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ي تحصيل مادة طرائق التدريس العامة وعادات أثر 
 
اتيجية قوة التفكتر ف استر

بية االساسية  العقل عند طلبة كلية التر

 

 

                                                 السمخص
في تحريل مادة شخائق التجريذ استخاتيجية قػة التفكيخ  الى تعخؼ أثخالبحث يخمي ىحا      

اتبعْت الباحثتاف  البحث مخمييولتحقيق ، شمبة كمية التخبية االساسيةالعامة وعادات العقل عشج 
السجسػعة  ىػ ترسيع  و دئّي، ضبٍط ج   ذا اي  تجخيبّ  اترسيس   ْتااعتسجاجخاءات السشيج التجخيبّي، اذ 

ب العيشة القرجية كمية التخبية االساسية/ جامعة ، واختارْتا بأسمػ بعجيّ ال ذات االختبارٍ  ،الزابصة
بابل، وبأسمػب العيشة العذػائية البديصة اختارتا قدع التخبية الخاصة في كمية التخبية االساسية 

 ا  أىجاف ليسثل عيشة البحث، التي ستجخي عمييا التجخبة، وقبل البجء بالتجخبة أعّجت الباحثتاف
  .خصط التجريديةال فزبل  عغ سادة،مفخدات المغ  مػضػع سمػكية لكلّ  

( في بعس مغ التجخيبية والزابصة)البحث عيشة التكافؤ بيغ مجسػعتي أ جخي  وبعج أف
عمى  2019-2018بقت التجخبة في الفرل الجراسي الثاني مغ العاـ الجراسي ش  الستغيخات، 

 وشالبة. ا( شالب  74عيشة البحث التي بمغ عجدىا)

مغ  تكّػف شخائق التجريذ العامة  مادةفي  اتحريمي   ااختبار  أما أداتا البحث، فقج أعجَّت الباحثتاف 
، وثباتو وبعج التأكج مغ صجقتع تصبيقو عمى عيشة البحث  ،االختيار مغ متعجدنػع ( فقخة مغ 40)

ر مغ متعجد وزعت ( فقخة مغ نػع االختيا30ف مغ )لعادات العقل تكػَّ  ااختبار   كسا بشت الباحثتاف
  .وثباتو ووتع التأكج مغ صجق ،فقخاتو عمى عادات العقل الدتة عذخ

ولسعالجة البيانات بشحٍػ احرائي، استعسمت الباحثتاف مجسػعة مغ الػسائل االحرائية      
معادلة و معادلة معامل الرعػبة، السبلئسة لمبحث، وىي: االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ، و 

  .سييد، ومعادلة فّعالية البجائل الخاشئةمعامل الت

 :االتية الشتائج تػصل البحث الىوبعج معالجة البيانات  

في اختبار التحريل لرالح السجسػعة التجخيبية وعشج مدتػى  اإحرائي   داؿيػجج فخؽ  .1
 (0,05داللة )

 ـ.د. اسخاء فاضل أمين
 جامعة بابل/ كمية التخبية االساسية
israabasic@gmail.com 

 

 ـ.د. ابتداـ جعفخ جهاد الخفاجي
 جامعة بابل/ كمية التخبية االساسية

ibtesamib223@gmail.com 
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لح السجسػعة التجخيبية وعشج افي اختبار عادات العقل لر اإحرائي   داؿ ؽ ػجج فخ ي .2
  .(05,0مدتػى داللة )

ا مغ االستشتاجات، كسا أوصتا بسجسػعة مغ و   في ضػء نتائج البحث استشتجت الباحثتاف عجد 
 التػصيات والسقتخحات امتجادا  لمبحث واستكساال  لو.

  عادات العقل، طمبة الجامعة.، التحريلالكمسات السفتاحية: أثخ، استخاتيجية قهة التفكيخ، 

The effect of thinking force strategy on achieving general subject teaching 
methods and mind habits for students of the College of Basic Education 

 

Dr. Israa Fadhil Ameen          Dr.Ibtisam Ja'afar Jawad Al-Khafaji 
israabasic@gmail.com                        ibtesamib223@gmail.com 

University of Babylon\ College of Basic Education\ Babylon\ Iraq 

Abstract  
      This research aims to know the effect of the thinking force strategy on 
achieving general subject teaching methods and mind habits for students of 
the College of Basic Education To achieve the aims of the research, the two 
researchers formulated the following two hypotheses: There were no 
statistically significant differences at the level of significance (05.0) between 
the average scores of students of the experimental group who are studying 
using the power of thinking strategy, and the average scores of students of the 
control group who study the usual method used in the achievement test of 
general teaching methods. There were no statistically significant differences at 
the level of significance (05.0) between the average scores of students of the 
experimental group who are studying using the force of reasoning strategy, 
and the mean of the scores of students of the control group who study the 
usual method used in testing habits of mind. To achieve the two goals of the 
research, the two researchers followed the experimental method procedures, 
as they adopted an experimental design with partial tuning, which is the design 
of the control group, with the post-test, and they chose the intentional sample 
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method at the College of Basic Education / University of Babylon, and in the 
simple random sample method they chose the Department of Special 
Education in the College of Basic Education To represent the research 
sample, on which the experiment will be conducted, and before starting the 
experiment, the researchers prepared behavioral goals for each subject of the 
vocabulary of the subject, as well as the teaching plans. After the equivalence 
between the two groups of the research sample (experimental and control) 
was conducted in some of the variables, the experiment was applied in the 
second semester of the academic year 2018-2019 to the research sample 
which reached (74) students. As for the research tools, the two researchers 
prepared an achievement test in the general teaching methods subject 
consisting of (40) multiple-choice items, which was applied to the research 
sample after confirming its sincerity and consistency, and the two researchers 
built a test for mind habits consisting of (30) paragraphs from The type of 
multiple choice, the paragraphs of which were distributed over the sixteen 
habits of the mind, and its validity and reliability were confirmed. To statistically 
treat data, the two researchers used a set of statistical methods appropriate for 
the research: the T-test for two independent samples, the difficulty coefficient 
equation, the coefficient of discrimination, and the efficacy equation for wrong 
alternatives. After processing the data, the research reached the following 
results: There is a statistically significant difference in achievement test for the 
experimental group and at the significance level (0.05) There is a statistically 
significant difference in mind habits testing in favor of the experimental group 
and at the level of significance (05.0). In light of the results of the research, 
the researchers concluded a number of conclusions, as well as recommended 
a set of recommendations and proposals to extend the research and complete 
it. 
 



 هـ4775 -م 5353 أيلول 63( في 27) عدد مجلة نسق                                                              

 
 

443 

 السمخص:

 الفرل األوؿ: التعخيف بالبحث -1

 مذكمة البحث: 1 -1

غالب ا ما تخاشب شخيقة التجريذ الستعمع مغ زاوية بعيشيا مدتثيخة  قجرة مغ قجراتو الكثيخة،       
ولكغَّ ىحه الصخيقة تبقي القجرة بسعدؿ عغ باقي القجرات، ومغ ىحا السشصمق والختبلؼ جسيػر 

ساؿ الستعمسيغ وتبايغ مدتػياتيع، وتعجد قجراتيع، وتشػع حػاسيع، ووسائل تّمقّييع، فإفَّ استع
استخاتيجيات حجيثة والتشػيع فييا، أصبح مبتغى  تعميسي ا يشبغي مخاعاتو، ووضعو في الحدباف سعي ا 
إلى خمق جيٍل مفكٍخ واٍع، زيادة عمى أفَّ استعساؿ ىحه الذخيحة الػاسعة مغ السسارسات 

 واالجخاءات تسجُّ الستعمع بأسمحة ي ديصخ بيا عمى أكبخ قجر مغ معمػماتو وأفكاره. 

عمى الخغع مغ تشػع مفخدات مادة شخائق التجريذ إال أنو ما يداؿ تجريديا في الجامعة      
يقترخ عمى شخائق شائعة االستعساؿ مثل شخيقة السحاضخة واالستجػاب والسشاقذة وغيخىا بحيث 

تو أفَّ تمظ الصخائق ال تثيخ التفكيخ بل تقػـ عمى الحفع واالستطيار واالسئمة الشسصية، وىحا ما أ كجَّ
( التي تخى أفَّ السذكمة تكسغ في ضعف وعي الصمبة بأساليب معالجة 2000دراسة )البلمي، 

السعمػمات الجراسية الحي يعدى الى شخائق تمقييع لمسعمػمات، وتذكل ىحه السذكمة ندبة كبيخة 
%، مّسا يتختب عمى ىحه السذكمة تجني السدتػى التحريمي لمصمبة )البلمي، 6,89ترل إلى 

2000 :32.) 

ومغ جانب آخخ، تدعى التخبية الحجيثة اليػـ إلى تصػيخ القجرات العقمية العميا لمستعمسيغ        
بشحٍػ عاـ، وشمبة الجامعة بشحٍػ خاص، ذلظ كػف الشذاط العقمي يشبغي أف يكػف في حيػية 

اال أفَّ كثيخ مغ  دائسة؛ بغية التصمع لمعسميات العقمية العميا كالتحميل والتفكيخ وحّل السذكبلت.
العامميغ في السيجاف التعميسّي يخوف أّف ميسة تصػيخ القجرات العقمية ىجؼ يزعػنو في الحدباف؛ 
لكغ ىحا اليجؼ غالب ا ما يرصجـ بالػاقع عشج التصبيق؛ فالعاممػف في ىحا السجاؿ ي خوف  أّف 

خات كافية في مجاؿ تعميع التجريب عمى التفكيخ عسمية شاقة، فالشطاـ التخبػّي ال يػفخ ليع خب
 ( 216: 2013التفكيخ. )جخار، 
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وباستقخاء الجراسات التي تشاولت عادات العقل، فقج أكّجت معطسيا أفَّ السعمسيغ ال يشطخوف      
بشحػ واٍع الى االنذصة والسسارسات التي يدتعسمػنيا لسداعجة الستعمسيغ عمى التفكيخ الشذط 

برػرتو الحالية يعػؽ التفكيخ ويزعف عادات العقل عشج وتصػيخ عادات العقل، فالتجريذ 
الستعمسيغ، ونتيجة لحلظ يأتي العجيج مغ الستعمسيغ الى السخاحل العميا وليدت لجييع السقجرة عمى 

 التفكيخ واعساؿ عادات العقل.

ارات بشاء  عمى ما سبق تخمز الباحثتاف الى أفَّ شمبة السخحمة الجامعية تفتقخ الى العجيج مغ السي
التي تعّج كآليات عسل تخفع مدتػاىع العمسي، وضخورة ذلظ تكسغ في أىسية مخخجات كمية التخبية 
االساسية فيي تحجد السيشة في السدتقبل القخيب، لحلظ يتصمب مسارسة التجريدي استخاتيجيات 

ثيخىا الكبيخ متشػعة لديادة تحريل الصالب العمسي، ولفت انتباىو الى قجراتو وامكاناتو الحاتية لتأ
 في تحقيق الشجاح االكاديسي.

وتذيخ الباحثتاف _انصبلقا  مغ خبختيسا التجريدية في التعميع الجامعي_ أفَّ التجريذ يقترخ      
عمى شخيقة متبعة غالب ا ما تجعل دور الصالب سمبي ا، فزبل  عغ افتقاد كثيخ مغ الصمبة الى 

جة ونسصية الحمػؿ السصخوحة، وزيادة في التأكج والسذاركة السبادرة واالقباؿ عمى االتياف بأفكار ججي
نة مغ ) ( تجريدي مّسغ يجرسػف 30في الخأي، اختارت الباحثتاف عيشة استصبلعية عذػائية مكػَّ

 مادة شخائق التجريذ العامة، ووجيت ليع االسئمة السفتػحة اآلتية: 

 مادة شخائق التجريذ العامة؟/ ما الصخيقة التجريدية التي غالب ا ما تتبع في تجريذ 1س

 / ما الصخائق الحجيثة التي ت تبع في تجريذ مادة شخائق التجريذ العامة؟ 2س

  في مادة شخائق التجريذ العامة؟ / ما مدتػى التحريل الجراسي لمصمبة3س

 / ىل يدتعسل التجريدي أنذصة عمسية وفكخية متشػعة تذجع الصمبة عمى التفكيخ؟ 4س

 ابات عمى االسئمة السفتػحة أعبله كاآلتي: وكانت حريمة اإلج

% مغ أفخاد العيشة يدتعسمػف شخيقة السحاضخة االعتيادية في تجريذ مادة شخائق التجريذ 90
 العامة. 
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( مجرسيغ وأف ىحه 4% مغ أفخاد العيشة يدتعسمػف شخائق أخخى، وتسثل ىحه الشدبة )10
 السجسػعة مغ السجرسيغ تػزعػا عمى الذكل اآلتي: 

 ( مغ أفخاد العيشة يدتعسمػف شخيقة السشاقذة فزبل  عغ الصخيقة االعتيادية. 2)

 ( مغ أفخاد العيشة يدتعسمػف أساليب تجريدية أخخى مشيا االستجػاب والعخض.2)

% مغ افخاد العيشة ذكخوا أفَّ السدتػى التحريمي 100تبيغ أفَّ  الدؤاؿ الثالثأما فيسا يخز 
جريذ العامة يقع في مدتػى السقبػؿ والستػسط وعجد ضئيل ججا  مغ لمصمبة في مادة شخائق الت

 الصمبة يقع تحريميع في باقي السدتػيات.

 اعبله كاالتي:  الدؤاؿ الخابعاما حريمة االجابة عمى 

وبحلظ فأف محرمة االستصبلع جاءت معدزة % ال يدتعسل انذصة تذجع عمى التفكيخ، 99
ت فزػليسا العمسي، لحا تقخر معالجة ىحه السذكمة مغ شخيق العتقاد الباحثتاف بالسػضػع وأثار 

استعساؿ استخاتيجية تفكيخية لعميا تديع في تحقيق أىجاؼ السادة مغ شخيق إثارة تفكيخ الصمبة 
 وتحفيد مػاىبيع وتعديد قجراتيع الحىشية.

ذف عغ بشاء  عمى ما سمف، فقج أصبحت السذكمة واضحة، م تسثمة في قرػر السسارسات التي تك
 قجرات الصمبة، 

ال سيسا السسارسات التجريدية التي تعشى بعسمية التفكيخ الشذط؛ ويكػف ذلظ مغ شخيق االجابة 
 عمى الدؤاؿ االتي:

ىل الستخاتيجية قهة التفكيخ أثخ في تحريل مادة طخائق التجريذ العامة وعادات العقل عشج 
 طمبة كمية التخبية االساسية؟

 أىسية البحث  1-2

و الجراسات الحجيثة في عػالع الشطخية السعخفية والبشائية وتصػراتيا العرخية الى التعمع عمى تتج
وفق مخصصات الجماغ والعسميات التي تجور فيو مغ معخفية وغيخىا، اذ أفَّ القذخة في الجماغ 

عمع تكػف مدؤولة عغ تخديغ الخبخات االنفعالية وتعجيميا في ضػء بخمجة الجماغ ليا، ويتجو الت
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الحجيث اليػـ الى اعتساد السخصصات التي تجور في الجماغ بسا تتزسشو مغ عسميات معخفية، وما 
يتختب عغ ذلظ مغ مجخبلت كتمظ التي تسخ في سمدمة مغ االنتباه واالدراؾ حتى االستجعاء في 

كار ضػء مخخجات تشجمج فييا السعخفة الدابقة مع البلحقة لتخخج بشتاجات تتدع بالججية واالبت
 (7: 2008والشقج والتحميل.)سعيج، 

وعمى الخغع مغ السجى الػاسع لمترػرات في ضػء األشخ الشطخية لمتعمع السعاصخة، فقج ضيخت 
ا، اذ يقع  ا مشطس  مدألتاف حػؿ شبيعة التعمع، األولى تسثمت في أفَّ الستعمع يسيل ألف يكػف متعمس 

ئق السدتعسمة في اثشاء تعمسيع، أما السدألة عمى عاتق الصمبة الفّعالػف مدؤولية بخرػص الصخا
األخخى فتذسل ما وراء السعمػمات السعصاة؛ اذ يشبغي استعساؿ السعخفة الججيجة بشذاط لبشاء 
السعشى، أي عمى الستعمع االنتقاؿ مغ دور السذارؾ الخامل لمسعمػمات الى دور السدتقبل 

 (44: 2009الفّعاؿ.)ابػ جادو ونػفل، 

ضيخت قػة التفكيخ بػصفيا احجى أىع القػى التي يستمكيا الستعمع الى جانب قػاه  وفي ىحا الرجد
ا في تشذيط معخفة الستعمع، اذ  األخخى: الشفدية والرحية والبجنية، حيث تؤدي ىحه القػة دور ا ميس 
يفتح العقل ممفات لكلّ  مؤثخ كالغزب والخػؼ والحب والحدف... وبسا في ذلظ مغ التعبيخات 

الفخد بجدجه، ويتأثخ بفعل ذلظ بدبب الفكخة فيترخؼ عمى وفق ذلظ الذعػر.)البمعاوي، فيذعخ 
2011 :49.) 

ويعّج التفكيخ أرقى اشكاؿ الشذاط العقمي الحي مشحو هللا جلَّ وعبل لئلنداف، وىػ سخ تسيده عغ 
يو مغ باقي السخمػقات، والحي مكشو مغ تبرخ مػجػدات الكػف وما فيو مغ عطسة الخالق، وما ف

سخ عسيق كاف لحكستو جل وعبل شأف بالغ في تحفيد العقل البذخي عمى تقري مكشػناتو، 
ليفزي بخؤية ثاقبة بأفَّ لمعقل وضائف راقية أ نيصت بو، ولعّل اىتساـ نفخ غيخ قميل مغ الباحثيغ 

تفكيخ مكشيع مغ استبرار جسمة مغ قػى التفكيخ ومياراتو التي شكّمت بسجسميا اتجاىات لتعميع ال
 وتعمسو.

وغشي عغ البياف أنَّو لتحقيق مدتػى متقجـ مغ الشجاح، فاف الصالب بحاجة الى استخاتيجيات تديع 
في رفع كفايتو التفكيخية، ال سيسا تمظ السعشية بتعميع التفكيخ ومياراتو والتي يتختب عمييا تحريل 
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ا بالديصخة الػاع، أعمى ية عمى تفكيخه، فيشسػ شعػر ثقتو اذ أفَّ ىحه االستخاتيجيات تعصيو إحداس 
 (11، ص2008بشفدو لسػاجية السيسات الجراسية والحياتية.)الرفار، 

وتكسغ أىسية قػة التفكيخ في تكييف االتجاه الحىشي، فعمى الفخد أف يتعمع كيف يحيا بفكخ متججد؟ 
ا وتسخيش ا، اال أنو يخّمز الفخد مغ العػائق الحىشية التي تحجُّ  مع أفَّ ىحا التكييف يتصمب مجيػد 

 (. 26: 2000مغ تفكيخه وفاعميتو، مّسا يقػد الى تحخر أفكاره لتكػف في اندجاـ.)بيل، 

ا في وتبجو أىسية استخاتيجية قػة التفكيخ واضحة في عسمية التعمع،  ا متعسج  اذ يبحؿ الستعمع جيج 
ا لمتسييد بيغ األفكار،  ترشيف نتاج األفكار، وعسمية الترشيف ىحه ليدت آلية، بل تتصمب جيج 

تساع إلى فسغ الزخورّي تجريب الفخد عمى مبلحطة األشياء ومغ ثع ترشيفيا مغ شخيق االس
وتعّج قػة التفكيخ واحجة مغ السياـ التي يزسيا (، 287: 2005أفكار االخخيغ. )دي بػنػ، 

 مفيػـ معالجة األفكار، وترشيفيا. 

وتسثل معالجة األفكار احجى السشصمقات االساسية إلبجاع عرخ السعمػمات الحي يتسيد بصابع 
ستا وكاليظ أفَّ السسارسات التقميجية في السخونة، وىحا ما يسثل جػىخ عادات العقل، اذ يخى كػ 

التعميع تخكد في الشتاجات التعميسية ذات االجابة الرحيحة فقط، في حيغ أفَّ عادات العقل تتيح 
لمصالب مخونة البحث عغ االجابة عشجما ال يتسكغ مغ معخفتيا، ومغ ىشا بجأ االتجاه السعخفي 

: 2011التفكيخ واعساؿ العقل.)نػفل ودمحم، يبحث عغ استخاتيجيات تذجع الصمبة عمى مسارسة 
297.)  

وقج ضيخ مرصمح عادات العقل نتيجة ألبحاث الجماغ التي ركدت في معخفة كيف يعسل العقل؟ 
فإثارة الفخص أماـ الفخد لئلبجاع مغ شخيق التعبيخ عغ األفكار وشخح األسئمة والقزايا السختبصة 

ب عمى إنتاج السعخفة أكثخ مغ مقجرتو عمى استخجاعيا بحياتيع، والعسل عمى مبلحطة مقجرة الصال
وتحكخىا، مّسا يتصّمب مغ السعمسيغ التخكيد في أداء الصمبة وسمػكيع إزاء حّل السذكبلت التي 
تتحجى عقػليع وقجراتيع، وكحلظ ىشجسة البيئة وتييئتيا لكي تكػف مذجعة  لسسارسة اجخاءات 

دات العقل ىي سمػكيات يرعب استعساليا بشحٍػ تمقائي اذا وانذصة مثيخة لمتفكيخ، ال سيسا أفَّ عا
 (94: 2005لع يتػافخ لمستعمسيغ الفخص الكافية.)قصامي وأميسة، 
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وتخى الباحثتاف أف لمتعميع الجامعي مكانة مسيدة في مديخة السجتسع كػنو يؤدي الجور األكبخ في 
العشاية بسػضػع التفكيخ، بغية  بشاء األمع والذعػب بػصفو قسة الدمع التعميسي، وىحا يتصمب

تسكيغ الصمبة مغ تحريل السعخفة بأنفديع؛ وتحقيق التػازف بيغ الجػانب الشطخية والتصبيكية 
لغخض إشبلؽ العشاف لمفكخ والخياؿ العسل التعاوني واإلبجاع، فيتعجى الجسػد والشسصية، مّسا 

 يؤىميع لسػاجية التصػرات الحاصمة في العالع.

 زح ما لمبحث من حاجة في أىسية: ومّسا سمف تت

 أىسية استعساؿ االستخاتيجيات والصخائق الحجيثة، السيسا استخاتيجية قػة التفكيخ. .1

ضخورة تقجيع السحتػى التعميسي لمصمبة عمى وفق لمتػجيات والجراسات الحجيثة التي تؤكج  .2
 الجسع بيغ الجانب الشطخي والتصبيقي والديكػلػجي.

شمبة الجامعة بالسسارسات التي تعشى بالتفكيخ مغ حيث مياراتو التأكيج عمى تدويج  .3
 واستخاتيجيات تعميسو وتعمسو.

 أىسية التعميع الجامعي بػصفو قسة اليـخ التعميسي. .4

 أما األىسية التظبيقية لمبحث، فإفَّ ىحا البحث سُيقجـ اآلتي:

تب عغ استخاتيجية قػة التفكيخ، وما  .1 تدويج السيجاف التخبػّي بأدب نفدّي تخبػّي، يتزسغ ما ك 
 ك تب عغ عادات العقل، مّسا يدود الباحثيغ بأدب نفدّي تخبػّي يخز  كبل الجانبيغ. 

تدويج السيجاف التخبػّي بأداة تقػيع )اختبار تحريمي في مادة شخائق التجريذ العامة(،  .2
ادات العقل(، وصياغتيسا والػصػؿ إلى دالالت سيكػمتخية مبلئسة بغية تحػيل و)اختبار ع

 القاعة الجراسّية إلى مختبخ ت قاس فيو نتائج التعمع، والسجخبلت التجخيبية ذات الشتائج.

الوجػد لجراسة سابقة_ في حجود عمع الباحثتاف_ تشاولت استخاتيجية قػة التفكيخ في تحريل  .3
 .العامة وعادات العقل عشج شمبة الجامعة وىحا ما تفخَّد بو البحثمادة شخائق التجريذ 

 ىجفا البحث  1-3

 يخمي ىحا البحث: 
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تعّخؼ أثخ استخاتيجية قػة التفكيخ في تحريل مادة شخائق التجريذ العامة وعادات العقل عشج  
 شمبة الجامعة.

 فخضيتا البحث  1-4

( بيغ متػسط درجات شمبة 05,0)ال تػجج فخوؽ دالة إحرائي ا عشج مدتػى داللة  -1
السجسػعة التجخيبية الحيغ يجرسػف باستخجاـ استخاتيجية قػة التفكيخ، ومتػسط درجات شمبة 
السجسػعة الزابصة الحيغ يجرسػف بالصخيقة االعتيادية في االختبار التحريمي في مادة 

 شخائق التجريذ العامة.

( بيغ متػسط درجات شمبة 05,0ال تػجج فخوؽ دالة إحرائي ا عشج مدتػى داللة ) -2
السجسػعة التجخيبية الحيغ يجرسػف باستخجاـ استخاتيجية قػة التفكيخ، ومتػسط درجات شمبة 

 السجسػعة الزابصة الحيغ يجرسػف بالصخيقة االعتيادية في اختبار عادات العقل.

 حجود البحث  1-5

 يتحجد البحث الحالي بػػػ:

 الثة /كمية التخبية األساسية.شمبة السخحمة الثالحجود البذخية:  .1
 الحجود السعخفية: .2

 مادة شخائق التجريذ العامة لمسخحمة الثالثة. -

 كمية التخبية األساسية. الحجود السكانية: .3
 .2019 – 2018العاـ الجراسي  الفرل الجراسي الثاني مغ الحجود الدمانية: .4
 تحجيج السرظمحات: 1-6

 عخفو كاًل من:: أواًل: األثخ

"ناتج تغيخات مخغػبة أو غيخ مخغػبة لجى الستعمسيغ نتيجة  ( بأنو:2003)شحاتة وزيشب، .1
 (22: 2003)شحاتة وزيشب، عسمية التعمع"
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"قجرة العامل الحي يكػف مػضع الجراسة عمى تحقيق نتيجة ايجابية  ( بأنو:2004)ابخاهيم،. 2
انو يكػف سبب مغ االسباب وتغيخات مزسػنة السحتػى فاذا اخفق في تحقيق تمظ الشتيجة ف

 (30: 2004الخئيدة لحجوث تجاعيات سمبية" )ابخاليع، 

: "كل تغيخ سمبي أو ايجابي يؤثخ في مذخوع ما نتيجة مسارسة أي ( بأنو2006)عامخ، . 3
 (9: 2006نذاط تصػيخي".)عامخ، 

 ؼ البحث.كػنو األقخب الى أىجا تعخيًفا نظخًيا( 2003تبشت الباحثتاف تعخيف شحاتة وزيشب )

التغيخ الحي يحجثو التجريذ باستعساؿ استخاتيجية قػة التفكيخ في تحريل التعخيف اإلجخائي لألثخ: 
 مادة شخائق التجريذ العامة وعادات العقل عشج شمبة السخحمة الثالثة.

 عخفيا كاًل من:، ثانيًا: استخاتيجية قهة التفكيخ

"احجى استخاتيجيات التعمع الشذط السدتشجة الى الشطخية السعخفية  ( بأنيا:2011)الذسخي، .1
البشائية، اذ تعسل ىحه االستخاتيجية عمى مداعجة الصمبة في بشاء السعخفة وتشطيسيا وتشذيصيا مغ 

 (124-123: 2011)الذسخي،  "شخيق تجويشيع لؤلفكار وترشيفيا وتمخرييا واستيعابيا

استخاتيجية تتيح لمصمبة غخبمة االفكار وتخشيحيا، مّسا " يا:( بأن2016)أمبه سعيجي وىجى،. 2
تديع في السذاركة الفاعمة مع االقخاف مغ شخيق تبادؿ االفكار مع بعزيع البعس، واعصائيع 

 (. 58: 2015)أمبػ سعيجي وىجى،  "دور ايجابي وفاعل لبلكتذاؼ وتصػيخ قجراتيع العقمية

 كػنو األقخب الى أىجاؼ البحث. عخيًفا نظخًيات( 2011) الذسخي تبشت الباحثتاف تعخيف 

استخاتيجية مغ استخاتيجيات التعمع الشذط تسّكغ شمبة السخحمة : التػعخيف اإلجخائي لالستخاتيجية
الثالثة )السجسػعة التجخيبية( مغ تحميل السعمػمات السػجػدة في مادة شخائق التجريذ العامة الى 

عسمية التمخيز والترشيف، وتدسح ليع في السذاركة أفكار رئيدة وفخعية، واخزاعيا الى 
الفاعمة في السجسػعات مغ شخيق تبادؿ االفكار مع بعزيع البعس، واعصائيع دور ايجابي 

 .وفاعل في تصػيخ قجراتيع العقمية

 :عخفو كاًل من ، ثالثًا: التحريل
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: "مدتػى مغ اإلنجاز أو الكفاءة أو األداء في التعميع الجامعي يرل إليو ( بأنو2004عسخ) .1
الستعمع خبلؿ العسمية التعميسية التي تذتخؾ فييا مجسػعة مغ الصمبة والسعمع ويجخي تقجيخه بػاسصة 

: 2004السجرسيغ برػرة شفػية أو عغ شخيق استخجاـ االختبارات السخررة لحلظ". )عسخ، 
40 ) 

"محرمة ما يتعمسو الصالب بعج مخور مجة زمشية محجدة، ويسكغ ( بأنو: 2008.أبه جادو )2
قياسو بالجرجة التي يحرل عمييا في اختبار تحريمي لسعخفة مجى نجاح االستخاتيجية التي 
يزعيا ويخصط ليا السجرس لتحقيق أىجافو وما يرل إليو الصالب مغ معخفة تتخجع إلى درجات" 

 (.425: 2008)أبػ جادو، 

 كػنو األقخب الى أىجاؼ البحث. تعخيًفا نظخًيا( 2008) أبػ جادوبشت الباحثتاف تعخيف ت

: الجرجات التي يحرل عمييا شمبة السخحمة الثالثة /كمية التخبية التػعخيف اإلجخائي لمتحريل
االساسية في مادة شخائق التجريذ العامة بعج تدويجىع بالسادة العمسية، ويتع قياس ذلظ مغ شخيق 

 الختبار التحريمي الحي ستعّجه الباحثتاف ليحا الغخض.ا

 :عخفيا كاًل من ،رابعًا: عادات العقل

مجسػعة مغ االختبارات حػؿ نسط العسميات العقمية التي يشبغي " ( بأنيا:2006. نهفل )1
: 2006. )نػفل، "استعساليا في مػقف مداٍو في الػقت نفدو والسحافطة عمى ىحا االستعساؿ

34 .) 

ندعة الفخد الى الترخؼ بصخيقة ذكية " ( بأنيا:Costa & Kalick( )2005كهستا وكاليك ) .2
عشج مػاجية مذكمة ما عشجما تكػف اإلجابة أو الحل  غيخ متػافخ في األبشية السعخفية أو قج تكػف 
السذكمة عمى ىيئة مػقف محيخ أو لغد أو مػقف غامس، إف عادات العقل تذيخ الى تػضيف 

 (Costa & Kalick، 2005. P 88. )")الدمػؾ الحكي( عشجما ال يعخؼ الفخد اإلجابةالدمػؾ 

 كػنو األقخب الى اىجاؼ البحث. تعخيًفا نظخًيا (2005تبشت الباحثتاف تعخيف كػستا وكاليظ )

 خامدًا: مادة طخائق التجريذ العامة 
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الييئة القصاعية التابعة  مادة عمسية معّجة عمى وفق مفخدات مقخة مغ قبل :التػعخيف اإلجخائي
لػزارة التعميع العالي والبحث العمسي في العخاؽ، تدود بيا شمبة كمية التخبية االساسية، ليكػنػا 

 مؤىميغ لسسارسة ميشة التجريذ في السدتقبل.

 سادسًا/ كمية التخبية االساسية 

 تعخفيا الباحثتاف نظخيًا:

لػزارة التعميع العالي والبحث العمسي، تسشح شيادة إحجى السؤسدات التخبػية/ التعميسية التابعة 
البكالػريػس في تخررات متعجدة، ليكػنػا كػادر تجريدية لمسخحمة االبتجائية، مخخجات مؤىمة 
واعية وقادرة عمى تحقيق غاية التعميع والتعمع ومحققة ألىجاؼ التخبػي والتعميسي عمى وفق 

 تخررات متعجدة.

 ظخية ودراسات سابقةالفرل الثاني: جهانب ن -2

 أوال: قهة التفكيخ: 2-1

 :تهطئػػػػة 

في خزع الكع اليائل مغ السذكبلت التي بجأت تفخض نفديا حريمة االنفجار السعخفي الستصػر 
في شتى السجاالت، بجأت السؤسدات التخبػية بسخاجعة أىجافيا ومسارساتيا، بل أصبحت تبحث 

تقجـ مغ شخيقيا خبخات تعميسية لصمبتيا، بجال  مغ عغ أندب األنساط وأفزميا التي يسكغ أف 
األساليب الستسخكدة في الحاكخة والتمقيغ؛ لحا أصبح مغ الزخوري مػاكبة ىحا التصػر لسػاجية 

 السذكبلت وايجاد بجائل مبلئسة.

ومغ ىحا السشصمق أصبح االىتساـ بالتفكيخ ضخورة لمتغمب عمى السذكبلت، وأف مخاجعة متعسقة 
عميع التفكيخ تطيخ بػضػح أفَّ التفكيخ ميارات قابمة لمتعمع كأيّ ة ميارة، وليحا ازداد ألدبيات ت

 االىتساـ عالسي ا بالتفكيخ ومياراتو  بشحٍػ ممحػظ.

ويعجُّ االىتساـ بالعقل اإلنداني والعسميات العقمية مجار بحث واىتساـ اإلنداف عبخ العرػر، اذ عجَّ 
ع أشكاؿ الدمػؾ اإلنداني الحي أثار فزػؿ اإلنداف وتفكيخه حػؿ العمساء الدمػؾ السعخفي أحج أى
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قزايا متعجدة: كاإلدراؾ واالنتباه والتخيل والتفكيخ والحاكخة وغيخىا، والشذاط السعخفي ىػ ميدة 
اإلنداف عغ بكية الكائشات التي خمقيا هللا تعالى بقجرات معخفية محجودة، ومغ ىشا فإفَّ اىتساـ عمع 

ي مػجو بشحٍػ خاص لفيع العقل اإلنداني وعسمياتو ووضائفو السعقجة.)العتػـ، الشفذ السعخف
2010 :17) 

ا مغ الباحثيغ في البحث عغ أدوات  ا لمجماغ حتى انذغل عجد  ومشح أف أعمغ عقج التدعيشات عقج 
تيدخ العسمية التعميسية وتديميا؛ بيجؼ تكػيغ الفيع العسيق عشج الصمبة لسا يقخؤونو مغ مػاد 

اسية، وقج تعسقت البحػث في ىحا السجاؿ فصػرت العجيج مغ األدوات والتكشيكات الخاصة التي در 
 (227: 2011جاءت لتتدق مع فكخة  التفكيخ وتعميسو.)نػفل ودمحم، 

وفي ىحا الرجد ضيخت استخاتيجية قػة التفكيخ التي تديع في تكييف اتجاه الستعمع الحىشي،      
ا وتسخيش ا، اال أنَّو يخمز الفخد مغ العػائق الحىشية التي تحجُّ مع أفَّ ىحا التكييف يتصم ب مجيػد 

 ( 26: 2000مغ تفكيخه وفاعميتو، مّسا يقػده الى تحخر أفكاره فتكػف في اندجاـ وتػافق.)بيل، 

 استخاتيجية قهة التفكيخ:

الشطخية السعخفية تعجُّ استخاتيجية قػة التفكيخ احجى استخاتيجيات التعمع الشذط التي تدتشج الى 
البشائية فيي تتيح لمصمبة تحجيج االفكار الخئيدة والفخعية وغخبمتيا االفكار وتخشيحيا، مّسا تسكشيع 
مغ السذاركة الفاعمة مع الصمبة مغ شخيق  العسل الجامعي وتبادؿ االفكار مع بعزيع البعس، 

: 2016أمبػ سعيجي وىجى، واعصائيع دور ايجابي وفاعل لبلكتذاؼ وتصػيخ قجراتيع العقمية. )
58 ) 

 تأثيخ استخاتيجية قهة التفكيخ عمى قهانين العقل الباطن )مجاالت قهة التفكيخ(:

  :يكّػف العقل ممفات عقمية، اذ تذيخ ىحه السمفات الى اآللية التي الفكخ يرشع ممفات العقل
خ ذلظ، مغ فيع يتعامل بيا الفخد مع األفكار والسعمػمات والسعتقجات والسذاعخ... الى غي

وادراؾ وتشبؤ، مّسا تسكغ الفخد مغ الخجػع الييا عشج تعخضو لسثيخ ما.)كػىيغ وباتخيظ، 
2000 :93) 
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  :ا عشج تكخاره قهة التفكيخ تهلج العادات العادة ىي نسط مغ سمػؾ الستعمع الحي يربح راسخ 
ا اعتيادي ا عشجه في التفكيخ والذعػر، وقػة التفكيخ  حتى يتعػد الستعمع عمى ادائو، ويعّج سمػك 

تديع في تػجيو االتجاىات والجوافع السػجػدة عشج الستعمع وتجعسو لسسارسة سمػكيات عقمية 
 (281: 2006عشجه بشحٍػ مدتسخ حتى تتػلج عادات عقمية.)جابخ، 

 :مع أفَّ الفكخة قج تكػف بديصة ال تتأثخ بالسدافات أو الػقت، اال أفَّ  لمفكخ بخمجة راسخة
لمفكخ بخمجة راسخة مكتدبة مغ مرادر متعجدة، وىي)الػالجاف، السحيط العائمي واالجتساعي، 

 السجرسة، االصجقاء، البخمجة الحاتية( 

 :قيستيا تػلج عشجه قػة  افَّ احداس الستعمع بشفدو، وتقبمو لحاتو ومعخفة الفكخ والتدمدل الحىشي
 تفكيخية تجفعو لتعديد تقجيخه الحاتي.

 تجؿ عبارة "عشجما فكخت  في ىحه التجخبة شعخت  بالدعادة"، قهة التفكيخ تؤثخ عمى األحاسيذ :
عمى أفَّ قػة األفكار تؤثخ في األحاسيذ، فاألفكار ىي مغ صشع الفخد، وأفَّ العالع الخارجي ال 

فخد اخخ مغ دوف مػافقتو الذخرية، فيػ الػحيج الحي يقخر أف يذعخ يدتصيع أف يؤثخ في أيّ  
 بيحا االحداس ويتحكع بو.

 مثمسا تؤثخ قػة التفكيخ عمى الحىغ وتجعل الفخد يخكد في قهة التفكيخ تؤثخ عمى الدمهؾ :
الذيء الحي يفكخ فيو، فاف ىحا التخكيد يدبب لو االحاسيذ، واألحاسيذ بجورىا ستأخح الفخد 

لدمػؾ، ومغ ىحا ستطيخ عمى وجيو التعبيخات ويبجأ جدسو في التحخؾ لكي يجعع الى ا
 الكبلـ.

 :العقل والجدج يؤثخ كل مشيسا عمى اآلخخ، فسا يفكخ فيو الفخد وما  الفكخ يؤثخ عمى الجدج
يقػلو لشفدو يأخحه السخ ويفتح السمف الخاص بو، بسا في ذلظ تحخكات الجدع وتعبيخات الػجو 

 السمف فيذعخ الفخد أفَّ جدجه متأثخ بدبب الفكخة. الخاصة بيحا

  :بسعشى أفَّ لؤلفكار قػة خبّلقة، فيي قج تدبب لمفخد الدعادة اذا استعسمت الفكخ يتخظى الدمن
بشحٍػ ايجابي، وقج تجحب التعاسة اذا استعسمت بشحٍػ سمبي ألنيا قادرة عمى تجاوز حجود 

 الدمغ.
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 يذيخ ذلظ الى أفَّ استخاتيجية القػة التفكيخية تسثل متتالية  :الفكخ يرشع االستخاتيجيات العقمية
مغ أفكار محجدة وترػرات داخمية وخارجية لتجارب معيشة تؤدي الى نتيجة محجدة، فالذخز 
الحي يقػؿ أنَّو مراب بالرجاع عشجما يدتيقع في الرباح فأنو يدتعسل متتالية مغ األفكار 

 ب لو الرجاع.والترػرات الجاخمية وىي بجورىا تدب

 :افَّ أّي شيء تفكخ فيو يربح اتجاى ا لمعقل، وسيفعل ما يدتصيع لكي  الفكخ يؤثخ عمى الحىن
يجعمظ تشجح فيو، فالعقل البذخي يعسل باالتجاىات، وافَّ أّية فكخة سترادؼ العقل فانو سيديخ 

ا االتجاه في اتجاىيا، وسيبحث في مخدوف الحاكخة عغ السمفات التي تداعجه وتجعسو في ىح
 (40-29: 2007والشجاح فيو سػاء أكاف االتجاه سمب ا أـ ايجاب ا. )الفقي، 

 عهامل قهة التفكيخ: تعتسج قهة التفكيخ اربعة عهامل، وىي:

 :يدتصيع الفخد استعساؿ امكانيتو العقمية الكامشة مغ شخيق مسارسة  اإلمكانية العقمية الكامشة
 التأمل كاستخاتيجية عقمية.

 ي سثل التخكيد اقرى درجات االنتباه، فيػ القجرة عمى تجاىل كّل ما يذتت الفكخ،  :التخكيد
 (،103: 2016والتخكيد ليذ بالعسمية اليديخة؛ بدبب السذتتات الستشػعة.)الذػيمّي وآخخاف، 

اذ تعتسج القجرة في التخكيد عمى شبيعة العقل وشاقتو وقػتو، كسا تعتسج درجة االبتياج أو 
، (http://alishraq.net).تكػف بيا نقصة االنتباه قادرة عمى تدويج العقل). الدعادة التي

وتذيخ االبحاث الى أفَّ السخ يقػـ بعسل نسػذج، والشسػذج ىشا يرشع الدعادة)الذق الػججاني(، 
فالسخ يدتذعخ السداعجة عشجما يختب السعمػمات السذػشة والعذػائية، وىحا يعشي تقجيع 

 (153: 2007ا مغ قبل السخ.)أبػ رياش، معمػمات يسكغ تشطيسي

  :ت دتيمظ الصاقة العقمية بكسيات كبيخة عشجما يبقى العقل في حالة مدتػى حفظ الظاقة العقمية
التفكيخ الستشقل، ولكي تكػف الفكخة كاممة فإنيا تدتيمظ قجر ا مغ الصاقة العقمية، اما إذا أتت 

 مغ الصاقة العقمية. األفكار بكسية قميمة، فيتع استيبلؾ كسية أقل 

 :مغ الزخوري أْف يكػف العقل في تشاسق مشتطع مع  التشديق بين العقل والجياز العربي
ا أف  الجياز العربي، لحا مغ الزخوري أْف يكػف الجياز العربي قػي ا وأَّف العقل يشبغي أيز 

 http://alishraq.net)يكػف قػي ا )
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 تتسثل باآلتي:الخظهات االجخائية الستخاتيجية قهة التفكيخ: 

 تقديع الصمبة الى مجسػعات صغيخة غيخ متجاندة. .1
 نسحجة االستخاتيجية مغ شخيق تجريب الصمبة عمى مثاٍؿ بديط ليديل استيعابيع. .2
 وضع األفكار الستشػعة في بصاقات مغ دوف تحجيج رقع الفكخة الخئيدة والفخعية. .3
ا عمى قػتيا، بسعشى أف البصاقة التي تحتػي  .4 ترشيف السفاليع واألفكار مغ قبل الصمبة بشاء 

( والفكخة الفخعية التي ليا عبلقة بالفكخة الخئيدة يخمد 1عمى الفكخة الخئيدة يخمد ليا بالخقع )
 ( ثع الفكخة الثالثة.. وبعج ذلظ يدتسخ الشذاط الفعمي لمصمبة.2) ليا بالخقع

مبة بسداعجة السعمع بقخاءة محتػى الجرس مع استخخاج األفكار مغ الشز وترشيفيا يدتسخ الص .5
بشاء ا عمى وفق قػة التفكيخ فييا وعسػميتيا، ومشاقذة تمظ األفكار وكتابتيا عمى بصاقات، ومغ 
السسكغ لرق تمظ البصاقات في لػحة تكػف مخترة بأعساؿ الصمبة في الفرل. )الذسخي، 

2011 :123-124) 
 ثانيًا: عادات العقل  2-2

ا 2000يذبو ىػريدساف) ( عادات العقل بالحبل الحي تشدج خيػشو في كل يػـ حتى يربح سسيك 
ويرعب قصعو، ومغ ثع فافَّ عادات العقل عمى وفق ترػر ىػريدساف ىي عسمية ذات شابع 

يف أفَّ تصػري متتابع يؤمل في الشياية أف تقػد الى انتاج أفكار متشػعة وحّل مذكبلت، ويز
عادات العقل تتزسغ ميػال  واتجاىات وقيس ا، ومغ ثع تقػد الفخد الى انساط مغ تفزيبلت مختمفة، 
وعميو فافَّ الفخد يكػف انتقائي في ترخفاتو العقمية بشاء  عمى ميػلو واتجاىاتو وقيسو.)نػفل، 

2010 :66 ) 

الى وجػد ثػابت تخبػية يشبغي شيء ثابت متكخر يعتسج عميو الفخد، ويدتشج  Habitتعجُّ العادة 
: 2008التخكيد في تشسيتيا وتحػيميا الى سمػؾ متكخر ومشيج ثابت في حياة الستعمع. )العتابي، 

فيخى افبلشػف  أنو قبل أف يحل في البجف كاف يعير بيغ األفكار، وعشجما  Mind(، أما العقل 4
االجداـ الحدية يتحكخ األفكار  يحل البجف يشدى ىحه األفكار، ولكغ العقل البذخي عشجما يخى 

السقابمة ليا، ومغ ثع يدتصيع الحكع عمى ىحه االجداـ الحدية ومعخفتيا، فسيسة العقل عشج 
افبلشػف ىي عسمية التعخؼ عمى األفكار السقابمة لؤلشياء الحدية، أو معخفتيا السعخفة الحكيقة، 
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 ،Costa& Kilackى استيقاظ االفكار.)وقج أشار الى أفَّ االرتباشات القجيسة يسكشيا أف تعسل عم
2005، p11 .) 

( فيؤكج أفَّ العادات العقمية تجؿ 2011( السذار اليو في نػفل ودمحم)Alfaro, 2004أما ألفيخو )
عمى أعساؿ مشتجة ايجابية، وفي السقابل قج تجؿ عمى اعساؿ سمبية، بيج أفَّ عادات العقل تقتخح 

ا مغ تػضيف التفكيخ  مغ شخيق مسارسة شخ  ائق مبتكخة، فالعادة يسكغ تعمسيا في وقت مبكخ جج 
حياة الفخد، اذ أنَّيا تداعج في ادارة االنذصة الخوتيشية واالنذصة السعقجة، كسا أفَّ تعمسيا يحتاج 

: 2011الى مجسػعة عسميات معخفية كعسمية االنتباه والسعخفة والتكخار والسسارسة.)نػفل ودمحم، 
297) . 

 خة لعادات العقل:الشظخيات السفد 

  (1991)نظخية نرفي الجماغ: 

مغ تػضيح تخرز الشرفيغ الكخوييغ لمجماغ عشجما أجخى مع فخيق مغ  لقج تسكغ العالع سػنيخ
الجخاحيغ في معيج كاليفػرنيا عسميات جخاحية متشػعة، جعمت دراسة نرفي الجماغ بسعدؿ عغ 
اآلخخ أمخ ا مسكش ا، إذ يدتقبل الشرفيغ الكخوييغ لمجماغ السعمػمات نفديا، وعشجما يقجـ الباحثػف 

ذلظ يسكشيع مغ التعخؼ الى الفخوؽ بيغ وضائف نرفي فإفَّ ماغ، معمػمات ألحج نرفي الج
 (Springer & Deutsch, 2003، P. 55الجماغ كبل  مشيسا بسعدؿ عغ اآلخخ. )

إفَّ لكل جانب مغ جانبي الجماغ )األيسغ واأليدخ( وضائف مختمفة، فقج تبيغ أفَّ الجانب األيدخ 
عمػمات مغ شخيق ربط األجداء بالكل بشحٍػ خصي لمجماغ يتسيد بأنو تحميمي يختز بسعالجة الس

ا فيسا يترل بالكمسات  تتابعي في معالجة السعمػمات المفطية وتخميد المغة وفظ رمػزىا، وأيز 
 (.Hellige، 2001، P.13والخياضيات الخقسية، واألجداء والسشصق واألمػر التتابعية الخصية.)

لترل الى الكميات، فيػ تخكيبي يعالج السعمػمات  ويتع في الجانب األيسغ لمجماغ تجسيع األجداء
بالتػازي أو بشحٍػ متدامغ، فيبحث عغ األنساط ويشذئيا ويتعخؼ عمى العبلقات بيغ األجداء 
السشفرمة، ويكػف فاعبل  في األمػر ذات الصبيعة البرخية والسكانية وصشع الرػر 

دات العقل بشطخية الشرفيغ (. وفي ىحا الدياؽ تخبط عاSouso, 2001, P.32السػسيكية.)
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الكخوييغ في الجماغ، اذ وضح )آرثخ كػستا( أف مكػنات عادات العقل تتػزع عمى جانبي الجماغ 
 سػاء الجماغ األيدخ أو الجماغ األيسغ.

 :ترشيفات عادات العقل 

 عادات العقل لكهستا وكاليك:أ. 

ا ذكي ا يصمق عمييا Costa & Kalick،2000قجـ كػستا وكاليظ ) ( قائسة بدت عذخة سمػك 
ا مغ عسميات التعمع السعخفي وميارات التفكيخ، كسا قجما مع كل عادة  عادات العقل، وىي مديج 

 أيقػنة كأداة برخية لتمظ العادة ومعشاىا، وفيسا يمي وصف لعادات العقل الدت عذخ: 

واالصخار عمى أدائيا، حتى الػصػؿ الى وتعشي مداولة السيسات التعميسية الرعبة  السثابخة: –1
اليجؼ السشذػد، واستعساؿ الصمبة لصخؽ أخخى لحلّ  السذكبلت التي يػجيػنيا حتى اكساؿ 
السيسة، اذ تتػافخ عشج الصمبة السثابخيغ شخؽ مشيجية لتحميل السذكمة تذتسل عمى معخفة كيفية 

لتي يتعيغ تػليجىا أو جسعيا، ففي الفيدياء البجء فييا، وما الخصػات الػاجب ادائيا، وما البيانات ا
مثبل  نجج أفَّ نيػتغ بيغ سخ اكتذافو قانػف الجاذبية عشجما كاف يدألو أحج االفخاد، فيجيب: )كشت 

ا دوف انقصاع(.)عجس،   ( 71: 2000أفكخ فيو دوم 

سصخوحة، وتعشي التأني في التفكيخ قبل اعصاء أحكاـ سخيعة حػؿ األفكار ال التحكم بالتيهر: –2
والشطخ في البجائل والشتائج الستعجدة التي يحجث فييا فيع ألبعاد تمظ السذكبلت، ويسكغ لمسجرس 
أف يعصي لمصمبة وقت ا لمتفكيخ حتى يصػر استخاتيجية لمتعامل مع السذكمة، ويؤجل اعصاء حكع 

.)نػفل ودمحم، فػري حػؿ فكخة معيشة الى أف يفيسيا الصمبة تسام ا، واإلصغاء لػجيات نطخ بجيمة
2008 :86 .) 

يسزي األفخاد ذوو الفاعمية العالية جدء ا كبيخ ا مغ وقتيع وشاقاتيع  االصغاء بتفيم وعاطفة: –3
في االصغاء، ويعتقج بعس عمساء الشفذ أفَّ القجرة عمى االصغاء مغ شخز الى اخخ أو 

ػؾ الحكي.)نػفل التعاشف مع وجية نطخ الذخز االخخ وفيسيا تسثل أحج أعمى أشكاؿ الدم
 (303: 2011ودمحم، 
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يتسيد األفخاد ذوي السخونة العالية بقجرتيع عمى تغييخ آرائيع عشجما يتمقػف : التفكيخ بسخونة –4
بيانات إضافية، ويعسمػف في مخخجات وأنذصة متعجدة في آف واحج، فيتكئػف في حلّ  السذكبلت 

كػف التفكيخ الذسػلي واسع األفق مبلئس ا، عمى ما مخدوف لجييع مغ استخاتيجيات، فيعخفػف متى ي
 (303: 2011ومتى يتصمب السػقف دقة تفريمية؟)نػفل ودمحم، 

مغ شبيعة األفخاد االذكياء أنيع يخصصػف لسياراتيع  )ما وراء السعخفة(:التفكيخ حهؿ التفكيخ  –5
فكيخ يعشي أف يربح التفكيخية واستخاتيجياتيع ويتأممػف فييا ويكيسػف جػدتيا، وىحا الشػع مغ الت

(، اذ يقػؿ افبلشػف: 141: 2011السخء أكثخ ادراك ا ألفعالو ولتأثيخىا عمى اآلخخيغ.)نػفل ودمحم، 
)حيغ يفكخ العقل فإنسا ىػ يتحجث الى نفدو(، والتفكيخ في ما وراء السعخفة يعشي أف يربح السخء 

قف عمى مقجار الػعي واإلدراؾ كسا أكثخ إدراك ا ألفعالو وتأثيخىا في اآلخخيغ، ونحغ ندتصيع أف ن
 يفكخوف فيو حيغ ندأليع أف يتحجثػا عس ا يجور في عقػليع، وما ورائو مغ أفكار. 

افَّ االفخاد الحيغ يقجروف الجقة يأخحوف وقت ا كافي ا لتفحز مشتجاتيع، اذ  الكفاح من أجل الجقة: –6
يخاجعػف الشساذج والخؤى التي يتعيغ عمييع تخاىع يخاجعػف القػاعج التي يشبغي عمييع االلتداـ بيا، و 

اتباعيا، وكحلظ السعاييخ التي يشبغي استعساليا ليتأكجوا مغ أفَّ مخخجاتيع الشيائية تتبلءـ وتمظ 
(، وفي ىحا الرجد يقػؿ كػنفػشيػس: "إفَّ كل 142: 2011السعاييخ مػائسة تامة.)نػفل ودمحم، 

-76: 2000حلظ قج ارتكب خصأ آخخ". )عجس، مغ ارتكب خصأ ولع يعسل عمى ترػيبو يكػف ب
77) 

يقػؿ أيشذتايغ: )كثيخ ا ما تكػف صياغة مذكمة ما أكثخ أىسية مغ  التداؤؿ وطخح السذكالت: –7
ا(، فإنجاز الحل قج يكػف مجخد ميارة رياضية أو تجخيبية، أما شخح أسئمة واحتساالت ججيجة،  حمي 

 يجة فحلظ يتصمب خياال  خبلق ا ويبذخ بتقجـ حكيقي. والتسعغ في السذكبلت القجيسة مغ زاوية جج

يتعمع األفخاد األذكياء مغ التجارب، فعشجما تظبيق السعارؼ الساضية عمى اوضاع ججيجة:  –8
تػاجييع مذكبلت ججيجة  يمجؤوف الى ماضييع ليدتخمرػا مغ تجاربيع، فيػضحػف ما يفعمػف 

(، وفي ىحا 29: 2003ساضي.)كػستا وكاليظ، حالي ا بسقارنة تجارب متذابية مخ ت بيع في ال
ا ألني تعمست مغ التجارب(، لحلظ يشبغي اعصاء  الرجد يقػؿ أديدػف: )لع أقع في الخصأ ابج 
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الصالب وقت ا كافي ا لجعع التعمع الججيج وتجديخه، وبشاء ليكل معخفي ججيج مغ شخيق ادماج 
 السعمػمات الدابقة مع السعمػمات الججيجة.

اف مقجرة الفخد عمى تيحيب المغة تسكشو مغ تعديد خخائصو  والتهصيل بهضهح ودقة: التفكيخ –9
السعخفية وقجرتو عمى التفكيخ بشحٍػ نقجي مّسا تكّػف لو قاعجة معخفية أليّ  عسل ذي فاعمية، وبحلظ 

اف فسغ شأف اثخاء تعقيجات المغة وتفاصيميا الخاصة أف تشتج تفكيخ ا فاعبل ، فالمغة والتفكيخ أمخ 
 (142: 2010متبلزماف، اذ يسثبلف وجياف لعسمة واحجة.)نػفل، 

السدارات الحدية بانتباه؛ بغية تعشي استعساؿ  :جسع البيانات باستخجاـ جسيع الحهاس –10
جسع البيانات واستيعاب ما يحيط بالبيئة مغ مكػنات، ولقج اكتذف عمساء االعراب حجيث ا أنَّو 

ل فاف التفكيخ يربح خامبل ، وبسا أفَّ السعمػمات تجخل الجماغ عشجما تكػف الحػاس في حالة كد
عبخ مدارات الحػاس، لحلظ يشبغي لمسجّرس أف يخصط لمشذاط بحيث تتاح فخص الستعساؿ أكبخ 

 (.30: 2003عجٍد مغ الحػاس، اذ كمسا زادت عجد الحػاس العاممة ازداد التعمع.)كػستا وكاليظ، 

يستمظ معطع األفخاد شاقة لتػليج مشتجات وحمػؿ  )التججيج(: االبتكار –الترهر  –الخمق  –11
واساليب ججيجة وذكية وبارعة اذا ما ى يئت ليع الفخص لتصػيخ تمظ الصاقات، اذ أف مغ شبيعة 
االفخاد الخبلقيغ أنيع يحاولػف ترّػر حمػال  لمسذكبلت بصخيقة مختمفة متفحريغ االمكانات البجيمة 

 (142: 2010مغ زوايا متعجدة.)نػفل، 

يخى أيشذتايغ أف أجسل تجخبة في العالع ىي التجخبة التي  االستجابة بجىذة ورهبة: –12
 ( 30: 2003يكتشفيا الغسػض واإلبياـ.)كػستا وكاليظ، 

عمى الخغع مغ أفَّ الصمبة يتعمسػف التحكع بتيػرىع، اال أنيع  اإلقجاـ عمى مخاطخ مدؤولة: –13
مؤشخات عمى السخاشخة في عسميع أكثخ مغ الدابق، وذلظ مغ  يبجأوف في الػقت ذاتو بإضيار

أجل تجخيب استخاتيجية ججيجة ألوؿ مخة، كسا انيع عمى استعجاد لمكياـ باختبار فخضية ججيجة حتى 
 (143: 2010لػ كاف الذظ يشتابيع حياليا. )نػفل، 

لمعسمية اإلبجاعية وتثيخ وتعشي اف الجعابة تحخر شاقة الفخد  ايجاد الجعابة )التفكيخ بسخح(: –14
ميارات التفكيخ العالية عشجه، وىحا يتصمب البحث عغ كل ما ىػ ججيج وغخيب وغيخ متػقع، 
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فالتفكيخ بسخح يعسل عمى تخفيو الشفذ، وتجعل الفخد يسيل الى اليجوء واالستقخار، والدعادة 
 باكتذافو الستشاقزات. 

الستسخار في تحديغ الحات والتعمع بشحٍػ دائع، : وتعشي ااالستعجاد الجائم لمتعمم السدتسخ –15
والتقاط السذكبلت والسػاقف عمى انيا فخص ثسيشة التعمع، وفي ىحا الدياؽ يؤكج كػستا وكاليظ أفَّ 
ارقى اشكاؿ التفكيخ ىػ أف نعخؼ أنشا النعخؼ، اذ يقػؿ أيشذتايغ : " الجشػف ىػ أف يػاصل السخء 

 (2008:90تػقع نتائج مخالفة". )نػفل ودمحم، عسل نفذ الذيء مخة بعج أخخى وأف ي

وتعشي أفَّ األفخاد الستعاونػف سػي ا يكػنػف أقػى فكخي ا مغ أي فخد يحيا  التفكيخ التبادلي: –16
لػحجه، فالعسل في مجسػعات يتصمب القجرة عمى تدػيغ األفكار واختيار مجى صبلحية 

فاعل يػاصل األفخاد عسمية الشسػ الحىشي استخاتيجيات الحمػؿ مع اآلخخيغ، ومغ شخيق ىحا الت
 ( 89: 2008والعقمي. )نػفل ودمحم، 

 ب. عادات العقل السشتجة وأبعاد التعمم لسارزانها:

ادراؾ التفكيخ الحاتي، والتخصيط، وادراؾ السرادر البلزمة،  التشظيم الحاتي ويتزسن ميارات: –1
 عسل. والحداسية تجاه التغحية الخاجعة، وتقييع فاعمية ال

االلتداـ بالبحث عغ الجقة، والبحث عغ الػضػح، واالنفتاح  التفكيخ الشاقج ويتزسن ميارات: –2
 العقمي، ومقاومة التيػر، واتخاذ السػاقف والجفاع عشيا، والحداسية تجاه االخخيغ.

االنخخاط بقػة في ميسات ال تكػف اجاباتيا  التفكيخ والتعمم اإلبجاعي ويتزسن ميارات: –3
حة، وتػسيع حجود السعخفة والقجرات، وتػليج معاييخ التقػيع الخاصة بيا والسحافطة عمييا، واض

 (.183_181: 1999وتػليج شخؽ ججيجة لمشطخ خارج نصاؽ السعاييخ الدائجة.)مارزانػا وآخخوف، 

  :االسذ الشظخية )االبعاد الفمدفية( التي تدتشج الييا عادات العقل 

 الحي تدتشج اليو عادات العقل في:االساس الفمدفي يتسثل 

 . األشخ الشطخية لمحكاء )الحكاءات الستعجدة(.1

 . األشخ الشطخية لمتعمع السعخفي.2
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 . األشخ الشطخية لمتعمع االجتساعي.3

 (208: 2013. نتاج البحػث الحجيثة عغ الجماغ.)العتيبي، 4

  عادات العقل في السيجاف التخبهي:

 الستعمع مغ شخيقيا مسارسة عادات العقل بشحٍػ عسمي في اثشاء التعمع.. اتاحة الفخص ليتسكغ 1

. اتاحة الفخص لخؤية مدار تفكيخ الستعمع الخاص، واكتذاؼ كيف يعسل عقمو في اثشاء حل 2
 السذكبلت.

 . مداعجتو عمى تعجيل العادات التي يخى أنيا غيخ مشتجة .3

ر، والسثابخة مّسا يداعجه عمى انياء االعساؿ . اكتداب الستعمع عادات مفيجة مثل عادة االصخا4
 التي يبجأ فييا، وكحلظ عادة العقل السشفتح لمتعمع.

. تجريب الستعمع عمى التخصيط بجقة ووفق معاييخ يقػـ بػضعيا بشفدو لتقييع اداءه في ضػء 5
 ذلظ.

طيع الحاتي . مداعجة الستعمع في اكداب القجرة عمى مدج قجرات التفكيخ فزبل  عغ قجرات التش6
 لمػصػؿ الى أداء أفزل.

. تذجيع الستعمع عمى امتبلؾ اإلرادة تجاه استخجاـ القجرات، والسيارات العقمية في جسيع 7
 االنذصة التعميسية، والحياتية حتى يربح التفكيخ عادة ال يتعب الفخد في مسارستيا.

ٍػ خاص ميسا كانت ىحه . اضفاء جػ الستعة عمى التعمع، اذ أف عمى كل متعمع أف يفكخ بشح8
 الصخيقة غخيبة، او غيخ مألػفة بالشدبة لآلخخيغ.

. اكداب الستعمع الخبخة عمى تحسل السدؤولية مغ شخيق التجريب السدتسخ، اذ ىشاؾ العجيج مغ 9
، ص 2006السياـ التي يصخحيا السعمع ويتيح الفخصة لمستعمسيغ لمتصػع ألداء السيسة.)سعيج، 

430_431) 
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 دراسات سابقة ا:ثالثً  2-3

لع تجج الباحثتاف دراسات تشاولت استخاتيجية قػة  أ. دراسات تشاولت استخاتيجية قهة التفكيخ:
 التفكيخ، سػى دراسة واحجة، وىي:

(: أثخ استخاتيجية قهة التفكيخ في تشسية التفكيخ الستذعب عشج 2018) . دراسة العمكاوي 1
 طالبات الرف الثاني الستهسط في مادة التاريخ العخبي االسالمي

أ جخيت ىحه الجراسة في العخاؽ، ورمْت تعخؼ أثخ استخاتيجية قػة التفكيخ في تشسية التفكيخ 
بشحٍػ قرجي مغ شالبات مجتسع البحث، ( شالبة، أ ختيخت 70الستذعب، بمغت عيشة الجراسة )

( شالبة. استغخقت التجخبة 35مػزعيغ بيغ مجسػعتيغ: تجخيبية وأ خخى ضابصة، قػاـ كّل مشيا )
ت الباحثة اختبار ا لكياس التفكيخ الستذعب في ضػء الخصػات الخئيدة  . أعجَّ فربل  دراسي ا كامبل 

بعج انتياء التجخبة، شبقت الباحثة أداة ( لكياس التفكيخ الستذعب، و 2001الختبار الذيخمي)
الجراسة، وبعج معالجة البيانات بشحػ احرائي أضيخت الشتائج: تفػؽ شالبات السجسػعة التجخيبية 
عمى نطيختيا السجسػعة الزابصة في اختبار التفكيخ الستذعب البعجي، وقج أوصت الباحثة 

سا اقتخحت مجسػعة مغ السقتخحات بزخورة استعساؿ استخاتيجية قػة التفكيخ في التجريذ ك
 ـ(-: ؿ2018)العمكاوي، 

 دراسات تشاولت عادات العقل:ب. 

(: فاعمية التعميم السجمج االلكتخوني في التشهر التكشهلهجي وتشسية 2015. دراسة دمحم )1
 السيارات التكشهلهجية وبعض العادات العقمية لجانبي الجماغ في مادة التقشيات في كمية التخبية.

جخيت ىحه الجراسة في العخاؽ، ولتحقيق مخامي البحث صيغت ثبلث فخضيات، اذ بمغت عيشة أ
( شالب وشالبة 29شالب وشالبة وزعػا بشحٍػ عذػائي الى مجسػعتيغ بػاقع )( 59)الجراسة 

( شالب وشالبة لمسجسػعة الزابصة، ثع أجخت الباحثة التكافؤ ليع في 30لمسجسػعة التجخيبية و)
غيخات مشيا متغيخ السيارات التكشػلػجية، وعادات العقل، ومتغيخ الحكاء، والعسخ عجد مغ الست

ف مغ ) ( فقخة، 25الدمشي محدػب ا باألشيخ، كسا أعجَّت الباحثة اختبار ا لمتشػر التكشػلػجي تكػَّ
( بصاقات مبلحطة لخسذ 5وأعجَّت الباحثة أداة لكياس السيارات التكشػلػجية مغ خبلؿ اعجاد )

نة مغ )ميارا ا لعادات العقل تكّػف مغ 35ت تكشػلػجية مكػَّ ت الباحثة مكياس  ( فقخة، وكحلظ أعجَّ
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( فقخة، وبعج استخخاج صجؽ الفقخات وثباتيا، شبقت التجخبة عمى مجسػعتي البحث، ثع 48)
ش بقت ادوات الجراسة، وبعج تحميل الشتائج تػصل البحث الى تفػؽ السجسػعة التجخيبية في 

لبحث، وفي ضػء الشتائج أوصت الباحثة مجسػعة التػصيات واقتخحت مجسػعة مغ متغيخات ا
 (262: 2015السقتخحات السدتقبمية.)دمحم، 

أثخ استخاتيجية العرف الحىشي في تشسية عادات العقل لجى طمبة (: 2017دراسة الدياب ) .2
 جامعة تكشمهجيا السعمهمات واالتراالت

ورمْت تعخؼ أثخ استخاتيجية العرف الحىشي في تشسية عادات أ جخيت ىحه الجراسة في العخاؽ، 
العقل لجى شمبة الجامعة، وفي ضػء مخمى البحث، تع صياغة الفخضية الرفخية )ال تػجج فخوؽ 
دالة احرائي ا بيغ متػسط درجات الصمبة في مكياس عادات العقل ومتغيخ تفاعل السجسػعات(، 

مغ الرف االوؿ في كمية معمػماتية االعساؿ بػاقع  ( شالب وشالبة100وبمغت عيشة الجراسة )
( شالب وشالبة لسجسػعات البحث التجخيبيتيغ والزابصتيغ مغ قدسي ادارة انطسة السعمػمات 25)

وتكشػلػجيا السعمػمات، وقج تع بشاء الجروس عمى وفق االستخاتيجية، كسا أعجَّت الباحثة اختبار ا 
خ مػقف، وبعج معالجة البيانات احرائي ا تػصل البحث لكياس عادات العقل تكّػف مغ ستة عذ

الى وجػد فخوؽ دالة احرائي ا لرالح السجسػعتيغ التجخيبيتيغ في عادات العقل.)الدياب، 
 ؿ(-: ـ2017

 جهانب االفادة من الجهانب الشظخي والجراسات الدابقة: 

تفكيخ بشحٍػ عاـ بسا يتعمق تست االفادة مغ الجػانب الشطخية لمبحث، بتػضيف ما شخحتو قػة ال -1
مغ الخؤى واألفكار والعػامل والسجاالت السؤثخة عمى العقل الباشغ، وما شخحتو استخاتيجية قػة 
التفكيخ بسا يتعمق بسفيػميا، وأساسيا الشطخي وخصػاتيا االجخائية، وكيفية التعامل مع األفكار، 

بشحٍػ خاص، إلى غيخ ذلظ مغ األمػر وأساليب تعديد األفكار، وبالجانب الحي يؤديو السجرّ س 
فْت بشحٍػ عسمي عشج تشفيح االستخاتيجية. ض   الشطخية التي و 

تست االفادة مغ ما ش خح عغ عادات العقل، بتػضيف ما شخحتو الجػانب مغ مجاالت،  -2
 وعادات عقمية، عشج اعجاد اختبار لكياس عادات العقل.
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بحػث الدابقة في اجخاء السديج مشيا في مجاؿ قػة يأتي البحث الحالّي استجابة لتػصيات ال -3
التفكيخ في مػاد أ خخ، وصفػؼ مختمفة، مّسا وجو الباحثتاف نحػ اختيار عيشة الجراسة، واختيار 

 الستغيخ التابع.

 الفرل الثالث: مشيجية البحث اجخاءاتو -3

 أواًل: مشيج البحث: 3-1

الباحثتاف عمى وفق شبيعة البحث السشيج التجخيبي، اذ مغ أجل التحقق مغ مخمي البحث، اتبعْت 
ييجؼ ىحا السشيج إلى دراسة عبلقة الدبب مع الشتيجة، ويعالج الدبب، ويمحع أثخ ىحه السعالجة؛ 

 (28: 2009لمتػصل إلى نتائج يسكغ االعتساد تعسيسيا واالعتساد عمييا.)الذايب، 

 ثانيًا: الترسيم التجخيبي:  3-2

ثتاف احجى الترسيسات ذات الزبط الجدئّي، وىػ ترسيع السجسػعة الزابصة ذات اعتسجْت الباح
 ( ي بيغ ذلظ. 1االختبار القبمّي، والذكل )

 األداة الستغيخ التابع الستغيخ السدتقل السجسهعة
 اختبار تحريمي  استخاتيجية قهة التفكيخ التجخيبية

 اختبار عادات العقل
 االختبار البعجي

 (1)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الزابظة

 (1شكل )

 الترسيم التجخيبّي السعتسج في البحث

 ثالثًا: مجتسع البحث وعيشتو  3-3

  ضع مجتسع البحث كميات التخبية االساسية في العخاؽ، وباتباع أسمػب العيشة القرجية أ ختيخت
( شالب وشالبة 980( أقداـ بػاقع )7كمية التخبية االساسية/ جامعة بابل، اذ تزع ىحه الكمية )

 ( يػضح ذلظ.1في السخحمة الثالثة، الجراسة الرباحية والججوؿ)

 

 

 .شخائق التجريذفي تجريذ مادة  ةالس تبع الصخيقة( 1)
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 (عجد طمبة السخحمة الثالثة في اقداـ كمية التخبية االساسية/ جامعة بابل1ججوؿ )

 جد الظمبةع السخحمة األقداـ الكمية الجامعة

 التخبية االساسية جامعة بابل

 175 الثالثة العمـػ 
 180 الثالثة المغة العخبية

 185 الثالثة المغة اإلنكميدية
 130 الثالثة التاريخ

 135 الثالثة الجغخافية
 120 الثالثة التخبية الخاصة

 55 الثالثة الخياضيات والحاسػب
 طالب وطالبة 980  أقداـ 7  السجسهع

وقج اختارت الباحثتاف باتباع اسمػب العيشة ذات االختيار العذػائي البديط السخحمة الثالثة       
مغ قدع التخبية الخاصة التي تزع شعبتيغ، كلُّ شعبة تسثل مجسػعة مغ مجسػعات الترسيع 

 التجخيبي السختار.

السجسػعة التجخيبية، وشعبة )أ( لتسثل واختارت الباحثتاف بشحٍػ عذػائي شعبة )ب( لتسثل 
( شالب ا وشالبة 47( شالب ا وشالبة، بػاقع )91السجسػعة الزابصة، اذ بمغ عجد أفخاد عيشة البحث )

( شمبة مغ 10( شالب ا وشالبة لمسجسػعة الزابصة، وبعج استبعاد )47لمسجسػعة التجخيبية، و)
( شمبة مغ السجسػعة 4بصة وذلظ كػف )( شمبة مغ السجسػعة الزا9السجسػعة التجخيبية و)

( شمبة مغ السجسػعة الزابصة ىع مغ العامميغ في السيجاف التعميسي )معمسيغ(، 6التجخيبية و)
ا مغ الباحثتاف أف ىحه الخبخة قج تؤثخ عمى سبلمة  فسغ السحتسل أنيع يستمكػف خبخة سابقة، اعتقاد 

ث، عمس ا أف االستبعاد تع مغ الشتائج فقط، اذ تع الترسيع التجخيبية، مّسا تؤثخ في دقة نتائج البح
 ( يػضح ذلظ.2بقاؤىع داخل القاعة الجراسية لمحفاظ عمى نطاـ الجواـ الخسسي، وججوؿ )

 تهزيع عيشة البحث عمى مجسهعتي البحث قبل االستبعاد وبعجه (2ججوؿ )

عجد الصمبة قبل  الذعبة السجسػعة
 االستبعاد

عجد الصمبة 
 السدتبعجيغ

الصمبة بعج  عجد
 االستبعاد

 37 10 47 ب التجخيبية
 37 9 46 أ الزابصة
 74 19 91 ػػػػػػػػ السجسػع
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  رابعًا: التكافؤ بين مجسهعتي البحث )الدالمة الجاخمية لمترسيم التجخيبي(: 3-4

مغ بيغ العػامل التي يشبغي مخاعاتيا ىػ عامل سبلمة الترسيع التجخيبي الجاخمية، ويتع ذلظ مغ 
شخيق إجخاء التكافؤ بيغ مجسػعات البحث في الستغيخات التي ي عتقج أفَّ ليا تأثيخ في الستغيخ 
التابع، إذ يشبغي أف تكػف السجسػعات متذابية قجر السدتصاع في العػامل التي قج تؤثخ في 

(؛ لحلظ أجخت الباحثتاف التكافؤ االحرائي 116: 2000الستغيخ التابع.)عبج الحفيع ومرصفى، 
 يغ مجسػعتي البحث قبل الذخوع بالتجخبة في بعس الستغيخات، وكانت الستغيخات كاالتي:ب

 العسخ الدمشي محدهًبا باألشيخ: -1

ا مغ السعمػمات،  تع الحرػؿ عميو مغ الصمبة أنفديع مغ شخيق استسارة وزعت عمييع تزع عجد 
ت الصمبة، وتع حداب العسخ وبعج تدّمع االستسارات مغ الصمبة شابقت الباحثتاف البيانات مع ىػيا

الدمشي باألشيخ، وبعج عسمية التحميل االحرائي بمغ متػسط درجات السجسػعة التجخيبية 
( درجة، وبمغ متػسط درجات السجسػعة الزابصة 821,38( شيخا  وبتبايغ )864,265)
( درجة، وبعج اختبار داللة الفخوؽ بيغ الستػسصيغ باستعساؿ 345,52( وبتبايغ )891,267)

( 814,1االختبار التائي لعيشتيػػغ مدتقمتيػػػغ وججت الباحثتاف أفَّ الكيسة التائية السحدػبة البالغة )
( عشج مدتػى داللة 72( وبجرجة حخية )000,2أصغخ مغ الكيسة التائية الججولية البالغة )

( 3سػعتي عيشة البحث متكافئتيغ في متغيخ العسػخ الدمشػي، وججوؿ )(، وبحلظ تكػف مج05,0)
 يػضح ذلظ. 

 تكافؤ أعسار طمبة مجسهعتي البحث محدهًبا باألشيخ (3ججوؿ )

 السجسػعة
عجد أفخاد 

 العيشة
الستػسط 
 الحدابي

 التبايغ
درجة 
 الحخية

 الكيسة التائية
 مدتػى الجاللة

 الججولية السحدػبة

 821,38 864,265 37 التجخيبية
72 814,1 000,2 

غيخ دالة عشج 
 345,52 891,267 37 الزابصة 05,0مدتػى داللة 

 الحكاء: -2

نيمدػف( السقشغ عمى شمبة الجامعات العخاقية  – اختارت الباحثتاف اختبار القجرة العقمية )ليشسػف 
(، إذ شبقت الباحثتاف الشدخة السصػرة عمى مغ قبل الباحث 2005مغ قبل الباحث الخبيعي )
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( بجائل، وتكػف أعمى 5(، لكل فقخة )174: 2012( فقخة )الجليسي،68)الجليسي( الستكّػف مغ )
ار ، بمغ الستػسط الحدابي لمسجسػعة ( وأقل درجة ىي)صفخ(، وبعج تصبيق االختب68درجة )

(، في حيغ بمغ الستػسط الحدابي لمسجسػعة الزابصة 102,3( وبتبايغ )567,31التجخيبية )
( وبعج معاممة البيانات بشحٍػ احرائي، بمغت الكيسة التائية 510,3( وبتبايغ )981,30)

( 72( بجرجة حخية )000,2( وىي أصغخ مغ الكيسة التائية الججولية البالغة )953,1السحدػبة )
( 4( وبيحا تكػف مجسػعتي البحث متكافئتيغ في ىحا الستغيخ، والججوؿ)05,0وعشج مدتػى داللة )

 يػضح ذلظ. 

 تكافؤ مجسهعتي البحث في متغيخ الحكاء (4ججوؿ )

 السجسػعة
عجد أفخاد 

 العيشة
الستػسط 
 الحدابي

 التبايغ
درجة 
 الحخية

 الكيسة التائية
 مدتػى الجاللة

 الججولية السحدػبة

 102,3 567,31 37 التجخيبية
72 953,1 000,2 

غيخ دالة احرائيا  عشج 
 510,3 981,30 37 الزابصة 05,0مدتػى داللة 

 خامدًا: مدػػػػتمدمات البػػػحث:  3-5

 ضبط الستغيخات الجخيمة )الدالمة الخارجية لمترسيم التجخيبي(

حاولت الباحثتاف قجر اإلمكاف تجشب أثخ عجد مغ الستغيخات الجخيمة التي قج تؤثخ دقة نتائج  
 التجخبة وفيسا يأتي عخض لمستغيخات الجخيمة وكيفية ضبصيا: 

 شعهر الظمبة بأنيم تحت التجخبة:  .1

بة، وقج وتع ذلظ  مغ شخيق السحافطة عمى التجخبة  بعجـ اشعار الصمبة بأّنيع تحت تأثيخ أيّ  تجخ 
استخاتيجية قػة التفكيخ  أفّ تسكشتا الباحثتاف مغ ذلظ كػنيسا تجريديتاف في الكمية، فزبل  عغ ذلظ 

ضفت مغ شخيق السحتػى التعميسي لمسادة ، وقج ثبت مػعج التجريذ في ججوؿ السحاضخات  و 
ْف اتفقت االسبػعي بسعجؿ ساعتيغ اسبػعي ا لكلّ  مجسػعة في القاعات الجراسية  لمقدع، بعج أ

الباحثتاف مع إدارة القدع عمى تشطيع ججوؿ تػزيع السحاضخات إذ تكػف مادة شخائق التجريذ 
 ( يبيغ ذلظ: 5العامة يػـ األثشيغ، وججوؿ )
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 تهزيع محاضخات مادة طخائق تجريذ العامة بين مجسهعتي البحث (5ججوؿ )

 الحرة السجسػعة الػػيػػػـ

 األثشيغ
 10‚30 - 8‚30 الزابصة
 12‚30 - 10‚30 التجخيبية

 أداتا القياس: .2

تع استعساؿ أداتيغ مػحجتيغ لكياس أثخ الستغيخ السدتقل في الستغيخيغ التابعيغ لسجسػعتي البحث: 
 اختبار عادات العقل(، و )االختبار التحريمي

  االنجثار التجخيبي: .3

لمتجخبة، مّسا يؤثخ في يقرج بو ما يتختب مغ اثخ بدبب تخؾ أو انقصاع بعس الصمبة الخاضعيغ 
 متػسط درجات السجسػعة، ولع يتعخض البحث لسثل ىحه الطخوؼ شمية مجة تشفيح التجخبة.

 إعجاد الخظط التجريدية: 

أعّجت الباحثتاف خصص ا تجريدية لسفخدات مادة شخائق التجريذ العامة السقخر تجريديا في أثشاء 
(، وقج أجخيت 1خاء والسحكسيغ ممحق )مجة التجخبة، وقج تع عخضيا عمى مجسػعة مغ الخب

التعجيبلت البلزمة في ضػء آرائيع ومقتخحاتيع، وأصبحت جاىدة لمتشفيح، كسا مػضح في 
 (2ممحق)

 سادسًا: أداتا البحث: 3-6

 االختبار التحريمي:اواًل: 

يقرج بو: ىػ إجخاء مشطع يكيذ ما حرل عميو الصمبة بعج مخورىع بخبخة تعميسية معيشة، بغية 
ا كسي ا يتع تدجيمو، وفي ضػئو يتع تحجيج الشتيجة إيجابي ا أـ سمبي ا، بقرج  معخفة مجى التقجـ تحجيج 

 (. 301: 2008تحقيق أىجاؼ معيشة )عصية، 

 خظهات إعجاد االختبار التحريمي:-

 ج السحتهى:تحجي -1
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حجدت الباحثتاف السادة العمسية عمى وفق السفخدات الخاصة بسادة شخائق التجريذ العامة السػجػدة 
 في القدع والسحجدة مغ قبل الييئة القصاعية.

 تحجيج االىجاؼ العامة: -2

 تع تحجيج األىجاؼ العامة لكل مفخدات السادة.

 صياغة األغخاض الدمهكية: -3

( ىجف ا سمػكي ا مػزعة عمى السفخدات العمسية ولمسدتػيات الدتة مغ 132صاغت الباحثتاف )
، تع عخضيا عمى مجسػعة مغ الخبخاء السحكسيغ، وقج أجسعػا عمى Bloomترشيف بمػـ 

 صبلحية األىجاؼ الدمػكية.

 صياغة فقخات االختبار التحريمي: -4

( فقخة، 40ّػف االختبار مغ )تست صياغة فقخات االختبار عمى وفق الخارشة االختبارية، وقج تك
 مغ نػع االختيار مغ متعجد وىحه الفقخات شسمت جسيع مفخدات السادة العمسية. 

 إعجاد تعميسات االختبار التحريمي: -5

تيجؼ ىحه التعميسات اعصاء فكخة عغ االختبار في أبدط صػرة مسكشة، اذ أثبتت بعس التجارب 
لع تكغ تعميساتو مػضػعة بجقة، وقج وضحت الباحثتاف أف االختبار قج يعصي نتائج مختمفة إذا 

 التعميسات لمصمبة عمى الشحػ اآلتي:

 عديدي الصالب: أقخأ التعميسات اآلتية قبل اإلجابة عغ فقخات االختبار:

 قخاءة كل فقخة بجقة وانتباه. .1
 اإلجابة عمى فقخات االختبار مغ دوف تخؾ أّية فقخة. .2
 ا.اإلجابة عمى ورقة االختبار نفدي .3
 تعامل الفقخة التي ت خكت أو التي تتعجد اإلجابة عمييا معاممة الفقخة الخاشئة.  .4
 اختيار اإلجابة الرحيحة مغ ضسغ أربعة بجائل )خيارات( واحج مشيا صحيح. .5
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: ويذيخ صجؽ االختبار إلى الجقة التي يكيذ بيا االختبار ما يشبغي أف صجؽ االختبار
  عتسجْت الباحثتاف االنػاع اآلتية؛ الستخخاج صجؽ االختبار:(، وقج ا 109: 2010يكيدو.)كػافحة، 

 الرجؽ الظاىخّي:  . أ

(؛ الستصبلع آرائيع حػؿ 3ع خض االختبار عمى مجسػعة مغ الخبخاء والسحكسيغ، ممحق )
(، وبعج أف 4صجقو، زيادة عغ بياف مجى صبلحية مفتاح اإلجابة الخاص باالختبار ممحق )

%( فأكثخ، وفي ضػء ممحػضاتيع، 80فقخات االختبار وبشدبة )حرمت مػافقتيع عمى صبلحية 
عجّلْت الباحثتاف الرياغة المغػية لبعس الفقخات، ولع ت ححْؼ أيّ ة فقخة مغ فقخات االختبار، بعج أف 

 أ جخيت التعجيبلت البلزمة.

 صجؽ السحتهى )ججوؿ السهاصفات )الخارطة االختبارية(: . ب

تزسشت محتػى السادة واألغخاض الدمػكية التي شسمت  أع ّجت الباحثتاف خارشة اختبارية
 ( يػضح ذلظ.6في السجاؿ السعخفي، وججوؿ ) (Bloom)السدتػيات الدتة مغ ترشيف بمػـ 

 (الخارطة االختبارية بشدبة أىسية الهحجات وعجد األىجاؼ لكل مدتهى 6ججوؿ )

 السجاالت
 السحتهى 

مجسهع 
 األىجاؼ

األىسية 
 الشدبية

معخفة 
31% 

فيم 
22% 

تظبيق 
20% 

تحميل 
13% 

تخكيب 
8% 

تقهيم 
6% 

عجد 
األسئمة 

 الكمي
نظخيات التجريذ 

ومرظمحات 
 التجريذ

35 14% 1.736 1.232 1.12 .72 0.488 0.336 5.6 

 -التجريذ الفعاؿ
 التجريذ السبجع

تشهيع التجريذ 
 واستخاتيجياتو

41 31% 3.844 2.728 2.48 1.61 0.99 0.744 12.4 

 طخائق تجريدية
تقـه عمى البحث 

 في السعخفة
33 25% 3.1 2.2 2 1.3 0.8 0.6 10 

طخائق تجريدية 
 لمتسكن واالبجاع

23 30% 2.64 2.64 2.4 1.56 0.96 0.72 12 

 40 2.4 3.198 5.192 8 8.8 12.4 %100 132 مج ؾ
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االجابة عغ االختبار،  مغ أجل حداب الػقت الحي تتصمبو :التجخبة االستظالعية لالختبار
( شالب ا 20ولمتثبت مغ تعميسات االختبار ووضػحيا، تع تصبيق االختبار عمى عيشة مكّػنة مغ )

وشالبة اختيخوا بشحٍػ عذػائي مغ السخحمة الثالثة في كمية التخبية االساسية/ جامعة الكػفة، مغ 
رقة كّل شالب وشالبة بعج شخيق حداب متػسط زمغ اجابات الصمبة، وذلظ بتدجيل الػقت عمى و 

االنتياء مغ االجابة، وتع حداب الػقت الشيائي في ضػء معادلة متػسط زمغ االجابة، وقج تبيّغ 
 .( دقيقة55أفَّ متػسط وقت االجابة عمى االختبار ىػ )

ي صمق عميو أحيان ا صجؽ السفيػـ، أو صجؽ التكػيغ الفخضي، ألنَّو يعتسج صجؽ البشاء:  .8
ا مغ مجى تصابق درجات السكياس مع الخاصية، أو الدسة التحقق تجخيبي  

 (.وتع التحقق مغ ذلظ كاالتي: 37: 2010السقاسة.)الكبيدي،

 التحميل االحرائي لفقخات االختبار التحريمي:

لتحميل فقخات االختبار احرائي ا التأكج مغ ثباتيا، تع تصبيق االختبار عمى عيشة استصبلعية 
البة مغ قدع المغة العخبية في كمية التخبية االساسية / جامعة الكػفة، ( شالب وش160مكّػنة مغ )

%( مغ 27وبعج ترحيح االجابات، رتبت الباحثتاف درجات الصمبة تشازلي ا، ثع اختارتا ندبة )
%( مغ اجابات السجسػعة الجنيا، وتع استخخاج 27إجابات الصمبة مغ السجسػعة العميا، و)

 وفق االتي:الخرائز الدايكػمتخية عمى 

 معامل صعهبة الفقخات: . أ

أف  (Bloom)(، اذ يخى بمػـ 68,0 – 35,0تخاوحت قيع معامبلت صعػبة الفقخات ما بيغ )
( 113: 2006( )عبلـ، 80,0 – 20,0االختبارات تعّج جيجة إذا تخاوحت قيع صعػبتيا ما بيغ )

( 7برعػبة جيجة وججوؿ ) ووفقا  ليحا السعيار أف جسيع فقخات االختبار التحريمي لمبحث تتستع
 يػضح ذلظ.

 قهة تسييد الفقخة: . ب

 -37,0حدبت الباحثتاف قػة تسييد كّل فقخة باستعساؿ معادلة التسييد وقج تخاوحت ما بيغ )
% 20الى أف الفقخة تكػف جيجة التسييد إذا كانت قػتيا التسييدية ) (Brown)( ويذيخ بخاوف 66,0
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يحا السعيار أف جسيع فقخات االختبار التحريمي لمبحث . وفقا  ل(Brown، 1981: 104) فأكثخ(
 ( يػضح ذلظ.7تتستع بقػة تسييد جيجة وججوؿ )

 معامل صعهبة فقخات االختبار التحريمي وقهى تسييدىا (7ججوؿ )

 فعالية البجائل الخاطئة:  . ت

رتبت الباحثتاف إجابات الصمبة عغ فقخات االختبار عمى مجسػعتيغ السجسػعة العميا والسجسػعة 
ا مغ  الجنيا، وبعج حداب فعالية البجائل الخاشئة، و جج أف البجائل الخاشئة قج جحبت إلييا عجد 

لبية ( اذ كمسا كانت الدا0.38- 0.04-شمبة السجسػعة الجنيا أكثخ مغ شمبة السجسػعة العميا،)
بجائل عمى (، وبيحا تع إبقاء ال435: 2004أكبخ كمسا كانت الفقخة السسػىة أكثخ فاعمية. )الشبياف،

 ما ىي عميو.

 

 ت

 عجد اإلجابات
 الرحيحة

 في
 السجسهعة

 العميا

 عجد اإلجابات
 الرحيحة

 في
 السجسهعة

 الجنيا

 صعهبة
 الفقخة

 قهة
 تسييدىا

 ت

 عجد اإلجابات
 الرحيحة

 في
 السجسهعة

 العميا

 عجد اإلجابات
 الرحيحة

 في
 السجسهعة

 الجنيا

 صعهبة
 الفقخة

 قهة
 تسييدىا

1 24 7 0.57 0.62 23 17 5 0.40 0.44 
2 22 6 0.51 0.59 24 25 8 0.61 0.62 
3 25 10 0.64 0.55 25 22 6 0.51 0.59 
4 21 8 0.53 0.48 26 22 8 0.55 0.51 
5 22 6 0.51 0.59 27 25 7 0.59 0.66 
6 19 7 0.48 0.44 28 24 9 0.61 0.55 
7 25 9 0.62 0.59 29 22 6 0.51 0.59 
8 15 4 0.35 0.40 30 24 10 0.62 0.51 
9 24 10 0.62 0.51 31 23 6 0.53 0.62 

10 22 12 0.62 0.37 32 24 8 0.59 0.59 
11 24 7 0.57 0.62 33 18 5 0.42 0.48 
12 22 9 0.57 0.48 34 24 7 0.57 0.62 
13 26 11 0.68 0.55 35 24 7 0.57 0.62 
14 24 10 0.62 0.51 36 23 6 0.53 0.62 
15 21 5 0.48 0.59 37 21 5 0.48 0.59 
16 23 6 0.53 0.62 38 18 4 0.40 0.51 
17 24 7 0.57 0.62 39 24 7 0.57 0.62 
18 22 6 0.51 0.59 40 24 6 0.55 0.66 
19 23 7 0.55 0.59      
20 22 4 0.48 0.66      
21 19 5 0.44 0.51      
22 24 9 0.61 0.55      
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 ثبات االختبار التحريمي: -2

( أنَّو ال يسكغ االستغشاء عغ حداب معامل ثبات االختبار؛ ويعػد الدبب إلى عجـ Carrاكجَّ )
(، ومغ أجل الحرػؿ عمى درجة ثبات االختبار Carr, 1986; 436تػافخ مكياس نفدي تاـ.)

اعتسجت الباحثتاف شخيقة تحميل التبايغ باستعساؿ معادلة )ألفا كخونباخ(، وىحه الصخيقة تدتخخج 
االرتباط بيغ درجات فقخات االختبار جسيعيا، انصبلق ا مغ أفَّ كّل فقخة مغ فقخات االختبار تسثل 

ا بحاتو، ويذيخ معامل الثبا ت إلى تجانذ أداء األفخاد بيغ فقخات االختبار، وتتبلءـ ىحه مكياس 
الصخيقة مع كبل الشػعيغ مغ الفقخات )السػضػعية والسقالية(؛ لحلظ يسكغ الػثػؽ بشتائجيا.)عسخ 

معادلة ألفا كخونباخ عمى درجات العيشة االستصبلعية  تصبيق(، وبعج 228: 2010وآخخوف، 
مغ السخحمة الثالثة في كمية التخبية االساسية/ جامعة الكػفة، ( شالب وشالبة 160البالغ عجدىا )

ا، إذا 0.77بمغت قيسة معامل ثبات االختبار ) ّج االختبار جيج  (، وىػ معامل ثبات جيج، إذ ي ع 
 (266: 1998(. )عػدة، 0.80–0.60تخاوحت قيسة معامل ثباتو بيغ )

 ثانيًا: اختبار عادات العقل

 ذسميا االختبار:تحجيج السجاالت التي ي.1

تيسا لتحجيج عادات العقل التي يذسميا االختبار عمى  عخضت الباحثتاف االستبانة التي أعجَّ
(، وفي ضػء آرائيع تع االتفاؽ عمى اخح عادات العقل 1) ممحقمجسػعة مغ الخبخاء والسحكسيغ 

العقل (، وقج لحلظ شسل االختبار عادات 5الدتة عذخ جسيعيا عشج صياغة االسئمة ممحق)
جسيعيا واختيخت االسئمة والسػاقف لجسيع فقخات االختبار بػاقع سؤاليغ لكلٍّ عادة ماعجا عادة 
ا فقط  االقجاـ عمى مخاشخ مدؤولة، وعادة ايجاد الجعابة، وضع لكل واحجة مشيسا سؤاال  واحج 

 (.6( فقخة ممحق )30وبحلظ بمغ عجد االسئمة الكمي لبلختبار )

 بار عادات العقل:إعجاد تعميسات اخت -2

 لقج أوضحت الباحثتاف التعميسات عمى الشحػ اآلتي:

 أقخأ الدؤاؿ بجقة قبل اإلجابة. .1
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ىحا االختبار ال يكيذ قػة ذاكختظ أو قجرتظ عمى حفع السعمػمات، إّنسا يتصمب مشظ  قخاءة كل  .2
 سؤاؿ بعشاية ودقة قبل االجابة.

 تكػف االجابة في ورقة االختبار نفديا. .3

 بجائل، عميظ اختيار بجيل واحج فقط.  لكّل فقخة .4

 اكتب البيانات التي تتعمق باالسع والسخحمة والذعبة والقدع. .5

لغخض التأكج مغ دقة تعميسات االختبار ووضػحيا ومعخفة الػقت  التجخبة االستظالعية لالختبار:
نة مغ ) ة اختيخوا بشحٍػ ( شالب ا وشالب20السدتغخؽ في االجابة، تع تصبيق االختبار عمى عيشة مكػَّ

عذػائي مغ شمبة السخحمة الثالثة في كمية التخبية االساسية / جامعة الكػفة، وقج تبيغ أف جسيع 
 ( دقيقة.45الفقخات واضحة ومفيػمة وأف متػسط وقت االجابة ىػ )

  : اعتسجْت الباحثتاف االنػاع اآلتية؛ الستخخاج صجؽ االختبار:صجؽ االختبار

 الرجؽ الظاىخّي:  . أ

ت الباحثتاف االختبار عمى مجسػعة مغ الخبخاء والسحكسيغ؛ الستصبلع آرائيع حػؿ صجقو، عخض
(، وقج حرمت مػافقتيع 7زيادة عغ بياف مجى صبلحية مفتاح اإلجابة الخاص باالختبار ممحق )

%( فأكثخ، وفي ضػء ممحػضاتيع، عجلت الباحثتاف 80عمى صبلحية فقخات االختبار وبشدبة )
ية لبعس الفقخات، ولع ت ححْؼ أيّ ة فقخة مغ فقخات االختبار، بعج أف أ جخيت الرياغة المغػ 

 التعجيبلت البلزمة.

 تع التحقق مغ صجؽ البشاء، مغ شخيق األساليب االتية:صجؽ البشاء:  . ب

 تحميل فقخات االختبار التحريمي: 

 معامل صعهبة الفقخة: -أ

أف االختبارات تعج جيجة إذا  (Bloom)(، ويخى بمػـ 64,0 – 38,0تخاوحت قيع معامل ما بيغ )
( ووفقا  ليحا السعيار أف 113: 2006( )عبلـ، 80,0 – 20,0تخاوحت قيع صعػبتيا ما بيغ )

 ( يػضح ذلظ.8جسيع فقخات اختبار عادات العقل لمبحث تتستع برعػبة جيجة وججوؿ)
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 قهة تسييد الفقخة:-ب

 -40,0باستعساؿ معادلة التسييد وقج تخاوحت ما بيغ )حدبت الباحثتاف قػة تسييد كل فقخة 
% 20الى أف الفقخة تكػف جيجة التسييد إذا كانت قػتيا التسييدية ) (Brown)( ويذيخ بخاوف 66,0

. وفقا  ليحا السعيار أف جسيع فقخات االختبار التحريمي لمبحث (Brown، 1981: 104) فأكثخ(
 ح ذلظ.( يػض8تتستع بقػة تسييد جيجة وججوؿ )

 صعهبة فقخات اختبار عادات العقل وقهى تسييدىا (8ججوؿ )

 

 ت

 عجد اإلجابات
 الرحيحة

 في
 السجسػعة

 العميا

 عجد اإلجابات
 الرحيحة

 في
 السجسػعة

 الجنيا

 صعػبة
 الفقخة

 قػة
 تسييدىا

 ت

عجد 
 اإلجابات

 الرحيحة
 في

 السجسػعة
 العميا

 عجد اإلجابات
 الرحيحة

 في
 السجسػعة

 الجنيا

 صعػبة
 الفقخة

 قػة
 تسييدىا

1 21 7 0.51 0.51 23 21 5 0.48 0.59 
2 20 8 0.51 0.44 24 22 9 0.57 0.48 
3 23 10 0.61 0.48 25 25 9 0.62 0.59 
4 23 8 0.57 0.55 26 23 8 0.57 0.55 
5 20 6 0.48 0.51 27 26 8 0.62 0.66 
6 19 7 0.48 0.44 28 19 4 0.42 0.55 
7 22 8 0.55 0.51 29 20 6 0.48 0.51 
8 21 7 0.51 0.51 30 20 8 0.51 0.44 
9 24 11 0.64 0.48      

10 22 9 0.57 0.48      
11 19 5 0.44 0.51      
12 22 7 0.53 0.55      
13 21 8 0.53 0.48      
14 24 11 0.64 0.48      
15 20 9 0.53 0.40      
16 16 5 0.38 0.40      
17 23 10 0.61 0.48      
18 22 8 0.57 0.55      
19 24 11 0.64 0.48      
20 22 6 0.51 0.59      
21 19 5 0.44 0.51      
22 23 10 0.61 0.48      
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 فعالية البجائل الخاطئة: -جػ 

رتبت الباحثتاف إجابات الصمبة عغ فقخات اختبار عادات العقل عمى مجسػعتيغ السجسػعة العميا 
والسجسػعة الجنيا، وبعج حداب فعالية البجائل الخاشئة وجج أف البجائل الخاشئة قج جحبت إلييا 

ا مغ شمبة السجسػعة الجنيا أكثخ مغ شمبة السجسػعة العميا،) ( وبيحا تع إبقاء 0.37- 0.06-عجد 
 البجائل عمى ما ىي عميو.

 ثبات اختبار عادات العقل: -2

تعساؿ معادلة )ألفاكخونباخ( عمى افخاد العيشة االستصبلعية والبالغة استخخجت الباحثتاف الثبات باس
( شالب ا وشالبة اختيخوا مغ السخحمة الثالثة/ كمية التخبية االساسية/ جامعة الكػفة، اذ بمغت 120)

ّج االختبار جيجا  اذا تخاوحت 0 ,78قيسة معامل الثبات االختبار ) ( وىػ معامل ثبات جيج، اذ ي ع 
  (.266: 1998( )عػدة،80,0 – 60,0امل الثبات بيغ )قيسة مع

 أسمهب تظبيق التجخبة: 

بعج استكساؿ مدتمدمات التجخيب باشخت الباحثتاف بتصبيق التجخبة في بجاية الفرل الجراسي 
، وتع تحجيج ساعتيغ 24/2/2019، في يػـ األحج السػافق 2018/2019الثاني لمعاـ الجراسي

اجخاء  27/2/2019في القدع، تع في االسبػع األوؿ يػـ االربعاء اسبػعي ا حدب السحاضخات 
، وفي نياية التجخبة تع تصبيق  التكافؤ بيغ مجسػعتي البحث، واستسخت التجخبة فربل  دراسي ا كامبل 

، أما اختبار عادات العقل فقج ش بق يػـ 2/5/2019االختبار التحريمي في يػـ الخسيذ السػافق 
 . 5/5/2019االحج السػافق 

 الهسائل اإلحرائية:سابعًا:  3-7 

تع استعساليا إليجاد التكافؤ بيغ مجسػعتي  ( لعيشتين مدتقمتين:t-Testاالختبار التائي ). 1
البحث )التجخيبية والزابصة( لمصمبة، وفي معخفة داللة الفخوؽ بيغ الستػسصات الحدابية لجرجات 

 الصمبة في السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في االختبار التحريمي واختبار عادات العقل.

ات االختبار التحريمي وثبات اختبار عادات لحداب ثب تع استعسالياكخونباخ: -. معادلة الفا2
 .العقل
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. معادلة معامل صعهبة الفقخات السهضهعية، ومعادلة معامل تسييد الفقخات السهضهعية، 3
تع استعساليا لمتحقق مغ صعػبة وتسييد وفاعمية البجائل الخاشئة ومعادلة فعالية البجائل الخاطئة: 

 ات العقل.لكل فقخة مغ فقخات اختبار التحريل وعاد

 الفرل الخابع: عخض الشتائج وتفديخىا -4

 عخض الشتائج 4-1

ال تػجج فخوؽ دالة إحرائي ا عشج ) تم التأكج من نتائج الفخضية الرفخية األولى والتي تشص: -
( بيغ متػسط درجات شمبة السجسػعة التجخيبية الحيغ يجرسػف باستعساؿ 05,0مدتػى داللة )

ومتػسط درجات شمبة السجسػعة الزابصة الحيغ يجرسػف بالصخيقة استخاتيجية قػة التفكيخ، 
 ( االعتيادية في االختبار التحريمي في مادة شخائق التجريذ العامة

( لعيشتيغ مدتقميغ لسعخفة تأثيخ الستغيخ السدتقل t-Testوبعج استعساؿ االختبار التائي)
(، ضيخت الشتائج االتية، ختبار التحريمياال) االوؿ ( عمى الستغيخ التابعاستخاتيجية قػة التفكيخ)

 (9كسا يػضحو ججوؿ)

 لسجسهعتي البحث في االختبار التحريمي في مادة طخائق التجريذ العامة t-Test)نتائج االختبار التائي) (9ججوؿ )

 السجسهعة
عجد أفخاد 

 العيشة
الستهسط 
 الحدابي

 التباين
درجة 
 الحخية

 القيسة التائية
 مدتهى الجاللة

 الججولية السحدهبة
 751,8 701,32 37 التجخيبية

72 390,3 00,2 
دالة احرائيًا عشج 
مدتهى داللة 

05,0 
 321,5 216,31 37 الزابظة

( أّف متػسط درجات الصمبة في السجسػعة التجخيبية في االختبار 9يتزح مغ ججوؿ )     
الزابصة فكاف متػسط درجاتيع (، أما الصمبة في السجسػعة 701,32التحريمي بمغ )

(، ولسعخفة داللة الفخوؽ اإلحرائية بيغ مجسػعتي البحث، استعسمت الباحثتاف 216,31)
( وىي أكبخ مغ 390,3( لعيشتيغ مدتقميغ، إذ بمغت قيستو السحدػبة )t-Testاالختبار التائي )
لحلظ تخفس الفخضية (، 0,05( ومدتػى داللة )72( عشج درجة حخية )20000الكيسة الججولية )

الرفخية لػجػد فخوؽ ذات داللة احرائية بيغ السجسػعتيغ )التجخيبية والزابصة( ولرالح 
 السجسػعة التجخيبية في االختبار التحريمي.
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 تم التأكج من نتائج الفخضية الرفخية الثانية والتي تشص: -

درجات شمبة السجسػعة ( بيغ متػسط 05,0ال تػجج فخوؽ دالة إحرائي ا عشج مدتػى داللة ))
التجخيبية الحيغ يجرسػف باستعساؿ استخاتيجية قػة التفكيخ، ومتػسط درجات شمبة السجسػعة 

استعساؿ االختبار الزابصة الحيغ يجرسػف بالصخيقة االعتيادية في اختبار عادات العقل، وبعج 
تيجية قػة التفكيخ( عمى ( لعيشتيغ مدتقميغ لسعخفة تأثيخ الستغيخ السدتقل )استخاt-Testالتائي )

 (.10ضيخت الشتائج االتية كسا يػضحو ججوؿ ) )اختبار عادات العقل(الستغيخ التابع الثاني 

 لسجسهعتي البحث في اختبار عادات العقل t-Test)نتائج االختبار التائي ) (10ججوؿ )

 السجسهعة
عجد أفخاد 

 العيشة
الستهسط 
 الحدابي

 التباين
درجة 
 الحخية

 التائيةالقيسة 
 مدتهى الجاللة

 الججولية السحدهبة

 516,3 351,23 37 التجخيبية
72 660,10 00,2 

دالة احرائيًا عشج 
مدتهى داللة 

 641,2 270,20 37 الزابظة 05,0

( أّف متػسط درجات الصمبة في السجسػعة التجخيبية في اختبار 10يتزح مغ ججوؿ )       
فكاف متػسط درجاتيع  الزابصة(، أما الصمبة في السجسػعة 351,23عادات العقل بمغ )

(، ولسعخفة داللة الفخوؽ اإلحرائية بيغ مجسػعتي البحث، استعسمت الباحثتاف 270,20)
( وىي أكبخ مغ 660,10( لعيشتيغ مدتقميغ، إذ بمغت قيستو السحدػبة )t-Testاالختبار التائي)

(، لحلظ تخفس الفخضية 0,05( ومدتػى داللة )72)( عشج درجة حخية 20000الكيسة الججولية )
الرفخية لػجػد فخوؽ ذات داللة احرائية بيغ السجسػعتيغ )التجخيبية والزابصة( ولرالح 

 السجسػعة التجخيبية في اختبار عادات العقل.

  تفديخ الشتائج 4-2

 اواًل: نتائج الفخضية الرفخية االولى:

في اختبار التحريل الى أفَّ التجريذ عمى وفق يعدى تفػؽ شمبة السجسػعة التجخيبية  .1
استخاتيجية قػة التفكيخ ساعج الصمبة عمى بشاء معخفتيع مغ شخيق تشطيع السعمػمات وبشائيا، 
كسا اتاح ليع الفخصة في ادراؾ السعمػمات بشحٍػ اسخع وجعميع في مػقف نذط وايجابي 
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مغ استخجاع األفكار السيسة التي وردت وتشطيسيع لمسادة الجراسية في بصاقات ليتسكشػا بديػلة 
  في التجريذ كسا لػحع ذلظ في أثشاء تصبيق خصػات االستخاتيجية.

تقديع الصمبة الى مجسػعات في تفعيل دورىع والتعاوف فيسا بيشيع، أذ اف العسل الجساعي ساىع  .2
سية لتدجيل وتبادؿ الخبخات واآلراء واالفكار جعميع يتحسمػف قجر كبيخ مغ السدؤولية التعمي

األفكار السيسة وعخضيا في الجرس كل ذلظ ادى الى زيادة مدتػى التحريل الجراسي لجييع 
تو نتائج البحث.  وىحا ما أكجَّ

ما اسفخت عشو الجراسات الدابقة من نتائج التي تشاولت استخاتيجية قهة  أفّ ويسكن اإلشارة الى 
مع الجراسة الحالية في تفهؽ (، التي جاءت متدقة 2018التفكيخ كجراسة )العمكاوي،

 . السجسهعة التجخيبية لمظمبة عمى السجسهعة الزابظة في االختبار التحريمي

 ثانيًا: نتائج الفخضية الرفخية الثانية:

غ شمبة الجامعة مغ انتاج االفكار  .1 افَّ تجريذ السادة عمى وفق استخاتيجية قػة التفكيخ مكَّ
وتػفيخ حخية أكبخ لمشقاش وتبادؿ وجيات الشطخ  وتشذيط أذىانيع لسسارسة عسميات عقمية

السختمفة مع بعزيع البعس ومع التجريدي، كسا وفخ ليع الفخصة لمتفكيخ في اكبخ عجد 
مسكغ مغ الحمػؿ، مّسا فّعل دورىع داخل القاعة الجراسية وىحا قاد الى تحديغ عادات العقل 

  لجييع.

السجسػعة التجخيبية قػة تفكيخية، امتجَّ أثخىا إلى انعكدْت الشتيجة الستحرمة مغ اكداب شمبة  .2
عادات العقل لجرييع، وىحا ما عدز وجيات الشطخ التي تؤكج أفَّ مجاالت قػة التفكيخ تؤثخ 

( مّسا سّج قرػر الصخيقة الستبعة في تجريذ مادة 31:  2007عمى العادات العقمية.)الفقي، 
ية قجرات الصمبة التفكيخية، ومغ ثع ال يستجُّ أثخىا شخائق التجريذ العامة التي ال تخّكد في تشس

إلى بكية السيارات والعادات، وال سيسا عادات العقل، فزبل عغ تعديد وجية الشطخ التي 
في مجسػعات  تخى أفَّ األفخاد الستعاونػف سػي ا يكػنػف أقػى فكخي ا مغ العسل الفخدي، فالعسل

ي والعقمي وىحا ما أكّجتو عادات العقل. )نػفل قػة التفكيخ يحدغ مغ عسمية  الشسػ الحىش
 (89: 2008ودمحم، 
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ما اسفخت عشو الجراسات الدابقة مغ نتائج والتي تشاولت عادات العقل  أفّ ويسكغ اإلشارة الى 
(،، جاءت متدقة مع الجراسة الحالية 2017(، ودراسة )الدياب،2015كستغيخ تابع كجراسة )دمحم،
 ية لصمبة الجامعة عمى السجسػعة الزابصة في اختبار عادات العقل.في تفػؽ السجسػعة التجخيب

 الفرل الخامذ: االستشتاجات والتهصيات والسقتخحات -5

  االستشتاجات: 5-1

 في ضػء نتائج البحث، استشتجت الباحثتاف ما يأتي: 

افَّ التجريذ عمى وفق استخاتيجية قػة التفكيخ أدى الى زيادة في تحريل الصمبة مّسا أثار   .1
اىتساميع لسػضػع الجرس، ومغ ثع زيادة عسمية الفيع والتخكيد في مادة شخائق التجريذ 

 العامة. 

إفَّ استعساؿ االستخاتيجيات التي تعشى بالتفكيخ وىشجسة البيئة الرفية لو أثخ في تحديغ  .2
 عسميات التفكيخ، ومغ ثع زيادة السدتػى التحريمي وعادات العقل. 

وجػد عبلقة بيغ استخاتيجية قػة التفكيخ وتحريل الصمبة مغ ناحية، ووجػد عبلقة بيغ قػة  .3
 أخخى.التفكيخ وعادات العقل مغ ناحية 

أسيست استخاتيجية قػة التفكيخ في تذجيع الصمبة عمى حخية الخأي، واالستكذاؼ، وشخح  .4
 التداؤالت، والسذاركة اإليجابية، وتعديد روح السشافدة االيجابية بيشيع. 

 التهصيات:  5-2

 مغ بيغ ما أوصت بو الباحثتاف:

خة والسشاقذة الستبعة إلى االبتعاد عغ الشسصية في التجريذ، واالنتقاؿ مغ شخيقة السحاض  .1
 استعساؿ مسارسات وانذصة تثيخ التفكيخ وتديع في بشاء السعخفة.

ىشجسة بيئة صفية مبلئسة تذجع عمى مسارسة األنذصة الفكخية والعمسية بشحٍػ مدتسخ في  .2
 عسمية التجريذ، 

 ال سيسا مسارسة التفكيخ والتعاوف وتبادؿ اآلراء.
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 السقتخحات:  5-3

 تػصل إليو البحث، تقتخح الباحثتاف: استكساال  لسا 

في تحريل مادة أ سذ تخبية والتفكيخ  استخاتيجية قػة التفكيخ. إجخاء دراسة مساثمة تتشاوؿ أثخ 1
 السدتقبمي عشج شمبة الجامعة.

في اكتداب ميارات التفكيخ السشصقي أثخ استخاتيجية قػة التفكيخ . إجخاء دراسة مساثمة تتشاوؿ 2
 التخبية عشج شمبة الجامعة.في مادة فمدفة 

 السرادر العخبية واألجشبية 

 ـ.2004عساف،  ،، دار السديخةابخاليع، مججي. مػسػعة التجريذ 

  .ـ.2008، دار السديخة، عساف، 6، ط عمم الشفذ التخبهي أبػ جادو، صالح دمحم عمي 

  .ـ.2007دار السديخة، عساف،  ،التعّمم السعخفيأبػ رّياش، حديغ دمحم 

 استخاتيجية مع االمثمة  180سعيجي، عبج هللا بغ خسيذ وىجى بشت عمي الحػسيشية.  أمبػ
 ـ.2016، 2، دار السديخة، عساف، طالتظبيقية

  .ـ.2011دار البيت العتيق لمشذخ، القاىخة،  أيقع قػاؾ الخفية،البمعاوي، حدغ 

  .ر الثقافة، القاىخة، ، دا7، تخجسة يػسف اسكشجر، طقػة التفكيخ االيجابيبيل، نػرماؿ فيشدشت
 ـ. 2000مرخ، 

  .دار تشسية تفكيخ السخاىقيغ )الرغار والكبار( استخاتيجيات لمسجرسيغجابخ، جابخ عبج الحسيج ،
 ـ.2006الفكخ العخبي، القاىخة، 

  .دار وائل، عساف، إبجاع التفكيخ بيغ البعج التخبػي والفكخ الخبلؽجخار، أماني غازي ،
 ـ.2013

  .تعخيب باسسة الشػري، ستخجاـ قػة التفكيخ الجانبي لخمق افكارا  ججيجةادي بػنػ، ادوارد ،
 ـ.2005ة العبيكاف، السسمكة العخبية الدعػدية، مكتب
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  .ـ.2010، دار ومكتبة اليبلؿ، بيخوت، الجامعة والتجريذ الجامعيراشج، عمي 

  عادات  استقري عمى تشسية -اسأؿ  -سعيج، أيسغ حبيب. اثخ استخجاـ استخاتيجية حمل
"السؤتسخ العمسي العاشخ: العقل لجى شبلب الرف االوؿ ثانػي مغ خبلؿ مادة الكيسياء 

"، الجسعية السرخية لمتخبية العسمية، القاىخة، التخبية العسمية تحجيات الحاضخ ورؤى السدتقبل
 . 2ـ، السجمج 2006

 شمبة  ات العقل لجىالدياب، أزىار دمحم مجيج. أثخ استخاتيجية العرف الحىشي في تشسية عاد
، وزارة التعميع بحث مشذهر في مجمة العمهـ الشفديةجامعة تكشمػجيا السعمػمات واالتراالت، 

  278-237ـ، ص: 2017، 26العالي والبحث العمسي، العخاؽ، العجد 

  .ـ.2009، دار وائل، عساف، أسذ البحث التخبهي الذايب، عبج الحافع 

  .الجار السرخية المبشانية، سرصمحات التخبػية والشفديةمعجع الشحاتة، حدغ وزيشب الشجار ،
 ـ.2003القاىخة، 

  .السسمكة العخبية الدعػدية، استخاتيجية في التعمع الشذط 101الذسخي، ماشي بغ دمحم ،
 ـ.2011

  .دار صفاء، عساف، اساليب التجريذ اإلبجاعي ومياراتوالذػيمي، فيرل مشذج وآخخاف ،
 ـ.2016

  .التفكيخ الحاذؽ وعبلقتو بالتفزيل السعخفي والقجرة عمى حل الرفار، رفاه دمحم عمي
، اشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة، كمية التخبية ابغ الييثع، جامعة السذكبلت لجى شمبة الجامعة

 ـ.2007بغجاد، 

  .ـ.2011، دار صفاء، عساف، التفكيخ الحاذؽالرفار، رفاه دمحم عمي 

 ( فاعمية بخنامج مقتخح قائع عمى االستخاتيجيات السعخفية 2012 ابخاليع )الرسيجعي، مشاؿ دمحم
وما وراء السعخفية في تحريل مادة شخائق التجريذ واكتداب السيػػػػارات الجراسية والتفكيخ 
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، جامعة بغجاد/ كمية اشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرةالتباعجي عشج شمبة كمية التخبية /ابغ رشج، 
 شج.ابغ ر  –التخبية 

  .تصػيخ مشيجية لتقييع األثخ البيئي بسا يتبلءـ مع حاجات عامخ، رياض حامج يػسف
 ـ.2006، جامعة الشجاح الػششية، نابمذ، السجتسع

  .شخؽ البحث العمسي والتحميل اإلحرائي في عبج الحفيع، إخبلص دمحم ومرصفى حديغ بجر
 ـ.2000اىخة، مخكد الكتاب، الق السجاالت التخبػية والشفدية والخياضية،

  ،مجمة الجسعية العخاقية العتابي، حيجر كخيع سكخ. عادات العقل الذائعة لجى شمية الجامعة
 ـ.2008لمعمػـ قدع العمػـ التخبػية الشفدية، 

  .2010، 2، عساف، األردف، طعمع الشفذ السعخفيالعتػـ، عجناف يػسف. 

  .عادات العقل ومفيػـ الحات فاعمية خخاط التفكيخ في تشسية العتيبي، وضحى بشت حباب
ـ، بحث 2013، التخبية جامعة السمظ سعػد 2االكاديسي لجى شالبات قدع االحياء بكمية

 مشذػر جامعة أـ القخى. 

  .ـ.2000، دار الفكخ لمشذخ، عساف، السجرسة وتعميع التفكيخعجس، دمحم عبج الخحيع 

  .دار الرفاء، األردف،  االستخاتيجيات الحجيثة في التجريب الفعاؿعصية، محدغ عمي
 ـ.2008

  العمكاوي، ميا جاسع دمحم. أثخ استخاتيجية قػة التفكيخ في تشسية التفكيخ الستذعب عشج شالبات
الرف الثاني الستػسط في مادة التاريخ العخبي االسبلمي، كمية التخبية االساسية، جامعة 

 ـ.2018، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرةديالى، 

 هللا. تجني مدتػى التحريل واالنجاز الجراسي اسبابو وعبلجو، دار  عسخ عبج الخحيع نرخ
 ـ.2004وائل، عساف، 

  .ـ.2010دار السديخة، عساف،  الكياس الشفدي والتخبػي،عسخ، محسػد أحسج وآخخوف 
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  .مكتبة الفكخ، عساف، االحراء لمباحث في التخبية والعمػـ االندانيةعػدة، احسج سمساف ،
 ـ.1998

  .ـ.2007، شخكة الجكتػر ابخاليع الفقي العالسية لمتشسية البذخية، قػة التفكيخالفقي، ابخاليع 

  .ـ.2002، دار الفكخ، عساف، تعميع التفكيخ لؤلشفاؿقصامي، نايفة 

  .دار الفكخ، عساف، عادات العقل والتفكيخ الشطخية والتصبيققصامي، يػسف واميسة عسػرة ،
 ـ.2005

 مؤسدة مرخ مختزى لمكتاب الكياس الشفدي بيغ التشطيخ والتصبيقج. الكبيدي، وىيب مجي ،
 ـ.2010العخاقي، العخاؽ، 

  .3، طالكياس والتقييع وأساليب الكياس والتذخيز في التخبية الخاصةكػافحة، تيديخ مفمح ،
 ـ.2010دار السديخة، عساف، 

  .االىمية، دار  مجارس الطيخاف -اشخاؼ: استكذاؼ وتقري عادات العقلكػستا وكاليظ
 ـ.2003الكتاب التخبػي، السسمكة العخبية الدعػدية، 

 تخجسة مجارس الطيخاف االىمية، دار الكتاب، الخياض، . تقييع عادات العقلكػستا وكاليظ .
 ـ.2003

  .تخجسة عبج هللا ابخاليع الحسجاف، سمدمة حقائق عغ التػحجكػىيغ، سايسػف وباتخيظ بػلتػف ،
 ـ.2000تخبية الخاصة، الخياض، اصجارات اكاديسية ال

 ( إعجاد بخنامج إرشادي جسعي مقتخح لتخفيف السذكبلت الجراسية 2000البلمي، نذعو كخيع )
 (. كمية السعمسيغ، جامعة السػصل.23، العجد )مجمة كمية السعمسيغلجى شمبة كمية السعمسيغ، 

  .تخجسة جابخ عبج يابعاد التعمع _ بشاء مختمف لمفرل السجرسمارزانػ، روبخت واخخوف ،
 ـ. 2000، دار قباء، القاىخة، 1الحسيج جابخ واخخوف، ط

  دمحم، افخاح ياسيغ. فاعمية التعميع السجمج)االلكتخوني( في التشػر التكشػلػجي وتشسية السيارات
بحث التكشػلػجية وبعس العادات العقمية لجانبي الجماغ في مادة التقشيات في كمية التخبية، 
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، العخاؽ، 7/ العجد 2، السجمج ة الجسعية العخاقية لمعمػـ التخبػية والشفديةمشذػر في مجم
 .291-262ـ، ص: 2015

  .ـ. 2004دار الذخوؽ، االردف،  أساسيات الكياس في العمػـ الدمػكية،الشبياف، مػسى 

 نػفل، دمحم بكخ ودمحم عػدة الخيساوي عادات العقل الذائعة لجى شمبة السخحمة االساسية العميا 
)العجداف االوؿ والثاني(،  مجمة السعمع الصالبفي مجارس وكالة الغػث الجولية في االردف، 

 ـ.2006عساف، 

  .تصبيقات عسمية في تشسية التفكيخ باستخجاـ عادات العقلنػفل، دمحم بكخ ودمحم عػدة الخيساوي ،
 ـ.2008دار السديخة، عساف، 

  .دار السديخة، ت التفكيخ في السحتػى الجراسيدمج ميارانػفل، دمحم بكخ ودمحم قاسع سعيفاف ،
 ـ.2011عساف، 

  .دار السديخة، تصبيقات عسمية في تشسية التفكيخ باستخجاـ عادات العقلنػفل، دمحم بكخ ودمحم ،
 ـ.2010، 2عساف، ط

  .السكػنات، التشطيسات، التصػيخ، دار الفكخ، عساف، السشاىج، األسذيػنذ، فتحي وآخخوف ،
 ـ.2004
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