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واملرونة املعرفية يف التنبؤ باإلقدام على املخاطرة احملسوبة  االنفعاليسهام النسيب للذكاء اإل

 لدى الطالبات املوهوبات
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 جامعة جنران

 م5/9/0202 ُقِبل البحث للنشر بتاريخ: م5/4/0202 :اسُتلم البحث بتاريخ

 االنفعاليللكشف عن العالقة بني الذكاء  احلاليةهدفت الدراسة : مستخلص البحث

الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية، ى على املخاطرة احملسوبة لد اإلقدامواملرونة املعرفية و

واملرونة املعرفية يف  االنفعاليسهام النسيب للذكاء إلا إىل التعرف على مدى اكما هدفت أيًض

الدراسة  وبلغت قوام عينة التنبؤ باإلقدام على املخاطرة احملسوبة لدى الطالبات املوهوبات،

 لعينةالزمين عمر المن الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية، وتراوح  (079) األساسية

 ،(2611) واحنراف معياري (2.60) عام، مبتوسط عمر (21 -25) ما بني الدراسة

 بينيه للذكاء مبتوسط قدره-ستانفورد على مقياس (214 -202) تراوحت نسبة ذكائهم بني

واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي  ،(062) معياري قدرهواحنراف  (20.644)

االرتباطي، ومن أجل حتقيق أهداف الدراسة مت استخدام بعض األدوات وهي: مقياس 

 /ومقياس املرونة املعرفية إعداد (،0222 )عثمان ورزق،/ عدادإ االنفعاليالذكاء 

(Dennis & Vander, 2010) املخاطرة  ىلعومقياس اإلقدام  ،ترمجة وتعريب الباحثتني

 & Blaise)إعداد  Domain-specific risk-taking (adult) scale/ (DOPSERT)احملسوبة 

Weber, 2006) وقد أشارت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة  ،ترمجة وتعريب الباحثتني

املخاطرة  ارتباطية موجبة بني الذكاء االنفعالي  وكل من املرونة املعرفية واإلقدام على
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احملسوبة كما أظهرت النتائج وجود إسهام نسيب للذكاء االنفعالي واملرونة املعرفية يف التنبؤ 

 باإلقدام على املخاطرة احملسوبة لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية. 

الذذكاء االنفعذالي، املرونذة املعرفيذة، اإلقذدام علذى املخذاطرة احملسذوبة،          املفتاحية:: الكلمات

 الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية. 
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Relative Contribution of Emotional Intelligence and Cognitive Flexibility in 

Predicting Calculated Risk Taking among Gifted Female Students 

Abstract:  

The current study aimed to unveil the relationship of emotional intelligence 

and cognitive flexibility in predicting calculated risk-taking by gifted female 

students in high school stage. It, also, aimed to identify the range of relative 

contribution of emotional intelligence and cognitive flexibility in predicting 

calculated risk-taking by the gifted female students. The primary study sample 

totaled 279 of the gifted female students in the high school stage. The age of 

participants ranged from 15 to 18 years, with an average of 16.2 and a standard 

deviation of 1.33. IQs of the participants ranged between 121 to 134 on Stanford-

Binet Scale, with an average of 126.44 and a standard deviation of 2.1. The study 

utilized the descriptive correlational approach. In order to achieve the objectives of 

the study, some tools were used: the emotional intelligence test (Othman and Rizq, 

2001), cognitive flexibility test (Dennis and Vander, 2010) and calculated risk- 

taking (adult) scale (DOPSERT) (Blais and Weber, 2006). Results of the study 

indicated that there was a positive correlation between emotional intelligence in one 

side and cognitive flexibility and calculated risk-taking on another side. It, also, 

showed that there was a relative contribution of emotional intelligence and cognitive 

flexibility in predicting calculated risk-taking by gifted female students in the high 

school stage.  

Key words: Emotional Intelligence, Cognitive Flexibility, Calculated Risk-taking, 

Gifted Female Students. 
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 مقدم: الدراس::

بهدف تنمية  للموهوبنيأصبح االهتمام باالكتشاف املبكر والرعاية املتكاملة 

استعداداتهم املتميزة، واستثمار طاقاتهم املتوقدة إىل أقصى درجة ممكنة ضرورة ملحة 

يفرضها التقدم والتغريات املتسارعة اليت تعرتي خمتلف مناحي احلياة، كما حيتمها هذا 

 ثروة املوهوبون الطالب دعوي ،الصراع والتنافس الشديد بني اجلماعات واملؤسسات والدول

ن تتقدم أاجملتمعات، وال ميكن للمجتمعات  اليت تنشدها البشرية التنمية أساس وهم يةحقيق

وترتقي دون وجود اشخاص موهوبني قادرين على تقليص الفجوة احلضارية بني األمم، 

بد من السماح للموهوب باملخاطرة والتجريب  نتاج إبداعي الإوإذا كنا نبحث عن 

اإلنسان  حياة درجة من الغموض والتناقض، فتعترب خربات جديدة فيها واالنفتاح على

نسان تتطلب قرارات حامسة، وقد ال سلسلة من املخاطرات، فكل مواقف واختيارات اإل

 ا، ومن هنا تكون قراراته حمفوفة باملخاطر. تكون نتائج تلك االختيارات واضحة متاًم

من  عليهملا تؤكد  ،وتعد املخاطرة احملسوبة أحد توجهات القرن الواحد والعشرين

أساس العمل الناجح، فاملبدعون يرون األشياء من منظور  واليت تعد ،مغامرة وخماطرة

املخاطرة من السمات الشخصية اليت يفضلها  املخاطرة، وامليل إىل علىخمتلف ويقبلون 

 (.2013 والزغول،و الفشل )مطالقة أتنبع من شخصية قوية ال ختشى اخلوف  وهياجملتمع، 

بداع واالبتكار والتحصيل فاع سلوك املخاطرة احملسوبة يرتبط عادة بارتفاع مستوى اإلوارت

حداث حراك ورغبة يف التغيري، فاإلبداع كما إن املخاطرين أكثر قدرة على أالدراسي، و

هو التفكري املغامر الذي يتميز برتك الطريق املرسوم والتخلص من   (Torrance)يؤكد تورانس

 املفاهيم من احملسوبة املخاطرة مفهوم ديع ثم (، ومن0225 يف،ة )عبدالشاالقوالب اجلامد

 وجناحه فتقدمه ما، بدرجة حتصيلها على ويعمل الفرد، بها جيب أن يتحلىاليت  املهمة

 ،باظةأ؛ متولي وواملهنية )اخلولي الشخصية حياته يف مشرق مستقبل حيقق وبها مرهون بها،
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دراكهم لألمور واختاذ إحياتهم بالتفكري يف سلوك املخاطرة ووخيتلف الناس يف  (..022

القرارات الصعبة، وفهم املشكالت وحلها، فكل فرد ينظر مبنظاره اخلاص إىل احلياة، 

وهناك من يكون تفكريه مرن ويتالءم مع خمتلف الفروق، ومنهم من خياطر يف تفكريه إىل 

 (.0220 ،ريللنقاش )اجلبو ن يرتك جمااًلأبعد احلدود دون أ

وتعد املرونة املعرفية بعدا مهما من ابعاد الشخصية ملا هلا من تأثري إجيابي وفعال على 

حياة الفرد ألنها متكن الفرد من تقبل األفكار املتنوعة والسيطرة على اسرتاتيجياته املعرفية، 

ق نها نسأكما ،(0221 وتشجعه على مواصلة الصعوبات اليت تعرتضه )قاسم وعبدالاله،

مييز الفرد يف توظيفه للمعلومات يف مواقف خمتلفة ومتباينة  الذيمعريف يصف االتساق 

وتظهر بعدم التمسك باألحكام املتطرفة اليت متتاز بالثبات واجلمود وامليل إىل القبول املتدرج 

إعادة بناء  علىالقدرة  وهيالتغري وحتمل الغموض،  علىقبال إلو الرفض املتدرج مع اأ

املعرفة بعدة طرق بشكل تلقائي وتكيف االستجابات للتغريات األساسية اليت بتطلبها 

 (.0227 املوقف )احلوارات والعلوان،

ويعد الذكاء االنفعالي ضرورة للتوافق والصحة النفسية للفرد والنجاح يف احلياة، 

ا ا قويًّن يكون منبًئأ ممكنجمتمع، وويؤثر على كافة النواحي املختلفة لألفراد بداخل أي 

فراد على التواصل مع للصحة العقلية والنفسية للفرد، وتأتى أهميته من كونه يساعد األ

التوافق مع بيئته، باإلضافة إىل وجود عالقة إجيابية بني كل من اجلانب ، وخريناآل

تكاملها  االنفعالي واجلانب املعريف ويظهر تأثريها على الشخصية اإلنسانية بأكملها يف

وبالنظر إىل  (.0225 وختيالتها ونظرتها وتعاملها مع العامل )جودة والليثي وعبدالباقي،

 إىل نقص منها جزء يف تعزى نراها املوهوبون منها يعاني اليت االنفعالية املشكالت معظم

 الذاتية، انفعاالتهم مثل االنفعالي الطابع ذات املعلومات وجتهيز معاجلة على القدرة

 قادرون وأنهم لآلخرين، االنفعالية واحلالة الذاتية واحلالة االنفعالية اآلخرين، وانفعاالت

 االنفعالية، باملعلومات ودقة مقارنة بسرعة املعريف الطابع ذات املعلومات وجتهيز معاجلة على
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وجتهيز  ملعاجلة فائقة مهارات هميلد نياملوهوب أن الدراسات من العديد نتائج أظهرت إذ

 هذه وجتهيز معاجلة على قدرتهم فإن البيئة من معلومات املوهوبون يتلقى فعندما املعلومات،

 املشكلة، حل يف أطول زمنية مدة قضاء إىل املوهوبون مييل غريهم، إذ عن ختتلف املعلومات

 .معينة أو استنتاجات دالالت استخالص قبل عام بشكل املوقف وحتليل

وخاصة  الشخصية،خمتلف جوانب  علىومما سبق يتبني أهمية هذه املتغريات وتأثرياتها 

 إىل حماولة التعرف على مستوى نيالباحثت دعيمما  لدى فئة من أهم فئات اجملتمع، هذا

على العالقات اليت  املوهوبات، والتعرفاملرونة املعرفية والذكاء االنفعالي لدى الطالبات 

ميكن للذكاء االنفعالي واملرونة املعرفية التنبؤ بسلوك اإلقدام على  بينهم، وهلتربط 

 .باملرحلة الثانوية لدى الطالبات املوهوباتاحملسوبة املخاطرة 

 مشكل: الدراس::
حياة األفراد وخاصة لدى أهم العوامل املؤثرة يف من اجلوانب املعرفية واالنفعالية  تعد

من خالل زياراتهما ومشاركتهما يف مبشكلة الدراسة  نيالباحثتبدأ إحساس  وقد، املوهوبني

وحتكيم  ،للطالبات املوهوباتثرائية مراكز املوهبة مبنطقة جنران لتقديم بعض الربامج اإل

من الطالبات  اكثرًي ، إذ لوحظ أن(ألوملبياد الوطين لإلبداع العلمياملشاريع البحثية ضمن )ا

املوهوبات يفتقدن القدرة على اإلقدام على املخاطرة احملسوبة على الرغم من امتالكهن 

، وهي فضلأضرورية حلياة يف عصرنا احلالي تعد املخاطرة احملسوبة و ة عليا،لقدرات عقلي

 أكثر أهمية للطالب والطالبات يف هذه املرحلة إذ إنهم مطالبون يف نهاية هذه املرحلة أن

يكونوا مسؤولني عن اختيار التخصص والنجاح فيه، ولن يكون ذلك إال بوجود قدر من 

اإلقدام على املخاطرة احملسوبة، ويصبح األمر أكثر أهمية للطالب املوهوبني الذين تتقدم 

اليت تسعى فيها إىل مزيد من  (0212) بهم اجملتمعات، وخاصة يف ظل حتقيق رؤية اململكة

 واجملتمع.الرفاهية للمواطن 
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 اإلنساني، السلوك مكونات من مهمان نواملرونة املعرفية مكونا االنفعالي الذكاء ويعد

فالشخص  ،اليومية حلياته ضروريان لذا فهما وشخصيته، اإلنسان حبياة الصلة وثيقا وهما

الذكي جيب ان يدرس اإلجيابيات قبل اختاذ أي قرار، ويكون على استعداد لتحمل 

كما قد تتطلب اإلقدام على املخاطرة مرونة يف  ،املخاطرةالسلبيات اليت قد حتدث عند 

التفكري تدفعه لسلوك االقدام بفاعلية وجناح، مما جعل الباحثتني حتاوالن البحث عن مدى 

كل من الذكاء االنفعالي واملرونة املعرفية يف التنبؤ بسلوك اإلقدام على اإلسهام النسيب ل

 املخاطرة لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية. 

 علىطر النظرية اليت تناولت سلوك اإلقدام وبالرجوع إىل الدراسات السابقة واأل

على املخاطرة ال هم قصور يف سلوك اإلقدام ين بعض من املوهوبني لدأاملخاطرة تبني 

 جودة؛) (،0222 ،يتناسب مع ما ميتلكونه من قدرات وذلك كما يف دراسة كل من )نبهان

 (،.022 )النواصرة،(، .022 ،ةباظأو)اخلولي؛ عمر  (،0225 ،الليثي وعبدالباقي

باإلضافة إىل أن هناك قصور واضح يف الدراسات السابقة اليت حاولت البحث عن العوامل 

الكامنة يف سلوك اإلقدام على املخاطرة احملسوبة وما يرتبط بها من عالقات لدى الطالبات 

املوهوبات، هذا مما دعى الباحثتني حملاولة البحث عن العوامل اليت قد تتدخل يف التنبؤ 

 رة احملسوبة لدي هذه الفئة. بسلوك املخاط

اول حتحيث  ،كما تكمن املشكلة يف املرحلة اليت يبحث فيها وهي املرحلة الثانوية

وبناء عدد من  ،ثبات مكانتهم االجتماعيةإالطالبات يف هذه املرحلة حتقيق هويتهم النفسية و

باإلضافة إىل فيها، التصرف  عليهمالعالقات ومواجهتهم ملواقف اجتماعية خمتلفة يتوجب 

يكون  أن فئة املوهوبني يتسمون بالرغبة الشديدة يف اإلصرار على التفوق واإلجناز، ولن

من الذكاء االنفعالي واملرونة املعرفية واإلقدام على املخاطرة  قدًراال إذا كانوا ميتلكون إذلك 

تغريات، وهل ميكن ولذا فقد حاولت الباحثتان معرفة العالقة اليت تربط بني هذه امل احملسوبة.

للمرونة املعرفية والذكاء االنفعالي التنبؤ باإلقدام على املخاطرة احملسوبة لدى الطالبات 

 املوهوبات باملرحلة الثانوية.
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 : التاليالبحث يف السؤال الرئيس  هذا مشكلة حتديد ميكن سبق ما ضوء وفى

سهام النسيب للذكاء االنفعالي واملرونة املعرفية يف التنبؤ باإلقدام على املخاطرة اإل ما

ويتفرع من السؤال الرئيس جمموعة من  الثانوية؟احملسوبة لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة 

 األسئلة الفرعية:

دى بني الذكاء االنفعالي واإلقدام على املخاطرة احملسوبة ل االرتباطية عالقةال ما .2

 الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية؟

بني املرونة املعرفية واإلقدام على املخاطرة احملسوبة لدى الطالبات  االرتباطيةعالقة ما ال .0

 املوهوبات باملرحلة الثانوية؟

بني الذكاء االنفعالي واملرونة املعرفية لدى الطالبات املوهوبات  االرتباطيةعالقة ما ال .1

 ية؟باملرحلة الثانو

الذكاء التعرف على من خالل احملسوبة التنبؤ بسلوك اإلقدام على املخاطرة  إمكانية .4

 ؟واملرونة املعرفية للطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية االنفعالي

 :هداف البحثأ
بني الذكاء االنفعالي واإلقدام على املخاطرة  االرتباطيةالعالقة  طبيعة التعرف على .2

 احملسوبة لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية.

ملخاطرة ا بني املرونة املعرفية واإلقدام على االرتباطيةالعالقة  طبيعة التعرف على .0

 احملسوبة لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية.

ني الذكاء االنفعالي واملرونة املعرفية لدى الطالبات ب االرتباطيةالعالقة  التعرف على .1

 .املوهوبات باملرحلة الثانوية

الذكاء التعرف علي من خالل احملسوبة التنبؤ بسلوك اإلقدام على املخاطرة  إمكانية .4

 .واملرونة املعرفية للطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية االنفعالي
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 :النظري: أمهي: الدراس:: األمهي:

الطلبة املوهوبني فهم الثروة  اخلاصة، وهماهتمام الدراسة بفئة من أهم فئات الرتبية  .2

 تقدم اجملتمعات.  عليهماحلقيقية اليت يقوم 

يستمد البحث أهميته من كونه ينتمي جملال علم النفس اإلجيابي الذي يهتم بالصحة  .0

والذكاء ، عرفيةالنفسية اإلجيابية، وجوانب القوة يف الشخصية ومنها املرونة امل

 واإلقدام على املخاطرة احملسوبة.، االنفعالي

كما يتناول مرحلة منائية غاية يف األهمية تتمثل يف مرحلة املراهقة اليت تعد مرحلة  .1

 بني عامل الطفولة وعامل الرشد. انتقالية

لقاء الضوء على العوامل اليت ميكن ان تتنبأ بسلوك اإلقدام على املخاطرة احملسوبة إ .4

 املوهوبني.املراهقني من لدى 

 لدى املوهوبني. احلاليةثراء املكتبة العربية بإطار نظري عن متغريات الدراسة إ .5

 األمهي: التطبيقي::
اء واملعلمني بأهمية الذكاء االنفعالي آلبيف توعية املربني من ا احلاليتفيد نتائج البحث  .2

لدى أبنائهم وخاصة يف هذه املرحلة واملرونة املعرفية واإلقدام على املخاطرة احملسوبة 

 النمائية بالغة األهمية.

العالقات االرتباطية بني املرونة املعرفية والذكاء االنفعالي واإلقدام على  معرفة طبيعة .0

 .التعليميةقد يفيد القائمني على عملية الرتبية يف تطوير العملية احملسوبة املخاطرة 

يف تصميم برامج ارشادية مناسبة لتنمية  احلالية إمكانية االستفادة من نتائج الدراسة .1

مما يعود بالفائدة على  احلاليةلدى عينة الدراسة احملسوبة سلوك اإلقدام على املخاطرة 

 اجملتمع. 

بهذه املتغريات وهي يف توجيه اهتمام املسئولني والقائمني على العملية الرتبوية  املساهمة .4

احملسوبة ومدي أهميته إلقدام على املخاطرة واة الذكاء االنفعالي واملرونة املعرفي

 املوهوبني.لطالب وخاصة ل
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 مصطلحات الدراس::
 :Emotional intelligenceالذكاء االنفعالي 

علذى االنتبذاه  أنه: "القدرة( الذكاء االنفعالي على 0222)عرف عثمان، فاروق 

ا واإلدراك اجليذد لالنفعذاالت واملشاعر الذاتية وفهمها، وصياغتها بوضوح وتنظيمها وفًق

 انفعاليةملراقبة وإدراك دقيق النفعذاالت اآلخذرين ومشذاعرهم للدخول معهم يف عالقات 

يد من جيابية تساعد الفرد على الرقي العقلي واالنفعالي واملهين وتعلم املزإواجتماعية 

ا بالدرجة اليت حتصل جرائيًّإف (، ويعر274َّ، 0224 ،)عثمانللحياة جيابية املهارات اإل

 .احلاليةالطالبات املوهوبات يف املقياس املستخدم يف الدراسة  عليها

 :Cognitive Flexibilityاملرونة املعرفية 

وهي القدرة على التكيف مع املطالب اجلديدة واملتغرية واملختلفة عن طريق تغيري 

ل ذاليت يستخدمها الفرد ملواجهة هذه املواقف، باإلضافة إىل التفكري يف بدائ األساليب

كل من وتتبين الباحثة تعريف  متنوعة حلل املشكالت، واختيار البديل املناسب للموقف،

(Dennis & Vander, 2010) التحول الذهين للتوافق مع مؤثرات البيئة  علىنها قدرة الفرد أب

الطالبات املوهوبات يف املقياس  عليهاا بالدرجة اليت حتصل جرائيًّإ املتغرية، ويعرف

 .احلاليةاملستخدم يف الدراسة 

 : Calculated risk-takingاملخاطرة احملسوبة

 ،و معنويأو مكسب مادي أا خبسارة التصرف إزاء موقف ما قد يكون مصحوًب

ونتيجة لقرار معني اختذه الشخص بعد دراسته وتقييمه للبدائل املتاحة واالختيار بينها 

الطالبات املوهوبات يف  عليهاا بالدرجة اليت حتصل جرائيًّإف (، ويعر0222َّ ،)دسوقي

 احلالية.املقياس املستخدم يف الدراسة 

 :Gifted Studentالطالبات املوهوبات 

 ،امريكي لألفراد املوهوبون من أكثر التعريفات شيوًعويعد تعريف مكتب الرتبية األ
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 نيشخاص مهنيأوينص على أن املوهوبني أو املتميزين هم الذين يتم الكشف عنهم من قبل 

وحيتاج هؤالء  ،جناز املرتفعقدرات واضحة على اإل لديهم، والذين تكون نيومتخصص

تربوية خاصة، وخدمات أكثر من تلك املقدمة لألطفال العاديني يف  األطفال إىل برامج

لذواتهم وللمجتمع، وهؤالء الطلبة  مساهماتهمبرامج املدرسة العادية من أجل حتقيق 

نهم يربزون يف واحدة إكادميي، فمن التحصيل األ عاليةباإلضافة إىل أنهم يتمتعون بدرجات 

، استعداد أكادميي حمدد، تفكري إبداعي أو ةعقلية عامت ا: قدرالتاليةأو أكثر من القدرات 

ف هذا املصطلح ويعرَّ ،(.0221 ،الغامدي) إنتاجي، قدرة قيادية، إجناز فين أو بصري

 عاليةجناز إ مبستوياتو إمكانية لألداء أا، متميًز اا : بأنهن الطالبات الالتي يظهرن أداًءجرائيًّإ

تقع ضمن  مئينيهاحلصول على درجة  ،Renzoli ليرنزووفق معايري: الرتشيح وفق قائمة 

 %.222-92 % على اختبار القدرات، حتصيل دراسي يرتاوح بني5

 حمددات الدراس::
 واليت كانت على عينة ممثلة من الطالبات املوهوبات يف منطقة جنران. :وضوعيةاحلدود امل

 واالنتهاء منها خالل الفصل األول للعام الدراسي احلاليةمت تنفيذ الدراسة  احلدود الزمنية:

 هذ2442/440

مت تطبيق أدوات الدراسة على عينة من الطالبات املوهوبات باملرحلة  حلدود البشرية:ا

طالبة  (079) جنران والبالغ عددهن مبدينةضمن مركز املوهبة  تالثانوية واملسجال

 باملرحلة الثانوية.

 لسابق::اإلطار النظري والدراسات ا

 : Emotional Intelligenceالذكاء االنفعالي .2

حظي مفهوم الذكاء االنفعالي يف اآلونة األخرية باهتمام الكثري من الباحثني حتى 

أصبح من أكثر املوضوعات دراسة وحبثا نظرا ألهميته ودوره الفعال يف حياة الفرد 



 2022أكتوبر  202-74صص ، (2(، العدد )8جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية اجمللد )جملة 

 

04  

 

الواضحة يف جناحه وقدرته على التكيف يف املواقف احلياتية اليت يتفاعل فيها مع  ومساهماته

 فراد اجملتمع.أ

طلق مفهوم الذكاء االنفعالي عند أول من أ  (Mayer & Salovey, 1990)ويعد

شكال الذكاء االجتماعي الذي يقوم على أدراستهما للفروق الفردية لالنفعاالت كأحد 

وقد ظهرت العديد من التعريفات للذكاء االنفعالي فقد  واالنفعاالت، دارة املشاعرإدراك وإ

خرين وانفعاالتهم نه قدرة الفرد على حتديد مشاعره وانفعاالته ومشاعر اآلأعرفاه على 

فه عرَّفقد ( (Golman, 1995ما أوقدرته على استخدام ذلك يف توجيه سلوكه وانفعاالته، 

االجتماعية اليت يتمتع بها الفرد والضرورية يف حتقيق نه جمموعة املهارات الوجدانية وأب

( بانه منظومة (Bar-on & Parker, 2000كما عرفه  ،النجاح يف احلياة االجتماعية واملهنية

املهارات والكفاءات االنفعالية واالجتماعية والشخصية اليت تؤثر يف قدرة الفرد يف النجاح 

 تعريفات الذكاء االنفعالي إىل نوعني:( 0222) كما صنف عثمان ورزق يف احلياة العملية.

قذدرة علذى فهذم االنفعذاالت الذاتيذة الالتعريفذات التذي تذرى أن الذذكاء االنفعالي هذو 

والتحكم فيها وتنظيمها وفهم انفعاالت اآلخرين والتعامل معهذم فذي املواقذف احلياتية وفق 

رة عذذن جمموعذذة مذذن املهذذارات االنفعالية الذذذكاء االنفعالي عبذذا خري تعتربأو ،ذلك

واالجتماعية كالوعي الذاتي والتحكم باالنفعاالت واملثذابرة واحلمذاس والدافعيذة الذاتيذة 

والذتقمص العذاطفي واللباقذة االجتماعيذة التذي يتمتذع بهذا الفذرد وحيتاجها للنجاح يف احلياة 

ركبذة مذن مخذسة مكونذات أساسذية هذي: املعرفذة والعمل وللذذذكاء االنفعالي خاصذية م

ل، وقد تبنت الدراسة االنفعاليذة وإدارة االنفعاالت وتنظيم االنفعاالت والتعاطف والتواص

 .احلالية هذه االبعاد للذكاء االنفعالي

ُيعرف كذلك الذكاء االنفعالي بأنه القدرة على رصد املشاعر الداخلية ومشاعر و

ل معها بذكاء، ويضم الذكاء االنفعالي ثالث فئات من القدرات وهي اآلخرين والتعام

القدرة على التكيف: واليت تشمل التقييم والتعبري عن العواطف واألفكار الذاتية 
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ا االستفادة لآلخرين، باإلضافة إىل تنظيم وضبط املشاعر جتاه الذات وجتاه اآلخرين، وأخرًي

لتخطيط والتفكري اإلبداعي وتوجيه االهتمام من العواطف يف حل املشكالت من خالل ا

 .(George & Shari, 2012بالدوافع )

وعلى الرغم من تعدد التعريفات وتباين وجهات النظر حول مفهوم الذكاء االنفعالي 

ن الذكاء االنفعالي يقوم على إدراك أاجلميع هو  عليهن العامل املشرتك الذي يتفق أال إ

التكيف مع معطيات احلياة املختلفة من خالل التفاعل القائم بني املشاعر وتوجيهها لتحقيق 

  .(Bar-on & Parker, 2000)بعاد املعرفية واالنفعالية األ

يف أمور احلياة واحملافظة على  للنجاحللذكاء االنفعالي دور بارز وأهمية خاصة وذلك و

ناك أطفال على وعي إذا مل يكن هفتكوين العالقات السليمة مع األسرة ومجاعة الرفاق، 

ودراية وإدراك النفعاالتهم فإنهم سيواجهون صعوبات ومشكالت يف اختاذ القرارات 

ذلك  اآلخرين، وبعكساملنطقية والضبط والتحكم يف انفعاالتهم والتواصل اجليد مع 

الفرصة لالستجابة بطريقة سليمة وبذلك فهم  لديهمدركني النفعاالتهم فإن املاألطفال غري 

مهارات الذكاء  تساهمكما  .(Elias & et al, 2002ن القرارات والنتائج غري املناسبة )يتجنبو

االنفعالي يف رفع مستوى دافعية التعلم لدى املتعلم بداللة املهارات اخلمس، ابتداء من 

الوعي بالذات وإدارة االنفعاالت وحتفيز الدافعية الذاتية وحتقيق التعاطف مع اآلخرين 

 ، فهذه املهارات تستثري انتباه الطلبة للتعلم ودافعيتهم حنوه )سعيد،والتواصل معهم

( على أهمية وتعزيز وتنشيط الذكاء االنفعالي Mayer's & Tucker, 2005(، ويؤكد )0221

يف املنهاج، وزيادة مهارات االتصال ألن نظرية الذكاء االنفعالي تقرتح أن األشخاص 

يتعاملون بشكل جيد مع اآلخرين، ويكونون موضع تقدير واحرتام، ألنهم  انفعالًيااألذكياء 

 يعملون على توظيف مهارات الذكاء االنفعالي يف سلوكهم الشخصي.

 الذكاء االنفعالي وعالقته باملوهوبني:

متيزهم عن الطالب العاديني كالقدرة على  انفعاليةخبصائص  ونميتاز الطلبة املوهوب
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خرين واحلساسية املفرطة والتعاطف آلمن الذات وا العاليةامة والتوقعات إقامة العالقات الع

نهم أ، باإلضافة إىل اخرين، وهم مستقرون عاطفيًّوالرغبة بان يكونوا مقبولني من اآل

الدافعية إلجياد طرق  ولديهمجنازاتهم إالعمل حيصلون على السرور من  علىمثابرون 

 .((Taylor, 2004 صعوبة يف الرتاجع إىل اخللف همولدي ،احتدًي أكثروهم  ،جديدة للعمل

بني يف اململكة العربية السعودية بغية تنمية مهاراتهم وتركز االهتمام بالطلبة املوه وقد

ا املعرفية وتطوير قدراتهم األكادميية، ولكن ما زالت الكثري من برامج املوهوبني تولي اهتماًم

أكرب للجوانب العقلية واملعرفية على حساب اجلوانب غري املعرفية مثل الدافعية لإلجناز 

والذكاء االنفعالي وغريها من اجلوانب اليت ال تقل أهمية عن الذكاءات والقدرات من 

ن الكثري من فإحيث تأثريها على النجاح الدراسي من جهة والنجاح يف احلياة ككل، لذا 

ث احلديثة باتت تسلط الضوء على اجلوانب غري املعرفية عند املوهوبني الدراسات والبحو

ومن أهمها الذكاء االنفعالي، حيث أصبح مصطلح الذكاء االنفعالي من أكثر املواضيع 

من عالقة وثيقة بنجاح الفرد يف حياته  ، ملا لهالتعليميةا يف املؤسسات ا وتداوًلانتشاًر

 (.0202 )عبود، االجتماعية والعملية

ويتميز الطلبة املوهوبون بقدراتهم العقلية األكادميية والتواصل االجتماعي، وتقديم 

قدرة كبرية على التأقلم مع  ولديهمحلول سريعة للمشكالت االجتماعية اليت تواجههم، 

األوضاع اجلديدة والتكيف والتأثر والتأثري يف بيئتهم احمليطة باالعتماد على اإلبداع 

قدرة  ولديهم، عاليةا ما تكون نتائج الطلبة املوهوبني األكادميية أنه  غالًب واالبتكار، كما

ا على على تكوين الصداقات اجلديدة وكسب ثقة واحرتام اآلخرين، الذي ينعكس إجيابيًّ

 راحتهم النفسية وجيعلهم أكثر حرية يف التعبري عن أراءهم ومشاعرهم من دون خوف

(Lawrence & Deep, 2013)، لدراسات اليت تناولت الذكاء االنفعالي لدى املوهوبني ومن ا

( اليت تناولت أهمية الذكاء االنفعالي لدي املوهوبات 0227 ،وآخرونباظة أكانت دراسة )

وقدرته على تنمية الكفاءة االجتماعية لدى الطالبات املوهوبات ذوي صعوبات التعلم 
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وأظهرت النتائج فاعلية الذكاء االنفعالي لدى الطالبات املوهوبات، وكذلك كانت دراسة 

( اليت حاولت التنبؤ مبركز الضبط والتحصيل الدراسي للطالبات املوهوبات 0202 عبود،)

من خالل التعرف علي الذكاء االنفعالي، وأشارت النتائج بقدرة إدارة االنفعاالت 

ذكاء االنفعالي علي التنبؤ بالتحصيل الدراسي لدى الطالبات والتعاطف كأحد أبعاد ال

 املوهوبات.

 : Cognitive Flexibilityاملرونة املعرفية: .0

عد املرونة املعرفية من أهم املتغريات النفسية اليت تناولتها العديد من الدراسات، ُت

املرونة بانها القدرة على التكيف مع املطالب اجلديدة واملتغرية  ويبتسرويعرف قاموس 

نها القدرة على تطبيق املهارات أواملختلفة، ويشري التعريف السيكولوجي للمرونة املعرفية ب

تشري املرونة املعرفية إىل قدرة الفرد على التصرف عندما تتغري  جديدة، كماحلل مشكالت 

 ,Dennis & Vander)كما يعرفها كل من  (0224 الفيل،له )عدادات البيئية املألوفة اإل

ومن عرض  التحول الذهين للتوافق مع مؤثرات البيئة املتغرية. علىنها قدرة الفرد أب (2010

نها: أحد العمليات املعرفية املؤثرة يف السياق أ ميكننا استنتاجتعريفات املرونة املعرفية السابقة 

ا مبطالب املهام يف كل السياقات، نها مرتبطة دائًمأم، كما نساني بشكل عااالجتماعي اإل

 .وهي كذلك مرتبطة بعمليات التكيف لدى البشر

وتربز أهمية املرونة املعرفية كوظيفة ذهنية أدائية تساعد الفرد على تغيري وتنويع طرق 

التعامل العامل العقلي مع األمور حبسب طبيعتها بتحليل صعوباتها إىل عوامل ميكن 

(. كما تتأثر املرونة Dennis & Vander, 2010اإلحاطة بها واالستفادة منها يف إجياد احللول )

ن هذه العملية الذهنية حترر مصادر إا مبهارات التفكري لدى الفرد، حيث ًياملعرفية إجياب

كاف  قدر لديهمللتكيف مع املواقف اجلديدة، أما األفراد الذين ليس  لديهماملعاجلة العقلية 

من كفاءة املرونة املعرفية فهم حيتاجون إىل أن يكرسوا مصادر املعاجلة العقلية للتعامل مع 

 أساس املشكلة يف أبسط صورها.
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من مسات الشخصية مبا تلعبه من دور فعال ومؤثر يف  مهمةوتعد املرونة املعرفية مسة 

 إذتطور النمو النفسي واالجتماعي للفرد ويف تشكيل الشخصية اإلنسانية بشكل عام، 

واجهة تكشف عن نفسها يف شكل االتزان االنفعالي لدى الفرد، وقدرة األنا على امل

لة جهد الفرد يف سعيه هذا املتغري حمص كما يشكلوالتغلب على الصعوبات االنفعالية، 

لالستفادة من إمكاناته وقدراته والعمل على تنميتها لتحقيق التوافق النفسي واالجتماعي 

خاصة يف ظل احلياة املعاصرة اليت توصف بأنها ظروف منتجة لكافة أشكال الضيق وصيغ 

رفة (، وتتضح املرونة املعرفة كلما استطاع املتعلم مع.022 )القللي، الكدر االنفعالي

، يواجهاجليد ملتطلبات املوقف الذي  تعليمي واالستعدادالبدائل املتاحة املرتبطة مبوقف 

مع تلك املتطلبات وختطي العقبات األكادميية )وهدان  اإضافة إىل رغبته يف أن يكون مرًن

 (..022 ،وعلى

ان للمرونة ثالث جوانب معرفية تتمثل يف امليل إىل  (Dennis & Vander, 2010)ويرى 

، القدرة على إدراك البدائل واخليارات عليهاإدراك املواقف الصعبة وكيفية السيطرة 

املتعددة، القدرة على انتاج وتوليد حلول بديلة متعددة ملواقف احلياة الصعبة. وميكن تقسيم 

ة ويقصد بها قدرة الفرد على تغيري الوجهة الذهنية املرونة املعرفية إىل نوعني: املرونة التكيفي

اليت ينظر من خالهلا إىل حل مشكلة ما، واملرونة التلقائية ويقصد بها قدرة الفرد على 

    .السرعة يف انتاج أكرب عدد من األفكار املتنوعة جتاه موقف معني

 :املرونة املعرفية وعالقتها باملوهوبني

املوهوبني القدرة على التصرف مبرونة لكي يكون الطالب من الضروري امتالك الطلبة 

بصورة إجيابية يف تطوير جمتمعه، وتظهر املرونة املعرفية يف ومساهًما  فعااًل ااملوهوب عضًو

يف السلوك نتيجة ملوقف مشكل فقط، كما  اسلوك الفرد بصورة عامة، وليست تغرًي

تمثل العقلي وتوليد البدائل وتقييمها تصاحبها بعض العمليات املعرفية مثل: اإلدراك وال
(Camas, Fajardo, Anatoli & Saleroom, 2005)  
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املعرفية األخرى فهي تعد وسيلة مهمة يف حتديد  األساليبواملرونة املعرفية شأنها شأن 

الفروق بني األشخاص يف قدراتهم والتمييز بني شخص وآخر يف التعامل مع مواقف احلياة 

املختلفة ومشكالتها، وأيًضا تعد أساًسا يف تفسري الكثري من اجلوانب املتعلقة بشخصية 

التوافق يف  وأساليبأمناط االستجابة اإلنسان إذ تقوم املرونة املعرفية بدور نشط يف حتديد 

املواقف املختلفة سواء كان ذلك يف ميدان حل املشكالت أم يف االجتاهات يف تفاعل 

سة هدفت إىل التنبؤ درا 0222 ،)سرور الشخص مع املواقف املختلفة، ولذلك فقد أجرى

توصل البحث إىل الذاتية؛ و الفعاليةباحلل اإلبداعي للمشكالت من خالل املرونة املعرفية و

بني احلل اإلبداعي للمشكالت ا جمموعة من النتائج أهمها وجود عالقة إجيابية دالة إحصائيًّ

واملرونة املعرفية، كما أمكن الوصول إىل معادلة للتنبؤ باحلل اإلبداعي للمشكالت يف ضوء 

عرفية لدى واليت سعت للتعرف على مستوى املرونة امل (0225 ،املرونة، أما دراسة )اهلزيل

ها بالتنظيم الذاتي فقد كشفت عن وجود عالقة تطلبة املرحلة الثانوية يف بئر السبع وعالق

النجار )بني املرونة املعرفة وتنظيم الذات، كما أشارت دراسة ا ارتباطية إجيابية دالة إحصائيًّ

إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بني درجات املرونة  (2019 ،ينوآخر

 املعرفية ودرجات التفكري ما وراء املعريف لدى أفراد عينة الدراسة.

 : Calculated risk-takingاإلقدام على املخاطرة احملسوبة .1

التعريفات ما لقد تعددت وتنوعت التعريفات اليت تناولت مفهوم املخاطرة، فمن هذه 

ما يركز على  ومنها ،يركز على عمليات املخاطرة نفسها، ومنهاما يركز على نتائج املخاطرة

الشخص املخاطر نفسه، فيما يركز البعض اآلخر على املواقف أو البيئة اليت حتيط 

 ،)العصيمي تعريفالشخص املخاطر،  التعريفات اليت تشري اليومن  ،بالشخص املخاطر

ن املخاطرة ناجتة عن عمليات إدراكية إذ أن الشخص لن يقدم على فعل شيء ( إىل أ0222

دون وجود معرفة مسبقة بهذا الفعل، ويسعى الفرد الكتساب خربات جديدة يف حياته من 

ألن اخلربات حتتاج ألن  ؛خالل إقدامه على فعل بعض املخاطر إن كانت ذهنية أو بدنية
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يدفعه للمخاطرة حتى يتمكن من اكتساب اخلربة  لةقلي ولو بدرجةميتلك الفرد سلوًكا 

 املطلوبة.

املخاطرة احملسوبة بأنها: حالة استعداد لدى الفرد تدفعه الختاذ االقدام على وُتعرف 

حل جاهز يف  لديهجديد مميز يواجه الفرد وال يكون  أو موقفقرار يتضمن حل ملشكلة 

 ،وآخرونل املكاسب )اخلولي حينه، ويوازن بني البدائل املتاحة للحصول على أفض

و اختاذ القرارات أنها: استعداد الفرد للقيام باألعمال غري املألوفة أ(. كما تعرف ب.022

الصعبة بدون التحقق التام من النتائج وقد يرجع ذلك إىل توقع االحداث املستقبلية بسبب 

 املخاطرة.قدامه على إالفرد عند  عليهاعدم توفر املعلومات اليت يعتمد 

اليت جيب أن يتحلى  املهمةاملخاطرة احملسوبة من املفاهيم االقدام علي ويبدو مفهوم 

بها، وبها حيقق مستقبل ا بها الفرد، ويعمل على حتصيلها بدرجة ما، فتقدمه وجناحه مرهوًن

نه يوجد العديد من أ( إىل 0222 ،)باظة مشرق يف حياته الشخصية واملهنية، فقد أشار

أهداف وأفكار يودون حتقيقها ولكن خيتلفون يف طريقة حتقيق تلك األهداف  لديهماألفراد 

ومنهم من يستطيع اإلقدام واملبادأة ومنهم من حياول فيفشل أو ينجح وفريق آخر قد جيازف 

لتحاق ويبادر، وال تنحصر اجملازفة يف املخاطرة على العالقات واملهام الشخصية مثل اال

بعمل أو مهنة أو جتارة أو اهلجرة بل تؤدي إىل اجناز اخرتاعات ومهام تؤثر على الفرد 

 واآلخرين.

واإلقدام على املخاطرة احملسوبة يتضمن جمموعة من املكونات حتدد مفهوم االجتاه حنو 

التحليل والتنفيذ، كما  -اآلخر  -الذات  -العواقب  -: املوقف كالتالياملخاطرة، وهي 

 عمل اختيارات أو بدائل ملوضوع املخاطرة،  .2انه يتضمن جمموعة من العوامل منها: 

تفكيك االرتباطات القدمية  .1التغلب على املقاومة الناجتة من األمناط السلوكية القدمية،  .0

 ،)حممود طرةحساب االثار اإلجيابية والسلبية للمخا. 4 ،وإعادة تكوين ارتباطات جديدة

0229.) 
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ن إ، إذ اكبرًيا املخاطرة ترتبط بالسلوك اإلنساني ارتباًط أن (.0220 )السحار،رى يو

بناء من القيم  لديه، فالفرد مييز األفراد سلوكي املخاطرة مسة للشخصية واستعداد

واالجتاهات واملعتقدات وخربات سابقة، وميتلك مسات وخصائص شخصية متميزة عن 

ا منفرًدا، فاملخاطر فرد مثابر يتمتع بقدر كبري من اجلرأة واإلقدام، أي أن غريه، وبناء نفسيًّ

م، يف تفكريه عاليةاألفراد الذين يثقون بقوة يف قدرتهم على حل املشكالت ميتلكون كفاءة 

 ويستطيعون التصرف يف املواقف املعقدة اليت حتتاج إىل اختاذ قرارات صعبة.

ويظهر سلوك اإلقدام على املخاطرة بصورة كبرية يف مرحلة املراهقة، فهو يعد من 

احلاجات األساسية للمراهق يف هذه املرحلة، إذ يسعى الفرد يف حياته إىل كسب خربات 

من املخاطرة واملغامرة البدنية واالجتماعية، فقد أظهر جديدة، لذلك يقدم على أنواع شتى 

ن اإلقدام على املخاطر احملسوبة هو حمصلة للقوى املؤثرة عند إصدار الرأي أو أالباحثون 

القيام مبسلك املخاطر، ويف ظل حماوالت الفرد للوصول إىل حتقيق ذاته وأهدافه يف هذا 

إىل مستوى يستطيع من خالله  لديهتوتر املسلك ومقاومته للسلوكيات القدمية وخفض ال

أو اجتماعية، أو صحية أو اقتصادية  تعليميةحتقيق التوازن النفسي، ويظهر يف مواقف 

سيما يف  وغريها، كما أكدت العديد من الدراسات انتشار سلوك املخاطرة لدى الطلبة ال

 (، ودراسة0221 )حسني، ( ودراسة0224 ،مرحلة املراهقة كدراسة )إبراهيم واحلسيين

(. كما أشارت دراسات إىل وجود عالقة بني سلوك املخاطرة 0229 ،)خرية وبن زاهي

 (..022 وإجناز الطلبة وحتصيلهم )املشلب،

وسلوك اإلقدام على املخاطرة احملسوبة يقع ضمن اإلطار العام للشخصية مبعنى أن له 

واملنافسة  واالستقالليةقة بالنفس عالقة باخلصائص الشخصية للفرد مثل دافعية اإلجناز والث

. وأظهر الباحثون أن سلوك املخاطرة، والذي (0222 )باظة،القدرة على حل املشكالت 

يف غالبية  مهمًّاساًسا من تصور غري دقيق وتسامح غري مقبول مع املخاطر، ُيعد عامًلا أينشأ 

 ,Tixier, Hallowellطر )السلوك، كما أنه ينجم عن تفاعالت معرفية بني املشاعر وإدراك اخل
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Albert, van Bowen & Kleiner, 2014 وتربز العالقة بني سلوك اإلقدام على املخاطرة ،)

( اليت 0225 ،واجلانب املعريف واالنفعالي من خالل ما كشفته دراسة )جودة والليثي

 ،وآخرونتناولت املخاطرة احملسوبة لدى طالب املرحلة الثانوية. وكذلك دراسة )اخلولي 

( واليت سعت إىل وضع برنامج تدرييب يف تنمية اإلقدام على املخاطرة احملسوبة لدى .022

 املوهوبني يف املرحلة الثانوية.

 إليهومما يبني العالقة الوثيقة بني اإلقدام على املخاطرة احملسوبة واملوهبة ما يشري 

فرد يف اإلبداع والتفكري، ويف البعض بان سلوك املخاطرة هو الطريقة األكثر تقنية لدى ال

تناوهلا املعلومات ومعاجلتها واسرتجاعها يف املواقف املختلفة اليت متيز الفرد اجملازف مبيله إىل 

بالنفس يف حتدي اجملهول، وختطي احلواجز مع  عاليةاملغامرات يف اختاذ القرارات، وثقة 

، بعكس األفراد العاليردود مزيد من الطموح والنشاط والتفاعل لتحقيق األهداف ذات امل

احلذرين الذين ال يفضلون ختطي احلواجز واختاذ القرارات السريعة وال يقدمون على أي 

 مغامرة قبل احلصول على ضمانات أكيدة ويفضلون املواقف املألوفة والتقليدية والواقعية

(، ولذا تبدو هناك عالقة قوية بني سلوك اإلقدام على املخاطرة 0222 )عبداجمليد،

واليت  (0222 )باظة،واملوهبة، ومن الدراسات اليت تناولت ذلك لدى املوهوبني دراسة 

 .(Taya Bayram, et al, 2009)  دراسةو ،تناولت معوقات املخاطرة احملسوبة لدى املوهوبني

 :Gifted Student الطالبات املوهوبات .4

يعترب املوهوبون الثروة احلقيقة لبناء اجملتمع، فهم عماد الدولة والركائز األساسية اليت 

، عليهتقدمه ورقيه واحملافظة والعبء األكرب يف تطور اجملتمع والنهوض به  عليهايقع 

ويسهمون بالنهوض باجملتمع يف شتى امليادين، لذا تسعى مجيع  ،العاليةبقدراتهم وطاقاتهم 

املوهوبني  اململكة العربية السعودية سباقة يف جمال رعاية دهتمام باملوهوبني، وتعالدول لال

الدولة الوحيدة حتى اآلن اليت خصصت إدارة عامة لرعاية  دتع إذعلى الصعيد العربي، 

املوهوبني، فقد اهتمت باكتشاف ورعاية أبنائها املوهوبني واملتفوقني، حيث نصت خطة 
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وتاريخ  779باململكة العربية السعودية واملعتمدة بقرار جملس الوزراء رقم  التعليمسياسة 

على اكتشاف املوهوبني واملتفوقني ورعايتهم وقد بدأت اخلطوات األوىل  9/29.9/.2

امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع وزارة املعارف، والرئاسة  مدينةتبنت عندما 

، وقد (0225 برنامج الكشف عن املوهوبني ورعايتهم )العنزي، البنات باسم لتعليمالعامة 

إنشاء خبمس مراحل كان آخرها  احل تطور مؤسسات رعاية املوهوبني يف اململكةمرت مر

ميثل نقلة وهو ما بوزارة الرتبية والتعليم، وإدارة املوهوبات اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني 

 .(2401 ،)اجلغيمان ورعايتهمنوعية لربنامج الكشف عن املوهوبني 

 بها ويقصد الفنية، كاملواهب خاصة موروثة قدرة تعين العام باملعنى واملوهبة

، كما ُيعرف املوهوبون على أنهم أولئك االكادمييةاجملاالت غري  يف للتفوق االستعدادات

على األداء يف جماالت مثل الفكرية،  عاليةالذين يظهرون أدلة ومؤشرات على وجود قدرة 

أو اإلبداعية، أو الفنية، أو القدرات القيادية، أو جماالت أكادميية حمددة والذين حيتاجون إىل 

خدمات وأنشطة مل تقدم من قبل املدارس من أجل تطوير مثل هذه القدرات بشكل كامل 

 .(21.، 0221 وشكري، دعبداحلمي)

وفيما يتعلق باخلصائص املعرفية للموهوبني جند أن الطالب املوهوب ُيظهر قدرة غري 

يتسمون  إذعادية على تعلم ومعاجلة النظم اللغوية والرياضية يف مرحلة مبكرة من العمر. 

مبهاراتهم يف التعامل مع اللغة واألرقام، وحل األلغاز، واستخدام الرتاكيب املعقدة، 

ئل املنسجمة مع املنطق، كما يكشف الطفل املوهوب واملتفوق يف سن وحماولة فهم املسا

مبكرة عن رغبة قوية يف التعرف على العامل من حوله وفهمه، وذلك من خالل قوة 

مالحظته وطرحه التساؤالت اليت تبدو غري منسجمة مع مستواه العمري أو الصفي. فالطفل 

حسه، ويريد أن يعرف كيف وملاذا  ليهعاملوهذوب واملتفوق دائم السؤال عن كل ما يقع 

كما يتمتع املوهوب بقدرة فائقة االستثارية، حدثت األشياء وذلك بتوجيه كثري من األسئلة 

وإذا ما أثري اهتمامه مبشكلة أو  مبعاجلتها،الرتكيز على املشكلة أو املهمة اليت يقوم  يف
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موضوع ما فإنه يسعى بإصرار إلجنازه، ويف بعض األحيان يصعب انتزاعه من العمل قبل 

  (.0225 )العنزي،آخر إمتامه وحتوله إىل عمل 

 انفعاليًّالموهوبني يف أنهم: حساسون لوتتمثل أهم اخلصائص االنفعالية والسلوكية 

هلم، يشعرون بشكل مفرط، ويتسمون بقوة املشاعر واالنفعاالت إزاء ما يدور حو

باملخاوف مبكًرا، ينمو لديهم مفهوم الذات مبكًرا، لذا يصبحون على وعى بأنهم خمتلفني 

وقد يكون  ،بالنفس فيما خيص جانب موهبتهم عاليةعن األطفال اآلخرين، لديهم ثقة 

لديهم ثقة أقل فيما يتعلق باجلوانب األخرى، وقد يصبحون أكثر حساسية حنو النقد، قد 

فيها مما يعرضهم لالنفجار االنفعالي،  املوهوبنيغري الإلحباط إزاء مهاراتهم يشعرون با

ا، ال ميتثلون للسلطة على الرغم وليات اليت يكلف بها عادة األطفال األكرب سنًّؤيقبلون املس

 بارتفاع كما يتمتع املوهوبون(، 0224 من أنهم ينجزون ما يكلفون به من مهام )القريطي،

جمال الضبط  وكذلكالقدرة على حل املشكالت و ،ات التنظيم االنفعاليمستوى اسرتاتيجي

واليت تعد مهارات مهمة للذكاء  (0229 ،)بسيوني الشخصي أكثر اجملاالت توافًرا

   االنفعالي. 

 :فروض الدراس:

من خالل عرض اإلطار النظري والدراسات السابقة ميكن حتديد فروض الدراسة يف 

 :التاليةالنقاط 

ا بني الذكاء االنفعالي واإلقدام على املخاطرة حصائيًّإتوجد عالقة ارتباطية موجبة دالة  .2

 احملسوبة لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية.

ا بني املرونة املعرفية واإلقدام على املخاطرة حصائيًّإتوجد عالقة ارتباطية موجبة دالة  .0

 باملرحلة الثانوية.احملسوبة لدى الطالبات املوهوبات 

ا بني الذكاء االنفعالي واملرونة املعرفية لدى حصائيًّإتوجد عالقة ارتباطية موجبة دالة  .1

 الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية.
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املرونة املعرفية و ميكن التنبؤ باإلقدام على املخاطرة احملسوبة من خالل الذكاء االنفعالي .4

 لة الثانوية.لدى الطالبات املوهوبات باملرح

 منهجي: وإجراءات الدراس::
املنهج الوصفي االرتباطي، باعتباره طريقة  احلالييستخدم البحث  :: منهج الدراسةأواًل

للحصول على معلومات دقيقة حول اجلوانب املختلفة ملوضوع البحث  عليهاعتمد ُي

باملرونة املعرفية وعالقتها احملسوبة وحتليلها، وهو دراسة اإلقدام على املخاطرة 

لوصول بهدف ا، وذلك باملرحلة الثانوية والذكاء االنفعالي لدى الطالبات املوهوبات

إىل جمموعة من النتائج اليت ميكن ترمجتها إىل بعض التوصيات لالستفادة منها يف 

 التعرف على طبيعة العالقة اليت تربط بينها، وإمكانية التنبؤ باإلقدام على املخاطرة

من خالل التعرف على كل من الذكاء االنفعالي واملرونة املعرفية لدى  بةاحملسو

 الطالبات املوهوبات.

عينة الدراسة األساسية بطريقة  تعينة الدراسة األساسية: اختري ثانًيا: عينة الدراسة:

 مبدينةمقصودة من الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية، وامللتحقني مبركز املوهبة 

وفقا إلحصائية إدارة  طالبة (079) عددهنململكة العربية السعودية، والبالغ جنران با

 بنيعينة ما لل الزمين عمرالجنران، وتراوح  مبدينة التعليماملوهوبات التابعة إلدارة 

 توحرات، كما (2611) واحنراف معياري عام (2.60) عمر، مبتوسط سنة( 25-21)

 بينيه للذكاء مبتوسط قدره - مقياس ستانفورد على (214-202) بنينسبة ذكائهم 

 .(062) واحنراف معياري قدره (20.644)

 :التاليةللتحقق من فرضيات الدراسة سيتم تطبيق األدوات  أدوات الدراس::

 .(0222 ،/ )عثمان ورزقإعداد االنفعالي.مقياس الذكاء  .2

 )ترمجة وتعريب الباحثتني(.  Dennis & Vander, 2010/ إعداد .مقياس املرونة املعرفية .0

 Domain-specific risk-taking (adult)/ إعداد  .مقياس اإلقدام على املخاطرة احملسوبة .1
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scale (DOPSERT) (Blaise & Weber, 2006)  الباحثتني( وتعريب ترمجة.      

 .(0222) إعداد فاروق عثمان، حممد رزقمقياس الذكاء االنفعالي:  .2

إىل قياس الذكاء االنفعالي والكشف عن أبعاده، ويتكون هذا هدف هذه األداة ت

مفردة موزعة على أبعاد املقياس اخلمسة )إدارة االنفعاالت، التعاطف،  (51) املقياس من

من خالل  عليهتنظيم االنفعاالت، املعرفة االنفعالية، التواصل االجتماعي(، وتتم اإلجابة 

بدائل )حيدث دائًما، حيدث عادة، حيدث  مقياس تقدير مخاسي متدرج مكون من مخسة

أحياًنا، حيدث نادًرا، ال حيدث أبًدا(، وترتاوح الدرجة على كل بند ما بني درجة واحدة إىل 

 (092) الطالب على املقياس هي عليهامخس درجات، وبذلك تكون أعلى درجة حيصل 

مرتفع  انفعاليوتدل الدرجة املرتفعة للمقياس عن ذكاء  ،(51) درجة، وأدنى درجة هي

والعكس صحيح. وقاما معدا املقياس بإعداد املقياس وتقنينه وذلك عن طريق التحقق من 

احملكمني، الصدق التمييزي، صدق االتساق  وهي: صدقصدق املقياس بعدة طرق 

شارت كل نتائج االرتباطي أو التالزمي، وقد أ الداخلي، الصدق العاملي، الصدق

، كما قاما معدا املقياس حبساب ثبات عاليمعامالت الصدق إىل متتع املقياس بصدق 

عند وكلها  (75(، )15) مرتفعة املقياس بطرق خمتلفة، وكانت درجات الثبات والصدق

 .(2625)و (2622) مستوى داللة

على الطالبات  قامت الباحثتان بتقنني املقياس ملعرفة مدى مالئمته للبيئة السعودية

 :كالتالياملوهوبات وذلك 

 

لقد استخدم هذا املقياس يف العديد من الدراسات وثبت صدقه، وقد  صدق املقياس: .2

 كالتالي:قامت الباحثتان حبساب صدق املقياس 

قامت الباحثتان حبساب معامل صدق املقياس، وذلك عن طريق  )التالزمي(: صدق احملك

حساب معامل ارتباط درجات أفراد العينة االستطالعية على مقياس الذكاء االنفعالي 
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وقد بلغ  لبارون(( ومقياس الذكاء االنفعالي )0222 إعداد )فاروق عثمان، رزق،

 .(2622) دالة عند مستوى وهي (2672) املقياسني علىمعامل االرتباط 

باإلضافة إىل درجة الثبات اليت متتع بها مقياس الذكاء االنفعالي من قبل ثبات املقياس: 

معديه فقد قامت الباحثتان باستخراج معامل ثبات مقياس الذكاء االنفعالي، وقد بلغ 

 .(2) جدولمعامل الثبات بطريقة الفا كرو نباخ وذلك كما 

كرو نباخ معامالت الثبات ألبعاد مقياس الذكاء االنفعايل ودرجته الكلي: ابستخدام معادل: ألفا  : (5)جدول 
 (75 =)ن

 معامل الثبات األبعاد م

 ** ,0.85 إدارة االنفعاالت 1

 ** 0.76 التعاطف 2

 ** ,0.79 تنظيم االنفعاالت 3

 ** ,0.70 املعرفة االنفعالية 4

 ** ,20.85 التواصل االجتماعي 5

 ** ,0.82 الدرجة الكلية للمقياس 6

 )**( دال عند مستوى 0.01

مما يدل على أن مجيع األبعاد  مقبولة( أن معامالت الثبات 2يتضح من جدول )

     اخلمسة متسقة مع املقياس الكلى.

: قامت الباحثتان أيضا بالتحقق من ثبات االتساق الداخلي ملقياس ثبات االتساق الداخلي

 االنفعالي من خالل حساب معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة منالذكاء 

، كذلك معامالت االرتباط إليهعبارات املقياس وجمموع درجات البعد الذي تنتمي 

بني كل بعد من أبعاد املقياس والدرجة الكلية للمقياس، ومدى ارتباط هذه األبعاد 

معامالت عن طريق  ل بينهااملكونة له بعضها مع بعض، والتأكد من عدم التداخ
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مجيع معامالت االرتباط سواء ُبني درجات األبعاد والدرجة فوجد ان االرتباط 

 مما يشري إىل ثبات االتساق الداخلي للمقياس. (2622) الكلية، دالة عند مستوى

 عريب)ترمجة وت ((Dennis & Vander, 2010/ عدادإمقياس املرونة املعرفية:  .0

 الباحثتني(

( لقياس املرونة املعرفية، حيث Dennis & Vander, 2010هذا املقياس )لقد صمم 

ثالثة عشر  ،املرونة املعرفية هي قدرة عقلية، وقد تكون املقياس من عشرين فقرة نَّأاعتربا 

بعاد: أثالثة  ويتكون املقياس منبعاد املرونة املعرفية أفقرة إجيابية وسبع فقرات سلبية لقياس 

، القدرة على تقديم تفسريات بديلة عليهاالقدرة على ادراك املواقف الصعبة والسيطرة 

ملواقف احلياة، القدرة على توليد حلول بديلة ومتعددة للمواقف الصعبة، ولكل فقرة تدرج 

مت  غري موافق بشدة(، ،غري موافق ،مخاسي )موافق بشدة، موافق، موافق إىل حد ما

 املقياس من خالل تطبيق املقياس على عينة استطالعية مكونة منحساب ثبات وصدق 

من الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية، وفيما يلي طرق التحقق من كفاءة هذا  (42)

 املقياس:

 صدق املقياس:-أ

 (5) عدد : حيث مت توزيع املقياس يف صورته العربية املرتمجة على صدق احملكمني .2

من أعضاء هيئة التدريس يف ختصصات علم النفس، الصحة النفسية، والرتبية 

اخلاصة جبامعة جنران، للتحقق من مدى صالحية الفقرات لقياس األبعاد احملددة 

باملقياس، كما كان هدف حتكيم املقياس هو مدى مناسبته لعينة الدراسة، وقد 

خالل عينة الدراسة بدون اإل صياغة بعض الكلمات القليلة لتناسب احملكمون عدَّل

باملعنى املقصود يف الفقرة، ثم مت عرضه بعد ذلك على خمتصني يف اللغة العربية 

جاءت نتيجة االتفاق بني احملكمني يف صالحية وقد  ملراجعة دقة التعبري اللغوي،

فقرات املقياس ومناسبتها وقدرتها على قياس ما ميكن قياسه من األبعاد وبلغت 

 .%(.9) فاقنسبة االت
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مت حساب صدق املقياس عن طريق الصدق البنائي وذلك من  الصدق البنائي: .0

 :مستوينيخالل 

: حساب معامالت ارتباط كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس بعد املستوى األول -أ

حذف درجة العبارة من الدرجة الكلية للمقياس، وقد تراوحت معامالت ارتباط 

 وبالتالي، (26.22-26142) لكلية للمقياس بنيالفقرات ككل مع الدرجة ا

يتضح إن مجيع معامالت االرتباط املصححة كانت أكرب من معيار قبول الفقرة، 

 .261.2>  2622وعند مستوى . 26122 > 2625 حيث قيمة )ر( دالة عند مستوى

حساب معامالت ارتباط درجة كل بعد والدرجة الكلية كما  املستوى الثاني:-ب

  .(1) باجلدول

 (75معامل ارتباط كل بعد ابلدرج: الكلي: على مقياس املرون: املعرفي: )ن=: (5جدول )

معامالت  أبعاد مقياس املرون: املعرفي: م
القدرة على ادراك املواقف الصعبة  2 االرتباط

 والسيطرة علىها

0.75** 

على تقديم تفسريات بديلة القدرة  0

 ملواقف احلياة الصعبة

20.73 

القدرة على توليد حلول بديلة ومتعددة  1 **

 للمواقف الصعبة 

0.69** 

 ** 0.83 الدرجة الكلية 4

 .50555 > 5055 حيث قيم: )ر( دال: عند مستوى* 

، كرو نباخ - مت حساب ثبات املقياس بطريقتني هما: طريقة معامل ألفا :املقياس ثبات

وبلغ معامل الثبات للدرجة  (26922-26102) وتراوح معامل الثبات لألبعاد ما بني

 (25) ، كما مت حساب الثبات بطريقة إعادة التطبيق بقاصل زمين قدره(2692) الكلية

-26792) الثاني، وقد بلغ معامل الثبات لألبعاد ما بنيويوم بني التطبيق األول 
من  عاليةمما يشري إىل درجة  (2611) وبلغ معامل الثبات للدرجة الكلية (26172

 للمقياس.الثبات 

 Domain-specific risk-taking/ دام على املخاطرة احملسوبة إعداداإلق مقياس .1
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(adult) scale – Risk-taking (DOPSERT) (Blaise & Weber, 2006)  ( ترمجة

 .وتعريب الباحثتني(

لقياس اإلقدام على املخاطرة  (Blaise & Weber, 2006)لقد صمم هذا املقياس 

احملسوبة وقد تكون املقياس من ثالثني فقرة تتضمن ثالثة ابعاد لإلقدام على املخاطرة 

عبارات، ولكل  (22) احملسوبة: الصحية، االجتماعية واالقتصادية، احتوى كل بعد على

فقرة تدرج مخاسي )موافق بشدة، موافق، موافق إىل حد ما، غري موافق، غري موافق 

بشدة(، وتشري الدرجات العالية إىل متتع الفرد بدرجة كبرية من اإلقدام على املخاطرة 

احملسوبة، مت حساب ثبات وصدق املقياس من خالل تطبيق املقياس على عينة استطالعية 

من الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية، وفيما يلي طرق التحقق من  (42) مكونة من

 كفاءة هذا املقياس:

 صدق املقياس:-أ

من  (5) املقياس يف صورته العربية املرتمجة على عددُوزِّع : حيث صدق احملكمني .2

أعضاء هيئة التدريس يف ختصصات علم النفس، الصحة النفسية، والرتبية اخلاصة 

ران، للتحقق من مدى صالحية الفقرات لقياس األبعاد احملددة باملقياس، جبامعة جن

وقد قام  ،احلالية كما كان من هدف حتكيم املقياس هو مدى مناسبته لعينة الدراسة

السادة احملكمني بتعديل صياغة بعض الكلمات القليلة لتناسب عينة الدراسة بدون 

عرضه بعد ذلك على خمتصني يف اللغة خالل باملعنى املقصود يف الفقرة، ثم مت اإل

العربية ملراجعة دقة التعبري اللغوي، وقد جاءت نتيجة االتفاق بني احملكمني يف 

صالحية فقرات املقياس ومناسبتها وقدرتها على قياس ما ميكن قياسه من األبعاد 

 .(2611) وبلغت نسبة االتفاق

البنائي وذلك من  مت حساب صدق املقياس عن طريق الصدقالصدق البنائي:  .0

 :مستوينيخالل 
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حساب معامالت ارتباط كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس  املستوى األول: -أ

بعد حذف درجة العبارة من الدرجة الكلية للمقياس، وقد تراوحت معامالت 

، (26.22-26102) ارتباط الفقرات ككل مع الدرجة الكلية للمقياس بني

ار ذذيتضح إن مجيع معامالت االرتباط املصححة كانت أكرب من معي وبالتالي

 وعند مستوى 2612 >2625 قبول الفقرة، حيث قيمة )ر( دالة عند مستوى

2622< 261.. 

حساب معامالت ارتباط درجة كل بعد والدرجة الكلية كما  املستوى الثاني:-ب

 .(4) باجلدول

 (75معامل ارتباط كل بعد ابلدرج: الكلي: على مقياس اإلقدام على املخاطرة )ن= : (7جدول )

 معامالت االرتباط أبعاد مقياس اإلقدام على املخاطرة م

 ** 0.74 املواقف الصحية  2

 ** 0.65 املواقف االجتماعية  0

 ** 0.64 املواقف االقتصادية  4

 ** 0.88 الدرجة الكلية 5

 .5055 > 5055 دال: عند مستوىحيث قيم: )ر( * 

، كرو نباخ –مت حساب ثبات املقياس بطريقتني هما: طريقة معامل ألفا القياس: ثبات

وبلغ معامل الثبات للدرجة  (2692-2610) وتراوح معامل الثبات لألبعاد ما بني

 (25) ، كما مت حساب الثبات بطريقة إعادة التطبيق بقاصل زمين قدره(2692) الكلية

-2674) يوم بني التطبيق األول والتطبيق الثاني، وقد بلغ معامل الثبات لألبعاد ما بني
من الثبات  عاليةمما يشري إىل درجة  (2619) وبلغ معامل الثبات للدرجة الكلية (2611

 للمقياس.
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 :التالي:مت إعداد الدراس: يف ضوء اخلطوات  :اإلجراءات العملي: للدراس:
اإلطار  األدبيات والدراسات السابقة املرتبطة مبوضوع الدراسة إلعداداالطالع على  .2

 .النظري وأدوات الدراسة

أدوات الدراسة واملتمثلة يف مقياس املرونة املعرفية، مقياس  وتعريبإعداد وترمجة  .0

الذكاء االنفعالي، مقياس اإلقدام على املخاطرة احملسوبة يف ضوء األدبيات والدراسات 

 .ضوع الدراسةالسابقة مبو

عرض األدوات على بعض احملكمني العاملني يف جمال الرتبية وعلم النفس والرتبية  .1

 .والتعليماخلاصة ومعلمي الرتبية اخلاصة يف الرتبية 

)مقياس املرونة املعرفية، مقياس الذكاء  السيكو مرتيةتطبيق أدوات الدراسة  .4

 40= على عينة استطالعية )ن االنفعالي، مقياس اإلقدام على املخاطرة احملسوبة( 

طالبة( من الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية، بهدف التحقق من "حساب ثبات 

 وصدق املقاييس املستخدمة يف الدراسة.

دوات على عينة مت تطبيق األ السيكو مرتيةبعد التأكد من كفاءة أدوات الدراسة  .5

ت يف املرحلة الثانوية وامللتحقات الطالبات املوهوبا من (079 =الدراسة األساسية )ن

 نتراوحت أعماره والالتيجنران جنوب اململكة العربية السعودية،  مبدينةمبركز املوهبة 

 عام. (21-25) ما بني

 مت القيام باملعاجلة اإلحصائية للبيانات ورصد النتائج. ..

 الدراسة.مت عرض النتائج، وتفسريها، وكتابة االستنتاجات العامة، وتوصيات   .7

 :املعاجل: اإلحصائي: للدراس: أساليب
 ، وصحة الفروض، مت استخدام السيكو مرتيةللتحقق من كفاءة أدوات الدراسة 

(SPSS 23)  االحنراف  –)املتوسط احلسابي ومن األساليب اإلحصائية املستخدمة  برنامج

 (.االحندار اخلطي املتعدد –معامالت االرتباط –املعياري 
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 الدراس:: نتائج

ينص الفرض األول على أنه: توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة  نتائج الفرض األول:

 علىدرجات الطالبات وا بني درجات الطالبات على مقياس الذكاء االنفعالي حصائيًّإ

مقياس اإلقدام على املخاطرة لدى الطالبات املوهوبات. وللتحقق من صحة هذا 

  .(5) يف جدول الفرض مت استخدام معامل االرتباط لبريسون وذلك كما هو مبني

 قيم معامالت االرتباط بني الذكاء االنفعايل واإلقدام على املخاطرة لدى عين: الدراس: : (0) جدول
 (544 )ن=

 اإلقدام على املخاطرة املتغريات

الذكاء 

 االنفعالي

 ** 0.42 ادرة االنفعاالت

 ** 0.41 التعاطف

 ** 0.44 تنظيم االنفعاالت

 ** 0.38 املعرفة االنفعالية

 ** 0.42 التواصل االجتماعي

 ** 0.48 الدرجة الكلية

  5055 > 5055 ، حيث قيم: )ر( دال: عند مستوى0.01** دال: عند مستوى 

وجود عالقة موجبة دالة إحصائية بني ابعاد مقياس الذكاء  (5) يتضح من جدول

حيث كانت مجيع قيم  ،قياس اإلقدام على املخاطرة احملسوبةملاالنفعالي والدرجة الكلية 

ومن خالل هذه النتائج ميكن قبول  ،2622 معامالت االرتباط موجبة ودالة عند مستوى

ا حصائيًّإيث توصلت النتائج إىل وجود عالقة دالة الفرض االول للدراسة وحتققه، ح

 ، وهذا يعين أنه كلما كاناحملسوبة وموجبة بني الذكاء االنفعالي وبني اإلقدام على املخاطرة

مستوى اإلقدام على املخاطرة احملسوبة  ارتفاعالذكاء االنفعالي مرتفًعا ساعد ذلك يف  درجة

 وية.لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة الثان

 



 2022أكتوبر  202-74صص ، (2(، العدد )8جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية اجمللد )جملة 

 

44  

 

توجد عالقة ارتباطيه موجبة دالة ينص الفرض الثاني على أنه: " نتائج الفرض الثاني:

 علىدرجات الطالبات وإحصائية بني درجات الطالبات على مقياس املرونة املعرفية 

". وللتحقق من صحة احملسوبة لدى الطالبات املوهوباتمقياس اإلقدام على املخاطرة 

 .(.) جدولهذا الفرض مت استخدام معامل االرتباط لبريسون وذلك كما هو مبني يف 

 قيم معامالت االرتباط بني املرون: املعرفي: واإلقدام على املخاطرة احملسوب: لدى عين: الدراس: : (5) جدول
 (544 ن=)

 سوب:احمل املخاطرة  اإلقدام على املتغريات

املرونة 

 املعرفية

 ** 0.52 عليهادراك املواقف الصعبة والسيطرة إ

 ** 0.39 تقديم تفسريات بديلة ملواقف احلياة الصعبة

 ** 0.48 توليد حلول بديلة ومتعددة للمواقف الصعبة

 ** 0.56 الدرجة الكلية

 5055 > 5055 * حيث قيم: )ر( دال: عند مستوى

بني  (2622) ا عند مستوىودال إحصائيًّوجود ارتباط موجب ( .) يتضح من جدول

املرونة  درجةاملرونة املعرفية واإلقدام على املخاطرة احملسوبة، وهذا يعين أنه كلما كان 

لدى الطالبات احملسوبة اإلقدام على املخاطرة  درجةساعد ذلك يف حتسني ة املعرفية مرتفع

 املوهوبات باملرحلة الثانوية.

توجد عالقة ارتباطيه موجبة دالة الفرض الثالث على أنه: "ينص  نتائج الفرض الثالث:

درجات الطالبات على وإحصائية بني درجات الطالبات على مقياس الذكاء االنفعالي 

". وللتحقق من صحة هذا الفرض مت املعرفية لدى الطالبات املوهوباتمقياس املرونة 

 .(7) جدولاستخدام معامل االرتباط لبريسون وذلك كما هو مبني يف 
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 (544=  قيم: معامل: االرتباط بني الذكاء االنفعايل واملرون: املعرفي: لدى عين: الدراس: )ن: (4)جدول رقم 

 املرون: املعرفي: املقاييس م
 ** 0.51 الذكاء االنفعالي 2

  5055 > 5055 * حيث قيم: )ر( دال: عند مستوى

بني  (2622) ا عند مستوىوجود ارتباط موجب ودال إحصائيًّ (.) يتضح من جدول

 الذكاء االنفعالي واملرونة املعرفية لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية.

اإلقدام على املخاطرة احملسوبة من بوالذي ينص على أنه: " ميكن التنبؤ  نتائج الفرض الرابع

لدى الطالبات املوهوبات نة املعرفية واملروخالل التعرف على الذكاء االنفعالي 

 باملرحلة الثانوية.

 وللتحقق من صحة هذا الفرض مت استخدام أسلوب االحندار اخلطي املتعدد

Stepwise)بعاده هي املتغريات املستقلة أالذكاء االنفعالي وأنَّ  حصائي باعتبارإ ( كأسلوب

ونتائج حتليل االحندار  به، املتنبئو أهو املتغري التابع احملسوبة  وأن اإلقدام على املخاطرة

 كالتالي:بينهما 

االحندار املتعدد لتحديد أتثري الذكاء االنفعايل على التنبؤ ابإلقدام على املخاطرة حتليل  نتائج: (4)جدول 
 احملسوب: لدى الطالبات املوهوابت

 R R2 املتغريات
معامل االرتباط 

 املصحح
 اخلطأ املعياري

× املخاطرة اإلقدام على 

 الذكاء االنفعالي
0.612 0.374 0.369 0.814 

 %1764 وهذا يعين املتغري يفسر (26174) معامل التحديد يساوي نَّأويتضح من اجلدول 

من التباين الكلي يف درجات املتغري التابع )اإلقدام على املخاطرة احملسوبة( وتعد نسبة مقبولة من 

 .حتليل االحندار املتعدديبني  (9) التاليالتباين، واجلدول 
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نتائج االحندار املتعدد لتحديد أتثري الذكاء االنفعايل على التنبؤ ابإلقدام على املخاطرة لدى : (4)جدول 
 الطالبات املوهوابت

 مصدر التباين
جمموع 
 املربعات

 د ح
متوسط 
 املربعات

 قيم: ف
مستوى 
 الدالل:

 42.88 2 42.88 االحندار

 0.66 108 71.76 االحندار باقي 0.01 64.66

  109 114.55 الكل

وهي دالة إحصائيًّا  (..46.) السابق ان قيمة ف للعينة الكلية هييتضح من اجلدول 

اإلقدام )املتغري التابع  على (الذكاء االنفعالي)للمتغري املستقل  (2622) قل منأمستوى  عند

 علىالتعرف  يستطعنتي الاملوهوبات الن الطالبات أيمكن القول باملخاطرة(، ف على

اإلقدام على املخاطرة  يستطعن فيها، وتوجيهها انفعاالتها، وإدارتها، وتنظيمها، والتحكم

   .احملسوبة

استخدام أسلوب االحندار اخلطي املتعدد  الفرض كذلك متوللتحقق من صحة هذا 

 تغريات املستقلة، واإلقدام علىاملرونة املعرفية وأبعادها هي امل نأباعتبار  ئيحصاإكأسلوب 

    به، وذلك كما يف اجلدول التالي: املتنبَّأو أاملتغري التابع  احملسوبة هياملخاطرة 

نتائج االحندار املتعدد لتحديد أتثري املرون: املعرفي: على التنبؤ ابإلقدام على املخاطرة لدى : (55)جدول 
 الطالبات املوهوابت

 اخلطأ املعياري االرتباط املصححمعامل  R R2 املتغريات
× اإلقدام على املخاطرة 

 املرونة املعرفية
0.912 0.454 0.449 0.714 

 %45 وهذا يعين املتغري يفسر (26449) معامل التحديد يساويان ويتضح من اجلدول 

نسبة  (، وتعدمن التباين الكلي يف درجات املتغري التابع )اإلقدام على املخاطرة احملسوبة

 هلذه املتغريات. يبني حتليل االحندار املتعدد (22) التاليمقبولة من التباين، واجلدول 
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نتائج االحندار املتعدد لتحديد أتثري املرون: املعرفي: على التنبؤ ابإلقدام على املخاطرة لدى : (55) لجدو 
 الطالبات املوهوابت

 مصدر التباين
جمموع 
 املربعات

 د ح
متوسط 
 املربعات

 قيم: ف
مستوى 
 الدالل:

 0.01 87.61 42.88 2 52.88 االحندار

 0.66 115 61.67 باقي االحندار

  120 118.55 الكل

 (262) قل منأا عند مستوى حصائيًّإيتضح من اجلدول السابق وجود تأثري دال 

  .املخاطرة علىاملتغري التابع اإلقدام  علىللمتغري املستقل املرونة املعرفية 

 .(20) خالل اجلدول رقم نولكتابة معادلة التنبؤ: م

املعرفي: والذكاء االنفعايل أتثري املرون:  معامالت االحندار املتعدد وداللتها اإلحصائي: لتحديد(: 55جدول )
 على التنبؤ ابإلقدام على املخاطرة لدى الطالبات املوهوابت

املتغريات 
 املستقل:

املعامل 
 البائي

اخلطأ املعياري 
 للمعامل البائي

 ت معامل بيتا
مستوى 
 الدالل:

 0.01 12.37  9.15 122.35 الثابت

الذكاء 

 االنفعالي
1.76 0.39 0.19 4.3 0.01 

 0.01 8.91 0.45 0.35 3.15 املرونة املعرفية

 )الذكاء االنفعايل( 5045 املعرفي: + :املرون (5005) + 555050 اإلقدام على املخاطرة احملسوب: =

املواقف الصعبة  إدراكميكن القول بان الطالبات املوهوبات الالتي تستطيع  وبالتالي

تقديم تفسريات وحلول بديلة للمواقف الصعبة تستطيع اإلقدام على  عليها،والسيطرة 

 .املخاطرة احملسوبة
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 مناقش: النتائج:
 رض األول:فتفسري نتائج ال

ا حصائيًّإجاءت نتائج الفرض األول اليت أوضحت وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة 

بني درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس الذكاء االنفعالي وبني درجاتهم على مقياس 

 اإلقدام على املخاطرة احملسوبة، وهذه النتيجة حتقق صحة الفرض األول. 

ع بالذكاء االنفعالي ميتلك سلوك اإلقدام ان الشخص الذي يتمتبوميكن تفسري ذلك 

قدرة على  ولديةدراك وتنظيم انفعاالته، إن الفرد الذي يستطيع وأ احملسوبة،على املخاطرة 

ويبدو ، التعاطف والتواصل االجتماعي هو شخص حيب اإلقدام على املخاطرة احملسوبة

إىل قدرة الفرد على النجاح الذي يشري  ،ا من خالل معرفة بنية الذكاء االنفعاليذلك واضًح

مرتفع  انفعالييصبح الفرد الذي يتمتع بذكاء فيف التعامل مع املطالب والضغوط البيئية، 

ن الذكاء أميل إىل سلوك املخاطرة احملسوبة، وكذلك ميكن تفسري هذا الفرض ب لديه

التحكم يف االنفعالي يؤثر يف سلوك الفرد جتاه املخاطرة احملسوبة من خالل قدرته على 

انفعاالته والسيطرة على مشاعره واملوازنة بني املكسب واخلسارة، واالختيار بني البدائل 

 .كرب مكسب من سلوك املخاطرة احملسوبةأحيصل على  ىاملختلفة حت

يف إحداث « حجر الزاوية»ان الذكاء االنفعالي ميثل ب مع القولكما جاء ذلك متفقا 

بغرض الوصول إىل أفضل القرارات، ، والنواحي االنفعالية التوازن بني النواحي املعرفية

فري سلوك  ومن هنا تنبع العالقة القوية بني الذكاء االنفعالي والقدرة على اختاذ القرار

، وهذا ما تؤكده نتائج الدراسات السابقة اليت درست العالقة بني الذكاء املخاطرة احملسوبة

فراد الذين ميتلكون مهارات الذكاء االنفعالي لديهم ن األأ، كما وسلوك املخاطرةاالنفعالي 

مسات شخصية إجيابية مثل الثقة بالنفس والتنظيم الذاتي والسيطرة على االنفعاالت وهذه 

( الذي 0202 ،أساسية يف حل املشكالت والقدرة على اختاذ القرارات )مراد دُّالسمات تع

 األساس يف سلوك املخاطرة احملسوبة. ديع
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ن أاالنفعالي عالقة وثيقة بنجاح الفرد يف حياته االجتماعية والعملية، يف حني  وللذكاء

عالقة الذكاء األكادميي والذكاء العام عالقة حمدودة فقد يفشل الشخص الذي يتمتع 

من التحصيل األكادميي والذكاء العام يف حياته نتيجة عدم سيطرته على  مبستوى عاٍل

حباطات، وعدم التحكم يف نزواته وتنظيم حالته جهة اإلانفعاالته لعدم قدرته على موا

ولية ؤللمس اا وحتمًلفالذكاء االنفعالي جيعل الفرد أكثر انفتاًح ،(0202 النفسية )عبود،

فهو نواة احلياة النفسية واالجتماعية، وقد ، خرينا ملشاعره الشخصية ومشاعر اآلوأكثر فهًم

 لديهنن الطالبات املوهوبات أ( وفيه 0221 ،ا مع نتيجة دراسة )بسيونيجاء ذلك متفًق

باحلسبان خذ ن القذدرة على مراقبة هذه االنفعاالت وتنظيمها واأليهالذوعي بانفعاالتهن ولد

ساس فهم هذه العالقذة واالبتعاد عن أن والتعامل على نهيطبيعة التفاعل االجتماعي فيما ب

ا رئيًسًبا ا عدم السيطرة على االنفعال سبهيمسببات شرح العالقذذة االجتماعيذذة التذذي يكون ف

ن أداء الفرد أ( ب225 ،0220 ،وجاءت هذه النتيجة متفقة مع ما يراه )فؤاد، يف حدوثها

نه يدفع أما إ ، فاالنفعال الشديدو مستواهاأا بانفعاالته املختلفة مهما كان مقدارها يتأثر كثرًي

عله جيو أ ،ا وبًناءا فعاًلعل السلوك إجيابيًّجين أما إخر، وآ انع سلوًكميو أ ،ما الفرد إىل سلوٍك

فاالنفعال يوجه التفكري والتفكري يقود السلوك، ومن ثم فاالنفعال هو ، ااًما هدَّا خامًدسلبيًّ

الذي يقود السلوك وليس التفكري، وهذا يفسر وجود عالقة وثيقة بني الذكاء االنفعالي 

 واإلقدام على املخاطرة احملسوبة.

عالقة بني الذكاء االنفعالي والتوجه حنو كذلك ن هناك أهذه النتيجة  يوضحا ومم

من الذكاء االنفعالي،  %12 من الذكاء العام و %02 فالنجاح يف احلياة يتطلب ،األهداف

والفرد الذي يتمتع بالذكاء االنفعالي يستطيع استعمال املدخالت االنفعالية يف احلكم ويف 

ا على االتصال بالدقة يف التعبري عن االنفعاالت مما جيعله قادًر ويتميزالقرارات، اختاذ 

 .(0229 ،خرين )القيسياالنفعالي مع اآل

حتى ولو فشل يف احملسوبة سلوك اإلقدام على املخاطرة  الفرد ملمارسةومما يدعو 
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اعية اليت ن الفرد من اكتساب املهارات االجتمميكِّالذي الذكاء االنفعالي هو حماوالت سابقة 

أكثر إجيابية يف مواجهة  نتساعده على التعامل بكفاءة مع املواقف االجتماعية احملبطة، ويكو

 ليًّامما جيعل الفرد الذكي انفعا  (Salovey, & Caruso, Mayer, 1999).املواقف الطارئة أيًضا

مع عدد  وقد جاءت هذه النتيجة متفقةأخرى، مرة احملسوبة حياول اإلقدام على املخاطرة 

ومدى تأثريه علي كثري من  من الدراسات اليت تناولت الذكاء االنفعالي عند املوهوبني

( 0222 )أبو زيتون، دراسة جوانب الشخصية، ومنها سلوك اإلقدام على املخاطرة، مثل

ودراسة  (.022 الرقاد،) ودراسة (0225 زيد،) ودراسة (0224 )الكوافحة، ودراسة

ودراسة ( 0229 بسيوني،( ودراسة )0229 محد،أسة )دراو ،(0227 )احلمورى،

، وهذا ما أشارت إليه الباحثتان يف الدراسة (0202 املرعب،دراسة ) ،(0202 عبود،)

احلالية من وجود عالقة ارتباطية بني الذكاء االنفعالي ومدى تأثريها علي جوانب عدة يف 

الطالبات املوهوبات باملرحلة الشخصية ومنها سلوك اإلقدام على املخاطرة احملسوبة لدى 

 الثانوية.

 :رض الثانيتفسري نتائج الف

ا حصائيًّإجاءت نتائج الفرض الثاني اليت أوضحت وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة 

عينة الدراسة من الطالبات على مقياس املرونة املعرفية وبني درجاتهم  بني درجات أفراد

 على مقياس اإلقدام على املخاطرة احملسوبة، وهذه النتيجة حتقق صحة الفرض الثاني. 

ن الشخص الذي يتمتع باملرونة املعرفية ميتلك القول بأوميكن تفسري ذلك من خالل 

ن الفرد الذي يستطيع إدراك املواقف الصعبة، أ ااملخاطرة احملسوبة، كمسلوك اإلقدام على 

م حلول بديلة ملواقف احلياة الصعبة هو شخص يقدتويستطيع  ،قدرة على تفسريها ولديه

ا من خالل معرفة بنية املرونة املعرفية حيب اإلقدام على املخاطرة احملسوبة ويبدو ذلك واضًح

اختاذ احملسوبة كذلك أن اإلقدام على املخاطرة العالقة بني املرونة املعرفية و يوضحومما  للفرد.

دراكية إعملية  عقلي، فاملخاطرةخر قرار املخاطرة يتضمن جانبني: أحدهما شخصي واآل
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املرونة املعرفية جتعل الفرد يتكيف مع املواقف فألنها عملية تقدير احتماالت، كذلك 

 (.0227 اجلديدة، ومتكنه من التعامل مع الضغوط )العلوان،

أن الطلبة املوهوبني يتميزون خبصائص معرفية عن أقرانهم  (0225) ا يذكر جروانكم

مسة جتعل الفرد حياول اإلقدام على املخاطرة  يمنها حب االستطالع وه ،العاديني

املرونة املعرفية من خالل قدرة الفرد على معرفة اخليارات والبدائل  احملسوبة، كما تتضح

باإلضافة إىل  يواجههسب متطلبات املوقف الذي حبتجابته اخلاصة مبوقف ما، وتكييف اس

العالقة بني املرونة املعرفية وسلوك اإلقدام على املخاطرة  يربزومما  ا.ن يكون مرًنأرغبته يف 

ن املرونة املعرفية وظيفة عقلية تساعد الفرد على تعديل وتغيري طرق التعامل مع األمور أ

تفكريه حينما تواجهه مشكلة تتطلب  أساليبسب طبيعتها، كما تساعده على التغيري يف حب

ذلك ان  يربهن علىومما  (،0221 ا وذلك من خالل التغيري يف وجهته املعرفية )بدوي،حلًّ

التحول الذهين للتكيف والتوافق مع املتغريات البيئية  علىاملرونة املعرفية تساعد الفرد 

 .كنه من انتاج حلول بديلة للمواقف الصعبةاملتغرية، ومت

وقد جاءت هذه النتيجة متفقة مع عدد من الدراسات اليت تناولت املرونة املعرفية عند 

 )بريك،( دراسة 0220 حممد،)مثل دراسة واهميتها بالنسبة هلؤالء االفراد املوهوبني 

، ودراسة )املالكي( 0229 ( ودراسة )التميمي والباسري،0221 السيد،)ودراسة ( 0227

عالقة ارتباطية موجبة وهذا ما تراه الدراسة احلالية ان  ،(0229 النجار،(، دراسة )0229

؛ ألن املرونة املعرفية تتيح اإلقدام على املخاطرة احملسوبةودالة احصائيا بني املرونة املعرفية 

عبة اليت تعرتض للفرد إدراك املواقف الصعبة وتفسريها وتقديم حلول بديلة للمواقف الص

 األفراد يف حياتهم.

 تفسري نتائج الفرض الثالث:

ا حصائيًّإاليت أوضحت وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة  الثالثجاءت نتائج الفرض 

بني درجات أفراد عينة الدراسة من الطالبات على مقياس الذكاء االنفعالي وبني درجاتهم 
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 على مقياس املرونة املعرفية، وهذه النتيجة حتقق صحة الفرض الثالث. 

ن الشخص الذي يتمتع بالذكاء االنفعالي هو شخص أوميكن تفسري ذلك من خالل 

يستطيع معرفة وإدراك انفعاالته وتنظيمها وينجح يف التعاطف والتواصل مع  انفعاليًّا مرن

ن أ تفسريها، ويستطيعقدرة على  ولديهالصعبة، يستطيع إدراك املواقف بفاعلية، فخرين اآل

 تربز العالقة بني الذكاء االنفعالي واملرونة املعرفية.ف ،يقدم حلول بديلة ملواقف احلياة الصعبة

ن املوهوبني ذوي الذكاء االنفعالي املرتفع يكونون أكثر قدرة على السيطرة على أكما 

وأكثر قدرة على حتفيز أنفسهم واالستمرار  ،نهم يتمتعون بفكر واضحأبنيتهم العقلية، كما 

 علىحباطات، ولديهم قدرة على منع االنفعاالت السلبية من تعطيل قدرتهم يف مواجهة اإل

هلم استغالل هذه العالقة والرتابط بني قدراتهم  أمكن (، فإذا0225 ،التفكري )زيد

 .(0222 ،بيئاتهم )املرعبحراز توافق ناجح وفعال مع إاالنفعالية واملعرفية ميكنهم 

ن الذكاء االنفعالي يقيس قدرة الفرد مع التعامل مع املواقف احلياة أومما يؤكد ذلك 

فراد الذين يتمتعون بالذكاء ن األإوكذلك التوافق مع العامل اخلارجي، حيث  اليومية

مل مكانياتهم، وحتإاالنفعالي هم قادرون على متييز مشاعرهم والتعبري عنها واستغالل 

نهم يتسمون باملرونة والنجاح يف حل املشكالت والتعامل مع أ االجتماعية، كماولية ؤاملس

 (.2010 )املرعب، ن يفقدوا السيطرة على انفعاالتهمأالضغوط دون 

ا يف توجيه سلوك الفرد وعالقاته مع ا وحيويًّا مهمًّالذكاء االنفعالي يلعب دوًرو

هو الذي ميتلك القدرة  انفعاليًّان الفرد الذكي إخرين يف احمليط الذي يعيش فيه، حيث اآل

نه أقدر على إقامة أولية، كما ؤخرين ويتعامل مع من حوله مبرونة ومهارة ومسعلى فهم اآل

وقد جاءت هذه النتيجة متفقة مع نتائج العديد من الدراسات  خرين.عالقة إجيابية مع اآل

ا بني الذكاء االنفعالي موجبة دالة إحصائيًّارتباطية نتائجها إىل وجود عالقة واليت توصلت 

 مراد،) ( ودراسة0229 أمحد،( ودراسة )0221 وبني املرونة املعرفية مثل دراسة )بدوي،

 (.0202 )النجار،( ودراسة 0229
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 الرابع:تفسري نتائج الفرض 

مستوى الذكاء االنفعالي لدى ن التعرف على أوميكن تفسري نتائج الفرض الرابع ب

الطالبات املوهوبات يف املرحلة الثانوية ميكننا من التنبؤ مبستوى اإلقدام على املخاطرة 

ن اخنفاض درجات الذكاء إف وعليه، %(1764) ةحيث يؤثر الذكاء االنفعالي بنسب، احملسوبة

ى املخاطرة احملسوبة، قل من اإلقدام علدرجة ألدى الطالبات املوهوبات يؤدي إىل  نفعالياال

امتالكهم  ا علىيف الذكاء االنفعالي سيؤثر إجيابيًّ عاليةن حصوهلم على معدالت أكما 

 إليهاإلقدام على املخاطرة احملسوبة، وقد جاءت هذه النتائج متفقة مع ما توصلت لسلوك 

سهام إسفرت نتائجها عن وجود أ( اليت 0222 الدراسات السابقة مثل دراسة )بنهان،

 ملوهوبني يف املرحلة الثانوية.الدى ببعض املتغريات نسيب قوي للذكاء االنفعالي يف التنبؤ 

ن الذكاء االنفعالي يعد من العوامل اليت تعزز أكما ميكن تفسري هذه النتيجة من خالل 

السلوكيات اإلجيابية لدى الفرد ومنها اإلقدام على املخاطرة احملسوبة فاألفراد مرتفعي الذكاء 

االنفعالي لديهم بعض اخلصائص اليت تدعم سلوك املخاطرة مثل القدرة على التحكم يف 

 العالية للضغوط، والقدرةوالقدرة على املواجهة  ،ردود األفعال السلبية، وإدارة االنتباه

خرين ومجيعها سلوكيات تعزز اإلقدام على القوي مع اآل الذاتي، والتعاطفعلى التنظيم 

 ة.املخاطرة احملسوب

مر الذي ن الذكاء االنفعالي يزيد من قدرة الفرد على اختاذ القرار األأومما يؤكد ذلك 

تعد  ؛ إذتوافر القدرات الشخصية ملتخذ القرار تؤثر بشكل كبري على قراراته نَّأيعزز فكرة 

بها الفرد من مقومات اختاذ القرار الصائب، ومن أهم هذه القدرات  يالقدرات اليت حيتم

وأسلوب التفكري وما حتمله هاتان القدرتان من ختيل االحتماالت املتوقعة، وتذكر  الذكاء،

 (.0202 مراد،) اخلربات السابقة، والقدرة على حتليل املشكلة، ورؤيتها من كافة جوانبها

ن مستوى ذكاء الفرد يؤثر على أ (0221 )إبراهيم، ذكرهكما جاء ذلك متفقا مع ما 

يندجمون يف سلوك خماطرة غري مالئم االنفعالي الذكاء  ومنخفضفراد سلوك املخاطرة، واأل

البيئة، الذين ميتلكون القدرة على التحديد الدقيق لعناصر االنفعالي مقارنة مبرتفعي الذكاء 
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ا بني لذي كشف عن وجود عالقة موجبة دالة إحصائيًّاول ومن خالل نتيجة الفرض األ

سهام نسيب للذكاء االنفعالي إالباحثتان وجود  ىاملخاطرة ترالذكاء االنفعالي واإلقدام على 

 يف التنبؤ باإلقدام على املخاطرة احملسوبة.

ن التعرف على مستوى املرونة املعرفية لدى أبهذا الفرض كذلك وميكن تفسري نتائج 

الطالبات املوهوبات يف املرحلة الثانوية ميكننا من التنبؤ مبستوى اإلقدام على املخاطرة 

ن اخنفاض درجات املرونة إف وعليه، %(45) بةحيث تؤثر املرونة املعرفية بنساحملسوبة، 

اإلقدام على املخاطرة احملسوبة،  قل منأ درجة املعرفية لدى الطالبات املوهوبات يؤدي إىل

ا على مستوى اإلقدام املرونة املعرفية سيؤثر إجيابيًّ يف درجات عالية حصوهلم على نَّأكما 

ن املرونة املعرفية تساعد الفرد على التحول الذهين . وميكن اعتبار أعلى املخاطرة احملسوبة

حلول بديلة للمواقف إجياد من  للتوافق والتكيف مع املؤثرات البيئية املتغرية، ومتكنه

نها وظيفة عقلية تساعد الطالبات يف تعديل وتغيري طرق التعامل مع األمور أالصعبة، كما 

   احملسوبة.ومن ثم يستطيع اإلقدام على املخاطرة  ،من خالل التغيري يف الوجهة املعرفية

ملا  ؛قرانهم العادينيأ ا منفراد الذين يتسمون باملرونة املعرفية هم أكثر وعًين األأكما 

وما يصاحب ذلك من تقدم منائي  ،يتصفون به من توظيف للعمليات الذهنية يف خرباتهم

( 0202 ويتفق ذلك مع نتائج دراسة كل من )النجار؛ محامه والنجار، ،(0221 )بدوي،

وفعال على جيابي إبعاد الشخصية اليت هلا تأثري أمهم من  ٌدْعاملرونة املعرفية ُباليت ترى أن 

ألنها متكن الفرد من تقبل األفكار املتنوعة والسيطرة على اسرتاتيجياته  ؛حياة الفرد

كما تسمح املرونة املعرفية  ،املعرفية، وتشجيعه على مواجهة الصعوبات اليت تواجهه

 هذه املعلومات من املمكن بهذا،لألفراد باختيار املعلومات وثيقة الصلة باملهمة التذي يقومذون 

 .(Deak, 2003) أن تتغري بصورة غري متوقعة ويصعب التنبؤ بها

فراد تساعدهم على نها قدرة نشطة لدى األأ( ب0229 )أمحد، ذكرهومما يؤيد ذلك ما 

خرين الذين ال ميتلكون تلك فراد اآلحل املشكالت اليت تعرتضهم بشكل أفضل من األ
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يتمتعون مبهارات أفضل من غريهم يف فراد الذين لديهم مرونة معرفية ن األإحيث  ،القدرة

واقرتاح احللول املناسبة للمشكالت، كذلك يكون لديهم قدرة كبرية على  ،وضع البدائل

 .يكون لديهم قدرة على التعامل مع املواقف املختلفةف ،تنظيم املواقف

فكار حلل مشكلة ما، كما متكن من عدد من األ أكربنتاج إعلى املعرفية وتساعد املرونة 

تعديل املعلومات املقدمة والتحكم فيها، كالقدرة على االستنتاج والتحويالت العقلية، 

كإعادة الرتكيب املعريف، وتنمية القدرة على تعديل املعارف والتحكم فيها، كما تساعد 

الربط واإلدراك والتحليل والتفكري العلمي  علىتطوير القدرة  علىاملرونة املعرفية 

حيث ترتبط ارتباط وثيق  ،ا للعمليات الذهنية والبدائل املتاحةوعًي أكثرواملنطقي، فهم 

بداعية، وُتعد املرونة املعرفية حمور املهارات اإل  .(Winching & French, 2010) باألداء املميز

بداع ليس فقط القدرة على توليد أفكار جديدة إبداعية، وإمنا القدرة على باعتبار أن اإل

 )عبدالكريم وإبراهيم، ةبداعيإمواجهة املشكالت اجلديدة وكيفية التعامل معها بطرق 

بداع والتفكري الطريقة األكثر تقنية لدى الفرد يف اإلاحملسوبة ويعد سلوك املخاطرة ، (.022

جلتها واسرتجاعها يف املواقف املختلفة اليت متيز الفرد اجملازف مبيله ويف تناول املعلومات ومعا

نه ينجم من أيف غالبية السلوك كما  مًّاهما إىل املغامرة يف اختاذ القرارات، وهو يعد عامًل

ومن خالل نتيجة الفرض الثاني الذي كشف  دراك اخلطر.إتفاعالت معرفية بني املشاعر و

 ،ا بني املرونة املعرفية واإلقدام على املخاطرةموجبة دالة إحصائيًّارتباطية عن وجود عالقة 

سهام نسيب للمرونة املعرفية يف التنبؤ باإلقدام على إالباحثتان النتيجة املنطقية لوجود  ىتر

ملرونة املعرفية يف للذكاء االنفعالي وا سهام نسيبإومما سبق يتضح وجود  ،املخاطرة احملسوبة

 .على املخاطرة احملسوبةالتنبؤ باإلقدام 

 توصيات الدراس::

يف ضوء ما مت عرضه خالل اإلطار النظري والدراسات السابقة، وأيًضا ما توصلت 

 الدراسة من نتائج ومناقشتها، مت التوصل إىل بعض التوصيات اآلتية: إليه
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ودعمها من قبل  ،عداد برامج إثرائية لتنمية الذكاء االنفعالي لدى الطالبات املوهوباتإ .1

 .وتشجيعهم على تطبيقها عليهاوتدريب املعلمني  التعليموزارة 

 .االهتمام بوضع الربامج اليت تعنى بتنمية املرونة املعرفية لدى الطالبات املوهوبات .2

إعداد برامج إثرائية لتنمية املخاطرة احملسوبة لدى الطالبات املوهوبات ودعمها من قبل   .3

 .وتشجيعهم على تطبيقها عليهااملعلمني  وتدريب التعليموزارة 

للطالبات املوهوبات يف املرحلة  والالصفيةالهتمام بتوفري املزيد من األنشطة الصفية ا .4

 اإلقدام على املخاطرة احملسوبة. لديهماليت تنمي  ،الثانوية

 :وتقدير شكر
جبامعة جنران تتقدم الباحثتان جبزيل الشكر وعظيم التقدير إىل عمادة البحث العلمي 

/ 2442 ( للعام اجلامعيNU/SHED/17/279على دعمها هلذا املشروع البحثي برقم )

 .هذ2440

 قائم: املراجع
 أواًل: املراجع العربي::

سلوك املخاطرة واالندفاعية لدى عينة من  .(0224) الشافعي واحلسيين، أمحد. إبراهيم،

  .10.-559، 49 جامعة طنطا، الرتبيةجملة كلية  خمتلفة.  تعليميةاملراهقني يف بيئات 

االنفعالي لدى الطلبة املوهوبني  الذكاء .(0222) سالمه.أبو زيتون، مجال عبداهلل 

جملة ، الدميوغرافيةخلاصة يف ضوء بعض املتغريات ا واملتفوقني امللتحقني باملدارس

 .41-21، 22، 4 ،، جامعة البحرين، مركز النشر العلميالعلوم الرتبوية والنفسية

املرونة املعرفية وعالقتها مبفهوم الذات األكادميي لدى  (.0229محد، ميمي السيد. )أ

، 0. جبامعة سوهاج، جملة كلية الرتبيةطالبات كلية العلوم واآلداب بسراة عبيدة. 

15-229    .                 
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 القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية. املوهبة، .(0222)السميع.باظة، آمال عبد

الشباب. مقياس اإلقدام على املخاطرة احملسوبة لدى  .(0222) السميع.باظة، آمال عبد

      ، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة.تعليميات كراسة

سهام النسيب للمرونة املعرفية والذكاء االنفعالي واملهارات اإل .(0221) بدوي، ممدوح.

، جامعة جملة كلية الرتبيةلدى طالب االزهر. معية اجلا يف التوافق مع احلياةاالجتماعية 

 .5.1-491(، 1)72 طنطا،

اإلسهام النسيب للمرونة املعرفية يف التنبؤ بالتكيف  .(0227) بريك، السيد رمضان.

اجمللة الدولية الوافدين جبامعة امللك سعود،  االجتماعي واألكادميي لدى الطالب

 .14-45، . ،املتخصصةالرتبوية 

اسرتاتيجيات التنظيم االنفعالي  .(0229) العزيز.بسيوني، سوزان بنت صدقة بن عبد

جملة جدة،  مدينةوعالقتها بالقدرة على حل املشكالت لدى الطالبات املوهوبات يف 

  .91-52(، 4)07 ، اآلداب والعلوم اإلنسانية،جامعة امللك عبدالعزيز

السوية والذكاء االنفعالي  الكماليةسهام النسيب لكل من اإل .(0222) بنهان، بديعه حبيب.

ا. )املؤمتر العلمي الكتشاف لدى الطلبة املوهوبني أكادمييًّ يف التنبؤ جبودة احلياة املدركة

 .407-422 ،بنها الرتبية، جامعةورعاية املوهوبني بني الواقع واملأمول(، كلية 

 تعليميبرنامج  فاعلية. (0229) اسري، نداء حممد باقر.بلاالتميمي، وسام جنم حممد؛ 

تنمية الكفاءة الذاتية األكادميية لدى طلبة كلية الرتبية  قائم على نظرية املرونة املعرفية يف

-7..2(، 4)1 ،جملة كلية الرتبية األساسية للعلوم الرتبوية واإلنسانيةاألساسية، 
277.. 

. املخاطرة وعالقته مبوقع الضبط لدى طلبة اجلامعةسلوك  .(0220. )اجلبوري، غزوان

  رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة تكريت.

 .، عمان: دار الفكر للنشر.، طاملوهبة والتفوق .(0225) جروان، فتحي.
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الذكاء االنفعالي وعالقته  .(0225) محد؛ عبدالباقي، سلوى.أجودة، هالة؛ الليثي، 

جملة دراسات تربوية طالب املرحلة الثانوية.  باملخاطرة احملسوبة لدى عينة من

 .700-91.(، 4)02 ، كلية الرتبية، جامعة حلوان،واجتماعية

برنامج رعاية املوهوبني بالتعليم العام، اإلدارة العامة  .(2401) اجلغيمان، عبداهلل حممد.

 للرتبية والتعليم، إدارة املوهوبني.

سلوك املخاطرة وعالقته باحلدود العقلية البينية لدى طلبة  .(0221) زهراء.حسني، 

        ، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة القادسية، العراق.اجلامعة

مستوى الذكاء الروحي لدى الطلبة املوهوبني وعالقته  .(0227) احلموري، خالد عبداهلل.

 .1.-14(، 22) 11 ،أسيوط جامعة الرتبية، جملة كليةبالذكاء العاطفي. 

املرونة املعرفية والتوجه حنو املخاطرة  .(0227) محد.أالعلوان،  منار؛ احلوارات،

. رسالة ماجستري غري منشورة، كمتنبئات حلل املشكالت لدى طلبة اجلامعة اهلامشية

 ، األردن. العليااجلامعة اهلامشية، كلية الدراسات 

برنامج تدرييب قائم  فاعلية .(.022) مال.أباظة، أاخلولي، عبداحلميد؛ متولي، عمر؛ 

يف تنمية اإلقدام على املخاطرة احملسوبة لدى  على الكفاءة الوجدانية واالجتماعية

(، 0) .2 ، جامعة كفر الشيخجملة كلية الرتبيةالطالب املوهوبني يف املرحلة الثانوية. 

091-142. 

 لتعليمسلوك املخاطرة لدى تالميذ مرحلة ا .(.022) منصور.خرية، سارة وبن زاهي، 

جملة العلوم اإلنسانية ورقة يف ظل بعض املتغريات الشخصية والرتبوية.  مبدينةالثانوي 

 ..42-429، 04 ،واالجتماعية

، رسالة االجتاه حنو املخاطرة وعالقته بالقدرة على حل املشكالت .(0222) دسوقي، نادية.

 .السويسالرتبية، جامعة قناة  ماجستري غري منشورة، كلية

اجمللة الذكاء االنفعالي لدى الطلبة املوهوبني يف األردن،  .(.022) سامل.الرقاد، هناء خالد 
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  ..2-2(، 1) 0 ، املركز القومي للبحوث بغزة،العربية للعلوم ونشر األحباث

مستوى  .(0221) مشرب.حممد؛ اندجياني، عبدالوهاب بن أمحد الزهراني، فاطمة 

الطالبات املوهوبات والعاديات للمرحلة من  الطموح وعالقته مبفهوم الذات لدى عينه

 .975-945(، 22)14 ، جامعة أسيوط،جملة كلية الرتبيةالثانوية مبنطقة الباحة، 

الذكاء الوجداني وعالقته بالضغوط النفسية لدى الطلبة  .(0225) زيد، العربي حممد.

 .097-007(، 4) 2.0 ،زهرجملة كلية الرتبية جامعة األا. املوهوبني أكادمييًّ

االجتاه حنو املخاطرة وعالقته ببعض املتغريات النفسية  .(0220) ختام.السحار، 

رسالة ماجستري غري منشورة،  لدى شباب االنتفاضة يف حمافظة غزة. والدميوغرافية

        اجلامعة اإلسالمية، غزة.

بداعي للمشكالت يف ضوء املرونة التنبؤ باحلل اإل (.0222) سرور، سعيد عبدالغين.

جملة الدراسات ا. الذاتية لدى عينة من طالب اجلامعة املتفوقني دراسيًّ والفعاليةاملعرفية 

       . 79-02(، 0)0 مصر، -الرتبوية واإلنسانية

برنامج تدرييب قائم على مهارات ما وراء الذاكرة  فعالية .(0221) ميمي.أمحد السيد، 

اجمللة العربية للعلوم ، ومفهوم الذات األكادميية وأثره على كل من املرونة املعرفية

 .022-271، 5 ،الرتبوية والنفسية

برنامج مقرتح إلعداد  .(0221) بيومي.فاتن حممد  وشكر،، أمين اهلادي حممود عبداحلميد

اخلرج من خالل اسرتاتيجية اإلثراء القائم على مبحافظة معلمي التالميذ املوهوبني 

 .41.-595(، 1)17 ،عني مشس جامعة الرتبية،جملة كلية الكفايات. 

منوذج تدريسي قائم على اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة  (.0225عبد عبدالشايف، حممد. )

ملدخل لصياغة مقومات اإلقدام على املخاطرة احملسوبة على ممارسات الرتبية الفنية. 

     ..5-49، 4 ،الرتبية عن طريق الفنمجعية إمسيا 

برنامج تدرييب قائم  فاعلية (..022عبدالكريم، سحر حممد وإبراهيم، مساح حممود. )
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بداعي ورفع مستوى الدافعية نظرية املرونة املعرفية يف تنمية مهارات التدريس اإل على

اجمللة الدولية الرتبوية العقلية لدى الطالبات املعلمات ذوي الدافعية العقلية املنخفضة. 

 .70-42،  (22)4 ،املتخصصة

بالذاكرة احلسية لدى األسلوب املعريف اجملازفة احلذر وعالقته  (.0222عبداجمليد، حزمية. )

 . عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.طلبة اجلامعة

الذكاء االنفعالي كمنبئ مبركز الضبط والتحصيل الدراسي  (.0202عبود يسري زكي. )

والعاديات يف املرحلة الثانوية يف حمافظة األحساء. املوهوبات لدى عينة من الطالبات 

  .451-429، 00 ،الرتبويةجملة العلوم 

مفهومذه  االنفعالي:الذذكاء  (.0222عثمان، فاروق السيد ورزق، حممد عبدالذسميع. )

  .52-10(، 25)51 ،جملذة علم النفس الرتبوي وقياسذه.

 .، دار الفكر العربي، القاهرةالقلق وإدارة الضغوط النفسية (.0222عثمان، فاروق. )

 مبدينةتقييم السلوك اخلطر لدى طالب مرحلة الثانوية  (.0222العصيمي، منصور. )

       . رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض.الرياض

العام  التعليمبرنامج رعاية املوهوبني مبدارس  فاعلية (.0225العنزي، محدان على. )

املدارس ومعلمي الطلبة املوهوبني وأولياء أمورهم  مديرياالبتدائية من وجهة نظر 

. رسالة ماجستري غري منشورة. جامعة البلقاء التطبيقية، باململكة العربية السعودية

 .السلط

مستوى التفكري اإلجيابي لدى الطالبات املوهوبات  (.0221، فوزية سعيد على. )يالغامد

يف املدارس الثانوية احلكومية مبنطقة الباحة يف ضوء متغريي الصف الدراسي والقطاع 

، جامعة عني مشس، كلية البنات لآلداب جملة البحث العلمي يف الرتيبة، التعليمي

  .420-111،  (1)29والعلوم والرتبية،

   .. القاهرة: مكتبة االجنلو املصريةالصحة النفسية واإلرشاد النفسي (.0220)فيوليت. فؤاد، 



 د. هدى عوض، د. نوف العتييب  احملسوبة لدى الطالبات املوهوابت واملرونة املعرفية يف التنبؤ ابإلقدام على املخاطراإلسهام النسيب للذكاء االنفعايل 

 40 
 

السعادة النفسية يف عالقتها باملرونة املعرفية والثقة  (.0221منة؛ عبدالاله، سحر. )آقاسم، 

، جامعة اجمللة الرتبويةجبامعة سوهاج.  العليابالنفس لدى عينة من طالب الدراسات 

  .245-79، 51 سوهاج،

املوهوبون واملتفوقون خصائصهم واكتشافهم  (.0224) أمني.عبداملطلب  ،القريطي

 الكتب.عامل  القاهرة: .ورعايتهم

جملة كلية الذكاء االنفعالي وعالقته بالصحة النفسية.  (.0229القيسي، جيهان عبدحداد. )

 ..12-071، 1 بغداد،، جامعة اآلداب

برنامج إرشادي لتنمية الذكاء  فاعلية (.0220)أمحد. هدى شعبان؛ محاد، حممد  حممد،

جملة االنفعالي لدى الطالب املوهوبني منخفضي التحصيل الدراسي يف منطقة جنران، 

  .252-97 ،01 بنها،جامعة  كلية الرتبية،

استخدام اسرتاتيجية التدريس التبادلي لتنمية اإلقدام  فاعلية (.0229سروة. ) حممود، عبري

جملة الرتبية الفنية لتالميذ املرحلة االبتدائية،  حنو مادةعلى املخاطرة احملسوبة واالجتاه 

 .10-2(، 7)15 جامعة أسيوط، كلية الرتبية،

العالقات السببية بني الذكاء االنفعالي والتحيز املعريف والقدرة  منذجة (.0202مراد، هاني. )

، .7 ،جامعة سوهاج الرتبيةجملة كلية على اختاذ القرار لدى عينة من طالب اجلامعة. 

0427-0451.  

الذكاء االنفعالي وعالقته باملوهبة لدى عينة من املوهوبات  (.0222املرعب، منرية حممد. )

مقارنة بغري املوهوبات من طالبات كليات الرتبية للبنات جبدة. املؤمتر العلمي العربي 

أحالمنا تتحقق برعاية أبنائنا املوهوبني، اجمللس  -السابع لرعاية املوهوبني واملتفوقني 

 .129-0.1، 0 ،العربي للموهوبني واملتفوقني

سلوك املخاطرة وعالقته بدافع اإلجناز املدرسي لدى طالب  (..022)فرات. املشلب، 

  .بغدادمنشورة، جامعة املستنصرية، غري رسالة ماجستري  املرحلة اإلعدادية.

الغموض وامليل إىل املخاطرة لدى  حتمل (.0221)رافع.  الزغول، سوزان؛ مطالقة،
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 األردن. الريموك،منشورة جامعة غري دكتوراه  . رسالةوالعاديني املبدعني

التفكري  أساليب (.0229)حممد. املعجب، أمساء عبداهلل مساعد؛ احلبشي، جنالء حممود 

جملة كلية وعالقتها بالذكاء االجتماعي لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية، 

 .01-2(، 1)15 ، جامعة أسيوط،الرتبية

، عرين عبدالقادر اجملالياملومين، رندة موسى، سامل رفقه خليف، الربضي، وائل منور، 

االنفعالي لدى الطالب املوهوبني والعاديني يف الذكاء مستوى أبعاد  (.0225)باجس. 

جملة ضوء متغري الصف الدراسي يف حمافظة عجلون يف األردن: دراسة مقارنة، 

 جامعة عني مشس، كلية البنات لآلداب والعلوم الرتبوية. البحث العلمي يف الرتبية،

2.(5 ،)045-0.0. 

ن السعيد عبداجلواد؛ عفيفي، جمدي فهمي عبدالغين؛ زايد، أمل حممد يالنجار، عالء الد

العالقة بني املرونة املعرفية والتفكري ما وراء املعريف لدى املوهوبني من  (.0229)أمحد. 

-705(، 1)29 ، جامعة كفر الشيخ،جملة كلية الرتبيةالثانوي الفين،  التعليمطالب 
755. 

املرونة  .(0202) ن؛ النجار، حسين زكريا.ين؛ محامه، دينا صالح الديالنجار، عالء الد

جملة كلية الرتبية كفر املعرفية وعالقتها بالتآزر البصري احلركي والتوافق االنفعالي. 

  .410-425(، 0)02 جامعة طنطا، الشيخ،

الذكاء االنفعالي لدى املوهوبني والعاديني  .(.022) النواصرة، فيصل عيسى عبدالقادر.

من طلبة املدارس يف حمافظة عجلون وعالقته بالتحصيل األكادميي، جملة اجلامعة 

شؤون البحث  –اإلسالمية للدراسات الرتبوية والنفسية، اجلامعة اإلسالمية بغزة 

 .272-250(، 1)04 .العلياراسات العلمي والد

املرونة املعرفية لدى طلبة املرحلة الثانوية يف بئر  .(0225) اهلزيل، عيسى سلطان سالمة.

رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم الرتبوية  السبع وعالقتها بالتنظيم الذاتي.

 .بغداد والنفسية، جامعة
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