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  مستخمصالبحثمستخمصالبحث

    زينبمحمدأمينمحمدزينبمحمدأمينمحمداسمالباحث:اسمالباحث:
  عنوانالرسالة:"المرونةالعقميةوالذكاءالمنظومىكمنبئاتلمموهبةلدىطالبجامعة"عنوانالرسالة:"المرونةالعقميةوالذكاءالمنظومىكمنبئاتلمموهبةلدىطالبجامعة"

  جامعة أسوان.جامعة أسوان.  ––لتربية لتربية كمية اكمية اجهةالبحث:جهةالبحث:
::ىىهدفالبحثإلىالتعرفعمهدفالبحثإلىالتعرفعم

الكشت  عتن الطتالب الموىتتوبين متن طتالب الجامعتتة باستتخدام بعتب اختبتارات بطاريتتة اروراي والكشت  عتن طبيعتتة الكشت  عتن الطتالب الموىتتوبين متن طتالب الجامعتتة باستتخدام بعتب اختبتارات بطاريتتة اروراي والكشت  عتن طبيعتتة 
العالقتتة بتتين أبعتتاد المرونتتة العقميتتة وأبعتتاد التتذكاء المنظتتومه لتتدى الطتتالب الموىتتوبين وعيتتر الموىتتوبيني والكشتت  عتتن العالقتتة بتتين أبعتتاد المرونتتة العقميتتة وأبعتتاد التتذكاء المنظتتومه لتتدى الطتتالب الموىتتوبين وعيتتر الموىتتوبيني والكشتت  عتتن 

ين طالب الجامعة الموىوبين وعيتر الموىتوبين  ته أبعتاد المرونتة العقميتةي والكشت  عتن الفتروق بتين طتالب ين طالب الجامعة الموىوبين وعيتر الموىتوبين  ته أبعتاد المرونتة العقميتةي والكشت  عتن الفتروق بتين طتالب الفروق بالفروق ب
الجامعة الموىوبين وعير الموىوبين  ه أبعاد الذكاء المنظومهي والكش  عن تأثير التفاعل بتين النتوع كذكور/انتاث(ي الجامعة الموىوبين وعير الموىوبين  ه أبعاد الذكاء المنظومهي والكش  عن تأثير التفاعل بتين النتوع كذكور/انتاث(ي 

يتتة وأبعتتاد التتذكاء المنظتتومه لتتدى طتتالب الجامعتتة الموىتتوبين يتتة وأبعتتاد التتذكاء المنظتتومه لتتدى طتتالب الجامعتتة الموىتتوبين والفرقتتةكالولهي الثانيتتةي الثالثتتة( عمتته أبعتتاد المرونتتة العقموالفرقتتةكالولهي الثانيتتةي الثالثتتة( عمتته أبعتتاد المرونتتة العقم
وعير الموىوبيني والكش  عن التأثيرات مباشرة وعير المباشرة  لكل من المتغيرات المستقمة المتمثمة  ه أبعاد المرونة وعير الموىوبيني والكش  عن التأثيرات مباشرة وعير المباشرة  لكل من المتغيرات المستقمة المتمثمة  ه أبعاد المرونة 

( ( 430430كك( موىوب ي ( موىوب ي   570570( طالب وطالبة ك( طالب وطالبة ك950950العقمية وأبعاد الذكاء المنظومه عمه الموىبةي و طبق البحث عمه كالعقمية وأبعاد الذكاء المنظومه عمه الموىبةي و طبق البحث عمه ك
عير موىوب والته تتمثل  ه طالب كمية التربية والتربية النوعية  شعبة كالتربية الفنيتةي والموستيقية(  بجامعتة أستواني عير موىوب والته تتمثل  ه طالب كمية التربية والتربية النوعية  شعبة كالتربية الفنيتةي والموستيقية(  بجامعتة أستواني 

مي وأسفر البحث عن مجموعة من النتائج أىميا: توجد عالقة ارتباطية موجبة مي وأسفر البحث عن مجموعة من النتائج أىميا: توجد عالقة ارتباطية موجبة 70067006/ /   70057005خالل العام الجامعي خالل العام الجامعي 
 ي كالمرونة اإلدراكية ي المرونة التمقائية ي الدرجة الكمية لمقياس المرونة  ي كالمرونة اإلدراكية ي المرونة التمقائية ي الدرجة الكمية لمقياس المرونة دالة إحصائياً بين درجات الطالب الموىوبين دالة إحصائياً بين درجات الطالب الموىوبين 

العقمية( ودرجاتيم  ي كالتطوير المنظومهي التفكير المنظومه ي اإلدراك المنظومهي التحكم المنظومهي والدرجة الكمية العقمية( ودرجاتيم  ي كالتطوير المنظومهي التفكير المنظومه ي اإلدراك المنظومهي التحكم المنظومهي والدرجة الكمية 
ي ي لمنظتومهلمنظتومهتحكم المنظومهي التفكير اتحكم المنظومهي التفكير المقياس الذكاء المنظومه( ي وبين درجاتيم  ه المرونة التكيفية ودرجاتيم  ي كاللمقياس الذكاء المنظومه( ي وبين درجاتيم  ه المرونة التكيفية ودرجاتيم  ي كال

د عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بتين درجتات الطتالب د عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بتين درجتات الطتالب و و وجوجتأكد تأكد والدرجة الكمية لمقياس الذكاء المنظومه(ي كما والدرجة الكمية لمقياس الذكاء المنظومه(ي كما 
رتباطيتتة بتتين البعتتاد رتباطيتتة بتتين البعتتاد ااأنتتو ي يوجتتد عالقتتة أنتتو ي يوجتتد عالقتتة و و ي ي ه ودرجتتاتيم  تته  المرونتتة التكيفيتتةه ودرجتتاتيم  تته  المرونتتة التكيفيتتةعيتتر الموىتتوبين  تته التطتتوير المنظتتومعيتتر الموىتتوبين  تته التطتتوير المنظتتوم

توجد  روق ذات ديلة إحصائية  ي أبعاد المرونة العقمية وأبعاد الذكاء المنظومه بتين طتالب الجامعتة توجد  روق ذات ديلة إحصائية  ي أبعاد المرونة العقمية وأبعاد الذكاء المنظومه بتين طتالب الجامعتة   كماكما  اآلخرىياآلخرىي
يوجد تأثير دال  لتفاعل متغيترى النتوع والفرقتة عمته كتل متن يوجد تأثير دال  لتفاعل متغيترى النتوع والفرقتة عمته كتل متن و و الموىوبين وعير الموىوبين لصالح الطالب الموىوبيني الموىوبين وعير الموىوبين لصالح الطالب الموىوبيني 

" الرؤيتتتتة المستتتتتقبمية"ي اإلدراك المنظتتتتومهي التتتتتحكم " الرؤيتتتتة المستتتتتقبمية"ي اإلدراك المنظتتتتومهي التتتتتحكم بعدكالمرونتتتتة اإلدراكيتتتتةي والمرونتتتتة التمقائيتتتتةي التطتتتتوير المنظتتتتومهبعدكالمرونتتتتة اإلدراكيتتتتةي والمرونتتتتة التمقائيتتتتةي التطتتتتوير المنظتتتتومه
المنظومهي التفكيتر المنظتومه( والدرجتة الكميتة لمقياسته المرونتة العقميتة والتذكاء المنظتومهي بينمتا ي يوجتد تتأثير دال المنظومهي التفكيتر المنظتومه( والدرجتة الكميتة لمقياسته المرونتة العقميتة والتذكاء المنظتومهي بينمتا ي يوجتد تتأثير دال 

تتأثير تتأثير   إحصائياً  لتفاعل متغيري النوع والفرقة عمه بعد المرونتة التكيفيتة لتدى طتالب الجامعتة الموىتوبيني كتذلك يوجتدإحصائياً  لتفاعل متغيري النوع والفرقة عمه بعد المرونتة التكيفيتة لتدى طتالب الجامعتة الموىتوبيني كتذلك يوجتد
ي اإلدراك ي اإلدراك ونتتة التمقائيتتةي المرونتتة التكيفيتتةونتتة التمقائيتتةي المرونتتة التكيفيتتةدال  لتفاعتتل متغيتترى النتتوع والفرقتتة عمتته كتتل متتن بعدكالمرونتتة اإلدراكيتتةي المر دال  لتفاعتتل متغيتترى النتتوع والفرقتتة عمتته كتتل متتن بعدكالمرونتتة اإلدراكيتتةي المر 

ي التحكم المنظومهي التفكير المنظومه( والدرجة الكمية لمقياسه المرونة العقمية والذكاء المنظومهي بينما ي ي التحكم المنظومهي التفكير المنظومه( والدرجة الكمية لمقياسه المرونة العقمية والذكاء المنظومهي بينما ي المنظوميالمنظومي
فاعتل متغيتري النتوع والفرقتة عمته بعتد التطتوير المنظتومه" الرؤيتة المستتقبمية"لدى طتالب فاعتل متغيتري النتوع والفرقتة عمته بعتد التطتوير المنظتومه" الرؤيتة المستتقبمية"لدى طتالب يوجد تأثير دال إحصتائياً  لتيوجد تأثير دال إحصتائياً  لت
المرونتتة المرونتتة   ككالتنبتتؤ بالموىبتتة لتتدى طتتالب الجامعتتة متتن ختتالل متغيتترات البحتتثالتنبتتؤ بالموىبتتة لتتدى طتتالب الجامعتتة متتن ختتالل متغيتترات البحتتث  وتأكتتد إمكانيتتةوتأكتتد إمكانيتتةالجامعتتة عيتتر الموىتتوبيني الجامعتتة عيتتر الموىتتوبيني 
ستقمة المتمثمة  ي أبعاد المرونة ستقمة المتمثمة  ي أبعاد المرونة ت المت المي  توجد تأثيرات مباشرة وعير مباشرة لكل من المتغيراي  توجد تأثيرات مباشرة وعير مباشرة لكل من المتغيرا((العقمية  والذكاء المنظومهالعقمية  والذكاء المنظومه

  ..عمه الموىبةعمه الموىبة  المنظوميالمنظوميالعقمية وأبعاد الذكاء العقمية وأبعاد الذكاء 
الموهبة.الموهبة.،،الذكاءالمنظومىالذكاءالمنظومى،،المرونةالعقميةالمرونةالعقميةالكمماتالمفاتحة:الكمماتالمفاتحة:






