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 الملخص

عادات العقل لد  طالبات الصتتتتتا الثالث المت ستتتتت  في أ نا  بعض تقييم مستتتتتت   على  التعّرفهدف البحث        

مقياس لعادات العقل، تم إعداد م المنهج ال صتتت ي، وااستتتت دلتحقيق هذا الهدف تم ، وتعلمهن الدراستتتات االجتماعية 

( طالبة من 802ستتتتتتة عادات عقلية، وبعد التنكد من صتتتتتد ة و باتق، تم تعبيقق على عينة بل  عددها   اشتتتتتتمل على 

البات الصتتتا الثالث المت ستتت  ، تم انتيارهن  بعريقة ع تتت اثية من  حك مدارس حي مية بمدينة جدة، وأ هرت ط

   عادات العقل كيل جا ت تقييمها بمستمقياس الستجابات أفراد عينة البحث على ة الحستابيات المت ستعالنتاثج أن 

عادة  وأن (،0.8.0 ، بانحراف معياري (8.35  لمستتتت   عادات العقل كيل الحستتتابي المت ستتت مرت ع، حيث بل  

عادة جمع البيانات  ا في الترتيب الثاني(، يليه8.32األول بمت ستتت  حستتتابي   كان ترتيبهاال تتتغا والر بة في التعلم 

(، وفي الترتيب الثالث عادة التصتتت ر والت يل واالبتيار بمت ستتت  8.30باستتتت دام جميع الح اس بمت ستتت  حستتتابي  

(، وفي الترتيب 8.38(، وفي الترتيب الرابع عادة االستماع لآلنرين بت هم وتعاطا بمت س  حسابي  8.35حسابي  

، (2..8(، وفي الترتيب السادس عادة المثابرة بمت س  حسابي  2..8  ال امس عادة مرونة الت يير بمت س  حسابي

ضتترورة االهتمام بت فير الم ا ا التعليمية في محت   المناهج الدراستتية التي تستتتاعد العالبات ب وأوصتتا الباحثتان

    عادات العقل بص رة أفضل. تعزيزعلى 

 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

تستتعى المجتمعات جاهدة لبنا  مستتتقبلها وإعداد أفراد  ادرين على الت يير الستتليم لم اكبة التع ر الذي يتميز بق       

وإكسابق  ،الضروري على المؤسسات التعليمية االهتمام بالمتعلم ودوره في الم  ا التعليميهذا العصر، فنصبح من 

بما يمينق من الت اعل مع تحديات الحاضتتتتتتر ، وتنمية جميع ج انب شتتتتتت صتتتتتتيتق ،وطرق الت يير والتعلم ،المهارات

 ومتغيرات المستقبل.

 دية رؤية المملية العربية الستتتتتعلذلك يعد تحقيق الي ا ة في عملية التعلم من أهم المتعلبات التي نصتتتتتا عليها        

لى م اجهتة التغيرات الستتتتتتريعة فتنننتا نق م بتن تتتتتت تة م اطن  تادر ع ،، فعنتدمتا تحقق الي تا ة في عمليتة التعلم8050

وت  ي هتتا بمتتا يحقق التتد تتة  ،والمهتارات ب تاعليتتة ،المعل متاتوالمتعتا بتتة، ومن  م تت فر لتتديتق القتتدرة على اكتستتتتتتا  

 (.53، 80.2 هي ة تق يم التعليم ، تقانإلوا

التي يمتارستتتتتتهتتا المتعلم في الم ا ا  ،والمهتتارات ،والتدوافع ،عتادات العقتل المنتجتة الم جتتق للستتتتتتل  تعتبر و       

أو التنبؤ  ،أو ات اذ  رار ،نرين لحل م تتتتيلةآللل برات إليجاد الحل ل  ير الظاهرة ل ا  والتي تتعلب تنظيم ،التعليمية

 Habits  عن  يره لمعالجة هذا الم  ا. وي تير مصعلح عادات العقلا  ذكي ا  واالستتنتا،، حيث ي ضتل ال رد ستل ك

of Mindا  ب عي وتعاطا،  ( إلى ستتتتتتا ع تتتتتترة عتادة عقلية تتمثل فيا المثابرة، والتحيم في الته ر، واإلصتتتتتتغ

ومرونة الت يير، واستتتت دام مهارات ما ورا  المعرفة، والتحقق من الد ة، والتستتتاؤل وصتتتيا ة الم تتتيحت، وتعبيق 

ال برة الستتتابقة على معارف جديدة، والت يير والت اصتتتل ب ضتتت ا، واستتتت دام الح اس في جمع البيانات، واإلبداع،  

اإل تتدام على المغتتامرة المحستتتتتت بتتة، والت يير التبتتادلي، والتعلم واالستتتتتتتجتتابتتة للتتده تتتتتتتة، واستتتتتتت تتدام التتدعتتابتتة، و

 .(Costa & Kellick, 2008)المستمر

مدركين لعادات العقل،   ن اإذا لم يي أن العح ( إلى Costa & Kellick, 2009 و د أشتتتار ك ستتتتا وكاليك       

ة لي نها الدراسات االجتماعيمجال ، السيما في فيها  ص رفنن  درتهم ليصتبح ا متعلمين مستتقلين مد  الحياة تي ن 

د امن المجتتاالت التي   عن نقح  للحيتتاة المستتتتتتتقبليتتة، وتع ر  تتدراتهم النقتتديتتة لحتتل م تتتتتتيحت مجتمعهم   لمتعلمينتعتتّ

 (.80،8002نضر،
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دات ية تؤ ر في كل شتتتي  نعملق، وتؤدي العاعادات العقلالإلى أن  Marzano,1992,31)   أشتتتار ماروان كما      

في المهارة، وتؤدي العادات العقلية الق ية إلى  المستتتتت  العقلية الضتتتتعي ة عادة إلى تعلم ضتتتتعيا، بغض النظر عن 

 تعلم محيم ، وعليق فنن امتح  العالبات لعادات عقلية ضعي ة ، سيؤدي إلى تعلم  ير محيم.

 وأسئلته  مشكلة البحث

  المربين يدع ،اتجاه جديد في ال ير الترب ي الحديث في أمرييا ،الع ترين هر في نهاية العقد األنير من القرن      

ألنها تستتتتتتاعد على تنظيم الم زون المعرفي للمتعلم، وإدارة أفياره ب اعلية  ؛واالهتمتام بالعادات العقلية ،إلى التركيز

 نا  كت تتاف كيا يعمل عقلق أوتدريبق على تنظيم المعارف والمعل مات الم ج دة ستتابقا  بعريقة جديدة، تستتاعده في ا

 (.23،8002حل الم يحت، كما أنها تنمي القدرة على مز،  درات الت يير النا د، واإلبداعي ن فل،

 ,2008كدراستتتتة شتتتت ارتز  ،و د أكدت بعض الدراستتتتات على ضتتتترورة تعليم مهارات الت يير وعادات العقل       

Swartz)،  2013   وج سا سينقووبي ، Bee & Seng & Jusoff)، ، 80.3و ال الح). 

قل وعادات الع ،وتمتاو مناهج الدراستتتات االجتماعية بننها من المناهج الدراستتتية التي تستتتاعد على تنمية الت يير     

الحت اثها على العديد من الم ضتتت عات والم تتتيحت الحياتية والظ اهر المتغيرة التي يمين من نحلها تنمية الت يير 

، ..80،  درويشمثلا القدرة على الت ستتير، والمقارنة، وفهم الرستت م، وتعبيق التعميمات في م ا ا الحياة العملية 

.0.). 

، ومعرفتهن بما يتعلب لها من مهارات لدراستتتتتتات االجتماعيةبتاحثتان في مجال تعليم اويعزو هتذا الرأي نبرة ال    

 ، وتعبيق ال برة السابقة على معارف جديدة،فيها والت يير ح ل الظ اهرطرا األس لة  يعتمد علىمجال  عديدة، ألنق

ناصتتة و، وعادات العقل الت ييرب، لذلك وجب على المعلمين االهتمام رالظ اهتلك عند التنمل في  واستتت دام الح اس

كانا  إذاوناصتتة ؛ عند المتعلمين وأن االتجاهات الترب ية المعاصتترة ت جها إلى تنمية عادات العقل لد  المتعلمين

وتعزيزها إذا ، (80.2  عليو(، 80.2  كدراستة السعداوي، الستابقة بعض الدراستات إليق حستب ما أشتارتمتدنية 

  لديهن.مرت عة كانا 

يم تقيالحاجة إلى  هرت  وانعح تا من ارتبتاط تعليم التدراستتتتتتات االجتمتاعيتة بتالقتدرات العقلية وعادات العقل،       

  .العالباتلد  عادات العقل مست   
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 ويحاول البحث اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:

 ؟مست   عادات العقل لد  طالبات الصا الثالث المت س  في أ نا  تعلمهن الدراسات االجتماعية  ما    

 ويتطلب هذا السؤال اإلجابة على األسئلة الفرعية التالية: 

  ؟ في أ نا  تعلمهن الدراسات االجتماعيةلد  طالبات الصا الثالث المت س   كيل ما مست   عادات العقل. .س  

الر بة ال تتغا و، االستتتماع لآلنرين بت هم وتعاطا، مرونة الت يير، المثابرةالتاليةا  عادات العقل. ما مستتت   8س

 ستت  لد  طالبات الصتتا الثالث المت ،التصتت ر والت يل واالبتيار، جمع البيانات باستتت دام جميع الح اس، في التعلم

 ؟في أ نا  تعلمهن الدراسات االجتماعية

 ف البحثاهدأ

مستتتتتتت   عادات العقل لد  طالبات الصتتتتتتا الثالث المت ستتتتتت  في أ نا  تعلمهن إلى تقييم يهدف البحث الحالي       

 .الدراسات االجتماعية

  أهمية البحث  

 :تاليالتتضح أهمية البحث في    

ه التركيز على الدور اإليجابي للمتعلم وت تتجيعق وتح يزمستتايرة االتجاهات الترب ية الحديثة التي تدع  إلى  ..

 .الم تل ةعاداتق العقلية على است دام 

مقرر الدراستتتتتات محت    إلى ضتتتتترورة تضتتتتتمين  ،ت جيق أنظار القاثمين على الت عي  وتع ير المناهج .8

 لد  العالبات.مهارات الت يير وعادات العقل  االجتماعية م ض عات تساعد على تنمية

 .الباحثين عند إعداد مقاييس م ابهة لقيمين أن يسترشد بق  ،عادات العقللمقياس تقديم  .5

ي أ نا  فمن نتاثج البحث والتي تعتبر محاولة لتقييم مستتتتت   طالبات الصتتتتا الثالث المت ستتتت   االستتتتت ادة ..

 .؛ في اإلعداد الجيد لعالبات المرحلة المت سعةتعلمهن الدراسات االجتماعية
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 دود البحثح

 اشتمل البحث على الحدود التاليةا      

الحدود الم ضتتتتت عيةا ا تصتتتتتر البحث على  ياس عادات العقل التاليةا المثابرة، مرونة الت يير، االستتتتتتماع  .أ       

لآلنرين بت هم وتعاطا، ال تتتتتتغا والر بة في التعلم، جمع البيانات باستتتتتتت دام جميع الح اس، التصتتتتتت ر والت يل 

 .واالبتيار

حي مية بمدينة جدة، مت ستتعة مدارس ( 5 الحدود الزمانية والميانية والب تتريةا تم تعبيق أداه البحث في  حك  .   

طالبة من  (802  ماثتان و مانية على عيّنة مي نة من ،هـتتت..../0...نحل ال صل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

 بمدينة جدة. طالبات الصا الثالث المت س 

 مصطلحات البحث

 (:Habits Of Mindعادات العقل )

  
برامج تؤدي إلى ت ييل مجم عة من العمليات  ا( بننهاCosta & Kallick ,2008, p17ك ستتا وكاليك   هاعرف   

الذهنية بد ا  بالعمليات البستتتتتتيعة وصتتتتتت ال  إلى العمليات الرا ية المعقدة، بحيث ينتج عنها عمليات تمين العالب من 

 .بحيث تصبح عادة عقلية يست دمها العالب في شتى أنحا  حياتق العملية واألكاديميةتع ير نتاجق ال يري 

حتى تصتتتتتتبح عادة ، مجم عة من العمليات الذهنية التي تتدر، من العمليات الستتتتتتهلة إلى المعقدة وتعرف إجرائياً:   

نرين مرونة الت يير، االستتتماع لآلالمثابرة، المت ستت  إلكستتا  العادات التاليةا  لثالثعقلية تستت دمها طالبة الصتتا ا

 ،بت هم وتعاطا، ال تتتتتغا والر بة في التعلم، جمع البيانات باستتتتتت دام جميع الح اس، التصتتتتت ر والت يل واالبتيار

 قاس بالدرجة التي تحصل عليها العالبة في المقياس المعد.تو

 اإلطار النظري

 عادات العقلمفهوم  (1

( بننها مهارة يمين التدر  على أداثها 5.3،8003 عامي  عرفها حيث  ،عادات العقلتعددت تعري ات           

  ،إلى أن تصل إلى مرحلة العادة، وأن هذه العادة تق د الذكا  باتجاه معين ،وممارستها
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شي   ابا متيرر  ننها ب (23،8002  ن فل، كما عرفها هدفاللل ص ل إلى ست دم إمياناتق و دراتق تجعل ال رد يو

 .يعتمد علية ال رد، مثل عادة األكل وال ر  والن م

أن العادات العقلية تتضمن مجم عة من العمليات العقلية التي تعتمد على القدرات المعرفية،  وتر  الباحثتان       

ت دم يس متعلمل اليساهم في جع ت اجهق مماوالسل كيات الذكية، والقدرة على ت  ي ها في الم ا ا الجديدة التي 

  معرفتق السابقة إليجاد الحل ل والت صل لحل الم يحت الم تل ة. 

 عادات العقلأهمية  (2

 في التاليا عادات العقل( أهمية 20-22، 80.3  الرابغيحدد             

 .تساعد في فهم أفضل للعالم ومتغيراتق وم يحتق و ضاياه ..

 .وتحمل مسؤوليتها ،تعمل على ت جيق وتنظيم عملية التعلم .8

والم ضتتتتتت عية  ،مع تحري الد ة ،على إجتادة التعتامتل مع المعل متات من مصتتتتتتادرها الم تل ةستتتتتتاعتد ت .5

 .تحقيق مست   أفضل من اإلدرا  ل هم تلك المعل مات من أجل ،وال ض ا

 في جميع األن تتتتتتعة التعليمية ،والمهارات العقلية ،ت تتتتتتجع على امتح  اإلرادة تجتاه استتتتتتت تدام القدرات ..

 .مل من ممارستها يير لد  المتعلم عادة ال ييصبح الت حتىوالحياتية، 

 التعلم. عملية تضيا ج  من المتعة على .3

 تصنيف عادات العقل (3

 اإلى ما يلي( بتصنيا العادات العقلية Marzano,1992 ام ماروان     

إدرا  الت يير الذاتي، الت عي ، إدرا  المصادر  ويتضمن ا(Self Regulationالتنظيم الذاتي    ..

 الحومة، والحساسية تجاه التغذية الراجعة، وتقييم فاعلية العمل.

 ،(ا ويتضمن االلتزام بالبحث عن الد ة والبحث عن ال ض اCritical Thinkingالت يير النا د   .8

 الحساسية تجاه اآلنرين.والت تح العقلي، ومقاومة الته ر، وات اذ الم ا ا والدفاع عنها، و

(ا ويتضمن االن راط بق ة في مهمات حتى عندما ال تي ن Creative Thinkingالت يير اإلبداعي   .5

اإلجابات أو الحل ل واضحة، وت سيع حدود المعرفة والقدرات، وت ليد معايير التقييم ال اصة، والثقة 

 عاق المعايير الساثدة.بها، والمحافظة عليها، وت ليد طرق جديدة في النظر نار، ن
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 هيا  ربعة أ سامإلى أ( Daniels،2002دانيالز   صن هاكما 

 .(Open Mindedاالن تاا العقلي   ..

 .(Fair Mindedالعدالة العقلية    .8

 .(Independent Mindedاالستقحل العقلي    .5

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

 على النح  التالياعادة  2. إلى هافقد  اما بتصني  (Costa & Kellick, 2008 ك ستا وكاليكأما 

 (Persistanceالمثابرة   ..

 (Managing Impulsivityالتحيم بالته ر   .8

 (Listening with Understanding and Empathyاإلصغا  بت هم وتعاطا   .5

 (Thinking Flexibilityالت يير بمرونة    ..

 (Thinking about Thinking, Metacognitionفي الت يير الت يير ف ق معرفي(  الت يير  .3

 (Striving for Accuracy and Precisionالي اا من أجل الد ة   .2

 (Questioning and Posing Problemالتساؤل وطرا الم يحت   .0

 Applying Past Knowledge to New  معارف السابقة على أوضاع جديدة تعبيق ال .2

Situation) 

 Think and Comminuting with Clarity and  الت يير والت اصل ب ض ا ود ة  .2

Precision ) 

 (Gathering Data Through all Sensesجمع البيانات باست دام جميع الح اس   .0.

  ، (Creating , Imigary and Inovatingاالبتيار    -التص ر  -تيان بالجديد إلا ...

 (Responding with Wonder and Aweبة   االستجابة بده ة وره .8.

 ( Taking Responsible Risksاإل دام على م اطر مسؤولة   .5.

 (Finding Humorإيجاد الدعابة   ...

 (Thinking Interdependentlyالت يير التبادلي    .3.

 (  Learning Continuouslyاالستعداد الداثم للتعلم المستمر    .2.
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اعية الدراستتات االجتممما يهيئ ال رصتتة لمعلم  ،يتضتتح أن هنا  تن ع في عادات العقل ةالستتابق اتمن التصتتني        

على انتيار بعض عادات العقل المناستبة، والعمل على تنظيم م ا ا تعليمية تساعد على االرتقا  بمست   المهارات 

 يتم اكتسا  المهارة ب يل أفضل. فاعلة حتىبص رة  ،الذهنية عند تعليم طحبق من البسي  إلى المعقد

 الدراسات السابقة

، ستت ا  على المستتت   العربي أو الدولي، وتباينا فيما بينها اهتما الدراستتات الستتابقة بم ضتت ع عادات العقل       

ات مستتت   عاد على التعرفحيث تم ، من حيث منهجية البحث المستتت دمة، فبعضتتها اعتمدت على المنهج ال صتت ي

ن، وبعد الدراستتتتات اعتمدت المنهج التجريبي، وجعلا من متغيراتها المستتتتتقلة  اثمة على عادات العقل عند المتعلمي

 عرضها على النح  التاليانو ،العقل

( دراستتتة هدفا الي تتتا عن أ ر استتتت دام  راثب صتتت ر ورستتت م األفيار اإلبداعية 80.8  أجرت الج ري          

 الد  طالبات الصا األول المت س  بمية، واست دم ،العل م في تنمية التحصيل وبعض عادات العقللتدريس مقرر 

(، تم تقستتتتتيمها إلى مجم عتين 8.المنهج شتتتتتبق التجريبي، وتم إعداد انتبار تحصتتتتتيلي، طبق على عينة مي نة من  

 ة إحصتتاثية عند مستتت   داللة(، وأ هرت النتاثج وج د فروق ذات دالل.8  (، وضتتابعة عددها.8تجريبية عددها 

( بين مت ستتتتتتعي درجات المجم عتين التجريبية والضتتتتتتابعة في االنتبار التحصتتتتتتيلي لصتتتتتتالح المجم عة 0003 

 التجريبية.

( دراسة هدفا إلى تع ير برنامج تدريبي  اثـتتتتم على عادات العقل في م ا ا 80.8  واردو الجيزانيوأعد          

لد  طح  الصا السادس االبتداثي بالعاثا، واست دم  ،مية مهارات ما ورا  المعرفةواستقصا  أ ره في تن ،حياتية

( طالب، تم تقستتتتتتيمهم 0.المنهج التجريبي، وتم إعداد مقياس مهارات ما ورا  المعرفة، طبق على عينة مي نة من  

دم وج د فروق ذات ( طالب، وأ هرت النتاثج  ع80( طالب، وضتتابعة عددها  80إلى مجم عتين تجريبية عددها  

( بين مت ستتتتتعي درجات المجم عتين التجريبية والضتتتتتابعة في مقياس 0003داللة إحصتتتتتاثية عند مستتتتتت   داللة  

 مهارات ما ورا  المعرفة لصالح المجم عة التجريبية.  

قل لد  ( بدراستتتتتتة هدفا إلى التعرف على الذكا ات المتعددة وعح تها بعادات الع80.8  كمتا  تام حجيرات         

، وتم إعداد مقياس للذكا ات المتعددة، ومقياس لعادات العقل،  العلبة الم ه بين باألردن، واستتت دم المنهج ال صتت ي

(، 20.  ( طتتالتتب وطتتالبتتة، تم تقستتتتتتيمهم إلى مجم عتين تجريبيتتة عتتددهتتا520على عينتتة مي نتتة من  تم تعبيقهمتتا 
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( بين مت سعي 0003داللة إحصاثية عند مست   داللة  (، وأ هرت النتاثج وج د فروق ذات 20.  وضابعة عددها

ومقياس عادات العقل لصتتتتتالح المجم عة  ،درجات المجم عتين التجريبية والضتتتتتابعة في مقياس الذكا ات المتعددة

 التجريبية.  

بداعي ( دراستة هدفا إلى الي ا عن أ ر برنامج   ك ستا  وكاليك( في تنمية الت يير اإل80.8أجر  طراد           

يلية التربية الرياضتتتية ببابل،  واستتتت دم المنهج التجريبي، وتم بلد  طح  المرحلة الثالثة   ،باستتتت دام عادات العقل

( طالب وطالبة، تم تقستتتتتتيمهم إلى مجم عتين 20على عينتة مي نتة من  تم تعبيقتق إعتداد مقيتاس للت يير اإلبتداعي،  

أ هرت النتاثج وج د فروق ذات داللة إحصتتاثية عند مستتت   داللة (، و50  (، وضتتابعة عددها50  تجريبية عددها

عة لصتتتتتالح المجم  الت يير اإلبداعي( بين مت ستتتتتعي درجات المجم عتين التجريبية والضتتتتتابعة في مقياس 0003 

 التجريبية.  

ي لستت شتتمان ( دراستتة هدفا إلى التعرف على أ ر استتت دام نم ذ، التدريب االستتتقصتتاث80.5وأعد دني ر             

وتنمية عادات العقل لد  طح  الصا األول الثان ي بالج ف، واست دم المنهج التجريبي، وتم إعداد  ،في التحصيل

( طالبا ، تم تقستتتتتتيمهم إلى مجم عتين 00.انتبتار تحصتتتتتتيتل ، ومقيتاس عتادات العقتل، طبق على عينتة مي نتة من  

النتاثج وج د فروق ذات داللة إحصتتتتتاثية عند مستتتتتت   (،  وأ هرت 30  (، وضتتتتتابعة عددها30  تجريبية عددها

لتحصتتيل ا انتبار ( بين مت ستتعي درجات المجم عتين التجريبية والضتتابعة لصتتالح المجم عة التجريبية في0003 

 عادات العقل مقياس و

الصتتا ( دراستتة هدفا الي تتا عن عادات العقل األكثر استتت داما  لد  طالبات 80.5   كما أجرت ال ضتتلي         

طبق على عينة مي نة ، الثاني ع تتتتتر بدولة الي يا، واستتتتتت دم المنهج ال صتتتتت ي، وتم إعداد مقياستتتتتا  لعادات العقل

(، وأ هرت 20.  (، وضتتتتتابعة عددها25.  ( طالبا وطالبة، تم تقستتتتتيمهم إلى مجم عتين تجريبية عددها525من 

بين مت ستتتتعي درجات المجم عتين التجريبية  (0003النتاثج وج د فروق ذات داللة إحصتتتتاثية عند مستتتتت   داللة  

 والضابعة في التعبيق البعدي لمقياس عادات العقل لصالح المجم عة التجريبية.  

وحدة تدريبية في عادات العقل في تنمية التحصتتتيل الرياضتتتي  معرفة أ ر( دراستتتة هدفا  ..80آدم    أعدتو      

لد  العالبات الجامعيات بجامعة الملك ستتتتتتع د  ،ونح  الرياضتتتتتتياتواالتجاه نح  عادات العقل  ،والت يير اإلبتداعي

 وانتبار مهارات الت يير اإلبداعي،  ،بالرياض،  واست دام المنهج التجريبي، وتم إعداد انتبار تحصيلي
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طالبة، تم تقسيمهم إلى مجم عتين تجريبية  عددها  (2.ومقياس اتجاه نح  عادات العقل، طبق على عينة مي نة من  

( بين 0003( طالبة، وأ هرت النتاثج وج د فروق دالة إحصتتتاثية عند مستتتت    .8( طالبة، وضتتتابعة عددها  88 

إلبداعي، مهارات الت يير اوانتبار  نتبار التحصيلفي امت ستعي درجات طالبات المجم عتين التجريبية والضابعة 

 ومقياس االتجاه نح  عادات العقل، لصالح المجم عة التجريبية.

حل الم يحت لد  العح  المت   ين  العقل واستراتيجيةدراستة هدفا تقصي عادات ب( ..80عمران   و ام         

بغزة، واستتتتتتت تدم المنهج التحليلي المقتارن، وتم إعتداد مقيتاس عتادات العقل، ومقياس  جتامعتة األوهروالعتاديين في 

طالبا  وطالبة، وأ هرت النتاثج وج د فروق ذات ( 820من  عينة مي نة  طبق علىاستتتتتتتراتيجية حل الم تتتتتتيحت، 

عادات  الم يحت، ومقياسدرجات العح  في مقياس حل  ي( بين مت سع0003داللة إحصتاثية عند مستت   داللة  

 العقل لصالح العح  المت   ين.

ل تنمية التحصي ىعل( دراسة هدفا معرفة فاعلية التدريس باست دام نم ذ، ماروان  80.3  أجر  العلحيو         

ستتتتتتت دم اووعادات العقل لد  تحميذ بالصتتتتتتا ال امس االبتداثي بالعاثا،  ،التربية االجتماعية وال طنيةفي مقرر 

( 20على عينة مي نة من  تم تعبيقهما المنهج شتتتتتبق التجريبي، وتم إعداد انتبار تحصتتتتتيلي، ومقياس عادات العقل، 

(، وأ هرت النتاثج وج د فروق ٠٣( وضتتتتتتابعة وعددها  ٠٣عددها  طتالتب تم ت ويعهم إلى مجم عتين تجريبية و

في انتبار  التجريبية والضتتتابعة ( بين مت ستتتعي درجات المجم عـتتتتتتتتتين0003  ذات داللة إحصتتتاثية عند مستتتت  

 ومقياس عادات العقل  لصالح المجم عة التجريبية. ،التحصيل

على مستتت   عادات العقل في  هدفا التعّرف( بدراستتة 80.2  والقاضتتي ستتل م وحمدانكما  ام كح  من              

مقرر الدراستتات االجتماعية لد  تلميذات الصتتا الرابع األستتاستتي بالحذ ية، واستتت دم المنهج ال صتت ي، وتم إعداد 

أن مستتتتتتت   عادات العقل  ( طالب وطالبة، وأ هرت النتاثج500مقيتاس لعتادات العقتل، طبق على عينة مي نة من 

 تحميذ كان مرت ع في مقرر الدراسات االجتماعية.لد  ال

ي أ ر استراتيجية مبنية على ت عيل عادات العقل في تعديل  هدفادراستة ب( 80.2   لست يلمين اما او            تقصتّ

هج المن االم اهيم البديلة في العل م، وتنمية مهارات العلم األستاسية لد  طح  المرحلة األساسية باألردن، واست دم

( 20التجريبي،  وتم إعتداد انتبار الم اهيم البديلة، وانتبار مهارات العلم األستتتتتتاستتتتتتية، طبق على عينة مي نة من  

 (، 50  (، وضابعة عددها50  طالب ، تم تقسيمهم إلى  مجم عتين تجريبية عددها
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المجم عتين التجريبية بين مت سعي درجات  (0003 وأ هرت النتاثج وج د فروق ذات داللة إحصاثية عند مست   

 .ساسية لصالح المجم عة التجريبيةوالضابعة في انتبار الم اهيم البديلة، وانتبار مهارات العلم األ

إلى  ياس فاعلية استتت دام بعض استتتراتيجيات التعلم المستتتند إلى الدما   فقد هدفا( 80.0أحمد  أما دراستتة          

ذاتية األكاديمية من نحل تدريس مقرر تقنيات التعليم لعالبات الدبل م العام في تنميتة بعض عتادات العقتل والي تا ة الت

اس الي ا ة ومقي ،واستتتتتتت تدمتا المنهج التجريبي، وتم إعتداد مقياس عادات العقل في التربيتة بيليتة التربيتة بتالجبيتل،

(، 83  تجريبيتة عددها ، تم تقستتتتتتيمهم إلى  مجم عتين ة( طتالبت30طبق على عينتة مي نتة من  التذاتيتة األكتاديميتة، 

بين مت ستتتتعي  (0003(، وأ هرت النتاثج وج د فروق ذات داللة إحصتتتتاثية عند مستتتتت    83  وضتتتتابعة عددها

 المجم عة التجريبية.لصالح  مقياس عادات العقل في درجات المجم عتين التجريبية والضابعة 

المقل   في تدريس مقرر استتتراتيجيات تدريس ( بدراستتة هدفا معرفة فاعلية الصتتا 80.0  و اما الروستتا       

العل م على التحصتتتتتيل األكاديمي، وتنمية عادات العقل لد  طالبات جامعة األميرة ن رة بنا عبدالرحمن بالرياض، 

واستت دم المنهج التجريبي، وتم إعداد انتبار للتحصيل األكاديمي، ومقياس  لعادات العقل، طبق على عينة مي نة من 

(، وأ هرت النتاثج وج د 80  (، وضتتتتتتابعة عددها80  ة، تم تقستتتتتتيمهم إلى مجم عتين تجريبية عددها( طالب.3 

( بين مت سعي درجات المجم عتين التجريبية والضابعة في درجات 0003  فروق ذات داللة إحصتاثية عند مست  

 لصالح المجم عة التجريبية.ومقياس عادات العقل  ،نتبار التحصيل األكاديميا

( دراستتتتتة هدفا  استتتتتتقصتتتتتا  أ ر برنامج  اثم على عادات العقل لتنمية التحصتتتتتيل في 80.0  وأعد صتتتتتالح      

ومهارات الحل اإلبداعي للم تتتيحت الرياضتتتية لد  طح  الصتتتا الرابع األستتتاستتتي بغزة، واستتتت دم  ،الرياضتتتيات

المنهج التجريبي، وتم إعداد انتبار تحصتتتتيلي، وانتبار للمهارات الحل اإلبداعي للم تتتتيحت الرياضتتتتية، طبق على 

( طالب، وضتتتتتتابعة عددها 22 ( طالبا وطالبة ، تم تقستتتتتتيمهم إلى مجم عتين تجريبية عددها50.عينتة مي نة من  

( بين مت ستتتتتتعي درجات 0003( طتالتب،  وأ هرت النتاثج وج د فروق ذات داللة إحصتتتتتتاثية عند مستتتتتتت    22 

المجم عتين التجريبية والضتتتتتتابعة في االنتبار التحصتتتتتتيلي، وانتبار مهارات الحل اإلبداعي لصتتتتتتالح المجم عة 

 التجريبية.

فاعلية برنامج مقترا  اثم على عادات العقل في تنمية الق ة  على( دراستتتتة هدفا التعرف 80.0أجر  المقيد و      

الرياضتتتية لد  طح  الصتتتا الرابع األستتتاستتتي بغزة، واستتتت دم المنهج التجريبي، وتم إعداد مقياس لعادات العقل، 
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(، 8.(، وضتتتتتتابعة عددها 8.ريبية عددها ( طالبا ، تم تقستتتتتتيمهم إلى مجم عتين تج.2طبق على عينة مي نة من  

(  بين مت ستتتتتتعي درجات المجم عتين 0003وأ هرت النتتاثج وج د فروق ذات داللتة إحصتتتتتتاثيتة عنتد مستتتتتتت    

 التجريبية والضابعة في مقياس عادات العقل لصالح المجم عة التجريبية.

وعح تها بالقدرة العقلية وفق نظرية ( بدراستتتتتتة هدفا التعرف على عادات العقل 80.2  كمتا  تامتا ال تالدي       

ستتتتتيرنبر، لد  العالبات الم ه بات بالدمام، وتم استتتتت دام المنهج ال صتتتت ي االرتباطي المقارن، وتم إعداد انتبار 

( طالبة، 08.( طالبة، وتم تقستتتتتتيمهم إلى مجم عتين تجريبية عددها  8..تحصتتتتتتيلي، طبق على عينتة مي نة من  

( بين مت سعي 0،03، وأ هرت النتاثج وج د فروق ذات داللة إحصاثية عند مست    ( طالبة0.وضتابعة عددها  

  درجات المجم عتين التجريبية والضابعة في االنتبار التحصيلي لصالح المجم عة التجريبية.

اإليجابية لد  معرفة أ ر عادات العقل والدافعية على ك ا ه التعليم ( دراستتتتتة هدفا 80.2  وأجر  عبد الرحيم      

ومقياس ك ا ة التعلم  ،طح  كليتة التربيتة بستتتتتت ها،، واستتتتتتت دم المنهج ال صتتتتتت ي، وتم إعداد مقياس عادات العقل

( 50.( طالب وطالبة، مقستتتمين حستتتب الت صتتتصتتتات إلى علمية عددها 820  اإليجابية، طبق على عينة مي نة من

النتاثج وج د فروق ذات داللة إحصتتتتاثية عند مستتتتت   ( طالب وطالبة، وأ هرت 50.طالب وطالبة، وأدبية عددها 

الدافعية لصتتتالح الت صتتتصتتتات مقياس عادات العقل، و مقياسدرجات العح  والعالبات في  ي( بين مت ستتتع0003 

 العلمية.

( دراستتتتة هدفا الي تتتتا عن درجة امتح  طالبات المرحلة الثان ية لعادات العقل من 80.2وأعدت العجحن        

لى عينة ع اطبق معلمات ال يزيا  بالرياض، واستتت دما المنهج ال صتت ي، وتم إعداد استتتبانة إليترونية، وجهة نظر

امتح  طتالبتات المرحلة الثان ية لعادات العقل من وجهة نظر أن درجتة معلمتة، وأ هرت النتتاثج ( 22.مي نتة من 

 كانا بدرجة كبيرة. معلمات ال يزيا 

( دراستتة هدفا التعرف على فاعليق استتتتراتيجية  اثمة على عادات العقل في 80.2  أعد عيستتى والع ير يو       

لد  طالبات الصتتتا األول الثان ي بالعاثا، واستتتت دم المنهج شتتتبق التجريبي،  وتم  ،تنمية مهارات اليتابة اإلبداعية

يمهم إلى مجم عتين تجريبية ( طالبة، تم تقستتتت0.إعداد انتبار مهارات اليتابة اإلبداعية، طبق على عينة مي نة من  

 (، 80  (، وضابعة عددها80  عددها
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( بين مت ستتتتعي درجات المجم عتين 0003وأ هرت النتاثج وج د فروق ذات داللق إحصتتتتاثية عند مستتتتت   داللة  

 لصالح المجم عة التجريبية. نتبار مهارات اليتابة اإلبداعيةفي االتجريبية والضابعة 

( دراسة هدفا التعرف على أ ر برنامج  اثم على نم ذ، ش ارتز في تنمية 80.2  وأعدت ال راص وشتمستان       

عادات العقل في ال يزيا  لد  طالبات الصتتا األول الثان ي بصتتنعا ، واستتت دم المنهج التجريبي، وتم إعداد مقياس 

(، وضتتتابعة 58  لى مجم عتين تجريبية عددها( طالبة، تم تقستتتيمهم إ.2عادات العقل، طبق على عينة مي نة من  

( بين مت ستتتتتتعي درجات 0003نتتاثج وج د فروق ذات دالتة إحصتتتتتتاثيتة عنتد مستتتتتتت   ال(، وأ هرت 58  عتددهتا

 لصالح المجم عة التجريبية. المجم عتين التجريبية والضابعة في مقياس عادات العقل

تصميم تعليمي وفق نظريق أووبل في اكتسا  الم اهيم ( دراسة هدفا إلى معرفة فاعلية 80.2وأجرت مذك ر        

الجغرافية لد  تلميذات الرابع االبتداثي في مقرر الجغرافيا وتنمية عادات العقل لديهن، واستتتتتت دم المنهج التجريبي، 

 ا( طالبة، تم تقستتتتتيمهم إلى مجم عتين تجريبية عدده.3وتم إعداد مقياس لعادات العقل، طبق على عينة مي نة من  

( بين مت سعي 0003(، وأ هرت النتاثج وج د فروق ذات داللة إحصاثية عند مست    83  (، وضابعة عددها82 

 درجات المجم عتين التجريبية والضابعة في مقياس عادات العقل لصالح المجم عة التجريبية.

( دراسة هدفا التعرف على مست   عادات العقل الساثدة لد  طح  المرحلة 80.2وبن كتيلة   شماموأجر         

 استتتتبانة،استتتت دم المنهج ال صتتت ي، وتم إعداد والمت ستتتعة في مقرر الرياضتتتيات من وجهة نظر معلميهم بالعراق، 

ان الم  ية في العادات العقلية وج د تباين في األوو وأ هرت النتاثج  معلم ومعلمة،( 22طبقا على عينة مي نة من 

 .إناك(- ذك ركيل وكذلك تبعا لمتغير الجنس في مقرر الرياضيات من وجهة نظر معلميهمالساثدة لد  العح  

والعادات  ،( دراسة هدفا التعرف على أ ر استراتيجية واكس في اكتسا  الم اتيح الن سية80.2أعدت علي  و     

المنهج التجريبي، وتم إعداد انتبار تحصتتتتتتيلي، طبق على عينة  ااستتتتتتت دموة بنبها، كلية التربي ح العقليتة لد  ط

(، وأ هرت 52  (، وضتابعة عددها50  ( طالب وطالبة، تم تقستيمهم إلى مجم عتين تجريبية عددها05مي نة من  

يبيتتة درجتات المجم عتين التجر ي( بين مت ستتتتتتع0003النتتاثج وج د فروق ذات داللتتة إحصتتتتتتاثيتة عنتد مستتتتتتت    

 والضابعة في االنتبار التحصيلي لصالح المجم عة التجريبية.
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 التعليق على الدراسات السابقة

ادات علقياس إعداد مقياس  في عادات العقل اتناول التي ات قا الدراستتتتتة الحالية مع جميع الدراستتتتتات الستتتتتابقة . .

  .العقل

في تعبيقها  (80.2  وشمام وبن كتيلة، (80.5وال ضتلي   (، 80.8الج ري   ات قا الدراستة الحالية مع دراستة. 8

  على المرحلة المت سعة.

في ( 80.2مذك ر و (،80.2  ال الديو، (80.2ستتل م وحمدان والقاضتتي  دراستتة ات قا الدراستتة الحالية مع . 5

  .على الدراسات االجتماعيةتعبيقها 

والقاضتتي وستتل م  ،(..80وعمران  ، (80.5وال ضتتلي   (،80.8  حجيرات دراستتةات قا الدراستتة الحالية مع . .

 (،80.2وشتتتتتتمام و بن كتيلة   ،(80.2العجحن  و (،80.2  موعبد الرحي(، 80.2ال الدي  و( ، 80.2وحمدان 

 .ال ص يفي است دام المنهج 

 حجيراتو(، 80.0الج ري كدراستتتة أ بتا نتاثج بعض الدراستتتات الستتتابقة تنمية العادات العقلية عند المتعلمين . 3

، وستتتل م، وحمدان ،(80.3العلحي و(، ..80عمران و(، 80.5ال ضتتتلي و(، 80.8الجيزاني ووارد و (،80.8 

(، 80.2 موعبد الرحي(، 80.2ال الدي و(، 80.0المقيد و(، 80.0وصتتتالح (، 80.0وأحمد  (،80.2 والقاضتتتي

 .(80.2علي و(، 80.2مذك ر و(، 80.2ال راص وشمسان و(، 80.2عيسى، والع ير ي (، و80.2والعجحن 

مقياس  ادوكذلك في إعد وفي أدبيات البحث، وتم االست ادة ب يل عام من أدبيات البحث عند تحديد م يلة البحث،     

 .عادات العقل

 منهج وإجراءات البحث

 منهج البحث .1

 ويهتم، أو الظاهرة كما ت جد في ال ا ع، دراستتتة ال ا ععلى المنهج ال صتتت ي، وهذا المنهج يعتمد تم استتتت دام         

 .(8005،8.0 عدس وعبيدات وعبد الحق،كميا  ويعبر عنها تعبيرا كي يا أو  ،وص ا  د يقا   هاب ص 
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 البحث عينةمجتمع و .1

لعام ل المنتظمات في المدارس الحي مية بمدينة جدة المت ستتعةالمرحلة  طالباتتي ن مجتمع البحث من جميع          

من طالبات الصتتا الثالث  ةطالب( 802   ماثتان و مانية ، وتم انتيار عينة البحث والمي نة من هـتتتتتتت.٤١١- ٤١١0

المت ستتتتعة الثامنة بمدينة جدة، وهيا  مت ستتتتعة مدارس (5 حك  ؛ بالعريقة الع تتتت اثية البستتتتيعة، من المت ستتتت  

 .(.2الحادية والتسع ن  (، والمت سعة .0ت سعة الرابعة والسبع ن  الم(، و2.ع ر 

 البحث ةأدا .2

 

(، 80.8  الج ري كدراستتة، عادات العقل اما الباحثتان بمراجعة البح ك والدراستتات الستتابقة التي تناولا          

ما ك، عادات العقل المناسبة لعالبات الصا الثالث المت س لمعرفة ، (80.2  وشمام وبن كتيلة، (80.5وال ضلي   

تقابل مرحلة  المت ستتعة(، والتي أوضتتحا أن المرحلة Piaget,1896االعتماد عند تحديدها على نظرية بياجيق   تم 

، ومن ( 3.-8. الثانية ع ر وال امسة ع ر  من مراحل النم  العقلي في نظريتق ، وهي تمتد بين العمليات المجردة

ة والقيام بعمليات ذهنية تتعلق بعبارات فرضية،،والقدراستت دام الت يير المجرد، على  ال ردقدرة ال ويادة نصتاثصتها

على استتتتتت دام عدد متن ع من العمليات المعرفية في حل الم تتتتتيحت، ويي ن أكثر مرونة في الت يير، واالستتتتتتدالل 

 (. 22،8000.الز بي ،وتزداد  درتق على ت ليد األفيار، وإيجاد البداثل لحل م يلة ما  

المثابرة، مرونة الت يير، االستماع لآلنرين بت هم وتعاطا، هيا  ( عادات عقلية2ستة  وفي ض   ذلك تم تحديد      

 .ال غا والر بة في التعلم، جمع البيانات باست دام جميع الح اس، التص ر والت يل واالبتيار

 وفق الخطوات التالية:مقياس عادات العقل تم إعداد و    

  المقياس:تحديد الهدف من  (1

 .لد  طالبات الصا الثالث المت س  في أ نا  تعلمهن الدراسات االجتماعيةعادات العقل  تقييم مست        

 صياغة عبارات المقياس:  (2

تعبر كتل عبتارة عن فيرة واحدة فق  تعيس العادة العقلية المراد ؛ بحيتث تمتا صتتتتتتيتا تة عبتارات المقيتاس     

 الصا الثالث المت س .لمست   اللغ ي لعالبات ل ومناسبة ، صيرةتي ن العبارات ن أ، و ياسها
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، يجابيةإ( عبارة .8  أربعة وع تتترون ( عبارة، منها80  ستتتبعة وع تتترونوبنا   على ما ستتتبق تما صتتتيا ة       

  سلبية.  عبارة (5  حك و

   ج. صدق المقياس:

 ما يليا تم التحقق من صدق المقياس عن طريق 

 علم الن س في المت صصين المحيمينصتدق المحيمينا تم عرضتق في صت رتق األولية على مجم عة من  (.

ووضتتتتتت ا العبارات، ، ( للتنكد من ستتتتتتحمة الصتتتتتتيا ة اللغ ية2، بل  عددهم  المنتاهج وطرق التتدريسو

حومتتة، بنتتا   على آرا  المحيمين أجريتتا التعتتديحت الوومح متهتتا لقيتتاس عتتادات العقتتل عنتتد العتتالبتتات، 

 ( عبارة..8 أربعة وع رون وأصبح المقياس في ص رتق النهاثية مي ن من 

( طالبة من طالبات 50   ح  ن تم تعبيق المقياس على عينة استعحعية مي نة من صدق االتساق الدانليا (2

 ولحسا  صدق االتساق الدانلي تم حسا  معامل ارتباط بيرس ن بين، بمدينة جدة الصتا الثالث المت س 

 والدرجة اليلية لق، وي ضح الجدول التالي ذلك. ،كل عبارة من عبارات المقياس

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

 **0.322 المثابرة

 **.0.25 مرونة الت يير

 **0.302 االستماع لآلنرين بت هم وتعاطا

 **0.002 ال غا والر بة في التعلم

 **0.088 جمع البيانات باست دام جميع الح اس

 **0.2.2 التص ر والت يل واالبتيار

 ( 1...**وجود داللة عند مستوى )    

 

بالدرجة اليلية للمقياس ( 2 لستة يتضتح من الجدول الستابق أن  يم معامحت االرتباط لعادات العقل ا        

وكانا جميعها دالة إحصاثيا عند مست   داللة (، 0.088 –0.302 جا ت بقيم مرت عة حيث تراوحا بين 

 ( مما يعني وج د درجة عالية من الصدق للمقياس..000 
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 ثبات مقياس عادات العقل:د. 

 

مت ستتتتت  ال الثالث( طالبة من طالبات الصتتتتتا 50تم تعبيق المقياس على عينة استتتتتتعحعية مي نة من     

، ولحستتتتتتا  معتامتل الثبتات، تم استتتتتتت تدام معتامتل أل ا كرونبا  (.0الرابعتة والستتتتتتبع ن  بتالمت ستتتتتتعتة 

 Cronbach Alpha  وهتذا يتدل على أن المقياس يتمتع بدرجة .0020(، وبلغتا  يمتة معتامتل الثبتات ،)

 جدول التالي ذلك.  بات عالية، وبذلك أصبح جاهزا  للتعبيق، وي ضح ال

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درجة المقياس: هـ. اختيار 

 

 يجابيةإ إجابةداثما ، أحيانا ، أبدا ؛ بحيث تحصتتتل العالبة على كل  تم انتيار مستتتت   االستتتتجابة الثح يا    

( درجة، وفي .( درجة، أما اإلجابة الستتتتتتلبية تحصتتتتتتل على  8( درجات، وعن اإلجابة المحايدة  5على  

 .(08-.8 ض   العحمة القص   والعحمة الدنيا تراوحا بين 

 االمقياسو. تصحيح 

الحستتتابية إلجابات أفراد عينة البحث، لتي ن مؤشتتترا  على مستتتت   عادات العقل، وتم  اعتمدت المت ستتتعات    

(، 22..إلى  . من  المت س  المرجح االعتماد عند الحيم على تقدير المت ستعات الحستابية على المعيار التاليا

، (5إلى  .805ن  م المت س  المرجحالتقييم مت س ،  (،8.55 إلى20.. من  المت ست  المرجحالتقييم من  ض، 

 .مرت عالتقييم 

 البعد م
معامل ثبات 

 البعد

معامل ثبات مقياس 

 عادات العقل 

 0.222 المثابرة 1

0.20. 

 .0.20 مرونة الت يير 2

 0.200 االستماع لآلنرين بت هم وتعاطا 3

 ..0.2 ال غا والر بة في التعلم 4

 0.2.5 جمع البيانات باست دام جميع الح اس 5

 0.252 التص ر والت يل واالبتيار 6
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 معالجة اإلحصائية:ال .3

 تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:            

 .التيرارات والنسب الم  ية ..

 .واالنحراف المعياري المت س  الحسابي .8

 نتائج البحث

ما مست   عادات العقل كيل لد  طالبات الصا الثالث المت س  في أ نا    عن السؤال األول: نتائج اإلجابة      

 تعلمهن الدراسات االجتماعية ؟ 

ل يلإلجابة على هذا الستؤال تم حسا  المت سعات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد مقياس عادات العقل ك     

 ، وكانا النتاثج كالتالياالصا الثالث المت س لد  طالبات 

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

 عادات العقلمقياس 

 

 مالتقيي االنحراف المعياري النسبة المئوية المتوسط الحسابي

 مست   كيلال

 
8.35 00٪ 0.8.0 

 مرت ع

 

يل عادات العقل كمقياس الستتتجابات أفراد عينة البحث على   أن المت ستت  الحستتابييتضتتح من الجدول الستتابق      

، بانحراف معياري (8.35  لمستتت   عادات العقل كيل الحستتابي المت ستت جا ت تقييمها بمستتت   مرت ع، حيث بل  

 0.8.0). 

رين االستتتتماع لآلنما مستتتت   عادات العقل التاليةا المثابرة، مرونة الت يير،   :الثانيعن السؤؤؤؤال  نتائج اإلجابة    

بت هم وتعاطا، ال تغا والر بة في التعلم، جمع البيانات باستت دام جميع الح اس، التص ر والت يل واالبتيار، لد  

 طالبات الصا الثالث المت س  في أ نا  تعلمهن الدراسات االجتماعية؟

دات بعاد مقياس عاليل بعد من أيارية لإلجابة على هذا السؤال تم حسا  المت سعات الحسابية واالنحرافات المع     

 العقل لد  طالبات الصا الثالث المت س ، وكانا النتاثج كالتاليا
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 مقياس عادات العقل لكل بعد من أبعادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (4جدول )

 

التعلم  ال غا والر بة في لعادة يتضح من الجدول السابق أن المت سعات الحسابية الستجابات أفراد عينة البحث     

البيانات باست دام جميع الح اس  جمععادة (، يليق في الترتيب الثاني 8.32جا  في الترتيب األول بمت ست  حستابي  

وفي  ،(8.35التصتتت ر والت يل واالبتيار بمت ستتتت  حستتتتابي  عادة وفي الترتيب الثالث  ،(8.30بمت ستتت  حستتتتابي  

مرونة عادة وفي الترتيب ال امس  ،(8.38االستتماع لآلنرين بت هم وتعاطا بمت ست  حستتابي   عادة الترتيب الرابع

    (.2..8المثابرة بمت س  حسابي   عادة وفي الترتيب السادس ،(2..8الت يير بمت س  حسابي  

على النح   على حدهعادة عقلية حستتتتتتا  المت ستتتتتتعات الحستتتتتتابية واالنحرافات المعيارية لعبارات كل  تمكما        

 التاليا

 :عادة المثابرة .1

ج ، وكانا النتاثالثالث المت ستت الصتتا لد  طالبات  المثابرةعادة ( عبارات لتحديد مستتت   .ت صتتي)  تم         

 اكما يلي

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

 المتوسطات الحسابية

 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري
 التقييم الترتيب

 مرت ع . 28..0 ٪20 .8.0 .العمل الذي أ  م بق  بل تسليمقأتنكد من اتقان  .

 مرت ع 8 .0.30 ٪23 8.22 .أكرر محاولة الحل عندما ت اجهني مهمة صعبة 8

 مرت ع 5 .0.33 ٪.0 ...8 .أبدأ بتحليل وتنظيم أجزا  الم يلة  بل ال روع في حلها 5

 مت س  . 0.322 ٪35 8.02 .أت  ع العديد من الصعا  عند القيام بني عمل .

 التقييم مرتفع  .26.. ٪44 2.42 طالبات ككلالالمثابرة لدى  عادة مستوى

 

رقم 

 البعد
 البعد

المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري
 التقييم  ترتيبال

 مرت ع 2 0.820 ٪.0 2..8 المثابرة .

 مرتفع 3 0.5.0 ٪.0 2..8 مرونة الت يير 8

 مرتفع . 0.582 ٪02 8.38 االستماع لآلنرين بت هم وتعاطا 5

 مرتفع . 0.525 ٪02 8.32 ال غا والر بة في التعلم .

 مرتفع 8 .0.52 ٪02 8.30 جمع البيانات باست دام جميع الح اس 3

 مرتفع 5 ..0.5 ٪00 8.35 التص ر والت يل واالبتيار 2



 

22 

عالبات لاالمثابرة لد   عادةعبارات  لبحث فيفي استجابات أفراد عينة ا ا  أن هنا  ت اوتيتضتح من الجدول السابق    

 التقييم المرت ع والمت س .( وهي مت سعات تقع ضمن 5من  .8.0 إلى  8.02حيث تراوحا المت سعات ما بين  

 مرونة التفكير عادة .2

 

( عبارات لتحديد مستتتت   عادة مرونة الت يير لد  طالبات الصتتتا الثالث المت ستتت ، وكانا .تم ت صتتتي)         

 النتاثج كما يليا

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

 مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية 

 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري
 التقييم الترتيب

. 
أبحث عن البداثل وال يارات المتاحة لحل 

 .الم يلة التي ت اجهني
 مرت ع . 08..0 22٪ 8.08

8 
والم ض عات بعرق أنظر إلى األشيا  

 .متعددة لمزيد من ال هم
 مرت ع 8 0.322 02٪ 8.32

5 
أ ير رأيي عندما يت فر لدي مزيد من ال را 

 .أو اإليضاا ح ل أي م ض ع
 مت س  5 0.200 25٪ 8.82

 من  ض . 0.250 ٪50 .2.. .ال أتقبل وجهة نظر اآلنرين .

 التقييم مرتفع .34.. ٪44 2.42 طالبات ككلالمرونة التفكير لدى عادة مستوى 

 

لد   عادة مرونة الت ييريتضتتتح من الجدول الستتتابق أن هنا  ت اوتا  في استتتتجابات أفراد عينة البحث في عبارات     

وهي مت ستتتتتعات تقع ( 5من  8.08إلى  8.82ما بين   (5و8و.للعبارة ر م   حيث تراوحا المت ستتتتتعاتالعالبات 

( وه  مت س  يقع ضمن التقييم .2..( على مت ست   .بينما حصتلا العبارة ر م  ، ضتمن التقييم المرت ع والمت ست 

 المن  ض.

 االستماع لآلخرين بتفهم وتعاطف: عادة .3

 

لد  طالبات الصتتا الثالث االستتتماع لآلنرين بت هم وتعاطا ( عبارات لتحديد مستتت   عادة .تم ت صتتي)          

 المت س ، وكانا النتاثج كما يليا

االستماع لآلخرين بتفهم وتعاطف لدى  عادة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات 4جدول )

 طالبات مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية ال

 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري
 التقييم الترتيب

 مرت ع . 0.382 ٪22 8.00 .أ در م اعر اآلنرين وأتعاطا معهم .

8 
أنظر جيدا  إلى المتحدك وأركز على 

 .تعبيرات وجهق وجسده
 مرت ع 8 .0.28 00٪ 8.33
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 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري
 التقييم الترتيب

5 
أو  ،أميل إلى است دام تعبيرات مثل  أنا أفهم

 .أنبرني المزيد( أ نا  التحدك مع اآلنرين
 مرت ع 5 0.323 ٪.0 ...8

 من  ض . 0.255 ٪55 22.. .ال أستمع بتنمل وهدو  لآلنرين .

االستماع لآلخرين بتفهم وتعاطف  عادة مستوى

 ككلطالبات اللدى 
 التقييم مرتفع 320.. 46٪ 2.52

 

نرين االستماع لآليتضتح من الجدول الستابق أن هنا  ت اوتا  في استتجابات أفراد عينة البحث في عبارات عادة       

( 5من  8.00إلى  ...8( ما بين  5و8و.ر م  لتد  العتالبتات حيتث تراوحا المت ستتتتتتعات للعبارة بت هم وتعتاطا 

( وه  22..( على مت ستتت   .وهي مت ستتتعات تقع ضتتتمن التقييم المرت ع والمت ستتت ، بينما حصتتتلا العبارة ر م  

 مت س  يقع ضمن التقييم المن  ض.

 الشغف والرغبة في التعلم لدى طالبات المرحلة المتوسطة: عادة. 4

 

لد  طالبات الصا الثالث المت س ، ال غا والر بة في التعلم ( عبارات لتحديد مست   عادة .تم ت صي)         

 وكانا النتاثج كما يليا

 طالباتالالشغف والرغبة في التعلم لدى  عادة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات 2جدول )

 مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية 

 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري
 مالتقيي الترتيب

 مرت ع . 0.388 ٪28 8.25 .أحس بالسعادة والق ة عند القيام بعمل ما .

8 
لدي حب االستعحع واالستي اف 

 .بالت يير والقيام بق ذاتيا  
8.20 20٪ 0.325 8 

 مرت ع

5 
لدي شغا حقيقي للتعرف على الناس 

 .واألماكن واألشيا 
8.30 02٪ 0.230 5 

 مرت ع

 مرت ع . 0.352 ٪00 .8.3 .أشعر بالر بة والدافعية وال غا للتعلم .

الشغف والرغبة في التعلم عادة مستوى 

 طالبات ككلاللدى 
 مرتفع 323.. 40٪ 2.52

 

بة في ال غا والر يتضح من الجدول السابق أن هنا  ت اوتا  في استجابات أفراد عينة البحث في عبارات عادة       

( وهي مت ستتتتتعات 5من  8.25إلى  .8.3ما بين   لجميع العباراتلد  العالبات حيث تراوحا المت ستتتتتعات التعلم 

 .تقع ضمن التقييم المرت ع
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 جمع البيانات باستخدام جميع الحواس لدى طالبات المرحلة المتوسطة: عادة. 5

 

لد  طالبات الصا الثالث جمع البيانات باستت دام جميع الح اس ( عبارات لتحديد مستت   عادة .تم ت صتي)      

 المت س ، وكانا النتاثج كما يليا

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

 طالبات مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية ال

 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري
 مالتقيي الترتيب

 مرت ع 1 0.3.3 ٪22 .8.0 أستجيب ب هم وفاعلية لما أسمع وأر  .

 مرت ع 2 0.320 ٪02 8.35 التعلمأست دم أكثر من حاسة أ نا   8

 مرت ع 3 0.285 ٪02 8.38 أحب لمس األشيا  واإلحساس أو ال ع ر بها 5

 مرت ع 4 0.200 ٪03 .8.3 أالحظ بد ة وب عي كل ما أحس بق .

مستوى جمع البيانات باستخدام جميع الحواس 

 طالبات ككلاللدى 
 مرتفع 361.. 42٪ 2.54

 

 

 جمع البياناتيتضتتتتتتح من الجدول الستتتتتتابق أن هنا  ت اوتا  في استتتتتتتجابات أفراد عينة البحث في عبارات عادة      

( 5من  .8.0إلى  .8.3ما بين   لجميع العباراتلد  العالبات حيث تراوحا المت ستتتعات باستتتت دام جميع الح اس 

 .وهي مت سعات تقع ضمن التقييم المرت ع

 التصور والتخيل واالبتكار: عادة. 6

 

لد  طالبات الصا الثالث المت س ،  التص ر والت يل واالبتيار( عبارات لتحديد مستت   عادة .تم ت صتي)       

 وكانا النتاثج كما يليا

ت طالباالالتصور والتخيل واالبتكار لدى  عادة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات 0جدول )

 مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية 

 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري
 مالتقيي الترتيب

 مرت ع . 0.353 ٪22 8.03 .أست دم الت يل أ نا  الت يير في م يلة أو م  ا ما .

 مرت ع 8 0.222 ٪02 8.35 .أميل إلى ت يل األشيا   ير ال ا عية 8

 مرت ع 5 0.203 ٪05 3..8 .أحرص على تقديم أفيار تتسم باإلبداع واألصالة 5

 مرت ع . 0.250 ٪00 8.52 .أميل إلى ابتيار األشيا  الم تل ة .

 التقييم مرتفع 344.. ٪44 2.53 لطالبات ككالمستوى التصور والتخيل واالبتكار لدى 
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 يل التصتتت ر والتيتضتتتح من الجدول الستتتابق أن هنا  ت اوتا  في استتتتجابات أفراد عينة البحث في عبارات عادة     

( وهي مت سعات 5من  8.03إلى  3..8ما بين   لجميع العباراتلد  العالبات حيث تراوحا المت سعات واالبتيار 

 .تقع ضمن التقييم المرت ع

 ملخص النتائج وتفسيرها

أن المت ستت  الحستتابي  الستتتجابات أفراد عينة البحث على مقياس عادات العقل كيل جا ت  أشتتارت النتاثج ..

، بانحراف (8.35لمستتتتتت   عادات العقل كيل   الحستتتتتابي المت ستتتتت تقييمها بمستتتتتت   مرت ع، حيث بل  

ستتتل م (، و80.3(، والعلحي 80.5(، ودني ر 80.8  الج ري ، وهذا يت ق مع دراستتتة(0.8.0 معياري 

(، وال راص 80.2، والعجحن (80.0والروستتتتتتتتا   (،80.0وأحمتتد  ، (80.2القتتاضتتتتتتي  و حمتتدانو

 (.80.2وشمسان 

لتعلم ال غا والر بة في ا لعادة أن المت ستعات الحستابية الستجابات أفراد عينة البحث أشتارت النتاثج إلى .8

البيانات باست دام جميع جمع عادة (، يليق في الترتيب الثاني 8.32جا  في الترتيب األول بمت س  حسابي  

التصتت ر والت يل واالبتيار بمت ستت  حستتابي عادة وفي الترتيب الثالث  ،(8.30الح اس بمت ستت  حستتابي  

وفي  ،(8.38االستتتتتتماع لآلنرين بت هم وتعاطا بمت ستتتتت  حستتتتتابي   عادة وفي الترتيب الرابع ،(8.35 

المثابرة  عادة في الترتيب الستتتتتتادسو ،(2..8مرونة الت يير بمت ستتتتتت  حستتتتتتابي  عادة الترتيتب ال امس 

 (.2..8بمت س  حسابي  

لى ما إ لد  طالبات الصتتتا الثالث المت ستتت كيل عادات العقل  تقييم ارت اع مستتتت  وت ستتتر الباحثتان                 

 يليا

على استتتت دام الت يير المجرد،  درتهن زيادة ب والتي تتميزهذه المرحلة  العالبات فينصتتتاث) ستتتاعدت   ..

ة مرونواستتتتتت دام عدد متن ع من العمليات المعرفية في حل الم تتتتتتيحت، ومتعددة، والقيام بعمليات ذهنية 

 .اوإيجاد البداثل لحل م يلة م رت ليد األفيا ت ييرهن التي أسهما في

 .ت يير أسهم ب يل فعالوما يتعلبق من ممارسات ذهنية ومهارات  ؛طبيعة محت   الدراسات االجتماعية  .8

 عة ساعدهن على تن يذ األن‘ للعالبات الم ا ا التعليمية مساهمة معلمات الدراسات االجتماعية في ت فير  .5

 .التعليمية المعل بة منهن
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 التوصيات 

 اهيمن الت صيات دا  في ض   النتاثج التي أس ر عنها البحث ن رد عد            

 .ضرورة ت فير بي ة ص ية مجهزة تسهم في ويادة تعزيز عادات العقل لد  العالبات  ..

 ت فير دورات تدريبية للمعلمات تهدف إلى تعري هن بعادات العقل وطرق تنميتها. .8

 الدراسات االجتماعية، يتضمن عادات العقل وتعري اتها وتعبيقاتها الترب ية. معلماتتدريبي لإعداد دليل   .5

 المقترحات

 اهي إجرا  عدد من الدراسات تقترا الباحثتان      

ت مهارات الدراسا المرحلة المت سعة وفق عادات العقل وأ ره في إكسا  طالباتتصميم برنامج تدريبي  ..

 .االجتماعية

أ ر استراتيجية تعليمية  اثمة على عادات العقل في تحصيل طالبات المرحلة المت سعة لم اهيم الدراسات  .8

 االجتماعية.

 العح ة بين مست   عادات العقل والدافعية لإلنجاو لد  طالبات الصا الثالث المت س . .5

 

 المراجع 

  أواًل: المراجع العربية

 

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

 ..2.-3..(،8 .0.، القاهرة، مجلة التربية، جامعة األوهراألكاديمية لد  طالبات الدبل م العام في التربية، 

ية في عادات العقل في تنمية التحصيل الرياضي والت يير اإلبداعي واالتجاه نح ها . فعالية وحدة تدريب(..80 آدم، مرفا محمد 

 8ية. ، المملية العربية السع ددراسات عربية في التربية وعلم الن سونح  الرياضيات لد  العالبات الجامعيات.  

 .2. ، ).28-.00 . 

األفيار اإلبداعية لتدريس مقرر العل م في تنمية التحصيل أ ر است دام  راثب ص ر ورس م (. 80.8سعد  نعبد الرحمالج ري، 
 رسالة دكت راه  ير من  رة( جامعة  وبعض عادات العقل لد  طالبات الصا األول المت س  بمدينة مية الميرمة

 أم القر ، المملية العربية السع دية.

العقل في م ا ا حياتية واستقصا  أ ره في تنمية  (. أ ر برنامج تدريبي  اثـم على عادات80.8، ش ا  وواردالجيزاني، محمد 

 ..- 2.(، 0.  2،مجلة أبحاك ميسانمهارات ما ورا  المعرفة لد  طح  الصا السادس االبتداثي. 
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لية ، المجلة الدو(. الذكا ات المتعددة وعح تها بعادات العقل لد  العلبة الم ه بين في دولة األردن80.8حسام  ععيةحجيرات، 
 .88.-582(،2 0، صةالمت ص

(. عادات العقل وعح تها بالقدرة العقلية وفق نظرية ستيرنبر، لد  العالبات الم ه بات في مدينة 80.2ال الدي، وج د راشد 

 .803-.82(،2. 8، والن سيةمجلة العل م الترب ية الدمام. جامعة الباحة، 

 عمانا دار الميسرة للن ر والت ويع.، طراثق تدريس الدراسات االجتماعية(. 8002نضر، ف ري رشيد 

 دار اليتا  الجامعي. المتحدةا(. مهارات الت يير رؤية ترب ية معاصرة. اإلمارات العربية ..80ال تاا   درويش، عبد

(. أ ر است دام نم ذ، التدريب االستقصاثي لس شمان في التحصيل وتنمية عادات العقل لد  طح  80.5دني ر، يسري عبيد 

ة السع دية، ، المملية العربيدراسات عربية في التربية وعلم الن سول الثان ي بالمملية العربية السع دية. الصا األ

. ..)..-3. . 

 . األردن. عمانا مركز ديب ن  لتعليم الت يير.عادات العقل ودافعية اإلنجاو(. 80.3الرابغي، نالد محمد 

(. فاعلية الصا المقل   في تدريس مقرر استراتيجيات تدريس العل م وتقييمها على التحصيل 80.0الروسا ، تهاني محمد 

مجلة الجامعة اإلسحمية للعل م  ،نعبد الرحماألكاديمي وتنمية عادات العقل لد  طالبات جامعة األميرة ن رة بنا 
 .الترب ية والن سية

 ، ميتبة الرشد.٧ط. علم الن س الترب ي مدانل نظرية وتعبيقات ترب ية علمية(. ٧٣٣٢الز بي، أحمد محمد  

(. أ ر استراتيجية  اثمة على نراث  الت يير في تدريس العل م على التحصيل وتنمية عادات 80.2  اعبد ال تاالسعداوي، رانيا 

-.2.(، . 8، المملية العربية السع دية، مجلة العل م العربيةعدادية، العقل المنتجة لماروان  لد  تحميذ المرحلة اإل

.00. 

(. مست   عادات العقل  المثابرة، والتحيم بالته ر، والسعي إلى الد ة( 80.2لمى   ،القاضيو ميسا  ،حمدانوطاهر ، سل م

، ةللبح ك والدارسات العلمي مجلة جامعة ت رينفي مادة الدراسات االجتماعية لد  طالبات الصا الرابع األساسي، 
 .835-.88(،8 52الحذ ية، 

(. أ ر استراتيجية مبنية على ت عيل عادات العقل في تعديل الم اهيم البديلة في العل م وتنمية مهارات 80.2الس يلميين، منذر 

 .22.- 25.(، . .5، االردن، العل م الترب ية دراساتالعلم األساسية لد  طلبة المرحلة األساسية، 

(. مست   عادات العقل الساثدة لد  تحميذ المرحلة المت سعة في مادة الرياضيات من 80.2، فتحية وبن كتيلةعاصم  شمام،

 .52-.5(،2 .،مجلة العل م الن سية والترب يةوجهة نظر مدرسيهم. 

ات ومهارات الحل اإلبداعي أ ر برنامج  اثم على عادات العقل لتنمية التحصيل في الرياضي(. 80.0صالح، أسامة أحمد  
ن  رة(.  رسالة ماجستير  ير مللم يحت الرياضية لد  طلبة الصا الرابع األساسي بمديرية تربية جن   ال ليل 

 جامعة القدس، فلسعين.

مرحلة ل(. أ ر برنامج ك ستا وكاليك في تنمية الت يير اإلبداعي باست دام عادات العقل لد  طلبة ا80.8طراد، حيدر عبد الرضا 

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

فاعلية است دام نم ذ،  ماروان ( ألبعاد التعلم في ويادة التحصيل الدراسي وتنمية بعض عادات (. 80.3العلحي، محمد دنيل  
ة ماجستير  رسالالعقل في مادة التربية االجتماعية وال طنية لد  تحميذ الصا ال امس االبتداثي في مدينة العاثا 

  ير من  رة(. جامعة ام القر ، المملية العربية السع دية.

(. تن ير كل من عادات العقل الستة ع ر والدافعية العقلية بنبعادها على ك ا ه التعليم اإليجابية لد  80.2يم، محمد بدر عبد الرح

 ....-53.(،. 38 المجلة الترب ية في مصر.طح  كلية التربية بس ها،، 

ل من وجهة نظر معلمات ال يزيا  بمدينة (. درجة امتح  طالبات المرحلة الثان ية لعادات العق80.2العجحن، ابتسام إبراهيم 

 .528-5.2(،. 0.، مجلة جامعة أم القر  للعل م الترب ية والن سيةالرياض، 

، الرياضا دار أسامق البحث العلمي م ه مق أدواتق أساليبق(. 8005، كايد قوعبيدات، ذو ان وعبد الح نعدس، عبد الرحم

 للن ر والت ويع.
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اهرةا دار ، القالقياس والتق يم الترب ي الن سي أساسياتق وتعبيقاتق وت جهاتق المعاصرة(. 8008عحم، صحا الدين محم د  

 ال ير العربي للعبع والن ر.

جلة م (. أ ر استراتيجية واكس في اكتسا  الم اتيح الن سية والعادات العقلية لد  طلبة كلية التربية.80.2علي، أححم جميل  
 .28-22(،20 2.المملية العربية السع دية، البح ك الترب ية والن سية،

تقصي عادات العقل واستراتيجية حل الم يحت لد  العلبة المت   ين والعاديين في جامعة األوهر (. ..80محمد سمير  عمران،
  رسالة ماجستير  ير من  رة( جامعة األوهر بغزة، فلسعين. بغزة

(. فاعليق استراتيجية  اثمة على عادات العقل في تنمية مهارات اليتابق اإلبداعية لد  80.2عيسى، محمد والع ير ي، أمل 

 .00-23(، 2  0، المجلة الدولية الترب ية المت صصةطالبات الصا األول  ان ي. كلية التربية، جامعة العاثا، 

(. فاعلية مقرر التدريس المتمايز في تنمية بعض عادات العقل لد  طالبات  سم المناهج وطرق 80.3  عبد هللا ال الح، سلعانق

 . 8.5-802( ،8 .العل م العربية، المملية العربية السع دية، مجلةالتدريس بيلية التربية. 

وال اعلية الذاتية في  (. أ ر برنامج  اثم على نم ذ، ش ارتز في تنمية عادات العقل80.2وشمسان، أحمد  ال راص، ذكر 

 .2500 – 3858(، 0، العدد  المجـلـة العـربية للتربية العلمية والتقنيةال يزيا  لد  طالبات الصا األول الثان ي، 

مجلة العل م . عادات العقل األكثر است داما  لد  طلبة الصا الثاني ع ر بدولة الي يا، (80.5ال ضلي، منص ر محمد  
 .58-2.(. 2 5،الترب ية والن سية

 عمانا ديب ن  للن ر والت ويع.، عادة عقل 50 .(8003 عامي، ي سا  

ووبل في اكتسا  الم اهيم الجغرافية لد  تلميذات أ(. فاعلية تصميم تعليمي تعلمي وفق نظريق 80.2مذك ر، ب ر  حسن 

-522.(،32والن سية، بغدادا  رب ية مجلة البح ك التالرابع االبتداثي في مادة الجغرافية وتنمية عادات العقل لديهن، 

..5.. 

فاعلية برنامج مقترا  اثم على عادات العقل في تنمية الق ة الرياضية لد  طح  الصا الرابع  (. 80.0المقيد، سامر محمد  
  رسالة ماجستير  ير من  رة(. الجامعة اإلسحمية،  زة.  األساسي بغزة،

 . األردن. عمانا دار الميسرة.في تنمية الت يير باست دام عادات العقلتعبيقات عملية (. 8002ن فل، محمد بير 

التعليم  . الرياضا هي ة تق يماإلطار ال طني لمعايير مناهج التعليم العام في المملية العربية السع دية(. 80.2هي ة تق يم التعليم.  

 والتدريب.
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