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ملخص:
هدفت الدرا�سة التعرف �إىل القدرة التنب�ؤية لبيئة التوا�صل
الأ�رسي ،والكفاءة الذاتية االجتماعية واالنفعالية والأكادميية
باملرونة املعرفية لدى طلبة ال�صف العا�رش يف حمافظة عجلون.
تكونت عينة الدرا�سة من ( )400طالب ًا وطالبة .مت ا�ستخدام ثالثة
مقايي�س وهي :مقيا�س املرونة املعرفية ،ومقيا�س بيئة التوا�صل
الأ�رسي ،ومقيا�س الكفاءة الذاتية الأكادميية واالجتماعية
واالنفعالية .كما �أظهرت نتائج الدرا�سة � ّأن م�ستوى املرونة املعرفية
لدى �أفراد عينة الدرا�سة جاء بدرجة متو�سطة على الأداة ككل .كما
� ّأن م�ستوى الكفاءة الذاتية االجتماعية واالنفعالية والأكادميية لدى
�أفراد عينة الدرا�سة جاء بدرجة مرتفعة على الأداة .و�أ�شارت النتائج
� ّأن منط التوا�صل الأ�رسي الأكرث انت�شارا لدى �أفراد عينة الدرا�سة كان
منط احلوار .وك�شفت النتائج �أي�ض ًا عن وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف
م�ستوى املرونة املعرفية ،ويف منطي بيئة التوا�صل الأ�رسي (منط
احلوار ،ومنط الطاعة وااللتزام) ,ويف الكفاءة الذاتية االجتماعية
واالنفعالية والأكادميية تعزى ملتغري اجلن�س ول�صالح الإناث .كما
�أظهرت النتائج وجود م�ساهمة ن�سبية ذات داللة �إح�صائية لكل من
الكفاءة الذاتية الأكادميية واالنفعالية ،ومنط احلوار للتنب�ؤ باملرونة
املعرفية .و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود �أثر م�شرتك ومقداره (39
 )%لبيئة التوا�صل الأ�رسي ،والكفاءة الذاتية للتنب�ؤ باملرونة
املعرفية.
الكلمات املفتاحية :املرونة املعرفية ،بيئة التوا�صل الأ�رسي،
الكفاءة الذاتية االجتماعية واالنفعالية والأكادميية.
The Predictive Ability of Family Communication Environment and Social, Emotional and Academic SelfEfficacy among the Tenth Grade Students in Ajloun.

Abstract:
The study aimed to determine the predictive
ability of family communication environment, social,
emotional and academic self- efficacy among 10th
grade students in Ajloun. The sample of the study
;consists of (400) students. The study used three scales
cognitive flexibility scale, family communication scale
and academic, social and emotional self- efficacy
scale. The results revealed that cognitive flexibility was
significantly medium on the scale as a whole. The level
of social, emotional and academic self- efficacy was
significantly high on the scale as a whole. The results
also showed that conversation orientation pattern
was the most common among the participants of the
study. Statistically significant differences were found
on the cognitive flexibility, family communication
)patterns(conformity and conversation orientations
and social, emotional and academic self- efficacy

according to gender in favor of females. The results
also showed existence of a relative statistical significant
contribution of academic self – efficacy, emotional
self- efficacy and conversation orientation pattern in
predicting cognitive flexibility; it also showed existence
of a joint contribution (39%) of family communication
patterns and self-efficacy in predicting cognitive flexib
ility.
Keywords:
cognitive
flexibilityfamily
communication environment, social, emotional and
academic self- efficacy.

املقدمة:
ُيعد العمل على تنمية مهارة التفكري �رضورة ملحة
تفر�ضها التطورات الكبرية التي �شهدها العامل جراء التقدم العلمي
والتكنولوجي الكبريين يف جمال العلم واملعرفة وتدفق املعلومات،
والتي �أ ّدت �إىل �إحداث تغريات مت�سارعة يف امليدان الرتبوي
مما جعل من امتالك الطلبة ملهارات التفكري املتنوعة
والتعليميّ ،
والعمل على تنميتها وتطويرها ي�أخذ مكان ال�صدارة يف فل�سفة
الرتبية والتعليم ويف جميع املجتمعاتّ � .إن تنمية مهارات التفكري
لدى الطلبة ي�سهم وب�شكل كبري يف جعل الطلبة �أكرث مرونة عند
مواجهتهم للمواقف املختلفة ،والتفكري بطرق عديدة بغية الو�صول
�إىل �أف�ضل و�أن�سب اخليارات املحتملة.
فالأفراد وعلى م�ستوى احلياة اليومية يلعبون عديد من
الأدوار املختلفة ،والتي بدورها تتطلب منهم التواجد يف بيئات
خمتلفة والتعامل مع �أ�شخا�ص خمتلفني ،وتعلم �أ�شياء جديدةّ � .إن
مثل هذا الأمر يحدث للطلبة عندما ينتقلون عرب املراحل ال ّدرا�سية
وخا�صة يف فرتة املراهقة ،والتي تكون م�صحوبة بعديد من
التغريات البيولوجية والنف�سية يف خمتلف جماالت ال�شخ�صية ،ومثل
هذه التغريات تفر�ض عليهم التواجد يف بيئات جديدة والتعامل مع
م�ستوى
مطلوب منهم بلوغ
�أ�شخا�ص جدد ،ويف الوقت نف�سه يكون
ً
ٌ
جيد من النجاح الأكادميي.
�إن التدريب على مهارة املرونة املعرفية يتمثل يف زيادة
ال�سماح للطلبة باالطالع على وجهات النظر
اخليارات ,وكذلك ّ
أي�ضا االنتقال
الأخرى ,وتغيري طريقة تفكريهم من وقت لآخر ,و� ً
من التفكري العادي واملعتاد �إىل �إدراك الأمور ب�صورة متفاوتة
ومتنوعة (�سعادة .)2003 ,وتظهر املرونة املعرفية يف �سلوك الفرد
تغريا يف ال�سلوك نتيجة ملوقف م�شكل فقط
ب�صورة عامة ,ولي�ست ً
كما ت�صاحبها بع�ض العمليات املعرفية مثل :الإدراك ,والتمثيل
العقلي ،وتوليد البدائل وتقييمها( (�Canas,Fajardo, Antoli, Salm
.)eron,2005
ويعرف جوندز ( )Gunduz,2013املرونة املعرفية على �أنها
القدرة على االنتقال من فكرة �إىل �أخرى و�أي�ض ًا القدرة على التعامل
مع املواقف اجلديدة وال�صعبة وتوليد عديد من اخليارات .كما
يعرفها ديك ( )Deak, 2003على �أ ّنها البناء والتعديل امل�ستمر يف
التمثيالت العقلية ،والعمل على توليد اال�ستجابات وذلك من خالل
االعتماد على املعلومات املتوفرة يف البيئة.
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وميتاز الطلبة ذوي املرونة املعرفية العالية بقدرتهم
على تعديل و�إعادة توليد املعرفة يف �ضوء خرباتهم ال�سابقة مبا
يتنا�سب مع متطلبات املوقف ( )Suryavanshi, 2015كما �أنهم
�أي�ض ًا يت�صفون بقدرتهم على التعامل مع املواقف ال�صعبة وابتكار
حلو ًال �إبداعي ًة لها ،وقدرتهم على توظيف مهارات حل امل�شكالت،
ومهارات التفكري الناقد .ومن هنا ف�إن املرونة املعرفية تلعب دوراً
هام ًا يف �صحة الأفراد من الناحية املعرفية ،و�أي�ض ًا يف منوهم
املعريف(.) Nazarazadeh, Fazeli, Aval & Shourche, 2015
ممكن ،وذلك من خالل التدريب
أمر
ٌ
� ّإن تطوير املرونة املعرفية � ٌ
املرتبط بنمط �شخ�صية املتعلم ،وقدرته على الإفادة من اخلربة التي
يواجهها يف حياته (املح�سن ،و�أحمد .)2016،وتت�أثر مهارة املرونة
املعرفية بعملية التن�شئة االجتماعية ،والتي تزود الفرد مبهارات
وميول للتوا�صل ،والتي بدورها ت�ؤثر على الأبنية املعرفية للأفراد
()Koesten, Schrodt & Ford, 2009؛ حيث ُتعد الأ�رسة الوحدة
تتح�سن
الأ�سا�سية للمجتمع ،وهذا يعني �أ ّنه بتح�سن �ش�ؤون الأ�رسة
ّ
�أحوال وظروف املجتمع �أي�ضاً ،والأ�رسة هي امل�س�ؤولة عن ت�شكيل
ال�شخ�صية الأ�سا�سية للفرد.
لذا ف� ّإن �أ�ساليب املعاملة الوالدية من �أهم العوامل التي ت�ؤثر يف
التوافق النف�سي واالجتماعي للأفراد ،وهذا يت�أثر �إىل حد كبري بنمط
التوا�صل املتبع من قبل الوالدين مع �أبنائهم داخل الأ�رسة والذي
يلعب دوراً كبرياً يف حياة الفرد ومنوه النف�سي وي�ؤثر على توافق الفرد
مع �أ�رسته وي�ساهم يف حتديد قدراته و�إجنازاته املعرفية (هيالت،
والق�ضاة ،والربابعة2008 ،؛ ال�شيخ2008 ،؛ حممد .)2013،وي�شري
التوا�صل الأ�رسي �إىل التفاعل والتحادث وطبيعة املناق�شات ف�ض ًال
عن التوا�صل الذي يكون بني طرفني يف عائلة واحدة �أو عدة �أطراف
(الوالدين والأبناء) والذي يتخذ عدة �أ�شكال توا�صلية مثل التحاور
والتوجيه والإقناع (م�سعودان.)2012 ،
لقد عمل كل من ريت�شي وفيتزباتريك(  (�Ritchie & Fitzpat
 )rickالوارد يف ( )Koesten, Schrodt & Ford, 2009على تقدمي
نظرية التوا�صل الأ�رسي ( )family communication theoryوالتي
عملوا من خاللها على تقدمي �إطار نظري لفهم دور التوا�صل الأ�رسي
واملعرفة و�أثرهما على النمو املعريف للأفراد ,و�صحتهم النف�سية.
وتركز هذه النظرية على املخططات املعرفية املنظمة التي يتم
ا�ستخدامها من قبل �أع�ضاء الأ�رسة وامل�سئولة عن عملية التوا�صل
بينهم ،وخمططات التوا�صل الأ�رسي عبارة عن خمططات معرفية
تو�ضح العامل اخلارجي لنظام الأ�رسة ،وتزود الفرد ب�أ�سا�س يو�ضح
ما يقوم به �أع�ضاء الأ�رسة.
و�أ�سفرت �أبحاث كل من ريت�شي وفيتزباتريك(  (�Ritchi & Fitz
 )patrickالتو�صل �إىل منطني للتوا�صل الأ�رسي وهما :منط التوجه
نحو الطاعة وااللتزام ومنط التوجه نحو احلوار .وي�شري منط التوجه
نحو احلوار �إىل التفاعالت غري املقيدة ,والتي يتم من خاللها ت�شجيع
�أع�ضاء الأ�رسة على التوا�صل والتعبري بحرية عن �أفكارهم يف بيئة
مفتوحة ،وي�سمح فيها للأطفال بالتعبري عن الواقع االجتماعي من
خالل مناق�شة �أفكارهم وم�شاعرهم ( )Clark, 2015ومن جهة �أخرى
يحتوي منط التوجه نحو الطاعة وااللتزام على حدود وحمددات,
ويطلب فيها من الأفراد العمل على طاعة القوانني ,ويطلب من
الأبناء �إظهار الطاعة للآباء (  .)Fa'alau, 2016وقد �أ�شار كل من
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هاي و�سكراب (ّ � )High& Scharp, 2015أن التعر�ض امل�ستمر لأ�شكال
ال�سلوك الوالدي ي�ؤثر على الأبنية املعرفية للأفراد ,ويزيد من م�ستوى
اال�سرتاتيجيات املعرفية التي ميتلكونها ,وهذا بدوره يجعلهم �أكرث
مرونة؛ ف�سلوك التوا�صل الأ�رسي ي�ؤثر على م�ستوى املرونة املعرفية
لدى الأفراد.
كما �أ�شار برونر �إىل �أ ّنه بتوا�صل الفرد مع �أ�رسته يزيد عدد
الطرق التي ي�ستطيع من خاللها �أن يعرب عن خرباته ،وذلك يكون من
خالل اللغة ،والذي بدوره يرفع من م�ستوى الوظائف املعرفية لديه،
وينتج م�ستويات مرتفعة من املعرفة ،واملرونة املعرفية لدى الفرد
(.)Koesten, Schrdt & Ford, 2009
وتت�أثر املرونة املعرفية �أي�ض ًا مبعتقدات الأفراد حول
كفاءتهم الذاتية؛ فقد �أ�شار باندورا �أن الفرد الذي تتوفر لديه املرونة
املعرفية يجب �أن تتوفر لديه الثقة بقدرته على الت�رصف الفعال
حيال املوقف .وبح�سب باندورا تعترب الكفاءة الذاتية مطلب �أ�سا�سي
للمرونة املعرفية (& Celikkaleli,2014; Shimogori, 2013; Kim
.)Omizo,2005
ويعد مفهوم الكفاءة الذاتية من املفاهيم النف�سية ذات
الأهمية ،وذلك نظراً ملا ت�سهم به يف دافعية املتعلمني وحفز
فعال (ال�سواط .)2015 ،وي�شري
قدراتهم وا�ستثمار ميولهم ب�شكل ّ
م�صطلح الكفاءة الذاتية �إىل معتقدات الفرد حول مقدرته على
تنظيم املخططات العملية املطلوبة ,وتنفيذها بغية حتقيق الأهداف
املبتغاة؛ وهذا يعني �أنه �إذا اعتقد الفرد �أنه ميتلك القدرة على اجناز
الأهداف املطلوبة فانه يحاول جعل هذه الأ�شياء حتدث بالفعل ( �أبو
تينه واخلاليله.)2011 ,
وتتطور معتقدات الكفاءة الذاتية من خالل �أربعة م�صادر
رئي�سة وهي :خربات الإتقان ،وخربات الإنابة ،والإقناع اللفظي،
واحلاالت االنفعالية والف�سيولوجية (Shunk, 2003; Holmes,
 .)2016وفيما يتعلق ب�آثار الكفاءة الذاتية فقد �أ�شار باندورا �إىل � ّأن
ت�أثري الكفاءة الذاتية يظهر جلي ًا من خالل �أربع عمليات �أ�سا�سية
وهي :العملية املعرفية ،والدافعية ،والوجدانية ،وعملية اختيار
ال�سلوك( م�صبح.)2011 ،
ميز الباحثون بني �أنواع خمتلفة من الكفاءة الذاتية
وقد ّ
العامة منها واخلا�صة ,فقد در�سوا مثال الكفاءة الذاتية الأكادميية,
والكفاءة الذاتية االجتماعية ,والكفاءة الذاتية االنفعالية (الزق,
 .)2011وت�شري الكفاءة الذاتية الأكادميية �إىل معتقدات الأفراد حول
قدرتهم على �أداء املهام الأكادميية بنجاح و�ضمن امل�ستوى املطلوب
( .)Wang & Neihrat, 2015وت�شري الكفاءة الذاتية االجتماعية �إىل
درجة ا�ستعداد الفرد على بدء �سلوك التوا�صل االجتماعي ,فهي تتعلق
بالأحكام التي يطلقها الأفراد حول قدرتهم على التوا�صل االجتماعي
مع الآخرين ,وبناء وتطوير عالقات اجتماعية جديدة (& Iskender
� .)Akin, 2010أما الكفاءة الذاتية االنفعالية فت�شري �إىل الأحكام التي
يطلقها الأفراد على م�ستوى كفاءتهم على �إدارة ومعاجلة انفعاالتهم
فعال (.)Goroshit & Hen, 2014
وتنظيمها ب�شكل ّ
و�أجرى اي�سن و�أو�سكان و�سيزقن (Esen, ozcan & Sezgen,
 )2017درا�سة هدفت �إىل بحث قدرة الكفاءة الذاتية الأكادميية
واالجتماعية واالنفعالية ،والتح�صيل يف التنب�ؤ باملرونة املعرفية.
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تكونت عينة الدرا�سة من ( )670طالب ًا من طلبة املدار�س الثانوية
والذين ترتاوح �أعمارهم بني  18 - 15عام .وقد �أظهرت النتائج
وجود �أثر �إيجابي ملتغريات الكفاءة الذاتية العامة ,والكفاءة
الذاتية الأكادميية ،والكفاءة الذاتية االجتماعية ،والكفاءة الذاتية
االنفعالية ،والتح�صيل يف املرونة املعرفية؛ حيث �أو�ضحت نتائج
حتليل االنحدار املتعدد �أن هذه املتغريات جمتمعة ف�رست % 34
من املرونة املعرفية لدى الطلبة.
وهدفت درا�سة �أو�سكان واي�سن ()Ozcan & Essen, 2016
�إىل التعرف على م�ستوى الكفاءة الذاتية الأكادميية واالجتماعية
واالنفعالية والفروق بني اجلن�سني يف املرونة املعرفية والكفاءة
الذاتية لدى عينة من طلبة املدار�س يف تركيا .تكونت عينة ال ّدرا�سة
من ( )1035طالب ًا وطالبه من بينهم ( )472طالب ًا و ( )563طالبة.
ك�شفت نتائج ال ّدرا�سة عن � ّأن م�ستوى الكفاءة الذاتية الأكادميية،
واالجتماعية ،واالنفعالية ،والدرجة الكلية للكفاءة الذاتية لدى
�أفراد عينة ال ّدرا�سة كان مرتفعاً .كما ك�شفت النتائج عن وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني الذكور والإناث يف املرونة املعرفية ،ويف
الكفاءة الذاتية الأكادميية واالجتماعية ول�صالح الإناث ،وعدم
وجود فروق ذات دالله �إح�صائية بني الذكور والإناث يف الكفاءة
الذاتية االنفعالية.
وقامت م�صطفى �أوغلو واونن()Mostafaoglo & Onen,2016
ب�إجراء درا�سة هدفا من خاللها �إىل بحث العالقة بني م�ستويات
املرونة املعرفية ،ومعتقدات الكفاءة الذاتية لدى طلبة املرحلة
الثانوية يف تركيا .تكونت عينة الدرا�سة من ( )518طالب ًا من
طلبة املرحلة الثانوية .ك�شفت نتائج الدرا�سة عن وجود عالقة
ذات داللة �إح�صائية بني م�ستويات املرونة املعرفية لدى الطلبة
ومعتقدات الكفاءة الذاتية ،كما �أو�ضحت النتائج �أي�ض ًا � ّأن م�ستويات
املرونة املعرفية تختلف وتتباين تبع ًا للكفاءة الذاتية الأكادميية
واالجتماعية واالنفعالية.
كما �أجرى رودا�سل واديل�سون وكاالهان وهيوليهان وكيزر
( )Rudasil, Adelson, Callahan, Houlihan & Keizer, 2013درا�سة
هدفت �إىل التعرف على �إدراكات عينة من الطلبة املوهوبني حول
�أمناط التن�شئة والتوا�صل الوالدي امل�ستخدمة من قبل والديهم
وعالقتها بالقدرة املعرفية واجلن�س .تكونت عينة ال ّدرا�سة من
( )332طالب ًا وطالبة ،وامل�شاركني يف برنامج �صيفي للطلبة
املوهوبني يف جامعة فريجينيا� .أ�شارت النتائج �إىل � ّأن النمط الأكرث
�شيوع ًا بناء على ا�ستجابات عينة ال ّدرا�سة متثل يف النمط الوالدي
املرن والت�سلطي املرن ،كما �أ�شارت النتائج �أي�ض ًا �إىل وجود عالقة
بني �إدراكات الطلبة لأمناط التن�شئة الوالدية وبني قدراتهم املعرفية،
كما �أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق بني �إدراكات الإناث والذكور
لأمناط التن�شئة والتوا�صل الوالدية :حيث �أ�شارت الإناث �إىل �أن
النمط الأكرث ا�ستخدام ًا من قبل �آبائهن و�أمهاتهن متثل يف النمط
اال�ستبدادي.
و�أجرى كل من �ساليهي و�أحمدي ونوى ( Salehi, Ahmadi
 )& Noei, 2012درا�سة هدفت �إىل تق�صي الفروق بني اجلن�سني يف
�أمناط التوا�صل الأ�رسي لدى عينة من طلبة جامعة �أزاد الإ�سالمية
يف طهران .تكونت عينة الدرا�سة من  204طالب ًا ( 103من الإناث،
و 101من الذكور) .ومل تظهر نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة

�إح�صائية بني الذكور والإناث يف �أمناط التوا�صل الأ�رسي (منط
احلوار ،ومنط الطاعة وااللتزام) حيث كانت درجاتهم على النمطني
متقاربة.
كما قام كو�سنت و�سكورودت وفورد (&Koesten, Schrodt
 )Ford,2009بدرا�سة هدفت �إىل تق�صي عالقة املرونة املعرفية
ببيئات التوا�صل الأ�رسي .تكونت عينة الدرا�سة من  395فرد ،وقد
تراوحت �أعمار �أفراد عينة الدرا�سة بني  24 - 19عام .وقد �أظهرت
نتائج الدرا�سة عن وجود عالقة موجبة ودالّة �إح�صائي ًا بني املرونة
املعرفية وبيئات التوا�صل الأ�رسي .كما ك�شفت النتائج عن � ّأن البيئة
الأ�رسية ذات منط احلوار تتنب�أ ب�شكل موجب باملرونة املعرفية,
بينما مل متتلك البيئة الأ�رسية ذات منط الطاعة وااللتزام القدرة
التنب�ؤية باملرونة املعرفية.
وقام زانغ ( )Zhang, 2007ب�إجراء درا�سة هدف من خاللها
�إىل الك�شف عن �أمناط التوا�صل الأ�رسي الأكرث �شيوع ًا لدى عينة من
الطلبة اجلامعيني يف ال�صني .تكونت عينة الدرا�سة من ( )430طالب ًا
وطالبة من �إحدى اجلامعات الكبرية يف ال�صني .و�أظهرت النتائج
� ّأن منط بيئة التوا�صل الأ�رسي املبني على احلوار كان �أكرث �شيوع ًا
لدى �أفراد عينة ال ّدرا�سة من منط بيئة التوا�صل الأ�رسي املبني على
الطاعة وااللتزام.
وقام ريان ومارتن وقن ()Ryan, Martin & Gunn, 2006
بدرا�سة هدفت �إىل تق�صي �أمناط التوا�صل �ألوالدي لدى عينة من
الأزواج ذوي الدخل املتدين يف الواليات املتحدة و�أثرت هذه
الأمناط على املخرجات املعرفية للأبناء .تكونت عينة ال ّدرا�سة
من ( )27زوج من الآباء والأمهات والذين يحملون �أ�صو ًال خمتلفة.
ألوالدي
تو�صلت النتائج �إىل وجود عالقة بني �أمناط التوا�صل �
ّ
والتطور املعريف للأبناء؛ حيث �أ�شارت النتائج �إىل �أن �أمناط
التوا�صل الإيجابية املتمثلة بنمط التعلق االيجابي ،ومنط احل�سا�سية
جتاه الأبناء ،ومنط التحفيز املعريف ت�سهم يف رفع م�ستوى التطور
املعريف لدى الأبناء.
يت�ضح من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة ،عدم وجود
درا�سات ناق�شت عالقة بيئة التوا�صل الأ�رسي ،والكفاءة الذاتية
جمتمعة مع املرونة املعرفية .كما نلحظ �أي�ض ًا عدم توفر درا�سات
عربية (يف حدود علم الباحثان) تناولت �أثر بيئة التوا�صل الأ�رسي،
والكفاءة الذاتية يف املرونة املعرفية ،و� ّأن هذه الدرا�سات توفرت يف
البيئة الأجنبية.
وبناء على ما �سبق ف�إنه ميكن القول �إن احلديث عن املرونة
ً
مت الك�شف عن العوامل امل�سئولة عنها؛
املعرفية ال يكتمل �إال �إذا ّ
فاملرونة املعرفية لي�ست ظاهرة و�إمنا هي ن�شاط معريف معقد يرتبط
باجلوانب الإدراكية وال�سلوكية للفرد ،كما يرتبط بالبيئة وال�سياق
االجتماعي الذي يعي�ش فيه ،ولذلك فقد �أوىل العلماء والباحثون
�أهمية كربى لفهم هذه ال�سمة ،ومعرفة العوامل امل�ؤثرة فيها ،وكيفية
اال�ستفادة من املبادئ والنظريات العلمية وتطويعها لفهم مهارة
املرونة املعرفية وتنميتها لدى م�ستويات خمتلفة من الطلبة.
مت �إجراء الدرا�سة على �أفرادها
وتعد املرحلة الدرا�سية التي ّ
وهي املرحلة الأ�سا�سية العليا (الطلبة بعمر 16عام) مرحلة بالغة
الت�أثري يف حياتهم� ,سواء �أكان ذلك على ال�صعيد ال�شخ�صي� ,أو
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الأكادميي� ,أو االجتماعي� ,أو حتى ال�صعيد املهني امل�ستقبلي.
�إن الطلبة يف هذه املرحلة هم يف مرحلة املراهقة والتي قد
يواجهون فيها م�شكالت متباينة� :أكادميية ,و�شخ�صية ,واجتماعية,
وه�ؤالء الطلبة يتفاوتون فيما بينهم يف كيفية التعامل مع هذه
امل�شكالت حال التعر�ض لها ,فقد ينجح بع�ضهم وقد يف�شل البع�ض
الآخر منهم .ومن هنا تربز �أهمية امتالك الطلبة ملهارة املرونة
املعرفية ،والتي متكنهم من مواجهة امل�شكالت التي تعيق تقدمهم,
�سواء على ال�صعيد ال�شخ�صي� ,أو الأكادميي� ,أو االجتماعي .ومن
خالل االطالع على الدرا�سات ال�سابقة يف مو�ضوع املرونة املعرفية،
فلم يتم العثور على درا�سات عربية (ح�سب علم الباحثني) بحثت يف
ت�أثري كل من بيئة التوا�صل الأ�رسي ،والكفاءة الذاتية الأكادميية
واالجتماعية واالنفعالية يف املرونة املعرفية ،فعلى الرغم من
عظيم اجلهد الذي بذل يف جمال االهتمام بتنمية مهارة املرونة
املعرفية لدى الأفراد� ،إال �أن هنالك فجوة ال زالت موجودة تتعلق
بالعوامل التي ت�ساعد على تنمية هذه املهارة وتطويرها ,وهذه
الفجوة بحاجة �إىل �إجراء املزيد من الدرا�سات للوقوف على كل ما
من �ش�أنه الت�أثري ب�شكل �إيجابي على تنمية هذه املهارة املعرفية
نظراً لأهميتها وذلك لكونها تعترب مطلب ًا �أ�سا�سي ًا من متطلبات
احلياة اليومية والتي يحتاجها الأفراد لإدارة كثري من مواقف
حياتهم اليومية .وت�أتي هذه ال ّدرا�سة للوقوف على متغريين يعتقد
ب�أهميتهما يف فهم طبيعة هذه ال�سمة املعرفية وتف�سريها وهما بيئة
التوا�صل الأ�رسي ،والكفاءة الذاتية ،وتهتم ال ّدرا�سة احلالية بالك�شف
عن القدرة التنب�ؤية لهذه املتغريات باملرونة املعرفية لدى طلبة
ال�صف العا�رش يف حمافظة عجلون.

أ .عفاف متعب احمد الفريحات
د .نصر يوسف مصطفى مقابلة

◄◄ما الأثر (امل�شرتك والن�سبي) املتوقع لكل من بيئة التوا�صل
الأ�رسي والكفاءة الذاتية الأكادميية واالجتماعية واالنفعالية يف
املرونة املعرفية لدى طلبة ال�صف العا�رش يف حمافظة عجلون؟

أهمية الدراسة:
األهمية النظرية
تربز الأهمية النظرية لهذه الدرا�سة يف �أنها �ستمثل �إ�ضافة
للدرا�سات العربية التي بحثت يف مو�ضوع املرونة املعرفية نظراً
لكونها من الدرا�سات الأوائل _ يف حدود علم الباحثني_ التي
�ستبحث يف القدرة التنب�ؤية ملتغريات بيئة التوا�صل الأ�رسي,
والكفاءة الذاتية (الأكادميية واالجتماعية واالنفعالية) يف املرونة
مما ي�ساعد يف �إثراء الأدب الرتبوي ,وي�ساعد على �سد
املعرفيةّ ,
الفجوات يف جمال الدرا�سات.
األهمية العملية
مت
تربز الأهمية العملية لل ّدرا�سة يف كون � ّأن النتائج التي ّ
التو�صل �إليها حول القدرة التنب�ؤية لبيئة التوا�صل الأ�رسي ,والكفاءة
الذاتية الأكادميية واالجتماعية واالنفعالية يف املرونة املعرفية
لدى الطلبة قد تفيد الرتبويني ,والقائمني على العملية التعليمية يف
�إيجاد الربامج الالزمة والتي ت�سهم يف رفع م�ستوى املرونة املعرفية
لدى الطلبة .كما � ّأن النتائج التي ميكن التو�صل �إليها �ست�ساعد �أي�ض ًا
يف لفت نظر الوالدين �إىل �إتباع النمط الأف�ضل من التوا�صل ,وتوفري
البيئة الأن�سب مما ي�ساعد يف رفع م�ستوى املرونة املعرفية لأبنائهم.

أهداف ال ّدراسة:

مشكلة ال ّدراسة وأسئلتها:
�إن م�شكلة الدرا�سة تتمثل بوجود عوامل عديدة ت�ؤثر يف املرونة
املعرفية وترتك �آثارها على �سلوك الأفراد ,وب�سبب عدم و�ضوح
العالقة بني بيئة التوا�صل الأ�رسي ,والكفاءة الذاتية الأكادميية
واالجتماعية واالنفعالية من جهة واملرونة املعرفية من جهة
�أخرى .جاءت الدرا�سة احلالية بهدف التعرف على القدرة التنب�ؤية
لهذه املتغريات �أو العوامل ،ومدى م�ساهمة كل منهما يف املرونة
املعرفية لدى طلبة ال�صف العا�رش يف حمافظة عجلون ،وذلك من
خالل الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
◄◄ما م�ستوى املرونة املعرفية لدى طلبة ال�صف العا�رش يف
حمافظة عجلون؟
◄◄ما م�ستوى الكفاءة الذاتية الأكادميية واالجتماعية
واالنفعالية لدى طلبة ال�صف العا�رش يف حمافظة عجلون؟
◄◄ما منط التوا�صل الأ�رسي لدى طلبة ال�صف العا�رش يف
حمافظة عجلون؟
◄◄هل يختلف م�ستوى املرونة املعرفية لدى طلبة ال�صف
العا�رش يف حمافظة عجلون باختالف جن�سهم؟
◄◄هل يختلف منط التوا�صل الأ�رسي لدى طلبة ال�صف العا�رش
يف حمافظة عجلون باختالف جن�سهم؟
◄◄هل يختلف م�ستوى الكفاءة الذاتية الأكادميية
واالجتماعية واالنفعالية يف حمافظة عجلون باختالف جن�سهم؟
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تهدف ال ّدرا�سة �إىل:
1 .1حتديد م�ستوى املرونة املعرفية ،و�أمناط التوا�صل الأ�رسي،
وم�ستوى الكفاءة الذاتية االجتماعية واالنفعالية والأكادميية لدى
طلبة ال�صف العا�رش يف حمافظة عجلون.
2 .2الك�شف عن الفروق بني الذكور والإناث يف م�ستوى
املرونة املعرفية ،و�أمناط التوا�صل الأ�رسي ،وم�ستوى الكفاءة
الذاتية االجتماعية ،واالنفعالية ،والأكادميية لدى طلبة ال�صف
العا�رش يف حمافظة عجلون.
3 .3الك�شف عن القدرة التنب�ؤية لبيئة التوا�صل الأ�رسي،
والكفاءة الذاتية االجتماعية واالنفعالية والأكادميية باملرونة
املعرفية لدى طلبة ال�صف العا�رش يف حمافظة عجلون.

التعريفات االصطالحية واإلجرائية:
املرونة املعرفية ( :)Cognitive flexibilityالقدرة على بناء
املعرفة بطرق خمتلفة ومتنوعة ب�شكل يعزز قدرته على التكيف مع
املتطلبات البيئة املتغرية ،ويزيد من قدرته على �إنتاج حلول بديلة
( .)Dennis & Vander, 2010وتعرف �إجرائي ًا بالدرجة التي يح�صل
مت ا�ستخدامه يف
عليها الطالب على مقيا�س املرونة املعرفية الذي ّ
الدرا�سة.
بيئة التوا�صل الأ�رسي :ت�شري �إىل منط التوا�صل وطبيعة
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التفاعالت ,واملناق�شات التي حتدث بني �أفراد الأ�رسة والآباء
( .)Fitzpatrick & Ritchie, 1990وتتحدد �إجرائي ًا بالدرجة التي
يح�صل عليها �أفراد عينة الدرا�سة على كل بعد من �أبعاد مقيا�س بيئة
مت ا�ستخدامه يف هذا الدرا�سة.
التوا�صل الأ�رسي والذي ّ
الكفاءة الذاتية :معتقدات الأفراد حول قدرتهم على القيام
بالعمل املطلوب وتت�ضح يف ثالثة �أبعاد للكفاءة الذاتية وهي:
الكفاءة الذاتية الأكادميية ,واالجتماعية ,واالنفعالية (Muris,
 .)2002وتعرف الكفاءة الذاتية الأكادميية واالجتماعية واالنفعالية
�إجرائي ًا بالدرجة التي يح�صل عليها �أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س
الكفاءة الذاتية الأكادميية واالجتماعية واالنفعالية الذي �سيتم
ا�ستخدامه يف الدرا�سة.

حدود الدراسة وحمدداتها:
 تقت�رص الدرا�سة على طلبة ال�صف العا�رش يف حمافظة
عجلون للعام الدرا�سي .2017 - 2016
 تتحدد نتائج الدرا�سة بدرجة �صدق وثبات �أدوات الدرا�سة
التي ا�ستخدمها الباحثان لأغرا�ض الدرا�سة احلالية والإجابة على
فقراتها من قبل �أفراد عينة الدرا�سة ,كما تتحدد �إمكانية تعميم
النتائج فقط على املجتمعات املماثلة ملجتمع الدرا�سة وعينتها.

الطريقة واإلجراءات
منهجية البحث ومتغرياته:
تعد الدرا�سة احلالية درا�سة و�صفية تنب�ؤية ،هدفت �إىل الك�شف
عن قدرة املتغريات امل�ستقلة (املتنبئة) وهي (بيئة التوا�صل الأ�رسي
والكفاءة الذاتية) ،على التنب�ؤ باملتغري التابع (املتنب�أ به) وهو
املرونة املعرفية.

جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا
من طلبة ال�صف العا�رش يف املدار�س التابعة ملحافظة عجلون للعام
الدرا�سي  2017 - 2016والبالغ عددهم ( )2879منهم ()1537
طالب ًا و( )1432طالبة ،وفق الإح�صائات ال�صادرة عن مديرية
الرتبية والتعليم ملحافظة عجلون لعام .2017 / 2016

عينة الدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من ( )400طالب ًا وطالبة من طلبة
املرحلة الأ�سا�سية العليا من طلبة ال�صف العا�رش يف املدار�س
التابعة ملحافظة عجلون للعام الدرا�سي  ،2018 - 2017منهم
( )185طالب ًا و( )215طالبة اختريوا بالطريقة الطبقية على
مت اختيار
م�ستوى اجلن�س والعنقودية على م�ستوى ال�شعبة ،حيث ّ
( )14مدر�سة ع�شوائي ًا من مدار�س حمافظة عجلون بواقع ()7
مدار�س للذكور و( )7مدار�س للإناث ،ويبني اجلدول ( )2توزيع �أفراد
عينة الدرا�سة ح�سب اجلن�س وعدد املدار�س وعدد ال�شعب وعدد الطلبة.

جدول (:)1
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس وعدد المدارس وعدد الشعب وعدد الطلبة

اجلن�س

عدد املدار�س

عدد ال�شعب

عدد الطالب

ذكور

7

9

185

�إناث

7

10

215

الكلي

14

19

400

أدوات الدراسة:
لتحقيق �أهداف الدرا�سة مت ا�ستخدام ثالث �أدوات ،هي :مقيا�س
املرونة املعرفية الذي طوره ديني�س وفاندار (Dennis & Vander,
وعربه �أيوب( )2011مع تعديل بع�ض ال�صياغات ،ومقيا�س
ّ )2010
طوره كل من ريت�شي وفيزباتريك( (�Fiz
بيئة التوا�صل الأ�رسي والذي ّ
 .)tpatrick & Ritchie, 1990ومقيا�س الكفاءة الذاتية الأكادميية
طوره موري�س(.)Muris,2000
واالجتماعية واالنفعالية والذي ّ
أوالً :مقياس املرونة املعرفية:
تكون املقيا�س من ( )20موزعة على جمالني رئي�سني هما
البدائل ويحتوي على ( )13فقرة ،والتحكم ويحتوي على ()7
فقرات .يجيب الطلبة على فقرات املقيا�س من خالل مقيا�س ليكرت
خما�سي التدريج (تنطبق متاماً ،تنطبق ،تنطبق �إىل حد ما ،ال تنطبق،
ال تنطبق على الإطالق) .وتقابلها الدرجات (- 2 – 3 – 4 – 5
 )1على التوايل للفقرات املوجبة� ،أما الفقرات ال�سالبة وهي جميع
الفقرات يف بعد التحكم فقد مت عك�س الدرجات عليها عند �إدخالها
�إىل برنامج الرزم الإح�صائي ( )SPSSبا�ستثناء فقرة واحدة وهي
(�أنا قادر على التغلب على ال�صعوبات التي �أواجهها يف احلياة)
وبذلك ت�صبح اال�ستجابة عليها م�ساوية لال�ستجابة على فقرات
املقيا�س املوجبة.
مت عر�ض املقيا�س على �أحد ع�رش
�صدق املحتوى للمقيا�سّ :
حمكم ًا من �أع�ضاء هيئة التدري�س املخت�صني يف علم النف�س يف
اجلامعات الأردنية ،وذلك للحكم على مدى مالءمة فقراته للطلبة،
ومدى و�ضوح لغته ،وفاعلية بدائل فقراته ،ومنا�سبة عددها ،ومدى
متثيلها لأبعاد املرونة املعرفية التي و�ضعت لقيا�سها ،حيث
اعتمد �إجماع ( )% 72من املحكني العتماد الفقرة .وقد مت الأخذ
مبالحظات املحكمني و�إجراء التعديالت الب�سيطة املطلوبة.
�صدق البناء :حل�ساب �صدق البناء مت تطبيق املقيا�س على
عينة ا�ستطالعية مكونة من ( )70طالب ًا وطالبة من خارج عينة
الدرا�سة؛ وا�ستخرجت معامالت االرتباط بني الفقرة والبعد الذي
تنتمي له والدرجة الكلية للمقيا�س .وقد تراوحت معامالت االرتباط
بني درجة الفقرة والبعد بني ( ،)0.87 – 0.28يف حني تراوحت قيم
معامالت االرتباط بني درجات الفقرات واملقيا�س الكلي بني(0.30
–  )0.78وهذا ي�شري �إىل �صدق بناء مقبول للمقيا�س.
ثبات املقيا�س :للت�أكد من ثبات مقيا�س املرونة املعرفية،
فقد مت تطبيق و�إعادة تطبيق الأداة ( )test-retestعلى ( )30طالب ًا
وطالبة خارج عينة الدرا�سة امل�ستهدفة ،ومن ثم مت ح�ساب معامل
ارتباط بري�سون بني تقديراتهم يف املرتني للمقيا�س ككل وللأبعاد،
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القدرة التنبؤية لبيئة التواصل األسري ،والكفاءة الذاتية االجتماعية واالنفعالية واألكادميية باملرونة املعرفية
لدى طلبة الصف العاشر في محافظة عجلون

وتراوحت قيمة �أبعاد املقيا�س بني ( )77,0 - 72,0وللمقيا�س ككل
( .)0.74ومت �أي�ض ًا ح�ساب معامل الثبات بطريقة االت�ساق الداخلي
ح�سب معادلة كرونباخ �ألفا على التطبيق الأول حيث تراوحت قيمة
�أبعاد املقيا�س بني ( )83,0 - 75,0وللمقيا�س ككل ( )0.78كما
هو مبني يف اجلدول (:)2
جدول (:)2
معامالت االتساق الداخلي وثبات اإلعادة لمقياس المرونة المعرفية وأبعاده

الرقم

املجال ثبات الإعادة

معامل كرونباخ �ألفا

1

التحكم

0.72

0.75

2

البدائل

0.77

0.83

املقيا�س ككل

0.74

0.78

طريقة الت�صحيح :ا�ستخدم تدريج ليكرت اخلما�سي والذي
ترتاوح اال�ستجابة فيه ما بني تنطبق متام ًا �إىل ال تنطبق على
الإطالق ،وقد تراوحت الدرجة الكلية للمقيا�س بني ()100 - 20
مت ت�صنيف املتو�سطات احل�سابية وفق املعيار التايل:
درجة .وقد ّ
( 2.33 - 1منخف�ض) ومن ( 3.67 - 2.34متو�سط) ،ومن (3.68
  5.00مرتفع).ثانياً :مقياس بيئة التواصل األسري:
ت�ألف املقيا�س من ( )26فقرة بحيث يجيب عنها املفحو�ص
يف �ضوء مقيا�س ليكرت �سباعي يرتاوح من ( 1ال �أوافق ب�شدة) �إىل 7
(�أوافق ب�شدة) .وقد توزعت الفقرات على منطني من �أمناط التوا�صل
الأ�رسي؛ ( )15فقرة تقي�س منط احلوار ،و( )11فقرة تقي�س منط
الطاعة وااللتزام.
�صدق املحتوى للمقيا�س :عر�ضت الأداة على �أحد ع�رش حمكم ًا
من �أع�ضاء هيئة التدري�س املخت�صني يف علم النف�س يف اجلامعات
مت اعتماد
الأردنية للتحقق من و�ضوح الفقرات و�سالمتها اللغوية ،و ّ
�إجماع ( )% 72من املحكمني العتماد الفقرة .وقد مت الأخذ
مبالحظات و�آراء املحكمني و�إجراء التعديالت املطلوبة.
�صدق البناء للمقيا�س :طبق املقيا�س على عينة ا�ستطالعية
مكونة من ( )70طالب ًا وطالبة من خارج عينة الدرا�سة بهدف
التحقق من �صدق بناء املقيا�س عن طريق ح�ساب معامل ارتباط
الفقرة بالبعد الذي تنتمي له ،وح�ساب معامل ارتباط الفقرة مع
املقيا�س ككل .وقد تراوحت معامالت االرتباط بني درجة الفقرة
والبعد بني( ،)0.78 – 0.30يف حني تراوحت قيم معامالت
االرتباط بني درجات الفقرات واملقيا�س الكلي بني()0.85 – 0.33
وهذا ي�شري �إىل �صدق بناء مقبول للمقيا�س.
ثبات املقيا�س :للت�أكد من ثبات �أداة الدرا�سة ،فقد مت التحقق
بطريقة التطبيق و�إعادة التطبيق ( )test-retestوذلك من خالل
تطبيق املقيا�س ،و�إعادة تطبيقه بعد �أ�سبوعني على عينة ا�ستطالعية
مكونة من ( )30طالب ًا وطالبة خارج عينة الدرا�سة امل�ستهدفة ،ومن
ثم مت ح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني تقديراتهم يف املرتني
للمقيا�س ككل وللأبعاد ،وتراوحت قيمة �أبعاد املقيا�س بني (73,0
  )80,0وللمقيا�س ككل ( .)0.76ومت �أي�ض ًا ح�ساب معامل الثباتبطريقة االت�ساق الداخلي ح�سب معادلة كرونباخ �ألفا على التطبيق
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أ .عفاف متعب احمد الفريحات
د .نصر يوسف مصطفى مقابلة

الأول حيث تراوحت قيمة �أبعاد املقيا�س بني ()83,0 - 75,0
وللمقيا�س ككل ( )0.78كما هو مبني يف اجلدول (:)3
جدول (:)3
معامالت االتساق الداخلي وثبات اإلعادة لمقياس بيئة التواصل األسري وأبعاده

ثبات الإعادة

معامل كرونباخ �ألفا

الرقم

املجال

1

بيئة احلوار

0.80

0.83

2

بيئة الطاعة وااللتزام

0.73

0.75

املقيا�س الكلي

0.76

0.78

درج املقيا�س ح�سب تدريج ليكرت �سباعي
طريقة الت�صحيحّ :
يرتاوح من ( 1ال �أوافق ب�شدة) �إىل �( 7أوافق ب�شدة) .وقد تراوحت
مت ت�صنيف
الدرجة الكلية للمقيا�س بني ( )182 - 26درجة .وقد ّ
املتو�سطات احل�سابية وفق املعيار التايل :من ( 2.99 - 1منخف�ض)،
ومن(  4.99 - 3متو�سط)  ،ومن( 7.00 - 5.00مرتفع).
ثالثاَ :مقياس الكفاءة الذاتية:
ا�ستخدم مقيا�س معتقدات الكفاءة الذاتية (الأكادميية,
واالجتماعية ,واالنفعالية)(  ( )ASEESالذي �أع ّده موري�س (�Mu
 )ris, 2002والذي يتكون من ( )24فقرة موزعة على ثالثة �أبعاد
رئي�سية هي الكفاءة الذاتية الأكادميية والكفاءة الذاتية االجتماعية
والكفاءة الذاتية االنفعالية ،ويحتوي كل بعد على ( )8فقرات .،يجيب
املفحو�ص على فقرات املقيا�س على مقيا�س ليكرت خما�سي النقاط,
يرتاوح من �(1أبداً) �إىل  (2نادراً) ,و�( 3أحياناً) ,و ( 4غالباً) ,و5
(دائماً).
�صدق املحتوى للمقيا�س :عر�ضت الأداة على �أحد ع�رش حمكم ًا
من �أع�ضاء هيئة التدري�س املخت�صني يف علم النف�س يف اجلامعات
مت اعتماد
الأردنية للتحقق من و�ضوح الفقرات و�سالمتها اللغوية ،و ّ
�إجماع ( )% 72من املحكمني العتماد الفقرة .وقد مت الأخذ
مبالحظات و�آراء املحكمني و�إجراء التعديالت املطلوبة.
�صدق البناء للمقيا�س :طبق املقيا�س على عينة ا�ستطالعية
مكونة من ( )70طالب ًا وطالبة من خارج عينة الدرا�سة بهدف
التحقق من �صدق بناء املقيا�س عن طريق ح�ساب معامل ارتباط
الفقرة بالبعد الذي تنتمي له ،وح�ساب معامل ارتباط الفقرة مع
املقيا�س ككل .وقد تراوحت معامالت االرتباط بني درجة الفقرة
والبعد بني( ،)0.77 – 0.33يف حني تراوحت قيم معامالت
االرتباط بني درجات الفقرات واملقيا�س الكلي بني()0.74 – 0.32
وهذا ي�شري �إىل �صدق بناء مقبول للمقيا�س.
مت التحقق
ثبات املقيا�س :للت�أكد من ثبات �أداة الدرا�سة ،فقد ّ
بطريقة التطبيق و�إعادة التطبيق( )test-retestوذلك من خالل
تطبيق املقيا�س ،و�إعادة تطبيقه بعد �أ�سبوعني على عينة ا�ستطالعية
مكونة من ( )30طالب ًا وطالبة خارج عينة الدرا�سة امل�ستهدفة ،ومن
ثم ح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني تقديراتهم يف املرتني والذي
بلغت قيمته ( )0.70ولأبعاده تراوحت بني ( .)75,0 - 62,0ومت
�أي�ض ًا ح�ساب معامل الثبات بطريقة االت�ساق الداخلي ح�سب معادلة
كرونباخ �ألفا وبلغت قيمة ثبات االت�ساق الداخلي للمقيا�س ()0.68
ولأبعاده تراوحت القيمة بني( )72,0 - 63,0كما هو مبني يف

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الثامن  -ع ( - )24آب 2018

اجلدول (:)4
جدول (:)4
معامالت االتساق الداخلي وثبات اإلعادة لمقياس الكفاءة الذاتية وأبعاده

الرقم

ثبات الإعادة معامل كرونباخ �ألفا

املجال

1

الكفاءة الذاتية الأكادميية

0.67

0.68

2

الكفاءة الذاتية االجتماعية

0.63

0.62

3

الكفاءة الذاتية االنفعالية

0.72

0.75

املقيا�س ككل

0.68

0.70

طريقة الت�صحيح :يجيب املفحو�ص على فقرات املقيا�س على
مقيا�س ليكرت خما�سي النقاط ,يرتاوح من �(1أبداً) �إىل  (2نادراً),
و�( 3أحياناً) ,و ( 4غالباً) ,و( 5دائماً) .وقد تراوحت الدرجة الكلية
مت ت�صنيف املتو�سطات
للمقيا�س بني ( )120 - 24درجة .وقد ّ
احل�سابية وفق املعيار التايل 2.33 - 1( :منخف�ض) ومن (2.34
 3.67 -متو�سط) ،ومن ( 5.00 - 3.68مرتفع).

إجراءات تطبيق الدراسة:
 حتديد م�شكلة الدرا�سة و�أ�سئلتها و�أهدافها.
 �إعداد �أدوات الدرا�سة احلالية  ،ومن ثم حتكيم هذه الأدوات
من قبل �أع�ضاء هيئة تدري�سية خمت�صني يف اجلامعات الأردنية.
 توزيع مقايي�س الدرا�سة على عينة الدرا�سة ومن ثم تفريغ
نتائج اال�ستبيانات يف برنامج الرزم الإح�صائية للعلوم الإن�سانية
واالجتماعية ( )SPSSثم معاجلتها وا�ستخراج النتائج.

النتائج:
● ●�أوالً :النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الأول( :ما
م�ستوى املرونة املعرفية لدى طلبة ال�صف العا�رش يف حمافظة
عجلون؟) ،مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ال�ستجابات طلبة ال�صف العا�رش يف حمافظة عجلون على �أبعاد
مقيا�س املرونة املعرفية وعلى الدرجة الكلية للمقيا�س.واجلدول
( )5يو�ضح ذلك:

الكلية ملقيا�س املرونة املعرفية لدى طلبة ال�صف العا�رش يف
حمافظة عجلون جاء مبتو�سط وقدره ( )3.39وهو متو�سط ي�شري �إىل
م�ستوى متو�سط ،وانحراف معياري وقدره (.)0.55
● ●ثانياً :النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الثاين( :ما
م�ستوى الكفاءة الذاتية االجتماعية والأكادميية واالنفعالية لدى
طلبة ال�صف العا�رش يف حمافظة عجلون؟) ،مت ا�ستخراج املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات طلبة ال�صف العا�رش
يف حمافظة عجلون على �أبعاد مقيا�س الكفاءة الذاتية وعلى الدرجة
الكلية ملقيا�س الدرا�سة ،كما يو�ضح يف اجلدول (:)6
جدول (:)6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات طلبة الصف العاشر في محافظة
عجلون على أبعاد مقياس الكفاءة الذاتية وعلى الدرجة الكلية لمقياس الدراسة

الرقم

البعد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

رتبة
ال�سمة

امل�ستوى

1

الكفاءة االجتماعية

3.87

0.64

2

مرتفع

2

الكفاءة الأكادميية

4.06

0.65

1

مرتفع

3

الكفاءة االنفعالية

3.56

0.89

3

متو�سط

4

الكفاءة ككل

3.83

0.57

يالحظ من اجلدول(� )6أن م�ستوى اال�ستجابة على الدرجة
الكلية ملقيا�س الكفاءة الذاتية لدى طلبة ال�صف العا�رش يف حمافظة
عجلون جاء مبتو�سط وقدره ( )3.83وهو متو�سط ي�شري �إىل م�ستوى
مرتفع ،وانحراف معياري وقدره (.)0.57
● ●ثالثاً :النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الثالث( :ما
منط بيئة التوا�صل الأ�رسي لدى طلبة ال�صف العا�رش يف حمافظة
عجلون؟) ،مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ال�ستجابات طلبة ال�صف العا�رش يف حمافظة عجلون على �أبعاد
مقيا�س منط بيئة التوا�صل الأ�رسي كما يو�ضح يف اجلدول (:)7
جدول (:)7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات طلبة الصف العاشر في محافظة
عجلون على أبعاد مقياس نمط بيئة التواصل األسري

جدول (:)5

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

رتبة
ال�سمة

رقم
ال�سمة
1

البدائل

3.78

0.70

1

مرتفع

2

التحكم

2.66

0.70

2

متو�سط

3

املرونة ككل

3.39

0.55

البعد

متو�سط

يالحظ من اجلدول(� )5أن البعد الأول :البدائل ،ح�صل على
�أعلى ا�ستجابة مبتو�سط ح�سابي وقدره ( )78,3وي�شري �إىل م�ستوى
مرتفع لدى طلبة ال�صف العا�رش يف حمافظة عجلون وانحراف
معياري وقدره ( ،)70,0كما �أن م�ستوى اال�ستجابة على الدرجة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

رتبة
ال�سمة

امل�ستوى

1

احلوار

5.12

1.27

1

مرتفع

2

الطاعة وااللتزام

5.09

1.28

2

مرتفع

الرقم

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات طلبة الصف العاشر في محافظة
عجلون على أبعاد مقياس المرونة المعرفية وعلى الدرجة الكلية لمقياس الدراسة

امل�ستوى

مرتفع

البعد

يالحظ من اجلدول (ّ � )7أن البعد الأول :احلوار ،ح�صل على �أعلى
ا�ستجابة مبتو�سط ح�سابي وقدره ( )12,5وي�شري �إىل م�ستوى مرتفع
لدى طلبة ال�صف العا�رش يف حمافظة عجلون وانحراف معياري
وقدره ( ،)27,1يف حني تاله البعد الثاين :الطاعة وااللتزام وح�صل
على الدرجة الثانية لدى الطلبة مبتو�سط ح�سابي وقدره (،)08,5
وي�شري �إىل م�ستوى مرتفع ،وانحراف معياري وقدره (.)28,1
● ●رابعاً :النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الرابع( :
هل يختلف م�ستوى املرونة املعرفية لدى طلبة ال�صف العا�رش يف
حمافظة عجلون تبع ًا الختالف متغري اجلن�س؟) ،ولفح�ص الفروق
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التي تعزى لأثر متغري اجلن�س يف م�ستوى املرونة املعرفية فقد مت
عر�ض املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات
طلبة ال�صف العا�رش يف حمافظة عجلون تبعا ملتغري اجلن�س ،كما
هو مو�ضح يف اجلدول (:)8
جدول (:)8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات طلبة الصف العاشر في محافظة
عجلون تبعاً لمتغير الجنس

البعد

البدائل

التحكم

الدرجة الكلية
للمرونة

الفئة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الذكور

3.58

0.79

185

الإناث

3.96

0.56

215

املجموع

3.78

0.70

400

جدول (:)10

الذكور

2.74

0.79

185

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات طلبة الصف العاشر على مقياس بيئة
التواصل األسري في محافظة عجلون تبعاً لمتغير الجنس

الإناث

2.59

0.60

215

املجموع

2.66

0.70

400

الذكور

3.28

0.66

185

الإناث

3.48

0.42

215

املجموع

3.39

0.55

400

البعد

احلوار

جدول (:)9
نتائج اختبار تحليل التباين ( )ANOVAألثر الجنس في أبعاد المرونة المعرفية وفي الدرجة
الكلية للمقياس

احلوار

الطاعة وااللتزام

تفوق الإناث على الذكور يف بعد البدائل ويف الدرجة الكلية مل�ستوى
املرونة املعرفية حيث بلغت املتو�سطات احل�سابية لدى الإناث قيم ًا
�أعلى منها لدى الذكور.
● ●خام�ساً :النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال اخلام�س:
(هل يختلف منط بيئة التوا�صل الأ�رسي لدى طلبة ال�صف العا�رش يف
حمافظة عجلون تبع ًا الختالف متغري اجلن�س؟) ،ولفح�ص الفروق
التي تعزى لأثر متغري اجلن�س يف منط بيئة التوا�صل الأ�رسي فقد
مت عر�ض املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات
طلبة ال�صف العا�رش على مقيا�س �أمناط بيئة التوا�صل الأ�رسي يف
حمافظة عجلون تبع ًا ملتغري اجلن�س ،كما هو مو�ضح يف اجلدول
(:)10

العدد

يالحظ من اجلدول ( )8وجود فروق ظاهرية يف الدرجة الكلية
مل�ستوى املرونة املعرفية وعلى �أبعاد املرونة املعرفية تعزى لأثر
اجلن�س ،وللك�شف عن �أثر تلك املتغريات فقد تقرر �إجراء اختبار حتليل
التباين ( ،)ANOVAويبني اجلدول ( )9نتائج اختبار حتليل التباين
الأحادي ( ) ANOVAلأثر اجلن�س يف �أبعاد املرونة املعرفية ويف
الدرجة الكلية للمقيا�س:

البعد

أ .عفاف متعب احمد الفريحات
د .نصر يوسف مصطفى مقابلة

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سطات
املربعات

اختبار
ف

الداللة
الإح�صائ ّية

29.98

1

29.98

19.59

* 0.00

609.22

398

1.53

639.20

399

16.61

1

16.61

632.05

398

1.59

648.66

399

الطاعة وااللتزام

الإناث

5.37

1.08

215

املجموع

5.12

1.27

400

الذكور

4.87

1.48

185

الإناث

5.27

1.03

215

املجموع

5.08

1.28

400

جدول (:)11
نتائج اختبار تحليل التباين ( )ANOVAألثر الجنس في أنماط التواصل األسري

البعد

* 0.00

التحكم

* ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.05

ت�شري نتائج اجلدول (� )9إىل وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف
الدرجة الكلية مل�ستوى املرونة املعرفية ويف بعدي املرونة املعرفية
(البدائل ،والتحكم) ،وعند النظر �إىل املتو�سطات احل�سابية يالحظ

الذكور

4.83

1.40

185

يالحظ من اجلدول ( )10وجود فروق ظاهرية يف م�ستوى
بيئة التوا�صل الأ�رسي تعزى لأثر اجلن�س ،وللك�شف عن �أثر تلك
املتغريات فقد تقرر �إجراء اختبار حتليل التباين ( ،)ANOVAويبني
اجلدول ( )11نتائج اختبار حتليل التباين ( )ANOVAلأثر اجلن�س
يف �أمناط التوا�صل الأ�رسي ويف الدرجة الكلية للمقيا�س:

البدائل
10.46

الفئة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

العدد

الدرجة
الكلية
للمرونة

متو�سطات
اختبار ف
املربعات

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

14.249

1

14.249

182.025

398

0.457

196.274

399

2.307

1

2.307

191.866

398

0.482

194.173

399

3.678

1

3.678

117.504

398

0.295

121.182

399

31.156

4.785

12.456

ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.05
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الداللة
الإح�صائ ّية
0.00

0.03

0.00
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ت�شري نتائج اجلدول (� )11إىل وجود فروق دالة �إح�صائي ًا
يف بعد احلوار وبعد الطاعة وااللتزام ،وعند النظر �إىل املتو�سطات
احل�سابية يالحظ تفوق الإناث على الذكور يف كل منهما ،حيث بلغت
املتو�سطات احل�سابية لدى الإناث قيم ًا �أعلى منها لدى الذكور.
● ●�ساد�ساً :النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال ال�ساد�س:
(هل يختلف م�ستوى الكفاءة الذاتية االجتماعية والأكادميية
واالنفعالية لدى طلبة ال�صف العا�رش يف حمافظة عجلون تبع ًا
الختالف متغري اجلن�س؟) ،ولفح�ص الفروق التي تعزى لأثر
متغري اجلن�س يف م�ستوى الكفاءة الذاتية االجتماعية والأكادميية
واالنفعالية فقد مت عر�ض املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ال�ستجابات طلبة ال�صف العا�رش يف حمافظة عجلون تبع ًا
ملتغري اجلن�س ،كما هو مو�ضح يف اجلدول (:)12
جدول (:)12

الأبعاد

الكفاءة الذاتية الأكادميية

الكفاءة الذاتية االنفعالية

الدرجة الكلية للكفاءة
الذاتية

الفئة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

العدد

الذكور

4.02

0.71

185

الإناث

4.10

0.60

215

املجموع

4.06

0.65

400

الذكور

3.41

0.99

185

الإناث

3.69

0.76

215

املجموع

3.56

0.89

400

الذكور

3.73

0.65

185

الإناث

3.91

0.48

215

املجموع

3.83

0.57

400

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات طلبة الصف العاشر على مقياس
مستوى الكفاءة الذاتية في محافظة عجلون تبعاً لمتغير الجنس

الأبعاد
الكفاءة الذاتية االجتماعية

الفئة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

العدد

الذكور

3.78

0.72

185

الإناث

3.94

0.56

215

املجموع

3.87

0.64

400

يالحظ من اجلدول ( )12وجود فروق ظاهرية يف الكفاءة
الذاتية االجتماعية والأكادميية واالنفعالية والدرجة الكلية للكفاءة
الذاتية تعزى لأثر اجلن�س ،وللك�شف عن �أثره فقد تقرر �إجراء اختبار
حتليل التباين املتعدد( )MANOVAويبني اجلدول ( )13ذلك:

جدول (:)13
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي المتعدد( )MANOVAألثر الجنس في أبعاد الكفاءة الذاتية والدرجة الكلية لمقياس الكفاءة الذاتية

امل�صدر

(اجلن�س)
قيمة اختبار هوتلنج
0.0280

اخلط�أ

الكلي امل�صحح

اختبار ف

الداللة
الإح�صائ ّية

درجات متو�سطات
احلرية املربعات

املتغريات التابعة

جمموع
املربعات

2.479

6.076

* 0.01

الكفاءة الذاتية االجتماعية

2.479

1

1.640

0.20

الكفاءة الذاتية الأكادميية

696.

1

696.

* 0.00

الكفاءة الذاتية االنفعالية

7.919

1

7.919

10.342

* 0.00

الدرجة الكلية للكفاءة الذاتية

3.027

1

3.027

9.635

الكفاءة الذاتية االجتماعية

162.414

398

408.

الكفاءة الذاتية الأكادميية

168.850

398

424.

الكفاءة الذاتية االنفعالية

304.737

398

766.

الدرجة الكلية للكفاءة الذاتية

125.044

398

314.

الكفاءة الذاتية االجتماعية

164.893

399

الكفاءة الذاتية الأكادميية

169.546

399

الكفاءة الذاتية االنفعالية

312.655

399

الدرجة الكلية للكفاءة الذاتية

128.071

399

* ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.05

ت�شري نتائج اجلدول (� )13إىل وجود فروق دالة �إح�صائي ًا
يف الكفاءة الذاتية االجتماعية واالنفعالية والدرجة الكلية للكفاءة
الذاتية ،وعند النظر �إىل املتو�سطات احل�سابية يالحظ تفوق الإناث

على الذكور يف كل منها ،حيث بلغت املتو�سطات احل�سابية لدى
الإناث قيم ًا �أعلى منها لدى الذكور.
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● ●�سابعاً :النتائج املتعلقة ب�إجابة ال�س�ؤال ال�سابع( :ما
الأثر الن�سبي املتوقع لكل من بيئة التوا�صل الأ�رسي والكفاءة الذاتية
االجتماعية والأكادميية واالنفعالية يف املرونة املعرفية لدى طلبة
ال�صف العا�رش يف حمافظة عجلون؟) ،لفح�ص الأثر امل�شرتك املتوقع
يف املرونة املعرفية من خالل بيئة التوا�صل الأ�رسي والكفاءة
الذاتية االجتماعية والأكادميية واالنفعالية فقد مت ا�ستخدام حتليل
االنحدار املتعدد با�ستخدام �أ�سلوب ( )Enterمن خالل ا�ستخراج
اخلطية املتعددة ومربعاتها ومقدار تف�سري وقيم
معامالت االرتباط
ّ
التغري لأثر بيئة التوا�صل الأ�رسي املبنية على احلوار وبيئة التوا�صل
الأ�رسي املبنية على الطاعة وااللتزام والكفاءة الذاتية االجتماعية
والأكادميية واالنفعالية ،وذلك من خالل ح�ساب (ر) 2و(ر) 2املعدلة
وقيم التغري يف تلك املعامالت ،واجلدول ( )14يبني ذلك:

وللتحقق من الأثر الن�سبي املتوقع لكل من بيئة التوا�صل
الأ�رسي والكفاءة الذاتية االجتماعية والأكادميية واالنفعالية يف
املرونة املعرفية لدى طلبة ال�صف العا�رش يف حمافظة عجلون،
مت ح�ساب املعامالت املعيارية والالمعيارية وقيم (ت) وداللتها
إح�صائية لتلك املتنبئات يف املرونة املعرفية ،واجلدول ()16
ال
ّ
يو�ضح ذلك.
جدول (:)16
معامالت االنحدار ألثر بيئة التواصل األسري والكفاءة الذاتية في المرونة المعرفية

الأبعاد

جدول (:)14

الكفاءة الأكادميية

معامالت االرتباط الخطية المتعددة ومربعاتها ألثر بيئة التواصل األسري والكفاءة الذاتية في
المرونة المعرفية

ر

ر2

ر 2املعدلة

اخلط�أ املعياري يف التقدير

0.627a

0.393

0.385

0.43205

يالحظ من اجلدول (� )14أن قيمة ر بلغت ( )0.63يف حني
بلغت قيمة ر )0.39( 2وهذا � ّأن  39%من التباين يف املرونة
املعرفية ميكن تف�سريه من خالل املتنبئات معاً .وح�سب معيار
كوهني ( )Cohen, 1988فهو حجم �أثر كبري لأنه جتاوز .0.26
ولفح�ص الداللة الإح�صائية للأثر امل�شرتك املتوقع يف
املرونة املعرفية من خالل بيئة التوا�صل الأ�رسي والكفاءة الذاتية
االجتماعية والأكادميية واالنفعالية ،مت ا�ستخراج نتائج حتليل
التباين الأحادي لنموذج االنحدار كما يو�ضح ذلك جدول (:)15
جدول (:)15
نموذج داللة االنحدار المتعدد لفحص أثر بيئة التواصل األسري والكفاءة الذاتية في المرونة
المعرفية

امل�صدر

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سطات
املربعات

اختبار
ف

الداللة
الإح�صائ ّية

االنحدار

47.635

5

9.527

51.038

0.000a

املتبقي

73.547

394

0.187

الكلي

121.182

399

* ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.05

املتنبئات :بيئة التوا�صل الأ�رسي املبنية على احلوار و بيئة
التوا�صل الأ�رسي املبنية على الطاعة وااللتزام والكفاءة الذاتية
االجتماعية والأكادميية واالنفعالية.
إح�صائية لبيئة
يبني اجلدول ( )15وجود م�ساهمة دالة �
ّ
التوا�صل الأ�رسي املبنية على احلوار و بيئة التوا�صل الأ�رسي املبنية
على الطاعة وااللتزام والكفاءة الذاتية االجتماعية والأكادميية
واالنفعالية يف املرونة املعرفية حيث بلغت قيمة ف ()51.04
وهي قيمة دالة �إح�صائي ًا وذلك ي�شري �إىل وجود �أثر لكل من تلك
املتغريات يف املرونة املعرفية ،حيث بلغت ن�سبة التباين املف�سرّ لها
جمتمعة .% 39
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أ .عفاف متعب احمد الفريحات
د .نصر يوسف مصطفى مقابلة

املعامالت
املعامالت الالمعيارية
املعيارية
اخلط�أ
Beta
B
املعياري
0.152

0.043

0.177

قيمة ت

الداللة
الإح�صائية

3.550

*0.00

الكفاءة االجتماعية

-0.002-

0.036

-0.002-

-0.048-

0.96

الكفاءة االنفعالية

0.207

0.032

0.333

6.489

*0.00

احلوار

0.100

0.038

0.229

2.659

*0.008

الطاعة وااللتزام

0.015

0.044

0.031

0.347

0.729

* ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.05

املتنب�أ به :املرونة املعرفية.
يتبني من اجلدول ( )16وجود �أثر لكل من بعد الكفاءة
الذاتية الأكادميية واالنفعالية �أي �أن كل منهما ي�ؤثر يف املرونة
املعرفية ،وميكن و�صف العالقة ب�أنه كلما زاد م�ستوى الكفاءة
الذاتية الأكادميية واالنفعالية ارتفع م�ستوى املرونة املعرفية .كما
يتبني من اجلدول (� )16أي�ض ًا وجود �أثر لنمط احلوار �أي �أنه ي�ؤثر يف
املرونة املعرفية ،وميكن و�صف العالقة ب�أنها عالقة طردية.

مناقشة النتائج:
◄◄مناق�شة نتائج ال�س�ؤال الأول والذي ن�ص على (ما م�ستوى
املرونة املعرفية لدى طلبة ال�صف العا�رش يف حمافظة عجلون؟)
�أظهرت نتائج هذا ال�س�ؤال � ّأن املتو�سط احل�سابي للدرجة الكلية
للمرونة املعرفية لدى طلبة ال�صف العا�رش يف حمافظة عجلون
يعترب متو�سطاً ،ووجد �أن بعد البدائل ح�صل على درجة مرتفعة ،يف
حني كانت درجة بعد التحكم متو�سطة .ميكن النظر �إىل هذه النتيجة
من كون � ّأن الطلبة يف الدرا�سة احلالية هم يف مرحلة املراهقة
والتي تتم ّثل بربوز جمموعة من التغريات البيولوجية والنف�سية
لدى الطالب مما يجعل منها مرحلة فارقة يف حياته ؛ �إذ تتبلور
فيها خرباته ال�سابقة ،وي�سعى فيها وب�شكل كبري على بلورة معامل
�شخ�صيته وحتديدها .ومن هنا تتعاظم امل�س�ؤولية امللقاة على عاتق
الطالب� ،إذ تتو�سع دائرة عالقاته االجتماعية من جهة ،ومن جهة
�أخرى يطلب منه بلوغ م�ستوى جيد من النجاح الأكادمييّ � .إن هذا
كله من �ش�أنه الإ�سهام يف تنمية مهارة املرونة املعرفية لديه ،وذلك
املا�سة �إىل امتالك املهارات الالزمة يف �سعيه
انطال ًقا من حاجته
ّ
للتكيف مع هذه الأو�ضاع اجلديدة.
كما � ّأن الطلبة عينة ال ّدرا�سة احلالية هم من طلبة ال�صف
العا�رش وهذه املرحلة تعترب املرحلة الأكرث انتقالية يف حياة الطالب
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على ال�صعيد الأكادميي ،وعلى ال�صعيد املهني �أي�ضاً؛ حيث � ّإن الطالب
يف هذه املرحلة يكون قد ح�ضرّ نف�سه الختيار الفرع الأكادميي الذي
�سيدر�سه وهذا من �ش�أنه �أن ي�سهم يف زيادة م�ستوى املرونة املعرفية
لدى الطلبة.
◄◄مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين والذي ن�ص على
(ما م�ستوى الكفاءة الذاتية الأكادميية واالجتماعية واالنفعالية لدى
طلبة ال�صف العا�رش يف حمافظة عجلون؟)
�أظهرت نتائج هذا ال�س�ؤال �أن الدرجة الكلية للدرجة الكلية
للكفاءة الذاتية تعترب درجة مرتفعة ,ووجد �أن بعد الكفاءة الذاتية
الأكادميية كان الأعلى م�ستوى بني �أبعاد الكفاءة الذاتية ويعترب ذو
درجة مرتفعة ،ويليه بعد الكفاءة الذاتية االجتماعية وبدرجة مرتفعة
�أي�ضاً ،ويف املرتبة الثالثة جاء بعد الكفاءة الذاتية االنفعالية وي�شري
�إىل درجة متو�سطة .وميكن عزو هذه النتيجة �إىل طبيعة املناهج
الدرا�سية احلديثة والتي تقوم على تعدد اال�سرتاتيجيات وطرائق
التدري�س ،ومتكني الطلبة من االعتماد على الذات وحتقيق اال�ستقاللية
وحتمل امل�س�ؤولية مما ي�ساعد يف �صقل �شخ�صية الطالب ورفع
م�ستوى قدرته على العمل والإجناز والعطاء ،والذي ي�ؤثر بدوره على
الكفاءة الذاتية لدى الطلبة ب�شكل عام وكفاءتهم الذاتية الأكادميية
ب�شكل خا�ص .ومن الناحية االجتماعية واالنفعالية ف�إن الأ�رس يف
حمافظة عجلون يغلب عليها طابع الب�ساطة وااللتزام واالرتباط
بالأ�رسة ،ومتتاز العالقات فيها ب�شكل عام بالقوة ،فالنا�س هنالك
مرتابطون وحمبون لبع�ضهم �سواء على �صعيد الأقارب �أو اجلريان
�أو حتى الأ�صدقاء ،وبالتايل ف�إن قوة العالقات االجتماعية له
انعكا�ساته يف رفع م�ستوى الكفاءة الذاتية لدى الطلبة على ال�صعيد
االجتماعي واالنفعايل .واتفقت نتائج هذه ال ّدرا�سة مع نتائج درا�سة
او�سكان واي�سن ( )Ozcan & Essen, 2016والتي �أ�شارت �إىل
�أن الدرجة الكلية للكفاءة الذاتية تعترب درجة مرتفعة.
◄◄مناق�شة نتائج ال�س�ؤال الثالث والذي ن�ص على (ما
منط بيئة التوا�صل الأ�رسي لدى طلبة ال�صف العا�رش يف حمافظة
عجلون؟)
�أظهرت نتائج هذا ال�س�ؤال � ّأن منط التوا�صل الأ�رسي الأكرث
�شيوع ًا لدى طلبة ال�صف العا�رش يف حمافظة عجلون كان منط
احلوار وجاء بدرجة مرتفعة .وميكن عزو هذه النتيجة �إىل طبيعة
ال�صالت التي ت�سود املحافظة والتي ال زالت قائمة على الرتابط
والتعا�ضد والتي ينظر فيها �إىل الأبناء على �أنهم م�ساندين وداعمني
لوالديهم؛ فالفتاه تق�ضي ج ّل وقتها يف املنزل مع والديها وذويها
وتقدم لهم امل�ساعدة الالزمة داخل املنزل مما يرفع من م�ستوى
الأحاديث واحلوار بينها وبينهم ،وكذلك الأمر بالن�سبة لل�شاب فهو
رفيق والده ي�ساعده ويق�ضي جل وقته معه ويتبادل معه الأحاديث
و�أطراف الكالم على العك�س من بع�ض املحافظات الأخرى والتي
تت�سم فيها الروابط بالتفكك .واتفقت نتائج هذه ال ّدرا�سة مع درا�سة
زانغ ( )zhang, 2007والتي �أ�شارت �إىل منط التوا�صل املبني على
احلوار كان الأكرث �شيوع ًا بني الطلبة.
◄◄مناق�شة نتائج ال�س�ؤال الرابع والذي ن�ص على (هل يختلف
م�ستوى املرونة املعرفية لدى طلبة ال�صف العا�رش يف حمافظة
عجلون تبعاً الختالف متغري اجلن�س؟)

�أظهرت نتائج هذا ال�س�ؤال وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
على الدرجة الكلية مل�ستوى املرونة املعرفية وعلى بعد البدائل
تعزى لأثر اجلن�س ،وقد جاءت هذه الفروق ل�صالح الإناث.
وميكن عزو هذه النتيجة �إىل طبيعة الإناث والتي يربز
فيها النزعة نحو الإ�رصار واملثابرة والتحدي مما ي�سهم يف رفع
م�ستوى املرونة املعرفية لديهن؛ فالإناث ب�شكل عام ونتيجة للقيود
املجتمعية العامة �أكرث �إ�رصاراً ورغبة يف املعرفة والفهم  ،مما
يجعلهن ي�سعني وب�شكل كبري نحو العلم والعمل على التطور ،مما
لهن �سياقات خمتلفة ،وم�صادر متنوعة من املعرفة والذي
يتيح ّ
من �ش�أنه �أن يطور ويرفع من م�ستوى املرونة املعرفية لديهن .وقد
اتفقت نتائج هذه ال ّدرا�سة مع نتائج درا�سة او�سكان واي�سن (Ozcan
 )& Essen, 2016والتي �أظهرت وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني
الذكور والإناث يف املرونة املعرفية ول�صالح الإناث ،واختلفت مع
نتائج درا�سة �سيليكاليلي ( )Celikkaleli, 2014والتي �أظهرت عدم
وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى املرونة املعرفية تعزى
ملتغري اجلن�س.
◄◄مناق�شة نتائج ال�س�ؤال اخلام�س والذي ن�ص على (هل
يختلف منط بيئة التوا�صل الأ�رسي لدى طلبة ال�صف العا�رش يف
حمافظة عجلون تبعاً الختالف اجلن�س؟)
ك�شفت نتائج هذا ال�س�ؤال عن وجود فروق دالة �إح�صائي ًا
يف �أمناط بيئة التوا�صل الأ�رسي تبع ًا ملتغري اجلن�س؛ حيث تفوقت
الإناث على الذكور يف كل منهما .وميكن عزو هذه النتيجة �إىل كون
� ّأن الفتاة �أكرث قرب ًا وتوا�ص ًال مع والديها ،و�أكرث قدرة على التعبري
عن م�شاعرها و�أكرث التزام ًا واحرتام ًا لقوانني العائلة .ف�ض ًال عن
الواجبات التي توكل �إىل الفتاة داخل املنزل؛ �إذ �إن الفتاة ت�ساعد
والدتها يف �أعمال املنزل ،كما تقوم بخدمة والديها وذويها مما
يجعلها �أكرث قرب ًا و�أكرث قدرة على التوا�صل مع اجلميع مما ي�ؤثر
بدوره على قدرتها على التعبري عن م�شاعرها وعن �آرائها والذي
بدوره يرفع ويزيد من رغبتها وقدرتها �أي�ض ًا على احرتام قوانني
العائلة مقارنة مع الذكور؛ ولذلك كانت درجات الإناث مرتفعة على
البعدين .واختلفت نتائج هذه ال ّدرا�سة مع نتائج درا�سة �ساليهي
و�أحمدي ونوي ( )Salehi, Ahmadi & Noei,2012والتي تو�صلت �إىل
عدم وجود فروق بني الذكور والإناث يف �أمناط التوا�صل الأ�رسي.
◄◄مناق�شة نتائج ال�س�ؤال ال�ساد�س والذي ن�ص على (هل
يختلف م�ستوى الكفاءة الذاتية الأكادميية واالجتماعية واالنفعالية
لدى طلبة ال�صف العا�رش يف حمافظة عجلون تبعاً الختالف
اجلن�س؟)
�أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف الدرجة
الكلية للكفاءة الذاتية تعزى لأثر اجلن�س وقد جاءت هذه الفروق
ل�صالح الإناث ،و�أظهرت النتائج �أي�ض ًا وجود فروق دالة �إح�صائي ًا
ل�صالح الإناث على بعدي الكفاءة الذاتية االجتماعية والكفاءة
الذاتية االنفعالية يف حني مل تكن الفروق دالة �إح�صائي ًا على بعد
الكفاءة الذاتية الأكادميية .وقد يرجع ال�سبب يف ذلك �إىل كون
�أن الإناث �أكرث التزاماً ،و�أكرث �سعي ًا نحو �إثبات ذواتهن ،وتكوين
�شخ�صية م�ستقلة لهن من الذكور ،والذي بدوره يجعلهن �أكرث
دافعية نحو التطور .والفتيات �أميل ب�صورة عامة من الذكور �إىل
أي�ضا
تكوين العالقات االجتماعية ،واملحافظة عليها مما يجعلهن � ً
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القدرة التنبؤية لبيئة التواصل األسري ،والكفاءة الذاتية االجتماعية واالنفعالية واألكادميية باملرونة املعرفية
لدى طلبة الصف العاشر في محافظة عجلون

�أكرث كفاءة من الناحية االجتماعية واالنفعالية� .أما فيما يتعلق
بالكفاءة الذاتية الأكادميية وما �أظهرته الدرا�سة من عدم وجود
فروق دالة �إح�صائ ًيا بني الذكور والإناث على هذا البعد فقد يكون
مرده �إىل �أن الطلبة يف هذه املرحلة وعلى اعتبارها مرحلة حا�سمة
وحرجه يف حياتهم ف�إنهم ينظرون �إىل النجاح الأكادميي بعني
االهتمام واالعتبار ،مما ينعك�س على قدرتهم على تطوير وتكوين
اجتاهات ايجابية نحو النجاح الأكادميي ،كما � ّأن هذه النتيجة ميكن
عزوها �إىل الت�شابه يف املناهج ال ّدرا�سية التي يدر�سها الطلبة يف
هذه املرحلة مبا حتتويه من معرفة ،ومهارات ،وا�سرتاتيجيات تقوم
على �أخذ النجاح الأكادميي بعني االعتبار ،وجعله على درجة كبرية
من الأهمية لدى الطلبة ،مما ي�سهم بدوره يف تطوير م�ستوى الكفاءة
الذاتية الأكادميية لدى الطلبة ب�صورة متقاربة.
واتفقت نتائج هذه ال ّدرا�سة مع نتائج درا�سة او�سكان واي�سن
( )Ozcan & Essen, 2016والتي �أظهرت وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا
بني الذكور والإناث يف الكفاءة الذاتية الأكادميية ول�صالح الإناث،
واختلفت مع نتائج درا�سة �سيليكاليلي ()Celikkaleli, 2014
والتي تو�صلت �إىل عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف الكفاءة
الذاتية االنفعالية ،ووجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف الكفاءة الذاتية
االجتماعية ول�صالح الذكور.
◄◄مناق�شة نتائج ال�س�ؤال ال�سابع والذي ن�ص على (ما
الأثر(امل�شرتك والن�سبي) املتوقع لكل من بيئة التوا�صل الأ�رسي
والكفاءة الذاتية الأكادميية واالجتماعية واالنفعالية يف املرونة
املعرفية لدى طلبة ال�صف العا�رش يف حمافظة عجلون؟)
فيما يتعلق بالأثر الن�سبي �أظهرت النتائج � ّأن متغريات الكفاءة
الذاتية الأكادميية واالنفعالية ،ومنط احلوار �أ�سهمت جميعها وب�شكل
دال �إح�صائي ًا يف التنب�ؤ باملرونة املعرفية؛ مبعنى � ّأن هذه املتغريات
لها ت�أثري دال �إح�صائي ًا يف املرونة املعرفية .ويرى الباحثان �أن
توفر ال�شعور بالكفاءة الذاتية الأكادميية لدى الطلبة ي�ؤثر على
�أدائهم الأكادميي مما يحفز الطلبة نحو بذل اجلهد واملتابعة بغية
حتقيق الأهداف املطلوبة ،فيعمدون �إىل �أداء املهام املطلوبة منهم،
ويتوفر لديهم عن�رص الإ�رصار واملثابرة والقدرة على ال�سيطرة على
ال�صعوبات وامل�شكالت الدرا�سية التي من املحتمل �أن تواجههم،
ويعملون على توظيف عديد من اال�سرتاتيجيات واملهارات املعرفية
مما ي�ؤثر يف ن�شاط الطلبة املعريف وي�سهم يف تنمية مهارة املرونة
املعرفية لديهم.
ومن جهة �أخرى �أي�ض ًا ف�إن �شعور الطلبة بالكفاءة الذاتية
االنفعالية ي�ساعد الطلبة على �ضبط انفعاالتهم وال�سيطرة عليها مبا
يتنا�سب مع املوقف ،وجتعلهم �أكرث قدرة مقارنة مع غريهم على فهم
م�شاعرهم وانفعاالتهم ،وفهم م�شاعر الآخرين واال�ستجابة لها ،وهذا
كله له انعكا�ساته على الطلبة ب�صورة �إيجابية؛ فقدرة الطلبة على
�ضبط انفعاالتهم على �سبيل املثال تزيد من قدرتهم على الرتكيز
و�إيجاد احللول والنجاح� .إن هذا كله من �ش�أنه �أن ي�ؤثر يف قدرة
الطلبة على التفكري مبرونة وعلى املرونة املعرفية ،وقد جاءت هذه
النتائج متفقة مع نتائج درا�سة م�صطفى �أوغلو و�أونن(  (�Mostafao
 )glo& Onen,2016والتي تو�صلت �إىل وجود ت�أثري دال �إح�صائ ًيا
للكفاءة الذاتية الأكادميية واالنفعالية يف املرونة املعرفية.
وفيما يتعلق بالأثر امل�شرتك فقد ك�شفت النتائج عن وجود
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م�ساهمة دالة �إح�صائي ًا لبيئة التوا�صل الأ�رسي املبنية على احلوار
وبيئة التوا�صل الأ�رسي املبنية على الطاعة وااللتزام ،والكفاءة
الذاتية الأكادميية واالجتماعية واالنفعالية يف املرونة املعرفية،
حيث بلغت ن�سبة التباين املف�سرّ لها  .% 39وميكن تف�سري هذه
النتيجة ب� ّأن الطلبة الذين ميتلكون معتقدات حول كفاءتهم الذاتية
يت�صفون بالقدرة على التعامل الناجح مع املواقف العديدة التي
يواجهونها على ال�صعيد الأكادميي �أو االجتماعي �أو االنفعايل،
وقادرون على التعامل الأمثل مع ال�صعوبات والتحديات ،وتكري�س
اجلهد واملثابرة لتذليلها بغية الو�صول �إىل النجاح .وميتازون
بالقدرة على توظيف عديد من املهارات ،واال�سرتاتيجيات املعرفية،
وهذا بدوره ي�ؤثر على منو املرونة املعرفية لديهم.
مت اال�ستناد يف هذا التف�سري �إىل �آراء كل من باندورا( (�Bun
وقد ّ
 )duraومارتن و�أندر�سون وثويات (.)Martin, Anderson &Theat
فقد �أ�شار باندورا (� )Bunduraإىل �أن الأفراد الذين ميتلكون
أي�ضا ميلكون م�ستويات
معتقدات مرتفعة حول كفاءتهم الذاتية هم � ً
مرتفعة من املرونة املعرفية .و�أ�شار باندورا �أي�ض ًا �إىل �أن الأفراد
بحاجة �إىل الكفاءة الذاتية حتى يكونوا قادرين �إىل الو�صول �إىل
النتائج املرغوبة حتى و�إن كانوا على وعي تام ب�أن ما يقومون به،
ويعمدون �إىل اختياره ميثل �أف�ضل اخليارات للتعامل مع املوقف.
و�أ�شار ب�أن الأفراد الذين تتوفر لديهم معتقدات مرتفعة عن كفاءتهم
الفعالة والأكرث مرونة
الذاتية �أكرث قدرة على حتديد اال�سرتاتيجيات ّ
للتعامل مع املوقف ،و�أكرث قدرة على الت�أثري الفعال يف البيئة ،و�أكرث
قدرة على التنويع يف الطرق ويف اال�سرتاتيجيات وهذا كله ي�سهم يف
تنمية املرونة املعرفية لدى الأفراد (.)Celikkaleli, 2014
وبالن�سبة ملارتن و�أندر�سون وثويات (& Martin, Anderson
 ،)Theat,1998ف�إن الأفراد ذوي الكفاءة الذاتية املرتفعة �أكرث قدرة
على الوعي بوجود عديد من اال�سرتاتيجيات والطرق والبدائل التي
من املمكن العمل على ا�ستخدامها وتوظيفها للتعامل مع املواقف
بفعالية وجناح.
وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج درا�سة كو�سنت و�سكورودت
وفورد ( )Koesten, Schorodet & Ford,2009والتي تو�صلت �إىل �أن
منط البيئة الأ�رسية القائمة على احلوار ،تتنب�أ ب�صورة موجبه يف
املرونة املعرفية.

التوصيات
 ت�ضمني املناهج التعليمية لأن�شطة وا�سرتاتيجيات ت�سهم
يف تنمية مهارة املرونة املعرفية لدى الطلبة ،كما ت�سهم يف رفع
م�ستوى الكفاءة الذاتية االجتماعية واالنفعالية والأكادميية لديهم.
 تدريب الطلبة ويف املراحل العمرية املختلفة على �أن�شطة
املرونة املعرفية ,والكفاءة الذاتية لأهميتهما البالغة للطلبة،
والعمل على تفعيل ذلك يف �إطار املنزل واملدر�سة وخا�صة يف
مدار�س الذكور نظراً ملا تو�صلت �إليه ال ّدرا�سة من �أن الإناث �أكرث
مرونة وكفاءة ذاتية من الذكور.
 توجيه الآباء وزيادة وعيهم ب�أهمية �إتباع منط احلوار،
وت�شجيعهم على تبنيه نظراً لدوره يف رفع م�ستوى املرونة املعرفية
لدى �أبنائهم الطلبة ،وحفزهم على توطيد العالقات مع �أبنائهم
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املالحق
ملحق ( :)1مقياس املرونة املعرفية

الرقم

تنطبق
متاما

الفقرة
املرونة املعرفية (البدائل) Alternatives

1

�أنا قادر على تقدير حجم املواقف.

2

اخذ بعني االعتبار خيارات متعددة قبل اتخاذ القرارات.

3

�أحب النظر �إىل املواقف ال�صعبة من زوايا متعددة.

4

�أبحث عن معلومات �إ�ضافية غري متاحة قبل عزو ال�سلوك �إىل �أ�سبابه.

5

�أحاول التفكري يف الأ�شياء من وجهة نظر الآخرين.

6

�أنا جيد يف و�ضع نف�سي مكان الآخرين.

7

من املهم النظر �إىل املواقف ال�صعبة من زوايا خمتلفة.

8

عند مواجهة مواقف �صعبة ،ف�إنني �أراعي االختيارات املتعددة قبل �أن �أقرر كيف �س�أ�سلك.

9

غالب ًا ما �أنظر �إىل املواقف من وجهات نظر خمتلفة.

10

اخذ بعني االعتبار احلقائق واملعلومات املتاحة عند عزو ل�سلوك �إىل �أ�سبابه .

11

عند مواجهة مواقف �صعبة ،ف�إنني �أتوقف و�أحاول التفكري يف طرق خمتلفة حللها.

12

�أ�ستطيع التفكري ب�أكرث من طريقة م�شكلة �صعبة �أواجهها.

13

�أراعي اخليارات املتعددة قبل اال�ستجابة للمواقف ال�صعبة.

14

�أعاين من �صعوبة يف اتخاذ القرارات عند مواجهة املواقف ال�صعبة.

15

�أ�شعر بفقدان القدرة على ال�سيطرة عند مواجهة املواقف ال�صعبة.

16

عند مواجهة املواقف ال�صعبة� ،أ�شعر ب�ضغط �شديد حيث �إنني ال �أ�ستطيع التفكري يف طريقة حلل املوقف.

17

�أجد �إنه من املزعج �أن يكون هنالك طرق كثرية للتعامل مع املواقف ال�صعبة.

18

عند مواجهة املواقف ال�صعبة ال �أعرف ماذا �أفعل.

19

�أنا قادر على التغلب على ال�صعوبات التي �أواجهها يف احلياة.

20

�أ�شعر �أنني ل�ست قادراً على تغيري الأ�شياء يف املواقف ال�صعبة.

املرونة املعرفية (التحكم)
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تنطبق

�إىل حد
ما

ال تنطبق
ال
تنطبق على الإطالق
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لدى طلبة الصف العاشر في محافظة عجلون

أ .عفاف متعب احمد الفريحات
د .نصر يوسف مصطفى مقابلة

ملحق( :)2مقياس الكفاءة الذاتية األكادميية واالجتماعية واإلنفعالية

الرقم

دائماً

الفقرة

الكفاءة الذاتية الأكادميية Academic self- efficacy
1

�إىل �أي مدى تلج�أ �إىل طلب امل�ساعدة من معلميك عندما تواجه م�شكلة يف �أداء الواجبات املدر�سية؟

2

� .إىل �أي مدى ت�ستطيع الدرا�سة عندما يكون هنالك �أموراً �أخرى ممتعة ميكنك القيام بها؟

3

�إىل �أي مدى ت�ستطيع درا�سة مو�ضوع �أو مادة الإختبار؟

4

�إىل �أي مدى ت�ستطيع النجاح يف �إنهاء الواجبات املدر�سية املطلوبة منك كل يوم؟

5

�إىل �أي مدى ت�ستطيع االنتباه �أثناء احل�صة؟

6

�إىل �أي مدى ت�ستطيع النجاح يف فهم املواد املدر�سية؟

7

�إىل �أي مدى ت�ستطيع النجاح يف حتقيق ر�ضا والديك فيما يتعلق بالأعمال املدر�سية املطلوبة منك؟

8

�إىل �أي مدى ت�ستطيع النجاح يف �إجتياز االختبارات املدر�سية؟
الكفاءة الذاتية االجتماعية Social self- efficacy

9

�إىل �أي مدى ت�ستطيع التعبري عن �آرائك عندما يكون باقي زمالئك يف ال�صف ال يوافقونك يف الر�أي؟

10

ما مدى ا�ستطاعتك يف �أن تكون �صديقا للطلبة الآخرين؟

11

�إىل �أي مدى ت�ستطيع النجاح يف التحدث مع �شخ�ص غري م�ألوف بالن�سبة لك؟

12

ما مدى ا�ستطاعتك العمل بان�سجام مع زمالئك يف ال�صف؟

13

�إىل �أي مدى ت�ستطيع �إخبار �أ�صدقائك ب�أنهم يقومون بعمل �شيء �أنت ال حتبه؟

14

�إىل �أي مدى ت�ستطيع �إخبار جمموعة من الأ�صدقاء حدث ًا م�ضحكاً؟

15

�إىل �أي مدى ت�ستطيع احلفاظ على عالقة ال�صداقة التي تربطك بباقي الطلبة؟

16

�إىل �أي مدى ت�ستطيع النجاح يف منع حدوث نزاعات بني الطلبة؟
الكفاءة الذاتية االنفعالية Emotional self- efficacy

17

�إىل �أي مدى ت�ستطيع النجاح يف جعل نف�سك مبتهج ًا يف حال حدوث حدث غري �سار؟

18

�إىل �أي مدى ت�ستطيع �أن ت�ستعيد هدوءك عندما تكون خائف ًا ب�شكل كبري؟

19

�إىل �أي مدى ت�ستطيع منع نف�سك من �أن ت�صبح ع�صبياً؟

20

�إىل �أي مدى ت�ستطيع التحكم مب�شاعرك؟

21

�إىل �أي مدى ت�ستطيع تزويد نف�سك بكالم حما�سي م�شجع عندما ينتابك �شعور بالك�سل واخلمول؟

22

�إىل �أي مدى ت�ستطيع �إخبار �صديق لك ب�أنك ل�ست على مايرام؟

23

�إىل �أي مدى ت�ستطيع النجاح يف كبح الأفكار غري ال�سعيدة؟

24

�إىل �أي مدى ت�ستطيع النجاح يف جتنب ال�شعور باالنزعاج حيال الأ�شياء التي من املحتمل �أن حتدث؟
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�أحياناً

نادرا ً

�أبدا ً
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ملحق ( :)3مقياس بيئة التواصل األسري

الرقم

موافق
ب�شدة

الفقرة
منط التوجه نحو احلوار

1
2

نتحدث يف �أ�رستنا حول موا�ضيع مثل ال�سيا�سة والدين؛ حيث يختلف بع�ضنا البع�ض يف وجهات
النظر.
والدي �أموراً مثل» كل ع�ضو من �أع�ضاء العائلة ينبغي له �أن يقول �شئي ًا متعلق ًا بقرارات
يل
يقول
ّ
العائلة.

3

والدي عن وجهة نظري عندما يكون هنالك مو�ضوع يتحدثون عنه.
ي�س�أل
ّ

4

والدي على حتدي �آرائهم و�إظهار وجهات نظر خمتلفة.
ي�شجعني
ّ

5

والدي �أنه ينبغي علي النظر �إىل الق�ضية من عدة جوانب.
يقول يل
ّ

6

والدي مبا �أفكر به حول الأمور اليومية.
�إنني معتاد على �إخبار
ّ

7

والدي ب�أي �شيء.
ا�ستطيع �إخبار
ّ

8

نلج�أ يف �أ�رستنا �إىل احلديث عن م�شاعرنا وعواطفنا.

9

والدي حمادثات طويلة ومريحة حول مو�ضوعات عامة.
يدور بيني وبني
ّ

10

والدي ،حتى عندما ال نتفق.
�أ�شعر مبتعة التحدث مع
ّ

11

والدي اال�ستماع �إىل �آرائي حتى عندما ال يتفقان معي.
يحب
ّ

12

والدي على التعبري عن م�شاعري.
ي�شجعني
ّ

13

والدي �إىل التعبري عن عواطفهم
مييل
ّ

14

نتحدث مع ًا ك�أ�رسة حول الأمور التي قمنا بها خالل اليوم.

15

نتحدث يف الأ�رسة حول خططنا و�آمالنا يف امل�ستقبلية.

16

والدي عبارات مثل» �سوف تعرف �أكرث عندما تكرب».
يقول يل
ّ

17

والدي عبارات مثل» �إن �آرائي �صحيحة وال ينبغي لك الت�سا�ؤل حولها».
يقول يل
ّ

منط التوجه نحو الطاعة والإلتزام

18
19
20
21

يقول يل والدي عبارات مثل» ال ينبغي لل�صغار جمادلة الكبار».
والدي عبارات مثل» هنالك بع�ض الأمور التي ال ينبغي لك التحدث عنها».
يقول يل
ّ
والدي عبارات مثل» عليك الإعتماد على احلجج والرباهني بد ًال م الوقوع باملخاطر
يقول يل
ّ
والأخطاء وقع بها الآخرون .
والدي يتوقعون مني الطاعة من غري
عندما يكون هنالك نقا�ش حقيقي يتعلق ب�أمر ما ،فان
ّ
نقا�ش.

22

لوالدي الكلمة الأخرية.
يف منزلنا يكون
ّ

23

ي�شعر والداي �أنه من املهم �أن يكونا م�صدر ال�سلطة .

24

والدي �شعور باالنزعاج �إذا اختلفت �آرائي عن �آرائهم.
ينتاب
ّ

25

�إذا مل يوافق والداي على وجهة نظر معينة �أو فكرة ما ف�إنهم ال يرغبون يف معرفة املزيد عنها.

26

عندما �أتواجد يف املنزل فانه متوقع مني االلتزام بالقواعد التي و�ضعها والداي.
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