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 :الممخص
ومدة الخدمة والحالة  العمر ييدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى عادات العقؿ لدى معممات رياض األطفاؿ وفؽ متغير

     معممة  01معممة مف مديرية تربية الرصافة األولى و 01معممة، وبواقع  011االجتماعية، وتكونت عينة البحث مف 
عداد مقياس العادات العقمية لدى معممات رياض إ، وتـ 2102/2102مف مديرية تربية الرصافة الثانية، لمعاـ الدراسي 

ت رياض األطفاؿ لدييف ف معمماألى إتوصمت الدراسة . فقرات 4ع عمى كؿ مجاؿ ز موقؼ ومو  01االطفاؿ الذي تكوف مف
ف الفرؽ في درجات العادات أعادات عقمية، إذ جاءت النتائج بمتوسط حسابي أعمى مف المتوسط الفرضي لممقياس، و 

(، كاف ذا داللة إحصائية، في حيف لـ يكف ىناؾ فرؽ 1010العقمية حسب متغير العمر ومدة الخدمة عند مستوى داللة )
 (.1010متغير الحالة االجتماعية عند مستوى داللة )في درجات العادات العقمية حسب 

 .عادات العقؿ، معممات رياض األطفاؿ الكممات المفتاحية:
 

Habits of mind among kindergarten women teachers and its relationship 

with some variables 

Eman Abbas Ali Al- kafaf 
 

Mustansiriya University-Iraq 
 

Abstract 

The current research aims to identify the habits of mind among kindergarten women teachers 

according to age, service period and marital status. The study sample consisted of 100 women 

teachers: 50 women teachers from First Rusafa Educational Directorate and (50) women teachers from 

Second Rusafa Educational Directorate, for the academic year 2012 / 2013. Habits of Mind Scale 

among kindergarten women teachers was prepared which comprised 16 situations, each field 

contained 4 items. The study results were: kindergarten women teachers had habits of mind, because 

the results showed the arithmetic mean was higher than the assumed mean of the scale, there are 

statistically significant differences in degrees of mental habits according to variables of age and 

service period at the level of significance (0.05); while there is no statistically significant difference in 

the degrees of mental habits according to social status variable at the level of significance (0.05).   
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 :مقدمة
    عندما يتوىج العقؿ تبدأ مسيرة الحضارة اإلنسانية وتنطمؽ شعمتيا، وعندما يخبو بريقو تبدأ  

ىذه الحضارة بالسقوط والتداعي واالنييار. وعندما تريد أمة أف تبني حضارتيا فإنيا تناشد العقؿ وتستميمو 
وتستيديو في غايتيا، ألف العقؿ يشكؿ مبتدأ الحضارة اإلنسانية وخبرىا. فالحضارة اإلنسانية تديف لمعقؿ 

أمو شعار العقؿ والعقالنية فإنو تضع اإلنساني الذي كاف ىاديا ليا ومميميا عبر العصور. وعندما ترفع 
 ( 1، 2009 ،ة)وطف قدمييا عمى طريؽ النيضة والحرية واالنطالؽ.

ف وظيفتو التفكير، وأف الفرضية التي تقؼ وراء إتفكير، استعممتو أو لـ تستعممو فف العقؿ الة الإ 
ؼ االنساف عف غيره مف الكائنات لة التفكير ىي أف الفرد يولد ولديو االستعداد العاـ لمتفكير، وبذلؾ اختمآ

عماؿ العقؿ، وىذا يتطمب إدارة العقؿ وتدوير عممياتو وتفعيميا ىو إف ميمة البيئة الموجية نحو إاألخرى. 
فميس ىناؾ الة تعمؿ مف دوف  ،لة فيو يحتاج إلى وقودآنو أوطالما  ،عماؿ العقؿ وتشغيموإتحديد مواد 

تفاعؿ معيا الفرد فتتطور عممياتو وسرعتو وتنظيمو لمواقفِو وقود، وأف وقود الة العقؿ ىي خبرات ي
 ومشكالتو. 

ف ميمة التربية والتعميـ وميمة النجاح تتطمب أف يتدرب الفرد عمى زيادة استثمار طاقاتو العقمية إ 
وتوظيؼ كؿ الظروؼ المحيطة والمواد واألدوات مف أجؿ فيـ إمكانيات جسمو وعقمو وحواسو مف أجؿ 

 (35، 2005 )قطامي،. ىف والوصوؿ إلى عادات عقؿ متقدمةعماؿ الذإ

تعد العادات العقمية مف المتغيرات الميمة التي ليا عالقة باألداء األكاديمي لدى األفراد في مراحؿ  
التعميـ المختمفة، لذلؾ أكدت العديد مف الدراسات أىمية العادات العقمية وتنميتيا وكذلؾ التفكير فييا 

        ـ عمى التمسؾ بيا، حتى تصبح جزءديـ التعزيز المناسب لألفراد مف أجؿ تشجيعيوتقويميا، وتق
 (98، 2007)قطامي، مف ذواتيـ وبنيتيـ العقمية.

فاألفراد يطوروف معرفتيـ ويحسنونيا، ويكونوف عاداتيـ العقمية المرتبطة بميارات التفكير العميا، عندما 
طرح التساؤالت، واالستجابة لمتحديات، والبحث عف حموؿ  يجبروف أو يضعوف في مواقؼ تجبرىـ عمى

      لممشكالت التي تواجييـ، وتفسير األفكار، فعندما يكمفوف بذلؾ، ويتحمموف مسؤولية إنجازىـ.
 (20، 2002 )الحارثي،

ألف العادات العقمية سموكيات قد يصعب استخداميا بصورة تمقائية إذا لـ يتدرب اإلنساف عمييا  
فالناس بصفة عامة ال يحاولوف كبح اندفاعيـ وال ييتموف بوضع الخطط  ،لو الفرصة الستخداميا وتتوفر

المختمفة إلنجاز ميمة ما، كما ال يسعوف إلى الدقة والوضوح، ألف ذلؾ يحتاج المزيد مف الوقت والجيد 
 ( 54، 2000)كوستا وكاليؾ ، لتحقيقو وتوفير األداء الجيد.

 :مشكمة البحث

المجتمعات مرىوف بتنمية الطاقات البشرية والكشؼ عف الطاقات العقمية غير العادية  إف تقدـ 
فييا، ألنيا األكثر قدرة عمى مواجية التحديات المختمفة، وابتداع مسائؿ جديدة متنوعة تساعدىا في ذلؾ 



 
 

 

ذا كانت المجتمعات المتقدم القدرات العقمية في الكشؼ عف ذوي  اً ة قد أولت وما تزاؿ تولي اىتماما بالغوا 
       العميا، وتوفير الظروؼ المناسبة لتنمية طاقاتيـ اإلبداعية، فاألحرى بالمجتمعات النامية أف تولي 

الدوؿ وتقدميا بمقدار  (، إذ يقاس رقي54، 2002 )األعسر، .ىذه المسألة اىتماما خاصًا وعمى نحو جاد
 نمو عقوؿ أفرادىا عمى استثمار ىذه القدرات والميارات بشكؿ إيجابي وفعاؿ يتناسب مع متغيرات العصر.

 (37، 2006،)ثابت، 

تمثؿ العادات العقمية فمسفة تربوية تركز عمى تعميـ عمميات التفكير لألفراد بطريقة مباشرة، والفكرة  
       ء عقوؿ األفراد بالحقائؽ، والمعمومات متوقعيف أنيـ سيتمكنوف ببساطة تكمف في عدـ جدوى مؿ

مف اكتشاؼ معاني تمؾ المعمومات، وسيطبقونيا في حياتيـ اليومية، فاليدؼ مف االىتماـ بالعادات 
العقمية يتمثؿ في المساعدة عمى استخداـ عمميات التفكير في التمكيف مف المعمومات الحالية، والتأكيد 

 (205، 2013 )العتيبي، ة االفراد عمى الفيـ واكتشاؼ المعنى.عمى قدر 
وقد جاءت ىذه الدراسة في محاولة استقصاء عادات العقؿ لدى معممات رياض األطفاؿ حيث يمكف 

 تي: في محاولة اإلجابة عف التساؤؿ اآلتحديد مشكمة الدراسة الحالية 
 ؟الحالة االجتماعيةو  مدة الخدمةو العمر ير ىؿ لعادات العقؿ لدى معممات رياض االطفاؿ عالقة بمتغ

 :همية البحثأ

تدعو نظرية العادات العقمية إلى االلتزاـ بتنمية عدد مف االستراتيجيات الذىنية، أطمؽ عمييا اسـ  
العادات العقمية، إذ تؤمف نظرية العادات العقمية بوجود ثوابت تربوية ينبغي التركيز عمى تنميتيا وتحويميا 

 (7، 2002 متكرر ومنيج ثابت في حياة الفرد. )الحارثي، إلى سموؾ
 ضرورة التطور المستمر لمعادات العقمية لدى األفراد وممارستيا في حياتيـ. Swartz (2008, 20)وقد أكد 

حوؿ أىمية العادات العقمية أف بإمكاف   (بيركنزوتيشماف)وتشير الدراسات التربوية التي أجريت مف قبؿ 
    األفراد أف يؤدوا أفضؿ بكثير مف أدائيـ الفعمي عندما كانوا يعمدوف إلى استكشاؼ الخيارات والنظر 
نجاز مياـ متمثمة، وأف بإمكانيـ أف يظيروا نوعًا مف التفكير المطموب  إلى اإليجابيات والسمبيات وا 

 (281، 2007)أبو رياش وعبد الحؽ، بسيولة.

   تعني أف يمتمؾ الفرد ميارات التفكير األساسية، والقدرات  ف عممية تشكيؿ عادات العقؿ الإ 
           التي تعمؿ عمى إنجازىا فحسب، بؿ البد قبؿ ذلؾ مف وجود الميؿ أو الرغبة لتطبيؽ كؿ ذلؾ 

 (14، 2006 في األوقات، والظروؼ، والمواقؼ المالئمة. )الصباغ وآخروف،

وبما أف العادة يتـ تعمميا في وقت مبكر جدًا مف حياة الفرد، حيث أنيا تساعد في إدارة األنشطة  
      جموعة مف العمميات المعرفية الروتينية واألنشطة المعقدة، كما أف تعمميا يحتاج في البداية إلى م

 (66، 2008 مف عممية االنتباه، والمعرفة، والتكرار، والممارسة. )نوفؿ والريماوي، بدء



 

 

( بضرورة لفت انتباه العامميف في مجاؿ إعداد المعمـ 2009)في ىذا الصدد توصي دراسة الربعي 
رات مف أعضاء ىيئة التدريس في الكميات الجامعية، والمعاىد المختمفة إلى تضميف العادات العقمية لممقر 

       الخاصة بإعداد المعمـ وكذلؾ تدريبيـ لمقياـ بالدور المنتظر منيـ في المستقبؿ بعد التخرج. 
 (193، 2009 )الربعي،

ضرورة أف يفيـ المعمموف بعمؽ معنى عادات العقؿ، والممارسات  Campbell (2000, 3)يؤكد  
    ي سموؾ طالبيـ، ومف ثـ تقييـ الخاصة بيذه العادات، بحيث يمكنيـ ذلؾ مف غرس تمؾ العادات ف

 ىذه العادات، والحكـ عمى مدى ممارستيـ.

       ماـ الباحثيف، والمؤسسات البحثيةأصبحت قضية أعداد المعمـ تشغؿ مكانًا بارزًا مف اىت 
حيث تؤكد غالبية الدراسات عمى أف ىذا الميداف كاف، وال يزاؿ في حاجة إلى المزيد مف الجيود البحثية 
التي تعكس وزنو، وأىميتو مف جية وتمبي متطمبات العصر بمتغيراتو السريعة، والمتالحقة مف جية 

 (653، 2005 )سكر والخزندار، أخرى.

بعاد الميمة في التعمـ المنتجة تعد واحدًا مف األ العقؿ إلى أف عادات Marzano (1992)أشار  
وفي ىذا الصدد  .( والعمؿ عمى أساس ىذه العادات العقمية يجعؿ المعمـ فعااًل وكفؤاً 94، 2009)إبراىيـ, 
     Costa(1991)وأما  ،إلى أف العمؿ بيذه العادات يجعؿ التفكير رفيع المستوى Resnick (1987)تشير 

ف عادات العقؿ أويؤكد  ،طواؿ وما يزاؿ يمجد فضائؿ ىذه األنماط مف السموؾ الذكيفقد كاف لسنوات 
قيؽ ويرى أف ال فائدة في أف يتعمـ التالميذ المحتوى إذا لـ يتعمموا السعي لتح ،ينبغي أف تكوف محورًا لمتعمـ

عبد الحميد ) والعمؿ عند حافة كفاءتيـ وليس عند مركزىا ووسطيا. ،الدقة والصحة وتجنب االندفاع
 (32 ،2000 ،وآخروف

  التي ىدفت إلى خمؽ عادات عقمية تساعد الناس عمى اكتساب المعرفةFlood (1993 )وأكدت دراسة 
ف اكتساب الخبرة يتطمب اكتساب عادات العقؿ التي تسيؿ أالتي أشارت إلى  Daniel (1990)ودراسة دانياؿ 
 أداء الميمة.

والعمماء عمى أف لممعمـ دورًا رياديًا ال يمكف ألي نظاـ تربوي أف يؤدي يتفؽ المربوف وقادة الفكر  
      فيو عنصر أساسي في العممية التعميمية وبإخالصو واستعداده لمنمو  ،دوره عمى الوجو األكمؿ بدونو

في مينتو وبقدرتو عمى اإلبداع والتجديد يستطيع أف يحقؽ النظاـ التربوي ما يخطط لو مف األىداؼ 
(، وقد وصفت مينة التعميـ بأنيا أـ الميف أو أنيا تسبؽ الميف 20، 1974 )دمعة والبياتي، .لغاياتوا

 (215، 2000 )سورطي، فيي تمدىا بالعناصر البشرية المؤىمة عمميًا واجتماعيًا وفنيًا واخالقيًا. ،األخرى

أصبحت ميمتيا تغيير  لـ تعد مينة التعميـ مجرد عممية تمقيف المعمومات والحقائؽ لمطالب، بؿ 
سموكيات التمميذ المختمفة بدنية كانت أـ عقمية أـ وجدانية، فالمعمـ ىو الذي يأخذ بزماـ المبادرة في أنشطة 
عطاء المعمومات التي تحتاجيا العممية التعميمية فمسؤولية المعمميف األولى توجيو نشاطات التعميـ  التعميـ وا 

 (72، 1986 )امدونوفالندرز، لدى التالميذ.



 
 

 

و االرتقاء فاالرتقاء بمينة التعميـ ى ،مر البد منوأعداد المعمـ وتدريبو وتنميتو إف االىتماـ بإوىكذا ف 
مة المتينة، ويعد عمماء التربية المعمـ ميندسًا والمعمـ الكؼء ىو قواـ األ ،خرى في المجتمعبالميف األ

     عمومات والميارات والقيـ التي تضمف جودة مسؤواًل عف سالمة بناء المجتمع لذلؾ يجب أف يزيد بالم
نو بأقوالو وأفعالو التعميمية والتربوية أل وىو حجر الزاوية في العممية (219 ،1996)سميماف،  .ىذا البناء

فيدؼ المعمـ أف يؤدي عممو  (127، 1989 )مطاوع وحسف، .ومظيره وسائر تصرفاتو لو تأثيره في التمميذ
ويجدد معموماتو الثقافية والتربوية  ،ر نفسو وطرؽ التعامؿ مع البيئة المحيطة بوفي أكمؿ صورة وأف يطو 

 ويؤدي دوره االجتماعي في خدمة تالميذه وخدمة مجتمعو ويحقؽ اآلماؿ المعيود عميو رفع شأف مينتو.

د تعد مينة التعميـ في رياض األطفاؿ مف الميف الميمة التي يقؼ عمييا عماد المجتمع، إذ أنيا تع 
أو تبنى األساس القوي، إذ يؤكد عمماء النفس والباحثوف عمى مدى إفادة الطفؿ مف التحاقو بالروضة يتوقؼ 
   عمى شخصية وكفاءة المعممة إلى حد كبير، إذ تحتؿ معممة الروضة المرتبة الثانية بعد األسرة مباشرة 

 (30، 1995 ،مف حيث دورىا في تربية وتعميـ الطفؿ الميارات األساسية. )الناشؼ

 ومف كؿ ذلؾ يمكف أف نمخص أىمية البحث والحاجة إليو بما يأتي: 
تعد العادات العقمية أحد أنماط السموكيات الذكية التي تقود المتعمـ إلى استجابات فعالو لمواجية  -

 المشكالت في مناخ يتسـ باالستقرار االنفعالي.
عادات العقؿ تساعد المعنييف في وزارة التربية عمى استعماؿ أساليب حديثة في تعميـ األطفاؿ  أف -

 عمى أف تكوف عادات العقؿ ىدفًا رئيسيًا فييا.
  تأمؿ الباحثة في ضوء ما يسفر عنُو البحث مف نتائج وما يخرج بو مف توصيات ومقترحات -

      إلى مؤشرات ميمة تساعد في التعرؼ  إفادة المسؤوليف عف العممية التربوية في التوصؿ
 عمى نقاط القوة والضعؼ لدى معممات رياض األطفاؿ.

تكمف أىمية ىذه الدراسة مف أىمية ىدفيا األساسي ىو التعرؼ عمى عادات العقؿ لدى معممات  -
رياض األطفاؿ، حيث أف قدرة المعممات عمى استخداـ عادات العقؿ وقدرتيف عمى التفكير الجيد 

عداد معممات قادرات عمى التساؤؿ إال بإىدؼ أساسي في رياض األطفاؿ وىذا لف يتحقؽ  ىو
 والمرونة الذىنية إلعدادىف لمواجية التحديات التي تفرضيا الثورة المعموماتية.

ىذه الدراسة محاولة متواضعة لسد الفجوة الناتجة في الدراسات المحمية والعربية التي تناولت  تعد -
 لدى معممات رياض األطفاؿ.عادات العقؿ 

 :هدف البحث

 العمر ييدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى عادات العقؿ لدى معممات رياض األطفاؿ وفؽ متغير 
 .الحالة االجتماعيةو  مدة الخدمةو 
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جابات  ةالستجابة الفرد إلى أنماط معين مف المشكالت والتساؤالت، عمى أف تكوف حموؿ المشكالت وا 
  .التساؤالت تحتاج إلى تفكير وتأمؿ

(2000, 16) Costa -:  سموؾ ىي أنماط األداء العقمي الثابت والمستمر في العمؿ مف أجؿ التوصؿ إلى
  ذكي وعقالني لمواجيو مواقؼ الحياة المختمفة.

- Ricketts (2004, 11): ما ال يعرؼ اإلجابة عف سؤاؿ ما.التصرؼ بذكاء، عند ةىي معرفو الفرد كيفي  
- Matheu (2004, 5): يصاليا إلى اآلخريف حالما  ىو محصمة الفيـ المرتبط باستعماؿ وتقييـ المعرفة وا 

    تفيـ بأف المعرفة تحتوي عمى عدد ال يحصى مف الروابط بيف أجزاء المعمومات عندما تكوف قادرًا 
   عمى تحديد شكؿ المعرفة التي تريد استعماليا.

نسب لمتطمبات البحث أنُو ( أل2000تعريؼ )كوستا نت الباحثة وقد تب التعريف النظري لعادات العقل:
 الحالي.

ىو الدرجة الكمية التي تحصؿ عمييا المستجيبة عمى مقياس عادات  التعريف اإلجرائي لعادات العقل:
 العقؿ المعد ألغراض ىذا البحث.

 :Kindergarten teacher معممة الروضة -2
 وعرفيا كؿ مف:

وىي مسؤولة في كثير مف المواقؼ  ،الزاوية في العممية التعميميةىي حجر : (204، 4994رمضان ) -
  ومساعدتو عمى التفاعؿ معيا. ،عف تنظيـ الخبرات التعميمية وتخطيطيا وعف ربط الطفؿ بالخبرة

ىي إنسانة بخصائصيا الشخصية تؤثر وتتفاعؿ مع األطفاؿ وىي مف أكثر : (228، 2004مردان ) -
    قديـ الخبرة لألطفاؿ وتساعدىـ عمى التكيؼ مع المجتمع وتييئتيـ لمتفاعؿ العوامؿ أىمية في تعميـ وت

      إلى جانب دورىا في األداء األكاديمي والتييئة لتعميـ النظاـ  ،مع ضغوط ومتغيرات العالـ السريعة
 .في المدرسة

 نسب لمتطمبات البحث الحالي.أ نو( أل2004)وقد تبنت الباحثة تعريؼ مرداف



 
 

 

 النظري والدراسات السابقة طاراإل

 Habit of Mind: واًل: عادات العقلأ
ف العادات العقمية تعطي لمفرد إحساسًا بالسيطرة الداعية إلى التفكير الذي ينعكس عمى تحسيف إ 

لدى الفرد في أداء التكيفات والفعاليات  دورا بارزا ومؤثرا مستوى أدائو وثقتو بنفسو، وتؤدي عادات العقؿ
ألنيا تثير الفرص أماـ الفرد  (117، 1999 )الزيود،. يمكف مف دونو أدائيا عمى نحو فعاؿ التي ال

لإلبداع مف خالؿ التعبير عف األفكار وطرح األسئمة والقضايا المرتبطة بحياتو ومتعمقاتو الشخصية. 
 (94، 2005 )قطامي،

  : خصائص عادات العقل
لمواجيو مواقؼ الحياة  ،والمستمر في العمؿ نماط األداء العقمي الثابتأعادات العقؿ ىي  

المختمفة، ويتطمب استخداـ عادات العقؿ مركب مؤلؼ مف ميارات عديدة ومواقؼ وخبرات وميوؿ سابقة 
مف التفكير عمى آخر. وىذا يتضمف التمميحات السياقية في موقؼ  ننا نثمف نموذجاأمختمفة. معنى ذلؾ 

، وىذا يتطمب سيكوف استخداـ ىذا النموذج مفيداناسبيف الذي التي تشير إلى الوقت والظرؼ الم ما،
وىذا يوصي وكنتيجة  مستوى معيف مف الميارة الستخداـ وانجاز السموكيات عمى نحو فعاؿ بمرور الزمف،

 ، ولعادات العقؿ خصائص ىي:(Costa & Kallick, 2000, 1) .لكؿ تجربة يتـ استخداـ ىذِه السموكيات
      و بدالأفضؿ أ: تتضمف اختيار وتوظيؼ نماذج معينة مف السموؾ العقالني Valueالقيمة  -0

 (286، 2010 )زيتوف، .و إنتاجيةأقؿ فائدة أخر آمف سموؾ 
ىي الشعور بالرغبة نحو استعماؿ نموذج معيف مف نماذج السموكيات العقمية  Inclination:الرغبة  -2

 (Costa & Kallick, 2000, 17) الذي تـ تفضيمو او اختياره.
 دراؾ الفرص ومالءمتيا الستخداـ السموؾ العقالني وتطبيقيا.إتتضمف  Sensitivity: الحساسية -2

 (157، 2007 )قطامي،
ىي امتالؾ الميارات والقدرات األساسية لتحقيؽ النجاح ومسايرة السموؾ  :Capabilityالقابمية  -4

 (205، 2013)العتيبي، العقمي.
داء نموذج السموؾ أصرار عمى التفكير التأممي ولتحسيف مواصمة اإل ىيCommitment: االلتزاـ  -0

 (Costa & Kallick, 2000, 17) العقمي.
فعاؿ وقرارات وحموؿ أدماج السموكيات الفكرية وتحويميا إلى ا  التعزيز و  ىيPolicy: السياسة  -1

 ( 157، 2007لممشاكؿ التي تعترض الفرد. )قطامي،
 :وصف عادات العقل

  كما تشير  صرار والعزيمة عمى مواصمة بذؿ الجيود،تعني اإل :Persisting)المثابرة(  صراراإل -1
            .المخطط ليا إلنجاز األعماؿ وفؽ األىداؼ لى االستمرارية في تركيز تمؾ الجيود،إ
 (320، 2004بو المعاطي، أ)



 

 

 ويقصد التحكـ: Controlling Impulsivity التحكم في التهور)حسن التصرف وعدم االندفاع( -2
والقدرة عمى وضع تصور لمميمة التي سيقوـ المتعمـ  ،قداـ عمى الفعؿبالتيور ىو التفكير قبؿ اإل

 .           و ميمة معينة قبؿ البدء بياأعمؿ/أو ىدؼ  ةأو خط، وتكويف رؤية لما سيحصؿ ابدراستي
(Costa & Kallick, 2000, 19) 

     ف اإلصغاء إ: Listening with Under Standing and Empathyصغاء بتفهم وتعاطف اإل -3
عض القوؿ فف.. فأجعؿ ىو بداية الفيـ والحكمة، وقد استنبط ذلؾ مف القوؿ العربي الشيير "أف ب

    ال مجرد عممية بسيطة قواميا إال يعني أف فف اإلصغاء ليس  . وىو بذلؾ الرأي،"اإلصغاء فنا
فاإلصغاء فعؿ  سترخي في االستماع إلى األخر، بؿ األمر يتعدى ذلؾ،أف يفرد المرء أذنيو وي

               .الفعاليات والقدرات الذىنيةمف  مي، وعمؿ ذىني معقد، يتضمف كثيرانقدي تأم
 (5، 2007 ،ة)وطف

المعمومات وتغير  ةفف معالج ىو ويقصد بالتفكير بمرونة :Thinking Flexibly التفكير بمرونة -4
 (283، 2010األفكار واآلراء وتعديميا في البيانات أو األدلة الجديدة. )زيتوف،

    Thinking About Thinking/Metacognition وراء التفكير )التفكير حول التفكير(: التفكير وما -5
كثر أنعمـ، حيث يصبح الفرد  وراء التفكير ىو القدرة عمى معرفة ما نعمـ وما ال ويقصد بالتفكير ما

 (285، 2010)زيتوف، .ألفعالو ولتأثيرىا في األخريف دراكاإ
      جؿ الدقة ىو القدرة أيقصد بالكفاح مف  :Striving for Accuracy الكفاح من أجل الدقة -6

           . جؿ الحصوؿ عمى نتائج استثنائيةأعمى العمؿ مف أجؿ الكماؿ واألناقة والحرفية مف 
(Costa & Kallick, 2000) 

ويقصد بالتساؤؿ وطرح : Questioning and Posing- Problems التساؤل وطرح المشكالت -7
      سئمة وتوليد عدد مف البدائؿ لحؿ المشكالت عندما تحدث أىو القدرة عمى طرح  المشكالت

 (2011 )رياني، .مف خالؿ الحصوؿ عمى معمومات مف مصادر متعددة و تعرض عميو،أ
  : Applying Past Knowledge to New Situationتطبيق المعارف الماضية عمى مواقف جديدة -8

     ويقصد بتطبيؽ المعارؼ الماضية عمى مواقؼ جديدة  بقدرة الفرد عمى استخالص المعنى 
و مواقؼ جديدة أ، ومف  ثـ تطبيقو عمى وضع جديد والسير قدمامف تجاربو ومعارفة السابقة 

 (112، 2005 ،)قطامي .فكرتيف مختمفتيفوالربط بيف 
  :Thinking and Communicating with Clarity and Precision التفكير والتواصل بوضوح ودقة -9

سواء أكاف ذلؾ  ة،يريد بدق اويقصد بالتفكير والتواصؿ بوضوح ودقة ىو: قدرة الفرد عمى توصيؿ م
وتمييز التشابو  ،وتحديد الصفات الرئيسيةعماؿ لوصؼ األ ةمستخدما لغة دقيق ،كتابيا أـ شفويا

رضيات ببيانات ودعـ الف ،والبعد عف االفراط في التعميـ ،واالختالؼ واستخداـ مصطمحات محددة
 (21، 2011 )رياني، .فعاؿ الدالةقواؿ واألمقبولة مف خالؿ األ



 
 

 

ويقصد :  Gathering Data Through All Sensesجمع البيانات باستخدام الحواس جميعها -10
كبر عدد ممكف مف الفرص أتاحة إبجمع البيانات باستخداـ الحواس جميعيا ىي القدرة عمى 

بيدؼ تحقيؽ  ،مثؿ البصر والسمع والممس والتجربة والحركة والشـ والتذوؽ ،الستخداـ الحواس
 (284، 2010)زيتوف،. الفيـ وحؿ المشكمة

      أف التصور أو)التخيؿ(  :Creating Imagining Innovatin والتجديد واالبتكار التصور -11
عادة بناء صور المجاؿ أو الموقؼ بشكؿ جديد ذا معنى إعممية عقمية عميا يتـ مف خالليا  ىي

 (44، 2002)المغازي، .ويمنحيا خصائص لـ تكف مف قبؿ
         وىي القدرة  : Responding with Wonderment and aweاالستجابة بدهشة ورهبة -12

   وبإيجاد الحموؿ ومواصمة التعمـ والشعور بالسرور  ،عمية في االستجابة واالستمتاع بياعمى الفا
 ( 113، 2005 عمور،و )قطامي  في التعمـ والتقصي واالىتماـ.

 ةوىي االستعداد لتجرب :Taking Responsible Risks قدام عمى مخاطر مسؤولةاإل -13
جديدة   ةفنية بسبب التجريب واختبار فرضي واكتشاؼ وسائط ،استراتيجيات وأساليب وأفكار جديدة

              ةرضو عمميالتحدي الذي تف ةواستغالؿ الفرص لمواجي ،حتى لو كاف الشؾ حياليا
 (113، 2005 )قطامي وعمور،. حؿ المشكالت

      وىي القدرة عمى تقديـ نماذج مف السموكيات التي تدعو :  Finding Humorالدعابةيجاد إ -14
             .مف خالؿ التعمـ مف حاالت عدـ التطابؽ الفروؽ والثغرات ،إلى السرور والمتعة

 (21، 2011 )رياني،
وىي قدرة الفرد عمى العمؿ ضمف  : Thinking Interdependentlyالتفكير التبادلي)التعاوني( -15

يات الحموؿ والتفاعؿ فكار واختبار مدة صالحية استراتيجمع القدرة عمى تبرير األ مجموعات،
 (113، 2005 )قطامي،. والتعاوف والعمؿ مع المجموعة

وىو قدره الفرد عمى التعمـ المستمر   :Learning Continuouslyاالستعداد الدائم لمتعمم المستمر -16
جؿ التحسيف أوحب االستطالع والبحث المتواصؿ لمحصوؿ عمى طرؽ أفضؿ مف  ،وامتالؾ الثقة
 (113، 2005 )قطامي وعمور،. وتحسيف الذاتوالنمو والتعمـ 

 ثالثا: الدراسات السابقة 

"عادات العقل لدى معممات رياض األطفال بمكة المكرمة  :السعودية (2042دراسة المقماني) -4
 ".وعالقتها ببعض المتغيرات

الدراسة الكشؼ عف ممارسة معممات رياض األطفاؿ بمكة المكرمة لعادات العقؿ  استيدفت 
 المكرمة ألبعاد عادات العقؿ تبعاومعرفة الفروؽ في درجة ممارسات معممات رياض األطفاؿ بمكة 

 لمعمر، والمؤىؿ العممي، وسنوات الخبرة التعميمية، وعدد الدورات التدريبية.



 

 

               الذي أعده  -الباحثة بتطبيؽ مقياس عادات العقؿ ولتحقيؽ ىذه األىداؼ، قامت 
(Carl Rodgers, 2000) ( عمى 2010وترجمو وطوره الشمري )معممة مف معممات رياض األطفاؿ.  121

 وتوصمت الدراسة إلى:
بيف المتوسطات الحسابية  (05,0ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -1

المعدلة لدرجة ممارسة معممات رياض األطفاؿ بمكة المكرمة ألبعاد عادات العقؿ تعزي 
  .لمتغيرات الدراسة )العمر، المؤىؿ العممي، سنوات الخبرة التعميمية، عدد الدورات التدريبية(

 (60، 2012 ،درجة ممارسة عادات العقؿ لدى معممات رياض األطفاؿ مرتفعة. )المقماني -2

"عادات العقل لدى معممات رياض األطفال المبتدئات : مريكاأ Fenderson (2010, 11)دراسة  -2
 ."والمعممات األكثر خبرة

ستيدفت الدراسة الكشؼ عف الفروؽ في عادات العقؿ لدى معممات رياض األطفاؿ المبتدئات ا  
منيف حديثات التخرج  6معممة رياض أطفاؿ  12عينة الدراسة مف  والمعممات األكثر خبرة. تكونت

اتبعت الباحثة منيج البحث  ( سنة.15-5تراوحت ما بيف )، منيف مف خبرات مختمفة 6والعمؿ، و
أي مجموعات نقاشية يتـ فييا مناقشة  (Focus Groups)الوصفي وقامت بتشكيؿ مجموعات تركيز 

         ( جمسات8ؿ جمسة ولمدة )يف المالحظات وتسجيميا عمى كوقامت الباحثة بتدو  ،عادات العقؿ
يات التي تمت إما مع الدراسات النظرية األخرى أو مع األدب النظري والنظر  ،ثـ مقارنة النتائج نوعيا
  أو بمقارنة النتائج النوعية بيف استجابات المشاركيف أنفسيـ. وأشارت الدراسة  ،كتابتيا عف الموضوع

ئج التالية: اتفقت جميع المعممات عمى أف االستماع النشط لألطفاؿ، والمثابرة عمى التعميـ إلى النتا
ىو مف أكثر وسائؿ تعميـ األطفاؿ فاعمية. وأظيرت المعممات األكثر خبرة تفكيرا  والتعمـ في وقت واحد

  تبادليا أكثر مف المعممات الجدد المواتي يمتمكف عادة التعمـ المستمر.
 "عادات العقل لدى معممات األطفال الصغار في ضوء العرق والعمر": مريكاأWeller (2010)دراسة  -3
استيدفت الدراسة الكشؼ عف عادات العقؿ لدى معممات األطفاؿ الصغار في ضوء العرؽ  

ومف فئات  ،معممة رياض أطفاؿ وتمييدي مف البيض والسود 136والعمر، وتكونت عينة الدراسة مف 
سنة فما فوؽ(. ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة، تـ تطبيؽ  40سنة، و 40-30سنة، و 30-20عمرية ثالثة )

فقرة مفتوحة األطراؼ حوؿ عادات العقؿ  36لعادات العقؿ، المكونة مف  Pirie – Kieren (2001)استبانة 
جود تبايف في عادات العقؿ . وقد كشفت نتائج الدراسة و (كوستا وكاليؾ)التي تـ اشتقاقيا مف أعماؿ 
ىف األكثر ممارسة لمتحقؽ مف الدقة  حيث تبيف أف المعممات األصغر سناالمستخدمة بيف المعممات، 

 ( Weller, 2010, 1والمثابرة والتعمـ المستمر مف غيرىف مف المعممات. )
 
 
 



 
 

 

المرحمة  "درجة امتالك معممي ومعممات: مريكاأ Verner & Gaudreal  (2010, 111)دراسة  -4
 ".األساسية لعادات العقل وارتباطها ببعض المتغيرات الديموغرافية

استيدفت  الدراسة الكشؼ عف درجة امتالؾ معممي ومعممات المرحمة األساسية لعادات العقؿ  
        معمـ ومعممة اختيروا  800وارتباطيا ببعض المتغيرات الديموغرافية، وتكونت عينة الدراسة مف 

    مف مدارس ضواحي نيويورؾ بناء عمى تدريس المعمميف والمعممات ألطفاؿ تتراوح أعمارىـ بيف سنة 
   فقرة، موزعة  80سنوات. ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة، تـ استخداـ مقياس عادات العقؿ المكوف مف  6و

لعقؿ بدرجة مرتفعة. عادات اعادة عقؿ. وأظيرت نتائج الدراسة أف المعمميف والمعممات يمتمكوف  16عمى 
"معرفة اإلدراك الخاطئ لمعممي المرحمة االبتدائية في والية  :مريكاأ Lawrenz (2009, 654)دراسة  -5
 .األمريكية لعادات العقل في ضوء طبيعة المنهج الذي يدرسونه" (أريزونا)
األمريكية  (أريزونا)استيدفت الدراسة معرفة اإلدراؾ الخاطئ لمعممي المرحمة االبتدائية في والية  

معممًا مف المدارس  333لعادات العقؿ في ضوء طبيعة المنيج الذي يدرسونو، وتكونت عينة الدراسة مف 
يتوزعوف عمى المواد العممية والمواد األدبية والفنوف والرياضة. توصمت الدراسة إلى أف معممي  ،االبتدائية

يس لدييـ المعمومات الكافية في بعض الجوانب الخاصة ول ،المرحمة االبتدائية ال يممكوف خمفية مناسبة
بعادات العقؿ. كما أظيرت النتائج فروقًا في ممارسة عادات العقؿ بيف المعمميف تعزي لطبيعة المنيج 

المواد العممية بعادات التفكير التبادلي ومرونة التفكير، بينما اتسـ  االذي يتـ تدريسو؛ فقد اتسـ معممو 
    المواد الفنية والمينية  ادبية بعادات استخداـ كافة الحواس والتحكـ بالتيور. أما معممو معممو المواد األ

  لخبرة الدىشة والتعمـ بالخبرة.  فقد كانوا األكثر استخداما

"مدى امتالك معممات رياض األطفال المتفوقين  :مريكاأ Robert & Roger (2009, 20)دراسة  -6
 لعادات العقل"

استيدفت الدراسة التعرؼ عمى مدى امتالؾ معممات رياض األطفاؿ المتفوقيف لعادات العقؿ.  
     فقرة، توزعت  41ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة، قاـ الباحثاف بإعداد استبانة لعادات العقؿ اشتممت عمى 

     معممة مف معممات رياض األطفاؿ 145عمى ستة محاور. وطبقت االستبانة عمى عينة مكونة مف 
في والية جورجيا/ الواليات المتحدة األمريكية ممف تقؿ خبرتيف عف سنتيف في مجاؿ تدريس األطفاؿ. 

      بغض النظر  ،وأظيرت نتائج الدراسة أف التفكير التبادلي ىو العادة السائدة عند معظـ المعممات
وعمرًا يمارسف المثابرة والتعمـ عف العمر أو المؤىؿ. كما بينت نتائج الدراسة أف المعممات األقؿ خبرة 

   المستمر، أما عادات دقة المغة والفكر والتحكـ بالتيور فيي األكثر شيوعا عند المعممات األكثر خبرة 
  في التدريس، واألكبر سنا. ولـ تظير نتائج الدراسة أية فروؽ دالة بحسب المؤىؿ العممي.

 
 



 

 

"مقارنة تفسيرات معممي العموم  :مريكاأ Leite, Mendoza & Borsese (2007, 349)دراسة   -7
الحاليين والمستقبميين في مرحمة رياض األطفال والمرحمة األساسية الدنيا لمفهوم مرونة التفكير 

 كجانب من جوانب عادات العقل أثناء تدريس مفاهيم العموم" 
مرحمة رياض األطفاؿ استيدفت الدراسة مقارنة تفسيرات معممي العموـ الحالييف والمستقبمييف في  

والمرحمة األساسية الدنيا لمفيوـ مرونة التفكير كجانب مف جوانب عادات العقؿ أثناء تدريس مفاىيـ 
وتكونت أداة الدراسة مف استبانة عادات  سبانيا والبرتغاؿ،ا  يطاليا و إمعممًا مف  195. وبمغت العينة ـالعمو 

ت الدراسة إلى ضعؼ أداء المعمميف المشاركيف حوؿ فيـ العقؿ تـ توزيعيا عمى أفراد عينة الدراسة. توصم
مرونة التفكير. كما أشارت النتائج إلى أف معرفة معممي العموـ الحالييف حوؿ مرونة التفكير كانت أفضؿ 

سيما في مجاالت البحث عف أفكار جديدة، وتقبؿ الرأي اآلخر  ،مقارنة بمعرفة معممي العمـو المستقبمييف
 الصغار وتحديد ايجابيات وسمبيات القضايا المختمفة. ومناقشة الطالب 

تقدير معرفة معممات رياض األطفال لعادات العقل في ": أمريكا Fragerson (2006, 30)دراسة  -8
 " .ضوء الخبرة وطبيعة العمل

استيدفت الدراسة تقدير معرفة معممات رياض األطفاؿ لعادات العقؿ في ضوء الخبرة وطبيعة  
تـ استخداـ قائمة . معممة روضة 17معممة حضانة و 26معممة بواقع  43وبمغت عينة الدراسة العمؿ، 

عادة عقمية، إلبراز مدى فيـ المعممات ليذه العادات ومعرفتيف بيا.  76عادات العقؿ التي تحتوي عمى 
ويمارسنيا بدرجة كبيرة: عادة التفكير وعادة المثابرة.  المعممات وقد أظيرت النتائج أف ىناؾ عادات تعرفيا

       إال أف عادات خبرة الدىشة، والتحكـ بالتيور، والتحقؽ مف الدقة فيي أقؿ ممارسة. وبينت الدراسة 
أف المعممات األقؿ خبرة والمواتي يدرسف مراحؿ الحضانة يمارسف االستماع بتفيـ وتعاطؼ، ألف مينتيف 

 عاية قبؿ التعميـ. فيما تمارس المعممات األكثر خبرة ميارات التفكير والتحكـ بالتيور. تتركز عمى الر 
  :مناقشة الدراسات السابقة

طمعت الباحثة عمى ما توافر لدييا مف دراسات سابقة تتعمؽ بموضوع بحثيا، وقد استفادت ا 
قتيا ببعض المتغيرات، وستقتصر الباحثة منيا فيما يتعمؽ بعادات العقؿ لدى معممات رياض األطفاؿ وعال

 مناقشة الدراسات السابقة فيما لُو عالقة مباشرة بموضوع بحثيا الحالي كما يمي:
 ذ تناوؿ المحور األوؿ عادات إ تدور أىداؼ الدراسات السابقة في محور واحد،: هدف الدراسة

( ودراسة 2010 ودراسة )ويممر، ،(2010 ودراسة )فيندرسوف، ،(2012 العقؿ كما في دراسة  )المقماني،
     ( ودراسة 2009 (، ودراسة )روبرت وروجر،2009 ودراسة )لورنز، ،(2010 )فيرنر وجوادرييؿ،

        ما البحث الحالي فقد غطى أ .(2006 ودراسة )فراجرسوف، ،(2007 )ليتي وميندوزاوبورسيس،
 ؿ وعالقتيا ببعض المتغيرات.ىذا المحور بتناولو عادات العقؿ لدى معممات رياض األطفا

 ف معظـ الدراسات السابقة أجريت عمى عينات مف معممات رياض األطفاؿإ: عينة البحث  
معممة في دراسة  12( و2012 كما في دراسة )المقماني، ،معممة 121بمغت عينتيا بالنسبة لعادات العقؿ

            معممة في دراسة  800و ،(2010 معممة في دراسة )ويممر، 136( و2010 )فيندرسوف،



 
 

 

  معممة في دراسة  145و ،(2009 معممة في دراسة )لورنز، 333و ،(2010 )فيرنر وجوادرييؿ،
في دراسة  43( و2007 في دراسة )ليتي وميندوزاوبورسيس، 195( و2009 )روبرت وروجر،

 لبحثيا.(، وذلؾ سيفيد الباحثة في اختيار العينة المناسبة 2006 )فراجرسوف،
 أما فيما يتعمؽ بأدوات البحث التي تـ استخداميا مف قبؿ الدراسات السابقة : أدوات البحث

الحظت أف عددًا منيا لجأ إلى أدواتيـ الخاصة بالدراسة، في حيف لجأ البعض منيا إلى استعماؿ مقاييس 
 راسة )مقياس عادات العقؿ(.وذلؾ مما سيفيد الباحثة في إعداد األدوات المناسبة لمد ،معدة مف قبؿ آخريف

 أف اغمب الدراسات السابقة اعتمدت في تحميؿ بياناتيا وتفسيرىا عددًا : الوسائل اإلحصائية  
واختبار  ،وتحميؿ التبايف األحادي ،التائي واالختبار (بيرسوف)منيا معامؿ ارتباط  ،مف الوسائؿ اإلحصائية

   ، وذلؾ مما سيفيد الباحثة (كاي)واختبار مربع  ،سيطلممقارنات المتعددة واالرتباط الخطي الب (توكي)
  .ختبار وسائميا اإلحصائية الخاصة بالدراسةافي 

 أف معظـ الدراسات السابقة اتبعت المنيج الوصفي التحميمي في تحميؿ : منهجية الدراسات
 وذلؾ مما سيساعد الباحثة في اختيار المنيج المناسب لدراستيا. ،بياناتيا
 غمب الدراسات السابقة التي توصمت الييا إلى نتائج ايجابية فيما يتعمؽ ألقد أكدت : النتائج

      ( 2010 و)فيندرسوف، ،(2012 كما في دراسة )المقماني، ،بعادات العقؿ لدى عينة دراستيـ
 (.2010 و)فيرنر وجوادرييؿ،

        في دراسة كما  ،في حيف توصمت دراسات أخرى إلى تبايف وفروؽ في مستوى عادات العقؿ
( 2007 و)ليتي وميندوزاوبورسيس، ،(2009 ( و)روبرت وروجر،2009 ( و)لورنز،2010 )ويممر،

 مف كؿ ذلؾ فقد استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في: (،2006 و)فراجرسوف،
 بمورة متغيرات البحث الحالي. -
اتفاؽ الدراسات السابقة في نتائجيا، فتح نافذة البحث أماـ الباحثة، ودعـ حجة الباحثة  عدـ -

الختيار موضوع البحث، وبذلؾ سيشكؿ البحث الحالي إضافة عممية جديدة يضاؼ إلى البحوث 
 السابقة.

 عداد أداتيا.إاستفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في  -
رفة العممية باستخداـ مقياس عادات العقؿ وعالقتو وعالقتيا جديدة لممع ةضافإيقدـ ىذا البحث  -

 ببعض المتغيرات.

 إجراءات الدراسة الميدانية
  وعينة الدراسة:مجتمع 

يتكوف مجتمع البحث الحالي مف معممات رياض األطفاؿ في مدينة بغداد/ الرصافة )االولى  
  %50وبنسبة  ،معممة 455بواقع  ،معممة 914البالغ عددىف  ،2012/2013والثانية( لمعاـ الدراسي 



 

 

% مف مديرية تربية الرصافة الثانية، يتوزعّف 50معممة وبنسبة  459و ،ولىمف مديرية تربية الرصافة األ
 .روضة 74عمى 

تحقيقًا ألىداؼ البحث في تقصي متغيرات عادات العقؿ لدى معممات رياض األطفاؿ، لذا قامت و  
 اختيار عينة بحثيا كما يمي:الباحثة ب

روضػػػػػة عشػػػػػوائيا مػػػػػف جميػػػػػع ريػػػػػاض أطفػػػػػاؿ المديريػػػػػة العامػػػػػة لتربيػػػػػة الرصػػػػػافة  20تػػػػػـ اختيػػػػػار  -
 رياض مف كؿ مديرية. 10)األولى والثانية(، وبواقع 

معممػػػػػات فػػػػػي كػػػػػؿ روضػػػػػة،  وبػػػػػذلؾ بمػػػػػغ عػػػػػدد  5معممػػػػػة عشػػػػػوائيا، وبواقػػػػػع  100تػػػػػـ اختيػػػػػار   -
معممػػػػػػػة مػػػػػػػف مديريػػػػػػػة تربيػػػػػػػة  50 العشػػػػػػػروف، وبواقػػػػػػػع معممػػػػػػػة فػػػػػػػي الريػػػػػػػاض 100أفػػػػػػػراد العينػػػػػػػة 
 .معممة مف مديرية تربية الرصافة الثانية 50و، الرصافة األولى

 ( يوضح ذلؾ.1والجدوؿ ) 
عداد ال4جدول )  (النهائي)التطبيق  معممات( عدد رياض األطفال وا 

 ت
 رياض األطفال
 )الرصافة األولى(

عدد 
 معمماتال

 ت
 رياض األطفال

 الثانية()الرصافة 
 معمماتعدد ال

 5 روضة  النسائم 44 5 روضة الرياحين 4
 5 روضة بني سعد 42 5 روضة األفراح 2
 5 روضة أطفال الورود 43 5 روضة بغداد 3
 5 روضة الياسمين 44 5 روضة األريج 4
 5 روضة اليرموك 45 5 روضة الجمهورية 5
 5 روضة الشقائق 46 5 روضة البيت العربي 6
 5 روضة الشروق 47 5 روضة الخمود 7
 5 روضة اإليمان 48 5 روضة النسرين 8
 5 روضة المقدام 49 5 روضة الوحدة 9
 5 روضة الفارس 20 5 روضة البراعم 40

 50 المجموع 50 المجموع

  :عينةالخصائص 
   ولفئػػػػػػػة  ، ( سػػػػػػػنة كأقػػػػػػػؿ عمػػػػػػػر33-24فػػػػػػػي تحديػػػػػػػد العمػػػػػػػر لفئػػػػػػػة ) : لقػػػػػػػد اعتمػػػػػػػدت الباحثػػػػػػػةالعمرررررررر -
 ( يوضح ذلؾ.2والجدوؿ ) .كأعمى مرحمة عمر ةفما فوؽ( سن -44)

 

 

 



 
 

 

 ( توزيع العينة بحسب فئات العمر2جدول )

 النسبة المئوية العدد الفئة العمرية ت
4 24-33 35 35 
2 34-43 37 37 
 28 28 فما فوق-44 3
 100 100 المجموع 4

% 28( أف النسػػػػػب التػػػػػي تمثميػػػػػا فئػػػػػات العمػػػػػر لممعممػػػػػات تتبػػػػػايف بػػػػػيف 4مػػػػػف الجػػػػػدوؿ ) يتضػػػػػح 
 (.43-34% لمف ىف مف فئة العمر )37فما فوؽ( و -44لمف ىف مف فئة العمر )

      : توزعت عينة الدراسة الحالية بحسب الحالة االجتماعية لممعممات )العينة( الحالة االجتماعية -
 ( يوضح ذلؾ.3مطمقة( والجدوؿ ) -أرممة -غير متزوجة -)متزوجةعمى الفئات التالية 

 ( توزيع العينة بحسب الحالة االجتماعية3جدول )

 النسبة المئوية العدد الحالة االجتماعية ت
 26 26 متزوجة 4
 18 18 غير متزوجة 2
 14 14 أرممة 3
 42 42 مطمقة 4
 100 100 المجموع 5

% 42( أف النسب التي تمثميا الحالة االجتماعية لمُمعممات تتبايف بيف 3مف الجدوؿ ) يتضح 
 .% لألرممة14و ،% لغير متزوجة18و ،% لممتزوجة26لممطمقة و

توزعت عينة الدراسة الحالية بحسب سنوات الخدمة لممعممات )العينة( عمى الفئات سنوات الخدمة:  -
 ( يوضح ذلؾ.4الجدوؿ )( و 25-16( و)15-8( و)7-1التالية )

 ( توزيع العينة بحسب سنوات الخدمة4جدول )

 النسبة المئوية العدد سنوات الخدمة ت
4 4-7 35 35 
2 8-45 33 33 
3 46-25 32 32 
 100 100 المجموع 5

% لسنوات 35( أف النسب التي تمثميا سنوات الخدمة لمُمعممات تتبايف بيف 4يتضح مف الجدوؿ ) 
 (.25-16)% لسنوات الخدمة 32( و7-4الخدمة )



 

 

  الدراسة:اداة 

( وجدت الباحثة العادات العقمية لدى معممات رياض االطفاؿلقياس المتغيرات التي شمميا البحث ) 
ليكوف مالئما لخصائص  معينةل لدى معممات رياض االطفاؿالعادات العقمية إف مف األفضؿ إعداد مقياس 

وأتبعت الباحثة لذلؾ  ،شروط المقاييس العممية نحو الصدؽ والثبات تتوافر فيو، مجتمع البحث الحالي
 الخطوات اآلتية:

أف التخطيط لممقياس يعد جزء مف التخطيط لمبحث بصورة عامة، لذلؾ توجد : التخطيط لممقياس-4
ىناؾ خطوات عممية محددة لبناء المقاييس، إذ يشير المختصوف في القياس النفسي إلى ضرورة تحديد 
المفاىيـ البنائية والمنطمقات النظرية التي يعتمد عمييا الباحث في بناء المقياس قبؿ البدء بالخطوات 

 ، وىذه الخطوات ىي:Cronbach, 1970, 404)العممية لبنائو)
مف خالؿ ما عرض في اإلطار النظري والدراسات : المنطمقات النظرية والمنهجية لبناء المقياس -2

في بناء لي، فقد تـ تحديد المنطمقات النظرية والمنيجية التي تستند إلييا الباحثة السابقة لمبحث الحا
وعميو حددت  ،واضحة تنطمؽ منيا الباحثة لمتحقؽ مف إجراءات بناء المقياس ةالمقياس، ألنيا تعطي رؤي

 الباحثة المنطمقات النظرية اآلتية:
ستند  ي في تحديد مفيـو عادات العقؿ النظرية التي (كوستا وكاليؾ)اعتماد الباحثة عمى نظرية  .أ 

إلييا الباحث في بناء المقياس، إذ يشير المختصوف في القياس النفسي إلى ضرورة تحديد المفاىيـ 
البنائية والمنطمقات النظرية التي يعتمد عمييا الباحث في بناء المقياس قبؿ البدء بالخطوات العممية 

 Cronbach, 1970, 40)0)لبنائو
     فاف اإلطار النظري الذي تنطمؽ منو الباحثة ىو الذي يحدد تمؾ المفاىيـ ،وبناء عمى ذلؾ  .ب 

كما يحدد طبيعة المنيج المعتمد في بناء المقياس، حيث توجد ثالثة مناىج اساسية، يمكف 
 االعتماد عمييا في بناء المقاييس، ىي:

 ويعتمد ىذا المنيج عمى وجية نظر معينة في الشخصية. المنهج العقمي أو المنطقي: -
     يعتمد عمى الحقائؽ والبيانات المستمدة مف خبرة واضع المقياس أو غيره المنهج الخبراتي: -

 مف المختصيف في مجاؿ موضع القياس.
مواقؼ  ساليب السموؾ وقياسيا فيأيعتمد المنيج التجريبي عمى مالحظة  المنهج التجريبي: -

 (47، 1987 ،)الكبيسي عدادىا مسبقًا.إومحددة إلى درجة كبيرة يتـ  معينة
وذلؾ تعزيزًا  ،وقد اعتمدت الباحثة المنيج الخبراتي والعقمي أو المنطقي في بناء المقياس الحالي 

حيث تـ تحديد المجاالت الرئيسية مف خالؿ االطالع عمى المقاييس التي تناولت عادات  ،لالطار النظري
يوـ عادات العقؿ واالطالع وفي ضوء التعريؼ الذي تبنتو الباحثة لمف ،بعادىاأوالتي تباينت في  ،العقؿ

 دبيات والدراسات السابقة والمقاييس ضمف ىذا المجاؿ.عمى األ



 
 

 

بعد أف حددت الباحثة مفيوـ عادات العقؿ كما سبؽ ذكره في : تحديد مفهوم عادات العقل ومجاالته -3
ا المجاالت فقد حددت ليذا المفيوـ باالستناد إلى االطار النظري لمبحث الحالي مأ ،تحديد المصطمحات

 وىي: ،مجاالً  16وعددىا 
 ىي التمسؾ بالميمة حتى لو كنت تريد االستسالـ.المثابرة:  - أ
 ىو التفكير قبؿ الفعؿ. التحكم في التهور: - ب
صغاء لألخريف واحتراـ افكارىـ والتجارب معيـ لفرد عمى اإلىي قدرة ا االصغاء بتفهم وتعاطف: - ت

 بصورة سميمة. 
 ىي القدرة عمى استعماؿ طرؽ غير تقميدية في حؿ المشكمة ومواجية التحديات.التفكير بمرونة:  - ث
ىو القدرة عمى معرفة حدود ما يعرؼ وما ال يعرؼ فنصبح بذلؾ أكثر  التفكير حول التفكير: - ج

 خريف وفي البيئة.إدراكًا ألفعالنا وتأثيرىا في اآل
 ىو العمؿ مف أجؿ الكماؿ واألناقة والحرفية. الكفاح من أجل الدقة: - ح
ىو القدرة عمى طرح اسئمة واحتماالت جديدة أو التمعف في مشكالت  التساؤل وطرح المشكالت: - خ

 قديمة فيو يتطمب خيااًل خالقًا أو يشير بتقدـ حقيقي في الميارات العقمية.
      ىو القدرة عمى معرفة استخالص المعنى  وضاع جديدة:أعمى  تطبيق المعارف السابقة - د

 مف تجربة ما والسير قدمًا، ومف ثـ تطبيقو عمى وضع جديد والربط بيف فكرتيف مختمفتيف.
سواء كاف ذلؾ كتابيًا  ،ىي قدرة الفرد عمى توصيؿ ما يريد بدقة التفكير والتواصل بوضوح ودقة: - ذ

وتمييز التشابو  ،مستخدمًا لغة دقيقة في وصؼ األعماؿ وتحديد الصفات الرئيسية ،أـ شفوياً 
فعاؿ والقدرة عمى استخداـ والدقة حياؿ األ ،واالختالؼ، والقدرة عمى صنع قرارات أكثر شمولية
ودعـ الفرضيات ببيانات مقبولة مف خالؿ  ،مصطمحات محددة والبعد عف االفراط في التعميـ

 اؿ الدالة.األقواؿ واألفع
ممكف مف الحواس  كبر قدرأىي القدرة عمى استخداـ  جمع البيانات باستخدام جميع الحواس: - ر

وأف األفراد الذيف يتمتعوف بمسارات حسية مفتوحة ويقظة  )السمع، البصر، الشـ، الذوؽ، الممس(
 وحادة يستوعبوف معمومات مف البيئة أكثر مما يستوعب ذو المسارات الذابمة.

عطاء تصور لممشكالت ا  ىو القدرة عمى توسيع الحدود المدركة و  واالبتكار والتجديد:التصور  - ز
 بطريقة مختمفة مف خالؿ التفحص مف عدة زوايا.

 بياـ.التجارب التي يكتنفيا الغموض واإلىي االستمتاع بالمواقؼ و  االستجابة بدهشة ورهبة: - س
 ىي القدرة عمى كشؼ الغموض الذي يحيط بالمشكمة ما. االقدام عمى مخاطر مسؤولة: - ش



 

 

ىي القدرة عمى تقديـ نماذج مف السموكيات التي تدعوا إلى السرور والمتعة  يجاد الدعابة:إ - ص
 والضحؾ مف خالؿ التعمـ مف حاالت المفارقات والثغرات.

فكار واختيار ألمع القدرة عمى تبرير ا ،ىي القدرة عمى العمؿ ضمف مجموعات التفكير التبادلي: - ض
 مدى صالحية استراتيجيات الحموؿ والتفاعؿ والتعاوف مع  المجموعة.

ىو القدرة عمى التعمـ المستمر وامتالؾ الثقة وحب االستطالع  االستعداد الدائم لمتعمم المستمر: - ط
 والبحث المتواصؿ لمحصوؿ عمى أفضؿ الطرؽ مف أجؿ النمو والتعمـ وتحسيف الذات.

           طالع باالقامت الباحثة  ،لغرض صياغة فقرات مقياس عادات العقؿ: صياغة الفقرات -4
 كما يمي:ىي ليا مف األدبيات واألطر النظرية ذات العالقة بعادات العقؿ و  عمى ما تيسر

 (Costa & Kallick , 2000, 300) لعادات العقؿ. (كوستا وكاليؾ)نظرية  -
         بدائؿ  4وأماـ كؿ فقرة  ،فقرة 55 المقياس مفيتكوف ىذا : (48، 2010مقياس العتابي ) -

 حد ما، غير موافؽ إلى حد ما، غير موافؽ عمى االطالؽ(. موافؽ إلى، )موافؽ جدا
    بدائؿ  5وأماـ كؿ فقرة  ،فقرة 52يتكوف ىذا المقياس مف : (144، 2011مقياس حمد ) -

  موافؽ مطمقًا(.موافؽ إلى حد ما، غير موافؽ، غير  )موافؽ جدًا، موافؽ،
   بدائؿ  3وأماـ كؿ فقرة  ،فقرة 32يتكوف ىذا المقياس مف  :(150، 2012مقياس الجفري ) -

  )دائمًا، أحيانًا، نادرًا(.
 بدائؿ  5فقرة وأماـ كؿ فقرة  54يتكوف ىذا المقياس مف : (230، 2013مقياس العتيبي ) -

  قميمة، بدرجة معدومة(.)بدرجة كبيرة جدًا، بدرجة كبيرة، بدرجة متوسط، بدرجة 
ماـ كؿ فقرة أو  ،فقرة 50يتكوف ىذا المقياس مف  :(291، 2011مقياس عبد الوىاب والوليمي ) -

 غير موافؽ(. موافؽ جدًا، ثالثة بدائؿ )موافؽ،

. وبناء عمى ذلؾ واتساقا ، تمثؿ العادات العقمية لدى معممات رياض االطفاؿموقؼ 16تـ تحديد  
الدراسات السابقة ذي اعتمدتو الباحثة في دراسة ىذا المتغير، وباالستعانة باألدبيات و مع اإلطار النظري ال

ذ يشير بعض إفقرات لكؿ مجاؿ،  4بواقع  ،مجاالً  16فقرة موزعة عمى  64عداد إقامت الباحثة ب
  المختصيف في القياس النفسي إلى ضرورة أف يكوف عدد الفقرات التي تعد في بداية بناء المقياس أكثر 
    مف العدد المطموب في الصياغة النيائية الحتماالت استبعاد بعض الفقرات عند تحميميا كي يبقى منيا

 ما يغطي السمة المراد قياسيا.
         يتطمب ىذا اإلجراء الحصوؿ عمى توافؽ مجموعة : العقل صالحية فقرات مقياس عادات -5

           مف المحكميف حوؿ صالحية المقياس، وعرضت فقرات مقياس عادات العقؿ عمى مجموعة 
 وقد أبدو رأييـ حوؿ صالحية الفقرات مف حيث:، مف المختصيف في القياس والتقويـ وعمـ النفس

 ياس.صالحية كؿ فقرة مف فقرات المق -
 وضوح التعميمات. -



 
 

 

 إجراء التعديالت بالحذؼ واإلضافة. -
% 80ؼ التي حصمت عمى نسبة اتفاؽ راء المحكميف عف المقياس، تـ قبوؿ المواقآوفي ضوء  
 .(5وحصمت جميع المواقؼ عمى موافقة الخبراء كما في جدوؿ ) ،كثرفأ

 فأكثر% 80( المواقف الصالحة مع الفقرات التي حصمت عمى نسبة 5جدول )

 النسبة المئوية الموافقين عدد المحكمين أرقام المواقف
4-4-5-8-45 10 10 100 
3-6-7-42-43-44 10 9 90 
2-9-40-44-46 10 8 80 

عتبارات عف مقياس عادات العقؿ في ضوء اإل جابةوضعت الباحثة تعميمات اإل: عداد تعميمات المقياسإ
 اآلتية:
 لغوية بسيطة، واضحة مباشرة. صياغة -
زاء كؿ فقرة مف فقرات إالمناسبة  ستجابةاالدقة في اختيار المستجيب لبديؿ التأكيد عمى ال -

 المقياس.
وذلؾ لمتغمب عمى مشكمة المرغوبة ، عدـ االفصاح فييا عف الغرض الحقيقي لممقياس -

 ـ بصورة مقبولة اجتماعيا.نفسيأفراد يظيروف أي تزيؼ اإلجابة عمى نحو يجعؿ األاالجتماعية، 
حد سوى أوسوؼ لف يطمع عمييا  ،تـ التأكيد عمى أف ىذه اإلجابات ألغراض البحث العممي فقط -

 نو ال توجد ىناؾ حاجة لذكر المستجيبة ألسميا.أالباحثة، و 
 تي:مف ىذا التطبيؽ ىو التعرؼ عمى اآلكاف اليدؼ : التطبيق االستطالعي لممقياس

 وضوح تعميمات المقياس. مدى -
 مدى وضوح الفقرات مف حيث الصياغة والمعنى.  -
 حساب الوقت المستغرؽ في اإلجابة عف المقياس . -

  معممة مف روضتي 20ولتحقيؽ ىذا اليدؼ قامت الباحثة بتطبيؽ المقياس عمى عينة قواميا  
مف بيف رياض االطفاؿ الحكومية التابعة لمديرية تربية الرصافة األولى  )أي نور، ونازؾ المالئكة(

      وروضة )الشموس والعبير( مف بيف رياض األطفاؿ الحكومية التابعة لمديرية تربية الرصافة الثانية 
 وقد تبيف أف فقرات المقياس وتعميماتو كانت  ،معممات مف كؿ روضة 5في مدينة بغداد عشوائيًا، وبواقع 

 ( دقيقة تقريبًا. 9( دقيقة وبمتوسط قدره )10-8ف الوقت المستغرؽ تراوح ما بيف )أو  ،واضحة ومفيومة
 يقصد بتصحيح المقياس ىو الحصوؿ عمى الدرجة الكمية لكؿ فرد مف افراد العينة : تصحيح المقياس

طي لبدائمو وتع ،وقد اعتمد التدرج الرباعي ،التي تمثؿ استجاباتو عمى كؿ فقرة مف فقرات المقياس
( 2( درجات، تنطبؽ نادرًا)3حيانًا )أتنطبؽ  ( درجات،4تي: تنطبؽ غالبا )الدرجات عمى النحو اآل
 ( درجات.1درجات، ال تنطبؽ أبدًا)



 

 

لدى معممات تـ إعداد تعميمات خاصة تضمنت اليدؼ مف مقياس العادات العقمية : تعميمات المقياس
الفقرات، ولغرض التعرؼ عمى وضوح التعميمات والفقرات تـ تطبيؽ وكيفية اإلجابة عف  طفاؿرياض األ

معممة مف روضة )اليديؿ، الربيع(  20 المقياس عمى عينة مف المعممات اختيرت عشوائيا، بمغ عددىف
التابعة لمديرية تربية الرصافة األولى وروضة )قطر الندى، والسندس( التابعة لمديرية تربية الرصافة 

واضح ومفيوـ لدى عينة الدراسة  مقياس العادات العقمية لدى معممات رياض االطفاؿالثانية، فكاف 
 االستطالعية.

ذا حصمنا منو عمى النتائج نفسيا إختبار ثابتا ويعد اال ،نو االتساؽ بيف النتائجأيعرؼ الثبات ب: الثبات -6
وقد تـ استخراج الثبات  (2000 )إبراىيـ، .نفسيـ وفي ظؿ الظروؼ نفسياأفراد عادة تطبيقو عمى األإلدى 

     ختبار نفسو ، حيث يطبؽ االTest-Re-test Mothodختبار عادة االإلمقياس عادات العقؿ بطريقة 
والفارؽ بينيما ال يقؿ عف أسبوع وال يزيد عف شير، بحيث يكوف التطبيؽ  ،عمى المبحوثيف مرتيف متتاليتيف
تـ تطبيؽ مقياس  ،(، ولحساب الثبات بيذه الطريقة166 ،2002 )صابر، .موائمًا الظروؼ بقدر اإلمكاف

معممة مف روضة  25معممة وبواقع  50عادات العقؿ عمى عينة مف معممات رياض األطفاؿ بمغ عددىا 
يومًا عمى التطبيؽ  14وبفاصؿ زمني قدرة  ،معممة مف روضة )الشموس والعبير( 25)ىيمة ومايس( و

تطبيؽ األوؿ، قامت الباحثة بإعادة التطبيؽ، وتـ حساب معامؿ وتحت ظروؼ مشابية لظروؼ ال ،األوؿ
 ( درجة.0.87إذ بمغ معامؿ الثبات ) ،بيف درجات التطبيؽ األوؿ والثاني (بيرسوف)ارتباط 

فقرة  64يتألؼ مقياس عادات العقؿ لدى معممات رياض األطفاؿ مف : وصف مقياس عادات العقل
 ويتدرج رباعي )تنطبؽ غالباً  ،فقرات لكؿ مجاؿ مف مجاالت المقياس 4وبواقع  ،موقؼ 16موزعة عمى 

قؿ درجة أو  ،256تنطبؽ أبدًا(، وكانت أعمى درجة محتممة عمى المقياس  حيانًا، تنطبؽ نادرًا، الأتنطبؽ 
  .درجة 160درجة والمتوسط النظري  64محتممة ىي 

ادات العقؿ بصيغتو النيائية عمى أفراد عينة البحث طبقت الباحثة مقياس ع: التطبيق النهائي لألداة
(، وقد حرصت الباحثة عمى تطبيؽ المقياس 1كما ىو واضح في جدوؿ ) معممة 100الحالي المؤلفة مف 

 بنفسيا.

  :اإلحصائية المستخدمة األساليب

في إجراءات بناء مقياس عادات  Spssاستعممت الباحثة الحقيبة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية  
 ىداؼ البحث.أالعقؿ، وتحقيؽ 

 :عرض النتائج ومناقشتها
 تضمف ىذا الفصؿ عرضا لمنتائج التي تـ التوصؿ إلييا في ضوء األىداؼ ومناقشة تمؾ النتائج.        

  عادات العقل لمعممات رياض األطفالالهدف األول: 
تـ مف خالؿ  ،لعينة البحث معممات رياض االطفاؿ لمتعرؼ عمى مستوى العادات العقمية لدى 

بالمتوسط الفرضي  (276.55مقارنة متوسط درجات عينة البحث )معممات رياض األطفاؿ( البالغة )



 
 

 

القيمة التائية المحسوبة  أفوباستخداـ االختبار التائي لعينة واحدة، أظيرت النتائج  ،(160لممقياس )
ف الفرؽ داؿ إحصائيا لصالح أأي  ،(0.05( عند مستوى )1.99ة )أكبر مف القيمة الجدولي (78.744)

 ( يوضح ذلؾ. 6متوسط درجات عينة البحث، والجدوؿ )

                         ( نتائج االختبار التائي بين متوسط العينة والمتوسط الفرضي لمقياس عادات العقل6) جدول
 لدى معممات رياض االطفال

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

درجة 
 الحرية

 القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة

 مستوى الداللة

400 276.55 34.54 460 99 78.744 4.99 0.05 

يتبيف مف ذلؾ أف متوسط درجات عادات العقؿ لدى معممات رياض األطفاؿ في عينة البحث  
وىذا يعني أنيـ يميموف إلى إتماـ المياـ الموكمة ألييـ بشكؿ مقبوؿ  ،الحالي أعمى مف الوسط الفرضي

أيمانا منيـ برسالتيـ وميمتيـ كمعممات وجدوا لمتصدي لممشاكؿ التي تواجو الروضة رغـ كؿ الصعاب 
ف لدييـ القدرات والطاقات واإلمكانيات التي يمكف استثمارىا بشكؿ جيد في تطوير أو  ،وتحت كؿ الظروؼ

 نحو تحقيؽ أىداؼ العممية التربوية.  وودفع ،الروضة العمؿ في
وترى الباحثة أف المعممات اعتدف عمى استراتيجيات معينة لحؿ المشكالت التي تواجييف لغرض  

كوستا )وىذه تأتي مف الخبرة التي اكتسبوىا في الروضة، حيث أشار  ،الوصوؿ إلى حالة مف االتزاف
   بؿ تتطمب توجيًا نحو فيـ المراحؿ المبكرة  ،ية ليست نتاجًا عرضياً إلى أف ىذه العادات العقم (وكاليؾ

    وكذلؾ تغدو ىذه السموكيات وتمارس في داخميـ شيئًا عامًا يحيط بيـ ويجعميـ يتمسكوف  ،في العمؿ
      ومع تكرار التجارب والفرص لمممارسة والتأمؿ  ،و تعزز وتصبح أكثر وضوحًا بمرور الزمفأ ،بيا

 ( 84، 2003 )كوستا وكاليؾ،. ائيـفي أد
( 2010 ( ودراسة )فيرنر وجوادرييؿ،2012 تتفؽ ىذه النتيجة مع ما جاء في دراسة )المقماني، 

فراد عينة الدراسة أ( التي توصمت إلى درجة امتالؾ عادات العقؿ لدى 2010 ودراسة )فيندرسوف،
 ( ودراسة )روبرت وروجر،2009 لورنز،مرتفعة، في حيف اختمفت نتائج البحث الحالي مع دراسة )

( 2010، ودراسة )ويممر ،(2006( ودراسة )فراجرسوف،2007 ( ودراسة )ليتي وميندوزا وبورسيس،2009
 لى تبايف عادات العقؿ المستخدمة بيف المعممات.إالتي توصمت 

 متغير العمر وفق لدى معممات رياض االطفالعادات العقل  :الهدف الثاني
( سنة فما فوؽ، في ثػالث مجموعػات 44-24بمغ متغير العمر لمعممات رياض األطفاؿ مف ) لقد  

( وانحػػػػراؼ 288.285وبمتوسػػػػط حسػػػػابي )، ( سػػػػنة33-24وكانػػػػت مػػػػدة العمػػػػر لممجموعػػػػة األولػػػػى مػػػػف )
وبمتوسػػػػػػػط حسػػػػػػػابي  ،( سػػػػػػػنة43-34(، وبمغػػػػػػػت مػػػػػػػدة العمػػػػػػػر لممجموعػػػػػػػة الثانيػػػػػػػة )25.224معيػػػػػػػاري )

فمػػػػػا فػػػػػوؽ(  -44(، وبمغػػػػػت مػػػػػدة العمػػػػػر لممجموعػػػػػة الثالثػػػػػة )32.587اري )( وانحػػػػراؼ معيػػػػػ269.162)
 (، 33.867( وانحراؼ معياري )271.642وبمتوسط حسابي )



 

 

                                  العادات العقميةلمقياس ( اإلحصاءات الوصفية ألفراد العينة عمى مقياس 7جدول )
 العمرمتغير معممات رياض االطفال وفق  لدى

 العينرررة االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفئة العمرية
24-33 288.285 25.224 35 
34-43 269.162 32.587 37 
 28 33.867 271.642 فما فوؽ-44

 100 91.68 829.09 المجموع

لفئات متغير العمر العادات العقمية  ولتحديد اتجاه الفروؽ بيف األوساط الحسابية  وفؽ مقياس  
 (.8، وكما مبيف في جدوؿ )(One Way Anova)استخدـ تحميؿ التبايف األحادي 

 (  نتائج تحميل التباين األحادي حسب متغير العمر8الجدول )

 الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات التباين مصدر ت
 3757.076 2 7514.152 بين المجموعات 4

 936.398 97 90830.598 داخل المجموعات 2 دالة 4.012
  99 98344.750 الكمي 3

لدى معممات رياض االطفاؿ حسب عادات العقؿ في درجات  ف الفرؽأ( 8يتضح مف الجدوؿ )  
ذ كانت القيمة التائية المحسوبة إ(، كاف ذا داللة إحصائية، 0.05عند مستوى داللة ) متغير العمر

 (.99-2( عند درجة حرية )3.0718كبر مف القيمة الجدولية البالغة )أ( 4.012)
 متغير مدة الخدمة وفق لدى معممات رياض االطفالعادات العقل  :الهدف الثالث

( سنة، وتراوحت في ثالث 25-1بمغت مدة سنوات الخدمة لمعممات رياض األطفاؿ مف ) 
( 288.285وبمتوسط حسابي)، ( سنة7-1مجموعات، وكانت مدة الخدمة لممجموعة األولى مف )

وبمتوسط حسابي  ،( سنة15-8(، وبمغت مدة الخدمة لممجموعة الثانية )25.224وانحراؼ معياري )
( سنة 25-16(، وبمغت مدة الخدمة لممجموعة الثالثة )31.498( وانحراؼ معياري)267.212)

 (.9مبيف في جدوؿ )ىو (، وكما 34.521( وانحراؼ معياري )273.343وبمتوسط حسابي)

              لدى معممات رياض االطفال عادات العقل ( اإلحصاءات الوصفية ألفراد العينة عمى مقياس 9جدول )
 مصنفة حسب مدة الخدمة

 العينرررة االنحراف المعياري الوسط الحسابي مدة الخدمة
4-7 288.285 25.224 35 
8-45 267.212 31.498 33 
46-25 273.343 34.521 32 

 100 91.243 828.84 المجموع



 
 

 

ولتحديد اتجاه الفػروؽ بػيف األوسػاط الحسػابية لفئػات مػدة الخدمػة، اسػتخدـ تحميػؿ التبػايف األحػادي  
(One Way A nova) (.10مبيف في جدوؿ )ىو ، وكما 

 ( نتائج تحميل التباين األحادي حسب سنوات الخدمة40جدول )

 الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية المربعاتمجموع  التباين مصدر ت
 4013.437 2 8026.873 بين المجموعات -4

 931.114 97 90317.877 داخل المجموعات -2 دالة 4.310
  99 98344.750 الكمي -3

طفاؿ حسب لدى معممات رياض األعادات العقؿ ف الفرؽ في درجات أ( 10يتضح مف جدوؿ ) 
ذ كانت القيمة التائية المحسوبة إ(، وكاف ذا داللة إحصائية، 0.05عند مستوى داللة ) الخدمةمتغير 

 (.99-2( عند درجة حرية )3.0718كبر مف القيمة الجدولية البالغة )أ( 4.310)
  .(2006 ( ودراسة ) فراجرسوف،2010 وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما جاء في دراسة ) فيندرسوف، 

 متغير الحالة االجتماعية وفقلدى معممات رياض االطفال عادات العقل  :الهدف الرابع
توزعػػت عينػػػة الدراسػػػة الحاليػػػة بحسػػب الحالػػػة االجتماعيػػػة لممعممػػػات )العينػػة( عمػػػى الفئػػػات التاليػػػة  

وبمتوسػػػط  االجتماعيػػػة االولػػػى متزوجػػػة وتراوحػػػت الحالػػػة مطمقػػػة(  -أرممػػػة  –غيػػػر متزوجػػػة  -)متزوجػػػة 
 وتراوحػػت الحالػػة االجتماعيػػة الثانيػػة غيػػر متزوجػػة ،(26.220وانحػػراؼ معيػػاري )( 282.6923حسػػابي )

 وتراوحػػت الحالػػة االجتماعيػػة الثالثػػة أرممػػة (39.429( وانحػػراؼ معيػػاري )282.611وبمتوسػػط حسػػابي )
 وتراوحت الحالة االجتماعية الرابعػة مطمقػة ،(25.770( وانحراؼ معياري )269.857وبمتوسط حسابي )

 (.11مبيف في جدوؿ )ىو كما ، (32.420( وانحراؼ معياري )272.381سابي )وبمتوسط ح

             لدى معممات رياض االطفالعادات العقل ( اإلحصاءات الوصفية ألفراد العينة عمى مقياس 44جدول )
 مصنفة حسب الحالة االجتماعية

 العينرررة االنحراف المعياري الوسط الحسابي الحالة االجتماعية
 26 26.220 282.6923 متزوجة

 18 39.429 282.611 غير متزوجة
 14 25.770 269.857 أرممة
 42 32.420 272.381 مطمقة

ولتحديػػد اتجػػاه الفػػروؽ بػػيف األوسػػاط الحسػػابية لفئػػات الحالػػة االجتماعيػػة، اسػػتخدـ تحميػػؿ التبػػايف  
 (.12مبيف في جدوؿ )ىو ، وكما (One Way A nova)األحادي 

 

 



 

 

 ( نتائج تحميل التباين األحادي حسب سنوات الخدمة 42جدول )

 الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات التباين مصدر ت
 988.351 3 2965.053 بين المجموعات -4

 993.539 96 95379.697 داخل المجموعات -2 دالة 0.995
  99 98344.750 الكمي -3

حسب  طفاؿلدى معممات رياض األعادات العقؿ ف الفرؽ في درجات أ( 12مف جدوؿ ) يتضح 
ذ كانت القيمة التائية إ(، لـ يكف  ذا داللة إحصائية، 0.05عند مستوى داللة )متغير الحالة االجتماعية 

 (.99-3( عند درجة حرية )3.0718صغر مف القيمة الجدولية البالغة )أ( 0.995المحسوبة )

 :نتاجاتاالست

، إذ جاءت بمتوسط حسابي أعمى مف المتوسط عادات عقميةإف معممات رياض األطفاؿ لدييف  -1
 الفرضي لممقياس.

(، كاف ذا داللة 0.05عند مستوى داللة ) متغير العمرف الفرؽ في درجات العادات العقمية حسب أ -2
( 3.0718الجدولية البالغة )كبر مف القيمة أ( 4.012ذ كانت القيمة القائية المحسوبة )إإحصائية، 

كبر مف متوسط أف متوسط درجاتيا أل (43-34)ولصالح الفئة العمرية  (99-2عند درجة حرية )
 االخرى. المدة العمرية فئات

(، كاف ذا داللة 0.05عند مستوى داللة ) متغير الخدمةف الفرؽ في درجات العادات العقمية حسب أ -3
كبر مف القيمة الجدولية البالغة أ( 288.285المحسوبة )ذ كانت القيمة الفائية إإحصائية، 

آلف متوسط درجاتيا  (43-34)( ولصالح فئة مدة الخدمة 99-2( عند درجة حرية )3.0718)
 .خرىاأل مدة الخدمة كبر مف متوسط فئاتأ

     (0.05عند مستوى داللة )متغير الحالة االجتماعية ف الفرؽ في درجات العادات العقمية حسب أ -4
صغر مف القيمة الجدولية أ( 0.995ذ كانت القيمة التائية المحسوبة )إلـ يكف ذا داللة إحصائية، 

 .(99-3( عند درجة حرية )2.71915البالغة )

 :التوصيات

 في ضوء نتائج البحث توصي الباحثة ما يمي: 
جميع إمكانية استخداـ مقياس عادات العقؿ مف قبؿ وزارة التربية ومديريات التربية في  -0

 المحافظات لتقييـ عمؿ معممة الروضة.
لػى اإلكثػار مػف البػرامج إوالسػيما )التمفػاز(  ،ةوءتوجيو وسائؿ اإلعػالـ المسػموعة والمرئيػة والمقػر  -2

 التي تركز عمى العادات العقمية لدى معممات رياض االطفاؿ.

 



 
 

 

  :المقترحات

 في ضوء نتائج البحث تقترح الباحثة ما يمي: 
 مماثمة عمى عينات اخرى مثؿ مديرات رياض األطفاؿ في بغداد.إجراء دراسة  -0
نماط الشخصية، التخيؿ التفكير أؿ وعالقتيا ببعض المتغيرات مثؿ )إجراء دراسة عف عادات العق -2

 عالي الرتبة(
 دراسة عادات العقؿ وعالقتيا بالتوافؽ النفسي لدى معممات رياض األطفاؿ. -2

 قائمة المراجع

 المراجع العربية:
مؤسسة : عماف. أسس البحث العممي ألعداد الرسائل الجامعية(. 2000إبراىيـ، مرواف عبد المجيد )

  .الودؽ
 : عماف .التعميم المبني عمى المشكالت الحياتية وتنمية التفكير (.2009، بساـ عبد اهلل طو )إبراىيـ

 دار المسيرة لمنشر والتوزيع.
التعاوني في تنمية القدرة عمى مدى فعالية مجموعات التعمـ  (.2004أبو المعاطي، يوسؼ جالؿ )

مجمة . ستدالؿ الرمزي والمفظي وبعض العادات العقمية لدى طالب المرحمة المتوسطة، القاىرةاال
 (.56كمية التربية بالمنصورة، )

 .ارسعمم النفس التربوي لمطالب الجامعي والمعمم المم (.2007عبد الحؽ، زىره )و  حسيف أبو رياش،
 دار المسيرة لمنشر والتوزيع. : عماف

  .دار قباء :القاىرة، مصر. تعميم من أجل التفكير (.2002األعسر، صفاء يوسؼ )
، ترجمة: عبدالعزيز االبطيف، عمادة دور المدرسة في حجرة الدراسة (.1986أمدوف، ادموف وفالندرز )

 العربية السعودية.شؤوف المكتبات، جامعة الممؾ سعود، الرياض، المممكة 
ستطالع تنمية حب اال فاعمية برنامج تدريبي مستند إلى عادات العقل في (.2006ثابت، فدوه ناصر )

أطروحة دكتوراه )غير منشورة(، جامعة عماف  .جتماعي لدى أطفال الروضةالمعرفي والذكاء اال
 العربية لمدراسات العميا، كمية الدراسات التربوية العميا، األردف.

أثر استخدام غرائب صور ورسوم األفكار اإلبداعية لتدريس  (.2012لجفري، سماح حسيف صالح )ا
ألول المتوسط بمدينة مقرر العموم في تنمية التحصيل وبعض عادات العقل لدى طالبات الصف ا

 جامعة أـ القرى، كمية التربية. .أطروحة دكتوراه .مكة المكرمة
 مكتبة الشقري. :الرياض .العادات العقمية وتنميتيا لدى التالميذ (.2002الحارثي، إبراىيـ أحمد مسمـ )

 .رسالة ماجستير .العادات العقمية وعالقتيا بالتخيؿ لدى طمبة الجامعة .(2011حمد، نور رياض ىادي )
 جامعة بغداد. ،كمية اآلداب



 

 

دور المعمـ وفعالية  (. دراسة استطالعية عف1974دمعة، مجيد ابراىيـ وعبدالجبار توفيؽ البياتي )
مجمة مركز البحوث التربوية  .التعميمية في ضوء متطمبات التطور والتكنولوجي، جامعة بغداد

 .والنفسية
دور مناىج القراءة في تنمية العادات العقمية كأنماط لمسموؾ الذكي  (.2009الربعي، محمد عبد العزيز )

 .مصر (.149)4.في المناهج وطرق التدريسدراسات  .دراسة تقويمية في ضوء الواقع والمأموؿ -
دراسة  .معممة رياض األطفاؿ ودورىا في عممية التنشئة (.1994عزت، عبد الموجود )و  رمضاف، كافية

 .سمسمة دراسات عن المرأة العربيةالمجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا،  .ميدانية
ادات العقل في التفكير اإلبداعي والقوة أثر برنامج قائم عمى ع (.2011رياني، عمي حمد ناصر)

جامعة أـ القرى، كمية  .أطروحة دكتوراه. الرياضية لدى طالب الصف األول المتوسط بمكة المكرمة
 التربية.

الدار  :، الرياضتنمية مهارات التفكير رؤية إشراقية في تطوير الذات (.2010زيتوف، حسف حسيف)
 الصولتية لمتربية.

 دار الفكر لمنشر. :عماف. التعميم التعمم الصفي (.1999فيمي وآخروف)الزيود، نادر 
مستويات معيارية مقترحة لكفايات األداء الالزمة  (.2005الخزندار، نائمة نجيب )و  سكر، ناجي رجب

المؤتمر العممي السابع عشر، مناىج التعميـ والمستويات لممعمـ لمواجية مستجدات العصر، 
 .شمس، القاىرة المعيارية، جامعة عيف

ية في ضوء برنامج مقترح لتنمية كفايات التدريس لمعمميف التعميـ الصناع (.1996سميماف، عمي موسى )
 .مصر .جامعة حمواف .(2)2 .دراسات تربوية اجتماعية .المتطمبات المينية
مجمة  .مشكالت المعمميف في سمطنة عماف وعالقتيا ببعض المتغيرات (.2000سورطي، يزيد عيسى)

 .(18جامعة قطر) .مركز البحوث التربوية
مكتبة ومطبعة : مصر .أسس مبادئ البحث العممي (.2002يرفت عمي خفاجة)وم صابر، فاطمة عوض
 االشعاع الفنية.

دراسة مقارنة لعادات العقؿ لدى طمبو المتفوقيف في المممكة العربية  .(2006الصباغ، سميمة وآخروف)
 . ردفالسعودية ونظرائيـ في األ

  .مكتبة غريب: القاىرة. .الحدس واإلبداع(2000شاكر وآخروف ) عبد الحميد،
العالقة بيف كؿ مف عادات العقؿ المنتجة  (.2011عبد الوىاب، صالح شريؼ والوليمي، إسماعيؿ حسف)

جامعة . والذكاء الوجداني وأثر ذلؾ عمى التحصيؿ الدراسي لدى طالب المرحمة الثانوية مف الجنسيف
 .1ج .(76). مجمة كمية التربية .منصورةال

مجمة الجمعية العراقية . عادات العقؿ الشائعة لدى طمبة الجامعة (.2008العتابي، حيدر كريـ سكر )
 .قسـ التربوية النفسية .لمعموم



 
 

 

فاعمية خرائط التفكير في تنمية عادات العقل ومفهوم الذات  (.2013العتيبي، وضحى حباب عبد اهلل)
مركز التميز البحثي في تطوير تعميـ العمـو  .األكاديمي لدى طالبات قسم األحياء بكمية التربية

 جامعة الممؾ سعود. .والرياضيات
 دار ديبونو لمنشر والتوزيع. :عماف .ثالثون عادة عقل (.2005قطامي، يوسؼ)

 مركز ديبونو لتعميـ التفكير.: عماف .عادة عقل (.2007قطامي، يوسؼ محمود)
 :عماف .عادات العقل والتفكير النظرية والتطبيق (،2005عمور، أميمة محـ )و  قطامي، يوسؼ محمود

 دار الفكر لمنشر والتوزيع.
بناء وتقنين مقياس لسمات الشخصية ذات األولوية لمقبول في الكميات (. 1987الكبيسي، كامؿ ثامر)

كمية  .جامعة بغداد .روحة دكتوراهأط. العسكرية لدى طالب الصف السادس اإلعدادي في العراق
 التربية/ ابف رشد.

شغال عادات العقل (.2000كاليؾ، بينا)و  كوستا، آرثر ترجمة مدارس الظيراف األىمية بالمممكة  .تفعيل وا 
 الدماـ. -دار الكتاب لمنشر والتوزيع: العربية السعودية

معممات رياض األطفال بمكة المكرمة عادات العقل لدى  (.2010حمد عبد اهلل)أيماف إالمقماني، 
 جامعة أـ القرى، كمية التربية. :الرياض .رسالة ماجستير. وعالقتها ببعض المتغيرات
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