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 الملخص

عادات العقل لدى طالبات الصف الثالث المتوسط في أثناا  تعلمناا الدراساات بعض تقييم مستوى على  التعّرفهدف البحث        

ساتة عاادات عقلياة،  مقياا  لعاادات العقال، الاتمل علاى تم إعداد م المننج الوصفي، وااستخدلتحقيق هذا الندف تم ، واالجتماعية 

الباات الصاف الثالاث المتوساط ، تام اهتياارها  ( طالباة ماا ط802وبعد التأكد ما صدقة وثباته، تم تطبيقه على عينة بلا  عاددها  

الساتجابات أفاراد عيناة البحاث ة الحساابيات المتوساطبطريقة عشوائية ما ثالث مدار  حكومية بمدينة جدة، وأظنرت النتائج أن 

، (8.35  لمساتوى عاادات العقال ككال الحساابي المتوساطعادات العقل ككل جا ت تقييمنا بمستوى مرتفع، حيث بلا  مقيا  على 

ا فاي الترتيا  (، يلين8.32األول بمتوسط حسابي   كان ترتيبناعادة الشغف والرغبة في التعلم  وأن (،0.8.0 بانحراف معياري 

(، وفي الترتي  الثالث عادة التصور والتخيال واالبتكاار 8.30عادة جمع البيانات باستخدام جميع الحوا  بمتوسط حسابي   الثاني

(، وفاي الترتيا  8.38(، وفي الترتي  الرابع عادة االساتما  لخهاريا باتفنم وتعااطف بمتوساط حساابي  8.35بمتوسط حسابي  

، وأوصا  (2..8(، وفي الترتيا  السااد  عاادة المثاابرة بمتوساط حساابي  2..8  الخامس عادة مرونة التفكير بمتوسط حسابي

عاادات العقال  تعزيزضرورة االهتمام بتوفير المواقف التعليمية في محتوى المناهج الدراسية التي تساعد الطالبات على ب الباحثتان

    بصورة أفضل.

 ت االجتماعية. تقييم، مستوى، عادات العقل، الدراسا الكلمات المفتاحية:

 

mailto:esbariedh@uj.edu.sa
mailto:shamaq.stu@uj.edu.sa


 

3 

Abstract   

The purpose of this research was to examine the level of some Habits of Minds 

among Third Intermediate Grade Students during learning of Social Studies. To 

achieve this objective, the Descriptive Method was used along with a preparation 

of a Scale of the Habits of Minds consisting of 6 habits of minds. After confirming 

its validity and reliability, the scale was applied to a sample of 208 third 

intermediate grade students who were randomly chosen from three public schools 

in Jeddah (Saudi Arabia). The results showed that the arithmetic means of the 

responses of the research sample members on the Scale of the Habits of Minds as a 

whole were of high level, as the mean of the level of the Habits of Minds as a 

whole was (2.53) with standard deviation of (0,217), where the habit of Impulsivity 

to learn ranked first with an arithmetic mean of (2.58) followed secondly by the 

habit of Gathering Data through All Senses with an arithmetic mean of (2.57) and 

in the third place came the habit of Creating, Imagining, Innovating with an 

arithmetic mean of (2.53) followed in the fourth place by the habit of Listening to 

others with Understanding and Empathy with an arithmetic mean of (2.52) and in 

the fifth place was the habit of Thinking Flexibly with an arithmetic mean of (2.48) 

and lastly in the sixth place was the habit of Persisting with an arithmetic mean of 

(2.48),The two researchers have recommended paying attention to provision of 

educational situations in the content of the curricula to enable students enhance the 

Habits of Minds in a best way.    
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         البحث  مقدمة

تسعى المجتمعات جاهدة لبنا  مستقبلنا وإعداد أفراد قادريا على التفكير السليم لمواكبة التطاور الاذي يتمياز باه هاذا العصار،       

وطرق التفكير  ،وإكسابه المنارات ،الضروري على المؤسسات التعليمية االهتمام بالمتعلم ودوره في الموقف التعليميفأصبح ما 

 بما يمكنه ما التفاعل مع تحديات الحاضر ومتغيرات المستقبل.، وتنمية جميع جوان  لخصيته ،والتعلم

، فعنادما 8050رؤية المملكة العربياة الساعودية لذلك يعد تحقيق الكفا ة في عملية التعلم ما أهم المتطلبات التي نص  علينا        

لى مواجنة التغيرات السريعة والمتعاقبة، وما ثم تتوفر لديه القادرة فإننا نقوم بتنشئة مواطا قادر ع ،تحقق الكفا ة في عملية التعلم

 (.53، 80.2 هيئة تقويم التعليم ، تقانإلوتوظيفنا بما يحقق الدقة وا ،والمنارات بفاعلية ،المعلوماتعلى اكتساب 

والتاي  ،التاي يمارسانا الماتعلم فاي المواقاف التعليمياة ،والمناارات ،والادوافع ،عادات العقال المنتجاة الموجاه للسالو تعتبر و       

أو التنبؤ واالستنتاج، حيث يفضل الفارد  ،أو اتخاذ قرار ،هريا لحل مشكلةخللخبرات إليجاد الحلول غير الظاهرة ل ا  تتطل  تنظيم

( إلى س  عشرة عادة عقلياة تتمثال Habits of Mind  عا غيره لمعالجة هذا الموقف. ويشير مصطلح عادات العقلا  ذكي ا  سلوك

ا  بوعي وتعاطف،  ومرونة التفكير، واستخدام منارات ما ورا  المعرفة، والتحقق ما في: المثابرة، والتحكم في التنور، واإلصغ

الدقااة، والتساااؤل وصااياغة المشااكالت، وتطبيااق الخباارة السااابقة علااى معااارف جدياادة، والتفكياار والتواصاال بوضااو ، واسااتخدام 

اإلقدام على المغامرة المحسوبة، والتفكير التبادلي، الحوا  في جمع البيانات، واإلبدا ،  واالستجابة للدهشة، واستخدام الدعابة، و

 .(Costa & Kellick, 2008)والتعلم المستمر

مادركيا لعاادات العقال، فاإن قادرتنم  وناواإذا لام يك أن الطاالب( إلاى Costa & Kellick, 2009 وقد ألار كوساتا وكالياك       

تّعاد ماا المجااالت التاي الدراساات االجتماعياة لكونناا مجاال ، السيما في فينا قصورليصبحوا متعلميا مستقليا مدى الحياة تكون 

 (.80،8002هضر،نقال  عا للحياة المستقبلية، وتطور قدراتنم النقدية لحل مشكالت مجتمعنم   لمتعلمياا

دات العقلية الضعيفة ية تؤثر في كل لي  نعمله، وتؤدي العاعادات العقلالإلى أن  Marzano,1992,31)   ألار مارزانوكما      

في المنارة، وتؤدي العادات العقلية القوية إلاى تعلام محكام ، وعلياه فاإن اماتال   المستوىعادة إلى تعلم ضعيف، بغض النظر عا 

 الطالبات لعادات عقلية ضعيفة ، سيؤدي إلى تعلم غير محكم.
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 وأسئلته  مشكلة البحث

 ،يدعو المربيا إلى التركياز ،اتجاه جديد في الفكر التربوي الحديث في أمريكا ،العشرياظنر في نناية العقد األهير ما القرن      

ألننا تساعد على تنظيم المخزون المعرفي للمتعلم، وإدارة أفكاره بفاعلية وتدريبه على تنظيم المعارف  ؛واالهتمام بالعادات العقلية

كتشاف كيف يعمل عقله أثنا  حل المشاكالت، كماا أنناا تنماي القادرة علاى والمعلومات الموجودة سابقا  بطريقة جديدة، تساعده في ا

 (.23،8002مزج قدرات التفكير الناقد، واإلبداعي نوفل،

وباي  ،(Swartz ,2008كدراساة لاوارتز  ،وقد أكدت بعض الدراسات على ضرورة تعليم منارات التفكيار وعاادات العقال       

 .(80.3و الفالح ، ،(Bee & Seng & Jusoff ، 2013   وجوسف سينقو

وعاادات العقال الحتوائناا علاى  ،وتمتاز مناهج الدراسات االجتماعية بأننا ما المناهج الدراسية التي تساعد على تنمية التفكير     

العديد ما الموضوعات والمشكالت الحياتية والظواهر المتغيارة التاي يمكاا ماا هاللناا تنمياة التفكيار مثال: القادرة علاى التفساير، 

 .(.0.، ..80 درويش ،والمقارنة، وفنم الرسوم، وتطبيق التعميمات في مواقف الحياة العملية 

 ، ومعارفتنا بماا يتطلا  لناا ماا مناارات عديادة، ألناهلدراساات االجتماعياةباحثتان في مجال تعلايم اويعزز هذا الرأي هبرة ال    

عناد  واساتخدام الحاوا  ، وتطبيق الخبرة السابقة على معاارف جديادة،فينا والتفكير حول الظواهرطر  األسئلة  يعتمد علىمجال 

وهاصاة وأن االتجاهاات التربوياة المعاصارة ، وعادات العقال التفكيرب، لذلك وج  على المعلميا االهتمام رالظواهتلك التأمل في 

 بعاض الدراساات إلياه حسا  ماا ألاارتإذا كانا  متدنياة وهاصاة ؛ عناد المتعلمايا توجن  إلى تنمية عادات العقل لدى المتعلمايا

  لدينا.مرتفعة وتعزيزها إذا كان  ، (80.2  عليو(، 80.2  كدراسة السعداوي، السابقة

عاادات مساتوى تقيايم الحاجاة إلاى ظنارت  وانطالقا ما ارتباط تعليم الدراسات االجتماعية بالقدرات العقلياة وعاادات العقال،       

  .الطالباتلدى العقل 

 ويحاول البحث اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:

 ؟مستوى عادات العقل لدى طالبات الصف الثالث المتوسط في أثنا  تعلمنا الدراسات االجتماعية  ما    

 ويتطلب هذا السؤال اإلجابة على األسئلة الفرعية التالية: 
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  ؟ في أثنا  تعلمنا الدراسات االجتماعيةلدى طالبات الصف الثالث المتوسط  ككل ما مستوى عادات العقل. .   

، الشاغف والرغباة فاي الاتعلم، االساتما  لخهاريا باتفنم وتعااطف، مروناة التفكيار، المثاابرةالتالية:  عادات العقل. ما مستوى 8 

فااي أثنااا  تعلمنااا لاادى طالبااات الصااف الثالااث المتوسااط  ،التصااور والتخياال واالبتكااار، جمااع البيانااات باسااتخدام جميااع الحااوا 

 ؟الدراسات االجتماعية

 ف البحثاهدأ

مسااتوى عااادات العقاال لاادى طالبااات الصااف الثالااث المتوسااط فااي أثنااا  تعلمنااا الدراسااات إلااى تقياايم يناادف البحااث الحااالي       

 .االجتماعية

  أهمية البحث  

 :تاليالتتضح أهمية البحث في    

عاداته التركيز على الدور اإليجابي للمتعلم وتشجيعه وتحفيزه على استخدام مسايرة االتجاهات التربوية الحديثة التي تدعو إلى  ..

 .المختلفةالعقلية 

مقرر الدراساات االجتماعياة موضاوعات محتوى  إلى ضرورة تضميا  ،توجيه أنظار القائميا على التخطيط وتطوير المناهج .8

 لدى الطالبات.منارات التفكير وعادات العقل  تساعد على تنمية

 .الباحثيا عند إعداد مقاييس مشابنة لهيمكا أن يسترلد به  ،عادات العقللمقيا  تقديم  .5

فااي أثنااا  تعلمنااا الدراسااات مااا نتااائج البحااث والتااي تعتباار محاولااة لتقياايم مساتوى طالبااات الصااف الثالااث المتوسااط  االساتفادة ..

 .؛ في اإلعداد الجيد لطالبات المرحلة المتوسطةاالجتماعية

 حدود البحث

 التمل البحث على الحدود التالية:      

الحدود الموضوعية: اقتصر البحث علاى قياا  عاادات العقال التالياة: المثاابرة، مروناة التفكيار، االساتما  لخهاريا باتفنم  .أ       

 .وتعاطف، الشغف والرغبة في التعلم، جمع البيانات باستخدام جميع الحوا ، التصور والتخيل واالبتكار
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حكومية بمدينة جدة، هاالل الفصال متوسطة مدار  ( 5 الحدود الزمانية والمكانية والبشرية: تم تطبيق أداه البحث في ثالث  .ب  

طالباة ماا طالباات الصاف الثالاث  (802  مائتاان وثمانياة علاى عيّناة مكوناة ماا ،هـ..../0...الدراسي الثاني للعام الدراسي 

 بمدينة جدة. المتوسط

 مصطلحات البحث

 (:Habits Of Mindعادات العقل )

  
برامج تؤدي إلى تشكيل مجموعة ماا العملياات الذهنياة باد ا   :( بأنناCosta & Kallick ,2008, p17كوستا وكاليك   ناعرف   

بحياث بالعمليات البسيطة وصوال  إلى العمليات الراقية المعقدة، بحيث ينتج عننا عمليات تمكاا الطالا  ماا تطاوير نتاجاه الفكاري 

 .تصبح عادة عقلية يستخدمنا الطال  في لتى أنحا  حياته العملية واألكاديمية

حتى تصبح عاادة عقلياة تساتخدمنا ، مجموعة ما العمليات الذهنية التي تتدرج ما العمليات السنلة إلى المعقدة وتعرف إجرائياً:   

مرونااة التفكياار، االسااتما  لخهااريا بااتفنم وتعاااطف، الشااغف المثااابرة، المتوسااط إلكساااب العااادات التاليااة:  لثالااثطالبااة الصااف ا

قا  بالدرجة التي تحصل عليناا الطالباة تو ،والرغبة في التعلم، جمع البيانات باستخدام جميع الحوا ، التصور والتخيل واالبتكار

 في المقيا  المعد.

 اإلطار النظري

 عادات العقلمفهوم  (1

إلى  ،( بأننا منارة يمكا التدرب على أدائنا وممارستنا5.3،8003قطامي  عرفنا حيث  ،عادات العقلتعددت تعريفات           

، ندفالللوصول إلى ستخدم إمكاناته وقدراته تجعل الفرد يو ،أن تصل إلى مرحلة العادة، وأن هذه العادة تقود الذكا  باتجاه معيا

 .لي  ثاب  متكرر يعتمد علية الفرد، مثل عادة األكل والشرب والنوم أننا ب (23،8002  نوفلكما عرفنا 

أن العادات العقلية تتضما مجموعة ما العمليات العقلية التي تعتمد على القدرات المعرفية، والسلوكيات  وترى الباحثتان       

يستخدم معرفته السابقة إليجاد الحلول  متعلمل اليساهم في جع تواجنه مماالذكية، والقدرة على توظيفنا في المواقف الجديدة التي 

  والتوصل لحل المشكالت المختلفة. 

 عادات العقلأهمية  (2
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 في التالي: عادات العقل( أهمية 20-22، 80.3  الرابغيحدد             

 .تساعد في فنم أفضل للعالم ومتغيراته ومشكالته وقضاياه ..

 .وتحمل مسؤوليتنا ،تعمل على توجيه وتنظيم عملية التعلم .8

تحقياق  ماا أجال ،والموضاوعية والوضاو  ،مع تحري الدقة ،على إجادة التعامل مع المعلومات ما مصادرها المختلفةساعد ت .5

 .مستوى أفضل ما اإلدرا  لفنم تلك المعلومات

يصابح  حتاىوالحياتياة،  فاي جمياع األنشاطة التعليمياة ،والمناارات العقلياة ،تشجع علاى اماتال  اإلرادة تجااه اساتخدام القادرات ..

 .مل ما ممارستنافكير لدى المتعلم عادة ال يالت

 التعلم. عملية تضيف جو ما المتعة على .3

 تصنيف عادات العقل (3

 :إلى ما يلي( بتصنيف العادات العقلية Marzano,1992قام مارزانو    

إدرا  التفكير الذاتي، التخطيط، إدرا  المصادر الالزمة، والحساسية تجاه  ويتضما :(Self Regulationالتنظيم الذاتي    ..

 التغذية الراجعة، وتقييم فاعلية العمل.

والتفتح العقلي، ومقاومة  ،(: ويتضما االلتزام بالبحث عا الدقة والبحث عا الوضو Critical Thinkingالتفكير الناقد   .8

 الحساسية تجاه اآلهريا.التنور، واتخاذ المواقف والدفا  عننا، و

(: ويتضما االنخراط بقوة في منمات حتى عندما ال تكون اإلجابات أو الحلول Creative Thinkingالتفكير اإلبداعي   .5

واضحة، وتوسيع حدود المعرفة والقدرات، وتوليد معايير التقييم الخاصة، والثقة بنا، والمحافظة علينا، وتوليد طرق جديدة في 

 طاق المعايير السائدة.النظر هارج ن

 هي:  ربعة أقسامإلى أ( Daniels،2002دانيالز   صنفناكما 

 .(Open Mindedاالنفتا  العقلي   ..

 .(Fair Mindedالعدالة العقلية    .8

 .(Independent Mindedاالستقالل العقلي    .5

 .(Inquiring or Critical Attitudeالميل إلى االستقصا  أو االتجاه النقدي    ..

 على النحو التالي:عادة  2. إلى نافقد قاما بتصنيف (Costa & Kellick, 2008 كوستا وكاليكأما 

 (Persistanceالمثابرة   ..

 (Managing Impulsivityالتحكم بالتنور   .8
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 (Listening with Understanding and Empathyاإلصغا  بتفنم وتعاطف   .5

 (Thinking Flexibilityالتفكير بمرونة    ..

 (Thinking about Thinking, Metacognitionفي التفكير التفكير فوق معرفي(  التفكير  .3

 (Striving for Accuracy and Precisionالكفا  ما أجل الدقة   .2

 (Questioning and Posing Problemالتساؤل وطر  المشكالت   .0

 (Applying Past Knowledge to New Situation  معارف السابقة على أوضا  جديدة تطبيق ال .2

 ( Think and Comminuting with Clarity and Precision  التفكير والتواصل بوضو  ودقة  .2

 (Gathering Data Through all Sensesجمع البيانات باستخدام جميع الحوا    .0.

  ، (Creating , Imigary and Inovatingاالبتكار    -التصور  -تيان بالجديد إلا ...

 (Responding with Wonder and Aweبة   االستجابة بدهشة وره .8.

 ( Taking Responsible Risksاإلقدام على مخاطر مسؤولة   .5.

 (Finding Humorإيجاد الدعابة   ...

 (Thinking Interdependentlyالتفكير التبادلي    .3.

 (  Learning Continuouslyاالستعداد الدائم للتعلم المستمر    .2.

علاى اهتياار الدراساات االجتماعياة مماا ينياا الفرصاة لمعلام  ،يتضح أن هنا  تنو  في عادات العقل ةالسابق اتما التصنيف       

بعض عادات العقل المناسبة، والعمل على تنظيم مواقف تعليمية تساعد على االرتقا  بمستوى المناارات الذهنياة عناد تعلايم طالباه 

 يتم اكتساب المنارة بشكل أفضل. فاعلة حتىبصورة  ،ما البسيط إلى المعقد

 الدراسات السابقة

، ساوا  علااى المسااتوى العرباي أو الاادولي، وتبايناا  فيماا بيننااا مااا حيااث اهتما  الدراسااات السااابقة بموضاو  عااادات العقاال       

ا، مساتوى عاادات العقال عناد المتعلماي علاى التعارفحياث تام ، مننجية البحث المستخدمة، فبعضنا اعتمدت على المننج الوصفي

 عرضنا على النحو التالي:نو ،وبعد الدراسات اعتمدت المننج التجريبي، وجعل  ما متغيراتنا المستقلة قائمة على عادات العقل

( دراسة هدف  الكشف عا أثر اساتخدام غرائا  صاور ورساوم األفكاار اإلبداعياة لتادريس مقارر 80.8  أجرت الجفري          

المننج لبه التجريباي، وتام   لدى طالبات الصف األول المتوسط بمكة، واستخدم ،العلوم في تنمية التحصيل وبعض عادات العقل

 (، وضاابطة عاددها.8(، تام تقسايمنا إلاى مجماوعتيا تجريبياة عاددها 8.إعداد اهتباار تحصايلي، طباق علاى عيناة مكوناة ماا  
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( باايا متوسااطي درجااات المجمااوعتيا 0،03  ة إحصااائية عنااد مسااتوى داللااة(، وأظناارت النتااائج وجااود فااروق ذات داللاا.8 

 التجريبية والضابطة في االهتبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية.

 ،( دراسااة هاادف  إلااى تطااوير برنااامج تاادريبي قائااـم علااى عااادات العقاال فااي مواقااف حياتيااة80.8  واردو الجيزاناايوأعاد          

لدى طالب الصاف السااد  االبتادائي بالطاائف، واساتخدم الماننج التجريباي،  ،مية منارات ما ورا  المعرفةواستقصا  أثره في تن

( طال ، تام تقسايمنم إلاى مجماوعتيا تجريبياة عاددها 0.وتم إعداد مقيا  منارات ما ورا  المعرفة، طبق على عينة مكونة ما  

( 0،03دم وجود فروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى داللاة  ( طال ، وأظنرت النتائج  ع80( طال ، وضابطة عددها  80 

 بيا متوسطي درجات المجموعتيا التجريبية والضابطة في مقيا  منارات ما ورا  المعرفة لصالح المجموعة التجريبية.  

قاال لاادى الطلبااة ( بدراسااة هاادف  إلااى التعاارف علااى الااذكا ات المتعااددة وعالقتنااا بعااادات الع80.8  كمااا قااام حجياارات         

علاى تام تطبيقنماا ، وتام إعاداد مقياا  للاذكا ات المتعاددة، ومقياا  لعاادات العقال،  الموهوبيا باألردن، واستخدم المننج الوصفي

(، وأظنارت 20.  (، وضاابطة عاددها20.  ( طال  وطالبة، تم تقسيمنم إلاى مجماوعتيا تجريبياة عاددها520عينة مكونة ما  

( بيا متوساطي درجاات المجماوعتيا التجريبياة والضاابطة فاي 0،03داللة إحصائية عند مستوى داللة  النتائج وجود فروق ذات 

 ومقيا  عادات العقل لصالح المجموعة التجريبية.   ،مقيا  الذكا ات المتعددة

باداعي باساتخدام ( دراسة هدف  إلى الكشف عا أثار برناامج   كوساتا  وكالياك( فاي تنمياة التفكيار اإل80.8أجرى طراد           

كلياة التربياة الرياضاية ببابال،  واساتخدم الماننج التجريباي، وتام إعاداد مقياا  للتفكيار بلدى طالب المرحلة الثالثة   ،عادات العقل

(، وضاابطة 50  ( طالا  وطالباة، تام تقسايمنم إلاى مجماوعتيا تجريبياة عاددها20علاى عيناة مكوناة ماا  تام تطبيقاه اإلبداعي،  

( بايا متوساطي درجاات المجماوعتيا 0،03أظنرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مساتوى داللاة  (، و50  عددها

 لصالح المجموعة التجريبية.   التفكير اإلبداعيالتجريبية والضابطة في مقيا  

 ،ي لسولامان فاي التحصايل( دراسة هدف  إلى التعرف على أثر استخدام نموذج التدري  االستقصائ80.5وأعد دنيور             

وتنمية عادات العقل لدى طالب الصف األول الثانوي بالجوف، واستخدم المننج التجريبي، وتام إعاداد اهتباار تحصايل ، ومقياا  

(،  30  (، وضابطة عددها30  ( طالبا ، تم تقسيمنم إلى مجموعتيا تجريبية عددها00.عادات العقل، طبق على عينة مكونة ما  

( بيا متوسطي درجاات المجماوعتيا التجريبياة والضاابطة 0،03النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  وأظنرت 

 عادات العقل مقيا  التحصيل و اهتبار لصالح المجموعة التجريبية في
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الصاف الثااني عشار ( دراسة هدف  الكشف عا عاادات العقال األكثار اساتخداما  لادى طالباات 80.5   كما أجرت الفضلي         

( طالباا وطالباة، تام 525طباق علاى عيناة مكوناة ماا ، بدولة الكوي ، واستخدم المننج الوصفي، وتم إعاداد مقياساا  لعاادات العقال

(، وأظنرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عناد 20.  (، وضابطة عددها25.  تقسيمنم إلى مجموعتيا تجريبية عددها

بيا متوسطي درجات المجموعتيا التجريبية والضابطة في التطبياق البعادي لمقياا  عاادات العقال لصاالح  (0،03مستوى داللة  

 المجموعة التجريبية.  

وحاادة تدريبيااة فااي عااادات العقاال فااي تنميااة التحصاايل الرياضااي والتفكياار  معرفااة أثاار( دراسااة هاادف   ..80آدم    أعاادتو      

لادى الطالباات الجامعياات بجامعاة الملاك ساعود بالرياات،  واساتخدام  ،ونحاو الرياضاياتواالتجااه نحاو عاادات العقال  ،اإلبداعي

واهتباار مناارات التفكيار اإلباداعي، ومقياا  اتجااه نحاو عاادات العقال، طباق علاى  ،المننج التجريبي، وتم إعداد اهتبار تحصيلي

( طالباة، وأظنارت .8( طالباة، وضاابطة عاددها  88طالبة، تم تقسيمنم إلى مجموعتيا تجريبياة  عاددها   (2.عينة مكونة ما  

فاي ( بايا متوساطي درجاات طالباات المجماوعتيا التجريبياة والضاابطة 0،03النتاائج وجاود فاروق دالاة إحصاائية عناد مساتوى  

 منارات التفكير اإلبداعي، ومقيا  االتجاه نحو عادات العقل، لصالح المجموعة التجريبية.واهتبار  هتبار التحصيلا

حل المشكالت لدى الطالب المتفوقيا والعادييا في  العقل واستراتيجيةدراسة هدف  تقصي عادات ب( ..80عمران   وقام         

طبق بغزة، واستخدم المننج التحليلي المقارن، وتم إعداد مقيا  عادات العقل، ومقيا  استراتيجية حل المشكالت،  جامعة األزهر

( بايا 0،03طالبا  وطالباة، وأظنارت النتاائج وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى داللاة  ( 820ما  عينة مكونة  على

 عادات العقل لصالح الطالب المتفوقيا. المشكالت، ومقيا درجات الطالب في مقيا  حل  يمتوسط

فاي مقارر تنمياة التحصايل  ىعلا( دراسة هدف  معرفة فاعلية التدريس باستخدام نموذج ماارزانو 80.3  أجرى الطلحيو         

استخدم المننج لابه التجريباي، وتام ووعادات العقل لدى تالميذ بالصف الخامس االبتدائي بالطائف،  ،التربية االجتماعية والوطنية

( طال  تم توزيعنم إلاى مجماوعتيا تجريبياة 20على عينة مكونة ما  تم تطبيقنما إعداد اهتبار تحصيلي، ومقيا  عادات العقل، 

( بايا متوساطي 0،03  (، وأظنرت النتائج وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى50( وضابطة وعددها  50عددها  و

 ومقيا  عادات العقل  لصالح المجموعة التجريبية. ،في اهتبار التحصيل التجريبية والضابطة درجات المجموعـتيا

علااى مسااتوى عااادات العقاال فااي مقاارر  هاادف  التعااّرف( بدراسااة 80.2  والقاضااي ساالوم وحماادانكمااا قااام كااال  مااا              

الدراسات االجتماعية لدى تلميذات الصف الرابع األساسي بالالذقية، واستخدم المننج الوصفي، وتام إعاداد مقياا  لعاادات العقال، 

تالمياذ كاان مرتفاع فاي مقارر أن مساتوى عاادات العقال لادى ال ( طال  وطالباة، وأظنارت النتاائج500طبق على عينة مكونة ما 

 الدراسات االجتماعية.



 

02 

تقّصاي أثار اساتراتيجية مبنياة علاى تفعيال عاادات العقال فاي تعاديل المفااهيم  هادف دراساة ب( 80.2   لساويلمياقام  او           

نج التجريبي،  وتم إعاداد المن  البديلة في العلوم، وتنمية منارات العلم األساسية لدى طالب المرحلة األساسية باألردن، واستخدم

( طالا  ، تام تقسايمنم إلاى  مجماوعتيا 20اهتبار المفاهيم البديلة، واهتبار منارات العلم األساسية، طباق علاى عيناة مكوناة ماا  

باايا  (0،03 (، وأظناارت النتااائج وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى 50  (، وضااابطة عااددها50  تجريبيااة عااددها

ساسية لصالح المجموعاة المجموعتيا التجريبية والضابطة في اهتبار المفاهيم البديلة، واهتبار منارات العلم األمتوسطي درجات 

 .التجريبية

إلاى قياا  فاعلياة اساتخدام بعاض اساتراتيجيات الاتعلم المساتند إلاى الادما  فاي تنمياة  فقاد هادف ( 80.0أحمد  أما دراسة          

ذاتية األكاديمية ما هالل تدريس مقرر تقنيات التعليم لطالبات الدبلوم العام في التربية بكلياة التربياة بعض عادات العقل والكفا ة ال

طباق علاى عيناة مكوناة ومقيا  الكفا ة الذاتية األكاديمياة،  ،واستخدم  المننج التجريبي، وتم إعداد مقيا  عادات العقل بالجبيل،

(، وأظنارت النتاائج وجاود فاروق ذات 83  (، وضابطة عددها83  تجريبية عددها ، تم تقسيمنم إلى  مجموعتيا ة( طالب30ما  

لصاالح  مقياا  عاادات العقال فاي بيا متوساطي درجاات المجماوعتيا التجريبياة والضاابطة  (0،03داللة إحصائية عند مستوى  

 المجموعة التجريبية.

المقلوب فاي تادريس مقارر اساتراتيجيات تادريس العلاوم علاى ( بدراسة هدف  معرفة فاعلية الصف 80.0  وقام  الروسا       

التحصاايل األكاااديمي، وتنميااة عااادات العقاال لاادى طالبااات جامعااة األمياارة نااورة بناا  عباادالرحما بالريااات، واسااتخدم المااننج 

ة، تام تقسايمنم إلاى ( طالب.3التجريبي، وتم إعداد اهتبار للتحصيل األكاديمي، ومقياٍ  لعادات العقل، طبق على عينة مكونة ما  

 (، وأظناارت النتااائج وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى80  (، وضااابطة عااددها80  مجمااوعتيا تجريبيااة عااددها

ومقياا  عاادات العقال  ،هتبار التحصايل األكااديميا( بيا متوسطي درجات المجموعتيا التجريبية والضابطة في درجات 0،03 

 لصالح المجموعة التجريبية.

ومناارات  ،( دراسة هدف   استقصا  أثر برنامج قائم على عادات العقل لتنمية التحصيل في الرياضيات80.0  وأعد صالح      

الحاال اإلبااداعي للمشااكالت الرياضااية لاادى طااالب الصااف الرابااع األساسااي بغاازة، واسااتخدم المااننج التجريبااي، وتاام إعااداد اهتبااار 

( طالباا وطالباة ، تام تقسايمنم 50.تحصيلي، واهتبار للمنارات الحل اإلبداعي للمشكالت الرياضية، طبق على عينة مكوناة ماا  

( طالا ،  وأظنارت النتاائج وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية 22( طال ، وضاابطة عاددها  22 إلى مجموعتيا تجريبية عددها

( بيا متوساطي درجاات المجماوعتيا التجريبياة والضاابطة فاي االهتباار التحصايلي، واهتباار مناارات الحال 0،03عند مستوى  

 اإلبداعي لصالح المجموعة التجريبية.
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فاعلية برنامج مقتر  قائم على عادات العقل في تنمية القوة الرياضية لدى  على( دراسة هدف  التعرف 80.0أجرى المقيد و      

( .2طالب الصف الرابع األساسي بغزة، واستخدم المننج التجريبي، وتم إعداد مقيا  لعادات العقل، طبق على عينة مكونة ماا  

(، وأظنرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصاائية 8.(، وضابطة عددها 8.ريبية عددها طالبا ، تم تقسيمنم إلى مجموعتيا تج

(  باايا متوسااطي درجااات المجمااوعتيا التجريبيااة والضااابطة فااي مقيااا  عااادات العقاال لصااالح المجموعااة 0،03عنااد مسااتوى  

 التجريبية.

وعالقتنا بالقدرة العقلياة وفاق نظرياة ساتيرنبرج لادى ( بدراسة هدف  التعرف على عادات العقل 80.2  كما قام  الخالدي       

الطالبات الموهوبات بالدمام، وتم استخدام المننج الوصفي االرتباطي المقارن، وتم إعداد اهتبار تحصيلي، طبق على عينة مكوناة 

، وأظنارت النتاائج ( طالباة0.( طالباة، وضاابطة عاددها  08.( طالبة، وتم تقسيمنم إلى مجماوعتيا تجريبياة عاددها  8..ما  

( باايا متوسااطي درجااات المجمااوعتيا التجريبيااة والضااابطة فااي االهتبااار 0،03وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى  

  التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية.

اإليجابياة لادى طاالب كلياة معرفة أثر عادات العقل والدافعياة علاى كفاا ه التعلايم ( دراسة هدف  80.2  وأجرى عبد الرحيم      

ومقيا  كفا ة التعلم اإليجابية، طبق على عينة مكوناة  ،التربية بسوهاج، واستخدم المننج الوصفي، وتم إعداد مقيا  عادات العقل

( طالاا  50.( طالاا  وطالبااة، وأدبيااة عااددها 50.( طالاا  وطالبااة، مقسااميا حساا  التخصصااات إلااى علميااة عااددها 820  مااا

درجاات الطاالب والطالباات فاي  ي( بايا متوساط0،03النتائج وجود فروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى  وطالبة، وأظنرت 

 الدافعية لصالح التخصصات العلمية.مقيا  عادات العقل، و مقيا 

 ( دراسة هدف  الكشف عاا درجاة اماتال  طالباات المرحلاة الثانوياة لعاادات العقال ماا وجناة نظار80.2وأعدت العجالن        

معلماة، ( 22.على عينة مكوناة ماا   طبق معلمات الفيزيا  بالريات، واستخدم  المننج الوصفي، وتم إعداد استبانة إلكترونية،

 كان  بدرجة كبيرة. امتال  طالبات المرحلة الثانوية لعادات العقل ما وجنة نظر معلمات الفيزيا أن درجة وأظنرت النتائج 

( دراسة هدف  التعرف على فاعليه استراتيجية قائمة على عادات العقل فاي تنمياة مناارات 80.2  أعد عيسى والطويرقيو       

لدى طالبات الصف األول الثانوي بالطائف، واستخدم المننج لبه التجريبي،  وتم إعداد اهتباار مناارات الكتاباة  ،الكتابة اإلبداعية

(، 80  (، وضاابطة عاددها80  يمنم إلاى مجماوعتيا تجريبياة عاددها( طالباة، تام تقسا0.اإلبداعية، طبق على عيناة مكوناة ماا  

( باايا متوسااطي درجااات المجمااوعتيا التجريبيااة 0،03وأظناارت النتااائج وجااود فااروق ذات داللااه إحصااائية عنااد مسااتوى داللااة  

 لصالح المجموعة التجريبية. هتبار منارات الكتابة اإلبداعيةفي اوالضابطة 
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( دراسة هدف  التعرف على أثر برنامج قائم على نموذج لوارتز في تنمية عاادات العقال 80.2  وأعدت الفراص ولمسان       

في الفيزيا  لدى طالبات الصف األول الثانوي بصنعا ، واستخدم الماننج التجريباي، وتام إعاداد مقياا  عاادات العقال، طباق علاى 

نتاائج وجاود ال(، وأظنارت 58  (، وضاابطة عاددها58  لى مجموعتيا تجريبية عاددها( طالبة، تم تقسيمنم إ.2عينة مكونة ما  

 ( بيا متوسطي درجات المجماوعتيا التجريبياة والضاابطة فاي مقياا  عاادات العقال0،03فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى 

 لصالح المجموعة التجريبية.

تصميم تعليمي وفق نظريه أوزبال فاي اكتسااب المفااهيم الجغرافياة ( دراسة هدف  إلى معرفة فاعلية 80.2وأجرت مذكور        

لدى تلميذات الرابع االبتدائي في مقرر الجغرافيا وتنمية عادات العقل لدينا، واستخدم المننج التجريبي، وتم إعداد مقيا  لعاادات 

(، 83  (، وضااابطة عااددها82  ا( طالبااة، تاام تقساايمنم إلااى مجمااوعتيا تجريبيااة عاادده.3العقاال، طبااق علااى عينااة مكونااة مااا  

( بيا متوسطي درجاات المجماوعتيا التجريبياة والضاابطة 0،03وأظنرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  

 في مقيا  عادات العقل لصالح المجموعة التجريبية.

( دراسة هدف  التعرف على مستوى عادات العقال الساائدة لادى طاالب المرحلاة المتوساطة 80.2وبا كتيلة   لماموأجرى        

طبقا  علاى عيناة مكوناة  اساتبانة،اساتخدم الماننج الوصافي، وتام إعاداد وفي مقرر الرياضيات ما وجنة نظر معلماينم باالعراق، 

فاي مقارر ان المئوياة فاي العاادات العقلياة الساائدة لادى الطاالب وجاود تباايا فاي األوز وأظنارت النتاائج  معلام ومعلماة،( 22ماا 

 إناث(.- ذكورككل وكذلك تبعا لمتغير الجنس الرياضيات ما وجنة نظر معلمينم

والعاادات العقلياة لادى ، ( دراسة هدف  التعرف على أثر استراتيجية واكس في اكتساب المفاتيح النفسية80.2أعدت علي  و     

( طالاا  05الماننج التجريباي، وتام إعااداد اهتباار تحصايلي، طباق علااى عيناة مكوناة ماا    اسااتخدموة بأبناا، كلياة التربيا البطا

(، وأظناارت النتااائج وجااود فااروق ذات داللااة 52  (، وضااابطة عااددها50  وطالبااة، تاام تقساايمنم إلااى مجمااوعتيا تجريبيااة عااددها

يبية والضابطة في االهتبار التحصيلي لصاالح المجموعاة درجات المجموعتيا التجر ي( بيا متوسط0،03إحصائية عند مستوى  

 التجريبية.

       

 التعليق على الدراسات السابقة

  .عادات العقللقيا  إعداد مقيا   في عادات العقل  تناول التي اتفق  الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة . .
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في تطبيقنا على المرحلة  (80.2  ولمام وبا كتيلة، (80.5والفضلي   (، 80.8الجفري   اتفق  الدراسة الحالية مع دراسة. 8

  المتوسطة.

علاى فاي تطبيقناا ( 80.2ماذكور و (،80.2  الخالاديو، (80.2سلوم وحمدان والقاضاي  دراسة اتفق  الدراسة الحالية مع . 5

  .الدراسات االجتماعية

والقاضااااي وساااالوم  ،(..80وعمااااران  ، (80.5والفضاااالي   (،80.8  حجياااارات دراسااااةاتفقاااا  الدراسااااة الحاليااااة مااااع . .

فاي اساتخدام  (،80.2ولامام و باا كتيلاة   ،(80.2العجالن  و (،80.2  موعبد الرحي(، 80.2الخالدي  و( ، 80.2وحمدان 

 .الوصفيالمننج 

 (،80.8  حجيااراتو(، 80.0الجفااري كدراسااة أثبتاا  نتااائج بعااض الدراسااات السااابقة تنميااة العااادات العقليااة عنااد المتعلماايا . 3

 (،80.2 ، والقاضاايوساالوم، وحماادان ،(80.3الطلحااي و(، ..80عمااران و(، 80.5الفضاالي و(، 80.8الجيزانااي ووارد و

عيسااى، (، و80.2والعجااالن (، 80.2 موعبااد الارحي(، 80.2الخالاادي و(، 80.0المقياد و(، 80.0وصااالح (، 80.0وأحماد 

 .(80.2علي و(، 80.2مذكور و(، 80.2الفراص ولمسان و(، 80.2والطويرقي 

عاادات مقياا   وكاذلك فاي إعاداد وفاي أدبياات البحاث، وتم االستفادة بشكل عام ما أدبيات البحاث عناد تحدياد مشاكلة البحاث،     

 .العقل

 منهج وإجراءات البحث

 منهج البحث .1

وصافا   ناويناتم بوصاف، أو الظاهرة كما توجد في الواقع، دراسة الواقععلى المننج الوصفي، وهذا المننج يعتمد تم استخدام         

 .(8005،8.0 عد  وعبيدات وعبد الحق،كميا  ويعبر عننا تعبيرا كيفيا أو  ،دقيقا  

 

 

 البحث عينةمجتمع و .1
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- 0...للعاام  المنتظماات فاي المادار  الحكومياة بمديناة جادة المتوساطةالمرحلاة  طالبااتتكون مجتمع البحث ما جميع          

؛ بالطريقاة ماا طالباات الصاف الثالاث المتوساط  ةطالبا( 802   مائتاان وثمانياة ، وتم اهتيار عينة البحث والمكوناة ماا هـ....

توسااطة الرابعااة الم(، و2.المتوسااطة الثامنااة عشاار بمدينااة جاادة، وهااي:  متوسااطة ماادار  (5ثااالث  العشااوائية البساايطة، مااا 

 .(.2الحادية والتسعون  (، والمتوسطة .0والسبعون  

 البحث ةأدا .2

 

(، والفضالي   80.8  الجفاري كدراساة، عاادات العقالقام  الباحثتان بمراجعة البحوث والدراسات الساابقة التاي تناولا           

االعتماااد عنااد كمااا تاام ، عااادات العقاال المناساابة لطالبااات الصااف الثالااث المتوسااطلمعرفااة ، (80.2  ولاامام وبااا كتيلااة، (80.5

ما مراحال  العمليات المجردةتقابل مرحلة  المتوسطة(، والتي أوضح  أن المرحلة Piaget,1896تحديدها على نظرية بياجيه   

علااى  الفااردقاادرة ال زيااادة ، ومااا هصائصاانا( 3.-8. الثانيااة عشار والخامسااة عشاار  النماو العقلااي فااي نظريتااه ، وهااي تمتااد باايا

والقيام بعمليات ذهنية تتعلق بعبارات فرضية،،والقدرة على استخدام عادد متناو  ماا العملياات المعرفياة استخدام التفكير المجرد، 

في حل المشكالت، ويكون أكثر مرونة في التفكير، واالستدالل وتزداد قدرتاه علاى تولياد األفكاار، وإيجااد البادائل لحال مشاكلة ماا 

 (. 22،8000.الزغبي ، 

المثاابرة، مروناة التفكيار، االساتما  لخهاريا باتفنم وتعااطف، الشاغف هاي:  ( عاادات عقلياة2ساتة  وفي ضو  ذلك تم تحديد      

 .والرغبة في التعلم، جمع البيانات باستخدام جميع الحوا ، التصور والتخيل واالبتكار

 وفق الخطوات التالية:مقياس عادات العقل تم إعداد و    

  المقياس:تحديد الهدف من  (1

 .لدى طالبات الصف الثالث المتوسط في أثنا  تعلمنا الدراسات االجتماعيةعادات العقل  تقييم مستوى      

 صياغة عبارات المقياس:  (2

تكاون ن أ، وتعبار كال عباارة عاا فكارة واحادة فقاط تعكاس العاادة العقلياة الماراد قياسانا؛ بحيث تم  صياغة عبارات المقيا      

 الصف الثالث المتوسط.لمستوى اللغوي لطالبات ل ومناسبة ،قصيرةالعبارات 

 عباارة (5 ثالث ، ويجابيةإ( عبارة .8  أربعة وعشرون ( عبارة، مننا80  سبعة وعشرونوبنا   على ما سبق تم  صياغة       

  سلبية. 
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   ج. صدق المقياس:

 ما يلي: تم التحقق ما صدق المقيا  عا طريق 

المنااهج وطارق و علام الانفس فاي المتخصصايا المحكماياصدق المحكميا: تم عرضه في صورته األولية على مجموعاة ماا  (.

ووضو  العباارات، ومال متناا لقياا  عاادات العقال عناد الطالباات، ، ( للتأكد ما سالمة الصياغة اللغوية2، بل  عددهم  التدريس

( .8 أربعاة وعشارون الزماة، وأصابح المقياا  فاي صاورته الننائياة مكاون ماا بنا   على آرا  المحكمايا أجريا  التعاديالت الو

 عبارة.

الصاف الثالاث ( طالباة ماا طالباات 50  ثالثاون تم تطبيق المقيا  علاى عيناة اساتطالعية مكوناة ماا صدق االتساق الداهلي: (2

 ،كال عباارة ماا عباارات المقياا  ولحساب صدق االتسااق الاداهلي تام حسااب معامال ارتبااط بيرساون بايا، بمدينة جدة المتوسط

 والدرجة الكلية له، ويوضح الجدول التالي ذلك.

 عادات العقللوالدرجة الكلية عادة عقلية كل  جةبيرسون بين در  ارتباط معامالت( 1جدول )
 معامل االرتباط البعد

 **0.322 المثابرة

 **.0.25 مرونة التفكير

 **0.302 االستما  لخهريا بتفنم وتعاطف

 **0.002 الشغف والرغبة في التعلم

 **0.088 جمع البيانات باستخدام جميع الحوا 

 **0.2.2 التصور والتخيل واالبتكار

 ( 0.1.**وجود داللة عند مستوى )    

 

بالدرجاة الكلياة للمقياا  جاا ت بقايم مرتفعاة ( 2 لساتة يتضح ما الجدول السابق أن قيم معاامالت االرتبااط لعاادات العقال ا        

( مماا يعناي وجاود درجاة عالياة .0،0وكان  جميعنا دالة إحصائيا عناد مساتوى داللاة  (، 0.088 –0.302 حيث تراوح  بيا 

 ما الصدق للمقيا .

 ثبات مقياس عادات العقل:د. 
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الرابعااة متوسااط بالمتوسااطة ال الثالااث( طالبااة مااا طالبااات الصااف 50تاام تطبيااق المقيااا  علااى عينااة اسااتطالعية مكونااة مااا     

(، وبلغا  قيماة معامال الثباات Cronbach Alpha، ولحساب معامل الثباات، تام اساتخدام معامال ألفاا كرونباا   (.0والسبعون  

 جدول التالي ذلك. (، وهذا يدل على أن المقيا  يتمتع بدرجة ثبات عالية، وبذلك أصبح جاهزا  للتطبيق، ويوضح ال.0،20 

 بعادهأ( معامالت ثبات مقياس عادات العقل ككل وثبات 2جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درجة المقياس: هـ. اختيار 

 

( درجاات، وعاا 5علاى   إيجابياة إجابةدائما ، أحيانا ، أبدا ؛ بحيث تحصل الطالبة على كل  تم اهتيار مستوى االستجابة الثالثي:    

( درجة، وفي ضو  العالمة القصوى والعالمة الدنيا تراوح  بيا .( درجة، أما اإلجابة السلبية تحصل على  8اإلجابة المحايدة  

 8.-08). 

 :المقياسو. تصحيح 

الحسابية إلجابات أفراد عينة البحث، لتكون مؤلرا  على مستوى عاادات العقال، وتام االعتمااد عناد الحكام  اعتمدت المتوسطات    

ما  المتوسط المرجح(، التقييم منخفض، 22..إلى  . ما  المتوسط المرجح على تقدير المتوسطات الحسابية على المعيار التالي:

 .مرتفع، التقييم (5إلى  .8،5ا  م المتوسط المرجحالتقييم متوسط،  (،8.55 إلى20.. 

 معالجة اإلحصائية:ال .3

 تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:            

 .التكرارات والنس  المئوية ..

 معامل ثبات مقياس عادات العقل  معامل ثبات البعد البعد م

 0.222 المثابرة 1

0.20. 

 .0.20 مرونة التفكير 2

 0.200 االستما  لخهريا بتفنم وتعاطف 3

 ..0.2 الشغف والرغبة في التعلم 4

 0.2.5 جمع البيانات باستخدام جميع الحوا  5

 0.252 التصور والتخيل واالبتكار 6
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 .واالنحراف المعياري المتوسط الحسابي .8

 نتائج البحث

ما مستوى عادات العقل ككل لدى طالبات الصف الثالث المتوسط في أثنا  تعلمنا   عن السؤال األول: نتائج اإلجابة      

 الدراسات االجتماعية ؟ 

ل لادى طالباات كالإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد مقيا  عادات العقل ك     

 ، وكان  النتائج كالتالي:الصف الثالث المتوسط

 ككل  العقل لمقياس عادات( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 3جدول )

 عادات العقلمقياس 

 

 التقييم االنحراف المعياري النسبة المئوية المتوسط الحسابي

 مستوى ككلال

 
8.35 00٪ 0.8.0 

 مرتفع

 

عاادات العقال ككال جاا ت تقييمناا مقياا  الستجابات أفراد عينة البحث على   أن المتوسط الحسابييتضح ما الجدول السابق      

 .(0.8.0 ، بانحراف معياري (8.35  لمستوى عادات العقل ككل الحسابي المتوسطبمستوى مرتفع، حيث بل  

االستما  لخهريا بتفنم وتعاطف، ما مستوى عادات العقل التالية: المثابرة، مرونة التفكير،   :الثانيعن السؤال  نتائج اإلجابة    

الشااغف والرغبااة فااي الااتعلم، جمااع البيانااات باسااتخدام جميااع الحااوا ، التصااور والتخياال واالبتكااار، لاادى طالبااات الصااف الثالااث 

 المتوسط في أثنا  تعلمنا الدراسات االجتماعية؟

بعااد مقياا  عاادات العقال لادى لكل بعاد ماا أيارية لإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع     

 طالبات الصف الثالث المتوسط، وكان  النتائج كالتالي:

 التقييم ترتيب ال االنحراف المعياري النسبة المئوية المتوسط الحسابي البعد رقم البعد

 مرتفع 2 0.820 ٪.0 2..8 المثابرة .

 مرتفع 3 0.5.0 ٪.0 2..8 مرونة التفكير 8

 مرتفع . 0.582 ٪02 8.38 االستما  لخهريا بتفنم وتعاطف 5

 مرتفع . 0.525 ٪02 8.32 الشغف والرغبة في التعلم .

 مرتفع 8 .0.52 ٪02 8.30 جمع البيانات باستخدام جميع الحوا  3

 مرتفع 5 ..0.5 ٪00 8.35 التصور والتخيل واالبتكار 2
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 مقياس عادات العقل لكل بعد من أبعادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (4جدول )

 

الشاغف والرغباة فاي الاتعلم جاا  فاي  لعاادة يتضح ما الجدول السابق أن المتوسطات الحساابية الساتجابات أفاراد عيناة البحاث     

البياناات باساتخدام جمياع الحاوا  بمتوساط حساابي  جماععاادة (، يلياه فاي الترتيا  الثااني 8.32الترتي  األول بمتوساط حساابي  

االساتما   عاادة وفاي الترتيا  الراباع ،(8.35التصاور والتخيال واالبتكاار بمتوساط حساابي  عاادة وفي الترتي  الثالاث  ،(8.30 

وفاي  ،(2..8مروناة التفكيار بمتوساط حساابي  عاادة وفاي الترتيا  الخاامس  ،(8.38لخهريا بتفنم وتعااطف بمتوساط حساابي  

    (.2..8المثابرة بمتوسط حسابي   عادة الترتي  الساد 

 على النحو التالي: على حدهعادة عقلية حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات كل  تمكما        

 :عادة المثابرة .1

 :كما يلي، وكان  النتائج الثالث المتوسطالصف لدى طالبات  المثابرةعادة ( عبارات لتحديد مستوى .تخصيص  تم         

حسب المتوسطات  طالبات مرتبة تنازلياالالمثابرة لدى عادة ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات 5جدول )

 الحسابية

 التقييم الترتيب االنحراف المعياري النسبة المئوية المتوسط الحسابي العبارة م

 مرتفع . 28..0 ٪20 .8.0 .العمل الذي أقوم به قبل تسليمهأتأكد ما اتقان  .

 مرتفع 8 .0.30 ٪23 8.22 .أكرر محاولة الحل عندما تواجنني منمة صعبة 8

 مرتفع 5 .0.33 ٪.0 ...8 .أبدأ بتحليل وتنظيم أجزا  المشكلة قبل الشرو  في حلنا 5

 متوسط . 0.322 ٪35 8.02 .أتوقع العديد ما الصعاب عند القيام بأي عمل .

 التقييم مرتفع  .026. ٪44 2042 طالبات ككلالالمثابرة لدى  عادة مستوى

 

حيااث طالبااات الالمثااابرة لاادى  عااادةعبااارات  لبحااث فاايفااي اسااتجابات أفااراد عينااة ا ا  أن هنااا  تفاوتاايتضااح مااا الجاادول السااابق    

 التقييم المرتفع والمتوسط.( وهي متوسطات تقع ضما 5ما  .8.0 إلى  8.02تراوح  المتوسطات ما بيا  

 مرونة التفكير عادة .2

 

 ( عبارات لتحديد مستوى عادة مرونة التفكير لدى طالبات الصف الثالث المتوسط، وكان  النتائج كما يلي:.تم تخصيص         

طالبات مرتبة تنازليا المستوى مرونة التفكير لدى  عادة ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات6جدول )  

 حسب المتوسطات الحسابية 

 التقييم الترتيب االنحراف المعياري النسبة المئوية المتوسط الحسابي العبارة م

. 
أبحث عا البدائل والخيارات المتاحة لحل المشكلة التي 

 .تواجنني
 مرتفع . 08..0 22٪ 8.08
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 التقييم الترتيب االنحراف المعياري النسبة المئوية المتوسط الحسابي العبارة م

8 
والموضوعات بطرق متعددة لمزيد ما أنظر إلى األليا  

 .الفنم
 مرتفع 8 0.322 02٪ 8.32

5 
أغير رأيي عندما يتوفر لدي مزيد ما الشر  أو 

 .اإليضا  حول أي موضو 
 متوسط 5 0.200 25٪ 8.82

 منخفض . 0.250 ٪50 .2.. .ال أتقبل وجنة نظر اآلهريا .

 التقييم مرتفع .034. ٪44 2042 طالبات ككلالمرونة التفكير لدى عادة مستوى 

 

حياث لادى الطالباات  عادة مرونة التفكيريتضح ما الجدول السابق أن هنا  تفاوتا  في استجابات أفراد عينة البحث في عبارات     

وهااي متوسااطات تقااع ضااما التقياايم المرتفااع ( 5مااا  8.08إلااى  8.82مااا باايا   (5و8و.للعبااارة رقاام   تراوحاا  المتوسااطات

 ( وهو متوسط يقع ضما التقييم المنخفض..2..( على متوسط  .بينما حصل  العبارة رقم  ، والمتوسط

 االستماع لآلخرين بتفهم وتعاطف: عادة .3

 

لادى طالباات الصاف الثالاث المتوساط، االساتما  لخهاريا باتفنم وتعااطف ( عبارات لتحدياد مساتوى عاادة .تم تخصيص          

 وكان  النتائج كما يلي:

طالبات مرتبة الاالستماع لآلخرين بتفهم وتعاطف لدى  عادة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات 4جدول )

 تنازليا حسب المتوسطات الحسابية 

 التقييم الترتيب االنحراف المعياري النسبة المئوية المتوسط الحسابي العبارة م

 مرتفع . 0.382 ٪22 8.00 .أقدر مشاعر اآلهريا وأتعاطف معنم .

8 
أنظر جيدا  إلى المتحدث وأركز على تعبيرات وجنه 

 .وجسده
 مرتفع 8 .0.28 00٪ 8.33

5 
أو أهبرني ، أميل إلى استخدام تعبيرات مثل  أنا أفنم

 .المزيد( أثنا  التحدث مع اآلهريا
 مرتفع 5 0.323 ٪.0 ...8

 منخفض . 0.255 ٪55 22.. .ال أستمع بتأمل وهدو  لخهريا .

االستماع لآلخرين بتفهم وتعاطف لدى  عادة مستوى

 ككلطالبات ال
 التقييم مرتفع 0320. 46٪ 2052

 

االستما  لخهريا بتفنم وتعاطف يتضح ما الجدول السابق أن هنا  تفاوتا  في استجابات أفراد عينة البحث في عبارات عادة       

( وهاي متوساطات تقاع ضاما 5ماا  8.00إلاى  ...8( ماا بايا  5و8و.رقام  لدى الطالبات حيث تراوح  المتوساطات للعباارة 

 ( وهو متوسط يقع ضما التقييم المنخفض.22..( على متوسط  .التقييم المرتفع والمتوسط، بينما حصل  العبارة رقم  

 

 

 الشغف والرغبة في التعلم لدى طالبات المرحلة المتوسطة: عادة. 4
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لادى طالباات الصاف الثالاث المتوساط، وكانا  الشاغف والرغباة فاي الاتعلم ( عباارات لتحدياد مساتوى عاادة .تم تخصيص         

 النتائج كما يلي:

طالبات مرتبة تنازليا الالشغف والرغبة في التعلم لدى  عادة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات 2جدول )

 حسب المتوسطات الحسابية 

 التقييم الترتيب االنحراف المعياري النسبة المئوية المتوسط الحسابي العبارة م

 مرتفع . 0.388 ٪28 8.25 .أحس بالسعادة والقوة عند القيام بعمل ما .

8 
لدي ح  االستطال  واالستكشاف بالتفكير والقيام به 

 .ذاتيا  
8.20 20٪ 0.325 8 

 مرتفع

5 
واألماكا لدي لغف حقيقي للتعرف على النا  

 .واألليا 
8.30 02٪ 0.230 5 

 مرتفع

 مرتفع . 0.352 ٪00 .8.3 .ألعر بالرغبة والدافعية والشغف للتعلم .

طالبات الالشغف والرغبة في التعلم لدى عادة مستوى 

 ككل
 مرتفع 0323. 40٪ 2052

 

لادى الشاغف والرغباة فاي الاتعلم يتضح ما الجدول السابق أن هنا  تفاوتا  في استجابات أفراد عينة البحث في عبارات عاادة       

 .( وهي متوسطات تقع ضما التقييم المرتفع5ما  8.25إلى  .8.3ما بيا   لجميع العباراتالطالبات حيث تراوح  المتوسطات 

 جمع البيانات باستخدام جميع الحواس لدى طالبات المرحلة المتوسطة: عادة. 5

 

لادى طالباات الصاف الثالاث المتوساط، جماع البياناات باساتخدام جمياع الحاوا  ( عبارات لتحديد مستوى عادة .تم تخصيص      

 وكان  النتائج كما يلي:

طالبات الجمع البيانات باستخدام جميع الحواس لدى  عادة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات 2جدول )

 مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية 

 التقييم الترتيب االنحراف المعياري النسبة المئوية المتوسط الحسابي العبارة م

 مرتفع 1 0.3.3 ٪22 .8.0 أستجي  بفنم وفاعلية لما أسمع وأرى .

 مرتفع 2 0.320 ٪02 8.35 التعلمأستخدم أكثر ما حاسة أثنا   8

 مرتفع 3 0.285 ٪02 8.38 أح  لمس األليا  واإلحسا  أو الشعور بنا 5

 مرتفع 4 0.200 ٪03 .8.3 أالحظ بدقة وبوعي كل ما أحس به .

طالبات المستوى جمع البيانات باستخدام جميع الحواس لدى 

 ككل
 مرتفع 0361. 42٪ 2054

 

 

جماع البياناات باساتخدام جمياع يتضح ما الجدول السابق أن هنا  تفاوتاا  فاي اساتجابات أفاراد عيناة البحاث فاي عباارات عاادة      

( وهاي متوساطات تقاع ضاما 5ماا  .8.0إلاى  .8.3ما بيا   لجميع العباراتلدى الطالبات حيث تراوح  المتوسطات الحوا  

 .التقييم المرتفع

 التصور والتخيل واالبتكار: عادة. 6
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لدى طالبات الصف الثالث المتوسط، وكان  النتائج  التصور والتخيل واالبتكار( عبارات لتحديد مستوى عادة .تم تخصيص       

 كما يلي:

طالبات مرتبة تنازليا الالتصور والتخيل واالبتكار لدى  عادة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات 0جدول )

 حسب المتوسطات الحسابية 

 التقييم الترتيب االنحراف المعياري النسبة المئوية المتوسط الحسابي العبارة م

 مرتفع . 0.353 ٪22 8.03 .أستخدم التخيل أثنا  التفكير في مشكلة أو موقف ما .

 مرتفع 8 0.222 ٪02 8.35 .أميل إلى تخيل األليا  غير الواقعية 8

 مرتفع 5 0.203 ٪05 3..8 .أحرص على تقديم أفكار تتسم باإلبدا  واألصالة 5

 مرتفع . 0.250 ٪00 8.52 .أميل إلى ابتكار األليا  المختلفة .

 التقييم مرتفع 0344. ٪44 2053 طالبات ككلالمستوى التصور والتخيل واالبتكار لدى 

 

لادى التصاور والتخيال واالبتكاار يتضح ما الجدول السابق أن هنا  تفاوتا  في استجابات أفراد عينة البحاث فاي عباارات عاادة     

 .( وهي متوسطات تقع ضما التقييم المرتفع5ما  8.03إلى  3..8ما بيا   لجميع العباراتالطالبات حيث تراوح  المتوسطات 

 ملخص النتائج وتفسيرها

أن المتوسط الحسابي  الساتجابات أفاراد عيناة البحاث علاى مقياا  عاادات العقال ككال جاا ت تقييمناا بمساتوى  ألارت النتائج ..

 ، وهاذا يتفاق ماع دراساة(0.8.0 ، باانحراف معيااري (8.35لمساتوى عاادات العقال ككال   الحساابي المتوساطمرتفع، حيث بل  

 (،80.0وأحماااااااد  ، (80.2القاضاااااااي  و حماااااادانوسااااااالوم (، و80.3(، والطلحااااااي 80.5(، ودنياااااااور 80.8  الجفااااااري

 (.80.2(، والفراص ولمسان 80.2، والعجالن (80.0والروسا  

الشاغف والرغباة فاي الاتعلم جاا  فاي الترتيا   لعاادة أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة البحاث ألارت النتائج إلى .8

 ،(8.30البياناات باساتخدام جمياع الحاوا  بمتوساط حساابي  جماع عاادة (، يليه في الترتيا  الثااني 8.32األول بمتوسط حسابي  

االستما  لخهريا باتفنم  عادة وفي الترتي  الرابع ،(8.35التصور والتخيل واالبتكار بمتوسط حسابي  عادة وفي الترتي  الثالث 

 فاي الترتيا  السااد و ،(2..8مروناة التفكيار بمتوساط حساابي  عادة وفي الترتي  الخامس  ،(8.38وتعاطف بمتوسط حسابي  

 (.2..8المثابرة بمتوسط حسابي   عادة

 إلى ما يلي: لدى طالبات الصف الثالث المتوسطككل عادات العقل  تقييم ارتفا  مستوىوتفسر الباحثتان                 

على استخدام التفكير المجرد، والقيام بعملياات ذهنياة قدرتنا زيادة ب والتي تتميزهذه المرحلة  الطالبات فيهصائص ساعدت   ..

وإيجااد  رتولياد األفكاا تفكيارها التاي أسانم  فايمرونة واستخدام عدد متنو  ما العمليات المعرفية في حل المشكالت، ومتعددة، 

 .االبدائل لحل مشكلة م
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 .تفكير أسنم بشكل فعالوما يتطلبه ما ممارسات ذهنية ومنارات  ؛طبيعة محتوى الدراسات االجتماعية  .8

ساعدها على تنفيذ األنشطة التعليمياة المطلوباة ‘ للطالبات المواقف التعليمية مساهمة معلمات الدراسات االجتماعية في توفير  .5

 .مننا

 التوصيات 

 :هيما التوصيات دا  في ضو  النتائج التي أسفر عننا البحث نورد عد            

 .ضرورة توفير بيئة صفية مجنزة تسنم في زيادة تعزيز عادات العقل لدى الطالبات  ..

 توفير دورات تدريبية للمعلمات تندف إلى تعريفنا بعادات العقل وطرق تنميتنا. .8

 الدراسات االجتماعية، يتضما عادات العقل وتعريفاتنا وتطبيقاتنا التربوية. معلماتتدريبي لإعداد دليل   .5

 المقترحات

 :هي إجرا  عدد ما الدراسات تقتر  الباحثتان      

 .منارات الدراسات االجتماعية المرحلة المتوسطة وفق عادات العقل وأثره في إكساب طالباتتصميم برنامج تدريبي  ..

 االجتماعية.أثر استراتيجية تعليمية قائمة على عادات العقل في تحصيل طالبات المرحلة المتوسطة لمفاهيم الدراسات  .8

 العالقة بيا مستوى عادات العقل والدافعية لإلنجاز لدى طالبات الصف الثالث المتوسط. .5

 

 المراجع 

  أواًل: المراجع العربية

 

(. فاعلية بعض استراتيجيات التعلم المستند إلى الدما  في تنمية بعض عادات العقل والكفا ة الذاتية 80.0أحمد، إيمان أحمد 

 ..2.-3..(،8 .0.، القاهرة، مجلة التربية، جامعة األزهراألكاديمية لدى طالبات الدبلوم العام في التربية، 

ية في عادات العقل في تنمية التحصيل الرياضي والتفكير اإلبداعي واالتجاه نحوها . فعالية وحدة تدريب(..80 آدم، مرف  محمد 

( ، 2.  8، المملكة العربية السعودية. دراسات عربية في التربية وعلم النفسونحو الرياضيات لدى الطالبات الجامعيات.  

..28-.00 . 

األفكار اإلبداعية لتدريس مقرر العلوم في تنمية أثر استخدام غرائ  صور ورسوم (. 80.8سعد  اعبد الرحمالجفري، 
 رسالة دكتوراه غير منشورة( جامعة أم  التحصيل وبعض عادات العقل لدى طالبات الصف األول المتوسط بمدينة مكة المكرمة

 القرى، المملكة العربية السعودية.
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العقل في مواقف حياتية واستقصا  أثره في تنمية  (. أثر برنامج تدريبي قائـم على عادات80.8، لفا  وواردالجيزاني، محمد 

 ..- 2.(، 0.  2،مجلة أبحاث ميسانمنارات ما ورا  المعرفة لدى طالب الصف الساد  االبتدائي. 

، المجلة الدولية (. الذكا ات المتعددة وعالقتنا بعادات العقل لدى الطلبة الموهوبيا في دولة األردن80.8حسام  عطيةحجيرات، 
 .88.-582(،2 0، صةالمتخص

(. عادات العقل وعالقتنا بالقدرة العقلية وفق نظرية ستيرنبرج لدى الطالبات الموهوبات في مدينة 80.2الخالدي، وجود رالد 

 .803-.82(،2. 8، والنفسيةمجلة العلوم التربوية الدمام. جامعة الباحة، 

 عمان: دار الميسرة للنشر والتوزيع.، طرائق تدريس الدراسات االجتماعية(. 8002هضر، فخري رليد 

 دار الكتاب الجامعي. المتحدة:(. منارات التفكير رؤية تربوية معاصرة. اإلمارات العربية ..80الفتا    درويش، عبد

(. أثر استخدام نموذج التدري  االستقصائي لسولمان في التحصيل وتنمية عادات العقل لدى طالب 80.5دنيور، يسري عبيد 

-..(.. .، المملكة العربية السعودية، دراسات عربية في التربية وعلم النفسول الثانوي بالمملكة العربية السعودية. الصف األ

3. . 

 . األردن. عمان: مركز ديبونو لتعليم التفكير.عادات العقل ودافعية اإلنجاز(. 80.3الرابغي، هالد محمد 

(. فاعلية الصف المقلوب في تدريس مقرر استراتيجيات تدريس العلوم وتقييمنا على التحصيل 80.0الروسا ، تناني محمد 

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم التربوية  ،اعبد الرحماألكاديمي وتنمية عادات العقل لدى طالبات جامعة األميرة نورة بن  
 .والنفسية

 ، مكتبة الرلد.8ط. علم النفس التربوي مداهل نظرية وتطبيقات تربوية علمية(. 8000الزغبي، أحمد محمد  

(. أثر استراتيجية قائمة على هرائط التفكير في تدريس العلوم على التحصيل وتنمية عادات 80.2   عبد الفتاالسعداوي، رانيا 

 .00.-.2.(، . 8، المملكة العربية السعودية، مجلة العلوم العربيةعدادية، العقل المنتجة لمارزانو لدى تالميذ المرحلة اإل

(. مستوى عادات العقل  المثابرة، والتحكم بالتنور، والسعي إلى الدقة( في 80.2لمى   ،القاضيو ميسا  ،حمدانوطاهر ، سلوم

، الالذقية، للبحوث والدارسات العلمية مجلة جامعة تشريامادة الدراسات االجتماعية لدى طالبات الصف الرابع األساسي، 

52 8،)88.-835. 

(. أثر استراتيجية مبنية على تفعيل عادات العقل في تعديل المفاهيم البديلة في العلوم وتنمية منارات 80.2السويلمييا، منذر 

 .22.- 25.(، . .5، االردن، العلوم التربوية دراساتالعلم األساسية لدى طلبة المرحلة األساسية، 

(. مستوى عادات العقل السائدة لدى تالميذ المرحلة المتوسطة في مادة الرياضيات ما 80.2، فتحية وبا كتيلةعاصم  لمام،

 .52-.5(،2 .،مجلة العلوم النفسية والتربويةوجنة نظر مدرسينم. 

ات ومنارات الحل اإلبداعي أثر برنامج قائم على عادات العقل لتنمية التحصيل في الرياضي(. 80.0صالح، أسامة أحمد  
 رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة للمشكالت الرياضية لدى طلبة الصف الرابع األساسي بمديرية تربية جنوب الخليل 

 القد ، فلسطيا.

لمرحلة (. أثر برنامج كوستا وكاليك في تنمية التفكير اإلبداعي باستخدام عادات العقل لدى طلبة ا80.8طراد، حيدر عبد الرضا 

 .883 – .82(، .  3/جامعة بابل، مجلة علوم التربية الرياضية الثالثة في كلية التربية الرياضية، 

فاعلية استخدام نموذج  مارزانو( ألبعاد التعلم في زيادة التحصيل الدراسي وتنمية بعض عادات (. 80.3الطلحي، محمد دهيل  
 رسالة ماجستير غير العقل في مادة التربية االجتماعية والوطنية لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مدينة الطائف 

 منشورة(. جامعة ام القرى، المملكة العربية السعودية.

(. تأثير كل ما عادات العقل الستة عشر والدافعية العقلية بأبعادها على كفا ه التعليم اإليجابية لدى 80.2يم، محمد بدر عبد الرح

 ....-53.(،. 38 المجلة التربوية في مصر.طالب كلية التربية بسوهاج، 

ل ما وجنة نظر معلمات الفيزيا  بمدينة (. درجة امتال  طالبات المرحلة الثانوية لعادات العق80.2العجالن، ابتسام إبراهيم 

 .528-5.2(،. 0.، مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسيةالريات، 

، الريات: دار أسامه للنشر البحث العلمي مفنومه أدواته أساليبه(. 8005، كايد قوعبيدات، ذوقان وعبد الح اعد ، عبد الرحم

 والتوزيع.
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، القاهرة: دار القيا  والتقويم التربوي النفسي أساسياته وتطبيقاته وتوجناته المعاصرة(. 8008عالم، صال  الديا محمود  

 الفكر العربي للطبع والنشر.

مجلة  (. أثر استراتيجية واكس في اكتساب المفاتيح النفسية والعادات العقلية لدى طلبة كلية التربية.80.2علي، أحالم جميل  
 .28-22(،20 2.المملكة العربية السعودية، البحوث التربوية والنفسية،

تقصي عادات العقل واستراتيجية حل المشكالت لدى الطلبة المتفوقيا والعادييا في جامعة األزهر (. ..80محمد سمير  عمران،
  رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة األزهر بغزة، فلسطيا. بغزة

(. فاعليه استراتيجية قائمة على عادات العقل في تنمية منارات الكتابه اإلبداعية لدى 80.2عيسى، محمد والطويرقي، أمل 

 .00-23(، 2  0، المجلة الدولية التربوية المتخصصةطالبات الصف األول ثانوي. كلية التربية، جامعة الطائف، 

(. فاعلية مقرر التدريس المتمايز في تنمية بعض عادات العقل لدى طالبات قسم المناهج وطرق 80.3  عبد هللا الفالح، سلطانه

 . 8.5-802( ،8 .العلوم العربية، المملكة العربية السعودية، مجلةالتدريس بكلية التربية. 

والفاعلية الذاتية في  (. أثر برنامج قائم على نموذج لوارتز في تنمية عادات العقل80.2ولمسان، أحمد  الفراص، ذكرى

 .2500 – 3858(، 0، العدد  المجـلـة العـربية للتربية العلمية والتقنيةالفيزيا  لدى طالبات الصف األول الثانوي، 

مجلة العلوم . عادات العقل األكثر استخداما  لدى طلبة الصف الثاني عشر بدولة الكوي ، (80.5الفضلي، منصور محمد  
 .58-2.(. 2 5،التربوية والنفسية

 عمان: ديبونو للنشر والتوزيع.، عادة عقل 50 .(8003قطامي، يوسف  

وزبل في اكتساب المفاهيم الجغرافية لدى تلميذات الرابع أ(. فاعلية تصميم تعليمي تعلمي وفق نظريه 80.2مذكور، بشرى حسا 

 ..5..-522.(،32والنفسية، بغداد:  ربوية مجلة البحوث التاالبتدائي في مادة الجغرافية وتنمية عادات العقل لدينا، 

فاعلية برنامج مقتر  قائم على عادات العقل في تنمية القوة الرياضية لدى طالب الصف الرابع  (. 80.0المقيد، سامر محمد  
  رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.  األساسي بغزة،

 . األردن. عمان: دار الميسرة.في تنمية التفكير باستخدام عادات العقلتطبيقات عملية (. 8002نوفل، محمد بكر 

. الريات: هيئة تقويم التعليم اإلطار الوطني لمعايير مناهج التعليم العام في المملكة العربية السعودية(. 80.2هيئة تقويم التعليم.  

 والتدري .
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