
 املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

e-ISSN 2520-4149 , p-ISSN 2520-4130 
      رفاد للدراسات واألبحاث                                                                                                       296ص – 279، ص2019 -3العدد  -5املجلد

    https://doi.org/DOI:10.31559/EPS2019.5.3.4                                        www.refaad.com  

 

 عادات العقل لدى طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة الباحة 
 

 لؤي حسن محمد أبو لطيفة
 

 اململكة العربية السعودية -جامعة الباحة  -كلية التربية -املساعد أستاذ علم النفس التربوي 

 

abulatefah12@yahoo.com 
 

 

 

 املخلخ : 
تكونت عينة  هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى امتالك طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة الباحة لعادات العقل، وقد

 وطالبة من طلبة الدراسات العليا )املاجستير والدبلوم العام في التربية(، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام املنهج 260الدراسة من )
ً
( طالبا

الل الفصل الدراس ي الوصفي، وقام الباحث ببناء مقياس عادات العقل للكشف عن مستوى عادات العقل لدى أفراد عينة الدراسة، وقد تم تطبيقه خ

ه. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى امتالك أفراد عينة الدراسة لعادات العقل التي تضمنها املقياس جاء بدرجة مرتفعة، 1438/1439األول للعام 

التفكير والتواصل بوضوح ودقة:  ،3.95، التحكم بالتهور: 4.10 ( على النحو التالي: )املثابرة:5.00حيث كان املتوسط الحسابي لدرجات الطلبة من )

(. كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في 3.43، التفكير بمرونة: 3.64، تطبيق املعارف املاضية على أوضاع جديدة: 3.88

 للمرحلة الدراسية )املاجستير/ الدبلوم العام 
ً
في التربية( ولصالح مرحلة املاجستير، وكذلك مستوى امتالك عادات العقل لدى أفراد عينة الدراسة وفقا

 ملتغير الجنس )ذكور/إ
ً
 في مستوى امتالك عادات العقل لدى أفراد عينة الدراسة وفقا

ً
 ناث(.أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق غير دالة إحصائيا

 عادات العقل، املرحلة الدراسية، الجنس )ذكور/ إناث(. الكلمات املفتاحية:
 

 املقدمة:

 على ضرورة استخدام العقل  وتوظيفه في إعمار األرض وبما يعود بالنفع علل
ا
زه عن سائر املخلوقات بالعقل، وحث ى قد كرم هللا اإلنسان وميا

اء وما ألشيالبشرية جمعاء، فالعقل هو األداة التي يستطيع اإلنسان من خاللها التمييز والفهم واإلدراك والتفكير، وبه يستطيع التعرف على حقيقة ا

َناُه  تؤول إليه األمور، قال تعالى:
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العادات وفي الوقت الحاضر شهد الفكر التربوي العديد من التطورات والتغيرات التربوية، والتي كان من أبر ها  يادة االهتمام بتنمية 

لدى الطلبة لتحصينهم وتمكينهم من مواجهة تداعيات وتحديات العصر الحالي عصر املعلومات والتكنولوجيا، ولجعل  Habits of Mind عقليةال

 تعلمهم يتسم بالديمومة واالستمرارية وبيقى مدى الحياة. 

من  جتمعامليتمكن  فعندما ،معرفي سياق اقتصاد في يهاإل يقود أن يمكن التي والنتائج العقل عادات تأثير( 2003 (وكاليككوستا  تناول  وقد  

 وإنتاج بناءالحضارة عملية في ضرورية شروط تعد جميعها ر األمو  وهذه ك،ومشار  ومبدع وفعال منتج مجتمع إلى يتحول  العادات ذهه  ترسيخ

 .عاملنا املعاصر بها يزخر التي الكبرى  التحديات ومواجهة التكنولوجيا

  العقل داتوبالتالي فإن عا  
ً
  تلعب دورا

ً
 االكاديمية املهارات في أداءهم ألن وخارجها، التعليمية املؤسسات داخل وتقدمهم األفراد نجاح في حيويا

  العقل عادات تؤدي كما ،وإخفاقهم نجاحهم مدى يتحدد وبموجبه تفكيرهم، نتاج واملواقف الحياتية هو والتعليمية
ً
  دورا

ً
  بار ا

ً
 في األفراد لدى ومؤثرا

 (.2018على نحو فعال )الجيزاني وعباس،  التكيفات والفعاليات أداء

 لجميع املراحل التعليمية التي يمر بها الطالب   
ً
 رئيسيا

ً
في  ومن هذا املنطلق فقد دعت التربية الحديثة إلى أن تكون العادات العقلية هدفا

نشطة واملهام والواجبات التي تساعد على تطوير عادات العقل وتنميتها لدى الطلبة، املدرسة والجامعة، وأن يتم تضمين املناهج واملقررات الدراسية األ

 بصورة يومية وبشكل دائم. وذلك من أجل الوصول إلى تعلم يستطيع الطالب توظيفه في حياته العملية
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 مشكلة الدراسة:

دراسات العليا في كلية التربية بجامعة الباحة، حيث تعدا تتمثل مشكلة الدراسة الحالية في الكشف عن مستوى عادات العقل لدى طلبة ال  

 هو غير مألوف.عادات العقل بمثابة الدعامة الرئيسية لتنمية قدرات الطالب العقلية وتطوير أنماط التفكير لديه إلنتاج ما يتسم بالجدة واألصالة وما 

 جاءت الطالب، فقد حياة في ثابت ومنهج متكرر  سلوك إلى وتحويلها على تنميتها التركيز ينبغي تربوية ثوابت لوجود تستند العقلية العادات وبما أن

  هدفا العقلية العادات تكون  ألن التربويين دعوات
ً
ومن هذا املنطلق ومن خالل إطالع الباحث على األدب النظري والدراسات السابقة  .التعليم في رئيسا

(، فقد الحظ بأن عادات العقل ما  الت بحاجة إلى مزيد من 2016 ،مها محيسن و يتون )دراسة ( و Younis & Allam, 2016في هذا املجال، كدراسة )

ه الدراسة البحث والدراسة ملا لها من أهمية على صعيد حياة الطالب العملية واألكاديمية، ال سيما في مرحلة الدراسات العليا. وعليه فقد جاءت هذ

 ى طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة الباحة.محاولة التعرف على مستوى عادات العقل لد

 أسئلة الدراسة:

 ما مستوى امتالك طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة الباحة لعادات العقل؟ .1

 للمرحلة  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى امتالك عادات العقل لدى طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة .2
ً
الباحة تبعا

 الدراسية )املاجستير، الدبلوم العام في التربية(؟ 

 للجنس .3
ً
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى امتالك عادات العقل لدى طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة الباحة تبعا

 )ذكور، إناث(؟

 أهداف الدراسة:
 دى طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة الباحة.التعرف على مستوى عادات العقل ل .1

 ملتغير املرحلة الدرا .2
ً
سية الكشف عن الفروق في مستوى امتالك عادات العقل لدى طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة الباحة تبعا

 )املاجسنير، الدبلوم العام في التربية(.

 ملتغير الجنس )ذكور، إناث(.الكشف عن الفروق في مستوى امتالك ع .3
ً
 ادات العقل لدى طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة الباحة تبعا

 أهمية الدراسة:

 

 تتضح أهمية الدراسة الحالية من خالل األمور التالية:

 .تزويد األدب النظري بمعلومات تفيد في فهم عادات العقل وسبل تنميتها 

 ا الدراسة الحالية وهم طلبة الدراسات العليا.أهمية الفئة التي تتناوله 

 .تزويد الباحثين بأداة لقياس عادات العقل تتمتع بخصائص سيكومترية مناسبة 

  .توجيه أعضاء هيئة التدريس في الجامعات إلى ضرورة تصميم األنشطة واملواقف التعليمية التي تنمي عادات العقل لدى الطلبة 

  الحالية في بناء برامج تدريبة تساعد على تنمية عادات العقل لدى الطلبة.االستفادة من نتائج الدراسة 
 

 مصطخلحات الدراسة:

 إلى فعل إنتاجي وسلوك ذكي وعقالني يساعد الفرد على مواجهة  بهدف التوصل  العمل في واملستمر الثابت العقلي األداء أنماط هي: عادات العقل

 . Costa & Kallick, 2000)اءة واقتدار )املشكالت واملواقف الحياتية املتنوعة بكف
ً
بأنها الدرجة التي يحصل عليها الطلبة على  وتعرف إجرائيا

 مقياس عادات العقل املستخدم في هذه الدراسة.

 محـددات الدراسة: 
 تتحدد نتائج هذه الدراسة بما يلي:

 بجامعة الباحة.اقتصرت الدراسة على طلبة الدراسات العليا في كلية التربية  :محددات بشرية 

 هـ(.1438/1439: تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي )محددات زمنية 

 تم تطبيق هذه الدراسة في جامعة الباحة باململكة العربية السعودية. :محددات مكانية 
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 لعليا في كلية التربية بجامعة الباحة لعادات : اقتصرت هذه الدراسة على الكشف عن مستوى امتالك طلبة الدراسات امحددات موضوعية

 العقل.

 اإلطار النظري:

تستند عادات العقل وما ينبثق عنها من سلوكات وممارسات إلى النظرية املعرفية، التي تقوم على مجموعة من املبادئ واالفتراضات   

(، وأن التعلم ينطوي على عملية نشطة يقوم فيها املتعلمون ببناء املعنى عن Ultanir, 2012األساسية، أهمها أن الفرد قادر على بناء املعرفة وتطويرها )

 . Altan et al, 2017)طريق ربط األفكار الجديدة باملعارف القائمة والخبرات ذات الصلة والتفاعل مع البيئة االجتماعية املحيطة بهم )

 وغير قابل للزيادة، إلى النظر إليه على أنه ش  الذكاءكثير من التربويين أن تغيير النظرة إلى وقد رأى 
ً
يء التي كان يعتقد انها نتاج عامل كلي محدد وراثيا

العقل رؤية ، حيث تمثل عادات (2002قابل للزيادة والنمو والتطور، يعد من أهم العوامل التي أدت إلى تطوير ما يعرف بالعادات العقلية )الحارثي، 

 (.2009جديدة للذكاء، فممارسة الفرد لعادات العقل تسهم في تطوير ذكاء متقدم وناجح في السيطرة على العمليات العقلية )قطامي وثابت، 

ر عادات    إذ قد تكون  في أبنيته املعرفية، غير متوفر حلها ون يك مشكلة مواجهة عند ذكية بطريقة التصرف إلى الفرد عن نزعة العقل وتعبا

 إلى توظيف.  (2003)كوستا وكاليك،  موقف غامض أو لغز، أو محير، موقف ةئهي على لةشكامل
ً
ك الذكي السلو  وهذا يعني أن عادات العقل تشير ضمنا

 عندما ال يعرف الفرد اإلجابة أو الحل املناسب الذي يمكن اللجوء إليه.

وبالتالي فإن عادات العقل تركز على سلوك املتعلم عندما ال يعرف الجواب الصحيح، فعادات العقل هي نمط من األداءات الذكية تقود   

إلى أنماط معينة من املشكالت والتساؤالت التي تحتاج الى تفكير وبحث وتأمل، أي أن  املتعلم إلى أفعال إنتاجية، ألنها تتكون نتيجة الستجابة الفرد

 ,Costa & Kallick)عادات العقل تركز على الطرق التي ينتج بها املتعلمون املعرفة، وليس على استذكارهم لها أو إعادة إنتاجها على نمط سابق )

2000. 

إلى أن عادات العقل نمط من السلوك الذكي غير الطائش يظهر في جو من الحرية  Altan et al, 2017)وضمن هذا السياق أشار التان )  

هذا السلوك الذكي من خالل الخبرات  خالي من اإلكراه واإلجبار، ويكون تحت نوع من السيطرة الواعية والطوعية بقصد تحقيق أهداف واسعة، وينجم

 املكتسبة والتفاعالت االجتماعية، ويكون بمثابة دليل على ما لدى الفرد من عمليات معرفية ومهارات واستراتيجيات.

درب عليها لتصبح وفي ضوء ما تقدم، فإنه يمكن القول بأن عادات العقل هي عبارة عن مجموعة من السلوكات الذكية، التي يقوم الفرد بتعلمها والت

، وتتحول إلى أسلوب حياة مستدام، يمارسه في املستقبل بشكل عملي في مختلف املواقف واملشكالت الحياتية التي يمكن أن 
ً
 تكراريا

ً
يتعرض لها أو سلوكا

 يواجهها.

هم فرص املشاركة والتفاعل والتحدي وتركز عادات العقل على أن الوصول بالطالب إلى مستويات أعلى من التفكير واألداء يتطلب أن تتاح ل  

لطلبة الكتساب مجموعة من املهارات والسلوكات األكثر ثراء من تلك التي تقيسها االختبارات التقليدية محددة النطاق، حيث تتيح عادات العقل ل

ة ومواجهتها داخل البيئة التعليمية وخارجها بكل التفكير بشكل مختلف وااللتزام بعملية جديدة للتعلم، هذا باإلضافة إلى التنقل بين املواقف املعقد

 .(Kallick & Zmuda, 2017) كفاءة واقتدار من خالل استدعاء العادة العقلية املناسبة لها بشكل تلقائي دون الحاجة إلى التذكير

دى الطلبة، وأن يتم تهيئة الفرصة أمام ( أن تركز جميع أهداف التعليم على تطوير عادات عقلية منتجة لDavidson, 2013وقد اقترح ديفيدسون )

بشكل  الطلبة لتعلم وممارسة األنماط املختلفة من السلوكات الذكية، لتصبح مع مرور الوقت جزء ال يتجزء من طبيعة الطالب وسلوكه الذي يمارسه

 يومي وبصورة متكررة.

 أبعادها وإدراك بتحليلها واملشكالت املواقف ملواجهة ومهارات قدرات من يمتلك ما في توظيف الطالب العقل بإرادة عاداتتطوير ويكمن    

 البناء توظيف على املتعلم تساعد مواقف تعليمية تصميم على تعتمد العقل عادات تنمية أن وهذا يعني منها، والتحقق وتفحصها الحلول املتباينة وطرح

ه ،يمتلكه الذي املعرفي استخدام استراتيجيات   املعلم على مما يوجب الطالب، لدى تنميتها عند خاصة طلباتلها مت عقلية عادة أن كل إلى املعلم وتوجا

  (Facione et al, 1996 ).املختلفة التعليمية وبناء العديد من األنشطة تدريسية متنوعة،

ار واملواقف التي يمكن أن تشتق ( على ضرورة تدريب املعلمين على األنشطة واملعلومات واألفك  (Vollrath, 2016وعليه، فقد أكد فولراث   

 أن يت
ً
م إدماج من عادات العقل،  ليكونوا قادرين على بناء دروس وأنشطة تساعد على تطوير عادات العقل لدى الطلبة، مع مالحظة أنه ليس إلزاميا

درس أو نشاط مرة في األسبوع لتطوير عادات  عادات العقل بشكل يومي في الخطط الدراسية اليومية للمعلمين، وإنما يكتفى أن يقوم املعلمون بتطوير

 العقل.  

 على واإلقدام والتصرف املنطقي، وصنع القرارات الت،كاملش وطرح واملرونة االستطالع حب العقل عليها عادات ؤكدتمن األمور التي و    

 بعد تهمااختيار  صنع على األفراد احترام قدرات اداتالع ذهه لجمييع ص البار ةئالخصا ومن والخالق، النقدي رالفك تدعم أخرى  ياتكوسلو  املخاطر

كما تشتمل عادات العقل على من عدد من املهارات واملواقف واالتجاهات  (.2006وعلى توجيه سلوكياتهم الفكرية )وطفة،  املعطيات على الحصول 
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 من يستخدمه في وقت معين وموقف معين        دون غيره فكريةال السلوكيات من املتعلم يتفضيل نمط وتتضمن قياموامليول والقيم والخبرات السابقة، 

ذلك واالستفادة  األنماط، هذا باإلضافة إلى أن العادات العقلية تتطلب قيام املتعلم بتقييم مدى فاعلية السلوكات املستخدمة لتعديلها إذا احتاج األمر

 (. Costa & Callick, 2009)منها في املستقبل 

 ذلكال بد قبل  بل  ا فحسب،إنجا ه على تعمل التي والقدرات األساسية التفكير مهارات الفرد یمتلك أن تعني ال، العقل عادات تشكيل وعليه فإن عملية

، فامتالك مهارات التفكير املختلفة والقدرات ,Tishman) 2000املالئمة ) واملواقف والظروف األوقات في ذلك كل واإلرادة لتطبيق الرغبة وجود من

 الجراءات الال مة لها ال يكفي إذا لم يستفد الفرد من الفرص العديدة لتطبيقها من وقت آلخر، وأن تكون لديه الرغبة الحقيقية الستخداموا

 & Costa)االستراتيجيات املختلفة لتنفيذ هذه املهارات حسب الظروف واملواقف التعليمية املناسبة، ومحاولة تقييم مدى فعاليتها من وقت آلخر  )

Kallick, 2000.  
م العقلية املهارات تنمية على تساعد أنها إلى العقل عادات وتعود أهمية  

ا
إلى  تؤدي فهي ثم ومن املستقبل، الطالب في يحتاجها خبرة أي وتعل

 للموقف املناسب راءاإلج اراختي ضوء اليومية في الحياة مواقف مع ةءفابك وتوجهها التعلم عملية تنظيم على وتساعد حولهم، من للعالم أفضل فهم

 ،والحياتية التعليمية األنشطة جميع في العقلية تراواملها راتالقد استخدام تجاه اإلرادة كامتال على املتعلمين املتعلم، وتشجع به الذي يمر التعليمي

 إلى للوصول  والتنظيم واإلبداع الناقد التفكير اراتمه مزج على القدرة تسابكويتمكن من ا ممارستها، من يملا  ال عادة املتعلم لدى التفكير يصبح حتى

 ).  2008،نالدي حسام (أداء أفضل

( أن من يمتلكون عادات العقل لديهم توقعات عالية ويبحثون باستمرار عن طرق  Costa & Kallick, 2008وقد رأى كوستا وكاليك )

 في يساعد العقلية العادات وتنمية تطوير أن إلى (Rotta, 2004) روتا تعلم. وتشيرللتحسين والنمو وتطوير الذات، ويرون في التحديات فرصة مناسبة لل

 .املشكالت لحل املوجودة لتنظيم املعارف مألوفة غير بطريقة األشياء إلى والنظر بفاعلية، أفكاره وإدارة للمتعلم، املعرفي تنظيم املخزون

 تعلم إلى تؤدي الضعيفة العقل يقوم به الطالب، فعادات ش يء كل في تؤثر قليةالع العادات إلى أن (Marzano, 1992) مار انو كما أشار

 من فكثير العقل لديهم، تنمية عادات  لم يتم إذا فَعالين غير يصبحون  املهرة والطلبة القدرة، املهارة أو في الطلبة مستوى  عن النظر بغض ضعيف

 ليست املشكلة تكون  إذ جديدة، يواجهون مواقف حين يتصرفون  كيف يعرفون  ال ممعين، ولكنه موضوع في ومهارة معرفة األشخاص يكون لديهم

 
ً
 لهم بسهولة. متاحة والحلول  اإلجابات تكون  ال حينما العمل عن ويكفون  أنهم يستسلمون  يعود إلى األمر ولكن القدرة، أو املهارة في قصورا

 السليم األولويات نظام ووضع العقلية وترتيبها، العمليات تنظيم على القدرة امتالك إلىتؤدي  الطلبة العقل لدى عادات و يادة على ما تقدم، فإن تنمية

  النجاح في يساعد مما
ً
، وباإلضافة إلى ذلك فإن اكتساب الطالب أكاديميا

ً
  يجعله العقل لعادات وحياتيا

ً
 وتفهم اإلصغاء والتواصل مع اآلخرين، على قادرا

 والتصنيف، بعمليات التذكر، معرفة لديه تصبحو جديدة،  ومواقف أوضاع في السابقة املعارف وتطبيق ة،بمرون التعليمية، والتفكير املواقف

 (Costa & Kallick, 2009). والتحليل  والتجريب، والتقويم، والتعميم، واالستدالل،

 إرادتهم وتدعم والتعلم العمل على الطالب تشجع هذه البيئة التي، التعليمية البيئة بمقومات ترتبط العقل تنمية عاداتمن جانب آخر فإن و 

 وتوليدها وتنظيم الخبرات، وتتنوع فيها استراتيجيات التدريس واألنشطة الصفية الداعمة لتفاعل الطلبة ومشاركتهم في بناء املعرفة والتفكير البحث في

(Coll et al, 2009) . الطفل يولد التي الدماغ طاقات بين علالتفا نتيجة تنشأ العقل عادات أن   )2000،األعسر) وقد أكدت  
ً
 التي البيئة وبين بها مزودا

  .طاقاتهم عن التعبير فرص من األطفال يحرم البيئة تخاذل وبقدر ،العقل عادات نموة لفرصال الطاقات تتاح لهذه البيئة تنشيط فبقدر فيها، يعيش

 
ً
للعقل ال يمكنه تجاو ها، فامتالك الفرد لعادات العقل يمكنه من تطوير قدراته العقلية  وبالتالي فقد تغيرت النظرة التقليدية للذكاء التي ترسم حدودا

من حفظ املعرفة واستظهارها إلى بناء من حالة السلبية إلى حالة الفعل والنشاط والحيوية، و بصورة مستمرة ويخرجه من دائرة التفكير الضيق، وينقله 

 حياته اليومية. املعرفة وإنتاجها والعمل على توظيفها في

 اإلبداع إلى أقص ى درجات وإيصال العقل الذكاء تطوير أجل من أنه(Costa & Kallick, 2000)  وكاليك كوستا وضمن هذا السياق يرى 

وقد توصل  وتساعدها على الوصول إلى جوهر األشياء. بالقدرات العقلية تنهض أن تنمية عادات العقل التي يمكنها على ينبغي العمل فإنهواإلنتاج، 

 & Costa)( عادة عقلية  تقود من امتلكها إلى سلوك إنتاجي مبدع، وفيما يلي وصف توضيىي لكل عادة من هذه العادات16كوستا وكاليك إلى )

Kallick, 2008;Costa & Kallick, 2000) : 

لل، ويتصف املثابرون بأنهم يواظبون وال يتراجعون، إصرار الفرد على مواصلة العمل وإكمال املهمة بنشاط وحيوية دون م Persisting:املثابرة  .1

 ويستخدمون استراتيجيات متعددة ملواجهة املواقف والصعاب، وال يقبلون الهزيمة، وفي كل مرة يخفقون فيها يعاودون الكرة مرة أخرى.

قيام بالفعل، واالبتعاد عن التسرع والفورية، تشير إلى القدرة على الصبر والتأني، والتفكير قبل ال  Managing Impulsivity:بالتهور  التحكم .2

 ومعاودة النظر عدة مرات قبل الوصول إلى حكم نهائي.

هو اإلنصات بوعي ملا يقوله اآلخرون، وهو فعل نقدي تأملي  Listening with understanding and empathy: وتعاطف بتفهم اإلصغاء .3

 ات الذهنية، ويعد اإلصغاء نقطة البداية للفهم والحكمة.وعمل ذهني معقد يتضمن العديد من الفعاليات والقدر 
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يشير التفكير بمرونة إلى قدرة الفرد على النظر للموضوع من  وايا مختلفة وجوانب متعددة، ويوصف  Thinking flexibly:بمرونة  التفكير .4

 املواقف واملشكالت التي يمكن أن تعترضه.الشخص الذي يمتلك هذه العادة بالقدرة على توليد البدائل والحلول املتعددة ملواجهة 

يمثل التفكير ما وراء املعرفي وعي الفرد بما يجريه من عمليات تفكير وقدرته على تحديد ما يعرف وما Metacognition:  املعرفي وراء ما التفكير .5

 وما هي النتائج التي ترتيب على قيامه به. يحتاج إلى معرفته، ويوصف الفرد الذي يمتلك هذه العادة بوعيه بما يقوم به وملاذا يقوم به

هو العمل من أجل تحقيق درجة عالية من االتقان والكمال والخلو من األخطاء، ويوصف   Striving for accuracy:الدقة أجل من الكفاح .6

 ا هو مطلوب.األفراد الذين يمتلكون هذه العادة بأنهم يتفحصون ويراجعون ما يقومون به للتأكد من صحته ومطابقته مل

تشير هذه العادة إلى قدرة الفرد على طرح األسئلة وصياغة املشكلة بشكل  Questioning and posing problems:املشكالت  وطرح التساؤل  .7

عرفي دقيق، بحيث تكون املعلومات املجموعة لإلجابة عن األسئلة واملشكلة املطروحة تساعد على ملء الفجوة وسد النقص الحاصل في البناء امل

 للفرد.

أي االستفادة من التجارب والخبرات السابقة : Applying past knowledge to new situationsجديدة أوضاع على املاضية املعارف تطبيق .8

  التي مرا بها الفرد من أجل توظيفها في مواجهة مواقف حياتية مشابهة.

تشير إلى قدرة الفرد على توصيل ما يريد :  Thinking and communicating with clarity preciseودقة بوضوح والتواصل التفكير .9

 التعبير عنه بدقة ووضوح سواء أكان ذلك بطريقة كتابية أو شفوية.

تشير هذه العادة إلى استمتاع الطالب بحل املواقف واملشكالت التي :  Responding with wonderment and aweورهبة بدهشة االستجابة .10

 حبه لالستطالع ومعرفة املجهول، وسعادته أثناء قيامه بعمليات البحث والتقص ي وإيجاد الحلول.يكتنفها الغموض و 

 Gathering data through all the senses: الحواس جميع باستخدام البيانات جمع .11

لم كلما  ادت نسبة املعارف والخبرات تشير إلى أهمية استخدام كافة الحواس في عملية التعلم، فكلما  اد عدد الحواس املستخدمة في عملية التع .12

 املكتسبة.

الفرد على تخيل الحلول والبدائل وتصورها بطرق مختلفة  إلى قدرة تشيرCreating, imaging and innovating: والتجديد  والتخيل اإلبداع   .13

 تتسم بالجدة والبعد عن التقليدية.

تشير إلى امتالك الفرد لروح املغامرة البناءة واملحسوبة، واإلقبال على املهام  Taking responsible risks: بمسؤولية خاطرامل على اإلقدام .14

 الجديدة بثقة وجرأة وعدم خوف من الفشل، ألن الخوف من الفشل يشكل عائق كبير أمام استخدام األفكار الجديدة والطرق الحديثة.

خالل تقديم أشكال معينة من السلوك تعمل على إدخال البهجة والسرور القدرة على إضفاء جو من املرح من   Finding Humor:الدعابة إيجاد .15

 والسعادة للنفس. إن امتالك املتعلم لهذه العادة العقلية يعمل على  يادة نشاطه ودافعيته ويستثير طاقاته اإلبداعية.

ع اآلخرين والعمل ضمن فريق، ويتصف من يمتلك أي قدرة الفرد على التواصل م  Thinking interdependently:التعاوني أو التبادلي التفكير .16

 هذه العادة باالنفتاح على الرأي اآلخر وتقبل نقد اآلخرين والقدرة على تقديم اآلراء واملبررات.

حصيل تشير هذه العادة إلى رغبة الفرد املستمرة وتشوقه الدائم للتعلم والحصول على املعلومات وت :Learning continuously املستمر التعلم .17

 الخبرات والتعرف على كل ما هو جديد دون ملل أو شعور بالتعب.

 الدراسات السابقة:

من خالل الرجوع إلى األدب التربوي نجد أن هناك عدد من الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية، وفيما يلي استعراض لهذه   

 من األحدث إلى األ
ً
 تنا ليا

ً
 ترتيبا

ً
 املرشد لدى املنتجة العقل عادات عن الكشف إلى ( دراسة هدفت2018 ،قدم، فقد أجرى) محمدالدراسات مرتبة  منيا

 ومرشدة بمدينة ) 152) من وتكونت عينة الدراسةاملدرس ي وعالقتها بفاعلية الذات اإلرشادية لديه،  النفس ي
ً
أكتوبر، وقد أسفرت نتائج  6مرشدا

عقل املنتجة وفاعلية الذات اإلرشادية لدى املرشد النفس ي، وأنه يمكن التنبؤ بفاعلية الذات من خالل الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية بين عادات ال

 بين الذكور واإلناث ولصالح اإلناث في أبعاد عادات العقل التالي
ً
ة: املثابرة عادات العقل املنتجة لديه، وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا

 في بعدي عادات العقل التاليين: اإلصغاء بتفهم وتعاطف، والكفاح من أجل الدقة، وال
ً
تحكم بالتهور، والتفكير بمرونة، ولم توجد فروق دالة إحصائيا

 وطرح التساؤالت.

( دراسة هدفت إل تقص ي أثر استخدام عادات العقل الرياضية املستندة للتعلم باملشكلة على التفكير Andriani et al, 2017وأجرى )  

 في الصف السابع األساس ي تم اختيارهم من مدينة بادانغ راتو في أندونيسيا، 70الرياض ي لدى الطالب، وقد تكونت عينة الدراسة من )اإلبداعي 
ً
( طالبا

، واألخرى ضابطة د36وقد تم تقسيمهم إلى مجموعتين إحداهما تجريبية درست باستخدام عادات العقل املستندة للتعلم باملشكلة وتضم )
ً
رست ( طالبا
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، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فارق بين املجموعة التجربيبية واملجموعة الضابطة ولصالح املجموعة 34بالطريقة التقليدية وتضم )
ً
( طالبا

 التجريبية.

ة األساسية ( دراسة هدفت إلى معرفة العالقة بين تعليم عادات العقل والسلوك اإليجابي لدى معلمي املرحل Al-Assaf,2017كما أجرى )  

 ومعلمة تم اختيارهم بطريقة عشوائية. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن 60الدنيا بمنطقة الجامعة في عمان، وقد تكونت عينة الدراسة من )
ً
( معلما

 الح الذكور. مستوى تعليم عادات العقل لدى املعلمين بدرجة متوسطة، وأن هناك فروق بين الذكور واإلناث في مستوى تعليم عادات العقل ولص

( إلى التعرف على عادات العقل لدى طلبة التربية البدنية في جامعة االسكندرية، وقد تكونت  Younis & Allam,2016وهدفت دراسة )

 تم اختيارهم بطريقة عشوائية، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى امتالك الطلبة لعادات العقل متفاوت، ح70عينة الدراسة من )
ً
يث تتراوح ( طالبا

، كما أظهرت نتائج الدراسة وجود مستوى عال في بعض عادات العقل مثل التحكم بالتهور، واالستجابة  %80.42-%54.62نسبة امتالكها ما بين 

وذلك بسبب بدهشة ورهبة، ومن جهة أخرى فقد أشارت نتائج الدراسة أن معظم عادات العقل لم يتحقق فيها املستوى العالي من امتالك الطلبة لها 

 االفتقار إلى التطبيق واالستخدام املوجه لعادات العقل في مجال التدريس وعلى صعيد املنهاج الدراس ي.

  مشروع حسب العقل لعادات األساسية املرحلة طلبة اكتساب مستوى  استقصاء إلى دراسة ( هدفت2016،وأجرت )مها محيسن و يتون   

 عينة املدرس ي، وتكونت والتحصيل والجنس التعليمي بمتغيرات املستوى  وعالقته والتاسع، والسابع، مس،الخا :الصفوف األساسية في العالمي 2061

، وأن هناك الطلبة اكتساب مستوى  أن النتائج وأظهرت وطالبة، طالًبا (1699) من الدراسة
ً
املستوى التعليمي  إلى يعزى  إحصائية داللة ذو فرق  متدنيا

 الخامس الصفين في اإلناث لصالح الطالبات التفوق  وكان الطلبة، إلى جنس يعزى  إحصائية داللة ذو على، كما يوجد فرق ولصالح املستوى التعليمي األ 

 األساس ي. التاسع الصف في الذكور  الطلبة ولصالح األساسيين والسابع

الجامعة األردنية وجامعة البلقاء ( دراسة هدفت للتعرف على عادات العقل لدى طلبة تخصص الرياضيات في 2015كما أجرت الصباغ )  

، وقد أظهرت نتائج الدراسة سيادة بعض عادات العقل وعلى رأسها " تطبيق املعارف "، وكان 438التطبيقية، وقد تكونت عينة الدراسة من )
ً
( طالبا

 وى عادات العقل والذكاءات املتعددة والعالقةهدفت إلى التعراف على مست( دراسة 2015أقلها سيادة  التفكير فوق املعرفي. وأجرى عناقرة والجراح )

، 305وقد تكونت عينة مكونة من ) لدى عينة من طالب السنة التحضيرية بجامعة طيبة،بينهما 
ً
ممارسة  وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى ( طالبا

 .عادات العقل ككل لدى أفراد عينة الدراسة كانت درجة مرتفعة

التربية بجامعة امللك سعود،  كلية طالب لدى اإلنجا  بدافعية وعالقتها العقل عادات عن الكشف اسة هدفت إلى( در 2015وأجرى القضاة )  

، وأظهرت نتائج الدراسة 202وقد تكونت عينة الدراسة من )
ً
، وقد توصلت الدراسة إلى أن مستوى امتالك الطلبة لعادات العقل جاء مرتفعا

ً
( طالبا

 
ً
 ملتغير املرحلة الدراسية ولصالح طلبة الدراسات العليا على املقياس الكلي ومعظم األبعاد باستثناء بعدي اإلبداع وجود فروق دالة إحصائيا

ً
تبعا

 املتفوقين لدى الطلبة املشكالت حل وإستراتيجية العقل عادات بين العالقة على التعرف ( دراسة هدفت إلى2014والحيوية. كما أجرى عمران )

  (260) منعينة الدراسة  ، وتكونت غزة -األ هر ةجامع في والعاديين
ً
كلية التربية املستوى األول والرابع، وقد أظهرت نتائج الدراسة  من وطالبة طالبا

يجية حل وجود فروق دالة بين عادات العقل لدى الطلبة املتفوقين والعاديين ولصالح املتفوقين، ووجود عالقة ذات داللة بين عادات العقل واسترات

تثناء بعض ملشكالت لدى الطلبة املتفوقين والعاديين، وأنه ال توجد فروق ذات داللة بين املستوى االول واملستوى الرابع في معظم عادات العقل باسا

 العادات كانت الفروق لصالح املستوى األول.  

بجنس  وعالقتها العاشر الصف طلبة عند لللعق عادات ثالث مستوى  معرفة إلى الدراسة ( دراسة هدفت إلى2011وأجرى املساعيد )  

 عند العقل عادات مستوى  أن إلى الدراسة نتائج العاشر، وقد أشارت الصف طلبة من وطالبة طالًبا  (216)من الدراسة عينة الطلبة، وتألفت

 في عادات لإلناث منه أعلى العقل عادات من ى مستو  لديهم الذكور  أن إلى النتائج أشارت كذلك الوسط الفرض ي، من أعلى ) وإناث ذكور (         الطلبة

 الثالث. العقل

دراسة بعنوان "املعالجة العقلية املقصودة: تفكير الطالب كإحدى عادات العقل". وتكونت  (Wiersema & Licklider, 2009)وأجرت   

خدمت الدراسة املالحظة واملقابلة في عملية جمع البيانات. ( طالب من طلبة الجامعة املشاركين في إحدى املساقات الجامعية، واست8عينة الدراسة من )

إجابة وأظهرت نتائج الدراسة أن الطريقة األفضل لتطوير عادات العقل لدى الطالب هي تدريسهم كيفية طرح األسئلة، حيث إنَّ تعلم الطالب طرح و 

 األسئلة الصعبة وحدهم يؤدي إلى تطوير العادات العقلية لديهم.

 ى الدراسات السابقة:التعليق عل 

 يالحظ من خالل استعراض الدراسات السابقة بشقيها العربي واألجنبي األمور التالية:
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 ( تشابهت الدراسة الحالية من حيث الهدف مع بعض الدراسات السابقة، وذلك مثل دراسةYounis & Allam,2016  (، ودراسة )مها محيسن

(، واختلفت الدراسة الحالية من حيث الهدف مع بعض الدراسات السابقة، 2015 ،القضاة دراسة )(، و 2015 ،الصباغ (، ودراسة )2016 ،و يتون 

 .           (Wiersema & Licklider, 2009)(، ودراسة Andriani et al, 2017وذلك مثل دراسة )

 (، ودراسة )2018 ،دراسة )محمد تشابهت الدراسة الحالية مع عدد من الدراسات السابقة في استخدام املنهج الوصفي، وذلك مثلAl-Assaf, 

 ( التي استخدمت املنهج التجريبي.Andriani et al, 2017(، واختلفت مع دراسة )2011 ،(، ودراسة) املساعيد 2017

 ( من حيث العينة مع دراسة 
ً
ت عينتها من (، واختلفت مع الدراسات السابقة األخرى التي تكون2015 ،القضاة تشابهت الدراسة الحالية جزئيا

(،  Younis & Allam,2016(، ودراسة )2018املرشدين واملعلمين وطلبة املرحلة األساسية  ومرحلة البكالوريس، وذلك مثل دراسة محمد )

 (، ودراسة 2015 ،عناقرة والجراح (، ودراسة )2015 ،الصباغ (، ودراسة )2016 ،مها محيسن و يتون  (، ودراسة)Al-Assaf, 2017ودراسة )

.(Wiersema & Licklider, 2009) 

 .اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة حول أهمية عادات العقل وضرورة تنميتها لدى الطلبة في مختلف املراحل الدراسية 

 .تمتا  الدراسة الحالية بكونها تركز على طلبة الدراسات العليا في مرحلتي املاجستير والدبلوم العام في التربية 

 اد الباحث من الدراسات السابقة في بناء تصور للمنهجية التي سيتبعها والخطوات التي سيسير عليها في إجراء الدراسة الحالية.استف 
 

 وإجراءاتها: منهجية الدراسة

 :استخدمت الدراسة الحالية املنهج الوصفي ملالءمته ألغراض الدراسة وأهدافها. منهج الدراسة 

 ن مجتممجتمع الدراسة ع الدراسة من طلبة الدراسات العليا)املاجستير والدبلوم العام في التربية( بكلية التربية في جامعة الباحة باململكة : تكوا

( حسب إحصائيات عمادة 1045هـ(، والبالغ عددهم )1439/ 1438العربية السعودية، املسجلين في الفصل الدراس ي األول من العام الجامعي )

 الباحة.  القبول والتسجيل بجامعة 

 وطالبة من طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة الباحة املسجلين في الفصل الدراس ي 260تكونت عينة الدراسة من ) :عينة الدراسة 
ً
( طالبا

%(، ويبن الجدول 88,24هـ(. وقد تما اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية من مجتمع الدراسة بنسبة )1439/ 1438األول من العام الجامعي )

 ملتغيري املرحلة الدراسية والجنس.1رقم )
ً
 ( تو يع أفراد عينة الدراسة تبعا

 

 ملتغيري التخص  والجنس1جدول )
ً
 (: توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا

 النسبة املئوية التكرار الجنس املرحلة الدراسية

 

 ماجستير

 %25 66 ذكور 

 %23 60 إناث

 %48 126 الكلي

 

 لوم عاليدب

 %25 65 ذكور 

 %27 69 إناث

 %52 134 الكلي
 

 

 

 

 

 

 :أداة الــدراسة

تمثلت أداة الدراسة الحالية في مقياس عادات العقل الذي قام الباحث ببنائه من خالل الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة  

(، 2014(، واستبانة عادات العقل )عمران،  Al-Assaf, 2017ليم عادات العقل )مقياس تع واملقاييس واالستبانات التي تناولت عادات العقل، وذلك

(. وقد تضمن املقياس أربعة من عادات العقل التي رأى الباحث أن لها تأثير مهم على طلبة الدراسات 2015واستبانة عادات العقل )عناقرة والجراح، 

 لى النحو التالي: العليا )املاجستير والدبلوم العام في التربية(، وهي ع

  :6،  5،  4،  3،  2،  1املثابرة: وتضم الفقرات التالية . 

  :12،  11،  10،  9،  8،  7التحكم بالتهور: ويضم الفقرات التالية . 

 18،  17،  16،  15،  14،  13: ويضم الفقرات التالية: التفكير بمرونة . 

 24،  23،  22،  21،  20،  19: ودقة: ويضم الفقرات التالية بوضوح والتواصل التفكير . 

 30،  29،  28،  27،  26،  25جديدة: ويضم هذا البعد الفقرات التالية:  أوضاع على املاضية املعارف تطبيق  . 
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 وصف املقياس: 

ن مقياس عادات العقل بصورته األولية من ) : )موافق بشدة، موافق، محايد، غير مو 30تكوا
ً
 خماسيا

ً
افق، غير موافق ( فقرة مدرجة تدريجا

 بشدة(.

 صدق مقياس عادات العقل:  

 كما هو موضح في 11تم التحقق من صدق املقياس من خالل عرضه على مجموعة من املحكمين ذوي االختصاص بلغ عددهم )
ً
( محكما

من صدق البناء للمقياس من خالل   (، وفي ضوء مالحظاتهم فقد تم تعديل بعض الفقرات وإعادة صياغة البعض اآلخر. كما تم التحقق1امللحق رقم )

 30استطالعية من خارج أفراد عينة الدراسة بلغ عددهم ) تطبيقه على عينة
ً
وقد كانت معامالت ارتباط كل عادة عقلية  من طالب جامعة الباحة، ( طالبا

 (: 2رقم ) مع الدرجة الكلية على املقياس كما هو موضح في الجدول 

 ين العادات العقلية والدرجة الكلية للمقياس  (: معامالت االرتباط ب2جدول )

 

 مستوى الداللة معامل االرتباط عادات العقل

 0.05دالة عند مستوى    0.81 املثابرة

 0.05دالة عند مستوى    0.78 التحكم بالتهور 

 0.05دالة عند مستوى    0.74 التفكير بمرونة

 0.05ى  دالة عند مستو  0.83 ودقة بوضوح والتواصل التفكير

 0.05دالة عند مستوى   0.75 تطبيق املعارف على أوضاع جديدة
 

 عند مستوى داللة 0.83 – 0.74( أن معامالت االرتباط بين عادات العقل والدرجة الكلية تراوحت بين )2يالحظ من الجدول )
ً
(، وهي دالة إحصائيا

 (:3العقلية التي تنتمي إليها، فقد كانت النتائج كما هو موضح في الجدول ) (.  وأما بالنسبة ملعامالت االرتباط بين الفقرة والعادة0.05)

 ( معامالت االرتباط بين الفقرة والعادة العقلية التي  تنتمي إليها3جدول )

معامل  الفقرة م  

 االرتباط

معامل  الفقرة م

 االرتباط

 0.88 لإلجابة عن التساؤل املطروح.أفكر بطرق مختلفة  16 0.71 أبذل قصارى جهدي من أجل تحقيق أهدافي. 1

 0.77 أستمع آلراء اآلخرين واستفيد منها. 17 0.85 أتحمل الصعاب إلنجا  املهام املطلوبة مني. 2

 0.80 أغير طريقتي في التفكير عندما تواجنهي صعوبة. 18 0.86 اآلخرين أداء من أفضل أدائي يكون  نأل  أسعى 3

أعزو ذلك إلى تقصيري نني إذا فشلت في تحقيق ما أريد فإ 4

 في الجهد الذي بذلته.

أستخدم لغة واضحة ومفهومة أثناء التواصل مع  19 0.74

 اآلخرين.

0.89 

إذا بدأت في أي عمل فإنني أحرص على إنهائه ولو استغرق  5

.
ً
 طويال

ً
 ذلك وقتا

أستطيع أن أعبر لآلخرين عما بداخلي من أفكار  20 0.078

 ومشاعر.

0.81 

أتمكن من حل املشكلة فإنني أبحث عن طرق أخرى  إذا لم 6

 لحلها وال استسلم.

 0.86 أتمكن من أقناع اآلخرين بما لدي من أفكار. 21 0.82

 0.86 لدي القدرة على مناقشة اآلخرين ومحاورتهم. 22 0.84 أتمهل قبل القيام بأي تصرف. 7

 0.77 تحدث أمام اآلخرين دون تلعثم أو ارتباك.أستطيع ال 23 0.71 أحدد الخطوات الال مة إلنجا  املهمة. 8

 جيد أفكر 9
ً
 0.74 أتجنب اإلطالة والتكرار في حديثي مع اآلخرين. 24 0.88 القرار. اتخاذ  قبل ا

 لآلخرين قبل قيامي بالرد عليهم. 10
ً
 0.89 أستفيد مما تعلمته في مواجهة املواقف الجديدة. 25 0.85 أستمع جيدا

أبحث عما هو موجود في خبراتي السابقة لربطه  26 0.72 علومات الال مة لحل املشكلة.أقوم بجمع امل 11

 بالخبرات الجديدة.

0.85 

 0.78 أستعين بأمثلة سابقة لدعم آرائي وأفكاري. 27 0.79 أحدد الهدف املطلوب بدقة قبل القيام بالعمل. 12

ي املاضية في حل املشكالت التي أستعين بتجارب 28 0.80 أنظر للمشكلة من جوانب متعددة. 13

 تواجنهي.

0.90 

أربط بين ما تعلمته وما هو مشابه له في حياتي  29 0.87 أتنا ل عن رأيي إذا كان هناك رأي أكثر صحة. 14

 العملية.

0.73 

أبحث عن اإليجابيات والسلبيات التي تترتب على القرار  15

 الذي سأتخذه.

ات مثل: هذا مشابه ألمر أستخدم أثناء تفكيري عبار  30 0.84

 أعرفه، هذا الش يء مررت بمثله.

0.81 
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وقد كانت هذه االرتباطات دالة  (،0.90 – 0.70( أن معامالت االرتباط بين الفقرة والعادة العقلية التي تنتمي إليها تراوحت بين )3يالحظ من الجدول )

 عند مستوى داللة 
ً
 يتمتع بمستوى مناسب من االتساق الداخلي. لتحقيق أغراض الدراسة، و ، مما يدل أن املقياس مناسب (0.05)إحصائيا

 ثبات مقياس عادات العقل:

لفا وإعادة تطبيق املقياس بعد إسبوعين من التطبيق األول كرونباخ أتم التحقق من ثبات مقياس عادات العقل من خالل استخدام معادلة 

(Test-retest)من طالب كلية التربية بجامعة 30ى عينة من خارج أفراد عينة الدراسة بلغ عددها )، حيث قام الباحث بتطبيق املقياس عل 
ً
( طالبا

 (: 4الباحة، وقد كانت النتائج كما هو موضح في الجدول الجدول التالي رقم )

 (: معامل ثبات املقياس وأبعاده وفق معادلة كرونباخ الفا وإعادة التطبيق4جدول )
 إعادة التطبيق اكرونباخ الف أبعاد املقياس

 0.76 0.78 املثابرة

 0.79 0.82 التحكم بالتهور 

 0.81 0.85 التفكير بمرونة

 0.84 0.88 ودقة بوضوح والتواصل التفكير

 0.86 0.83 تطبيق املعارف على أوضاع جديدة

 0.87 0.90 الكلي

(، وتراوحت معامالت الثبات ألبعاد 0.90خ ألفا بلغ )( بأن معامل الثبات للمقياس ككل باستخدام معادلة كرونبا4يتضح من الجدول )

(، وتراوحت معامالت الثبات ألبعاد 0.87(، ومن خالل استخدام طريقة إعادة التطبيق بلغ معامل الثبات للمقياس ككل )0.88– 0.78املقياس بين )

عامل ثبات مناسب ألغراض الدراسة، وعليه فإن املقياس (، وتعتبر هذه القيم دليل على تمتع مقياس عادات العقل  بم0.86–0.76املقياس بين )

 (.2( فقرة، كما هو موضح في امللحق رقم )30بصورته النهائية يتكون من )

 : املقياس تصحيح

ن  سة متبوعة بخم ( فقرة،30من ) النهائية جامعة الباحة بصورتهكلية التربية بعادات العقل املوجه لطلبة الدراسات العليا في  مقياس تكوا

  وأعطيت بدائل لإلجابة هي:
ً
  درجات، )5 (دائما

ً
  )4 (غالبا

ً
  درجات، )3 (درجات، أحيانا

ً
  )2) نادرا

ً
وقد تراوحت الدرجة الكلية على درجة.  )1 (درجة، إطالقا

( 5 - 1بحيث تنحصر بين ) (، وقد تم تحويل هذه الدرجات30 -5((، وتراوحت الدرجات على كل ُبعد من أبعاد املقياس ما بين 150 -30املقياس بين )

 وقد أعطيت األو ان التالية لتحديد مستوى عادات العقل لدى طلبة الدراسات العليا: ،درجات

  من 
ً
 1.80 إلى أقل من 1الدرجة املنخفضة جدا

 2.60إلى أقل من 1.80الدرجة املنخفضة من   

 3.40إلى أقل من  2.60الدرجة املتوسطة من  

  4.20 ى أقل منإل 3.40الدرجة املرتفعة من    

  من 
ً
 5 –  4.20الدرجة املرتفعة جدا

 املعالجة اإلحصائية:

تمت املعالجة اإلحصائية من خالل استخدام التكرارات والنسب املئوية ومعامل االرتباط بيرسون ومعادلة ألفا كرونباخ واستخراج 

  . T- Test)واستخدام اختبار )املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 

 ومناقشتها: نتائج الدراسة

 
ً
ما مستوى امتالك طلبة الدراسات العليا في كلية عن سؤال الدراسة األول:  لإلجابة ومناقشته: الدراسة األول  سؤال عن باإلجابة املتعلقة النتائج  :أوال

 وعلى عادات العقل ككل، مقياس على الطلبة لدرجات املعيارية واالنحرافات الحسابية تم استخراج املتوسطاتالتربية بجامعة الباحة لعادات العقل؟ 

 للمتوسطات الحسابية، وتما وضع التقدير املناسب لكل متوسط حسابي سواًء على صعيد  أبعاده، من بعد كل
ً
 وفقا

ً
 تنا ليا

ً
كما تم ترتيب األبعاد ترتيبا

 للمعيار الذي تما اعتماده في ه
ً
 (:5ذه الدراسة، وقد كانت النتائج كما هو موضح في الجدول رقم )البعد أو على صعيد املقياس ككل، وذلك وفقا
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افات الحسابية ات(: املتوسط 5جدول)    عادات العقل الدراسة على مقياس املعيارية لدرجات أفراد عينة واالنحر
ً
 تنازليا

ً
 الكلي وأبعاده مرتبة ترتيبا

 الكدرجة االمت الترتيب االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي البعد

 مرتفعة 1 0.512 4.10 املثابرة

 مرتفعة 2 0.202 3.95 التحكم بالتهور 

 مرتفعة 3 0.631 3.88 التفكير والتواصل بوضوح ودقة

 مرتفعة 4 0.487 3.64 تطبيق املعارف على أوضاع جديدة

 مرتفعة 5 0.735 3.34 التفكير بمرونة

 مرتفعة  0.546 3.80 املقياس الكلي

( أن درجة امتالك أفراد عينة الدراسة لعادات العقل على صعيد الدرجة الكلية للمقياس وعلى صعيد األبعاد كانت 5ل )يتضح من الجدو   

( من 3.95(، وعلى بعد التحكم بالتهور )5.00)( من 10.4(، وعلى بعد املثابرة )5.00)( من 3.80مرتفعة، حيث بلغ املتوسط  الحسابي على املقياس ككل )

(، وعلى 5.00)( من 3.64(، وعلى بعد تطبيق املعارف املاضية على أوضاع جديدة )5.00)( من 3.88بعد التفكير والتواصل بوضوح ودقة ) (، وعلى5.00)

 (. 5.00)( من 3.43بعد التفكير بمرونة )

املتواصل وإدارة  العملو  جتهاد اال  ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن البيئة التعليمية التي يعيش ضمنها طلبة الدراسات العليا تشجعهم على  

، وتتنوع فيها استراتيجيات التدريس ومتابعة كل ما هو جديد وتنظيم الخبرات والتفكير البحث في إرادتهم وتدعم املواقف واالنفعاالت بوعي واتزان،

دة مما يتم تعلمه في مواجهة املشكالت الحياتية وتوليدها واالستفا تفاعل الطلبة ومشاركتهم في بناء املعرفةواملعز ة ل لتعلملواألنشطة الداعمة 

 على عادات العقل املتمثلة باملثايرة، والتحكم بالتهور، وتطبيق املعارف على أوضاع جديدة، والتفكي املختلفة،
ً
ر وهذا مما ال شك فيه ينعكس إيجابا

 والتواصل بوضوح ودقة، والتفكير بمرونة. 

( التي أظهرت نتائجها أن 2011 ،املساعيد ( ودراسة )2014 ،القضاة )( ودراسة 2015 ،رة والجراحعناق )وتتفق هذه النتيجة مع دراسة   

 ،
ً
 مع دراسةمستوى امتالك أفراد عينة الدراسة لعادات العقل جاء مرتفعا

ً
( التي أشارت نتائجها إلى وجود  Younis & Allam, 2016) كما تتفق جزئيا

التحكم بالتهور، وأن معظم عادات العقل لم يتحقق فيها املستوى العالي من امتالك الطلبة لها. وتختلف نتيجة مستوى عال في بعض عادات العقل مثل 

 لدى الطلبة، كما تختلف (2016 ،مها محيسن و يتون  الدراسة الحالية مع دراسة )
ً
 مع  التي أظهرت نتائجها أن مستوى عادات العقل متدنيا

ً
جزئيا

  التي أجريت على عينة من املعلمين وأظهرت نتائجها أن مستوى عادات العقل لديهم بدرجة متوسطة. (  Al-Assaf, 2017دراسة )

 
ً
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى امتالك عادات العقل لدى طلبة  ومناقشته: الدراسة الثاني سؤال عن باإلجابة املتعلقة النتائج  :ثانيا

ومعرفة  لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني ة بجامعة الباحة تعزى للمرحلة الدراسية )املاجستير، الدبلوم العام في التربية(؟الدراسات العليا في كلية التربي

 على املقياس الكلي وعلى كل بعد من أبعاده، فق
ً
د تم فيما إن كانت الفروق بين متوسط استجابات طلبة املاجستير وطلبة الدبلوم دالة إحصائيا

 :(6بار )ت( وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول )استخدام اخت

 ملتغير املرحلة الدراسية6جدول )
ً
 (: نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في عادات العقل على املقياس الكلي واألبعاد وفقا

املرحلة  البعد

 الدراسية

املتوسطات  العدد

 الحسابية

افات  االنحر

 املعيارية

درجة 

 الحرية

 ى الداللةمستو  قيمة )ت(

 دالة 3.843 258 0.509 4.40 126 املاجستير املثابرة

 0.321 3.80 134 الدبلوم  0.000  

 258 0.377 4.14 126 املاجستير التحكم بالتهور 

 

 دالة 2.908

 0.285 3.76 134 الدبلوم   0.035

التفكير والتواصل بوضوح 

 ودقة

 لةدا 3.326 258 0.475 4.12 126 املاجستير

 0.334 3.64 134 الدبلوم   0.018

تطبيق املعارف على 

 أوضاع جديدة

 دالة 3.512 258 0.619 3.92 126 املاجستير

 0.532 3.36 134 الدبلوم  0.001

 258 0.611 3.59 126 املاجستير التفكير بمرونة

 

 دالة 2.610

 0.423 3.27 134 الدبلوم  0.042

 دالة 3.039 258 0.413 4.03 126 جستيراملا املقياس الكلي

 0.385 3.57 134 الدبلوم  0.026

مستوى امتالك عادات العقل لدى طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة ( وجود فروق ذات داللة إحصائية في 6يالحظ من الجدول )  

( ولصالح مرحلة املاجستير، فقد بلغت قيمة )ت( للفروق 0.05األبعاد عند مستوى داللة ) تعزى ملتغير املرحلة الدراسية على املقياس الكلي وعلى الباحة
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 عند درجة الحرية )3.039بين متوسطي درجات مرحلتي املاجستير والدبلوم على املقياس الكلي )
ً
( حيث أنها أكبر من 258( وهي قيمة دالة إحصائيا

وهذا يعني أنه يوجد فرق ذو (، 0.05( وهي قيمة أصغر من )0.026قيمة مستوى الداللة تساوي )القيمة الجدولية عند نفس درجة الحرية، كما أن 

 داللة إحصائية بين مرحلتي املاجستير والدبلوم في مستوى امتالك عادات العقل على صعيد الدرجة الكلية ولصالح مرحلة املاجستير. 

( وهي قيمة 3.843ين متوسطي درجات مرحلتي املاجستير والدبلوم على بعد املثابرة )قيمة )ت( للفرق بوبالنسبة ألبعاد املقياس، فقد بلغت   

 عند درجة الحرية )
ً
( وهي 0.000( حيث أنها أكبر من القيمة الجدولية عند نفس درجة الحرية، كما أن قيمة مستوى الداللة تساوي )258دالة إحصائيا

( وهي قيمة دالة 2.908متوسطي درجات مرحلتي املاجستير والدبلوم على بعد التحكم بالتهور)(، وبلغت قيمة )ت( للفرق بين 0.05قيمة أصغر من )

 عند درجة الحرية )
ً
( وهي قيمة 0.035( حيث أنها أكبر من القيمة الجدولية عند نفس درجة الحرية، كما أن قيمة مستوى الداللة تساوي )258إحصائيا

( وهي 3.512ن متوسطي درجات مرحلتي املاجستير والدبلوم على بعد تطبيق املعارف على أوضاع جديدة )(، وبلغت قيمة )ت( للفرق بي0.05أصغر من )

  قيمة دالة
ً
( 0.001( حيث أنها أكبر من القيمة الجدولية عند نفس درجة الحرية، كما أن قيمة مستوى الداللة تساوي )258عند درجة الحرية ) إحصائيا

قيمة )ت( للفرق بين متوسطي درجات مرحلتي املاجستير والدبلوم على بعد التفكير والتواصل بوضوح ودقة  (، وبلغت0.05وهي قيمة أصغر من )

 عند درجة الحرية )3.326)
ً
( حيث أنها أكبر من القيمة الجدولية عند نفس درجة الحرية، كما أن قيمة مستوى الداللة 258( وهي قيمة دالة إحصائيا

قيمة )ت( للفرق بين متوسطي درجات مرحلتي املاجستير والدبلوم على بعد التفكير بمرونة ، وبلغت (0.05من )( وهي قيمة أصغر 0.018تساوي )

 عند درجة الحرية )2.610)
ً
( حيث أنها أكبر من القيمة الجدولية عند نفس درجة الحرية، كما أن قيمة مستوى الداللة 258( وهي قيمة دالة إحصائيا

وهذا يعني أنه يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين مرحلتي املاجستير والدبلوم في مستوى امتالك عادات (، 0.05غر من )( وهي قيمة أص0.042تساوي )

 العقل على صعيد أبعاد املقياس ولصالح مرحلة املاجستير. 

الذاتي واستقاللية الطالب وجعله ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى طبيعة املقررات التي يدرسها طلبة املاجستير، والتي تركز على التعلم   

 من مصادر الحصول على املعلومة، هذا باإلضافة إلى أن نوعية البحوث التي يقو 
ً
 هاما

ً
 في عملية التعلم والتعليم ومصدرا

ً
 رئيسيا

ً
م بها طلبة محورا

ومستمر، حيث أنها تستلزم منهم القيام بعمليات  املاجستير واملهام والتكليفات واألنشطة املناطة بهم تتطلب منهم ممارسة عادات العقل بشكل أكبر

 التقص ي واالكتشاف والتواصل مع الطلبة واملدرسين وتبادل املعلومات.

كما يمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن استراتيجيات التدريس التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس تشجع طلبة املاجستير على مناقشة    

ا متعددة، وتعرضهم ملواقف تعليمية تساعدهم على اإلبداع وضبط االنفعاالت، وعدم التعجل في اتخاذ القرارات ومعالجة األفكار املطروحة من  واي

العقل املشكالت، وتعز  قدرتهم على استخدام ما تعلموه في حياتهم اليومية. ومما ال شك فيه أن هذه األمور سابقة الذكر تعمل على تطور عادات 

 لديهم. 

فة إلى ذلك، فإن هذه النتيجة يمكن أن ترد إلى أن طلبة املاجستير لديهم دافع قوي لالجتهاد والتعلم واإلنجا  والتفوق وإثبات الذات وباإلضا  

 ملا يترتب على حصولهم على شهادة املاجستير من تعزيز ملكانتهم االجتماعية والعلمية و 
ً
الوظيفي، مركزهم أكثر من املراحل الدراسية السابقة، وذلك نظرا

 على تنمية عادات العقل لديهم. و يادة على ما تقدم، فإن هذه النتيجة يمكن تعزى إلى أن طلبة املاجستير معظمه
ً
م ممن يعمل وهذا كله ينعكس إيجابا

 على تطور عادات العقل ل
ً
ديهم، وذلك بخالف طلبة في مجال التعليم، وخضعوا للعديد من الدورات التدريبية وورش العمل، األمر الذي انعكس إيجابا

 الدبلوم الذين يغلب على معظمهم التخرج الحديث من مرحلة البكالوريس.

 ملتغير 2014 ،القضاة وتتفق نتيجة هذا السؤال مع دراسة )
ً
( التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى امتالك عادات العقل تبعا

( التي أشارت إلى وجود 2016 ،مها محيسن و يتون  يا( ولصالح طالب الدراسات العليا. كما تتفق مع دراسة )املرحلة الدراسية )بكالوريس، دراسات عل

لفت فروق ذات داللة إحصائية في مستوى عادات العقل تعزى إلى املستوى التعليمي ولصالح املستوى التعليمي األعلى. ومن ناحية أخرى، فقد اخت

 بين املستوى األول واملستوى الرابع في معظم عادات 2014 ،رانعم ) نتيجة هذا السؤال مع دراسة
ً
( التي أظهرت نتائجها عدم وجود فروق دالة إحصائيا

 العقل باستثناء بعض العادات كانت الفروق لصالح املستوى األول.

 
ً
إحصائية في مستوى امتالك عادات العقل لدى هل توجد فروق ذات داللة  ومناقشته: الدراسة الثالث سؤال عن باإلجابة املتعلقة النتائج :ثالثا

ومعرفة فيما إن كانت الفروق بين  طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة الباحة تعزى للجنس )ذكور، إناث(؟ لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث

 على املقياس الكلي وعلى كل بعد من أ
ً
بعاده، فقد تم استخدام اختبار )ت( وكانت النتائج كما هو متوسط استجابات الذكور واإلناث دالة إحصائيا

 (:7موضح في الجدول )
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 ملتغير الجنس7جدول )
ً
 (: نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في عادات العقل على املقياس الكلي واألبعاد وفقا

 

املتوسطات  العدد الجنس البعد

 الحسابية

افات  االنحر

 املعيارية

درجة 

 الحرية

 مستوى الداللة (قيمة )ت

 دالة 2.825 258 0.426 3.83 131 ذكور  املثابرة

 0.513 4.37 129 إناث 0.029

 258 0.268 4.05 131 ذكور  التحكم بالتهور 

 

 غير دالة 1.617

 0.343 3.85 129 إناث 0.075

التفكير والتواصل بوضوح 

 ودقة

 غير دالة 0.721- 258 0.286 3.86 131 ذكور 

 0.621 3.90 129 إناث 0.264

تطبيق املعارف على 

 أوضاع جديدة

 غير دالة 1.346- 258 0.522 3.57 131 ذكور 

 0.435 3.71 129 إناث 0.088

 258 0.374 3.38 131 ذكور  التفكير بمرونة

 

 غير دالة 1.152-

 0.593 3.48 129 إناث 0.167

 غير دالة 1.211- 258 0.647 3.74 131 ذكور  املقياس الكلي

 0.485 3.86 129 إناث 0.131

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى امتالك أفراد عينة الدراسة لعادات العقل تعزى ملتغير الجنس على 7يالحظ من الجدول )   

( وهي قيمة غير 1.211-اإلناث على املقياس الكلي )(، فقد بلغت قيمة )ت( للفرق بين متوسطي درجات الذكور و 0.05املقياس الكلي عند مستوى داللة )

 عند درجة الحرية )
ً
( 0.131( حيث أنها أصغر من القيمة الجدولية عند نفس درجة الحرية، كما أن قيمة مستوى الداللة تساوي )258دالة إحصائيا

 واإلناث في مستوى امتالك عادات العقل. وهذا يعني أنه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين الذكور (. 0.05وهي قيمة أكبر من )

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في عادات العقل تعزى ملتغير الجنس على أبعاد مقياس عادات العقل عند ( 7كما يالحظ من الجدول)  

( وهي 1.167ث على بعد التحكم بالتهور)قيمة )ت( للفرق بين متوسطي درجات الذكور واإلنافقد بلغت ( باستثناء بعد املثابرة، 0.05مستوى داللة )

 
ً
( وهي قيمة 1.346-قيمة )ت( للفرق بين متوسطي درجات الذكور واإلناث على بعد تطبيق املعارف على أوضاع جديدة )، وبلغت قيمة غير دالة إحصائيا

، وبلغت  غير دالة
ً
( وهي قيمة غير دالة 0.721-والتواصل بوضوح ودقة ) قيمة )ت( للفرق بين متوسطي درجات الذكور واإلناث على بعد التفكيرإحصائيا

 
ً
. وأما بالنسبة 1.152-قيمة )ت( للفرق بين متوسطي درجات الذكور واإلناث على بعد التفكير بمرونة )، وبلغت إحصائيا

ً
( وهي قيمة غير دالة إحصائيا

 ولصالح اإلناث حيث بلغت )لبعد املثابرة فقد كانت قيمة )ت( للفروق بين متوسطي درجات الذكور واإلناث ع
ً
 (.2.825لى هذا البعد دالة إحصائيا

 بين الذكور واإلناث في مستوى امتالك عادات العقل على صعيد الدرجة ا
ً
لكلية وعلى وتعزى نتيجة هذا السؤال املتمثلة بوجود فروق غير دالة إحصائيا

 يعيشون 
ً
 وإناثا

ً
ضمن بيئة تعليمية واحدة، وتعطى لهم أنشطة ومهمات متشابهة، ويتعرضون لنفس صعيد معظم أبعاد املقياس، إلى أن الطلبة ذكورا

أن تعزى هذه  الظروف والخبرات  التدريسية. وأما بالنسبة لوجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور اإلناث على بعد املثابرة ولصالح اإلناث، فيمكن

سرية التي ترى بأن الذكور يتمتعون بالقدرة والكفاءة بدرجة أكبر من اإلناث، وقد تكون هذه النظرة لها النتيجة إلى طبيعة البيئة االجتماعية والتنشئة األ 

 
ً
على دافعية دور كبير في توليد حالة من التحدي لدى اإلناث لتنمية شخصيتهن وإثبات ذاتهن وقدرتهن على العمل واإلنجا ، وهذا األمر انعكس إيجابا

 بين الذكور واإلناث في اإلناث وجعلهن أكثر مثابر 
ً
 على الدراسة والتعلم واالجتهاد مقارنة مع الذكور، ومن هنا جاءت الفروق دالة إحصائيا

ً
ة وإصرارا

 مستوى امتالك عادة املثابرة ولصالح اإلناث. 

 مع دراسة )محمد  
ً
 ب2018 ،وتتفق نتيجة هذا السؤال جزئيا

ً
ين الذكور واإلناث ولصالح اإلناث ( التي أظهرت نتائجها وجود فروق دالة إحصائيا

 لصالح اإلناث في بعدي التحكم بـالتهور و 
ً
التفكيـر بمرونـة. في بعد املثابرة، ولكنها تختلف مع نفس الدراسة التي أظهرت نتائجها وجود فروق دالة إحصائيا

 اإلناث.  من أعلى الذكور  العقل لدى عادات وى أن مست إلى ( التي أشارت نتائجها2011 ،املساعيد كما تختلف نتيجة هذا السؤال مع دراسة )

بين الذكور   إحصائية ذات داللة نتائجها وجود فروق ( التي أظهرت2016 ،وكذلك تختلف نتيجة هذا السؤال مع دراسة )مها محيسن و يتون 

-Alختلف نتيجة هذا السؤال مع دراسة )األساس ي. كما ت التاسع الصف في الذكور  الطلبة لصالح التفوق  وكان واإلناث في مستوى عادات العقل،

Assaf, 2017 .التي أظهرت نتائجها وجود فروق بين الذكور واإلناث في مستوى تعليم عادات العقل ولصالح الذكور ) 

 املراجع:

: املراجع العربية:
ً
 أوال
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 .70 -30(، 2)5مجلة الطريق التربوي والعلم االجتماعي،  اإلعدادية. املرحلة طلبة لدى الدراس ي



 لؤي أبو لطيفة                                                                                                              الباحةعادات العقل لدى طلبة الدراسات العليا يف كلية الرتبية جبامعة  

 2019 -3، العدد5املجلد -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 291 

 

 الرياض: مكتبة الشقري للنشر والتو يع. ( العادات العقلية وتنميتها لدى التالميذ.2002) ،الحارثي، إبراهيم .2

 اإلعدادي في األول  الصف تالمي لد وعادات العقل التحصيل تنمية في )التقويم/اإلستجابة/البداية( تيجيةراإست ( فاعلية2008( ،لىحسام الدين، لي .3

 شمس، عين جامعة ،والتأثر التأثير املجتمعى والواقع العلمية التربية العلمية: املصرية للتربية للجمعية عشر يالثان العلمي املؤتمر العلوم. مادة

 40-1ص ، 2018-4/8-2/8  نم القاهرة

( عادات العقل لدى طلبة تخصص الرياضيات في الجامعات األردنية وعالقتها بكل من جنس الطلبة ومستوى الجامعي 2015) ،الصباغ، سميلة .4

 .   69(،5)30والتحصيلي لهم واتجاهاتهم نحو الرياضيات. مؤتة للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 

. غزة -عادات العقل وعالقتها باستراتيجية حل املشكالت "دراسة مقارنة" بين الطلبة املتفوقين والعاديين بجامعة األ هر (2014) ،عمران، محمد .5

 رسالة ماجستير، جامعة األ هر، غزة.

 اململكة في طيبة بجامعة التحضيرية السنة طالب لدى املتعددة بالذكاءات وعالقتها العقل عادات( 2015) ،عناقرة، حا م والجراح،  ياد .6

 .78-29/أ(، 4)21. املنارة،السعودية العربية

، املجلة العربية للتفوق  ( عادات العقل وعالقتها بدافعية اإلنجا  لدى طالب كلية التربية بكلية التربية بجامعة امللك سعود.2015) ،القضاة، محمد .7

5(8،)33-59. 

 ادات العقل لطفل الروضة: النظرية والتطبيق. عمان: مركز ديبونو لتعليم التفكير.( ع2009) ،قطامي، يوسف وثابت، فدوى  .8

 التربوي  الكتاب دار السعودية، ن األهلية،ار هالظ رسمدا ، الغني عبد حاتم ة:ترجم العقل. عادات وتقص ي ( استكشاف2003) ،كوستا وكاليك .9

 .عوالتو ي للنشر

املدرس ي. مجلة البحث العلمي في التربية،  النفس ي املرشد اإلرشادیة لدى الذات بفاعلیة عالقتهاو  املنتجة العقل ( عادات2018) ،محمد، صالح .10

19(3 ،)433- 488. 

 مشروع في ضوء العقل لعادات الدولية الغوث وكالة مدارس في األساسية املرحلة طلبة اكتساب ( مستوى 2016) ،محيسن، مها و يتون، عايش .11

  .2020 -2005(، 5) 43دراسات، العلوم التربوية،  .املدرس ي والتحصيل والجنس التعليمي ى املستو  بمتغيرات وعالقته 2061

 اإلنسانية للعلوم الشارقة جامعة مجلة .الجنس متغير ضوء في العاشر الصف طلبة العقل عند عادات مستويات (2011) ،املساعيد، أصالن .12

 .209 -191(،3)8، واالجتماعية

 للتقدم ويتيةكال الجمعية العربية، الطفولة مجلة ،ومراجعة نقدية وعرض لكتاب: استكشاف وتقص ي عادات العقلقراءة   (2006) ،وطفة، علي .13

 91-83 (،28)7، العلمي

: املراجع األجنبية:
ً
 ثانيا

[1] Al-Assaf. J., The Teaching Habits of Mind, Their Relationship To Positive Behavior of Social Studies 

Teachers in Lower Basic Stage In University District - The Capital (Amman), Journal of Curriculum and 

Teaching, 6(2)(2017), 30- 51, https://doi.org/10.5430/jct.v6n2p30 

[2] Altan. S.,  Lane. j &  Dottin. E., Using Habits of Mind, Intelligent Behaviors, and Educational Theories 

to Create a Conceptual Framework for Developing Effective Teaching Dispositions. Journal of Teacher 

Education, Article first published online: October 13(2017), pp.1-15, 10.1177/0022487117736024.  

[3] Andriani. S., Yulianti. K., Ferdias. P & Fatonah. S. (2017), The effect of mathematical habits of mind 

learning based on problems toward the students’ mathematically creative thinking disposition. 3rd 

International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 9-11 October 2017 - Istanbul, 

Turkey.                                                            

[4] Coll. R.., Taylor. N & Lay. M., Scientists’ Habits of Mind as Evidenced by the Interaction Between their 

Science Training and Religious Beliefs,  International Journal of Science Education, 31(6)(2009),725-

755, https://doi.org/10.1080/09500690701762621 

[5] Costa. A & Kallick. B., Activating and Engaging Habits of Mind. Alexandria,VA: Association for 

Supervision and Curriculum Development, (2000)                     



 لؤي أبو لطيفة                                                                                                              الباحةعادات العقل لدى طلبة الدراسات العليا يف كلية الرتبية جبامعة  

 2019 -3، العدد5املجلد -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 292 

 

[6] Costa. A., & Kallick. B., Learning and leading with habits of mind: 16 essential characteristics for 

success. Alexandria, VA: ASCD, (2008)                                                      

[7] Costa. A & Kallick. B., Habits of Mind Across the Curriculum: Practical and Creative Strategies for 

Teachers. Alexandria, VA: ASCD, (2009) 

[8] Davidson. C., Now you see it: How the brain of attention will transform the way we live, work, and learn. 

New York, NY: Viking Press, (2013) 

[9] Facione. P., Facione. N. & Giancarlo. C.,The motivation to think in working and learning. Defining 
Expectations for Student Learning. E. Jones (ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass Inc, (1996)  

[10] Kallick. B & Zmuda. A., Students at the center: personalized learning with habits of mind. Alexandria, 

VA: ASCD, (2017)                                                                    

[11] Marzano. R., A Different Kind of Classroom: Teaching with Dimensions of Learning. Alexandria, VA: 

ASCD, (1992)                                                       

[12] Rotta. A., All students can learn – All students can succeed. Alexandria, VA: ASCD, (2004)                                                                                                                        

[13] Tishman. S., Why teach habits of mind? In Costa, A & Kallick, B. (Eds.), Discovering and Exploring 
Habits of Mind (pp. 41-52). Alexandria, VA: ASCD, (2000) 

[14] Ultanir. E., An epistemological glance at the constructiv-ist approach: Constructivist learning in Dewey, 

Piaget, and Montessori, International Journal of Instruction, 5(2)(2012), 195-212.  

[15] Vollrath. D., Developing Costa and Kallick’s Habits of Mind Thinking for Students with a Learning 

Disability and Special Education Teachers. Presented to the Faculties of Arcadia University in Partial 

Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Education. Pennsylvania, USA, (2016)  

[16] Wiersema. J & Licklider. B., Intentional mental processing: Student thinking as a habit of mind, Journal 

of Ethnographic & Qualitative Research, 3(2)(2009),117-127.               

[17] Younis. A. & Allam. A., Habits of Mind for the Specialty Teaching Student’s, Journal of Applied Sports 

Science, 6(1)(2016), 60-66.                                                            

                                                                                             

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لؤي أبو لطيفة                                                                                                              الباحةعادات العقل لدى طلبة الدراسات العليا يف كلية الرتبية جبامعة  

 2019 -3، العدد5املجلد -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 293 

 

 املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

e-ISSN 2520-4149 , p-ISSN 2520-4130 
      رفاد للدراسات واألبحاث                                                                                                       296ص – 279، ص2019 -3العدد  -5املجلد

    https://doi.org/DOI:10.31559/EPS2019.5.3.4                                        www.refaad.com  

 

Habits of the Mind of Graduate Students in the Education 

 

 

 

Luay Hassan Abu-Latifeh     

Assistant Professor of Educational Psychology- Education College- Al-Baha University- KSA 

abulatefah12@yahoo.com 

  

Abstract:  The study aimed at identifying the level of possession of postgraduate students in the 

education college at al-baha university for the habits of the mind. The study sample consisted of (260) male 
and female graduate students (masters and general diploma in education). To achieve the objectives of the 

study was used descriptive approach, and the researcher built a measure of the habits of the mind to reveal the 

level of habits of mind among the sample of the study, has been applied during the first semester of the year 

14338/1439. The results of the study showed that the level of ownership of the sample of the study of the 
habits of mind included in the scale was high. The arithmetic mean of the students' grades was (.005) as 

follows: (Persisting: 4.10, Managing Impulsivity: 3.95, Thinking and communicating with clarity precise: 

3.88, Applying past knowledge to new situations: 3.64, Thinking flexibly: 3.34). The results of the study 
showed that there were statistically significant differences in the level of possession of the habits of mind 

among the study sample members according to the stage of study (master / general diploma in education) and 

for the benefit of the master stage. The results of the study also showed that there were no statistically 
significant differences in the level of possession of the habits of mind in the sample of the study according to 

the gender variable (male / female). 

Keywords: Habits of mind, The stage of study, The gender (male / female).  
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 ملحكمينا قائمة :(1مخلحق)
 جهة العمل الرتبة العلمنية االسم م

 جامعة طنطا -كلية التربية  أستاذ الدكتور إبراهيم حسن عساف 1

 جامعة الباحة -كلية التربية  أستاذ الدكتور شريف محمد شريف 2

 جامعة الباحة -كلية التربية  أستاذ  الدكتور إسالم جابر عالم 3

 جامعة جنوب الوادي -كلية التربية  ذ مشاركاستا الدكتور ممدوح كامل حساني 4

 جامعة الباحة -كلية التربية  استاذ مساعد وزةحامد الدكتور خميس  5

 جامعة الباحة -كلية التربية  استاذ مساعد الدكتور أشرف عبده األلفي 6

 جامعة الباحة -كلية التربية  استاذ مساعد الدكتور محمد عبدالعظيم محمد 7

 جامعة الباحة -كلية التربية  استاذ مساعد السيد محمد أبو النور الدكتور  8

 جامعة الباحة -كلية التربية  استاذ مساعد الدكتور وحيد عبدالبديع عبدالرحمن 9

 جامعة الباحة -كلية العلوم واآلداب  استاذ مساعد الدكتور سيد أحمد عبداملرض ي 10

 األردن -وزارة التربية والتعليم  ويةمشرفة ترب الدكتورة بسنت حسن أبو لطيفة 11
 

 عادات العقل مقياس:(2خلحق )م
 

 

  :أختي الطالبة/ الطالب أخي

 انطباقها مدى وبيان فقرة كل يرجى قراءة ،تصف مستوى عادات العقل لدى طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة الباحة ثالثين فقرة املقياس يتضمن 

  املناسب، العمود في الفقرة ( مقابل√شارة )إ بوضع عليك/ي، وذلك
ً
 دقيق بشكل قراءته نرجو لذا العلمي، البحث هذا املقياس لن يستخدم إال لغايات بأن علما

                       .بموضوعية عليه واإلجابة

 

  الفقرات م
ً
  دائما

ً
  غالبا

ً
  أحيانا

ً
  نادرا

ً
 إطالقا

      أبذل قصارى جهدي من أجل تحقيق أهدافي. 1

      أتحمل الصعاب إلنجا  املهام املطلوبة مني. 2

      اآلخرين أداء من أفضل أدائي يكون  نأل  أسعى 3

أعزو ذلك إلى تقصيري في الجهد الذي إذا فشلت في تحقيق ما أريد فإنني  4

 بذلته.

     

5  
ً
إذا بدأت في أي عمل فإنني أحرص على إنهائه ولو استغرق ذلك وقتا

 
ً
 .طويال

     

إذا لم أتمكن من حل املشكلة فإنني أبحث عن طرق أخرى لحلها وال  6

 استسلم.

     

      أتمهل قبل القيام بأي تصرف. 7

      أحدد الخطوات الال مة إلنجا  املهمة. 8

 جيد أفكر 9
ً
      القرار. اتخاذ  قبل ا

 لآلخرين قبل قيامي بالرد عليهم. 10
ً
      أستمع جيدا

      أقوم بجمع املعلومات الال مة لحل املشكلة. 11

      أحدد الهدف املطلوب بدقة قبل القيام بالعمل. 12

      أنظر للمشكلة من جوانب متعددة. 13

      أتنا ل عن رأيي إذا كان هناك رأي أكثر صحة. 14

      أبحث عن اإليجابيات والسلبيات التي تترتب على القرار الذي سأتخذه. 15

      أفكر بطرق مختلفة لإلجابة عن التساؤل املطروح. 16

      أستمع آلراء اآلخرين واستفيد منها. 17

      أغير طريقتي في التفكير عندما تواجنهي صعوبة. 18

      أستخدم لغة واضحة ومفهومة أثناء التواصل مع اآلخرين. 19

      أفكار ومشاعر.أستطيع أن أعبر لآلخرين عما بداخلي من  20

      أتمكن من أقناع اآلخرين بما لدي من أفكار. 21

      لدي القدرة على مناقشة اآلخرين ومحاورتهم. 22

      أستطيع التحدث أمام اآلخرين دون تلعثم أو ارتباك. 23

      أتجنب اإلطالة والتكرار في حديثي مع اآلخرين. 24

      اجهة املواقف الجديدة.أستفيد مما تعلمته في مو  25

      أبحث عما هو موجود في خبراتي السابقة لربطه بالخبرات الجديدة. 26

      أستعين بأمثلة سابقة لدعم آرائي وأفكاري. 27

      أستعين بتجاربي املاضية في حل املشكالت التي تواجنهي. 28

      عملية.أربط بين ما تعلمته وما هو مشابه له في حياتي ال 29

أستخدم أثناء تفكيري عبارات مثل: هذا مشابه ألمر أعرفه، هذا الش يء  30

 مررت بمثله.
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