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ممخص:
ىدفت ىذه الدراسة لبحث عبلقة المعتقدات المعرفية وتوجيات األىداف بالتدفق النفسي لدى طمبة
الجامعة ،ومعرفة مستوى المعتقدات المعرفية وتوجيات األىداف ومستوى التدفق النفسي ،والكشف
عن الفروق بينيما التي قد تُعزى لمتغيــــرات الجنس ،والتخصـص األكاديمي ،لدى عينة تكونت من
( )366طالباً وطالبة من طمبة جامعة أم القرى اختيروا بالطريقة العشوائية .ولتحقيق أىداف
الدراسة ،استخدمت مقاييس المعتقدات المعرفية ،وتوجيات األىداف والتدفق النفسي وباستخدام
األساليب اإلحصائية المناسبة .أشارت النتائج إلى .امتبلك الطمبة مستوى متوسط في المعتقدات
المعرفية .وامتبلكيم مستوى مرتفع في "توجيات اليدف" ،وامتبلكيم مستوى مرتفع في "التدفق
النفسي" ،ووجدت فروق دالة إحصائيا بين المعتقدات المعرفية والتدفق النفسي ،وكانت قيمة (ت)
لمفروق بين الذكور واإلناث في المعتقدات المعرفية غير دالة في جميع األبعاد باستثناء االعتقاد
في ثبات المعرفة فقد وجدت فروق لصالح الذكور ،وكانت قيمة (ت) لمفروق بين الذكور واإلناث
في توجيات األىداف غير دالة في ُبعد االتقان أما أبعاد األداء /إقدام ،واألداء /إحجام فقد وجدت
فروق لصالح الذكور ،وكانت قيمة (ت) لمفروق بين الذكور واإلناث في التدفق النفسي غير دالة
في جميع األبعاد باستثناء ُبعد "السيطرة" حيث وجدت فروق لصالح الذكور ،وكانت قيمة (ت)
لمفروق بين التخصصين العممي واألدبي في المعتقدات المعرفية غير دالة في جميع األبعاد
باستثناء ُبعد سرعة التعمم فقد وجدت فروق في التخصص األدبي ،قيمة (ت) لمفروق بين
التخصصين العممي واألدبي في توجيات األىداف غير دالة في جميع األبعاد باستثناء بعد األداء/
إحجام حيث وجدت فروق لصالح التخصص األدبي ،وكانت قيمة (ت) لمفروق بين التخصصين
العممي واألدبي في التدفق النفسي غير دالة في جميع األبعاد باستثناء بعد "تحديد األىداف"حيث
وجدت فروق لصالح التخصص األدبي ،وأوصت الدراسة ببناء برامج تدريبية لتطوير المعتقدات
المعرفية وتوجيات األىداف والتدفق النفسي لدى الطمبة الجامعيين ،وتوجيو أساتذة الجامعات
العتماد طرائق تدريس تراعي المعتقدات المعرفية وتوجيات االىداف والتدفق النفسي لدى الطمبة.
الكممات المفتاحية :المعتقدات المعرفية ،توجيات ،اليدف ،التدفق النفسي.
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ABSTRACT:
The study aimed to reveal the relationship of cognitive beliefs and the
orientation of the goals to the psychological flow of university students,
and to know the level of cognitive beliefs, goal orientations, level of
psychological flow, and the difference between them according to sex,
and academic specialization, the sample consisted of 366 students from
the university students of um al-Qura university chosen in a random
way. To scales of cognitive beliefs , goal orientations and psychological
flow were used. The results indicated that students have an average level
of cognitive beliefs. The order of cognitive beliefs was according to the
level of consent, students have a high level of goal orientation, have a
high level of psychological flow. There are statistically significant
differences between cognitive beliefs and psychological flow. The value
of (t) of differences between males and females in cognitive beliefs is not
significant in all dimensions except belief in the stability of knowledge;
there have been differences in favor of males. The value of (t)
differences between males and females in goal orientations is not
significant in the after-mastery, while the dimensions of
performance/performance and performance/reluctance have found
differences in favor of males. The value of (t) of differences between
males and females in psychological flow is not significant in all
dimensions except after control, differences have been found in favor of
males. The value of (t) of the differences between scientific and literary
specializations in cognitive beliefs is not functioning in all dimensions
except after the speed of learning, there have been differences in the
direction of literary specialization. The value of (t) differences between
scientific and literary specializations in the direction of objectives is not
indicative in all dimensions except after performance/reluctance, there
have been differences in favor of literary specialization. The value (t) of
the differences between the scientific and literary specializations in the
psychological flow is not functioning in all dimensions except after the
targeting has found differences in favor of literary specialization. The
study recommended building training programs to develop cognitive.
beliefs, goal orientations and psychological flow among university
students, and directing university professors to adopt teaching methods
that take into account cognitive beliefs, goal orientations and
psychological flow among students.
Keywords: Cognitive Beliefs ,Target Orientations , Psychological Flow.
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مقدمة:
يمثل طالب المرحمة الجامعية شريحة ذات أىميـة خاصـة مـن شـرائح أي مجتمـع،
فيم قـادة الغـد وبنـاء المسـتقبل وبيـم تتقـدم األمـم وتتطـور ،ويقـع عمـى عـاتقيم دفـع حركـة
التقدم العممي والتكنولوجي لمجتمعاتيم إَال أن ىذه المرحمة ذات طبيعة خاصة ،حيث تتعـدد
فييا الضغوط والصراعات النفسية ويزداد فييا التوتر ويكثر بيا المتناقضات واالزمـات التـي
تمقي بظبلليا عمى تفكير ىؤالء الشـباب وسـموكياتيم وتوجيـاتيم المسـتقبمية ،وذلـك لكونيـا
مرحمـــة االحســـاس بالمســـئولية واالنتقـــال مـــن االعتمـــاد عمـــى األســـرة الـــى االعتمـــاد عمـــى
النفس.،
إذ تشيد اآلونة األخيرة تطو ارً كبي ارً وسريعاً في كم المعمومات والمعرفة التي يجب
عمى المتعممين مسايرتيا وفيميا .ومنيا" المعتقدات المعرفية" والتي تعتبرمن الموضوعات
التي تتسم بالحداثة والتي حظيت باىتمام الباحثين والدارسين واستثارة اىتماميم إلجراء
لتعرف عن طبيعتيا ،ومكوناتيا ،وكيفية قياسيا ،وسبل
المزيد من البحوث والدراسات ً
تطورىا ،لما ليا من أىمية بالغة في تنظيم العممية التعميمية -التعممية لمطالب الجامعي.
ومع تزايد ىذا الرصيد المعرفي يعتقد الطبلب بأن ىناك درجة كبيرة من المعرفة
قابمة لمتطور ،وأن ىناك معرفة أخرى يجب اكتشافيا ،وأن ىناك معرفة قميمة ثابتة ال
تتغير .المعتقدات المعرفية تتراوح بين األفكار البسيطة واألفكار المعقدة حيث إن األفكار
البسيطة ىي التي تتضمن المعتقدات التي تشير إلى أن الحقيقة مؤكدة ومطمقة ،ويمكن
اكتسابيا من ِقبل السمطة ،أما األفكار المعقدة ،فيي المعتقدات التي تشير إلى أن الحقيقة
نسبية وتتغير ،ويمكن بناؤىا بشكل فاعل من قبل األفراد ذوي التفكير المعقد.
ومن ىنا تعد المعتقدات المعرفية من المكونات الرئيسة في عممية التعمم ,فيي
تشمل مجموعة من االعتقادات حول معنى المعرفة ,وطبيعتيا ومصدرىا وشروطيا
المختمفة ومدى صحتيا واكتسابيا وسرعة ىذا االكتساب ,وذلك لتحقيق الفيم العميق
لمفرد(Kirmizigul & Bektas, 2019).؛ كما تعد األساس النفسي الذي يشير إلى
مفاىيم الطبلب حول طبيعة وكيفية اكتساب المعرفة ,وتختمف ىذه المعتقدات من حيث
المجال المعرفي ,كما تختمف باختبلف األفراد ,وطبيعة عمميم ،وذلك لتحقيق العمل الذي
تم تكميفيم بو ،وليا تأثير قوي وفعال في جميع السموكات والقرارات التي يمكن أن يتخذىا
الفرد (Peffer & Ramezani, 2019) .وىي تُعد أحد مستويات ما وراء المعرفة،
حيث يطمق عمييا معرفة ما وراء المعتقدات المعرفية Epistemological
Metacognitiveإضافة إلى المستويين اآلخرين :معرفة ما وراء المعرفة ،ومعرفة ما
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وراء االستراتيجية؛ حيث تعمل المعتقدات المعرفية كرابط لممستويين السابقين ،وتتضمن
المراقبة والوعي محدود المعرفة.
وتؤثر المعتقدات المعرفية عمى الطبلب من خبلل تحسين الثقة بالنفس ،وفيم
العممية التعميمة ،وكيفية حصوليم عمى المعمومات ،وىي حجر األساس لئلطار الفكري لو,
فيي جزء من تكوين شخصية الفرد كما أنيا تؤثر في أسموب الفرد من حيث التفكير
واإلدراك وخصوصا في حل المشكبلت التي تواجيو داخل المؤسسة التعميمية أو خارجيا،
أو خبلل ممارستو لمجال التعميم ،مما يؤثر في تحصيمو المعرفة (Bakar & Ali,
).2018
وتعد المعتقدات المعرفية من أىم العوامل التي ترتبط بمستويات المشاركة الصفّية
لمميمات األكاديمية الصفية ،خاصة عند رغبة الطمبة في مواصمة ىذه الميام .وبينت
دراسة) (Pintrich,2003أن المعتقدات المعرفية لدى الطمبة ترتبط باألداء األكاديمي
لدييم ،وبمستوى ذكائيم ،وقدرتيم عمى التعمم .ويشير مفيوم المعتقدات المعرفية إلى
معتقدات الطبلب عن كيفية اكتساب المعرفة؟ وما الذي يعتبر معرفة؟ وأين تكمن المعرفة؟
وكيف يتم بناء المعرفة؟ وتقييميا بالطريقة التي تصبح بيا ىذه األسس المنطقية جزءا
من العمميات المعرفية لمتفكير واالستدالل العقمي والمنطقي وتؤثر فييا .وليا أىمية لدى
الطمبة في الميام األكاديمية عند رغبتيم في مواصمة ىذه الميام األكاديمية .فاألداء
األكاديمي يتأثر بمعتقداتيم حول الذكاء والمعرفة والتعمم؛ إذ إن الطبلب الذين يؤمنون
بالقدرات الثابتة والمعرفة البسيطة والتعمم غير الفعال ،يميمون إلى تجنب العقبات ،واظيار
أنماط سموكية .واستخدام استراتيجيات غير فعالة ،أوقادرة عمى التكيف مع التحديات
والصعوبات ،بعكس الطمبة الذين لدييم معتقدات معرفية عميقة ومعقدة وناضجة،
ويؤمنون بحاجتيم إلى المعرفة ،مما يدفعيم إلى مواجية العقبات والتكيف معيا ،واستخدام
االستراتيجيات المناسبة. (Pintrich,2003).لذلك تؤدي المعتقدات المعرفية دو ارً بار ازً
في بناء االطار الفكري لمطمبة ،وفي تحديد شخصياتيم ،وفي كيفية حصوليم عمى
المعرفة ،وفي طريقة تفكيرىم في حل المشكبلت التي تواجيم حيث يؤثر ذلك في عمى
تحصيميم األكاديمي ،مما يؤثر بدوره في اختيارىم الميني بالمستقبل( الربيع ،الجراح،
.)2011
في حين يرى العديد من الباحثين أن توجيات اليدف تعد من النظريات الحديثة
التي انبثقت من أبحاث ماكميبلند وأتكنسون عن دافعية االنجاز .حيث ترجع نظرية
توجيات االىداف في األساس لمنظريات المفسرة لمدافعية والتي تيتم باالتجاه االجتماعي
والمعرفي في تفسير الدافعية وبعد ذلك كان ليا اسيامات كبيرة في المجال التربوي
والتحصيل األكاديمي.
-665-

المعتقدات المعرفية وتوجيات األىداف وعبلقتيما بالتدفق النفسي لدى طبلب الجامعة.
د/صبحي بن سعيد الحارثي

وتعد نظرية توجو اليدف  Goal Orientationمن أىم النظريات التي انبثقت
انتشار في فيم الدافعية الداخمية لمطبلب وخاصة دافعية
ًا
كواحدة من أكثر المداخل
ميما في
التحصيل أو اإلنجاز ،حيث يرى معظم التربويين وعمماء النفس أنيا تؤدي ًا
دور ً
تعمم الطبلب .وتركز ىذه النظرية عمى التوجو العام لؤلىداف التي يميل الطبلب إلى السعي
اعا محددة من األىداف كما ييدف إلى اإلجابة عن
لتحقيقيا ،ويشمل ىذا التوجو أنو ً
السؤال :لماذا يسعى الطبلب إلى تحقيق أىداف محددة إذا ما قورنوا باآلخرين؟ وكيف
يمكن إنجاز مثل ىذه األىداف؟ وكيف يمكنيم أن يقوموا أدائيم؟
حيث يتم تحديد أفعال األفراد وسموكياتيم من خبلل معتقداتيم حول كيفية النجاح
في أداء الميام (فعالية الذات) ،وليس ما يحتاجونو من معمومات وميارات ألداء الميمة
بنجاح ،فيم مضطرون إلى التأكد من مستوى التوقع لمنجاح في الميمة قبل أن يدخموا
فييا).(Lewis, 2018
أما بالنسبة لمتغير "التدفق النفسي" نجد أن حالة التدفق النفسي تمثل بالمعنى
الذي توصف بو في أدبيات عمم النفس الخبرة االنسانيةالمثمى Optimal Human
 Experienceالمجسدة ألعمى تجميات الصحة النفسية االيجابية وجودة الحياة بصفة
عامة (أبو حبلوة )2013 ،فحالة التدفق النفسي تمثل أفضل الحاالت التي تخدم فييا
انفعاالت االداء وتعزز عممية التعمم ،كون ىذه االنفعاالت التي تسيطرعمى الفرد انفعاالت
ايجابية مميئة بالطاقة.
إن التدفق حالة من حاالت الذكاء الوجداني في أحد تجمياتو .فيومن المفاىيم
السيكولوجية ذات المضامين اإليجابية ،التي ربما يسيم تقدميا وتحميميا وتبين أبعادىا
وطرق رصدىا وقياسيا في البيئة العربية إلى تنشيط االىتمام البحثي بالقضايا ذات
العبلقة بحركة عمم النفس اإليجابي لتأسيس واقرار ما يصح تسميتو بالتمكين السموكي
لمشخصية بالتركيز عمى الجوانب اإليجابية الخاصة بخبرة حالة التدفق التي تقتضي معانقة
الحياة وتقبل مصاعبيا واعتبارىا تحديات جديرة بأن تستنيض ىمة المواجية واغتناميا
كفرص أصيمة لمتعمم ولتجويد األداء اإلنساني ليرتقي في مسار التميز ،ثم االتقان ،ثم
اإلحسان؛ وىو حالة نسيان الذات عكس التأمل واالجترار والقمق .فإذا وصل الفرد إلى حالة
التدفق .فإنو يستغرق تماما في العمل الذي يقوم بو إلى الدرجة التي يفقد فييا الوعي
بذاتو تماما ،وبيذا االحساس تكون لحظات التدفق لحظات غياب الذات ،وبالرغم من
وصول األفراد إلى أقصى درجات االنغماس في األداء إال أنيم ال يدركون كيفية القيام بذلك
ألن الشعور بالسرور ىو الدافع والمحفز ليم ،ومن فوائد التدفق النفسي أنو يسيم في
التخفيف من االضطرابات النفسية (عبداهلل.)2018 ،
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وممكن مبلحظة التدفق النفسي من حالة االنيماك عندما ينشغل الفرد في أمر
يحبو ويستمتع بو حتى يبمغ درجة االمتياز فييا ،ويستمر ىذا التفوق بعد ذلك بأقل
مجيود كالشبلل المتدفق فإذا استطاع الفرد أن يصل إلى حالة التدفق فإن ذلك يمثل
أقصى درجة لؤلداء اإليجابي المميء بالطاقة التي تقي الفرد اإلصابة بالممل والقمق
واالكتئاب(Sreckovic et al., 2017) ..
وتًعد مفاىيم التدفق النفسي والمعتقدات المعرفية وتوجيات اليدف من أىم
المفاىيم السيكولوجية المرتبطة بعمم النفس اإليجابي ،فيي حالة نفسية داخمية تجعل
الشخص يشعر بالت وحد مع ما يقوم بو وبالتركيز التام فيما يقوم بو واالندفاع بحيوية نحو
األنشطة مع إحساس عام بالنجاح في التعامل مع ىذه األنشطة.وألن موضوع المعتقدات
المعرفية وتوجيات األىداف وعبلقتيما بالتدفق النفسي من األمور الميمة لطمبة
الجامعات ،لما ليا من تأثير كبير عمى د ارستيم وتعمميم وتنشئتيم وبنائيم المعرفي
والفكري ،جاءت فكرة ىذه الدراسة باختيار طمبة الجامعة باعتبارىا الفئة األساس التي
تسيم في بناء المجتمع وتنميتو ،فقد أشارت ) (Schommer,2008إلى أنو كمما زاد
فيمنا لممعتقدات المعرفية زادت قدرتنا عمى تقديم التعمم األفضل لمطمبة ،وتعديل التعميم
ليبلئم طرق تفكيرىم ،فعندما يتعمم الطمبة بصورة ضعيفة ،قد تكون المشكمة أكبر من
نقص المعرفة الحقيقية لدييم ،وانما قد تعود إلى طبيعة معتقداتيم المعرفية.وبالنسبة
لمتعميم في المرحمة الجامعية فالمسؤولية الممقاة عمى عاتق الطبلب كبيرة نظ ارً ألن بيئة
التعمم في ىـذه المرحمة ال تؤثر بدرجة كبيرة عمى تقدم الطبلب ،بل يعتمد تقدم الطالب
وتعممو عمى المجيود الذاتي ،الذي يبذلـو فـي محاولة تحسين وتطوير معارفو ومياراتيم
فطبيعة التعميم الجامعي تفرض أعباء عممية كثيرة عمى الطبلب يجب عمـييم انجازىا،
وكذلك في ظل تعميم األعداد الكبيرة من األفراد في الوقت الحالي ،أصبح الجيد الذاتي من
قبل الطـبلب فـي عممية تعمميم دو ارً كبي ار في تحقيق أىداف ىذه المرحمة.
لذلك حظيت موضوعات المعتقدات المعرفية وتوجيات األىداف وعبلقتيما
بالتدفق النفسي في السنوات األخيرة باىتمام الباحثين والدارسين ،وذلك في محاولة جادة
لدراسة ىذه الموضوعات عمى عينات وبيئات وثقافات مختمفة . ،ومنيا دراسة( .عفيفي،
 ) 2018والتي ىدفت إلى معرفة عبلقة المعتقدات المعرفية بميارات ما وراء المعرفة لدي
طبلب المرحمة الثانوية األزىرية عمي عينة مكونة من ( )300طالب من الصف األول
الثانوي األزىري بمركز فاقوس محافظة الشرقية ،استخدم المنيج االرتباطي ،واستخدمت
مقياسين المعتقدات المعرفية ومقياس ميارات ما وراء المعرفة ،وتوصمت الدراسة إلى
وجود عبلقة ارتباطية موجبة بين المعتقدات المعرفية بميارات ما وراء المعرفة لدي طبلب
المرحمة الثانوية األزىرية .كما ىدفت دراسة )Kaplan & Cavas ,2016).إلى التعرف
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عمى العبلقة بين المعتقدات المعرفية والتصور نحو القضايا العممية واالجتماعية الجدلية
لدى طبلب الطف الثامن ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )464من طبلب الصف الثامن
بتركيا ،وأسفرت نتائج الدراسة عن انخفاض مستوى المعتقدات المعرفية لدى عينة
الدراسة ،كما أسفرت عن وجود عبلقة طردية وذات داللة احصائية بين المعتقدات المعرفية
وتصورات القضايا العممية واالجتماعية الجدلية
ودراسة (المومني )2014 ،التي أَجريت عمى عينة مكونة من ( )651طالبا
وطالبة من طمبة جامعة اليرموك .وأشارت نتائجيا إلى ان الطمبة يمتمكون درجة متوسطة
من المعتقدات المعرفية ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في المعتقدات المعرفية
تعزى لمجنس ،كما أشارت نتائج دراسة ( )Muin, et al,. 2012إلى أن طمبة الجامعة
يمتمكون درجة متوسطة من المعتقدات المعرفية .ومن الدراسات التي تمت في إطار
توجيات اليدف .دراسة (عرقوب )2013 ،والتي ىدفت إلى التعرف إلى توجيات اليدف
لدى الطالب المعمم في التربية الخاصة والطالب المعمم في تخصص التعمم االلكتروني.
وتكونت عينة الدراسة من ( )127طالبا وطالبة وكان من أىم النتائج التي توصمت الييا
الدراسة وجود عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين توجيات االىداف (إتقان-إقدام،
إتقان –إحجام ،أداء-إقدام) ودراسة (طو)2012 ،والتي ىدفت التعرف عمى استراتيجيات
الدراسة منبئات عن أىداف اإلنجاز وناتج األداء االكاديمي ومعرفة الفروق الناشئة عن
متغير التمايز العمري وىي دراسة تحميمية مقارنة وكانت عينة الدراسة مكونة من)
(252طالبا) من مستويات عمرية وصفية متمايزة بكمية المعممين في جامعة تكساس
بأوستن ومن تخصصات مختمفة لمطمبة عممية ،انسانية (وتراوحت اعمارىم بين( -20
 )24سنة .وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دالة احصائية في توجيات
أىداف اإلنجاز بين طمبة الجامعة بحسب متغير التخصص الدراسي والمرحمة الدراسية.
وىدفت دراسة ( )Hsieh,2011التعرف عمى العبلقات المتداخمة بين توجيات اليدف
ودافعية اإلنجاز بعد خبرات الفشل عمى عينة من طالبات الجامعة مكونة من ( )40طالبة
في جامعة تكساس بأوستن وأشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في
توجيات أىداف اإلنجاز وفقاً لمتغير الجنس (ذكور – اناث) ووجود فروق دالة احصائياً
في ىذه التوجيات بين طمبة الجامعة وفقاً متغير التخصص الدراسي والمرحمة الدراسية.
وىدفت دراسة (عبد الفتاح )2011 ،التعرف عمى اثر برنامج لتنمية التوجو
الدافعي الداخمي في تحسين الكفاءة األكاديمية واألدائية لدى الطالب المعمم .وأظيرت
النتائج وجود فروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة
التجريبية.
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كما أجرى ) (Trautwein & Lodtke ,2007دراسة ىدفت الكشف عن
العبلقة بين المعتقدات المعرفية والتحصيل الدراسي .وتكونت عينة الدراسة من(
)2854طالب بالمرحمة الثانوية( )886طالبا وطالبة بإحدى الجامعات األلمانية ،وأظيرت
النتائج عدم وجود تأثير لمجنس والعمر عمى المعتقدات المعرفية ،ووجود ارتباط سالب دال
إحصائيا بين المعتقدات المعرفية واألداء األكاديمي ،حيث يحصل الطمبة ذوو المعتقدات
المعرفية المرتفعة عمى معدالت أكاديمية منخفضة.
ومن الدراسات التي تناولت التدفق النفسي .دراسة(.عبده وخمف )2016 ،والتي
ىدفت لتعرف العبلقة بين التدفق النفسي والعوامل الخمسة الكبرى لمشخصية ،وتكونت
عينة الدراسة من ( )309طالب وطالبة من كميات (الزراعة والعموم ،اآلداب ودار العموم)
بجامعة القاىرة ،وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية :وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين درجات طبلب الجامعة عمى مقياس التدفق ،ودرجاتيم عمى قائمة العوامل الكبرى
الخمس لمشخصية وذلك لصالح التدفق النفسي.
وىدفت دراسة( .بنيان )2016 ،إلى التحقق من فعالية اإلرشاد بالمعني في
تنمية التدفق النفسي وميارات التفكير اإلبداعي لدى طبلب المرحمة الثانوية ،وذلك لدى
عينة مكونة من ( )24طالب وطالبة من طبلب المرحمة الثانوية ،بالقسمين العممي
واألدبي .وقدأظيرت نتائج الدراسة عن فعالية البرنامج في تحسين التدفق النفسي وميارات
التفكير االبداعي لدى المجموعة التجريبية ،حيث أنو كانت توجد بعض المشكبلت التي
ساىمت في خفض التدفق النفسي لدى الطبلب.
واكدة دراسة () .Reinhard & Dickhauser ,2012والتي ىدفت لمعرفة
أثر الحاجة إلى المعرفة في تشكيل التوقعات األدائية المدرسية من خبلل التدفق النفسي،
وتكونت عينة الدراسة من ( )554طالبا أمريكا .وأظيرت النتائج أنو كمما زاد مستوى
الحاجة إلى المعرفة لدى الطمبة زاد األداء الحقيقي المدرسي ،وأشارت إلى أن الحاجة إلى
المعرفة كانت بدرجة متوسطة النتائج أيضا عند أداء ميام من المتوقع أدائيا ،وترتفع عند
تعقد ىذه الميام ،وخاصة عند األداء الحقيقي ليذه الميام.
وىدفت دراسة ) .(Seger & Potts ,2012إلى معرفة العبلقة بين التدفق
النفسي وألعاب الفيديو ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )185من العبي ألعاب الفيديو،
أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة احصائية بين الذكور واإلناث في التدفق
النفسي وكانت النتيجة لصالح الذكور.
وىدفت دراسة & (Coutinho, Wiemer- Hasting, Skowronski
)Britt, 2011تعرف أثر الحاجة إلى المعرفة من خبلل التدفق النفسي في مقدار
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التوضيحات التي يطمبيا الطمبة في أثناء أدائيم في الميمات التعميمية وحل المشكبلت.
وأظيرت النتائج أن الطمبة ذوي الدرجة العالية من التدفق النفسي يطمبون قد ار أكبر من
التوضيح لممشكبلت والميام مما يطمبو أولئك الذين لدييم قدر منخفض من الحاجة إلييا،
وأن الطمبة ذوي الدرجة العالية من التدفق النفسي ينجزون الميام بشكل أفضل من
زمبلئيم ذوي الحاجة المنخفضة إلى المعرفة،
وكذلك أجرى ( (Kitchener, 2002دراسة ىدفت إلى التحقق من أثر التدفق
النفسي في بعض المخرجات األكاديمية المتعمقة بأحد مقررات إلدارة األعمال لطبلب الفرقة
الرابعة الجامعية بإحدى الجامعات العامة بمنطقة الغرب األوسط لمواليات المتحدة .وتم
قياس التدفق النفسي من خبلل الدرجة الكمية عمى مقياس التدفق النفسي ،والدرجة عمى
األبعاد الفرعية لو ،وثبلثة من الخصائص المكونة ألنشطة التدفق النفسي وأسفرت النتائج
عن تأثير التدفق النفسي عمى مستوى التعمم الطبلبي المدرك لممادة المستيدفة والرضا
الطبلبي ،بينما لم يكن لمتدفق النفسي أثر دال في األداء الطبلبي الذي تم قياس اختبارات
االختيار من متعدد .وكان ىناك دعم جزئي ألثر التدفق النفسي في النمو الميارى المدرك
من قبل الطبلب.
اليدف.

ومن الدراسات التي أشارت إلى وجود عبلقة بين التدفق النفسي وتوجيات

دراسة ( (Wenlong,2019والتي ىدفت لمعرفة مستوى الحاجة إلى المعتقد
المعرفي والعبلقة بينة وبين التدفق النفسي لدى عينة من ( )701طالب وطالبة من طبلب
البكالوريوس في جامعة بنسمفانيا .وقد أظيرت النتائج وجود مستوى متوسط من الحاجة
إلى المعتقدات المعرفية ,ووجود عبلقة ارتباطية بين الحاجة إلى المعتقدات المعرفية
والتدفق النفسي.
كما ىدفت دراسة ) )Schommer ,2018التعرف عمى أثر المعتقدات المعرفية
في استيعاب الطمبة وتحديد توجياتيم نحو اليدف ،وتكونت عينة الدراسة ( )127طالبا
وطالبة من تخصص عمم النفس في مدينة نيويورك ،وتم اختيار ( )118من الكمية
و( )149من الجامعة .وأظيرت النتائج أنو كمما ازداد المستوى التعميمي لمطمبة طوروا
منظومة معقدة من المعتقدات المعرفية ،وأنو كمما اعتقد الطمبة أن المعرفة مؤكدة ازداد
احتمال تفسيرىم توجيات أىدافيم أنيا حقائق ثابتة ودائمة ال تتغير ،كما أظيرت النتائج
أن التدفقات النفسية والمعتقدات المعرفية لمطبلب تؤثر في استيعابيم.
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وقد ىدفت دراسة ) (Hutagalung et al. ,2018تعرف العبلقة بين
المعتقدات المعرفية وتوجيات األىداف لدى طبلب المرحمة الثانوية ،وتكونت عينة الدراسة
من  302طالبا منيم  168من الذكور و  134من اإلناث في المرحمة الثانوية واستخدم
مقياسي المعتقدات المعرفية وتوجيات األىداف ،واظيرت نتائج الدراسة عن وجود عبلقة
ذات داللة احصائية بين المعتقدات المعرفية وتوجيات األىداف لدى طبلب المرحمة
الثانوية ،كما أسفرت عن وجود فروق ذات داللة احصائية في متغيرات الدراسة بين
الذكور واإلناث وذلك لصالح الذكور.
ودراسة ) (Bendixen & Nussbaum ,2017والتي ىدفت إلى التعرف
عمى أثر كل من توجيات اليدف والتدفق النفسي لمطبلب في تصرفات الطبلب في أثناء
انخراطيم في ميمات تعميمية تتضمن الحجج والبراىين ،وقد تكونت عينة الدراسة من
( )238طالبا وطالبة في جامعة نيفادا ،أشارت النتائج إلى أن توجيات اليدف تعد منبئات
لقدرة الطمبة عمى العمل أثناء مواجية الميمات المتضمنة لمحجج والبراىين من خبلل
ارتفاع مستوى التدفق النفسي.
وىدفت دراسة ) (Dollinger ,2017إلى معرفة العبلقة بين التوجو نحو
اليدف واالبداع من خبلل التدفق النفسي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )150طالبا وطالبة
من طمبة الجامعة .وأظيرت النتائج أن الطمبة الذين يمتمكون درجة عالية من التوجو نحو
اليدف يتميزون بأن لدييم إنتاجات إبداعية أكثر من زمبلئيم ذوي الدرجة المنخفضة من
التوجو نحو اليدف ،كما أنيم أكثر قدرة عمى إنتاج أعمال إبداعية أكثر جودة من أقرانيم
اآلخرين تظير في تدفقات نفسية مميزة.
كما أجرى () Whitmire ,2014دراسة ىدفت لمعرفة العبلقة بين توجيات
اليدف والتدفق النفسي لدى عينة من ( )15طالبا وطالبة في جامعة ويسكنسون في
أمريكا ،وقد أظيرت النتائج وجود ارتباط بين توجيات اليدف والتدفق النفسي ،فكمما زاد
التدفق النفسي لمطالب تعرف عمى توجيات اليدف وتحديد متطمباتو بعناية.
وىذا ماكدتيا دراسة ( (Alexander & Buehl ،2013لتعرف عبلقة
المعتقدات المعرفية بالتدفق النفسي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )482طالبا وطالبة من
مستوى السنة الرابعة في جامعة جورج ماسون شمال أمريكا ،أجابوا عمى استبانة
المعتقدات المعرفية بعد مشاركتيم في ميمات تعميمية .وأشارت النتائج إلى إظيار ميارات
اجتماعية ونفسية بمستوىٍ عال وثيقا ارتباط المعتقدات المعرفية المعقدة ارتباطا من
الدافعية وانجاز الميمات التعميمية،
-666-

المعتقدات المعرفية وتوجيات األىداف وعبلقتيما بالتدفق النفسي لدى طبلب الجامعة.
د/صبحي بن سعيد الحارثي

كما ىدفت دراسة ) )Kirby, Evans & Fabrigar ,2013إلى معرفة العبلقة
بين الحاجة إلى توجيات اليدف وأساليب التدفق النفسي في ضبط عممية التعمم .وتكونت
عينة الدراسة من ( )226طالبا جامعيا في إحدى الجامعات .وقد أظيرت النتائج وجود
عبلقة ارتباطية بين الحاجة إلى توجيات اليدف وكل من أساليب التدفق النفسي في ضبط
عممية التعمم ،وأظيرت النتائج أيضا الطمبة بحاجة إلى التدفق النفسي بدرجة أكبر عند
استخداميم توجيات اليدف لضبط عممية التعمم ،ومن الدراسات التي أكدة عبلقة
المعتقدات المعرفية بتوجيات اليدف دراسة () Kelly, 2005لمعرفة العبلقة بين
المعتقدات المعرفية وتوجيات اليدف لدي الطبلب المعممين ،وتكونت عينة الدراسة من
 484من الطبلب المعممين منيم  284ممن في كميات التربية ،ومنيم  198من الذين
تخرجوا والتحقوا ببرامج تربوية ،وأسفرت نتائج ىذه الدراسة عن وجود عبلقة طردية ذات
داللة احصائية بين المعتقدات المعرفية وتوجيات اليدف ،كما أسفرت عن وجود فروق
ذات داللة إحصائية بين من ىم بكميات التربية ومن حصموا عمى برامج تربوية وذلك
لصالح من ىم بكميات التربية .ومن جانب أخر ىناك بعض الدراسات التي أكدت عبلقة
المعتقدات المعرفية بتوجيات اليدف والتدفق النفسي ،فقد أجرى ( )Hofer ,2018دراسة
ىدفت الكشف عن عبلقة المعتقدات المعرفية بكل من التوجو نحو اليدف والتدفق النفسي
لدى طمبة السنة األولى في إحدى جامعات الوسط الغربي في الواليات المتحدة األمريكية،
وتكونت عينة الدراسة من  438طالبا وطالبة في تخصص الرياضيات .وأظيرت النتائج
وجود عبلقة ارتباطية بين المعتقدات المعرفية والتوجو نحو اليدف والتدفق النفسي.
ووجود عبلقة ارتباطية بين المعتقدات المعرفية والتوجو نحو اليدف والتدفق النفسي من
خبلل غرس األمل وبناء القوة الحاجزة التي تزيد المناعة النفسية وتعرض الطالب
لبلضطرابات النفسية ،وأكدت دراسة ) (Daniels & Putwain ,2010الكشف عن
العبلقة بين التدفق النفسي والمعتقدات المعرفية وتوجيات اليدف ،ىدفت بخاصة لمكشف
عما إذا كانت العبلقة بين معتقدات الكفاءة وقمق االختبار تتوسطيا أىداف اإلنجاز.
تكونت عينة الدراسة من ( )202طالبا و( )96طالبة المدارس الثانوية في الشمال الغربي
لبريطانيا ،وكشفت النتائج عن أن الطمبة ذوي معتقدات الكفاءة المتدنية في مادة
الرياضيات ،أقروا عن أفكار مقمقة عندما تبنوا أىداف (تجنب-إتقان) ،كما أن اإلناث ذوات
معتقدات الكفاءة المفظية المتدنية عبرن عن سموكيات توقف عن أداء الميمة أكثر،
وتعكس نتائج ىذه الدراسة مدى ارتباط توجيات اليدف والتدفق النفسي بمعتقدات الطبلب
المعرفية .ويبلحظ من خبلل عرض نتائج الدراسات السابقة وجود تباين واضح بين ىذه
الدراسات من حيث األىداف ،أو طبيعة العينة ،التي توصمت إلييا فيما يتعمق بمتغيرات
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الدراسة الحالية وأن بعض الدراسات تتفق عمى أن المعتقدات المعرفية تؤدي دو ارً متوسطا
في تأثيرىا بالسموك ،وىناك ارتباط بين المعتقدات المعرفية وكل من توجيات اليدف.
)Hutagalung. et al. .Schommer ,2018, Kaya ,2017
 ،),2018وكذلك وجود عبلقة بين المعتقدات المعرفية وتوجيات اليدف والتدفق النفسي.
ومنيا دراسة.
() .Hofer ,2018, Daniels & Putwain ,2010ويمكن القول بأنيا ال
تعكس واقع المشكبلت الناتجة عن خفض المعتقدات المعرفية وتوجيات اليدف والتدفق
النفسي ،رغم ما لمموضوع من أىمية نظرية وتطبيقية ،باإلضافة إلى ندرة الدراسات التي
تناولت المعتقدات المعرفية وتوجيات اليدف والتدفق النفسي لدى طبلب الجامعة ،يمثل
مؤش ار لضرورة االىتمام بدراستيا ،والوصول إلى نتائج أكثر قابمية لمتعميم.
تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في محاولتيا كشف العبلقة بين
"المعتقدات المعرفية وتوجيات اليدف والتدفق النفسي" بشكل مباشر في المرحمة
الجامعية .وفقا لمتغيرات الجنس والتخصص الدراسي .ويمكن أن تسد ىذه الدراسة شيئا
من النقص في ىذا الجانب .السيما أن الوقوف عمى مستوى المعتقدات المعرفية لدى طمبة
المرحمة الجامعية يمكن أعضاء ىيئة التدريس وأصحاب القرار من توجيو تمك المعتقدات
لتنمو نموا سميما نظ ار لقابمية المعتقدات المعرفية لمنمو والتطور.
ولعل ىذا يشير إلى العبلقة النظرية المحتممة بين المعتقدات المعرفية وتوجيات
اليدف والتدفق النفسي لدى طمبة المرحمة الجامعية ..وىو ما سعت الدراسة الحالية إلى
بحثة.

مشكمة الدراسة
الحظ الباحث من خبلل خبرتو في التدريس الجامعي ،أن ىناك اختبلفا في
التعامل مع الحقائق والمعارف المختمفة من قبل الطمبة ،فبعضيم يقبميا كأنيا ثابتة ال
تتغير ،مما يحول دون مشاركتيم في األنشطة والتحديات المعرفية التي تمكنيم من
الوصول إلى المعرفة وتوليدىا ،وآخرون يدركونيا عمى أنيا نسبية وتتغير ،وىذا يجعميم
أكثر فاعمية في عممية التعمم من غيرىم ،وأكثر حاجة إلى المعرفة التي تثبت صحة
الحقائق التي تعمموىا ،واكتشاف المعارف الجديدة التي لم يعرفوىا بعد ومساعدتيم عمى
االنجاز واتمام الميام كمتغير ميم من متغيرات الصحة النفسية اإليجابية.
وبالتــالي يمكننــا القــول أن حالــة "التــدفق النفســي" التــي يعيشــيا الطالــب تعــد بمثابــة
القــوة الدافعــة لنجاحــة فــي أداء ميامــو التــي يمارســيا ويكتســب القــدرة عمــى اإلدارة الذاتيــة،
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وزيادة الدافعيـة وبالتـالي تطـوير االداء فـي اتجـاه ميامـو بنجـاح .وممـا سـبق وانطبلقـا مـن
أىمية الدور الذي يمكن أن تمعبو كـل مـن " المعتقـدات المعرفيـة ،توجيـات اليـدف ،التـدفق
النفســي" ومــن نتــائج الدراســات الســابقة واخــتبلف نتائجيــا وســعيا مــن الباحــث لفيــم طبيعــة
العبلقة بينيما .ولؤلثر الـذي يمكـن أن تتركـو فـي أداء الطمبـة الجـامعيين ،فقـد أجريـت ىـذه
الدراســة لمكشــف عــن طبيعــة العبلقــة بينيمــا ويــرى الباحــث أننــا فــي حاجــة إلــى بحــث ىــذه
المتغيرات معا بشكل أوسع لمتأكد من نتائج ىذه العبلقة ..وتحاول الدراسـة الحاليـة االجابـة
عمى األسئمة اآلتية:
 -1ما المعتقدات المعرفية السائدة لدى طمبة المرحمة الجامعية؟
 -2ما توجيات األىداف السائدة لدى طمبة المرحمة الجامعية؟
 -3ما مستوى التدفق النفسي لدى طمبة المرحمة الجامعية؟
 -4ما العبلقة بين المعتقدات المعرفية والتدفق النفسي لدى طبلب المرحمة الجامعية؟
 -5ما العبلقة بين توجيات األىداف والتدفق النفسي لدى طبلب المرحمة الجامعية؟
 -6ىل توجد فروق في المعتقدات المعرفية وتوجيات األىداف والتـدفق النفسـي لطـبلب
الجامعة وفقا لمجنس (ذكور ،إناث)؟
 -7ىل توجد فروق في المعتقدات المعرفية وتوجيات األىداف والتدفق النفسي لطبلب
الجامعة وفقا لمتخصص (عممي ،أدبي)؟

أىداف الدراسة:
ىدف الدراسة إلى معرفة العبلقة بين "المعتقدات المعرفية وتوجيات األىداف
والتدفق النفسي" ومستوى كل منيما لدى طمبة الجامعة .كما ىدفت إلى معرفة اختبلف
مستوى كل من " المعتقدات المعرفية وتوجيات االىداف والتدفق النفسي" لدى طمبة
الجامعة باختبلف التخصص والجنس.

أىمية الدراسة:
تنبع أىمية الدراسة الحالية من اآلتي:
 -1تساعد نتائج الدراسة الحاليـة أعضـاء ىيئـة التـدريس ومتخـذي القـرار عمـى تحسـين
استراتيجيات وطرق التدريس بما يحقق النوعية المستمرة في التعميم.

 -2توجيـو االنتبـاه إلـى أىميــة الـربط بـين الجوانـب المعرفيــة والجوانـب الوجدانيـة ،حيــث
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تركــز الجامعــات العربيــة بصــفة خاصــة االىتمــام باألىــداف المعرفيــة عمــى حســاب
االىداف الوجدانية ،وتعد المعتقدات المعرفية وتوجيات اليدف والتـدفق النفسـي مـن
الجوانب الشخصية الوجدانية التي ترتبط باألداء األكاديمي لمطبلب.

 -3تركز الدراسة الحالية عمى متغيرات معرفية ووجدانية لم يتم تناوليـا بشـكل كـاف فـي
الدراسات التربوية العربية .عمى حد عمم الباحث وىي المعتقدات المعرفيـة وتوجيـات
األىداف وعبلقتيما بالتدفق النفسي عمى الرغم من تأثيرىا عمى تعمم الطبلب.

مصطمحات الدراسة
المعتقدات المعرفية Epistemological Beliefs
يتبنى الباحث تعريف ( .)schommer,2004بأن المعتقدات المعرفية ىي التي
تتعمق بكيفية إدراك المتعمم لممعرفة .وعن كيفية اكتسابيا وتتكون من أربعة جوانب ،ىما
( )1االعتقـــاد بـــأن القـــدرة عمـــى الـــتعمم ثابتـــة )2(.االعتقـــاد بـــأن المعرفـــة بســـيطة،
())3االعتقاد بأن المعرفة مؤكدة )4( ،االعتقاد في سرعة التعمم.
ويعرفيا الباحث اجرائيـا بأنيـا تصـورات الطالـب الذىنيـة حـول طبيعـة المعرفـة مـن
حيث مصـدرىا وبنيتيـا وثباتيـا ،وعمميـة الـتعمم مـن حيـث ضـبط وسـرعة واكتسـاب المعرفـة.
وتقاس بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب من خبلل إجابتـو عـن فقـرات مقيـاس المعتقـدات
المعرفية المستخدم في ىذه الدراسة.

توجيات اليدف Goal Orientation
ىــو مفيـــوم افتراضــي يعبـــر عــن التوجيـــات الدافعيــة لمطـــبلب فــي مواقـــف األداء
األكاديمي" .وىناك أربعة أشكال لتوجيات اليدف ىي:
 -1أىــداف إتقــان – إقــدام :وىــي رغبــة الفــرد فــي التحســن أو إتقــان الميــارات المطموبــة
لميمة ما.
 -2أىداف إتقان – إحجام :وىي ميل الفرد إلى تجنـب الفشـل فـي الـتعمم أو عـدم الوصـول
إلى التمكن.
 -3أىداف األداء – إقدام :وىي ميل الفرد إلى إظيار قدرتو الخاصـة أمـام اآلخـرين وتمقـي
األحكــام المفضــمة مــنيم وتجنــب األحكــام غيــر المفضــمة والتركيــز عمــى التفــوق عمــى
اآلخرين.
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 -4أىداف األداء – إحجام :وىي ميل الفرد إلى تجنب الظيور بمظير أقل مـن اآلخـرين.
(Valcea et al., 2019).
ويعرفــو الباحــث اجرائيــا.بأنــو نمــاذج متكاممــة مــن المعتقــدات الدافعيــة واالنفعــاالت
والتـــي تمثـــل مجموعـــة مـــن مختمـــف الســـبل لبلقتـــراب مـــن األنشـــطة المرتبطـــة بالتحصـــيل
األكاديمي واالشتراك بيا واالستجابة ليـا ،وتقـاس بالدرجـة التـي يحصـل عمييـا الطـبلب مـن
خبلل مقياس توجيات اليدف الذي سوف ُيعده الباحث.

التدفق النفسيPsychological Flow

عرفـــو( )Csikszentmihaly,1996بأنـــو حالـــة مـــن التركيـــز العميـــق تحـــدث
ّ
عنــدما ينــدمج النــاس فــي التعامــل مــع ميــام تتطمــب تركي ـ ازً شــديداً ومثــابرة ومواصــمة بــذل
الجيد ،وىذه الحالة المثمى تُحقق عندما يكون مستوى قدرات وميـارات الفـرد فـي حالـة مـن
الت ـوازن التــام مــع مســتوى التحــدي أو الصــعوبة المرتبطــة بالميمــة ،خاصــ ًة الميــام ذات
األىـــــداف المحـــــددة والتـــــي تقـــــدم تغذيـــــة راجعـــــة فوريـــــة " وقـــــد تبنـــــى الباحـــــث تعريـــــف
) )Csikszentmihaly,1996لمتغير (التدفق النفسي) تعريفاً نظرياً.
ويعرف التدفق النفسي إجرائياً بأنو :الدرجة الكمية التي يحصل عمييا الطـبلب مـن
ُ
أفراد العينة عمى مقياس " التدفق النفسي " الذي سوف ُيعده الباحث.

حدود الدراسة-:

الحـدود الزمنيـة :أجريـت الدراسـة الحاليـة خـبلل الفصـل الدراسـي االول لمعـام الجـامعي
1441/1440ىـ.
الحدود البشرية :الطمبة الممتحقون بالدراسة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة.
الحدود المكانية :جامعة أم القرى.
يقتصر تعميم نتائج الدراسة الحالية بطبيعة المقاييس المستخدمة فييا ،وما تحقـق ليـامن دالالت صدق وثبات.
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إجراءات الدراسة:
منيج الدراسة:
اتبعت الدراسة الحالية المـنيج الوصـفي التحميمـي القـائم عمـى جمـع البيانـات عـن
الظـــاىرة الســـموكية ،وتحميميـــا بيـــدف فيميـــا وتفســـيرىا ،واشـــتممت عمـــى ثـــبلث متغيـــرات
المعتقدات المعرفية ،توجيات اليدف ،التدفق النفسي..

مجتمع الدراسة:
ت ّكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع طـبلب وطالبـات مرحمـة البكـالوريوس فـي
جامعة أم القرى في منطقـة مكـة المكرمـة .المسـجمين فـي الفصـل الدراسـي االول مـن العـام
الجامعي1441/1440 .ىـ والبالغ عدىم ( 3000طالبا وطالبة)

عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة من  366طالبا وطالبة بجامعة أم القرى من تخصصات
عممية وأدبية ومن مستويات دراسية تمتد من األول وحتى المستوى الثامن ،.منيم
(230طالباً 136 ،طالبة) وقد تم اختيارىم بطريقة عشوائية من جميع المستويات وذلك
لضمان تمثيل كافة متغيرات الدراسة.
ويوضح الجدول ( )1توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغيرات النوع
والتخصص(عممي/أدبي).
جدول ( )1توزيع عينة الدراسة
المتغير

المجموعة

العدد

النسبة المئوية

الجنس

ذكور

230

% 62.8

إناث

136

% 37.2

عممي

76

% 20.8

أدبي

290

% 79.2

366

% 100

التخصص
إجمالي
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أدوات الدراسة:
لتحقيق أىداف الدراسة تم استخدام ثبلثة مقاييس لقياس كل من-:
 مقياس المعتقدات المعرفية إعداد ) (wood& Kardash,2002وتعريب (أبوىاشم)2010 ،
إعداد الباحث
 مقياس التدفق النفسيإعداد الباحث
 مقياس توجيات األىدافوفيما يمي وصفا ألدوات الدراسة وخصائصيا السيكومترية.
مقياس المعتقدات المعرفية*
استخدم الباحث مقياس المعتقدات المعرفية الذي أعده ( &wood
)Kardash,2002وقام بتعريبو أبو ىاشم ( ،)2010وتكون ىذا المقياس من ()38
فقرة موزعة عمى خمسة أبعاد وفقا لمجدول التالي:
جدول ( )2توزيع مفردات مقياس المعتقدات المعرفية
م

األبعاد

المفردات

العدد

1

مصدر المعرفة

38 -34 -24 -18- 16 -11 -7-3

8

2

بنية المعرفة

-31 -30 -28 -26 -21 -13 -12 -5-4
36 -33

11

3

ثبات المعرفة

-25 -23 -22 -20 -15- 10 -8 -6-2
37 -32

11

4

سرعة التعمم

35 -29 -19 -17 -14

5

5

ضبط التعمم

27 -9-1

3

إجمالي

38

وعبارات المقياس موجبة ما عدا العبارات أرقام 27 -18 -15 -14 -4 :فيي
عبـارات سـالبة ،وتعطـى الـدرجات ( )1 ،2 ،3لمعبـارات الموجبـة والعكـس لمعبـارات الســالبة،
وقد قام معد االختبار بنسختو األجنبية بـالتحقق مـن صـدقو وثباتـو حيـث كانـت الـدالت مـن
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الـداخل مرتفعـا .وقـيم مرتفعــة لمثبـات ،كمـا قــام معـرب المقيـاس بــالتحقق مـن صـدقو وثبــات
درجاتة .في البيئة العربية وقام القرشي(  )2016بتقنين المقياس في البيئة السعودية
تم التحقق من صدق وثبات المقياس في الدراسة الحالية كما يأتي:

االتساق الداخمي لبلختبار.تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل مفردة والدرجة الكمية لمبعد الذي
تنتمي إليو ،وكذلك معامبلت ارتباط بيرسون بين الدرجة الكمية لمبعد ،والدرجة الكمية
لممقياس ككل ،وذلك عمى عينة استطبلعية بمغت ( )60طالباً وطالب ًة من الجامعة.
ويوضح الجدول التالي ىذه القيم.
جدول( ) 3قيم معامبلت االرتباط بين درجة المفردة والدرجة الكمية لمبعد لمقياس المعتقدات
المعرفية.
مصدر المعرفة

بنية المعرفة

البنية المعرفية

ضبط التعمم

سرعة التعمم

م

االرتباط

م

االرتباط

م

االرتباط

م

االرتباط

م

االرتباط

3

**0.66

4

**0.61

2

*0.30

14

**0.59

1

**0.39

7

**0.44

5

*0.32

6

**0.48

17

**0.52

9

**0.47

11

**0.58

12

**0.38

8

**0.56

19

**0.48

27

*0.32

16

*0.33

13

**0.65

10

**0.56

29

**0.47

-

-

18

**0.45

21

**0.46

15

**0.51

35

**0.46

-

-

24

**0.45

26

**0.51

20

**0.47

-

-

-

-

34

**0.55

28

**0.48

22

**0.46

-

-

-

-

38

**0.59

30

**0.59

23

**0.56

-

-

-

-

-

-

31

**0.59

25

**0.52

-

-

-

-

-

-

33

**0.49

32

**0.49

-

-

-

-

-

-

36

**0.48

37

*0.35

-

-

-

-

** القيمة دالة *0.05>P* 0.01>P
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المعتقدات المعرفية وتوجيات األىداف وعبلقتيما بالتدفق النفسي لدى طبلب الجامعة.
د/صبحي بن سعيد الحارثي

يتضح من جدول ( )3أن قيم معامبلت االرتباط بين درجة المفردة والدرجـة الكميـة
لمبعـد الــذي تنتمـي إليــو كانــت دالـة عنــد المســتويين  0.01 ،0.05ممـا يعنــي أن العبــارات
تقيس ما تقيسو األبعاد أي يوجد اتساق داخمي مما يعد مؤش ار لمصدق.
جدول ( )4قيم معامبلت االرتباط بين درجة البعد والدرجة الكمية لمقياس المعتقدات
المعرفية
م

األبعاد

معامل االرتباط

1

مصدر المعرفة

**0.73

2

بنية المعرفة

**0.78

3

ثبات المعرفة

**0.83

4

سرعة التعمم

**0.70

5

ضبط التعمم

**0.79

يتضح من جدول ( )4أن قـيم معـامبلت االرتبـاط بـين درجـة البعـد والدرجـة الكميـة
لممقياس دالة عند مستوى  0.01مما يعني أن األبعاد تقيس ما يقيسو المقياس أي يوجـد
اتساق داخمي مما يعد مؤش ار لمصدق.

 ثبات درجات المقياستم التحقق من ثبات درجات المقياس بحساب معامل ألفالكرونباخ لؤلبعاد والدرجـة
الكمية وكانت النتائج كما بالجدول االتي-:
جدول ( )5قيم معامبلت الثبات ألبعاد مقياس المعتقدات المعرفية
م
1
2
3
4
5

معامل الثبات
0.67
0.73
0.75
0.67
0.66
0.82

األبعاد
مصدر المعرفة
بنية المعرفة
ثبات المعرفة
سرعة التعمم
ضبط التعمم
االستبانة ككل
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يتضـــح مـــن جـــدول ( )5أن قـــيم معـــامبلت الثبـــات لمقيـــاس المعتقـــدات المعرفيـــة
تراوحت بين  0.75 -0.67لؤلبعـاد وبمغـت لممقيـاس كـامبل  0.82وىـي قـيم ثبـات مقبولـة
وتشير لثبات درجات المقياس.

مقياس توجيات األىداف:

(إعداد الباحث)

نظـــ ار ألىميـــة إعـــداد مقيـــاس لتوجيـــات األىـــداف يتمشـــى مـــع طبيعـــة الدراســـة
ومتغيراتيا ومع طبيعة مجتمع الدراسة .فقد قام الباحث بالخطوات اإلجرائية االتية-:
.1
.2
.3
.4
.5

تم االطبلع عمى الكتابات النظرية والدراسات السابقة التي تناولت أىداف اإلنجاز
وأبعاده
في ضوء ما اطمع عميو الباحث تم تحديد أبعاد أىداف اإلنجاز
بناء عمى أبعاد أىداف اإلنجاز تم صياغة عبارات المقياس في صورة عبارات لمتقرير
الذاتي بمغ عددىا في الصورة األولية ( )26عبارة موزعة عمى األبعاد المختمفة
تم اختيار التدريج الثبلثي المعبر عن درجة ممارسة السموك والمكون من (غالبا،
أحيانا ،قميبل)
تم التحقق من الخصائص السيكومترية لبلختبار وفقا لمخطوات األتية-:

صدق االتساق الداخمي لدرجات االختبار.
وفيو حسب معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل مفردة والدرجة لكميـة لمبعـد الـذي
تنتمـــي إليـــو وكـــذلك معـــامبلت ارتبـــاط بيرســـون بـــين الدرجـــة الكميـــة لمبعـــد والدرجـــة الكميـــة
لممقيـــاس وذلـــك عمـــى عينـــة اســـتطبلعية بمغـــت ( )60طالبـــاً وطالبـــ ًة وكانـــت النتـــائج كمـــا
بالجدولين األتيين:
جدول( )6قيم معامبلت االرتباط بين درجة المفردة والدرجة الكمية لمبعد لمقياس توجيات
األىداف
االتقان

أداء إقدام

م

االرتباط

م

أداء إحجام

االرتباط

م

االرتباط

1

**

12

**

20

**

2

**

13

**

21

**

3

**

14

**

22

**

0.45
0.51
0.56

0.45
0.47
0.51
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0.65
0.57
0.48

المعتقدات المعرفية وتوجيات األىداف وعبلقتيما بالتدفق النفسي لدى طبلب الجامعة.
د/صبحي بن سعيد الحارثي

االتقان

أداء إحجام

أداء إقدام

4

**

15

**

23

**

5

**

16

**

24

**

6

**

17

**

25

**

7

**

18

**

26

**

8

**

19

**

9

**

10

**

11

**

0.55
0.62
0.58
0.49
0.44

0.46
0.52
0.48
0.47

0.54
0.52
0.56
0.53

0.45

0.51
0.52
0.48

** القيمة دالة *0.05>P* 0.01>P
ويتضــح مــن جــدول ( )6أن قــيم معــامبلت االرتبــاط بــين درجــة المفــردة والدرجــة
الكميــة لمبعــد الــذي تنتمــي إليــو كانــت دالــة عنــد المســتويين  0.01 ،0.05ممــا يعنــي أن
العبارات تقيس ما تقيسو األبعاد أي يوجد اتساق داخمي مما يعد مؤش ار لمصدق.
جدول ( )7قيم معامبلت االرتباط بين درجة الٌبعد والدرجة الكمية لمقياس توجيات األىداف
م

األبعاد

معامل االرتباط

1

اإلتقان

**0.81

2

أداء إقدام

**0.77

3

أداء إحجام

**0.69

*0.01>P
ويتضح من جدول ( )7أن قيم معامبلت االرتباط بين درجة البعد والدرجة الكمية
لممقياس دالة عند مستوى  0.01مما يعني أن األبعاد تقيس ما يقيسو المقياس أي يوجد
اتساق داخمي مما يعد مؤش ار لمصدق.
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 ثبات المقياستم التحقق من ثبات المقياس بحساب معامل ألفا لكرونباخ لؤلبعاد والدرجة الكميـة
وكانت النتائج كما بالجدول االتي-:
جدول ( )8قيم معامبلت الثبات ألبعاد مقياس توجيات األىداف
م

األبعاد

معامل الثبات

1

اإلتقان

0.77

2

أداء إقدام

0.81

3

أداء إحجام

0.79
0.82

المقياس ككل

ويتضح من جدول ( )8أن قيم معامبلت الثبات الستبانة المعتقدات المعرفية
تراوحت بين  0.81 ،0.79لؤلبعاد وبمغت لبلستبانة ككل  0.82وىي قيم ثبات مقبولة
وتشير لثبات درجات المقياس.

مقياس التدفق النفسي (...اعداد الباحث)*
نظ ار ألىمية إعداد مقياس التدفق النفسي يتمشى مع طبيعة الدراسة ومتغيراتيا
ومع طبيعة مجتمع الدراسة .فقد قام الباحث بالخطوات اإلجرائية التالية:
.1
.2
.3
.4
.5

تم االطبلع عمى الكتابات النظرية والدراسات السابقة التي تناولت التدفق النفسي
وأبعاده (حمزة وعبدالعزيز وكاظم وبنا)2017 ،
في ضوء ما اطمع عميو الباحث تم تحديد أبعاد التدفق النفسي
بناء عمى أبعاد التدفق النفسي تم صياغة عبارات المقياس في صورة عبارات لمتقرير
الذاتي بمغ عددىا في الصورة األولية ( )45عبارة موزعة عمى األبعاد المختمفة.
تم اختيار التدريج الثبلثي المعبر عن درجة ممارسة السموك والمكون من (غالبا،
أحيانا ،قميبل)
تم التحقق من الخصائص السيكومترية لبلختبار وفقا لمخطوات التالية-:

صدق االتساق الداخمي:

وفيو حسب معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل مفردة والدرجة لكميـة لمبعـد الـذي
تنتمـــي إليـــو وكـــذلك معـــامبلت ارتبـــاط بيرســـون بـــين الدرجـــة الكميـــة لمبعـــد والدرجـــة الكميـــة
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المعتقدات المعرفية وتوجيات األىداف وعبلقتيما بالتدفق النفسي لدى طبلب الجامعة.
د/صبحي بن سعيد الحارثي

لبلســتبانة وذلـــك عمـــى عينـــة اســـتطبلعية بمغـــت ( )60طالبـــاً وطالبـــ ًة وكانـــت النتـــائج كمـــا
بالجدولين االتيين:
جدول( )9قيم معامبلت االرتباط بين درجة المفردة والدرجة الكمية لمبعد لمقياس التدفق
النفسي
التحدي

تحديد األىداف

االندماج

م

االرتباط

م

االرتباط

1

0.56

**

9

م

االرتباط

السيطرة
م

الرضا عن الذات

االرتباط

م

االرتباط

0.65

**

21

0.65

**

29

0.56

**

37

0.65

**

2

0.57

**

0.66 10

**

22

0.45

**

30

0.62

**

38

0.64

**

3

0.58

**

0.45 11

**

23

0.57

**

31

0.66

**

39

0.56

**

4

0.65

**

0.55 12

**

24

0.58

**

32

0.65

**

40

0.52

**

5

0.59

**

0.65 13

**

25

0.65

**

33

0.59

**

41

0.62

**

6

0.65

**

0.67 14

**

26

0.53

**

34

0.58

**

42

0.53

**

7

0.66

**

0.52 15

**

27

0.52

**

35

0.65

**

43

0.62

**

8

0.64

**

0.53 16

**

28

0.56

**

36

0.56

**

44

0.66

**

-

-

0.62 17

**

-

-

-

-

45

0.66

**

-

-

0.62 18

**

-

-

-

-

-

-

-

-

0.56 19

**

-

-

-

-

-

-

-

-

0.66 20

**

-

-

-

-

-

-

** القيمة دالة *0.05>P* 0.01>P
ويتضح من جدول ( )9أن قيم معامبلت االرتباط بين درجة المفردة والدرجة
الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو كانت دالة عند مستوى  0.01مما يعني أن العبارات تقيس
ما تقيسو األبعاد أي يوجد اتساق داخمي مما يعد مؤش ار لمصدق.
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جدول ( )10قيم معامبلت االرتباط بين درجة البعد والدرجة الكمية لمقياس التدفق النفسي
م

األبعاد

معامل االرتباط

1

التحدي

0.71

2

االندماج

0.78

3

تحديد األىداف

0.81

4

السيطرة

0.75

5

الرضا عن الذات

0.77

** القيمة دالة *0.05>P* 0.01>P
ويتضح من جدول ( )10أن قيم معامبلت االرتباط بين درجة البعد والدرجة الكمية
لممقياس دالة عند مستوى  0.01مما يعني أن األبعاد تقيس ما يقيسو المقياس أي يوجد
اتساق داخمي مما يعد مؤش ار لمصدق.

 ثبات المقياستم التحقق من ثبات المقياس بحساب معامل ألفا لكرونباخ لؤلبعاد والدرجة الكميـة
وجاءت النتائج كما بالجدول التالي.
جدول ( )11قيم معامبلت الثبات ألبعاد مقياس التدفق النفسي
معامل الثبات
األبعاد
م
0.79
التحدي
1
0.81
االندماج
2
0.77
تحديد األىداف
3
0.82
السيطرة
4
0.79
الرضا عن الذات
5
0.83
المقياس ككل
يتضح من جدول ( )11أن قيم معامبلت الثبات لمقيـاس التـدفق النفسـي تراوحـت
بــين  0.82 ،0.79لؤلبعــاد وبمغــت لممقيــاس كاممــة  0.83وىــي قــيم ثبــات مقبولــة وتشــير
لثبات درجات المقياس.
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المعتقدات المعرفية وتوجيات األىداف وعبلقتيما بالتدفق النفسي لدى طبلب الجامعة.
د/صبحي بن سعيد الحارثي

المعالجة اإلحصائية:
تم تحويل االستجابات عمى فقرات االستبانة (غالبا ،أحيانا ،قميبل) الى الدرجات
التالية (( )1 ،2 ،3عمى التوالي ،ولتحديد معيار الحكم تم استخدام القانون التالي :طول
الفئة=المدى/عدد الفئات ،حيث تم حساب المدى بأخذ أقل درجة في المقياس وطرحيا من
أعمى درجة(  )2=1-3وحيث إن عدد الفئات= 3فإن طول الفئة.
=( .)1.5 =2/3وقد تم تحميل البيانات باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية
لمعموم االجتماعية)( spss؛ وتمثمت الطرق اإلحصائية الوصفية بالمتوسطات الحسابية،
واالنحرافات المعيارية ،والنسب المئوية ،ومعامل االرتباط لبيرسون ،كما تمثمت الطرق
اإلحصائية التحميمية باختبار(ت( لمكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية تبعا لمتغيرات
الدراسة.

نتائج الدراسة ومناقشتيا:
النتائج المتعمقة بالسؤال األول :ما المعتقدات المعرفية السائدة لدى طمبة
المرحمة الجامعية؟
لئلجابة عن ىذا السؤال .تم حساب المتوسط الموزون لكل ٌبعد وحساب مستوى
االعتقاد المعرفي وجاءت النتائج كما بالجدول التالي:
جدول ( )12قيم المتوسطات ومستوى الموافقة لكل بعد بمقياس المعقدات المعرفية
الُبعد

المتوسط

االنحراف المعياري

المستوى

الترتيب

مصدر المعرفة

2.32

0.33

متوسطة

1

بنية المعرفة

2.31

0.31

متوسطة

3

ثبات المعرفة

2.31

0.22

متوسطة

2

سرعة التعمم

2.17

0.22

منخفضة

5

ضبط التعمم

2.18

0.42

متوسطة

4

المقياس الكمي

2.26

0.08

متوسطة

يظيـــر مـــن الجـــدول ( )12أن مســـتوى المعتقـــدات المعرفيـــة كـــان متوســـطا عمـــى
المقيـاس الكمـي بمتوسـط حسـابي(  ،)2.26وعمــى االبعـاد (مصـدر المعرفـة ،بنيـة المعرفــة،
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ثبــات المعرفــة ،ســرعة الــتعمم ،ضــبط الــتعمم) وبمتوســط حســابي (،2.31 ،2.31 ،2.32
 )2.18 ،2.17عمى التـوالي ،وكـان منخفضـا عمـى بعـد (سـرعة الـتعمم) وبمتوسـط حسـابي
( )2.17وجاء ترتيب المعتقدات المعرفية وفقا لمستوى الموافقة كما يمي :مصـدر المعرفـة،
ثبات المعرفة ،بنية المعرفة ،ضبط التعمم ،سرعة التعمم .كما يمكن تفسير ىذه النتيجة بـأن
اكتساب المعرفة المؤكدة والحصول عمىً  ،المعمومات من أبسط أبعـاد المعرفيـة التـي يمكـن
لمطالــب ممارســتيا مــن خــبلل الخبــرة الدراســية المتراكمــة؛ إذ أن ىــذه الخبــرة تســاعد عمــى
التغير والنمو في معارف الطالب مع مرور الزمن.
واتفقـت ىـذه النتيجـة مـع مـا توصـمت إليـو دراسـة (المـومنيMuin et 2014 ،
 (Wenlong,2019, al,. 2012,بــأن الطمبــة فــي مرحمــة التعمــيم الجــامعي يمتمكــون
درجة متوسـطة مـن المعتقـدات المعرفيـة فـي األبعـاد :مصـدر المعرفـة ثبـات المعرفـة ،ضـبط
الـتعمم ،واختمفـت نتيجـة الدراسـة الحاليـة مـع نتيجـة ( )Muin, et al,. 2012فـي أن
الطمبة يمتمكون درجة متدنية في ُبعد سرعة التعمم . ،وقد يعود ذلك االخـتبلف إلـى اخـتبلف
المستوى العمري واألكاديمي والى اختبلف العوامل الثقافية واالجتماعية لعينة الدراستين.
لذلك نجد أن طمبة جامعة أم القرى إلـى حـد مـا يعتقـدون أن المعرفـة تكتسـب مـن
ذوي السمطة وأنيا ثابتة وأقل قابمية لمتغير وأنيا مكونة من أجزاء غامضة وأن القـدرة عمـى
التعمم أولية فطرية وأن التعمم يحدث بسرعة.
ولعل وجود معتقدات معرفية متوسطة لدي الطمبة عمى المقياس الكمي تشـير إلـى
ضرورة تطوير ىـذه المعتقـدات بحيـث تكـون أكثـر عمقـا وتعقيـدا .لـذا فالمـأمول مـن أسـاتذة
الجامعات العمل عمى استخدام طرائق التدريس التي تعمل عمى تعديل معتقدات الطمبة نحـو
االفضــل .وىــذا يتفــق مــع مــا تشــير إليــو دراســة ( )schommer,1993مــن أن طرائــق
التدريس واالختبارات والمناقشات التي يوظفيا األساتذة داخـل القاعـات التدريسـية يمكـن أن
تؤثر إيجابا أو سمبا في معتقدات الطمبة.
ويعــزو الباحــث فــي اعتقــاد الطمبــة فــي بعد(ســرعة الــتعمم) بدرجــة منخفضــة إلــى
اعتمــاد أعضــاء ىيئــة التــدريس –فــي االغمــب-عمــى الجانــب النظــري والتمقــين مــن خــبلل
اعتمادىم أسموب المحاضرات الصفية النظرية وعدم الممارسة العممية في المختبرات والبعد
عن الجانب التطبيقي الذي يتيح لمطالب تفسير معارفو جراء قيامة بالتجريب بنفسـو وتتفـق
ىذه النتيجة مع دراسة.(Bakar& Ali ,2018) .
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د/صبحي بن سعيد الحارثي

النتــائج المتعمقــة بالس ـؤال الثــاني :مــا توجيــات األىــداف الســائدة لــدى طمبــة
المرحمة الجامعية؟
لئلجابة عن ىذا السؤال تم حسـاب المتوسـط المـوزون لكـل بعـد وحسـاب مسـتوى
توجو األىداف وجاءت النتائج كما بالجدول التالي:
جدول ( )13قيم المتوسطات ومستوى الموافقة لكل بعد بمقياس توجيات األىداف
البعد

المتوسط

االنحراف المعياري

مستوى التوجو

الترتيب

االتقان

2.38

0.36

كبير

1

أداء إقدام

2.31

0.44

متوسط

2

أداء إحجام

2.19

0.42

متوسط

3

بظير من الجدول ( )13أن توجيات اليدف لدى طمبة الجامعة كانت مرتفعـة ،إذ
بمــغ المتوســط الحســابي لممقيــاس ( .)2.38وبــانحراف معيــاري ( )0.36ويظيــر مــن ىــذه
النتيجــة أن طمبــة جامعــة أم القــرى بدرجــة كبيــرة يتجيــون نحــو اإلتقــان وبمســتوى متوســط
يتجيــون نحــو األداء إقــدام واألداء إحجــام .وظيــر مــن ىــذه النتيجــة أن الطمبــة يســتخدمون
استراتيجيات تعميمية فعالة تؤدي إلى فيم أعمق لممواقف والميـام التعميميـة المختمفـة ،كمـا
يمتاز الطمبة بقـدرتيم عمـى حـل المشـكبلت التـي تـواجييم ،ويكونـون أكثـر توجييـا لؤلسـئمة
واالستفســارات عنــد مواجيــة العقبــات ،وتتفــق ىــذه النتيجــة مــع دراســة كــل مــن (عرقــوب،
 ،2013طو.)2012 ،

النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث :ما مستوى التدفق النفسي لدى طمبة المرحمة
الجامعية؟
لئلجابة عن ىذا السؤال تم حسـاب المتوسـط المـوزون لكـل بعـد وحسـاب مسـتوى
التدفق النفسي وجاءت النتائج كما بالجدول االتي:

-666-

مجمة كمية التربية ،جامعة األزىر ،العدد ،581( :الجزء األول) يناير لسنة 0202م

جدول ( )14قيم المتوسطات ومستوى الموافقة لكل بعد بمقياس التدفق النفسي
البعد

المتوسط

االنحراف المعياري

مستوى التدفق

الترتيب

التحدي

2.44

0.35

كبير

2

االندماج

2.35

0.30

كبير

4

تحديد األىداف

2.42

0.39

كبير

3

السيطرة

2.34

0.39

كبير

5

الرضا عن الذات

2.48

0.33

كبير

1

الدرجة الكمية

2.41

0.06

كبير

يتضـح مــن جـدول ( )14أن مســتوى التــدفق النفسـي لــدى طمبـة جامعــة أم القــرى
كبير في األبعاد والدرجة الكمية .ويرى الباحث أن ىذه النتيجة قد تعود إلى البيئـة التعميميـة
المناسـبة التـي تـوفر درجـة مــن التركيـز لممـتعمم عمـى مـا يقــوم بـو فضـبل عـن أن المشــاريع
التي يقومون بيا تكون في متناول قدرات وميارات الطـبلب مناسـبة لمميمـة والتحـدي التـي
يقومـون بيـا ،وتتفـق ىـذه النتيجـة مـع (Aysenur & Sungur ,2017نتيجـة(بنيان،
)2016

النتائج المتعمقة بالسـؤال الرابـع :مـا العبلقـة بـين المعتقـدات المعرفيـة والتـدفق
النفسي لدى طبلب المرحمة الجامعية؟
لئلجابة عن ىذا السؤال تم استخدام معامل ارتبـاط بيرسـون لمتعـرف عمـى العبلقـة
بين المعتقدات المعرفية والتدفق النفسي وجاءت النتائج كما بجدول التالي

-661-

المعتقدات المعرفية وتوجيات األىداف وعبلقتيما بالتدفق النفسي لدى طبلب الجامعة.
د/صبحي بن سعيد الحارثي

جدول ( )15قيم معامبلت االرتباط بين المعتقدات المعرفية والتدفق النفسي
المعتقدات
المعرفية

التدفق النفسي
التحدي االندماج

تحديد
األىداف

السيطرة

**

**

**

**

0.45

**

**

**

**

**

**

0.41

**

**

**

**

**

**

0.44

**

**

**

**

**

**

0.34

**

**

**

0.21

**

**

مصدر المعرفة 0.33
بنية المعرفة 0.31
ثبات المعرفة 0.33
سرعة التعمم 0.26
ضبط التعمم

الرضا عن
الدرجة الكمية
الذات

0.44
0.41
0.40
0.38

**

0.22 *0.13

0.32
0.26
0.33
0.21

0.09

0.37
0.29
0.39
0.32
0.20

0.49
0.43
0.48
0.39
0.22

** القيمة دالة *0.05>P* 0.01>P
يتضح من الجدول ( )15وجود عبلقة دالة موجبة دالة إحصائيا بـين المعتقـدات
المعرفية والتدفق النفسي لدى طبلب وطالبات جامعة أم القرى.
ويمكــن تفســير ىــذه النتيجــة فــي ضــوء مــا أشــارت إليــة نتــائج الدراســات الســابقة
والتي أظيرت وجود عبلقة طردية إحصائيا بين المعتقدات المعرفيـة والتـدفق النفسـي وتبـدو
ىـــذه نتيجـــة طبيعيـــة ومنطقيـــة مـــن وجيـــة نظـــر الباحـــث ،إذ أن الطمبـــة الـــذين يعتقـــدون
باحتمالية اكتساب المعرفة ،فعمى سبيل المثال فإنيم يميمـون إلـى االنتبـاه والتركيـز ومراقبـة
فيميم وتوفير ظروف بيئية ووقت الدراسة لتحقيق أىدافيم فـي اكتسـاب المعرفـة ،فالطالـب
الذي يعتقد بعدم ثبات المعرفة وأنيـا تنمـو وتتغيـر فإنـو يكـون مقتنعـا بـأن اسـتخدام التـدفق
النفســي ينمــي معرفتــو ويطورىــا وبالتــالي ســيمجأ إلــى اســتخداميا .وفــي ىــذ الصــدد تــرى
( )schommer,2004أن المعتقدات المعرفية تبدوا كمنقحات لمعمم والمعرفة ،فيي تحـدد
رؤيــة الفــرد لؤلشـــياء ولطــريقتيم فــي فيميـــا ،وىــي التــي تحـــدد لممــتعمم اســتخدام التـــدفق
النفسي.ومن ثم يدفع الطبلب أنفسيم لبذل المزيد من الجيد ألي أداء مرغوب فيـو ،وتتفـق
ىذه النتيجة مع من دراسة ()( Kirby, Evans & Fabrigar ,2013
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النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس :ما العبلقة بين توجيات األىداف والتدفق
النفسي لدى طبلب المرحمة الجامعية؟
لئلجابة عن ىـذا السـؤال تـم اسـتخدام معامـل ارتبـاط بيرسـون لتعـرف العبلقـة بـين
المعتقدات المعرفية والتدفق النفسي وجاءت النتائج كما بجدول التالي_:
جدول ( )16قيم معامبلت االرتباط بين المعتقدات المعرفية والتدفق النفسي
توجيات
اليدف

التدفق النفسي
التحدي

االندماج

تحديد
األىداف

السيطرة

الرضا عن
الذات

الدرجة
الكمية

االتقان

**

**

**

**

**

**0.51

أداء إقدام

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

أداء
إحجام

0.38
0.25
0.16

0.41
0.28
0.25

0.44
0.31
0.19

0.36
0.26
0.20

0.41
0.29
0.24

0.35

**

0.27

** القيمة دالة *0.01>P
يتضح من الجدول ( )16وجود عبلقة موجبة دالة إحصائيا بـين التـدفق النفسـي وتوجيـات
اليدف لدى طبلب وطالبات جامعة أم القرى.
وجــود عبلقــة ارتباطيــة موجبــة بــين (التــدفق النفســي) و( وتوجيــات اليــدف) لــدى
الطمبة ،وىذا يتطـابق مـع نظريـات حالـة التـدفق النفسـي وتوجيـات اليـدف " إذ أن كـل َم ْـن
يصل حالة التدفق النفسي ،يستطيع أن يسيطر تماماً عمى مـا يفعمـو ،كمـا أن دراسـات عمـم
الـــنفس اإليجـــابي التـــي قـــدميا (ســـيمجمان )2000 ،تَعـــد اإلنســـان يتصـــف بــــــ (توجيـــات
اليــدف) والتوجــو الــذاتي فــي مجــال الشخصــية اإليجابيــة(عطا اهلل ،وعبدالصــمد)2013 ،
وطبقاً لــــ (باندورا) :إن تنظيم الذات يزيد األداء أساساً عبر وظائف الدافعية التي يتضـمنيا
مثل المتعة الذاتية والتعزيز المفظي عمى ما قام الفرد بإنجازه ،ومن ثم يدفع األفـراد أنفسـيم
لبـذل المزيـد مـن الجيـد ألي أداء مرغـوب فيـو (عبـدالرحمنAlexander & ( )1998 ،
)Buehl,2013
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المعتقدات المعرفية وتوجيات األىداف وعبلقتيما بالتدفق النفسي لدى طبلب الجامعة.
د/صبحي بن سعيد الحارثي

النتائج المتعمقة بالسؤال السادس وينص عمى ىل توجد فروق في المعتقدات
المعرفية وتوجيات األىداف والتدفق النفسي بين طبلب الجامعة وفقا لمجنس
(ذكور ،إناث)؟
لئلجابـــة عـــن ىـــذا الســـؤال تـــم اســـتخدام اختبـــار (ت) لمفـــروق بـــين مجمـــوعتين
مستقمتين وكانت النتائج كما يمي

أوال :الفروق في المعتقدات المعرفية
جدول ( )17قيم (ت) وداللتيا لمفروق بين الذكور واإلناث في المعتقدات المعرفية
المجموعة العدد

البعد
مصدر
المعرفة
بنية
المعرفة
ثبات
المعرفة
سرعة
التعمم
ضبط
التعمم
الدرجة
الكمية

المتوسط

االنحراف المعياري

ذكور

18.35 230

2.76

إناث

18.84 136

2.34

ذكور

25.44 230

3.46

إناث

25.51 136

3.01

ذكور

25.34 230

3.49

إناث

25.41 136

2.99

ذكور

11.05 230

2.10

إناث

10.45 136

2.10

ذكور

230

6.53

1.34

إناث

136

6.59

1.10

ذكور

86.70 230

10.93

إناث

86.81 136

9.04

** القيمة دالة *0.01>P
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قيمة ت
1.74
0.21
0.20
2.64
0.48
0.09

مجمة كمية التربية ،جامعة األزىر ،العدد ،581( :الجزء األول) يناير لسنة 0202م

يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق أن قيمـــة (ت) لمفـــروق بـــين الـــذكور واإلنـــاث فـــي
المعتقــدات المعرفيــة غيــر دالــة فــي جميــع األبعــاد مــا عــدا االعتقــاد فــي ثبــات المعرفــة فقــد
وجدت فروق لصالح الذكور.
ويعـــزو الباحـــث ذلـــك إلـــى تـــأثر المعتقـــدات المعرفيـــة بطـــرق وأســـاليب التـــدريس،
وبأســـاليب التقـــويم الممارســـة مـــن قبـــل أعضـــاء ىيئـــة التـــدريس بالجامعـــة داخـــل قاعـــة
المحاضرات ،وىذا مـا أكـده) (Schommer,1998فـي دراسـتو .ويعتقـد الباحـث أن أغمـب
أعضـــاء ىيئـــة التـــدريس يمارســـون طرائـــق تدريســـية تقميديـــة كالمحاضـــرة ،التـــي ال تراعـــي
الفــروق الفرديــة بــين الطمبــة ،وال تمكــن المتعممــين مــن المشــاركة فــي الموقــف التدريســي
بفاعميـــة ،فضـ ًــبل عـــن تركيـــزىم عمـــى االختبـــارات القائمـــة عمـــى حفـــظ المعـــارف ،والحقـــائق،
والمفاىيم العممية وىذا ما أكدتو دراسة (المومني)2014 ،
كما أن وجود معززات ومحفـزات لـدى الطمبـة تجعـل اعتقـادىم بـأن المعرفـة مؤكـدة
لمتغيــر ،وأن الــتعمم يحــدث بطيئــا ،فــي حــين يــرى الباحــث أن أســاليب
وثابتــة وغيــر قابمــة ّ
التــدريس الحديثــة التــي تمــنح المــتعمم فرصــة المشــاركة الفاعمــة فــي الموقــف الصــفي تنمــي
لدييم ميارة البحث والتقصي ،وىذا ما أشارت إليو دراسة (المولو.(2006 ،ممـا يـؤدي إلـى
لمتغير ،وغير ثابتة.
نمو اعتقاد لدى المتعمم بأن المعرفة غير مؤكدة ،وأنيا قابمة ّ

ثانيا :الفروق في توجيات األىداف

جدول ( )18قيم (ت) وداللتيا لمفروق بين الذكور واإلناث في توجيات األىداف
البعد
االتقان
أداء /إقدام
أداء
/إحجام

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

ذكور

230

25.93

4.04

إناث

136

26.60

3.84

ذكور

230

18.92

3.45

إناث

136

17.82

3.62

ذكور

230

15.77

2.87

إناث

136

14.66

3.02

** القيمة دالة *0.01>P
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قيمة ت
1.57
**2.91
**3.48

المعتقدات المعرفية وتوجيات األىداف وعبلقتيما بالتدفق النفسي لدى طبلب الجامعة.
د/صبحي بن سعيد الحارثي

يتضح من الجدول السابق .أن قيمة (ت) لمفروق بين الذكور واإلناث في
توجيات األىداف غير دالة في بعد االتقان أما أبعاد األداء /إقدام واألداء /إحجام فقد
وجدت فروق في اتجاه الذكور.
وقد يعزى ذلك إلى طبيعة عينة ىذه الدراسة وأنماط شخصيات أفرادىا وطبيعة
دوافعيم نحو التعمم ومثيرات بيئات التعمم األسرية والمدرسية التي ينحدرون منيا والتي
يسودىا كثير من التقارب والتشابو في معظم المؤثرات التي تشكل توجيات أىداف اإلنجاز
وتؤثر فييا ومنيا جنس المتعمم وثقافة البيئة األسرية التي ينحدر منيا وىذا ما أشار إليو
 ))Hsieieh,2011إلى أن توجيات أىداف اإلنجاز تتأثر بمتغير جنس المتعمم .إن ىذه
النتيجة تنسجم مع دراسة( ))Hsieieh,2011وتختمف مع نتائج دراسة كل من (عبد
الفتاح,2011 ،طو .)2012 ،أما فيما يتعمق ببعد(األداء /إقدام واألداء /إحجام) فقد كانت
الفروق لصالح الذكور مقارنة باإلناث في أبعاد األداء /إقدام واألداء /إحجام ،وتعمل ىذه
صبر ويقضون
بأن الذكور لدييم دافعية أكبر في التحصيل من اإلناث ،فيم أكثر ًا
النتيجة ّ
وقتًا أطول في معالجة الميمات؛ وليذا يتوجيون إلى اإلتقان .وقد يعزى سبب ذلك إلى
طبيعة الضغوط األسرية الممقاة عمى عاتق طمبة الفرع العممي في سبيل بذل الجيود
لتحقيق افضل اإلنجازات الدراسية التي تتمناىا كل اسرة اذ يشير ()Entrichp,2010
إلى أن نوع التعميم قد يمعب دو ار اساسية في تشكيل وصياغة توجيات أىداف اإلنجاز لدى
الفرد المتعمم خاصة بعد قضائو فترة دراسية معينة يتعامل فييا الفرد مع برامج ذات طبيعة
مؤثرة.

ثالثا :الفروق في التدفق النفسي
جدول ( )19قيم (ت) وداللتيا لمفروق بين الذكور واإلناث في التدفق النفسي
البعد
التحدي
االندماج
تحديد
األىداف

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

ذكور

230

19.67

2.81

إناث

136

19.16

2.66

ذكور

230

28.25

3.80

إناث

136

28.07

3.38

ذكور

230

19.55

3.11

إناث

136

18.95

3.28
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قيمة ت
1.72
0.45
1.76

مجمة كمية التربية ،جامعة األزىر ،العدد ،581( :الجزء األول) يناير لسنة 0202م

البعد
السيطرة
الرضا عن
الذات
الدرجة
الكمية

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

ذكور

230

19.19

2.96

إناث

136

18.04

3.24

ذكور

230

22.31

3.21

إناث

136

22.45

2.71

ذكور

230

108.99

12.82

إناث

136

106.68

11.44

قيمة ت
**3.47
0.41
1.73

** القيمة دالة *0.01>P
يتضح من الجدول السابق أن قيمة (ت) لمفروق بين الذكور واإلنـاث فـي التـدفق
النفسي غير دالة في جميع األبعاد ما عدا بعد السيطرة فقد وجدت فروق لصالح الذكور.
وتفسـر ىــذه النتيجــة بــأن التــدفق النفســي يحـدث لــدى جميــع األفـراد بغــض النظــر
عن جنسو ذكـو ار كـانوا أم إناثـا ودون مراعـاة لمعمـر (أبـو حـبلوة )2013 ،ويـرى (مييـالي،
 )1992أن التدفق النفسي يحصـل لـدى النـاس كافـة بغـض النظـر عـن جنسـيم أو عـرقيم
أو جنســياتيم ودون مراعــاة العمــر كمــا أن التحــدي الــذي تفرضــو الدراســة يخمــق نــوع مــن
المنافسة بين الذكور واالناث.
ويعزوا الباحث ىذه النتيجة ألن الجنسين تعرضا لنفس الخبرات سواء أكان ذلك
في التعميم العام أو في المرحمة الجامعية ،فالمناىج وطريقة التعامل معيم في الدراسة
واألبحاث أيضا متشابية إلى حد ما كما أن جميع مصادر المعرفة التي عممت الجامعة
عمى توفيرىا من إنترنت ومكتبة بما تحتويو من مصادر معرفية مختمفة متوفرة لجميع
الطمبة دون استثناء .وبالتالي ال يوجد مبرر إليجاد فروق بينيم فيما يتعمق بين التدفق
النفسي وتوجيات األىداف .ويمكن تفسير ىذه النتيجة أيضا في ضوء طبيعة العممية
التعميمية التي يخضع ليا طمبة المرحمة الجامعية .وتتفق ىذه النتيجة مع كل من دراسة.
))Kitchener, 2002) ).Seger & Potts ,2012
أيضاالتنشئة االجتماعية بكافة مؤسساتيا والتعميم الجامعي بمختمف فروعو
و ً
أسيم في تقميل الصورة النمطية السمبية حول الفروق بين الجنسين والتي أسيمت في
توليد االحساس بالثقة وبالقدرات واالمكانيات في مواجية التحديات والمصاعب التي
يوجيونيا تجاه تحقيق أىدافيم وتوجياتيا الواضحة بما تسيم في زيادة التدفق النفسي،
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المعتقدات المعرفية وتوجيات األىداف وعبلقتيما بالتدفق النفسي لدى طبلب الجامعة.
د/صبحي بن سعيد الحارثي

كما أن التعميم الجامعي يخمق نوع من األنشطة الحياتية المبيجة التي تسيم في توليد
إحساسا قويا بالرضا والذي يدفع بدوره تجاه التدفق النفسي .ويمكن ان تعزى النتيجة إلى
المرحمة الدراسية التي وصل الييا كبل الجنسين.

النتائج المتعمقة بالسؤال السابع :ىل توجد فروق في المعتقدات المعرفية
وتوجيات األىداف والتدفق النفسي بين طبلب الجامعة وفقا لمتخصص
(عممي ،أدبي)؟
لئلجابـــة عـــن ىـــذا الســـؤال تـــم اســـتخدام اختبـــار (ت) لمفـــروق بـــين مجمـــوعتين
مستقمتين وجاءت النتائج كما يمي

أوال :الفروق في المعتقدات المعرفية
جدول ( )20قيمة (ت) وداللتيا لمفروق في المعتقدات المعرفية وفقا لمتخصص
البعد
مصدر المعرفة
بنية المعرفة
ثبات المعرفة
سرعة التعمم
ضبط التعمم
الدرجة الكمية

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

عممي

76

18.48

2.42

أدبي

289

18.53

2.67

عممي

76

25.29

2.63

أدبي

289

25.52

3.45

عممي

76

25.13

2.68

أدبي

289

25.42

3.46

عممي

76

10.21

1.84

أدبي

289

10.98

2.16

عممي

76

6.53

1.17

أدبي

289

6.56

1.28

عممي

76

85.64

7.81

أدبي

289

87.01

10.81
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قيمة ت
0.14
0.53
0.67
2.84
0.23
1.03

مجمة كمية التربية ،جامعة األزىر ،العدد ،581( :الجزء األول) يناير لسنة 0202م

ويتضح من الجدول السابق أن قيمة (ت) لمفروق بين التخصصين العممي
واألدبي في المعتقدات المعرفية غير دالة في جميع األبعاد ما عدا بعد سرعة التعمم فقد
وجدت فروق لصالح التخصص األدبي.
تختمف المعتقدات المعرفية جزئيا لدى الطبلب باختبلف التخصص األكاديمي
وىذا ما أشارت إليو دراسة ( (Hofer 2008إلى أن الطمبة في التخصصات األدبية يرون
أن المعرفة غير مؤكدة مقارنة مع الطمبة في التخصص العممي الذين يرون أن المعرفة
مؤكدة .ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى طبيعة التجانس بين أفراد العينة مما قمص الفجوة
في المعتقدات المعرفية بين التخصصات ،وتعد العوامل الثقافية واالجتماعية من العوامل
التي تؤثر في المعتقدات المعرفية لدى األفراد.

ثانيا :الفروق في توجيات األىداف
جدول ( )21قيمة (ت) وداللتيا
المجموعة العدد
البعد
76
عممي
اإل تقان
289
أدبي
76
عممي
أداء  /إقدام
289
أدبي
76
عممي
أداء  /إحجام
289
أدبي
** القيمة دالة *0.01>P

لمفروق في توجيات األىداف وفقا لمتخصص
قيمة ت
االنحراف المعياري
المتوسط
3.33
26.79
1.55
4.11
26.00
3.58
17.96
1.53
3.54
18.66
*3.16
14.26
**3.67
2.86
15.65

ويتضح من الجدول السابق أن قيمة (ت) لمفروق بين التخصصين العممي
واألدبي في توجيات األىداف غير دالة في جميع األبعاد ما عدا بعد األداء إحجام فقد
وجدت فروق لصالح التخصص األدبي.
يبلحظ من الجدول السابق .عدم وجود فروق دالة إحصائياً في درجات الطمبة
عمى أبعاد مقياس توجيات األىداف تعزى لمتفاعل بين أبعاد توجيات األىداف .مما يشير
إلى أن توجيات األىداف ال تختمف باختبلف مستويات ابعادىا إلى المعرفة عند الذكور
عنيا لدى اإلناث ،فكبلىما يمتمك درجة متقاربة من الحاجة إلى (االتقان ،أداء /إقدام)
ماعدا أداء إحجام .أدى إلى تقارب مستوى توجيات األىداف بينيما ،فتشابو الظروف
البيئية واالجتماعية ،وتقارب المرحمة العمرية بينيما أدى إلى تقارب في مستوى (االتقان،
أداء إقدام)لدييما .وتعزى ىذه النتيجة إلى سببين اوليما يتعمق بالمناىج الد راسية
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المعتقدات المعرفية وتوجيات األىداف وعبلقتيما بالتدفق النفسي لدى طبلب الجامعة.
د/صبحي بن سعيد الحارثي

وطرائق التدريس .وثانياً :يرجع إلى خبرات الفرد ونمط تنشئتو االجتماعية والثقافية.
ويفسر الباحث وجود فروق بين التخصصين العممي واالدبي لصالح التخصص األدبي في
بعد (أداء /االحجام) بأن طبلب أىداف( أداء/احجام) بأنيم يركزون فييا عمى تجنب
المعايير الخارجية لعدم الكفاءة وخاصة الظيور بمظير العجز أمام االخرين وتوصف بأنيا
توجيات دافعية إحجاميو وتعرف بأنيا أىداف تجنب الفشل ،يجاىد فييا الطالب ليتفادى
الموم والشعور بالعجز والظيور في صورة أقل من األخرين وىذا يتوافق مع ذوي التحصيل
المتدني من بين الطبلب أىداف ( أداء/احجام).
فاألنشطة الذىنية والمعرفية وتحديد التوجو نحو اليدف تكون أكثر إمتاعا
لمطالب .متمثمة في أساليب الشجاعة واالستبصار والتفاؤل وحل المشكبلت وتحديد اليدف
والقدرة عمى السعادة والواقعية .وىدا ما يتفق مع دراسة )(Hsieh,2011

ثالثا :الفروق في التدفق النفسي
جدول ( )22قيم (ت) وداللتيا لمفروق في التدفق النفسي وفقا لمتخصص
قيمة ت

المتوسط االنحراف المعياري
المجموعة العدد
البعد
2.46
18.99
76
عممي
1.72
التحدي
2.81
19.59
289
أدبي
2.88
27.83
76
عممي
0.91
االندماج
3.81
28.26
289
أدبي
3.33
18.63
76
عممي
2.15
تحديد األىداف
3.13
19.51
289
أدبي
3.09
18.66
76
عممي
0.33
السيطرة
3.13
18.79
289
أدبي
2.85
22.17
76
عممي
0.61
الرضا عن الذات
3.09
22.41
289
أدبي
10.76
106.28
76
عممي
1.44
الدرجة الكمية
12.72
108.57 289
أدبي
ويتضح من الجدول السابق أن قيمة (ت) لمفروق بين التخصصين العممي
واألدبي في التدفق النفسي غير دالة في جميع األبعاد ما عدا بعد تحديد األىداف فقد
وجدت فروق لصالح التخصص األدبي .ويفسر الباحث ىذه النتيجة إلى أن الطمبة وبغض
النظر عن اختبلف المناىج الدراسية ،وطرائق تدريسيا التي تعد من العوامل المؤثرة في
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حالة التدفق النفسي لمطالب حيث يتطمب التخصص العممي انتباىا واندماجاً آلنيا تقع
ضمن سمسمة متربطة من األفكار .ويرى الباحث أن ىذه النتيجة قد ترجع إلى مشاريع
البحث الخاصة بطمبة التخصص العممي التي قد توفر درجة من المتعة والجاذبية والتي
تعمل عمى استثارة قدرات وامكانيات الطمبة التي قد تكون أقل متعة وجاذبية في
موضوعتيا ،وبالتالي فان التدفق النفسي لطمبة التخصص العممي (في بعد تحديد
األىداف) أكبر من التخصص االدبي ،وىذا يتفق مع دراسة (,Kitchener, 2002
بنيان.)2016 ،

التوصيات والمقترحات.
في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الحالية يوصي الباحث بما ياتي-:
 .1تبني أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات استراتيجيات تدريس متنوعة بعيداً عن
التمقين ،وتفعيل دور المتعمم في الموقف التدريسي ومساعدتو عمى امتبلك المعرفة
بطريقة استكشافية لتنمو معتقداتو المعرفية بأبعادىا المتعددة .ولتنعكس بدورىا
إيجابياً عمى نمو معتقداتيم المعرفية.
 .2االىتمام بموضوع (التدفق النفسي) لدى طمبة المدارس بمختمف مراحميا ،والتعريف
بو من قبل المرشدين التربويين ،عبر محاضرات اإلرشاد الجمعي ،كونو واحداً من
استراتيجيات اإلرشاد النفسي اإليجابي.
 .3االستفادة من المقاييس التي تم بناؤىا في البحث الحالي وىي( .توجيات اليدف-
التدفق النفسي) في الكشف عن مدى توافر التوجيات الدافعية لمطبلب في مواقف
األداء األكاديمي ومدى توافر التدفق النفسي لدى طبلب المرحمة الجامعية.
 .4االســتفادة مــن نتــائج الدراســة فــي بنــاء بـرامج تنميــة المعتقــدات المعرفيــة وتوجيــات
األىداف في المستقبل.

المقترحات البحثية:
 .1إعداد برامج تدريبية لممتعممين في مختمف المراحل الدراسية لتنمية قدراتيم المعرفية
بعامة ومعتقداتيم المعرفية بخاصة.
 .2دراسة المعتقدات المعرفية و توجيات اليدف والتدفق النفسي في مراحل تعميمية أخرى
مثل المرحمة الثانوية والمرحمة الجامعية لمدراسات العميا.
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