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  ال�ل�� 

�ل�ة ال�ائعة ه�ف� ه�ه ال�راسة إلى اسق�اء عادات العقل ��ال�ًا و�ال�ة ٢١٠جامعة ال(ل%)ان%ة الق&%ة،بلغ ع�د أف اد ال�راسة( ل�(

عادات العقل ش)ل أر?ع  ت> اس;�ام مق%اسول8ق%7 أه�اف ال�راسة،اخ% وا م4 �ل�ة ال)عاه� وال3ل%ات في جامعة ال(ل%)ان%ة الق&%ة 

ل�� ع%&ة األر?ع  العقل%ة إن العادات ائج ال�راسة الىأشارت نوت> ال8ق7 م4 ص�ق ال)ق%اس وث�اته DالC ق ال)&اس�ة . عادات عقل%ة،

األق(ام  الCل�ة  في ، وانجLد ف وق ذات داللة إح�ائ%ة ب%4 نائج ال�LPر واإلناثو وع�م .M�Dل عام ه>ما تLج� ع&�أح%انًا)  (ال�راسة

ال�راسة إلى ج)لة م4 الLص%ات ت�عL وق� خل�� ه�ه . %ة مقار?ة إلى ح� �P% عادات عقلل�یه> ال3ل%ات وال)عاه�  م4 ال);لفة

 لالعق عادات تنمیة أهمیة بضرورة الجامعات على القائمین نظر توجیه إلى االه)ام Dعادات العقل األر?ع ع�  ب امج ت�ر�W%ة و

  الCل�ة. إج اء دراسات ت(ه�ف عادات عقل%ة أخ � ومع ع%&ات أخ � م4،و الجامعة طلبة لدى تنمیتها على لوالعم
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the common mental habits of the students of Sulaymaniyah 

Technical University. The number of students was 210 students who were selected from the students 

of institutes and colleges at Sulaimaniyah Technical University. To achieve the objectives of the 

study, the results of the study indicate that the four mental habits in the sample of the study 

(sometimes) are found in them in general. There are no statistically significant differences between 

the results of males and females. Students in different departments of colleges and institutes have 

close mental habits Pretty much. This study concluded with a number of recommendations calling 

for attention to the four habits of the mind through training programs and to give the attention of 

university officials to the importance of developing the habits of the mind and work on their 

development among university students, conducting studies aimed at other mental habits and with 

other samples of students. 

  :ال�� ة أه��

ف ض الق�م العل)ي والL&3لLجي P)ًا هائًال م4 ال)علLمات W CDقة ل> iع� D)ق�ور الف د حفhها وت;Wg&ها، ف�عا ال) ?Lن fD ورة     

 ـلالعق تخدامـاس أهمیة تتجلى هنا ومنتعل%> الف د P%ف یعل> ,وP%ف iف3 ،اi)انًا م&ه> ان ال8ل الLح%� لالرتقاء Dالف د �%لة ح%اته، 

ول�لv تعاق�� ال�راسات الي ،مختلفة ثقافات على واالنفتاح، والسرعة بالتغیر یتسم الذي العصر هذا في ك%ةذ بطرق تثمارهـواس

)ع وال�y یLاكx الغ% ات االج)اع%ة الwقاف%ة ول�iه الق�رة على z(ج في الأشارت في ه�ا ال)f)ار أنه للL�8ل على الف د ال)&

م4 تعل%)ه P%ف iف3  ،وت&)%ة مهارات الف3%  ل�iه وزWادة ق�راته العقل%ة وامMاناته 8D%| ال iع)� في ن)} العل> ال�اتي ال)() ،الب� 

  ح%اته على ال8ف~ فx)8 بل على الق�رات العقل%ة العل%ا. 

%ة وفي خfــــــــــ> ال3> الهائل م4 ال)�ــــــــــاكل الي ب�أت تف ض نف(ــــــــــها ن%zة االنفzار ال)ع في في م;لف ال)zاالت ال(ــــــــــ%اســــــــــ    

ضــ ورة ح)%ة لل)4M م4  وت&)%ة الق�رات العقل%ة  واالق�ــادiة واالج)اع%ة وال ?WLة وغ% ها م4 ال)zاالت ، أصــ�ح الف3%  واإلب�اع

  الغلx على حل ال)�Mالت الي أص��8 اح� ال)المح ال ئ%(%ة لأللف%ة الwالwة . 

 فیها الجامعیة البیئة أن إذ ال(اDقة،ة ـالتعلیمی التجارب عن مختلفة جدیدة تجربة وفي مي،دیكاأ جو في الجامعة في الطلبة ویعیش   

 بعض الفرد لدى تنمو المعرفي المناخ هذا لظ وفي ،اجتیازها الطلبة نـم بـتتطل التي الجدیدة والخبرات المشکالت من الکثیر

 على المتعلم تساعد التياءات األد نـم لکـش وهي لالعق عادات اسم علیها یطلق المستجدات تلك مع لللتعام العقلیة  االستخدامات

 ویثابر ویصغي ذاته في یتحکم فهو ،الفرد عند ك%ةادات السلوـلعكا استخداماتها في االستمرار مع وتصبحم&zة  لبأفعا القیام

)  iُع� تعل%> الCل�ة ل%LMنLا ٤،  ٢٠٠٢اب اه%> اح)� ال8ارثي،لدیه.( موجودة العقلیة ذه العاداتـه لمث تصبح أن بعد روتیني لبشک

وه�ه الع)ل%ات خاصة  د،ال&h  إل%ه على أنه إنzاز لل�C%عة اإلن(ان%ة لألف ا ،i)4M ومغام ة عقل%ة وأخالق%ةمف4W 3 م��ع%4، م� وعًا 

، و�ذا Pان العل%>  االتzاهات، وال)%Lل، واالسع�ادات فهي تعل7 ب&)%ة .أكw  م4 مz د مهارات للف3%  ، ت ت�} D)ا هD Lال ?%ة

وت�z%ع االتzاه نL8 ال�8|  وحx االسCالع، فوذلv ب�z%ع ال)%Lل لالس�3ا ،االسع�اد للفi  %3قyL  ف%xz االه)ام D)ا ناج8اً 

  )Costa & Kallick, 2003,88.( وه�ا مL8ر تعل> عادات العقلس%LMن ماحًا وم&zًا واالعقاد Dأن الف3%   وال8ق7،
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� ائ7 م;لفة لعل%> مهارات الف3%   ةعل)اء ال ?%ة على تz ? فق� ع)ل  �&(fوتx%ائ7 أسال Cه�ه ال  xWر�مع ف%ة م&Lعة ی�دy ال

زوال ال� و  ع4 اسع)ال األسال%x ال)ع ف%ة الي تعل)Lها z(D د  ول43 األف اد یLقفLن  ،مMاسx فLرWة في األداء عل%ها إلى إناج

،xWر�(�Lا أiة عادة عامة في اس;�امها، أو ق�رة على الD <M8أنف(ه> حLل مى تL3ن ه�ه األسال%x ال)ع ف%ة  ال)�8دة للMi <ل3&ه> ل

رات وذلD vال�رxW على مها الف3% , ت�zع الCل�ة على م Dاس ات%z%ات ته> به%¡ة ب%¡ةله�ا ب�أ ال�احLwن ال)ع ف%Lن Dااله)ا ،مف%�ة

 )   Swartz & Parks, 1994,76. (العقل الي ن(عى إل%ها م)ا ی�دy إلى ت4WL3 عادات الف3%  األساس%ة و�جادته،

وت�C%7 ال)عارف ال(اDقة في  ،و الفD  %3) ونة،وتفه> ال)Lاقف العل%)%ة ،ى اإلصغاءالCالx قادرًا عل إن فه> عادات العقل ziعل   

أن عادات العقل   Dع)ل%ات ال�P  وال�&%ف واالس�الل والع)%> والقWL> والxW z وال8ل%ل. مع فة8D%| ت��ح ل�iه  ج�ی�ة أوضاع

ن%zة السzاDة الف د إلى أن)ا  مع%&ة م4 ال)�Mالت ش CWة  .وتL3ن ه�ه العاداتأفعال إناج%ة ن)} م4 األداءات تقLد ال)عل> إلى

D اؤالت)أy أنه xzi ال g%P على الC ق الي ی&ج بها الCل�ة  وتأمل، 8اجة إلى تف3%  و?8|أن تL3ن حلLل ال)�Mالت و�جاDات ال

   .(Perkins, D. 1991,56 ).أو إعادة إناجها على ن)} ساب7 ول% على ت�P ه> لها .ال)ع فة

وال LMiن ) ت�Cة LzDانx ح%اته، والقfاiا الوذلv بLل%� األف3ار أو � ح األس¡لة ،  ،وت%ح عادات العقل الف صة أمام الف د لإلب�اع  

iع فها الCل�ة ع&�ما y zi ال�رD Wعادات العقل فx)8، بل Dال3%ف%ة الي ی� ف  االه)ام على تع�د اإلجاDات ال�8%8ة الي

 g%P على بها الCالx ع&�ما ال iع ف اإلجاDة، وذلD v)الحhة مق�رته على إناج ال)ع فة أكw  م4 اس جاعه وت�P ها ل�لv ی&�غي ال

8اج إلى اس ات%z%ات عقل%ة،i ع�هاD التM�(له> وق�راته>، إذ إن حل الLعق ��8 أداء الCل�ة وسلPLه> إزاء حل ال)�Mالت الي ت

  ) Costa & Garmston, 1998, ١٧مق&ة . (  وت�8  ع)%7، ومwاب ة و�ب�اع وص&عة 

  v%الPا ول3هااار ال)ه العادات العقل%ة Dأنها : مWgج م4 ووصف LPس(i ي ت وال)Lاقف والل)%8ات والzارب ال)اض%ة وال)%Lل ال

وت�عL العادة العقل%ة في خام Pل م ة y zi ف%ها ن)Cًا م4 ال(لPL%ات الفW 3ة ع4 غ% ه م4 االن)ا ،  وتع&ي أن&ا نفfلالف د ، 

  .والق�م نL8 ت�C%قات م(ق�ل%ةاالس;�ام وتق%%)ها وتع�یلها ه�ا  تااس;�ام ه�ه ال(لPL%ات إلي الأمل في تأث%  

8WLه م4 مادةاDال)&هج ال�ر  الع)ل%ة العل%)%ة م4 االه)ام و4M(W ت&)%ة العادات العقل%ة ل�y ال)عل> بWL8ل مL8ر  i عل)%ة  سى وما

ها وت&h%)ها وت;Wg&ها فى ال�اك ة  ت إلى ال g%P على عقل ال)عل> وP%ف%ةاومق ر zمات ومعالLق�اله لل)عل،8D%| ت��ح م��WLلة األاس

 الدراسة هذه ُتهتمل�ا   )٣٥،  ٢٠٠٥،یLسف مL(8د وأم%)ة ع)Lر(و?الالى تL3ن ل�iه عادات عقل%ة مق�مة  ال�P  وال�C%7، سهلة

 في القوى ودعائم ادرالثروةـمص أهم هم الzامعةطلبة  أن وبما جامعة ال(ل%)ان%ة الق&%ة في الطلبة لدى لالعق عاداتعلى  بالتعرف

 راتـالمتغی من لالعق عادات وتعتبر،لدیهم لالعق عادات على والتعرف التفکیریة مهاراتهم م وتطویرـبه امـاالهتم یوجب ،مجتمع أي

 .   دیميكااأل Dأدائه> عالقة لها التيال)ه)ة 
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 :�  م��لة ال�

ـــة وع�  القل7 وع�  ال�رة وع�  الL3م�%Lت   تع�دت ال&عــــــLت الي وصف بها ه�ا الع�  ال�y نع%¼ ف%ـــه فهL ع�ـــــ  االلـ

االضC اDات ال&ف(%ة ، ذلv أن االن(ان ال)عاص  قــــ� اخـــ� hiهــــ  مـــــ4 القل7 و وأخـــ  هــــ�ه ال&عLت ول% أقلها داللــــة هL ع�  

ـة ـاهــ  ال(لــLك والف3%   ماله ان �Miف ع4 ال;لل واالضC اب في ح%اته Dق�ر ماهL تعـ�%ـ  عــــ4 و�ــــاة ال8%اة ال)عاص ة وصعL?ـــمhـ

سLق الع)ل في في  أن الغ%  ال)(ارع وال)gای� في ن)L ال)ع فة، وال8اجة إلى مهارات م �Pة وم&Lعة، و ال)(ایــــ ة مع مCل�اتها

 ال�احw%4 ی&ادون Dأه)%ة تWLC  اس ات%z%ات تLاكx تغ%  اح%اجات الCل�ة وت(ه> في تعgWg جعل الw3%  م4 ال8ادy والع� 4Wالق ن 

وذلv م4  م4 ه�ه ال�راسة هL اسق�اء عادات العقل الغ ضفإن . وله�ا وال3%ف مع مCل�ات سLق الع)لالعقل%ة ،ته> اوت8(%4 ق�ر 

  :الwالثة اآلت%ةخالل اإلجاDة ع4 األس¡لة 

�ل�ة  - �  ؟ جامعة ال(ل%)ان%ة الق&%ة ما هي عادات العقل ال�ائعة ل�

  ؟ لالعق عادات مقیاس اث فيـواإلن الذکور إحصائیة بین داللة ذات فروق توجد له-

  العقل؟عادات  مقیاس في ال3ل%ات طلبة درجات ومتوسط ال)عاه� ات طلبةـدرج متوسط إحصائیة بین داللة ذات فروق توجد له-

  :ال�� أهداف

 للطلبة.ال�ائعة  لالعق عادات على التعرف -1

 الz&.ر ـلمتغی  اًـتبع لالعق عادات في الفروق على التعرف -2

 سي.الدرا ر المستوىـلمتغی  اًـتبع لالعق عادات في الفروق على التعرف -3

: �  م�االت ال�

١ – ) : y ال ال��z(ق&%ة.٢١٠ال�ال�ًا  و�ال�ة مP 4ل%ات و معاه� جامعة ال(ل%)ان%ة ال(  

  ٢٠١٨ - ٢٠١٧ال)zال الgماني : ال(&ة ال�راس%ة  – ٢

،معه� الL3م�%Lت ) في جامعة ال(ل%)ان%ة معه� ج)z)ال الق&ي ال)zال ال)Mاني : (كل%ة الق&%ة االدارWة ،كل%ة ال�8ة ، – ٣

  الق&%ة.

  ال�� :ات مصطلح

  ل:عادات العق

 من معینة ألنماط الفرد استجابات لن خالـم ونـتتک والتي م وت تx الع)ل%ات العقل%ة،وتنظ تدیر كيالذ السلوك من هي أنماط     

 الذهنیة عند المهارات فیها تتأدى والتکرار التدریب لبفع عادات إلى لتتحو تجاباتـاالس ذهـهل، وتأم تفکیر إلى المشکالت تحتاج
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ح(%4 ، اهللا  عطا أس)اءة.( ـة واالجتماعیـدیمیكااأل حیاته في الفرد نجاح إلى وتؤديقة، ود بسرعة المشکلة  فـالمواق مواجهة

  : ووصف� العادات الي ت&اولها ال�راسة ال8ال%ة، مwل)ا ذP ها LPسا، P)ا iأتي) ١٩، ٢٠١٣

  ال�'اب%ة:

وال&اجL8ن ه>  ال)�LPرة ح%| ی � LPسا أن ال&zاح ی ت�} Dال&�ا  والفعل العاداتوهي عادة العقل الي تأخ� مMانها في ص�ارة 

i;فقLن iعاودون ال3 ة م ة أخ �، وه> أول¡v وWقارعLن و یLاL�Ëن وال ی اجعLن اب�ًا ,وفي Pل م ة  iق�لLن الهWg)ة أول¡v ال�ی4 ال

إن ب&اء الق�رة على ب&اء م&هz%ات ، ع�ة واألمLر ال�ائ3ةال�یfi 4عLن اس ات%z%ات ب�یلة ال ح�  لها ل)Lاجهة القfاiا ال�

واس ات%z%ات ع�ی�ة وم&Lعة في مLاجهة م;لف االح)االت دون Pلل أو ملل ت�Mل واح�ة م4 العادات األساس%ة في ع)ل ال�Pاء 

 4M(i ة عادة عقل%ة�ËاL(اب ة والw(وال y��تعل)ها و4M(W تعل%)ها أfiا وهي وع)ل العقل .وه�ه الق�رة على ال)Lاجهة والy�8 وال

مق%اس في ال)wاب ة عل%ها الCالx في Dع�  مقاسة Dال�رجة الي 8i�ل، ش   ض ورy ل�&اء العقل ال&ق�y ال)&فح على Pل االح)االت 

  عادات العقل.

  :ال+�- ,ال+ه(ر   

ت(اع� الف د على ب&اء اس ات%z%ات مM8)ة ل)Lاجهة على الأني وال��  وال)�اب ة .وه�ه العادة  تf)4 ه�ه العادة امالك الق�رة 

ال8قائ7 واس;�ام ال��ائل ال)8)لة أfiا، واالبعاد ع4 الهLر وال( ع والفLرWة وق�Lل أy شيء ی د إلى ال�ه4 ح%| تقfي ه�ه 

 رجة الي 8i�ل عل%ها الCالxمقاسة Dال�، ع�ی�ة ق�ل الLصLل إلى حM> نهائي أو إجاDة م( عة  العادة معاودة  ال&h  م ة وم ارا

 مق%اس عادات العقل. الD <M8الهLر في في Dع�

  :ال4فاح م1 أجل ال/قة

مقاسة Dال�رجة ،ال�قة هي ش   أساسي م4 ال� و  ال�اعwة على ب&اء ال وح ال&ق�iة في الف د وت)M%&ه م4 إناج مع فة عال%ة الLzدة 

xالC8�ل عل%ها الi ي  مق%اس عادات العقل. ال�قة فيال3فاح م4 أجل  في Dع� ال

  :ال+ف�4% ح(ل ال+ف%�4 

 yل ج)%ع ال&اس أ�i ورة أن fالD %ا أنه ل� LPس W4 وعلى ال�%¡ة، وW أث% ها على اآلخأن i��ح ال) ء أكw  إدراكا ألفعاله ول

� م4 الفP ، %3)ا أن الCل�ة غال�ا ما ال یLقفLن DعÌ الLق� ل%(ألLا  أنف(ه> Lإذ نادرا ل)اذا ه> iفعلLن ما iفعلLن،  إلى ه�ا ال)(

 في Dع� ، مقاسة Dال�رجة الي 8i�ل عل%ها الCالx ءإس ات%z%اته> العل)%ة أو iق%)Lن Pفاءته> في األدا ع4 انف(ه> ما i(ألLن 

  مق%اس عادات العقل. الف3%  حLل الف3%  في
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  اإل>ار ال;:%9 وال/راسات ال6ا,قة: 

  :مفه(م عادات العقل

عل iفوالعادة Pل ما أع%� حى صار  i yعLد عل%ه م ارًا وت3 ارًا ومLا�Ëة، ما iعاده الف د أDأنها" iع ف مz)ع اللغة الع ?%ة العادة    

 لواالستدال التفکیر به یکون العقلیة وما القوىوسLاها،ومL(zع والمخیلة  والحکم الفکر هو لالعق أن  " م4 غ%  جه� وج)عها عادات

فP 7ل م4 ب LWزvW  )٢٠٠٧،٦٦، السمید أبو عبیدات ذوقان وسهیلة (.الحیوان عن اإلنسان یمیز لوالعق سالحوا طریق عنWو 

أن)ا  للف3%  تعgز االنفعاالت وال(لPL%ات ال)�ع)ة لل�افع%ة واإلنzاز األكادi)ي ونق�ها  "مفهLم عادات العقل Dأنها ىعل وس و? 

أو ع�م الLعي بها ق� ی(�x في نقÏ ال�افع%ة وت�ني في م(yL اإلنzاز األكادi)ي ، ح%| تf)4 أسلLب الف د في الف3%  وأسلL?ه 

  ".في � ح األس¡لةه في ت)w%ل ال)علLمات و� Wق

Dأنها :ع�ارة ع4 خ�ائÏ م&Cق%ة ی)%g بها DعÌ ال&اس وهى ت)wل ( مz)Lعة م)%gة م4 اإلتzاهات والفfائل  انج اوWع فه   

ال&h> القل%�iة  إنی � LPسا وPال%Ang(  v,41,٢٠٠٥( العقل%ة ت&h> الف3%  ال&اق� و4M(W ت�C%قها واإلسفادة م&ها فى Pل ال)%ادی4.

عادات العقل ت()ح للCالD x) ونة ال�8| ع4  إنل)�8دة ذات اإلجاDة ال�8%8ة فق} ،  في ح%4 في العل%> ت gP على ال&اجات ا

ت تx أوضاع  تعل)%ة –اه)ام االتzاه ال)ع في Dال�8| ع4 اس ات%z%ات تعل%)%ة  Ëه اإلجاDة ع&�ما ال ی)4M م4 مع فها . م4 ه&ا 

إ�ار نy h ت�W zي قyL ،  إلى4 خالل إع�اد ال� امج ال ?WLة الي ت(&� الCل�ة ال�%¡%ة الي ت�zع على م)ارسة مهارات الف3%  م

الع)ل%ات  إلىDالع)ل%ات ال�ه&%ة ال�(%Cة وصLال  ت�M%ل مz)Lعة م4 الع)ل%ات ال�ه&%ة ب�ءاً  إلىت�دy  أنه�ه ال� امج م4 ال)�مل  إن إذ

;�مها الف د )i 8%| ت��ح عادات عقل%ةD y 3اجه الفال�ه&%ة ال اق%ة وال)عق�ة ، 8D%| ی&ج ع&ها ع)ل%ات ت)4M الف د م4 تWLC  ن

  )١٩٩٤،٢٤،قاس> ح(%4 صالح  (في شى م&احي ح%اته الع)ل%ة واألكادi)%ة .

  :  كاءوالذ لالعق عادات

 حیث األفراد لدى تنمیتها یمکن ال التي الثابتة الموروثات من كاءالذ إلى تنظر نتكا لتيا لل�Pاءالتقلیدیة  النظریة رفض تم لقد

 الوقت بمرور تتزاید درجاته مستوى وأن تنمیته یمکنكل م4 جاردن  و ب% P%& م4 أن ال�Pاء  به نادى ما لخال من ذلك ظهر

� Pل مLP 4سا وPال%v ان  .اآلخرین مع وتعامله الفرد لتجارب نتیجة Wر وL� التي لالعوام أقوى من نال�Pاء Pا في المتغیرال

)ع.ك)ا Pاو والمدارس التربیة هیکلة أعادتz(اء  تعریف إلى الحاجة فکانت لالعق عادات تطویر في قوي تأثیر له نالPیهتمال� 

 المهارات من ذخیرة المقدرةDأن تؤمن  تعلیمیة أهداف تطویر إلى الحاجة لكك� ی  ،التفک عملیة بجزئیات یهتم مثلما لبعادات العق

 یصبحون لاألطفا إن ،اإلنسان یبذلها التي الجهود لخال من ینمو، وان ال�Pاء باستمرار للتوسع قابلة لوتظ المرء یختزنها التي

 التي ، المثیرات أنواع علىب&اء  ك�% ة لتغییرات یتعرض مرن هو لب ، وال�Pاء ل% ثابًا،فعال  ءأذP%اءأنهم  على عوملوا إذاذP%اء أ

 مکانیة، طبیعیة، لفظیة،منطقیة : منهالل�Pاء عدیدة  أنواعا جاردنر ویحدد  .المحیطة البیئة من الدماغ علیها لیحص

   ) (Costa & Kallic 2003,76جمیعا الناس لدى هذهال�Pاء  أنواع رعایة یمکن بأنه ویؤمن، ریاضیة،موسیقیة،

  &%P %ب �  :هي ءال�Pاء م4أنواع  ثالثة هناك أنی 
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 وهو: الخبرة عن الناتجال�Pاء فیه.ك�%  تغییر إحداث یمکن ال النوع وهذا المورثات تقرره الذي ال�Pاء وهو: المحاید ال�Pاء 

 لملکات البارع واالستثمار لللعق الجید االستخدام وهو: التأمليال�Pاء الزمن. عبر ك)ةالمترا المحددة السیاقات من المستفادة المعرفة

ضات ت�Mل اأن ه&اك مL(zعة م4 االف  (Perkins, D. 1991,67 ) الذات ومراقبتها وتعدیلها. النوع إدارة هذا التفکیر ویتضمن

لv عادات ذه&%ة مق�مة ت�ل Dه إلى أق� ىللLصLل Dالعقل إل ت العقلعادا ىال&y h لل�رxW عل األساس(i ىفاعل%ة عال%ة،وجعله 

  أداء، وهي: 

  ،ج)%ع&ا ن)لv العقل ون(C%ع إدارته P)ا ن �W ،العقل آلة الف4M(i  %3 ت�غ%لها MDفاءة عال%ة 

  ،ت للLصLل إلى أعلي Pفاءة في األداء في Pل عادةا4M(i ت�8ی� مL(zعة م4 العادات وال)هار 

تL3ن العادات العقل%ة  ء اعلى، &Lقع أدان(C%ع أن نf%ف أiة عادة ج�ی�ة بعامل&ا مع العقل ، ون(C%ع أن ن)�ه DالCاقة ال�ه&%ة ل

xzi الأمل في اس;�ام عادات العقل وسلPL%اتها ال);لفة ل)ع فة  ،ن%zة إلسzاDة الف د إلى أن)ا  م4 ال)�Mالت أو ال(اؤالت 

ت اوال)هار  �ه&%ة م4 العاداتت الا4M(i اإلرتقاء Dالع)ل%ات وال)هار ،م�y تأث% ها، وم8اولة تع�یلها للق�م بها نL8 ت�C%قات م(ق�ل%ة

  )١٩،  ٢٠٠٥،یLسف مL(8د وأم%)ة ع)Lراالكw  تعق%�ًا.( ال�(%Cة إلي العادات

  ال/راسات ال6ا,قة: 

  حh%� عادات العقل اه)ام ال�احw%4 وف%)ا یلي ع ضًا ل�عÌ ال�راسات ال(اDقة:  

) وه�ف� اتی  لمتغا ب�عÌ عالقتهاو مةك لما بمکة فالاال� ضیار تمعلما �ل� لعقلا داتعا) دراسة Dع&Lان( ٢٠١٢اج ت اللق)اني(

 سةرمما جةدر يف الف وق  مع فةو العقل  داتلعا مةرملکا مبکة لفا ألا ضیار تمعلما سةرمما جةدر ال�راسة الى ال�3ف ع4

 راتل�و ا ع�د، و  لتعلیمیةا ةخلربا تنLاس، و لعلميا ل)�هل، وا م تبعا للع لعقلا داتعا دمة ألبعاك لما مبکة لفاال ا ضیار تمعلما

) وت ج)ه و�Lره ٢٠٠٠ال�y اع�ه Pارل روج ز (لعقل ا داتعا سمقیا ب�C%7 لباحثةا م�قاول8ق%7 ه�ه االه�اف   یبیة.ال�را

)y (٢٠١٠ال�) فال، ١٢١) على� سةرال�ا نتائج رتشاوأصفي لLا ملنهجا لباحثةا ت;�م�سا ق�و )معل)ة م4 معل)ات م حلة رWاض اال

 وق ف   دجL و  مع� ع4لنتائج اف ت سوأ اه� تفعة.م  جةدر هي)و٤٬٢١٨( كکل سةرال�ا عینة �ل� لعقلا اتدعا سةرمما جةأن در ىلإ

 تعyg  لعقلا داتعا دألبعا مةل)M ا مبکة لفاال ا ضیار تمعلما سةرمما جةرل� لةال)ع� حلسابیةا تاتLس}ملاب%4 حصائیا إ لةدا

  رةك  ملتا تللقیاسا سةرال�ا متغري لتفاعلأو یبیة) رت�لا وراتل�ا ددع،  لتعلیمیةا ةخلربا اتنL س،  (ال)�هل العل)يسة رال�ا اتملتغري

 ن�ب(اi)ان  یبیة)رت�لا وراتل�ا ددع،  لتعلیمیةا ةخلربا اتنL س،  ال)�هل العل)يسة(رال�ا اتمتغري مع لعقل)ا داتعا دبعاأ(

)دراسة Dع&Lان (عادات العقل ال Wاض%ة:ت&)%ة الف3%  ل�� الCالب Gordon,2011واج � جLردون (  )٦، ٢٠١٢ح)�اللق)اني،أ

�ال�ًا و�ال�ة ت> اخ%اره> ع�Lائ%ًا م4 مL(zعة م4 ال)�ارس الwانWLة في الLالiات ال)�8ة ٢١٠)اش)ل� ع%&ة ال�راسة على((

ال�%انات، أشارت نائج ال�راسة الى ان االم MW%ة،اس;�م� ال�راسة اس�انة عادات العقل ال)LCرة م4 ق�ل جLردون في ع)ل%ة ج)ع 

� عادات العقل ال Wاض%ة ل�� الCالب ال)�ارP%4 في ال�راسة ال8ال%ة Pان م&;فfًا،ك)ا Lأشارت ال&ائج الى ان االس ات%z%ة  م(

;�مها اص8اب الق�رة العقل%ة الz%�ة )i يخالل حل ال)(ائل االفfل ل8(%4 عادات العقل الي اج اها م&اق�ة حLل االج اءات ال
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) دراسة Dع&Lان (عادات العقل وال�Pاء االنفعالي وعالقها ٢٠١٠واج ت ال�) y(  ,Gordon,2011) ٤٥٧ال Wاض%ة ال);لفة.(

�ل�ة جامعة الLzف) تL3ن� ع%&ة ال�راسة م4 ( �Pل%ات ت> اخ%اره>  ٨) �ال�ًا و�ال�ة مLزع%4 على D٧٧٥ال8�%ل ال�راسي ل�

ع�دة ال) احل والع�Lائ%ة، ول8ق%7 اه�اف ال�راسة ت> اس;�ام مق%اس عادات العقل ومق%اس ال�Pاء االنفعالي وت> DالW Cقة ال�Cق%ة م

ان ج)%ع عادات العقل م تفعة Dاسw&اء ماوراء ال)ع فة فق� Pان�  اع)اد ال)ع�ل ال اك)ي لق%اس ال8�%ل.اËه ت نائج ال�راسة

�ل�ة جامعة الLzف iعyg ل)غ%  الz& ل�الح ب�رجة مLسCة ،ك)ا ب%&� نائج ال�را �سة وجLد اخالف في عادات العقل ل�

 Ï�;� ال�راسي، والفاعل ب%4 عادات العقل والLال�LPر،ووجLد اخالف في عادات العقل iعyg للفاعل ب%4 الz& وال)(

� ال�راسي،و وتفاعل عادات العقل مع الL� ال�راسي، وتفاعل عادات العقل وال)(L� ال�راسي ول�الح ال)(L;�Ï ال�راسي وال)(

،y (اع ال�gن�اءب4 ه ).8�%ل ال�راسي  )١٢، ٢٠١٠ال�راسي االعلى، وع�م وجLد عالقة ب%4 عادات العقل و مzاالتها و?%4 ال

ال�راسة م4  ) دراسة Dع&Lان (ال)عالzة العقل%ة ال)ق�Lدة:تف3%  الCالب Pإح�� عادات العقل)تL3ن� ع%&ة٢٠٠٩واج ت وW س%)ا(

�الب م4 �ل�ة الzامعة ال)�ارP%4 في اح�� ال)(اDقات الzامع%ة، اس;�م� ال�راسة ال)الحhة وال)قابلة في ع)ل%ة ج)ع ٨((

ال)علLمات، أشارت نائج ال�راسة الى ان ال)عل> iقLم D)عh> ن�ا�ات � ح االس¡لة خالل ال)8اض ة ،و?الالي فان ت�رW الCالب 

االس¡لة هي الW Cقة االفfل لWLC  عادات العقل Dال&(�ة له>.وان تعل> الCالب � ح واجاDة االس¡لة ال�ع�ة الC ق االفfل لC ح 

  ),(Wiersema, 2009,54 لLح�ه> وم4 ث> تWLC  ع)ل%ات ال)عالzة العقل%ة ی�دy لLCر عادات العقل ل�� الCالب.

%wاهات ال�احzع اتL&ال�راسات وم4 خالل الع ض ال(اب7 لل�راسات یالح~ ت vعلى تل xع عادات العقل وق� غلLضL(4 في ت&اوله> ل

 Wات ت�ر%z%ات اس;�ام مقاi م;لفة لل�3ف ع4 عادات العقل ل�� اف اد الع%&ة،في ح%4 تع)� DعÌ ال�احw%4 الى تWLC  اس

  ل&)%ة عادات العقل.

:�  م;ه��ة ال�

��%عة ال�8| والي تع)� على ج)ع ال�%انات وال8قائ7 الzارWة ع4 اع)� ال�اح| في ال�8| ال)&هج الLصفي ال)(8ي ل)الئ)ه 

  مLقف مع%4 وال�راسات ال)(8%ة ت�&ى على امMان%ة ج)ع االوصاف ع4 الLhاه  ل�%ان ماه%ة االوضاع وال))ارسات .

:�  م�+�ع ال�

)ع ال�8| ال8الي م4 �ل�ة Pل%اتzن مL3  .)معاه�٨و() Pل%ات ٤دها (. ال�الغ ع�الق&%ة %ةل(ل%)انجامعة ا ومعاه� ی

: �  ع�;ة ال�

�ال�ًا ٣٠بلغ حz)ها (  )٢٠١٨-٢٠١٧(الع%&ة االسCالع%ة م4 �ل�ة جامعة ال(ل%)ان%ة الق&%ة للعام ال�راسي :الع�;ة االس+Fالع�ة -أ (

 وح(اب خ�ائ�ها ال(%LMم% Wة.ها ال�راسة على الع%&ة االسCالع%ة وذلv لC�f اة ��ق� أد ,و ت> اخ%اره> W CDقة ع�Lائ%ة و �ال�ة
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  الع�;ة األساس�ة :-ب

 )االدارWة,كل%ة ال�8ة(معه� ج> ج)ال الق&ي ,معه� الL3م�%Lت ,كل%ة الق&%ة  )�ال�ًاو�ال�ة م4 �ل�ة٢١٠(الع%&ة االساس%ة اش)ل� على

  ).١ ج�ول رق> () ٢٠١٨-٢٠١٧الع اق للعام ال�راسي ( -في اقل%> LPردسان ال(ل%)ان%ة الق&%ة@في  جامعة

  )١ج/ول رق- (

      ع�د الع%&ة     ال)عه�/ال3ل%ة      ت

 ال)L(zع

 االناث �LPرال

 ٦٥ ٣٥ ٣٠ معه� ج> ج)ال الق&ي ١

 ٤٥ ٢٥ ٢٠ معه� الL3م�%Lت  ٢

 ٦٢ ٣٤ ٢٨ كل%ة الق&%ة االدارWة ٣

 ٣٨ ٢٤ ١٤ كل%ة ال�8ة ٤

 ٢١٠ ١١٨ ٩٢ ال)L(zع

:�  أداة ال�

 :العقل مق�اس عادات

L3ن  على ُسل> خ)اسي ، مLزعة)2(ال)ل78 رق>فق ة  )٥٠(م4  ال)LMن  ت> اس;�ام مق%اس عادات العقل م4 إع�اد وتWLC  ال�اح|Wو

 )٢٥٠) و (٥٠(ت اوح ال�رجة على Pل ال)ق%اس ما ب%4و?�لv  )١)،  اب�ًا (٢)،  نادرًا (٣)،  اح%انًا (٤)،  غال�َا (٥دائ)ًا (ال��ائل م4 :

)ل ال)ق%اس على أر?ع مzاالت ف ع%ة�Wاب ة( وw(ر ,الLه) ٢(و�W%4 ال�zول)الف3%  حLل الف3%  ,ال3فاح م4 أجل ال�قة ,الD <M8ال

  مzال. وتLزWع الفق ات على Pل العقل مzاالت مق%اس عادات

  )٢رق- ( ج/ول

  الفق%ات م�االت مق�اس عادات العقل وت(زNع

  ع�د الفق ات   أرقام الفق ات  ال)zال 

  

  ١٤  ١٤-١  ال)wاب ة



  ٤٣١-٤٠٩ص:            الـســليمانية           –المجلة العلمية لجامعة جيـهان                                        

 ٢٠١٨) , �انون اآلول ٢العدد( –) ٢المجلد (
ISSN 2520-7377 (Online), ISSN 2520-5102 (Print) 

 

  DOI:   http://dx.doi.org/10.25098/2.2.188 ٤١٨ 

  ١٣  ٢٧-١٥  الD <M8الهLر

  ١٢  ٣٩-٢٨  ال3فاح م4 أجل ال�قة

  ١١  ٥٠-٤٠  الف3%  حLل الف%3 

  :�ق�اسالص/ق 

قام ال�اح| Dإziاد ال��ق الhاه y لل)ق%اس ع4 � 7W ع ضه على مL(zعة م4 ال;� اء وال)M8)%4 م4 ذوy االخ�اص في مzال 

على مL(zعة م4 ال(ادة ال)M8)%4 به�ف فÏ8 ب&Lد  ), ح%| ت> ع ض ال�Lرة األول%ة لل)ق%اس ١رق> )ل78ال( ال&فال ?%ة وعل> 

 ال)ق%اس و�ب�اء ال أy في: 

 وضLح تعل%)ات ال)ق%اس. -١

  .عادات عقل%ة شائعة م�� ص�ق الع�ارات م4 ح%| اع�ارها -٢

  م�� وضLح الع�ارة. -٣

 L3رة أول%ة وق� تL�D 4 ت> ح�ف( فق ة، و?&اء على آراء )٥٥(م4ن ال)ق%اس%(M8(رته ال&هائ%ة ٥الLفق ات ل%��ح ال)ق%اس في ص(

)ع ال�راسة  ال8ق7 م4 ص�ق ب&اء ال)ق%اس ب�C%قه على ع%&ة اسCالع%ة م4 خارج ع%&ة ك)ا ت> )فق ة،٥٠مLMنًا م4(z(وم4 ال

-٠,٣٣(وق� ت اوح� ما ب%4 ت�ا  Pل فق ة Dال)zال ال�y ت&)ي إل%ه�ال�ة، و�ziاد معامالت ار و  �ال�اً  )٣٠(نف(ه، بلغ ع�د أف ادها 

  ال�راسة. واع� ت ه�ه الق%> Pاف%ة ألغ اض ه�ه )٠,٦٤

  ث�ات ال�ق�اس:

)ع نف(ه، ع�د أف ادهاz(الع%ة م4 خارج ع%&ة ال�راسة وم4 الC�ال�اً  )٣٠(ولل8ق7 م4 ث�ات ال)ق%اس ت> ت�C%قه على ع%&ة اس 

P ون�اخ ومعامل ال�wات ال&�في ال)�8ح Dاس;�ام معادلة س�% مان ب اون، وذلv على Pل الفا ة، وت> اس; اج Pل م4 معامل �و�ال

مق�Lلة  ةألفا P ون�اخ ، وق� اع� ت ه�ه الق%) W CDقة) ٠٬٨٨ي(وق� بلغ معامل ال�wات لل)ق%اس ال3لمzاالت ال)ق%اس،  مzال م4

4%�Wول ألغ اض ال�راسة ال8ال%ة .و�zائج) ٣(ال  .ه�ه ال&
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  )٣رق- ( ج/ول

  معامل ث�ات مق�اس عادات العقل وم�االته األرTعة

  P ون�اخ معامل الفا  ال)zال 

  ٠,٥٨  ال)wاب ة

  ٠,٦٧  الD <M8الهLر

  ٠,٦٦  ال3فاح م4 أجل ال�قة

  ٠,٦٠  الف3%  حLل الف%3 

  ٠,٨٨  ال)ق%اس ال3لي

  

�  :ت;ف�V ال�

)  210و?لغ� ( اســـ�LعتLزWع االســـ�%ان على اف اد ع%&ة ال�8| ح%| ت> الLزWع وج)ع االســـ)ارات خالل ال�8| و &ف%� قام ال�اح| ب

  .اس)ارة وزع� على اف اد ع%&ة ال�8| 

  :ع%ض وتل�ل وم;اق�ة ال;+ائج

�ل�ة لل�راسة( لإلجاDة ع4 ال(�ال األول-١ �ت> اس; اج ال)LسCات  )؟ الق&%ةجامعة ال(ل%)ان%ة  ما هي عادات العقل ال�ائعة ل�

  ) ه�ه ال&ائج.٤، و�W%4 ال�zول رق> (ال)ع%ارWة ل�رجات الCل�ة على مق%اس عادات العقل ب%ة واالن8 افاتاال8(
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  )٤ال�/ول رق- (

  ال�+(سFات ال6اب�ة  واالن%افات ال�ع�ارNة ل/رجات الFل�ة على مق�اس عادات العقل

  االن8 اف   ال&هاiة العh)ى  ال)Lس} ال8(ابي  ال)zال 

 yال)ع%ار  

  ال)Lس} على 

  ال�رWج ال;)اسي

  3.05  6.76  70  31.22  ال)wاب ة

  3.10  6.12  65  29.65  الD <M8الهLر

  3.21  5.78  60  30.78  ال3فاح م4 أجل ال�قة

  2.68  5.13  55  27.12  الف3%  حLل الف%3 

  3  14.14  250  118.77  ال)ق%اس ال3لي

 

)،  غال�َا ٥دائ)ًا () في ال�رWج ال)LMن م4: ٣ت اوح� في الق�ی  حLل درجة( ) أن عادات العقل األر?ع )٤رق>( ال�zولوhWه  م4 

ت&ازل%ًا  M�Dل عام وPان ت ت%�ها ما تLج� ع&� الCل�ة أح%اناً فإن العادات األر?ع  ، ل�لv  )١)،  اب�ًا (٢)،  نادرًا (٣)،  اح%انًا (٤(

 )و?ال&(�ة لل)ق%اس ال)LMن م4الف3%  حLل الف3% ، ث> ال)wاب ة ،الD <M8الهLر ،ال3فاح م4 أجل ال�قة ح(x وجLدها ل�� الCل�ة(

ال&%zة ت��و م&Cق%ة وم&(z)ة مع  ه(اح%انًا) وه��رWج �لv أق ب إلى البوهL  )٣للCل�ة( Pان الق�ی  العام أر?ع عادات عقل%ة MPل

ال ?yL وال��i y%  الى تفاوت ب%4 االف اد في امالك عادات العقل م4 جهة P)ا �i%  الى تفاوت تلv العادات م4 ح%|  األدب

االمالك العالي او ال)Lس} أو ال)&;فÌ على صع%� الف د الLاح�، وال&%zة ال(اDقة تف7 مع ما تLصل� ال%ه دراسة (جLردون 

� عاد٢٠١١Lات العقل ل�� الCالب ال)�ارLPن في ال�راسة Pان م&;فfًا،ك)ا تف7 مع نائج دراسة )والى أشارت الى ان م(

 y (ال�)ن%ة.٢٠١٠�� عادات العقل ل�� ع%&ة ال�راسة Pان� ب�رجة مL  ) والى أËه ت ان م(

ت>  )؟ لالعق عادات مقیاس اث فيـواإلن ركLالذ إحصائیة بین داللة ذات فروق توجد لهwاني لل�راسة(لإلجاDة ع4 ال(�ال ال -٢

  ) ه�ه ال&ائج.٥، و�W%4 ال�zول رق> (ال)ع%ارWة ل�رجات الCل�ة على مق%اس عادات العقل ب%ة واالن8 افاتااس; اج ال)LسCات ال8(
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  )٥ال�/ول رق- (

  على مق�اس عادات العقلالV_(ر واإلناث الFل�ة _ل م1 ال�+(سFات ال6اب�ة  واالن%افات ال�ع�ارNة ل/رجات 

  

  

  ال)zال 

  

  االناث  ال�LPر

ال)Lس} 

  ال8(ابي

ال&هاiة 

  العh)ى

  االن8 اف 

 yال)ع%ار  

ال)Lس} 

  على 

ال�رWج 

  ال;)اسي

ال)Lس} 

  ال8(ابي

ال&هاiة 

  العh)ى

  االن8 اف 

 yال)ع%ار  

ال)Lس} 

  على 

ال�رWج 

  ال;)اسي

  3  2.33  70  29.18  3.06  2.66  70  29.91  ال)wاب ة

 <M8ال

  DالهLر

29.66  65  2.87  3.15  29.55  65  2.43  3.12  

ال3فاح م4 

  أجل ال�قة

30.51  60  3.44  3.42  30.77  60  2.76  3.27  

الف3%  حLل 

  الف%3 

29.45  55  2.12  2.88  29.22  55  2.97  2.60 

  3  14.43  250  118.72  3.12  12.44  250  119.53  ال)ق%اس ال3لي

فق� Pان� اقل  الف3%  حLل الف3%  ما ع�ا عادة )٣(ت(اوy أو أك�  م4أن درجات عادات العقل األر?ع ) ٥رق>(  وhWه  م4 ال�zول

الف3%  ، ث> ال)wاب ة ،الD <M8الهLر ،ال3فاح م4 أجل ال�قة ، وPان ت ت%�ها ت&ازل%ًا:(ما ت8ق7 ل�� ال�LPرأy انها حLل(أح%انًا)  )٣م4 (

  )حLل الف%3 

فق� Pان� اقل م4  الف3%  حLل الف3%  ما ع�ا عادةDقل%ل ، )٣(ها أكw  م4و?ال&(�ة لإلناث فق� Pان� درجات عادات العقل ج)%ع

الف3%  ، ث> ال)wاب ة ،الD <M8الهLر ،ال3فاح م4 أجل ال�قة اإلناث وPان ت ت%�ها ت&ازل%ًا:( ما ت8ق7 ل��أy انها حLل(أح%انًا)  )٣(

�LPر اإلناث أËه ت ال8ل%الت اإلح�ائ%ة لألوسا  ال8(اب%ة للع&� ال�LPر و  MPل وع&� مقارنة عادات العقل األر?ع )حLل الف%3 

) 118.72( لإلناث) في ح%4 بلغ الLس} ال8(ابي 12.44) واالن8 اف ال)ع%ارLP� )119.53) yر، أن الLس} ال8(ابي للولإلناث

) yائي( 14.43واالن8 اف ال)ع%ار )لع%&%4 م(قلË 4%ه  ع�م وجLد ف وق ذات داللة إح�ائ%ة t-test) و?اس;�ام االخ�ار ال

� داللة( )١,٩٨() وهي اصغ  م4 الق%)ة ال�zول%ة ٠.٤٣٧ ?لغ� الق%)ة الائ%ة ال)L)8?ة (و  ل�LPر واإلناثب%4 اL). ٠,٠٥ع&� م(

  ) یLضح ذلv.٦(وج�ول
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  )٦ال�/ول رق-(      

  على مق�اس عادات العقلالV_(ر واإلناث الFل�ة _ل م1  ق�-(ت)ل/اللة الف%وق ب�1 م+(سb درجات

ال)Lس}   ال)L(zعة  ال)zال

  ال8(ابي

االن8 اف 

 yال)ع%ار  

 الق%)ة الائ%ة

  ال)L)8?ة

  ال�اللة

  

  ال)wاب ة

    29.91  2.66  LP�٩٢ر ن=ال

1.92  

  

ناث اال  ٠,٠٥

  ١١٨ن=

29.18  2.33 

  

  الD <M8الهLر

  

    29.66  2.87  LP�٩٢ر ن=ال

0.69  

  

ناث اال  ٠,٠٥

  ١١٨ن=

29.55  2.43  

  

ال3فـــــــاح م4 أجـــــــل 

  ال�قة

  

    30.51  3.44  LP�٩٢ر ن=ال

0.61  

  

ناث اال  ٠,٠٥

  ١١٨ن=

30.77  2.76  

  

ـــــفـــــ3ـــــ%ـــــ  حـــــLل  الـــــ

  الف%3 

  

    29.45  2.12  LP�٩٢ر ن=ال

0.70  

  

ناث اال  ٠,٠٥

  ١١٨ن=

29.22  2.97  

  

  ال)ق%اس ال3لي

  

    119.53  12.44  LP�٩٢ر ن=ال

٠.٤٣٧  

  

ناث اال  ٠,٠٥

  ١١٨ن=

118.72  14.43  
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 الطلبة درجات متوسط وبین ركLالذ الطلبة متوسط درجات بین ذات داللة إح�ائ%ة فروق وجود عدم وت�%  ه�ه ال&%zة إلى

  .  وال)ق%اس MPل لالعق عادات مقیاسأDعاد  في اإلناث

 الجامعیین الطلبة لوصو أن إلى واإلناث ركLللذ بالنسبة لالعق عادات بین فروق وجود عدم تظهر التي النتیجة تلك الباحث یعزو

 نحو واضحا انطالقا تعتبر التي لالعق لعادات قواعد وجود منو للطلبة قدرة وجود من منطلق یکون أن البد واإلناث ركLالذ من

 فیها تساعد واضحة عقلیة قدرات إلى تحتاج والتعلیم التعلم عملیة ألن الجامعیة التخصصات في وااللتحاق التعلم إلى لالوصو

 الظروف أن إلى الباحث ویرى ، الجامعیة المرحلة إلى وصوال اإلبتدائیة من الدراسیة لالمراح تجاوز على واإلناث ركLالذ الطلبة

 التعلم نحو مشترك دافع لدیهم الطلبة أن حیث�P%   لبشک تختلف ال وإناث ركLذ الجنسین من الطلبة فیها یعیش التي االجتماعیة

 أسرهم أوضاع تحسین على تساعدهم حیاتیة لعم فرص توفیر إلى لوللوصو شخصیاتهم وتنمیة تغییر من انطالقا والتعلیم

 ناحیة من المختلفة الخصائص بعض تأخذ واإلناث ركLللذ والعقلیة النفسیة ك%�ةالتر أن، و Dال غ> م4 ذلv واالجتماعیة االقتصادیة

 والذهني العقلي  االتجاه منوال�LPر  اإلناث فیه یختص لما الجنس طبیعة حسب وذلك توظیفها على والقدرة والقدرات اإلمکانیات

  م;لفة. وأفکار لمواضیع والنفسي

  

 درجات ومتوسط ال)عاه� ات طلبةـدرج متوسط إحصائیة بین داللة ذات فروق توجد لهwال| لل�راسة(لإلجاDة ع4 ال(�ال ال -٣

ال)ع%ارWة ل�رجات الCل�ة على مق%اس عادات  ب%ة واالن8 افاتات> اس; اج ال)LسCات ال8( )العقل؟عادات  مقیاس في ال3ل%ات طلبة

  ) ه�ه ال&ائج.٧، و�W%4 ال�zول رق> (العقل

  )٧ال�/ول رق- (

  على مق�اس عادات العقلال�عاه/ وال4ل�ات >ل�ة _ل م1 ال�+(سFات ال6اب�ة  واالن%افات ال�ع�ارNة ل/رجات 

  

  

  ال)zال 

  

  ال)عاه��ل�ة    ال3ل%ات �ل�ة

ال)Lس} 

  ال8(ابي

ال&هاiة 

  العh)ى

  االن8 اف 

 yال)ع%ار  

ال)Lس} 

  على 

ال�رWج 

  ال;)اسي

ال)Lس} 

  ال8(ابي

ال&هاiة 

  العh)ى

  االن8 اف 

 yال)ع%ار  

ال)Lس} 

  على 

ال�رWج 

  ال;)اسي

  3  5.45  70  29.18  3.19  4.16  70  30.11  ال)wاب ة

 <M8ال

  DالهLر

30.50  65  3.66  3.43  29.55  65  4.98  3.23  
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ال3فاح م4 

  أجل ال�قة

30.94  60  2.87  3.60  30.39  60  4.54  3.50  

الف3%  حLل 

  الف%3 

28.80  55  5.12  2.67  29.47  55  3.88  2.70  

  3.10  11.34  250  118.59  3.22  9.86  250  120.35  ال)ق%اس ال3لي

 )٣فق� Pان� اقل م4 ( الف3%  حLل الف3%  ما ع�ا عادة )٣(األر?ع أك�  م4أن درجات عادات العقل ) 7رق>(  وhWه  م4 ال�zول

الف3%  ، ث> ال)wاب ة ،الD <M8الهLر ،ال3فاح م4 أجل ال�قة �ل�ة ال3ل%ات، وPان ت ت%�ها ت&ازل%ًا:(ما ت8ق7 ل�� أy انها حLل(أح%انًا) 

فق�  الف3%  حLل الف3%  ما ع�ا عادة) ،٣(فق� Pان� درجات عادات العقل ت(اوy أو أكw  مC 4ل�ة ال)عاه�و?ال&(�ة ل )حLل الف%3 

، ال)wاب ة ،الD <M8الهLر ،ال3فاح م4 أجل ال�قة اإلناث وPان ت ت%�ها ت&ازل%ًا:( ما ت8ق7 ل��أy انها حLل(أح%انًا)  )٣كان� اقل م4 (

أËه ت ال8ل%الت اإلح�ائ%ة  �ل�ة ال)عاه� و �ل�ة ال3ل%ات ع&� MPل لعقل األر?عوع&� مقارنة عادات ا )الف3%  حLل الف3% ث> 

لCل�ة ) في ح%4 بلغ الLس} ال8(ابي 9.86) واالن8 اف ال)ع%ارC )120.35) yل�ة ال3ل%اتلألوسا  ال8(اب%ة، أن الLس} ال8(ابي ل

)لع%&%4 م(قلË 4%ه  ع�م وجLد ف وق  t-testئي( ) و?اس;�ام االخ�ار الا11.34) واالن8 اف ال)ع%ارy (118.59( ال)عاه�

) وهي اصغ  م4 الق%)ة ال�zول%ة ١,٢١٣?لغ� الق%)ة الائ%ة ال)L)8?ة (و  �ل�ة ال)عاه� و �ل�ة ال3ل%اتب%4  ذات داللة إح�ائ%ة

� داللة()١,٩٨(L  ) یLضح ذلv.8(). وج�ول٠,٠٥ع&� م(

  )٨ال�/ول رق-(

  على مق�اس عادات العقلال�عاه/ وال4ل�ات >ل�ة ق�-(ت)ل/اللة الف%وق ب�1 م+(سb درجات _ل م1 

ال)Lس}   ال)L(zعة  ال)zال

  ال8(ابي

االن8 اف 

 yال)ع%ار  

  الق%)ة الائ%ة

  ال)L)8?ة

  ال�اللة

  

  ال)wاب ة

ال)عاه� 

  ١١٠ن=

29.18  5.45    

1.40  

  

٠,٠٥  

ال3ل%ات 

  ١٠٠ن=

30.11  4.16  

ال)عاه�   

  ١١٠ن=

29.55  4.98      
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 <M8  DالهLرال

  

ال3ل%ات 

  ١٠٠ن=

30.50  3.66  1.61  ٠,٠٥  

  

ال3فــــــاح م4 أجــــــل 

  ال�قة

  

ال)عاه� 

  ١١٠ن=

30.39  4.54    

1.10  

  

٠,٠٥  

ال3ل%ات 

  ١٠٠ن=

30.94  2.87  

  

الــــــــفــــ3ــــ%ـــــ  حــــLل 

  الف%3 

  

ال)عاه� 

  ١١٠ن=

29.47  3.88    

1.04  

  

٠,٠٥  

ال3ل%ات 

  ١٠٠ن=

28.80  5.12  

  

  ال)ق%اس ال3لي

  

ال)عاه� 

  ١١٠ن=

118.59  11.34    

١,٢١٣  

  

٠,٠٥  

ال3ل%ات 

  ١٠٠ن=

120.35  9.86  

 ل)عاه�ا طلبة درجات متوسط وبین كل%اتال طلبة متوسط درجات بین ذات داللة إح�ائ%ة فروق وجود عدم وت�%  ه�ه ال&%zة إلى

  . وال)ق%اس MPل لالعق عادات مقیاسأDعاد  في

 یحقق أن یرید فرد للک ضروریة تعتبر الدراسة هذه في الطلبة وخاصة الفرد یمتلکها التي هي لالعق عادات أن الباحث ویرى

 االستعداد ولکن الفرد لدى متواجدة تکون العقلیة العادات هذهفي ح%اته الع)ل%ة MDافة ال)zاالت، ناجحاً  إنساناً ولیکون العلمیة أهدافه

 من التعلم على الفرد من ك�% ة قدرة إلى تحتاج واالستثمار لالتفعی وعملیة األهم هي العقلیة القدرات هذه واستثمار تفع%لها إلى

 بمرونة والتفکیر لوالتواص ءاإلصغا على  القدرة من أنواعها بکافة العقلیة العادات یقوي مما معهم لوالتواص اآلخرین لخال

 خبرات لتباد من فیها لما الجماعة مع كةمشار تتطلب كهاوامتال فیهاال3فاءة  زیادة المختلفة لالعق عادات وجمیع المعرفي والتفکیر

  واضح. لبشک والعقلي المعرفي التمکن على الطلبة تساعد جدیدة وخبرات معارف على لوالحصو أفکار ونقد
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  االس+;+اجات :

  .M�Dل عام ه>ما تLج� ع&�أح%انًا ال�راسة ل�� ع%&ة األر?ع  العقل%ة إن العادات -1

  .ل3افة األDعاد في ال)ق%اس  عادات العقلفي  ب%4 الCالب والCال�ات  ف وق ع�م وجLد -٢    

  .%ة مقار?ة إلى ح� �P% عادات عقلل�یه> ال3ل%ات وال)عاه�  م4 األق(ام ال);لفة الCل�ة  في -٣   

  ال+(ص�ات:  

 :یلي D)ا تLصي ال8ال%ة ال�راسة  فإن جعاتها،ا  م ت> الي واألدب%اتال�راسات  ضLء وفي إل%ها الLصل ت> الي ال&ائج ضLء في

  . الجامعات طلبة لدى لالعق عادات م%ةلتن برامج وإعداد ب&اء -1

  .الجامعة طلبة لدى تنمیتها على لوالعم لالعق عادات تنمیة أهمیة بضرورة الجامعات على القائمین نظر توجیه -2

  ال�ق+%حات:

   ١- �  الCل�ة. ومع ع%&ات أخ � م4إج اء دراسات ت(ه�ف عادات عقل%ة أخ 

� ال�راسي. إج اء دراسات �Lل%ة ت(ه�ف تLCر عادات-٢L  العقل مع تق�م الع)  وال)(

  ال�eادر

  

�ة ال�ق% y ، ال Wاض ، ال(عLدiة. ،٢٠٠٢اب اه%> اح)� ال8ارثي،-Mعة االولى ،م�Cالم%�، ال  العادات العقل%ة وت&)%ها ل�� ال

 دراسةم%� ال) حلة االع�ادiة Dق&ا، تال لدى لالعق بعضعادات تنمیة في تدریبي برنامج فعالیة،   ٢٠١٣، حسین اهللا عطاأس)اء -

  م� .، بقنا التربیة ، Pل%ةماجستیر

،رسالة  اتی  لمتغا ب�عÌ عالقتهاو مةك لما بمکة اال�فال ضیار تمعلما �ل� لعقلا داتعا، ٢٠١٢،للقمانيا ح)�أ ن�باi)ان  -

 ، %  یة.دسعL لاالع ?%ة  ململکةا ،ق(> عل> ال&ف،لرتبیةا كلیة �رلقأم ا جامعةماج(

  .القاه ة، ��عة خاصة بLازرة ال ?%ة والعل%>، اله%¡ة العامة ل�¡Lن ال)CاDع األم% Wة ، gال)عz> الLج% ، ٢٠٠١،مz)ع اللغة الع ?%ة -

- ،y (اع ال�g8�%ل ٢٠١٠ن�اءب4 ه�ل�ة جامعة الLzف في ال))ل3ة ، عادات العقل وال�Pاء االنفعالي وعالقها Dال �ال�راسي ل�

Lراه،جامعة ی مLك.Pة،رسالة دiدLالع ?%ة ال(ع  

  .نL8 نW hة في االب�اع ، مzلة العلLم ال&ف(%ة ، الع�د الwاني ،  الع اق ، ١٩٩٤،قاس> ح(%4 صالح  -

  لى، دار الف3 ، ع)ان، االردن. االو الطبعة  ، والتفکیر والتعلیم الدماغ،٢٠٠٧، السمید أبو عبیدات ذوقان وسهیلة -

  .ع)ان ، األردن ،دار الف3   ،عادات العقل والف3%  (ال&W hة وال�C%7)، ٢٠٠٥، یLسف مL(8د وأم%)ة م8)� ع)Lر  -
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  ) أس�اء ال6ادة ال��%اء١ال�لf رق- (

  الËL%فة  االس>  ت

  ال(ل%)ان%ة جامعة-عل> ال&ف أساذ   ك W> ش �W ق ه جانيأ.د.  ١

  ة القاه ةجامع -أساذ عل> ال&ف  أماني سع%�ة س%� اب اه%>أ.د.  ٢

  قاه ةجامعة ال -أساذ ال)(اع�  أس)اء تLف%7 م� وكم.د.أ.  ٣

٤  <W 3ة   م.د.ول%� خال� ع��ال%?   امعة ج مLوج –م�رس في Pل%ة ال

  امعة ج مLوج –م�رس في Pل%ة ال ?%ة   م.د.زانا عw)ان م8)�  ٥

@ @
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  عادات العقل) مق�اس 2ال�لf رق- (

 أخي الCالx / أخي الCال�ة :

  ت8%ة �%�ة: 

تها ب�قة ث> اخ%ار االجاDة الي تع�  ع4 رأvi، وذلv بLضع ء، وال)CلLب ق اعال نLد مع فة مLقفv م&ها ب%4 ی�vi ج)ل ت�ل على اف

التLج� اجاDة ص8%8ة واخ � خا�¡ة وان االجاDة ت(;�م الغ اض   ام8انًا وه�ا ال)ق%اس ل% ) ت�8 ال��یل ال)&اسx عل)اً √اشاة (

 ال�8| العل)ي فق}  .. 

  

  تعل��ات ال�ق�اس :

شائعة وم&� ة ب%&&ا وPل ال)CلLب م&v فق} هL مع فة مLقفv اتzاه ه�ه الع�ارات .  عادات عقل%ةع�ارة ت)wل  i٥٠ع ض ال)ق%اس  

  ات الال%ة :سzاDفي ال;انة الي ت�ل على مLقفv م&ها ألح� اال )√ل�لv ی جى م&v , وضع عالمة ( 

 دائ)ًا ،  غال�َا ،  اح%انًا ،  نادرًا ،  اب�ًا      

  

  

  شاك%1N تعاون4-    

  

  

  

 ال�اح�
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ÞÕÉÜa@pa†bÈ@‘bïÕà@@

رق> 

  الفق ة

  اب�اً   نادراً   اح%اناً   غال�اَ   دائ)اً   الفق ة                    

            ال)LPLلة إلي حى نهایهاالgم Dال)ه)ة   ١

            .ع&�ما أواجه م�Mلة ما فإن&ي أدرسها م4  ج)%ع الLzانx ولL اسغ ق ذلv وقا �WLال  ٢

            أس;�م أكw  م4 � Wقة ل8ل ال)�Mلة الي  أواجهها.  ٣

            اس)  Dال8| ع4 � ق اخ �  فإن&ي  إذا ل> ت&zح � Wقي في حل ال)�Mلة  ٤

            أب�أ 8Dل م�Mلي فإن&ي أ8D| ع4  معلLمات ع&ها.ق�ل أن   ٥

            أحف~ به�وئي ع&� مLاجهة األوضاع  الغامfة.  ٦

            أس)  في حل ال)�Mلة الي تLاجه&ي ولL  اسغ ق ذلv أكw  م4 یLم.  ٧

            إذا صادف� س�اال  في اخ�ار ول> أج� له حل  فإن&ي أكx أy جLاب.  ٨

            ش;�ا  مأن%ا.أع�  نف(ي   ٩

            أسC%ع مLاصلة ال g%P ل)�ة �P% ة م4  الgم4.  ١٠

١١  . z            ع&�ما أش y سلعة فإن&ي أسق�ي ع&ها  م4 أكw  م4 م

            ال أحx االس) ار في ال)فاوضات ع&�  ش اء أy سلعة.  ١٢

            ش ائها.إذا ذه�� لل(Lق ل� اء سلعة فإن&ي ال  أحx أن أعLد ب�ون   ١٣

            .أع�  نف(ي قار� ص�Lر   ١٤

            أقLم zD)ع معلLمات م4 أكw  م4 جهة ق�ل  أن أت;� أy ق ار.  ١٥

            في معه.إذا اخلف� مع ش;Ï فإن&ي أف3  في عLاقx خال  ١٦

            إذا س¡ل� س�اال  فإن&ي أحx تأج%ل اإلجاDة ع&ه.  ١٧

            أفD  3ع)7 ع&�ما أر�W ات;اذ ق ار ما   ١٨
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            ما م4 ص�اقه ب� iع�z&ي قLل ال�اع :وم4 ن�3 ال�ن%ا على ال8  أن ت � ع�وا  ١٩

            أج)ع معلLمات واف%ة ق�ل ات;اذ أy ق ار في م(ألة.  ٢٠

            أق أ تعل%)ات أy اخ�ار ق�ل ال��ء DاإلجاDة ع&ه.  ٢١

            األس¡لة ق�ل ال��ء في  اإلجاDة.أق أ Pامل ورقة   ٢٢

            ل ف ة ق�% ة.أسC%ع أن أحM> على ص�اقي مع أy ش;Ï خال  ٢٣

            أ��7 أول ف3 ة ت;C  ب�الي ع&�ما أحاول حل أy س�ال.  ٢٤

            ق م4 ال�%�.أح�د األماك4 الي سأذهx إل%ها ق�ل  االنCال  ٢٥

٢٦   �W4 ع&�ما أرW ال&�%8ة م4 آخ xل�            ات;اذ ق ار ما.أ

            إذا تق�م� الم8ان ما فإن&ي أDقى ل&هاiة الLق�.  ٢٧

            خCة ل�راسي أب�أ ف�لي ال�راسي بLضع  ٢٨

            أراجع ع)ل%ة ت&ف%� أy خCة ذه&%ة أضعها  ٢٩

            إذا أص�رت حM> على ش;Ï ما فإن&ي  أع�  ه�ا الM8> نهائ%ا.  ٣٠

            في ال)Lاقف الي ح�ث� معي.في نهاiة ال%Lم، أف3    ٣١

            ع&� حLfرy ألy ح�ة تLل� ل�y أس¡لة  أ8D| ع4 حلLلها ف%)ا Dع�.  ٣٢

            ة م�ن%ة فإن&ي أسأل  نف(ي ل)اذا ح�ث ذلv.درجإذا ح�ل� على   ٣٣

            إذا P&� في ح�ة وفق�ت االن�اه فإن&ي أعLد ألس جع ان�اهي.  ٣٤

            فإن&ي أدرسه Dع� ات;اذه. إذا ات;�ت ق ارا  ما  ٣٥

            أتأمل في ت� فات DعÌ ال&اس وأ8D| ع4  أس�ابها.  ٣٦

            أ8D| ع4 حلLل أخ � ألy م(ألة ع ف�  حلها.  ٣٧

            أسع ض خLCات ال8ل ق�ل ال��ء 8Dل أy  س�ال.  ٣٨
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٣٩  ;i 4(8| ع4 أع�ار لDىء معي.أC            

�� Dاس;�ام قل> رصاص   ٤٠P د م)8اة.إذاLفإن&ي أح ص على وج            

             .إذا م ض� فإن&ي أت&اول ال�واء في مLع�ه  ٤١

             .أحx إعادة ت&ف%� أy ع)ل ل%LMن أفfل  ٤٢

            ق�ل أن أكx مLضLع اإلن�اء فإن&ي أكx م(Lدة له.  ٤٣

            .أحx أن أنهي ع)لي D( عة   ٤٤

             Dع� P%ها D(يأل� مال  ٤٥

٤٦   4M(i.أن أل� ح�اء ق%اسه أك�  م4 ق%اس  ق�مي            

            .ال أحM> على أy ش;Ï م4 أول لقاء   ٤٧

            إذا أخCأ ال)عل> فإن&ي أحاول ت�8%ح خCأه  فLرا.  ٤٨

            .مي ق�ل أن أت3ل> أح(x ألف ح(اب ل3ال  ٤٩

            .أراجع ورقة االم8ان أكw  م4 م ة   ٥٠

 


