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 مقدمة الدراسة:
بالطمبة الموىوبين والمتفوقين ىو االتجاه األكثر حداثة في المجال البحثي، ي عد االىتمام     

حيث تم في اآلونة األخيرة تناول العديد من الجوانب التي ترتبط بيم بشكل مباشر، أو بشكل 
مكانياتيم بما ينعكس عمى تطوير  غير مباشر، من أجل االستفادة من طاقاتيم ومواىبيم وا 

 (. 339، 2102حاضره وحسب، بل وفي مستقبمو )الزق،  وتحسين المجتمع ليس في
ومع تزايد االىتمام برعاية الطمبة المتفوقين، فقد توجيت البرامج المختصة برعايتيم إلى 
االىتمام بيم نفسيا  واجتماعيا  ومعرفيا ؛ بما يحقق ليم الشخصية السوية المتكاممة في جميع 

م؛ والتي ت عد غاية الفرد ووسيمتو لتحقيق حياة يصبح جوانبيا، ويرفع من مستوى اإليجابية لديي
 (.2ىـ: 0435فييا قادرا  عمى اإلبداع والتفاعل االجتماعي اإليجابي )الزىراني، 

من موىوبين  -ويأتي ىذا التوجو متسقا  مع تطور حركة تربية الطمبة المتميزون
ىتمام الموجو لتنمية قدراتيم المعرفية بنفس قدر اال -والتي تيتم بحاجاتيم النفسية -ومتفوقين

        العقمية، وذلك كي يكون الطالب الموىوب عضوا  فعاال  ومساىما  بصورة إيجابية في
 تطوير مجتمعو. 

ولذا كان من الضروري أن يتممك الطمبة الموىوبون والمتفوقون القدرة عمى التصرف 
           ير المرونة المعرفية فيبمرونة، وتغيير العادات لمتعامل مع المواقف الجديدة، وتظ

          سموك الفرد بصورة عامة، وليست تغيرا  في السموك نتيجة لموقف مشكل فقط، كما 
تصاحبيا بعض العمميات المعرفية مثل: اإلدراك والتمثيل العقمي وتوليد البدائل وتقييميا 

(Canas, Fajardo, Antoli& Salmeron, 2005, 95). 
ية المرونة المعرفية كوظيفة ذىنية أدائية تساعد الفرد عمى تغيير وتنويع كما تبرز أىم

طرق التعامل العامل العقمي مع األمور بحسب طبيعتيا، بتحميل صعوباتيا إلى عوامل يمكن 
  (Dennis & Vander, 2010, 242). اإلحاطة بيا واالستفادة منيا في إيجاد الحمول

ابا  بميارات التفكير لدى الفرد، حيث أن ىذه العممية ىذا وتتأثر المرونة المعرفية إيج
الذىنية تحرر مصادر المعالجة العقمية لدييم لمتكيف مع المواقف الجديدة، أما األفراد الذين 
ليست لدييم قدرا  كافيا  من كفاءة المرونة المعرفية فإنيم يحتاجون إلى أن يكرسوا مصادر 

 لمشكمة في أبسط صورىا. المعالجة العقمية لمتعامل مع أساس ا
 مشكمة الدراسة:

من خالل عمل الباحث كمعمم لمطمبة المتفوقين بمحافظة أضم تبين لو وجود مستويات 
متباينة من المرونة المعرفية لدى الطمبة المتفوقين، وىو ما يظير من خالل التباين الواضح في 

         ما بين التصمب أو المرونة، ردود أفعاليم وجوانب تفكيرىم تجاه المشكالت، والتي تتراوح
فضال  عن وجود قصور في االىتمام بميارات التفكير لدى الطمبة الموىوبين، ومنيا ميارات 

 التفكير الناقد.
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وما ذىب إليو الباحث تؤكده نتائج العديد من نتائج البحوث والدراسات السابقة، ومنيا:  
ر وجود مشكالت توافقية وانفعالية، لدى الطمبة ( والتي تظي2103دراسة منى إبراىيم ورضوان )

( إلى وجود مشكالت سموكية متعمقة 2103المتفوقين، كما تشير نتائج دراسة سعيدة عطار )
( عمى وجود 2101بمواجية المشكالت لدى الطمبة المتفوقين، كذلك تؤكد دراسة اليران )

سية الزائدة، ومفيوم الذات لدى مشكالت متعمقة بتنوع االىتمامات، ومناشدة الكمال، والحسا
(؛ والتي كشفت عن تباين القدرة عمى التفكير وفقا  2101الطمبة الموىوبين، ودراسة سرور )

 لدرجة المرونة المعرفية لدى الطمبة المتفوقين.
وىذا ما أوجد لدى الباحث اإلحساس بمشكمة الدراسة الحالية؛ والتي تحددت جوانبيا في 

 طبيعة المرونة المعرفية لدى الطمبة المتفوقين بمحافظة أضم.سعييا نحو الكشف عن 
 تحاول الدراسة التحقق من صحة الفروض اآلتية:فروض الدراسة: 

ال يوجد فرق دال إحصائيا  بين متوسطي درجات الذكور واإلناث عمى مقياس المرونة  .0
 أنثي(.-يعزي إلى أثر متغير النوع)ذكر

وسطي درجات طالب المرحمة المتوسطة والثانوي عمى ال يوجد فرق دال إحصائيا  بين مت .2
 ثانوي(. -مقياس المرونة يعزي إلى أثر متغير المرحمة )متوسطة

ال يوجد فرق دال إحصائيا  بين متوسطي درجات المجموعات ككل عمى مقياس المرونة  .3
         أنثي( ومتغير المرحمة  -يعزي إلى أثر التفاعل الثنائي بين متغير النوع )ذكر

 ثانوي(.   -)متوسطة
 أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األىداف اآلتية:الكشف عن داللة الفروق اإلحصائية في 
             درجة المرونة المعرفية لدى الطمبة المتفوقين بمحافظة أضم والتي تعزى إلى متغيري

 المرحمة الدراسية(. -)الجنس
 أهمية الدراسة:

 األهمية النظرية.أوال : 
تكمن أىمية الدراسة الحالية عمى المستوى النظري في إلقاء الضوء عمى المتغيرات 

في مجال الموىبة النفسية اإليجابية لدى الطمبة المتفوقين، فعمى الرغم من تنوع مسارات البحث 
المعرفية،  والتفوق، إال أنو ي الحظ وجود نقص في البحوث التي اىتمت بتحديد مستويات المرونة

 وذلك من منظور إيجابي. 
 ثانيا : األهمية التطبيقية.

توجيو نظر المعنيين في وزارة التعميم نحو دراسة العوامل التي تساعد في تحقيق المرونة  .0
 المعرفية لما ليا من تأثيرات إيجابية عمى ميارات التفكير المتنوعة لدى المتفوقين.
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               ئمين عمى اإلرشاد الطالبي بإدارة تعميم أضم نحوقد تفيد نتائج الدراسة الحالية القا .2
          بناء البرامج التربوية لتعزيز المرونة المعرفية لدى الطمبة المتفوقين في المرحمتين

 المتوسطة والثانوية.
إمكانية اإلفادة من نتائج الدراسة في توسيع نطاق أدوات الكشف والرعاية المقدمة لمطالب  .3

 فوقين، لتتضمن أدوات قياس المرونة المعرفية.المت
 مصطمحات الدراسة:

 المرونة المعرفية: .2
( ىي قدرة لدى الفرد ت ساعده عمى التعامل والتكيف 61، 2106ت عرفيا بميل وحجازي )

مع المواقف الحياتية الجديدة والمتغيرة عن طريق تغيير الط رق واالستراتيجيات التي يستخدميا 
تمك المواقف، وكذلك توليد بدائل جديدة عند مواجية المشكالت واختيار البديل  الفرد لمواجية

 .المناسب لمموقف الراىن"
: الدرجة التي يحصل عمييا الطالب في مقياس المرونة ويعرفيا الباحث إجرائيا  بأنيا

لمتكيف قدرة الفرد عمى التحول الذىني المعرفية المستخدم في الدراسة الحالية؛ والتي تكشف عن 
 والتوافق مع مؤثرات البيئة المتغيرة، والقدرة عمى إنتاج حمول بديمة متعددة لممواقف الصعبة.

 الطمبة المتفوقون:. 3
( بأنيم: "ىم الطمبة الذين لدييم من 00، 2117اصطالحا ، ي عرفيم الغنيمي )

مرتفعة في  من الوصول إلى مستويات أداء -في المستقبل -االستعدادات العقمية ما يمكنيم
 المجال الدراسي، وذلك وفق معايير محددة".

أما إجرائيا ، فيمكن تعريف "الطالب المتفوقين دراسيا " بأنيم: الطالب الذين يحصمون 
% من جميع الطالب، وىم من  5عمى معدل سنوي في جميع المقررات يقع في نطاق أعمى 

 %( فأعمى.91حصموا عمى معدل دراسي من )
 حدود الدراسة:

 يتحدد إجراء الدراسة الحالية بالحدود التالية:
 إقتصرت الدراسة عمى تناول متغير المرونة المعرفية.  الحدود الموضوعية: .0
تم تطبيق أداة الدراسة عمى جميع الطمبة المتفوقين من الجنسين بالمرحمتين  الحدود البشرية: .2

 ( طالبا  وطالبة.021المتوسطة والثانوية؛ والبالغ عددىم )
إقتصرت تطبيق ىذه الدراسة عمى الطمبة المتفوقين المدارس المتوسطة  لحدود المكانية:ا .3

 والثانوية التابعة إلدارة التعميم بمحافظة أضم.
تم إجراء الدراسة الميدانية في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  الحدود الزمانية: .4

 ىـ.  0441/ 0439
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 اإلطار النظري لمدراسة:
 ة المعرفية:المرون 

ظير مفيوم المرونة المعرفية في التسعينيات، وتوصف بأنيا وعي الفرد بالخيارات التي 
تتالءم مع المواقف الجديدة والتكيف معيا، وكذلك شعور الفرد بأن لديو استعداد وكفاءة ذاتية 

يمانو بفاعميتو ال             ذاتيةعندما يكون مرنا ، فالمرونة المعرفية ت ركز عمى اعتقاد الفرد وا 
 .(63، 2106بمبل وحجازي، )

وت عد المرونة المعرفية ب عد ميم من أبعاد الشخصية اإلنسانية، وىي تقوم عمى التوافق مع 
التغيير في المفاىيم واألفكار، كما أنيا تتضمن أيضا  المثابرة في اكتساب أنماط جديدة من 

 (.96، 2107السموك، وترك أنماط أخرة قديمة وثابتة )بريك، 
 القدرة فقط ليس اإلبداع باعتبار أن اإلبداعية، الميارات محور المعرفية كما وت عد المرونة

نما جديدة، أفكارا   توليد عمى القدرة مواجية مشكالت جديدة وكيفية التعامل معيا بطرق إبداعية  وا 
براىيم،   (.40، 2106)عبد الكريم وا 

        آلخر، فسرعة مرونة الفرد مع والمرونة ىي صفة وميزة متغيرة من شخص 
موقف ما مختمف في االستجابة والقابمية لمتغير حسب ىذا الموقف، فالمرونة ليس بالشيء 
نما ىو صفة مميزة لمشخص في شخصيتو بل قد يكون جزء من نشأتو           واألمر السيل، وا 

 (. 42، 2105)أبو ندى، 
 :Cognitive Flexibilityمفهوم المرونة المعرفية 

ق دمت العديد من التعريفات التي استيدفت تحديد مفيوم واضح لممرونة المعرفية، ويمكن 
 عرض بعض  منيا عمى النحو اآلتي:

( المرونة المعرفية بأنيا "قدرة الطالب عمى تغيير 063، 2106حيث ي عرف العرسان )
نتاج اتجاه تفكيره من أجل التكيف والتوافق مع متطمبات البيئة الم حي طة بو، وقدرتو عمى توليد وا 

 حمول بديمة متنوعة لممواقف والميمات التعميمية التعممية التي ي واجييا".
الفرد  قدرة إلى ( المرونة المعرفية عمى "مكون عقمي تشير9، 2105وي عرف اليزيل )

 اعده عمىوتس سيولة، بكل أخر إلى معرفية حالة من االنتقال عمى تساعده التي الذاتية المعرفية
  ."فكرة لمحل أو طريقة من بأكثر والمواقف المشكالت ومواجية المتنوعة، المواقف مع التكيف

وىي أيضا  "قدرة لدى الفرد ت ساعده عمى التعامل والتكيف مع المواقف الحياتية الجديدة 
واقف، والمتغيرة عن طريق تغيير الطرق واالستراتيجيات التي يستخدميا الفرد لمواجية تمك الم

      وكذلك توليد بدائل جديدة عند مواجية المشكالت واختيار البديل المناسب لمموقف الراىن: 
 (.2106،61)بمبل وحجازي، 

وىي كذلك "قدرة الفرد عمى التحول الذىني لمتكيف والتوافق مع مؤثرات البيئة المتغيرة، 
 .(Dennis& Vander, 2010, 242)والقدرة عمى إنتاج حمول بديمة متعددة لممواقف الصعبة" 
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 التي الوسائل إحدى" ( بأنيا7، 2106) في: سواعد،  Martinكما ي عرفيا مارتين 
 التكيف لتحقيق حياتو، في ي واجييا التي األمور حول الكافي الوعي إلى لموصول يستخدميا الفرد

 بفاعمية".  معيا والتعامل الجديدة، مع المواقف
 بنية المرونة المعرفية:

             مستقر، نحو عمى السموك أنماط إلى ت شير ال كما شخصية، سمة ليست مرونةال
                 الفرد  من مفرطة طمبات يشكل وما والسياق لممواقف الظرفية تبعا   تختمف ولكنيا

 (.0793، 2102)آل شويل ونصر، 
لتنفيذية يتحدد فيو بتقديم نموذج لموظيفة ا (Anderson, 2002, 72)وقد قام أندرسون 

األداء التنفيذي بأربعة مجاالت ىي: التحكم االنتباىي، والمرونة المعرفية، وتجييز المعمومات، 
 .وتحديد األىداف، تتصل جميعيا بأنظمة الفص الجبيي في المخ

وبالرغم من عدم وجود اتفاق حول طبيعة المرونة المعرفية، إال أن ىناك إجماع حول 
         ل المرونة المعرفية لمكون واحد، أو مجرد تفسيرىا عن طريق الربط بينعدم إمكانية تقمي

 ، وىذا ما توصمت إليو نتائج دراسة ديك(Chevalier, et al., 2012, 99)  الذاكرة العاممة
(Dick, 2014, 13)  ( سنوات ولدى 01، 8، 6حول المرونة المعرفية لدى األطفال في عمر )

 .نتائجيا أن المرونة المعرفية بنية متعددة األوجو البالغين، والتي بينت
عمى أن المرونة المعرفية تعتمد عمى  (Ionescu, 2012, 190) ويؤكد ايونيسكيو
تفاعل العديد من الميكانيزمات المعرفية، أما الثاني؛ تفاعل  األول؛نوعين من التفاعالت: 

اإلطار يحتاج الفرد إلى الوعي الميكانيزمات الحس حركية، والمعرفة، والسياق، وفي ىذا 
بالتفاعالت لفيم المرونة المعرفية: فعمى المستوى المعرفي يكون تفاعل ميكانيزمات مختمفة أو 
مكونات معرفية مثل: الوظائف التنفيذية، واالنتباه، والتمثيالت، واإلدراك، وربط الميام باألىداف، 

ن تفاعل الميكانيزمات الحس حركية مع المعرفة والمراقبة، والخبرة السابقة وعمى مستوى الفرد يكو 
 :( التالي0والسياق، وىذا ما يوضحو شكل )

 
 ( ميكانيزمات المرونة المعرفية2شكل )
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 خصائص األفراد ذوي المرونة المعرفية: 
المرونة المعرفية سمة ىامة من سمات الشخصية بما تمعبو من دور فعال ومؤثر في 

عي لمفرد وفي تشكيل الشخصية اإلنسانية بشكل عام، حيث ت عتبر تطور النمو النفسي واالجتما
خاصية أولية تكشف عن نفسيا في شكل االتزان االنفعالي لدى الفرد، وقدرة األنا عمى الواجية 
والتغمب عمى الصعوبات االنفعالية، وال شك أن الشخصية السوية بما تتمتع بو من سمات تدل 

نة المعرفية توفر لمفرد فرصا  لمنمو واالرتقاء، إذ يشكل ىذا عمى اإليجابية متمثمة في المرو 
المتغير محصمة جيد الفرد في سعيو لالستفادة من إمكاناتو وقدراتو والعمل عمى تنميتيا لتحقيق 
التوافق النفسي واالجتماعي خاصة في ظل ظروف الحياة المعاصرة التي توصف بأنيا ظروف 

 (.247، 2106كدر االنفعالي )القممي، منتجة لكافة أشكال الضيق وصيغ ال
بموقف  المرتبطة المتاحة البدائل معرفة المتعمم استطاع كمما المعرفية المرونة وتتضح

 يكون مرنا   أن في رغبتو إلى إضافة ي واجيو، الذي الموقف لمتطمبات الجيد واالستعداد تعميمي
 (.784، 2106 األكاديمية )وىدان وعمي، العقبات وتخطي المتطمبات تمك مع

 الدراسات السابقة:
 دراسات استهدفت المرونة المعرفية لدى الطمبة المتفوقين والموهوبين وغيرهم:

( إلى التنبؤ بالحل اإلبداعي لممشكالت من خالل المرونة 2101ىدفت دراسة سرور ) 
ن دراسيا؛ كما المعرفية الفعالية الذاتية؛ وذلك لدى عينة من طالب كمية التربية بدمنيور المتفوقي

ييدف الى التعرف عمى العالقة بين كل من الحل اإلبداعي لممشكالت والفعالية الذاتية من ناحية 
أخرى، وتوصل البحث الى مجموعة من النتائج أىميا: وجود عالقة ايجابية دالة احصائيا بين 

احصائيا بين الحل  الحل اإلبداعي لممشكالت والمرونة المعرفية، وكذلك وجود عالقة ايجابية دالة
اإلبداعي لممشكالت وفعالية الذات، كما أمكن الوصول الى معادلة لمتنبؤ بالحل اإلبداعي 
لممشكالت في ضوء المرونة والفعالية الذاتية، وكذلك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات 

وجود فروق درجات مرتفعي ومنخفضي الحل اإلبداعي عمى مقياس المرونة المعرفية، وعدم عدم 
 ذات داللة احصائية بين متوسطات

( فقد ىدفت إلى استقصاء العالقة بين ما وراء الذاكرة 2103أما دراسة عبد بقيعي )
والمرونة المعرفية لدى طمبة السنة الجامعية األولى في كمية العموم التربوية واآلداب الجامعية، 

اختيارىم بالطريقة العشوائية المتيسرة من  ( طالبا  وطالبة، تم224وقد تكونت عينة الدراسة من )
( ي مثمون مجتمع الدراسة، ولتحقيق أىداف الدراسة استخدم الباحثين مقياسين، األول 412أصل )

يقيس ما وراء الذاكرة والثاني يقيس المرونة المعرفية، وبعد المعالجة اإلحصائية لمبيانات أشارت 
في ما وراء الذاكرة والمرونة المعرفية، كما وأظيرت  النتائج إلى امتالك الطمبة لمستوى متوسط

النتائج أيضا  وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيا  بين مقياس ما وراء الذاكرة الكمي والمرونة 
 .المعرفية، وبين بعدي الرضا عن الذاكرة واستراتيجيات الذاكرة والمرونة المعرفية
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عمى مستوى المرونة المعرفية لدى  ( إلى التعرف2105في حين سعت دراسة اليزيل )
طمبة المرحمة الثانوية في بئر السبع وعالقتيا بالتنظيم الذاتي، وقد تكونت عينة الدراسة من 

( طالبا  وطالبة من طمبة المرحمة الثانوية في بئر السبع، تم تطوير مقياسي المرونة 411)
اىري( ومؤشرات صدق البناء المعرفية وتنظيم الذات، حيث تم استخدام صدق المحتوى )الظ

لمتأكد من صدق المقياسين، واستخدم كرونباخ الفا واإلعادة لمتحقق من ثبات المقياسين، حيث 
(، بينما بمغ معامل 1.86( ولتنظيم الذات )1.81بمغ معامل االرتباط لمقياس المرونة المعرفية )

تنظيم الذات، وقد أظيرت  ( لمقياس1.88( لمقياس المرونة المعرفية و)1.82كرونباخ الفا )
النتائج أن المتوسط الحسابي لمستوى المرونة المعرفية لدى طمبة المرحمة الثانوية في بئر السبع 

( وبمستوى متوسط، وأن المتوسط الحسابي لتنظيم الذات ككل لدى طمبة المرحمة 3.61بمغ )
وجود عالقة ارتباطية  ( وبمستوى متوسط، وأظيرت النتائج3.45الثانوية في بئر السبع بمغ )

إيجابية دالة إحصائيا  دالة إحصائيا  بين المرونة المعرفية وتنظيم الذات ككل وجميع أبعاده لدى 
طمبة المرحمة الثانوية في بئر السبع، وأظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا  في مستوى 

ى لمتغير الجنس لصالح الذكور، المرونة المعرفية لدى طمبة المرحمة الثانوية في بئر السبع ت عز 
ولمتغير الصف المدرسي لصالح الصف الثاني، وأظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا  في 
مستوى تنظيم الذات ككل لدى طمبة المرحمة الثانية في بئر السبع ت عزى لمتغير الجنس لصالح 

 الذكور، ولمتغير الصف المدرسي لصالج الصف الثاني الثانوي.
لدى  المعرفية العوامل المنبئة بالمرونة( سعت إلى استقصاء 2105سة مروة جابر )ودرا

( طالب وطالبة بالفرقة األولى بشعبة 447، وقد اشتممت عينة الدراسة عمى )طالب الجامعة
( عاما ، وانحراف معياري 08.87ارىم )(، ومتوسط أعم213، عممي 244التعميم العام )أدبي 

، عممي 244( طالب وطالبة بالفرقة الرابعة بشعبة التعميم العام )أدبي 323( عاما  و)3.12)
( عاما ، وانحراف معياري 20.89( بكمية التربية، جامعة بني سويف ومتوسط أعمارىم )79

، مقياس -إعداد الباحثة-فية مقياس المرونة المعر  ( عاما ، وتمثمت أدوات الدراسة في:2.43)
وتعريب الباحثة، وقد أسفرت الدراسة  (Dronjic, 2013) "سعة الذاكرة العاممة إعداد "درونجيك

عن مجموعة من النتائج من أىميا: وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات 
الح الطالب الطالب مرتفعي التحصيل والطالب منخفضي التحصيل في المرونة المعرفية لص

مرتفعي التحصيل الدراسي، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الذكور 
واإلناث في المرونة المعرفية لصالح اإلناث. درجات مرتفعي ومنخفضي الحل االبداعي 

 لممشكالت عمى مقياس فعالية الذات.

http://search.mandumah.com/Record/741405
http://search.mandumah.com/Record/741405
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ة إلى المعرفة ( ىدفت ىذه الدراسة التعرف عمى الحاج2106دراسة مديحة سواعد )
وعالقيا بالمرونة في التفكير لدى طمبة الرحمة الثانوية في الجميل األعمى، وقد تكونت عينة 

( طالبا  وطالبة من طمبة المرحمة الثانوية المنتظمين في المدراس التابعة 208الدراسة من )
لعام الدراسي لمكتب المعارف في الجميل األعمى في فمسطين خالل الفصل الدراسي الثاني من ا

م، ولتحقيق أىداف الدراسة فامت الباحثة باستخدام مقياس الحاجة إلى المعرفة، 2105/2106
ومقياس المرونة المعرفية، وتم التحقق من دالالت صدقيا وثباتيا، وقد أظيرت النتائج مستوى 

الثانوية في مرتفعا  من الحاجة إلى المعرفة والمرونة المعرفية في التفكير لدى طمبة المرحمة 
الجميل األعمى، وأظيرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا  بين الحاجة إلى 
المعرفة والمرونة المعرفية في التفكير لدى طمبة المرحمة الثانوية في الجميل األعمى، كما أظيرت 

ونة المعرفية في النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائية في مستوى الحاجة إلى المعرفة والمر 
 التفكير لدى طمبة المرحمة الثانوية في الجميل األعمى ت عزى لمتغيري الجنس والصف الدراسي.

( التي سعت إلى الكشف عن العالقة بين التفكير ما 2106ودراسة ثناء عبد الحافظ )
طالبا   (411وراء المعرفي المرونة المعرفية لدى طمبة الجامعة، وقد تكونت عينة الدراسة من )

( لمتخصص 221( لمتخصص العممي و)081( إناث و)028( ذكور، و)072وطالبة بواقع )
اإلنساني اختيروا عشوائيا  من مجتمع الدراسة، ولتحقيق ىدف الدراسة قامت الباحثة بتبني مقياس 

، واعداد مقياس Schraw& Dennison (1994)التفكير الما وراء معرفي لشراو ودينسن 
رفية، وبعد تطبيق األداتين وتجميع البيانات وتحميميا إحصائيا ، وقد أظيرت الدراسة المرونة المع

مجموعة من النتائج من أىميا تمتع طمبة جامعة بغداد بمرونة معرفية جيدة، كما توجد فروق 
ذات داللة إحصائية في المرونة المعرفية تبعا  لمتغيرا لجنس ولصالح الذكور، في حين أظيرت 

  روق في المرونة المعرفية لدى التخصص العممي وجاءت ىذه النتائج نتيجة قدرتيمالنتائج ف
عمى مواجية الميام والمواقف المختمفة، ومن خالل ىذه النتائج خرجت الباحثة بعدد من 

 التوصيات والمقترحات.
( التي ىدفت إلى الكشف عن مستوى المرونة المعرفية 2106ودراسة المحسن وأحمد )

لفكري والعالقة بينيما لدى عينة من طمبة جامعة األمير سمطام بن عبد العزيز، وقد والتطرف ا
( طالبا  وطالبة من طمبة الجامعة، تم اختيارىم بالطريقة 3589تكونت عينة الدراسة من )

قام الباحثان بتطوير –المتيسرة، ولتحقي أىداف الدراسة استخدم الباحثان مقياس المرونة المعرفية 
، وتطوير -واستخراج دالالت صدق وثباتو Dennis& Vander (2010)مقياس وترجمة 

مقياس التطرف الفكري واستخراج صدقو وثباتو، وقد أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج 
كان من أىميا: ارتفاع مستوى المرونة المعرفية لدى أفراد العينة، كما توجد فروق ذات داللة 

ية ت عزى لمنوع االجتماعي، ولصالح اإلناث، ولمتخصص لصالح إحصائية في المرونة المعرف
 التخصصات العممية.
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حسان حجازي )  من العامة بالذاكرة ( فقد سعت إلى التنبؤ2106أما دراسة يسرا بمبل وا 
السادس االبتدائي، وقد تكونت عينة الدراسة  الصف تالميذ لدى السائل والذكاء المعرفية المرونة
وتمميذة من تالميذ الصف السادس االبتدائي، وقد ط بق عمييم مقياس الذاكرة  ( تمميذا  457من )

، وبالمعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخدام -اعداد الباحثتين–العاممية ومقياس المرونة المعرفية 
اختبار "رافن" لممصفوفات المتتابعة، وباستخدام اختار "ت" ومعامل ارتباط بيرسون وتحميل 

م التوصل إلى مجموعة من النتائج من أىمنا: ال توجد فروق بين الذكور واإلناث في االنحدار، ت
أبعاد مقياس المرونة المعرفية، وكذلك مقياس المرونة المعرفية كدرجة كمية، ويرجع ذلك بأن 
تالميذ وتمميذات تمك المرحمة غالبا  ما يكونون موجيين خارجيا ، كما أن معظم القرارات التي 

تكون بمشورة من ىم أكبر منيم نظرا  لعدم قدرتيم عمى اتخاذ القرار بمفردىم، لذا  يتخذونيا
 يكونون بحاجة لممساعدة والعون والنصح.

( ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن االسيام النسبي 2107ومن ذلك دراسة بريك )
لممرونة المعرفية في التنبؤ بالتكيف االجتماعي واألكاديمي لدى الطالب الوافدين بجامعة الممك 

( طالبا  من الطالب الوفدين، وط بق عمييم مقياس 68سعود، وقد تكونت عينة الدراسة من )
، ومقياس -اعداد الباحث–، ومقياس التكيف االجتماعي -اعداد الباحث–ة المرونة المعرفي

، ومن خالل التحميل اإلحصائي لمبيانات باستخدام معامل -اعداد الباحث–التكيف االجتماعي 
ارتباط بيرسون، وأسموب تحميل االنحدار البسيط، أظيرت النتائج وجود ارتباط موجب دال 

ة والتكيف االجتماعي لدى الطالب الوافدين بجامعة الممك سعود، إحصائيا  بين المرونة المعرفي
        ووجود عالقة خطية طردية بين المرونة المعرفية والتكيف االجتماعي، كما يوجد ارتباط
موجب دال إحصائيا  بين المرونة المعرفية والتكيف األكاديمي لدى الطالب الوافدين بجامعة 

 الممك سعود.
 منهج الدراســة:

اعتمدت الدراسة الحالية عمى استخدام المنيج الوصفي المقارن؛ والذي ينظر إليو عبد 
( عمى أنو منيج يقوم عمى دراسة الظاىرة، وييتم بوصفيا وصفا  دقيقا ، 34، 2102الرحمن )

ويعبر عنيا تعبيرا  كيفيا  أو كميا ، فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاىرة ويوضح خصائصيا، أما 
الكمي فيعطينا وصفا  رقميا  يوضح مقدار ىذه الظاىرة، ودرجات ارتباطيا مع الظواىر التعبير 

 المختمفة األخرى.
ولذا يرى الباحث أنو المنيج األكثر مناسبة لطبيعة الدراسة الحالية اليادفة إلى تحديد 

 مستوى المرونة المعرفية لدى الطمبة المتفوقين. 
 عينة الدراسة:

من الطمبة المتفوقين بمدارس المرحمتين المتوسطة والثانوية بمحافظة تكونت عينة الدراسة 
         ( طالبا  وطالبة من المتفوقين، وذلك طبقا  إلحصاءات مكتب021أضم، والبالغ عددىم )

 تعميم أضم. 
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 أدوات الدراسة:
 اختبار المرونة المعرفية )إعداد الباحث(.  -

 )أ(  وصف اختبار المرونة المعرفية
 ( عبارة تقيس المرونة المعرفية. 21ون مقياس المرونة المعرفية من )يتك

 إجراءات م عد االختبار لحساب الخصائص السيكومترية:
قاما معدا االختبار بالتحقق من الخصائص السيكومترية لالختبار؛ وذلك من خالل التحقق       

 ات لالختبار.من الصدق الختبار المرونة المعرفية بطرق متعددة، وكذلك الثب
 )ج( إجراءات الباحث لحساب الخصائص السيكومترية:

 أوال : حساب صدق اختبار المرونة المعرفية:
قام الباحث بحساب التجانس الداخمي لالختبار، وذلك من خالل حساب معامل االرتباط      

يمي النتائج التي الخطي البسيط لبيرسون بين الدرجة عمى المفردة والدرجة الكمية لالختبار، وفيما 
 حصل عمييا الباحث:

 ( يوضح التجانس الداخمي الختبار المرونة:2جدول )

رقم 
 المفردة

معامل االرتباط بالدرجة الكمية 
معامل االرتباط بالدرجة الكمية  رقم المفردة لممقياس

 لممقياس

0 .481** 00 .206** 
2 .448** 02 .441** 
3 .553** 03 .417** 
4 .583** 04 .537** 
5 .383** 05 .452** 
6 .494** 06 .595** 
7 .254** 07 .591** 
8 .276** 08 .213** 
9 .223** 09 .331** 
01 .333** 21 .238** 

 05.معامل االرتباط دال عند مستوي داللة)*( 01.معامل االرتباط دال عند مستوي داللة)**(
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رتباط دالة إحصائيا ، األمر الذي يشير ( أن جميع معامالت اال0يتضح من نتائج جدول )    
 الي تحقق التجانس الداخمي.

 ثانيا : ثبات االختبار:
قام الباحث بحساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية، والتي تقوم عمى تجزئة المقياس      

زوجي( وحساب معامل االرتباط بينيما، وتطبيق معادلة تصحيح –إلي نصفين )فردي 
 كرونباخ كما يمي:-براون(، وكذلك التجزئة النصفية بمعادلة "جوتمان" وألفا-يرمانالطول)سب

 نتائج معامالت ثبات اختبار المرونة المعرفيةيوضح ( 1جدول )

 معامل التجزئة"جوتمان" معامل التجزئة"سبيرمان" عدد المفردات المتغير
-معامل ألفا
 كرونباخ

 732. 836. 836. 21 المرونة المعرفية

( أن جميع معامالت ثبات المقياس مرتفعة، وتشير تمك النتائج 2يتضح من نتائج جدول )     
 إلي صالحية المقياس لالستخدام في الدراسة الحالية.

 اختبار صحة الفروض ومناقشتها:
ال يوجد فرق دال إحصائيا  بين متوسطي درجات الذكور " وينص عمى  أنهالفرض األول: 

 أنثي(.-لمرونة يعزي إلى أثر متغير النوع)ذكرواإلناث عمى مقياس ا
 يوضح نتائج تحميل التباين الثنائي عمى المرونة المعرفية وفقا لمتغير النوع (3جدول )

 أنثي( :-)ذكر 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
مستوى   النسبة الفائية المربعات

 الداللة
 لغير دا 184. 9.633 1 9.633 النوع
   52.213 116 6056.733 الخطأ
    119 7623.700 كمي

 3.92(=226، 2ودرجات حرية) 05.قيمة ف المحسوبة عند مستوي داللة 
 6.84(=226، 2ودرجات حرية) 01.قيمة ف المحسوبة عند مستوي داللة 
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ة ( عدم وجود فرق دال إحصائيا  عمى متغير المرونة المعرفي3يتضح من نتائج جدول )       
(، وىي قيمة غير 184.إناث(؛ حيث بمغت قيمة ف المحسوبة)-ي عزي إلى أثر متغير النوع)ذكور

دالة إحصائيا ، ويعني ذلك عدم وجود فرق دال إحصائيا  عمى متغير المرونة المعرفية ي عزي إلى 
ات إناث، ويتفق ذلك مع طبيعة المجتمع وتطوره؛ حيث تشير نتائج الدراس-أثر متغير النوع)ذكور

السابقة إلى أن اإلناث أصبحن يخرجن إلى المجتمع ويتمقين نفس االىتمام والتعميم، في حين 
( والتي ىدفت إلى التعرف عمى مستوى 2105دراسة اليزيل )اختمفت تمك النتيجة مع نتائج 

نت المرونة المعرفية لدى طمبة المرحمة الثانوية في بئر السبع وعالقتيا بالتنظيم الذاتي، وقد تكو 
( طالبا  وطالبة من طمبة المرحمة الثانوية في بئر السبع، وقد أظيرت 411عينة الدراسة من )

النتائج أن المتوسط الحسابي لمستوى المرونة المعرفية لدى طمبة المرحمة الثانوية في بئر السبع 
ة ( وبمستوى متوسط، وأن المتوسط الحسابي لتنظيم الذات ككل لدى طمبة المرحم3.61بمغ )

( وبمستوى متوسط، وأظيرت النتائج وجود عالقة ارتباطية 3.45الثانوية في بئر السبع بمغ )
إيجابية دالة إحصائيا  دالة إحصائيا  بين المرونة المعرفية وتنظيم الذات ككل وجميع أبعاده لدى 

توى طمبة المرحمة الثانوية في بئر السبع، وأظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا  في مس
المرونة المعرفية لدى طمبة المرحمة الثانوية في بئر السبع ت عزى لمتغير الجنس لصالح الذكور، 

 ولمتغير الصف المدرسي لصالح الصف الثاني.

( والتي سعت إلى استقصاء 2105كذلك اختمف أيضا  مع نتائج دراسة مروة جابر )
( 447، وقد اشتممت عينة الدراسة عمى )لدى طالب الجامعة المعرفية العوامل المنبئة بالمرونة

(، ومتوسط أعمارىم 213، عممي 244طالب وطالبة بالفرقة األولى بشعبة التعميم العام )أدبي 
 ( طالب وطالبة بالفرقة الرابعة بشعبة323( عاما  و)3.12( عاما ، وانحراف معياري )08.87)

( بكمية التربية، جامعة بني سويف ومتوسط أعمارىم 79، عممي 244التعميم العام )أدبي 
مقياس المرونة  ( عاما ، وتمثمت أدوات الدراسة في:2.43( عاما ، وانحراف معياري )20.89)

 (Dronjic, 2013) "، مقياس سعة الذاكرة العاممة إعداد "درونجيك-إعداد الباحثة-المعرفية 
باحثة، وقد أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج من أىميا: وجود فروق ذات داللة وتعريب ال

إحصائية بين متوسطي درجات الطالب مرتفعي التحصيل والطالب منخفضي التحصيل في 
المرونة المعرفية لصالح الطالب مرتفعي التحصيل الدراسي، ووجود فروق ذات داللة إحصائية 

 واإلناث في المرونة المعرفية لصالح اإلناث.بين متوسطي درجات الذكور 

http://search.mandumah.com/Record/741405
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ال يوجد فرق دال إحصائيا  بين متوسطي درجات طالب " وينص عمى أنهالفرض الثاني: 
 ثانوي(. -المرحمة المتوسطة والثانوي عمى مقياس المرونة يعزي إلى أثر متغير المرحمة )متوسطة

 معرفية( نتائج تحميل التباين الثنائي عمى المرونة ال4جدول )

 :ثانوي(-وفقا لمتغير المرحمة)وسطي 

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 النسبة الفائية
مستوى  

 الداللة

 01. 18.018 940.800 1 940.800 المرحمة
   52.213 116 6056.733 الخطأ
    119 7623.700 كمي

 3.92(=226، 2ات حرية)ودرج 05.قيمة ف المحسوبة عند مستوي داللة 

 6.84(=226، 2ودرجات حرية) 01.قيمة ف المحسوبة عند مستوي داللة 

(  وجود فرق دال إحصائيا  عمى متغير المرونة المعرفية ي عزي 4يتضح من نتائج جدول)       
(، وىي قيمة 18.018؛ حيث بمغت قيمة ف المحسوبة)ثانوي(-المرحمة)وسطيإلى أثر متغير 

ا ، ويعني ذلك وجود فرق دال إحصائيا  عمى متغير المرونة المعرفية ي عزي إلى أثر دالة إحصائي
متغير المرحمة، وبالرجوع لممتوسطات الحسابية نجد أن الفرق كان لصالح المرحمة األكبر 

(، في حين كان متوسط 45.75سنا )الثانوية(؛ حيث بمغ متوسطيم عمى مقياس المرونة المعرفية)
( األمر الذي يشير إلى أن الفرق لصالح األكبر سنا ، 40.1500متوسطة)  طالب المحمة ال

( والتي ىدفت إلى التعرف عمى مستوى المرونة 2105اليزيل )ويتفق ذلك مع نتائج دراسة 
المعرفية لدى طمبة المرحمة الثانوية في بئر السبع وعالقتيا بالتنظيم الذاتي، وقد تكونت عينة 

وطالبة من طمبة المرحمة الثانوية في بئر السبع، وقد أظيرت النتائج  ( طالبا  411الدراسة من )
أن المتوسط الحسابي لمستوى المرونة المعرفية لدى طمبة المرحمة الثانوية في بئر السبع بمغ 

( وبمستوى متوسط، وأن المتوسط الحسابي لتنظيم الذات ككل لدى طمبة المرحمة الثانوية 3.61)
( وبمستوى متوسط، وأظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا  في 3.45في بئر السبع بمغ )

مستوى المرونة المعرفية لدى طمبة المرحمة الثانوية في بئر السبع ت عزى لمتغير الجنس لصالح 
 الذكور، ولمتغير الصف المدرسي لصالح الصف الثاني.
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لمدراسات السابقة عمى أن وتتفق تمك النتيجة مع طبيعة النمو حيث تتفق معظم النتائج     
األكبر في العمر الزمني تكون الفروق لصالحو؛ حيث أن القدرات المعرفية السيما المرونة 

 المعرفية تتأثر بعامل النضج.

ال يوجد فرق دال إحصائيا  بين متوسطي درجات وينص عمى  أنه "الفرض الثالث: 
أنثي( -ل الثنائي بين متغير النوع)ذكرالمجموعات ككل عمى مقياس المرونة يعزي إلى أثر التفاع

 ثانوي(.-ومتغير المرحمة)متوسطة

يوضح نتائج تحميل التباين الثنائي عمى المرونة المعرفية وفقا لمتفاعل بين  (5جدول )
 ثانوي(:-أنثي( والمرحمة )وسطي-النوع)ذكر

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 النسبة الفائية

مستوى  

 الداللة

 01. 11.808 616.533 1 616.533 المرحمة×النوع

   52.213 116 6056.733 الخطأ

    119 7623.700 كمي

 3.92(=226، 2ودرجات حرية) 05.قيمة ف المحسوبة عند مستوي داللة 

 6.84(=226، 2ودرجات حرية) 01.قيمة ف المحسوبة عند مستوي داللة 

وجود فرق دال إحصائيا  عمى متغير المرونة المعرفية (  4يتضح من نتائج جدول )
؛ ثانوي(-أنثي( ومتغير المرحمة)متوسطة-التفاعل الثنائي بين متغير النوع)ذكري عزي إلى أثر 

(، وىي قيمة دالة إحصائيا ، ويعني ذلك وجود فرق دال 11.808حيث بمغت قيمة ف المحسوبة)
أنثي( -التفاعل الثنائي بين متغير النوع)ذكري إلى أثر إحصائيا  عمى متغير المرونة المعرفية ي عز 

؛  ولتحديد اتجاه الفرق قام الباحث باستخدام اختبار شيفية ثانوي(-ومتغير المرحمة)متوسطة
 لممقارنات البعدية المتعددة، وفيما يمي النتائج التي حصل عمييا الباحث.
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 يوضح نتائج اختبار شيفية:( 5جدول )

 المجموعة
 ) أ (

 المتوسط ن
االنحراف 
 المعياري

 المجموعة
 ) ب (

 الخطأ المعياري متوسط الفرق
مستوى 
 الداللة

ذكور 
 متوسطة

30 37.6000 8.20681 
 000. 1.86571 *-10.13333- ذكور ثانوي

 064. 1.86571 5.10000- إناث متوسطة
 015. 1.86571 *-6.16667- إناث ثانوي

 5.46420 47.7333 30 ذكور ثانوي
 000. 1.86571 *10.13333 ذكور متوسطة
 069. 1.86571 5.03333 إناث متوسطة
 216. 1.86571 3.96667 إناث ثانوي

إناث 
 متوسطة

30 42.7000 9.72785 
 064. 1.86571 5.10000 ذكور متوسطة
 069. 1.86571 5.03333- ذكور ثانوي
 955. 1.86571 1.06667- إناث ثانوي

 4.12464 43.7667 30 إناث ثانوي
 015. 1.86571 *6.16667 ذكور متوسطة
 216. 1.86571 3.96667- ذكور ثانوي

 955. 1.86571 1.06667 إناث متوسطة

 ( وجود فرق دال بين:5يتضح من نتائج جدول )
 .ذكور متوسطة وذكور ثانوي لصالح ذكور ثانوي 
 ناث ثانوي لصالح إن  اث ثانوي.ذكور متوسطة وا 

وتتفق تمك النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة، والتي أشارت إلى أن المرونة المعرفية تنمو      
مع العمر، ومن ثم يفسر ذلك وجود فرق بين المجموعات األصغر سنا  واألكبر سنا  لصالح 

 األكبر سنا .
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 مراجع الدراسة
ل وعالقته بالمرونة النفسية لدى الضغط النفسي في العم(. 2105أبو ندى، محمد عصام )

رسالة ماجستير العاممين بمستشفى كمال عدوان بمحافظة شمال غزة. 
 غير منشورة، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة.

(. مشكالت الطالب الموىوبين بالسعودية وعالقتيا بعدد من 2115األحمدي، محمد عميثة )
ابع لرعاية الموهوبين والمتفوقين المؤتمر العممي العربي الر المتغيرات. 

الممك عبدالعزيز ورجالو لرعاية الموىوبين )معا  لدعم الموىوبين  لمؤسسة
 يونيو. 08 -06األردن، من  والمبدعين في عالم سريع التغير(،

مكتب  . الرياض:اكتشاف الموهبة ورعاية الموهوبينه(. 0423آل شارع، عبد اهلل النافع )
 العربي. التربية لدول الخميج

(. الفروق بين مرتفعي ومنخفضي 2102آل شويل، سعيد بن أحمد ونصر، فتحي ميدي محمد )
المرونة النفسية اإليجابية في بعض المتغيرات النفسية لدى عينة من 

(، 3)03، مصر-مجمة البحث العممي في التربيةطالب الجامعة. 
0783-0807. 

لممرونة المعرفية في التنبؤ بالتكيف االجتماعي (. االسيام النسبي 2107بريك، السيد رمضان )
المجمة الدولية واألكاديمي لدى الطالب الوافدين بجامعة الممك سعود. 

 . 017-95(، 0)6 التربوية المتخصصة،
 المعرفية المرونة من العامة بالذاكرة (. التنبؤ2106) شكري إحسان وحجازي، شعبان يسرا بمبل،

 تربوية دراساتالسادس االبتدائي.  الصف تالميذ لدى السائل والذكاء
 .003-53(، 93، ع)مصر – بالزقازيق التربية كمية مجمة: ونفسية

دراسات . لدى طالب الجامعة المعرفية العوامل المنبئة بالمرونة(. 2105) جابر، مروة مختار
 .0001-0159(، 3)20 ،مصر -تربوية واجتماعية 

ار الفكر لمنشر ، عم ان: د3ط .الموهبة والتفوق واإلبداع (.2118جروان، فتحي عبد الرحمن )
 والتوزيع.
(، عم ان: دار 6ط) تعميم التفكير مفاهيم وتطبيقات.(. 2103جروان، فتحي عبد الرحمن )
 الفكر.

 دار الكتاب :. العينوتطبيقات مفاهيم:التفكير تعميم.  (1999)الرحمن عبد جروان، فتحي
 الجامعي.

جة امتالك المتفوقين في (. در 2119الجعافرة، أسمى عبد الحافظ والخرابشة، عمر محمد )
– رسالة الخميج العربيمدرسة اليوبيل باألردن لميارات التفكير الناقد. 

 .240 – 097(، 002)31السعودية، 
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تنمية المرونة المعرفية وأثرها في اكتساب المفاهيم لدى (. 2118خضر، عبد الكريم إسحق )
نشورة، كمية رسالة دكتوراه غير معينة من طمبة كمية العموم التربوية. 

 التربية، جامعة اليرموك.
(. تقييم عوامل مرونة األنا لدى الشباب الفمسطيني في مواجية األحداث 2117الخطيب، محمد )

، -سمسمة الدراسات اإلنسانية-مجمة الجامعة اإلسالميةالصادمة. 
05(2 ،)2052-2011. 

ترجمة: عطوف ياسين،  .تعميم الموهوبين والمتفوقين(. 2101ديفز، جارى  وريم، سيمفيا )
 .دمشق : المركز العربي لمتعريب والترجمة والنشر

(. مستوى التفكير الناقد لدى الطمبة الموىوبين أكاديميا  والطمبة 2102الزق، أحمد يحيى )
مجمة العاديين ومدى الفروق بينيم في الميارات األساسية لمتفكير الناقد. 

 .364-339(، 2)03البحرين،  -العموم التربوية والنفسية
الكفاءة االجتماعية وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى ه(. 0435الزىراني، عواطف عبيد )

. الطالبات المتفوقات دراسيا في المرحمة الثانوية في منطقة الباحة
 كمية التربية، جامعة الباحة. ،رسالة ماجستير غير منشورة

داعي لممشكالت في ضوء المرونة المعرفية (. التنبؤ بالحل االب2101سرور، سعيد عبد الغني )
مجمة والفعالية الذاتية لدى عينة من طالب الجامعة المتفوقين دراسيا. 

 .79 – 20(، 2)2مصر،  -الدراسات التربوية واإلنسانية
 . عمان: دار وائل لمنشر.مقدمة في اإلبداع(. 2112) ىايل ناديا السرور،

ى المعرفة وعالقها بالمرونة المعرفية في التفكير الحاجة إل(. 2106سواعد، مديحة كامل )
رسالة ماجستير غير  لدى طمبة المرحمة الثانوية في الجميل األعمى.

 منشورة، كمية العموم التربوية والنفسية، جامعة عم ان العربية.
 المؤتمردراسيا.  المتفوقين لدى الذات إيذاء سموك (. تشخيص2116محمود ) زينب شقير،

 في والمتفوقين ورعايتهم الموهبين اكتشاف- عشر رابعال السنوي
 .088-079، مصر– العربي الوطن

. القاىرة: مكتبة النيضة رعاية المتفوقين والموهوبين والمبدعين(. 2103شقير، زينب محمود )
 العربية.

براىيم، سماح محمود ) (. فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى 2106عبد الكريم، سحر محمد وا 
المرونة المعرفية في تنمية ميارات التدريس اإلبداعي ورفع مستوى  نظرية

الدافعية العقمية لدى الطالبات المعممات ذوي الدافعية العقمية المنخفضة. 
 .72-41(، 01)4، المجمة الدولية التربوية المتخصصة



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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تقبل (. المرونة العقمية وعالقتيا بكل من منظور زمن المس2100عبد الوىاب، صالح شريف )
مجمة التربية وأىداف اإلنجاز لدى أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة. 

 .75-21(، 21عدد خاص ) ،-جامعة المنصورة-النوعية
(. ما وراء الذاكرة والمرونة المعرفية لدى طمبة السنة الجامعية 2103عبد بقيعي، نافز أحمد )

 .358-329(، 3)04، مجمة العموم التربوية والنفسية بالبحريناألولى. 
 طمبة لدى الناقد التفكير مهاارت تنمية في مبني تدريبي برنامج أثر (.2113) سعاد العبدالت،

 عمان جامعة. منشورة غير دكتوراه رسالة األساسي. الصف العاشر
 .العميا لمدراسات العربية
إلى  (. فاعمية استخدام استراتيجيات التعمم النشط المستندة2106العرسان، سامر رافع ماجد )

النظرية المعرفية االجتماعية في تنمية المرونة المعرفية ودافعية اإلنجاز 
مجمة جامعة األكاديمي لدى طالب قسم عمم النفس في جامعة حائل. 

-059(، 08)5القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية، 
077. 

نة( وعالقته باستراتيجيات األسموب المعرفي )التصمب/المرو (. 2103غريب، عبد الحميم )
مواجهة الضغوط لدى الطمبة الجامعيين )دراسة ميدانية عمى عينة من 

رسالة ماجستير غير منشورة، كمية  طمبة عمم النفس بجامعة ورقمة(.
 العموم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة قاصدي مرباح ورقمة.

الالتكيفية الى الكمال وعالقتيا بتقدير (. النزعة التكيفية و 2117الغنيمي، إبراىيم عبد الفتاح )
رسالة الذات والدافع لإلنجاز لدى عينة من الطالب المتفوقين عقميا. 

 كمية التربية، جامعة بنيا، مصر. ماجستير غير منشورة،
(. مشكالت الطمبة المتفوقين دراسيا  في المرحمة الثانوية بدولة 2101اليران، أحمد مساعد )

 .329 – 327(، 94)24، الكويت–ربوية المجمة التالكويت. 
 بئر في الثانوية المرحمة طمبة لدى المعرفية المرونة(. 2105سالمة ) سمطان عيسى اليزيل،

 رسالة ماجستير غير منشورة، كميةالذاتي.  بالتنظيم وعالقتها السبع
 والنفسية، جامعة عم ان العربية. التربوية العموم

(. نمذجة العالقات السببية بين الذكريات الالإرادية والمرونة 2105) ىالل، أحمد الحسيني
ة من طالب الجامعة. المعرفية والتفكير في إحداث المستقبل لدى عين

 .49-0(، 44ع)، مصر-مجمة االرشاد النفسي 
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