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 :مشتدلص الذراسة

اإلبداعية والتوافؽ ذات إلى تحديد عادات العقؿ المنبئة بفاعمية الالحالية ىدفت الدراسة      
امعة الفيـو مقدارىا ، وقد ُأجريت الدراسة عمى عينة مف طبلب كمية التربية بجاألكاديمي

، وطبقت الباحثة عمييـ أدوات الدراسة المتمثمة فى مقياس عادات العقؿ إعداد ( طالًبا354)
Carl Rogers”"  ،(، ومقياس فاعمية الذات اإلبداعية )إعداد 2006وترجمة )محمد بكر

ىناؾ  )إعداد الباحثة(، وقد كشفت نتائج الدراسة أف ميالباحثة(، ومقياس التوافؽ األكادي
عادات اإلقداـ عمى  مف عادات العقؿ يمكنيا التنبؤ بفاعمية الذات اإلبداعية وىى خمسة

لمتعمـ المستمر، ستعداد الدائـ ثابرة، والتفكير بمرونة، واالوالمالمخاطرة وتحمؿ المسئولية، 
مف عادات العقؿ يمكنيا التنبؤ  ىناؾ أربعةنتائج الدراسة أف ، كما كشفت والتحكـ بالتيور

إلقداـ عمى المخاطرة وتحمؿ المسئولية، ، واادات التفكير التبادليعبالتوافؽ األكاديمي وىى 
جمع البيانات باستخداـ جميع الحواس ، وقد تـ تفسير النتائج والقدرة عمى ممارسة الدعابة، و 
 فى ضوء اإلطار النظرى لمبحث.

 .ذات اإلبداعية، التوافؽ األكاديميعادات العقؿ، فاعمية الالكممات المفتاحية: 
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Habits of Mind Predicting Creative Self-Efficacy and Academic 

Adjustment among College of Education Students 

Dr. Sally Nabil Ata Ayoub 

Lecturer of Educational Psychology  

Faculty of Education, Fayoum University   

Abstract: 

     The current study aimed at identifying habits of mind predicting creative 

self-efficacy and academic adjustment among College of Education students 

(N= 354 students from the College of Education, Fayoum university). The 

tools of the study included three scales; Habits of Mind Scale (Carl Rogers) 

translated by Mohamed Bakr (2006), Creative Self-efficacy Scale (prepared by 

researcher), and Academic Adjustment scale (prepared by researcher). Results 

show that there are five habits of mind that can predict creative self-efficacy 

among faculty of education students (taking responsible risks, persisting, 

thinking flexibly, Learning Continuously and Managing Impulsivity). The 

results also show that there are four habits of mind that can predict academic 

adjustment: interdependent thinking, taking responsible risks, finding humor, 

gathering data through all senses). The results were explained in light of 

theoretical framework of the research. 
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  :املكذمة

خاصة بالتغير السريع  يتميز العالـ المعاصر بصفة عامة والمجتمعات العربية بصفة 
وجية معموماتية فى المجاؿ المعرفي كما يشيد ثورة عممية تكنول ،فى كافة مجاالت الحياة

طاقات العقؿ البشري لمواكبة التطور الحضاري ويستمـز ذلؾ استخداـ كؿ  ،والتكنولوجي
؛ ويعتبر التعميـ ىو السبيؿ الوحيد لمنيوض بالمجتمع واستثمار العقؿ البشرى، والمعموماتي
 ،بصفة خاصةمف المعمميف وطبلب الجامعة  ،ىتماـ بالمتعمميف بصفة عامةمف خبلؿ اال

والفرد العاقؿ ىو الذى  ،فيو جوىر تفكيره ،العقؿ ىو الذى يميز اإلنساف عف باقى المخموقاتف
حيث يميؿ الفرد  ،تواجيو مناسبة لحؿ المشكبلت التيويضع حمواًل  كر جيًدا،يستطيع أف يف
وقد  ،وبمستوى بسيط مف التفكير والجيد العديد مف السموكيات بشكؿ تمقائي، إلى ممارسة

ويكتسب  ،ممويكوف ذلؾ بفعؿ عامؿ العادة الذى يعبر عنو بنمط معيف مف السموؾ الذى يتـ تع
فتصبح العادة خصمة  ؛صفاتوويصبح عندئذ قوة دافعة توجو الفرد وتطبع  ،عف طريؽ التكرار

 .الفرد وعقموشخصية ثابتة ل
تركز عمى  صبح ىناؾ حاجة وضرورة ممحة لبلنطبلؽ مف العقمية التقميدية التيأولقد      

متبلؾ نوع مف مكف الطبلب مف اتُ  ،الجوانب العقمية والتحصيمية فقط إلى عقمية أخرى متطورة
عمى  موضوع العادات لـ يعد قاصًراف حيث إ ليعيشوا حياة منتجة ومحققة لمذات. عادات العقؿ

فمقد أكد مجموعة مف العمماء والباحثيف فى نياية القرف ، السموكيات التمقائية والروتينية
 ،التفكير بأبعاده المختمفة ، التي تنميعمى ضرورة تنمية عدد مف االستراتيجياتالعشريف 

 Habits of  تجاىات العادات العقمية أو بنظرية العقؿوالتي أصبحت تعرؼ فيما بعد با
mind . 
فى كؿ أنشطة عادات العقؿ عند الفرد داعـ لو  ( أف2008تؤكد دراسة محمد بكر )و       
بط الذات لكى يمارس التفكير وض ؛ستخداـ مياراتو العقمية العميا بصفة مستمرةالحياة ال

 كما أكدت دراسة ،(65، 2008، محمد بكر)األكاديمي لحؿ مشكبلتو بأبسط طريقة وأسرعيا
 أف عادات العقؿ تعتبر إحدى التحديات التربوية التي  costa& Kallick (2009) كؿ مف

 ،حؿ المشكبلت فرضتيا التطورات التكنولوجية المتبلحقة فى إعداد أفراد لدييـ المثابرة فى
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إضافة إلى التفكير  ،مع المواقؼ والتعامؿ بإبداع ومرونة ،ندفاع والتيورفى اال والتحكـ 
 ستعداد لمتعمـ المستمر.التبادلي واال
فى  خرجيـ يتعامموف مع المدخؿ الرئيسبعد ت كمية التربيةب الجامعة وألف طبلب     

خاصة  ،أو مف ذوى صعوبات التعمـ أـ موىوًبايمية وىو الطالب سواء أكاف عادًيا العممية التعم
فية العمؿ بؿ يتعدى ذلؾ إلى معرفة كي ،متبلؾ عادات العقؿمر ال يتوقؼ عمى مستوى اوأف األ

نمط مف السموكيات الذكية التى تقود المتعمـ مف خبلؿ  فيي ،عمييا واستخداميا أيًضا
 ،أو إعادة إنتاجيا عمى نمط سابؽ ستذكارىااوليس  ،الممارسات التعميمية إلى إنتاج المعرفة

وأف ممارستيا ترتبط بما ىو أكثر  خاصة ،فممارسة ىذه العادات يعتبر مغامرة عقمية وأخبلقية
 ستعدادات.مؽ بتنمية االتجاىات والميوؿ واالتتع فيي ،مف مجرد ميارات لمتفكير

 William, 2016) ؛2010 ،الشمرىنداء ؛  (Culler, 2007 دراسة كؿ مف ؤكدوت    
يوسؼ ، كما تشير دراسات )لمطبلب ادات العقؿ لرفع المستوى التحصيميىتماـ بعضرورة االب

( إلى أف عادات 2012؛ حيدر عبد الراضى، 2011، مندور عبد السبلـ؛ 2007 ،قطامى
مراحؿ  اديمي لدى الطبلب فيالعقؿ تعتبر مف المتغيرات الميمة التى ليا عبلقة باألداء األك

نمط  إلى أف العادة ىي Costa & Kallik (2008)كؿ مف دراسة  شيرتو  المختمفة، التعميـ
نيا ؛ ومف ثـ فإفى السموؾ المكتسب فى أغمب األوقات مف خبلؿ عممية التكرار غير واع  

إلى أفعاؿ  الفرد تقودنمط مف السموكيات الفكرية التى  ىيوعادات العقؿ  ،تؤسس فى العقؿ
وتتضمف  تركيبة مف الكثير مف الميارات والتمميحات والتجارب الماضية والميوؿ فيي ،منتجة

مف السموكيات الفكرية  وتفضيؿ الفرد نمًطا ،صنع اختيارات حوؿ األنماط لمعمميات الذىنية
القدرة عمى التنبؤ مف خبلؿ التمميحات السياقية فى الوقت المناسب الستخداـ  فيي ،عمى غيره

العمميات الذىنية عف غيره مف األنماط عند حؿ مشكمة ما أو مواجية موقؼ  النمط األكفأ مف
 Costa) وتقيـ الفرد لفاعمية استخدامو ليذا النمط مف العمميات الذىنية عف غيره ،جديد

and Kallick, 2000, 8). 
مجموعة مف الميارات  بأف عادات العقؿ ىي (234 ،2012حيدر عبد الرضا ) ويذكر     

واالتجاىات والقيـ التى تمكف الفرد مف بناء تفضيؿ مف األداءات أو السموكيات الذكية بناء 
نتقاء عممية ذىنية أو أداء سموؾ اعمى المثيرات والمنبيات التى يتعرض ليا بحيث تقوده إلى 
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(  2002أحمد )وتؤكد دراسة إبراىيـ  .ت متاحة أمامو لمواجية مشكمة مامف مجموعة خيارا
كما أنيـ يكونوف عاداتيـ العقمية  ،يانف يطوروف استراتيجياتيـ المعرفية وينمو المتعمميأف 

قؼ تجبرىـ عمى طرح التساؤالت عندما يوضعوف فى موا ،المرتبطة بميارات التفكير العميا
ؾ فعندما يقوموف بذل ،والبحث عف الحموؿ لممشكبلت التى تواجييـ ،ستجابة لمتحدياتواال

ليـ بالذكاء والقدرات العقمية الكافية  اعترافً ف مسئولية اإلنجاز؛ فإنيـ يعتبروف ذلؾ اومويتحم
 (.20 ،2002 ،وتتحسف نظرتيـ لذواتيـ )إبراىيـ أحمد ،إلنجاز ما كمفوا بو

( بأف عادات العقؿ تدؿ عمى أعماؿ منتجة  2000، 69) Marzano دراسة ؤكدتكما      
العادات العقمية الضعيفة إلى  تؤديقابؿ تدؿ عمى أعماؿ منتجة سمبية. حيث إيجابية وفى الم

ىماؿ باإلضافة إلى أف إ ،فى القدرة أو الميارة طالبتعمـ ضعيؼ بغض النظر عف مستوى ال
وىذا ما أكدت عميو  ،استخداـ عادات العقؿ  يسبب الكثير مف القصور فى مخرجات التعمـ

لعممية  بأف عادات العقؿ ينبغي أف تكوف محورًا Costa& Marzano (2000)دراسة 
لتحقيؽ الدقة  لطالب المحتوى إذا لـ يتعمـ السعيأنو ال فائدة فى أف يتعمـ اويؤكداف  ،التعمـ

متبلؾ فالعادات العقمية ليست ا ،ووضع الخطط واألىداؼ ،ندفاع، وتجنب اال والصحة
فيي نمط مف السموؾ الذكي  ،ولكنيا ىى معرفة كيفية استخداميا والعمؿ عمييا ،المعمومات

 ،لنمط سابؽ ، أو إعادة إنتاجيا وفًقانتاج المعرفة وليس استذكارىاالذي يقود الطالب إلى إ
التفكير بعمؽ  يتحموف بيذه العادة ال يتمكنوف مففاألفراد الذيف  ،الزمة لمتفكير الفعاؿ ييف

لذىنية البلزمة لحؿ المشكبلت ىـ عاداتيـ العقمية فى الوصوؿ إلى القدرات افحسب بؿ تساعد
 .(Perkins, 2003, 2)تواجييـ التي
وعف حؿ  ،ىتماـ بعادات العقؿ يسيـ فى جعؿ الطالب مسئواًل عف تعمموصبح االألذلؾ      

صرار مواجية  ومف ثـ يسيـ فى إعداد جيؿ قادر عمى ؛المشكبلت التى تواجيو بثقة وا 
تجاىات التربوية الحديثة إلى االىتماـ بتعميـ عادات التحديات والتوسع المعرفي، مما أدى باال 

يا كما أن ،وتشجيع الطبلب عمى التمسؾ بيا ،ومناقشتيا مع الطبلب وتقويميا ،العقؿ وتقويتيا
عادة تنظيـ أفكاره بفاعمية تسيـ فى تنظيـ المخزوف المعرفي عمى تنظيـ  وتدريبو ،لممتعمـ، وا 

والنظر إلى األشياء بطريقة غير مألوفة لتنظيـ المعارؼ الموجودة  ،الموجودات بطريقة جديدة
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لحؿ المشكبلت، كما أف عادات العقؿ تسمح لمطالب بمرونة البحث لئلجابة عف المشكبلت 
  .والمثيرات التى يجيميا

 وطبلب كمية التربية بصفة خاصةبصفة عامة  الجامعةطبلب ب ىتماـ المجتمعونظرًا ال        
كما يسيـ المناخ الجامعى بدور  ،أمؿ المجتمع نحو التقدـ فى كافة جوانب الحياة ألنيـ –

ننا بحاجة إلى فإ – كبير فى نمو اليوية وتشكيؿ الشخصية والعادات العقمية لدى الطالب
وخاصة أنيـ  ،ليكونوا قادريف عمى تحمؿ المسئولية فى المستقبؿ ىؤالء الطبلبتجييز 

ما يحمموه مف وىذا يتطمب التعرؼ عمى  ،الجديد ءسيكونوف مسئوليف بعد تخرجيـ عف النش
( بضرورة 174 ،2014منيرة عبد العزيز )دراسة ولقد أكدت  أفكار ومعتقدات عف ذواتيـ.
كمية طبلب  ب الجامعة وخصوًصاكتساب العادات العقمية لدى طبلدراسة ما يتعمؽ بأىمية ا

وأكدت الكثير مف الدراسات  لى طبلبيـ.إحتى يتمكنوا مف نقؿ ىذه الخبرات مستقببًل  ؛التربية
امعي فى الوقت السابؽ مف جفى الوقت الحاضر يختمؼ عف الطالب ال جامعيأف الطالب ال

 ،لذاتو منسًقا ،لممعرفة مكتشًفا ،عمى نفسو لى كونو طالًبا معتمًداإ كونو سمبًيا ومتمقًيا،
 ر عمى الخطط التى يجيزونيا مسبًقا،وىذا بدوره يؤث ؛ويكشؼ القدرة عمى تحمؿ المسئولية

توضح الخطوط  ؛ناجحة ًفابفاعمية ذات إبداعية يخططوف أىدا حساس مرتفعلدييـ إ ففالذي
نفتاح عمى كؿ ما ىو جديد كما يشعروف بالثقة واال  ،اإليجابية المؤدية لمستقبؿ مشرؽ

 & Goddard, Hoy) سموكًيا وأكاديمًيا عالًيا  عادات العقؿ يمتمؾ أداءً  ومف يمتمؾ ،ومبلئـ
Hoy, 2004, 5). 

مف الموضوعات الحديثة  (Creative self efficacy)تعد فاعمية الذات اإلبداعية و      
لدى عدد  حيث بدأ االىتماـ بيا منذ مطمع القرف الحالي ،نسبًيا فى األدب التربوي والنفسي

وتوصؼ  ، (Tierney& Farmer, 2002)و  (Phelan, 2001)مف الباحثيف مثؿ 
عمية الذات العامة ففا ،فاعمية الذات اإلبداعية بأنيا حالة خاصة مف فاعمية الذات العامة

بصرؼ  ،عتقاد الفرد بقدرتو عمى أداء ميمة معينة بنجاح داخؿ سياؽ معيفتمثؿ درجة ا
 ,Bandura). ويرى باندورا (Yu, 2013, 182) لؾ السياؽالنظر عف درجة صعوبة ذ

ما فى صورة ـ إأف فاعمية الذات تحدد شكؿ السموؾ الذى سيستخدمو المتعم  (123 ,1982
قتناع الطالب بفاعميتو الشخصية وثقتو وىذا السموؾ يشير إلى مدى ا ابتكارية أو نمطية،
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 فيي ،ىـ  عوامؿ التحفيز إليجاد اإلبداعمف أ أما فاعمية الذات اإلبداعية فيي بإمكانياتو.
ثارة دافعيتو نحو اإلبداع وا ،معتقدات الفرد حوؿ قدراتو اإلبداعية متبلؾ المعرفة البلزمة وا 

عتقاد الطالب مف القدرات التى تحدد مدى اتعد فاعمية الذات اإلبداعية ف لذلؾ ،لئلبداع
 ،ليست مشاعر عامة فيي ،المتباينة تماـ المياـ المستحدثة، واجتياده إل باستطاعتو وقدرتو

لى سيولة التعامؿ مع إضافة باإل ،ولكنيا تقدير جانب الفرد لذاتو عما يمكنو القياـ بو
ى إل وتشير الدراسات ،(Yu, 2013, 182)دة المبيمة وعبلقاتو االجتماعية المواقؼ الجدي

كاديمي ونمو شخصيتو أف فاعمية الذات اإلبداعية تؤدي دوًرا بارًزا فى تفوؽ الطالب األ 
وتتبمور ىذه  ،كما أنيا تؤثر عمى إنجازه األكاديمى ،نفعالية بشكؿ متعادؿاالجتماعية واال 

وىذه األفكار تتوسط بيف  ،الفاعمية فى ىيئة أفكار ومعتقدات حوؿ ذاتو بشأف مدى صبلحيتيا
بداعاتإما لديو مف  كما تتصؿ فاعمية  ،وبيف إنجازه الحقيقى فى المواقؼ التعميمية دراؾ وا 

 .(Redmon, 2007, 4) اـ الصعبة والتى تتطمب إلحاًحا عالًياالذات بتنفيذ المي
بداعية ليس فقط فى القدرة اإل د أف فاعمية الذات اإلبداعية تؤدي دوًرا ميًمانج ومنو     
 &Zhou, Shine. ويعرؼ كؿ مف لدى الطبلب ب ولكنيا أيًضا فى اإلنتاج اإلبداعيفحس

Cannella 2008,     401) نتاج األفكار ( فاعمية الذات اإلبداعية بأنيا إدراؾ األفراد إل
الجديدة والنافعة. كما تعرؼ عمى أنيا "المعتقدات الخاصة فى قدرات الفرد التى تنبع عنيا 

ومسارات العمؿ البلزمة لمعمؿ مع المواقؼ المختمفة"  ،والموارد المعرفية ،الدافعية
(Chuang, Shui& Cheng, 2010, 106)،  ورأى(Delillo, Houghton& 

Dawley, 2011, 154) بتقييـ يقوـ خبللو الفرد  اعمية الذات اإلبداعية تقييـ ذاتيأف ف
بشكؿ خاص عمى رؤيتو لنفسو بأنو جيد فى حؿ المشكبلت  نطويإمكاناتو اإلبداعية التى ت

   اإلبداعية واإلتياف بأفكار جديدة مبتكرة.
( أنو كمما زادت فاعمية الذات لدى الطالب زادت 149 ،2012ىياـ صابر ) وتؤكد دراسة     

فو ومواجية العقبات التى تواجيو وتزداد ثقتو بقدرتو عمى قدرتو عمى المثابرة فى إنجاز أىدا
عمى قدرة الطالب عمى  فتقار لفاعمية الذات تؤثر سمًباف االفإوعمى النقيض  ،النجاح والتفوؽ

كما تعد فاعمية الذات اإلبداعية إحدى موجيات  ،أىدافو التعميميةالمثابرة وعمى إنجاز 
معرفية  ويمثؿ ذلؾ مرآة ،لذاتو لذى يؤمف بقدرتو يكوف أكثر نشاًطا وتقديًرافالفرد ا ؛السموؾ
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ث تصبح معينات أو بحيومنو نجد أف فاعمية الذات اإلبداعية تؤثر فى العمميات العقمية لو. 
فى  ،معيقات تؤثر فى إدراؾ الفرد لفاعميتو الذاتية اإلبداعية عمى أنواع الخطط التى يتبنوىا

كما أظيرت دراسة ، ضعيفة وغير مجدية انخفض يضعوف خططً حساس محيف أف مف لدييـ إ
عف طريؽ عادات العقؿ حيث  بأنو يمكف تنمية التفكير اإلبداعي( 2012 ،حيدر عبد الراضى)

مما  ؛كتشاؼ نفسو، كما يمكنو إعادة ايمكف أف يضع الفرد أماـ الجوانب المبيجة مف الحياة
يصبح أكثر قدرة عمى إدارة  ، ألنويثير دافعيتو لمعمؿ نحو تحقيؽ األىداؼ التى يضعيا لنفسو

 .واإلدراؾ ى مستويات أعمى مف الوعيذاتو بسبب وصولو إل
 ،يرت الدراسات أف فاعمية الذات ترتبط بكؿ مف دافعية المثابرة )إبراىيـ أحمدكما أظ     

 وأسفرت(، 2013 ،فاعمية الذات )فضيمة جابرب ( كما تعد عادات العقؿ منبًئا قوًيا2001
( إلى وجود عبلقة قوية بيف عادات العقؿ وفاعمية 2013)نتائج دراسة ىانـ أحمد ورانيا محمد

 الذات.
فى كونيا تساعد طبلب الجامعة عمى تغيير حياتيـ  أىمية عادات العقؿ أيًضاوتبرز      

عبلقة باألداء . حيث تعد عادادت العقؿ مف المتغيرات الميمة ذات الالجامعية نحو األفضؿ
شؿ األكاديمي لو فالنجاح والف. (Campbell, 2006, 1) لدى الطبلب والتوافؽ األكاديمي

والمعرفة عف اآلخريف، إلى حالة لمعمومات االعتماد عمى نقؿ ا بتحوؿ الطالب مف حالةعبلقة 
ة ىو األساس، فالتركيز عمى كـ المعمومات المكتسب ،عتماد عمى النفس فى عممية التعمـاال

 .(Costa and Kallick, 2000, 9)كتساب المعمومات وتوظيفيا لكف األىـ ىو كيفية ا
حداث إللعادات العقؿ المنتجة  التطبيؽ العممييمكف النظر إلى التوافؽ عمى أنو كما      

الطالب مع وتوازف  ،بحيث يشمؿ ىذا التوازف: توازف الطالب مع نفسو ؛توازف بالنسبة لمفرد
أـ طويؿ  أكاف قصير المدى سواء – عمى أف يكوف ىذا التوازف ،متطمبات العالـ الخارجي

 ،كيؿ السموؾ الممتد داخؿ البيئةتشو  ،بًل عمى التوافؽ الممتد داخؿ البيئةممشت –المدى 
 -398 ، 2011 ،والنجاح فى اختيار بيئة جديدة )وحيد مصطفى وعبد السبلـ عيسى

التآلؼ  ( إلى أف مفيـو التوافؽ كممة تعني33 ،1998) . وأشار مصطفى فيمي(401
والتوافؽ فى عمـ النفس ىو العممية الديناميكية المستمرة التى ييدؼ بيا الشخص  ،والتقارب
  .بينو وبيف البيئة ير سموكو؛ ليحدث عبلقة أكثر تكيًفاإلى أف يغ
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 مف المفاىيـ األساسية والميمة والمتصمة األكاديميو  يعد التوافؽ النفسي واالجتماعيو      
نعـ ؛ ليعتبار الصحة النفسية والجسدية غاية كؿ فردبشخصية الطالب وبصحتو النفسية، با

ألف الجسد والنفس فى الفرد وحدة متكاممة غير منفصمة. ويذكر  ،بحياة خالية مف األمراض
Baker & Syiryk وأف الطبلب  ،أف التوافؽ مع الحياة الجامعية يرتبط بالصحة النفسية
ويكونوف  ،ويشاركوف فى األنشطة الطبلبية ،فضؿأيحصموف عمى درجات  المتكيفيف أكاديمًيا

 ,Baker & Syiryk)نياء برامجيـ الجامعية مف الطبلب غير المتكيفيف إل  أكثر تحمبلً 
1985). 
 Manaster  ولتدعيـ العبلقة بيف عادات العقؿ والتوافؽ أظيرت نتائج دراسة     

واإليجابية؛ مما يعني أف التوافؽ وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائًيا بيف التوافؽ (2007)
حيث تسمح إيجابية التوافؽ  ؛مع مفيـو عادات العقؿ فى تناغـ وتناسؽ شديد الثراء يمتقي

تقدـ الجديد تمو الجديد دونما توقؼ عند حد  ،مف تحويؿ عادات العقؿ إلى عممية ابتكارية
سعادة، ويؤيد ىذا عاب فى سبيؿ النجاح والاإلنجاز، بؿ تجعؿ الطالب يصنع ويتحدى الص

 والتى أشارت نتائجيا إلى( 2011كؿ مف وحيد مصطفى وعبد السبلـ عيسى ) دراسة أجراىا
ؽ لدى الطبلب المتفوقيف بيف عادات العقؿ والتواف وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائًيا

 .لطبلب غير المتفوقيف أكاديمًياوا أكاديمًيا
 مشهلة البحح:

توافر الميارات واألنشطة التى تعزز قدرة ضرورة العديد مف الدراسات إلى نبيت لقد      
حير عبد مثؿ دراسة  لديو وزيادة توافقو األكاديمىفاعمية الذات اإلبداعية تنمية الطالب عمى 

( ودراسة 2017( ودراسة مصطفى قسيـ )2017حجاج غانـ )( ودراسة 2012الراضى )
نتائج البحوث التى ُأجريت فى البيئات الدراسية إلى أف  (، كما أشارت2019رضواف الرفاعى )

فاعمية الذات اإلبداعية تؤدي دورًا بارًزا فى تفوؽ الطالب األكاديمي ونمو شخصيتو 
 ,Redmon)االجتماعية واالنفعالية بشكؿ متعادؿ، كما أنيا تؤثر عمى إنجازه األكاديمى 

كاديمًيا يحصموف عمى درجات أفضؿ، ، باإلضافة إلى أف الطبلب المتوافقيف أ(4 ,2007
ويشاركوف فى األنشطة الطبلبية، ويكونوف أكثر تحمبًل إلنياء برامجيـ الجامعية مف الطبلب 

ورغـ تعدد الدراسات التى تناولت بعض ، (Baker & Syiryk, 1985)غير المتكيفيف 
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معرفي لمسموؾ ، خاصة التي تمثؿ الجانب العادات العقؿ وعبلقتيا بالعديد مف المتغيرات
تخاذ اإلنساني كالتحصيؿ الدراسي، واألداء األكاديمي، والتفكير اإلبداعي والتفكير الناقد، وا

باإلضافة  إلى الدراسات التى تناولت العبلقة بيف بعض عادات العقؿ  ،وراء المعرفة القرار وما
ىتمت بعادات العقؿ والدراسات التى ا ،وفاعمية الذات بصفة عامة وفاعمية الذات األكاديمية

: التفكير الجانبي، والتفكير االستنباطي، والتفكير التأممي، مثؿ ،يراتغالمنبئة ببعض المت
ىتمت بدراسة ال توجد دراسات عربية فى حدود اطبلع الباحثة اإال أنو  والتفكير اإلبداعي،

 ،كمية التربيةب طبللدى  بداعية والتوافؽ األكاديميعادات العقؿ المنبئة بفاعمية الذات اإل
 ،تسعى إليو نظـ التربية الحديثة لؤلىمية التربوية لعادات العقؿ باعتبارىا ىدًفا تربوًيا ونظرًا

 إضافة إلى أف الواقع التعميمي الذي ،مع مبلحظة أف تمؾ العادات تتفاوت مف طالب إلى آخر
لنشاطات التعميمية يؤكد عمى أف الطمبة يفتقروف إلى استخداـ العادات العقمية فى مختمؼ ا

لذلؾ كانت الحاجة ماسة إلجراء ىذا البحث لمكشؼ عف  ،(2002 ،والعممية )إبراىيـ أحمد
لدى طبلب كمية  ة والتوافؽ األكاديميعادات العقؿ التى يمكنيا التنبؤ بفاعمية الذات اإلبداعي

طبلب كمية متبلؾ مستوى افى استكشاؼ ومف ثـ تبمورت مشكمة الدراسة الحالية ؛ التربية
العادات  ذات اإلبداعية والتوافؽ األكاديمي، وتحديد أيفاعمية الو عادات العقؿ ل التربية

 ة والتوافؽ األكاديمي، وتحاوؿ الدراسة اإلجابة عفالمساىمة فى التنبؤ بفاعمية الذات اإلبداعي
 :السؤاؿ الرئيس التالي

لدى طبلب كمية  عية والتوافؽ األكاديميذات اإلبداما عادات العقؿ التى تتنبأ بكؿ مف فاعمية ال
 التربية؟

 األسئمة التالية: حث الحالى إلى محاولة اإلجابة عفوىذا ما دفع الب
 متبلؾ طبلب كمية التربية بجامعة الفيـو لعادات العقؿ؟ما مستوى ا .1
 ؟بيةما مستوى معتقدات فاعمية الذات اإلبداعية لدى طبلب كمية التر  .2
 ؟لدى طبلب كمية التربية األكاديميما مستوى التوافؽ  .3
 ؟طبلب كمية التربيةلدى ذات اإلبداعية فاعمية الب تتنبأ التيعادات العقؿ  ما .4
 ما عادات العقؿ التى تتنبأ بالتوافؽ األكاديمى لدى طبلب كمية التربية؟ .5
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 تيدؼ الدراسة الحالية إلى: :أهذاف الذراسة
 لعادات العقؿ. التربيةطبلب كمية  متبلؾمستوى االتعرؼ عمى  (1
طبلب لدى  ذات اإلبداعية والتوافؽ األكاديميفاعمية ال مستوى معتقداتالتعرؼ عمى  (2

 .كمية التربية
وافؽ فاعمية الذات اإلبداعية والتيمكنيا التنبؤ بكؿ مف  التيالكشؼ عف عادات العقؿ  (3

 .طبلب كمية التربيةلدى  األكاديمي
 :الدراسة الحالية فيما يأتيتتضح أىمية  :هنية الذراسةأ

 األهنية اليظزية:أ. 

ىتماـ بدراسة عادات تجاىات التربوية الحديثة التي تنادي باالتتوافؽ الدراسة مع اال  .1
 . العقؿ

 تحاوؿ الدراسة إلقاء الضوء عمى متغير عادات العقؿ وقدرتو التنبؤية بفاعمية الذات .2
 . اإلبداعية والتوافؽ األكاديمي؛ مما يثري التراث النفسي والتربوي

طبلب الجامعة مف كمية ىـ  التعميمى تمقي الضوء عمى فئة ميمة في المجتمع .3
ركيزة أساسية مف ركائز العممية ىو و  ،ىو معمـ المستقبؿ كمية التربيةطالب ؛ فالتربية

ويقع عمى  ،لممؤسسات التعميمية والتطور حجر الزاوية ومفتاح النجاحو  ،التعميمية
مع  يقضي المعمـ، حيث وتعميميـالمجتمع أبناء عبء تربية بعد تخرجو عاتقو 
 .في المدرسة حوالي ثمث وقتو تبلميذه

يعد حجر الزاوية فى إكماؿ  االىتماـ بالتوافؽ األكاديمي لدى طبلب الجامعة، والذي .4
 قد تواجييـ. والصعوبات التي، وتخطي التحديات الطبلب دراستيـ

 االهنية التطبيكية:ب.
محاولة إثراء المكتبة العربية بإضافة إطار نظرى لمتغيرات البحث، وكذلؾ إضافة   .1

 مجموعة مف التوصيات والبحوث المقترحة.
إثارة اىتماـ الباحثيف إلجراء المزيد مف البحوث فى ىذا المجاؿ؛ قد يؤدى إلى  .2

 فى الجامعات. تحسيف العممية التعميمية
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أدوات جديدة فى البيئة المصرية؛ مما يمكف لمباحثيف استخداميا أو تطويرىا إضافة  .3
 ألغراض بحثية متطورة.

العممية التعميمية إلى ضرورة  فى توجيو نظر القائميف عمىنتائج الدراسة تساعد قد  .4
خططيـ  ضمف ذات اإلبداعية والتوافؽ األكاديميبعادات العقؿ وفاعمية ال ىتماـاال

 ،وتبلميذىـيدعـ العبلقات اإلنسانية بيف المعمميف مما  ؛لدى طبلب الجامعة التدريبية
 .لدييـ اإلبداعي لذواتيـ والتوافؽ األكاديميعتقادىـ اويزيد 

 مصطلحات الذراسة:

 :  indMHabits of  عادات العكل
 ،تعرفو الباحثة عمى أنو " مجموعة مف األنماط السموكية العقمية المعرفية والوجدانية 

العمميات يوظفيا عند  والتي ،وخبرات الفرد وأفكاره الذاتيةالمتأثرة بقيـ وميوؿ واتجاىات 
ستجابة أكثر ؛ مما يجعمو يحقؽ اعند مواجية مشكمة أو موقؼ جديد ،والميارات الذىنية

يجعمو يحقؽ أستجابة أكثر فاعمية وسرعة فى حؿ المشكبلت واألستفادة مف مما  ،فاعمية
 .خبراتو السابقة واستيعاب الخبرات الجديدة"

تحدد إجرائًيا بالدرجة التى يحصؿ عمييا الطالب عمى مقياس عادات العقؿ المستخدـ تو      
 .(2006" وترجمة )محمد بكر، ”Carl Rogersإعداد  بالدراسة الحالية

  Efficacy-Creativity Self فاعلية الذات اإلبذاعية
عمى تفعيؿ ميارات تفكيره عمى أنو "معتقدات الفرد حوؿ قدرتو إجرائيًا وتعرفو الباحثو 

، كالطبلقة والمرونة واألصالة والحساسية لممشكبلت والتفاصيؿ، وتقييمو لذاتو مف اإلبداعي
 بيدؼ الوصوؿ إلى أفكار ونتاجات إبداعية قيمة وجديدة". ؛خبلؿ تقييـ إمكاناتو اإلبداعية

تحدد إجرائًيا بالدرجة التى يحصؿ عمييا الطالب عمى مقياس فاعمية الذات اإلبداعية تو     
 .مف إعداد الباحثة المستخدـ بالدراسة الحالية
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  :Academic adjustment التوافل األنادميي
درة "عممية حيوية ومتجددة ومستمرة تتمثؿ فى قعمى أنو إجرائيًا وتعرفو الباحثو 

 ،ـ بينو وبيف البيئة الدراسية ومكوناتيا األساسيةالطالب عمى تحقيؽ التكيؼ واالنسجاـ والتواؤ 
 ،سموكياتو مع أساتذتو وزمبلئو ورفاقو ذلؾ فى التواصؿ والتفاعؿ اإليجابي، وفيويظير 

 وقتو". وفى تنظيـ ،واتجاىو نحو دراستو وتخصصو وجامعتو
تحدد إجرائًيا بالدرجة التى يحصؿ عمييا الطالب عمى مقياس التوافؽ األكاديمى يو     

 المستخدـ بالدراسة الحالية مف إعداد الباحثة.

 اإلطار اليظزي:
، فاعمية الذات اإلبداعية ، وثانًياعادات العقؿفي ىذا الجزء أواًل  ةعرضت الباحث

  .يمي عرض تفصيمي، وفيما التوافؽ األكاديمي وثالثًا
 : Habits of mind  عادات العكل أواًل:
تيتـ بالتعرؼ عمى طريقة توجو  والتي ،ظير فى السنوات األخيرة ما يسمى بعادات العقؿ     

 ,Costa & Kallick (2003وينظر كؿ مف  ،الطبلب نحو كيؼ يفكروف وكيؼ يتصرفوف
فى مواجية مشكمة ما عندما  التصرؼ الذكيأنيا نزعة الفرد إلى إلى عادات العقؿ عمى  (60

فتعرؼ بأنيا أنماط األداء العقمي التي تتصؼ  الفرد المعرفية. د في بنيةيكوف الحؿ غير موجو 
تيدؼ إلى التوصؿ إلى سموؾ يتسـ بالعقبلنية والذكاء فى مواجية  ، والتيستمراريةبالثبات واال

درة عمى التنبؤ مف خبلؿ التمميحات السياقية الق فيي ،المواقؼ والمشكبلت المختمفة فى الحياة
ستخداـ النمط األكفأ واألفضؿ مف العمميات الذىنية عف غيره مف األنماط ال ،بالوقت المناسب

وتقييـ الفرد لفعالية استخدامو ليذا النمط مف العمميات الذىنية  ،عند حؿ مشكمة ما تواجيو
 .(Costa & Kallick, 2000, 16)دوف غيره  

ستعمالو وتقييمو ابأنيا محصمة فيـ الفرد المرتبطة ب Matheu (2004, 5)ويرى      
تربط بيف  حيث إف المعرفة تحتوي عمى عدد كبير مف الروابط التي ،لممعرفة ونقميا لآلخريف

د الفرد عمى تحديد شكؿ المعرفة التى يرد تساعد ولذلؾ تكوف عادات العقؿ ىى التي ،أجزائيا
 ستعماليا.ا
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( بأف عادات العقؿ عبارة عف مجموعة مف 67 ،2008ى حيف أشار محمد بكر )ف      
 ،تجاىات والميارات والقيـ التى تمكف الفرد مف بناء تفضيؿ مف السموكيات واألداءات الذكيةاال 

 نتقاء عممية ذىنية.التى يتعرض ليا؛ بحيث تقوده إلى ا بناء عمى المنبيات والمثيرات
تدير وتنظـ  ( بأنيا أنماط مف السموؾ الذكي7 ،2010 إبراىيـ )كما وصفيا عبد اهلل      

وتتكوف مف خبلؿ استجابات الفرد ألنماط معينة مف المشكبلت  ،وترتب العمميات العقمية
 ،تتحوؿ إلى عادات بفعؿ التدريب والتكرار وأف ىذه االستجابات التي ،لى تفكير وتأمؿإتحتاج 

 تتنادى فييا الميارات الذىنية عند مواجية المواقؼ المشكمة بسرعة ودقة.
( بأنيا ميارات معرفية ذات طبيعة اجتماعية 408 ،2015ويعرفيا رزؽ محمد )     

وترتكز عمى تجارب وخبرات الفرد  ،ووجدانية تظير فى سموكيات ذكية تتكرر بشكؿ مستمر
ويضيؼ  ،يـ ذاتو ومواجية المواقؼ الحياتية بفاعميةوتساعده فى تنظ ،السابقة وقيمو وميولو

وتحفزه عمى التعمـ لتحقيؽ  ( بأنيا عادات معرفية توجو سموؾ الفرد97، 2016عايد محمد )
 وتساعده فى التركيز عمى األولويات األىـ. ،ىدؼ معيف

تدخؿ ( بأنيا مجموعة مف األخبلقيات والقيـ التى 37 ،2018وينظر إلييا عادؿ محمد )     
وبدورىا توجو عمؿ العقؿ الختيار نمط معيف  ،فى تكويف السمات الشخصية المميزة لمطالب

 مف السموكيات الفكرية عف غيره بيدؼ الوصوؿ إلى قرار سميـ بشأنيا.
( بأنيا مجموعة مف العمميات المعرفية التى 568 ،2018وأشارت أسماء حمزة )      

كنو مف بناء تفضيبلت مف األداءات مف مجموعة خيارات مما يم ،تساعد الفرد فى تنظيـ ذاتو
 ،الناجح عند مواجية مشكمة أو موقؼ جديد وتساعده عمى السموؾ الذكي ،متاحة أمامو

نتاج المعرفة والتعمـ المستمر.  وا 
( بأنيا نمط مف األداء العقمى المتأثر 365 ،2020ويعرفيا عاصـ عبد المجيد )      

تكويف نمط مميز مف السموؾ المعرفي ويساعد الفرد عمى  ،باتجاىات وقيـ وميوؿ الفرد
عتماد عمى التوظيؼ المميز لمقدرات و الفرد، باالأثناء التفكير فى حؿ مشكمة ما تواج والعقمي
 ستفادة مف الخبرة السابقة.، واالالعقمية
ثابت ومستمر  تجاه عقميا( عادات العقؿ بأنيا 20 ،2020حمود عطا اهلل )ووصؼ م      

 ،التساؤؿ وطرح المشكبلتو  ،لدى المتعمـ نحو ممارسة عادات العقؿ المنتجة كالتفكير بمرونة
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 ،بذؿ الجيد مف أجؿ الدقةو  ،والتفكير التبادلي ،تطبيؽ معارفو السابقو عمى أوضاع جديدةو 
يسمكو عندما تواجيو مشكمة أو سؤاؿ ال يعرؼ  ،مط سموكياتوسمة واضحة لن والتي تعطي

 أو عندما يريد الحصوؿ عمى المعرفة. ،إجابتو
مجموعة مف األنماط ومف خبلؿ التعريفات السابقة يمكف تعريؼ عادات العقؿ بأنيا "     

وأفكاره السموكية العقمية المعرفية والوجدانية، المتأثرة بقيـ وميوؿ واتجاىات وخبرات الفرد 
الذاتية، والتي يوظفيا عند العمميات والميارات الذىنية، عند مواجية مشكمة أو موقؼ جديد؛ 
مما يجعمو يحقؽ أستجابة أكثر فاعمية وسرعة فى حؿ المشكبلت واألستفادة مف خبراتو 

 السابقة واستيعاب الخبرات الجديدة".
 تصييف عادات العكل:

أطمؽ عمييا عادات العقؿ  والتي –يؼ عادات العقؿ بتصن  Marzano (1992)قاـ       
التنظيـ  ؛ وىي أواًل:يتفرع مف كؿ منيا عدة عادات ،ةمجاالت رئيسإلى ثبلثة  - المنتجة

دراؾ  ،والحساسية تجاه التغذية الراجعة ،والتخطيط ،ذاتى: ويشمؿ إدراؾ التفكير الذاتيال وا 
لتزاـ بالبحث عف ثانًيا: التفكير الناقد: ويتضمف اال . وتقييـ فاعمية العمؿ ،المصادر البلزمة
تخاذ المواقؼ وا ،والحساسية تجاه اآلخريف ،ومقاومة التيور والتفتح العقمي، ،الدقة والوضوح
الميمات عندما ال تكوف نخراط بقوة فى . ثالثًا: التفكير اإلبداعي: ويتضمف اال والدافاع عنيا
وتوليد طرائؽ جديدة لمنظر  ،حدود المعرفة والقدراتوتوسيع  ،و الحموؿ واضحةاإلجابات أ

 والثقة بيا والمحافظة عمييا. ،وتوليد معايير التقييـ الخاصة ،خارج نطاؽ المعايير السائدة
خرائط  ، وىي:بتصنيؼ عادات العقؿ إلى ثبلثة أقساـ Hyerle(1999, 132)كما قاـ       

والميارات  ،ما وراء المعرفةفيوالتفكير  ،تشمؿ عمى )وضوح األسئمة ، والتيعمميات التفكير
 ،ستطبلع(وحب اال ،واإلبداع ،تشمؿ عمى )توسيع الخبرة والعصؼ الذىني، والتيالعاطفية(، 

 والدقة(. ،والضبط ،تشمؿ عمى )المثابرة ، والتيالمنظمات الشكميةو 
والتفتح  ،وحؿ المشكبلت ،النشاطعادات العقؿ فى الحماس و  (Gail, 2006)كما حدد      

والبحث  ،ووضع الفرضيات وتقديـ البدائؿ ،والتأمؿ النقدي ،ستطبلعالعقمي وحب اال
أف عادات العقؿ تتمثؿ فى توليد  (Booth, 2010)بينما يرى  ،واالستقصاء عف البراىيف
والعمؿ  ،الدوافع الذاتيةتباع وا ،والتأمؿ المعرفي ،األحكاـ والثقة في ،األفكار والحموؿ المتعددة
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إلى  إلى تحديد عادات العقؿ فى السعي  (Paul, 2010)فى حيف توصؿ  ،مع اآلخريف
 والمثابرة. ،فاعيةنب االندوتج ،ورؤية المواقؼ بطريقة غير تقميدية ،الدقة
لمتفكير  ( سموًكا ذكًيا16عادات العقؿ فى ) (Costa& Kallic, 2005)وقد حدد      
نيفات ومف أكثر وتعد مف أفضؿ وأشمؿ التص ،عمييا عادات العقؿ المنتجة وأطمؽ ،الفعاؿ

ألنيا جاءت نتيجة الكثير مف  ؛فى شرح وتفسير وتطبيؽ عادات العقؿ التصنيفات إقناًعا
وعرفيا بأنيا نزعة الفرد إلى التصرؼ بطريقة ذكية عند مواجية مشكمة  ،الدراسات والبحوث

 أو موقؼ ما وىذه العادات ىى:
 ,Kerr)نتياء منيا فى الميمة والتركيز فييا حتى اال  لتزاـوىي اال  :)ingPersist( املجابزة-1

، والتحمؿ ستمرار واإلصرارأنيا القدرة عمى بذؿ الجيد واالإلى ، باإلضافة (410 ,2019
واالستمرار فى  ،لمتغمب عمى العقبات مف أجؿ اإلنجاز وتحقيؽ ىدؼ معيف ومواصمة السعي

ستغرقت مف وقت وجيد والبدء مف جديد بعد الفشؿ وحؿ المشكبلت رغـ أداء الميمة ميما ا
يجاد حموؿ بديمة لمتعامؿ معيا ،لتحميؿ تمؾ المشكمة ؛ مما يثير لديو التحديالصعاب  ،وا 

وعدـ  ،يالتزاـ بيا إلى حيف إكتمالالصعبة واإلصرار عمى أدائيا واال  والقدرة عمى مزاولة المياـ
 (.409 ،2015 ،تعترض سير عمميـ )محمد رزؽ االستسبلـ بسيولة لمصعاب التي

، وعدـ التراجع ،( إلى المثابرة بأنيا المواظبة105 ،2018كما تشير سميحة إبراىيـ )      
وحث العقؿ عمى النشاط والعمؿ  ،نعزاؿورفض الخموؿ والكسؿ واال  ،ستمرار بالمحاولةواال

 ت جديدة لمواجية المشكبلت التى يتعرض ليا الفرد.لوضع استراتيجيا
ويواظبوف  ،نيـ ال يقبموف اليزيمةيات التى تميز أصحاب تمؾ العادة أومف أىـ السموك      

ويجزئوف المشكمة وينظروف إلييا مف جميع  ،ويعاودوف الكرة عند اإلخفاؽ ،وال يتراجعوف
مف قبيؿ "سأواصؿ  يرددوف أقواالً  ،لصعابويضعوف بدائؿ ال حصر ليا لمتعامؿ مع ا ،الزوايا

 ،(539 ،2016 ،ال ترينى كيؼ...." )محمد عبد الرؤوؼ -أفكر بنفسى دعني -المحاولة
المثابر فى استمرار العمؿ حيث ( بعض خصائص الفرد 293 ،2017وتضيؼ مروة صبلح )

والقدرة عمى  ،والمحافظة العقمية عمى التفكير الموجو نحو الميمة ،عمى الميمة حتى تكتمؿ
وامتبلؾ استراتيجيات ىائمة مف  ،وتحميؿ الميمة أو المشكمة بوضوح ،تحديد خطوات البدء

 مع تحديد ما يعرؼ وما يحتاج لو مف معرفة بوضوح. ،المعالجة
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وتعنى بناء استراتيجيات محكمة ودقيقة  : )Impulsivity Managing( التحهه بالتهور -2
 ،2018 ،عف التسرع )سميحة إبراىيـ بدائؿ متعددة ُتبنى بعيًداستخداـ وا ،لمواجية الحقائؽ

والحرص قبؿ  ،ودراسة البدائؿ ،واليدوء والتروي ،ويعرؼ بأنو التفكير قبؿ التصرؼ  ،(105
 .(Kerr, 2019, 410)إصدار األحكاـ 

والتفكير واإلصغاء  ( بأنيا القدرة عمى التأني39 ، 2018ويعرفيا عادؿ محمد )      
ستماع ، واالقتراحات لتحسيف األداء، وقبوؿ االوفيـ التوجييات ،لمتعميمات قبؿ البدء بالميمة

لبناء استراتيجية أو خطة  ؛ التفكير والتأنيومف خصائص الفرد فيو ،لوجيات نظر اآلخريف
ميمة ويتذوؽ خصائص اليفيـ تماًما  ،مع تجنب األحكاـ الفورية والقفز إلى النتائج ،عمؿ

 تطرأ عميو يحتـر الحموؿ البديمة التي ،ويستمتع فى استحضارىا وتقبميا عمى العقؿ ،البدائؿ
ويتفيموف  ،. فيـ أفراد يصغوف لمتعميمات، كما يحتـر تقييمو الذاتي المتأنيبيف الوقت واآلخر

يرددوف  ،قيايبحثوف فى البدائؿ الختيار أد ،يبنوف خطة عمؿ قبؿ البدء ،يتأنوف ،لتوجيياتا
سأعد لعشرة قبؿ أف أحكـ...." )محمد عبد  -ال تتسرع -أقوااًل مف قبيؿ "دقيقة مف فضمؾ

 (.540 ،2016 ،الرؤوؼ
)and Understanding With Other to Listening  اإلصغاء بتفهه وتعاطف -3
)Empathy  :   وىو تمتع الفرد باإلصغاء اليادؼ لآلخريف لبلستفادة مف خبراتيـ. وتشير

والتجاوب مع  ،إلى تكريس طاقتو العقمية لفيـ أفكار اآلخريف والتعرؼ عمى وجيات نظرىـ
 .(Kerr, 2019, 410)حتراميا أفكارىـ وا
الفرد بمشاعر ودوافع واحتياجات  ( بأنيا وعي409 ،2015ويعرفيا محمد رزؽ )      

ومعايشة مشكبلتيـ ومحاولة حميا ، والتوحد معيـ وجدانًيا ،اآلخريف القائـ عمى وعيو بذاتو
يثارىـ عمى نفسو ،ونجدتيـ ووضع أفكارىـ محؿ التحميؿ والنقد قبؿ  ،وجية نظرىـ وتبني، وا 

 االستجابة.
حتراـ قدرة عمى اإلصغاء لآلخريف وايا ال( بأن39 ،2018كما يعبر عنيا عادؿ محمد )     

عادة صياغة مفاىيـ ومشكبلت وعواطؼ اآلخريف بشفافية مثؿ وتت ،أفكارىـ والتجاوب معيـ وا 
مع القدرة عمى فيـ أفكار  ،ويفكر فيما يستمع لو ،ستماعخصائصيا فى أف الفرد يطيؿ اال

ويخرج  ،لتى يصدرىا اآلخريفوفيـ األداءات الداللية والتعبيرية والمشاعر ا ،اآلخريف وأبعادىا
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 والضبط العقمي ،ويحتـر أنظمتيـ المختمفة ،مف ذاتو وينطمؽ إلى أفكار اآلخريف ومشاعرىـ
حتى يفيـ ما يتـ سماعو مع تقديـ أمثمة عمى ما يستمع لو. ويرى محمد عبد  ؛لما يتـ رؤيتو

 ،ىتماـ باآلخريفألفراد يكرسوف طاقتيـ العقمية لبل( بأف ىؤالء ا540 ،2016الرؤوؼ)
 يؾ....".أحتـر رأ -أقدر مشاعرؾ -مرة أخرى ويرددوف أقوااًل مف قبيؿ "ىؿ لي أف أستمع

وىو قدرة الفرد عمى تغير وجيات النظر  : )Flexibility Thinking( التفهري مبزوىة -4
ما يفيده  نتقاء، واراء اآلخريفباإلضافة إلى تقبؿ أفكار وآ ،وتوليد البدائؿ والنظر فى الخيارات

 منيا.
( بأنيا قدرة الفرد عمى تغيير زاوية التفكير وفف 402 ،2019وتعرفيا وجود راشد )     

وطرح  ،فى معالجتيا بطريقة مختمفة عف الطريقة التى اعتمدت سابًقا معالجة المعمومات
 بدائؿ متعددة ومتنوعة لحؿ المشكمة.

مرونة ببأف األفراد الذيف يفكروف  Kallick& Costa (9 ,2009)ويشير كؿ مف      
كسر أطر عقمية جامدة قديمة والدخوؿ والتنقؿ بحيوية  :يتميزوف بمجموعة خصائص منيا

يولدوف تشابيات وحقائؽ متعددة وذكية تمد العقؿ  ،وحرية ضمف األطر العقمية المختمفة
مد عبد الرؤوؼ والتبلعب بالبدائؿ والتحرؾ ضمنيا بحرية عقمية. ويرى مح ،لمسافات بعيدة

ويرددوف أقوااًل مف  ،( بأف ىؤالء األفراد يغيروف مسار تفكيرىـ عند المزـو540 ،2016)
 مف ناحية أخرى....". -إال أف -ومع ذلؾ -قبيؿ "أحاوؿ أف أفيـ الموقؼ مف جميع الجوانب

وىى إدراؾ الفرد ألفكاره :  )Thinking Meta Thinking( التفهري فينا وراء التفهري -5
ألفعالو وتأثيراتيا عمى  وفييا يصبح الفرد أكثر إدراًكا ،ومشاعره واإلجراءات التى يتبعيا

تقييـ كفاءة خطتو وشرح خطوات  باإلضافة إلى ،ويعرؼ مواطف الضعؼ والثقة فيو ،اآلخريف
 تفكيره.
( بأنيا وقفة تأمؿ ومحاسبة ومراجعة لمنفس حوؿ 105 ،2018وترى سميحة إبراىيـ )     
عادة إويجسد القدرة عمى التف ،التفكير فمف طبيعة األفراد  ،نتاجياكير لبناء معمومات جديدة وا 

 ويتأمموف فييا ويقيموف جودتيا. ،األذكياء أنيـ يخططوف لمياراتيـ واستراتيجياتيـ التفكيرية
القدرة عمى ذكر الخطوات  ير بأنيا( التفكير فى التفك40 ،2018كما يعرؼ عادؿ محمد )     

مع تقييـ مدى إنتاجية ما توصؿ  ،البلزمة لخطة العمؿ ووصؼ ما يعرؼ وما يحتاج لمعرفتو



- م1212( 12) -2جعدد يناير        ...                                  عادات العقل املنبئة بفاعلية الذات

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                           - 196 - 

تسير عمى األرض عمى صورة أداءات  وتتمثؿ خصائصيا فى الوعي باألفكار وىي ،إليو
والتحدث عما يدور فى  ىا ومراقبتيا،تيجيات عقمية وتنفيذوالقدرة عمى التخطيط السترا ،ظاىرة

أحب التفكير  -رددوف أقوااًل مف قبيؿ "أدرؾ ذاتيالعقؿ بدقة حينما يقـو بأداء أى ميمة. وي
 ،2016 ،أقيـ ما أقـو بو...." )محمد عبد الرؤوؼ -اتيأستطيع مراقبة ذ -بصوت عاؿ  

540.) 
وتشير إلى :  )Precision and Accuracy For Striving ( الهفاح مً أدل الذقة -6
وتقييميا بشكؿ متواصؿ وبدقة  ،ىتماـ فى أداء المياـ ومراجعتيالرغبة في الدقة والتركيز واالا

 رفية.خبلص والحِ لى المعايير الموضوعة والصدؽ واإللتحقيؽ الوصوؿ إ
صحتيا كد مف لمتأ ؛تقاف وتفحص المعموماتدرة عمى العمؿ المتواصؿ بِحرفية وا  الق فيي     

رفية ومينية فتتمثؿ خصائص الفرد فييا بالعمؿ بحِ  ،لتزاـ بيااال  ومراجعة القواعد التي ينبغي
تقانيا فى أقؿ وقت وجيد وكمفة واختبار النتائج لمتأكد مف الدقة دوف مراعاة الوقت والجيد  ،وا 

 .(Margeson, 2018, 21)وتشكؿ عزيمة التعمـ نقطة ميمة حتى يكمؿ التعميـ  ،المبذوؿ
، فى مراجعة ما يفعمونو فى ضوء معايير معينة صحي فيؤالء األفراد لدييـ وسواس قيري

ليقمموا بقدر اإلمكاف مف النقد الذي يوجو ليـ  ؛نوا إلى إنتاجيـ نشروىا لآلخريفحتى إذا اطمأ
 .(Costa& Kallick, 2009, 10)لتزاميـ بالدقة حاؿ عدـ ا

 : )Problems Posing and Questioning( القدرة عمى التساؤؿ وطرح المشكبلت  -7
حموؿ  الميارة فى صياغة وطرح األسئمة المتنوعة والمتعمقة التى تسيـ فى إيجاد وىي

فإيجاد الحؿ قد  اغة مشكمة ما أكثر أىمية مف حميا،ما تكوف صي إبداعية لممشكبلت.  فكثيًرا
فى مشكبلت قديمة مف زاوية سئمة والتمعف أما طرح أ ،يكوف مجرد ميارة رياضية أو تجريبية

 (.105 ،2018 ،)سميحة إبراىيـ يتطمب خيااًل خبلًقا فيذا ،جديدة
ومف خصائص األفراد الذيف يتسموف بالقدرة عمى حؿ المشكبلت القدرة عمى توليد أسئمة      

ويسأؿ أسئمة دقيقة  ،متعددة يميز مف خبلليا بيف التشابيات واالختبلفات والموجود والممكف
والقدرة عمى سد الفجوة بيف األشياء  ،يفتح بيا أبواب العقؿ ويتحكـ فى مستوياتيا المختمفة

أقوااًل مف قبيؿ "أبحث  (. ويرددوف294 ،2017 مروة صبلح،والربط بينيا بطرح األسئمة )
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أتساءؿ عف...."  -أسعى إلى -أستفسر عف -أشؾ فى -؟النتيجة ما -؟السبب ما -عف
 (.541 ،2016 ،)محمد عبد الرؤوؼ

)New to Knowledge Past Applying  تطبيل املعارف الشابكة على أوضاع دذيذة -8
)Situation: المعرفة  ونقؿ سابقة وتوظيفيا عمى الموقؼ الحاليالوصوؿ إلى المعرفة ال وىي

وعندما  ،فاألفراد األذكياء يتعمموف مف التجارب ،يا فيوإلى أبعد مف الموقؼ الذي تـ تعمم
 ستخبلص الحموؿ مف تجاربيـ.يـ التواجييـ مشكمة جديدة محيرة يمجأوف إلى ماضي

السابؽ لمفرد  ( توظيؼ واستثمار المخزوف المعرفي403 ،2019وتعرفيا وجود راشد )     
فى مواجية المواقؼ الجديدة القادمة، ومحاولة الربط بيف الخبرات الماضية  فى بنائو المعرفي

 والحالية.
ومف خصائص األفراد الذيف يتسموف بتطبيؽ المعارؼ السابقة عمى أوضاع جديدة أنيـ      
ويرجعوف  ،ف الخبرات السابقة مصدر دعـ ألفكارىـكما أ ،مموف الكثير مف التجربة والمعاناةيتع

ويستخدموف أسموب المشابية  ،ى لفحص خبراتيـ لموصوؿ إلى المعالجة النادرةإلى الماض
اًل مف قبيؿ "أعمؿ . ويرددوف أقوا(Margeson, 2018, 22)الختيار الحؿ المخزوف لدييـ 

...." )محمد ػػىذا مماثؿ ل -ػػب ىذا يذكرني -أقـو بإعادة التدوير -ػػستعماؿ لعمى إعادة اال
 (.542 ،2016 ،عبد الرؤوؼ

 )and Clarity with Communication and Thinking التفهري بوضوح ودقة -9
)Precision: ية ابوفيو يسعى الفرد مف أجؿ التواصؿ الدقيؽ فى كؿ مف طرؽ التعبير الكت

متبلؾ الفرد ميارات فيي ا ؾلذل ،إلفراط فى التعميـ والتشوىات والحذؼوتجنب ا ،والشفيية
 تماـ عممية التفكير الفعاؿ.مما يساعد عمى إ ؛التواصؿ الجيدة بأنواعيا

فكمما كاف تفكير  ،والتفكير وجياف لعممو واحدأف المغة  الذى يعرؼ جيًداىو  فالفرد الذكي     
عًبر عف ذلؾ فى لغة واضحة  ،وأف الفرد يتبنى استراتيجيات تفكيره واضًحا محدًدا ودقيًقا،الفرد 

يفكر بكممات واضحة  كما أف الفرد الذكي ،(572 ،2018 ،)أسماء حمزة وسيمة ودقيقة
عف  ويقمؿ مف كممات الحشو فى التعبير ،نفعاالت مفيومةاويعبر عنيا بكممات مصحوبة ب

فى معرفتو ويتحدث عف خبرتو بأقؿ  واقتصادي ،ويستخدـ قوالب لغوية سيمة وبسيطة ،أفكاره
 .(Costa &Kallick, 2009, 11)قدر ممكف مف الكممات 
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:  )Senses All Throuth Data Gathering(ستدذاو مجيع احلواساالبياىات بمجع  -10
 ،لحركية، االممسية ،تجميع البيانات مف خبلؿ المسارات الحسية المختمفة )الشمية فيي

 البصرية( واستخداميا فى جمع المعمومات وتحميميا. ،السمعية
و أى أفاألفراد األذكياء ىـ الذيف يبلحظوف بدقة كؿ ما يقع تحت أبصارىـ أو أسماعيـ       

ولذلؾ فيـ يستوعبوف مثيرات ومدخبلت البيئة المحيطة بيـ أكثر  ،حاسة أخرى مف حواسيـ
 ,Costa& Kallick)مف آخريف قد ال يتمتعوف بنفس ىذه الحواس عمى مثيرات البيئة 

المسموعة والمرئية والمحسوسة مًعا لتكويف نظاـ حميؿ األشياء ، فيـ يقوموف بت(11 ,2009
 ويعرفوف أي ،مفتوح يطور عممياتو المعرفية يتعامموف مع البيئة كميداف معرفي كما ،معرفي

ويرددوف أقوااًل مثؿ  (.41 ،2018 ،القنوات المعرفية العقمية أكثر مناسبة ليـ )عادؿ محمد
 (Costa& Kallick, 2003)أشعر...."  دعني -سدعني ألم -دعني أرى -"دعني أتذوؽ

وىى توليد أفكار جديدة : )Innovation Imagining, Creating(التصور -اإلبذاع -11
مشكبلت التى حموؿ إبداعية لم ينوالقدرة عمى تصور وتب ،تتميز بالمرونة والطبلقة واألصالة

 عف التقميد والروتيف. تواجو الفرد بعيًدا
عمى  إمكانية توليد لدييـ القدرة  – الذكاء وىـ منخفضو – األفراد باستثناء قمةفجميع       

األذكياء ىـ الذيف ف األشخاص ، ولذا فإية إذا ما أتيحت ليـ الفرصة لذلؾ،بتكار أفكار جديدة ا
وال يكتفوف بحؿ واحد بؿ تكوف لدييـ حموؿ وبدائؿ عدة  ،مشكمة ينتجوف أفكارًا جديدة ألي

 (.573 ،2018 ،)أسماء حمزة
( إلى خصائص الفرد الذى يتسـ باإلبداع فى أنو 294 ،2017كما تشير مروة صبلح )     

ويتصور حؿ  ،ميةعا، ويستثمر البيئة وعناصرىا بفجديدة غير معروفة مف قبؿ ايولد أفكارً 
 لموصوؿ إلى ويكوف مدفوًعا بدوافع ذاتية ،ألفكاره ويراىا محاكاةالمشكمة قبؿ ممارسة حميا 
كما أنو يتعامؿ مع عدد كبير مف البدائؿ ويظير استعماالت جديدة  ،الجماؿ واختراؽ المجيوؿ

 لؤلشياء.
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وتشير  :)awe and wonderment with Responding(ستذابة بذهشة وتشاؤلاال -12
إلدراؾ مصادر  والسعي ،إلى التأمؿ إلى المشكبلت والمواقؼ ذات العناصر المدىشة والغامضة

 والجماؿ.الدىشة 
 ،تقافبالحماسة تجاه التعمـ والدقة واإل ممارسة التفكير بحب واستمتاع والشعور  وتعني      

يجاد الحموؿ بأنفسيـ والتعمـ مدى الحياة )أسماء  ،والمتعة فى مواجية تحدى المشكبلت وا 
الغامضة  (. ويميزه أداءات سموكية مثؿ يذىب الفرد بعقمو إلى المشكبلت573 ،2018 ،حمزة

وقدرة الفرد عمى امتبلؾ حب  ،ليجد حبًل ويتمتع عقمًيا بالمشكبلت التى تحتاج إلى تحد  
 . (Gibson& Jacobson, 2018, 185)ستطبلعاال
وىو إقداـ : )Risks Responsible Taking(اإلقذاو على املداطزة وحتنل املشئولية -13

زالة الغموض فى المشكمة التى  عمى  وقبوؿ التحدي المبني ،تواجيوالفرد عمى كشؼ وا 
تخاذ القرار فى اإلقداـ لمدخوؿ فى تجارب جديدة دوف الخوؼ ويشير أيًضا لموعي في ا ،كفاءة

 مف الفشؿ.
والتحكـ فى  ،فاألفراد األذكياء يتمتعوف بقدرة عمى مواجية المخاطر مع ضبط النفس      

حساس أو إ ،عمى عاتقيـ دوف ىروب لممسئولية الممقاة وكامؿ   تاـ   مع تحكـ   ،المشاعر
ومف خصائص الفرد فييا أنو يفكر فى  ،(573 ،2018 ،بالضغط أو الخطر)أسماء حمزة

 ،قتحاـ المشكمة المعقدةاويجبر نفسو عمى  ،النجاح المرتبط بالجيد وال يخاؼ مف الفشؿ
المخاطرة  لمعرفة عناصر تبلكو استبصاًرا عقمًيا كافًيامويرحب بالمغامرات العقمية مع ا

تجاوز حدود العالـ وي ،ويؤمف بأف المخاطرة والفشؿ يساعداف عمى معرفة الحكمة ،ونواتجيا
يمكف  ويرددوف أقواأل مف قبيؿ "ما أسوأ شيء  (.42، 2018، )عادؿ محمد مف حولو عقمًيا

 (.543 ،2016 ،فمنغامر...." )محمد عبد الرؤوؼ -فمنجرب -أف يحدث إذا حاولنا
تمتع الفرد بالحس الفكاىى  وىى: )Humor Funning( على ممارسة الذعابةالكذرة  -14
كما أنيا تثير  ،فى اإلبداع جدية المفرطة مما يحرر تفكيره. فممدعابة دور رئيسعف ال بعيًدا

كتشاؼ عبلقات جديدة بيف وا ،عمى ربط األحداث وتجعؿ الفرد قادًرا ،ميارات التفكير العميا
 ،الدعابة نوع مف رؤية الواقع مف منظور وزاوية مختمفة )أسماء حمزةو  ،األشياء والمتعمقات

2018، 573.) 
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لية سموكية تخفؼ التوتر ويرى محمد رزؽ بأف التفكير بدعابة ىو قدرة معرفية انفعا     
لمجوانب  تجعمو يستجيب انفعالًياو  ،وتشعر الفرد بالرضا والسعادة ،ىتماـوتثير االنتباه واال

والتبلعب باأللفاظ المحببة لآلخريف والتوصؿ إلى تصورات ذىنية  ،المضحكة فى المواقؼ
متقدمة قد تكوف متناقضة أو غير متوقعة تثير الدىشة وذلؾ بيدؼ المتعة والترفيو )محمد 

 (، 409، 2015 ،رزؽ
 ،ومضحكة (كوميدية)مثؿ قدرة الفرد عمى إيجاد مواقؼ  ،ويميزه أداءات سموكية      

 -والدعابة المسمية خبلؿ حؿ المشكمة مع تجنب السخرية. ويردد أقوااًل مف قبيؿ "غير معقوؿ
 (.543 ،2016 ،جميؿ...." )محمد عبد الرؤوؼ -لطيؼ
وىى القدرة عمى العمؿ والتعمـ  :)Interdependently Thinking( التفهري التبادلي -15

ثرائيا ـ األفكار وتبادليا مع اآلخريف إل حيث يتـ تقدي ،مف اآلخريف فى المواقؼ المتبادلة
والحموؿ أىـ  ادؿ األفكار واآلراء وطرح المشكبلتيدرؾ أف تب فالفرد السوي وتطويرىا وتقييميا.

 ،ناىيؾ عف أف األبحاث العممية اليـو تتـ بروح الفريؽ الواحد ،بكثير وأنفع مما لو فكر بمفرده
نتقادىا مف قبؿ اآلخريف كما أف طرح األفكار وا ،أكثر مف زاوية أو تتناوؿ الموضوع الواحد مف

 (.574 ،2018 ،مكانية اإلبداع قائمة ومتطورة )أسماء حمزةإيجعؿ 
نجازه وفي التفكير التبادلي       يتوافؽ  ويطوع تفكيره لكى ،يشارؾ الفرد اآلخريف فى تفكيره وا 

كما أنو  ،كما أنو يتجنب الوحده ويطور حاالت عقمية مختمفة عف حالتو الفردية ،مع اآلخريف
ويتعاطؼ مع اآلخريف فى  ،يطور تفكيره االجتماعى وما سيتـ التعامؿ معو فى المستقبؿ

ويتبع مسارات تفكير  ،لى أنو يطور ميارات الصمت الذىنى الفاعؿإباإلضافة  ،قيادتيـ
ويرددوف أقوااًل مف قبيؿ "أتعاوف مع فبلف  (.Costa &Kallick, 2009, 12اآلخريف )

 ,Costa& Kallick)ماذا لوساعدتنى فى...."  -ما رأيؾ فى -أعمؿ ضمف فريؽ -إلنجاز
2008). 

وىو التعمـ مدى  :)Continuously Learning( ستعذاد الذائه للتعله املشتنزاال  -16
عترافو بحاجتو الدائمة وا، المتعمقة بالموضوعكتساب المعمومات والخبرات الجديدة الحياة، وا
باإلضافة إلى قياـ الفرد  ،والسعى لتطوير ذاتو، ومقاومتو بالرضا عف النفس إلى التعمـ،

بؿ  ،أف الحياة مدرسة دائمة لمتعمـ وف جيًدامبالتغذية الراجعة باستمرار. فاألفراد األذكياء يعم



- م1212( 12) -2جعدد يناير        ...                                  عادات العقل املنبئة بفاعلية الذات

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                           - 201 - 

طبلع بة فى االوالرغ ،تطبلع الدائـ والمستمر لدييـسنتيجة حب اال ،فى حالة تعمـ يظموف دائًما
جراء  ،وطرح التساؤالت التى تحثيـ عمى البحث وجمع المعمومات ،عمى كؿ ما ىو جديد وا 

 (.574، 2018 ،التجارب مف أجؿ الوصوؿ إلى نتائج )أسماء حمزة
ستطبلع طواؿ الوقت لبل اومحبً  استعداد الدائـ لمتعمـ المستمر نجده متعممً فالفرد ذو اال     

كما أنو دائـ التغيير والتعديؿ وتحسيف  ،ت العقمية األكثر تقدًماويبحث عف التحسف والعمميا
ويستكشؼ  ،باإلضافة إلى أنو يفكر بطريقة مختمفة ،ستعداداتو، ونمو إمكانياتو واذاتو وأفكاره

 -ىذه الفكرةـ المزيد عف ريد أف أتعمأويرددوف أقوااَل مف قبيؿ " ،بدائؿ ويتساءؿ فى البديييات
 .(Costa& Kallic, 2005, Costa& Kallic, 2008)ىتماـ...." ىذه الفكرة مثيرة لبل

 أهنية عادات العكل:

فى جميع المراحؿ الدراسية ىتماـ بصقؿ عادات العقؿ لدى المتعمميف فقد تزايد اال       
فتعتبر عادات العقؿ مف المتغيرات الميمة ذات الصمة  ،فى المرحمة الجامعية وخصوًصا

؛ مندور عبد 2007 ،باألداء األكاديمى لممتعمميف وعميو أكدت دراسات )يوسؼ قطامى
حتى تصبح  ( عمى أىمية تعمميا وتنميتيا لدييـ2012؛ حيدر عبد الراضى، 2011السبلـ، 

ية فى التعميـ ترتكز النتاجات التربوية ففى األوضاع التقميد ا مف ذواتيـ وبنيتيـ المعرفية؛جزءً 
فى حيف أف عادات العقؿ تسمح لمطالب  ،عمى عدد مف األسئمة ذات اإلجابة الصحيحة فقط

 .(Costa& Kallick, 2000, 7)بمرونة البحث عف اإلجابة عندما ال يتمكف مف معرفتيا 
ستكوف ضمف  أف عادات العقؿ المكتسبة (Johnson, 2013, 526)وتؤكد دراسة        

مما قد يزيد مف  ؛حصيمة الطالب السموكية بحيث يستخدميا بوعى فى المواقؼ المناسبة
وبذلؾ تنمو لدييـ  ،معتقدات الفرد حوؿ إمكاناتو وقدراتو والنتائج التى يستطيع الوصوؿ إلييا

 ةالذاتيأى معتقداتو حوؿ فاعميتو ، المستقبؿ غير تقميدية ؿالقدرة اإلبداعية وتكوف أفكارىـ حو
فى تنظيـ وتنفيذ مجموعة مف اإلجراءات المطموبة منو. وتأصيؿ عادات العقؿ يعتبر أحد 

دات العقؿ قد يكوف النواتج التعميمية الواجب تقييميا لمنجاح فى التعميـ الجامعى، وتحفيز عا
اقيـ لتحاديمية التى يواجييا الطبلب عند السد الفجوة ومواجية التحديات األك مدخبًل مناسًبا

ختبلؼ طبيعة المقررات عما وف تحديات وصعوبات أكاديمية نظرًا الحيث يواجي ،بالجامعة
 .(”Laurie, 2013, 46)أعتادوه فى دراستيـ قبؿ الجامعية 
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أف الطبلب ذوى عادات العقؿ يتميزوف بالميؿ  Perkins (2003, 4)كما أكدت دراسة      
متبلؾ القيـ المرتبطة وا ،مف مشكبلت أو مواقؼ أو الرغبة فى التفكير بعناية فيما يواجييـ

دراؾ األبعاد المختمفة لممبلحظات أثناء التفكير فى موضوع ما  ،بمشاعر المفكر، والحساسية وا 
كما أنيا  ،ستمرار فى التفكيرنظيـ والمقارنة وحؿ المشكبلت وااللتزاـ واالمتبلكو لمقدرات كالتوا

ضفاء جو مف المرح والمتعة وتثبيت إرادة  ،تساعد الطبلب عمى تحمؿ المسئولية والمخاطر وا 
كما أنيا تحقؽ ليـ فاعمية أعمى فى ممارسة  ،متبلؾ واستخداـ الميارات العقميةالمتعمميف ال

 مرشد لذلؾ وصفت ليمى ،أنشطة الحياة اليومية ومف ثـ النجاح فى الحياة والتوافؽ معيا
( بأنيا أحد أبعاد التعمـ التى ليا دور فعاؿ فى رفع كفاءة األداء وتيسير التعمـ 208 ،2020)

 اإلبداعى.
( 2011)سماعيؿ حسف صبلح شريؼ وا  و ( 2005)وتؤكد دراسات كؿ مف أميمة محمد       

بحيث يصبح  ،فى رفع كفاءة األداء وتيسير التعمـ اإلبداعى أف لمعادات العقمية دور ميـ
أىمية ( عمى 110، 2019دراسة حسنى زكريا )تعمـ أكثر قدرة عمى التحكـ فييا، وتؤكد الم

وتوظيؼ الخبرات التى تعمموىا فى  عادات العقؿ لمساعدة الطبلب لتسييؿ عممية تعمميـ
ف عمى أنماط معينة مف السموؾ العقمى ويوظفوف دوكما أنيا تجعؿ الطبلب يعتم ،المستقبؿ

الذىنية عند مواجية خبرة جديدة أو موقؼ ما، بحيث يحققوف أفضؿ العمميات والميارات 
استجابة وأكثرىا فاعمية، وتكوف نتيجة توظيؼ مثؿ ىذه الميارات أنو يتـ حؿ المشكمة أو 

 استيعاب الخبرة الجديدة بسرعة أكبر.
ى البحث عف درجة شيوع عادات العقؿ لدولقد أجريت العديد مف الدراسات التى تناولت       

التى ىدفت إلى الكشؼ عف عادات  (2010) ندا الشمرىحيث جاءت دراسة  طبلب الجامعة،
ا بجامعة الجوؼ ( طالبً 775العقؿ وعبلقتيا بالتحصيؿ الدراسى لدى عينة مكونة مف )

ستثناء عادة عادات العقؿ لدى طبلب الجامعة با وأظيرت نتائج الدراسة عف سيادة ،بالسعودية
( والتى 2011سوسف جراديف وخالد الرفوع )التفكير فيما وراء التفكير، كما جاءت دراسة 

ىدفت إلى التعرؼ عمى عادات العقؿ لدى طبلب الجامعة مف حيث عبلقتيا بمتغيرات الخبرة 
فى  إلى وجود فروؽ دالة إحصائًياالجامعية والكمية والنوع االجتماعى، وتوصمت نتائج الدراسة 

باإلضافة إلى تفوؽ  ،عادات العقؿ تعزى إلى الخبرة الجامعية لصالح طبلب الفرقة الرابعة
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ىدفت دراسة محمد  وفى ىذا السياؽ ستطبلع.ى عادات المثابرة وحب االناث فالذكور عمى اإل 
( بالكشؼ عف درجة شيوع عادات العقؿ لدى عينة مف طبلب الجامعة بمغ 2012نايؼ )
ادات ة مف طالبات جامعة البمقاء، وقد أسفرت نتائج الدراسة بعض ع( طالب220عددىا )

ىى المثابرة، والتفكير و  ،لدى أفراد العينة وىذه العادات العقؿ التى ظيرت بمستوى عاؿ  
بمرونة، والتساؤؿ وطرح المشكبلت،  أما عادات العقؿ التى ظيرت بمستوى متوسط لدى أفراد 

كما كشفت  ستعداد الدائـ والمستمر لمتعمـ،اـ الحواس، االمع البيانات باستخدىى جو  ،العينة
مف طبلب  ( طالًبا202ت عمى عينة مكونة مف )( والتى أجري2014دراسة محمد فرحاف )

التربية لعادات العقؿ جاء متبلؾ طبلب كمية جامعة الممؾ سعود إلى أف مستوى ا كمية التربية
( إلى التعرؼ عمى عادات العقؿ الشائعة لدى 2015إلياـ فايؽ ) لذلؾ ىدفت وتأكيًدا ،مرتفًعا

ألزىر وأظيرت وطالبة بجامعة ا ا( طالبً 515طبلب جامعة األزىر وذلؾ عمى عينة مكونة مف )
 فى حيفمتبلؾ طبلب جامعة األزىر لجميع عادات العقؿ، نتائج الدراسة إلى ارتفاع مستوى ا

لدى عينة  استخداًما عادات العقؿأكثر ( عف 2018)دراسة عواطؼ عبد العزيز  كشفت نتائج
جاءت عمى الترتيب: التفكير التبادلى، اإلصغاء  مف الطالبات المعممات تخصص تربية أسرية

ليذه النتائج جاءت  ا، وتأكيدً ندفاع، وطرح األسئمةوتعاطؼ، التحكـ بالتيور وعدـ اال  بتفيـ
العادات العقمية تسفر نتائجيا عف أف ( ل2018دراسة كؿ مف إبراىيـ أحمد ويحي محمد )

لدى طبلب كمية التربية ىى المثابرة ، التفكير والتواصؿ، وتحرى الدقة، أما  األكثر استخداًما
تحكـ فى عف عادات العقؿ التى يستخدميا طبلب كمية التربية بشكؿ متوسط فيى عادة ال

 ستعداد الدائـ لمتعمـ.التيور، وعادة اال
وعبلقتيا ببعض المتغيرات فقد ىدفت دراسة عادات العقؿ  بعض الدراسات تناولتكما      

(Culler, 2007)  ،إلى الكشؼ عف أثر عادات العقؿ فى تحصيؿ الطبلب لمادة الرياضيات
ىدفت كما ف دافعية الطالب لمتعمـ والتحصيؿ، وأشارت نتائج الدراسة أف عادات العقؿ تزيد م

كشؼ عف عادات العقؿ وعبلقتيا بدافعية اإلنجاز لدى ( إلى ال2014دراسة محمد فرحاف )
ارتباطية سة إلى وجود عبلقة طبلب كمية التربية بجامعة الممؾ السعود، وتوصمت نتائج الدرا

بيف عادات العقؿ ودافعية اإلنجاز، باإلضافة إلى إسياـ بعض عادات العقؿ فى  دالو احصائًيا
شؼ ( إلى الك2016دراسة ىانـ أحمد ورانيا محمد ) فى حيف ىدفتالتنبؤ بدافعية اإلنجاز. 
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تخاذ القرار وفاعمية الذات لدى الطبلب المتفوقيف والعادييف عف عبلقة عادات العقؿ وكؿ مف ا
عقؿ وكؿ بالصؼ األوؿ الثانوى، وأظيرت نتائج الدراسة عف وجود عبلقة موجبة بيف عادات ال

ما ىدفت دراسة مروة صبلح ، كلمتفوقيف والعاديفتخاذ القرار وفاعمية الذات لدى الطبلب امف ا
وعبلقتيا بدافعية اإلتقاف والمرونة المعرفية  ( إلى التعرؼ عمى عادات العقؿ المنبئة2017)

 وطالبة، وأسفرت النتائج عف ا( طالبً 817لدى عينة مف طبلب المرحمة الثانوية مكونة مف )
لعقؿ وكؿ مف دافعية اإلتقاف والمرونة بيف عادات ا وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائًيا

المعرفة باإلضافة إلى إمكانية التنبؤ بدافعية اإلتقاف والمرونة المعرفية مف خبلؿ عادات 
 العقؿ.
مثؿ دراسة إيماف صابر وعطيات  بعض الدراسات ىتماـىذا باإلضافة إلى ا     
( ودراسة 2018( ودراسة أسماء حمزة )2018( ودراسة تيانى محمد )2015محمد)

مف خبلؿ بعض البرامج لدى طبلب الجامعة بتنمية عادات العقؿ ( 2019الخامسة صالح )
كما أنيا  دور ميـ فى رفع كفاءة األداءلما ليا مف التدريبية ومف خبلؿ بعض المقررات 

تساعد الطبلب عمى تعمـ أى خبرة يحتاجونيا فى المستقبؿ وتحسيف مستوى التعمـ لدييـ 
 .وتمكف المتعمميف مف أف يصبحوا متعمميف مدى الحياة

 :Efficacy-Self Creativity ثاىيًا فاعلية الذات اإلبذاعية
مف المفاىيـ الميمة التى تستخدـ لتفسير  Self- efficacyيعد مفيوـ الفاعمية الذاتية      

فى نظريتو لمتعمـ  (Bandura, 1977)سموؾ األفراد وتحديد سماتيـ الشخصية. إذ يؤكد 
االجتماعى أف فاعمية الذات ىى معتقدات الفرد حوؿ قدرتو عمى التفوؽ فى ميمات معينة، 

مة، ويعكس ىذا الحكـ وىذا يشير إلى وجود حكـ فى سياؽ معيف حوؿ قدرتو عمى إنجاز المي
فضبًل عف  ،عمى الميمة نفسيا د غالًباالثقة التى يمتكميا الفرد إلنجاز ىذه الميمة التى تستن

القيـ االجتماعية والثقافية لدى ىذا الفرد، ويشارؾ تقدير الفرد المتواصؿ لنفسو فى وصولو 
التقديرات الخاصة ومتعمـ لممدركات الشعورية والتصورات و  ،إلى تشكيؿ معرفى مرتب موحد

بالذات، ويتكوف مفيومو لذاتو مف أفكاره الذاتية المرتبة التى يحددىا مف العناصر المتباينة 
فى تعييف صفاتو  ، حيث تؤدى تصوراتو عف نفسو دوًرا ميًمالكينونتو الداخمية والخارجية

د الصورة الذاتية، ومف ثـ تعكس وصؼ الفرد لذاتو كما يتصورىا ىو، وبناء عمى ذلؾ تتحد
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إلى  التى يعتقد أف اآلخريف يرونو مف خبلليا وتؤثر بفاعمية بالتفاعؿ االجتماعى، باإلضافة
قدراتو  حيث تعد معتقدات الفرد حوؿ ،فى تفكير الفرد وعواطفو وسموكو أف فاعمية الذات تؤثر

فة، وفى لسموكياتو حوؿ اختيار األنشطة والمياـ الحياتية المختم العقمية والعاطفية موجًيا
عى إلييا، وذلؾ مف استمرار الجيد والمثابرة التى يقوـ بيا الفرد لتحقيؽ األىداؼ التى يس

والتى قد تكوف معيقة أو مشجعة لسموكياتو، ىذا باإلضافة  ،نفعاليةخبلؿ مستوى االستثارة اال 
والعوامؿ  ،وىى العوامؿ الذاتية ،بتفاعؿ ثبلثة مؤثرات إلى أف سموؾ الفرد يتحدد تبادلًيا

 ,Bandura)وأطمؽ عمى  ىذه المؤثرات نموذج الحتمية التبادلية  ،والعوامؿ البيئية ،السموكية
2007, 87). 

اعميتو الذاتية تؤثر فى لمنظرية المعرفية االجتماعية فإف معتقدات الطالب عف ف ووفًقا     
ر بيا الطالب النشاطات مف سموكو، فالفاعمية الذاتية تؤثر فى الطريقة التى يختا عدة نواح  

التى يشارؾ فييا، كما تؤثر فى مقدار الجيد الذى يبذلو لتحقيؽ أىدافو، باإلضافة إلى تأثيرىا 
عمى مقدار المقاومة التى يبذليا فى مواجية بعض العقبات، وكنتيجة حتمية فالفاعمية الذاتية 

 (.1534 ،2015 ،هللتؤثر بصورة عامة فى مقدار تحصيؿ الطالب وتعممو )وصؿ اهلل عبد ا
أف معتقدات الفاعمية الذاتية تؤثر فى سموكيات  Zimmerman (2000, 77)ويشير      

الطالب التحصيمية مف حيث اختيار الميمات والجيد ومقاومة اإلحباط، بمعنى أف الطبلب 
 ويبذلوف ،الذيف يتمتعوف بدرجة عالية مف الفاعمية الذاتية ينغمسوف فى الميمات التعميمية

 ،صرار عمى تجاوز المشكبلت والعقبات التى تظير أثناء التعمـولدييـ مثابرة وا   ،أكبر جيًدا
ففاعمية الذات ىى صورة ذىنية يدركيا الفرد عف حاؿ رؤية اآلخريف والتفاعؿ معيـ فى تقييـ 
الفرد لذاتو، وىذا يفسر ضرورة التفاعؿ مع اآلخريف فى تكويف تقييـ الذات لدى الفرد )ثناء 

 (.143 ،2017 ،بد الودود وغدير كاظـع
فاعمية  وتعد فاعمية الذات اإلبداعية حالة خاصة مف فاعمية الذات العامة، فإذا كانت     

عتقاد الفرد بقدرتو عمى أداء ميمة معينة بتفوؽ داخؿ سياؽ معيف الذات العامة تمثؿ درجة ا
القدرة اإلبداعية ضرورية لمتعبير ف فعمى الرغـ مف أبصرؼ النظر عف صعوبة ذلؾ السياؽ، 

ففاعمية الذات اإلبداعية ىى مف أىـ ، اعًياإبد افية ألف تخرج نتاًجااإلبداعى، إال أنيا ليست ك
اتو اإلبداعية إلشباع عوامؿ التحفيز إليجاد اإلبداع، وىى تشير إلى معتقدات الفرد حوؿ قدر 
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جات جديدة، وتعبر عف حالة داخمية تتفاعؿ والخروج بنتا ،ستجابة لمطالبو المتباينةالدافع ولبل
. كما يعتمد بناء الذات اإلبداعية عمى مستوى (Yu, 2013, 184) مع متغيرات الشخصية

 ،الكفاءة الذاتية لمفرد ومدى ثقتو بقدراتو وتوقعاتو الذاتية حوؿ نتائج األعماؿ اإلبداعية
ف األفراد الذيف جاًزا شخصًيا، حيث إتزداد لدى الفرد إذا حقؽ إن والفاعمية الذاتية اإلبداعية

مف فاعمية الذات اإلبداعية يتمكنوف مف ربط الدوافع مع مصادر المعرفة  لدييـ مستوى عاؿ  
ومسارات العمـ البلزمة لتمبية متطمبات الظروؼ والحاجات التى تشكؿ تحديات فى تحقيؽ الفرد 

 .(Tan, LI& Rotgans, 2011, 91)ألىدافو
وىى  ،مرتبطة ببعضيا ات اإلبداعية مف عدة مفاىيـ نفسيةـ فاعمية الذويتكوف مفيو      

فالذات فى األساس تمثؿ مصدر الشخصية التى  ؛فاعمية الذات واإلبداع فى الذات، واإلبداع
تتشكؿ بناء عمييا المبلمح التى ينفرد بيا كؿ فرد عف الفرد اآلخر، وىى مزيج مف األحاسيس 

ما أف يضع ذاتو فى مكانيا العقؿ وتخمؽ مف التفكير، والفرد إ والصور الذىنية التى يحمميا
بحيث تساوى مستوى قدرة الفرد أو يرفعيا إلى منزلة أعمى مف منزلتيا  ،الطبيعى الحقيقى

 ,Jenkins)الحقيقية أو الواقعية، أو أنو يقمؿ مف قيمتيا إلى أقؿ مما ىى عميو فى الواقع 
2004, 156). 

فاعمية الذات اإلبداعية  Zhou, Shin& Cannella (2008, 401)ويعرؼ كؿ مف      
فراد إلنتاج األفكار الجديدة والنافعة، فيى المعتقدات الخاصة فى قدرات الفرد بأنيا إدراؾ األ

التى تنبع عنيا الدافعية والموارد المعرفية ومسارات العمؿ البلزمة لمتعامؿ مع الظروؼ 
 المختمفة.
بأنيا معتقدات الفرد حوؿ قدراتو اإلبداعية وتشمؿ معتقداتو  Abbott (2010, 26)ويعرفيا 

 حوؿ تفكيره اإلبداعى، باإلضافة إلى معتقداتو حوؿ أدائو اإلبداعى.
بأنيا تقييـ ذاتى  Delillo, Houghton& Dawley (2011, 154)ويعرؼ كؿ مف      

خاص عمى رؤيتو لنفسو بأنو التى تنطوى بشكؿ  ،يقـو خبللو الفرد بتقييـ إمكانياتو اإلبداعية
 جيد فى حؿ المشكبلت اإلبداعية واإلتياف بأفكار جديدة.
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( 249، 2016( وعمرو محمد )480، 2014ويتفؽ كؿ مف أحمد محمد الزغبى ) 
فى تعريؼ فاعمية الذات اإلبداعية بأنيا حالة داخمية لدى الفرد تتفاعؿ مع متغيرات الشخصية 

لذلؾ فيى حالة دافعية يتـ خبلليا  ؛ة إلى النتائج المترتبة عمى األداءوالدافعية األخرى باإلضاف
قياس التقدير الذاتى لمفرد عمى تنفيذ أعماؿ معينة لتحقيؽ بعض أىدافو، وال تعنى فاعمية 

عتقاداتو حوؿ ما يمكنو القياـ بو، وتمثؿ المحور المعرفى لذات بما يمتمؾ الفرد، بؿ تعنى باا
 لمعمميات.

معتقدات الفرد حوؿ قدرتو "بأنيا ة تعريؼ فاعمية الذات اإلبداعية سبؽ يمكف لمباحثومما     
عمى تفعيؿ ميارات تفكيره اإلبداعى، كالطبلقة والمرونة واألصالة والحساسية لممشكبلت 
والتفاصيؿ، وتقييمو لذاتو مف خبلؿ تقييـ إمكاناتو اإلبداعية بيدؼ الوصوؿ إلى أفكار 

 ."ة وجديدةونتاجات إبداعية قيم
فمنيا ما يتعمؽ بالفرد  ؛فيناؾ الكثير مف العوامؿ التى يمكف أف تؤثر فى تقييـ الفرد لذاتو     

نفسو مثؿ استعداداتو وقدراتو والفرص التى يستطيع أف يستغميا بما يحقؽ لو الفائدة، ومنيا 
ئة تييئ لمفرد المجاؿ انت البيما يتعمؽ بالبيئة الخارجية وباألفراد الذيف يتعامؿ معيـ، فإذا ك

بتكار واإلبداع فإف تقييمو لذاتو يزداد، وتكوف لديو القدرة عمى تعديؿ وتكييؼ لبلنطبلؽ واال
عتراض الة شكؿ التنشيط االجتماعى أو االجيوده الشخصية لكى يغير البيئة، وتأخذ ىذه الح

األفراد بما فى  أو استخداـ القوة لموصوؿ إلى التغيير، كما تتمحور مقدرة الذات فى ثقة
حوزتيـ مف مقدرة ألداء الميمة ليـ، وقد تكوف متتابعة بخبراتيـ السابقة وقدراتيـ والوسط 

عميتيـ الذاتية ىى األكثر تأثيرًا فى فراد لفااعى الذى يتألؼ فيو، إذ أف معتقدات األاالجتم
، فى تقييـ ذاتو يجابًياحياتيـ اليومية وأكثر تاثيًرا فى اختيارىـ، فيصبح الفرد إما سمبًيا أو إ

ذا امتمؾ فاعمية ذات منخفضة ، أو مكتئب إمتمؾ فاعمية ذات مرتفعةبأنو ناجح إذا ا
(Jenkins, 2004, 157).  

ستطبلع، وتحرر التفكير وسبلستو، المبدع بمجموعة مف السمات كحب االويتسـ      
ة ستكشاؼ، والحساسيحب االلمرتفعة عمى الخياؿ والتبلعب باألفكار، و باإلضافة إلى القدرة ا

اعمية (. وتركز ف43، 2010راء والمعتقدات )نادية السرور، المرتفعة لمجماؿ، والقوة فى اآل
عمى ماىية اإلبداع، كما يعتمد عمى ما يحتويو الفرد مف  الذات اإلبداعية بشكؿ رئيس
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يكوف فييا  داع عمميةأف اإلب Torranceمعتقدات ذاتيو حوؿ إمكانياتو اإلبداعية، فيرى  
دراؾ مواطف اال لممشكبلت الفرد حساًسا والقمة والنقص فى المعمومات، والبحث عف  ،نكسار، وا 

الحموؿ التى يمكف التنبؤ بيا، وصياغة الفروض بناء عمى اختبارىا، وذلؾ بيدؼ توليد حموؿ 
متوافرة لمتوصؿ لحؿ المشكمة، ثـ إظيار النتائج جديدة مف خبلؿ توظيؼ المعطيات ال

عمى األذكياء  ، كما أف اإلبداع ليس حكًرا(Torrance, 1988, 630)لآلخريف  وضيحياوت
أو عمى فئة معينة مف الناس أو عرؽ أو جنس معيف، ولكنو يقترف بقدرة الفرد عمى التحرر 

إدراؾ كتفائو، ويعتمد رد وفاعميتو الذاتية اإلبداعية وامف الخوؼ والتوعد، فيو يتصؿ بجيود الف
عتقادات عف كفاياتو ومياراتو اإلبداعية فى إنجازه لمميمات يمتمؾ مف سمات واالفرد لما 

إلى نمط مف العزو الذى قد ينسب فيو التفوؽ فى العمؿ إلى نفسو )عدناف  ،المطموبة منو
 (.23، 2004يوسؼ، 
( مجموعة مف 64، 2020ويذكر كؿ مف نشوى مبروؾ وعمرو محمد ومنى حسف )     

متبلؾ مجموعة مف األحكاـ والمعتقدات فاعمية الذات اإلبداعية منيا ايز الخصائص التى تم
مكاناتو ومشاعره، ترتبط بالتوقع والتنبؤ ولكف ليس بالضرورة  ،والمعمومات عف مستوى الفرد وا 

مكاناتو الحقيقية لدى الفرد توقع أف يكوف فمف الممكف  ؛أف تعكس ىذه التوقعات قدرة الفرد وا 
ثقة الفرد لقدرتو فى النجاح فى أداء كما أف بفاعمية الذات مرتفعة وتكوف إمكاناتو قميمة، 

الفرد عمى قدرة عمؿ ما بأساليب إبداعية تتحدد بصعوبة الموقؼ وكمية الجيد المبذوؿ ومدى 
مع بيئتو  داء أفضؿ فى المستقبؿ، وتنمو مف خبلؿ تفاعؿ الفردوتوقعات الفرد لؤل ،المثابر

 كتساب الخبرات المختمفة .عمؿ الجماعى كما تنمو بالتدريب واومع اآلخريف مف خبلؿ ال
حيث يمكف أف تشارؾ الطالب فى تفوقو  ؤدى فاعمية الذات اإلبداعية دوًرا بارًزا؛ت     
مما يؤثر فى إنجازه  ،نفعالية بشكؿ متوازفديمى ونمو شخصيتو االجتماعية واال األكا

، وتتبمور ىذه الفاعمية فى ىيئة أفكار الفرد ومعتقداتو حوؿ ذاتو بشأف مدى األكاديمى
بداعات وبيف إنجازه الحقيقيصبلحيتيا، وىذه األفكار تتوسط بيف ما لديو مف إد فى  راؾ وا 

 ا عالًيا إلحاحً ذ المياـ الصعبة والتى تتطمب المواقؼ التعميمية، وتتصؿ فاعمية الذات بتنفي
(Redmon, 2007, 4). 
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فراد لفاعميتيـ الذاتية اإلبداعية يؤثر عمى أنماط الخطط التى يضعونيا كما أف إدراؾ األ      
ألنفسيـ ويتعامموف مع المشكبلت التى يمكف أف تواجييـ فى البيئة المحيطة بيا، فكمما زادت 

واقؼ فاعمية الذات لدى الفرد تضاعفت قدرة الفرد واستطاعتو عمى التعامؿ مع المشكبلت والم
عوف بفاعمية ذاتية . كما أف األفراد الذيف يتمت(Bandura, 1982, 521)يجابية أكثرإب

مجازفيف،  نفتاح العقمى ولدييـ الجرأة، ولكنيـ ليسوا مغامريف أوإبداعية عالية يتسموف باال 
حيث ة، لية والعاطفينفعاوأكثر رزانة مف الناحية اال  وىـ أكثر تصميًما وتصبًرا، وأقؿ اضطراًبا

 (.89، 2007عتناء بيـ )خميؿ المعايطة، توجد لدييـ القدرة عمى االىتماـ باآلخريف واال
بقدراتو،  ويعتمد بناء الذات اإلبداعية عمى مستوى األىمية الذاتية لدى الفرد ومدى ثقتو     

باإلضافة إلى تنبؤاتو الذاتية حوؿ نتاج األعماؿ اإلبداعية التى تقع ضمف طموحاتو 
بمية، فاألفراد الذيف لدييـ مستوى مرتفع مف فاعمية الذات اإلبداعية يستطيعوف ربط المستق

الدوافع مع مصادر المعرفة لتمبية متطمبات الظروؼ والحاجات التى تكوف صعوبات فى إنجاز 
 .(Michael, 2011, 120)الفرد ألىدافو

الفاعمية العالية يعتقدوف أنيـ قادروف عمى عمؿ أشياء إيجابية يمكف مف  فاألفراد ذوو      
نيـ يروف األفراد ذوو الفاعمية المنخفضة فإخبلليا تبديؿ واقع البيئة التى يعيشوف فييا، أما 

(. ويضيؼ 399، 2005أنفسيـ متقاعسيف عف إنتاج سموؾ لو أطبللو )ممدوح عبد المنعـ، 
(Nan, 2018, 94) األفراد الذيف يمتكموف فاعمية ذات إبداعية عالية يتسموف ف إلى أ

بالمثابرة والتغمب عمى الصعوبات التى تواجييـ، ويشعروف بثقة عالية فى بأنفسيـ، 
ويمتمكوف ميارات حؿ المشكبلت بطرؽ إبداعية، ويفضموف التطبيؽ الحقيقى لقدراتيـ 

نعكس ذلؾ عمى قدراتيـ العقمية اإلبداعية، ويشعروف بالرضا عف الذات ومتفائموف، مما ي
نجازىـ األكاديمى وسموكياتيـ وطرؽ تفكيرىـ مما يساعد عمى التغمب عمى  ؛وتحصيميـ وا 

 مخاوفيـ أثناء ممارسة العممية اإلبداعية.
ات المأخوذة بدقة مف عف فاعمية الذات عمى البيان (Abbott, 2010)وبنيت نظرية      

بوجود تفاعؿ  Abbottنساف، أى أنيا مؤىمة لخمؽ فرضيات قابمة لئلنجاز، ويسمـ دراسة اإل 
بيف البيئة والسموؾ والشخص )الحتمية التبادلية(، وترمز فاعمية الذات اإلبداعية إلى الشخص 

ثير قوى ولكنو ليس العنصر الوحيد المحدد المركب التفاعمى، وليذا العنصر تأفى ىذا 
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بأف الفرد  عتقادقمبات الشخصية األخرى، وتمثؿ "االوالسموؾ السابؽ ومت لمسموؾ، فيناؾ البيئة
عتقاد الفرد بأنو قادر عمى أداء يستطيع أف يصدر سموًكا مطموًبا بتفوؽ لتحقيؽ النتائج"، أى ا

السموؾ الذى يعطى نتائج طموحو فى موقؼ محدد، فاألفراد الذيف يتمتعوف بفاعمية ذات 
 Abbottلتغيير واقع بيئى، ويميز  بأنيـ يتمكنوف مف عمؿ شيءيعتقدوف  إبداعية مرتفعة

بيف توقعات الفاعمية وتوقعات النتيجة، فالفاعمية تشير إلى ثقة الفرد فى مقدرتو عمى القياـ 
بسموؾ محدد، بينما تشير توقعات النتيجة إلى توقع الفرد عف النتائج المترقبة لذلؾ السموؾ 

(Abbott, 2010, 31). 
عمية ذات التفكير األوؿ ىو فا مجاؿ: المجاليفكوف فاعمية الذات اإلبداعية مف وتت     

فتراض الفرد بقدرتو عمى التعبير عف التفكير اإلبداعى، فيمثؿ فاعمية الحالة اإلبداعى: وىى ا
العقمية الداخمية، كالتعبير عف اإلبداع مف خبلؿ ميارات التفكير اإلبداعى كالطبلقة والمرونة 

الثانى  لمجاؿنتاج األفكار الجديدة والمناسبة، أما ا، والتى تمكف الفرد مف إوالتفاصيؿ واألصالة
عتقاد الفرد بقدرتو عمى توضيح السموؾ اإلبداعى، ا: وىى بداعىىو فاعمية ذات األداء اإل

فيمثؿ فاعمية الحالة االجتماعية الخارجية كالتعبير عف اإلبداع مف خبلؿ أنظمة الفرد الداخمية 
والخارجية التى تتفاعؿ مع بعضيا البعض أثناء األداء اإلبداعى مثؿ الدوافع والشخصية 

، وىى األبعاد التى تناولتيا (Abbott, 2010, 12) والمزاج والسياؽ االجتماعى وغيرىا 
والمرونة حيث تناولت أبعاد الطبلقة  الباحثة فى إعداد مقياس فاعمية الذات اإلبداعية

 . ستعدادواألصالة والشخصية واال
 & Mathisenىتمت بدراسة فاعمية الذات اإلبداعية دراسة ومف الدراسات التى ا      

Bronnick (2009) معرفة أثر التدريب اإلبداعى فى فاعمية الذات  التى ىدفت إلى
مف طبلب الجامعة وتوصمت نتائج الدراسة  ا( طالبً 70وذلؾ عمى عينة مكونة مف ) ،اإلبداعية

التى   Maciej (2012)إلى تحسف فاعمية الذات اإلبداعية لدى عينة الدراسة. ودراسة 
لذات اإلبداعية واليوية ستطبلع وفاعمية اإلى الكشؼ عف العبلقة بيف حب اال ىدفت

وطالبة مف طبلب الجامعة،  ا( طالبً 184الشخصية اإلبداعية، وذلؾ عمى عينة مكونة مف )
ستطبلع المرتفع راسة إلى وجود عبلقة موجبة دالة إحصائًيا بيف حب االوتوصمت نتائج الد

 وفاعمية الذات اإلبداعية.
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( إلى التعرؼ عمى 2019حسف )ىدفت دراسة حساـ الديف أبو الوفى إطار ىذا        
مستوى فاعمية الذات اإلبداعية لدى طبلب الجامعة وعبلقتو بكؿ مف إدارة الذات والمساندة 

سياـ كؿ منيـ فى التنبؤ بفاعمية الذات اإلبداعية، وذلؾ عمى عينة اعية، ومدى إاالجتم
ئج الدراسة إلى مف طبلب كمية التربية بجامعة جازاف، وتوصمت نتا ا( طالبً 140مكونة مف )

ة إلى وجود عبلقة ارتباطية دالة ارتفاع فاعمية الذات اإلبداعية لدى طبلب الجامعة، باإلضاف
جتماعية، كما توصمت بيف فاعمية الذات اإلبداعية وكؿ مف إدارة الذات والمساندة اال إحصائًيا

إلى إمكانية التنبؤ بفاعمية الذات اإلبداعية مف خبلؿ إدارة الذات والمساندة  النتائج أيًضا
 االجتماعية. 

 عادات العكل وعالقتها بفاعلية الذات اإلبذاعية:

مة فى حياة الطالب ونشاطو األكاديمى نب الميلضرورة عادات العقؿ كأحد الجوا نظرًا    
األفراد عمى تغيير حياتيـ لؤلفضؿ فقد أجريت تساعد  اوذلؾ ألني ؛وحياتو النفسية والعقمية

العديد مف الدراسات التى حاولت إلقاء الضوء عمى بعض العادات فى عبلقتيا ببعض 
 عادات العقؿ ارتباًطا إيجابًيارتباطية ارتباط ، فقد أظيرت النتائج اال المتغيرات والتنبؤ بيا

)ىانـ أحمد ورانيا  التزاف االنفعالي( واتخاذ القرار وا2014ية اإلنجاز )محمد فرحاف، بدافع
(، والتنبؤ بأنواع التفكير 2020؛ فاطمة عمى ، 2016؛ شذى سبلمة،  2016محمد، 

( والتنبؤ 2018، المختمفة التى يستخدميا الطبلب مثؿ التنبؤ بالتفكير اإليجابى )وفاء محمود
 (.2016)محمد عبد الرءوؼ،  بالتفكير الجانبي

عادات العقؿ بطرؽ إثرائية لتنمية سموكيات لدى الطبلب لتحفيز تنظيـ وتمتد تدريبات        
العمميات العقمية والتوافؽ األدائى والميارات الذىنية لتزويد الطبلب بميارات التفكير وتنمية 

ا اعتيادًيا يؤدى ألفعاؿ العمميات الذىنية المناسبة، حيث تصبح ىذه العادات طريقة وسموكً 
، كما أنو يمكف تنمية التفكير اإلبداعى عف طريؽ عادات العقؿ حيث  وذكاءً  أكثر انتباًىا

مما  ؛كتشاؼ نفسو، كما يمكنو إعادة ايمكف أف يضع الفرد أماـ الجوانب المبيجة فى الحياة
يثير دافعيتو لمعمؿ نحو تحقيؽ األىداؼ التى يضعيا لنفسو كونو يصبح أكثر قدرة عمى إدارة 

 . (Costa& Kallick, 2009)   واإلدراؾ أعمى مف الوعيسبب وصولو لمستويات ذاتو ب
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( لمتعرؼ عمى أثر برنامج 2012دراسة حيدر عبد الراضى ) وفى ىذا اإلطار صممت      
)كوستا وكاليؾ( فى تنمية التفكير اإلبداعى باستخداـ عادات العقؿ لدى عينة مف طمبة الفرقة 

أسفرت النتائج عف وجود أثر وطالبة، و  ا( طالبً 60الثالثة بكمية التربية الرياضية وبمغ عددىـ )
 كير اإلبداعى لدى الطبلب، وتأيًداعادات العقؿ فى تنمية التفلبرنامج كوستا وكاليؾ ل إيجابي

( إلى البحث عف أثر برنامج 2019لنتائج ىذه الدراسة قامت دراسة نادية محمد ورشا محمد )
وذلؾ عمى عينة مكونة  ،كوستا وكاليؾ باستخداـ عادات العقؿ عمى تنمية التفكير اإلبداعى

ى مجموعتيف )ضابطة وتجريبية( ومف أىـ النتائج التى تـ تقسيميـ إل طالًبا جامعًيا 32مف 
لضابطة بيف متوسطى درجات المجموعتيف ا صمت ليا الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائًياتو 

 لصالح المجموعة التجريبية.  والتجريبية فى التفكير اإلبداعي
 ( لتكشؼ عف العبلقة بيف عادات العقؿ2013كما جاءت دراسة مشعؿ الشمرى )     

والتفكير اإلبداعى، وأظيرت نتائج الدراسة إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف عادة اإلصغاء 
بة بيف عادة التساؤؿ وقدرة األصالة كأحد قدرات التفكير اإلبداعى، ووجود عبلقة ارتباطية موج

رات ت مع قدرة المرونة، ووجود عبلقة ارتباطية سالبة بيف التفكير التبادلى وقدوحؿ المشكبل
 الطبلقة والمرونة.

( إلى تحديد فاعمية وحدة 2017وفى نفس ىذا السياؽ ىدفت دراسة مرفت محمد )    
لدى الطالبات  لتحصيؿ الرياضى والتفكير اإلبداعيتدريبية فى عادات العقؿ فى تنمية ا

الجامعيات وتوصمت نتائج الدراسة إلى أف تدريب الطالبات عمى توظيؼ عادات العقؿ أثناء 
عمـ مقرر الرياضيات كاف لو أثر وفاعمية فى تنمية مستوى التحصيؿ فى الرياضيات وكذلؾ ت

 فى تنمية التفكير اإلبداعى.
( إلى قياس فاعمية استخداـ بعض 2017وفى إطار ىذا ىدفت دراسة إيماف أحمد )      

الذاتية استراتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغ فى تنمية بعض عادات العقؿ والكفاءة 
( طالبة مقسميف 50األكاديمية لدى عينة مف طالبات الدبمـو العاـ فى التربية والمكونة مف )

مجموعة مف النتائج  مجموعة ضابطة، وأسفرت الدراسة عفبالتساوى إلى مجموعة تجريبية و 
 بيف درجات طالبات المجموعة التجريبية ا وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائًيامف أىمي

فى التطبيؽ البعدى عمى مقياس عادات العقؿ ومقياس الكفاءة الذاتية األكاديمية، ودعمت 
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أسفرت عف وجود عبلقة ( التى 2017نتائج ىذه الدراسة نتائج دراسة تيانى عبد الرحمف )
 بيف عادات العقؿ وكفاءة الذات لدى طالبات الدراسات العميا. موجبة دالة إحصائًيا

( والتى ىدفت إلى الكشؼ 2019سات السابقة جاءت دراسة غازى صبلح )لمدرا وتدعيًما    
بتكارى لدى عينة مف تنمية التفكير االعف أثر برنامج تدريبى مستند إلى عادات العقؿ فى 

تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف  طالًبا 100معة أـ القرى مكونة مف طبلب معممى العمـو فى جا
بيف متوسطى درجات  اسة عف وجود فروؽ دالة إحصائًياية وضابطة، وأسفرت نتائج الدر تجريب

 المجموعتيف التجريبية والضابطة فى التفكير االبتكارى لصالح المجموعة التجريبية.
مخالفة لمدراسات السابقة والتى ىدفت إلى  Dimmer (1993)ولكف كانت نتائج دراسة      

تفكير اإلبداعى وحؿ المشكبلت البحث عف تأثير الدعابة )كعادة مف عادات العقؿ( فى ال
تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف أحدىما  ( طالًبا جامعًيا62كونت عينة الدراسة مف )الشخصية، وت

تعرض المجموعة األخرى، وأسفرت نتائج  فيديو كوميدى إليجاد الدعابة وعدـتعرضت ل
عة د المجمو ولكف أظير أفرا ،الدراسة عف عدـ وجود تأثير لمدعابة عمى التفكير اإلبداعى

 أكبر فى مواجية المشكبلت. التجريبية إنجاًزا
( بدراسة ىدفت إلى الكشؼ عف النموذج البنائى لمعبلقات 2019كما قاـ حسنى زكريا )     

بيف عادات العقؿ واألسموب اإلبداعى وكفاءة التمثيؿ المعرفى، وذلؾ عمى عينة مكونة مف 
سفرت نتائج الدراسة عف وجود وأ ة التربية،وطالبة مف طبلب الجامعة بكمي ا( طالبً 468)

نموذج بنائى يوضح عبلقات التأثيرات والمسارات القائمة بيف بعض عادات العقؿ واألسموب 
 فى لدى طمبة كمية التربية.عر اإلبداعى وكفاءة التمثيؿ الم

ف استخداـ الطبلب التعبيرات المعرفية لمعادات أ (Beyer, 2008)وقد بينت دراسة      
مف ذواتيـ فيمارسونيا  االعقمية مع ممارسات العمميات المعرفية تصبح ىذه التعبيرات جزءً 

كجزء مف حياتيـ الشخصية، وقد تـ تطبيؽ نظرية فاعمية الذات فى مجاالت متعددة جميعيا 
مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بعادات العقؿ المنتجة، حيث توصمت نتائج دراسة 

( إلى وجود تأثير كبير وداؿ لفاعمية الذات عمى دافعية المثابرة لدى 2001) إبراىيـ إبراىيـ
ستيدفت دراسة ناجى محمود ومحمد إبراىيـ مرحمة الثانوية، وفى ىذا اإلطار اطبلب ال

( التعرؼ عمى مستوى عادات العقؿ والفاعمية الذاتية لدى عينة مف طمبة كمية التربية 2013)
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إلى أنو كمما ارتفعت وتوصمت نتائج الدراسة  ،وطالبة ( طالب400بجامعة ديالى مكونة مف )
، كما أنو يمكف التنبؤ بفاعمية ت معيا الفاعمية الذاتية لدييـرتفععادات العقؿ لدى الطبلب ا

 الذات لدى الطمبة مف خبلؿ عاداتيـ العقمية.
عبلقة إلى التعرؼ عمى الىدفت ( 2013فضيمة جابر )وتأيد ىذا بدراسة أجرتيا      

االرتباطية بيف عادات العقؿ وكفاءة الذات األكاديمية والتعرؼ عمى عادات العقؿ التى تسيـ 
وطالبة بكمية  ا( طالبً 94وذلؾ عمى عينة مكونة مف ) ،فى التنبؤ بكفاءة الذات األكاديمية

اإليجابى بيف إدراؾ الطمبة  التربية بجامعة الكويت، وأسفرت نتائج الدراسة عف االرتباط
ستخداـ الطمبة لعادات العقؿ رتفع ااستخداميـ لعادات العقؿ، فكمما ا تيـ األكاديمية وبيفلكفاء

ف عادات العقؿ تتنبأ بفاعمية الذات األكاديمية بشكؿ كما أتيـ األكاديمية، ارتفع تقديرىـ لكفاء
التصور ف عادة  التفكير فوؽ المعرفى يمييا عادة حيث إ ؛كبير وقوى لدى طمبة كمية التربية

واإلبداع، ثـ المثابرة مف أكثر العادات المنبئة بكفاءة الذات األكاديمية لدى طبلب كمية 
 التربية.

إلى التعرؼ عمى عادات العقؿ لدعـ  Kose and Tanisly (2014)وىدفت دراسة     
مف الباحثيف فى دراستيـ عمى أف  اىيـ فى عمـ اليندسة، وقد أكد كؿالتعمـ واستخداـ المف

العقؿ، وأسفرت نتائج  تتمثؿ فى مدى التدريب عمى عادات ،لمعقؿ وسائؿ إنتاجية لمتفكير
أف التدريس عمى إعماؿ عادات العقؿ يثرى تعمـ المفاىيـ فى المحتوى المراد  الدراسة عف

 ت العقمية لدييـ.تعممو، وكشفت عف مدى الضعؼ الذى يعانيو الطبلب مف عدـ تفعيؿ العادا
أف عادات العقؿ المكتسبة ستكوف ضمف  (Johnson, 2013, 526)وتؤكد دراسة      

مما قد يزيد مف  ،حصيمة الطالب السموكية بحيث يستخدميا بوعى فى المواقؼ المناسبة
وبذلؾ تنمو لدييـ  ،معتقدات الفرد حوؿ إمكاناتو وقدراتو والنتائج التى يستطيع الوصوؿ إلييا

 ةأى معتقداتو حوؿ فاعميتو الذاتي، درة اإلبداعية وتكوف أفكارىـ حوؿ المستقبؿ غير تقميديةالق
لما سبؽ قامت دراسة صبلح  ، وتأييًدافى تنظيـ وتنفيذ مجموعة مف اإلجراءات المطموبة منو

وعبلقتيا  العقؿ المنتجة لدى المرشد النفسي المدرسي ( بالكشؼ عف عادات2018محمد )
وأسفرت نتائج  ًيانفس ( مرشًدا152ؾ عمى عينة مكونة مف )بفاعمية الذات اإلرشادية، وذل

بيف عادات العقؿ المنتجة وفاعمية الذات  سة عف وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائًياالدرا
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شد إمكانية التنبؤ بفاعمية الذات اإلرشادية لدى المر  رشادية، ومف نتائج الدراسة أيًضااإل 
 .مف خبلؿ عادات العقؿ المنتجة لديوالنفسى 
وفى إطار العبلقة بيف عادات العقؿ وفاعمية الذات اإلبداعية ىدفت دراسة مصطفى قسيـ      

( إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف فاعمية الذات اإلبداعية والتفكير فوؽ المعرفى لدى 2017)
( طالبة 135وقد شممت عينة الدراسة ) ،ىطالبات الدبموـ المينى فى التدريس بجامعة أبو ظب

وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عبلقة تنبؤية بيف فاعمية الذات اإلبداعية والتفكير فوؽ 
 نو يمكف التنبؤ بفاعمية الذات اإلبداعية مف خبلؿ التفكير فوؽ المعرفى.؛ حيث إالمعرفى

 :Academic adjustment التوافل األنادميى :ثالجًا
تناولتيا العديد مف الدراسات النفسية  لتوافؽ مف المفاىيـ األساسية التييعتبر ا     

 النفسية تعنى توافؽ الفرد ذاتًيا واجتماعًيا، لذلؾ يسعى األفراد دائًما واالجتماعية، فالصحة
مف الرضا عف أنفسيـ وعف اآلخريف مما يحيطوف بيـ،  تحقيؽ ذلؾ التوافؽ ليحققوا مزيًدال

تمتع بصحة وحالة ختيار وسائؿ توافؽ يقبميا شخصًيا ويقبميا مجتمعو الفرد الوكمما سعى 
ضطرابات التى يمكف أف از ميامو والخروج مف األزمات واالنفسية جيدة تساعده عمى إنج
(. ويعرؼ التوافؽ بأنو إدراؾ الفرد وفوزه بالتوافؽ 621، 2018تحيط بو )أسماء عبد العزيز، 

 ،نفعاالتومؾ المواقؼ التى تعمؿ عمى إثارة ارتو عمى ضبط ذاتو فى تالنفسى واالجتماعى، وقد
ضبط ذاتو فى تحممو المواقؼ التى تتطمب منو توظيؼ طاقتو إليجاد الحموؿ  عمى ومدى قدرتو

(، كما ينظر إليو بأنو قدرة الفرد 96، 2004المناسبة لممشكبلت التى تواجيو )عثماف عمى، 
وكيفية  بحياتو بدوف توتر أو اضطراب نفسي، رتو عمى التمتععمى إشباع حاجاتو النفسية وقد

 ،استمتاعو بحياتو وعبلقاتو االجتماعية، ومدى قدرتو عمى مشاركتو فى األنشطة االجتماعية
 ,Kiang, Supple, Stein & Gonzalez) دات والتقاليد والقيـ المجتمعيةوتقبؿ العا

( فى دراستو بأنو تكيؼ الفرد مع 278، 2019، ويشير )رضواف الرفاعى، (285 ,2012
سرتو أالتى ترجع لعبلقاتو ب ،بيئتو االجتماعية فى مجاؿ مشكبلت حياتو اليومية مع اآلخريف

 قتصادية والسياسية والخمقية. معايير بيئتو االو  ،ومجتمعو
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حيث يتوقؼ نجاح الفرد فى الحياة عمى قدرتو عمى التوافؽ مع الحياة التى يعيشيا،      
وطريقة تفاعمو مع البيئة مف حولو بشكؿ إيجابى، باإلضافة إلى أف نجاح الطالب أو تعثره فى 
دراستو يرتبط بمدى قدرتو عمى التوافؽ اإليجابى مع متطمبات الحياة الجامعية. ويشير 

(Baker & Syiryk, 1989, 3) يرتبط بالصحة النفسية  أف التوافؽ مع الحياة الجامعية
 ،يحصموف عمى درجات أفضؿ ويشاركوف فى األنشطة الطبلبية كاديمًياوالطبلب المتكيفيف أ

 Shieldsويكونوف أكثر تحمبًل إلنياء برامجيـ الجامعية مف الطبلب غير المتكيفيف، ويعبر 
بأنو نجاح الطالب فى إتماـ أدواره الرسمية وغير عف التوافؽ األكاديمى  (2002,386)

 الرسمية فى الحياة الجامعية.
متعدد  امعقدً  إلى أف التوافؽ مع الجامعة يمثؿ بناءً  Baker& Siryk (1989)وأشار      

الجوانب وينطوى عمى مجموعة مف المتطمبات التى تختمؼ مف حيث النوع والدرجة، فالتوافؽ 
والذى يشير  ،داء الطالب فى مجاالت مختمفة وىى: اإلنجاز األكاديمىاألكاديمى يتكوف مف أ

إلى المواقؼ اإليجابية لمطمبة المتعمقة بأنشطتيـ وأىدافيـ األكاديمية، ويرتكز عمى دافعية 
وقدرتيـ عمى كسب  ،التعمـ لدى الطبلب، ومدى مبلءمة مياراتيـ الدراسية لمتطمبات الدراسة

جتماعى الذى يشير إلى مدى مشاركة الطبلب فى األنشطة نتائج مرضية، والتوافؽ اال
والذى يعبر عف الراحة  ،نفعالى الشخصىتكويف عبلقات شخصية، والتوافؽ اال االجتماعية و 

التوافؽ المؤسسى وىو الكشؼ عف شعور الطبلب حوؿ  الجسدية والنفسية لمطبلب، وأخيًرا
 ألكاديمية بشكؿ خاص. عبلقتيـ مع الحياة األكاديمية بشكؿ عاـ والبيئة ا

( التوافؽ األكاديمى بأنو نجاح الطالب فى التعامؿ 4، 2004وعرؼ عمى عبد السبلـ )     
مع البيئة المحيطة بو بود وحب، كما يعتبر أى نشاط وسموؾ يقـو بو الطالب بيدؼ تحقيؽ 

 غايتو مف النجاح فى جميع جوانب ومراحؿ حياتو العممية واالجتماعية والمينية.
التوافؽ  Kiang, Supple, Stein& Gonzalez (2012, 284)كما عرؼ كؿ مف      

خاء الشعور نحو األساتذة بالمودة واإلندماج اإليجابى مع الزمبلء، و بأنو اال  األكاديمى
تجاه الموجب اعى فى الجامعة، باإلضافة إلى اال شتراؾ فى أوجو النشاط االجتمحتراـ، واالواال

ستغبلؿ الوقت واإلقباؿ عمى المحاضرات، وتـ وصؼ التوافؽ وحسف ا، نحو مواد الدراسة
ما يعد األكاديمى بأنو التوافؽ الذى يحققو الطبلب مع السياؽ األكاديمى لبيئة الكمية، ك
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عف رد الفعؿ اإليجابى لمطبلب عمى الضغط المتكوف مف المتطمبات  التوافؽ األكاديمى تعبيًرا
 .(Cazan& Stan, 2015, 12)األكاديمية 

( إليو بأنو إصدار الطالب ألنماط سموكية 6، 2016فى حيف أشار أحمد محمد شبيب )     
نتظامو فى دراستو، وتوافقو مع زمبلئو ، والتى تعكس درجة افى ظؿ إطاره البيئى التعميمى

 Al-Mseidin ,  Fauzeeونظر إليو كؿ مف رتياح، أساتذتو فى ظؿ حالة مف الرضا واال و 
&  Kaur(2017, 335)   بأنو توافؽ الطالب مع مكاف دراستو فيشعر بأف مدرسيو يحبونو

ويستمتع بزمالة أقرانو، ويجد أف العمؿ األكاديمى يساير مستوى نضجو وميولو، وىذه 
 العبلقات الطيبة تتضمف شعور الطالب بأىميتو وقيمتو فى مكاف دراستو.

يجابى نحو الدراسة والرغبة فى تجاه اإل( بأنو اال 45، 2018داليا خيرى ) فى حيف عرفتو     
 لتزاـ بالنظـ الجامعية.، واال جتياد ومحاولة التغمب عمى الصعاباال

( بأنو عممية دينامية وتفاعمية تتـ 399، 2018وفى ىذا اإلطار عرفتو شيماء سيد )     
س بيف الطالب وبيئتو الجامعية، وتتمثؿ فى إصدار الطبلب لمجموعة مف االستجابات تعك

قدرتو عمى إدارة المتطمبات األكاديمية، وقدرتو عمى تطوير ميارات الدراسة بشكؿ فعاؿ، فضبًل 
 نفعالية ومياراتيـ االجتماعية وجودة بيئاتيـ األكاديمية.التقييمات اإليجابية لحاالتيـ اال عف 
ومستمرة ومما سبؽ يمكف لمباحثة تعريؼ التوافؽ األكاديمى بأنو "عممية حيوية ومتجددة      

ـ بينو وبيف البيئة الدراسية درة الطالب عمى تحقيؽ التكيؼ واالنسجاـ والتواؤ تتمثؿ فى ق
ومكوناتيا األساسية ويظير ذلؾ فى التواصؿ والتفاعؿ اإليجابى وفى سموكياتو مع أساتذتو 

 وزمبلئو ورفاقو واتجاىو نحو دراستو وتخصصو وجامعتو وفى تنظيـ وقتو"
ندماج مع الزمبلء لدالة عمى توافؽ الطالب أكاديمًيا منيا القدرة عمى اال ر اوتتعدد المظاى     

حتراـ األساتذة ومحبتيـ المشاركة فى األنشطة الجماعية، وابسيولة والتعاوف معيـ، و 
والتواصؿ معيـ، والمرونة والقدرة عمى التعامؿ مع المستحدثات المختمفة، ووضع أىداؼ 

تجاىات اإليجابية نحو الدراسة، لب والسعى نحو تحقيقيا، واال الطا واقعية تتناسب مع قدرات
مكانية االوالشعور بأىميتيا حيث ينظـ ستفادة منيا فى الحياة العممية، وتنظيـ الوقت ، وا 

والتفوؽ الدراسى والحصوؿ عمى درجات وتقديرات مرتفعة )عبد  الطالب وقتو بشكؿ متزف،
 .(299، 2011الناصر القدومى وكماؿ سبلمة، 
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( إلى أىمية التوافؽ األكاديمى لمطالب الجامعى 2010وأشار فريؽ مف خبراء التربية )     
قد ترجع إلى أنو فى ىذه المرحمة يعيش مرحمة مف أىـ مراحؿ العمر، يتعامؿ فييا مع 

ستيعاب أكثر مف غيرىا تتميز بقدرة الطالب فييا عمى اال تخصصات وعموـ جديدة، وىى مرحمة
كما أنيا تمثؿ مرحمة البحث عف المستقبؿ، إضافة إلى اختبلفيا عف غيرىا مف مف المراحؿ، 

 ة يتطمب مف الطالب أف يكوف قادًراالمراحؿ فى نظاـ الدراسة، وىذا التغيير فى طبيعة الدراس
ستفادة مف قدراتو ومف اإلمكانات التى توفرىا لو جامعتو يا حتى يستطيع االعمى التوافؽ مع
(. أما سوء التوافؽ األكاديمى فيعيؽ الطالب عف تأدية المياـ 82 ،2019)عصاـ بدر، 

مما قد  راسى لمطالب ومف أدائو األكاديمى؛الدراسية المطموبة منو، ويضعؼ مف المستوى الد
نسحاب مف الدراسة الجامعية )سفياف إبراىيـ، ت إلى اال يدفع بالطالب فى بعض الحاال

2012 ،432.) 
أشار  فقد ؛لطبلب الجامعة نظر حوؿ تحديد أبعاد التوافؽ األكاديمىوقد تعددت وجيات ال     

والبعد  ،نفعالى، والبعد اال البعد المعرفى :وىـ ،( إلى ثبلثة أبعاد لمتوافؽ2009فراس محمود )
التكيؼ : وىى ،( ثبلثة أبعاد لمتوافؽ األكاديمى2016وذكرت نداء حسف ) السموكى لمتوافؽ،

أشارت شيماء سيد  فى حيف والتكيؼ االنفعالى، ،والرضا عف اإلنجاز األكاديمى ،االجتماعى
إدارة المتطمبات األكاديمية،  :وىى ،( فى دراستيا إلى أربعة أبعاد لمتوافؽ األكاديمى2018)

تقوى  تبينما حدد نفعالية، والتوافؽ االجتماعى،ة البيئة األكاديمية، والحالة اال وتقييـ جود
 ،والعبلقة مع األساتذة ،أبعاد التوافؽ األكاديمى فى العبلقة مع الزمبلء (2018محمد )

وطريقة االستذكار فى االمتحاف، وقد ذكرت داليا  ،وتنظيـ الوقت ،واالتجاه نحو المواد الدراسية
ء منيا العبلقة بأعضاء ىيئة التدريس والزمبللمتوافؽ األكاديمى عدة أبعاد ( 2018خيرى )

ذعاف، كما أف ىناؾ ية، وعادات االستذكار وتنظيـ الوقت، والجد واالجتياد واإلواألنشطة الطبلب
مثؿ التوافؽ مع تغيير  ،أشكااًل لمتوافؽ األكاديمى يواجييا الطالب مف سنة إلى أخرى

المعمميف، وتغيير قاعات الدراسة، والتوافؽ مع اإلجراءات والقواعد الجديدة، والتوافؽ مع 
ه قراف والزمبلء، ومع األعماؿ الموكمو إليو، واإلنجازات فى مواجية ىذالمياـ الصعبة ومع األ

، وجاءت (51، 2018بالنجاح األكاديمى )داليا خيرى،  التحديات، ويمكف أف يكوف منبًئا
العبلقة  :وىى ،( ليشير إلى سبعة أبعاد لمتوافؽ األكاديمى2019دراسة رضواف الرفاعى )
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وطريقة  ،واالتجاه نحو المدرسة ،وأوجو النشاط االجتماعى ،والعبلقة باألساتذة ،بالزمبلء
 .والتفوؽ الدراسى ،وتنظيـ الوقت ،ستذكاراال

الباحثة مف الدرسات السابقة فى تحديد أبعاد التوافؽ األكاديمى لطبلب الجامعة  وقد استفادت
  فيما يمى: 

ستخبلص النقاط او إدارة المتطمبات األكاديمية: وىو قدرة الطالب عمى تركيز انتباىو  -1
 ،والقياـ بجميع الواجبات المكمؼ بيا ،ألىميتيا ى المواد الدراسية وترتيبيا طبًقافالميمة 

 ومواجية المشكبلت التى تواجيو فى المقررات األكاديمية.
 ،التفوؽ الدراسى: ىو استمتاع الطالب بقيامو بميامو وواجباتو األكاديمية المطموبو منو -2

ووجود دافع قوى لديو لمقياـ بيذه  ،والتغمب عمى الصعوبات التى قد تواجيو بسيولة
 المياـ األكاديمية.

المقررات  ةالعبلقة مع األساتذة: وىو شعور الطالب بمدى تشجيع وتقدير أساتذ -3
 األكاديمية لو وتفيميـ لمشكبلتو.

عف  نصرافوتغمب عمى اقدرة الطالب عمى ال وىومقاومة االتجاه السمبى نحو الدراسة:  -4
  .وقيامو بميامو وواجباتو األكاديمية المطموبة منو ،األنشطة األكاديمية

ستمتاعو بدراستو وتخصصو وىو شعور الطالب بحبو وااالتجاه اإليجابى نحو الدراسة:  -5
 األكاديمى.

تنظيـ الوقت: وىو قدرة الطالب عمى تخطيطو لكمية العمؿ المطموب منو إنجازىا فى  -6
 المحدد بسرعة ودقة. الوقت

ألىمية التوافؽ األكاديمى بالنسبة لطبلب الجامعة ألىميتو فى إشباع حاجات  ونظرًا      
الطالب النفسية واالجتماعية مف خبلؿ عبلقاتو مع أساتذتو ومعمميو ومف خبلؿ مشاركتو فى 
األنشطة الجماعية، فقد سعى العديد مف الباحثيف فى ىذا المجاؿ إلى إجراء دراسات ىدفت 

ددة لو، مف أجؿ توفير فرص لتعزيز توافؽ الطبلب مع بيئاتيـ إلى تحديد العوامؿ المح
( التى ىدفت إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف 2011الجامعية، جاءت دراسة أزىار حسف )

ؾ عمى وذل ،ف الكريـدى طبلب الجامعة مف حفظة القرآالتوافؽ النفسى والتوافؽ الدراسى ل
راسة إلى وجود عبلقة موجبة دالة تائج الدوأسفرت ن ،( طالًبا جامعًيا106عينة مكونة مف )
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نتائج دراسة  تبيف التوافؽ النفسى والتوافؽ الدراسى لدى عينة الدراسة. وقد جاء إحصائًيا
( لتؤكد نتائج الدراسة السابقة، والتى ىدفت إلى البحث فى التوافؽ 2013محمد السيد )

طبلب وطالبات جامعة الجوؼ  النفسى واالجتماعى وعبلقتو بالتوافؽ الدراسى لدى عينة مف
أف التوافؽ النفسى واالجتماعى  رت نتائج الدراسة عففسأ( طالب وطالبة، و 300وعددىـ )

والدراسى يتسـ باإليجابية، باإلضافة إلى وجود عبلقة دالة بيف التوافؽ النفسى واالجتماعى 
 والتوافؽ الدراسى.

( 2010يرات جاءت دراسة محمد خالد )وفى إطار عبلقة التوافؽ األكاديمى ببعض المتغ     
تحديد عبلقة التوافؽ األكاديمى بالكفاءة الذاتية العامة لدى طمبة كمية العموـ التربوية فى ل

بيف التوافؽ األكاديمى  تباطية دالة إحصائًياجامعة آؿ البيت، وأظيرت نتائجيا وجود عبلقة ار 
 .الذاتية العامة لدى طمبة الجامعةوالكفاءة 
تأثير كؿ مف التفكير البنائى ( إلى التعرؼ عمى 2017ىدفت دراسة حجاج غانـ ) كما      

وذلؾ عمى  ،نفعالية ووجية الضبط األكاديمى عمى التوافؽ مع الحياة الجامعيةواالبتكارية اال 
بكمية التربية جامعة القصميـ، وتوصمت نتائج الدراسة  ا جامعًيا( طالبً 241عينة مكونة مف )

نفعالية تؤثر بشكؿ إيجابى عمى بتكارية اال الضبط األكاديمى واال ر البنائى ووجيةإلى التفكي
 التوافؽ مع الحياة الجامعية.

( إلى وضع 2017ىدفت دراسة كؿ مف يوسؼ محمد ووساـ حمدى ) وفى ىذا السياؽ     
 نموذج بنائى يوضح التأثيرات السببية المباشرة وغير المباشرة بيف الضغوط األكاديمية
المدركة وكؿ مف استراتيجيات مواجية الضغوط األكاديمية ودافعية اإلنجاز والتوافؽ األكاديمى 

( مف طبلب كمية التربية لمبنيف وشعبة 191لدى طبلب الجامعة، وذلؾ عمى عينة مكونة مف )
ج الدراسة عف عمـ النفس مف كمية التربية لمبنات بجامعة الممؾ خالد بأبيا، وأسفرت نتائ

ثيرات المباشرة وغير المباشرة بيف الضغوط لنموذج البنائي المقترح لمعبلقات والتأصحة ا
األكاديمية المدركة وكؿ مف استراتيجيات مواجية الضغوط األكاديمية ودافعية اإلنجاز والتوافؽ 

 األكاديمى.
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ىدفت دراسة  مف خبلؿ بعض المتغيرات وفى إطار التنبؤ بالتوافؽ األكاديمى 
Thomas et al (2009)  التى ىدفت إلى معرفة العبلقة بيف فاعمية الذات والدافعية

( طالبة 111والتوافؽ األكاديمى لدى الطالبات بمعاىد التربية، وتكونت عينة الدراسة مف )
بيف التوافؽ األكاديمى  وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائًياجامعية، وأظيرت النتائج 

وبيف كؿ مف الدافعية وفاعمية الذات، وأف كبًل مف الدافعية وفاعمية الذات لو قدرة تنبؤية 
 عالية بمستوى التوافؽ األكاديمى. 

التحقؽ مف إمكانية التنبؤ التى ىدفت إلى ( 2014دراسة عبد اهلل سيد ) وجاءت 
الوجدانى والقدرات اإلبداعية، وتكونت عينة الدراسة مف بالتوافؽ الجامعى مف خبلؿ الذكاء 

بيف التوافؽ  ج وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائًياوطالبة، وأظيرت النتائ ا( طالبً 243)
باإلضافة إلى إمكانية التنبؤ بالتوافؽ  ،األكاديمى وكؿ مف الذكاء الوجدانى والقدرات اإلبداعية

 جدانى والقدرات اإلبداعية.الجامعى مف خبلؿ الذكاء الو 
إمكانية Turkpour& Mehdinezhad (2016) وفى إطار ىذا أظيرت دراسة        

التنبؤ بالتوافؽ األكاديمى لدى عينة مف طبلب الجامعة مف خبلؿ الدعـ األكاديمى والدعـ 
عف إمكانية التنبؤ بالتوافؽ  Montgomery et al (2017)االجتماعى، كما كشفت دراسة 

مثؿ التسويؼ  ،األكاديمى لدى طبلب الجامعة مف خبلؿ مجموعة مف المتغيرات النفسية
 ومستوى الضغط المدرؾ والدافعية األكاديمية. ،األكاديمى والكمالية

( إلى التعرؼ عمى اإلسياـ 2019ىدفت دراسة رضواف الرفاعى ) ىذا السياؽوفى     
التحصيؿ األكاديمى وذلؾ عمى عينة و اإلنجاز فى التنبؤ بالتوافؽ الدراسى النسبى لدافعية 

كمية التربية جامعة جازاف، وأسفرت نتائج الدراسة عف أف ا مف طبلب ( طالبً 40مكونة مف )
 .التنبؤ بالتوافؽ الدراسى بنسبة تأثير دالة إحصائًيادافعية اإلنجاز تسيـ فى 

 :األكاديمى العبلقة بيف عادات العقؿ والتوافؽ
بالتوافؽ بصفة عامة، ومع ذلؾ فقد اتفقوا حثوف فى تحديد المتغيرات المرتبطة ختمؼ الباا     
 كؿ مف ، وقد أشار( 2016فيصؿ صالح )إمكانية دراستو خبلؿ التدخبلت النفسية  عمى

Lafuente and Cardelle (2009)    أف التدريب عمى عادات العقؿ قد فى دراستيما
، حيث ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى تأثير تدخبًل فعااًل لزيادة القدرة عمى التوافؽيكوف 
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قائـ عمى عادات العقؿ عمى التعمـ واألداء  روؽ الفردية مف خبلؿ نموذج تجريبيالف
( طالًبا والثانية تشمؿ 360جموعتيف األولى تشمؿ )األكاديمى، وتكونت عينة الدراسة مف م

امعات أسبانيا، وأظيرت النتائج جيف دراسيف مختمفيف فى إحدى جمف برنام ( طالب409)
 ثير عادات العقؿ كمؤشرات لمفروؽ الفردية عمى أداء الطبلب ودافعيتيـ لمتعمـ.تأ
عرؼ لمت Solberg& Segerstrom (2016)كؿ مف وتأيد ىذا بدراسة أجراىا   

إلى أف الدافعية والمثابرة   الدراسةوأسفرت نتائج ، والتوافؽ عمى العبلقة بيف عادات العقؿ
نفعاالت تساعد عمى التوافؽ مع الحياة بشكؿ أفضؿ، رار والمرونة فى التفكير وضبط اال واإلص

وتحقيؽ الصحة النفسية وتوقع حدوث األشياء الجيدة والسعيدة والدافع لمنجاح والتفوؽ، وىذا 
 سيؤدى بدوره إلى الشعور بالتفاؤؿ وزيادة توافؽ الفرد.

إلى أىمية المرونة بكؿ ما تنطوى عميو الكممة مف  Young (1960)دراسة  توأشار      
قابمية التوافؽ، وقدرة الطالب عمى مواجية المواقؼ الجديدة، فالتوافؽ فى رأيو ينحصر فى تمؾ 
المرونة التى يشكؿ بيا الكائف الحى اتجاىاتو وسموكو لمواجية مواقؼ جديدة بحيث يكوف 

الفتاح نجمة،  تمع )عبديف تعبير الفرد عف طموحاتو وتوقعاتو، ومتطمبات المجىناؾ تكامؿ ب
 & Lee & Im , 2007 ; Furnham)دراسات نتائج أشارت ليذا  (، وتأيًدا11، 1993

Christoforou 2007 ; Johason & Krueger , 2006)  أنو يمكف لمفرد تطويع
  .لؾ مدى تمتعو بمرونة عقمية وسموكيةقدراتو لمتوافؽ مع البيئة الخارجية ويساعده فى ذ

تمتع ( أف الطالب الذى ي401، 2010) وحيد مصطفى وعبد السبلـ عيسى كؿ مف ويرى     
نو يتمتع بقدر كبير مف التوافؽ، وعميو يمكف القوؿ بأنو كمما بقدر كبير مف عادات العقؿ فإ

عميو ىدفت  وبناءً  ؽ لدييـ،إلى زيادة التواف د وجود عادات العقؿ لدى الطبلب فإنو يؤديزا
وغير  لدى عينة مف المتفوقيف أكاديمًيا دراستيـ إلى تحديد العبلقة بيف عادات العقؿ والتوافؽ

وطالبة، وأسفرت نتائج الدراسة  ا( طالبً 212المتفوقيف مف طبلب المرحمة الثانوية مكونة مف )
ؽ لدى الطبلب بيف عادات العقؿ والتواف عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائيةوجود  عف

والتى أشارت إلى  (Manaster, 2007, 1192)وىذا يتفؽ مع دراسة  ،المتفوقيف أكاديمًيا
وجود عبلقة قوية بيف التوافؽ واإليجابية، مما يعنى أف التوافؽ يمتقى مع مفيوـ عادات العقؿ 

مف تحويؿ عادات العقؿ إلى  فى تناغـ وتناسؽ شديد الثراء، حيث تسمح إيجابية التوافؽ
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عممية ابتكارية تقدـ الجديد تمو الجديد دوف توقؼ عند حد اإلنجاز بؿ تجعؿ المتفوؽ يصنع 
 ىناؾلصعاب وبذؿ الجيد لما كاف يؿ النجاح والسعادة، فبدوف تحمؿ االصعاب فى سب يتحدىو 

 إنجاز وابتكار.
تحديد  (2017) ناصر بدردراسة  ستيدفتا وفى إطار العبلقة بيف عادات العقؿ والتوافؽ     

طالب وطالبة بالمرحمة  100التفكير اإليجابى والتوافؽ لدى عينة مكونة مف  العبلقة بيف
وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث فى كؿ مف متغيريف اإلعدادية، وتوصمت نتائج الدراسة إلى 

  وافؽ لدى عينة الدراسة.باإلضافة إلى وجود عبلقة بيف التفكير اإليجابى والت ،الدراسة
 فزوض الذراسة:

فى ضوء نتائج الدراسات السابقة وما تـ عرضو فى اإلطار النظرى فإنو يمكف تحديد فروض 
 البحث عمى النحو التالى:

بفاعمية الذات اإلبداعية لدى طبلب كمية  تتنبأ عادات العقؿ تنبًؤا دااًل إحصائًيا -1
 .التربية

 .بالتوافؽ األكاديمى لدى طبلب كمية التربية دااًل إحصائًياتتنبأ عادات العقؿ تنبًؤا  -2
  إدزاءات البحح:  

 –)عينة التحقؽ مف أدوات الدراسة  تناوؿ ىذا الجزء منيج الدراسة ووصؼ العينة       
والعينة األساسية(، وأدوات الدراسة التى استخدمت فى جمع البيانات، وطرؽ التأكد مف 

حصائية المستخدمة فى ت، واألساليب اإلليا مف حيث الصدؽ والثباالكفاءة السيكومترية 
 معالجة البيانات، ويمكف عرض ىذه اإلجراءات عمى النحو التالى:

 امليهر املشتدذو: :أواًل

، والذى يحاوؿ التعرؼ عمى عادات االرتباطى بحث الحالى عمى المنيج الوصفىيعتمد ال     
 الذات اإلبداعية والتوافؽ األكاديمى لدى طبلب كمية التربية. العقؿ التى يمكنيا التنبؤ بفاعمية
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 البحح: عيية ثاىًيا:

 )عينة التحقؽ مف أدوات البحث(: ستطبلعيةالعينة اال - أ
( طالب وطالبة مف طبلب كمية التربية جامعة 406ستطبلعية مف )تكونت العينة اال

الخصائص السيكومترية  مف األقساـ العممية واألدبية لمتعرؼ عمى 2020الفيـو لعاـ 
 (.0,874نحراؼ معيارى قدره )(، وا19,84ويبمغ متوسط أعمارىـ ) ألداوت البحث،

 العينة األساسية: - ب
وطالبة مف طبلب كمية التربية  ا( طالبً 354تكونت عينة الدراسة األساسية مف )    

( 19.82أعمارىـ )ويبمغ متوسط مف األقساـ العممية واألدبية  2020جامعة الفيـو لعاـ 
( يوضح 1(، وتـ اختيار العينة بطريقة عشوائية، وجدوؿ )0.923نحراؼ معيارى قدره )وا

 مواصفات العينة األساسية.
 (1خذٔل )

 (453حٕصيغ طالة كهيت انخشبيت يٕصػيٍ ٔفمبً نهفشلت ٔانخخصص)ٌ= 

 انًدًٕع انخخصص انفشلت

 أدبٗ ػهًٗ 

 111 55 35 األٔنٗ

 115 55 34 انثبَيت

 35 34 11 انثبنثت

 13 35 45 انشابؼت

  ثالًجا: أدوات البحح:
 تية:تمؿ البحث الحالى عمى األدوات اآلشا
 (2006ترجمة محمد بكر ) Carl Rogersمقياس عادات العقؿ إعداد  -1
 مقياس فاعمية الذات اإلبداعية        إعداد الباحثة -2
 مقياس التوافؽ األكاديمى            إعداد الباحثة  -3
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 مكياس عادات العكل .1
وترجمو وأعده لمغة  Carl Rogersستخدمت الباحثة مقياس عادات العقؿ إعداد ا     

( عبارة 80(، حيث يتكوف المقايس فى صورتو األصمية مف )2006العربية محمد بكر )
، وقاـ Costa & Kallick (2000)لتصنيؼ  عادة مف عادات العقؿ وفًقا 16عمى موزعة 

طمئناف عمى سبلمة الصياغة المغوية والترجمة والمعنى محمد بكر بإجراء صدؽ المحكميف لبل
، وكؿ عبارة مف عبارات المقياس األصؿ يةأ ولوجى لعبارات المقايس، ولـ يتـ استبعادالسيك

 .خماسىات مف نوع ليكرت ذو التدريج العادة عقمية متبوعة بخمس فقر 

تحقؽ مف ثبات المقياس بطريقة إعادة التطبيؽ بعد انقضاء فاصؿ زمنى قدره وتـ ال     
 (.0,81وطالبة وبمغت قيمة معامؿ الثبات ) ا( طالبً 30ف عمى عينة مكونة مف )أسبوعا

 الخصائص السيكومترية لممقياس فى البحث الحالى:

ستعانت الباحثة ومترية لممقايس فى البحث الحالى اائص السكلمتحقؽ مف الخص     
ربية بمتوسط عمرى قدره ( طالب وطالبة مف طبلب كمية الت406بعينة استطبلعية )

 (.0،847نحراؼ معيارى قدره )( وا19،84)

 تشام الذاخلى للنكياس:: االأواًل

عف طريؽ إيجاد تساؽ الداخمى لمقياس عادات العقؿ قامت الباحثة بحساب اال      
معامبلت االرتباط بيف مفردات كؿ بعد مف أبعاد المقياس بالدرجة الكمية لمبعد الذى تنتمى إليو 

 ( يوضح ذلؾ:2والجدوؿ )
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(5خذٔل )  

 (313يؼبيالث االسحببط بيٍ يفشداث كم بؼذ ببنذسخت انكهيت نًميبط فبػهيت انزاث اإلبذاػيت )ٌ= 

 انخفكيش بًشَٔت اإلصغبء بخفٓى ٔحؼبطف انخسكى ببنخٕٓس انًثببشة

يؼبيم  انؼببسة

 االسحببط

يؼبيم  انؼببسة

 االسحببط

يؼبيم  انؼببسة

 االسحببط

يؼبيم  انؼببسة

 االسحببط

1 15355** 1 15531** 1 15355** 1 15344** 

5 15355** 5 15353** 5 15331** 5 15431** 

4 15435** 4 15431** 4 15440** 4 15351** 

3 15341** 3 15311** 3 15340** 3 15343** 

5 15311** 5 15355** 5 15343** 5 15311** 

انمذسة ػهٗ انخغبؤل  انكفبذ يٍ أخم انذلت انخفكيش فيًب ٔساء انخفكيش

 ٔطشذ انًشكالث

حطبيك انًؼبسف انغببمت 

 ػهٗ أٔضبع خذيذة

يؼبيم  انؼببسة

 االسحببط

يؼبيم  انؼببسة

 االسحببط

يؼبيم  انؼببسة

 االسحببط

يؼبيم  انؼببسة

 االسحببط

1 15500** 1 15345** 1 15541** 1 15531** 

5 15333** 5 15453** 5 15303** 5 15413** 

4 15131** 4 15530** 4 15435** 4 15551** 

3 15545** 3 15330** 3 15331** 3 15530** 

5 15111** 5 15354** 5 15314** 5 15153** 

خًغ انبيبَبث ببعخخذاو  انخفكيش بٕضٕذ ٔدلت

 خًيغ انسٕاط

عخدببت بذْشت اال اإلبذاع ٔانخصٕس

 ٔحغبؤل

يؼبيم  انؼببسة

 االسحببط

يؼبيم  انؼببسة

 االسحببط

يؼبيم  انؼببسة

 االسحببط

يؼبيم  انؼببسة

 االسحببط

1 15353** 1 15541** 1 15435** 1 15303** 

5 15331** 5 15431** 5 15313** 5 15535** 

4 15411** 4 15544** 4 15443** 4 15455** 

3 15515** 3 15314** 3 15333** 3 15541** 

5 15314** 5 15531** 5 15131** 5 15545** 

اإللذاو ػهٗ انًخبطش 

 ٔحسًم انًغئٕنيت

انمذسة ػهٗ يًبسعت 

 انذػببت

 عخؼذاد انذائى نهخؼهىاال انخفكيش انخببدنٗ

 يؼبيم انؼببسة

 االسحببط

يؼبيم  انؼببسة

 االسحببط

يؼبيم  انؼببسة

 االسحببط

يؼبيم  انؼببسة

 االسحببط

1 15335** 1 15334** 1 15304** 1 15345** 

5 15113** 5 15515** 5 15301** 5 15541** 

4 15113** 4 15345** 4 15310** 4 15453** 

3 15451** 3 15411** 3 15441** 3 15345** 

5 15334** 5 15335** 5 15534** 5 15340** 

 (1011** دانت ػُذ يغخٕٖ )

ارتباًطا دااًل ( ارتباط جميع العبارات باألبعاد التى تنتمى إلييا 2ويتضح مف الجدوؿ )     
 بعد حذؼ عبارات ىذه الدرجات.
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 ثبات مكياس عادات العكل: ثاىًيا:

الحالى باستخداـ معامؿ ألفا تـ التحقؽ مف ثبات أبعاد عادات العقؿ فى البحث      
 كرونباخ وكانت قيـ الثبات لؤلبعاد كما يمى:

 (4خذٔل )

 (313ليى يؼبيالث ثببث أنفب كشَٔببش ألبؼبد يميبط ػبداث انؼمم انغخت ػشش )ٌ= 

 ليًت يؼبيم انثببث انبؼذ ليًت يؼبيم انثببث انبؼذ

 15113 انخفكيش بٕضٕذ ٔدلت 15143 انًثببشة

 15151 انخسكى ببنخٕٓس
خًغ انبيبَبث ببعخخذاو 

 خًيغ انسٕاط
15134 

اإلصغبء بخفٓى 

 ٔحؼبطف
 15343 اإلبذاع ٔانخصٕس 15113

 15341 عخدببت بذْشت ٔحغبؤلاال 15114 انخفكيش بًشَٔت

انخفكيش فيًب ٔساء 

 انخفكيش
15351 

اإللذاو ػهٗ انًخبطش ٔحسًم 

 انًغئٕنيت
15411 

 15135 ػهٗ يًبسعت انذػببت انمذسة 15151 انكفبذ يٍ أخم انذلت

انمذسة ػهٗ انخغبؤل 

 ٔطشذ انًشكالث
 15415 انخفكيش انخببدنٗ 15143

حطبيك انًؼبسف 

انغببمت ػهٗ أٔضبع 

 خذيذة

 15115 عخؼذاد انذائى نهخؼهىاال 15340

( يتضح أف جميع معامبلت ثبات ألفا كرونباخ لؤلبعاد الستة عشر 3ومف الجدوؿ )     
أنو يمكف   Adeleke& Joshua (2015)لمقياس عادات العقؿ مقبولة حيث أشار 

( مما يشير إلى ثبات 0.7( و )0.6قبوؿ معامبلت ثبات ألفا التى تتراوح ما بيف )
 المقياس.

 تكذيز الذردة على املكياس:

يجاب  ،( عادة مف عادات العقؿ16( مفردة موزعة عمى )80مف )يتكوف المقياس      
بينيا  عمييا مف خبلؿ مقياس متدرج مف خمس نقاط عمى طريقة ليكرت، يختار فيما

" عمى ، حيث تحصؿ اإلجابة "تنطبؽ تماًما(ال تنطبؽ تماًما -وتتراوح بيف )تنطبؽ تماًما
عمى درجة واحدة، وتشير الدرجة " ما تحصؿ اإلجابة "ال تنطبؽ تماًماخمس درجات، بين

 المرتفعة إلى درجة العادة التى يقيسيا البعد الفرعى لممقياس.
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 مكياس فاعلية الذات اإلبذاعية .2
طبلع الباحثة عمى األدبيات العربية واألجنبية والدراسات السابقة التى مف خبلؿ ا      

قاييس مثؿ مقياس طبلع عمى بعض الم، واالتناولت متغير فاعمية الذات اإلبداعية
(Bandura, 1971)  ومقياس(Abbott, 2010) ومقياس )أحمد محمد الزغبى ،

قامت الباحثة بتصميـ مقياس لفاعمية الذات اإلبداعية لطبلب كمية التربية، ( ؛ 2014
أبعاد لتشمؿ  (7)مفردة موزعة عمى ( 43) ويتكوف المقياس فى صورتو األولية مف

أبعاد لمتفكير  (4)مجاؿ فاعمية الذات فى التفكير اإلبداعى والذى يشمؿ  :ىما ،مجاليف
اإلبداعى ىى فاعمية الذات فى )الطبلقة، المرونة، التفاصيؿ، األصالة(، المجاؿ الثانى 

ستعداد، والتأثير، ( أبعاد ىى )اال3)ىو فاعمية الذات فى األداء اإلبداعى والذى يشمؿ 
 والشخصية(.

 رتية للنكياس:اخلصائص الشيهوم

ستعانت الباحثة بعينة ومترية لممقايس فى البحث الحالى المتحقؽ مف الخصائص السك      
( 19،84ربية بمتوسط عمرى قدره )( طالب وطالبة مف طبلب كمية الت406استطبلعية )

 (.0،847نحراؼ معيارى قدره )وا
 صذم املكياس: :أواًل

 تية:الباحثة الطرؽ اآللمقياس استخدمت لمتحقؽ مف صدؽ ا     
 :صذم احملهنني .1

المتخصصيف فى عمى مجموعة مف المحكمين وليةتـ عرض المقياس فى صورتو األ      
رائيـ ، لتحديد صدؽ المحتوى لممقياس لبلستفادة مف خبراتيـ وذلؾ إلبداء آعمـ النفس

لتصبح جاىزة لمتطبيؽ االستطبلعي عمى  ؛حذؼ أو تعديؿ بعض البنود مف إضافة أو
اإلبداعية، ووافؽ  لمتعريؼ اإلجرائى لفاعمية الذات اعينة الدراسة االستطبلعية، وذلؾ طبقً 

 المحكموف عمييا، وأشاروا إلى بعض التعديبلت المغوية وتـ تعديميا.
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 الصذم العاملى:
  Exploratory Factor Analysis ستهشافىصذم باستدذاو التحليل العاملى االال .أ
أجرت الباحثة التحميؿ العاممى لمتحقؽ مف الصدؽ العاممى لمقياس فاعمية الذات      

مية التربية جامعة الفيوـ بطريقة مف ك ( طالب وطالبة406األكاديمية عمى عينة مكونة مف )
معامبلت  ، وقد روجعتPrincipal Component Analysisالمكونات األساسية ليوتمنج 
لمتأكد مف أف معظـ معامبلت االرتباط   Correlation Matrix االرتباط بمصفوفة االرتباط 

كخطوة أولى لصبلحية التحميؿ، ووجدت الباحثة أف أكثر مف ثبلثة  0.3البينية تزيد عف 
 ، عبلوة عمى مراجعة القيـ القطرية لمصفوفة االرتباط  0.3معامبلت ارتباط تزيد قيمتيا عف 

Anti- Image  وذلؾ لمتأكد مف أف كؿ مفردة مف مفردات المقياس الفرعية لو ال تقؿ عف
 =KMO)وكانت  Kaiser- Meyer-Olkin، كما روجعت القيـ الخاصة باختبار  0.5

، وتـ  0.6)اختبار كفاية العينة( لبلختبار ال تقؿ عف  MSA لمتأكد مف أف قيمة  (0.934
عند  أنو داؿ إحصائًيا Bartlett’s Test of Sphericityؽ التأكد مف قيمة اختبار النطا

، وروجعت كذلؾ قيـ معامبلت الشيوع، وذلؾ لمتأكد مف أف كؿ مفردة  0.001داللة أقؿ مف 
وفؽ محؾ  التشبع الجوىرى لممفردة بالعوامؿوحدد معيار  ،تشبعت عمى عامؿ واحد فقط
 (.2006( )جولى باالنت، 0.3جيمفورد )أكبر مف أو تساوى 

عوامؿ لفاعمية الذات  (9)وأسفرت الخطوة األولى مف التحميؿ العاممى عف وجود      
%(، ولمحصوؿ عمى تكويف عاممى  57.216تفسر نسبة مف التبايف تراكمية ) ،اإلبداعية

، وبحذؼ المفردات Varimax باستخداـ طريقة  مًدامتعا تفسيره تـ تدوير العوامؿ تدويًرا يمكف
أسفرت  0.5عمى أى عامؿ مف العوامؿ والمفردات التى تشبعيا كاف أقؿ مف  متشبعةالغير 

رىا سر نسبة مف التبايف تراكمية مقدانتائج التحميؿ العاممى عف خمس عوامؿ تف
 – 3.232%( مف التبايف الكمى لممفردات، وتراوحت قيمة الجذر الكامف لمعوامؿ )60.738)

باعتبارىا عوامؿ مف الدرجة األولى )الجذر  (، وتـ تصنيؼ ىذه العوامؿ الخمسة 2.037
 ة( يوضح العوامؿ الخمس4الكامف أكبر مف الواحد الصحيح( حسب معيار جتماف، وجدوؿ )

وقيمة  ،وقيـ التشبعات عمى ىذه العوامؿ ،ستكشافىالتحميؿ العاممى اال االتى كشؼ عني
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 Bartlett’sوداللة  KMOباإلضافة إلى قيمة  ،الجذر الكامف لكؿ عامؿ، ونسب التبايف
Test of Sphericity. 

 (3خذٔل )

 (313ليى حشبؼبث انًفشداث ػهٗ انؼٕايم انخًغت نًميبط فبػهيت انزاث اإلبذاػيت )ٌ= 

سلى 

 انًفشدة

انؼبيم 

 األٔل

سلى 

 انًفشدة

انؼبيم 

 انثبَٗ

سلى 

 انًفشدة

انؼبيم 

 انثبنث

سلى 

 انًفشدة

انؼبيم 

 انشابغ

سلى 

 انًفشدة

انؼبيم 

 انخبيظ

1 15113 13 15104 43 15110 35 15140 51 15131 

3 15354 13 15144 45 15141 31 15113 10 15331 

5 15343 15 15131 44 15110 40 15301 55 15340 

4 15335 

0 15331 11 15134 41 15331 31 15501 51 15543 

4 15355 

اندزس 

 انكبيٍ

45545 55031 55311 55545 55141 

انخببيٍ 

 انًفغش

135305 145401 115431 115553 05554 

انخببيٍ 

 انكهٗ

315144 

KMO, 

Bartlett 

15014 X² (231)= 3458.194 , P<0.01 

"، مفردات ويقيس بعد "الطبلقة 6( أف العامؿ األوؿ قد تشبع عميو 4يتضح مف الجدوؿ )     
 4مفردات ويقيس بعد "األصالة"، والعامؿ الثالث قد تشبع عميو  4والعامؿ الثانى تشبع عمية 

مفردات ويقيس بعد  4مفردات ويقيس بعد "الشخصية"، والعامؿ الرابع قد تشبع عمى 
 مفردات ويقيس بعد "المرونة". 4ستعداد"، والعامؿ الخامس قد تشبع عمى اال"

   Confirmatory Factor Analysis  لعاملى التونيذىالصذم باستدذاو التحليل ا . ب
لتحميؿ العاممى ستكشافى نفذت الباحثة فى ىذا البحث افى ضوء نتائج التحميؿ العاممى اال    

الناتجة  22متعدد المتغيرات يستخدـ الختبار جودة تمثيؿ المفردات  التوكيدى كإجراء إحصائي
كمتغيرات مشاىدة لممتغيرات الكامنة )العوامؿ  مف التحميؿ العاممى االستكشافى لممقياس

( أدلة المطابقة لمنموذج خماسى 5ويعرض الجدوؿ ) ،الخمس لفاعمية الذات اإلبداعية(
 (.406العوامؿ لمقياس فاعمية الذات اإلبداعية وفقًا الستجابات عينة الدراسة )ف= 

  



- م1212( 12) -2جعدد يناير        ...                                  عادات العقل املنبئة بفاعلية الذات

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                           - 231 - 

(5خذٔل )  

 (313انزاث اإلبذاػيت )ٌ=  أدنت انًطببمت نهًُٕرج خًبعٗ انؼٕايم نًميبط فبػهيت

 أدنت انًالءيت

انًُٕرج 

انُبحح 

 يٍ

CFA 
RMSEA AGFI GFI RMR PRATIO CFI TLI IFI CMIN/df P x²  

خًبعٗ  431511 15111 15151 1051 15051 15051 15451 15134 15041 15011 15135

 انؼٕايم

مما يبلحظ أف جميع أدلة المطابقة وصمت لممحؾ بما يؤكد عمى مطابقة النموذج      
( النموذج البنائى 1التوكيدى لمقياس فاعمية الذات اإلبداعية لبيانات العينة. ويظير الشكؿ )

 النيائى لمقياس فاعمية الذات اإلبداعية.

 
 ت انزاث اإلبذاػيت(: ًَٕرج انخسهيم انؼبيهٗ انخٕكيذٖ نًميبط فبػهي1شكم )

 ييزىالصذم التن  -3

عتماد عمى بيانات ييزى لممقياس مف خبلؿ االكما تحققت الباحثة مف الصدؽ التم      
 (6المبينة بالجدوؿ ) Factor Score Weights مصفوفة
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(3خذٔل )  

 ليى أٔصاٌ انذسخبث ػهٗ انؼٕايم انخًغت كًؤشش نهصذق انخًييضٖ 

 (313اإلبذاػيت )ٌ=نًميبط فبػهيت انزاث 

 انؼببسة انطاللت األصبنت انشخصيت عخؼذاداال انًشَٔت

15131 15141 15115 15111 15151 51 

15554 15134 15114 15115 15134 10 

15141 15111 15114 15111 15115 55 

15111 15153 15113 15111 15151 51 

15143 15143 15151 15114 15155 35 

15153 15144 15113 15113 15113 31 

15141 15154 15111 15111 15110 40 

15153 15155 15114 15113 15115 31 

15115 15113 15131 15155 15114 43 

15111 15155 15101 15143 15111 45 

15111 15154 15511 15143 15115 44 

15115 15115 15141 15154 15114 41 

15111 15111 15151 15545 15113 13 

15111 15115 15151 15134 15114 13 

15111 15113 15154 15101 15113 15 

15111 15113 15151 15111 15114 11 

15151 15110 15110 15113 15134 1 

15113 15111 15115 15115 15143 3 

15114 15115 15113 15114 15103 5 

15155 15115 15111 15114 15111 4 

15153 15111 15114 15113 15141 0 

15154 15113 15111 15114 15153 4 

مما يبلحظ أف تشبعات المفردات الخاصة بالعامؿ األوؿ )الطبلقة( أكبر مف تشبعاتيا فى      
كما أف تشبعات المفردات الخاصة بالعامؿ الثانى )األصالة( أكبر  ،العوامؿ األخرى المنافسة لو

بما يؤكد عمى  ،خرىوىكذا بالنسبة لمعوامؿ األ ،ألخرىلو قورنت بتشبعاتيا عمى العوامؿ ا
 تحقؽ الصدؽ التمييزى لمقياس فاعمية الذات اإلبداعية.

  



- م1212( 12) -2جعدد يناير        ...                                  عادات العقل املنبئة بفاعلية الذات

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                           - 233 - 

 ثبات املكياس: ثاىًيا:

 ثبات ألفا نزوىباخ-1

عتمدت الباحثة فى حساب ثبات مقياس فاعمية الذات اإلبداعية مف خبلؿ حساب ثبات ا    
دة ومقارنتيا بقيمة ألفا كرونباخ لممقياس ككؿ، فإذا معامؿ ألفا كرونباخ فى حالة حذؼ المفر 

ف ىذا البند بعد حذؼ أحد بنوده، دؿ ذلؾ عمى أ ظير أف ثبات المقياس ككؿ أقؿ مف ثباتو
 .( يوضح ذلؾ7جدوؿ )و إلى رفع قيمة ثبات المقياس، و غير جيد، وسوؼ يؤدى حذف

 (1خذٔل )

 ( 313ليى يؼبيالث ثببث أنفب كشَٔببش فٗ زبنت ززف انًفشدة نًميبط فبػهيت انزاث اإلبذاػيت )ٌ= 

 انؼببسة
ثببث أنفب 
 كشَٔببش

 انؼببسة
ثببث أنفب 
 كشَٔببش

 انؼببسة
ثببث أنفب 
 كشَٔببش

4 15401 13 15401 44 15403 
3 15404 11  43 15403 
5 15404 10 15404 45 15403 
1 15403 51 15403 40 15405 
4 15404 51 15404 31 15403 
0 15401 55 15404 31 15404 

13 15400 
41 15400 35 15401 

15 15401 
 15011ليًت أنفب نهًميبط ككم = 

مع قيمة ألفا لممقياس ككؿ،  المقياس بعد حذؼ كؿ بند مف بنودهوبعد مقارنة قيـ ثبات      
، وتسيـ فى رفع قيمة ثبات المقياس، وأف جيدة ومتسقة داخمًيابنود المقياس تبيف أف جميع 

حذفيـ يؤدى إلى خفض قيمة ثبات المقياس ككؿ، كما تبيف أف جميع قيـ معامبلت ثبات ألفا 
قد كؿ مقياس أو ألفا لممقياس ككؿ(  )سواء لكؿ بند مف بنود لمقياس فاعمية الذات اإلبداعية

بؿ وتجاوزت جميعيا ىذه القيمة وكانت  0.60المقبوؿ  بمغت القيمة القطعية لمعامؿ الثبات
 جميع قيـ معامبلت الثبات مرتفعة.

 تشام الذاخلى:اال ثالًجا:

تـ حساب االتساؽ الداخمي لمقياس فاعمية الذات اإلبداعية عف طريؽ إيجاد معامبلت       
ت االرتباط الناتجة االرتباط بيف درجة كؿ بعد مف أبعاد المقياس بدرجتو الكمية، فكانت معامبل

 (8كما ىو مبيف في جدوؿ )
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 (4خذٔل )
 (313بذسخخّ انكهيت )ٌ=   زغبة يؼبيالث االسحببط بيٍ دسخت كم بؼذ يٍ أبؼبد يميبط فبػهيت انزاث اإلبذاػيت

 يؼبيم االسحببط بيٍ كم بؼذ ٔانذسخت انكهيت انبؼذ

 **15115 انطاللت 

 **15311 األصبنت

 **15130 انشخصيت

 **15150 عخؼذاداال

 **15151 انًشَٔت

 ( 1011** دانت ػُذ يغخٕٖ )

( أف جميع معامبلت االرتباط بيف كؿ بعد والدرجة الكمية لمقياس 8يتضح مف جدوؿ )     
، مما يشير إلى االتساؽ الداخمى ألبعاد 0,01فاعمية الذات اإلبداعية دالة عند مستوى 

مطمئنة إلى أف األبعاد تعبر عف نفس المتغير الذى تمثمو المقياس، وىو ما يجعؿ الباحثة 
 الدرجة الكمية لممقياس.

كما حسبت الباحثة معامبلت االرتباط بيف بنود كؿ بعد مف أبعاد مقياس فاعمية الذات      
اإلبداعية بالدرجة الكمية لمبعد الذى تنتمى إليو البنود، وكانت معامبلت االرتباط بيف بنود أبعاد 

(، وىى دالة عند مستوى الداللة 0.841إلى  0.655ياس بدرجتو الكمية تتراوح ما بيف )المق
 (9(، ويتضح ذلؾ فى جدوؿ )0.01)

 (0خذٔل )

 يؼبيالث اسحببط بُٕد كم بؼذ يٍ أبؼبد يميبط فبػهيت انزاث اإلبذاػيت 

 (313ببنذسخت انكهيت نهبؼذ انزٖ حُخًٗ إنيّ )ٌ= 

سلى 

 انبُذ
 انطاللت

سلى 

 انبُذ
 األصبنت

سلى 

 انبُذ
 انشخصيت

سلى 

 انبُذ
 انًشَٔت

سلى 

 انبُذ
 عخؼذاداال

4 15151** 13 15414** 41 15105** 40 15114** 10 15414** 

3 15110** 15 15411** 44 15431** 31 15135** 51 15115** 

5 15154** 
13 15450** 43 15415** 31 15155** 51 15113** 

1 15133** 

4 15115** 
11 15411** 45 15451** 35 15105** 55 15335** 

0 15151** 

 (1011** دانت ػُذ يغخٕٖ )

كما حسبت الباحثة معامبلت االرتباط بيف كؿ بند مف بنود مقياس فاعمية الذات اإلبداعية     
بالدرجة الكمية لممقياس ووصمت جميع القيـ إلى مستوى الداللة، وكانت معامبلت االرتباط 
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 (، وىى دالة إحصائًيا0.669إلى  0.470يف )بيف بنود والمقياس والدرجة الكمية تتراوح ما ب
 (10(، ويتضح ذلؾ فى جدوؿ )0.01عند مستوى )

 (11خذٔل )

 (313اسحببط كم بُذ ببنذسخت انكهيت نًميبط فبػهيت انزاث اإلبذاػيت )ٌ= 

ليًت  انبُذ

 االسحببط

ليًت  انبُذ

 االسحببط

ليًت  انبُذ

 االسحببط

ليًت  انبُذ

 االسحببط

ليًت  انبُذ

 االسحببط

4 15531** 0 15501** 10 15314** 44 15330** 31 15533** 

3 15541** 13 15511** 51 15544** 43 15311** 

5 15540** 15 15501** 51 15510** 45 15351** 35 15514** 

1 15500** 13 15550** 55 15311** 40 15315** 

4 15551 11 15535** 41 15504** 31 15311** 

ويشير نتائج الخصائص السيكومترية  لمقياس فاعمية الذات اإلبداعية إلى تمتعو       
 بمعامبلت صدؽ وثبات عالية.

 :تكذيز الذردة على املكياس

 جاب عنيايُ مفردة، وكميا مفردات موجبة،  22مف  يتكوف المقياس فى صورتو النيائية       
بينيا وتتراوح بيف  ت، يختار فيمامف خبلؿ مقياس متدرج مف خمس نقاط عمى طريقة ليكر 

" عمى خمس درجات، ، حيث تحصؿ اإلجابة "تنطبؽ تماًما(ال تنطبؽ تماًما -)تنطبؽ تماًما
( 1، 2، 3، 4، 5ا" عمى درجة واحدة، وتعطى الدرجات )بينما تحصؿ اإلجابة "ال تنطبؽ تمامً 

( درجة، والجدوؿ 110( والعظمى )22عمى الترتيب لتصبح الدرجة الدنيا عمى المقياس )
 ( يوضح ترتيب العبارات عمى المقياس.11)

 (11خذٔل )

 حٕصيغ انؼببساث ػهٗ يميبط فبػهيت انزاث اإلبذاػيت

 انذسخت انكهيت نهبؼذ انؼببساث انبؼذ

 41 3، 5، 3، 4، 5، 1 انطاللت 

 51 11، 0، 4، 1 األصبنت

 51 14، 11، 13، 15 انشخصيت

 51 55، 51، 51، 10 عخؼذاداال

 51 13، 14، 15، 11 انًشَٔت
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 مكياس التوافل األنادميى .2
طبلع الباحثة عمى األدبيات العربية واألجنبية والدراسات السابقة التى تناولت مف خبلؿ ا     

)رشدى عبده وفوزى ، واالطبلع عمى بعض المقاييس مثؿ مقياس متغير التوافؽ األكاديمى
 ,Pittman& Richmond)ومقياس  (Baker, 1989)(  ومقياس 1986إبراىيـ، 
( ومقياس )أحمد محمد 2010ومقياس )جودة السيد،  (Shaw, 2008)ومقياس  (2007
(، وقامت 2019( ومقياس )رضواف الرفاعى، 2018( ومقياس )داليا خيرى، 2016شبيب، 

الباحثة بتصميـ مقياس لمتوافؽ األكاديمى لطبلب كمية التربية، ويتكوف المقياس فى صورتو 
طريقة ليكرت، يختار فيما بينيا ل يجاب عنيا وفؽ تدريج خماسى طبًقا مفردة، 70األولية مف 

" عمى خمس ، حيث تحصؿ اإلجابة "تنطبؽ تماًما(ال تنطبؽ تماًما -تماًماوتتراوح بيف )تنطبؽ 
 " عمى درجة واحدة. ما تحصؿ اإلجابة "ال تنطبؽ تماًمادرجات، بين

 اخلصائص الشيهومرتية للنكياس:

ستعانت الباحثة بعينة الحالى اومترية لممقايس فى البحث لمتحقؽ مف الخصائص السك     
( 19،84ربية بمتوسط عمرى قدره )( طالب وطالبة مف طبلب كمية الت406استطبلعية )

 (.0،847نحراؼ معيارى قدره )وا
 صدؽ المقياس: :أوالً 
 تية:لمقياس استخدمت الباحثة الطرؽ اآللمتحقؽ مف صدؽ ا   

 صذم احملهنني: .1
عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف فى  المبدئيةتـ عرض المقياس فى صورتو      

رائيـ مف ، وذلؾ إلبداء آستفادة مف خبراتيـ؛ لبلعمـ النفس، لتحديد صدؽ المحتوى لممقياس
ض البنود لتصبح جاىزة لمتطبيؽ االستطبلعي عمى عينة الدراسة حذؼ أو تعديؿ بع إضافة أو

فؽ األكاديمى، ووافؽ المحكموف عمييا، لمتعريؼ اإلجرائى لمتوا االستطبلعية، وذلؾ طبًقا
 وأشاروا إلى بعض التعديبلت المغوية وتـ تعديميا.
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 الصذم العاملى: .2
  Exploratory Factor Analysis ستهشافىصذم باستدذاو التحليل العاملى االال . أ
أجرت الباحثة التحميؿ العاممى لمتحقؽ مف الصدؽ العاممى لمقياس التوافؽ األكاديمى      

مية التربية جامعة الفيوـ بطريقة المكونات ( طالب وطالبة مف ك406مكونة مف ) عمى عينة
، وقد روجعت معامبلت االرتباط Principal Component Analysisاألساسية ليوتمنج 
لمتأكد مف أف معظـ معامبلت االرتباط البينية   Correlation Matrix بمصفوفة االرتباط 

لى لصبلحية التحميؿ، ووجدت الباحثة أف أكثر مف ثبلثة معامبلت كخطوة أو  0.3تزيد عف 
 -Anti ، عبلوة عمى مراجعة القيـ القطرية لمصفوفة االرتباط  0.3ارتباط تزيد قيمتيا عف 

Image  0.5وذلؾ لمتأكد مف أف كؿ مفردة مف مفردات المقياس الفرعية لو ال تقؿ عف  ،
 (KMO= 0.897)وكانت  Kaiser- Meyer-Olkinكما روجعت القيـ الخاصة باختبار 

، وتـ التأكد مف  0.6)اختبار كفاية العينة( لبلختبار ال تقؿ عف  MSA لمتأكد مف أف قيمة 
عند داللة أقؿ  صائًياحأنو داؿ إ Bartlett’s Test of Sphericityقيمة اختبار النطاؽ 

، وروجعت كذلؾ قيـ معامبلت الشيوع، وذلؾ لمتأكد مف أف كؿ مفردة تشبعت  0.001مف 
وفؽ محؾ جيمفورد )أكبر  ممفردة بالعوامؿوحدد معيار التشبع الجوىرى ل ،عمى عامؿ واحد فقط

 (.2006( )جولى باالنت، 0.3مف أو تساوى 
لمتوافؽ األكاديمى  عامبلً  18العاممى عف وجود وأسفرت الخطوة األولى مف التحميؿ         

%(، ولمحصوؿ عمى تكويف عاممى يمكف تفسيره تـ  60.16تفسر نسبة مف التبايف تراكمية )
متشبعة الغير ، وبحذؼ المفردات Varimax باستخداـ طريقة  رًا متعامًداتدوير العوامؿ تدوي

أسفرت نتائج التحميؿ  0.5أقؿ مف عمى أى عامؿ مف العوامؿ والمفردات التى تشبعيا كاف 
%( مف التبايف 58.40رىا )سر نسبة مف التبايف تراكمية مقداالعاممى عف ستة عوامؿ تف

(، وتـ تصنيؼ  1.803 – 4.050الكمى لممفردات، وتراوحت قيمة الجذر الكامف لمعوامؿ )
مف الواحد  ىذه العوامؿ الستة باعتبارىا عوامؿ مف الدرجة األولى )الجذر الكامف أكبر

ا التحميؿ ( يوضح العوامؿ الستة التى كشؼ عني12الصحيح( حسب معيار جتماف، وجدوؿ )
ستكشافى وقيـ التشبعات عمى ىذه العوامؿ وقيمة الجذر الكامف لكؿ عامؿ، ونسب العاممى اال

 .Bartlett’s Test of Sphericityوداللة  KMOالتبايف باإلضافة إلى قيمة 
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 (15خذٔل )

 (313حشبؼبث انًفشداث ػهٗ انؼٕايم انغخت نًميبط انخٕافك األكبديًٗ )ٌ= ليى 

سلى 

 انًفشدة

انؼبيم 

 األٔل

سلى 

 انًفشدة

انؼبيم 

 انثبَٗ

سلى 

 انًفشدة

انؼبيم 

 انثبنث

سلى 

 انًفشدة

انؼبيم 

 انشابغ

سلى 

 انًفشدة

انؼبيم 

 انخبيظ

سلى 

 انًفشدة

انؼبيم 

 انغبدط

53 15153  

11 

 

15154 

 

30 

 

15151 

 

55 

 

15130 

 

14 

 

15133 

 

41 

 

15115 33 15151 

35 15303  

0 

 

 

15301 

 

51 

 

15143 

 

53 

 

15135 

 

15 

 

 

15344 

 

41 

 

15113 
33 15343 

31 15343 

31 15330 
 

3 

 

15534 

 

31 

 

15315 

 

54 

 

15553 

 

34 

 

15335 

 

50 

 

15353 
45 15333 

55 15531 

اندزس 

 انكبيٍ
35151 15031 15445 15441 15411 15414 

انخببيٍ 

 انًفغش
115310 45333 45141 45113 45143 15441 

انخببيٍ 

 انكهٗ
545313 

KMO, 

Bartlett 
15404 X² (253)= 2734.028 , P<0.01 

"إدارة مفردات ويقيس بعد  8( أف العامؿ األوؿ قد تشبع عميو 12ويتضح مف الجدوؿ )     
مفردات ويقيس بعد "التفوؽ الدراسى"،  3 "، والعامؿ الثانى تشبع عميوالمتطمبات األكاديمية

مفردات ويقيس بعد "العبلقة مع األساتذة"، والعامؿ الرابع قد  3والعامؿ الثالث قد تشبع عميو 
خامس قد االتجاه السمبى نحو الدراسة"، والعامؿ المقاومة مفردات ويقيس بعد " 3تشبع عميو 
، والعامؿ السادس قد تشبع مفردات ويقيس بعد "االتجاه اإليجابى نحو الدراسة" 3تشبع عميو 

 عوامؿ ويقيس بعد "تنظيـ الوقت". 3 عميو
   Confirmatory Factor Analysis  الصذم باستدذاو التحليل العاملى التونيذى . ب

لتحميؿ العاممى الباحثة فى ىذا البحث استكشافى نفذت فى ضوء نتائج التحميؿ العاممى اال    
الناتجة  23حصائى متعدد المتغيرات يستخدـ الختبار جودة تمثيؿ المفردات التوكيدى كإجراء إ

مف التحميؿ العاممى االستكشافى لممقياس كمتغيرات مشاىدة لممتغيرات الكامنة )العوامؿ الستة 
ؿ لمقياس المطابقة لمنموذج سداسى العوام( أدلة 13لمتوافؽ األكاديمى(، ويعرض الجدوؿ )

 (.406الستجابات عينة الدراسة )ف=  التوافؽ األكاديمى وفًقا
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 (14خذٔل )

 (313أدنت انًطببمت نهًُٕرج عذاعٗ انؼٕايم نًميبط انخٕافك األكبديًٗ )ٌ= 

انًُٕرج  أدنت انًالءيت

انُبحح 

 يٍ

CFA 

RMSEA AGFI GFI RMR PRATIO CFI TLI IFI CMIN/df P x² 

15135 15013 15055 15133 15451 15044 15054 1040 15151 15111 4115415 
خًبعٗ 

 انؼٕايم

مما يبلحظ أف جميع أدلة المطابقة وصمت لممحؾ بما يؤكد عمى مطابقة النموذج      
( النموذج البنائى 2يمى لبيانات العينة. ويظير الشكؿ )ادلمقياس التوافؽ األك التوكيدى 

 النيائى لمقياس التوافؽ األكاديمى.

 
 (: ًَٕرج انخسهيم انؼبيهٗ انخٕكيذٖ نًميبط انخٕافك األكبدي5ًٗشكم )

 يزىيالصذم التن  -4

عتماد عمى بيانات ييزى لممقياس مف خبلؿ االكما تحققت الباحثة مف الصدؽ التم      
 (14المبينة بالجدوؿ ) Factor Score Weights مصفوفة
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 (13خذٔل )

 ليى أٔصاٌ انذسخبث ػهٗ انؼٕايم انغخت كًؤشش نهصذق انخًييضٖ 

 (313نًميبط انخٕافك األكبديًٗ )ٌ=

 انؼببسة األٔل انثبَٗ انثبنث انشابغ انخبيظ انغبدط

15531 15155 15131 15141 15115 15115 41 

15144 15150 15154 15111 15114 15113 41 

15111 15141 15150 15155 15114 15114 50 

15143 15133 15151 15153 15141 15113 14 

15143 15151 15115 15153 15141 15113 15 

15135 15513 15114 15141 15144 15113 34 

15155 15115 15151 15111 15143 15114 55 

15155 15115 15154 15111 15143 15114 53 

15135 15115 15411 15114 15115 15154 54 

15155 15153 15111 15131 15114 15115 30 

15135 15133 15115 15530 15115 15114 51 

15111 15115 15111 15130 15113 15111 31 

15114 15155 15141 15113 15144 15151 11 

15114 15151 15131 15111 15133 15154 0 

15114 15141 15133 15114 15133 15151 3 

15113 15114 15114 15111 15151 15113 53 

15110 15115 15153 15115 15141 15113 33 

15111 15113 15150 15115 15144 15153 35 

15111 15113 15151 15111 15153 15105 33 

15111 15113 15151 15111 15155 15145 31 

15111 15113 15144 15115 15144 15134 31 

15114 15113 15155 15111 15155 15101 45 

15111 15113 15151 15111 15154 15140 55 

مما يبلحظ أف تشبعات المفردات الخاصة بالعامؿ األوؿ أكبر مف تشبعاتيا فى العوامؿ      
كما أف تشبعات المفردات الخاصة بالعامؿ الثانى أكبر لو قورنت  ،األخرى المنافسة لو

بما يؤكد عمى تحقؽ الصدؽ  ،خرىوىكذا بالنسبة لمعوامؿ األ، ألخرىبتشبعاتيا عمى العوامؿ ا
 التمييزى لمقياس التوافؽ األكاديمى.
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 ثبات املكياس: ثاىًيا:

 ثبات ألفا نزوىباخ

عتمدت الباحثة فى حساب ثبات مقياس التوافؽ األكاديمى مف خبلؿ حساب ثبات معامؿ ا    
فإذا ظير  ألفا كرونباخ فى حالة حذؼ المفردة ومقارنتيا بقيمة ألفا كرونباخ لممقياس ككؿ،

ف ىذا البند غير بعد حذؼ أحد بنوده، دؿ ذلؾ عمى أ أف ثبات المقياس ككؿ أقؿ مف ثباتو
 .( يوضح ذلؾ15جيد، وسوؼ يؤدى حذفو إلى رفع قيمة ثبات المقياس، والجدوؿ )

 (15خذٔل )

 ( 313ليى يؼبيالث ثببث أنفب كشَٔببش فٗ زبنت ززف انًفشدة نًميبط انخٕافك األكبديًٗ )ٌ= 

ثببث أنفب  انؼببسة

 كشَٔببش

ثببث أنفب  انؼببسة

 كشَٔببش

ثببث أنفب  انؼببسة

 كشَٔببش

3 15431 50 15434 33 15454 

0 15434 41 15435 30 15435 

11 15434 41 15435 55 15451 

15 15433 45 15450 53 15431 

14 15433 31 15431 51 15433 

53 15434 31 15454 31 15433 

55 15434 35 15450 34 15434 

54 15454 33 15454 

 15431ليًت أنفب نهًميبط ككم = 

مع قيمة ألفا لممقياس ككؿ، لمقياس بعد حذؼ كؿ بند مف بنوده وبعد مقارنة قيـ ثبات ا      
، وتسيـ فى رفع قيمة ثبات المقياس، وأف بنود المقياس جيدة ومتسقة داخمًياتبيف أف جميع 

قيمة ثبات المقياس ككؿ، كما تبيف أف جميع قيـ معامبلت ثبات ألفا حذفيـ يؤدى إلى خفض 
ألفا لممقياس ككؿ(  قد واء لكؿ بند مف بنود كؿ مقياس أو )س لمقياس التوافؽ األكاديمى

بؿ وتجاوزت جميعيا ىذه القيمة وكانت  0.60بمغت القيمة القطعية لمعامؿ الثبات المقبوؿ 
 جميع قيـ معامبلت الثبات مرتفعة.

 تشام الذاخلى:اال ثالًجا:

تـ حساب االتساؽ الداخمي لمقياس التوافؽ األكاديمى عف طريؽ إيجاد معامبلت         
االرتباط بيف درجة كؿ بعد مف أبعاد المقياس بدرجتو الكمية، فكانت معامبلت االرتباط الناتجة 

 (16كما ىو مبيف في جدوؿ )
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(13خذٔل )  

 دسخت كم بؼذ يٍ أبؼبد يميبط انخٕافك األكبديًٗزغبة يؼبيالث االسحببط بيٍ 

 (313بذسخخّ انكهيت )ٌ= 

 يؼبيم االسحببط بيٍ كم بؼذ ٔانذسخت انكهيت انبؼذ

 **15431 إداسة انًخطهببث األكبديًيت

 **15315 انخفٕق انذساعٗ

 **15331 انؼاللت يغ األعبحزة

 **15313 االحدبِ انغهبٗ َسٕ انذساعتيمبٔيت 

 **15511 اإليدببٗ َسٕ انذساعتاالحدبِ 

 **15314 حُظيى انٕلج

 ( 1011** دانت ػُذ يغخٕٖ )

( أف جميع معامبلت االرتباط بيف كؿ بعد والدرجة الكمية لمقياس 16يتضح مف جدوؿ )     
، مما يشير إلى االتساؽ الداخمى ألبعاد المقياس، 0,01التوافؽ األكاديمى دالة عند مستوى 

الباحثة مطمئنة إلى أف األبعاد تعبر عف نفس المتغير الذى تمثمو الدرجة الكمية وىو ما يجعؿ 
 لممقياس.

كما حسبت الباحثة معامبلت االرتباط بيف بنود كؿ بعد مف أبعاد مقياس التوافؽ      
األكاديمى بالدرجة الكمية لمبعد الذى تنتمى إليو البنود، وكانت معامبلت االرتباط بيف بنود 

(، وىى دالة عند مستوى 0.804إلى 0.673لمقياس بدرجتو الكمية تتراوح ما بيف )أبعاد ا
 .(17(، ويتضح ذلؾ فى جدوؿ )0.01الداللة )

(11خذٔل )  

ببنذسخت انكهيت نهبؼذ انزٖ حُخًٗ إنيّ  يؼبيالث اسحببط بُٕد كم بؼذ يٍ أبؼبد يميبط انخٕافك األكبديًٗ 

 =ٌ(313) 

سلى 

 انبُذ

انًخطهببث  إداسة

 األكبديًيت

سلى 

 انبُذ

انخفٕق 

 انذساعٗ

سلى 

 انبُذ

االحدبِ يمبٔيت 

انغهبٗ َسٕ 

 انذساعت

سلى 

 انبُذ
 حُظيى انٕلج

53 15314** 11 15150** 55 15115** 
 

41 
15415** 33 15141** 0 15133** 53 15413** 

35 15145** 3 15131** 54 15143** 

سلى  **15153 33

 انبُذ

انؼاللت يغ 

 األعبحزة

سلى 

 انبُذ

االحدبِ اإليدببٗ 

 **15314 31 **15144 41 َسٕ انذساعت

31 15145** 30 15131** 14 15111** 

45 15110** 51 15115** 15 15155** 
50 15153** 

55 15300** 31 15134** 34 15151** 

 (1011** دانت ػُذ يغخٕٖ )
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كما حسبت الباحثة معامبلت االرتباط بيف كؿ بند مف بنود مقياس التوافؽ األكاديمى      
كانت معامبلت االرتباط ووصمت جميع القيـ إلى مستوى الداللة، و  ،بالدرجة الكمية لممقياس

 (، وىى دالة إحصائًيا0.657إلى  0.408يف )المقياس والدرجة الكمية تتراوح ما ببيف بنود 
 .(18(، ويتضح ذلؾ فى جدوؿ )0.01ى )عند مستو 

 (14خذٔل )

 (313اسحببط كم بُذ ببنذسخت انكهيت نًميبط انخٕافك األكبديًٗ )ٌ= 

ليًت  انبُذ

 االسحببط

ليًت  انبُذ

 االسحببط

ليًت  انبُذ

 االسحببط

ليًت  انبُذ

 االسحببط

ليًت  انبُذ

 االسحببط

3 15515** 53 15311** 41 15351** 33 15353** 51 15314** 

0 15344** 55 15313** 45 15311** 33 15355** 31 15535** 

11 15311** 54 15355** 31 15535** 30 15305** 34 15341** 

15 15351** 50 15345** 31 15341** 55 15351** 

14 15310** 41 15303** 35 15503** 53 15544** 

لمقياس التوافؽ األكاديمى إلى تمتعو بمعامبلت ويشير نتائج الخصائص السيكومترية        
 صدؽ وثبات عالية.

 :تكذيز الذردة على املكياس

مف خبلؿ مقياس  ، ُيجاب عنيامفردة 23مف  1يتكوف المقياس فى صورتو النيائية      
ال  -بينيا وتتراوح بيف )تنطبؽ تماًما متدرج مف خمس نقاط عمى طريقة ليكرت، يختار فيما

ما تحصؿ اإلجابة " عمى خمس درجات، بين"تنطبؽ تماًما(، حيث تحصؿ اإلجابة تنطبؽ تماًما
" عمى درجة واحدة إذا كانت العبارة موجبة االتجاه، والعكس صحيح إذا كانت "ال تنطبؽ تماًما

فاع درجة التوافؽ األكاديمى لتصبح رتجاه، وتشير الدرجة المرتفعة إلى االعبارة سالبة االت
( يوضح ترتيب 19( درجة، والجدوؿ )115( والعظمى )23الدرجة الدنيا عمى المقياس )

 العبارات عمى المقياس.
  

                                                           
1

 ( الصىرة الىهبئيت لمقيبس الخىافق األكبديم6ًملحق ) 
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(10خذٔل )  

 حٕصيغ انؼببساث ػهٗ يميبط انخٕافك األكبديًٗ

انذسخت انكهيت  انؼببساث انبؼذ

 نهبؼذ

، 10، 11، 13*، 15*، 13 *،14، 15 إداسة انًخطهببث األكبديًيت

51 

31 

 15 4، 5، 1 انخفٕق انذساعٗ

 15 55، 51، 14 انؼاللت يغ األعبحزة

االحدبِ انغهبٗ َسٕ يمٕيت 

 انذساعت

3 ،*1 ،*4* 15 

االحدبِ اإليدببٗ َسٕ 

 انذساعت

3 ،5 ،54 15 

 15 11، 11، 0 حُظيى انٕلج

 *حشيش نهؼببسة انغهبيت

 لبياىات البحح: حصائيةرابًعا: األساليب اإل

 حصائية اآلتية:متحقؽ مف فروض البحث األساليب اإلاستخدمت الباحثة ل     
 الوزف النسبى والمتوسط المرجح. -1
 معامؿ ارتباط بيرسوف. -2
 تحميؿ االنحدار الخطى المتدرج. -3

 :ومياقشتها ر الذراسةىتائ: خامًشا

طبلب كمية التربية متبلؾ ؿ األوؿ الذى ينص عمى: ما مستوى الئلجابة عف السؤا -1
 بجامعة الفيـو لعادات العقؿ؟

قامت الباحثة  ؛متبلؾ طبلب كمية التربية جامعة الفيوـ لعادات العقؿلتحديد مستوى ا     
بحساب التكرارات لكؿ مفردة مف مفردات مقياس عادات العقؿ ثـ قامت بحساب الوزف النسبى 

لكؿ عادة مف عادات العقؿ، وقد ظيرت  فى المقياس، ثـ حساب المتوسط المرجح لكؿ مفردة
 .(20النتائج كما ىى فى جدوؿ )
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(51خذٔل )  

 َسشافبث انًؼيبسيت نذسخبث أفشاد انؼيُت فٗ ػبداث انؼممًخٕعطبث انسغببيت ٔاالان

انًغخٕٖ انًخٕعط انًشخر انؼبدة
5

 

 يشحفغ 4503 انًثببشة

 يشحفغ 4504 انخسكى ببنخٕٓس

 يشحفغ 3514 اإلصغبء بفٓى ٔحؼبطف

 يشحفغ 4513 انخفكيش بًشَٔت

 يشحفغ 4515 انخفكيش فيًب ٔساء انخفكيش

 يشحفغ 4514 انكفبذ يٍ أخم انذلت

 يشحفغ 4553 انمذسة ػهٗ انخغبؤل ٔطشذ انًشكالث

 يشحفغ 4555 حطبيك انًؼبسف انغببمت ػهٗ أٔضبع خذيذة

 يشحفغ 3513 انخفكيش بٕضٕذ ٔدلت

 يشحفغ 4541 خًيغ انسٕاط خًغ انبيبَبث ببعخخذاو

 يشحفغ 4535 انخصٕس -اإلبذاع

 يشحفغ 4530 عخدببت بذْشت ٔحغبؤلاال

 يشحفغ 4543 اإللذاو ػهٗ انًخبطشة ٔحسًم انًغئٕنيت

 يشحفغ 3514 انمذسة ػهٗ يًبسعت انذػببت

 يشحفغ 3511 انخفكيش انخببدنٗ

 يشحفغ 4513 عخؼذاد انذائى نهخؼهى انًغخًشاال

( إلى استخداـ طبلب كمية التربية بجامعة الفيـو جميع عادات 20ويتضح مف جدوؿ )     
ف العادة التى تقع فى المستوى األوؿ ىى عادة التفكير ؛ حيث إالعقؿ بمستويات مرتفعة

( يمييا عادة القدرة عمى ممارسة الدعابة بمتوسط مرجح 4.06بوضوح ودقة بمتوسط مرجح )
( ثـ عادة التحكـ بالتيور 4.01( ويمييا عادة التفكير التبادلى بمتوسط مرجح )4.03)

( ثـ عادة جمع البيانات 3.94)( ثـ عادة المثابرة بمتوسط مرجح 3.98بمتوسط مرجح )
( ويمييا عادة اإلقداـ عمى المخاطرة وتحمؿ 3.87باستخداـ الحواس بمتوسط مرجح )

( 3.78( ثـ عادة الكفاح مف أجؿ الدقة بمتوسط مرجح )3.84المسئولية بمتوسط مرجح 
 ستعداد الدائـ لمتعمـ( يمييا عادة اال3.76متوسط مرجح )يمييا عادة التفكير بمرونة ب

ثـ عادة التفكير فيما وراء المعرفة بمتوسط مرجح  ،(3.74بمتوسط مرجح ) المستمر

                                                           
2
: 1، وببلخبلً أصبحج الفئت األولً حمخذ مه ) 08.0= 5/ 1-5خجبببث ، / عذد االس 1-لخحذيذ مذي الفئت= عذد االسخجبببث   

( وحشير إلً المسخىي القليل، والفئت الثبلثت حمخذ مه 2860:  18.0( وحشير إلً المسخىي الضعيف، والفئت الثبويت حمخذ )18.0

وحشر الً المسخىي المرحفع، والفئت  (4820:  3840( وحشير إلً المسخىي المخىسط، والفئت الرابعت حمخذ مه )3840:  2860)

 ( وحشير إلً المسخىي القىي5:  4220الخبمست حمخذ مه )
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قدرة عمى التساؤؿ ( ثـ عادة ال3.62( ثـ عادة اإلبداع والتصور بمتوسط مرجح )3.72)
وضاع ( ويمييا عادة تطبيؽ المعارؼ السابقة عمى أ3.54بمتوسط مرجح )وطرح المشكبلت 

ستجابة بدىشة وتساؤؿ بمتوسط مرجح ا عادة االخيرً ( وأ3.52جديدة بمتوسط مرجح )
ودراسة محمد فرحاف ( 2010( وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة نداء بف ىزاع )3.49)
توصمت التى ( 2018( ودراسة عواطؼ عبد العزيز )2015( ودراسة إلياـ فايؽ )2014)

 ؿ.نتائجيا أف طبلب الجامعة يتميزوف بمستوى مرتفع مف عادات العق
( التى 2010ندا الشمرى )مع دراسة  جزئًيانتائج الدراسة الحالية تفقت افى حيف       

ستثناء عادة التفكير فيما وراء اب ،سيادة عادات العقؿ بدرجة كبيرة توصمت نتائجيا إلى
( التى أظيرت التفاوت فى 2012محمد نايؼ )مع دراسة و التفكير كانت بدرجة متوسطة، 

حيث كانت عادة المثابرة  ؛العقؿ التى تمتمكيا طالبات كمية إربد الجامعيةاستخداـ عادات 
مع البيانات باستخداـ بينما عادة ج ،عالية رونة والتساؤؿ وطرح المشكبلتوالتفكير بم
فيما  واستخداميف لعادة التفكير ،ستعداد الدائـ لمتعمـ المستمر كانت متوسطةالحواس واال

 وراء التفكير كانت منخفضة.
 متبلؾ عادات العقؿ لدى طبلب كمية التربية جامعة الفيوـا وتفسر الباحثة ارتفاع مستوى     

لئلنجاز والوصوؿ إلى تحقيؽ أىدافيـ، وذلؾ مف خبلؿ  إلى أف طبلب الجامعة يسعوف دوًما
والمشاركة الفعالة فى  ،توظيؼ عادات العقؿ التى تؤىميـ بأف يكونوا قادريف عمى النقد البناء

كؿ مف والتخطيط الجيد، حيث يمكف تفسير ذلؾ فى ضوء ما أشار إليو  ،مية التعمـعم
Costa& Marzano (2000)  لعممية التعمـ عادات العقؿ ينبغى أف تكوف محورًابأف، 

عى لتحقيؽ الدقة ويؤكداف مف أنو ال فائدة فى أف يتعمـ الطالب المحتوى إذا لـ يتعمـ الس
فتشكيؿ عادات العقؿ ال يعنى فقط أف  ،الخطط واألىداؼ ندفاع ووضعوالصحة وتجنب اال 

مف  ى تعمـ عمى إنجازىا بؿ البد أيًضايمتمؾ الطالب ميارات التفكير األساسية والقدرات الت
وتطبيقيا فى الظروؼ والمواقؼ  ،وجود الميؿ أو الدافع لمعرفة كيفية استخداميا والعمؿ عمييا

لمعرفة وليس نتاج االذى يقود الطالب إلى إ وؾ الذكىفيى نمط مف السم ،واألوقات المناسبة
 ,Perkins, 2003)فيى الزمة لمتفكير الفعاؿ  ،لنمط سابؽ استذكارىا أو إعادة إنتاجيا وفًقا

2). 
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مف خبلؿ البحث عف  جتياد والعمؿ بدقةاالو لتمايز مف أجؿ اويتطمب ىذا السعى       
 تالتفكير العممى السميـ، وفى ضوء ىذا أشار متبلؾ منيج ، واالمعمومات بشتى الوسائؿ

متبلؾ الطالب لمميارات التى تمكنو مف الحصوؿ عمى أف ا( 56، 2010) سميرة عطية
يمية أو األنشطة المختمفة تتطمب المعمومات وقيامو بميامو المختمفة سواء كانت األكاد

، والذى يتطمب اكتشاؼ ىمف متطمبات التعميـ الجامع امتبلكو لعادات العقؿ، لكونيا متطمبً ا
 .كتسابيا واسترجاعياالمعرفة وأنتاجيا أكثر مف ا

وطرائؽ  ،فى ضوء نظاـ التعميـ الجامعى لمباحثة تفسير ىذه النتيجة أيًضا كما يمكف       
عمى التعمـ  ايقوـ جزء كبير منيوالتى  ،فى الجامعةواستراتيجيات التعمـ والتعميـ التدريس 

حفزه عمى يكما  ،يجعؿ الطالب يبحث عف المعمومة مف أجؿ الدقة والتفوؽ ىذا بدورهو  ؛الذاتى
، إليو دائًمايسعوف لدييـ القدرة عمى التواصؿ الفعاؿ و كما نجد أف طبلب الجامعة  ،الكفاح

جتاحت العالـ يجعؿ لثورة المعموماتية اليائمة التى اأف طبلب الجامعة فى ظؿ ا باإلضافة إلى
طبلع عمى كؿ ما ىو جديد وطرح التساؤالت التى تحثيـ عمى فى اال لدييـ الرغبة الدائمة

جراء التجارب مف أجؿ الوصوؿ إلى نتائج ،البحث وجمع المعمومات ، ويتفؽ ىذا مع ما أشار وا 
كما  ،يانف يطوروف استراتيجياتيـ المعرفية وينمو (  أف المتعممي2002إبراىيـ أحمد )إليو 

قؼ مرتبطة بميارات التفكير العميا عندما يوضعوف فى مواأنيـ يكونوف عاداتيـ العقمية ال
والبحث عف الحموؿ لممشكبلت التى  ،ستجابة لمتحدياتتجبرىـ عمى طرح التساؤالت، واال

ليـ  اعترافً ؛ فإنيـ يعتبروف ذلؾ اف مسئولية اإلنجازفعندما يقوموف بذلؾ ويتحممو ،تواجييـ
 ،وتتحسف نظرتيـ لذواتيـ )إبراىيـ أحمد ،بالذكاء والقدرات العقمية الكافية إلنجاز ما كمفوا بو

2002، 20.) 
اإلبداعية ينص عمى: ما مستوى معتقدات فاعمية الذات  لئلجابة عف السؤاؿ الثاني الذي -2

 ؟لدى طبلب كمية التربية
جامعة بفاعمية الذات اإلبداعية لدى طبلب كمية التربية معتقدات ولتحديد مستوى      

 ،الفيـو قامت الباحثة بحساب التكرارات لكؿ مفردة مف مفردات مقياس فاعمية الذات اإلبداعية
، ثـ قامت بحساب المتوسط المرجح لكؿ بعد مف ثـ قامت بحساب الوزف النسبى لكؿ مفردة
 ( كما يمى:21ظيرت النتائج فى جدوؿ )أبعاد مقياس فاعمية الذات اإلبداعية وقد 
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(51خذٔل )  

 َسشافبث انًؼيبسيت نذسخبث أفشاد انؼيُت فٗ أبؼبد فبػهيت انزاث اإلبذاػيتانًخٕعطبث انسغببيت ٔاال

انًغخٕٖ انًخٕعط انًشخر انبؼذ
4

 

 يشحفغ 4504 انطاللت

 يخٕعط 4541 األصبنت

 يشحفغ 3513 انًشَٔت

 يخٕعط 4545 انشخصيت

 يشحفغ 4503 عخؼذاداال

 يخٕعط 4540 فبػهيت انزاث اإلبذاػيت

( أف بعد "المرونة" يقع فى مستوى مرتفع ويحتؿ المركز األوؿ لدى 21يتضح مف جدوؿ )    
( يميو فى المستوى المرتفع بعد 4.04طبلب كمية التربية جامعة الفيـو بمتوسط مرجح )

ستعداد" بمتوسط المستوى المرتفع بعد "االيميو فى ( ثـ 3.98"الطبلقة" بمتوسط مرجح )
( 3.37(، فى حيف يقع فى المستوى المتوسط بعد "األصالة" بمتوسط مرجح )3.94مرجح )

(، ويتضح أيًضا أف 3.32بمتوسط مرجح ) ويميو فى المستوى المتوسط بعد "الشخصية"
بصفة عامة متوسط  متبلؾ طبلب كمية التربية جامعة الفيـو لفاعمية الذات اإلبداعيةمستوى ا

 (.3.39يكاد يقترب مف المستوى المرتفع بمتوسط مرجح )
متبلؾ طمبة كمية التربية جامعة الفيـو مستوى مكف لمباحثة تفسير ىذه النتيجة، واوي    
ومستوى متوسط لبعدى األصالة والشخصية  ،ستعدادتفع ألبعاد الطبلقة والمرونة واالمر 

ـ تكف إلى ما يممكو الجيؿ المعاصر مف تكنولوجيا لعامة، وفاعمية الذات اإلبداعية بصفة 
عف المعمومة ومنتج  امما يؤىؿ طالب الجامعة ألف يكوف باحثً  متوفرة فى األجياؿ السابقة؛

ليا، فالتكنولوجيا الحديثة جعمت مف السيؿ عمى الطالب أف يحصؿ عمى المعمومة بسرعة 
كما وفرت لو سرعة وسيولة التواصؿ مع اآلخريف، كما وفرت لو تنوع المعمومات  ،وبسيولة

 وتنوع مصادرىا، وىذا بدوره وفر لو قدر كبير مف حرية الرأى والتعبير.  
 ،وطرائؽ التدريس المستخدمة فى الجامعة ،لنظاـ التعميـالباحثة ىذه النتيجة رجع وت     

فرص لممارسة حقيقية  ـالتى تتيح لي ،طبلب كمية التربيةاألنشطة والبرامج المقدمة ل وطبيعة

                                                           
3
: 1، وببلخبلً أصبحج الفئت األولً حمخذ مه ) 08.0= 5/ 1-5 / عذد االسخجبببث ، 1-لخحذيذ مذي الفئت= عذد االسخجبببث   

( وحشير إلً المسخىي القليل، والفئت الثبلثت حمخذ مه 2860:  18.0( وحشير إلً المسخىي الضعيف، والفئت الثبويت حمخذ )18.0

ً المسخىي مرحفع، والفئت ( وحشر ال4820:  3840( وحشير إلً المسخىي المخىسط، والفئت الرابعت حمخذ مه )3840:  2860)

 ( وحشير إلً المسخىي قىي5:  4220الخبمست حمخذ مه )
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والتركيز عمى المناىج  بداع والميمات التى تتطمب تفكيرًا إبداعًيا،التى تقود لئل ،لؤلنشطة
والتى كتساب المعرفة إلى مرحمة إنتاج المعرفة، حمة االحديثة التى تنتقؿ بالطالب مف مر 

إلنتاج أكبر عدد مف الحموؿ لممشكبلت  ولتفكيره ويترؾ العناف لعقمو ،يفكر بشكؿ أفضؿ وتجعم
وتعزيزه والعمؿ عمى إثارة الخياؿ الخصب عند الطمبة،  ،تجاىات مختمفواوفى  ،التى تواجيو

قد  اورؤى وأمورً  اوتصورً  ،وىذا الخياؿ يجعؿ عقؿ الطالب يعمؿ بحرية إليجاد تفاعبلت جديدة
باإلضافة إلى  ،ألف الخياؿ ىو الشريؾ القوى لعممية اإلبداع ؛تكوف غير واضحة قبؿ ذلؾ

المحيطة بالطالب الجامعى سواء الجامعية أو األسرية أو فاعمة المييئة البيئة الوجود 
يشعر فييا الطمبة بأماف سيكولوجى، أى أف حمولو وأفكاره والتى تحفزه لئلبداع و  ،األصدقاء

، باإلضافة إلى خبرات الطالب الجامعى لذات اإلبداعيةغير ميددة بالنقد والتيكـ مف فاعمية ا
مؿ المشاركة فى تشكيؿ واقؼ المتباينة، وكؿ ذلؾ مف العواوتفوقو أو فشمو فى التعامؿ مع الم

 فاعمية الذات اإلبداعية لدى طبلب الجامعة.
تفقت ىذه النتيجة مع ما أشارت إليو النظرية المعرفية االجتماعية، والتى أشارت وقد ا     

مف سموكو، فالفاعمية الذاتية  اعميتو الذاتية تؤثر فى عدة نواح  معتقدات الطالب عف فإلى أف 
تؤثر فى الطريقة التى يختار بيا الطالب النشاطات التى يشارؾ فييا، كما تؤثر فى مقدار 

بذلو لتحقيؽ أىدافو، باإلضافة إلى تأثيرىا عمى مقدار المقاومة التى يبذليا فى الجيد الذى ي
مواجية بعض العقبات، وكنتيجة حتمية فالفاعمية الذاتية تؤثر بصورة عامة فى مقدار 

توصؿ  باإلضافة إلى ما(. ىذا 1534، 2015هلل عبد اهلل، تحصيؿ الطالب وتعممو )وصؿ ا
 ،وف غير مثاليةكطموحات متباينة قد تلديو الب الجامعة ط أف Beck (2004, 121)إليو 

الطموحات قدراتو أو وقد تفوؽ ىذه  ،ف إمكانيات وقدراتغير مقترنة بما يمتمكو الطالب م
لكنيا تتصؿ بالتطورات المستقبمية التى سيقاوميا بعد الحصوؿ عمى الدرجة  ،إمكانياتو

 ،أكبر مف فاعمية الذات اإلبداعية يمتكموف قدًرائمة، فالطبلب الذيف العممية والوظيفة المبل 
مقارنًة بالذيف لدييـ قدر أقؿ مف  ،يقوموف بأداء أفضؿ عمى أنماط متعددة مف الميمات

وقد تعزى ىذه النتيجة إلى ثقة طبلب كمية التربية بقدراتيـ اإلبداعية  فاعمية الذات اإلبداعية.
د مف المشكبلت التى تتطمب حمواًل إبداعية، حيث باإلضافة إلى نجاحاتيـ السابقة فى حؿ العدي

زدياد القدرة اإلبداعية لدى فاعمية الذات اإلبداعية تزداد با أف Chin (2013, 183)أكد 
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ودراسة ثناء  (Maciej, 2012)وتتفؽ مع ىذه النتيجة ما توصمت إليو نتائج دراسة األفراد، 
الجامعة مستوى متوسط مف فاعمية متبلؾ طبلب ( فى ا2017بد الودود وغدير كاظـ )ع

  .الذات اإلبداعية
كاديمى لدى طبلب ينص عمى: ما مستوى التوافؽ األ  لئلجابة عف السؤاؿ الثالث الذي -3

 ؟كمية التربية
ولتحديد مستوى التوافؽ األكاديمى لدى طبلب كمية التربية جامعة الفيوـ قامت الباحثة      

ثـ قامت بحساب الوزف  ،مفردات مقياس التوافؽ األكاديمىبحساب التكرارات لكؿ مفردة مف 
، ثـ قامت بحساب المتوسط المرجح لكؿ بعد مف أبعاد مقياس التوافؽ 4النسبى لكؿ مفردة

 ( كما يمى:22وقد ظيرت النتائج فى جدوؿ ) ؛األكاديمى
 (55خذٔل )

 أبؼبد انخٕافك األكبديًَٗسشافبث انًؼيبسيت نذسخبث أفشاد انؼيُت فٗ انًخٕعطبث انسغببيت ٔاال

انًغخٕٖ انًخٕعط انًشخر انبؼذ
5

 

 يشحفغ 4531 إداسة انًخطهببث األكبديًيت

 يشحفغ 4551 انخفٕق انذساعٗ

 يخٕعط 5500 انؼاللت يغ األعبحزة

 يخٕعط 4544 االحدبِ انغهبٗ َسٕ انذساعتيمبٔيت 

 يشحفغ 4543 االحدبِ اإليدببٗ َسٕ انذساعت

 يشحفغ 4513 حُظيى انٕلج

 يخٕعط 5504 انخٕافك األكبديًٗ انكهٗ

( أف بعد االتجاه اإليجابى نحو الدراسة يقع فى المرتبة األولى مف 22يتضح مف جدوؿ )     
( يميو بعد 3.86المستوى المرتفع لدى طبلب كمية التربية جامعة الفيوـ بمتوسط مرجح )

( 3.51( ويميو بعد التفوؽ الدراسى بمتوسط مرجح )3.76تنظيـ الوقت بمتوسط مرجح )
(، بينما يقع فى المستوى 3.41توسط مرجح )ويميو بعد إدارة المتطمبات األكاديمية بم

( يميو فى المستوى 3.38المتوسط بعد االتجاه السمبى نحو الدراسة بمتوسط مرجح )

                                                           
4

 ( الىزن الىسبً لمفرداث مقيبس الخىافق األكبديم9ًملحق ) 
5
: 1، وببلخبلً أصبحج الفئت األولً حمخذ مه ) 08.0= 5/ 1-5/ عذد االسخجبببث ،  1-لخحذيذ مذي الفئت= عذد االسخجبببث  

( وحشير إلً المسخىي القليل، والفئت الثبلثت حمخذ مه 2860:  18.0المسخىي الضعيف، والفئت الثبويت حمخذ ) ( وحشير إل18.0ً

( وحشر الً المسخىي مرحفع، والفئت 4820:  3840( وحشير إلً المسخىي المخىسط، والفئت الرابعت حمخذ مه )3840:  2860)

 ي( وحشير إلً المسخىي قى5:  4220الخبمست حمخذ مه )
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متبلؾ طبلب كمية ( ، ومستوى ا2.99ذة بمتوسط مرجح )المتوسط بعد العبلقة مع األسات
، وتتفؽ (2.98ح )التربية بجامعة الفيـو لمتوافؽ األكاديمى متوسط بصفة عامة بمتوسط مرج

( التى 2018وشيماء سيد )  (2013ىذه النتيجة فى مجمميا مع نتائج دراسة عمى الكشعة )
ختمفت مع ط مف التوافؽ األكاديمى، فى حيف امتبلؾ طمبة الجامعة لمستوى متوسأظيرت ا

( ودراسة لمياء 2012( ودراسة سفياف إبراىيـ )2010نتائج دراسة صاحب أسعد ويس )
( التى أظيرت أف طبلب الجامعة يمتمكوف مستوى مرتفع مف التوافؽ 2016جاسـ )

 األكاديمى.
رتفاع مستوى بعد إدارة المتطمبات األكاديمية والتفوؽ اوتفسر الباحثة النتيجة الحالية ب     

الب الجامعى قد يرى الكمية بأف الط ؛الدراسى واالتجاه اإليجابى نحو الدراسة وتنظيـ الوقت
ستمتاع ، فعميو أف يتقبمو بؿ ويحاوؿ االأمر واقع ال يستطيع تغييرهعمى أنيا لتحؽ بيا التى ا

لو الجامعة مف خبلؿ ويحاوؿ تحقيؽ أىدافو المستقبمية التى وضعيا لنفسو أثناء دخو  ،بو
نتقاؿ ؿ تفكيرىـ فى مسألة التخرج، واال أف طبلب الجامعة قد ينشغ لتحؽ بيا، كماالكمية التى ا

الدراسة إلى مرحمة العمؿ والبحث عنو وبداية حياة جديدة مختمفة عف الحياة  مةحمف مر 
دارة اولوف مما يجعميـ يح ؛الجامعية تحقيؽ قدر مف التوافؽ مع المقررات األكاديمية وا 

لتزاميـ بالوقت المحدد لتحقيؽ ، ومحاولة تفوقيـ دراسًيا وامتطمباتيـ األكاديمية البلزمة لذلؾ
يساعده فى الذى و  ،ستمتاع الطالب بالتخصص الذى ينتمى إليواة إلى باإلضاف ،أىدافيـ

تحقيؽ أىدافو المستقبمية، فى حيف جاء بعد العبلقة مع األساتذة ومقاومة االتجاه السمبى 
لطبلب مف بعض أساتذة وقد يرجع ذلؾ إلى رىبة بعض ا ،فى المستوى المتوسط نحو الدراسة

باإلضافة إلى وجود بعض المشكبلت  ،ودية معيـ والخوؼ مف إقامة عبلقات ،المقررات
ما قد يخمؽ  وىو ،والمصاعب التى قد يواجييا الطبلب وال يستطيعوف التغمب عمييا بسيولة

 ويحاولوف مقاومة ذلؾ مف أجؿ تحقيؽ أىدافيـ المنشودة. ،رتياحلدييـ عدـ الرضا واال 
 بفاعمية الذات اإلبداعية لدى طبلب كمية إحصائًيا الفرض األوؿ: تتنبأ عادات العقؿ تنبًؤا داالً 

 .التربية
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نحدار الخطى التدريجى األوؿ استخدمت الباحثة تحميؿ اال  ولمتحقؽ مف صحة الفرض 
لمعرفة أكثر عادات العقؿ قدرة عمى التنبؤ بفاعمية الذات اإلبداعية لدى  Stepwiseبطريقة 

قات ارتباطية دالة بيف المتغيرات كما طبلب كمية التربية، وذلؾ بعد التحقؽ مف وجود عبل
 (23يوضحيا جدوؿ )

(54خذٔل )  

 يؼبيالث االسحببط بيٍ ػبداث انؼمم ٔفبػهيت انزاث اإلبذاػيت

يؼبيم  ػبداث انؼمم

 االسحببط

يؼبيم  ػبداث انؼمم

 االسحببط

 **15351 انخفكيش بٕضٕذ ٔدلت **15540 انًثببشة

 **15410 ببعخخذاو خًيغ انسٕاطخًغ انبيبَبث  **15514 انخسكى ببنخٕٓس

 **15453 انخصٕس -اإلبذاع **15311 اإلصغبء بفٓى ٔحؼبطف

 **15443 عخدببت بذْشت ٔحغبؤلاال **15550 انخفكيش بًشَٔت

 **15310 اإللذاو ػهٗ انًخبطشة ٔحسًم انًغئٕنيت **15454 انخفكيش فيًب ٔساء انخفكيش

 **15550 يًبسعت انذػببت انمذسة ػهٗ **15313 انكفبذ يٍ أخم انذلت

انمذسة ػهٗ انخغبؤل ٔطشذ 

 انًشكالث

 **15540 انخفكيش انخببدنٗ **15351

حطبيك انًؼبسف انغببمت ػهٗ 

 أٔضبع خذيذة

 **15551 عخؼذاد انذائى نهخؼهى انًغخًشاال **15410

 1511**حشيش إنٗ يغخٕٖ دالنت 

( بيف جميع 0.01داللة )( وجود عبلقة موجبة عند مستوى 23يتضح مف جدوؿ )
 عادات العقؿ وفاعمية الذات اإلبداعية.

نحدار الخطى عمييا مف خبلؿ استخداـ تحميؿ اال  وفيما يمى أىـ النتائج التى تـ الحصوؿ
 .المتدرج
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 (53خذٔل )

 َسذاس نذساعت حُبؤ ػبداث انؼمم بفبػهيت انزاث اإلبذاػيتَخبئح حسهيم انخببيٍ نًُٕرج اال

 انًُٕرج
 يصذس

 انخببيٍ

يدًٕع 

 انًشبؼبث

يخٕعط 

 انًشبؼبث

دسخت 

 انسشيت
 انذالنت ليًت ف

اإللذاو ػهٗ 

انًخبطشة ٔحسًم 

 انًغئٕنيت

 1 55001543 55001543 االَسذاس

 455 115513 43015510 انبٕالٗ 15111 514534

 454  50035553 انكهٗ

 انًثببشة

 

 5 15511540 41311510 االَسذاس

 451 43554 50533513 انبٕالٗ 15111 141533

 454  50035553 انكهٗ

 انخفكيش بًشَٔت

 4 11413535 45314543 االَسذاس

 451 14511 51551531 انبٕالٗ 15111 141555

 454  50035553 انكهٗ

عخؼذاد انذائى اال

 نهخؼهى انًغخًش

 3 4411514 44511513 االَسذاس

 430 13531 53154540 انبٕالٗ 15111 114551

 454  50035553 انكهٗ

 انخسكى ببنخٕٓس

 5 3151514 44345514 االَسذاس

 434 15533 53441545 انبٕالٗ 15111 44501

 454  50035553 انكهٗ

( لكؿ 0.001عند مستوى داللة ) ( أف قيمة  "ؼ" دالة إحصائًيا24يتضح مف جدوؿ )     
ة وعادة التفكير بمرونة وعادة مف عادة اإلقداـ عمى المخاطرة وتحمؿ المسئولية وعادة المثابر 

يمكف التنبؤ بفاعمية الذات  وستعداد الدائـ لمتعمـ المستمر وعادة التحكـ بالتيور، أى أناال
قداـ عمى المخاطرة وتحمؿ اإلبداعية لدى طبلب كمية التربية مف خبلؿ كؿ مف عادة اإل

ستعداد الدائـ لمتعمـ المستمر وعادة ة وعادة التفكير بمرونة وعادة االالمسئولية وعادة المثابر 
 التحكـ بالتيور.
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 (55خذٔل )

 َخبئح حسهيم االَسذاس انخطٗ انخذسيدٗ نذساعت حُبؤ ػبداث انؼمم بفبػهيت انزاث اإلبذاػيت

انًخغيشاث 
 انًُبئت

 يؼبيم
االسحببط 
انًخؼذد 

R 

يؼبيم 
انخسذيذ 

  

يؼبيم 
انخسذيذ 
انًؼذل 

  

انخغيش فٗ 
 ليًت "ف"

دالنت 
 انًُٕرج

يؼبيم 
االَسذاس 
اندضئٗ 

B 

 ليًت 
Beta "ليًت  انذالنت ليًت "ث

 انثببج
َغبت 

 انًغبًْت

اإللذاو ػهٗ 
انًخبطشة 
ٔحسًم 

 انًغئٕنيت

15013 15444 15445 5145433 15111 15043 15310 135103 15111 33544 44% 

اإللذاو ػهٗ 
انًخبطشة 
ٔحسًم 

 انًغئٕنيت
 انًثببشة

15115 15511 15513 415010 15111 15350 
15311 

15333 
15405 

115330 
05441 

15111 
15111 

54513 51% 

اإللذاو ػهٗ 
انًخبطشة 
ٔحسًم 

 انًغئٕنيت
 انًثببشة
انخفكيش 
 بًشَٔت

 
15145 

 

 
15531 

 
15541 

 
555514 

 

 
15111 

15544 
15151 
15153 

15454 
15451 
15515 

05141 
15335 
55151 

15111 
15111 
15111 

 
54551 

 
53% 

اإللذاو ػهٗ 
انًخبطشة 
ٔحسًم 

 انًغئٕنيت
 انًثببشة
انخفكيش 
 بًشَٔت

عخؼذاد اال
انذائى نهخؼهى 

 انًغخًش

 
15133 

 
15553 

 
15530 

 
115433 

 
15111 

15143 
15035 
15330 
15554 

15444 
15534 
15100 
15134 

15315 
55045 
35343 
45511 

15111 
15111 
15111 
15111 

 
51540 

 
55% 

اإللذاو ػهٗ 
انًخبطشة 
ٔحسًم 

 انًغئٕنيت
 انًثببشة
انخفكيش 
 بًشَٔت

عخؼذاد اال
انذائى نهخؼهى 

 انًغخًش
انخسكى 
 ببنخٕٓس

 
 

15130 

 
 

15531 

 
 

15555 

 
 

55351 

 
 

15111 

1515 
15454 
15535 
15344 
15441 

15454 
15540 
15143 
15141 
15111 

15335 
55114 
45411 
55015 
55410 

15111 
15111 
15111 
15114 
1511 

 
 

10533 

 
 
53% 

 :( أف 25يتضح مف جدوؿ )
وتشير ىذه القيمة إلى أف كؿ مف عادة اإلقداـ عمى  0.56قيمة معامؿ التحديد المعدؿ  .1

ستعداد الدائـ بمرونة وعادة االة وعادة التفكير المخاطرة وتحمؿ المسئولية وعادة المثابر 
% مف التبايف فى فاعمية الذات 56 وعادة التحكـ بالتيور يفسروف مًعالمتعمـ المستمر 

 اإلبداعية.
 .ة "ت" لكؿ العادات المنبئة دالة إحصائًياقيم .2

 ( يمكف صياغة معادلة التنبؤ بفاعمية الذات اإلبداعية.25ومف خبلؿ جدوؿ )
)اإلقداـ عمى المخاطرة وتحمؿ المسئولية(  1.05+  19.46= فاعمية الذات اإلبداعية 

ستعداد الدائـ لمتعمـ )اال 0.483)التفكير بمرونة( +  0.565)المثابرة( +  0.858+ 
 )التحكـ بالتيور(. 0.380المستمر( + 
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وتتفؽ النتيجة مع نتائج بعض  وتشير ىذه النتيجة إلى قبوؿ الفرض بشكؿ جزئى،     
أشارت إلى وجود عبلقة ارتباطية بيف عادات العقؿ وفاعمية الذات والتفكير الدراسات التى 

نتائج  حيث تتفؽ مع وأنو يمكف التنبؤ بفاعمية الذات مف خبلؿ بعض عادات العقؿ، ،اإلبداعى
رتفعت عادات العقؿ ا( التى توصمت إلى أنو كمما 2013دراسة ناجى محمود ومحمد إبراىيـ )

، كما أنو يمكف التنبؤ بفاعمية الذات لدى الفاعمية الذاتية لدييـ تفع معيار ا ؛لدى الطبلب
فضيمة جابر  نتائج دراسة ، وتتفؽ مع ما أشارت إليوالطمبة مف خبلؿ عاداتيـ العقمية

 .بفاعمية الذات عادات العقؿ منبًئا قوًيا ( بأف2013)
تنبؤ بفاعمية الذات تفسير ىذه النتيجة التى تشير إلى أنو يمكف ال لمباحثة ويمكف       

ة وعادة التفكير اإلبداعية مف خبلؿ عادة اإلقداـ عمى المخاطرة وتحمؿ المسئولية وعادة المثابر 
ف طالب الجامعة ؛ حيث إستعداد الدائـ لمتعمـ المستمر وعادة التحكـ بالتيوربمرونة وعادة اال

واإلصرار والتحمؿ ومواصمة الذى يتميز بيذه العادات لديو القدرة عمى بذؿ الجيد واالستمرار 
واالستمرار فى أداء  لمتغمب عمى العقبات مف أجؿ اإلنجاز وتحقيؽ ىدؼ معيف، ،السعى

وحؿ المشكبلت رغـ  ،والبدء مف جديد بعد الفشؿ ،ستغرقت مف وقت وجيدالميمة ميما ا
يجاد حموؿ بديمة لمتعامؿ معيا،  ،مما يثير لديو التحدى لتحميؿ تمؾ المشكمة ؛الصعاب وا 

كتماليا ، وااللتزاـ بيا إلى حيف اوالقدرة عمى مزاولة المياـ الصعبة واإلصرار عمى أدائيا
ستعداده الدائـ واكما أنو يحتـر الحموؿ البديمة  ،وتذوقو البدائؿ وفيمو لخصائص الميمة

ظر وتوليد البدائؿ والنظر فى لمتعمـ المستمر لتحقيؽ أىدافو، وقدرتو عمى تغيير وجيات الن
فكؿ ىذه الصفات  ؛نتقاء ما يفيده منيااآلخريف وا راءباإلضافة إلى تقبؿ أفكار وآ الخيارات،

ه اإلبداعى وأدائو تجعؿ معتقدات الطالب عف ذاتو اإلبداعية مرتفعة وتجعمو لديو ثقو فى تفكير 
أف معتقدات  Zimmerman (2000, 77)لى ما أشار إليو إباإلضافة  ،اإلبداعى أيًضا

الفاعمية الذاتية تؤثر فى سموكيات الطالب التحصيمية مف حيث اختيار الميمات والجيد 
ومقاومة اإلحباط، بمعنى أف الطبلب الذيف يتمتعوف بدرجة عالية مف الفاعمية الذاتية 

ز صرار عمى تجاو الميمات التعميمية، ويبذلوف جيًدا أكبر، ولدييـ مثابرة وا  ينغمسوف فى 
المشكبلت والعقبات التى تظير أثناء التعمـ، ففاعمية الذات ىى صورة ذىنية يدركيا الفرد عف 

. وقد أكد كثير مف الباحثيف إلى أىمية حاؿ رؤية اآلخريف والتفاعؿ معيـ فى تقييـ الفرد لذاتو
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التفكير ف ذلؾ يساعد فى تنمية ؛ حيث إب الجامعة عمى عادات العقؿ بطرؽ إثرائيةبلتدريب ط
مثؿ دراسة أميمة عمور  والذى بدوره يحسف معتقداتيـ حوؿ ذواتيـ اإلبداعية ،اإلبداعى

(2005). 
التى أكدت  Perkins (2003, 4)لدراسة  تفسير نتيجة البحث الحالية وفًقا كما يمكف      

يـ مف أف الطبلب ذوى عادات العقؿ يتميزوف بالميؿ أو الرغبة فى التفكير بعناية فيما يواجي
دراؾ األبعاد وا مشكبلت أو مواقؼ، متبلؾ القيـ المرتبطة بمشاعر المفكر، والحساسية وا 

وامتبلكو لمقدرات كالتنظيـ وااللتزاـ  المختمفة لممبلحظات أثناء التفكير فى موضوع ما،
وتثبيت إرادة  ستمرار فى التفكير، كما أنيا تساعد الطبلب عمى تحمؿ المسئولية والمخاطر،واال
متبلؾ واستخداـ الميارات العقمية، كما أنيا تحقؽ ليـ فاعمية أعمى فى ممارسة لمتعمميف الا

ومف ثـ النجاح فى الحياة والتوافؽ معيا، لذلؾ تـ وصؼ عادات العقؿ  ؛أنشطة الحياة اليومية
ليمي  التى ليا دور فعاؿ فى رفع كفاءة األداء وتيسير التعمـ اإلبداعى ) ،بأنيا أحد أبعاد التعمـ

 (.208، 2020مرشد،
 & Costa)فى ضوء ما أشار إليو  أيًضا تفسير النتيجة الحاليولمباحثة يمكف و       

Kallick, 2003) متبلؾ القدرة عمى تنظيـ العمميات ف عادات العقؿ تساعد الطمبة عمى ابأ
وحياتًيا؛ يـ بما يساعد فى النجاح أكاديمًيا ووضع نظاـ األولويات السم ،العقمية وترتيبيا

 ،وجود عبلقة منطقية بيف عادات العقؿ والعديد مف المتغيرات المعرفية والشخصية وبالتالي
ة ذاتية إبداعية عالية كما أف األفراد الذيف يتمتعوف بفاعمي مثؿ فاعمية الذات اإلبداعية.

ثر ريف أو مجازفيف، وىـ أكنفتاح العقمى ولدييـ الجرأة، ولكنيـ ليسوا مغامال يتسموف با
)خميؿ المعايطة،  نفاعمية والعاطفيةتصميًما وتصبًرا، وأقؿ اضطراًبا وأكثر رزانة مف الناحية اال 

ف األفراد الذيف يمتكموف فاعمية ذات أإلى  (Nan, 2018, 94)(، ويضيؼ 89، 2007
تواجييـ، ويشعروف بثقة عالية إبداعية عالية يتسموف بالمثابرة والتغمب عمى الصعوبات التى 

أنفسيـ، ويفضموف التطبيؽ الحقيقى لقدراتيـ اإلبداعية، ويشعروف بالرضا عف الذات فى 
نجازىـ األكاديمى وسموكياتيـ  وف؛ومتفائم مما ينعكس ذلؾ عمى قدراتيـ العقمية وتحصيميـ وا 

مما يساعد عمى التغمب عمى مخاوفيـ أثناء ممارسة العممية اإلبداعية.  ،وطرؽ تفكيرىـ
أف عادات العقؿ المكتسبة ستكوف ضمف حصيمة  (Johnson, 2013, 526)وتؤكد دراسة 
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مما قد يزيد مف معتقدات  ؛بحيث يستخدميا بوعى فى المواقؼ المناسبة ،الطالب السموكية
وبذلؾ تنمو لدييـ القدرة  ،والنتائج التى يستطيع الوصوؿ إلييا ،الفرد حوؿ إمكاناتو وقدراتو

فى  أى معتقداتو حوؿ فاعميتو الذاتية تقبؿ غير تقميدية،وتكوف أفكارىـ حوؿ المس ،اإلبداعية
 تنظيـ وتنفيذ مجموعة مف اإلجراءات المطموبة منو. 

 ,Grotzer)تفسير نتيجة البحث الحالى فى ضوء ما أشار إليو  ويمكف لمباحثة أيًضا    
، المستمرستعداد الدائـ لمتعمـ واالبارتباط عادات العقؿ بالمرونة فى التفكير   (13 ,2001

نيا تساعد فى تحقيؽ أىدافيا فيما يرتبط بأنماط ؛ حيث إمف مياـ المعمـ األساسية وىي
وميارات التفكير وميارات حؿ المشكمة بصورة عممية. باإلضافة إلى أف عادات العقؿ تتيح 

تركز عمى  بير عف األفكار وطرح األسئمة، فييالفرصة أماـ الطبلب لئلبداع مف خبلؿ التع
نتاجيا عمى ليس عمى استذكارىـ ليا أو إعادة إالتى ينتج بيا المتعمموف المعرفة، و الطرؽ 

 استخداـ الطبلب لعادات العقؿأى أنو كمما ارتفع  (.95، 2005نمط سابؽ )أميمة محمد، 
ف يطوروف ( أف المتعممي2002إبراىيـ أحمد )لرأى  ووفًقا ارتفع تقديرىـ لذواتيـ اإلبداعية.

كما أنيـ يكونوف عاداتيـ العقمية المرتبطة بميارات التفكير  ،يانلمعرفية وينمو استراتيجياتيـ ا
والبحث  ،ستجابة لمتحديات، واالالعميا عندما يوضعوف فى مواقؼ تجبرىـ عمى طرح التساؤالت

 فعندما يقوموف بذلؾ ويتحمموف مسئولية اإلنجاز، ؛عف الحموؿ لممشكبلت التى تواجييـ
وتتحسف  ،ليـ بالذكاء والقدرات العقمية الكافية إلنجاز ما كمفوا بو اترافً عفإنيـ يعتبروف ذلؾ ا

 (.20، 2002نظرتيـ لذواتيـ )إبراىيـ أحمد، 
بالتوافؽ األكاديمى لدى طبلب كمية  إحصائًيا الفرض الثانى: تتنبأ عادات العقؿ تنبًؤا داالً 

 التربية.
نحدار الخطى التدريجى تحميؿ اال  الثانى استخدمت الباحثةولمتحقؽ مف صحة الفرض      

لمعرفة أكثر عادات العقؿ قدرة عمى التنبؤ بالتوافؽ األكاديمى لدى طبلب  Stepwiseبطريقة 
كمية التربية، وذلؾ بعد التحقؽ مف وجود عبلقات ارتباطية دالة بيف المتغيرات كما يوضحيا 

 (26جدوؿ )
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 (53خذٔل )

 ٔانخٕافك األكبديًٗيؼبيالث االسحببط بيٍ ػبداث انؼمم 

يؼبيم  ػبداث انؼمم

 االسحببط

يؼبيم  ػبداث انؼمم

 االسحببط

 **15150 انخفكيش بٕضٕذ ٔدلت **15453 انًثببشة

 **15404 خًغ انبيبَبث ببعخخذاو خًيغ انسٕاط **15451 انخسكى ببنخٕٓس

 15104 انخصٕس -اإلبذاع **15541 اإلصغبء بفٓى ٔحؼبطف

 **15141 عخدببت بذْشت ٔحغبؤلاال **15413 انخفكيش بًشَٔت

اإللذاو ػهٗ انًخبطشة ٔحسًم  **15453 انخفكيش فيًب ٔساء انخفكيش

 انًغئٕنيت

15311** 

 **15314 انمذسة ػهٗ يًبسعت انذػببت **15130 انكفبذ يٍ أخم انذلت

انمذسة ػهٗ انخغبؤل ٔطشذ 

 انًشكالث

 **15354 انخفكيش انخببدنٗ **15144

انًؼبسف انغببمت ػهٗ حطبيك 

 أٔضبع خذيذة

 **15435 عخؼذاد انذائى نهخؼهى انًغخًشاال **15111

 1511**حشيش إنٗ يغخٕٖ دالنت 

( بيف جميع 0.01( وجود عبلقة موجبة عند مستوى داللة )26يتضح مف جدوؿ )    
 التصور(. -عادات العقؿ والتوافؽ األكاديمى ماعدا عادة )اإلبداع

نحدار الخطى عمييا مف خبلؿ استخداـ تحميؿ اال  أىـ النتائج التى تـ الحصوؿوفيما يمى      
 المتدرج
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 (51خذٔل )

 َخبئح حسهيم انخببيٍ نًُٕرج اإلَسذاس نذساعت حُبؤ ػبداث انؼمم ببنخٕافك األكبديًٗ

يصذس  انًُٕرج

 انخببيٍ

يدًٕع 

 انًشبؼبث

يخٕعط 

 انًشبؼبث

دسخت 

 انسشيت

 انذالنت ليًت ف

انخفكيش 

 انخببدنٗ

 15111 10515 1 11040555 11040555 االَسذاس

 455 151540 54113511 انبٕالٗ

 454  35115554 انكهٗ

اإللذاو ػهٗ 

انًخبطشة 

ٔحسًم 

 انًغئٕنيت

 

 15111 54513 5 1354534 15553501 االَسذاس

 451 131541 30104553 انبٕالٗ

 454  35155554 انكهٗ

انمذسة ػهٗ 

يًبسعت 

 انذػببت

 15111 44515 4 5313513 13551554 االَسذاس

 451 140555 34445511 انبٕالٗ

 454  35115554 انكهٗ

خًغ 

انبيبَبث 

ببعخخذاو 

خًيغ 

 انسٕاط

 15111 41515 3 3510514 11113513 االَسذاس

 430 141543 31044534 انبٕالٗ

 454  35115554 انكهٗ

( لكؿ 0.001عند مستوى داللة ) ( أف قيمة  "ؼ" دالة إحصائًيا27جدوؿ )يتضح مف      
مف عادة التفكير التبادلى وعادة اإلقداـ عمى المخاطرة وتحمؿ المسئولية وعادة القدرة عمى 
ممارسة الدعابة وعادة جمع البيانات باستخداـ الحواس، أى أف يمكف التنبؤ بالتوافؽ 

دلى وعادة اإلقداـ عمى األكاديمى لدى طبلب كمية التربية مف خبلؿ كؿ مف عادة التفكير التبا
المخاطرة وتحمؿ المسئولية وعادة القدرة عمى ممارسة الدعابة وعادة جمع البيانات باستخداـ 

 جميع الحواس .
  



- م1212( 12) -2جعدد يناير        ...                                  عادات العقل املنبئة بفاعلية الذات

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                           - 260 - 

  (54خذٔل ) 

 َخبئح حسهيم االَسذاس انخطٗ انخذسيدٗ نذساعت حُبؤ ػبداث انؼمم ببنخٕافك األكبديًٗ

انًخغيشاث 

 انًُبئت

يؼبيم 

االسحببط 

انًخؼذد 

R 

يؼبيم 

انخسذيذ 
  

يؼبيم 

انخسذيذ 

انًؼذل 
  

انخغيش فٗ 

ليًت 

 "ف"

دالنت 

 انًُٕرج

يؼبيم 

االَسذاس 

اندضئٗ 

B 

 ليًت 

Beta 

ليًت 

 "ث"
 انذالنت

ليًت 

 انثببج

َغبت 

 انًغبًْت

انخفكيش 

 انخببدنٗ
15354 15143 15141 105151 15111 15515 15354 45405 15111 51504 14% 

انخفكيش 

 انخببدنٗ

اإللذاو 

ػهٗ 

انًخبطشة 

ٔحسًم 

 انًغئٕنيت

15343 15541 15541 545445 15111 
15153 

15445 

15501 

15535 

55545 

35443 

15111 

15111 
35540 54% 

انخفكيش 

 انخببدنٗ

اإللذاو 

ػهٗ 

انًخبطشة 

ٔحسًم 

 انًغئٕنيت

انمذسة 

ػهٗ 

يًبسعت 

 انذػببت

 

15300 

 

 

15530 

 

15534 

 

35013 

 

 

15111 

15105 

15114 

15343 

15515 

15511 

15133 

45514 

45351 

55351 

15111 

15111 

15111 

 

31553 

 

53% 

انخفكيش 

 انخببدنٗ

اإللذاو 

ػهٗ 

انًخبطشة 

ٔحسًم 

 انًغئٕنيت

انمذسة 

ػهٗ 

يًبسعت 

 انذػببت

خًغ 

انبيبَبث 

ببعخخذاو 

خًيغ 

 انسٕاط

 

15514 

 

15534 

 

15555 

 

35551 

 

15111 

15431 

15101 

15154 

-

15335 

15550 

15541 

15140 

-1514 

45131 

35140 

55044 

-

55555 

15111 

15111 

15114 

1511 

 

33514 

 

53% 

 :( أف 28يتضح مف جدوؿ )
وتشير ىذه القيمة إلى أف كؿ مف عادة التفكير  0.26قيمة معامؿ التحديد المعدؿ  .1

التبادلى وعادة اإلقداـ عمى المخاطرة وتحمؿ المسئولية وعادة القدرة عمى ممارسة 
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% مف 26 باستخداـ جميع الحواس يفسروف مًعاالدعابة وعادة جمع البيانات 
 التبايف فى التوافؽ األكاديمى.

 .ة "ت" لكؿ العادات المنبئة دالة إحصائًياقيم .2
 ( يمكف صياغة معادلة التنبؤ بالتوافؽ األكاديمى.28ومف خبلؿ جدوؿ )
)اإلقداـ عمى  0.790( + )التفكير التبادلى 0.841+  46.08التوافؽ األكاديمى = 

)جمع  0.462 -)القدرة عمى ممارسة الدعابة(  0.723المخاطرة وتحمؿ المسئولية( + 
 البيانات باستخداـ جميع الحواس(.

وتشير ىذه النتيجة إلى قبوؿ الفرض بشكؿ جزئى، ويمكف تفسير ىذه النتيجة التى تشير      
بلؿ عادة التفكير التبادلى وعادة اإلقداـ عمى إلى أنو يمكف التنبؤ بالتوافؽ األكاديمى مف خ

المخاطرة وتحمؿ المسئولية وعادة القدرة عمى ممارسة الدعابة وعادة جمع البيانات باستخداـ 
ف الطالب الذى إحيث  فراد الذيف يتمتمكوف ىذه العادات؛مف خبلؿ خصائص األ جميع الحواس

و أى حاسة أخرى أيتميز بيذه العادات يمكنو مبلحظة كؿ ما يقع تحت أبصارىـ أو أسماعيـ 
، فيـ يقوموف يرات ومدخبلت البيئة المحيطة بيـمف حواسيـ بدقة، ولذلؾ فيـ يستوعبوف مث

مع لتكويف نظاـ معرفى، كما يتعامموف  المسموعة والمرئية والمحسوسة مًعابتحميؿ األشياء 
البيئة كميداف معرفى مفتوح يطور عممياتو المعرفية، ويعرفوف أى القنوات المعرفية العقمية 

مع البيئة المحيطة ف متوافقيف أكاديمًيا ويجعميـ متكيفيأكثر مناسبة ليـ وىذا بدوره يجعميـ 
جية المخاطر مع ضبط النفس، والتحكـ فى المشاعر، يتمتعوف بقدرة عمى موا، كما أنيـ بيـ

حساس بالضغط أو أو إ مع تحكـ تاـ وكامؿ لممسئولية الممقاه عمى عاتقيـ دوف ىروب،
الخطر، ويفكروف فى النجاح المرتبط بالجيد وال يخافوف مف الفشؿ، ويجبروف أنفسيـ عمى 

 استبصاًرا عقمًيا كافًيا متبلكيـبالمغامرات العقمية مع ا اقتحاـ المشكمة المعقدة، ويرحبوف
المخاطرة ونواتجيا، ويؤمنوف بأف المخاطرة والفشؿ يساعداف عمى معرفة لمعرفة عناصر 

ميارات مختمفة تعينيـ عمى  حدود العالـ مف حوليـ عقمًيا؛ فيكسبيـ ذلؾ الحكمة، ويتجاوزوف
، كما أنيـ يستخدموف الدعابة التى تثير ميارات التفكير العميا، التعايش مع البيئة الجامعية

فيشير محمد ،  كتشاؼ عبلقات جديدة بيف األشياءوا عمى ربط األحداث، قادًرا وتجعؿ الطالب
ىتماـ، وتشعر الطالب تخفؼ التوتر وتثير االنتباه واال ( أف الدعابة409، 2015رزؽ )



- م1212( 12) -2جعدد يناير        ...                                  عادات العقل املنبئة بفاعلية الذات

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                           - 262 - 

لمجوانب المضحكة فى المواقؼ، والتبلعب باأللفاظ  وتجعمو يستجيب انفعالًيا بالرضا والسعادة،
تصورات ذىنية متقدمة قد تكوف متناقضة أو غير متوقعة  والتوصؿ إلى ،المحببة لآلخريف

والتكيؼ  ،مف التوافؽ األكاديمى ، ويحقؽ ليـ قدرًاوذلؾ بيدؼ المتعة والترفيو ،تثير الدىشة
دارتيا بشكؿ فعاؿ كما تجاىيـ اإليجابى نحو الدراسة، ، ويزيد مف امع المتطمبات األكاديمية وا 

نجازه أف الطالب ويطوع تفكيره لكى  ،فى عادة التفكير التبادلى يشارؾ اآلخريف فى تفكيره وا 
ويطور حاالت عقمية مختمفة عف حالتو الفردية،  كما أنو يتجنب الوحدة، يتوافؽ مع اآلخريف،

كما أنو يطور تفكيره االجتماعى وما سيتـ التعامؿ معو فى المستقبؿ، ويتعاطؼ مع اآلخريف 
وبيذا تتشكؿ اتجاىات وسموؾ الطالب  (Costa &Kallick, 2009, 12) فى قيادتيـ

بحيث يكوف ىناؾ تكامؿ بيف تعبير الطالب عف طموحاتو  ،الجامعى لمواجية مواقؼ جديدة
يشعر الطالب بالرضا وتقبؿ األفراد مف  وىذا بدوره، وتوقعاتو، ومتطمبات المجتمع والجامعة

ة بالنفس وتحقيؽ أكبر قدر مف النجاح فى إقامة مما يحقؽ لو الرضا الذاتى والثق ؛حولو
بيئتو وتكيفو مع  يزيد مف توافقو األكاديمىمما  ،عبلقات إيجابية مع زمبلئو وأساتذتو

 .األكاديمية
السبلـ وحيد مصطفى وعبدويمكف تفسير ىذه النتيجة فى ضوء ما أشار إليو كؿ مف      
يتمتع بقدر كبير مف عادات العقؿ؛ أف الطالب المتفوؽ الذى مف ( 394، 2010) عيسى

د وجود عادات العقؿ لدى الطبلب يتمتع بقدر كبير مف التوافؽ، وعميو يمكف القوؿ بأنو كمما زا
أف  Campbell  (1 ,2006) وفى ضوء ىذا أشارإلى زيادة التوافؽ لدييـ،  فإنو يؤدي

اديمى لدى الطبلب. فالنجاح التوافؽ األكبعادادت العقؿ تعد مف المتغيرات الميمة ذات العبلقة 
عتماد عمى نقؿ لممعمومات والمعرفة عبلقة  بتحوؿ الطالب مف حالة اال والفشؿ األكاديمى لو

عتماد عمى النفس فى عممية التعمـ، فالتركيز عمى كـ المعمومات ، إلى حالة االعف اآلخريف
 Costa and) كتساب المعمومات وتوظيفياة ىو األساس لكف األىـ ىو كيفية االمكتسب

Kallick, 2000, 9)لرأى  ، ووفًقاManaster (2007, 1192) قة قوية إلى وجود عبل
مما يعنى أف التوافؽ يمتقى مع مفيـو عادات العقؿ فى تناغـ وتناسؽ  بيف التوافؽ واإليجابية؛

شديد الثراء، حيث تسمح إيجابية التوافؽ مف تحويؿ عادات العقؿ إلى عممية ابتكارية تقدـ 
الجديد تمو الجديد دوف توقؼ عند حد اإلنجاز بؿ تجعؿ المتفوؽ يصنع ويتحدى الصعاب فى 
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، كما ف ىناؾ إنجاز وابتكارحمؿ الصعاب وبذؿ الجيد لـ يكيؿ النجاح والسعادة، فبدوف تسب
 .( إلى وجود عبلقة بيف التفكير اإليجابى والتوافؽ2017أشار ناصر بدر )

 التوصيات

أف متغيراتيا المتمثمة فى عادات العقؿ التى أسيمت فى التنبؤ  يتضح مف نتائج الدراسة     
بفاعمية الذات اإلبداعية والتوافؽ األكاديمى لدى طبلب كمية التربية، لذا فإف الدراسة توصى 

 باآلتى:
إعداد الباحثيف برامج تدريبية لتحسيف عادات العقؿ عند الطبلب فى المراحؿ  -1

 المختمفة.
يس والمعمميف أثناء عمميـ عمى أىمية عادات العقؿ فى تأكيد أعضاء ىيئة التدر  -2

 عممية التعمـ ألنيا تحسف مف األداء األكاديمى لمطبلب.
ىج والمقررات الدراسية ىتماـ بتنمية فاعمية الذات اإلبداعية مف خبلؿ المناضرورة اال -3

 ـ مع تطور فاعمية الذات اإلبداعية لدى الطبلب.التى تتبلء
 الذات اإلبداعية أثناء قبوؿ الطبلب بالجامعات. مراعاة قياس فاعمية  -4

 :حبوخ مكرتحة 

 .تحصيمًيا برنامج تدريبى لتحسيف عادات العقؿ لدى طبلب الجامعة الضعاؼ -1
نمذجة العبلقات السببية بيف عادات العقؿ وفاعمية الذات اإلبداعية والتوافؽ  -2

 األكاديمى لدى طبلب الجامعة.
العقؿ لتحسيف التوافؽ األكاديمى لدى طبلب الجامعة برنامج تدريبى قائـ عمى عادات  -3

 منخفضى التحصيؿ.
 برنامج تدريبى لتنمية فاعمية الذات اإلبداعية لدى طبلب الدراسات العميا. -4
 فاعمية الذات اإلبداعية لدى الفئات الخاصة. دراسة -5
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 املزادع

 املزادع العزبية:

)إبراىيم أحمد )داخمى1002إبراىيم التحكم الذاتووجية فاعمية أثر .)- دافعية عمى  خارجى(
الثانوية المرحمة طالب لدى المؤتمر العممى الثالث: التربية والثقافة فى عالـ ،المثابرة

متغير بالفيوم، التربية كمية القاىرة، جامعة الثانى،أكتوبر12-12، المجمد ،946-
920.

)إبر حكمة أبو عمى محمد ويحى فرحان إبراىيم أحمد لدىطالبكمية1022اىيم العقل عادات .)
(،219)22،مجمة الثقافة والتنميةالتربيةبجامعةالممكخالدوعالقتياببعضالمتغيرات،

2-69. 
( الحارثى المسمم أحمد 1001إبراىيم األولى،العادات العقمية وتنميتيا لدى الطالبات(. ،الطبعة

مكتبةالشقرى.،الرياض
( الزغبى محمد األردن،1024أحمد فى ومعممييم الموىوبين الطمبة لدى اإلبداعية الذات فاعمية .)

.422-426(،4)20،المجمة األردنية فى العموـ التربوية
مياراتبىكمنبئات(.التوافقاألكاديمىوالكفاءةالذاتيةوالتحصيلاألكاديم1029أحمدمحمدشبيب)

 عمان، بسمطنة قابوس السمطان طمبة لدى الوجدانى المجمة المصرية لمدراسات الذكاء
.12-2(،60)19،النفسية

(.التوافقالنفسىوالدراسىلحفظةالقرآنالكريم:دراسةمقارنةبينالطمبة1022أزىارحسنالمصرى)
الب اهلل عبد الشيخ بكمية الحفظة وغير التقنيةالحفظة -درى رسالة ماجستير غير بربر،

جامعةأمدرمانالسودان.، منشورة
(.برنامجتدريبىقائمعمىبعضعاداتالعقلالمنتجةوأثرهفى1022أسماءحمزةمحمدعبدالعزيز)

التربية كمية طالب لدى المستقبل وقمق األكاديمى التسويف خصائيف رابطة األ،خفض
.944-662،(1)12،)رانـ(النفسييف المصرية 

(.بعضأساليبالتفكيروعالقتيابالتوافقالدراسىلدىطالباتقسم1022أسماءعبدالعزيزالحسين)
(،1)220،جامعةاألزىر،مجمة كمية التربيةبكميةالتربيةبجامعةاألميرةنورة،عممالنفس

920-946. 
لوعالقتيابمظاىرالسموكاإليجابىلدىطمبةجامعة(.عاداتالعق1026إليامفايقسميمانبريخ)
،كميةالتربية،جامعةاألزىر.رسالة ماجستير غير منشورةاألزىر،غزة،
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(.أثربرنامجتدريبىقائمعمىعاداتالعقلفىمواقفحياتية1006أميمةمحمدعبدالغنىعمور)
ا لدىطالبالمرحمة اإلبداعى مياراتالتفكير تنمية رسالة ماجستير غير ،ألساسيةفى

جامعةعمانالعربيةلمدراساتالعميا.،منشورة
( اهللأحمد عبد إلىالدماغفىتنمية1022إيمانأحمد المستند بعضاستراتيجياتالتعمم فاعمية .)

مجمة بعضعاداتالعقلوالكفاءةالذاتيةاألكاديميةلدىطالباتالدبمومالعامفىالتربية،
.421-441(،224)1جامعةاألزىر،ربية،كمية الت

(.وحدةمقترحةلتنميةبعضعاداتالعقل1026إيمانصابرعبدالقادرالعزبوعطياتمحمديس)
19،جامعةبنيا،مجمة كمية التربيةلدىطالبالشعبالعمميةبكميةالتربيةجامعةبنيا،

(201،)192-164.
الطراونة) واالتزاناالنفعالىلدىطالباتالتوافقا(.1022تقوىمحمد الحياة لدراسىوعالقتوبجودة

،جامعةمؤتة،األردن.رسالة ماجستيرختالفمتغيرالزواج،جامعةمؤتةبا
( المزينى عمى الرحمن عبد والذات1022تيانى العقل عادات تنمية فى التأممى التعمم فاعمية .)

 العميا، الدراسات طالبات لدى الحدودمجمة الشماؿ لمعموـ اإلنسانيةاألكاديمية جامعة ،
.296-211(،1)1الشمالية،

( الرؤساء الصفالمقموبفىتدريسمقرر1022تيانىمحمد فاعمية استراتيجياتتدريسالعموم(.
وتقييمياعمىالتحصيلاألكاديمىوتنميةعاداتالعقللدىطالباتجامعةاألميرةنورةبنت

 الرحمن، مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات التربوية والنفسيةعبد ،19(2 ،)212-
260.

إلبداعيةلدىطمبةالجامعة،(.فاعميةالذاتا1022ثناءعبدالودودعبدالحافظوغديركاظمفميح)
.296-2،212،المجمة العربية لمعموـ التربوية والنفسية

القاىرة،SPSSحصائى باستخداـ برنامج التحميؿ اإل(.1009جولىباالنت) العمرى، ترجمةخالد ،
 دارالفاروقلمنشروالتوزيع.

 أحمد غانم )حجاج اال1022عمى واالبتكارية البنائى التفكير األكاديمى(. الضبط ووجية نفعالية
دراسات ةكميةالتربيةبجامعةالقصميم،توافقمعالحياةالجامعيةلدىطمبكمؤثراتعمىال

.120-22،116،عربية فى التربية وعمـ النفس
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الحسنحسنعمى) الدينأبو الذات1026حسام بكلمنإدارة وعالقتيا الذاتاإلبداعية فاعمية .)
ا والمساندة لدىطالبالجامعة، جنوبالوادى،مجمة العمـو التربويةالجتماعية جامعة ،

.112-16،290كميةالتربية،
النجار) السيد النموذجالبنائىلمعالقاتبينعاداتالعقلواألسموباإلبداعى1026حسنىزكريا .)

التمثيلالمعرفىلدىطمبةكميةالتربية، 16،لمدراسات النفسيةالجمعية المصرية وكفاءة
(201،)202-222.

( الراضىطراد التفكيراإلبداعىباستخدام1021حيدرعبد فىتنمية وكاليك( أثربرنامج)كوستا .)
الرياضية التربية كمية فى الثالثة المرحمة طمبة لدى العقل مجمة عمـو التربية ،عادات

.194-116،(6مجمد)،(2عدد)،الرياضية
دارالفكرلمطباعةوالنشروالتوزيع.،األردن،عمـ النفس التربوى(.1002عايطة)خميلالم

(.فاعميةاستخدامبرنامجتدريبىقائمعمىاألنفوجرافيكفىتنميةعادات1026الخامسةصالحالعيد)
المجمة الدولية لآلداب والعمـو اإلنسانية العقللدىطالباتكميةالتربيةفىجامعةحائل،

.69-26،92،الجتماعيةوا
نفعاليةوعالقتيابالتوافقالدراسىوالتحصيلاألكاديمى(.الطمأنينةاال1022عبدالوىاب)دالياخيرى

،المجمة المصرية لمدراسات النفسيةفىضوءبعضالمتغيراتلدىطالبجامعةالزىر،
12(62،)16-204.

،مكتبةقياس التوافؽ األكاديمى لطبلب الجامعاتم(.2629رشدىعبدهحنينوفوزىإبراىيميوسف)
األنجموالمصرية،القاىرة،مصر.

( النور محمد الرفاعى الدراسى1026رضوان بالتوافق التنبؤ فى اإلنجاز لدافعية النسبى اإلسيام .)
 جازان، بجامعة التربية كمية طالب من عينة لدى األكاديمى مجمة القراءة والتحصيل

.166-120،192جامعةعينشمس،كميةالتربية،،والمعرفة
الربدى) القصميم،1021سفيانإبراىيم جامعة التربية كمية لدىطمبة الجامعية الحياة التوافقمع .)

.422-416(،9)2،جامعةالقصميم،مجمة العموـ العربية واإلنسانية
إبراىيمبركاتالخرشة) أثراستراتيجيةتدريس1022سميحة لعقلفىتحسينعمىعاداتاةقائم(.
،ستنباطىلدىطمبةالصفالعاشراألساسىفىمادةالتربيةاإلسالميةمياراتالتفكيراال

.219-22،(1)11،سمسمةالعموماإلنسانية،مؤتة لمبحوث والدراسات
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( عريان عطية ا1020سميرة لمعمم المطموبة االجتماعى الذكاء وميارات العقل عادات لفمسفة(.
،266،مجمة دراسات فى المناىج وطرؽ التدريسواالجتماعفىالقرنالحادىوالعشرين،

16-22.
( الرفوع وخالد جرادين عالقتيا1022سوسن حيث من الجامعة طمبة لدى العقل عادات دراسة .)

16الكويت،،جامعةمجمة كمية التربيةبمتغيراتالخبرةالجامعيةوالكميةوالنوعاالجتماعى،
(202،)142-121.

( العواودة اهلل عبد سالمة عا1029شذى ا(. عمى بالقدرة وعالقتيا العقل واالتزانتخدات القرار اذ
،كميةعمادةالدراساتالعميا،األردن.رسالة ماجستيرنفعالىلدىطمبةجامعةمؤتة،اال

( سميمان سيد الت1022شيماء بين السببية التأثيرات نمذجة القيمية(. والتوجيات المعرفية حيزات
 بقنا، التربية كمية طمبة لدى األكاديمى والتوافق الدافعى ،مجمة العمـو التربويةوالتداخل

.422-12،121جامعةجنوبالوادى،كميةالتربيةبقنا،
( ويس أسعد 1020صاحب الجامعة، طمبة لدى الدراسى التوافق سمراء،مجمة سمراء(. جامعة ،

.120-10،260العراق،
(.العالقةبينكلمنعاداتالعقل1022سماعيلحسنفييمالوليمى)صالحشريفعبدالوىابوا 

المنتجةوالذكاءالوجدانىوأثرذلكعمىالتحصيلالدراسىلدىطالبالمرحمةالثانويةمن
.166-110،(29)2،مجمة كميمة التربية بالمنصورة،الجنسين

محمد )صالح محمد لدى1022محمود الذاتاإلرشادية بفاعمية وعالقتيا المنتجة عاداتالعقل .)
.422-26،411،مجمة البحث العممى فى التربيةالمرشدالنفسىالمردسى،

المجمة ،(.عاداتالعقلوعالقتيابكلمنالتفكيرالتأممىوالذكاءاألخالقى1022عادلمحمدالعدل)
.99-11،(200)12،نفسيةالمصرية لمدراسات ال
( كاملأحمد المجيد عبد التفكيرالتحميمىوبعضعاداتالعقللدىالعاديينوذوى1010عاصم .)

االصعوب المرحمة تالميذ من الكتابة مقارنةات دراسة جامعة،المجمة التربوية،بتدائية:
.429-11،142كميةالتربية،،سوىاج
عاداتالعقللدىطالبالسردالقصصىفىتنميةاألنماطالمغويةو(.أثر1029عايدمحمدقابيل)

.رسالة دكتوراه،بتدائيةفىالسعوديةالمرحمةاال
( الفتاحنجمة الموسيقىعمىالتو2661عبد أثر دراسة اال(. المرحمة بتدائية،افقالنفسىلدىأطفال

،كميةالتربية،جامعةالزقازيق.رسالة ماجستير غير منشورة
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( حجات إبراىيم اهلل 1020عبد لمنشر،2ط،عادات العقؿ والفعالية الذاتية(. الزمان جميس دار
عمان.،والتوزيع

(.التنبؤبالتوافقالجامعىمنالذكاءالوجدانىوالقدراتاإلبداعيةوبعض1024عبداهللسيدجاباهلل)
دراسات عربية فى التربية وعمـ مجمة المتغيراتالديمجرافيةكالجنسوالتخصصالدراسى،

.191-61،112،رابطةالتربويينالعرب،مصر،النفس
(.التوافقالجامعىلدىطمبةالبكالوريوسفىاألكاديمية1022عبدالناصرالقدومىوكمالسالمة)

 أريحا، فى األمنية لمعموم مجمة كمية التربيةالفمسطينية الزقازيق، جامعة ،21 ،191-
102.

،دارالكتبالوطنيةبنىغازى.الصحة النفسية(.1004انعمىأيمن)عثم
( يوسفالعتوم 1004عدنان المسيرة،عمان،2ط،عمـ النفس المعرفى: النظرية والتطبيؽ(. دار

لمطباعةوالنشر.
( دوس محمد بدر طمبة1026عصام لدى األكاديمى بالتوافق وعالقتيا الجامعية الحياة ميارات .)

الجامع العمـو اإلنسانية واإلدارية -المجمة العممية لجامعة الممؾ فيصؿة، ،10 ،22-
62.
الدراسةوالجنسعمىالتوافقالجامعىلدىطمبةجامعتىالنجاح1021عمىالكشعة) (.تأثيرنظام

الجامعةاألردنية،مجمة العمـو التربويةالوطنيةوجامعةالقدسالمفتوحة، ،4(1،)611-
642.

)عمرو درويش أحمد محمد الثابت1029محمد الدعم نمطا عمى-(. قائمة تعمم بيئة فى المرن
الذات فاعمية تنمية عمى وأثرىما جوجل لمطالبتطبيقات ذاتًيا المنظم والتعمم اإلبداعية

،الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميـبالمرحمةاإلعداديةفىمادةالعموم،الموىوبينأكاديمًيا
19(2،)112-112.

( لبنى العزيز عبد أسرية1022عواطف تخصصتربية المعممات الطالبات لدى العقل عادات .)
،بحوث عربية فى مجاالت التربية النوعيةوعالقتيابأدائينالتدريسىفىالتدريبالميدانى،

20،296-262.
عاداتالعقلفىتنميةالتفكير(.أثربرنامجتدريبىمستندإلى1026غازىصالحىميلالمطرفى)

تجاهنحوىذهالعاداتلدىالطالبمعممىالعمومرىوفيمطبيعةالمسعىالعممىواالاالبتكا
.200-26(،1)20،مجمة جامعة أـ القرى لمعموـ التربوية والنفسيةبجامعةأمالقرى،
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عمى(.عا1010فاطمةعمىناصرالدوسرى) بالقدرة القرارلدىطالباتاداتالعقلوعالقتيا تخاذ
-46(،6)4،مجمة العمـو التربوية والدراسات اإلنسانيةكميةالتربيةبجامعةاألميرةنورة،

22.
(.بناءوتطبيقمقياسالتوافقاألكاديمىلطمبةكميةالتربيةالرياضية1006فراسمحمودعمىالخوخى)

.166-126(،1)2،يةمجمة أبحاث كمية التربية األساسفىجامعةالموصل،
التربية1021فضيمةجابرالفضمى) لدىطمبةكمية الذاتاألكاديمية بكفاءة (.عاداتالعقلالمنبئة

.422-412(،26)6،كميةرياضاألطفال،مجمة الطفولة والتربية،جامعةالكويت
 حسن صالح )فيصل ا1029الزىرانى إرشادى برنامج فاعمية التوافق(. تحسين فى تكاممى نتقائى

 الثانوية، المرحمة طالب لدى الذات وتقدير عينمجمة اإلرشاد النفسىالنفسي جامعة ،
.111-46،166شمس،
مجمة (.التكيفاألكاديمىوعالقتوبالتحيزالخادملمذاتلدىطمبةالجامعة،1029لمياءجاسممحمد)

.122-122(،9)2،الجامعةالمستنصرية،كمية التربية
ستقصاءفىالعموملتنميةبعضعادات(.فاعميةبرنامجقائمعمىاال1010ليمىمرشدرشادالعتيبى)

دراسات عربية فى التربية وعمـ ،العقللدىطالباتالصفالثانىالثانوىبمدينةالطائف
.122-210،264،النفس
( نوفل بكر 1002محمد دار،عمان،التفكير باستخداـ عادات العقؿتطبيقات عممية فى تنمية (.
الميسرة.

(.التكيفاألكاديمىوعالقتوبالكفاءةالذاتيةالعامةلدىطمبةكميةالعمومالتربوية1020محمدخالد)
-421(،1)14،مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث )العمـو اإلنسانية(فىجامعةآلالبيت،

411.
عينةمناألطفالضعاداتالعقلالمنتجةكمحدداتلإليجابيةلدى(.بع1026محمدرزقالبحيرى)

16،المجمة المصرية لمدراسات النفسية،نتباهوالنشاطالزائدالمتفوقينعقمًياذوىنقصاال
(26)،166-469.

(.التوافقالنفسىواالجتماعىوعالقتوبالتوافقالدراسىلدىعينةمنطمبة1021محمدالسيدبكر)
.21-19،2،مصر،مجمة اإلرشاد النفسىلباتجامعةالجوف،وطا

دراسات عربية فى ،(.عاداتالعقلالمنبئةبالتفكيرالجانبى1029محمدعبدالرءوفعبدربومحمد)
.626-22،612،رابطةالتربويينالعرب،التربية وعمـ النفس
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(.عاداتالعقلوعالقتيابدافعيةاإلنجازلدىطالبكميةالتربيةبجامعة1024فرحانالقضاة)محمد
.66-2،11،اليمن،المجمة العربية لتطوير التفوؽالممكالسعود،

(.عاداتالعقلالشائعةلدىطالباتجامعةأربدالجامعية،مجمة1021محمدنايفمحمدعياصرة)
.121-161(،1)10،جامعةالقاىرة،ية الدراسات العميا لمتربيةكمالعمومالتربوية،

( الدراوشة اهللسالم عطا بعضعادات1010محمود الواقعىفىتنمية التقويم استراتيجية فاعمية .)
.11-22،(2)4،مجمة العموـ التربوية والنفسية،العقلالمنتجة
(.فاعميةوحدةتدريبيةفىعاداتالعقلفىتنميةالتحصيلالرياضى1022مرفتمحمدكمالأدم)

والتفكيراإلبداعىواإلتجاهنحوىاونحوالرياضياتلدىالطالباتالجامعيات،مجمةتربويات
.214-42(،2)10،الجمعية المصرية لتربويات الرياضياتالرياضيات،
بدافعيةاإلتقانوالمرونةالمعرفية1022ادة)مروةصالحإبراىيمسع (.عاداتالعقلالمنبئةوعالقتيا

 الثانوية، المرحمة طالب التربوييندراسات عربية فى التربية وعمـ النفسلدى رابطة ،
.161-22،122العرب،
الشمرى) النوعوالتخصصلدى1021مشعل اإلبداعىفىضوء بالتفكير عاداتالعقلوعالقتيا .)

،بكميةالدراساترسالة ماجستيرالطالبفائقىومتوسطىالتحصيلالدراسىبدولةالكويت،
العميا،جامعةالخميجالعربى،البحرين.

بداعيةوالتفكيرفوقالمعرفىلدىطالبات(.العالقةبينفاعميةالذاتاإل1022مصطفىقسيمىيالت)
 ظبى، أبو بجامعة التدريس فى المينى جامعة،المجمة الدولية لمبحوث التربويةالدبموم

.126-146)العددالخاص(،42اإلمارات،
الكنانى) المنعم دارالميسرة2،طسيكولوجية اإلبداع واساليب تنميتو(.1006ممدوحعبد عمان، ،

والنشر.لمطباعة
ستيعابالمفاىيمىعادالتعمملمارزانوفىتنميةاال(.فعاليةنموذجأب1022مندورعبدالسالمفتحاهلل)

بتدائىبمدينةعنيزةبالمممكةالعربيةالعقللدىتالميذالصفالسادساالفىالعموموعادات
 .266-246،(62)16،جامعةالكويت،المجمة التربويةالسعودية،

(.أثرخرائطالتفكيرفىتنميةعاداتالعقلوالتحصيلاألكاديمى1024منيرةعبدالعزيزالحريشى)
.266-242،266،مصر،مجمة القراءة والمعرفة،عندطالباتكميةالتربية
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( حسين إبراىيم النوابومحمد محمود وعالقتيما1021ناجى الرتبة عالى والتفكير العقل عادات .)
،26،جامعةبابل،العراق،مجمة العمـو اإلنسانيةالذاتيةلدىطمبةكميةالتربية،بالفاعمية

246-221.
دارالفكر.،عمان،6ط،مدخؿ إلى تربية المتميزييف والموىوبييف(.1020ناديةالسرور)

توفيق) محمد طاىرشوشةورشا محمد عادات1026نادية وكاليكباستخدام تأثيربرنامجكوستا .)
مجمة العقلعمىتنميةالتفكيراإلبداعىوتعممميارةالنجمةالثانيةفىالسباحةالتوقيعية،

.161-116(،1)12،أسيوط لعمـو وفنوف التربية الرياضية
كيراإليجابىوالتوافقلدىعينةمنطالبالمرحمةالمتوسطة(.التف1022ناصربدرضيفحسن)

داب،جامعةالمنصورة.،كميةاآلرسالة ماجستيربالكويت،
نفعالىوعالقتيمابالتحصيلالدراسىلدىطمبةالجوفوالذكاءاال(.عاداتالعقل1020نداالشمرى)

جامعةاليرموك.،إربد،األردن،رسالة دكتوراه،فىالمممكةالعربيةالسعودية
السيد) حسن ومنى إبراىيم محمد وعمرو إدريس مبروك حل1010نشوى عمى قائم برنامج أثر .)

 المرحمةالثانوية، الذاتاإلبداعيةلدىطمبة فاعمية المجمة المشكالتالمستقبميةفىتنمية
.26-64(،16)10،الدولية لمعموـ التربوية والنفسية

(.عاداتالعقلوعالقتيابكلمناتخاذالقراروفاعميةالذات1021محمدعمى)ىانمأحمدسالمورانيا
21،مجمة التربية الخاصة،لدىالطالبالمتفوقينوالعادينبالصفاألولالثانوىالعام

(1،)60-221.
الذاتمدخللخفضأعراضالقمقوتحسينالتحصيلالدراسى1021صابرشاىين)ىيام فاعمية .)

.242:102،(4)2،مجمة جامعة دمشؽ،لدىعينةمنالتالميذذوىصعوباتالتعمم
(.عاداتالعقلوعالقتيابالقدرةالعقميةوفقنظريةستيرنبرجلدى1026وجودراشديوسفالخالدى)

-166(،2)16،جامعةأسيوط،مجمة كمية التربيةىوباتفىمدينةالدمام،الطالباتالمو
426.

لدى(.عاداتالعقلوعالقتيابالتوافق1020وحيدمصطفىكاملمختاروعبدالسالمعيسىسعيد)
،دابمجمة كمية اآل،وغيرالمتفوقينمنطالبالتعميمالثانوىعينةمنالمتفوقينأكاديمًيا

.411-22،122،جامعةطرابمس
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(.فاعميةبرنامجتدريبىقائمعمىنظريةالتعممالمستندإلى1026وصلاهللعبداهللحمدانالسواط)
طالب لدى العقل عادات وبعض المدركة األكاديمية الذاتية الكفاءة تنمية فى الدماغ

.2661-2626(،40)1،جامعةبنيا،دابمجمة كمية اآلالجامعة،
سيامعاداتالعقلفىالتنبؤبالتفكيراإليجابىلدىطالبات(.إ1022محمودنصارعبدالرازق)وفاء

.112-124(،229)26،جامعةبنيا،مجمة كمية التربيةالجامعة،
مركزديبونولتعميمالتفكير.،عمان،عادة العقؿ(.1002يوسفقطامى)

(.النموذجالسببىلمعالقاتالمتبادلةبينالضغوط1022يوسفمحمدشمبىووسامحمدىالقصبى)
األكاديميةالمدركةوكلمناستراتيجياتالمواجيةودافعيةاإلنجازوالتوافقاألكاديمىلدى

.62-2(،1)92،جامعةطنطا،مجمة كمية التربيةطالبالجامعة،
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