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 :الممخص
ىدؼ البحث التعرؼ عمى مستوى عادات العقؿ لدى طمبة الدراسات        

العميا، والفروؽ في ىذا المفيـو تبعًا لمتغيري الجنس )ذكور، إناث(، 
أعتمد والتخصص )عممي، إنساني( لدى طمبة الدراسات العميا، وقد 

الباحثاف المنيج الوصفي االرتباطي في بحثيما، وتكونت عػينػة الػبحث مف 
( طػالػبًا وطػالػبًة مف َطػمبػة الدراسات العميا في جامعة األنبار لػمػعاـ 672)

ـ، وأعتمد الباحثاف مقياس عادات العقؿ لكوستا 6161-6109الػدراسػي 
( عادة عقمية، 02مف )(، الذي تألؼ Costa & Kallick, 2000وكاليؾ )
( فقرة ذات ثبلثة بدائؿ )دائمًا، أحيانًا، نادرًا(، وقد تحقؽ الباحثاف 92بواقع )

مف الخصائص السيكومترية لممقياس، واستخداـ الوسائؿ االحصائية 
المناسبة)االختبار التائي لعينة واحدة، واالختبار التائي لعينتيف مستقمتيف، 

 أظيرت النتائج:
لعقؿ لدى طمبة الدراسات العميا بمستوى عاٍؿ؛ وال فروؽ دالة وجود عادات ا

وفؽ متغير الجنس )ذكور، إناث( في مستوى عادات العقؿ؛ وجود فروؽ 
دالة وفؽ متغير التخصص )عممي، إنساني( في مقياس عادات العقؿ في 
العادات اآلتية: )التفكير بمرونة، التفكير حوؿ التفكير، السعي مف أجؿ 

يؽ المعارؼ السابقة في مواقؼ جديدة، التفكير والتوصيؿ الدقة، تطب
بوضوح ودقة، االستجابة بدىشة ورىبة، االقداـ عمى مخاطر مسؤولة، 

 وغيرىا مف النتائجإيجاد الدعابة( لصالح التخصص العممي؛ 
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Abstract: 

 .The level of mental habits of postgraduate students. 

 .The significance of the differences in the habits of the 

mind according to the variables of the type (male, 

female), specialization (scientific, humanistic) among 

postgraduate students. 

The researcher has adopted the relational descriptive 

approach in his research. The sample of the research 

consists of (276) male and female students from 

postgraduate students at Anbar University for the 

academic year 2019-2020, and the sample was chosen 

according to the Stephen Thompson equation. 

The researcher depends on the scale of mental habits of 

Costa and Kallick (2000).  It consists of (16) mental 

habits, with (96) items with three alternatives (always, 

sometimes, rarely.) 

After completing the application of the two measures on 

the participants of the sample under the supervision of 

the researcher, the results show: 

 .The presence of habits of the mind of postgraduate 

students at a high level. 

 .There is no statistically significant difference according 

to the gender variable (male, female) in the scale of 

habits of mind. 

-There is a statistically significant difference according 

to the variable of specialization (scientific and human) in 

the scale of mental habits in the following habits: 

(thinking flexibly, thinking about thinking, seeking for 

accuracy, applying previous knowledge in new 

situations, thinking and communicating clearly and 

precisely, responding with astonishment and fear, having 

responsible risks, finding humor) for the benefit of 

scientific specialization.  
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 التعريف بالبحث:
 :(The Problem of the Research)مشكمة البحث  -

ونتيجة لمتطور العممي والتكنموجي، والثورة المعموماتية اليائمة، إّف الطمبة الجامعيوف 
يعيشوف اليوـ ظروفًا متغيرًة ومتجددًة ومتطورًة، ورغبة في االنفتاح عمى ثقافات العالـ 
المختمفة، وخاصة منيـ طمبة الدراسات العميا، أستشعر الباحثاف بوجود مشكمة تتعمؽ بعادات 

دراسات العميا، إذ تجد أف اغمبيـ يسعوف جاىديف لتحقيؽ االنجاز العقؿ، التي يعتمدىا طمبة ال
االكاديمي المطموب، أال إنيـ يفشموف في ذلؾ في أحياف كثيرة، مما دفع الباحثاف إلى إعداد 

( طالبًا وطالبًة مف طمبة الدراسات العميا في الجامعات 641استبانة استطمع فييا آراء )
جتماعي حوؿ المشكبلت المعرفية التي تواجو طمبة الدراسات العراقية عبر مواقع التواصؿ اال

%( منيـ يروف أّف الدراسات العميا في التعميـ الجامعي 84العميا بصورة عامة، وجد ما نسبتو )
في العراؽ مجرد وسيمة لمحصوؿ عمى الشيادة، ال تطور اإلمكانيات المعرفية والقدرات العقمية 

وب في معايير االعتماد االكاديمي، وأّف البرامج المقدمة أغمبيا لمطالب بالمستوى العممي المطم
تتصؼ بالجمود والرتابة يفترض تحديثيا في ضوء التقدـ الحاصؿ في دوؿ العالـ، وأّف التعميـ 
الجامعي تحوؿ مف التركيز عمى قوة العقؿ في ربط األفكار وفيميا إلى مجرد حفظ المعمومات 

عمى استعماؿ استراتيجيات التدريس التقميدية التي ال تسمح بإعماؿ بعيدًا عف الواقع، والتركيز 
العقؿ، وال تحقؽ التنمية الحقيقية لميارات التفكير وقدراتو المتنوعة، حتى أصبح الشباب ينظر 
إلى التعميـ الجامعي بوصفو مرحمة أساسية لمحصوؿ عمى شيادة وامتيازات مادية بعد التخرج، 

 عيارًا لنجاح اإلنساف وتحصيمو األكاديمي.وقيمة تمؾ االمتيازات م
 اآلتي: التساؤؿاإلجابة عف محاولة تتمثؿ في وبناًء عمى ما تقدـ فاف مشكمة البحث 

 ما مستوى عادات العقؿ السائدة لدى طمبة الدراسات العميا؟ -
 :( (The Importance of the Researchأهمية البحث

ُيعّد موضوع عادات العقؿ مف أىـ موضوعات عمـ النفس وأكثرىا داللة عمى المستوى     
الخوض في غماره  رؤيًة حديثًة وتوجيًا معاصرًا نسبيًا تـّ النظري أو التطبيقي؛ لكونيا تمثؿ 

في  طالبالذكاء المسؤوؿ الوحيد عف نجاح ال عدّ تحت مظمة بحوث الفاعمية البشرية، فمـ يُ 
سموكًا ذكيًا يصبح في ظمو محترمًا لعقمو  طالبعممية والعممية، بؿ ينبغي أف يسمؾ الحياتو ال
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مكاناتو البلمحدودة نتاجية  يعقموصواًل إلى بناء  ،ولقدراتو وا  يمتمؾ عادات عقمية أكثر فاعمية وا 
 (.51، ص6103)عناقرة والجراح،   وكفاءة

لذلؾ جاء البحث الحالي مركزًا عمى متغير ميـ جدا ىو)عادات العقؿ( لدى طمبة 
الدراسات العميا؛ ألنو يعمؿ عمى تمكيف الفرد مف تنظيـ سموكو والسيطرة عميو، وأف الطالب 
ـّ  القادر عمى مراقبة ذاتو ىو الذي يممؾ التخطيط لتعممو وتنظيـ ذاتو وجعؿ عممية التعم

مي وحّؿ المشكبلت عادة عقمية لو يقضي وقتو فييا، مف أجؿ مواجية مستمرة والبحث العم
كسابو كفايات  التحديات التي تفرضيا الميمات الصعبة، وتعطيو فرصة لتنمية أساليب تعممو وا 
أفضؿ لؤلداء عف طريؽ إظيار مستويات أكبر مف القدرة والميارة والدافعية، فضبًل عف أف 

 ،القمب النابض في المجتمع وطبلئع الجيؿ الجديدالتي ُتعّد الفئة طمبة الدراسات العميا ىـ 
والمرآة الصادقة التي تعكس واقع ، اؿ في عمميات التغييروعماد نيضة األمة وأدائيا الفعّ 

المجتمع ومدى تقدمو، والدليؿ الذي يمكف أف يعتمد عميو في التنبؤ بمستقبؿ المجتمع ونموه 
 ف أىمية البحث الحالي في: تكم، وبناًء عمى ما تقدـ  وازدىاره

ييتـ بدراسة شريحة ىامة في المجتمع العراقي، ويقع عمييا عبء ومسؤولية كبيرة في  -
البناء والتقدـ، كما اف ىذه الدراسة تقدـ تصورا نظريا جديدا لمفيوـ )عادات العقؿ(، إذ إّف 

عى التربية الحديثة استعماؿ عادات العقؿ بوصفو مف االىداؼ التربوية االستراتيجيًة التي تس
لتحقيقيا مما يسيـ في تنمية ميارات التفكير المتنوعة والتدريب عمييا في المواقؼ التعميمية 

مع مراعاة  المختمفة، وىي رؤية جديدة تيتـ بما يجب أف يتعممو الطمبة؟ وكيؼ يتعممونو؟
ة العامة التي تربط بيف ، والتركيز عمى السموكيات الفكريالقدرات العقمية لمطمبةالفروؽ الفردية و 

 المعرفة الفكرية والحياة الواقعية اليومية.
تقدـ ىذه الدراسة ادوات قياس جديدة يمكف استخداميا في دراسات الحقة مف قبؿ  -

 الباحثيف.
 كما انيا تحاوؿ اف تسجؿ اضافة جديدة لممكتبة النفسية.  -
 ت الطمبة بشكؿ عاـ.يمكف لذوي الشأف االفادة مف نتائجو في تطوير امكانات وقدرا -
 :((Aims of the Researchهداف البحث أ

 ييدؼ البحث الحالي التعّرؼ عمى : 
 لدى طمبة الدراسات العميا. عادات العقؿ مستوى .0
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 : وفقًا لمتغيري عادات العقؿداللة الفروؽ في   .6
 .)ذكور، إناث(الجنس  . أ

 .التخصص )عممي، إنساني(  . ب
 (:Limits of the Research) حدود البحث

( في كميات والدكتوراه يقتصر البحث الحالي عمى طمبة الدراسات العميا )الماجستير
الفصؿ  المستمريف بالدراسة في )المرحمة التحضيرية ومرحمة الكتابة( خبلؿجامعة األنبار 

 .( 6161-6109)معاـ الدراسي األوؿ      ل
   :(Definition of the Terms)تحديد المصطمحات 

 : Habits of Mind)) عادات العقل
"مزيج مف الميارات والتمميحات  :(Costa & Kallick, 2006)كوستا وكاليك  -

والتجارب والميوؿ التي يمتمكيا الفرد، وتجعمو يفضؿ نمطًا سموكيًا معينًا، ويصنع مف خبلليا 
 ,Costa & Kallick)اختيارات يستعمؿ أحدىا في وقت معيف بعد تأمؿ وتقييـ وتعديؿ". 

2006, p.27)  
لعادات  ((Costa & Kallickتعريؼ كوستا وكاليؾ  افالباحث ىتبنالتعريف النظري:  -

 .إعداد المقياس وتفسير نتائج البحثفي يتبنى تصنيفيما كونو س؛ لالعقؿ
عادات  لمفيوـ السموكي النشاط لمحتوى ممثمة عينة في فيتمثؿالتعريف اإلجرائي:  -

عادات  مقياس عمى عمييا يحصؿ التي بالدرجة عنو يعبر الذي المفحوص اداء تتضمف العقؿ
 العقؿ.

 إطــار نظري:
 (:Habits of Mindعادات العقل )

 حيث: (Costa & kellick، 2000) كوستا وكاليكانموذج  عمى اعتمد الباحثاف
والتي تصؼ فييا كيؼ يتصرؼ البشر عندما  ،يشيراف إلى قائمة بست عشرة عادة لمعقؿ

فورية،  بصورة لمعياف ظاىرة حموؿ ليا تكوف ال مشكبلت تواجييـ ، عندماذكياً  يسمكوف سموكاً 
التفكير ، التحكـ بالتيور، المثابرة): يالعادات ىىذه األذكياء، و  االفرادخصائص  عّد مفتُ و 

، الكفاح مف أجؿ الدقة، اإلصغاء بتفيـ وتعاطؼ، حوؿ التفكير )التفكير ما وراء المعرفة(
جمع ، التفكير والتوصيؿ بوضوح ودقة، عمى األوضاع الجديدة تطبيؽ المعارؼ الماضية
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، اإلقداـ عمى المخاطر المسئولة، االستجابة بدىشة والرىبة، البيانات باستخداـ جميع الحواس
، التفكير بمرونة، لتساؤؿ وطرح المشكبلت، ااالستعداد الدائـ لمتعمـ المستمر، التفكير التبادلي

يجاد الدعابةو  ،التفكير اإلبداعي والتصور  (000-012، ص6113)قطامي وعمور، . (ا 
  ( لعادات Costa & Kallick)  تصنيؼ كوستا وكاليؾانموذج  الباحثاف عمى عتمدأ  

 ، اطارًا نظريًا سيعتمده في اعداد ادوات دراستو وفي تفسير نتائجيا، ولؤلسباب االتية:العقؿ
 الدراسات طمبة عمى العقؿ عادات وتطبيؽ توضيح في يمتاز بالشمولية واإلقناع -

 العميا.
 يتناسب مع طبيعة الدراسة الحالية ومتغيراتيا. -
 . دراسات بحثية أكثر مف غيره مف التصنيفات المتعددة التي سبقتو عمى نتائج هاعتماد -
 .يدرؾ ويدمج ويفيـ طبيعة مكونات الدماغ جديداً  عقمياً  منظوراً  عدّ يُ   -
 (91، ص6118نوفؿ،         ( .الذكاءات المتعددةيقدـ رؤية لمذكاء ويدعـ نظرية  -

 أف يستخمصا ستة عشر سموكاً  (Costa & Kallick, 2000استطاع ) عادات العقل: وصف
التي تناولتيا  ليذه العادات اً مختصر  اً وصف أتيوفيما ي، و لممفكر الفعاؿألمتفكير الفعاؿ  ذكياً 

 الدراسة الحالية: 
تعني امتبلؾ الفرد طرقًا منظمة لتحميؿ المشكمة، وتحديد  (:Persisting) المثابرة(. 8)

الخطوات التي ينبغي أداؤىا، والبيانات التي يمـز توليدىا وجمعيا، فالفرد المثابر يستفيد مف 
إلى حيف أف تكتمؿ وال يستسمـ بسيولة  كمؼ بيالميمة المتجاربو السابقة، في انجاز ا

 (.29-28، ص6118. )نوفؿ، لمصعوبات التي تعترض سير عممو
تعني القدرة عمى التأني والتفكير  (:Managing Impulsivity) التحكم بالتهور (.0)

واإلصغاء لمتعميمات قبؿ أف يبدأ بالميمة وفيـ التوجييات وقبوؿ االقتراحات لتحسيف األداء 
مف صفات األفراد المتصفيف بحؿ المشكبلت أنيـ متأنوف واالستماع لوجيات نظر األخريف، 

و أو خطة عمؿ أويفكروف قبؿ أف يقدموا عمى عمؿ ما، وبالتالي فيـ يؤسسوف رؤية لمنتج ما 
 (.643، ص6100. )مازف، تجاه قبؿ أف يبدؤوااو أىدؼ 

 (:Listening with Understanding & Empathy)اإلصغاء بتفهم وتعاطف(. 3)
عادة صياغة مفاىيـ وتعني الق درة عمى اإلصغاء لآلخريف واحتراـ أفكارىـ والتجاوب معيـ وا 

 كبيراً  اً يمضي الناس ذو الفعالية العالية جزءومشكبلت وعواطؼ وأفكار اآلخريف بشفافية، إذ 
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القدرة عمى اإلصغاء إلى  بعض عمماء النفس إف   رىمف وقتيـ وطاقاتيـ في اإلصغاء، وي
ؼ مع وجية نظر الشخص اآلخر وفيميا تمثؿ احد أعمى أشكاؿ و التعاطأشخص آخر 
 (.3، ص6117. )وطفة، السموؾ الذكي

ىي قدرة الفرد عمى التفكير ببدائؿ وخيارات  :(Thinking Flexibly) التفكير بمرونة (.4)
وحموؿ ووجيات نظر متعددة ومتنوعة مع طبلقة في الحديث وقابمية لمتكيؼ مع المواقؼ 

مقوف تاألفراد المرنوف لدييـ القدرة عمى تغيير آرائيـ عندما يف ي تعرض عميو،المختمفة الت
موف في مخرجات وأنشطة متعددة في آف واحد، ويعتمدوف عمى ذخيرة مبيانات إضافية، ويع

 (.683، ص6101)زيتوف،المشكبلت مختزنة مف استراتيجيات حؿ  
القدرة عمى ذكر الخطوات  :(Thinking About Thinking) التفكيرفي التفكير  (.5)

البلزمة لخطة العمؿ ووصؼ ما يعرؼ وما يحتاج لمعرفتو مع تقييـ مدى إنتاجية ما توصؿ 
طبيعة الناس األذكياء أنيـ يخططوف لمياراتيـ التفكيرية واستراتيجياتيـ ويتأمموف  إليو، ألف  

ألفعالو  ر إدراكاً والتفكير فوؽ المعرفي يعني أف يصبح المرء أكث ،فييا ويقيموف جودتيا
 (.090، ص6108. )ابو رياش والجندي، اآلخريف فيولتأثيرىا 

القدرة عمى العمؿ المتواصؿ  :(Striving for Accuracy) من اجل الدقة السعي (.6)
تقاف وتفحص المعمومات لمتأكد مف صحتيا ومراجعة القواعد التي ينبغي االلتزاـ بيا؛  بحرفية وا 

لتفحص منتجاتيـ، حيث تراىـ يراجعوف  كافياً  دروف الدقة يأخذوف وقتاً األفراد الذيف يقألف  
القواعد التي ينبغي عمييـ االلتزاـ بيا ويراجعوف النماذج والرؤى التي يتعيف عمييـ إتباعيا، 
وكذلؾ المعايير التي يجب استخداميا ليتأكدوا مف إف منتجاتيـ النيائية توائـ تمؾ المعايير 

 (.707، ص6112)الصباغ  والجعيد ونجاة،  تامة موائمةً 
القدرة  :(Questioning and Posing Problems) التساؤل وطرح المشكالت (.7)

عمى طرح أسئمة وتوليد عدد مف البدائؿ لحّؿ المشكبلت عندما تحدث أو تعرض عميو التخاذ 
ور عمى مشكبلت مف خصائص اإلنساف المميزة نزوعو وقدرتو عمى العثالقرار المناسب، ألف  

يسالوف  الذيف ،فيالفاعمبالمشكبلت  عرؼ األفراد الذيف يتسموف بالقدرة عمى حؿّ ليقوـ بحميا، ويُ 
، 6100)رياني،  أسئمة مف شانيا أف تمبل الفجوات القائمة بيف ما يعرفوف وما ال يعرفوف

 (.61ص
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 Applying Past Knowledge to) جديدةمواقف عمى  سابقةتطبيق المعارف ال (.8)
New Situations:)  القدرة عمى استخبلص المعنى مف تجربة ما وتطبيقو عمى وضع جديد

األفراد األذكياء يتعمموف مف التجارب، فعندما وتوظيفيا في مناحي الحياة األخرى، ألف  
التجارب )قطامي، وف إلى ماضييـ يستخمصوف منو ؤ تواجييـ مشكمة جديدة محيرة تراىـ يمج

 (.006، ص6113
 Thinking and Communication with) التفكير والتوصيل بوضوح ودقة (.9)

Clarity and Precision:)  القدرة عمى توصيؿ ما يريد بدقة سواء أكاف كتابيًا أو شفويًا
وتؤدي  مستخدمًا لغة دقيقة مع القدرة عمى صنع قرارات أكثر شمولية ودقة حياؿ األفعاؿ، 

في تعزيز خرائطو المعرفية وقدراتو عمى التفكير الناقد  ميماً  المغة دوراً مقدرة المرء عمى تيذيب 
الذي يشكؿ القاعدة المعرفية ألي عمؿ ذي فاعمية، ومف شاف إثراء تعقيدات المغة وتفاصيميا 

وجياف  دافيع اذفالمغة والتفكير أمراف متبلزماف،  ،فاعبلً  اً أف ينتج تفكير  الخاصة في آف معاً 
 (.62، ص6103بريخ، ) لعممة واحدة

 Gathering Data Through All) جمع البيانات باستخدام جميع الحواس (.82)
Senses):  القدرة عمى استخداـ الحواس مثؿ: البصر والسمع والممس وغيرىا، في زيادة عدد

 إف جميع المعمومات تدخؿ الدماغيدركوف األفراد األذكياء الحواس المنشطة لزيادة التعمـ، ألف  
مداخؿ حسية، وأولئؾ الذيف يتمتعوا بمداخؿ حسية مفتوحة ويقظة وحادة يستوعبوف  عف طريؽ
 (.57، ص6104)القضاة،  مف البيئة أكثر مما يستوعب اآلخروفالمستقبمة معمومات 

 -Innovating- Imagining) االبتكار ) التجديد( -التصور  -الخمق  (.88)
Creating:)  القدرة عمى تصور نفسو في أدوار متنوعة ومواقؼ مختمفة مع طرح الحموؿ

معظـ األفراد لدييـ الطاقة عمى توليد البديمة بصور جديدة مختمفة  ومف زوايا متعددة؛ ألف  
منتجات وحموؿ وأساليب جديدة وذكية وبارعة إذا ما ىيئت ليـ الفرص لتطوير تمؾ الطاقات، 

أنيـ يحاولوف تصور حموؿ لممشكبلت بطريقة مختمفة متفحصيف  تكريفمبومف طبيعة األفراد ال
وصوال الى الحؿ المتكامؿ والناجع. )الصباغ  مف زوايا عدةالتي يمتمكونيا اإلمكانات البديمة 
 (.707، ص6112والجعيد ونجاة، 

 :(Responding with Wonderment and Awe) االستجابة بدهشة ورهبة(. 80)
الطمبة الذيف اصؿ مع العالـ والشعور باالنبيار والسرور في التعمـ والتقصي، و القدرة عمى التو 
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يتمتعوف بيذه العادة ىـ الذيف يسعوف ويبحثوف عف المشكبلت ليستمتعوا بحميا وتقديميا 
)ال تذكر لي الجواب  عبارات تدؿ عمى استقبلليتيـعمموف لآلخريف، باستقبللية تامة ويست

، 6103)بريخ،  يـ مفكروف خبلقوف يحبوف ما يفعموفن  إ ،حدي(أستطيع أف اىتدي إليو و 
 (.69ص
القدرة عمى  :(Taking Responsible Risks) ولةؤ اإلقدام عمى مخاطر مس (.83)

تجريب أساليب وافكار جديدة واكتشاؼ وسائط فنية بسبب التجريب واختبار فرضية جديدة 
التحدي الذي تفرضو عممية حؿ حتى لو كاف الشؾ حياليا واستغبلؿ الفرص لمواجية 

 (.708، ص6112المشكبلت )الصباغ والجعيد ونجاة، 
القدرة عمى تقديـ نماذج مف السموكيات خبلؿ  (:Finding Humor) إيجاد الدعابة (.84)

التعّمـ تدعو إلى السرور والمتعة والضحؾ مف حاالت عدـ التطابؽ والمفارقات، وتشير 
رر الطاقة عمى االبداع وتثير ميارات التفكير عالية المستوى الدعابة تح ف  الدراسات إلى أ

والتصور البصري، وعمؿ  ،والعثور عمى عبلقات جيدة، التوقع المقروف بالحذر :مثؿ
تشابيات، ولدى األفراد ذوي المقدرة عمى االنخراط في الدعابة القدرة عمى إدراؾ األوضاع مف 

 (.58، ص6104، )القضاة موقع مناسب وأصيؿ ومثير لبلىتماـ
القدرة عمى تبرير األفكار  :(Thinking Interdependently)  التفكير التبادلي(.85)

واختبار مدى صبلحية طرؽ الحموؿ وتقبؿ التغذية الراجعة والتفاعؿ والتعاوف والعمؿ ضمف 
 مادياً و  أقوى بكثير فكرياً  األفراد المتعاونوف أننا سوياً مجموعات والمساىمة في الميمة، ويدرؾ 

مف أي فرد منا لوحده، ولعؿ أىـ التوجيات في عصر ما بعد الصناعة ىو المقدرة المتزايدة 
العمؿ في مجموعات يتطمب القدرة عمى تبرير  إف   ،عمى التفكير باالتساؽ مع اآلخريف
تطوير  الحموؿ مع اآلخريف، ويتطمب أيضاً  تاستراتيجيااألفكار، واختبار مدى صبلحية 

)الصباغ والجعيد ونجاة،  استعداد وانفتاح يساعد عمى تقبؿ التغذية الراجعة مف صديؽ ناقد
 (.708، ص6112

 Remaining Open to Continuous)ر االستعداد الدائم لمتعمم المستم (.86)
Learning:)  القدرة عمى البحث المتواصؿ وحب االستطبلع لطرؽ أفضؿ مف أجؿ التحسيف

وف فالثقة التي يتحمّ  ،لمتعمـ المستمر دائماً مستعدوف األفراد األذكياء وتحسيف الذات، و والتعديؿ 
والطمبة الذيف يمتمكوف ىذه العادة يميموف لمبقاء منفتحيف  ،بيا مقرونة بحب االستطبلع لدييـ
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عمى التعمـ المستمر، كما يميموف لطرح التساؤالت حتى يحصموا عمى التغذية الراجعة، 
 شيء بؿ معرفة مستوى العمؿ التالي واألكثر تعقيداً  الخبرة ليست معرفة كؿّ  إف   تماماً ويدركوف 

 (.005، 6113)قطامي وعمور، 
 :ةدراسات سابق

 دراسات تناولت عادات العقل:
لـ يجد الباحثاف دراسات سابقة تناولت عادات العقؿ لدى طمبة الدراسات العميا، لذا تـ 

 طبقت عمى مراحؿ أخرى، ومنيا:استعراض بعض الدراسات التي 
 (:0288)كعيد دراسة  .8

 المنتجة لدى طمبة المدارس الثانوية المتميزينعادات العقل ما وراء الذاكرة وعالقته ب
ما وراء الذاكرة لدى طمبة  عمى تعّرؼال، وىدفت إلى العراؽأجريت الدراسة في 

المنتجة  عادات العقؿاالستراتيجية(، و المدارس الثانوية المتميزيف )الرضا عف الذاكرة، القدرة، 
لدى طمبة المدارس الثانوية المتميزيف )عادات تنظيـ الذات، عادات التفكير الناقد، عادات 
التفكير االبداعي(، والكشؼ عف طبيعة العبلقة االرتباطية بينيما، ومدى إسياـ عادات العقؿ 

 المنتجة بػ)ما وراء الذاكرة(.
( 071( طالبًة، و)651تألفت عينة الدراسة مف ) وصفي االرتباطي،الالمنيج اعتمد الباحث 

ي ما وراء مقياسمف طمبة الصؼ الخامس، وتبنى  ختيرت العينة بطريقة عشوائيةا، وقد طالباً 
( 6102ومقياس عادات العقؿ المنتجة لػ )السعداوي، (، Troyer & Rich, 2002)ػ لالذاكرة 

معامؿ : تيةالباحث األساليب اإلحصائية األعمى وفؽ أنموذج أبعاد التعّمـ لمارزانو، واستعمؿ 
ومعامؿ     ألفا كرونباخ،  ،واختبار توكي، (t-test)واختبار ومربع كاي،  ارتباط بيرسوف،

توصؿ الباحث في دراستو إلى ؿ االنحدار المتعدد، و وتحميؿ التبايف لمقياسات المتكررة، ومعام
 :يامف أىم نتائج

 إّف الطمبة المتميزيف يتمتعوف بما وراء الذاكرة )الوعي بالذاكرة(. -
 إّف الطمبة المتميزيف يتمتعوف بعادات عقؿ منتجة. -
توجد عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بيف )ما وراء الذاكرة، وعادات العقؿ  -

 ( لدى طمبة المدارس الثانوية المتميزيف.المنتجة
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يوجد إسياـ لمكونات عادات العقؿ المنتجة )القدرة عمى تنظيـ الذات، والقدرة عمى  -
التفكير الناقد، والقدرة عمى التفكير االبداعي( في مكوني ما وراء الذاكرة )القدرة، 

 .(ط  ،6108 كعيد،)واالستراتيجية(  
 :(,Gordon 2011)جورُدن  دراسة .0

Mathematical Habits of Mind: Promoting Students Thought full 
Considerations 

عادت  عمى تعّرؼال، وىدفت إلى الواليات المتحدة األمريكيةأجريت الدراسة في  
   .العقؿ الرياضية وزيادة التفكير لدى طبلب المرحمة الثانوية في الواليات المتحدة األمريكية

 تـّ  وطالبةً  طالباً  (601)وتكونت عينة الدراسة مف أعتمد الباحث المنيج الوصفي االرتباطي، 
 اختيارىـ بطريقة عشوائية مف مجموعة المدارس الثانوية في الواليات المتحدة األمريكية،

في عممية جمع  Gordonمف قبؿ  ةعادات العقؿ المطور استبانة الباحث في دراستو  عمؿاست
المشاركيف في  مبةوأظيرت نتائج الدراسة أف مستوى عادات العقؿ الرياضية لدى الط ،البيانات

ىي ، كما أشارت النتائج إلى أف اإلستراتيجية األفضؿ لتحسيف عادات العقؿ الدراسة منخفضاً 
مناقشة حوؿ اإلجراءات الرياضية التي يستخدميا أصحاب القدرة العقمية الجيدة خبلؿ حؿ ال

 .(,p.457 Gordon ,2011)  ية المختمفةالمسائؿ الرياض
 اإلفادة من الدراسات السابقة:

أفاد الباحثاف مف خبلؿ اطبلعيما عمى الدراسات السابقة في أمور عديدة، ويمكف تحديدىا    
 بما يأتي: 

 التعّرؼ عمى المصادر ذات العبلقة بموضوع البحث الحالي. -
 المدروس الُمتغير وفؽالبحث الحالي المنيج واالجراءات البحثية التي تُناسب اختيار  -
 عادات العقؿ(.)
عداد أداة - السايكومترية مف صدؽ وثبات وتمييز  الخصائصالبحث واستخراج  تبني وا 

 دة في ىذا البحث.عَ المستعممة والمُ األداة عمى وفؽ مبلئمة 
جراءاته  منهجية البحث وا 

 :((Research Methodمنهجية البحث 
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وصؼ الظاىرة المدروسة أنسب المناىج لألنو  ؛المنيج الوصفي افاستعمؿ الباحث
األخرى أو الكشؼ عف الفروؽ المتغيرات  يا وبيفدراسة العبلقات االرتباطية بينوتفسيرىا و 
يقوـ بوصؼ ما ىو كائف وتفسيره وصفًا دقيقًا، ويعبر عنو  ف المنيج الوصفيإ، إذ فيما بينيا

يصؼ الظاىرة ويوضح خصائصيا، أو تعبيرًا كميًا يعطينا وصفًا رقميًا يوضح  تعبيرًا كيفياً 
 (.037، ص6111ىذه الظاىرة أو حجميا ودرجات ارتباطيا مع الظواىر األخرى. )حّمس، 

 :((Research Population and its Sample مجتمع البحث وعينته .0
في كميات جامعة والدكتوراه(  تحدد مجتمع البحث الحالي بطمبة الدراسات العميا )الماجستيري

معاـ الفصؿ األوؿ ل األنبار المستمريف بالدراسة في )المرحمة التحضيرية ومرحمة الكتابة( خبلؿ
ومف كبل الجنسيف بواقع ( طالبًا وطالبة، 986البالغ عددىـ ) (ـ6161-6109)الدراسي 

ومف كبل التخصصيف العممي واإلنساني بواقع  مف اإلناث، ( طالبة419و) طالباً ( 375)
( طالبًا وطالبة مف التخصص اإلنساني، 351( طالبًا وطالبة مف التخصص العممي و)436)

البًا ( ط672) االبالغ عددى، و ستيفف ثامبسوفوفؽ معادلة أفراد عينة البحث  افالباحث اختار
( 003%(، و)38,55بنسبة ) مف الذكور طالباً ( 020ومف كبل الجنسيف بواقع )وطالبة، 

( 067، ومف كبل التخصصيف العممي واإلنساني بواقع )%(40,27بنسبة ) مف اإلناث طالبة
( طالبًا وطالبة مف 049(، و)%42,10طالبًا وطالبة مف التخصص العممي بنسبة )

 ( يوضح ذلؾ:0والجدوؿ )(، %35,99التخصص اإلنساني بنسبة )
 (لجنس)التخصص، وا يعينة البحث حسب متغير ( 8جدول )

 الكــــميات التخصص
 جنسال

 النسبة المئوية المجموع
 إنـاث ذكـور

 العممي

 %2.705 0 0 2 الطب
 %5.270 84 6 8 الهندسة
 %83.426 37 89 88 العموم

عموم الحاسوب وتكنولوجيا 
 %3.603 82 5 5 المعمومات

 %82.527 09 7 00 الزراعة
 %5.797 86 9 7 التربية لمعموم الصرفة

 %0.874 6 6 2 بناتلمالتربية 
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 %8.287 3 2 3 اإلدارة واالقتصاد
 %3.603 82 2 82 التربية البدنية وعموم الرياضية

 %46.284 807 54 73 المـــجمــوع

 اإلنساني

 %05.705 78 07 44 التربية لمعموم اإلنسانية
 %5.435 85 4 88 العموم اإلسالمية

 %6.500 88 88 2 بناتلمالتربية 
 %83.426 37 9 08 اآلداب

 %0.898 8 3 5 القانون والعموم السياسية
 %53.986 849 68 88 المـــجمــوع

 %822 076 885 868 المـــجمــوع الـــكــمي
 :((Instrumentالبحث  ةأدا

 عرض اإلجراءات التفصيمية التي اتبعيا الباحثاف:فيما يأتي 
 :Scale of Habits of Mind))مقياس عادات العقل. 

أطمع الباحثاف عمى أدبيات ودراسات سابقة تناولت عادات العقؿ، ووجد األدوات 
المستعممة في تمؾ األدبيات والدراسات اعتمدت تصنيفًا يتناسب مع غاياتيـ البحثية وأىدافيـ، 

عف كونيا أعدت لعينات تختمؼ عف عينة البحث الحالي، ووفقًا لما جاء في اإلطار  فضبلً 
في إعداد مقياس  (Costa & kallick، 2000) كوستا وكاليؾالنظري تبنى الباحثاف تصنيؼ 

 عادات العقؿ، وفيما يأتي وصؼ فقرات المقياس. 
 عادات العقل ووصفها.مقياس  -

اعتمد الباحثاف مقياس عادات العقؿ المعتمد في البحث الحالي حسب القائمة األولية 
وتوزعت فقرات المقياس  (Costa & Kallick, 2000)التي وضعيا آرثر كوستا و كاليؾ 

، التفكير بمرونة، اإلصغاء بتفيـ وتعاطؼ، التحكـ بالتيور، المثابرة) :عمى العادات اآلتية
تطبيؽ المعارؼ ، التساؤؿ وطرح المشكبلت، جؿ الدقةأمف  السعي ،التفكيرفي  التفكير

جميع  عماؿجمع البيانات باست، التفكير والتوصيؿ بوضوح ودقة، جديدةمواقؼ عمى  سابقةال
اإلقداـ عمى ، االستجابة بدىشة ورىبة، االبتكار ) التجديد( -التصور  -الخمؽ ، الحواس

 ر(.االستعداد الدائـ لمتعمـ المستم، التبادلي التفكير، إيجاد الدعابة، ولةؤ مخاطر مس
 صدق ترجمة مقياس عادات العقل: -
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قاـ الباحثاف بتعريب المقياس وتعديمو ليتناسب مع البيئة العراقية وعينة البحث، باعتماد 
 الخطوات اآلتية:

 الحصوؿ عمى المقياس األصمي. -
 ترجمة المقياس إلى المغة العربية مف قبؿ مترجميف متخصصيف. -
 إعادة الترجمة إلى المغة العربية )ترجمة عكسية( مف قبؿ مترجـ ثاني. -
المقارنة بيف النسخة المترجمة )ترجمة عكسية( والنسخة األصمية مف مترجـ ثالث  -

 ومتخصص بالعمـو التربوية والنفسية يجيد المغة اإلنكميزية.
 
 
 .حصائي لفقرات مقياس عادات العقلالتحميل اإل -

( طالب 672طبؽ الباحثاف مقياس عادات العقؿ عمى عينة استطبلعية مكونة مف )    
وطالبة، وبعد إجراء التطبيؽ ومراجعة االستجابات، أتضح أف فقرات المقياس وتعميمات 

( 41اإلجابة كانت واضحة، وأف متوسط الوقت لئلجابة عف فقرات مقياس عادات العقؿ كاف )
بقائيا واستبعاد الفقرات الضعيفة أو غير دقيقة، ولغرض التعرؼ عمى  الفقرات المميزة وا 

المميزة، وكذلؾ معرفة معامؿ ارتباط كّؿ موقؼ بالدرجة الكمية لممقياس بيدؼ التحقؽ مف 
 اإلتساؽ الداخمي واختيار أفضؿ الفقرات، وعمى ما يأتي:

 حساب الخصائص السيكومترية لمفقرات: .8
 ( .Discrimination Power of Itemsالقوة التمييزية لمفقرات ) أ. 

 Contrasted Group)طريقة المقارنة الطرفية بالستخراج القوة التميزية لمفقرات        
Method)  باستعماؿ أسموب العينتيف المتطرفتيف التي تقوـ عمى حساب مؤشر تمييز الفقرة

جميعيا مميزة عند مستوى تبيف أف فقرات المقياس عمى الفرؽ في األداء بيف المجموعتيف، وقد 
( 0,92أكبر مف القيمة التائية الجدولية البالغة )المحسوبة  يا التائيةإذ أف قيم (،1,13) داللة

  (.048عند درجة حرية )
 ب. صدق الفقرات:

 .عالقة الفقرة بالدرجة الكمية -
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فقرة  بيف درجات كؿّ  في حساب صدؽ الفقرة عمى معامؿ ارتباط بيرسوف افعتمد الباحثأ      
لكوف درجات الفقرة متصمة ومتدرجة، عممًا أف عينة صدؽ الفقرات تتكوف مف  ؛والدرجة الكمية

( 1,226 -1,055طالب وطالبة، وتبيف أف جميع معامبلت االرتباط تتراوح بيف ) (672)
 وىي جميعيا صادقة في قياس ما وضعت مف أجمو، 

 .رتباط الفقرات بالمجال الذي تنتمي اليها -
استعمؿ الباحثاف ىذا المؤشر لمتأكد مف أف فقرات المجاؿ تسير في نفس المسار الذي       

يسير فيو المقياس، وقد تـّ حساب قيمة معامؿ االرتباط بيف درجة الفقرة والدرجة الكمية لممجاؿ 
الذي تنتمي اليو، باستعماؿ معامؿ ارتباط بيرسوف تبيف أف جميع معامبلت ارتباط الفقرات 

( وأف 674( وبدرجة حرية )1,13لمجاؿ الذي تنتمي إليو دالة احصائيًا عند مستوى داللة )با
 (. 1,009قيمتيا الحرجة تساوي )

 :Validity of the Scaleصدق المقياس 
 :Face Validity الصدق الظاهري .0

قد تحقؽ الباحثاف مف الصدؽ الظاىري لمقياس عادات العقؿ عف طريؽ تحديد 
ومكوناتو السموكية وأىميتيا النسبية واعداد الفقرات حسب أىمية المكونات السموكية التعريؼ 
لتحديد المقياس عمى مجموعة مف المحكميف في العموـ التربوية والنفسية،  عرضو  لممقياس

أتفقوا عمى صبلحية المكونات السموكية والفقرات في قياس  وقدمدى صبلحية فقرات المقياس، 
 و.فقرات بعض عمى تعديبلت طفيفة جداً مع إجراء  %(،90)بة عادات العقؿ بنس

 (:Construct Validityصدق البناء ) .0
قد تحقؽ الباحثاف مف صدؽ البناء عف طريؽ أربع مؤشرات، ىي: التمييز مف خبلؿ       

ايجاد الفروؽ بيف الجماعات واالفراد، وعبلقة الفقرة بالدرجة الكمية، وعبلقة الفقرة بالمجاؿ 
ي تنتمي اليو، ومصفوفة االرتباطات الداخمية الستقبللية المقاييس الفرعية، وبيدؼ التعّرؼ الذ

ـّ ايجاد معامبلت  عمى مدى استقبللية المقاييس الفرعية في قياسيا لمفيوـ عادات العقؿ، ت
االرتباطات الداخمية بيف الدرجات الكمية لممقاييس الفرعية، ولتحقيؽ ذلؾ استعمؿ معامؿ 

بيرسوف بيف درجات المقاييس الفرعية لمتوصؿ الى مصفوفة االرتباطات الداخمية، وقد  ارتباط
تبيف أف معامبلت االرتباط غير دالة إحصائيًا، إذ كانت قيـ معامبلت االرتباط أصغر مف 
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(، وبذلؾ فأّف 1,13( وبمستوى داللة )674( بدرجة حرية )1,009القيمة الحرجة البالغة )
 مستقمة مع بعضيا البعض ويتـ التعامؿ معيا بصورة مجاالت مستقمة.المكونات الفرعية 
 :Test Reliability) )ثبات المقياس 

 تـ حساب معامؿ ثبات المقياس بطريقتيف:
 :Test Retest Methodإعادة االختبار  -االختبار طريقة. 0

عشوائية مف تـ اختيارىـ بطريقة  ،طالبًا وطالبة (31عينة مكونة مف )أختار الباحثاف 
( 03) العينة ثـ أعاد تطبيؽ المقياس عمييـ بعد المقياس عمى مجتمع البحث، وطبؽ الباحثاف

( Person Correlation) معامؿ ارتباط بيرسوف عمؿيومًا عف التطبيؽ األوؿ، وقد است
إليجاد العبلقة بيف التطبيقيف األوؿ والثاني، وقد بمغ معامؿ الثبات لمجاالت مقياس عادات 

(، وىو معامؿ ثبات جيد عمى وفؽ محؾ التبايف المفسر 1,84 -1,78العقؿ ما بيف )
 (042، ص0988المشترؾ. )عودة والخميمي، 

 : Alpha – Cronbach Method. طريقة ألفا كرونباخ 0
درجة مف درجات عينة التحميؿ  جؿ استخراج الثبات وفقًا ليذه الطريقة خضعت كؿّ أل

حساب معامؿ الثبات بيذه الطريقة  تـّ و ( إلى معادلة ألفا كرونباخ، 672)البالغة االحصائية و 
مقبولة وذات معامؿ ثبات كميا  تبيف أف القيـو  مجاؿ )عادة( مف مقياس عادات العقؿ، لكؿّ 

 كرونباخ افّ  جيدًا، ويرىعد ثباتو ويُ  ،تساؽ الداخميباإل المقياس، لذلؾ يتميز ىذا مقبوؿ
 ,Kuijpers). يمكف االعتماد عميو في إجراء البحوثيًا و ثباتو عال المقياس يكوف دقيقًا إذا كاف

2013, p.5) ؛ 
 النهائية: يغتهبص عادات العقلمقياس 

( مجاؿ )عادة 02مقياس عادات العقؿ بصيغتو النيائية في البحث الحالي مف )تكّوف 
بدائؿ متدرجة  ( وكّؿ فقرة ليا ثبلثة2( فقرات، الممحؽ )2عقمية(، ولكّؿ مجاؿ يحتوي عمى )

( ، وباستعماؿ مفتاح التصحيح 0، 6، 5) وتأخذ عند التصحيح الدرجات )دائمًا، أحيانًا، نادرًا(
(، وتكوف اإلجابة بحسب البديؿ الذي يختاره المستجيب، ويتـ حساب درجة 7المثقب الممحؽ )

ف كمية لكؿ مجاؿ مف المجاالت عف طريؽ جمع الدرجات التي يحصؿ عمييا المستجيب ع
كّؿ بديؿ يختاره مف كّؿ فقرة مف فقرات المجاؿ، لذلؾ فإف أعمى درجة يمكف أف يحصؿ عمييا 

( درجة التي تمثؿ أعمى الدرجات، وأقؿ درجة يحصؿ عمييا ىي 08المستجيب في كؿ مجاؿ )
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( درجة والتي تمثؿ أدنى درجة كمية لممجاؿ، وبذلؾ فإف المتوسط النظري لكّؿ مجاؿ يكوف 2)
( وبمتوسط 92( وأدنى درجة )688الكمي فأّف أعمى درجة لممقياس )المقياس أما  ( درجة،06)

 ( درجة.096فرضي قدره )
 الخصائص اإلحصائية والوصفية لمقياس عادات العقل:

 اف، قاـ الباحثلمتأكد مف كوف درجات افراد عينة التحميؿ االحصائي تتوزع اعتدالياً 
، لغرض مجاؿ مف مجاالت المقياس بػة في كؿّ بحساب  المؤشرات االحصائية لدرجات الطم

 ،(Normal Distribution) و بعد الدرجات مف التوزيع االعتداليأالتعرؼ عمى مدى قرب 
 ( يوضح ذلؾ.6جدوؿ )

 
 
 

 الخصائص اإلحصائية والوصفية لمجاالت مقياس عادات العقل(0جدول )

 المجاؿ

أعمى  أقؿ درجة
 درجة

الوسط 
الحسا
 بي

المنوا الوسيط
 ؿ

االنحراؼ 
 التفرطح اإللتواء التبايف المعياري

Minim
um 

Maxim
um 

Mea
n 

Medi
an 

Mo
de 

Std. 
Deviati

on 

Varian
ce 

Skewne
ss 

Kurto
sis 

03,9 08 00 المثابرة
9 02 02 0,30 6,51 1,812- 1,321 

التحكـ 
03,7 08 00 بالتيور

3 02 02 0,23 6,71 1,864- 1,316 

االصغاء 
بتفيـ 

 وتعاطؼ
9 08 03,0

4 02 02 0,99 5,99 1,263- 1,064
- 

التفكير 
03,5 08 00 بالمرونة

6 02 02 0,93 5,86 1,318- 1,202
- 

التفكير 
حوؿ 
 التفكير

01 08 04,9
2 03 02 0,83 5,45 1,640- 1,446 
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السعي 
مف اجؿ 

 الدقة
7 08 04,3

7 03 02 6,64 3,13 1,333- 1,059
- 

التساؤؿ 
وطرح 
المشكبل

 ت

7 08 04,4
4 03 03 6,51 3,51 1,662- 1,766 

تطبيؽ 
المعارؼ 
السابقة 

في 
مواقؼ 
 جديدة

00 08 03,5
4 02 03 0,97 5,89 1,326- 1,415 

التفكير 
والتوص

يؿ 
بوضوح 

 ودقة

2 08 04,3
4 03 02 6,38 2,22 1,363- 1,695

- 

جمع 
البيانات 
باستعما

ؿ جميع 
 الحواس

7 08 04,7
8 03 02 6,52 3,31 1,242- 1,662

- 

 -الخمؽ
التصور

- 
 االبداع

7 08 04,4
9 03 03 6,46 3,91 1,290 1,672 

االستج
ابة 

بدىشة 
 ورىبة

01 08 
03,0

0 
03 02 6,12 4,67 

1,447
- 

1,485
- 

االقداـ 
04,1 08 7عمى 

5 04 04 6,38 2,22 1,603- 1,367
- 
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مخاطر 
 مسؤولة
إيجاد 
04,4 08 8 الدعابة

5 04 04 6,18 4,54 1,679- 1,681 

التفكير 
04,7 08 9 التبادلي

1 03 02 6,40 3,80 1,365- 1,295
- 

االستعدا
د الدائـ 
لمتعميـ 
 المستمر

7 08 04,5
4 03 02 6,52 3,21 1,254- 1,625 

وذلؾ بسبب  ،الدرجات قريبة مف التوزيع االعتدالي فّ إيتبيف  (3)مبلحظة جدوؿ ومف 
 .اف قيـ مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت تقترب مف القيـ النظرية لمتوزيع الطبيعي

 :Statistical Means)) الوسائل اإلحصائية
 .معامؿ ارتباط بيرسوف .0
 .ألفا كرونباخمعامؿ  .6
 االختبار التائي لعينة واحدة. .5
 .لعينتيف مستقمتيف (t-test)التائي  الختبارا .4
 .االحصائية لعينة التحميؿ االحصائي لممقياسيف المؤشرات .3

 عرض النتائج ومناقشتها
 :ومناقشتها أواًل: عرض النتائج

 الهدف األول: التعّرف عمى مستوى عادات العقل لدى طمبة الدراسات العميا.
استجابات العينة عمى مقياس عادات العقؿ المتكوف  افلتحقيؽ ىذا اليدؼ أخذ الباحث

( فقرة، وأظيرت نتائج التحميؿ اإلحصائي أف داللة الفرؽ بيف المتوسط الحسابي 92مف )
لعينة  (t-test)( درجة، باستعماؿ االختبار التائي 06لكّؿ مجاؿ البالغ )والمتوسط الفرضي 

كبر كانت القيـ التائية المحسوبة أ(، إذ 1,13عند مستوى)الفرؽ داؿ احصائيًا ، تبيف اف واحدة
ف عينة البحث إ( وىذا يعني 673(، وبدرجة حرية )0,92مف القيمة التائية الجدولية البالغة )

 ( يوضح ذلؾ5وجدوؿ ) عادات العقؿ بحسب مجاالتيامف  يتصفوف بمستوى عاؿٍ 
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الفرضي والقيمة التائية المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمتوسط (3جدول )
 )عينة البحث( لمجاالت مقياس عادات العقلالمحسوبة والجدولية

مجاؿ مقياس 
 عادات العقؿ

عدد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

مستوى  القيمة التائية
 الداللة
 الجدولية المحسوبة 1,13

 49,368 06 0,442 02,500 672 المثابرة

0,92 

 دالة
 دالة 53,779 06 0,801 03,898 672 التحكـ بالتيور

االصغاء بتفيـ 
 وتعاطؼ

 دالة 55,065 06 0,895 03,733 672

 دالة 56,446 06 0,941 03,791 672 التفكير بمرونة
التفكير حوؿ 

 التفكير
 دالة 57,234 06 0,866 02,051 672

السعي مف 
 دالة 68,497 06 0,990 03,402 672 أجؿ الدقة

التساؤؿ وطرح 
 المشكبلت

 دالة 64,954 06 6,052 03,617 672
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تطبيؽ 
المعارؼ 

السابقة في 
 مواقؼ جديدة

 دالة 68,026 06 0,976 03,455 672

التفكير 
والتوصيؿ 

 بوضوح ودقة
 دالة 64,062 06 6,597 03,480 672

جمع البيانات 
باستعماؿ 

 جميع الحواس
 دالة 63,845 06 6,421 03,862 672

 -الخمؽ
 -التصور
 االبداع

 دالة 08,912 06 6,354 04,884 672

االستجابة 
 بدىشة ورىبة

 دالة 63,176 06 6,127 03,009 672

االقداـ عمى 
مخاطر 
 مسؤولة

 دالة 60,103 06 6,528 04,992 672

 دالة 09,550 06 6,185 04,465 672 إيجاد الدعابة
 دالة 54,135 06 0,941 03,978 672 التبادليالتفكير 

االستعداد 
الدائـ لمتعميـ 

 المستمر
 دالة 49,482 06 0,358 02,385 672

 دالة 48,586 890 00,837 049,867 076 الكمي
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يعزو الباحثاف ىذه النتيجة إلى وجود أجواء تعميمية مناسبة لطمبة الدراسات العميا 
يمكنيا أف تعّمميـ كيؼ يستخدموف عادات العقؿ في الدراسة والبحث العممي وفي أنشطة 
معرفية مختمفة، كما يمتمؾ طمبة الدراسات العميا لميارات متنوعة وميؿ إلى استخداميا، ورغبة 

واجية المشكبلت واتخاذ القرار، وامتبلكيـ خصائص المفكر الجيد، فطالب في التفكير لم
الدراسات العميا يمكنو أف يراقب ويعّدؿ عادات العقؿ الخاصة بو، ويمكنو تطويرىا وتحسينيا 
باستمرار، لذلؾ وصفيا بعض الباحثيف بأّنيا العمود الفقري في العممية التعميمية، كما أنيا 

دريسييف ليعمموا في اتجاه تنمية العادات العقمية المفضمة لدى الطمبة تيدؼ إلى مساعدة الت
حتى تصبح تعممًا واسعًا مستمرًا أساسيًا طواؿ الحياة، وأف الذي يساعد عمى تنمية عادات 
العقؿ لدى الطمبة ىو طرح المواقؼ مف التدريسييف والمشكبلت والقضايا واألحداث ذات 

يا معيـ بطريقة منظمة تسيـ في استثارة تفكيرىـ، وتمكنيـ مف االرتباط بحياة الطالب ومناقشت
تحسيف الجوانب المختمفة ليذه الموضوعات، وعدـ االكتفاء بطرح األفكار العادية، مما يعزز 
لدييـ الرغبة في التفاعؿ مع المواقؼ واألنشطة في بيئة تفكيرية ثرية خالية مف التيديد، وطرح 

وفحصيا وتأمميا وتقميبيا ذىنيًا، كما أف عادات العقؿ تعُد أحدى  األفكار ومناقشتيا وتحميميا،
أىـ المحطات المعرفية في حياة طالب الدراسات العميا، فعاداتنا في التعبير والتوصيؿ بوضوح 
ودقة واالصغاء بتفيـ وتعاطؼ مف ميارات التواصؿ، وعادات الكفاح مف أجؿ الدقة والتساؤؿ 

التفكير مف ميارات الحياة المعرفية، وعادات المثابرة والمرونة وطرح المشكبلت والتفكير في 
والتحكـ بالتيور مف ميارات الحياة الشخصية، فضبًل عف أف طمبة الدراسات العميا الذيف 
يتسموف بعادات العقؿ ىـ األفراد الذيف يمتمكوف مقومات واستراتيجيات متنوعة، ولدييـ الميؿ 

باستخداميا في كافة مواقؼ الحياة وانشطتيا المختمفة ويستمتعوف واإلرادة وااللتزاـ، ويبادروف 
بذلؾ مع التأكيد عمى االستخداـ الجيد والمناسب ليا، وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 

 .(,Gordon 2011)و جورُدف  (6108،كعيد)
)ذكور،  جنسالهدف الثاني: التعّرف عمى داللة الفروق في عادات العقل تبعًا لمتغيري ال

 ناث( والتخصص )عممي، إنساني( لدى طمبة الدراسات العميا.إ
)ذكور، إناث( لدى  جنسالتعّرف عمى داللة الفرق في عادات العقل تبعًا لمتغير ال -

 طمبة الدراسات العميا.
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( طالب 672إستجابات عينة البحث البالغة ) افالباحثلغرض التحقؽ مف ىذا اليدؼ أخذ     
، استخرج الباحث وبعد معالجة البيانات إحصائياً وطالبة عمى مقياس عادات العقؿ، 

ناث(فراد العينة عمى أمتوسطات درجات   ،كّؿ مجاؿ في المقياس تبعًا لمجنس )ذكور، وا 
لعينتيف  (t-test) ولمعرفة الفروؽ بيف الذكور واالناث استخدـ الباحث االختبار التائي

 (.4وكانت النتائج عمى ما مبيف في جدوؿ )، مستقمتيف
عادات  في مقياسنتائج االختبار التائي لعينتين مستقمتين إليجاد داللة الفروق (4جدول )
 إناث( -)ذكور جنسوفق متغير الالعقل 

مجاؿ مقياس 
 الجنس عادات العقؿ

عدد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

مستوى  القيمة التائية
 الداللة
1,13 

المحسو 
 الجدولية بة

 المثابرة
 0,427 02,547 020 ذكور

1,496 

0,92 

غير 
 0,461 02,621 003 اناث دالة

 التحكـ بالتيور
 0,707 03,973 020 ذكور

1,850 
غير 
 0,095 03,790 003 اناث دالة

االصغاء بتفيـ 
 وتعاطؼ

 0,826 03,886 020 ذكور
0,017 

غير 
 0,953 03,262 003 اناث دالة

 التفكير بمرونة
 0,927 03,756 020 ذكور

1,372- 
غير 
 0,918 03,829 003 اناث دالة

 التفكير حوؿ التفكير
 0,821 02,164 020 ذكور

غير  -0,041
 0,724 02,678 003 اناث دالة

السعي مف أجؿ 
 الدقة

 6,101 03,683 020 ذكور
0,694- 

غير 
 0,939 03,211 003 اناث دالة

التساؤؿ وطرح 
 المشكبلت

 6,044 03,046 020 ذكور
غير  -1,383

 6,050 03,693 003 اناث دالة
غير  -1,361 0,956 03,690 020 ذكورتطبيؽ المعارؼ 
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السابقة في مواقؼ 
 6,154 03,407 003 اناث جديدة

 دالة

التفكير والتوصيؿ 
 بوضوح ودقة

 6,437 03,435 020 ذكور
غير  -1,655

 6,566 03,360 003 اناث دالة
جمع البيانات 
باستعماؿ جميع 

 الحواس

 6,351 03,704 020 ذكور
1,895- 

غير 
 6,538 03,986 003 اناث دالة

 -التصور -الخمؽ
 االبداع

 6,497 04,888 020 ذكور
1,156 

غير 
 6,992 04,878 003 اناث دالة

االستجابة بدىشة 
 ورىبة

 0,992 03,020 020 ذكور
1,598 

غير 
 6,029 03,121 003 اناث دالة

االقداـ عمى مخاطر 
 مسؤولة

 6,520 04,950 020 ذكور
غير  -1,352

 6,582 03,187 003 اناث دالة

 إيجاد الدعابة
 6,120 04,484 020 ذكور

1,370 
غير 
 6,008 04,559 003 اناث دالة

 التفكير التبادلي
 6,107 03,825 020 ذكور

0,023- 
غير 
 0,863 02,059 003 اناث دالة

االستعداد الدائـ 
 لمتعميـ المستمر

 0,309 02,377 020 ذكور
1,175- 

غير 
 0,376 02,390 003 اناث دالة

يعزو الباحثاف ىذه النتيجة إلى تشابو الظروؼ التي يتعرض ليا كّؿ مف الذكور واإلناث،    
ف طرائؽ التدريس متقاربة والبيئة التعميمية واحدة، وأنيـ حصموا عمى اىتماـ متساٍو مف حيث  وا 

كسابيـ الميارات والقدرات عمى اختبلفيا، وأف ىذه العوامؿ تؤدي إلى تش ابو تنميتيـ معرفيًا وا 
ناثًا( تبعًا لجنسيـ، ما  عادات العقؿ بينيـ، ومف ثـ لف يكوف ىناؾ تمييز بيف الطمبة )ذكورًا وا 

في عاداتيـ العقمية عند قياميـ بمياـ التعّمـ، وعميو، يمكف القوؿ إّف  فروؽأدى إلى قمة ال
ـّ تزويدىـ بالخبرات التعميمية ن فسيا، وأف عادات العقؿ ال ترتبط بجنس الطالب خصوصًا إذا ت
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 لذاتو، إذ وتقديراً  نشاطاً  أكثر العادات العقمية لمطالب يمكف أف تتأثر بقدرتو في أف يكوف
 التكيفية األفعاؿ والوسائؿ مف خبلؿ البيئة معطيات في التحكـ عمى و قدرتو ذاتو تنعكس عف

لمطالب، وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة  بيا بوصفيا مرآة معرفية يقـو التي
 .(6108،كعيد)
ساني( ، إنعممي) تخصصالتعّرف عمى داللة الفرق في عادات العقل تبعًا لمتغير ال -

 لدى طمبة الدراسات العميا.
( طالب 672إستجابات عينة البحث البالغة ) افالباحثلغرض التحقؽ مف ىذا اليدؼ أخذ     

 افاستخرج الباحث، وبعد معالجة البيانات إحصائياً وطالبة عمى مقياس عادات العقؿ، 
نساني(فراد العينة عمى أمتوسطات درجات   ،كّؿ مجاؿ في المقياس تبعًا لمتخصص )عممي، وا 

-t) ولمعرفة الفروؽ بيف التخصصات العممية واإلنسانية استخدـ الباحثاف االختبار التائي
test) (.3وكانت النتائج عمى ما مبيف في جدوؿ )، لعينتيف مستقمتيف 

عادات  في مقياسنتائج االختبار التائي لعينتين مستقمتين إليجاد داللة الفروق (5جدول )
 (سانيإن -عممي) تخصصوفق متغير الالعقل 

مجاؿ مقياس 
 الجنس عادات العقؿ

عدد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

مستوى  القيمة التائية
 الداللة
1,13 

المحسو 
 الجدولية بة

 المثابرة
 0,319 02,697 060 عممي

1,045- 

0,92 

غير 
 0,411 02,566 033 إنساني دالة

 التحكـ بالتيور
 0,749 02,064 060 عممي

0,852 
غير 
 0,846 03,766 033 إنساني دالة

االصغاء بتفيـ 
 وتعاطؼ

 0,928 03,709 060 عممي
0,010 

غير 
 0,850 03,224 033 إنساني دالة

 بمرونةالتفكير 
 0,813 02,186 060 عممي

 دالة 6,651
 6,102 03,320 033 إنساني

 دالة 6,667 0,865 02,413 060 عممي التفكير حوؿ التفكير
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 0,798 03,902 033 إنساني
السعي مف أجؿ 

 الدقة
 0,716 03,922 060 عممي

 دالة 4,074
 0,198 04,987 033 إنساني

التساؤؿ وطرح 
 المشكبلت

 6,175 03,442 060 عممي
0,236 

غير 
 6,076 03,109 033 إنساني دالة

تطبيؽ المعارؼ 
السابقة في مواقؼ 

 جديدة

 0,721 03,795 060 عممي
 دالة 5,412

 6,126 04,995 033 إنساني

التفكير والتوصيؿ 
 بوضوح ودقة

 6,595 03,810 060 عممي
 دالة 0,988

 6,579 03,656 033 إنساني
جمع البيانات 
باستعماؿ جميع 

 الحواس

 6,396 02,041 060 عممي
غير  0,883

 6,569 03,381 033 إنساني دالة

 -التصور -الخمؽ
 االبداع

 6,429 03,111 060 عممي
1,270 

غير 
 6,387 04,795 033 إنساني دالة

االستجابة بدىشة 
 ورىبة

 6,041 03,335 060 عممي
 دالة 5,056

 0,948 04,781 033 إنساني
االقداـ عمى مخاطر 

 مسؤولة
 6,628 03,547 060 عممي

 دالة 6,088
 6,402 04,766 033 إنساني

 إيجاد الدعابة
 6,001 04,736 060 عممي

 دالة 6,550
 6,150 04,027 033 إنساني

 التفكير التبادلي
 6,153 02,048 060 عممي

0,690 
غير 
 0,839 03,843 033 إنساني دالة

االستعداد الدائـ 
 لمتعميـ المستمر

 0,401 02,229 060 عممي
1,860 

غير 
 0,255 02,302 033 إنساني دالة
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التخصص )عممي، إنساني( في وىذا يعني وجود فروؽ إحصائية دالة تبعًا لمتغير 
مقياس عادات العقؿ في العادات اآلتية: )التفكير بمرونة، التفكير حوؿ التفكير، السعي مف 
أجؿ الدقة، تطبيؽ المعارؼ السابقة في مواقؼ جديدة، التفكير والتوصيؿ بوضوح ودقة، 

لصالح التخصص االستجابة بدىشة ورىبة، االقداـ عمى مخاطر مسؤولة، إيجاد الدعابة( 
دراسة العممية الجامعية والمقررات المنيجية التي بيعة الاحثاف ذلؾ إلى ط، ويعزو البالعممي

إذ إنيا تربط الجانب النظري ، لتخصص العمميفي ا التجريبتركز عمى الجوانب العممية و 
معرفية وسموكية ات طاطالب الدراسات العميا عمى القياـ بنش حثّ وتبالجانب العممي التطبيقي، 
فضبًل عف الرغبة الفعمية لمطمبة في لمقياـ بيذه المياـ،  وعةتنمتضمنة ُبنى معرفية م

التخصصات العممية لمعمؿ ضمف مجموعات مشتركة في إجراء البحوث أو التجارب 
التوجيو واإلرشاد مما يجعؿ عممية التعميـ تتركز حوؿ عمى  دور التدريسياقتصار و المختبرية، 

مد عمى الجوانب النظرية واألدبية والتاريخية أما طبيعة الدراسة اإلنسانية فيي تعت، طالبال
والفردية بموضوعاتيا ومناىجيا واساليب البحث، فتقـو عمى الحفظ والدراسة المفظية، وقد 
يكوف وجود عدد مف النظريات واالتجاىات في الموضوع الواحد يجعؿ الطمبة أكثر اختبلفًا 

 فيما بينيـ مف حيث الفكر واالتجاه.
عادات العقؿ ى وجود تبايف بيف التخصصيف العممي واإلنساني في وىذا كمو يؤدي إل
 .لصالح التخصص العممي
تغير التخصص )عممي، إنساني( في تبعًا لمداللة إحصائية  اتؽ ذو فر بينما ال توجد 

مقياس عادات العقؿ في العادات اآلتية: )المثابرة، التحكـ بالتيور، االصغاء بتفيـ وتعاطؼ، 
االبداع،   -التصور -التساؤؿ وطرح المشكبلت، جمع البيانات باستعماؿ جميع الحواس، الخمؽ

التفكير التبادلي،  االستعداد الدائـ لمتعميـ المستمر(، بسبب أف وجود جميع طمبة الدراسات 
لعميا في جامعة األنبار ضمف بيئة تعميمية واجتماعية واحدة، وأغمبيـ ضمف مرحمة عقمية ا

وعمرية متقاربة في األفكار والعادات العقمية واالتجاىات والميوؿ، وينعكس ذلؾ عمى 
مشاركتيـ وتعاونيـ مع بعض، إذ أف أغمبيـ يقضوف أغمب أوقاتيـ معًا، ويتقاسموف األفكار 

 ,Cobb, 2001)ة ذاتيا، ويتعايشوف يتقارب قوي جدًا فيما بينيـ، ويرى والعادات العقمي
p.34)  أّف األقراف في يعيشوف في بيئة تعميمية واجتماعية متشابية دائمًا ما يتقاربوف إلى حّد

 كبير في العديد مف تصرفاتيـ وعاداتيـ عمى المستوى العممي والسموكي



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )3العدد )

 2028 ايلول

 

)5811 ) 
 

 (Conclusions):ثانيًا: االستنتاجات 
 ضوء نتائج البحث الحالي يمكف أف نخمص إلى االستنتاجات اآلتية:في 
عاٍؿ، ويكوف ترتيبيا تنازليًا عمى مستوى توجد عادات العقؿ لدى طمبة الدراسات العميا ب. 0

النحو اآلتي: )االستعداد الدائـ لمتعميـ المستمر، المثابرة، التفكير حوؿ التفكير، التفكير 
، جمع البيانات باستعماؿ جميع الحواس، التفكير بمرونة، االصغاء التبادلي، التحكـ بالتيور

بتفيـ وتعاطؼ، التفكير والتوصيؿ بوضوح ودقة، تطبيؽ المعارؼ السابقة في مواقؼ جديدة، 
السعي مف أجؿ الدقة، التساؤؿ وطرح المشكبلت، االستجابة بدىشة ورىبة، االقداـ عمى 

 ، إيجاد الدعابة(االبداع -التصور -مخاطر مسؤولة، الخمؽ
عادات )ذكور، إناث( في مقياس  جنس. ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية وفؽ متغير ال6

 .العقؿ
مقياس عادات . يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية وفؽ متغير التخصص )عممي، إنساني( في 5

ة، العقؿ في العادات اآلتية: )التفكير بمرونة، التفكير حوؿ التفكير، السعي مف أجؿ الدق
تطبيؽ المعارؼ السابقة في مواقؼ جديدة، التفكير والتوصيؿ بوضوح ودقة، االستجابة بدىشة 

 لصالح التخصص العممي.ورىبة، االقداـ عمى مخاطر مسؤولة، إيجاد الدعابة( 
مقياس يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية وفؽ متغير التخصص )عممي، إنساني( في ال . 4

ة: )المثابرة، التحكـ بالتيور، االصغاء بتفيـ وتعاطؼ، التساؤؿ عادات العقؿ في العادات اآلتي
االبداع،   -التصور -وطرح المشكبلت،  جمع البيانات باستعماؿ جميع الحواس، الخمؽ

 التفكير التبادلي،  االستعداد الدائـ لمتعميـ المستمر(.
 :((Recommendationsالتوصيات  ثالثًا:

 بما يأتي: افوصي الباحثيفي ضوء نتائج البحث الحالي، 
عف طريؽ تييئة مناخات نفسية وعممية الدراسات العميا االىتماـ بالجانب المعرفي لطمبة . 0

عداد برامج ونشاطات ودورات لتنمية عادات العقؿ.  مناسبة وا 
تكميؼ طمبة الدراسات العميا بأنشطة عممية وواجبات خارج سياقات الدراسة المنيجية، . 6

قامة مسابقا ت تنافسية أو ممتقيات عممية يشترؾ فييا طمبة الدراسات العميا لتشجيعيـ عمى وا 
 طرح أفكارىـ وتشجيعيـ عمى البحث العممي اليادفا.
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. حّث التدريسييف عمى ضرورة االنتقاؿ إلى البيئة التعميمية التفاعمية التي تركز عمى دور 5
 جعميا عادة عقمية.و  تطوير القراءة الواعية والمنظمةالطالب، والعمؿ عمى 

القائمة عمى  التدريسطرائؽ عف االتجاىات الحديثة في يف متدريسيإقامة ورش عمؿ ل. 4
أساس الطبيعة التراكمية لمتعّمـ والدور الميـ الذي تؤديو المعرفة السابقة لدى الطمبة في ىذا 

 الشأف.
ة طمبة الدراسات الكميات عمى االىتماـ بشريحاإلرشاد الجامعي في وحدات . تفعيؿ دور 3

العميا والتعّرؼ عمى قدراتيـ وعاداتيـ العقمية الفعالة واالبتعاد عف العادات التي تكوف غير 
 منتجة.

. التأكيد عمى وسائؿ األعبلـ بكؿ أشكاليا لبلىتماـ بطمبة الدراسات العميا ومساعدتيـ عمى 2
والتشاور  ىـوآراءممي تحقيؽ أىدافيـ المشروعة وتشجيعيـ عمى طرح أفكارىـ ونتاجيـ الع

في حؿ المشكبلت واالستماع إلى مقترحاتيـ التي يمكنيا أف تساىـ في التنمية الشاممة  معيـ
 لممجتمع.

 :(Suggestions)رابعًا: المقترحات 
 ما يأتي: افقترح الباحثيفي ضوء ما سبؽ واستكمااًل لمبحث الحالي 

 الجامعات العراقية األخرى.. إجراء دراسة مماثمة لمبحث الحالي في كميات 0
لدى والتفكير التنسيقي ساليب معالجة المعمومات بأوعبلقتو عادات العقؿ . إجراء دراسة 6

 طمبة الدراسات العميا )الماجستير، الدكتوراه(.
لدى طمبة بطرؽ المعرفة اإلجرائية  ماوعبلقتيعادات العقؿ واإلبداع الجاد . إجراء دراسة 5

 .الجامعة
 المصادر والمراجع:قائمة 

(، مستوى عادات العقؿ 6108أبو رياش، حسيف محمد، وخالد محمد الجندي، ) .0
السائدة لدى المعمـ المصدري في ضوء بعض المتغيرات، مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات التربوية 

 .614-083(، فمسطيف،  62(، المجمد )4والنفسية، العدد )
(، عادات العقؿ وعبلقتيا بمظاىر السموؾ االيجابي لدى 6103)بريخ، إلياـ فايؽ سميماف،  .6

 -غزة، )رسالة ماجستير غير منشورة(، فمسطيف، كمية التربية، جامعة األزىر -طمبة جامعة األزىر
 غزة.
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(، دليؿ الباحث في تنظيـ وتوضيح البحث العممي في العمـو 6111حّمس، داود درويش ) .5
 ة، فمسطيف.السموكية، الجامعة اإلسبلمية، غز 

(، أثر برنامج قائـ عمى عادات العقؿ في التفكير االبداعي والقوة 6100رياني، عمي، ) .4
الرياضية لدى طبلب الصؼ األوؿ المتوسط بمكة المكرمة، )أطروحة دكتوراه غير منشورة(، المممكة 

 العربية السعودية، جامعة أـ القرى، كمية التربية.
 -ات التفكير رؤية اشراقية في تطوير الذات، الرياض(، تنمية ميار 6101زيتوف، حسف، ) .3

 ، الدار الصولتية لمتربية.0السعودية، ط
(، دراسة مقارنة لعادات العقؿ لدى 6112الصباغ، سميمة، ونورة، الجعيد، وبنتف. نجاة، ) .2

ردف، الطمبة المتفوقيف في المممكة العربية السعودية ونظرائيـ في األردف، مجمة العمـو التربوية، األ
 .745-705( يوليو، 5العدد )

، وزياد الجراح ) .7 (، عادات العقؿ وعبلقتيا بالذكاءات المتعددة لدى 6103عناقرة، حاـز
، 4، ع 60طبلب السنة التحضيرية بجامعة طيبة في المممكة العربية السعودية، مجمة المنارة، مج 

 .73-69ص 
باحث في التربية والعمـو (، اإلحصاء لم0988عودة، احمد سميماف، وخميؿ يوسؼ ) .8

 اإلنسانية، عماف، األردف، دار الفكر لمنشر والتوزيع.
(، عادات العقؿ وعبلقتيا بدافعية اإلنجاز لدى طبلب كمية 6104القضاة، محمد فرحاف، ) .9

(، 3التربية بجامعة الممؾ سعود، المجمة العربية لتطوير التفوؽ، جامعة العمـو والتكنولوجيا، المجمد )
 .39-55(، اليمف، 8)العدد 

، مركز ديبونو لتعميـ 0األردف، ط -(، ثبلثوف عادة عقؿ، عماف6113قطامي، يوسؼ، ) .01
 التفكير.

 -(، عادات العقؿ والتفكير النظرية والتطبيؽ، عماف6113قطامي، يوسؼ، وأميمة عمور، ) .00
 االردف، دار الفكر.

العقؿ المنتجة لدى طمبة  (، ما وراء الذاكرة وعبلقتو بعادات6108كعيد، ضاري خميس، ) .06
المدارس الثانوية المتميزيف، )رسالة ماجستير غير منشورة(، العراؽ، كمية التربية لمعمـو الصرفة/ أبف 

 الييثـ، جامعة بغداد.
(، عادات العقؿ واستراتيجيات تفعيميا، المجمة التربوية، كمية 6100مازف، حساـ محمد، ) .05

 .534-550مصر، (، 69التربية، جامعة سوىاج، العدد )
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(، تطبيقات عممية في تنمية التفكير باستخداـ عادات العقؿ،  6118نوفؿ، محمد بكر ) .04
 األردف، دار المسيرة لمنشر والتوزيع. -عماف

، دار 0السعودية، ط -(، قراءة في كتاب عادات العقؿ، الرياض6117وطفة، عمي، ) .03
 الكتاب التربوي لمنشر والتوزيع.

16. Cobb, Nancy J (2001), Adolescence continuity, change, and 

Diversity, 4th Ed, May field publishing company, California 

17. Costa , A. & Kallick , B. (2006) : Getting into the habit of reflection 

,Association for Supervision and Curriculum Development, Alexandria , 

Virginia , U.S.A. 

18. Gordon, Marshal (2011). Mathematical Habits of Mind: Promoting 

Students Thought full Considerations. Journal of Curriculum Studies, Aug. 

2011, Vol. 43 Issue 4, p457-469, 13p, 1 Graph. United State. 

19. Kuijpers, Renske E; van der Ark, L. Andries and Croon, Marcel A. 
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models, British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, The 

British Psychological Society.  P.5 

 

English Reference 
 1.         Abu rayash, Hussein Muhammad, and Khalid Muhammad Al-Jundi, 

(2018), the level of the prevailing habits of mind of the source teacher in the 

light of some variables, Journal of the Islamic University for educational 

and psychological studies, issue (4), volume (26), Palestine, 185-204. 

 2.         Braikh, Ilham Faiq Suleiman, (2015), habits of mind and their 

relationship to the manifestations of positive behavior among students of Al 

- Azhar University - Gaza, (unpublished master's thesis), Palestine, Faculty 

of Education, Al-Azhar University-Gaza. 

 3.         Halas, Daoud Darwish (2000), researcher's guide in organizing and 

clarifying scientific research in behavioral sciences, Islamic University, 

Gaza, Palestine. 

 4.         Rayani, Ali, (2011), the impact of a program based on the habits of 

the mind in creative thinking and mathematical strength among middle 

first-graders in Makkah, (unpublished doctoral dissertation), Saudi Arabia, 

Umm Al-Qura University, Faculty of Education. 

 5.         Zeitoun, Hassan, (2010), development of thinking skills, a bright 

vision in self - development, Riyadh-Saudi Arabia, 1st Floor, Al-soltiya 

house for education. 

 6.         Pigment, Smila, inflorescence, curls, Benten. Najat, (2006), a 

comparative study of the habits of mind of outstanding students in Saudi 

Arabia and their counterparts in Jordan, Journal of Educational Sciences, 

Jordan, issue (3) July, 713-743. 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )3العدد )

 2028 ايلول

 

)5814 ) 
 

 7.         Anagra, Hazem, and Ziad Al-Jarrah (2015), habits of mind and their 

relationship to multiple intelligences among preparatory year students at 

Taibah University in Saudi Arabia, Al-Manara Magazine, Vol.21, p. 4, pp. 

29-75. 

 8.         Odeh, Ahmed Suleiman, and Khalil Youssef (1988), statistics for 

researcher in education and humanities, Amman, Jordan, Dar Al-Fikr for 

publishing and distribution. 

 9.         Judges, Mohammed Farhan, (2014), habits of mind and their 

relationship to the motivation of achievement among students of the Faculty 

of education at King Saud University, Arab Journal for the development of 

Excellence, University of Science and technology, Volume (5), issue (8), 

Yemen, 33-59. 

 10.       Katami, Yousef, (2005), thirty habits of mind, Amman - Jordan, i1, 

Debono Center for teaching thinking. 

 11.       Katami, Yousef, and Umaima Amour, (2005), habits of mind and 

thinking theory and practice, Amman - Jordan, Dar Al-Fikr. 

 12.       Kadeid, dari Khamis, (2018), beyond memory and its relationship to 

the habits of mind produced by outstanding high school students, 

(unpublished master's thesis), Iraq, Faculty of education for pure sciences/ 

Ibn al-Haytham, University of Baghdad. 

 13.       Mazen, Hossam Mohamed, (2011), habits of mind and strategies for 

activating them, educational journal, Faculty of Education, Sohag 

University, Issue (29), Egypt, 331-354. 

 14.       Nofal, Mohammed Bakr (2008), practical applications in the 

development of thinking using habits of mind, Amman - Jordan, Dar Al-

Masirah publishing and distribution. 

 15.       Watfa, Ali, (2007), reading in the book Habits of the mind, Riyadh - 

Saudi Arabia, 1st floor, educational book publishing and distribution house. 

 16. Cobb, Nancy J (2001), Adolescence continuity, change, and Diversity, 

4th Ed, May field publishing company, California 

 17. Costa , A. & Kallick , B. (2006) : Getting into the habit of reflection 

,Association for Supervision and Curriculum Development, Alexandria , 

Virginia , U.S.A. 

 18. Gordon, Marshal (2011). Mathematical Habits of Mind: Promoting 

Students Thought full Considerations. Journal of Curriculum Studies, Aug. 

2011, Vol. 43 Issue 4, p457-469, 13p, 1 Graph. United State. 

 Kuijpers, Renske E; van der Ark, L. Andries and Croon, Marcel A. (2013): 

Testing hypotheses involving Cronbach’s alpha using marginal models, 

British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, The British 

Psychological Society 

  
 


