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:املستخلص  
ــــ العقــــل عـــادات ــــ ع قــــائم تـــد برنــــامج فاعليــــة عـــن الكــــشف ــــ إ اليـــة ا اســــة الد رـــدفت ر

بمنطقـــة املتوســطة املرحلــة ــ ــات و املو للطالبــات اديميــة الذاتيــة الكفــاءة مــستو ن ىتحــس

وقــــد الواحــــدة، املجموعــــة بتــــصميم ــــ التجر شــــبھ املــــن الباحثــــة واســــتخدمت املكرمــــة، مكـــة

مـن العينــة ونـت مكــة) 20(ت بمنطقـة املتوســطة مـسو وا الواحــد سـة املد طالبــات مـن نطالبــة ر

رنـــامج و اديميـــة الذاتيـــة الكفـــاءة لقيـــاس بانة اســـ مـــن اســـة الد أدوات ونـــت ت وقـــد راملكرمـــة،

م متوسـطيرتد ن بـ إحـصائيا دال فـر يوجـد أنـھ عـن النتائج أسفرت وقد الباحثة، إعداد ن
ً

ق

الذاتيـــــــة الكفـــــــاءة بانة اســـــــ ـــــــ ع والبعـــــــدي ـــــــ القب ن القياســـــــ ـــــــ يـــــــة التجر املجموعـــــــة جـــــــات رد

قيمـة بلغت حيث ة) ت(اديمية، بقيمـة)806. 11-(املحـسو ـا ن مقا و نجـد) ت(ر، دوليـة ا

مــــــن ــــــ أك ـــــا داللــــــة) ت(قيمــــــةأ مـــــستو عنــــــد دوليــــــة أنــــــھ)05. 0(يا كمــــــا دال"، فــــــر يوجــــــد قال

مقيــاس ــ ع ــ ب والت البعــدي ن القياســ ــ يــة التجر املجموعــة جــات د متوســطي ن بــ رإحــصائيا
ً

قيمـــة بلغــت حيـــث اديميــة؛ الذاتيـــة ة) ت(الكفــاءة بقيمـــة)285. 1(املحــسو ـــا ن مقا و ) ت(ر،

أ ـــــا أ نجـــــد دوليـــــة قيمـــــةا مـــــن داللـــــة) ت(صـــــغر مـــــستو عنـــــد دوليـــــة فاعليـــــة05. يا وتوجـــــد

الفاعلية معدل بلغ حيث للطالبات اديمية الذاتية الكفاءة تنمية ح املق نامج  .(14 .1) لل

املفتاحية  لمات ات:ال و املو الطالبات اديمية، الذاتية الكفاءة العقل،   .عادات
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ABSTRACT: 
This study aimed to identify the effectiveness of a training program 
based on mind habits in improving academic self-efficacy level of 
gifted students in the Middle Stage in the Mecca. The researcher 
employed the Semi-experimental approach of one group design.  The 
sample consisted of (20) female students from the middle school ‘fifty-
one’ in Mecca Al-Mukarramah. The study instruments consisted of a 
questionnaire to measure academic self-efficacy and the training 
program prepared by the researcher.  The findings shows that there is a 
statistically significant difference between the mean scores of the 
experimental group in the pre and post measurements for the 
questionnaire of academic self-efficacy, where the value of (T) 
reached (-11. 810).  By comparing it to the tabular value of (T), it was 
found that it is greater than the tabular value of (T) at the level of (0. 
05).  There is no statistically significant difference between the mean 
scores of the experimental group in the two post and pre measurements 
on the scale of academic self-efficacy, where the value of (T) was 
(1,285).  By comparing it with the value of tabular (T), it was found 
that it is smaller than the tabular value of (T) at the level of 05.  There 
is an effectiveness for the suggested program in developing the female 
students' academic self-efficacy, where the effectiveness rate reached 
(1. 14) 
Keywords:  Habits of Mind, Academic Self-Efficacy, Female Talented 
Students. 
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  :مقدمة

ديــــادأصـــبح ا ـــ ـــسان غبـــات و ة، ـــ كث فالتحــــديات خاصـــة ميـــة أ اليـــوم بـــة زللمو ر
ف الظـــــــر افـــــــة تـــــــوف ـــــــ إ ن و بـــــــاملو ـــــــا تمام ا اء و مـــــــن املتقدمـــــــة البلـــــــدان ـــــــدف و ومـــــــستمر، ر
م عنـــد مـــا أفـــضل بإعطـــاء ـــسمح نحـــو ـــ ع ـــم، ل املتـــوفرة العقليـــة ات القـــد لتنميـــة انــات م رو

تحـتفظ بحيـث م، العـالمملجتمعا دو ن بـ ـا ان بم املجتمعـات ن).  2013بـدر،(لـذه و فـاملو
أن يجــب الـذي مثـل و قيقـي ا ثمار سـ ـم و ــا، وذخ ـا عماد ـم و مجتمـع، ألي وة ـ ال ـم

املجتمعـــــات لبنـــــاء ثمر ـــــي،(ـــــس ـــــ)2014القر ع ـــــ كب ل ـــــش و عتمـــــد ا ـــــض و مـــــة فمـــــستقبل
تتقـــــ ال العقـــــل فبـــــدو ن ـــــو ذوناملو فتعلــــــيم ولـــــذلك ـــــشودة، امل ـــــا تطلعا تبلـــــغ وال مــــــم، يدم

ة ضـر املختلفـة م نمو بنوا يتعلق ما ل اسة ود سانية، وإ قومية ة ضر م ي وتر ب راملوا ر ور و
بـــدو تحقيقـــھ يمكـــن ال التقـــدم ألن ذلـــك ـــم، ل مـــة الال بيـــة ال ونظـــم قواعـــد ســـاء إل نأساســـية، ز ر

سان عند ب املوا ر ـ). 1998طيـب،ا(تطو ال التحـديات مـن العديـد ـو يواج ن ـو نواملو
املـــشكالت مـــن العديـــد ـــم ل ب ـــس قـــد ممـــا ، جتمـــا و النفـــ التكيـــف ســـوء ـــم ل ب ـــس قـــد

وأفـــضل .Chan,2005)) التكيفيــة توافقـــا أفــضل ن ـــو املو أن ــا مفاد ة أســـطو نـــاك أن كمــا
ً

ر
كمــــ العـــادين، مـــن انفعاليـــا اضـــطرابا وأقـــل حظـــا

ً
ــــذا ـــل و مرتفـــع، ـــادي ـــم أدا أن يتوقـــع ا
والفــراغ حبــاط و بالعزلــة والــشعو للــضغوط يتعرضــو ن ــو املو عــض ألن قيقــة، ا رعكــس ن

ـادي ـم أدا انخفاض إ يؤدي مما ، املـشكالت ).  2013بـدر،(نفعا مـن ي املتـد فـاألداء
ال عــــــــض ت أشــــــــا فقــــــــد ن، ــــــــو املو لــــــــدى عة أنرالــــــــشا ــــــــ إ اســــــــات ي) 50-15)% رد متــــــــد م مــــــــ

ي(Walk,Hafenstein,&Crow-Enslow,1999)داء متــــــد ــــــوب املو عــــــرف ســــــاس ــــــذا ـــــ وع ،
عاليــــــة عقليــــــة ة قــــــد أو اســــــتعدادا يمتلــــــك الــــــذي الفــــــرد بأنــــــھ رداء

ً
مرتفــــــع( ــــــاء أداؤه)ذ ولكــــــن ،

العق تـھ قد مستو م ملن املتوقع املستو من أقل رادي ى مـن). 2004سـليمان،(ليـةى ـو و
داء أو التحصيل ات اختبا الوسط تحت واحدة جة د رينحرف هللا،(ر وعطا ليفة   ).2006ا

وجــــل، عــــز هللا كرمــــھ الــــذي ــــسان ــــا ــــسم ي ســــمة ــــ أر العقــــل أن املؤكــــد مــــن ــــذا
ـــ ـــ التفك ـــ ع ســـبحانھ هللا حـــث ولقـــد يـــة، ا ائنـــات ال ســـائر مـــن ه ـــ غ عـــن ه ـــ مـــنوم ـــ الكث

إسـالمية، ـضة فر ـ التفك نيـف ا نا دي عد فقد والعلماء، والعلم العقل وكرم القرآنية، يات
ا بخصائــص الوظــائف مــن احتــواه مــا امــل ب ي ــسا العقــل ــشمل القــران ــ ــ التفك ــضة وفر

جميعـــا
ً

ثما).  2012أحمـــد،( اســـ مجـــاالت ـــم أ مـــن العقـــل عـــادات ـــ عت عليـــھ، نـــاء نو ـــو املو ر
ق،( ـش)2009زر ف ،(Costa,1991) ة بــصو ن ـو للمو ـا عليم يـتم أن يجــب العقـل عـادات رأن

ــر و محــددة، ــداف أ خــالل مـن ــة ثر ئــة ب ــ الــتعلم ((Marazano, 2003 ىمباشـرة ضــعف أن
معـھ تفـق و م، لـد العقـل عادات ضعف إ عز فراد من كث مـال(Costa, 2001)ىلدى إ أن

ؤكـدتو و التعليميـة، املخرجـات ضـعف ثـم ومـن داء، انخفـاض ـ إ يؤدي العقل عادات  ظيف
((Adams, 2006 م ومــساعد العــادات ـذه وتنميــة التعلـيم ن تحــس خطـط ن تــضم ميـة أ ــ ع

التعلم ات ا م ن تحس ا لدو ا توظيف رع    .ر

اســـة د ـــش عـــ(Burgess, 2012) رو ـــو يمتل الـــذين الطـــالب أن ـــ جيـــدةنإ عقـــل ادات
مرتفعة نة بمر املختلفة مو وتقبل م حيا التنظيم إ ويميلو ر ش.  ن ،(و إ)2013يالشمر

إيجـاد ـ ع ة والقـد العقلية نة باملر ترتبط املشكالت وحل ساؤ ال مثل العقل عادات عض رأن و ل
الفـــرد تواجـــھ ــــ ال املعـــضالت مـــن للعديـــد لـــو ـــ.  لا إ الـــدعوة يوافــــق مـــا ـــو أجــــلو مـــن الـــتعلم

ار     .بت
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ـــــ ـــــا وتوظيف املتنوعـــــة ات ـــــا امل مـــــن مجموعـــــة ـــــساب اك ـــــ م ـــــس العقـــــل عـــــادات رإن
عـــادات إكـــسابھ مـــن البـــد املجـــاالت جميـــع ـــ ـــ متم مـــتعلم ـــ إ نتطلـــع كنـــا وإذا متباينـــة، مواقـــف

املبت لـو ا مـن العديـد إنتـاج ـ ع ة القـد أجـل مـن بفاعلية ا وتوظيف دة فر لعقل للمواقـفر كـرة
اديمية.  املختلفة الذاتية الكفاءة توافر من البد ذلك    .(Costa, 2001) ولتحقيق

ــ ال للــتعلم، الذاتيــة املــساعدات مــن عــد ــا و ــ إ اديميــة الذاتيــة الكفــاءة ــش و
يبذ مــا مقــدار تحديــد ــ م ــس كمــا اديميــة، ــام للم ه وإنجــا املــتعلم دافعيــة ــ ع مــنزتــؤثر لــھ

ـ ال جـراءات تنفيـذ ـ ع تـھ بقد اقتناعـھ مـدى يتوقف ا فعل ام، امل ذه إتمام أجل من د رج
ــ وال للمــتعلم، ــصية ال انــات م تــوفر مــدى عــن ــ ع كمــا ــام، امل ــذه تحقيــق ــ إ توصــلھ

ــ ع ــا أ ــ إ باإلضــافة اديميــة، دافــھ أ تحقيــق ــ ــد ا مــن ــد املز بــذل لــھ ــيح داءت عــن
مــــا ــــذا و ــــا، عل والتغلــــب اديميــــة بــــاملواقف املرتبطــــة املــــشكالت ــــة مواج ــــ للمــــتعلم ــــ الفع

نــو ت أ ن (,2012Artino) ريؤكــده تحـــس ــ م ــس اديميــة الذاتيـــة الكفــاءة أن ــ إ ــش حيــث
داء يجعـــل ممـــا املختلفـــة، اســـية الد ات بـــاملقر املرتبطـــة ـــام امل ـــ رداء نر للمتعلمـــ ـــادي

الذاتيــــــة الكفـــــاءة ذو مـــــن م أقــــــرا أداء مـــــن أفـــــضل املرتفعــــــة اديميـــــة الذاتيـــــة الكفـــــاءة يذو ي
   .املنخفضة

ا (Bandura, 1994) ىيـــر  محــــو ل ــــش اديميـــة الذاتيــــة الكفـــاءة معتقــــدات رأن
ــ ع م ا قــد حــو املتعلمــو ــام أح وتتــضمن جتماعيــة، املعرفــة ــة نظر ــ رأساســيا ل املـــتعلم،ن

م ا وإنجـــــــــا ن املتعلمـــــــــ لدافعيـــــــــة أساســــــــا اديميـــــــــة الذاتيـــــــــة الكفــــــــاءة معتقـــــــــدات ل ـــــــــش زكمــــــــا
لـــة املو التعليميـــة ـــام امل إنجـــاز ـــ ع ن قـــادر م بـــأ ن املتعلمـــ اعتقـــد إذا فـــإن وعليـــھ ــصية، وال

ـ ال ات الـصعو ـ ع والتغلـب ـام امل بتلـك للقيـام قـو دافـع م لـد ل ـش س فانھ م ميإل ضـ ع
التعلم    .أثناء

ــــــ ع النجــــــاح تحقيــــــق ــــــ املــــــتعلم ملــــــساعدة قــــــة طر عــــــد العقــــــل فعــــــادات ســــــبق وممـــــا
جتمـا و ـ وامل ـادي  McCombs & Marzano, 1990; Marzano, 1992; Costa) الـصعيد

& KallicK, 2000a) ـــ ال الذكيـــة املبدعــة الـــسلوكيات مــن مجموعـــة تمثــل العقـــل عـــادات وأن
يــدعمــست ممــا الــتعلم ئــات ب وتنظــيم املــشكالت حــل ــ ن املتفــوق اص ــ مــن العديــد ا خدم

للمـتعلم ـ وامل ـادي لواقـع  ( Costa, A.  L.  & KallicK, 2000a)النجـاح والتـدقيق ـالفحص و
العديـ وجـود مالحظـة يمكن العقل عادات ع القائمة ية التد امج بال املتعلق البح اث درال

وانـــب ا مـــن العديـــد ن تحـــس ـــ إ ـــدفت عليميـــة، و يـــة، تد بـــرامج ـــت تب ـــ ال اســـات الد رمـــن ر
ن للعـــادي ـــسبة فال ذلــك ـــ ـــا كفاء ـــت وأثب ن، ـــو املو و ن العـــادي عـــادات.  لــدى ـــ ع ب رفالتـــد

ـــا عاد بأ الذاتيـــة الكفـــاءة تنميــة ـــ م ســـا جتماعيـــة(العقــل و نفعاليـــة، و عبـــد)(اديميــة،
، املعرفيـة)2015قالـراز اء و مـا ات ـا م وتنميـة ر، د،(ر ا و ـي ا را ن). 2012و ــو للمو ـسبة . فال

الذكيـة الـسلوكيات وتطـو ـ التفك ات ـا م تنميـة ـ م سـا العقـل عادات ع ب رفالتد ر عـادات(ر
اب(Thomson, 2009) )العقــل ـــ أ عايـــة ـــ إ ودائمـــة ماســـة حاجـــة ـــ املجتمـــع أن والشــك ر،

تلــك برعايــة املجتمــع يقــم لــم فــإذا املــستقبل، ــ واد و عمــاء يــصبحو ســوف الــذين ــب، راملوا ز ن
ــ ع تقــع ســوف ة ــسا ا فــإن ــا، وتبلو ــا و لظ املناســب ــو ا يئــة و الفــذة العقليــة ــب راملوا ر ر

أن يجــب مــا ــو و القادمــة، جيــال ــ مــة تقــاء ا فرصــة تــضيع التــا و نفــسھ، املجتمــع ــل را
ــ ال بيــة ال تلــك ــ قيقيــة ا بيــة ال ــست فل ديــد، ا يــل ا يــة تر ــ املجتمعــات إليــة ــس
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البعيـــد املـــستقبل ـــ إ تتطلـــع ـــ ال بيـــة ال أيـــضا ـــا إ بـــل فقـــط، ـــ النا يـــل ا ـــا اعتبا ـــ رتأخــذ
امل ــست ل بــة املو أن ــ ع التأكيــد يمكــن ولــذلك القادمــة، جيــال ــ ــسانية تقبــع حــكحيــث

نفـــسيا آمنـــة ئـــة ب تـــوف يجـــب بـــة املو عـــن البحـــث وقبـــل الطفـــل، قيمـــة تحـــدد خاللـــھ مـــن الـــذي
ــــا وغ ول بــــة املو لنمـــو خــــصبة ئــــة ب نــــاك تــــصبح فبــــذلك ـــا، وفكر

َ
فــــإن)2018عمــــر،( وعليــــھ ،

ـــــ ع قــــائم تــــد برنــــامج فاعليــــة عــــن الكـــــشف دف ــــس بحثيــــة محاولــــة ــــ اليــــة ا اســــة رالد ر
ـــ العقـــل املرحلــــةعـــادات ـــ ـــات و املو للطالبـــات اديميــــة الذاتيـــة الكفـــاءة مـــستو ن ىتحــــس

املكرمة مكة بمنطقة    .املتوسطة

اسة الد لة    :رمش

لية مـــــسؤ ن ـــــو املو علــــيم ـــــ ديثـــــة ا ــــات والنظر امج ـــــ ال مواكبـــــة عــــد عـــــام وبوحــــھ
ــ ال ــذه ل ملــا القـرار، وصــا ن ســ والدا ن والبــاحث ن املــر ن بــ كة ثماررمـش الســ ميــة أ مــن امج

مــرة ألو ــادي داء ي متــد ن ــو املو قــضية ــرت أظ وقــد ــذا ن، ــو املو وطاقــات ات لقــد ر
عـام ا بأمر ك و جونز ـات،(م1981بجامعة ي)2002الز املتـد ـادي داء ـ عت حيـث ،

الد مـن العديـد ت أشـا فقـد ن، ـو املو لدى عة الشا املشكالت حـوارمن أن ـ إ %) 50(راسـات
حوا وإن بل ، ا الد ادي داء ي متد ن و املو ـسرب %) 20(رمن ي قـد ن ـو املو من

ســة املد هللا،(رمــن وعطــا ليفــة والكفـــاءة). 2006ا العقــل عــادات مــستو انخفــاض أن ىوالشـــك
دا ي تـــد ـــ بـــأخر أو ل ـــش م ـــس عوامـــل ـــا ل اديميـــة ن،الذاتيـــة ـــو املو لـــدى ـــادي ء

ــ إ يقــود الـذي مــر حبـاط و بالكــسل الـشعو ــ إ يـؤدي اديميــة الذاتيـة الكفــاءة رفانخفـاض
ادي داء مستو ي العقل)1982الطحان،(ىتد عادات ن ب وثيقة عالقة ناك أن كما ،

ع من متم بمستو فالتمتع اديمية، الذاتية الفـردىوالكفاءة إكـساب شـأنھ مـن العقـل ادات
ة ـــ متم ة بـــصو ـــادي أداه مـــستو مـــن ـــد يز الـــذي مـــر بداعيـــة، ات ـــا امل مـــن رالعديـــد ى  ر

(Cotton, 1991)مـن عـانو ن ـو املو مـن ا ـ كث أن ـ ع اسـات الد عـض نتـائج أكـدت ولـذلك ن، ر
اسـة د ـا وم اديميـة، الكفاءة مستو رانخفاض  .Vlahovic-Stetic & Arambasic (1999 ) ى

، اســة ود ــ (Colorado, 2014)ر، العقــل عــادات ــ ع يــة املب يــة التد امج ــ ال أن ضــوء ــ رو
كمـــا يـــاة ا ـــ للنجـــاح الفـــرد ـــا إل يحتـــاج ـــ ال ات القـــد مـــن ملجموعـــة امـــل مت نظـــام عـــن ة رعبـــا ر

و ين فاألفراد معينة، اجتماعية منظومة أو سياق ضمن ا للنقـاطنيدرك م معـرف خـالل من
البـــــدائل إليجـــــاد م ضــــعف نقـــــاط ومعرفـــــة ممكنــــة، جـــــة د ألقـــــ ــــا م ـــــستفيدوا ل م ـــــ تم ــــ رال
ــــشكيل و التكيـــف ــــ ع ة القـــد ل ـــس امج ــــ ال ـــذه ألن ونظـــرا ا، ــــض عو و ا يح لتـــ راملناســـبة

ً

العقليـة ات القــد ن بـ نــة املوا خـالل مــن ئـة رالب ـ(Sternberg, 2012)ز ع نــاء و وثيقــةَ، بــة املو أن
اســـات الد مـــن العديـــد أفـــادت كمـــا اديميـــة الذاتيـــة والكفـــاءة العقـــل عـــادات مـــن ـــل ب رالـــصلة

التـا ــساؤ ال ــ ص تـت اليــة ا اســة الد لة مـش فــإن لبـذلك، قــائم: ر تــد برنـامج فاعليــة رمــا
الطالبــا لــدى اديميــة الذاتيــة الكفــاءة مــستو ن تحــس ــ العقــل عــادات ــ ــىع ــات و املو ت

املكرمة؟ مكة بمنطقة املتوسطة    .املرحلة

اسة الد داف    :رأ

ن.1 لتحـــس ــات و املو للطالبــات خصيــصا موجــھ العقــل عـــادات ــ ع قــائم تــد برنــامج تقــديم
ً

ر
ن لد اديمية الذاتية الكفاءة    . ىمستو

مـــ.2 اديميـــة الذاتيـــة الكفـــاءة مـــستو ن تحـــس ـــ نـــامج ال أثـــر عـــاداتىبيـــان توظيـــف خـــالل ن
دفة املس العينة لدى    .العقل
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مــــن.3 مجموعــــة وتقــــديم اســــة الد ات ــــ بمتغ العالقــــة ذات املقننــــة دوات مــــن مجموعــــة رتقــــديم
الية ا اسة الد نتائج ع ية املب ة بو ال    .رالتوصيات

اسة الد مية    :رأ

أوال
ً

ة؛:   النظر يمية فيما تتمثل    :وال

الد.1 ي عـــةتــأ التا ــا ا ملتغ ـــا اختيا ــ وكـــذلك ــات و املو للطالبــات ـــا اختيا ــ اليـــة ا راســة ر ر
اديمية الذاتية الكفاءة مستو ن تحس ا وتوظيف العقل عادات    .ىاملتمثلة

العقـل.2 عـادات حو السابقة اسات الد من وعدد مختلفة ى ر واستعراض نظر إلطار لتقديم ري ؤ
ن تحــــــس ــــــ ــــــا ــــــةوتوظيف فكر جوانــــــب مــــــن تــــــضمنتھ بمــــــا اديميــــــة الذاتيــــــة الكفــــــاءة ىمــــــستو

ية العر املكتبة إثراء من د تز متعددة ية    .ومن

ثانيا
ً

التطبيقية:  يمية فيما    :وتتمثل

عـــدة.1 ـــ شـــادية و املعرفيـــة اتيجيات ســـ و الفنيـــات متعـــدد تـــد برنـــامج وتـــصميم رإعـــداد ر
مـــست ن تحـــس أجـــل مـــن ــات العقـــلج عـــادات توظيـــف خـــالل مـــن اديميـــة الذاتيــة الكفـــاءة ىو

املكرمة مكة بمنطقة املتوسطة املرحلة ات و املو الطالبات    .لدى

الطالبــات.2 لــدى اديميــة الذاتيــة الكفــاءة تحقيــق ــ ع ــساعد ــ ا د منــاخ خلــق ــ ع رالعمــل
املكرمة مكة بمنطقة املتوسطة املرحلة ات و    .املو

عامـھ.3 بـأطر ـات و املو عايـة ـ ع ن القـائم د تـز أن يمكـن ـ ال التوصـيات مـن مجموعـة رتقـديم و
توجيـــة ـــ ع عمـــل أن ا شـــأ مـــن ـــ وال عـــام، بوجــھ ـــات و املو حيـــاة ـــد تجو ـــ إ ايـــة ال ـــ ــدف
ــوض ال ا شــأ مــن وأليــات اتيجيات اســ ــ تب ــ إ ــا قرا وصــناع الفئــة ــذه عايــة ــ ع ن رالقــائم ر

املجتمعبمست وتقدم ر ع اية ال ينعكس الذي مر ن موا ع فاظ وا ن    .وا

الذاتيــــة.4 الكفــــاءة تنميــــة كيفيــــة حــــو املتوســــطة املرحلــــة ملعلمــــات يــــة تد ات ودو ش و لعمــــل ر ر ر
ات و املو الطالبات لدى    .اديمية

اسة الد ات    :رمصط

التد نامج    :رال

وعمو  قطامي رعرف بأنھ) 2005،296(ُ التد نامج سـة"رال مما ع الطلبة ب رتد ر
مثــــل املوقـــــف ات ــــ متغ ـــــل فيــــھ محـــــدد مــــنظم برنـــــامج وفــــق منظمـــــة العامـــــة،(عــــادات ـــــداف

جـراءات لـسات، ا الــزمن، دوات، و املـواد اصـة، ا الطالــب(ـداف دو املعلـم، ردو ،)ر
الراج والتغذية عة واملتا م،    ."عةالتقو

بأنـــھ إجرائيــــا الباحثــــة عرفـــھ
ً

ــــة" بو وال والتعليميــــة، يــــة التد ـــشطة مــــن رمجموعــــة
تــضم ــ وال الباحثــة قبــل مــن منيــا واملحــددة

ً
ــ) 16(ز ع عــة مو عقليــة يــة) 20(زعــادة تد رجلــسة

املتوســــطة املرحلــــة ــــ ــــات و املو الطالبــــات لــــدى اديميــــة الذاتيــــة الكفــــاءة مــــستو ن ىلتحــــس
املكرمةبمنط مكة    ."قة
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العقل      :عادات

ــسمان  و ـ (Horesman) رعـرف إليــة ــا (Costa&Kalick,2000) املـشار عمليــة"بأ
ات ــــا امل مــــن عــــدد مــــن العــــادة ــــو وتت ــــار بت و نتــــاج ــــ إ ايــــة ال ــــ تــــؤدي عــــة متتا ــــة ر رتطو ن

العقليــ العــادة وإن ، وامليــو الــسابقة ات ــ وا والقــيم ــات تجا مــنلو نمطــا نفــضل إننــا ــ ع ة
نماط من ه غ ع الفكر    ."يالتصرف

اديمية الذاتية      :الكفاءة

الـــز ـــا) )2009قعـــرف بأ اديميـــة الذاتيـــة تـــھ" الكفـــاءة قد حـــو الطالـــب رمعتقـــدات ل
استھ د إيجابية نتائج لتحقيق مة الال جراءات و عمال وتنفيذ تنظيم رع    ."ز

ال ا عرف ـاو بأ إجرائيـا الكفـاءة" باحثـة مقيـاس ـ ع الطالبـة ـا عل تحـصل ـ ال جـة رالد
وإنجـاز الـتعلم ـ ع ا قد عن ا معتقدا عن ع وال الباحثة قبل من املعد اديمية رالذاتية

ا إل لة املو التعليمية ام    ."امل

ات و املو    :الطالبات

املو الطــالب لرعايــة العامــة ة دا نرعــرف م) 1425،6(ــو م" بــأ لــد يوجــد الــذين
املجــاالت مــن ــ أك أو مجــال ــ م أقــرا بقيــة عــن متفــرد أداء أو عاديــة ــ غ واســتعدادات ات، رقــد
ســة املد بــرامج مــع تتــوفر ال خاصــة عليميــة و ــة، و تر بــرامج ــ إ حتــاجو و املجتمــع ا يقــد ــ رال نر

   ."العادية

ن بـــــأ إجرائيـــــا الباحثـــــة ن عـــــرف الـــــوط" و املركـــــز مـــــن ن اختيـــــا تـــــم ـــــي الال رالطالبـــــات
م والتقــو جــة)قيـاس(للقيـاس د ـ ع ن حــصول ـ ع بنــاء ــات و مو ـن أ ــ ــ) 665(رع فــو قفمـا

املتعددة العقلية ات للقد بة مو    ."رمقياس

اسة الد    :رحدود

ة.1 شر ال دود املتوسطة:ا املرحلة ات و املو متو(الطالبات و    .)سطلالصف

الزمانية .2 دود ام:ا ا للعام ي الثا ا الد الفصل اسة الد تطبيق رتم    ـ1440ر

انيـة.3 امل ـدود بمنطقـة:ا التعلـيم ة بـإدا ـات و باملو اصـة ا الفـصو ـ اسـة الد تطبيـق رتـم لر
املكرمة    .مكة

النظر    :يطار

أوال
ً

العقل:     عادات

ـــ غي أن ن بـــو ال مـــن ـــ كث ـــىيــر إ تـــؤدي ـــ ال العوامـــل ـــم أ مـــن عــد اء للـــذ النظـــرة
ــــ إ أدت ـــ ال العوامـــل ــــم أ مـــن اء الـــذ ـــوم مف ــــ غي ـــان فقـــد ، العــــا والتعلـــيم بيـــة ال ر تطـــو

مـسار طـو ـ ع فـرد ل ل ة ضر يدة ا العقلية فالعادات العقلية، بالعادات عرف ما ر لتطو ور
والعائليـة جتماعية و صية ال ي،(حياتھ ـا مـن).  2002را ـ خ العقـد ايـة ـ ـر ظ ولقـد

اتجــــا ن العــــشر تنميــــة5نالقــــر ــــ ع ــــ ك ال ــــ إ ن املــــر يــــدعو ــــديث ا بــــو ال الفكــــر ــــ يجديــــد
العقـل وعــادات بـدا ـ والتفك الناقـد، ـ التفك ات ـا عــادات). 2006ثابـت،(رم إطـار ـر ظ وقـد

عمل خالل من أسا ل ش اليـك Costa)) وستاالعقل ن ((Kallick و العـامل ـار أف بـدأت حيـث
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عـــــام ـــــ افيـــــة اح مناقـــــشة خـــــالل مـــــن و الغـــــرف)1982(ربــــالظ ـــــ ب التجـــــا ل ـــــش أخـــــذ ثـــــم ر،
العقـو تنميـة أسـماه كتابـا وسـتا وضع كما العقل، لعادات ا ا طار ونت وال لالصفية؛

عــام ــ و ، ــ التفك لتعلــيم مــصدر ــو اليــك (Costa&Kallick,2000) و و وســتا عــادة) 16(قــدم
فضل داء ذو اص تم    .يعقلية

تجـر ـ ال العمليـات ـ ع ـ ك ال خالل من املعرفية ة النظر إ العقل عادات ند س يو
ئــــــة الب ــــــ ع ــــــا ترك مــــــن ــــــ أك ات القــــــرا واتخــــــاذ والتخطــــــيط، ــــــالتفك العقليــــــة يــــــة الب رداخــــــل

جيــــة ا م،.  را ــــا أف عــــن بــــالتعب وذلــــك لإلبــــداع، الطــــالب أمــــام الفــــرص العقــــل عــــادات ــــيح روت
عــــــدد ــــــ ع مركــــــزا تمــــــام ــــــو ي وال م، حيــــــا بجوانــــــب املرتبطــــــة والقــــــضايا ســــــئلة، نوطــــــرح
فحـسب، العقـل عـادات خـالل مـن س التـد يـتم عنـدما الطالـب ـا عرف ـ ال يحة الـ رجابـات

يتــص ــ ال بالكيفيــة مالحظــةبــل خــالل مــن وذلــك ــواب، ا عــرف ال عنــدما ــا الطالــب ــا ف رف
ا وتــذكر ا جاع اســ ــ ع تــھ قد مــن ــ أك املعرفــة إنتــاج ــ ع الطالــب ة رقــد ــ.  ر ك ال ــ ب ي ولــذلك

املــــــشكالت حــــــل إن إذ اتــــــھ، قد تتحــــــدى ــــــ ال املــــــشكالت حــــــل اء إ وســــــلوكھ الطالــــــب، أداء ــــــ رع ز
عقلي اتيجيات اس إ اريحتاج وابت ومثابرة كثيف وتبصر    .(Garmston & Costa, 1998) ة،

اليك و وستا ا) 2000(وقدم يـذكر كمـا ـا ر وتطو ـا ع الكـشف انية وإم العقل لعادات شرحا
املحادين،2014،37القضاة،( التا) 2017،29؛ النحو ع    :و

با:املثـــــــــابرة.1 و النــــــــــا فـــــــــراد يقــــــــــوم أن ـــــــــا قــــــــــصد ــــــــــضعونو و اجـــــــــع ال وعــــــــــدم نملواظبـــــــــة
الشائكة مو و الصعبة القضايا ة ملواج بديلة اتيجيات    .راس

و.2 بــال بنــاء:رالـتحكم ــ ع الفــرد ــساعد ـذا و ، والــص ي التــأ ــ ع ة القــد امـتالك ــ إ ــش رو
املحتملة البدائل واستخدام قائق ا ة ملواج حكيمة اتيجيات    .اس

و.3 م بــتف الطــالب:عــاطفصــغاء علــم ميــة أ وتكمــن والــتحكم، ــم الف بدايــة صــغاء عــد
ـ والتفك الناقـد، صـغاء مـن ليتمكنوا م وانحيا م ا وآ م ام أح عليق ع م لتد زصغاء ر ر

يقولو فيما    .ناملحكم

ـــ.4 التفك نـــة معا:  ومر فـــن نـــة باملر ــــ ع و العقـــل عـــادات أصــــعب مـــن نـــة بمر ــــ التفك وعـــد ــــةو
ع ة القد ع نة فاملر ا، معا سابقا اعتمدت ال قة الطر خالف ع ا عي رمعلومات و

التحديات ة ومواج املشكالت حل تقليدية غ طر    .قاستخدام

ـــــــ .5 املعر اء و مـــــــا ـــــــ إ ـــــــ اك،:  رالتفك د و بـــــــاه، ن ـــــــ ع ة للقـــــــد الفـــــــرد امـــــــتالك روتتمثـــــــل ر
ب س و جاع، س املو والت والتنظيم،     .صار،

الدقـــــة.6 مـــــن ـــــ:التحقــــق التفك اتيجيات اســـــ مـــــن ا ا مـــــستو ـــــ أع ــــ الدقـــــة ـــــ إ الوصـــــو لإن
معرفـــة ــ إ الوصـــو أجــل مـــن املــستمر العمــل عـــادات مــن الطـــالب ن تمكــ يتطلـــب ــذا و لالناقــد،

سرع وال و ال عن عيدا بالدقة تتصف    .رمحكمة

ســــئلة.7 ــــش:طــــرح صــــدو و ــــا بي القائمــــة التناقــــضات حيــــث مــــن للمواقــــف أعمــــق ــــم ف ــــ رإ
اك، د ــــ ع ة والقـــد املــــشكالت وطـــرح ــــساؤ ال خـــالل مــــن وذلـــك ــــا، وتنظيم بدقـــة راملعلومـــات ر ل

جاع س و    .والتذكر،
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الــسابقة.8 ة ــ وا املعرفــة ــ ع مــن:عتمــاد متقــدم ل شــ ــا م فــادة و املعرفــة توظيــف إن
ال ال العقلأش عادات املرتبط اء    .ذ

ــــ.9 والتفك الكـــالم ة:  دقـــة مقــــد تلعـــب حيــــث ، اللغـــو التواصـــل ميــــة أ ـــ ع العــــادة ـــذه رتركـــز ي
الــذي الناقـد ــ التفك ـ ع تــھ قد ـادة و املعرفيـة اتــھ خ ـز عز و اللغــة ـذيب ــ مـا م ا دو رالفـرد ز ر

فاعلية ذي عمل ألي املعرفية القاعدة ل    .ش

ا.10 ــواساســتخدام ا ــساب:فــة الك ــسية ا اتيجيات ســ مــن العديــد اســتخدام ــرتبط و
جاع س و والتذكر، اك، د و باه، ن خالل من وذلك    .راملعرفة،

ـار:بداع.11 بت ـ ع ا قـاد الطالـب يـصبح أن يمكـن والتعلـيم سـة واملما ـة التجر خـالل رفمن ر
وا يال ا توظيف خالل من بداع، التجديدو ع    .لعمل

ــــشة.12 الد ــــة مــــع:تجر والتواصــــل ســــتطالع حــــب عــــادة وإكــــسابھ الطالــــب ب تــــد ــــ إ ــــش رو
ن الذ متفتح مبدعا و ي أن ع ساعده الغموض شاف واك والتأمل حولھ من    .نالعالم

املغـــام:القيــادة.13 وخــوض العقــل واســتخدام ــرأة وا قــدام ــ ع الطلبــة ب تــد ــ ع رةرتركــز
ولة س للطلبة عليمھ يمكن أمر ذا و والبناءة، القة    .ا

الفعـــال.14 ـــ:صــغاء التفك ـــ ع الطلبـــة ة قـــد ـــادة ديثــة ا ـــة بو ال ـــات التوج ـــم أ مـــن رإن ز
سـتماع و صـغاء خـالل مـن م احتياجـا تجاه حساسية وأك ن خر مع تواصال أك م وجعل

بصر باه ن وترك م، املواقفل م وف ن، لآلخر     .ا

ــ:الذاتيــة.15 ع عملــو و ذاتيــا، للــتعلم ن ــشوق م ن خالقــ طلبــة إيجــاد ــ إ العــادة ــذه نــدف
للمعلومـة التوصـل وعند الذاتية، م ا وخ م ا قد ع عتماد خالل من ذاتيا م أنفس ر رتطو

ذاتية م أنفس و عز م نتجد    .ز

الدعابــة .16 ـ:  اسـتخدام رو الــسر ـ إ تــدعو ـ ال الــسلوك مـن نمــاذج تقـديم ــ ع الفـرد ة وقــد ر
عاليــة ــ التفك ات ــا م ة وإثــا بــداع ــ إ ا وتــدفع الطاقــة تحــر الدعابــة أن وجــد حيــث رواملتعــة، ر ر

   .ىاملستو

وســتا الــسلوك ((Costa, 2008 وقــدم نمــو ــ ع ــساعد ــ ال التعليميــة ئــة للب وصــفا
والعـــــ ـــــ التفك ات ـــــا وم ي ي،رالـــــذ يـــــأ مـــــا ئـــــة الب ـــــذه معـــــالم أبـــــر ومـــــن الـــــسليمة، العقليـــــة زادات

مــــستو فــــع يمكــــن وأنـــھ ، ــــ التفك ة ــــا م امـــتالك ــــ ع ة قــــد م لــــد الطلبـــة جميــــع بــــأن ىيمـــان ر ر ر
إتقـــان ــق طر عــن لتحقيقــھ الــس يجــب ــو تر ــدف ــ التفك وأن افــة، التالميــذ عنــد ــ يالتفك

مـسؤ ـم وتحمل العقـل، لعادات إيجـادالطلبة ـ ع ة القـد وامـتالك ، ـ التفك عمليـة القيـام رلية و
يجـب ذلـك ـ املعلمـو يـن ي ول للطلبة املعر النمو مراحل ومراعاة لة، للمش حل من نأك
املعرفــة، م نمـو مراحــل مـع للطلبــة ا إكـسا املــراد العقليـة العــادة أو ، ـ التفك ة ــا م ناسـب ت رأن

خال آمنـــة صـــفية ئـــة ب ضوإيجـــاد عــــر و ات، بـــاملث غنيـــة عليميـــة ئـــة ب وإيجـــاد ديـــد، ال مـــن يـــة
ية التفك م ا قد تتحدى مشكالت إ   ).2014،38القضاة،:  (رالطلبة
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ثانيا
ً

الذاتية:     الكفاءة

الفــــرد،" يالـــشعراو"ىيـــر عـــن ة الـــصاد ــــام ح مـــن مجموعـــة ـــ الذاتيــــة الكفـــاءة رأن
حـ معتقداتــھ عـن ـ ع ـ مــعوال التعامـل، ـ نتــھ ومر معينـة، ـسلوكيات القيـام ــ ع اتـھ قد وو ّ

ر ل
لإلنجاز مثابرتھ ومدى الصعاب، وتحدي واملعقدة الصعبة ،(ّاملوافق   .)2000،297يالشعراو

ـا أ ـ ع عرف الذاتية الكفاءة فإن عليھ ناء ّو ّ كفاءتـھ" ً حـو واعتقـاده الفـرد لتوقعـات
ن معــ مجــال ــ ـصية ،ال" (ال ــا)2003،139لزغلــو بأ أيــضا عــرف كمــا ــسب" ّ، املك التوقــع

الفـشل ات ـ خ ع النظر بصرف السلوك أداء تن أن ع قادر بأنك عتقاد أي ّبالنجاح؛

اليــــة ا العوائـــق أو ــــ)2003،597الـــوقفي،" (الـــسابقة يحـــدث مــــا اء إ والثقـــة الـــو ــــ أو ز،
نتـــاج ـــو ف التـــا و عملـــھحياتنـــا ـــد نر مـــا اء إ زنـــا أو تنا قـــد حـــو علمنـــاه زملـــا ر ل

ّ
الــــرحمن،( عبـــد

انيــة)2000،250 إم حــو الفــرد فرضــيات ــ ع تقــوم الذاتيــة الكفــاءة توقعــات فــإن التــا و ل، ّ

معينـة سلوكية ات خ الذاتيـة، تحقيق ات القـد ـم ن الفـردي والتقـدير اك د ـ تتمثـل ـ رو ر
ت مـن الـتمكن أجل ـةمن نا ة بـصو ن معـ سـلوك رنفيـذ ّ ا"ّ تـؤثر(Bandura1979,) "ربنـدو حيـث ؛

عنـــد والتحمــل الك ســـ ــ وع املنجـــز التــصرف نــوع ـــ ع نفــسھ الفـــرد ا يقــد ـــ ال الفعاليــة ّــذه ر
ّ

السلوك ذا   .)1997،15رضوان،(تنفيذ

ـــــ داء ـــــ التـــــأث ــــ ا بـــــار ا در تـــــؤدي اديميـــــة الذاتيـــــة زوالكفــــاءة للتلميـــــذو ادي
ــار ف ــذه ف ــا، كفاء مــدى ـشأن الــذات حــو ومعتقــدات ــار أف ل شـ ــ الكفــاءة ــذه بلـو لوت ر

ات ـا وم معرفـة مـن لديــھ مـا ن بـ قــد، رتتوسـط فـالفرد التعليمـة، املواقــف ـ ـ الفع أدائـھ ن ــ و
ا، وتحقيق داف وضع ع ة قاد عالية كفاءة ذات ا أ ع ذاتھ إ التـأثرينظر ـ ع ة روقاد

املحيطــة ئــة الب أن، ــ ــب وال ة، القــد ــذه مــن قليــل حــظ ذات ــا أ ــ ع ــا إل ينظــر قــد أنــھ ّأو
ر ر ّ ّ

الـسلوك ـ تؤثر املعتقدات جتماعيـة، ذه املعرفيـة سـة للمد سـاس ل ـش ـذا تتفـق، رو ـ ال
مــتعلم ســلوك مجملــھ ــ ي ــسا الــسلوك أن ــ الــسلوكية مـع

ّ ،الــ(ّ ــذا)2009،40قز ــ و ،
يـــر ا"ىطـــار ذو Bandura" ربنـــدو ونـــھ ب يتـــصف الذاتيـــة الكفـــاءة أو الـــذات فعاليـــة ـــوم مف ّأن

بنـاء لـب ـو و م ئـا ب مـع فـراد عامـل ـم لف ر الـضر الـسلوك تفـس ـ ع وقـادر يـة تأث يطبيعـة و
ــــس الــــذات بانفعاليــــة أيــــضا أشــــار كمــــا والــــسلوك املعرفــــة ن بــــ أداءعالقــــة ــــ املواظبــــة ــــ ع اعد

النجــاح يتحقــق ــ ح ذو، العمــل الــذات فعاليــة وأن املثــابرة عــدم ــ إ الفعاليــة عــدم يــؤدي نمــا ّب

املبـذو د وا الفعال السلوك اختيار تؤثر الفعالية أن ض املف فمن انتقائية ھ بؤ ت لطبيعة
بالعمل والقيام للصعاب التصدي ،(واملداومة   .)2011،95قر

الـــــــــشمر ـــــــــا عرف ـــــــــا) 2015،7(يكمـــــــــا املعرفيـــــــــة" بأ الطالـــــــــب ة لقـــــــــد ي الـــــــــذا اك رد ر
أي ة، مرغو ونتائج مرتفع تحصيل مستو لھ يحقق الذي السلوك أداء ع بناء ىوالعلمية،
تحـصيل يل سـ ـ ـسن ا داء كيفيـة عـن توقعاتـھ ومـدى ، ـادي أ أو ـ مد أو عل رموقف

ف مــعراملعــا عاملــھ عنــد ــة املطلو واملثــابرة ــشاط وال ــد ا ومقــدار والعمليــة، ــة النظر والعلــوم
يحققھ أن يمكن الذي النجاح بمدى بؤ والت العلمية،    ."املواقف

ــا بأ اديميـــة الذاتيــة الكفــاءة فـــإن تقديمــھ ســبق مـــا ــ ع نــاء ّو التالميـــذ" ً معتقــدات
الض ات ا للم م وامتالك م ا قد رحو ر بنجاحل اديمية ام امل إلنجاز ة    ."ورر
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ا بانــدر عنــد الذاتيــة الكفــاءة عـاد ا"ّحــدد:وأ ــا،" ربنــدو ل وفقــا الذاتيــة الكفــاءة ــ تتغ عــاد أ ثالثــة
   :و

   :العمومية.1

ن خــر وانطباعــات ة ــشا م مواقــف ــ إ موقــف مــن الفاعلــة التوقعــات انتقــال ــ ع و
ــا فم ــا، عنون ــ تختلــف ــ العــالجو ــشمل ل تمتــد أو التفــو توقعــات لــق محــددا ــو ي قمــن ّن

ذلـــــك ـــــ تـــــؤثر ص الـــــ وخـــــصائص الوصـــــفية ات التفـــــس أن كمـــــا ،2008ســـــالم،: ـــــ(النـــــو
يذكر)139 الصدد ذا و ا"، ـشطة Bandura"ربندو مجـاالت خـالل من تحدد العمومية ّأن ّ

ــا وأ املحــددة املجــاالت مقابــل ــ ــسعة ّامل مثــلّ عــاد مــن عــدد بــاختالف ــشابھ:  تختلــف جــة رد
ومـن والوجدانيـة، واملعرفيـة الـسلوكية ات القـد أو انـات م عـن ـا ـ ع ـ ال والطـر رشطة ق

املوجھ بالسلوك املتعلقة ص ال وخصائص للمواقف الوصفية ات التفس    .خالل

الفعالية.2    :مقدار

بمــستو الفعاليــة مقــدار تحــدد ىو والتنظــيمّ والدقــة نتاجيــة و ــد ا ــذلك و تقــان
ّ

ي املوقـــف،)2008،139ســـالم،:  ـــ(الــذا ة صـــعو أو لطبيعـــة تبعـــا يختلــف الفعاليـــة ومقـــدار ،
ختالفـات و ة الـصعو ملـستو وفقـا مرتبـة ـام امل ـو ت عنـدما ـ أك ة بصو الفعالية قدر ت ىو ن ر

مكــــــ و الفعاليــــــة، توقعــــــات ــــــ فــــــراد ن ومتوســـــــطبــــــ ة، ــــــشا امل ــــــسيطة ال ــــــام بامل تحديــــــده ن
ا معظم شاق أداء مستو تتطلب ا ولك ة ،:  (ىالصعو    .)2011،102قر

   :القوة.3

عـــــن ــــ ع بالفاعليــــة الــــشعو أن وكمــــا ــــا مالءم ومـــــدى الفــــرد ة ــــ خ ضــــوء ــــ روتتحــــدد ّ ّ

ا أو الفرد ساعد ال العالية ة والقد ة الكب تؤدىراملثابرة سوف ال شطة اختيار لطالب
ــذكر و أن" املــشي"بنجــاح، الــصدد ــذا ا"ّـــ عـــن" ربنـــدو ــ ع بالفاعليــة الـــشعو قــوة أن ريــر ّ ى

بنجــــاح تــــؤدي ســــوف ــــ ال ــــشطة اختيــــار مــــن تمكــــن ــــ ال املرتفعــــة، ة والقــــد العاليــــة راملثــــابرة
)،    .)2009،78املشي

ثالثا
ً

ا:   عادات التعلمتنمية ضوء اديمية الذاتية والكفاءة    لعقل

شـــك ال الـــتعلم، ـــ ع تـــھ قد عـــن املـــتعلم معتقـــدات أو اديميـــة الذاتيـــة الكفـــاءة رأن
مـات امل اختيـار مثـل بذلك املرتبط السلوكيات عض أداء وع ، ا الد تحصيلھ ع تؤثر ا رأ

الت ــــ نــــة املر ومــــدى مثابرتــــھ، ومــــدى تجــــاووالتعليميــــة ــــ ع ــــساعده ــــ ال العقبــــات ــــل ــــ زفك
تنميــــة فرصــــة للمــــتعلم ــــيح ي ه بــــدو ــــذا و التعليميــــة، مــــات امل أداء أثنــــاء تقابلــــھ ــــ ال راملــــشكالت
دائمـة حياتيـة يوميـة سـلوكيات ـ إ تتحـو ـ ال املشكالت وحل التفك عمليات خالل من ات لقد ر

ـس مـا أو حياتھ جوانب مختلف الفرد ا س ءريما ـ مل جـدو نـاك عـد فلـم العقـل ىعـادات
دف ال إن بل اليومية، م حيا ع مردود ذات و ست ا أ منھ يتوقع ف بمعا ن املتعلم نعقو رل
ــو ممـا الـتمكن ــ ـ التفك عمليـات توظيـف ــ ع ن املتعلمـ ـؤالء بمــساعدة تمـام ـو سـ

ـم ل يحقـق ممـا ـشاف، ك و ـم الف ف معا من ـاديرمتاح وعمـر،(النجـاح ).  2011سـيد
اديميــة الذاتيــة والكفــاءة العقــل عــادات ن بــ العالقــة ايجابيــة ــ إ ت أشــا ــ ال اســات الد رومــن ر

ـا م وعمـرCosta &Gamston 2001 Tishman 2000 Bernard 2001) للمـتعلم سـيد ،))2011،
  )2015(السواط،
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ســس عـض ن البــاحث مــن عـددا طــرح وقـد
ً

التــا و العقــل عـادات ــ تن ــ ال واملبـادئ
للمــتعلم اديميــة الذاتيــة الكفــاءة ن تحــس ــ ع ،: (تــؤثر الــسم أبــو ،67-2015,87(عبيــدات،

(Cuoco،& others.  2010) (Calik&Coll, 2012):   

باإل-1 نفـسية، ضـغوط أي من خالية ومرحھ اء، افة ل متقبلھ آمنة عليمية ئة ب ضـافةرتوف
وكـــذلك العقــل، ـــشيط لت امــة ال العوامــل مـــن ركــة ا ـــو ل للمــتعلم، ركــة با ـــسمح ئــة ب ــ نإ

واملتنوعة املختلفة ات با غنية عليمية ئة    .ب

بالــــــسؤال،-2 املــــــتعلم مفاجئـــــة وعــــــدم التعليميـــــة، مــــــة امل ألداء املناســــــب الوقـــــت املــــــتعلم إعطـــــاء
يفا عندما ظي ال بالتوقف يصاب ندفاعفالعقل ة إدا عادة ين ذا و    .ربالسؤال،

ـــد-3 ز و العقـــل، نمـــو ـــ ع ـــساعد مجموعـــات ــ فـــالتعلم مجموعـــات، ـــ الـــتعلم ـــ ع عتمــاد
التباد التفك تنمية ع ذلك ساعد و م، أدا ن وتحس ن املتعلم    .تحصيل

اتــــ-4 وخ املــــتعلم بحاجــــات املــــرتبط ، ــــ املع ذو املحتــــو مــــنىتقــــديم ــــ لكث ــــ مع فــــال الــــسابقة ھ
ا ع السابقة ات ا عض يمتلك ان إذا إال للمتعلم تقدم ال ات    .ا

سـائل-5 و وطـر املـستو متنوعـة ـداف أ نـاك ـو ي بحيـث الـتعلم، ـ ات وخيـا بـدائل وتـوف ق ى ن ر
ن ة إدا ي عــــاد ــــذا ــــ ن و واحــــدة، قــــة بطر التعلــــيم ضــــد العقــــل نمــــو ألن دفاعيــــة،رمتنوعــــة،

التفك نة    .وومر

تيـاح-6 باال ـشعر الراجعـة التغذيـة ـ ع يحـصل الـذي فـاملتعلم ـة، الفو الراجعـة التغذية رتوف ر
ـ ع والعمـل علمـھ، ن وتحـس ر تطـو ـ ع ـساعده مما لديھ، الدافعية د تز وكذلك يتلقاه، ملا

للدقة    .لالوصو

تواضع-7 للمتعلم، قدوة املعلم و ي الراجعـةنأن التغذيـة ع بناء لذاتھ املر عديلھ نھ،
مشرفيھ أو مالئھ أو طالبھ من سواء ا عل اصل    .زا

املـــستخدمة-8 س التـــد اتيجيات باســـ ايـــة د ـــ ع ـــو و الـــتعلم، عمليـــة ـــ املـــتعلم ك ـــش رأن ر ن
م التقو    .وأساليب

عا ا
ً

ن:  ر و املو   الطلبة

القد العصو من ة شر ال تمت القررا مطلع تمام وتزايد ن و واملو بة باملو نيمة
بـة املو ـوم مف لتطـو اء الـذ ـوم مف تطـو م أسـ وقـد ، ـ العل القياس حركة ز بر مع ن رالعشر ر و

بـانج ذكر حيث الزمن، ع ا وتوسع بة للمو التا التطو بع ت من البد انب ا ذا م رولف   ر
(Pang, 2012, p. 89)املو ــف عر يةأن وم الــسي فــات بالتعر بـدأ يا، ــس ـل طو خ بتــا مـر بــة

ً ً
ر

ـ ع ـ وال ـوب، املو الطالـب ـف عر ـ الوحيـد املعيـار ـا عت و العقليـة، ة القـد ـ ع تركـز ـ رال
ن ـــــو املو ن بــــ الفاصـــــل ــــد ا ــــ ـــــا، م املرتفعــــة جـــــة الد ت ــــ اعت حيــــث اء، الـــــذ ــــسبة ب ــــا رع

ُ

ن   .والعادي

كــسال تر ش التطــو (Troxclair, 2013, p. 59) يروكمــا ــ أخــذ بــة املو ــوم مف رأن
الـــذي ـــو وب فــاملو املجتمـــع، ــ ـــوب املو الفــرد دو عـــن ناتجــة حديثـــة فــات عر ـــ ع ــشتمل رل



فاعلیة برنامج تدریبي قائم على عادات العقل في تحسین مستوى 
 أسیا إسكندر سید حسین حیدر / أ ..ت الموھوبات في المرحلة المتوسطةءة الذاتیة األكادیمیة للطالباالكفا

 

 

474 

مـن ـ أك أو مجـال ـ أقرانھ بقية عن متم أداء أو املتوسط، فو ة قد أو استعداد لديھ قيوجد ر
املجت ا يقــــد ــــ ال اتراملجـــاالت ــــا وامل بــــدا ــــ والتفك ــــ العق التفــــو مجـــال ــــ وخاصــــة رمــــع، ق

اصة ا ات   .روالقد

ان جــر يــذكر بــة،) 2014،43(وحيــث املو ــوم مف ــا مــر ــسة ئ ــة تطو مراحــل عــة أ نــاك رإن رر
   :و

ــ.1 و قــة:املرحلــة خا كقــوة ــة لعبقر ــ ع ــة والعبقر بــة املو ــا ف اقتــصرت ــ ال املرحلــة ــ رو
العالم قة ا ا والقو اح ر و ة ل ا رتوج ى    .و

الثانيــة.2 مــن:املرحلــة آخــر أو ميــدان ــ ــ املتم بــاألداء بــة املو تبــاط با ت ــ تم ــ ال املرحلــة ــ رو
ا وغ طابة وا الشعر املختلفة ات ضا ا ا تمت ا ال    .رامليادين

الثالثة.3 ا:املرحلة ف تم ال املرحلة انو و تھ، س و اء بالذ والتفو بة املو تباط ا قدعم ر
ن العشر القر مطلع    .نذا

عــــة.4 الرا أو:املرحلــــة ــــ املتم ــــ الفع داء شــــمل ــــساع ا بــــة املو ــــا ف د شــــ ــــ ال املرحلــــة ــــ وال
بداعيـــــــة و والفنيـــــــة اديميـــــــة و العقليــــــة املجـــــــاالت ـــــــ ــــــ املتم داء ـــــــ ع ة والقـــــــد رســــــتعداد

   .والقيادية

بة للمو ي مر بية ال مكتب ف    :عر

مارالنـد ـر تقر ـ ع ن ـو للمو ـي مر بيـة ال مكتـب ـف عر ند والـذي ( (Marlandاسـ
ــــ بــ ن ــو املو الطـــالب ـــ"ّعــرف ع علميـــا، ن ل مــؤ اص ـــ أ قبــل مـــن م تحديــد تـــم الـــذين أولئــك

وممــ املرتفــع، داء ــ ع ن القــادر اص ــ ــم ــموأ و العاديــة، ســة املد منــا م تخــدم ال رن
م ومجــتمع م أنفــس خدمــة مــن ليتمكنــوا خاصــة بــرامج ــ إ ،:  ــ".  (بحاجــة ــ ،)2010،23ا

منفردة أو انت مجتمعة التالية املجاالت من واحدة بة املو مجاالت ر التقر حدد    :ولقد

العامة.1 العقلية ة    .رالقد

ادي.2 اصستعداد    .ا

بداا.3    .لتفك

القيادية.4 ات    .رالقد

ة .5 والبصر دائية الفنية ات    .رالقد

حركية.6 النفس ات ان،(رالقد     .)2002،57وجر

عـــام ـــ ـــي مر بيـــة ال مكتـــب أن املجـــال ـــذا ـــ بالـــذكر ـــدير ا أدخـــل) 1978(ومـــن
القـد ـا بموج حـذفت ـف التعر ـذا ـ ع التعديالت ـعض متـضمنة ـا و ل حركيـة الـنفس رات

عـام ـ ا ـ أخ التوصـل تـم ـ ح ة، والبـصر دائيـة الفنية ات ـم) 1981(رالقد ن ـو املو أن ـ إ
اديميــــة و العقليــــة املجــــاالت ــــ املرتفــــع داء ــــ ع م ا قــــد ــــ ع دلــــيال يقــــدمو الــــذين رأولئــــك ن

حتــــــاجو و والقياديــــــة، والفنيــــــة بداعيــــــة و اصـــــة معتــــــادةنا ــــــ غ ســــــية مد ــــــشطة وأ رخــــــدمات
امل ل ش ستعدادات و ات القد ذه ر طي،(رلتطو    .)2014،59القر
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السابقة اسات    :رالد

ن حــــس اســــة د ــــ) 2013(رــــدفت ع قــــائم تــــد برنــــامج فعاليــــة مــــدى مــــا معرفــــة ــــ رإ
مــــــن العينــــــة ونــــــت وت بقنــــــا، عداديـــــة املرحلــــــة تالميــــــذ لــــــدى العقــــــل عــــــادات طالبــــــا) 60(عـــــض

ذات ق فــر وجــود عــن اســة الد نتــائج وأســفرت ، ــ التجر الــشبة املــن الباحــث ــ وتب ووطالبــة، ر
القيـــــاس ــــ الــــضابطة واملجموعــــة يــــة التجر املجموعـــــة جــــات د متوســــطي ن بــــ إحــــصائية رداللــــة

ــــ املتمثلــــة العقــــل عــــادات عــــاد أ ــــ ع ــــ(البعــــدي املعر ــــ–الــــدافع ع املاضــــية ف املعــــا رتطبيــــق
جديدة اللغو–أوضاع املشكالت–يالتواصل وطرح ساؤ ية) لال التجر املجموعة    .لصا

ي الــشمرا اســة د لــدى) 2014(روســعت اديميــة الذاتيــة الكفــاءة مــستو معرفــة ــ ىإ
اديميــــــــة الذاتيــــــــة الكفــــــــاءة ن بــــــــ العالقــــــــة ومعرفــــــــة القنفــــــــذة، بمحافظــــــــة ن ــــــــو املو الطلبــــــــة

لــد ــ ا الد ــروالتحــصيل ملتغ تبعــا اديميــة الذاتيــة م كفــاء ــ م بيــ ق الفــر اســة ود يم، و ر
اســــة الد مجتمــــع وتــــألف س، ــــ وا ــــ ا الد رالــــصف ن) 371(ر املــــرحلت طلبــــة مــــن وطالبــــة طالبــــا

ً

اســة الد عينــة بلغـت ن حــ ـ التعليميــة القنفـذة بمحافظــة ن ـو املو ــة والثانو ) 311(راملتوسـطة
طــالب مــن وطالبــة طالبــا

ً
التعليميــة، القنفــذة بمحافظــة ن ــو املو ــة والثانو املتوســطة ن املــرحلت
اديميــة الذاتيـة الكفـاءة مقيــاس اسـتخدام وتـم القــصدية، املعاينـة أسـلوب اســتخدام تـم وقـد

ت ــ اســة،2007لالمب الد ــداف أل ملالءمتــھ نظــرا تبــاطي الوصــفي املــن الباحــث ــ تب وقــد ره، ر
ً

نتــــائج ت أشـــا نروقـــد ــــو املو الطلبـــة لـــدى اديميــــة الذاتيـــة الكفـــاءة مــــستو أن ـــ إ اســـة ىالد ر
مرتفع القنفذة    .بمحافظة

الـراز عبـد قأجـر للطــالب) 2015(ى تـد برنـامج فعاليـة ـ إ التعـرف ـ إ ـدفت اسـة رد ر
ـــا عاد بأ الذاتيـــة الكفـــاءة تنميـــة ـــ الـــدماغ جـــان ـــة نظر ـــ إ ندة املـــس العقـــل عـــادات ـــ ع  قـــائم

جتماعيـــــة( و نفعاليـــــة مـــــن)اديميـــــة، اســـــة الد عينـــــة ونـــــت ت ن) 69(ر، املقيمـــــ مـــــن طالـــــب
انــــت وقــــد الــــسعودية، يــــة العر اململكــــة ــــ الــــشمالية ــــدود ا بجامعــــة اصــــة ا بيــــة ال بقــــسم
مــــن يمــــن انــــب ا ــــ إ ندة املـــس العقــــل عــــادات ــــ ع ا تــــد تـــم ــــ أو يــــة تجر مجموعــــة رنـــاك

ــــاالـــدماغ قوام ـــان العقــــل) 20(وقـــد عـــادات ـــ ع ا تــــد تـــم ثانيـــة يــــة تجر ومجموعـــة رطالبـــا،
ً

ـا قوام ـان وقـد الدماغ من سر انب ا إ ندة مجموعـة) 27(املس نـاك انـت وقـد طالبـا،
ً

ــــا قوام الباحــــث) 22(ضـــابطة اســـتخدم وقــــد ـــ التجر الــــشبة املـــن الباحــــث ـــ تب وقــــد طالبـــا،
ً

م ومقيـاسمجموعة العقـل، عـادات ومقيـاس الدماغيـة، الـسيطرة مقيـاس ـ تمثلـت دوات ن
القـائم التـد نـامج ال فاعليـة ـ إ اسـة الد توصـلت وقـد ، التـد نـامج وال الذاتيـة، رالكفـاءة ر ر

اصة ا بية ال بقسم للطالب الذاتية الكفاءة تنمية العقل عادات    .ع

ـــ (قـــام ا) 2016ع التخيــــلربد ـــ ع القــــائم ب التـــد فعاليــــة معرفـــة ــــ إ ـــدفت رســــة
ات صـعو ذو التالميـذ لـدى ختبـار قلـق ـ ع وأثـره اديميـة الذاتيـة الكفـاءة تنميـة ـ ياملوجھ

مــن.  الــتعلم البحــث عينــة ونــت ن) 40(وت امللتحقـــ ي بتــدا ــامس ا الــصف تالميــذ مــن تلميـــذا
ً

باملرحلة التعلم ات صعو امج سـةب ومد عرقة سة ومد التعلي سعود امللك بمجمع ربتدائية ر
ـــ ا الد العــــام خـــالل ـــاض الر بمدينـــة ات الـــسفا رـــ املــــن1437-1436ر الباحـــث ـــ تب وقـــد ــــ،

اديميـة الذاتية الكفاءة مقياس تطبيق وتم ، التجر الباحـث(الشبة قلـق)إعـداد مقيـاس ،
الباحـــث(ختبـــار وتوصـــل)إعـــداد مـــستو، عنـــد إحـــصائيا دالـــة ق فـــر وجـــود ـــ إ يالبحـــث ً 01. 0و
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ـ الضابطة املجموعة جات د تب ومتوسطات ية التجر املجموعة جات د تب متوسطات ن رب ر ر ر
كمـــــا يـــــة، التجر املجموعــــة لـــــصا اديميـــــة الذاتيــــة الكفـــــاءة مقيـــــاس ــــ ع البعـــــدي القيــــاس

مستو عند إحصائيا دالة ق فر ىوجدت ً ن01. 0و يةب التجر املجموعة جات د تب رمتوسطات ر
الذاتيـــة الكفـــاءة مقيـــاس ـــ ع البعـــدي القيـــاس ـــ م جـــا د تـــب ومتوســـطات ـــ القب القيـــاس رـــ ر
إحــصائيا دالـة ق فـر وجـود عـدم ـ إ أيـضا توصـلت وكـذلك البعـدي، القيـاس لـصا ًاديميـة و ً

البعــ القيــاس ــ يــة التجر املجموعــة جــات د تــب متوســطات ن ربــ مر جــا د تــب ومتوســطات ردي ر
نـامج ال فعاليـة اسـتمرار ـ ع يـدل مما اديمية الذاتية الكفاءة مقياس ع التب القياس

   .رالتد

ن والنــصراو ب الــشوا اســة د روفحــصت حــل) 2017  (ر ــ بــدا ــ التفك ن بــ ّالعالقــة

لــــ املدركـــــة الذاتيــــة بالكفـــــاءة وعالقتــــھ املـــــستقبلية ـــــّاملــــشكالت الثـــــانو و الــــصف طلبـــــة يدى ل
املــــــــشكالت.  ردن حــــــــل ــــــــ بــــــــدا ــــــــ للتفك مقيـــــــاس ر تطــــــــو تــــــــم اســــــــة الد ــــــــداف أ رولتحقيـــــــق

مــا، ل ية وم الــسي ــصائص ا مــن التحقــق وجــر املدركــة الذاتيــة للكفــاءة ومقيــاس ىاملــستقبلية
اســـــة، للد كمـــــن ـــــ التحلي تبـــــاطي الوصـــــفي املـــــن اســـــتخدام تـــــم رحيـــــث ـــــير أدا تطبيـــــق وتـــــم

مــــــن ونــــــة م عينــــــة ــــــ ع اســــــة م) 403(رالد و) 228(مــــــ ــــــو البيانــــــات.  إنــــــاث) 175(رذ جمــــــع ّوتــــــم

واختبـار ـة املعيا نحرافـات و ـسابية ا املتوسـطات باستخدام ا املـستقلة" ت"روتحليل .  للعينـات
و الــــذ لـــدى املــــشكالت حـــل ـــ بــــدا ـــ التفك ات مــــستو أن النتـــائج ـــرت جــــاءتروأظ نـــاث و

الكفــــاءة مـــستو وأن املــــستقبلية، املـــشكالت حــــل مقيـــاس عــــاد أ جميـــع ــــ ع متوســـط ىبمـــستو ى
متوســـطة جـــة بد جـــاء املدركـــة ن.  رالذاتيـــة بـــ إيجابيـــة تباطيـــة ا عالقـــة وجـــود النتـــائج ـــرت أظ ركمـــا

ليـة ال جـة والد املـستقبلية املـشكالت حـل بدا التفك حل ملقياس لية ال جة رالد ملقيـاسر
املدركة الذاتية    .الكفاءة

والظفر ة و ا اسة د ت يوتوج ر اديميـة) 2018(ر الذاتية الكفاءة عالقة لفحص
الــــصفوف عينــــة مــــن م اختيــــا تــــم والــــذين طلبــــة مــــن عينــــة لــــدى النفــــ ) 2821= ن(ربــــالتوافق

عـشر ي الثـا ـ وح ع السا الصفوف طلبة من وطالبة عـة)طالبا التا س املـدا املنـاطقرمـن ميـع
التوافــــق ومقيـــاس اديميــــة الذاتيـــة الكفــــاءة مقيـــاس تطبيـــق تــــم عمـــان، ســــلطنة ـــ التعليميـــة
تبــــاطي الوصـــفي املــــن ـــو املتبـــع للمــــن ـــسبة بال ــــا، وثبا ا صـــدق مـــن التأكــــد عـــد رالنفـــ

الكفــ مــستو ــ إحــصائية داللــة ذات ق فــر وجــود ــ إ النتــائج ت وأشــا وقــد ىاملقــار ون الذاتيــةر اءة
ي إحصا دالة ق فر ولوجود ناث، لصا س ا ملتغ عز النف والتوافق واديمية ى

ــ و والعاشــر، التاســع الــصف ولــصا الــصف ــ ملتغ عــز اديميــة الذاتيــة الكفــاءة ىمــستو ى
طـي ا نحـدار تحليـل نتـائج رت أظ وقد عشر، ي الثا الصف لصا التوافق املتعـددىمستو

ـــسبة ب م وأســـ الوحيــد الـــدال ـــ املتن ــو ي يجـــا التوافـــق عــد ـــ% 2. 15أن التبـــاين تفـــس ــ
اديمية الذاتية الكفاءة مقياس ع الطلبة جات    .رد

ومقابلــــــــة حــــــــات الفر اســــــــة د ئــــــــة) 2018(روتناولــــــــت لب ــــــــة بؤ الت ة القــــــــد ــــــــ ع رالتعــــــــرف
الذات الكفاءة وعالقة ، سر املعرفيـةيالتواصل نـة باملر اديميـة و نفعاليـة و جتماعية وية

لـــــو محافظـــــة ـــــ العاشـــــر الـــــصف طلبـــــة اســـــة.   نلـــــدى الد عينـــــة ونـــــت ت طالبـــــا) 400(رحيـــــث
اســة للد كمــن بــؤ الت الوصــفي املــن اســتخدام وتــم روطالبــة، س.  ي مقــاي ثالثــة اســتخدام وتــم

ـــــ ئـــــ:  و ب ومقيـــــاس املعرفيـــــة، نـــــة املر الذاتيـــــةومقيـــــاس الكفـــــاءة ومقيـــــاس ، ســـــر التواصـــــل ية
نفعالية و جتماعية و لدى.  اديمية املعرفية نة املر مستو أن اسة الد نتائج رت أظ وكما ى

ّ
ر
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ـــل ك داة ـــ ع متوســـطة جـــة بد جـــاء اســـة الد عينـــة رأفـــراد الذاتيـــة.  ر الكفـــاءة مـــستو أن ّ ىكمـــا
جاء اديمية و نفعالية و مرتفعةجتماعية جة     .ربد

جمال اسة د كزت رو جوملـان) 2018(ر ـة نظر ـ ع ند مـس تد برنامج أثر معرفة رع
مرحلــــــة طالبـــــات لـــــدى املنجـــــزة ـــــة و وال اديميـــــة الذاتيـــــة الكفـــــاءة تنميـــــة ـــــ نفعـــــا اء للـــــذ

مــن اســة الد عينــة ونــت ت حيــث قــة، ــ) 40(راملرا سا التاســع الــصف طالبــات مــن ــطالبــة
ن مقياســــ نــــاء ب الباحثــــة قامــــت اســــة الد ــــداف أ ولتحقيــــق للبنــــات، ــــة الثانو طفيــــل أم ســـة رمد ر
ند مـس تـد برنـامج بنـاء تـم كمـا املنجـزة، ـة و لل خـر و اديميـة، الذاتيـة للكفاءة ما رأحد

اسـة للد أداة ـ التجر شــبة املـن اعتمـاد وتـم جوملـان ـة اسـة.  رلنظر الد نتـائج ـرت املتعلقــةروأظ
مــستو عنـــد إحـــصائية داللــة ذات ق فـــر وجـــود اديميــة الذاتيـــة ىبالكفــاءة ـــa≥ (0 .05) و ع

كــشفت فقــد املنجــزة، ــة و ال تــائج ب يتعلــق فيمــا أمــا ــل، ك اديميــة الذاتيــة الكفــاءة مقيــاس
مــستو عنـــد إحــصائية داللــة ذات ق فــر وجــود عــن ىالنتــائج ـــة a≥ (0 .05) و و ال مقيــاس ــ ع

اسةامل الد عينة ع التد نامج لل أثر وجود ع يدل مما ل، ك رنجزة    .ر

السابقة اسات الد من الية ا اسة الد ا ف استفادت ال وانب را    :ر

السابقة اسات الد من الية ا اسة الد راستفادة    :ر

اسة.1 للد لة مش    .رتحديد

ال.2 ا اسة الد س وال اسة، الد فرضيات رصياغة ار نف أو ا إلثبا    .ية

السابقة.3 اسات بالد املراجع من ستفادة خالل من النظر طار رإعداد    .ي

التد.4 نامج ال    .رإعداد

اديمية.5 الذاتية الكفاءة لقياس مناسبة أداة    .تحديد

ا.6 ن ـــ و ـــا بي خـــتالف أو تفـــاق مـــدى تحديـــد ـــ ع اليـــة؛ ا اســـة للد النتـــائج اســـاترتفـــس رلد
   .السابقة

إعــــــداد.7 ـــــ اليـــــة ا اســــــة الد ات ـــــ بمتغ املرتبطـــــة اســـــات الد مــــــن اليـــــة ا اســـــة الد راســـــتفادت ر ر
املناسبة العالجية والفنيات شطتھ أ واختيار ح املق التد امج ال وتنفيذ وتصميم    .ردوات

اســـة الد ض رفـــر ف:و صـــياغة أمكـــن الـــسابقة اســـات والد النظـــر طـــار عـــرض رعـــض رضـــياتي
التا النحو ع اسة   :رالد

مقيــــــاس.1 ــــــ ع والبعـــــدي ــــــ القب ن التطبيقـــــ جــــــات د متوســـــطي ن بــــــ إحـــــصائيا دال فــــــر ريوجـــــد ق
املكرمـــــة مكـــــة بمنطقـــــة املتوســـــطة املرحلـــــة ـــــ ـــــات و املو للطالبـــــات اديميـــــة الذاتيـــــة الكفـــــاءة

البعدي التطبيق    .لصا

جـــا.2 د متوســـطي ن بـــ إحـــصائيا دال فـــر يوجـــد رال مقيـــاسق ـــ ع ـــ ب والت البعـــدي ن التطبيقـــ ت
املكرمة مكة بمنطقة املتوسطة املرحلة ات و املو للطالبات اديمية الذاتية    .الكفاءة
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ـ .3 ـات و املو للطالبـات اديميـة الذاتيـة الكفـاءة ن تحـس ـ التـد نـامج لل فاعليـة رتوجـد
املكرمة مكة بمنطقة املتوسطة    .املرحلة

ا وإجراءا اسة الد ية    :رمن

ا ا ومتغ اسة، الد    :رمن

املــــــن ــــــذا ــــــو ل ؛ ــــــ التجر شــــــبھ املــــــن ــــــ ع اســــــة الد ــــــذه ــــــ الباحثــــــة ناعتمــــــدت ر
تــد برنــامج فاعليــة لتحديــد وذلــك ا، ضــ فر ة ـ مــن والتأكــد اســة الد طبيعــة مــع ناسـب ري ور

ل اديمية الذاتية الكفاءة مستو ن بمنطقـةىتحس املتوسطة املرحلة ات و املو لطالبات
املكرمة    .مكة

اليـــة ا اســـة الد ـــ التـــد(رو نـــامج و) رال املـــستقل، ـــ املتغ اديميـــة(ُيمثـــل الذاتيـــة ) الكفـــاءة
ع التا املتغ    .ُتمثل

اسة الد    :رمجتمع

مـن اليـة ا اسـة الد مجتمع و رت املر) 20(ن ـ ـات و املو الطالبـات املتوسـطةمـن حلـة
متوســط( و ــ)لالــصف و التعلــيم ة ا و ــات مح ضــمن ر، مــن:  ز املعتمــد بــة مو مقيــاس اجتيــاز

التعلـــــــــيم ة ا و ـــــــــ ن ـــــــــو املو لرعايـــــــــة العامـــــــــة ة دا رقبــــــــل اصـــــــــة)زر ا بالفـــــــــصو وامللتحقـــــــــات ل،
ات و    .باملو

اسة الد    :رعينة

ية وم الــسي ــصائص ا حـساب عينــة مــن اســة الد عينــة ونـت مــنرت اســة الد رألدوات
العينـــــــة) 30( أمــــــا املتوســـــــطة، مــــــسو وا الواحـــــــد ســــــة باملد ـــــــات و املو الطالبــــــات مـــــــن نطالبــــــة ر

فقــــــدمن الواحــــــد) 20(ساســــــية ســــــة املد مــــــن ــــــات و املو الطالبــــــات مــــــن ن اختيــــــا تــــــم رطالبــــــة ر
ضـــمن املتوســـطة مــسو الذاتيـــة) 50(نوا الكفـــاءة أن جـــدت و ـــات و املو الطالبـــات مـــن وطالبـــة

لدى منخفضة أخـذ) 30(اديمية وتم ن التـد20( (م نـامج وال املقيـاس تطبيـق تـم رطالبـة
اسة للد الباحثة تطبيق إجراءات ل س مما كمعلمة عمل الباحثة و رو    .ن

اسة الد    :رأداة

اديمية الذاتية الكفاءة     :مقياس

اديمية الذاتية الكفاءة مقياس بإعداد الباحثة تيةقامت طوات ا    :وفق

اديميــة،.1 الذاتيــة الكفــاءة ــوم بمف املتعلــق ولو الــسي اث ــ ال ــ ع بــاالطالع الباحثــة قامــت
ا ا    .ونظر

يــة.2 جن أو يــة العر ســواء اديميــة الذاتيــة الكفــاءة س مقــاي ــ ع الكفــاءة-1. طــالع مقيــاس
مــان وفر ن او إعــداد اديميــة، والذاتيـة الذاتيــة-2 (owen&fromen,1988) و الكفــاءة مقيــاس

وإعــــــــــــــداد إعـــــــــــــــداد-3 1997(رضــــــــــــــوان،(اديميــــــــــــــة اديميــــــــــــــة، الذاتيــــــــــــــة الكفــــــــــــــاءة مقيــــــــــــــاس
ب    .(2016،حب
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مـــن.3 ــو يت والـــذي وليــة، تھ صـــو ــ املقيـــاس نصــياغة ســـتجابة) 40(ر اوح ــ ت ـــة ر تقر ة رعبــا
ن ب و) 3(عليھ و) 2(أوافق، ما، حد فض) 1(إي    .رأ

غــــرض.4 وذلــــك املجــــال؛ ــــ ن املتخصــــص ن املحكمــــ الــــسادة مــــن مجموعــــة ــــ ع املقيــــاس عـــرض
املقياس ات عبا ع م مالحظا    .رمعرفة

ية.5 وم الـــــــسي ـــــــصائص ا حـــــــساب غـــــــرض وذلـــــــك اســـــــتطالعية؛ عينـــــــة ـــــــ ع املقيـــــــاس تطبيـــــــق
   .للمقياس

التـــــا.6 للمقيـــــاس يجابيـــــة ات العبـــــا الطالبـــــة:  رتـــــ جـــــةتحـــــصل د ـــــ ـــــا) 3(رع إجاب عنـــــد
جة) أوافق( مـا(حالة) 2(رود حد جـة) إ حالـة) 1(رود أوافـق(ـ ـ) ال و الـسلبية ات العبـا رأمـا

قــــم ن جــــة) 12(و) 10(رفقــــرت علىد الطالبــــة تحــــصل حيــــث بــــالعكس ا تــــ عنــــد) 3(رفيــــتمم
ا أوافق(إجاب جة) ال ما(حالة) 2(رود حد جة) إ أوافق(حالة) 1(رود    .)ال

ا.7 وعـــــدد ات العبـــــا عـــــض وحـــــذف ات العبـــــا عـــــض صـــــياغة رإعـــــادة أصـــــبح) 5(ر ـــــذلك و ات رعبـــــا
من و يت مـن) 35(ناملقياس ـو يت وليـة تھ صو ان ان عد ائية ال تھ صو ة نعبا ر ر ) 40)ر

ن املحكم قبل من ا عل مالحظات يل تم وال ة     .رعبا

السيكوم صائص ا للمقياسحساب    .ية

أوال
ً

اديمية:   الذاتية الكفاءة ملقياس الداخ س التجا    :حساب

ــل جــة د ن بــ تبــاط معامــل بإيجــاد وذلــك للمقيــاس، الــداخ ــساق حــساب رتــم ر
ليـــة ال جـــة الد مـــن ة العبـــا جـــة د حـــذف عـــد إليـــھ ـــ ت ت الـــذي للمقيـــاس ليـــة ال جـــة والد ة رعبـــا ر ر ر ر

أن باعتبــــــار عينــــــةللمقيـــــاس، ــــــ ع وذلــــــك ة، للعبــــــا محـــــك املقيــــــاس ات عبــــــا ربقيــــــة مــــــن) 30=ن(ر
ليــــــة ال جــــــة والد ة عبــــــا ــــــل جــــــة د ن بــــــ تبــــــاط معــــــامالت ــــــي ــــــدو ا ــــــ و و رالطالبـــــات، ر ر ر ل

   .للمقياس

اديمية) 1لجدو( الذاتية الكفاءة ملقياس لية ال جة والد مفردة ل جة د ن ب تباط رمعامالت ر   ر

  املفردة
رتباطمعامل

لية ال جة ربالد
  للمقياس

  املفردة
تباط رمعامل
لية ال جة ربالد

  للمقياس
  املفردة

تباط رمعامل
لية ال جة ربالد

  للمقياس

1 . 640** 13 . 519* 25 . 779** 

2 . 572** 14 . 558* 26 . 787** 

3  .821**  15  .751**  27 . 708** 

4  .891**  16  .883**  28 . 512* 

5 . 555* 17 . 786** 29 . 490* 

6 . 789** 18 . 805** 30 . 464* 
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  املفردة
رتباطمعامل

لية ال جة ربالد
  للمقياس

  املفردة
تباط رمعامل
لية ال جة ربالد

  للمقياس
  املفردة

تباط رمعامل
لية ال جة ربالد

  للمقياس

7 . 490* 19  .854** 31 . 880** 

8 . 512* 20  .819**  32 . 805** 

9 . 708** 21 . 471* 33 . 786** 

10  .842**  22   .871** 34 
 .882**  

 

11   .880**  23  .836**  35  .775** 

12 . 499* 24 . 456*    

مــــن داللــــة) 1لجــــدو(يتـــ مــــستو عنــــد إحــــصائيا دالــــة تبـــاط معــــامالت جميــــع ىأن ً ،)05. 0(ر
الداخ ساق صدق يؤكد     .مما

اديمية:  ًثانيا الذاتية الكفاءة مقياس ثبات    :حساب

ــــ ع تقــــوم ــــ وال النــــصفية، التجزئــــة قــــة بطر ختبــــار ثبــــات بحــــساب الباحثــــة قامــــت
ن نــــصف ــــ إ املقيــــاس ــــ–رديفــــ(تجزئــــة معادلــــة) وز وتطبيــــق مــــا، بي تبــــاط معامــــل روحــــساب

الطـو يح مان(لتـ بمعادلـة)نبـراو-سـب النـصفية التجزئـة وكـذلك نبــاخ-وألفـا" جوتمـان"، وكر
ي    :كما

اديمية):  2(لجدو الذاتية الكفاءة مقياس ثبات معامالت   نتائج

املفردات املقياس التجزئة عدد مان"معامل "سب ألفامع  نباخ-امل وكر  

الذاتية  902 . 859 . 35 الكفاءة

جـــدو نتــائج مـــن ـــ) 2(ليتــ إ النتـــائج تلــك ـــش و مرتفعــة، املقيـــاس ثبــات معـــامالت جميــع أن
ا ا البحث لالستخدام املقياس    .صالحية

التد نامج    :رال

امج ال أنواع أحد و اسة الد ذه املعد التد نامج رال ر
ُ

ـ وال ن، ـو املو لرعاية
ــو ت و م، وخصائــص م وميــول م ـا اتجا وفــق ن ــو املو ات ــا م وتنميـة صــقل ــ ــ كب دو ـا نل ر ر

بالـصف ـات و املو لطالبـات سبة بال والتنوع بالعمق سمة امل العلمية يم املفا من مجموعة من
الـــــسعودية يــــة العر اململكــــة ــــ املعتمــــد متوســــط، ــــ.  لو ي بنـــــاءوفيمــــا ملراحــــل مفــــصل شــــرح

التد نامج    :رال

التد نامج ال من العام دف    :رال

ـات  و املو الطالبـات لدى اديمية الذاتية الكفاءة تنمية إ التد نامج ال ردف
الطالبات لدى العقل عادات تنمية خالل من املكرمة مكة بمنطقة املتوسطة    .املرحلة
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الفرعية التدداف نامج    :رلل

يئـة ـ ع جـاءت الفرعيـة ـداف مـن جملـة التد نامج لل العام دف ال عن رتفرع
التا النحو ع ا صد يمكن    :رنتاجات

البك.1 و وستا وم ملف وفقا العقل عادات وم مف ع الطالبة    .تتعرف

ا.2 عادات من عادة ل ل ذكية سلوكيات أو مرادفات الطالبة تج   لعقلت

اسية.3 الد املشكالت ل عديدة بدائل الطالبة م/ رعطي تواج ال    .اديمية

م.4 تواج ال اديمية املشكالت مع شطا عامال الطالبات    .تتعامل

املختلفـة.5 ـا حيا مواقـف مـن عـادة ـل ـ ع املتنوعة املواقف من ممكن عدد أك الطالبة تج ت
ا مرت    .ال

اليوميةتوظ.6 ا حيا شطة أ مجمل ا تواج ال املواقف العقل عادات الطالبة   ف

عقلية.7 عادة ل ل ساسية املبادئ الطالبة    .ستخلص

مشكالت.8 من ا يواج ما حل ا ساعد ال البدائل إنتاج من الطالبة    .تتمكن

ن.9 خر ات وخ اء آ ع نفتاح مية بأ الطالبة    .رتبص

ا .10 ســــــيطر نمـــــط مـــــع ـــــسقة وامل املتناغمــــــة اتيجيات ســـــ مـــــن مجموعـــــة الطالبـــــة ــــــسب تك
اليومية ا حيا س ض ع ال املشكالت نة مقا من ا تمك    .رالدماغية،

ا-11 أقرا مع الفعال التواصل من الطالبة    .تتمكن

نامج ال ا عل قام ال    :سس

نا ال بناء الباحثة ندت وكـذلكاس العقل عادات تناولت ال ة النظر طر ع مج
أساســا العقـل عـادات اسـتخدمت ــ ال امج ـ ال ـ ع اعتمـدت كمــا املجـال، ـ الـسابقة اسـات رالد

فقـا و ـا اليـك،) ول و يحتـاج(Costa&Kallick, 2000وسـتا العقـل عـادات ـ ع ب التـد إن رحيـث
عـادات علـيم ـ ع ـ ك ال ينـصب أن الباحثة فضلت فقد لذا ، ك ال إ يحتاج كما افيا وقتا

ا وتطبيق ا يعا واس ا م ف من الطالبات تتمكن ح ا عل ب والتد    .رالعقل

ا عل ب التد تم ال العقل عادات    :راختيار

أن ب التجا رت أنرأظ يجـب لـذا طبيعيـة، ة صـو ـ ا عـض مـع تتجمع العقل رعادات
ذلـــك مــن ـــدال و واحــدة، مــرة عـــشرة الــست العـــادات جميــع علــيم واملعلمـــات املعلمــو يحــاو نال ل

واملحتـو الطالبـات احتياجـات تقيـيم ـ ع بنـاءا ـا عل ب التـد تم سـ ال العادات انتقاء م ىيمك ر
خـر ـات ولو اليـ) ىو و عــادات(Costa & Kallick,2008ك،وسـتا لوصـف متأنيـة اسـة د رعــد

ن مجمــــوعت ــــ إ العــــادات الباحثــــة قــــسمت فقــــد الــــدماغ ــــات نظر ضــــوء ــــ عــــشرة الــــست العقــــل
بــدا الــدماغ مــن يمــن انــب با املرتبطــة العقــل عــادات مــن ــ و املجموعــة ونــت ت بحيــث

وا نفعـال و والوجدان دس ا عن املسئو العـاداتلألنھ العقليـة عملياتـھ مـن تفـرع و يـال،
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ـــــــ:  التاليــــــة التفك املــــــشكالت، وطــــــرح ــــــساؤ ال جديــــــدة، أوضـــــــاع ــــــ ع املاضــــــية ف املعــــــا لتطبيــــــق ر
، ــــ املعر فــــو ــــ التفك ، ــــساؤ و ـــشة بد ســــتجابة و والتجديــــد، ــــار بت و والتــــصو نـــة، قبمر ل ر و

وإيجـ ودقـة، بوضـوح ـ التفك الدقـة، أجل من الدعابـةالكفاح الثانيـة.  اد املجموعـة ونـت ت وقـد
عليـــھ طلـــق و الــــدماغ مـــن ــــسر انـــب با املرتبطـــة العقــــل عـــادات ـــادي"مـــن ألنــــھ" الــــدماغ

التاليــة العــادات العقليــة عاداتــھ مــن تفــرع و ســتدالل و واملنطــق ــ التفك عــن املثــابرة،: لاملــسئو
و ، التبـــاد ـــ والتفك ، ـــو ال ـــروالتحكمفـــي ع قـــدام و عـــاطف، و م بـــتف ن خـــر ـــ إ صـــغاء

للتعلــــــيم الــــــدائم ســــــتعداد و ــــــواس، ا جميــــــع باســــــتخدام البيانــــــات وجمــــــع مــــــسئولة، مخـــــاطر
،(املستمر فر   )2012يا

نامج لل العام    :التصميم

ده أو الــذي التــصميم يــة التد الوحــدات لتــصميم الباحثــة ت راختــا ر اليــك،) ر و وســتا
Costa & Kallick,2000) ـ ـ و املرحلـة تتمثـل وسـوف مراحـل، عـدة ـ ع النمـوذج يقـوم حيث

ثــم الوحـدة، بنــاء ـ ـا عل ــ ك ال تم سـ ــ ال العـادة تحديـد ــا ف ـتم و املوضــوع أو الفكـرة تحديـد
الطالبـات عرفـھ مـا ـ ع التعـرف خـالل مـن تحديـده يمكـن الـذي املـدخل تحديـد مرحلة ذلك ي

عر ال مـــــــعومـــــــا للتفاعـــــــل للطالبـــــــات نيـــــــة والذ النفـــــــسية يئـــــــة ال العقليـــــــة، العـــــــادات عـــــــن فونـــــــھ
املوضـوع ـداف أ ـ ع التعرف ديدة، ا جراءات و والعمليات يم املفا ع التعرف املوضوع،
يم املفـــــا تحــــدد وقــــد التاليــــة املراحــــل ــــ ــــا عل جابــــة يــــتم شــــادية إ أســــئلة ــــا، تحقيق روكيفيــــة

وا جـــراءات املعلـــمو ن بـــ التفاعـــل ـــا ف ـــتم و ات ـــا وامل العمليـــات مرحلـــة ثـــم ـــة، املطلو رلعمليـــات
أو اجتماعيـــــة أو فرديـــــة انـــــت ســـــواء مـــــة الال ات ـــــا امل تحـــــدد حيـــــث الـــــبعض، م عـــــض و زوطلبتـــــھ ر
تحديـــــد ـــــا ف ـــــتم و م التقـــــو مرحلـــــة ي تـــــأ ا ـــــ وأخ اضـــــية، عمليـــــات أو مـــــساندة، ـــــ تفك ات ـــــا رم ر

يتم ال اليات إل الوصو املطلوب املعاي تحديد أو داف تحقيق من التأكد    .لا

التد نامج ال تطبيق   :رمتطلبات

باملرحلـــة ـــات و املو الطالبـــات مـــن عـــدة فئـــات يناســـب ل ـــش التـــد نـــامج ال رصـــمم
جــــــر بحيــــــث التعقيـــــد، مــــــن خاليـــــة ــــــسيطة ات ومـــــصط يم مفــــــا تـــــضمن حيــــــث ىاملتوســـــطة،

ي ـــي ا ـــسيط املعلمـــةت مـــن ـــل ـــا مع جلـــسات/ تعامـــل فـــإن نفـــسھ الوقـــت ـــ و والطالبـــة، املعلـــم
ناســـب ت بمـــا ـــا بقابلي ـــ تن منوعـــة ـــشطة وأ أساســـية محـــاو مـــن تـــضمنتھ ومـــا التـــد نـــامج رال ر

دفة املــــــس املتطلبـــــــات. والفئــــــة مــــــن التــــــد نــــــامج لل النظــــــر لإلطـــــــار املعلمــــــة يعاب اســــــ عــــــد رو ي
تمك وال تطبيـقساسية بـإجراءات يتعلـق وفيما سليمة، قة بطر نامج ال وتطبيق م ف من نھ

معرفـــــا و املحـــــو جـــــاء ســـــتة، محـــــاو ـــــ ع تـــــد لقـــــاء ـــــل اشـــــتمل فقـــــد التـــــد نـــــامج لال ر ر ر ر
ــشطة مـن مجموعــة خـالل مــن ب التـد موضـوع العقليــة والعـادة اديميــة الذاتيـة ربالكفـاءة

م عمـــق ـــ ال املرادفـــةوالفعاليــات لمـــات بال الطالبـــة تبــص ي الثـــا املحـــو نـــاو ي نمــا ب ـــا، وم رف ل
الذكيـة الـسلوكيات مـن مجموعة نامج ال ات بمصط س ما أو ب التد قيد العقلية . رللعادة

العنــان إطــالق يتــضمن بمــا الثالــث املحــو بــھ فــسيحفل التــد نــامج ال ــ الطالقــة عنــصر رأمــا ر
ات املتـد املحــورللطالبـات أمـا ب، التــد قيـد العقليــة للعـادة منتميــة وأمثلـة مواقــف إنتـاج ــ رع ر

عقليــة ة كقــد العقليــة العــادة مــع التعامــل ــ ع الطالبــة ة قــد نميــة ب ــ ع فقــد ــامس وا ــع رالرا ر
ـ الك ـم الف يكتمـل ـ وح ـا، ل تتعرض ال اليومية ا حيا شطة أ مجمل ا توظيف خالل من

فقـــد الطالبــة عقليـــةلــدى عــادة ـــل ل ساســية املبــادئ باســـتخالص تمــا م الـــسادس املحــو رجــاء
عليـــھ أطلـــق ـــ تكمي ـــشاط ب يـــة تد جلـــسة ـــل اختتـــام تم وســـ ، التـــد املوقـــف غلـــق رـــدف ر
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موضــــع العقليــــة العــــادة ــــا ف ســـت ما ــــ ال املواقــــف جميــــع الطالبـــة ترصــــد بحيــــث ع املــــشر راســـم و
ش ال املواقف مقابل ب ارالتد ل ا س مما بقلة ا ف    .رعرت

التد نامج ال تنفيذ اتيجيات    :راس

اتيجيات ســـــ مــــن مجموعــــة ـــــ ع التــــد نــــامج ال فعاليــــات تنفيـــــذ ــــ عتمــــاد رتــــم
مـــع مة ـــ م جـــاءت ـــ وال التـــد نـــامج ال تنفيـــذ ـــان أر مـــن مـــا م ركنـــا لت شـــ ـــ ال رالتعليميـــة

املستخدمة العقل عادات ـلطبيعة قبـل مـن ا اسـتخدام ولة س إ إضافة التد نامج رال
ـ اتيجيات سـ ـذه تتمثـل وسـوف والطالبـات املعلمة اتيجية:  (من اسـ العـرض، اتيجية اسـ

النمذجـــــة، التأمـــــل، املناقـــــشة، املحاضـــــرة، ، الـــــذ العـــــصف اتيجية اســـــ ي، التعـــــاو الـــــتعلم
ستقصاء و    .)والبحث

ا التدالفنيات نامج ال ا استخدام تم    :رل

وتتمثـل دافـھ أل وتحقيقـھ نـامج ال ـذا انجـاز يل سـ ـ الفنيـات من عدد استخدام تم
الــــسلوك:  (ـــ مـــن متخــــذا نفـــسھ الــــسلوك أداء خاللـــھ مــــن يقـــوم ــــ علي أســـلوب ــــا بأ النمذجـــة

بــــھ يحتــــذى مثــــاال املعلــــم ھ ــــ و والــــدماطي،(الـــذي ص و)1992الــــ مــــن، أنــــواع عــــدة نــــاك
طيب ا من ل ا عل اتفق ـ) 1999(وكفا)1995(النمذجة قتـداء-1و أو يـة ا :  النمذجـة

تلــك عليمــھ يــراد الــذي ص الــ بوجــود دفة املــس ات ــا امل بتأديــة النمــوذج يقــوم أن ــ ع ــ رو
مثــال ات، ــا معلمـــھ،:  رامل بتقليــد الطالـــب أو أبيــة بتقليـــد الطفــل يقـــوم ة-2أن املـــصو :  رالنمذجــة

ة املصو النماذج مثل مصو نموذج سلوك بتقليد سلوكھ عديل املراد الفرد قيام ا ريقصد ر
والفيــــديو، ــــو التلفز ــــرامج و باملــــشاركة-نفــــالم يقــــوم:  النمذجــــة النمذجــــة مــــن النــــوع ــــذا ــــ

الفـ ـستطيع أن ـ إ ة ـا امل تأديـة ـ ع املـتعلم الفـرد بمساعدة ةرالنموذج ـا امل يـؤدي أن املـتعلم ررد
الفـــرد يقتنـــع ال قـــد ـــشاطات أو بأعمـــال القيـــام ـــ ن خـــر مـــع باملـــشاركة الفـــرد قيـــام أو بمفـــرده
املـستقبل ـ ه تكـرا احتماالت ادة أو املناسب، السلوك يت تث عملية و ز والتعز ا، ربالقيام ز

ســلبي، ات ــ مث الــة إ أو إيجابيــة، ات ــ مث بإضــافة ــززوذلــك التعز وظيفــة تتوقــف وال حدوثــھ عــد ة
أيـــــضا، نفعاليـــــة مـــــن ي إيجـــــا أثـــــر ذو ـــــو ف املـــــستقبل، ـــــ الـــــسلوك تكـــــرار احتمـــــاالت ـــــادة ــــ ع

ً
ز

غذيـــھ قـــدم و الدافعيـــة ث ــس أيـــضا ـــو و ا، وتحــسي الـــذات ـــوم مف ــد تجو ـــ إ يـــؤدي ز فــالتعز
بنـاءه ،(راجعـھ ـ ليـة).   2014القب امل بحيــثوالواجبـات ـم طال املعلمـو ـا لـف ي مـات م نــ

موجـــھ ـــشاط أي أنـــھ ـــ ـــ امل الواجـــب عـــرف كمـــا الـــدوام ســـاعات ـــ غ ـــ ـــا إنجا م مـــ زيطلـــب
العلمية املادة من التمكن دف ا الد الصف خارج الطالب بھ ،(ريقوم ر).  2009يالعمر ىو

ن تحــس ــ ع عمــل ليــة امل الواجبــات أن ن املعلمــ ــصدقغالبيــة و للطلبــة، التحــصي ىاملــستو
بحاجـات ومرتبطـة ة ـ وا داف أ وذات سليما مخططا لية امل الواجبات انت إذا تأكد و ذلك

ٌ

م وميــول م ا وقــد إذا)2011صــفوت،(رالطلبــة مــا املــتعلم إخبــار عمليــة ــ و الراجعــة التغذيــة ،
ــ ال املعلومــات ــ إ إضــافة خاطئــة، أم يحھ ــ إجابتــھ أوانــت جابــة ة ــ ب ســ لــھ ــشرح

وأنــواع أخطائــھ، يح لتــ أساســا للمــتعلم قــدمت إذا فعالــھ الراجعــة التغذيــة ــو وت ــا، خطا
ً

ن
ــــا توقي حيــــث مــــن الراجعــــة ــــھ،1:  التغذيــــة فو اجعــــھ غذيــــھ ــــ رـ وأن2ر مؤجلــــھ، اجعــــھ غذيــــھ ــــ رـ

أ ــــ مفيــــدة مــــتعلم ــــل ل فرديــــھ ــــو ت ــــ وال املحــــددة الراجعــــة مــــننالتغذيــــة ن املتعلمــــ تمكــــن ــــا
التعلم عملية بفعالية م شرك و مستقل ل ش اسة    .(lemley,D. C, 2005)رالد
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التد نامج ال    :روصف

من نامج ال و الواحدة) 20(نت لسة ا من مدار) 45(زجلسة ع أسـابيع) 4(دقيقة
ة:  مالحظـــة ـــ الف ايـــة و بدايـــة مــــن ـــ التعـــديل املنظمـــة ـــة ل املنطقــــةزيمكـــن مـــع ناســـب ي بمـــا

املقــدار نفــس ــ ع املحافظــة مــع واملنظمــة املنطقــة ــ الــسائدة والثقافــة نــامج ال لتنفيــذ الزمنيــة
احات س و ية التد ات للف    .راملحدد

التد نامج ال داف    :رأ

الطالبات قبل من تية النتائج تحقيق يتم أن يتوقع التد نامج ال ذا اية    :رب

ة.1 خ أو معرفة من م ل يقدم فيما والتفحص الدقة أجل من الس ة ا م    .رتحقيق

صائبا.2 ا قرا تتطلب مواقف الذ العصف ة ا م رتحقيق     .ر

للمشكالت.3 جديدة حلو إ والوصو بداع عادة لتحقيق     .ل

فراد.4 ن ب والتواصل الذ م التفا عادة     .تحقيق

ال.5 عادة التعليميةتحقيق املواقف ل املستمر الذ    .تعلم

نامج ال املستخدمة م التقو    :أساليب

ي.1 املبــــد م املعلمـــــة:التقــــو ــــا ن ـــــستع ة قــــص ة شـــــفو ومناقــــشات أســــئلة ل شـــــ ــــ ع وذلـــــك
الطالبات لدي السابقة ات ا ع   للتعرف

ي.2 البنــا م خــالل:التقـو مــن وذلـك س الــد ســ أثنــاء ســتماعريــتم و واملناقــشات ســئلة طــرح
ا ز عز و يحيا وت لو    .لل

تامي.3 ا م جلسة:التقو ل اية داف تحقق مدى س تق أسئلة عن ة    .رعبا

نامج.4 لل ي ا ال م ـ:التقو عـديا اديميـة الذاتية الكفاءة مقياس تطبيق خالل من وذلك
ً

نامج ال    .اية

ال وضع    :نامجأسس

جلسة.1 ل ل دف وال العام املوضوع    .تحديد

الطالبـــــــــات.2 مـــــــــن املجموعـــــــــة أفـــــــــراد ات وقـــــــــد وميـــــــــو خـــــــــصائص ـــــــــشطة و دوات تالئـــــــــم رأن ل
ات و اسة(املو الد    .)رعينة

الطالبات.3 مع التعامل يخص فيما مانة و بالص    .التح

أفراد.4 ة إثا أجل من املستطاع قدر يع وال ز    .املجموعةرالتعز

يمكــــــن.5 بحيــــــث نــــــة باملر نـــــامج ال ــــــسم ي وأن والوســــــائل ــــــشطة يخـــــص فيمــــــا التنــــــوع ومراعـــــاة
لذلك اجة ا دعت حال جوانبھ ع    .التعديل

ان.6 م قدر سية املد ئة الب داخل املتوفرة املواد من ستفادة انية   رإم
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ا وتفس ا ومناقش اسة الد    :رنتائج

الفر ة ومناقشتھاختبار ، و    :لض

ـــــــــ       ع و الفـــــــــرض جــــــــــات(ليـــــــــنص د متوســـــــــطي ن بـــــــــ إحـــــــــصائيا دال فـــــــــر ريوجـــــــــد ق
ـــــ ـــــات و املو للطالبـــــات اديميـــــة الذاتيـــــة الكفـــــاءة مقيـــــاس ـــــ ع والبعـــــدي ـــــ القب ن التطبيقـــــ

البعـــدي التطبيــق لــصا املكرمــة مكـــة بمنطقــة املتوســطة الفـــرض) املرحلــة ة ــ مــن وللتحقــق
ق للمجموعـــــــاتلو املتوســــــطات ن بــــــ الفــــــر لداللــــــة ت اختبـــــــار حــــــساب بــــــإجراء الباحثــــــة قامــــــت

الباحثة ا عل حصلت ال النتائج ي وفيما    :املرتبطة،

اختبار) 3(لجدو ن" ت"نتائج القياس ية التجر املجموعة جات د متوسطي ن ب ق الفر رلداللة و
الذاتية الكفاءة مقياس ع والبعدي   اديميةالقب

ح. د ع م ن املجموعة املتغ "ت"قيمة   
يمستو

 الداللة
م

"ثر 2 

ية التجر
 قب

20 75. 9500 9. 64351 
الذاتية الكفاءة

اديمية ية  التجر
عدي  

20 101. 7000 2. 57723 

19 

 

-11. 806 

 
 .05  .78 

جدو          نتائج من والـ) 3(ليت ، ، ـ البح الفـرض أنـھتحقق ـ ع يـنص دال"ذي فـر قيوجـد
مقيـــاس ــ ع والبعــدي ـــ القب ن القياســ ــ يـــة التجر املجموعــة جــات د متوســـطي ن بــ رإحــصائيا

ً

اديميــــة الذاتيــــة قيمــــة"الكفــــاءة بلغــــت حيــــث ة) ت(؛ بقيمــــة)806. 11-(املحــــسو ــــا ن مقا و ر،
قيمـة) ت( مـن ــ أك ـا أ نجـد دوليـة دال) ت(ا مـستو عنـد دليــة ــش) 05. 0(لــةيا الـذي مـر

ــــ القب ن القياســــ ــــ يــــة التجر املجموعــــة جــــات د متوســــطي ن بــــ إحــــصائيا دال فــــر وجــــود ــــ رإ
ً

ق
اســــة د مــــع يجــــة الن ــــذه تتفــــق حيــــث البعــــدي القيــــاس لــــصا ــــب(روالبعــــدي لــــصا) 2016حب

إحــــــصائية دالـــــــة ق فــــــر وجــــــود تــــــدعم ــــــ وال املجم.  ونــــــاث طالبــــــات تفــــــو يجــــــة ن عــــــز قو وعـــــــةى
ـات و املو الطالبـات لـدى اديميـة، الذاتيـة الكفـاءة مقيـاس ـ البعـدي التطبيق ية التجر
اديمية، الذاتية الكفاءة مستو ن لتحس التد نامج بال ن مر إ املتوسطة ىاملرحلة ر ور

وذلـ اديميـة، الذاتيـة الكفـاءة لتنمية العقل عادات وفق ھ توج تم اتوالذي ـ ا بإعـداد ك
منيـــــة بمــــدة تطبيقـــــھ تــــم والــــذي ـــــات، و املو الطالبــــات ــــصائص مناســـــب ومحتــــو ات ــــا زوامل ىر

إ جلسة)20(مقسمة ل ول مدار)45  (جلسة، ع    .أسابيع)4(دقيقة

يمكــن فإنــھ عليــھ، التــد نـامج ال بنــاء تــم مــا ضــوء ـ وكــذلك ســبق، مــا ــ ع نـاء رو
ا نــامج ال بــأن اديميــةلالقــو الذاتيــة الكفــاءة مــستو لتحقيــق يلــزم بمــا إعــداده تــم ىلتــد ر

التطبيـــق ـــ يـــة التجر املجموعـــة طالبـــات تفـــو يجـــة ن عـــز و العقـــل عـــادات تنميـــة خـــالل قمـــن ى
س التـــد يمتـــاز حيـــث املـــستقل، ـــ املتغ تـــأث ـــ إ اديميـــة الذاتيـــة الكفـــاءة مقيـــاس ـــ رالبعـــدي

ال عـــادات الــــدنياباســـتخدام ـــ التفك ات ـــا م ات ـــ بمث غنيـــة ئـــة كب ــــ التعلي املوقـــف بجعـــل رعقـــل
ـــ منظمــة ة بـــصو اديميــة الذاتيـــة للكفــاءة ـــ املعر املحتــو بتقـــديم ــتم ألنـــھ وذلــك روالعليــا ى

بإيجابيـة التفاعل إ ن دفع و ن شاط و الطالبات دافعية ادة ع عمل وجذاب، شيق زإطار
من ن ل يقدم ما أنمع املتعلمـة ع تحتم اديمية الذاتية فالكفاءة متنوعة، علمية ف ٌمعا

ر
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ــــــا مع التعامــــــل عنــــــد العقليــــــة العمليــــــات مــــــن العديــــــد بــــــؤ(ــــــستخدم والت تاج ســــــت و املالحظــــــة
ـــــا وغ ــــــل،) بالنتـــــائج ك ـــــ التعلي املوقـــــف جوانـــــب ــــــم ف التـــــا و ـــــا، محتوا ـــــم ف مــــــن لتـــــتمكن

اك ما توظيف من فوتتمكن معـا مـن تھ ـا–رـس خالل ومواقـف–مـن ملـشكالت حلـو إيجـاد لـ
ا علم أو ا ف ا استخدم ال غ ھ، مشا    .جديدة

العقليــــة للعــــادات الطالبــــة امــــتالك ضــــوء ــــ و الفــــرض نتــــائج تفــــس يمكــــن لحيــــث
ب والوفــــاء اســــية الد ليفــــات الت تنفيــــذ مــــن ــــا يمك ــــا وتوظيف ا اســــتخدام ــــ ع ا روقــــد متطلبــــاتر

املــــــستو ـــــ ع اديميــــــة ـــــام امل أداء ـــــ ع ا قــــــد ـــــ ع عمليــــــا دلـــــيال ـــــا ل يقــــــدم ممـــــا اســـــة، ىالد ر ر
ــو و اديميــة الذاتيــة الكفــاءة معتقــدات ــ ا تــأث ــ ك و قــو املــصدر عــد ــذا و ىاملطلــوب،

لمــ أفــضل الطالبــة لــدى العقليــة العــادات مــستو ــان لمــا ف دائيــة، ات ىنجــا از لــد انــت ا
أقو ا لد اديمية الذاتية الكفاءة معتقدات عز ما و و ، أك نجاح ات ىخ    .ز

ــــ ال العقليـــة العــــادات طبيعـــة ــــ إ و الفـــرض نتــــائج عـــز يمكــــن أخـــر ناحيــــة لومـــن وى
يجــة الن ـا إل عــز ـ ال امــة ال العوامـل أحــد ولعـل ، التــد نـامج ال ــ ـا ا البحــث ا ىتـضم ر
الطالبــــات لــــدى اديميــــة الذاتيــــة الكفــــاءة تنميــــة ــــ إ التــــد نــــامج ال ــــا حقق ــــ ال ريجابيــــة

ــــ العقــــل عــــادات تنميــــة خــــالل مــــن ـــات و العمــــل،:  املو ئــــة ب ــــا ت ــــ تم ــــ ال النفــــسية جـــواء
ا ـ واح الـرأي، عـن ـ التعب ـ التامـة ـة ر ا وفـرت لذلك ي، التعاو العمل ات ا م ز عز ـاررو أف م

تقــــديم ــــن ل يــــأت و ن، بأنفــــس الطالبــــات ثقــــة تنميــــة ــــ ــــ الكب الــــدو ــــا ل ــــان ــــ وال ن، رخـــر
وتحقيـق ات ـا امل ر تطـو التـا و ـشطة، ـ ن بانـدماج أيـضا م سا والذي ن، لد ما رأفضل

التد نامج لل وضعت ال     .رداف

لــصا يجابيــة يجــة الن جــاع إ يمكــن عــادةركمــا املتعلقــة البعــدي ) املثــابرة(التطبيــق
اســــة للد املعــــد التــــد نـــامج بال ن مــــر ــــ إ املتوســــطة املرحلـــة ــــ ــــات و املو الطالبــــات رلـــدى ر ور
يديــة تم ات ــا م ســة مما خــالل مــن العــادة ــذه ــ ع مباشــر ل ــش ب التــد تــم حيــث اليــة، را ر ر

علميـــة أو عليميـــة مواقـــف ـــ و منظمـــة، خطـــوات عرفـــتوفــق أن عـــد فمـــثال املثـــابرة ـــستد
وعــــدم ــــا م طلـــب تكتمــــل ـــ ح ــــا إل لـــة املو مــــة بامل م ــــ تل ـــا جعل املثــــابرة، ـــوم مف ــــ ع الطالبـــة

ـا عمل س ض ع ال ات للصعو ولة س سالم عـادة، س ـستخدم ـ ال الطالبـة فـان التـا و
ـــــ تتخ ال عاليــــة ذاتيــــة كفـــــاءة ا لــــد ــــو ي أوناملثــــابرة ات صـــــعو مــــن ــــت واج مـــــا م ا ــــداف أ عــــن

مثــــابرة ـــ أك العقليــــة العـــادات ـــ ــــ ع ات املـــستو ذو الطالبـــات أن ــــ ع دل ـــذا و يمعوقـــات،
مــا م ولة ــس ــسلمن س وال اديميــة، أ ــام م أو ليفــات ت مــن ن إلــ ــل يو مــا أداء ــ امــا ال ــ وأك

ــ كب ــد ج ــ إ تحتــاج أو صــعبة ــام امل ــذه والــسلوكياتوتو، انـت املرادفــات مــن ملجموعــة صــلت
املحاولة سأواصل مثل العادة ذه ع الدالة بنفـ–الذكية أفكـر لليـأس–دع ـ–ال ال

ا–مستحيل حيا الطالبة ا مرت وقصص أمثلة ذكر وأيضا باملحاولة ي    .تمس

عـ املتعلقـة البعـدي التطبيـق لـصا يجابية يجة الن عز ىأيضا
ً

م(ادة بـتف صـغاء
عـــاطف املعـــد) و التـــد نـــامج بال ن مـــر ـــ إ املتوســـطة املرحلـــة ـــ ـــات و املو الطالبـــات رلـــدى ور

ات ــا م ســة مما خــالل مــن العــادة ــذه ــ ع مباشــر ل ــش ب التــد تــم حيــث اليــة، ا اســة رللد ر ر ر
الط ة قــــد ــــستد علميــــة أو عليميــــة مواقــــف ــــ و منظمــــة، خطــــوات وفــــق يديــــة ــــرتم ع البــــة

أخــر ص ـ ــ إ ــ–صـغاء أع أحـد تمثــل ـا م وف خــر ص الـ نظــر ـھ وج مــع التعـاطف أي
صـــغاء ات ـــا م ـــ ع لـــسة ا ـــذه ـــ ـــ ك ال ـــان و ي الـــذ الـــسلوك ال بالـــصياغة(رأشـــ / إعـــادة

ساؤ لم/ لال املت أدوار    .)تنظيم
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البعدي التطبيق لصا يجابية يجة الن ترجع أن مكن عادةو ـ(املتعلقة التحكم
ـــــو املعـــــد) رال التـــــد نـــــامج بال ن مـــــر ـــــ إ املتوســـــطة املرحلـــــة ـــــ ـــــات و املو الطالبـــــات رلـــــدى ور

اليــة ا اســة ات، رللد ـــا م ســة مما خــالل مـــن العــادة ــذه ــ ع مباشـــر ل ــش ب التــد تـــم رحيــث ر ر
منظمـة خطـوات وفـق يديـة الـت، تم ــستد علميـة أو عليميـة مواقـف ــ فمــثالو ـو ال ـ رحكم

مـا عمـل ـ ع تقـدم أن قبـل جيـدا تفكـر الطالبـة تجعـل العـادة ـذه ـ ع الطالبة عرفت أن ، عد
التنفيــــذ ــــ تبــــدأ أن قبــــل للعمــــل خطــــة ا لنفــــس ــــ، وتحــــدد ال التعليميــــة املواقــــف ــــ ع مثلــــة و

عـن الطالبـة مـن ـا خالل مـن فيطلـب ومتعـددة ة كث و ال بفي التحكم ـرستد ع أمثلـة ذكـر
املثــال يل سـ ـ ع ــو ال ـ عمـق( رالـتحكم ــ–يفكـر ــل،–اح ا اختيـار قبــل للعـشرة عـدي

عمل قة و ق طر عن و ال التحكم عن قص اختبار ق طر عن ان روأيضا    .ر

عـــادة املتعلقـــة البعـــدي التطبيـــق لـــصا يجابيـــة يجـــة الن عـــز مكـــن مـــن(وو الكفـــاح
الدقـة املعــدلـدى) أجـل التـد نـامج بال ن مــر ـ إ املتوسـطة املرحلــة ـ ـات و املو رالطالبــات ور

ات ــا م ســة مما خــالل مــن العــادة ــذه ــ ع مباشــر ل ــش ب التــد تــم حيــث اليــة، ا اســة رللد ر ر ر
الدقـة أجـل مـن الكفـاح ـستد علمية أو عليمية مواقف و منظمة، خطوات وفق يدية تم

تأخــــذ الطالبــــة اتجعــــل اســــتخدام يجــــب ــــ ال طــــوات ا ومراجعــــة ــــا إنتاج لــــتفحص افيــــا وقتــــا
املعاي ذه مع يوائم ا إنتاج أن من للتأكد ا ام ل و ا اتباع يجب ال    .واملعاي

عـــــادة املتعلقـــــة البعـــــدي التطبيـــــق لـــــصا يجابيـــــة يجـــــة الن بـــــأن القـــــو يمكـــــن لكمـــــا
املعر( فو امل) قالتفك الطالبات نـامجلدى بال ن مـر ـ إ ترجـع املتوسـطة املرحلة ات و ورو

خـــالل مـــن العـــادة ـــذه ـــ ع مباشـــر ل ـــش ب التـــد تـــم حيـــث اليـــة، ا اســـة للد املعـــد رالتـــد ر ر
ـ التفك ـستد علمية أو عليمية مواقف و منظمة، خطوات وفق يدية تم ات ا م سة رمما ر

إد أك الطالبة تجعل بأن املعر رفو نق خر و ئة الب ع ا وتأث ا ألفعال ا    .ا

عادة املتعلقة البعدي التطبيق لصا يجابية يجة الن عز مكن نـة(وو بمر ـ والتفك
اســــة للد املعــــد التــــد نـــامج بال ن مــــر ــــ إ املتوســــطة املرحلـــة ــــ ــــات و املو الطالبــــات رلـــدى ر ور

ــذه ــ ع مباشــر ل ــش ب التــد تــم حيــث اليــة، يديــةرا تم ات ــا م ســة مما خــالل مــن رالعــادة ر
الطالبــة تجعــل نــة بمر ــ التفك ــستد علميــة أو عليميــة مواقــف ــ و منظمــة، خطــوات ووفــق

ــــ إيجابيــــا أثــــرا ــــا ل ــــان و يوميــــا ــــا تواج ــــ ال العمليــــة املواقــــف خــــالل مــــن العــــادة ــــذه توظــــف
ا ـــذه ـــ الباحثـــة طبقـــت وقـــد ـــل، الطو املـــدى ـــ ع م يســـلوكيا التعـــاو الـــتعلم أســـلوب لـــسة

ستـــصبح،بالــصف كيــف تطبيقــھ خــالل مــن تجو ســي حيـــث الطالبــات، ــ ع فاعــل أثــر ذو ــو نف
ابطــة م أســرة املتعــددة،املجموعـة احــات ق مـن ــار أف تقبــل ـ ن مــرن ونــوا ي ليحققــوا،وكيـف

أفـضل ماع،نتائج ا ن بـالقوان م ام ـ ال مـع ن، خـر مـع ن م ـ م ـصبحوا مكـنو و العامـة يـة
الــشعو تلقائيــا و يطـو قــو املرا أن مـن النظــر دب ـ ذكــره جـاء بمــا يجـة الن ــذه رتـدعيم نر ن ي
املــر والــشعو م حيــا ــ ع الــسيطرة ــ ع ن قــادر ــم إ حيــث مــن م لــد الذاتيــة بالكفــاءة ناملــر رن و

ـــ مــــر ـــذا ومثــــل ات، الـــصعو ــــ ع التغلـــب مــــن م يمكـــ الــــذي الذاتيـــة ــــبالكفـــاءة ع م ساعد
خـــر ياتيـــة ا املراحـــل مـــن ا عـــد و ا عـــد ومـــا املرحلـــة ـــذه مـــع ،2012الـــسعدي،(ىالتكيـــف

لسة) 38 ا اية العمل اق أو ع تو تم رحيث    .ز
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عــادة املتعلقــة البعــدي التطبيــق لــصا يجابيــة يجــة الن ترجــع أن مكــن ــساؤ(و لال
املــشكالت ــات) وطــرح و املو الطالبــات التــدلــدى نــامج بال ن مــر ــ إ املتوســطة املرحلــة رــ ور

ســـة مما خـــالل مـــن العـــادة ـــذه ـــ ع مباشـــر ل ـــش ب التـــد تـــم حيـــث اليـــة، ا اســـة للد راملعـــد ر ر
وطـرح ـساؤ ال ـستد علميـة أو عليميـة مواقـف ـ و منظمـة، خطـوات وفق يدية تم ات ا لم ر

أك العـــادة، ـــ لة املـــش صـــياغة ألن وذلـــك مجــــرداملـــشكالت ـــل ا ألن وذلـــك ـــا، حل مـــن ميـــة أ ـــ
ية تجر أو اضية ة ا رم مـشكالت. ر ـ الـتمعن أو جديـدة، واحتمـاالت أسـئلة طرح ع ة القد رأما

ــــ متفاوتــــة ســــئلة أن أيــــضا عرضــــوا و خالقــــا، خيــــاال يتطلــــب ــــو ف جديــــدة، ــــة او مــــن زقديمــــة
املــــشا حـــــل ــــ الفـــــاعلو وأن والغــــرض، والتعقيـــــد اكيــــب تمـــــالنال أســــئلة ـــــسألو الــــذين ـــــم نل

ي ما م عل عرضت ال سئلة ومن لة، املش عن عرفو وماال عرفو ما ن ب نالفجوة ماذا:  (ن
عذبـھ؟ ميـاه حـوض ة ما مياه سمكة وضعنا إذا اعـات/سيحصل لل املمكنـة لـو ا ـ لمـا

ب؟ ـــر ا ـــ غ نا) والدوليـــة ـــانوا الطالبــــات أن ن إجابـــا ـــرت اصــــةوأظ ا ســـئلة بطـــرح ـــات
ـــ ع نــاء و والتقيـــيم التطبيــق تتطلــب ـــ ال ســئلة مـــن ــ بكث ــ أك والوصـــف والتحديــد ــسمية بال

اديمية الذاتية الكفاءة تفاع ا التأث ا ل ان العادة ذه أن    .رالنتائج

عــــادة  املتعلقــــة البعــــدي التطبيــــق لـــــصا يجابيــــة يجــــة الن نرجــــع أن مكــــن جمـــــع (ُو
ــواس ا جميـع باســتخدام ن) البيانـات مــر ـ إ املتوســطة املرحلـة ــ ـات و املو الطالبــات ورلـدى

اليــة ا اســة للد املعــد التــد نــامج ربال مــن، ر العــادة ــذه ــ ع مباشــر ل ــش ب التــد تــم رحيــث
منظمــة خطــوات وفــق يديــة تم ات ــا م ســة مما رخــالل ــستد، ر علميــة أو عليميــة مواقــف ــ و

ــــ عمليــــة ات اختبــــا بمجوعــــة الباحثــــة بــــدأت بحيــــث ــــواس ا جميــــع باســــتخدام البيانــــات رجمــــع
البـــصر حاســة تنميـــة ــ مثـــال ــواس ا تنميـــة حمـــراء(مجــال ملونـــة عدســات ات نظـــا –رإحــضار

قــــاء–صـــفراء مــــثال–رز ن تاجا واســـت ن مالحظــــا لو ـــ و ا يرتــــدو الطالبـــات وجعــــل نخـــضراء
الـــص( غرفــــة ـــ ـــ غ ؟مـــاذا البنفــــ بلـــو الـــصف غرفـــة أصــــبحت ملـــاذا ؟ تنميــــة) نف مجـــال ـــ و

ا، ـــ أ ـــ مختلفـــة أجـــساما تحســـسو و ن، أعيـــ غمـــضن الطالبـــات جعلـــت اللمـــس نحاســـة
ق( مثل ر/ قطن/ رو يك/ حر البالس من أن، )مطرقـة/ فرشـاة/ قلم/ كأس ن مـ طلبـت ومـن

طلبــــت وكمــــاال ــــا ل ن تحســــس لــــدى ن شــــعو ــــريـــصفن ع بنــــاء شــــياء ــــذه يــــصنفن أن ن مــــ
ن مـ ـل س ا، أحاسـ يف تـص تـم كيـف ــا(وكتابـة ق بطر تـصنف ثـم وتفكـر تحـس طالبـة ـل ).  ف

الــــسمع حاســــة تنميــــة مجــــال ــــ غلقــــن:  و أن الطالبــــات مــــن فطلبــــت صــــغاء، خــــالل مــــن ــــان
ن حـــول مـــن فقـــط واحـــد صـــوت ـــ إ ـــصغو و ن ا.  نأعيــ حاســـة تنميـــة مجـــال ـــ عـــن:  لـــشمو ـــان

متعـددة ات عطر الطالبات إعطاء ق الليمـو/ قرنفـل/ قرفـة/ عطـر:  (طر ن/ . . . . ) نشـاي وتـرك
مفتوحـة ن أفـوا يجعلـوا وأن العميـق، ـشق الت مـن بدال متعددة، ة صغ شقات ا شقو ست

ـــا معرف ـــ ع ن ع ـــ و ن، تـــصادف ـــ ال ائح الـــر دخـــو الن الـــشم، عمليـــة وأثنـــاء مجــــال. ل ـــ و
التــــذو حاســــة أساســــية:  قتنميــــة ــــات نك ــــع أ الطالبــــات إعطــــاء خــــالل مــــن / ســــكر/ حلــــو:  (رــــان

ن،) خل:  ومر/ وما/ وحامض ألـسن ع ة نك ل من عينة ضعو و ن أعي غلقو ن نوترك ن
تــذوقوه مــا يـــصفو ــن أدع ينظفــو.  نثمــال الطالبـــات جعــل مالحظــة ن(نمـــع تـــذو)أفــوا ن بــ قمـــا

باملــاءوآ عمليــة.  خــر، ــ العقليــة العــادات ــسر أ مــن الــتعلم، ــ ــواس ا توظيــف جلــسة انــت و
متنوعـة، عليميـة ملواقـف م حصـص يخططوا أن واملعلمات ن املعلم ع ب ي ولذا التطبيق

ـــ ـــواس ا عـــدد اد لمـــا ألنـــھ وذلـــك ـــواس، ا الســـتخدام الفـــرص مـــن ممكـــن عـــدد ـــ أك ـــيح زت
الذاتيــــةـــشغال الكفـــاءة تنميــــة مـــن ــــد وتز ـــسبة املك الـــتعلم ــــسبة ادت لمـــا البيانــــات زبجمـــع

ن لد    .اديمية
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عــادة املتعلقــة البعــدي التطبيــق لــصا يجابيــة يجــة الن عــز ــار(ىو بت و ) رالتــصو
للد املعــــد التــــد نـــامج بال ن مــــر ــــ إ املتوســــطة املرحلـــة ــــ ــــات و املو الطالبــــات رلـــدى راســــةور

يديــة تم ات ــا م ســة مما خــالل مــن العــادة ــذه ــ ع مباشــر ل ــش ب التــد تــم حيــث اليــة، را ر ر
مـن ـ عت ـ ال ـار بت و التـصو ـستد علميـة أو عليميـة مواقـف ـ و منظمـة، خطـوات روفـق
ذا جديــــد ل ــــش املوقــــف أو املجــــال صــــو بنــــاء إعــــادة ــــا خالل مــــن يــــتم العليــــا العقليــــة رالعمليــــات

ــــــ ســــــاعدتمع ــــــا عموم التخيــــــل ــــــشطة أ وأن قبــــــل، مــــــن ــــــا ل تكــــــن لــــــم خــــــصائص ــــــا منح و ،
امــة ال املعلومــات ــ ع ــ ك ال ــ ع م ســاعد ــ و و يقــر ملــا نيــة ذ صــو ن ــو ت ــ ع نالطالبــات ؤ ر

أطو ة لف املعلومات ذه تذكر ثم ومن ساسية،     .لو

البعــــد التطبيـــق لــــصا يجابيــــة يجـــة الن جــــاع إ مكـــن عــــادةرو املتعلقـــة قــــدام( ي
مـــــسئولة مخـــــاطر ـــــ نـــــامج) ع بال ن مـــــر ـــــ إ املتوســـــطة املرحلـــــة ـــــ ـــــات و املو الطالبـــــات ورلـــــدى

خـــالل مـــن العـــادة ـــذه ـــ ع مباشـــر ل ـــش ب التـــد تـــم حيـــث اليـــة، ا اســـة للد املعـــد رالتـــد ر ر
منظمة خطوات وفق يدية تم ات ا م سة رمما علميـ، ر أو عليميـة مواقـف ـ قـدامو ـستد ة

مــن ـان و مـا لة بمــش يحـيط الـذي الغمـوض كــشف ـ ع ة القـد ـ ع ــ وال مـسئولة مخـاطر ـ رع
الفــــضاء ــــ املغـــــامرة عــــن ر والتقــــا بالقــــصص ـــــ التعلي املوقــــف إثــــراء مستكـــــشفي، رخــــالل وعــــن

ن جتمـــــــاع ن والناشــــــــط ديـــــــدة، ا ـــــــ ن، را ع ــــــــ واملخ البحـــــــوث واد وصــــــــف، رو عـــــــرض مـــــــع
املخــاطرصائــص تلـــك ــا خالل أقــدموا ـــ ال ف والظــر عـــن.  وم، بالبحــث الطالبــات ليـــف ت وتــم

مختلفــــــــة حقـــــــو ــــــــ املخــــــــاطر، ــــــــ ع لإلقــــــــدام اضــــــــية/ سياســــــــية(لأمثلـــــــة / تقنيــــــــة/ علميــــــــة/ ر
ليف) اجتماعية ت تم وأيضا ا، ومناقش ا، ع ر تقا وكتابة مثلة، تلك بتحليل القيام ثم رومن

بوصــ ــاالطالبـات نتائج يــان و ــا، عل أقــدموا مخــاطر جابــة.  ف حــو ــن ا آل ســتماع ثــم لومــن ر
التاليــــة ســــئلة ــــ مالئــــم: (ع ــــ غ ــــو ي ــــ وم املخــــاطر؟ ــــ ع لإلقــــدام مالئمــــا الوقــــت ــــو ي ــــ نم ن

املخاطر؟/ لذلك؟ ع قدام ي تقر تجعلك ال املفاتيح    .)رما

يجاب يجـة الن ترجـع أن يمكـن عـادةكمـا املتعلقـة البعـدي التطبيـق لــصا إيجــاد(يـة
املعــــد) الدعابـــة التــــد نـــامج بال ن مــــر ـــ إ املتوســــطة املرحلــــة ـــ ــــات و املو الطالبـــات رلــــدى ور

ات ــا م ســة مما خــالل مــن العــادة ــذه ــ ع مباشــر ل ــش ب التــد تــم حيــث اليــة، ا اســة رللد ر ر ر
عليم مواقــف ــ و منظمــة، خطــوات وفــق يديــة بحيــثتم الدعابــة إيجــاد ــستد علميــة أو يــة

الطاقـــــة تحـــــر الدعابـــــة أن ـــــن مع التحـــــدث و ـــــادف وميـــــدي بمقطـــــع لـــــسة ا الباحثـــــة ربـــــدأت
تتـــــــضمن إعالنــــــات، لوحــــــة عمــــــل لــــــسة ا ــــــذه ــــــ الطالبــــــات ليــــــف ت وتــــــم بداعيــــــة للعمليــــــة

ال ات ـــــات ا وال القـــــصص وقـــــراءة فـــــة، ظر وأمثـــــاال كة، مـــــ ات ـــــات را دةر ومـــــشا يـــــة ا ف
ار ف و يال وا نة املر وتوليد الطالبة ودافعية شاط اد مما ادفة، ال وميدية ال امج وال    .ز

عـادة املتعلقـة البعـدي التطبيـق لـصا يجابيـة يجـة الن عـز يمكـن ســتعداد(وكمـا
املــــستمر للـــتعلم ــــ) الـــدائم إ املتوســـطة املرحلــــة ـــ ـــات و املو الطالبــــات نــــامجلـــدى بال ن ورمـــر

خـــالل مـــن العـــادة ـــذه ـــ ع مباشـــر ل ـــش ب التـــد تـــم حيـــث اليـــة، ا اســـة للد املعـــد رالتـــد ر ر
ــــــستد علميــــــة أو عليميــــــة مواقــــــف ــــــ و منظمــــــة، خطــــــوات وفــــــق يديــــــة تم ات ــــــا م ســـــة رمما ر

ا بم مبالغـة دو ا نفـس عـن بالتحـدث الباحثـة قامـت بأن املستمر للتعلم الدائم فحـةنستعداد
عــــن ذلــــك وتنميــــة ــــا تجا مــــن والــــتعلم املــــستمر والــــتعلم اســــة للد ا وشــــغف الباحثــــة ة رواســــتمرا ر ر
ـــا واج ــ ال ات الــصعو غــم و املاجـــست ا اســ د وإكمــال امج ــ وال ات الـــدو ــ يل ــ ال ــق رطر رر
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املـستمر التعلـيم لتنميـة م ا وانجـا للتعلم شغف م لد اص أل أمثلة الطالبات ومـن، زوإعطاء
ــ ع ا قــد ــ ثقــة ــ أك ــا تجعل العقليــة العــادات ــذه اســتخدام ــ ع الطالبــة ة قــد أن راملنطقــي ر

ا ف للنجاح توقعا وأك اديمية ام امل    .أداء

عـــــادة املتعلقـــــة البعـــــدي التطبيـــــق لـــــصا يجابيـــــة يجـــــة الن تفـــــس مكـــــن ـــــ(و التفك
ي ـشار ال ـ) التبـاد ـات و املو الطالبــات التــدلـدى نـامج بال ن مـر ـ إ املتوســطة راملرحلـة ور

ســـة مما خـــالل مـــن العـــادة ـــذه ـــ ع مباشـــر ل ـــش ب التـــد تـــم حيـــث اليـــة، ا اســـة للد راملعـــد ر ر
منظمـــــة خطـــــوات وفـــــق يديـــــة تم ات ـــــا ـــــ، رم العمـــــل ـــــستد علميـــــة أو عليميـــــة مواقـــــف ـــــ و

مــا ا العمــل أن الباحثــة دتھ شــا مــا ــذا و عاونيــة تواصــالمجموعــات ــ أك الطالبــات جعلــت
ن عض طالبـة، مع أي مـن وماديـا ـا فكر ـ بكث أقـو ا سـو ـن أ يـدركن املتعاونـات الطالبـات ىألن

ــــا بمفرد ــــو وقـــــد.  نت العقــــل، عــــادات مــــن ــــ الكث لــــتعلم ة صــــا ئــــة ب يــــوفر مــــا ا فالعمــــل
التجر العمــل مجموعـــات ـــ طالبـــة ــل ل الفرصـــة مـــنح الباحثـــة، قائـــدةعمــدت ـــو ت بـــأن نيـــة،

ن إل لة املو ام امل من مة م إتمام ا مجموع    .ألفراد

عـادة املتعلقـة البعدي التطبيق لصا يجابية يجة الن ترجع أن مكن سـتجابة(و
ــساؤ و ــشة التــد) لبد نــامج بال ن مــر ــ إ املتوســطة املرحلــة ــ ــات و املو الطالبــات رلــدى ور

اســـ للد ســـةراملعـــد مما خـــالل مـــن العـــادة ـــذه ـــ ع مباشـــر ل ـــش ب التـــد تـــم حيـــث اليـــة، ا رة ر
ســـــتمتاع ــــستد علميــــة أو عليميـــــة مواقــــف ــــ و منظمــــة، خطـــــوات وفــــق يديــــة تم ات ــــا رم
ــــ كب حــــب ن لــــد نمــــت العــــادة ــــذه وأن ــــام، و الغمــــوض ــــا يكتنف ــــ ال ب والتجــــا ربــــالواقف

العـــالم مــع والتواصـــل نلالســتطالع حــول ـــذه، مـــن ـــ الباحثــة ـــا اتبع ـــ ال طــوات ا ـــم أ ومـــن
ة بحر ن ر و ن يث لذي وما ن تماما ا الطالبات ا ف بادلن ي آمنة، ئة ب توف لسة    .ا

عـــادة املتعلقــــة البعـــدي التطبيـــق لــــصا يجابيـــة يجـــة الن عــــز يمكـــن ــــ(وكمـــا التفك
بوضوح ا) والتواصل و املو الطالبات التـدلدى نـامج بال ن مـر ـ إ املتوسطة املرحلة رت ور

ســـة مما خـــالل مـــن العـــادة ـــذه ـــ ع مباشـــر ل ـــش ب التـــد تـــم حيـــث اليـــة، ا اســـة للد راملعـــد ر ر
التواصـل ميـة أ ستد علمية أو عليمية مواقف و منظمة، خطوات وفق يدية تم ات ا رم

ل أو املعرفة، لعملية يد وا الدقيق نياللغو خر إ ا إيصال املرء ال ار    .ألف

عـــادة املتعلقـــة البعـــدي التطبيـــق لـــصا يجابيـــة يجـــة الن ترجـــع أن مكـــن تطبيـــق(و
جديـدة أوضاع ع املاضية ف ن) راملعا مـر ـ إ املتوسـطة املرحلـة ـ ـات و املو الطالبـات ورلـدى

التـد تـم حيـث اليـة، ا اسـة للد املعـد التـد نامج ربال مـنر العـادة ـذه ـ ع مباشـر ل ـش ب ر
ــستد علميـة أو عليميـة مواقـف ــ و منظمـة، خطـوات وفـق يديــة تم ات ـا م سـة مما رخـالل ر

عـــادات املـــرتبط اء الـــذ ال أشـــ مـــن متقـــدما شـــكال عـــد ألنـــھ ـــا، م ســـتفادة و املعرفـــة توظيـــف
ت ـــس ئ ن عمليتـــ ـــ ع لــسة ا ـــذه ـــ الباحثـــة ـــ ترك ـــان و والتجـــس:  نرالعقــل، ـــسقيل ال مـــا

ثـــــم ومــــن املاضـــــية، ف املعــــا اســـــتخراج عتــــادوا أن ــــ ع الطالبـــــات مــــساعدة ـــــو مــــا م روالقــــصد
جديدة أوضاع ع ا    .تطبيق

ومناقشتھ ي، الثا الفرض ة     :اختبار

ع ي الثا الفرض ن(ينص التطبيقـ جات د متوسطي ن ب إحصائيا دال فر يوجد رال ق
ب والت املرحلــــــةالبعــــــدي ــــــ ــــــات و املو للطالبــــــات اديميــــــة الذاتيــــــة الكفــــــاءة مقيــــــاس ــــــ ع ــــــ

املكرمة مكة بمنطقة    .)املتوسطة
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اختبار):  4(لجدو ن" ت"نتائج القياس ية التجر املجموعة جات د متوسطي ن ب ق الفر رلداللة و
اديمية الذاتية الكفاءة مقياس ع ب والت   البعدي

موعةاملج املتغ ح. د ع م ن  "ت"قيمة   
يمستو

 الداللة
م

"ثر 2 

ية التجر
عدي  

الكفاءة 57723 .2 7000 .101 20
الذاتية

اديمية ية  التجر
ب  ت

20 100. 9000 1. 77408 

19 1. 285 - - 

جـــدو نتـــائج مـــن أنـــھ) 4(ليتـــ ـــ ع نـــص والـــذي ، الـــصفر الفـــرض يوجـــد"يتحقـــق ال
إح دال ـقفر ع ـ ب والت البعـدي ن القياسـ ـ ية التجر املجموعة جات د متوسطي ن ب رصائيا

ً

قيمـــــة بلغــــــت حيـــــث اديميـــــة؛ الذاتيــــــة الكفـــــاءة ة) ت(مقيـــــاس ــــــا)285. 1(املحـــــسو ن مقا و ر،
قيمـة) ت(بقيمة مـن أصـغر ـا أ نجـد دوليـة داللـة) ت(ا مـستو عنـد دليـة الـذي05. يا مـر

عـدم ــ إ نـش القياســ ــ يـة التجر املجموعــة جـات د متوســطي ن بـ إحــصائيا دال فـر روجــود
ً

ق
الطالبــات لــدي الذاتيــة اديميــة الكفــاءة اســتقرار ــ ع يجــة الن تلــك وتؤكــد ، ــ ب والت البعــدي
نـامج ال فعاليـة يؤكـد الـذي مـر ن، علـ التـد نـامج ال تطبيـق تم ي والال البحث عينة رأفراد

ال ةوأن القـد ـ ونمـوا حقيقيـا ا ـ غ عكـس بـل مؤقتـا؛ ا غ يكن لم الطالبات لدي ادث ا رتغ
ً ً ً

فـــر وجــود عــدم وجــدت ــ ال الــسابقة اســات الد عــض مــع متفقــة يجــة الن ــذه ي وتــأ م، قلــد ر
اسـة د مثـل ـ ب والت البعـدي القياس ية التجر املجموعات إحصائيا ـب(ردال و) 2016حب

العالقـة) 2016ع( تتـ حيـث النظـر دب ـ جـاء مـا مـع يجـة الن ـذه تدعيم يمكن يكما
ـــــا خالل مـــــن ـــــو تت ـــــ ال ـــــة النظر العمليـــــات خـــــالل مـــــن الذاتيـــــة والكفـــــاءة املعرفـــــة اء و مـــــا ن نبـــــ ر

بالكفـاءة املتعلقــة فــإن.  املعتقـدات ســابقة ـام م ــ ي إيجــا ل ـش الطالــب أدى فـإذا عــام ل ــش و
ـــ إ يـــؤدي يحذلـــك ـــ أيـــضا والعكـــس اليـــة ا ـــام امل ـــ لديـــھ الذاتيـــة الكفـــاءة ات مـــستو ـــادة ز

أمل،( هللا؛    .)412-2009،411عوض

ومناقشتھ الثالث، الفرض ة    :اختبار

ـ ع الثالـث الفـرض الذاتيــة(يـنص الكفـاءة ن تحـس ـ التـد نـامج لل فاعليـة رتوجـد
امل ــ ــات و املو للطالبــات املكرمــةاديميــة مكــة بمنطقــة املتوســطة ة)رحلــة ــ مــن وللتحقــق

ل املعدل الكسب بحساب الباحثة قامت التالية"بالك"الفرض املعادلة وفق وذلك ،:   

  1م- 2م1م- 2م


  

  ع1م-ع

ماملتوســـط:  1م:  حيـــث ، ـــ ع:  2القب البعـــدي، النتـــائج:  املتوســـط ـــ ي وفيمـــا ، ـــ العظ جـــة رالد
الباحثة ا عل حصلت    :ال



فاعلیة برنامج تدریبي قائم على عادات العقل في تحسین مستوى 
 أسیا إسكندر سید حسین حیدر / أ ..ت الموھوبات في المرحلة المتوسطةءة الذاتیة األكادیمیة للطالباالكفا
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املستخدم):  5(لجدو نامج ال فعالية لتحديد بالك معادلة   نتائج

القب املتغ البعدي املتوسط العظمي املتوسط جة رالد  
الكسب
 املعدل

الذاتية  14 .1 105 7000 .101 9500 .75 الكفاءة

جــدو نتــائج مــن الكـــسب) 5(ليتــ قيمــة بلغــت حيــث للتــدخل؛ ة ــ كب فاعليـــة وجــود
لـــبالك ـــ)14. 1(املعـــدل و للفاعليـــة املحـــدد املحـــك مـــن ـــ أك قيمـــة ـــ و ـــش)1. 1( ، ثـــم ومـــن ،

ال تحقق ع ذا و اديمية، الذاتية الكفاءة تنمية نامج لل كب تأث وجود إ فـرضذلك
ـــ ع نـــص والـــذي ، ــ اديميـــة(البح الذاتيـــة الكفـــاءة تنميـــة ـــ ح ـــ املق نــامج لل فاعليـــة توجـــد

الفاعليــــة) للطالبــــات معــــدل بلــــغ بــــالك)14. 1(حيــــث حــــدده الــــذي املحــــك مــــن ــــ أك قيمــــة ــــ و ،
مــــن كــــال اســــة د ــــ ذكــــر مــــا مــــع يتفــــق ــــذا و املــــستخدم، التــــد نــــامج ال فاعليــــة عــــن ــــ رللتعب ر

ي( لرفــــع) 2012الـــشمرا تـــد برنـــامج بنـــاء ـــ اســـة الد توصـــيات مـــن الباحثـــة اســـتفادت رحيـــث ر
ة ــ كب فعاليــة لــھ ــان نــامج ال بــأن القــو يمكــن حيــث ــات و املو لــدى الذاتيــة الكفــاءة لمــستو ى

ـــ م ــس ـــ ف التــا و ــن أدا ـــ الباحثــة ملـــستھ مــا ــو و الطالبـــات، أداء ــ عكـــس ا الــذي مــر
املناسبةتحس املعرفية اتيجيات س استخدام ع الطالبة ة قد حـل،رن ع ا قد من د روتز

اســـة.  املـــشكالت د مـــع متفقـــة يجـــة الن ـــذه ي تـــأ اق(و) 2018جمـــال(ركمـــا الـــر ـــ) 2015زعبـــد
ضوء ذا تفس مكن و الذاتية، الكفاءة تنمية م خالل من حة املق امج لل فعالية وجود

الذاتيــــــةمــــــ الكفــــــاءة ــــــ ــــــر تظ ــــــ ال املعرفيــــــة ــــــصائص ا أبــــــر أن مــــــن النظــــــر دب ــــــ ذكــــــر زا ي
وكـــــذلك املـــــشكالت، ـــــ ـــــ والتفك املنطقـــــي، ـــــ التفك مـــــن عليـــــا ات مـــــستو اســـــتخدام ن ـــــو للمو
ديـــدة، ا ات ـــ ا علـــم ـــ ع ـــ ك وال ع، الـــسر ـــ املعر والنمـــو ات، ـــشا امل باســـتخدام ـــ التفك

حت باملعلوماتو القو    .(Vialle& Rogers, 2009, p. 2) يفاظ

اسة الد    :رتوصيات

ات.1 قـد من و مايمتل توظيف ع اديمية الذاتية الكفاءة تنمية العقل عادات رتوظيف ن
مشكالت من م مايواج حل و ياتية، ا م شط أ جميع عقلية ات ا    .روم

ال.2 وعــادات ات ــا م بــدمج نرتمــام املتعلمــ ــساعد مما ة ــ وا ة بــصو س الــد خطــة ــ رعقــل ر
عمليـــات حـــو م ســـا ومما م معتقــدا ـــ غي ثـــم ومــن ي الـــذا التنظـــيم ــ ع م قـــد ن تحـــس ــ لع ر ر

رة امل ن املفكر من جيل إيجاد ثم ومن والتعليم    .التعلم

العقــــل.3 عــــادات ثمار واســــ وتوظيــــف ــــساب اك ع ــــ بمــــا الــــصفية ئــــة الب يئــــة و لــــدىتــــصميم
واســـــــتخدام ، ـــــــ ا الد الـــــــصف ـــــــرة وخـــــــارج داخــــــل ـــــــشطة باأل ـــــــا مزج خـــــــالل مـــــــن ن راملتعلمــــــ

شطة ال للمشاركة م وتدفع ن املتعلم ات قد تتحدى علم اتيجيات    .راس

العقليــة.4 م ا قــد ثمار الســ فــراد توجيــھ ــ ع تركــز ــ ال التعليميــة ــشطة لأل ن املعلمــ رتــصميم
فعال ي إيجا ل    .ش

إ.5 ـع ع م لتـد العـام التعلـيم ـ س املـدا ملعل ة موج ية تد ات دو تب التعليم ات ردا ر ر رر
املــواد مختلــف ــ م ــس تد مواقــف خــالل العقــل عــادات يم ومفــا وأســس مبــادئ تطبيــق ركيفيــة

اسية    .رالد
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مفـــا.6 ـــ ع قائمـــة يـــة تد بـــرامج ـــ تب س املـــدا ـــ املوجـــودة ـــادي شـــاد وحـــدات ـــ رع ر يمر
ا الد التحصيل ومنخف اسيا د ين املتع ن للمتعلم ة موج العقل رعادات ر

ً
.   

ـــذه.7 مـــع ـــا عامل ـــ العقـــل عـــادات يم مفـــا مراعـــاة ن ـــو للمو الداعمـــة ـــات وا املراكـــز ـــ ع
للمستقبل م إعداد أجل من ن و املو من    .الفئة

حة املق    :البحوث

ا.1 الذ ن ب ية السب العالقات اديميةنمذجة الذاتية والكفاءة املتعددة    .ءات

اديمية.2 الذاتية الكفاءة تنمية املعرفية اتيجيات س عض ع ب التد    .رأثر

اديمية.3 الذاتية بالكفاءة املعرفية ساليب عض    .عالقة
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  املراجع

أوال
ً

ية:  العر   :املراجع

عمـــر ـــة نو نتنميـــ).  2012(رأحمــد، ـــو املو لـــدى بــدا ـــ التفك ات ـــا م ـــ.  رة اســـات د رمجلـــة
مصر، سانية، والعلوم جتماعية دمة    .4807-12،4839((33ا

ــــــات و واملو ن ــــــو املو لرعايــــــة العامـــــة ة ن). ه1425(ردا ــــــو املو لرعايــــــة العامــــــة ة دا ردليــــــل
ا رامج و ا داف وأ ا شأ ات و امل. واملو جالھمؤسسة و ز بالعز عبد اض.  رلك    .الر

فــــــدو حــــــب).  2006.  (ىثابــــــت، تنميــــــة ــــــ ال العقــــــل عــــــادات ــــــ إ ند مــــــس تــــــد برنــــــامج رفاعليــــــة
الطلبــــة لــــدى جتمــــا اء والــــذ ــــ املعر ة،. ســــتطالع ــــشو م ــــ غ اه دكتــــو حــــة رأطر ر و

العليا اسات للد ية العر عمان دن.  رجامعة    .رعمان

عبد فت ان، والتفو).  2014.  (الرحمنوجر بة شر:  عمان).  5ط(قاملو لل الفكر    .دار

صـــا ن حــــس ســـماح ، فـــر بداعيــــة).  2012(يا ـــار ف ســــوم و صـــو غرائـــب اســــتخدام رأثـــر ر
الــصف طالبــات لــدى العقــل عــادات عــض و التحــصيل تنميــة ــ العلــوم مقــر س رلتـد ر

املكرمة مكة بمدينة املتوسط    .لو

ـسوجمـال، الكفــاءة).  2018(نم تنميـة ــ نفعـا اء الـذ ــة نظر ـ إ ند ــس ب تـد برنـامج رأثــر
قـــات املرا الطالبـــات لـــدى املنجـــزة ـــة و وال اديميـــة القــــدس.  الذاتيـــة جامعـــة مجلـــة

النفسية ة بو ال اسات والد لألبحاث    .31-17،)23(ع).  8(مج.  راملفتوحة

فــــايز ، ــــ نم).  2010(ا واملتفــــوق ن ـــــو املو ــــرامج و ـــــشر:  عمـــــان).  1ط.  (نـــــا لل امــــد ا دار
ع    .زوالتو

سـليمان ســعيد ، الظفـر سـعيد فاطمـة ـة، و يا اديميــة).  2018(ر الذاتيـة الكفـاءة عالقـة
مـــن الــصفوف طلبــة لـــدى النفــ عمـــان12-7بــالتوافق ســلطنة اســـات.  ــ الد رمجلــة

والنفسية ة بو    .163-178.  ال

د وا ن حـس شـفاء جاسـم، ـاظم محمد ي، ا عـادات).  2012(را ـ ع قـائم تـد برنـامج رأثـر
ي بتــدا الــسادس الــصف تالميــذ لــدى املعرفيــة مــاواء ات ــا م تنميــة ــ مجلــة. رالعقــل

مج سان، م   (17) ع).  9(أبحاث

أحمــــــد يم إبــــــرا ي، ـــــا لــــــد).  2002(را ـــــا وتنمي العقليــــــة التالميــــــذالعــــــادات ــــــاض.  ى مكتبــــــة: الر
   .ىالشقر

حـــــسن ســــا ــــب، لـــــدى).  2016(حب اديميــــة يـــــاة ا جــــودة ن لتحــــس تـــــد برنــــامج رفعاليــــة
اصة ا بية ال مجلة ات، و املو    .219-263ص.  الطالبات

هللا عطــــا أســــماء ن، لــــدى).  2013(حـــس العقــــل عــــادات عــــض تنميــــة ـــ تــــد برنــــامج رفعاليــــة
مصرتالم بقنا، بية ال لية ، ماجست اسة د بقنا، عدادية املرحلة    .ريذ

يوســــف عــــامر طيــــب، ن). 1998(ا ـــــو املو بيــــة ل حــــة مق اتيجية ســـــة: اســـــ مد حالــــة اســــة رد ر
غزة النموذجية ة الثانو ن و مصر،. املو بية، ال    .99-117مجلة
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محمــد جمــال طيــب، التعليميــ). 1995(ا بــاهاملــشكالت ن وضــعف والــسلوكية ــي.  ة مطبعــة:  د
وسمال    .بن

فـــرج الــدين صـــالح هللا، وعطــا ن، ـــار عمــر ليفــة، ي).  2006(وا متـــد ن ــو املو عـــن الكــشف
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ن ـــو املو لرعايـــة جالـــھ و ـــز العلميـــةشـــعبا2-6،))144-164رالعز اســـات الد مجلـــة رن،
جدة    .املحكمة،

أحمــد هللا عبــد حنــان ق، ـــ).  2009(زر والتفك التحــصيل ــ ع النـــا اء بالــذ س التــد رفاعليـــة
مكــــة بمدينــــة اضــــيات الر بمــــادة املتفوقــــات الثــــانو ي الثــــا الــــصف لطالبــــات يبــــدا

املو.  املكرمة لرعاية السادس ي العر العل املؤتمر عايةمجلد حو ن واملتفوق ن رو ل
ن ــــــــــو للمو ـــــــــي العر املجلـــــــــس أفـــــــــضل، ـــــــــي عر ملـــــــــستقبل حتميـــــــــة ة ضـــــــــر ن ـــــــــو وراملو

دن، ن،    .247-1،271رواملتفوق

جميل سامر الذاتية).  1997.  (رضوان، الكفاءة والقياس"توقعات النظر ن.  يالبناء شـؤ ومجلة
   .55-40.  اجتماعية

عماد ، التعلم).  2003.  (لالزغلو ات ق:  ردن).  1ط(نظر الشر    .ودار

ــ ي أحمــد ، ــ).  2009.  (قالــز دنيــة امعــة ا طلبــة لــدى املدركــة اديميــة الذاتيــة رالكفــاءة
ــ ا الد واملــستو ليــة وال س ــ ا ــ متغ رضــوء والنفــسية.  ى ــة بو ال العلــوم مــج.  مجلــة

)2  .(37-58.   

مــصطفى ــ فت ــات، الــتعلم.  )2002(الز ات صــعو ذو عقليــا واملتفوقــو
ً

رة)1ط(ن القــا دار:   ،
امعات ل شر    .ال

خليفــــة فقـــة ــــ).  2008.  (رســـالم، ا الد نجـــاز بــــدافع ـــادي والفـــرع الــــذات فعاليـــة رعالقـــة
امعية ا لو لية طلبة والنفسية.  نلدى ة بو ال البحوث    .169-134.  مجلة

جمال محمد لـدى).  2012 (السعدي، الذاتيـة الكفـاءة بتوقعـات وعالقتـھ النفـسية ـة و ال رتطو
النفسية.  الطلبة ة بو ال البحوث    .143-124) .  65(مج.  مجلة

الرحمن عبد العق)). 2004سليمان، التفو م رة.  قم ع:  القا والتو شر لل الكتب    .زعالم

هللا عبد بن هللا وصل ندفعا. 2015.  ((السواط، املس التعلم ة نظر ع قائم تد برنامج رلية
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امعـــة ا داب.  طـــالب ليـــة ـــا-مجلـــة ب ع–جامعـــة ج)40(مـــصر، ،)3(،-1515-
1520.   

مــــــصطفى إمــــــام صــــــالح.  ســــــيد، منــــــصر بمعتقـــــــداتعــــــادا).  2011.  (وعمــــــر، ــــــا وعالق العقــــــل ت
اديميـــــــــة الذاتيـــــــــة وذو:  الكفـــــــــاءة ن والعـــــــــادي ن ـــــــــو املو للتالميـــــــــذ نـــــــــة مقا اســـــــــة يد ر ر

التعلم ات بالفيوم.  صعو بية ال لية    .472-395).  11(ع.  مجلة
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   .الباحة

عبيــــــد بــــــن هللا عبــــــد ، الــــــذات).  2015(يالــــــشمر بفاعليــــــة ــــــا وعالق النفــــــسية الــــــضغوط مــــــصادر
ـــدة بر بمدينـــة ـــة الثانو املرحلـــة طـــالب لـــدى ة.  اديميـــة ـــشو م ـــ غ ماجـــست رســـالة .  ر

الباحة جامعة بية، ال    .لية

مــشعل ، والتخــصص). 2013(يالــشمر النــوع ضــوء ــ بــدا بــالتفك ــا وعالق العقــل عــادات
ـــت و ال بدولـــة ـــ ا الد التحـــصيل ومتوســـطي فـــائقي الطـــالب ،.  رلـــدى ماجـــست رســـالة

ن البحر ي، العر ليج ا جامعة العليا، اسات الد لية    . رب

الـــرحمن عبـــد الواج).  2011(صـــفوت، اســـتخدام للمرحلـــةأثـــر الطـــالب تحـــصيل ـــ ليـــة امل بـــات
طولكرم محافظة ة.  ساسية شو م ماجست رسالة النجاح.  ر    .جامعة

خالد ية.  1982((الطحان، العر البالد عقليا ن املتفوق ية تر
ً

س.  بيـة:  تو لل يـة العر املنظمة
والعلوم    .والثقافة

مــصطفى محمـد ، الــراز تنميــةفاعليـ).  2015(قعبـد ــ العقـل عــادات ـ ع قــائم تـد برنــامج رة
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السيد محمد الرحمن، والعقلية).  2000(عبد النفسية مراض القباء:  مصر.  علم    .دار
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