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االنفعالية لدى -التفكير المرن في ضوء مستويات مختمفة من الكفاءة االجتماعية
 من أعضاء ىيئة التدريس بجامعة األزىر عينة

 وسام عمي أحمد جمبط.م.د/ أ

 مستخمص البحث:
التفكير المرن والكفاءة  في عن الفروق الكشف إلى ىذا البحث ييدف

التي تعزى  عينة من أعضاء ىيئة التدريس بجامعة األزىر لدى االجتماعية االنفعالية
الجنس، والعمر، والحالة االجتماعية، والدرجة العممية، والتخصص، باإلضافة  الختبلف

االجتماعية  الكفاءة مستويات التفكير المرن وفقا الختبلف في إلى دراسة الفروق
س التفكير المرن ذلك ُطّبق مقيا منخفضة(. ولتحقيق-متوسطة-االنفعالية )مرتفعة

س جامعة تدريالىيئة ( عضو من أعضاء 407عمى )جتماعية فعالية االنالكفاية االو 
 00,0عند مستوى معنويةوجود فروق ذات داللة إحصائية نتائج الوقد أظيرت األزىر. 

التفكير المرن وفقًا لمعمر، والحالة االجتماعية،  فيمتوسطات درجات عينة البحث بين 
وفقا لمتغير في التفكير المرن جود فروق ذات داللة إحصائية عدم و و والدرجة العممية، 

عند مستوى وجود فروق ذات داللة إحصائية ، والتخصص العممي. و الجنس
وفقًا االجتماعية االنفعالية  الكفاءةمتوسطات درجات عينة البحث في بين  00,0معنوية

جود فروق ذات داللة عدم و و لمتغير العمر، والحالة االجتماعية، والدرجة العممية، 
الجنس والتخصص العممي. وفقا لمتغير ية االنفعالية االجتماع الكفاءةفي إحصائية 

درجات أعضاء بين متوسطات  00,0عند مستوى معنويةوجود فروق دالة إحصائيًا و 
ىيئة التدريس عينة البحث في التفكير المرن ككل وأبعاده وفقًا لمستويات الكفاءة 

 االنفعالية.االجتماعية االنفعالية لصالح مرتفعي الكفاءة االجتماعية 
الكفاءة االجتماعية االنفعالية؛ أعضاء ىيئة  المرن؛التفكير  :الكممات المفتاحية

 .التدريس؛ جامعة األزىر
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Flexible Thinking based on Various Levels of Social- 

Emotional Competence with a Sample of Faculty Staff 

at Al-Azhar University 

Abstract: 

The Research aims to reveal the differences in flexible thinking 

and social-emotional competence in a sample of faculty staff at 

Al-Azhar University attributed to the differences in gender, age, 

marital status, academic degree, and specialization. In addition, 

the research addresses the differences in flexible thinking 

attributed to the various levels of social-emotional competence 

(high – medium – low). To study such differences, a scale of 

flexible thinking and social-emotional competence were applied to 

(704) members of faculty staff at Al-Azhar University. The 

findings showed differences at statistical significance level of 0.01 

between the average scores of the research sample in flexible 

thinking according to age, marital status, and academic degree. 

there are no significant differences in flexible thinking in the 

variables of gender and scientific specialization. and there are 

differences at statistical significance level of 0.01 between the 

average scores of the research sample in social-emotional 

competence according to age, marital status, and academic degree, 

there are no differences in the social-emotional competence 

according to the gender and scientific specialization, Moreover, 

the findings showed that there are differences of statistical 

significance at level of 0.01 between the average scores of the 

faculty staff in the research sample of flexible thinking as a whole 

and its dimensions according to the levels of social-emotional 

competence for high social-emotional efficiency. 

Key Words: Flexible thinking ؛ social-emotional competence ؛ 

faculty staff ؛ Al-Azhar University. 
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 :ومشكمتو مقدمة البحث
كونيا مؤسسة األول فضبل عن  المقام في اجتماعية مؤسسة الجامعة تعد

 يسمح وسط اجتماعي شخصية الفرد، فيي وتيذيب صقل في دور تعميمية ميمة ليا
 ثري وتعمم بانخراط تسمح آمنة بيئة في فاعمة عبلقات لبناء معاً  يعمموا بأن لمجميع

 من وتطويرىا الجامعات بناء يف اىتماميا جل المتطورة األمم وضعت حقيقي، وليذا
عداد الذي العصر مع تتبلءم التي المناىج التحتية، ووضع بالبنية االىتمام  نعيشو، وا 

الكوادر العممية التي تسيم بفاعمية في إعداد أجيال المستقبل لمواجية التحديات 
 المختمفة التي يفرضيا العصر الحالي. 
من العناصر اليامة لقيام الجامعة بالدور المنوط  ويعتبر عضو ىيئة التدريس

والوجدانية،  واالجتماعية، األكاديمية، المشكبلت من بيا، ولكنو يواجو العديد
 والغامضة الصعبة المواقف من بالكثير ويمر من المشكبلت، وغيرىا القتصاديةوا

 الشخصية، السمات من التحمي بمجموعة يتطمب منو مما المألوفة وغير وأحيانا الغريبة
العقمية والميارات االجتماعية االنفعالية التي تعينو عمى مواجية ىذه  والقدرات

 .المشكبلت والتغمب عمييا

لمام فمعرفة  وبأساليب بتدريسيا يقوم التي العممية بالمادة التدريس ىيئة عضو وا 
 إدارة مثل ميارات أن غير الميني، لنجاحو وميم حاسم أمر تراتيجياتوس واسالتدري
 الفعال؛ والتواصل اآلخر الطرف نظر وجية الحسبان في واألخذ والوعي بالذات الذات
(. Kasler, et al.,2013)الميني  النجاح ىذا لتحقيق الميارات األساسية من تعد

 أو المعمومة توصيل عمى التدريس ىيئة عضو بقدره ماالىتما من جذري تحول وىناك
 معرفية لميارات التدريس ىيئة عضو امتبلك عمى التركيز إلى المحتوى العممي،

 الحياة في ةاالنفعالي ةلؤلبعاد االجتماعي الكامل الفيم لو وسموكية تتيح وانفعالية
 مع اآلخرين، والعبلقات الحياة ميام إدارة في النجاح تتيح لو بطرق وتزوده الجامعية،

 والتطور لمنمو والمركبة المعقدة مع المتطمبات والتكيف اليومية المشكبلت وحل

(Marlow, et al., 2000) . فالميارات االجتماعية االنفعالية أصبحت مطمبا ضروريا
ت مضى، حيث األعداد المتزايدة من الطبلب الوافدين إلى لقيامو بدوره عن أي وق

الجامعة دون استعداد كافي، يواجيون خطر المشكبلت الصحية والعقمية والسموكية، 
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والمتوقع من المعمم في الوقت الحالي تقديم الدعم االنفعالي لجميع الطبلب وتوفير بيئة 
دارة التحديات وتدريب صفية فييا الدفء والرعاية، ويكون أنموذجا في التنظ يم الذاتي وا 

 (.   Jenning,2010)الطبلب عمى حل مواقف النزاع 
 ذات المفاىيم من كثيًرا ياالنفعال ياالجتماع عممالت مجال في الباحثون وتناول

 ،ياالنفعال الذكاء: المفاىيم ىذه ومن االنفعالية، ةاالجتماعي الكفاءة طمحصمة بمصال
 ياالجتماع والذكاء ،ةاالجتماعي والكفاءة ،ةاالنفعالي والكفاءة ،يوالذكاء االجتماع

 (Salovey & Mayer, 1990) "رماي“و“سالوفي  ”مع كانت فالبداية. ياالنفعال

 مبلحظة عمى الفرد قدره بأنو وعّرفاه ،ياالنفعال لمصطمح الذكاء األساس وضعا المذين
 تمك توظيف مع ومعرفتيا، االنفعاالت تمييز عمى ةوالقدر  اآلخرين، ومشاعر مشاعره
 . (Arghode, 2013) مناسبة فعل ردود كيلشت في المعرفة
 في مواقف الذاتية الفاعمية تتضمن بأنيا ياالنفعال الذكاء عن ةاالنفعالي الكفاءة وتختمف
في التفاعبلت  الناجح طاالنخرا عمى ةالقدر  ىي ةاالنفعالي فالكفاءة ،ياالجتماع التفاعل

 عمى االنفعالية فيدل ةالكفاءة االجتماعي طمحصم أّما (.(Ates, 2016 االجتماعية
 احترام مع مقبولة اجتماعيا بطريقة وحّميا اآلخرين وأفعال تانفعاال رموز فك ميارة

 والسموك واستخدام المشاعر التفكير وفيم عمى ةالقدر  الفرد امتبلك سفيي تعك اآلخر؛
 عمى القدرة إظيار مع فاعمة في المواقف االجتماعية، بطريقة والتفكير المعرفة تمك

 (Arghode, 2013) مناسبة بطريقة واألداء والمناسبة والمحتوى لموقت واليقظة االنتباه

يجاد مناخ صفي يتسم  الحياة نوعية في تحسين االنفعالية االجتماعية وتسيم الميارات وا 
المشكبلت التي  وحل الفرد لنفسو واآلخرينوالمساعدة عمى قراءة  والرعاية، باألمان
 (.McCuin,2012نحو الذات واآلخرين ) اإليجابية وتكوين االتجاىات تواجيو،

االنفعالية بخفض السموكيات السمبية وتنمية  االجتماعية الكفاية إلى ارتباطباإلضافة 
ي والتواصل العمل الجماع وميارات الجوانب اإليجابية؛ مثل اكتساب الميارات اإلدارية

دارة في الحياة، وتوظيف  لمنجاح فاعمة بطريقة وتوظيفيا االنفعاالت وتنمية الدافعية، وا 
الفعل العدوانية واالكتئاب والقمق  مع خفض ردود النزاع استراتيجيات أفضل لحل

 .( (Frederickson, 2009 المعادية والمعتقدات
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 االنفعالية؛ ةاالجتماعي الكفاية يمتمك الذي التدريس ىيئة وضع خصائص ومن
 التعمم دافعية لتنمية االنفعاالت تمك يوظف وكيف ،وانفعاالت ومعرفة الوعي بالذات،

ىذا  والضعف لديو، القوة وجوانب لقدراتو واقعًيا فيًما يمتمك أنو الطمبة. كما لدى
 في ةاالنفعالي تعابيره تؤثر كيف فيعرف مرتفًعا؛ وعًيا اجتماعيًّا يممك باإلضافة إلى أنو

 وانفعاالت يدير كيف ويفيميا، ويعرف اآلخرين تانفعاال اآلخرين، ويدرك مع تفاعمو
 اآلخرين أن فيدرك المحيطة؛ بالثقافة وعي أيضاً  ولديو اآلخرين، مع وعبلقاتو وسموكو

 قراراتو. وفي وليةسؤ م ويتحمل نظره، وجية عن مختمفة نظر لدييم وجية يكون قد
 ةاالجتماعي الكفاية من منخفضاً  مستوى التدريس ىيئة عضو يمتمك عندما المقابل

 قإلى االحترا يقوده قد وأدائو، عممو في يؤثر انفعالي غطضاالنفعالية سيتعرض ل
 لديو بأن يشعر النفسي مما يكون لو آثار سمبية في إدارة المناخ الصفي الذي يجعمو

 مع التكيف إلى يمجأ المينة أو ىذه في يستمر ال وقد ،سالتدري مينة في ليقدمو القميل
 ىيئة عضو كفاءةف .(Jenning & Greenberg, 2009) بالسعادة عورهعدم ش
 طريق نمو عن في صحيص مناخ إيجاد في تسيم ةاالنفعالي ةاالجتماعي التدريس
 لتمك فيمكن الفاعمة؛ الصفية اإلدارة وتحقيق الطالب، وبين بينو الداعمة العبلقات
دافعية  بناء في مما يساعد والطالبس التدري ىيئة وضع بين الروابط تزيد الكفاية أن

 الطمبة بين الروابط وتقوية األمان مشاعر وتنمية السموكية، والحد من المشكبلت عالية
(McCuin,2012). 

تناولت الكفاءة االجتماعية  والبحوث تالدارسا بعض ىناك أن بالذكر وجدير
والتي توصمت إلى وجود عبلقة بين الكفاءة  (Sollars,2010االنفعالية مثل دراسة )

االجتماعية االنفعالية وكل من الدافعية وتقدير الذات والثقة بالنفس واستراتيجيات 
والتي أوضحت أن النمو  (Shek,et al.,2012المواجية والصمود، ودراسة )

ساس بالمواطنة االجتماعي االنفعالي يعمل عمى زيادة النمو الخمقي والصحي واالح
، ودراسة )سميمان إبراىيم،  والتعمم األكاديمي وزيادة الدافعية نحو التحصيل الدراسي

( والتي توصمت إلى أن الكفاءة االجتماعية االنفعالية تسيم في معالجة صعوبة 5002
عمى  القدرةتحديد المشاعر والتمييز بينيا ووصف المشاعر لآلخرين ومعالجة قصور 

( 5002كير الموجو والحد من االنفعاالت السمبية . ودراسة )نجبلء إبراىيم ،التخيل والتف
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والتي توصمت إلى أن تحسين الكفاءة االجتماعية االنفعالية كان لو أكبر األثر في 
 يخفض القمق االجتماعي وتحسين الثقة بالذات. باإلضافة إلى دراسة )سامر عبد الياد

من جامعة  ىيئة التدريس اءضأع نتائجيا أن ( والتي أظيرت5002وغانم البسطامي،
دارة الذات بالذات الوعي مرتفعا من مستوى تمتمك أبوظبي دارة ياالجتماع والوعي وا   وا 

 فروق وجود عدم أظيرت النتائج كما المعرفية، الكفاية من متوسطاً  ومستوى العبلقات،
 في التدريسىيئة  ءأعضا ( بين0.02) أقل من مستوى عند إحصائية ةدالل ذات

 وسنوات والمؤىل العممي النوع، لمتغيرات وفقا ةاالنفعالي ةاالجتماعي الكفاية مستوى
 لمتغير تبعا إحصائية ةدالل ذات فروق وجود النتائج أظيرت حين في الخبرة،

 التربوية العممية، والتخصصات التخصصات من التدريس ىيئة أعضاء بين التخصص
 التدريس ىيئة أعضاء بين وفروق االجتماعية، التربوية التخصصات لصالح ةاالجتماعي

 اإلدارية التخصصات لصالح واإلنسانية اإلدارية العممية والتخصصات التخصصات من
والتي أظيرت وجود عبلقة إيجابية بين الذكاء ( Foster,2016واإلنسانية. ودراسة )

العاطفي والتفكير المرن، كما أن الذكاء االنفعالي ينبأ بتفكير مرن أعمى لدى األفراد، 
ويساىم في تحسين المشاركة بالعمل من خبلل التأثير اإليجابي المعزز والمرونة 

اطفية. كما أوضحت أن النفسية المرتبطة بالعمل بعد التدريب عمى الكفاءة الذاتية الع
األفراد األذكياء انفعاليا بارعين في الحفاظ عمى التأثير اإليجابي العاطفي لؤلفراد. 

والتي أسفرت نتائجيا عن ارتباط الخمفية الثقافية لمفرد  (Westerhof,2017)ودراسة 
تبلف بالكفاءة االجتماعية االنفعالية، وتفاوت مستوى الكفاءة االجتماعية االنفعالية باخ

الجنس والحالة االجتماعية واالقتصادية، باإلضافة إلى ذلك أن الكفاءة االجتماعية 
والتي  (7102)محمد حميدة ،االنفعالية تنبئ بنجاح الطالب األكاديمي. ودراسة 

توصمت إلى إسيام الكفاءة االجتماعية االنفعالية في التنبؤ بالصمود النفسي وفاعمية 
فاءة االجتماعية االنفعالية في تنمية الصمود النفسي والرجاء. البرنامج القائم عمى الك

والتي أوضحت أن المعممين بحاجة إلى أن يتمتعوا  (Zych&Llorent,2020) دراسةو 
بمستوى عال من الكفاءة االجتماعية االنفعالية مثل اإلدراك العاطفي والفيم العاطفي 
إلدارة الكفاءة االجتماعية واتخاذ القرار المسؤول لتعزيز ىذه الكفاءات لدى طبلبيم ومن 
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البرامج التدريبية التي تساعد عمى ثم يجب تقييم ىذه الكفاءات عند المعممين والحاقيم ب
 رفع كفاءاتيم في ذلك سواء قبل الخدمة أو بعدىا. 

مما سبق يتضح أىمية الكفاءة االجتماعية االنفعالية لمفرد لتحسين االنخراط 
الناجح في الحياة وتكوين العبلقات االجتماعية اإليجابية بين الذات واآلخرين، وعمى 

 أن وعميو اتو مواقف جديدة تتطمب منو استجابة مناسبةصعيد آخر يواجو الفرد في حي
التفكير  مفيوم ظير المواقف، ولقد ىذه مع التكيف من تمكنو مرنة عقمية قدرات يمتمك

 التغيير في سرعة من المعاصرة الحياة تتطمبو لما المعاصر، النفس عمم المرن في
 البيئية. المتطمبات مع التكيف عمى قادرين وتتطمب أشخاصاً  آلخر، وقت من والتبديل

ويعد التغيير جانب أساسي من جوانب الحياة الحديثة، إال أن الناس يختمفون 
في كيفية استجابتيم لو؛ فنجد البعض منفتح عمى التجارب الجديدة، والبعض اآلخر 
يميل إلى تجنبيا عندما يكون ذلك ممكًنا، فالذين يتمتعون بالتفكير المرن ىم أكثر 

وأضح  .(Oreg, et al., 2008) ء في التغيير وأقل عرضة لمقاومتوالمحبين لمبد
((Vernon.2006 حاجة الفرد عمى الذي يركز التفكير عصر أن العصر الحالي ىو 

 سيما واآلخرين، ال الذات عمى السميمة لؤلفكار كبيرا تحديا منو ويجعل المرن لمتفكير
 وتحديات.  مصاعب من نواجو ما كثرة مع زمن متسارع في نعيش ونحن

"بالتبادل مع مصطمح "التفكير المرن"؛  واستخدم مصطمح "المرونة المعرفية 
عمى إعادة  القدرةأن المرونة المعرفية ىي "(  (Spiro& Jehng,1990حيث رأى

ىيكمة الفرد تمقائًيا لممعرفة من نواح كثيرة في استجابة تكيفية لممتطمبات الظرفية المتغيرة 
جذرًيا، فيي تعتبر بمثابة ميارة تفكير عالية تساعد عمى التعامل مع التغيرات أو 
األحداث غير المتوقعة وتستمزم التكيف مع المواقف الجديدة أو تحويل االنتباه من 

إلى أخرى. وفي مشروع تقييم ميارات القرن الحادي والعشرين، تناول المرونة ميمة 
كجزء من مجال طرق التفكير، مشيًرا إلى الحاجة إلى تثقيف الناس ليصبحوا منفتحين 

 .Griffin, et al., 2012)وذوي عقمية منصفة ومرنة في النظر لآلراء البديمة )
 ،المعنىغيير من نوع ما كالتغير في عمى إجراء ت ةفالتفكير المرن يعني القدر 

أو التفسير أو االستعمال أو استراتيجية العمل أو تغيير في اتجاه التفكير بحيث يؤدي 
ىذا التغيير إلى العثور عمى حل مبلئم لموضوع التفكير )عدنان العتوم وآخرون، 
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فيو ميارة ضرورية لحل المشكبلت وتطبيق المعرفة عمى مواقف جديدة (، 9009
(Ionescu,2012 .) 

 من النفس وحماية اآلخرين لفيم وسيمة المرن التفكير ىورناي أن وأشارت
 الفرد يجنب سوف اآلخرين وبين بينو التناقض تحمل الفرد عمى فإمكانية القمق، مشاعر
 األزمات مع الفرد لمتعامل قدره زيادة إلى يؤدي مما معيم، والصراع واأللم األذى
 سيطرة أكثر الفرد يجعل الذي ىو المرن التفكير أن سكنر يرى بينما مرنة، بطرائق
 يجيدون الناس أن روتر ويرى ، بو محيطة أخرى عناصر أي أو في البيئة وتحكم
 أن يعني مما العقوبات، اإلثابة وتجنب زيادة أجل من المرن التفكير في أنفسيم

 والعواطف والعبلقات الحركة من الكافي القدر يوفر عندما المرن التفكير ذوي الشخص
 أن روجرز وأكد ، اآلخرين في التأثير عمى قادراً  يصبح اآلخرين مع والعبلقات األسرية

 الذات واآلخرين عمى واالنفتاح التفاعل عمى بالقابمية يتصف المرن الفرد ذوي التفكير
مكاناتيا بالذات والوعي  النمو لتحقيق والسعي واإلتقان لمتعبير والميل وحدودىا وا 

  ( . 5005 روبرت ورانجيت ،) حياتو في يكون أن يريد فيما واليدف الشخصي
عمى توليد أفكار متنوعة، ودائما ما  ةفطبيعة الفرد ذوي التفكير المرن لديو القدر 

يكون محفزا لزمبلئو في جمسات العمل الجماعي، وحين تزداد مرونة الفرد في التفكير 
تجده ييتم بالدقة والتفاصيل والتقدم المنظم، حيث يقوم بالتركيز عمى األشياء، ويعرف 

بلت التي كيف ينتقل بين المواقف، ألنو يستخدم طرائق غير تقميدية في حل المشك
 ُاناس فيم التفكير المرن ضعيفي (. أما االشخاص5005تواجيو )سماح الجفري، 

 قيمة الفكرة ىذه في يرون واحدة؛ ألنيم فكرة مع تعامميم نتيجة عمى أنفسيم منغمقون
 ليس أنيم يشعرون كما ثقافتيم، وضعف اطبلعيم لعدم نتيجة ىذا يكون وقد قصوى

 التفكير من مرنة مساحة لدييم توجد ال حيث اآلخرين، أفكار مع يتعايشوا أن بمقدورىم
 (.Nauta,2004) األفكار ىذه من يختاروا أو يتقبموا أن ليم تتيح

والبحوث التي تناولت التفكير المرن  تالدارسا بعض وجدير بالذكر أن ىناك
( والتي أسفرت عن تمتع طمبة كمية التربية جامعة 5002مثل دراسة )عمي العايدي ،

من التفكير المرن، وأنيم يستخدمون التفكير المرن لقياس مواجية الواسط بمستوى مرتفع 
 Cheng& Koszalkaودراستالضغوط باستخدام أسموب المواجية واألسموب الديني، 
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والتي توصمت إلى أن التفكير المرن يدعم تطوير ميارات التفكير العميا مثل (  (2016,
حل المشكبلت ويحث عمى إحداث تغييرات إيجابية في المجال العاطفي لممتعمم، ويدفع 

والتي ( Barak,2018)المتعممين إلى االنخراط بعمق في المحتوى التعميمي. ودراسة 
ن الذين يميمون إلى التكيف مع مواقف التعمم الجديدة ىم أظيرت أن الطبلب الجامعيي

أقل مقاومة لمتغيير وأقل بحثا عن الروتين، كما أن المتمرسون في التكنولوجيا ىم أكثر 
مرونة في التفكير وأقل ميبل لمقاومة التغيير ويفضمون التعمم التعاوني. ودراسة )محمد 

يتمتعون  الجامعة ببغداد طمبة من البحث ( والتي توصمت إلى أن عينة5002محمد، 
 الذكور بين إحصائية داللة ذات فروق توجد المرن، وال بمستوى متوسط من التفكير

 األسموب بين دالة ارتباطية عبلقة المرن، باإلضافة إلى عدم وجود التفكير في واإلناث
( والتي 5002المرن. ودراسة )أزىار السباب ،  والتفكير" التكيفي-التجديدي"اإلبداعي 
في  المرونة يتمتعون بمستوى متوسط من الطمبة عينة البحث أن نتائجيا أظيرت

 عبلقو واإلناث، باإلضافة إلى وجود الذكور داللة بين ذات فروق توجد التفكير، وال
التفكير، ودراسة )حسين الشكري  ومرونة الفعال التفاوض أسموب بين عالية ارتباطية

والتي أثبتت فاعمية التفكير المرن في اكتساب المفاىيم ( 5002وأحمد الشكري ، 
الببلغية لدى طالبات الصف الخامس األدبي بالعراق ، ودراسة )محمد البدرماني، 

بين  إحصائية داللة ذات فروق وجود عن عدم نتائجيا ( والتي أظيرت5050
 النوع الختبلف تعزى المعرفية المرونة في عقمياً  المتفوقين الطبلب درجات متوسطات

 عند إحصائية داللة ذات فروق ووجود أدبي(، -)عممي والتخصص إناث( -)ذكور
 المعرفية المرونة في المتفوقين عقمياً  الطبلب درجات متوسطات بين 02,0مستوى 

 الطبلب لصالح منخفضة(-)مرتفعة المدركة األكاديمية الكفاءة مستويات الختبلف تعزى
 Rahayuningsih,etودراسة ) المدركة، األكاديمية الكفاءة مرتفعي عقميا المتفوقين

al.,2021 ) والتي توصمت إلى أن ذوي التفكير المرن يميمون إلى استخدام المحاولة
والخطأ، والبحث عن أنماط األرقام، والتخمين والتحقق، ورسم المخططات عند حل 

 المشكبلت الرياضية. 
 التفكير عمى الضوء تسميط تكمن في الحالي البحث أن أىمية يتضح سبق مما 

 البيئة في نفسية وبحوث دراسات توجد ال المرن والكفاءة االجتماعية االنفعالية حيث
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 ، باإلضافة إلى وجود(عمم الباحثة حد عمى) معاً  المتغيرين ىذين تناولت المصرية
اءة والكف التفكير المرن تناولت التي الدراسات والبحوث نتائج بين تعارض وتباين

الدراسي(، وتوصية  النوع ،التخصص)المتغيرات  بعض االجتماعية االنفعالية في ضوء
( والتي قدمت Foster,2016بعض الدراسات بدراسة ىاذين المتغيرين مثل دراسة )

دعًما بدراسة العبلقة بين الذكاء العاطفي والتفكير المرن وتعظيم سمات الشخصية ذات 
وأوضحت أن ىناك حاجة إلى مزيد من البحث الختبار الصمة بعمميات صنع القرار ، 

ىذه العبلقة واستكشاف االتجاىات المستقبمية لطرق بديمة لقياس التفكير المرن ال سيما 
والتي  (Westerhof,2017)مقاييس األداء الموجزة أو التقارير الذاتية ؛ ودراسة 

أوصت بالقيام بالعديد من األبحاث المستقبمية التي تربط الكفاءة االجتماعية االنفعالية 
بغيرىا من المتغيرات وتحديد الكفاءات التي تتنبأ بنتائج النجاح ؛ ودراسة 

(Zych&Llorent,2020)  والتي أشارت إلى أن ىذا الموضوع يحتاج إلى مزيدا من
تكون ليا أكبر األثر في تعزيز الكفاءة االجتماعية  البحث لتحديد المكونات التي

 العينة أىمية عن االنفعالية لممعممين والتي يمكن تقديميا ليم قبل وأثناء الخدمة، فضبل
 تحول أعضاء ىيئة التدريس بجامعة األزىر ؛ حيث أن ىناك وىي دراستيا المراد
المحتوى  أو عمومةالم توصيل عمى التدريس ىيئة عضو بقدره ماالىتما من جذري

 وانفعالية معرفية لميارات التدريس ىيئة عضو امتبلك عمى التركيز إلى العممي،
 وتزوده الجامعية، الحياة في ةاالجتماعي ةاالنفعالي لؤلبعاد الكامل الفيم لو وسموكية تتيح

 المشكبلت وحل اآلخرين،   مع والعبلقات الحياة ميام إدارة في النجاح تتيح لو بطرق
 ,.Marlow, et al )   والتطور لمنمو والمركبة المعقدة مع المتطمبات والتكيف اليومية

 الفروق بدراسة قامت التي واألجنبية العربية البحوث . ىذا باإلضافة إلى ندرة(2000
 مستويات ذوي أعضاء ىيئة التدريس لدى تبعض المتغيرا ضوء في التفكير المرن في

 :التالية األسئمة في البحث مشكمة تمثمت وبيذا المختمفة، االنفعاليةالكفاءة االجتماعية 
أعضاء ىيئة التدريس  لدى التفكير المرن وأبعاده الفرعية في الفروق ما .1

الجنس، والعمر، والحالة االجتماعية،  الختبلف التي تعزى بجامعة األزىر
 والدرجة العممية، والتخصص؟ 
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أعضاء ىيئة  لدى االنفعالية وأبعادىا الفرعية الكفاءة االجتماعية في الفروق ما .2
الجنس، والعمر، والحالة  التي تعزى الختبلف التدريس بجامعة األزىر

 االجتماعية، والدرجة العممية، والتخصص؟

أعضاء ىيئة التدريس  لدى التفكير المرن وأبعاده الفرعية في الفروق ما .3
االنفعالية  االجتماعية الكفاءة مستويات الختبلف التي تعزى بجامعة األزىر

 منخفضة(؟-متوسطة-)مرتفعة

  :لإلجابة عمى أسئمة البحث تم وضع الفروض اآلتية :البحثفروض 

درجات  اتبين متوسط 0,0 5 ≥إحصائيا عند مستوى داللة  ةق دالو وجد فر ت .1
الجنس،  تعزي الختبلف وأبعاده الفرعيةفي التفكير المرن مجموعة البحث 

 والحالة االجتماعية، والدرجة العممية، والتخصص.والعمر، 
درجات  اتبين متوسط 0,0 5 ≥إحصائيا عند مستوى داللة  ةق دالو وجد فر ت .2

تعزي  وأبعادىا الفرعية الكفاءة االجتماعية االنفعالية فيمجموعة البحث 
 الجنس، والعمر، والحالة االجتماعية، والدرجة العممية، والتخصص. الختبلف

درجات  اتبين متوسط 0,0 5 ≥إحصائيا عند مستوى داللة  ةق دالو وجد فر ت .3
 مستويات الختبلف تعزي وأبعاده الفرعيةفي التفكير المرن مجموعة البحث 

 .منخفضة(-متوسطة-االجتماعية االنفعالية )مرتفعة الكفاءة

 :عن الكشف إلى البحث ييدف :البحث أىداف
أعضاء ىيئة التدريس بجامعة  لدى التفكير المرن وأبعاده الفرعية في الفروق .1

الجنس، والعمر، والدرجة العممية، التخصص،  الختبلف التي تعزى األزىر
 الحالة االجتماعية. 

أعضاء ىيئة  لدى الكفاءة االجتماعية االنفعالية وأبعادىا الفرعية في الفروق .2
والعمر، والدرجة  الجنس، الختبلف التي تعزى التدريس بجامعة األزىر

 العممية، والتخصص، والحالة االجتماعية.
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أعضاء ىيئة التدريس بجامعة  لدى التفكير المرن وأبعاده الفرعية في الفروق .3
-االجتماعية االنفعالية )مرتفعة الكفاءة مستويات الختبلف التي تعزى األزىر

 منخفضة(. -متوسطة

  :يمكن تحديد أىمية البحث فيما يمي :البحث أىمية

 :يمي لمبحث الحالي فيما النظرية األىمية تحددت :النظرية األىمية -0

 تغيير الفرد عمى قدره فالتفكير المرن يمثل متغيراتو؛ بأىمية البحث أىمية تتحدد -
 عمى والتغمب المشكبلت، حل في يستخدميا التي تاألساليب واالستراتيجيا

 العقمية الوجية تغيير تشمل يتناسب وطبيعة الموقف، كما بما الغامضة المواقف
 ورقيو. أما الكفاءة الفرد يعيق تقدم الذي المعرفي التصمب من والتحرر

دارةعمى الفرد قدره  إلى االجتماعية االنفعالية فتشير الجوانب االنفعالية  فيم وا 
وتكوين أو تشكيل  الحياة،واالجتماعية بطريقة تمكنو من اإلدارة الناجحة لميام 

  المختمفة.العبلقات، وحل مشكبلت الحياة اليومية، والتكيف مع المطالب 
التفكير المرن والكفاءة االجتماعية  متغيري عمى التركيز إلى الباحثين نظر توجيو -

 فئات مختمفة من أفراد المجتمع. لدى وقياسيما، بدراستيما، واالىتمام االنفعالية،

التفكير المرن والكفاءة  تناولت التي والبحوث راساتالد أحدث عمى الوقوف -
 وتباينيا. اختبلفيا عمى االجتماعية االنفعالية، وذلك

 .العممية لممعرفة جديداً  البحث عنيا سيسفر التي النتائج قد تضيف -

 :يمي ليذا البحث فيما التطبيقية األىمية تحددت :التطبيقية األىمية -5

التفكير : البحث وىي لمتغيرات مقاييس وبناء بإعداد التربوي الميدان في اإلسيام -
  والكفاءة االجتماعية االنفعالية. المرن،

 البرامج تصميم عند البحث عنيا أسفر التي النتائج من االستفادة لمباحثين يمكن . -
االجتماعية االنفعالية  والكفاءة التفكير المرن، تنمية من شأنيا والتي التدريبية،

 التدريس أو الطبلب. أعضاء ىيئة لدى

 التفكير المرن عمى لمتركيز الجامعات وأساتذة والمعممين الباحثين اىتمام توجيو -
 يسيم الطبلب، مما لدى وتعزيزىا تنميتيا والكفاءة االجتماعية االنفعالية ومحاولة
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وكفاءتيم  الدراسي واألكاديمي وتفوقيم التحصيمي بمستواىم االرتقاء في
 . االجتماعية

 التاليةبالحدود  الحاليالتزم البحث  :البحث حدود

: في تمثمت والتي تناوليا، التي تبالمتغيرا البحث تحدد حيث: الموضوعي الحد -
الدراسي، العمر،  التخصص االجتماعية االنفعالية، النوع، الكفاءة التفكير المرن،

 الحالة االجتماعية.

ىيئة التدريس عضو من أعضاء  (407) عمى البحث طبق البشري: الحد  -
 بجامعة األزىر.

 م. 5055/  5050 الجامعي العام خبلل البحث طبق: الزمني الحد  -

 األزىر.  جامعة: المكاني الحد -

 

  :البحث مصطمحات
 يعرف إجرائيا في ىذا البحث بأنو قدره (:Flexible Thinkingالتفكير المرن ) -

 مواجية العقمية عند الوجية وتغيير الذىني التحول عمى عضو ىيئة التدريس
واالستفادة من تجارب اآلخرين وقبول  الجديدة، والمشكبلت الصعبة المواقف

مع  لمتوافق والمتنوعة الجديدة والبدائل الحمول التكنولوجيا في الحياة إلنتاج
التي  الكمية بالدرجة وفعالية. ويقاس بكفاءة والمتغيرة الجديدة الحياتية المواقف
 مقياس التفكير المرن.  عمى ة التدريسعضو ىيئ عمييا يحصل

تعرف  (:Social Emotional Competence)الكفاءة االجتماعية االنفعالية  -
مجموعة من القدرات والميارات االجتماعية إجرائيا في ىذا البحث بأنيا 

قامة  واالنفعالية التي تساعد عضو ىيئة التدريس عمى التفاعل االجتماعي البناء وا 
وفيم مشاعره وانفعاالتو والسيطرة عمييا وفيم مشاعر وانفعاالت  ةإيجابيعبلقات 

دارة الذات والوعي  اآلخرين وحسن التعامل معيم، وتشمل الوعي بالذات وا 
 االجتماعي وميارات العبلقة وحل المشكبلت واتخاذ القرار، وتقاس بالدرجة الكمية

ءة االجتماعية مقياس الكفا عمى عضو ىيئة التدريس عمييا التي يحصل
 االنفعالية. 
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 :التالية الجوانب عمى البحث تإجراءا اشتممت :البحث إجراءات

 لمبلءمتو وذلك المقارن(،-الوصفي)السببي المنيج استخدام تم :البحث منيج -
 الفروق عن المقارن لمكشف المنيج السببي حيث يستخدم البحث؛ مشكمة لطبيعة

، والحالة ) العممي- الدراسي )األدبيوالتخصص  اإلناث(،- )الذكور بين
االجتماعية  الكفاءة أرمل(، ومستويات-مطمق-متزوج-االجتماعية)أعزب
 التفكير المرن.  في منخفضة(-متوسطة  – )مرتفعة االنفعالية المختمفة

بأعضاء ىيئة التدريس  البحث ىذا مجتمع تحديد تم: وعينتو البحث مجتمع -
 (4234)عددىم  بمغ والذين واألدبية، العممية بجامعة األزىر من التخصصات

وفقا إلحصاءات مركز المعمومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار بجامعة األزىر 
 م.0202/0202لمعام الجامعي 

( عضوًا من أعضاء ىيئة التدريس جامعة األزىر، وىم 427وشممت عينة البحث )  
التدريس الذين يمثمون مجتمع فقط الذين استجابوا لمدراسة من ضمن أعضاء ىيئة 

البحث، وقد تم توزيع أدوات البحث الكترونيا عمى مجموعات الواتس أب ألعضاء 
ىيئة التدريس بالكميات المختمفة وعمى صفحة الفيس بوك ألعضاء ىيئة التدريس 

( 427بجامعة األزىر. وكان العدد النيائي الذي تسممتو الباحثتان ىو استجابات )
س فقط، فشكل ىذا العدد أفراد عينة البحث النيائي. والجدول التالي عضو ىيئة تدري

يوضح توزيع عينة البحث حسب الجنس، العمر، الحالة االجتماعية، الدرجة العممية 
 في ىاعدادإم توالتي  البيانات العامة استمارة والتخصص، والتي تم جمعيا من خالل

 . البحثحقق أىداف لتصورة جدولية 
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لممتغيرات الشخصيةوفقًا  البحث لعينة النسبي( التوزيع 1جدول )  

 %النسبة المئوية العـدد البيـــان
 %45.5 320 ذكر جنس

 %54.5 384 أنثى
 العمر
 

عاماً  30أقل من   16 2.3% 
عاماً  40إلى أقل من  30من   336 47.7% 
عاماً  50إلى أقل من  40من   160 22.7% 
عاماً  60إلى أقل من  50من   112 15.9% 

 %11.4 80 عاما فأكثر 60من 
 %6.8 48 أعزب الحالة االجتماعية

 %81.8 576 متزوج
 %4.5 32 مطمق
 %6.8 48 أرمل

 %45.5 320 مدرس الدرجة العممية
 %25 176 أستاذ مساعد

 %29.5 208 أستاذ
 %63.6 448 عممي التخصص

 %36.4 256 أدبي
%100 704 المجمـــوع  

  
التفكير  اإلطار المرجعي لمبحث في محورين ىما تم تناول :لمبحثإلطار النظري ا

 الكفاءة االجتماعية االنفعالية.  –المرن 
 أوال: التفكير المرن 

عمى التفكير المرن ذات أىمية متزايدة لمنجاح في العمل  ةأصبحت القدر  
والحياة والتعمم في القرن الحادي والعشرين. حيث يمّكن التفكير المرن الطبلب من 
التغمب عمى ثبات التفكير وتوليد األفكار اإلبداعية وتطبيق ما تعمموه عند مواجية 

 (. Li,2020)المجيول والتحديات غير المألوفة 
  المرن لتفكيرامفيوم : 

يتكون مصطمح التفكير المرن من شقين ىما التفكير والذي يعد أحد العوامل  
اليامة في حياة اإلنسان حيث يساعد عمى تخطي الصعوبات وتجنب األخطاء وحل 
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المشكبلت المختمفة. والمرونة والتي تشير إلى قدره الفرد عمى إنتاج عدد متنوع من 
تنعكس عمى إحساس الفرد بالسعادة نتيجة تكيفو مع  األفكار واالستجابات، والتي

 متطمبات الحياة. 
 تعميم عمى ةإلى التفكير المرن بأنو القدر  Cost & Kallic((2000 وأشار 

ومبلئمة. كما عرفو  مناسبة أفكار إلى وتحويميا الخيارات أو األفكار أو الحمول
((Bannett& Muller,2005  الشخص عمى التحول بمرونة من فكرة واحدة  ةبأنو قدر

 قدره بأنو  (Dennis & Vander, 2010) وعرفوإلى أفكار أخرى جديدة ومتنوعة. 
نتاج البيئة مؤثرات والتكيف مع المعرفي التحول الفرد عمى  بديمة حمول المتغيرة، وا 

 أنوالتفكير المرن ب (Gumduz,2013) وأوضح .والمتغيرة الصعبة متعددة لممواقف
نتاج الخيارات،  الجديدة والصعبة، المواقف مع التعامل عمى القدرة الجديدة  واألفكاروا 

عمى تغيير استجابة  القدرة( بأنو 5005وعرفو )جابر عبد الحميد وآخرون،  والفاعمة.
الفرد االنفعالية والعقمية تبعا لتغيير الموقف، بحيث يتمكن الفرد من التكيف اإليجابي 

 الفرد قدره بأنو  (Umbach, et al.,2017) عرفوكما  مع مواقف الحياة المختمفة.
 أو لموقف مواجيتو عند والمفاجئة الجديدة المثيرات تجاه الذىنية تغيير وجيتو عمى

نتاجو مشكمة  الي لموصول سعيا ممكن وقت أقل في المتنوعة األفكار من العديد ما، وا 
 مناسب لممشكمة.  حل

توظيف  عمى الفرد ويعرف التفكير المرن في البحث الحالي بأنو قدره 
 زوايا من الحياة ومواقف األمور إلى المعارف والميارات والخبرات التي يمتمكيا لمنظر

؛ والتفكير في فئات مختمفة من األفكار واالنتقال من فئة ألخرى مما مختمفة وطرق
المتغيرات  مع ومواجية المواقف الصعبة والتكيفيساعد عمى توليد المزيد من األفكار 

 جديد. ىو ما كل مع والتأقمم
 المرن كما  التفكيريمكن تحديد أىمية  :اإلنسان حياة في المرن التفكير أهمية

 ( فيما يمي: (Merati,2016( Tracy,et al.,2011) كل من أشار إلييا
 .بنجاح األىداف لتحقيق ضروري -

  الصعبة. المواقف أمام االنكسار من تحمي طريقة أفضل -
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 نحو عمى والجماعية الشخصية األىداف اإلبداع، ويساعد عمى تحقيق يعزز -
 .ومثمر فعال

  المختمفة. األعمال مع والتكيف الصحيح، والتقويم التكيف عمى القدرة يمنح -

 واإلمكانيات االنفتاح آفاق إلى المحدود، التفكير من يبتعد الفرد يجعل -
 البلمحدودة.

من وجيات نظر متعددة من أجل توسيعيا  ءيدفع الفرد إلى العناية باألشيا -
 وزيادة البدائل المتنوعة.  

 إلى أن التفكير المرن يساعد Carvalho & Amorim (2000)كما أشار   
 اكتساب عممية جوانب، وتسييل عدة من المعرفة وتمثيل بالموضوع اإللمام الفرد عمى

 في المتوقع لمتغير غير الفرد تاستراتيجيا المعقدة، وتكييف المشكبلت المعرفة، وحل
بأنو يساعد الفرد عمى تنمية ( (Tranter &Koutstaal, 2007البيئة. في حين أوضح

الميارات االجتماعية وتنظيم السموك واالنفعاالت، وفيم المفاوضات والموازنة بين 
وجيات النظر المتباعدة بالوصول إلى حمول عممية خصوصا في البيئات متعددة 
الثقافات، كما أنو يؤثر إيجابيا عمى عمل المجموعة وقدره أعضائيا عمى التعاون. كما 

عمى النظر إلى وجيات نظر متعددة  القدرة( بأنو يعطي الفرد Tal,2011)أضاف 
لؤلمور ومن ثم يعطي خيارات أوسع لشعور أكبر بالسيطرة مما يساىم في زيادة الشعور 

 بالرفاىية.
 وقد أثبتت العديد من الدراسات أىمية التفكير المرن مثل دراسة

(Thamas,1999) السعادة ارتفاع إلى يؤدي رنالم التفكير أن توصمت إلى يوالت 
 مرونة بين الموازنة من نوعاً  ىناك إن إذ بالفرد، المحيطة مع البيئة التعامل في والكفاءة
 تحمبلً  أكثر الفرد كان اآلخر، وكمما ينخفض أحدىما يرتفع فحين واالنفعال، التفكير

 أن أصحاب ( والتي توصمت إلى (Star, 2006ودراسة كفاءة. أكثر كان لممتناقضات
واألنسب،  األسيل الطريق المشكمة واختيار لحل طريقو من أكثر لدييم المرن التفكير
ودراسة كل من مألوفة.  غير مشكبلت مواجيو عند جديده طرق ابتكارىم إلى إضافة

(Legris, et al,2003; Barak,2014 والتي توصمت إلى أن المفكرين المرنين )
عمى تحمل الضغوط بسبب التغييرات وتبنى بيئات عمل وتعمم جديدة.  القدرةلدييم 
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والتي توصمت إلى أن المفكرون المرنون  (Barak & Levenberg, 2016) ودراسة
ىم أولئك المنفتحون عمى التجارب الجديدة، الذين يتأقممون مع المواقف الجديدة 

ديدة بسيولة ويعممون بشكل ويتكيفون مع الظروف المختمفة، والذين يولدون أفكاًرا ج
( والتي 9009جيد في مناخ عدم اليقين. ودراسة )حسين الشكري وأحمد الشكري، 

توصمت إلى فاعمية التفكير المرن في اكتساب المفاىيم وتحقيق التعزيز في التعمم ذو 
المعنى من خبلل منح فرص لممتعممين بتجديد نشاطيم وحيوتيم، كما أنو يؤدي إلى 

دراك المفاىيم.   نتائج نمائ  ية سريعة في االستيعاب وا 
 تطرقت بعض النظريات واالتجاىات  :المرن لمتفكير المفسرة النظريات بعض

المختمفة في عمم النفس إلى مفيوم التفكير المرن وحاولت تفسيره وفقا لمبادئيا 
 ومفاىيميا، ومن ىذه النظريات:

  (William James,1910-1942)نظرية وليم جميس  -1
أعطت ىذه النظرية لموظائف العقمية لمفرد أكثر من محتوى الشعور ومكوناتو، واىتمت 
بدراسة التوافق واإلدراك لدى الفرد، وذلك ألن وظيفة السموك ىو التكيف مع البيئة، 
ووظيفة اإلدراك كالنشاط العقمي يعتمد عمى بقية الوظائف األخرى كالحاجات 

رية أن األفراد يمكن تصنيفيم إلى صنفين؛ يتصف واالنفعاالت، كما أوضحت ىذه النظ
األول بالعقمية المتصمبة بينما يتصف اآلخر بالعقمية المرنة )جابر عبد الحميد 

 ( .  2015وآخرون،
  ((Cowen & Thompson,1951وتومبسون  كوين نظرية -0

 حل في متعددة طرائق االنفتاح عمى إلى الفرد ميل بأنيا المرونة النظرية ىذه حددت
 الذي الفرد سموك مظاىر كل تضم لبلستجابة صفة المرونة باإلضافة إلى أن المسائل،

 االنفعالي التعبير عن القدرةو  الحيمة، وكثرة التخيل، وقوة اإلنتاجية، الكفاية يتصف بكثرة
 المتعدد والمدى األمور تتأزم عندما الميدان عدم ترك الى والميل اإلبداعي، المجال في
المجتمع أما التصمب في  مع والتوافق األداء، في الواسع والمجال االىتمامات من

 (.1998التفكير فيعني العكس في ذلك كمو )سامية خزعل، 
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  (Sternberg,1988)ستيرنبرج  نظرية -3

والروتين  الرتابة وتعديل لمموقف تكيف بأنو المرن أوضحت ىذه النظرية التفكير
آخر،  إلى موضوع من التفكير في تحوالت يتطمب فيو وتغييرىا، والتوقعات واألفكار

 ذلك أن جديد. أي منظور من ما محتوى أو ما موضوع رؤية عمى الفرد قادراً  ويكون
 بوساطة الجديدة؛ األحوال مع لكي تتماشى وتحديثيا الصعبة األحوال تغيير يتطمب

أوضحت ىذه النظرية  الناشئة. كما المواقف مع لتتناسب مناسبة تفكير أساليب استعمال
 في فرد كل لدى المفضمة قالطرائ من مجموعة تمثل كانت وان التفكير اساليب أن

 مرونة يمتمكيا، فإن التي لمقدرات الفرد استغبلل أو استعمال لو كيفية وتوضح التفكير
 الذي البيئي المحيط اختيار التفكير مع أىمية أساليب توظيف إلى تؤدي ميارة التفكير
 لزم إذا تشكيمو إعادة أو المحيط مع ذلك التكيف وأىمية فيو، ينجح أن لمفرد يمكن
 (.(Fisher,2003 االمر

  (Costa and kellick,2000نظرية كوستا وكاليك ) -4
 لكل منو البد امراً  جية من األمور ألكثر وتقميب المرن التفكير ان كوستا وكاليك ذكر
 المرن التفكير ذوي التعصب، فاألفراد عن يبعدنا صائب رأي إلى الوصول يريد من

في  إضافية، ويعممون بيانات يتمقون عندما تغيير آرائيم عمى القدرة لدييم بأن يتميزون
 تاستراتيجيا من مخزونة ذخيرة عمى واحد، ويعتمدون آن في متعددة وأنشطة مخرجات

المشكبلت. كما أوضحت ىذه النظرية أن التفكير المرن عادة عقمية ينبغي أن  حل
 تصبح مبلزمة لمفرد أثناء معالجتو لمختمف المشكبلت والمواقف طول الحياة. 

 

 كوىينذكرىا  خطواتلمتفكير المرن :المرن التفكير خطوات (Cohen,2009)  
  :يمي فيما

 ( السؤالQuestion:)  تحدد المواقفوتعني أسأل نفسك ىل تفكيرك مرن؟ أي 
وتعطي لنفسك فرصة لؤلخذ والعطاء ورؤية الفكرية،  المرونة إلى تحتاج التي

األشياء والمواقف من زوايا متعددة في محاولة إليجاد طرائق جديدة والنظر إلى 
 .مةالصار  المواقف السيما التحدث قبل النفس مراجعةاألمور من منظور مختمف، 

 ( االعترافRecognize ويتم فييا تحديد أسباب التفكير الغيرالمرن ىل يرجع :)
 إلى الشخص نفسو أو شخص ما عمى وجو الخصوص أو البيئة المحيطة بالفرد. 
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 ( الوضوحClarity) :لدى الفرد، وجعمو أكثر وضوحًا  وتتمثل في إيقاظ البصيرة
  .والمواقف عند النظر إلى األمور

 ( االستماعListen):  لى األفكار وتعني االصغاء إلى وجيات نظر اآلخرين وا 
 واألساليب والطرائق التي تساعد الفرد في حل المشكبلت التي تواجيو. 

 ( الخيالImagination) : ويقصد بو استثمار خيال الفرد لجعل تفكيره أكثر
 .المرن لممفكر اإلبداع شرارة يولد الخصب مرونة، فالخيال

 فيما يمي: التفكير في أنواع المرونة التفكير: تتمثل في المرونة أنواع 
 االفكار من عدد أكبر إصدار في الفرد سرعة : وتشير إلىالتمقائية المرونة .0

 المبادرة إلى الفرد ويميل بمشكمو ما أو موقف مثير، والمرتبطة المتنوعة
  (.9005 الخميمي، )أمل فقط االستجابة لمجرد يكتفي وال المواقف في التمقائية

 عمى بناء المسألة أو المشكمة لحل التوصل في : وتتمثلالتكيفية المرونة .9
 توليد عمى ةالقدر  المشكمة، كما أنيا تشير إلى بيذه ترتبط التي الراجعة التغذية
 ةالقدر  لديو زادت كمما الفرد أن إلى إشارة لممشكبلت؛ وىذه مألوفة غير حمول
 التكيفية المرونة لديو ازدادت الجديد الموقف مع ليتبلئم استجاباتو تغيير عمى
  (.9000 ،سحيمات )ختام

 خبلل من المشكبلت بين التغيير بذلك : ويقصدالمشكالت عبر المرونة .3
 ,Erdogan)المشكبلت  حل في المتبعة الطرق في المتمثمة االستراتيجيات

 يستطيع وال المشكمة حل في واحده استراتيجيو عمى يعتمد الذي الفرد، ف(2015
 التفكير. في المرونة عدم من يعاني غيرىا استخدام

 لحل طريقو من االنتقال سيولو إلى تشير وىي :المشكالت داخل المرونة .4
 ذلك في يمجأ المشكمة، وقد نفس لحل مختمفة أخرى طريقو إلى المشكمة
 .(Von,2002) وبديمو متعددة طرق الختيار لمتخمين

  المرن: أوضح كل منمكونات التفكير Barak& Levenberg (2016)  أن
 التفكير المرن يتألف من ثالث مكونات وىي: 
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قبول التقنيات الجديدة أو قبول التغير التكنولوجي في التعمم: والتي تشير إلى  .1
المتغيرة والتي تعكس قدره الفرد عمى التكيف مع التقنيات المتقدمة واستخداميا 

 .اليادفبشكل فعال في التعمم 
عمى االنفتاح عمى  القدرةوالتي تشير إلى  االنفتاح العقمي ألفكار اآلخرين: .2

دارة العمل الجماعي، واالستماع إلى وجيات  أفكار اآلخرين والتعمم منيا، وا 
 .نظر متعددة والتعامل مع النزاعات

المتعمم عمى إيجاد  ةويشير إلى قدر التكيف مع التغير في مواقف التعمم:   .3
 .حمول متعددة، وحل المشكبلت غير المألوفة ونقل المعرفة إلى مواقف جديدة

 وتتضح ىذه المكونات في الشكل التالي:

 
( مكونات التفكير المرن1شكل )  

ووفقا لما تم االطبلع عميو من الدراسات السابقة والمفيوم المقترح في البحث الحالي 
 لمتفكير المرن وعينة البحث تم تحديد مكونات التفكير المرن فيما يمي: 

قبول التكنولوجيا في الحياة: وتشير إلى قدره الفرد عمى قبول التغير التكنولوجي  -
 شط الحياة المختمفة.  وتطبيقاتيا الحديثة وتوظيفيا في منا

االنفتاح العقمي واالستفادة من تجارب اآلخرين: وتشير إلى قدره الفرد عمى تطوير  -
ذاتو من خبلل االطبلع عمى كل ما جديد، وتقبل آراء اآلخرين وتطويرىا 

 واالستفادة منيا.   
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التكيف في المواقف الحياتية: وتشير إلى قدره الفرد عمى التصرف بمرونة في  -
  واقف الحياتية المختمفة التي يمر بيا.الم

 ثانيا: الكفاءة االجتماعية االنفعالية  

تعد الكفاءة االجتماعية االنفعالية أحد المكونات الوظيفية الفعالة لؤلنظمة اإلنسانية 
 اإلنسانيةالتي تحدد طبيعة العبلقات المتبادلة بين األفراد، وىي رؤية جديدة لمحياة 

ومفيوم جديد لمعبلقات االجتماعية، ينطمق من عبلقة الفرد بنفسو انتقاال إلى اآلخرين 
لى كل  في الحياة، ومؤشرًا جيدًا لمصحة النفسية نستطيع الحكم من خبللو عمى  شيءوا 

 مدى التوافق الشخصي واالجتماعي.

 جمواعةت االففاالةتاالة ءهفهىم الكفا: 
(، Gianesini،(2011 الحياةمواجية مطالب  عمى القدرةأنيا بتعرف الكفاءة   

إدارة التحديات بطريقة ناجحة والتي تتضمن جوانب انفعالية،  الفرد عمىقدره وتشير إلى 
 Ferreira,et)ومعرفية، واجتماعية مطموبة وميمة لمنمو الصحي والنجاح في الحياة )

al.,2012 يز ودمج واستخدام التجي عمى القدرة بأنياالكفاءة االجتماعية . وتعرف
كما (، (weare &Gray,2003والسموك لتحقيق الميام االجتماعية ،التفكير، والمشاعر

 عمى القدرةجوانب القوة لدى الفرد في التواصل، والتعاطف، والرعاية و إلى  أنيا تشير
وعي الفرد فتشير إلى الكفاءة االنفعالية أما  (.Smith،2012) االتصال باآلخرين

عمى  القدرةعمى فيم انفعاالت اآلخرين، واستخدام مفردات االنفعال، و  القدرةو بانفعاالتو 
 القدرةالتمييز بين الخبرة االنفعالية الذاتية الداخمية وبين التعبير االنفعالي الخارجي و 

الفرد عمى تحديد  ، كما تعرف بأنيا قدره(Shek, et al., 2012) االنفعالإدارة عمى 
 .(Brasseur, et al .2013,البيئة)متكيف مع لانفعاالتو وفيم وتنظيم واستخدام 

االجتماعية؛  الميارات عمى أنيا االجتماعية في الكفاءة التعريفات بعض وقد ركزت
التعاطف،  ميارات مثل االجتماعية لمكفاية االنفعالية األبعاد ركزت أخرى عمى بينما

، وأشار ((joy,2016المشكل ات حل مثل المعرفية األبعاد عمى ركزت وأخرى
(Gundersen, 2014أن مصطمح ) ميارات وممارسات يتضمن االجتماعية الكفاية 

 الميارات من عاطفي، ويشير إلى قدره الفرد عمى امتبلك مجموعو وتفاىم اجتماعية



 

 814 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  العددـ التاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 تمك تكييف عمى قدرتو الى االجتماعية باإلضافة الممارسات من التي تمكنو االجتماعية
  االجتماعي. الموقف في محدده متغيرات عمى بناء الميارات

دارةعمى  القدرةأنيا فتعرف باالنفعالية  الكفاءة االجتماعيةأما  الجوانب  فيم وا 
بطريقة تمكنو من اإلدارة الناجحة يا االنفعالية واالجتماعية في حياة الفرد والتعبير عن

وتكوين أو تشكيل العبلقات، وحل مشكبلت الحياة اليومية، والتكيف مع  الحياة،لميام 
مجموعة من الميارات والقدرات  ، وىيWeare & Gray, 2003) المطالب المختمفة )

متغمب عمي الصعوبات والمحن بفاعمية خبلل الحياة لالمعرفية التي يجب اكتسابيا 
2012) ،Smith )، قامة العبلقات وىي أيضأ قدره الفرد عمي التعا مل مع اآلخرين وا 
 المعرفية الميارات من نسق كما تعرف بانيا ،( Sheridan, et al،.2010معيم )

 المعايير مع تتوافق اجتماعيو سموكيات صدور تيسر والتي والسموكية والوجدانية
 الفاعمية من مبلئم قدر تحقيق في وتساىم معا، كمييما او الشخصية أو االجتماعية

 ( .Boyatzis,2009اآلخرين ) مع االجتماعي التفاعل مواقف مختمف في والرضا

دارةعمى الفرد أنيا قدره ويعرفيا البحث الحالي ب  الجوانب االجتماعية فيم وا 
الحياة المختمفة، ميام مع  التعامل الناجحبطريقة تمكنو من يا االنفعالية والتعبير عنو 

وتكوين  ،في حياتو ووقيادة الفرد في مواجية المحن والمشكبلت التي تواجي وتوجيو
 متطمبات الحياة.مع  توافقالعبلقات، وال

 ىناك العديد من النظريات التي  :االنفعالية–ة االجتماعية ءمكفاالمفسرة لنظريات ال
 ة االجتماعية االنفعالية ومنيا:ءحاولت تفسير الكفا

 (Social Learning Theory) فظريت المالن االجمواعي -

 والسموك السيئ السموك تعمم يمكنو حيث لمفرد اإليجابي ىذه النظرية بالدور اىتمت
االنفعالية  االجتماعية االجتماعية التي يعيش فييا. وتتمثل الكفاءة بيئتو خبلل من الجيد
دار  فيم عمى القدرةفي   من تمكن بطرائق لمحياة االنفعالية المظاىر عن التعبير ةوا 

 والعمل االندفاعية في والتحكم بالذات الوعي عمى الحياة، وتشتمل ميام ةإدار  في النجاح
االجتماعي  التعمم خبلل من ويمكن واآلخرين.  بالذات والعناية الجماعة مع التعاوني
 حل عمى القدرةو  القرار واتخاذ النشط التعمم استراتيجيات عمى التركيز االنفعالي
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وتنمية االتجاىات والميارات والقيم الضرورية الكتساب الكفاءة االجتماعية  المشكبلت
االنفعالية، ومساعدة األفراد في تطوير سموكياتيم واتجاىاتيم التي تصبح ذات كفاية 

 (.5002)السيد السمادوني ، انفعالية
 Boyatzis ل فعاليةنة االجتماعية اال ءنظرية الكفا -

 الكفاءة مفيوم إلى أشار من أول Boyatzis االمريكي السموكي العالم يعد  
 االجتماعية والميارات االنفعالية القدرات من مجموعو أنيا عمى االجتماعية االنفعالية

 االجتماعي والذكاء االنفعالي الذكاء ان أوضح وقد حياتو.  لتسيير الفرد يستعمميا التي
 واعيا يكن لم ما انفعاليا واعيا الفرد يكون لآلخر، وال مكمل منيما كل وان مترابطان
 االىتمام ويرجع لعبلقاتو. اداره لديو تكن مالم لذاتو اداره لديو تكون وال اجتماعيا،
 طبيعة تحديد في ميما عامبل كونيا إلى االنفعالية الجتماعيو الكفاية بميارات

 في تعد والتي المختمفة الحياة مجاالت في بو المحيطين مع لمفرد اليومية التفاعبلت
 واالجتماعي. وتنعكس الشخصي النفسي التوافق عوامل من بالكفاءة اتصافيا حالو

دارة االجتماعي التواصل صور كافة في االنفعالية االجتماعية الكفاءة مظاىر  وكيفية وا 
 وتتكون واالجتماعي لمفرد النفسي والتوافق واالنفعالية االجتماعية المشكبلت الذات وحل

دارة االنفعالي الوعي وىي مجاالت أو أبعاد من االجتماعية الكفاءة والوعي  الذات وا 
 (.Boyatzis,2009العبلقات ) واداره االجتماعي

  Dulrak      لاالنفعالية  ةة االجتماعيءنظرية الكفا -

في مجموعة من السمات تتمثل االنفعالية  االجتماعيةة ءأن الكفا Durlakري ي  
 تخمس مجاالالشخصية التي تتفاعل مع القدرات العقمية، وقد أوضح أنيا تتكون من 

دارة العبلقات واتخاذ القرار،  دارة الذات، والوعي االجتماعي، وا  ىي: الوعي االنفعالي، وا 
حياة في  وكل مجال منيا ميم، في حياة الفرد ميمةجاالت موأن لكل واحد من ىذه ال

ن افتقار الالف حد ىذه المجاالت يعني عدم امتبلكو ليذه الكفاية بدرجة ألرد فرد، وا 
معينة، فالفرد الذي ال يستطيع التحكم بانفعاالتو والتعبير عن مشاعره ال يمكنو أن 

 (.Durlak,et al., 2011يؤسس عبلقات اجتماعية ناجحة )
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  ,Ford & Tisakأنموذج  -
ية االجتماعية فاالمتغير الميم في الك أن  Ford & Tisakحيث يرى العالمان

االنفعالية ىو الذكاء االنفعالي واالجتماعي، ويعني األولى قدره الفرد عمى تعرف 
والتعبير عنيا والتحكم بيا واستعماليا في فيم يميا انفعاالتو اإليجابية والسمبية وف

يعني قدره الفرد عمى أما الثاني ف انيا.تفاعل معيم ومشاركتيم وجدلمانفعاالت اآلخرين 
يجابية متطورة، كما إق معين لمحصول عمى مخرجات ياإحراز أىدافو االجتماعية في س

من  عاليقدر بات معينة، ويتميز مواجتماعيا بس افعاليانع الشخص الذكي تمتي
رات قيادية، ويكون دالمسؤولية، وتكون لدى ىؤالء األفراد ميارات تواصل جيدة مع ق

 ايجابي )فدوى ثابت،ومتمتعا بمفيوم ذات  الناساجتماعا ومنفتحا عمى  تكيفام
۹۰۰۲.) 
 االنفعالية –ة االجتماعية ءىمية الكفاأ: 

تمعب دورا ميما في ة االجتماعية االنفعالية ء( أن الكفا(Tom, 2012أوضح   
مستوي عمي زيادة  تعمل، و تساعد عمى اإلحساس باليناء الذاتي، و إدارة الفرد النفعاالتو

تقمل من ، و الضاغطة الصمود لدى الفرد في مواجية الظروف واألحداث المستقبمية
وتعزيز الميارات التي تساعد  األىداف، وتحسين إلىالعقبات والحواجز في الوصول 

 .االندماج في األنشطة االجتماعية األكاديمية عمى
بلقات اإليجابية من خبلل تشكيل الع العملتمعب دورا ميما داخل بيئة كما أنيا 

اكتساب ميارات اجتماعية وانفعالية ميمة في إقامة العبلقات ، وتساىم في اآلخرين مع
 ، وتعملأقل عنفا واندماجا في سموك اتخاذ المخاطرة اآلخرين، وتجعميممع  اإليجابية

 عمى إعداد الفرد لممستقبل من خبلل تزويده بميارات تمكنو من النجاح في مجاالت
 .(Brasseur, et al .2013,)ياة العمل والح

وقد أثبتت العديد من الدراسات أىمية الكفاءة االجتماعية االنفعالية في حياة 
 ,Sollars,2010،) Shek( Domitrovich,et al,2007الفرد مثل دراسة كل من )

et al.,2012)) ، ،سامر عبد ، (5002)نجبلء إبراىيم،  ،(5002)سميمان إبراىيم(
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، Foster,2016))،(sterhof,2017)،(5002البسطامي،وغانم  يالياد
(Zych&Llorent,2020) . 

 ة االجمواعةت االففاالةت: ءههاراث الكفا 

ومن  االنفعالية،ة ءفي الكفا أساسياً  ىناك العديد من الميارات التي تعد جزءاً   
( Saarni،1999المبلحظ أنو يمكن تعميم ىذه الميارات في السياقات االجتماعية )

 عمى القدرة، و فيم انفعاالت اآلخرين عمى القدرة، و الوعي بالحالة االنفعالية لمفرد وتشمل:
التعاطف  عمى القدرة، و استخدام مفردات ولغة ومصطمحات مناسبة لمتعبير عن االنفعال

المواجية المكيفة مع  عمى القدرة، و واالندماج في الخبرات االنفعالية مع اآلخرين
وقد صنف جولمان  الذاتي.االنفعاالت الضاغطة عن طريق استخدام التنظيم 

(Goleman,1998ميارات الكفا )ة االجتماعية في فئات ثبلثة: ء 
دارتيا  -0 ميارات انفعالية: لتحديد وتسمية المشاعر والتعبير عنيا وتقويم شدتيا وا 

لضغط والتمييز بين المشاعر وتأجيل اإلشباع وضبط االندفاع وتقميل ا
 واالنفعال. 

ميارات معرفية: وتشمل الحديث إلى الذات واستخدام وتوظيف خطوات حل  -5
المشكمة واتخاذ القرار وفيم وجية نظر الطرف اآلخر وفيم معايير السموك 

 واالتجاه اإليجابي نحو الحياة والوعي بالذات. 

مفظي بمراعاة الكممات ميارات سموكية: وتشمل التواصل المفظي وغير ال -3
 واأللفاظ ودالالت الجسم وتعابير الوجو.

بالميارات المطموبة  قائمة (&Gray Weare،2003في حين حدد كل من )  
 ءةالكفاخاصة ب ىوقسميا إلى فئتين األولاالنفعالية  -ة االجتماعية ءلتنمية الكفا
مفيوم ذات إيجابي و  ،تقدير ذات مرتفع يويكون لدالفرد أن ى والتي تشير إل االنفعالية

قدره عمى عنيا، و التعبير  عمىقدره و  ،وعي بانفعاالتوولديو  ،االستقبلليةب ويتمتع ،دقيق
وتتضمن  ة االجتماعيةءالكفاوالثانية خاصة بالضبط أو التحكم االنفعالي. و  الصمود
دارة و  ،االتصال بفاعميةو  ،لتعاطفوا باآلخرين،االرتباط  ميارات   العبلقات.ا 
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( ميارات (Elia,et al.,2009) )Kasler,et al.,2013ولخص كل من 
دراكيا ،  الذاتية االنفعاالت الكفاءة االجتماعية االنفعالية في معرفة االستماع وا 

اآلخرين ،  لدى القوة ونقاط الذاتية القوة نقاط وباىتمام ، إدراك دقيق والتواصل بشكل
 مختمفين مع أفراد بالحديث االجتماعية، المبادرة ةوالمسؤولي األخبلقية ةإظيار المسؤولي
بدقة،  اآلخرين اآلخر، إدراك مشاعر الطرف نظر وجية الُحسبان في وتحيتيم، األخذ

فاعمة، التعاون،  قرارات واتخاذ المشكبلت تكيفية، حل أىداف اآلخرين، إعداد احترام
دارة النزاع بشكل سممي ، فريق ، التشاو  في فاعبلً  القيادة، أن يكون عضواً  ر والنقاش وا 

اآلخرين، وتقديم المساعدة  من المساعدة عن البحثمتبادلة،  بناءة عبلقات أخبلقية بناء
 .ليم 

 عمىاالنفعالية تشتمل  -الكفاءة االجتماعيةأن ( Baltaci, et al.,2013)أوضح و 
 خمس ميارات ىي:

النفعاالتو، ونواحي ضعفو وقوتو، ويتضمن تحديد وفيم القرد : بالذاتالوعي  -
 وامتبلكو لمستوي مناسب من الثقة بالذات.

قدره الفرد عمى إدارة انفعاالتو والتحكم فييا، والتعامل مع  الذات: وتتضمنإدارة  -
 التعبير عنيا. عمى القدرةتنظيم االنفعاالت، و و  المواقف الضاغطة

 ويتضمن التعاطف مع اآلخرين وفيم انفعاالتيم. :االجتماعيالوعي  -
إقامة وتنمية العبلقات اإليجابية مع  عمى القدرةوتتضمن : العالقةميارات  -

  اآلخرين.عمي التعاون والعمل الجماعي والتواصل مع  القدرةاآلخرين، وكذلك 
خمق وتوليد الحمول البديمة  عمى القدرةويتضمن القرار: حل المشكالت واتخاذ  -

واتخاذ القرارات المناسبة في المواقف المختمفة سواء  المشكبلت،جاه ت
 االجتماعية أو األكاديمية.

وىذه الميارات ىي التي اعتمد عمييا البحث الحالي في إعداد مقياس الكفاءة     
لدى أعضاء تحديد مستوى الكفاءة االجتماعية االنفعالية  االجتماعية االنفعالية بيدف

التي  االنفعاليةىيئة التدريس جامعة األزىر، ودراسة الفروق في الكفاءة االجتماعية 
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الجنس، والدرجة العممية، والتخصص، والحالة االجتماعية، ومعرفة ىل  الختبلف تعزى
 منخفضة( لدى-متوسطة -االجتماعية االنفعالية )مرتفعة الكفاءة مستويات اختبلف

 مستوى التفكير المرن لدى في بجامعة األزىر ينتج عنيا فروق أعضاء ىيئة التدريس
 عينة البحث أم ال؟ 

 :البحث متغيرات لقياس اآلتية األدوات استخدام تم :البحث أدوات
 )إعداد الباحثة( التفكير المرن. مقياس -0

 )إعداد الباحثة( الكفاءة االجتماعية االنفعالية. مقياس -5

 السيكومترية. والخصائص الوصف حيث من األدوات ليذه موجزاً  عرضاً  يمي وفيما
 

 أواًل: وصف أدوات البحث 
عضو ىيئة  قدرهمستوى تحديد  مقياس إلىالىذا  ىدف :التفكير المرن مقياس -1

 مواجية العقمية عند الوجية وتغيير الذىني التحول عمى التدريس بجامعة األزىر
تجارب اآلخرين وقبول واالستفادة من  الجديدة، والمشكبلت الصعبة المواقف

 مع المواقف لمتوافق والمتنوعة الجديدة والبدائل الحمول التكنولوجيا في الحياة إلنتاج
 مبحث،اإلجرائي ل مفيومضوء ال فيعد أوالذى وفعالية  بكفاءة والمتغيرة الجديدة الحياتية

السابقة  عمى أدبيات البحث والدراسات االطبلعبعد وأبعاده وتم تحديد عبارات المقياس 
 .(9006؛ )فوزية نعام ، ( (Barak& Levenberg,2016 دراسة مثل

فقرة، تتضمن كل منيا عبارة ليا ( 32) منصورتو األولية  ويتكون المقياس في
ثبلث استجابات توزعت عمى )أ،ب،ج( ويطمب من عضو ىيئة التدريس أن يختار منيا 

التفكير المرن لديو س مستوى اقيما يعبر عن وجية نظره وما يقوم بو في حياتو وذلك ل
 ثبلثة أبعاد وىي: عمى  ةوىذه العبارات موزع .

تقيس قدره  ( فقرة12)بعد عمى ىذا ال اشتمل البعد األول: قبول التكنولوجيا في الحياة:
ىيئة التدريس بجامعة األزىر عمى قبول التغير التكنولوجي وتطبيقاتيا الحديثة  عضو

، 23، 8، 7، 6، 5، 4، 1وكانت أرقام مفرداتو  المختمفة. وتوظيفيا في مناشط الحياة
24 ،27 ،29 ،31 ،32. 
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عمى بعد ىذا ال اشتمل :البعد الثاني: االنفتاح العقمي واالستفادة من تجارب اآلخرين 
تقيس قدره عضو ىيئة التدريس بجامعة األزىر عمى تطوير ذاتو من  ( فقرات10)

 .وتقبل آراء اآلخرين وتطويرىا واالستفادة منياخبلل االطبلع عمى كل ما جديد، 
 .  30، 26، 22، 20، 19، 16، 14، 10، 3، 2وكانت أرقام مفرداتو

تقيس  ( فقرات10عمى )بعد ىذا ال اشتمل التكيف في المواقف الحياتية: البعد الثالث:
بجامعة األزىر عمى التصرف بمرونة في المواقف الحياتية  ىيئة التدريس عضوقدره 

وزيع عبارات المقياس عمى األبعاد. توالجدول التالي يوضح  المختمفة التي يمر بيا.
 .28، 25، 21، 18، 17، 15، 13، 12، 11، 9وكانت أرقام مفرداتو 

الكشف عن إلى  ىذا المقياسىدف  الكفاءة االجتماعية االنفعالية: مقياس -2
 عضو ىيئة التدريس القدرات والميارات االجتماعية واالنفعالية التي تساعد مستوى

قامة عبلقات إيجابي بجامعة األزىر وفيم مشاعره  ةعمى التفاعل االجتماعي البناء وا 
وانفعاالتو والسيطرة عمييا وفيم مشاعر وانفعاالت اآلخرين وحسن التعامل معيم؛ 

بعد وأبعاده وتم تحديد عبارات المقياس اإلجرائي لمبحث،  مفيومضوء ال فيأعد والذي 
؛ )محمد (Tom,2012)دراسة  عمى أدبيات البحث والدراسات السابقة مثل االطبلع
 .(2017حميدة ،

لقياس مستوى  ( عبارة خبرية41)من صورتو األولية  في المقياس ويتكون
عمى  ةذه العبارات موزعوىلدى عضو ىيئة التدريس،  الكفاءة االجتماعية االنفعالية

 خمسة أبعاد وىي: 
تقيس مستوى عضو  اتعبار  (8عمى ) ىذا البعد : اشتملبالذاتالوعي البعد األول: 

وفيم انفعاالتو، ونواحي ضعفو وقوتو، وامتبلكو لمستوي  ىيئة التدريس في تحديد
 .36، 27، 26، 25، 15، 7، 2، 1. وكانت أرقام عباراتو مناسب من الثقة بالذات

تقيس مستوى عضو ىيئة  ( عبارات8عمى ) ىذا البعد : اشتملالذاتإدارة البعد الثاني: 
تنظيم و  إدارة انفعاالتو والتحكم فييا، والتعامل مع المواقف الضاغطةالتدريس في 
، 14، 12، 11، 9، 8وكانت أرقام عباراتو  التعبير عنيا. عمى القدرةاالنفعاالت، و 

17 ،18 ،39. 
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تقيس مستوى  اتعبار ( 8عمى ) ىذا البعد : اشتملاالجتماعيالوعي البعد الثالث: 
وكانت أرقام عباراتو  التعاطف مع اآلخرين وفيم انفعاالتيم.عضو ىيئة التدريس في 

3 ،4 ،5 ،6 ،13 ،19 ،28 ،29.  
تقيس مستوى عضو  اتعبار ( 8عمى ) ىذا البعد اشتمل العالقة:ميارات البعد الرابع: 

إقامة وتنمية العبلقات اإليجابية مع اآلخرين، وكذلك  عمى القدرةىيئة التدريس في 
، 20وكانت أرقام عباراتو  .اآلخرينعمي التعاون والعمل الجماعي والتواصل مع  القدرة
21 ،22 ،23 ،24 ،32 ،34 ،40.  

تقيس  اتعبار ( 9عمى ) ىذا البعد : اشتملالقرارحل المشكالت واتخاذ البعد الخامس: 
 المشكبلت،خمق وتوليد الحمول البديمة تجاه  عمى القدرةمستوى عضو ىيئة التدريس في 

. والجدول واتخاذ القرارات المناسبة في المواقف المختمفة سواء االجتماعية أو األكاديمية
، 30 ،16، 10التالي يوضح توزيع العبارات عمى أبعاد المقياس. وكانت أرقام عباراتو 

31 ،33 ،35 ،37 ،38 ،41. 

 ثانيًا: الخصائص السيكومترية ألدوات البحث 
 تم التحقق من صدق أدوات البحث باستخدام:: Validity صدق األدوات -1

 معمامبلت لمصمفوفة األولمى الدرجمة ممن العماممي الصمدق حسماب تمم الصدق العـاممي : -
 األساسمممية المكونمممات بطريقمممة وذلمممك التفكيمممر الممممرن مقيممماس عبمممارات لمممدرجات االرتبممماط

Principal components ، الفاريمماكس بطريقمة متعاممداً  تمدويراً  العواممل تمدوير وتمم 
Varimax عضوا من أعضاء ىيئة التدريس عينة البحث  ( 150 ) قواميا عينة عمى

 العاممي التحميل أسفرت نتائج وقد التفكير المرن ، لمقياس العاممي الصدق من لمتحقق
 الواحممممد مممممن أكبممممر الكمممامن جممممذرىا جميعيمممما ( عوامممممل3) وجمممود عممممن المقيمممماس لمفمممردات

 والجمدول التمالي المفسمر، الكممي التباين من%  40,61 العوامل ىذه الصحيح، وفسرت
 والنسمممبة ، عاممممل لكمممل التبممماين ونسمممبة الكامنمممة، المسمممتخرجة وجمممذورىا العواممممل يوضمممح
 .لمتباين التراكمية
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  الكامنة وجذورىا المستخرجة العوامل (2جدول )
 لمتباين لمقياس التفكير المرن التراكمية والنسبة عامل، لكل التباين ونسبة

التفكيمر الممرن عممى  مقيماس لعبمارات العماممي يتضح من الجدول السابق أن التحميمل     
يوضممح أن المقيمماس يتمتممع بدرجممة مناسممبة مممن الصممدق  مممما الصممدق مممن مناسممبة درجممة

 .لقياسو وصالح لما وضع
ــة لمقيمماس  األولممى الدرجممة مممن العمماممي الصممدق حسمماب تمممكممما       الكفــاءة االجتماعي

 ( عوامممل5) وجممود عممن المقيمماس لمفمردات العمماممي التحميممل أسممفرت نتممائج ، وقمداالنفعاليــة
 مممن%  70,9 العوامممل ىممذه الصممحيح، وفسممرت الواحممد مممن أكبممر الكممامن جممذرىا جميعيمما
 الكامنمممة، المسمممتخرجة وجمممذورىا العواممممل يوضمممح والجمممدول التمممالي المفسمممر، الكممممي التبممماين
 .لمتباين التراكمية والنسبة عامل، لكل التباين ونسبة

  الكامنة وجذورىا المستخرجة العوامل (3جدول )
 االنفعاليةالكفاءة االجتماعية لمتباين لمقياس  التراكمية والنسبة عامل، لكل التباين ونسبة

التفكيمر الممرن عممى  مقياس لعبارات العاممي من الجدول السابق يتضح أن التحميل      
يوضممح أن المقيمماس يتمتممع بدرجممة مناسممبة مممن الصممدق  مممما الصممدق مممن مناسممبة درجممة

 .لقياسو وصالح لما وضع

 النسبة التراكمية لمتباين   نسبة التباين الجذر الكامن العامل

 16,1 16,1 5,1 قبول التكنولوجيا في الحياة
االنفتاح العقمي واالستفادة من 

 تجارب اآلخرين
4,2 13,2 29,3 

 40,8 11,5 3,7 التكيف في المواقف الحياتية

 النسبة التراكمية لمتباين   نسبة التباين الجذر الكامن العامل

 17,1 17,1 7,1 بالذاتالوعي 
 33,7 16,6 6,8 الذات إدارة
 47,5 13,8 5,7 االجتماعيالوعي 

 60,7 13,2 5,4 ميارات العالقة
 70,9 10,2 4,2 القراراتحل المشكالت واتخاذ 



 

 823 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  العددـ التاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

صمممدق المحمممك التبلزممممي لمقيممماس التفكيمممر الممممرن: وتمممم ذلمممك ممممن خمممبلل حسممماب  -
 معاممممل االرتبممماط بمممين الدرجمممة الكميمممة لمقيممماس التفكيمممر الممممرن والدرجمممة الكميمممة لمقيممماس

ترجممة الباحثتمان (  (Barak& Levenberg ,2016التفكير المرن في التعميم إعداد
عضممو مممن أعضمماء ىيئممة التممدريس بجامعممة ( 35بعممد تطبيقممو عمممى عينممة مكونممو مممن )

( وىمممي قيممممة دالمممة 0,647وبمغمممت قيممممة معاممممل االرتبممماط بمممين المقياسممميين )األزىمممر، 
 ( مما يدل عمى صدق المقياس.0,01إحصائيا عند مستوى معنوية )

 ،مقيمماس التفكيممر المممرنلكممل مممن الممداخمي وىممو صممدق االتسمماق البنممائى: الصممدق  -
بممين  رتبماطالوذلمك عمن طريمق إيجمماد معاممل ا ومقيماس الكفماءة االجتماعيمة االنفعاليممة،

 عبارة والبعد الخاص بيا. درجة كل 
 لمقياس التفكير المرن الداخمي( صدق االتساق 4جدول )

 البعد األول: قبول التكنولوجيا في الحياة
 32 31 29 27 24 23 8 7 6 5 4 1 العبارة

معامل 
 االرتباط

0.75
** 

0.86
** 

0.92
** 

0.93
** 

0.66
** 

0.55
** 

0.70
** 

0.55
** 

0.61
** 

0.54
** 

0.63
** 

0.53
** 

 البعد الثاني: االنفتاح العقمي واالستفادة من تجارب اآلخرين
  30 26 22 20 19 16 14 10 3 2 العبارة

معامل 
 االرتباط

0.78
** 

0.91
** 

0.83
** 

0.52
** 

0.63
** 

0.73
** 

0.76
** 

0.76
** 

0.71
** 

0.79
** 

 

 التكيف في المواقف الحياتية البعد الثالث:
  28 25 21 18 17 15 13 12 11 9 العبارة

معامل 
 االرتباط

0.93
** 

0.88
** 

0.62
** 

0.87
** 

0.89
** 

0.89
** 

0.78
** 

0.92
** 

0.92
** 

0.78
** 

 

( 0,01وجممود عبلقممة ارتباطيممة موجبممة عنممد مسممتوى معنويممة )يتضممح مممن الجممدول السممابق 
ممما يمدل عممى عبمارات كمل بعمد والدرجمة الكميمة لمنفس البعمد لجميمع عبمارات المقيماس بين 

 .أنو صادق فيما وضع لقياسو
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 لمقياس الكفاءة االجتماعية االنفعالية الداخمي( صدق االتساق 5جدول )
 بالذاتالوعي البعد األول: 

  36 27 26 25 15 7 2 1 العبارة
معامل 
 االرتباط

0.77
** 

0.91
** 

0.87
** 

0.79
** 

0.53
** 

0.53
** 

0.83
** 

0.82
** 

 الذاتإدارة البعد الثاني: 
  39 18 17 14 12 11 9 8 العبارة

معامل 
 االرتباط

0.83
** 

0.74
** 

0.87
** 

0.89
** 

0.91
** 

0.85
** 

0.81
** 

0.88
** 

 االجتماعيالوعي البعد الثالث: 
  29 28 19 13 6 5 4 3 العبارة

معامل 
 االرتباط

0.73
** 

0.78
** 

0.86
** 

0.92
** 

0.95
** 

0.97
** 

0.86
** 

0.83
** 

 البعد الرابع: ميارات العالقة
  40 34 32 24 23 22 21 20 العبارة

معامل 
 االرتباط

0.84
** 

0.79
** 

0.80
** 

0.83
** 

0.92
** 

0.93
** 

0.92
** 

0.73
** 

 

 القراراتحل المشكالت واتخاذ البعد الخامس: 
 41 38 37 35 33 31 30 16 10 العبارة

معامل 
 االرتباط

0.76
** 

0.86
** 

0.76
** 

0.97
** 

0.89
** 

0.79
** 

0.91
** 

0.74
** 

0.81
** 

 (0,01وجمود عبلقمة ارتباطيمة موجبمة عنمد مسمتوى معنويمة )يتضح من الجدول السمابق  
أنمو ممما يمدل عممى عبارات كل بعد والدرجة الكمية لنفس البعد لجميمع أبعماد المقيماس بين 

ومممن ثممم فممإن أدوات البحممث تتمتممع بدرجممة عاليممة مممن  يتمتممع بدرجممة عاليممة مممن الصممدق.
 .لقياسو الصدق وصالحة لما وضعت

 

 لفمممممممممماأ بطريقممممممممممةدوات تممممممممممم حسمممممممممماب ثبممممممممممات األ :Reliabilityاألدوات ثبــــــــــات -2
ومقيمممممممماس الكفمممممممماءة  ،لمقيمممممممماس التفكيممممممممر المممممممممرن Alpha Cronbachكرونبااااااااا 
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 المقيممممممماس أبعممممممادمممممممن  بعممممممدحسمممممماب معامممممممل ألفممممممما لكممممممل ب االجتماعيممممممة االنفعاليممممممة
 .ككلممقياس ول

 ( قيم معامل الفا لمقياس التفكير المرن6جدول )

 لمقيمماس التفكيممر المممرن قيمممة ألفمما كرونبمماخمعامممل أن قيمممة  السممابقجممدول اليتضممح مممن 
يممممة ق كمممما يتضمممح أن (،83,0) لممقيممماس ككممملقيممممة معاممممل ألفممما  حيمممث بمغمممت ،مرتفعمممة
تؤكمد قبولة قيم م جميعياو  (،75,0)( و 66,0لؤلبعاد تراوحت بين) ألفا كرونباخمعامل 
 .ثباتوالمقياس و اتساق عمى 

 

 الكفاءة االجتماعية االنفعالية( قيم معامل الفا لمقياس 7جدول )

 

لمقيمماس الكفمماءة االجتماعيممة  ألفمما كرونبمماخمعامممل أن قيمممة  السممابقجممدول اليتضممح مممن 
كمممما  (،97,0) لممقيممماس ككممملقيممممة معاممممل ألفممما  حيمممث بمغمممت ،مرتفعمممة االنفعاليمممة قيممممة

 (،95,0( و)88,0)لممحممممماور تراوحمممممت بمممممين  ألفممممما كرونبممممماخمعاممممممل يممممممة ق يتضمممممح أن
 .ثباتوالمقياس و اتساق عمى تؤكد قبولة قيم م جميعياو 
 

  تصحيح األدوات:ثالثًا: 
عمن طريمق تخصميص ثمبلث درجمات لبلسمتجابة  مقيماس التفكيمر الممرنتم تصحيح  

التي تعبر عن تمتع صاحبيا بدرجة عالية من التفكير المرن ؛ ودرجتان لبلستجابة التي 
تعبمر عممن تمتمع صمماحبيا بدرجمة متوسممطة مممن التفكيمر المممرن ؛ ودرجمة واحممدة لبلسممتجابة 

مسممتوى التمي تعبمر عممن تمتمع صمماحبيا بدرجمة منخفضممة ممن التفكيممر الممرن ؛ وتممم تحديمد 
ىذه االستجابات وفقا لؤلسس النظرية الخاصة بالتفكير المرن ، كما تم تصمحيح مقيماس 

أحمممد بمممأن يمممتم اختيمممار  ؛الخماسمممي Likertلمقيممماس  الكفممماءة االجتماعيمممة االنفعاليمممة طبقممماً 

قبول التكنولوجيا  البعد
 في الحياة

االنفتاح العقمي واالستفادة 
 من تجارب اآلخرين

التكيف في 
 المواقف الحياتية

المقياس 
 ككل

 66,0 74,0 75,0 83,0 (αمعامل ألفا)

الوعي  البعد
 بالذات

 إدارة
 الذات

الوعي 
 االجتماعي

ميارات 
 العبلقة

حل المشكبلت 
 القراراتواتخاذ 

المقياس 
 ككل

 90,0 93,0 88,0 90,0 95,0 97,0 (αمعامل ألفا)
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وتمم  المقيماس؛كمل عبمارة ممن عبمارات  فمي( دائمًا، غالبًا، أحيانًا، نمادرًا، أبمداً )االستجابات 
 .( 1،2،3،4،5)ميزان عمى التصحيح 

 

ختبار فروضو  :المستخدمة حصائية: المعامالت اإلرابعاً  لئلجابة عن أسئمة البحث وا 
، SPSS Ver23البرنامج اإلحصائي  باستخدامتم معالجة البيانات إحصائيًا 

 التالية:األساليب اإلحصائية  واستخدمت
o  واالنحرافات المعياريةالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية.  
o  )اختبار )تT test. 
o  تحميل التباين أحادى االتجاهOne way Anova . 
o اختبار توكىTukey)) . 

 :وتفسيرىانتائج البحث وتحميميا 
إحصائيا عند  ةق دالو وجد فر "ت عمىوالذي ينص  :الفرض األولالنتائج الخاصة ب -1

التفكير المرن وأبعاده  فيدرجات مجموعة البحث  اتبين متوسط 0,05 ≥مستوى 
الجنس، والعمر، والحالة االجتماعية، والدرجة العممية،  الفرعية تعزي الختبلف

تم استخدام اختبار ت  إحصائياً  ولمتحقق من صحة ىذا الفرض والتخصص".
(T. test لحساب الفروق بين متوسطات درجات ) التفكير المرن  فيعينة البحث

تم التحقق من صحة ىذا الفرض إحصائيًا التخصص(، كما  -الجنس)تبعًا 
لموقوف عمى  One Way Anovaاتجاه واحد فياستخدام اختبار تحميل التباين ب

التفكير المرن وفقًا )الحالة  فيداللة الفروق بين متوسطات درجات عينة البحث 
 .العمر( -الدرجة العممية -االجتماعية
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 :متغير الجنس 
 

 التفكير المرن تبعًا لمجنس  فيعينة البحث ق بين متوسطات درجات و( داللة الفر 8جدول )
 لبيانا

 
 لمتغيراتا

 384إناث ن= 320ذكور ن=
مستوى  قيمة ت

 المتوسط الداللة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قبول التكنولوجيا في 
 0,573 2,71 24,20 2,21 24,10 الحياة

 دالةغير 

االنفتاح العقمي 
واالستفادة من تجارب 

 اآلخرين
30,55 2,42 30,62 2,98 0,361 

 غير دالة

التكيف في المواقف 
 الحياتية

28,25 3,13 27,87 3,28 1,540 
 غير دالة

 غير دالة 0,389 7,05 82,70 5,77 82,90 التفكير المرن ككل

متوسطات وجود فروق ذات داللة إحصائية بين عدم  السابقجدول اليتضح من  
التفكير المرن وأبعاده )قبول التكنولوجيا  فيدرجات أعضاء ىيئة التدريس عينة البحث 

التكيف في المواقف  -االنفتاح العقمي واالستفادة من تجارب اآلخرين  -في الحياة 
(، 0.389) ، حيث بمغت قيمة )ت( المعبرة عن ىذه الفروقالحياتية( تبعا لمجنس

. وىذا دالة إحصائياً غير قيم  وىي، التواليعمى ( 1.540)(، 0.361(، )0.573)
االنفتاح العقمي  -أن مستوى التفكير المرن وأبعاده )قبول التكنولوجيا في الحياة  يعنى

التكيف في المواقف الحياتية( لم يختمف لدى أعضاء  -واالستفادة من تجارب اآلخرين 
طبيعة عينة  إلى ذلك يرجع وقد ة البحث تبعا الختبلف الجنس.ىيئة التدريس عين

عمى عاتقيم والتي ال  الممقاةالبحث )أعضاء ىيئة التدريس( والدور المنوط بيم والميام 
 بأنو يوصف الذي الحالي فرق فييا بين الذكور واإلناث، فضبل عن طبيعة العصر

أعضاء ىيئة  لجميع يسمح والذي والثقافية، والمعرفية، التكنولوجية، عصر الثورة
في مختمف المجاالت  واالطبلعفي البحث  ذلك باستثمار واإلناث الذكور التدريس من
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 المختمفة المفضمة اليوايات وممارسة العممية والثقافية واالجتماعية وتنمية الذات
 التفكير المرن لدييم.  مستوى تحسين في يسيم شأنو من والمتنوعة؛ وىذا

؛محمد محمد، 2014ذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من )عبل الجبلد،وتتفق ى   
؛محمد 2019؛ مريم البدري، 2019؛ بندر المالكي، 2019؛ أزىار السباب، 2018

 نتائج تشير حيث وتطوره؛ المجتمع طبيعة مع ذلك ويتفق (،2020البدرماني، 
 االىتمام نفس ويتمقين المجتمع إلى يخرجن أصبحن اإلناث أن إلى السابقة الدراسات
 والتي والبحوث، الدراسات من عدد نتائج مع النتيجة تمك حين اختمفت في والتعميم،
 النوع الختبلف تعزى التفكير المرن في دالة إحصائيا فروق وجود نتائجيا أظيرت
 ؛ 2017 زغول، ورافع صفية، محمد ؛ 2015 جابر، مروة( بينيا ومن اإلناث، لصالح

(Esen–Aygun, 2018  ،أن ىذه الفروق ترجع  إلى اآلخر بعضيا أشار بينما
 وسحر قاسم، ؛آمنة 2015 اليزيل، مثل دراسة )عيسى الذكور لصالح النوع الختبلف

 (.  2018 الجنابي، ندى ؛ 2018 اهلل، عبد
 :متغير التخصص 

 ( 9جدول )
 أدبي( -التفكير المرن تبعًا لمتخصص )عممي فيعينة البحث ق بين متوسطات درجات وداللة الفر 
 لبيانا

 
 لمتغيراتا

 448عممي ن= 256أدبي ن=
مستوى  قيمة ت

 المتوسط الداللة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قبول التكنولوجيا في 
 001,0 4,345 2,33 24,46 2,67 23,62 الحياة

واالستفادة االنفتاح العقمي 
 غير دالة 1,122 2,70 30,67 2,81 30,43 من تجارب اآلخرين

التكيف في المواقف 
 غير دالة 1,274 3,07 27,92 3,46 28,25 الحياتية

 غير دالة 1,491 6,19 83,07 6,98 82,31 التفكير المرن ككل
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متوسطات وجود فروق ذات داللة إحصائية بين السابق عدم  جدولاليتضح من       
التفكير المرن وأبعاده )االنفتاح العقمي  فيدرجات أعضاء ىيئة التدريس عينة البحث 

، حيث التكيف في المواقف الحياتية( تبعا لمتخصص -واالستفادة من تجارب اآلخرين 
عمى ( 1,274(، )1,122(، )1,491)بمغت قيمة )ت( المعبرة عن ىذه الفروق 

وأبعاده  نالتفكير المر أن مستوى  . وىذا يعنىائياً دالة إحصغير قيم  وىي، التوالي
التكيف في المواقف الحياتية( لم  -)االنفتاح العقمي واالستفادة من تجارب اآلخرين 

يختمف لدى أعضاء ىيئة التدريس عينة البحث تبعا الختبلف التخصص عممي أو 
عينة  متوسطات درجاتذات داللة إحصائية بين أدبي. بينما يتضح وجود فروق 

، حيث بمغت قيمة )ت( المعبرة قبول التكنولوجيا في الحياة تبعا لمتخصص فيالبحث 
(. 001,0عند مستوى معنوية ) دالة إحصائياً  ةقيم وىي (4,345)الفروق عن ىذه 
حيث  ،أن مستوى قبول التكنولوجيا في الحياة يختمف باختبلف التخصص وىذا يعنى

بمغ متوسط درجات أعضاء ىيئة التدريس عينة البحث الذين ينتمون لتخصصات عممية 
( ألعضاء ىيئة التدريس عينة البحث الذين ينتمون 23,62( مقابل )24,46)

لتخصصات أدبية، وىذا يعني أن مستوى قبول التكنولوجيا في الحياة لدى أعضاء ىيئة 
صات عممية أعمى من نظائرىم الذين ينتمون التدريس عينة البحث الذين ينتمون لتخص

 إلى تخصصات أدبية.
سات والبحوث، والتي اوقد اتفقت نتيجة ىذا الفرض مع نتائج عدد من الدر  

تعزى التفكير المرن ككل وجود فروق ذات داللة إحصائية في عدم توصمت إلى 
؛عبل  2013نبيل أحمد، دراسة ) ، ومنيا (أدبي -التخصص) عمميالختبلف 

 2016وعبد الفتاح أحمد،  ؛ سبلمة المحسن 2016عبد الحافظ،  ؛ ثناء2014الجبلد،
، بينما (2020؛ محمد البدرماني، 2018 ؛ ندى الجنابي، 2018؛ حسني النجار، 

دالة إحصائيا  وقر وجود ف عنسات والبحوث والتي كشفت امع نتائج بعض الدر  اختمفت
لصالح  (أدبي -عممي) سياالتخصص الدر تعزى الختبلف ككل  التفكير المرنفي 

؛ محمد 2015مروة جابر، دراسة ) المثال التخصص العممي ، ومن بينيا عمى سبيل
؛  2017فع زغول، راو  ؛ محمد صفية 2017؛ محمد بن حسن، 2016العارضة، 

 ( . 2018؛ عبد الكريم محسن، وفجر السماوي،  2017مصطفى وحيد، 
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 :متغير العمر 

 التباين فى اتجاه واحد لمتفكير المرن تبعا لمعمر تحميل (10جدول )
مجموع  مصدر التباين المتغيرات

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة ف المربعات

 الداللة
قبول التكنولوجيا 

 في الحياة
 

 565,352 4 258,0101 بين المجموعات
 699 924,2233 داخل المجموعات 001,0 626,52

 703 182,1233 الكمى 818,1
االنفتاح العقمي 
واالستفادة من 
 تجارب اآلخرين

 136,15 4 544,031 بين المجموعات

175,6 001,0 
 699 638,5015 داخل المجموعات

 703 182,5351 الكمى 310,3

التكيف في 
 المواقف الحياتية

 713,025 4 850,513 بين المجموعات

 699 695,6751 داخل المجموعات 001,0 050,14
 703 545,3351 الكمى 659,5

التفكير المرن 
 ككل

 036,333 4 145,2013 بين المجموعات
 699 400,33533 داخل المجموعات 001,0 708,20

 703 545,35301 الكمى 006,23

يتضح من الجدول السابق وجود تباين دال إحصائيًا بين متوسطات درجات      
التفكير المرن وأبعاده )قبول التكنولوجيا في  فيأعضاء ىيئة التدريس عينة البحث 

التكيف في المواقف  -االنفتاح العقمي واالستفادة من تجارب اآلخرين  -الحياة 
(، 708,20الفائية المعبرة عن ىذه الفروق ) الحياتية( وفقًا لمعمر، حيث بمغت النسبة

، وىي قيم أكبر من مثيمتيا التوالي( عمى 050,14(، )175,6(، )626,52)
ينتمي إلييا أعضاء ىيئة التدريس عينة  التيالجدولية. وىذا يعنى أن الفئة العمرية 

مستوى التفكير المرن وأبعاده )قبول التكنولوجيا  فيتحقيق التباين  فيالبحث أسيمت 
التكيف في المواقف  -االنفتاح العقمي واالستفادة من تجارب اآلخرين  -في الحياة 
  الحياتية(.

لمقارنة المتوسطات Tukey وفى ضوء ىذه النتائج تم تطبيق اختبار توكى      
من أعضاء  التفكير المرن فيلمعرفة اتجاه التباين، والذي أوضح أن أعمى فئة عمرية 
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(، 95عاما بمتوسط بمغ )30ىيئة التدريس عينة البحث كانت الفئة العمرية أقل من 
(، يمييا 28,83عامًا بمتوسط قدره ) 40عامًا إلى أقل من  30يمييا الفئة العمرية من 

(، ثم الفئة 60,82عامًا بمتوسط قدره ) 50عامًا إلى أقل من  40الفئة العمرية من 
عامًا إلى أقل  50(، وأخيرًا الفئة العمرية من 82عامًا فأكثر بمتوسط قدره ) 60لعمرية ا

 (.42,80عامًا بمتوسط قدره ) 60من 
من أعضاء  قبول التكنولوجيا في الحياة فيكما اتضح أن أعمى فئة عمرية 

(، 29عاما بمتوسط بمغ )30ىيئة التدريس عينة البحث كانت الفئة العمرية أقل من 
(، يمييا 80,24عامًا بمتوسط قدره ) 50عامًا إلى أقل من  40مييا الفئة العمرية من ي

(، ثم الفئة 52,24عامًا بمتوسط قدره ) 40عامًا إلى أقل من  30الفئة العمرية من 
عامًا إلى  50(، وأخيرًا الفئة العمرية من 20,23عامًا فأكثر بمتوسط قدره ) 60العمرية 
 (.14,22بمتوسط قدره )عامًا  60أقل من 

االنفتاح العقمي واالستفادة من  فيأن أعمى فئة عمرية إلى ىذا باإلضافة 
 30من أعضاء ىيئة التدريس عينة البحث كانت الفئة العمرية أقل من  تجارب اآلخرين

(، 20,31عامًا فأكثر بمتوسط قدره ) 60(، ثم الفئة العمرية 33عاما بمتوسط بمغ )
(، يمييا الفئة 31عامًا بمتوسط قدره ) 60عامًا إلى أقل من  50الفئة العمرية من  ايميي

(، وأخيرًا الفئة 38,30عامًا بمتوسط قدره ) 40عامًا إلى أقل من  30العمرية من 
كما اتضح أن  (.20,30عامًا بمتوسط قدره ) 50عامًا إلى أقل من 40العمرية من

من أعضاء ىيئة التدريس عينة  قف الحياتيةالتكيف في الموا فيأعمى فئة عمرية 
(، يمييا الفئة العمرية من 33عاما بمتوسط بمغ )30البحث كانت الفئة العمرية أقل من 

 40من  العمريتين(، ثم الفئتين 38,28عامًا بمتوسط قدره ) 40عامًا إلى أقل من  30
(، ثم 60,27ط قدره )عامًا فأكثر بمتوس 60عامًا والفئة العمرية  50عامًا إلى أقل من 
 (.28,27عامًا بمتوسط قدره ) 60عامًا إلى أقل من  50الفئة العمرية من 

وتتفق ىذه النتيجة مع خصائص مرحمة الشباب التي تميل إلى التكيف مع المواقف 
الجديدة وحب التغيير والبعد عن الروتين واالنفتاح عمى التكنولوجيا؛ وىذا ما يقوم بو 
التفكير المرن حيث يساعد الفرد عمى التوائم مع المواقف المختمفة والتفاعل واالنفتاح 

مكاناتيا وحدودىا والميل لمتعبير واإلتقان والسعي والعمى الذات واآلخرين  وعي بالذات وا 
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الشخصي، كما أنو يجعل الفرد أقل مقاومة لمتغيير وأقل بحثا عن لتحقيق النمو 
؛ ماليي وآخرون، 2005)انتصار كرمان،  الروتين، وىذا ما يتفق مع دراسة

 .( Barak,2018؛2012؛سماح الجفري ،2005
 عية:متغير الحالة االجتما 

 اتجاه واحد لمتفكير المرن تبعا لمحالة االجتماعية فيتحميل التباين  (11جدول )
درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المتغيرات

 الحرية
متوسط 
مستوى  قيمة ف المربعات

 الداللة

قبول التكنولوجيا في 
 الحياة

 

 949,102 3 848,308 بين المجموعات
المجموعاتداخل  001,0 692,17  333,4073 700 

 703 182,4382 الكمى 819,5
االنفتاح العقمي 
واالستفادة من 
 تجارب اآلخرين

 505,102 3 515,307 بين المجموعات

401,14 001,0 
 700 667,4982 داخل المجموعات

 703 182,5290 الكمى 118,7

التكيف في المواقف 
 الحياتية

 404,104 3 212,313 بين المجموعات
467,10 

 700 333,6981 داخل المجموعات 001,0 
 703 545,7294 الكمى 973,9

 التفكير المرن ككل
 071,279 3 212,837 بين المجموعات

 700 33,28877 داخل المجموعات 001,0 765,6
 703 55,29714 الكمى 253,41

يتضح من الجدول السابق وجود تباين دال إحصائيًا بين متوسطات درجات 
التفكير المرن وأبعاده )قبول التكنولوجيا في  فيأعضاء ىيئة التدريس عينة البحث 

التكيف في المواقف  -االنفتاح العقمي واالستفادة من تجارب اآلخرين  -الحياة 
النسبة الفائية المعبرة عن ىذه الفروق الحياتية( تبعا لمحالة االجتماعية، حيث بمغت 

، وىي قيم أكبر من التوالي( عمى 467,10(، )401,14(، )682,17(، )765,6)
مثيمتيا الجدولية. وىذا يعنى أن الحالة االجتماعية ألعضاء ىيئة التدريس عينة البحث 

في الحياة مستوى التفكير المرن وأبعاده )قبول التكنولوجيا  فيتحقيق التباين  فيأسيمت 
 التكيف في المواقف الحياتية(. –االنفتاح العقمي واالستفادة من تجارب اآلخرين  –
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لمقارنة المتوسطات لمعرفة  Tukeyاختبار توكىوفى ضوء ىذه النتائج تم تطبيق 
اتجاه التباين، والذي أوضح أن األرامل من أعضاء ىيئة التدريس عينة البحث حققوا 

(، يمييم المتزوجين بمتوسط قدره 33,83بمتوسط قدره )التفكير المرن أعمى درجات فى 
 .(33,79( وأخيرًا العزاب بمتوسط قدره )5,80(، ثم المطمقين بمتوسط قدره )16,83)

كما اتضح أن المتزوجين من أعضاء ىيئة التدريس عينة البحث حققوا 
(، يمييم العزاب 41,24) بمتوسط قدره قبول التكنولوجيا في الحياة المستوى األعمى في

(، وأخيرًا المطمقين 33,23(، يمييم األرامل بمتوسط قدره )66,23بمتوسط قدره )
 (.50,21بمتوسط قدره )

في حين تبين أن المطمقين من أعضاء ىيئة التدريس عينة البحث حققوا أعمى 
يمييم (، 33بمتوسط قدره )االنفتاح العقمي واالستفادة من تجارب اآلخرين  درجات في

(، وأخيرًا العزاب 58,30(، ثم المتزوجين بمتوسط قدره )66,30األرامل بمتوسط قدره )
 (.29بمتوسط قدره )

كما اتضح أن األرامل من أعضاء ىيئة التدريس عينة البحث حققوا أعمى 
(، يمييم المتزوجين 33,29بمتوسط قدره ) التكيف في المواقف الحياتية فيدرجات 

(، وأخيرا المطمقين بمتوسط 66,26(، ثم العزاب بمتوسط قدره )16,28بمتوسط قدره )
 (.26قدره )

المكتسبة من المواقف االجتماعية الخبرة الحياتية وقد يرجع ذلك إلى عامل    
الحياة مع مرونة رامل والتي تفرض عمييم التعامل بالمختمفة التي يمر بيا األ

ذلك، وتفرض عمى التي تتطمب  الحياتية االجتماعية والتغمب عمى بعض المواقف
المتزوجين قبول التكنولوجيا في الحياه لمسايرة ىذا الواقع والتعايش معو بفاعمية 
ومواكبتو، كما أن المطمقين لدييم من التجارب الحياتية ما يساعدىم عمى ضرورة 
االنفتاح العقمي واالستفادة من تجارب اآلخرين، وتتفق ىذه النتائج مع دراسة كل من 

 ( .2017رندة حماد ،؛ 2005انتصار كرمان، )
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 :متغير الدرجة العممية 

 اتجاه واحد لمتفكير المرن تبعا لمدرجة العممية فيتحميل التباين  (12جدول )
درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المتغيرات

 الحرية
متوسط 
مستوى  قيمة ف المربعات

 الداللة
قبول التكنولوجيا في 

 الحياة
 

المجموعاتبين   277,274 2 138,137 
 701 905,4107 داخل المجموعات 001,0 402,23

 703 182,4382 الكمى 860,5
االنفتاح العقمي 
واالستفادة من 
 تجارب اآلخرين

  257,2 2 515,4 بين المجموعات

299, 0 

 غير دالة
 701 667,5285 داخل المجموعات

 703 182,5290 الكمى 540,7

التكيف في المواقف 
 الحياتية

 593,240 2 186,481 بين المجموعات

754,24 

001,0 
 701 359,6813 داخل المجموعات

 703 545,7294 الكمى 719,9
 166,703 2 333,1406 بين المجموعات التفكير المرن ككل

413,17 
001,0 

 701 213,28308 داخل المجموعات
 703 545,29714 الكمى 383,40

يتضح من الجدول السابق وجود تباين دال إحصائيًا بين متوسطات درجات 
التفكير المرن ككل وأبعاده )قبول التكنولوجيا في  فيأعضاء ىيئة التدريس عينة البحث 

التكيف في المواقف الحياتية( تبعا لمدرجة العممية، حيث بمغت النسبة الفائية -الحياة
، وىي قيم التوالي( عمى 754,24(، )402,23(، )413,17المعبرة عن ىذه الفروق )

عضاء ىيئة التدريس عينة أكبر من مثيمتيا الجدولية. وىذا يعنى أن الدرجة العممية أل
البحث أسيمت فى تحقيق التباين فى مستوى التفكير المرن وأبعاده )قبول التكنولوجيا 

التكيف في المواقف الحياتية(. بينما يتضح عدم وجود تباين دال إحصائيًا  –في الحياة 
االنفتاح العقمي  فيبين متوسطات درجات أعضاء ىيئة التدريس عينة البحث 

دة من تجارب اآلخرين تبعا لمدرجة العممية، حيث بمغت النسبة الفائية المعبرة واالستفا
( وىي قيمة أصغر من مثيمتيا الجدولية. وىذا يعنى أن 299,0عن ىذه الفروق )



 

 835 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  العددـ التاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 فيتحقيق التباين  فيالدرجة العممية ألعضاء ىيئة التدريس عينة البحث لم تسيم 
 رب اآلخرين.مستوى االنفتاح العقمي واالستفادة من تجا

لمقارنة المتوسطات  Tukeyاختبار توكىوفى ضوء ىذه النتائج تم تطبيق 
التفكير لمعرفة اتجاه التباين، والذي أوضح أن األستاذ المساعد حقق أعمى درجات في 

(، وأخيرًا األستاذ 65,83(، يميو المدرس بمتوسط قدره )81,83بمتوسط قدره ) المرن
(. وكذلك اتضح أن األستاذ المساعد حقق أعمى درجات في 61,80بمتوسط قدره )

(، يميو المدرس بمتوسط قدره 24.81بمتوسط قدره ) قبول التكنولوجيا في الحياة
اتضح أن المدرس حقق أعمى  ا(. كم23.23(، وأخيرًا األستاذ بمتوسط قدره )24.40)

ميو األستاذ المساعد (، ي6,28بمتوسط قدره ) التكيف في المواقف الحياتيةدرجات في 
(. وتتفق ىذه النتيجة مع 76,26(، وأخيرًا األستاذ بمتوسط قدره )54,28بمتوسط قدره )

 (.2005دراسة )انتصار كرمان ،
وقد يرجع عدم وجود فروق ذات داللة معنوية بين متوسطات درجات أعضاء ىيئة 

خرين تبعا لمدرجة التدريس عينة البحث فى االنفتاح العقمي واالستفادة من تجارب اآل
العممية إلى الطبيعة الوظيفية لعضو ىيئة التدريس التي تجعل من االطبلع عمى كل ما 
ىو جديد ومسايرة الواقع منيج حياة حيث أنيا ضرورة حتمية لنجاحو الميني ومواكبة 
التطور الحادث بالمجتمع، فضبل عن عممية إعداده الميني واألكاديمي والتي تبدأ منذ 

من  باالستفادةعمى االنفتاح العقمي والقناعة  القدرةو بالعمل الجامعي مما يكسبو التحاق
 تجارب اآلخرين. 

 

 ةق دالو وجد فر " ت عمىوالذي ينص  :الثانيالفرض النتائج المتعمقة ب -2
في الكفاءة درجات مجموعة البحث  اتبين متوسط 0,05 ≥إحصائيا عند مستوى داللة 

الجنس، والعمر، والحالة  تعزي الختبلف وأبعادىا الفرعيةاالجتماعية االنفعالية 
تم  إحصائياً  ولمتحقق من صحة ىذا الفرض االجتماعية، والدرجة العممية، والتخصص ".

 فيعينة البحث لحساب الفروق بين متوسطات درجات ( T. testاستخدام اختبار ت )
التخصص(. كما تم التحقق من -الجنس)تبعًا الكفاءة االجتماعية االنفعالية وأبعادىا 

 One Way اتجاه واحد فياستخدام اختبار تحميل التباين صحة ىذا الفرض إحصائيًا ب
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Anova  الكفاءة  فيلموقوف عمى داللة الفروق بين متوسطات درجات عينة البحث
 .العمر( -الدرجة العممية -تبعًا )الحالة االجتماعيةاالجتماعية االنفعالية وأبعادىا 

 :متغير الجنس 

 ( 13جدول )
 الكفاءة االجتماعية االنفعالية تبعًا لمجنس فيعينة البحث ق بين متوسطات درجات وداللة الفر 

 لبيانا
 

 لمتغيراتا

 320إناث ن= 384ذكور ن=
مستوى  قيمة ت

 المتوسط الداللة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 غير دالة 2.315 3.91 34.12 4.39 34.85 بالذاتالوعي 

 001,0 3.220 4.38 31.70 5.42 32.90 الذات إدارة

 غير دالة 0.932 3.11 35.12 4.66 34.85 االجتماعيالوعي 

 001,0 2.530 4.40 38.41 5.38 39.35 ميارات العالقة

حل المشكالت 
 دالةغير  0.380 4.57 34.25 5.90 34.10 القراراتواتخاذ 

الكفاءة االجتماعية 
 غير دالة 1.549 17.02 173.62 24.36 176.05 االنفعالية ككل

متوسممطات وجمود فممروق ذات داللممة إحصمائية بممين عممدم السممابق جمدول اليتضمح مممن      
الكفماءة االجتماعيمة االنفعاليمة ومحاورىما  فميدرجات أعضاء ىيئة التدريس عينمة البحمث 

، القمممرارات( تبعممما لمجمممنسحمممل المشمممكبلت واتخممماذ  -االجتمممماعيالممموعي - بالمممذاتالممموعي )
(، 0,932(، )2,315(، )1,549)حيممممث بمغممممت قيمممممة )ت( المعبممممرة عممممن ىممممذه الفممممروق 

أن الكفاءة االجتماعية  . وىذا يعنىدالة إحصائياً غير قيم  وىي، التواليعمى ( 0,380)
حممممل المشممممكبلت واتخممممماذ  -االجتمممممماعيالمممموعي - بالممممذاتالممممموعي االنفعاليممممة ومحاورىمممما )

  القرارات( لم يختمف لدى أعضاء ىيئة التدريس عينة البحث تبعا الختبلف الجنس.
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 ونضممفممراد العينممة ينتمممون إلممى المجتمممع ذاتممو، ويتعر أ أن لممىإنتممائج ىممذه الوقممد ترجممع     
نفعاليممة، جتماعيمة االالكفايمة اال قمد تموفر فرصمًا قريبمة الكتسماب ميمارات ابيةشملخبمرات مت

وتتفمق ىمذه النتيجمة ممع نتمائج  لدييم، والدرجة العمميةباختبلف مؤىميم العممي، ونوعيم، 
سامر عبد  ؛Hans,et al.,2013؛ Mehta,2013؛ Edannur,2010)دراسة كل من 

 (.2016اليادي وغانم البسطامي ،
متوسطات درجات أعضاء ىيئمة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين بينما يتضح      

ميممارات  -الممذات محمماور الكفمماءة االجتماعيممة االنفعاليممة )إدارة فمميالتممدريس عينممة البحممث 
( 2,53(، )3,22)، حيث بمغت قيمة )ت( المعبرة عن ىذه الفروق ( تبعا لمجنسالعبلقة
(. وىمممذا يعنمممي أن 0,01عنمممد مسمممتوى معنويمممة ) قممميم دالمممة إحصمممائياً  وىمممي، التمممواليعممممى 

لممدى أعضمماء ىيئممة التممدريس عينممة البحممث تختمممف  ميممارات العبلقممةو  الممذات مسممتوى إدارة
كمل ممن  فميباختبلف الجنس. حيث بممغ متوسمط درجمات أعضماء ىيئمة التمدريس المذكور 

( عممممى التممموالي مقابمممل نظمممائرىم ممممن 39,35(، )32,90) ميمممارات العبلقمممةو  المممذات إدارة
تفق ىمذه النتيجمة ممع نتمائج دراسمة كمل ممن وت ( عمى التوالي.38,41(، )31,70إلناث )
 .  (Westerhof,2017؛ 2014محمد العمرات ، ؛2001السمادوني، )السيد 
 :متغير التخصص 

 ( 14جدول )
 الكفاءة االجتماعية االنفعالية تبعًا لمتخصص  فيعينة البحث ق بين متوسطات درجات وداللة الفر 

 لبيانا
 

 لمتغيراتا

 448عممي ن= 256أدبي ن=
مستوى  قيمة ت

 المتوسط الداللة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 001,0 3.262 3.85 34.07 4.54 35.12 بالذاتالوعي 
 001,0 2.557 4.11 31.89 6.04 32.87 الذات إدارة
 0.05 1.933 2.87 35.21 5.21 34.62 االجتماعيالوعي 

 غير دالة 1.679 4.29 38.60 5.78 39.25 ميارات العالقة
 غير دالة 1.180 4.62 34.35 6.11 33.87 القراراتحل المشكالت واتخاذ 

الكفاءة االجتماعية االنفعالية 
 ككل

 غير دالة 0.991 16.81 174.14 26.16 175.75



 

 838 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  العددـ التاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

متوسطات وجود فروق ذات داللة إحصائية بين السابق عدم جدول اليتضح من      
الكفاءة االجتماعية االنفعالية ككل  فيدرجات أعضاء ىيئة التدريس عينة البحث 

، حيث القرارات( تبعا لمتخصصحل المشكبلت واتخاذ  - ميارات العبلقةومحورييا )
عمى ( 1,180(، )1,679(، )0,991)بمغت قيمة )ت( المعبرة عن ىذه الفروق 

أن الكفاءة االجتماعية االنفعالية  وىذا يعنى. دالة إحصائياً غير قيم  وىي، التوالي
القرارات( لم تختمف لدى أعضاء حل المشكبلت واتخاذ  - ميارات العبلقةومحورييا )

ىيئة التدريس عينة البحث تبعا الختبلف التخصص. وتتفق ىذه النتائج مع دراسة كل 
سة )محمد ؛( وتختمف مع نتيجة درا2008؛ عمر مغربي،2001من )السيد السمادوني ،

( باإلضافة إلى نتيجة دراسة)سامر عبد اليادي وغانم البسطامي 2014العمرات ،
متوسطات درجات ذات داللة إحصائية بين ( والتي أوضحت وجود فروق 2016،

الكفاءة االجتماعية االنفعالية ككل وفي  فيأعضاء ىيئة التدريس عينة البحث خاصتو 
ة االجتماعية منيا واإلنسانية وأرجع الباحث جميع األبعاد لصالح التخصصات األدبي

ذلك إلى طبيعة الموضوعات التي تتناوليا بالبحث والدراسة التخصصات التربوية 
واالجتماعية وارتباطيا المباشر بالميارات االجتماعية االنفعالية عمى عكس من 

 التخصصات العممية .  
متوسطات درجات أعضاء ىيئة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين بينما يتضح      

 إدارة-محاور الكفاءة االجتماعية االنفعالية )الوعي بالذات  فيالتدريس عينة البحث 
حيث بمغت قيمة )ت( المعبرة عن ىذه  ،الوعي االجتماعي( تبعا لمتخصص -الذات

عند  ، وىى قيم دالة إحصائياً التواليعمى ( 1,933(،)2,557(، )3,262)الفروق 
أن مستوى الوعي بالذات  (. وىذا يعنى0,05( ،)0,01(، )0,001مستوى معنوية )

دارة الذات والوعي االجتماعي لدى أعضاء ىيئة التدريس عينة البحث يختمف  وا 
باختبلف التخصص. حيث بمغ متوسط درجات أعضاء ىيئة التدريس الذين ينتمون إلى 

دا فيتخصصات أدبية  ( عمى 32,87(، )35,12الذات ) رةكل من الوعي بالذات وا 
( عمى 31,89(، )34,07التوالي مقابل نظائرىم الذين ينتمون لتخصصات عممية )

التوالي. في حين بمغ متوسط درجات أعضاء ىيئة التدريس الذين ينتمون إلى 
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( مقابل نظائرىم الذين ينتمون 35,21)الوعي االجتماعي  فيتخصصات عممية 
 .(34,62لتخصصات أدبية )

 :متغير العمر 

 تبعا لمعمر مكفاءة االجتماعية االنفعاليةاتجاه واحد ل في( تحميل التباين 15)جدول 
درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المتغيرات

 الحرية
متوسط 
مستوى  قيمة ف المربعات

 الداللة

بالذات الوعي   
 

 379,412 4 517,1649 بين المجموعات

555,27 001,0 
المجموعاتداخل   029,10461 699 

 703 545,12110 الكمى 966,14

الذات إدارة  

 219,674 4 876,2696 بين المجموعات

 699 124,14331 داخل المجموعات 001,0 885,32
 703 17028 الكمى 502,20

االجتماعيالوعي   

 886,387 4 543,1551 بين المجموعات

المجموعاتداخل  001,0 676,29  457,9136 699 
 703 10688 الكمى 071,13

 ميارات العالقة

 050,731 4 201,2924 بين المجموعات

 699 981,13905 داخل المجموعات 001,0 747,36
 703 182,16830 الكمى 894,19

حل المشكالت 
القراراتواتخاذ   

 315,1210 4 261,4841 بين المجموعات

 699 467,14303 داخل المجموعات 001,0 147,59
 703 727,19144 الكمى 463,20

الكفاءة االجتماعية 
 االنفعالية ككل

 309,14281 4 236,57125 بين المجموعات

 699 4,244230 داخل المجموعات 001,0 874,40
 703 636,301355 الكمى 400,349

يتضح من الجدول السابق وجود تباين دال إحصائيًا بين متوسطات درجات 
الكفاءة االجتماعية االنفعالية ومحاورىا )الوعي  فيأعضاء ىيئة التدريس عينة البحث 

حل المشكبلت واتخاذ -ميارات العبلقة –الوعي االجتماعي  -إدارة الذات –بالذات 
(، 874,40الفائية المعبرة عن ىذه الفروق )القرارات( تبعا لمعمر، حيث بمغت النسبة 

، التوالي( عمى 147,59(، )747,36(، )676,29(، )885,32(، )555,27)
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وىي قيم أكبر من مثيمتيا الجدولية. وىذا يعنى أن الفئة العمرية التي ينتمي إلييا 
مستوى الكفاءة  فيتحقيق التباين  فيأعضاء ىيئة التدريس عينة البحث أسيمت 

 –الوعي االجتماعي  -إدارة الذات –اعية االنفعالية ومحاورىا )الوعي بالذات االجتم
 القرارات(.حل المشكبلت واتخاذ  -ميارات العبلقة

لمقارنة المتوسطات  لمعرفة  Tukeyاختبار توكىضوء ىذه النتائج تم تطبيق  فيو 
لمفئة العمرية من  ينتموناتجاه التباين، والذى أوضح أن أعضاء ىيئة التدريس الذين 

بمتوسط  الكفاءة االجتماعية االنفعاليةعامًا فأكثر حققوا أعمى درجات  60
عامًا  60عامًا إلى أقل من 50(، يمييم الذين ينتمون لمفئة العمرية من 194قدره)

 ينتمون(، ثم الذين 176عامًا بمتوسط قدره ) 30(، ثم األقل من 183بمتوسط قدره )
(، وأخيرَا الذين 174عامًا بمتوسط قدره) 50عامًا إلى أقل من 40لمفئة العمرية من 

 (.28,167عامًا بمتوسط قدره) 40عامًا إلى أقل من 30لمفئة العمرية من  ينتمون
لمفئة  ينتمونكما اتضح أن أعضاء ىيئة التدريس أعضاء ىيئة التدريس الذين 

(، 38بمتوسط قدره ) الوعي بالذاتعامًا فأكثر حققوا أعمى درجات  60العمرية من 
عامًا بمتوسط قدره  60عامًا إلى أقل من 50لمفئة العمرية من  ينتمونيمييم الذين 

عامًا بمتوسط  50عامًا إلى أقل من 40لمفئة العمرية من  ينتمون(، ثم الذين 71,35)
(، وأخيرَا 34عامًا بمتوسط قدره ) 30لمفئة األقل من  ينتمون(، ثم الذين 30,34قدره )
 (.28,33عامًا بمتوسط قدره ) 40عامًا إلى أقل من 30لمفئة العمرية من  ينتمونن الذي

عامًا  60لمفئة العمرية من  ينتمونأن أعضاء ىيئة التدريس الذين  ىذا باإلضافة إلى
 ينتمون(، يمييم الذين 60,36)بمتوسط قدره  إدارة الذاتفي فأكثر حققوا أعمى درجات 

(، ثم الذين 20,34عامًا بمتوسط قدره ) 60إلى أقل من عامًا 50لمفئة العمرية من 
لمفئة  ينتمون(، يمييم الذين 32عامًا بمتوسط قدره ) 30لمفئة العمرية األقل من  ينتمون

(، وأخيرَا الذين 33,31عامًا بمتوسط قدره ) 40عامًا إلى أقل من  30العمرية من
 (.60,30عامًا بمتوسط قدره ) 50عامًا إلى أقل من 40لمفئة العمرية من  ينتمون

عامًا  60لمفئة العمرية من  ينتمونكما اتضح أن أعضاء ىيئة التدريس الذين 
(، يمييم الذين 40,37بمتوسط قدره ) الوعي االجتماعيفأكثر حققوا أعمى درجات 

(، يمييم 28,37امًا بمتوسط قدره )ع 60عامًا إلى أقل من 50لمفئة العمرية من  ينتمون
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عامًا بمتوسط قدره  50عامًا إلى أقل من  40لمفئة العمرية من  ينتمونالذين 
عامًا بمتوسط  40عامًا إلى أقل من 30لمفئة العمرية من  ينتمون(، ثم الذين 60,34)

 (.32)عامًا بمتوسط قدره  30لمفئة العمرية األقل من  ينتمون(. وأخيرًا الذين 34قدره )
لمفئة العمرية األقل من  ينتمونأن أعضاء ىيئة التدريس الذين  اتضحفي حين 

 ينتمون(، يمييم الذين 43بمتوسط قدره )ميارات العالقة عامًا حققوا أعمى درجات  30
لمفئة  ينتمون(، يمييم الذين 40,42عامًا فأكثر بمتوسط قدره ) 60لمفئة العمرية من 

 ينتمون(، يمييم الذين 42,40عامًا بمتوسط قدره ) 60عامًا إلى أقل من 50العمرية من 
(، وأخيرا الذين 6,39عامًا بمتوسط قدره ) 50عامًا إلى أقل من  40لمفئة العمرية من

 (. 9,36عامًا بمتوسط قدره ) 40عامًا إلى أقل من 30لمفئة العمرية من  ينتمون
عامًا  60لمفئة العمرية من  ينتمونيئة التدريس الذين كما اتضح أن أعضاء ى

(، يمييم الذين 40,37بمتوسط قدره ) الوعي االجتماعيفأكثر حققوا أعمى درجات 
(، يمييم 28,37عامًا بمتوسط قدره ) 60عامًا إلى أقل من 50لمفئة العمرية من  ينتمون
(، 60,34مًا بمتوسط قدره )عا 50عامًا إلى أقل من 40لمفئة العمرية من  ينتمونالذين 

(. 34عامًا بمتوسط قدره ) 40عامًا إلى أقل من 30لمفئة العمرية من  ينتمونثم الذين 
 (.32عامًا بمتوسط قدره ) 30لمفئة العمرية األقل من  ينتمونوأخيرًا الذين 

 60لمفئة العمرية من  ينتمونأن أعضاء ىيئة التدريس الذين  ىذا باإلضافة إلى
بمتوسط قدره حل المشكالت واتخاذ القرار عامًا فأكثر حققوا أعمى درجات في 

عامًا  60عامًا إلى أقل من 50لمفئة العمرية من  ينتمون(، يمييم الذين 60,39)
 50عامًا إلى أقل من 40لمفئة العمرية من  ينتمون(، يمييم الذين 85,35بمتوسط قدره )
عامًا  30لمفئة العمرية األقل من  ينتمون(، ثم الذين 30,35قدره )عامًا بمتوسط 
 40عامًا إلى أقل من 30لمفئة العمرية من  ينتمون(. وأخيرًا الذين 35بمتوسط قدره )

 (.76,31عامًا بمتوسط قدره )
وتتفق ىذه النتيجة مع خصائص التطور النمائي الذي يمر بو الفرد خبلل المراحل 

االجتماعية االنفعالية المختمفة لديو، تو ؛ ويؤثر عمى نمو الميارات المتعاقبة من حيا
نتيجة مروره بالخبرات الحياتية والمينية المختمفة فضبل عن تمايز قدرتو عمى االنتباه 

)حسن عبد المعطي ، ،(Hamed,2012واإلدراك والتذكر والتوقع ونمو الخيال )
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( والتي توصمت Hans, et al.,2014) ، كما تتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسة(2017
إلى وجود فروق بين أعضاء ىيئة التدريس عينة البحث في الذكاء االنفعالي وفقا 

بين  تراوحت أعمارىم التي لمتغير العمر ولكن جاءت أعمى درجة لصالح الفئة العمرية
، عمى عكس نتائج ىذا البحث الذي أوضح أن أعمى درجة كانت  عام ( 35- 31)

عاما فأكثر في المقياس ككل وفي أبعاده الفرعية ما عدا البعد  60العمرية  لمفئة
عاما أعمى الدرجات  30الخاص بميارات العبلقة حيث حققت الفئة العمرية أقل من 

 فييا .
 :متغير الحالة االجتماعية 

 تبعا لمحالة االجتماعية مكفاءة االجتماعية االنفعاليةاتجاه واحد ل فيتحميل التباين ( 16جدول )
درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المتغيرات

 الحرية
متوسط 
مستوى  قيمة ف المربعات

 الداللة

بالذات الوعي   
 

 330,214 3 990,642 بين المجموعات

083,13 001,0 
 700 556,11467 داخل المجموعات

 703 545,12110 الكمى 382,16

بالذات إدارة  

المجموعاتبين   444,1184 3 815,394 

 700 556,15843 داخل المجموعات 001,0 444,17
 703 17028 الكمى 634,22

االجتماعيالوعي   

 370,218 3 111,655 بين المجموعات

 700 889,10032 داخل المجموعات 001,0 236,15
 703 10688 الكمى 333,14

 ميارات العالقة

 653,458 3 960,1375 بين المجموعات

 700 222,15454 داخل المجموعات 001,0 775,20
 703 182,16830 الكمى 077,22

حل المشكالت 
القراراتواتخاذ   

 687,472 3 061,1418 بين المجموعات

 700 667,17726 داخل المجموعات 001,0 666,18
 703 727,19144 الكمى 324,25

 الكفاءة االجتماعية
 االنفعالية ككل

 360,7537 3 081,22612 بين المجموعات

 700 556,278743 داخل المجموعات 001,0 928,18
 703 636,301355 الكمى 205,398
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يتضح من الجدول السابق وجود تباين دال إحصائيًا بين متوسطات درجات 
الكفاءة االجتماعية االنفعالية ومحاورىا )الوعي  فيأعضاء ىيئة التدريس عينة البحث 

حل المشكبلت واتخاذ -ميارات العبلقة –الوعي االجتماعي  -إدارة الذات –بالذات 
القرارات( تبعا لمحالة االجتماعية، حيث بمغت النسبة الفائية المعبرة عن ىذه الفروق 

( عمى 18,666(، )20,775(، )15,236(، )17,444(، )13,083(، )18,928)
، وىي قيم أكبر من مثيمتيا الجدولية. وىذا يعنى أن الحالة االجتماعية ألعضاء التوالي

مستوى الكفاءة االجتماعية  فيتحقيق التباين  فيىيئة التدريس عينة البحث أسيمت 
ميارات  –الوعي االجتماعي  -إدارة الذات –االنفعالية ومحاورىا )الوعي بالذات 

 القرارات(.ت واتخاذ حل المشكبل-العبلقة
لمقارنة المتوسطات  Tukeyاختبار توكىضوء ىذه النتائج تم تطبيق  فيو 

لمعرفة اتجاه التباين، والذي أوضح أن المطمقين من أعضاء ىيئة التدريس عينة البحث 
(، يمييم األرامل 166بمتوسط قدره ) الكفاءة االجتماعية االنفعاليةحققوا أعمى درجات 

(، وأخيرًا المتزوجين بمتوسط قدره 155(، ثم العزاب بمتوسط قدره )164بمتوسط قدره )
(100.) 

بينما اتضح أن األرامل من أعضاء ىيئة التدريس عينة البحث حققوا أعمى 
بمتوسط قدره  المتزوجين(، يمييم 37,33بمتوسط قدره ) الوعي بالذاتدرجات 

(، وأخيرًا العزاب بمتوسط قدره 33,50(، ثم المطمقين بمتوسط قدره )34,44)
(32.33.) 

كما اتضح أن األرامل من أعضاء ىيئة التدريس عينة البحث حققوا أعمى 
(، ثم 32,22بمتوسط قدره ) المتزوجين(، يمييم 36بمتوسط قدره ) إدارة الذاتدرجات 

 (.29بمتوسط قدره ) (، وأخيرًا العزاب32المطمقين بمتوسط قدره )
اتضح أن المطمقين من أعضاء ىيئة التدريس عينة البحث حققوا أعمى  في حين
(، يمييم األرامل بمتوسط قدره 37,50بمتوسط قدره ) الوعي االجتماعيدرجات 

 (.32(، وأخيرًا العزاب بمتوسط قدره )35,05(، ثم المتزوجين بمتوسط قدره )35,66)
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كما اتضح أن األرامل من أعضاء ىيئة التدريس عينة البحث حققوا أعمى 
(، 39,05بمتوسط قدره ) المتزوجين(، يمييم 41بمتوسط قدره ) ميارات العالقةدرجات 

 (.34(، وأخيرًا العزاب بمتوسط قدره )39ثم المطمقين بمتوسط قدره )
بحث حققوا أعمى درجات وأخيرًا اتضح أن األرامل من أعضاء ىيئة التدريس عينة ال

بمتوسط قدره  المطمقين(، يمييم 37بمتوسط قدره ) حل المشكالت واتخاذ القرار
(، وأخيرًا العزاب بمتوسط قدره 34,25(، ثم المتزوجين بمتوسط قدره )35,50)
(29,66.) 

والتي توصمت إلى وجود  ((Westerhof,2017مع نتائج دراسة وتتفق ىذه النتائج 
فروق في مستوى الكفاءة االجتماعية االنفعالية يرجع إلى اختبلف الحالة االجتماعية 
لدى الفرد، وقد يرجع ذلك إلى شدة وصعوبة المواقف التي يمر بيا المطمقين واألرامل 

دارتيا عنيا والتعبير بتحديد االنفعاالت ليم تسمح التي والتي تكسبيم الميارات  وا 
 التعمم، مثل األساسية؛ الحياة ميام باإلضافة إلى تحقيق الحياتية؛ المواقف في فاعميةب

المشكبلت  وحل البيئة متطمبات مع والتكيف عمييا، ُمرضية والمحافظة عبلقات وتشكيل
 واتخاذ القرارات.
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 :متغير الدرجة العممية 

 تبعا لمدرجة العممية االنفعاليةمكفاءة االجتماعية اتجاه واحد ل في( تحميل التباين 17جدول )
درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المتغيرات

 الحرية
متوسط 
مستوى  قيمة ف المربعات

 الداللة
بالذات الوعي   
 

 057,247 2 115,494 بين المجموعات

909,14 

001,0 
 701 431,11616 داخل المجموعات

 703 545,12110 الكمى 571,16

بالذات إدارة  124,215 2 249,430 بين المجموعات 

086,9 
001,0 

 701 751,16597 داخل المجموعات
 703 17028 الكمى 677,23

االجتماعيالوعي   883,365 2 765,731 بين المجموعات 

761,25 

001,0 
 701 235,9956 داخل المجموعات

 703 10688 الكمى 203,14
المجموعاتبين  ميارات العالقة  144,1103 2 572,551 

585,24 
001,0 

 701 038,15727 داخل المجموعات
 703 182,16830 الكمى 435,22

حل المشكالت 
القراراتواتخاذ   

 888,1335 2 776,2671 بين المجموعات

848,56 

001,0 

 701 951,16472 داخل المجموعات
 703 727,19144 الكمى 499,23

 الكفاءة
االجتماعية 
 االنفعالية ككل

 930,11509 2 860,23019 بين المجموعات

988,28 

001,0 

 701 776,278335 داخل المجموعات
 703 636,301355 الكمى 055,397

يتضح من الجدول السابق وجود تباين دال إحصائيًا بين متوسطات درجات 
الكفاءة االجتماعية االنفعالية ومحاورىا )الوعي  فيأعضاء ىيئة التدريس عينة البحث 

حل المشكبلت واتخاذ -ميارات العبلقة –الوعي االجتماعي  -إدارة الذات –بالذات 
 القرارات( تبعا لمدرجة العممية، حيث بمغت النسبة الفائية المعبرة عن ىذه الفروق

، لتواليا( عمى 56,848(،)24,585(،)25,761(،)9,086(،)14,909(،)28,988)
وىي قيم أكبر من مثيمتيا الجدولية. وىذا يعنى أن الدرجة العممية ألعضاء ىيئة 

مستوى الكفاءة االجتماعية  فيتحقيق التباين  فيالتدريس عينة البحث أسيمت 
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ميارات  –الوعي االجتماعي  -إدارة الذات –االنفعالية ومحاورىا )الوعي بالذات 
 رارات(.القحل المشكبلت واتخاذ -العبلقة

لمقارنة المتوسطات  Tukeyاختبار توكىضوء ىذه النتائج تم تطبيق  فيو 
الكفاءة االجتماعية لمعرفة اتجاه التباين، والذي أوضح أن األستاذ حقق أعمى درجات 

(، 176,09(، يميو األستاذ المساعد بمتوسط قدره )182,38بمتوسط قدره ) االنفعالية
 (.169ثم المدرس بمتوسط قدره )

بمتوسط قدره  الوعي بالذاتكما اتضح أن األستاذ حقق أعمى درجات 
(، ثم المدرس بمتوسط قدره 35(، يميو األستاذ المساعد بمتوسط قدره )35,38)
(، 33,07بمتوسط قدره ) في إدارة الذات(. وقد حقق األستاذ أعمى درجات 33,55)

(. 31,40توسط قدره )(، ثم المدرس بم32,81يميو األستاذ المساعد بمتوسط قدره )
بمتوسط قدره  الوعي االجتماعيباإلضافة إلى أن األستاذ قد حقق أعمى درجات في 

(، ثم المدرس بمتوسط قدره 36 ،35(، يميو األستاذ المساعد بمتوسط قدره )36,30)
بمتوسط قدره  ميارات العالقة(. كما اتضح أن األستاذ حقق أعمى درجات 33,95)
(، ثم المدرس بمتوسط قدره 39,09اذ المساعد بمتوسط قدره )(، يميو األست40,53)
بمتوسط  حل المشكالت واتخاذ القرارفقد حقق األستاذ أعمى درجات  (. وأخيراً 37,60)

(، ثم المدرس بمتوسط قدره 33,81(، يميو األستاذ المساعد بمتوسط قدره )37,07قدره )
(32,50.) 

 أسفرت عن والتي( Hans,et al.,2013وتتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسة )
فالزيادة في الدرجة العممية  فعالي؛ناال وجود عبلقة خطية بين الدرجة العممية والذكاء

 االىتمام في ضوء النتيجة ىذه تفسير الممكن االنفعالي. ومنيتبعيا زيادة في الذكاء 
 مع إيجابية عبلقات تنمية في ودورىا االجتماعية، االنفعالية بموضوع الكفاية المتزايد

 ىيئة عضو بقدرة من االىتمام الجذري والتحول الميني، النجاح لىإ والوصول اآلخرين،
 عضو امتبلك التركيز عمى إلى العممي؛ المعمومات والمحتوى توصيل عمى التدريس

 ألبعاد الفيم الكامل لو تتيح وسموكية، واجتماعية وانفعالية معرفية ميارات التدريس ىيئة
 وحل اآلخرين، مع العبلقات ودورىا في إدارة واالجتماعية، االنفعالية الجامعية الحياة

 .( Marlow, 2000)المحيطة  والظروف المتطمبات مع والتكيف اليومية، المشكبلت
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 النفعاالتوس التدري ىيئة وضع تنظيم ىامًا في دوًرا يمعبان والخبرة جضالن أن كما
 .االجتماعي والوعي لمعبلقات، الفاعمة واإلدارة االنفعاالت بتمك والوعي الذاتية،
 مع المقاءات المستمرة خبلل من جتماعيةالا نفعاليةاال واراتتطوير ميإلى  ةباإلضاف
 تسمح الدراسية داخل القاعات االجتماعية فالعبلقات الدراسية؛ القاعات في بالطبل

 بالطبل مع فاعمة إيجاد عبلقات عمى ُتساعده ميارات بتنمية سالتدري ىيئة وضلع
(McCuin, 2012). 

 

إحصائيا عند  ةق دالو وجد فر ت"عمىوالذي ينص : ثالثالفرض الالنتائج المتعمقة ب
وأبعاده في التفكير المرن درجات مجموعة البحث  اتبين متوسط 0,05 ≥مستوى داللة 

-متوسطة-)مرتفعةالكفاءة االجتماعية االنفعالية  مستويات الختبلف تعزي الفرعية
استخدام اختبار تحميل التباين ولمتحقق من صحة ىذا الفرض إحصائيًا تم  .منخفضة(

لموقوف عمى داللة الفروق بين متوسطات درجات  One Way Anovaاتجاه واحد في
الكفاءة االجتماعية  مستويات التفكير المرن وأبعاده تعزي الختبلف فيعينة الدراسة 

 االنفعالية.
 الكفاءة االجتماعية االنفعالية اتجاه واحد لمتفكير المرن تبعا لمستويات فيتحميل التباين  (18جدول )
درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المتغيرات

مستوى  قيمة ف متوسط المربعات الحرية
 الداللة

قبول التكنولوجيا في 
 الحياة
 

 255,90 2 511,180 بين المجموعات

058,15 001,0 
 701 671,4201 المجموعات داخل

994,5 
 703 182,4382 الكمى

االنفتاح العقمي 
واالستفادة من تجارب 

 االخرين

 869,710 2 737,1421 بين المجموعات

816,128 001,0 
 701 444,3868 داخل المجموعات

518,5 
 703 182,5290 الكمى

التكيف في المواقف 
 الحياتية

 664,519 2 328,1039 بين المجموعات

237,58 001,0 
 701 218,6255 داخل المجموعات

923,8 
 703 545,7294 الكمى

 التفكير المرن ككل
 104,3263 2 208,6526 بين المجموعات

646,98 001,0 
 701 338,23188 داخل المجموعات

079,33 
 703 545,29714 الكمى
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يتضح من الجدول وجود تباين دال إحصائيًا بين متوسطات درجات أعضاء 
التفكير المرن ككل وأبعاده )قبول التكنولوجيا في الحياة  فيىيئة التدريس عينة البحث 

التكيف في المواقف الحياتية( تبعا  -االنفتاح العقمي واالستفادة من تجارب االخرين -
منخفضة( لصالح مرتفعي -متوسطة-فعالية)مرتفعةلمستويات الكفاءة االجتماعية االن

الكفاءة االجتماعية االنفعالية، حيث بمغت النسبة الفائية المعبرة عن ىذه الفروق 
، وىي قيم أكبر من التوالي( عمى 58,237(، )128,816(، )150,58(، )98,646)

عضاء ىيئة مثيمتيا الجدولية. وىذا يعنى أن مستوى الكفاءة االجتماعية االنفعالية أل
مستوى التفكير المرن وأبعاده )قبول  فيتحقيق التباين  فيالتدريس عينة البحث أسيم 

التكيف في  -االنفتاح العقمي واالستفادة من تجارب االخرين –التكنولوجيا في الحياة 
 المواقف الحياتية(. 

لمقارنة المتوسطات  Tukeyاختبار توكىضوء ىذه النتائج تم تطبيق  فيو 
لمعرفة اتجاه التباين، والذي أوضح أن أعضاء ىيئة التدريس عينة البحث الذين ينتمون 

التفكير  فيالكفاءة االجتماعية االنفعالية حققوا أعمى درجات  فيلممستوى المرتفع 
(، يمييم الذين ينتمون لممستوى المتوسط في الكفاءة 85.44ككل بمتوسط قدره )المرن 
(، وأخيرًا الذين ينتمون لممستوى المنخفض في 81تماعية االنفعالية بمتوسط قدره )االج

 (.79.22الكفاءة االجتماعية االنفعالية بمتوسط قدره )
كما اتضح أن أعضاء ىيئة التدريس عينة الدراسة الذين ينتمون لممستوى 

ل التكنولوجيا في قبو الكفاءة االجتماعية االنفعالية حققوا أعمى درجات في فيالمرتفع 
(، يمييم الذين ينتمون لممستوى المتوسط في الكفاءة 25بمتوسط قدره ) الحياة

(، وأخيرًا الذين ينتمون لممستوى المنخفض 24,56االجتماعية االنفعالية بمتوسط قدره )
 (.23,55في الكفاءة االجتماعية االنفعالية بمتوسط قدره )

كما تبين أن أعضاء ىيئة التدريس عينة البحث الذين ينتمون لممستوى المرتفع 
االنفتاح العقمي واالستفادة  الكفاءة االجتماعية االنفعالية حققوا أعمى درجات في في

(، يمييم الذين ينتمون لممستوى المتوسط في 31.80بمتوسط قدره )من تجارب االخرين 
(، وأخيرًا الذين ينتمون لممستوى 31بمتوسط قدره ) الكفاءة االجتماعية االنفعالية

 (.28,88المنخفض في الكفاءة االجتماعية االنفعالية بمتوسط قدره )
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أن أعضاء ىيئة التدريس عينة البحث الذين ينتمون  ىذا باإلضافة إلى
التكيف في  الكفاءة االجتماعية االنفعالية حققوا أعمى درجات في فيلممستوى المرتفع 
(، يمييم الذين ينتمون لممستوى المتوسط في 29,08بمتوسط قدره ) المواقف الحياتية

(، وأخيرًا الذين ينتمون لممستوى 26,77الكفاءة االجتماعية االنفعالية بمتوسط قدره )
 (.25المنخفض في الكفاءة االجتماعية االنفعالية بمتوسط قدره )

بوجو عام تؤثر عمى أداء جتماعية االنفعالية االويمكن تفسير ذلك بأن الكفاءة 
الكفاءة بعمى أدائو في المجال االجتماعي وتسمى  ، فتؤثرمختمفةالفرد في مجاالت 

 ، وتؤثراالنفعاليةالكفاءة بتسمى و  االجتماعية، وتؤثر عمى أدائو في المجال الوجداني
تؤثر عمى أدائو في و  الكفاءة األكاديمية،بعمى أدائو في المجال األكاديمي وتسمى 

وفي نفس السياق قد يعزى ذلك إلى أن . الكفاءة اإلبداعيةبوتسمى  المجال اإلبداعي
يتميزون بقدرتيم المرتفعة عمى حل المشكبلت  قداالجتماعية االنفعالية مرتفعي الكفاءة 

 والتنظيم الذاتي، والتخطيط،والصمود النفسي، األكاديمية واالجتماعية، والثقة بالنفس، 
 سي، والتوافق النفسي، واالجتماعي، والتكيف األكاديمي،اتحصيل الدر الوارتفاع مستوى 

وغيرىا من  والتوتر،ت االجتماعية، وانخفاض االنفعاالت السمبية، كالقمق، ار اوالمي
 ساتا، ويدعم ذلك العديد من الدر بالتفكير المرنبشكل أو بآخر  ت التي ترتبطاالمتغير 

 ,Jenning & Greenberg؛Frederickson, 2009)مثل دراسة والبحوث

وغانم  ي؛سامر عبد الياد2015؛نجبلء إبراىيم،Ball,2012؛McCuin,2012؛2009
 ( .2017؛ محمد حميدة ، 2016البسطامي،

يمتمكون درجة كبيرة من االعتقاد  االجتماعية االنفعالية كما أن مرتفعي الكفاءة
ذوي التفكير المرن يتصفون أن ، فضبل عمى بمرونةفي قدرتيم عمى التفكير، والتصرف 

مكانياتيا واالتقان  بالقابمية عمى التفاعل واالنفتاح عمى الذات واآلخرين والوعي بالذات وا 
لممشكبلت التي  ، حتى يمكنو التفكير في حمول متنوعةوالسعي لتحقيق النمو الشخصي

واألعمال األكاديمية التي يكمف تواجيو، وتجربة طرق متعددة لمحاولة القيام بالميام، 
قدرة  التفكير المرنحتاج يوالنظر إلى الموضوعات من وجيات نظر مختمفة. كما  بيا،

عامة، والسمبية خاصة، وضبطيا، والتحكم فييا وتمتعو  نفعاالتاالعمى السيطرة عمى 
حيث أنيا  ،االجتماعية االنفعاليةالكفاءة باالنفعالي بما يعني تمتعو  ناباليدوء، واالتز 
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 ،سالتدري ىيئة لعضو واالحتراق الداخمي غوطضال مع التعامل في حةضوا عبلقةذات 
 مع التكيف في الرئيس الدور تمعبان المتين الذاتية بالذات واإلدارة الوعي خاصة

والتي .(Jennings & Greenberg, 2009)س التدري لعممية ةاالنفعالي المطالب
مشاعره وانفعاالتو، وكذلك مشاعر اآلخرين واالستجابة عمى فيم  تجعمو أكثر قدرة

لحمول متنوعة لممشكبلت، كما يساعده ذلك  المناسبة ليا، حتى يتمكن من التوصل
التي يتعرض ليا،  عمى تقبل وجيات نظر اآلخرين، والتكيف مع جميع المواقف

إليو  ويتفق ىذا مع ما أشار. والتعامل مع كافة شئون حياتو بدرجة من المرونة
(Boyatzis,2009) صور كافة في تنعكس االنفعالية االجتماعية الكفاية بأن مظاىر 

 والتوافق واالنفعالية االجتماعية المشكبلت الذات وحل وكيفية اداره االجتماعي التواصل
 واالجتماعي لمفرد.  النفسي

، والكفاءة التفكير المرنقد يعزى ذلك إلى وجود عبلقات دالة إحصائيًا بين  كما
مكانية التنبؤ االجتماعية االنفعالية،  من خبلل الكفاءة االجتماعية  بالتفكير المرنوا 

؛ Sollar,2010مثل دراسة )سات والبحوث اذلك العديد من الدر  ويؤكد عمى والوجدانية،

Sheck,et al.,2012 ؛Nath&Pradhan, 2014،؛2015؛ سميمان إبراىيم 
Foster,2016؛ 2018الفريحات،عفاف ؛(Zych&Llorent , 2020 . 

سات والبحوث التي اتفقت نتائجيا مع اإضافة إلى ما سبق ىناك العديد من الدر 
ي توصمت إلى وجود توال (Celikkaleli, 2014) مثل دراسة نتيجة ىذا الفرض،

 كما ،دالة إحصائيًا بين المرونة المعرفية ومعتقدات الكفاءة االجتماعية والوجدانيةة عبلق
معتقدات الكفاءة الوجدانية واالجتماعية بدرجات المرونة  أنو يمكن التنبؤ من خبلل

إلى أن والتي توصمت  ((Esen,et al.,2017 ودراسة. لدى عينة الدراسة المعرفية
 المرونة المعرفية يتم التنبؤ بيا بشكل إيجابي دال إحصائيًا من خبلل الكفاءة الوجدانية

وجود إسيام والتي أثبتت  (2018 الفريحات، عفاف) دراسة افة إلىباإلضاالجتماعية. و 
لمتنبؤ بالمرونة  نسبي ذو داللة إحصائية لكل من الكفاءة األكاديمية واالنفعالية

أن المرونة المعرفية والتي أظيرت  ((Demirtas, 2020دراسة  اً وأخير . المعرفية
واالجتماعية. ودراسة )محمد البدرماني،  مرتبطة بشكل إيجابي مع الكفاءة الوجدانية
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( والتي توصمت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في المرونة المعرفية ترجع 2020
 إلى اختبلف مستويات الكفاءة األكاديمية لصالح مرتفعي الكفاءة األكاديمية.

 00,0عند مستوى معنويةوجود فروق ذات داللة إحصائية مما سبق يتضح 
التفكير المرن وفقًا لمتغير العمر، والحالة  فيت درجات عينة البحث متوسطابين 

في التفكير المرن جود فروق ذات داللة إحصائية عدم و و  االجتماعية، والدرجة العممية،
وجود فروق ذات داللة ، والتخصص العممي. كما أظيرت النتائج وفقا لمتغير الجنس

 الكفاءة فيمتوسطات درجات عينة البحث بين  00,0عند مستوى معنويةإحصائية 
عدم و وفقًا لمتغير العمر، والحالة االجتماعية، والدرجة العممية، االجتماعية االنفعالية 

 وفقا لمتغير الجنساالجتماعية االنفعالية  الكفاءة فيجود فروق ذات داللة إحصائية و 
عند مستوى  وجود فروق دالة إحصائياً والتخصص العممي. كما أظيرت النتائج 

التفكير  فيبين متوسطات درجات أعضاء ىيئة التدريس عينة البحث  00,0معنوية
المرن ككل وأبعاده وفقًا لمستويات الكفاءة االجتماعية االنفعالية لصالح مرتفعي الكفاءة 

 االجتماعية االنفعالية.
 يمي:في ضوء النتائج التي أسفر عنيا البحث، يمكن التوصية بما  :البحث توصيات

؛ االجتماعية االنفعالية، والكفاءة بالتفكير المرنضرورة تحمي المربين والمعممين  .0
 .يم عميياتدريبو إكسابيم لطبلبيم  حتى يتمكنوا من

ألعضاء ىيئة التدريس لتنمية التفكير المرن والكفاءة االجتماعية ت تدريبية اعقد دور  .5
 واالجتماعية ليم.     االنفعالية لتأثيرىم المباشر عمى الكفاءة المينية 

بالتفكير المرن والكفاءة ت وثيقة الصمة االمتغير عمى مطبلب عقد ورش عمل ل .3
االجتماعية االنفعالية الرتباطيا المباشر بمعدل التحصيل األكاديمي والتفوق 

 الدراسي.

تصميم مناىج ومساقات متخصصة في التفكير المرن والكفاءة االجتماعية  .7
 االنفعالية وتدريسيا بصورة مباشرة لمطبلب في المدارس والجامعات. 

البحوث ح ابناًء عمى ما توصل إليو البحث من نتائج، يمكن اقتر : بحوث مقترحة
 :األتية
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لطالبات كمية  االجتماعية االنفعاليةوالكفاءة  ألنماط التفكير المرن،مقارنة  ةسار د .0
 جامعة األزىر.-االقتصاد المنزلي

 االجتماعية االنفعاليةوالكفاءة  التفكير المرن،التنبؤ بسة العوامل المسيمة في ادر  .5
 جامعة األزىر.-طالبات كمية االقتصاد المنزلي لدى 

ي لدى أعضاء برنامج تدريبي قائم عمى التفكير المرن لتنمية كفايات المعمم الرقم .3
 ىيئة التدريس بكمية االقتصاد المنزلي جامعة األزىر. 

تطوير منيج االقتصاد المنزلي في ضوء ميارات الكفاءة االجتماعية االنفعالية  .7
 وفاعميتو في تنمية ميارات القرن الحادي والعشرين لدى طالبات المرحمة الثانوية.

 : البحث مراجع
 لدى التفكير بمرونة وعبلقتو التفاوض أسموب(. 7102أزىار محمد السباب ) -

مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية، كمية التربية لمعموم  الجامعة. طمبة
 .202-272(، ص ص 4)52اإلنسانية، جامعة تكريت، العدد 

(. الطفل وميارات التفكير. دار صفاء لمنشر 7112أمل عبد السبلم الخميمي ) -
 والتوزيع، عمان: األردن. 

السعادة النفسية في  .(7102) قاسم إسماعيل، سحر محمود عبد اهللآمنة  -
سات العميا االمعرفية والثقة بالنفس لدى عينة من طبلب الدر  عبلقتيا بالمرونة

  .042 – 22ص ص ،25بجامعة سوىاج. المجمة التربوية، 

الذكاء الوجداني والتوافق الميني لممعمم،  (.7110) إبراىيم السمادوني سيدال -
مجمة عمى عينة من المعممين والمعممات بالتعميم الثانوي العام.  ميدانية سةدرا

، العربية لبلستشارات العممية وتنمية الموارد البشرية لمؤسسةعالم التربية، ا
 .020-60 ص ص ،(0)5

 أسسو وتطبيقاتو. مكتبو الوجداني (. الذكاء9007) إبراىيم السمادوني السيد -
 .القاىرة: المصرية األنجمو

ء المعرفي وعبلقتو ا. التفكير ما ور (7106الحافظ )ثناء عبد الودود عبد  -
 526ص ص ،(7)702الجامعة. مجمة األستاذ،  بالمرونة المعرفية لدى طمبة

-401. 
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(. 5002جابر عبد الحميد جابر، أسماء محمد عدالن ومنى حسني السيد ) -
أثر برنامج تدريبي قائم عمى ميارات التفكير اإليجابي في تنمية الثقة بالنفس 
والتفاؤل والمرونة الفكرية لدى تبلميذ الحمقة اإلعدادية ذوي صعوبات التعمم 

كمية الدراسات العميا، االجتماعي. مجمة العموم التربوية، جامعة القاىرة، 
53(5 ،)522- 333 . 

 ةر والمروناألساليب اتخاذ القر  ي. اإلسيام النسب(7102)النجار حسني زكريا  -
التنبؤ بالحكمة لدى طمبة الجامعة.  فياالجتماعية  المعرفية وفعالية الذات

 .610- 252ص ص، (72) 005 ،جامعة بنيا ،مجمة كمية التربية
التفكير المرن في (. أثر 7102حسين حميد الشكري وأحمد حميد الشكري ) -

في مادة  اكتساب المفاىيم الببلغية عند طالبات الصف الخامس األدبي
. مجمة الفنون واألدب وعموم اإلنسانيات واالجتماع، كمية اإلمارات الببلغة

 . 502-515، ص ص42لمعموم التربوية، 

 الراية واألنماط. دار المفاىيم التفكير (:9000) سحيمات الرحمن عبد ختام -
 األردن. والتوزيع، عمان: لمنشر

لدى طمبة  (المرونة-التصمب)المعرفي  (. األسموب7102رندة محمد حماد ) -
المعمومات. رسالة ماجستير، جامعة وعبلقتو بمعالجة  جامعة القدس المفتوحة

 القدس، كمية العموم التربوية.

https://dspace.alquds.edu/bitstream/handle/20.500.12213/2926/M

T_2017_21420048_8103.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

 الذات: تقدير تعزيز  (5002.)ورانجيت سينج ماليي ريرنرروبرت دبميو  -
 جرير: دمشق. مكتبة  الجديدة.لفية عادة بناء وتنظيم نفسك لمنجاح في األإ

االنفعالية  (. الكفاية7106البسطامي ) غانم جاسرعبد اليادي و  سامر عدنان -
أبو ظبي في ضوء متغيرات  االجتماعية لدى أعضاء ىيئة التدريس من جامعة

مجمة العموم التربوية . والخبرةوالتخصص  العممي )ذكر / أنثى( والمؤىل النوع
-515ص ص (، 5)02، مركز النشر العممي، جامعة البحرينوالنفسية، 

552. 

https://dspace.alquds.edu/bitstream/handle/20.500.12213/2926/MT_2017_21420048_8103.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.alquds.edu/bitstream/handle/20.500.12213/2926/MT_2017_21420048_8103.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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 العصابي، بالقمق وعبلقتو المرونة – التصمب(: 0222) حسن خزعل سامية  -
 .بغداد اآلداب، جامعة كمية ، ماجستير رسالة

researchgate.net/profile/Ziad_Rachid/publication/342https://www.

4122   

المعرفية  ة(. المرون7106)أحمد الفتاح فرح  سبلمة عقيل المحسن وعبد -
الفكري لدى طمبة جامعة األمير سطام بن عبد العزيز.  وعبلقتيا بالتطرف
 .041- 001ص ص ،(4) 57، جامعة أسيوط،مجمة كمية التربية

أثر التدريب القائم عمى الكفاءة (: 9005سميمان عبد الواحد إبراىيم ) -
خفض األلكسيثيميا واالنفعاالت األكاديمية السمبية  االنفعالية في –االجتماعية 

واالنفعالية.  تبلميذ المرحمة االبتدائية ذوي صعوبات التعمم االجتماعية لدى
، ص 60طة التربويين العرب، مجمة دراسات عربية في التربية وعمم النفس، راب

 . 56 -03ص 
(. أثر استخدام غرائب الصور ورسوم األفكار 9009سماح حسين الجفري ) -

اإلبداعية لتدريس مقرر العموم في تنمية التحصيل وبعض عادات العقل لدى 
طالبات الصف األول متوسط مدينة مكة المكرمة. رسالة دكتوراه، كمية التربية، 

 جامعة ام القرى. 

https://platform.almanhal.com/Files/2/94346 

المرونة المعرفية  (.7102السماوي )الكريم غالى محسن، وفجر حسين  عبد -
 45ق، االعر  اإلنسانية،العموم كمية  البصرة،أبحاث  لدى طمبة الجامعة. مجمة

 .505 - 726(، ص ص7)

(. تنمية 5002عدنان يوسف العتوم وعبد الناصر ذياب الجراح وموفق بشارة ) -
. دار المسيرة لمنشر 5ميارات التفكير نماذج نظرية وتطبيقات عممية، ط

 والتوزيع والطباعة، عمان: األردن. 

. القدرة التنبؤية ألنماط التواصل األسري، (7102) عفاف متعب الفريحات -
واالنفعالية واألكاديمية بالمرونة المعرفية لدى طمبة  الجتماعيةوالكفاءة الذاتية ا

 األردن. ،اليرموك جامعة ،كمية التربية ،هاالصف العاشر. رسالة دكتور 

http://search.mandumah.com/Record/953467 

https://www.researchgate.net/profile/Ziad_Rachid/publication/342412275_astkhdam_nmwdhj_rash_fy_tdryj_akhtbar_mstwyat_altfkyr_alhndsy/links/5ef32f9fa6fdcc158d2619a0/astkhdam-nmwdhj-rash-fy-tdryj-akhtbar-mstwyat-altfkyr-alhndsy.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ziad_Rachid/publication/342412275_astkhdam_nmwdhj_rash_fy_tdryj_akhtbar_mstwyat_altfkyr_alhndsy/links/5ef32f9fa6fdcc158d2619a0/astkhdam-nmwdhj-rash-fy-tdryj-akhtbar-mstwyat-altfkyr-alhndsy.pdf
https://platform.almanhal.com/Files/2/94346
https://platform.almanhal.com/Files/2/94346
http://search.mandumah.com/Record/953467
http://search.mandumah.com/Record/953467
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المرن وعبلقتو بالدافع المعرفي لدى طمبة  (: التفكير7104)لجبلد احمد أعبل  -
 .اآلدابجامعة بغداد، كمية  ماجستير،الجامعة، رسالة 

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=107075                          
       

الرك الجامعة. قياس التفكير المرن لدى طمبة  (.7102عمي عناد العايدي ) -
، ص 71االجتماعية، جامعة واسط، كمية التربية ،لمفمسفة والمسانيات والعموم 

 .224-251ص

(. الذكاء االنفعالي وعبلقتو بالكفاءة المينية لدى 7112) اهلل مغربي عمر عبد -
اجستير، عينة من معممي المرحمة الثانوية في مدينة مكة المكرمة. رسالة م

 ، كمية التربية.القرىأم  جامعة

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=34524  

 الثانوية المرحمة طمبة لدى المعرفية المرونة. (2015اليزيل ) عيسى سمطان -
 التربوية كمية العموم ماجستير، رسالة. الذاتي بالتنظيم وعالقتيا بئر السبع في

 .عمان جامعة والنفسية،

 العقل عادات إلى مستند تدريبي برنامج فاعميو (.9006ناصر ثابت ) فدوى -
 ،الروضة أطفال لدى االجتماعي والذكاء المعرفي االستطبلع حب تنميو في

 العميا. الدراسات كميو عمان، جامعو دكتوراه، رسالة
(. بناء اختبار لقياس التفكير المرن في حل المشكبلت 9006فوزية نعام ) -

الرياضية: دراسة ميدانية عمى عينة من تبلميذ الرابعة متوسط بمدينة ورقمة. 
رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح، كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية، 

 الجزائر. 

algerie.com/6390303745585991-https://www.theses 
الكفاءة االجتماعية  عمىفعالية برنامج قائم (. 7102محمد إسماعيل حميدة ) -

المرحمة  الرجاء لدي طبلب عمىتنمية الصمود النفسي وأثره  االنفعالية في –
الجمعية . المجمة المصرية لمدراسات النفسية،  تجريبي –ة: بحث تنبؤي الثانوي

 542-722ص ص (،26(، العدد)72، المجمد ) المصرية لمدراسات النفسية
 .http://search.mandumah.com/Record/1011014  

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=107075
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=107075
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=34524
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=34524
https://www.theses-algerie.com/6390303745585991
https://www.theses-algerie.com/6390303745585991
http://search.mandumah.com/Record/1011014
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نفعالي وعبلقتو بفاعمية القائد الذكاء اال ستوىم (.7104العمرات ) سالممد حم -
المجمة األردنية في العموم التربوية، ومديراتيا في األردن.  سالمدار  لدى مديري

 .021-022(، ص ص7)01

 ضوء في المعرفية المرونة في الفروق (.0202محمد عاطف البدرماني ) -
 المتفوقين الطالب لدى األكاديمية المدركة الكفاءة من مختمفة مستويات

 رسالة دكتوراه، كمية التربية، جامعة حموان. .التربية بكمية عقميا

https://jsu.journals.ekb.eg/article_92832.html  

"  التكيفي -التجديدي" اإلبداعي (. األسموب5002محمد عباس محمد ) -
الجامعة. مجمة الباحث في العموم اإلنسانية  طمبة لدى المرن بالتفكير وعبلقتو

(، ص 33واالجتماعية، جامعة بغداد، مركز البحوث التربوية والنفسية، العدد )
  .707 -322ص 

. حاالت اليوية النفسية وعبلقتيا بالمرونة (7106)العارضة محمد عبد اهلل  -
مجمة التربية لمبحوث التربوية والنفسية  نوية.الثا المعرفية لدى طمبة المرحمة

 .656 - 222 (، ص ص5) 062واالجتماعية، 
ء المعرفي ا. المرونة العقمية وعبلقتيا بالتفكير ما ور (7102) محمد عمي حسن -

جامعة أم  ،كمية التربية ماجستير،جامعة أم القرى. رسالة  لدى عينة من طبلب
 القرى.

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=127856  

. أثر الكفاءة في المغة الثانية عمى (7102)فع زغول امحمد كمال صفية؛ ور  -
المعرفية لدى الطمبة ثنائي المغة في مدينة عكا. مجمة  الذاكرة العاممة والمرونة

 – 0422، ص ص(2) 50النجاح لؤلبحاث. العموم اإلنسانية، جامعة
0274. 

 طبلب لدى المعرفية بالمرونة المنبئة العوامل. (2015جابر ) مختار مروة -
(، 3)20، جامعة حموان، كمية التربية، واجتماعية تربوية دراسات الجامعة.
 .1110-1059ص ص 

مجمة كمية  المراىقين.(. تطور التفكير المرن لدى 7102مريم ىاشم البدري ) -
 .502-722ص ص  (،3)4،لمعموم االسبلمية الجامعة  اإلمام الكاظم

https://jsu.journals.ekb.eg/article_92832.html
https://jsu.journals.ekb.eg/article_92832.html
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=127856
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=127856
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تقان وعبلقتيا بالمرونة المعرفية . دافعية اإل(7102)فاضل وحيد  فيمصط -
 جامعة القادسية. ،كمية التربية ،ماجستير لدى طمبة الجامعة. رسالة

 والتوزيع لمنشر المسيرة الطفل. دار وذكاء تفكير (:9009) يوسف قطامي نايفة -
  والطباعة، عمان: األردن.

ء الذاكرة ا. أثر تفاعل مستوى ما ور (7105)أحمد نبيل عبد اليادي  -
المعرفية لدى طبلب كمية التربية جامعة  والتخصص األكاديمي في المرونة

كمية التربية،  واالجتماعية، األزىر. مجمة التربية لمبحوث التربوية والنفسية
 .077 - 21 (، ص ص022) 4 ألزىر،جامعة ا

تنمية الكفاءة االجتماعية االنفعالية في  (. أثر9005نجبلء عبد اهلل إبراىيم ) -
الجتماعي وتحسين الثقة بالذات لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية ا خفض القمق

الجمعية المصرية التعمم. المجمة المصرية لمدراسات النفسية، ذوي صعوبات 
 .497-390(، ص ص95)88النفسية،لمدراسات 

التفكير ما فوق المعرفي وعبلقتو بالمرونة (. 7102)الجنابي ندى صباح  -
واألدب وعموم الفنون مجمة  كمية التربية األساسية. المعرفية لدى طمبة

 - 722 ، ص ص74التربوية.  ت لمعمومامار اإلنسانيات واالجتماع. كمية اإل
722. 

 

- Ates, B. (2016). The Effect of Solution-Focused Brief Group 

Counseling upon the Perceived Social Competences of 

Teenagers. Journal of Education and Training Studies. 4(7),pp. 

28-36. 

- Ball, R. (2012). The Relationship of Academic Self-Concept 

& Social Competence in Learning disabled early Adolescents. 

Ph. D, The Fielding Graduate University, California. 

Retrieved from https://search.proquest. com/dissertations.  

- Baltaci, H. (2013): Turkish 6th - 8th Grade Students' Social 

Emotional Learning Skills and Life Satisfaction. International 

Journal on New Trends in Education and their Implication, 1, 

pp .1-14. 

- Bannett, J., & Mueller, U. (2005): The Development of 

Abstraction & Flexible Thinking in Preschoolers, Department 



 

 858 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  العددـ التاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

of Psychology, University of Victoria. 

https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.23

3.4194&rep=rep1&type=pdf  

- Barak, M.,& Levenberg,A.(2016): Flexible Thinking in 

Learning: An Individual Differences Measure for Learning in 

Technology-enhanced Environments . The Faculty of 

Education in Science and Technology, Computers & 

Education ,an International Journal ,pp.39-51. 

www.elsevier.com/locate/compedu   

- Barak, M.(2018  ( . Are Digital Natives open to change? 

Examining Flexible Thinking and Resistance to change. 

Computers & Education ,an International Journal ,121 

,pp.115-123. www.elsevier.com/locate/compedu  

- Boyatzis, R.E. (2009). Competencies as Behavioral Approach 

to Emotional Intelligence. Journal of Management 

Development, 28(9),pp. 749-770. 

- Brasseur, S.; Gregoire, J.; Bourdu, R. & Mikolajczak, M. 

(2013): The Profile of Emotional Competence (PEC): 

Development and Validation of a Self- reported Measure that 

fits Dimensions of Emotional Competence Theory, PLOS, 8 

(5), pp.1-8.  

- Carvalho,A., & Amorim,A.(2000). How To Develop 

Cognitive Flexibility in a WWW Course. Reports, In: Annual 

Proceedings of Selected Research and Development Papers 

Presented at the National Convention of the Association for 

Educational Communications and Technology, pp.141-150. 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED455763.pdf  

- Celikkaleli,O. (2014). The Relation Between Cognitive 

Flexibility and Academic, Social and Emotional Self-Efficacy 

Beliefs Among Adolescents. Education and Science,39,347-

354. https://www.researchgate.net/publication/292991980  

- Cheng, J., & Koszalka,T.(2016). Cognitive Flexibility Theory 

and its Application to Learning Resources. Syracuse 

University – RIDLR project.  

https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.233.4194&rep=rep1&type=pdf
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.233.4194&rep=rep1&type=pdf
http://www.elsevier.com/locate/compedu
http://www.elsevier.com/locate/compedu
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED455763.pdf
https://www.researchgate.net/publication/292991980


 

 859 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  العددـ التاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

- Cohen, J. (2009). Educating Minds and Hearts: Social 

Emotional Learning and the Passage into Adolescence. 

Teachers College Press. https://www.amazon.com/Educating-

Minds-Hearts-Emotional-Adolescence /dp /0807738387  

- Costa, A.,& Kalick,B.(2000). Discovering and Exploring 

Habits of Mind. A Developmental Series, Book 1. ASC D, 

Alexandria, VA. https://eric.ed.gov/?id=ED439101  

- Dennis, J., &Vander, J. (2010): The Cognitive Flexibility 

Inventory: Instrument Development and Estimates of 

reliability and validity cogn ther Res, 34, pp. 241-253.  

- Domitrovich, C.; Cortes, R., & Greenberg, M. (2007). 

Improving Young Children's Social and Emotional 

competence, A randomized trail of the pre school "PATHS" 

curriculum. The Journal of Primary Prevention, 28 (2), pp.67-

91. 

- Durlak, A.; Weissberg, P.; Dymnicki, B.; Taylor, D. & 

Schellinger, B. (2011). The Impact of Enhancing Students 

Social and Emotional Learning: A meta‐  analysis of School 

based Universal Interventions. Child development, 82(1), 

pp.405-432. 

- Elias, M.,&Kolovou,A.(2009). Exploring Strategy use and 

Strategy Flexibility in Non-routine Problem Solving by 

Primary School high Achievers in Mathematics. The 

International Journal on Mathematics Education, 41(5), 

pp.605-618 

- Erdogan ,A.(2015). Turkish Primary School Students 

Strategies in Solving a Non-routine Mathematical Problem 

and some Implications for the Curriculum Design and 

Implementation. International Journal for Mathematics 

Teaching and Learning.pp.1-27. 

https://www.researchgate.net/publication/292143622_  

- Esen, H. (2018). The Relationship Between Pre–Service 

Teachers Cognitive Flexibility and Interpersonal Problem 

Solving Skills. Eurasian Journal of Educational Research, 77, 

pp.105-128. 

https://www.amazon.com/Educating-Minds-Hearts-Emotional-Adolescence%20/dp%20/0807738387
https://www.amazon.com/Educating-Minds-Hearts-Emotional-Adolescence%20/dp%20/0807738387
https://eric.ed.gov/?id=ED439101
https://www.researchgate.net/publication/292143622_%20s_for_the_curriculum_design_and_implementation


 

 860 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  العددـ التاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

- Ferreira, M.; Simoes, C.; Mators, M.; Ramiro, L. & Diniz, J. 

(2012): The Role of Social and Emotional Competence at risk 

Behaviors in Adolescence. The International Journal of 

Emotional Education, 4(1), pp.43-55. 

- Fisher, T.(2003): thinking Toxonomyadvas. Studies 

competency through teacher/counselor collaboration. 

Education, 120(4),pp.668-674. 

- Foster,R. (2016).The Power of Emotional Intelligence for 

Facilitating Psychologically Flexible Thinking: A contextual 

perspective in decision making and workplace flourishing. Ph. 

D, The Australian National University. 

- Frederickson, N. (2009). Special Educational Needs Inclusion 

and Diversity: A Textbook 2nd Edition. Open University 

Press. 

- Gianesini, G. (2011). Resilience As a Relational Construct: 

The Oretical and Empirical Evidence. PH. D, Dipartimento di 

Psicologia Applicata Dottorato di Ricerca in Scienze 

Psicologiche. 

- Goleman, D. (1998). Working with Emotional Intelligence. 

New York: Bantam. 

- Griffin, P.; McGaw, B. & Care, E. (2012). Assessment and 

Teaching of 21st Century Skills. Dordrecht: Springer. 

http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007- 2324-5. 

- Gumduz, B. (2013): The Contribution of Attachment Styles, 

Irrational Believes and Psychological Systems to the 

Prediction of Cognitive Flexibility. Educational Sciences: 

Theory and Practice, 13 (4), pp.2079-2085. 

- Gundersen, K. (2014). Social Emotional Competence: Too 

Much or too little. The International Journal of Emotional 

Education, 6 (1), pp.4-13. 

- Hamed, H. (2012): The Relationship between Self Efficacy 

Beliefs and Social- Emotional Competence in at risk girls. 

PH.D. The State University of New Jersey. 

http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-%202324-5


 

 861 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  العددـ التاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

- Ionescu, T. (2012). Exploring the Nature of Cognitive 

Flexibility. New Ideas in Psychology, 30(2), pp.190–200. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.newideapsych.2011.11.001.  

- Jenning, A., & Greenberg, M. (2008). The Prosocial 

Classroom: Teacher Social and Emotional Competence in 

Relation to Student and Classroom Outcomes. Educational 

Research, 79 (1), pp. 491- 525. 

- Jenning, P. (2010). Promoting Teachers Social Emotional 

Competence to Support Performance and Reduce Burnout. In 

A. Cohan & A. Honigsfeld (Eds.) , Breaking the mold of 

preservice and inservice teacher education:Innovative and 

successful practices for the twenty- first century. New York: 

Rowman & Littlefield. 

- Joy, J. (2016). Evaluating Positive Social Competence in 

Preschool Populations. School Community Journal, 26(2), 

pp.263-289. 

- Kasler, J.; Hen, M., & Nov, A. (2013). Building Emotional 

Competence in Educators. International Journal of Higher 

Education, 2 (4), pp.31- 41. 

- Kim, M.; Pizzo, P., & Garcia, Y. (2011): The Path towards 

Social and Emotional Competence. Social Emotional 

Development, pp.14- 27. 

- Legris, P.; Ingham, J., & Collerette, P. (2003). Why do People 

use Information Technology? A Critical Review of the 

Technology Acceptance model. Information Management, 

40(3), pp.191-204.                 

      http://dx.doi.org/10.1016/S0378-206(01)00143-4. 

- Li, T. (2020). Use of Magic Performance as a Schema 

Disruption Method to Facilitate Flexible Thinking. Thinking 

Skills and Creativity, The University of Georgia, 

ScienceDirect, journal homepage:  

www.elsevier.com/locate/tsc   

- Marlow, L.; Bloss, K., & Bloss, D. (2000). Promoting Social 

and Emotional 

http://dx.doi.org/10.1016/j.newideapsych.2011.11.001
http://dx.doi.org/10.1016/S0378-206(01)00143-4
http://www.elsevier.com/locate/tsc


 

 862 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  العددـ التاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

- McCuin, D. (2012). Teachers working with Social Emotional 

Competence: Student's Perspectives on the Positive Effects. 

Ph. D. Colorado State University, Colorado, USA. 

- Merati, A. (2016). The Role of Cognitive Flexibility and 

Spiritual Intelligence in the Research Self-Efficacy of 

Faculty Members of Payam Noor University of Kermanshah 

Province. The Caspian Sea Journal,10(1), pp.41-45. 

- Nath, P.,&Pradhan, R.(2014).Does Feeling Happy 

Contributes to Flexible Thinking: Exploring the Association 

Between Positive Emotions and Cognitive Flexibility. 

National Academy of Psychology, India, 59(2),pp.180–190. 

- Rahayuningsih,S.; Sirajuddin,S.,& Nasrun,N.(2021). 

Cognitive Flexibility: Exploring Students Problem-Solving in 

Elementary School Mathematics Learning. Journal of 

Research and Advances in Mathematics Education, 6(1), pp. 

59 – 70. 

- Saarni, C. (1999). A Skill based Model of Emotional 

Competence: A Developmental Perspective. A paper 

presented at the Biennial meeting of society for Research in 

child development. NM, pp.15-16.  

- Shek, D.; Sun, R., & Merrick, J. (2012). Positive youth 

development constructs: Conceptual review and Application. 

The Scientific World Journal, pp.1-3. 

- Sheridan, S.; Knoche, L.; Edwards, C.; Bovaird, J., & Kupzyk, 

K. (2010): Parent Engagement and School Readiness: Effects 

of the getting ready intervention on preschool children's 

Social- Emotional Competencies. Early Education and 

Development, 21 (1), pp.125-156. 

- Smith, J. (2012). Effects of Asocial Emotional Learning 

Program on the Resiliency of Students at Risk, PHD, 

University of Wyoming. 

- Sollars,V.(2010). Social and Emotional Competence: Are 

Preventive Programs necessary in childhood Education and 

Care. The International Journal of Emotional Education,2(1), 

pp.49-60. 



 

 863 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  العددـ التاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

- Star, R.(2006).The Development of Flexible Procedural 

knowledge in Equation Solving .Contemporary Educational 

Psychology .31(3).pp.280-300. 

- Thamas, F. (1999) . Research of Happiness and Its 

Relationship to Emotional and Confronting Environmental 

Pressures. Journal of Clinical Child Psychology, 18 ( 2 ),18-

27. 

- Tom, K. (2012): Measurement of Teachers Social- Emotional 

Competence: Development of the Social- Emotional 

Competence Teacher Rating Scale. PH.D., School of the 

University of Oregon. 

- Tracy, F.; Betterini, W.; Bronstein, S.,& Cohen, K. (2011). 

Flexible Thinking. 

https://www.sociallyskilledkids.com/flexible-thinking .  

- Tranter,L.,&Koutstaal,W(2007).Age and Flexible thinking: 

An Experimental Demons Tration of the Beneficial Effects of 

Inereased Cognitvely Sitimulating Activity on Fluid 

intelligence in Healthy Older Adults/Psychology .University 

of Minnesota,Minneapolis,MN,Usa/psychology press. 

- Umbach , R.;Raine, A.;Ruben,C., & Portnoy,J. (2017). 

Neighborhood Disadvantage and Neuropsychological 

Function as part Mediators of the Race – Antisocial 

Relationship: A Serial Medication Model. Journal of 

Quantitative Criminology. 10.1007/s10940 -017-9343-z. 

- Uysal, R. (2015). Social Competence and Psychological 

Vulnerability: The Mediating Role of Flourishing. 

Psychological Reports, 117(2), pp.554–565. 

- Von, E.(2002). Radical Constructivism in Mathematics 

Education (7thed).The Netherlands: Springer Science 

&Business Media. 

https://books.google.com.eg/books?id=PmgQBwAAQBAJ&lpg=

PR12&ots=IZtna9pjkO&dq  

- Wang, C.&Bryan,C.(2014).Andragogical and Pedagogical 

Methods for Curriculum and Program Development . 

USA.Florida: IGI Globle. 

- Weare, K., & Gray, G. (2003): What works in Developing 

Children's Emotional and Social Competence and well being? 

Research Report, Education and Skills, pp.1-113. 

https://www.sociallyskilledkids.com/flexible-thinking
https://books.google.com.eg/books?id=PmgQBwAAQBAJ&lpg=PR12&ots=IZtna9pjkO&dq
https://books.google.com.eg/books?id=PmgQBwAAQBAJ&lpg=PR12&ots=IZtna9pjkO&dq


 

 864 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  العددـ التاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

- Westerhof,L.(2017).Social Emotional Competence: 

Culturally-bound or Context-free?. Faculty of Law, University 

of Minnesota, Published by ProQuest LLC. 

- Zych, I.,&Llorent,V.(2020).An intervention Program to 

Enhance Social and Emotional Competencies in Pre-service 

Early Childhood Education Teachers. Psychology Society and 

Education, 12(1), pp. 17-30. 


