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مستخلص البحث :هدف البحث الحالي إلى الكشف عن العالقة بين المرونة المعرفية ،وأبعادها

الفرعية(الكفاءة الذاتية في المرونة المعرفية -التفكير في فئات مختلفة -تقبل وجهات نظر اآلخرين -االستعداد
للتكيف مع المواقف) ،والكفاءة األكاديمية المدركة ،وأبعادها الفرعية(الثقة بالنفس الكفاءة الوجدانية -التخطيط

والتنظيم الذاتي -االصرار والمثابرة -معتقدات التحصيل الدراسي والمواقف االمتحانية) لدى الطالب المتفوقين
عقلياً بكلية التربية جامعة حلوان ،وكذلك الكشف عن :إمكانية التنبؤ بالكفاءة األكاديمية المدركة لدي الطالب

المتفوقين عقلي ًا بمعلومية أدائهم على مقياس المرونة المعرفية .وتكونت عينة البحث األساسية من ( )27طالب ًا

وطالبة من المتفوقين عقلياً ،ولتحقيق أهداف البحث تم استخدام اختبار المصفوفات المتتابعة القياسي ،مقياس

المرونة المعرفية لدى طالب كلية التربية ،إعداد /الباحث ،ومقياس الكفاءة األكاديمية المدركة لدى طالب كلية

التربية ،إعداد /الباحث .وتم إستخدام المنهج الوصفي االرتباطي .وأسفرت النتائج عن وجود عالقة ذات داللة
إحصائية عند مستوى  0.01بين الدرجة الكلية للمرونة المعرفية ،وأبعادها الفرعية (الكفاءة الذاتية في المرونة
المعرفية-التفكير في فئات مختلفة-تقبل وجهات نظر اآلخرين-االستعداد للتكيف مع المواقف) ،والدرجة الكلية
للكفاءة األكاديمية المدركة وأبعادها الفرعية (الثقة بالنفس الكفاءة الوجدانية -التخطيط والتنظيم الذاتي -االصرار
والمثابرة -معتقدات التحصيل الدراسي والمواقف االمتحانية) لدى الطالب المتفوقين عقليا .ووجود عالقة ذات

داللة إحصائية عند مستوى  0.05بين :بعدي التفكير في فئات مختلفة ،والثقة بالنفس .وبعدي الكفاءة الذاتية
في المرونة المعرفية ،واالصرار والمثابرة .وبعدي التفكير في فئات مختلفة ،واالصرار المثابرة لدى الطالب

المتفوقين عقليا .وإمكانية التنبؤ بالكفاءة األكاديمية المدركة لدي الطالب المتفوقين عقلياً بمعلومية أدائهم على
مقياس المرونة المعرفية.

(الكلمات المفتاحية :المرونة المعرفية -الكفاءة األكاديمية المدركة -الطالب المتفوقين عقلياً).
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Abstract
The present research aimed to explore the relationship between cognitive
flexibility, and its sub-dimensions (self-efficacy in cognitive flexibility thinking in different categories - accepting the views of others - aptitude to
adapt to situations), perceived academic efficacy, and its sub-dimensions (selfconfidence, emotional efficacy- planning and self- Regulation - persistence
and perseverance - academic achievement and exam situation beliefs) among
talented students of College of Education - Helwan University, as well as
explore The possibility of predicting with: the perceived academic efficacy of
talented students By Knowing their performance on cognitive flexibility scale.
The main research sample consisted of (27) male and female from talented
students, and to achieve the objectives of the research, , the researcher used
the following scales: the Standard Sequential Matrices test, cognitive
flexibility Scale for students of College of Education, prepared by / researcher,
and perceived academic efficacy scale for students of College of Education,
prepared by / researcher. The descriptive method (Correlative approach) was
used.The results showed that there was a statistically significant relationship
at the level of 0.01 between the total degree of cognitive flexibility, and its
sub-dimensions (self-efficacy in cognitive flexibility- thinking in different
categories - accepting the views of others - aptitude to adapt to situations), and
the overall degree of perceived academic efficacy and its sub-dimensions (
Self-confidence, Emotional efficacy- planning and self- Regulationpersistence and perseverance - academic achievement and exam situation
beliefs) among talented students. And There was a statistically significant
relationship at the level of 0.05 between: thinking in different categories, and
self-confidence. and self-efficacy in cognitive flexibility, persistence and
perseverance. and thinking in different categories, persistence and
perseverance among talented students. and the predict ability of the perceived
academic efficacy of talented students by knowing their performance on
cognitive
flexibility
Scale.
(Keywords: cognitive flexibility - perceived academic efficacy- talented
students)
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املقدمة:

ال شك أن المرحلة الجامعية تختلف عن غيرها من المراحل التعليمية؛ حيث تعتبر بمثابة بيئة جديدة،

ومختلفة يلتقي فيها الطالب من بيئات ثقافية متنوعة ،يحمل كل منهم عادات ،تقاليد ،قيم ،و معتقدات
مختلفة ،وتعتبر الجامعة نموذج مصغر للحياة اليومية التي يعيشها الطالب خارج أسوارها ،وفيها يكتسب
الخبرات والتجارب المختلفة ويتدرب على كيفية التعامل مع مدرسة الحياة بما تشتمل عليه من :مواقف غير

مألوفة ،مشكالت جديدة ،بيئات متنوعة بها أفراد جدد مختلفين عنه ،و مؤثرات ،ومتطلبات جديدة تختلف
وتتغير باختالف المواقف والبيئات التي يتواجد بها الفرد .كما يواجه طالب الجامعة عامة ،وطالب كلية

التربية خاصة عديد من المواقف الغامضة ،والمشكالت باختالف درجة تعقيدها ،وكذلك أنواعها علمية
أكاديمية ،اجتماعية ،وجدانية ،وغيرها ،مما يستلزم تمتع الطالب بالمرونة المعرفية.

والجدير بالذكر أن مفهوم المرونة المعرفية ظهر في التسعينيات وتوصف بأنها وعي الفرد بالخيا ارت

التي تتالء م مع المواقف الجديدة والتكيف معها ،وكذلك شعور الفرد بأن لديه استعداد وكفاءة مدركة عندما
يكون مرناً ،فالمرونة المعرفية تركز على اعتقاد الفرد وإيمانه بكفاءته المدركة ( Martin and Rubin,

 .)1995و يعرفها دينيس ،و فاندر( Dennis and Vander )2010بأنها قدرة الفرد على التحول الذهني
للتكيف والتوافق مع المؤثرات البيئية المتغيرة .كما تشير إليها مروة جابر( )2015بأنها القدرة على تبني
وتغيير االستراتيجيات المعرفية المستخدمة لحل المشكالت .بينما يتفق كل من بيلجين) Bilgin (2009؛

ديك ) Dick (2014؛ يس ار بلبل ،وإحسان حجازي()2016؛ و سامر العرسان(2017ب) على أنها العامل
الذي يسهل وييسر على الفرد تكيفه مع األحداث والمواقف الحياتية.

و يتميز الطالب ذوو المرونة المعرفية المرتفعة بتوليد ذاتي للمعرفة لتحقيق أهداف محددة من خالل

التعديل في المعرفة التي يستقبلونها في ضوء خبراتهم السابقة فيتكيفون بسهولة مع المواقف الجديدة Biglan,

; ،) 2009) Anderson, 2002; Godshalk, Harvey and Moller, 2004و تزداد قدرتهم على

حل المشكالت

( ،) Bilgin, 2009; Stevens, 2009و يظهرون تفكير ما وراء معرفي يتضمن

التخطيط ،و المراقبة ،والحكم على األداء الذاتي ،كما أنهم أكثر وعيا بمعرفة ما يوظفون من عمليات معرفية

(عالء الدين أيوب.) 2011 ،

و يمكن التعبير عن المرونة المعرفية بطرق متعددة ،ما بين إظهار التفوق في الفنون والعلوم والقيام

باألعمال المختلفة ،وإظهار التكيف في حل المشكالت اليومية ،فالمرونة المعرفية تعتمد على عدة نظم في
معالجة المعلومات ،وتعتبر المرونة المعرفية أحد معالم التفكير التي تساعد الفرد على التكيف مع التغيرات
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البيئية وحل المشكالت اليومية ،وتوليد أفكار جديدة تدفع إلى االبتكار ،فالمرونة تعكس تكيف السلوك والتفكير
وتعزز توليد األفكار بطالقة (.(Barbey, Colom and Grafman, 2013

وترتبط المرونة المعرفية بصورة موجبة بالقدرات اللفظية ( ،)Stevens, 2009وبالطالقة

اللفظية()،)Ritter, Damian, Simonton, Baaren, Strick, Derks, and Dijksterhuis, 2012
وبالدافعية (نايفة قطامي 2004 ،؛ عالء الدين أيوب ،)2011،وباالستعداد للمدرسة( Vitiello,

 ،)Greenfield, Munis and George, 2011وبالكفاءة االجتماعية(  ،)Bilgin, 2009وباإلبداع
( ،) Ionescu, 2012وبالقدرات العقلية( ،)Martin, Stagger and Anderson, 2011وميكانيزمات
التواصل ،وباالنفعاالت اإليجابية) ،)Pyone, 2012وبالذكاء الوجداني (.)Gunduz, 2013

ومن ناحية أخرى قد ترتبط المرونة المعرفية بمتغير آخر من األهمية بمكان ،وهو الكفاءة األكاديمية

المدركة ،والتي تتمثل في معتقدات الطالب عن قدراته على األداء األكاديمي بمستوى مرتفع من التمكن،
والتميز؛ ذلك أن تمتع الطالب بالمرونة المعرفي ة قد يؤدي إلى تغيير في درجة الكفاءة األكاديمية المدركة

لديه .ويشير إكلس ،وويجفيلد ( Eccles and Wigfield (2002إلى الكفاءة المدركة بأنها ثقة الفرد بقدرته
على تنظيم وتنفيذ خطة عمل لحل مشكلة أو إنجاز عمل .بينما يعرف محمد ملحم( )2015الكفاءة األكاديمية

المدركة بأنها بنية معرفية تتكون نتيجة الممارسات التعليمية المتراكمة والتي تؤدي إلى االعتقاد أو التوقع
بأن المتعلم يمكن أن ينجح في المهام التعليمية.

ويرى ميريمان( Merriman (2012أن الكفاءة األكاديمية المدركة هي اعتقاد المتعلم في قدرته على

أداء و إنجاز األهداف األكاديمية ،ويعرفها مباركة ميدون ،و عبد الفتاح أبي مولود( )2014بمدى قدرة
التلميذ و ثقته في قدراته على تنظيم النشاطات المرغوبة و تنفيذها لتحقيق مستوى من األداء و التحصيل،

بينما يعرفها كل من يسري عيسى( ،)2016و سامر العرسان(2017أ) بأنها معتقدات معتقدات الفرد المدركة

حول قدراته على تنظيم وتنفيذ المهام لتحقيق النجاح والوصول لألهداف المرجوة و القيام بمهام أكاديمية

معينة.
أن الكفاءة المدركة ال ترتبط فحسب بمستويات عالية من التحصيل ،بل بالعديد
وتؤكد عدة دراسات ّ
من النواتج األكاديمية التكيفية حيث أشار ليننبرنك ،و بنترنش )Linnenbrink and Pintrinch (2002

إلى وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين الكفاءة المدركة للطالب واستخدامه الستراتيجيات التنظيم المعرفي،
كما توصلت بعض الدراسات والبحوث التي أجريت على طالب الجامعات ومنها (أحمد الزق )2009 ،إلى

أن مستوى الكفاءة المدركة يزداد بزيادة المستوى الدراسي.
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مشكلة البحث:

ال شك أن تمتع الطالب بمستوى مناسب من المرونة المعرفية يساعده على تقبل اآلخر وفهمه والتجاوب

معه ،وفهم األلفاظ والمصطلحات الغريبة عنه ،وفهم تعبيرات الوجه وتغيير االستراتيجيات واألساليب التي
اعتاد عليها بما يتناغم ،ويتناسب مع تغير الظروف والمواقف ،ويدعم ذلك تعريف مروة جابر()2015

للمرونة المعرفية بأنها القدرة على تبني وتغيير االستراتيجيات المعرفية المستخدمة لحل المشكالت ومعالجة

المواقف الطارئة وغير المتوقعة .فالطالب الذين يمتلكون درجة مرتفعة من المرونة المعرفية من المفترض

أن يكونوا قادرين على احترام الثقافات األخرى ،وتقبلها وتقديرها ،والتسامح مع أقرانهم من الطالب الذين

يحملون ثقافة مغايرة لثقافتهم.

وفي هذا السياق هناك عدد من الدراسات ،والبحوث التي تناولت المرونة المعرفية في عالقتها ببعض

المتغيرات ومنها :ما وراء الذاكرة (نافز بقيعي ،)2013،وفي عالقتها بالتفكير ما وراء المعرفي (ثناء عبد

الحافظ ،)2016،وفي عالقتها بالتطرف الفكري(سالمة المحسن ،وعبد الفتاح أحمد ،)2016 ،وفي عالقتها
بالتفكير المنظومي (غصون عوض ،)2016،وبحث ميراتي ) Merati (2016الذي هدف إلى التعرف
على تأثير المرونة المعرفية في الكفاءة البحثية المدركة ألعضاء هيئة التدريس ،وفي عالقة المرونة المعرفية
بالكفاءة المدركة (.)Jeffords, Bayly, Bumpus and Hill, 2018

أضف إلى ذلك أنه من الضروري تحلي طالب الجامعة عامة ،وطالب كلية التربية خاصة بمستوى

مرتفع من المرونة المعرفية نظ اًر لما يتمتع به عصرنا الحالي من تعقد وتغير وتنوع ثقافي ،واجتماعي ،وثورة

معرفية ،وثقافية ،وتكنولوجية أصبح خاللها العالم قرية صغيرة ،وما من شك أن المرونة المعرفية تؤثر بدرجة

أو بأخرى في التوافق الدراسي ،واألكاديمي ،والتفوق الدراسي ،ومستوى تحصيل المعارف والمهارات لطالب
الجامعة ،وثقتهم في قدراتهم على النجاح في أداء المهام وحل المشكالت األكاديمية  ،والتغلب على المصاعب
التي تواجههم داخل الجامعة ،ويتعلق ذلك بمفهوم الكفاءة األكاديمية المدركة.

وفي هذا المجال هناك العديد من الدراسات والبحوث التي تناولت الكفاءة المدركة عامة ،والكفاءة
األكاديمية المدركة خاصة في عالقتها ببعض المتغيرات ،ومنها على سبيل المثال ال الحصر :الذكاء
الوجداني ( ; ،) Chan, 2004; Adeyemo, 2007; Hashemi, and Ghanizadeh, 2011و
الرضا الوظيفي ،والتحصيل الدراسي والتعرف على الدور الذي يمثله السياق الثقافي ،والجنس ( Merolla,

 ،);Caprara, Barbaranelli, Steca, and Malone, 2006; 2017; Aurah, 2017وفي عالقتها
بالقدرة على حل المشكالت لدى طالب الجامعة (محمد الرفوع ،تيسير القيسي ،وأحمد القرارعة،)2009 ،
وفي عالقتها بالتفكير ما وراء المعرفي ،ومركز الضبط (مصعب طالفحة ،)2010،ومنها ما تناول دور
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الكفاءة األكاديمية المدركة كمتغير وسيط في العالقة بين المناخ األكاديمي المدرك واألداء األكاديمي(Abd-
 ،)Elmotaleb and Saha, 2013ومنها ما هدف إلى التعرف على طبيعتها لدى طالب الجامعة في

ضوء النوع ،التخصص،المستوى الدراسي ،والفرق الدراسية(محمد غنيم.)2002،

كما أن منها أيضا ما هدف إلى دراسة الكفاءة األكاديمية المدركة في ضوء المتغيرات الديموجرافية

االجتماعية لدى طالب الجامعة) ،(Satici, and Can, 2016ومنها ما توصل إلى أن البدائل المعرفية

تزيد من الكفاءة المدركة واألداء األكاديمي للطالب (،)Iyer, Zhang, Jetten, Hao and Cui, 2017
و في اإلطار نفسه استهدف مينتر ،وبريتزكر) Minter and Pritzker(2017قياس الكفاءة االجتماعية
واألكاديمية المدركة للمراهقين ،بينما تناول كل من خالد إبراهيم(،)2017و Drago, Rheinheimer, and
 Detweiler, 2018الكفاءة المدركة في عالقتها بالمهارات االجتماعية ،مركز الضبط ،األداء األكاديمي،
ومنها ما هدف إلى دراسة تأثير اإلبداع والسياق االجتماعي والكفاءة المدركة على النية لريادة

األعمال( .)Bellò, Mattana and Loi, 2018ومن بين البحوث التي تناولت المرونة المعرفية ،والكفاءة
األكاديمية المدركة ،والتنبؤ بالمرونة المعرفية من خالل الكفاءة األكاديمية المدركة ،و التحصيل ( Esen

.)Çelikkaleli ,2014 ; Özcan, and Sezgin 2017
وفي حدود علم الباحث هناك ندرة في البحوث العربية واألجنبية التي قامت بدراسة المرونة المعرفية في
عالقتها بالكفاءة األكاديمية المدركة لدى الطالب المتفوقين عقلياً بكلية التربية ،ومن ثم تمثلت مشكلة البحث

في األسئلة التالية:

 .1ما العالقة بين المرونة المعرفية ،وأبعادها الفرعية (الكفاءة الذاتية في المرونة المعرفية -التفكير في
فئات مختلفة -تقبل وجهات نظر اآلخرين -االستعداد للتكيف مع المواقف) والكفاءة األكاديمية المدركة،
وأبعادها الفرعية(الثقة بالنفس الكفاءة الوجدانية -التخطيط والتنظيم الذاتي -االصرار والمثابرة -معتقدات
التحصيل الدراسي والمواقف االمتحانية) لدى الطالب المتفوقين عقليا بكلية التربية؟
 .2ما إمكانية التنبؤ بدرجات الطالب المتفوقين عقلياً على مقياس الكفاءة األكاديمية المدركة بمعلومية
درجاتهم على مقياس المرونة المعرفية؟

أهداف البحث:

هدف البحث إلى الكشف عن:

 .1العالقة بين المرونة المعرفية والكفاءة األكاديمية المدركة لدى الطالب المتفوقين عقلياً بكلية التربية.

بناء على أدائهم على مقياس المرونة
 .2التنبؤ بالكفاءة األكاديمية المدركة لدى الطالب المتفوقين عقلياً ً
المعرفية.
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ً
رابعا :أهمية البحث:

انقسمت أهمية البحث إلى:
 .1األهمية النظرية:

تحددت األهمية النظرية فيما يلي:
 .1. 1تتضح أهمية البحث من خالل ندرة الدراسات التي تناولت العالقة بين المتغيرين (المرونة المعرفية،

والكفاءة األكاديمية المدركة) لدى الطالب المتفوقين عقلياً بكلية التربية ،وبذلك تضيف النتائج التي توصل

إليها البحث جديداً للمعرفة العلمية.

 .2. 1تتحدد أهمية البحث أيضاً بأهمية متغيراته؛ فالمرونة المعرفية تمثل قدرة الطالب على تغيير األساليب
واالستراتيجيات التي يستخدمها في حل المشكالت ،والتغلب على المواقف الغامضة بما يتناسب وطبيعة

الموقف ،ومتطلبات التغلب عليه كما تشمل تغيير الوجهة العقلية و التحرر من التصلب المعرفي الذي يعيق
تقدم الفرد ورقيه ،باإلضافة إلى الكفاءة األكاديمية المدركة ،والتي تشير إلى ثقة الطالب في قدراته وإمكاناته

التي تؤهله للنجاح والتفوق األكاديمي والدراسي في أداء المهام ،والواجبات ،وإعداد البحوث المطلوبة منه

بمستوى مرتفع من التميز و التمكن.

 .3 .1إن موضوع البحث متعدد الجوانب؛ حيث يتضمن جوانب معرفية وشخصية غاية في األهمية ،وهي:

المرونة المعرفية ،والكفاءة األكاديمية المدركة ،وهذه المتغيرات تدخل ضمن نطاق علم النفس التربوي-

المعرفي ،كما يتناول البحث فئة ال يستهان بها من فئات ذوي االحتياجات الخاصة ،وهي :المتفوقين عقلياً.
 .2األهمية التطبيقية:

تحددت األهمية التطبيقية فيما يلي:

 .1 .2اإلسهام في الميدان التربوي بإعداد وبناء مقاييس لمتغيرات البحث.

 .2 .2يمكن للباحثين االستفادة من النتائج التي أسفر عنها البحث عند تصميم البرامج التدريبية ،والتي من
شأنها تنمية المرونة المعرفية ،والكفاءة األكاديمية المدركة لدى الطالب المتفوقين عقلياً.

 .3 .2توجيه اهتمام الباحثين ،المعلمين ،وأساتذة الجامعات للتركيز على المرونة المعرفية والكفاءة األكاديمية

المدركة ،واالهتمام بها ،ومحاولة تنميتها وتعزيزها لدى طالب الجامعة ،وطالب كلية التربية عامة ،والطالب
المتفوقين عقليا خاصة مما يسهم في االرتقاء بمستواهم التحصيلي والدراسي واألكاديمي ،ويؤدي بهم إلى

التفوق الدراسي.
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مصطلحات البحث:

تضمن هذا الجزء:

.1المرونة المعرفية  :Cognitive Flexibilityبعد االطالع على العديد من تعريفات المرونة المعرفية

ومنها على سبيل المثال ال الحصر(Dennis and Vander, 2010;Benntt and Muller,2010; :

; ،)Dick, 2014وكذلك تعريفات (مروة جابر2015،؛ يس ار بلبل ،وإحسان حجازي2016،؛ سامر
العرسان2017،ب) يمكن تعريفها بأنها " :قدرة الطالب الجامعي على التحول الذهني و تغيير الوجهة العقلية
والعمليات المعرفية التي يستخدمها عند مواجهة المواقف الصعبة والمشكالت الجديدة غير المتوقعة باختالف
أنواعها  ،وكذلك توليد وإنتاج الحلول والبدائل الجديدة والمتنوعة لتلك المواقف والمشكالت حتى يستطيع
التع امل ،والتوافق مع المؤثرات واألحداث البيئية والمواقف الحياتية الجديدة والمتغيرة بكفاءة وفعالية بما يساعده
في حل مشكالت التواصل والتفاعل االجتماعي" والتي تتضمن :الكفاءة الذاتية في المرونة المعرفية ،التفكير
في فئات مختلفة ،تقبل وجهات نظر اآلخرين ،واالستعداد للتكيف مع المواقف ،وتقاس بالدرجة الكلية التي
يحصل عليها الطالب على مقياس المرونة المعرفية ،إعداد /الباحث.
 .2الكفاءة األكاديمية المدركة : Perceived Academic Efficacyبعد اطالع الباحث على العديد

من تعريفات الكفاءة األكاديمية المدركة ومن بينها( Eccles and Wigfield, 2002; Merriman,

 ،)2012وكذلك على تعريفات (محمد ملحم2015،؛ يسري عيسى2016،؛ سامر العرسان2017،أ) يمكن

تعريف الكفاءة األكاديمية المدركة إجرائياً على أنها ":معتقدات الطالب الجامعي عن قدراته على القيام بمهام
أكاديمية معينة ،وكذلك ثقته في قدرته على أداء النشاطات والسلوكيات المرغوبة ،ومرونته في التعامل مع

المواقف الصعبة ،ومدى مثابرته إلنجاز المهام المكلف بها لتحقيق األهداف األكاديمية المرجوة بنجاح،

والوصول إلى مستوى متميز من األداء والتحصيل األكاديمي" ،والتي تتضمن :الثقة بالنفس ،الكفاءة الوجدانية،
التخطيط والتنظيم الذاتي ،االصرار والمثابرة ،و معتقدات التحصيل الدراسي والمواقف االمتحانية ،وتقاس

بالدرجة الكلية التي يحصل عليها الطالب على مقياس الكفاءة األكاديمية المدركة ،إعداد /الباحث.

 .3الطالب المتفوقون عقلياً  : talented studentيتبنى الباحث تعريف عبد السالم عبد الغفار()1977

الذي ينص على أن المتفوقين عقلياً هم من وصلوا في أدائهم إلى مستوى أعلى من مستوى العاديين في
مجال من المجاالت التي تعبر عن المستوى العقلي الوظيفي للفرد بشرط أن يكون المجال موضع تقدير

الجماعة ،ويعرفوا إجرائياً بأنهم الطالب الذين يمتلكون مستوى مرتفع من الذكاء أعلى من المئيني .95
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فروض البحث:

في إطار الدراسات السابقة واألطر النظرية؛ فإن هذا البحث هدف إلى التحقق من الفروض اآلتية:

 .1توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الدرجة الكلية للمرونة المعرفية ،وأبعادها الفرعية (الكفاءة الذاتية

في المرونة المعرفية-التفكير في فئات مختلفة-تقبل وجهات نظر اآلخرين-االستعداد للتكيف مع المواقف)،

والدرجة الكلية للكفاءة األكاديمية المدركة وأبعادها الفرعية (الثقة بالنفس الكفاءة الوجدانية-التخطيط والتنظيم

الذاتي-االصرار والمثابرة-معتقدات التحصيل الدراسي والمواقف االمتحانية) لدى الطالب المتفوقين عقلياً.

 .2يمكن التنبؤ بالكفاءة األكاديمية المدركة لدى الطالب المتفوقين عقلياً بمعلومية أدائهم على مقياس

المرونة المعرفية.
حدود البحث:

تحدد البحث بالحدود التالية:
 .1الحد الموضوعي :حيث تحدد البحث بالمتغيرات التي تناولها ،والتي تمثلت في :المرونة المعرفية،

والكفاءة األكاديمية المدركة.

 .2الحد البشري :طبق البحث على ( )27طالباً وطالبة من الطالب المتفوقين عقلياً بكلية التربية – جامعة

حلوان.

 .3الحد الزمني :طبق البحث خالل العام الدراسي 2020/2019م.
 .4الحد المكاني :كلية التربية –جامعة حلوان.
إجراءات البحث:

اشتملت إجراءات البحث على الجوانب التالية:

منهج البحث:

استخدم الباحث المنهج المنهج الوصفي (االرتباطي) ،وذلك لمالءمته لطبيعة مشكلة البحث؛ إذ يتم استخدام
المنهج االرتباطي لتحديد طبيعة العالقة بين متغيري البحث ،وهما :المرونة المعرفية ،والكفاءة األكاديمية

المدركة لدى الطالب المتفوقين عقلياً بكلية التربية-جامعة حلوان.
جمتمع البحث:

تم تحديد مجتمع هذا البحث بطالب الفرقة الثانية بكلية التربية -جامعة حلوان من التخصصات العلمية،

واألدبية بالتعليم العام ،والذين بلغ مجمل عددهم( )2442طالباً ،وطالبة.
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عينة البحث:

انقسمت عينة البحث إلى:
 .1عينة التحقق من الخصائص السيكومترية :تحدد الهدف من استخدامها في التحقق من الخصائص
السيكومترية ألدوات البحث ،ووضوح العبارات ،وشالتعليمات ،تحديد الزمن ،وكذلك إعدادها للتطبيق في

صورتها النهائية ،وتكونت من ( ) 167طالب وطالبة بالفرقة الثانية ،تراوحت أعمارهم من  19إلى  20سنة؛

حيث بلغ قوام متوسط عمرهم الزمني 20سنة ،بانحراف معياري قدره .0.01

 .2العينة األساسية :والتي تم تطبيق أدوات البحث عليها والخروج من خاللها بمجموعة من النتائج

والتوصيات ،وتكونت من ( )27طالب وطالبة من الطالب المتفوقين عقلياً بالفرقة الثانية بكلية التربية -جامعة

حلوان ،تم انتقاءها من عينة كبيرة قوامها ( )2442طالب وطالبة ،تم اختيارهم بطريقة قصدية بواقع ()6

شعب )27( ،طالب وطالبة بالفرقة الثانية تراوحت أعمارهم من 19سنة إلى  20سنة ،وبلغ متوسط عمرهم

الزمني  19سنة و 11شهر ،بانحراف معياري قدره .0.04
أدوات البحث:

تم استخدام األدوات اآلتية النتقاء الطالب المتفوقين عقلياً بكلية التربية ،وكذلك قياس متغيرات البحث:

 .1اختبار المصفوفات المتتابعة القياسي.

 .2مقياس المرونة المعرفية لدى طالب كلية التربية ،إعداد /الباحث.

 .3مقياس الكفاءة األكاديمية المدركة لدى طالب كلية التربية ،إعداد /الباحث.
وفيما يلي عرض موجز لهذه األدوات من حيث الوصف والخصائص السيكومترية ألدوات البحث( :اختبار
المصفوفات المتتابعة القياسي ،مقياس المرونة المعرفية ،ومقياس الكفاءة األكاديمية المدركة).

 .1 .1اختبار المصفوفات المتتابعة القياسي :يتكون هذا المقياس من( )60مصفوفة  ،كل مصفوفة
ينقصها جزء  ،وعلى المفحوص اختيار الجزء المحذوف من بين  8 -6بدائل ،كما يشتمل على 5

سالسل (أ-ب-ج-د-ه)  ،ويحتوى كل منها على  12مصفوفة متزايدة الصعوبة  ،و يطبق على
المرحلة العمرية من ( ) 60-6عام ،وليس لهذا االختبار زمن محدد للتطبيق؛ فهو يندرج تحت اختبارات
القوة  ،ويطبق فردياً أو جماعياً ،و قد تم التحقق من الخصائص السيكومترية لهذا االختبار وجاءت
معامالت الصدق مرتفعة ،ودالة إحصائياً ،وذلك بعدة طرق ،ومنها :صدق التكوين الفرضي ،صدق
المحتوى ،التمايز العمري ،والصدق المرتبط بالمحكات باستخدام بعض االختبارات العقلية األخرى
والتحصيل الدراسي ،كما كانت معامالت الثبات مرتفعة ،ودالة إحصائياً ،وذلك باستخدام طريقة كيودر-

ريتشاردسون ،وطريقة إعادة االختبار ،مما يدلل على صالحية االختبار لالستخدام (فؤاد أبو حطب،
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سيد عثمان ،وآمال صادق .)2008 ،ولالطمئنان على صالحية اختبار المصفوفات المتتابعة القياسي
لالستخدام قام الباحث بإعادة حساب الخصائص السيكومترية لالختبار كما يلي:
أ .التحقق من الخصائص السيكومترية الختبار المصفوفات المتتابعة:

أ .1 .ثبات االختبار :قام الباحث بالتحقق من ثبات االختبار باستخدام عدة طرق :التجزئة النصفية،

وألفا كرونباخ على عينة قوامها ( )61طالب وطالبة بالفرقة الثانية ،وقد بلغ معامل ثبات التجزئة

النصفية قبل التصحيح من أثر التنصيف ( ،)0.70وارتفع بعد التصحيح إلى ( ،)0.82بينما بلغ
معامل ثبات ألفا كرونباخ( ،)0.79ويدل ذلك على أن المقياس يتمتع بمعامالت ثبات مرتفعة ،وبالتالي

صالحيته لالستخدام ،والتطبيق على الطالب؛ وذلك النتقاء الطالب المتفوقين عقلي ًا ،والعاديين.
ب .2 .صدق االختبار :تم حساب الصدق التمييزي الختبار المصفوفات المتتابعة بين عينة من

المتفوقين عقلياً ،والتي بلغ قوامها ( )22طالب و طالبة بالفرقة الثانية (م= ،54.28ع=  ،)2.12و

عينة من الطالب العاديين تضم ( )21طالب و طالبة (م=  ،41.48ع=  ، )3.64وبلغت قيمة"ت"

( ، )14.16كما اتضح وجود فروق بين متوسطات درجات العينتين عند مستوى داللة  0.01لصالح
الطالب المتفوقين عقلي ًا ،وهذا يؤكد على القدرة التمييزية المرتفعة لالختبار ،وبالتالي صالحيته

لالستخدام.

 .1 .2مقياس المرونة المعرفية لدى طالب كلية التربية ،إعداد /الباحث:
أ .التحقق من الخصائص السيكومترية للمقياس:

أ .1 .ثبات المقياس :قام الباحث بالتحقق من ثبات المقياس باستخدام عدة طرق ،ومنها :التجزئة النصفية،

وألفا كرونباخ على عينة قوامها ( ) 167طالب وطالبة بالفرقة الثانية ،وقد بلغ معامل ثبات التجزئة النصفية

قبل التصحيح من أثر التنصيف ( ،)0.75وارتفع بعد التصحيح إلى ( ،)0.85بينما بلغ معامل ثبات ألفا

كرونباخ( ،)0.83ويدل ذلك على أن المقياس يتمتع بمعامالت ثبات عالية.

ب .صدق المقياس :تم حساب صدق المقياس بعدة طرق من بينها:

ب .1 .صدق المحكمين :تم عرض مقياس المرونة المعرفية على ( )8محكمين في علم النفس التربوي

والصحة النفسية ( /4أساتذة ،و /2أستاذ مساعد /2،مدرس)؛ لتحديد نسب االتفاق بينهم حول مفردات المقياس
وصياغتها ،ومدى مناسبتها لطبيعة العينة والمرحلة العمرية ،والهدف من الدراسة ،وكانت نسب االتفاق بين

المحكمين حول مفردات المقياس  ،%100وقد اقترح بعض المحكمين إعادة صياغة بعض المفردات ،وتم
تعديلها في صورته النهائية.
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ب .2 .الصدق العاملي :قام الباحث بإجراء التحليل العاملي االستكشافي Exploratory Factor Analysis
باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية في العلوم التربوية و النفسية ( (SPSS v.20على عينة قوامها ()167

طالب و طالبة؛ للتحقق من الصدق العاملي لمقياس المرونة المعرفية لدى طالب كلية التربية ،وقد أسفرت

نتائج التحليل العاملي لمفردات المقياس عن وجود ( )4عوامل جميعها جذرها الكامن أكبر من الواحد الصحيح،
وفسرت هذه العوامل  % 34.059من التباين الكلي المفسر ،و جدول ( )1يوضح العوامل المستخرجة،
وجذورها الكامنة ،ونسبة التباين لكل عامل  ،والنسبة التراكمية للتباين.

جدول ( )1العوامل المستخرجة ،وجذورها الكامنة ،ونسبة التباين لكل عامل ،والنسبة التراكمية للتباين لمقياس
المرونة المعرفية.

العامل

الجذر الكامن نسبة التباين نسبة التباين التراكمية

الكفاءة الذاتية في المرونة المعرفية

5.854

%17.741

%17.741

التفكير في فئات مختلفة

1.974

%5.982

%23.723

تقبل وجهات نظر اآلخرين

1.744

%5.284

%29.007

االستعداد للتكيف مع المواقف

1.667

%5.052

%34.059

ج .تجانس المفردات (االتساق الداخلي):
ج .1 .حساب معامالت االرتباط بين المفردات ودرجة البعد ،والدرجة الكلية للمقياس  :تم حساب
معامالت االرتباط بين المفردات و درجة البعد ،و الدرجة الكلية للمقياس ،وذلك على عينة قوامها

( ) 167طالب و طالبة بالفرقة الثانية بكلية التربية جامعة حلوان؛ للتعرف على مدى تجانس مفردات

المقياس ،وما إذا كان يقيس سمة واحدة أم سمات متعددة ،وقد تراوحت معامالت اإلرتباط بين مفردات

البعد األول و درجة البعد(الكفاءة الذاتية في المرونة المعرفية)  ،والدرجة الكلية للمقياس بين –0.419

 ، 0.719أما معامالت اإلرتباط بين مفردات البعد الثاني و درجة البعد(التفكير في فئات مختلفة) ،
والدرجة الكلية للمقياس تراوحت بين  ، 0.671 –0.364كما تراوحت معامالت االرتباط بين مفردات
البعد الثالث و درجة البعد(تقبل وجهات نظر اآلخرين) ،والدرجة الكلية للمقياس بين 0.723 –0.341

 ،بينما تراوحت معامالت االرتباط بين مفردات البعد الرابع و درجة البعد(االستعداد للتكيف مع المواقف)
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 ،والدرجة الكلية للمقياس بين  ،0.711 –0.332و جميع المعامالت سالفة الذكر دالة إحصائي ًا
عند مستوى داللة  0.01فيما ماعدا معامالت المفردة رقم ()14؛ لذا تم حذفها ،ومما سبق يتبين تجانس

المفردات و االتساق الداخلي بينها.

ج .2 .حساب معامالت االرتباط بين درجات األبعاد وبعضها ،والدرجة الكلية للمقياس:

تم حساب معامالت االرتباط بين درجات األبعاد وبعضها ،والدرجة الكلية ،وذلك على عينة قوامها

( )167طالب وطالبة بالفرقة الثانية بكلية التربية جامعة حلوان ،وتمتعت األبعاد الفرعية بمعامالت

ارتباط دالة إحصائياً بينها وبين بعضها ،وبين الدرجة الكلية أيضاً عند مستوي داللة 0.01؛ حيث

ترواحت بين  ،0.792-0.320ومن ثم يأتي وصف مقياس المرونة المعرفية لدى طالب كلية التربية،
إعداد /الباحث في صورته النهائية.

د .الصورة النهائية لمقياس المرونة المعرفية لدى طالب كلية التربية ،إعداد /الباحث:

تكون المقياس في صورته النهائية من ( )24مفردة موزعة على أربعة أبعاد ،وهي :الكفاءة الذاتية في
المرونة المعرفية ،التفكير في فئات مختلفة ،تقبل وجهات نظر اآلخرين ،واالستعداد للتكيف مع المواقف ،والتي
تهدف إلى قياس المرونة المعرفية لدى طالب كلية التربية– جامعة حلوان ،ويتطلب من المفحوص قراءة
المواقف المعروضة في المقياس بدقة وإمعان ،واختيار البديل الذي يعبر عنه من بين ثالثة بدائل ،ويمنح
درجة تتراوح من  3-1درجة لكل مفردة من مفردات المقياس ،بينما بلغت الدرجة الكلية على المقياس ()72
درجة.
 .1 .3مقياس الكفاءة األكاديمية المدركة لدى طالب كلية التربية ،إعداد /الباحث:
أ .التحقق من الخصائص السيكومترية للمقياس:

أ .1 .ثبات المقياس :قام الباحث بالتحقق من ثبات المقياس باستخدام عدة طرق ،ومنها :التجزئة النصفية،

وألفا كرونباخ على عينة قوامها ( ) 167طالب وطالبة بالفرقة الثانية ،وقد بلغ معامل ثبات التجزئة النصفية

قبل التصحيح من أثر التنصيف ( ،)0.87وارتفع بعد التصحيح إلى ( ،)0.93بينما بلغ معامل ثبات ألفا
كرونباخ( ،)0.92ويدل ذلك على أن المقياس يتمتع بمعامالت ثبات عالية.
ب .صدق المقياس:
ب .1 .صدق المحكمين :تم عرض مقياس الكفاءة األكاديمية المدركة على ( )8محكمين في علم النفس

التربوي والصحة النفسية ( /4أساتذة ،و /2أستاذ مساعد /2،مدرس)؛ لتحديد نسب االتفاق بينهم حول مفردات
المقياس وصياغتها ،ومدى مناسبتها لطبيعة العينة والمرحلة العمرية ،والهدف من الدراسة ،وتراوحت نسب
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االتفاق بين المحكمين بين  ،%100 :90واقترح بعض المحكمين إعادة صياغة بعض المفردات ،وتم تعديلها
في صورته النهائية.
ب .2 .الصدق العاملي لمقياس الكفاءة األكاديمية المدركة لدى طالب كلية التربية ،إعداد /الباحث:

أسفرت نتائج التحليل العاملي لمفردات المقياس عن وجود ( )5عوامل جميعها جذرها الكامن أكبر من الواحد

الصحيح ،وفسرت هذه العوامل  % 37.183من التباين الكلي المفسر ،وجدول ( )2يوضح العوامل
المستخرجة ،وجذورها الكامنة ،ونسبة التباين لكل عامل ،والنسبة التراكمية للتباين.

جدول ( )2العوامل المستخرجة ،وجذورها الكامنة ،ونسبة التباين لكل عامل ،والنسبة التراكمية للتباين لمقياس
الكفاءة األكاديمية المدركة.
الجذر الكامن

نسبة التباين

نسبة التباين التراكمية

العامل
الثقة بالنفس

10.796

%21.168

%21.168

الكفاءة الوجدانية

2.236

%4.385

%25.553

التخطيط والتنظيم الذاتي

2.171

%4.257

%29.810

االصرار والمثابرة

1.926

%3.776

%33.586

معتقدات التحصيل الدراسي

1.834

%3.596

%37.183

والمواقف االمتحانية

ج .تجانس المفردات (االتساق الداخلي):
جـ . 1 .حساب معامالت االرتباط بين المفردات و درجة البعد ،و الدرجة الكلية للمقياس  :تم حساب

معامالت االرتباط بين المفردات و درجة البعد ،و الدرجة الكلية للمقياس ؛ للتعرف على مدى تجانس مفردات
المقياس ،و ما إذا كان يقيس سمة واحدة أم سمات متعددة ،وتراوحت معامالت اإلرتباط بين مفردات البعد
األول و درجة البعد(الثقة بالنفس)  ،والدرجة الكلية للمقياس بين  ، 0.730 –0.374أما معامالت اإلرتباط
بين مفردات البعد الثاني و درجة البعد (الكفاءة الوجدانية)  ،والدرجة الكلية للمقياس تراوحت بين –0.372

 ، 0.677كما تراوحت معامالت االرتباط بين مفردات البعد الثالث ودرجة البعد(التخطيط والتنظيم الذاتي)،

والدرجة الكلية للمقياس بين  ، 0.683 –0.324بينما تراوحت معامالت االرتباط بين مفردات البعد الرابع
و درجة البعد(االصرار والمثابرة)  ،والدرجة الكلية للمقياس بين  ،0.678 –0.308أما معامالت االرتباط
بين مفردات البعد الخامس و درجة البعد(معتقدات التحصيل الدراسي والمواقف االمتحانية) ،والدرجة الكلية

للمقياس تراوحت بين  0.677 –0.313وجميع المعامالت سالفة الذكر دالة إحصائياً عند مستوى داللة

 0 .01وهذا يؤكد تجانس المفردات واالتساق الداخلي بينها.
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ج .2 .حساب معامالت االرتباط بين درجات األبعاد وبعضها ،والدرجة الكلية للمقياس :تم حساب معامالت

االرتباط بين درجات األبعاد وبعضها ،والدرجة الكلية للمقياس ،وقد تمتعت األبعاد الفرعية بمعامالت ارتباط

دالة بينها وبين بعضها ،وبين الدرجة الكلية أيضاً عند مستوي داللة 0.01؛ حيث تراوحت بين -0.327
 ،0.836ومن ثم يأتي وصف مقياس الكفاءة األكاديمي ة المدركة لدى طالب كلية التربية في صورته النهائية.
د.الصورة النهائية لمقياس الكفاءة األكاديمية المدركة لدى طالب كلية التربية ،إعداد /الباحث :تكون

المقياس في صورته النهائية من ( )39مفردة موزعة على خمسة أبعاد ،وهي :الثقة بالنفس ،الكفاءة الوجدانية،
التخطيط والتنظيم الذاتي ،االصرار والمثابرة ،ومعتقدات التحصيل الدراسي والمواقف االمتحانية ،والتي تهدف
إلى قياس الكفاءة األكاديمية المدركة لدى طالب كلية التربية– جامعة حلوان ،ويتطلب من المفحوص قراءة
المواقف المعروضة في المقياس بدقة وإمعان ،واختيار البديل الذي يعبر عنه من بين ثالثة بدائل ،ويمنح

درجة تتراوح من  3 -1درجة لكل مفردة من مفردات المقياس ،بينما بلغت الدرجة الكلية على المقياس
( )117درجة.
خطوات إجراء البحث:

اتبع الباحث عدد من الخطوات؛ إلجراء هذا البحث ،وهي كالتالي:

.1تحديد مشكلة البحث ومتغيراته.
 .2جمع األطر النظرية الخاصة بمتغيرات البحث :المرونة المعرفية ،والكفاءة األكاديمية -المتفوقين عقليا.
 .3إعداد أداتي البحث في صورتها األولية :مقياس المرونة المعرفية ،ومقياس الكفاءة األكاديمية المدركة.
 .4التحقق من الخصائص السيكومترية ألدوات البحث ،وهي :اختبار المصفوفات المتتابعة القياسي،

مقياس المرونة المعرفية ،ومقياس الكفاءة األكاديمية المدركة لدى طالب كلية التربية ،إعداد /الباحث قبل
التطبيق النهائي.

 .5التطبيق على العينة األساسية ،وهم الطالب المتفوقون عقلياً بكلية التربية-جامعة حلوان.
 .6تحليل واستخالص النتائج.

 .7تقديم تفسير علمي للنتائج المستخرجة.
 .8الخروج بمجموعة من التوصيات واالقتراحات في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث.
األساليب اإلحصائية:

تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية في هذا البحث:

.1المتوسطات واالنحرافات المعيارية.

 .2معامل ارتباط بيرسون ،واختبار ت لداللة الفروق بين المجموعات المستقلة.
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 .3التحليل العاملي وتحليل االنحدار.
نتائج البحث وتفسريها:

في هذا الجزء يتم استعراض نتائج البحث ،وتفسيرها في ضوء التراث النظري والدراسات والبحوث السابقة
التي تم عرضها ،وشملت فروض البحث مايلي:

 .1توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الدرجة الكلية للمرونة المعرفية ،وأبعادها الفرعية (الكفاءة الذاتية

في المرونة المعرفية-التفكير في فئات مختلفة-تقبل وجهات نظر اآلخرين-االستعداد للتكيف مع
المواقف) ،والدرجة الكلية للكفاءة األكاديمية المدركة وأبعادها الفرعية (الثقة بالنفس الكفاءة الوجدانية-
التخطيط والتنظيم الذاتي-االصرار والمثابرة-معتقدات التحصيل الدراسي والمواقف االمتحانية) لدى
الطالب المتفوقين عقلي ًا.

جدول( )3معامالت االرتباط بين المرونة المعرفية ،وأبعادها الفرعية ،والكفاءة األكاديمية المدركة ،وأبعادها الفرعية.
المرونة المعرفية

الكفاءة األكاديمية

الكفاءة الذاتية

في المرونة

التفكير في

فئات مختلفة

تقبل وجهات

نظر اآلخرين

المعرفية

االستعداد

للتكيف مع

الدرجة الكلية

المواقف

الثقة بالنفس

**0.663

*0.458

**0.866

**0.646

**0.807

الكفاءة الوجدانية

**0.675

**0.514

**0.778

**0.788

**0.834

التخطيط والتنظيم الذاتي

**0.580

**0.624

**0.643

**0.538

**0.727

االصرار والمثابرة

*0.455

*0.468

**0.503

**0.636

**0.621

معتقدات التحصيل

**0.743

**0.631

**0.728

**0.796

**0.873

الدراسي والمواقف

االمتحانية
الدرجة الكلية

**0.715

**0.613

**0.815

**0.779

**0.887

يتضح من الجدول ( ) 3وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.01بين الدرجة الكلية للمرونة
المعرفية ،وأبعادها الفرعية (الكفاءة الذاتية في المرونة المعرفية -التفكير في فئات مختلفة -تقبل وجهات

نظر اآلخرين -االستعداد للتكيف مع المواقف) ،والدرجة الكلية للكفاءة األكاديمية المدركة وأبعادها
الفرعية(الثقة بالنفس الكفاءة الوجدانية -التخطيط والتنظيم الذاتي -االصرار والمثابرة -معتقدات التحصيل
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الدراسي والمواقف االمتحانية) لدى الطالب المتفوقين عقليا .ووجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى
 0.05بين :بعدي التفكير في فئات مختلفة ،والثقة بالنفس .وبعدي الكفاءة الذاتية في المرونة المعرفية،
واالصرار والمثابرة .وبعدي التفكير في فئات مختلفة ،واالصرار المثابرة لدى الطالب المتفوقين عقليا.

يمكن تفسير وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.01بين الدرجة الكلية للمرونة المعرفية،

والكفاءة األكاديمية المدركة بأن المرونة المعرفية تشير إلى قدرة الفرد على التكيف مع المواقف البيئية
المتغيرة ،وقدرة الفرد على تغيير االستراتيجيات المعرفية المستخدمة لحل المشكالت ،ومواجهة المواقف
الغامضة ،وغير المألوفة ،وال شك في أن المرحلة الجامعية تختلف عن غيرها من المراحل التعليمية األخرى،
حيث يقوم الطالب بتوظيف مرونته المعرفية للتعامل بنجاح مع كافة المواقف التى تواجهه خالل حياته
الجامعية ،والتغلب على المشكالت على اختالف أنواعها ،ويؤدي هذا النجاح إلى تحسين معتقداته عن قدراته

على النجاح في كافة الجوانب ،وال سيما األكاديمي منها.

أضف إلى ذلك أن المرونة المعرفية تساعد الطالب المتفوق عقلياً في إنجاز المهام ،والتكليفات المتنوعة

المطلوبة منه ،واالنتقال بينها بسهولة ويسر ،كما تجعله قاد اًر على النظر إلى المشكالت األكاديمية من
زوايا ،ووجهات نظر مختلفة للتوصل إلى حلول ناجحة لها ،فالمرونة المعرفية تكمن وراء السلوكيات الناجحة،

ويندرج ذلك ضمن الخبرات والتجارب الناجحة التي تعتبر مصد اًر مهماً من مصادر اكتساب الكفاءة األكاديمية

المدركة .ويدعم ذلك ما أشارت إليه عفاف الفريحات ،ونصر مقابلة ( )2018بأن المرونة المعرفية والكفاءة
األكاديمية المدركة يكمل كل منهما اآلخر ،وأن وجودهما لدى الطالب مهم وضروري ،كما أن امتالك
الطالب للكفاءة األكاديمية المدركة يزيد ويرفع من مستوى المرونة المعرفية ،وبالتالي يمكن وصف العالقة

بينهما على أنها عالقة موجبة
كما أن المرونة المعرفية تلعب دو اًر مهماً في تقبل وجهات نظر اآلخرين عامة ،وزمالء الدراسة خاصة،

ويتضح ذلك جلياً خالل المناقشات العلمية التي يتيحها أساتذة الجامعة ،والتي تمنح الطالب ثقة في أنفسهم،

وهي أحد أبعاد الكفاءة األكاديمية المدركة .وفي أثناء هذه المناقشات يستخدم األساتذة وسائل متنوعة للتعزيز،
وإقناع الطالب ،وحثهم على المشاركة بفعالية في هذه المناقشات ،وطرح وجهات نظرهم المتنوعة حول

الموضوعات العلمية ،ويعد اإلقناع أيضاً أحد المصادر المهمة الكساب الطالب الكفاءة األكاديمية المدركة.

كما أن المرونة المعرفية تستلزم تمتع الطالب بدرجة من الكفاءة المدركة التي تمثل معتقداته عن قدرته على
التفكير بمرونة ،وتغيير وجهته العقلية ،وأساليبه المعرفية التي يستخدمها عند مواجهة المواقف الغامضة،
والمشكالت الجديدة ،والكفاءة األكاديمية المدركة إحدى أنواع الكفاءة المدركة؛ حيث تعرف المرونة المعرفية

بأنها وعي الفرد بالخيارات التي تتالءم مع المواقف الجديدة والتكيف معها ،وكذلك شعور الفرد بأن لديه
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استعداد وكفاءة مدركة عندما يكون مرناً ،فالمرونة المعرفية تركز على اعتقاد الفرد وإيمانه بكفاءته المدركة

(.)Martin and Rubin, 1995; Demirtaş,2020

والمرونة المعرفية تساعد الطالب المتفوقين عقلي ًا على التكيف مع الحياة الجامعية ،واالندماج الجامعي،

وال سيما التكيف األكاديمي مما يسهم في زيادة تفاعلهم االجتماعي ،ومالحظة السلوكيات الناجحة التي

يمارسها اآلخرون ،ومحاولة تقليدها وذلك يساعد في تحسين مستوى الكفاءة األكاديمية المدركة لديهم ،ومن
بين الدراسات والبحوث التي أكدت على ذلك (السيد بريك2017،؛ عفاف الفريحات ،ونصر مقابلة2018 ،؛
ممدوح بدوي.)2018،
ويمكن عزو العالقة بين المرونة المعرفية والتخطيط والتنظيم الذاتي كأحد أبعاد الكفاءة األكاديمية المدركة
في ضوء ما توصل إليه عيسى الهزيل ( )2015من وجود عالقة دالة إحصائيا بين المرونة المعرفية والتنظيم

الذاتي ،وتعزى العالقة الدالة إحصائياً بين المرونة المعرفية والكفاءة الوجدانية كبعد من أبعاد الكفاءة
األكاديمية المدركة إلى أن الطالب ذوي المرونة المعرفية أكثر قدرة على التعامل مع الضغوط النفسية،
ومواجهتها ،كما أنهم يتسمون بمستويات منخفضة من التوتر والقلق ،وغيرها من االنفعاالت السلبية ،ويتميزون

عن غيرهم بارتفاع درجة االنفعاالت االيجابية ،والصحة النفسية مما يسهم في رفع مستوى الكفاءة األكاديمية
المدركة لديهم ،والتي بدورها تتناسب عكسياً مع االنفعاالت السلبية ،والمشكالت ،واالضطرابات النفسية،
وطردياً مع االنفعاالت االيجابية ،والصحة النفسية والعقلية ،وما يدلل على ذلك ما أشارت إليه بعض البحوث

بأن المرونة المعرفية ،وكذلك الكفاءة األكاديمية المدركة ترتبط بشكل إيجابي بالصحة النفسية الجيدة ،التوافق

النفسي ،والرفاهية العقلية ،بما في ذلك انخفاض االكتئاب والقلق والضيق)  ; Demirtaş, 2020فاطمة

الجهورية  ،و سعيد الظفريTak, Brunwasser, Lichtwarck-Aschoff, & Engels, 2017;2018 ،
; .(Tahmassian & Moghadam,2011; Kato, 2012

فعلى سبيل المثال عندما يتمكن الطالب المتفوق عقليا من التغلب على مشكلة أكاديمية صعبة يشعر باالنجاز
الذي يترتب عليه شعوره بالسرور ،والسعادة الدراسية ،ومتعة التعلم ،وتتحسن حالته االنفعالية األمر الذي

يؤدي إلى تحسين كفاءته األكاديمية المدركة .أضف إلى ذلك أن المرونة المعرفية قد تساعد الطالب
المتفوقين عقلياً على التغلب على الخالفات التي قد تنشأ بينهم وبين غيرهم من األفراد عامة ،وزمالء الدراسة

من خالل إيجاد العديد من الحلول البديلة ،وبذلك يكونوا قادرين على إقامة عالقات اجتماعية سليمة مع

زمالئهم ،وينعكس ذلك إيجابياً على أدائهم األكاديمي بما قد يسهم في زيادة كفاءتهم األكاديمية المدركة،

وهذا ما يؤيده ( ،Ahn, Kim & Park (2008وأكد ذلك أيضاً البحث الذي أجراه رامي اليوسف(،)2013
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وتوصل إلى وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين الكفاءة المدركة والمهارات االجتماعية ،والتحصيل

الدراسي.

واتساق ًا مع ما سبق قد تعزى العالقة الدالة إحصائياً بين المرونة المعرفية ،والكفاءة األكاديمية المدركة
بأن كال منهما يعد متطلباً ضرورياً ،بل شرطاً أساسياً يجب توافره لدى الطالب المتفوق عقلياً حتى يتمكن
من تحقيق التحصيل الدراسي المرغوب ،واألداء األكاديمي المتميز الذي يضعه ضمن فئة المتفوقين دراسياً،

وبذلك يمكن للطالب أن يستثمر تفوقه العقلي؛ لتحقيق التفوق الدراسي من خالل التوظيف األمثل للمرونة
المعرفية ،والكفاءة األكاديمية المدركة ،ويدلل على ذلك العديد من البحوث والدراسات التي تناولت عالقة
المرونة المعرفية ،الكفاءة المدركة ،والكفاءة األكاديمية المدركة بكل من التحصيل الدراسي ،األداء األكاديمي،
الدافع لالنجاز ،الدافع لإلتقان ،ومنها على سبيل المثال ال الحصر (:فداء سعيد 2012 ،؛ نافذ يعقوب،

2012؛ ألفت نصر2014 ،؛

;Lin, 2013, Hen & Goroshit, 2014 ; Baginski, 2014

Honicke & Broadbent, 2016; Merolla, 2017; Drago,هاني مرادRheinheimer 2019 ،

; .)& Detweiler, 2018

ومما سبق يتضح أنه يمكن أيضاً تفسير العالقة الدالة إحصائياً بين الدرجة الكلية للمرونة المعرفية،

والكفاءة األكاديمية المدركة في ضوء العالقات االرتباطية المتبادلة ،والدالة إحصائي ًا بين األبعاد الفرعية
للمرونة المعرفية ،وهي  :الكفاءة الذاتية في المرونة المعرفية ،التفكير في فئات مختلفة ،تقبل وجهات نظر

اآلخرين ،واالستعداد للتكيف مع المواقف ،واألبعاد الفرعية للكفاءة األكاديمية المدركة ،وهي :الثقة بالنفس،

الكفاءة الوجدانية ،التخطيط والتنظيم الذاتي ،االصرار والمثابرة ،و معتقدات التحصيل الدراسي والمواقف
االمتحانية .وقد اتفقت نتائج هذا البحث مع نتائج العديد من الدراسات والبحوث ،ومن بينهاEsen , (:
Özcan& Sezgin,عفاف الفريحات ،ونصر مقابلةMustafaoglu & Önen, 2017 ; 2018 ،

; Kim & Omizo, ; Brewster, 2011 ; Shimogori; 2013; Çelikkaleli, 2014; 2016
.)2005
كما اتفقت مع نتائج البحث الذي أجراه (Demirtaş (2020؛ حيث توصل إلى أن المرونة المعرفية
مرتبطة بشكل إيجابي مع الكفاءة األكاديمية واالجتماعية والوجدانية المدركة والرفاهية العقلية .كما توسطت

الكفاءة األكاديمية واالجتماعية والوجدانية المدركة العالقة بين المرونة المعرفية والرفاهية العقلية ،وأن من

خصائص ذوي المرونة المعرفية المرتفعة بأنهم أعلى كفاءة من غيرهم من األفراد األقل في مستوى المرونة
المعرفية.
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 .2 .9يمكن التنبؤ بالكفاءة األكاديمية المدركة لدى الطالب المتفوقين عقلي ًا بمعلومية أدائهم على مقياس

المرونة المعرفية.

وللتحقق من هذا الفرض تم استخدام تحليل اإلنحدار البسيط ،والجدول ( )4يوضح نتائج تحليل اإلنحدار

البسيط حسب أهمية تأثير المتغير المستقل (المرونة المعرفية) على المتغير التابع (الكفاءة األكاديمية

المدركة) ،كما أن الجدول ( )5يبين نتائج تحليل التباين لداللة معامالت االنحدار.

جدول ( )4تحليل اإلنحدار البسيط لتأثير المتغير المستقل (المرونة المعرفية) على المتغير التابع (الكفاءة
األكاديمية المدركة).

العوامل

المستقلة
المنبئة

معامل

حجم

اإلنحدار

الثابت

 Constantالمعياري

الخطأ

معامل

المعياري

معامل

االرتباط

Std.

اإلنحدار

المتعدد

()Beta

Error

.887

5.488

غير

()R2

المفسر

()R

المعياري

التباين

نسبة

المساهمة

ت

مستوى

(التغير في

)(t

الداللة

التباين

)(Sig.

المفسر)

Adjusted

()B

R

Square
المرونة

4.356-

1.647

.786

11.252

.777

0.387-

.702

المعرفية
جدول ( )5نتائج تحليل التباين لداللة معامالت االنحدار.
مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات
االنحدار

2766.858

1

2666.858

الباقى

753.142

25

30.126

الدرجة الكلية

3520.000

26

قيمة "ف"

مستوى الداللة

91.844

0.01

وبالنظر إلى الجدولين ( )5( ،)4يمكن التوصل لآلتي:
يمكن التنبؤ بالكفاءة األكاديمية المدركة بمعلومية أداء الطالب المتفوقين عقلياً على متغير المرونة

المعرفية بنسبة  ،%78أو بمعنى آخر أن المرونة المعرفية تسهم بمقدار  %78فى تفسير التباين الكلى
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للكفاءة األكاديمية المدركة ،وهذا يدل على حجم أثر كبير .وعليه ،يمكن صياغة معادلة التنبؤ بالكفاءة
األكاديمية المدركة من خالل معرفة درجة الطالب المتفوق عقلياً فى المرونة المعرفية على النحو اآلتى:
ص = ث  +أ × س.
الكفاءة األكاديمية المدركة =  × 1.647 + 4.356-المرونة المعرفية.
ويتضح من جدول ( )5أن إمكانية التنبؤ بالكفاءة األكاديمية المدركة من خالل المرونة المعرفية

فى المعادلة السابقة دالة إحصائياً؛ حيث جاءت قيمة(ف) دالة إحصائياً عند مستوى (.)0.01

وقد تفسر إمكانية التنبؤ بالكفاءة األكاديمية المدركة لدى الطالب المتفوقين عقلياً بمعلومية أدائهم

على مقياس المرونة المعرفية ،بأن المرونة المعرفية تتضمن :الكفاءة الذاتية في المرونة المعرفية،
التفكير في فئات مختلفة ،تقبل وجهات نظر اآلخرين ،واالستعداد للتكيف مع المواقف ،والتي تساعد

الطالب المتفوقين عقلياً على حل المشكالت الدراسية ،واألكاديمية ،وغيرها من المشكالت ،والتكيف
األكاديمي ،واالندماج الجامعي ،كما أن المرونة المعرفية تتطلب ثقة الطالب في قدرته على التفكير،
والتصرف بمرونة ،والتكيف مع مختلف المواقف ،و هذا ينعكس على معتقدات الطالب عن أداءه
األكاديمي ،والتي تتمثل في الكفاءة األكاديمية المدركة.
كما أن الكفاءة األكاديمية المدركة تتضمن :الثقة بالنفس ،الكفاءة الوجدانية ،التخطيط والتنظيم
الذاتي ،االصرار والمثابرة ،ومعتقدات التحصيل الدراسي والمواقف االمتحانية ،وقد تساعد المرونة

المعرفية الطالب المتفوق عقلي ًا على التخطيط والتنظيم الذاتي ،حيث تجعله يتمتع بالمرونة في التخطيط
والتنظيم ،فعلى سبيل المثال عندما يقوم الطالب المرن معرفياً بوضع جدول دراسي ،أو التخطيط لمهمة

أكاديمية ،وحدث موقف طارئ له ،فقد يكون قاد ار على إجراء تعديل على جدوله ،أو خطته كي يتكيف
مع التغيير ،وهذا يكسبه الثقة بنفسه.

أضف إلى ذلك أن المرونة المعرفية تزيد من شعور الطالب المتفوق عقليا بالكفاءة الوجدانية؛ فهي

تمنحه القدرة على التخلص السريع من حاالت التعب واإلرهاق ،والملل ،والضيق ،والقلق ،والتوتر،
وغيرها من االتفعاالت السلبية ،واستبدالها باالنفعاالت االيجابية المصاحبة لعملية التعلم ،وينتج عن
ذلك زيادة الحماس ،والدافعية ،واالصرار ،والمثابرة  ،واالستم اررية في بذل الجهد ،وتحسين معتقدات

الطالب المتفوقين عقلياً عن التحصيل الدراسي ،والمواقف االمتحانية ،وبالتالي يحقق الطالب المتفوق
عقلياً األهداف األكاديمية المنشودة ،والمرجوة منه وصوال إلى التفوق الدراسي ،والذي بدوره ينعكس على
مستوى الكفاءة األكاديمية المدركة؛ فالخبرات ،والتجارب الناجحة تزيد من درجة الكفاءة األكاديمية
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المدركة لدى الطالب .كما يدعم ذلك ما أشار إليه محمد عبد الغفار( )2020بأن الطالب المتفوقين

عقلياً يتسمون بمجموعة من الخصائص العقلية ،الشخصية ،واالنفعالية التي تميزهم عن غيرهم من
الطالب ،ومنها :التفوق في االستدالل ،والتعميم ،القدرة على الفهم السريع ،الذاكرة القوية ،التركيز الجيد
لفترات طويلة ،المثابرة ،الثقة بالنفس ،والدافع المرتفع للمعرفة.

وفي هذا السياق يرى كل من عفاف الفريحات ،ونصر مقابلة( )2018أن توفر الكفاءة األكاديمية

المدركة لدى الطالب يؤثر على أدائهم األكاديمي؛ حيث تشجع الطالب على بذل الجهد من أجل

تحقيق األهداف المطلوبة ،فيعمدون إلى أداء المهام المطلوبة منهم ،ويتوفر لديهم اإلصرار والمثابرة،

والسيطرة على الصعوبات والمشكالت الدراسية التي قد تواجههم ،ويعملون على توظيف العديد من
االستراتيجيات والمهارات المعرفية مما يؤثر في نشاطهم المعرفي ويسهم في تنمية المرونة المعرفية

لديهم.

ومن ناحية أخرى تساعد الكفاءة الوجدانية الطالب على ضبط انفعاالتهم ،والتحكم فيها بما يتناسب

مع طبيعة الموقف ،وتجعلهم أكثر قدرة على فهم مشاعرهم وانفعاالتهم ،وكذلك مشاعر اآلخرين
واالستجابة المناسبة لها ،وينعكس هذا بشكل إيجابي على المرونة المعرفية لدى الطالب؛ حيث أن
قدرة الطالب على ضبط انفعاالتهم تزيد من قدرتهم على التركيز وإيجاد الحلول المتنوعة.
كما يمكن عزو هذه النتيجة أيضاً إلى أن تحليل االنحدار يعتمد على معامالت االرتباط أو مقاييس

العالقة بصفة عامة ،ولذلك فإن هذه النتائج تفسر في ضوء ما أسفر عنه الفرض األول من عالقات

دالة بين الدرجة الكلية للمرونة المعرفية ،وأبعادها الفرعية(الكفاءة الذاتية في المرونة المعرفية -التفكير
في فئات مختلفة -تقبل وجهات نظر اآلخرين-االستعداد للتكيف مع المواقف) ،و الدرجة الكلية للكفاءة
األكاديمية المدركة وأبعادها الفرعية(الثقة بالنفس الكفاءة الوجدانية -التخطيط والتنظيم الذاتي -االصرار

والمثابرة -معتقدات التحصيل الدراسي والمواقف االمتحانية ) لدى الطالب المتفوقين عقلياً.

ويدعم ما سبق ما توصلت إليه العديد من الدراسات والبحوث التي اتفقت نتائجها مع نتيجة هذا

الفرض ،ومنها على سبيل المثال ال الحصر :بحث ( ،Çelikkaleli (2014والذي توصلت نتائجه
إلى وجود عالقات دالة إحصائياً بين المرونة المعرفية وبين معتقدات الكفاءة األكاديمية واالجتماعية

والوجدانية المدركة .كما تنبأت معتقدات الكفاءة الوجدانية واالجتماعية المدركة بدرجات المرونة

المعرفية .وبينت نتائج بحث ) Mustafaoglu & Önen (2016أن هناك عالقات ذات داللة
إحصائية بين مستويات المرونة المعرفية ومعتقدات الكفاءة األكاديمية المدركة لدى الطالب .كما أشارت

نتائج بحث ) Esen, Özcan& Sezgin (2017إلى أن المرونة المعرفية يتم التنبؤ بها بشكل
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إيجابي دال إحصائياً من خالل خمسة من المتغيرات ،وهي  :التحصيل الدراسي ،الكفاءة المدركة

العامة ،الكفاءة األكاديمية ،الوجدانية ،واالجتماعية المدركة) ،و أن الخمسة متغيرات جميعها تنبأت،

وفسرت  ٪34من المرونة المعرفية .وقد أظهرت نتائج بحث عفاف الفريحات ،ونصر مقابلة()2018

وجود إسهام نسبي ذو داللة إحصائية لكل من الكفاءة األكاديمية واالنفعالية المدركة ،ونمط الحوار

للتنبؤ بالمرونة المعرفية ،ووجود أثر مشترك مقداره  %39لبيئة التواصل األسري ،والكفاءة األكاديمية،
واالنفعالية المدركة للتنبؤ بالمرونة المعرفية .وأخي اًر أظهرت نتائج بحث ( Demirtaş (2020أن

المرونة المعرفية مرتبطة بشكل إيجابي مع الكفاءة األكاديمية ،والوجدانية ،واالجتماعية المدركة،
والرفاهية العقلية ،وأن الكفاءة األكاديمية واالجتماعية والوجدانية المدركة توسطت العالقة بين المرونة
المعرفية والرفاهية العقلية.
التوصيات و املقرتحات:

 .1توصيات البحث:

في ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث ،يمكن التوصية بما يلي:
 . 1 .1االهتمام بتضمين البرامج التربوية الخاصة بإعداد المعلم أنشطة ،ومهام تهدف إلى تنمية المرونة

المعرفية كإحدى القدرات العقلية المعرفية ،وكونها مهارة من مهارات التفكير اإلبداعي األساسية ،وكذلك
التدريب على تحسين الكفاءة المدركة عامة ،والكفاءة األكاديمية المدركة خاصة.

 .2 .1إجراء دورات تدريبية لتنمية المرونة المعرفية ،والكفاءة األكاديمية المدركة لطالب الجامعة عامة،

وطالب كلية التربية ،والطالب المتفوقين عقلياً خاصة.

 .3 .1ضرورة تحلي المربين والمعلمين بالمرونة المعرفية ،والكفاءة األكاديمية المدركة؛ حتى يتمكنوا من

تدريب طالبهم على هذين المتغيرين وإكسابهما لطالبهم.
 . 4 .1عقد دورات تدريبية للمعلمين أثناء الخدمة عامة ،ومعلمي التعليم األساسي خاصة لتدريبهم على

كيفية تنمية المرونة المعرفية ،والكفاءة األكاديمية المدركة لدى تالميذهم ،وطالبهم.
 .2حبوث مقرتحة:

بناء على ما توصل إليه البحث من نتائج ،يمكن اقتراح اآلتي:
ً
 .1 .2إجراء بحوث ودراسات ارتباطية تتناول عالقة المرونة المعرفية ،الكفاءة األكاديمية المدركة بمتغيرات

أخرى :كالتفكير اإليجابي ،والتفكير الناقد ،مستوى الطموح ،الذكاء األخالقي ،والذكاء الناجح ،اتخاذ القرار،
القدرة على حل المشكالت االجتماعية.
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 .2 .2إجراء بحوث ودراسات سببية مقارنة في المرونة المعرفية ،والكفاءة األكاديمية المدركة بين فئات
متباينة من ذوي االحتياجات الخاصة :صعوبات التعلم ،التأخر الدراسي ،التوحد ،تشتت االنتباه ،وفرط

الحركة ،والنشاط ،المتفوقين عقلياُ ،والمتفوقين عقلي ًا ذوي صعوبات التعلم.

 .3 .2إجراء دراسات تجريبية لتحسين المرونة المعرفية ،والكفاءة األكاديمية المدركة لدى طالب الجامعة
عامة وطالب كلية التربية ،والطالب المتفوقين عقلياً خاصة.

 . 4 .2إجراء دراسات عبر ثقافية للمقارنة بين عدة ثقافات في المرونة المعرفية ،والكفاءة األكاديمية المدركة.
 .5 .2إجراء دراسات نمائية مستعرضة حول المرونة المعرفية ،والكفاءة األكاديمية المدركة.
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