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املطتخلص:
استيدف البحث الحالي تعرف فاعمية استخدام عادات العقل في تنمية ميارات اتخاذ
القرار والدافعية العقمية لدى الطبلب المعممين شعبة التربية الخاصة بكمية التربية ،والكشف
عن العبلقة بين كل من ميارات اتخاذ القرار والدافعية العقمية ،وتكونت عينة البحث من ()76
طالبا من طبلب الفرقة األولى بكمية التربية شعبة التربية الخاصة ،قسموا إلى مجموعتين
ً
طالبا ،طبق عمييم أدوات
طالبا ،وأخرى ضابطة عددىا (ً )38
إحداىما تجريبية عددىا (ً )38
البحث ،ومواده (مقياس ميارات اتخاذ القرار ،ومقياس الدافعية العقمية ،والبرنامج القائم عمى

عادات العقل)  ،وأسفرت نتائج البحث عن فاعمية استخدام عادات العقل (تصنيف كوستا
وكاليك) في تنمية ميارات اتخاذ القرار (فيم الموقف وتحميمو ،وتوليد البدائل ،وتقييم البدائل،
واتخاذ الحل المناسب ،ومتابعة تنفيذ الحل) ،وكذلك فاعمية البرنامج في تنمية الدافعية العقمية
إبداعيا ،والتكامل المعرفي ،والتركيز العقمي)،
بأبعادىا (التوجو نحو التعمم ،وحل المشكبلت
ً
أيضا وجود عبلقة موجبة بين ميارات اتخاذ القرار والدافعية العقمية ،وقد أوصى البحث
و ً

ببعض التوصيات منيا :ضرورة االىتمام بتضمين عادات العقل ضمن البرامج والمقررات التي

تدرس لمطبلب المعممين ،وخاصة الفرق األولى ،واالىتمام بإعداد برامج وورش عمل ليم
حول عادات العقل ،وكيفية استكشافيا وتفعيميا؛ لما ليا من أثر إيجابي في تنمية ميارات
اتخاذ القرار والدافعية العقمية لدييم.
الكممات المفتاحية :عادات العقل – ميارات اتخاذ القرار – الدافعية العقمية.
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The Effectiveness of a Program Based on the Habits of Mind in
Developing Decision-Making Skills and Mental Motivation among
Student Teachers at the Faculty of Education
Dr. Reda Abdel-Razek Gabr Gabr
Teacher of Educational Psychology
Faculty of Education-Mansoura University
The current research aims to know the effectiveness of using habits of
mind in developing decision-making skills and mental motivation among
student teachers at Special Education Department, Faculty of Education; and to
reveal the relationship between decision-making skills and mental motivation.
The research sample consisted of (76) freshmen students at Special Education
Department, Faculty of Education. The students were divided into two groups:
one of them is an experimental group, consisting of (38) students; and the other
one is a control group, consisting of (38) students. The research materials
include decision-making skills scale, mental motivation scale, and the program
based on the habits of mind; and they were applied to the sample. The results
of the research shows the effectiveness of using habits of mind (Costa &
Kallick classification) in developing decision-making skills (understanding the
situation; analyzing it; generating and evaluating alternatives; and taking the
appropriate decision and following its implementation); the effectiveness of the
program of developing mental motivation with its dimensions (orientation
towards learning, creative problem-solving, cognitive integration, and mental
focus); as well as the positive relationship between decision-making skills and
mental motivation. The recommendations of the research include the need to
include the habits of mind within the programs and curricula taught to student
teachers, especially the freshmen, and to do programs and workshops for them
about the habits of mind and how to explore and activate them because of their
positive impact on developing the decision-making skills and mental
motivation.
Key words: habits of mind-decision-making skills-mental motivation
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مكدمُ
يتسم العصر الحالي بالتطور العممي والتكنولوجي ،والثراء الفكري ،واالنفجار المعرفي في
عاجز عن
ًا
شتى المجاالت وتتعقد فيو المشكبلت في مختمف ميادين الحياة ،وأصبح اإلنسان
مبلحقة ىذا التطور ،وىو اآلن في أمس الحاجة لمعرفة كيفية اختيار ما يناسبو لمواجية
قادر عمى إنتاج المعارف الجديدة في المستقبل.
مشكبلتو وتحقيق طموحاتو ،وكيف يكون ًا
كثير من المجتمعات العالمية توجو كافة جيودىا نحو إعداد الطالب القادر عمى
لذا فإن ًا

إدارة عممياتو الذىنية بكفاءة عالية؛ لمواجية تغيرات الحياة المتسارعة ،وال يتم ذلك إال من
قادر عمى النجاح في حياتو والتخطيط
خبلل تعميم الطالب وتزويده بالمعمومات التي تجعمو ًا
لممستقبل ،وتنمية مجتمعو ،ويترتب عمى ذلك ضرورة إحداث تغيير في البرامج وأساليب
قادر عمى التفكير السميم المزود بالمعرفة ،والميارات األساسية التي
التعمم؛ لجعل الطالب ًا
تمكنو من مواكبة العصر ،ومبلحقة التطورات السريعة التي تحدث من حولو ،وىذا يمكن أن
يتأتى عن طريق استخدام عادات العقل.
ميما في حياة المراىقين؛ فيي تمثل مرحمة من مراحل
وتشيد الحياة الجامعية تحوًال ً
النمو النفسي واالجتماعي والعقمي عمى قدر عال من األىمية ،حيث يسيم المناخ الجامعي
السائد فييا بدور كبير في نمو اليوية وتشكيل الشخصية والعادات العقمية لدى الطمب
قادر عمى
الجامعي ،كما يسيم في التزامو بميام محددة منتقاة من بين بدائل متعددة ،ويجعمو ًا
تحقيق ذاتو في كافة مجاالت حياتو ).(Papadopoulos, 2018
ونظ ار ألىمية ىذه المرحمة الجامعية المتنامية ،وتأثيرىا الشديد في المتعممين من حيث
الجوانب التعميمية والشخصية والعادات العقمية المميزة التي يمكن تشكيميا وارساؤىا في تمك
كثير من التوجيات والدراسات تنادي باالىتمام واالعتناء بعادات العقل لدى
المرحمة ،فإن ًا
المتعمم بيذه المرحمة بحيث تصبح جزًءا من العممية التعميمية ،والتي يمكن أن يتحقق من
خبلليا تحقيق النمو العقمي والتميز الفكري واإلبداعي الذي يمكن أن يعود بالنفع والفائدة

عميو وعمى مجتمعو))Sandra , 2010; Papaopoulos, 2018
وينبغي التعامل مع مصطمح عادات العقل باعتباره وحدة واحدة متكاممة مترابطة ،وال
يجب فصمو إلى شقين (عادة وعقل) ألنو إذا انفصل العقل عن العادة العقمية تحولت إلى عادة
سموكية تعبر فقط عن نمط سموكي متكرر بشكل نمطي وقد يقع صاحبيا في الخطأ دون أن
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يدري ،أي أنيا إذا خمت من التفكر والوعي تحولت إلى عادة سموكية (يوسف جبلل
أبوالمعاطي 318 ،2004 ،ــ  ،)319فالعادة العقمية ليست مجرد امتبلك المعمومات بل ىي
معرفة كيفية استخداميا واالستمرار في ذلك (يوسف قطامي وأميمة عمور.)102 ،2005 ،
وفضبل عن أن مصطمح " عادات العقل " يختمف عن مصطمح " العادات السموكية " ،فإنو
يختمف أيضا عن مصطمح " القدرات العقمية "  :فمن يمتمك القدرات العقمية فقط يمتمك أيضا
ميارات التفكير ولكنو ال يميل إلى استخداميا من تمقاء ذاتو كنمط مميز لو ،أما من يمتمك
مميز
ًا
عادات العقل فإنو يمتمك أيضا اإلرادة والميل الستخدام تمك الميارات ذاتيا وتصبح نمطًا
لو وليس وقت الحاجة فقط بل أصبحت عادة يفعميا دون عناء (أيمن حبيب سعيد،2006 ،
)427؛ لذا يرى باير) (Beyer, 2003, 265أن عادات العقل يجب أن يتدرب المتعمم عمى
ممارستيا؛ حتى تصبح جزًءا من طبيعتو ،وأن أفضل طريقة الكتساب ىذه العادات واستخداميا
ىي تقديميا لمطبلب ،وممارستيم ليا في ميمات تمييدية بسيطة ،ثم تطبيقيا عمى مواقف
حياتية ودراسية.
رئيسا في جميع
توجيا
وتنادی أساليب التربية الحديثة بأن يكون استخدام عادات العقل
ً
ً
غالبا
مراحل التعميم ،حيث إن عادات العقل تؤثر في كل شيء ،فعادات العقل الضعيفة تؤدي ً

إلى تعمم ضعيف ،ويصبح المتعممون غير فاعمين إذا لم يستخدموا عاداتيم العقمية 2001,
)(Marzano, Pickering& Pollock, 3
فعادات العقل ليا أدوار ميمة وفعالة في العممية التربوية؛ حيث إنيا تساعد عمى تنمية
الميارات العقمية لدى المتعممين ،واتاحة الفرصة لرؤية مسار تفكيرىم الخاص ،واجادة تعامميم
مع المعمومات من مصادرىا المختمفة ،وتحمل مسئولية تعمميم( white & Wood, 2009,
.)48- 50
فالتعميم والتدريب المناسب لمعادات العقمية يعد حاجة ممحة؛ ألن العالم أصبح أكثر
تعقيدا نتيجة التحديات المتعددة في شتى المجاالت ،وأن النجاح في مواجية ىذه التحديات
يعتمد ببل شك عمى كيفية استخدام المعرفة وكيفية تطبيقيا؛ وذلك إلعداد جيل قادر عمى
مواجية المشكبلت بمرونة ومثابرة وحب استطبلع ،وبما يساعده عمى مواكبة التقدم السريع
في شتى مجاالت الحياة.
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حيث يؤكد الواقع التعميمي أن الطبلب يفتقرون إلى استخدام عادات العقل المنتجة في
مختمف األنشطة التعميمية والعممية (ابراىيم أحمد الحارثی)۳۱۱ ،۲۰۰۲ ،؛ ويرى كل من
كوستا وليوري ) (Costa & Lowery, 1991أن استخدام العادات العقمية ضرورة تربوية
قد يصعب استخداميا بصورة تمقائية إذا لم يتم التدريب عمييا ،فبعض الطبلب يأتون من
بيئات ال تقدر قيمة عادات العقل.
لذلك فقد أكد مخططو البرامج ضرورة االىتمام بعادات العقل المنتجة وتضمينيا في
مناىج المواد الدراسية؛ لذا يشير بيركينز"  " Perkinsإلى أن عادات العقل المنتجة ليست
أيضا ،فيي نمط من
امتبلك المعمومات ،بل ىي معرفة كيفية العمل عمييا واستخداميا ً
وتتكون نتيجة استجابة الفرد ألنماط معينة من
السموكيات الذكية يقود المتعمم إلى أفعالو،
المشكبلت التي تحتاج إلى تفكير وتأمل (سعدية شكرى عبد الفتاح.)24 ،۲۰۳2 ،
مدخبل لبناء البرامج التعميمية في الجامعة وتطويرىا؛ فيي بمثابة
وتمثل عادات العقل
ً

مجموعة سموكيات يجب تبنييا وتدريب المعممين والطبلب عمييا ،كما يمكن توظيفيا في
تنظيم الخبرات التعميمية المقدمة لمطبلب مع بناء أنشطة تدريبية ليم عمى إنتاج المعرفة
وبنائيا ،وتطويرىا بصورة مستمرة داعمة لتعمميم ،مع توظيف المعرفة وتنميتيا
).(Goldenberg , Shteingold & Feurzeig, 2003, 18
كما أشارت نتائج دراسة جيل ( (Gail , 2006, 23إلى أىمية توظيف عادات العقل في
تدعيم استمرارية الطبلب في التعمم ،وتنمية المرونة في تفكيرىم وقدراتيم عمى التواصل ،وبناء
الدافعية لمتعمم ،والمثابرة في حل المشكبلت ،والتكامل بين توظيف الحواس ،واالستثارة الذىنية
لمعقل.
ويؤكد عدد من الدراسات أىمية استخدام عادات العقل والتدريب عمييا ،مثل دراسة
) (Campbell, 2006التي أوضحت أن عادات العقل تعد من األساليب الفعالة في تعمم
سموكيات التفكير الذكي ،وتنمي ميارات التفكير لدى المتعممين ،وتزيد من قدرتيم عمى حل
المشكبلت ،كما أكدت دراسة) (Magiera, Moyar &Vanden, 2010ضرورة إكساب
الطبلب عادات العقل ،وتدريبيم عمييا؛ وذلك أل نيا تساعد الطبلب عمى تغيير حياتيم نحو
األفضل.
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وقد أظير عدد من الدراسات فاعمية استخدام عادات العقل كمدخل في التدريس واعداد
البرامج ،مثل :دراسة )28

2010 , 682-683), )Beyer ,2001,

Cuoco ,

 ،)Goldenberg & Mark ,وىالة سعيد أبو العبل ( ،)2012وعثمان عمي القحطاني،
يحيى عبد الخالق اليوسف ( ،)2015ورمضان عمي حسن ( ،)2016وسامر محمد المقيد
(.)2017
ومن أىم أسباب النجاح في الحياة الجامعية إجادة صنع الق اررات ،واتخاذىا في الوقت
المناسب في أي جانب من جوانب الحياة المختمفة ،وكثير من األفراد يعممون ،ويجتيدون ،ثم
في لحظة حاسمة من مراحل عمميم ،أو بحثيم ،يحتاجون إلى قرار صائب حاسم لكن ترددىم،
وعدم إقداميم عمى اتخاذ ذلك القرار يضيع عمميم أو جيدىم ،وربما ضاعت منيم فرص لن
تتكرر ليم مرة أخرى؛ ليذا يعد اتخاذ القرار مشكمة رئيسة في الحياة بشكل عام ،والجامعة
بشكل خاص؛ حيث تكمن صعوبة اتخاذ الق اررات في اختيار المحكات والقواعد التي يجب أن
تستخدم في تحديد البديل األفضل (نبيمة عبدالرؤوف شراب 422 ،۲۰۳۳ ،؛ زىرة ماىود
مسمم.)۲۲۲ ،۲۰۳۱ ،
محوريا في كفاءة
دور
ويؤكد جينتري ( )Gentry ، 2005أن لعممية اتخاذ القرار ًا
ً
الموقف وفاعميتو ،وتكاد تكون حجر الزاوية في كل تفاصيل المواقف ،إذ يری أنيا عممية
االختيار المدرك بين البدائل المتاحة في موقف معين ،أو ىي عممية المفاضمة بين حمول
بديمة لمواجية مشكمة معينة واختيار الحل األمثل من بينيا.
ويرى حسام محمد مازن ( ۲۰۳۳أ )۱۱4 ،أنو رغم االختبلف في مراتب ومسميات
واعداد التصنيفات الخاصة بعادات العقل إال أنيا متشابية في مضمونيا إلى حد كبير ،فيي
تؤكد حب االستطبلع ،والمرونة في التفكير ،والمثابرة والتصرف المنطقي ،واإلقدام وصنع
الق اررات ،كما أن احترام اإلنسان وقدرتو عمى صنع اختياراتو بعد الحصول عمى المعطيات
وعمى توجيو سموكو الفكري يعد من الخصائص البارزة لجميع تصنيفات عادات العقل ،وىذا
يؤكد أن عادات العقل يمكن أن تؤثر في صنع القرار واتخاذه.
فقد أوضح ( )Gauld , 2005 , 292أن تشجيع الطبلب عمى استخدام عادات العقل
يساعدىم بدرجة كبيرة عمى اتخاذ الق اررات المناسبة بطريقة صحيحة ،ويعد اتخاذ القرار من
العمميات الميمة في حياتيم ،وقد اتسع مفيومو ليشمل جميع نواحي الحياة ،حيث يمر الفرد
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في حياتو بمواقف كثيرة تتطمب منو اتخاذ قرار أو أكثر لتصريف األمور ومعالجتيا ،فعممية
اتخاذ القرار عممية مستمرة ودائمة مع الفرد يمارسيا كل لحظة من لحظات الحياة سواء في
المنزل أو العمل أو في محيط الحياة االجتماعية ،وبالتالي فإن ىناك حاجة ماسة ومستمرة
التخاذ القرار.
وقد توصمت دراسة كل من شذى سبلمة العواودة ( ،)۲۰۳2ودراسة كل من ىانم أحمد
سالم ،ورانيا محمد عطية ( )2016إلى وجود ارتباط بين عادات العقل والقدرة عمى اتخاذ
القرار ،كما توصمت بعض الدراسات إلى فاعمية عادات العقل في تنمية ميارت اتخاذ القرار،
مثل دراسة فتحية عمي حميد ( )۲۰۳۳التي أجريت عمى تبلميذ المرحمة اإلعدادية؛ ودراسة
كل من سيد عبداهلل عبدالفتاح ،وبييرة شفيق إبراىيم ( )۲۰۳2التي أجريت عمى تبلميذ
المرحمة االبتدائية.
ومن ناحية أخرى أشارت نتائج البحوث التربوية إلى أن تحسين تعمم الطبلب يبدأ
بإكساب الطمبة االتجاىات اإليجابية نحو التعمم؛ فامتبلك الطالب اتجاىات إيجابية وشعوره
بالرضا يؤدي إلى اىتمامو وزيادة دافعيتو نحو التعمم ،وبالتالي يحدث تواصل فعال بين المعمم
والطالب ،مما يؤثر إيجاباً في تحقيق األىداف التعميمية(محمد نايف عياصرة ،)2012 ،وىذا

يمكن أن يتأتى باستخدام عادات العقل.

ف عادات العقل يمكن أن تسيم في اكتساب مجموعة من الميارات المتنوعة وتوظيفيا في
مواقف متباينة؛ من أجل إنتاج عدد أكبر من الحمول المبتكرة لممشكبلت ،وزيادة التركيز
واإلقبال عمى التعمم ،والبناء عمى أفكار اآلخرين ،واحترام آرائيم ،وىو مايمثل الدافعية العقمية.
حيــث تشــير الدافعيــة العقميــة إلــى حالــة تؤىــل صــاحبيا إلــى التعامــل مــع المواقــف المتباينــة
وقيامــو بوظائفــو عمــى الــرغم مــن التحــديات والظــروف الصــعبة المحيطــة بــو ،كمــا أنيــا تتضــمن
قدرة الفرد عمى التكيف الفعال مع الموقف؛ مما يتيح لو القـدرة عمـى توليـد األفكـار واإلجـراءات
المناسبة التي تساعده في التغمب عمى أية عقبات تواجيو بكفاءة ومقـدرة (توفيـق أحمـد مرعـي
ومحمد بكر نوفل ،2008 ،ثاني حسين الشمري ،2014،محمد عمي العسيري.)2016 ،
وتتمثل الدافعية العقميـة فـي أربعـة أبعـاد ،ىـي :التكامـل المعرفـي ،والتركيـز العقمـي ،والتوجـو
نحــو الــتعمم ،والحــل اإلبــداعي لممشــكبلت ( ،)Giancarlo ، 2006وىــذه األبعــاد تمثــل بعــض
خصـائص ذوي عـادات العقــل ،حيـت أشـارت دراســة طـارق نورالـدين عبــد الـرحيم ( )2018إلــى
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وجـود عبلقـة بـين عـادات العقـل والدافعيـة العقميـة ،وبالتـالي فإنـو يمكـن تنميـة الدافعيـة العقميــة
لدى الطبلب من خبلل استخدام عادات العقل.
ممـا سـبق يتضــح أىميـة اسـتخدام عــادات العقـل كمــدخل لبنـاء البـرامج ،والتــي قـد يمكــن أن
أيضـا تنميـة
تسيم في تنمية قدرة الطبلب عمى اتخاذ الق اررات المناسبة في المواقف المختمفـة ،و ً
الدافعية العقمية لدييم.

اإلحطاع باملشللُ:
نبع اإلحساس بمشكمة البحث الحالي من خبلل ما يأتي:
 .1اتضح لمباحثة من خبلل المقاببلت الشخصية أن طبلب الفرق األولى يفتقرون إلي
ميارات اتخاذ القرار ،كما أن لدييم ضعفًا في توجييم نحو التعمم ،وتركيزىم ،واقتناعيم
بآراء اآلخرين ،وصعوبة في تقديم حمول جديدة لممشكبلت.

 .2التحاق الطبلب بالكمية ،يكون نتيجة لمتنسيق ،وليس لرغباتيم؛ مما يضعف توجييم
نحو التعمم ،وتركيزىم العقمي ،ويضعف قدرتيم عمى اتخاذ القرار.
 .3ضعف اىتمام أعضاء ىيئة التدريس بتدريس عادات العقل سواء كان ذلك جزًءا من
مقرراتيم أو بشكل منفصل ،عمى الرغم من أىميتيا في زيادة دافعية الطبلب ،وبالتالي
أيضا أىميتيا في تنمية القدرة عمى التصرف في المواقف.
زيادة تحصيميم ،و ً
 .4أىمية التدريب عمى عادات العقل ،كما أشار كل من ()Campbell, 2006؛
) (Magiera, Moyar &Vanden, 2010؛ (.)Beyer, 2003
 .5أظيرت العديد من الدراسات فاعمية استخدام عادات العقل كمدخل في التدريس واعداد
البرامج ،مثل دراسات كل من )(Cuoco , 2010 , 682-683) ،)Beyer ,2001
)  ،Goldenberg & Markوىالة سعيد أبو العبل ( ،)2012وعثمان عمى
القحطاني ،يحيى عبدالخالق اليوسف

( ،)2015ورمضان عمي حسن (،)2016

وسامر محمد المقيد (.)2017
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مشللُ البخح:
لقد كان ىناك حاجة وضرورة ممحة لبل نطبلق من العقمية التقميدية التي تركز عمى
النواحي والجوانب المعرفية والتحصيمية فقط إلى عقمية أخرى متطورة تمكن الطبلب من امتبلك
نوع من عادات العقل ليعيشوا حياة منتجة ومحققة لمذات؛ وليذا ظيرت الحاجة إلى عادات
عقل نشطة وفعالة ،مثل الحاجة إلى تطوير أىداف تعميمية تعكس االعتقاد بأن القدرة ىي
ذخيرة من الميارات التي يختزنيا الفرد والتي يمكن أن تزيد من ميارة فيم المواقف ،والتصرف
فييا ،وحل المشكبلت التي تواجيو ،والتي يمكن تحويميا إلى ممارسات سموكية يومية
(.)costa & kallick, 2003
فاستخدام البرامج والمقررات التقميدية تجعل الطبلب يعتمدون عمى الحفظ دون توافر المعنى
والفيم الكافي؛ مما يؤدي إلى سمبيتيم وعدم قدرتيم عمى اتخاذ القرار ،ونقص توجييم نحو
التعمم ،وعدم قدرتيم عمى التكامل المعرفي ،وحرمانيم من فرص المشاركة اإليجابية الفعالة
في التوصل إلى المعمومات بأنفسيم ،وعدم قدرتيم عمى حل المشكبلت التي تواجييم بطريقة
جديدة.
وبالتالي فإنو من األفضل استخدام برامج ومقررات تعتمد عمى مداخل حديثة ،مثل عادات
العقل ،وخاصة مع طبلب السنوات األولى في الجامعة؛ ألن موضوعاتيم الدراسية وأساليب
تقويميم التقميدية في الثانوية العامة جعمت لدييم ضعفًا في القدرة عمى اتخاذ القرار ،وكذلك

اعتمادا عمى نتيجة التنسيق وليس
في دافعيتيم العقمية؛ ألن معظم الطبلب يمتحقون بالكمية
ً
الرغبات.
يًا عثك َحاول انثحث اإلجاتح ػٍ انغؤال انشئُظ اِتٍ:
مــا فاعميــة برنــامج قــائم عمــى عــادات العقــل فــي تنميــة القــدرة عمــى اتخــاذ الق ـرار والدافعيــة
العقمية لدى الطبلب المعممين ،ويتفرع من ىذا السؤال األسئمة اآلتية:

 -1ما فاعمية برنامج قائم عمى عادات العقل في تنمية ميارات اتخـاذ القـرار لـدى الطـبلب المعممـين
بكمية التربية؟
 -2مــا فاعميــة برنــامج قــائم عمــى عــادات العقــل فــي تنميــة الدافعيــة العقميــة لــدى الطــبلب المعممــين
بكمية التربية ؟
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 -3ىـل توجـد عبلقــة ارتباطيـة بــين ميـارات اتخــاذ القـرار والدافعيــة العقميـة لــدى الطـبلب المعممــين
بكمية التربية ؟

أهداف البخح:
تتحدد أىداف البحث فيما يأتي:
 .1تعرف فاعمية استخدام البرنامج القائم عمى عادات العقل في تنميـة ميـارات اتخـاذ القـرار لـدى
الطبلب المعممين بكمية التربية.
 .2تعــرف فاعميــة اســتخدام البرنــامج القــائم عمــى عــادات العقــل فــي تنميــة الدافعيــة العقميــة لــدى
الطبلب المعممين بكمية التربية.
 .3الكشــف عــن إمكانيــة وجــود عبلقــة ارتباطيــة بــين القــدرة عمــى اتخــاذ القـرار والدافعيــة العقميــة
لدى الطبلب المعممين بكمية التربية.

أهنًُ البخح:
تكمن أىمية البحث الحالي في:

األهنًُ اليظسيُ:
 .1توجيـــو نظـــر التربـــويين إلـــى االىتمـــام بطـــبلب الســـنوات األولـــي فـــي الجامعـــة ،واســـتخدام
العــادات العقميــة التــي تســاعد عمــى تنميــة ميــارات اتخــاذ القــرار والدافعيــة العقميــة لــدى
الطبلب.
 .2توجيـو أعضـاء ىيئـة التـدريس إلــى أىميـة مراعـاة تضــمين عـادات العقــل ،وميـارات اتخــاذ
القرار والدافعية العقمية ضمن المقررات الدراسية ،ومواقف التعمم المختمفة.

األهنًُ التطبًكًُ:
 .1تقــديم برنــامج لعــادات العقــل يســاعد التربــويين عمــى تنميــة ميــارات اتخــاذ القـرار والدافعيــة
العقمية.
 .2مساعدة الطبلب المعممين بشعبة التربية الخاصة عمى تنمية قدرتيم عمى اتخاذ القرار
الخاص باختيار التخصص ،وكذلك تنمية دافعيتيم العقمية ،وبالتالي تحسين أدائيم
األكاديمي.
 .3فتح مجال لمباحثين إلجراء بحوث ودراسات جديدة في مختمف المراحل التعميمية لتنمية
ميارات اتخاذ القرار ،والدافعية العقمية.
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حمددات البخح
يقتصر البحث الحالي عمى المحددات اآلتية:
 المحــدد البشـــري :يتكـــون مجتمــع البحـــث مـــن طــبلب الســـنة األولـــى بكميــة التربيـــة جامعـــة
طالبـا مـن طــبلب السـنة األولـى بشـعبة التربيــة
المنصـورة ،وتكونـت عينـة البحــث مـن (ً )76
طالبــا ،واألخــرى
الخاصــة ،قســموا إلــى مجمــوعتين إحــداىما تجريبيــة ،وتكونــت مــن (ً )38
طالبا.
ضابطة ،تكونت من (ً )38

 المحدد المكاني :تم تطبيق البرنامج بكمية التربية جامعة المنصورة.
 المحـدد الزمنــي :تـم تطبيــق البرنـامج خــبلل الفصـل الدراســي األول لمعـام الجــامعي -2019
.2020
 المحددات المنيجية :استخدم البحث المنيج التجريبي (تصميم المجموعتين).
 المحددات القياسية:
 .1مقياس ميارات اتخاذ القرار (من إعداد :الباحثة) الذي تمثل في ميارات :فيم الموقف
وتحميمو ،وتوليد البدائل ،وتقييم البدائل ،واتخاذ الحل المناسب ،ومتابعة تنفيذ القرار
 .2مقياس الدافعية العقمية (من إعداد :الباحثة) ،الذي تمثل في أبعاد :التوجو نحو التعمم،
إبداعيا ،والتكامل المعرفي ،والتركيز العقمي.
وحل المشكبلت
ً
 .3البرنامج القائم عمى عادات العقل (من إعداد :الباحثة) ،وتمثل في استخدام عادات:
انًثاتشج ,والتحكم بالتيور ،واإلصغاء بتفيم وتعاطف ،والتفكير بمرونة ،والتفكير في
التفكير(ما وراء المعرفة) ،والكفاح من أجل الدقة ،والتساؤل وطرح المشكبلت ،وتطبيق
المعارف السابقة عمى المواقف الجديدج ,والتفكير والتواصل بوضوح ودقة ،واالستجابة
بدىشة ورىبة ،وجمع البيانات باستخدام كافة الحواس ،والتصور واالبتكار والتجديد،
واإلقدام عمى مخاطر مسئولة ،وايجاد انذػاتح ،وانتفكُش انتثادنٍ ,واالستعداد الدائم
لمتعمم المستمر.
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فسوض البخح:
تمثمت فروض البحث في اآلتي:
 .1يوجد فـرق ذو داللـة إحصـائية بـين متوسـطي درجـات المجمـوعتين (التجريبيـة والضـابطة)
فــي التطبيــق البعــدي لمقيــاس اتخــاذ الق ـرار لــدى الطــبلب المعممــين بالفرقــة األولــى شــعبة
التربية الخاصة لصالح المجموعة التجريبية.
 .2يوجـد فـرق ذو داللـة إحصــائية بـين متوسـطي درجـات المجموعــة التجريبيـة فـي التطبيقــين
(القبمي والبعدي) لمقياس اتخاذ القرار لدى الطبلب المعممـين بالفرقـة األولـى شـعبة التربيـة
الخاصة لصالح التطبيق البعدي.
ــائيا بـــين متوســـطي درجـــات المجمـــوعتين التجريبيـــة والضـــابطة فـــي
 .3يوجـــد فـــرق دال إحصـ ً
التطبيــق البعــدي لمقيــاس الدافعيــة العقميــة لــدى الطــبلب المعممــين بالفرقــة األولــى شــعبة
التربية الخاصة لصالح طبلب المجموعة التجريبية.
 .4يوجـد فـرق ذو داللـة إحصــائية بـين متوسـطي درجـات المجموعــة التجريبيـة فـي التطبيقـين
(القبمــي والبعــدي) لمقيــاس الدافعيــة العقميــة لــدى الطــبلب المعممــين بالفرقــة األولــى شــعبة
التربية الخاصة لصالح التطبيق البعدي.
 .5توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بـين اتخـاذ القـرار والدافعيـة العقميـة لـدى الطـبلب
المعممين بالفرقة األولى شعبة التربية الخاصة.

مصطلخات البخح اإلدسآًُ:
الفاعميـــة :تحديـــد األثـــر المرغـــوب أو المتوقـــع الـــذي يحدثـــو البرنـــامج بغـــرض تحقيقـــو
األىــداف التــي وضــع مــن أجميــا ،ويقــاس ىــذا األثــر مــن خــبلل تعــرف الزيــادة أو النقصــان فــي
متوسطات درجات أفراد العينـة فـي مواقـف فعميـة داخـل ميـدان الدراسـة (أمـال صـادق ،فـؤاد ابـو
حطب.)582 ،2000 ،
البرنامج القائم عمى عادات العقل :اإلجراءات والخطوات التي يتم اتباعيا مع الطالب
المعمم بالفرقة األولى شعبة التربية الخاصة؛ وتتضمن مجموعة من األنماط السموكية التي
يستخدميا في تنظيم خبراتو ،وبناء تفضيبلتو؛ بحيث تقوده إلى أداء سموك معين تجاه
المواقف التي يواجييا ،والمداومة عمى السموك الفعال ؛ وذلك من أجل تنمية ميارات اتخاذ
القرار ،والدافعية العقمية لديو.
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عادات العقل :مجموعة الميارات التي يستخدميا الطالب المعمم في تنظيم خبراتو؛
بحيث تقوده إلى أداء سموك معين تجاه المواقف التي يواجييا ،والمداومة عمى السموك
الفعال.
وتم استخدام تصنيف كوستا وكالبك لعادات العقل في ىذا البحث ،وىي :المثابرة،
والتحكم بالتيور ،واإلصغاء بتفيم وتعاطف ،والتفكير بمرونة ،والتفكير في التفكير(ما وراء
المعرفة) ،والكفاح من أجل الدقة ،والتساؤل وطرح المشكبلت ،وتطبيق المعارف السابقة عمى
المواقف الجديدة ،والتفكير والتواصل بوضوح ودقة ،واالستجابة بدىشة ورىبة ،وجمع البيانات
باستخدام كافة الحواس ،والتصور واالبتكار والتجديد ،واإلقدام عمى مخاطر مسئولة ،وايجاد
الدعابة ،والتفكير التبادلي ،واالستعداد الدائم لمتعمم المستمر.
اتخاذ القرار :قدرة الطالب المعمم عمى فيم المواقف التي يواجييا وتحديد أسبابيا
والعوامل المؤثرة فييا ،والبحث عن حمول وبدائل لمشكبلتو ،والمفاضمة بين ىذه البدائل وفق
قواعد معينة؛ الختيار الحل المناسب ،وتنفيذه ،ومتابعتو ،ويعرف إجرئ ًيا بالدرجة التي يحصل
عمييا الطالب المعمم بالفرقة األولى شعبة التربية الخاصة عمى مقياس ميارات اتخاذ القرار
ويتضــن ى ـذا المقيــاس خمــس ميــارات ،وىــي :فيــم الموقــف وتحميمــو ،وتوليــد البــدائل،
وتقييم البدائل ،واتخاذ الحل المناسب ،ومتابعة تنفيذ القرار.
الدافعيــة العقميــة :قــوى تجعــل الطالــب المعمــم لديــو القــدرة عمــى التركيــز وتعمــم األشــياء
تحديا لقدراتو ،والبناء عمى أفكار وآراء اآلخرين ،وكـذلك امتبلكـو
الجديدة والمفيدة ،التي تتطمب
ً
إجرئيا بالدرجة التي يحصـل عمييـا الطالـب المعمـم
طرقًا متعددة وجديدة لحل المشكبلت ،وتعرف
ً
عمى مقياس الدافعية العقمية.

إبـداعيا،
ويتضن ىذا المقياس أربعـة أبعـاد ،وىـي :التوجـو نحـو الـتعمم ،وحـل المشـكبلت
ً

والتكامل العقمي ،والتركيز العقمي.
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اإلطاز اليظسٍ والدزاضات الطابكُ
كـبل مــن اإلطــار النظـري والدراســات الســابقة
سـوف يــتم تنــاول أدبيـات البحــث متضــمنة ً

لكل من عادات العقل ،وميارات اتخاذ القرار ،والدافعية العقمية ،وفيما يأتي عرض لكل منيا.

أولًا :عادات العكل:
إن تطور المعرفة السريع ىو أحد أىم خصائص العصر الحديث ،لذلك أصبح تقدم األمم
يقاس بما لدييا من عقول يستفاد منيا في تطوير تمك المعرفة ومبلحقتيا ،ومازال العقل
البشري ىو موضع اىتمام الباحثين وال سيما في مجالي عمم النفس والتربية ،وذلك عمى
اعتبار أن تنمية ىذا العقل ىو ضرورة ممحة إلنتاج المعرفة ومبلحقتيا (عبد الكريم موسى
فرج اهلل ،ومحمد نعيم سكران.)11،2013،
ار وتكرًارا،
ويؤكد باير ( )Beyer, 2003أن العادات العقمية يجب أن يمارسيا المتعمم مرًا
حتى تصبح جزًءا من طبيعتو ،وأن أفضل طريقة الكتساب وتنمية ىذه العادات ىي تقديميا

إلى الطبلب ،وممارستيم ليا في ميمات تمييدية بسيطة ،ثم تطبيقيا عمى مواقف أكثر
تعقيدا..
ً

تعسيف عادات العكل
لقد تعددت تعريفات عادات العقل ،وذلك وف ًقا لبلتجاه الذي يدرس من خبللو ىذا

المفيوم ،ويمكن تمخيص ذلك في ثبلثة اتجاىات (ياسر طاىر محمد)200 ،2013 ،

االتجاه األول  :أنيا نمط من السموكيات الذكية وينظر أنصار ىذه االتجاه إلى
عادات العقل عمى أنيا :نمط من السموكيات الذكية الناتجة عن استجابة الفرد لمشكبلت
وتساؤالت تحتاج إلى تفكير وبحث وتأمل ( ،)Perkins , 2003, 2-7ومن أىم التعريفات في
ىذا االتجاه :
 مجموعة من الميارات التي تمكن الفرد من بناء تفضيبلت من السموكيات الذكية بناء عمى
مثيرات معينة (محمد بكر نوفل.)61 ،2009 ،
 اعتماد الفرد عمى ا ستخدام أنماط معينة من السموك الذكي يوظف فييا العمميات الذىنية
عند مواجية مشكمة جديدة ،بحيث يحقق استجابة أسرع وأفضل بعد استيعاب الخبرة
الجديدة (محمد كاظم الجيزاني ،شفاء حسين ووارد.)59 ،2012 ،
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االتجاه الثاني :أنيا موقف يتخذه الفرد بناء عمى مبدأ أو قيمة معينة  :ويرى أنصار
ىذا االتجاه أن عادات العقل يعبر عنيا بالموقف الذي يتخذه الفرد بناء عمى مبادئو أو قيمو،
فيطبق ىذا الموقف العتقاده بأنو أكثر فائدة عن غيره ،وبالتالي فإن ىذه العادات العقمية تؤكد
األسموب الذي ينتج بو كل فرد معارفو من جديد وليس عمى أساس المراجعة أو إعادة اإلنتاج
عمى نمط سابق (يوسف قطامي وأميمةعمور ،)94 ،2005 ،ومن أىم التعريفات في ىذا
االتجاه :
 اتجاه الفرد إلى االعتماد الدائم عمى استخدام أنماط معينة من السموك المتكرر لمواجية
موقف أو خبرة جديدة (ريم أحمدعبد العظيم.)60 – 59 ،2009 ،
 عبارة عن اتجاه عقمي لدى الفرد يعطي سمة واضحة لنمط سموكياتو ،ويجعل ىذا االتجاه
العقمي الفرد يستخدم خبرات المواقف السابقة لبلستفادة منيا لموصول إلى اليدف
والمداومة عمى ذلك (حسام محمد مازن 2011 ،ب.)66 ،
 مجموعة من األداءات العقمية تقود الفرد إلى أفعال إنتاجية في موقف معين وباستمرار في
المواقف المشابية(حمزة ىاشم السمطاني ،ونجبلء عمي الجبوري.)211 ،2015 ،
االتجاه الثالث :أنيا تركيبة عقمية لصنع اختيارات  :وينظر أنصار ىذا االتجاه إلى
عادات العقل عمى أنيا :تركيبة عقمية تتضمن صنع اختيارات لمفرد حول أي من أنماط
العمميات الذىنية ينبغي استخداميا في وقت معين لمواجية مشكمة جديدة (محمد عبدالرءوف
عبد ربو ،)2016 ،ومن أىم التعريفات في ىذا االتجاه:
 نمط من السموكيات الفكرية التي تقود الفرد إلى صنع اختيارات أو تفضيبلت حول أي من
األنماط ينبغي استخداميا في وقت معين دون غيره من األنماط (Costa& Kallick,
)2003, 26
 مزيج من الميارات والتمميحات والتجارب والميول التي يمتمكيا الفرد ،وتجعمو يفضل نمطا
سموكيا معينا يصنع من خبلليا اختيارات يستخدم أحدىا في وقت معين بعد تأمل وتقييم
وتعديل ).(Costa & Kallick , 2006 , 27
 إستراتيجيات تمكن الفرد من معالجة المشكمة ميما كانت صعوبتيا من خبلل طرح
األسئمة دون التركيز عمى تعدد الخيارات بل عمى كيفية التصرف عندما ال يممك الفرد الحل
). (Joicevan & Tamara , 2006 , 159-160
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 مجموعة من الميارات واالتجاىات والقيم تمكن الفرد من بناء اختيارات أو أداء سموك من
بين خيارات متاحة لمواجية مشكمة ما والمداومة عمى ذلك النيج (محمد بكر نوفل،
.)68 ،2008
 أنماط األداء العقمي الثابت والمستمر في العمل من أجل التوصل إلى سموك عقبلني
لمواجية المواقف المختمفة (.)Costa & Kallick , 2009 , 1-7
أداء معينا
 كل مركب من ميارات وتمميحات وتجارب ماضية وميول تجعل الفرد يفضل ً
عمى غيره بعد صنع مجموعة اختيارات يختار الفرد أحدىا عمى اعتبار أن الظرف مناسب
الستخدامو (يوسف قطامي ،وفدوي ثابت.)151-150 ،2009 ،
 مجموعة من الميارات واالتجاىات والقيم تمكن الفرد من بناء اختيارات تقوده إحداىا إلى
سموك معين لمواجية مشكمة ما وقتيا وباستمرار (محمد بكر نوفل ،ومحمد قاسم
سعيفان.)299 : 2011 ،
وتتبنى الباحثة االتجاه الثالث في تعريف عادات العقل ،ويتضح من خبللو أن عادات
العقل تمثل مجموعة من الميارات واالتجاىات والقيم التي تمكن الفرد من بناء تفضيبلت من
األداءات أو السموكيات ،التي تقوده إلى أداء سموك من مجموعة خيارات متاحة أمامو
لمواجية أي موقف.
وتعرف الباحثة عادات العقل بأنيا :مجموعة من األنماط السموكية التي يستخدميا
الطالب المعمم في تنظيم خبراتو ،وبناء تفضيبلتو؛ بحيث تقوده إلى أداء سموك معين تجاه
المواقف التي يواجييا ،والمداومة عمى السموك الفعال.

خصآص عادات العكل
إن عادات العقل تتسم بعدد من الخصائص التي تميز من يمتمكيا ،وىذه الخصائص
ىي( :يوسف قطامي ،وأميمة عمور(Costa & Kallick , ،)118 -115 ،2005 ،
)2003, 44; Costa & Kallick , 2008, 17
طا لسموك عقمي معين من بين أنماط مختمفة ،وتطبيقو؛ العتقاده
 .1القيمة :اختيار الفرد نم ً
بأن ىذا النمط أكثر قيمة إنتاجية عن غيره.

 .2الميل  :شعور الفرد بالرغبة في استعمال نمط معين من بين أنماط سموك ذكية أخرى.
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 .3القدرة  :امتبلك الفرد الميارات والقدرات األساسية التي تمكنو من تطبيق أنماط السموك
الذكي المتعددة.
 .4االلتزام أو التعيد :مواصمة الفرد السعي لمتأمل في أداء أنماط السموكيات العقمية،
وتحسين مستوى ىذا األداء باستمرار.
 .5السياسة :أن يجعل الفرد عممية دمج األنماط العقمية في جميع الممارسات ىي سياسة
أبدا.
عامة خاصة بو وال ينبغي تخطييا ً

 .6احترام العواطف :جعل الفرد يشعر بالميل نحو التفكير ،فتصبح العواطف ىي المحرك
األساسي إلنتاج المعرفة وتطبيقيا.
 .7احترام الفروق الفردية :النظر إلى الذكاء عمى أنو نزعة طبيعية وميل لمسموك بطريقة
معينة ،ويتم التعبير عن الذكاء من خبلل أنماط مميزة من السموك الذكي واحترام الفروق
الفردية من خبلل التركيز عمى الخصائص الشخصية عامة دون التقيد بنمط معين.
 .8مراعاة الحساسية الفكرية :تتضمن إدراك الفرص التي يرغب فييا الفرد في المشاركة
بأنماط سموكية مبلئمة ،فيستطيع من خبلليا تمييز الوقت المناسب لمتأمل وطرح األسئمة
والتيقظ المستمر.
 .9النظرة التكاممية لممعرفة  :القدرة عمى الربط واالنتقال من سياق فكري إلى آخر مع ربطو
بالموقف الواقعي؛ مما يزيد الفاعمية في اتخاذ الق اررات.
قادر عمى اختيار نمط
مما سبق يتضح أن الطالب الذي يستخدم عادات العقل يكون ًا
السموك العقمي المناسب لو ،وتطبيقو ،ومواصمة األداء وتحسين مستواه باستمرار ،ودمج
النمط الذي يختاره في جميع ممارساتو ،والتركيز عمى أنماط الشخصية بوجو عام ،واختيار
الوقت المناسب لمتأمل وطرح األسئمة والتيقظ المستمر ،والقدرة عمى ربط األفكار بالمواقف
الواقعية ،وكل ذلك يزيد من قدرة الفرد عمى اتخاذ القرار ،وزيادة دافعيتو العقمية.

تصيًفات عادات العكل
َىجذ انؼذَذ يٍ انتىجهاخ انُظشَح انًختهفح وانًتؼذدج ،حيث ظير ذلك خبلل الدراسات
واألبحاث ،التي قام بيا عدد من الباحثين التربويين ،فقد قام دانيال ()Daniels, 1994,165
بتصنيف العادات العقمية إلى أربعة مكونات ،ىي( :االنفتاح العقمي ،والعدالة العقمية،
واالستقبلل العقمي ،والميل إلى االستفسار أو االتجاه النقدي).
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أما ىايرل ( )Hyerle, 1999, 432فقد صنف العادات العقمية إلى ثبلث عادات
رئيسة ،يتفرع منيا عدد من العادات العقمية الفرعية عمى النحو التالي :أوليا خرائط التفكير،
ويتفرع منيا العادات العقمية التالية :ميارة طرح األسئمة ،والميارات العاطفية ،وميارات
الحواس المتعددة ،وميارة ما وراء المعرفة ،وثانييا العصف الذىني ،ويتفرع منيا العادات
العقمية التالية :اإلبداع ،والمرونة ،وحب االستطبلع ،وتوسيع الخبرة ،وثالثيا منظمات الرسوم،
ويتفرع منيا العادات العقمية التالية :المثابرة ،والتنظيم ،والضبط ،والدقة.
وقدم كل من كوستا وكاليك ( )Costa & Kallick, 2000قائمة بست عشرة عادة
لمعقل ،وىذه القائمة تضم عادات( :المثابرة ،والتحكم بالتيور ،واإلصغاء بتفيم ،والتفكير
بمرونة ،والتفكير في التفكير ،والكفاح من أجل الدقة ،والتساؤل وطرح المشكبلت ،وتطبيق
المعارف الماضية عمى المواقف الجديدة ،والتفكير والتواصل بوضوح ودقة ،وجمع البيانات
باستخدام كافة الحواس ،واالستعداد الدائم والمستمر لمتعمم ،والتفكير التبادلي ،واإلقدام عمى
مخاطر مسئولة ،والتفكير اإلبداعي ،واالستجابات بدىشة ورىبة ،وايجاد الدعابة).
وسوف يعتمد البحث الحالي عمى تصنيف كوستا وكاليك  Costa & Kallickالذي
أورده في كتاباتو المتعددة والذي يتضمن ست عشرة عادة عقمية ،يتم تفصيميا فيما يأتي:
& Costa & Kallick , 2000 ,324; Costa & Kallick , 2008 , 15-85 ; Costa
)Kallick , 2009, 38-62
 .2انًثاتشج :تعني أن يمتزم الفرد بالميمة التي يقوم بيا حتى اكتماليا ،والتمسك بيا دون
استسبلم أمام الصعوبات التي تواجيو؛ مما يثير لديو التحدي لتحميل تمك المشكمة وايجاد
حمول بديمة لمتعامل معيا.
وأىم السموكيات التي تميز أصحاب تمك العادة أنيم  :ال يقبمون اليزيمة ،ويواظبون،
وال يتراجعون ،ويعاودون الكرة عند اإلخفاق ،ويجزئون المشكمة ،وينظرون إلييا من جميع
الزوايا ،ويضعون بدائل ال حصر ليا لمتعامل مع الصعاب(مندور عبدالسبلم فتح اهلل،
.)2009
 .6التحكم بالتيور :تعني التأني والتفكير قبل بدء العمل ،ووضع تصور مسبق لمحل بعد
النظر لمبدائل ،وتكوين رؤية مسبقة عن اليدف قبل البدء في التنفيذ ،وعدم إعطاء
تماما.
أحكام فورية قبل دراسة المشكمة ً
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وأىم السموكيات التي تميز أصحاب تمك العادة أنيم :يصغون لمتعميمات ،وـيتفيمون
التوجييات ،ويتأنون ،ويبنون خطة عمل قبل البدء ،وال يقفزون إلى النتائج ،ويبحثون
في البدائل الختيار أدقيا(يوسف قطامي.)217 ،2005 ،
 .2اإلصغاء بتفيم وتعاطف :عادة تجعل الفرد يعيش مؤقتًا في حياة اآلخرين ،فيستمع إلييم
طويبل في ذلك ،ويحترم أفكارىم ويتجاوب معيا ،ويعبر عنيا بطريقة
جيدا ويمضي وقتًا
ً
ً
مبلئمة.

كثير ،ويتعاطفون
وأىم السموكيات التي تميز أصحاب تمك العادة أنيم :يستمعون ًا
بعمق ،ويكرسون طاقاتيم العقمية لبلىتمام باآلخرين (وجدان خميل الكركي.)29 ،2007 ،
قادر عمى تغيير األفكار ،وتعديل وجيات النظر عندما
 .4التفكير بمرونة  :عادة تجعل الفرد ًا
يتعرض لمعمومات جديدة حتى وان تعارضت تمك المعمومات مع المعتقدات الراسخة لديو
فيستخدميا لمنظر إلى األشياء من عدة زوايا ،وتوفير بدائل وخيارات أخرى لمعالجة
الميمة دون االقتصار عمى بعد أو مدخل واحد ليا.
وأىم السموكيات التي تميز أصحاب تمك العادة أنيم  :يغيرون مسار تفكيرىم عند
المزوم ،ويولدون أفكا ار متنوعة ،ويحفزون زمبلءىم ،ويتفحصون األجزاء الصغيرة لممشكمة،
ويوجدون وجيات نظر بديمة ،ويتعاممون مع أكثر من مصدر لممعمومات في وقت واحد (مسفر
خفير القرني.)75 ،2015 ،
قادر عمى إدارة ميارات التفكير
 .5التفكير في التفكير(ما وراء المعرفة) :عادة تجعل الفرد ًا
لديو وتوجيييا وتقييميا وشرح خطواتيا وتحديد ما يعرفو وما يحتاج إلى معرفتو من
أجل إنجاز الميمة.
وأىم السموكيات التي تميز أصحاب تمك العادة أنيم :يعطون أنفسيم فرصة لمتأمل
في أفعاليم ،ويطرحون عمى أنفسيم أسئمة استيضاحية ،ويوضحون خطوات عممياتيم العقمية،
ويصفون خطواتيم التنفيذية في حل المشكمة (آرثر كوستا ،بيتا كاليك 2003 ،ب.)83 ،
قادر عمى تفحص أفكاره من أجل الحصول عمى
 .6الكفاح من أجل الدقة :عادة تجعل الفرد ًا
الكمال والدقة العالية ،ومراجعة النماذج والرؤى لمتأكد من دقتيا بحيث تؤدي إلى
الوصول إلى المعيار المحدد ،واالىتمام الدائم بجودة األداء وحرفيتو.
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ومن أىم السموكيات التي تميز أصحاب تمك العادة أنيم :يحترمون الجودة ،ويرغبون
دائما في جعل األشياء فعالة ،ويعممون بجد لموافقة المعايير(وضحي بنت حباب العتيبي،
ً
.)210 ،2013
قادر عمى طرح تساؤالت من شأنيا أن تمؤل
 .2التساؤل وطرح المشكبلت :عادة تجعل الفرد ًا
الفجوات القائمة بين ما يعرف وما ال يعرف ،وكذلك توليد عدد من البدائل لحل
المشكبلت ،والوعي العميق باألسباب التي تقف وراءىا ،وتقييم عبلقتيا الوظيفية بغيرىا.
وأىم السموكيات التي تميز أصحاب تمك العادة أنيم :يبحثون عن المشكبلت ليفكرون
فييا ،ويطرحون أسئمة دقيقة ،ويعممون عمى سد الفجوات باألسئمة ،ويميزون بين الموجود
والممكن ،ويولدون أسئمة مختمفة(مسفر خفير القرني.)75 ،2015 ،
وكثير ما يعتقد البعض أن صياغة المشكمة يكون دائما أكثر أىمية من حميا ،ألن الحل
ًا
ناتج عن ممارسة ميارة تفكير معينة ،أما طرح األسئمة والبدائل التي أدت إلى ىذا الحل فيو
عادة عقمية تتيح النظر من زوايا جديدة ألبعاد المشكمة وىذا ىو األصعب &(Costa
)Kallick, 2003, 25
 .4تطبيق المعارف السابقة عمى المواقف الجديدج :تعني استعادة المخزون السابق من
المعمومات والتجارب الماضية لتطبيقيا عمى مواقف جديدة بحيث تكون ىي مصدر الحل
واإليضاح لممشكبلت الجديدة.
وىذا يعني أن أصحاب تمك العادة لدييم قدرة عالية عمى إتمام عمميتين رئيستين،
ىما التسقيل والتجسير :فاألولى تشير إلى قدرتيم عمى بناء معارفيم من خبلل العودة إلى
معمومات سابقة وجذبيا لؤلمام لبلستفادة منيا ،والثانية تشير إلى األخذ بالتعمم الجديد
وتطبيقو عمى أوضاع أخرى (آرثر كوستا ،بيتا كاليك 2003 ،أ.)87 ،
وأىم السموكيات التي تميز أصحاب تمك العادة أنيم :يتعممون من خبلل التجارب
والمعاناة ،ويعودون إلى الماضي لفحص الخبرات واستدعائيا لمعالجة المشكمة الجديدة،
ويستخدمون أسموب المشابية في فيم الوضع الحالي واختيار البدائل ،ويربطون بين الخبرات
السابقة (مسفر خفير القرني.)75 ،2015 ،
قادر عمى الربط الجيد بين التفكير
 .2التفكير والتواصل بوضوح ودقة :عادة تجعل الفرد ًا
والمغة ،وذلك باالستخدام الجيد لمغة في توصيل األفكار والتعبير عنيا بدقة سواء شفاىة
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أو كتابة ،وكل ذلك عن طريق استخدام مصطمحات وتعبيرات محددة وأسماء وتشابيات
اعتمادا عمى أدلة وايضاحات لغوية دقيقة.
صحيحة دون إفراط في التعميم والغموض و
ً
لغويا بدقة مع اآلخرين،
وأىم السموكيات التي تميز أصحاب تمك العادة أنيم :يتواصمون
ً

ويعبرون عن أفكارىم لآلخرين بدقة ،ويعتمدون عمى مقوالت مدعومة بأدلة وايضاحات(وطفة
عمي أسعد.)7 ،2015 ،
قادر عمى االستمتاع بالتعمم وممارسة التفكير
.10االستجابة بدىشة ورىبة :عادة تجعل الفرد ًا
بسعادة واالبتياج لقدرتيم عمى حل المشكبلت وايجاد البدائل والمتعة في قبول التحدي،
بل والسعي وراء المعضبلت لبلستمتاع بحميا.
وأىم السموكيات التي تميز أصحاب تمك العادة أنيم :يستمتعون بحل المشكبلت،
ويتأممون في األشياء والعناصر ،ويتحمسون بالتحدي ،ويسعون إلى حل الغموض بمتعة(آرثر
كوستا ،بيتا كاليك 2003 ،ب.)94 ،
.11جمع البيانات باستخدام كافة الحواس :عادة تجعل المسارات الحسية المختمفة لدى الفرد
مفتوحة ويقظة ونشطة وحادة فيستوعبون معمومات من البيئة أكثر من ذوي المسارات
الحسية الكسولة ،أي أن أصحاب تمك العادة يكون لدييم القدرة عمى اكتساب المعمومات
من البيئة المحيطة بمختمف جوانبيم وربطيا في العقل بسيولة بعد معالجتيا.
وأىم السموكيات التي تميز أصحاب تمك العادة أنيم  :يشتقون معظم التعمم من البيئة،
ويجمعون المعمومات بالحواس المختمفة.
قادر عمى تصور حمول لممشكبلت بطريقة
.12التصور واالبتكار والتجديد :عادة تجعل الفرد ًا
مختمفة من خبلل فحص البدائل من زوايا متعددة ،كما يتصور أصحاب تمك العادة
أنفسيم في أدوار مختمفة ويكون لدييم القدرة عمى االنفتاح عمى النقد ويستخدمونو
البتكار حمول جديدة.
ومن أىم السموكيات التي تميز أصحاب تمك العادة أنيم :يتصورون حموال مختمفة
لممشكبلت ،ويستفيدون من التغذية الراجعة ،وال يعجبيم البقاء في الوضع الراىن ،وييذبون
أساليبيم من خبلل قبول النقد(آرثر كوستا ،بيتا كاليك 2003 ،أ.)32 ،
قادر عمى كشف الغموض الذي يحيط
.13اإلقدام عمى مخاطر مسئولة :عادة تجعل الفرد ًا
بمشكمة ما ،وقبول االرتباك والشك وعدم اليقين ،واعتبار النكسات والسقطات بمثابة
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تحد ،والمخاطرة بخبرة من خبلل أرضية متعممة ،واإلقدام عمى الحل حتى لو لم تتوافر كل
المعطيات بوضوح.
ومن أىم السموكيات التي تميز أصحاب تمك العادة أنيم :ال يخافون من الفشل،
ويرغبون في المغامرة بتعمم أشياء جديدة ،ويجربون من أجل معرفة الصواب ،وال ييتمون
بالمشكبلت الواضحة بقدر اىتماميم بالمشكبلت الغامضة(آرثر كوستا ،بيتا كاليك 2003 ،ب،
.)34
قادر عمى إدراك المشكبلت من موقع مثير لبلىتمام
.14إيجاد انذػاتح :عادة تجعل الفرد ًا
باالعتماد عمى المفارقات والثغرات وعدم التطابق بين األجزاء بما يدعو إلى إطبلق روح
المرح في أثناء التفكير والسرور والمتعة والبيجة.
ومن أىم السموكيات التي تميز أصحاب تمك العادة أنيم :ينخرطون في الدعابة،
وينتعشون عند العثور عمى المفارقات والثغرات ،ويضحكون من المواقف غير الواضحة
ليخترقوىا(محمد بكر نوفل.)79 ،2008 ،
قادر عمى تبرير األفكار واختبار مدى صبلحية الحمول
.25انتفكُش انتثادنٍ :عادة تجعل الفرد ًا
والتفاعل مع اآلخرين والعمل الجماعي واإلسيام بفاعمية في الميام الموكمة لممجموعة.
وأىم السموكيات التي تميز أصحاب تمك العادة أنيم :يشاركون اآلخرين تفكيرىم،
ويطورون أفكار اآلخرين ،ويتجنبون الوحدة ،وينفتحون ذىنيا عمى اآلخرين (مسفر خفير
القرني.)75 ،2015 ،
قادر عمى المكافحة باستمرار من أجل
.16االستعداد الدائم لمتعمم المستمر :عادة تجعل الفرد ًا
التحسين والنمو والتعمم والتعديل ،واعتبار المشكبلت فرصا ثمينة لمتعمم واالعتراف
بالحاجة المستمرة لمتعمم.
وأىم السموكيات التي تميز أصحاب تمك العادة أنيم :متواضعون ،ويبحثون عن المعارف
باستمرار ،ومتحفزون لطمب المعرفة ،ويسعون الكتساب الخبرة (ليمى عبداهلل حسام الدين،
)16 ،2008
ويرجع االعتماد عمى تصنيف كوستا وكاليك لعادات العقل إلى أنو أكثر التصنيفات
ايز وشموًال ،باإلضافة إلى أن ىذا التصنيف عمى وجو التحديد يعكس العبلقة بين
ار وتم ًا
استقرًا
عموما ،حيث يحددىا بأنيا :عبلقة ىرمية ،حيث تقع حاالت
عادات العقل وميارات التفكير
ً
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العقل في قاعدة اليرم ثم تمييا عادات العقل ثم العمميات المعرفية ثم ميارات التفكير المختمفة
في قمة اليرم (يوسف قطامي وأميمة عمور 98 ،2005 ،؛ آرثر كوستا ،بيتا كاليك ،
 2003أ.)14 ،

العىامل املؤثسَ يف عادات العكل
حددت ناديا ىايل السرور( )240-239 ،2005مجموعة من العوامل التى تؤثر فى
عادات العقل ،منيا:
 .1الصفات الشخصية لمفرد ،مثل :المرونة والمبادرة والحساسية ،واالستقبللية وتأكيد الذات.
سمبيا ،ألنيا تقميد لآلخرين ،وتحد من قدرة المتعمم عمى
عامبل
 .2المحاكاة :والمحاكاة تعد
ً
ً
اإلبداع ،بينما االستقبللية تسيم فى تطوير السموك اإلبداعي.
 .3الرقابـــــة :تحد أساليب التنشئة االجتماعية القاسية والرقابة الزائدة والتسمط والقمع من
القدرة عمى التعبير عن األفكار ،عكس األساليب التي تتسم بالمرونة وتشجع عمى
االستقبللية.
 .4أساليب التعمم :إن أساليب التعمم التى تعتمد عمى التمقين والحشو ال تسمح لمطبلب
بالتفكير واإلبداع.
وترى الباحثة أنو يوجد العديد من العوامل التي تساعد الطبلب المعممين عمى
استخدام عادات العقل ،وتوظيفيا بفاعمية في عممية التعمم ،منيا:
 .1استراتيجيات التعمم :استخدام استراتيجيات التعمم النشط ،مثل :العصف الذىني ،وحل
المشكبلت ،والتعمم التعاوني ،ولعب األدوار ،والعروض التقديمية ،والتعمم الخبراتي،.....،
 .2خصائص الشخصية ،مثل :المرونة واالنفتاح ،واالتزان االنفعالي ،وتحمل المسئولية،
وعدم التسرع
 .3المحتوى الدراسي:

استخدام المحتوى الذي يشجع عمى التفكير ،وحب االستطبلع،

ومتعة التعمم.
 .4أساليب التقويم:

استخدام أساليب التقويم التي تعتمد عمى المستويات العميا في

التفكير ،مثل (التحميل ،والتركيب ،والتقويم ،واإلبداع)
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أهنًُ التدزيب علِ عادات العكل
يستند التدريب عمى عادات العقل إلى اعتبار العادات العقمية حصيمة لدراسة العقل وفيم
آلياتو ،والنظر إلى التفكير باعتباره أرقى أشكال النشاط العقمي ،فعن طريق التفكير يستطيع
الفرد أن يحسن من حياتو ويرتقي بنفسو بل وبمجتمعو الذي يعيش فيو ،وتجعل حياتو أكثر
يسر وسيولة(حسام محمد مازن.)2011 ،
ًا
ويسفر إىمال استخدام عادات العقل خبلل العممية التعميمية عن حدوث الكثير من
القصور في نواتجيا التعميمية والتربوية ،فالعادات العقمية ليست امتبل ًكا لممعمومات فحسب،

بل ىي معرفة كيفية توظيفيا واالستفادة منيا ( ،)Costa, Kallick 2003, 5ويمكن
توضيح أىمية التدريب عمى عادات العقل في أنيا:
 .1تعد من أىم السبل لتحقيق النجاح واإلنجاز األكاديمي؛ فاستخدام ىذه العادات بالمدارس
كثير عمى تشكيل توجيات الطبلب؛ ولذا فنحن بحاجة إلى مساعدة الطبلب عمى
يساعد ًا
الوعي واكتساب عادات العقل قدراإلمكان (عبدالعزيز السيد الشخص ،ظافر مشيب
الشمراني ،ومحمود محمد الطنطاوي.)2015 ،
 .2تسيم في تنظيم المخزون المعروفي لممتعمم ،واعادة تنظيم أفكاره بفاعمية ،وتدريبو عمى
تنظيم الموجودات بطريقة جديدة ،والنظر إلى األشياء بطريقة غير مألوفة لتنظيم
المعارف الموجودة لحل المشكبلت (محمد نايف عياصرة.)2012 ،
 .3تحقق فاعمية أكبر لمطبلب فى ممارسة أنشطة الحياة اليومية ،ومن ثم النجاح فى الحياة.
 .4تساعد الطبلب عمى اتخاذ القرارت الصحيحة فى حياتيم اليومية(عمي إسماعيل سرور،
.)137 ،2006
ويمكن توضيح أىمية استخدام عادات العقل بالنسبة لمطبلب المعممين في أنيا
تساعد عمى ما يأتي:
 .1االلتزام بأداء الميام التي توكل إلييم؛ وبالتالي زيادة إقباليم عمى التعمم ،وتحسن أدائيم
األكاديمي.
 .2التأني والتفكير قبل البدء في األداء ،ووضع تصور مسبق لحل المواقف التي يواجيونيا.
 .3االستماع آلراء اآلخرين ،واحترام أفكارىم ،والتجاوب معيا.
 .4تعديل وجيات نظرىم ،عندما تكون غير صحيحة.
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 .5االىتمام بجودة األداء ،والرغبة في جعل أعماليم فعالة.
 .6توليد عدة بدائل لحل المشكبلت ،وعدم االعتماد عمى مدخل واحد لمحل.
 .7البناء عمى الخبرات القديمة ،أي ربط المعرفة الحديثة بالقديمة.
 .8االستخدام الجيد لمغة في توصيل األفكار ،والتعبير عنيا بدقة.
 .9االستمتاع بالتعمم ،والسعي وراء حل المشكبلت الصعبة.
 .10استخدام أكثر من وسيمة في جمع البيانات ،وىذا ماتنادي بو األساليب الحديثة في
التعمم.
ومن الدراسات التي اىتمت باستخدام عادات العقل والتدريب عمييا ،كمدخل إلعداد
البرمج أو التدريس ،وأثبتت فاعميتيا :دراسات كل من أميمة عموري ( ،)2005وعبير إبراىيم
ا
زيدان ( ،)2005وىالة سعيد أبو العبل ( ،)2012ونورة بنت عبدالرحمن القضيب (،)2014
وعثمان عمي القحطاني ،ويحيى عبدالخالق اليوسف (،)2015

ورمضان عمي حسن

( ،)2016وسامر محمد المقيد (.)2017

ثاى ًا :مهازات اختاذ الكساز
يشــيد العصــر الحــالي تطــورات عمميــة وتكنولوجيــة أدت إلــى تقــدم البشــرية ،إال أنيــا
أحــدثت العديــد مــن المشــكبلت والقضــايا؛ ولــذلك أصــبحت ىــذه القضــايا محــط اىتمــام المــربين
لتدريب األفراد ومساعدتيم عمى اتخاذ ق اررات سميمة نحوىا.
وتعــد عمميــة اتخــاذ الق ـرار إحــدى العمميــات التــي يمارســيا الفــرد بشــكل شــبو دائــم فــي
حياتــو اليوميــة ،فعنــدما يواجــو الفــرد موقفـاً يتضــمن عــدة اختيــارات أو بــدائل ،يقــع عميــو عــبء

اختيار أفضميا حتى يصل إلي ىدف محدد.

لذا فإن عممية اتخاذ القرار من العمميات المعقدة؛ فميست كل القـ اررات سـيمة أو واضـحة،
ويشـير البـاحثون إلـى أنـو عمـى الـرغم مـن أن اتخـاذ القـرار ىـو عمميـة معرفيـة إال أن االتجاىـات
ومنظومـة القـيم والحالـة الوجدانيـة إضـافة إلـى العوامـل االجتماعيـة المحيطـة بـالفرد تـؤثر فـي
عممية اتخاذ القرار بشكل مباشر أو غير مباشر (يوسف قطامي)5 ،2010 ،
ويمثـل اتخـاذ القـرار أحـد األنشـطة فـي حيـاة اإلنسـان ،فـالق اررات التـي يواجييـا األفـراد
تنبع من مواجيتيم لمواقـف يحـاولون اتخـاذ القـ اررات بشـأنيا وايجـاد حمـول ليـا ،ومـن ثـم يجـب
فيم الكيفية التي يتخذ بيـا األفـراد والجماعـات قـ ارراتيم ،ومـا المصـادر التـي يسـتطيع الفـرد مـن
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خبلليا تعرف وجود مشكمة من خبلل المبلحظـات الشخصـية وتحميـل البيانـات المتاحـة (حسـين
عبدالرحمن التيامي.)13 ،2008 ،
وتتمثل خصائص عممية اتخاذ القرار في أنيا:عممية عقمية تكون أحيا ًنا عميقة ومعقدة

حاسما ،وتكون ذات طبيعة تطورية ،ومقيدة لتقييم الفرد
ومركبة وبخاصة عندما يكون القرار
ً
لعادتو وخبراتو ،وتمثل ميارات عقمية يمكن تطويرىا في عمميات مستقبمية ،وتحتاج إلى تحديد
بدائل واختيار وتقويم أفضميا (رافع النصير الزغول ،عماد عبد الرحيم الزغول،2003 ،
.)316

تعسيف اختاذ الكساز
يعــد اتخــاذ الق ـرار واحــدا مــن أصــعب األفعــال اإلداريــة التــي يقــوم بيــا اإلنســان؛ ألنــو
يشــتمل عمــى مجموعــة مختمفــة مــن العمميــات والســموكيات التــي يقــوم بيــا اإلنســان عمــى مــدار
يومو.
ويعــرف اتخــاذ الق ـرار بأنــو :االختيــار الــذي يــتم التوصــل إليــو بعــد المفاضــمة بــين عــدة
اختيارات (حسن حسين زيتون.)43 ،2003 ،
ويعبر اتخاذ القرار عن اختيار أفضل البدائل بعد دراسة النتائج المترتبة عمـى كـل بـديل
وأثرىا عمى األىداف المطموب تحقيقيـا أو يـتم االختيـار بنـاء عمـى معمومـات يحصـل عمييـا كـل
متخـذ القـرار مــن مصــادر متعــددة؛ ممــا يســاعد عمــى الوصــول إلــى أفضــل النتــائج (مجــدي عبــد
الكريم.)625 ،2003 ،
ويعرف اتخاذ القرار بأنو :موقـف أو رأي أو حكـم تـم التوصـل إليـو بعـد النظـر وبعـد أن
اســتغرق اســتنتاجو تفكيــر ،وتــم أخــذ األدلــة فــي االعتبــار(أمــاني ســعيدة ســالم ،فاطمــة الســيد
اليماني.)2014 ،
كما يعرف بأنـو قـدرة الفـرد عمـى تحديـد المشـكمة التـي تواجيـو والوقـوف عمـى أسـبابيا
والعوامـل المــؤثرة فييــا ،والمفاضــمة بـين الحمــول البديمــة واختيــار أفضـل البــدائل المتاحــة لــو فــى
ضــوء كــل مــن اإلمكانــات المتاحــة لــو ونظرتــو الشخصــيو ،وتتفيــذ ىــذا الحــل ومتابعتــو والوقــوف
عمــى تبعاتـــو (محمـــد حســـن صـــبح ،ىشــام إبـــراىيم التـــرش ،إبـــراىيم محمـــد المغـــازي،2015 ،
.)847
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ويعرف اتخاذ القـرار بأنـو :عمميـة إصـدار حكـم محـدد لمـا يجـب أن يقـوم بـو الفـرد مـن
إجراء معين في موقف ما ،حيث يتم اختيـار أفضـل البـدائل المطروحـة لحـل المشـكمة أو تجـاوز
العقبــة ،وذلــك بعــد الفحــص الــدقيق لتمــك البــدائل ،وفقــا لمعــايير وقــيم محــددة (أحمــد عطيــة
سبلمة.)150 ،2016 ،
وتشير ميارات اتخاذ القرار إلى اختيار البديل المناسب من بين البدائل المتاحـة بشـأن
قضــايا عمميــة مختمفــة تحتــاج إلــى التفكيــر لموصــول إلــى حــل مناســب (عبــداهلل أمبوســعيدي،
.)74 ،2018
وتعرف الباحثة اتخاذ القرار بأنو :منيجية يقوم بيـا الطالـب المعمـم وفقًـا لتقيـيم بـدائل

متعددة ،واختيار أحدىا في ضوء معاييره الحاكمة التي يتبناىا عند إصدار ق ارراتو.

وتعرف الباحثة ميارات اتخاذ القرار بأنو :قدرة الطالب المعمم عمـى فيـم المواقـف التـي يواجييـا
وتحديد أسـبابيا والعوامـل المـؤثرة فييـا ،والبحـث عـن حمـول وبـدائل لمشـكبلتو ،والمفاضـمة بـين
ىذه البدائل وفق قواعد معينة؛ الختيار الحل المناسب ،وتنفيذه ،ومتابعتو.

مهازات اختاذ الكساز :
تتطمب عممية اتخاذ القرار اسـتخدام الكثيـر مـن ميـارات التفكيـر العميـا ،مثـل :التحميـل
والتقـــويم واالســـتقراء واالســـتنباط ،وبالتـــالي فقـــد يكـــون مـــن األنســـب تصـــنيفيا ضـــمن عمميـــات
التفكير المركبة مثميا مثل التفكير الناقد والتفكير االبتكاري وحل المشكبلت.
وقد تعددت تصنيفات ميارات اتخاذ القرار ،فمعظم األدبيات ذكرتيا في صورة مراحل،
وكل مرحمة عبارة عن ميارة ،وفيما يمي عرض ليذه التصنيفات( :عبد الحميد عبدالمجيد
حكيم 135 ،2008 ،؛ محمد بكر نوفل ،فريد محمد أبو عواد120 ،2010 ،؛ 2013؛
شيماء عبدالسبلم سميم:)2016 ،
 .1تحديد المشكمة :توضيح اليدف الذي يريد الفرد الوصول إليو وتحديد جميع المعمومات
عنو.
 .2تحديد البدائل :اختيار مجموعة من الحمول المختمفة لمموقف أو المشكمة التي يواجييا
الفرد.
 .3تقييم البدائل  :تحديد إلى أي مدى يحقق كل بديل اليدف المطموب تحقيقو أو إلى أي
مدي يقترب البديل من المعايير الموضوعة.
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 .4اختيار القرار النيائي :تحديد النتائج المترتبة عمى البديل ،الختيار البديل المناسب.
 .5اتخاذ القرار النيائي :قبول المتعمم القرار بعد االختيار.
وتمثل ميارات اتخاذ القرار في البحث الحالي  :فيم الموقـف وتحميمـو ،وتوليـد البـدائل،
وتقييم البدائل المطروحة ،واتخاذ الحل المناسب ،ومتابعة تنفيـذ القـرار ،وفيمـا يـأتي تعريـف كـل
منيا.
فيـــم الموقـــف وتحميمـــو :قـــدرة الطالـــب المعمـــم عمـــى تعـــرف المشـــكبلت التـــي تواجيـــو
وتحديدأسبابيا ،وتشخيصيا بناء عمى معمومات وحقائق كافية.
توليدالبــدائل :قــدرة الطالــب المعمــم عمــى وضــع بــدائل متعــددة لممشــكبلت والمواقــف التــي
تواجيــو ،بحيــث تســاعده عمــى تحقيــق أىدافــو ،وتكــون قابمــة لمتطبيــق ،مــع األخــذ فــي االعتبــار
توجييات اآلخرين وخطوات المنيج العممي عند وضعيا.
تقييم البدائل :قدرة الطالب المعمم عمى وضـع مجموعـة مـن المحكـات ،تمكنـو مـن ترتيـب
البدائل والحمول والتمييز بينيا والحكم عمى جودتيا.
اتخاذ الحل المناسب :قـدرة الطالـب المعمـم عمـى اختيـار البـديل المناسـب مـن عـدة بـدائل
وفــق المعــايير والمعطيــات واألدلــة المتاحــة ،والــذي يمكنــو مــن حــل الموقــف أو المشــكمة التــي
تواجيو في الوقت المناسب بميارة.
متابعـة تنفيـذ القـرار :قـدرة الطالــب المعمـم عمـى مراقبـة ق ارراتــو بعـد تنفيـذىا؛ حتـى يــتمكن
من تصحيح الق اررات ،والتعامل مع معوقات تنفيذ الحل.
مقومات الشخصية صاحبة اتخاذ القرار
وفــي ضــوء االطــبلع عمــى بعــض األدبيــات يمكــن اســتنتاج مقومــات الشخصــية صــاحبة
اتخاذ القرار وىي( Gorse & Emmitt, 2003؛ مروة عبد اهلل الشاعر ،سعد يسي ذكـي،
منى عبد الصبور:)594 ،2010 ،
 .1التأني في اتخاذ الق اررات حتى ال يقع الفرد في العديد من المشكبلت نتيجة الق اررات غير
الصحيحة.
 .2التفكير المنطقي في أثناء اتخاذ الق اررات إصدار األحكام.
 .3جمع المعمومات المناسبة والكافية عن الموضوع محل القرار من أجل المساعدة في
اتخاذ القرار السميم.
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 .4التشاور مع اآلخرين التخاذ قرار يساعد في اختيار أفضل البدائل الممكنة.
 .5اختيار أفضل البدائل وذلك باالعتماد عمى معايير وقيم معينة.
وىناك بعض الصفات األساسية التي يجب أن يتحمى بيا متخذ القرار ،ومنيا  :الخبرة
الواسعة التي يمر بيا الفرد ،وقدرة الفرد عمى االختيار والتجريب لمقرار قبل اتخاذه ،وقدرة
متخذ القرار عمى البحث والتحميل(فييم مصطفي.)71،2002 ،
ـادر عمــى اتخــاذ الق ـرار ،فإنــو يجــب عميــو
وتــرى الباحثــة أن الطالــب المعمــم لكــي يكــون قـ ًا

ـاء عمــى معمومــات وحقــائق
تعــرف المشــكبلت التــي تواجيــو وتحديــد أســبابيا ،وتشخيصــيا بنـ ً
كافيــة ،ووضــع بــدائل متعــددة لممشــكبلت والمواقــف التــي تواجيــو ،بحيــث تســاعده عمــى تحقيــق
أىدافــو ،وتكــون قابمــة لمتطبيــق ،مــع األخــذ فــي االعتبــار توجييــات اآلخــرين وخط ـوات المــنيج
العممي عنـد وضـعيا ،ووضـع مجموعـة مـن المحكـات ،التـي تمكنـو مـن ترتيـب البـدائل والحمـول

والتمييــز بينيــا والحكــم عمــى جودتيــا ،واختيــار البــديل المناســب مــن عــدة بــدائل وفــق المعــايير
والمعطيات واألدلة المتاحة ،والذي يمكنو من حل الموقف أو المشـكمة التـي تواجيـو فـي الوقـت
المناســب بميــارة ،ومراقبــة ق ارراتــو بعــد تنفيــذىا؛ حتــى يــتمكن تصــحيح الق ـ اررات ،والتعامــل مــع
معوقات تنفيذ الحل.
العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار
تتأثر عممية اتخاذ القرار بعدد من العوامل ،أىميا (Rewan, 2002, 301؛
 Gerald, 2003,24؛ صالح ابو جادو ومحمد بكر نوفل382 ،2007،؛ فيصل فخري
مراد2010،؛):
 .1العوامل الشخصية :بمعنى التكوين الشخصي لمتخذ القرار من حيث قيمو ومعتقداتو
انسجاما مع ذاتو بغض النظر
وتكوينو االجتماعي ،فمتخذ القرار قد يميل لمبديل األكثر
ً
عن األسس العممية التي تحكم اختيار البديل األنسب.
 .2الثقة الزائدة :اإلفراط في الثقة دون عمل حقيقي لمميارات ذات الصمة قد يؤدي إلى نتائج
سيئة في اتخاذ الق ارر.
 .3عامل الوقت :تؤدي سرعة تعرف المشكمة وبيان حدودىا ،واتاحة الفرصة لدراستيا دراسة
متأنية إلى الوصول إلى الحل المناسب.
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تجنبا لرد الفعل المعارض أو التحفظ من جانب الطبلب المنفعمين بالقرار ،فإن
 .4رد الفعلً :
متخذ القرار قد يمجأ إلى اتخاذ القرار بشكل معين ربما يتعارض مع األسس العممية

التخاذه ،وذلك بغرض الحصول عمى رضا المستفيدين من القرار.
 .5البيئة :تمثل البيئة التي تتخذ فييا الق اررات أىمية كبرى في نوعية الق اررات التي يمكن
اتخاذىا.
مؤشر بالموافقة أو الرفض ،وبالتالي اتخاذ
ًا
 .6الخبرات السابقة :حيث تعطى متخذ القرار
القرار المناسب من وجية نظره ،كما أن ألفة الطالب بق اررات سابقة ثم اتخاذىا وتجويدىا
والتعايش معيا قد يؤثر في المقاومة الطبيعية التي تحدث التخاذ قرار جديد ،ويستدل
عمى ذلك في حالة الرفض التي تسيطر عمى الطالب عامة إزاء الق اررات الجديدة التي
تتخذ عمى وجو العموم.
كما توجد العديد من العقبات التي تواجو متخذ القرار ،منيا (صالح أبو جادو ،محمد
بكر نوفل 384،2007؛ إبراىيم أحمد الحارثي:)273-272 ،2009 ،
 .1عدم قدرة متخذ القرار عمى تحديد المشكمة بدقة.
 .2عدم قدرة متخذ القرار عمى التنبؤ بمختمف النتائج المتوقع حدوثيا نتيجة اتخاذ القرار.
 .3عدم قدرة متخذ القرار عمى الوصول إلى جميع الحمول الممكنة لممشكمة موضوع البحث.
 .4عجز الفرد الذي يعمل عمى اتخاذ القرار عن القيام بعممية تقييم مثالية لمبدائل المقترحة
التي تم تطويرىا لحل المشكمة..
رئيسا في عدم موضوعية الفرد ،وتحيزه عند
 .5تؤدي قيم الفرد الفمسفية واالجتماعية دو ارً
ً
اتخاذ القرارت.
 .6تتأثر عممية اتخاذ القرارت إلى حد كبير بخبرات الفرد المحدودة أو نقص المعمومات
البلزمة التخاذ القرار.
 .7تضارب المعمومات لدى الفرد.
 .8تضارب الدوافع والحوافز وتنازع القيم وتعارض المصالح مع المبادئ.
مما سبق تخمص الباحثة إلى تعدد العوامل المؤثرة في عممية اتخاذ القرار ،وميما تكن
ىذه العوامل ،فإنو يمكن التوصل إلى ضبط ىذه العممية بشكل منطقي ومعقول إذا توافرت

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 625 -

فاعلية برنامج قائم على عادات العقل...

عدد يونيو-ج5255 )68( -5م

فرص لتدريب األفراد عمى مواجية مواقف متنوعة تستدعي اتخاذ ق اررات وفق خطوات مدروسة
وفي ضوء المعمومات أو المعطيات المتاحة.

أهنًُ تينًُ مهازات اختاذ الكساز
حينما يواجو اإلنسان حدث ما فإنو إما يقبمو أو يرفضو أو يعمق الحكم عميو لعدم كفاية
المعمومات بقبولو أو رفضو ،ومن ثم فإن تعميم ميارات اتخاذ القرار تبدو في غاية األىمية
خاصة في عصر لم تعد االختيارات فيو محصورة بين "أبيض وأسود" فقط باإلضافة إلى كونو
ومفتوحا عمى جميع الثقافات(فتحي جروان.)22 ،2002،
عالما سريع التغيير
ً
ً
إن تنمية ميارات اتخاذ القرار تساعد المتعمم عمى التفكير بعمق قبل القيام باختيارات
ميمة في حياتو ،كاختيار التخصص الدراسي ،والمينة ....إلخ ،كما تساعده عمى التريث
والتأمل والتدبر ،وتحمل المسئولية ،واالستقبللية ،وعدم االندفاع عند دراسة جميع العوامل
المؤثرة في القرار ،وكذلك تمكنو من االستفادة من الخبرات الماضية ،وعدم تكرار أخطائو
السابقة ،والتميل قبل اتخاذ ق اررات جديدة ،أو ق اررات مماثمة لق ارراتو السابقة (أحمد عطية
سبلمة.)152 ،2016 ،
طبيعيا ،فيو الحل األمثل لينمو
اجتماعيا
تطور
ًا
وتحقق قدرة الفرد عمى اتخاذ القرار
ً
ً
متمتعا بالثقة لتحقيق النجاح؛ ألنو إذا لم يثق الفرد بقدرتو عمى اتخاذ الق اررات
في بيئة سميمة
ً
المناسبة ،سيعاني طوال حياتو من عدم القدرة عمى تحمل المشكبلت أو حميا ،كما أكدت

معظم األدبيات والدراسات السابقة ،أن اتخاذ القرار عممية يومية يقوم بيا الفرد طوال حياتو،
وىذه الق اررات تتخذ لتمبية حاجات الفرد وتحقيق ذاتو(أمال أحمد اسماعيل.)166 ،2010 ،
فاتخاذ القرار ىي عممية يستخدميا الفرد ،وتتضمن ميارات ومعمومات تصبح مكونات
أساسية داخل الفرد وبعد تعمميا ،ويمكن أن يستخدميا في حل موقف مشكل جديد يطابق
الموقف األصمي ،يستطيع الفرد بالمعمومات والميارات اإللمام باحتياجات الموقف المشكل
الذي يواجيو والوصول إلى القرار السميم.
وتــرى الباحثــة أن تنميــة ميــارات اتخــاذ الق ـرار ميمــة لمطــبلب المعممــين ،وخاصــة فــي الســنوات
األولى ،حيث ترجع أىميتيا إلى أنيا تساعد الطالب المعمم عمى:
ـاء عمــى معمومــات
 .1تعــرف المشــكبلت التــي تواجيــو وتحديــد أســبابيا ،وتشخيصــيا بنـ ً
وحقائق كافية.
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 .2وضــع بــدائل متعــددة لممشــكبلت والمواقــف التــي تواجيــو ،بحيــث تســاعده عمــى تحقيــق
أىدافــو ،وتكــون قابمــة لمتطبيــق ،مــع األخــذ فــي االعتبــار توجييــات اآلخــرين وخط ـوات
المنيج العممي عند وضعيا.
 .3وضع مجموعة مـن المحكـات ،التـي تمكنـو مـن ترتيـب البـدائل والحمـول والتمييـز بينيـا
والحكم عمى جودتيا.
 .4اختيار البديل المناسب من عدة بدائل وفق المعايير والمعطيات واألدلة المتاحة.
 .5حل الموقف أو المشكمة التي تواجيو في الوقت المناسب بميارة.
 .6مراقبة ق ارراتو بعد تنفيـذىا؛ حتـى يـتمكن مـن تصـحيح القـ اررات ،والتعامـل مـع معوقـات
تنفيذ الحل.

دوز املعله يف تينًُ اختاذ الكساز لدّ الطالب:
إن المعمم الجيد ىو الذي يستطيع اتخاذ القرار في المواقف التعميمية لينظم الموقف
التعميمي وفي تحديد المشكمة وتخمين الفروض وفحصيا والوصول إلى القرار السميم (أمال
أحمد اسماعيل.)166 ،2010،
ويقوم المعمم بدور ميم من أجل مساعدة الطبلب عمى اتخاذ القرار في المواقف أو
المشكبلت المطروحة ،وىذا الدور يتمثل في (فييم مصطفي:)69 ،2002 ،
 .1توفير المناخ الديمقراطي المبلئم لدراسة البدائل في جو تسوده الحرية ،بحيث يشارك
كل عضو في المناقشة لموصول إلى أفضل البدائل
 .2يناقش مع طبلبو معنى القرار المتسرع أو االنفعالي ويوضح نتائجو السمبية.
 .3يساعد طبلبو عمى استيعاب مفيوم القرار من خبلل بعض األمثمة والمشكبلت من
واقع الحياة الدراسية ومن واقع الحياة اليومية.
 .4يغرس الثقة في نفوس الطبلب ليشجعيم عمى اتخاذ ق اررات إيجابية.
ويتطمب تنمية ميارات اتخاذ القرار إجراءات تدريسية خاصة ،وتعد البيئة التعميمية
لممواقف الحياتية ىي البيئة األكثر توافقًا مع طبيعة ميارات اتخاذ القرار ،وعمى ذلك فإن

المواقف الحياتية تمثل األرضية المشتركة التي يمكن من خبلليا الربط بين التفكير والقياس
بدرجات متفاوتة في ميارات اتخاذ القرار (سيد عبداهلل عبد الفتاح ،وبييرة شفيق إبراىيم،
.)2014
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ويمكن استنتاج أنو يمكن تنمية القدرة عمى اتخاذ القرار عن طريق:
 .1استخدام استراتيجيات التعمم النشط ،التي تساعد عمى التفاعل ،واثارة التفكير،
والتوصل إلى حمول لممواقف التي يواجيونيا.
 .2تشجيع الطبلب عمى استخدام بعض األنماط السموكية التي تساعدىم عمى المفاضمة
بناء عمى معايير معينة.
بين اخ ا
تيارتيم ،واختيار األنسب منيا ً
 .3تصميم الميام في صورة مشكبلت حقيقية واقعية ترتبط باىتمامات الطبلب وتتطمب
الحاجة إلى اتخاذ قرار لحميا.
 .4تشجيع الطبلب عمى كثرة االطبلع من خبلل المصادر المختمفة ،وتعرف مزيد من
المصادر المرتبطة بموضوع المشكمة.
 .5السماح لمطبلب بالمشاركة والتعاون ،والثقة بالنفس عند النقد واثارة التساؤالت.
 .6تشجيع الطبلب عمى المناقشة الجادة ،واتاحة الفرصة ليم التخاذ الق اررات.
ومن الدراسات التي اىتمت بتنمية ميارات اتخاذ القرار ،ولكنيا استخدمت مداخل أخرى
لمتنمية غير عادات العقل ،مثل :دراسة إبراىيم رفعت إبراىيم ( )۲۰۳۰التي أسفرت عن
فاعمية نموذج مقترح قائم عمى األنشطة المرتبطة بالميارات الحياتية في تنمية ميارات اتخاذ
القرار لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية ،ودراسة فايزة أحمد مجاىد ( )2013التي توصمت إلى
تأثير دمج أجزاء من برنامج كورت لتعميم التفكير فى محتوى مادة التاريخ عمى تنمية ميارة
اتخاذ القرار لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية ،ودراسة أحمد عطية سبلمة ( )2016التي أسفرت
عن فاعمية وحدة رقمية مقترحة في التربية األمانية في تنمية المعرفة العممية والقدرة عمى
اتخاذ القرار لدى الطبلب المعممين بالشعب العممية بكمية التربية ،ودراسة كل من دعاء عمي
البنا ،ومديحة قرني خضير ،وصبلح محمد أبو زيد ( )2016التي توصمت إلى فاعمية
استخدام استراتيجية المناظرة في تدريس الدراسات االجتماعية في تنمية ميارة اتخاذ القرار
لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي ،ودراسة بيسان خالد أبو شرخ ( )2017التي توصمت
إلى فاعمية برنامج قائم عمي نظرية تريز في حل المشكبلت واتخاذ القرار لدى العامبلت في
مجال اإلصبلح االجتماعي ،ودراسة الجوىرة محمد الدوسري ( )2018التي أسفرت عن
فاعمية استراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية ميارات اتخاذ القرار لطالبات المرحمة الثانوية،
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ودراسة سناء محمد حسن ( )2018التي توصمت إلى فاعمية استخدام نموذج التفكير النشط
فى سياق اجتماعى  TASCفي تنمية ميارة اتخاذ القرار لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية.
ومن الدراسات التي استخدمت عادات العقل كمدخل لتنمية ميارات اتخاذ القرار دراسة فتحية
عمي حميد ( )2011التي توصمت إلى فاعمية عادات العقل في تنمية ميارت اتخاذ القرار
لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية ،وتوصمت دراسة كل من سيد عبداهلل عبدالفتاح ،وبييرة شفيق
إبراىيم ( )2014إلى فاعمية عادات العقل في تنمية ميارات اتخاذ القرار لدى تبلميذ المرحمة
االبتدائية.

ثالجًا الدافعًُ العكلًُ:
ينبغــي أن يكــون لــدى المــتعمم الرغبــة العامــة فــي المثــابرة نحــو النجــاح واختيــار األنشــطة
اليادفـــة ،وال يســـتطيع تحقيـــق ىدفـــو إال إذا كانـــت لديـــو قـــوى عقميـــة تدفعـــو إلـــى إنجـــاز تمـــك
األنشطة ،وىذه القوى الدافعة لمنشاط أو السموك ىي ما يطمق عميو الدافعية العقمية.
ميمــا فــي العمميــة التربويــة؛ حيــث تعــد ىــدفًا ينشــده أي نظـام
وتــؤدي الدافعيــة العقميــة ًا
دور ً
تعميمي؛ ألنيا تمثل األسس العامة لعمميـة الـتعمم وطـرق التكيـف مـع العـالم الخـارجي واكتسـاب
الخبرات المختمفة وتحقيق األىداف ،والصـحة النفسـية لممـتعمم ،حيـث إنـو ال يحـدث تعمـم بـدون
دافع أو رغبة في التعمم.

تعسيف الدافعًُ العكلًُ
إن مفيوم الدافعية يستند إلى أن األفراد لـدييم القابميـة السـتثارة دوافعيـم المرتبطـة بالنشـاط
العقمي ،وعميو فإنو ينبغي تحفيز القدرات العقميـة الكامنـة لـدى اإل نسـان لكـي يسـتخدميا بحـدىا
األقصى ،وىذا مايؤكد أىمية الدافعية العقمية (محمد عمي العسيري.)71 ،2016 ،
وتعني الدافعية العقمية بأنيـا :حالـة تؤىـل صـاحبيا إلنجـاز إبـداعات جـادة وطرائـق متعـددة
لتحفيز ىذه الحالة أو لحل المشكبلت المطروحة بصورة مختمفة ،وتتمثل في أربعة أبعـاد ،ىـي:
التكامل المعرفـي ،والتركيـز العقمـي ،والتوجـو نحـو الـتعمم ،والحـل اإلبـداعي لممشـكبلت(، 2006
.)Giancarlo
والدافعية العقميـة ىـي حالـة تؤىـل صـاحبيا إلنجـاز إبـداعات جـادة ،وطرائـق متعـددة لتحفيـز
ىـذه الحالــة ،أو لحــل المشــكبلت المطروحـة بطرائــق مختمفــة ،والتــي تبـدو أحيا ًنــا غيــر منطقيــة،
ويقابل الدافعية العقمية الجمـود العقمـي الـذي يشـير إلـى أن الطرائـق الحاليـة لعمـل األشـياء ىـي
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أفضل طريقة ،بل ىي أحيا ًنا الطريقة الوحيدة (توفيق أحمد مرعـي ومحمـد بكـر نوفـل،2008 ،
.)262

كمـا يـذكر ثــاني حسـين الشـمري ( )2014أن الدافعيــة العقميـة تعنـي الجيــد المتواصـل لــدى
امتيـاز لمـذين يقضـون أوقـات طويمـة فـي تطـوير أفكـارىم بـل ىـي الفكـرة بحـد
ًا
الفرد ،فيي ليست
ذاتيا قد تراود الفرد في لحظة تبصر واحدة.

والدافعية العقمية حالة داخميـة تحفـز عقـل الفـرد وتوجـو سـموكو العقمـي نحـو حـل المشـكبلت
التـي تواجيــو أو تقيــيم المواقــف واتخـاذ القـ اررات باســتعمال العمميــات العقميـة العميــا ،وتعبــر عــن
نزعتو نحو التفكير ،وتتسم ىذه الحالـة بالثبـات (قـيس محمـدعمي ،وليـد سـالم حمـوك،2014 ،
.)27
وتعرف الباحثة الدافعية العقميـة بأنيـا :قـوى تجعـل الطالـب المعمـم لديـو القـدرة عمـى التركيـز
تحديا لقدراتو ،والبنـاء عمـى أفكـار وآراء اآلخـرين،
وتعمم األشياء الجديدة والمفيدة ،التي تتطمب
ً
وكذلك امتبلكو طرقًا متعددة وجديدة لحل المشكبلت.

جماتات الدافعًُ العكلًُ
لقد حدد إدوارد دي بونو( )12 -10 ،2010أربعة أبعاد لمدافعية العقمية ،ىي:
التوجو نحو التعمم ،والحل اإلبداعي لممشكبلت ،والتكامل المعرفي ،والتركيز العقمي ،وفيما يمي
توضيح لكل منيا:

التىده حنى التعله:
يتمثل التوجو نحو التعمم في قدرة المتعمم عمى توليد دافعية لزيادة قاعدة المعارف لديو،
حيث يكون متشوقًا لبلنخراط في عممية التعمم ،ويبدي اىتماماً لبلندماج في أنشطة التحدي،

ولديو اتجاه نحو الحصول عمى المعمومات عند حل المشكبلت ،ويقدر أىمية جمع المعمومات

واقامة الدليل عمييا ،ويقدم األسباب لدعم موقفو مندمجاً بشكل فاعل في عممية التعمم (محمد

بكر نوفل2009 ،؛ توفيق أحمد مرعي ،ومحمد بكر نوفل.)263 ،2008 ،

وترى الباحثة أن المتعمم الذي يتوجو نحو التعمم يمتاز بأنو يتطمع لتعمم األشياء التي
تحديا لقدراتو ،ويتوقع نتائج أفعالو قبل البدء فييا ،ويسعى لتعمم األشياء التي بإمكانو
تتطمب
ً
تعمميا ،ويستمتع بتعمم األشياء الجديدة والمفيدة ،ويستخدم التكنولوجيا في عممية التعمم،
ويجد سيولة في فيم المشكمة وتحديدىا ،ويفضل االستمرار في حل المشكبلت الصعبة.
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حل املشلالت إبداعًًا:
إن حل المشكبلت بمفيوميا الجديد يعني ربط المشكبلت بالحياة اليومية ،وتحاول أن
تكون المشكبلت المطموب حميا مشابية إلى حد ما لممشكبلت التي يواجييا المتعممون في
حياتيم اليومية ،وان إضافة العنصر اإلبداعي إلى حل المشكبلت يزيد من فاعمية ىذا
فرصا لمنمو،
األسموب في تناول المواقف والتحديات الجديدة ،ورؤية ىذه التحديات بوصفيا ً
أيضا في التعامل مع المواقف الغامضة ،وغير المحددة
كما أن إضافة العنصر اإلبداعي يفيد ً

(قيس محمد عمي ،وليد سالم حموك.)2014 ،

ويعتمد حل المشكبلت بطرق إبداعية عمى النشاط الذىني المنظم لمطالب ،حيث يبدأ
باستثارة لمتفكير بوجود مشكمة ما ،والبحث عن أكبر قدر من الحمول المحتممة وفق خطوات
عممية لموصول إلى الحل األمثل لممشكمة ،من خبلل ممارسة عدد من األنشطة التعميمية التي
تسيم في تنمية القدرات اإلبداعية لدى المتعمم ،وينبغي عمى المعمم أن يشعر الطبلب بحرية
التفكير ،وباألمن النفسي ،كما ينبغي عميو تدريبيم عمى كيفية تحديد المشكمة بصورة دقيقة،
فحل المشكمة بطرق إبداعية ييدف إلى الوصول إلى حمول أصيمة وجديدة لم يسبق أن وصل
إلييا أحد ،وىذا يتطمب تمكن الطالب من ميارات التفكير اإلبداعي (الطبلقة ،والمرونة،
واألصالة ،والتفاصيل) لكي يستطيع أن يحدد المشكمة ،ويدرك أبعادىا ومتطمباتيا والحمول
الممكنة ليا (محمد جاسم ولي وباسم محمد العبيدي وآالء محمد العبيدي)2010 ،
ويمتاز المتعممون بال قدرة عمى حل المشكبلت بأفكار وحمول خبلقة وأصيمة ،فيم يتباىون
بأنفسيم لطبيعتيم الخبلقة المبدعة ،ومن المحتمل أن يظير ىذا اإلبداع من خبلل الرغبة في
االنخراط في األنشطة التي تثير التحدي ،مثل األ لغاز ،وفيم الوظائف األساسية لؤلشياء،
وىؤالء المتعممون لدييم إحساس قوي بالرضا عن الذات(محمد بكر نوفل.)20 ،2008 ،
اعيا لديو القدرة عمى وضع خطط
وترى الباحثة أن المتعمم الذي يمتاز بحل المشكبلت إبد ً
لموصول إلى الحل اإلبداعي لممشكبلت التي تواجيو؛ حيث يقدم بدائل متنوعة لحل المشكبلت
بسيولة ،ويقوم بتعمم أشياء جديدة تمكنو من وضع حمول مبتكرة لممشكبلت ،ويستخدم
العصف الذىني لتوليد حمول ممكنة لممشكبلت ،ويجد سيولة في التعامل مع المشكبلت التي
ليا أكثر من حل ،ويستمتع بمحاولة فيم كيفية عمل األشياء.
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التلامل املعسيف:
ىو قدرة المتعمم عمى استخدام ميارات التفكير بأسموب موضوعي ،حيث يكون
موضوعيا تجاه كل األفكار ،فيو بشكل إيجابي باحث عن الحقيقة وىو متفتح الذىن ،يأخذ
ً
بالحسبان تعدد الخيارات البديمة ،ووجيات النظر األخرى لؤلفراد اآلخرين ،ويشعر بالراحة مع
الميمة التعميمية ،ويستمتع بالتفكير من خبلل التفاعل مع اآلخرين في وجيات النظر
المتباينة ،وذلك بيدف البحث عن الحقيقة المثمى (توفيق أحمد مرعي ،ومحمد بكر نوفل،
.)2008
واألفراد الذين يتسمون بالتكامل المعرفي يكونون إيجابيين في استكشاف المعمومات
والمعارف التي تساعدىم عمى الوصول إلى الحقيقة ،وايجاد حمول لممشكبلت التي تواجييم،
كما أنيم يمتازون بتفتح الذىن ،والقدرة عمى التعامل مع الخيارات المتعددة لمموقف ،كما
إيجابيا ،كذلك تتوافر لدييم القدرة
نقدا
تتوافر لدييم القدرة عمى االستماع آلراء اآلخرين ونقدىا ً
ً
عمى المشاركة الفعالة مع اآلخرين ،واالندماج في الميمات الصعبة ليتمكنوا من إنجازىا
بسيولة ويسر( Mentzer, 2008, 94؛ طارق نور الدين عبدالرحيم.)492 ،2018 ،
وترى الباحثة أن المتعمم ذا التكامل المعرفي يركز عمى الحقائق التي تدعم أفكاره أمام
اآلخرين ،ويحترم وجيات نظرىم ،ويحتاج إلى سماع آرائيم؛ وذلك لموصول إلى الحل المناسب
حبل.
لممشكبلت ،ويتجنب البحث عن المشكبلت التي وجد ليا اآلخرون ً

الرتكًص العكلٌ:
يمثل التركيز العقمي النزعة نحو اإلتقان والتنظيم والوضوح الفكري والمنيجية في
مواجية الميام وحل المشكبلت ،والثقة بالنفس والقدرة عمى إكمال الميام المطموبة في وقتيا
المحدد وبصورة دقيقة وواضحة ،ويتكون مجال التركيز العقمي من التنظيم ،واالنتباه ،والشعور
بالراحة مع استعمال العمميات العقمية (قيس محمد عمي ،وليد سالم حموك.)2014 ،
ويمكن تمخيص صفات المتعمم ذي التركيز العقمي بأنو ال تفتر ىمتو ومركز ،ومنظم
في عممو ،وينجز أعمالو في الوقت المحدد ،ويركز عمى الميام التي يشتغل بيا ،والصورة
الذىنية لديو واضحة في ذىنو ،وسيل عميو االندماج في حل المشكبلت ،ويستطيع اتخاذ
القرار المناسب وقت الضرورة ،ويتصف بأنو منظم ومرتب ،ويمتزم باستكمال الميام في
موعدىا المناسب ،ومركز وواضح ،وشخص مثابر ،ومركز ،ومنيجي ينجز األعمال التي يشغل
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بيا في الوقت المحدد ،حيث يركز عمى موضوع النشاط ،ولديو قدرة عمى مواصمة أداء ميمة
من الميمات المكمف بيا ،دون الشعور بالممل أو التعب(حسين أبو رياش وزىرية عبد الحق،
463 ،2007؛ توفيق أحمد مرعي ،محمد بكر نوفل.)293 ،۲۰۰۲ ،
وترى الباحثة أن المتعمم ذا التركيز العقمي لديو القدرة عمى استبعاد العوامل المشتتة
لبلنتباه في أثناء االستذكار وحل المشكبلت ،والتركيز في أثناء المحاضرات ،ومعالجة
منظما عندما ينيمك
المعمومات بسيولة ،والتركيز المتواصل عند مواجية مشكبلتو ،ويكون
ً
طويبل في حميا.
فييا ،وال يستغرق وقتًا
ً

خصآص األفساد ذوٍ الدافعًُ العكلًُ
تتوفر العديد من الخصائص لدى األفراد الذين يمتازون بدافعية عقمية مرتفعة ،منيا:
(أحمد عمي الشريم۲۰۳2 ،؛ طارق نورالدين عبد الرحيم)۲۰۳۲ ،
جيدا آلراء اآلخرين ،ويفضمون تقديم األدلة والبراىين الداعمة
 .1يمتازون بأنيم منصتون ً
لموقفيم ،كما أنيم يقومون بالنقد القائم عمى الفيم العميق وتقديم البراىين الواضحة.
 .2قادرون عمى التوصل إلى حمول غير نمطية لممشكبلت والمواقف التي يواجيونيا؛ لما
لدييم من مستوى مرتفع من الفضول وحب االستطبلع الذي يمكنيم من القدرة عمى
البحث ،والتقصي ،واالستكشاف.
 .3يتسمون بالقدرة عمى المشاركة واالنخراط في الميمات المثيرة بالنسبة ليم لفترات
طويمة ،كما تتوافر لدييم القدرة عمى االندماج في الميمات التعميمية الصعبة التي
تتحدى قدراتيم ،كما أن لدييم درجة مرتفعة من الصراحة والوضوح.
 .4يكونون متفتحي الذىن ،كما أنيم يفضمون التحدي والمنافسة ،بخاصة في الميمات
المعقدة التي تحتاج إلى ميارات غير عادية في حميا.
 .5لدييم القدرة عمى المشاركة الفعالة في المواقف االجتماعية والتعميمية؛ فيم قادرون
عمى اكتساب أكبر قدر ممكن من المعمومات التي تمكنيم من تشكيل بنيتيم المعرفية،
وجعميم قادرين عمى مواجية المواقف المختمفة.
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أهنًُ الدافعًُ العكلًُ:
إن الدافعية العقمية تجعل المتعممين ميتمين باألعمال التي يقومون بيا ،وتعطي أمبلً

إليجاد أفكار جديدة قيمة ىادفة ،وتجعل الحياة ممتعة وأکثر مبلءمة لمبحث اإليجابي عن
المعرفة والحقيقة (توفيق أحمد مرعى ومحمد بكر نوفل)262 ،۲۰۰۲ ،
وتغهى انذافؼُح انؼمهُح فٍ يغاػذج انًتؼهى ػهً (ونُذ انؼُاصشج222 ,6222 ,؛ عؼذَح
شكشٌ ػثذ انفتاح:)222-921 ,6222 ,
 .1تنمية القدرة عمى اتخاذ القرار ،وحل المشكبلت بطرق إبداعية.
 .2تحقيق االنتباه والتركيز عند حل المشكبلت المطروحة ،وأداء الميام.
 .3المثابرة والجيد المتواصل المستمر عند أداء األنشطة المختمفة
 .4القيام بالعمميات العقمية العميا؛ لتوليد حمول مبتكرة غير مألوفة.
 .5االعتماد عمى النفس ،وتحمل المسئ ولية عند إنجاز الميام واألنشطة المطموبة.
 .2اال بتعاد عن المحفزات الخارجية ،والرغبة في إنجاز الميام ،وعدم االستسبلم من أجل
تحقيق أىدافو.
 .7تأمين اكتشاف المعرفة البلزمة حول أي شيء ،أو أي موضوع معين؛ مما يعزز لديو
مفيوم الذات.
كما أن الدافعية العقمية تفيد الطبلب في إيجاد حمول لممشكبلت التي تواجييم عمى جميع
األصعدة؛ من خبلل تقديم األسئمة المتنوعة التي تقود إلى توليد طرائق لمتفكير جديدة تقود
الطبلب إلى أوسع قدر من الحمول الممكنة والفاعمة (زينب عزيز أحمد ،بان محمود محمد،
.)99 ،2015
وتعد الدافعية أحد المفاىيم ذات األثر الفاعل في التعمم ،حيث إنيا ترتبط بمستوى اإلنجاز
واألداء ،ولما يتحقق مع وجودىا من توجيو االنتباه لبعض األنشطة التي تجذب اىتمام
المتعمم مع المثابرة ،ومواصمة الجيد بشكل فعال ،كما أن لمدافعية أىمية كبيرة من الناحية
التربوية كونيا تمثل غاية ووسيمة في الوقت نفسو (محمد عمي العسيري.)70 ،2016 ،
ومن الدراسات التي اىتمت بتنمية الدافعية العقمية دراسة ثاني حسين الشمري ()2014
التي توصمت

إلى فاعمية الخرائط الذىنية في تنمية الدافعية العقمية لدى طبلب الصف

األول متوسط ،ودراسة كل من سحر عبد الكريم وسماح إبراىيم ( )2015التي أسفرت عن
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فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى نظرية المرونة المعرفية في رفع مستوى الدافعية العقمية،
وتنمية المرونة المعرفية.

إدساْات البخح:
تمت إجراءات البحث الحالي وفقًا لآلتي:

أولًا :ميهج البخح:
استخدم البحث الحالي المنيج شبو التجريبي الختبار فاعمية برنامج قائم عمى عادات العقل
في تنمية اتخاذ القرار والدافعية العقمية لدى الطبلب المعممين
واعتمـــد البحـــث الحـــالي عمـــى تصـــميم المعالجـــات شـــبو التجريبيـــة ،وذلـــك مـــن خـــبلل
مجموعتين تجريبية وضابطة ،والشكل التالي يوضح التصميم التجريبي لمبحث:
انمُاط انمثهً
يمُاط يهاساخ
اتخار انمشاس

يمُاط انذافؼُح
انؼمهُح

انًجًىػح
انتجشَثُح

انضاتطح

انًؼانجاخ
اعتخذاو تشَايج
لائى ػهً
انؼاداخ انؼمهُح

نى َتى تطثُك
انثشَايج انمائى
ػهً ػاداخ
شكل ()1انؼمم
التصميم انتجشَثٍ نهثحث

انمُاط انثؼذي
يمُاط يهاساخ
اتخار انمشاس

يمُاط انذافؼُح
انؼمهُح

ثاىًًا :جمتنع البخح وعًيته:
مجتمع البحث :يتكون مجتمع البحث من الطبلب المعممين بالفرقة األولي بكمية
التربية  ،وقد اختارت الباحثة الفرقة األولى؛ ألنيم طبلب قادمون من الثانوية العامة ويعانون
من قصور في ميارات اتخاذ القرار ،وكذلك نقص في الدافعية العقمية ،وظير ذلك من خبلل
مبلحظات الباحثة في أثناء المقاببلت الشخصية.
طالبا من طبلب الفرقة األولى بشعبة
عينة التقنين :تكونت عينة التقنين من (ً )85
التربية الخاصة بكمية التربية جامعة المنصورة.
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طالبا من طبلب
العينة األساسية لمبحث :تكونت عينة البحث األساسية من ()76
ً

الفرقة األولى بشعبة التربية الخاصة بكمية التربية جامعة المنصورة ،قسموا إلى مجموعتين
طالبا وطالبة ،ومجموعة ضابطة ،تكونت من ( )38طالبا
إحداىما تجريبية وتكونت من (ً )38
وطالبة ،واختارت الباحثة طبلب شعبة التربية الخاصة؛ ألنيم سوف يتعرضون في الفرقة
الثانية التخاذ قرار بشأن اختيار التخصص المناسب(إعاقة عقمية ،وصعوبات تعمم ،واعاقة
سمعية)؛ وبالتالي سوف يستفيدون من البرنامج في حياتيم األكاديمية والعممية ،والجدول
اآلتي يبين توصيف االعينة األساسية لمبحث:
جذول ()2
تىصُف انؼُُح األعاعُح نهثحث
انُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىع
ركــــــــــــــــــــــــــــــش أَثــــــــــــــــــــــً
انضاتطح

66

26

انًجًىع
24

انًجًىػح
انتجشَثُح
انًجًىع

24

64

24

66

52

26

ثالجا :أدوات البخح ومىاده:
 .1مقياس ميارات اتخاذ القرار.

من إعداد الباحثة

 .2مقياس الدافعية العقمية.

من إعداد الباحثة

 .3برنامج قائم عمى عادات العقل.

من إعداد الباحثة

وفيما يمي خطوات إعداد كل منيا:

مكًاع مهازات اختاذ الكساز
تم إعداد مقياس اتخاذ القرار وفقًا لمخطوات اآلتية:

أ -حتديد اهلدف مً املكًاع:
تم إعداد مقياس اتخاذ القرار؛ بيدف قياس ميارات اتخاذ القرار لدى الطـبلب المعممـين،
وذلك قبل تطبيق البرنامج القائم عمى عـادات العقـل ،وبعـده؛ لتعـرف مـدى فاعميـة البرنـامج فـي
تنمية ميارات اتخاذ القرار لدييم.
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ب -حتديد أبعاد املكًاع:
في ضوء االطبلع عمى األدبيات والدراسات السابقة والمقاييس المرتبطة باتخاذ القرار،
مثل دراسات (فايزة أحمد مجاىد2013 ،؛ وشذى سبلمو العواودة2016 ،؛ وىانم أحمد سالم،
رانيا محمد عطية2016 ،؛ وبيسان خالد أبو شرخ2017،؛ والجوىرة محمد الدوسري،
2018؛ محمد حسن أحمد ،)2018 ،ومقياس نوال عبد الرحمن الحوراني (،)2013
ومقياس كل من ليث محمد عياش ،وسيف عبلء غريب ( ،)2018وكذلك في ضوء خصائص
طبلب الجامعة تم تحديد أبعاد مقياس اتخاذ القرار في خمسة أبعاد ،ىي :فيم الموقف
وتحميمو ،وتوليد البدائل ،وتقييم البدائل المطروحة ،واتخاذ القرار أو الحل المناسب ،ومتابعة
تنفيذ القرار.

ج -صًاغُ مفسدات املكًاع:
تم صياغة عدد من المفردات في كل بعـد مـن أبعـاد المقيـاس ،وقـد تكـون المقيـاس
في صورتو األولية من ( )62مفردة جدلية ،بعضيا موجـب والـبعض اآلخـر سـالب؛ وذلـك حتـى
تكون ىناك مصداقية لئلجابة ،ولكل مفردة منيا خمسة اسـتجابات (فـي ضـوء مقيـاس ليكـرت)،
والمطمــوب مــن الطالــب إذا كــان موافقًــا بشــدة عمــى المفــردة أن يضــع عبلمــة (√) أســفل البــديل

(أوافــق بشــدة) ،أمــا إذا كــان موافقًــا فيضــع عبلمــة (√) أســفل البــديل (أوافــق) ،واذا كــان غيــر
متأكد يضـع عبلمـة (√) أسـفل البـديل (محايـد) ،واذا كـان غيـر موافـق يضـع عبلمـة (√) أسـفل

البــديل(ال أوافــق) ،أمــا إذا كــان غيــر موافــق بشــدة فيضــع عبلمــة (√) أســفل البــديل (ال أوافــق
بشــدة) ،وكــذلك تــم صــياغة تعميمــات المقيــاس فــي صــورة تيســر لمطالــب االســتجابة لعباراتــو،
وتناولـــت اليـــدف مـــن المقيـــاس ،وعـــدد عبـــارات المقيـــاس ،وطريقـــة تقـــديم االســـتجابة عمـــى
المقياس.
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اخلصآص الطًلىمرتيُ ملكًاع مهازات اختاذ الكساز:
صدق احملتىّ
لمتأكد من صدق محتـوى المقيـاس ،قامـت الباحثـة بعـرض مفرداتـو فـي صـورتو األوليـة،
وعــددىا ( )63مفــردة عمــى مجموعــة مــن المحكمــين

( )

المتخصصــين فــي مجــال عمــم الــنفس

التربوي ،والصحة النفسية ،والمناىج وطرق التدريس؛ وذلك بيدف الحكم عمى:
 .1وضوح صياغة تعميمات المقياس.
 .2مبلءمة أبعاد المقياس.
 .3مناسبة المفردات لمبعد الذي تنتمي إليو.
 .4مبلءمة الصياغة المفظية لمفردات المقياس.
وقــد أبــدى الســادة المحكمــون بعــض التعــديبلت التــي أخــذت فــي االعتبــار عنــد إعــداد
الصورة النيائية ،فقد تم حذف بعض المفردات المكررة ،وكذلك التي كانت نسـبة االتفـاق عمييـا
أقــل مــن %80؛ ألنــو يجــب أال تقــل نســبة االتفــاق فــي كــل بنــد مــن البنــود عــن ( %80صــبلح
أحمد مراد ،وأمين عمي سميمان ،)351 ،2002 ،فـتم حـذف ( )5مفـردات ،وبـذلك أصـبح عـدد
مفردات االختبار ( )58مفردة.

اتاتطاق الداخلٌ:
طالبــا بالفرقــة األولــى
تــم تطبيــق المقيــاس عمــى عينــة التقنــين التــي تتك ـون مــن (ً )85
بشعبة التربية الخاصة ،حيث تم حساب االتساق الداخمى لممقياس بطريقتين :
 .1ارتباط درجة كل مفردة بالدرجة الكمية لمبعد :تم حساب معامبلت ارتباط درجة كل مفردة
بالدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو ،وجاءت النتائج كما ىي مبينة بالجدول (:)2

( )ممحؽ ( )1قائمة بأسماء السادة المحكميف عمى أدوات البحث.
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 644 -

عدد يونيو-ج5255 )68( -5م

فاعلية برنامج قائم على عادات العقل...

فهى انًىلف وتحهُهه

تمُُى انثذائم انًطشوحح

جذول (:)6
لُى يؼايالخ استثاط دسجح انًفشدج تانذسجح انكهُح نهثؼذ انزٌ تُتًً إنُه تًمُاط يهاساخ اتخار انمشاس
يؼايم
يؼايم
سلى انًفشدج
انثؼذ
سلى انًفشدج
انثؼذ
االستثاط
االستثاط
**2.542
64
**2.556
2
**2.422
65
**2.224
6
**2.622
66
**2.522
2
**2.442
62
**2.524
4
**2.522
64
**2.626
5
**2.522
62
2.256
6
**2.562
22
**2.542
2
**2.662
22
**2.464
4
**2.524
26
**2.422
2
22
22
**2.522
**2.565

اتخار انحم انًُاعة

تىنُذ انثذائم

22
26
22
24
25
26
22
24
22
62
62
66
62

**2.522
**2.446
2.64
**2.554
**2.556
**2.522
**2.562
**2.526
**2.565
**2.565
**2.546
**2.645
**2.564

يتاتؼح تُفُز انمشاس

24
25
26
22
24
22
42
42
46
42
44
45
46
42
44
42
52
52
56
52
54
55
56
52
54

**2.525
**2.542
**2.542
**2.562
**2.524
**2.522
**2.622
**2.652
**2.522
**2.522
**2.524
**2.522
**2.622
**2.624
**2.622
**522
**2.222
**2.262
**2.552
**2.566
**2.522
**2.242
**2.246
**2.525
**2.552

** تؼًُ أٌ االستثاط دال ػُذ يغتىي دالنح (.)2.22
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 يتضح من نتائج جدول ( )2أن جميع قيم معامبلت االرتباط كانت موجبة ودالة عندمستوى داللة ()0.01؛ حيث ت اروحت قيم معامبلت ارتباط درجة المفردات بالدرجة الكمية
لؤلبعاد التى تنتمى إلييا بين( )0.468و( )0.740ويدل ذلك عمى وجود عبلقة جيدة
وميمة وقوية

( )

بين درجة كل مفردة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو ،وتدل معامبلت

شيئا مشترًكا (صبلح أحمد مراد ،وأمين عمي سميمان،
االرتباط عمى أن المفردات تقيس ً
)357 ،2002؛ وبالتالي فإن مفردات المقياس تتجو لقياس درجة كل بعد من أبعاد
مقياس ميارات اتخاذ القرار ،باستثناء المفردات ( ،)56 ،50 ،26 ،13 ،6 ،5فجاءت
قيم معامبلت ارتباطيا بالدرجة الكمية لؤلبعاد التى تنتمى إلييا أقل من ( ،)0.4لذا قامت
الباحثة بحذفيا ،ومن ثم تصبح عدد مفردات المقياس ( )52مفردة بدالً من ( )58مفردة

بناء عمى مؤشر االتساق الداخمي.
ً
 .2ارتباط درجة البعد بالدرجة الكمية لممقياس :تم حساب معامبلت ارتباط درجة كل بعد
بالدرجة الكمية لممقياس ،وجاءت النتائج كما ىى مبينة بالجدول (:)3

تفسير لمعامبلت االرتباط حسب أحجاميا وذلك إذا كانت االرتباطات دالة (ميمة
ًا
 قد اقترح جيمفورد
أو حقيقة) ،إال أن ىذه التفسيرات ال تنطبق عمى االرتباطات غير الدالة ،وىي عمى النحو اآلتي(فى:
صبلح أحمد مراد:)158 ،2000،

أ -معامل االرتبــاط األقل من 0.2

(ضعيف) ،ويدل عمى

ب -معامل االرتباط من  0.2إلى 0.39

(ضعيف) ،ويدل عمى

ج -معامل االرتباط من  0.4إلى 0.69

(متوسط) ،ويدل عمى

عبلقة غير ميمـة.

وجود عبلقة ضعيفة.

عبلقة جيدة وميمة.

د -معامل االرتبـاط من  0.7إلى 0.89

(مرتفع)،

ه -معامل االرتبــاط أكبر من 0.9

(مرتفع جدا) ويدل عمى

عبلقــة قويــة.

ويدل

عمى

عبلقة شبو تامة.
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جذول (:)2
يؼايالخ االستثاط تٍُ دسجح كم تؼذ يغ انذسجح انكهُح نًمُاط يهاساخ اتخار انمشاس
يؼايم استثاط انثؼذ تانذسجح انكهُح للمقياس
انثؼذ
**2264
فهى وتحهُم انًىلف
**2.265
تىنُذ انثذائم
**2.244
تمُُى انثذائم
**2.452
اتخار انحم انًُاعة
**2.422
يتاتؼح تُفُز انحم

يتضـح مـن نتـائج جـدول ( )3أن جميـع قـيم معـامبلت االرتبـاط كانـت موجبـة ودالـة عنـد
مســـتوى داللـــة ( ،)0.01كمـــا تراوحـــت قـــيم معـــامبلت ارتبـــاط درجـــة كـــل بعـــد بالدرجـــة الكميـــة
لممقيــاس بــين ( )0.725و()0.857؛ ممــا يــدل عمــى وجــود عبلقــة جيــدة وميمــة وقويــة بــين
شـيئا
درجة كل بعـد بالدرجـة الكميـة لممقيـاس ،وتـدل معـامبلت االرتبـاط عمـى أن األبعـاد تقـيس ً

مشترًكا (صبلح أحمد مراد ،وأمين عمي سميمان)2002 ،
حساب الثبات لمقياس ميارات اتخاذ القرار:

تــم تطبيــق المقيــاس عمــى عينــة تجريــب ،وحســاب ثبات ـو بطريقــة ألفــا كرونبــاخ عنــد
حذف درجـة المفـردة مـن الدرجـة الكميـة لمبعـد الـذي تنتمـي إليـو ،وبمغـت قـيم الثبـات (،0.776
 )0.762 ،0.772،0.733 ،0.775لؤلبعاد التاليـة :فيـم الموقـف وتحميمـو ،وتوليـد البـدائل،
وتقييم البدائل ،واتخاذ الحل المناسب ،ومتابعة تنفيذ الحل ،كما بمغت قيمة ثبـات المقيـاس ككـل
( ،)0.828وىي قيم ثبات عاليـة ومقبولـة إحصـائياً ،واتضـح أن قـيم معـامبلت الثبـات التـي تـم
الحصــول عمييــا عنــد حــذف أيـة مفــردة مــن مفــردات أبعــاد المقيــاس ،تقــل بدرجــة بســيطة عــن
معامل ثبات البعد ككل (دون حـذف أيـة مفـردة) ،وكـذلك بالنسـبة لممقيـاس ككـل ،ممـا يـدل عمـى

أن جميع مفردات المقياس ثابتة.
يتبين مما سبق أن مقياس اتخاذ القرار ككل يتمتع بدرجة مـن الصـدق والثبـات تسـمح
لمباحثــة باســتخدامو فــي االبحــث الحــالي ،مكوًن ـا مــن( )52مفــردة بــدالً مــن ( )63مفــردة ،بعــد
بناء عمى نتائج الخصائص السيكومترية.
حذف ( )11مفردة ً

الصىزَ اليهآًُ ملكًاع مهازات اختاذ الكساز:

بمغ عدد مفردات مقياس ميارات اتخاذ القرار في صورتو النيائية ( )52مفردة(،)

وجدول ( )4يوضح توزيع المفردات
( )ممحؽ ( :)2مقياس ميارات اتخاذ القرار.
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جذول (:)4
تىصَغ يفشداخ يمُاط يهاساخ اتخار انمشاس
أسلاو انًفشداخ
انثؼـــــــــــــــــــــــذ
فهى انًىلف وتحهُهه
تىنُذ انثذائم
تمُُى انثذائم
اتخار انحم انًُاعة
يتاتؼح تُفُز انحم

أسلاو انًفشداخ انًىجثح

أسلاو انًفشداخ انغانثح

2 ,4 ,2,5 ,2 ,6
,26 ,25 ,22 ,26 ,22
62 ,22 ,24
,64 ,66 ,65 ,62 ,66
22 ,62
,42 ,24 ,25 ,22 ,22
46
,52 ,42 ,44 ,42 ,45
56

6 ,4 ,2

ػذد
انًفشداخ
2

22 ,24 ,22

22

62 ,64 ,62

22

,22 ,22 ,26 ,24 ,26
42 ,42

22

52 ,46 ,44

2
56

انًجًىع

مكًاع الدافعًُ العكلًُ
تم إعداد مقياس الدافعية العقمية وفقًا لمخطوات اآلتية:

أ .حتديد اهلدف مً املكًاع:
تم إعداد المقياس بيدف قياس الدافعية العقمية لدى الطبلب المعممين ،وذلك قبل
تطبيق البرنامج القائم عمى عادات العقل ،وبعده؛ لتعرف مدى فاعمية البرنامج في تنمية
الدافعية العقمية لدييم.

ب .حتديد أبعاد املكًاع:
في ضوء االطبلع عمى األدبيات والدراسات السابقة ،والمقاييس المرتبطة بالدافعية
العقمية مثل ثاني حسين الشمري ( ،)2014ودراسة سحر محمد عبد الكريم ،سماح محمود
إبراىيم ( ،)2015ومقياس

كاليفورنيا لمدافعية العقمية الذي عربو توفيق أحمد مرعي،

ومحمد بكر نوفل ( ،)2008تم تحديد أبعاد مقياس الدافعية العقمية في أربعة أبعاد ،ىي:
إبداعيا ،والتكامل المعرفي ،والتركيز العقمي.
التوجو نحو التعمم ،وحل المشكبلت
ً

ج .صًاغُ مفسدات اتاختباز:

تم صياغة عدد من المفردات في كل بعد من أبعاد المقياس ،وقد تكون المقياس في صورتو
األولية من ( ) 53مفردة جدلية ،بعضيا موجب والبعض اآلخر سالب؛ وذلك حتى تكون ىناك
مصداقية لئلجابة ،ولكل مفردة منيا خمسة استجابات (في ضوء مقياس ليكرت) ،والمطموب
من الطالب إذا كان موافقًا بشدة عمى المفردة أن يضع عبلمة (√) أسفل البديل (أوافق
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بشدة) ،أما إذا كان موافقًا فيضع عبلمة (√) أسفل البديل (أوافق) ،واذا كان غير متأكد يضع

عبلمة (√) أسفل البديل(محايد) ،واذا كان غير موافق يضع عبلمة (√) أسفل البديل(ال
أوافق) ،أما إذا كان غير موافق بشدة فيضع عبلمة (√) أسفل البديل (ال أوافق بشدة) ،وكذلك
تم صياغة تعميمات المقياس في صورة تيسر لمطالب االستجابة لعباراتو ،وتناولت اليدف من
المقياس ،وعدد عبارات المقياس ،وطريقة تقديم االستجابة عمى المقياس.

اخلصآص الطًلىمرتيُ ملكًاع الدافعًُ العكلًُ
صدق احملتىّ:
لمتأكد من صدق المقياس قامت الباحثة بعرض مفردات المقياس فـي صـورتو األوليـة،
وعــددىا ( )52مفــردة عمــى مجموعــة مــن المحكمــين

( )

المتخصصــين فــي مجــال عمــم الــنفس

التربوي ،والصحة النفسية ،والمناىج وطرق التدريس ،وذلك بيدف الحكم عمى:
 .1وضوح صياغة تعميمات المقياس.
 .2مبلءمة أبعاد المقياس.
 .3مناسبة المفردات لمبعد الذي تنتمي إليو.
 .4مبلءمة الصياغة المفظية لمفردات المقياس.
وقــد أبــدى الســادة المحكمــون بعــض التعــديبلت التــي أخــذت فــي االعتبــار عنــد إعــداد
الصورة النيائية ،وقد تم حذف ( )5مفردات ،والتي كانت نسبة االتفـاق عمييـا أقـل مـن %80؛
ألنو يجب أال تقل نسبة االتفاق فـي كـل بنـد مـن البنـود عـن ( %80صـبلح أحمـد مـراد ،وأمـين
عمي سميمان ،)351 ،2002 ،وبذلك يصبح عدد مفردات االختبار ( )47مفردة.

صدق احملم:
تم التحقق من صدق المقياس بتطبيقو عمى عينـة التقنـين عـن طريـق حسـاب العبلقـة
االرتباطيــة بــين درجــات مقيــاس الدافعيــة العقميــة (األبعــاد ،والدرجــة الكميــة) مــن إعــداد الباحثــة،
والمستخدم في البحث الحالي ،والدرجة الكمية لمقياس كاليفورنيا لمدافعية العقميـة ،والـذي عربـو
توفيق أحمد مرعي ،ومحمد بكر نوفل ( ،)2008ويتكون ىذا المقياس في صورتو المعربة مـن
( )65مفردة ،وقد تم التحقق من الخصائص السيكومترية ليذا المقياس.

( )ممحؽ ( )1قائمة بأسماء السادة المحكميف عمى أدوات البحث.
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وجـــاءت قـــيم معـــامبلت االرتبـــاط،0.842 ،0.88 ،0.823،0.795 ،،0.872 ،:
ـداعيا ،والتكامــل المعرفــي،
 0.894ألبعــاد المقيــاس :التوجــو نحــو الــتعمم ،وحــل المشــكبلت إبـ ً
ـر
والتركيــز العقمــي ،والدرجــة الكميــة عمــى الترتيــب ،وجميعيــا دال عنــد ()0.01؛ ممــا يعــد مؤشـ ًا

عمى صدق المقياس.

اتاتطاق الداخلٌ:
طالبــا بالفرقــة األولــى
تــم تطبيــق المقيــاس عمــى عينــة التقنــين التــي تتكــون مــن (ً )85
بشعبة التربية الخاصة ،حيث تم حساب االتساق الداخمى لممقياس بطريقتين :

 .1ازتباط دزدُ كل مفسدَ بالدزدُ الللًُ للبعد :مت حطاب معامالت ازتباط دزدُ كل مفسدَ
بالدزدُ الللًُ للبعد الرٍ تيتنٌ إلًه ،وداْت اليتآج كنا هٌ مبًيُ بادتدول (:)5

انتىجه َحى انتؼهى

انتكايم انًؼشفٍ

جذول (:)5
لُى يؼايالخ استثاط دسجح انًفشدج تانذسجح انكهُح نهثؼذ انزٌ تُتًٍ إنُه تًمُاط انذافؼُح انؼمهُح
يؼايم
يؼايم
سلى انًفشدج
انثؼذ
سلى انًفشدج
انثؼذ
االستثاط
االستثاط
**2.522
62
**2.526
2
**2.422
22
**2.422
6
**2.546
22
**2522
2
**2.422
26
2.226
4
**2.522
22
**2.522
5
2.62
24
**2.562
6
**2.465
25
**2.626
2
**2.452
26
**2.552
4
**2.426
22
**2.522
2
**2.542
24
**2.524
22
**2.426
22
**2.624
22
**2.546
42
**2.524
24
**2.422
42
**2.542
25
**2.564
46
**2.622
26
**2.224
42
**2.622
22
**2.262
44
**2.524
24
**2.462
45
**2.526
22
**2.546
46
**2.442
62
**2.622
42
**2.426
62
**2.526
64
**2.425
65
**2.442
66
2.254
62
**2.445
64
** تؼًُ أٌ االستثاط دال ػُذ يغتىي دالنح (.)2.22
حم انًشكالخ إتذاػًُا

انتشكُض انؼمهٍ
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يتضـح مـن نتـائج جـدول ( )5أن جميـع قـيم معـامبلت االرتبـاط كانـت موجبـة ودالـة عنـد
مســتوى داللــة ()0.01؛ حيــث ت ارواحــت قــيم معــامبلت ارتبــاط درجــة المفــردات بالدرجــة الكميــة
لؤلبعـاد التـي تنتمـي إلييـا بـين( )0.432و( ،)0.738ويـدل ذلـك عمـى وجـود عبلقـة قويـة بـين
درجــة كــل مفــردة والدرجــة الكميــة لمبعــد الــذى تنتمــى إليــو ،وتــدل معــامبلت االرتبــاط عمــى أن
ــيئا مشـــترًكا (صـــبلح أحمـــد مـــراد ،أمـــين عمـــي ســـميمان،)357 ،2002 ،
المفـــردات تقـــيس شـ ً
وبالتالي فإن مفردات المقياس تتجو لقيـاس درجـة كـل بعـد مـن أبعـاد مقيـاس الدافعيـة العقميـة،
باســتثناء المفــردات ( ،)47 ،34 ،27 ،7 ،4فجــاءت قــيم معــامبلت ارتباطيــا بالدرجــة الكميــة
لؤلبعــاد التـي تنتمـي إلييــا أقــل مــن ( )0.4أو غيــر دالــة؛ لــذا قامــت الباحثــة بحـذفيا ،ومــن ثــم
بنـاء عمـى مؤشـر االتسـاق
تصبح عـدد مفـردات المقيـاس ( )42مفـردة بـدالً مـن ( )47مفـردة ً
الداخمي.

 .2ازتباط دزدُ البعد بالدزدُ الللًُ للنكًاع :مت حطاب معامالت ازتباط دزدُ كل بعد
بالدزدُ الللًُ للنكًاع ،وداْت اليتآج كنا هِ مبًيُ بادتدول (:)6
جذول (:)6
يؼايالخ االستثاط تٍُ دسجح كم تؼذ يغ انذسجح انكهُح نًمُاط انذافؼُح انؼمهُح
يؼايم استثاط انثؼذ تانذسجح انكهُح نهًمُاط
انثؼذ
**2465
انتىجه َحى انتؼهى
**2.426
حم انًشكالخ إتذاػًُا
**2.226
انتكايم انًؼشفٍ
**2.252
انتشكُض انؼمهٍ

يتضـح مـن نتـائج جـدول ( )6أن جميـع قـيم معـامبلت االرتبـاط كانـت موجبـة ودالـة عنـد
مســـتوى داللـــة ( ،)0.01كمـــا تراوحـــت قـــيم معـــامبلت ارتبـــاط درجـــة كـــل بعـــد بالدرجـــة الكميـــة
لممقيــاس بــين ( )0.757و()0.865؛ ممــا يــدل عمــى وجــود عبلقــة جيــدة وميمــة وقويــة بــين
ـيئا
درجــة كــل بعــد بالدرجــة الكميــة لممقيــاس ،وتــدل معــامبلت االرتبــاط عمــى أن األبعــاد تقــيس شـ ً

مشترًكا (صبلح أحمد مراد ،وأمين عمي سميمان)2002 ،

ثبات املكًاع
تم حساب ثبات المقيـاس بطريقـة ألفـا كرونبـاخ عنـد حـذف درجـة المفـردة مـن الدرجـة
الكميـــة لمبعـــد الـــذي تنتمـــي إليـــو ،وبمغـــت قـــيم الثبـــات لؤلبعـــاد (،0.785 ،0.840 ،0.885
إبداعيا ،والتكامل المعرفي ،والتركيـز العقمـي ،كمـا
 )0.760لمتوجو نحو التعمم ،وحل المشكبلت
ً
بمغت قيمة ثبات المقياس ككل ( ،)0.891وىي قيم ثبات عالية ومقبولة إحصـائياً ،كمـا اتضـح
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أن قــيم معــامبلت الثبــات التــي تــم الحصــول عمييــا عنــد حــذف أي ـة مفــردة مــن مفــردات أبعــاد

المقيــاس ،تقــل بدرجــة بســيطة عــن معامــل ثبــات البعــد ككــل (دون حــذف أي ـة مفــردة) ،وكــذلك
بالنسبة لممقياس ككل؛ مما يدل عمى أن جميع مفردات المقياس ثابتة.
يتبــين ممــا ســبق أن مقيــاس الدافعيــة العقميــة ككــل يتمتــع بدرجــة مــن الصــدق والثبــات
تسمح لمباحثة باستخدامو في االبحث الحـالي ،مكوًنـا مـن ( )42مفـردة بـدالً مـن ( )52مفـردة،

بناء عمى نتائج الخصائص السيكومترية.
بعد حذف ( )10مفردات ً

الصىزَ اليهآًُ ملكًاع الدافعًُ العكلًُ:

بمغ عدد مفردات مقياس الدافعية العقميـة فـي صـورتو النيائيـة ( )42مفـردة( ،)وجـدول

( )7يوضح توزيع المفردات.
جذول (:)2
تىصَغ يفشداخ يمُاط انذافؼُح انؼمهُح
أسلاو انًفشداخ انغانثح

ػذد
انًفشداخ

أسلاو انًفشداخ
انثؼـــــــــذ

25 ,24 ,22 ,4 ,6

25

65 ,22

22

انتكايم انًؼشفٍ

26 ,22 ,62 ,62

24 ,22 ,22 ,64 ,66

2

انتشكُض انؼمهٍ

46 ,42 ,26 ,25

42 ,22 ,24 ,22

4

انتىجه َحى انتؼهى
حم انًشكالخ إتذاػًُا

أسلاو انًفشداخ انًىجثح
2,,6 ,5 ,4 ,2 ,2
22 ,26 ,22 ,2
,62 ,62 ,24 ,22 ,26
64 ,62 ,66

انًجًىع

46

 .3الربىامج الكآه علِ عادات العكل:
إلعداد البرنامج القائم عمى عادات العقل قامت الباحثة باإلجراءات التالية:

مصادز إعداد الربىامج ،وتضنيت:
 األدبيات والدراسات السابقة التي اىتمت بطبلب الجامعـة مـن حيـث خصائصـيم وحاجـاتيموأساليب تعميميم ،والبرامج التي تقدم ليم.
( )ممحؽ ( :)3مقياس الدافعية العقمية
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 الدراسات السابقة التي اىتمت باستخدام عادات العقل كمدخل لمتدريس ،واعداد البرامج. األدبيات والدراسات السابقة التي اىتمت بتنمية ميارات اتخاذ القرار لدى طبلب الجامعة. -األدبيات والدراسات السابقة التي اىتمت بتنمية الدافعية العقمية لدى طبلب الجامعة.

تصنًه الربىامج التدزييب ،ويتضنً:
األضظ اليت يكىو علًها الربىامج.
قامـــت الباحثـــة بتحديـــد األســـس الرئيســـة التـــي ينبغـــي مراعاتيـــا عنـــد إعـــداد البرنـــامج
باستخدام عادات العقـل ،والـذي يسـعى إلـى تنميـة ميـارات اتخـاذ القـرار ،والدافعيـة العقميـة لـدى
الطبلب المعممين بالفرقة األولى عمى النحو اآلتي:
يراعـــي البرنـــامج التـــدريبي بجميـــع مكوناتـــو مـــن أىـــداف ،ومحتـــوى جمســـات ،وأنشـــطة،
ووســــائل تعميميــــة ،وأســــاليب التقــــويم ،وخصــــائص وحاجــــات طــــبلب الجامعــــة ،والتصــــنيفات
والخصائص والعوامل المؤثرة في عـادات العقـل التـي تـم استع ارضـيا فـي اإلطـار النظـري لمبحـث
الحالي كما يأتي:
 -1أن تســـيم جمســـات البرنـــامج التـــدريبي فـــي تنميـــة ميـــارات اتخـــاذ القـــرار (فيـــم الموقـــف
وتحميمــو ،وتوليــد البــدائل ،وتقيــيم البــدائل ،واتخــاذ الحــل المناســب ،ومتابعــة تنفيــذ الحــل)
والمحددة بالبحث الحالي لدى الطبلب المعممين.
 -2أن تسيم جمسات البرنامج التدريبي في تنمية أبعاد الدافعية العقمية (التوجو نحو التعمم،
إبداعيا ،والتكامل المعرفي ،والتركيز العقمي) والمحددة بالبحث الحالي
وحل المشكبلت
ً
لدى الطبلب المعممين.
 -3أن يتضــمن محتــوى الجمســات موضــوعات جاذبــة ومناســبة لخصــائص الطــبلب المعممــين
بالفرقة األولى؛ حيث إنيم يحتاجون في ىذه المرحمة االنتقالية مـن الثانويـة إلـى الجامعـة
لبعض الموضوعات والمواقف التي يتم دراستيا مـن خـبلل عـادات العقـل ،والتـي تسـاعدىم
ارتيم ،وتنمية دافعيتيم.
عمى اتخاذ قر ا
 -4أن يراعى البرنامج استخدام تصنيفات وخصائص عادات العقل ،والعوامل المؤثرة فييا
بحيث تسيم في تنمية بعض ميارات اتخاذ القرار (فيم الموقف وتحميمو ،وتوليد البدائل،
وتقييم البدائل ،واتخاذ الحل المناسب ،ومتابعة تنفيذ الحل) ،وكذلك تنمية أبعاد الدافعية
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إبداعيا ،والتكامل المعرفي ،والتركيز العقمي)،
العقمية (التوجو نحو التعمم ،وحل المشكبلت
ً
والمحددة بالبحث الحالي لدى الطبلب المعممين ،وتراعى الفروق الفردية بينيم.

 -5أن تصــمم أنشــطة الجمســات ،وأســاليب تقويميــا بحيــث تكــون مناســبة لمطــبلب المعممــين
بالفرقة األولى ،ويمكـنيم ممارسـتيا بسـيولة؛ بمـا يسـيم فـي تنميـة ميـارات اتخـاذ القـرار،
وكذلك الدافعية العقمية لدييم.
ـتمر فــي أثنــاء عمميــة التــدريب ،ويســيم فــي تنميــة جوانــب
ـامبل ،ومسـ ًا
 -6أن يكــون التقــويم شـ ً
إيجابية في شخصية الطبلب المعممين؛ من خبلل إتاحة الفرصـة لممـرور بخبـرات النجـاح،
وتجنــب تعرضــيم لخب ـرات الفشــل ،ويعتمــد التقــويم فــي ىــذا البرنــامج عمــى أســموب التقــويم
المستمر طوال مدة تنفيذ البرنامج ،ويـتم ذلـك مـن خـبلل اسـتخدام بعـض األسـئمة ،وبعـض
المواقف التي تقيس الجوانب المختمفة لدى الطالب المعمم.
 -7أن يراعي البرنامج استخدام عادات العقل المناسبة لمبحث ،وقد تم االعتماد عمـى تصـنيف
ـايز وشــموًال
ار وتمـ ًا
كوســتا وكاليــك لعــادات العقــل؛ حيــث إنــو يعــد أكثــر التصــنيفات اســتقرًا

(يوسف قطامي وأميمة عمور)98 ،2005 ،؛ ويتحدد ىـذا التصـنيف بسـت عشـرة عـادة،
وىي:

(Costa & Kallick , 2000 ,324; Costa & Kallick , 2008 , 15-85 ; Costa & Kallick ,
)2009, 38-62

المثابرة ،والتحكم بالتيور ،واإلصغاء بتفيم وتعاطف ،والتفكير بمرونة ،والتفكير في التفكير(ما
وراء المعرفة) ،والكفاح من أجل الدقة،والتساؤل وطرح المشكبلت ،وتطبيق المعارف السابقة
عمى المواقف الجديدة ،والتفكير والتواصل بوضوح ودقة ،واالستجابة بدىشة ورىبة ،وجمع
البيانات باستخدام كافة الحواس ،والتصور واالبتكار والتجديد ،واإلقدام عمى مخاطر مسئولة،
وايجاد الدعابة ،والتفكير التبادلي ،واالستعداد الدائم لمتعمم المستمر.

األهداف العامُ للربىامج
تم اشتقاق األىداف العامة لمبرنامج في ضوء ما يأتي:
 أسس بناء البرنامج القائم عمى استخدام عادات العقل. طبيعة ،وخصائص وحاجات الطالب المعمم فـي السـنة األولـي لمجامعـة ،وأثـر كـل منيـاعمى جوانب النمو المختمفة لديو.
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باإلضافة إلـى ذلـك ،فقـد تـم تحديـد األىـداف الخاصـة لكـل جمسـة مـن جمسـات البرنـامج،
وتتضمن األىداف العامة لمبرنامج:
 .1تعرف عادات العقل.
 .2استنتاج أىمية استخدام عادات العقل في حياتنا.
 .3تعرف تصنيفات عادات العقل.
 .4اإل لمام بالعوامل المؤثرة في عادات العقل.
 .5استنتاج خصائص األفراد المستخدمين لعادات العقل.
 .6التعرف عمى مفيوم كل عادة من عادات العقل.
 .7استعراض مجموعة من المواقف والسموكيات التي تدل عمى كل عادة عقمية لدى الطبلب.
 .8تعرف خصائص الشخص وسماتو التي يتسم بيا في كل عادة عقمية.
 .9اإللمام ببعض األقوال التي يرددىا ذوو العادات العقمية.
 .10إعطاء أمثمة عمى كل عادة عقمية في المواقف الحياتية التي يواجييا.
 .11توظيف كل عادة في المواقف الحياتية.
 .12استخبلص المبادئ األساسية لكل عادة عقمية.
 .13استنتاج فوائد كل عادة عقمية في عممية التعمم.
أمــا بالنســبة لمجمســات ،فــإن كــل جمســة تتكــون مــن مجموعــة مــن األنشــطة التدريبيــة
واألنشـــطة التقويميـــة ،والتـــي يمكـــن أن تســـيم فـــي تنميـــة بعـــض ميـــارات اتخـــاذ القـــرار (فيـــم
الموقـــف ،وتحميمـــو ،وتوليـــد البـــدائل ،وتقيـــيم البـــدائل ،واتخـــاذ الحـــل المناســـب ،ومتابعـــة تنفيـــذ
ـداعيا،
الق ـرار) ،وكــذلك تنميــة أبعــاد الدافعيــة العقميــة (التوجــو نحــو الــتعمم ،وحــل المشــكبلت إبـ ً
طـا
والتكامل المعرفي ،والتركيز العقمي) لدى الطالب المعمـم ،مـع مراعـاة أن يكـون المحتـوى مرتب ً
باألىداف ،وأن يراعي المحتوى خصائص وميول وحاجات وقدرات الطالب المعمم بالسـنة األولـى

بالكمية.
الصورة النيائية لمبرنامج :تم عـرض البرنـامج فـي صـورتو األوليـة عمـى مجموعـة مـن
المحكمــين؛ وذلــك إلبــداء ال ـرأي فــي مــدى مبلءمــة محتــوى البرنــامج لؤلىــداف ،ومــدى مناســبة
أنشــطة جمســات البرنــامج بالنســبة لمطــبلب المعممــين بالســنة األولــى بالكميــة ،ومبلءمــة توزيــع
الجمسـات بالنســبة ليــم ،ومبلءمــة االســتراتيجيات التــي تـم اختيارىــا فــي البرنــامج لعينــة البحــث،
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وكــذلك لتنميــة ميــارات اتخــاذ الق ـرار ،والدافعيــة العقميــة ،وتــم إج ـراء التعــديبلت البلزمــة ،وبــذلك
يصبح البرنامج القائم عمى عادات العقل في صورتو النيائية

( .)

زابعًا خطىات البخح:
سارت خطوات البحث كما يأتي:
طالبا بالفرقة األولى
.1اختيار عينة البحث األساسية :تتكون عينة البحث الحالي من (ً )76
طالبا يمثمون المجموعة التجريبية ،و( )38طالًبا
شعبة التربية الخاصة ،منيم ()38
ً
يمثمون المجموعة الضابطة ،وقد مر اختيار العينة األساسية لمبحث بالخطوات اآلتية:

أ-

تم تطبيق أدوات البحث (مقياس ميارات اتخاذ القرار ،ومقياس الدافعية العقمية)عمى
عينة قواميا ( )298طالب من طبلب الفرقة األولى شعبة التربية الخاصة (غير عينة
تجريب األدوات).

ب -تم إيجاد متوسط درجات الطبلب في ميارات اتخاذ القرار ،ومقياس الدافعية العقمية،
وكان متوسط درجاتيم عمى مقياس ميارات اتخاذ القرار ( ،)190.74ومتوسط
درجاتيم عمى مقياس الدافعية العقمية (.)157.38
ج-

اختيار الطبلب الذين تقل درجاتيم عن المتوسط في كبل المتغيرين (ميارات اتخاذ
طالبا.
القرار ،والدافعية العقمية) ،فكان عددىم (ً )76

طالبا يمثل
د -تم تقسيم العينة الكمية ( )76إلى مجموعتين بطريقة عشوائية)38( ،
ً
المجموعة الضابطة ،و( )38طال ًبا يمثل المجموعة التجريبية.

 .2التطبيق القبمي ألدوات البحث (تكافؤ المجموعتين التجريبية ،والضابطة):

قبميـا فــي األســبوع الثــاني مــن الدراســة  ،2019/9/30وذلــك
تـم تطبيــق أدوات البحــث ً
لمتأكــد مــن تكــافؤ المجمـــوعتين (التجريبيــة ،والضــابطة) فــي ميـــارات اتخــاذ القــرار ،والدافعيـــة
العقميـــة ،وتّـــم اســـتخدام اختبـــار"ت" لممجموعـــات المســـتقمة لممقارنـــة بـــين متوســـطي درجـــات
مجموعتي البحث ،ويوضح جدول ( ،)8جـدول ( )9الفـروق بـين متوسـطات درجـات مجمـوعتي
البحث (التجريبية ،والضابطة) ومستوى الداللة اإلحصائية ،وذلـك عمـى مقياسـي ميـارات اتخـاذ
القرار ،والدافعية العقمية في القياس القبمي.

( )ممحؽ ( )4البرنامج القائـ عمى عادات العقؿ.
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جذول(:)4
لًُح "خ" ودالنتها اإلحصائُح نهفشوق تٍُ يتىعطٍ دسجاخ انًجًىػح انتجشَثُح وانًجًىػح
انضاتطح نًمُاط يهاساخ اتخار انمشاس(انًهاساخ ,وانذسجح انكهُح) فٍ انتطثُك انمثهٍ
يغتىي
االَحشاف
انًجًىػ
انذالنح
لًُح (خ)
انؼذد انًتىعظ
انًهاساخ
انذالنح
انًؼُاسٌ
ج
2.226 2.645
4.424
انتجشَثُح 62.22 24
فهى انًىلف
غُش دانح
وتحهُهه
2.545
انضاتطح 62.52 24
2.224 2.264
4.222
انتجشَثُح 22.46 24
غُش دانح
تىنُذ انثذائم
4.244
انضاتطح 22.44 24
2.422 2.224
6.422
انتجشَثُح 22.24 24
تمُُى انثذائم
غُش دانح
4.222
انضاتطح 22.24 24
2.666 2.662
5.622
انتجشَثُح 22.24 24
اتخار انحم
غُش دانح
انًُاعة
2.642
42.62 24
انضاتطح
يتاتؼح تُفُز
انمشاس
انذسجح انكهُح
التخار انمشاس

انتجشَثُح

24
24

64.62
62.24

2.426
2.244

انتجشَثُح
انضاتطح

24
24

262.54
222.42

24.222
26.462

انضاتطح

2.254

2.656
غُش دانح

2.462

2.622

غُش دانح

جذول (:)2
لًُح " خ " ودالنتها اإلحصائُح نهفشوق تٍُ يتىعطٍ دسجاخ انًجًىػح انتجشَثُح
وانًجًىػح انضاتطح نًمُاط انذافغ (األتؼاد ,وانذسجح انكهُح) فٍ انتطثُك انمثهٍ
يغتىي
االَحشاف
انًجًىػ
انذالنح
لًُح (خ)
انؼذد انًتىعظ
أتؼاد االختثاس
انذالنح
انًؼُاسٌ
ج
2.222 2.222
5.654
56.22
انتجشَثُح 24
غُش دانح
انتىجه َحى انتؼهى
4.242
52.52
انضاتطح 24
2.262 2.222
2.225
26.22
انتجشَثُح 24
حم انًشكالخ
غُش دانح
إتذاػًُا
5.622
26.66
انضاتطح 24
2.224 2.624
6.625
62.26
انتجشَثُح 24
غُش دانح
انتكايم انًؼشفٍ
2.462
66.62
انضاتطح 24
2.255 2.224
6.246
64.64
انتجشَثُح 24
غُش دانح
انتشكُض انؼمهٍ
6.442
64.42
انضاتطح 24
2.222 2.224
انتجشَثُح 4.264 242.22 24
غُش دانح
انذسجح انكهُح
انضاتطح 2.222 242.42 24

إحصائيا بين متوسطات
يتضح من جدول ( ،)8وجدول ()9عدم وجود فروق دالة
ً
درجات طبلب المجموعتين التجريبية والضابطة لميارات اتخاذ القرار والدافعية العقمية في
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القياس القبمي ،حيث جاءت جميع القيم غير دالة إحصائياً؛ مما يدل عمى تكافؤ المجموعتين
التجريبية والضابطة.

 .3تنفيــذ تجربــة البحــث :قامــت الباحثــة بتطبيــق البرنــامج عمــى المجموعــة التجريبيــة ،وكانــت

بدايــة تطبيــق جمســات البرنــامج فــي األســبوع الرابــع مــن الدراســة فــي ،2019 /10/12
أسبوعيا
ونيايتيا في  ،2019 /12/14بواقع جمستين
ً

 .4التطبيق البعدي ألدوات البحث :بعد االنتياء من تطبيق جمسات البرنامج ،تـم تطبيـق أدوات
بعديا ،وذلك يوم 2019/12/16؛ لمتأكد من فاعمية البرنامج.
البحث ً
ـائيا باســتخدام برنــامج حــزم التحميــل
 .5معالجــة البيانــات :تــم إدخــال البيانــات ومعالجتيــا احصـ ً
اإلحصــائي لمعمــوم االجتماعيــة IBM SPSS Statistics Ver. 22؛ وذلــك باســتخدام
األساليب اإلحصائية المناسبة لمتحقق من فروض البحث.
.6عرض النتائج ومناقشتيا وتفسـيرىا :تـم عـرض نتـائج البحـث الخاصـة بكـل فـرض وتفسـيرىا
وبناء عمى ذلك تم تقديم عدد من التوصيات ،والدراسات المقترحة.
ومناقشتيا،
ً

خامطًا :األضالًب اإلحصآًُ املطتخدمُ يف البخح

تــم اســتخدام برنــامج حــزم التحميــل اإلحصــائي لمعمــوم االجتماعيــة Ver. 22

IBM

تم استخدام األساليب اآلتية:
 SPSS Statistics؛ حيث ّ
معامل ارتباط بيرسون.
-1
-2

اختبار "ت" لممجموعات المرتبطة ،والمستقمة.

عسض اليتآج ومياقشتها وتفطريها:
تعرض الباحثة فيما يأتى نتائج البحث ومناقشتيا وتفسيرىا فى ضوء اإلطار النظرى
بناء عمى نتائج البحث:
والدراسات السابقة ،وأخي ارً تقديم بعض التوصيات والبحوث المقترحة ً

ىتآج الفسض األول

ولمتحقق مـن الفـرض األول ،الـذي يـنص عمـى أنـو " :يوجـد فـرق ذو داللـة إحصـائية بـين
متوســطي درجــات المجمــوعتين (التجريبيــة والضــابطة) فــي التطبيــق البعــدي لمقيــاس ميــارات
اتخــاذ الق ـرار لــدى الطــبلب المعممــين بالفرقــة األولــى شــعبة التربيــة الخاصــة لصــالح المجموعــة
التجريبيــة ".اســتخدمت الباحث ـة اختبــار "ت" لمجمــوعتين مســتقمتين؛ لبحــث داللــة الفــرق بــين
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متوسطي درجات كل مـن المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة الضـابطة فـي ميـارات اتخـاذ القـرار،
والدرجة الكمية في التطبيق البعدي ،وجدول ( )10يوضح تمك النتائج:
جذول (:)22
لًُح " خ " ودالنتها اإلحصائُح نهفشوق تٍُ يتىعطٍ دسجاخ انًجًىػح انتجشَثُح وانًجًىػح
انضاتطح فٍ يهاساخ اتخار انمشاس وانذسجح انكهُح فٍ انتطثُك انثؼذٌ
دسجاخ يغتىي
االَحشاف
يهاساخ
لًُح (خ)
انًتىعظ
انًجًىػح انؼذد
انذالنح
انحشَح
انًؼُاسٌ
انًمُاط
5.645
22.64
24
فهى انًىلف انتجشَثُح
2.222
24
6.262
وتحهُهه
2.426
22.26
24
انضاتطح
24
4.222
46.66
انتجشَثُح
تىنُذ
2.222
24
2.222
انثذائم
4.265
24.24
24
انضاتطح
2.622
46.62
24
تمُُى انثذائم انتجشَثُح
2.222
24
22.262
2.422
22.22
24
انضاتطح
4.522
52.44
24
انتجشَثُح
اتخار انحم
2.222
24
22.226
انًُاعة
24
2.222
42.22
انضاتطح
يتاتؼح تُفُز
انمشاس
انذسجح
انكهُح
التخار
انمشاس

انتجشَثُح

24
24

انتجشَثُح

24
24

انضاتطح

انضاتطح

24.64

2.626

22.24

2.442

626.42

24.222

222.26

26.622

25.626

22.454

24

24

2.222

2.222

يتضــح مــن جــدول ( )10وجــود فــرق ذي داللــة إحصــائية عنــد مســتوى ( )0.01بــين
متوســطي درجــات المجمــوعتين (التجريبيــة والضــابطة) فــي ميــارات اتخــاذ الق ـرار وىــي( :فيــم
الموقف وتحميمو ،وتوليد البدائل ،وتقييم البدائل ،واتخاذ الحل المناسـب ،ومتابعـة تنفيـذ القـرار)،
والدرجــة الكميــة التخــاذ الق ـرار لصــالح المجموعــة التجريبيــة؛ ممــا يــدل عمــى تفــوق المجموعــة
التجريبية عمى المجموعة الضابطة في اتخاذ القرار ،وبذلك يتحقق الفرض األول.

ىتآج الفسض الجاىٌ
لمتحقـق مـن الفـرض الثـاني ،الـذي يـنص عمــي أنـو " :يوجـد فـرق ذو داللـة إحصـائية بــين
متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة فــي التطبيقــين (القبمــي والبعــدي) لمقيــاس اتخــاذ الق ـرار
لـــدى الطـــبلب المعممـــين بالفرقـــة األولـــى شـــعبة التربيـــة الخاصـــة لصـــالح التطبيـــق البعـــدي" .
اســتخدمت الباحث ـة اختبــار ت

 t- testلممجموعــات المرتبطــة؛ لبحــث داللــة الفــرق بــين
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متوسطي درجات كـل مـن التطبيقـين (القبمـي والبعـدي) لممجموعـة التجريبيـة فـي ميـارات اتخـاذ
القرار والدرجة الكمية ،والجدول ( )11يوضح تمك النتائج:
جذول (:)22
لًُح " خ" ودالنتها اإلحصائُح نهفشوق تٍُ يتىعطٍ دسجاخ كم يٍ انتطثُمٍُ (انمثهٍ وانثؼذٌ)
نهًجًىػح انتجشَثُح فٍ يهاساخ اتخار انمشاس وانذسجح انكهُح
دسجا
يغتىٌ
خ
االَحشاف
يهاساخ
لًُح "خ"
انًتىعظ
انتطثُك انؼذد
انذالنح
انحش
انًؼُاسٌ
انًمُاط
َح
فهى
4.424
62.22
لثهٍ
2.222 22
26.422
24
انًىلف
5.645
22.64
تؼذٌ
وتحهُهه
2.642
22.44
لثهٍ
تىنُذ
2.222 22
24.244
24
انثذائم
4.222
46.66
تؼذٌ
6.422
24.24
لثهٍ
تمُُى
2.222 22
25.242
24
انثذائم
2.622
46.62
تؼذٌ
اتخار
انحم
انًُاعة
يتاتؼح
تُفُز
انمشاس
انذسجح
انكهُح
التخار
انمشاس

لثهٍ
تؼذٌ

24

لثهٍ
تؼذٌ

24

لثهٍ
تؼذٌ

24

22.62

5.264

52.44

4.522

64.62

2.426

24.64

2.626

262.54

24.222

626.24

24.224

22.245

25.222

22.526

2.222

22

2.222

22

2.222

22

يتضــح مــن جــدول ( )11وجــود فــرق ذي داللــة إحصــائية عنــد مســتوى ( )0‚01بــين
متوسطي درجات التطبيقين (القبمي والبعدي) في المجموعة التجريبية فـي ميـارات اتخـاذ القـرار
وىي( :فيـم وتحميـل الموقـف ،وتوليـد البـدائل ،وتقيـيم البـدائل ،واتخـاذ الحـل المناسـب ،ومتابعـة
تنفيذ القرار) ،والدرجة الكمية التخاذ القرار لصالح التطبيق البعدي؛ مما يعنـي حـدوث زيـادة فـي
اتخاذ القرار بمياراتو الخمسة لدى المجموعة التجريبية ،وبذلك يتحقق الفرض الثاني.
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ولتحديـــد فاعميـــة المعالجـــة التجريبيـــة فـــي تنميـــة ميـــارات اتخـــاذ القـــرار لـــدى الطـــبلب
المعممـين بالفرقـة األولـى شـعبة التربيـة الخاصـة ،قامـت الباحثـة بحسـاب حجـم التـأثير ()η2؛
لتحديــد حجــم تــأثير المعالجــة فــي تنميــة كــل ميــارة مــن ميــارات اتخــاذ الق ـرار ،وكــذلك الدرجــة
الكمية ،والجدول ( )12يوضح ذلك:
جذول (:)26
حجى تأثُش ػاداخ انؼمم فٍ تًُُح يهاساخ اتخار انمشاس
حجى انتأثُش
لًُح ()η2
يهاساخ انًمُاط
كثُش
2.445
فهى انًىلف وتحهُهه
كثُش
2.446
تىنُذ انثذائم
كثُش
2.462
تمُُى انثذائم
كثُش
2.422
اتخار انحم انًُاعة
كثُش
2.464
يتاتؼح تُفُز انمشاس
كثُش
2.426
انذسجح انكهُح

يتضــح مــن الجــدول ( )12أن قــيم ) )η2تراوحــت بــين ( )0‚897 ،0‚842لميــارات
اتخاذ القرار ،وبمغت قيمتيا ( )0‚892لممقياس ككـل؛ ممـا يعنـي أن المعالجـة التجريبيـة تسـيم
في التباين الحادث في ميـارات اتخـاذ القـرار بنسـبة %89.2؛ ممـا يـدل عمـى فاعميـة المعالجـة
التجريبية في تنمية ميارات اتخاذ القرار لدى طبلب المجموعة التجريبية.

مياقشُ اليتآج اخلاصُ بالفسض األول والجاىٌ وتفطريها:
من العـرض السـابق لنتـائج البحـث الخاصـة بـالفرض األول والثـاني ،وبالتـالي الخاصـة
بميارات اتخاذ القرار يمكن التوصل إلى ما يأتي:
أثبتــت النتــائج الخاصــة بتطبيــق مقيــاس ميــارات اتخــاذ الق ـرار عمــى كــل مــن المجمــوعتين
التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي أن ىناك فروقًا ذات داللة إحصائية في جميـع مياراتـو

لصالح المجموعة التجريبية ،كما أثبتت النتائج وجود فرق دال إحصـائياً بـين متوسـطي درجـات
التطبيقين القبمـي والبعـدي لتبلميـذ المجموعـة التجريبيـة فـي ميـارات اتخـاذ القـرار وذلـك لصـالح

التطبيق البعدي.
وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة فتحية عمي حميد ( ،)2011ودراسة سيد عبداهلل
عبدالفتاح ،وبييرة شفيق إبراىيم ( )2014التي توصمتاإلى فاعمية عادات العقل في تنمية
ميارات اتخاذ القرار.
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ويمكــن تفســير ذلـك بـأن اســتخدام عــادات العقــل لــدى الطــبلب المعممــين ،يســاعد عمــى
تنمي ـة ميــارات اتخــاذ الق ـرار ،فالتــدريب عمــى اســتخدام عــادة المثــابرة ،يجعــل الطــبلب يمتزمــون
بإكمــال الميــام التــي التــي يكمفــون بيـا ،ويواجيــون الصــعوبات ،وال يقبمــون اليزيمــة ،ويجزئــون
المشــكمة لفيميــا ،ويضــعون بــدائل عديــدة لمتعامــل مــع المواقــف التــي يواجيونيــا ،وىــذا يســاعد
عمى فيم المواقف وتحميميا ،ووضع بدائل لحميا ،وبالتالي يساعد فـي تنميـة اتخـاذ القـرار ،كمـا
أن التـــدريب عمـــى اســـتخدام عـــادة الـــتحكم بـــالتيور وضـــبط الـــنفس ،يجعـــل الطـــبلب يصـــغون
لمتعميمـات ،ويتفيمـون التوجييــات ،ويتـأنون ،ويبنــون خطـة عمــل قبـل البــدء فييـا ،وال يقفــزون
إلى النتائج ،ويبحثون في البدائل الختيار أدقيا؛ وىذا يساعد الطبلب عمى عـدم إعطـاء أحكـام
فورية ،والتأني في تقييم البدائل ،واختيار الحل المناسب ،وبالتالي تنمية اتخاذ القرار.
واستخدام عادات اإلصغاء بتفيم وتعاطف تجعل الطالب يستمع إلى زمبلئو ،ويتعاطف
معيم ،ويبني عمى أفكارىم ،ويتجاوب معيم ،وىذا يساعده عمى الوصول إلى ق اررات صحيحة
تتماشى مع آراء اآلخرين ،كما أن التدريب عمى استخدام عادة التفكير بمرونة ،يجعل الطبلب
المعممين قادرين عمى تغيير أفكارىم ،وتعديل وجيات نظرىم عندما يتعرضون لمعمومات
جديدة ،والنظر من زوايا مختمفة لممواقف والمشكبلت التي يتعرضون ليا؛ مما يساعدىم عمى
توليد بدائل وخيارات عديدة لممشكبلت ،ويتعاممون مع أكثر من مصدر لممعمومة ،وىذا
يساعدىم عمى فيم الموقف وتحميمو؛ وبالتالي تنمية اتخاذ القرار.
والتدريب عمى استخدام عادة التفكير في التفكير(ما وراء المعرفة) يجعل الطبلب
ـيطرحون عمى أنفسيم أسئمة استيضاحية ،ويوضحون خطوات عممياتيم العقمية ،ويصفون
خطواتيم التنفيذية في حل المشكمة ،كما أن التدريب عمى عادة الكفاح من أجل الدقة يجعل
الطبلب المعممين قادرين عمى تفحص أفكارىم من أجل الحصول عمى الدقة العالية ،فيم
يعممون بجد وفق معايير محددة ،وىذا يساعد عمى تنمية قدرة الطبلب عمى فيم الموقف
وتحميمو ،وتقييم البدائل ،واتحاذ القرار المناسب.
باإلضافة إلى أن التدريب عمى استخدام عادة التساؤل وطرح المشكبلت يجعل الطبلب
قادرين عمى طرح تساؤالت ،وتوليد عدد من البدائل لحل المشكبلت ،والبحث عن األسباب التي
تقف وراءىا ،وىذا يساعد عمى تنمية قدرة الطبلب المعممين عمى فيم الموقف وتحميمو،
وتوليد بدائل ،أما التدريب عمى عادة تطبيق المعارف السابقة عمى المواقف الجديدج َجؼم
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انطالب لادسٍَ ػهً استعادة المعمومات السابقة لتطبيقيا عمى مواقف جديدة بحيث تكون
ىي مصدر الحل واإليضاح لممشكبلت الجديدة ،وىذا يساعدعمى فيم الموقف وتحميمو ،وتوليد
بدائل ،وتقييميا ،واتخاذ الحل المناسب ،ومتابعتو.
والتدريب عمى استخدام عادة التفكير والتواصل بوضوح ودقة َجؼم انطالب لادسٍَ
ػهً الربط الجيد بين التفكير والمغة ،وتوصيل األفكار والتعبير عنيا بدقة سواء شفاىة أو
كتابة ،ويساعد ذلك عمى فيم الموقف وتحميمو ،وتوليد بدائل ،كما أن التدريب عمى استخدام
عادة االستجابة بدىشة ورىبة يجعل الطبلب

قادرين عمى االستمتاع بالتعمم ،وممارسة

التفكير بسعادة واالبتياج لقدرتيم عمى حل المشكبلت وايجاد البدائل والمتعة في قبول
التحدي ،بل والسعي وراء المعضبلت لبلستمتاع بحميا ،وىذا يساعد عمى توليد بدائل واتخاذ
القرار المناسب ،ومتابعتو.
أما التدريب عمى استخدام عادة جمع البيانات باستخدام كافة الحواس يجعل الطبلب
قادرين عمى اكتساب المعمومات من البيئة المحيطة بمختمف جوانبيم وربطيا في العقل
بسيولة بعد معالجتيا ،وىذا يساعدىم عمى فيم الموقف وتحميمو ،وتوليد البدائل ،وتقييميا،
ومن ثم اتخاذ الحل المناسب ،والتدريب عمى عادة التصور واالبتكار والتجديد تجعل الطبلب
قادرين عمى تصور حمول لممشكبلت بطريقة مختمفة من خبلل فحص البدائل من زوايا
متعددة ،ويكون لدييم القدرة عمى االنفتاح عمى النقد ويستخدمونو البتكار حمول جديدة ،كما
أنيم يستفيدون من النقد ،وىذا يساعد الطبلب عمى توليد البدائل ،وتقييميا ،واتخاذ الحل
المناسب.
والتدريب عمى استخدام عادة اإلقدام عمى مخاطر مسئولة يجعل الطبلب قادرين عمى
كشف الغموض الذي يحيط بمشكمة ما ،وعدم الخوف من الفشل ،ويجربون من أجل الوصول
إلى الصواب ،وىذا يساعد عمى فيم الموقف وتحميمو ،واتخاذ الحل المناسب ،ومتابعتو ،كما
أن التدريب عمى عادة إيجاد انذػاتح تجعل الطبلب قادرين عمى إدراك المشكبلت من موقع
مثير لبلىتمام باالعتماد عمى المفارقات والثغرات وعدم التطابق بين األجزاء بما يدعو إلى
إطبلق روح المرح في أثناء التفكير والسرور والمتعة والبيجة ،وىذا يساعد عمى إقبال الطبلب
عمى فيم المشكبلت التي يواجيونيا ،وتوليد بدائل جديدة لحميا ،واتخاذ الق اررات ،حتى لو
كانت غريبة وجديدة.
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ومن جية أخرى فإن التدريب عمى استخدام عادة انتفكُش انتثادنٍ َجؼم انطالب
يشاركون اآلخرين تفكيرىم ،ويطورون أفكار اآلخرين ،ويتجنبون الوحدة ،وينفتحون ذىنيا
عمى اآلخرين ؛ مما يساعد الطبلب عمى توليد البدائل ،وتقييميا ،واتخاذ الحل المناسب
ومتابعتو ،كما أن التدريب عمى عادة االستعداد الدائم لمتعمم المستمر تجعل الطبلب قادرين
فرصا
عمى المكافحة باستمرار من أجل التحسين والنمو والتعمم والتعديل ،واعتبار المشكبلت ً

ثمينة لمتعمم واالعتراف بالحاجة المستمرة لمتعمم؛ ممايؤدي إلى مساعدة الطبلب عمى فيم

الموقف وتحميمو ،وتوليد بدائل ،وتقييميا ،واتخاذ الحل المناسب ،ومتابعتو ،وبالتالي القدرة
عمى اتخاذ القرار
جماال فقد ظيرت فاعمية استخدام عادات العقل في تنمية اتخاذ القرار خبلل جمسات
وا ً

أيضا من خبلل االحوار والمناقشة ،والعمل
البرنامج من المواقف التي كان الطبلب يسردونيا ،و ً
في مجموعات ،والعصف الذىني ،والعروض التقديمية ،ولعب األدوار ،وطرح األسئمة،التي
يجيبون عنيا ،والتي ظير فييا كيفية استخدام ىذه العادات في حياتيم األكاديمية مع
زمبلئيم ،وفي حياتيم بصورة عامة ،وكيف ساعد استخداميا كنمط سموكي عمى زيادة قدرة
الطالب المعمم عمى تعرف المشكبلت التي تواجيو وتحديد أسبابيا ،وتشخيصيا بناء عمى
معمومات وحقائق كافية ،وزيادة قدرتو عمى وضع بدائل متعددة لممشكبلت والمواقف التي
تواجيو ،بحيث تساعده عمى تحقيق أىدافو ،وتكون قابمة لمتطبيق ،مع األخذ في االعتبار
توجييات اآلخرين وخطوات المنيج العممي عند وضعيا ،ووضع مجموعة من المحكات ،تمكنو
من ترتيب البدائل والحمول والتمييز بينيا والحكم عمى جودتيا ،واختيار البديل المناسب من
عدة بدائل وفق المعايير والمعطيات واألدلة المتاحة ،والذي يمكنو من حل الموقف أو المشكمة
التي تواجيو في الوقت المناسب بميارة ،ومراقبة ق ارراتو بعد تنفيذىا،؛ حتى يتمكن تصحيح
الق اررات ،والتعامل مع معوقات تنفيذ الحل ،وفي النياية تنمو لدى الطبلب ميارات اتخاذ
القرار.

ىتآج الفسض الجالح
إحصـائيا
ولمتحقق من الفرض الثالث لمبحث ،والـذي يـنص عمـى أنـو " يوجـد فـرق دال
ً

بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضـابطة فـي التطبيـق البعـدي لمقيـاس الدافعيـة
العقمية لدى الطبلب المعممين بالفرقـة األولـى شـعبة التربيـة الخاصـة لصـالح طـبلب المجموعـة
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التجريبيــة ".اســـتخدمت الباحثـــة اختبـــار"ت" لمجمـــوعتين مســقمتين؛ لبحـــث داللـــة الفـــرق بـــين
متوسطي درجات كل من المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فـي أبعـاد مقيـاس الدافعيـة
العقمية ،والدرجة الكمية في التطبيق البعدي ،وجدول( )13يوضح تمك النتائج:
جذول ( :)22
لًُح " خ " ودالنتها اإلحصائُح نهفشوق تٍُ يتىعطٍ دسجاخ انًجًىػح انتجشَثُح وانًجًىػح
انضاتطح فٍ أتؼاد يمُاط انذافؼُح انؼمهُح وانذسجح انكهُح نه فٍ نتطثُك انثؼذٌ
دسجاخ يغتىي
االَحشاف
لًُح (خ)
أتؼاد انًمُاط انًجًىػح انؼذد انًتىعظ
انذالنح
انحشَح
انًؼُاسٌ
66.46
انتجشَثُح 24
26.224 4.626
انتىجه َحى
2.222
24
انتؼهى
4.522
52.22
24
انضاتطح
24
2.224
42.42
حم انًشكالخ انتجشَثُح 24
6.425
2.222
إتذاػًُا
4.624
22.22
24
انضاتطح
24
25.22
انتجشَثُح 24
22.664 2.222
انتكايم
2.222
انًؼشفٍ
6.252
62.22
24
انضاتطح
24
22.24
انتجشَثُح 24
22.222 6.452
2.222
اانتشكُض انؼمهٍ
6.422
65.24
24
انضاتطح
24
انتجشَثُح 2.422 225.24 24
2.222
25.424
انذسجح انكهُح
4.422 242.22 24
انضاتطح

يتضح من جدول ( )13وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى ( )0‚01بين
متوسطي درجات المجموعتين (التجريبية والضابطة) في أبعاد المقياس ،وىي( :التوجو نحو
إبداعيا ،والتكامل المعرفي ،والتركيز العقمي) ،والدرجة الكمية لممقياس
التعمم ،وحل المشكبلت
ً
لصالح المجموعة التجريبية في تنمية الدافعية العقمية؛ مما يدل عمى أن المعالجة أدت إلى
تنمية الدافعية العقمية لدى المجموعة التجريبية ،وبذلك يتحقق الفرض الثالث

ىتآج الفسض السابع
والختبــار الفــرض الرابــع ،الــذي ي ـنص عمــي أنــو":يوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائية بــين
متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين (القبمي والبعدي) لمقياس الدافعيـة العقميـة
لدى الطبلب المعممين بالفرقة األولى شعبة التربية الخاصة لصالح التطبيق البعدي".
اســتخدمت الباحث ـة اختبــار (ت) لبحــث داللــة الفــرق بــين متوســطي درجــات كــل مــن
التطبيقــين (القبمــي والبعــدي) لممجموعــة التجريبيــة فــي أبعــاد مقيــاس الدافعيــة العقميــة والدرجــة
الكمية ،وجدول ( )14يوضح تمك النتائج:
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جذول (:)24
لًُح " خ " ودالنتها اإلحصائُح نهفشوق تٍُ يتىعطٍ دسجاخ انتطثُك انمثهٍ وانثؼذٌ
نهًجًىػح انتجشَثُح فٍ أتؼاد يمُاط انذافؼُح انؼمهُح وانذسجح انكهُح نه
دسجاخ يغتىٌ
لًُح
االَحشاف
أتؼاد انًمُاط انتطثُك انؼذد انًتىعظ
انحشَح انذالنح
"خ"
انًؼُاسٌ
5.654
56.22
لثهٍ
انتىجه َحى
2.222
22
62.465
24
انتؼهى
4.626
66.46
تؼذٌ
2.225
26.22
لثهٍ
حم انًشكالخ
2.222
22
62.225
24
إتذاػًُا
2.224
42.42
تؼذٌ
6.625
62.26
لثهٍ
انتكايم
2.222
22
22.625
24
انًؼشفٍ
2.222
25.22
تؼذٌ
6.246
64.64
لثهٍ
انتشكُض
2.222
22
24.426
24
انؼمهٍ
6.452
22.24
تؼذٌ
4.254
242.22
لثهٍ
انذسجح انكهُح
2.222
22
26.462
24
نهًمُاط
2.422
225.24
تؼذٌ

يتضــح مــن جــدول ( )14وجــود فــرق ذي داللــة إحصــائية عنــد مســتوى ( )0‚01بــين
متوســطي درجــات التطبيقــين (القبمــي والبعــدي) فــي المجموعــة التجريبيــة فــي أبعــاد المقيــاس
ــداعيا ،والتكامـــل المعرفـــي ،والتركيـــز العقمـــي)،
وىـــي (التوجـــو نحـــو الـــتعمم ،وحـــل المشـــكبلت إبـ ً
والدرجــة الكميــة لممقيــاس لصــالح التطبيــق البعــدي فــي تنميــة الدافعيــة العقميــة؛ ممــا يعنــي أن
المعالجة أدت إلى تنمية الدافعية العقمية بأبعادىا األربعة ،وبذلك يتحقق الفرض الرابع.
ولتحديد فاعمية المعالجة التجريبية فـي تنميـة الدافعيـة العقميـة قامـت الباحثـة بحسـاب
قيمة ( ،)η2لتحديد حجم تأثير المعالجة في تنمية كل بعـد مـن أبعـاد المقيـاس ،وكـذلك الدرجـة
الكمية ،وجدول ( )15يوضح ذلك:
جذول (:)25
حجى تأثُش ػاداخ انؼمم فٍ تًُُح انذافؼُح انؼمهُح
حجى انتأثُش
لًُح ()η2
أتؼاد انًمُاط
كثُش
2.222
انتىجه َحى انتؼهى
كثُش
2.262
حم انًشكالخ إتذاػًُا
كثُش
2.422
انتكايم انًؼشفٍ
كثُش
2.226
انتشكُض انؼمهٍ
كثُش
2.262
انذسجح انكهُح
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يتضــــح مــــن جــــدول ( )15أن قــــيم ( )η2تراوحــــت بــــين ( )0‚921 ،0‚893ألبعــــاد
مقيــاس الدافعيــة العقميــة ،وبمغــت قيمتيـــا ( )0‚967لممقيــاس ككــل؛ ممــا يعنــي أن المعالجـــة
التجريبيــة تســيم فــي التبــاين الحــادث فــي تنميــة الدافعيــة العقميــة بنســبة  %96.7؛ ممــا يــدل
عمى فاعمية المعالجة التجريبية في تنمية الدافعية العقمية لدى المجموعة التجريبية.

مياقشُ اليتآج اخلاصُ بالفسضني الجالح والسابع وتفطريها:
مـــن العـــرض الســـابق لنتـــائج البحـــث الخاصـــة بالفرضـــين الثالـــث ،والرابـــع(المرتبطـــة
بالدافعية العقمية) يمكن التوصل إلى ما يأتي:
أثبتــت نتــائج تطبيــق مقيــاس الدافعيــة العقميــة عمــى كــل مــن المجمــوعتين التجريبيــة
والضــابطة فــي التطبيــق البعــدي أن ىنــاك فرقًـا ذا داللــة إحصــائية لصــالح المجموعــة التجريبيــة

صـائيا بـين متوسـطي درجـات
في تنمية الدافعية العقميـة ،كمـا أثبتـت النتـائج وجـود فـرق دال إح ً
التطبيقــين القبمــي والبعــدي لطــبلب المجموعــة التجريبيــة فــي مقيــاس الدافعيــة العقميــة ،وذلــك
لصالح التطبيق البعدي في تنمية الدافعية العقمية.
ويمكن تفسير ىذه النتيجة بأن استخدام عادات العقـل لـدى الطـبلب المعممـين ،يسـاعد
ـداعيا ،والتكامــل
عمــى تنميــة الدافعيــة العقميــة بأبعادىا(التوجــو نحــو الــتعمم ،وحــل المشــكبلت إبـ ً
المعرفــي ،والتركيــز العقمــي) ،فالتــدريب عمــى اســتخدام عــادة المثــابرة ،يجعــل الطــبلب يمتزمــون
بإكمــال الميــام التــي التــي يكمفــون بيـا ،ويواجيــون الصــعوبات ،وال يقبمــون اليزيمــة ،ويجزئــون
المشــكمة لفيميــا ،ويضــعون بــدائل عديــدة لمتعامــل مــع المواقــف التــي يواجيونيــا ،وىــذا يســاعد
إبداعيا ،والتركيز العقمـي ،كمـا أن التـدريب عمـى
عمى زيادة التوجو نحو التعمم ،وحل المشكبلت
ً
اســتخدام عــادة الــتحكم بــالتيور وضــبط الــنفس ،يجعــل الطــبلب يصــغون لمتعميمــات ،ويتفيمــون
التوجييات ،ويتأنون ،ويبنون خطة عمل قبـل البـدء فييـا ،وال يقفـزون إلـى النتـائج ،ويبحثـون
في البدائل الختيار أدقيا؛ وىذا يساعد الطبلب عمـى عـدم التوجـو نحـو الـتعمم والتركيـز العقمـي،
وبالتالي الدافعية العقمية.
واستخدام عادات اإلصغاء بتفيم وتعاطف تجعل الطالب يستمع إلى زمبلئو ،ويتعاطف
معيم ،ويبني عمى أفكارىم ،ويتجاوب معيم ،ويحترم آ ارءىم ،وىذا يساعده عمى تنمية التوجو
نحو التعمم ،والتكامل المعرفي ،كما أن التدريب عمى استخدام عادة التفكير بمرونة ،يجعل
الطبلب المعممين قادرين عمى تغيير أفكارىم ،وتعديل وجيات نظرىم عندما يتعرضون
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 222 -

فاعلية برنامج قائم على عادات العقل...

عدد يونيو-ج5255 )68( -5م

لمعمومات جديدة ،والنظر من زوايا مختمفة لممواقف والمشكبلت التي يتعرضون ليا؛ مما
يساعدىم عمى توليد بدائل وخيارات عديدة لممشكبلت ،ويتعاممون مع أكثر من مصدر
إبداعيا ،والتكامل المعرفي؛ وبالتالي تنمية
لممعمومة ،وىذا يساعدىم عمى تنمية حل المشكبلت
ً
الدافعية العقمية.
والتدريب عمى استخدام عادة التفكير في التفكير(ما وراء المعرفة) يجعل الطبلب
ـيطرحون عمى أنفسيم أسئمة استيضاحية ،ويوضحون خطوات عممياتيم العقمية ،ويصفون
خطواتيم التنفيذية في حل المشكمة ،وىذا يساعد عمى تنمية قدرة الطبلب عمى التركيز العقمي،
والتكامل المعرفي ،كما أن التدريب عمى عادة الكفاح من أجل الدقة يجعل الطبلب المعممين
قادرين عمى تفحص أفكارىم من أجل الحصول عمى الدقة العالية ،فيم يعممون بجد وفق
معايير محددة ،وىذا يساعد عمى تنمية قدرة الطبلب عمى التوجو نحو التعمم ،والتركيز العقمي.
باإلضافة إلى أن التدريب عمى استخدام عادة التساؤل وطرح المشكبلت يجعل الطبلب قادرين
عمى طرح تساؤالت ،وتوليد عدد من البدائل لحل المشكبلت ،والبحث عن األسباب التي تقف
وراءىا ،وىذا يساعد عمى تنمية قدرة الطبلب المعممين التوجو نحو التعمم ،وحل المشكبلت
إبداعيا ،والتكامل المعرفي ،أما التدريب عمى عادة تطبيق المعارف السابقة عمى المواقف
ً
الجديدج َجؼم انطالب لادسٍَ ػهً استعادة المعمومات السابقة لتطبيقيا عمى مواقف جديدة
بحيث تكون ىي مصدر الحل واإليضاح لممشكبلت الجديدة ،وىذا يساعد عمى تنمية التوجو
نحو التعمم ،والتكامل المعرفي.
والتدريب عمى استخدام عادة التفكير والتواصل بوضوح ودقة َجؼم انطالب لادسٍَ
ػهً الربط الجيد بين التفكير والمغة ،وتوصيل األفكار والتعبير عنيا بدقة سواء شفاىة أو
كتابة ،ويساعد ذلك التكامل المعرفي ،والتركيز العقمي ،والتوجو نحو التعمم ،كما أن التدريب
عمى استخدام عادة االستجابة بدىشة ورىبة يجعل الطبلب قادرين عمى االستمتاع بالتعمم
وممارسة التفكير بسعادة واالبتياج لقدرتيم عمى حل المشكبلت وايجاد البدائل والمتعة في
قبول التحدي ،بل والسعي وراء المعضبلت لبلستمتاع بحميا ،وىذا يساعد عمى التوجو نحو
التعمم ،والتركيز العقمي.
أما التدريب عمى استخدام عادة جمع البيانات باستخدام كافة الحواس يجعل الطبلب
قادرين عمى اكتساب المعمومات من البيئة المحيطة بمختمف جوانبيم وربطيا في العقل
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بسيولة بعد معالجتيا ،وىذا يساعدىم عمى التوجو نحو التعمم ،والتكامل المعرفي ،والتركيز
العقمي ،والتدريب عمى عادة التصور واالبتكار والتجديد تجعل الطبلب قادرين عمى تصور
حمول لممشكبلت بطريقة مختمفة من خبلل فحص البدائل من زوايا متعددة ،ويكون لدييم
القدرة عمى االنفتاح عمى النقد ويستخدمونو البتكار حمول جديدة ،كما أنيم يستفيدون من
إبداعيا.
النقد ،وىذا يساعد الطبلب عمى حل المشكبلت
ً

والتدريب عمى استخدام عادة اإلقدام عمى مخاطر مسئولة يجعل الطبلب قادرين عمى

كشف الغموض الذي يحيط بمشكمة ما ،وعدم الخوف من الفشل ،ويجربون من أجل الوصول
إبداعيا ،كما أن التدريب
إلى الصواب ،وىذا يساعد عمى التوجو نحو التعمم ،وحل المشكبلت
ً
عمى عادة إيجاد انذػاتح تجعل الطبلب قادرين عمى إدراك المشكبلت من موقع مثير لبلىتمام
باالعتماد عمى المفارقات والثغرات وعدم التطابق بين األجزاء بما يدعو إلى إطبلق روح المرح
في أثناء التفكير والسرور والمتعة والبيجة ،وىذا يساعد عمى إقبال الطبلب عمى التعمم ،وحل
إبداعيا
المشكبلت
ً

ومن جية أخرى فإن التدريب عمى استخدام عادة انتفكُش انتثادنٍ َجؼم انطالب

يشاركون اآلخرين تفكيرىم ،ويطورون أفكار اآلخرين ،ويتجنبون الوحدة ،وينفتحون ذىنيا
عمى اآلخرين؛ مما يساعد الطبلب عمى التكامل المعرفي ،كما أن التدريب عمى عادة
االستعداد الدائم لمتعمم المستمرتجعل الطبلب قادرين عمى المكافحة باستمرار من أجل
فرصا ثمينة لمتعمم واالعتراف بالحاجة
التحسين والنمو والتعمم والتعديل ،واعتبار المشكبلت
ً
المستمرة لمتعمم؛ مما يؤدي إلى مساعدة الطبلب عمى التوجو نحو التعمم ،وحل المشكبلت
بداعيا ،والتكامل المعرفي والتركيز العقمي ،وبالتالي تنمية الدافعية العقمية.
إ ً
كما أن فاعمية استخدام عادات العقل في تنمية الدافعية العقميـة ظيـرت خـبلل جمسـات
البرنــامج ،حيــث أن الطــبلب كــانوا يســارعون فــي حــل األســئمة التــي توجــو إلــييم ،وفــي تقــديم
المواقــف التــي كــانوا يكمفــون بيــا فــي منــازليم ،والمشــاركة فــي الحـوار والمناقشــات ،كمــا أنيــم
كانوا يبنون عمى أفكار زمبلئيم ويحترمونيا ،وظير ذلك في أثناء عمميم فـي مجموعـات ،وفـي
أثنـــاء عـــرض اســـتجاباتيم ،وكـــانوا أكثـــر تركيـ ًــزا ،ويســـتمتعون بـــتعمميم واســـتخداميم لمعـــادات،
وتطبيقاتيـــا فـــي حيـــاتيم ،وخاصـــة التـــي تســـاعدىم عمـــى التركيـــز والمـــذاكرة بإتقـــان ،كمـــا أن
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تشــجيعيم عمــى ســرد المواقــف ،ووكيفيــة تطبيقيــا فــي حيــاتيم ،ســاعدىم عمــى اإل تيــان بمواقــف
ومشكبلت وحميا بطرق مبتكرة وجديدة.

ىتآج الفسض اخلامظ
لمتحقق من الفرض الخامس ،والـذي نـص عمـى أنـو " :توجـد عبلقـة ارتباطيـة ذات داللـة
احصائية بين درجات الطبلب المعممين في ميارات اتخاذ القرار ،ودرجاتيم فـي الدافعيـة العقميـة
" الختبار صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثة معامل االرتباط البسيط لبيرسون ،وذلك لحسـاب
معامــل االرتبــاط بــين درجــات الطــبلب المعممــين عمــى مقيــاس ميــارات اتخــاذ الق ـرار ،ومقيــاس
الدافعية العقمية ،ويبين الجدول ( )16قيمة معامل االرتباط ومستوى داللتو.
جذول (:)26
يؼايم استثاط دسجاخ انًجًىػح انتجشَثُح فٍ يمُاط يهاساخ اتخار انمشاس ودسجاتهى فٍ يمُاط
انذافؼُح انؼمهُح
يغتىي انذالنح
انذافؼُح انؼمهُح
يؼايالخ االستثاط
2.22
2.626
اتخار انمشاس

من جدول ( )16يتضـح أنـو يوجـد ارتبـاط بـين درجـات المجموعـة التجريبيـة فـي ميـارات
إحصـائيا عنـد مسـتوى
اتخاذ القرار ،والدافعية العقميـة ،حيـث جـاءت قيمـة معامـل االرتبـاط دالـة
ً
داللة .0.01
حيــث ســاعد اســتخدام عــادات العقــل الطــبلب المعممــين عمــى تنميــة ميــارات اتخــاذ الق ـرار،
وكذلك الدافعية العقمية ،وذلك من خـبلل جعـل عـادات العقـل أنماطًـا سـموكية لـدى الطـبلب؛ ممـا

يـؤدي إلــى مســاعدة الطــبلب عمــى زيــادة التوجــو نحــو الــتعمم ،والتركيــز العقمــي وحــل المشــكبلت
ـداعيا والتكامــل المعرفــي ،وبالتــالي يســاعدىم عمــى زيــادة فيميــم لممواقــف والمشــكبلت التــي
إبـ ً
يواجيونيــا ،وتقــديم بـدائل عديــدة لحــل ىــذه المشــكبلت ،والمفاضــمة بينيــا وفــق معــايير معينــة،
لموصول إلى القرار السميم.

التىصًات:
في ضوء ما توصل إليو البحث من نتائج يمكن تقديم التوصيات اآلتية:
 .1االىتمــام بتضــمين عــادات العقــل ضــمن المقــررات التــي تــدرس لمطــبلب المعممــين ،وخاصــة
الفرق األولى.
 .2االىتمــام بالتــدريب عمــى عــادات العقــل؛ لمــا ليــا مــن أثــر إيجــابي عمــى زيــادة قــدرة الطــبلب
المعممين عمى التصرف في المواقف التي تواجييم في حياتيم األكاديمية والعممية.
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 .3ضرورة اىتمـام منسـقي البـرامج التعميميـة بتضـمين عـادات العقـل داخـل البـرامج والمقـررات،
واالىتمام بكيفية إكسابيا لدى الطبلب.
 .4إعداد برامج تدريبية وورش عمل لمطبلب المعممين حول عـادات العقـل ،وكيفيـة استكشـافيا
وتفعيميا ،واستخداميا حتى تصبح عادات سموكية في شخصيتيم.
 .5االىتمـام بتنميــة ميـارات اتخــاذ القـرار؛ لمــا ليـا مــن أثـر إيجــابي فـي زيــادة قدرتـو عمــى فيــم
المواقف ،وتوليد الحمول ،وتقييميا؛ لموصول إلى الحل األمثل لممشكبلت ،ومتابعة تنفيذه.
 .6االىتمام بتنمية الدافعية العقمية ،لما ليا من أثر إيجابي عمى زيادة توجيو نحو التعمم،
وحمو لمشكبلتو بطريقة إبداعية ،والتركيز العقمي ،والتكامل المعرفي.
 .7االىتمام بتنمية ميارات اتخاذ القرار ،والدافعية العقمية؛ لما ليا من أثر إيجابي عمى حياة
الطالب األكاديمية والعممية.

البخىخ املكرتحُ:
فــي ضــوء مــا توصــل إليــو البح ـث مــن نتــائج يمكــن أن تقتــرح الباحث ـة إج ـراء الدراســات
اآلتية:
 أثر التفاعل بين ميارات اتخاذ القرار والدافعية العقمية عمـى التحصـيل الدراسـي لـدى طـبلب
الجامعة
 فاعميــة برنــامج قــائم عمــى اســتخدام عــادات العقــل المنتجــة فــي تنميــة اليقظ ـة العقميــة لــدى
طبلب الجامعة.
إبــداعيا لـــدى مراحــل تعميميـــة
 فاعميــة اســـتخدام عــادات العقـــل فــي تنميـــة حــل المشـــكبلت
ً
مختمفة.
 نمذجة العبلقات بين عادات العقل واتخاذ القرار والدافعية العقمية لدى طبلب الجامعة.
 فاعميــة برنــامج قــائم عمــى الدافعيــة العقميــة فــي تنميــة التحصــيل الدراســي وفاعميــة الــذات
األكاديمية.
 فاعميــة عــادات العقــل المنتجــة فــي تنميــة التفكيــر اإليجــابي والــدافع لئلنجــاز لــدى مراحــل
تعميمية مختمفة.
 أثر استخدام الدافعية العقمية عمى االندماج المعرفي واتخاذ القرار لدى طبلب الجامعة.
 فاعمية عادات العقل في تنمية ميارات التفكير المتشعب لدى الطبلب المعممين.
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 225 -

عدد يونيو-ج5255 )68( -5م

فاعلية برنامج قائم على عادات العقل...

املسادع
أوتاً :املسادع العسبًُ:

إبراىيـ أحمد الحارثي ( .)2002العادات العقمية وتنميتيا لدى التبلميذ ،الرياض ،مكتبة الشقرى.
إبراىيـ أحمد الحارثي ( .)2009أنواع التفكير ،القاىرة ،الروابط العالمية لمنشر والتوزيع.

ابراىيـ رفعت ابراىيـ ( .)2010فعالية نموذج مقترح لتنمية التفكير االحتمالي وميارات اتخاذ القرار لدى
تالميذ المرحمة االبتدائية ،الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس ،كمية التربية ،جامعة عيف
شمس ،مجمة دراسات في المناىج وطرق التدريس)159( 1 ،

أحمد عطية سالمة ( .)2016وحدة رقمية مقترحة في التربية األمانية لتنمية المعرفة العممية والقدرة عمى
اتخاذ القرار لدى الطالب المعمميف بالشعب العممية بكمية التربية ،مجمة كمية التربية ،جامعة

طنطا.202 -146 ،)61( 1،

أحمد عمي الشريـ ( .) 2016القدرة التنبؤية لمدافعية العقمية بالتحصيؿ األكاديمي لدى عينة مف طمبة

جامعة القصيـ ،مجمة الدراسات التربوبة والنفسية ،جامعة السمطاف قابوس-376 ،)2( 10 ،

.389

ادوارد دي بونو ( .)2010التفكير الجانبي كسر القيود المنطقية ،ترجمة :نايؼ الخوض ،منشورات
و ازرة الثقافة ،سوريا.

آرثػػر كوسػػتا ،بيتػا كاليػػؾ(2003أ) .استكشــاف وتقصــي عــادات العقــل ،ترجمػػة مػػدارس الظيػراف األىميػػة،
دار الكتاب التربوي لمنشر والتوزيع ،الدماـ السعودية.

آرثر كوستا ،وبيتا كاليؾ (2003ب) .تفعيل واشعال عادات العقل ،ترجمة مدارس الظيراف األىمية ،دار
الكتاب التربوي لمنشر والتوزيع ،الدماـ السعودية.

أماؿ أحمد اسماعيؿ ( .)2010نموذج مقترح في عمـ االجتماع لتنمية بعض ميارات ما وراء المعرفة

والقدرة عمى اتخاذ القرار نحو المشكالت المجتمعية المعاصرة لدى الطالب المعمـ ،مجمة دراسات

في المناىج وطرق التدرس ،جامعة عيف شمس ،كمية التربية ،الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ
التدريس.167 -160 ،)161( 1،

أماؿ صادؽ ،فؤاد أبو حطب ( .)2000عمم النفس التربوي (ط ،)6القاىرة ،مكتبة األنجمو.

أماني سعيدة سيد إبراىيـ سالـ ،فاطمة السيد اليماني ( .)2014اتخاذ القرار وعالقتو بالذكاء الوجداني
لدى القيادات التربوية في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية ،مجمة العموم التربوية،)2( 22 ،

.566 – 533

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 226 -

فاعلية برنامج قائم على عادات العقل...

عدد يونيو-ج5255 )68( -5م

أميمة محمد عمور ( .)2005بناء برنامج تدريبي قائـ عمى عادات العقؿ في المواقؼ الحياتية

واستقصاء أثره في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى طمبة المرحمة األساسية ،رسالة ماجستير

غير منشورة ،جامعة عماف العربية لمدراسات العميا.

أيمف حبيب سعيد ( .)2006أثر استخداـ استراتيجية حمؿ -أساؿ -استقص A-A-L -عمى تنمية

عادات العقؿ لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي مف خالؿ مادة الكيمياء ،المؤتمر العممي

العاشر ،التربية العممية تحديات الحاضر -ورؤى المستقبل ،المجمد الثاني ،الجمعية المصرية
لمتربية العممية ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس.

بيساف خالد أبو شرخ ( .)2017فعالية برنامج قائـ عمي نظرية تريز لحؿ المشكالت واتخاذ القرار لدى

العامالت في مجاؿ اإلصالح االجتماعي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،الجامعة

االسالمية بغزة.

توفيؽ أحمد مرعي ،ومحمد بكر نوفؿ ( )2008الصورة األردنية األولية لمقياس كاليفورنيا لمدافعية

العقمية (دراسة ميدانية عمى طمبة كمية العموـ التربوية الجامعية األونروا في األردف) ،مجمة

جامعة دمشق.289 – 257 ،)2( 24 ،

ثاني حسيف الشمري ( .)2014فاعمية الخرائط الذىنية في إكتساب طالب الصؼ األوؿ متوسط المفاىيـ
الفيزيائية واستبقاءىا وتنمية الدافعية العقمية لدييـ ،دراسات عربية في التربية وعمم النفس1 ،

(.87 -69 ،)49

الجوىرة محمد الدوسري ( .)2018فاعمية استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تدريس االقتصاد المنزلي في

تنمية ميارات اتخاذ القرار لطالبات المرحمة الثانوية بمحافظة بيشة ،مجمة الفنون واألدب وعموم
االنسانيات واالجتماع.226 -201 ،)26( 1 ،

حساـ محمد مازف ( 2011أ) .عادات العقؿ واستراتيجيات تفعيميا .المجمة التربوية ،كميةالتربية ،جامعة
سوىاج ،ج (.354-331 ،)29

حساـ محمد مازف ( 2011ب) .عادات العقؿ واستراتيجيات تفعيميا في تعميـ وتعمـ العموـ والتربية

العممية :فكر جيد لواقع جديد ،المؤتمر العممي الخامس عشر ،الجمعية المصرية التربية

العممية.87-63 ،

حسف حسيف زيتوف( .)2003تعميم التفكير رؤية تطبيقية في العقول المفكرة ،سمسمة أصول
التدريس(الكتاب الخامس) ،القاىرة ،عالـ الكتب.

حسيف أبو رياش ،وزىرية عبد الحؽ ( .)2007عمم النفس التربوية (لمطالب الجامعي والمعمم
الممارس) ،عماف ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،األردف.

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 222 -

عدد يونيو-ج5255 )68( -5م

فاعلية برنامج قائم على عادات العقل...

حسيف عبدالرحمف التيامي ( .)2008المدخل إلى أصول اإلدارة العامة ،القاىرة ،الدار العالمية لمنشر
والتوزيع.

حمزة ىاشـ السمطاني ،ونجالء عمي الجبوري ( .)2015أثر عادات العقؿ في االستيعاب القرائي لدى

طالبات الصؼ الرابع العممي ،مجمة كمية التربية األساسية لمعموم التربوية واإلنسانية بجامعة

بابل.235 – 208 ،)19( 1 ،

دعاء عمي البنا ،ومديحة قرني خضير ،وصالح محمد جمعة أبو زيد ( .)2016أثر استخداـ استراتيجية
المناظرة

في

تدريس

الدراسات

االجتماعية

في

تنمية

ميارة

تالميذ الصؼ السادس االبتدائي ،مجمة كمية التربية بالفيوم.)6( 1 ،

اتخاذ

القرار

لدى

رافع النصير الزغوؿ ،عماد عبد الرحيـ الزغوؿ ( .)2003عمم النفس المعرفي ،القاىرة ،دار الشروؽ.

رمضاف عمي حسف ( .)2016برنامج تدريبي قائـ عمى بعض عادات العقؿ في تنمية التفاؤؿ لدى ذوي
صعوبات التعمـ مف تالميذ المرحمة االبتدائية ،مجمة كمية التربية ،جامعة بنيا ،كمية التربية27 ،

(.303-367 ،)10

ريـ أحمد عبد العظيـ ( .)2009فاعمية برنامج قائـ عمى استراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية

ميارات الكتابة اإلبداعية وبعض عادات العقؿ لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية ،مجمة القراءة
والمعرفة.112 -32 ،94 ،

زىرة ماىود مسمـ ( .)2013اتخاذ القرار األكاديمي وعالقتو ببعض األساليب المزاجية لدى أعضاء ىيئة
التدريس في الجامعة ،مجمة العموم التربوية والنفسية ،الجمعية العراقية لمعموـ التربوية والنفسية،

ع .310 – 229 ،102

زينب عزيز أحمد ،باف محمود محمد ( .)2015أثر أنموذجي الفورمات  mat4وكيس  Caseفي

الدافعية العقمية لدى طالبات الصؼ الرابع العممي في مادة الفيزياء ،مجمة كمية التربية األساسية

لمعموم التربوية واإلنسانية.111 -88 ،)22( 1 ،

سامر محمد المقيد ( .) 2017فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى عادات العقؿ في تنمبة القوة الرياضية لدى
طالب الصؼ الرابع األساسي بغزة ،رسالة ماجستيرغير منشورة ،كمية التربية ،الجامعة

اإلسالمية بغزة.

سحر محمد عبد الكريـ ،سماح محمود إبراىيـ (.)2015فعالية برنامج تدريبي قائـ عمى نظرية المرونة
المعرفية في تنمية ميارات التدريس اإلبداعي ورفع مستوى الدافعية العقمية لدى الطالبات

المعممات ذوي الدافعية العقمية المنخفضة ،المجمة التربوية الدولية المتخصصة-40 ،)10(4 ،

.72
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سعدية شكري عبد الفتاح ( .)2014نحو تعميم أفضل ميارات دراسية وعادات عقمية وذكاء وجداني،
القاىرة ،المكتبة العصرية لمنشر والتوزيع.

سناء محمد حسف ( .)2018أثر استخداـ نموذج التفكير النشط فى سياؽ اجتماعى  TASCفى
تدريس المغة العربية عمى تنمية التحصيؿ المغوى والتفكير الناقد وميارة اتخاذ القرار لدى تالميذ
المرحمة االبتدائية ،المجمة التربوية ،جامعة سوىاج ،كمية التربية.374 – 319 ،)56( 56 ،

سيد عبد اهلل عبد الفتاح ،وبييرة شفيؽ إبراىيـ ( .)2014فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى بعض عادات

العقؿ المنتجة في تنمية ميارات اتخاذ القرار لدى تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي ،مجمة

تربويات الرياضيات ،مصر)4( 17 ،

شذى سالمة العواودة ( .)2016عادات العقؿ وعالقتيا بالقدرة عمى اتخاذ القرار واالتزاف االنفعالي لدى
طمبة جامعة مؤتة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية عمادة الدراسات العمياء جامعة مؤتو.

شيماء عبدالسالـ سميـ ( .)2016فاعمية استخداـ استراتيجية سوـ ( )SWOMفي تنمية عادات العقؿ

وميارات اتخاذ القرار في العموـ لدى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي ،المجمة المصرية لمتربية

العممية.172 -135 ،)19( 4 ،

صالح ابو جادو ،ومحمد بكر نوفؿ( .)2007تعميم التفكير (النظرية والتطبيق) ،عماف ،دار الميسرة.

صبري صالح ( .) 2005فعالية صنع القرار األكاديمي في ضوء أساليب صنع القرار ومتغيرات السياؽ
لدى طالب الجامعة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس.

صالح أحمد مراد ( .)2000األساليب اإلحصائية في العموم النفسية والتربوية واالجتماعية ،القاىرة،
مكتبة األنجمو المصرية.

صالح أحمد مراد ،أميف عمي سميماف ( .)2002االختبارات و المقاييس فى العموم النفسية و التربوية
 :خطوات اعدادىا و خصائصيا ،القاىرة ،دار الكتاب الحديث.

طارؽ نورالديف عبدالرحيـ ( .)2018عادات العقؿ ،الدافعية العقمية ،التخصص الدراسي والجنس
كمتغيرات تنبؤيو لكفاءة التعمـ اإليجابية لدى طالب جامعة سوىاج ،المجمة التربوية ،كمية التربية
جامعة سوىاج.559 – 447 ،)52( ،

عبد الحميد عبد المجيد حكيـ ( .)2008أثر تفاعؿ البرنامج الدراسي مع البيئة الدراسية عمى ميارات
التفكير لدى طالب كمية المعمميف-جامعة أـ القرى ،مجمة القراءة والمعرفة ،الجمعية المصرية

لمقراءة والمعرفة ،كمية التربية جامعة عيف شمس.144-123 ،)75( 1 ،

عبد الكريـ موسى فرج اهلل ،ومحمد نعيـ سكراف ( ،)2013مستوى الذكاءات المتعددة وعالقتيا بعادات
العقؿ لدى الطمبة معممي الرياضيات بجامعة األقصى ،مجمة كرببلء العممية– 115 ،)4( 11 ،

.130
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عبدالعزيز السيدالشخص ،وظافر مشيب الشمراني ،ومحمود محمد الطنطاوي ( .)2015مقياس عادات
العقؿ لمرحمة المراىقة ،مجمة كمية التربية ،جامعة عيف شمس.490 -455 ،)39( 4 ،

عبداهلل أمبوسعيدي ( .) 2018أثر استخداـ مدخؿ التحميؿ األخالقي في تنمية ميارات اتخاذ القرار

والتحصيؿ الدراسي في مادة االحياء لدى طالبات الصؼ الثاني عشر ،المجمة األردنية في

العموم التربوية.83-71 ،)2(14 ،

عبير ابراىيـ زيداف ( .)2005تدريس عادات العقؿ :مدخؿ لتعمـ الرياضيات مدى الحياة ،المؤتمر

العممي الخامس -التغيرات العالمية والتربوية وتعميم الرياضيات ،الجمعية المصرية لتربويات

الرياضيات.132 -126 ،

عثماف عمي القحطاني ،يحي عبد الخالؽ اليوسؼ ( .)2015فاعمية برنامج إثرائي مقترح قائـ عمى
عادات العقؿ المنتجة في تنمية القدرات االبتكارية لدى الطالب السنة التحضيرية بجامعة تبوؾ
 -المممكة العربية السعودية ،المجمة العربية لتطوير التفوق.229 -203 ،)11( 6 ،

العموـ وعادات العقؿ لدى تالميذ الصؼ السادس اإلبتدائي بالمممكة العربية السعودية ،مجمة التربية
العممية لمجمعية المصرية لمتربية العممية ،كمية التربية جامعة عيف شمس– 83 ،)2( 12 ،

 ،125مصر.

عمى إسماعيؿ سرور ( .)2006فاعمية استخداـ عادات العقؿ المنتجة فى تحسيف توقعات التالميذ
وعالقة ذلؾ باألداء التدريسي ،مجمة كمية التربية ،جامعة االزىر.)130( 3 ،

فايزة أحمد مجاىد ( .)2013أثر دمج أجزاء مف برنامج كورت لتعميـ التفكير في محتوى مادة التاريخ

عمى تنمية عادات العقؿ وميارة اتخاذ القرار لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية ،مجمة الجمعية

التربوية لمدراسات االجتماعية172 -115 ،)53( 1 ،

فتحي عبد الرحمف جرواف ( :)2002تعميم التفكير مفاىيم وتطبيقات ،األردف  ،دار الكتاب الجامعي.

فتحية عمى حميد ( .)2011فعالية برنامج مقترح في تدريس مادة التاريخ قائـ عمى عادات العقؿ لتنمية
ميارات اتخاذ القرار لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية
بالعريش ،جامعة قناة السويس.

فييـ مصطفى ( .)2002ميارات التفكير في مراحل التعميم العام (رياض األطفال -االبتدائي-
اإلعدادي-الثانوي) رؤية مستقبمية في الوطن العربي ،القاىرة ،دار الفكر العربي.

فيصؿ فخري مراد ( .)2010اإلدارة (األسس والنظريات والوظائف) ،عماف ،دار مجدالوي.

عماف ،مركز ديبونو لتعميـ
قيس محمد عمي ،وليد سالـ حموؾ ( .)2014الدافعية العقمية رؤية جديدةّ ،
التفكير.
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ليث محمد عياش ،سيؼ عالء غريب ( .)2018اتخاذ القرار لدى طمبة الدراسات العميا في جامعة
بغداد ،بحوث العموم النفسية والتربوية.196 -178 ،)28( 3 ،

ليمى عبد اهلل حساـ الديف( : )2008فاعمية استراتيجية البداية  /االستجابة  /التقويـ في تنمية التحصيؿ

وعادات العقؿ لدى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي في مادة العموـ ،بحوث المؤتمر العممي
الثاني عشر لمتربية العممية ،40- 1 ،مصر.

مجدي عبد الكريـ ( .)2003تعميم التفكير في عصر المعمومات المدخل -المفاىيم -المفاتيح
النظريات -البرامج ،القاىرة ،دار الفكر العربي.

محمد بكر نوفؿ( .)2008تطبيقات عممية في تنمية التفكير باستخدام عادات العقل ،عماف ،دار
المسيرة لمنشر والتوزيع ،األردف.

محمد بكر نوفؿ ،فريد محمد أبو عواد ( .)2010التفكير والبحث العممي ،عماف ،دار المسيرة.

محمد بكر نوفؿ ،ومحمد قاسـ سعيفاف ( .)2011دمج ميارات التفكير في المحتوى الدراسي ،عماف،
دارالمسيرة لمنشر والتوزيع ،األردف.

محمد بكرنوفؿ ( .)2009اإلبداع الجاد "مفاىيم وتطبيقات" ،عماف ،دار دي بونو لمنشر والتوزيع،
األردف.

محمد جاسـ ولي وباسـ محمد العبيدي وآالء محمد العبيدي ( .)2010اإلبداع والتفكير اإلبتكاري

عماف ،مركز ديبونو لتعميـ التفكير.
وتنميتو في التربية والتعميمّ ،
محمد حسف صبح ،ىشاـ إبراىيـ الترش ،إبراىيـ محمد المغازي ( .)2015أساليب التفكير وعالقتيا
بالقدرة عمى اتخاذ القرار لدى معممي المرحمة االبتدائية .مجمة كمية التربية ،جامعة بورسعيد1 ،

(.871 -844 ،)18

محمد عبدالرءوؼ عبدربو ( .)2016عادات العقؿ المنبئة بالتفكير الجامبي ،دراسات عربية في التربية
وعمم النفس ،رابطة التربوييف العرب ،السعودية.575 -521 ،)77(1 ،

محمد عمي العسيري( .)2016أساليب التفكير والدافعية العقمية لدى طمبة كمية التربية بجامعة الممؾ
سعود ،المجمة التربوية الدولية المتخصصة ،جامعة الممؾ سعود.82-63 ،)5( 5 ،

محمد كاظـ الجيزاني ،شفاء حسيف ووارد ( .)2012أثر برنامج تدريبي قائـ عمى عادات العقؿ في
تنمية ميارات ما وراء المعرفة لدى تالميذ الصؼ السادس اإلبتدائي ،مجمة أبحاث ميسان9 ،
(.114 – 46 ،)17

محمد نايؼ عياصرة ( .)2012عادات العقؿ لدى طالبات كمية أربد الجامعية ،مجمة العموم التربوية،
كمية الدراسات العميا لمتربية.312 -293 ،)3( 20 ،
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مروة عبد اهلل الشاعر ،سعد يسي ذكي ،منى عبد الصبور .)2010( ،فاعمية وحدة في العموـ مبنية وفؽ

خطوات برنامج كورت في تنمية القدرة عمى اتخاذ القرار لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية ،مجمة

البحث العممي في التربية ،جامعة عيف شمس ،كمية البنات لآلداب والعموـ والتربية،)11( 3 ،

.602- 593

مسفر خفير سني القرني ( .)2015أثر استخداـ استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ في تدريس العموـ
عمى تنمية التفكير عالي الرتبة وبعض عادات العقؿ لدى طالب الصؼ الثاني المتوسط ذوي

أنماط السيطرة الدماغية المختمفة ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة أـ القرى.

مندور عبد السالـ فتح اهلل ( .)2009فاعمية نموذج أبعاد التعمـ لمارزانو في تنمية االستيعاب المفاىيمي

في العموـ وعادات العقؿ لدى تالميذ الصؼ السادس اإلبتدائي بالمممكة العربية السعودية ،مجمة
التربية العممية ،الجمعية المصرية لمتربية العممية بكمية التربية جامعة عيف شمس، )2( 12 ،
.125 – 83

ناديا ىايؿ السرور ( .)2005تعميم التفكير في المنيج المدرسي ،األردف ،عماف ،دار وائؿ.

نبيمة عبدالرؤوؼ شراب ( .)2011أساليب اتخاذ القرار و عالقتيا بالصالبة األكاديمية لدى طالب

الجامعة ،مجمة اإلرشاد النفسي ،جامعة عيف شمس ،مركز اإلرشاد النفسي ،ع - 422 ،28

.450

نواؿ عبد الرحمف محمد الحوراني ( .)2013مقارنة بيف كيفية اتخاذ القرار بيف المدراء والمديرات دراسة

حالة عمي برنامج التربية والتعميـ بوكالة الغوث الدولي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة
االسالمية بغزة.

نورة بنت عبدالرحمف القضيب ( .)2014أثر برنامج إرشادي في تنمية بعض عادات العقؿ وفاعمية
الذات لدى عينة مف طالبات اإلبتدائي بمدينة الرياض ،جرش لمبحوث والدراسات،)2( 15 ،

.137 -117

ىالة سعيد أبوالعال ( .)2012مدخؿ مقترح قائـ عمى عادات العقؿ لتدريب الطالبات معممات االقتصاد

المنزلي عمى ميارات التفكير التأممي بكمية التربية النوعية ،دراسات عربية في التربية وعمم

النفس ،رابطة التربوييف العرب.74-44 ،)26( 3 ،

ىانـ أحمد سالـ ،رانيا محمد عطية ( .)2016عادات العقؿ وعالقتيا بكؿ مف اتخاذ القرار وفاعمية
الذات لدى الطالب المتفوقيف والعادييف بالصؼ األوؿ الثانوي العاـ ،مجمة التربية الخاصة14 ،

(.113 -50 ،)14
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وجداف خميؿ الكركي ( .)2007فاعمية برنامج تدريبي مستند إلى عادات العقؿ في تنمية التفكير الناقد
لدى طمبة الجامعة ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة عماف العربية لمدراسات العميا ،المممكة
األردنية الياشمية.

وضحي بنت حباب العتيبي ( .)2013فاعمية خرائط التفكير في تنمية عادات العقؿ ومفيوـ الذات
األكاديمي لدي طالبات قسـ األحياء بكمية التربية ،مجمة أم القري لمعموم التربوية والنفسية5 ،

(.)1

وطفة عمي أسعد ( .)2007قراءة في كتاب عادات العقؿ ،مقاؿ منشور عمى الشبكة العالمية

لممعمومات.www.watfa.net ،

ياسر طاىر محمد ( .)2013العادات العقمية وعالقتيا بتحصيؿ مادة الكيمياء لطالب المرحمة
اإلعدادية ،مجمة كركوك لمدراسات اإلنسانية.222 – 195 ،)3( 8 ،
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