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 :البخث مقدمة
التى تشاوليا عمساء الشفذ بالبحث، وذلػ لسا  السيسةيعج التفكيخ مؽ السؾضؾعات  

ليحا السؾضؾع مؽ أىسية بالغة فى تيديخ وتحليل صعؾبات الحياة، وحل ما يؾاجو الفخد مؽ 
فالتفكيخ ىؾ أحج أىؼ الشذاطات العقمية العميا التى يتسيد بيا اإلندان عؽ سائخ  ،مذكالت

  السخمؾقات
إكتداب أفخاد السجتسع لسيارات التفكيخ يجعل مشيؼ مؾاطشيؽ ذوى نغخة متعسقة و  

وحكسة فى تشاول السذكالت التى يعانى مشيا مجتسعيؼ، ويجعميؼ قادريؽ عمى إصجار 
يؾاجييؼ مؽ مؾاقف ومذكالت )يؾسف قظامى وفجوى  لساحمؾل  تقجيؼاألحكام الرائبة و 

 .(54: 9008ثابت، 
 ،وضخورية لمسجتسع السعاصخ حيؾيةفالتجريب عمى ميارات التفكيخ، أصبح آلية  

بسسارسة  فقطيشغخ إلى الكبار الخاشجيؽ عمى أنيؼ ىؼ الحيؽ يعشؾن  أنمؼ تعج فكخة سائجة ف
الشذاط الحىشى الخاقى )التفكيخ(، فاإلندان يؾلج ولجيو القجرة عمى التفكيخ ولكشو يحتاج إلى 

عمييا، ومؽ حق  التجربشئ مؽ التجريب والعشاية؛ حيث أن التفكيخ ىؾ ميارة ذىشية يسكؽ 
 الفخد فى أى مخحمة عسخية أن يتدمح بيحا التجريب حتى يدتظيع تحقيق التؾافق مع البيئة

 .السحيظو بو
أن  بسعشىكسا يعج تعمؼ ميارات الحياة وسيمة لتحقيق الغايات األبعج لمستعمسيؽ، 

تعمؼ السيارة ليذ ىؾ اليجف فى حج ذاتو، وإنسا اليجف ىؾ كيف يدتفيج الستعمؼ مؽ خالل 
اكتداب السيارة فى حياتو العامو والخاصة؛ وألن إعجاد الظالب لمحياة يعتسج فى الغالب عمى 
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ا  مخاحل التعميؼ العام التى يسخ بيا؛ لسا ليا مؽ الخرائص السختمفة التى تجعمو قابالا ومدتعجا
 بقية السخاحل العسخية الستقجمة؛ لحلػ وجب تشاول ميارات الحياة، مؽ أجل تحديؽ ىلمتعمؼ ف
 فى مخحمة السخاىقة. لمظمبةالحياة الشفدية واالجتساعية بالشدبة  نؾعية

 :بخثمعكلة ال
بتت نغخيات الذخرية أن شخرية الفخد تتكؾن مؽ خرائص ثابتة ندبياا تتسثل أث 

فى أنساط سمؾكو السعتاد، وىحه الخرائص السسيدة لذخرية الفخد ما ىى إال نتاج عؾامل 
مذتخكة تشذأ مؽ عؾامل وراثية تتظؾر وتتفاعل مع البيئة، وىحه العؾامل والسقؾمات يكسل 

حه العؾامل والسقؾمات بقجر ما تتكامل شخرية الفخد، بعزيا بعزا، وعمى قجر اتداق ى
فاإلندان وشخريتو وحجة نفدية جدسية اجتساعية متفاعمة ومتكاممة تسخ بسخاحل نسؾ 

 .مختمفة
يعج الحكاء عامل متفخداا وحيجاا لمشجاح األكاديسي أو الشجاح في مختمف  كسا انو لؼ

شؤون الحياة سؾاء العمسية أم العسمية أم االجتساعية أم العاطفية، ولزسان الشجاح ال بج أن 
 وضبطتتحؾل السسارسات الحكية إلى عادات عقمية يسارسيا في حياتو كالسثابخة، والسخونة، 

 .وغيخىا مؽ عادات العقل التي تزسؽ لمفخد الشجاح في مجالو وحياتو والتداؤل، االنجفاعية
فعشجما اتجيت بعض األساليب التخبؾية إلى االىتسام بديادة الحريمة السعخفية بعج 
عسمية التعمؼ، واالىتسام بالكؼ السعخفي لمتعميؼ، ذىبت العادات العقمية إلى أبعج مؽ ذلػ، 

لبحث عؽ السعخفة، فعادات العقل ىي سمؾكيات حيث ركدت عمى سمؾكيات الظالب في ا
 .ذكية يتعّؾد عميو الفخد النتاج السعخفة، وليذ استحكارىا واستغيارىا أو إعادة انتاجيا

، وإدارة أفكاره لمظالبوتداعج عادات العقل الفخد عمى تشغيؼ السخدون السعخفي 
ى األشياء بظخيقة غيخ بفاعمية وتجريبو عمى تشغيؼ السؾجؾدات بظخيقة ججيجة، والشغخ إل

 مألؾفة لتشغيؼ السعارف السؾجؾدة لحل السذكالت.
ويأتى اختيار السخحمة الثانؾية لمجراسة نتاجاا إلىسية السخحمة العسخية التى تسثميا،  

فسخحمة السخاىقة تعج ميالداا ججيجاا تحاول الذخرية أن تكتدب فيو دورىا االستقاللى ليكؾن 
ا ولدت أنا عبخ والجى واآلخخيؽ" عمى حج تعبيخ إريكدؾن الحى يذيخ تام اإلكتسال "أنا ىؾ أن

  .إلى أن اآلنية تبمغ تسام تظؾرىا فى مخحمة السخاىقة
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فتؾعيف عادات العقل يسكؽ الستعمسيؽ مؽ ربط السفاىيؼ السؾجؾدة لجييؼ بحياتيؼ 
 ,Wolf Bة )اليؾمية ويؾسع مجاركيؼ الخاصة، كسا يسكشيؼ مؽ تحكخ السعمؾمات لدشؾات طؾيم

2006: 1.) 
نجرة فى تشاول عادات العقل فى تشسية الدمؾكيات  أن ىشاكالباحثؾن الحظ قج و 

والسيارات الشفدية التى يحتاجيا الفخد فى حياتو، باالضافة إلى نجرة تشاوليا فى البحث 
إلى إعجاد مقياس  ىالحال البحثفي الباحثؾن دعى يو يالعمسى فى مجتسعشا العخبى، بشاء عم

 السخحمو الثانؾية. طمبةلمكذف عؽ عادات العقل لجى 
 :بخثهدف ال
السخحمة  لظمبةعادات العقل إلى إعجاد وترسيؼ مقياس  ىالحال البحثيجف ي 

 .الثانؾية
 :البخثأهمية 

كـأداة لمسخحمة الثانؾية  عادات العقلفى إعجاد مقياس  البحث الحالىتتحجد أىسية 
مؽ  مالءمتياذات كفاءة نابعة مؽ البيئة السرخية والتي يسكؽ مؽ الؾثؾق بيا مؽ حيث 

العادات العقمية لظالب السخحمة الحى قج يكذف عؽ  الشاحية الديكؾمتخية لظبيعة السجتسع
، وىؾ ما قج والظالبات الظالب تمػ العادات لجى، وتذخيص جؾانب القرؾر فى الثانؾية

وتالفى أوجو القرؾر، كسا قج يتختب  لخفع كفاءة عادات العقل لجييؼالت يؤدى الى محاو 
 .السخحمة الثانؾيةوطالبات تحديؽ ميارات الحياة لجى طالب عميو 

  :البخثمصطلخات 
 ة:ليبالسرظمحات التا البحثحجد يت

 :Habits of mindعادات العقل 
بأنيا "ندعة الفخد إلى الترخف  Costa & Kallick (2005: 4)يعخفيا كل مؽ 

بظخيقة ذكية عشج مؾاجية مذكمة ما، وذلػ عشجما يكؾن الحل واإلجابة غيخ متؾافخة فى بشيتو 
السعخفية، إذ قج تكؾن السذكمة عمى ىيئة مؾقف محيخ أو لغد، فتداعج عادات العقل عمى 

 .تؾعيف الدمؾك الحكى عشجما ال يعخف الفخد الحل أو االجابة السشاسبة
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بأنيا "سمؾكيات نسظيو واعية ومدتسخة، تسكؽ إجخائياا عادات العقل  الباحثػن عخف ي
يا، بحيث يقؾم يالفخد مؽ تشغيؼ تفزيالت مؽ االداءات الحكية بشاء عمى السذكمة التي يؾاج

ىي الجرجة و بإنتقاء استجابة معيشة مؽ مجسؾعة استجابات متاحة لسؾاجية تمػ السذكمة، 
 الظالب عمى مقياس عادات العقل".التي يحرل عمييا 

وججيخ بالحكخ أن ىشاك العجيج مؽ التعخيفات التى اىتست بعادات العقل، وىى  
مذتقة مؽ الجراسات البحثية السختبظة بسيارات التفكيخ، أى انيا مديج مؽ أعسال الباحثيؽ فى 
مجال التعميؼ سؾاء فمدفة أو عمؼ نفذ أو فشؾن مؽ أمثال جالثؾرن وبارون 

(Glathhorn&Baron( وادوارد دى بؾنؾ ،)Edward de Bono( وربؾت إنذ )Robet 
Ennis( وديفيج بيخكؽ )David Perkin( وكؾستا وكميػ ،)ز(، أما أول مؽ -ه :9002

( حيث أطمق عمييا فى How We Thinkيؾ جؾن ديؾى فى كتابو )فأىتؼ بعادات العقل 
عسمية ذىشية تسارس بحيؾية وفاعمية ويكؾن ذلػ الؾقت عادات التفكيخ، حيث أن التفكيخ 

الفخد حيؾيا ونذظا ويسارس ميارات الترشيف والتحميل والسيارات السعخفية الحىشية الستعجدة 
 (.88 :9005ونغخا لتكخار الفخد مسارسة ىحه السيارات أطمق عمييا عادة )يؾسف قظامى، 

 وعميه فإن لعادات العقل خرائز هي:
مة ءويتسثل في اختيار نسط الدمؾك الفكخي السشاسب واألكثخ مال: Evaluationالتقييع  .5

، ايسان 975:  9050لمتظبيق دون غيخه مؽ األنساط الفكخية األقل إنتاجاا )حدؽ زيتؾن، 
 (.206: 9055الخفاف، 

ىي الذعؾر بالخغبة نحؾ استعسال نسؾذج معيؽ مؽ نساذج الدمؾكيات : inclinationالسيل  .4
 .(Costa & kellick, 2000:17)العقمية الحي تؼ تفزيمو أو اختياره. 

ويكؾن ذلػ عؽ طخيق إدراك وجؾد الفخص والسؾاقف السالئسة : sensitivityالحداسية  .5
 (.50: 9059فاء وارد، لمتفكيخ واختيار األوقات السشاسبة لمتظبيق )دمحم الجيدانى وش

ىي امتالك السيارات والقجرات األساسية لتحقيق الشجاح ومدايخة : capabilityالقابمية  .3
 (.904: 9052الدمؾك العقمي )وضحى العتيبي، 

ويتؼ ذلػ عؽ طخيق العسل عمى تظؾيخ األداء الخاص : commitmentاإللتدام  .4
ذاتيا )دمحم الجيدانى وشفاء وارد، بأنساط الدمؾك السختمفة التي تجعؼ عسمية التفكيخ 

9059 :50.) 
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ىي التعديد وإدماج الدمؾكيات الفكخية وتحؾيميا إلى أفعال وقخارات : policyالدياسة  .5
 (.939: 9007وحمؾل لمسذكالت التي تعتخض الفخد. )جابخ عبج الحسيج جابخ، 

السختريؽ وقج تشؾعت التؾجيات الشغخية في دراسة عادات العقل تبعاا لتشؾع نغخة 
عادات العقل يمسذ تؾجيات نغخية مختمفة لجراسة  وبحؾثنحؾىا، فشجج أن الستتبع لجراسات 

 Marzanoىحا السؾضؾع الحيؾى في التخبية السعاصخة، حيث نجج ترشيف كل مؽ
في العمؾم  9055(، ومذخوع 9005) Hyerle (1999) ،Daniels(، و5889)

 ,Costa(، و9000) Covery(، وAAAS. Project 2061والخياضيات والتكشؾلؾجيا )
A. & Kallick, B( .9004و ،)Sizer & Meier (9006 فقج حجدوا عادات عقمية ،)

 متشؾعة تبعاا ليحه التؾجيات الشغخية في رؤيتيا لجراسة عادات العقل.
لعادات  .Costa, A. & Kallick, B عمى ترشيف ىالحال البحثاعتسج وقج 

( مؽ أكثخ الترشيفات إقشاعاا 80: 9050الترشيف كسا أشار دمحم نؾفل )العقل، إذ يعج ىحا 
في شخح وتفديخ وتظبيق العادات العقمية؛ بدبب اعتساده عمى نتائج دراسات بحثية أكثخ مؽ 

 & .Costa, A العالسانكل مؽ غيخه مؽ الترشيفات الستعجدة التي سبقتو. وقج تؾصل 
Kallick, B. عادة عقمية،  55الدابقة الى  الجراسات والبحؾث مؽ خالل دراستيسا لشتائج

 وىى: تقؾد مؽ امتمكيا إلى أفعال إنتاجية مثسخة
 ضبط االنجفاعية. .9 السثابخة. .5
 اإلصغاء بتفيؼ وتعاطف. .3 التفكيخ حؾل التفكيخ )فؾق السعخفى(. .2
 تظبيق السعخفة الدابقة في مؾاقف ججيجة. .5 الكفاح مؽ أجل الجقة. .4
 جسع البيانات باستخجام جسيع الحؾاس. .7 بؾضؾح ودقة.التفكيخ والتؾاصل  .6
 اإلقجام عمى مخاطخ مدئؾلة. .50 االستجابة بجىذة ورىبة. .8

 االستعجاد الجائؼ لمتعمؼ السدتسخ. .59 التفكيخ التبادلي. .55
 التفكيخ بسخونة. .53 التداؤل وطخح السذكالت. .52
 إيجاد الجعابة )التفكيخ بسخح(. .55 .اإلبجاعىالتفكيخ  .54

االعتساد عمى ىحا الترشيف ألنو مؽ وجية نغخ  البحث اوعميو فديتؼ في ىح
 يعشىو  لؾضع فقخات تعكذ عادات العقل، فعاليةواألكثخ  البحثاألندب ليجف  الباحثيؽ ىؾ

 :عادات عقمية ىىخسذ ب السقياسىحا 
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 اإلصغاء بتفيؼ وتعاطف .ب  السثابخة .أ 
 التفكيخ بسخونة .د  إيجاد الجعابة .ج 
  ضبط االنجفاعية .ه 

 :Persistingالبعج االول: السثابخة 
( بأنيا "قجرة الفخد عمى االلتدام 2009: 38) .Costa, A. & Kallick, Bيعخفيا 

ن تكؾن لجيو القجرة عمى تحميل ألى حيؽ اكتساليا، و إليو إبسؾاصمة العسل بسيامة السؾكمة 
وجب مشيجية، ويتزسؽ ىحا معخفة كيف يبجأ، وما ىي الخظؾات األ بظخائقالسذكالت 

 أداؤىا، وما ىي البيانات التي يتعيؽ عميو جسعيا واستكساليا".
بأنيا "قجرة الظالب عمى االستسخار فى السيام والتكميفات  الباحثؾن إجخائياا عخفيا يو 

مشغسو واستخاتيجيات مسشيجة تيجف إلى حل السذكمة التى  طخائقالسؾكمة اليو واستخجامو 
 يؾاجييا".

 Listing with Understanding andبتفهع وتعاشف  الثانى: اإلصغاءالبعج 
Empathy: 

انيا "القجرة عمى اإلصغاء .Costa, A. & Kallick, B (38 :2005) ويخى 
صياغة أفكارىؼ وفيؼ السذاعخ  والتعاطف مع وجية نغخ اآلخخيؽ وفيسيا، والقجرة عمى إعادة

والحاالت العاطفية بمغة شفؾية أو جدسية )التعاطف(، والتعبيخ بجقة عؽ مفاىيؼ وعؾاطف 
 اآلخخيؽ، فاإلصغاء ىؾ بجاية الفيؼ".

بانيا "قجرة الظالب عمى اإلصغاء لألخخيؽ وتفيؼ إجخائياا  الباحثؾن عخفيا يو 
رة إيجابية، مع تخميو عؽ إصجار أحكامو مذاعخىؼ واحتخام أفكارىؼ، والتجاوب معيؼ برؾ 

خخ، والقجرة عمى إعادة القيسية وانحيازاتو الذخرية، فيخكد طاقتو الشفدية لإلىتسام باآل
 صياغة تعبيخات األخخيؽ مع إضافة معان أخخى لتؾضيحيا".

 :Finding Humorالبعج الثالث: إيجاد الجعابة 
 تمػ العادة عؽ السخح في .Costa, A. & Kallick, B (36 :2008)يتحجث 

Humor  وىؾ يجج أن سسة أو روح الجعابة ىي مؽ الدسات الفخيجة التي يتدؼ بيا البذخ؛
أن إستخجام روح الجعابة لو العجيج مؽ اآلثار والؾعائف اإليجابية عمى مدتؾى  ويحكخ

الزحػ  الرحة الشفدية والؾججانية والتي تذسل جعل الفخد يذعخ بالتفاؤل والدعادة؛ حيث أن
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يديج معجل إفخاز ىخمؾن األنجورفيؽ السدئؾل عؽ الدعادة، فتدداد كسية األكدجيؽ في الجم، 
مسا يؤدى بجوره إلى زيادة مدتؾيات االنتباه والتخكيد العميا والعسل الفكخى ومؽ ثؼ سيؾلة 

 .عسمية التعمؼ والتحكخ
فارقات والثغخات "قجرة الظالب عمى مالحغة الس بأنيا الباحثؾن إجخائياا عخفيا يو 

الظخيفة، وتقجيؼ نساذج مؽ الدمؾكيات واألحاديث التى تخمق صؾرة ذىشية تثيخ الدخور 
  والبيجة".

 :Thinking Flexbilityالبعج الخابع: التفكيخ بسخونة 
بأنو "القجرة عمى التفكيخ  Costa, A. & Kallick, B.  (2008: 21-23)يعخفو 

ق مختمفة، وقابمية التؾافق مع ائمعالجة البيانات بظخ بجائل وخبخات وحمؾل مؽ خالل في 
السؾاقف السختمفة التي يتعخض ليا الفخد، والتستع بأقرى قجر مؽ الديظخة وامتالك القجرة 

 لتغييخ اآلراء عشج تمقى بيانات إضافية والعسل في مخخجات وأنذظة متعجدة في آن واحج".
الظالب عمى معالجة السعمؾمات السقجمة اليو "قجرة بأنيا  الباحثؾن إجخائياا عخفيا يو 

والتفكيخ فى حمؾل غيخ تقميجية وإيجاد بجائل متعجدة والتكيف مع السدتججات والسؾاقف 
 يا".يالججيجة التى يؾاج
 : Managing Impulsivityضبط االنجفاعية البعج الخامذ: 

مخات عجيجة قبل  ( إلى أن ىحه العادة تقتزى معاودة الشغخ4: 9054يعخفو عمى وطفة )
الؾصؾل إلى حكؼ نيائي أو إجابة متدخعة، وأنيا تدتمدم مؽ الفخد امتالك القجرة عمى التأنى 

 والربخ، واالبتعاد عؽ التيؾر والتدخع والفؾرية، وقبؾل أي شيء يخد إلى الحىؽ.
يات ويعخفيا الباحثؾن إجخائياا بأنيا "ىى قجرة الظالب عمى االصغاء لمتعميسات وفيؼ التؾجي

والتفكيخ والتأنى قبل الذخوع فى االداء مع وضع خظة لتظؾيخ استخاتيجياتو لمتعامل مع 
 السيسة السؾكمة إليو واإلنفتاح عمى اإلقتخاحات السقجمة مؽ األخخيؽ لتحديؽ األداء".

 دراشات شابقة:
لتالميح عؽ عادات العقل  بإعجاد مقياس (4235) أسساء عصاهلل حديغ تقام 
( عادة عقمية ىي ) 55( عبارة مقدسو عمى )999، وتكؾن السقياس مؽ )االعجاديةالسخحمة 

التفكيخ في التفكيخ، السثابخة، التحكؼ بالتيؾر، اإلصغاء بتفيؼ وتعاطف، التفكيخ بسخونة، 
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الكفاح مؽ أجل الجقة، التداؤل وطخح السذكالت، تظبيق السعارف الدابقة عمى أوضاع 
 -ؾضؾح ودقة، جسع البيانات باستخجام جسيع الحؾاس، التخيل ججيجة، التفكيخ والتؾاصل ب

، إيجاد  ، اإلقجام عمى مخاطخ مدؤولة االبتكار، االستجابة بجىذة ورىبة –الترؾر 
( 40، وذلػ عمى عيشة قؾاميا )، التفكيخ التبادلي، االستعجاد الجائؼ لمتعمؼ السدتسخ( الجعابة

السقياس عؽ طخيق صجق االتداق الجاخمى وصجق  كفاءةطالب وطالبة، وقج تحققت مؽ 
 االتداق البشائى والتحقق مؽ ثباتو عؽ طخيق التجدئة الشرفية وطخيقة الفاكخونباخ.

 ,Çalik, Muammer; Turan, Burçin; Coll في حيؽ قام كل مؽ
Richard Kevin (4236 ،) لسعمسى تالميح السخحمة بإعجاد مقياس عادات العقل

( عادات عقمية ىي )حب االستظالع، 6( عبارة تسثل )29السقياس عمى ) ، شسلالبتجائية
التفكيخ الشاقج، التفتح الحىشى، التفكيخ حؾل التفكيخ، التداؤل وطخح السذكالت، السؾضؾعية، 

( طالب وطالبة، وقج تحققؾا 5500وكانت عيشة الجراسة قؾاميا ) االستجابة بجىذة ورىبة(،
جق االتداق الجاخمى، والتحقق مؽ ثباتو عؽ طخيقة السقياس عؽ طخيق ص كفاءةمؽ 

 الفاكخونباخ.
عادات العقل لمظالب بإعجاد مقياس  (4237) السديغ احسج رمزانبيشسا قام 

( عادة عقمية تسثل ابعاد 55عبارة مؾزعة عمى ) (87الجامعييؽ، وتكؾن السقياس مؽ )
)السثابخة، التحكؼ بالتيؾر، اإلصغاء بتفيؼ وتعاطف، التفكيخ بسخونة، التفكيخ  ىالسقياس وى

في التفكيخ، الكفاح مؽ أجل الجقة، التداؤل وطخح السذكالت، تظبيق السعارف الدابقة عمى 
أوضاع ججيجة، التفكيخ والتؾاصل بؾضؾح ودقة، جسع البيانات باستخجام جسيع الحؾاس، 

،  ، اإلقجام عمى مخاطخ مدؤولة كار، االستجابة بجىذة ورىبةاالبت –الترؾر  -التخيل 
ميا ا، التفكيخ التبادلي، االستعجاد الجائؼ لمتعمؼ السدتسخ(، وذلػ عمى عيشة قؾ  إيجاد الجعابة

ة السقياس عؽ طخيق صجق السحكسيؽ والتحميل ء( طالب وطالبة، وقج تحقق مؽ كفا200)
 فاكخونباخ، والتجدئة الشرفية.العاممى، والتحقق مؽ ثباتو عؽ طخيق ال

مقياس عادات العقل عجاد بإ( 4237حكست حديغ عبجالسشعع ) تقامفي حيؽ 
( عبارة مؾزعة عمى ثالث عادات عقمية 23لظالب السخحمة اإلعجادية، وتكؾن السقياس مؽ )

ىى )التفكيخ فؾق التفكيخ، تظبيق السعارف الدابقة عمى أوضاع ججيجة، التداؤل وطخح 
ة السقياس ء( طالب وطالبة، وقج تحققت مؽ كفا52السذكالت(، وذلػ عمى عيشة قؾاميا )
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عؽ طخيق صجق السحكسيؽ والرجق الحاتي، والتحقق مؽ ثباتو عؽ طخيق الفاكخونباخ وإعادة 
 التظبيق.

باعجاد  Sobhy, Ashraf& Allam, Ahmed (4238)بيشسا قام كل مؽ 
( 55( فقخة مؾزعة عمى )53يؽ، وتكؾن السقياس مؽ )مقياس عادات العقل لمظالب الجامعي

عادة ىى )السثابخة، التحكؼ بالتيؾر، اإلصغاء بتفيؼ وتعاطف، التفكيخ بسخونة، التفكيخ في 
التفكيخ، الكفاح مؽ أجل الجقة، التداؤل وطخح السذكالت، تظبيق السعارف الدابقة عمى 

لبيانات باستخجام جسيع الحؾاس، أوضاع ججيجة، التفكيخ والتؾاصل بؾضؾح ودقة، جسع ا
االبتكار، االستجابة بجىذة ورىبة، اإلقجام عمى مخاطخ مدؤولة، إيجاد  –الترؾر  -التخيل 

( 535عمى ) العيشة واشتسمتالجعابة، التفكيخ التبادلي، االستعجاد الجائؼ لمتعمؼ السدتسخ(، 
السقياس عؽ طخيق صجق السحكسيؽ، ومؽ ثباتو عؽ  كفاءةوطالبة، وقج تحققا مؽ  اطالب

 طخيق إعادة التظبيق وطخيقة التجدئة الشرفية.
عادات العقل لمظالب مقياس  (4238) هبة هللا فاروق السرخى  وأعجت

( عادات عقمية وىؼ )إيجاد 5( عبارة مقدسة عمى )35) مؽالجامعييؽ، وتكؾن السقياس 
جل الجقة، االبتكار والتخيل، طخح التداؤالت، التعمؼ أالجعابة، التفكيخ بسخونة، الدعي مؽ 

السقياس عؽ طخيق  كفاءة( طالب وطالبة، وقج تحققت مؽ 20عيشة )ال وشسمتالسدتسخ(، 
 و عؽ طخيق الفاكخونباخ.صجق السحكسيؽ واالتداق الجاخمى، والتحقق مؽ ثبات

بإعجاد مقياس  Al-Assaf, Jamal Abd Al-Fattah (4239)بيشسا قام 
( عادات عقمية ىي 7( عبارة تسثل )34عادات العقل لمسعمسيؽ، وتكؾن السقياس مؽ )

)السثابخة، التحكؼ بالتيؾر، التفكيخ بسخونة، االصغاء بتفيؼ وتعاطف، التفكيخ حؾل التفكيخ، 
ومعمسة، وقج  ا( معمس50كار، إيجاد روح الجعابة(، وذلػ عمى عيشة قؾاميا )التخيل واالبت
السقياس عؽ طخيق االتداق الجاخمى، والتحقق مؽ ثباتو عؽ طخيق  كفاءةتحقق مؽ 
 الفاكخونباخ.
 الدراشات الصابقة: ىتعقيب عل

فى اختيار العيشات التى تست  عادات العقلتبايشت الجراسات والبحؾث التى تشاولت 
أنو لؼ يتؼ تشاول  ؾاالحغالباحثؾن ن أدراستيا مؽ حيث الشؾع ومؽ حيث العسخ الدمشى، غيخ 
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 الحاجةعيخ أ، مسا عادات العقلو الجراسة فى مجال أطالب السجارس الثانؾية بالبحث 
 فادة مؽ الشغخياتاالست إلىالباحثؾن  ى، لحا سعالسخحمةإلعجاد مقياس يتؾافق مع طبيعة تمػ 

لظالب السخحمة  عادات العقلوالسفاىيؼ العمسية والجراسات الدابقة فى ترسيؼ مقياس 
 الثانؾية، والحى يسكؽ ان يسثل إضافة لسكتبة السقاييذ الشفدية.

 إجخاءات البحث:
  البحثعيشة: 

( طالب وطالبة مؽ طالب السخحمة الثانؾية، وتشقدؼ 240مؽ ) البحثعيشة  تكؾنت
( سشة، وذلػ بيجف 57-54( طالبة، تتخاوح أعسارىؼ ما بيؽ )557( طالب، و)572)إلى 

التعخف عمى الخرائص الديكؾمتخية لمسقياس وكحلػ التعخف عمى وضؾح ومشاسبة الرياغة 
 المغؾية لعبارات السقياس.

  البحثأداة: 
 (ؽيالباحثالسخحمة الثانؾية )إعجاد  لظمبة عادات العقلمقياس 

 السقياس:خصػات بشاء 
وىحه  لمذكل الشيائى لمسقياس في سبيل الؾصؾلبسجسؾعة مؽ الخظؾات  الباحثؾن قام 

 :الخظؾات
 .البحثمدح لمتخاث الشغخى والجراسات الدابقة حؾل مؾضؾع  .5
 الخاصة بالسقياس. لألبعادصياغة  .9
 وىى:االطالع عمى مقاييذ أعجت فى مؾضؾع السقياس  .2

صالح عبج الؾىاب & إسساعيل الؾليمى مقياس عادات العقل السشتج إعجاد  .أ 
(9055.) 

 (.9059اختبار ميارات عادات العقل إعجاد الدعجى الغؾل الدعجى يؾسف ) .ب 
مقياس عادات العقل إعجاد اسساعيل سالمة البخصان& ايسان رسسى عبج  .ج 

(9052.) 
 (.9052مقياس عادات العقل إعجاد وضحى بشت حباب العتيبى ) .د 
 Çalik, Muammer; Turan, Burçin; Coll, Richardمقياس عادات العقل  .ه 

Kevin (2014.) 
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 .(9053مقياس عادات العقل إعجاد دمحم دخيل الظمحى ) .و 
 .(9054مقياس عادات العقل إعجاد رمزان احسج السديؽ ) .ز 
 (.9054مقياس عادات العقل إعجاد حكست حديؽ عبج السشعؼ ) .ح 
 .Sobhy, Ashraf& Allam, Ahmed (2016)مقياس عادات العقل  .ط 
  (.9055عمى الخفاف )مقياس عادات العقل إعجاد إيسان  .ي 
 .(9055) إعجاد غادة احسج اسساعيل مقياس عادات العقل .ك 
 Al-Assaf, Jamal Abd Al-Fattah (2017.)مقياس عادات العقل  .ل 

 وصف السقياس:
 :يتكؾن السقياس في صؾرتو السبجئية مؽ خسدة ابعاد ىي

 عبارة( 54) البعج الثانى اإلصغاء بتفيؼ وتعاطف - عبارة( 59البعج األول السثابخة ) -
 عبارة( 52البعج الخابع التفكيخ بسخونة ) - عبارة( 59البعج الثالث إيجاد الجعابة ) -
  عبارات( 50البعج الخامذ ضبط االنجفاعية ) -

 ما يمى:( عبارة، وقج روعى عشج اعجاد العبارات 59) مؽالسقياس  تكؾن حيث 
 وسيمة الفيؼ ألفخاد العيشة. أن تكؾن العبارات واضحة -
 أن تعبخ كل عبارة عؽ البعج الحى تقيدو. -
 أن تتشاسب العبارات مع خرائص أفخاد العيشة. -
 أن يخاعى السدتؾى التعميسى والثقافى ألفخاد العيشة. -

  الثبات(. –الخرائز الديكػمتخية لمسقياس )الرجق 
 .صياغة السقياس فى صػرته الشهائية 

 :البحثأبعاد أداة 
 البعج االول : السثابخة  

 نادرا الى حج ما غالبا العبـــــــــــــــــــــــارة م
    أراجع العسل الحى أقػم به جيًجا قبل تدميسه 3
    التدم بالسهسة السكمف بها حتى نهايتها 4
    استسخ فى حل السذكمة التى تػاجهشى ولػ استغخق ذلظ الكثيخ مغ الػقت 5
    السعمػمات الكافية حػل السذكمة التى تػاجهشىأبحث عغ  6
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    أعتبخ نفدى شخرًا متأنياً  7
    فى اكثخ مغ متجخ أسأل عغ سعخهاعشجما أشتخى سمعة فإنشى  8
    صعػبات واجهشى مغأصخ عمى أداء أعسالى مهسا  9
    أنرخف عغ السهسة التى أقػم بها عشجما تػاجهشى مذكمة :
    لجى مغ جهج ألداء العسل الرعبأبحل أقرى ما  ;

    أحاول التخكيد فى السهسة التى أقػم بها الى الشهاية وإن كانت غيخ مستعة 32
    تحسل الرعاب مغ أجل الػصػل إلى أهجافىأ 33
    ومهارة اً صمب جهجتن انها توأحب إنجاز األعسال التى يعتقج األخخ  34

 
 البعج الثانى:اإلصغاء بتفهع وتعاشف

 نادرا الى حج ما غالبا العبـــــــــــــــــــــــارة م
    أحافظ عمى التػاصل البرخى عشج التحجث مع االخخيغ 3
    أستسع إلى الصخف اآلخخ دون مقاشعته 4
    ال يهسشى مغ قائل الخبخ ولكغ يهسشى دليمه عمى ما يقػل 5
    أستسع لدمالئى وأتفهع مذاعخهع 6
    أصجقائى عشج مشاقذتهع أراعى مذاعخ 7
    أستسع لدمالئى حتى وإن عارضػنى فى أفكارى  8
    اتعاشف مع مذاعخ األخخيغ 9
    اتفهع تفاوت القجرات بيغ األخخيغ :
    أتقبل تفديخات األخخيغ عغ سمػكياتهع ;

    نتبه لمحخكات التعبيخية لمذخز الستكمعأ 32
    مذاعخهع واتفهسهالتعبيخ عغ ا عمى أشجع زمالئى 33
    أستصيع فهع مذاعخ وأفكار شخز أخخ 34
    أنرت جيًجا لألخخيغ  35
    مذاعخى وأفكارى في اآلخخيغ معى أشخك  36
    أحتخم مذاعخ األخخيغ وأتعاشف معهع 37
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 البعج الثالث : إيجاد الجعابة
 نادرا الى حج ما غالبا العبـــــــــــــــــــــــارة م
    خخيغأميل لمجعابة أثشاء تعاممى مع اآل 3
    أن أكػن مخحًا ومتفائالً  إلى أسعى 4
    أفزل مذاهجة البخامج واألفالم الكػميجية 5
    أستخجم )االلر( مع زمالئى 6
    أخخج نفدى مغ الذعػر بالحدن بالفكاهة 7
    أحب أن يدػد جػ السخح بيغ زمالئى 8
    أثيخ جػ مغ السخح بيغ زمالئى  9
    تمفت اهتسامى السفارقات الصخيفة فى السػاقف :
    أختار الػقت السشاسب لقػل الشكات ;

    لجى القجرة عمى إثارة الزحظ بيغ زمالئى 32
    لجى القجرة عمى سخد السػاقف الصخيفة 33
    ستخجم الجسل الكػميجية لالفالمأ 34

 

 الخابع : التفكيخ بسخونةالبعج 
 نادرا الى حج ما غالبا العبـــــــــــــــــــــــارة م
    أبحث عغ أفكار ججيجة  3
    أفكخ فى البجائل والخيارات الستاحة لحل السذكمة التى تػاجهشى 4
    أستخجم شخق غيخ تقميجية لحل السذكالت 5
    السذكمة التى تػاجهشىأوضف السعمػمات التى أحرل عميها لحل  6
    أتفهع وجهات نطخ اآلخخيغ وأتقبمها 7
    أغيخ رأيى عشجما يقجم إلى تفديخ مقشع 8
    أتسدظ باألفكار مهسا كانت نتائجها 9
    أرفس إنتقاد اآلخخيغ ألفكارى  :
    يدعجشى الخأى السخالف لخأيى ;

    أحب أن احل السدائل بأكثخ مغ شخيقة 32
    ىأمغ الرعب عمى االعتخاف بخص 33
    أسعى إليجاد حل وحيج لمسذكمة دون تجخيب حمػل أخخى  34
    أستبعج األفكار غيخ التقميجية فى حل مذكمة ما 35



 

 

 

) 293) 

2019 يهاير ، 2ج، 57جملة اإلرظاد الهفصي، العدد   

عادات العقلقياط اخلصائص الصيكومرتية مل  

 : ضبط االنجفاعية الخامذالبعج 
 نادرا الى حج ما غالبا العبـــــــــــــــــــــــارة م

    جيجًا قبل القيام بأى رد فعلأحاول فهع السػقف الحى يػاجهشى  3
    أركد اثشاء االستساع لمتعميسات وانتطخ مجة كافية إلستيعابها 4
    تجشب إصجار أحكام سخيعة عمى األشياء قبل دراستهاأ 5
    أستصيع أن أتحكع فى انفعاالتى عشج مػاجهتى لسػقف غامس 6
    الذخوع في عسل شيء ماأشعخ بعجم الخغبة فى اإلنتطار لمتفكيخ قبل  7
    قبل تحجيج اإلجابة الشهائية لسديج مغ الػضػحشخح أسئمة أ 8
    أقػم بأداء أى نذاط بأى شخيقة كانت حتى أنتهى مشه 9
    أقيع األخخيغ مغ خالل أنصباعى االول عشهع :
    أقخأ ورقة االسئمة بالكامل قبل البجء فى االجابة ;

    تخصخ ببالى عشجما أحاول حل اى سؤالأشبق أول فكخة  32
 

 شخيقة االستجابة والترحيح لمسقياس:
( إذا كانت العبارة تشظبق عمى  √ق وضع عالمة ) يخ طأما عؽ طخيقة االستجابة فتكؾن عؽ 

بجائل، حيث يقؾم األفخاد باالختيار بيؽ  ةفحؾص، ويتؼ اختيار االستجابة مؽ بيؽ ثالثسال
العبارة تتفق مع السفحؾص ( أن غالبا(، وتعشى االجابة بـ )نادرا –الى حج ما  – غالباالبجائل )
( ثالث درجات، و تعشى االجابة بـ )الى حج ما( أن العبارة تشظبق 2)وتعظى كبيخة بجرجة 

( أن البشج نادرا( درجتيؽ، و تعشى االجابة بـ )9)وتعظى عمى السفحؾص بجرجة متؾسظو 
( درجة واحجة، عمسا بأن ىشاك عبارت 5)وتعظى دة و محجيشظبق عمى السفحؾص بجرجة 

 ت(.اثالث درج –درجتان  –سمبية و تقجر عكديا )درجة واحجه 
 الثانػية:السخحمة  مبةلص عادات العقلخصػات التحقق مغ كفاءة مقياس 

 بةلظم عادات العقلعسميات التأكج مؽ صجق وثبات مقياس  الباحثؾن  ى أجخ   
 اآلتية: قائبالظخ ( فخدا مؽ أفخاد العيشة 240السخحمة الثانؾية عمى )

 صجق السقياس: . أ
والتجانذ لمتحقق مؽ صجق السقياس تؼ استخجام طخيقة التحميل العاممي 

 .الجاخمى
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 :الرجق العاممي .3
بإجخاء التحميل العاممي لسقياس عادات العقل، وذلػ عمي عيشة  الباحثؾن قام  

 Principleطخيقة السكؾنات األساسيةالباحثؾن وقج استخجم ( مؽ األفخاد، 240بمغت)
Components وضعيا "ىؾيتمشج"  ، والتيHottelling  وليحه الظخيقة مدايا 5822عام ،

إن كل عامل يدتخخج أقرى كسية مؽ عجة مشيا: أنيا تؤدي إلى تذبعات دقيقة، وكحلػ " ف
التبايؽ ) أى أن مجسؾع مخبعات تذبعات العامل ترل إلى أقرى درجة بالشدبة لكل 
عامل(، وتؤدى إلى أقل قجر مسكؽ مؽ البؾاقي، كسا أن السرفؾفة االرتباطية تختدل إلى أقل 

 .عجد مؽ العؾامل الستعامجة )غيخ السختبظة(
اإلصجار الثالث  spssباستخجام البخنامج اإلحرائي  وقج تؼ إجخاء التحميل العاممي

والعذخيؽ، وتؼ استخجام محػ كايخز في تقجيخ العامل السدتخمص كسؤشخ لمتؾقف أو 
حيث يتؼ اإلبقاء عمى العؾامل  ،االستسخار في استخالص العؾامل التي تسثل البشاء األساسي
تل أن ىحا السحػ يتدؼ بالثبات التي تديج جحورىا الكامشة عمى الؾاحج الرحيح. ويقخر كا

( )فؤاد أبؾ حظب وآمال صادق، 90واالستقخار في حالة السرفؾفات التي تديج متغيخاتيا عؽ )
9050: 599.) 

ومؽ  ،لمتذبع الجؾىخي لمبشج عمى العامل كسحػ 0.2± قيسة الباحثؾن كسا استخجم 
 .أو أكثخ 0.2± يعتبخ التذبع لمبشج عمي العامل دال إحرائياا عشجما يبمغ ثؼ 

عمي األقل(، ويسثل ىحا الحج  40= ويذتخط ىحا السحػ أن تكؾن العيشة كبيخة )ن
(. ثؼ تؼ 532، 9050% تقخيباا مؽ التبايؽ) فؤادأبؾ حظب وآمال صادق، 50األدني لمتذبع 

 .Varimax Rotationالتجويخ بظخيقة التجويخ الستعامج 
 ة:وقج تؼ التحميل العاممي وفق الخظؾات التالي

 تجييد بيانات السقياس تسييجاا لسعالجتيا إحرائياا.-5
كخونباخ لمسقياس ككل؛ وذلػ بغخض االطسئشان لعجم وجؾد مفخدات -حداب معامل ألفا-9

 كخونباخ-التبايؽ الكمي لمسقياس، وقج بمغت قيسة معامل ألفا عمىذات تأثيخ سمبي 
 السقياس وصالحيتو لمتحميل العاممي. إلي سالمة(، وىي قيسة مختفعة ججاا تذيخ 0.835)
 مؽ مفخدات السقياس. خسدة عؾاملإجخاء التحميل العاممي بعج تحجيج استخخاج -2
 لمتذبع الجؾىخي لمبشج عمى العامل. كسحػ 0.2±  تحجيج قيسة-3
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 تجويخ السفخدات تجويخاا متعامجاا.-4
 :الباحثؾن وفيسا يمي الشتائج التي حرل عمييا 

 (5ججول )
 األبعاد السدتخخجة مؽ التحميل العاممي لسقياس عادات العقل 

 ندبة التبايغ التخاكسية ندبة التبايغ السفدخة الجحر الكامغ البعج
 37.792 37.792 875.; األول
 46.494 925.: 8;7.5 الثاني
 54.584 ;:2.: 7.237 الثالث
 8;9.;5 9.656 ;6.82 الخابع

 65.855 59:.5 ;4.59 الخامذ
 :3;.2أولكيغ=  -مايخ-اختبار كايدر

 2.23دال عشج مدتػي ثقة :32383.73اختبار بارتميت=
( أن السؤشخات الشاتجة عؽ التحميل تؤكج صالحية البيانات لمتحميل 5يتزح مؽ نتائج ججول)

العاممي؛ حيث تقع جسيعيا في السجي السثالي، وقج أسفخ التحميل العاممي عؽ ححف 
وفيسا يمي تذبعات 0.20±وذلػ نغخاا النخفاض معامل التذبع عؽ  (؛27-98) السفخدتيؽ

 السفخدات عمي العؾامل بعج التجويخ: 
 العامل األول: 

ذات تذبعات دالة عمى ىحا العامل حيث  اا بشج 56أسفخت عسمية التحميل العاممي عؽ وجؾد 
( وبمغ جحره 2.535) (،0.579بيؽ )تتخاوح معامالت تذبع ىحه البشؾد عمى ىحا العامل ما 

مؽ حجؼ التبايؽ الكمي وفيسا يمي ججول   %37.792ويفدخ ىحا العامل  ،875.;الكامؽ 
 ىحه العبارات.معامالت تذبع يؾضح 
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 (9ججول)
 السثابخة( معامالت تذبع مفخدات البعجاألول) 

 معامل التذبع رقع السفخدة معامل التذبع رقع السفخدة
3 2.7:4 49 2.535 
8 2.5:3 53 2.788 
; 2.5:6 63 2.7;4 
33 2.785 67 2.6:3 
36 2.586 68 2.8:4 
38 2.573 6; 2.72; 
43 2.5;6 73 2.794 
46 2.792 77 2.753 
48 2.74:     

أن معاٍن ومزاميؽ ىحه السفخدات تجور حؾل السثابخة، ومؽ ثؼ فإن  (9)يتزح مؽ الججول 
 .السثابخةبىحه السعاني والسزاميؽ تجعؼ إمكانية تدسية ىحا العامل 

 العامل الثانى: 
ذات تذبعات دالة عمى ىحا العامل حيث  اا بشج 53أسفخت عسمية التحميل العاممي عؽ وجؾد 

( وبمغ جحره 2.548) (،0.692تتخاوح معامالت تذبع ىحه البشؾد عمى ىحا العامل ما بيؽ )
حجؼ التبايؽ الكمي وفيسا يمي ججول  % مغ925.:ويفدخ ىحا العامل  ،8;7.5الكامؽ 
 ىحه العبارات.معامالت تذبع يؾضح 

 ( 2ججول )
 (بتفيؼ وتعاطف الثانى )اإلصغاءمعامالت تذبع مفخدات البعج 

 معامل التذبع رقع السفخدة معامل التذبع رقع السفخدة
5 2.678 65 2.737 
: 2.935 6: 2.745 
35 2.5:4 74 2.85; 
3: 2.8:6 78 2.84: 
45 2.8:8 7; 2.548 
4: 2.945 83 2.635 
55 2.836 84 2.928 
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أن معاٍن ومزاميؽ ىحه السفخدات تجور حؾل اإلصغاء بتفيؼ  (2)يتزح مؽ الججول 
وتعاطف، ومؽ ثؼ فإن ىحه السعاني والسزاميؽ تجعؼ إمكانية تدسية ىحا العامل باإلصغاء 

 بتفيؼ وتعاطف.
 : الثالثالعامل 

ذات تذبعات دالة عمى ىحا العامل حيث  اا بشج 55أسفخت عسمية التحميل العاممي عؽ وجؾد 
( وبمغ جحره 2.538) (،0.560تتخاوح معامالت تذبع ىحه البشؾد عمى ىحا العامل ما بيؽ )

مؽ حجؼ التبايؽ الكمي وفيسا يمي ججول   %;:2.:ويفدخ ىحا العامل  ،7.237الكامؽ 
 ىحه العبارات.معامالت تذبع يؾضح 

 ( 3ججول )
 (إيجاد الجعابةالبعج الثالث)معامالت تذبع مفخدات 

 معامل التذبع رقع السفخدة معامل التذبع رقع السفخدة
7 2.892 57 2.75; 
32 2.627 62 2.694 
37 2.538 72 2.7;4 
42 2.789 76 2.684 
47 2.849 7: 2.846 
52 2.5;:     

أن معاٍن ومزاميؽ ىحه السفخدات تجور حؾل إيجاد الجعابة، ومؽ ثؼ  (3)يتزح مؽ الججول 
 فإن ىحه السعاني والسزاميؽ تجعؼ إمكانية تدسية ىحا العامل بإيجاد الجعابة.

 : الخابعالعامل 
بشؾد ذات تذبعات دالة عمى ىحا العامل حيث  7أسفخت عسمية التحميل العاممي عؽ وجؾد 

( وبمغ جحره 2.543) (،0.602تتخاوح معامالت تذبع ىحه البشؾد عمى ىحا العامل ما بيؽ )
حجؼ التبايؽ الكمي وفيسا يمي ججول  % مغ9.656ويفدخ ىحا العامل  ،;6.82الكامؽ 
 ىحه العبارات.معامالت تذبع يؾضح 
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 ( 4ججول )
 (بسخونة )التفكيخالخابع  البعج معامالت تذبع مفخدات

 معامل التذبع رقع السفخدة معامل التذبع رقع السفخدة
3; 2.543 66 2.847 
56 2.643 75 2.74; 
58 2.82; 79 2.72; 
5; 2.776 82 2.925 

أن معاٍن ومزاميؽ ىحه السفخدات تجور حؾل التفكيخ بسخونة، ومؽ  (4)يتزح مؽ الججول 
 ثؼ فإن ىحه السعاني والسزاميؽ تجعؼ إمكانية تدسية ىحا العامل بعامل التفكيخ بسخونة.

 : الخامذالعامل 
بشؾد ذات تذبعات دالة عمى ىحا العامل حيث  50أسفخت عسمية التحميل العاممي عؽ وجؾد 

( وبمغ جحره 6;2.5) (،0.485ىحه البشؾد عمى ىحا العامل ما بيؽ )تتخاوح معامالت تذبع 
حجؼ التبايؽ الكمي وفيسا يمي ججول  % مغ59:.5ويفدخ ىحا العامل  ،;4.59الكامؽ 
 ىحه العبارات.معامالت تذبع يؾضح 

 ( 5ججول )
 (ضبط االنجفاعية) معامالت تذبع مفخدات البعج الخامذ

 معامل التذبع السفخدةرقع  معامل التذبع رقع السفخدة
4 2.66: 44 2.734 
6 2.623 54 2.5;6 
9 2.748 59 2.7:7 
34 2.7;3 64 2.786 
39 2.78: 69 2.746 

أن معاٍن ومزاميؽ ىحه السفخدات تجور حؾل ضبط االنجفاعية، ومؽ  (5)يتزح مؽ الججول 
 ثؼ فإن ىحه السعاني والسزاميؽ تجعؼ إمكانية تدسية ىحا العامل بزبط االنجفاعية.

 :التجانذ الجاخمى .4
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بحداب التجانذ الجاخمي؛ وذلػ مؽ خالل حداب معامل االرتباط الباحثؾن قام   
الخظي البديط لبيخسؾن بيؽ درجات كل مفخدة والبعج الحي تشتسي إليو وكحلػ الجرجة الكمية، 

  :تؼ الحرؾل عميياوفيسا يمي الشتائج التي 
 ( 6ججول )

 )السثابخة( الجاخمي لمبعج األول التجانذ

رقع 
 السفخدة

االرتباط معامل 
بالجرجة الكمية 

 لمبعج

معامل االرتباط بالجرجة 
 الكمية لمسقياس

رقع 
 السفخدة

معامل االرتباط 
 بالجرجة الكمية لمبعج

معامل االرتباط 
بالجرجة الكمية 

 لمسقياس
3 2.962** 2.896** 49 2.827** 2.827** 
8 2.88;** 2.879** 53 2.939** 2.87:** 
; 2.746** 2.684** 63 2.965** 2.946** 
33 2.94;** 2.8;;** 67 2.625** 2.4:4** 
36 2.729** 2.64;** 68 2.876** 2.7;4** 
38 2.6:5** 2.634** 6; 2.84:** 2.7::** 
43 2.744** 2.67;** 73 2.96;** 2.94:** 
46 2.966** 2.958** 77 2.952** 2.883** 
48 2.678** 2.5;8**       

 (0.05) دال عشج مدتؾي داللة معامل االرتباط)**)
 (0.04) معامل االرتباط دال عشج مدتؾي داللة)*(

ويتزح مؽ الججول الدابق أن جسيع معامالت االرتباط لمبعج سؾاء بالجرجة الكمية لمبعج او 
 (.0.05الجرجة الكمية لمسقياس دالة احرائيا عشج مدتؾى داللة )

  



 

 

 

) 225) 

2019 يهاير ، 2ج، 57جملة اإلرظاد الهفصي، العدد   

وشام مسري زحالن. أ  

 

 ( 7) ججول
 )اإلصغاء بتفيؼ وتعاطف( التجانذ الجاخمي لمبعج الثاني 

رقع 
 السفخدة

معامل االرتباط 
 بالجرجة الكمية لمبعج

معامل االرتباط بالجرجة 
 الكمية لمسقياس

رقع 
 السفخدة

معامل االرتباط 
 بالجرجة الكمية لمبعج

معامل االرتباط بالجرجة 
 الكمية لمسقياس

5 2.927** 2.836** 65 2.876** 2.7;3** 
: 2.875** 2.885** 6: 2.878** 2.88:** 
35 2.577** 2.477** 74 2.96:** 2.89:** 
3: 2.797** 2.655** 78 2.754** 2.5;2** 
45 2.7:6** 2.672** 7; 2.938** 2.938** 
4: 2.894** 2.8:4** 83 2.775** 2.6:2** 
55 2.764** 2.6;5** 84 2.86;** 2.755** 

 (0.05)معامل االرتباط دال عشج مدتؾي داللة )**)
 (0.04معامل االرتباط دال عشج مدتؾي داللة ))*(

أن جسيع معامالت االرتباط لمبعج سؾاء بالجرجة الكمية لمبعج او  (7ججول )ويتزح مؽ 
 (.0.05الجرجة الكمية لمسقياس دالة احرائيا عشج مدتؾى داللة )

 (8) ججول
 )إيجاد الجعابة التجانذ الجاخمي لمبعج الثالث 

رقع 
 السفخدة

معامل االرتباط 
 بالجرجة الكمية لمبعج

معامل االرتباط 
بالجرجة الكمية 

 لمسقياس

رقع 
 السفخدة

معامل االرتباط 
 بالجرجة الكمية لمبعج

معامل االرتباط بالجرجة 
 الكمية لمسقياس

7 2.8;;** 2.725** 57 2.962** 2.876** 
32 2.793** 2.72:** 62 2.67;** 2.3:;** 
37 2.757** 2.748** 72 2.984** 2.84;** 
42 2.759** 2.3:7** 76 2.844** 2.46:** 
47 2.888** 2.735** 7: 2.5;8** 2.496** 
52 2.7;6** 2.682**       

 (0.05معامل االرتباط دال عشج مدتؾي داللة ))**)
 (0.04معامل االرتباط دال عشج مدتؾي داللة ))*(
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أن جسيع معامالت االرتباط لمبعج سؾاء بالجرجة الكمية لمبعج او  (8ججول )ويتزح مؽ 
 (.0.05الجرجة الكمية لمسقياس دالة احرائيا عشج مدتؾى داللة )

 ( 50) ججول
 التجانذ الجاخمي لمبعج الخابع)التفكيخ بالسخونة(

معامل االرتباط  رقع السفخدة
 بالجرجة الكمية لمبعج

معامل االرتباط 
بالجرجة الكمية 

 لمسقياس

رقع 
 السفخدة

معامل االرتباط 
 بالجرجة الكمية لمبعج

معامل االرتباط بالجرجة 
 الكمية لمسقياس

3; 2.584** 2.4;9** 66 2.974** 2.769** 
56 2.656** 2.442** 75 2.829** 2.646** 
58 2.89:** 2.72;** 79 2.84:** 2.64;** 
5; 2.893** 2.6;2** 82 2.85;** 2.56:** 

 (0.05معامل االرتباط دال عشج مدتؾي داللة ))**)
 (0.04معامل االرتباط دال عشج مدتؾي داللة ))*(

أن جسيع معامالت االرتباط لمبعج سؾاء بالجرجة الكمية لمبعج او  (50ججول )ويتزح مؽ 
 (.0.05الجرجة الكمية لمسقياس دالة احرائيا عشج مدتؾى داللة )

 (  55ججول)
 لمبعج الخامذ)ضبط االنجفاعية(التجانذ الجاخمي 

رقع 
 السفخدة

معامل االرتباط 
 بالجرجة الكمية لمبعج

معامل االرتباط 
بالجرجة الكمية 

 لمسقياس

رقع 
 السفخدة

معامل االرتباط 
 بالجرجة الكمية لمبعج

معامل االرتباط بالجرجة 
 الكمية لمسقياس

4 2.756** 2.65:** 44 2.668** 2.584** 
6 2.574** 2.5:3** 54 2.576** 2.438** 
9 2.866** 2.847** 59 2.6::** 2.59:** 
34 2.838** 2.735** 64 2.835** 2.679** 
39 2.832** 2.689** 69 2.762** 2.576** 

 (0.05معامل االرتباط دال عشج مدتؾي داللة ))**)
 (0.04معامل االرتباط دال عشج مدتؾي داللة ))*(
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أن جسيع معامالت االرتباط لمبعج سؾاء بالجرجة الكمية لمبعج او  (55ججول )ويتزح مؽ 
 (.0.05الجرجة الكمية لمسقياس دالة احرائيا عشج مدتؾى داللة )

 ثبات السقياس: 
بحداب ثبات االختبار بظخيقة التجدئة الشرفية، والتي تقؾم عمي الباحثؾن قام 

االرتباط بيشيسا، وتظبيق معادلة زوجي( وحداب معامل –)فخدي  تجدئة السقياس إلي نرفيؽ
كخونباخ -بخاون(، وكحلػ التجدئة الشرفية بسعادلة "جؾتسان" وألفا-ترحيح الظؾل)سبيخمان

 كسا يمي:
 (59) ججول

 نتائج معامالت ثبات مقياس عادات العقل 
 كخونباخ-معامل ألفا معامل التجدئة"جػتسان" معامل التجدئة"سبيخمان" عجد السفخدات البعج

 9;:.2 ;::.2 23;.2 39 السثابخة
 ::2.9 27:.2 35:.2 36 االصغاء بتفهع وتعاشف

 23;.2 97:.2 :::.2 33 إيجاد الجعابة
 66;.2 :3;.2 57;.2 : التفكيخ بسخونة
 99:.2 2.9:8 ;7:.2 32 ضبط االنجفاعية
 68;.2 72;.2 78;.2 82 عادات العقل ككل

أن جسيع معامالت ثبات السقياس مختفعة، وتذيخ  (34)يتزح مغ نتائج ججول 
 تمظ الشتائج إلي صالحية السقياس لالستخجام في البحث الحالي.

وبسخاجعة نتائئج الرجق والثبات يتبيغ كفاءة السقياس الديكػمتخية، وامكانية الثقة 
 السخحمة الثانػية. وشالبات مع شالب هبشتائج تصبيق

  



 

 

 

) 223) 

2019 يهاير ، 2ج، 57جملة اإلرظاد الهفصي، العدد   

عادات العقلقياط اخلصائص الصيكومرتية مل  

 :املـراجـع
 عـخبية :بالمغة الأواًل : مخاجـع 

(. فاعمية بخنامج تجريبى في تشسية بعض عادات 9052ؾد حديؽ )سأسساء عظاهللا مح .5
 كمية التخبية، جامعة قشا. ماجدتيخ،العقل لجى تالميح السخحمة اإلعجادية بقشا. 

(. عادات العقل لجى طمبة الرف 9052إسساعيل سالمة البخصان وإيسان رسسى عبج ) .9
مجمة رسالة الخميج العاشخ األساسى وإسياميا فى القجرة عمى حل السذكمة الخياضية. 

 .589-555، ص596، عالعخبى
(. استخاتيجية الخخائط الحىشية فى تجريذ العمؾم 9059الدعجى الغؾل الدعجى يؾسف ) .2

التفكيخ التخيمى وبعض ميارات عادات العقل لجى تالميح السخحمة اإلعجدية. لتشسية 
 .952-524، ص6، كمية التخبية بالؾادى الججيج، جامعة أسيؾط، عالسجمة العمسية

(. عادات العقل لجى معمسات رياض األطفال وعالقتو 9055)إيسان عباس عمى الخفاف  .3
 .297-205، ص 5، ع9م بػية،مجمة العمػم الشفدية والتخ ببعض الستغيخات. 

أشخ التفكيخ ونطخياته: دليل لمتجريذ والتعميع (. 9007جابخ عبجالحسيج جابخ ) .4
 .خةيعسان: دار السد والبحث.

تشسية مهارات التفكيخ رؤية إشخاقية في تصػيخ الحات. (. 9050حدؽ حديؽ زيتؾن ) .5
 تية لمتخبية.لالخياض: الجار الرؾ 

(. استخجام الخخائط الحىشية لتشسية بعض عادات العقل 9054)حكست حديؽ عبج السشعؼ  .6
كمية ماجدتيخ، وبعض ميارات القخاءة اإلبجاعية لجى طالب الرف األول اإلعجادي. 

 التخبية جامعة االسكشجرية.
(. عادات العقل ومفيؾم الحات ودافعية اإلنجاز دراسة 9054رمزان احسج السديؽ ) .7

معيج البحؾث والجراسات  ماجدتيخ،يؽ مؽ طالب الجامعة. مقارنة بيؽ الستفؾقيؽ والعادي
 العخبية، جامعة الجول العخبية.

(. العالقة بيؽ كل مؽ عادات العقل 9055صالح عبج الؾىاب وإسساعيل الؾليمى ) .8
تحريل الجراسى لجى طالب السخحمة الثانؾية الالسشتجة والحكاء الؾججانى وأثخ ذلػ عمى 

 .984-920، ص 5، ج56، عالتخبية جامعة السشرػرةمجمة كمية مؽ الجشديؽ. 
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. مقال مشذؾر عمى االنتخنت قخاءة في كتاب عادات العقل(. 9054عمى أسعج وطفة ) .50
http://watfa.net 

(. أثخ بخنامج قائؼ عمى استخاتيجية خخائط التفكيخ فى تشسية 9055غادة أحسج اسساعيل ) .55
بات التعمؼ فى الحمقة االبتجائية. بعض عادات العقل السعخفية والتحريل لحوى صعؾ 

 ، كمية الجراسات العميا لمتخبية، جامعة القاىخة.دكتؾراه 
. القاىخة: عمؼ الشفذ التخبؾي (. 9050صادق ) مختارفؤاد عبج المظيف أبؾ حظب، آمال  .59

 مكتبة األنجمؾ السرخية.
. 9. طالعقلتظبيقات عسمية فى تشسية التفكيخ بإستخجام عادات (. 9050دمحم بكخ نؾفل ) .52

 .خةيعسان: دار السد
فاعمية إستخجام نسؾذج مارزانؾ ألبعاد التعمؼ في (. 9053دمحم دخيل صغيخ الظمحى ) .53

زيادة التحريل الجراسي وتشسية بعض عادات العقل في مادة التخبية اإلجتساعية والؾطشية 
التخبية، جامعة كمية . ماجدتيخلجى تالميح الرف الخامذ االبتجائي في مجيشة الظائف. 

 أم القخى.
(. أثخ بخنامج تجريبي قائؼ عمى 9059دمحم كاعؼ جاسؼ الجيداني وشفاء حديؽ وارد ) .54

عادات العقل في تشسية ميارات ما وراء السعخفية لجى تالميح الرف الدادس االبتجائي. 
 .553 -35، السجمج التاسع ، العجد الدابع عذخ، ص مجمة أبحاث ميدان

(. فاعمية خخائط التفكيخ فى تشسية عادات 9052بؽ عبجهللا العتيبى )وضحى بشت حباب  .55
مجمة جامعة أم العقل ومفيؾم الحات األكاديسي لجى طالبات قدؼ األحياء بكمية التخبية. 

 .940-576، ص5، ع4، مالقخى لمعمؾم التخبؾية والشفدية
 . . عسان: دار ديبؾنؾثالثؾن عادة عقل(. 9005يؾسف قظامى ) .56
. عادات العقل لظفل الخوضة الشغخية والتظبيق(. 9008يؾسف قظامى وفجوى ثابت ) .57

 عسان: ديبؾنؾ لمظباعة والشذخ.
(. أثخ التفاعل بيؽ استخاتيجية التفكيخ ومؾقع 9055ىبة هللا فاروق أحسج السرخى ) .58

، كمية ماجدتيخالتؾاصل االجتساعى الفيذ بؾك فى عادات العقل لجى طالب الجساعة. 
 الجراسات العميا لمتخبية، جامعة القاىخة.
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 لصالب السخحمة الثانػية عادات العقلالشهائية لسقياس  الرػرة
 نادرا الى حج ما غالبا العبـــــــــــــــــــــــارة م

    أراجع العسل الحى أقػم به جيًجا قبل تدميسه  3

أحاول فهع السػقف الحى يػاجهشى جيجًا قبل القيام بأى   4
 رد فعل

   

    أحافظ عمى التػاصل البرخى عشج التحجث مع االخخيغ  5
    أبحث عغ أفكار ججيجة   6
    أميل لمجعابة أثشاء تعاممى مع األخخيغ  7
    التدم بالسهسة السكمف بها حتى نهايتها  8

أركد اثشاء االستساع لمتعميسات وانتطخ مجة كافية   9
    إلستيعابها

    مقاشعتهأستسع إلى الصخف اآلخخ دون   :

أفكخ فى البجائل والخيارات الستاحة لحل السذكمة التى   ;
 تػاجهشى

   

    أن أكػن مخحًا ومتفائالً  إلى أسعى  32

استسخ فى حل السذكمة التى تػاجهشى ولػ استغخق   33
 ذلظ الكثيخ مغ الػقت

   

    اتجشب إصجار أحكام سخيعة عمى األشياء قبل دراستها  34

الخبخ ولكغ يهسشى دليمه عمى ما ال يهسشى مغ قائل   35
 يقػل

   

    أستخجم شخق غيخ تقميجية لحل السذكالت  36
    أفزل مذاهجة البخامج واألفالم الكػميجية  37

أبحث عغ السعمػمات الكافية حػل السذكمة التى   38
 تػاجهشى

   

39  
أستصيع أن أتحكع فى انفعاالتى عشج مػاجهتى لسػقف 

    غامس

    وأتفهع مذاعخهعأستسع لدمالئى   :3

3;  
أوضف السعمػمات التى أحرل عميها لحل السذكمة التى 

    تػاجهشى

    أستخجم )االلر( مع زمالئى  42
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    أعتبخ نفدى شخرًا متأنياً   43

أشعخ بعجم الخغبة فى اإلنتطار لمتفكيخ قبل الذخوع في   44
    عسل شيء ما

    أراعى مذاعخ أصجقائى عشج مشاقذتهع  45
    وجهات نطخ اآلخخيغ وأتقبمهاأتفهع   46
    أخخج نفدى مغ الذعػر بالحدن بالفكاهة  47

ها فى اكثخ سعخ  عغ أسألعشجما أشتخى سمعة فإنشى   48
    مغ متجخ

قبل تحجيج اإلجابة  لسديج مغ الػضػحاشخح أسئمة   49
 الشهائية

   

    أستسع لدمالئى حتى وإن عارضػنى فى أفكارى   :4
    بيغ زمالئىأحب أن يدػد جػ السخح   ;4
    صعػباتمغ أصخ عمى أداء أعسالى مهسا واجهشى   52
    أقػم بأداء أى نذاط بأى شخيقة كانت حتى أنتهى مشه  53
    اتعاشف مع مذاعخ األخخيغ  54
    مهسا كانت نتائجها ى فكار أأتسدظ با  55
    أثيخ جػ مغ السخح بيغ زمالئى  56

57  
تػاجهشى أنرخف عغ السهسة التى أقػم بها عشجما 

    مذكمة

    أقيع األخخيغ مغ خالل أنصباعى االول عشهع  58
    أرفس إنتقاد اآلخخيغ ألفكارى   59
    تمفت اهتسامى السفارقات الصخيفة فى السػاقف  :5
    أبحل أقرى ما لجى مغ جهج ألداء العسل الرعب  ;5
    أقخأ ورقة االسئمة بالكامل قبل البجء فى االجابة  62
    األخخيغ عغ سمػكياتهع أتقبل تفديخات  63
    يدعجشى الخأى السخالف لخأيى  64
    أختار الػقت السشاسب لقػل الشكات  65

أحاول التخكيد فى السهسة التى أقػم بها الى الشهاية   66
 وإن كانت غيخ مستعة

   

    أشبق أول فكخة تخصخ ببالى عشجما أحاول حل اى سؤال  67
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    الستكمعانتبه لمحخكات التعبيخية لمذخز   68
    أحب أن احل السدائل بأكثخ مغ شخيقة  69
    لجى القجرة عمى إثارة الزحظ بيغ زمالئى  :6
    اتحسل الرعاب مغ أجل الػصػل إلى أهجافى  ;6
    تعبيخ عغ مذاعخهع واتفهسهاعمى الأشجع زمالئى   72
    ىأمغ الرعب عمى االعتخاف بخص  73
    لجى القجرة عمى سخد السػاقف الصخيفة  74

تصمب تانها  اآلخخون أحب إنجاز األعسال التى يعتقج   75
    ومهارة اً جهج

    أستصيع فهع مذاعخ وأفكار شخز أخخ  76

77  
أسعى إليجاد حل وحيج لمسذكمة دون تجخيب حمػل 

    أخخى 

    ستخجم الجسل الكػميجية لالفالمأ  78
    أنرت جيًجا لألخخيغ  79
    مذكمة ماأستبعج األفكار غيخ التقميجية فى حل   :7
    مذاعخى وأفكارى  فى اآلخخيغ معى أشخك  ;7
    أحتخم مذاعخ األخخيغ وأتعاشف معهع  82

، 44، 45، 34، 39، 26، 25، 24، 22، 25، 99العبارات العكدية لمسقياس ككل: )
47.) 


