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 لخصم  

العلوم  كلّيةإلى بحث عالقة اإلجهاد الذهني بالمرونة المعرفية لدى طلبة  الدّراسةهدفت هذه 

من طلبة مرحلة  وطالبة   ا( طالب  174من ) الدّراسةتكونت عينة  .التربوية في جامعة آل البيت

مقياس  الباحثان استُخدم ، الدّراسةولتحقيق أهداف . العشوائيةاختيروا بالطريقة  البكالوريوس

 ،أن مستوى اإلجهاد الذهني الدّراسةاإلجهاد الذهني، ومقياس المرونة المعرفية. أظهرت نتائج 

. كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في اوالمرونة المعرفية كان متوسط  

الجنس، ولصالح الذكور، وعدم ووجود فروق ذات داللة  لمتغيّر  تُعزى مستوى اإلجهاد الذهني 

، ووجود فروق ذات األكاديميّ  التّخّصص  لمتغيّر  تُعزى إحصائية في مستوى اإلجهاد الذهني، 

، ولصالح طلبة الدّراسيّ المستوى  لمتغيّر  عزى تُ هني، داللة إحصائية في مستوى اإلجهاد الذ

لمقياس  كلّيةبين الدرجة الإحصائية  دالّة سالبة وجود عالقة  السنة األولى. وأظهرت النتائج

وأبعاده باستثناء العالقة بين  لمرونة المعرفيةلمقياس ا كلّيةوالدرجة ال وأبعاده، إلجهاد الذهنيا

وبُعد البدائل في مقياس المرونة المعرفية، والعالقة بين البُعد الجسدي وبُعدي  ،البُعد المعرفي

بضرورة عمل برامج إرشادية في  الدّراسةأوصت لتحكم في مقياس المرونة المعرفية. وا ،البدائل

، الدّراسيّ الذي ينعكس على مستوى أدائهم  ،الجامعات لخفض اإلجهاد الذهني لدى طلبة الجامعة

الى تدريب الطلبة على مهارات المرونة المعرفية في المراحل التي تسبق المرحلة إضافة 

 .الجامعية؛ ليكونوا أكثر استعدادا في المراحل الالحقة

 العلوم التربوية. كلّية: اإلجهاد الذهني، المرونة المعرفية، الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The aim of this study is to investigate the relationship between 

mental fatigue and cognitive flexibility among students of the Faculty of 

Educational Sciences at Al al-Bayt University. The sample of the study 

consisted of (174) male and female undergraduate students who were 

chosen randomly. To achieve the study objectives, the mental fatigue 

scale and the cognitive flexibility scale were used. The results showed 

that the level of mental fatigue and cognitive flexibility was moderate. 

The results also showed that there are statistically significant differences 

in the level of mental fatigue attributed to sex variable for the benefit of 

male students, and the absence of statistically significant differences in 

the level of mental fatigue due to the variable of academic specialization. 

There also were statistically significant differences in the level of mental 

fatigue due to the level of study for the benefit of first year students. The 

results showed that there are statistically significant negative 

relationships between the total score of the mental fatigue scale (and its 

dimensions) and the total score of the cognitive flexibility scale and (its 

dimensions), except the relationship between the cognitive dimension 

and the alternatives dimension in the cognitive flexibility scale, the 

relationship between the physical dimension and both alternatives 

dimension and the control dimension of the cognitive flexibility scale. 

The study recommended the need to work out counseling programs in 

universities to reduce mental fatigue in the university students, which is 

reflected in the level of their academic performance. Also, it 

recommended providing students with the cognitive flexibility skills in 

the pre-university stages so that they become readier for the university. 

Keyword: Mental Fatigue, Cognitive Flexibility, Faculty of 

Educational Sciences.  

 

 للدراسة اإلطار النظري

قد زاد  ؛التقدم العلمي السريع والتطور التكنولوجي الهائل، وتدفق المعلومات وتراكمها إن

تسببت في  اعية، وانفعاليةتمّ من تعقدّ الحياة؛ مما عرض األفراد إلى ضغوطات نفسية، واج

حدوث اإلجهاد الذهني، وربما يتطلب ذلك التقليل من هذه اآلثار بالمزيد من المرونة المعرفية 

 للحد من اإلجهاد الذهني.
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 متسارعة، بخطى يمر الذي ،الزمن عامل تأثير بفعل اإلجهاد يحدث ومن المعلوم أنّ 

 عن والحسية، فضال   ،والبصرية ،السمعية المعلومات من الهائل الكم ظل في سرعته مع تتناسب

 نتيجة ؛البشري العقل بنشاط يتأثر الذهني والبيئية؛ حيث إن اإلجهاد ،الفيزيقية العوامل تأثير

 (.2001كثيرة )العبيدي،  سلبية أعراض عليه فتظهر له المقدرة طاقته عن الزائد للعمل الذهني

ذهني بأنه ( اإلجهاد الNeuwirth & Eberhadt, 2003ويعرف نيوويرث وإبيرنهارت )

عن انخفاض في النشاط  عاني منه الفرد، الناجمةيُ  التي ،ةالذهني المستوى المتدني للعمليات

القيام  نتيجة ؛أنه نقص تدريجي في الطاقة( ب2006عرفه عبد الحسن )العصبي المركزي. كما يُ 

 ؛واألداء ك الحسياعلى عملية اإلدر نتائجهتظهر على النشاط العقلي، و مال يتوقف أداؤهابأع

 Linden, Frese & Meijman, 2003) (Vanميجمان وفريز وليندن فان دير عرفه يُ بينما 

der) رتمّ الدائم والمس األداء بسبب ؛النفسية الحالة في تغير أنهب. 

 ر اإلجهاد الذهني، لعّل أهّمها:يستف حاولت التي النماذجوهناك مجموعة من 

عندما يكون  ويحدث هذا اإلجهاد الذهني(: Peripheralالنموذج الموضعي أو الطرفي ) .1

ا إلى أعراض  %(؛(10النظام النفسي قد ُحمل بنسبة تصل إلى  حيث يؤدي  ذلك أيض 

الطاقة، ويتوقف األداء واإلنتاجية.  وتنخفض يقل ضخ الدم بالشرايين والعضالت،فجسمية، 

Shephard, 2009).) 

حيث  ؛توقعاتالالنموذج على د هذا تمّ يع :(Central governorحاكم المركزي )نموذج ال .2

حاكم موجود في وجود يشير هذا النموذج إلى فكرة والتحكم بالعمل من خالل الدماغ،  تمّ ي

ارين كآلية حماية من الفشل، ويعمل بأسلوب توقعي تمّ مكان ما يسيطر على جميع ال

التي من الممكن أن تحدث فيها  ،حيث يقوم هذا الحاكم المركزي بتوقع اللحظة ؛استباقي

 ,Noakes). حدوث الكارثةالتي تضمن عدم  ،ارينتمّ الكارثة، وبالتالي ينّظم بكثافة ال

2000). 

 في خلل إلى اإلجهاد الذهني  سبب النموذج هذا يعزو  (Central):المركزي النموذج .3

 لُوحظ انخفاض وقد العضلي، العصبي بالتعب العصبي، ويرتبط النظام أو الدماغ، وظيفة

 وليس الدماغ، مشكلة على هذا النموذج ويركز المبذول، الجهد زيادة مع باالقتران القوة في

 .(Abbiss & Laursen, 2005كله ) الجسدعلى 

من أجل مواجهة مواقف الحياة بصورة  ؛همةات المُ لمتغيّرأحد افتُعد لمعرفية المرونة اأما 

 ،المواقف الجديدة التصرف بمرونة, لمواجهةأن يمتلك األفراد القدرة على  الة؛ لضرورةفعّ 

في  اوغير المتوقعة بفعالية. وتظهر المرونة المعرفية في سلوك الفرد بصورة عامة, وليست تغير  

 ،ثيل العقليتمّ اإلدراك, والالمعرفية ك بعض العمليات وترافقها ،السلوك نتيجة لموقف مشكل فقط

 (. Canas, Fajardo, Antoli & Salmeron, 2005وتوليد البدائل وتقييمها )
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، اعيةتمّ عالقات االجالية، والوظيف الحياة مجاالت في النجاح مفتاح المرن التفكير عدّ كما يُ 

تجنب بضرورة  ؛لذا ينصح الباحثون في مجال التفكير الصعبة؛ مواجهة المواقف على القدرةو

 ذلك تتطلب التي القليلة الظروف بعض باستثناء والحزم ،التفكير في نمط عدم المرونة

(Martin& Rubin, 1995) 

( المرونة المعرفية بالقدرة على تغيير Cana, et al. 2005) وآخرونويعُرّف كاناز 

وعّرفها سبايرو وجينغ  وغير المتوقعة. ،المواقف الجديدة لمعالجة ؛االستراتيجيات المعرفية

(Spiro & Jheng, 1990على أنّها قدرة الفرد على إعادة بناء )  المعرفة بصورة تلقائية

 ة.لمتغيّرقف ااالمو لحاجاتوفقا   ؛، والذي بدوره يمكنه من أن يكيف استجابتهمتعددة

 ثل فيتمّ ت ،أن المرونة المعرفية ،(Martin & Rubin, 1995)فيما يرى مارتن وروبن 

كالحصول  ؛فيه عيشن المحيط الذي أو ؛الحالة تغيير مجموعة من المهارات من حالل محاولة

 ،األفكار ل، ومناقشةاألفضلألحسن، والحياة  يريتغلا ؛ مما يعمل علىللراحة والتأمل إجازة على

 مااستخدضرورة  كذلك ،التفكيرمن  واحد نمط صار علىوعدم االقت ،والوعي بما نقول ونفكر

التحديات  ومواجهة ،الخطط التركيز على أجل من ؛الوقت طرق مختلفة بالتفكير، واالستفادة من

 .، ومناسبمتأن بأسلوب

إلى أن المرونة المعرفية تتكون من  Dennis & Vandar, 2010)أشار دينس وفاندار )

والمواقف  ،والمتعددة لألحداث ،التفسيرات البديلةدراك إالقدرة على ب ثلتمّ ت ؛الثة مكوناتث

 إدراكالقدرة على  إلىلٍة ومتعددةٍ للمواقِف الصعبة، إضافة بديالقدرة على إنتاج حلول ، والحياتية

 والسيطرةِ عليها. ،المواقِف الصعبةِ 

( بتقسيم هذه المكونات الثالث للمرونة Dennis & Vandar, 2010ولجأ دينس وفاندار )

والذي يشير إلى قدرة الفرد على  ،(Alternativesعد البدائل )في بُ ثالن تمّ يعدين المعرفية إلى بُ 

عد التحكم وبُ  ،إدراك تفسيرات متعددة لمواقف الحياة، وإنتاج حلول بديلٍة ومتعددةٍ لها

(Control)،  والسيطرةِ عليها. ،دراك الفرد للمواقف الصعبةإوالذي يشير إلى 

ّ كان اإل معظم الطلبة نتيجة للحياة المعاصرة، وما فيها من  يصيبجهاد الذهني ولما

حيث يظهر تدني النشاط الذهني بشكل  ؛اعية، واقتصادية، ودراسيةتمّ ضغوطات نفسية، واج

وعدم فهم  ،واضح وينخفض النشاط العصبي المركزي، وربما يحدث تشويه لصورة الذات

بإضفاء نوع من المرونة  ؛مواجهته والتخفيف من تلك الحالة تمّ ولذلك ي ؛النفس، وتوقع الفشل

من  ؛وأساليب مختلفة ،وتوظيف الخبرات بطرق متنوعة ،التي تعمل على بناء المعرفة ،المعرفية

 متعددة؛ وبدائل ،ومتغيراتها المتجددة، وإنتاج حلول مناسبة ،خالل التكيف مع متطلبات البيئة

تكون  -ربما-نتائج صائبة، وهذا يعني أن المرونة المعرفية  والوصول إلى ،لمواجهة المشكالت

 سببا  في التقليل من أخطار اإلجهاد الذهني والتقليل من آثاره السلبية. 
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 الّدراسةأهمية 

 التدريسية الهيئة أعضاء اطالع من النّاحية النّظريّة من خالل محاولتها الدّراسةتبرز أهمية 

وبالتالي  الظاهرة هذه إلى االنتباه على المحلي عتمّ المج في التربوية والمؤسسات وأولياء األمور

لها، وجعلها في الحدود  المناسبة الحلول وإيجاد، وتحديدها ،لها متعمق فهم تحقيق في تساهم

 لتحقيق األداء األفضل لدى طلبة الجامعة. اة سعي  حيّ الصّ 

عليمية في القائمين على العملية التّ  ن تُفيدأفي  الدّراسةومن الناحية العملية تكمن أهمية 

تصميم البرامج اإلرشادية والعالجية لتخفيف حدَة اإلجهاد الذهني التي يتعرض لها طلبة 

 الدّراسةالجامعة، والتدرب على استخدام االستراتيجيات المناسبة لمواجهتها، كما يؤمل من هذه 

اإلجهاد  لمشكلة جذرية يجاد حلولإ محاولة في مساعدة القائمين على رعاية الطلبة بضرورة

الحالة، كما تفيد التربويين والقائمين على العملية  هذه على مواجهة وتدريبهم الطلبة، لدى الذهني

والتي تسهم في رفع مستوى المرونة المعرفية لدى الطلبة  الالزمة،التعليمية في إيجاد البرامج 

تساعد الطلبة على تنمية قدراتهم المعرفية، يمكن أن يساعد المعلمين على تصميم طرق وأساليب 

 .الدّراسيّ وتعزيز السلوكات اإليجابية لديهم والعمل على رفع تحصيلهم 

 الّدراسةمشكلة 

يواجه الطلبة في الجامعة العديد من المواقف الضاغطة التي تتضمن خبرات غير مرغوبة 

ة منها الدّراسيّ القلق في كافة مجاالت الحياة  ا تحتوي على العديد من مصادرفيها وأحداث  

الجامعية لدى الطالب تفرض عليهم إلى جانب  الدّراسةاعية بشكل عام. كما أن مواصلة تمّ واالج

اعية تبعات إضافية كحضور المحاضرات، وارتياد المكتبة، وإنجاز تمّ التزاماته المالية واالج

 ضريبة تفرض العوامل تلك الطلبة، كل مشكالت إلى البحوث، والتحضير لالمتحانات، إضافة

 عرفنا ما إذا خاصة ."اإلجهاد الذهني" ى بـيسم لما بالنهاية مما يؤدي الذهنية، الطلبة موارد على

حياته الطبيعية ويؤدي إلى تكوين  ممارسة على الفرد قدرات من حديُ  اإلجهاد الذهني أن هذا

وهذا بدوره يؤدي  ،توقعات اإلنجاز والنجاح صوره غير واضحة عن الذات، وعن األداء وعن

إلى عدم قدرة الطلبة في التغلب على مشكالتهم، ومن هنا يتوجب ضرورة قياس قدراتهم، 

الحالية في فحص العالقة بين  الدّراسةثل مشكلة تمّ . وعليه توالتركيز على التفكير المرن لديهم

 العلوم التربوية في جامعة آل البيت. كلّيةاإلجهاد الذهني والمرونة المعرفية لدى طلبة 

 الّدراسةأسئلة 

 اإلجابة عن األسئلة اآلتية: الدّراسةحاولت 

 العلوم التربوية في جامعة آل البيت؟ كلّيةما مستوى اإلجهاد الذهني لدى طلبة  .1

)ذكر، أنثى(،  هل يختلف مستوى اإلجهاد الذهني باختالف متغيرات جنس الطالب .2

)سنة  الدّراسيّ (، ومستواه تربية طفل، تربية خاصة، معلم صف) األكاديميّ وتخصصه 

 أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة، سنة رابعة(؟ 
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  العلوم التربوية في جامعة آل البيت؟ كلّيةما مستوى المرونة المعرفية لدى طلبة  .3

 هل توجد عالقة ارتباطية بين اإلجهاد الذهني والمرونة المعرفية؟ .4

 الّدراسةأهداف 

 إلى: الدّراسةتهدف 

 العلوم التربوية في جامعة آل البيت. كلّيةالتعرف على مستوى اإلجهاد الذهني لدى طلبة  .1

باختالف متغيرات جنس الطالب )ذكر، أنثى(،  الذهني اإلجهاد مستوى على التعرف .2

)سنة  (، ومستواه الدّراسيّ تربية طفل، تربية خاصة، معلم صف) وتخصصه األكاديميّ 

 .البيت آل جامعة في التربوية العلوم كلّية طلبة لدى ثانية، سنة ثالثة، سنة رابعة(أولى، سنة 

 العلوم التربوية في جامعة آل البيت. كلّيةالتعرف على مستوى المرونة المعرفية لدى طلبة  .3

العلوم التربوية  كلّيةالعالقة بين اإلجهاد الذهني والمرونة المعرفية لدى طلبة  على التعرف .4

 في جامعة آل البيت.

 التعريفات االصطالحية واإلجرائية

عاني منه الفرد والناجم عن : المستوى المتدني للنشاط الذهني الذي يُ اإلجهاد الذهني

ا عرف إجرائي  يُ (. وNeuwirth & Eberhadt, 2003انخفاض في النشاط العصبي المركزي )

 الحالية. الدّراسةستخدم في على مقياس اإلجهاد الذهني المُ بالدرجة التي يحصل عليها الطالب 

: القدرة على بناء المعرفة بطرق مختلفة ومتنوعة بشكل يعزز قدرة الفرد المرونة المعرفية

 Dennisة، ويزيد من قدرته على إنتاج حلول بديلة )لمتغيّر على التكيف مع المتطلبات البيئة ا

& Vander, 2010  بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقياس المرونة  ا(. وتعرف إجرائي

 الحالية. الدّراسةستخدم في المعرفية المُ 

 لّدراسات السابقةا

لدى  واالنتباه المنقسم ( بدراسة هدفت إلى قياس مستوى اإلجهاد الذهني2013قام كاظم )

 الدّراسةة. تكونت عينة الدّراسيّ ، والمرحلة التّخّصصطلبة جامعة بغداد وفق متغيرات الجنس، و

ن أ الدّراسةأظهرت نتائج قد و ،جهاد الذهنياإل مقياس الباحث استُخدم ( طالبا  وطالبة . 112من )

طلبة السنة األولى هم األعلى في مستوى تعرضهم لإلجهاد الذهني من طلبة المرحلة الرابعة 

فقد كان الذكور واإلناث يتسمون بذات اإلجهاد  ؛وفق متغير تردد االندماج، أما متغير الوميض

، التّخّصصات )الجنس، ولمتغيّرأو ارتباط  تأثير، وجود الدّراسةالذهني. كما أظهرت نتائج 

 اإلجهاد الذهني. على مقياس  ة(الدّراسيّ والمرحلة 
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إلى الكشف عن مستوى المرونة المعرفية وعالقتها ت ( دراسة هدف2013وأجرى بقيعي )

العلوم التربوية واآلداب الجامعية  كلّيةبما وراء الذاكرة لدى طلبة السنة الجامعية األولى في 

 تمّ  ،( طالبا  وطالبة224من ) الدّراسةتكونت عينة  .التابعة لوكالة الغوث الدولية في األردن

استخدام مقياس المرونة المعرفية.  تمّ  الدّراسةقيق الهدف من اختيارهم بالطريقة العشوائية. ولتح

 من المرونة المعرفية. ايمتلكون مستوى  متوسط   الدّراسةأفراد عينة أّن  الدّراسةأظهرت نتائج 

( دراسة هدف إلى التعرف على درجة اإلجهاد الذهني والتحكم 2015كما أجرت رسن )

 من الدّراسةتكونت عينة  .التّخّصصالجنس و لمتغيّريالذاتي لدى المدرسين الجامعين؛ تبعا  

 اإلجهاد الذهني كان مستوى أن الدّراسةأظهرت نتائج  .ا ومدّرسة  من جامعة بغداد( مدّرس  250)

المدّرسات أكثر إجهادا  ذهنيا  من المدّرسين، وذو  أن تبين كما ،الدّراسة عينة أفراد لدى منخفضا  

 اإلنساني.  التّخّصص أكثر إجهادا  من ذو  العلمي التّخّصص 

( إلى التعرف على مستويات اإلجهاد النفسي لدى عينة من 2016بنين وبنين ) هدفت دراسة

استخدام مقياس لإلجهاد النفسي.  تمّ عامال ،  ا( طالب  55من ) الدّراسةالطلبة العمال. تكونت عينة 

، وال توجد امرتفع  كان  الدّراسةإلى أن مستوى اإلجهاد النفسي لدى عينة  الدّراسةوأظهرت نتائج 

العمرية والحالة  ا للفئةوفق   الدّراسةي مستوى اإلجهاد النفسي لدى عينة فدالّة إحصائيًّا فروق 

 لصالح اإلناث.كان ر الجنس وتغيَ مُ حسب العائلية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية 

( دراسة هدفت إلى الكشف عن مستوى المرونة المعرفية 2016وأجرى المحسن وأحمد )

( طالبا  3895من ) الدّراسةلدى عينة من طلبة جامعة األمير سّطام بن عبد العزيز. تكونت عينة 

قام الباحثان باستخدام مقياس المرونة  الدّراسةتحقيق أهداف لووطالبة من طلبة الجامعة. 

فروق  بينما توجدن مستوى المرونة المعرفية كان مرتفعا , أ الدّراسةأظهرت نتائج  .المعرفية

 لصالح اإلناث.كان اعي وتمّ للنوع االج تُعزى إحصائية في المرونة المعرفية  لةذات دال

( بدراسة هدفت إلى التعرف على مستوى المرونة المعرفية لدى 2016وقامت عبد الحافظ )

 (400)   من الدّراسةالمعرفي لديهم. تكونت عينة طلبة جامعة بغداد وعالقتها بالتفكير ما وراء 

إلى أّن مستوى المرونة  الدّراسةتوصلت  ، وقدمقياس المرونة المعرفية استُخدم  .وطالبة   طالب ا

وجود فروق ذات داللة إحصائية كما أظهرت النتائج , االمعرفية لدى طلبة الجامعة كان متوسط  

 الجنس ولصالح الذكور. تغيّرلمُ  افي المرونة المعرفية تبع  

( دراسة هدفت إلى 2016) والرقاد والربضي وعرنكي البورينيكل من جرت كما أ

بعض ضوء في األميرة عالية الجامعية  كلّيةالتعرف على مستوى المرونة المعرفية لدى طالبات 

 .المرونة المعرفية استخدام مقياس تمّ وقد  ،( طالبة  118من ) الدّراسة. تكونت عينة اتلمتغيّرا

وجود  بدرجة منخفضة، كما أظهرتجاء  مستوى المرونة المعرفيةأن ب الدّراسةأشارت نتائج 

لصالح  التّخّصص تغيّرتُعزى لمُ فروق ذات داللة إحصائية على جميع أبعاد المرونة المعرفية 

لصالح طالبات السنة  الدّراسيّ المستوى  تغيّر لمُ  تُعزى طالبات التربية الخاصة، ووجود فروق 
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طالبات الالمعدل التراكمي لصالح تغيّر لمُ  تُعزى الرابعة، وأشارت النتائج أيضا  إلى وجود فروق 

 حصلن على تقدير ممتاز. الالتي

( إلى قياس المرونة المعرفية لدى طلبة الجامعة في محافظة 2018وهدفت دراسة محسن )

ر تغيّ وطالبة ، وإيجاد الفرق اإلحصائي بحسب مُ  اطالب  ( 400من ) الدّراسةتكونت عينة  .البصرة

 استخدام مقياس للمرونة. تمّ  انساني(. -)علمي التّخّصص الدّراسيّ إناث(، و-الجنس )ذكر

إن طلبة الجامعة يملكون مستوى مرتفع من المرونة المعرفية، وعدم  الدّراسةوأظهرت نتائج 

 .الدّراسيّ  لتّخّصص اوجود فروق ذات داللة إحصائية بحسب الجنس و

 ضالقدرة التنبؤية لمركز الضبط وبع على( دراسة هدفت للتعرف 2018وأجرى الربيع )

 معلمي ( في اإلجهاد العقلي، لدىالتّخّصصات )الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة، ولمتغيّرا

 بالطريقة اختيارهم تمّ  ،ومعلمة   ا( معلم   (234من الدّراسة عينة تكونت .الرمثا لواء ومعلمات

 اإلجهاد مستوى أن إلى الدّراسة نتائج أشارت .العقلي إلجهادا مقياس الباحث استُخدم المتيسرة.

ا كان بشكل عام العقلي  من اإجهاد   أكثر الذكور أن تبين كما ،الدّراسة عينة أفراد لدى متوسط 

 الطويلة، الخبراتوأصحاب  فأكثر(، )ماجستير العلمية المؤهالت أصحاب وأن اإلناث،

 .غيرهم من اإجهاد   أكثر العلمية المواد ومدرسي

راسات السابقة وجود تباين واضح بين هذه الدّراسات يالحظ من خالل استعراض نتائج الدّ 

الحالية.  الدّراسةمن حيث األهداف، أو طبيعة العينة، التي توصلت إليها فيما يتعلق بمتغيرات 

 الدّراسة أن فقد أشار الباحثين ؛السابقة راساتعن الدّ  واختالفها الحالية الدّراسةب يتعلق وفيما

العربية األولى التي فحصت  الدّراسةأنها بيزت عن غيرها من الدّراسات السابقة تمّ  الحالية

العلوم التربوية في جامعة آل  كلّيةالعالقة بين اإلجهاد الذهني والمرونة المعرفية لدى طلبة 

 بين اموقع   يعطيها أن ويتوقع ،الدّراسيّ ، والمستوى التّخّصصات الجنس، ولمتغيّر اوفق   ؛البيت

 .الطالب حياة في األهمية من درجة على متغيرات جمعت راسات كونهاالدّ  هذه

 الّدراسةمنهجية 

 .الحالية راسةلمناسبته للدّ  التحليلي المنهج الوصفي الدّراسةاتبعت 

 الطريقة واإلجراءات

 الّدراسةع تمّ مج

من جميع طلبة البكالوريوس في جامعة آل البيت، والمسجلين في  الدّراسةع تمّ تكّون مج

، وذلك وطالبة   ا( طالب  1744والبالغ عددهم ) .2018/2019 الدّراسيّ الفصل الصيفي من العام 

 حسب البيانات الصادرة عن دائرة القبول والتسجيل. 
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 الّدراسةعينة 

العلوم التربوية في جامعة آل  كلّيةطلبة ( طالب ا وطالبة  من 174من ) الدّراسةتكّونت عينة 

، الدّراسةع تمّ %( من مج10) وهي تشكل ما نسبته، اختيروا بالطريقة العشوائية، والذين البيت

 .ذلك( يوضح 1) والجدول

 .الدّراسةات لمتغيّر وفقا  الدّراسةتوزيع أفراد عينة (: 1) جدول

 النسبة المئوية التكرار المستوى اتلمتغيّر ا

 %15.5 27 ذكر الجنس

 %84.5 147 أنثى

 %100 174 المجموع

 %46.6 81 معلم صف التّخّصص

 %20.1 35 تربية طفل

 %33.3 58 تربية خاصة

 %100 174 المجموع

 %38.5 67 سنة أولى الدّراسيّ المستوى 

 %25.9 45 سنة ثانية

 %21.8 38 سنة ثالثة

 %13.8 24 رابعةسنة 

 %100 174 المجموع

 الّدراسة حدود

 الفصل العلوم التربوية في جامعة آل البيت، خالل كلّيةطلبة  على الدّراسة هذه حدود اقتصرت

وتحدّد نتائج الدّراسة الحاليّة بمدى صدق وثبات  2019/2018. الدّراسيّ  العام من الصيفي

في الدّراسة الحالية، وبمدى جدّيّة أفراد عيّنة  أدوات جمع البيانات والمعلومات المستخدمة

     الدّراسة على اإلجابة عليها.
 الّدراسة تاأدا

 (The Mental Fatigue Scaleمقياس اإلجهاد الذهني )

  وآخرون  فيسككل من  الذي طوره اإلجهاد الذهنيالحالية مقياس  الدّراسةفي استُخدم 

(Fisk et al., 1994ويتكون المقياس .) ( فقرة موزعة على ثالثة أبعاد هي: 40من ) البُعد

، ات( فقر10) وخصص لهذا البعد والبُعد الجسدي، فقرات (10) عدوخصص لهذا البُ  المعرفي

 .( فقرة20) عدوخصص لهذا البُ  اعيتمّ االجالبُعد و
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ترجمة  تمّ ترجمة المقياس من اللغة االنجليزية إلى اللغة العربية، و تمّ  الدّراسةوألغراض 

النسخة المعربة إلى اللغة االنجليزية من قبل احد أعضاء هيئة التدريس في قسم اللغة االنجليزية 

 للتأكد من دقة الترجمة.

على سبعة  اإلجهاد الذهنيعرض مقياس  تمّ : للتحقق من صدق المحتوى، صدق المحتوى

والقياس والتقويم في  من المحكمين المتخصصين في علم النفس التربوي، واإلدارة التربوية،

جامعة آل البيت، وذلك للتحقق من مالءمة فقرات المقياس ومناسبته لما وضع له. وبناء  على 

لدى أفراد العينة وعدلت صياغة  العدم مناسبته الفقرات ىأحدحذف  تمّ مالحظات المحكمين 

 بعض الفقرات التي اجمع عليها ثالثة محكمين فأكثر. 

تطبيق االستبانة على عينة استطالعية مكّونة من  تمّ : لحساب صدق البناء، صدق البناء

ارتباط بيرسون حساب معامالت  تمّ المستهدفة، و الدّراسة( طالب ا وطالبة ، ومن خارج عينة 40)

قيم معامالت االرتباط  للمقياس واألبعاد التي تتبع له، وتراوحت كلّيةبين درجة الفقرة والدرجة ال

وتراوحت قيم معامالت االرتباط لألبعاد  ،(0.91-0.33بين ) كلّيةبين أبعاد المقياس والدرجة ال

ي إليه من تمّ عد الذي تنحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والبُ  تمّ (، وكذلك 0.43-0.88بين )

للمقياس من جهة أخرى، وتراوحت قيم معامالت االرتباط بين الفقرات مع  كلّيةجهة والدرجة ال

بين  كلّية(، وتراوحت قيم معامالت االرتباط بين الفقرات مع الدرجة ال0.69-0.54أبعادها بين )

(0.62-0.81 .) 

 مقياس اإلجهاد الذهنيثبات 

 تمّ (، إذ Test-Re-testالتحقق من ثبات المقياس بطريقة االختبار وإعادة االختبار) تمّ 

تطبيق المقياس على نفس  تمّ ، والدّراسةوطالبة من خارج عينة  ا( طالب  40توزيع المقياس على )

حساب معامل ارتباط بيرسون بين مرتي التطبيق.  تمّ العينة مرة أخرى بعد مرور أسبوعين، و

 ك القيم.( يبين تل2والجدول)

وإعادة االختبار واالتساق الداخلي لمقياس  االختبارقيم معامالت الثبات بطريقة (: 2) جدول

 .اإلجهاد الذهني

 كرونباخ الفا االختبار وإعادة االختبار عدد الفقرات األبعاد

 0.91 0.87 10 المعرفي

 0.86 0.73 10 الجسدي

 0.84 0.82 19 اعيتمّ االج

 0.92 0.89 39 المقياس ككل

باستخدام طريقة االختبار  اإلجهاد الذهني( أن معامل ثبات مقياس 2) يتبين من الجدول

. وكذلك اإلجهاد الذهني( لمقياس 0.92) (، وبلغت قيمة كرونباخ الفا0.89) وإعادة االختبار بلغ

 ،0.87) ( أن قيم معامالت الثبات بطريقة االختبار وإعادة االختبار بلغت2) يتبين من الجدول
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 2021( 12)35إلنسانية( المجلد ا)العلوم  بحاثـــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وان قيم معامالت الثبات باستخدام معادلة اعيتمّ واالج، والجسدي، رفيالمع( لبعد 0.82 ،0.73

 .اعيتمّ المعرفي، والجسدي، واالج على التوالي ألبعاد (84، 86، 91) كرونباخ الفا بلغت

 ريقة تصحيح مقياس اإلجهاد الذهنيط

ليكرت تدريج سلم االستجابة حسب تدريج  تمّ في ضوء سلم اإلجابة على فقرات المقياس، 

الخماسي، حيث تتراوح اإلجابة على جميع فقرات المقياس ما بين )موافق بشدة، موافق، محايد، 

( على التوالي لجميع الفقرات، 1، 2، 3، 4، 5غير موافق، غير موافق بشدة( وتقابلها الدرجات )

ن أن ثل أدنى درجة يمكتمّ ( وهي 39الذهني بين ) دوبذلك تتراوح الدرجات على مقياس اإلجها

ثل أعلى درجة يمكن أن يحصل عليها المفحوص على تمّ ( و195يحصل عليها المفحوص، و)

تصنيف المتوسطات  تمّ المقياس، ولتفسير استجابات أفراد العينة على مقياس اإلجهاد الذهني 

( بدرجة 2.33-1الحسابية الستجابات أفراد العينة إلى ثالث فئات على النحو التالي: من )

 ( بدرجة مرتفعة.3.68-5( بدرجة متوسطة، ومن )2.34.3-67ومن )منخفضة، 

 مقياس المرونة المعرفية

 ,Dennis & Vanderاستخدام مقياس المرونة المعرفية الذي طّوره دينيس وفاندر ) تمّ 

( 7عد التحكم ويتكون من )عدين وهما: بُ على بُ موزعة ( فقرة 20(، ويتكون المقياس من )2010

 .فقرة 13)عد البدائل ويتكون من )الثاني هو بُ عد والبُ  ،فقرات

ترجمة  تمّ ترجمة المقياس من اللغة االنجليزية إلى اللغة العربية، و تمّ  الدّراسةوألغراض 

النسخة المعربة إلى اللغة االنجليزية من قبل احد أعضاء هيئة التدريس في قسم اللغة االنجليزية 

 للتأكد من دقة الترجمة.

عرض مقياس المرونة المعرفية على  تمّ للتحقق من صدق المحتوى، صدق المحتوى: 

سبعة من المحكمين المتخصصين في علم النفس التربوي، واإلدارة التربوية، والقياس والتقويم 

في جامعة آل البيت، وذلك للتحقق من مالءمة فقرات المقياس ومناسبته لما وضع له. وبناء  على 

 بعض الفقرات التي اجمع عليها ثالثة محكمين فأكثر.  صياغة تمّ مالحظات المحكمين 

تطبيق االستبانة على عينة استطالعية مكّونة من  تمّ : لحساب صدق البناء، صدق البناء

 تمّ وحساب معامالت ارتباط  تمّ المستهدفة، و الدّراسة( طالب ا وطالبة ، ومن خارج عينة 40)

للمقياس واألبعاد التي تتبع له،  كلّيةوالدرجة ال بين درجة الفقرةارتباط بيرسون حساب معامالت 

(, 0.84-0.60بين ) كلّيةقيم معامالت االرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة ال وتراوحت

حساب معامالت  تمّ (، وكذلك 0.58-0.94وتراوحت قيم معامالت االرتباط لألبعاد بين )

للمقياس من جهة أخرى،  كلّيةوالدرجة ال ي إليه من جهةتمّ االرتباط بين كل فقرة والبعد الذي تن

(، وتراوحت قيم 0.81-0.37وتراوحت قيم معامالت االرتباط بين الفقرات مع أبعادها بين )

 (.0.89-0.53بين ) كلّيةمعامالت االرتباط بين الفقرات مع الدرجة ال
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 مقياس المرونة المعرفيةثبات 

 تمّ (، إذ Test-Re-testالتحقق من ثبات المقياس بطريقة االختبار وإعادة االختبار) تمّ 

تطبيق المقياس على نفس  تمّ ، والدّراسةوطالبة من خارج عينة  ا( طالب40توزيع المقياس على )

حساب معامل ارتباط بيرسون بين مرتي التطبيق.  تمّ العينة مرة أخرى بعد مرور أسبوعين، و

 يبين تللك القيم. (3والجدول)

قيم معامالت الثبات بطريقة االختبار وإعادة االختبار واالتساق الداخلي لمقياس (: 3) جدول

 .المرونة المعرفية

 كرونباخ الفا االختبار وإعادة االختبار عدد الفقرات األبعاد

 0.91 0.85 13 البدائل

 0.87 0.76 7 التحكم

 0.84 0.89 20 المقياس ككل

باستخدام طريقة االختبار  المرونة المعرفية( أن معامل ثبات مقياس 3) الجدول يتبين من

. المرونة المعرفية( لمقياس 0.84) (، وبلغت قيمة كرونباخ الفا0.89) وإعادة االختبار بلغ

 ( أن قيم معامالت الثبات بطريقة االختبار وإعادة االختبار بلغت3) وكذلك يتبين من الجدول

، وان قيم معامالت الثبات باستخدام معادلة التحكم، والبدائل على التوالي لبُعديّ ( 0.76، 0.85)

 . التحكمو، البدائل على التوالي لبُعديّ ( 0.87 ،0.91) كرونباخ الفا بلغت

 طريقة تصحيح مقياس المرونة المعرفية

ليكرت تدريج سلم االستجابة حسب تدريج  تمّ في ضوء سلم اإلجابة على فقرات المقياس، 

الخماسي، حيث تتراوح اإلجابة على جميع فقرات المقياس ما بين )موافق بشدة، موافق، محايد، 

( على التوالي لجميع الفقرات، 1، 2، 3، 4، 5غير موافق، غير موافق بشدة( وتقابلها الدرجات )

مكن أن ثل أدنى درجة يتمّ ( وهي 20وبذلك تتراوح الدرجات على مقياس المرونة المعرفية بين )

ثل أعلى درجة يمكن أن يحصل عليها المفحوص على تمّ ( و100يحصل عليها المفحوص، و)

تصنيف المتوسطات  تمّ المقياس، ولتفسير استجابات أفراد العينة على مقياس اإلجهاد الذهني 

( بدرجة 1-2.33الحسابية الستجابات أفراد العينة إلى ثالث فئات على النحو التالي: من )

 ( بدرجة مرتفعة.3.68-5( بدرجة متوسطة، ومن )2.34.3-67ومن )منخفضة، 

 ومناقشتها الّدراسةنتائج 

 العلوم التربوية؟ كلّيةالسؤال األول: ما مستوى اإلجهاد الذهني لدى طلبة 

المعيارية لمستوى استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات  تمّ لإلجابة عن هذا السؤال 

 والجدول أدناه يوضح ذلك. العلوم التربوية، كلّيةاإلجهاد الذهني لدى طلبة 
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 2021( 12)35إلنسانية( المجلد ا)العلوم  بحاثـــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كلّيةلمستوى اإلجهاد الذهني لدى طلبة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : (4جدول )

 .مرتبة تنازليا  حسب المتوسطات الحسابية العلوم التربوية

 بعاداأل الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

 متوسط 826. 3.02 البعد الجسدي 2 1

 متوسط 675. 2.93 اعيتمّ عد االجالبُ  3 2

 متوسط 739. 2.72 عد المعرفيالبُ  1 3

 متوسط 560. 2.90 مقياس اإلجهاد الذهني

 حيث جاء، (3.02-2.72بين ) تراوحت ماالمتوسطات الحسابية قد أن ( 4يبين الجدول )

في  عد المعرفيالبُ ، بينما جاء (3.02)متوسط حسابي بلغ بأعلى في المرتبة األولى  عد الجسديالبُ 

 مقياس اإلجهاد الذهني(، وبلغ المتوسط الحسابي ل2.72المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )

 (.2.90) ككل

العلوم  كلّيةلقد أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال األول أن مستوى اإلجهاد الذهني لدى طلبة 

التربوية كان متوسط ا. حيث جاء البُعد الجسدي في المرتبة األولى وبمستوى متوسط، وجاء البُعد 

في المرتبة األخيرة  اعيتمّ االجالمعرفي في المرتبة الثانية وبمستوى متوسط، في حين جاء البُعد 

 وبمستوى متوسط.

حالة الرضا المعقولة في الجامعة من حيث معاملة  يرجع الباحثان هذه النتيجة إلىقد و

اعي الشديد، ومكان تمّ أعضاء هيئة التدريس، والمتطلبات المالية المتواضعة، وعدم التنافس االج

العلوم التربوية من  كلّيةمعظم طلبة  الجامعة التي يقلل بدرجة ما من الضغوطات النفسية، كما أن

اعية تمّ االج الفروقالمناطق المجاورة، وهم متساوون في الطباع والعادات والتقاليد، مما يقلل من 

 مع نتيجة الدّراسةوتتفق نتيجة هذه وهذا ينعكس إيجابيا  على الحالة النفسية لديهم.  ؛والمالية

 الدّراسةوالتي أشارت إلى أن مستوى اإلجهاد الذهني لدى أفراد عينة  ،2018)، الربيعدراسة )

  .متوسطا  

إلى انتفاء الفروق  اإلجهاد الذهني بالدرجة المتوسطة مستوى يءعزى مجوربما يُ 

اثلة ومتقاربة، كما أن طبيعة أبنية الجامعة تمّ اعية؛ إذ إن معظم الطلبة من طبيعة جغرافية متمّ االج

المتباعدة تتطلب بذل جهد مناسب للوصول إلى المحاضرات بالوقت المناسب؛ وربما هذا مفيد 

في الجانب الجسمي والعضلي، كما أن الفروق في الخبرات المعرفية قليلة جدا نظرا للتجانس 

ة، وهذا بدوره يقلل من فرص االختالف يّ الدّراسالطالبي في المواد العامة ومتطلبات الجامعة 

)المستوى  وربما المستوى الحيادي اعية والمعرفية.تمّ بين الطلبة في الجوانب الجسدية واالج

المتعلقة  ،التي تؤثر على اإلجهاد الذهني المشتركة ا لطبيعة العواملهو المناسب نظر   المتوسط(

وسماتهم الشخصية، وبعد الجامعة، ومكان السكن، والحالة االقتصادية، وثقافة  ،بخصائص الطلبة

اعي تمّ ؛ مما يؤثر بدرجة متقاربة؛ حيث التجانس االجالوالدين، وطبيعة الوظائف التي يشغلونها
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2021( 12)35مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

الذي يفرز سلوكات متشابهة؛ وبالتالي فمن المنطقي السير باالتجاه النمطي المتعادل بين أفراد 

 المعرفي. االجتّماعي، أوأو  الجسدي،باإلجهاد الذهني فيما يتعلق بالمستوى  راسةالدّ عينة 

 مستوى أن والتي اشارت إلى(. 2015رسن، ) مع نتيجة دراسة الدّراسةوتختلف نتيجة هذه 

مع نتيجة  الدّراسةوتختلف نتيجة هذه  منخفضا . كان الدّراسة عينة أفراد اإلجهاد الذهني لدى

 عينة أفراد اإلجهاد االنفعالي لدى مستوى والتي اشارت إلى أن(. 2015، وبنينبنين دراسة )

 .امرتفع   كان الدّراسة

هل يختلف مستوى اإلجهاد الذهني باختالف متغيرات السؤال الثاني: النتائج المتعلقة ب

)معلم صف، تربية طفل، تربية خاصة(،  األكاديميّ جنس الطالب)ذكر، أنثى(، وتخصصه 

 )سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة، سنة رابعة(؟الدّراسيّ ومستواه 

مستوى استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل تمّ  لإلجابة عن هذا السؤال

والجدول أدناه يبين  الدّراسيّ ، والمستوى التّخّصصحسب متغيرات الجنس، و اإلجهاد الذهني

 ذلك.

حسب  مستوى اإلجهاد الذهنيالحسابية واالنحرافات المعيارية ل المتوسطات: (5جدول )

 .الدّراسيّ ، والمستوى األكاديميّ  التّخّصصمتغيرات الجنس، و

 المستويات اتلمتغيّر ا
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 العدد

 27 530. 3.19 ذكر الجنس

 147 550. 2.85 انثى

التّخّصص 

 األكاديميّ 

 81 568. 2.89 علم صفم

 35 490. 2.94 تربية طفل

 58 595. 2.89 تربية خاصة

المستوى 

 الدّراسيّ 

 67 559. 3.11 سنة أولى

 45 513. 2.72 سنة ثانية

 38 502. 2.72 سنة ثالثة 

 24 553. 2.93 سنة رابعة

مستوى ل( تباينا  ظاهريا  في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 5) يبين الجدول

ولبيان  الدّراسيّ ، والمستوى التّخّصصبسبب اختالف فئات متغيرات الجنس، و اإلجهاد الذهني

 (.6استخدام تحليل التباين الثالثي جدول ) تمّ داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية 
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على  الدّراسيّ ، والمستوى األكاديميّ  التّخّصصألثر الجنس، و الثالثيتحليل التباين : (6جدول )

 .مستوى اإلجهاد الذهني

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

 الداللة

 اإلحصائية

 004. 8.628 2.375 1 2.375 الجنس

 464. 772. 213. 2 425. التّخّصص 

 000. 6.612 1.820 3 5.460 الدّراسيّ المستوى 

   275. 167 45.967 الخطأ

    173 54.186 الكلي

 اآلتي: (6) يتبين من الجدول

 و( جود فروق ذات داللة إحصائيةα  =0.05 ) حيث بلغت قيمة فالجنسألثر تُعزى ، 

 ، وجاءت الفروق لصالح الذكور. 0.004وبداللة احصائية بلغت  8.628

  عدم( جود فروق ذات داللة إحصائيةα  =0.05 ) حيث األكاديميّ  التّخّصصألثر تُعزى ،

 . 0.464وبداللة احصائية بلغت  0.772بلغت قيمة ف 

 و( جود فروق ذات داللة إحصائيةα  =0.05 ) حيث بلغت الدّراسيّ المستوى ألثر تُعزى ،

 دالّة إحصائيًّا الزوجية ال، ولبيان الفروق 0.000وبداللة احصائية بلغت  6.612قيمة ف 

استخدام المقارنات البعدية بطريقة شفيه كما هو مبين في  تمّ بين المتوسطات الحسابية 

 (.7الجدول )

على مستوى اإلجهاد  الدّراسيّ المستوى  ألثر يفيهشالمقارنات البعدية بطريقة : (7جدول )

 .الذهني

 
المتوسط 

 الحسابي
 سنة رابعة سنة ثالثة  سنة ثانية سنة أولى

     3.11 سنة أولى

    *39. 2.72 سنة ثانية

   01. *38. 2.72 سنة ثالثة 

  20. 21. 18. 2.93 سنة رابعة

 (.α  =0.05عند مستوى الداللة ) دالّة  *

من  ولىاألسنة بين ال (α  =0.05جود فروق ذات داللة إحصائية )و (7) يتبين من الجدول

 من جهة أخرى، وجاءت الفروق لصالح السنة األولى. ثالثة السنة ، والثانيةالسنة جهة وكل من ال
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وأظهرت نتائج السؤال الثاني وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى اإلجهاد الذهني، 

بسبب األعباء الزائدة،  يرجع الباحثان هذه النتيجةقد والجنس ولصالح الذكور  لمتغيّر  تُعزى 

إضافة إلى أن الذكور أكثر عرضة من اإلناث  والتفكير بالمسؤولية والوظيفة أكبر لدى الذكور

ع وتقاليده، التي تفرض على الذكور معظم تمّ لعادات المج ااعية، وفق  تمّ للضغوطات النفسية واالج

  نفسية أكثر مقارنة باإلناث.متطلبات تكوين الحياة األسرية، وخاصة المالية، مما يشكل ضغوطا  

 االتي اشارت، و( 2018الربيع، ؛ 2015)رسن،مع نتيجة دراسة كل من  الدّراسةوتتفق نتيجة هذه 

الجنس،  لمتغيّر  تُعزى إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى اإلجهاد الذهني 

 ولصالح الذكور.

،  2015)رسن،؛ 2016بنين وبنين، كل من ) مع نتيجة دراسة الدّراسةوتختلف نتيجة هذه 

  .أعلى من الذكوراإلناث إلى أن مستوى اإلجهاد لدى  اتوالتي اشار

 تُعزى كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى اإلجهاد الذهني 

من المساقات أن الكثير يرجع الباحثان هذه النتيجة إلى قد  و، األكاديميّ  التّخّصص لمتغيّر 

اثلة وإلى نفس تمّ ، وهذا يعني التعرض إلى خبرات مكلّيةمتشابهة، ويدرسها نفس األساتذة في ال

مما يعني عدم وجود فروق بين الطلبة في الضغوطات سواء كانت نفسية، أو  المدرسين؛

؛ رسن، 2013، كاظم)مع نتيجة دراسة كل من  الدّراسةوتتفق نتيجة هذه اعية أو معرفية. تمّ اج

 التّخّصص  لمتغيّر  تُعزى ، والتي اشارتا إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 2015)

  .األكاديميّ 

المستوى  لمتغيّر  تُعزى ووجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى اإلجهاد الذهني 

طلبة السنة األولى يرجع الباحثون هذه النتيجة إلى أن قد ، ولصالح طلبة السنة األولى. والدّراسيّ 

وليس لديهم خبرة في مواجهة الضغوطات  ،، ويحولون اكتشاف البيئة المحيطة بهمهم طلبة جدد

، إضافة عليم المدرسينظام التعليم الجامعي عن نظام التّ  باختالفوالمرتبطة  التي يتعرضون لها

وتتفق نتيجة هذه إليها. إلى اختالف الثقافة بين المناطق التي نشأوا فيها والثقافة التي جاؤوا 

والتي اشارت إلى وجود فروق ذات داللة احصائية  (.2013 ،كاظممع نتيجة دراسة ) الدّراسة

 .ولصالح طلبة السنة األولى الدّراسيّ المستوى  لمتغيّر  تُعزى 

 العلوم التربوية؟ كلّيةالسؤال الثالث: ما مستوى المرونة المعرفية لدى طلبة 

المعيارية لمستوى استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات  تمّ لإلجابة عن هذا السؤال 

 والجدول أدناه يوضح ذلك. العلوم التربوية، كلّيةالمرونة المعرفية لدى طلبة 
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لمستوى المرونة المعرفية لدى طلبة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : (8جدول )

 .مرتبة تنازليا  حسب المتوسطات الحسابية العلوم التربوية كلّية

 االبعاد الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

 مرتفع 629. 3.79 عد البدائلبُ  1 1

 متوسط 917. 3.10 عد التحكمبُ  2 2

 متوسط 581. 3.55 مقياس المرونة المعرفية

 حيث جاء، (3.79-3.10بين ) الحسابية قد تراوحت ماالمتوسطات أن ( 8يبين الجدول )

في  عد التحكمبُ ، بينما جاء (3.79)متوسط حسابي بلغ بأعلى في المرتبة األولى  عد البدائلبُ 

 مقياس المرونة المعرفية(، وبلغ المتوسط الحسابي ل3.10المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )

 (.3.55) ككل

 كلّيةلقد أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث أن مستوى المرونة المعرفية لدى طلبة 

العلوم التربوية كان متوسط ا. حيث جاء بُعد البدائل في المرتبة األولى وبمستوى مرتفع، وجاء 

  بُعد التحكم في المرتبة الثانية وبمستوى متوسط.

الطرق التي يتبعها طلبة الجامعة في مواجهة المهام يرجع الباحثان هذه النتيجة إلى أن قد و

والمواقف المختلفة مكنتهم من تكييف استجاباتهم تبعا  للموقف الذي يقعون فيه، كما أن لديهم 

امكانية في تغيير وتعديل االستراتيجيات المعرفية التي يستخدمونها في مواجهة الظروف 

تهم على تكييف وتعديل بنيتهم المعرفية تبعا  والمواقف الطارئة وغير المتوقعة، وكذلك قدر

  .(Martin, Anderson & Thweatt, 1998لألحداث في المواقف التي يتعرضون لها، )

حيث جاء بُعد البدائل في المرتبة األولى وبمستوى مرتفع، وجاء بُعد التحكم في المرتبة 

أّن الطلبة قادرين على التفكير يرجع الباحثان هذه النتيجة إلى قد الثانية وبمستوى متوسط. و

بطرق متعددة في معالجتهم للمواقف والخيارات والبدائل الخاصة بموقف ما وإنتاج حلول بديلة؛ 

مما يشير إلى أن الطلبة ال ينظرون للمواقف المختلفة التي يتعرضون لها على أنها صعبة التحكم 

كنهم من مواجهة المواقف المختلفة تمّ ي يمتلكون المهارات واالستراتيجيات الت وإنّما والسيطرة،

 والسيطرة عليها بفعالية وتكييف استجاباتهم حسب متطلبات المواقف الذي يواجهونه.

(، 2016عبدالحافظ،  ؛2013بقيعي، مع نتيجة دراسة كل من ) الدّراسةوتتفق نتيجة هذه 

 . امتوسط   إلى أّن مستوى المرونة المعرفية لدى أفراد عينة كانوالتي اشارتا 

؛ المحسن وأحمد، 2018مع نتيجة دراسة كل من )محسن،  الدّراسةوتختلف نتيجة هذه 

 . اكان مرتفع   الدّراسةإلى أّن مستوى المرونة المعرفية لدى أفراد عينة  اوالتي اشارت ،2016)

(، والتي اشارت 2016 ،وآخرونالبوريني )مع نتيجة دراسة  الدّراسةوتختلف نتيجة هذه 

 .امنخفض   الدّراسةإلى أن مستوى المرونة المعرفية لدى أفراد عينة 
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 السؤال الرابع: هل توجد عالقة ارتباطية بين اإلجهاد الذهني والمرونة المعرفية؟

بين اإلجهاد الذهني والمرونة استخراج معامل ارتباط بيرسون  تمّ  لإلجابة عن هذا السؤال

 ( يوضح ذلك.9، والجدول )المعرفية

 .بين اإلجهاد الذهني والمرونة المعرفيةللعالقة معامل ارتباط بيرسون  :(9جدول )

 عد التحكمب   عد البدائلب    
مقياس المرونة 

 المعرفية

 146.- (**)286.- 018. معامل االرتباط  البعد المعرفي

 055. 000. 818. الداللة اإلحصائية

 174 174 174 العدد

 121.- 081.- 109.- معامل االرتباط  الجسديعد البُ 

 111. 286. 153. الداللة اإلحصائية

 174 174 174 العدد

 (**)460.- (**)574.- (**)203.- معامل االرتباط  اعيتمّ عد االجالبُ 

 000. 000. 007. الداللة اإلحصائية

 174 174 174 العدد

مقياس اإلجهاد 

 الذهني

 (**)366.- (**)465.- *155.- معامل االرتباط 

 000. 000. 041. الداللة اإلحصائية

 174 174 174 العدد

 (.0.05عند مستوى الداللة ) إحصائيًّا  دالّة  *

 (.0.01عند مستوى الداللة ) إحصائيًّا  دالّة   **

لإلجهاد  كلّيةبين الدرجة الداللة إحصائية  سالبة ذاتوجود عالقة ( 9يتبين من الجدول )

ووجود عالقة سالبة ذات داللة احصائية بين البُعد  للمرونة المعرفية كلّيةالذهني وبين الدرجة ال

وقد يرجع  .بُعد التحكمو بُعد البدائلوكل من  اعيتمّ البُعد االجوبين ، بُعد التحكمالمعرفي و

الباحثان العالقة السالبة بين اإلجهاد الذهني والمرونة المعرفية إلى النتيجة المنطقية، فكلما زاد 

اعية، والعالقات بين تمّ ضعف الروابط االج ناإلجهاد الذهني كلما قلت المرونة المعرفية، حيث أ

م التوازن العصبي وكل الطلبة، وقلة المعارف وانعدام الخبرات، إضافة إلى الوهن الجسمي وعد

أو استيعابها بالشكل المناسب، مما يؤدي إلى  المعرفة،ثل تمّ ذلك يؤدي إلى اإلجهاد الذهني وعدم 

 أو القدرة على حلها بالشكل المناسب. المشكالت،العجز الواضح لمواجهة 
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 التوصيات

 من نتائج فإنها توصي بما يلي: الدّراسةبناء على ما توصلت إليه 

ضرورة عمل برامج إرشادية في الجامعات لخفض اإلجهاد الذهني لدى طلبة الجامعة الذي  .1

 .الدّراسيّ ينعكس على مستوى أدائهم 

و دورات تدريبية موجهة لطلبة الجامعة للتعامل أ إعالمية،القيام بحمالت توعية وحصص  .2

 األمثل مع الضغوط بشتى أنواعها.

 .الجامعة طلبة لدى المعرفية المرونة تطوير إلى تهدف تدريبية برامج إعداد .3

 وايكونل ،الجامعة تسبق التي المراحل مهارات المرونة المعرفية في على الطلبة تدريب .4

 .الالحقة للمرحلة استعدادا أكثر

 المراجع

 .(. ما وراء الذاكرة والمرونة المعرفية لدى طلبة السنة الجامعية 2013) بقيعي، نافز

 . 330-358(، 3)14التربوية والنفسية،مجلة العلوم األولى. 

 ( .اإلجهاد النفسي لدى الطالب العامل بجامعة الوادي 2016بنين، آمال وابتسام، بنين .)

مجلة العلوم النفسية والتربوية، ات الديمغرافية. لمتغيّر دراسة استكشافية في ضوء بعض ا
3(1 ،)111-93. 

 ( مستوى المرونة 2016البوريني، إيمان والرقاد، هناء والربضي، وائل وعرنكي، رغدة .)

ات. لمتغيّر األميرة عالية الجامعية في األردن في ضوء بعض ا كلّيةالمعرفية لدى طالبات 

 .157-186(، 2)3المجلة السعودية للتربية الخاصة، 

 ( .القدرة التنبؤية لمركز الض2018الربيع، فيصل .) بط بالتعب العقلي لدى المعلمين في

 . 379-390(، 2)4. مجلة العلوم التربوية، لواء الرمثا

 ( 2015رسن، سراب .)اإلجهاد الذهني وعالقته بالتحكم الذاتي لدى تدريسيي جامعة بغداد .

 التربية. كلّيةرسالة ماجستير، جامعة بغداد، 

 ( .التفكير ما وراء المعرفي وعالقته بالمرونة المعرفية لدى طلبة 2016عبد الحافظ، ثناء .)

 . 385-410(، 2)27،مجلة األستاذالجامعة. 

 ( .2006عبد الحسن، غادة .) تأثير التعب الذهني وخفضه في حل المشكالت لدى تدريسي
 . أطروحة دكتوراه غير منشورة. الجامعة المستنصرية، بغداد.التربية كّلية الجامعة.

 ( .2001العبيدي، حازم .) أثر برنامج تدريبي لخفض التعب النفسي لدى العاملين في
 اآلداب. كلّية. رسالة ماجستير، جامعة بغداد، المؤسسات اإلنتاجية
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 ( .2013كاظم، زهراء .)اإلجهاد الذهني وعالقته باالنتباه المنقسم لدى طلبة جامعة بغداد .

 التربية. كلّيةرسالة ماجستير، جامعة بغداد، 

 ( .المرونة المعرفية وعالقتها بالتطرف الفكري 2016المحسن، سالمة وعبدالفتاح، أحمد .)

-110(، 4)42بأسيوط، التربية  كّليةمجلة لدى طلبة جامعة األمير سّطام بن عبد العزيز. 

140  . 

 ( .المرونة المعرفية لدى طلبة الجامعة. 2018محسن، عبدالكريم .)مجلة أبحاث البصرة 
 . 296-313(، 2)43للعلوم اإلنسانية، 
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