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:البحث ممخص  
ىددددل ال إدددث إلدددق تقندددين مقيددداس المروندددة العقليدددة لددددى طدددالب الجامعدددة لت ويدددد 

مناسددد ة لقيددداس المروندددة العقليدددة لددددى   معدددايير التر دددويمجدددال  لدددم الدددن س  فددد ال ددداإ ين 
  دددارة  56تأل دددت مدددن  والتددد ، وتدددم التوإدددل إلدددق الإدددورة النيا يدددة مندددو طدددالب الجامعدددة
أساسددية وىددقم المرونددة اةدراليددة، المرونددة التلي يددة، والمرونددة  أ عدداد ال ددة مو  ددة  لددق 

  055،مطالددب  035م وا دد   635التلقا يددة ، و ددد طا ددي المقيدداس  لددق  ينددة إجميددا م
ويتدراوح العمدر ال مند  افدراد العيندة  دين التر ية والتر يدة النو يدة  لليت طال ة من طالب 

   انإرال معياري 05,00سنة إيث  لغ متوسط العمر ال من  افراد العينة م 00- 05
تمت  مقياس المرونة العقلية  دالالت إدي و  ات مق ولدة  ندد مسدتوى و   ، 80,0 دره م
المرونددة  ومنخ ضدد  مرت عدد الطددالب  مجمددو ت سددطات درجددات  ددين متو 56,5 -50,5

وىدد ا يدددل  لددق المرونددة العقليددة،  مرت عدد العقليددة فددق  وامددل المقيدداس لإددال  الطددالب 
إددددددي  وامدددددل المقيددددداس فدددددق  يددددداس مدددددا وضدددددعت لقياسدددددومالمرونة العقليدددددة ، وتراوإدددددت 

  80,5 – 20,5ن ممعامالت   ات المقياس ما  ي
د المرونددة ونددة العقليددة د المرونددة التلي يددة د المرونددة االدراليددة المر :الللمددات الم تاإيددة 

 التلقا ية
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Abstract: 
 

     The research aims to regulate the mental flexibility measure of 

university students to provide researchers in the field of 

Educational Psychology with suitable   standards  for measuring 

mental flexibility among university students. It was reached the 

final image of it, which consisted of 65 statements, distributed on 

three basic dimensions of a (cognitive flexibility, adaptive 

flexibility and automatic flexibility). The scale was applied to a 

sample of 530; 130  male students 400 female students, from the 

faculties of  education and qualitative education students  Lifespan 

for  the sample members ranged between 20-21 years old with a 

lifespan average (20.81), with a standard deviation (98.2). The 

mental flexibility measure has acceptable credibility and validity 

indications at 01,0- 0.50 between the mean scores of the two 

groups of students This means that the scale factors that 

distinguish distinctively, clearly and significantly between high 

and low students '  mental  flexibility. This shows the scale factors 

credibility in the measure was developed to measure it (mental 

flexibility). The coefficients of the scale validity ranged between  

(72.0 to 92.0).  

Key words: mental flexibility- cognitive flexibility – adaptive 

flexibility 

Automatic flexibility.  

 
 
 
 
 
 



  
  زينب محمد أمين محمدزينب محمد أمين محمد                                                                    المرونة العقلية لدى طالب الجامعةالمرونة العقلية لدى طالب الجامعةتقنين مقياس تقنين مقياس 

  

  

  61026102  ابريلابريل                                                        العدد السابع والعشرون                                                                                      العدد السابع والعشرون                                                                                      

              - 941 - 

  مقدمة البحث:

تعت ر المرونة إ ة مال مة للإياة وىق  وة لامنة خلقيا اهلل تعالق فق اةنسان، وال تعت ر المرونة إ ة مال مة للإياة وىق  وة لامنة خلقيا اهلل تعالق فق اةنسان، وال         
رسة. وي دأ  لك  ندما رسة. وي دأ  لك  ندما ياملن أن تتإول إلق مي ة إال إ ا  ام ال رد  ت عيليا  التجر ة والمماياملن أن تتإول إلق مي ة إال إ ا  ام ال رد  ت عيليا  التجر ة والمما

ينظر إلق اامر الواإد  مناظير مختل ة، ويعترل  وجود وجيات نظر  داًل من وجية ينظر إلق اامر الواإد  مناظير مختل ة، ويعترل  وجود وجيات نظر  داًل من وجية 
النظر الوإيدة والقطعية، فياغير فق موا  و وردود أفعالو و اداتو المورو ة، و ندىا النظر الوإيدة والقطعية، فياغير فق موا  و وردود أفعالو و اداتو المورو ة، و ندىا 

يستطي  أن يإول الغضب إلق إ ر، واللاللة إلق ال عالية، والعج  والتولل والسل ية يستطي  أن يإول الغضب إلق إ ر، واللاللة إلق ال عالية، والعج  والتولل والسل ية 
الم ادرة والنشاط وتإمل المسؤولية ال اتية.الم ادرة والنشاط وتإمل المسؤولية ال اتية.إلق إلق    

أإد المتطل ات الضرورية لدى ال درد أإد المتطل ات الضرورية لدى ال درد تاعد" تاعد"   MMeennttaall  FFlleexxiibbiilliittyyفالمرونة العقلية فالمرونة العقلية 
ف  مواجة الموا ل المت اينة الت  تواجيو وما يترتدب  لييدا مدن متغيدرات م اج دة، و ليدو ف  مواجة الموا ل المت اينة الت  تواجيو وما يترتدب  لييدا مدن متغيدرات م اج دة، و ليدو 

رات التدد  تتعلددي  يددا، رات التدد  تتعلددي  يددا، أن يواجددو تلددك الموا ددل  أسدداليب مت اينددة ومتنو ددة تت ددي مدد  المتغيددأن يواجددو تلددك الموا ددل  أسدداليب مت اينددة ومتنو ددة تت ددي مدد  المتغيدد
وأن يلون لديو السالسة والليونة والتندوع فد  أفلداره ولد لك يلدون لديدو القددرة  لدق التنقدل وأن يلون لديو السالسة والليونة والتندوع فد  أفلداره ولد لك يلدون لديدو القددرة  لدق التنقدل 

: : 31223122)صالال  رالريع ع الد الو،الاب )صالال  رالريع ع الد الو،الاب ""من فلرة إلق أخرى دون التقيدد  ططدار  مإدددمن فلرة إلق أخرى دون التقيدد  ططدار  مإددد

  (.(.3333صص

ويلمددن جددوىر المرونددة العقليددة فدد  جعددل ال ددرد  ددادر  لددق التعامددل مدد  الموا ددل ويلمددن جددوىر المرونددة العقليددة فدد  جعددل ال ددرد  ددادر  لددق التعامددل مدد  الموا ددل 
  عاليددة مدد  ااوضدداع الجديدددة المعقدددة   عاليددة مدد  ااوضدداع الجديدددة المعقدددة   فدد  االسددتجا ةفدد  االسددتجا ةري مختل ددة، وخاإددة ري مختل ددة، وخاإددة المختل ددة  طددالمختل ددة  طدد

والموا ددل المإرجدددة، فالمروندددة العقليدددة تاملددن ال دددرد مدددن رؤيدددة اامددور مدددن وجيدددات نظدددر والموا ددل المإرجدددة، فالمروندددة العقليدددة تاملددن ال دددرد مدددن رؤيدددة اامددور مدددن وجيدددات نظدددر 
 ديددددة ومختل دددة، والتليدددل مددد  التغيدددر، وإدددل المشدددلالت  طدددري م تلدددرة، والت دددديل  دددين  ديددددة ومختل دددة، والتليدددل مددد  التغيدددر، وإدددل المشدددلالت  طدددري م تلدددرة، والت دددديل  دددين 

  ;;,,..AAmmyy,,  NN..  MMaaddeewweellll))طددددا طددددا الت ليدددر العلمدددد  وليددددر العلمدددد ، والدددتعلم مددددن ااخالت ليدددر العلمدددد  وليددددر العلمدددد ، والدددتعلم مددددن ااخ

EElliissaabbeetthh,,  PPoonnccee--GGaarrcciiaa..,,  22001166))..  

فل ير من الطدالب يواجيدوا الموا دل الإدع ة التد  ال تإسدم دومدًا وفقدًا لرل داتيم فل ير من الطدالب يواجيدوا الموا دل الإدع ة التد  ال تإسدم دومدًا وفقدًا لرل داتيم 
وأىدددافيم، لدد لك الطريقددة اافضددل لمواجيددة الظددرول والتغيددرات ليددر المرلددوب فييددا ىدد  وأىدددافيم، لدد لك الطريقددة اافضددل لمواجيددة الظددرول والتغيددرات ليددر المرلددوب فييددا ىدد  

التليدددل مددد  المتغيدددرات التددد  التليدددل مددد  المتغيدددرات التددد  امدددتالك الطدددالب للمروندددة العقليدددة والتددد  تجعلدددو  دددادر  لدددق امدددتالك الطدددالب للمروندددة العقليدددة والتددد  تجعلدددو  دددادر  لدددق 
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تواجيددو دومددًا والتددأ لم مدد  لددل مددا ىددو جديددد، فااشددخاص الدد ين ي شددلون فدد  التليددل مدد  تواجيددو دومددًا والتددأ لم مدد  لددل مددا ىددو جديددد، فااشددخاص الدد ين ي شددلون فدد  التليددل مدد  
  (.(.LLoouuiiss,,  HH..,,;;  CCrraaiigg,,  ZZ..,,  22000077))التغيرات ىم أل ر  رضة لمواجية ااو ات العإي ةالتغيرات ىم أل ر  رضة لمواجية ااو ات العإي ة

  VViirrggiinniiee  EEttiieennnnee..,,  CCllaauuddee  MMaarriinn--LLaammeelllleett..,,  BBeerrnnaarrdd((22001133))ويرى ويرى 

LLaauurreenntt..,,  ب وخاإة طالب الجامعة ال د من ت عيل الوظا ل المعرفية ب وخاإة طالب الجامعة ال د من ت عيل الوظا ل المعرفية أن الطالأن الطال
ووظا ل اةدراك الإس  من خالل المرونة العقلية والت  تسم  للطالب  تليل سلولو ووظا ل اةدراك الإس  من خالل المرونة العقلية والت  تسم  للطالب  تليل سلولو 
م  ااوضاع المتغيرة وااوضاع الجديدة، فالتإول ال ىن  من استراتيجية إلق أخرى م  ااوضاع المتغيرة وااوضاع الجديدة، فالتإول ال ىن  من استراتيجية إلق أخرى 

 ر م يوم المرونة.ر م يوم المرونة.يجعل الطالب متنوع اافلار وم دع ف  الإلول وى ا ىو جوىيجعل الطالب متنوع اافلار وم دع ف  الإلول وى ا ىو جوى
 مشكمة البحث:

فلدى لل فرد درجة من التإلب ال لرى، و لك يعود إلق أمرين: ااول، أن مدن فلدى لل فرد درجة من التإلب ال لرى، و لك يعود إلق أمرين: ااول، أن مدن 
تإليالت القإور ال اتق للعقل ال شرى أن يظل فق إرلتو متأخرًا  دن متطل دات الوا د ، تإليالت القإور ال اتق للعقل ال شرى أن يظل فق إرلتو متأخرًا  دن متطل دات الوا د ، 
فيددددو أ نددددا   ملددددو يرتلددددب أخطددددا ، ويواجددددو مشددددلالت، وللددددن إرلتددددو فددددق معالجددددة تلددددك فيددددو أ نددددا   ملددددو يرتلددددب أخطددددا ، ويواجددددو مشددددلالت، وللددددن إرلتددددو فددددق معالجددددة تلددددك 

مشدددلالت تظدددل  طي دددة، وتدددأتق متدددأخرة،  سددد ب نقدددص مدددا يتطلدددب  لدددك مدددن مشدددلالت تظدددل  طي دددة، وتدددأتق متدددأخرة،  سددد ب نقدددص مدددا يتطلدددب  لدددك مدددن ااخطدددا  والااخطدددا  وال
شدددد افية ومرونددددة. وال ددددان : أن ال ددددرد ال يسددددتطي  أن يضدددد  الإددددواج  التدددد  يقيميددددا  ددددين شدددد افية ومرونددددة. وال ددددان : أن ال ددددرد ال يسددددتطي  أن يضدددد  الإددددواج  التدددد  يقيميددددا  ددددين 
التإدددلب الممددددوح الددد ى يتم دددل فددد  اسدددتقرار العقا دددد والم دددادئ والم ددداىيم الل دددرى، و دددين التإدددلب الممددددوح الددد ى يتم دددل فددد  اسدددتقرار العقا دددد والم دددادئ والم ددداىيم الل دددرى، و دددين 

، وفددق ا تندداي  عددض الم دداىيم ، وفددق ا تندداي  عددض الم دداىيم التإددلب المدد موم الدد ى يتم ددل فدد  نقددص المرونددة العقليددةالتإددلب المدد موم الدد ى يتم ددل فدد  نقددص المرونددة العقليددة
  (.(.EEaaggllee,,  NN..,,  22000088))الخاط ة الت  تجعل المر  فا دًا الرشد ال لريالخاط ة الت  تجعل المر  فا دًا الرشد ال لري

نظدددددرًا لمدددددا ياعانيدددددو الطالدددددب الجدددددامعق مدددددن ضدددددغوط ن سدددددية  سددددد ب التإدددددديات نظدددددرًا لمدددددا ياعانيدددددو الطالدددددب الجدددددامعق مدددددن ضدددددغوط ن سدددددية  سددددد ب التإدددددديات و و  
والتغيددددرات، فال ددددد أن  يتمتدددد  أول ددددك الطددددالب  قدددددر وافددددر مددددن المرونددددة العقليددددة لتخطددددق والتغيددددرات، فال ددددد أن  يتمتدددد  أول ددددك الطددددالب  قدددددر وافددددر مددددن المرونددددة العقليددددة لتخطددددق 

ة العقليدة تعت در  دوة دافعدة لسدلوك اةنسدان فدق تلي دو ة العقليدة تعت در  دوة دافعدة لسدلوك اةنسدان فدق تلي دو اا مات التق تعإل  يم، فالمرونداا مات التق تعإل  يم، فالمروند
، ومد  ىد ا فدال توجدد أداة  لميدة تدم  ناؤىدا وتقنينيدا خإيإدًا لل ي دة ، ومد  ىد ا فدال توجدد أداة  لميدة تدم  ناؤىدا وتقنينيدا خإيإدًا لل ي دة م  ن سدو والمجتمد  م  ن سدو والمجتمد  

المإددرية وطددالب الجامعددة ، لدد لك ي ددادر ال إددث الإددالق  تقنددين مقيدداس المرونددة العقليددة المإددرية وطددالب الجامعددة ، لدد لك ي ددادر ال إددث الإددالق  تقنددين مقيدداس المرونددة العقليددة 
    ..ةةلضمان إالإيتيا ومو و يتيا للتط يي فق ال ي ة المإريلضمان إالإيتيا ومو و يتيا للتط يي فق ال ي ة المإري
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 البحث: أهداف
  يإاول ى ا ال إث الوإول إلق انجا  ااىدال الر يسية التالية:يإاول ى ا ال إث الوإول إلق انجا  ااىدال الر يسية التالية:          

   نا  مقياس للمرونة العقلية لدى طالب الجامعة. نا  مقياس للمرونة العقلية لدى طالب الجامعة.  --
  التعرل  لق أ عاد المرونة العقلية لدى طالب الجامعة .التعرل  لق أ عاد المرونة العقلية لدى طالب الجامعة .  --
لمقيداس المروندة العقليدة لددى طدالب لمقيداس المروندة العقليدة لددى طدالب التعرل  لدق الخإدا ص السديلومترية التعرل  لدق الخإدا ص السديلومترية   --

  الجامعة.الجامعة.
محات البحث:مصط  

 :المرونة العقمية
إلدددق السددد ب الإقيقدددق إلدددق السددد ب الإقيقدددق     MMeennttaall  FFlleexxiibbiilliittyy  يشدددير م يدددوم المروندددة العقليدددةيشدددير م يدددوم المروندددة العقليدددة

اللددددامن ورا   لددددا  وت ددددوي وتميدددد  ااشددددخاص، انيددددا المولددددد ال علددددق ل فلددددار والإلددددول اللددددامن ورا   لددددا  وت ددددوي وتميدددد  ااشددددخاص، انيددددا المولددددد ال علددددق ل فلددددار والإلددددول 
وال ددددا ل وال دددرص واة دددداع، وىدددق ليسدددت متدددوفرة ا ددددًا  ندددد أإدددإاب الت ليدددر ااإدددادى وال ددددا ل وال دددرص واة دددداع، وىدددق ليسدددت متدددوفرة ا ددددًا  ندددد أإدددإاب الت ليدددر ااإدددادى 

الشخص  الجمود فق الت لير يت ا م ليإل إلق العدم تقري ًا، نتيجة لعدم الشخص  الجمود فق الت لير يت ا م ليإل إلق العدم تقري ًا، نتيجة لعدم فيإاب فيإاب   االتجاهاالتجاه
  امتالك الشخص لي ه القدرة العقلية.امتالك الشخص لي ه القدرة العقلية.

أن المرونة العقلية ىق ااساس أن المرونة العقلية ىق ااساس ""    3333صص  ::05500550  د الستار إ راىيم م  د الستار إ راىيم ميرى يرى فف
المعرفق لال تلار، إ  إنيا تقددم لل درد الما تلدر درجدة  اليدة مدن التندوع فدق الدرؤى، والقددرة المعرفق لال تلار، إ  إنيا تقددم لل درد الما تلدر درجدة  اليدة مدن التندوع فدق الدرؤى، والقددرة 

إ دددددادة  ندددددا  الإقدددددا ي المتاإدددددة فددددق إددددديالات جديددددددة ومال مدددددة وفقدددددًا للمتطل دددددات إ دددددادة  ندددددا  الإقدددددا ي المتاإدددددة فددددق إددددديالات جديددددددة ومال مدددددة وفقدددددًا للمتطل دددددات  لددددق  لددددق 
المسدددتجدة، وتعندددق أيضددددًا تغييدددر الإدددديالة  نددددما ال ت دددرىن الإدددديالات المتاإدددة  لددددق المسدددتجدة، وتعندددق أيضددددًا تغييدددر الإدددديالة  نددددما ال ت دددرىن الإدددديالات المتاإدددة  لددددق 
مناس تيا أو فعاليتيا لت سير الإقا ي ، والما تلر  ي ا المعنق  دادر  لدق مقاومدة النمطيدة مناس تيا أو فعاليتيا لت سير الإقا ي ، والما تلر  ي ا المعنق  دادر  لدق مقاومدة النمطيدة 

ير والنظريددات، وال عددد  ددن التإددلب ومقاومددة ال قددا  ير والنظريددات، وال عددد  ددن التإددلب ومقاومددة ال قددا  ال لريددة وااشددلال السددا دة مددن الت سددال لريددة وااشددلال السددا دة مددن الت سدد
  ضمن إطار النمط التقليدي من إل المشلالت".ضمن إطار النمط التقليدي من إل المشلالت".

 لددق أنيددا" القدددرة  لددق التليددل مدد   لددق أنيددا" القدددرة  لددق التليددل مدد    SShhaahh,,  JJ..,,  ((22000033::PP339900))لمددا يعرفيددا لمددا يعرفيددا 
ااإداث والموا ل الضالطة، فيق  ملية مستمرة  ياظير ال رد من خالليا سلولًا تلي يًا ااإداث والموا ل الضالطة، فيق  ملية مستمرة  ياظير ال رد من خالليا سلولًا تلي يًا 

  الت".الت".ف  مواجية المشلف  مواجية المشل  إيجا ياً إيجا ياً 
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إلدق المروندة إلدق المروندة   ;;  ,,..JJoolllleess,,  JJ..,,((22000066::PP6622))    DDiibbbbeettss,,  PP  وأشدار لدل مدنوأشدار لدل مدن
العقليددة  لددق أنيددا"  دددرة ال ددرد  لددق سددر ة إنتدداج اافلددار وتنو يددا وتإددول وجيتددو ال ىنيددة العقليددة  لددق أنيددا"  دددرة ال ددرد  لددق سددر ة إنتدداج اافلددار وتنو يددا وتإددول وجيتددو ال ىنيددة 

   ما يتناسب م  المو ل". ما يتناسب م  المو ل".
    2222: ص: ص05520552 ينمدددا يعدددرل لدددل مدددن مإمدددد الترتدددورى، ومإمدددد القضددداهم ينمدددا يعدددرل لدددل مدددن مإمدددد الترتدددورى، ومإمدددد القضددداهم

ة العقددل  لددق التليددل مدد  المتغيددرات والموا ددل المسددتجدة، ة العقددل  لددق التليددل مدد  المتغيددرات والموا ددل المسددتجدة، المرونددة العقليددة  لددق أنيددا"  دددر المرونددة العقليددة  لددق أنيددا"  دددر 
  واالنتقال من  اوية جامدة إلق  اوية متإررة تقتضييا المواجية".واالنتقال من  اوية جامدة إلق  اوية متإررة تقتضييا المواجية".

فالمرونددة العقليددة ىدد  "سالسددة إنسددياب أفلددار ال ددرد و درتددو  لددق تإويددل مسددار فالمرونددة العقليددة ىدد  "سالسددة إنسددياب أفلددار ال ددرد و درتددو  لددق تإويددل مسددار 
   . .RRaann,,  RR..,,  22000099::PP  2222"م"مت ليره، ط قًا لتغير م يرات المو ل ال ى يواجيوت ليره، ط قًا لتغير م يرات المو ل ال ى يواجيو

ياعدددرل المروندددة العقليدددة ياعدددرل المروندددة العقليدددة     0505: ص: ص05000500شدددريل   دددد الوىدددابمشدددريل   دددد الوىدددابم  أمدددا إدددالحأمدددا إدددالح
 لق أنيا "تغيير الوجية ال ىنية أو التنوع فق اافلار ليدر المتو عدة وتوليددىا وتوجيييدا  لق أنيا "تغيير الوجية ال ىنية أو التنوع فق اافلار ليدر المتو عدة وتوليددىا وتوجيييدا 
وتإويدددل مسدددارىا وتوظي يدددا،  مدددا يتناسدددب مددد  الم يدددر أو متطل دددات المو دددل مددد  سالسدددة وتإويدددل مسدددارىا وتوظي يدددا،  مدددا يتناسدددب مددد  الم يدددر أو متطل دددات المو دددل مددد  سالسدددة 

  الت لير و دم الجمود ال لري".الت لير و دم الجمود ال لري".
ال ددددرد ال لريددددة ومدددددى تملنددددو مددددن التليددددل واسددددتيعاب اافلددددار ال ددددرد ال لريددددة ومدددددى تملنددددو مددددن التليددددل واسددددتيعاب اافلددددار   لمددددا أن "مرونددددةلمددددا أن "مرونددددة                  

الجديدددة ط قددًا للظددرول المتغيددرة ووجيددات النظددر المختل ددة يعت ددر مرونددة  قليددة" وىدد ا مددا الجديدددة ط قددًا للظددرول المتغيددرة ووجيددات النظددر المختل ددة يعت ددر مرونددة  قليددة" وىدد ا مددا 
   . .,,..LLiissaa  IIgguucchhii..,,  22001133::PP114455  ;;    WWiilllliiaamm,,  SSممأشار  و لل من:أشار  و لل من:

  ومدن خدالل  ددرض م داىيم المرونددة العقليدة  يتضدد  أن المروندة العقليددة ندوع مددنومدن خدالل  ددرض م داىيم المرونددة العقليدة  يتضدد  أن المروندة العقليددة ندوع مددن
أنواع الوظا ل التن ي ية الخاإة  القدرات العقليدة والتدق تدرت ط  إدل المشدلالت، ووضد  أنواع الوظا ل التن ي ية الخاإة  القدرات العقليدة والتدق تدرت ط  إدل المشدلالت، ووضد  
الخطددددط واةسددددتراتيجيات للمسددددتق ل وتشددددمل م التنظدددديم، الترميدددد ، اسددددترجاع المعلومددددات  الخطددددط واةسددددتراتيجيات للمسددددتق ل وتشددددمل م التنظدددديم، الترميدددد ، اسددددترجاع المعلومددددات  
ومعالجة المعلومات  سر ة، فيق   لك تتعلي  قدرة ال رد  لق مواجية الموا ل المختل ة ومعالجة المعلومات  سر ة، فيق   لك تتعلي  قدرة ال رد  لق مواجية الموا ل المختل ة 

 شددددلل  قالنددددق، واالن تدددداح  لددددق جميدددد  القدددددرات واالسددددتعدادات  شددددلل  قالنددددق، واالن تدددداح  لددددق جميدددد  القدددددرات واالسددددتعدادات   ا ليددددة، والددددرد  لييددددا   ا ليددددة، والددددرد  لييددددا 
لتطويعيا ومال متيا للظرول المستجدة، وا  امة  ال ات طي ة م  اآلخرين، أساسيا الود لتطويعيا ومال متيا للظرول المستجدة، وا  امة  ال ات طي ة م  اآلخرين، أساسيا الود 

  واالإترام المت ادل وتق ل اآلخرين.واالإترام المت ادل وتق ل اآلخرين.

م يومًا للمروندة العقليدة يشدير إلدق م يومًا للمروندة العقليدة يشدير إلدق و لق أساس ما تقدم ت نت ال اإ ة الإالية و لق أساس ما تقدم ت نت ال اإ ة الإالية 
فددق التليددل مدد  الوا دد ، وتغييددر مو  ددو العقلدد  تجدداه الم يددرات الجديدددة فددق التليددل مدد  الوا دد ، وتغييددر مو  ددو العقلدد  تجدداه الم يددرات الجديدددة   "  دددرة ورل ددة ال ددرد"  دددرة ورل ددة ال ددرد

والطار دددة و ددددم الجمدددود الددد ىن  فددد  الموا دددل الدراسدددية"، وتوضددد  ال اإ دددة الإاليدددة فدددق والطار دددة و ددددم الجمدددود الددد ىن  فددد  الموا دددل الدراسدددية"، وتوضددد  ال اإ دددة الإاليدددة فدددق 
    مو   المرونة العقلية من  ين الميارة واالتجاه.  مو   المرونة العقلية من  ين الميارة واالتجاه.00الشللمالشللم
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    يوض  المرونة العقلية  يوض  المرونة العقلية00شلل مشلل م
  
 المهارات  

 المرونة العقمية

االتجاهات
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:النظري اإلطار  

لمروندددة مدددن أىدددم العوامدددل الملوندددة للقددددرة  لدددق الت ليدددر اة تلدددارى، وىدددق "تعت دددر ا      
 لددددس التإددددلب. وىددددق تعنددددق  دددددرة ال ددددرد  لددددق تغييددددر  اويددددة ت ليددددره فددددق أ نددددا   يامددددو 
 النشداطات المختل دة، إيدث تشدير المروندة إلددق درجدة السديولة، التدق ياغيدر  يدا الشددخص 

ن  لمدا  الدن س اىتمامدًا ل يدرًا،  دطجرا  مو  ًا ما أو وجية  قلية معينة، و د اىتم ل يدر مد
العديد من الدراسات  ن م يوم المرونة، و ال تيا  العديد من المتغيدرات و لدك اىميتيدا 
لل دددرد سدددوا   لدددق المسدددتوى االددداديميق أو الميندددق، ممدددا يلدددون ليدددا مدددردودًا ايجا يدددًا فدددق 

السدددددددة مواجدددددددة مشدددددددلالتو والتعامدددددددل معيدددددددا  طيجا يدددددددة  دددددددن طريدددددددي التليدددددددل معيدددددددا وس
    0606: ص: ص05000500"مإالح شريل   د الوىاب ،"مإالح شريل   د الوىاب ،أفلاره

  أبعاد المرونة العقمية:أبعاد المرونة العقمية:  
تتطلب المرونة العقلية تغيدرات فدق سدلوك الشدخص وت ليدره واتجاىاتدو، وت درض 
 ليو ى ه التغيرات أن يلون  لق درجة  الية من المطاو ة والقا لية للتغيدر، فدط ا  جد  

عرض للمعاناة مدن إإ داط وفشدل، و التدالق  ن التغير  ج   ن إش اع دوافعو ومن  م ت
 ات ي العلما   لق أن المرونة العقلية تتلون من  عدين ر يسيين ىما:

   المرونة التكيفية المرونة التكيفيةAAddaappttiivvee  FFlleexxiibbiilliittyy  

فالمرونة التلي ية  درة يمتلليا ال رد لتاملنو من إ ادة إيالة الخ رة فق أنماط " 
 دددا ل ة ددادة إدديالة الخ ددرة  أسدداليب جديدددة  ددن طريددي تقددديم أل ددر  دددد مملددن مددن ال

متنو ددة ومال مددة للمو ددل الدد ى يواجيددو ال ددرد  إيددث تتميدد  ىدد ه اانمدداط الجديدددة الناتجددة 
 لييدا  ب الإدا ة  النس ة لل رد ن سو وللمجتم  ال ى يعيش فيدو، وىد ه القددرة يملدن التددر 

 المرونة التلي ية ما يلق: م يوم ومن تعري ات . وتنميتيا
ال ىنق  سر ة لمواجيو الموا ل الجديدة والمشلالت  االتجاه لق تغيير  رد الدرة   -

وتسديم ىد ه القددرة فدق تدوفير العديدد مدن الإلدول المملندة للمشدالل  شدلل  المتغيرة،
جديددد أو ا دددا ق  عيدددًا  ددن النمطيددة والتقليديددة، ويملددن التعددرل  لددق مدددى تمتدد  
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تقددم لل درد،  دم تطلدب مندو إيجداد خت دارات التدق االالشخص  ي ه القدرة  ن طريدي 
إلدول متنو ددة ليدا، رلددم تدوفر  عددض الإلدول التقليديددة المعروفدة للمشددللة، إال أنيددا 

 تعت ر مرفوضة، ان ما ىو مطلوب فق م ل ى ا المو ل ىو التنوع.
تغييدددر  اويدددة ت ليدددر ال دددرد فدددق اتجاىدددات مختل دددة ومسدددتمرة، و درتدددو  لدددق التإليدددل  -

 تلاريددة ومرونددة، طالسددلولية فددق مواجددة ميامددو اليوميددة   تواوالترليددب أ نددا  ممارسدد
فق الإلول المملنة للمشلالت التق يتعرض ليا الشخص فدق ال ي دة التدق  والتغيير

 يعيش فييا، م ل ا تراح العديد من الإلول لرؤية  إيرة.
ساليب ت ليره إينما تواجيو مشللة معينة ويتطلب مندو أ درة ال رد  لق التغير فق  -

طددار طيددر فددق وجيتددو ال ىنيددة دون التقيددد  ي ددن طريددي التغ ةوال يددأتق  لددك اإليددا، 
 ت ارىددددا الطددددرل الموجددددب للتليددددل امعددددين" ويملددددن النظددددر إلددددق الوجيددددو ال ىنيددددة  

 .ال ىن    لس التإلب العقل مالتليل  فالمرونة ،العقل 
 تغييددر ال ددرد لرؤيتددو ووجيتددو ال ىنيددة  نددد مواجيددة متغيددرات جديدددة وم اج ددة إددول -

المشدددللة التدددق يواجييدددا، سدددعيًا لإددديالة تإدددورات إدددول تلدددك المشدددللة تسددديم فدددق 
 ددددادة إدددديالة للمشددددللة إضددددية تتطلددددب ياإليددددا، م ددددل مواجيددددة ال ددددرد لمشددددلالت ر 

 للوإول إلق إلول ليا.
يتدددو جيدددو، مدددن خدددالل تغييدددر و ج ددددرة ال دددرد  لدددق التليدددل مددد  المشدددلالت التدددق توا -

المختل ددة تجدداه تلددك المشددللة للوإددول إلددق  نمدداط السددلوليةاال ىنيددة أ نددا   يامددو  ا
الإددل المناسددب ليددا، وأن يلددون متإددررًا مددن الجمددود ال لددرى خددالل ا تراإددو لإلددول 

 مإدد.واإد و  طار فلرىطالمشللة، لير مقيد  
  المرونة التمقائيةالمرونة التمقائيةSSppoonnttaanneeoouuss  FFlleexxiibbiilliittyy    

 دددد مددن   دددرة تاملددن ال ددرد مددن إنتدداج أل ددر إلددق المرونددة التلقا يددةياشددير م يددوم 
، التعليمداتاافلار  إرية وتلقا ية،  عيدًا  دن وسدا ل الضدغط أو التوجيدو أو اةلإداح أو 

 فددد ختيدددار الددد ى يقددديس ىددد ه القددددرة مدددن ال دددرد أن يتجدددول   لدددره  لدددل إريدددة الويتطلدددب ا
 اتجاىات متشع ة.
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  ومن تعري ات المرونة التلقا ية ما يلق: ومن تعري ات المرونة التلقا ية ما يلق: 
لددار المتنو ددة إددول مو ددي مددا، لددار المتنو ددة إددول مو ددي مددا، ل ددر  دددر مملددن مددن اافل ددر  دددر مملددن مددن اافأأالقدددرة  لددق إنتدداج القدددرة  لددق إنتدداج   --

فددددق إياتدددددو فددددق إياتدددددو   شدددديا  يسددددتخدميا ال ددددردشدددديا  يسددددتخدميا ال ددددردااسددددتخدامات ليددددر التقليديددددة سددددتخدامات ليددددر التقليديددددة الالم ددددل ام ددددل ا
  ..اليوميةاليومية

من فلرة إلق أخرى إول مشللة مدا، ومددى تنو دو من فلرة إلق أخرى إول مشللة مدا، ومددى تنو دو   االنتقالاالنتقال درة ال رد  لق  درة ال رد  لق   --
طار معدين إدول المو دل أو طار معدين إدول المو دل أو ططفلار والإلول التق أنتجيا دون التقيد  فلار والإلول التق أنتجيا دون التقيد  اافق افق ا

  المشللة التق تواجيو.المشللة التق تواجيو.

فلددار المتنو ددة فلددار المتنو ددة اال ددرد  لددق السددر ة فددق إنتدداج أل ددر  دددد مملددن مددن ال ددرد  لددق السددر ة فددق إنتدداج أل ددر  دددد مملددن مددن ا دددرة ا دددرة ا  --
فلدار فلدار ااتجاه مو ل معين، وتقاس المرونة التلقا يدة فدق مددى سدر ة إنتداج اتجاه مو ل معين، وتقاس المرونة التلقا يدة فدق مددى سدر ة إنتداج ا

  ..وتوجيو العقلقوتوجيو العقلق  ن عالقن عالقالالال رد  نا   لق استعداده اال رد  نا   لق استعداده ا  جانبجانبمن من 
نتاجيددا تجدداه مشددللة أو مو ددل م يددر، نتاجيددا تجدداه مشددللة أو مو ددل م يددر، إإالإلددول المملنددة وسددر ة الإلددول المملنددة وسددر ة   فدد فدد التنددوع التنددوع   --

  فلار.فلار.اارد  تلقا ية فق إإدار ارد  تلقا ية فق إإدار اويتمي  ال ويتمي  ال 

فلددددار مسددددتخدمًا إملاناتددددو العقليددددة فلددددار مسددددتخدمًا إملاناتددددو العقليددددة اانتدددداج العديددددد مددددن انتدددداج العديددددد مددددن اإإ دددددرة ال ددددرد  لددددق  دددددرة ال ددددرد  لددددق   --
        . . ""ن عالية وفق و ت  إير تجاه مو ل معينن عالية وفق و ت  إير تجاه مو ل معينالالواوا

((MMcc  NNuullttyy..,,  eett  aall  ,,22001100)) ؛ ؛    ((RRaann,,RR..,,  22000099))   ,,LLiissaa  IIgguucchhii,,    WWiilllliiaamm    ؛  ؛

SS..,,  22001133))       0000--0202ص صص ص: : 05000500،،  د الوىاب   د الوىاب   مإالح شريلمإالح شريل..  ؛؛

 عدداد المرونددة العقليددة م المرونددة التلي يددة والمرونددة التلقا يددة  أ  ددرضومددن خددالل 
  عاد المرونة العقلية لالتالق: أوم اىيم لل منيا، توض  ال اإ ة الإالية 

 وىددق"  دددرة ال ددرد  لددق فيددم داللددة ومعنددق االسددتجا ات المناسدد ة : : المرونددة اةدراليددةالمرونددة اةدراليددة
سددتجا ات ال ديلددة وتعددديل واسددت دال االسددتجا ات للمو دل والت ليددر  مرونددة لتطددوير اال

الخاط ددة  الإددإيإة واإتددرام الددرأى والددرأى ااخددر والسدديطرة  لددق ااشدديا  المعقدددة "، 
فتعت در المرونددة اةدراليددة  نإددر مددن  ناإددر السددلطة التن ي يددة، وشددلل مددن أشددلال 

، أو السديطرة اةشرال والمرا  ة  لق العمليات المعرفية المطلو ة لتن يد  سدلوك معدين



  
  زينب محمد أمين محمدزينب محمد أمين محمد                                                                    المرونة العقلية لدى طالب الجامعةالمرونة العقلية لدى طالب الجامعةتقنين مقياس تقنين مقياس 

  

  

  61026102  ابريلابريل                                                        العدد السابع والعشرون                                                                                      العدد السابع والعشرون                                                                                      

              - 951 - 

 لدددق أشددديا  معقددددة و لدددك  اسدددتخدام التم ددديالت الداخليدددة والتدددق تعمدددل  لدددق توجيدددة 
دراك أإسدددددن  السدددددلوك وت دددددديل االسدددددتجا ات  ندددددد إددددددوث أشددددديا  ليدددددر متو عدددددة، وا 

  VViirrggiinniiee  EEttiieennnnee,,;;  CCllaauuddeeويؤلددد ويؤلددد   االسددتجا ات المتوافقددة مدد  المو ددل،

MMaarriinn--LLaammeelllleett,,;;  BBeerrnnaarrdd  LLaauurreenntt((22001133))  المرونددة اةدراليددة   لددق أن
تعت ر  عد ميم من أ عاد المرونة العقلية إيث أن السا قين ال ين ال يمتللدون مروندة 
إدراليدددة  اليدددة ال يسدددتطيعون التإدددرل فدددق الموا دددل الم اج دددة، فالمروندددة اةدراليدددة 

 مرت طة  النشاط العإ ق والسيطرة الدمالية والجمود ال ىن  ف  الموا ل.
  :ددددرة ال دددرد االيجا يدددة  لدددق إنتقدددا  االسدددتجا ات المال مدددة  " ىدددقو المروندددة التلي يدددة: المروندددة التلي يدددة 

والتليددل مدد  ضددغوط الإيدداة والتغييددر والتعددديل لمسددايرة اامددور ممددا ياملنددو مددن أدا  
فالشدددخص الجامدددد ليدددر المدددرن ال يتق دددل أى تغيدددر يطدددرأ  لدددق  ،"وظا  دددة  شدددلل جيدددد

تدالق ال دد مدن تعلدم تضدطرب  داآلخرين، و ال توافقو، و ال تو يختل ، ومن  مالمو ل
ساددددد ل ، واةلمددددام  جوانددددب المشددددللة ومعرفددددة  ناإددددر المو ددددلالتعددددرل  لددددق  سادددد ل

مواجيتيدددا، ولي يدددة اختيدددار ااسدددلوب اام دددل لإليدددا، ومواجيدددة مدددا ىدددو ليدددر متو ددد ، 
الوا دد  الجديددد ومإاولددة التليددل معددو وتإقيددي أىدافددو ومطامإددو  إ ددادة إدراكولدد لك 

ة التدددق يعددديش فييدددا، فالمروندددة التلي يدددة مددداىق إال شدد اع إاجاتدددو وفدددي شدددروط ال ي دددا  و 
  22001100مم  ، ويؤلددددددددددد  لددددددددددل مددددددددددن:مدددددددددد  ال ي ددددددددددةجديدددددددددددة إ امددددددددددة  ال ددددددددددات ناجإددددددددددة 

UUllrriicchhmmüülllleerr..,,  ;;    BBeennnneetttt,,JJ..,,     أن المرونة التلي ية تتطلب من ال درد التعدرل
 لددق مشددلالتو، واةلمددام  جوانددب المشددللة ومعرفددة سادد ل مواجيتيددا، ولي يددة اختيددار 

ام ل لإليا، والتساب الميارات الال مة للتعامل م  المشلالت. فالمرونة ااسلوب ا
التلي ية تسا د ال رد فق إ الة ما  د يإدث مدن تدوتر، والمإافظدة  لدق إالدة اةتد ان 
الن سددددق واالسددددترخا  ال دددددنق، فاةنسددددان ماجيدددد   نظددددام يسددددعق إلددددق المإافظددددة  لددددق 

  التوا ن الداخلق والخارجق.
  دددرة ال ددرد  لددق إيجدداد طددري جديدددة ةشدد اع رل اتددو ت عددًا  " وىددقيددة: يددة: المرونددة التلقا المرونددة التلقا 

المرونة التلقا ية ياملنيم أن يتخيلدوا  المتمي ون فق. فاافراد اى تغيير فق الظرول"
فدق  المناسدب ، إيث ياملدنيم إدنا ة واتخدا  القدرار  ل و و يا تتا   ااإداث لدييم
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دراك النتددا ا اةيجا يددة الإددإو مواجيتيددا،  . لمددا أن المرونددة المتو عددة يإة والسددريعةا 
 لددق تلددوين  ال ددات إيجا يددة إددإيإة و ويددة مددن خددالل  اً التلقا يددة تجعددل ال ددرد  ددادر 

 درتو  لق التعامل الن سق واالجتما ق والعقلق م  من يإيطدون  دو، ولد لك تشدمل 
  درتو  لق التواإل م   اتو.

طن ال إددث الإددالق يت نددق مددن خددالل العددرض السددا ي لملونددات المرونددة العقليددة فدد
فلرة أن ى ا الم يوم  ا م  لق الملونات ال ال ة للمرونة العقلية وىقم المرونة اةدرالية، 
المروندددة التلي يدددة، المروندددة التلقا يدددة  و ليدددو تدددم إ تمددداد وسددديلة القيددداس التدددق تقددديس ىددد ا 

   الم يوم.
  ::  مقومات المرونة العقميةمقومات المرونة العقمية

المرونة العقلية من خالل دراستو والتدق مقومات     RRaann,,  RR..,,((  22000099))لقد إدد لقد إدد 
 ط قت  لق طالب الجامعة، وىق لالتالق: 

تنمية الل اية، وىق تنمية  درات ال رد العقلية والجسمية واالجتما ية،  إيث تإل  -
إلددددق درجددددة الميددددارة والل ايددددة وتسددددا د ال ددددرد  لددددق التوافددددي مدددد  متطل ددددات الإيدددداة 

 المختل ة.
طدددل: ىدددق نمدددو  ددددرة ال دددرد  لدددق ضددد ط ان عاالتدددو القددددرة  لدددق التعامدددل مددد  العوا -

و واط و  إيدث يتعامدل معيدا  مروندة، ويعدق  واط دو لضد طيا فدق الموا دل التدق 
 تتطلب  لك، وي س  المجال  التع ير إي ما يتطلب اامر.

تنميددة االسددتقاللية ال اتيددة:  معنددق أن يعتمددد ال ددرد  لددق ن سددو فددق إإدددار  ددرارات  -
وفددق ن ددس الو ددت يسددتم  إلددق نإددا   اآلخددرين وخاإددة تتعلددي  مسددتق لو وإياتددو، 

 الوالدين ولل المإيطين  و، ويإاول أن يستخلص منيا ما يتمشق م   اتو.
ملاناتددو والعمددل  لددق  - ت لددور الدد ات: وىددق نمددو  دددرة ال ددرد  لددق فيددم ن سددو و اتددو وا 

تنميتيا، ويض   اتو ضمن إطار معين  إيث يتال م م  الوا  ، والشعور الواض  
 إيتو وتأ يرىا  لق لل من يإيط  و.لشخ

نضددا العال ددات الشخإددية المت ادلددة: وىددق نمددو  دددرة ال ددرد  لددق إ امددة العال ددات   --
 إيث تإد   متإدررة مدن االنددفا ات، و يدادة القددرة  لدق  واالجتما يةالشخإية 

  الت ا ل واالستجا ة  طريقة ليا  ال ة  استجا ة اآلخرين وتلون مرنة.
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إيدداة م مددرة، يجددب  ليددو أن يددت يم  اتددو و ي تددو، وأن يددت يم فللددق يعدديش اةنسددان 
نددواإق القددوة والضددعل  نددده، ويلددون  ددادرًا  لددق وإددل إالددة  ي تددو ومجتمعددو وتإليليددا 
 د ددة وو ددق، وأن يتق ددل نقدداط  وتددو وضددع و، والعوامددل ليددر المرلو ددة فددق  ي تددو، ويعتدد م 

    ;;  OOlliivviiaa  MMoobbbbss  ;;  KKaattiiaa  LLgglleessiiaass    22001111مم  تغيير ن سو و ي تدو، وىد ا مدا ألدده

MMaarrttiiaall  VVaannddeerr  LLiinnddeenn   وإدددد مقومددات المرونددة  إدد ة  امددة والمرونددة العقليددة
  إ ة خاإة لالتالق: 

ات  دددأن تتدددوافر لددددى الشدددخص مجمو دددة مدددن السدددمات الشخإدددية، مدددن أىميدددا: ال  -
 جتما ية.الولية ا والمسالتأملق ن عالق واتساع اافي والت لير العلمق الا

يجا يدة التدق ت ندق ةجتما ية االتجاىات االالشخص مجمو ة من اأن تتوافر لدى  -
 إترام العمل وأدا  الواجب واإترام الو ت.االمجتم ، ل

أن تلددددون نظددددرة اةنسددددان إلددددق الإيدددداة نظددددرة وا عيددددة، وتلددددون طموإاتددددو  مسددددتوى  -
 إملاناتو. 

اع فالطالب ال ى يتمت   قدر من المرونة العقلية ىو ال ى يجد طر ًا جديدة ةش 
رل اتدددو ت عدددًا اى تغييدددر فدددق الظدددرول المإيطدددة  دددو، لددد ا يجدددب  لدددق الطالدددب أن يلدددون 
متوافقًا م   اتدو ومتليدل مد  ن سدو، ويلدون راضدق  نيدا مدن خدالل التوفيدي  دين دوافعدو 
والددتإلم فييددا وإسددم إددرا تو  توجيددو جميدد   ددواه فددق تإقيددي إاجاتددو ومتطل اتددو الماديددة 

ًا اجتما يدددًا مدددن خدددالل التليدددل مددد  اآلخدددرين مااسدددرة ، والن سدددية، لمدددا أندددو يلدددون متوافقددد
 والجامعة، والمجتم  للل .

ويؤلدد ال إدث الإدال   لدق أن المروندة  شدلل  دام والمروندة العقليدة  شدلل خداص  -
تجعل الطالب يتشلل م  ال ي ة التق يعيش فييا و لدك مدن خدالل تق ليدا واإتراميدا 

مة ايجا ية م  أفدراد المجتمد ، ولد لك والت ا ل معيا وا  امة  ال ات اجتما ية سلي
تاملدددن الطالدددب مدددن التوجدددو الإدددإي  نإدددو أىدافدددو والعمدددل معيدددا  ليوندددة لتإقيقيدددا 

  الشلل السليم.
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  الدراسات السابقة:الدراسات السابقة:
  ::MMaayy  TTaann( ( 22000055دراسة )دراسة )
ىددددفت الدراسدددة إلدددق فإدددص العال دددة  دددين المروندددة العقليدددة مالمروندددة اةدراليدددة       

الب المرإلدددة ال انويددة  مددددارس سدددنغافورة، وط قدددت الدراسدددة والددداف  لجنجدددا  لددددى طددد
  إندداث، واسددتخدمت الدراسددة مقدداييس لقيدداس 66   لددور،م06  طالددب، م055 لددقم

العديد من المتغيرات والتق لان من  ينيا المرونة العقلية والداف  لجنجا  لدى ىؤال  
  الطالب، وجا ت نتا ا الدراسة لالتالق:

مالددد لور/اةناث  فددد  الدددداف  لجنجدددا  ولاندددت لإدددال   توجدددد فدددروي  دددين الطدددالب -
 الطالب اةناث.

توجددد فددروي  ددين الطددالب مالدد لور/اةناث  فدد  المرونددة العقليددة مالمرونددة اةدراليددة   -
 لإال  الطالب اةناث.

 لم توجد فروي ف  المرونة العقليةمالمرونة اةدرالية  من إيث العمر. -
 لعقلية والداف  لجنجا  لدى الطالب.يوجد ارت اط ايجا ق  ين المرونة ا -
 يملن التن ؤ  درجات المرونة العقلية من أىدال اةنجا  لدى الطالب. -

  ::,,DDiibbbbeett..pp,,  ;;  JJoolllleess..JJ( ( 22000066دراسة  )دراسة  )
الدراسدددددة إلدددددق التعدددددرل  لدددددق المروندددددة العقليدددددة مالتلقا ية/التلي يدددددة  لددددددى  ىددددددفت

  080ط قددددت الدراسددددة  لددددق مالطددددالب، وتقيدددديم ميددددارات الطالبمالقرا يددددة/ اللتا يددددة ، و 
  سدددددنة، 06-05 إندددداث، يتددددراوح أ مددددارىم مددددا  ددددينم085  لددددور،م050طالددددب، مددددنيم م

واستخدمت الدراسة مقياس للمرونة العقلية مالتلقا ية/ التلي ية ، واخت ارات لتقييم ميدارات 
 القرا ة واللتا ة المناس ة للمرإلة العمرية، وجا ت نتا ا الدراسة لالتالق:

 ات داللة اإإدا ية  دين الطدالب مالد لور/اةناث  فد  مقيداس المروندة  توجد فروي  --
  العقلية مالتلقا ية/التلي ية  لإال  الطالب ال لور.
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 دددددين الطدددددالب فدددددد  مقيددددداس المروندددددة العقليددددددة  إإإددددددا يةتوجدددددد فدددددروي  ات داللدددددة  -
 مالتلقا ية/التلي ية  لإال  الطالب اال ر ف  العمر.

 ددددين الطددددالب مالدددد لور/اةناث  فدددد  اخت ددددارات  إإإددددا يةتوجددددد فددددروي  ات داللددددة  -
 ميارات القرا ة  لإال  الطالب اةناث.

 دين الطدالب فد  اخت دارات ميدارات القدرا ة لإدال   إإإدا يةتوجد فروي  ات داللة  -
 الطالب اال ر ف  العمر.

  ين الطالب ف  اخت ارات ميارات اللتا ة. إإإا يةال توجد فروي  ات داللة  -
واللتا ددة ت يددد مددن المرونددة العقليددة مالتلقا ية/التلي يددة  لدددى الطددالب  ميددارات القددرا ة -

 .أدا يملما تسا دىم  لق تإسين 
تنإد  الدراسدة   يددادة اا إداث فدد  المروندة العقليددة مالتلقا ية/التلي يدة ، لمددا ليدا مددن  -

 أ ر  الغ  لق ال الرة وخاإة  ند الطالب إغار العمر.
  ::,,..RRaann,,  RR((22000099دراسة )دراسة )

الدراسدددة إلدددق  إدددث العال دددة  دددين المروندددة العقليةمالتلي يدددة  وأىددددال اةنجدددا   ىددددفت        
  طال ًا من جامعة 00ومدى تليل الطالب م  الموا ل الجديدة، وط قت الدراسة  لق م

 إنددداث، واسدددتخدمت الدراسدددة مقيددداس لقيددداس المروندددة 00   لدددور، م00نيويدددورك مدددنيم م
 لالتال :  العقلية مالتلي ية ، وجا ت نتا ا الدراسة

توجد فروي  ات داللة اإإا ية  ين الطالب مال لور/ اةناث  فد  المروندة العقليدة   --
  ..  مالتلي ية  لإال  الطالب اةناث

توجد فروي  ات داللة اإإا ية ف  المرونة العقلية مالتلي ية   ين مال لور/اةناث   -
 ا  الدراسة.ترج  إلق  امل الخ رة ول لك ل راما التنمية المستدامة   ل إجر 

 يملن التن ؤ  درجات المرونة العقلية مالتلي ية  من أىدال اةنجا  لدى الطالب. -
 الطدددالب مرت عددد  المروندددة العقليدددة مالتلي يدددة  أل دددر تلي دددًا مددد  الموا دددل الجديددددة أو -

 الطار ة.
  .. ين المرونة العقلية مالتلي ية  وأىدال اةنجا  ارت اطيوتوجد  ال ة   --
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  ::RRaann,,  eett  aall  ((22000099دراسة )دراسة )
ىدددددفت الدراسددددة إلددددق دراسددددة العال ددددة  ددددين المرونددددة العقليددددة مالتلقا يددددة  وأىدددددال 

  05اةنجددا  ومدددى مال مددة سددلوك اافددراد أ نددا  انجددا  الميددام، وط قددت الدراسددة  لددق م
 إنددداث، واسددددتخدمت الدراسدددة مقيدددداس 00  لددددور،م05طال دددًا مددددن جامعدددة نيويددددورك مدددنيمم

  ارة  ن تلوين للمات وتجميعيا ف  فترة  منية مإددة،  المرونة العقلية مالتلقا ية  وىو
    وجا ت نتا ا الدراسة لالتالق:

توجد فروي  ين الطالب ف  المرونة العقلية مالتلقا ية  ترج  إلق  امل الخ رة ومدن  -
 تعرضوا إلق  راما تنمية مستدامو   ل إجرا  الدراسة.

اةناث  فد  المروندة العقليدة وجود فروي  ات داللة اإإا ية  ين الطدالب مالد لور/ -
 مالتلقا ية  لإال  الطالب اةناث.

 ياملن التن ؤ  درجات المرونة العقلية مالتلقا ية  من أىدال اةنجا  لدى الطالب. -
 اافراد مرت عق المرونة العقليةم التلقا ية  أل ر إنجا ًا ل ىدال. -
  ىدال اةنجا .توجد  ال ة ارت اطية  ين المرونة العقلية مالتلقا ية  وأ  --

  (:(:31223122صالح شريف عبد الوهاب)صالح شريف عبد الوهاب)دراسة دراسة 
ىدفت الدراسة إلق اللشل  دن ال دروي  دين مالد لور/اةناث  مدن أ ضدا  ىي دة 
التددريس فدد  لددل مددن المرونددة العقليدة مالتلقا ية/التلي يددة ، والمنظددور المسددتق ل ، وأىدددال 

الرت اطية  ين تلك اةنجا  مىدل التملن، ىدل اادا  ، لما سعت إلق لشل العال ة ا
  006المتغيددرات ال ال ددة لدددى أ ضددا  ىي ددة التدددريس  الجامعددة، وط قددت الدراسددة  لددق م

   ضوًا 006 ضو من أ ضا  ىي ة التدريس  جامعة ال  ا يي، من إيث التخإص م
  033   ضددوًا  اللليددات النظريددة، ولدد لك مددن إيددث الدد لور م85 اللليددات العمليددة، وم

   ضددددوًا، واسددددتخدمت الدراسدددة  ددددالث مقدددداييس وىددددق مقيدددداس 00 ضدددوًا ومددددن اةندددداث م
المروندددة العقليددددة مالتلقا ية/التلي يدددة ، والمنظددددور المسدددتق ل ، وأىدددددال اةنجدددا ، وجددددا ت 

 نتا ا الدراسة لالتالق:
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توجد  ال ة ارت اطية  ين المرونة العقليدة مالتلقا ية/التلي يدة ، مالمنظدور المسدتق ل ،   --
    ىي ة التدريس.أىدال اةنجا   لدى أ ضا

يملددددن مددددن خددددالل المرونددددة العقليددددة مالتلقا ية/التلي يددددة  التن ددددؤ  ددددددد مأىدددددال اةنجددددا   -
 والمنظور المستق لق  لدى أ ضا  ىي ة التدريس.

يوجد تدأ ير للت ا دل  دين التخإدص مالعلم /النظدري  والندوع م لور/انداث  لق لدل  -
 ةنجا ، والمنظور المستق لق.من المرونة العقلية مالتلقا ية/التلي ية  ،أىدال ا

توجدددد فدددروي  ات داللدددة اإإدددا ية  دددين متوسدددطات درجدددات أ ضدددا  ىي دددة التددددريس  -
م لور/إنددداث  فددد  المروندددة العقليدددة مالتلقا ية/التلي يدددة ، أىددددال اةنجدددا ، المنظدددور 

 المستق لق لإال  أ ضا  ىي ة التدريس اةناث.
    ,,..CCyynntthhiiaa,,  TT..,,;;  SStteevveenn,,  EE::  22001133))))دراسة دراسة 

ت الدراسدددددة إلدددددق تقيددددديم المروندددددة العقليدددددة مالتلقا ية/التلي يدددددة   ندددددد طدددددالب ىددددددف
الجامعددددة، وفإددددص العال ددددة  ددددين المرونددددة العقليددددة مالتلقا ية/التلي يددددة  والقدددددرة  لددددق إددددل 

  055المشدددلالت والت ليدددر ماة ددددا   واال تلددداري والت ا ددددي ، وط قدددت الدراسدددة  لدددق م
 ددددددروي ال رديددددددة فدددددد  المرونددددددة العقليددددددة طالددددددب، واسددددددتخدمت الدراسددددددة مقيدددددداس لقيدددددداس ال

مالتلقا ية/التلي يدددة ، والقددددرة  لدددق إدددل المشدددلالت  اسدددتخدام طدددري ليدددر مألوفدددة، والقددددرة 
 ، والقدددددرات المعرفيددددة، وجددددا ت نتددددا ا والت ا دددددي واال تلدددداري اة دددددا   لددددق الت ليددددر م

  : لالتال الدراسة 
الطددالب مددن خددالل المرونددة  يملددن التن ددؤ  القدددرات المعرفيددة والميددام اة دا يددة  نددد -

 العقلية مالتلقا ية/التلي ية   ند طالب الجامعة.
 دددين متوسدددطات درجدددات الطدددالب فددد  اخت دددار  إإإدددا يةال توجدددد فدددروي  ات داللدددة  -

 المرونة العقلية مالتلقا ية/التلي ية . 
يوجددددد ارت دددداط إيجددددا    ددددين المرونددددة العقليددددة مالتلقا ية/التلي يددددة  والقدددددرة  لددددق إددددل   --

  الت.المشل
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يوجددددد ارت دددداط إيجددددا    ددددين المرونددددة العقليددددة مالتلقا ية/التلي يددددة  والت ليرماة دددددا    -
 واال تلاري والت ا دى  لدى طالب الجامعة.

تقترح دراسة المرونة العقليدة مالتلقا ية/التلي يدة  فد  اا إداث المسدتق لية لمدا ليدا مدن  -
 تأ ير  الغ  لق  ملية التعليم والتعلم لدى الطالب. 

    VViirrggiinniiee,,  EEttiieennnnee..,,  eett  aall::((22001133راسة )راسة )دد
ىدفت الدراسة إلق فإص أ ر المروندة العقليدة ماةدراليدة   لدق  الدرة السدا قين، 
ومدى تأ ير المرونة العقلية ماةدرالية   لق السديطرة مالدتإلم  العإد ق لددييم، وط قدت 

ماةدراليدددة ،    سدددا ي، واسددتخدمت الدراسددة اخت دددارات للمرونددة العقليددة08الدراسددة  لددق م
واخت ددددارات السدددديطرة العإدددد ية، و رندددداما لتقويددددة المرونددددة العقليددددة ماةدراليددددة  يسددددتغري 

 أس و ين، وجا ت نتا ا الدراسة لالتالق: 
السا قين ال ين ليس لدييم مرونة  قليةماةدرالية  ال يجيدون التإرل ف  الموا دل  -

 الم اج ة.
ونددددة العقليةماةدراليددددة  ترجدددد  إلددددق توجددددد فددددروي  ات داللددددة  ددددين السددددا قين فدددد  المر  -

 العوامل العإ ية.
 توجد  ال ة  ين المرونة العقليةماةدرالية  والسيطرة العإ ية لدى السا قين. -
السا قين ال ين خضعوا لمدة تدريب  لق  راما المرونة العقليدة أ دل  رضدة للجمدود  -

 ال ىن  ف  الموا ل وخاإة الموا ل الم اج ة ف  السوا ة.
  البحث:البحث:  إجراءاتإجراءات

تددم اختيددار أفددراد العينددة مددن  ددين طل ددة وطال ددات ال ر ددة ااولددق وال انيددة وال ال ددة 
 لليتدق التر يددة والتر يددة النو يددة  جامعددة أسدوان  طريقددة  شددوا ية و لددك لتقنددين المقيدداس ، 

 .  طالب وطال ة636إيث  لغ  دد أفراد العينة م
إداالت  ددم الجديدة فد  و عد تط يي أدوات ال إدث  لد   يندة ال إدث واسدت عاد 

االخت دددارات أو  ددددم إلمدددال تط يدددي االخت دددار  لدددغ  ددددد الطدددالب الددد ين أتمدددوا االسدددتجا ة 
 وتو يعيم.  يوض  أ داد أفراد العينة النيا ق 0وجدولم  ،635م
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  0جدول م
 وإل أفراد العينة وتو يعيم

 اٌىٍيخ      

 إٌٛع
 اٌّجّٛع اٌزشثيخ إٌٛػيخ اٌزشثيخ

 319 49 09 روٛس

 499 399 199 إٔبس

 319 349 109 اٌّجّٛع

سنة إيدث  لدغ متوسدط العمدر  00- 05ويتراوح العمر ال من  افراد العينة  ين 
  . 80,0   انإرال معياري  دره م05,00ال من  افراد العينة م

 أدوات البحث :
 )إعداد ال احثة(   MMeennttaall  fflleexxiibbiilliittyy  SSccaallee مقياس المرونة العقلية

 ن المقياس:الهدع م

ييدل المقياس إلق  ياس أ عاد المرونة العقلية لدى طالب الجامعة، وى ه 
 اا عاد ىق:

 المرونة اةدرالية.  -
 المرونة التلي ية. -
 المرونة التلقا ية. -

ويع ر  ن ى ه اا عاد  مجموع درجات استجا ات الطالب  ل  الع ارات 
  عض الموا ل التق تعرض  لييم  اةيجا ية والسل ية الموجودة  المقياس والمرت طة

 لم يرات. 
   IItteemmss  ppooooll   تكوين وعاء ال نود:

 امت ال اإ ة الإالية  ط داد ى ا المقياس  عد أن ت ين ليا  دم وجود أداة 
أجن ية أو  ر ية لقياس متغير المرونة العقلية تت ي وط يعة ال إث الإالق، وفيما يل  
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لإالية ف  تإميم ى ا المقياس م   يان أىم  رض للخطوات التق ات عتيا ال اإ ة ا
 معالمو. 
 مم  استمدت  نود ى ا المقياس فق ضو  اةطار النظرى والدراسات السا قةRRaann  

,,RR..,,22000099؛ م ؛ م RRaann  eett  aall,,  2200009922001133  ؛ م  ؛ م  VViirrggiinniiee  EEttiieennnnee,,  eett  

aall,,م ، م ، DDiibbbbeett,,PP..,,;;JJeelllleemmeerr..,,JJ,,  22000066( ؛ ) صالالالالالال  رالالالالالريع ع الالالالالد

  . .CCyynntthhiiaa,,TT..,,;;  SStteevveenn,,  EE..  ,,22001133(   )3122الو،اب 

  تم االطالع  لق  عض المقاييس ااجن ية والعر ية التق وضعت لقياس المرونة
 :العقلية لدى الطالب، وى ه المقاييس ىق

  MMaayyمالن إعالداد   MMeennttaall  fflleexxiibbiilliittyy  SSccaallee مقيداس المروندة العقليدة .0

TTaann,,  ((22000055)  وييدل ى ا المقياس إلدق  يداس المروندة العقليدة لددى طدالب
 المرإلة ال انوية، ويقيس ى ا المقياس:

  .المرونة اةدرالية فقط 
مالالالالن إعالالالالداد   MMeennttaall  fflleexxiibbiilliittyy  SSccaallee مقيدددداس المرونددددة العقليددددة .0

CCyynntthhiiaa,,TT..,,  ;;  SStteevveenn, EE..,,((22001133))  وييدددل ىدد ا المقيدداس إلددق تقيدديم
 الجامعة ويقيس ى ا المقياس  عدين ىما: المرونة العقلية لدى طالب

 .المرونة التلقا ية           .المرونة التلي ية 
صالال   مالن إعالداد  MMeennttaall  fflleexxiibbiilliittyy  SSccaallee مقيداس المروندة العقليدة .3

وييددل إلدق اللشدل  دن ال دروي  دين الد لور  3122رريع ع د الو،الاب 
واةنددددددددددداث مدددددددددددن أ ضدددددددددددا  ىي دددددددددددة التددددددددددددريس فدددددددددددق لدددددددددددل مدددددددددددن المروندددددددددددة 

لعقليةمالتلقا ية/التلي يددددددة ، والمنظددددددور المسددددددتق لق، وأىدددددددال اةنجا مىدددددددل ا
 التملن، ىدل اادا  ، ويقيس ى ا المقياس  عدين ىما: 

  .المرونة التلي ية     .المرونة التلقا ية 
و لددق الددرلم مددن اطددالع ال اإ ددة الإاليددة  لددق المقدداييس السددا قة لقيدداس المرونددة 

 : اآلتيةقياس المرونة العقلية ف  ال إث الإال  ل س اب العقلية فقد تم إ داد م
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  عددددض المقدددداييس السددددا ي  لرىددددا تسددددتخدم مدددد   ينددددة مختل ددددة  ددددن  ينددددة ال إددددث 
 الإال .

 . عض المقاييس تم تط يقيا ف   ي ة مختل ة  ن  ي ة ال إث الإال  
 .عض المقاييس ال تإتوى  لق  دد ل ير من الع ارات تغط  جمي  اا عاد  
 ييس السا قة تلت ق  قياس  اعد أو  اعدين لقياس المرونة العقلية.المقا 

 :كتابة مفردات المقياس

ا تمددادًا  لددق الخطددوتين السددا قتين تددم إدديالة م ددردات المقيدداس  طت دداع طريقددة 
LLiikkeerrtt ارة، و د رو   ف  إيالة الع ارات ما يأت : 05ولان  ددىا م     
 أن تع ر لل   ارة  ن فلرة واإدة فقط. -0
 أن تلون  سيطة وسيلة إتق يملن فيميا. -0
 أن تلون مرت طة  الإياة والوا   ال ي يعيش فيو الطالب. -3

  :صدق المحكمين 

تددم  ددرض المقيدداس  لددق مجمو ددة مددن المتخإإددين مددن أسددات ة  لددم الددن س، 
 وطلب من لل منيم إ دا  الرأي من إيث: 

 مدى وضوح الع ارات للميام التق تنتم  إلييا.   .0
 ة الع ارات للمستوى العمرى افراد العينة.مدى مناس   .0
   ارات يرون تعديليا أو إضافتيا أو إ فيا.  .3

 ٪08,00وتراوإت نس ة ات اي السادة المإلمين  لق   ارات المقياس ما  ين م
  وىدددق نسددد ة  اليدددة ومق ولدددة، ممدددا يدددد وا إلددد  ال قدددة فددد  النتدددا ا التدددق يملدددن 055٪ -

ياس  لدق أفدراد العيندة، وتضدمنت مالإظدات السدادة التوإل إلييا من خالل تط يي المق
 المإلمين: 

     ارات3تعديل م  -      ارات 6إ ل م -
 المقترإات التق  دميا السادة المإلمين و دلت المقياس  نا ًا  لق  لك.  وأخ ت ال اإ ة 

 :الكفاءة  السيكومترية للمقياس 

ال إدددث ، يددتم  لدددق إسدداب إددددي و  ددات المقيددداس السددتخدامو مددد   قيددة أدوات 
 النإو التال :
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 صدق المقياس فى ال حث الحالى: - أ

 تم إساب إدي المقياس  استخدام:

  :صدق التحليل العاملي 

ير الإدددددي العدددداملق للمقيدددداس  طريقددددة تددددم اسددددتخدم التإليددددل العدددداملق االستلشددددافق لتقددددد
د وتدم  التددوير المتعامد  HHoottlliinnggلال     pprriinncciippaall  CCoommppoonneennttss الملوندات ااساسدية

لما تم اختيار التشد عات الدالدة  لدق العوامدل المستخلإدة وفقدًا لمدا   VVaarriimmaaxx  طريقة
 يلق:

 العامل الجوىري ىو ما لان لو ج ر لامن أل ر من الواإد الإإي . -
  5,3±  ≤مإك التش   الجوىرى للع ارة  -
)فالااد أ الو حطالب ولمالال    تشد عات جوىريدة  لدق اا دل3مإك ا تماد العامدل م -

 (.  3121صادق  

و نددا   لدددق انتقدددا  الع دددارات وفقدددًا ليددد ه المإلددات ال ال دددة السدددا قة فقدددد تدددم انتقدددا  
  وتإني يا  لق العامل ال ى لان تش عيا 5,3الع ارات  ات التش عات التق ت يد  لق م

  ليو أل ر، فلانت نتا ا التإليل  لق النإو التال :
 (3جدول )
 عوامل  عد التدوير وجذور،ا الكامنة تر عات مفردات مقياس المرونة العقلية  ال

 ونسب الت اين والريوع

د
دا

ش
ّف

اٌ
 

 اٌؼٛاِــــــً

ت 
س

ٔ

د
ؼب

شج
اٌز

د 
دا

ش
ّف

اٌ
 

 اٌؼٛاِــــــً

ت 
س

ٔ

د
ؼب

شج
اٌز

ي 
ألٚ

ا
ي 

ضبٔ
اٌ

 

 

ش
ضبٌ

اٌ
ي 

ألٚ
ا

ي 
ضبٔ

اٌ
ش 

ضبٌ
اٌ

 

3 143,9   330,9 10 099,9   618,9 

2   331,9 913,9 49  040,9  011,9 

1 433,9   312,9 43   089,9 039,9 

4 294,9   389,9 42 300,9   930,9 

3  498,9  302,9 41  492,9  366,9 

8   139,9 341,9 44   136,9 344,9 

1 361,9   183,9 43 316,9   136,9 

6 660,9   693,9 48 603,9   618,9 

0  046,9  032,9 41  089,9  011,9 
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د
دا

ش
ّف

اٌ
 

 اٌؼٛاِــــــً

ت 
س

ٔ

د
ؼب

شج
اٌز

د 
دا

ش
ّف

اٌ
 

 اٌؼٛاِــــــً
ت 

س
ٔ

د
ؼب

شج
اٌز

ي 
ألٚ

ا
ي 

ضبٔ
اٌ

 

 

ش
ضبٌ

اٌ
ي 

ألٚ
ا

ي 
ضبٔ

اٌ
ش 

ضبٌ
اٌ

 

39   032,9 031,9 46   083,9 032,9 

33   328,9 989,9 40 601,9   618,9 

32  498,9  302,9 39  039,9  033,9 

31   143,9 341,9 33   012,9 032,9 

34 361,9   183,9 32  300,9  930,9 

33 660,9   693,9 31 -344,9   966,9 

38  046,9  032,9 34   136,9 344,9 

31   032,9 031,9 33 316,9   136,9 

36 316,9   136,9 38 606,9   618,9 

30 039,9   618,9 31  033,9  099,9 

29  036,9  011,9 36   036,9 038,9 

23   082,9 031,9 30 033,9   618,9 

22   300,9 930,9 89  040,9  033,9 

21  492,9  366,9 83   083,9 049,9 

24   136,9 344,9 82   326,9 930,9 

23 316,9   136,9 81  492,9  366,9 

28 099,9   618,9 84   111,9 344,9 

21  039,9  011,9 83 311,9   136,9 

26  019,9 

 

032,9 88 609,9   618,9 

20 606,9  618,9 81  034,9  034,9 

19  031,9 032,9 86   013,9 032,9 

13  019,9 032,9 80   033,9 618,9 

12  300,9 930,9 19  039,9  032,9 

11  492,9  366,9 13   012,9 099,9 

14   136,9 344,9 12 300,9   930,9 

13 316,9   136,9 11  492,9  366,9 

18 600,9   618,9 14   110,9 344,9 

11  030,9  099,9 13   316,9 136,9 

16   080,9 032,9      

  410,31 338,31 136,34 اٌجزٚس اٌىبِٕخ

  030,31 923,36 816,30 اٌىٍٝٔسجخ اٌزجبيٓ 

 %836,33 ٔسجخ اٌزجبيٓ اٌّجّغ
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    ددارة مو  ددة 56يتضدد  مددن الجدددول السددا ي أن  دددد الع ددارات المستخلإددة م
، 60، 00، 30، 00، 00، 0، 0{ لددددق العوامددددل الدددد الث، إيددددث تددددم اسددددت عاد الع ددددارات

مدل ال ال دة وأن العوا    Guilfordو لك لإغر تش عاتيا مقارندة  مإدك }20، 50، 63
مدددن الت ددداين ٪( 726,66) المستخلإدددة مدددن التإليدددل العدددامل  اسدددتو  ت ت ددداين  مقددددار

 الللق لمتغيرات المإ وفة.
  التدددال  يوضددد  أن  ددديم الجددد ور اللامندددة تتندددا ص تددددريجيًا ا تددددا   مدددن 0وشدددللم

العامددل ااول إيددث لددو أل ددر جدد ر لددامن وإتددق العامددل ال الددث ولددو أ ددل جدد ر لددامن ان 
 ل العاملق يستخرج الإد اا إق المملن لت اين لل  امل فق لل مرة.التإلي

 
 

 ( يوضح العالقة  ين العوامل والجذور الكامنة3ركل )

 الج ور اللامنة والنسب الم وية لت اين العوامل المستخلإة من 0وي ين جدول م
 التإليل العاملق لع ارات المقياس  عد التدوير المتعامد.

 ( 4جدول )
الكامنة والنسب المئوية لت اين العوامل المستخلصة من التحليل العاملى  الجذور

 لمفردات مقياس المرونة العقلية  عد التدوير المتعامد

 إٌست اٌّئٛيخ ٌزجبيٓ اٌؼبًِ اٌجزٚس اٌىبِٕخ رشريت اٌؼبًِ َ

 %816,30 136,34 األٚي 3

 %923,36 338,31 اٌضبٔي 2

 %030,31 410,31 اٌضبٌش 1

 ٪836,33جخ اٌّئٛيخ ٌٍزجبيٓ اٌىٍي ٌٍؼٛاًِ اٌضالصخ اٌّسزخٍظخ =إٌس
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 ( يمكن استخالص العوامل التالية: 4من جدول )
 العامل األول: -2

 260,00الجددد ر اللدددامن ليددد ا العامددددل أ لددد  مدددن الواإددددد الإدددإي  إيدددث  لددددغ 
٪ مددن الت دداين الللدد  للمقيدداس، لمددا  ي لددغ  دددد ال نددود المتشدد عة 520,08ويسدديم  نسدد ة 
، مرت دددة فددد   5 ,800 - 306,5"  نددددًا  تراوإدددت تشددد عاتيا فيمدددا  دددين 00جوىريدددًا  ليدددو "

   ط قًا لقيم تش عاتيا  العامل. 0جدول م
 (5جدول )

 تر عات المفردات على العامل األول لمقياس المرونة العقلية

سلُ 
 اٌؼجبسح

 اٌزشجؼبد اٌؼـجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبساد

 033,9 أطذس أحىبِبً ػٍٝ أفىبسٜ ِٚفب٘يّٝ  سٛاء وبٔذ جيذح أٚ سيئخ. 30

 039,9 ٌذٜ حت اسزطالع ٌّؼشفخ ٚإدسان ِب حٌٛٝ. 30

 099,9 خزالف اٌسيبلبد اٌّسزخذِخ فيٙب.بأساػٝ اخزالف اٌّفب٘يُ ث 28

 099,9 اسبِح ٚاغفش ٌٕفسٝ ٌٚآلخشيٓ. 10

 600,9 ارضبيك ِٓ اخزالف اٌشأٜ حٛي لضيخ ِب. 18

 606,9 ألَٛ ثزحٍيً اٌّشىٍخ إٌٝ ػٕبطش ثسيطخ. 20

38 
أػزمذ أْ ِزؼخ اٌحيبح ٚإصبسرٙب رىّٓ فٝ لذسح اٌفشد ػٍٝ ِٛاجٙخ 

 رحذيبرٙب.
606,9 

 601,9 ٌذٜ لذس ػٍٝ اٌّضبثشح حزٝ أزٙٝ ِٓ حً أٜ ِشىٍخ رٛاجٕٙٝ. 40

 603,9 اُسحت وضيشاً ثبٌّٕبلشبد ٚاٌحٛاس ِغ اآلخشيٓ. 48

 609,9 أػزمذ أْ سٛء اٌحظ يؼٛد إٌٝ سٛء اٌزخطيظ. 88

 660,9 اسوض فمظ فيّب أفؼٍٗ ٚال شئ أخش. 33

 660,9 يُضبيمٕٝ جذاً اٌٍَٛ ٚاٌؼزبة حزٝ ٌٛوٕذ اسزحمٗ. 6

 361,9 ال ثذ أْ أسد اإلسبءح ِّٙب وبٔذ اٌؼٛالت. 1

 361,9 أػزمذ أْ اٌشخض يسزطيغ ثٕبء ِسزمجٍٗ ثٕفسٗ. 34

 316,9 أْ أرغبضٝ ثسٌٙٛخ ػٓ أخطبء اآلخشيٓ.يُّىٕٕٝ  13

 316,9 أػزمذ أْ اٌفشً يؼٛد إٌٝ أسجبة رىّٓ فٝ اٌشخض ٔفسٗ. 23

 316,9 ػزشاف ثبٌخطأ أِش ػسيش ثبٌٕسجٗ ٌٝ.الا 33

 316,9 اسزطيغ رٛجيٗ إٌمذ ٌٕفسٝ دْٚ ٘ذَ. 43

 316,9 ٔجبصارٝ األسجٛػيخ.إألَٛ ثزمييُ  36

83 
ِٓ لذسرٝ ػٍٝ  اً أوْٛ ِزأوذ سزمجٍيخ، غبٌجبً ِبػٕذِب أضغ خططٝ اٌّ

 رٕفيز٘ب.
311,9 
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سلُ 
 اٌؼجبسح

 اٌزشجؼبد اٌؼـجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبساد

 433,9 أحزشَ اآلساء اٌّزجبيٕخ ٚاٌّخزٍفخ ػٓ سأيٝ ػٕذ ِٛاجٙخ اٌّٛالف. 1

 143,9 أصك فٝ لذسارٝ ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ اٌّشبوً اٌظؼجخ. 3

ويالإددظ  لددق مإتددوى ال نددود المتشدد عة  لددق ىدد ا العامددل أنيددا تترلدد  إددول"  دددرة 
 ددرد  لددق معرفددة االسددتجا ات المناسدد ة للمو ددل والت ليددر  مرونددة لتطددوير االسددتجا ات ال

ال ديلددة وتعددديل واسددت دال االسددتجا ات الخاط ددة  الإددإيإة واإتددرام الددرأى والددرأى ااخددر 
"المرونالالالالالة  والسددددديطرة  لدددددق ااشددددديا  المعقددددددة" ، لددددد لك يملدددددن تسدددددمية ىددددد ا العامدددددل  دددددد

 اإلدراكية".
 العامل الثاني:  -3

 605,03 ر اللدددامن ليددد ا العامددددل أ لددد  مدددن الواإددددد الإدددإي  إيدددث  لددددغ الجددد
٪ مددن الت دداين الللدد  للمقيدداس، لمددا  ي لددغ  دددد ال نددود المتشدد عة 500,00ويسدديم  نسدد ة 
، مرت دددة فددد   5 ,820 - 050,5"  نددددًا  تراوإدددت تشددد عاتيا فيمدددا  دددين 00جوىريدددًا  ليدددو "

   ط قًا لقيم تش عاتيا  العامل.6جدول م
 (6جدول )

 تر عات المفردات علي العامل الثانى لمقياس المرونة العقلية

سلُ 

 اٌؼجبسح
 اٌزشجؼبد اٌؼجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبساد

 012,9 سزطيغ اٌزخطيظ ٌٍّسزمجً.أثسجت  وضشح اٌّشىالد ال  13

 019,9 لجً اٌزغييش ٚاٌزؼذيً حست وً ِٛلف.أ 26

 089,9 زؼبًِ ِغ اٌّشىالد.اثحش ػٓ ػذح طشق ٌٍ 41

 030,9 سزطيغ رحميك أ٘ذافٝ.أِّٙب وبٔذ اٌؼمجبد فإٕٔٝ  11

 036,9 خطظ ٌّسزمجً أفضً حزٝ فٝ األٚلبد اٌمبسيخ.أ 29

31 
ػٕذ ِٛاجٙخ طؼٛثخ فٝ رحميك األ٘ذاف، احبٚي أجبص٘ب ثؼذح طشق 

 ِخزٍفخ.
033,9 

 034,9 سزطيغ اٌزغٍت ػٍٝ اٌّظبئت ِّٙب وبٔذ.أ 81

 031,9 سزطيغ اٌزىيف ِغ اٌزغييشاد اٌّسزحذصخ.أ 19

 039,9 شؼش ثؼذَ اٌسيطشح ػٍٝ األشيبء اٌّّٙخ فٝ حيبرٝ.أ 19

 039,9 رُذإّ٘ٝ اٌضغٛط فٝ اٌجبِؼخ ٔظشاً ٌجّٛدٜ اٌزٕ٘ٝ فٝ اٌزؼبًِ. 21
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سلُ 

 اٌؼجبسح
 اٌزشجؼبد اٌؼجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبساد

 039,9 إرا دػذ اٌظشٚف ٌزٌه. ٝأُغيش ليّٝ ِٚجبدئ 39

 040,9 بد اٌظؼجخ.سزؼيذ رٛاصٔٝ ثسشػخ ثؼذ األٚلأ 49

 040,9 رجٕت اٌّٛالف اٌزٝ رجؼٍٕٝ جبِذ رٕ٘يبً.أ 89

 046,9 رجٕت اٌميبَ ثبألشيبء ػٕذ اٌشؼٛس ثبٌخطش.أ 0

ٙذف. 38 ٝ ٌا  046,9 ػٍٝ اإلٔسبْ ْأ يُغيش أسبٌيجٗ حزٝ يظً ٌإ

 498,9 رغٍت ػٍٝ اٌّشىالد ػٕذ رشاوّٙب.أال  3

 498,9 لجً أْ رحذس. أشؼش ثبٌخٛف ِٓ ِٛاجٙخ اٌّشىالد حزٝ 32

 492,9 يُّىٕٕٝ رطٛيغ اٌفىشح ٌىٝ رزٕبست ِغ اٌّٛلف اٌزٜ يٛاجٕٙٝ. 21

 492,9 سزطيغ اٌزىيف ِغ اٌّشىالد اٌحيبريخ.أ 41

 492,9 سزؼيٓ ثبآلخشيٓ فٝ حً اٌّشبوً اٌزٝ رٛاجٕٙٝ.أ 11

 492,9 شؼش ثبٌش٘جخ ٚاٌخٛف ػٕذ اٌزؼشع ٌّٛالف جذيذح.أ 81

ُِفشحخ فٝ حيبرٝ.سزطيغ اسزؼأ 11  492,9 بدح رٛاصٔٝ ثؼذ حذٚس اشيبء 

ويالإظ  لق مإتوى ال نود المتشد عة  لدق ىد ا العامدل أنيدا تترلد  إدول "  ددرة 
ال رد اةيجا يدة  لدق التليدل مد  ضدغوط الإيداة ممدا ياملندو مدن أدا  وظا  دو  شدلل جيدد 

"المرونالالالالة  امددددل  دددددددوالتغييددددر والتعددددديل  لمسددددايرة اامددددور"، لدددد لك يملددددن تسددددمية ىدددد ا الع

 التكيفية".
 العامل الثالث:  -4

 038,03الجددد ر اللدددامن ليددد ا العامدددل أ لددد  مدددن الواإدددد الإدددإي  إيدددث  لددددغ 
ي لددغ  دددد ال نددود المتشدد عة   ٪ مددن الت دداين الللدد  للمقيدداس، لمددا808,02ويسدديم  نسدد ة 
   ، مرت دددة فددد5 ,825 - 300,5"  نددددًا  تراوإدددت تشددد عاتيا فيمدددا  دددين 00جوىريدددًا  ليدددو "

   ط قًا لقيم تش عاتيا  العامل.5جدول م

 (7جدول )
 تر عات المفردات على العامل الثالث لمقياس المرونة العقلية

سلُ 

 اٌؼجبسح
 اٌزشجؼبد اٌؼجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبساد

 012,9 أحبٚي إػطبء دالئً وضيشح آلسائٝ ِٚؼزمذارٝ. 13

 012,9 ٝ فشطخ ٌٍزفىيش فٝ أٜ شئ آخش.٘زّبِٝ ثٕفسٝ ال يزشن ٌا 33
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سلُ 

 اٌؼجبسح
 اٌزشجؼبد اٌؼجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبساد

 013,9 ثزسبِخ ٚاٌضحه.ألرؼبًِ ِغ اآلخشيٓ ثأسبٌيت ِخزٍفٗ ِٕٙب اأ 86

 019,9 ثحش ػٓ اٌزجبسة اٌحيبريخ ألٔٙب رُىسجٕٝ رٕٛػبً فٝ األفىبس.أ 26

 019,9 اٌحيبح اٌضبثزخ ٘ٝ اٌحيبح اٌّّزؼخ ثبٌٕسجخ ٌٝ. 13

 080,9 أصٕبء ِٛاجٙزٝ ٌٍّشىٍخ. ال أليذ أفىبسٜ رحذ إطبس ِحذد 16

46 
رىشاسٜ فٝ رٕٛع األفىبس حٛي اٌّٛالف اٌزٝ رٛاجٕٙٝ رخشجٕٝ ِٓ 

 اٌجّٛد اٌفىشٜ.
083,9 

83 
ال اُِبٔغ فٝ رىشاس ِحبٚالرٝ ٌحً ِشىٍخ ِب ِّٙب وٍفٕٝ رٌه  ِٓ ٚلذ 

 ٚجٙذ.
083,9 

23 
فٝ  سزخذَ األفىبس غيش اٌزمٍيذيخ فٝ ِٛاجٙخ ِشىٍخ ِب طبٌّب يُسُٙأ

 حٍٙب.
082,9 

 089,9 أحبٚي أجبص اٌّّٙبد ثأوضش ِٓ طشيمخ ِخزٍفخ. 43

 036,9 خزبس أسجٙب.أضغ جّيغ اإلحزّبالد فٝ حً اٌّشىٍخ ٚأ 36

31 
لٍك ِٓ إٔزبط األفىبس حٛي ِٛضٛع ِب، حزٝ ٌٚٛ وبٔذ أفىبس أال 

 غشيجخ.
032,9 

39 
ٕذ ِشبسوخ سؼٝ إٌٝ إٔزبط أوجش لذس ِٓ األفىبس حٛي ِٛضٛع ِب ػأ

 صِالئٝ.
032,9 

8 
أحبٚي اإلٔزجبٖ إٌٝ اٌّجّٛػبد اٌّزٕٛػخ ِٓ اٌشسبئً ٚاألفىبس 

 اٌّخزٍفخ.
139,9 

 143,9 أٔظش إٌٝ األِٛس ثّٕظٛس صبثذ ٚٚاحذ . 31

 110,9 غيش آسائُٙ فٝ حً اٌّشىٍخ. ْثزؼذ ػٓ األشخبص اٌزيٓ ال يشٚأ 14

 111,9 د.أثحش ػٓ حٍٛي ِخزٍفخ ػٕذ ِٛاجٙخ اٌّشىال 84

 136,9 رطشق ثزٕ٘ٝ ألفىبس غشيجخ ِٚسزحيٍٗ ٌؼالط اٌّشىٍخ.أ 24

 136,9 سزخذَ فٝ حذيضٝ وٍّبد ِشٔخ ٌٚيسذ لبطؼخ.أ 14

 136,9 ِٓ اٌسًٙ اٌزفىيش فٝ طشق جذيذح ٚغيش رمٍيذيخ ٌزؼذيً اٌسٍٛن. 34

 136,9 رخطٝ اٌؼمجبد ثىً سٌٙٛخ ِٓ خالي أفىبسٜ اٌّزٕٛػخ.أ 44

ظ  لق مإتوى ال نود المتش عة  لق ى ا العامل أنيا تترل  إول "  درة ال درد ويالإ     
 لددق  ايجددداد طدددري جديددددة ةشدد اع رل اتدددو ت عدددًا اى تغييدددر فددق الظدددرول"، لددد لك يملدددن 

 ".المرونة التلقائية "تسمية ى ا العامل  ددددد

  صدق تمييز مفردات المقياس 
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إلدق  ددرة الم دردة  IItteemm  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  iinnddeexx يشدير معامدل تمييد  الم دردات"
 لددددق التمييدددد   ددددين المجمو ددددات المت اينددددة فددددق اادا ، أى  ددددين المجمو ددددات العليددددا 
والدنيا، أو  ين المت و ين ال ين أتقنوا تعلم الموضوع ولدييم الل ير مدن المعرفدة  ندو 

نددو والمتددأخرين الدد ين فشددلوا فددق تعلمددو وال يعرفددون إال القليددل مددن المعرفددة  نددو، لمددا أ
للما لانت  يمة معامل التميي  مرت عدة لدان  لدك أفضدل ان  لدك يدؤدى ل يدادة  ددرة 

 (.423: ص3121)صال  الدين محمود عالم الم ردة  لق التميي "

تم إسداب إددي تمييد  م دردات مقيداس المروندة العقليدة مدن خدالل أخد  الدرجدة 
د  مإلدًا للإلدم  لدق إددي الللية للل  عد من أ عاد مقيداس المروندة العقليدة م ال دة أ عدا

٪ 02م رداتددو  ددن طريددي ترتيددب الدرجددة اللليددة للددل  عددد ترتي ددًا تنا ليددًا، وتددم أخدد  أ لددق 
٪ مدددددن درجدددددات الطدددددالب  وى 02٪ مدددددن الددددددرجات لتام دددددل مجمو دددددة أ لدددددق 02وأدندددددق 

٪ مدددن 02طال دددًا وطال دددة، وتام دددل مجمو دددة أدندددق 030المسدددتوى اا لدددق، و لدددغ  دددددىا 
طال دددًا وطال دددة وتدددم إسددداب  030مسدددتوى اادندددق، و لدددغ  دددددىا درجدددات الطدددالب  وى ال

متوسطات درجات مجمو تق الطالب فق لل م ردة من م ردات المقيداس، وتدم اسدتخدام 
فق المقارنة  ين متوسطات درجات مجمدو تق الطدالب   Critical Ratioالنس ة الإرجة

فدددطن  لدددك  85,0<ةلمعرفدددة معدددامالت تمييددد  الم دددردات، فدددط ا لاندددت  يمدددة النسددد ة الإرجددد
فددق ضددو  المسدداإات المعياريددة، أمددا إ ا  56,5وشددك مقددداره 86,5ياإدددد لنددا مسددتوى  قددة 

وشدددك  88,5فددد لك ياإددددد لندددا مسدددتوى  قدددة مقدددداره  60,0 <لاندددت  يمدددة النسددد ة الإرجدددة
فق ضو  المساإات المعيارية، ويؤلد  لك أن ال ري القا م  ين المتوسطين  50,5مقداره 

أليددة وال يرجد  إلدق الإددفة، أى أن ىد ه النسد ة تميد  تمييد ًا واضدإًا  لو داللة إإإدا ية
 (.3121)فااد أ و حطب ولمال صادق  ين المستويين اا لق واادنق
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م ردات مقياس المرونة العقلية.ل النس ة الإرجة  معامالت 2جدول مويوض    

 (7جدول )
 مفردات مقياس المرونة العقليةل النس ة الحرجةمعامالت 

 ٌجؼذ األٚيا

 ٌٕسجخ اٌحشجخا َ ٌٕسجخ اٌحشجخا َ ٌٕسجخ اٌحشجخا َ

30 60,2
*

 48 90,4
*

 23 12,1
*

 

30 31,4
*

 88 21,2 
**

 33 81,2
*

 

28 94,1
*

 33 43,1
*

 43 31,1
*

 

10 21,4
*

 6 31,3
*

 36 91,1
*

 

18 84,1
*

 1 18,2
*

 83 31,4
*

 

 اٌجؼذ األٚيربثغ 

 سجخ اٌحشجخٌٕا َ ٌٕسجخ اٌحشجخا َ ٌٕسجخ اٌحشجخا َ

20 64,1
*

 34 91,1
*

 3 13,2 
*

 

38 66,2
*

 13 34,4
*

 1 31,2
**

 

40 09,2
*

     

 اٌجؼذ اٌضبٔٝ

 ٌٕسجخ اٌحشجخا َ ٌٕسجخ اٌحشجخا َ ٌٕسجخ اٌحشجخا َ

13 21,4
*

 19 34,2
**

 3 31,4
*

 

26 34,3
*

 21 11,2
**

 32 23,8
*

 

41 61,4
*

 39 63,1
*

 21 91,1
*

 

11 13,2
*

 49 61,4
*

 41 11,4
*

 

29 16,2
**

 89 34,1
*

 11 18,2
*

 

31 46,3
*

 0 91,1
*

 81 03,1
*

 

81 84,4
*

 38 31,4
*

 11 21,4
*

 

19 14,2
*

     

 اٌجؼذ اٌضبٌش

 ٌٕسجخ اٌحشجخا َ ٌٕسجخ اٌحشجخا َ ٌٕسجخ اٌحشجخا َ

13 13,1
*

 83 09,2
*

 31 30,2
**

 

33 64,2
*

 23 11,4
*

 14 03,1
*

 

86 16,2
**

 43 34,1
*

 84 21,4
*

 

26 13,8
*

 36 61,4
*

 24 90,4
*

 

13 34,3
*

 31 16,2
*

 14 30,2
**

 

16 60,2
*

 39 90,3
*

 34 43,1
*

 

46 21,2
**

 8 94,1 
*

 44 31,1
*

 

 
 16,1** دال عند مستوى                                          12,1* دال عند مستوى 
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 ين  56,5 – 50,5يتض  من الجدول السا ي أنو توجد فروي دالة  ند مستوي      
متوسطات درجات مجمو تق الطالب مرت عق ومنخ ضق المرونة العقلية ، فق  وامل 
المقياس لإال  الطالب مرت عق المرونة العقلية ، أى أن  وامل المقياس تمي  تمي ًا 
واضإًا ودااًل  ين الطالب مرت عق ومنخ ضق المرونة العقلية ، وى ا يدل  لق إدي 

 وضعت لقياسومالمرونة العقلية .  وامل المقياس فق  ياس ما 
 ث ات مقياس المرونة العقلية - ب

  طريقة إعادة تط يق المقياس 

  طال ًا وطال ة من 635تم إساب   ات مقياس المرونة العقلية  عد تط يقو  لق العينة م
طالب للية التر ية والتر ية النو ية و لك  طريقة إ ادة تط يي االخت ار و  اإل  من  

وم من إجرا  التط يي ااول وتراوإت معامالت االرت اط  ين التط يي ااول   ي02 دره م
  .0 . لما ىق موضإة ف  جدول م80,5 – 20,5والتط يي ال انق ما  ين م

 (6جدول )
 ( 641معامالت الث ات لمقياس المرونة العقلية  طريقة إعادة االخت ار ) ن = 

 األثؼبد
اٌجؼذ 

 األٚي
 اإلخزجبس وىً بٌشاٌجؼذ اٌض اٌجؼذ اٌضبٔي

12,9 ِؼبِالد اٌضجبد
*

 16,9
*

 02,9
*

 64,9
*

 

       12,1* دال عند مستوى   

  االتساق الداخلي 

تدددم إسددداب معدددامالت   دددات أ عددداد مقيددداس المروندددة العقليدددة  دددن طريدددي إسددداب 
)صالالالال  الالالالدين محمالالالود  لرون ددداك –معدددامالت االتسددداي الدددداخل   اسدددتخدام معادلدددة أل دددا

  يوضد  معدامالت   دات اا عداد ال ر يدة لمقيداس المروندة 05م  . وجددول3121عالم  
 لرون اك. –العقلية  استخدام معامل أل ا

 (9جدول )
 (641)ن =  αمعامالت ث ات األ عاد الفرعية لمقياس المرونة العقلية  استخدام معامل 

 اٌجؼذ اٌضبٌش اٌجؼذ اٌضبٔي اٌجؼذ االٚي األثؼبد

80,9 ِؼبًِ اٌضجبد
*

 13,9
*

 61,9
*

 

 12,1* دال عند مستوى 
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 الصورة النهائية للمقياس: 

 60"  نددًا، مدنيم " 56يتلون المقياس ف  إورتو النيا ية مدن خمسدة وسدتون " 
"  ندددًا سددال ًا، وتتددو ع ال نددود الموج ددة والسددال ة  لددق اا عدداد ال ال ددة 03"  ندددًا موج ددًا، و" 

  :05للمقياس لما يتض  من الجدول م
 (21جدول )

  نود مقياس المرونة العقلية على األ عاد الثالثة توزيع

 اٌجٕٛد إٌّزّيخ ٌٍجؼذ اٌجؼذ َ
ػذد 

اٌجٕٛد في 
 وً ثؼذ

إٌسجخ 
 اٌّئٛيخ

% 

 اٌّشٚٔخ اإلدساويخ 3
30 ،30،28 ،10 ،
18

*
،20،38،40،48،88 ،33 ،6

*
،1

*
 ،

34 ،13 ،23 ،33 ،43 ،36،83 ،3 ،1  
22 

63,11 

 اٌّشٚٔخ اٌزىيفيخ 2
 13 

*
،26 ،41 ،11،29 ،31 ،81 ،19 ،

19
*

 ،21 ،39 ،49 ،89 ،0 ،38 ،3
*

 ،
32

*
 ،21 ،41 ،11

*
 ،81

*
،11

*
    ، 

22 
63,11 

 اٌّشٚٔخ اٌزٍمبئيخ 1
13 ،33

*
 ،86 ،26 ،13

*
 ،16 ،46 ،

83 ،23 ،43 ،36 ،31 ،39 ،8 ،31
*

 ،
14 ،84 ،24 ،14 ،34 ،44  

23 
13,12 

 %399 83 خزجبس وىًالا

 *  نود سال ة.
 قياس:تصحيح الم

 إيث يختار الطالب  ديل  LIKERTيتم تإإي  المقياس ط قًا لطريقة ليلرت 
ندددادرًا،  إيدددث يلدددون  –أإيانددداً  –مدددن ال ددددا ل ال ال دددة للع دددارات وىددد   لدددق الترتيدددب: دا مددداً 

  فددد  إالددة الع ددارات اةيجا يدددة، أمددا فددد  0، 0، 3التإددإي  مقددا اًل للددددرجات التنا ليددة م
  لتقا دل  لدق ترتيدب 3، 0، 0خد  التإدإي  اار دام التإدا دية مإالة الع ارة السال ة فيأ

درجة لإدد أدندق،  56االختيارات السا قة، وتتراوح درجة الطالب  لق المقياس فيما  ين 
درجدددة لإدددد أ إددددق، و التدددالق فددددطن الدرجدددة اللليددددة  لدددق المقيدددداس تسددداوى مجمددددوع 086

درجدات الطالدب  لدق  ندود  درجات الطالب فدق أ عداد المقيداس ال ال دة أو تسداوى مجمدوع
   وتاشير الدرجة المرت عة  لق المقياس  إلق تمت  الطالب  مرونة  قلية56المقياسم 

ويتضدد  ممددا سدد ي أن مقيدداس المرونددة العقليددة يتميدد   معددامالت إدددي و  دددات 
  .مرضية 
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 المراجع
ت ت ااساليب اةإإا ية االستداللية ف  تإليل  ياناااساليب اةإإا ية االستداللية ف  تإليل  يانا .  . 05050505إالح الدين مإمود  الممإالح الدين مإمود  المم

  ال إدددددددددددوث الن سددددددددددددية والتر ويددددددددددددة واالجتما يددددددددددددة: ال ارامتريددددددددددددةال إدددددددددددوث الن سددددددددددددية والتر ويددددددددددددة واالجتما يددددددددددددة: ال ارامتريددددددددددددة
  ، القاىرة، دار ال لر العر  .  ، القاىرة، دار ال لر العر  .  00،  ط،  طوالال ارامتريةوالال ارامترية

 . المرونددة العقليددة و ال تيددا  لددل مددن منظددور  مددن  . المرونددة العقليددة و ال تيددا  لددل مددن منظددور  مددن 05000500إددالح شددريل   ددد الوىددابمإددالح شددريل   ددد الوىددابم
نجدددددا  لددددددى أ ضدددددا  ىي دددددة التددددددريس نجدددددا  لددددددى أ ضدددددا  ىي دددددة التددددددريس ةةالمسدددددتق ل و أىددددددال االمسدددددتق ل و أىددددددال ا

، ، جامعدددة المنإدددورةجامعدددة المنإدددورة  مجلدددة  إدددوث التر يدددة النو يدددة،مجلدددة  إدددوث التر يدددة النو يدددة، الجامعدددة،  الجامعدددة، 
05،0505،05--2020..  

، القدددداىرة، ملت ددددة االنجلددددو ، القدددداىرة، ملت ددددة االنجلددددو اة ددددداع:  ضدددداياه وتط يقاتددددواة ددددداع:  ضدددداياه وتط يقاتددددو .  . 05500550  ددددد السددددتار إ ددددراىيمم  ددددد السددددتار إ ددددراىيمم
  المإرية.المإرية.

مندداىا ال إددث وطددري التإليددل اةإإددا   فددق مندداىا ال إددث وطددري التإليددل اةإإددا   فددق  .  . 05050505فددؤاد أ ددو إطددب وامددال إدداديمفددؤاد أ ددو إطددب وامددال إدداديم
، القدددداىرة، ملت ددددة ، القدددداىرة، ملت ددددة 66،ط،ط  العلددددوم الن سددددية والتر ويددددة واةجتما يددددةالعلددددوم الن سددددية والتر ويددددة واةجتما يددددة

  اانجلو المإرية.اانجلو المإرية.
أساسددددديات  لدددددم الدددددن س التر دددددوي: النظريدددددة أساسددددديات  لدددددم الدددددن س التر دددددوي: النظريدددددة  .  . 05520552مدددددد الترتدددددورى ومإمدددددد القضددددداهممدددددد الترتدددددورى ومإمدددددد القضددددداهممإمإ

  ، مان، دار الإامد للنشر والتو ي .، مان، دار الإامد للنشر والتو ي .والتط ييوالتط يي
AAmmyy,,NN..MMaaddeewweellll..,,;;  EElliissaabbeetthh,,PPoonnccee--GGaarrcciiaa..  ((22001166))..  AAsssseessssiinngg  

rreessiilliieennccee  iinn  eemmeerrggiinngg  aadduulltthhoooodd::  TThhee  RReessiilliieennccee  

SSccaallee  ((RRSS)),,  CCoonnnnoorr––DDaavviiddssoonn  RReessiilliieennccee  SSccaallee  

((CCDD--RRIISSCC)),,  aanndd  SSccaallee  ooff  PPrrootteeccttiivvee  FFaaccttoorrss  ((SSPPFF)),,  

PPeerrssoonnaalliittyy  aanndd  IInnddiivviidduuaall  DDiiffffeerreenncceess,,  9977((1111)),,224499--

225555..  

VViirrggiinniiee,,  EEttiieennnnee..,,;;    CCllaauuddee  MMaarriinn--LLaammeelllleett  ;;    BBeerrnnaarrdd  LLaauurreenntt((22001133))..  

MMeennttaall  fflleexxiibbiilliittyy  IImmppaaiirrmmeenntt  IInn  SSttuuddeenntt  wwiitthh  eeaarrllyy  

AAllzzhheeiimmeerr''ss  ddiisseeaassee::  AAssiimmuullaattoorr--bbaasseedd  SSttuuddyy  ,,  

IIAATTSSSS  RReesseeaarrcchh,,  3377((55)),,  1166--  2200..  

EEaaggllee,,NN..,,  ((22000088))..  BBeehhaavviioorraall  IInnffeerreennccee  AAccrroossss  CCuullttuurreess::  UUssiinngg  

TTeelleepphhoonneess  aass  aa  CCuullttuurraall  LLeennss,,  IIEEEEEE  IInntteelllliiggeenntt  

SSyysstteemmss,,  2233((44)),,  6622--6644..  
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SShhaahh,,JJ,,YY..,,((22000033))..  HHooww  RReepprreesseennttaattiioonnss  ooff  SSiiggnniiffiiccaanntt  OOtthheerrss  

IImmpplliicciittllyy,,  AAuuttoommaattiicc  ffoorr  tthhee  ppeeooppllee::  aaffffeecctt  ggooaall  

PPuurrssuuiitt,,  JJoouurrnnaall  ooff  PPeerrssoonnaalliittyy  aanndd  SSoocciiaall  

PPssyycchhoollooggyy,,  3388((66)),,338888--440022..  

DDiibbbbeettss,,  PP..,,;;JJoolllleess,,JJ..,,((22000066))..  TThhee  SSwwiittcchh  TTaasskk  ffoorr  CChhiillddrreenn::  MMeeaassuurriinngg  

MMeennttaall  FFlleexxiibbiilliittyy  iinn  YYoouunngg  CChhiillddrreenn,,  JJoouurrnnaall  

AArrttiicclleess,,  CCooggnniittiivvee  DDeevveellooppmmeenntt,,  2211((11)),,  6600--7711..  

RRaann,,RR..,,((22000099))..  SSoocciiaall  CCooggnniittiioonn,,  AAuuttoommaattiicc  aanndd  FFlleexxiibbllee,,  

NNoonnccoonnsscciioouuss  GGooaallppuurrssuuiitt  NNoonnccoonnsscciioouuss,,1133  ((11)),,  

2200--3366..  

RRaann,,  FFeenngg..,,;;  ZZhhaaoo--ffaanngg,,  PPeenngg..,,;;  AAaa--hhuuii  FFaann..,,((22000099))..  SSoocciiaall  CCooggnniittiioonn,,  

AAuuttoommaattiicc  aanndd  FFlleexxiibbllee,,  NNoonnccoonnsscciioouuss  GGooaallppuurrssuuiitt  

NNoonnccoonnsscciioouuss,,1133  ((11)),,  4444--5577..  

WWiilllliiaamm,,SS..,,;;  LLiissaa,,  IIgguucchhii..,,((22001133))..  SSttrreessss  aanndd  MMeennttaall  FFlleexxiibbiilliittyy  IInn  

AAuuttiissmm  SSppeeccttrruumm  DDiissoorrddeerrss,,  NNoorrtthh  AAmmeerriiccaann  

JJoouurrnnaall  ooff  MMeeddiiccaall  aanndd  SScciieennccee,,  66((33)),,  3344--6677..  

MMcc  NNuullttyy,,  MMaarryyaannnn..,,  ;;  MMaarryy..,,  ((22001100))..  LLiivviinngg  IInn  tthhee  GGlloobbaall  VViillllaaggee::  

SSttrraatteeggiieess  FFoorr  TTeeaacchhiinngg    MMeennttaall  FFlleexxiibbiilliittyy,,  SSoocciiaall  

SSttuuddiieess  aanndd  TThhee  YYoouunngg  LLeeaarrnneerr,,2233((22)),,  2211--2244..  

BBeennnneetttt,,JJ..,,;;  UUllrriicchh  MMüülllleerr..,,  ((22001100))..  TThhee  DDeevveellooppmmeenntt  ooff  FFlleexxiibbiilliittyy  aanndd  

aabbssttrraaccttiioonn  IInn  PPrreesscchhooooll  CChhiillddrreenn,,  MMeerrrriillll--PPaallmmeerr  

QQuuaarrtteerrllyy,,  5566((2211)),,  445555--447733..  

OOlliivviiaa,,  MMoobbbbss..,,;;  KKaattiiaa  LLgglleessiiaass..,,;;  MMaarrttiiaall  VVaannddeerr  LLiinnddeenn..,,((22001111))..  

CCooggnniittiivvee  ddeeffiicciitt    IInn  OObbeessee  PPeerrssoonnss  WWiitthh  aanndd  WWiitthh  

oouutt  bbiinnggee  eeaattiinngg..  IInnvveessttiiggaattiioonn  UUssiinngg  aa  mmeennttaall  

fflleexxiibbiilliittyy  TTaasskk,,  AAppppeettiittee,,  5577((11)),,226633--227711..  

MMaayy,,  TTaann..,,((22000055))..  EExxaammiinniinngg  TThhee  IImmppaacctt  ooff  aann  OOuuttwwaarrdd  BBoouunndd  

SSiinnggaappoorree  PPrrooggrraamm  OOnn  TThhee  LLiiffee  EEffffeeccttiivveenneessss  ooff  

AAddoolleesscceennttss  bbyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNeeww  

HHaammppsshhiirree,,ffrroommhhttttpp::////wwwwww..  

cciitteesseeeerrxx..iisstt..ppssuu..eedduu//vviieewwddoocc//ddoowwnnllooaadd??ddooii==1100..11..11

..553355..55881122&&rreepp==rreepp11&&ttyyppee  ..ppddff  

CCyynntthhiiaa,,TT..  MMaatttthheeww..,,;;  SStteevveenn,,  EE..  SStteemmlleerr..,,((22001133))..  AAsssseessssiinngg  MMeennttaall  

FFlleexxiibbiilliittyy  WWiitthh  aa  nneeww  WWoorrlldd  rreeccooggnniittiioonn  TTeesstt,,  

PPeerrssoonnaalliittyy  aanndd  IInnddiivviidduuaall  DDiiffffeerreenncceess,,  5555((88)),,  991155--

992200..  
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  مقياس المرونة العقليةمقياس المرونة العقلية
MMeennttaall  fflleexxiibbiilliittyy  SSccaallee  

  االسم:االسم:
  الجنس: الجنس: 
  الشع ة:الشع ة:
  الللية: الللية: 

  تعليمات: تعليمات: 
   ،ييددل ىد ا المقيداس إلد   يداس المروندة العقليدة مالمروندة اةدراليدة، المروندة التلي يددة، ييددل ىد ا المقيداس إلد   يداس المروندة العقليدة مالمروندة اةدراليدة، المروندة التلي يددة

  المرونة التلقا ية  لدي طالب الجامعة.المرونة التلقا ية  لدي طالب الجامعة.
  دارة والمطلدوب  درا ة ىد ه الع دارات جيددًا،  دم تإددد     دارة والمطلدوب  درا ة ىد ه الع دارات جيددًا،  دم تإددد 5656يإتوي ى ا المقياس  لق ميإتوي ى ا المقياس  لق م    

  أمدددام لدددل   دددارة تإدددت درجدددة موافقتدددك   أمدددام لدددل   دددارة تإدددت درجدددة موافقتدددك مددددي موافقتدددك  لييدددا،  دددم ضددد   المدددة ممددددي موافقتدددك  لييدددا،  دددم ضددد   المدددة م
   لييا.  لييا. 

  العدددددددددددددددددد اراتالعدددددددددددددددددد ارات  مم
  درجة الموافقةدرجة الموافقة

  نادراً نادراً   أإياناً أإياناً   لال اً لال اً 
          تإت  تإتإ ا لنت "موافقًا" ض   المة مإ ا لنت "موافقًا" ض   المة م  00

          تإت  تإتإ ا لنت "مترددًا" ض   المة مإ ا لنت "مترددًا" ض   المة م  00
          تإت  تإتإ ا لنت "لير موافقًا" ض   المة مإ ا لنت "لير موافقًا" ض   المة م  33

  مالإظات: مالإظات: 
  ليس ىناك و ت مإدد لججا ة  لق   ارات االست يان. ليس ىناك و ت مإدد لججا ة  لق   ارات االست يان.   --
  نرجو أن تستجيب إل  لل   ارة من   ارات االست يان. نرجو أن تستجيب إل  لل   ارة من   ارات االست يان.   --
  يانات. يانات. تألد من لتا ة ال تألد من لتا ة ال   --
ال يانددات المرت طددة  اسددتخدام ىدد ا االسددت يان سددرية للغايددة ولددن تسددتخدم فدد  أي ألددراض ال يانددات المرت طددة  اسددتخدام ىدد ا االسددت يان سددرية للغايددة ولددن تسددتخدم فدد  أي ألددراض   --

  سوي ألراض ال إث. سوي ألراض ال إث. 
                                                                                                                                ال اإ ةال اإ ة  
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00  
إدددر أإلامددًا  لددق أفلددارى وم دداىيمق  سددوا  لانددت جيدددة إدددر أإلامددًا  لددق أفلددارى وم دداىيمق  سددوا  لانددت جيدددة أأ

  أو سي ة.أو سي ة.
      

دراك ما إولق.  00 دراك ما إولق.لدى إب استطالع لمعرفة وا          لدى إب استطالع لمعرفة وا 

33  
أرا ددددق اخددددتالل الم دددداىيم  دددداختالل السدددديا ات المسددددتخدمة أرا ددددق اخددددتالل الم دددداىيم  دددداختالل السدددديا ات المسددددتخدمة 

  فييا.فييا.
      

        اسام  وال ر لن سق ولآلخرين.اسام  وال ر لن سق ولآلخرين.  00
        اتضايي من اختالل الرأى إول  ضية ما.اتضايي من اختالل الرأى إول  ضية ما.  66
        المشللة إلق  ناإر  سيطة.المشللة إلق  ناإر  سيطة.أ وم  تإليل أ وم  تإليل   55

أ تقدددد أن متعدددة الإيددداة وا  ارتيدددا تلمدددن فدددق  ددددرة ال دددرد  لدددق أ تقدددد أن متعدددة الإيددداة وا  ارتيدددا تلمدددن فدددق  ددددرة ال دددرد  لدددق   22
  مواجية تإدياتيا.مواجية تإدياتيا.

      

00  
لددددى  ددددر  لدددق الم دددا رة إتدددق أنتيدددق مدددن إدددل أى مشدددللة لددددى  ددددر  لدددق الم دددا رة إتدددق أنتيدددق مدددن إدددل أى مشدددللة 

  تواجينق.تواجينق.
      

        اارإب ل يرًا  المنا شات والإوار م  اآلخرين.اارإب ل يرًا  المنا شات والإوار م  اآلخرين.  88
        ط.ط.أ تقد أن سو  الإظ يعود إلق سو  التخطيأ تقد أن سو  الإظ يعود إلق سو  التخطي  0505
        ارل  فقط فيما أفعلو وال شئ أخر.ارل  فقط فيما أفعلو وال شئ أخر.  0000
        ياضايقنق جدًا اللوم والعتاب إتق لولنت استإقو.ياضايقنق جدًا اللوم والعتاب إتق لولنت استإقو.  0000
        ال  د أن أرد اةسا ة ميما لانت العوا ب.ال  د أن أرد اةسا ة ميما لانت العوا ب.  0303
        أ تقد أن الشخص يستطي   نا  مستق لو  ن سو.أ تقد أن الشخص يستطي   نا  مستق لو  ن سو.  0000
        ياملننق أن أتغاضق  سيولة  ن أخطا  اآلخرين.ياملننق أن أتغاضق  سيولة  ن أخطا  اآلخرين.  0606
        ال شل يعود إلق أس اب تلمن فق الشخص ن سو.ال شل يعود إلق أس اب تلمن فق الشخص ن سو.  أ تقد أنأ تقد أن  0505
        اال ترال  الخطأ أمر  سير  النس و لق.اال ترال  الخطأ أمر  سير  النس و لق.  0202
        أستطي  توجيو النقد لن سق دون ىدم.أستطي  توجيو النقد لن سق دون ىدم.  0000
        أ وم  تقييم إنجا اتق ااس و ية.أ وم  تقييم إنجا اتق ااس و ية.  0808
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  نادرا  نادرا    أحيانا  أحيانا    غالبا  غالبا    العـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةالعـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة  مم

0505  
 ندما أض  خططدق المسدتق لية، لال دًا مدا ألدون متألددًا مدن  ندما أض  خططدق المسدتق لية، لال دًا مدا ألدون متألددًا مدن 

   درتق  لق تن ي ىا. درتق  لق تن ي ىا.
      

0000  
م اآلرا  المت اينددددة والمختل ددددة  ددددن رأيددددق  نددددد مواجيددددة م اآلرا  المت اينددددة والمختل ددددة  ددددن رأيددددق  نددددد مواجيددددة أإتددددر أإتددددر 

  الموا ل.الموا ل.
      

        أ ي فق  دراتق  لق التعامل م  المشالل الإع ة.أ ي فق  دراتق  لق التعامل م  المشالل الإع ة.  0000
         س ب  ل رة المشلالت ال أستطي  التخطيط للمستق ل. س ب  ل رة المشلالت ال أستطي  التخطيط للمستق ل.  0303
        أ  ل التغيير والتعديل إسب لل مو ل.أ  ل التغيير والتعديل إسب لل مو ل.  0000
        أ إث  ن  دة طري للتعامل م  المشلالت.أ إث  ن  دة طري للتعامل م  المشلالت.  0606
        ميما لانت العق ات فطننق أستطي  تإقيي أىدافق.ميما لانت العق ات فطننق أستطي  تإقيي أىدافق.  0505
        أخطط لمستق ل أفضل إتق فق ااو ات القاسية.أخطط لمستق ل أفضل إتق فق ااو ات القاسية.  0202

0000  
 نددد مواجيددة إددعو ة فددق تإقيددي ااىدددال، اإدداول انجا ىددا  نددد مواجيددة إددعو ة فددق تإقيددي ااىدددال، اإدداول انجا ىددا 

   عدة طري مختل ة. عدة طري مختل ة.
      

        أستطي  التغلب  لق المإا ب ميما لانت.أستطي  التغلب  لق المإا ب ميما لانت.  0808
        أستطي  التليل م  التغييرات المستإد ة.أستطي  التليل م  التغييرات المستإد ة.  3535
        أشعر  عدم السيطرة  لق ااشيا  الميمة فق إياتق.أشعر  عدم السيطرة  لق ااشيا  الميمة فق إياتق.  3030

3030  
تاددداىمنق الضددغوط فددق الجامعددة نظددرًا لجمددودى الدد ىنق فددق تاددداىمنق الضددغوط فددق الجامعددة نظددرًا لجمددودى الدد ىنق فددق 

  التعامل.التعامل.
      

        أالير  يمق وم اد ق إ ا د ت الظرول ل لك.أالير  يمق وم اد ق إ ا د ت الظرول ل لك.  3333
        أستعيد توا نق  سر ة  عد ااو ات الإع ة.أستعيد توا نق  سر ة  عد ااو ات الإع ة.  3030
        يًا.يًا.أتجنب الموا ل التق تجعلنق جامد  ىنأتجنب الموا ل التق تجعلنق جامد  ىن  3636
        أتجنب القيام  ااشيا   ند الشعور  الخطر.أتجنب القيام  ااشيا   ند الشعور  الخطر.  3535
         لق اةنسان أن ياغير أسالي و إتق يإل إلق اليدل. لق اةنسان أن ياغير أسالي و إتق يإل إلق اليدل.  3232
        ال أتغلب  لق المشلالت  ند ترالميا.ال أتغلب  لق المشلالت  ند ترالميا.  3030
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  نادرا  نادرا    أحيانا  أحيانا    غالبا  غالبا    العـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةالعـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة  مم

        أشعر  الخول من مواجية المشلالت إتق   ل أن تإدث.أشعر  الخول من مواجية المشلالت إتق   ل أن تإدث.  3838

0505  
 ى  ى ياملننددددق تطويددددد  ال لدددددرة للدددددق تتناسدددددب مددددد  المو دددددل الدددددياملننددددق تطويددددد  ال لدددددرة للدددددق تتناسدددددب مددددد  المو دددددل الددددد

  يواجينق.يواجينق.
      

        أستطي  التليل م  المشلالت الإياتية.أستطي  التليل م  المشلالت الإياتية.  0000
        أستعين  اآلخرين فق إل المشالل التق تواجينق.أستعين  اآلخرين فق إل المشالل التق تواجينق.  0000
        أشعر  الرى ة والخول  ند التعرض لموا ل جديدة.أشعر  الرى ة والخول  ند التعرض لموا ل جديدة.  0303

0000  
أسددددتطي  اسددددتعادة تددددوا نق  عددددد إدددددوث اشدددديا  ما رإددددة فددددق أسددددتطي  اسددددتعادة تددددوا نق  عددددد إدددددوث اشدددديا  ما رإددددة فددددق 

  إياتق.إياتق.
      

        ومعتقداتق.ومعتقداتق.  أإاول إ طا  دال ل ل يرة آلرا قأإاول إ طا  دال ل ل يرة آلرا ق  0606

اىتمدددامق  ن سدددق ال يتدددرك لدددق فرإدددة للت ليدددر فدددق أى شدددئ اىتمدددامق  ن سدددق ال يتدددرك لدددق فرإدددة للت ليدددر فدددق أى شدددئ   0505
  اخر.اخر.

      

0202  
أتعامدددددل مددددد  اآلخدددددرين  أسددددداليب مختل دددددو منيدددددا اا تسدددددامة أتعامدددددل مددددد  اآلخدددددرين  أسددددداليب مختل دددددو منيدددددا اا تسدددددامة 

  والضإك.والضإك.
      

أ إددددث  ددددن التجددددارب الإياتيددددة انيددددا تالسدددد نق تنو ددددًا فددددق أ إددددث  ددددن التجددددارب الإياتيددددة انيددددا تالسدددد نق تنو ددددًا فددددق   0000
  اافلار.اافلار.

      

        الإياة ال ا تة ىق الإياة الممتعة  النس ة لق.الإياة ال ا تة ىق الإياة الممتعة  النس ة لق.  0808
        ال أ يد أفلارى تإت إطار مإدد أ نا  مواجيتق للمشللة.ال أ يد أفلارى تإت إطار مإدد أ نا  مواجيتق للمشللة.  6655

6060  
تلددددرارى فددددق تنددددوع اافلددددار إددددول الموا ددددل التددددق تددددواجينق تلددددرارى فددددق تنددددوع اافلددددار إددددول الموا ددددل التددددق تددددواجينق 

  تخرجنق من الجمود ال لرى.تخرجنق من الجمود ال لرى.
      

6060  
ال اامددان  فددق تلددرار مإدداوالتق لإددل مشددللة مددا ميمددا لل نددق ال اامددان  فددق تلددرار مإدداوالتق لإددل مشددللة مددا ميمددا لل نددق 

   لك  من و ت وجيد. لك  من و ت وجيد.
      

6363  
مشدللة مدا طالمدا مشدللة مدا طالمدا   أستخدم اافلار لير التقليدية فدق مواجيدةأستخدم اافلار لير التقليدية فدق مواجيدة

  ياسيم فق إليا.ياسيم فق إليا.
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  نادرا  نادرا    أحيانا  أحيانا    غالبا  غالبا    العـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةالعـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة  مم

        أإاول انجا  الميمات  أل ر من طريقة مختل ة.أإاول انجا  الميمات  أل ر من طريقة مختل ة.  6060
        أض  جمي  اةإتماالت فق إل المشللة وأختار انس يا.أض  جمي  اةإتماالت فق إل المشللة وأختار انس يا.  6666

6565  
ال أ لدددي مدددن إنتددداج اافلدددار إدددول موضدددوع مدددا، إتدددق ولدددو ال أ لدددي مدددن إنتددداج اافلدددار إدددول موضدددوع مدددا، إتدددق ولدددو 

  لانت أفلار لري ة.لانت أفلار لري ة.
      

6262  
وضددوع مددا وضددوع مددا أسددعق إلددق إنتدداج أل ددر  دددر مددن اافلددار إددول مأسددعق إلددق إنتدداج أل ددر  دددر مددن اافلددار إددول م

   ند مشارلة  مال ق. ند مشارلة  مال ق.
      

6060  
أإددددداول اةنت ددددداه إلدددددق المجمو دددددات المتنو دددددة مدددددن الرسدددددا ل أإددددداول اةنت ددددداه إلدددددق المجمو دددددات المتنو دددددة مدددددن الرسدددددا ل 

  واافلار المختل ة.واافلار المختل ة.
      

        أنظر إلق اامور  منظور  ا ت وواإد .أنظر إلق اامور  منظور  ا ت وواإد .  6868

5555  
أ تعددد  ددن ااشددخاص الدد ين ال يددرون ليددر ارا يددم فددق إددل أ تعددد  ددن ااشددخاص الدد ين ال يددرون ليددر ارا يددم فددق إددل 

  المشللة.المشللة.
      

        أ إث  ن إلول مختل ة  ند مواجية المشلالت.أ إث  ن إلول مختل ة  ند مواجية المشلالت.  5050
        أتطري   ىنق افلار لري ة ومستإيلو لعالج المشللة.أتطري   ىنق افلار لري ة ومستإيلو لعالج المشللة.  5050
        أستخدم فق إدي ق للمات مرنة وليست  اطعة.أستخدم فق إدي ق للمات مرنة وليست  اطعة.  5353

مددن السدديل الت ليددر فددق طددري جديدددة وليددر تقليديددة لتعددديل مددن السدديل الت ليددر فددق طددري جديدددة وليددر تقليديددة لتعددديل   5050
  السلوك.السلوك.

      

        أتخطق العق ات  لل سيولة من خالل أفلارى المتنو ة.أتخطق العق ات  لل سيولة من خالل أفلارى المتنو ة.  5656
 
 


