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 الصف األول الثانوى العام لطالبالنهوض األكادميى وعادات العقل 
 أكادمييًا  والعادينياملتفوقني  

 د/ رانيا حممد على عطية

 س علم النفس الرتبوىمدر

 جامعة الزقازيقكلية الرتبية 

 تستلل امل: 
النهوض األكادميى ومستوى عاادا  العلال لادى كال     البحث التعرف على مستوى  استهدف

التعارف علاى العالقاة    من الطالب املتفوقني والعاديني بالصف األول الثانوى العاا،  باضااا ة      
طالباااو وطالبااة ماانهم ( 216وتكونااا العينااة ماان   يهم.لااد النهااوض األكااادميى وعااادا  العلاالبااني 

النهاااوض  ى  وطباااق علااايهم ملياسااا ( مااان الطاااالب العااااديني 114( مااان الطاااالب املتفاااوقني  و  102 
واضحنااراف املعيااا ى   عااداد الباةثااة(  وباساتادا، املتوسااى ا سااابى   عااادا  العلاالواألكاادميى  

 ن  مساااتوى النهاااوض األكاااادميى لااادى    مت التوصااال   واختباااا   (   ومعامااال ا تباااان ب ساااو   
كالل  توصاال  و بينماا كاا  متوساطاو لادى الطاالب العااديني         مرتفعااو كاا   الطاالب املتفاوقني   

بينماا كاا  متوساطاو      مرتفعااو كاا   الطاالب املتفاوقني   البحث    ن  مستوى عاادا  العلال لادى    
ائياو باني متوساطى د جاا      ارو  دالاة  ةصا    توصل البحث    وجود ونيضاو  لدى الطالب العاديني

الطااالب املتفااوقني والعاااديني  ااى كاال ماان النهااوض األكااادميى والد جااة الكليااة لعااادا  العلاال       
عالقاااة موجباااة دالاااة  ةصاااائياو باااني النهاااوض      لصاااال الطاااالب املتفاااوقني  باضااااا ة    وجاااود     

 الطالب املتفوقني والعاديني.  لدى عادا  العللواألكادميى 
 عادا  العلل. - النهوض األكادميى :الكلما  املفتاةية

Academic Buoyancy and Habits of Mind for Gifted and Normal 
Students in First Year General Secondary 

Dr. Rania Mohamed Ali Attia 

Abstract: 
The research aimed to recognize the level of academic buoyancy and 

habits of mind for gifted and normal students in first year general 
secondary, in addition to recognize the relationship between academic 
buoyancy and habits of mind. The research sample consists of (216) 
male and female students, The researcher prepared academic 
buoyancy’s scale, and habits of mind’s scale, By using "the Averages", 
and "Person correlation coefficient”, "Independent Sample T-Test",  
The research found that the level of academic buoyancy for gifted 
students was high, but the level of academic buoyancy for normal 
students was average, it found also that the level of habits of mind for 
gifted students was high, but the level of habits of mind for normal 
students was average, , it found also there were   statistically significant 
differences between the mean scores of gifted and normal students in 
academic buoyancy and habits of mind in favor of gifted students, there 
were positive relationship between academic buoyancy and habits of 
mind for both of gifted and normal students. 
Key Words: Academic buoyancy– Habits of mind. 
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 :مقدمة 
يأمال  و  للطاالب يااا األكادميياة   ا  اى   املهماة  عد املرةلة الثانوية من املراةال ُت

   العااااأل األكااا  ةياااث  ني اااى  طاااى عتباااة املرةلاااة الثانوياااة مناااتلل  هممجااايع
اجلامعاااا  واملعاااااد التاصصاااية  و اااى اااالا األبنااااي يواجااا  الطاااالب العدياااد مااان     

ن الد اسية   منهم من ض يستطيت  طاى االا   املشكال  والعلبا  والضغون واحمل
العلباااا  واضستساااال، للفشااال  ومااانهم مااان يساااتطيت التغلااا  علاااى اااالا العلباااا       

 والنهوض مرا نخرى.

 Academicا اجااااة    مفهااااو، النهااااوض األكااااادميى    ظهاااار وماااان انااااا  

Buoyancy      يعاارف ةيااث عنااد تعاارض الطااالب للعلبااا  واحملاان الد اسااية اليوميااة
 Martin& Marsh, 2008a, 54   النهااوض األكااادميى بأناا  قااد ا الطالاا  علااى )

 التغل  على النكساا  والتحاديا  التاى ااى جازي مان ا يااا األكادميياة اليومياة.         
النهاوض األكاادميى يعتا  عامال     ن   (394  2018 نمال عباد احملسان الز،باى      ترى و

لنهاوض  ااى  وقاائى ممااى الطاالب ماان الفشال الد اسااى   ضاالو عاان كونا  وساايلة ل     
 ةالة الفشل الفعلى.

وظهر مفهو، النهوض األكادميى امن حبوث الصامود األكاادميى  اى نعماال     
"Martin& Marsh    ،ةياث وجاد    2006" منال عاا  )Martin& Marsh, 2008a, 55 )

علااى وموعااة  ااددا ماان الطااالب  هااو      ن  مفهااو، الصاامود األكااادميى ملصااو    
 م للاطااار  لااالل  اقرتةاااا مفهاااو،  يركاااز علاااى احملااان الشاااديدا للمعرااااني مااانه   

ملواجهااة التحااديا  واملشااكال  البساايطة  ااى ا ياااا الد اسااية  النهااوض األكااادميى
اليومية  واالا التحاديا  مثال: الاد جا  املنافضاة   وااغى اضمتحاا   واملنا ساة         

 داخل الفصل.

ن  مفهاومى النهاوض األكاادميى والصامود      (Strickland, 2015, 28  ويالكر 
دميى ض ميكااان ألةاااداما ن  مااال  ااال اتخااار   هماااا مرتبطاااا  ولكنهماااا       األكاااا

د س كمااا  متمااايزا    يلعاا  كاال منهمااا دو او  ااى التحصاايل الد اسااى للطااالب.       
 Martin, 2013, 488   اولة التأكد من ن  متغ  النهوض األكاادميى تتلاف  )

هااوض     ن  الن ةيااث توصاال عاان مااتغ  الصاامود األكااادميى ولكاانهم ماارتبطني       
باااالنواتل السااالبية املنافضاااة املساااتوى وااااى:  الللاااق     األكاااادميى نكثااار   تباطااااو 

 الصاامود األكااادميى نكثاار   تباطاااو بينماااوجتناا  الفشاال  والضاابى ،اا  امل كااد(  
وقاد نظهار     .(بالنواتل السالبية الرئيساية وااى:  العااز الالاتى  وجتنا  املشاا كة       

بااني النهااوض األكااادميى وبااني      جيابيااة وجااود عالقااة  نتااائل العديااد ماان البحااوث   
العديد من املاتغ ا  مثال: التحصايل واملشاا كة املعر ياة واضنفعالياة والسالوكية        

 Martin, 2014  والتكيف الوظيفى  )Rachmayanti& Suharso, 2017 ،ومفهو  )
 ,Colmar, Liem, Conner& Martin)الاالا  األكااادميى واألداي األكااادميى  

 .(Datu& Yang, 2019ا عية األكادميية والتحصيل األكادميى  والد    (2019

ومن ناةية نخرى  لد تنامى  ى اتوناة األخا ا اضاتماا، بد اساة عاادا  العلال       
لااادى الطاااالب باعتبا ااااا مااان املاااتغ ا  املهماااة اا  الصااالة باااأدائهم األكاااادميى           
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ى اكتساابواا باإلاااا ة    ناميتهااا  ااى توظيااف الطااالب للمعااا ف واملعلومااا  التاا 
 (. 16  2016 ى مواقف جديدا   مد  ز  اهلل الزارانى  

بأنهاا    Habits of mind( عاادا  العلال  Costa& Kallick, 2000, 8ويعارف   
واى نيضا مفردا عان    منى من السلوكيا  الفكرية يلود الفرد    ن عال  نتاجية

هاى تعناى     .ة واملياول تركيبة من الكث  من املهاا ا  والتلميحاا  والتااا ب املاااي    
 تفضيل الفرد منطاو من السلوكيا  الفكرية على ، ا.

ونصاب  اضاتماا، بعااادا  العلال يسااهم مل جعال املااتعلم مساموضو عاان تعلما  وعاان       
ةاال املشااكال  الااه تواجهاا  بثلااة و صاارا  وماان باام يسااهم مل  نشاااي جياال قاااد  علااى     

 (.4  2012فرى اجلمساح ةسني مواجهة حتديا  التوست املعر ى  

وتلد، عادا  العلل وموعة من السلوكيا  يساعى الطاالب واملعلماو  حنوااا     
بااوعى وبصااو ا دائمااة  وجياا  ن  رااا س بصااو ا منت مااة   ااالرتكيز علااى عااادا           
العلاال كأاااداف جياا  حتليلهااا سااياعل تااأب  املد سااة يتااااوز ةاادوداا وندوا اااا   

 (.15:  2005قطامى  مود التلليدية   يوسف 

(    ن   اماال اساتادا، عاادا  العلال     (Costa& Kallick, 2000, 201يشا   و
يسب  الكث  من اللصو  مل خمرجا  عملية التعلم  ةياث    عاادا  العلال ليساا     
اماااتالمل املعلوماااا  والرتكياااز علاااى كااام املعر اااة املكتسااا   لاااى بااال ااااو توظياااف     

صاار   ااا يفاارض  املعلومااا  وكيفيااة اسااتادامها وتنميااة التعاماال ماات تلنيااا  الع   
على الفرد متابعة ما يستاد من تطو  وتلاد، مل خمتلاف االااض .  عاادا  العلال      

ةيث    اض راد اللين يتحلو  بهلا العادا  ض يتمكناو    اي ضزمة للتفك  الفعال 
من التفك  بعمق  حس  بل تساعدام عاداتهم العللية على الوصاول    اللاد ا    

 كال  عند ا اجة  ليها.اللانية اضزمة  ل املش

 ن  اناامل ( 2011حبث  ما، مصطفى سايد   منتصار صاالح عمار      ونظهر  نتياة
املواااوبني والعاااديني واوى صااعوبا  الااتعلم  ااى عااادا  العلاال     التالمياال  اارو  بااني  

نتياااة حبث  مااد كاماال عمااارا       ا  كمااا نواااح  لصااال التالمياال املواااوبني   
لصاااال  والعااااديني  اااى عاااادا  العلااال    ااارو  باااني الطاااالب املتفاااوقني   وجاااود( 2014

 .الطالب املتفوقني

وض توجاااد حباااوث  يماااا نطلعاااا عليااا  الباةثاااة تواااا  الفااارو  باااني املتفاااوقني       
والعاديني مل النهوض األكادميى  باإلاا ة    نن  ض توجاد حباوث مباةارا  بطاا     

و اا   .بني النهوض األكاادميى وعاادا  العلال ساواي مل البيماة العربياة نو األجنبياة       
ن راو  دابة مفهو، النهاوض  النهوض األكادميى بسبق يتض  نن  جي  اضاتما، 

 اى   -األكادميي وقلة البحوث التى تناولت   ى البيماة العربياة   اال يوجاد حباوث     
املتفاوقني   الطاالب لادى   النهاوض األكاادميى   توجها لبحث -ةدود علم الباةثة

النهوض األكادميى وعادا  العلال لادى   العالقة بني  حبث      باإلاا ةوالعاديني
 والا ما يسعى البحث ا ا  لد است .العاديني. والطالب املتفوقني 
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 :مشكلة البحث 
  مشكلة البحث مل األسملة اضتية : وقد مت حتديد

   الطاالب  واملتفاوقني   ال توجد  رو  دالة  ةصائياو بني متوسطى د جاا  الطاالب
 النهوض األكادميى؟  ى العاديني

 ا مستوى النهوض األكادميى لدى الطالب املتفوقني؟م 
 ما مستوى النهوض األكادميى لدى الطالب العاديني؟ 
   الطاالب  واملتفاوقني   ال توجد  رو  دالة  ةصائياو بني متوسطى د جاا  الطاالب

 ؟عادا  العلل  ىالعاديني 
 ما مستوى عادا  العلل لدى الطالب املتفوقني ؟ 
 الطالب العاديني؟ ما مستوى عادا  العلل لدى 
       ااال توجااد عالقااة دالااة  ةصااائياو بااني النهااوض األكااادميى وعااادا  العلاال لاادى

 الطالب املتفوقني؟
       ااال توجااد عالقااة دالااة  ةصااائياو بااني النهااوض األكااادميى وعااادا  العلاال لاادى

 الطالب العاديني؟
 :أهداف البحث 

 يهدف البحث ا الي    التعرف على :
  لدى كل من الطالب املتفوقني والطالب العاديني.مستوى النهوض األكادميى 
  لدى كل من الطالب املتفوقني والطالب العاديني. عادا  العللمستوى 
 كاااال ماااان النهااااوض    ااااىالطااااالب العاااااديني واملتفااااوقني  الفاااارو  بااااني الطااااالب

 األكادميي وعادا  العلل.
  تفاوقني  العالقة بني النهوض األكادميى وعادا  العلل لدى كل من الطاالب امل

 والطالب العاديني.

 : أهمية البحث 
 يهتم البحث ا الي بااااا :

     توجي  ن ر املعلمني واللائمني على العملية التعليمية بأامياة مفهاو، النهاوض
لااا  مااان دو  ااااا،  اااى مسااااعدا الطاااالب علاااى مواجهاااة العلباااا      ملاااااألكاااادميى 

 لية التعليمية.واملشكال  األكادميية والتغل  عليها  وبالتا   جناح العم
   لااابعا عااادا  العلااال املهماااة الااه ت تىلبااات  للوصاااول    حتساااني    الطاااالبمعر ااة

 تعامالتهم مت املواقف ا ياتية اليومية.
     حمللااي والاادولي بعااادا  العلاال وماادى     مسااايرا اضاتمااا، املتزايااد علااى املسااتوى ا

 لعامة.الثانوية ا ودو اا مل حتليق النهوض األكادميي لطالب املرةلة ناميتها
   الطااالب املتفااوقني و اولااة   مسااتوى النهااوض األكااادميى لاادى    الوقااوف علااى

 اضستفادا من ال  وتشايعهم على مواصلة النااح.
  براز دو  عادا  العلل مل النهوض األكادميى ومن بم الر ت من كفايا الطالب 

 .األكادميية

 : مصطلحات البحث 
 :النهوض األكادميى 

الطالاا   ااى التغلاا  علااى التحااديا  األكادمييااة       تعر اا  الباةثااة بأناا  جناااح    
  ويلاااس  ااى البحااث ا ااا  األكااادميىاليوميااة املعتااادا التااى يواجههااا  ااى مسااا ا 

 .األكادميى ى ملياس النهوض  الطالببالاد جة التى مصل عليها 
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   :عادات العقل 
وا ت حتتاج لد الطال تعر ها الباةثة بأنها نمنان عللية اا  طابت متكر  لدى 

و جتاااااا  ومياااول لديااا  تد عااا  ضختياااا  ن ضااال السااالوكيا  التاااى تسااااعدا علاااى     
النااح  ى نعمال  واإلستفادا  اا ياتم تعلما  بطريلاة  عالاة  اى املواقاف اجلديادا         
واملاتلفة وةل ماا يلابلا  مان مشاكال . وتلااس  اى البحاث ا اا  بالااد جة التاى           

تكاو  املليااس مان وموعاة مان       ى مليااس عاادا  العلال وي    الطالبمصل عليها 
العااادا  اااي:   املثااابرا  التساااملل وةاال املشااكال   الدقااة  الاارتوى  توظيااف املعااا ف         

 السابلة  ى مواقف جديدا  اضستعداد الدائم للتعلم   وح املااطرا(.

 :املتفوقني أكادمييًا 
يلصد بالطال  املتفو  نكادميياو  ى البحاث ا اا   ااو الطالا  الالى ةصال       

%  ااأكثر ماان ومااوت د جااا  امتحااا  ةااهادا املرةلااة اإلعداديااة  نمااا  85نساابة  علااى
%  ااى نفاا  85    نقاال ماان 65   الطالاا  العااادى  هااو الاالى ةصاال علااى نساابة ماان    

 اضمتحا .

 ـري ـار النظاإلط 
  أواًل: النهوض األكادميىAcademic Buoyancy 

ليحال   األكاادميى مصطل  النهوض  (Martin& Marsh, 2008a, 55استاد،  
 ااى الساايا  التعليمااى  ةيااث وجااداا نكثاار مالئمااة  ااى   األكااادميى اال الصاامود 

   علاى مواجهاة العلباا  اليومياة والتحاديا  املد ساية  ةياث         الطاالب وصف قاد ا  
الالين يواجهاو     الطاالب ض يعاجل مشكال  العديد مان   األكادميىمفهو، الصمود 

تااااى اااااى جاااازي ماااان ا ياااااا األكادمييااااة اليوميااااة   هاااالا  النكسااااا  والتحااااديا  ال
 تلاف عان الشادائد ا اادا واملزمناة       والتاى  األكادميىالتحديا  تعك  النهوض 

 .األكادميىاملرتبطة بالصمود 

 ,Martin& Marsh, 2008a, 54  ) Martin& Marsh, 2008b ويتفق كل مان  

168  ) Martin, Colmar, Davey& Marsh, 2010, 473  ) Martin, 2013, 488) 
بأناااا  قااااد ا الطالااا  علااااى التغلااا  علااااى النكسااااا     األكاااادميى النهااااوض علاااى ن   

 والتحديا  التى اى جزي من ا ياا األكادميية اليومية.

التااأ ج  صااعوداو وابوطاااو  ااى  بأناا   (Martin& Marsh, 2009, 354ويعر اا   
املزمنااة املرتبطااة األكادمييااة اليوميااة واااو خمتلااف عاان الصااعاب ا ااادا نو    اا يااا

 بالصمود.

 األكاااادميى( مفهاااو، النهاااوض 546  2014وتناولاااا  مناااال  ماااود مصاااطفى    
حتااا اساام الطفااو الد اسااى ةيااث عر تاا  بأناا  ظهااو  الطالاا  وع لياا  وعااد،  سااوب         
د اسااياو ملواصاالة العبااو     باار األمااا    ااى تلاا  األبناااي يتااأ ج  الطالاا  صااعوداو          

الد اسااية اليوميااة البساايطة  يتحاار  منهااا بتغلباا   وابوطاااو ةتااى يواجاا  التحااديا  
( بأنا   Bakhshaee, Hejazi, Dortaj& Farzad, 2016, 94  يصاف  كماا   عليهاا. 

ا فاااظ علااى الكفااايا األكادمييااة والتكيااف اضجيااابى ماات املشااكال  التااى تواجاا          
 .األكادميىنبناي مسا ام  الطالب
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ااااو  األكاااادميىالنهاااوض ( ن  397  2018وتااالكر  نمااال عباااد احملسااان الز،باااى   
سااالومل  جياااابى وبنااااي تكيفاااى ألناااوات التحاااديا  والنكساااا  واحملااان التاااى ميااار بهاااا    

 .األكادميىبشكل مستمر خالل مراةل  عدادام  الطالب

جناااح الطالاا   ااى   اااو وتسااتالا الباةثااة  ااا ساابق ن  النهااوض األكااادميي   
ههاااا  اااى مساااا ا التغلااا  علاااى التحاااديا  األكادميياااة اليومياااة املعتاااادا التاااى يواج 

 . األكادميى

 التمييز بني النهوض األكادميى والصمود األكادميى 
  األكاادميى  ى  طاا  حباوث الصامود     األكادميىنشأ  البداية ملفهو، النهوض 

الالين اساتطاعو    الطاالب بفماة قليلاة مان     األكاادميى ةيث ااتما حباوث الصامود   
ة ماان احملاان ا ياتيااة  النااااح  ااى ةياااتهم الد اسااية بااالر،م ماان ماارو ام  اموعاا  

بالغااة الشاادا النااى يااتم اعتبا اااا اعتاادايا  كاا ى علااى العمليااا  التنمويااة  علااى      
عناااف.......(   اااى ةاااني  السااابيل املثاااال ولاااي  ا صااار  الفلااار وصاااعوبا  الاااتعلم و   

 هاااو يركاااز علاااى  الطاااالبمااات قاعااادا عريضاااة مااان  األكاااادميىيتعامااال النهاااوض 
يطة والعادياة  اى ا يااا املد ساية  علاى      مات املشاكال  البسا    الطاالب كيفياة تعامال   

سبيل املثال ولي  ا صر الد جا  املنافضاة  املواعياد النهائياة املتنا ساة  ااغى      
 (. Martin& Marsh, 2008a, 54 اضمتحانا   العمل املد سى الصع ( 

و ااا ساابق تسااتنتل الباةثااة ن  النهااوض األكااادميى خطااوا نساسااية  للصاامود    
 فى البداياة    ولكن  لي  ةرطاو كا ياو للصمود الكادميى ىاألكادميى   هو ارو 

ينبغى ن  يكاو  الطالا  قااد او علىاى  طاى العلباا  والتحاديا  واحملان الد اساية          
اليومياااة  النهاااوض(  ةتاااى نتوقااات منااا  اللاااد ا علاااى  طاااى العلباااا  والتحاااديا   

 .واحملن الد اسية األكثر خطو ا  الصمود(

( Martin& Marsh, 2008a, 55  ) Martin& Marsh, 2009, 357- 358 وباني   
اخاتالف  اى الد جااة    األكااادميىوالصامود   األكاادميى ن  اضخاتالف باني النهااوض   

 وليسا  ى النوت  ونواحوا الفرو  بينهما كما يلى:
         يتعامااال الصااامود مااات التلصااا  املااازمن  اااى التحصااايل واألداي  بينماااا يتعامااال

 افضة واألداي الضعيف.النهوض مت حتسني وترميم الد جا  املن
          يتعاماال الصاامود ماات مشاااعر الللااق الائلااة نو الغااامرا امل عىلاااازا  بينمااا يتعاماال

 النهوض مت مستويا  عادية لإلجهاد من الضغوطا  اليومية.
       يتعاماال الصاامود ماات الااوان  ااى مواجهااة الفشاال املاازمن والللااق  بينمااا يتعاماال

 النهوض مت قلة الثلة نتياة لضعف األداي.
 امااال الصااامود مااات ا ااااض  األكلينيكياااة املرااااية مثااال الللاااق واضكتمااااب   يتع

 بينما يتعامل النهوض مت التوتر والللق البسيى والثلة املنافضة.
         يتعامااال الصااامود مااات التلصااا  املااازمن  اااى التحصااايل واألداي  بينماااا يتعامااال

 داي الضعيف.النهوض مت حتسني وترميم الد جا  املنافضة واأل
 ود مت ةاض  اض،رتاب ومعا اة املعلماني  بينماا يتعامال النهاوض     يتعامل الصم

 مت  دود الفعل السلبية على العمل املد سى.
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و اا ساابق يتضاا  ن  الصاامود األكااادميى ينطبااق ماات الطااالب الاالين يواجهااو   
 شااالو د اسااياو كااب او ومسااتمراو  ويعااانو  ماان مشاااكل د اسااية ةااادا ومزمنااة  نمااا         

طبق مت الطالب اللين يواجهاو  د جاا  منافضاة نو نداي    النهوض األكادميى  ين
 اعيف نو ااتزاز الثلة لديهم نتياة الد جا  املتدنية. 

 النموذج النظرى املفتسر للنهوض األكادميى 
( ن  النمااواج الن اارى املفساار للنهااوض   Martin& Marsh, 2006, 268ياارى 

 The motivation(  واللى يسمى عالة الدا عية واضندماج  املشا كة األكادميى

and engagement wheel  ،واللى يعك  األ كا  واملشاعر والسلوكيا  التى تلاو  )
عليها املشا كة األكادميية  ى املد ساة  وااو يلسام الدا عياة    عوامال تعازز مان        
الدا عيااة وعواماال تضااعفها  واااى تساامى األبعاااد التكيفيااة واألبعاااد ،اا  التكيفيااة        

 Adaptive and Maladaptive Dimensions .) 

 ,Martinيوااا  عالااة الدا عيااة واملشااا كة الاالى نةااا   ليهااا         ( 1  والشااكل

2007, 414.) 
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 األبعااد   ومت تلسيم االا العالاة    ن بعاة نقساا،  األ كاا  والسالوكيا  املعاززا       
  اخلااااى األ لااااى  واأل كااااا  والساااالوكيا  املعرقلااااة  األبعاااااد ،اااا     التكيفيااااة(  ااااو

عااامالو حتااا نقسااا، العالااة    التكيفيااة( حتااا اخلااى األ لااى  وصاانف  ةاادى عشاار   
 (.Strickland, 2015, 25األ بعة  

 ( الا العوامل على النحو التا :Liem& Martin, 2012, 5ونوا   

   التى تسهل التعلم( نوضو: األ كا  املعززا  املواقف والتوجها 
    عالياة الالا  Self- efficacy :    وبلاتهم علاى العمال اجلياد      الطاالب  مياا

 نبناي د استهم.
   توجااا  اااادف اإلتلااااMastery orientation  : لتطاااوير  الطاااالباجتااااا

 كفائتهم ومعلوماتهم نبناي د استهم.
  الليماةValuing  :   الالى   األكاادميى بفائادا ونامياة العمال     الطاالب  مياا

 يشا كو   ي .
  )بانياو: السلوكيا  املعززا  السلوكيا  التى تسهل التعلم 

 املثااابراPersistence :  و صاارا ام علااى املشااا كة   الطااالبماادى  ا  ااة
 الصفية.

 التاطيىPlanning  : ألعمالم األكادميية. الطالبمدى  طيى 
 دا ا املهمة Task management  :   ،م لاوقتهم وتن اي   الطاالب طار  اساتادا

 جدولم الزمنى واختيا  وترتي  املكا  اللى يعملو  ب .
  )بالثاو: األ كا  املعرقلة  املواقف والتوجها  التى تعرقل التعلم 

 الللقAnxiety :   بالللق عند التفك  ى الليا، بعملاهم   الطالبمدى ةعو
 .األكادميى

 جتن  الفشلFailure avoidance  : للليا، بعملاهم والا   الطالبدا عية  
 لتان    الفشل نو الليا، بعمل سئ نو  يي  نمال األخرين(.

    الضابى ،ا  امل كادUncertain control  :   اى كيفياة    الطاالب عاد، بلاة 
 األداي اجليد نو كيفية جتن  األداي السئ.

  )ابعاو: السلوكيا  املعرقلة  السلوكيا  التى تعرقل التعلم  
 العاااز الاالاتىSelf- handicapping :  عاان  اارن النااااح   طااالبال لااى

  عد، امللاكرا( ةتى يكو  لديهم العل   اا أل ي دوا جيداو. األكادميى
 جتنااا  املشاااا كةDisengagement  : للتالاااى عااان العمااال   الطاااالبميااال

 والتحصيل بشكل عا،. األكادميى

 لنهوض األكادميىا العوامل املؤثرة فى 
بر بفاعليااة  ااى قااد ا  العواماال التااى تاا  (Martin& Marsh, 2008a, 57 قساام 

الطااالب علااى اسااتيعاب العثاارا  والعلبااا     عواماال قريبااة املاادى وعواماال بعياادا      
املدى  و كز على العوامل اللريبة املدى ةيث نمسااا منبما  النهوض األكادميى 

 وقا، بتلسيمها    بالبة عوامل اى:
 الدا عية.عوامل نفسية وتشمل:  عالية اللا   والتحكم  والشعو  بالدف  و 
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    عوامااال مد ساااية واملشاااا كة  اضنااادماج( وتشااامل: املشاااا كة الصااافية  والتمتااات
باملد ساااة  والطموةاااا  التعليمياااة  العالقاااة مااات املعلماااني  واساااتاابة   د  عااال(   

 املعلم الفعالة  وقيمة املد سة  واألنشطة الالصفية  وامللر ا  الصعبة.
    والعالقااااة اإلجيابيااااة ماااات  عواماااال العائلااااة واألقاااارا  وتشاااامل: الاااادعم األساااارى  

الراةدين  وةبكة األصدقاي  والتزا، األقرا  بالتعليم  الرعاية الوالدية املوبوقة  
 واإلتصال مت امل سسا  االتمعية.  

 لنهوض األكادميىقياس ا 
يعتاا  مكااو    األكااادميىالنهااوض (    ن  Martin& Marsh, 2008a  نةااا 

لى ملياس مكو  من ن بت مفردا   واو ما اعتماد  نةادى البعد واعتمد  ى قياس  ع
  (Martin et. al, 2010)   Martin, 2013  علي  العديد مان البحاوث األخارى مثال:    

 Martin, 2014)   Rachmayanti& Suharso, 2017 )  Colmar et al., 2019 ) 
 Datu& Yang, 2019     ،اى ةاني قاا   )Piosang, Bulilan, Ollamina, Pesa, 

Rupero& Valentino, 2016     بلياساااا   لياااااس مكااااو  ماااان  سااااة نبعاااااد )
واى:  عاليااااة الاااالا   والضاااابى ،اااا  امل كااااد  واملشااااا كة األكادمييااااة  والللااااق    

 والعالقة بني الطال  واملعلم(.

( ببناااي ملياااس  2014نمااا  ااى البيمااة العربيااة  لامااا  منااال  مااود مصااطفى     
( مفاردا   اى ةاني قاماا     19تكاو  مان    ي األكاادميى النهاوض  نةادى البعاد لليااس   

( مفاردا ماوزعني علاى    21( بلياس   لياس مكو  من  2015 سوسن  براايم ةلبى  
بالباااة نبعااااد واى: مواجهاااة الضاااغون واملشاااكال  الد اساااية  والتاطااايى ملعااااودا        

نمال عباد احملسان    النااح الد اسى  والتوج  اإلجيابى  ،م املشكال (  كماا قاماا    
 ساة نبعاااد  ( موقاف مااوزعني علاى   25 بلياسا   ليااس مكااو  مان     (2018الز،باى   

املشاا كة األكادميياة  والللاق  والعالقاة باني      و   وااتزاز الثلاة واى:  عالية اللا   
 .الطال  واملعلم(

( وقاماا  Martin& Marsh, 2008a و ى البحث ا ا  تبنا الباةثة اجتاا      
  ومت عرااا  تفصاايلياو  ض األكااادميىالنهااوبإعااداد ملياااس نةااادى البعااد للياااس    

 امن ندوا  البحث ا ا .  

  ثانيًا: عادات العقل Habits of Mind    
ساتن  نو  املسلومل ال عادا(  ى قاموس علم النف   عنى  ”Habit“و د  كلمة 

تعلم بصو ا جيدا  نو تسلسل تللائى للسلوكيا  اخلاصة  وقف معاني  و ارو    امل
كيا  مسااتللة عاان نى بااأب  حتفياازى نو معر ااى  نى يااتم الوقااا تصااب  ااالا الساالو

 (.Vandenbos, 2015, 479تنفيلاا بلليل من الوعى يكاد يكو  معدوماو 

واةااتق مفهااو، عااادا  العلاال ماان وموعااة الن ريااا  املعر يااة نامهااا ن ريااا        
الاالكاي ومعاجلااة املعلومااا  ومااا و اي املعر ااة واألمنااان املعر يااة والنمااااج البنائيااة  

جيهااا  وامليهااى   الساايد ن ريااة الااتعلم اضجتماااعي ونتااائل نحباااث الاادما     جاا    و
 (.317 -316  2009 مود نمحد 
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باعتبا ااا وةادا واةادا متكاملاة      مفهاو، عاادا  العلال    وينبغى عند التعامل مات 
مرتابطااة دو  الفصاال بااني ةاالي   عااادا وعلاال(  ألناا   اا انفصاال العلاال عاان العااادا      

عااادا ساالوكية مفااردا عاان منااى ساالوكى متكاار  تفتلااد           العلليااة حتولااا    
الوعى وةضو  العلل حبيث ميكن ةادوث الفعال بشاكل منطاى  تيا  ض جدياد  يا          
باال وقااد يلاات صاااة  العااادا  ااى اخلطااأ دو  ن  يااد ى   حضااو  العلاال ماات الفعاال         

 (.318  2004مولا من عادا سلوكية    عادا عللية  يوسف جالل نبو املعاطى  

وجهااا  الن اار واضجتااااا  الااه    باااختالفعاادد  تعريفااا  العااادا  العلليااة   وت
( بأنهااا وموعااة املهااا ا  واضجتااااا    Regan,1999, 81  تناولتاا    ةيااث يعر هااا  

والليم اله ركن الفارد مان بنااي تفضايال  مان اضدايا  نو السالوكيا  اللكياة          
نتلاي عملياة اانياة    يث تلودا    له يتعرض لا   حببناي على املث ا  واملنبها  ا

 .ة مانو نداي سلومل من وموعة خيا ا  متاةة نمام  ملواجهة مشكل

بأنهاا وموعاة مان املهاا ا  واضجتاااا        (Costa& Kallick,2000,53) ايعر هو
رى تفضايل الفارد لانمى مان السالومل الفكا       مدىسابلة وامليول ووالليم واخل ا  ال

نتلاي لعنصر من عناصار موقاف ماا بنااي علاى ماا        ية على ، ا وتتضمن  جراي عمل
لدى الفرد من مبادئ وقيم و ملية  ى تطبياق مناى معاني مان الاتفك  دو  ،ا ا  اى        

 الا املوقف نى تفضيل الفرد لنمى من السلوكيا  الفكرية على ، ا.

( بأنهاا اسارتاتيايا  اانياة تان م     318  2004نباو املعااطى    جاالل  ويرااا  يوساف 
ل وآليات   وتضبى سلومل الباد  ون عالا   مان خاالل ُةسان توظياف الفارد        عمل العل

 للمعلوما  وتوجيه  للعمليا  العللية واملعر ية. 

( ن  عاادا  العلال ااى تفكا  ماان م     14  2005قطاامى    ماود  ويالكر  يوساف   
مرتاا  و يتضاامن آليااا  واساارتاتيايا  مرتبطااة بهاادف مااا مت التاطاايى لتحليلاا   

( ن  عاادا   95  2005 عماو   نميماة  ماد  قطاامى  و  مود  بوعى .ويضيف  يوسف
العلل اى اعتمااد الفارد علاى اساتادا، نمناان معيناة مان السالومل العللاى يوظاف           
 يهااا العمليااا  واملهااا ا  اللانيااة عنااد مواجهااة خاا ا جدياادا نو موقااف مااا   حبيااث  

 ملق ن ضل استاابة ونكثر  اعلية.

 املهاا ا   مان  وموعاة  دا  العلال بأنهاا  عا (68  2008ويعرف   مد بكر نو ل  

 السالوكيا   نو األداي مان  تفضايال   بناي من الفرد التى ركن والليم واضجتااا 

 انتلااي     تلاودا  حبياث  لاا  التاى يتعارض   واملنبهاا   املاث ا   علاى  بنااي  اللكياة 

 ماا  مشاكلة  ملواجهاة  متاةة نماما   خيا ا  وموعة من سلومل نداي نو اانية عملية

 . املنهل الا على واملداومة بفاعلية سلومل تطبيق نو يةقض نو

( عااادا  العلاال    عاادا تلساايما  88  2008 اات  اهلل  عبااد السااال، وقساام مندو  
 و لا ملن جايوا بها على النحو التالي:  

  : ياارى ن  العااادا  العلليااة رثاال منطااا ماان الساالوكيا  اللكيااة    اضجتاااا األول
و  نتياااة ضسااتاابة الفاارد    نمنااان معينااة ماان      يلااود املااتعلم    ن عااال تتكاا   
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املشاااكال  والتسااااملض  بشااارن ن  تكاااو  ةلاااول اااالا املشاااكال  نو  جاباااا  تلااا      
 التساملض  حباجة    تفك  وحبث وتأمل.

  : يااارى ن  العاااادا  العللياااة ااااي اللاااد ا علاااى التنبااا  مااان خاااالل  اضجتااااا الثااااني
دا، الانمى األ ضال واألكفاأ مان     التلميحا  السياقية مل الوقا املناس  ضستا

العمليااا  اللانيااة عنااد ةاال مشااكلة نو مواجهااة خاا ا جدياادا   وتلياايم الفاارد         
لفاعليااة اسااتادام  لاالا الاانمى ماان العمليااا  اللانيااة وقد تاا  علااى تعديلاا          

 والتلد، ب  حنو تصنيفا  مستللة. 
   : لفارد بنااي   يارى ن  العاادا  العللياة رثال املوقاف الاله يتاالا ا       اضجتاا الثالاث

على مبدن نو قيم معينة   ةيث يرى الشاا ن  املوقف الله ا الا ااو األكثار    
  ااادا ماان ،اا ا   ويتطلاا  الاا  مسااتوى ماان املهااا ا مل تطبيااق الساالومل بفاعليااة  

    واملداومة علي .

ن  العااادا  العلليااة تساااعد مل تن اايم   (45   2010  عريااا    مساا ا عطيااةوتاارى 
لم و دا ا ن كاااا ا بفاعلياااة وتد يبااا  علاااى تن ااايم املوجاااودا     املاااازو  املعااارمل للماااتع 

بطريلة جديدا والن ار    األةاياي بطريلاة ،ا  مألو اة لتوظياف املعاا ف املتاةاة         
 اال املشااكال   ةيااث  نهااا رثاال منطاااو ماان الساالوكيا  اللكيااة يلااود املااتعلم       

  نتاج املعر ة ولي  استلكا اا نو  عادا  نتاجها على منى سابق.

(    ن  عاادا  العلال ااى وموعاة     251  2012الشامى   دوح ويش   محدا   
من العمليا  العللية تكونا لدى األةاان ع  وموعة مرتاكمة متتابعاة مان   
األدايا  تطااو   علااى ةااكل نمنااان ساالوكية يسااتادمونها عنااد ةاال مشااكلة مااا نو    

 نداي ن عال ابتكا ية نو مواجهة خ ا جديدا.

أنهااا تفضاايل الفاارد منطااا ماان    ب (229  2012د  عبااد الراااا طااراد    ةياا هاااويعر 
السلوكيا  الفكرية عن ، ا من األمنان   وللا  هي تعين امنيا صانت اختياا ا    
او تفضااايال  ةاااول نه األمناااان ينبغاااي اساااتادامها مل وقاااا معاااني دو  ،ااا ا مااان    

العلاال اااى  ( ن  عااادا 465  2018عبااد الاارةيم  نااو  الاادين  طااا    وياارى األمنااان .
وموعااة اللااد ا  املعر يااة والوجدانيااة والتااى تهاادف    تعااديل الساالوكيا  عاان    
طريق وموعة األنشطة العللية املعر ية والفسيولوجية  ا يتي  ل  اللاد ا علاى   

 التصرف بنااح  ى املواقف التى يواجهها والتى  تلف من موقف تخر.

نمناان   تعريف التا  لعاادا  العلال:  و ى اوي العرض السابق تتبنى الباةثة ال
حتتااج لادوا ت واجتاااا  ومياول لديا  تد عا         الطالا  عللية اا  طابت متكر  لدى 

ضختيا  ن ضل السلوكيا  التى تسااعدا علاى الناااح  اى نعمالا  واضساتفادا  اا        
ياااتم تعلمااا  بطريلاااة  عالاااة  اااى املواقاااف اجلديااادا واملاتلفاااة وةااال ماااا يلابلااا  مااان  

   مشكال .

 نماذج والنظريات املفتسرة لعادات العقل  ال 
تنوعااا وجهااا  الن اار ةااول د اسااة مفهااو، عااادا  العلاال و ظهاار  عاادا منااااج         
ون رياااا  تهااادف    تفسااا  عاااادا  العلااال الاااه يساااتادمها األ اااراد مل ةيااااتهم       
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( الالى نمسااا   1992اليومية ومن نبرز الا النمااج منواج نبعاد التعلم لا "ما زانو"    
لعلال املنتااة ااو  التن اايم الالاتي   الاتفك  الناقاد   الاتفك  اضبتكااا ه(          عاادا  ا 

اللى يرى ا  عادا  العلال تنلسام      خارائى عملياا       (Hyerle,1999)وتصنيف 
اللى قسم عادا    Danielsالتفك   و العصف اللانى  من ما  الرسو،( وتصنيف 

امليال      -اضستلالل العللى -ةالعدالة العللي -العلل      اضنفتاح العللى
الاالى ياارى ن  عااادا   Sizer-Meier(2000)اضستلصااي نو اضجتاااا النلاادى( ومنااواج  

 -التعاطف -التايل -التحليل -العلل تتمثل  ى  التعب  عن وجهة الن ر
 .(50  2008نو ل  بكر البهاة(   ى:  مد  -التواات -اضلتزا، -التواصل

وااو يارى ن  عاادا  العلال تتكاو  مان         (Costa &Kallick, 2000)وانامل منواج 
( عادا عللية ون  الناس ض ي هرو  السلومل الالكي لاديهم مل ساا عشارا عاادا      16 

  لى  هلا قائمة نولية وجي  البحث عن عادا  نخرى تضاف  ليها .

 & Costa)وللتعاارف علااى عااادا  العلاال وخصااائا كاال عااادا قااد، كاال ماان   

Kallick , 2008,15-83)         ،بتابين االا    الباةثاة ساا عشارا عاادا عللياة وساوف تلاو
 النمواج وميكن تلايص   يما يلي :

    املثااااابراPersisting : املشااااا يت واسااااتمرا  العماااال  ااااى املهااااا،  ب اضلتاااازا،  واااااي
  وعااد، ماان اضساارتاتيايا   اال املشااكلة بطريلااة من مااة    وموعااةواسااتادا، 

  وتتمثال خصائصاها مل النلاان    العمال سا   الاه تعارتض   اضستسال، للصعوبا  
 التالية :

  استمرا ية العمل  ى املهمة ةتى تكتمل مت التفك  املوج  حنو املهمة.  
  . اللد ا على حتديد خطوا  البدي وحتليل املهمة نو املشكلة بواوح 
      امتالمل اسرتاتيايا  املعاجلة للمعلوما  مت حتديد املعر اة الساابلة وماا

  .معر ة بواوح متاج ل  من
     الاتحكم باإلناد اتManaging Impulsivity  :     وااى التاأني والاتفك  واضساتمات

هاا  وقباول اضقرتاةاا  لتحساني األداي     يللتعليما  قبال بادي املهماة و هام التوج    
 واضستمات لوجها  ن ر اتخرين   وتتمثل خصائصها مل النلان التالية :

    اي اساارتاتياي  نو خطااة عماال ماات جتناا    الااتفك  والتااأني قباال الفعاال لبناا
  .األةكا، الفو ية واللفز    النتائل

    مل استحضااا اا وتلبلااها   هاام خصااائا املهمااة وتوليااد الباادائل باسااتمتات
 .على العلل

  واةارتا، تلييما  الالاتي     اةرتا، ا لول البديلة الطا ئة بني الوقا واتخر
 .املتأني

      اضساتمات بفهام وتعااطفListening with Understanding and Empathy  : 
واى اإلصغاي لآلخرين واةرتا، ن كا ام والتااوب معهم و عادا صيا،ة مفاايم 

 :ومشكال  وعواطف ون كا  اتخرين بشفا ية   وتتمثل خصائصها مل
   اضستمات نكثر من التحدث والتفك   يما يستمت ل  مت اللد ا على  هم

 خرين.ن كا  ات
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    واملشاعر اله يصد اا اتخرين هم التلميحا  واإلةا ا. 
    شاااعرام واةاارتا، نن مااتهم  معايشااة اتخاارين واضنطااال     ن كااا ام وم

 .املاتلفة
           اااابى عللاااي ملاااا ياااتم  مليتااا  مااات ماااا ياااتم مساعااا  ةتاااى يتحلاااق الفهااام

 الصحي .
    الااتفك   رونااةThinking Flexibly  :   لااتفك  بباادائل  اااي قااد ا الفاارد علااى ا

وةلاااول ووجهاااا  ن ااار متعاااددا وخمتلفاااة مااات الطالقاااة مل ا اااديث واللابلياااة      
  وتتمثاال خصائصااها مل النلااان لفاة الااه يتعاارض لاا  للتكياف ماات املواقااف املات 

 التالية :
      ةرياة اامن األطار    التالى عن األطار العللياة اجلامادا والتنلال حبيوياة و

 .العللية املاتلفة
  علاال  علومااا  لفاارتا  ئق متعااددا واكيااة رااد الاساتنتاج تشااابها  وةلااا

 .زمنية بعيدا
 يةالتنلل بني البدائل والتحرمل امنها حبرية علل. 
  .انفتاح التفك  على اتخرين واخل ا  واألةياي 

      الاتفك  مل الاتفكThinking about Thinking  :      اللاد ا علاى سارد اخلطاوا
بلة واملعر اة اجلديادا مات تليايم مادى      الالزمة خلطة العمل ووصف املعر ة الساا 

 وتتمثل خصائصها مل النلان التالية :  نتاجية ما توصل  لي  وكفايا العمل 
  . الوعي باأل كا  املرتمجة  ى صو ا ندايا  ظاارا 
          اللد ا علاى التاطايى ضسارتاتيايا  عللياة وتنفيالاا ومراقبتهاا وتتبات

 وريا  التنفيل لا .
   العلااال بدقاااة ةينماااا يلاااو، باااأداي نه مهماااة وبنااااي     التحااادث عماااا يااادو  مل

 خرائى اانية ملا يلو، ب .
      السعي مان نجال الدقاةStriving for Accuracy :      ااي العمال املتواصال حبر ياة

و تلا  وتفحا املعلوماا  للتأكاد مان صاحتها ومراجعاة اللواعاد الاه ينبغاي         
  وتتمثاال خصائصااها مل   اضلتاازا، بهااا ومراجعااة متطلبااا  املهااا، ومااا مت اجنااازا       

 النلان التالية :
  . العمل  هنية و تلا  ألداي املهمة مل اقل وقا وجهد وتكلفة 
        اختبا  النتائل للتأكد من الدقاة واضخاالن والو ااي بالعمال دو  ةسااب

 للاهد نوالوقا املبلول.
  .عزمية املتعلم نلطة مهمة ةتى يكمل التعليم والوصول    د جة الكمال 

  ح املشاكال    رملل وطا التسااQuestioning and Posing Problems :    ااي اللاد ا
عارض  على طرح نسملة وتوليد عدد من البدائل  ل املشاكال  عنادما حتادث نو ت   

 وتتمثل خصائصها مل النلان التالية :  علي  ض اا اللرا  املناس 
      اللااااد ا علااااى توليااااد نسااااملة متعااااددا مييااااز ماااان خاللااااا بااااني التشااااابها

 ختال ا   ى موقف ما.واض
 لل ويتحكم مل مستوياتها املاتلفةيسأل نسملة دقيلة يفت  بها نبواب الع. 
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 ها بطرح األسملة والتنب  بالتفك سد الفاوا بني املواوعا  والربى بين. 
        تطبياق املعر اة الساابلة علاى مواقاف جدياداApplying past Knowledge to 

new Situations : ستاالن املعنى من جتربة ما وتطبيل   اى  اي اللد ا على ا
موقف جديد وتوظيف  مل مجيت مناةي ةيات  والربى بني  كارتني خمتلفاتني     

 وتتمثل خصائصها مل النلان التالية :
 خل ا  السابلة مصد  دعم أل كا ايتعلم الكث  من جتا ب  كما ن  ا. 
  اات  للوصول    املعاجلة الناديرجت    املااي لفحا خ . 
      يسااتاد، نساالوب املشااابهة ضختيااا  ا اال املاااز  لدياا  ونلاال اخلاا ا  ماان

 موقف    نخر.
      الااتفك  والتفاااام بواااوح ودقااةThinking and Communicating with 

Clarity and Precision  :          ااي اللاد ا علاى توصايل ماا يريادا الفارد بدقاة ساواي
اللااد ا علااى صاانت قاارا ا     نكااا  كتابيااا نو ةاافويا مسااتادما لغااة دقيلااة ماات      

 :تتمثل خصائصها مل النلان التاليةنكثر مشولية ودقة  ى املها، املاتلفة   و
 . يفكر بكلما  وااحة ويع  عنها بكلما  مصحوبة بانفعاض  مفهومة 
 .  الدقة والواوح عند الكتابة نو الكال، وجتن  التعميما 
 ن من الكلما  .اقتصاده مل معر ت  ويتحدث عن خ ت  بأقل قد   ك 

       مجات البياناا  بكال ا اواسGathering data through all the senses  :  ااي
اللد ا على  تاةة نك  عدد  كن من الفرن ضستادا، ا واس مثال البصار   
والسمت واللم  و، ام مل زيادا عدد ا واس املنشاطة لزياادا الاتعلم   وتتمثال     

 خصائصها مل النلان التالية: 
 ل األةياي املسموعة واملرئية واحملسوسة معا لتكوين ن ا، معرمل .مل 
 . يتعامل مت البيمة كأنها ميدا  معرمل مفتوح يطو  عمليات  العللية 
 .  يعرف نه اللنوا  املعر ية العللية نكثر مناسبة للموقف ا ا 

   التصو  واإلبداتCreating and Imagination  :سا  مل  او اللد ا على تصو  نف
ندوا  خمتلفاة ومواقاف متنوعاة مات طارح ا لاول البديلاة بصاو  خمتلفاة وزواياا           

    عدا   وتتمثل خصائصها مل النلان التالية :
 . يولد ن كا  جديدا ،  مألو ة ويستثمر البيمة وعناصراا بفاعلية 
 . يتصو  ةل املشكلة قبل  ا سة ةلها ويرااا  اكاا أل كا ا 
  للوصول    اجلمال واخرتا  االهول .مد وت بدوا ت ااتية 
 . يتعامل مت عدد كب  من البدائل وي هر استعماض  جديدا لألةياي 

     اضساتاابة بانادااو و اباةResponding with Wonderment and Awe  :  ااي
اللد ا على التواصل مت العاأل والشاعو  باضنبهاا  والسارو  مل الاتعلم والتلصاي      

اف واإلقاااادا، علااااى املااااااطر وةاااا  اضسااااتطالت   وتتمثاااال  واضاتمااااا، واضكتشاااا
 خصائصها مل النلان التالية :

        ياالا  بعللاا     املشااكال  الغامضااة لياااد ةااال ويتمتاات باملشااكال  الااه
 حتتاج لتحده عللى 

 . ة  اضستطالت وتلصي األسباب وما و اي اللضايا 
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     ر ولكاان الرابااة بالنساابة لاا   ثابااة نزاااة علليااة سااحرية  فو ااة  ااااط
 يتلواا متعة ةينما يتم الوصول    ا ل املناس  .

    )مواةهااة املااااطر   وح املااااطراTaking Responsible Risks  :  اااي اللااد ا
علااى جترياا  نسااالي  ون كااا  جدياادا واكتشاااف وسااائى  نيااة بسااب  التارياا      
 واختبا   راية جديدا بالر،م من وجود الش   يها واستغالل الفرن ملواجهة
التحااده الااله تفرااا  عمليااة ةاال املشااكال     وتتمثاال خصائصااها مل النلااان       

 التالية :
        يفكار مل الناااح املاارتبى باجلهاد وض تاااف مان الفشال وجياا  نفسا  علااى

 اقتحا، املشكلة املعلدا. 
         يرةاا  باملغااامرا  العلليااة ماات امتالكاا  استبصااا ا علليااا كا يااا ملعر ااة

 عناصر املااطرا ونواجتها.
  بأ  املااطرا والفشل يساعدا  على معر ة ا كمة.ي من 

    جياااااد الدعابااااة Finding Humor :       اااااي اللااااد ا علااااى تلياااايم منااااااج ماااان
الساالوكيا  خااالل الااتعلم حتااث علااى الساارو  واملتعااة مل ةاااض  عااد، التطااابق        

 واملفا قا    وتتمثل خصائصها مل النلان التالية :
  ة ويصل    عالقا  عللية جديدا .يلل  الكلما     معاني ،  مألو  
           خمالفااة الواقاات مل ن كااا ا وتللباتاا  العلليااة ويتاناا  التحيااز والتعصاا

 والتمركز ةول نفس  .
     متاااد ق لف ياااا وعللياااا ويتصاااو  مواقاااف جديااادا ويتاااااوز    ماااا و ائهاااا

 بشفا ية تفصيلية .
   التفك  التبادليThinking Interdependently   :على ت ير األ كاا    او اللد ا

واختبا  مدى صالةية بدائل ا لول وتلبل التغلية الراجعة والتفاعل والتعاو  
والعماال ااامن وموعااا  واملساااامة مل املهمااة   وتتمثاال خصائصااها مل النلااان    

 التالية :
     مشااا كة اتخاارين مل تفك ااام واجنااازام ويطااوت ن كااا ا لكااي يتوا ااق ماات

 اتخرين .
  طو   كر ايثا  االموعة على اللا . يتان  الوةدا وي 
    يطااو  تفكاا ا اضجتماااعي ومااا ساايتم التعاماال معاا  مل املسااتلبل ويتعاااطف

 مت اتخرين مل قيادتهم .
  . يطو  مها ا  الصما اللاين ويتبت مسا ا  تفك  اتخرين 

     الاتعلم املساتمرLearning Continuously  :   اااى اللاد ا علااى البحاث املتواصاال
ن ضااال مااان اجااال التعاااديل والتطاااوير وحتساااني الااالا  وةااا  اضساااتطالت   لطااار  

 وتتمثل خصائصها مل النلان التالية : و متالمل الثلة 
         ةاا  اضسااتطالت طااوال الوقااا والبحااث عاان التحساان والعمليااا  العلليااة

 األكثر تلدما .
 .  دائم التغي  والتعديل وحتسني اات  ون كا ا ومنو  مكانات  واستعدادات 
 طريلة خمتلفة ويستكشف بدائل ويتسايل مل البديهيا  .يفكر ب 
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وقد اقتصر ملياس عادا  العلل الله اعتمدت  الباةثة مل البحث ا الي علاى  
ساابت عاااادا  عللياااة وقاااد مت اختياااا ام ملالئمااتهم ملاااتغ ا  البحاااث ا اااالي وعيناااة   
البحث من وجهة ن ر الباةثاة ووموعاة مان نعضااي ايماة التاد ي  املتاصصاني        

لسمى علم النف  الرتبوى ومناال وطر  التاد ي   باإلااا ة    عمال اساتفتاي     ب
ونوليااي األماو  عان عاادا  العلال املميازا لالا         الطالبمفتوح لدى عينة البحث من 

التسااملل وةال املشاكال   الساعى        املثابراالشرمة العمرية   والعادا  املاتا ا اي  
توظياف املعاا ف الساابلة  اى مواقاف جديادا        من نجل الدقة  التحكم  ى اضناد ات   

 اضستعداد الدائم للتعلم   وح املااطرا( .

 خصائ  األشلاص الذين يتميزون بعادات العقل 
(    بعاا اخلصاائا التاى رياز     9  2003كاليا    بيناا  كوستا وآ بر  يش   

 عادا  العلل ميكن عراها  يما يلى:

   الليمةValue:) تيا  منى من نمنان السالوكيا  الفكرياة بادضو    ويتمثل  ى اخ
 من نمنان نخرى نقل  نتاجية.

   )وجااود الر،بااة  املياالInclination:)  وتتمثاال  ااى الشااعو  باملياال لتطبيااق نمنااان
 السلومل الفكرى املتنوعة.

   ا ساسيةSensitivity:)      ويكو  ال  عن طرياق  د امل وجاود الفارن واملواقاف
   األوقا  املناسبة لتطبيلها.املالئمة للتفك  واختيا

    امتالمل اللاد اCapability:)         وتتمثال  اى اماتالمل املهاا ا  األساساية واللاد ا
 التى ميكن عن طريلها تطبيق نمنان السلومل الفكرى املتعددا.

   اضلتاازا، نو التعهاادCommitment:)   ويااتم الاا  عاان طريااق العماال علااى تطااوير
فاااة التاااى تااادعم الاااتفك  ااتهاااا  والساااعى األداي اخلاااان بأمناااان السااالومل املاتل

 للتأمل  ى نداي منى السلوكيا  الفكرية وحتسين .
   السياسااةPolicy:)        وتعنااى اسااتادا، العلالنيااة  ااى مجياات األعمااال واللاارا ا

 واملما سا  و  ت مستوااا  وجعلها سياسة عامة للعمل ض ينبغى  طيها.

 ى وعادات العقل:البحوث التسابقة اليت تناولت النهوض األكادمي 
 وموعاة مان البحاوث تناولاا النهاوض األكاادميي ووموعاة        ةثاة اتعرض الب

 للا البحوث: خره تتناول عادا  العلل و يما يلي عرضن

(    التعااارف علاااى  مكانياااة التنبااا   Martin& Marsh, 2008aاااادف حباااث  
  عالياة الالا      بالنهوض األكادميى من خالل وموعة من املتغ ا  رثلاا  اى:  

والضبى  واإلندماج األكادميى  والللق  وعالقة الطال  بااملعلم(  والا   اى ماادا     
( طالباااو وطالبااة ماان  اا  ماادا س بانويااة   598الرياااايا  لاادى عينااة مكونااة ماان   

بالنهوض األكادميى خالل  رتتني زمنياتني     سرتالية  ومت قياس املتغ ا  املتنبمة
الد اساى والثانياة  اى نهايتا   وباساتادا، مناواج املعادلاة         األو   ى منتصاف العاا،  

البنائيااة مت التوصااال     مكانياااة التنبااا  باااالنهوض األكاااادميى مااان خاااالل الللاااق  
 سلبياو(  و عالية اللا   واإلندماج األكادميى   جيابياو( وال   ى الفرتا الزمنياة  

نيااااة التنباااا  بااااالنهوض األو   و ااااى الفاااارتا الزمنيااااة الثانيااااة مت التوصاااال     مكا
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 الللاااق  سااالبياو(  و عالياااة الااالا   واإلنااادماج األكاااادميى     األكاااادميى مااان خاااالل 
وعالقااة الطالاا  باااملعلم   جيابياااو(  ون  اجلاازي األكاا  ماان التباااين يفساار بواسااطة    

 الللق.

باني النهاوض   ( بد اساة طولياة للتحلاق مان العالقاة      Martin et. al, 2010وقا،  
لدا عية ع  الزمن  وال  من خالل  ساة ماتغ ا  دا عياة للتنبا      وا األكادميى

بااااالنهوض األكااااادميى واااااى: الثلااااة   عاليااااة الاااالا (  والتنساااايق  التاطاااايى(      
واضلتاازا،  املثااابرا(  واضتاازا   املسااتوى املاانافا ماان الللااق(  والضاابى  ا فاااض    

ماادا س  سااان طالباااو وطالبااة ماا (1866الضاابى ،اا  امل كااد(  وتكونااا العينااة ماان   
ماان  املتنبمااة بااالنهوض األكااادميى اخلمسااة بانويااة  ساارتالية  ومت قياااس املااتغ ا   

 خالل مليااس الدا عياة واملشاا كة للثانوياة  كماا مت قيااس النهاوض األكاادميى        
وساعى   العاا، الد اساى والثانياة  اى نهايتا        بداياة خالل  رتتني زمنيتني  األو   اى  
ية قااد ا املااتغ ا  السااابلة علااى التنباا  بااالنهوض  البحااث    التأكااد ماان اسااتمرا 

وباسااتادا، منااواج   األكااادميى عاا  الاازمن ماان خااالل التصااميم الطااو  للبحااث     
 املعادلااة البنائيااة مت التوصاال     مكانيااة التنباا  بااالنهوض األكااادميى ماان خااالل     

 .تل  املتغ ا  اخلمسة

( التعاارف 2011 رعماا   منتصاار صااالح ساايد اسااتهدف كاال ماان   مااا، مصااطفى و
على العالقة بني بعاا عاادا  العلال للتالميال املوااوبني والعااديني واوى صاعوبا         

  وكلل  التعارف علاى الفارو  باني التالميال      علم والكفايا اللاتية األكادمييةالت
املوااااوبني والعااااديني واوى صاااعوبا  الاااتعلم مل كااال مااان عاااادا  العلااال والكفاااايا      

( تلمياالاو ماان تالمياال الصااف    45ا عينااة البحااث ماان    اللاتيااة األكادمييااة . وتكوناا  
 –مواوبني  15اخلام  اإلبتدائى مت تلسيمهم بناًي على ملايي  التشايا     

اوى صعوبا  التعلم( وباساتادا، عادداو مان األدوا  البحثياة منهاا       15 –عاديني  15
 ملياااااس املصاااافو ا  املتتابعااااة لاااارا ن   اسااااتبيا  عااااادا  العلاااال   ملياااااس تلاااادير   
اخلصاااائا السااالوكية لااالوى صاااعوبا  الاااتعلم   اختباااا  األداي اللرائاااى   مليااااس 
الااالكايا  املتعاااددا   ننشاااطة الااالكايا  املتعاااددا    بطاقاااة مالة اااة املعلااام ألداي   
التالمياال   ملياااس الكفااايا اللاتيااة األكادمييااة . وباسااتادا، معااامال  اض تبااان      

تباطيااة موجبااة دالااة اةصااائياو بااني  واختبااا   ( نساافر  النتااائل عاان وجااود عالقااة ا  
اوى صاعوبا  الاتعلم( علاى     -العااديني   -د جا  االموعاا  الاثالث   املوااوبني    

اسااتبيا  عااادا  العلاال وعلااى ملياااس الكفااايا اللاتيااة األكادمييااة   كمااا وجااد       
 اارو  دالااة اةصااائياو بااني االموعااا  الااثالث مل كاال ماان عااادا  العلاال والكفااايا           

 ية لصال التالميل املواوبني.اللاتية األكادمي

(  اولاااااة التأكاااااد مااااان ن  ماااااتغ  النهاااااوض  Martin, 2013ود س حباااااث  
األكادميى تتلف عن متغ  الصمود األكاادميى ولكانهم مارتبطني  والا  علاى      

( طالبااااو وطالبااة مااان تساات ماادا س بانوياااة  ساارتالية  ومت مجااات     918عينااة قوامهااا    
 األكاااادميىمللاااايي  وااااى: مليااااس النهاااوض    البياناااا  بواساااطة وموعاااة مااان ا  

  ومليااااااس الدا عياااااة األكاااااادميىومليااااااس الصااااامود   "2008اااااااا"ما تن وماااااا و  ل
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وباسااااتادا، منااااواج املعادلااااة البنائيااااة مت التوصاااال    ن    واملشااااا كة  اإلناااادماج( 
باااالنواتل الساالبية املنافضاااة املسااتوى وااااى:     تباطاااو  النهااوض األكااادميى نكثااار   

األكااادميى نكثاار   ناا  الفشاال  والضاابى ،اا  امل كااد(  نمااا الصاامود      الللااق  وجت
بالنواتل السلبية الرئيسية واى:  العاز الالاتى  وجتنا  املشاا كة(  كماا       تباطاو 

وجااد ن  العالقااة باااني النهااوض األكاااادميى والنااواتل السااالبية املنافضااة املساااتوى      
تل السالبية الرئيساية   العالقاة باني النهاوض األكاادميى والناوا      عالقا  مباةرا  ون 

 كمتغ  وسيى. األكادميى عالقا  ،  مباةرا من خالل الصمود

( التعاارف علااى العالقااة بااني عااادا  العلاال  2014وتناااول   مااد كاماال عماارا    
واسرتاتياية ةل املشكال  لدى الطاالب املتفاوقني والعااديني عامعاة األزاار بغازا        

املتفااوقني والعاااديني  ااى كاال ماان عااادا    الطااالب ونيضااا التعاارف علااى الفاارو  بااني
( طالباااو وطالبااة بكليااة 260العلاال واساارتاتياية ةاال املشااكال   وتكونااا العينااة ماان  

جامعاااة األزاااار بغااازا  وطباااق ملياساااى عاااادا  العلااال واسااارتاتياية ةااال         الرتبياااة
مت  واختبااا   (  وباسااتادا، املتوساى ا سااابى ومعاماال ا تباان ب سااو    املشاكال   

وجااود  اارو  دالااة  ةصااائياو بااني متوسااطى د جااا  الطااالب املتفااوقني        التوصاال   
لصااال الطااالب  عااادا  العلاال واساارتاتياية ةاال املشااكال  والعاااديني  ااى كاال ماان  

عاااادا  العلااال باااني عالقاااة موجباااة دالاااة  ةصاااائياو    باضااااا ة    وجاااود املتفاااوقني
الطاالب   لادى   واسرتاتياية ةل املشكال  عاادا  العلال واسارتاتياية ةال املشاكال     

 .املتفوقني والعاديني

( بالكشاف عان ن ضال مناواج بناائى يفسار       2014وقاما  منال  مود مصطفى  
العالقا  السببية بني الطفو الد اسى كماتغ  مساتلل ونااداف الشاصاية املثلاى      
والتوجها  الد اسية كمتغ ا  وسايطة والتحصايل الد اساى كماتغ  تاابت لادى       

( طالبااااو وطالباااة مااان اللسااام الثاااانوى  ااادا س "جيناااي "     335عيناااة مكوناااة مااان    
باااجليزا  طبااق علاايهم ملياسااى الطفااو الد اسااى والتوجهااا  الد اسااية ماان  عااداد        
الباةثة ومليااس نااداف الشاصاية املثلاى لااااااااا "ماا تن"  وباساتادا، حتليال املساا           

يفسر  جاو بنائياوتوصلا نتائل البحث    ن  متغ ا  البحث ُتشكل  يما بينها منوا
العالقا  السببية بني الطفو الد اسى كماتغ  مساتلل ونااداف الشاصاية املثلاى      

 والتوجها  الد اسية كمتغ ا  وسيطة والتحصيل الد اسى كمتغ  تابت.

 النهاوض األكاادميى  (  ى الكشف عن العالقة باني  Martin, 2014وادف حبث  
اضنفعالية والسالوكية لادى الطاالب اوى    وكل من التحصيل واملشا كة املعر ية و

ااااطراب نلاااا اضنتبااااا و ااارن ا ركاااة والطااالب العااااديني مااان نفااا  املااادا س    
الطااالب اوى ااااطراب   ( ماان87طالباااو وطالبااة  ماانهم   ( 3461وتكونااا العينااة ماان   

( مان الطاالب العااديني  وبتطبياق عاددا مان       3374نلا اضنتباا و ارن ا ركاة  و   
  وتليااايم "2008اااااا"ما تن وماااا و   ل األكاااادميىليااااس النهاااوض  مامللاااايي  وااااى:  

التحصااايل مااان خاااالل نتاااائل التليااايم السااانوى علاااى مساااتوى الدولاااة  واملشاااا كة      
والنوايااااا اضجيابيااااة   -والتمتاااات باملد سااااة  اضنفعاليااااة(  -الصفية الساااالوكية(

لنهوض اعالقة بني   املعر ية(. وباستادا، معامال  اض تبان نظهر  النتائل وجود
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وكل من التحصايل واملشاا كة املعر ياة واضنفعالياة والسالوكية لادى        األكادميى
 .كل من الطالب اوى ااطراب نلا اضنتباا و رن ا ركة والطالب العاديني

بارو يال  النهاوض الد اساى     د اساة  (2015  سوسان  باراايم ةالبى     وادف حبث
التحصااايل الد اساااى باساااتادا،  وقلاااق اضختباااا   اااى عالقتااا  باضنشاااغال املد ساااى و 

بااجليزا    طاالب املرةلاة الثانوياة   ( طالبااو وطالباة مان    365 التحليل العنلودى لادى  
وطبااق علاايهم ملااايي  قلااق اضختبااا  واضنشااغال املد سااى والنهااوض الد اسااى ماان      
 عداد الباةثة  وباستادا، معامال  اض تبان والتحليال العنلاودى نظهار  النتاائل     

اضنشاااغال  وكااال مااانالنهاااوض الد اساااى باااة دالاااة  ةصاااائيا باااني وجااود عالقاااة موج 
النهاااوض   بينماااا عالقاااة ساااالبة دالاااة  ةصاااائيا باااني  املد ساااى والتحصااايل الد اساااى

  كما نسافر التحليال العنلاودى الرماى    تلسايم العيناة       وقلق اضختبا  الد اسى
    ن باااااات وموعااااااا  اااااااى: األو   قلااااااق اضختبااااااا  املرتفت النهااااااوض الد اسااااااى

 -الثانية  قلق اضختبا  املنافا بشدا النهوض الد اسى املرتفت( -املنافا(
الرابعاة   -الثالثة   قلق اضختبا   و  املتوسى النهوض الد اساى حتاا املتوساى(   

 و يال  (  ومت رثيال بياانى لا   املرتفات   النهوض الد اساى  املنافا  قلق اضختبا 
 األ بت.للماموعا   النهوض الد اسى وقلق اضختبا 

( الكشااف عاان العالقااة  بااني    Rachmayanti& Suharso, 2017وتناااول حبااث   
( طالباااو وطالبااة 597النهاوض األكااادميى والتكيااف الاوظيفى  وتكونااا العينااة مان     

 مليااس النهاوض األكاادميى   من طالب املدا س الثانوياة بأندونسايا  وطباق علايهم     
ا علاااى التكياااف الاااوظيفى  وباساااتادا،   ومليااااس اللاااد "2008لاااااااااا"ما تن وماااا و  

معاما  اض تبان  توصلا نتائل البحث    وجود عالقة موجبة دالاة  ةصاائياو باني    
 النهوض األكادميى واللد ا على التكيف الوظيفى.

( التعارف علاى تاأب  برناامل قاائم      2018وادف حبث  نمل عبد احملسان الز،باى    
حسااني مسااتوى النهااوض األكااادميى لاادى     علااى الااتعلم اضجتماااعى الوجاادانى لت   

الطالباا    ( طالباة مان  67طالبا  اجلامعة املتعثرا  نكادميياو  وتكونا العيناة مان   
املتعثرا  نكادميياو عامعة طيبة مت تلسيمهم    وموعتني جتريبياة وااابطة    

مااان  عااداد الباةثاااة  وقااد، ال ناااامل    النهاااوض األكااادميى  وطبااق علااايهم ملياااس  
اريبيااة  وباسااتادا، اختبااا    ( للعينااا  املسااتللة توصاال البحااث      الموعااة الت

التاريبيااة والضااابطة  وجاود  اارو  دالااة  ةصاائياو بااني متوسااطا  د جاا  االموعااة   
ككاااال ونبعااااادا الفرعيااااة لصااااال االموعااااة     النهااااوض األكااااادميى  ااااى ملياااااس  

 التاريبية. 

عادا  العلل الستة عشار   تأب  كل من( بد اسة 2018وقا،  طا   عبد الرةيم  
والدا عياااة العللياااة علاااى كفاااايا الاااتعلم اإلجيابياااة لااادى طاااالب كلياااة الرتبياااة         

( طالبااااو وطالباااة وطبااق علااايهم مليااااس عاااادا   260بسااوااج  وتكوناااا العيناااة ماان    
العلاال وملياااس الدا عيااة العلليااة وملياااس كفااايا الااتعلم اإلجيابيااة  وباسااتادا،  

حنااادا   نسااافر  نتاااائل البحاااث عااان وجاااود عالقاااة      معاااامال  اض تباااان وحتليااال اض  
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عاااادا  العلااال والدا عياااة العللياااة  ا تباطياااة موجباااة دالاااة  ةصاااائياو باااني كااال مااان 
وكفاايا الااتعلم اإلجيابيااة  كمااا نظهاار  النتاائل ن  عااادا  العلاال التااى لعبااا دو او   

توظياف املعاا ف الساابلة مل     بكفاايا الاتعلم اإلجيابياة ااى: املثاابرا       ااماو  ى التنبا  
      .السعى من نجل الدقة  التفك  املر   اضبدات  مواقف جديدا

 األكاادميى (  حاا العالقاة باني النهاوض     Colmar et al., 2019حباث    وادف
( تلميااااالاو باملرةلاااااة  191لااااادى   األكاااااادميىواألداي  األكاااااادميىومفهاااااو، الااااالا   

"  2008لااااااااا"ما تن ومااا و   األكااادميىهااوض اضبتدائيااة  وطبااق علاايهم ملياااس الن 
"  واختبااااا ا   ااااى مااااادتى  1999لااااااا "مااااا تن   األكااااادميىوملياااااس مفهااااو، الاااالا   

  وباساتادا، مناواج املعادلاة البنائياة     األكاادميى الرياايا  واللرايا للياس األداي 
مت التوصاااال    وجااااود عالقااااا  مباةاااارا و،اااا  مباةاااارا بااااني كاااال ماااان النهااااوض   

  ومفهاااااو، الااااالا   األكاااااادميىواألداي  األكاااااادميىومفهاااااو، الااااالا    ىاألكاااااادمي
 .األكادميىواألداي  األكادميىيتوسى العالقة بني النهوض  األكادميى

 األكاادميى ( تلصاى العالقاة باني النهاوض     Datu& Yang, 2019حباث    وتنااول 
الباااو ( ط393  وتكونااا العينااة ماان    ة األكادمييااة والتحصاايل األكااادميى  والدا عياا

وطالبااة ماان طااالب املاادا س الثانويااة الفلبينيااة  وطبااق علاايهم ملياسااى النهااوض          
الدا عيااااة األكادمييااااة ون خاااال   ملياااااس و  "2008لااااااااااا"ما تن ومااااا و    األكااااادميى

  وباساتادا،  األكاادميى املتوسى العا،  ى مجيت املواد الد اسية للياس التحصيل 
علااى التحصاايل   األكااادميىللنهااوض  معااامال  اض تبااان  وجااد تااأب  ،اا  مباةاار  

من خالل الدا عية األكادميية  متغ  وسيى(  وي كاد نتاائل البحاث     األكادميى
علااااى التعاماااال ماااات املتاعاااا      الطااااالبعلااااى الفوائااااد األكادمييااااة لتنميااااة قااااد ا    

 األكادميية اليومية.

  البحوث التسابقةالتعقيب على: 
بحاااوث تناولاااا التعااارف علاااى  نوااااحا البحاااوث الساااابلة ن  اناااامل عااادد مااان ال 

التحصااايل العالقاااة باااني النهاااوض األكاااادميى وباااني العدياااد مااان املاااتغ ا  مثااال:     
   والتكياف الاوظيفى  (Martin, 2014  واملشاا كة املعر ياة واضنفعالياة والسالوكية    

 Rachmayanti& Suharso, 2017 )     واألداي  األكااااااادميىومفهاااااو، الااااالا
والدا عيااااة األكادمييااااة والتحصاااايل   ( Colmar et al., 2019  األكااااادميى
(  كمااا مت د اسااة  مكانيااة التنباا  بااالنهوض     Datu& Yang, 2019  األكااادميى

 عالياااة الااالا   والضااابى    األكاااادميى مااان خاااالل وموعاااة مااان املاااتغ ا  مثااال:     
 ,Martin& Marsh  واإلنااادماج األكاااادميى  والللاااق  وعالقاااة الطالااا  بااااملعلم  

2008a)     والتنساااايق  التاطاااايى(  واضلتاااازا،  املثااااابرا(     الثلااااة   عاليااااة الاااالا  )
 واضتزا   املستوى املنافا من الللق(  والضبى  ا فااض الضابى ،ا  امل كاد(    

 Martin et. al, 2010)ااى ةااني تناااول حبااث     Martin, 2013)   التأكااد ماان ن
األكاااادميى مفهوماااا  متماااايزا . نماااا     مفهاااومى النهاااوض األكاااادميى والصااامود   

بالكشف عن ن ضل منواج بنائى يفسر  ااتم  ( 2014 مود مصطفى   منال حبث
العالقاااا  الساااببية باااني الطفاااو الد اساااى ونااااداف الشاصاااية املثلاااى والتوجهاااا        
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( د اسااة 2015 سوساان  بااراايم ةاالبى     وااادف حبثالد اسااية والتحصاايل الد اسااى 
ى باااارو يال  النهااااوض الد اسااااى وقلااااق اضختبااااا   ااااى عالقتاااا  باضنشااااغال املد ساااا    

( التعارف علاى   2018 نمال عباد احملسان الز،باى        وتنااول حباث   والتحصيل الد اسى
تااأب  برنااامل قااائم علااى الااتعلم اضجتماااعى الوجاادانى لتحسااني مسااتوى النهااوض   

 .األكادميى

التعااارف علاااى  (2011  ماااا، مصاااطفى سااايد   منتصااار صاااالح عمااار  وتنااااول حبث
بعااا عااادا   ااى واوى صااعوبا  الااتعلم لتالمياال املواااوبني والعاااديني ابااني  الفاارو 

  ماااد كامااال عمااارا   كماااا تنااااول حبثالعلااال والكفاااايا اللاتياااة األكادميياااة   
عاااادا  العلااال  اااى باااني الطاااالب املتفاااوقني والعااااديني  الفااارو التعااارف علاااى  (2014

تاأب  كال   ( بد اساة  2018 طاا   عباد الارةيم        واادف واسرتاتياية ةل املشاكال  
 تة عشاار والدا عيااة العلليااة علااى كفااايا الااتعلم اإلجيابيااة.   ماان عااادا  العلاال الساا 

 وتنوعا العينا  وندوا  البحوث واألسالي  اإلةصائية.

بني  الفرو ( نن  ض يوجد حبوث تناولا الباةثةو ا سبق يتبني   ى ةدود علم 
وكاالل  العالقااة  الطااالب املتفااوقني والطااالب العاااديني  ااى النهااوض األكااادميى  

الطاالب املتفاوقني والطاالب     وض األكادميى وعاادا  العلال لادى كال مان     بني النه
الطالب املتفاوقني  بني  الفرو  بالتعرف على البحث ا ا  يهتمللل  العاديني  و

وكالل  العالقاة باني     والطالب العاديني  اى النهاوض األكاادميى وعاادا  العلال      
وقني والطاااالب الطاااالب املتفااا النهاااوض األكاااادميى وعاااادا  العلااال لااادى كااال مااان

وعاادا  العلال    النهاوض األكاادميى  العاديني  ونيضاو التعرف على مستوى كل من 
 العاديني.الطالب الطالب املتفوقني و لدى

 :فروض البحث 
 ى اوي اإلطا  الن رى وما توصلا  لي  نتائل البحوث السابلة املرتبطة ميكان  

 صيا،ة الفروض على النحو التا :
   املتفاااوقني  الطااالب ا  دضلااة  ةصااائية بااني متوسااطى د جااا       وجااد  اارو  ا  يض

 .األكادميى ى النهوض العاديني  الطالبو
 الطالب املتفوقني متوسىلدى  األكادميى مستوى النهوض. 
 الطالب العاديني متوسىلدى  األكادميى مستوى النهوض. 
 وجااااد  اااارو  اا  دضلااااة  ةصااااائية بااااني متوسااااطى د جااااا  الطااااالب املتفااااوقني  ي

 .الب العاديني  ى عادا  العللالطو
 الطالب املتفوقني متوسىلدى  مستوى عادا  العلل. 
 الطالب العاديني متوسىلدى  مستوى عادا  العلل. 
  عادا  العلل لدى الطالب املتفوقني.و األكادميى النهوضتوجد عالقة بني ض 
  عادا  العلل لدى الطالب العادينيو األكادميى النهوضتوجد عالقة بني ض. 

 عينة البحث 
اخااات   عيناااة تلااانني األدوا  بالبحاااث ا اااا  بطريلاااة عشاااوائية مااان طاااالب      

نماا العيناة   ( طالبااو وطالباة .  100وطالبا  الصف األول الثاانوى العاا،  وتكوناا مان      
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النهائيااة  لااد اخاات   ماان طااالب وطالبااا  الصااف األول الثااانوى العااا،  د سااتى      
 جيااة الثانويااة بنااا   دينااة الزقااازيق  وكااا  الثانويااة العسااكرية باانني والساايدا خد 

% 85املتفوقني من ا اصلني على نسبة  ( طالباو وطالبة  وكا  الطالب216قوامها  
(  102وبلا  عااددام    مان وماوت د جااا  امتحاا  ةاهادا املرةلااة اإلعدادياة       اأكثر 

مان وماوت   % 85 %    نقال مان  65مان   العاديني من ا اصالني علاى نسابة    الطالبو
 (.114وبل  عددام   جا  امتحا  ةهادا املرةلة اإلعداديةد 

 ( التوصيف العددى لعينة البحث النهائية1جدول )

 املتغريات

 النوع

 اجملموع

 بنات بنني

 التفوق األكادميى

 102 55 47 متفوق

 114 58 56 عادى

 216 113 103 اجملموع

 أدوات البحث 
  إعداد الباحثة  مقياس النهوض األكادميى 

 &Martinمت بناااي ملياااس النهااوض األكااادميى بعااد اضطااالت علااى ملياااس      

Marsh, 2008a     وااااو مليااااس نةاااادى البعاااد يتكاااو  مااان ن بااات مفاااردا  لليااااس ) 
النهااوض األكااادميى  ولاالا جلااأ  الباةثااة    بناااي ملياااس نةااادى البعااد للياااس  

صاايغا مجيعهااا بشااكل  جيااابى    ردا ( مفاا21النهااوض األكااادميى. ورااا صاايا،ة    
تنطبااق     -تنطبااق  - تنطبااق راماااواسااتاابا     سااةوعاناا  كاال مفااردا  

(  ونعطيااا لاالا اضسااتاابا  الااد جا    ض تنطبااق راماااو  -ض تنطبااق  - ةااد مااا 
ماان ببااا  وصااد  امللياااس  مت اتبااات  اخلطااوا     وللتحلااق .(1 -2 -3 -4 -5 

 اتتية:
 لتحقق من ذلك باستلدام بعض مؤشرات الثبات ومنها :  أواًل : الثبات : ومت ا 

    مت  :علااى ةاادا  مفااردامل ةالااة ةاالف كاال    للملياااس معاماال نلفااا لااا كرونبااا
ةسااااب بباااا  املليااااس باساااتادا، طريلاااة نلفاااا لاااا "كرونباااا "  ةياااث ُةسااابا         
معامال  ببا  امللياس  فردات  عن طريق ةساب بباا  املليااس ككال مل ةالاة     

 :(2 ال  من جدول  ويتض  If–item deleted ردااملفةلف د جة 

 على حده مفردةيف حالة حذف كل  النهوض األكادميىمقياس  ثبات( معامل 2جدول )

 فردةامل

معامل ثبات املقياس فى حالة 

 فردةحذف امل

 فردةامل

معامل ثبات املقياس فى 

 فردةحالة حذف امل

 فردةامل

معامل ثبات املقياس فى 

 ردةفحالة حذف امل

1 0.831 8 0.835 15 0.828 

2 0.830 9 0.831 16 0.837 

3 0.831 10 0.833 17 0.835 

4 0.832 11 0.832 18 0.833 

5 0.822 12 0.829 19 0.833 

6 0.835 13 0.828 20 0.832 

7 0.833 14 0.829 21 0.827 

 0.838 معامل ثبات املقياس ككل

: معاماال نلفااا للمفااردا   ااى ةالااة ةاالف كاال        يتضاا  ماان اجلاادول السااابق ن   
مفردا نقل من نو يسااوى معامال نلفاا للبعاد الالى تنتماى  ليا  املفاردا  نى ن  مجيات          

 يتمتت بثبا  مرتفت. األكادميىوبالتالي  إ  ملياس النهوض . املفردا  بابتة
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 مت حتساب الصدق باستلدام عدة طرق هى: :ثانيًا الصدق 
 مان نسااتلا    (10  مللياس  ى صو ت  األولية على عادد : مت عرض اصد  احملكمني

قساام علاام الاانف  الرتبااوى بكليااة الرتبيااة جامعااة الزقااازيق  وقااد اتفااق مجياات           
 امللياس. مفردا األساتلا على مجيت 

  معاماال ةساااب طريااق عاان املفااردا صااد   التأكااد ماان : متصااد  املفااردا 

 املفردا د جة ةلف ةالة مل للملياس الكلية والد جة املفردا د جة بني اض تبان

  :ال  يوا  التالي واجلدول  للملياس الكلية الد جة من

 فى حالة النهوض األكادميىقياس مل الكلية والدرجة املفردة درجة بني االرتباط ( معامالت3جدول :)
 للمقياس الكلية الدرجة من املفردة هذه درجة حذف

 معامل االرتباط املفردة رتباطمعامل اال املفردة معامل االرتباط املفردة

1 0.409

** 8 0.325

** 15 0.516

** 
2 0.431

** 9 0.471

** 16 0.340

** 
3 0.431

** 10 0.443

** 17 0.317

** 
4 0.397

** 11 0.481

** 18 0.395

** 
5 0.595

** 12 0.489

** 19 0.297

** 
6 0.359

** 13 0.491

** 20 0.403

** 
7 0.366

** 14 0.454

** 21 0.512

** 
 0.01دال عند مستوى داللة  **

ويتضاا  ماان اجلاادول السااابق ن : مجياات معااامال  اض تبااان دالااة  ةصااائياو عنااد   
(  ااااا ياااادل علااااى صااااد  مجياااات مفااااردا  ملياااااس النهااااوض  0.01مسااااتوى دضلااااة  

 .األكادميى

  حبساب صد  احمل  للملياس عان طرياق ةسااب     ةقاما الباةث :صد  احمل
الد جااة الكليااة للملياااس والد جااة الكليااة حملاا  خااا جى  معاماال اض تبااان بااني 

وكاناا قيماة     (2015"  ،ادا  مد ةاحاتة لا " األكادميىالصمود واو ملياس 
  وااالا ياادل علااى (0.01( واااو دال  ةصااائيا عنااد مسااتوى  0.599معاماال ا تبااان  

 .لدى عينة البحث ا ا  األكادميىصد  ملياس النهوض 

   إعداد الباحثة   مقياس عادات العقل 
قاماااا الباةثاااة بإعاااداد قائماااة بالعاااادا  الساااتة عشااار لاااا "كوساااتا وكاليااا "      
وتواااي  مفهااو، كاال عااادا وعراااها علااى عاادد ماان نساااتلا علاام الاانف  الرتبااوى         
وال  لتواي  ما العادا  األكثار ةايوعا لادى طاالب الصاف األول الثاانوى العاا،        

ن   املثابرا   التساملل وةل املشكال    الدقة   التحكم مل اضند ات    ومت اضتفا  على
توظيااااف املعااااا ف السااااابلة مل مواقااااف جدياااادا  اضسااااتعداد الاااادائم للااااتعلم    وح       
املااااطرا( اااى العااادا  األكثاار ةاايوعا لاادى طااالب الصااف األول الثااانوى  وقامااا      

خااالل ماالاكرتهم نو  الطااالبالباةثاة بصاايا،ة امللياااس  ااى صااو ا مواقااف مياار بهااا  
ةياتهم اليومية حبيث يتم قيااس كال عاادا باأ بت مواقاف  وصاي  كال موقاف مان          
مواقف امللياس حبيث يشتمل على  لرا  ملدماة( يليهاا باالث اساتاابا   بادائل(       

( موقف على عدد من نساتلا علم النف  الرتباوى  28ومت عرض امللياس املكو  من  
حة صايا،ة املوقاف   ادا اله يليسها   ومدى صا لتحديد مدى انتماي كل موقف للع
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  وحتديد الد جة التى مصل عليها كل بديل من البدائل الاثالث .  والبدائل لغوياو
و ااى اااوي ن اي احملكمااني مت ةاالف موقااف وتعااديل صاايا،ة بعااا املواقااف ليصااب        

ويواا  اجلادول   ( موقاف بعاد التحكايم.    27امللياس  ى صاو ت  األولياة مكوًناا مان      
 .ت املواقف  ى ملياس عادا  العللتوزي (4 

 على االبعاد توزيع مواقف مقياس عادات العقل (4جدول )

 املواقف  العادة

 22 15 8 1 املثابرة

 23 16 9 2 التساؤل وحل املشكالت

  17 10 3 السعى من أجل الدقة

 24 18 11 4 التحكم يف االندفاع

 25 19 12 5 توظيف املعارف السابقة يف مواقف جديدة

 26 20 13 6 االستعداد الدائم للتعلم

 27 21 14 7 روح املخاطرة

  وللتحلق من صد  وببا  امللياس   مت اتبات اخلطوا  اتتية :

   : أواًل : الثبات : ومت التحقق من ذلك باستلدام بعض مؤشرات الثبات ومنها 

   دا ويتضاا  للبعااد مل ةالااة ةاالف كاال موقااف علااى ةاا   معاماال نلفااا لااا كرونبااا
 (.5 ال  من جدول 

 على حده مفردةيف حالة حذف كل  عادات العقلمقياس  ثبات( معامل 5جدول )

      لف املواقاف ن قاا،   ويتض  مان اجلادول الساابق قيماة معامال نلفاا للبعاد عناد ةا         
امل نلفا للبعد قبل ةل ها   للل  مت ةلف الا ( نعلى من قيمة مع27   26   15  

(  واضساتعداد الادائم   0.694املواقف . ومت  عادا ةساب معامل نلفا  كانا للمثاابرا   
وبالتااااالي  ااااإ   .(0.75( وامللياااااس ككاااال  0.701طرا  (   و وح املاااااا0.694للااااتعلم  

 .مرتفتاألبعاد الفرعية مللياس عادا  العلل وامللياس ككل يتميزا  بثبا  

 مت حتساب الصدق باستلدام عدة طرق هى: :ثانيًا الصدق 
 اااى صاااو ت   مت عااارض املليااااسمت توااااي  الااا  ساااابلاو  ننااا   :صاااد  احملكماااني 

ماان نسااااتلا قساام علااام الاانف  الرتباااوى بكليااة الرتبياااة      (10  األوليااة علااى عااادد  
( موقف لتحديد مدى انتماي كل موقف للعاادا  28املكو  من  و جامعة الزقازيق

 املواقف العادة

معامل ألفا 

 للبعد

 املثابرة

 22 15 8 1 املواقف

0.675 

 0.636 0.694 0.629 0.659 معامل ألفا للبعد يف حالة حذف املوقف

 التساؤل وحل املشكالت

 23 16 9 2 املواقف

0.700 

 0.658 0.700 0.665 0.673 معامل ألفا للبعد يف حالة حذف املوقف

 السعى من أجل الدقة

  17 10 3 املواقف

0.683 

  0252 0.642 0.658 معامل ألفا للبعد يف حالة حذف املوقف

 التحكم يف االندفاع

 24 18 11 4 املواقف

0.685 

 0.669 0.682 0.665 0.639 ملوقفمعامل ألفا للبعد يف حالة حذف ا

توظيف املعارف السابقة يف 

 مواقف جديدة

 25 19 12 5 املواقف

0.661 

 0.654 0.658 0.626 0.639 معامل ألفا للبعد يف حالة حذف املوقف

 االستعداد الدائم للتعلم

 26 20 13 6 املواقف

0.680 

 0.694 0.658 0.635 0.648 معامل ألفا للبعد يف حالة حذف املوقف

 روح املخاطرة

 27 21 14 7 املواقف

0.678 

 0.701 0.626 0.632 0.648 معامل ألفا للبعد يف حالة حذف املوقف

 0.727معامل ثبات املقياس ككل = 
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  وحتديد الد جة التاى  حة صيا،ة املوقف والبدائل لغوياواله يليسها   ومدى ص
مصل عليها كل بديل من البدائل الثالث . و اى ااوي ن اي احملكماني مت ةالف     
موقف وتعديل صيا،ة بعاا املواقاف ليصاب  املليااس  اى صاو ت  األولياة مكوًناا         

  ( موقف بعد التحكيم.27من  
  معاماال ةساااب طريااق عاان املفااردا صااد   كااد ماانالتأ : متصااد  املفااردا 

 املوقاف  د جاة  ةالف  ةالاة  مل للبعاد  الكلياة  والد جاة  املوقاف  د جة بني اض تبان

  :ال  يوا  التالي واجلدول  للبعد الكلية الد جة من

 فى حالة حذف درجة املوقف من درجة البعد ( معامل ارتباط كل موقف والبعد الذى تنتمى اليه6جدول )

 املوقف العادة

معامل 

 االرتباط

 املوقف العادة

معامل 

 االرتباط

 معامل االرتباط املوقف العادة

 املثابرة

1 0.522

** 

 الدقة

10 0.321

** 

السابقة يف 

مواقف 

 جديدة

19 0.490

** 

8 0.627

** 

17 0.957

** 

25 0.513

** 

22 0.615

** 

التحكم يف 

 االندفاع

4 0.619

** 

االستعداد 

الدائم 

 للتعلم

6 .5750

** 

التساؤل 

وحل 

 املشكالت

2 0.585

** 

11 0.562

** 

13 0.620

** 

9 0.604

** 

18 0.491

** 

20 0.567

** 

16 0.451

** 

24 0.550

** 

روح 

 املخاطرة

7 0.520

** 

23 0.641

** 

توظيف 

 املعارف

5 0.552

** 

14 0.632

** 

السعى من 

أجل 

 الدقة

3 0.206

* 

12 0.572

** 

21 0.646

** 

 0.05دال عند مستوى داللة  * 0.01عند مستوى داللة  دال **

   معاااامال  ا تباااان األبعااااد الفرعياااة بالد جاااة الكلياااة مت ةسااااب  : األبعاااادصاااد
 وكانا قيم معامال  اض تبان كما يواحها اجلدول اتتى : للملياس   

 اسوالدرجة الكلية للمقي عادات العقل مقياس ( معامل االرتباط بني أبعاد7جدول )

 املثابرة االبعاد

التساؤل وحل 

 املشكالت

 الدقة

التحكم يف 

 االندفاع

توظيف 

املعارف 

السابقة يف 

مواقف 

 جديدة

االستعداد 

الدائم 

 للتعلم

 روح املخاطرة

معامل 

 االرتباط

0.526

** 

0.482

** 

0.543

** 

0.575

** 

0.430

** 

0.605

** 

0.222

** 

  اض تباان دالاة واالا يادل     ويتض  من اجلادولني الساابلني ن  مجيات معاامال       
 امللياس ونبعادا الفرعية. صد  مواقفعلى 

  للتحلق من صد  مليااس عاادا  العلال مت  جاراي      :العاملى التوكيدى الصد
ملصااافو ة  Confirmatory Factor Analysisالتحليااال العااااملي التوكياااده  

باة مان   ( طال  وطال100معامال  اض تبان بني نبعاد ملياس عادا  العلل لدى  
طالب الصف األول الثانوى عن طريق اختبا  مناواج العامال الكاامن العاا، ةياث      

مللياااس عااادا  العلاال  Observed Factorsا ارتض ن  مجياات العواماال املشاااادا  
نسافر  النتاائل علاى      و One Latent Factorتنات م ةاول عامال كاامن واةاد      

 التا :تشبت األبعاد على العامل الكامن الواةد كما باجلدول 
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( نتائج التحليل العاملى التوكيدى ألبعاد مقياس عادات العقل و تشبعات األبعاد بالعامل الكامن 8جدول )

 العام وقيمة ت واخلطأ املعيارى

 أبعاد مقياس عادات العقل

التشبع بالعامل 

 الكامن الواحد

اخلطأ املعيارى 

 لتقدير التشبع

قيمة )ت( وداللتها 

 اإلحصائية

 تمعامل الثبا

6.165 0.136 0.836 املثابرة

** 

0.350 

6.356 0.135 0.858 التساؤل وحل املشكالت

** 

0.368 

5.685 0.137 0.780 السعى من أجل الدقة

** 

0.305 

5.493 0.138 0.758 التحكم يف االندفاع

** 

0.287 

توظيف املعارف السابقة يف 

 مواقف جديدة

0.829 0.136 6.104

** 

0.344 

5.997 0.136 0.817 لدائم للتعلم االستعداد ا

** 

0.334 

6.605 0.134 0.886 روح املخاطرة

** 

0.392 

وقد ة ي منواج العامال الكاامن الواةاد علاى م ةارا  ةسان املطابلاة اجليادا         
جياادا  ةيااث اتضاا  ن  منااواج العاماال الكااامن الواةااد لعااادا  العلاال قااد نااال قاايم        

( ،ا  دالاة  ةصاائيا   وقيماة     2قيماة  كاا     وكاناا جلميت م ةرا  ةسان املطابلاة  
م ةر الصد  الزائف املتوقت للنماواج ا االي اقال مان ن  تهاا للنماواج املتشابت          
كما ن  قيم بلية امل ةرا  وقعا مل املدى املثالي لكل م ةر  ا يدل على مطابلاة  

(. 371 - 370  2008ةساان  جياادا للبيانااا  موااات اضختبااا   عااز  عبااد ا ميااد      
 ض   ا سبق رتت امللياس  ستوى مرتفت من الصد .ويت

 نتائج البحث ومناقشتها وتفتسريها 
باادمل عينتااى الباانني والبنااا  عنااد التحلياال اإلةصااائى للنتااائل   قامااا الباةثااة

والاا  ةيااث وجااد  الباةثااة عااد،  اارو  بااني متوسااطى د جااا  الباانني والبنااا   ااى  
  ا  العلل ونبعادا الفرعية.كل من ملياس النهوض األكادميى وملياس عاد

   األولنتائج الفرض  : 
بني متوساطى د جاا     او ةصائي دالةوجد  رو  تض " وينا الا الفرض على نن 

اااالا  وضختباااا  "  األكاااادميىالعااااديني  اااى النهاااوض  الطاااالبواملتفاااوقني  الطاااالب
 Independent Samples Tالفاارض مت اسااتادا، اختبااا    ( للعينااا  املسااتللة  

Test: وكانا النتائل مواحة كما  ى اجلدول التا   

فى مقياس الطالب املتفوقني والعاديني ( : نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بني متوسطات درجات 9جدول )

 األكادميى  النهوض

 املقياس

درجات  (114)ن =    العاديني (102)ن =   املتفوقني

احلر

 ية

قيمة "ت" 

وداللتها 

 االحصائية

وسط املت

 احلسابى

االحنراف 

 املعيارى

املتوسط 

 احلسابى

االحنراف 

 املعيارى

النهوض 

  األكادميى

82.853 5.335 56.263 5.499 214 35.977

** 

عنااد مسااتوى دضلااة  او ةصااائي دالااةوجااد  ارو   ت: نناا يتضا  ماان اجلاادول السااابق  
 ااى النهااوض   العاااديني  الطااالب واملتفااوقني  الطااالب بااني متوسااطى د جااا    ( 0.01 

 .األولالفرض    ا. وبهلا يتض  لصال الطالب املتفوقني األكادميى

  الثانىنتائج الفرض  : 
 الطاااالبلااادى  األكاااادميى مساااتوى النهاااوض "ويااانا اااالا الفااارض علاااى ننااا     

 األكاادميى   وضختبا  الا الفرض مت حتديد مساتوى النهاوض   املتفوقني متوسى"
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 الطاااالبحنرا اااا  املعيا ياااة لاااد جا  مااان خاااالل ةسااااب املتوساااطا  ا ساااابية واض
  والاا  عاان املتوسااطا  الوزنيااة مت ةساااب وكاالل      ااى ااالا امللياااس املتفااوقني

طريااق قسااامة املتوساااى علاااى عااادد املفااردا   وكاناااا النتاااائل كماااا ااااى موااااحة   
 :باجلدول التا 

 لدى الطالب املتفوقني النهوض األكادميىاملتوسطات الوزنية ملقياس ( 10جدول )

و لا نااة املتوسااطا  الوزنيااة  ااى اااوي السااعة عناادما يكااو  امللياااس  اسااى          
ساتوى  م( 1.7    1  وامللسامة علاى النحاو التاا : مان      األكاادميى النهوض لياس مل

مسااتوى  ( 3.3ا   2.6    وماانماانافامسااتوى  ( 2.5ا   1.8    وماانجااًدا ماانافا
 .جاًدا  مرتفات مساتوى  ( 5ا   4.2    ومان مرتفات مساتوى  ( 4.1ا   3.4    ومنمتوسى

مرتفات لادى الطاالب     األكاادميى النهاوض  ن  مساتوى   (10 قم  يتض  من اجلدول 
 .الثانىالفرض    اوبهلا يتض   املتفوقني.

 الثالثالفرض  نتائج  : 
 الطاااالبلااادى  األكاااادميى مساااتوى النهاااوض "ويااانا اااالا الفااارض علاااى ننااا     

 األكاادميى   وضختبا  االا الفارض مت حتدياد مساتوى النهاوض      متوسى" العاديني
 الطاااالبلاااد جا   واضحنرا اااا  املعيا ياااةمااان خاااالل ةسااااب املتوساااطا  ا ساااابية 

  والاا  عاان  ا  الوزنيااةاملتوسااطمت ةساااب وكاالل    العاااديني  ااى ااالا امللياااس   
طريااق قسااامة املتوساااى علاااى عااادد املفااردا   وكاناااا النتاااائل كماااا ااااى موااااحة   

 :باجلدول التا 

 لدى الطالب العاديني النهوض األكادميىاملتوسطات الوزنية ملقياس ( 11جدول )

لا نااة املتوسااطا  الوزنيااة  ااى اااوي السااعة عناادما يكااو  امللياااس  اسااى          و 
مساتوى  ( 1.7    1  وامللسامة علاى النحاو التاا : مان      األكاادميى النهوض لياس مل

مسااتوى  ( 3.3ا   2.6    وماانماانافامسااتوى  ( 2.5ا   1.8    وماانجااًدا ماانافا
 .جاًدا  مرتفات مساتوى  ( 5ا   4.2    ومان مرتفات مساتوى  ( 4.1ا   3.4    ومنمتوسى

متوسى لدى الطاالب   األكادميىالنهوض ن  مستوى  (11 قم  يتض  من اجلدول 
 .الثالثالفرض  قبولوبهلا يتض   العاديني.

 تفتسري نتائج الفروض األول والثانى والثالث 
دالاة  ةصاائياو باني    ث وجاود  ارو    يتض  من نتائل الفروض األول والثانى والثال

متوسااطى د جااا  الطااالب املتفااوقني والطااالب العاااديني  ااى النهااوض األكااادميى      
مرتفاات لاادى الطااالب  النهااوض األكااادميىن  مسااتوى و  لصااال الطااالب املتفااوقني

 .متوسى لدى الطالب العاديني النهوض األكادميىن  مستوى     ى ةنياملتفوقني

 املستوى املتوسط الوزنى عدد املفردات االحنراف املعيارى املتوسط احلسابى قياسامل

النهوض 

 األكادميى

 مرتفع 3.945 21 5.335 82.853

 املستوى املتوسط الوزنى عدد املفردات االحنراف املعيارى املتوسط احلسابى املقياس

 النهوض

 األكادميى

 متوسط 2.678 21 5.499 56.263
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ااااالا النتياااااة منطليااااة ةيااااث يتساااام الطااااالب املتفوقااااو        وتاااارى الباةثااااة ن  
اللاااد ا  العللياااة العالياااة  والتوا اااق اضنفعاااا    - اموعاااة مااان الساااما  منهاااا  

والثلة بالنف   ونضل الشاصية  واملبادنا واليل ة  واضستلاللية  واضعتمااد علاى   
 اساة حتاا   النف   وة  اضستطالت  واإلصرا  والعزمية  واملثاابرا علاى مواصالة الد   

نى ظرف  وا تفات مساتوى الدا عياة الداخلياة  واضخاالن واجلدياة  والنلاد البنااي         
 -(174 -173  2013واللااد ا علااى ا اااا اللاارا ا   عبااد املطلاا  نمااني اللريطااى   

وتل  السما  التى يتمتعو  بها جتعلهم نكثر قد ا على  طاى العلباا  واحملان    
ساااعد  ااى عااد، ااتاازاز بلااتهم بأنفسااهم عنااد    الد اسااية اليوميااة   الثلااة بااالنف  ت 

ا صااول علااى د جااا  ساايمة واسااتعادا واااعهم الطبيعااى بعااد الاا   واملثااابرا علااى  
واإلصارا  والعزمياة جتعلاهم جييادو  التعامال مات        مواصلة الد اسة حتاا نى ظارف  

تعاادد املهااا، األكادمييااة  كمااا ن  اسااتلالليتهم واعتمااادام علااى ننفسااهم جتعلااهم  
ت نااادا او والتمساا  بتحليلهااا  وعااد، اضستسااال، للفشاال. وااالا      يسااتطيعو  وااا 

لاديهم مرتفات  واام نيضااو نكثار نهواااو        النهاوض األكاادميى   بدو ا جيعل مستوى
 نكادميياو من نقرانهم العاديني. 

  الرابعنتائج الفرض  : 
باني متوساطى د جاا      او ةصاائي  دالاة يوجاد  ارو    " وينا الا الفارض علاى ننا    

وضختبااا  ااالا الفاارض مت  "  العاااديني  ااى عااادا  العلاال الطااالبني املتفااوق الطااالب
  وكاناا  Independent Samples T Testاساتادا، اختباا    ( للعيناا  املساتللة     

 النتائل مواحة كما  ى اجلدول التا :

مقياس فى الطالب املتفوقني والعاديني ( : نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بني متوسطات درجات 12جدول )

  عادات العقل وأبعاده

 املقياس

درجات  (114)ن =    العاديني (102)ن =   املتفوقني

احلر

 ية

قيمة "ت" 

وداللتها 

 االحصائية

املتوسط 

 احلسابى

االحنراف 

 املعيارى

املتوسط 

 احلسابى

االحنراف 

 املعيارى

7.943 214 1.366 6.96 1.004 8.26 املثابرة

** 

التساؤل وحل 

 املشكالت

9.56 1.811 8.37 1.547 214 5.209

** 

السعى من أجل 

 الدقة

8.01 0.917 6.70 0.986 214 10.058

** 

التحكم فى 

 االندفاع

9.81 1.784 9.61 1.594 214 0.869

 

توظيف املعارف 

 السابقة

9.56 1.309 8.35 1.724 214 5.746

** 

االستعداد الدائم 

 للتعلم

7.65 1.264 6.10 1.357 214 8.661

** 

3.374 214 1.361 6.39 1.357 7.02 روح املخاطرة

** 

11.678 214 4.645 52.48 4.641 59.87 الدرجة الكلية 

** 

عنااد مسااتوى دضلااة  او ةصااائي دالااةوجااد  ارو   ت: نناا يتضا  ماان اجلاادول السااابق  
  اااى األبعااااد التالياااة  العااااديني واملتفاااوقني  الطاااالبباااني متوساااطى د جاااا    ( 0.01 

التسااااملل وةااال املشاااكال   والساااعى مااان نجااال الدقاااة  وتوظياااف املعاااا ف      و  املثاااابرا 
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والد جة الكلية لعادا  العلال لصاال الطاالب     اضستعداد الدائم للتعلم(و  السابلة
باني متوساطى   ( 0.01عند مستوى دضلاة    او ةصائي دالةوجد  رو  املتفوقني  كما ت

ااطرا لصال الطالب العاديني    ى بعد  وح املالعاديني واملتفوقني  الطالبد جا  
املتفاااوقني  الطاااالبباااني متوساااطى د جاااا     او ةصاااائي دالاااةوجاااد  ااارو   ت بينماااا ض

 .الرابتالفرض  قبول. وبهلا يتض   ى بعد التحكم  ى اضند اتالعاديني و

  مااا، مصااطفى ساايد      وتتفااق نتياااة ااالا الفاارض ماات نتياااة حبااث كاال من       
 .(2014امل عمرا     مد ك  (2011منتصر صالح عمر 

  اخلامسنتائج الفرض : 
املتفااوقني  الطااالبلاادى  عااادا  العلاال مسااتوى "وياانا ااالا الفاارض علااى نناا      

مان خاالل ةسااب    عادا  العلال    وضختبا  الا الفرض مت حتديد مستوى متوسى"
 املتفاوقني  الطاالب املتوسطا  ا ساابية واضحنرا اا  املعيا ياة لالا الاد جا  لادى       

  والا   املتوساطا  الوزنياة   مت ةسااب  وكالل     ونبعادا الفرعياة  اس ى الا امللي
عن طريق قسامة املتوساى علاى عادد املفاردا   وكاناا النتاائل كماا ااى موااحة           

 :باجلدول التا 

 املتوسطات الوزنية ملقياس عادات العقل وأبعاده لدى الطالب املتفوقني( 13جدول )

املتوسط  املقياس

 احلسابى

 املستوى املتوسط الوزنى عدد املفردات رىاالحنراف املعيا

 مرتفع 2.75 3 1.004 8.26 املثابرة

التساؤل وحل 

 املشكالت

 مرتفع 2.39 4 1.811 9.56

السعى من أجل 

 الدقة

 مرتفع 2.67 3 0.917 8.01

التحكم فى 

 االندفاع

 مرتفع 2.45 4 1.784 9.81

توظيف املعارف 

 السابقة

 مرتفع 2.39 4 1.309 9.56

الستعداد الدائم ا

 للتعلم

 مرتفع 2.55 3 1.264 7.65

 متوسط 2.34 3 1.357 7.02 روح املخاطرة

 مرتفع 2.49 24 4.641 59.87 الدرجة الكلية 

ليااس  مل بالبىلا نة املتوسطا  الوزنية  ى اوي السعة عندما يكو  امللياس و 
   ومان  منافامستوى ( 1.67ا   1من  وامللسمة على النحو التا :  العلل عادا 

  .مرتفتمستوى ( 3 ا  2.35    ومنمتوسىمستوى ( 2.34ا   1.68 

مسااتوى مرتفاات لاادى    عااادا  العلاال ن  مسااتوى  (13 قاام  يتضاا  ماان اجلاادول   و
 الطالب املتفوقني وال  كا   ى الد جة الكلية واألبعاد الفرعية التالية  املثاابرا  

توظياف  و  الاتحكم  اى اضناد ات   و  الدقاة السعى من نجال  و  لتساملل وةل املشكال او
(  بينماا جااي مساتوى بعاد  وح املاااطرا      للتعلماضستعداد الدائم   واملعا ف السابلة

كما يتض  من نتياة  .اخلام  جزئياوحتلق الفرض  عد،وبهلا يتض   متوسطاو.
 الفاارض اخلااام  ن  ترتياا  عااادا  العلاال لاادى الطااالب املتفااوقني جاااي كالتااا :     
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اضسااتعداد الاادائم   يليهااا  السااعى ماان نجاال الدقااة     ااى املرتبااة األو  يليهااا   املثااابرا
توظياف املعاا ف   و التسااملل وةال املشاكال    يليهاا   لاتحكم  اى اضناد ات   ا يليها للتعلم

  ى نف  املرتبة ونخ ا  وح املااطرا. السابلة

  التسادسنتائج الفرض: 
 العاااديني  البالطاالاادى  عااادا  العلاال مسااتوى  "وياانا ااالا الفاارض علااى نناا       

مان خاالل ةسااب    عادا  العلال    وضختبا  الا الفرض مت حتديد مستوى متوسى"
 ى  العاديني الطالباملتوسطا  ا سابية واضحنرا ا  املعيا ية للا الد جا  لدى 

  والا  عان   املتوساطا  الوزنياة   مت ةسااب  وكلل    ونبعادا الفرعية الا امللياس
فااردا   وكاناااا النتاااائل كماااا ااااى موااااحة  طريااق قسااامة املتوساااى علاااى عااادد امل 

 :(14 باجلدول 
 املتوسطات الوزنية ملقياس عادات العقل وأبعاده لدى الطالب العاديني( 14جدول )

ليااس  مل بالبىلا نة املتوسطا  الوزنية  ى اوي السعة عندما يكو  امللياس و 
   ومان  منافامستوى ( 1.67ا   1من  وامللسمة على النحو التا :  العلل عادا 

يتضاا  ماان  و .مرتفااتمسااتوى ( 3 ا  2.35    وماانمتوسااىمسااتوى ( 2.34ا   1.68 
 مساااتوى متوساااى لااادى الطاااالب العااااديني عاااادا  العلااالن  مساااتوى  (14 ول اجلاااد

وةال   التسااملل و وال  كاا   اى الد جاة الكلياة واألبعااد الفرعياة التالياة  املثاابرا         
اضسااتعداد الاادائم و  توظيااف املعااا ف السااابلة و  السااعى ماان نجاال الدقااة و  املشااكال 

وبهلا  مرتفعاو. التحكم  ى اضند ات   و وح املااطرا(  بينما جاي مستوى بعدللتعلم
كماا يتضا  مان نتيااة الفارض الساادس ن  ترتيا          .السادسالفرض   ا يتض  

 اى املرتباة    التحكم  اى اضناد ات   عادا  العلل لدى الطالب العاديني جاي كالتا :
التسااملل  يليهاا    وح املاااطرا  يليهاا  السعى من نجل الدقةيليها  املثابرا األو  يليها

اضساتعداد الادائم     اى نفا  املرتباة ونخا ا     توظيف املعا ف السابلةو املشكال  وةل
 .للتعلم

 تفتسري نتائج الفروض الرابع واخلامس والتسادس 
 ارو  دالاة  ةصاائياو     يتض  من نتائل الفروض الرابت واخلام  والسادس وجود

 ة  املثااابرا  بااني متوسااطى د جااا  الطااالب املتفااوقني والعاااديني  ااى األبعاااد التالياا        
التسااااملل وةااال املشاااكال   والساااعى مااان نجااال الدقاااة  وتوظياااف املعاااا ف الساااابلة      و

 املقياس

املتوسط 

 احلسابى

 املستوى املتوسط الوزنى عدد املفردات االحنراف املعيارى

 متوسط 2.32 3 1.366 6.96 املثابرة

التساؤل وحل 

 كالتاملش

 متوسط 2.09 4 1.547 8.37

السعى من أجل 

 الدقة

 متوسط 2.23 3 0.986 6.70

التحكم فى 

 االندفاع

 مرتفع 2.40 4 1.594 9.61

توظيف املعارف 

 السابقة

 متوسط 2.09 4 1.724 8.35

االستعداد الدائم 

 للتعلم

 متوسط 2.03 3 1.357 6.10

 متوسط 2.13 3 1.361 6.39 روح املخاطرة
 متوسط 2.19 24 4.645 52.48 جة الكلية الدر
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واضستعداد الدائم للتعلم( والد جة الكلية لعادا  العلل لصال الطالب املتفوقني  
كما توجد  رو  دالة  ةصائياو بني متوساطى د جاا  الطاالب املتفاوقني والعااديني      

الطالب العاديني  بينما ض توجاد  ارو  دالاة  ةصاائياو       ى بعد  وح املااطرا لصال
 .بااني متوسااطى د جااا  الطااالب املتفااوقني والعاااديني  ااى بعااد الااتحكم  ااى اضنااد ات 

مستوى مرتفات لادى الطاالب املتفاوقني والا  كاا         عادا  العللمستوى كما ن  
ملشااكال    والتساااملل وةاال ا   ااى الد جااة الكليااة واألبعاااد الفرعيااة التاليااة  املثااابرا       

والسااااعى ماااان نجاااال الدقااااة  والااااتحكم  ااااى اضنااااد ات  وتوظيااااف املعااااا ف السااااابلة     
   ى ةني واضستعداد الدائم للتعلم(  بينما جاي مستوى بعد  وح املااطرا متوسطاو

مستوى متوسى لدى الطالب العاديني وال  كا   اى   عادا  العللمستوى كا  
والتسااملل وةال املشاكال   والساعى       املثابرا الد جة الكلية واألبعاد الفرعية التالية 

ماااان نجاااال الدقااااة  وتوظيااااف املعااااا ف السااااابلة  واضسااااتعداد الاااادائم للااااتعلم  و وح    
وتارى الباةثاة ن     .املااطرا(  بينما جاي مساتوى بعاد الاتحكم  اى اضناد ات مرتفعااو      

ب الفاارو   ااى عااادا  العلاال جاااي  لصااال الطااالب املتفااوقني يرجاات    ن  الطااال      
املتفوقني يتسمو  بسما  وقد ا  عللية جتعلهم يتميزو  عن ، اام مان الطاالب    

اللاد ا علاى العمال املتواصال واجلاد واضجتهااد       و املثابراالعاديني والا السما  اى 
والتاطايى   والسعى من نجال الدقاة  وااتمامهم باجلان  التعليمى بشكل متواصل 

املتفااوقني يتمياازو   الطااالب   ااإ  وعااالوا علااى الاابشااكل واعااى ملاالاكرا د وسااهم  
و اولااة  والتسااامللمل نداي مهااامهم واضسااتفادا ماان كاال مااا اااو متاااح   برتكياازام 

مجت املعلوما  من مجيت املصاد  املتاةة ساواي مان نقارانهم  نو امللاصاا   اى املاواد       
مان   للاتعلم  الدائم اضستعدادباضاا ة    قد تهم على   من معلميهم الد اسية  نو

والكتاا  كرا  النهائيااة  ااى املاال ل كثاارا اضسااتلكا   ااى امللاصااا  واملراجعااة خااال
بل انامل من يدخلو  على ةابكة املعلوماا  العاملياة  اضنرتنياا( لتوسايت       اخلا جية

ك  عن مادا د اسية  ددا من نجل حتليق التلد، مل املواوعا  التعليمياة    مدا
واالا يا دى بادو ا    .باجلامعاة(  نةد كليا  اللماة  وحتليق مستوى الطموح لديهم 

   ااا جيعلااهم   توظيااف معااا  هم السااابلة  ااى املواقااف اجلدياادا         قااد تهم علااى   
يتميزو  عن نقرانهم العاديني  اى عاادا  العلال. ويكاو  لاديهم مساتوى مرتفات  اى         

والتساااملل وةاال املشااكال   والسااعى ماان نجاال الدقااة  والااتحكم  ااى         املثااابرا عااادا  
 وبالنساابة لعااادا  .عااا ف السااابلة  واضسااتعداد الاادائم للااتعلم    اضنااد ات  وتوظيااف امل 

جند عد،  رو  بني الطالب املتفو ني والعاديني  يها  كما ن   التحكم  ى اضند ات
طبيعاة طاالب   مستوى الا العادا لدى كل منهم مستوى مرتفت  وتارى الباةثاة ن    

عا، سواي نكانوا متفوقني املرةلة الثانوية وباألخا طالب الصف األول الثانوى ال
بالتحكم  ى اضناد ات والاتحكم  اى انفعااضتهم النفساية       ن، عادىني  إنهم يتميزو 

وبالل  يكاو     جتاا املواقف التاى يتعرااو  لاا ونيضااو الارتوى  اى ا ااا اللارا ا          
 عادا التحكم  ى اضند اتمن  مرتفتقد   الطالب املتفو ني والعاديني لدى كل من

 م من عبو  الا املرةلة بسال،.التى ت اله

 جناد  ارو  باني الطاالب املتفاو ني والعااديني  يهاا         وح املاااطرا وبالنسبة لعادا 
  وترى الباةثة ن  الطالب املتفوقني يتاو و  من املاااطر  الطالب العاديني لصال
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واإلقدا، على األةياي الغامضة ةيث لديهم العديد من املكتسبا   اا ياد عهم      
عد، املااطرا بها   ا جيعل الطالب العاديني يتميزو   ى الا العادا عن الطاالب  

 الطاااالب املتفاااوقنياملتفاااوقني باااالر،م مااان ن  مساااتوى اااالا العاااادا لااادى كااال مااان    
 والعاديني جاي متوسطاو.

  التسابعنتائج الفرض: 
النهاااوض  باااني ةصاااائياو  ةدالااا عالقاااة" ض يوجاااد ويااانا اااالا الفااارض علاااى ننااا   

وضختباااا  اااالا الفااارض مت   " لااادى الطاااالب املتفاااوقني   عاااادا  العلااال ميى واألكااااد
 :(15 كما مل اجلدول النتائل و معامل اض تبان التتابعى لب سو استادا، 

درجات عادات العقل للنهوض األكادميى و( نتائج معامل ارتباط "بريسون" بني الدرجة الكلية 15جدول )

 ملتفوقنياوأبعاده لدى الطالب 

 األكادميىالنهوض  مقياس عادات العقل

0.366 املثابرة

** 

0.338 التساؤل وحل املشكالت

** 

0.208 السعى من أجل الدقة

* 

0.573 التحكم فى االندفاع

** 

0.225 توظيف املعارف السابقة

* 

0.377 االستعداد الدائم للتعلم

** 

 0.082 روح املخاطرة

0.487 الدرجة الكلية 

** 

( بااني 0.01نناا  توجااد عالقااة دالااة اةصااائياو عنااد مسااتوى     ماان اجلاادول  ويتضاا  
النهاااوض األكاااادميى وكااال مااان املثاااابرا والتسااااملل وةااال املشاااكال  والاااتحكم مل        
اضنااد ات واضسااتعداد الاادائم للااتعلم والد جااة الكليااة لعااادا  العلاال  كمااا توجااد         

النهوض األكادميى والسعى من نجال   ( بني0.05عالقة دالة اةصائياو عند مستوى  
  مل ةاااني ض توجاااد عالقاااة دالاااة اةصاااائياو باااني     توظياااف املعاااا ف الساااابلة   الدقاااة و

الساااابت حتلاااق الفااارض  عاااد،وبهااالا يتضااا   و وح املاااااطرا.النهاااوض األكاااادميى 
 .جزئياو

  الثامننتائج الفرض  : 
هاااوض الن باااني ةصاااائياو  ةدالااا عالقاااة" ض يوجاااد ويااانا اااالا الفااارض علاااى ننااا   

وضختبا  االا الفارض   " لدى الطالب العاديني  العاديني( عادا  العللاألكادميى و
وكانا النتاائل موااحة كماا مل     معامل اض تبان التتابعى لب سو مت استادا، 

 :(16 اجلدول 
درجات عادات العقل للنهوض األكادميى و( نتائج معامل ارتباط "بريسون" بني الدرجة الكلية 16جدول )

 العادينيوأبعاده لدى الطالب 

 األكادميىالنهوض  مقياس عادات العقل

0.255 املثابرة

** 

0.206 التساؤل وحل املشكالت

* 

0.135 السعى من أجل الدقة

 

0.353 التحكم فى االندفاع

** 

0.243 توظيف املعارف السابقة

** 

0.041 االستعداد الدائم للتعلم

 

 0.103 روح املخاطرة

0.364 كلية الدرجة ال

** 
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( 0.01من اجلدول السابق نن  توجد عالقاة دالاة اةصاائياو عناد مساتوى       ويتض  
توظياف املعاا ف   بني النهوض األكاادميى وكال مان املثاابرا والاتحكم مل اضناد ات و      

والد جااة الكليااة لعااادا  العلاال  كمااا توجااد عالقااة دالااة اةصااائياو عنااد          السااابلة 
  مل ةاني ض توجاد   والتساملل وةل املشاكال  األكادميى ( بني النهوض 0.05مستوى  

السااعى ماان نجاال الدقااة  وكاال ماان النهااوض األكااادميى عالقااة دالااة اةصااائياو بااني  
الثاامن  حتلاق الفارض    عاد، وبهلا يتض   و وح املااطرا.واضستعداد الدائم للتعلم 

 .جزئياو

 ضني التسابع والثامنتفتسري نتائج الفر 
عالقااة دالااة اةصااائياو بااني النهااوض     وجااود السااابت نتياااة الفاارض ويتضاا  ماان  

األكااادميى وكاال ماان املثااابرا والتساااملل وةاال املشااكال  والسااعى ماان نجاال الدقااة         
والتحكم مل اضند ات واضستعداد الدائم للتعلم وتوظياف املعاا ف الساابلة والد جاة     

اةصاائياو    مل ةني ض توجاد عالقاة دالاة    الطالب املتفوقني لدى الكلية لعادا  العلل
نتيااة الفارض الثاامن    ويتض  من  لديهم. بني النهوض األكادميى و وح املااطرا

عالقااة دالااة اةصااائياو بااني النهااوض األكااادميى وكاال ماان املثااابرا والتساااملل    وجااود
وةااال املشاااكال  والاااتحكم مل اضناااد ات وتوظياااف املعاااا ف الساااابلة والد جاااة الكلياااة  

  مل ةااني ض توجااد عالقااة دالااة اةصااائياو بااني   نيلاادى الطااالب العااادي  لعااادا  العلاال
النهااوض األكااادميى وكاال ماان السااعى ماان نجاال الدقااة واضسااتعداد الاادائم للااتعلم  

امااتالمل    وتاارى الباةثااة ن  ااالا النتياااة منطليااة ةيااث      لااديهم. و وح املااااطرا
لدقاة  والتسااملل وةال املشاكال  والساعى مان نجال ا      لعادا  املثاابرا   الطالب املتفوقني

باضااا ة   والتحكم مل اضند ات واضستعداد الدائم للتعلم وتوظيف املعا ف السابلة
   امتالكهم الموعة من السما  النفسية واللد ا  العللية والعوامال الدا عياة   

جتعلااهم والطموةااا  العاليااة التااى يتمياازو  بهااا   تفاعاال كاال ااالا املااتغ ا  معاااو 
احملان الد اساية اليومياة بفعالياة والنهاوض مارا       نكثر قد ا على  طاى العلباا  و  

املثااابرا والتساااملل العاااديني لعااادا   الطااالبكمااا تاارى الباةثااة ن  امااتالمل  آخاارى. 
وةاداا كفيلاة باأ      وةل املشكال  والتحكم مل اضناد ات وتوظياف املعاا ف الساابلة    

جتعلاااهم نكثااار قاااد ا علاااى  طاااى العلباااا  واحملااان الد اساااية اليومياااة بفعالياااة        
 النهوض مرا آخرى. و

 :التوصيات 
            تبصاارا املعلمااني بأاميااة النهااوض األكااادميى والعواماال املاا برا  ياا  ماان نجاال

 مساعدا تالميلام على النهوض األكادميى.
     مواجهاة املشاكال    عمل دو ا  تد يبية لطالب الصف األول الثاانوى عان كيفياة

 .والتحديا  البسيطة   ى ةياتهم الد اسية
  ني علاااى  طااايى املنااااال وتد يساااها    اااارو ا اضاتماااا،   توجيااا  ن ااار اللاااائم

  دخل عادا  العلل بوصفها قاعدا يرتكز عليها مها ا  التفك  األخرى.
   ا ماان لااديهم ملااا لاا  بأنشااطة توظااف عااادا     الطااالب   تكليااف  املعلماانيتوجياا

 مردود  جيابي على العملية التعليمية.
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 :البحوث املقرتحة 
 لنهوض األكادميى و لاو للنوت والتاصا والعمر.حبث الفرو   ى مستوى ا 
    حبث العالقة بني النهوض األكادميى وعادا  العلل لدى منافضاى التحصايل

 الد اسى.
 .د اسة نبر املنا  املد سى على النهوض األكادميى 
         منلجاااة العالقاااا  الساااببية باااني النهاااوض األكاااادميى والدا عياااة والتحصااايل

 الد اسى.
 ا  العلل والتفك  املر  والتفك  املن ومى.حبث العالقة بني عاد 
   منلجااة العالقااا  السااببية بااني النهااوض األكااادميى وقلااق اضختبااا  والتحصاايل

 الد اسى.

 املراجع: 
، ترمجة مدارس الظهران إستكشاف وتقصى عادات العقل(. 2003آرثر كوستا وبينا كاليك ) -

 ، اململكة العربية السعودية.األهلية، الزهران: دار الكتاب الرتبوى للنشر والتوزيع
(. عادات العقل وعالقتها مبعتقدات الكفاءة الذاتية 2011إمام مصطفى سيد ومنتصر صالح عمر) -

جملة كلية األكادميية )دراسة مقارنة( للتالميذ املوهوبني والعاديني وذوى صعوبات التعلم، 

 .472- 95( ، 11، العدد )الرتبية جامعة أسيوط
(. تأثر التعلم االجتماعى/ الوجدانى فى حتسني النهوض 2018لزغبى )أمل عبد احملسن ا -

جملة كلية الرتبية جبامعة األكادميى للمتعثرات أكادميًا فى جامعة طيبة باملدينة املنورة، 

 . 446 -389(، 6، اجمللد الرابع والثالثون، العدد )أسيوط

ات العقةةل يف مواقةةف حياتيةةة يف  (. أثةةر برنةةامج تةةدريبى قةةائم علةةى عةةاد  2005أميمةةة حممةةد عمةةور )  -

 ، غةري منشةورة   دكتةوراه رسةالة   تنمية مهارات التفكري االبداعى لةدى طلبةة املرحلةة األساسةية،    

 .عمان للدراسات العلياجامعة 

( . عالقة عادات العقل باألمناط القيادية والرضا الوظيفي لدى 2012محدان ممدوح الشامى ) -

اجمللة  ، امللك فيصل باململكة العربية السعودية عينة من أعضاء هيئة التدريس جبامعة

 .300 -240 (،74العدد ) الثانى والعشرون،، اجمللد  املصرية للدراسات النفسية

أثر برنامج )كوستا وكاليك( يف تنمية التفكري االبداعي (. 2012حيدر عبد الرضا طراد ) -

جملة علوم ، رتبية الرياضيةباستخدام عادات العقل لدى طلبة املرحلة الثالثة يف كلية ال

 .264 -225(، 1، اجمللد اخلامس، العدد)الرتبية الرياضية

(. فاعلية تصميم بيئة تعلةم مةادة الكيميةاء منسةجم مةع الةدما        2009رجب امليهى وجيهان حممود ) -

 يف تنميةةة عةةادات العقةةل لةةدى طةةالب املرحلةةة الثانويةةة ذوى أسةةاليب معالةةة املعلومةةات املختلفةةة.  

 .351- 305 ،(1العدد ) اخلامس عشر،، اجمللد  تربوية واجتماعيةاسات جملة در

(. أثر استخدام غرائب صور ورسوم األفكار اإلبداعية لتدريس 2012مساح حسني صاحل الفرى ) -

مقرر العلوم فى تنمية التحصيل وبعض عادات العقل لدى طالبات الصف األول املتوسط 

 ، كلية الرتبية، جامعة أم القرى. غري منشورة رسالة دكتوراهمبدينة مكة املكرمة، 

            (. عادات العقل ومهارات الذكاء االجتماعي املطلوبة ملعلم الفلسفة 2010مسرية عطية عريان ) -

(، 155عدد )ال، جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس، واالجتماع يف القرن احلادي والعشرين

40- 80. 

(. بروفيالت النهوض الدراسى وقلق االختبار فى عالقته 2015 شلبى )سوسن إبراهيم أبو العال -

باالنشغال املدرسى والتحصيل الدراسى باستخدام التحليل العنقودى لدى طالب املرحلة 

 . 97 -29(، 2، اجمللد الثالث والعشرون، العدد )العلوم الرتبويةالثانوية، 

العقل الدافعية العقلية التخصص الدراسى  (. عادات2018طارق نور الدين حممد عبد الرحيم ) -

اجمللة والنس كمتغريات تنبؤية لكفاءة التعلم االجيابية لدى طالب جامعة سوهاج، 

 .559 -448(، 52، العدد )الرتبوية



 (ASEP)دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس 

 

 

 

 

 

 

171 

، 2، طاملوهوبون واملتفوقون خصائصهم واكتشافهم ورعايتهم(. 2013عبد املطلب أمني القريطى ) -

 القاهرة: عامل الكتب.

 اإلحصاء املتقدم للعلوم الرتبوية والنفسية واالجتماعية( . 2008)حممد حسن عبد احلميد  عزت -

 دار املصطفى للطباعة والنشر.: بنها . LISREL8.8تطبيقات باستخدام برنامج ليزرل  ،
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