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 ملخص البشح

 ب االكميػا  النظريػة ػ بيف متوسط درجػا  الطػا الفروؽهدؼ البحث إلى التعرؼ عمى  
وامكانيػػة ، الدراسػػاالنػػاجو والكفػػا ذ ال اتيػػة المدركػػة وا نػػدما   الكميػػا  العمميػػةي  لػػا الػػ كا 

ا ب مػػف لػػاؿ تػػدرا  الػػ كا  النػػاجو لطػػوا نػػدما  الدراسػػا ال اتيػػة المدركػػة التنبػػؤ بالكفػػا ذ 
لمكميػػا   ٕٕٔطالبػػة اي طالًبػػا و ٕٕٙوتػػد بم ػػ  عينػػة البحػػث ا الفرتػػة الولػػى جامعػػة المنيػػا 

تعريػ ب  واستلدـ الباحث التبار  سػتيرنبير  لمدػدرا  الثاثيػة الكميا  العمميةي  ٓٗٔالنظرية ػ 
  يالباحػػث  :: اإعػػدادالكفػػا ذ ال اتيػػة المدركػػةمديػػاس و   يٕٗٓٓ الحميػػد أسػػما  محمػػد عبػػدا

 الباحث ي :اإعداد الدراسامدياس ا ندما  
 ا نحػدار المتعػددوتحميػؿ  لعينتػيف مسػتدمتيفا ي اـ احتبػار توصم  نتائج ه ا البحث باسػتلدو 

 إلى ما يما:
الكميػػا  ي بػػيف متوسػػطا درجػػا  الطػػا ب 0ٓٔٓوجػػود لػػروؽ دالػػة إحصػػائيا عنػػد مسػػتو  ا -

لا مت ير الػ كا  النػاجو االمديػاس ككػؿي ولػا جميػد أبعػاد   ولػا  النظرية ػ الكميا  العممية
مت يػػر ا نػػدما    وكػ لؾ المديػػاس ككػػؿي ولػا جميػػد أبعادهػػامت يػر الكفػػا ذ ال اتيػػة المدركػة ا

لصػالو طػا ب الكميػا   الدراسا االمدياس ككؿي ولػا ُبعػد واحػد لدػط وهػو ا نػدما  الوجػدانا
 العممية0

الكميا  النظرية ػ الكميا  متوسط درجا  طا ب بيف  ا  دالة إحصائيا وجود لروؽ عدـ -
 .ا ندما  المعرلاو   السموكالا ُبعدي ا ندما   العممية

 مػف لػاؿ درجػا  الكميػا  العمميػةلػد  طػا ب  بمت ير الكفا ذ ال اتيػة المدركػة يمكف التنبؤ  -
 .الددرا  اإلبداعية –الددرا  العممية  ا :مت ير الطا ب لا 

الطػا ب  مػف لػاؿ درجػا  الكميػا  العمميػةلػد  طػا ب بمت ير ا ندما  الدراسا يمكف التنبؤ  -
 .الددرا  العممية –الددرا  اإلبداعية  ا :مت ير لا 

 مػف لػاؿ درجػا  الكميػا  النظريػةلػد  طػا ب  بمت يػر الكفػا ذ ال اتيػة المدركػة يمكف التنبػؤ -
 .الددرا  التحميمية رمت يالطا ب لا 

الطػا ب  مػف لػاؿ درجػا  الكميػا  النظريػةلػد  طػا ب بمت ير ا ندما  الدراسػا يمكف التنبؤ -
 .الددرا  اإلبداعية – ا  التحميميةالددر  ا :مت ير لا 

 الكمما  المفتاحية: ال كا  الناجو   الكفا ذ ال اتية المدركة   ا ندما  الدراسا -
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University 
Abstract 

The present study aimed at identifying the difference between the mean 

scores of the students of theoretical faculties and practical faculties on 

successful intelligence, perceived self-competence and academic engagement 

of freshmen students at Minia University. Additionally, it explored the 

possibility of predicting perceived self-competence as well as academic 

engagement through successful intelligence successful intelligence abilities. 

The study sample consisted of 262 participants (122 from theoretical faculties 

& 140 from practical faculties. The instruments included the Sternberg’s test of 

triarchic abilities (translated by Abdelhamid, 2004), in addition to scales of 

perceived self-competence and academic engagement scale (both prepared by 

the researcher). Through using multiple regression analysis of two independent 

samples and t-test, the study findings indicated the following:  

- there are statistically significance differences at (0.01) level between the 

mean scores of the students of theoretical faculties and practical faculties on 

the successful intelligence scale as a whole and on all dimensions, on the 

perceived self-competence scale as a whole and in all dimensions, as well as 

on the academic engagement scale as a whole and in only one dimension, 

namely the emotional engagement in favor of practical faculties students. 

- there are statistically significance differences at (0.01) level between the 

mean scores of the students of theoretical faculties and practical faculties on 

the two dimensions of behavioral engagement and cognitive engagement. 

- perceived self-competence among the students of practical faculties can be 

predicted through students’ scores on practical abilities and creative abilities. 

- academic engagement among the students of practical faculties can be 

predicted through students’ scores on creative abilities and practical abilities. 

-perceived self-competence among the students of theoretical faculties can be 

predicted through students’ scores on analytical abilities.  

- academic engagement among the students of practical faculties can be 

predicted through students’ scores on analytical abilities and creative abilities. 

Key words: Successful intelligence, perceived self- competence, academic 

engagement 

 
 



 ...................................... الذكاء الناجح في ضوء نظرية سترتبرج وعالقته بكل من الكفاءة الذاتية

- 6701 - 

 مقدمٕ البشح:   

 اها تكنولوجيا المعموما  التتحدثأ ذكبير  ةنوعي ةندم الليرذ اآلونةشهد التعميـ لا 
الفرد وتفكير   ذثر تطور المجتمد عمى نظر أليما  داثته ثر  بدورها عمى تطور المجتمد وحأ
لديهـ  ىوبن  وتفكيرهـ الطا ب كا   زوعز   لا مفاهيـ التعميـ لديهـ اج ريً  اأحدث  ت يرً و 
 ةيجابيإ ذمتهـ نظر يوكوف لا مل  مف ال كا  وحسف اتجاها  التفكير لديهـ ذمتعدد انواعً أ

 ةوتعد نظريه ال كا  الناجو مف النظريا  النفسي  نتاجيتهـإمف   لا التكيؼ وحسن ـساعدته
سوا  لا   التعمـ والتعميـ ةلا عمميمهمة لا ال كا  التا تحتوي عمى مضاميف  ةالحديث
 0التدييـ طرؽو لا أتعميـ واستراتيجياته طرؽ ال

لا ميداف ال كا   وتد عرل  عمى  اعد ه   النظرية مف النظريا  الحديثة نسبيً وتُ 
 النظرية ه   وتدوـ (Sternberg)نطاؽ واسد لا العدود الثاثة الليرذ مف لاؿ جهود 

نساف عندما يدوـ لسالي ب التا يستلدمها اإل ا عمى تحميؿ مكونا  ال كا  مف لاؿ تحميؿ
بحؿ المشكا  لا الحياذ العامة والمشكا  التا لا التبارا  ال كا 0وتمدا النظرية الضو  

                                       تنمية السموؾ ال كا و   وتركز عمى تدري ب ال كا  وتنميته  عمى العمميا  العدمية لأل كيا 
 0ئٚ-ٓٚ: ٕٚٓٓلزندار  النائمة نجي ب و عزو إسماعيؿ عفانة ا

تعرؼ العمميا  والسالي ب  ا  الولوية لتشكيؿ كما تهتـ نظرية  كا  النجاح ب      
ال كا  المساعد عمى النجاح لا الحياذ ليس عمى مستو  إتميما أو تطري لحس ب بؿ 

 نظاـ متكامؿ لمجموعة مف الددرا  التا نحتا  إليها لمنجاح و0 ل كا  النجاح هأيضا وعالما
لا الحياذ كما يدركها أو يعرلها الفرد ضمف سياؽ أو منظومة اجتماعية ثدالية معينة  
لاللراد ينجحوف مف لاؿ معرلتهـ لمنداط التا تميزهـ أو لنداط توتهـ ليستفيدوا منها بأتصى 

يدركوف نداط ندصهـ أو ضعفهـ ويسعوف إلى إيجاد الطرؽ  ولا الوت  نفسهدرجة ممكنه  
و لؾ مف أجؿ التكيؼ والتعامؿ مد البيئة المحيطة  ناسبة لتصحيحها وتعويضهاوالبدائؿ الم

: ٕٙٓٓامحمود محمد أبو جادو  والعممية اإلبداعيةباستلداـ الددرا  التحميمية و  بنجاح
 ي0ٕ٘

التدريس والتدويـ وطرؽ الكشؼ  ةلى تطوير منظومإال كا  الناجو كما تهدؼ نظرية 
عمى ألى إالوصوؿ إلى هـ علدل ؛ةساليبهـ المعرليأضو   لا الطا بعف تدرا  واتجاها  

  يSternberg, 1998: 680ة االعممي ذوالنجاح لا الحياإمكاناتهـ 
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ال كا  الناجو لا التعميـ  ةف نظريي إٔٓٗ: ٕٙٔٓا يضيؼ أحمد محمد الزعبىاكم
 ذكيؿ الداعد لؾ تشبويعنا   نتا متفكير والتحميؿ واإل ل اإلبداعيةالددرا   ةترتكز عمى تنمي

عادذ إو المعرلية   ة ا  الطابد المتكامؿ بيف تمؾ الددرا  العدمي ةلى العاتإوالتوصؿ   نتاجهاا 
  0ةوالملتمف ةالمتنوع

كما أف نظرية ال كا  الناجو تهدؼ إلى تنمية لبرذ الطا ب مف لاؿ استلداـ 
طرؽ متعددذ  ستيعا ب  إلى جن ب مد ال كا  التحميما  وتدديـ ا كائهـ اإلبداعا والعمما جنبً 

ـ التمكف مف المادذ ثومف  ؛والعممية اإلبداعيةوتمثيؿ المعموما  مف لاؿ النشطة التحميمية و 
 ي Palos & Maricutoiu, 2013:1600الدراسية ا

ويستنتج الباحث مما سبؽ أف نظرية ال كا  الناجو تددـ وسيمة لمساعدذ الطا ب 
  وتصحيو نداط الضعؼ  ويتـ  لؾ مف لاؿ التدريس عمى ا ستفادذ مف نداط الدوذ لديهـ

بطريدة الموازنة بيف التعمـ المعتمد عمى ال اكرذ  والتعميـ المعتمد عمى التفكير التحميما 
والعممية  اإلبداعيةواإلبداعا والعمما   وك لؾ تمكيف الطا ب مف استلداـ مهاراتهـ 

لممواد الدراسية   شكؿ أعمؽ وأكثر تفصيًا شجد الطا ب عمى الترميز بتوالتحميمية  كما أنها 
أكبر  احيث يتعمـ الطا ب بطريدة تعزز استرجاع المعموما  أثنا  ا لتبارا   ويمنو تحفيزً 

لممعمميف والطا ب؛ ليجعؿ المعمميف يؤدوف بشكؿ أكثر لاعمية  والطا ب يحصموف عمى 
 0المعرلة بشكؿ أوسد

الددرا  مف  ةيـ التا عبر  عف مجموعيعد مفهوـ ال كا  الناجو مف المفاهكما 
مفهـو ال كا  الناجو كما أف   جؿ النجاح لا حياتهـأمف اللراد ليها إالتا يحتا   ةالمتكامم

ويمكف النظاـ   تحصيمهـ ذوتحسيف تفكيرهـ وزياد الطا بتدرا   ةتدويبرتبط بشكؿ كبير ا
  رزؽحناف بن  عبداهلل ا هـجاتواحتيا الطا بوبيف تدرا   هالتعميما مف تحديؽ التوازف بين

 0 يٚ: ٕٙٔٓ أيمف جماؿ غانـا يٕٓ٘ :ٜٕٓٓ
ال كا  الناجو بأنه نظاـ  Sternberg& Girgorenko( 2002:266وتد عرؼ ا

والعممية الازمة لمنجاح لا الحياذ  ويستلدمه الفرد  اإلبداعيةمتكامؿ مف الددرا  التحميمية و 
مف لاؿ التوازف بيف اط الضعؼ لديه لتصحيحها نديز نداط الدوذ لديه ليدعمها  و يلتم

 الددرا  الثاثة 0
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ي أف ال كا  الناجو يستلدمه اللراد لمنجاح ٛ: ٕٓٔٓالجاسـ ا أحمد لاطمة  وتر 
ها : ال كا  التحميما ال ي يدوـ   لا مهارا  التعميـ والحياذ  ويدـو عمى ثاث تدرا  متكاممة

صدار الحكاـ والندد  والمدارنة والتدييـ  وال كا  اإلبداعا ال ي يدوـ عمى عمى التحميؿ وا 
ا بتكار وا كتشاؼ والتليؿ ووضد ا لتراضا   وال كا  العمما ال ي يدوـ عمى توظيؼ 

  المعموما  التا تعممها لا الحياذ العممية0
التفكيػػر  :هػػا  وعميػػه لػػاف الػػ كا  النػػاجو يتضػػمف ثاثػػة جوانػػ ب متدالمػػة لكنهػػا متمػػايزذ     
تحميما واإلبػداعا والعممػا0 ولتوضػيو لكػرذ التػدالؿ بػيف هػ   الدػدرا  المػ كورذ لػا التعريػؼ ال

السابؽ  يري ستيرنبير  أف الناس يحتػاجوف  سػتلداـ هػ   المهػارا  ليكونػوا نػاجحيف بطريدػة 
لػراد لػا مجػاؿ واحػد لدػط   وهػو ف البػرامج التربويػة تطػور  كػا  اللعالة لا الحياذ  لالعديد مػ

الػػ اكرذ والػػ كا  التحميمػػا  و تعطػػا    همػػا:وا لتبػػارا  تدػػيس جػػانبيف لدػػط  ا  التحميمػػاالػػ ك
اإلبػػػداعا  :لػػػريف مهمػػػيف مػػػف الػػػ كا   همػػػاآلمجػػػاليف  اأتػػػؿ أو حتػػػى معػػػدومً  اأهميػػػة وانتباًهػػػ

ف لمنجػػاح لػػا الحيػػاذ   وتػػد حػػدد سػػتيرنبير  تػػدرا  التفكيػػر يالمػػ اف يعتبػػراف ضػػروري  والعممػػا
الػػػ كا  النػػػاجو  و حػػػظ أف الشػػػلاص  ىأنهػػػا تػػػؤدي إلػػػ ىبػػػداعا والعممػػػا عمػػػالتحميمػػػا واإل

الناجحيف يستلدموف الددرا  جميعها ليحصدوا النجاح والتميز لػا واحػدذ مػف هػ   الدػدرا  تػد 
 مكمػػاً  اعتبرهػػا جانًبػػاولػػـ ي فػػؿ سػػتيرنبير  دور الػػ اكرذ بػػؿ     يكػػوف كاليػػا لمنجػػاح لػػا الحيػػاذ

كا  النػػػػاجو سػػػػوا  كانػػػػ  تػػػػدرا  تحميميػػػػة أو إبداعيػػػػة أو عمميػػػػة لكػػػػؿ مكونػػػػا  الػػػػ  اومهًمػػػػ
   يSternberg,2010:328 0ا

ال كا  الناجو هو بف الشلص ال ي يتمتد أ ي٘ٔ: ٕٓٔٓاالجاسـأحمد وتر  لاطمه 
  يميز نداط ضعفه نفسه ولا الوت   مكافلديه ويستفيد منها تدر اإل ذال ي يميز نداط الدو 

ال كا  بشلاص ال يف يتمتعوف كما يتميز ال  التعويض عنهاو أالطرؽ لتصحيحها ويجد 
لا استلداـ الددرا   ةعمى التكيؼ وتشكيؿ والتبار بيئاتهـ مف لاؿ الموازنبددرتهـ الناجو 
 . ةالعدمي

النظرذ الضيدة لم كا   يمثؿ غير  مف عمما  النفس المعاصريفستيرنبير  اينتدد و  
وألكار  Vygotskyتدميدية ويوالؽ وجهة نظر مف لاؿ التبارا  معامؿ ال كا  ال

Feuerstein   لا أف ال كا  هو التعمـ مف اللبرذ والتكيؼ مد البيئة  وه ا المفهـو لم كا
 0ي(Sternberg, 2003:400  نظريةالهو ال ي يشكؿ الداعدذ الساسية لا بنا  
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مػػف مظػػاهر كػػؿ مظهػػر  الػػدلوؿ السػػموؾ ا جتمػػاعى والمهػػارا  ا جتماعيػػة لػػ ونظػػرًا 
مراحػػؿ حياتػػه الملتمفػػة  اتكيفػػه وسػػعادته ونجاحػػه ولاعميتػػه لػػ احيػػاذ الطالػػ ب بحيػػث تػػؤثر لػػ

وبشكؿ لاص لاؿ مراحؿ تعممه  لددرتػه عمػى تكػويف عاتػا  اجتماعيػة تحػدد درجػة شػعبيته 
عمػى  اتػه ذ مػنهـ   وهػو مػا يػنعكس بشػكؿ كبير بيف أترانه ومػد  تدرتػه عمػى اإللػادذ وا سػتفاد

مثػػؿ تدػػديـ  :وتػػرتبط المهػػارا  ا جتماعيػػة بعػػدد مػػف أشػػكاؿ السػػموؾ  راكػػه لكفا تهػػاوعمػػى إد
الالػد أحمػد عبػد وحسف التواصؿ والتعبير عػف المشػاعر   والتعاطؼ معهـ  المساعدذ لآللريف

 ي0ٖٕٔ: ٕٚٔٓالعاؿ إبراهيـ 
ويبػػدأ إدراؾ الفػػرد لكفا تػػه ال اتيػػة لػػا مراحػػؿ مبكػػرذ مػػف حياتػػه تػػد تبػػدأ مػػف مرحمػػة 

درؾ الفػػرد أنػػه ينػػاؿ استحسػػاف اآللػػريف   أالطفولػػة المبكػػرذ وتمتػػد عبػػر سػػنوا  حياتػػه  لكممػػا 
شػعر بالديمػة والكفايػة وا تتػدار   ؛سيما الوالديف والمعمميف والتراف لسموكه ا جتماعا النػاجو

 الفرد لمهار  التفاعؿ ا جتمػاعا النػاجو مػد اآللػريف يدلعػه لػا كثيػر مػف التدارلا حيف أف 
  وبالتػػالا تضػػعؼ مداومػػة الفػػرد ؛الحػػا   لانسػػحا ب والشػػعور بالوحػػدذ والعزلػػة وعػػدـ التدبػػؿ

                                              المػػػػر الػػػػ ي يػػػػنعكس سػػػػمًبا عمػػػػى مسػػػػتو  الكفػػػػا ذ لديػػػػه ؛لينهػػػػار تحػػػػ  تػػػػأثير أي ضػػػػ وط
   ي0٘ٔٗ: ٕٓٔٓامحمد سميماف بنا لالد 

لحيػاذ  المهمػةي مف المفػاهيـ  Self Efficacyل اتية المدركة ا مفهـو الكفا ذ ا ويعد 
الفػػرد وسػػامته النفسػػية   حيػػث يعػػد هػػ ا المفهػػـو مػػف أبػػرز المفػػاهيـ التػػى تػػدمها ا بانػػدورا ي 

مػػف لالهػػا تأكيػػد دور العوامػػؿ ا جتماعيػػة والمعرليػػة ومػػا يحػػدث  بينهػػا مػػف تفاعػػؿ   محػػاو ً 
تدرتػػػه عمػػػى تنظػػػيـ اللعػػػاؿ المطموبػػػة إلدارذ المواتػػػؼ  معتدػػػدا  الفػػػرد حػػػوؿ :وعرلهػػػا بأنهػػػا

 ي Bandura , 1995 : 15 )   0المستدبمية وتنفي ها
 العمػاؿ وتنفيػ  تنظػيـ عمػى لددرتػه الشػلص راكػا  إد إلػى ال اتيػة الكفػا ذ ُتشػيرو 

 الكاديميػة  والهػداؼ المهمػا  تنفيػ  أجػؿ مػف لممهػارذ المحػدد الدا  عمػى لمحصوؿ الضرورية

 لػا واسػعة بصػورذ تتنػوع كمهػا  التلػر  بعد العمؿ لرص أو ا جتماعا  والتددير الدرجا   :مثؿ

 ي (Zimmerman,2000: 83 زها إنجا ووت  طبيعة
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كما أف الكفا ذ ال اتية المدركة تشير إلى معتددا  الفرد لا تدرته عمى التحكـ لا 
  تهتـ لدط بالمهارا  التا يمتمكها  المدركةالحداث التا تؤثر عمى حياته  لالكفا ذ ال اتية 

نما بكيفية توظيؼ ه   المهارا  لا المواتؼ الملتمفةاأحمد يحيى الزؽ    الفرد  :ٕٓٓٓوا 
  0يٓٗ

عمى سموؾ الطال ب  لهى تساعد  عمى تحديؽ أدا  اكما أف لمكفا ذ ال اتية تأثيرً 
تيجيا  التعمـ والتنظيـ ألضؿ  عف طريؽ إمداد  بالعمميا  المعرلية كأنماط التفكير واسترا

 والمشكا ال اتى  كما أنها تدلد سموكه وتساعد  عمى الت م ب عمى العدبا  والصعوبا  
  ا نفعالية التى تدابمه وتحدد التياراته لألنشطة  وبالتالى لإف الكفا ذ ال اتية مهمة لكؿ لرد

نسانيةوهى  ا  أهمية أكبر بالنسبة لممعمـ بما يحممه مف تيمة تربوية واجت وبما   ماعية وا 
:  ٕٓٔٓ ،حالظ بطرس بطرسالتأثير عمى سموكيا  الطا ب ا ايممكه مف دور كبير ل

  0يٖٛٔ
إلى أهمية دراسػة الكفػا ذ ال اتيػة لػد    Pool & qualter,(2012:307)وتد أشار 
  وا  ا كنػػا نحتػػا  لمطػػا ب المعممػػيف المتمتعػػيف لػػا حيػػاتهـ المهنيػػةأهميتهػػا و طػػا ب الجامعػػة 

نجاز العماؿبا ليجػ ب تنميػة الكفػا ذ  لكفا ذ ال اتية وال يف لديهـ الددرذ عمى تحديؽ الهداؼ وا 
أف الكفػا ذ ال اتيػة وحػدها   تحػدد الدا    Schunk( 1995 : 281) ويضػيؼ  ال اتيػة لػديهـ

الكػػاديمى لمطالػػ ب   لالطالػػ ب يجػػ ب أف يػػدرؾ تيمػػة المهمػػة لكػػى يبػػ ؿ الجهػػد الػػاـز إلنجازهػػا   
يج ب أف يكوف لديه بعض المعرلة حوؿ المهمة والمهارذ إلنجازها   والكفػا ذ ال اتيػة تعمػؿ  كما

لفرد الػػ   لديػػه إحسػػاس تػػو  مواجهػػة المشػػكا    لػػا اكمعينػػا   اتيػػة أو كمعوتػػا   اتيػػة لػػ
ب يػػة الوصػػوؿ إلػػى  ؛ه ال اتيػػة يركػػز جػػؿ اهتمامػػه عنػػد مواجهتػػه المشػػكمة عمػػى تحميمهػػابكفا تػػ

الػدالؿ ه ال اتيػة لسػوؼ يتجػه تفكيػر  نحػو   أمػا إ ا تولػد لديػه الشػؾ بكفا تػهػاحموؿ مناسػبة ل
 0عف مواجهة المشكمة ابعيدً 

 ل اتيػػػة مػػػػف لػػػػاؿ اإلدراؾ المعرلػػػػا لددراتػػػػهكهاااب ر ُاااز ن زلااا اد التاااز  ث تب راااٍ ا

 المعتدػدا  الشلصية  ولبراته المتعددذ سوا  كان  مباشرذ أو غير مباشرذ   كمػػا تعكػػس هػػ  
ألعالػه وتصػرلاته  معطيػا  البيئػة مػف لػػاؿ الػ الػتحكـتػدرذ الفػرد عمػى  تيػةحػوؿ الكفػا ذ ال ا

عطا  أتصى ما لديه مف تدرا   وك لؾ وسائؿ اوا ن ماس ل التكيؼ التػا يسػتلدمها  العمؿ وا 
وتعتبػر الكفػا ذ   الحيػاذ الػ مواجهػة الضػ وط والزمػا  التػا يتعػرض لهػا اوالثدػة بػالنفس لػ
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مجموعػة مػف الحكػاـ   تتصػؿ بمػا  التا تعبػر عػػفمدركة أحد محددا  التعمـ المهمة الال اتية 
نجػاز  لالكفػا ذ ال اتيػة ليسػ  مجػرد مشػاعر إ ينجز  الفرد لدط   ولكف بالحكـ عمػى مػا يػستطيد

عما يستطيد الديػاـ بػه  ومدػدار الجهػد الػ ي يب لػه   ولكنها تدويـ مف جان ب الفرد ل اتػه  عامة
 0الصعبة التعامؿ مد المواتؼ امرونته ل ومد 

 يCelik, 2015 : 106 0ا  ي   ٕٛ: ٕٓٔٓمحمود اليوسؼ   اارام
التفػػػاعا  بػػػيف سػػػموكيا  الفػػػرد والعوامػػػؿ الشلصػػػية والعواطػػػؼ  يسػػػتنتج الباحػػػث أف

إنجاز الفرد وأدا  وظائفه   ولهػ   الهميػة لػإف  اوالظروؼ البيئية تعتبر مف العوامؿ المهمة ل
يب لونػه لدا  هػ    ي ذ ال ا  الكاديميػة تػؤثر عمػى التبػارا  اللػراد لممهػاـ والمجهػود الػ كفا

تهـ لها تأثيرها عمػى كفػاحهـ المهاـ  وتدرتهـ عمى المثابرذ حتى ا نتها  منها   كما أف معتددا
   ودالعيػتهـتحصيؿ الطا ب الكػاديميا امشكمة أو صعوبة تواجههـ  كما أنها تؤثر ل ضد أية

أدا  الواجبػا  وا لتبػارا  باإلضػالة  اتنظيـ ال ا   والنجػاح لػ المتعمـ وعممية التعمـ  اتها ول
بػالدا  الكػاديمى  وأف الطموحػا  التعميميػة  اإلى أف المستويا  المرتفعة منها ارتبطػ  إيجابًيػ

يجابيً مهمً  اوا تجا  نحو المشاركة كان  منبئً   0بكفا ذ ال اتية الكاديمية اا وا 
كأحد المفاهيـ الساسية التا ا هتماـ المتزايد بمفهـو ا ندما  الكاديما ز بر  كما

  ويتضمف ا ندما  لا الدراسةلا  الطا بالمشاركة وا هتماـ ال ي يظهر    مستو تؤكد 
الجهد  وا نتبا ي وا تجاها  االدالعية  تيـ التعمـ و مف سموكيا  االمثابرذ   العمؿ الدراسا كا

ول لؾ لإف الطا ب المندمجيف يسعوف نحو   جبة  الحماس  ا هتماـ  والفلر بالنجاحيالمو 
النشطة دالؿ حجرذ الدراسة سوؼ تؤدي بهـ إلى النجاح والتعمـ  ويتميزوف بح ب ا ستطاع 

                                       والدراسةوالرغبة لا المعرلة  واستجاباتهـ الفعمية موجبة نحو التعمـ 
 Wang, et al., 2011:4700 )ا

إلى أنه مف المهـ تحفيز طا ب الجامعا  عمى  Siu, et al.,(2014:980)كما أشار 
السعا لمتميز لا المجاؿ والدا  الكاديما مف لاؿ الددرا  النفسية اإليجابية ودراسة 

ف عمى مواجهة ا ندما  الكاديما أو الدراسا  كما يعتددوف أنه مف أجؿ أف نكوف تادري
المثابرذ والتفاؤؿ التا  :مثؿ  المجتمد الحديث سريد الت ير يج ب تنمية السما  اإليجابية

وتساعدهـ عمى   أدائهـ  يمكف أف تعزز مف اندما  الطا ب لا الدراسة  وتزيد مف مستو 
 تحديؽ أهدالهـ 0 
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امؿ بشكؿ لديهـ الكثير مف سما  الشلصية اإليجابية يمكنهـ التع ال يفلاللراد 
ألضؿ مد المتطمبا  والعوائؽ التا يواجهونها والتا تمكنهـ مف التحرؾ نحو ا زدهار والنجاح 

 ي Sweetman, & Luthans, 2010:550ا

ونجاحهـ  الطا بمف أهـ العوامؿ التا تؤثر لا تعمـ  الدراسايعتبر ا ندما  و 
مف  الطا بوالتنبؤ بتلر  وعمى وجه التحديد يعتبر النمو   الساسا لمفهـ   الكاديما
ال يف يحرصوف عمى حضور كؿ  الطا بأف إلى البحوث السابدة  توصم وتد   الجامعة

ويركزوف عمى التعمـ ويمتزموف بدواعد ولوائو الجامعة يحصموف عمى درجا    محاضراتهـ
 الضعيؼ يمكف أف يرلد معد   الفشؿ وا نسحا ب الدراساشاروا إلى أف ا ندما  أو   عالية

 ي Al-Alwar, 2014:470ا                    والتسر ب مف الدراسة
ويستلدمونها لا  الطا بإلى ا ستراتيجيا  التا يتبناها الدراسا ويشير ا ندما  

لديهـ تدرذ كبيرذ عمى المعالجة المعرلية والفهـ العميؽ  اال يف يندمجوف معرليً  لطا بالتعمـ  لا
 ي Lam, et al., 2014: 2160ا  وت كرها بسهولة المموضوعا  وا حتفاظ بالمعموم

أف  Chaves,(2003 :24ا Newmann, et al., (1992:15)ويضيؼ كؿ مف 
لجهد النفسا لمطا ب واستثماراتهـ تجا  التعمـ  ولهـ يشير إلى اا ندما  لا العمؿ الكاديما 

 0إلى تعزيزها  الجامعاأو إتداف المهارا  والمعارؼ التا يهدؼ العمؿ 
يجابية لا غيا ب إيمكف أف يؤدي إلى نتائج  اتعميميً  انظامً  يكوفمف الصع ب أف 

نجاز الطا ب  ولكف أيضً فلهو مهـ وم  اندما  الطا ب مف أجؿ  ايد ليس لدط مف أجؿ تعمـ وا 
  . يTrowler, 2010 :3التنشئة ا جتماعية والرلاهية والرضا عف الحياذ والتعمـ الفعاؿ ا

لمتعمـ الفعاؿ  كما أف طريدة اندما  الطا ب تتنوع دالؿ  ارئيسيً  اجز ً ا ندما  ويعد 
لا حيف يندمج البعض اآللر   الجامعة  لالبعض يمتزموف بالحضور وأدا  المهاـ الكاديمية

 . ئٚ:  ٕٙٔٓ   صفا  عما أحمد عفيفالا أنشطة ألر  بالجامعة رياضية أو غيرها ا

الطال ب  عندما يشعريحدث  الدراساأف ا ندما  ويستنتج الباحث مما سبؽ 
الدراسا بما ليه مف مهارا   وتمدا المساعدا  المدرر طبؽ أنشطة ويبالمشاركة اإليجابية  

النشطة والحوارا  والمناتشا  بينه وبيف  وك لؾ عندما تتنوعالكاديمية دالؿ تاعة الدراسة  
التعميمية ويكس ب الطا ب عمى العممية  الف  لؾ ينعكس إيجابيً  ؛أعضا  هيئة التدريس

ل ا أصبو موضوع ال كا  الناجو  ؛مهارا  كثيرذ ومتنوعة لمحفاظ عمى التعمـ وا ستمتاع به
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يكوف موضد مف الموضوعا  المهمة لا مجاؿ التعميـ والتعمـ لا اآلونة الليرذ يج ب أف 
تـ تناوله لا  زاؿ لا حاجة إلى مزيد مف الدراسا  وبلاصة إ ا ماي  و   وهاهتماـ الدراسا 

 0الدراساا ندما  كفا ذ ال ا  المدركة و مد تفاعؿ الإطار 
 :مظللٕ البشح 

اهتماـ المجتمد بدضية التعميـ والندمة النوعية البحث مف لاؿ ه ا تتبمور مشكمة 
لنحف  اوعمميً  اوثداليً  المتعميـ مف أجؿ تحديؽ التنمية المستدامة وبنا  شلصية الطال ب لكريً 

نجد أف الطا ب مف ه ا  اجار المعرلة والتكنولوجيا لا جميد المجا    وانطاتً لا عصر انف
لا حياتهـ الدراسية   يحاولوف توظيؼ معارلهـ ومعموماتهـ لا التعامؿ مد المعموما  

ويتعمدوف عمى ما يتمدونه مف المعمميف  لكاف مف الضروري دراسة  ـالجديدذ المددمة إليه
والتا تتمثؿ لا إدراؾ ووعا الطال ب بمستوا  الكاديما   ة عند الطال بالكفا ذ ال اتية المدرك

مكاناته وكيفية توظيفها لا مواتؼ التعمـ الملتمفة لينمو لديه شعور إيجابا بأنه  ؛وتدراته وا 
تادر عمى التعمـ والتفكير وأدا  المهاـ بطريدة ملتمفة مهما كان  صعوبتها والت م ب عمى 

مف الثدة والددرذ عمى النجاح والت م ب عمى كالة  انو الطال ب مزيدً اللوؼ مف الفشؿ  لها تم
 الصعوبا  التا ستواجهه  ودراسة عاتتها بال كا  الناجو0

أف الكفا ذ ال اتية يمكف تعزيزها إلى  Sternbergي 2003وتشير نتائج دراسة ا
 – اإلبداعيةو  - ةالتحميميبشكؿ جيد مف لاؿ التوازف بيف تدرا  ال كا  الناجو الثاث ا

 اإلى وجود عاتة موجبة ودالة إحصائيً  Chan (2007)ةي  كما توصم  نتائج دراسة العمميو 
بيف تدرا  ال كا  الناجو وكفا ذ ال ا  العامة لدي الطا ب  وأنه يمكف التنبؤ بكفا ذ ال ا  

ذ الكثر العامة لدي الطا ب مف لاؿ تدرا  ال كا  الناجو  وكان  الددرذ العممية ها الددر 
مما يعنا أنه كمما زاد  تدرذ المعمميف عمى  ؛لا التنبؤ بكفا ذ ال ا  لدي الطا ب اإسهامً 

 عزز لديهـ الكفا ذ ال اتية العامة 0  ؛تطبيؽ ما لديهـ مف معرلة ضمنية عف التدريس
ومػػف أبػػرز   ولػػ لؾ أصػػبح  الجامعػػة مطالبػػة با هتمػػاـ أكثػػر بالدػػدرا  ال اتيػػة لمطػػا ب

والتػى تمثػؿ أهميػة كبػر  لػديهـ   عمػى اعتبػار أف العمػؿ   ا  الكفا ذ ال اتيػة المدركػةه   الددر 
رلػػد تػػدراتهـ  اعمػػى جعػػؿ الطػػا ب يػػروف أنفسػػهـ بصػػورذ إيجابيػػة وبكفػػا ذ عاليػػة  يسػػهـ لػػ

 ازيػادذ الفاعميػة لػ االمياديف   حيث تسهـ الكفػا ذ ال اتيػة المدركػة لػ جميد اتهـ لاواستعداد
ممػا دلػد عممػا  الػنفس إلػى ا هتمػاـ بهػ ا المفهػـو كونػه  ؛ر مف مهاـ الحيػاذالتعامؿ مد الكثي
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ويشير إلػى توتعػا   اتيػة حػوؿ تػدرذ الفػرد عمػى الت مػ ب عمػى المهػاـ   تعديؿ السموؾ ايسهـ ل
 0والمشكا  الملتمفة وبمستو  متميز

 أدوا أهـ  عديُ  كما  ال ا  المهنية بفعاليةلمتنبؤ  اتويً  اعد ال كا  الناجو مؤشرً يٌ و 
ضمف سياؽ اجتماعا ثدالا لبيئة التعمـ  لمطا بكسابه إالمعمـ لا البيئة التعميمية  ل ا يج ب 

الطال ب لكا يستطيد توليد   لد اإلبداعيةتحث عمى إحداث التوازف لا استلداـ الددرا  
اللكار  اللكار الجديدذ   والددرا  التحميمية لمحكـ عمى ه   اللكار لكا يدارف ما إ ا كان 

جيدذ وتناس ب الموتؼ التعميما  وك لؾ إلى المهارا  العممية لكا يضد ه   اللكار موضد 
لا ضو  معايير ال اتية ومف لاؿ  والعممية التنفي  بما يحدؽ النجاح لا حياته العممية

السياؽ الثدالا ا جتماعا ال ي ينتما إليه  و لؾ عف طريؽ توظيؼ عناصر الدوذ لديه 
 والعممية والتحميمية اإلبداعيةمف الددرا  و لؾ مف لاؿ مزيج   ض عف عناصر ضعفهوالتعوي

 ي 0ٖٙ: ٕٚٔٓالعظيـ مبروؾ   حاـ عبدأامها لتو اهلل بدير  
الكفا ذ ال اتية ودرجة   ي أف مستو Bandura, et al.,1999وتؤكد دراسة ا

 اته ومنها تدرته عمى  عموميتها ودرجة ثباتها يؤثر لا سموكيا  الطال ب وتدييماته حوؿ
الكفا ذ ال اتية المدركة مف أهـ   ارتفاع مستو   وهك ا لإف مستو   المسئولية ا جتماعية

عاؿ مف   المؤشرا  عمى سامة العممية التربوية ولما كاف ال كا  الناجو يحتا  إلى مستو 
يتعمموف ويكتسبوف  ما الطا ب غالًبا لإفالكفا ذ ال اتية المدركة كونه مهارذ يمكف اكتسابها  

المهارا  بالطرؽ التدميدية ويصرلوف كؿ جهدهـ عمى عمميا  الحفظ وا سترجاع والتماريف 
الددرذ عمى تطور ال كا  الناجو    والواجبا  الروتينية  ل ا لهـ يعانوف مف تدنا مستو 

اسية والطال ب ال ي يعانا مف كثير مف الض وطا  النفسية وا جتماعية وا تتصادية والسي
البحث لدراسة ه ا والتدنية والمعرلية وغيرها  يحتا  إلى التعرؼ عمى طرؽ حمها  ل ا جا  

 العاتة بيف تطور ال كا  الناجو والكفا ذ ال اتية المدركة0
أف ال كا  الناجو نظاـ مف الددرا  الازمة ي ٕٕ: ٕٙٔٓاأيمف جماؿ عانـ  يؤكدكما 

  تدر اإلمكاف الددرا  ويستفيد مف  يميز الدوذ لديه هب والفرد ال ي يتمتد  لمنجاح لا الحياذ
لتحديؽ تدر  يميز نداط الضعؼ  ويجد الطرؽ لتصحيحها والتعويض عنهانفسه ولا الوت  

 مف الفاعمية ال اتية0
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مما تد ؛ ويسهـ ال كا  الناجو لا تحديؽ الدا  الجيد والفعاؿ لا المهاـ الكاديمية
أدائهـ لا المهاـ  فاتية لمشاركتهـ الكاديمية  كما أنه تد يحسينعكس عمى كفا ذ الطا ب ال 
 ي 0 ٕٖ: ٕٚٔٓحاـ عبدالعظيـ مبروؾ  أالكاديمية امها لتو اهلل بدير  

ويعتدد أف العاتة بيف الكفا ذ ال اتية والنتائج الكاديمية اإليجابية ها ثنائية 
عمى بالكفا ذ ال اتية هـ الكثر  ا تجا   لعمى سبيؿ المثاؿ لإف الطا ب  وي الشعور ال

ظهار ا ستمرار وا ندما   احتما ً  مما يؤدي  ؛الكاديما ستلداـ ا ستراتيجيا  المعرلية وا 
 ,Schunkإلى نتائج أكاديمية إيجابية  وه ا بدور  يزيد إحساس الطا ب بالكفا ذ ال اتية ا

 ي 1991:690
بيف تدرا  ال كا  الناجو  بحث العاتة إلى Chanي 2007دراسة ا وتد هدل 

أبعاد تعكس أدوار المعمـ  ةالمعمميف لا الصيف  والتا تضمن  ست  ولعالية ال ا  المهنية لد
 –مشاركة الطا ب  –التوجيه واإلرشاد  –اإلدارذ الصفية  –وها االددرذ التدريسية المرتفعة 

إلى أنه يمكف الدراسة  وتوصم التدريس مف أجؿ التعمـ الثر ي   –التنويد لا طرؽ التدريس 
  التنبؤ بالفعالية ال اتية المهنية مف تدرا  ال كا  الناجو 0

التا اهتم  ببحث العاتة بيف مما سبؽ أف هناؾ ندرذ لا البحاث والدراسا  يتضو 
  التا اف الدراسإال كا  الناجو والكفا ذ ال اتية المدركة لدي طا ب المرحمة الجامعية  حيث 

المجاؿ اهتم  ببحث العاتة بيف تدرا  ال كا  الناجو ولعالية ال ا  العامة أو أجري  لا ه ا 
ومف ثـ يسعى الباحث لمكشؼ عف مد  إسهاـ المكونا  العاممية لددرا  ال كا    المهنية

 الناجو لا الكفا ذ ال اتية المدركة ؛ مما سبؽ يتضو الجان ب الوؿ مف مشكمة البحث0
دراسة مد  إسهاـ المكونا   لاة البحث  ليكمف أما الجان ب الثانا مف مشكم

ال كا  بف الطا ب ال يف يتمتعوف إحيث  الدراساالعاممية لددرا  ال كا  الناجو لا ا ندما  
وتعويض جوان ب الضعؼ مف لاؿ  ذمف نداط الدو  ذستفادا  ىعم ذكثر تدر يكونوف أالناجو 

 ـمما يؤهمه؛  ةيالعممي - اإلبداعية - ةالتحميمياتحديؽ التوازف بيف تدرا  ال كا  الناجو 
إندماجهـ لا الحياذ نعكس  لؾ عمى يوتد    ةكاديميدا  الجيد والفعاؿ لا المهاـ ال ألل

 0الجامعية
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ولكف ه ا ا ندما    لجميد التربوييف  امطمب الجامعيةاندما  الطا ب لا الحياذ  وُيعد
 يرا  وه   المت يرا  تتطم ب مف المتعمـ   يأتا مف تبيؿ الصدلة بؿ يتأثر بعدد مف المت

التمكف مف المهارا  المعرلية والشلصية وا جتماعية وا نفعالية كال كا  بصفة عامة 
والمعتددا  العرلية والدالعية وغيرها مف المت يرا  النفسية  كما أف كؿ شلص يمر لاؿ 

 يجتازها إ  مف لديه اعتداد وه   العدبا  والمشكا     دورذ حياته بعدبا  ومشكا  متعددذ
لديه تراكما  معرلية تساعد  عمى مواجهة المشكا   ابالنجاح وثدة وكفا ذ نفسية وأيضً 

  .(Buhl & Alexander, 2001:4)والنجاح لا المهاـ الملتمفة بكفا ذ عالية 

بعض عزوؼ  مف لاؿ ماحظة الباحث الجان ب الثانا مف مشكمة البحثتبمور وي
الطا ب يفدد  بعض أفو   ة لا الممارسا  والنشطة التعميميةكعة عف المشار طا ب الجام

مما تد يدلؿ عمى انلفاض  ؛الرغبة لا المشاركة الكاديمية وأدا  المهاـ التعميمية الملتمفة
 لديهـ 0 الدراساا ندما    مستو 

حؿ أصبح  بيئة التعمـ وتاعا  الدراسة يندصها عامؿ الج  ب لمطا ب لا جميد مراو  
الحضور مف  اهتمامهـ يتركز لاالتعميـ  وه ا ما تـ ماحظته عمى الكثير مف الطا ب بأف 

مف ال يا ب أو الحرماف مف ا لتبارا   باإلضالة إلى غيا ب  اأجؿ الحضور الجسدي لولً 
 ؛ثـ النفور مف ال ها ب إلى المكتبا   المهارا  التفكير وغيا ب المشاركة اإليجابية مف الطا ب

ثار الفكر حوؿ السئمة التالية: هؿ غيا ب اندما  الطا ب واستمتاعهـ بالتعمـ مرتبط مما است
أـ مرتبط بالجان ب المعموماتا والمعرلة  ؟بممارسا  أعضا  هيئة التدريس دالؿ المحاضرا 

ولصائصها التا تددـ لمطا ب والتا ي م ب عميها طابد التجزئة وعدـ الترابط وغيا ب ا ستنتا  
أـ مرتبط بعدـ توظيؼ  ؟ـ مرتبط بلصائص الطا ب أنفسهـ ودالعيتهـ لمتعمـأ ؟وا كتشاؼ

 ي 0ٜ٘:  ٕ٘ٓٓ  حسف تدنية المعموما  لا العممية التعميمية؟ امحمود محمد شبي ب
الجامعا  يؤدي إلى  طا بكما أف وجود التنوع الثدالا وا جتماعا وا تتصادي لدي 

 الطا بالؽ لا ظؿ ه ا التنوع  وك لؾ يواجه وجود صعوبة لا عمميا  ا ندما  والتو  توتد
  مثؿ: والوجدانيةالجامعة صعوبا  تعيؽ إشباع حاجاتهـ الجسمية والنفسية وا جتماعية 

أو عدـ استطاعتهـ   أو عدـ إتاحة الفرصة الكالية لممارسة النشطة الملتمفة  تدبؿ اآللريف
 ونهالنظمة الجامعية  وأكثر ما يواجهالتوالؽ وا نسجاـ مد السات ذ والزما  والمدررا  و 

مف  الفا أغم ب الحواؿ نجد كثيرً  اتهـهو عدـ إعطا  لرصة عممية  لتيار تلصص اأيضً 
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نما حس ب ما   الطا ب يلتاروف تلصصاتهـ وكمياتهـ ليس بناً  عمى الرغبة الشلصية وا 
 0تفرضه بعض العوامؿ اللارجية كالتنسيؽ لا الثانوية العامة

وتؤكد نتائج دراسا  كؿ   لا الحياذ الجامعية الكثير مف التحديا  الطا بكما يواجه 
واحد مف المفاتيو  الدراساي أف ا ندما  Trowler, 2010; Wara, et al, 2018ا مف:

ولحؿ المشكا  التا تواجه   لمواجهة ه   التحديا  الطا بالرئيسية التا يج ب أف يمتمكها 
 0الطا ب   لدا  الكاديما لدا  ولرلد مستو   التعميـ العالا

ي أف بعض الطا ب ٜٜٜٔوه ا ما أكدته دراسة اصالو الداهر   حسف الكبيسى  
مثؿ: صعوبة تكويف عاتا  إيجابية مد   مشكا  تعيؽ البنا  العمما لهـ يعانوف مف

 هـ  وعاتا  مد السات ذ  وتدنا الثدة بالنفس0 ئزما 
  التا تولر البيئة المناسبة لتعزيز وتنمية الجامعة مف أهـ المؤسسا ولما كان 

و لؾ مف لاؿ اندماجهـ وتفاعمهـ مد النشطة   السما  اإليجابية لشلصية الطا ب
لالتجار ب التا   لمعممية التعميمية والتربوية اومتممً  ارئيسً  االتا تعد جز ً  المنهجية والامنهجية

متنوعة مف البعاد النفسية بما لا  يعيشها الطا ب لا الجامعة تعمؿ عمى تطوير مجموعة
مفهوـ ال ا   وسما  و الهوية  و المعتددا   و المعرلة  و المواتؼ  و الكفا ا   و  لؾ الديـ   

  بحيث الدراساعندما يتعمؽ المر بالمجتمد  االمر يكوف أكثر تأكيدً  وه الشلصية اإليجابية 
ة والمواتؼ التعميمية التا يتعرض أف يتفاعؿ بددر كاؼ مد المناهج الدراسي الطال بيستطيد 

 0ك لؾ يمكنه تحديؽ التوازف المعرلا المناس ب لمتميز بيف أترانهو لها  
أصبو اندما  الطا ب هدًلا نأمؿ مف لاله تعزيز تدرا   جميد الطا ب عمى تعمـ و 

يصبحوا متعمميف مد  الحياذ لا مجتمد يعتمد عمى  اكيفية التعمـ لك
ظؿ الثورذ المعموماتية الراهنة لا كما أنه لا ه ا المجتمد و  يGilber,2007:1المعرلةا

والكـ الهائؿ مف المعموما  برز  الحاجة إلى تنمية تدرا  الطا ب عمى التحميؿ والتدييـ 
والمدارنة والتمييز باإلضالة إلى توظيؼ ما تعممو  لا حياتهـ اليومية وتحويؿ اللكار إلى 

مد متطمبا  الحياذ بفاعمية وه ا ما تددمه نظرية ال كا   ممارسا  مف أجؿ ا ندما  والتكيؼ
 0يٗٔ:  ٕٙٔٓالناطور   ميادذ محمد   أبوجادومحمود محمد عمى الناجو ا
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  (Mortenson,2005; Crosling, et al,2008): كما تشير نتائج دراسة كؿ مف
مؾ الدوؿ  ا  مف البمداف تعانا مف انلفاض معد   تلر  الطا ب حتى لا ت اأف كثيرً إلى 

المستو  ا تتصادي المرتفد والنس ب المرتفعة مف ا نفاؽ عمى التعميـ  لترصد الدراسا  أف 
الطا ب بمؤسسا  التعميـ العالا الحكومية لا الو يا  المتحدذ تتراوح   معد   تلر 

أي أف ما يدر ب مف نصؼ طا ب الجامعا    يتلرجوف لا موعدهـ   يٝٓٙاالىي ٝٓ٘امف
لهؤ   الطا ب  الدراسا د أهـ السبا ب التا تؤدي إلى تؾ النتيجة انلفاض ا ندما  ولعؿ أح

يأف (Cothran &Ennis,2000;Harris,2008حيث تبيف مف لاؿ دراسة كؿ مف : 
 غير مندمجيف لا دراستهـ0 يٝٙٙاإلى  يٕٝ٘انسبة كبيرذ مف الطا ب تتراوح مف

كد تؤ حيث   كاديمانجاح لا الجان ب ال لا ال احيويً  اال كا  الناجو دورً  يؤديكاف 
ف أي (Sternberg,  & Grigorenko, 2004; Sternberg,1995دراسا  كؿ مف: 

 والمشاركة الكاديمية ةكاديما والدالعيدا  ال التدري ب عمى تدرا  ال كا  الناجو يؤثر عمى ال
 الجامعية0
تدرا  ال كا  ثير أت ةكيفيي Sternberg, & Grigorenko, 2002ا دراسة فسرتو 

تدرا  ال كا  الناجو تد تساعد الطا ب عمى  ةتنميبأف كاديما دا  ال الناجو لا تحسف ال
 ةضالباإلإليها   ةوت  الحاج هاتهـ عمى استرجاعامما يزيد مف تدر  ؛العميؽ لمموادشفير الت
 ةعمتنو  امما يولر لمطا ب طرتً  ؛مف التشفير ذشكاؿ متعددأنه يساعد عمى الدياـ بألى إ

نه يجعؿ كؿ مف الطا ب أالى  ةضالباإل   سترجاع المواد التا تعمموها وت  ا لتبار
كثر ألا التعمـ والطا ب  ةكثر لعاليأ وفالمعمملالتعمـ  ةثنا  عمميأ ةكثر دالعيأوالمعمميف 

ل ا تسعى الدراسا  المعرلية المعاصرذ نحو محاولة الفهـ الجيد لديناميا  ؛ متعمـل ةدالعي
  الناجو والمت يرا  الكثر ارتباًطا به  ومف ثـ يسعى الباحث لمكشؼ عف مد  إسهاـ ال كا

مما سبؽ يتضو الجان ب و ؛ الدراسا لا ا ندما   المكونا  العاممية لددرا  ال كا  الناجو
 مف مشكمة البحث0 الثانا

هػا وجهػة الفػرد مرحمة التعميـ الجامعا مف أهـ المراحؿ التعميميػة التػا تتضػو لي وتعد         
وشلصيته  ومامو حياته المستدبمية  وما يصاحبها مف تحو   نمائيػة لػا شلصػية الطالػ ب 
سوا  لا الجان ب المعرلا أو ا نفعالا أو ا جتماعا  والتا تسهـ إلى حد كبيػر لػا تشػليص 
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را  لػػإف دراسػػة مت يػػلػػ ا التوجػػه العػػاـ لمطالػػ ب مسػػتدبا  وتحديػػد كفا تػػه الكاديميػػة المدركػػة  
 يٕٗ: ٕٛٔٓالبحث عمى طا ب ه   المرحمة تبدو ضرورية ومهمةامحمد غازي الدسوتا 

والكفا ذ ال اتية المدركة  Strenbergال كا  الناجو لا ضو  نظرية  كما أف
مف أهـ العوامؿ التا تؤثر لا استراتيجيا  تطوير التعميـ لا العديد مف  الدراساوا ندما  

أنها ل  لا تطوير العممية التعميمية تهاورغـ أهمي  عمى حد سوا  ةيدوؿ العالـ المتددـ والنام
لا الدراسا  البحثية  وه ا يدعـ مشكمة الدراسة مف حيث ندرذ البحاث التا  الـ تجد حظه

لدد تحدد  مشكمة البحث لا محاولة   تشير بشكؿ مباشر إلى العوامؿ الثاثة مجتمعة
 الدراساالكفا ذ ال اتية المدركة وا ندما  :وكؿ مفالكشؼ عف العاتة بيف ال كا  الناجو 

هػؿ توجػد لػروؽ دالػة إحصػائيا بػيف  اآلتيػة: التساؤ   لا البحث مشكمة بمورذ ويمكف 
النػاجو والكفػا ذ ال اتيػة  ي  لا ال كا العمميةػ الكميا   النظريةمتوسط درجا  الطا ب االكميا  

مػف وا نػدما  الدراسػا ؤ بالكفػا ذ ال اتيػة المدركػة وهؿ يمكف التنب؟ الدراساالمدركة وا ندما  
 لاؿ تدرا  ال كا  الناجو لطا ب الفرتة الولى جامعة المنيا؟ 

 :البشح أيداف
 :تعرؼ عمى إلى البحث يهدؼ ه ا

الناجو  لا ال كا االكميا  النظرية ػ الكميا  العمميةي طا ب بيف متوسط درجا   الفروؽ -ٔ
 .الدراساكة وا ندما  والكفا ذ ال اتية المدر 

مف لاؿ تدرا  ال كا  الناجو  وا ندما  الدراسا بالكفا ذ ال اتية المدركة امكانية التنبؤ -ٕ
 .لطا ب الفرتة الولى جامعة المنيا

 :البشح أينّٕ -
 لاؿ النداط التالية مف البحث ه ا أهمية تتضو

  والعممية اإلبداعيةرا  التحميمية و تنمية الددل تدريبية برامج لتصميـ تمهيدية لطوذ عدي -ٔ
 .تحسيف الدا  الكاديما لمطا بوبالتالا   المدركةال ا   وكفا ذ

 يةال ات ال كا  الناجو  والكفا ذ أصبولبحث؛ لدد أهمية المت يرا  التا يتناولها ه ا ا -ٕ
زايد ها لا ظؿ التتحديدإلى سسا  التعميمية مؤ تسعى ال مف أبرز الهداؼ التا المدركة

واندماجه لا العممية مما يتطم ب مشاركة الطال ب  ؛المستمر وزيادذ أعداد الطا ب
والتا   ا جتماعا؛ وبالتالا ظهر  الحاجة إلى تعرؼ العوامؿ المرتبطة بالجان ب التعميمية
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سهـ لا تعزيز البيئة التعميمية عف طريؽ تشجيد الطا ب عمى تطوير ممارستهـ تتد 
 لاتة والعممية0التحميمية وتدراتهـ ال

والمكتبة السيكولوجية لا مجاؿ عمـ النفس المعرلا  لمدياس النفسا ا البحثه يضيؼ  -ٖ
مداييس وأدوا  تتناس ب مد البيئة المصرية  وتساعد عمى إجرا  المزيد مف البحوث 

: وهى مداييس  والدراسا  لا ه ا المجاؿ لا ضو  التطور العمما ومستحدثا  الحياذ
 الدراسا وا ندما وكفا ذ ال ا  المدركة    جوالتفكير النا

 ادورً  يؤديتناوؿ موضوع مهـ وهو ا ندما  الدراسا لطا ب المرحمة الجامعية وال ي  -ٗ
وتولير إطار نظري تد يضيؼ لممكتبة العربية مرجعا مهما  لا زيادذ مشاركتهـ  اكبيرً 

 وع0الموض به اتهـ المستدبمية اسيعتمد عميه الباحثوف لا دراس
 :البشح مصطلشات

 :البحث لا ه ا مصطمحا  تحدد 
   Successful Intelligence الركا٘ الهادح:

نظاـ متكامػػػػؿ مػػػػف الدػػػػدرا  الػػػػ كا  النػػػػاجو بأنػػػػه:  Sternberg(2005:190)عػػػػرؼ  ي     
الازمػػة لمنجػػاح لػػا الحيػػاذ  والشػػلص الػػ ي يتمتػػد بالػػ كا  النػػاجو يميػػز ندػػاط الدػػوذ لديػػه 

در اإلمكػاف ويميػز ندػاط ضػعفه ويجػد الطريػؽ لتصػحيحها أو التعػويض عنهػا  ويسػتفيد منهػا تػ
كمػػا أف الشػػلاص الػػ يف يتمتعػػوف بالػػ كا  النػػاجو يتكيفػػوف ويشػػكموف ويلتػػاروف البيئػػا  مػػف 

حػدد إجرائيػػا بمجمػػوع تو    والعمميػػة اإلبداعيػةلػاؿ التػػوازف لػا اسػػتلدامهـ الدػدرا  التحميميػػة و 
لممديػاس المسػتلدـ  الػ كا  النػاجو أبعػادمػف  عػدبُ لػا كػؿ  الطالػ بالدرجا  التا يحصػؿ عميهػا 

   0لا ه ا البحث
 Perceived self – Efficacy  :اللفا٘ٔ الراتّٕ املدزكٕ

 واعتداداتػه الفػرد رؤيػة :بأنهػا ال اتيػة الكفػا ذ  Bandura(1997:31اعػرؼ  ي
 ومػا  المجػا   ملتمػؼ الػ ال اتيػة أهداله وتحديؽ  واإلنجاز العمؿ عمى مددرته حوؿ ال اتية
ويعرلهػا الباحػث بأنهػا: معرلػة  0أهدالػه لتحديػؽ وممارسػا  وتلطػيط تنظػيـ مػف عميهػا يترتػ ب

الطالػػ ب لتوتعاتػػه ال اتيػػة وتدرتػػه عمػػى الت مػػ ب عمػػى المهمػػا  الملتمفػػة وبصػػورذ ناجحػػة  و لػػؾ 
كويف عاتػا  وت ومواجهة ض وط الحياذ الجامعية يتمثؿ لا تدرته عمى السيطرذ عمى انفعا ته

تدانة لػه والت مػ ب عمػى  صرار  ومثابرته عمى تحديؽ متطمباته وحبه لعممه وا  اجتماعية ناجحة  وا 
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الكفػا ذ مديػاس  عمػى الطالػ ب عميهػا يحصػؿ التػا بالدرجػة وتدػاس المشػكا  التػا تواجهػه 
 0يإعداد الباحثاالمستلدمة لا ه ا البحث ال اتية المدركة 

  Academic  Engagement : الدزاسْاالندماز 
بأنػػػه عمميػػػة  ا نػػػدما  الدراسػػػا Fredricks, et al., (2004 : 16ايعػػرؼ 

 عمميػةسيكولوجية انفسيةي لاصة بإثػارذ ا نتبػا   واسػتثمار أوسػد لطاتػة وجهػود الطػا ب لػا 
التعمـ وتفضػيؿ التحػدي 0 كمػا يشػمؿ اإلحسػاس با نتمػا  وتبػوؿ أهػداؼ التعمػيـ  والػتمكف مػف 

الكػػاديما تعزيزهػػا  وا هتمػػاـ والمشػػاركة الوجدانيػػة لػػا  العمػػؿارا  التػػا ينػػوي المعرلػػة والمهػػ
 الكمية وتشمؿ دالعيتهـ لمتعمـ 0
المشاركة وا هتماـ اإليجابا ال ي يؤدي بالطال ب إلى ب ؿ مزيد ويعرله الباحث بأنه: 

يؽ تحدل دالؿ ولار  حجرذ الدراسة مكمؼ بهالا أدا  مهاـ وأنشطة  والوت  مف الجهد
وك لؾ شعور الطال ب با نتما  لمجامعة وتبوؿ تيمتها   الهداؼ المرغوبة ومواجهة الصعوبا 

السات ذ والزما   وشعور   :والمشاركة اإليجابية لا أنشطتها والتفاعؿ اإليجابا مد كؿ مف
 عميها يحصؿ التا بالدرجة داسيو   مما يؤدي إلى ا ستمرار ليها ؛بالرضا والسعادذ عنها

 المستلدمة لا ه ا البحث اإعداد الباحثي0الدراسا ا ندما  مدياس  عمى ال بالط
   :البشح مهًر-

 ويصفها ها كما الظاهرذ دراسة عمى يعتمد حيث الوصفا  المنهج ه ا البحث يتبد
 الوصفا يصؼ المنهج لإف ل ا ؛عناصرها بيف العاتا  ويحدد جوانبها  ويشلصها ويكشؼ

مف بالكفا ذ ال اتية المدركة وا ندما  الدراسا مف لاؿ تدرا   مكانية التنبؤ بكؿإ بدتة
 0كمية التربية جامعة المنياطا ب لد   ال كا  الناجو
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 َالدزاسات الشابقٕ طاز الهظسٓاإل

   Successful Intelligence :الركا٘ الهادح
حيث أصبح  دراسة   شهد مفهوـ ال كا  تطورا ممحوظا بتطور ا تجا  المعرلا

نحو لهـ دور العمميا  المعرلية وأبنية ال اكرذ الملتمفة لا الدا  ال كا  ة كا  موجهال
ا هتماـ بالسس العصبية البيولوجية والعوامؿ الثدالية والبيئية لا تطور  أسهـلأللراد  وتد 
يا  وظهور العديد مف النظريا  التطبيدية التا هدل  إلى تجاوز النظر   مفهـو ال كا 

حاطة بالكثير مف جوان ب ال كا  اإلنسانا  ومف أبرز ه     التا لـ تستطد اإلالتدميدية
ا هتماـ بموضوع ال كا  الناجو عمى يد العالـ وتد بدأ  النظريا  نظرية ال كا  الناجو0

  بالنجاح ادتيدً  امتنبئً لا تحديد ال كا  ال ي يعد  همف لاؿ بحوث غر يا مريكا روبر  ستيرنب
لا معد   ال كا  التا  رنحصيف ه ا ال كا    أبعض العمما  يدركوف  أل لؾ بد ةونتيج

 0 ئٕٔٓ الفاعوريأيهـ الم كا   ةتديسها ا لتبارا  التدميدي
ل كا  الناجو بأنه :  تدرذ الفرد عمى تحديؽ ا Sternberg (2005:19ا عرؼوتد 

لديه  ومحاولة تعويض أهداله لا محيطه ا جتماعا والثدالا  وا ستفادذ مف مواطف الدوذ 
عمى التكيؼ مد بيئته  و لؾ مف لاؿ إحداث التوازف  امواطف الضعؼ عند   حتى يكوف تادرً 

     والعممية التا لديه  0 اإلبداعيةبيف الددرا  التحميمية و 
 المعايير الحياذ  وتحديؽ لا الناجحة نجازا اإل  تحديؽ عمى الددرذ :أنهبويعرؼ أيضا 

اأيهـ الفاعوري  الفرد الموجود به والثدالا ا جتماعا السياؽ ضمف المثالية الشلصية
 .ي(Sternberg, 2006:323  ئٕٔٓ 

مجموعة مف الددرا   :بأنها يٕ٘: ٕٙٓٓ أبوجادو ابينما عرلها امحمود عم
تستلدـ لتحديؽ أهداؼ الفرد لا الحياذ ضمف السياؽ الثدالا ا جتماعا مف لاؿ التكيؼ 

  0رها وتشكيمهامد البيئة والتيا
بأنه مجموعة مف الددرا  التحميمية  ال كا  الناجو يChan, 2007:23كما عرله ا

والعممية التا تستلدـ بشكؿ متكامؿ ومتدالؿ لتحديؽ أهداؼ الفرد لمنجاح لا  اإلبداعيةو 
و لؾ ضمف السياؽ ا جتماعا لها لا ضو  تكيؼ الفرد مد البيئة   مهارا  التعمـ والحياذ

 ها وتشكيمها0والتيار 
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ي بأنه: توظيؼ ٕٕٙ: ٕٙٔٓايوسؼ محمود تطاما و أمجد لرحاف الركبيا   وعرله 
تصى درجه مف النجاح لا البيئة ألتحديؽ  ؛والعممية واستثمارها اإلبداعيةالددرا  التحميمية و 
 والحياذ اليومية0
الطال ب  ذلمساعد ةنه طريدأب يٙٚٔ: ٕٙٔٓشيما  بهيج محمود متولا اوتعرله 

كؿ   لد ذثاث تدرا  موجود  بالتراضية كاديما والمهنا صعيد ال التحديؽ النجاح عمى  لا
تد يكوف متميزا لا بعضها الفرد ف أو ةي  والعممي اإلبداعيةو  ةالتحميمياالددرا   :وها  طال ب

ومواطف   منها ذستفادمواطف توته لا ه   الددرا  وا  ة لؾ عميه معرلل ؛لروضعيفا لا اآل
 0 ذوهك ا يتحدؽ النجاح لا الحيا  اجها وتاليهالعضعفه 

ف ال كا  الناجو هو ألى إ يٖٚ: ٕٙٔٓصفا  عما أحمد عفيفاابينما تشير 
 ةوالعممي ةالتحميمي ةمف عمميا  الكشؼ والتدريس والتدييـ لمددرا  العدمي ةمتكامم ةمنظوم

و تعاونا أشكؿ لردي الدرس ولارجها وب ةالتا تستلدمها الطالبا  دالؿ تاع اإلبداعيةو 
 . ةوالحياتي ةالدراسي هفهدالألتحديؽ 

يستلمص الباحث مما سبؽ أف ال كا  الناجو هو تدرذ الفرد عمى تحديؽ أهداله لا 
الحياذ دالؿ السياؽ الثدالا وا جتماعا با ستفادذ مف نداط الدوذ وتصحيو نداط الضعؼ 

لبيئا  مف لاؿ الجمد بيف الددرا  لديه وتعويضها لكا يتـ التكيؼ والتشكيؿ والتيار ا
 والعممية 0 اإلبداعيةالتحميمية و 

 : ملُنات الركا٘ الهادح

  اإلبداعيةالددرذ و الددرذ التحميمية   :ها  يتكوف ال كا  الناجو مف ثاث تدرا 
 :مف كؿدراسة وضحها أالددرذ العممية ويمكف عرض  لؾ عمى النحو التالا كما و 

(Sternberg,;2005;2006)  (Sternberg & Grigorenko,2002)  Boulet. 

  أمجد لرحاف الركبيا    يوسؼ محمود تطاماي  إٙٔٓ  أيمف جماؿ عانـا  ي(2007
 0يٕٚٔٓ   ابتساـ محمود عامر  حناف حسيف محمودا                  يٕٙٔٓ
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 Analytical abilities:  التشلّلّٕ اتالقدز

 باستلداـ المألولة المشكا  حؿ إلى الفرد لالها مف يسعى التا الددرا  ىوه         

 :التالية الددرا  وتتضمف   العناصر بيف العاتا  أو المشكمة عناصر استراتيجيا  تعالج
 0يSternberg, 2005: 191اوالحكـ   والتفسير  والتدييـ والمدارنة  والتصنيؼ   التحميؿ

ميػػا  إلػػا سػػموؾ اعتيػػادي لػػدي ويتحدػػؽ  لػػؾ بشػػكؿ نمػػو جا عنػػدما تتحػػوؿ تمػػؾ العم
الفػػرد  يؤديػػه بصػػورذ طبيعيػػة لػػا كػػؿ المواتػػؼ التػػا يمػػر بهػػا سػػوا  لػػا بيئتػػه أو لػػا البيئػػا  

 0(Strenburg,2006:325) اللر  
صػدار الحكػاـ وندػدها والديػاـ  وتتضمف الددرا  التحميمية الددرذ عمى تحميػؿ الموتػؼ وا 

دراؾ ا صػػػػػدار الحكػػػػػاـبعمميػػػػػة المدارنػػػػػة والتديػػػػػيـ الػػػػػدتيؽ وا   ,Sternberg لفػػػػػروؽ  وا 

وتحدد إجرائيا بمجموع الدرجا  التا يحصػؿ عميهػا الطالػ ب عمػى الفدػرا  التػا ي  (1999:438
 0المستلدـ لا ه ا البحث ال كا  الناجوتديس ه   الددرا  ضمف مدياس 

 Creative abilities اإلبداعّٕ اتالقدز

ه لا عممية ا بتكار  وا لتراع  وا كتشاؼ  تسلير مهارات ىعنا تدرذ الفرد عمتو         
تامة ا لتراضا   وبنا  الفروض  و لؾ عندما تواجه الفرد مشكمة ما  أو عندما  والتليؿ  وا 

موتفا يتطم ب حا  ويري ستيرنبير  أف عممية اإلبداع تضمف كا مف التفكير التداربا  يواجه
التفكير  ىفرد وتتطم ب حمو  تحتوي عمالتا يتعرض لها ال المشكا والتباعدي و لؾ لف 

 Strenburg,2006:325).التداربا والتباعدي وليس نوعا واحدا لدطا
وتتطم ب اللياؿ   مبتكرذ لتعمـ معموما  جديدذ اطرتً  اإلبداعية الددرا تضمف تكما 

عادذ تعريؼ المشكمة ومعالجتها   والحدس والددرذ عمى ا ستكشاؼ والتفكير لار  الصندوؽ وا 
 ي Boulet, 2007:950رؽ ملتمفة ابط
وك لؾ تتضمف الدػدرا  اإلبداعيػة الدػدرذ عمػى التعامػؿ مػد اللبػرا  الجديػدذ مػف لػاؿ   

ا عتمػػػػاد عمػػػػى اللبػػػػرا  السػػػػابدة وتنظػػػػيـ المكونػػػػا  الدائيػػػػة وكػػػػ لؾ الدػػػػدرذ عمػػػػى ا بتكػػػػار 
ا  التػػا ي   وتحػػدد إجرائيػػا بمجمػػوع الػػدرج(Sternberg, 1999:438وا كتشػػاؼ والتليػػؿ 

يحصػػؿ عميهػػا الطالػػ ب عمػػى الفدػػرا  التػػا تدػػيس هػػ   الدػػدرا  ضػػمف مديػػاس الػػ كا  النػػاجو 
 المستلدـ لا ه ا البحث0



 ...................................... الذكاء الناجح في ضوء نظرية سترتبرج وعالقته بكل من الكفاءة الذاتية

- 6720 - 

 Practical abilities (ٕ)التطبّقّ ٕالعنلّ اتالقدز

و لؾ لا سياؽ   ته وتسليرها بصورذ عمميةاتضميف كؿ مهار  ىويعنا تدرذ الفرد عم       
داي  بحيث تتكوف لديه اللبرذ لا تحديؽ توالده مد بيئته  وتشكيؿ عالمه الواتعا االحدي

  وأليرا أف تتكوف "shape processingنحو مائـ لممواتؼ التا يمر بها    ىسموكه عم
ف يمتمؾ أ  و هلديه اللبرذ  لتيار بيئته المناسبة التا تتوالؽ مد ميوله ورغباته واهتمامات

 . حؿ المشكا  ىبيئة ألضؿ  ويممؾ تدرذ عم ىإلالمرونة الكالية لمتحوؿ مف بيئة 

(Strenburg, 2006: 325) 
التطبيؽ وا ستلداـ والممارسة والتنفي  والتوظيؼ والدا   ةالددرا  العمميويتضمف 

العمما عمى تطبيؽ تدرا  الفرد عمى أنواع المشكا  التا تنشأ لا الحياذ اليومية أو التكيؼ 
كما يتضمف مفهوـ  ا   يChooi et al., 2014:570المناسبة ا أو التشكيؿ والتيار البيئة

وها المعرلة الدائمة  Tacit knowledgeأهمية كبيرذ وهو المعرلة الضمنية أو اإلجرائية 
عمى اللبرذ  ا  الصمة بحؿ المشكا  العممية  وعادذ ما يتـ اكتسابها دوف تعميما  صريحة 

ف الكثير مف المعرلة الازمة لمنجاح لا المهاـ ل  ؛أو معموما  واضحة عف الشيا  المهمة
 0يGottfredson, 2003:348لا العالـ الواتعا كامف أو ضمنا ا

وتتضػػمف الدػػدرا  العمميػػة االتطبيديػػة الدػػدرذ عمػػى التكيػػؼ والتشػػكيؿ والتيػػار البيئػػا  
 ي  وتحػػدد إجرائيػػا بمجمػػوع(Sternberg, 1999:438اليوميػػة والدػػدرذ عمػػى تنفيػػ  اللكػػار 

الدرجا  التا يحصؿ عميها الطال ب عمى الفدرا  التا تديس ه   الددرا  ضمف مديػاس الػ كا  
 الناجو المستلدـ لا ه ا البحث0

 :تعقّب 

الددرذ التحميمية   :ها مف ثاث تدرا يتكوف ال كا  الناجو  أف يتضو مما سبؽ
  اإلبداعا يميؿ إلى التفكير أف الطال ب ال ي يتميز بال كاو  الددرذ العمميةو   اإلبداعيةالددرذ و 

بطريدة جديدذ وملتمفة وغير تدميدية  ويفضؿ إيجاد حموؿ غير مألولة لألنواع الجديدذ مف 
غير متوتعة ويحاوؿ  الكارً أالمشكا  وتدديـ مدترحا  مبتكرذ تج  ب انتبا  اآللريف   ويددـ 
  بديهة ولياؿ عدما واسدإتناع اآللريف بها وتنفي ها واللرو  بها إلى النور  ولديه سرعة 

عناصر يجاد عاتا  بيف إالطال ب ال ي يتميز بال كا  التحميما يميؿ إلى محاولة   كما أف
صدار أحكاـ ها ببعض بعضالمشكمة وربطها  جرا  تحميؿ وعمؿ مدارنا  وا  وك لؾ يتميز   وا 
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لنظري والمعارؼ لديه الددرذ عمى ا ستفادذ مف الجان ب ا عممًيا بأف  كا ً  يمتمؾالطال ب ال ي 
 0والمعموما  التا اكتسبها مف البيئة ولبرته لا الحياذ ويوظفها لا إطار حياته اليومية

 :اللفا٘ٔ الراتّٕ املدزكٕ

 احيث أشػير إليػه لػ  مف مفاهيـ عمـ النفس الحديثةكفا ذ ال ا  المدركة يعد مفهـو 
تظهػر مػف ال اتيػة  كفا تهد عف وال   ير  أف معتددا  الفر   انظرية التعميـ ا جتماعى المعرل

 ؛لمددرا  الشلصػية واللبػرا  المعدػدذ سػوا  المباشػرذ أو غيػر المباشػرذا لاؿ اإلدراؾ  المعرل
 اال اتيػة يمكػف أف تحػدد المسػار الػ   يتبعػه الفػرد كػإجرا ا  سػموكية   أمػا لػ الكفا ذل ا لإف 

 .ي ٕٗٔ:  ٕٓٔٓ محمود اليوسؼ اصورذ ابتكارية أو نمطية ارام

عػػد مػػف أبعػػاد بُ  :إلػػى الكفػػا ذ ال اتيػػة المدركػػة بأنهػػا  chwazer(1996:14)وأشػػار  
تناعػػا   اتيػػة حػػوؿ تػػدرذ الفػػرد عمػػى الت مػػ ب عمػػى المهػػاـ والمشػػكا   الػػ ةالشلصػػية متمثمػػ

مػف  االصعبة التى تواجهه مف لاؿ توجيه سموكه ثـ ضبطه والتلطػيط المناسػ ب لػه ولصوًصػ
   الحديدة التى يشعر بها اللراد عند أدائهـ لمهامهـ 0 اها تؤثر للكون ؛لاؿ المهاـ التربوية

والتا يتاح   توالر اإلمكانا  الشلصية لمفرد :بأنها يةكفا ذ ال اتالكما يمكف تعريؼ 
التا تواجهه  والت م ب عمى العدبا  التا  المشكا له عف طريدها ب ؿ الجهد ليتمكف مف حؿ 

  مديحة ىلهداؼ التا   يمكف ل ير  بموغها انجاذ زكا موسوتحديؽ ا    يمكف ل ير  تلطيها
 ي 0ٖٕٚ :ٜٜٜٔعثماف عبدالفضيؿ  

 أف الكفػػا ذ ال اتيػػة المدركػػة تمثػػؿي  ٔٓ٘:  ٕٔٓٓالزيػػا  ا  مصػػطفى لتحػػى ويػػر 
إمكاناتػػه أو تدراتػػه ال اتيػػة ومػػا تنطػػو  عميػػه مػػف مدومػػا  عدميػػة معرليػػة  ااعتدػػاد الفػػرد لػػ

الحػداث لتحديػؽ  اية لمعالجة المواتػؼ والمهػاـ والمشػكا  والتػأثير لػوانفعاليه وحسية وعصب
 إنجاز ما 0

 يٖٕٙ:  ٕٛٓٓاال نػا شػري   أحاـ حسف محمود  وأشرؼ عبد :كما عرلها كؿ مف
مكانياتػػػه  بأنهػػػا مجموعػػػة مػػػف المعتدػػػدا  أو الحكػػػاـ أو المعمومػػػا  عػػػف مسػػػتويا  الفػػػرد وا 

اإلضػػالة إلػػى وجػػود تػػدر مػػف ا سػػتطاعة عمػػى تنفيػػ  ب  أدا  عمػػؿ مػػاا واسػػتمتاعه بالنجػػاح لػػ
وهػى ليسػ  مجػرد توتعػا  بػؿ تعنػى   كما تحتو  عمػى توتعػا  لأللػراد لػألدا  المرتدػ ب  المهاـ

مكانػا  لتحديػؽ الهػداؼ الشلصػية باإلضػالة ا اسػتثمار اإلكما تعن  ب ؿ جهد وتحديؽ النتائج
 0المستدبؿ اإلى لاصية التنبؤ بالدا  ل
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إلػػػى مفهػػػـو كفػػػا ذ الػػػ ا  المدركػػػة بأنػػػه  يٖٛ:  ٕٕٔٓ ا  نػػػايؼ يعدػػػو بنالػػػوأشػػػار 
معتدػػدا  الطالػػ ب حػػوؿ تدرتػػه عمػػى تنظػػيـ وتنفيػػ  العمػػاؿ واإلجػػرا ا  الازمػػة لتحديػػؽ نتػػائج 

      0دراسته الجامعية ال ةإيجابي
ي بأنهػػا معرلػػة الفػػرد لتوتعاتػػه ال اتيػػة  ٕٕٚ:  ٕٔٔٓا سػػالا طالػػ ب عمػػواف وعرلتهػػا 

تدرتػه  المت م ب عمػى المهمػا  الملتمفػة وبصػورذ ناجحػة وتتمثػؿ بدناعتػه ال اتيػة لػ تدرته  ال
 0عمى السيطرذ والت م ب عمى المشكا  الصعبة التى تواجهه 

والجهػد  نجػاز الفعمػا لألعمػاؿ  لهػا تعكػس مػػد  المثػػابرذوالكفػا ذ ال اتيػة تػرتبط باإل 
وكػػ لؾ مػػد     ومداومػػػة الفػػػشؿ المبػػ وؿ لمتعامػػؿ مػػد المواتػػؼ الصػػعبة ومواجهػػة المػػػشكا

  ). ٕٜٔ: ٖٕٔٓنرميف عونا محمد   ادعػا  عػوض عػوض  التحدي واإلصرار

لمفرد  المدركةي أف الكفا ذ ال اتية ٕٖٗ :ٕٓٔٓبنا لالد ا سميمافويضيؼ محمد 
مكاناته أو تدراته ال اتية وما ينطوي عميه مف مدوما  عدمية إ  ها اعتداد الفرد بمستو 

انفعالية وحسية لسيولوجية عصبية لمعالجة المواتؼ والمهاـ أو المشكا  أو معرلية و 
نجاز معيف لا ظؿ المحددا  البيئية إلتحديؽ  ؛الهداؼ الكاديمية والتأثير لا الحداث

 الدائمة0
 :بأنهػا الكفا ذ ال اتية المدركػة عف يٚٔ :ٕٙٔٓا إبراهيـ لضير وتعبر مرل  إبراهيـ

كمػا أنهػا تمثػؿ مػرآذ معرليػة   تصؿ بما ينجز  الفرد وبما يسػتطيد إنجػاز  مجموعة الحكاـ التا
 0حديؽ الهدؼتسموكه وتنشطه وتوجهه وتحالظ عمى استمراريته إلى حيف  لمفرد تحرؾ

الكفػػا ذ ال اتيػػة المدركػػة هػػا معرلػػة الفػػرد لتوتعاتػػه يسػػتلمص الباحػػث ممػػا سػػبؽ أف 
تدرته عمى السػيطرذ عمػى و وبصورذ ناجحة   تمفةال اتية وتدرته عمى الت م ب عمى المهما  المل

صػػرار  ومثابرتػػه عمػػى تحديػػؽ متطمباتػػه وحبػػه  انفعا تػػه وتكػػويف عاتػػا  اجتماعيػػة ناجحػػة  وا 
تظهر معتددا  الفػرد بكفا تػه ال اتيػة   و والت م ب عمى المشكا  التا تواجهه  تدانه لها  لعممه و 

اتػػه المتعػػددذ سػػوا  كانػػ  مباشػػرذ أو غيػػر مػػف لػػاؿ اإلدراؾ المعرلػػا لددراتػػه الشلصػػية  ولبر 
مباشرذ  كما تعكس ه   المعتددا  حوؿ الكفا ذ ال اتية تدرذ الفرد عمى أف يتحكـ لػا معطيػا  

عطػػا  أتصػػ مػػا لديػػه مػػف تػػدرا    ىالبيئػػة مػػف لػػاؿ ألعالػػه وتصػػرلاته وا ن مػػاس لػػا العمػػؿ وا 
هػػة الضػػ وط والزمػػا  التػػا وكػػ لؾ وسػػائؿ التكيػػؼ التػػا يسػػتلدمها والثدػػة بػػالنفس لػػا مواج

 يتعرض لها لا الحياذ 0
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 الركا٘ الهادح َاللفا٘ٔ الراتّٕ املدزكٕ

ممػا تػد  ؛يسهـ ال كا  النػاجو لػا تحديػؽ الدا  الجيػد والفعػاؿ لػا المهػاـ الكاديميػة
هػػـ لػػا  أدا فيػػنعكس عمػػى كفػػا ذ الطػػا ب ال اتيػػة لمشػػاركتهـ الكاديميػػة  كمػػا أنػػه تػػد يحسػػ

كمػػا أف  ي ٕٖ: ٕٚٔٓالعظػػيـ مبػػروؾ   حػػاـ عبػػدأيميػػة امهػػا لػػتو اهلل بػػدير  المهػػاـ الكاد
مرتفعػة  يمتػازوف با نفتػاح العدمػا  ولػديهـ جػرأذ  ولكػنهـ  اللراد ال ي يتمتعػوف بكفػا ذ  اتيػة

مػف الناحيػة  اتزانػاليسوا م امريف أو مجازليف  وهـ أكثر تصميًما وتصبرًا  وأتؿ اضػطراًبا وأكثػر 
  عتنػا  بهػـلػا اهتمػاـ بػاآللريف والرغبػة ية  إ  توجػد لػديهـ الدػدرذ عمػى ا والعاطفا نفعالية 

 ي0ٜٕ٘:  ٕٓٔٓشفيؽ لاح عاواف  معاوية محمود أبو غزاؿ  ا
حيث   أهمية استلداـ ال كا  الناجو Sternberg,( 2010: 327-336وللص ا

يسهـ لا تعزيز الكفا ذ ال اتية  يسهـ لا التنبؤ بدرجة كبيرذ بزيادذ الدا  الكاديما  كما تد
والعممية   لممتعمـ عف طريؽ تشجيد الطا ب عمى تطوير ممارستهـ التحميمية وتدراتهـ اللاتة

مف التدريس  اوعمدً  اد عمى استلداـ الترميز بشكؿ أكثر توسعً يجوك لؾ له دور لا التش
داط الضعؼ  ويعزز الددرذ ن والت م ب عمىويمكف الطا ب مف اإللادذ مف نداط الدوذ   التدميدي

 رلد الكفا ذ ال اتية  لمطا ب0 لا مما يسهـ ؛عمى ا حتفاظ بالمادذ المتعممة
أدا  المهاـ  أو  اإمكانية تعرض الفرد لمفشؿ ل اكفا ذ ال اتية المدركة لالكما تؤثر  

به    ه عمى الدياـعف تدرت العدـ محاولة الدياـ به   المهاـ عندما يكوف تصور  ال ات هدلع
لاللراد ال يف لديهـ الددرذ عمى تصورا  منلفضة عف كفا تهـ ال اتية  المهمة منلفًضا

روف أدا  أتؿ حيث يظه  يتلموف عف أدا  المهمة بسرعة عند مواجهتهـ لممصاع ب
 ويتعامؿ اللراد  و و لمفشؿ    ا  وهـ ب لؾ يتجنبوف تنفي  المهاـ تجنبً اويصبحوف أتؿ نجاحً 

الكاديمية المرتفعة مد المور المعددذ  ويت مبوف عمى المشكا  ويثابروف  الكفا ذ ال اتية
  ويثدوف بأنفسهـ ليتمكنوا مف تحديؽ  لؾ  حياتهـ المهنية ال ادراستهـ  وهـ أكثر نجاحً  ال

اللراد ال يف لديهـ تصورا  لضا عف أف بالمدارنة بأترانهـ  امرتفعً  اهـ الكاديم كما أف أدا
كفا تهـ ال اتية والكثر تدرذ عمى تحمؿ المصاع ب يعرلوف نداط ضعفهـ وما  إيجابية حوؿ

 يYasilyutr, 2014:1947  0لعمه عندما يواجهوف تمؾ الصعوبا ا  لهـينب ى 
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ي إلى التحدؽ مف الددرذ التنبؤية لمكفا ذ ال اتية Pajares, 2005اوهدل  دراسة 
المدارس الموهوبيف   وتألف  عينة  طا ب المدركة لا اإلبداع وحؿ المشكا  الرياضية لدي

وأشار   طا ب المدرسة النظامية العادييف ي مف ٕٖٕوا اموهوبً  اي طالبً ٙٙالدراسة مف ا
بالتنبؤ بالددرذ عمى حؿ  أسهم نتائج الدراسة إلى أف الكفا ذ ال اتية لمطمبة الموهوبيف 
ار  نتائج الدراسة إلى أف الطمبة المشكا  والددرذ المعرلية والتحصيؿ لا الرياضيا   كما أش

الموهوبيف أظهروا كفا ذ  اتية معرلية لا الرياضيا   وكفا ذ  اتية مرتفعة لا التعمـ 
إلى مستويا  تمؽ منلفضة لا الرياضيا  مدارنة بالطمبة العادييف لا المدارس  باإلضالة
 النظامية 0

يعة العاتة بيف تعرؼ طبي إلى ٕٓٔٓالشويدا ا سعيد هدل  دراسة أبوزيدكما 
ال كا  العاـ ولعالية ال ا  والتحصيؿ  :أحد أبعاد ال كا  الناجو وكؿ مفباعتبار  ال كا  العمما 

لا  ىالدراسا  وك لؾ الكشؼ عف طبيعة الفروؽ بيف طالبا  الفرتة الرابعة والفرتة الول
عف تأثير  ال كا  الناجو باإلضالة إلى التوصؿ للضؿ نمو   تحميؿ مسار لمكشؼ  مستو 

وأجري  الدراسة عمى   ال كا  العمما وال كا  العاـ عمى لعالية ال اتا والتحصيؿ الدراسا
ي ٕٔٔي مف الفرتة الولا وا٘ٔٔي طالبة مف المرحمة الجامعية منهـ إٕٚعينة توامها ا

مف الفرتة الرابعة  واستلدم  الدراسة مدياس ال كا  العمما  ومدياس لعالية ال ا  
مية إعداد الباحث  ومف أهـ النتائج التا أسفر  عنها الدراسة وجود لروؽ دالة الكادي
بيف طالبا  الفرتة الولا والفرتة الرابعة لا ال كا  العمما لصالو الفرتة الرابعة   اإحصائيً 

بيف درجا  الطالبا  لا ال كا  العمما ودرجاتهـ لا  اوجود معاما  ارتباط دالة إحصائيً و 
   العالية ال ا  الكاديمية  ولعالية ال ا  لمتنظيـ ال اتاي 0لعالية ال ا

عاتة التكيؼ الكاديما ي إلى تحديد ٕٓٔٓلالد ا سميماف بنا وسع  دراسة محمد
ة طمبة كمية العموـ التربوية لا جامعة آؿ البي   حيث تكون  عين  بالكفا ذ ال اتية العامة لد

ار  نتائج الدراسة إلى عدـ وجود لروؽ  ا  حيث أش ي طال ب وطالبة ٕٓٓالدراسة مف ا
  لجنس الطال ب أو المستو   د لة إحصائية لدي ألراد عينة الدراسة لا التكيؼ الكاديما تعز 

بيف التكيؼ  االدراسا أو التفاعؿ بينهما  كما أظهر  النتائج وجود ارتباط موج ب داؿ إحصائيً 
 ينة الدراسة 0ألراد ع  الكاديما والكفا ذ ال اتية العامة لد
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ا ستثمار النفسا والجهد الموجه إلى التعمـ والفهـ  :أنهب ا ندما  الدراسايعرؼ 
كما أنه شعور الطمبة با نتما  إلى الجامعة وتبوؿ تيمتها والمشاركة   والتمكف مف المعرلة

  . يScherniff et al., 2003 :159اإليجابية لا أنشطتها ا

 ,.Fredricks et alي  اKlem & Connell, 2004: 262ا :كؿ مفيعرله و 

ا نتبا   واستثمار  بأنه عممية سيكولوجية انفسيةي لاصة بإثارذ انظريً  اي تعريفً 63 : 2004
كما يشمؿ اإلحساس با نتما  وتبوؿ   جهود الطا ب لا عممية التعمـ وتفضيؿ التحديأوسد ل

والمهارا  التا ينوي العميؿ الكاديما تعزيزها  وا هتماـ  أهداؼ التعميـ  والتمكف مف المعرلة
 والمشاركة الوجدانية لا الكمية وتشمؿ دالعيتهـ لمتعمـ 0

ي Roberts & Mcneese, 2007 :2ي  اChaves, 2003 : 21ا :كؿ مف ويشير
و مددار الطاتة الجسمية والنفسية التا يلصصها الطال ب أكمية  :لاندما  الدراسا بأنه

مما يشعر  بالرضا وا رتياح  ؛حصوؿ عمى اللبرا  والمعارؼ الكاديمية بمستويا  عاليةلم
 ,Krause & Coatesعرله اكما  .تجا  ما يمارسه مف مهاـ وأعماؿ دالؿ حجرذ الدراسة

ر مدي انلراط وتركيز المتعمميف أثنا  ممارسة النشطة التعميمية مما يثم:أنهبي 2008:494
 0 عالية الجودذعف نتائج تعميمية 

نشاط تنمو مف لاله : عمى أنه Hart, et al., (2011:68ا :بينما اتفؽ كؿ مف
ويرتبط بالعديد مف النتائج   والصفية الدراسيةاستجابة المتعمميف لمبيئة وا نلراط لا النشطة 

  العا أبو اهلل ربيد عبدمسعد يعرؼ او اإلنجاز التعميما والحضور والسموؾ 0  :مثؿ  التعميمية
عممية سيكولوجية لاصة بإثارذ ا نتبا  واستثمار  :ي ا ندما  الكاديما بأنهٜٕٙ:  ٕٔٔٓ

النفس مد  ضبطلا عممية التعمـ  وه   العممية تتطم ب مف الطال ب  الطا بأوسد لجهود 
المواتؼ التا تثير ا نفعاؿ  لا يثور الشلص لبسط السبا ب  و  يعبر عف انفعا ته بصورذ 

عالية  إلى جان ب تدرته عمى معاممة محيطه المجتمعا المدرسا بصورذ إيجابية وحؿ انف
 0 بيئة الدراسةلا الحراؾ العمما والثدالا لا  واإلسهاـالمشكا  التا تواجهه 
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حياذ  مف المفاهيـ التا لها تأثير كبير لاالدراسا ا ندما  لإف  ؛مما سبؽ اوانطاتً 
فسية  ا  طبيعة دالعية   تتضمف : ا هتماـ  ومشاعر عممية نوهو الطا ب الجامعية  

ا نتما   وردود الفعؿ اإليجابية  واستثمار الطاتة الدالمية أثنا  المشاركة لا النشطة 
لا إطار درجا  الطا ب عمى البعاد الثاثة  االكاديمية وا جتماعية الملتمفة  ويتحدد إجرائيً 

 0بالبحثلمدياس ا ندما  الدراسا المستلدـ 
 االندماز الدزاسْأبعاد 

لا مهاـ التعمـ الملتمفة  وهو  المهمةمف الملرجا   اواحدً  الدراسايعد ا ندما  
يشير إلى مددار ونوع ا ستراتيجيا  المعرلية التا يوظفها المتعمـ أثنا  مهاـ التعمـ الملتمفة 

 سوا  لا مواتؼ الدراسة أو أثنا  ا ست كار 0
إ ا  الدراساا ندما  هناؾ أبعاًدا لا أف   Klem & Connell(2004:262)ويري

 0ردود الفعؿ لمتحديو ا ندما  المستمر  وهى:   تـ تولرها يتحدؽ
أبعاد  ةيوجد أربع أنه  Welch &Bonnan-Wite(2012:331بينما ي كر ا

ا ندما  الفكري  اندما  التراف   ا ندما  الكاديما  ا ندما تتمثؿ لا:  الدراسالاندما  
 لار  حجرذ الدراسة0

يتمثؿ لا ستة  الدراساي أف ا ندما  ٓٗ :ٕٕٔٓاالداضا عدناف محمد عبد   وير 
ا ندما  و ا ندما  مد السات ذ  و ا ندما  لا المدررا  الدراسية  و أبعاداا ندما  ا نفعالا  

 0ولوائحها ا ندما  مد نظـ الجامعةو ا ندما  مد الزما   و مد التلصص  
لاندما   أبعادثاثة  ,.Fredricks, et alي 62-2004:60لا حيف أوضو ا

  وا ندما  المعرلا  Behavioralوا ندما  السموكا   ها: ا ندما  ا نفعالا  الدراسا
Cognitive   لؾ لف ؛ و الدراساا ندما  ه ا النمو   لدياس  عمى البحث ه ا وتد اعتمد 

االسموكية ركز  عمى ه   المكونا  الثاثة  الدراساا ندما  معظـ الدراسا  التا تناول  
جماع عمى وجود المؤشرا  الثاثة لتحديؽ إكما أف هناؾ شبه   وا نفعالية والمعرليةي

تحديؽ ا ندما  يتطم ب أف ي (Fredricks, et al.,2004ويفترض نمو    0الدراساا ندما  
المكونا  الملتمفة لبيئة التعمـ  وك لؾ ا ستجابة  غير تميؿ مف المرونة عند التفاعؿ مد اتدرً 

يجابية مد الت يرا  البيئية الملتمفة  وتدبؿ تمؾ الت يرا  ومحاولة التوالؽ معها0  بفاعمية وا 
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ي أف Gutierrez, et al., 2016 : 2ا نتائج دراسةبدوذ   الَفْهـه ا  ربما شّجدَ 
ومد  لؾ نجد   مطمؽ عمى تعريفه وعدد أبعاد جماع إا ندما  مفهوـ متعدد البعاد  و  يوجد 

البعاد االسموكية  :بعاد محددذ ومتدالمة هاأبثاثة  يؤكدلبعاد   اأف التصنيؼ الكثر تكرارً 
 بددر مف التفصيؿ: دراسة ه   البعاد إلى ل ا يتوجه الباحث  ؛وا نفعالية والمعرليةي

 Engagement Behavioral االندماز الشلُكْ -1

دراكه  الطال بانتبا    مد :ؼ ا ندما  السموكا بأنهيعر  وتركيز  دالؿ حجرذ الدراسة وا 
 ,.Wang, et alالتا يواجهها عند الدياـ بالمهاـ الدراسية المكمؼ بها ا لممشكا 

  0ي2011:470
لا النشطة الكاديمية وا جتماعية  الطا بإلى مشاركة  ا ندما  السموكايشير و 

ويتكوف مف الجهد المب وؿ  وا هتماـ    ة والنشطة الامنهجية بالجامعةوالمهاـ التعميمي
والمشاركة  وينعكس بصورذ واضحة لا تحديؽ نتائج أكاديمية إيجابية  كما أنه ماند لمتسر ب 

عديف : الوؿ: االسموؾ اإليجاباي ويشمؿ ا لتزاـ بحضور المحاضرا   بُ   ويتضمف  الدراسا
كماؿ المهاـ الكاديم ية  والمشاركة لا المحاضرا  والنشطة الامنهجية  والثانا: اغيا ب وا 

السموؾ المنحرؼي ويشمؿ عدـ حضور المحاضرا  وعدـ الرغبة لا ب ؿ الجهد لدا  المهاـ 
 0يReeve & Tseng, 2011:257-258االكاديمية 

  ةلار  نطاؽ حجرذ الدراسالسموكا المشاركة لا أنشطة التعمـ   ندما  كما يتضمف
والمشاركة لا النشطة الامنهجية وا نضباط  الدراساالجهد وا ستمرار لا العمؿ  وك لؾكما 

ا ندما  السموكا   ويشمؿ ي Lam, et al., 2014:216ا الجامعةوالمواظبة عمى حضور 
مشاركة الطا ب لا النشطة المرتبطة بالدراسة  والتا تتضمف النشطة الكاديمية 

تمفة؛ ويتكوف ا ندما  السموكا مف الجهد المب وؿ  وا هتماـ  والمشاركة  وا جتماعية المل
وهو يظهر أثنا  المشاركة لا النشطة الكاديمية  والنشطة ا جتماعية  والنشطة 
الاصفية  وينعكس بصورذ واضحة لا تحديؽ نتائج أكاديمية إيجابية  كما أنه ماند لمتسر ب 

 يFredricks, et al., 2004:61)0                              الدراسا
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معا بالموائو الطابية  بأنه: التزاـ الطال ب الجا ا ندما  السموكا ويعرؼ الباحث
تمامه ا لتكميفا  الدراسية  ومشاركته لا النشطة الدارسية والنشطة التطوعية التا تلدـ وا 
 .المجتمد

 Emotional engagement االندماز االنفعالْ -2

نه جز  أوشعور  ب لبيئة التعمـبا نتما   الطال بشعور  :عرؼ ا ندما  ا نفعالا بأنهي
وشعور  بالدعـ   بأنه مدبوؿ ويحترمه اآللروف الطال بشعور     ومدالبيئةحديدا مف ه   

 0يWang, et al., 2011:470مف المعمميف والتراف ا
ية أو السمبية لا المحاضرا   يجاباللعاؿ اإليتضمف التفاعا  ا نفعالية وردود و 

مشاعر ا هتماـ وا نتما  تجا  البيئة الجامعية والكمية بما ليها مف أسات ذ وزما   اوأيضً 
 ونواحا أكاديمية والعممية التعميمية ككؿ  وتددير تيمتها 0

ؿ ا نفعالا يرتبط بردود الفعف ا ندما  أإلى  Lee & Smithي 1995ويشير ا
ية والسمبية المثارذ اتجا  الزما  والمعمميف والمهاـ الكاديمية بشكؿ عاـ  العاطفية اإليجاب

أف ا ندما  ا نفعالا يشمؿ وجود بعض ي   (Connel & Wellborn, 1991ويضيؼ 
شعور الطا ب با هتماـ والسعادذ وغيا ب مشاعر الممؿ والدمؽ والحزف   :مثؿ ؛المؤشرا 
يشعروف با نتما  لممدرسة  ويحددوف هويتهـ دالؿ  ايً أف الطا ب المندمجيف انفعاللضا عف 
   ولديهـ تدييـ لمنتائج المرتبط بالنجاح لا الدراسة 0بيئة التعمـ

هو ا نفعالا   ندما إلى أف ا  Reeve & Tseng  (2011:257-258ويشير ا
ا  ويتضمف ا ندم 0شعور الطال ب بالحماس وا هتماـ وندص الشعور بال ض ب والممؿ والدمؽ

ا نفعالا الكفا ذ  وا هتماـ  ومشاعر ا نتما   ويتضمف ك لؾ ردود الفعؿ اإليجابية تجا  
 يFredricks, et al., 2004:61)0 المعمميف والزما   واتجا  العممية التعميمية ككؿ

بأنه: التددير المتبادؿ بيف أعضا  هيئة التدريس  ا ندما  ا نفعالا ويعرؼ الباحث
والطا ب وأترانهـ مف ناحية ألر   والدائـ عمى مظاهر الح ب والزمالة   احيةوالطا ب مف ن

 والتعاوف والمشاركة والمنالسة والعمؿ النالد والمنتج 0



 ...................................... الذكاء الناجح في ضوء نظرية سترتبرج وعالقته بكل من الكفاءة الذاتية

- 6671 - 

   Cognitive engagement:االندماز املعسيف-3

عمى استلداـ استراتيجيا  التعمـ المنظـ  الطال بتدرذ  :يعرؼ ا ندما  المعرلا بأنه
                                  تراتيجيا  المعرلية  وتدرته عمى التنظيـ ال اتا والمراتبة ال اتيةوا س ا اتيً 
يرتبط بأف يكوف التعمـ استراتيجًيا ومنظًما  اتًيا  ويتضمف و ي Wang, et al., 2011: 470ا

مهارا  لا استثمار جهودهـ إلتداف المعارؼ وال الطا با ستعداد وا هتماـ والرغبة لدي 
واستلداـ استراتيجيا  معرلية وما ورا  معرلية أثنا  عممية التعمـ    الازمة لممهاـ الصعبة

  كما يشير إلى جودذ العمميا  المعرلية  وا ستعداد بدرجة كالية لتحديؽ أعمى درجا  التعمـ
تحديد  والواجبا  المنزلية وتشمؿ الدراسيةلا المهاـ  الطا بوطرؽ التعمـ التا يستلدمها 

  الهدؼ والدالعية الدالمية والتنظيـ ال اتا واستلداـ استراتيجيا  التعمـ وا لتزاـ بإتداف التعمـ
 . باإلضالة إلى ا ستعداد لب ؿ الجهد الضروري مف أجؿ لهـ اللكار المعددذ

استثمار الطا ب  هو ي إلى أف ا ندما  Connell & Wellborn, 1991ويشير ا
 ف مدالؿ التعمـ واستراتيجيا  التنظيـ ال اتا 0لمتعمـ  كما يتضم
 هو المعرلاإلى أف ا ندما  ي Reeve & Tseng, 2011:257-258ويشير ا

ويتضمف  0استلداـ الطال ب  ستراتيجيا  التنظيـ ال اتا النشط واستراتيجيا  التعمـ المتطورذ
المهارا  الصعبة أثنا  رغبة الطال ب لا استثمار جهود  إلتداف المعارؼ و  ا ندما  المعرلا

عممية التعمـ  واستلداـ استراتيجيا  مناسبة وا ستعداد بدرجة كالية لتحديؽ أعمى درجا  
 يFredricks, et al., 2004:62)0 التعمـ

بأنه: استلداـ الطال ب الجامعا لعمميا  المعالجة  ا ندما  المعرلا الباحث ويعرؼ
يمه لدروسه  ومثابرته وبحثه عف اإلتداف  وربطه الملتمفة مف أجؿ عممية التعمـ وتشمؿ تنظ

 لعممية التعمـ بطموحاته المستدبمية0
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 :الركا٘ الهادح َاالندماز الدزاسْ

تـ استلداـ ا ندما  لا مجموعة مف الدراسا  لمتنبؤ با ستمرار لا الدراسة 
-Robertsonوسع  دراسة اي Tinto. 2000: Fredricks, et al., 2004الجامعية ا

Schule. 2014 تعرؼ طبيعة العاتا  ا رتباطية الدائمة ما بيف ال كا  ا نفعالا ي إلى
وطالبة مف طا ب وطالبا   اي طالبً ٖٓٔوا ندما  الدراسا؛ و لؾ لدي عينة بمغ توامها ا

المرحمة الثانوية بثاث مدارس حكومية بو ية شيكاغو المريكية  وتوصم  الدراسة إلى أف 
 تباطية موجبة بيف ال كا  ا نفعالا وا ندما  الدراسا 0هناؾ عاتة ار 

وبين  النتائج أف ا ندما  يمكف أف يعزز الددرا  الكاديمية العامة  ومهارا  
 .Pike & Kuh, 2005: Fung, et al., 2018, Leiالتفكير الناتد  والتحصيؿ والمثابرذ ا

et al., 2018ب كبديؿ لمملرجا  اللر  المرغوبة مد اندما  الطا الدراسا ل ا تعامم   ؛ي 
 ي Kuh, et al., 2004: Hu, et al., 20080لمدراسة الجامعية ا

إلى بحث ا ندما  السموكا والوجدانا  Wang & Eccles (2011)وهدل  دراسة 
وعاتته بالنتائج الكاديمية والطموح الكاديما  وتد تناول  الدراسة ا ندما  مف لاؿ ثاثة 

عد وجدانا  والتعمـ المنظـ عد سموكا  وا نتما  لممدرسة كبُ : المشاركة المدرسية كبُ  أبعاد ها
وطالبة مف المراهديف موزعيف عمى  اي طالبً ٛٗٔٔعد معرلا  وتضمن  العينة اكبُ  ا اتيً 

وتضمن  العينة جنسيا  ملتمفة مف المريكاف   الصفوؼ السابد والتاسد والحادي عشر
يف  واستلدم  الدراسة متوسط درجا  الطا ب كمؤشر لمنتائج الكاديمية  والوربييف واللريدي

عمى الطا ب حوؿ أي  اتـ طرحه ةمفتوح ةكما تـ تياس الطموح الكاديما مف لاؿ استبيان
يريد الطال ب الوصوؿ إليه لا دراسته  كما طبد  الدراسة مدياس ا ندما  الكاديما   مد

Holcombe & Wanng (2010)   أهـ النتائج التا توصم  إليها الدراسة وجود ومف
ارتباط موج ب داؿ بيف انلفاض درجا  الطا ب لا الطموح الكاديما ودرجاتهـ لا أبعاد 

عد ا نفعالاي عد سموكاي وا نتما  لممدرسة االبُ ا ندما  الثاثة وها المشاركة المدرسية االبُ 
مف التبايف لا ي % ٕٖاوضح  نتائج الدراسة أف عد المعرلاي  كما أاالبُ  اوالتعمـ المنظـ  اتيً 

 الطموح الكاديما تـ تفسير  مف لاؿ ا ندما  0  مستو 
 الدراساي إلى بحث العاتة بيف ا ندما  Veiga, et al, 2014وهدل  دراسة ا

سهاـ التطمعا  إ  مد وتحديد  والطموح الكاديما  وهؿ تلتمؼ ه   العاتة بالتاؼ الجنس
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الطا ب  وتكون  عينة   لدالدراسا ة  الطموح  لا تفسير التبايف لا أبعاد ا ندما  الكاديمي
ي طال ب وطالبة موزعيف عمى الصفوؼ مف السابد إلى العاشر  واستلدم  ٘ٛٙالدراسة مف ا

ها:   وال ي يديس أربعة ابعاد لاندما الدراسا ي لاندما  Veiga, 2012الدراسة مدياس ا
  ا ندما  ا نفعالا وا ندما  السموكا وا ندما  بالتفويض الشلصاا ندما  المعرلا و 

الطموح   ومستو الدراسا ا ندما    وأظهر  نتائج الدراسة وجود ارتباط موج ب بيف مستو 
 الكاديما0
تعرؼ طبيعة العاتا  ا رتباطية الدائمة ما ي إلى Thor, 2012سع  دراسة اتد و 

ي طال ب ٛٔ٘ ندما  الدراسا  و لؾ لدي عينة بمغ توامها ابيف ال كا  ا نفعالا  ودرجة ا
وطالبة مف طا ب وطالبا  المرحمة المتوسطة بمدينة كولورادو المريكية  وتوصم  الدراسة 
إلى أف هناؾ عاتا  ارتباطية موجبة  ا  د لة إحصائية بيف الدرجا  المرتفعة مف ال كا  

ال كا   إلى أف  الدراسا  كما توصم  الدراسة ا نفعالا والدرجا  المرتفعة مف ا ندما
 %ي مف التبايف الكما لا ا ندما  الدراسا 0ٖ0ٚٔا نفعالا ينبأ بحوالا ا

 :  فسَض البشح

  طار النظري ونتائج الدراسػا  السػابدةا لتوجها  اإلولدً  البحثتم  صياغة لروض 
 :و لؾ عمى النحو التالا

االكميا  ي بيف متوسط درجا  الطا ب 0ٓ٘ٓستو  ا  توجد لروؽ دالة إحصائيا عند م -ٔ
 لا ال كا  الناجو والكفا ذ ال اتية المدركة وا ندما  الدراسا0النظرية ػ الكميا  العمميةي 

مف لاؿ تدرا  ال كا  الناجو  وا ندما  الدراسا التنبؤ بالكفا ذ ال اتية المدركة يمكف -ٕ
 لطا ب الفرتة الولى جامعة المنيا0
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 :ا٘ات البشحإدس

 العّهٕ االستطالعّٕ:-

 الكميا مف  و    المنيا جامعة الولىطا ب وطالبا  الفرتة تـ التيار عينة مف 
امدياس المستلدمة  البحث لدوا  السيكومترية الشروط مف بهدؼ التحدؽ ؛والنظرية العممية

 مد    وتعرُّؼياساا ندما  الدر  ومدياس  الكفا ذ ال اتية المدركةومدياس   ال كا  الناجو

ي ٕٓٓا هـوبمغ عددالطا ب   ِتبؿ مف ولهمها المستلدمة  المداييس وعبارا  تعميما  وضوح
 0طالبةو  طال ب

 التأكد مو الظسَط الشّلُمرتِٕ ألدَات البشح -

 :أدَات البشح-

 مقّاض الركا٘ الهادح: -1

                        ثيػػػػػػةسػػػػػػتيرنبير  لمدػػػػػػدرا  الثا   لديػػػػػػاس الػػػػػػ كا  النػػػػػػاجو تبنػػػػػػى الباحػػػػػػث التبػػػػػػار

(Sternberg Triarchic Abilities Test-Modified-Level H أسػما  ا تعريػ ب ي
ويتكػػػوف مػػػف مجموعػػػة مػػػف ا لتبػػػارا  الفرعيػػػة تدػػػيس الدػػػدرا   يٕٗٓٓ محمػػػد عبدالحميػػػد

مػػف لػػاؿ تسػػعة التبػػارا  لرعيػػة مػػف نػػوع  اإلبداعيػػةالتحميميػػة  والدػػدرا  العمميػػة  والدػػدرا  
هػػػا: المحتػػػو  المفظػػػا    ثاثػػة أنػػػواع مػػػف المحتػػو   و لػػؾ مػػػف لػػػاؿ تيػػار مػػػف متعػػػددا ل

 0والمحتو  الكما  والمحتو  الشكما
ي ٜمػف نػوع التيػار مػف ُمتعػدد  موزعػة عمػى ا ي سؤا ً ٖٙايتكوف ا لتبار مف  َصف املقّاض:
ي ٖ  ٕ  ٔجػػزا امػػف أنػػواع الدػػدرا  الثاثيػػة  إ  تدػػيس ال اي أجػػزا  تدػػيس نوًعػػٖاأجػػزا   كػػؿ 

ي لتدػػيس ٜ  ٛ  ٚي تدػػيس الدػػدرذ العمميػػة  أمػػا الجػػزا  اٙ  ٘  ٗ  والجػػزا  االدػػدرذ التحميميػػة
أسئمة لكؿ جز   ويتكوف كؿ سؤاؿ مف جممة أو رسػـو يميهػا أربػد  يٗوبواتد ا  اإلبداعيةالددرذ 

واحػدذ   وعمػى المفحػوص أف يلتػار إجابػة مة واحدذ مػف هػ   اإلجابػا  صػحيحة إجابا  محتم
 ويتـ عرض أمثمة توضحيحية تبؿ استعراض السئمة والرسـو لا كؿ جز 0

 تطبّق االختباز :  -

بصورذ البحث  ه ا يتـ تطبيؽ ا لتبار بصورذ لردية أو جماعية   وتد تـ تطبيده لا
 ٕٕٓٓ/۰۲ٜٔالوؿ لمعاـ الدراسا  جماعية لاؿ الفصؿ الدراسا
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 نظام التصشّح َتقدِس الدزدات 

 لإلجابة اللطأ  يصفراوبدرجة   لإلجابة الصحيحة يدرجة واحدذػ االدرجة ب تحدد
اثنتا   كا وتددر الدرجة النهائية بمجموع اإلجابا  الصحيحة حيث تبمغ الدرجة الكبر  لكؿ 

 0اوالدرجة الدنيا صفرً   درجة عشرذ
 التشقق مو الظسَط الشّلُمرتِٕ للنقّاض  :  -

  صدق املقّاض:

 اخلٖ كنؤطس للصدقـ التذانص الد

كمؤشر لمصدؽ بإيجاد  Internal Contingencyتـ حسا ب التجانس الدالما 
العاتة ا رتباطية بيف درجة كؿ عبارذ ودرجة الُبعد ال ي تنتما إليه تمؾ العبارذ  ويوضو جدوؿ 

  معاما  ا رتباط بيف البنود ودرجا  ا لتبارا  الفرعية لددرا  ال كا  الناجو لا أداي ٔا
 طا ب عينة البحث 

 (6ج ِل )

االررجبط ثٗى الجًّ  ِ رجبد االخزجبراد التزعٗخ لل راد الذكب  الًبجح فٕ أ ا  ن بنالد  

 طالة عًٗخ الجحث

د 
را
ل 
ال

ٗخ
ٗل
حل

لز
ا

 

 ( الهحزّْ الش ل1ٕ) (الهحزّْ ال ه1ٕ) ( الهحزّْ اللت 6ٕ) 

 الظؤال
ن بنل 
 االررجبط

 الظؤال
 ن بنل االررجبط

 الظؤال
 بنل ن

 االررجبط
 6 7.176** 1 7.111** 2 7.172** 

1 7.111** 1 7.110** 67 7.111** 
1 7.111** 0 7.116** 66 7.161** 
1 7.106** 1 7.116** 61 7.111** 

د 
را
ل 
ال

ٗخ
هل
ل 
ا

 

 ( الهحزّْ الش ل1ٕ) ( الهحزّْ ال ه1ٕ) ( الهحزّْ اللت 1ٕ)

 الظؤال
ن بنل 
 االررجبط

 الظؤال
 ن بنل االررجبط

 الظؤال
ن بنل 
 االررجبط

61 7.111** 60 7.116** 16 7.111** 
61 7.121** 61 7.111** 11 7.111** 
61 7.111** 62 7.167** 11 7.101** 
61 7.111** 02 7.111** 11 7.111** 

د 
را
ل 
ال

ٗخ
ع
 ا
إلث

ا
 

  
 

 

 ( الهحزّْ الش ل2ٕ) ( الهحزّْ ال ه1ٕ) ( الهحزّْ اللت 0ٕ)

 الظؤال
ن بنل 
 االررجبط

 الظؤال
 ن بنل االررجبط

 الظؤال
ن بنل 
 االررجبط

11 7.116** 12 7.121** 11 7.111** 
11 7.111** 17 7.110** 11 7.111** 
10 7.110** 16 7.112** 11 7.171** 
11 7.160** 11 7.126** 11 7.111** 
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باستلداـ معادلة   كيودرػ ريتشاردسوف   تـ حسا ب ثبا  مدياس ال كا  الناجو: ثبات املقّاض
(Kuder-Richardson)  ي0ٙٛٛٓامعامؿ كيودرػ ريتشاردسوف كان  تيمة   حيث  

 0اإلبداعية والددرا  ةالعممي والددرا  ةالتحميمي الددرا  :و لؾ لكؿ مف
 الباسح ( :: )إعداداللفا٘ٔ الراتّٕ املدزكٕمقّاض ـ 2

  ويعبر عنه الكفا ذ ال اتية المدركة لمطا بتياس إلى  هدؼ ه ا المدياس : يدف املقّاض -
 الكفا ذ ال اتية المدركة0لا مدياس  الطا ببمجموع الدرجا  التا يحصؿ عميها 

 خطُات إعداد املقّاض:  -

   الكفا ذ ال اتية المدركةتـ ا طاع عمى مجموعة مف المداييس وا لتبارا  التا تديس    
: مديػػاس الفاعميػػة ال اتيػػة المدركػػة اشػػفيؽ ومػػف هػػ   المدػػاييس :اسبهػػدؼ صػػياغة عبػػارا  المديػػ

مديػاس الكفػا ذ ال اتيػة المدركػة اسػالا طالػ ب و  ي ٕٓٔٓ لاح عػاواف  معاويػة محمػود أبػو غػزاؿ
مديػػػاس الكفػػػا ذ ال اتيػػػة المدركػػػة اإبػػػراهيـ إبػػػراهيـ أحمػػػد  هبػػػة درويػػػش أحمػػػد و ي  ٕٔٔٓ عمػػػواف
ومديػاس الكفػا ذ    Rene,  &  Jessica,  (2015 اتيػة امديػاس الكفػا ذ الو ي  ٕ٘ٔٓالعسػاؿ 

مدياس الكفا ذ ال اتية المدركة الولػة عبػد و ي  ٕٚٔٓال اتية المدركة الالد أحمد عبدالعاؿ إبراهيـ 
مديػػاس الكفػػا ذ ال اتيػػة المدركػػة اشػػيري مسػػعد حمػػيـ  يسػػرا و ي  ٕٛٔٓوآلػػروف  الحػػيمـ الػػدباس 

الكفػا ذ   ـ ا طػاع عمػى الطػر النظريػة التػا تناولػ  تعريفػاي  كمػا تػٜٕٔٓشعباف إبراهيـ بمبػؿ  
 ي عبارذ0ٓٗلا صورته المبدئية مف ا ال اتية المدركة  وتـ إعداد مدياس الكفا ذ ال اتية المدركة

تػـ تصػنيفها تحػ  ي عبػارذ ٓٗيتكوف المديػاس لػا صػورته الوليػة مػف ا : َصف املقّاض -
كفػػا ذ  اتيػػة لػػا مواجهػػة  –يػػة لػػا النػػواحا الكاديميػػةكفػػا ذ  ات :وهػػا  أبعػػاد أساسػػية أربعػػة

ويوضػو جػدوؿ   كفػا ذ  اتيػة لػا ا تصػاؿ ػ كفػا ذ  اتيػة لػا المثػابرذ وبػ ؿ الجهػدي –الضػ وط
 عد مف ه   البعاد:التعريؼ اإلجرائا لكؿ بُ  يٕا
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 ( الز زٖتبد اإلجزائٗخ لألث ب  الزٕ ٖزضهًُب نلٗبص ال تب ح الذارٗخ اله ركخ1ج ِل )

 التعريف االبعاد

كتاااب ح يارٗاااخ فااإ الًاااّا ٕ -6

  .األكب ٖهٗخ

ِرشٗز إلٓ ثذل الطبلت لهشٖ  ناى الجُا  للحلاّل علآ أعلآ 

الزلااا ٖزادا ِالز جاااخ فااإ االطاااال  للحلاااّل علااآ اله ااابر  

 ِاله لّنبد ِن زفخ نب َّ ج ٖ .

كتاااب ح يارٗاااخ فااإ نّاجُاااخ -1

 .الضغّط

عجااب  الهزرجطااخ ُااب الطبلاات ثااج   األفٗال رجااخ الزاإ ٖشاا ز 

ضااغّط ال راطااخ ٖااخ الهُاابل ِالز لٗتاابد الجبن ٗااخ. ن اال  ثزأ 

ِعااات  ال هااالا ِالللااات ثشاااأو الزلااا ٖزا ِالزّ  ااابد الذارٗاااخا 

 ِالٗأص نى ال راطخ.

ٖشاٗز إلآ  رجاخ اَزهابل الطبلات الجابن ٕ ثئفُابر أفضاال أ ا   .كتب ح يارٗخ فٕ االرلبل-1

سنالئاٍ  اخال  للزتّق علآ خعً ٌ ِ لّلٍ علٓ  رجبد عبلٗ

 راكٍ للزتابعالد ِال ال ابد االجزهبعٗاخ الزإ رًشاأ إالجبن خ ِ

 .ثًٍٗ ِثٗى أطبرذرٍ ِسنالئٍ ثبلجبن خ

كتاااب ح يارٗاااخ فااإ اله ااابثزح -1

 .ِثذل الجُ 

ِرشٗز إلآ طا ٕ الطبلات الجابن ٕ يحاّ ثاذل الجُا  لهّا الخ 

األعهبل ال راطٗخ الزٕ ٖ لف ثُابا ِنّاجُاخ اللا ّثبد الزإ 

 .ِيلك للّ ّل إلٓ َ فٍ ؛رلب فٍ

 َتصشّشٌّ: طسِقٕ تطبّق املقّاض -

تنطبػػؽ  تنطبؽ دائًمػػا تػػتـ ا سػػتجابة لبنػػود المديػػاس ولػػؽ تػػدريج ليكػػر  اللماسػػاا          
ويطم ب مف المفحػوص أف يدػرأ كػؿ   ي  تنطبؽ عمى اإلطاؽ تنطبؽ أحياًنا  تنطبؽ نادرًا   كثيرًا

ويػتـ التصػحيو بحيػث  ح  ا لتيار ال ي تنطبؽ العبارذ عميػه ي ت√ا ا  ويضد عامةعبارذ جيدً 
  تنطبػػؽ عمػػى  تنطبػػؽ أحياًنػػا تنطبػػؽ نػػادرًا   تنطبػػؽ كثيػػرًا تنطبػػؽ دائًمػػا تدابػػؿ بػػدائؿ اإلجابػػة ا

 ىعػػد لمحصػػوؿ عمػػويجمػػد درجػػا  كػػؿ بُ  عمػػى الترتيػػ بي ٔ  ٕ  ٖ  ٗ  ٘ي الػػدرجا  ااإلطػػاؽ
 0لا المدياس لمطال بالدرجة الكمية  ىبعاد نحصؿ عمعد  ومف مجموع درجا  الدرجة ه ا البُ 
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 التشقق مو الظسَط الشّلُمرتِٕ للنقّاض : 

  :صدق املقّاض

  ٗ لمتأكػػد مػػف صػػدؽ المديػػاس وصػػاحيته لديػػاس مػػا وضػػد لدياسػػه  تػػـ عػػرض  :أ ـ صــدق اوتــُ
 مف أعضا  هيئة التػدريس بدسػما عمػـ الػنفس التربػوي والصػحة لمسةالصورذ المبدئية عمى 

 الػػ يعػػد النفسػػية بكميػػة التربيػػة جامعػػة المنيػػا ؛  سػػتطاع آرائهػػـ حػػوؿ انتمػػا  كػػؿ عبػػارذ لمبُ 
  واعتمػد الباحػػث عمػى نسػػبة تديسػه  مػد إمكانيػػة تعػديؿ العبػػارا  بمػا يػػتا ـ مػد عينػة البحػػث

 صياغة ثاث عبارا  لدط0 تعديؿ   ولا ضو  رأي السادذ المحكميف تـ ي%ٓٛااتفاؽ

 :العاملْ تشلّلال صدقب ـ 

 لتدػدير اولًدػ وتصػحيحه  التدنيف عينة عمى الكفا ذ ال اتية المدركة مدياس تطبيؽ بعد 

لمصػفولة ارتبػاط درجػا  الطػا ب عمػى  العامما التحميؿ صدؽ حسا ب تـ  كرها  الدرجا  السابؽ
مف لػاؿ الحزمػة  Principal Componentطريدة المكونا  الساسية المدياس باستلداـ 

ي  وإلعطػػا  معنػػى نفسػػا  وتفسػػير عممػػا مدبػػوؿ  لدػػد تػػـ تػػدويرها تػػدويرًا SPSSة ااإلحصػػائي
با سػتدرار  تتسػـ عوامػؿ اسػتلرا  أجػؿ ومػف  Promax البرومػاكسباسػتلداـ طريدػة  مػائًا 
 :العوامؿ ه   لتحديد المحكا  التالية عمى الباحث اعتمد والندا 

 0ٖٓٓ ≥ اإلبدا  عمى العبارا   ا  التشبد -0  ٔ≥كامف اإلبدا  عمى العوامؿ التا ج رها ال -
 .عامؿ مف أكثر عمى المتشبعة العبارا  ح ؼ -

ـّ  السػابدة  المحكا  عمى اواعتمادً        حػ ؼ العبػارا   تػـرئيسػة  و  عوامػؿ أربعػة اسػتلاص تػ
 وبػ لؾ  ي لتشبعها عمػى أكثػر مػف عامػؿٜٔ  ٜوك لؾ ح ؼ العبارتيفاي؛ٖٕ  ٕٕ  ٚٔ  ٔٔا

 نديػة توية عمى عوامؿ لمحصوؿو   عبارذ يٓٗا مف بد ً  عبارذ يٖٗالمدياسا ا عبار  عدد أصبو

 لمعبػارا بالنسػبة  و لػؾ  لمعبػارذ العمػى التشػبد بمبػدأ الباحث ل أي لـ ا؛عامميً  متجانسة عبارا و 

 ألػر  مػرذ العػامما التحميػؿ أعػاد ثػـ هػ   العبػارا   بحػ ؼ تػاـ بػؿ عامػؿ  مف أكثر عمى عةالمشبّ 
 أربعػةعمػى  الحصػوؿ تػـً و  المتبديػة  العبػارا  عمػى العينػة  سػتجابا  ترتيػ ب العبػارا  بعد إعادذ

مصػػػفولة  يٖ%ي مػػػف التبػػايف الكمػػا  ويوضػػو جػػدوؿ ا0ٕٕٗٗ٘رئيسػػة بمػػغ تباينهػػاا عوامػػؿ
 0الكفا ذ ال اتية المدركةالعوامؿ لمفردا  مدياس 
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 ( 1ج ِل )

 ث    ذ  الزشج بد ه ركخنلتّفخ ال ّانل لهتز اد نلٗبص ال تب ح الذارٗخ ال

 ( 177=و )  7.17أ ل نى  

ر م 

 ال جبرح

ال بنل 

 األِل

ال بنل 

 ال بيٕ

ال بنل 

 ال بلث

ال بنل 

 الزاثع

ر م 

 ال جبرح

ال بنل 

 األِل

ال بنل 

 ال بيٕ

ال بنل 

 ال بلث

ال بنل 

 الزاثع

6  7.111   61   7.111  

1  7.117   62   7.117  

1  7.120   17   7.111  

1  7.121   16   7.171  

1  7.112   11   7.171  

1  7.111   11   7.127  

0  7.117   11   7.100  

1  112   11 7.102    

2  7.116   11 7.117    

67    7.111 10 7.111    

66    7.112 11 7.117    

61    7.121 12 7.112    

61    7.111 17 7.110    

61    7.117 16 7.101    

61    7.177 11 7.111    

61    7.101 11 7.117    

60   7.111  11 7.160    

 1.711 1.607 1.116 الجشر ال بنى
6.20

1 

 1.711 1.111 0.171 يظجخ الزجبٖى
1.17

7 

 62.111 61.127 0.171 الهزجهع اللبع 
11.1

11 

ة عوامػؿ هػا نفسػها ي أف التحميؿ العػامما أسػفر عػف وجػود أربعػٖيتضو مف جدوؿ ا
ي ويسػمى كفػا ذ  اتيػة لػا ٖٗػػٕ٘التا تـ بنا  المديػاس لػا ضػوئها: العامػؿ الوؿ مػف رتػـ ا

والعامػؿ الثػانا مػف  ي 0ٜٙٚٓػ 0ٖٔٚٓاالمثابرذ وب ؿ الجهد  وتراوح  تشبعا  ه ا العامؿ مف
ا  هػ ا ي ويسػمى كفػا ذ  اتيػة لػا النػواحا الكاديميػة   وتراوحػ  تشػبعٜػ  ٔا           رتػـ

ي ويسػمى كفػا ذ  اتيػة لػا ٕٗػ  ٚٔ  والعامػؿ الثالػث مػف رتػـ اي0ٙ٘ٛٓػػ 0ٕٗٔٓاالعامؿ مف
ػ  ٓٔ  والعامػؿ الرابػد مػف اي0ٙٗٛٓػػ 0ٖٚٚٓاا تصػاؿ   وتراوحػ  تشػبعا  هػ ا العامػؿ مػف 

ػػ 0ٖٚٛٓاي ويسمى كفا ذ  اتية لا مواجهة الض وط   وتراوح  تشػبعا  هػ ا العامػؿ مػف ٙٔ
 0ي0ٖٙٙٓ
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 صػادؽ صػدًتا عاممًيػا  لدػد كانػ  الكفا ذ ال اتيػة المدركػةمما سبؽ أف مدياس يتبيف 
وتػد لسػر   عالية وبدرجة لممدياس الربعة العوامؿ مف لدط واحدٍ  عامؿٍ  عمى متشبعة عبارذ كؿ

 مػا االعػامم الصػدؽ معامػؿ تػيـ تراوحػ و   مػف التبػايف الكمػا %ي0ٕٕٗٗ٘االعوامػؿ الربعػة 

 0ي0ٜٙٚٓ -0ٖٔٚٓبيفا

   :بات املقّاضث ـ

حيػػث تػػـ حسػػا ب   لفػػا كرونبػػا أ بطريدػػة الكفػػا ذ ال اتيػػة المدركػػةتػػـ حسػػا ب ثبػػا  مديػػاس         
ذ ولممديػاس لألبعػاد الفرعيػة كػؿ عمػى حػدالتدنيف عينة  طا بمعامؿ ألفا لكرونبا  عمى درجا  

ل اتيػػػة الكفػػػا ذ امعػػػاما  ألفاكرونبػػػا  لألبعػػػاد الفرعيػػػة لمديػػػاس  يٗايوضػػػو جػػػدوؿ و  الكمػػػا 
 ذ ولممدياس الكما:لألبعاد الفرعية كؿ عمى حد المدركة

 ( 1ج ِل )

 ن بنالد ألتب ـ كزِيجبخ لألث ب  التزعٗخ لهلٗبص ال تب ح الذارٗخ اله ركخ ِللهلٗبص ال لٕ

 ل

 األث ب 

ن بنل 

ثجبد 

 ألتب

 ل

 األث ب 
ن بنل 

 ثجبد ألتب

كتب ح يارٗخ فٕ الًّا ٕ  6

 األكب ٖهٗخ

 7.171 يارٗخ فٕ االرلبلكتب ح  1 7.077

كتب ح يارٗخ فٕ نّاجُخ  1

 الضغّط

 7.010 كتب ح يارٗخ فٕ اله بثزح ِثذل الجُ  1 7.111

    7.111 الهلٗبص ك ل 1

ي أف تػيـ معػاما  الثبػا  لألبعػاد الفرعيػة لممديػاس تعبػر عػف ثبػا  ٗيتضو مف جدوؿ ا  
  ي 0ٚٗٚٓ: 0ٙٓٛٓلمديػاس بػيف امدبوؿ  حيث تراوح  تيـ معامؿ ألفا كرونبا  لبعػاد ا

 تيـ مدبولة لمتعبير عف ثبا  المدياس0ها ي لممدياس الكما و 0ٖٛٛٓاو

 الصُزٔ الهًإّٙ للنقّاض : ـ 

موزعػة  يعبػارذٖٗا مػف لػا صػورته النهائيػة الكفػا ذ ال اتيػة المدركػةمديػاس  فوتك      
ا ذ  اتيػػػة لػػػا مواجهػػػة كفػػػ –كفػػػا ذ  اتيػػػة لػػػا النػػػواحا الكاديميػػػة   هػػػا:أبعػػػاد أربعػػػةعمػػػى 

وبػػ لؾ تتػػراوح   ،كفػػا ذ  اتيػػة لػػا ا تصػػاؿ ػ كفػػا ذ  اتيػػة لػػا المثػػابرذ وبػػ ؿ الجهػػد –الضػػ وط
   0ي ٓٚٔ ػٖٗمف ا ككؿ درجا  الطا ب لا المدياس
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 )إعداد الباسح( .  Academic Engagement Scale:  الدزاسْمقّاض االندماز -3

 Academicيدف املقّاض :  -

 لػػا ضػػو  طػػا ب الجامعػػة   لػػد الدراسػػا نػػدما  اتيػػاس إلػػى لمديػػاس يهػػدؼ هػػ ا ا  
ويعبرعنها بمجموع الدرجا  التػا يحصػؿ عميهػا الطالػ ب   Fredricks, et al., 2004نمو   

 0الدراسا ندما  الا مدياس 
 خطُات إعداد املقّاض:  -

ووضػد لػا    الدراسػالانػدما  ي Fredricks, et al., 2004 اتبنػى الباحػث نمػو   ي ٔا
ثاثػػة مجػػا   ويدػػدـ هػػ ا النمػػو    0 لمدراسػػالانػػدما  ضػػو  هػػ ا النمػػو   المديػػاس الحػػالا 

ويشػػير إلػػى ا نفعػػا   اإليجابيػػة  Emotionalهػػا : ا نػػدما  ا نفعػػالا   الدراسػػالانػػدما  
ويشػير إلػى  Behavioralا هتماـ والمتعة والحماس  وا ندما  السموكا  :أثنا  الدراسة مثؿ

السػػموؾ الماحػػظ عمػػى المػػتعمـ أثنػػا  عمميػػة الػػتعمـ مثػػؿ الوتػػ  المسػػت رؽ لػػا أدا  المهمػػة 
وا نتبػػػا  الواضػػػو والمشػػػاركة الصػػػفية والسػػػئمة والتيػػػار المهػػػاـ التػػػا تثيػػػر التحػػػدي لديػػػه  

وهػػو يشػػير إلػػى الجهػػد المعرلػػا المبػػ وؿ مػػف تبػػؿ المػػتعمـ   Cognitiveوا نػػدما  المعرلػػا 
واسػػتلداـ ا سػػتراتيجيا  المعرليػػة المائمػػة   المعالجػػة  ا  المعنػػا :مـ مثػػؿأثنػػا  عمميػػة الػػتع

 0 (Fredricks, et al., 2004:61) وعمميا  ما ورا  المعرلة
 وتمػ   وث السػابدة المرتبطػة بهػ ا المجػاؿا طاع عمى اإلطار النظري والبحػبالباحث  تاـ يٕا

بصػػفة  الدراسػػاا نػػدما  و بصػػفة عامػػة  الدراسػػاا سػػتفادذ مػػف المدػػاييس السػػابدة لانػػدما  
 Hart, etمديػػاس ا نػػدما  الدراسػػا  :منهػػاو لبيئػػة العربيػػة أو الجنبيػػة لاصػػة سػػوا  لػػا ا

al.,2011)   يLam, et al.,2014) يFredricks, , et al.,2016)    ي ومديػاس ا نػدما
المحسػف عبػد  اعبػد الدراسػامدياس ا نػدما  ِا يٕٙٔٓصفا  عما أحمد عفيفا ) الكاديما

ا الدراسػػامديػػاس ا نػػدما  و ي  ٕٚٔٓالحسػػيف لضػػير  نجػػا  عبػػد الكػػاظـ محيػػبس راضػػا 
مديػػػاس ا نػػػدما  المدرسػػػا ايسػػػرا شػػػعباف أبراهيـ محمػػػد و ي  ٕٛٔٓابتسػػػاـ راضػػػا هػػػادي 

أو  الدراسػاووجد أف معظـ المدػاييس التػا اهتمػ  بديػاس ا نػدما   ي ٜٕٔٓمصطفى عميو  
 –ا نػػدما  ا نفعػػالا  –لثاثػػة أبعػػاد لانػػدما  : اا نػػدما  السػػموكا الجػػامعا اعتمػػد  عمػػى ا

وتػـ   البحػث  هػ ا ا ندما  المعرلاي 0 وتػـ إعػداد المديػاس لػا ضػو  هػ   البعػاد الثاثػة لػا
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مناسػبة لمتعريػػؼ صػياغة صػػياغة المفػردا    تحديػد تعريػؼ إجرائػا لػػه ولألبعػاد العرليػة  وتمػ
 عد 0اإلجرائا لكؿ بُ 

عبػػػارذ ي وتصػػػنيفها لػػػا ثاثػػػة أبعػػػاد أساسػػػية  هػػػا:  ٖٙصػػػياغة عػػػدد مػػػف العبػػػارا  اي  ٖا 
  وعرض المديػاس لػا صػورته ا ندما  المعرلاي  –ا ندما  ا نفعالا  –ا ندما  السموكا 

   الولية عمى السادذ المحكميف
 َصف املقّاض : -

  ثاثػة أبعػاد ي عبػارذ يػتـ تصػنيفها تحػٖٙيتكوف المديػاس لػا صػورته الوليػة مػف ا
ويوضػػػو     ا نػػػدما  المعرلػػػا –ا نػػػدما  ا نفعػػػالا  –ا نػػػدما  السػػػموكا  :أساسػػػية وهػػػا

 التعريؼ اإلجرائا لكؿ بعد مف ه   البعاد: ي٘جدوؿا
 (1ج ِل )

 ال راطٕاالي نبج الز زٖتبد اإلجزائٗخ لألث ب  الزٕ ٖزضهًُب نلٗبص  

 الز زٖف اإلجزائٕ للج   الج   ل

ج االي نب 6

 كّٕالظل

لز لٗتابد ئح الطالثٗاخا ِإرهبناٍ اٖشٗز إلآ الزاشال الطبلات الجابن ٕ ثابللّا

ِاأليشاطخ الزطّعٗاخ الزإ  ال راطاٗخال راطٗخ ا ِنشابركزٍ فإ األيشاطخ 

 رخ ل الهجزهع

االي نبج  1

 لّج ايٕا

الزل ٖز الهزجب ل ثٗى أعضب  َٗئخ الز رٖض ِالطالة نى يب ٗخ   ٖشٗز إلٓ

ُم نى يب ٗخ أخزْا ِاللبئم علٓ ن ابَز الحات ِالشنبلاخ ِالطالة ِأ زاي

 ِالز بِو ِالهشبركخ ِالهًبفظخ ِال هل الًبفع ِالهًزج 

االي نبج  1

 اله زفٕ

الهخزلتاخ ناى أجال اطزخ ال الطبلت الجبن ٕ ل هلٗبد اله بلجخ   ٖشٗز إلٓ

رً ٗهااٍ ل رِطااٍ ا ِن بثزرااٍ ِثح ااٍ عااى اإلرلاابوا عهلٗااخ الااز لم ِرشااهل 

 ل هلٗخ الز لم ثطهّ برٍ الهظزلجلٗخِرثطٍ 

 َتصشّشٌّ: طسِقٕ تطبّق املقّاض -

بشػدذ  أوالػؽ  أوالػؽ إلػى  اموالؽلماسػاتتـ ا ستجابة لبنود المدياس ولػؽ تػدريج           
ويطمػ ب مػف المفحػوص أف يدػرأ كػؿ عبػارذ جيػدا ويضػد  حد ما غير موالػؽ  غيػر موالػؽ بشػدذي

طبؽ العبارذ عميه  ويػتـ التصػحيو بحيػث تدابػؿ بػدائؿ اإلجابػة ي تح  ا لتيار ال ي تن√عامةا
الترتيػ ب لػا حالػة العبػارا  الموجبػة  والمفػردا  السػالبة تػيـ  ىي عمٔ  ٕ  ٖ  ٗ  ٘الدرجا  ا

عػػد  ومػػف درجػػة هػػ ا البُ  ىعػػد لمحصػػوؿ عمػػليهػػا عكػػس اتجػػا  التصػػحيو   ويجمػػد درجػػا  كػػؿ بُ 
ميػة لمطالػ ب لػا المديػاس  وبػ لؾ تتػراوح درجػا  الدرجػة الك ىمجموع درجا  البعاد نحصؿ عمػ

 ي 0 ٓٛٔ ػٖٙالطا ب لا المدياس مف ا
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 التشقق مو الظسَط الشّلُمرتِٕ للنقّاض  :  -

  :صدق املقّاض

لمتأكػػد مػػف صػػدؽ المديػػاس وصػػاحيته لديػاس مػػا وضػػد لدياسػػه  تػػـ عػػرض  :صــدق اوتــُٗــ   أ 
س بدسػما عمػـ الػنفس التربػوي والصػحة مف أعضا  هيئة التػدري لمسةالصورذ المبدئية عمى 

  يعػػد التػػالنفسػػية بكميػػة التربيػػة جامعػػة المنيػػا ؛  سػػتطاع آرائهػػـ حػػوؿ انتمػػا  كػػؿ عبػػارذ لمبُ 
  واعتمػد الباحػػث عمػى نسػػبة تديسػه  مػد إمكانيػػة تعػديؿ العبػػارا  بمػا يػػتا ـ مػد عينػة البحػػث

 0لمس عبارا  لدطصياغة  تعديؿ%   ولا ضو  رأي السادذ المحكميف تـ ٓٛاتفاؽ 
 التذانص الداخلٖ كنؤطس للصدقب ـ 

يجاد إكمؤشر لمصدؽ ب Internal Contingencyتـ حسا ب التجانس الدالما 
ويوضو جدوؿ   عد ال ي تنتما إليه تمؾ العبارذالعاتة ا رتباطية بيف درجة كؿ عبارذ ودرجة البُ 

 نتما إليه0ت ال يعد ي معاما  ارتباط البنود بالدرجة الكمية لمبُ ٙا
 (1ج ِل )

    الذٔ رًزهٕ إلٍٗثبل رجخ ال لٗخ للج   ال راطٕالي نبج انلٗبص  ثًّ ن بنالد اررجبط  

  
لج
ا

 

 ّ
جً
ال

 

 
ن بنل 
 االررجبط

  
لج
ا

 

 ّ
جً
ال

 

 
ن بنل 
 االررجبط

  
لج
ا

 

 ّ
جً
ال

 

 
 ن بنل االررجبط

ٕ
ّك

ظل
 ال
ج
نب
ي 
ال
ا

 
6 7.111** 

ٕ
اي
ج 

ّ
 ال
ج
نب
ي 
ال
ا

 

61 7.121** 

 ا
ج
نب
ي 
ال
ا

ٕ
زف

ه 
ل

 

11 7.116** 

1 7.111** 61 7.116** 11 7.110** 

1 7.121** 61 7.112** 10 7.112 ** 

1 7.111** 61 7.116** 11 7.111** 

1 7.111** 60 7.162** 12 7.111** 

1 7.177** 61 7.162** 17 7.121** 

0 7.111** 62 7.100** 16 7.171** 

1 7.111** 17 7.117** 11 7.111** 

2 7.111** 16 7.111** 11 7.111** 

67 7.121** 11 7.172** 11 7.101** 

66 7.111** 11 7.161** 11 7.110** 

61 7.171**  11 7.111**  11 7.111** 

 (. 7.76**  ال عً  )        
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نبا   حيث تـ بطريدة ألفا كرو  الدراسا ندما  تـ حسا ب ثبا  مدياس ا ثبات املقّاض:
حسا ب معامؿ ألفا لكرونبا  لدرجا  عينة التدنيف لألبعاد الفرعية كؿ عمى حدذ  ويوضو 

 0 الدراسا ندما  ي معاما  ألفاػ كرونبا  لألبعاد الفرعية لمدياس اٚجدوؿ ا
 (0ج ِل )

 ال راطٕالي نبج ن بنالد ألتبـ كزِيجبخ لألث ب  التزعٗخ لهلٗبص ا

 ألتبـ كزِيجبخن بنل  االطززارٗجٗخ ل ألتبـ كزِيجبخ ن بنل االطززارٗجٗخ ل

االي نبج  6

 الظلّكٕ
 7.167 االي نبج الّج ايٕ 1 7.026

االي نبج  1

 اله زفٕ
 7.271 الهلٗبص ك ل 1 7.012

 اي أف تػػػيـ معػػػاما  الثبػػػا  لألبعػػػاد الفرعيػػػة لممديػػػاس هػػػ ٚيتضػػػو مػػػف جػػػدوؿ ا 
 ػػ 0ٜٚٛٓمؿ ألفػا كرونبػا  لبعػاد المديػاس بػيف امعاما  ثبا  مدبولة  حيث تراوح  تيـ معا

 ي 0 0ٜٓٙٓوالمدياس الكما اي  0ٛٔٓٓ
 : البشح األساسّٕعّهٕ -ثالجا

ا طالبً ي ٕٕٙا ها  وبمغ عددالمنيا طا ب جامعةمف  البحث الساسية تـ التيار عينة
اد العينة ي توزيد ألر ٛويوضو جدوؿ ا والنظرية العممية الكميا مف  الولىبالفرتة  طالبةو 

 0طبدا لمكمية
 ( 1ج ِل )

 (111) و=رّسٖع أفزا  عًٗخ الجحث األطبطٗخ نى طالة جبن خ الهًٗب طجلب لل لٗخ 

 الهجهّ   الزحلٗل ال لٗخ

 611 11 ال لّل ال هلٗخال لٗبد 

 11 اللٗ لخ

 617 01 ا٘ اة الً زٖخال لٗبد 

 11  ار ال لّل

 262 262 اجملنُع
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 :َتفشرييانتاٙر البشح 

 نتاٙر الفسض األَل َتفشرييا:-1

ي بيف متوسط 0ٓ٘ٓا أتا مف مستو    توجد لروؽ دالة إحصائيا عندينص عمى:         
 لا ال كا  الناجو والكفا ذ ال اتية المدركةاالكميا  النظرية ػ الكميا  العمميةي  طا ب درجا  

 0 وا ندما  الدراسا
الكميا  النظرية ػ الكميا  طا ب متوسط درجا  د لة الفروؽ بيف  ولمتحدؽ مف 
لا أبعاد ال كا  الناجو وأبعاد الكفا ذ ال اتية المدركة وأبعاد ا ندما  الدراسا   تاـ العممية 

الباحث بحسا ب المتوسطا  الحسابية وا نحراؼ المعياري لبعاد ال كا  الناجو وأبعاد الكفا ذ 
الكميا  النظرية ػ الكميا  العممية طا ب دراسا عمى درجا  اد ا ندما  الال اتية المدركة وأبع
 يٜكما يتضو مف جدوؿ ا لعينتيف مستدمتيف T-Test   وتـ استلداـ التبار
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 ( 2ج ِل )

فٕ أث ب  الذكب  ال لٗبد الً زٖخ ـ ال لٗبد ال هلٗخ ل اللخ التزِق ثٗى نزّطظ  رجبد الطالة  )د( ٗهخ

 كخ ِاالي نبج ال راطٕالًبجح ِال تب ح الذارٗخ اله ر

االيحزا   الهزّطظ ال    الهجهّعخ الج   

 اله ٗبرٔ

  ٗهخ

 د

نظزّْ 

 ال اللخ

 1.10- 6.12 1.21 611 الً زٖخال لٗبد  خالزحلٗلٗ الل راد

 

7.771 

  الخ
 6.06 1.11 617 ال هلٗخال لٗبد 

 1.11- 1.11 1.10 611 ال لٗبد الً زٖخ  اإلث اعٗخالل راد 

 

7.777 

 لخ ا
 1.71 1.10 617 ال لٗبد ال هلٗخ

 1.21- 1.61 1.21 611 ال لٗبد الً زٖخ الل راد ال هلٗخ

 

7.777 

  الخ
 6.26 1.21 617 ال لٗبد ال هلٗخ

 1.11- 1.11 61.10 611 ال لٗبد الً زٖخ ال ب  الًبجح

 

7.777 

  الخ
 1.60 61.01 617 ال لٗبد ال هلٗخ

كتب ح يارٗخ فٕ 

 ٕ األكب ٖهٗخالًّا 

 1.66- 1.17 16.12 611 ال لٗبد الً زٖخ

 

7.771 

  الخ
 1.11 11.11 617 ال لٗبد ال هلٗخ

كتب ح يارٗخ فٕ 

 نّاجُخ الضغّط

 1.10- 1.11 11.17 611 ال لٗبد الً زٖخ

 

7.771 

  الخ
 1.27 11.60 617 ال لٗبد ال هلٗخ

كتب ح يارٗخ فٕ 

 االرلبل

  1.10 11.01 611 ال لٗبد الً زٖخ

-1.11 

 

7.777 

  الخ
 1.11 12.11 617 ال لٗبد ال هلٗخ

كتب ح يارٗخ فٕ 

اله بثزح ِثذل 

 الجُ 

  1.11 16.11 611 ال لٗبد الً زٖخ

-1.16 

 

7.777 

  الخ
 1.11 11.71 617 ال لٗبد ال هلٗخ

ال تب  الذارٗخ 

اله ركخ )الهلٗبص 

 ك ل(

  61.21 661.17 611 ال لٗبد الً زٖخ

-1.16 

 

7.777 

 61.12 611.01 617 ال لٗبد ال هلٗخ  الخ

  0.71 17.11 611 ال لٗبد الً زٖخ االي نبج الظلّكٕ

7.221 

7.161 

 0.11 16.11 617 ال لٗبد ال هلٗخ  ٗز  الخ

  1.17 12.11 611 ال لٗبد الً زٖخ االي نبج الّج ايٕ

-1.11 

7.777 

 1.62 11.71 617 ال لٗبد ال هلٗخ  الخ 

  0.61 10.21 611 ال لٗبد الً زٖخ االي نبج اله زفٕ

-6.11 

7.611 

 0.11 12.11 617 ال لٗبد ال هلٗخ  ٗز الخ

االي نبج ال راطٕ 

 )الهلٗبص ك ل(

  61.21 661.11 611 ال لٗبد الً زٖخ

-1.71 

7.771 

 61.10 611.11 617 ال لٗبد ال هلٗخ  الخ
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   :يماما ي ٜيتضو مف جدوؿ ا
 وجود لروؽ دالة إحصائيا عندتشير النتائج إلى  : الهادح ٘ملتغري الركابالهشبٕ  -ٔ

لا مت ير  الكميا  النظرية ػ الكميا  العمميةطا ب ي بيف متوسط درجا  0ٓٔٓمستو  ا
 العممية الددرا   و ةالتحميميالددرا  وهى:   ال كا  الناجو االمدياس ككؿي ولا جميد أبعادها

 العممية0طا ب الكميا  وه   الفروؽ لصالو  الددرا و 
أف طا ب الكميا  العممية أكثر ميا إلى التفكير بطريدة جديدذ ب ؛َميلو تفشري يرٍ الهتّذٕ 

يجاد حموؿ غير مألولة لألنواع الجديدذ مف المشكا  وتدديـ  وملتمفة وغير تدميدية  وا 
ويحاولوف إتناع اآللريف   غير متوتعة لكارأمدترحا  مبتكرذ تج  ب انتبا  اآللريف   وتدديـ 

بها وتنفي ها واللرو  بها إلى النور   ولديهـ سرعة بديهة ولياؿ عدما واسد  وك لؾ أكثر 
جرا  تحميؿ  ها ببعض يجاد عاتا  بيف عناصر المشكمة وربطها ببعضإلمحاولة  اإدراكً  وا 

صدار أحكاـ وك لؾ لديهـ الددرذ عمى ا ستفاد ذ مف الجان ب النظري والمعارؼ وعمؿ مدارنا  وا 
 0اليوميةلضا عف توظيؼ لبرتهـ لا الحياذ ها مف البيئة و والمعموما  التا اكتسب

وجود لروؽ  ا  دالة تشير النتائج إلى  : ملتغري اللفا٘ٔ الراتّٕ املدزكٕبالهشبٕ  -2
لعممية الكميا  النظرية ػ الكميا  اطا ب ي بيف متوسط درجا  0ٓٔٓمستو  ا إحصائيا عند

وهى: كفا ذ  اتية لا   لا مت ير الكفا ذ ال اتية المدركة االمدياس ككؿي ولا جميد أبعادها
كفا ذ  اتية لا ا تصاؿ ػ كفا ذ  –كفا ذ  اتية لا مواجهة الض وط –النواحا الكاديمية

ي وه   الفروؽ 0ٓٔٓ اتية لا المثابرذ وب ؿ الجهد  حيث جا   تيمةا ي دالة عند مستو  ا
مستو  ف يظهرو  العمميةالكميا  طا ب مما يشير إلى أف  ؛العمميةطا ب الكميا  الو لص

أعمى مف الكفا ذ ال اتية المدركة سوا  كان  كفا ذ مرتبطة بالنواحا الكاديمية أو كفا ذ 
وكفا ذ  اتية مرتبطة ا تصاؿ أو كفا ذ  اتية لا المثابرذ   اتية مرتبطة بمواجهة الض وط

 وب ؿ الجهد0
متوسط درجا  بيف ي 0ٓٔٓدالة إحصائيا عند مستو  الروؽ  َميلو تفشري  نتّذٕ َدُد

لا مت ير الكفا ذ ال اتية المدركة االمدياس ككؿي الكميا  النظرية ػ الكميا  العممية طا ب 
كفا ذ  اتية لا مواجهة  –ولا جميد أبعادها وهى: كفا ذ  اتية لا النواحا الكاديمية

تية لا ا تصاؿ ػ كفا ذ  اتية لا المثابرذ وب ؿ الجهد لصالو طا ب كفا ذ  ا –الض وط
لديهـ الكثير مف الدروس العممية والتدريبا   العمميةإلى أف طا ب الكميا   العمميةالكميا  

مزيد ب ؿ الميدانية مما يتطم ب مستو  أعمى مف المشاركة لا المهاـ تتيو لهـ الددرذ عمى 
التدديرا   والرغبة لا ا طاع لمحصوؿ عمى المعارؼ مف الجهد لمحصوؿ عمى أعمى 
والت م ب عمى الض وط التا تواجههـ  وحصولهـ عمى درجا   والمعموما  ومعرلة ما هو جديد

وتتفؽ نتائج ه ا البحث مد نتائج   مما ينعكس عمى كفا تهـ ال اتية المدركة ؛عاليه لمتفوؽ
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ودراسة اهويد  حنفا ولوزية   ي ٕٙٓٓ أحمد اإلماـ النشاوي دراسة كؿ مف: اكماؿ 
ونرميف عونا   ي  وتلتمؼ مد نتائج دراسة دعا  عوض عوضٕٓٔٓالجماؿ 
 0ئٖٕٓمحمدا

دالة إحصائيا عند تشير النتائج إلى وجود لروؽ  :ملتغري االندماز الدزاسْبالهشبٕ -3
ت ير لا مالكميا  النظرية ػ الكميا  العممية طا ب متوسط درجا  بيف ي 0ٓٔٓمستو  ا

واحد لدط وهو ا ندما  الوجدانا  وه   الفروؽ  ُبعدا ندما  الدراسا االمدياس ككؿي ولا 
متوسط درجا  طا ب بيف دالة إحصائيا وجود لروؽ   وعدـ العمميةلصالو طا ب الكميا  

مما يشير  ؛ا ندما  المعرلا  و السموكالا ُبعدي ا ندما  الكميا  النظرية ػ الكميا  العممية 
 ا ندما الوجدانا ولكف مستو  أعمى مف ا ندما   فيظهرو العمميةالكميا   طا بلى أف إ
 العمميةمتشابة لد  طا ب الكميا   المعرلا مرتبط بالجان بال   أوالسموكا مرتبط بالجان بال

 0النظريةوطا ب الكميا  

درجا  متوسط بيف ي 0ٓٔٓدالة إحصائيا عند مستو  الروؽ  َميلو تفشري  نتّذٕ َدُد
لا مت ير ا ندما  الدراسا االمدياس ككؿي ولا ُبعد الكميا  النظرية ػ الكميا  العممية طا ب 

 العمميةإلى أف طا ب الكميا   العمميةواحد لدط وهو ا ندما  الوجدانا لصالو طا ب الكميا  
 مما يتطم ب مستو  أعمى مف ؛لديهـ الكثير مف الدروس العممية والتدريبا  الميدانية

واستلداـ مستويا  عميا مف التفكير كما أنهـ يروف المهاـ العممية أكثر  المشاركة لا المهاـ
تشويدا وأهمية بالنسبة لهـ ليما يتعمؽ بمهنة المستدبؿ  كما تزيد الدروس العممية مف لرص 

مما يزيد مف لرص التفاعؿ بيف التراف ك لؾ التفاعؿ مد  ؛تعامؿ الطا ب لا مجموعا 
التددير المتبادؿ بيف أعضا  هيئة التدريس والطا ب  مما ينعكس عمى ؛ئة التدريسأعضا  هي

مف ناحية والطا ب وأترانهـ مف ناحية ألر   والدائـ عمى مظاهر الح ب والزمالة والتعاوف 
كؿ نتائج دراسة مده   النتيجة 0 وتتفؽ والمشاركة والمنالسة والعمؿ النالد والمنتج

إلى وجود   اتوصمت فتيموال ئٜٕٓ الحميد أسما  محمد عبد  ا (Brint et al, 2008)مف:
لروؽ دالة إحصائيا عمى مدياس ا ندما  الدراسا ترجد لمتلصص لصالو التلصصا  

وصؿ اهلل ا كؿ مف:   وتلتمؼ نتائج ه ا البحث مد نتائج دراسةالعممية لد  طا ب الجامعة
إلى عدـ وجود  اتوصمت المتيف يٕٙٔٓاصفا  عما أحمد عفيفا و  يٕ٘ٔٓ عبداهلل السواط

 لروؽ لا مستو  ا ندما  النفسا والمعرلا ترجد لمتلصص لد  طا ب الجامعة0
إلػػػى الظػػػروؼ كمػػػا يعػػػز  عػػػدـ وجػػػود لػػػروؽ لػػػا ا نػػػدما  السػػػموكا وا نػػػدما  المعرلػػػا -

الظروؼ التا يتعرضوف لها لػا  ه  وتشابكمياتهـالمتشابهة التا يتعرض لها الطا ب بالتاؼ 
 والعمميػة النظريػةالكميػا  طػا ب بيئة العمؿ وغيرها مف العوامؿ التػا جعمػ  هنػاؾ تشػابًها بػيف 

تمػػػامهـ االتػػػزامهلػػػا  لتكميفػػػا  الدراسػػػية   ومشػػػاركتهـ لػػػا النشػػػطة ـ بػػػالموائو الطابيػػػة   وا 
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 تشػابهالدارسية والنشطة التطوعية التا تلدـ المجتمػد مػف ناحيػة  ومػف ناحيػة ألػر  لهنػاؾ 
لا اسػتلدامهـ المعالجػة الملتمفػة مػف أجػؿ عمميػة الػتعمـ النظرية والعممية ا ب الكميا  بيف ط

وتشمؿ تنظيمهـ لدروسهـ  ومثابرتهـ وبحثهـ عف اإلتداف  وربطهػـ لعمميػة الػتعمـ بطموحػاتهـ 
  يٕ٘ٔٓ وصػؿ اهلل عبػداهلل السػواطا كؿ مػف:نتػائج دراسػة مػدوتتفؽ هػ   النتيجػة  المستدبمية

إلى عدـ وجود لروؽ لػا مسػتو  ا نػدما   اتوصمت المتيف ي ٕٙٔٓحمد عفيفا اصفا  عما أ
النفسا والمعرلا ترجد لمتلصص لد  طا ب الجامعػة   وتلتمػؼ نتػائج هػ ا البحػث مػد نتػائج 

 اتوصػمت والمتيفي ٜٕٔٓ الحميد أسما  محمد عبد  ا(Brint et al, 2008)كؿ مف :  دراسة
مديػػاس ا نػػدما  الدراسػػا ترجػػد لمتلصػػص لصػػالو  إلػػى وجػػود  لػػروؽ دالػػة إحصػػائيا عمػػى

 0لد  طا ب الجامعة العمميةالتلصصا  
 األَل ما ِلْ:مو استعساض نتاٙر الفسض ِتضح 

طػػا ب الكميػػا  ي بػػيف متوسػػطا درجػػا  0ٓٔٓمسػػتو  اوجػػود لػػروؽ دالػػة إحصػػائيا عنػػد  -
ا جميػد أبعػاد  لصػالو لا مت ير ال كا  الناجو االمدياس ككؿي ولػ العمميةػ الكميا   النظرية

 0العمميةطا ب الكميا  
ي بػػيف متوسػػط درجػػا  طػػا ب الكميػػا  0ٓٔٓوجػػود لػػروؽ  ا  دالػػة إحصػػائيا عنػػد مسػػتو  ا -

لػػا مت يػػر الكفػػا ذ ال اتيػػة المدركػػة االمديػػاس ككػػؿي ولػػا جميػػد  النظريػػة ػ الكميػػا  العمميػػة
   0العمميةأبعادها لصالو طا ب الكميا  

متوسػػط درجػػا  طػػا ب الكميػػا  بػػيف ي 0ٓٔٓإحصػػائيا عنػػد مسػػتو  ا ا  دالػػة وجػػود لػػروؽ -
لػا مت يػر ا نػدما  الدراسػا االمديػاس ككػؿي ولػا ُبعػد واحػد لدػط  النظرية ػ الكميػا  العمميػة

   0العمميةوهو ا ندما  الوجدانا لصالو طا ب الكميا  
 العمميػةالكميػا  ػ  النظريػةمتوسط درجا  طػا ب الكميػا  بيف دالة إحصائيا وجود لروؽ عدـ -

 ا ندما  المعرلا  و السموكاا ندما   :لا ُبعدي
تبولػػه لػػا صػػورته وبهػػ   النتػػائج يػػتـ رلػػض الفػػرض الوؿ لػػا صػػورته الصػػفرية و 

ي بػػيف متوسػػط 0ٓ٘ٓيجابيػػة ليصػػبو كالتػػالا: توجػػد لػػروؽ دالػػة إحصػػائيا عنػػد مسػػتو  ااإل
الػػ كا  النػػاجو والكفػػا ذ ال اتيػػة ي لػػا العمميػػةػ الكميػػا   النظريػػةدرجػػا  الطػػا ب االكميػػا  
 المدركة وا ندما  الدراسا
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 َتفشرييا : الجانْنتاٙر الفسض  -2

يمكػػف التنبػػػؤ بالكفػػػا ذ ال اتيػػػة المدركػػػة وا نػػػدما  يػػنص هػػػ ا الفػػػرض عمػػػى أنػػػه :            
ة الكميػا  النظريػة ػ الكميػا  العمميػ كػؿ مػف طػا ب الدراسا مف لػاؿ أبعػاد الػ كا  النػاجو لػد 
 بالفرتة الولى جامعة المنيا كؿ عمى حد  0

المتعػػػدد بالطريدػػػة  لمتحدػػػؽ مػػػف صػػػحة هػػػ ا الفػػػرض  تػػػـ اسػػػتلداـ تحميػػػؿ ا نحػػػدار 
مػف تػابد  ا كمت يػر  لمكفا ذ ال اتية المدركة وا ندما  الدراسػا التدريجية لمتنبؤ بالدرجة الكمية
الكميػا  النظريػة ػ الكميػا    بكػؿ مػف طػا مسػتدمة لػد كمت يػرا  لػاؿ أبعػاد الػ كا  النػاجو 

 العممية بجامعة المنيا كؿ عمى حد   
 العنلّٕالللّات طالب -أ

 (67ج ِل )

فٕ ضّ  أث ب  الذكب   يزبئج رحلٗل رجبٖى االيح ار الهز    لل تب ح الذارٗخ اله ركخ ِاالي نبج ال راطٕ

 لطالة ال لٗبد ال هلٗخ الًبجح

 الهزغٗزاد

 نجهّ  الهزث بد الًهّيج
 رجبد 

 الحزٖخ

نزّطظ 

 الهزث بد

 ٗهخ 

) ( 

F 

نظزّْ 

 ال اللخ

 ال تب ح

الذارٗخ  

 اله ركخ

 1111.61 1 1001.10 االيح ار
61.66

1 
 171.111 610 11710.11 الجّا ٕ 7.777

  612 11161.61 ال لٕ

 االي نبج 

 ال راطٕ

 1271.17 1 2170.17 االيح ار
11.11

6 
 611.11 610 61111.11 الجّا ٕ 7.777

  ٜٖٔ 0ٖٖٖٕٛ٘ٛ الكما
 ي ٓٔيتضو مف جدوؿا 

ي لمت يػػػر 0ٓٔٓي وهػػػى دالػػػة إحصػػػائيا عنػػػد مسػػػتو  ا0ٕٔٔٗٔأف تيمػػػةاؼي  تػػػد بم ػػػ  ا -
ممػػا يعنػػا إمكانيػػة تػػأثير المت يػػرا  المسػػتدمة أبعػػاد الػػ كا  النػػاجوا  ؛الكفػػا ذ ال اتيػػة المدركػػة

تنبػؤ بكفػا ذ ال اتيػة المدركػة لػد  طػا ب الكميػا  الدػدرا  اإلبداعيػةي عمػى ال –الددرا  العممية 
العممية  ولتحديد الددرذ التنبؤية النسبية لكؿ بعد مف أبعػاد الػ كا  النػاجو تػـ اسػتلرا  انحػدار 

 ئٔأبعاد ال كا  الناجو عمى الكفا ذ ال اتية المدركة كما هو موضو بجدوؿ ا
ي لمت يػر 0ٓٔٓمسػتو  اي وهى دالة إحصائيا عنػد 0ٕٖٙٔٙأف تيمةاؼي  تد بم   ا -

ممػا يعنػا إمكانيػة تػأثير المت يػرا  المسػتدمة أبعػاد الػ كا  النػاجوا الدػدرا   ؛ا ندما  الدراسا
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الدػػػدرا  العمميػػػةي عمػػػى التنبػػػؤ با نػػػدما  الدراسػػػا لػػػد  طػػػا ب الكميػػػا  العمميػػػة  – اإلبداعيػػة
ـ اسػػتلرا  انحػػدار أبعػػاد ولتحديػػد الدػػدرذ التنبؤيػػة النسػػبية لكػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاد الػػ كا  النػػاجو تػػ

 ئٔال كا  الناجو عمى ا ندما  الدراسا  كما هو موضو بجدوؿ ا
 (66ج ِل )

ذكب  الًبجح نى خالل أث ب  ال ث تب ح الذارٗخ اله ركخ ِاالي نبج ال راطٕ الهز    للزًجؤرحلٗل االيح ار   

 ال لٗبد ال هلٗخ طالةل

 الهزغٗز

 الزبثع

الهزغٗزاد 

 الهظزللخ

 هٗخ 

ررجبط اال

الهز    

R 

الزجبٖى 

 الهشززك

R2 

الشٖب ح 

فٕ 

 الزجبٖى

الّسو 

 ٗز االيح ارٔ 

 اله ٗبرٔ

B 

  ٗهخ ال بثذ

 

ال تب ح 

يارٗخ 

 اله ركخ

 671.011 1.111 7.611 7.611 7.111 الل راد ال هلٗخ

 الل راد ال هلٗخ
7.161 7.606 7.711 

1.121 
676.111 

 6.716 الل راد اإلث اعٗخ

نبج االي 

 ال راطٕ

 667.011 1.110 7.111 7.111 7.161 الل راد اإلث اعٗخ

 الل راد اإلث اعٗخ
7.111 7.111 7.701 

6.211 
20.711 

 1.121 الل راد ال هلٗخ

 ي: ٔٔيتضو مف الجدوؿ ا
 بالهشبٕ ملتغري اللفا٘ٔ ذاتّٕ املدزكٕ-أ

الكفػا ذ ال اتيػة المدركػة لتػابد أف أكثر المت يرا  المستدمة إسهاًما لػا تبػايف المت يػر ا
وتػػد بم ػػػ  تيمػػة ا رتبػػاط المتعػػدد بػػػيف  الدػػدرا  العمميػػةمت يػػػر  الكميػػا  العمميػػةلػػد  طػػا ب 
%ي تدريبػػػا مػػػف 0ٖ٘ٔي و لػػػؾ بنسػػػبة ا0ٖٔ٘ٓي  وأحػػػدث تبػػػايف مدػػػدار  ا0ٖٙٛٓالمت يػػػريف ا

 0تبايف المت ير التابد
الدػدرا  مت يػر أف اللطػوا   تػدر مكما ظهر لا اللطوذ الثانية مف تحميؿ ا نحدار   
لػد   الكفا ذ ال اتيػة المدركػة ا لا المت يرا  إسهامً  الددرا  العممية كأتو مد مت ير  اإلبداعية
أحػػدثا تبايًنػػا مدػػدار  و    ي0ٖٗٔٓتيمػػة ا رتبػػاط بينهمػػا ا    وتػػد بم ػػالكميػػا  العمميػػةطػػا ب 

سػػهـ لػػا أتػػد  لدػػدرا  العمميػػةامت يػػر  % ي تدريبػػا  وحيػػث إف0ٔٚٔا ي و لػػؾ بنسػػبة0ٔٚٔٓا
سػػهـ بنسػػبة تيمكػػف أف  الدػػدرا  اإلبداعيػػة%ي  لػػإف 0ٖ٘ٔبنسػػبة ا الكفػػا ذ ال اتيػػة المدركػػة 

 0ا% تدريبً 0ٖٙ
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مػػف  الكميػػا  العمميػػةلػػد  طػػا ب  بمت يػػر الكفػػا ذ ال اتيػػة المدركػػة وبهػػ ا يمكػػف التنبػػؤ 
 إلبداعية   وبنا  عمػى مػا سػبؽ الددرا  ا –الددرا  العممية  ا :مت ير الطا ب لا  لاؿ درجا 

 :يمكف أف تكوف المعادلة ا نحدارية الدالة عمى التنبؤ كاآلتا
ٕ القـدزات  دزدـٕ اختبـاز   × 2.696+ ) 101.534=  اللفا٘ٔ الراتّٕ املدزكـٕ    1.041+ ) (العنلّـ

 القدزات اإلبداعّٕ( .دزدٕ اختباز ×

لػد   الكفػا ذ ال اتيػة المدركػة بمت يػر وهى إمكانيػة التنبػؤ    النتيجةويعزو الباحث ه 
الدػػدرا   –الدػػدرا  العمميػػة  ا :مت يػػر الطػػا ب لػػا  مػػف لػػاؿ درجػػا  الكميػػا  العمميػػةطػػا ب 

لمدػػػدرا  العمميػػػة مػػػف تكيػػػؼ مػػػد بيئػػػتهـ  الكميػػػا  العمميػػػةطػػػا ب اإلبداعيػػػة إلػػػى أف امػػػتاؾ 
تعػاتهـ عػف تػدرتهـ وا ستفادذ مف لبراتهـ يجعمهػـ يكتسػبوا ثدػة بأنفسػهـ وزادذ معتدػداتهـ وتو 

عمى إنجاز المهاـ والنشطة التى يدمػوف بأدائهػا   كمػا أف توتعػاتهـ عػف  تػدرتهـ عمػى إنجػاز 
المهاـ والنشطة التى يدموف بأدائها وعػف مدػدار الجهػد الػ   يب لونػه لتحديػؽ أهػدالهـ تكػوف 

مكانيػة التنبػؤ إيجابية عف مددرتهـ عمى تحديؽ أهدالهـ ولاصة الكاديمية وهو ما يفسػر لنػا إ
 بالكفا ذ ال اتية المدركة لمطا ب مف لاؿ الددرا  العممية0

كما أف الددرا  العممية تحتو  عمى المعرلة الضمنية التى يسػتلدمها الفػرد يومًيػا لػى  
حؿ مشكاته وهى معرلة تمكنه مف تدديـ الحموؿ لممشكا  التى يواجهها  والتػى تفجػر دالمػه 

لتفكير وك لؾ حموؿ مناسبة   كمػا أف هػ   المعرلػة الضػمنية هػى التػى استراتيجيا  أدا   لى ا
تشػػكؿ دالػػؿ الفػػرد الداعػػدذ المعرليػػة التػػى ينطمػػؽ منهػػا إلػػى شػػتى عممياتػػه العدميػػة؛ وبالتػػالى 
ارتفاع الددرا  العممية لد  الطا ب تد يساعد عمى توظيؼ ما لديهـ مف معرلة دالميػة امعرلػة 

دارذ الػػػػ ا  والتيػػػػار ضػػػػمنية ي سػػػػابدة تػػػػد اكتسػػػػبوها  لػػػػى كيفيػػػػة إدارذ المهػػػػاـ الكاديميػػػػة وا 
ا سػػػتراتيجية الازمػػػة لحػػػؿ المشػػػكا  التػػػى تػػػواجههـ أثنػػػا  دراسػػػتهـ وا سػػػتراتيجيا  التػػػى 
يسػػػتلدمونها لػػػى معالجػػػة المعمومػػػا ؛ ممػػػا يسػػػهـ لػػػى زيػػػادذ توتعػػػاتهـ وكفػػػا تهـ ال اتيػػػة 

مكانيتهـ عند الدياـ بأدا  المهاـ الكاديمية مما يعزز لػديهـ كفػا ذ الػ ا   ؛وتحديؽ أهدالهـ  وا 
 المدركػػػػػػػػػػػة تتفػػػػػػػػػػػؽ هػػػػػػػػػػػ   النتيجػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػا توصػػػػػػػػػػػم  إليػػػػػػػػػػػه نتػػػػػػػػػػػائج دراسػػػػػػػػػػػة 

ي مػػف وجػػود  ٕٓٔٓالشػػويدى   سػػعيد ي ا أبػػو زيػػد(Sternberg, & Grigorinko,2002ا
مكانيػػػة التنبػػػؤ  معػػػاما  ارتبػػػاط موجبػػػة داؿ إحصػػػائيًا بػػػيف الػػػ كا  العممػػػا وكفػػػا ذ الػػػ ا    وا 

  ل كا  العمما مف لاؿ كفا ذ ال ا  0با
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كمػػا أف كفػػا ذ الػػ ا  تػػؤثر عمػػى تػػدرذ الفػػرد عمػػى مواجهػػة المواتػػؼ الضػػاغطة   وا  ا  
كان  الددرا  العممية هى تدرذ الفرد عمى التكيؼ مػد بيئتػه سػوا  تشػكيؿ أو تعػديؿ أو ت ييػر   

توتعاتػه عػف نفسػه وترتفػد لإف  لؾ يساعد  عمى مواجهة ه   المواتػؼ   وبالتػالى تػزداد لديػه 
 كفا ته ال اتية الكاديمية 0

لػػػا عمميػػػة ا بتكػػػار  وا لتػػػراع   كمػػػا أف تسػػػلير مهػػػارا  طػػػا ب الكميػػػا  العمميػػػة
تامة ا لتراضا   وبنا  الفروض  و لؾ عندما تواجههـ مشػكمة مػا  أو  وا كتشاؼ  والتليؿ  وا 

مكػانيتهـ عنػد عندما يواجههـ موتؼ يتطم ب حا يسهـ لى زيػادذ توتعػات هـ وكفػا تهـ ال اتيػة وا 
 الدياـ بأدا  المهاـ الكاديمية وتحديؽ أهدالهـ؛ مما يعزز لديهـ كفا ذ ال ا  المدركة0

كما أف ال كا  الناجو يسهـ لا تحديؽ الدا  الجيد والفعاؿ لا المهاـ الكاديمية 
لمشاركتهـ الكاديمية  كما مما تد ينعكس عمى كفا ذ الطا ب ال اتية  ؛العمميةلطا ب الكميا  

أنه تد يحسف أدا هـ لا المهاـ الكاديمية امها لتو اهلل بدير  أحاـ عبد العظيـ مبروؾ  
 ي0ٕٖ: ٕٚٔٓ

 بالهشبٕ ملتغري االندماز الدزاسْ-ب

لػد  ا نػدما  الدراسػا أف أكثر المت يرا  المسػتدمة إسػهاًما لػا تبػايف المت يػر التػابد 
وتد بم   تيمػة ا رتبػاط المتعػدد بػيف المت يػريف  الددرا  اإلبداعيةمت ير  الكميا  العمميةطا ب 

%ي تدريبػا مػف تبػايف المت يػر 0ٕٛٙي و لػؾ بنسػبة ا0ٕٙٛٓي  وأحدث تبايف مددار  ا0٘ٔٛٓا
 0التابد

الدػدرا  مت يػر أف اللطػوا   متػدر كما ظهر لا اللطوذ الثانية مف تحميؿ ا نحدار   
لػد  طػا ب ا ندما  الدراسػا ا لا المت يرا  إسهامً  كأتو    اإلبداعيةالددرامد مت ير العممية 

ي 0ٖٗٙٓأحػدثا تبايًنػا مدػدار  او    ي0٘ٛٛٓتيمػة ا رتبػاط بينهمػا ا    وتػد بم ػالكميا  العممية
ا نػػدما  سػػهـ لػػا أتػػد  الدػػدرا  اإلبداعيػػةمت يػػر  % ي تدريبػػا  وحيػػث إف0ٖٙٗا و لػػؾ بنسػػبة

 0ا% تدريبً 0ٛٚسهـ بنسبة تيمكف أف الددرا  العممية إف %ي  ل0ٕٛٙبنسبة االدراسا 
مػػف لػػاؿ  الكميػػا  العمميػػةلػػد  طػػا ب بمت يػػر ا نػػدما  الدراسػػا وبهػػ ا يمكػػف التنبػػؤ 

يمكػف  الددرا  العممية   وبنا  عمى ما سػبؽ  –الددرا  اإلبداعية  ا :مت ير الطا ب لا  درجا 
 :بؤ كاآلتاأف تكوف المعادلة ا نحدارية الدالة عمى التن
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 0ٔٔٗٓ+ ا الدػدرا  اإلبداعيػةيدرجػة التبػار × 0ٕٜٛٙ+ ا 0ٖٔٓٔٗ٘= ا ندما  الدراسػا 
 الددرا  العمميةي 0درجة التبار ×

لػد  طػا ب التنبػؤ بمت يػر ا نػدما  الدراسػا ويعزو الباحث ه   النتيجة وهى إمكانيػة 
الدػػدرا  العمميػػة  –بداعيػة الدػػدرا  اإل ا :مت يػػر الطػػا ب لػا  مػػف لػاؿ درجػػا  الكميػا  العمميػػة
الدػػػدرذ عمػػػا تسػػػلير مهػػػاراتهـ لػػػا عمميػػػة ا بتكػػػار   الكميػػػا  العمميػػػةطػػػا ب إلػػػى أف امػػػتاؾ 

تامػػة ا لتراضػػا   وبنػػا  الفػػروض  و لػػؾ عنػػدما تػػواجههـ  وا لتػػراع  وا كتشػػاؼ  والتليػػؿ  وا 
وا جتماعيػػة  لػػا النشػػطة الكاديميػػة تهـمشػػاركمشػػكمة مػػا  أو موتفػػا يتطمػػ ب حػػا يسػػهـ لػػا 

عمػى  تهـتػدر لبيئػة الػتعمـ وزاد با نتمػا   هـشعور وزاد والنشطة الامنهجية   والمهاـ التعميمية
عمػػى التنظػػيـ  ـاسػػتلداـ اسػػتراتيجيا  الػػتعمـ المػػنظـ  اتيػػًا وا سػػتراتيجيا  المعرليػػة  وتػػدرته

 0ال اتا والمراتبة ال اتية
عمى التفكير بطريدة جديدذ وملتمفة  الددرذ كما أف امتاؾ طا ب الكميا  العممية

يجاد حموؿ غير مألولة لممشكا  وتدديـ مدترحا  مبتكرذ تج  ب انتبا   وغير تدميدية  وا 
اآللريف  وتدديـ الكار غير متوتعة ومحاولة إتناع اآللريف بها وتنفي ها واللرو  بها إلى 

وزاد والمهاـ التعميمية لا النشطة الكاديمية وا جتماعية  تهـمشاركالنور  يسهـ مف 
وك لؾ زاد استلدامهـ لعمميا  المعالجة الملتمفة مف أجؿ  لبيئة التعمـبا نتما   هـشعور 

عممية التعمـ وتشمؿ تنظيمهـ لدروسهـ   ومثابرتهـ وبحثهـ عف اإلتداف  وربطهـ لعممية 
 Veigaئج دراسة االتعمـ بطموحاتهـ المستدبمية كما تتفؽ ه   النتيجة مد ما أشار  إليها نتا

et al, 2014)   إلى وجود ارتباط موج ب بيف مستو  ا ندما  الدراسا ومستو  الددرا
 اإلبداعية0

ويمكف إرجاع ه   النتيجة إلى أف ارتفاع الددرا  العممية لد  بعض طا ب الكميا  
 يساعدهـ عمى توظيؼ ما لديهـ مف معرلة دالمية العممية

لا النشطة الكاديمية وا جتماعية  تهـمشاركلى زيادذ  مما يسهـ ؛سابدة تد اكتسبوها
 0 لبيئة التعمـبا نتما   هـشعور وزاد والمهاـ التعميمية 
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 الللّات الهظسِٕطالب  -ب

 (61ج ِل )

يزبئج رحلٗل رجبٖى االيح ار الهز    لل تب ح الذارٗخ اله ركخ ِاالي نبج ال راطٕ فٕ ضّ  أث ب  الذكب   

  لٗبد الً زٖخلطالة ال الًبجح

 الهزغٗزاد
 الًهّيج

نجهّ  

 الهزث بد

 رجبد 

 الحزٖخ

نزّطظ 

 الهزث بد

  ٗهخ ) (

F 

نظزّْ 

 ال اللخ

 ال تب ح

الذارٗخ  

 اله ركخ

 6121.62 6 6121.62 االيح ار

 611.161 617 11611.11 الجّا ٕ 7.772 0.767

  616 11110.00 ال لٕ

 االي نبج 

 ال راطٕ

 6616.22 1 1111.21 االيح ار

 616.66 662 60211.11 الجّا ٕ 7.776 0.126

  616 17111.11 ال لٕ

 ئٕيتضو مف جدوؿا 
ي وهى دالػة إحصػائيا 0ٓٔٓٚبالنسبة لمت ير الكفا ذ ال اتية المدركة تد بم   تيمةاؼي  ا -

نػػاجو ممػػا يعنػا إمكانيػػة تػػأثير المت يػػرا  المسػتدمة أبعػػاد الػػ كا  ال؛ ي 0ٓٔٓعنػد مسػػتو  ا
االدػػػدرا  التحميميػػػةي عمػػػى التنبػػػؤ بكفػػػا ذ ال اتيػػػة المدركػػػة لػػػد  طػػػا ب الكميػػػا  النظريػػػة  
ولتحديد الددرذ التنبؤية النسبية لكؿ بعد مف أبعاد ال كا  الناجو تػـ اسػتلرا  انحػدار مت يػر 

 ئٖالددرا  التحميمية عمى الكفا ذ ال اتية المدركة كما هو موضو بجدوؿ ا
ي وهػػى دالػػة إحصػػائيا عنػػد 0ٜٗٔٚا نػػدما  الدراسػػا تػػد بم ػػ  تيمػػةاؼي  ابالنسػػبة لمت يػػر  -

مما يعنا إمكانية تأثير المت يرا  المستدمة أبعاد ال كا  النػاجوا الدػدرا   ؛ي0ٓٔٓمستو  ا
الددرا  اإلبداعيةي عمى التنبؤ با ندما  الدراسػا لػد  طػا ب الكميػا  النظريػة   –التحميمية 

ة النسبية لكؿ بعد مف أبعػاد الػ كا  النػاجو تػـ اسػتلرا  انحػدار أبعػاد ولتحديد الددرذ التنبؤي
 ئٖال كا  الناجو عمى ا ندما  الدراسا  كما هو موضو بجدوؿ ا
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 (61ج ِل )

نى خالل أث ب  الذكب  الًبجح  ث تب ح الذارٗخ اله ركخ ِاالي نبج ال راطٕ الهز    للزًجؤرحلٗل االيح ار 

 ال لٗبد الً زٖخ طالةل

 الهزغٗز

 الزبثع

الهزغٗزاد 

 الهظزللخ

 هٗخ 

االررجبط 

الهز    

R 

الزجبٖى 

 الهشززك

R2 

الشٖب ح 

فٕ 

 الزجبٖى

الّسو 

 ٗز االيح ارٔ 

 اله ٗبرٔ

B 

  ٗهخ ال بثذ

ال تب ح 

يارٗخ 

 اله ركخ

 671.111 6.212 7.711 7.711 7.111 الل راد الزحلٗلٗخ

االي نبج 

 ال راطٕ

 671.111 6.116 7.700 7.700 7.101 الل راد الزحلٗلٗخ

 الل راد الزحلٗلٗخ
7.111 7.661 7.711 

6.017 
671.121 

 7.271 الل راد اإلث اعٗخ

 ي: ٖٔيتضو مف جدوؿ ا
 بالهشبٕ ملتغري اللفا٘ٔ الراتّٕ املدزكٕ-أ

الكفػا ذ ال اتيػة المدركػة أف أكثر المت يرا  المستدمة إسهاًما لػا تبػايف المت يػر التػابد 
وتػػد بم ػػ  تيمػػة ا رتبػػاط المتعػػدد بػػيف  الدػػدرا  التحميميػػةمت يػػر  الكميػػا  النظريػػةا ب لػػد  طػػ

%ي تدريبػا مػف تبػايف 0٘٘ي و لؾ بنسػبة ا0ٓ٘٘ٓي  وأحدث تبايف مددار  ا0ٕٖ٘ٓالمت يريف ا
 0المت ير التابد

مػف  الكميػا  النظريػةلػد  طػا ب  بمت يػر الكفػا ذ ال اتيػة المدركػة وبه ا يمكػف التنبػؤ 
يمكػػف أف تكػػوف  الدػػدرا  التحميميػػة  وبنػػا  عمػػى مػػا سػػبؽ  رمت يػػالطػػا ب لػػا  ؿ درجػػا لػػا 

 :المعادلة ا نحدارية الدالة عمى التنبؤ كاآلتا
الدػػػػػدرا  درجػػػػػة التبػػػػػار × 0ٜٕٜٔ+ ا 0ٕٕٔٓٗٛ=  الكفػػػػػا ذ ال اتيػػػػػة المدركػػػػػة 

   التحميميةي
 ا ذ ال اتيػة المدركػة بمت يػر الكفػويعزو الباحث نتيجة ه ا الفرض وهػو إمكانيػة التنبػؤ 

 الددرا  التحميميةمت ير الطا ب لا  مف لاؿ درجا  الكميا  النظريةلد  طا ب 
مػػف لػػاؿ الدػػدرذ  كمػػا ترجػػد الباحػػث إمكانيػػة التنبػػؤ  بمت يػػر الكفػػا ذ ال اتيػػة المدركػػة  

درا  التحميميػة  رتبػػاط هػػ   الدػػدرا  أكثػر مػػف غيرهػػا بػػأدا  المهػاـ الكاديميػػة  حيػػث تتعمػػؽ الدػػ
التحميمية بالمعرلة التى تػـ اكتسػابها بطريدػة مباشػرذ وعػادذ مػا تكػوف معرلػة أكاديميػة مجػردذ  
وهػػى معرلػػة تدريريػػة حيػػث يكتسػػ ب الطػػا ب المعرلػػة والندػػد والتديػػيـ والتحميػػؿ  وهػػ   العمميػػا  
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د  تػدرذ لفهـ الجوان ب الملتمفة أثنا  الدراسة؛ وبالتػالى كممػا زا يحتاجها طا ب الكميا  النظرية
صػػدار الحكػػاـ أصػػبو  دراؾ ا لتالػػا  والمتشػػابها  والندػػد وا  الطالػػ ب عمػػى التحميػػؿ والمدارنػػة وا 
أكثر تدرذ عمى حؿ المشكا  الكاديميػة والت مػ ب عمػى العدبػا  التػى تواجهػه عنػد أدا  المهػاـ 

الكفػا ذ مما يساعد عمى الدا  الكاديمى الفعاؿ ال   يػنعكس بشػكؿ إيجػابى عمػى  ؛الكاديمية
 لديهـ0  ال اتية المدركة 

كما تؤثر  كفا ذ ال اتية المدركة لى إمكانية تعرض الفرد لمفشػؿ لػى أدا  المهػاـ   أو 
دلعه لعدـ محاولة الدياـ به   المهاـ عندما يكػوف تصػور  الػ اتا عػف تدرتػه عمػى الديػاـ بهػ   

ضػػة عػػف كفػػا تهـ ال اتيػػة المهمػػة منلفًضػػا لػػاللراد الػػ يف لػػديهـ الدػػدرذ عمػػى تصػػورا  منلف
يتلمػػػػوف عػػػػف أدا  المهمػػػػة بسػػػػرعة عنػػػػد مػػػػواجهتهـ المصػػػػاع ب  حيػػػػث يظهػػػػروف أدا  أتػػػػؿ 
ويصػػبحوف أتػػؿ نجاحػػًا  وهػػـ بػػ لؾ يتجنبػػوف تنفيػػ  المهػػاـ تجنبػػًا لمفشػػؿ   يتعامػػؿ اللػػراد  وو 

ابروف الكفػا ذ ال اتيػػة الكاديميػػة المرتفعػػة مػػد المػػور المعدػػدذ  ويت مبػػوف عمػػى المشػػكا  ويثػػ
لى دراستهـ   وهػـ أكثػر نجاحػًا لػى مدارسػهـ وحيػاتهـ المهنيػة ويثدػوف بأنفسػهـ ليتمكنػوا مػف 
تحديػػؽ  لػػؾ كمػػا أف أدا هػػـ الكػػاديمى مرتفعػػًا بالمدارنػػة بػػأترانهـ لضػػا عػػف أف اللػػراد الػػ يف 
ط لديهـ تصورا  إيجابية حوؿ كفا تهـ ال اتية والكثر تدرذ عمػى تحمػؿ المصػاع ب يعرلػوف ندػا

 ,Yesilyurtضػػػػعفهـ  ومػػػػػا ينب ػػػػى عمػػػػػيهـ لعمػػػػه عنػػػػػدما يواجهػػػػوف تمػػػػػؾ الصػػػػعوبا ا

2014:1947.) 

كما أف اللراد أصػحا ب الدػدرا  التحميميػة يتميػزوف بالدػدرذ عمػى اسػتلداـ أسػمو ب حػؿ 
المشكا  بشكؿ لعاؿ عند مواجهة الدضايا الكاديمية لف الددرا  التحميمية تساعد الفػرد عمػى 

وتحديػػد مصػػادر المعمومػػا  المتنوعػػة التػػى يمكػػف أف تسػػتلدـ لتعػػرؼ المشػػكمة  تحديػػد المشػػكمة
وحمهػػا   وكػػ لؾ تنظػػيـ الحدػػائؽ لػػا سػػياؽ يمكػػف اإللػػادذ منػػه لػػا البحػػث عػػف الحمػػوؿ ووضػػد 
 ؛لطة العمؿ بلطوا  مدروسة ومراتبة وتنفي  اللطة والوصوؿ إلى الحموؿ وتدييـ لطػة العمػؿ

ا أدا  المهاـ والنشطة  وتتفػؽ هػ   النتيجػة مػد مػا أشػار  مما يعزز لديهـ اندما  الطا ب ل
 0ي ٕٙٓٓأبو جادو  عما  محمدإليها نتائج دراسة امحمود 
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 بالهشبٕ ملتغري االندماز الدزاسْ-ب

لػد  ا نػدما  الدراسػا أف أكثر المت يرا  المسػتدمة إسػهاًما لػا تبػايف المت يػر التػابد 
وتد بم   تيمة ا رتبػاط المتعػدد بػيف المت يػريف  التحميميةالددرا  مت ير  الكميا  النظريةطا ب 

%ي تدريبػػا مػػف تبػػايف المت يػػر 0ٚٚي و لػػؾ بنسػػبة ا0ٓٚٚٓي  وأحػػدث تبػػايف مدػػدار  ا0ٕٚٛٓا
 0التابد

الدػدرا  مت يػر أف اللطػوا   متػدر كما ظهر لا اللطوذ الثانية مف تحميؿ ا نحدار   
لػػد  ا نػػدما  الدراسػػا ا لػػا المت يػػرا  إسػػهامً  أتو كػػ الدػػدرا  التحميميػػةمػػد مت يػػر  اإلبداعيػػة
أحػػدثا تبايًنػػا مدػػدار  و    ي0ٖٖٗٓتيمػػة ا رتبػػاط بينهمػػا ا    وتػػد بم ػػالكميػػا  النظريػػةطػػا ب 

سػهـ لػػا أتػػد  الدػدرا  التحميميػةمت يػػر  % ي تدريبػػا  وحيػث إف0ٕٔٔا ي و لػؾ بنسػبة0ٕٔٔٓا
% 0ٖ٘سػػهـ بنسػػبة تيمكػػف أف  بداعيػػةالدػػدرا  اإل%ي  لػػإف 0ٚٚبنسػػبة اا نػػدما  الدراسػػا 

 0اتدريبً 
مػػف لػػاؿ  الكميػػا  النظريػػةلػد  طػػا ب بمت يػػر ا نػػدما  الدراسػػا وبهػ ا يمكػػف التنبػػؤ 

   وبنػػا  عمػػى مػػا سػػبؽ  الدػػدرا  اإلبداعيػػة – الدػػدرا  التحميميػػة ا :مت يػػر الطػػا ب لػػا  درجػػا 
 :يمكف أف تكوف المعادلة ا نحدارية الدالة عمى التنبؤ كاآلتا

 0ٜٓٛٓ+ ا الدػػػدرا  التحميميػػػةيدرجػػػة التبار × 0ٕٔٓٚ+ ا 0ٜٔٓٗ٘ٛ= ا نػػػدما  الدراسػػػا 
 الددرا  اإلبداعيةي درجة التبار ×

لػد  ويعزو الباحث نتيجة هػ ا الفػرض وهػو إمكانيػة التنبػؤ بمت يػر ا نػدما  الدراسػا 
الدػػدرا   – ةالدػػدرا  التحميميػػ ا :مت يػػر الطػػا ب لػػا  مػػف لػػاؿ درجػػا  الكميػػا  النظريػػةطػػا ب 

 اإلبداعية
نحػػػػو التفػػػػوؽ   ويمكػػػػف تفسػػػػير هػػػػ   النتيجػػػػة بػػػػأف اتجػػػػا  طػػػػا ب الكميػػػػا  النظريػػػػة

واستعدادهـ لب ؿ الجهد واستلداـ طرؽ مبتكرذ لتعمـ معمومػا  جديػدذ  تتطمػ ب الليػاؿ والحػدس 
تػػػد يجعمهػػػـ أكثػػػر تػػػدرذ عمػػػى توظيػػػؼ  والدػػػدرذ عمػػػى ا ستكشػػػاؼ والتفكيػػػر لػػػار  الصػػػندوؽ

  التعمـ بشكؿ جيد واستلداـ مدالؿ عميدة ومتطور  لى عممية التعمـ؛ ممػا انعكػس استراتيجيا
بشكؿ إيجابا عمى اندماجهـ المعرلػى وكػ لؾ انػدماجهـ السػموكى حيػث جعمهػـ أكثػر تػدرذ عمػى 
المشػػػاركة لػػػى النشػػػطة الصػػػفية والاصػػػفية  وأكثػػػر التػػػزاـ لػػػى اتبػػػاع تواعػػػد السػػػموؾ دالػػػؿ 

 المؤسسة التعميمية   
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نتػػا  اللكػػار الصػػمية  كمػػا أف الدػػدرا  اإلبداعيػػة تسػػاعدهـ عمػػى الطاتػػة الفكريػػة وا 
والجديدذ عند التعامؿ مد المشكا  الكاديمية  وك لؾ تكػوف لػديهـ مرونػة لػى حػؿ المشػكا  
ولديهـ تدرذ عمػى التعامػؿ مػد اللكػار المتنوعػة بمػا يسػهـ لػى زيػادذ تػدرتهـ عمػى النجػاح لػى 

 .  الملتمفة؛ مما ينعكس بشكؿ إيجابى عمى مشاركتهـ واندماجهـ لا المهاـ المهاـ الكاديمية

كمػػا الدػػدرا  العمميػػة بمػػا تتضػػمنه مػػف الدػػدرذ عمػػى التطبيػػؽ وا سػػتلداـ والممارسػػة والتنفيػػ  
والتوظيؼ والدا  العمما عمى تطبيؽ تدرا  الفرد عمػى أنػواع المشػكا  التػا تنشػأ لػا الحيػاذ 

 ة طػا ب الكميػا  النظريػةمشػاركو التشػكيؿ والتيػار البيئػة المناسػبة تعػزز اليومية أو التكيػؼ أ
                لبيئػػة الػػتعمـ با نتمػػا   هـشػػعور وتزيػػد لػػا النشػػطة الكاديميػػة وا جتماعيػػة والمهػػاـ التعميميػػة 

 (Chooi et al., 2014:57( )Gottfredson, 2003:348ا
 ِلْ الجانْ مامو استعساض نتاٙر الفسض ِتضح 

 مف لاؿ درجا  الكميا  العمميةلد  طا ب  بمت ير الكفا ذ ال اتية المدركة يمكف التنبؤ   -
 .الددرا  اإلبداعية –الددرا  العممية  ا :مت ير الطا ب لا 

الطا ب  مف لاؿ درجا  الكميا  العمميةلد  طا ب بمت ير ا ندما  الدراسا يمكف التنبؤ   -
 .الددرا  العممية –ة الددرا  اإلبداعي ا :مت ير لا 

 مف لاؿ درجا  الكميا  النظريةلد  طا ب  بمت ير الكفا ذ ال اتية المدركة يمكف التنبؤ  -
 .الددرا  التحميمية رمت يالطا ب لا 

الطا ب  مف لاؿ درجا  الكميا  النظريةلد  طا ب بمت ير ا ندما  الدراسا يمكف التنبؤ  -
 .درا  اإلبداعيةالد – الددرا  التحميمية ا :مت ير لا 
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 تُصّات البشح:

لػػادذ منهػػا لػػا تحسػػيف يمكػػف صػػياغة التوصػػيا  التاليػػة لإل  لػػا ضػػو  نتػػائج البحػػث
 :العممية التعميمية والممارسا  التربوية

بالكميػة أو مركػز التطػوير التػدري ب  وحػدذ لػاؿ مػف وورش عمػؿ تدريبيػة دورا و  ندوا  عددػ ٔ
لمػا لهػا مػف أثػر لػا تحديػؽ  ؛لمطػا ب ال كا  النػاجو تدرا تنمية  تتناوؿ المهنا بالجامعة

 الكفػػا ذ ال اتيػػةتحسػػيف وتسػػاعد عمػػى   لمطػػا ب ا نػػدما  السػػموكا والمعرلػػا وا نفعػػالا
 لديهـ0

تحديػؽ ا نػدما  الدراسػا دالػؿ تاعػا  عمػى ضرورذ تشجيد السات ذ الجامعييف لطابهػـ  -ٕ
يمية  وجعؿ التعمـ عما ممتًعا حتػى يصػبو لراط الطا ب لا العممية التعمناحجرذ الدراسة و 

 0الطال ب مشارًكا إيجابًيا لا جميد مهاـ التعمـ وأنشطة الكمية والجامعة
ضػػرورذ الكشػػؼ عػػف المشػػكا  الدراسػػية التػػا تواجػػه الطػػا ب؛ لف معرلػػة تمػػؾ المشػػكا  -ٖ

ريبيػة التػا رشػادية والتد  الدائميف عمى تصػميـ البػرامج اإل يؤدي إلى وضعها لا بؤرذ انتبا
 تساعد عمى توالدهـ واندماجهـ لا تمؾ المرحمة0

  وتتػيو لهػـ الفرصػة لمتعبيػر تولير مواتؼ وبيئا  لمتعمـ تحفز الطا ب عمى تعمػـ كػؿ جديػد-ٗ
وتدريسػػها  والعمميػػة الدػػدرا  التحميميػػة واإلبداعيػػةورذ تضػػميف عػػف وجهػػه نظػػرهـ  مػػد ضػػر 

الكفػا ذ ال اتيػة المدركػة  تحسيفطا ب عمى ضمف المناهج الدراسية لمطا ب؛ مما يساعد ال
 0وتعزيز الدا  الكاديما

تبنا نظرية ال كا  الناجو  لا مشاريد تطػوير المنػاهج التػا تدػـو عميهػا وزارذ  ىالدعوذ إل-٘
 ىلتػػرا  زمنيػػة طويمػػة مػػف أثػػر لػػا ندػػؿ المعرلػػة إلػػ ىلمػػا لتطبيدهػػا عمػػ ؛التربيػػة والتعمػػيـ
 تطبيدا  حياتية0

 سٕ:البشُخ املقرت

   دراسا  حوؿ الموضوعا  التاليةُيدترح إجرا  
لػػا تنميػػة الكفػػا ذ ال اتيػػة  لاعميػػة برنػػامج تػػدريبا تػػائـ عمػػى تػػدرا  الػػ كا  النػػاجو -ٔ

 المدركة0
 واتد ممارسا  التدويـ بالجامعا  وعاتته باندما  الطا ب0 -ٕ

 ال كا  الناجو وعاتته بفاعمية ال ا  التدريسية لعضا  هيئة التدريس0 -ٖ
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 سادــــــــعامل

 املسادع العسبّٕ

(. االناا ج ا ااماا جعد ته بتااو بمسااب ااجسااتمب  ااا ا تسباا   س اا  ااتضب اا  8112ابتساا ر ضا ااد ىاا     .1
مجمة الفنوف والد ب وعموـ ا نسػانيا  وا جتمػاع  كميػة ا مػارا  األس سا  ،

 .821-861(   نتن األت    سجبض، 28 ، لمعمـو التربوية
(. اااك    اانا مو ته بتاو ب ا  جان ةع ا ا  اااكا  8112ن ن حس ن جحجت  ابتس ر جحجت  ه جض، ح .8

مجمػػػػة األ    ج اااا  تاا اةع اااا  األ    ج اااا  ااااا ا ه ناااا  جاااان ت اباااا   اام جعاااا ، 
-144(  ناا  ض،49 ،جامعػػةالزتازيؽ-دراسػػا  تربويػػة ونفسػػية  كميػػة التربيػػة

866. 
ااكات اااا  ااج ض اااا  ته بتياااا   (. اا فاااا   8112إبااااضاى ر إبااااضاى ر ةحجاااا ، ىباااا   ضت اااا  ةحجاااا  ااعساااا    .2

بااا اتطت ت االساااتضات مد اااطقاااد تاامااا ض  هسااال اتطااا ك ااماااضاض اااا ا ت ابااا   
-62( نس اض 22 مجمػة بحػوث النربيػة النوعيػة  جامعػة المنصػورذ اام جع ، 

111. 
(. اانجاتكا اابنا  د اسع با  با ن اااك    ااعجساد تاااك    ااعا ر تةع ا ا  8111ةبت ز   ساع   اااات مد  .9

مجمػة األ    ج   تااتحقا   اا ضاساد اا ا ه نا  جان ت ابا   اام جعا ،  ااكا 
 .112-22(،98 ،كمية التربية  جامعة طنطا

(. ااتس ؤ األ    جد ته بتو ب ا اةع   اإلنما ز 8112ةح ر حسن جحجت ، ةاضف هب ااغند اض    .2
تااف هس اا  ااكات اا  ااا ا ه ناا  جاان ت ج ااك ااقااف ااساا  ا ب اجضحساا  االبت ا  اا ، 

 826-828(14امجمة عمـ النفس المعاصر والعموـ اإلنسانية

(. ااع ب  ب ن ااك    اان مو تجج ضستو ةد ااتعس ر ا ا جعسجد ااج اضا 8116ةحج  جحج  اازهبل  .6
-914(،9 12المجمػة الردنيػة لػا العمػوـ التربويػة  ااط ق  بج  ن  هجا ن،

921. 
  ااج ض   اا ا تسبا  اام جعا  األض ن ا  ةاد  ات  (.اا ف    ااكات   األ    ج 8111ةحج   ح ل اازب  .2

مجمػػػػػػػة العمػػػػػػػوـ التربويػػػػػػػة جتغ اااااااض اامااااااانا تاا س ااااااا  تااجساااااااتتا اا ضاساااااااد، 
 .22-22(، 8 12والنفسية 

رسالة (. اابن   ااع جسد اسك    تبم  انظض   ستضنبضا ث ث   األبعا  ، 8119ةسج   جحج  هب ااحج    .2
 م جع  ااجن  . -،  س   ااتضب  دكتورا 
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(.ااعتاجاا  اا اةع اا  ااجنب اا  ب الناا ج ا اا ضاسااد ااا ا تاا   ااجضحساا  8114ج   جحجاا  هب ااحج اا  ةساا .4
مجمػػػػػػػة كميػػػػػػػة التربيػػػػػػػة اام جااااااا ،  –اام جع ااااااا  ةاااااااد  ااااااات  نظض ااااااا  ااتتبااااااا  

 .891-124(، 112 21،ببنها
  جساتناا(.ةثاض بضنا جت تا ض بد اساك    اانا مو 8116ةجم  ةضح ن ااض ب    ،  تسف جحجت  بتا جد  .11

جتكا ستضنبضا تجي ضا  ااتف  ض ةتب ااجعضةد ةد  ضم  جج ضسا  ااتف  اض إال ن
مجمػة دراسػا  العمػوـ اان ب  ا ا تسب  ااقف ااس  ا األس سد ةاد األض ن، 

 .622-614(،8 92، التربوية  الردف
 تطبيديػة0 الػتّعمـ أمثمػة صػعوبا   وي الطمبػة لػد  النػاجو الػ كا  تنميػة(. 8111ة يار اافا هتض    .11

ااتطققاااد اقاااعتب   اااااتعسر تاال اااتضاب   اانفسااا   هنااا  األتفااا  .  ااجض اااز
 . جاب.ستض  

بطاريػػة التبػػارا  الػػ كا  النػػاجو لطػػا ب المرحمػػة الثانويػػة والمرحمػػة (.8116ة جاان مجاا   هاا نر  .18
 ، اام ىض :ج تب  االنمست ااجقض  .الجامعية

ااتحقااااا   تااتف  اااااض (. ة هس ااااا  ااتااااا ض ا ب اااااك    اانااااا مو هساااال 8114  ضزبحناااا ن بنااااا  هباااا ا   .12
االبا اهد ات ابا   ااقاف ااثا ند ااثا نت  ااجتفتبا   بجا    ااض   ا    بج  ناا  

المػػػػػؤتمر العممػػػػػا العربػػػػػا السػػػػػادس لرعايػػػػػة الموهػػػػػوبيف ج ااااا  ااج ضجااااا ، 
-892(،8 1،والمتفػػوتيف  المجمػػس العربػػا لمموهػػوبيف والمتفػػوتيف  الردف

821. 
، هجااا ن: اض ة  وي ا حتياجػػػا  اللاصػػػةتكييػػػؼ المنػػػاهج لمطمبػػػ(. 8111حااا ةظ بتاااضا بتاااضا  .19

 ااجس ض  اسناض تااتتز  .

(.اا فا    ااكات ا  ااج ض ا  ته بتيا  ب اجيا ضا  االمتج ه ا  اا ا 8112ط ا  ةحج  هب  ااع   إبضاى ر  .12
مجمػػة كميػػة ت ج ااك ااحسماا  ااث ن اا  جاان ااتعساا ر األس سااد ةااد جح ةظاا  سااتى ا، 

 .126-181(،88 ، التربية  جامعة بور سعيد
اااك    االمتجا هد  (.8112هب  ااحا سر ااا ب ا، ساجض ةي ا  مض سا  ، تا ا  جحجا  ااااتضا   طتا  .16

ته بتاااو ب ا فااا    ااكات ااا  ااج ض ااا  اااا ا تسبااا  ااقاااف ن ااسااا  ا تاات سااا  جااان 
مجمػة البحػػث العممػا لػػا التربيػة   جامعػػة عػػيف جا اضا ااساست ةااد األض ن، 

 .216 -828، ( 14  19شمس 
. اا فاا    ااكات اا  ااج ض اا  ته بتياا  ب اجساا تا   (8112 ن هااتنل جحجاا   هاا   هااتض هااتض، نااضج .12

االمتج ه اااا  ةااااد  اااات  بعااااض ااجتغ ااااضا  ااااا ا تاااا    س اااا  ااتضب اااا  م جعاااا  
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-141(،إبض اا ،8 18، مجمػػة دراسػػا  عربيػػة لػػا عمػػـ الػػنفساإلساا ن ض  ، 
828. 

،ح  اا : اض صػػفيةعمػػـ الػػنفس التربػػوي بػػيف النظريػػة والتطبيدػػا  ال(.8111 ضاجااد جحجاات  اا تسااف .12
 األن اا اسناض تااتتز  .

مجمػػػة البحػػػوث (. اا فااا    ااكات ااا  ااج ض ااا  هنااا  تسبااا  م جعااا  بغااا ا ، 8111سااا اد ت اااا  هساااتان  .14
 .892-889(، 22، التربوية والنفسية

(. ااع اا  ااج ضس   ته بتي  ب اف هس   ااكات ا  8111اف ب ة ح ه تان، جع ت   جحجت  ةبت غزا   .81
 ضاساا  - ناا  جاان ت ج ااك ااجاا اضا األس ساا   ةااد جح ةظاا  ةضباا ااج ض اا  ااا ا ه

 .212-822(،9 6 مجمة جامعة دمشؽ تتتض  ، 
(.جساتتا اا فا    ااكات ا  ااج ض ا  ته بتيا  ب ا  8114ا ض  جسع  حس ر،  سضا اعب ن إبضاى ر بسب   .81

جاااان اا اةع اااا  ااجعضة اااا  تااتف  ااااض االبت اااا ض  ااااا ا تسباااا  ااجااااضحست ن اإله ا  اااا  
مجمػػػػػة دراسػػػػػا  تربويػػػػػة ونفسيةػػػػػػ كميػػػػػة التربيػػػػػة بالزتػػػػػازيؽ   ااااا ، تااث نت 

 .892-162(،إبض  ،118 
(.ة هس ا  تا ض ا تحا   جمتضحا  ةاد االبتقا   ااجنزااد ب ساتط ار 8116ا ج   بي ت جحجات  جتاتاد   .88

نجااتكا ااتسااض   ااجعضةااد هساال تنج اا  ااااك    ااناا مو تاى اض  ااااكا  ااا ا ت ج ااك 
 .812-122(ا تتبض،8 9،لعموـ التربويةمجمة اااجضحس  االبت ا   ، 

 ، األض ن:  اض اا ن   اسناض تااتتز  .عمـ النفس العاـ(. 1444ق او اا اىض ، حسن اا ب سد  .82

السػػػػػػػػالي ب اإلحصػػػػػػػػائية لػػػػػػػػا العمػػػػػػػػوـ النفسػػػػػػػػية والتربويػػػػػػػػة (. 8111قاااااااا ح ةحجاااااااا  جااااااااضا   .89
 اام ىض :ج تب  األنمست ااجقض  .وا جتماعية0

(.االسي ر اانسبد اإلب اع االنفع اد تاستضات م    اا ضاس  ةد ةبع   8116قف   هسد ةحج  هف فد  .82
مجمػة االن ج ا األ    جد ةاد  ات  ااناتع تااتطقاى اا ا تا   اام جعا ، 

 .818-68(مز  ث اث،91 ،كمية التربية لا العموـ النفسية
عد (.االنا ج ا ااما ج8112هب  ااجحسن هب  ااحس ن ط  ض، نم   هبا  اا ا ظر جح ابا ضا اد  .86

 مجمػػة أبحػػاث البصػػرذ لمعمػػوـ ا نسػػانية ااا ا تسباا  اام جعاا  بناا    تتب ااب، 
98 8، ،)262-242. 

( اااك    ااتما اند ته بتاو ب النا ج ا ااما جعد اا ا تسبا   س ا  8118ه ن ن جحج  هب ه اام  اد  .82
، المجمػة العربيػة لتطػوير التفػوؽ ومركػز تطػوير التفػوؽااتضب   م جعا  تعاز، 

12  9 ،)86-21. 



 ...................................... الذكاء الناجح في ضوء نظرية سترتبرج وعالقته بكل من الكفاءة الذاتية

- 6612 - 

 .التدريس الصػفا بالػ كا ا  المتعػددذ .ر (8112ن  س  نم   ااطزن اض    ت هف ن  إسج ه   تهز  .82
    اض ااجس ض هج ن: 

، هجا ن: اض   بتنات اسنااض اإلبداعيةال كا  الناجو والددرذ التحميمية (.8111ة تج  ةحج  اام سار   .84
 تااتتز  .

، سسسااس  يػػة الكاديميػػة ومحػػدداتهاالبنيػػة العامميػػة لمكفػػا ذ ال ات(.8111ةتحااد جقااتفل ااز اا     .21
 .هسر اانفا ااجعضةد

(. ةع ا ا  اااكا  ته بتيا  بابعض ساج   اااطقا   اا ا تا   8116 ج   ةحج  اإلج ر ااناا ت   .21
 س ااا  ااتضب ااا  اانته ااا ، جاااؤتجض ااتعسااا ر ااناااتهد ت ضته ةاااد ااتنج ااا  اابااااض   ةاااد 

جامعػػػة  -ةالمػػػؤتمر العممػػػا الوؿ لكميػػػة التربيػػػة النوعيػػػهقاااض ااعتاجااا ، 
 .211-921إبض  ، 12-18،المنصورذ

(. نجكمااا  ااع بااا   ااسااابب   بااا ن ااتتماااو ااجساااتمبسد ت فااا    اااااكا  8112جحجااا  غااا ز  اا ساااتبد  .28
األ    ج ااااا  ااج ض ااااا  تااااااا اة  اتمنااااا  اافاااااا  تاااااااتعسر ااجااااانظر كات ااااا  تااجعااااا   

 مجمػػػة العمػػػوـ التربويػػػة  جامعػػػة جنػػػو ب الػػػوادي  كميػػػة التربيػػػةاأل ااا   جد، 
 .112-16(،   سجبض،22ن ، بم

(. اات  ااف االمتجاا هد ته بتااو ب ا فاا    ااكات اا  ااع جاا  ااا ا تسباا  8111جحجاا  سااس ج ن بنااد ط ااا   .22
مجمػػة جامعػػة النجػػاح لألبحػػاث  س اا  ااعسااتر ااتضبت اا  ةااد م جعاا     ااب اا ، 

 .928-912(،8 89،االعموـ ا نسانيةي
اع ج  ااج ض   ته بتيا  ب اتا ةب اانفساد تاى اض  (. ف    ااكا  ا8116جضة  إبضاى ر إبضاى ر ط  ض   .29

( 164 2،مجمػػة كميػػة التربيػػة  جامعػػة الزهػػراالزجا   ااا ا جاا ضا  ااجاا ضاا، 
 .61-18 تا ت،

(.نجتكمااا  ااع بااا   باااا ن تتميااا   ااياااا ف تة هس ااا  ااااااكا  8111جساااع  ضب ااا  هباااا ا  ةبااات ااعاااا   .22
  ااجضحساااا  تاالنااا ج ا ااج ضسااااد تااتحقاااا   األ ااا   جد ااااا ا ه ناااا  جااان تاااا 

مجمػة البحػوث التربويػة والنفسػية  كميػة التربيػة  جامعػة المنوليػة  ااث نت ا ، 
 .218-822(، 1 86،مصر

. بعض طق  ى ب    ااتعسر  ج    ض ي  تا    س ا  ااجعسجا ن (8112حسن  جحجت  جحج  اب   .26
مجمػػػة كميػػػة التربيػػػة  بااا اضا ته بتيااا  ب النااا ج ا تاالساااتجت ع بااا اتعسر اااا  ير، 

 .126-41(،ى1 81، أسيوط جامعة
نظريػػػة الػػ كا  النػػػاجو: الػػ كا  التحميمػػػا واإلبػػػداعا  .( 8116  ماا  تةباات  هساااد  جحجاات  جحجاا  .22

 .هج ن:   بتنت استب ه  تااناض تااتتز   0والعمما



 ...................................... الذكاء الناجح في ضوء نظرية سترتبرج وعالقته بكل من الكفاءة الذاتية

- 6617 - 

(.ةثض بضنا جت تعس جاد جساتن  إاال نظض ا  8116جحجت  جحج  هسل ةبتم  ت ، ج     جحج  اان تتض   .22
اااا ا ااتسبااا   تااعجس ااا  اإلب اه ااا  ااا  اامااا ضا  ااتحس س ااا  ت اااااك    اانااا مو ةاااد تنج
مجمػػػػػػػة اتحػػػػػػػاد الجامعػػػػػػػا  العربيػػػػػػػة لمتربيػػػػػػػة وعمػػػػػػػـ ااجتفاااااااتب ن همس ااااااا ، 

 .22-12(،1 19،النفس سوريا
(. تقااج ر جسااتت ع تحاا ا  تعساار ضبج اا  باا  ر 8112ااعظاا ر جبااضت   حاا ر هباا ةجياا  ةااتو ا  باا  ض،  .24

اجمضض جي ضا  ااتا ض ا تة هس تاو  هسل جب  ا  نظض   ااع   ااكىند ااجعضةد
ةاااد تنج ااا  اااااك    اانااا مو تااجسااا تا   ااجين ااا  است ابااا  ااجعسجااا  تةاااب ةساااستبي  

مجمػة دراسػا  عربيػة االهتج  ( هسل ااجم   اال ضا اد،  -ااجعضةد االستم  
 .188-88(،22 8،لا التربية وعمـ البنفس

بتيا  ب اةع ا  اإلنما ز تااتحقا   األ ا   جد (. اا ف    ااكات   ااج ض   ته 8111ن ةك ن  ف  عمت   .91
 ا ا ت    س    م جعا  ااجسا  ط اا  ةاد ب اا  ااججس   ااعضب ا  ااساعت   ( ،

 .42-21(، 2 12،مجمة العموـ التربوية والنفسية
(. االثاا ض ااجب اااض  تغ ااض ااجب اااض  ا اا  جاان 1444نماا   ز ااد جتساال، ج  حاا  هثجاا ن هباا  ااف اا    .91

بت تااتفااا    ت فااا    اااااكا  هسااال ااتتاةاااب اانفساااد تمااا  ض اااااكا  تتميااا  اا ااا
 .211-864(،2 18، مجمة البحث لا التربية وعمـ النفساا ضاسد، 

(. ةع ا ا  ااااكا  ااج ض ا  تجاا ا ت ث ضىا  هسال ماات   ااح ا   ااا ا 8111ىت ا   حنفاد، ةتز اا  اامجا    .98
-61(،1 1،مجمػة أمارابػاؾت   اام جع  جن ااجتفتب ن تااجتعثاض ن  ضاسا ، ، 

112. 
(.األطفاا ب ااجعضةااد ته بتااو ب اا  جاان االناا ج ا 8114 سااضا اااعب ن ةبضاى ر،جحجاا  جقااتفل هس ااته  .92

مجمػػػة كميػػػة ااج ضساااد تااتتاةاااب اا ضاساااد ات ج اااك ااقاااف ااثااا ند االهااا ا  ، 
 .882-122( إبض  ،86،  التربيةػ جامعة بور سعيد

األ اااا   جد ته بتااااو  (. جسااااتتا ااض اااا  هاااان طاااا ج   اإلضااااا  8112تقاااا  ا  هباااا ا  ااسااااتات  .99
ب الن ج ا اانفسد تااجعضةد ا ا تا   اام جعا  ةاد  ات  بعاض ااجتغ اضا ، 

 .912-266(، 162 8، مجمة كمية التربية جامعة الزهر
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