين،  التعلم  وهي:  الن�سط، 

الذهني.
Ú  تغيري على  الطالب  قدرة  اإىل  ت�سري  املعرفية:  املرونة 

البيئة  متطلبات  مع  والتوافق  التكيف  اأجل  من  تفكريه  جتاه 
متنوعٍة  بديلٍة  حلوٍل  واإنتاِج  توليِد  على  وقدرتِه  به،  املحيطة 
وتقا�س  يواجها،  التي  التعلمية  التعليمية  واملهمات  للمواقف 
املرونة  مقيا�س  على  الطالب  عليها  ح�سل  التي  الكلية  بالدرجة 
املعرفية، والدرجات الفرعية على الُبعدين الفرعيني لهذا املقيا�س 

وهما: املرونة التكيفية واملرونة التلقائية.
Ú  لدى داخلية  حالة  وهي  الأكاديي:  الإجناز  دافعية 

امُلتعِلّم، توؤدي اإىل تن�سيط �سلوكه الأكاديي، وحتريكِه، وتوجيهِه، 
وحتافظ على ا�ستمراريته، حتى اإجناز املهمات التعليمية الواجب 
الطالب  عليها  ح�سل  التي  الكلية  بالدرجة  وتقا�س  بها،  القيام 
على مقيا�س دافعية الإجناز الأكاديي، والدرجات الفرعية على 
اأبعاد هذا املقيا�س، وهي: الطموح الأكاديي، واملثابرة، وال�سعور 

بامل�سوؤولية الأكاديية.

اإلطار النظري والّدراسات السَّابقة: 

أ.التعلم النشط: 

اأبرز هذه التعريفات،  الن�سط، ومن  َتعدَّدت تعريفات التعلم 
ما جاء به لورنزن )Lorenzen )2006، الذي عّرَف التعلم الن�سط: 
الفاعلة  بامل�ساركة  لهم  ي�سمُح  ب�سكِل  الطلبة  لتعلِم  طريقٌة  باأنُه 
ال�سفية، بحيث تاأخذهم تلك  الغرفة  التي تتم داخل  الأن�سطة  يف 
امل�ساركة اإىل ما هو اأُبعد من الدوِر العتيادي للطالب، الذي كان 
يقوم بتدوين املالحظات، اإىل الدور الذي ياأخذ زماَم املبادِرة يف 
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التعلمية  التعليمية  العملية  خالل  زمالئه  مع  املختلِفة  الأن�سطِة 
يحا�رَص  اأن  يف  امُلعِلم  دوَر  يتمثل  اأن  على  ال�سف،  غرفة  داخل 
بدرجٍة اأقل، واأن يوجه الطلبة اإىل اكت�ساف املواد التعليمية التي 
توؤدي اإىل فهم املنهج الدرا�سي بدرجٍة اأكرب، بحيث ت�سمل فعاليات 
التعلم الن�سط جمموعًة من تقنيات اأو اأ�ساليب تدري�ٍس متنوعٍة، مثل 
ا�ستخدام مناق�سات املجموعات ال�سغرية، ولعب الأدوار املختلفة، 
مب�ستوياتها  الأ�سئلِة  وطرُح  املتنوعة،  البحثية  امل�ساريع  وعمل 
املُتعُدّدة، ول �سيما ال�سابرَة منها، بحيث يتم ت�سجيع الطلبة على 

تعليم اأنف�سهم باأنف�سهم حتت اإ�رصاف معلمهم.
باأنُه   :)Myers & Jones, 1993( وجونز  مايرز  ويعرفه 
اجليد،  والإ�سغاء  التحدَث،  للطلبِة  تتيح  التي  التعليمية  البيئة 
ا�ستخدام  خالل  من  وذلك  العميق،  والتاأمل  والكتابة،  والقراءة 
واملجموعاُت  امل�سكالت،  حُل  مثل:  مُتعُدّدٍة،  واأ�ساليب  تقنياٍت 
من  وغريها  الدور،  ولعب  احلالة،  ودرا�سة  واملحاكاة،  ال�سغرية، 
الأن�سطة التي تتطلب من الطلبة تطبيق ما تعلموه يف عامل الواقع.
 :)Paulson & Faust, 2006( وفو�ست  بول�سون  وعرفه 
باأنُه اأٌي ن�ساٍط يقوم به امُلتعِلُّم يف الغرفة ال�سفية، غري الإ�سغاِء 
ال�سلبي ملا يقوله امُلعِلم، بحيث يكون ذلك الإ�سغاء اإيجابيًا؛ حتى 
ي�ساعدهم يف فهم ما ي�سمعونه، وكتابة اأهم الأفكار الواردة فيما 
يطرح من اأقوال اأو اآراء، اأو �رصوحات، والتعليق اأو التعقيب عليها، 
فيها  يتم  ب�سكل  واأن�سطتها،  املجموعات  متارين  مع  والتعامل 
اأو حل امل�سكالت  تطبيق ما تعلموه يف مواقف حياتية خمتلفة، 

اليومية املتنوعة.
بخ�سائ�س  تت�سم  وطرائق  اإ�سرتاتيجيات  الن�سط  وللتعلم 
ال�ستك�ساف،  على  توؤكد  التي  ال�سفية  الأن�سطة  فعالية  منها: 
وتطوير املهارات، واإثارة دافعية امُلتعِلّم، وتقدمي التغذية الراجعة 
الفورية من امُلعِلم، وتفعيل املهارات العقلية العليا لدى امُلتعِلّم 
)Bonwell, 1995(.وللتعلم الن�سط فوائد عديدة منها: التوا�سل بني 

امُلعِلم والطالب والطلبة اأنف�سهم، حيث يتو�سل الطلبة اإىل معارف 
�ُسلطة،  م�ساعدة  بدون  يحُدث  التعلم  اأن  اإىل  اإ�سافة  معنى،  ذات 
ويعمل على تعزيز ثقة الطلبة بذواتهم، ويجعلهم اأكرث ن�ساطًا يف 
املوقف التعليمي، كما يعزز مهارات العمل اجلماعي، وم�ستويات 

.)Felder & Brent, 2001( التفكري العليا
Ú  :ا�صرتاتيجيات التعلم الن�صط

واخلطوات  الإجراءات  باأنها:   )2005( عبدالوهاب  عرفها 
منه  تتطلب  والتي  م�سبقًا،  لها  واملخطط  امُلتعِلّم،  يتبعها  التي 
واملناق�سة  والتحدث  وال�ستماع  والكتابة  والقراءة  التفكري 
على  تقوم  الن�سط  التعلم  اإ�سرتاتيجيات  فاإن  واحلوار.وبالتايل 

املرتكزات الآتية: 
التعليمية  - العملية  اأثناء  امُلتعِلّم  واإيجابية  ن�ساط 

التعلمية.
اإيجابي  - ب�سكل  التعليمية  املادة  مع  امُلتعِلّم  تفاعل 

خمطط له وهادف.
يف  - املعرفة  لبناء  واليدوي  العقلي  للجهد  امُلتعِلّم  بذل 

ذهنه.
وقد اهتم العديد من العلماء بت�صنيف اإ�صرتاتيجيات التعلم 

الن�صط، فتم ت�صنيفها على النحو الآتي: 
Ú  :اإ�صرتاتيجية التعلم التعاوين

ُيق�ّسم فيها الطالب اإىل جمموعاٍت يرتاوح عدد اأفرادها بني 
)4 - 5( يعملون معًا لتحقيق اأهداف التعلم، وتكون فيها العالقة 
ويعمل  الآخرين،  واأهداف  لأهدافه  الفرد  حتقيق  بني  ارتباطية 
اجلميع للو�سول اإىل احلد الأعلى للتعلم، ويتحدد دور امُلعِلم هنا 
يف حتديد هدف الدر�س، وحتديد دور كل طالب، ثم تقدمي املهمة 
اأي  لتقدمي  متهيداً  املجموعات  عمل  مراقبة  ذلك  وُبعد  و�رصحها، 

م�ساعدٍة ُتطلب )اأحمد واأبو العال، 2006(.
Ú  :اإ�صرتاتيجية لعب الأدوار

يعرفها اللقاين واجلمل )1996( باأنها: اأحد اأ�سكال الت�سور 
خللق  حماولة  وهو  القيمي،  الإدراك  على  ي�ساعد  الذي  الدرامي 
عالقات اجتماعية بني اأفراد املجموعة، حيث يواجه فيهما موقفًا 
اأمام الطالب،  اأو م�سكلًة ما يحاولون عر�سها عن طريق متثيلها 
باملناق�سة واحلوار  تنتهي  بها،  املرتبطة  النظر  وعر�س وجهات 

الهادف بني امُلعِلم والطالب بهدف الو�سول اإىل حل لها.
Ú  :اإ�صرتاتيجية املناق�صة واحلوار

وتفاعل  والأفكار،  الآراء  تبادل  الطريقة  هذه  يف  يجري 
للخربات بني الطلبة وامُلعِلم، وين�سح با�ستخدام هذه الطريقة يف 
مراجعة الدرو�س، ويف معاجلة املفاهيم املغلوطة التي قد تكون 

موجودة لدى امُلتعِلّم )اخلليلي واآخرون، 2004(.
Ú  :اإ�صرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية

يعرفها الفرا )2002( باأنها: خمططات يطلبها امُلعِلم من 
الطالب، بحيث تنظم خاللها املفاهيم يف �سكل هرمي من الأكرث 
املفاهيم  بني  العالقة  تو�سيح  مع  الأقل،  اإىل  و�سمولية  عمومية 
بني  معنى  ذات  روابط  منها  فينتج  الوا�سلة،  اخلطوط  على 

املفاهيم.
Ú  :اإ�صرتاتيجية الع�صف الذهني

عرفها جروان )2007( باأنها: ا�ستخدام الدماغ اأو العقل يف 
اأ�سا�سًا  الذهني  الع�سف  جل�سة  وتهدف  للم�سكلة،  الن�سط  الت�سدي 
مقرتحًة  حلوًل  تكون  اأن  يكنها  الأفكار  من  قائمة  توليد  اإىل 

للم�سكلة املطروحة.
ال�سابقة،  الن�سط  التعلم  اإ�سرتاتيجيات  ا�ستقراء  خالل  من 
التعلم  ل�سرتاتيجيات  الآتي  التعريف  احلالية  الدرا�سة  تتبنى 
والإ�سرتاتيجيات  الإجراءات  من  توليفية  جمموعة  باأنها:  الن�سط 
امُلتعِلّم  يتبعها  والتي  امُلعِلم،  من  م�سبقًا  لها  املخطط  والأن�سطة 
ملعاجلة  امُلعِلم؛  من  واإر�ساد  بتوجيه  التعليمي  املوقف  داخل 
يندمج  اأن  امُلتعِلّم  من  تقت�سي  والتي  معينة،  تعليمية  مهمات 
منظمٍة،  جمموعاٍت  يف  ال�سفي  والتفاعل  العقلي،  بالن�ساط 
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وانغما�سهم يف العملية التعليمية، من خالل الإ�سغاء الإيجابي، 
واحلوار واملناق�سة.

ب- املرونة املعرفية: 

عقلية  وظيفة  كونها  املعرفية  املرونة  اأهمية  تكمن 
العقلي  التعامل  طرق  وتنويع  تغيري  على  الفرد  ت�ساعد  اأدائية، 
عوامل  اإىل  �سعوباتها  بتحليل  طبيعتها،  بح�سب  الأمور  مع 
احللول  اإيجاد  يف  منها  وال�ستفادة  بها،  الإحاطة  يكن 

.)Dennis & vander, 2010(
 Dennis & Vander, 2010 ; Martin & rubin,( فيعرفها 
جتهيز  اإ�سرتاتيجيات  مع  التكيف  على  الفرد  قدرة  باأنها:   )1995

وغري  جديدة  ظروف  ملواجهة  ومعاجلتها؛  املعرفية  املعلومات 
 Ran, John,( البيئة.بينما يعرفها ران وجون و�سري متوقعة يف 
Shir, 2009 &( على اأنها �سال�سة اأفكار الفرد وقدرته على حتويل 

الذي يواجه.يف حني  لتغري مثريات املوقف  م�سار تفكريه، طبقًا 
يعرفها تان )Tan, 2005( على اأنها مرونة الفرد املعرفية، ومدى 
للظروف  طبقًا  اجلديدة،  الأفكار  وا�ستيعاب  التكيف،  من  متكنه 
 )Shah, 2003( املتغرية، ووجهات النظر املختلفة.وي�سيف �ساه
باأنها قدرة الفرد على �رصعة اإنتاج الأفكار، وتغيري موقفه العقلي 

جتاه املثريات اجلديدة والطارئة.
واأ�سار كارت رايت )Cartwright, 2008( اإىل اأن الطلبة الذين 
يت�سفون بامتالك مرونة معرفية عالية هم الذين يقومون بتوليد 
ذاتي للمعرفة من خالل التعّديل يف املعرفة التي ي�ستقبلونها يف 
ي�ساعدهم  مما  املوقف،  مع  يتنا�سب  مبا  ال�سابقة  خرباتهم  �سوء 

على التحرك العقلي يف زوايا مُتعُددة للموقف اجلديد.
 Dennis & Vander, 2010 ; Schraws( من  كل  وي�سري 
بجوانب  ترتبط  املعرفية  املرونة  اأن  اإىل   )& Moshman, 1995

ذوي  ذاتيًا.فالطلبة  املنظم  للتعلم  املعرفية  ال�سرتاتيجيات 
معارفهم  تنظيم  على  القدرة  لديهم  العالية  املعرفية  املرونة 
وخرباتهم، وَتعُدّيلها، من اأجل حتقيق النتائج املتوقعة، كما اأنهم 
مع  والتعامل  املتاحة،  والبدائل  املعرفية  للعمليات  وعيًا  اأكرُث 

اخلربات املعرفية الأكرث تعقيداً.
اأن   )Konik & Crawford, 2004( الباحثني  بع�س  ويرى 
�سخ�سية  بنمِط  يرتبُط  تدريبًا  يتطلب  املعرفية  املرونة  تطور 
من  لالإفادة  امُلتعِلّم  يتلكها  التي  املتطورة  والقدرة  امُلتعِلّم، 
اأثناء  للطلبة  متاح  غري  يكون  قد  ذلك  واأّن  يواجها،  التي  اخلربة 

الدرا�سة يف الظروف العادية.
العالية  الدافعية  بوجود  اإيجابًا  املعرفية  املرونة  تتاأثُر 
عالية  درجاٍت  اإىل  الطلبة  لدى  منوها  فاإن  الوا�سحة،  والروؤية 
امل�سكالت  بفاعلية يف حل  التعامل  على  قدرة  اأكرث  منهم  يجعل 
 Cartwright,(.القدرة تلك  لديهم  لي�ست  الذين  بالآخرين  مقارنة 
املعاجلة  م�سادر  حترر  املعرفية  العملية  هذه  اأّن  حيث   )2008

العقلية لديهم؛ للتكيف مع املواقف اجلديدة.اأما الأفراد الذين لي�س 
لديهم قدراً كافيًا من كفاءة املرونة املعرفية، فاإنهم يحتاجون 
اأ�سا�س  مع  للتعامل  العقلية  املعاجلة  م�سادر  يكر�سوا  اأن  اإىل 

مناهج  بناء  اأهمية  يتبنُي  هنا  �سورها.ومن  اأب�سط  يف  امل�سكلة 
وبرامج للطلبة تهدف اإىل تنميِة املرونة املعرفية لديهم.

املعرفية  للمرونة  ال�سابقة  املفاهيم  ا�ستقراء  خالل  من 
باأنها:  املعرفية،  للمرونة  الآتي  التعريف  احلالية  الدرا�سة  تتبنى 
قدرة الفرد على تغيري وجهة تفكريُه ب�سال�سة، وتوليد العديد من 
البدائل، وا�ستيعاب الأفكار اجلديدة من اأجل التكيف مع الظروف 

ومتطلبات املواقف التي يواجها.
Ú  :اأنواع املرونة املعرفية

 McNulty, Ryan, Evanoff &( العلماء  من  العديد  �سنف 
Rainford, 2012 ; Ran, John, & Shira, 2009( املرونة املعرفية 

ب�سفة عامة اإىل نوعني رئي�سني، هما: 
- Adaptive Flexibility :  املرونة التكّيفية

تفكريه  اأ�ساليب  يف  التغري  على  الفرد  قدرة  اأنها  وتعرف 
حينما تواجهه م�سكلة معينة، ويتطلب منه حلها.ول يتاأتى ذلك 
اإل عن طريق التغري يف وجهته املعرفية دون التقيد باإطار معني، 
ويكن اأن ننظر اإليها باعتبارها الطرف املوجب للتكيف العقلي، 
لل�سخ�س  م�ساد  العقلي(  التكّيف  حيث  )من  املرن  فال�سخ�س 

املت�سلِب عقليًا.
مواقف  الفرد  مواجهة  عند  التكيفية  املرونة  تت�سح  وقد 
اإىل  والو�سول  م�سكالت،  مبثابة  له  تكون  والتي  العملية،  احلياة 
مرتفع  ملكان  ال�سعود  مثل:  امل�سكالت  لتلك  تقليديٍة  غري  حلوٍل 
تتميز  اجتماعية  مل�سكلة  حل  و�سع  اأو  �سلم،  ا�ستخدام  دون 

باملتداخالت وي�سعب الو�سول اإىل حل لها.
- Spontaneous Flexibility : املرونة التلقائية

ُتعُدّ املرونة التلقائية املكون الثاين للمرونة املعرفية، حيث 
الأفكار  من  ممكن  قدر  اأكرب  اإنتاج  على  القدرة  اأنها:  على  تعرف 
املتنوعة حول موقف ما، مثل ال�ستخدامات غري التقليدية لأ�سياء 
ال�رصعة يف  الفرد على  باأنها قدرة  الفرد.وكما تعرف  ي�ستخدمها 
معني. موقف  جتاه  املتنوعة  الأفكار  من  ممكن  عدد  اأكرب  اإنتاج 
وتقا�س املرونة التلقائية يف مدى �رصعة اإنتاج الأفكار من الفرد 

بناًء على ا�ستعداده النفعايل.
قدرة  عن  ُتعرب  التكّيفية  املرونة  اأن  ن�ستنتج  اأن  ون�ستطيع 
قد  ما  اأو موقف  م�سكلة  املعرفية جتاه  تغيري وجهته  الفرد على 
يواجهه.اأما املرونة التلقائية فهي تعرب عن قدرة الفرد على اإنتاج 
العقلية والنفعالية ويف  اإمكاناته  الأفكار، م�ستخدمًا  العديد من 

وقٍت ق�سرٍي جتاه موقف معني.
دافعية الإجناز الأكاديي:  -

ال�رصوط  من  جمموعة  باأنها:  عام  ب�سكل  الدافعية  تعرف 
والتعلم.اأما  ال�سلوكي  النمط  ا�ستمرار  على  وُت�ساعد  ُت�سهل  التي 
دافعية الإجناز فت�سري اإىل رغبة الفرد يف النجاح وجتنب الف�سل.

اأول من حتدث عن هذا املفهوم   )McClelland( وُيعترب ماكلالند
The Thematic Ap-  ققيا�سه عن طريق اختبار تفهم املو�سوع  

9عن�رص اخلوف  اأ�ساف )اأتكن�سون  .)perception test )TAT كما 
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من الف�سل كون الفرد قد يكون مدفوعًا للح�سول على النجاح اأو 
جتنب الف�سل )قطامي، 1989; ع�سكر والقنطار، 2005(. 

 )Elliot & Sheldon, 1997( وت�سرُي درا�سة اإليوت و�سيلدون
يف ُبعد الدافعية لالإجناز، اإىل اأن الطالب  الذين يلكون م�ستوياٍت 
منخف�سٍة من جتنب الف�سل وم�ستويات عالية من الدافعية للنجاح، 
م�ستوياٍت  وُيظهرون  اأف�سل،  الدرا�سية  املواد  يف  اأداوؤهم  يكون 
يلكون  الذين  الطالب  من  اأكرَث  العاطفي  التزان  من  عالية 

م�ستوياٍت مرتفعٍة من دافعية جتنب الف�سل.
والأفراد الذين لديهم دافعية عالية لالإجناز ي�سعون عادًة 
وتعّد  للتحقيق،  قابلة  لكنها  �سعب  طابٍع  ذاَت  اأهداًفا  لأنف�سهم 
�سعبة  الأهداف  كذلك  لهم،  بالن�سبة  مهمٍة  غرَي  ال�سهلُة  الأهداُف 
من  يتخذون  لكنهم  دائمًا،  الأفراد  هوؤلء  ينجح  التحقيق.ول 
الف�سل نقطة لالنطالق اإىل الأمام جمدداً، على عك�س الأفراد الذين 
ي�سعون لأنف�سهم اأهدافا �سهلة التحقيق، وبذلك يتجنبون الف�سل اأو 
الف�سل يف حتقيقها  اأحد عند  اأهدافًا �سعبة جداً بحيث ل يلومهم 

.)Nevid, 2003(
ومُتثل �سمة الدافعية لالإجناز لالأكاديي من اأكرث ال�سمات 
املوؤثرة يف التح�سيل، وزيادة ا�ستيعاب الطالب للمفاهيم العلمية 
املهمة  املو�سوعات  اأحد  الإجناز  فدافعية  �سحيحة.لذا  بطريقة 
يف عملية التعلم والتعليم؛ لأنها وثيقة ال�سلة بعملية التعلم لدى 
الطالب.وكثرياً ما تتدخل يف عملية الدافعية لالإجناز عوامَل كثريَة، 
بالأ�ساليب  مرتبطة  وبع�سها  وقدراته،  بالطالب  مرتبط  بع�سها 
والطرق امل�ستخدمة يف التدري�س له )بدوي وعبد اجلليل، 2012(.
كما اأن الدافعية لالإجناز لالأكاديي تتاأثر �سلبًا واإيجابًا مبا 
يحدث يف الف�سل الدرا�سي، من خالل عدة و�سائل اأهمها: و�سوح 
للطالب  الن�سطة  وامل�ساركة  تنظيمها،  وطرق  الدرا�سية  املادة 
النتباه،  جذب  و�سائل  يف  التنوع  بالإ�سافة اإىل  الدر�س،  يف 
لالإجناز  الدافعية  اأن  كما  ومنا�سبة،  ملمو�سة  اأمثلة  وا�ستخدام 
والنتباه  واملثابرة،  للعمل  الطالب  يدفع  حُمفزاً  ُتعُدّ  لالأكاديي 
حتى  فيه  ال�ستمرار  موجه  بن�ساط  والقيام  التعليمية،  للمواقف 

يتحقق التعلم كهدف )اإبراهيم، 2011(.
الإجناز  لدافعية  ال�سابقة  املفاهيم  ا�ستقراء  خالل  من 
لدافعية  الآتي  التعريف  احلالية  الدرا�سة  تتبنى  الأكاديي 
اإىل  توؤدي  امُلتعِلّم  لدى  داخلية  حالة  باأنها:  الأكاديي،  الإجناز 
والأن�سطة  للمهمات  ممار�سته  اأثناء  الأكاديي  �سلوكه  تن�سيط 
من  وتزيد  وتوجهيُه،  ن�ساطه،  حتريك  على  وتعمل  الأكاديية، 
ا�ستمرارية ن�ساطه  الأكاديية، وحتافظ على  �سعوره بامل�سوؤولية 

حتى يتمكن من حتقيق اأهدافه وطموحاته الأكاديية.
من  العديد  فاإن  النظري  الإطار  ا�ستعرا�س  خالل  ومن 
اإ�سرتاتيجيات التعلم الن�سط ُت�سهم يف  اأن  اأكدوا على  الباحثني قد 
يوؤثر  قد  مما  اإيجابي،  ب�سكل  التعلمية  التعليمية  البيئة  حت�سني 
ب�سكٍل اإيجابٍي على دافعية الإجناز الأكاديي واملرونة املعرفية.
ت�سجيع  يف  املتنوعة،  الن�سط  التعلم  واأن�سطة  فعاليات  فُت�سهم 
وحتفيز الطالب وت�سويقهم للتعلم يف بيئة تفاعلية ت�ساركية بني 
الطالب.وُت�سهم اأي�سًا يف تفعيل الن�ساط العقلي عند امُلتعِلّم؛ لبناء 

املعرفة يف ذهنه، وبالتايل تنمية مهارات التفكري لديه، وب�سكل 
الأن�سطة  من  ُيعد  الن�سط  التعلم  اأن  املعرفية.كما  املرونة  خا�س 
الأ�سا�سية التي يجب اأن ُيركز عليها يف التدري�س اجلامعي؛ لتمكني 
الطالب من مواجهة التحديات يف الع�رص احلايل، ومتكني قدراته 

على التكيف مع التغريات ال�رصيعة واملتالحقة.

الّدراسات السَّابقة: 
ال�سلة  ذات  ال�سابقة  للدرا�سات  عر�سًا  اجلزء  هذا  يت�سمن 
الأقدِم  من  الدرا�ساُت  ُرتبت  وقد  احلالية،  الدرا�سة  مبتغريات 

لالأحدِث يف حمورين على النحو الآتي: 

باملرونة  وعالقتُه  النشط  التعلم  تناولت  دراساٌت  األول:  احملور 
املعرفية.

اأثر  على  التعرف  اإىل  بدرا�سٍة هدفت   )2003( اجلميلي  قام 
اإىل  )الت�سـلب  املعرفـي  الأ�سـلوب  تعّديل  يف  تعليمي  برنامـج 
من  وطالبًة  طالبًا   )63( من  الدرا�سة  عينة  املـرونة(.وتكونت 
بجامعة  الرتبية  كلية  يف  احلياة  وعلوم  العربية،  اللغة  ق�سمي 
املو�سل، وّزعوا اإىل جمموعتني: الأوىل جتريبية تتكون من )45( 
طالبًا وطالبة، والثانية �سابطة تتكون من )18( طالبًا وطالبة، 
وتكون الربنامج التعليمي من ثالثة اأق�سام: الق�سم الأول: ت�سمن 
الأول  )اجلزء  الإدراك  تو�سعة  الثاين:  والق�سم  وال�سرتخاء،  التوتر 
من برنامج الكورت لتعليم التفكري( الذي ي�ستند اإىل الت�سجيع على 
التعلم التعاوين بني الطالب، وا�ستخدام املناق�سة واحلوار والع�سف 
واملرونة  الت�سلب  عن  ق�س�سية  مواقف  الثالث:  والق�سم  الذهني، 
ومناق�ستها جماعيا، ً وُطبق الربنامج بواقع )3( جل�سات اأ�سبوعيًا 
كل منها )40 – 45( دقيقة وملدة )13( اأ�سبوعًا.واأظهرت نتائج 
)الت�سلب  املعريف  الأ�سلوب  تعّديل  يف  الربنامج  فعالية  الدرا�سة 
اإىل املرونة( لدى طلبة كلية الرتبية بجامعة املو�سل، وب�سورة 
متكافئة لكال اجلن�سني )الذكور والإناث(، والخت�سا�سني )العلمي 

والإن�ساين(.
تقدمي  هدفت  نظرية  درا�سة   )Chieu, 2007( �صيو  واأجرى 
ت�سور مقرتح لبناِء بيئاٍت تعليميٍة تدعم تنمية املرونة املعرفية.
مبادئ  اإىل  ت�ستند  تعليمية  بيئة  ت�سميم  الدرا�سة  هذه  فاقرتحت 
النظرية البنائية التي توؤكد على اأن الأفراد يتعلمون من خالل بناء 
التفاعل الجتماعي فيما بينهم  املعرفة اخلا�سة بهم من خالل 
ب�سكل فعال، وبناًء على اخلربات ال�سابقة لهم.واأ�سارت الدرا�سة اأن 
ثّمة عدداً كبرياً من اأنظمة التعلم البنائية القائمة على تكنولوجيا 
املعلومات والت�سالت املقرتحة يف ال�سنوات الأخرية.اإل اأّن تلك 
النظم ا�ستندت على عدد قليل من املبادئ البنائية.وكانت امل�سكلة 
تتعلق بعدم وجود و�سائل عملية لت�سهيل عملية الت�سميم التعليمي 
امل�ستند على التعلم البنائي.واأكدت الدرا�سة على �رصورة ا�ستخدام 
معايري النظرية البنائية كاإطار تربوي مفيد لتوفري اأدوات �سهلة 
من  للمعلمني؛  املوجهة  التوجيهية  املبادئ  واإيجاد  ال�ستخدام، 
التعلم  اإ�سرتاتيجيات  القائم على  البنائي  التعلم  اأجل بناء بيئات 
والت�سالت،  املعلومات،  تكنولوجيا  على  ي�ستمل  الذي  الن�سط 
والتغذية  والتعزيز،  اجلماعية،  واملناق�سة  الفائقة،  والو�سائط 
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الراجعة.
 )Mukherjee & Page, 2007( كما اأجرى موخرجي وبيج
التعلم  اإ�سرتاتيجيات  توظيف  اأثر  ا�ستق�ساء  اإىل  هدفت  درا�سًة 
مقرر  يف  الطلبة  لدى  الناقد  التفكري  مهارات  تنمية  يف  الن�سط 
اإدارة الأعمال.واأظهرت نتائُج الدرا�سة اأن تدري�س املقرر من خالل 
ملحوظ  وب�سكل  ح�سنت  قد  الن�سط،  التعلم  اإ�سرتاتيجيات  توظيف 
الدرا�سة  اأكدت نتائج  الناقد لدى الطلبة.كما  من مهارات التفكري 
اأّن التوظيف الفّعال ل�سرتاتيجيات التعلم الن�سط اأدى اإىل حت�سني 
املهارات  هذه  بني  ومن  الطلبة،  لدى  العليا  التفكري  مهارات 

املرونة املعرفية.
 Heath, Higgs &( وامربو�صو  وهيقز  هيث  من  كل  ونفذ 
Ambruso, 2008( درا�سة هدفت اإىل تطوير اإ�سرتاتيجيات التعلم 
املعرفية  املرونة  تنمية  اأجل  من  الكمبيوتر،  على  القائم  الن�سط 
املخاطر  على  للتغلب  الثانية  ال�سنة  يف  الطب  كلية  طلبة  لدى 
جامعة  يف  التعليمي  الربنامج  لإكمال  ت�سادفهم  التي  املُتعددة 
طالبًا   )31( منهم   )101( من  الدرا�سة  عينة  كولورادو.وتكونت 
تعلموا تعلمًا فرديًا و )35 من 70( طالبًا تعلموا تعلمًا تعاونيًا.

والطالب  فرديًا  تعلمًا  تعلموا  الذين  الطالب  اأّن  النتائج  واأظهرت 
يف  املعرفية  مرونتهم  حت�سنت  قد  تعاونيًا  تعلمًا  تعلموا  الذين 
مقارنة  البعدي  الختبار  نتائج  يف  الطبية  امل�سكالت  مواجهة 
دللٍة  ذاِت  فروٍق  وجود  عدم  النتائج  القبلي.واأظهرت  بالختبار 
اإح�سائيٍة بني الطالب الذين تعلموا تعلمًا فرديًا عن الطالب الذين 

تعلموا تعلمًا تعاونيًا.
التعلم  اأثر  اإىل معرفة  )2009( درا�سًة هدفت  الزايدي  نفذت 
الدرا�سي يف مادة  الإبداعي والتح�سيل  التفكري  الن�سط يف تنمية 
بالطريقة  مقارنة  املتو�سط  الثالث  ال�سف  طالبات  لدى  العلوم، 
على  وزعت  طالبة   )56( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  التقليدية، 
طالبة.  )27( و�سابطة  طالبة،   )29( جتريبية  جمموعتني: 
وا�سُتخِدم التعلم الن�سط يف وحدة »ال�سغل والطاقة« مع املجموعة 
دللة  ذات  فروق  وجود  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  وقد  التجريبية، 
يف  وال�سابطة،  التجريبية  املجموعتني  متو�سطي  بني  اإح�سائية 
بقدرة  يتعلق  فيما  الإبداعي،  التفكري  ملقيا�س  البعدي  التطبيق 
الطالقة واملرونة والأ�سالة والتفا�سيل وذلك ل�سالح املجموعة 

التجريبية.
هدفت  درا�سًة   )Sliwinski, 2011( �صيليون�صكي  واأجرى 
الألعاب  الن�سط امل�ستند على  التعلم  التحقق من مدى فاعلية  اإىل 
وعي  يف  املعرفية  املرونة  تنمية  يف  الإلكرتونية،  التعليمية 
املواقف  مع  التكيف  يف  والرغبة  الختيارات،  بدائل  يف  الأفراد 
اجلديدة.وتكونت عينة الدرا�سة من عينة خمتلطة �سارك بها ت�سعة 
برلني،  جامعة  يف  جامعيًا  طالبًا  وع�رصون  ال�رصكات  مدراء  من 
لعبة  للعب  دقيقة   )60( ت�ستغرق  جتربة  يف  ال�سباب  واملوظفون 
كمبيوتر.وخ�سع امل�ساركون يف املجموعة التجريبية اإىل الأن�سطة 
التعليمية الإلكرتونية جلل�سة ملدة )60( دقيقة.واأما  الألعاب  يف 
املجموعة ال�سابطة فكان دورهم يقت�رص على م�ساهدة الألعاب 
اأفراد  اإجراء اختبار بعدي يقي�س املرونة املعرفية لدى  فقط.ومت 

املجموعتني.
فاأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 
البعدي  القيا�س  يف  املجموعتني  اأفراد  درجات  متو�سطات  بني 

للمرونة املعرفية ل�سالح املجموعة التجريبية.
اإعداد  اإىل  هدفت  بدرا�سة   )2011( م�صطفى  وقامت 
التدري�سي  للتخطيط  اأحدهما  وامُلعِلمات:  للطالبات  برناجِمنْي 
التخطيط  برنامج  اإىل  بالإ�سافة  البنائي،  للتخطيط  والثاين 
التدري�سي التقليدي؛ لتعرف مدى فاعلية هذه الربامج يف حت�سني 
كل من املرونة املعرفية ومهارات التفكري التاأملي، وقيمة التفكري 
امُلعِلمات  الطالبات  لدى  التعليمي  التخطيطي  والأداء  التاأملي 
ثالث  من  الدرا�سة  عينة  اختيار  املختلفة.مت  التخ�س�سات  وفق 
�سعب يدر�س طالُبها مقرر “علم النف�س الرتبوي« يف كلية الرتبية 
جامعة امللك �سعود، وقد اختريت بطريقة ع�سوائية.تكونت العينة 
املجموعة  تكونت  التايل:  النحو  على  كانت  طالبة   )126( من 
التجريبية الأوىل من )42( طالبة، واملجموعة التجريبية الثانية 
ال�سابطة من )42(......، مت تدريب  من )42( طالبة، واملجموعة 
املجموعات الثالث كما يلي: املجموعة التجريبية الأوىل مت تطبيق 
اأفرادها  اإىل تدريب  بالإ�سافة  التدري�سي عليها،  التخطيط  مدخل 
اأما  التدري�سي،  التخطيط  اأثناء  الذاتي  التاأمل  اأداة  ا�ستخدام  على 
املجموعة التجريبية الثانية فتم تطبيق مدخل التخطيط البنائي 
)التفاعل بني الطالب واملناق�سة اجلماعية( عليها بال�سرتاك مع 
اأداة التاأمل الذاتي للتخطيط البنائي، اأما املجموعة الثالثة فقد مت 
ا�ستخدام  التقليدي عليها دون  التدري�سي  التخطيط  تطبيق مدخل 
املجموعتني  البعدي على  القيا�س  تطبيق  مّت  تاأملية.ثّم  اأداة  لأي 
وجود  الدرا�سة  نتائج  ال�سابطة.اأظهرت  واملجموعة  التجريبيتني 
جمموعات  درجات  متو�سطات  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق 
ل�سالح  املعرفية  للمرونة  البعدي  القيا�س  يف  الثالث  الدرا�سة 

املجموعة التجريبية الثانية )مدخل التخطيط البنائي(.

بدافعية  وعالقتُه  النشط  التعلم  تناولت  دراساٌت  الثاني:  احملور 
اإلجناز األكادميي.

ا�ستخدام  اأثر  تق�سي  اإىل  هدفت  درا�سًة   )2013( طه  اأجرى 
اإ�سرتاتيجية توليفية قائمة على التعلم الن�سط يف ُتعّديل الت�سورات 
لدى  الأكاديي  والتح�سيل  لالإجناز،  الدافع  وتنمية  اخلاطئة، 
عددهم  الثانوية.وبلغ  املرحلة  يف  التح�سيل  منخف�سي  الطالب 
)70( طالبًا منخف�سي التح�سيل يف ال�سناعات الغذائية، ُوزُعوا 
على جمموعتني الأوىل: جتريبية، وعددها )35( در�ست املحتوى 
 )35( وعددها  �سابطة،  والأخرى:  املقرتحة،  بالإ�سرتاتيجية 
در�ست املحتوى بالطريقة العادية.واأ�سفرت الدرا�سة عن وجوِد اأثٍر 
كبرٍي لالإ�سرتاتيجية التوليفية القائمة على التعلم الن�سط يف تعديل 
الت�سورات اخلاطئة، وتنمية الدافع لالإجناز والتح�سيل الأكاديي 

لدى الطالب منخف�سي التح�سيل يف املرحلة الثانوي .
فاعلية  عن  الك�سف  اإىل  فهدفت   )2012( اأحمد  درا�سة  اأما 
الإح�ساء  تدري�س  يف  الن�سط  التعلم  اإ�سرتاتيجيات  ا�ستخدام 
الإح�ساء،  درا�سة  نحو  الجتاه  تعُديل  يف  والرتبوي  النف�سي 
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وتنمية الدافعية الذاتية الأكاديية.ومت اختيار عينة الدرا�سة من 
)33( طالبًة من طالبات ال�سنِة الرابعِة بكليِة الرتبيِة يف جامعة 
واملقايي�س.وتو�سلت  الختبارات  مقرر  يدر�سون  الذين  الطائف 
ل�سالح  اإح�سائيٍة  دللٍة  ذاِت  فروٍق  وجود  اإىل  الدرا�سة  نتائج 
القيا�س البعدي لربنامج التعلم الن�سط يف تنمية الدافعية الذاتية 

الأكاديية والجتاه الإيجابي نحو درا�سة الإح�ساء.
وهدفت درا�سة اأبو عواد وال�صلبي وعبد وع�صا )2010( اإىل 
اتخاذ  مهارة  تنمية  يف  الن�سط  التعلم  اإ�سرتاتيجيات  اإق�ساءاأثر 
القرار والدافعية للتعلم، لدى طالبات كلية العلوم الرتبوية التابعة 
لوكالة الغوث، بلغ عدد اأفراد الدرا�سة )54( طالبة، مت اختيارهن 
اجلامعية  الرتبوية  العلوم  كلية  يف  الثانية  ال�سنة  طالبات  من 
تخ�س�س معلم �سف، وجرى تق�سيمهن بالت�ساوي اإىل جمموعتني: 
فروٍق  وجود  عن  الدرا�سة  نتائج  ك�سفت  وقد  و�سابطة،  جتريبية 
ذاِت دللٍة اإح�سائيٍة بني نتائج الطالبات يف جمموعتي الدرا�سة 
يف �ست مهارات اتخاذ القرار، وخم�سة من اأبعاد الدافعية للتعلم، 
املعرف،  والتنظيم  والإجناز،  والإثارة،  املعرفة،  دافع  وهي: 
والتنظيم غري الواعي، وجاءت الفروق جميعها ل�سالح املجموعة 

التجريبية.
Erik, Re-(  اإيريك وربيكا وايرن ومانتونويا  يينما اأجرى
becca, Erin & Mantonya, 2009( درا�سًة ا�ستهدفت الك�سف عن 
لدى  الأكاديية  الذاتية  الدافعية  تنمية  يف  تعليمي  برنامج  اأثر 
الثانوية ذوي امل�ستوى القت�سادي والجتماعي  طالب املرحلة 
املتو�سط، والذين يت�سفون بانخفا�س الدافعية الذاتية الأكاديية 
اإ�سرتاتيجيات التعلم الن�سط  لديهم، فتم تدريب الطالب من خالل 
على: )ال�ستقالل الذاتي، وحتديد الأهداف، وردود الفعل الإيجابي 
جتاه امُلعِلم(، وتو�سلت الدرا�سة اإىل وجود اأثر للتدريب القائم على 
والتح�سيل  الذاتية لأكاديية  الدافعية  تنمية  يف  الن�سط  التعلم 

الدرا�سي.
ويف درا�سة اأجراها بريت )Burt, 2004( هدفت اإىل الك�سف 
طالبات  لدى  للتعلم،  والدافعية  الأداء  يف  الن�سط  التعلم  اأثر  عن 
جامعة زايد يف الإمارات العربية املتحدة، وتكونت عينة الدرا�سة 
من ثالث طالبات، ممن ح�رصن من قطاع احلكومي العام، الذي 
مت  امُلعِلم،  حول  املتمحور  ال�سلبي  التعلم  على  الطلبة  فيه  يعتاد 
تدريبهن من خالل جل�ستني متتاليتني على ا�ستخدام التعلم الن�سط، 
التعلم  اإىل  ال�سلبي  التعلم  من  النتقال  اأن  اإىل  النتائج  واأ�سارت 
الإعداد  كفاية  عدم  اإىل  اأ�سا�سًا  ذلك  ويرجع  �سلبي،  اأثٌر  له  الن�سط 
والتدريب.ومع ذلك فقد اأدى التدريب اإىل تنمية املهارات الالحقة، 

خالل التعر�س للتدريب يف تنمية الدافعية للتعلم والأداء.
اإق�ساء  اإىل  هدفت  درا�سة   )Wilke, 2003( ويلك  واأجرى 
الدرا�سي،  التح�سيل  يف  الن�سط  التعلم  اإ�سرتاتيجيات  توظيف  اأثر 
واإثارة الدافعية، والفاعلية الذاتية لطلبة جامعة اإجنلية يف ولية 
الدرا�سة  الف�سيولوجيا.ا�ستملت عينة  الأمريكية يف مقرر  تك�سا�س 
توظيف  خالل  من  املقرر  تدري�سها  مت  جتريبيٍة  جمموعٍة  على 
اإ�سرتاتيجيات التعلم الن�سط، وجمموعة �سابطة مت تدري�سها املقرر 
النتائج  واأظهرت  التقليدية،  املحا�رصة  اأ�سلوب  خالل  من  ذاته، 

املجموعتني  دافعية طلبة  اإح�سائيٍة يف  دللٍة  ذاِت  فروٍق  وجود 
التجريبية وال�سابطة ول�سالح املجموعة التجريبية.

تعقيب على الدراسات السابقة: 

اأهـمية  ال�سابقة  الدرا�سات  مراجعـة  خـالل  مـن  يالحـظ 
الأكاديي  الإجناز  دافعية  تنمية  يف  الن�سط  التعلم  ا�سرتتيجيات 
 Eric  2010 واآخرون،  عواد  اأبو   ;  2012 اأحمد،   ;  2013 )طه، 
اأن هذه  كما يالحظ   ،);et al, 2009 ;Wilke, 2003 ; Burt, 2004

الدرا�سات اأُجريت على عينات خمتلفة ما بني طلبة مرحلة ثانوية 
)اأحمد،  جامعية  كليات  وطلبة   ،)Eric et al, 2009،2013 )طه، 
.)Wilke, 2003 ; Burt, 2004 ،2010 ،2012 ; اأبو عواد واآخرون

ويت�سح اأي�سًا قلة الدرا�سات املبا�رصة العربية اأو الأجنبية- 
ح�سب اطالع الباحث- التي تناولت فاعلية ا�ستخدام اإ�سرتاتيجيات 
التعلم الن�سط امل�ستندة على النظرية املعرفية الجتماعية لـــــدى 
الدرا�سات  هذه  ومن  لديهم،  املعرفية  املرونة  وتنمية  الطلبـــــة، 
)اجلميلي، Chieu, ; 2007 2003 ;م�سطفى، 2011( حيث اأكدت 
التعلم  اإ�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  اأهمية  على  الدرا�سات  هذه  نتائج 
التعاوين، واملناق�سة واحلوار، والع�سف الذهني يف تنمية املرونة 

املعرفية.
تناولت  ال�سابقة  الدرا�سات  بع�س  اأن  الباحث  لحظ  كما 
عن  تختلف  الن�سط  للتعلم  اأخرى  اإ�سرتاتيجيات  ا�ستخدام 
الدرا�سات  هذه  ومن  الّدرا�سة،  بهذه  امل�ستخدمة  ال�سرتاتيجيات 
هذه  ا�ستخدمت  وقد   ،)Heath et al, 2008 ; Sliwinski, 2011(
الكمبيوتر  على  القائم  الن�سط  التعلم  اإ�سرتاتيجيات  الدرا�سات 

والألعاب الإلكرتونية.
اأثر  تناولت  التي  الدرا�سات  بع�س  الباحث  وجد  واأي�سًا 
اأحد  املرونة  ُتعُدّ  التي  الإبداعي،  التفكري  تنمية  الن�سط يف  التعلم 
تناولت  الدرا�سات  )2009(.وبع�س  الزايدي  الأ�سا�سية  مكوناته 
اأثر التعلم الن�سط على مهارات التفكري العليا، والتي ُتعُدّ املرونة 

.)Mukherjee & Page, 2007( املعرفية اأحدى مهاراته
اأما ما ُييز هذه الدرا�سة عن غريها من الدرا�سات ال�سابقة، 
فقد متثل يف اأنها ُطبقت يف البيئة ال�سعودية يف ظل عدم وجود 
وبني  الن�سط  التعلم  اإ�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  بني  ربطت  درا�ساٍت 
جاءت  الأكاديي.وقد  الإجناز  ودافعية  املعرفية  املرونة  تنمية 
الدرا�سة احلالية لت�سد هذا النق�س.ومبا اأّن احلاجة تتطلب تطوير 
اأ�ساليب تدري�س من اأجل تطوير النمو النف�سي والتعليمي للطالب، 
الدرا�سة  هذه  توجهت  فقد  املن�سودة،  الرتبوية  الأهداف  وحتقيق 
لدى  الأكاديي  الإجناز  ودافعية  املعرفية  املرونة  تنمية  نحو 
ا�ستخدام  خالل  من  حائل،  جامعة  يف  النف�س  علم  ق�سم  طالب 

اإ�سرتاتيجيات التعلم الن�سط.

منهجية الّدراسة: 
ا�ستخدم الباحث يف الّدرا�سة احلالية املنهج �سبه التجريبي 
ملالءمته لطبيعة الّدرا�سة، وقد مت ال�ستعانة بالت�سميم التجريبي 
على  للتعرف  �سابطة،  والأخرى  جتريبية،  واحدة  ملجموعتني، 
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تاأثري العامل التجريبي، وهو ا�ستخدام اإ�سرتاتيجيات التعلم الن�سط 
وذلك  الأكاديي،  الإجناز  ودافعية  املعرفية  املرونة  تنمية  يف 

باتباع القيا�س القبلي والبعدي لأفراد املجموعة.

جمتمع الّدراسة: 
يتكون جمتمع الدرا�سة من جميع الطالب الذكور يف ق�سم 
النف�س  يدر�سون مقرر علم  والذين  النف�س يف جامعة حائل،  علم 
 -  2014 الدرا�سي  للعام  الثاين  الدرا�سي  الف�سل  يف  الرتبوي 
2015م، والبالغ عددهم )136( طالبًا )اإح�سائية كلية الرتبية، 

2015م(.  - 2014

عينة الّدراسة: 
علم  ق�سم  يف  الذكور  الطالب  من  الدرا�سة  عينة  اختيار  مت 
النف�س يف كلية الرتبية يف جامعة حائل الذين يدر�سون مقرر علم 
النف�س الرتبوي يف الف�سل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي 2014 
يف  توزيعهم  مت  طالبًا   )65( اأفرادها  عدد  بلغ  2015.وقد   -
الدرا�سة  عينة  اختريت  الّدرا�سة.وقد  جمموعتي  متثالن  �سعبتني 

بالطريقة العنقودية الع�سوائية ح�سب اخلطوات الآتية: 
مت ح�رص �سعب الطالب الذين يدر�سون مقرر علم النف�س  -

 )37  -  32( بني  يرتاوح  بواقع  جمموعات   )4( فبلغ  الرتبوي، 
طالبًا لكل جمموعة.

بني  - من  ع�سوائية  بطريقة  جمموعتني  اختيار  مت 
املجموعات الأربع، فكانت املجموعة )2( واملجموعة )3(.

ال�سابطة  - والأخرى  التجريبية  املجموعة  اختيار  مت 
التجريبية،  للمجموعة  ممثلة   )2( املجموعة  فكانت  ع�سوائيًا، 
طالبة   )32( بواقع  ال�سابطة،  للمجموعة  )3( ممثلة  واملجموعة 
كما  التجريبية،  املجموعة  يف   )33( و  ال�سابطة  املجموعة  يف 

يبني اجلدول رقم )1(.
جدول )1( 

توزيع أفراد العينة في المجموعتين التجريبية والضابطة وفقًا لعدد الطاب

عدد الأفراداملجموعة

33جتريبية

32�سابطة

65املجموع الكلي

أدوات الّدراسة: 
Ú  :دافعية الإجناز الأكادميي

تناول  الذي  ال�سابق  النظري  الأدب  مبراجعة  الباحث  قام 
والزيدي  اخلفاجي  مثل:  الأكاديي  الإجناز  دافعية  مو�سوع 
اإعداد  وا�ستفاد منها يف   ،)2012( امل�رصيف  )2013(، ومقيا�س 

املقيا�س احلايل.

الإجناز  دافعية  اأبعاد متثل  الباحث ثالثة  �سبق و�سع  مما 
الأكاديي، وهذه الأبعاد، هي: 

الن�ساط  - م�ستوى  هو  الأكاديي:  الطموح  الأول:  الُبعد 
الذي يقوم به الطالب من اأجل حتقيق امل�ستوى العلمي والأكاديي 

الذي يطمح اإليه يف حتقيق م�ستقبله.
بذل  - حتمل  على  الطالب  قدرة  املثابرة:  الثاين:  الُبعد 

مهمة  اإكمال  والعقبات،  حتى  ال�سعوبات  رغم  اجلهدوموا�سلته، 
تعليمية معينة.

وهي  - الأكاديية:  بامل�سوؤولية  ال�سعور  الثالث:  الُبعد 
املطلوبة  التعليمية  املهمات  جتاه  بامل�سوؤولية  الطالب  اإح�سا�س 
اأفعاله يف  عليها، وحتمله مل�سوؤولية  ال�سيطرة  على  وقدرته  منه، 

الغرفة ال�سفية.
تكونت ال�سورة الأولية لالأداة من )24( فقرة، مت �سياغتها 
على �سورة فقرات اإيجابية، وفقرات �سلبية ب�سلم ا�ستجابات وفق 

خم�سة م�ستويات.

الشروط السيكومرتية للمقياس: 

قام الباحث بالتحقق من ال�رشوط ال�صيكومرتية للمقيا�س 
على النحو الآتي: 

�صدق املقيا�س: . 1
�سدق  على  املقيا�س  �سدق  ح�ساب  عند  الباحث  اعتمد 
املحكمني، وكذلك �سدق املحك اخلارجي، وفيما يلي عر�سًا لذلك.

Ú  من  )6( على  املقيا�س  عر�س  مت  املحتوى:  �سدق 
ومت  حائل،  جامعة  يف  النف�س  علم  بق�سم  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 
تزويد املخت�سني بالتعريف الإجرائي لدافعية الإجناز الأكاديي 
على  فوق  فما   )80%( بن�سبة  التفاق  مت  لذلك  واأبعاده.وتبعًا 
منا�سبة )21( فقرة، وبذلك مت ا�ستبعاد )3( فقرات لعدم منا�سبتها.

Ú  سدق� بح�ساب  الباحث  قام  اخلارجي:  املحك  �سدق 
املقيا�س بطريقة �سدق املحك اخلارجي، حيث مت ح�ساب معامل 
الرتباط بني درجات هذا املقيا�س، ومعدل التح�سيل العام للطلبة 
خالل الف�سل الدرا�سي الأول للعام الدرا�سي )2014 - 2015م(، 
والتي مت احل�سول عليها من واقع �سجالت درجات الطلبة.وجاء 
معامل الرتباط )0.64(، وهي قيمة دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى 

دللة )0.01(.
Ú  الباحث بح�ساب معامالت الرتباط البناء: قام  �سدق 

بني فقرات املقيا�س ودرجة الُبعد الذي تنتمي اإليه، ودرجة الفقرة 
يتمثل  معياراً  الباحث  اعتمد  ككل.وقد  للمقيا�س  الكلية  والدرجة 
يف األ يقل معامل الرتباطني الفقرة، وكل من الدرجة على الُبعد 

والدرجة الكلية عن )0.20( لقبول الفقرة.
تنتمي  الذي  بالُبعد  الفقرات  ارتباطات  قيم  تراوحت  وقد 
اإليه بني )0.33 – 0.78(، كما تراوحت قيم ارتباطات الفقرات 
باملقيا�س ككل بني )0.31 - 0.73(.كما مت ا�ستخراج معامالت 
والدرجة  ُبعد  كل  بني  والعالقة  املقيا�س،  اأبعاد  بني  الرتباط 

الكلية، كما يو�سح اجلدول رقم )2(.
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جدول )2( 
معامات االرتباط بين أبعاد مقياس دافعية اإلنجاز األكاديمي والعاقة بين كل ُبعد والدرجة 

الكلية

الطموح العلقة الرتباطية
ال�صعور بامل�صوؤولية املثابرةالأكادميي

الأكادميية
دافعية الإجناز 

الأكادميي

1الطموح الأكاديي

0.771املثابرة

ال�سعور 
بامل�سوؤولية 

الأكاديية
0.800.741

دافعية الإجناز 
0.760.730.831الأكاديي

ثبات املقيا�س: . 2
قام الباحث بح�ساب معامل الثبات لهذا املقيا�س بطريقة 
 )30( من  مكونة  عينة  على  املقيا�س  ُطبق  الختبار.فقد  اإعادة 
اإعادة  ومت  احلالية،  الدرا�سة  عينة  خارج  من  وطالبًة  طالبًا 
نف�س  على  الأول  التطبيق  من  اأ�سابيع  ثالثة  مرور  ُبعد  الختبار 
لأبعاد  الداخلي  بالت�ساق  الثبات  ا�ستخراج دللت  مّت  الطلبة.ثم 
املقيا�س الثالثة با�ستخدام طريقة )كرونباخ األفا( على الدرجات 

الناجتة من التطبيق الثاين، كما يو�سح اجلدول رقم )3(.
جدول )3( 

 معامات ارتباط بيرسون واالتساق الداخلي لمقياس دافعية اإلنجاز األكاديمي ألبعاده 
الثاثة والدرجة الكلية باستخدام طريقة كروبناخ ألفا

ثبات الت�صاق دافعية الإجناز الأكادميي
الداخلي

ثبات 
الإعادة

عدد 
الفقرات

0.670.787الطموح الأكاديي

0.740.827املثابرة

0.720.837ال�سعور بامل�سوؤولية الأكاديية

0.710.7821دافعية الإجناز الأكاديي

الثبات مرتفعة،  اأن معامالت  يالحظ من اجلدول رقم )3( 
وتنا�سب اأغرا�س هذه الدرا�سة اإذ تراوحت قيم معامالت الرتباط 
لأبعاد املقيا�س بني )0.78 – 0.83(، والدرجة الكلية لالرتباط 
 –  0.67( بني  الداخلي  الت�ساق  قيم  تراوحت  كما   ،)0.78(

0.74(، وبدرجة كلية بلغت )0.71(.
Ú  :ت�سحيح مقيا�س دافعية الإجناز الأكاديي

يتبع ت�سحيح ا�ستجابات الطلبة على هذا املقيا�س تدريج( 
ب�سلوكيات  للقيام  الثقة  درجة  يقي�س  حيث  اخلما�سي(،  ليكرت 
معينة، فتوزع الدرجات على ا�ستجابة املفحو�س كالآتي: اأوافق 
ب�سدة )5( اأوافق 4( (، مرتدد )3( ل اأوافق 2( (، ل اأوافق ب�سدة1( 
التالية:  الدرجات  ال�سالبة  الفقرات  حالة  يف  الدرجة  وُتعك�س   ،)
ما  والدنيا  العليا  درجاته  وترتاوح   ،)20  ،19  ،14  ،12  ،10(
تراوحت  اإذا  الطالب منخف�سة  تعّد درجة  اإذ   ،)105  -  21( بني 

بني )1 - 2.33(، ومتو�سطة اإذا تراوحت بني )2.34 - 3.66(، 
ومرتفعة اإذا تراوحت ما بني )3.67 - 5(.

مقيا�س املرونة املعرفية: . 3
ا�ستخدم الباحث مقيا�س املرونة املعرفية والذي اأعده عبد 
 )30( من  الأ�سلية  ب�سورته  املقيا�س  وتكون   ،)2011( الوهاب 
على  موزعة  اإيجابية،  فقرات  �سورة  على  �سياغتها  مت  فقرة 
ُبعدين، هما: املرونة التلقائية، وتقي�سها الفقرات من )1 - 15(، 

واملرونة التكيفية، وتقي�سها الفقرات من )16 - 30(.
ويتوافر لأداة الدرا�سة هذه دللت �سدق ب�سورتها الأ�سلية 
مثل: ال�سدق الظاهري والعاملي )عبد الوهاب، 2011(، حيث مت 
ككل  املقيا�س  مع  فقرة  لكل  امل�سحح  الرتباط  معامل  ح�ساب 
فرتاوحت بني )0.52 - 0.75(، وكانت جميعها دالة اإح�سائيًا.
وبلغ معامل الثبات للمقيا�س ككل )0.77(، وبلغت معامل الثبات 
للبعدين )املرونة التلقائية- املرونة التكيفية( على النحو التايل: 
)0.74 - 0.78(، وقد اعتربت هذه القيمة منا�سبة لأغرا�س هذه 

الّدرا�سة.
الأداة  بتطبيق  الباحث  قام  املقيا�س  هذا  �سدق  ولتاأكيد 
على عينة ا�ستطالعية مكونة من )30( طالبًا وطالبًة ومن خارج 
الدرا�سة احلالية.ومت ح�ساب معامل ارتباط )بري�سون( بني  عينة 
الكلية  والعالمة  فقرة  وكل  اإليه،  تنتمي  الذي  والُبعد  فقرة،  كل 
الفقرات  بني  بري�سون  ارتباط  معامالت  تراوحت  وقد  للمقيا�س، 
قيم  تراوحت  كما   ،)0.77  -  0.56( اإليه  تنتمي  الذي  والُبعد 
0.78(.وقد   -  0.39( بني  ككل  باملقيا�س  الفقرات  ارتباطات 
اعترب اأن موؤ�رصات ال�سدق املتوفرة لهذا املقيا�س كافية لأغرا�س 
الدرا�سة  اأداة  ثبات  من  بالتاأكد  الباحث  قام  الّدرا�سة.كما  هذه 
الت�ساق  معامل  بح�ساب  وذلك  نف�سها،  ال�سدق  عينة  با�ستخدام 
الداخلي با�ستخدام معادلة كرونباخ األفا، حيث بلغ معامل الثبات 
)0.81(، وبلغت قيمة الت�ساق الداخلي الكلي للمقيا�س )0.79(، 

وقد اعتربت هذه القيمة منا�سبة لأغرا�س هذه الّدرا�سة.
ت�سحيح مقيا�س املرونة املعرفية:  -

تكون املقيا�س ب�سورته النهائية من )30( فقرة، يقابل كل 
عبارة ثالث ا�ستجابات، هي: )تنطبق متامًا، تنطبق، غري متاأكد(.
متامًا  تنطبق  كالآتي:  املفحو�س  ا�ستجابة  على  الدرجات  ُتوزع 
)3( تنطبق2( (، غري متاأكد )1( وترتاوح درجاته العليا والدنيا 
ما بني )30 - 90(، اإذ ُتعّد درجة الطالب منخف�سة اإذا تراوحت 
بني )1 - 1.66(، ومتو�سطة اإذا تراوحت بني )1.67 - 2.33( 

ومرتفعة اإذا تراوحت ما بني )2.34 - 3(.

إجراءات الّدراسة: 
بتنفيذ  الباحث  قام  الّدرا�صة،  ت�صاوؤلت  على  للإجابة 

اخلطوات الآتية: 
Ú  اأعد الباحث مادة املعاجلة التجريبية وفقًا لإ�سرتاتيجية

توليفية من اإ�سرتاتيجيات التعلم الن�سط، وتت�سمن اإ�سرتاتيجيات( 
التعلم التعاوين واملناق�سة واحلوار، والع�سف الذهني(.
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على  - التجريبية  املعاجلة  مادة  بعر�س  الباحث  قام 
التعديالت  واإجراء  حتكيمها،  اأجل  من  املخت�سني  من  جمموعة 

الالزمة وفقًا لآرائهم.
ال�سعب  - من  الع�سوائية  بالطريقة  �سعبتني  اختيار  مت 

التي يقوم الباحث بتدري�سها مقرر علم النف�س الرتبوي يف الف�سل 
الدرا�سي الثاين 2014 - 2015م.ومت اختيار اإحداهما ع�سوائيًا 

جمموعة جتريبية، والأخرى جمموعة �سابطة.
وذلك  - التجريبية،  املعاجلة  مادة  بتطبيق  الباحث  قام 

كما يلى: 
تطبيق اأدوات الدرا�سة قبليًا. ●

تطبيق  قبل  الدرا�سة  جمموعتي  تكافوؤ  من  التحقق  مت 
الدرا�سة  اأدوات  تطبيق  خالل  من  الن�سط،  التعلم  اإ�سرتاتيجيات 
احل�سابية،  املتو�سطات  ا�ستخراج  مت  فقد  عليهما،  قبليًا  تطبيقًا 
القبلي  املقيا�س  على  الطالب  لدرجات  املعيارية،  والنحرافات 
للمرونة الذهنية، ثم نتائج اختبار( ت( للعينات امل�ستقلة للك�سف 

عن دللة الفروق بني املتو�سطات، كما يبني اجلدول رقم )4(.
جدول )4( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطاب على المقياس القبلي 
للمرونة المعرفية، ونتائج اختبار( ت )للمجموعات المستقلة للكشف عن داللة الفروق بين 

المتوسطات

املتو�صط العدداملجموعةالأبعاد
احل�صابي

النحراف 
قيمة قيمة تاملعياري

الدللة

التلقائية
331.661.91 جتريبية

0.160.898
321.552.11�سابطة

التكيفية
331.733.11 جتريبية

0.07 -0.845
321.802.78�سابطة

املرونة 
املعرفية

333.442.66 جتريبية
0.05 -0.911

323.482.16�سابطة

دللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )4( رقم  اجلدول  من  يالحظ 
املجموعتني،  بني   )α≤ 0.05( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية 
على املقيا�س الكلي للمرونة املعرفية واأبعاده، حيث كانت قيمة 
اأن املجموعتني  يعني  اإح�سائيًا يف كل منها مما  دالة  )ت( غري 
مت  الّدرا�سة.وكذلك  تطبيق  قبل  املعرفية  املرونة  يف  متكافئتان 
ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لدرجات 
ثم  الأكاديي،  الإجناز  لدافعية  القبلي  املقيا�س  على  الطالب 
الفروق  دللة  عن  للك�سف  امل�ستقلة  للعينات  ت(  اختبار(  نتائج 

بني املتو�سطات، ويبني اجلدول رقم )5( هذه النتائج.

جدول )5( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطاب على المقياس القبلي لدافعية 
اإلنجاز األكاديمي، ونتائج اختبار( ت( للمجموعات المستقلة للكشف عن داللة الفروق بين 

المتوسطات

املتو�صط العدداملجموعةالأبعاد
احل�صابي

النحراف 
املعياري

قيمة 
ت

قيمة 
الدللة

الطموح 
الأكاديي

336.582.61 جتريبية
0.200.836

326.452.63�سابطة

املثابرة
333.401.69 جتريبية

0.370.787
323.251.58�سابطة

ال�سعور 
بامل�سوؤولية 

الأكاديية

334.502.19 جتريبية
0.470.659

324.202.89�سابطة

دافعية 
الإجناز 

الأكاديي

3314.484.86 جتريبية
0.470.659

3213.098.43�سابطة

دللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )5( رقم  اجلدول  من  يالحظ 
املجموعتني،  بني   )α≤ 0.05( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية 
على مقيا�س دافعية الإجناز الأكاديي كاماًل، وعلى كل بعد من 
اأبعاده الفرعية، حيث كانت قيمة )ت( غري دالة اإح�سائيًا يف كل 
الإجناز  دافعية  يف  متكافئتان  املجموعتني  اأن  يعني  مما  منها 

الأكاديي قبل تطبيق الّدرا�سة.
جمموعات  ● اإىل  التجريبية  املجموعة  طالب  توزيع  مت 

�سغرية، وتوزيع مفردات املقرر عليهم، وترك الُبعد لكل جمموعة 
لختيار املفردات التي �ستقوم كل جمموعة باإعداد اأن�سطة لها.

قام الباحث بتدري�س مادة املعاجلة التجريبية لطالب  ●
املجموعة التجريبية وفقًا لالإ�سرتاتيجية التوليفية ل�سرتاتيجيات 
التعاوين- املناق�سة واحلوار-  التعلم  الن�سط املكونة من(  التعلم 
الع�سف الذهني )، على مدار �سهرين اأثناء تدري�س مقرر علم النف�س 

الرتبوي لطالب ق�سم علم النف�س يف كلية الرتبية بجامعة حائل.
اأ�سبوع،  كل  من  التدري�س  اأيام  يو�سح   )6( رقم  واجلدول 
الدرا�سة  ا�ستغرق تطبيق  للتدري�س، وقد  املطلوبة  ال�ساعات  وعدد 
املجموعة  تتلَق  مل  بينما  اأ�سبوعيًا،  حما�رصة  بواقع  �سهرين 

ال�سابطة اأي معاجلة.
جدول )6( 

الخطة الزمنية لتدريس مقرر علم النفس التربوي لطاب قسم علم النفس في كلية التربية 

الإ�صرتاتيجية الزمنالأيامالأ�صبوعاملو�صوع
امل�صتخدمة

التعريف بعلم النف�س 
الرتبوي- وموقعه بني 

خمتلف فروع علم النف�س، 
واأهداف علم النف�س 

الرتبوي، واأهمية علم النف�س 
الرتبوي وعالقته بالعلوم 

الأخرى.

�ساعتانالأحدالأول
املناق�سة 

واحلوار+ التعلم 
التعاوين
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فاعلية استخدام إستراتيجيات التعلم النشط املستندة إلى النظرية املعرفية االجتماعية 
د. سامر رافع ماجد العرسانفي تنمية املرونة املعرفية ودافعية اإلجناز األكادميي لدى طالب قسم علم النفس في جامعة حائل

الإ�صرتاتيجية الزمنالأيامالأ�صبوعاملو�صوع
امل�صتخدمة

الأهداف التعلمية والأهداف 
الع�سف الذهني+ �ساعتانالأحدالثاينال�سلوكية

املناق�سة واحلوار

النمو النف�سي الجتماعي، 
�ساعتانالأحدالثالثنظرية اأريك�سون

املناق�سة 
واحلوار+ التعلم 

التعاوين
النمو الأخالقي، نظرية 

الع�سف الذهني+ �ساعتانالأحدالرابعكولربج
املناق�سة واحلوار

مفهوم التعلم و�رصوطه، 
والنظريات التي ف�رصت 

كيف يحدث عند الفرد
�ساعتانالأحداخلام�س

املناق�سة 
واحلوار+ التعلم 

التعاوين
الدافعية واأهميتها 

والتطبيقات الرتبوية 
للدافعية

الع�سف الذهني+ �ساعتانالأحدال�ساد�س
املناق�سة واحلوار

التعلم ال�ستجابي 
�ساعتانالأحدال�سابعوتطبيقاته الرتبوية

املناق�سة 
واحلوار+ التعلم 

التعاوين
التعلم الإجرائي وتطبيقاته 

الع�سف الذهني+ �ساعتانالأحدالثامنالرتبوية
املناق�سة واحلوار

16الإجمايل

قام الباحث بتطبيق اأدوات الدرا�سة بعديًا. ●

تصميم الّدراسة: 
بعدي  ت�سميم  نوع  من  جتريبية،  �سبه  الدرا�سة  هذه  ُتعُدّ 
معها  التعامل  مت  �سابطة  اإحداهما  املتكافئة،  للمجموعات 
با�ستخدام  تعليمها  مت  جتريبية  والأخرى  التقليدية،  بالطريقة 
الإجناز  ودافعية  املعرفية  املرونة  تنمية  يف  الن�سط  التعلم 

الأكاديي، لذا يكن ت�سنيف متغريات الدرا�سة كما يلي: 
Ú  وله التدري�سية،  ال�سرتاتيجية  ويثل  امل�ستقل:  املتغري 

م�ستويان، هما: 
التعلم الن�سط. -
طريقة التدري�س التقليدية )املحا�رصة(. -

Ú  املتغريات التابعة: يوجد يف الدرا�سة احلالية متغريان
تابعان، هما: 

املرونة املعرفية. -
دافعية الإجناز الأكاديي. -

ويلخ�س ال�سكل اأدناه ت�سميم الّدرا�سة: 
G1:     O1     O2     X     O1     O2

G2:     O1     O2            O1     O2

حيث اأن: G1: املجموعة التجريبية.
G2: املجموعة ال�سابطة.

X: اإ�سرتاتيجية التعلم الن�سط.
O1: قيا�س املرونة املعرفية.

O2: قيا�س دافعية الإجناز الأكاديي.

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
ا�ستخدام  فاعلية  ا�ستق�ساء  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
املعرفية  النظرية  اإىل  امل�ستندة  الن�سط  التعلم  اإ�سرتاتيجيات 
الإجناز  ودافعية  املعرفية  املرونة  تنمية  يف  الجتماعية 
جامعة  يف  الرتبية  كلية  يف  النف�س  علم  طالب  لدى  الأكاديي 

حائل، فكانت النتائج على النحو اآلتي: 
اأوًل: نتائج الفر�سية الأوىل والتي تن�س على: ل يوجد  ◄

فرق دال اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة )α≤ 0.05( بني متو�سطي 
درجات املجموعتني التجريبية وال�سابطة على املقيا�س البعدي 
التدري�س  لإ�سرتاتيجية  ُتعزى  واأبعادها  املعرفية،  املرونة  يف 

امل�ستخدمة، وهي التعلم الن�سط والتقليدية.
املتو�سطات  ح�ساب  مت  الأوىل  الفر�سية  عن  ولالإجابة 
التجريبية  املجموعتني  لأداء  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية 
التدري�س،  طريقة  متغري  ح�سب  البعدي  الختبار  على  وال�سابطة 
ثم نتائج اختبار( ت( للعينات امل�ستقلة للك�سف عن دللة الفروق 

بني املتو�سطات.واجلدول )7( يبني تلك القيم.
جدول )7( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي على مقياس المرونة المعرفية ونتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين المتوسطات 

النحراف املتو�صط احل�صابيالعدداملجموعةالأبعاد
مقدار حجم التاأثريمربعاإيتاقيمة الدللةقيمة تاملعياري

التلقائية
332.711.51جتريبية

2.42*0.020.09
متو�سط

321.501.37�سابطة

التكيفية
332.661.35 جتريبية

2.11*0.050.07
متو�سط

321.691.28�سابطة

املرونة املعرفية
335.371.83 جتريبية

كبري جدا0.27ً*4.840.00
323.191.56�سابطة

.)α≤ 0.05 = 2.00( وعند مستوى داللة )قيمة »ت« الجدولية عند درجة حرية )63*

*تم تحديد حجم التأثير بالنسبة لكل اختبار كاآلتي: من )01 - 05( صغير، ومن )06 - 13( متوسط، ومن )14 - 19( كبير،)20 - 100( كبير جداً )أبو حطب 
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وصادق، 1996(.

يالحظ من اجلدول )7( وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني 
متو�سطي اأداء الطالب يف املجموعتني التجريبية وال�سابطة على 
ا�سرتاتيجيات  البعدي تعزى ل�ستخدام  مقيا�س املرونة املعرفية 
التعلم الن�سط، اإذ بلغت قيمة )ت( للعينات امل�ستقلة )4.84(، وهي 
 ،)α≤ 0.05( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  قيمة 
الفروق  هذه  اأن  يالحظ  احل�سابية  املتو�سطات  اإىل  وبالرجوع 
ل�سالح املجموعة التجريبية التي تعر�ست ل�سرتاتيجيات التعلم 
الن�سط، وبذلك نرف�س الفر�سية ال�سفرية، ونقبل الفر�سية البديلة، 
مما يعني اأن اإ�سرتاتيجيات التعلم الن�سط توؤثر اإيجابيًا على تنمية 

املرونة املعرفية.
وكذلك يالحظ من اجلدول ال�سابق وجود فروق ذات دللة 
اأداء الطالب يف املجموعتني التجريبية  اإح�سائية بني متو�سطي 
التلقائية تعزى ل�ستخدام  ُبعد املرونة املعرفية  وال�سابطة على 
اإ�سرتاتيجيات التعلم الن�سط.اإذ بلغت قيمة )ت( للعينات امل�ستقلة 
الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  قيمة  وهي   ،)2.42(
اأن  يالحظ  احل�سابية  املتو�سطات  اإىل  وبالرجوع   ،)α≤ 0.02(
النتائج وجود  التجريبية، وبينت  الفروق ل�سالح املجموعة  هذه 
التكيفية  املعرفية  املرونة  ُبعد  على  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق 
البعدي.تعزى ل�ستخدام اإ�سرتاتيجيات التعلم الن�سط.اإذ بلغت قيمة 
)ت( للعينات امل�ستقلة )2.11(، وهي قيمة ذات دللة اإح�سائية 

.)α≤ 0.05( عند م�ستوى الدللة
امُلف�رص  التباين  ن�سبة  اأّن  اإىل  اإيتا(  )مربع  قيمة  ت�سري  كما 
ا�ستخدام  يف  )املتمثلة  التجريبية  املعاجلة  حتدثه  الذي 
التابع  للمتغري  املنظم  التباين  يف  الن�سط(  التعلم  اإ�سرتاتيجيات 
فيما يتعلق باملرونة املعرفية لدى الطالب.يقدر بن�سبة )27%( 
مما ي�سري اإىل تاأثرٍي كبري جداً للمعاجلة التجريبية، على اعتبار اأن 
التاأثري الذي يف�رص ما ن�سبتُه )%20( فاأكرث ُيعد تاأثرياً كبرياً جداً 

)اأبو حطب و�سادق، 1996(.
الن�سط  التعلم  امُلتعِلّم يف  اأن  اإىل  النتيجة  ويكن عزو هذه 
ُيخ�س�س الوقت الكايف للتفكري باأهمية فيما يتعلمه، ويحاول ربط 
تنطبق  اأن  يكن  التي  احلياة  مبواقف  اجلديدة  والأفكار  املعرفة 
باملو�سوعات  يدر�سه  جديد  مو�سوع  كل  امُلتعِلّم  ويربط  عليها، 
التعلم  ال�سابقة جتعل من  العوامل  العالقة، وجميع  ذات  ال�سابقة 
مُتعُدّدة  وحلول  بدائل  اإيجاد  على  قادراً  ويكون  معنى،  ذا  تعلمًا 
باآرائه  الآخرين  م�ساركة  التعليمية، من خالل  واملهام  للم�ساكل 
واطالعه على وجود اأفكار واآراء مُتعُدّدة حول امل�سكالت، ومناق�سة 
هذه الأفكار مع الآخرين، والتو�سل اجلماعي اإىل احللول النهائية، 
والتم�سك  التع�سب  الآخرين، وعدم  اآراء  تقبل  لديه مهارة  فتزداد 
والبدائل،  احللول  توليد  يف  مهارته  بزيادة  ُي�سهم  مما  براأيه، 

وتغيري وجهة تفكريه ح�سب معطيات املوقف التعليمي.
 2003 النتيجة مع نتائج درا�سات )اجلميلي،  وتتفق هذه 
 )2011 Chieu, 2007 ;Mukherjee & Page, ;2007; م�سطفى، 

التعلم  اإ�سرتاتيجيات  ل�ستخدام  فاعلية  وجود  اإىل  اأ�سارت  التي 
الذهني(  والع�سف  واحلوار،  واملناق�سة  التعاوين،  )التعلم  الن�سط 

يف تنمية املرونة املعرفية.
كما يكن عزو هذه النتيجة اأي�سًا اإىل اأن الطالب يتو�سلون 
للمهمات  معنى  ذات  للحلول  بدائل  عدة  اإىل  الن�سط  التعلم  خالل 
التعليمية وامل�سكالت التي يواجهونها اأثناء تطبيق اإ�سرتاتيجيات 
جتاه  بامل�سوؤولية  اإح�سا�س  لديهم  يزداد  لأنه  الن�سط؛  التعلم 
امل�ستخدمة  ال�سرتاتيجيات  يف  الفاعلة  وم�ساركتهم  تعلمهم 
بتوجيه من امُلعِلم للو�سول اإىل اأق�سى اأداء ممكن.فيقومون بربط 
عندهم،  ماألوفة  واإجراءات  باأفكار  احللول  اأو  اجلديدة  املعارف 
الن�سط  التعلم  يبني  كما  اآخرين،  اأ�سخا�س  حلول  ا�ستخدام  ولي�س 
يعزز  وهذا  �سلطة،  م�ساعدة  بدون  التعلم  على  قدرتهم  للمتعلمني 
ثقتهم باأنف�سهم وا�ستقالليتهم، اإ�سافة اإىل اأن املهمة التي ينجزها 
امُلتعِلّم بنف�سه، خالل التعلم الن�سط اأو ي�سرتك فيها تكون ذات قيمة 
اأكرب من املهمة التي ينجزها له �سخ�س اآخر، وجميع هذه العوامل 

ال�سابقة ُت�سهم يف تنمية املرونة املعرفية لدى الطالب.
كما اأن ا�ستخدام بع�س اإ�سرتاتيجيات التعلم الن�سط املقرتحة 
يف الدرا�سة احلالية، قد اأتاحت الفر�سة لتهيئة املواقف الرتبوية 
واملعلومات  واملعارف  احلقائق  فهم  من  الطالب  متّكن  التي 
وا�ستيعابها وتف�سريها من وجهة نظرهم واإبداء راأيهم فيها، مما 
الدرا�سة  انعك�س على تنمية مهارات املرونة املعرفية لدى عينة 

التجريبية.
اإ�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  يف  التنوع  اأن  اإىل  ذلك  يعزى  وقد 
دور  جعلت  اإيجابية،  تعليمية  بيئة  توفري  اإىل  اأدى  الن�سط  التعلم 
ومر�سد  موجه  امُلعِلم  ودور  التعليمية،  العملية  يف  فّعال  الطالب 
ال�سابقة  الدرا�سات  نتائج  اأكدته  ما  وهذا  التعليمية،  للعملية 
 ;Chieu, 2007 ;Mukherjee & Page, 2007  2003 )اجلميلي، 
الن�سط  التعلم  اإ�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  اإّن   )2011 م�سطفى،   ;
التعلم يف  الطلبة الإيجابية نتيجة  اأ�سا�سًا على م�ساركة  اعتمدت 
فريق واحد والتعلم يف جمموعات �سغرية.وهذا عمل على توفري 
الن�سط  التعلم  اإ�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  اأن  ن�سطة كما  تربوية  بيئة 
لبناء  الطالب  لدى  الإيجابية  امل�ساركة  فر�س  توفري  على  �ساعد 

بنيتهم املعرفية باأنف�سهم.
ل  ◄ على:  تن�س  والتي  الثانية  الفر�سية  نتائج  ثانيًا: 

بني   )α≤ 0.05( دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دال  فرق  يوجد 
على  وال�سابطة،  التجريبية  املجموعتني  درجات  متو�سطي 
ُتعزى  واأبعادها  الأكاديي  الإجناز  دافعية  يف  البعدي  املقيا�س 
لإ�سرتاتيجية التدري�س امل�ستخدمة، وهي التعلم الن�سط والتقليدية.
املتو�سطات  ح�ساب  مت  الثانية  الفر�سية  عن  ولالإجابة 
التجريبية  املجموعتني  لأداء  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية، 
التدري�س،  طريقة  متغري  ح�سب  البعدي  الختبار  على  وال�سابطة 
ثم نتائج اختبار( ت( للعينات امل�ستقلة للك�سف عن دللة الفروق 

بني املتو�سطات، واجلدول )8( يبني تلك القيم.
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جدول )8( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي على مقياس دافعية اإلنجاز األكاديمي ونتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين 

المتوسطات

النحراف املتو�صط احل�صابيالعدداملجموعةالأبعاد
حجم الأثر مربعاإيتاقيمة الدللةقيمة تاملعياري

الطموح
338.583.71جتريبية

متو�سط0.050.06*2.07
326.574.11�سابطة

املثابرة
3310.611.84جتريبية

كبري جدا0.0010.82ً*16.84
323.521.55�سابطة

هدف ي�سعى لتحقيقه
337.482.68جتريبية

كبري جدا0.0010.22ً*4.24
324.472.98�سابطة

دافعية الإجناز 
الأكاديي

3326.675.78جتريبية
كبري جدا0.0010.29ً*5.06

3214.566.65�سابطة

.)α≤ 0.05 = 2.00( وعند مستوى داللة )قيمة “ت” الجدولية عند درجة حرية )63 *

.)α≤ 0.05 = 2.66( وعند مستوى داللة )قيمة “ت” الجدولية عند درجة حرية )63 *

*تم تحديد حجم التأثير بالنسبة لكل اختبار كاآلتي: من )01 - 05( صغير، ومن )06 - 13( متوسط، ومن -19 14( ( كبير، )20 - 100( كبير جداً.

اإح�سائية  )8( وجود فروق ذات دللة  يالحظ من اجلدول 
بني متو�سطي اأداء الطالب يف املجموعتني التجريبية وال�سابطة 
البعدي تعزى ل�ستخدام  الأكاديي  الإجناز  على مقيا�س دافعية 
للعينات  )ت(  قيمة  بلغت  اإذ  الن�سط،  التعلم  اإ�سرتاتيجيات 
امل�ستقلة )5.06(، وهي قيمة ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
احل�سابية  املتو�سطات  اإىل  وبالرجوع   ،)α≤ 0.05( الدللة 
يالحظ اأن هذه الفروق ل�سالح املجموعة التجريبية التي تعر�ست 
ال�سفرية،  الفر�سية  نرف�س  وبذلك  الن�سط،  التعلم  ل�سرتاتيجيات 
ونقبل الفر�سية البديلة، مما يعني اأن اإ�سرتاتيجيات التعلم الن�سط 

توؤثر اإيجابًيا على تنمية دافعية الإجناز الأكاديي.
دللة  ذات  فروق  وجود  ال�سابق  اجلدول  من  ويالحظ 
اأبعاد  جميع  على   )α≤ 0.05( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية 
دافعية الإجناز الأكاديي، وبالرجوع اإىل املتو�سطات احل�سابية 
التجريبية، عند  املجموعة  ل�سالح  الفروق كانت  اأن هذه  يالحظ 

.)α≤ 0.05( م�ستوى دللة
املف�رّص  التباين  ن�سبة  اأن  اإىل  اإيتا(  )مربع  قيمة  ت�سري  كما 
ا�ستخدام  يف  )املتمثلة  التجريبية  املعاجلة  حتدثه  الذي 
التابع  للمتغري  املنظم  التباين  يف  الن�سط(  التعلم  اإ�سرتاتيجيات 
فيما يتعلق بدافعية الإجناز الأكاديي لدى الطالب، يقدر بن�سبة 

)%29( مما ي�سري اإىل تاأثري كبري جداً للمعاجلة التجريبية.
وت�سري هذه النتيجة اإىل جناح الربنامج يف م�ساعدة الطلبة 
لديهم  الأكاديي  الإجناز  دافعية  تنمية  على  فيه  امل�ساركني 
حلل  طريقة  من  باأكرث  والتفكري  واملعلومات،  احلقائق  جمع  يف 
امل�سكلة، والنظر اإىل املواقف ال�سعبة من زوايا مُتعُدّدة وخمتلفة، 

ومراعاة الختيارات املُتعُدّدة قبل ال�ستجابة واتخاذ القرارات. 

وقد يعزى ذلك اإىل اأن توزيع الطالب يف جمموعات �سغرية 
اأثناء تنفيذ اأن�سطة التعلم الن�سط بحيث يجعل كل جمموعة تخت�س 
مبهام حمددة، ويتكفل كل طالب داخل املجموعة مبهمة معينة 
عليه اإجنازها وبناء جناحه يف اأداء تلك املهمة اإىل جانب جناح 
زمالئه يف اأداء مهامهم، و يتم تقييم عمل املجموعة ككل، ا�سافة 
وكلذلك  املجموعة،  اأع�ساء  من  ع�سو  لكل  الفردي  التقييم  اإىل 
امل�سوؤولية،  حتمل  مهارة  وتعلم  ممار�سة  على  الطالب  ي�ساعد 
اإ�سرتاتيجيات التعلم الن�سط يكون م�سوؤوًل  اإّن الفرد يف ظل  حيث 
دافعية  تنمية  واأخرى جماعية، مما يعمل على  م�سوؤولية فردية، 
اإ�سرتاتيجيات  اأن  عن  الطالب.ف�ساًل  لدى  الأكاديي  الإجناز 
التعلم الن�سط املقرتحة تتيح للطالب فر�سة العمل التعاوين داخل 
املجموعات، وتبادل الأفكار والآراء ومناق�ستها، ومن ثم تكوين 
�ساعد يف  البع�س، كذلك  بع�سهم  ناجحة مع  اجتماعية  عالقات 

تنمية دافعية اإجنازهم.
واأي�سًا اأن توفري عن�رص الإثارة والت�سويق من خالل توليد 
للربنامج،  التدري�سية  اجلل�سات  اأثناء  الذهني  والع�سف  الأ�سئلة، 
لدى  بها اجلميع، ومعرفة ما  ي�سارك  نقا�سية  وطرح مو�سوعات 
امُلتعِلّم من معارف واأفكار، وزيادة انتباه امُلتعِلّم، كل ذلك ينمي 

دافعية الإجناز الأكاديي لدى عينة الدرا�سة التجريبية.
ال�سابقة  الدرا�سات  نتائج  مع  تتفق  الدرا�سة  هذه  ونتيجة 
 Eric et al, ; واآخرون،  ; اأبو عواد   2012 ; اأحمد،   2013 )طه، 
Wilke, 2003 ; Burt, ;2010 2004 ;2009;( التي اأبرزت وجود 
دافعية  تنمية  يف  الن�سط  التعلم  اإ�سرتاتيجيات  ل�ستخدام  فاعلية 

الإجناز الأكاديي.
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التوصيات: 
يف �صوء النتائج التي تو�صلت اإليها الدرا�صة احلالية، مت 

تقدمي التو�صيات الآتية: 
اإ�سرتاتيجيات . 1 توظيف  التدري�س على  اأع�ساء هيئة  ت�سجيع 

التعلم الن�سط، ملا لها من اآثاٍر اإيجابيٍة.
ل�ستخدام . 2 املنا�سبة  اجلامعية  البيئة  تهيئة  �رصورة 

ينعك�س  مما  التدري�س  يف  الن�سط  التعلم  اإ�سرتاتيجيات 
اإيجابيًا على املهارات املعرفية ودافعية الطلبة وحت�سيلهم 

الدرا�سي.
الرتبية . 3 وكلية  النف�س  علم  يف  الرتبوية  املقررات  اإثراء 

قدرات  تنمية  اأجل  من  الن�سط  التعلم  با�سرتاتيجيات 
ومهارات الطلبة املعرفية. 

املقرتحات: 
يف �صوء نتائج الدرا�صة التي مت التو�صل اإليها، والتو�صيات 
التي مت طرحها تو�صي الدرا�صة باإجراء الدرا�صات املقرتحة الآتية: 

اأثر . 1 ا�ستق�ساء  بهدف  والدرا�سات  البحوث  من  مزيد  اإجراء 
اأخرى  الن�سط يف تخ�س�سات جامعية  التعلم  اإ�سرتاتيجيات 

وخا�سة الكليات العلمية. 
مثل: . 2 اأخرى،  تابعة  متغريات  يف  الن�سط  التعلم  اأثر  درا�سة 

حل  ومهارات  الجتماعي،  والذكاء  النفعايل،  الذكاء 
امل�سكالت، والتفكري ما وراء املعريف. 

املصادر واملراجع: 
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