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الفروق يف املرونة املعرفية والتحصيل الدراسي يف ضوء عدد اللغات املتقنة 
 جبامعة امللل سعود اإلنسانيةلدى طالب السنة األوىل بالنليات 

 :صممخ
فال   المغالة واباال  هدفت الدراسة الكشف عن الفروق بين الطالب  أاالادي وانالا  

بجامعالة  اإلنسالانية بالكميالات ولال الدراس  لدى طالب  السالنة األ  والتاصيل المعرفية المرونة
 35)( أاالالادي المغالالة، و)35طالًبالالا مالالن)م  ) (88الممالالك سالالعود، تكونالالت عينالالة الدراسالالة مالالن )

)إعالداد/ البااالث(، ابا  المغة طبق عمالي)م مييالاس المرونالة المعرفيالة  18)انا   المغة، و)
التاميالالل ومالالن خالبل ، كمالا تالم تيالالدير التاصاليل الدراسال  مالالن خالبل المعالالدل التراكمال  لمطالب 

فالروق ذات دللالة  ودوجانت)ت الدراسة إل   (SPSS)باستخدام برنامج لمبيانات  اإلاصا  
فالال  )أاالالادي المغالالة، وانالالا   المغالالة، واباالال  المغالالة( طب الإاصالالا ية بالالين متوسالالطات درجالالات 

فالالروق ذات دللالالة إاصالالا ية بالالين  المرونالالة المعرفيالالة لصالالالب الطالالب  اباالال  المغالالة، ووجالالود
التاصالالاليل فالالال  )أاالالالادي المغالالالة، وانالالالا   المغالالالة، واباالالال  المغالالالة( طالالالب  المتوسالالالطات درجالالالات 

 . الدراس  لصالب الطب  ابا  المغة
 انا   المغة، ابا  المغة. أاادي المغة، :المفتااية الكممات

Differences in cognitive flexibility and academic 
achievement in light of the number of 

languages  mastered by the first year students in the 
humanities colleges at King Saud University 

Abstract: 
This study aimed at studying differences between 

monolingual, bilingual and trilingual students at first 
Yearstudents in the humanities colleges, King Saud University in 
cognitive flexibility and academicachievement. The study sample 
consisted of (78) students; (35) monolingual, (35) bilingual, (18) 
trilingual. a cognitive flexibility scale (designed by the researcher) 
was applied on the study sample. The academic achievement was 
estimated through the GPA 

The study concluded the following results: 
- There are statistically significant differences between students’ 
mean scores of monolingual, bilingual and trilingual in 
cognitiveflexibility for the benefit of students of trilingual. 
 
- There are statistically significant differences between students’ 
mean scores of monolingual, bilingual and trilingual in 
academicachievement for the benefit of students of trilingual. 
 
Key Words: monolingual, bilingual, Trilingual. 
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 ميدمة: 
ليتواصالل مالغ ريالر  مالن  أظفالار نسالان منالذ نعومالة نسانية يكتسالب)ا اإل إالمغة ظاهرة 

ا األداة األساسية لنيل الخبالرات والمعالارف بالين األجيالال كمالا أن)الا ماالورً  بناء مجتمعه، وتعد  أ
فالراد المجتمالغ أوعمميالة التواصالل المغالوي بالين  .نسانية المتوازنالةف  بناء الشخصية اإل  ام)م  
 خرين. فكار  ومشاعر  لآلأيصال إهمية كبيرة ف)  وسيمة يستطيغ الفرد من خبل)ا ذات أ

وتظ)الالر المغالالة كأاالالد أهالالم مظالالاهر التنالالوع التالال  تميالالز الجالالنس البشالالري، ايالالث تتعالالدد 
 المغات الت  يتادث ب)ا البشر اول العالم، ولكلّ من)ا تاريخ)ا الخاص وأصوات)ا المميزة.

د  العالم وانص)ار الايافات بعضال)ا مالغ بعالض وقد فرض التيدم السريغ الذي يش)
وتعيد أنماط الاياة ضرورة تعميم األبنالاء أكاالر مالن لغالة، وخاصالة أن تعمالم الفالرد لغالة جديالدة 
رير لغته األم يعد طريًيا جديًدا لكتسا  العديد من الم)ارات والخبالرات التال  تمكناله مالن أن 

 يتكيف مغ الواقغ الجتماع  المتغير.
فالالرد لمغالالة جديالالدة بنمالالو العديالالد مالالن العمميالالات المعرفيالالة، ايالالث أن  ويالالرتبط تعمالالم ال

اكتسالالا  لغالالة اانيالالة عمميالالة م)مالالة ومفيالالدة عمالال  مسالالتوى األداء المعرفالال  لمفالالرد فيالالد أابالالت 
(Bialystok &Martin, 2004 ،أن األفراد انا   المغة أكار قالدرة عمال  االل المشالكبت )

انالالا   المغالالة بدرجالالة عاليالالة مالالن التفكيالالر  والف)الالم، والنتبالالا  مالالن أاالالادي المغالالة،ويتمتغ األفالالراد
 بمرونة، وبشكل تجريدي اول المغة.

أن األفالالالالالالالراد  (Bialystok,Craik,&Freedman,2007,P.459)ويضالالالالالالاليف 
الذين يتاداون أكار من لغة لدي)م مرونة معرفيالة تتزايالد مالغ الزيالادة فال  العمالر وأن ظ)الور 

 أربغ سنوات عم  األقل.    يتأخر عند األفراد انا   المغة بمتوسط Dementiaالعته 
وتعد  المرونة المعرفية بعدًا م)مًا من أبعاد الشخصية اإلنسالانية وتشالير إلال  قالدرة 
الفرد عم  تيبل التغيير، والماابرة ف  اكتسا  أنماط جديدة مالن السالموك وتيبالل التخمال  عالن 

 Schai, Dutta &Willis,1991,P.371)األنماط التيميدية والاابتة.)
من أن تعمم الفرد لمغة واادة أو أكاالر ريالر لغتاله األم لاله انعكاسالاته عمال   وانطبًقا

خصا صالاله المعرفيالالة والتالال  من)الالا المرونالالة المعرفيالالة والتاصالاليل الدراسالال ، وخاصالالة أن  انا يالالة 
المغة تمال قدرة الفرد عم  التعامل مالغ نظالاميين لغالويين مختمفالين والماافظالة عمال  انتباهاله 

لغة وفيًا لمسياق والموقف الذي يتعالرض لاله، لالذا فالان  الدراسالة ليس)ل له انتياء مفردات كل 
الاالية ت)تم بدراسة الفروق ف  المرونة المعرفيالة والتاصاليل الدراسال  بالين الطالب  أاالادي 

 وانا   وابا  المغة.
 

 مشكمة الدراسة:
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إن  تعامالالل الشالالخص مالالغ أكاالالر مالالن نظالالام لغالالوي وقدرتالاله عمالال  النتيالالال بيالالن)م فالال  
ية المختمفة يعد من الظواهر الت  يكتنف)ا العديالد مالن الغمالوض وخاصالة فيمالا المواقف الايات

 يتعمق بتأاير ذلك عم  الجوان  المعرفية لدى الفرد.
إلالال  أن ظالالاهرة التعامالالل مالالغ أكاالالر مالالن (Bialystok&Shapero,2005)ويشالالير 

ميالالة نظالالام لغالالوي تعطالال  لؤلفالالراد العديالالد مالالن الميالالزات المعرفيالالة وخاصالالة عنالالد أداء اختبالالارات عي
 رير لفظية.    

أن بعض الباااين رير ميتنعين  (Kroll&De Groot,2005)ف  يوضب يؤكد 
بنتا ج الدراسات الت  أظ)رت بعض المميزات المعرفية لؤلفراد الذين يتعاممون مالغ أكاالر مالن 

 نظام لغوي.
وتعّدُ المرونة المعرفية من أهم المميزات المعرفية الت  يجال  دراسالت)ا عنالد األفالراد 

ذين يتعاممون مغ أكار من نظام المغوي و أن المرونة المعرفية تتضالمن  قالدرة الفالرد عمال  ال
نتالاج اسالتجابات تتالواءم مالغ المواقالف الجديالدة  بناء وتعديل التمايبت العيمية الخاصة باله، وان
وهو ما يادث بالفعل عند استخدام الفرد لغة مختمفة عن لغته األم، ونظالًر النالدرة الدراسالات 

فال  االدود  –ت ب)ذا الموضوع ف  البي ة األجنبية وعالدم وجالود أيالة دراسالة عربيالة الت  اهتم
تناولت دراسة هذ  المتغيرات لدى العينة المشالار إلي)الا، فالان الدراسالة الااليالة  -عمم البااث

تسالالع  لدراسالالة المرونالالة المعرفيالالة والتاصالاليل الدراسالال  لالالدى الطالالب  أاالالادي وانالالا   واباالال  
 المغة. 

 أهداف الدراسة:
دف الدراسة الاالية إل  الكشف عالن الفالروق فال  المرونالة المعرفيالة والتاصاليل ت)

الدراسالال  بالالين الطالالب  أاالالادي وانالالا   واباالال  المغالالة فالال  السالالنة األولالال  بالكميالالات اإلنسالالانية 
 .بجامعة الممك سعود
 أهمية الدراسة:

 تبرز أهمية الدراسة الاالية من جانبين، هما: 
 : وتتمال فاألهمية النظرية،  -8

تناول هذ  الدراسة موضوًعا م)م ا وهو المرونة المعرفية والتاصيل الدراس  لالدى  -
 الطب  أاادي وانا   وابا  المغة.

نالالدرة الدراسالالات التالال  تناولالالت متغيالالرات الدراسالالة الااليالالة فالال  البي الالة األجنبيالالة وعالالدم  -
 .وجود أية دراسة ف  البي ة العربية ف  ادود عمم البااث

 وتتمال ف : األهمية التطبييية -8
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إضالالافة بعالالض الميالالاييس التالال  يمكالالن اسالالتخدام)ا فالال  البي الالة السالالعودية ماالالل مييالالاس   -
 المرونة المعرفية.

جراء باوث تربوية إف  ما تيدمه الدراسة الاالية من نتا ج وتوصيات يمكن أن تس)م  -
 بالتعدد المغوي والمرونة المعرفية.   تتعمق

 ادود الدراسة:
 : ية بالجوان  اآلتيةتتادد نتا ج الدراسة الاال

أجريالالت هالالذ  الدراسالالة بجامعالالة الممالالك سالالعود بالريالالاض بالمممكالالة العربيالالة : الاالالدود المكانيالالة
 .السعودية

طالبالًا مالن  (88)اقتصر تطبيق إجراءات الدراسالة عمال  عينالة كميالة قوام)الا : الادود البشرية
 .طب  السنة األول  بالكميات اإلنسانية بجامعة الممك سعود

 .)م2017/(2016تم إجراء الدراسة الاالية العام الجامع  : انيةالادود الزم
 تاديد المصطماات:

 انا ية المغة:
هالال  اسالالتعمال الفالالرد لنظالالامين لغالالوين والتاالالول مالالن لغالالة إلالال  أخالالرى والسالاليطرة عمالال  

   (Bialystok,1999,636)الستجابة مغ ما يب م الموقف. 
الطالال  لمغتالين همالا المغالة العربيالة  وتتادد انا ية المغة إجرا ي ا من خالبل اسالتعمال

والمغة اإلنجميزية ايث إّنَ المغة العربية ه  المغالة األم وتتاالدد قالدرة الطالال  عمال  اسالتعمال 
المغالالة اإلنجميزيالالة مالالن خالالبل اختبالالار أكسالالفورد لتيالالويم الم)الالارات األساسالالية لمغالالة اإلنجميزيالالة 

امعالة الممالك سالعود بايالث إذا المستخدم بيسم المغة اإلنجميزية بعمادة السنة التاضاليرية بج
 يكون من المتاداين بالمغة اإلنجميزية.  C) صنف الطال  ف  المستوى )

 اباية المغة:
وتعنالال  اسالالتعمال الفالالرد لاباالالة أنظمالالة لغويالالة والتاالالول مالالن لغالالة إلالال  أخالالرى وفيالالًا 
 لمتطمبالات السالالياق، وتتاالدد ابايالالة المغالة إجرا ي الالًا مالالن خالبل اسالالتعمال الطالال  لاباالالة أنظمالاله

لغويالالة هالال  المغالالة العربيالالة والمغالالة اإلنجميزيالالة والمغالالة األم الالالذي يسالالتعمم)ا فالال  بمالالد  األصالالم   
 ايث كانت عينة الطب  ابا  المغة من الطب  الوافدين بجامعة الممك سعود.

 
 

 المرونة المعرفية:
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هالال  اليالالدرة عمالال  التاويالالل بالالين السالالتجابات والعمميالالات العيميالالة لتوليالالد اسالالتراتيجية 
 (Benntt& Muller,2010, p.455) جديدة.

وييصد ب)ا فال  هالذ  الدراسالة بأن)الا قالدرة الفالرد عمال  إعالادة بنالاء وتعالديل تصالوراته 
العيمية إلنتاج استجابات تتالواءم مالغ التغيالرات البي يالة وتتاالدد إجرا ي الا بالدرجالة التال  ياصالل 

 عمي)ا الطال  عم  ميياس المرونة المعرفية. 
 التاصيل الدراس :
ا بالمعدل التراكمال  الالذي ياصالل عمياله الطالال  خالبل العالام الدراسال  ويتادد إجرا ي  

 م.2016/2017
 اإلطار النظري والدراسات السابية: 
 انا ية المغة: 

ليد استاوذ مف)وم انا ية المغة عمال   اهتمالام واسالغ مالن قبالل البالاااين فال  عالدة  
ت ل)ذا المف)وم ايالث مجالت ومن)ا مجال عمم النفس ايث قدم العمماء العديد من التعريفا

أوضات بعض)ا أن مف)وم انا ية المغة يشير إل  قدرة الفرد عمال  التاالدث بمغتالين بمسالتوى 
( إلال  أن  انا يالة 1990يناظر لغته األصمية أو بمستوى أقل أو أعمال  فيالد أشالار دسالوق  ) 

 .  تممك لغتين مكتسبتين ف  نفس الوقت تيريبًا وكأن)ما المغة األصميةالمغة تعن   
أن الانا ية المغوية تعن  أن يعرف الفرد لغتين فيالط بأيالة (1990) ويذكر الخول  

 درجة من درجات المعرفة وان يستخدم)ا بأية درجة من درجات الستخدام.  
كما أن)ا ظاهرة لغوية تعن  استعمال الفالرد أو المجتمالغ فال  منطيالة معينالة لمغتالين 

 (39، 1997س، مختمفتين ف  آن وااد. )انا  اسام الدين  جري
وقالالالد أشالالالارت بعالالالض التعريفالالالات إلالالال  أن الانا يالالالة المغويالالالة تعنالالال  قالالالدرة الفالالالرد عمالالال  
اسالالالالالالالالالالالتعمال نظالالالالالالالالالالالامين لغالالالالالالالالالالالويين وفًيالالالالالالالالالالالا لميتضالالالالالالالالالالاليات السالالالالالالالالالالالياق ايالالالالالالالالالالالث يشالالالالالالالالالالالير 

(Bialystok,1999,p.636) إل  أن)ا تعنال  اسالتعمال نظالامين لغالويين والتاالول مالن لغالة
 ف.إل  أخرى والسيطرة عم  الستجابة مغ ما يب م الموق

 كما أن)الا تعنال  اليالدرة عمال  التاالول بالين لغتالين أانالاء التفكيالر فال  االل المشالكمة.
(fasold& jeff,2006,p.507) 

( أن  انالالالالالالا   (Wiseheart,viswanathan&Bialystok,2014كمالالالالالالا يالالالالالالذكر
المغة هو الشخص الذي يستطيغ التنيالل بانتظالام بالين لغتالين أو أكاالر وفيالا لمالا يتناسال  مالغ 

 السياق. 
أن الانا يالة المغويالة تشالير إلال  تاكالم الفالرد أو جماعالة أفالراد 2015) )يشير بنالاتو 

 ف  مستويين لغويين واستعمال)ا لكل نظام اس  القتضاء بالدرجة نفس)ا.  
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وأشارت بعض التعريفات إلال  أن  الانا يالة المغويالة تعبالر عالن الاالالة التال  يسالتخدم 
لغتالالين مختمفتالالين، فالالالفرد انالالا   في)الالا المتكممالالون بالتنالالاو  واسالال  البي الالة والظالالروف المغويالالة 

                           المغالالالالالالالة بالالالالالالالذلك هالالالالالالالو فالالالالالالالرد يمتمالالالالالالالك عالالالالالالالدة لغالالالالالالالات تكالالالالالالالون مكتسالالالالالالالبة كم)الالالالالالالا كمغالالالالالالالات أم،
 وتشالير المغالة العممية الت  يتعمم في)ا الناس لغة اانيالة أن)ا  (Ellis, 2007)ايث يعرف)ا 

 .، سواء كانت اانية أو االاة أو رابعةلغته األم الاانية إل  أي لغة يتعمم)ا الفرد بعد
 العوامل المؤارة ف  اكتسا  المغة الاانية:

 تأاير المغة األم: -8
عوامالل متعالددة  يمكالن أن تالؤار فالال  عنالدما يشالرع الفالرد فال  تعمالم لغالة جديالدة فالان 

 (Cook,2008,p.13)عممية التعمم ومن هذ  العوامل ه  المغة األم لممتعمم ايث يشالير 
إل  أن بعض األخطاء الت  يرتكب)الا متعممال  المغالة الاانيالة فال  كبم)الم، يكالون منشالأها مالن 

 Isلالالون  لغالالت)م األصالالمية، فمالالاب متاالالدا  اإلسالالبانية الالالذين يتعممالالون اإلنجميزيالالة قالالد ييو 
raining  بالدل مالالن  It is rarining تالالاركين الفاعالل فالال  الجممالة. متاالالدا  الفرنسالالية ،  

الذين يتعممون اإلنجميزية ل ييعون ف  نفس األخطاء عادة  ألن  الفاعل فال  الجممالة يمكالن 
 تجاهمه ف  اإلسبانية.

 المشتركة:/المغة الجديدة  -8
 األم والمغة الاانية الت  يتعمم)ا ويشير وهذ  المغة تظ)ر نتيجة التفاعل بين المغة

Selinker 2008,p.14) (Gass,  هو نظام   المشتركة/المغة الصطناعية أن
لغوي متداخل ف  ذهن الُمتعمم ليست لغة قاصرة أو ناقصالة ممي الة باألخطالاء مالن تمالك المغالة 

المغالة األم، الت  يتعمم)ا المتعمم، ول هو لغة مبنية فيط عمال  األخطالاء التال  تاصالل بسالب  
نما ه  لغة ف  اّد ذات)ا، ل)ا قواعدها المن)جية الخاصة.  وان

 الُمدخبت: -3
تعد  المدخبت الت  يتعرض ل)ا مالتعمم المغالة الاانيالة مالن أهالم العوامالل المالؤارة فال  

 عممية تعممه وتتمال ف : 
 مد.المدة الت  ييضي)ا الفرد ف  بمدة أجنبية مرتبط بمستوا  ف  اكتسا  لغة هذ  الب -
ف  المغة الت  يتعمم)ا الفرد ل)الا أاالر إيجالاب  voluntary readingاليراءة الختيارية -

 فعال ف  تعمم المغة سواء من ايث اليواعد أو الكممات أو مستوى الكتابة.
 طريية تعمم المغة الاانية. -
التفاعالالل مالالغ اآلخالالرين باسالالتخدام المغالالة الاانيالالة م)الالم جالالد ا لبكتسالالا  الجيالالد لممفالالردات  -

 يا)ا.وتصا
 العوامل الجتماعية: -4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
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عممية اكتسا  أو تعمم المغة الاانية ليست عمميالة نفسالية فيالط ول تالرتبط بالالمتعمم 
 Gass& Selinker, 2008)فيط ولكالن تالؤار في)الا عوامالل اجتماعيالة أخالرى ايالث يشالير

أن السياق الجتماع  الذي يتم تعمم المغة ف  إطالار  أساسالي ا لف)الم أفضالل لعمميالة اكتسالا  (
( أن هنالالالاك عوامالالالل اجتماعيالالالة ماالالالددة والتالالال  مالالالن ,Ellis (2008ويضالالاليف. المغالالالة الاانيالالالة

الممكن أن تؤار عمال  عمميالة اكتسالا  المغالة تشالمل العمالر، والجالنس، والطبيالة الجتماعيالة، 
 .وال)وية العرقية

 الفروق الفردية: -5 
مالالم تعتبالالر الفالالروق الفرديالالة بالالين المتعممالالين مالالن أهالالم العوامالالل المالالؤارة فالال  عمميالالة تع

المغة الاانية وقد ترجغ هذ  الفروق إلال  سالن المالتعمم، أو مسالتوى ذكا اله، أو مالدى مناسالبة 
 أو الطريية الت  يستخدم)ا ف  عممية التعمم.  الستراتيجية،

وهذا يفسر التباين الكبيالر فال  المعالدل الالذي يالتعمم باله األفالراد المغالات األخالرى وفال  
يتعممالالون بسالالرعة ويصالالمون إلالال  مسالالتوى المسالالتوى الالالذين يصالالمون إليالاله، فالالبعض المتعممالالين 

إجادة المغة قري  مالن المتاالداين األصالميين، والالبعض األخالر يتعممالون بالبطء ويتعاالرون فال  
 (,Ellis (2008مراال مبكرة من اكتسا  المغة.

 أنماط الانا ية المغوية:
تتنوع الانا ية المغوية وفًيا لعدد من المتغيرات من)ا ما هو مرتبط بمنطية أو إقميم 

عالين، ومن)الالا مالا هالالو مالرتبط بأقميالالة عرقيالالة معينالة،ومن)ا مالالا هالو مالالرتبط بدرجالة إتيالالان المغالالة م
                                              الاانيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة، ومن)الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرتبط  بسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن المالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتعمم 

(، (Bialystok&Martin,2004، و(Valdes&Figueroa, 1994ووفًيالا لمالا قدماله )
 فانه يمكن تصنيف الانا ية المغوية إل  ما يم :  ,2014Moradiو
 المبكرة والمتأخرة:المغوية الانا ية  -8

تعالرف يرتبط األساس فال  هالذا التصالنيف بعمالر المالتعمم عنالد تعرضاله لمغتالين ايالث 
، المراهيالة سالن انا ية المغة المبكالرة بأن)الا اكتسالا  أكاالر مالن لغالة وااالدة فال  مرامالة مالا قبالل

 8 والمغالة األخالرى بعالد سالنمبكالًرا المتأخرة عم  أن)ا اكتسا  لغة واادة انا ية المغة عرف وت
 سنوات.

تاالالدث ،و المتتابعةو المتزامنالالة هالال  انا يالالة وتتضالالمن الانا يالالة المبكالالرة نالالوعين مالالن ال
أمالا  .الوقالت نفسالهالالولدة لغتالين فال   ذتعمالم الطفالل منالإذا ة المتزامنالة المبكالرة ويالانا ية المغال

 الانا ية المغوية المتتابعة المبكرة ففي)ا يكتس  الطفل المغة األول ، ام يكتسال  بعالدها المغالة
انا يالة انا يالة لغالة قويالة. وقالد عرفالت  عالن الانا يالة المبكالرة بنوعي)الامالا ينالتج الاانيالة، ورالًبالا 
 سنوات. 8والمغة األخرى بعد سن مبكًرا عم  أن)ا اكتسا  لغة واادة  المغة المتأخرة

 : والمسيطرةة المتوازنة ويانا ية المغال -8
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كفالاءة الطبقالة و مدى الإل   طرالانا   المتوازن والانا   المسييستند التمييز بين 
ماامالة مالن تويعرف أول ك الذين يكتسبون درجات م لمغات الت  يتادا)ا انا   المغة،المغوية 

فالالاّن عم  العكالالس مالالن ذلالالك، ،و ننالالون متواز والكفالالاءة واإلتيالالان فالال  المغتالالين عمالال  أن)مالالا انالالا ي
اءت)م فال  لغالة وااالدة )أو رير المتوازنين( هما األفراد الذين تكون كفال انا يو المغة المسيطر

الفالرد أكاالر كفالاءة ى فان انا ية المغة المساليطرة يكالون أعم  من المغات األخرى. وبعبارة أخر 
 متالافال  ك انالا   المغالة المتالوازن تكالون كفاءتاله متسالاويةف  واادة من المغتين، ف  اين أن 

 المغتين.
 الانا ية المركبة والمستيمة والتابعة: -3

ة تجمالالغ مجمالالوعتين مالالن الرمالالوز المغويالالة فالال  واالالدة ل)الالا عنالالد انالالا ي  المغالالة المركبالال
معن  وااد، بعبارة أخرى ل)م نظام معان  وااد لمكممات المستخدمة فال  كمتالا المغتين،وعمال  
العكس فاّنَ انا يو المغة المستيمة ل)م نظامين لممعان  لكل الكممات كأن يكون هنالالك نظالام 

يالة، أمالا انالا يو المغالة التابعالة فالان الرمالوز فال  لممعان  ف  المغة األول  وآخر فال  المغالة الاان
 المغة الاانية يفترض ف)م)ا وتفسيرها من خبل المغة األول .

 : المغوية النخبوية والعاميةانا ية ال -4
هناك العديالد مالن التصالنيفات لانالا   المغالة التال  تعتمالد عمال  متغيالرات ماالل ال)ويالة 

مالاع ، ويمكالن تصالنيف انالا يو المغالة وفًيالا الايافية واستخدام المغالة إلال  جانال  الوضالغ الجت
لذلك إل  انا   لغة عاميالة وانالا   لغالة نخبويالة،وتكون انا يالة المغالة العاميالة فال  مجتمعالات 
األقمية ايث ل تاظ  لغت)م بمكانة عالية، وعم  العكس فاّنَ الانا ية المغوية النخبويالة هالم 

ستطيعون التادث بمغة أخرى تالوفر األفراد الذين يتكممون المغة السا دة ف  مجتمغ معين وي
 ل)م قيمة إضافية داخل المجتمغ.

 انا   المغة المضيف وانا   المغة الفاقد: -5
انالالا   المغالالة المضالاليف هالالو مالالن يسالالتطيغ تاسالالين المغالالة الاانيالالة دون فيالالدان المغالالة 
األولالال ، وعمالال  العكالالس فالالان انالالا   المغالالة الفاقالالد هالالو مالالن يكتسالال  المغالالة الاانيالالة عمالال  اسالالا  

 مغة األول .فيدان ال
 المرونة المعرفية:

يعالالد مف)الالوم المرونالالة المعرفيالالة مالالن المفالالاهيم التالال  لقالالت اهتمامالالًا واسالالعًا مالالن قبالالل  
الباااين فال  عمالم الالنفس واتضالب ذلالك فال  تعالدد التعريفالات الميدمالة ل)الذا المف)الوم  ويمكالن 

 رصد هذ  التعريفات ف  بعدين هما:
 ومات أو بناء المعرفة:المرونة المعرفية كمظ)ر من مظاهر تج)يز المعم -
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ايالث تعالالر ف المرونالالة المعرفيالالة بأن)الا اليالالدرة عمالال  إعالالادة بنالاء المعرفالالة بعالالدة طالالرق 
وبشالالالالالكل تميالالالالالا   وتكييالالالالالف السالالالالالتجابات لمتغيالالالالالرات المختمفالالالالالة التالالالالال  يتطمب)الالالالالا الموقالالالالالف. 

((Spiro,Feltovich&Coulson, 1996 
عمومالالالات، ملج)يالالالز ومعاجمالالالة اتعرفيالالالة أاالالالد مظالالالاهر عمميالالالة ممرونالالالة اللا كمالالالا تعالالالد  

لمم)الالام وعوامالالل  ةر يالالتغمعرفيالالة اسالالتجابة لممتطمبالالات الموتتضالالمن تفعيالالل وتعالالديل العمميالالات ال
                          ناسالالالالالالبةمت الاسالالالالالالتجابلنتبالالالالالالا  وانتيالالالالالالاء ال اويالالالالالالل اتالسالالالالالالياق، وتشالالالالالالمل اليالالالالالالدرة عمالالالالالال  
. (Deak& Wiseheart, 2015) 

 المرونة المعرفية كاستجابة تكيفية مغ الواقغ المتغير:  -
ة عمال  أن)الا اليالدرة عمال  التاالول الالذهن  لمتكيالف والتوافالق تعرف المرونة المعرفيال 

مالالغ المالالؤارات البي يالالة المتغيالالرة واليالالدرة عمالال  إنتالالاج امالالول بديمالالة متعالالددة لممواقالالف الصالالعبة. 
(Dennis&Vander,2010) 

(  بالأن المرونالة المعرفيالة هال  (Benntt& Muller,2010, P.455ويضاليف 
 ت العيمية لتوليد استراتيجية جديدة.اليدرة عم  التاويل بين الستجابات والعمميا

( (Garacia, Barcelo, Clemente& Escera, 2010, P.754ويالذكر 
 بأن)ا اليدرة عم  التكيف مغ هدف موجه باستجابة سموكية طبيًا لمطال  البي ة.

لدياله مرونالة معرفيالة فال  االال كانالت لدياله اليالدرة عمال  إعالادة  ويتصف أي فرد بأن  
العيمية لديه، وتوليد اسالتجابات تتالواءم مالغ متطمبالات البي الة أو وفالق بناء وتعديل التصورات 
 المعمومات الجديدة.   

 مكونات المرونة المعرفية: -
تتكون المرونة المعرفية من ابث مكونات ر يسة تبدأ بادراك  المشالكمة أو المايالر 

لممشالكمة،  وتعيينه بعدة معان ل)ا دللت)الا عنالد الفالرد، االم اسالتيراء مالا لالدى الفالرد مالن امالول
 وانت)اء بانتاج استجابة تعد ه  الال المناس  لممشكمة أو الماير. 

( عمالال  أن لممرونالالة المعرفيالالة تتكالالون مالالن Dillon&Vineyard,1999وقالالد أكالالد )
 ابث مكونات وه  عم  الناو اآلت : 

  الترميز المرنFlexible Encoding  وهو قدرة المتعممين عم  ترميز كل مايالر
 معان، بمعن  آخر ترميز كل ماير باستخدام تعريفات متعددة. من المايرات بعدة

  التجميغ المرن Flexible Combination  ويعن  توليد تكتيكات متعددة لمال
 من خبل استخدام التفكير الستيرا   بالبدء بالعناصر المتوفرة والنت)اء بالال. 
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  الميارنالالة المرنالالةFlexible Comparison تيالالار عناصالالر وفيالاله ييالالوم الفالالرد باخ
معينالالة لماالالل، وييالالوم بميارنت)الالا بعالالدة أنمالالاط أخالالرى لتسالالاعد  عمالال  تغييالالر الامالالول 

 التكتيكية. 
 ة جوانال باالعرفيالة امممرونالة الأن ل(Dennis& Vander, 2010) ويضاليف 

 ه :
 .)ا قابمة لمسيطرةنواقف الصعبة عم  أمدراك الإ ميل إل لا -
 اإلنسان .اياة والسموك لا واقفمبديمة متعددة ل تفسيراتاليدرة عم  إدراك  -
 اليدرة عم  توليد امول بديمة متعددة لممواقف الصعبة.  -

وهذا يعن  أن الفرد المرن عندما يواجه مشكمة ما ول)ا العديالد مالن الامالول  فاناله 
ييوم ببناء تمايبت عيميالة جديالدة، أو تعالديل التمااليبت السالابية، وبالتالال  توليالد اسالتجابات 

 ت المتوفرة ف  البي ة. لممعموما جديدة تبًعا
 أهمية المرونة المعرفية: -

أكالالالد مجموعالالالة مالالالن البالالالاااين والعممالالالاء عمالالال  أهميالالالة المرونالالالة المعرفيالالالة ومالالالن)م  
(Dillon&Vineyard,1999و ،)Cañas, AntolÍ , Fajardo, & Salmerón , 

 وتتمال هذ  األهمية ف  النياط التالية: (Deak& Wiseheart, 2015) و((2005
 مم من استخدام أفكار متنوعة ف  معالجة المشكبت الت  تواج)ه.تمكن المتع .8
 تتيب لممتعمم تطبيق المعرفة الت  يكتسب)ا ف  المواقف الجديدة. .8
 تمع  دورًا م)مًا ف  خفض التوتر لدى المتعمم وزيادة قدرته عم  التكيف. .3
 اإللمام بالجوان  المتعددة لموضوع التعمم. تيسر لممتعمم .4
 بالين والخالتبف لمتنالوع ر اليس سالب  وهال  األكالاديم ، بالتاصاليل اً جيد تنب اً  تعدم .5

 .المتعممين
 .والتعميم التدري  خبل من تنميت)ا يمكن .6
 .والمواقف األشياء بين والختبف الشبه أوجه تساعد ف  إدراك .7
 .معين بموقف ترتبط ول كامبً  الشخص سموك ف  تظ)ر .8
 .موقفبال الخاصة والبدا ل الخيارات تاديد تساعد ف  .9
 إلال  تالؤدي التال  الم)الام تمايالل فال  أو النتبالا ، ضالبط مسالتوى تسالاعد فال  تغييالر .81

 الفرد. يامم)ا الت  الستراتيجية تغيير
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(  إل  التعرف عم  تأاير الانا يالة المغويالة عمال  كالل 1990هدفت دراسة الخول  )
النفعالالال  والوظالالا ف المعرفيالالة مالالن الالالذكاء والم)الالارات المغويالالة والتاصالاليل الدراسالال  والتكيالالف 

وذلك من خبل استعراض الدراسات الت  تمت ف  هذا المجالال، وانت)الت الدراسالة إلال  تبالاين 
نتالالا ج الدراسالالات فيمالالا يتعمالالق بتالالأاير انا يالالة المغالالة عمالال  الالالذكاء والتاصالاليل الدراسالال  والتكيالالف 

انا يالالة تنمالال  النفعالالال ، وفيمالالا يتعمالالق بالوظالالا ف المعرفيالالة دلالالت بعالالض الدراسالالات عمالال  أن ال
اليدرة عم  التجريد وتزيد من المرونة العيمية، ودلت دراسالات أخالرى عمال  أن)الا ل تالؤار فال  

 الوظا ف المعرفية.
إلال  الكشالف عالن درجالة تالأاير معرفالة األطفالال (Yoshida,2008) وهدفت دراسالة

لمغتالالين عمالال  النتالالا ج المعرفيالالة ل)الالم، ومعرفالالة مالالدى قالالدرت)م عمالال  التعبيالالر عالالن المعرفالالة التالال  
م واسالالتخدام دراسالالة أن تعم الالال المغتالالين باسالالتخدام المغالالة األخالالرى، وأظ)الالرت عمموهالالا بااالالدىت

األطفالالال انالالا ي  المغالالة لغتالالين قالالد تالالؤار عمالال  الجوانالال  األساسالالية لمتنميالالة المعرفيالالة والعصالالبية 
وتظ)ر اآلاار اإليجابية لمانا يالة  ،عم  كيفية اكتسا  المعرفة واستخدام)ابدورها الت  تؤار 
كل أعمق ف  مالا يعالرف بالوظالا ف التنفيذيالة أو م)الام ضالبط الالنفس، وفال  كيفيالة المغوية بش

، وأظ)الرت الدراسالة خالرىاألمغالة الإلال   المغتين اكتسب)ا انا يو المغة باادىنيل المعرفة الت  
لمالالتعمم فالال  الفصالالول  أمالالٌر م)الالم انالالا   المغالالةالنتالالا ج االالول المرونالالة المعرفيالالة بالالين  أن   كالالذلك

 الدراسية.
اختبالالالالار مالالالالدى تنبالالالالؤ المرونالالالالة المعرفيالالالالة (Acevedo,2010)ةواسالالالالت)دفت دراسالالالال

وم)الالارات التخطالاليط بالنتالالا ج األكاديميالالة لطالالب  المالالدارس اإلسالالبانية األمريكيالالة إضالالافة إلالال  
لختبالالار إلالال  أي مالالدى يمكالالن تصالالنيف طالالب  هالالذ  المالالدارس مسالالبًيا إلالال  مجموعالالات عاليالالة 

ونالالة المعرفيالالة والتخطالاليط، المرونالالة أو متوسالالطة المرونالالة أو ضالالعيفة المرونالالة باسالالتخدام المر 
( سالالالنوات، 7-6( طالًبالالالا مالالالن أصالالالل أسالالالبان  أعمالالالارهم )113وتكونالالالت عينالالالة الدراسالالالة مالالالن )

وأوضات النتا ج اإلاصا ية لمدراسة أن المرونة المعرفيالة، والتخطاليط )بدرجالة أقالل( تسالاهم 
فالال  نتالالا ج الرياضالاليات، وتسالالاهم بدرجالالة أقالالل فالال  نتالالا ج اليالالراءة، كمالالا توصالالمت أيًضالالا إلالال  أن  

ينة الدراسة الذين لدي)م مرونة معرفيالة عاليالة وأداء أكالاديم  عالاٍل يمكالن تصالنيف)م بالأن)م ع
أكاالالر مرونالالة، وأن ذوي الم)الالارات المنخفضالالة فالال  اليالالراءة، والكفالالاءة الجتماعيالالة المنخفضالالة 

 والمرونة المعرفية المتوسطة يمكن تصنيف)م بأن)م أقل مرونة.
دراسالالة هالالدفت إلالال    (Japha, Berberich& Libnawi, 2010وأجالالرى )

الكشف عن المرونة المعرفية لدى الطب  انا   المغة من خبل الرسم ايث تكونالت العينالة 
 –سالالنوات مالالن انالالا   المغالالة )عربالال   5)إلالال  ) (4)طفالالًب تراواالالت أعمالالارهم مالالن 80) مالالن  )

عبالالري( وأقالالران)م مالالن أاالالادي المغالالة ايالالث تالالم اسالالتخدام م)مالالة الرسالالم  –عبالالري( و )إنجميالالزي 
اء كميياس لممرونة المعرفية، وأظ)رت النتا ج أن األطفال انا   المغالة أظ)الروا لبعض األشي

 . معدًل داًل أعم  ف  المرونة المعرفية ميارنة باألطفال أاادي المغة
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إلالالالال  الكشالالالالف عالالالالن المزايالالالالا  (Atagi&Sandhofer,2015)وهالالالالدفت دراسالالالالة  
أعالد الباااالان أوراق عمالل  المعرفية لؤلطفال انا   المغة أاناء االل المسالا ل الاسالابية ايالث

مسالالألة اسالالابية فالال  مختمالالف العمميالالات طبيالالت عمالال  عينالالة مالالن الطالالب  ( 60) تاتالالوى عمالال 
( 61) أاادي المغة وانا   المغة من الصف األول إل  الصف الخامس، وقد أعط  الطب 

اانيالالة إلكمالالال أكبالالر عالالدد ممكالالن مالالن المسالالا ل المناسالالبة لمصالالف تالالم تاميالالل األداء تبًعالالا لعالالدد 
أظ)الرت النتالا ج أن انا يالة المغالة تالؤار عمال  االل . ل الت  اكتمل ام)ا وكانت صاياةالمسا 

المسا ل الاسابية ف  الصفوف من الاالث إل  الخامس، وأن التميالز فال  المرونالة المعرفيالة 
لانالالا   المغالالة يظ)الالر فالال  االالل المسالالا ل الاسالالابية، وأن المرونالالة المعرفيالالة لالالدى انالالا ي  المغالالة 

 .ة ف  المرامة البتدا يةتتطور خبل سنوات الدراس
إلال  الكشالف عالن  (Al-Shujairi, Buba&Ya'u, 2016)كمالا هالدفت دراسالة 

العبقة بين انا ية المغة المبكالرة و الالتاكم المعرفال  بالين النيجيالريين ايالث أشالارت مجموعالة 
من الدراسات إل  أن  أداء األشخاص انالا   المغالة أفضالل مالن أاالادي المغالة عمال   مجموعالة 

( من انا   المغة من طب  جامعة 10اييس المعرفة وأجريت الدراسة عم  )متنوعة من مي
( انالالا   المغالالة 5( انالالا   المغالالة المبكالالر و)5بتالالرا بماليزيالالا، تالالم تيسالاليم)م إلالال  مجمالالوعتين )

المتالأخر، ودّلالت النتالالا ج إلال  أن انا يالالة المغالة المبكالالرة أكاالر كفالالاءة فال  المغالالة اإلنجميزيالة مالالن 
تناًدا إلالال  هالالذ  النتالالا ج يمكالالن اسالالتنتاج أن انا يالالة المغالالة المبكالالرة انا يالالة المغالالة المتالالأخرة، واسالال

 تؤدي إل  الاصول عم  مزايا أكبر ف  الجوان  المعرفية.
بدراسة م)ارات المرونة المعرفية لالدى الشالبا  أاالادي (Seçer,2016)كما قامت

، (22.39( طالًبالا متوسالط أعمالارهم )162المغة وانا   المغالة وتكونالت عينالة الدراسالة مالن )
( طالًبالالا أاالالادي المغالالة 88( طالبالالًا انالالا   المغالالة )التركيالالة واإلنجميزيالالة(، و)74صالالنفوا إلالال   )

نتالا ج هالذ  الدراسالة أن م)الارات المرونالالة المعرفيالة كانالت أكاالر تميالًزا لالالدى (،وأظ)رت )التركيالة
انا   المغة من أاادي المغة كما توصالمت إلال  أّنَ انا يالة المغالة كانالت أكاالر تالأايًرا فال  النمالو 

 معرف . ال
إلالال  دراسالالة العبقالالة بالالين , Henrard&Van Daele )(2017وهالالدفت دراسالالة 

                  الترجمالالالة الفوريالالالة وبعالالالض الم)الالالام التنفيذيالالالة، ايالالالث أجريالالالت الدراسالالالة عمالالال  عينالالالة قوام)الالالا
مترجًمالا تاريري الا،  60مترجًمالا فوري الا، و60)فالرًدا مالوزعين عمال  االبث مجموعالات  180) )
لتيياليم العمميالات  تمت الميارنة بين)م ف  خمس م)الام ماوسالبة مصالممة (أاادي المغة60و

التنفيذيالالالة المختمفالالالة فضالالالًب عالالالن سالالالرعة معالجالالالة المعمومالالالات لالالالدي)م، وأظ)الالالرت النتالالالا ج أن 
المتالالرجمين الفالالوريين يالالؤدون أداء أفضالالل مالالن أاالالادي المغالالة فالال  جميالالغ الم)الالام وأفضالالل مالالن 
المترجمين التاريالريين فال  جميالغ الم)الام باسالتاناء تمالك التال  صالممت لتيياليم المرونالة، كمالا 

 ج أيًضالالالا أن متغيالالالر السالالالن لالالاليس لالالاله نفالالالس التالالالأاير عمالالال  األداء فالالال  الم)الالالام أظ)الالالرت النتالالالا
 .(المترجمين الفوريين والمترجمين التاريريين) المصممة لتيييم المرونة لدى انا   المغة

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Henrard%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29209240
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Van%20Daele%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29209240
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 :  ومن خبل استعراض الدراسات السابية يتبين ما يم 
عالدد مالن المتغيالرات است)دفت بعض الدراسات الميارنالة بالين أاالادي وانالا   المغالة فال   1- 

، (Seçer,2016)، وم)ارات المرونة المعرفية (Yoshida,2008)مال: النتا ج المعرفية
(Seçer,20162017,(،وم)ارات معالجة المعمومات)  Henrard&Van Daele.) 

تنوعالالت طبيعالالة العينالالات التالال  أجريالالت عمي)الالا الدراسالالات السالالابية ايالالث أجريالالت بعالالالض  2-
، (Yoshida,2008)الدراسالالالالالالالالالالالالات عمالالالالالالالالالالالال  مرامالالالالالالالالالالالالة الطفولالالالالالالالالالالالالة ماالالالالالالالالالالالالل: دراسالالالالالالالالالالالالالة 

(، Japha, Berberich& Libnawi, 2010، ودراسالة )(Acevedo,2010)ودراسالة
، ف  اين أجريت بعالض الدراسالات عمال  المرامالة (Atagi&Sandhofer,2015)ودراسة 

 ، ودراسالة (Al-Shujairi, Buba&Ya'u, 2016) الجامعيالة ومالا فوق)الا ماالل: دراسالة 
(Seçer,2016) 2017,، ودراسة)  Henrard& Van Daele). 

 توصمت الدراسات السابية لعدد من النتا ج الم)مة مال:3- 
  .إّن الانا يالالالة المغويالالالة تنمالالال  اليالالالدرة عمالالال  التجريالالالد وتزيالالالد مالالالن المرونالالالة العيميالالالة

 (1990)الخول ، 
  ّتيالالالوم بالالالدور م)الالالم فالالال  عمميالالالة الالالالتعمم لالالالدى الطالالالب  انالالالا    المرونالالالة المعرفيالالالةإن

 (Yoshida,2008)المغة.
  المغالة وأاالادي المغالة فال  المرونالة المعرفيالة وجود فروق دالالة بالين األطفالال انالا   

 (Japha, Berberich& Libnawi, 2010لصالب األطفال انا   المغة.  )
  ،إنّ التميالالز فالال  المرونالالة المعرفيالالة لانالالا   المغالالة يمتالالد إلالال  االالل المسالالا ل الاسالالابية

 إنّ المرونة المعرفية لدى انا ي  المغة تتطور خبل سنوات الدراسة.
 (Atagi&Sandhofer,2015) 

  ،إّن انا ية المغة المبكرة أكار كفاءة ف  المغة اإلنجميزية من انا ية المغة المتالأخرة
وأن انا يالالالة المغالالالة المبكالالالرة تالالالؤدي إلالالال  الاصالالالول عمالالال  مزايالالالا أكبالالالر فالالال  الجوانالالال  

 (Al-Shujairi, Buba&Ya'u, 2016) المعرفية.
 بالميارنالة بأاالادي المغالة  إن  م)ارات المرونة المعرفية أكار تميًزا لالدى انالا   المغالة

 (                                  Seçer,2016. )كما أن)ا أكار تأايًرا ف  النمو المعرف 
  إّنَ المتالالرجمين الفالالوريين يالالؤدون أداء أفضالالل مالالن أاالالادي المغالالة فالال  جميالالغ الم)الالام

وأفضل من المترجمين التاريالريين فال  جميالغ الم)الام باسالتاناء تمالك التال  صالممت 
 المرونة.لتيييم 

 (Henrard& Van Daele, 2017) 
يتفالالالق المالالالن)ج المسالالالتخدم فالالال  هالالالذ  الدراسالالالة مالالالغ معظالالالم الدارسالالالات السالالالابية ايالالالث تالالالم 4- 

 استخدام المن)ج الوصف  الميارن.
 فروض الدراسة:

 تتمال فروض الدراسة الاالية فيما يم :

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Henrard%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29209240
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Van%20Daele%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29209240
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Henrard%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29209240
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Van%20Daele%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29209240
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Van%20Daele%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29209240
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)أاالالادي المغالالة، انالالا   طالالب  التوجالالد فالالروق ذات دللالالة إاصالالا ية بالالين متوسالالطات درجالالات  -
 المرونة المعرفية لصالب الطب  ابا  المغة.ف  ( المغة، ابا  المغة

)أاالالادي المغالالة، انالالا   طالالب  التوجالالد فالالروق ذات دللالالة إاصالالا ية بالالين متوسالالطات درجالالات  -
 التاصيل الدراس  لصالب الطب  ابا  المغة.ف  المغة، ابا  المغة( 

 :الطريية واإلجراءات
 من)ج الدراسة: 

الالالذي يركالالز عمالال  كيالالف ولمالالاذا تاالالدث  اسالالتخدم البااالالث المالالن)ج الوصالالف  الميالالارن
الظاهرة وذلك لمكشف عن العوامالل أو الظالروف التال  تصالاا  أاالدااًا أو ظروًفالا أو عمميالات 
أو ممارسات معينة، وه  تااول أن تنظر بعمق ب)دف تأكيالد مالا إذا كانالت هالذ  العبقالة قالد 

 .(م1999دويدار، ) تسب  أو تس)م أو تكمن وراء الاالة.
 اسة: مجتمغ وعينة الدر 

تادد المجتمغ اإلاصا   لمدراسالة الااليالة بالالطب  الميبالولين بالكميالات اإلنسالانية 
، وتكونالالت 1735)م  والبالالالع عالالددهم )2016/2017بجامعالالة الممالالك سالالعود لمعالالام الدراسالال 

 ( طالًبالالالا أاالالالادي المغالالالة متوسالالالط أعمالالالارهم 35طالًبالالالا مالالالن)م  ) (88)عينالالالة الدراسالالالة مالالالن 
طالًبا اباال  18)سنة، و)(20.4) لمغة متوسط أعمارهم طالًبا انا   ا35)سنة، و)(20.3)

سالنة وباسالتخدام الطرييالة الميصالودة تالم اختيالار مجموعالات (22.5) المغة متوسط أعمالارهم 
 العينة الابث وفًيا لما يم :

هالالم مجموعالالة مالالن الطالالب  السالالعوديين الالالذين يتاالالداون المغالالة العربيالالة فيالالط أاالالادي المغالالة: 
( عمالالال  اختبالالالار أكسالالالفورد لتاديالالالد المسالالالتوى فالالال  المغالالالة كمغالالالة أم واصالالالموا عمالالال  مسالالالتوى )أ

اإلنجميزية المستخدم بجامعة الممك سعود ووفًيالا لوصالف هالذا المسالتوى عمال  الختبالار فالاّن 
 الطب  ل يتاداون المغة اإلنجميزية ول يمتمكون الاد األدن  من م)ارات)ا.

ة أم  والمغة اإلنجميزيالة هم مجموعة الطب  الذين يتاداون المغة عربية كمغانا   المغة: 
كمغة اانية ايث اصموا عم  مستوى )ج( عم  اختبار أكسفورد لتاديد المستوى فال  المغالة 
اإلنجميزية المستخدم بجامعة الممك سعود ووفًيالا لوصالف هالذا المسالتوى عمال  الختبالار فالاّن 

ة مالن م)الارات المغالالة اإلنجميزيالة أي يتاالداون المغالال(95%)الطالب  يمتمكالون مسالتوى يتجالالاوز
 اإلنجميزية كمغة اانية. 

هم مجموعة الطب  الذين يتاداون لغت)م األم) رير العربية( والمغالة العربيالة ابا  المغة:
كمغة اانية ايث إن)م طب  وافالدين مالن خريجال  مع)الد المغالة العربيالة بجامعالة الممالك سالعود 

اختبالالار باإلضالالافة إلالال  المغالالة اإلنجميزيالالة كمغالالة االاالالة ايالالث اصالالموا عمالال  مسالالتوى )ج( عمالال  
أكسالالفورد لتاديالالد المسالالتوى فالال  المغالالة اإلنجميزيالالة المسالالتخدم بجامعالالة الممالالك سالالعود ووفيالالًا 

مالالن  (95%)لوصالالف هالالذا المسالالتوى عمالال  الختبالالار فالالان الطالالب  يمتمكالالون مسالالتوى يتجالالاوز
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مجموعالالات  1)م)الالارات المغالالة اإلنجميزيالالة أي يتاالالداون المغالالة اإلنجميزيالالة، ويوضالالب الجالالدول )
 العينة الابث:

 (1)جدول رقم 
 عينة الدراسة وفيًا لاالة المغة والعدد

 المغة  العدد المجموعة م

 العربية 35 أاادي المغة 1-
 العربية + اإلنجميزية 35 انا   المغة 2-
 المغة األم + العربية + اإلنجميزية  18 ابا  المغة 3-
 ----- 88 المجموع 4-
 المرونة المعرفية:ميياس 

مفردة موزعة عم   (21)من إعداد البااث ويتكون من  المرونة المعرفيةميياس 
أبعالالاد، ولبنالالاء هالالذا المييالالاس قالالام البااالالث بتاديالالد أهالالم المفالالاهيم النظريالالة المرتبطالالة  اباالالة

 وكذلك التعريف اإلجرا   الخاص ب)ذا المتغير ام قام بالخطوات اآلتية: بالمرونة المعرفية
 :تاديد مجالت الميياس 

 المرونة المعرفية وف المراجغ والدراسات الت  تناولت من  اطمغ البااث عم  عدد
لممرونة المعرفية وه : التكيف مغ التغييالر، والتفكيالر الفرعية  المكوناتضوء ذلك تم تاديد 

 ف  ف ات مختمفة، وتيبل وج)ات نظر اآلخرين.
 :جمغ وصيارة المفردات 

فيالرات التال  تياليس تم صاليارة ال أبعاد المرونة المعرفية،بعد قيام البااث بتاديد  
ف  ضالوء مالا كتال  فال  هالذا المجالال، وكالذلك فال  ضالوء الدراسالات السالابية بعد عم  ادة كل 

 ف  هذ  الدراسة. بذلكالت  تم تناول)ا ف  الجزء المتعمق 
 
 

 :تاديد البدا ل وأوزان)ا 
بعالالد النت)الالاء مالالن صالاليارة الفيالالرات قالالام البااالالث بتاديالالد بالالدا ل المييالالاس وأوزان)الالا، 

ماس  أمام كل فيرة كمالا يالأت : )أوافالق بشالدة، أوافالق، ماايالد، أرفالض، وذلك بوضغ مدرج خ
لمفيالالرات، وكممالالا زادت الدرجالالة  (1.2.3.4.5)أرفالالض بشالالدة( مالالغ أوزان)الالا، واالالددت األوزان 

مسالالتوى مرتفالالغ لممرونالالة  ذلالالك عمالال  امالالتبك الطالالال دّل الكميالالة لمطالالال  عمالال  هالالذا المييالالاس، 
 المعرفية.
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 الكفاءة السيكومترية لمميياس: 
 صدق:ال 

 :قام البااث بالتايق من صدق الميياس كما يم               
 الصدق الظاهري: - أ

قام البااث بعرض الميياس عم  مجموعة من الماكمين المتخصصين ف  مجالال 
عمالالم الالالنفس والصالالاة النفسالالية وذلالالك لتاكالاليم الفيالالرات مالالن ايالالث مبءمت)الالا لييالالاس المرونالالة 

مالالالين تالالالم إجالالالراء بعالالالض المعرفيالالالة، ومالالالدى وضالالالوح صالالاليارت)ا، وبنالالالاًء عمالالال  مباظالالالات الماك
التعالالالديبت عمالالال  بعالالالض الفيالالالرات تمامالالالت فالالال  االالالذف فيالالالرتين اتفالالالق الماكمالالالون عمالالال  عالالالدم 
مناسبت)ما، باإلضالافة إلال  تعالديل صاليارة بعالض المفالردات األخالرى ايالث اعتبالر البااالث أن 

 . ( من الماكمين كاٍف ليبول الفيرة80%)إجماع 
 :التساق الداخم  -  

ألبعالاد  ن خبل اسا  الرتباطات الداخميالة مميياس مالتساق الداخم  لتم تيدير 
 (8وذلك كما يتضب من جدول رقم ) ،( طالًبا60)وذلك بعد تطبييه عم 

 (8جدول رقم )
 المرونة المعرفية. الرتباطات الداخمية ألبعاد ميياس

التكيف مغ  
 التغيير

التفكير ف  ف ات 
 مختمف

تيبل وج)ات نظر 
 المجموع اآلخرين

    1 رالتكيف مغ التغيي

   1 0.38 ** التفكير ف  ف ات مختمف

 0.25 * تيبل وج)ات نظر اآلخرين
 

** 0.42 
 1  

 0.75 ** المجموع
 
 

** 0.66 ** 0.71 1 
، (0.25)يالالالاليم معالالالالامبت الرتبالالالالاط تتالالالالراوح بالالالالين ( أن  2)يتضالالالالب مالالالالن جالالالالدول رقالالالالم 

 ، مما يشير إل  صدق الميياس. (0.01)عند مستوى معظم)ا دال ٌ و  (0.75)و
 :الابات 

 قام البااث باسا  ابات الميياس كما يم :
 ابات معامل ألفا كرونباخ: -أ
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تم تيدير ابات المييالاس باسالا  قيمالة معامالل ألفالا كرونبالاخ بعالد تطبيالق المييالاس 
ابالالالات  ( وهالالال  قيمالالالة تشالالالير إلالالال 0.73قيمالالالة معامالالالل الابالالالات ) ت( طالًبالالالا، فبمغالالال 60عمالالال  )
 .الميياس

 ية:الابات بطريية التجز ة النصف - 
تم تيدير ابات المييالاس باسالتخدام طرييالة التجز الة النصالفية بعالد تطبيالق المييالاس 

مسالتوى ( وهال  قيمالة تشالير إلال  0.72معامالل الابالات)ت قيمالة ( طالًبا، ايث بمغ 60عم  )
 ابات.مرتفغ من ال

 األسالي  اإلاصا ية المستخدمة: -
ا   مالالالن خالالالبل البرنالالالامج اإلاصالالال تالالالم اسالالالتخدام عالالالدد مالالالن األسالالالالي  اإلاصالالالا ية

(SPSS: تمامت ف ) 
 المتوسطات والنارافات المعيارية. -
 معامل ارتباط بيرسون. -
 التباين األاادي.  تاميل  -
 نتا ج الدراسة: -

طالب  التوجد فروق ذات دللة إاصالا ية بالين متوسالطات درجالات الفرض األول: اختبار 
   ابا  المغة.أاادي المغة وانا   المغة وابا  المغة ف  المرونة المعرفية لصالب الطب

ولختبار صاة هذا الفرض تم اسا  المتوسالطات والنارافالات المعياريالة لالدرجات 
طب  المجموعات الابث عم  ميياس المرونة المعرفية وذلك كما يتضالب مالن الجالدول رقالم 

(3 ) 
 
 
 
 
 
 (3جدول )

 المتوسطات والنارافات المعيارية لممرونة المعرفية
 المغة لدى الطب  أاادي وانا   وابا  

 الناراف المعياري المتوسط العدد طب  العينة
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 3.73 68.20 35 الطب  أاادي المغة
 4.23 80.74 35 الطب  انا ية المغة
 4.80 84.28 18 الطب  ابا  المغة

فالروق ظاهريالة بالين المتوسالطات الاسالابية فال   وجود3) يتضب من الجدول رقم )
أاالادي المغالة وانالا   المغالة واباال  المغالة، ايالث كالان درجات المرونة المعرفية لدى الطب  
( 80.74( ومتوسالط الطالب  انالا   المغالة هالو )68.20متوسط الطب  أاالادي المغالة هالو )
( ولمعرفالالة دللالالة الفالالروق بالالين المتوسالالطات تالالم 84.28)ومتوسالالط الطالالب  اباالال  المغالالة هالالو 

 .4)استخدام تاميل التباين األاادي وذلك كما يتضب من الجدول رقم )
 (4جدول )

 نتا ج تاميل التباين األاادي لممرونة المعرفية 
 لطب  أاادي وانا   وابا  المغةلدى ا

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الارية

متوسط 
 الدللة قيمة ف المربعات

 2065.02 2 4130.05 بين المجموعات

 17.34 85 1473.90 داخل المجموعات 0.00 119.09

  87 5603.96 عالمجمو 
( وهالالال  دالالالالة عنالالالد 119.09أن قيمالالالة )ف( هالالال  ) 4)يتضالالالب مالالالن الجالالالدول رقالالالم )

( مما يشير إل  وجود فروق ذات دللة إاصا ية ف  المرونة المعرفية بين 0.00مستوى )
الطالالب  أاالالادي المغالالة وانالالا   المغالالة واباالال  المغالالة، ممالالا يشالالير إلالال  تايالالق فالالرض الدراسالالة 

 أاالادي وانالا   واباال  المغالة طب البين متوسطات درجات نا ية األول،ولعمل الميارنات الا
كمالا يتضالب مالن  (Post Hoc)المرونة المعرفية، استخدم البااث اختبار بوسالت هالوك  ف 

 .5)الجدول رقم )
 (5جدول )

 تاميل بوست هوك لمفروق بين متوسطات درجات لممرونة المعرفية 
 لطب  أاادي وانا   وابا  المغةلدى ا

 الدللة الناراف فرق المتوسط العينةطب  
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 0.00 0.96 12.54 أاادي المغة  × انا   المغة 
 0.00 1.23 16.08 أاادي المغة  × ابا  المغة 
 0.00 1.21 3.54 انا   المغة × ابا  المغة 

عنالالالد مسالالالتوى  فالالالروق ذات دللالالالة إاصالالالا يةوجالالالود  5)يظ)الالالر مالالالن الجالالالدول رقالالالم )
انالالا   طالالب  الومتوسالالطات درجالالات  أاالالادي المغالالةطالالب  البالالين متوسالالطات درجالالات  (0.00)

فالالروق ذات انالالا   المغالالة، ويتضالالب أيًضالالا وجالالود طالالب  المرونالالة المعرفيالالة لصالالالب الفالال   المغالالة
 أاالالالادي المغالالالةطالالالب  البالالالين متوسالالالطات درجالالالات  (0.00عنالالالد مسالالالتوى ) دللالالالة إاصالالالا ية

اباال  المغالة، ب  طالالمرونة المعرفيالة لصالالب الف   ابا  المغةطب  الومتوسطات درجات 
عنالالد مسالالتوى  فالالروق ذات دللالالة إاصالالا يةوجالالود  5)كمالالا يتضالالب أيًضالالا مالالن الجالالدول رقالالم )

اباالال  طالالب  الومتوسالالطات درجالالات  انالالا   المغالالةطالالب  البالالين متوسالالطات درجالالات  (0.00)
ابا  المغة، ووفًيا لنتا ج هذا الفالرض فالان تعمالم طب  المرونة المعرفية لصالب الف   المغة

من لغة له انعكاسالات إيجابيالة فال  تاسالين المرونالة المعرفيالة لديالة،ويتفق ذلالك  الطال  أكار
والالذي أشالار إلال  أن الانا يالة المغويالة تنمال  اليالدرة عمال   1990)مغ نتا ج دراسة الخالول  )

التجريالالالالد وتزيالالالالد المرونالالالالة المعرفيالالالالة، كمالالالالا تتفالالالالق نتيجالالالالة هالالالالذا الفالالالالرض أيًضالالالالا مالالالالغ نتالالالالا ج 
(، Japha, Berberich& Libnawi, 2010، ودراسالة )(Yoshida,2008)دراسالة

 ,، ودراسالالالالالة (Seçer,2016)، ودراسالالالالالة(Atagi&Sandhofer,2015)ودراسالالالالالة 
2017)  Henrard&Van Daele) ويفسالالر البااالالث نتيجالالة الفالالرض األول بالالأن تعمالالم ،

الطال  لمغة أخرى رير المغة األم سواء كانالت لغالة اانيالة أو االاالة يسالاعد فال  تنميالة العديالد 
مالالا لديالاله مالالن مخالالزون معرفالال  فالال  معالجالالة مالالن السالالمات المعرفيالالة لديالالة، فاسالالتعمال المالالتعمم 

المواقف الجديدة الت  يتعرض ل)ا، وقدرته عم  السالتخدام المتبالادل ألكاالر مالن نظالام لغالوي 
بشكل يتواءم مغ المواقالف الجديالدة ووفًيالا لميتضاليات السالياق ينمال  المرونالة المعرفيالة لدياله 

لواادة باستعمال أكار من وخاصة أن انا   المغة أو ابا  المغة يمكنه التعبير عن الفكرة ا
 لغة. 

 
 

( إلالالالالال  أن (Mechelli,Crinion,Noppeney&Price,2004ايالالالالالث يشالالالالالير 
الالالنظم المعرفيالالة لالالدى انالالا   المغالالة تختمالالف عالالن أاالالادي المغالالة فالال  بعالالض الجوانالال  المتميالالزة 
المتعميالالة بالالالتعمم والتاالالدث، وأن اسالالتخدام لغتالالين قالالد يالالؤار عمالال  الجوانالال  األساسالالية لمتنميالالة 

 بية.المعرفية والعص
أن اليالالدرة عمالال  التاالالول مالالن لغالالة إلالال   (Kroll&DeGroot,2005)كمالالا يضالاليف 

أخالالرى تكسالال  المتعممالالين مرونالالة أكاالالر مالالن أاالالادي المغالالة ألّنَ الخبالالرة فالال  التعامالالل مالالغ لغتالالين 
 تاتاج إل  مرونة لك  يتم التاول من لغة إل  أخرى.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Henrard%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29209240
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Henrard%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29209240
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Henrard%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29209240
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Van%20Daele%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29209240
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 Verhoeven,Steenge, Van Weerdenburg& Vanويالذكر كالب مالن 
Balkom,2011  انالالالا   المغالالالة لديالالالة اليالالالدرة عمالالال  التفكيالالالر بمرونالالالة، وبشالالالكل تجريالالالدي أن  

 باإلضافة إل  النطق السميم وف)م النصوص الميروءة والمسموعة.
طالب  ال: توجد فروق ذات دللة إاصا ية بالين متوسالطات درجالات الاان الفرض  اختبار

 لب الطب  ابا  المغة.أاادي المغة وانا   المغة وابا  المغة ف  التاصيل الدراس  لصا
ولختبالالالار صالالالالاة هالالالالذا الفالالالرض تالالالالم اسالالالالا  المتوسالالالطات والنارافالالالالات المعياريالالالالة 

 ( 6لمتاصيل الدراس  لطب  المجموعات الاباة وذلك كما يتضب من الجدول رقم )
 (6جدول )

المتوسطات والنارافات المعيارية لمتاصيل الدراس  لدى الطب  أاادي وانا   وابا  
 المغة.

 الناراف المعياري المتوسط العدد   العينةطب

 0.86 3.44 35 الطب  أاادي المغة
 0.66 4.33 35 الطب  انا ية المغة
 0.69 4.47 18 الطب  ابا  المغة

فالروق ظاهريالة بالين المتوسالطات الاسالابية فال   وجود6) يتضب من الجدول رقم )
نالا   المغالة واباال  المغالة، ايالث كالان درجات التاصيل الدراس  لدى الطب  أاادي المغة وا

( 4.33( ومتوسالالط الطالالب  انالالا   المغالالة هالالو )3.44متوسالالط الطالالب  أاالالادي المغالالة هالالو )
( ولمعرفالالة دللالالة الفالالروق بالالين المتوسالالطات تالالم 4.47)ومتوسالالط الطالالب  اباالال  المغالالة هالالو 

 7)استخدام تاميل التباين األاادي وذلك كما يتضب من الجدول رقم )
 
 
 
 (7جدول )

 اميل التباين األاادي لمتاصيل الدراس  لدى الطب  أاادي وانا   وابا  المغةنتا ج ت

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الارية

متوسط 
 الدللة قيمة ف المربعات
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 9.26 2 18.53 بين المجموعات

 0.56 85 47.83 داخل المجموعات 0.00 16.46

  87 66.36 المجموع
( وه  دالة عند مسالتوى 16.46أن قيمة )ف( ه  ) 7)) يتضب من الجدول رقم

( ممالالا يشالالير إلالال  وجالالود فالالروق ذات دللالالة إاصالالا ية فالال  التاصالاليل الدراسالال  بالالين 0.00)
الطالالب  أاالالادي المغالالة وانالالا   المغالالة واباالال  المغالالة، ممالالا يشالالير إلالال  تايالالق فالالرض الدراسالالة 

 الاان .
ي وانالالا   واباالال  أاالالاد طالالب البالالين متوسالالطات درجالالات ولعمالالل الميارنالالات الانا يالالة 

كمالالا  (Post Hoc)التاصالاليل الدراسالال ، اسالالتخدم البااالالث اختبالالار بوسالالت هالالوك  فالال  المغالالة
 .8)يتضب من الجدول رقم )

 (8جدول )
تاميل بوست هوك لمفروق بين متوسطات درجات التاصيل الدراس  لدى الطب  أاادي 

 وانا   وابا  المغة.

 الدللة الناراف فرق المتوسط طب  العينة

 0.00 0.18 0.88 أاادي المغة × انا   المغة 
 0.00 0.22 1.02 أاادي المغة × ابا  المغة
 رير دال 0.21 0.14 انا   المغة × ابا  المغة 

عنالالالد مسالالالتوى  فالالالروق ذات دللالالة إاصالالالا يةوجالالالود  8)ويظ)الالر مالالالن الجالالالدول رقالالم )
انالالا     طالالبالومتوسالالطات درجالالات  أاالالادي المغالالةطالالب  البالالين متوسالالطات درجالالات  (0.00)

فالروق ذات انالا   المغالة، ويتضالب أيًضالا وجالود طالب  التاصاليل الدراسال  لصالالب الف   المغة
 أاالالالادي المغالالالةطالالالب  البالالالين متوسالالالطات درجالالالات  (0.00عنالالالد مسالالالتوى ) دللالالالة إاصالالالا ية

اباال  المغالة، طب  التاصيل الدراس  لصالب الف   ابا  المغةطب  الومتوسطات درجات 
بالالالين  فالالالروق ذات دللالالالة إاصالالالا يةعالالالدم وجالالالود  8)ل رقالالالم )كمالالالا يتضالالالب أيًضالالالا مالالالن الجالالالدو

التاصيل ف   ابا  المغةطب  الومتوسطات درجات  انا   المغةطب  المتوسطات درجات 
 (Acevedo,2010)، ودراسة(Yoshida,2008)الدراس ، ويتفق ذلك مغ دراسة دراسة

  ,Al-Shujairi, Buba&Ya'u)، ودراسالة(Atagi&Sandhofer,2015)، ودراسالة 
، ويفسر البااث تفوق الطب  انا   وابا  المغالة عمال  (Seçer,2016)، ودراسة2016

الطب  أاادي المغة ف  التاصيل الدراس  بأن تعمم لغة اانية أو االاة يزيد مالن قالدرة الفالرد 
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عم   النتبالا  وف)الم المعن ،ايالث يسالتطيغ مالن خالبل هالذ  العمميالات المعرفيالة التاالول بالين 
وفًق الميتضيات السياق وهالذ  العمميالات كم)الا تالنعكس بشالكل إيجالاب  عمال  األنظمة المغوية 

زيادة قدرة انا   أو ابا  المغة عم  التاصيل، كما يرى البااث أن المخزون المعرف  مالن 
المصطماات والخبرات لدى انا   أو اباال  المغالة أكبالر مالن أاالادي المغالة ممالا يسالاعد عمال  

 التاصيل الجيد لدي)م. 
اار اإليجابية لمانا ية المغوية بشكل أعمق فال  مالا يعالرف بالوظالا ف اآلايث تظ)ر 

اكتسالب)ا انالا يو المغالة بااالدى التنفيذية أو م)ام ضبط النفس، وف  كيفية نيل المعرفة الت  
لمالالتعمم فالال   انالالا   المغالالة أمالالر م)الالمالمرونالالة المعرفيالالة بالالين وأّن َ  خالالرىاألمغالالة الإلالال   المغتالالين

 (Yoshida,2008)الفصول الدراسية.
كما أّنَ انا   أو ابا  المغة يشعر بنوع مالن التميالز والايالة بالالنفس إذا مالا قالورن 
بأاادي المغة وهذا الشعور يدفعه إل  التفالوق العممال  والتاصاليل الجيالد، وخاصالة أن تعمماله 
 لمغة اانية أو االاة تجعل لدية مخزون كبير من األفكار والمعمومات الت  تساعد  ف  ذلك.

، إل  أن انا   المغة أكاالر (Bialystok&Martin,2004,p.325)كما يضيف 
 قدرة عم  ال المشكبت، والف)م، والنتبا  بالميارنة بأاادي المغة. 

ويفسالالر البااالالث عالالدم وجالالود فالالروق بالالين انالالا   المغالالة واباالال  المغالالة فالال  التاصالاليل 
فع)م لمزيد بتمتغ كب الف تين بميزات معرفية متياربة مرتبطة بالجوان  التاصيمية، والت  تد

من بذل الج)د ف  عممية التاصيل وه  إاساس)م بنالوع مالن أنالواع الخالتبف والتميالز عالن 
 أاادي المغة باإلضافة إل  مخزون الخبرات والمعارف الذي أضافه إلي)م تعمم لغة جديدة. 

 
 
 
 

 التوصيات:
 ف  ضوء ما توصمت هذ  الدراسة من نتا ج فان البااث يوص  بما يم :  

فالالة تعمالالم لغالالة اانيالالة بالالين أفالالراد المجتمالالغ لمالالا لالالذلك مالالن أهميالالة فالال  ضالالرورة نشالالر ايا -
 .تنمية قدرات الفرد وتطور المجتمغ بشكل عام

ضرورة توجيه الباااين فال  مجالال عمالم الالنفس بدراسالة السالمات المعرفيالة لمطالب   -
 انا   المغة.
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ضالالالالرورة عيالالالالد دورات تدريبيالالالالة ألعضالالالالاء هي الالالالة التالالالالدريس والمدرسالالالالين لتعالالالالريف)م  -
 ات  التدريسية المناسبة لمطب  الناطيين بأكار من لغة.بالستراتيجي

يج  أن يتم تشالجيغ الطالب  عمال  تعمالم أكاالر مالن لغالة نظالرًا ألهميالة ذلالك بالنسالبة  -
 ل)م ف  تنمية المرونة المعرفية والتاصيل الدراس .

ضالالرورة تضالالمين أنشالالطة لتنميالالة المرونالالة المعرفيالالة فالال  المنالالاهج الدراسالالية خالالبل  -
 المختمفة.المراال التعميمية 

 الباوث الميتراة:    
 دراسة أار انا ية المغة أو اباية المغة عم  نشاط النصفين الكرويين لممخ. -
 دراسة المشكبت النفسية والجتماعية الت  يعان  من)ا انا   المغة. -
 . دراسة أار التادث بأكار من لغة عم  م)ارات النتبا  لدى األفراد انا   المغة -
 المختمفة لانا ية المغة ف  المجتمعات العربية.دراسة األنماط  -
 دراسة أار الانا ية المغوية عم  التفكير اإلبداع  لدى الطب . -
 دراسة العبقة بين الانا ية المغوية والف)م اليرا  . -
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