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  مستخلص البحث:
هدف البحث إلى الكشف عن: الفروق في المرونة المعرفية، وأبعادها الفرعية )الكفاءة الذاتية في المرونة 

المتفوقين  االستعداد للتكيف مع المواقف( لدى الطالب-اآلخرينتقبل وجهات نظر -التفكير في فئات مختلفة-المعرفية
أدبي(، -إناث(، التخصص الدراسي )علمي-جامعة حلوان التي تعزى الختالف النوع )ذكور-عقليا بكلية التربية

بًا ( طال43منخفضة(. وقد تكونت عينة البحث األساسية من )-واختالف مستويات الكفاءة األكاديمية المدركة )مرتفعة
وطالبة من المتفوقين عقليًا، 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/ 

المقارن(. وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دالة إحصائيًا بين -ي )السببيالباحث. وتم استخدام المنهج الوصف
تقبل  -متوسطات درجات الطالب المتفوقين عقليًا في المرونة المعرفية، وبعدين من أبعادها )التفكير في فئات مختلفة

بين  0.05عند مستوى إناث( ، ووجود فروق دالة إحصائيًا  -وجهات نظر اآلخرين( تعزى الختالف النوع )ذكور
متوسطات درجات الطالب المتفوقين عقليًا في بعدين من أبعادها، وهما: الكفاءة الذاتية في المرونة المعرفية، 
واالستعداد للتكيف مع المواقف تعزى الختالف النوع لصالح الذكور، وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات 

ي(، كما أدب -المرونة المعرفية، وأبعادها تعزى الختالف التخصص )علمي درجات الطالب المتفوقين عقليًا في
بين متوسطات درجات الطالب المتفوقين  0.05توصلت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 -لمدركة )مرتفعةاعقليًا في المرونة المعرفية، وثالثة من أبعادها الفرعية تعزى الختالف مستويات الكفاءة األكاديمية 
منخفضة( لصالح الطالب المتفوقين عقليا مرتفعي الكفاءة األكاديمية المدركة، وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين 
متوسطات درجات الطالب المتفوقين عقليا في بعد التفكير في فئات مختلفة تعزى الختالف مستويات الكفاءة 

 األكاديمية المدركة.
 ينفوقالطالب المت-الكفاءة األكاديمية المدركة-التخصص الدراسي-النوع-المرونة المعرفية المفتاحية:الكلمات ) 

 عقليًا(.
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Abstract 

The present research aimed to explore the differences in cognitive flexibility, 

and its sub-dimensions (self-efficacy in cognitive flexibility - thinking in 

different categories - accepting the views of others - aptitude to adapt with 

situations) among talented students of College of Education - Helwan 

University, which due to the difference in gender (Male - female), academic 

specialization (scientific - literary), and difference in levels of perceived 

academic efficacy (high - low). The main research sample consisted of (43) 

male and female from talented students, and to achieve the objectives of the 

research, the researcher used the following scales: the Standard Sequential 

Matrices, 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 

(Causal comparative approach) was used. The results showed that there 

weren’t statistically significant differences between the mean scores of 

talented students in cognitive flexibility, and two of its sub-dimensions 

(thinking in different categories - accepting the views of others) due to the 

different gender (male - female), There were statistically significant 

differences at the level of 0.05 between the mean scores of talented students 

in two dimensions of cognitive flexibility: (self-efficacy in cognitive 

flexibility, and aptitude to adapt with situations) due to the different gender 

(male-female) in favor of males, and there weren’t statistically significant 

differences between the mean scores of  talented students in cognitive 

flexibility, and its sub-dimensions due to the different specialization (scientific 

- literary), and There were also statistically significant differences at the level 

of 0.05 between the mean scores of talented students in cognitive flexibility, 

and three of its sub-dimensions due to different levels of perceived academic 

efficacy (high - low) in favor of talented students with high levels of perceived 

academic efficacy, and there weren’t statistically significant differences 

between the mean scores of talented students in (thinking in different 

categories dimension) due to the different levels of Perceived academic 

efficacy.                                                                                                                                                   

 (Keywords: Cognitive Flexibility - Gender - Academic Specialization - Perceived 

Academic Efficacy – Talented 

Students).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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      املقدمة:

يتفاعل طالب الجامعة عامة وطالب كلية التربية خاصة مع العديد من األفراد ومنهم زمالئهم كما      
تواجههم العديد من المشكالت على اختالف أنواعها: أكاديمية، اجتماعية، وجدانية، أخالقية، وغيرها من 

هم التحلي ة مما يتطلب منالمشكالت، ويمرون بالكثير من المواقف الصعبة والغامضة والغريبة وغير المألوف
بمجموعة من السمات الشخصية، و القدرات العقلية، ومنها المرونة المعرفية فهي تساعدهم على إيجاد حلول 
متنوعة لكافة المشكالت، وتغيير االستراتيجيات واألساليب التي يستخدمونها في حل المشكالت، وكذلك ربط 

ا من قبل بالمعلومات الجديدة و المتاحة في المشكلة، أو الموقف المعرفة والمعلومات والخبرات التي اكتسبوه
الحالي، وكذلك تمنحهم القدرة على التغلب على المواقف الغامضة بسهولة و يسر. كما تعد المرونة المعرفية 

 أداة ووسيلة مهمة؛ حيث تفيد في عمليات التواصل والتفاعل االجتماعي، والثقافي مع اآلخرين.   
اقًا مع ما سبق فقد أصبح الحكم على تطور المستوى األكاديمي ألية جامعة من خالل مستوى واتس     

التطور في القدرات العقلية، والسمات الشخصية لدى طالب الجامعة باعتبارهم الجوهر األساسي لرؤية 
ة لطالب ة السويالجامعة ورسالتها وأهدافها. وهناك مجموعة من القدرات، والسمات المحورية المميزة للشخصي

لية، عقالجامعة وخاصة طالب كلية التربية، لعلَّ من بينها: المرونة في جميع المجاالت المعرفية، ال
الثقافية، وتقبل اآلخرين. ونظرا ألهمية وجود المرونة، وتقبل الطالب ألفكار االجتماعية، الوجدانية، و 

يح للتفوق واإلبداع ومؤشرات دالة على ووجدانات ومشاعر وسلوكيات بعضهم البعض، باعتبارها مفات
، إذ يراً ات، وتلك السمات اهتمامًا كبالشخصية السوية لديهم، فقد أخذت العديد من الجامعات ُتولي هذه القدر 

ال جدوى للجامعة أن تمتلك وسائل حديثة ومتطورة، وطالبها يعانون من انخفاض وتدني هذه القدرات، 
 (.2016بني يونس، سعود الشمري، وأحمد الزعارير، واضطرابات في تلك السمات )محمد

أضف إلى ذلك أن كل طالب يواجه في حياته مواقف جديدة تتطلب منه استجابة مناسبة لهذه المواقف،    
وعليه أن يمتلك قدرات عقلية مرنة تمكنه من التكيف مع هذه المواقف. ولقد ظهر مفهوم المرونة المعرفية 

لما تتطلبه الحياة المعاصرة من سرعة في التغير والتبدل من وقت آلخر، وتتطلب في علم النفس المعاصر، 
 (. 2017)منار عبد الحوارات، طالبًا قادرين على التكيف مع المتطلبات البيئية

و تأكيدًا على ما سبق فإنه يمكن افتراض وجود المرونة المعرفية عند األفراد من خالل عدة أمثلة توضح    
سلوك المرونة المعرفية، فعندما يواجه الطالب مشكلة جديدة فإنهم يحاولون تحليل الجوانب المختلفة للمشكلة 

 ل مشكالت مشابهة بنجاح حتى يجدوا حالً بطريقة منظمة، واالستفادة من الخبرات السابقة التي أدت إلى ح
مناسبًا قدر اإلمكان، وعندما يتناقش الطالب مع األقران فيحاولون اإلنصات وتوجيه األسئلة بطريقة منظمة 
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وطرح أسئلة مثل لماذا؟، مامصدر معلوماتك؟، لفهم وجهات نظر اآلخرين، فمرونة الفرد المعرفية موجودة 
 إلى توفير البيئة وظروف التعلم التي تسهل وتثير المرونة المعرفية للطالبولكن في مواقف التعلم نحتاج 

  .Chieu, ) (2007وخاصة في مواقف التعلم الصعبة 
كما تشير المرونة المعرفية إلى قدرة الطالب على تغيير تفكيره من حالة إلى أخرى ومواجهة المتطلبات     

ة المعرفية أحد مظاهر عملية تجهيز ومعالجة المعلومات، المختلفة لألحداث غير المتوقعة، وتعد المرون
وتتضمن تفعيل وتعديل العمليات المعرفية استجابة للمتطلبات المتغيرة للمهام وعوامل السياق، وتشمل القدرة 

(.  فهي تتضمن مستويين Wiseheart, 2015  &Deakعلى تحويل االنتباه وانتقاء االستجابات المناسبة )
قلي الذي يقوم به الفرد األول هو تجاوز الفرد لمعتقداته وأفكاره القديمة والثاني هو التكيف مع من العمل الع

المواقف الجديدة بهدف إحداث نوع من التكيف مع األوضاع الجديدة مع توافر الرغبة في ذلك )السيد 
 (.                2017بريك،

ه رتقدو وعي الفرد بالبدائل المتاحة باعتبارها  (2015مروة جابر )، (2013نبيل أحمد)كل من يعرفها و   
على تبني وتغيير االستراتيجيات المعرفية المستخدمة لحل المشكالت ومعالجة المواقف الطارئة وغير 

القدرة  ( من خالل2016، ويسرا بلبل، وإحسان حجازي)(2015رمضان حسن)ويعبر عنها كل من المتوقعة. 
والتعامل مع المواقف الحياتية الجديدة والمتغيرة عن طريق تغيير ستطالع، على التوازن المعرفي، وحب اال

ة مع اآلخرين وإقامة عالقات طيب الفردوتحمل المسئولية في كافة المواقف التي تواجه الطرق واالستراتيجيات، 
 .أساسها الود واالحترام المتبادل

المرونة العقلية)المعرفية( ( إلى 2016الزعارير)كما يشير محمد بني يونس، سعود الشمري، وأحمد     
االستجابة و االجتماعية على أنها قدرة الطالب على مواجهة متطلبات الحياة ومستجداتها بكفاءة وفعالية، و 

واقعي، وتشكيل عالقات طيبة مع اآلخرين تقوم على الود واالحترام و المتنوعة لها بشكل عقالني ومنطقي 
 النفتاح المتبادل وتقبل اآلخرين. والتسامح والتعاون وا

والجدير بالذكر أن هناك العديد من الدراسات والبحوث التي تناولت المرونة المعرفية في عالقتها ببعض     
الذي هدف إلى و (، 2013نافز بقيعي )المتغيرات األخرى، ومنها على سبيل المثال ال الحصر: بحث 

م لدى طلبة السنة الجامعية األولى في كلية العلو ، وما وراء الذاكرة الكشف عن العالقة بين المرونة المعرفية
ومنها ما استهدف الكشف عن الفروق بين مرتفعي ومنخفضي ما وراء الذاكرة، التربوية واآلداب الجامعية، 

أدبي( في المرونة المعرفية، باإلضافة إلى الكشف عن  -والفروق بين طالب التخصص األكاديمي)علمي
أدبي( في  -منخفض( والتخصص األكاديمي)علمي -فاعل الثنائي بين مستوى ما وراء الذاكرة)مرتفعأثر الت

 (.    2013المرونة المعرفية)نبيل أحمد،
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 Çelikkaleliحيث توصلت دراسة سيلكاللي المدركة المرونة المعرفية بالكفاءة األكاديمية كما ارتبطت    
، لمدركةا داللة إحصائية بين المرونة المعرفية والكفاءة األكاديميةوجود عالقة ارتباطية ذات  ىإل  (2014)

المرونة المعرفية في عالقتها بعض المتغيرات األخرى  Baginski (2014) وتناولت دراسة باجنسكي 
 كمتغيرات وسيطة للعالقة بين اليقظة واإلنجاز األكاديمي لدى طالب المدارس الثانوية. 

على مستوى المرونة المعرفية لدى طلبة المرحلة الثانوية وعالقتها بالتنظيم  وأخرى استهدفت التعرف   
 (. بينما هدف بحث2015)عيسى الهزيل، الذاتي في ضوء متغيري النوع االجتماعي والصف المدرسي

إلى التعرف على  دور المرونة المعرفية في الكفاءة البحثية المدركة ألعضاء هيئة  Merati (2016)ميراتي
( إلى دراسة إمكانية التنبؤ بالذاكرة العاملة من 2016)يسرا بلبل، وإحسان حجازي كما هدف بحث  التدريس،

الثالثة وكذلك  غيراتخالل المرونة المعرفية والذكاء السائل والتعرف على الفروق بين الذكور واإلناث في المت
دراسة العالقة بينها وتوصلت النتائج إلى عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في متغيرات البحث وعدم 
وجود عالقة بين الذاكرة العاملة والمرونة المعرفية، وفي عالقتها بالتفكير ما وراء المعرفي )ثناء عبد 

(. أما دراسة 2016ة المحسن، وعبدالفتاح أحمد ، (، وفي عالقتها بالتطرف الفكري)سالم2016الحافظ،
 ( فقد هدفت إلى التعرف على العالقة بين المرونة المعرفية والتفكير المنظومي. 2016غصون عوض )

عالقتها بالتقبل البينشخصي لدى طالب جامعة تبوك )محمد بني يونس، سعود الشمري، وأحمد وفي      
ف إلى التعرف على العالقة بين المرونة المعرفية وحاالت الهوية ومن البحوث ما هد (،2016الزعارير،

(، ومنها ما هدف إلى التنبؤ بالمرونة المعرفية 2016)محمد العارضة، النفسية لدى طلبة المرحلة الثانوية
 (.Esen, Özcan, Sezgin,2017) من خالل الكفاءة األكاديمية المدركة، و التحصيل

هدف إلى الكشف عن أثر الكفاءة في اللغة الثانية على الذاكرة العاملة والمرونة ومن البحوث أيضًا ما      
(، كما استهدفت دراسة 2017ورافع زغول،  ،)محمد صفية المعرفية لدى الطلبة ثنائيي اللغة في مدينة عكا

نار عبد م( التعرف على عالقة المرونة المعرفية بدافعية اإلتقان، بينما هدفت دراسة 2017مصطفى وحيد )
( إلى الكشف عن المرونة المعرفية والتوجه نحو المخاطرة كمتنبئان بحل المشكالت لدى 2017الحوارات )

طلبة الجامعة الهاشمية وأظهرت النتائج قدرة المتغيرين الجيدة على التنبؤ بحل المشكالت، ومن الدراسات 
في( ية واألسلوب اإلبداعي )التجديدي/ التكيما هدف إلى التنبؤ بسلوك حل المشكلة من خالل المرونة المعرف

 ألساليب (، ومنها ما هدف إلى التعرف على اإلسهام النسبى2017لدى طالب المرحلة الثانوية )داليا ندا،
طلبة الجامعة)حسني  لدى بالحكمة التنبؤ فى االجتماعية الذات المعرفية وفعالية والمرونه القرار اتخاذ

( قياس المرونة المعرفية 2018(. كما استهدف بحث عبدالكريم محسن، و فجر السماوى )2018النجار،
التعرف على عالقة المرونة المعرفية بالتفكير  (2018لدى طلبة الجامعة، كما استهدف بحث ندى الجنابي)
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 هدف إلى التنبؤ بالمرونة المعرفية من خاللومنها ما لدى طلبة كلية التربية األساسية،  ما فوق المعرفي
 (Doğan Laçin & Yalçın, 2019).الكفاءة المدركة لدى طالب الجامعة

 مشكلة البحث:
ال شك أن الميدان التربوي والنفسي يزخر بالكثير من الدراسات، والبحوث التي قامت بدراسة العديد من     

المتغيرات التربوية، والنفسية، وتعد المرونة المعرفية من أهم المتغيرات التي تناولتها الدراسات والبحوث؛ 
راد بدرجة كبيرة يساعدهم على حل حيث أنها إحدى مكونات التفكير اإلبداعي، كما أن وجودها لدى األف

المشكالت الصعبة، والتغلب على المواقف الغامضة، والجديدة بنجاح، كما أنها تمكن األفراد من التكيف، 
والتوافق مع البيئات الجديدة، وغير المألوفة، فهي تتضمن قدرة الفرد على تغيير الوجهة العقلية، واألساليب 

اعتاد عليها، واستخدام أساليب واستراتيجيات معرفية تناسب المشكالت، واالستراتيجيات المعرفية التي 
 والمواقف الجديدة في البيئات غير المألوفة.  

الجدير بالذكر أن هناك بعض الدراسات والبحوث التي تناولت المرونة المعرفية في ضوء بعض و    
لى عدم ما توصل إ لمثال ال الحصرومن بينها على سبيل اوالتخصص الدراسي،  النوعالمتغيرات، ومنها 

محمد ؛ Çelikkaleli, 2014) إناث( -وجود فروق في المرونة المعرفية تعزى الختالف النوع )ذكور
؛ 2018 ،حسني النجار؛ 2017مصطفى وحيد، ؛2016 ،إحسان حجازي و يسرا بلبل، ؛ 2016العارضة،

(، Doğan Laçin & Yalçın, 2019 ;Aslan, 2018 ؛2018بحث عبد الكريم محسن، وفجر السماوي،
وجود فروق دالة إحصائيا في المرونة المعرفية تعزى الختالف النوع لصالح االناث  ومنها ما أظهرت نتائجها

، ومنها ما أشار إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في المرونة (؛ 2017،محمد صفية، ورافع زغول)
(، 2018ندى الجنابي،؛ 2015عيسى الهزيل، الذكور )إناث( لصالح  -المعرفية تعزى الختالف النوع)ذكور

ومنها ما كشفت عن عدم وجود فروق دالة إحصائيا في المرونة المعرفية تعزى الختالف التخصص 
مصطفى ؛ 2017؛ محمد صفية، ورافع زغول،2016أدبي( )محمد العارضة،  -الدراسي)علمي

توصل إلى وجود فروق ذات داللة ( ، ومنها ما 2018وي، عبد الكريم محسن، وفجر السما؛ 2017وحيد،
نبيل )أدبي( لصالح التخصص العلمي -الختالف التخصص )علميتعزى إحصائية في المرونة المعرفية 

 (.2018؛ حسني النجار، 2018ندى الجنابي، ؛ 2013أحمد، 
 بين نتائج الدراسات، والبحوث التي تناولت المرونة المعرفية في وتباينيتضح مما سبق وجود تعارض،     

 ما أطلع عليه الباحث من دراساتفي حدود )النوع، والتخصص الدراسي(، كما أنه  ضوء بعض المتغيرات
ض الفروق في المرونة المعرفية في ضوء بع بدراسة قامتالتي  جنبيةاألربية و عال هناك ندرة في البحوث
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من و  ،لدى الطالب المتفوقين عقليا ذوي مستويات الكفاءة األكاديمية المدركة المختلفة بكلية التربيةالمتغيرات 
 : التاليةاألسئلة مشكلة البحث في  ثم تمثلت

ية التي بكلية الترب لدى الطالب المتفوقين عقليا، وأبعادها الفرعية . ما الفروق في المرونة المعرفية1 
 إناث(؟-)ذكورتعزى الختالف النوع 

لدى الطالب المتفوقين عقليا بكلية التربية التي ، وأبعادها الفرعية . ما الفروق في المرونة المعرفية2
 أدبي(؟-تعزى الختالف التخصص الدراسي)علمي

لدى الطالب المتفوقين عقليا التي تعزى الختالف ، وأبعادها الفرعية . ما الفروق في المرونة المعرفية3 
 منخفضة(؟-)مرتفعة لكفاءة األكاديمية المدركةمستويات ا

  أهداف البحث:
 :الكشف عن البحث إلىهدف ي
ية التي تعزى بكلية الترب لدى الطالب المتفوقين عقليا ، وأبعادها الفرعيةالفروق في المرونة المعرفية. 1 

 إناث(.-الختالف النوع )ذكور
عزى لدى الطالب المتفوقين عقليا بكلية التربية التي ت الفروق في المرونة المعرفية، وأبعادها الفرعية. 2

 أدبي(.-الختالف التخصص الدراسي)علمي
تويات لدى الطالب المتفوقين عقليا التي تعزى الختالف مس ، وأبعادها الفرعية. الفروق في المرونة المعرفية3

 منخفضة(.-)مرتفعة الكفاءة األكاديمية المدركة
 أهمية البحث: 

 أهمية البحث إلى: انقسمت
   . األهمية النظرية:1

 األهمية النظرية فيما يلي: تتحدد
ية في الفروق في المرونة المعرفتتجلى أهمية البحث من خالل ندرة الدراسات، والبحوث التي تناولت  .1. 1

تلفة بكلية خضوء بعض المتغيرات لدى الطالب المتفوقين عقليا ذوي مستويات الكفاءة األكاديمية المدركة الم
 ؛ وبذلك تضيف النتائج التي سيسفر عنها البحث جديدًا للمعرفة العلمية.التربية

ساليب المرونة المعرفية تمثل قدرة الطالب على تغيير األأهمية متغيراته؛ فب. تتحدد أهمية البحث أيضًا 2. 1
 والتغلب على المواقف الغامضة بما يتناسب وطبيعة ،واالستراتيجيات التي يستخدمها في حل المشكالت

ومتطلبات التغلب عليه كما تشمل تغيير الوجهة العقلية و التحرر من التصلب المعرفي الذي يعيق  ،الموقف
قدراته وإمكاناته  طالب فيالوالتي تشير إلى ثقة  ،المدركة األكاديميةالكفاءة ضافة إلى ، باإلتقدم الفرد ورقيه
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 بة منهإعداد البحوث المطلو  و ،والواجبات ،أداء المهامجاح والتفوق األكاديمي والدراسي في له للنالتي تؤه
 التمكن. التميز ومن بمستوى مرتفع 

توجيه نظر الباحثين إلى التركيز على متغير المرونة المعرفية، واالهتمام بدراسته، وقياسه، وتنميته . 3. 1
 التعليمية.لدى الطالب في جميع المراحل 

 . الوقوف على أحدث الدراسات والبحوث التي تناولت المرونة المعرفية، وذلك على اختالفها وتباينها.4. 1
 .األهمية التطبيقية:  2
 األهمية التطبيقية فيما يلي: تحددت
الكفاءة و  ، وهي: المرونة المعرفية،إعداد وبناء مقاييس لمتغيرات البحثب الميدان التربوي  . اإلسهام في1. 2

 .األكاديمية المدركة
االستفادة من النتائج التي أسفر عنها البحث عند تصميم البرامج التدريبية، والتي من  يمكن للباحثين  .2. 2

 شأنها تنمية المرونة المعرفية، والكفاءة األكاديمية المدركة لدى الطالب المتفوقين عقليًا.
 األكاديميةلكفاءة االمرونة المعرفية و مين، وأساتذة الجامعات للتركيز على . توجيه اهتمام الباحثين، المعل3. 2

ب ، وطالب كلية التربية عامة، والطالالجامعة محاولة تنميتها وتعزيزها لدى طالبو  ،واالهتمام بها، المدركة
يؤدي بهم إلى و  ،كاديميفي االرتقاء بمستواهم التحصيلي والدراسي واألمما يسهم  المتفوقين عقليا خاصة

 التفوق الدراسي.
 مصطلحات البحث: 

 تضمن هذا الجزء: 
طالع على العديد من تعريفات المرونة المعرفية بعد اال  :Cognitive Flexibilit المرونة المعرفية .1

 Bilgin,   2009; Garcia-Garcia, Barcelo, Clemente)ومنها على سبيل المثال ال الحصر:  
and Escera, 2010; Dick, 2014;  ، سامر ؛ 2016،حجازي إحسان بلبل، و يسرا )وكذلك تعريفات

( يمكن تعريفها بأنها: " قدرة الطالب الجامعي على التحول الذهني و تغيير الوجهة العقلية ب2017العرسان،
قعة باختالف المتو دة غير والعمليات المعرفية التي يستخدمها عند مواجهة المواقف الصعبة والمشكالت الجدي

، وكذلك توليد وإنتاج الحلول والبدائل الجديدة والمتنوعة لتلك المواقف والمشكالت حتى يستطيع أنواعها
التعامل، والتوافق مع المؤثرات واألحداث البيئية والمواقف الحياتية الجديدة والمتغيرة بكفاءة وفعالية بما يساعده 

لتفكير الكفاءة الذاتية في المرونة المعرفية، ا: والتي تتضمن تماعي"في حل مشكالت التواصل والتفاعل االج
لكلية التي وتقاس بالدرجة افي فئات مختلفة، تقبل وجهات نظر اآلخرين، واالستعداد للتكيف مع المواقف، 

 يحصل عليها الطالب على مقياس المرونة المعرفية، إعداد/ الباحث.  
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طالع الباحث على العديد ابعد   :Perceived Academic Efficacy المدركة األكاديميةالكفاءة . 2
 ,Eccles and Wigfield, 2002; Merrimanالمدركة ومن بينها) األكاديميةمن تعريفات الكفاءة 

( يمكن أ2017العرسان، سامر ؛2016عيسى،يسري ؛ 2015ملحم،محمد )على تعريفات وكذلك (، 2012
المدركة إجرائيًا على أنها:" معتقدات الطالب الجامعي عن قدراته على القيام بمهام  األكاديميةتعريف الكفاءة 

أكاديمية معينة، وكذلك ثقته في قدرته على أداء النشاطات والسلوكيات المرغوبة، ومرونته في التعامل مع 
نجاح، المرجوة ب األكاديميةالمواقف الصعبة، ومدى مثابرته إلنجاز المهام المكلف بها لتحقيق األهداف 

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

 المدركة، إعداد/ الباحث.   األكاديميةقياس الكفاءة بالدرجة الكلية التي يحصل عليها الطالب على م
عبد عبد السالم يتبنى الباحث تعريف  :Talented Students  المتفوقون عقليا   الطالب .3

ستوى م ( الذي ينص على أن المتفوقين عقليًا هم من وصلوا في أدائهم إلى مستوى أعلى من1977)الغفار
تعبر عن المستوى العقلي الوظيفي للفرد بشرط أن يكون المجال  العاديين في مجال من المجاالت التي

على من أ يمتلكون مستوى مرتفع من الذكاء الطالب الذين ، ويعرفوا إجرائيًا بأنهم موضع تقدير الجماعة
 .95المئيني 

 with Different Levels of  Perceived . ذوي مستويات الكفاءة األكاديمية المختلفة4
Academic Efficacyالطالب الذين ينتمون إلى مستويات مختلفة من الكفاءة األكاديمية  أولئك : هم

إلى مرتفعي الكفاءة األكاديمية  منخفضة(، وتم تصنيفهم باستخدام اإلرباعيات -المدركة) مرتفعة
المدركة)مجموعة أعلى األداء(، ومنخفضي الكفاءة األكاديمية المدركة) مجموعة أدني األداء(، وذلك في 

 ضوء أدائهم على مقياس الكفاءة األكاديمية المدركة لدى طالب كلية التربية، إعداد/ الباحث.
 فروض البحث:

 التحقق من الفروض اآلتية:  ىالبحث هدف إل هذا طر النظرية  فننفي إطار الدراسات السابقة واأل     
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطالب المتفوقين عقليا في المرونة ال توجد  .1. 6

تقبل وجهات -التفكير في فئات مختلفة-)الكفاءة الذاتية في المرونة المعرفية ، وأبعادها الفرعيةالمعرفية
 إناث(.-تعزى الختالف النوع )ذكوراالستعداد للتكيف مع المواقف( -نظر اآلخرين

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطالب المتفوقين عقليا في المرونة ال توجد . 2. 6
 أدبي(.-تعزى الختالف التخصص الدراسي )علمي الفرعية، وأبعادها المعرفية
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 ،توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطالب المتفوقين عقليا في المرونة المعرفية. 3. 6
 منخفضة(.-)مرتفعة تعزى الختالف مستويات الكفاءة األكاديمية المدركة وأبعادها الفرعية

 : حدود البحث
 بالحدود التالية:تحدد البحث 

 عرفية،المرونة الم: في تحيث تحدد البحث بالمتغيرات التي تناولها، والتي تمثل :الموضوعي الحد. 1
 والكفاءة األكاديمية المدركة. النوع، التخصص الدراسي،

ذوي مستويات  المتفوقين عقلياً  طالبال( طالبًا وطالبة من 43) ىطبق البحث عل :البشري د الح. 2
 .جامعة حلوان –كلية التربية ب األكاديمية المدركة المختلفة الكفاءة

 .م2019/2020 طبق البحث خالل العام الدراسي :الزمني الحد. 3
  جامعة حلوان.–كلية التربية  :المكاني الحد. 4

  :البحث إجراءات
 اشتملت إجراءات البحث على الجوانب التالية:

  :. منهج البحث1
وذلك لمالءمته لطبيعة مشكلة البحث؛ إذ يتم استخدام المنهج  المقارن(،-الوصفي )السببيتم استخدام المنهج 

العلمية(،  التخصصات-اإلناث(، )التخصصات األدبية -السببي المقارن؛ للكشف عن الفروق بين )الذكور 
 منخفضة( في المرونة المعرفية. –)مرتفعة  ومستويات الكفاءة األكاديمية المدركة المختلفة

لوان من جامعة ح-م تحديد مجتمع هذا البحث بطالب الفرقة الثانية بكلية التربية ت: . جمتمع البحث2 
 ( طالبًا، وطالبة.2442التخصصات العلمية، واألدبية بالتعليم العام، والذين بلغ مجمل عددهم)

   . عينة البحث:3
 انقسمت عينة البحث إلى:

تحدد الهدف من استخدامها في التحقق من الخصائص  السيكومترية:. عينة التحقق من الخصائص 1. 3
السيكومترية ألدوات البحث، ووضوح العبارات، التعليمات، تحديد الزمن، وكذلك إعدادها للتطبيق في صورتها 

؛ حيث بلغ سنة 20إلى  19( طالب وطالبة بالفرقة الثانية، تراوحت أعمارهم من 167النهائية، وتكونت من )
 .0.01، بانحراف معياري قدره سنة20متوسط عمرهم الزمني  قوام

والتي تم تطبيق أدوات البحث عليها والخروج من خاللها بمجموعة من النتائج . العينة األساسية: 2. 3
جامعة -( طالب وطالبة من الطالب المتفوقين عقليًا بالفرقة الثانية بكلية التربية 43والتوصيات، وتكونت من )

( 6( طالب وطالبة، تم اختيارهم بطريقة قصدية بواقع )2442تم انتقاءها من عينة كبيرة قوامها )حلوان، 
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سنة، وبلغ متوسط عمرهم  20 ىسنة إل19تراوحت أعمارهم من  الثانية( طالب وطالبة بالفرقة 43) ،شعب
 .0.72، بانحراف معياري قدره (19.23)الزمني 

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

 اختبار المصفوفات المتتابعة القياسي.. 1
 ، إعداد/ الباحث.لدى طالب كلية التربية . مقياس المرونة المعرفية2
 ، إعداد/ الباحث.لدى طالب كلية التربية . مقياس الكفاءة األكاديمية المدركة3

اختبار ) :البحث واتداالسيكومترية ألوفيما يلي عرض موجز لهذه األدوات من حيث الوصف والخصائص    
 مقياس المرونة المعرفية، ومقياس الكفاءة األكاديمية المدركة(.المصفوفات المتتابعة القياسي، 

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

مصفوفة متزايدة الصعوبة ، و يطبق على  12ه( ، ويحتوى كل منها على -د-ج-ب-سالسل )أ
ن محدد للتطبيق؛ فهو يندرج تحت اختبارات ( عام، وليس لهذا االختبار زم60-6المرحلة العمرية من )

و قد تم التحقق من الخصائص السيكومترية لهذا االختبار وجاءت القوة ، ويطبق فرديًا أو جماعيًا، 
معامالت الصدق مرتفعة، ودالة إحصائيًا، وذلك بعدة طرق، ومنها: صدق التكوين الفرضي، صدق 

لمحكات باستخدام بعض االختبارات العقلية األخرى المحتوى، التمايز العمري، والصدق المرتبط با
 -والتحصيل الدراسي، كما كانت معامالت الثبات مرتفعة، ودالة إحصائيًا، وذلك باستخدام طريقة كيودر

ريتشاردسون، وطريقة إعادة االختبار، مما يدلل على صالحية االختبار لالستخدام)فؤاد أبو حطب، 
ولالطمئنان على صالحية اختبار المصفوفات المتتابعة القياسي  (.2008سيد عثمان، وآمال صادق، 

 كالتالي:لالستخدام قام الباحث بإعادة حساب الخصائص السيكومترية 
 :القياسي أ. التحقق من الخصائص السيكومترية الختبار المصفوفات المتتابعة

قام الباحث بالتحقق من ثبات االختبار باستخدام عدة طرق: التجزئة النصفية،  ختبار:االثبات . 1أ. 
وقد بلغ معامل ثبات التجزئة  ( طالب وطالبة بالفرقة الثانية،61وألفا كرونباخ على عينة قوامها )

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

 صالحيته لالستخدام، والتطبيق على الطالب؛ وذلك النتقاء الطالب المتفوقين عقليًا، والعاديين.
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لمتفوقين االختبار المصفوفات المتتابعة بين عينة من  تم حساب الصدق التمييزي  :ختباراالصدق ب. 
(، وعينة من الطالب 2.12، ع= 54.28)م= ( طالب وطالبة بالفرقة الثانية22عقليًا، والتي بلغ قوامها )

(، كما اتضح 14.16، وبلغت قيمة"ت" )(3.64، ع= 41.48( طالب وطالبة )م= 21العاديين تضم )
ب المتفوقين عقليًا، لصالح الطال 0.01وجود فروق بين متوسطات درجات العينتين عند مستوى داللة 

 وهذا يؤكد على القدرة التمييزية المرتفعة لالختبار، وبالتالي صالحيته لالستخدام.
يهدف هذا المقياس إلى قياس المرونة  ، إعداد/ الباحث:لدى طالب كلية التربية مقياس المرونة المعرفية. 2

 المعرفية لدى طالب كلية التربية، وفيما يلي توضيح كيفية التحقق من الخصائص السيكومترية لهذا المقياس:
 التحقق من الخصائص السيكومترية للمقياس:أ. 
قام الباحث بالتحقق من ثبات المقياس باستخدام عدة طرق، ومنها: التجزئة النصفية،  ثبات المقياس:. 1أ. 

( طالب وطالبة بالفرقة الثانية، وقد بلغ معامل ثبات التجزئة النصفية 167وألفا كرونباخ على عينة قوامها )
امل ثبات ألفا (، بينما بلغ مع0.85(، وارتفع بعد التصحيح إلى )0.75قبل التصحيح من أثر التنصيف )

 (، ويدل ذلك على أن المقياس يتمتع بمعامالت ثبات عالية.0.83كرونباخ)
 تم حساب صدق المقياس بعدة طرق من بينها: صدق المقياس:ب. 
( محكمين في علم النفس التربوي 8تم عرض مقياس المرونة المعرفية على ) صدق المحكمين:. 1ب. 

/ مدرس(؛ لتحديد نسب االتفاق بينهم حول مفردات المقياس 2ذ مساعد،/ أستا2/ أساتذة، و4والصحة النفسية )
وصياغتها، ومدى مناسبتها لطبيعة العينة والمرحلة العمرية، والهدف من الدراسة، وكانت نسب االتفاق بين 

اقترح بعض المحكمين إعادة صياغة بعض المفردات، وقد تم و ، %100المحكمين حول مفردات المقياس 
 النهائية. صورته تعديلها في

  Exploratory Factor Analysisقام الباحث بإجراء التحليل العاملي االستكشافي  الصدق العاملي:. 2ب. 
( 167على عينة قوامها ) SPSS v.20)باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية في العلوم التربوية و النفسية )

سفرت أطالب و طالبة؛ للتحقق من الصدق العاملي لمقياس المرونة المعرفية لدى طالب كلية التربية، وقد 
( عوامل جميعها جذرها الكامن أكبر من الواحد الصحيح، 4نتائج التحليل العاملي لمفردات المقياس عن وجود )

( يوضح العوامل المستخرجة، 1لكلي المفسر، و جدول )من التباين ا % 34.059وفسرت هذه العوامل 
 وجذورها الكامنة، ونسبة التباين لكل عامل ، والنسبة التراكمية للتباين.
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س لمقيا ( العوامل المستخرجة، وجذورها الكامنة، ونسبة التباين لكل عامل، والنسبة التراكمية للتباين1جدول )
 .المرونة المعرفية

 نسبة التباين التراكمية نسبة التباين الكامنالجذر  العامل

 %17.741 %17.741 5.854 الكفاءة الذاتية في المرونة المعرفية
 

 %5.982 1.974 التفكير في فئات مختلفة
 

23.723% 

 %5.284 1.744 تقبل وجهات نظر اآلخرين
 

29.007% 

 %5.052 1.667 االستعداد للتكيف مع المواقف
 

34.059% 
 

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

( 167معامالت االرتباط بين المفردات و درجة البعد، والدرجة الكلية للمقياس، وذلك على عينة قوامها )
 بية جامعة حلوان ؛ للتعرف على مدى تجانس مفردات المقياس،طالب وطالبة بالفرقة الثانية بكلية التر 

وما إذا كان يقيس سمة واحدة أم سمات متعددة، وقد تراوحت معامالت اإلرتباط بين مفردات البعد 
  –0.419األول ودرجة البعد)الكفاءة الذاتية في المرونة المعرفية( ، والدرجة الكلية للمقياس بين  

اإلرتباط بين مفردات البعد الثاني و درجة البعد)التفكير في فئات مختلفة( ، ، أما معامالت  0.719
، كما تراوحت معامالت االرتباط بين مفردات  0.671  –0.364والدرجة الكلية للمقياس تراوحت بين  

  –0.341البعد الثالث ودرجة البعد)تقبل وجهات نظر اآلخرين(  ، والدرجة الكلية للمقياس بين  
، بينما  تراوحت معامالت االرتباط بين مفردات البعد الرابع و درجة البعد)االستعداد للتكيف  0.723

، و جميع المعامالت سالفة الذكر 0.711  –0.332مع المواقف( ، والدرجة الكلية للمقياس  بين  
ها، ومما (؛ لذا تم حذف14فيما ماعدا معامالت المفردة رقم ) 0.01دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

 سبق يتبين تجانس المفردات واالتساق الداخلي بينها.
 تم حساب حساب معامالت االرتباط بين درجات األبعاد وبعضها، والدرجة الكلية للمقياس:. 2ج. 

معامالت االرتباط بين درجات األبعاد وبعضها، والدرجة الكلية للمقياس، وذلك على عينة قوامها 
ية بمعامالت األبعاد الفرع تتمتعوقد ، ثانية بكلية التربية جامعة حلوانبالفرقة ال ( طالب و طالبة167)
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؛ حيث 0.01كلية أيضًا عند مستوي داللة ، و بين الدرجة الإحصائيًا بينها وبين بعضهاارتباط دالة 
ومن ثم يأتي وصف مقياس المرونة المعرفية لدى طالب كلية التربية، ، 0.792-0.320ترواحت بين 

 إعداد/ الباحث في صورته النهائية.
 :الصورة النهائية لمقياس المرونة المعرفية لدى طالب كلية التربية، إعداد/ الباحثد. 

الكفاءة الذاتية في ، وهي: ( مفردة موزعة على أربعة أبعاد24تكون المقياس في صورته النهائية من )   
 ، والتيوجهات نظر اآلخرين، واالستعداد للتكيف مع المواقفالمرونة المعرفية، التفكير في فئات مختلفة، تقبل 

جامعة حلوان، ويتطلب من المفحوص قراءة  –تهدف إلى قياس المرونة المعرفية لدى طالب كلية التربية
المواقف المعروضة في المقياس بدقة وإمعان، واختيار البديل الذي يعبر عنه من بين ثالثة بدائل، ويمنح 

( 72درجة لكل مفردة من مفردات المقياس، بينما بلغت الدرجة الكلية على المقياس ) 3-1 درجة تتراوح من
 .درجة

يهدف إلى قياس الكفاءة  مقياس الكفاءة األكاديمية المدركة لدى طالب كلية التربية، إعداد/ الباحث:. 3
يكومترية الخصائص الس األكاديمية المدركة لدى طالب كلية التربية، وفيما يلي توضيح كيفية التحقق من

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

( طالب وطالبة بالفرقة الثانية، وقد بلغ معامل ثبات التجزئة النصفية 167على عينة قوامها ) وألفا كرونباخ
(، بينما بلغ معامل ثبات ألفا 0.93(، وارتفع بعد التصحيح إلى )0.87قبل التصحيح من أثر التنصيف )

 (، ويدل ذلك على أن المقياس يتمتع بمعامالت ثبات عالية.0.92كرونباخ)
 : ياسصدق المقب. 
( محكمين في علم النفس 8على ) تم عرض مقياس الكفاءة األكاديمية المدركة صدق المحكمين:. 1ب. 

/ مدرس(؛ لتحديد نسب االتفاق بينهم حول مفردات 2/ أستاذ مساعد،2/ أساتذة، و4التربوي والصحة النفسية )
مناسبتها لطبيعة العينة والمرحلة العمرية، والهدف من الدراسة، وتراوحت نسب االتفاق و المقياس وصياغتها، 

ا تم تعديلهو  ، واقترح بعض المحكمين إعادة صياغة بعض المفردات%100: 90نحول مفردات المقياس بي
 .النهائية تهفي صور 

سفرت أ التربية، إعداد/ الباحث:الصدق العاملي لمقياس الكفاءة األكاديمية المدركة لدى طالب كلية . 2ب. 
( عوامل جميعها جذرها الكامن أكبر من الواحد الصحيح، 5نتائج التحليل العاملي لمفردات المقياس عن وجود )



- 182 - 
 

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

س لمقيا ( العوامل المستخرجة، وجذورها الكامنة، ونسبة التباين لكل عامل، والنسبة التراكمية للتباين2جدول )
 .الكفاءة األكاديمية المدركة

 نسبة التباين التراكمية نسبة التباين الجذر الكامن العامل

 %21.168 %21.168 10.796 الثقة بالنفس

 %25.553 %4.385 2.236 الكفاءة الوجدانية
 %29.810 %4.257 2.171  التخطيط والتنظيم الذاتي

 %3.776 1.926 االصرار والمثابرة
 

33.586% 
 

 معتقدات التحصيل الدراسي 
 والمواقف االمتحانية

1.834 3.596% 37.183% 

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

معامالت االرتباط بين المفردات ودرجة البعد، والدرجة الكلية للمقياس؛ للتعرف على مدى تجانس 
رتباط بين مفردات المقياس، وما إذا كان يقيس سمة واحدة أم سمات متعددة، وتراوحت معامالت اإل

، أما  0.730  –0.374مفردات البعد األول ودرجة البعد)الثقة بالنفس( ، والدرجة الكلية للمقياس بين 
معامالت اإلرتباط بين مفردات البعد الثاني ودرجة البعد )الكفاءة الوجدانية( ، والدرجة الكلية للمقياس 

بين مفردات البعد الثالث ودرجة  ، كما تراوحت معامالت االرتباط0.677  –0.372تراوحت بين 
، بينما تراوحت  0.683  –0.324البعد)التخطيط والتنظيم الذاتي(، والدرجة الكلية للمقياس بين 

معامالت االرتباط بين مفردات البعد الرابع ودرجة البعد)االصرار والمثابرة( ، والدرجة الكلية للمقياس  
ط بين مفردات البعد الخامس ودرجة البعد)معتقدات ، أما معامالت االرتبا0.678  –0.308بين  

 0.677  –0.313التحصيل الدراسي والمواقف االمتحانية(، والدرجة الكلية للمقياس تراوحت بين 
مما يؤكد تجانس المفردات واالتساق الداخلي  0. 01وجميع المعامالت دالة إحصائياً عند مستوى داللة 

 بينها.
اب تم حس باط بين درجات األبعاد وبعضها، و الدرجة الكلية للمقياس:حساب معامالت االرت. 2ج. 

معامالت االرتباط بين درجات األبعاد وبعضها، والدرجة الكلية للمقياس، وقد تمتعت األبعاد الفرعية 
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؛ تراوحت 0.01بمعامالت ارتباط دالة بينها وبين بعضها، و بين الدرجة الكلية أيضًا عند مستوي داللة 
 .0.836-0.327بين 

تكون  :د.الصورة النهائية لمقياس الكفاءة األكاديمية المدركة لدى طالب كلية التربية، إعداد/ الباحث
( مفردة موزعة على خمسة أبعاد، الثقة بالنفس، الكفاءة الوجدانية، 39المقياس في صورته النهائية من )

والتي  تحصيل الدراسي والمواقف االمتحانية،التخطيط والتنظيم الذاتي، االصرار والمثابرة، ومعتقدات ال
جامعة حلوان، ويتطلب من  –تهدف إلى قياس الكفاءة األكاديمية المدركة لدى طالب كلية التربية

المفحوص قراءة المواقف المعروضة في المقياس بدقة وإمعان، واختيار البديل الذي يعبر عنه من بين 
درجة لكل مفردة من مفردات المقياس، بينما بلغت الدرجة   3 -1ثالثة بدائل، ويمنح درجة تتراوح من 

 ( درجة.117الكلية على المقياس )
  :بحثخطوات إجراء ال

 اتبع الباحث عدد من الخطوات؛ إلجراء هذا البحث، وهي كالتالي:
 . تحديد مشكلة البحث ومتغيراته.1
التفوق  ،المعرفية، والكفاءة األكاديمية المدركةالمرونة  . جمع األطر النظرية الخاصة بمتغيرات البحث:2

 .النوع، التخصص الدراسي في البيئتين العربية، واألجنبية العقلي،
 .عداد أداتي البحث في صورتها األولية، وهي: مقياس المرونة المعرفية، ومقياس الكفاءة األكاديميةإ . 3
رونة مقياسي المالختبار المصفوفات المتتابعة القياسي، و  . التحقق من الخصائص السيكومترية4

 المعرفية، والكفاءة األكاديمية المدركة لدى طالب كلية التربية، إعداد/ الباحث قبل التطبيق النهائي.
 جامعة حلوان. -. التطبيق على العينة األساسية، وهم الطالب المتفوقون عقليًا بكلية التربية5
 النتائج. تحليل واستخالص .6 
 . تقديم تفسير علمي للنتائج المستخرجة.7
 . الخروج بمجموعة من التوصيات واالقتراحات في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث.8

    األساليب اإلحصائية:
 تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية في هذا البحث:

 االنحرافات المعيارية.المتوسطات و .1
 التحليل العاملي.معامل االرتباط، . 2
 اختبار"ت" لداللة الفروق بين متوسطات المجموعات المستقلة. .3
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  نتائج البحث وتفسريها:
في هذا الجزء يتم استعراض نتائج البحث، وتفسيرها في ضوء التراث النظري والدراسات والبحوث السابقة 

 التي تم عرضها، وشملت فروض البحث ما يلي:
داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطالب المتفوقين عقليا في المرونة فروق ذات ال توجد  .1

تقبل وجهات -التفكير في فئات مختلفة-الكفاءة الذاتية في المرونة المعرفية) ، وأبعادها الفرعيةالمعرفية
 إناث(.-تعزى الختالف النوع )ذكور االستعداد للتكيف مع المواقف(-نظر اآلخرين

 Independent sample T.testتم استخدام اختبار "ت" للمجموعات المستقلة وللتحقق من هذا الفرض 
يوضح الفروق بين متوسطات درجات الطالب المتفوقين  (3) ، والجدوللمعرفة الفروق، واتجاه هذه الفروق 

 عقليًا الذكور، واإلناث في المرونة المعرفية، وأبعادها الفرعية.
الفروق بين متوسطات درجات الطالب المتفوقين عقليا  الذكور، واإلناث في المرونة المعرفية، وأبعادها ( 3جدول)

 الفرعية.
عدد األفراد  المجموعتين المتغير   

 )ن(
 المتوسط

 )م(
اإلنحراف 

 المعياري)ع(
درجات 
 الحرية
 )د.ح(

 الداللة قيمة ت

الكفاءة الذاتية في 
 المرونة المعرفية

 0.05 2.025 41 1.58 15.40 10 الذكور
 2.25 13.85 33 اإلناث

التفكير في فئات 
 مختلفة

 غير دالة 0.571 41 2.25 19.80 10 الذكور
 2.64 19.27 33 اإلناث

تقبل وجهات نظر 
 اآلخرين

 غير دالة 0.434 41 2.10 10.80 10 الذكور
 1.73 10.52 33 اإلناث

االستعداد للتكيف 
 المواقفمع 

 0.05 1.986 41 1.87 13.20 10 الذكور
 1.99 11.79 33 اإلناث

 غير دالة 1.696 41 5.14 59.20 10 الذكور الدرجة الكلية
 6.43 55.42 33 اإلناث

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطالب المتفوقين أنه ال توجد ( 3جدول )يتضح من     
وجهات نظر اآلخرين(  تقبل-عقليا في المرونة المعرفية، وبعدين من أبعادها الفرعية )التفكير في فئات مختلفة

بين متوسطات  0.05عند مستوى إناث(. بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية -تعزى الختالف النوع )ذكور
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في بعدين من أبعاد المرونة المعرفية، وهما: الكفاءة الذاتية في المرونة  ت الطالب المتفوقين عقليادرجا
 لصالح الذكور  المعرفية، واالستعداد للتكيف مع المواقف

يمكن تفسير ذلك بأن الطالب المتفوقين عقليًا قد ينتمون إلى أسر تولي اهتمام خاصًا باألنشطة، والمهام     
من درجة المرونة المعرفية لديهم بغض النظر عن نوعهم، كما يعطي آباء، وأمهات  شأنها تعززالتي من 

الطالب المتفوقين عقليًا رعاية خاصة منذ صغرهم تهدف إلى تنمية العديد من القدرات العقلية، والسمات 
 صرف بأنه عطبيعة العصر الحالي الذي يوص ذلك إلى . وقد يرجعالشخصية، ومنها المرونة المعرفية

تفوقين عقليًا الم من الذكور، واإلناث الطالب، والذي يسمح لجميع تكنولوجية، والمعرفية، والثقافيةالثورة ال
ف إلى ممارسة األلعاب االلكترونية، أضالمفضلة المختلفة، والمتنوعة، و  في ممارسة الهواياتذلك باستثمار 

ومات في مختلف المجاالت: العلمية، االجتماعية، ذلك أنهم يطلعون على العديد من المعارف، والمعل
المتفوقين  طالبات، والوالثقافية، وغيرها، وهذا من شأنه يسهم في تحسين مستوى المرونة المعرفية لدى الطالب

   .عقلياً 
وفي السياق نفسه قد يعزى ذلك إلى انتشار وسائل التواصل االجتماعي المتعددة، والتي تسمح للطالب    

آلراء ووجهات التفاعل االجتماعي، وتبادل اهم من األفراد المختلفين عنهم، و قين عقلياً بالتواصل مع غير المتفو 
ين ر النظر المختلفة، بما يسمح للطالب المتفوقين عقليًا بالتدريب غير المباشر على تقبل وجهات نظر اآلخ

، تنوعةملا تعتبر بيئة غنية بالمثيراتأن البيئة الجامعية كأحد أبعاد المرونة المعرفية. وقد يفسر ذلك ب
قليًا من كال فوقين عتالطالب المكاألنشطة االجتماعية، والفنية، والترفيهية، واألسر الطالبية التي تجذب 

تساعد الطالب على إقامة عالقات اجتماعية مع اآلخرين، وال شك أن  للمشاركة الفعالة فيها، والتى النوعين
األسر الطالبية على سبيل المثال تساهم في حل المشكالت التي قد تواجه الطالب، كما أنها تتطلب أدوارًا 

 نقيادية، ومهارات اتخاذ القرار، وحل المشكالت بما يسهم في تحسين المرونة المعرفية لدى الطالب المتفوقي
 عقليًا. 

لمشتركة ا الخصائص، والسماتالقدرات، قد يؤدي أيضًا تمتع الطالب المتفوقين عقليًا بمجموعة من كما     
والتي قلما تختلف باختالف النوع، ومنها: ارتفاع معامل الذكاء، والتفكير اإلبتكاري، والقدرة على التعلم، 

( 2020، ويدعم ذلك ما أشار إليه محمد عبد الغفار)رها إلى تشابه اإلناث مع الذكوروالفهم السريع، وغي
بأن الطالب المتفوقين عقليًا يتمتعون بمجموعة من القدرات، الخصائص، والسمات العقلية، والوجدانية، 

 .واالجتماعية التي تميزهم عن غيرهم من الطالب
يتعرضون لبعض المواقف الغامضة، والمشكالت قد ويمكن عزو ذلك إلى أن الطالب والطالبات      

الجديدة، وغير المألوفة التي تتطلب تمتعهم بدرجات متشابهة من المرونة المعرفية حتى يمكن التغلب على 
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وربما يفسر ذلك من خالل تكافؤ الفرص والخدمات هذه المواقف، والتوصل لحلول ناجحة لهذه المشكالت. 
تفوقين عقليًا من كال الجنسين، والمساواة بينهم، خاصة ونحن في عصر تنادي التعليمية المقدمة للطالب الم

فيه السيدات بمساواتها مع الرجال في الحقوق، والواجبات، وتمكينها في كافة المجاالت، فنجد اإلناث يقدمن 
إلى  وقد يرجع ذلك .مثلهن مثل الذكور مجتمعية، ويشغلن المهن المختلفةعلى المشاركة في األنشطة ال

تشابه أساليب التنشئة األسرية، وأنماط التواصل األسري، واألساليب التربوية التي يتبعها آباء، وأمهات 
 الطالب المتفوقين عقليًا من كال النوعين.

ي فأما بالنسبة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطالب المتفوقين عقليًا      
ة في المرونة المعرفية، واالستعداد للتكيف مع المواقف، فقد يفسر ذلك بأن الكفاءة الذاتية بعدين الكفاءة الذاتي

: تشير إلى معتقدات الفرد عن قدرته على التفكير، والتصرف بمرونة في المواقف في المرونة المعرفية
لذكور من دى الطالب االمختلفة، وليس بالضرورة كونه مرنًا معرفيًا، وقد يرجع ذلك إلى النزعة الذكورية ل

 لديهم.وإلى ارتفاع درجة الثقة بالنفس  المتفوقين عقليًا،
كما يمكن تفسير وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطالب المتفوقين عقليًا في      

ن ماالستعداد للتكيف مع المواقف لصالح الذكور، بأنهم قادرين على التعامل مع الضغوط بدرجة أعلى 
ية التي من المشاعر واالنفعاالت السلب هااإلناث، كما ينخفض لديهم الشعور بالقلق، والخوف، والتوتر، وغير 

عادة ما تظهر على األفراد في المواقف الضاغطة، والمشكالت الصعبة؛ ذلك ألنهم قد يستطيعون السيطرة 
 اإلناث على من استعداداً ا يجعلهم أكثر على هذه االنفعاالت، والحفاظ على اتزانهم، وثباتهم االنفعالي مم

 التكيف مع جميع المواقف.
ذلك بحكم من اإلناث، و  نسبياً  بقدر أكبر التي يمنحها الوالدين للذكور قد يعزى ذلك إلى مساحة الحريةو     

 حالعادات، والتقاليد التي تفرض بعض القيود على اإلناث عامة، والطالبات المتفوقات عقليًا خاصة، وتتي
هذه الحرية للذكور التعرض للعديد من الخبرات، والتجارب الشخصية المتعددة، والتي تتفاوت، وتتدرج من 
السهلة، والمألوفة، إلى الصعبة، وغير المألوفة مما يسهم في تمتع الطالب المتفوقين عقليًا بدرجة أعلى من 

نتيجة هذا  وقد اتفقت .للتكيف مع المواقف المعرفية، واالستعداد الطالبات في الكفاءة الذاتية في المرونة
الفرض مع نتائج عدد من الدراسات والبحوث، والتي توصلت إلى عدم وجود فروق في المرونة المعرفية 

 ،صالح عبد الوهابإناث(، ومن بينها على سبيل المثال ال الحصر: )-تعزى الختالف النوع )ذكور
؛ 2016محمد العارضة،؛ 2016مديحة سواعد، ؛ 2016غصون عوض، ؛  Çelikkaleli, 2014؛2011

؛ 2018؛ حسني النجار، 2017؛ مصطفى وحيد،2017داليا ندا، ؛ 2016يسرا بلبل، وإحسان حجازي، 
 (.Doğan Laçin & Yalçın, 2019 ; Aslan, 2018؛ 2018عبد الكريم محسن، وفجر السماوي،
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دالة  والتي أظهرت نتائجها وجود فروق البحوث، واختلفت نتيجة هذا الفرض مع نتائج عدد من الدراسات و    
 لحصر: ومن بينها على سبيل المثال ال اإحصائيا في المرونة المعرفية تعزى الختالف النوع لصالح اإلناث، 

؛ 2017محمد صفية، ورافع زغول،؛ 2016المحسن، وعبد الفتاح أحمد، سالمة ؛ 2015مروة جابر، )
Esen–Aygun, 2018)،  إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في المرونة بينما أشار بعضها اآلخر

؛ أحمد 2016ثناء عبد الحافظ،؛ 2015لصالح الذكور )عيسى الهزيل،  المعرفية تعزى الختالف النوع
 .(2018 ندى الجنابي،؛  2018آمنة قاسم، وسحر عبد هللا، ؛ 2017مروة سعادة،  ؛2017غليش،

. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطالب المتفوقين عقليا في المرونة 2 
تقبل وجهات -التفكير في فئات مختلفة-)الكفاءة الذاتية في المرونة المعرفية المعرفية، وأبعادها الفرعية

 .أدبي(-لميتعزى الختالف التخصص الدراسي )ع االستعداد للتكيف مع المواقف(-نظر اآلخرين
 Independent sample T.testتم استخدام اختبار "ت" للمجموعات المستقلة وللتحقق من هذا الفرض   

الفروق بين متوسطات درجات الطالب المتفوقين ( يوضح 4، والجدول )لمعرفة الفروق، واتجاه هذه الفروق 
 وأبعادها الفرعية.عقليًا من التخصصات العلمية، واألدبية في المرونة المعرفية، 

( الفروق بين متوسطات درجات الطالب المتفوقين عقليا  من التخصصات العلمية، واألدبية في المرونة 4جدول )
 المعرفية، وأبعادها الفرعية.

عدد األفراد  المجموعتين المتغير   
 )ن(

 المتوسط
 )م(

اإلنحراف 
 المعياري)ع(

درجات 
 الحرية
 )د.ح(

 الداللة قيمة ت

الكفاءة الذاتية في 
 المرونة المعرفية

 غير دالة 0.086 41 2.17 14.22 36 علمي
 2.54 14.14 7 أدبي

التفكير في فئات 
 مختلفة

 غير دالة 1.527- 41 2.44 19.14 36 علمي
 2.81 20.71 7 أدبي

تقبل وجهات نظر 
 اآلخرين

 غير دالة 0.667- 41 1.75 10.50 36 علمي
 2.16 11.00 7 أدبي

االستعداد للتكيف 
 مع المواقف

 غير دالة 0.364 41 2.10 12.17 36 علمي
 1.77 11.86 7 أدبي

 غير دالة 0.643- 41 6.53 56.03 36 علمي الدرجة الكلية
 5.15 57.71 7 أدبي
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 الطالب المتفوقين( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات 4يتضح من جدول )   
-في فئات مختلفة التفكير-عقليا في المرونة المعرفية، وأبعادها الفرعية )الكفاءة الذاتية في المرونة المعرفية

-االستعداد للتكيف مع المواقف( تعزى الختالف التخصص الدراسي )علمي-تقبل وجهات نظر اآلخرين
 أدبي(.

 ليا من التخصصات العلمية، واألدبية قد يتعرضون لنفسويمكن تفسير ذلك بأن الطالب المتفوقين عق   
 المشكالت باختالف أنواعها، والمواقف الغامضة التي تستثير التفكير المرن لديهم، كما يوكل إليهم األساتذة
بعض المهام، والتكليفات، واألعمال األكاديمية التي تتطلب منهم توافر درجة معينة من المرونة المعرفية، 

العالقات  إلى قد يعزى ذلك ذلك طبيعة المقررات التربوية الموحدة التي يدرسها كال التخصصين، وأضف إلى 
؛ حيث تساعد الطالب المتفوقين عقليًا على نقل الخبرات والتجارب المختلفة لبعضهم االجتماعية المتبادلة
العديد  رسون عندما يد على اختالف تخصصاتهم خاصة بين الطالب المتفوقين عقلياً  البعض، والتي تنشأ

مية التي يتخللها الكثير من المواقف والمشكالت التي تستهدف تن و نفس األساتذة، مع المقررات التربوية من
ة في كما تتكرس أهداف كلية التربي من خالل توظيف المرونة المعرفية. قدراتهم على التعامل معها، وحلها

 ت ومهارات وخبرات، وتنمي لديهم بعض الجوانب التربوية،تخريج معلم من جميع التخصصات يمتلك معلوما
لمية ثره في إذابة الفروق بين التخصصات العأالثقافية، الوجدانية، واألخالقية وغيرها لديهم مما يكون له 

 واألدبية.
طالب لوقد يفسر ذلك بأن المرونة المعرفية تعد قدرة عقلية ذهنية توجد في وقت مبكر لدى األفراد عامة، وا   

المتفوقين عقليًا خاصة على اختالف تخصصاتهم، وتنمو لدى األفراد مع التقدم في العمر من خالل تراكم 
الخبرات والتجارب، والتعامل مع مختلف المواقف، والمشكالت. كما قد يتعرض الطالب المتفوقين عقليًا من 

ما يجعلهم موجية، وشبكة االنترنت، كال التخصصين للعديد من المثيرات، وال سيما المستحدثات التكنول
 متشابهين في درجة المرونة المعرفية.

وق والتي كشفت عن عدم وجود فر  وقد اتفقت نتيجة هذا الفرض مع نتائج عدد من الدراسات والبحوث،    
لى سبيل ومن بينها ع ،أدبي( -دالة إحصائيا في المرونة المعرفية تعزى الختالف التخصص الدراسي)علمي

محمد صفية، ؛ 2017،محمد بن حسن؛ 2016محمد العارضة، ؛ 2015،مروة جابر) المثال ال الحصر:
بينما اختلفت  ،(2018عبد الكريم محسن، وفجر السماوي، ؛ 2017مصطفى وحيد،؛ 2017ورافع زغول،

لمعرفية إحصائية في المرونة ا، والتي توصلت إلى وجود فروق ذات داللة بعض الدراسات والبحوثنتائج مع 
ثناء ؛ 2013، ومنها: )نبيل أحمد، أدبي( لصالح التخصص العلمي -تعزى الختالف التخصص )علمي
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؛ ندى الجنابي، 2018حسني النجار، ؛ 2016؛ سالمة المحسن، وعبد الفتاح أحمد، 2016عبد الحافظ، 
2018).     

جات الطالب المتفوقين عقليا في المرونة المعرفية، . توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات در 3
ات نظر تقبل وجه-التفكير في فئات مختلفة-)الكفاءة الذاتية في المرونة المعرفية وأبعادها الفرعية

-تفعة)مر  تعزى الختالف مستويات الكفاءة األكاديمية المدركة االستعداد للتكيف مع المواقف(-اآلخرين
  منخفضة(.

إلى  وذلك لتقسيم الطالب المتفوقين عقلياً -اإلرباع األعلى، واإلرباع األدني-وقد تم استخدام اإلرباعيات   
جموعات تم استخدام اختبار "ت" للموللتحقق من هذا الفرض ، مرتفعي، ومنخفضي الكفاءة األكاديمية المدركة

( يوضح 5، والجدول )الفروق اتجاه هذه رفة الفروق، و لمع Independent sample T.testالمستقلة 
-مرتفعي) ذوي مستويات الكفاءة األكاديمية المختلفةالفروق بين متوسطات درجات الطالب المتفوقين عقليًا 

 في المرونة المعرفية، وأبعادها الفرعية.منخفضي( 
 األكاديمية المختلفة( الفروق بين متوسطات درجات الطالب المتفوقين عقليا  ذوي مستويات الكفاءة 5جدول )

 منخفضي( في المرونة المعرفية، وأبعادها الفرعية.-)مرتفعي
عدد األفراد  المجموعتين المتغير   

 )ن(
 المتوسط

 )م(
اإلنحراف 

 المعياري)ع(
درجات 
 الحرية
 )د.ح(

 الداللة قيمة ت

الكفاءة الذاتية في 
 المرونة المعرفية

 0.05 3.361 21 1.79 16.00 11 مرتفعي
 2.41 13.00 12 منخفضي

التفكير في فئات 
 مختلفة

 غير دالة 1.731 21 2.76 20.73 11 مرتفعي
 2.93 18.67 12 منخفضي

تقبل وجهات نظر 
 اآلخرين

 0.05 3.375 21 1.41 12.00 11 مرتفعي
 1.64 9.83 12 منخفضي

االستعداد للتكيف 
 مع المواقف

 0.05 2.488 21 1.42 13.27 11 مرتفعي
 2.07 11.42 12 منخفضي

 0.05 3.610 21 5.18 62.00 11 مرتفعي الدرجة الكلية
 6.71 52.92 12 منخفضي

بين متوسطات درجات  0.05عند مستوى  أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية( 5يتضح من الجدول )    
تقبل -الطالب المتفوقين عقليا في المرونة المعرفية، وأبعادها الفرعية )الكفاءة الذاتية في المرونة المعرفية
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 االستعداد للتكيف مع المواقف( تعزى الختالف مستويات الكفاءة األكاديمية المدركة-وجهات نظر اآلخرين
 كاديمية المدركة، بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بينلصالح مرتفعي الكفاءة األ منخفضة(-)مرتفعة

 متوسطات درجات الطالب المتفوقين عقليا في بعد التفكير في فئات مختلفة.
ويمكن تفسير ذلك بأن الكفاءة المدركة بوجه عام تؤثر على أداء الفرد في مجاالت نوعية محددة، فتؤثر      

اني وتؤثر على أدائه في المجال الوجد وتسمى الكفاءة االجتماعية المدركة، على أدائه في المجال االجتماعي،
مدركة، األكاديمي، وتسمى الكفاءة األكاديمية الالمجال  في وتؤثر على أدائهفتسمى الكفاءة الوجدانية المدركة، 

ه المعرفية، لى مرونتكما تؤثر على أدائه في المجال اإلبداعي، وتسمى الكفاءة اإلبداعية المدركة، كما تؤثر ع
كلية التربية،  بوتسمى الكفاءة الذاتية في المرونة المعرفية، وهي أحد أبعاد مقياس المرونة المعرفية لدى طال

 إعداد/ الباحث.
 دق المتفوقين عقليًا مرتفعي الكفاءة األكاديمية المدركةوفي نفس السياق قد يعزى ذلك إلى أن الطالب     

س، والتخطيط، لنفاألكاديمية، واالجتماعية، وغيرها، والثقة با رتفعة على حل المشكالتيتميزون بقدرتهم الم
، وارتفاع مستوى تحصيلهم الدراسي، والتوافق النفسي، واالجتماعي، والتكيف األكاديمي، والتنظيم الذاتي

لتي ترتبط المتغيرات اوغيرها من ، ر وانخفاض االنفعاالت السلبية، كالقلق، والتوتوالمهارات االجتماعية، 
فداء ) :ربيةفي البيئة الع بشكل أو بآخر بالمرونة المعرفية، ويدعم ذلك العديد من الدراسات، والبحوث، ومنها

؛ 2017السيد بريك،؛ 2015عيسى الهزيل،؛2014ألفت نصر،  ؛2012نافذ يعقوب،   ؛ 2012سعيد، 
( 2019اني مراد، ؛ ه2018،، و سعيد الظفري ؛ فاطمة الجهورية 2018؛ ممدوح بدوي، 2017مروة سعادة، 

 Lin, 2013; Hen & Goroshit, 2014 ; Baginski, 2014; Honicke)ة األجنبية ، وكذلك في البيئ
& Broadbent, 2016; Merolla, 2017; Tak, Brunwasser, Lichtwarck- Aschoff, & 

Engels, 2017;  Drago, Rheinheimer & Detweiler, 2018 ;) . كما أن مرتفعي الكفاءة
 األكاديمية المدركة يمتلكون درجة كبيرة من االعتقاد في قدرتهم على التفكير، والتصرف بمرونة.

توى مرتفع من ا مسواتساقا ما سبق قد يفسر ذلك بأن المرونة المعرفية تتطلب من الطالب المتفوق عقلي     
نوعة حتى يمكنه التفكير في حلول متالثقة بنفسه، وقدراته، وهي أحد أبعاد الكفاءة األكاديمية المدركة 

للمشكالت التي تواجهه، وتجربة طرق متعددة لمحاولة القيام بالمهام، واألعمال األكاديمية التي يكلف بها، 
ا تحتاج المرونة المعرفية من الطالب المتفوق عقليًا والنظر إلى الموضوعات من وجهات نظر مختلفة. كم

هدوء، واالتزان و تمتعه بال ، والتحكم فيها، وضبطهاخاصة السلبيةعامة، و  قدرة على السيطرة على انفعاالته
أكثر قدرة عله ، والتي تجاالنفعالي بما يعني تمتعه بالكفاءة الوجدانية كأحد أبعاد الكفاءة األكاديمية المدركة

وصل حتى يتمكن من الت، وكذلك مشاعر اآلخرين واالستجابة المناسبة لها، وانفعاالته مشاعرهى فهم عل
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تقبل وجهات نظر اآلخرين، والتكيف مع جميع المواقف الت، كما يساعده ذلك على لحلول متنوعة للمشك
 التي يتعرض لها، والتعامل مع كافة شئون حياته بدرجة من المرونة. 

 ،يعزى ذلك إلى وجود عالقات دالة إحصائيًا بين المرونة المعرفية، والكفاءة األكاديمية المدركةكما قد      
وإمكانية التنبؤ بالمرونة المعرفية من خالل الكفاءة األكاديمية، االجتماعية، والوجدانية المدركة، ويؤكد على 

       ;20182013، عفاف الفريحات) :ذلك العديد من الدراسات والبحوث ومنها على سبيل المثال ال الحصر
Shimogori, (Kim & Omizo, 2005; Brewster, 2011; . 

العديد من الدراسات والبحوث التي اتفقت نتائجها مع نتيجة هذا الفرض،  هناكما سبق  إضافة إلى     
ود عالقات ، والذي توصلت نتائجه إلى وجÇelikkaleli (2014ومنها على سبيل المثال ال الحصر: بحث )

دالة إحصائيًا 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 (2016) ة إحصائية بين مستويات المرونة المعرفية أن هناك عالقات ذات دالل
 Esen, Özcan& Sezgin ومعتقدات الكفاءة األكاديمية المدركة لدى الطالب. كما أشارت نتائج بحث

إلى أن المرونة المعرفية يتم التنبؤ بها بشكل إيجابي دال إحصائياً من خالل خمسة من المتغيرات،   (2017)
المدركة العامة، الكفاءة األكاديمية، الوجدانية، واالجتماعية المدركة(، و  وهي : التحصيل الدراسي، الكفاءة

من المرونة المعرفية. وقد أظهرت نتائج بحث عفاف  ٪34أن الخمسة متغيرات جميعها تنبأت، وفسرت 
ة ي( وجود إسهام نسبي ذو داللة إحصائية لكل من الكفاءة األكاديمية واالنفعال2018الفريحات، ونصر مقابلة)

لبيئة التواصل األسري،  %39المدركة، ونمط الحوار للتنبؤ بالمرونة المعرفية، ووجود أثر مشترك مقداره 
 Demirtaş) والكفاءة األكاديمية، واالنفعالية المدركة للتنبؤ بالمرونة المعرفية. وأخيرًا أظهرت نتائج بحث

أن المرونة المعرفية مرتبطة بشكل إيجابي مع الكفاءة األكاديمية، والوجدانية، واالجتماعية المدركة،  2020)
والرفاهية العقلية، وأن الكفاءة األكاديمية واالجتماعية والوجدانية المدركة توسطت العالقة بين المرونة المعرفية 

 والرفاهية العقلية.
 التوصيات واملقرتحات:   

  البحث:توصيات .1
 في ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث، يمكن التوصية بما يلي:

بالمرونة المعرفية، والكفاءة األكاديمية المدركة؛ حتى يتمكنوا من . ضرورة تحلي المربين والمعلمين 1. 1
  تدريب طالبهم على هذين المتغيرين وإكسابهما لطالبهم. 
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الخدمة عامة، ومعلمي التعليم األساسي خاصة لتدريبهم على كيفية  . عقد دورات تدريبية للمعلمين أثناء2. 1
 تنمية المرونة المعرفية، والكفاءة األكاديمية المدركة لدى تالميذهم، وطالبهم.

. االهتمام بتدريب الطالب عامة، والطالب المتفوقين عقلياً خاصة على المتغيرات وثيقة الصلة بالمرونة 3. 1
 ألكاديمية المدركة؛ حيث أن لها تأثير مباشر وكبير في تنميتها.المعرفية، والكفاءة ا

  :مقترحة ثو . بح2
 من نتائج، يمكن اقتراح اآلتي: بناًء على ما توصل إليه البحث

ن فئات بي المرونة المعرفية، والكفاءة األكاديمية المدركة. إجراء بحوث ودراسات سببية مقارنة في 1. 2
 فرطو ، تشتت االنتباه، متباينة من ذوي االحتياجات الخاصة: صعوبات التعلم، التأخر الدراسي، التوحد

 .الحركة، المتفوقين عقليُا، والمتفوقين عقليًا ذوي صعوبات التعلم
لجامعة ا طالبلدى المرونة المعرفية، والكفاءة األكاديمية المدركة . إجراء دراسات تجريبية لتحسين 2. 2

 وطالب كلية التربية، والطالب المتفوقين عقليًا خاصة.عامة 
فاءة األكاديمية المرونة المعرفية، والك. إجراء دراسات عبر ثقافية للمقارنة بين بيئات وثقافات متنوعة في 3. 2

 .المدركة
   .المرونة المعرفية، والكفاءة األكاديمية المدركة. إجراء دراسات مستعرضة حول 4. 2
. دراسة ألهم العوامل المسهمة في انخفاض مستوى المرونة المعرفية، والكفاءة األكاديمية المدركة لدى 5 .2

 الطالب عامة، والطالب المتفوقين عقليًا خاصة.
 :املراجعقائمة 

(. السعادة النفسية في عالقتها بالمرونة 2018آمنة قاسم إسماعيل قاسم، سحر محمود محمد عبد هللا)
 -79(، 53المعرفية والثقة بالنفس لدى عينة من طالب الدراسات العليا بجامعة سوهاج. المجلة التربوية،)

145. 
ي ؤ بالتكيف االجتماعي واألكاديم(. اإلسهام النسبي للمرونة المعرفية في التنب2017السيد رمضان بريك)

 .107-95(،1)6لدي الطالب الوافدين بجامعة الملك سعود. المجلة الدولية التربوية المتخصصة،
(. عالقة التفكير اإلبتكاري بالمرونة المعرفية لدى التالميذ ذوي صعوبات 2017أحمد رجب علي غليش)

 .46 -1 (،4)17التعلم. مجلة كلية التربية جامعة كفر الشيخ، 
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(.الكفاءة الذاتية والدافعية الداخلية وعالقتهما بالتحصيل الدراسي: دراسة ميدانية 2014ألفت أجود نصر )
على عينة من طلبة الصف الثالث الثانوي في المدارس الرسمية في مدينة دمشق. رسالة ماجستير غير 

 منشورة.كلية التربية. جامعة دمشق.
(. التفكير ما وراء المعرفي وعالقته بالمرونة المعرفية لدى طلبة 2016ثناء عبد الودود عبد الحافظ )

 .410 -386(،217)2الجامعة. مجلة األستاذ، 
(. اإلسهام النسبى ألساليب اتخاذ القرار والمرونه المعرفية وفعالية الذات 2018حسني زكريا السيد النجار )

-537(،113)29ة كلية التربية بجامعة بنها. مصر،االجتماعية فى التنبؤ بالحكمة لدى طلبة الجامعة. مجل
601                                                                                                     . 

(. التنبؤ بسلوك حل المشكلة  في ضوء المرونة المعرفية واألسلوب اإلبداعي 2017داليا يحى لطفي ندا)
 تكيفي( لدى طالب المرحلة الثانوية.رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية. جامعة دمنهور.   )التجديدي/ ال

(. أثر برنامج تدريبى قائم على عمل الدماغ فى تنمية المرونة المعرفية لدى 2015رمضان علي حسن ) 
 .617-366(،163)4تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسى. مجلة كلية التربية جامعة األزهر، 

أ(.الكفاءة الذاتية األكاديمية ومهارة حل المشكالت لدى طلبة جامعة حائل 2017سامر رافع ماجد العرسان ) 
 .620 -593(،1)18والعالقة بينهما في ضوء بعض المتغيرات. مجلة العلوم التربوية والنفسية.البحرين،

ب(. فاعلية استخدام استراتيجيات التعلم النشط المستندة إلى النظرية 2017سامر رافع ماجد العرسان )
المعرفية االجتماعية في تنمية المرونة المعرفية ودافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طالب قسم علم النفس في 

 -159(،18)5والنفسية . فلسطين.جامعة حائل. مجلة جامعة القدس المفتوحة لالبحاث والدراسات التربوية 
177. 

( المرونة المعرفية وعالقتها بالتطرف 2016سالمة عقيل سالمة المحسن ؛ و عبدالفتاح فرح ضو أحمد )
 -110(، 4)32الفكري لدى طلبة جامعة األمير سطام بن عبد العزيز. مجلة كلية التربية بأسيوط.مصر،

140. 
العقلية وعالقتها بكل من منظور زمن المستقبل و أهداف  (. المرونة2011صالح شريف عبد الوهاب )

اإلنجاز لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. مجلة بحوث التربية النوعية. جامعة المنصورة، عدد 
 . 78 - 21(، 20خاص،)

 (. التفوق العقلي واالبتكار. القاهرة: دار النهضة العربية.1977عبد السالم عبد القادر عبد الغفار )
(. المرونة المعرفية لدى طلبة الجامعة. مجلة 2018و فجر حسين كاظم السماوى ) ،عبدالكريم غالى محسن

 .313-296(، 2)43أبحاث البصرة ) العلوم اإلنسانية (. العراق،
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(. القدرة التنبؤية ألنماط التواصل األسري، والكفاءة الذاتية االجتماعية 2018عفاف متعب أحمد الفريحات)
الية واألكاديمية بالمرونة المعرفية لدى طلبة الصف العاشر. رسالة دكتوراه. كلية التربية. جامعة واالنفع

 اليرموك. األردن. 
(. القدرة التنبؤية لبيئة التواصل األسري 2018عفاف متعب أحمد الفريحات، ونصر يوسف مصطفى مقابلة)

ة لمرونة المعرفية لدى طلبة الصف العاشر في محافظوالكفاءة الذاتية االجتماعية واالنفعالية واألكاديمية با
 .180-163(، 24)8عجلون. مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية، 

(. المرونة المعرفية لدى طلبة المرحلة الثانوية في بئر السبع وعالقتها 2015عيسى سلطان سالمة الهزيل )
 ستير غير منشورة.كلية العلوم التربوية والنفسية.جامعة عمان العربية.األردن.بالتنظيم الذاتي. رسالة ماج

(. "التفكير المنظومي وعالقتُه بالمرونة المعرفية لدى مديري المدارس 2016غصون عالء جابر عوض )
االعدادية والثانوية المتميزين ونظرائهم العاديين.رسالة ماجستير غير منشورة.كلية التربية للعلوم 

 اإلنسانية.جامعة بابل. العراق.
(. عالقة الكفاءة الذاتية األكاديمية بالتوافق 2018فاطمة بنت سعيد الجهورية ، و سعيد بن سليمان الظفري )

في سلطنة عمان.مجلة الدراسات التربوية والنفسية. جامعة السلطان  12-7النفسي لدى طلبة الصفوف من 
 .178-163(، 1)12قابوس،

(. العالقة بين الكفاءة الذاتية المدركة والتفكير فوق المعرفي والتحصيل األكاديمي. 2012يد )فداء موفق سع
 رسالة ماجستير غير منشورة. كلية العلوم التربوية والنفسية. جامعة عمان العربية.

. القاهرة: مكتبة األنجلو 4(. التقويم النفسي. ط2008فؤاد أبو حطب، سيد أحمد عثمان، وآمال صادق)
 المصرية.

(.الكفاءة الذاتية األكاديمية لدى طلبة المرحلة األساسية في تربية لواء المزار 2015محمد أمين ملحم )
 .268 -233(،164الشمالي باالردن. مجلة كلية التربية بجامعة األزهر. مصر،)

 صرية.. القاهرة: مكتبة النهضة الم6(. علم النفس الفارق. ط2020محمد عبد القادر عبد الغفار)
(. حاالت الهوية النفسية وعالقتها بالمرونة المعرفية لدى طلبة المرحلة 2016محمد عبد هللا جبر العارضة)

 .636-578(،169)3الثانوية.مجلة التربية للبحوث التربوية والنفسية واالجتماعية،
طالب  لدى عينة من (. المرونة العقلية وعالقتها بالتفكير ما وراء المعرفي2017محمد علي محمد بن حسن)

 جامعة أم القرى. رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية. جامعة أم القرى. 
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(. أثر الكفاءة في اللغة الثانية على الذاكرة العاملة والمرونة 2017رافع زغول )حسين صفية؛ و محمد كمال 
بحاث. العلوم اإلنسانية، المعرفية لدى الطلبة ثنائيي اللغة في مدينة عكا. مجلة جامعة النجاح لأل

31(9،)1489- 1524. 
(. المرونة العقلية 2016محمد محمود بني يونس، سعود بن محمد الشمري، و أحمد عبد هللا الزعارير)

واالجتماعية وعالقتها بالتقبل البينشخصي لدى طالب جامعة تبوك. العلوم اإلنسانية 
 . 465-451(،1)43واالجتماعية،

(. الحاجة إلى المعرفة وعالقتها بالمرونة المعرفية في التفكير لدى طلبة 2016مديحة كامل عوض سواعد)
المرحلة الثانوية في الجليل األعلى. رسالة ماجستير غير منشورة. كلية العلوم التربوية والنفسية. جامعة عمان 

                                                  العربية. األردن.                                           
(. عادات العقل المنبئة وعالقتها بدافعية االتقان والمرونة المعرفية لدى 2017مروة صالح إبراهيم سعادة)

 .352 -277(، 87طالب المرحلة الثانوية. دراسات عربية في التربية وعلم النفس،)
وامل المنبئة بالمرونة المعرفية لدى طالب الجامعة.مجلة دراسات (. الع2015مروة مختار بغدادي جابر )

 .1110 -1059(، 3)21تربوية واجتماعية.مصر،
 رسالة (. دافعية االتقان وعالقتها بالمرونة المعرفية لدى طلبة الجامعة.2017مصطفى فاضل وحيد )

 جامعة القادسية.   كلية التربية. ماجستير غير منشورة.
(. االسهام النسبى للمرونة المعرفية والذكاء االنفعالي والمهارات 2018طفى بدوي)ممدوح محمود مص

االجتماعية فى التوافق مع الحياة الجامعية لدى طالب جامعة االزهر. مجلة كلية التربية. جامعة طنطا، 
71(3،) 496- 568. 

كمتنبئان لحل المشكالت لدى  (. المرونة المعرفية والتوجه نحو المخاطرة2017أحمد عبد الحوارات) منار 
                                                              طلبة الجامعة الهاشمية. رسالة ماجستير غير منشورة. كلية الدراسات العليا. الجامعة الهاشمية. األردن.                             

والمرونة المعرفية لدى طلبة السنة الجامعية األولى.مجلة  (.ما وراء الذاكرة2013نافز أحمد عبد بقيعي )
 . 358-329(،3)14العلوم التربوية والنفسية،

(.الكفاءة الذاتية المدركة و عالقتها بدافعية االنجاز والتحصيل األكاديمي لدى 2012نافذ نايف يعقوب )
جلة العلوم التربوية طالب كليات جامعة الملك خالد في بيشة )المملكة العربية السعودية(.م

 .51-1(،3)13والنفسية،
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(. أثر تفاعل مستوى ما وراء الذاكرة والتخصص األكاديمي في المرونة 2013نبيل عبد الهادي أحمد )
المعرفية لدى طالب كلية التربية جامعة األزهر. مجلة التربية للبحوث التربوية والنفسية 

 .  122-70(،155)4واالجتماعية،
(.التفكير ما فوق المعرفي وعالقته بالمرونة المعرفية لدى طلبة 2018علي الجنابي ) ندى صباح عباس

كلية التربية األساسية.مجلة الفنون واألدب وعلوم اإلنسانيات واالجتماع. كلية االمارات للعلوم 
 .289 -258(،24التربوية.االمارات،)

سببية بين دافعية اإلنجاز، الذكاء الناجح (. نمذجة العالقات ال2019هاني فؤاد سيد محمد سليمان مراد)
 -238(، 106والمرونة المعرفية لدى عينة من طالب الجامعة. دراسات عربية في التربية وعلم النفس،)

268. 
(. التنبؤ بالذاكرة العاملة من المرونة المعرفية 2016يسرا شعبان إبراهيم بلبل ؛ إحسان شكري عطية حجازي )

 .113-53(،93الميذ الصف السادس االبتدائي.مجلة كلية التربية بالزقازيق، )والذكاء السائل لدى ت
(.فعالية التدريب على التخيل الموجه في تنمية الكفاءة الذاتية األكاديمية 2016يسري أحمد سيد عيسى )

 ةلخفض قلق االختبار لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم.مجلة التربية الخاصة.مركز المعلومات التربوي
 .403 -357(،16)4والنفسية والبيئية بكلية التربية.جامعة الزقازيق.مصر،

Aslan, Ş. (2018). Examination of Cognitive Flexibility Levels of Young Individual 
and Team Sport Athletes. Journal of Education and Training Studies,6(8),149- 

154.                                                     
Baginski, A. (2014). "Attention Regulation, Emotion Regulation, and Cognitive 
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